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    உ 
    தி த்தணிேகசர் ைண. 
 
    வணக்கம். 
 
    தி த்தணி ேகசர் தி வ ட் ைண ெகாண்  எங்கள் தாத்தா உயர்தி  வ.த. 
சுப்பிரமணிய பிள்ைள அவர்கள் பல இடங்களினின் ம் ேசகாித்த ஓைலச் 
சுவ களி ந்  தி ப் கழ்ப் பாக்கைள யாவ ம் பா  வணங்குவதற்கு தன் 

தலாக ல் வ வில் ன்  பாகங்களில் அச்ேசற்றி தி  க க்குத் 
ெதாண்டாற்றினார். "வாைழய  வாைழெயன வந்த தி க்கூட்ட மரபினில் யான் 
ஒ வனன்ேறா" என்ற வள்ளற் ெப மானின் வாக்கிற் ெகாப்ப எங்கள் தந்ைதயார் 
தணிைகமணி டாக்டர் வ.சு.ெச.அவர்கள் அ ண கிாியார் அ ளிச் ெசய்த தி ப் கழ்ப் 
பாக்களி ம் பிறவற்றி ம் திைளத் , பக்தியில் ஆழ்ந்  இன் ற்  பலவைக யான 
ஆராய்ச்சிகைளச் ெசய்  தணிைகெயம் ெப மாைன வணங்கினார்கள். 
 
    ைசவத்தி ைறகள் பன்னிரண்  உள் ளைதப் ேபால கப் ெப மா க்கும் 
தி ப் கழ் தலாய ல்கைள " கேவள் பன்னி  தி ைற" என வகுத்  அதைன 
ெவளியிட் ப் ேபரானந்தம் ெகாண்டனர். அ ண கிாிநாத சுவாமிகளின் பாக்கைளப் 
பல்ேவ  ேகாணங்களில் கண்  மகிழந்தார்கள். "யாம் ெபற்ற இன்பம் ெப க 
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இவ்ைவயகம்" என்றாங்கு அவற்ைற ல் வ வாக்கித் தந்தார்கள். அந்தப் பிரதிகள் 
ைம ம் தீர்ந்  விட் டன. அ ணகிாிநாத சுவாமிகளின் 6வ  ற்றாண்  விழா 

நாெடங்கும் சிறப்பான ைறயில் நடந் ெகாண்  க்கின்ற இத்த ணத்தில், பல 
கன யார்களின் ேவண் ேகா க்கிணங்க இந் ைல ம ைற பதிப்பிக்கேவண் 

ய வாய்ப்ைப யான் ெபற்றைமக்குப் ெபாி ம் களிப்பைடகிேறன். எங்கள் ெநஞ்சின் 
நீங்கா ெதய்வமாம் தி த் தணிேகசனின் தி வ கைளப் ேபாற்றி வணங்கி உங்கள் 

ன் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். பக்த ேகா க ம், ஆராய்ச்சியா ளர்க ம் இதைனப் ெபற்  
பயனைட ம்ப யான பாக்கியத்ைதத் தி த்தணிேகசன் ாிவாராக. 
 
    சிவாலயா, 
    18, ெவங்கடராமன் ெத                                                 இங்ஙனம் 
    ராஜா அண்ணாமைல ரம்,                                             வ.ெச. தணிைகநாயகன் 
    ெசன்ைன-600028. 
--------------------------   
 
    உ. 
    தி த்தணிேகசர் ைண 
 
    க ைர 
 
    "அ ணகிாிப் ெபயர் வள்ளல் ெசான்ன தி ப் கழ் 
    வல்லவர் சீர்பாதத் ளி என் ெசன்னியேத" 
 
    தி த்தணிைக யாண்டவர  தனிப்ெப ந் ெதாண்ட ராம்  அ ணகிாிநாத 
சுவாமிகள  சாித்திரம் கர்ணபரம்பைரயாகப் பலேவ  வைகயாகக் கூறப்பட்  
வ கின் ற . லவர் ராணம் பா ய  கதாச சுவாமிகள் தல் பல அ யார்கள் 
அ ணகிாியாாின் சாித்திரத்ைதத் தாம் ேகட்டவா ம், தம  உள்ளத்தில் இைறவன் 
இயக்கிய வா ம் எ தி ள்ளார்கள். உண்ைமச் சாித்திரம் இ தான் என்  திடம்ெபற 
உைரக்க இடந்தரவில்ைல. கர்ண பரம்ப ைரச் ேசதிகைள அறிய ரம் ேவார் 
ேமற்ெசான்ன ல் கைளப் ப த்  உணரலாம். இப்ெபா  யான் எ தி ள்ள 
இவ்வரலா  கூ யவைரயில் அகச்சான் , றச்சான் கைளக்ெகாண்ேட 
சுவாமிகள  சாித்திரத்ைதக் கூ வதா கும். சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் எனப்ப ம் வர் 
சாித்தி ரத்ைத எங்ஙனம் ேதவாரக் குறிப் கைளக் ெகாண்  ேசக்கி ழார் சுவாமிகள் 
கூறி ள்ளனேரா அங்ஙனேம சுவாமிகளின் தி ப் கழாதிய ல்களின் குறிப் கைளக் 
ெகாண்  அவ ர  தலயாத்திைரயாதிய வரலாற்ைற எ தேவண் ம் என் ப  என  
அவா. ஆனால், அச்ேசறி ள்ள தி ப் கழ்ப் பாக்கள் எல்லாம் சுவாமிகள  தி வாக்ேக 
என உ தி டன் கூ தற்கு இயலாைமயா ம்,மாயா பாசங்களில் தாம் அத்தைகய 
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பாசங்களிற் பட்டதாகத் தமிழ்ப் லவர் ெப மக் கள் எ த் க் கூ ம் ெப  வழக்கு 
உண்ைமயா ம், சிற்சில அகச் சான் கைளக் கூடச் சுவாமிகளின் வாழ்க்ைகச் சான்றா 
கக் கூ தற்கு அஞ்சி வி த் ள்ேளன். உதாரணமாக (1) எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பில் 
392 -ஆம் பாட ல் "மைனயவள் நைகக்க... தாைத தமேரா ம் மனம  ச ப்ப நாயன் 
உளம  ச ப்ப", 732-ஆம் பாட ல் "மாத்திைர யாகி ம் நாத்தவறா டன் 
வாழ்க்ைகைய நீெடன மதியாமல்... உழல் ேவேனா, 1301- ஆம் பாட ல் 'மைனமக்கள் 
சுற்றம் எ ம் மாயா வைலையக் கடக்க அறியாேத... நாேயன் விழ க் கிைறத்  
விடலாேமா'--என வ வன ெகாண்  அ ண கிாியார் மைனவி மக்க டன் 
வாழ்ந்தி ந்தனர் எனக்கூற இடமி ந் ம் யான் ணிந்  எ தத் தயங்கி 
வி த் ேளன். (ii) சுவாமிகள  குலம் யா  என்ப  26-ஆம் பாட ல் 'விடக்கு 
அன்பாய் கர் பாழைன' எனத் தம்ைம ெநாந்  ெகாள்கின்றனர்; விடக்கு --மாமிசம். 
இைதக் ெகாண்  இவர் லா ண் ம் குலத்தினர் என்னலாமா? கந்தரந்தாதியில் 
இவேர 'அஜ  அநியாயஞ்ெசய் ேவதி யேர!' (31)- (ஜீவகா ண்யம் இல்லாமல் ஆட்ைட 
வைதத்  யாகஞ் ெசய்கின்ற மைறேயாேர") - என ேவதியைர ங் கண் க்கின்றாேர; 
இவரா லா ண் ங் குலத்தவர்.- எனச் சங்ைககள் ேதான் கின்றன. இனி 
அ ணகிாியார் "சார்வ ெபௗம ண் ம கவி, 'அஷ்ட பாஷா பரேமசுவரர்' என் ம் 
இவ க்கு 'அண்ணாமைல நாதர்' என்ற ெபய ம் உண்ெடன் ம் இவர் ஊர் 

ல்லண் ரம் என் ம், இவற்றின் உண்ைம அறிஞர் ஆராய்ச்சிக்கு உாிய  என் ம் 
"சாஸனத் தமிழ்க் கவி சாிதம்" என்ற ல் ராவ் சாஹிப் பிரம  .ராகவ 
ஐயங்காரவர்கள் எ தி ள்ளார்கள். அ ணகிாியார் ல் வடெமாழியின் கலப்  
அதிகமாயி ப்பதால் இவர் அந்தணர் என்னலாம் என்னில் "அபாிமித வித்ைதக ம் 

கன் தி வ ளால் நிரம்பப்ெபற்ற இவ  க்கு வடெமாழிப் ப்ரேயாகம் தானா அாி  
என ம் ேதான்  கின்ற . இங்ஙனம் ஏன் இ ட்சூழ ல் அைலதல் ேவண் ம்? இவர் 
குலம் யாதாயி ப்பி ம் என்? இவர் தவச் ெசல்வர், ெமய்ஞ்ஞானி எனக் ெகாண்  
'ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப தறி ' எனத்ேதர்ந்  இத்தைகய ஆராய்ச்சி ண் ெபா தாம் 
என எண்ணிச் சுவாமிகளின் குலம் ெதாிய வில்ைல என லகத்  எ தி ள்ேளன். 
 
    சுவாமிகள் யாத்திைர ெசய்த ைறப்ப ேய தாிசிக்கப் பட்ட 200 தலங்களின் 
வாிைசையக் காட் ம் அட்டவைண ஒன் ம், அகராதி ைறப்ப  அத்தலங்களின் 
ெபயர்க ம், அவ்வத் தலத் க்கு உாிய யாத்திைர வாிைச எண் ம், 
அத்தலத்ைதப்பற்றிச் ெசால்லப்பட்ட பக்க எண் ம் காட் ம் பிறிெதா  
அட்டவைண ம் ேசர்க்கப்பட் ள. லகத்  யாத்திைரப் பகுதியில் ஒவ்ெவா  
தலத் க்கு ன் இ க்கும் எண் யாத்திைரத் தலவாிைச எண்; பின் இ க்கும் எண் 
அத்தலத் க்குாிய தி ப் கழ் எண். தி ப் கழ்ப் பாடல் களின் எண்கள் எல்லாம் எங்கள் 
பதிப்பின் எண்களாம். 
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    தி த்தணிைகயில் உள்ள தி க்ேகாலத்தின்ப   அ  ணகிாிநாத சுவாமிகளின் 
தி வப்பட ம், அவர  தி ப் கைழ அச்ேசற்றி உலகுக்கு அளித்த வள்ளல்--என  
தந்ைதயார் வ.த.சுப்பிரமணிய பிள்ைள (1846-1909) அவர்கள  உ வப்பட ம் 
ேசர்த் ள்ேளன். 
 
    இந் ல் ெவளிவ வதற்கு உதவின அன்பர்கைளக் குறித்  என  நன்றிையக் 
கூ தல் அவசியமாம். அ ண கிாியாாின் விாிந்த வரலா  ஒன்  எ த ேவண் ம் என் 

ம் எண்ணம் எனக்கு உண்  என உணர்ந்த ஓர்அன்பர், க பக்தர்க ள் தல் 
வகுப்பில் தல் அணியில் ெகாள்ளத்தக்க ெப ைமயாளர், ெபா ள் ட் ப்பாட்டால் 
இவ்வரலாற்ைற யான் அச்சிடத் தயங்குகின்ேறன் எனக் கண் , ெபா ட் 
கவைலேயயிலாத வைகக்கு ஒ வழி காட்  உதவினர்; ஆயி ம் தம் ெபயைர 
ெவளியிட ேவண்டா ெமன்  அவர் என்ைனத் த த் ள்ளார். 'கல்ெலல்லாம் 
மாணிக்கக் கல்லாகுமா" என்றப  ெபா ள் உள்ள பக்தர் கள் பலர் இ ப்பி ம் இந் 
நண்பாின் மாணிக்கமன்ன குண ம் திடபக்தி ேம இந் ல் அச்ேச தற்குப் 
ேப தவியாய் நின்றன. அன்பிற் தைலசிறந்த இவ க்குத் தி த்தணிைக 
ெயம்ெப மான் சகல ெசல்வேயாக மிக்க ெப வாழ்ைவ ம் ேநாயிலா 
வாழ்க்ைகைய ம் தந்  அவர் இம் 'மண்ணில் நல்ல வண்ணம்' பல்லாண் வாழ 
அ வாராக.  
 
இந் ைல அச்சிடேவண் ம் எனத் ண் ன பிறிேதாரன்பர் என்  ஆத்ம நண்ப ம் 
தி வல் க்ேகணியில் தி ப் கழ்ச் சைப ஒன்ைற நி வி ப்ப  வ ஷகாலமாக 
இைட  றின்றி ஞாயிற் க்கிழைம ேதா ம் தவறா  தி ப் கழ்ப் பஜைன நடத்தி 
வ பவ மான "திடவிய ெநஞ்சுைட அ  யர்" பிரம  ெவங்கடராவ் அவர்களின் த்த 
குமார ம், தந்ைதையப் ேபாலேவ பத்தித் ைறயில் இழிந் ள்ள பரம பக்த மாகிய 
பிரம  ேவங்கட சுப்பிரமணிய ஐயர வர்கள். இந்த அன்பாின் லமாக 
மற் ேமாரன்பர்-- கவர்ன்ெமன்ட் ெசக்ரேடாியட் ல் அசிஸ்டன்ட ெசகரடாி 
உத்திேயாகம் வகிக்கும் தி வாளர் ராவ் சாஹிப் நல் ர்-- ேகச த யாரவர்கள் 
B.A., கிைடத்தனர். இவர் அடக்கமாதிய சகல நற்குணங்க ம் வாய்ந்த தவச்ெசல் வர். 
இவ்வி வர்களின் அளவற்ற பக்தி ம் இந் ல் ெவளிவ வதற்கு உதவியாய் நின்ற . 
தணிைக நாயக ாின் தி வ ளால் இவர்கள் சீ ம் சிறப் ம் ேநாயிலா வாழ் ம் ெபற் ப் 
பல்லாண்  பாாிைடப் ெபா வாராக. எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்  -- ன்  
பாகங்க க்கும் இ  ஒ  ெதாடர்  லா ள்ள காரணத்தால் இந் ைலத் 'தி ப் கழ் 
நாலாம் பாகம்' என ம் கூறலாம். யான் எ தி ள்ள இவ்வரலா  
பிைழயிலெதன்றாவ  குைறயிலெதன்றாவ  கூறத் ணிந்திேலன். அ ணகிாி யாாின் 
வரலாற்ைற ஒ வைகப்ப த்தி எ தத் ணிந்த ஒ  யற்சியின் பயன், ஓராைசயின் 
நிைற  இந் ல் என்ற அள தான் ணிந்  கூ ேவன். என  ணி ைவ ம் 
குைறகைள ம் ஆன்ேறார் ெபா த்த ள ேவண் ம்; ஆண்டவன் க்ஷமித்த ள 
ேவண் ம். 
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        "எைம பணி விதிக்குஞ் சாமி சரவண தகப்பன் சாமி 
        எனவ  ெப மாேள! விதனில் எனக்குண் டாகு 
        பணிவிைட கணக்குண்டாதல் தி ளம் அறியாேதா" 
              (தி ப். 1178) 
 
    ெசன்ைன,) 
    2-10-1947 )                                               வ.சு.ெசங்கல்வராயப் பிள்ைள 
    --------------------------------- 
 
    உ 
 
    சிறப் ப் பாயிர ைர. 
 
    எங்கள் பதிப்  தி ப் கழ் ன்றாம் பாகத்தில் யான் எ தி ள்ள  அ ணகிாிநாத 
சுவாமிகளின் சாித்திரஆராய்ச்சிையக் கண்  தி ப்பாதிாிப் ர் ல  ஞானியார் 
சுவாமிகள் 1926-ஆம் வ ஷத்தில் எ தி அ ப்பிய குறிப் . 
    --- 
 
    உ 
    சிவமயம் 
 
    மான் வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எம்.ஏ. அவர்கள் எ தி ள்ள "  
அ ணகிாிநாத ஸ்வாமிகளின் சாித்திர ஆராய்ச்சிைய" ற் ம் நன்கு ப த்ேதாம். 
இவ்வித ஆராய்ச்சிேய ேவண்டற்பால . பலர் பல காரணங்களால் சாித்திரத்தின் 
உண்ைம காணாவா  அைமத்  வ கிற இக்காலத்தில் தக்க ஆதாரத்ேதா  
ெவளிவ ம் இவ்வைக யாராய்ச்சி எல்லாரா ம் வி ம்பப்ப ெமன்  
எண் கின்ேறம். இவ்வாராய்ச்சி யாள ம் இவர் பிதா ம் இவர் உடன்பிறந்தா ம்  

கக் கட ளிடத்  நிைறந்த பத்தியினர்; தி ப் கழ் த ய  அ ணகிாியார் 
ல் மிக பழக்க ைடயவர்கள். இவ்வாராய்ச்சியாளர் இச்சாிதத்ைதத் தி ப்பாதிாிப் 
ர்ப் பிரேமாற்சவத்தினங்கமாக நைடெப ம் அைவயில் உபந்நியசிக்க ம் 

ேகட்ேடாம். 
 
    அன்  த ம்பச் ெசால் ம்ேபா  ேகட்டார் எவ ம் அற் தமைடயக் கண்ேடாம். 
சாிதத்தின் ஒவ்ெவா  பகுதி ம் தி ப் கழ் த யவற்றின் ஆதாரங்ெகாண்ேட 
எ தப்பட் க்கின்ற . பதினாறாயிரந் தி ப் க ம் கிைடக்குேமல் இன் ம் மிகுந்த 
சாித்திரப் பகுதி கிைடக்குேம. இவ்வாராய்ச்சியாளர் தி ப் கைழ ஆ ம் வல்லைம 
ேபாற்றத்தக்க ; கழ் இவர்க்கு உாியேத. இதைன ெவளிப்ப த் ம் இவர்க்கும் 
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இவைரச் சார்ந்த ஏைனயர்க்கும் வள்ளி மணாளன் வைகயைம ஞான த ய வளன் 
வழங்க அப்ெப மான  அ மலைர நிைனக்கின்றாம். உலகம் இதைனக்ெகாண்  
உவக்குக. 
    ------------- 
 
     அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் சாித்திர ஆராய்ச்சியிற் கூறியப  சுவாமிகள் தாிசித்த 
தலவாிைச 
 
        1. தி  அ ைண/ 
        1. ெதன்திைசப் பயணம் 27 தி க்கட ர் 
        2. தி க்ேகாவ ர் 28 பாைக 
        3. தி ெவண்ெணய் நல் ர் 29 தி விைடக்கழி 
        4. தி நாவ ர் 29A தி ப்பறிய ர் 
        5. தி வா ர் 30 வ ர் 
        6. வ கூர் 31 கந்தன்கு  
        7. தி த் ைற ர் 32 திலைதப்பதி 
        8. தி வதிைக 33 அம்பர் 
        9. தி ப்பாதிாிப் ர் 34 அம்பர் (மாகாளம்) 
        10. தி மாணிகுழி 35 தி நள்ளா  
        11 சிதம்பரம் 36 கன்ன ரம் 
        12 தி ேவட்களம் 36A தி ம கல் 
        13 ெநல்வாயில் சிவ ாி 37 தி ச்ெசங்காட்டங்கு  
        14 வி த்தாசலம் ( குன்றம்) 38 தி விற்கு  
        15 கூடைலயாற் ர் 39 விஜய ரம் 
        16 எ க்கத்தம் ர் 
        (யாழ்ப்பாணாயன் பட் னம்) 40 தி வா ர் 
        17  ஷ்ணம் (தி ட்டம்) 41 சிக்கல் 
        18 கடம் ர் 42 நாகபட் னம் 
         42A ேத ர் 
        19 நல் ர்ப் ெப மணம் (ஆச்சா ரம்) 43 எட் கு  
        20 மேயந்திரப்பள்ளி 44 தி வ வலம் 
        21 சீகாழி 44A ைகச்சினம் 
        44B தண்டைல நீெணறி 
        22 காியவனகர் 45 ேவதாரணியம்  
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 (தி மைறக்கா ) 
        23 மண்ணிப்ப க்கைர 46 ேகா க்குழகர் ேகாயில் 
        24 ைவத்தீசுரன் ேகாயில் 47 எண்கண் 
        24A கு க்ைக 48 குடவாயில் 
        24B தி  அன்னி ர் - ெபான் ர் 49 தி வாஞ்சியம் 
        25 மா ரம் 50 திாியம்பக ரம் 
        26 தான்ேதான்றி ஆக்கூர் 
------- 
 
        51 கூந்த ர் 76 வா ர் 
        52 தி ழிமிழைல 77 தி மாந் ைற 
        53 தி வாவ ைற 78 வா கண்ட ரம் 
        54 தி ப்பந்தைண நல் ர் 79 தி ெநல்வாயில் அரத் ைற 
        55 ம த் வக்கு  80 ேவப்பஞ்சந்தி 
        56 தி விைடம ர் 81 ெகால் மைல 
        57 திாி வனம் 82 தீர்த்தகிாி 
        58 தி ப்பனந்தாள் 83 கனகமைல 
        59 கும்பேகாணம் 84 ெகாங்கணகிாி 
        60 ேசாேமச்சுரம் 85 ேசலம் 
        61 ெபாியமடம் 86 ராஜ ரம் (ராசீ ரம்) 
        62 குரங்கா  ைற-ெதன்-வட 87 தி ச்ெசங்ேகா  
        63 சிவ ரம் 88 பவானி (தி நணா) 
        64 ெகாட்ைட ர் 89 பாண் க்ெகா  
        64-A றம்பயம் 90 தி ப்பராய்த் ைற 
        65 சத்தி த்தம் 91 திாிசிராப்பள்ளி 
        66 பைழயாைற 92 வய ர் 
        67 தி வலஞ்சுழி 92-A. உைற ர் ( க்கீச்சுரம்) 
        68 தி ேவரகம்-சுவாமிமைல 93 தி க்கற்கு  
        69 காவ ர் 94 தி  ஆைனக்கா 
        70 தஞ்ைச (தஞ்சா ர் சப்தஸ்தானம்) 95 தி த்தவத் ைற 
        70-A (ஏ தி ப்பதி) 96 ெந ங்களம் 
        71 தி ைவயா  97 அத்திப்பட்  
        71-A கண் ர் 98 அத்திக்கைர 
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        72 ெப ம் ர் 99 குறட்  
        73 தி ப் ந் த்தி 100 கந்த ர் 
        74 தி ெநய்த்தானம் 
        75 தி ப்ப ர் 
----------- 
         
        101 விரா மைல 128 தி ப்பரங்குன்றம் 
        102 ெகா ம்பா ர் 129 பழ திர் ேசாைல 
  (கள்ளழகர் ேகாயில்) 
        103 கடம்பந் ைற (குழித்தைல) 129A தி வாத ர் 
        104 தி வாட்ேபாக்கிரத்நகிாி 129B தி ெநல்ேவ  
        104 தி வாட்ேபாக்கிரத்நகிாி 130 தி ச்ெசந் ர் 
        104-A சிவாயம் 131  ஷமங்ைக  
 (நாங்குேனாி) 
        105 க ர் 132 வள்ளி ர் 
        105-A தான்ேதான்றிமைல 133 அ க்ெகாணாமைல 
        106 ெந ர் 133A கண்  
        107 ெவஞ்சமாக்கூடல் 134 தி க்ேகாணமைல 
        108 கழிமைல 135 கதிர்காமம் 
        108A ெசன்னிமைல 136 ெபாதியமைல (பாபநாசம்) 
        109 விஜயமங்கலம் 137 குற்றாலம் 
        110 தி கன் ண்  138 இலஞ்சி 
        111 அவிநாசி 138A தி மைல 
        112 தி ப் க்ெகாளி ர் 139 க குமைல 
        113 கு மைல 139A சிவகாசி 
        114 ஞானமைல 139B ெகா ம்பா ர்  
  பரமக்கு  சமீபம்) 
        115 ேப ர் 140 உத்தரேகாச மங்ைக 
        116 எ கைரநா  141 ராேமசுரம் 
        117 ெதன்ேசாிகிாி 141A த ேகா  
        118 பட்டா --சிவமைல 142 தி  ஆடாைன 
        119 சிங்ைக (காங்ேகயம்) 143 ராஜ ெகம்பீர வளநாட் மைல 
        120 ஊதிமைல 144 தி ப் த் ர் 
        121 கீர ர் 145 விநாயகமைல 
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        122 ஆய்க்கு  146 ெகா ங்குன்றம் 
        123 தி  ஆவினன்கு  - பழநி 147 குன்றக்கு  
        124 ம்பைற  148 தி ப்ெப ந் ைற 
        125 தி க்குளந்ைத (ெபாிய குளம்) 148A தி க்களர் 
        126 தனிச்சயம் 149 ெப ங்கு  
        126Aதி ேவடகம் 150 இஞ்சிகு  
        127 ம ைர 
------------- 
 
        151 சக்கரப்பள்ளி 173 ஆண்டார்குப்பம் (தச்சூர்) 
        152 தி நாேகச்சுரம் 174 சி ைவ (சின்னம்ேப ) 
        153 தி த் த்தி (குற்றாலம்) 175 ேகாைச (ேகாயம்ேப ) 
        153a-- தி வண்ணாமைல 176 தி வ தாயம் (பா ) 
        153b வடதிைசப் பயணம் 177 தி ல்ைலவாயில்-வட 
        153c ெசஞ்சி 178 தி ேவற்கா  
        154 தி  ஆமாத் ர் 179 பாக்கம் 
        155 தி வக்கைர 180 தி வாலங்கா  (பைழய ர்) 
        156 மயிலம் 181 ள்வாய் 
        157 ேபைற (ெப ம்ேப ) 182 ேவப் ர் 
        158 இந்தம்பலம் 182A. நிம்ப ரம் 
        159 ெசய் ர் - வளவா ாி- ேச ர் 183. ேதவ ர் 
        160 ம ராந்தகம் 184. ஒ க்கத் ச்ெசறிவாய் 
        161 உத்தர ேம ர் 185. ேவ ர் 
        162 தி க்க க்குன்றம் 186. விாிஞ்சி ரம் 
        163 தி ப்ேப ர் 187. தி வல்லம் 
        163A தி க்கச்சூர் 188. வள்ளிமைல 
        163B இைளயனார் ேவ ர் 189. தி த்தணிைக 
        164 காஞ்சீ ரம் 190. ெவள்ளிகரம் 
        164A குமரேகாட்டம் 191. தி ேவங்கடம்  
 (தி ப்பதி-வடமைல) 
        164B காமேகாட்டம் 192. காளத்தி 
        164C கச்சிக்கச்சாைல 193. தி மைல (  ைசலம்) 
        165 தி ேவாத் ர் 194. காசி 
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        166 வாைக 195. மாயா ாி 
        167 காமத் ர் 196. வயிரவிவனம் 
        168 ேகாைட நகர் (வல்லக்ேகாட்ைட) 197. கயிைலமைல 
        169 மாடம்பாக்கம் 197A. ஜகந்நாதம் 
        170 தி வான்மி ர் 198. விசுைவ (விசாகபட் னம்) 
        171 மயிலாப் ர் 199. ேசாமநாதன் மடம்  
 (தி வண்ணாமைல) 
        172 தி ெவாற்றி ர் 
 
        இடம் விளங்காதன:- 
        199A ெசம்ேப  199C சிவைதப்பதி 
        199B *ெதன்றைல 199D சி கூர் 
        200 ** அமராவதி (கற்பக ர்) கிளியாயினபின் 
        *கந்தரந்தாதி-82: [தி ப் கழ் 375 
        **கந்தரந்தாதி -29; [கந்தரலங்காரம்-87 
        ------------------ 
 
        அ ணகிாியார் தாிசித்த தலங்கள் 
 
        அகராதி ைறயில் தலத் க்கு எதிேர ள்ள எண்களில் தல் எண் –தாிசித்த 
வாிைச எண் ; 
        பிற எண்கள் பக்க எண்கள் 
        அண்ணாமைல (அ ைண பார்க்க) தி இைடம ர் 56,44,70 
        அத்திக்கைர-98-69 இந்தம்பலம் 158,110 (பார்க்க) 
        அத்திப்பட்  97-69 இராேமசுரம், ேமசுரராம் 141 
        தி -அதிைக 8-26 இலஞ்சி 138,104 
        அம்பர் 33-39 இைளயனார் ேவ ர் 163பி, 112 
        அம்பர் மாகாளம்,34,39 உத்தரேகாசமங்ைக 14 
        அமராவதி-கற்பக ர் 200-145 உத்தரேம ர் 161,111 
        தி -அரத் ைற (ெநல்வாயில்)79,51 உைற ர் 92ஏ,60,61 
        அ க்ெகாணாமைல 133,101 ஊதிமைல120,79 
        அ ைண (அண்ணாமைல)1 எட் கு  43,41,103 
        அவிநாசி 111,75,20,109,133 எண்கண் 47,42 
        அன்னி ர் 24பி,36 
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        (ெபான் ர்-மாடம்பாக்கம் பார்க்க) எ க்கத்தம் ர் 16,33 
        ஆக்கூர்(தான்ேதான்றிமடம்) எ கைரநா  116,77 
        தி  ஆடாைன 142,105,26,37 தி ஏடகம் 126ஏ,89 
        ஆண்டார்குப்பம் (தச்சூர்)173,146 தி ஏரகம் (சுவாமிமைல)  
    68,46,107,108 
        ஆமாத் ர் 154,109 ஏ தி ப்பதி 70ஏ,50,70 
        (சப்தஸாதானம் பார்க்க) 
        தி  ஆ ர் 5,26 
        தி ஐயா  71,50 ஒ க்கத் ச்ெசறிவாய்184,119 
        ஆய்க்கு  122,79 தி ஒற்றி ர்172,116 
        தி .ஆ ர் 40,40 தி ஓத் ர் 165,115 
        தி  ஆலங்கா  (பைழய ர்) 180, 118 கச்சிக்கச்சாைல 164சி 
          (காஞ்சீ ரம் பார்க்க) 
        தி ஆவ ைற53,44 கச்சூர் 163ஏ,112 
        தி  ஆவினன்கு , பழநி 123, 79 கடம்பந் ைற 103,73 
        தி  ஆைனக்கா 94,66 கடம் ர்18,34 
        இஞ்சிகு  150,107 தி க்கட ர்27,37 
        தி இைடக்கழி 29,37 
-------------  
 
        கண் 133ஏ,101 குடவாயில்,48, 42 
        கண் ர்71ஏ,50 கும்பேகாணம்,59,45,70 
        கதிர்காமம்135,101 குரங்கா ைற, வட-ெதன் 62,46 
        கந்தன்கு 31,39 கு மைல,113,76 
        கந்த ர்100,69 குளந்ைத,125,88(ெபாியகுளம்) 
        கயிைலமைல197,131 குற்றாலம்,137, 104 
        காியவனகர்22,35 குற்றாலம்,153,108  
 (தி த் த்தி பார்க்க) 
        க ர்105,73 குறட் ,99,69 
        தி க்க க்குன்றம் 162,111 கு க்ைக24A,36 
        க குமைல139,104 குன்றக்கு ,147,106 
        தி க்களர்148ஏ,106 கூடைலயாற் ர்,15,33 
        கற்கு 93,62 கூந்த ர்,51,43 
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        கன்ன ரம்36, 40 ைகச்சினம்,44A,41 
        கனகமைல83, 52 ெகாங்கணகிாி,84,52 
        காசி194,131 ெகாட்ைட ர்,64,46 
        காஞ்சி ரம்164,112 ெகா ங்குன்றம்,146,105 
        குமரேகாட்டம்164A ெகா ம்பா ர்,102,73,139B,104 
        காமேகாட்டம்164B ெகால் மைல,81,51 
        கச்சிக்கச்சாைல164C ேகாைச,175,117 
        காமத் ர்167,115 ேகா க்குழகர்ேகாயில்,46,42 
        காவ ர் 69, 49 ேகாைடநகர்,168,115  
 (வல்லக்ேகாட்ைட) 
        காவிாிப் ம்பட் னம்,21A,35 தி க்ேகாணமைல,134,101 
        காழ ,21,34 தி க்ேகாவ ர்,2,26 
        காளத்தி,192, 130 சக்கரப்பள்ளி,151,107 
        கீர ர்,121, 79 சத்தி த்தம்,65,46 
------------ 
 
        சப்தஸ்தானம்,70A,70 தஞ்ைச,70,49 
        சிக்கல்,41,40 தண்டைல நீெணறி,44B,42 
        சிங்ைக,119,79 தி த்தணிைக,189,123,132 
        சிதம்பரம்,11,27,109 த க்ேகா ,144A,105,145 
        சிவகாசி,139A,104 தி த்தவத் ைற,95,69 
        சிவகிாி,123,79 
        (ஆவினன்கு  பார்க்க) தனிச்சயம்,126,88 
        சிவைதப்பதி,199C,133 தான்ேதான்றி, 105A, 74 
        (ஆக்கூர் பார்க்க) 
        சிவ ரம்63,46 திாிசிராப்பள்ளி, 91, 58 
        சிவமைல,123,79  (சிவகிாி பார்க்க) திாி வனம், 57, 45 
        சிவாயம்,104A,73 திாியம்பக ரம், 50, 43 
        சி கூர்,199D,133 தி ப்பதி (தி ேவங்கடம் பார்க்க) 
        சி ைவ,174,117 தி மைல, 138A, 104, 193, 130 
         ைசலம் பார்க்க 
        சுவாமிமைல,68,64,107,108 
         (தி  ஏரகம் பார்க்க)  திலைதப்பதி, 32, 39 
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        தி ச்ெசங்காட்டங்கு ,37,40 தீர்த்தகிாி, 82, 52 
        தி ச்ெசங்ேகா ,87,52 தி த்- த்தி 153, 108 
        (குற்றாலம்) 
        ெசஞ்சி,153A,109 தி த் ைற ர், 7, 26 
        தி ச்ெசந் ர்130,91 தி த் ைற ர், 7, 26 
        ெசம்ேப ,199A,133 ெதன்ேசாிகிாி 117, 78 
        ெசய் ர் (ேச ர்பார்க்க) ெதன்றைல, 199B, 133 (அ க்குறிப் ) 
        ேசலம்,85,52 ேதவ ர் 183, 119 
        ைசலம்,193,130 ேத ர், 42A, 41 
        ேசாமநாதன்மடம்,199,133 நல் ர்ப்ெப மணம், 19, 34 
          (ஆச்சா ரம்) 
        ேசாமீச்சுரம்,60,45 தி நள்ளா , 35, 39 
        ஞானமைல,114, 76 நாகபட் னம், 52, 40 
        தச்சூர்,173, 116 தி நாேகச்சுரம், 152, 108 
------------ 
 
        நாங்குேநாி, 131, 100 
        (  ஷமங்ைக பார்க்க) தி ப்பாதிாிப் ர், 9, 27 
        தி  நாவ ர், 4 26 
        பிரான்மைல, 146, 105 (ெகா ங்குன்றம் பார்க்க) 
        நிம்ப ரம், 182, 119 (ேவப் ர் பார்க்க) 182A, 119 தி ப் க்ெகாளி ர், 112, 75 
        ெந ங்களம், 96, 69 கழிமைல, 108, 74 
        ெநய்த்தானம், 74, 50 தி ப் த் ர், 144, 105 
        ெந ர், 106, 74 ஷமங்ைக, 131, 100 
          (நாங்குேநாி) 
        ெநல்வாயில், 79, 51  (அரத் ைற பார்க்க) றம்பயம், 64ஏ, 46 
        ெநல்வாயில், 13, 31    (சிவ ாி) தி ப் ந் த்தி, 73, 50 
        தி ெநல்ேவ , 129B, 91 ம்பைற, 124, 88 
        பட்டா ர், 118, 78   (சிவமைல) வா ர், 76, 50 
        பத்தைணநல் ர், 54, 44, 70 ெபாியமடம், 61, 45 
        தி ப்பரங்குன்றம், 128, 90 ெப ங்கு , 149, 106 
        தி ப்பராய்த் ைற, 90, 58 ெப ம் ர், 72, 50 
        பவானி, 88, 58 ேப ர், 115, 77 
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        ேபைறநகர், 157, 110 
        (ெப ம்ேப ) பழநி, 123, 79 
        (ஆவினன்கு  பார்க்க) ெபாதியமைல, 136, 103 
          (பாபநாசம்) 
        பழ திர்ச்ேசாைல 129, 90 ெபான் ர், 24B, 36 
         (தி  அன்னி ர் பார்க்க) 
        ப ர், 75, 50 தி ப்ேபா ர் 163, 112 
        பைழய ர், 180, 118 
        (தி  ஆலங்கா  பார்க்க) மண்ணிப்ப க்கைர, 23, 35 
        பைழயாைற, 66, 46 ம ராந்தகம், 160, 110 
        பறிய ர், 29A, 39 ம ைர, 127, 89 
        தி ப்பனந்தாள், 58, 45 மயிலம் 156,110 
        பாக்கம், 179, 118 மயிலாப் ர் 171,116 
        பாைக, 28, 37 மேயந்திரப்பள்ளிஞ 20,34 
        பா , 176, 117 
        (தி வ தாயம் பார்க்க) தி ம கல் 36ஏ,40 
        பாண் க்ெகா , 89, 58 ம த் வக்கு  55,44 
------------------ 
 
        மாகாளம் 34, 39 வாட்ேபாக்கி 104,73  
                 (அம்பர் மாகாளம் பார்க்க) (ரத்னகிாிபார்க்க) 
        மாடம்பாக்கம் 169,116 தி வதா ர் 129ஏ,91 
        தி மாணிகுழி 10,27 வா கண்ட ரம் 78,51 
        தி மாந் ைற 77,51 தி வான்மி ர் 170,116 
        மாயா ாி 195,131 விசய ரம் 39,40 
        மா ரம் 25,37 விசயமங்கலம் 109,75 
        தி ட்டம் 17,33 விசுைவ 198,132 
        தி கன் ண்  110,75 விநாயகமைல 145,105 
        ல்ைலவாயில் -வட 177117 விரா மைல 101,71 
        ள்வாய் 181,118 விாிஞ்சி ரம் 186,119 
        யாழ்ப்பாணாயன்பட் னம் 16,33 வி த்தாசலம் 14,31,109 
                     (எ க்கத்தம் ர்) 
        ரத்னகிாி 104,73 (வாட்ேபாக்கி) தி விற்கு  38,40 
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        ராேமசுரம் 141,105 ைர 123,79 (ஆவினன்கு  பார்க்க) 
        ராஜெகம்பீர வளநாட் மைல 143,105 ழிமிழைல 52,43 
        ராஜ ரம் (ராசீ ரம்) 86,52 ெவஞ்சமாக்கடல் 107,74 
        தி வக்கைர 155,110 தி ெவண்ெணய்நல் ர் 3,26 
        வ கூர் 6,26 ெவள்ளிகரம் 190,128 
        வய ர் 92,59,62,69,107 தி ேவங்கடம் 191,129 (வடமைல) 
        வயிரவிவனம் 196, 131 தி ேவட்களம் 12,31 
        வல்லக்ேகாட்ைட 168,115 ேவதாரணியம் 45,42 
             (ேகாைடநகர்பார்க்க) 
        தி வல்லம் 187,120 ேவப்பஞ்சந்தி 80,51 
        தி வலஞ்சுளி 67, 46 ேவப் ர் 182,118 (நிம்ப ரம் பார்க்க) 
        தி வ தாயம் 176,117 ேவ ர் 185, 119 
        வ வலம் 44,41 ேவ ர் 24,36 (ைவத்தீசுரன்ேகாயில்) 
        வ ர் 30,39 ேவற்கா  178,118  
        வள்ளிமைல 188,120 ெஜகந்நாதம் 197ஏ, 132 
        வள்ளி ர் 132,101 ைசலம் 193,130 
        வளவா ாி 159,110 (ேச ர்பார்க்க)  ஷமங்ைக 131,100 
        வாைக 166,115 ஹாித் வார் 195,131  
        தி வாஞ்சியம் 49,43     (மாயா ாி பார்க்க)       
-------------------- 
 
        



 17

   உ 
        தி த்தணிைகயி ள்ள 
        கணபதி ைண 
        தி த் தணிேகசர் ைண 
 

அ ணகிாிநாதர் வரலா ம் லாராய்ச்சி ம் 
 
        "உனத  யவர் கழ் ஆய்ந்த னர்... ... 
        உயர்கதி ெபறஅ  ேளாங்கு மாமயி ைறேவாேன." 
        தி ப். 878 
 

1. வரலாற் ப்பகுதி 
 
        ன் ைர 
 
        தி க்ைகேவல் அழகிய ெப மாைனேய ெதய்வமாகக் ெகாண்  வழிபட் ப் 
ேப ெபற்ற தவராஜ ேயாகி '  அ ணகிாிநாதர்', தமிழிற் சந்தப் பாக்க க்கு இவேர 
ஆதிகர்த்தா. இவர் தி வண்ணாமைலயில் இ ந்தவர் என்ப ம், கி.பி.1450 ஆம் 
ஆண் ல் இ ந்த பிர டேதவ மாராஜர் காலத்தவர் என்ப ம் தவிர, இவர  குலம், 
இவர  தாய் தந்ைதயர் இன்னார், இவர  இளைமப் ப வத்  நிகழ்ச்சிகள் இைவ 
எனத் ெதளி றச் ெசால்லக் கூ ய விவரங்கள் ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. ஆதலால் 
இவர  சாித்திர விஷயங்கைள எ த் ச் ெசால் வதற்குத் தக்க ஆதாரங்களாய் 
இப்ெபா  உள்ளன இவர் அ ளிய தி ப் கழாதிய ல்களகத் ள்ள சான் க ம், 
இவ க்குப் பின்வந்த ெபாியார்கள் இவைரப்பற்றிக் கூறி ள்ள விஷயங்க ேம ஆம். 
இைவகைளக் ெகாண் ம், கன் தி வ ட் ைணெகாண் ம், இப்ெபா  
கிைடத்  அச்சிடப்பட ள்ள தி ப் கழ்ப் பாக்கள் இவர  தி வாக்ேக எனக் 
ெகாண் ம் இவ் வாராய்ச்சி ல் எ தப்ப கின்ற . 
 

1. இளைம ம் வ ைம ம்: ெபா ைதப் பா க் கிைறத்த . 
 
        இவர், இளைமயிேலேய ேதவாரம், தி மந்திரம் தி காற் ப்பைட, தி க்குறள், 
காாிைக ஆகிய தமிழ் ல்களிற் பழக்கம் உற் ம்[1], உலா, ஏசல், கலம்பகம், ேகாைவ 
சிந் , , பரணி, மடல், மாைல எனப்ப ம் ல் வைககளிற் பயின் ம்[1] காம 
சாஸ்திர ல்கைள ஆய்ந் ம்[2] லைமவாய்ந்  கவிபா ம் திறம் 
உைடயவராயி ந்தார். இவர் கபிரான  பைழய வழிய ைம.[3] 
 --------- 
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        [1]. ேதவாரம் ஆதிய ல்களிற் பழகி ள்ளா ெரன்பதற்குச் சான் :-- 
 
        (i).ேதவாரம்: திாிசிராப்பள்ளி  சம்பந்தர் ேதவாரம் "நன் ைடயாைனத் தீய 
தில்லாைன" என்பைதத் திாிசிராப்பள்ளித் தி ப் கழ் 332, 331-ம் பாடல்களி ம், 
'ேபாகமார்த்த ண் ைலயாள்' என் ம் ேதவாரப் பதிகம் பச்ைசயாய் அழ ல் 
ேவகா  இ ந்த சாிதத்ைதத் தி நள்ளாற் த் தி ப் கழ் 812-ஆம் பாட ம் 
குறித் ள்ளார்.  சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் என்பவர்தம் சாித்திர நிகழ்ச்சிகைளப் பல 
இடங்களில், தி ப் கழ்ப் பாடல்களிற் குறித் ள்ளார்; எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பில் 
ஆராய்ச்சியிற் பார்க்க. அப்பைரக் குறித்  ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல; எனி ம் அவர் 
தமக்ைகயார் திலகவதியாைரத் தி வா ர் தி ப் கழிற் (744) குறித் ள்ளார். 
 
        ii) தி மந்திரம்: எங்கள்தி ப் கழ்ப் பதிப்பிற் கந்தலங்காரச் ெசய் ள்கள் 6, 55, 
67ன் கீழ்க் குறிப் கைளப் பார்க்க. யான் எ தி ள்ள "அ ணகிாிநாத ம் தி ல 
நாத ம் என் ம் லகத் ம் பார்க்கலாம். 
 
        iii) தி காற் ப்பைட: "உலகம் உவப்ப" என்  நக்கீர க்கு கேவள் அ  
எ த் க்ெகா த்த அாிய விஷயத்ைதத் தம  தி ப் கழில் (203-க மாமலர்) சுவாமிகள் 
கூறி ள்ளார்; 'அந்தணர் ெவ க்ைக, எனத் தீ காற் ப்பைடயில் வ வைத 
"ேவதியர் ெவ க்ைக" என ேவைளக்காரன் வகுப்பில் எ த்தாண் ள்ளார். 

கேவளின் தி ப் யங்களின் ெசயல்கைள நக்கீரர் தி காற் ப்பைடயிற் 
கூறியவாேற அதற்ேகார் விளக்க ைரேபாலத் தாம் பா ய ய வகுப்பில் சுவாமிகள் 
விவகாித் ள்ளார். பின் ம் நக்கீரைரப்பற்றி ம், தி காற் ப்பைடயின் 
ெப ைமையக் குறித் ம் பல இடங்களில் தி ப் கழி ம், கந்தரந்தாதியி ம், 
தி வகுப்பி ம் சுவாமிகள் ெசால் ள்ளார். அைவ ஆங்காங்குப் பின்னர் 
குறிக்கப்ப ம். 
 
        (iv) தி க்குறள்: தி க்குறள், தி வள் வைரப்பற்றித் தி ப் கழ்ப் பாக்கள் 80 
(படர் வி), 156 (அகல்விைன) பாக்கைளப் பார்க்க ம் 
 
        (v) காாிைக: தி ப்.500 (உைரக்காாிைக) பார்க்க ம். 
 
        1.உலா த ய ல் வைககைளப் பற்றித் தி ப் கழ் 75 (ேதாேலா ), 90 
(படர் வி) பார்க்க ம். 
        2. "காம சாதிதிர வாய்பா ேடணிகள்" --தி ப்.924 
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        3. "பைழய நின  வழிய ைம" --தி ப் 1127. (அகர). 'என்றைன வழிவழி 
யன் ெசய் ெதாண்  ெகாண்ட ள் ெப மாேள' - -தி ப்.358 (கரதல) ' யவழி 
வழிய ைம எ ம் உாிைம' (சீர்பாத வகுப் ). 
        4) 1. கா கன் அகப்பட்ட ஆைச --தி ப். 426 
        2. கா க னா  ஜாதக மாப் பாதகனாம் அ ேயைனயின் அ ளாேல 
பார்ப்பாயைலேயா --தி ப்.685 
        3. மடவார் பால் ஏகாப்பழி ம் ம ள் --தி ப்.360 
        4. பரத்ைதயர் ேமாகப் த் ெதாைளயில் திைளத்ததைனப் ெபா த்த ளிச், 
சடக்ெகன அப் றத்தில் அைழத்  இ த்தியளித் தி வாேய. --தி ப்.1023 
        5. மாதர் இ விழியா ம் அம் க்கும் மதனேவள் வாளிக்கும், ந வாகிய மாலாகும் 
அ ணகிாிநாதர். [விாிஞ்ைச கன் பிள்ைளத் தமிழ்] 
        ------------- 
 
        விதிவசத்தால் பரத்ைதயர் மயக்கிற்பட் 4, உள்ள ெபா ெளலாம் இழந் , 
பின் ம் ேவைசயர்க்கு உதவப் ' யவகுப்பில்' சுவாமிகள் விவாித் ள்ளார். பின் ம் 
நக்கீரைரப்பற்றி ம், தி காற் ப்பைடயின் ெப ைமையக் குறித் ம் பல 
இடங்களில் தி ப் கழி ம்,கந்தரந்தாதியி ம், தி வகுப்பி ம் சுவாமிகள் 
ெசால் ள்ளார். அைவ ஆங்காங்குப் பின்னர்க் குறிக்கப்ப ம். 
 
        ெபா ள்ளவைரத் ேத , அவைரப் [*]பலவாறாகப் கழ்ந்  பா ப் 
ெபா ள்ெபற்  அப்ெபா ள்கைள ம் ேவைசயார்க்ேக ஒழித்தனர். பினனர், 
வ ைம ம் ெபால்லாப் பிணிக ம் இவைரத் ெதாடர்ந்  ஒ க்கின. தன் நிைலைய 
உணர்ந்  மிக ெவட்க மைடந்தனர்.[**] 
        ----------------- 
        [*] 1.ேமாக மாையயில் வி ந்  தணியாமல் 
        ெப கிெயா  காேச ெகாடாதவைர ஐந்  
        த ைவ நிகேர யாக ேவெயதிர்  கழ்ந்  
        ெபாியதமி ேழபா  நாெடா  மிரந் *** 
        [உழன்  திாிேவேனா தி ப் 146 
 
        2. இயல்வாணர் ெதாி ம் அ ைமப் பைழய 
        ெமாழிையத் தி  ெந க் கவிபா த் திாி ம் ம ள் [தி ப் 290 
 
        3. அவலர்ேமற் ெசாற்கள் ெகாண்  கவிக ளாக்கிப் கழ்ந் , 
        அவைர வாழ்த் தித்திாிந்  ெபா ள்ேத  ெதாிைவமார்க்குச் ெசாாிந்  
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        அவேம யான் திாி  மார்க்கத்  நிந்ைத யதைன மாற்றிப் பாிந்  
        ெதளிய ேமாக்ஷத்ைத ெயன்  அ ள்வாேய. [தி ப் 494 
 
        4. சிதரா சித்ரவித் தாரேம ெசப்பிடக் ேகெளனா 
        நிற்பைதத் தவிர்ேவேனா. - தி ப்.1108 
 
        [**] 1. மி யால் மயக்கம் உ ேவேனா - தி ப் 214 
        2. வ ைமயாகிய தீயின்ேமற் கிடந் , ெநளி நீள் 
        வாயி ேனற் கிரங்கி ய ள் வாேய. தி ப் 753 
        3. ேவைசயர் மயல் ேமலாய் ெவ க்ெக த்  மகா 
        பிணிேம ட டக்கி ெவட்கு மதாமத ணைன --தி ப் 850 
 
        இவர  நிைலைய ம் இவர் ன் ெசய் ள்ள ெப ந்தேபா பலத்ைத ம் உணர்ந்த 
அ ணாசேலசுரேர எனத் ேதாற்றிய தவப் ெபாியார் ஒ வர் இவர் ன் ேதான்றி மிக்க 
அன் ட ம் இனிய வசனத் ட ம், "அன்ப! நீ தவ நிைலயில் இ ந்  
ஆ கக்கட ைள இைடவிடா  தியானிப்பாயாக"-என உபேதசித் ச் ெசன்றனர். 
அவ் பேதச ெமாழிையப் பின்பற்றா  சிலகாலம் இவர் ணாக்கினார். "ெபாியார் 
உபேதசித் ம் இப்பிள்ைள நல்வழிையப் பற்ற இல்ைலேய"- என இனத்தா ம் 
ஊரா ம்[*] ஏசி ம், ேபசி ம் வ ந்தினர். 
            [*] 1. "மைனயவள் நைகக்க ஊாின் அைனவ ம் நைகக்க*** 
            அ ேயைன அைனவ ம் இழிப்ப" --தி ப். 392 
            2. "மால்ெகா  தந்தவாய் நீர் கு த் , நாெயன டக்கு ேமல்பிணி ய த் , 
            உபாைதகள் ப த்த, தாய்தமர் குலத்தர் யாவ ம் நைகக்கேவ, உடல் 
மங்குேவைள"              --தி ப். 443 
            3. "அ த ெமாழிெகா  தவநிைல ய ளிய, 
            ெபாிய குணதரர் உைரெசய்த ெமாழிவைக, 
            அைட  நைடப  பயில ம் யல ம் அறியாத, 
            அசடன், அறிவி , இழிகுலன் இவெனன இன ம், 
            மனித ள் அைனவ ம் உைரெசய் அ யன் இ பட அாி " --தி ப்.1006 
 
        [ெபாிய குணதரர் என்ற  அ ணாசேலசுரைர ம் இ க்கலாம். சிவபிராைன 
இவர் 'ெபாியர்' என்ேற அைழப்பர். 
        'திாிசிர குன்றில் ெதாிய இ ந்த ெபாியவர் தந்த சிறியவ!" -- தி ப் 342 என 
வ வைதக்காண்க. 
--------------------- 
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2. உயிைர மாய்க்கக் க திய . 
 
        இங்ஙனம் சிலகாலம் ெசல்ல, இவர் கேவ க்கு வழி வழி ய ைமயாதலால் 

ன் ெசய்த ண்ணியம் ைக கூ ம் ேவைளவந்த .; உடேன, இவர  மனநிைல ம் 
மா தல் அைடந்த . தம  தவ கைள எல்லாம் நிைனந்  நிைனந்  வ ந்தலாயினர் 
'அந்ேதா! ெபாியார் கூறிய நன்ெனறிையப் பயில யலா  ேண காலங் கழித்ேதேன' 
- என மனம் ைநந்தனர். கா கனாய் அைல ம் ஜாதகம் ேபா ம் என் ஜாதகம்- என 
உளம் ங்கினர். "ஏைழத்ெதா ம்பேனன் எத்தைனேயா காலெமல்லாம் பா க் 
கிைறத்ேதன் பரம்பைனப் பணியாேத" என மணிவாசகப் ெப மான் லம்பியவா  
தா ம் லம்பிக் "கூர்ேவல்விழி மங்ைகயர் ெகாங்ைகயிேல ேசர்ேவன் அ ள்ேசர ம் 
எண் மேதா!" (கந்.அ .24) என் ம், "சிங்கார மடந்ைதயர் தீெநறி ேபாய் மங்காமல் 
எனக்கு வரந்த வாய்" (கந்.அ .34) என் ம் கேவைளப் பலவா  ேவண் த் 
தி வண்ணாமைலயிற் ெபாிய ேகா ரத்  வடவாயி ல்[1] தவ நிைலயில் அமர்ந் , 
ஆ கங்கைள ம் ெமாழிந்  ெமாழிந்  தியானித்தனர். 
 
        அங்ஙனம் பலநாள் தவங்கிடந் ம் வாைசக ம் நீர்ப்பாசிேபால விலகுவ ம் 
பின் கூ வ மாக இ ந்தன. இைதக்கண்ட அ ணகிாியார், "என்ேன! மாையயின் 
வன்ைம! 
 
            'மகமாைய கைளந்திட வல்லபிரான் 
            கமா ம் ெமாழிந் ம் ஒழிந்திலேன 
            அகமாைட மடந்ைதய ெரன்றய ம் 
            சகமாைய ள் நின்  தயங்குவேத' -- கந்.அ .5 
 
        -- எனப் பிரமித் ப், 'ப வன பல ங் குற்றம்..... ெக வதிப் பிறவி சீ சீ' [IV-76-10] 
என அப்பர் சுவாமிகள் கூறியவா  தா ம் தம  பிறவிைய [2] ெவ த் , மாையயில் 

ழ்த்தைனேய! கா! நான் ஏ  பிைழ ெசய்ேதன் என ஏங்கிக் கவ ற் த் தம  
உயிைர வி வேத உத்தமம் எனத் ணிந்தனர்[3]. அ ைணத் தி க் ேகாயி ன் 
ேகா ரத்திேலறித் தம  உயிைர மாய்க்கக் குறித்தனர். 
        ---------------- 
        1.1. "அடல ைணத் தி க்ேகா ரத்ேத அந்த வாயி க்கு 
        வட அ கிற் ெசன்  கண் ெகாண்ேடன் 
        ** களிற் க்கு இைளய களிற்றிைனேய" --கந்.அலங்.காப்  
        1. 2. "ஆடக விசித்ர கன ேகா ர கப்பில் அ ணா ாியில் 
        நிற்கும் அைடயாளக்கார ம்"- ேவைளக்காரன் வகுப்  
        1.3. "அ ைண யிைறவர் ெபாிய ேகா ரத்தில் வடபால 
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        மர்ந்த அ கப்ெப மாேள" -- தி ப். 540 
        1. 4."அ ணகிாிநாதர் அ ைணச் சிகாி வடவாச ற் பயில" 
        --விாிஞ்ைச. பிள்ைளத் தமிழ். 
 
        2. பாழ்வாழ் ெவ மிப் ப மாையயிேல ழ்வாெயன என்ைன விதித்தைனேய, 
        தாழ்வானைவ ெசய்தன தா ளவா? --கந்.அ . 31 
 
        3. 1. சடத்தில் நின் யிரான றத்தற்கு ---தி ப்.394 
        3.2.அகமைத எ த்த ேசமம் இ ேவா என் ற ய  
        நிைனத்  நா ம் உட யிர் வி த்த ேபா ம். --தி ப். 392 
        3.3. வரவர மனத் திைகத்த பாவி. --தி ப்.181 
        3.4. உ ளெவற்ேப ம் அ ணகிாி-மாம்பழக் கவிச் சிங்கம் --பழனா ாி மாைல 
        ------------------- 
 

3. அ ள் ெபற்ற ம் சிததந் ெதளிந்த ம் 
 
        'ெமாழி ம் அ யார்கள் ேகா  குைற க தினா ம் ேவ  னிய அறியாத ேதவர் 
ெப மாள்' தம  வழிய ைம இங்ஙனம் உயிர் றத்தைலச் சகிப்பேரா! கமா ம் 
ெமாழிந்த  ண் ேபாேமா? தம  இரண்டாவ  கண்ைண ம் கண்ணப்பர் ேபர்க்க 

யன்றெபா  தாிக்கலாற்றா  எங்ஙனம் சிவபிரான் 'நில்  கண்ணப்ப! நில்  
கண்ணப்ப!" என் அன் ைடத் ேதான்றல் நில்  கண்ணப்ப! எனக் கூறிக் கண்ணப்பர் 
கரத்ைதத் தம  ைகயாற் பி த் த் த த்  நி த்தினேரா அங்ஙனேம சிவகுமார ம் 
[1]எதிர்ேதான்றி, ' ய வழிவழிய ைம' எ ம் உாிைமெபற்ற தம  அன்ப க்கு 
யாெதா  ஊ ம் வாராத வண்ணம் அவைரத் தம  தி க்கரத்தாற் பி த் த் தாங்கி, 
அஞ்சற்க என அபயம் அளித்  மண் மிைச நி த்திக் காத்தனர். அ யவர் கூட்டம் 
தம்ைமச் சூழ ம்[2], ேவதஒ  பக்க ல் ழக்க ம்[3], மயில்மிைசத் தம  நடன 
ேகாலத்ைதக் காட் [4], ய ளினர். 
        ------- 
       [1.1[.'அ யன் இடஞ்சற் ெபா பட ன் ற் ' --தி ப்.585 
        [1.2]. 'ேதாதிமி தித்தித் தனத்த தந்தெவ னிைசேயாேட 
        சூழ ந த் ச் சடத்தில் நின் யிரான றத்தற் 
        கிரக்க ஞ்சுப ேசாபன ய்க்கக் 
        க த் ம் வந்த ள் ாிேவாேன' --தி ப்.394 
        [1.3].அகமைத எ த்த ேசமம் இ ேவாஎன் ற ய  
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        நிைனத்  நா ம், உட யிர் வி த்த ேபா ம் அ கி -தி ப்.392 
        [2]. க ைண ய யெரா ட ைணயில் ஒ விைச 
        வ ....மலர  மறேவேன. --தி ப்.509 
        [3]. 'சு தி ைடதர வ ...மலர  மறேவேன' தி ப்.509 
        [4.1] ' மயிேலறி .. வ ம்...இ மலர் சரண ம் மறேவேன' --தி ப் 113 
        [4.2]. 'அ யன்... ன் ற்  ** மயில் மிைச ந த்  ** 
        அழல்கிாி பதிக்குள் ம விய ெப மாேள' - தி ப். 585 
        [4.3]. 'தைலநாளில் ** அன்ெபா  கதிர் ேதாைகப்பாி ேமற் 
        ெகா ஞ் ெசயல் மறேவேன' --தி ப். 814. 
        [4.4]. 'பச்ைசப் ரவியி ல  ெமய்ப் ப்ரத்யக்ஷ --தி ப். 550 
 
        தி ல க்கு 'நாதன்' என் ம் பட்டத்ைதச் சிவபிரான் அளித்த  ேபாலத் தா ம் 
அ ணகிாியார்க்கு நாதன் என் ம் பட்டத்ைத[a] யளித்  'அ ணகிாிநாத' - எனப் 
ெபயாிட் டைழத்தனர். இவ்வன்  "தி நா க்கரசு" "மாணிக்கவாசக", எனச் சிவபிரான் 
தமக்கு உகந்த அன்பர்க க்குப் ெபயாிட்டைழத்தைத ஒக்குமல்லவா? அங்ஙனம் 
அைழத் [b] இளநைக டன் கண்ேணாக்கம் (சக்ஷு தீைக்ஷ)[c] ெசய்தனர். தி வ  
தீைக்ஷ ம்[d] ெசய்தனர். 
        ---- 
        [a] 'அ ணகிாி நாத எ ம் அப்பேன ேபாற்றி' -தி ப். 827 
        [நாதன் என் ம் பட்டத்ைதக் குறித்  யான் எ திய 'தி லநாத ம் 
அ ணகிாிநாத ம்' என் ம் ைலப்பார்க்க] 
 
        [b1]. இளநைக பரப்பி...ம விய ெப மாேள --தி ப். 585 
        [b 2]. ச ந்தாிக க...வ க நைகெயாளி --தி ப். 113 
 
        [c1]. தைழந்த நயன ம் இ மலர் சரண ம் மறேவேன -தி ப். 113 
        [c2]. பரசுதி ெபற்றிட ேநாக்கிய பார்ைவ ம் மறேவேன -தி ப். 151 
        [c3]. நாளவ மிைகயற விழிய ள் தந்த ேபர ள் 
        கனவி  நனவி  மறேவேன -தி ப். 773 
        [c4]. ஆணவ அ க்கைட ம் ஆவிைய விளக்கிய  
        தியைடவித்த ெதா  பார்ைவக்கார ம் -ேவைளக்காரன் வகுப்  
 
        [d1]. 'அ கி ன் அளித்த பாதம்' -தி ப். 392 
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        [d2]. 'தைலநாளிற் பதேமந்தி அன் ற' -தி ப். 814 
        [d3. 'அ ைண நகர்மிைச க ைணெயா ட ளிய இ  சரண ம் ** மறேவேன' 
        -தி ப். 513,515 
        [d4. 'பத கமலர் தந்த ேபர ள் கனவி ம் நனவி ம் 
        மறேவேன --தி ப். 289 
        [d5]. 'அ ேய க்கு அ ள்பா க்குஞ் சுடர் பாதக் குகேன --தி ப். 633 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        ேவல்ெகாண்  அ ணகிாியார் நாவில் தம  ஆெற த்ைதப் ெபாறித்  அவர  
விைனைய ஓட்  த்தமிைழ ஊட் னர் [1]. ெஜபமாைல ஒன்ைற அளித்தார்[2] அவர  
மலம், மாைய இடராயவற்ைற ஒழித்தார்[3] ‘சும்மா இ , ெசால்லற’  என் ம் 
ெமௗேனாபேதசத்ைத ம் [4] ேயாக மார்க்கங்கைள ம்[5] ெமய்ஞ்ஞான 
உபேதசங்கள்[6] பலவற்ைற ம் உபேதசித்  'எட் ரண் ' இன்னெதன விளக்க றத் 
ேதற்றிச்[7] சித்தத்ைத ெதளிவித்தார்[8]. 
        ---------------------------------------------- 
        [1.1]. ‘அ யனிடஞ்சற் ெபா பட ன் ற்  அ ளில் ெதா த் ’ -தி ப். 585 
        [1.2]. ‘அ ேயன் இ விைன ள்படேவ அயில் ஏவிய..... 
        மயில் வாகன’ -தி ப். 725 
        [1. 3]. அண்டர்கள் அறியா த்தமிழ் ஊட்  அன்ெபா  -தி ப். 814 
        [1.4]. விைனேயாடவி ங் கதிர்ேவல் மறேவ -கந். அ . 40 
        [1.5]. ‘ தல ம் எங்கிைள ம் ஈேடற நாவிற் ெபாறித் ’ -விாிஞ்ைசப் பிள்ைளத் 
தமிழ் 
        [1.6]. ‘அ தால் உலேகார் இடர்நீக்கப் பாட்  மிக ஓத ன் 
        நாள் ஒ ேநயன் உள்நாக்கில் தீட் ம் வ ேவல்’ -விாிஞ்ைசப் பிள்ைளத் தமிழ் 
        [1.7]. ‘ஆசிலாப், பாவி ல ணகிாிப் ைபந்தமிழின் மாாி 
        ெபய்ய நாவிற் றி ப்ெபயைர நட்ேடாைன’ -இலஞ்சி க லா 
 
        [2]. ‘ெஜபமாைல தந்த சற்கு  நாதா’ -தி ப். 106 
 
        [3] ‘வி யாமல மாையகளாம் இ ள் தீர்த் த் தீர்த் ’ -விாிஞ்ைசப் பிள்ைளத் தமிழ் 
        வாதைன தவிர்த்த கு நாத ம் குறத்திதி  ேவைளக் 
        காரேன -ேவைளக்காரன் வகுப்  
 
        [4.1]. ‘ கன் சும்மா இ  ெசால்லற என்ற ேம 
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        அம்மா ெபா ள் ஒன் ம் அாிந்திலேன’ -கந். அ . 12 
        [4.2]. ‘அ ைண நகர்மிைச க ைணெயா ட ளிய 
        ம ன வசன ம்...மறேவேன’ -தி ப். 515 
        [4.3]. ‘அ ைன நகர்மிைச க ைணெயா ட ளிய 
        பரம ஒ வசன ம்...மறேவேன’ -தி ப். 513 
 
        [5] “ேயாகத்தா பேதசத் ேதசிக” தி ப். 68 
 
        [6.1]. ர்க்குணம் ேவறாக...ஞான உபேதசம்...ேபசு சற் 
        கு நாதா. -தி ப். 950 
        [6.2]. ஈேடற ஞான ைரத் த ள்ேவாேன -தி ப். 1285 
        [6.3] . ம வி நாெயைன ய ைம யாெமன மகிழ்ெமய் ஞான ம் அ ள்ேவாேன' - 
தி ப். 637 
        [7 .1] . 'எட் ரண் ம் அறியாத என்ெசவியில், எட் ரண் ம் 
        இ வா மி ங்கெமன, எட் ரண் ம் ெவளியா 
        ெமாழிந்த கு  ேகாேன!' - தி ப். 612 
        [7. 2] . எட்ட ெம த்  ஏைழேயர்க்குப் பகர்ந்த த்தா! 
        - தி ப். 737 
        [8] . அ ைணயிர் சித்தித் ெதனக்குத் ெதளிவ ள் ெப  
        மாேள! - தி ப். 550 
        ----------------------------------------------------------- 
 

4 . தி ப் கழின் தற் சந்தம் கபிரான் எ த்  ெகா த்த  
 
        தம  தந்ைதயார் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிக க்கு "அ ச்சைன பாட்ேட யாகும்" எனக் 
கூறிய  ேபால கேவ ம் அ ணகியாைர ேநாக்கி 'நம  பாதமலைரப் பா க'[1] 
எனக்கட்டைள யிட்டார். அ ணகிாியா ம் ' க! அ ேயன் எவ்வண்ணம் நின  

கைழப் பா ேவன்' என மயங்கி ேகட்க சுவாமி இவ்வண்ணம் பா க என் , 
சுந்தர ர்த்தி சுவாமிக க்குச் சிவபிரான் அ  எ த் க் ெகா த்த  ேபால, 
' த்ைதத்த  பத்தித் தி நைக' என வண்ணப்பாவாகேவ அ  எ த் த் தந்  
மைறந்தார். கன் தி வ ைளேய ைணயாகக் ெகாண்  அ ணகிாியா ம் 

த்ைதத்த "[2] என் ம் சந்தப்பாைவ த்  ேப ைக ெகாண்டார். 
        ----------------------------------------------------- 
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        [1 .1] . "நம் பாதமலர் பா  நீ என்ன - அ ேய ம் எப்ப  பாட 
        என்ற அளவில் பத்தித  த்திநைக யத்தியிைறவா- எனப் பாெடன்  ெசால் " 
        -விாிஞ்ைச பிள்ைளத் தமிழ் 
        [1.2] . கு வாக வந்த ண கிாிையத் தி ப் கழ்க் கூெறன 
        தற் சந்த ம் தி வாய் மலர்ந் ைரெசய் குமரகு நாதேன' 
        -விாிஞ்ைச பிள்ைளத் தமிழ் 
        [1.3] . அ ணகிாி நாதைர ** கவிெசாெலன்ேற அ ெய த் க் 
        ெகா த்தவன் கனிவாயின் த்த ம ேள' 
        -- ேக்ஷத்திரக்ேகாைவப் பிள்ைளத் தமிழ் 
        ---------------------------------------------------- 
        [2] இப்பதிகத் க்கு " த்தித்த  பத்தித்தி நைக, அத்திக்கைற சத்திச் சரவண, 

த்திக்ெகா  வித் க்கு  பர-என ஓ ம்- க்கட் பரமற்குச் சு தியின் ற்பட்ட  
கற்பித்தி  ெபா ள்!" என் ம் பாடேபதம் உண் . இங்ேக 'ெபா ள்' என்ப  விளி. 
பரமற்குக் கற்பிதிட்  ெபா ேள! பச்ைசப் யல் ெமச்சதகு ெபா ேள! நீ 
ரக்ஷித ள்வ ம் ஒ நாேள'--எனப் ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்பதிகக் க த்ைத 
' த்  நவ ரத்ன' என் ம் 971 -ஆம் பதிகத்தி ம் காண்க. ' த்தித்த  பத்தித் தி நைக 
அத்தி' என ம் பாடம். 'பத்தித  த்திநைக யத்தி யிைறவா' எ ம் விாிஞ்ைசப் 
பிள்ைளத்தமி ம், ' த்தித் தி ெவன் ம் ன் பதினாயிரமாம் பத்தித் தி ப் கைழப் 
பா ங்காண்' - எனவ ம் தணிைக லா ம் ஈண்  கவனிக்கற்பாலன. ேதவேசைன 

த்தித்தி மா  என்பதற்கு 'அ தத் ெதய்வாைன தி  த்திமா , 'ஆாியேகவ ' 
எனவ ம் தி ப் கழ்(764 ), (918 ), ஆதாரமாகும். 
        ----------------------------------------------------------- 
 

5 . ெபற்ற ேபற்றிைன நிைனத்  மகிழ்த ம் பிற ேப க ம் 
 
        நல் பேதச ம் அ ள்வாக்கும் ெபற்ற அ ணகிாிநாதர் ெபறற்காிய ேபற்ைறத் 
தாம் ெபற்றைத நிைனத்  நிைனத்  மகிழ்ந்தார். கண்ெபற்ற கு டன் ேபால ம், 
காற்றிற் கலங்கிய கலத்தினர் கைரகண்ட  ேபால ம் ேபரானந்தங் ெகாண்டார்; 
பா னார், ஆ னார், பரவினார், பணிந்தார். பிணிெயல்லாம் நீங்கினவராய், 

த்தமிழாதிய கைலவள்ளவராய், ேயாகீசுரறாய், ெமய்ஞ்ஞானியராய், அகில சத்தி ம் 
எட்  சித்தி ம் வாய்ந்தவராய்ப் பத்திக்கட ல் திைளத் ப் பரவசம் உற்றனர். 
தமக்குப் கு வாய் வந்த ேகா ரத் திைளயனார் சந்நிதியிேலேய தவநிைலயி ந்  
வந்தனர். சந்தப்பாக்கைள ம் நிஷ்ைட கைலந்த ேவைளகளிற் பா  வந்தனர். 
அங்ஙனம் தவநிைலயி ந்த ெபா  அ ணாசேலசுர ம் இவர் தவ நிைலக்கு 
உகந்  இவர் ன் ேதான்றித் தி நீ  அளித்  "நின் யர் ஒழிக" என 
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அ க்கிரகித்தனர்[1]. ேதவி உண்ணா ைல யம்ைம ம் 'நின்பிறப் ெபாழிக' என 
ஆசிகூறி ஆணவம், மயக்கம், காமியம் என் ம் தைடகைள அகற்றி அ ளினன்[2]. 
வள்ளியம்ைமயா ம் இவர  மலங்கள் பறந்ேதாட அஞ்செலனக் கூறித் தி க்கரத்தால் 
இவர் சிரைசத் தீண்  ஸ்பாிச தீைக்ஷ ெசய்தனர். [3]. இங்ஙனம் தவராஜ ேயாகியாய், 
ெமயஞ்ஞான ர்த்தியாய் நம  சுவாமிகள் விளக்க ற் ப் ெபா ந்தனர். 
        ------- 
        [1.1]. 'கமழ்மா இதழ் சைடயார், அ ேயன் யர்தீர்ந்திட, 
        ெவண்தழல் மாெபா  அ ள்ேவார்' -தி ப்.568 
        [1.2]. 'எைன ய ைம ெகாண்ட சுவாமி சதாசிவ கட ள் எந்ைதயர். --தி ப். 856 
        [1.3]. 'எந்த னாவிக்குத  சந்த்ர ேசர்ைவச் சைடயர்' தி ப். 901 
        [1.4]. 'அ தமைத ய ளி எைமயா ம் எந்ைத' --தி ப். 211 
 
        [2.1] 'ஆணவ மயக்க ங் க(ல்) , காமியம் அகற்றி, 
        என்றைன ஆள் உைம பரத்தி' -தி ப். 647 
        [2.2]. 'என் மாசுேரர் எ பிறப்ைப ம் அ த்த உைம' -தி ப். 439 
        [2.3]. 'எைனய ள் ைவத்திட் டாண்ட நாயகி' -தி ப். 482 
 
        [3.1] கைடேயன் இ விைன ேநாய்மலம் மாண் ட தீண் ய 
        ஒண்க கேமாகினி வளி நாயகி --தி ப். 568 
        [3.2]. இடர் க கள் பிணிேயாட எைன ம ள் குறமா  --தி ப். 643 
        [3.3]. என்ற ளம் கு பாங்கிமான் -தி ப். 767 
        ---------------- 
 

6. ேபறைடந்த பின்  அ ைணயில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் 
 
        இங்ஙனம் இைறவர  தி வ ட் ப்ரவாகத்தால் அ ணகிாியார் ேப கைள ம் 
ெபற்றவராயினர். அறி  ெநறியிற் ேசரப் ெபற்றார்[1]. ஞானத்ைத ம் அபாிமித 
வித்ைதகைள ம் இைமப்ெபா தில் அறியப் ெபற்றார்[2], சுக ஞானக் கட ல் ழ்கப் 
ெபற்றார்[3], தவ ஞானக் கட ல் ஆடப் ெபற்றார்[4]. சிவச்சுடர் மனத்தினில் அ ந்த 
உைரெசயப் ெபற்றார்[5]. சிவப் ேப ற்றி க்கு உாியரானார்[6]. யா க்கும் எட்டாத 
ெபா ைள உபேதசிக்கப் ெபற்றார்[7]. பிரமஞான நிைலையப் ெபற்றார்[8]. தி வ  
தீைக்ஷயால் ேயாகா திைய ம்[9] ேமான நிைலைய ம் ெபற்றார்[10]. மேனாலயம் 
ெபற்றார்[11]. கர்ணாமிர்தப் பதத்ைதப் ெபற்றார்[12]. 
        ------- 
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        [1]. 'அறிவி க்குள் என்ைன ெநறியில் ைவக்க வல்ல 
        அ யவர்க்கு நல்ல ெப மாேள' -தி ப். 12 
        [2]. 'அறி ம் அறி தத் வ ம் அபாிமித வித்ைதக ம், 
        அறிெயன இைமப்ெபா தில் வாழ்வித்த ேவதிய ம்' - ச்சி காவலன் வகுப் . 
        [3]. "சுக ஞானக் கடல் ழ்கத்தந் , அ ேய க்கு அ ள் 
        பா க்குஞ் சுடர் பாதக் குகேன" -தி ப். 633 
        [4]. "அன் ற உபேதசப் ெபா ள் ஊட்  மந்திர தவ ஞானக் 
        கடல் ஆட்  என்றைன" -தி ப். 814 
        [5]. 'தைழந்த சிவசுடர் தைனெயன மனதினில், அ ந்த உைர 
        ெசய வ க நைகெயாளி' -தி ப். 113 
        [6]. "சிவப்ேப க்குக் கைடேயன் வந் ட் கச் சீர்ைவத் " தி ப். 587 
        [7a] 'சந்தியாத  தனெதன வ ெமா  
        சம்ப்ர தாய ம் இ ெவன உைர ெசய் ' -தி ப்.289 
        [7b] 'பரம மாையயின் ேநர்ைமைய யாவ ம் 
        அறிெவா ணாதைத நீ கு  வாயி , பக மா  
        ெசய் தாய் தல் நா  பயேனாதான்' -தி ப்841 
        [8] ' அ வி ல ெவன நிைறந்திட்  நின்றெதா  சம்ப்ரதாயம் 
        உதயெமழ... உண ம் அ பவம் மனம்ெபற் றி ம் 
        ப ைய வந்  நீ ன் உதவ' --தி ப். 157 
        [9a] 'எைனமனம் உ க்கி ேயாக அ தி யளித்த பாத!' -தி ப்.392 
        [9b] 'தைலதாளிற் பதேமத்தி...ேசாதிக் கதிர் காட் ...விதி 
        தாவி ன்பதி ெவளியாகப் க ஏற்றி' -தி ப்.814 
        [10]. 'அாிய ேமான வழி திறந்த நளினபாதம் என  சிந்ைத 
        அகலாேத' -தி ப் 731 
        [11]. "மாயாதீத மேனாலயத்த  நாதா" --தி ப்.705 
        [12]. 'எனக்குநல் கர்ணாமிர்தப் பதந் தந்த ேகாேவ' -தி ப்.908 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        தாம் ெபற்ற ஞானநிைலயின் ெப ைமைய வியப்பார்[1]. பா க நீ எனத் தமக்குக் 
கட்டைளயிட் ம், மலங்கைளக் கைளந் ம், தாம்பா ய பாடல்கைள ெமச்சி ம் 
உயர்ந்த ேபற்றிைனத் தமக்கு அளித்த ளிய கேவளின் க ைணைய வியப்பார்[2]. 
தாம்ெபற்ற உபேதசச் சிறப்பால் மரணப் ப்ரமாத ம் ஒழிந்த  என மகிழ்வார்[3]. 
மடவார்பால் தமக்கி ந்த மயக்கு ெதாைலந்தேத, ேப  ைகவந்தேத - என நன்றி 
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பாராட் வார்[4]. ஊனக் கண்ெகாண்  ெபண் கம் பார்த்  மகிழ்ந்த இப்ேபைதக்கு 
ஞானக் கண்ெகாண்  நின் ஷண் கம் பார்க்கும் பாக்கியம் கிைடத்த  என்ன 
தவப்ேப  என வியப்பார்[5]. 'காைளக் குமேரசன் எனக் க தித் தாைளப் பணியத்தவ 
ெமய்தியவா!' - (கந்தர் அ .22) எனக் களிப்பார். 'அம ம் பதிேகள் அகமா ெம மிப் 
பிமரங்ெகட ெமய்ப்ெபா ள் ேபசியவா!' - (கந்தர் அ . 8) எனத்தாம் ெபற்ற 
உபேதசத்தின் ஆற்றைல அ பவித்  உவைக ெகாள்வார். 
        -------- 
        [1] கரண  ெமாழியத் தந்த ஞான மிகுந்த வாெறன்! -தி ப்.960 
        [2a] எம  மலத்ைதக் கைளந் , பாெடன அ ள, அதற்குப் கழ்ந்  பா ய 
        இயல்கவி ெமச்சிட் யர்ந்த ேபற ள் ேகாேன! --தி ப்.792 
        [2b] ன் அ ைண நாடதில் ஓ  தி ப் கழ் -தி ப்.890 
        [2c] குமர! ேமன்ைமத் தி ப் கைழ ஓதற்ெகனக் க ள்ேவாேன. --தி ப்.425 
        [3a] 'கரண மாய்த்ெதைன மரண மாற்றிய 
        க ைண வார்த்ைத யி ந்த வாெறன்' -தி ப்.1061 
        [3b] மரணப் ப்ரமாதம் நமக்கில்ைலயாம் --கந்.அலங்.21 
        [4a] கப கள் இைடயி ம் நைடயி ம் அவேம யான் 
        மயக்கமாய்ப் ெபா ள் வ ம்வைக க் ஷிப  
        தடத்  ேமாக்ஷம த ளிய பலமலர் - மணத்த 
        வார்க்கழல் கனவி  நனவி  மறேவேன-தி ப்.344 
        [4b] மடவார்பால் ஏகாப்பழி  ம ளற 
        நீ ெதாற்றி ன்னா  ம ைமைய, யீேடற் த 
        லா ன் வ ைமைய மறேவேன. -தி ப்.360 
        [4c] கா க னகப்பட்ட ஆைசைய மறப்பித்த 
        கால்கைள மறக்ைகக்கும் வ ேமாதான் -தி ப்426 
        5. கப்பில் நைகயில் ைலயில் த ல் ெபாட் ல் விைலமாதர், 
        ெமாழியில் அன்ன நைடயில், கண்ணின் இைணயில் 
        கனி வாயில் கண்ணழி  ைவத்த த்தி ஷண் க 
        நிைனக்க ைவத்த கன்மவசம் எப்ப க்கு மறேவேன. -தி ப்.1189 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        அாிய ெமய்ப்ெபா ைளப்ெபற அ ேயைன ஓர் உாியவனாக நிைனத்  
உபேதசித்த க ைணைய என்ெனன்  கூ ேவன், (அாிதாகிய ெமய்ப் ெபா க் 
க ேயன் உாிதா உபேதசம் உணர்த்தியவா! கந்தர் அ . 20)- என வியப்பார். ண் 
டம்பக்கார ம், ஒன் ம் உணராதவ ம், மிகப் ெபால்லா மாகிய என்ைன ஆண்ட 
க ைணைய எங்ஙனம் எ த்  ஓ ேவன் (ஆதாளிைய ஒன்றறிேயைன யறத் 
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தீதாளிைய ஆண்ட  ெசப் மேதா? -கந்தர் அ . 38) - என பிரமிப்பார். 'ேபற்ைறத் 
தவஞ் சற் மில்லாத என்ைனப் ப்ரபஞ்செமன் ஞ் ேசற்ைறக் கழிய வழி விட்டவா!' - 
'ெசால் ைகக் கில்ைலெயன் ெறல்லா மிழந்  சும்மா இ க்கும் எல்ைலயிற் ெசல்ல வழி 
விட்டவா!' - (கந்தர் அநலங்காரம் 1, 10) எனப் பலவா  கன் க ைணைய 
எ த்ெத த் ைரத்  வியந்  நன்றி பாராட் வர். 'ஆசார ஈனனாய் நான் இனி 
அழிந்திடாேத நான  ஆ கங்கைள ம், பன்னி  ேதாள்கைள ம், கடப்ப 
மாைலைய ம், மயில் வாகனத்ைத ம் கழ்ந்  நான் ஆசுகவியாக நாெடா ம் 
பா யா தற்கும் பிற ம் அப்பாக்கைள ஓதித்தீதற்  உய் தற்கும் ேவண் ய 
பாக்கியத்ைதத் தரத்தக்க ஞானத்ைத ம் அறிைவ ம் அ ேயற்குக் கூட்  ைவக்கப் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன்' என ேவண் வார்[1]. 
        --------------- 
            1. ஆசார ஈன னாகிேயமிக ஆபாச னாகி ேயா  நா ம் அழிந்திடாேத, 
            ஈரா  ேதா ம் ஆ மா க ேமாடா  நீப வாசமாைல ம், 
            ஏறான ேதாைக நீலவாசி ம் அன்பினாேல 
            ஏேனா ம் ஓ  மா  தீதற நானாசு பா யா  நாெடா ம் 
            ஈேட  மா  ஞான ேபாதகம்...அன் றாேதா! -தி ப்.1129 
            ----------------------------------------------------------- 
 
        என் வ ைம ெதாைலந்தேத என மகிழ்வர்[1]. என்ெகா  ேநாெயல்லாம் 
ெபா பட்டனேவ எனக் களிப்பார்[2]. 
 
        யான் அ நாட் ெசய்த பிைழகைள எல்லாம் ெபா த்  என் பிைழ டன்பட் த் 
தம் கைழப் பா ந் திறத்ைதத்தந்  எனக்கு அ க்கிரகஞ் ெசய்த ெப மான  
ெபாைறையத் தம  பக்தர் கூட்டத்தில் என்ைனச் ேசர்த்  ைவத்த அவர  தி வ ட் 
க ைணைய- என் ெசால் ப் கழ்ேவன் என்பார்[3]. ணனாய்ப் பிறந்த என்ைன 
இறவா வைகக்கு அ ளி அன்பர்கள் ேச ம் அ த பதவிைய எனக்கு அ ளிய 
ெப மாேன! - எனத் தித் க் களிப்பார்[4]. அ ேயன  பாமாைலைய இைறவன் 
ஏற் க் ெகாண்டனேர - இஃெதன்ன பாக்கியம் என மகிழ்வார்[5]. 
        ------------------ 
        [1]. 'கைடேயன் மி ள்பட, ேநாய்விடேவ, கனல்மால் 
        வைரேசர் ெப மாேள. -தி ப்.563 
        [2]. அ ைம ெகா ேநாய் ெபா கள் படேவ 
        அ ணகிாி வாழ் ெப மாேள. -தி ப்.542 
        [3.1]. அ நாட்கள் ெசய்த பிைழநீக்கி என்ைன அ ள் 
        ேபாற் ம் வண்ைம த ம் வாழ்ேவ. -தி ப் 321 
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        [3.2]. 'எப்ெபா ம் வந்திக்ைகக்கு அற்ற எ(ன்)ைனப் பின் 
        பிைழ டன் பட் ' தி ப்.460 
        [3.3.1]. 'என் பிைழ டன் பட் ப் பத்த ள் ைவக்கும் 
        ெபாைறைய என் என்ெசப்பிச் ெசப் வ ! 
        ஒப்ெபான் ளேதா தான்' -தி ப் 460 
        [3.3.2]. 'இ தைலச் சற் ங் க ேதைனப் ேபாதமிேலைன 
        அன்பாற் ெக த லாத் ெதாண்டாிற் கூட் யவா!' கந்தர் அலங்.100 
        [4]. அவேம பிறந்த எைன யிறவாமல் அன்பர் கும் 
        அ தாலயம் பதவி ய ள்ேவாேன. --தி ப் 1240 
        [5.1]. 'நாெயனக்கும் உறவாகி நின்  கவிைதையப் ைனேவாேன' --தி ப் 540 
        [5.2]. 'மல்ேல ாி பன்னி  வாகுவில் என் 
        ெசால்ேல ைன ஞ் சுடர் ேவலவேன' கந். அ . 29. 
        [5.3] 'பலபல ைபம்ெபாற் பதக்கம் ஆர ம் 
        அ ைம ெசா ஞ்ெசாற் றமிழ்ப் பனீெரா  
        பாிமள மிஞ்சக் கடப்ப மாைல ம் அணிேவாேன' -தி ப். 186 
        [5.4] 'அ ைம உலகறிய .. பா ம் ஆசுகவி நிகில கவிமாைல 
        சூ வ ம்...மணநா  சீற ேய' --சீர்பாதவகுப்  
        ----------------------------------------------------------- 
 
        இங்ஙனம் தம  பைழய அநா சார நிைல ற் ம் மாறினவராய்க் க விெய த்த 
மணி ேபால ம், களிம்  அ பட்ட கலம்ேபால ம், ேநாய் நீங்கினவராய், அக ம் 

ற ம் பளிங்கன்ன சுத்த ெசா பராய்த் திகழ்ந்  னித ேதகத் ட ம் ற்றிய 
ஞானத் ட ம் இவர் ெபா வைதக்கண் ம், கீத ம் தாள ம் த ம்பிப் ெபா ய 
இவர் கபிராைன ஆசுகவியாகச் சந்தப்பாவாற் பா வைதக் ேகட் ம், 
தி வண்ணாமைல வாசிக ம் சுற்றி ள்ள ஊர்களில் உள்ளவர்க ம் இவர்மாட்  
அளவிடற்காிய மதிப் ம், வியப் ம், பக்தி ம், அன் ம் ெகாண்டனர். ஊாி ள்ள 
அறிஞர்கள் யாவ ம் இவர் பா ஞ் சந்தப்பாக்கைள இவ டன் கூ த் தா ம் ஓதி 
மகிழ்ந்தார்கள்[1]. 
        ----- 
        [1]. 'அறி ைடத் தா மற் ட ைனப் பாட ற்ற ைணயிற் ேகா ரத் 

ைறேவாேன' -தி ப்.519 
        ---------------- 
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7.   கபிரான் தம்ைம யாட்ெகாண்டைத ஜகம் அறி ம்ப க் காட் ய . 
(சம்பந்தாண்டாெனா  வா ) 

 
        கேவளின் தனி அ யார் இவெரன்ப ம், ெப ந்தவ னிவர் இவெரன்ப ம், 
நாெடங்கும் பரவலாயிற் [2]. அக்காலத் த் தி வண்ணாமைலப் ப்ரேதசத்ைத 
ஆண் ந்த பிர டேதவமாராஜன் இவர் மாட்  மிக்க அன் ம் பத்தி ம் 

ண்டவனாயி ந்தான். இைறவன  தி க்ேகாலத்ைத எனக்குக் காட்  ய க எனச் 
ேசாமாசிமாற நாயனார் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகைள ேவண் ன  ேபாலப் ப்ர டேதவ 
மாராஜ ம் "தவப் ெபாிேயாய்! உங்கைள ஆட்ெகாண்ட கேவைள எனக்குக் காட்  
ய க" என அ ணகிாிநாதைர ேவண் னன். 
        ------------- 
        [2]. அ ணகிாியாாின் கழ் நாெடங்கும் பரவிற் , அவர் அ ளிய தி ப் கழ் 
பிரபலம் அைடந்த , நாற்றிைசயில் உள்ளா ம் இவர் மாட் ம் இவர ளிய 
தி ப் கழின் மாட் ம், ெப மதிப்  ைவத்தனெரன்ப  -- 
 
            " ர்வ பச்சிம தக்ஷிண உத்தர திக்குள 
            பக்தர்கள் அற் தெமன ஓ ம் 
            சித்ர கவித் வ சத்தமிகுத்த தி ப் கழ்" -தி ப் 384 
            "ஆபாதேனன் மிக ப்ரசித்தி ெபற்  இனி  உலேக ம் 
            யானாக நாம அற் தத் தி ப் கழ் ேத ற ஓதி 
            எத்திைசப் றத்தி ம் ஏேட  ராஜதத்திைனப் பணித்த ம்" -*தி ப்1132 
 
        என வ தலா ம், (91) திாிசிராப்பள்ளித் தலத் ் தி ப் கழில் "343-வாசித் க் 
காெணாணாத " என்பைதப் பற்றிப் பின்னர் எ தி ள்ள குறிப்பா ம் அறிதலாகும். 
        ---------- 
 
        இதற்கு ஆதாரமாகக் கர்ண பரம்பைரச்ேசதி ஒன் ள . ேதவி உபாசைன ெசய் ம் 
சம்பந்தாண்டான் எனப் ெபயாிய ஒ வன் ப்ர டேதவ மாராஜ க்கு நண்பனா 
யி ந்தான் என் ம், அவன் அ ணகிாியாாின் கழ் பர தைலக் கண் ம், ப்ர டேதவ 
மாராஜன் அவாிடம் மிக்க நண்  ண் த்தைலப் பார்த் ம் ெபாறாைம 
ெகாண்டவனாய் அரசனிடத்தில் "யாெரா வர் தாம் உபாசிக்கும் ர்த்திையச் சைபயில் 
வரவைழக்கின்றனேரா அவர் மாட்ேட நீங்கள் அன்  ெகாள்ள ேவண் ம்" எனத் 

ண் னன் என் ம், அரச ம் இைத அ ணகிாியார்க்குச் ெசால்ல 'ஆண்டவன் 
தி வ ள் ேபால' எனக்கூறி இதற்குச் சம்மதித்தார் என ம், அரசன் ஒ  சைப[1] கூட்ட 
அச்சைப ந ேவ சம்பந்தாண்டான் ேவ◌ிைய வரவைழக்க யன்  இயலா , 
ேதால்வி ற்றனன் என் ம், பின்னர் நம  சந்தப் லவர் கந்தக் கட ைளத் தியானித்  
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'என்ைன ஆட்ெகாண்ட கு  ர்த்திேய! கு  மைலயில் ற்றி க்கும் ெப மாேன! 
மைல மகள் மகேன! அாி ம ேகாேன! இந்தச் சைப தனில் என  உளம் 
உ கவரேவண் ம்-- 
        ------------ 
        [1]. ேதேவந்திர சங்க வகுப்ைப- இச்சமயத்திற் பா த்ேதவிையத் தித் - 
ேதவிைய வர ஒட்டா  அ ணகிாி யார் த த்தனர் என் ம் ெபாிேயார் ெசால்வர். 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        "கந்தப் ெபாழில் திகழ் கு மைல ம விய ெப மாேள! 
        சந்தச் சைபதனில் என ளம் உ க ம் வ வாேய!" -தி ப்.210 
 
        என ேவண் , 'இைறவேன இங்குள்ள பிர டேதவ ராஜன  உள்ளம் ெநகிழ நீ 
எதிர்ேதான்றி உன  நடன தாிசனத்ைதத் தரேவண் ம் - 
 
        பாதலத்தில் உள்ள ேசடனா ராட, ேம  ஆட, காளியாட, 
        விைடயி ேல வா ராட, தேவதாளம் ஆட, 
        வாணி ஆட, பிரமன் ஆட, வா ேளார் ஆட, மதியாட, 
        மாமியா ராட, மாமனா ராட, மயி  மா  நீயா  வரேவ ம் - 
 
            "அதல ேசடனாராட அகில ேம  மீதாட 
              அபின காளி தானாட -அவேளாடன்-- 
            றதிர சி வாதா ம் விைடயி ேல  வாராட 
            அ கு த ேவதாளம் -அைவயாட; 
            ம ர வாணி தானாட மலாில் ேவத னாராட 
            ம  வா ேளா ராட மதியாட 
            வனச மாமியாராட ெந ய மாமனாராட 
            [1] மயி  மா  நீயா  வரேவ ம்.; 
 
            'உதய தாம மார்பான ப்ர ட ேதவ மாராஜன் 
            உள  மாட வாழ் ேதவர் ெப மாேள'. -தி ப்.1056 
 
        --என ெநஞ்சம் ெநக்கு கத் தித்  வணங்கினர். 
        -------------- 
        [1]. மயி மா  வரேவ ம்'- என்  மாத்திரம் கூறா  'மயி  மா  நீயா  
வரேவ ம்' என்றதன் க த்  நீ யா னால் தான் யாைவ ம் ஆ ம் என் ம் 
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உண்ைமையப் லப்ப த் தற்ேக. "யாைவ ம் ஆ ம் எம் இைற ஆடேவ" என் ம் 
தி மந்திர வாக்கு (2731) ஈண்  அறிதற்பால . 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        அ யார்க்கு எளியராம் அண்ண ம் ஒ  ெநா ப் ெபா தில் தி க்ைக ேவல் 
விளங்க மயில் மீ  ஆேராகணித்  வந்  சைபேயார்க்குக் காட்சி தந் [1] மைறந்தார். 
அரசன் த ய யாவ ம் இ  அற் தம், அற் தம் என வியந்  அ ணகிாியாைர க 
பிரான் ஆட்ெகாண்ட  சத்தியம், சத்தியம் எனத் தித் க் கூத்தா னர். 
சம்பந்தாண்டான் நாண ம், ெபாறாைம ம் தைல ெகாள்ளச் சைபயினின் ம் 
மைறந்ேதா னன். இங்ஙனம் சைபயில் க பிராைன வர ேவண் ப் பாட க 
ேவ ம் ேவண் ன வாேற ஒ  ெநா ப் ெபா திற் சைபயில் ேதான்றித் தாிசனம் தந்  
அ ணகிாியாைரத் தாம் ஆட்ெகாண்டைத உலகறியப் லப்ப த்தினர் என்ப . 
 
            "சயிலம் எறிந்தைக ேவற் ெகா , மயி னில் வந்ெதைன 
            யாட்ெகாளல், சகமறி ம்ப  காட் ய கு நாதா"           --தி ப்.331 
 
        எனவ ம் திாிசிராப்பள்ளிப் பதிகத்தா ம், 
 
            "உலகினில் அைனவர்கள் கழ் ற அ ைணயில் 
            ஒ  ெநா [2] தனில் வ மயில் விரா"              -தி ப் 755 
 
        என் ம் வி த்தாச்சலத் ப் பதிகத்தா ம் ெதளி ற அறியக் கிடக்கின்ற . இந்த 
நிகழ்ச்சிையத் தி ச் ெசங்ேகாட் ப் பதிகம் ஒன்றில் " அ ைணயில் ஒ  விைச பரவ 
வ மதில் (வந்த  ேபால)" --தி ப்.387- என் ம் அ யிற் குறிப்பித் ள்ளார். 
        ---------- 
        [1]. "ெவற்றிப் ப்ர டேத வக்குாிசில் ேபணி ெயதிர்காண, 
        கன் மயில்ேமல் கி வரவைழத்  வந்த  காண்"    -- தணிைக லா 
        [2] .'ஒ  ெநா ' என்றதனால் கன் வ வதற்குத் தைடபட்  ேநரமாயிற்  
எனப்ப ம் கர்ண பரம்பைரச் ேசதி தவறாம் என்க. 
        ----------------------------------------------------------- 
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8. தல யாத்திைர ம், தல யாத்திைரயில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிக ம், 
அவ்வத் தலத் த் தி ப் கழ்ப் பாக்களிற் சிற்சில குறிப் ம். 

 
        1. தி வண்ணாமைல -- [509 - 586] 
 
        இங்ஙனம் ெப ம் கழ் ெபற்ற அ ணகிாி நாதர் தாம் அ ள் ெபற்ற தலமாகிய 
அ ைணயிற் பல அற் த சந்தப் பாடல்கைளப் பா னர். அ ைணயில் உள்ள கர் 
சந்நிதானங்கள் பலவற்ைற ம் தித் ப் பா னர். 
 
            1. அ ைணயில் எ  நிைல சிகாி...ெப மாள் --தி ப்.510, 545. 
            2. அ ைண நேவா நிைல சிகரமீ ...ெப மாள் --தி ப்.526 
            3. அ ைண குண (கிழக்குக்) ேகா ரத்தி ைறேவாேன. --தி ப்.523 
            4. அ ைண உயாிய ெபாிய ேகா ரத் ப் ெப மாள் --தி ப்.528, 529, 540, 544, 
567, 572. 
            5. அ ைண வடக்குக் ேகா ரத் ப் ெப மாள். -தி ப்.559 
            6.அ ைண ெதன்திைச ெப மாள் --தி ப் 552 
            7. அ ைண ெந மதில் வடசார் ெப மாள் --தி ப்.533 
            8. அ ைண ேகா ரத்  ெப மாள். --தி ப் 518,522,534,537. 
            9. அ ைண ேகா ரத்  உத்தர (வடக்கு) திக்குப்..ெப மாள். -தி ப்.577 
            10. அ ைண மைலப் ெப மாள் --தி ப்.547,556,575 
            11. அ ைண தி  திப் ெப மாள் - -தி ப்.524,525, 535, 538, 539, 555, 571 
என வ வன காண்க. 
 
        தற் பதிகமாகிய ' த்ைதத் த  ' என்பதிற் சிவபிரா க்கு உபேதசித்த ெப ைம, 
தி மா ன் ெப ைம, சூர சம்ஹார ெவற்றி கூறப்பட்டன. இங்ஙனேம தி ப் கழ் ல் 

ைம ம் இம் ன்  விஷயங்கைளேய அதிகமாகக் கூ ம். சுவாமிகள  ெசாந்த 
ஊர் அ ைணயாத ன், பழநி (96), தி ச்ெசந் ர் (83) இைவக க்கு அ த்தப யாக 
அ ைணேய தி ப் கழில் அதிக பாடல்கைள (78)க் ெகாண்டதாகும். மிகப் ெபாிய 
பாடெலான் ம் உள  ["விந் ப் ளகித" -(தி ப். 585)]. ேவைசயர் மயக்ேக தமக்குப் 
ெபாிய இடர்ப் பாடாய் த ல் இ ந்த காரணத்தா ம், அந்த இடர் ஒழிபட்ட இடம் 
அ ைண யாதலா ம், ேவைசயர் மயக்கினின் ம் தம்ைம என் ங் காத்த ள 
ேவண் ம் என்கின்ற விண்ணப்பம் இத்தலத் ப் பாடல்கள் பல வற்றி ம் பிறதலத் ப் 
பாடல்களி ம் பரவி ள்ள . ேம ம், ெபண்ணாைசேய நீக்காிய ஆைச ஆத ன் 
அைத ஒழித்தா ெலாழிய நாம் கைரேய வ  கூடாத காாிய மாகுமாத ன், அைத நாம் 
ஒழித் க் கைரேயற ேவண் ம் என் ம் ெப ங்க ைண காரணமாகேவ சுவாமிகள் 
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ேவைசயர் இன்பத்தின் தீைமகைள மிக விாிவாக ம் அ த்தமாக ம் பன் ைற 
எ த் க்காட் கின்றனர். "தத்ைத யங்கைனயார் தங்கள் ேமல் ைவத்த தயாைவ 

றாயிரங் கூறிட் , அத்தில் அங்கு ஒ  கூ  உன் கண் ைவத்தவ க்கு அம லகு 
அளிக்கும் நின் ெப ைம" - எனத் தி விைசப் பாவிற் க ர்த் ேதவர் 

ழங்குகின்றனரன்ேறா? சுவாமிகள் அ ளிய "விட ம் அ த ம்" என் ம் 516-ஆம் 
பாடல் ஒன்ேற ெபண்கள் உ ைவ நாம் எவ்வண்ணம் உண தல் ேவண் ம் என் ம் 
உண்ைம உணர்ச்சிைய ஊட்ட வல்ல . சுவாமிகள் ெபறற் காிய ேபற்ைறப் ெபற்ற 
தலமாத ன் அவர  சாித்திர சம்பந்தமான ஷயங்கள் பல அ ைணத் தி ப் கழ்ப் 
பாடல்களிற் கிைடக்கின்றன. 
 
        ஒ  தலத்ைதப் பற்றிப் பா ம்ெபா  சுவாமிகள் ெகாள்கின்ற சில குறிப் கள் 
உண் ; (1) தலத்தின் ெபய க்ேகற்பச் சந்தத்ைத வக்குவர்! தலம் 'அ ைண' என்றால் 
"தனன" சந்தத்தில் பாடல் ெதாடங்கும். (2) தலத் ச் சுவாமி ெபயர், ேதவி ெபயர் 
கூறப்ப ம். அ ைணத் தலத் த் ேதவி "உண்ணா ைல" யின் ெபயர் 529-ஆம் 
பாட ற் காணலாம். (3) தலவிேசடம் த யன ம் எ த் க் கூ வர். ெகௗதம நிவர் 

சித்த தலம் 'அ ைண' என்பைத 516-ஆம் பாட ம், ேதவி அ ைணயில் 
(தவங்கிடந் ) இடப்பாகம் ெபற்றைத 530, 531-ஆம் பாடல்களி ம், இைறவர் 
ேஜாதியாய் நின்றைத ம், தி மால், பிரமா க்கு எட்டா  நின்றைத ம் 535, 563 
எண்க ள்ள பாடல்களி ம், க ேவள் கு ர்த்தியாய்த் தம் ன் ேதான்றித் 
தி வ  சூட் , ெமௗேனாப ேதசஞ் ெசய்  ஆட்ெகாண்  ெதளி  தந்தைத 515, 550 -
ஆம் பாடல்லகளி ம், சிவபிரான் (அண்ணாமைலயார்) தி நீறளித் த் தம  யைரத் 
தீர்த்தைத ம், வள்ளியம்ைம தமக்கு ஸ்பாிச தீைக்ஷ ெசய்  விைன ேநாைய ம் 
மலங்கைள ம் ஒழித்த ளினைத ம் 568-ஆம் பாட ம் பாராட்  விளக்கி ள்ளார். 
தீரப் கழ்ப் பா ய காலெமல்லாம்  ஞானசம்பந்தப் ெப மான் கேவளின் 
ேதாற்றேம என் ங் ெகாள்ைகயினராயி ந்தார் அ ணகிாியார் என்ப  அவர் த ற் 
பா ய தலமாகிய அ ைணத் தி ப் கழிேலேய இரண்  பாடல்கள் -(547,567) 
சம்பந்தர் லீைலகைள கேவளின் லீைலகளாகேவ பாராட் கின்றைமயால் ெதாியக் 
கிடக்கின்ற . 
 
        வள்ளியம்ைமைய க பிரான் வ ய ஆட்ெகாண்டேத அவ ைடய 
ெப ம் க க்கு க்கிய காரணமாயி ந்த ெதன் ம் ரகசியத்ைத த ேலேய 
அ ணகிாியார் உணர்ந்தி ந்தனர் என்ப . 
 
        "குறமா டன் மால் கடனாம் எனேவ அைணமார்பா" என் ம் (563) அ ைணப் 
பாட ன் அ ைம வாக்கியத்தால் அறிகின்ேறாம். இதைன "ெமய்ப் ெபா ட் 

ப் கழ்க்கு உயிர்ப்  அளித்  எழில் திைனக்கிாிப் றத்  உைற ேவலா" என் ம் 
(தி ப்.253) குறிப்பினா ம், "குறவிக்குக் கடேவாேன" (1303) என வ வதா ம் 
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உணரலாம். இனி, அ ைணத் தி ப் கழ்ப் பாடல்க க்கு உாிய சிற்சில குறிப் கைள 
ஈண் க் குறிக்கலாம்.: 
 
            509. "குமர கு பர" - இப்பாட ன் ஈற்ற  
            "அறிைவ அறிவ  ெபா ெளன அ ளிய ெப மாேள" 
 
        என்பைத  தா மானவர் " அறிஞ ைர" என் ம் தைலப்பில்-- 
 
            "அறிைவ யறிவ ேவ யா ம் ெபா ெளன் 
            தி ெசான்ன உண்ைமயிைன ஒ நாள் எந்நாேளா?" 
 
        என் ம் "எந்நாட் கண்ணி"யில் எ த்  ஆண் ள்ளார். 511. 'க ைண சிறி மில்' 
இ  ஒ  அ ைமயான பாடல். தல் நான்கு அ யில் ேபாின்பப் ெபா ள் எங்ஙனம் 
எப்ேபா  கிைடக்கும் என்ப  மிக அழகாக எ த்  விளக்கப் பட் ள்ள . (தி ப் கழ் 
ஆராய்ச்சி தைலப்  50 - பார்க்க) 517. "கமாி மலர்" - இச் ெசய் ளில் தாள ஒ , 'குமர 
கு பர', 'குமர கு பர' என ஒ த்தைலக் குறிக்கின்றார். 523. "வடைவ" - இப்பாட ற் 
சிவபிரா க்கு உபேதசித்த  "ம ன மைற" எனப்பட் ள்ள . 526. 'அ த'- இ  
ேதவி தி நிரம்பிய பாடல். 534. "அ க்கார்" - இப் பாட் ல் வள்ளியம்ைமையத் 
தி ன கர் ேதவிையத் தம  ேதாளில் ைவத்  ஒளித் ேதா னதாகத் 
கூறப்பட் ள்ள . 545. "இ ளளக" - இந்தப் பாட் ல் சுந்தர ர்த்திைய ஆட்ெகாண்ட 
தி விைளயாடல் கூறப்பட் ள்ள . 548, 581. "கடல்பர ", 'ெமாழிய' - இப் 
பாடல்களிற் சூர க்கு அரணாயி ந்த எ கிாிகைள ேவலா தம் அட்ட  
கூறப்பட் ள்ள . 550. 'கமல' - கண்வர்ணைன கூ ம் 'கடைலச் சிைறைவத் ' (126) 
என் ம் பாட ன் வைகயில் 'ஸ்தன வர்ணைன' கூ ம் பாடல் இ . இப்பாட ன் 
ஈற்ற க க்கு:- 
 
            "மமைத ெயாத் க் ெகாக்காித் ப் ப கள 
            அசுர ரத்தத்திற் குளித் ச் சசி பதி 
            மகள் கரத்ைதப் பற் ெகாற்றக் ெகாைட கவிரா  
            மைலயி ச்சிப் பச்ைச ரத்னக் கலவியி 
            ல  ெமய்ப் ப்ரத்யக்ஷ! ரைக்ஷக் கு பர 
            வய யிற் சித்தித் ெதனக்குத் ெதளிவ ள் ெப மாேள" 
 
        என் ம் பாட ேபதம் உண் . 
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        551. 'காி க' - இதில் 'மணிவாசகப் ெப மான்' சாிதம் கூறப்பட் ள்ள . 557. 
'குரவ' - இப் பாட் ற் 'குறமகைள ேவைளக் காத்  அைண ெப மாேள' - என்றார். 
ேவைளக்காத்  - காத்தி ந் , சமயம் பார்த்  எனப் ெபா ள் ப ம்.- இப் ெபா ளில் 
தான் ேவைளக்காரன் வகுப்பில் வ ம் ேவைளக்காரேன - என்பதற்குப் ெபா ள் காண 
ேவண் ம். 573. "பாண மலர்7 - அ : 'காண அாிைவ னிற்குங் கதிர் ேவலா' - என் ம் 
பாடம். 
 
        இங்கு 'அாிைவ' என்ப  "வள்ளியம்ைமைய" அல்ல  " கம்ைமயாைர" 
குறிப்பதாகக்ெகாள்ளலாம். 582. 'வ வாதம்' -7- அ  - 'சூரன், சிங்க கன், தா கன் - 

வ ம் ெசால்லப்பட்டனர். 583. 'வி மத' -2 -அ -ேவைசயைர-' றாயிர மன ைட 
மாபாவிகள்' -என்றார். ' ப்  ேகா  மனத்தியர்' என்றார் பிறிேதாாிடத்  (1190); 
'ேகாடா ேகா ய மனதானார்' என் ம் கூறி ள்ளார். (1180); 'ெபண்ெணனப் ப வ 
ேகண்ேமா... ஓராயிர மனத்த வா ம்' என்ப  'சிந்தாமணி 1597.' 
 
        இங்ஙனம், தி வண்ணாமைலயில் தவப் ெபா தில் நின்ற அ ணகிாியார் 
"ஞாலநின் கேழ மிக ேவண் ம்" என் ம் தமிழ் மைற ெமாழிையப் ெபான்ெனனப் 
ேபாற்றி நாற்றிைசயி ம் கன் தி ப் கைழப் பரப்ப வி ம்பி, நால்வைரப் ேபாலத் 
தா ம் தலயாத்திைர ெசய்ய அ ைணயினின் ம் றப்பட்டார். 
 

(1) ெதன்திைச யாத்திைர 
1. தி வண்ணாமைல தல் சிதம்பரம் வைர (9 தலங்கள்) 2-10 

 
        இன்ன வாிைசயிற் சுவாமிகள் தலங்கைளத் தாிசித்தார் என்  ணி படக் கூற 
வழிெயான்  மில்ைல; எனி ம் 'வய ரா' எனவ ம் பாடல்களில் ெப ம்பாலன 
அவர் வய ைரத் தாிசித்த பிறகு பா யி க்க ேவண் ம் என் ம் ஓர் உபேதசங் 
ெகாண்  இந்த ஆராய்ச்சி ெதாடங்குகின்ற . (1) தி வண்ணாமைல[1] [509-586] 
யினின் ம் நீங்கிச் சிவபிரான் அந்தகாசுரைனச் சங்காித்த தலமாகிய (2) 
தி க்ேகாவ ைர[2] (738) வணங்கிச், சிவபிரான் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகைள 
ஆட்ெகாண்ட தலமாகிய (3) தி ெவண்ெணய் நல் ைரத் (748) தாிசித்தனர். 
        --------------- 
        [1]. ஒ  ஸ்தலத் க்கு ன் உள்ள எண் சுவாமிகள  தல யாத்திைர வாிைசையக் 
குறிக்கும். தலத் க்குப் பின் உள்ள எண் அத்தலத் க்கு உாிய தி ப் கழ்ப் பாட ன் 
எண்ைணக் குறிக்கும். 
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        [2]. 707, 708 எண்க ள்ள 'ஆதி தல்', 'சாலெந ' என் ம் பதிகங்களின் 
ஈற்ற க்குக் "ேகாைவ நகர் வாழ வந்த ெப மாேள" என ம் பாடேபதம் இ த்தலால் 
அப்பதிகங்கைள ம் 738-ஆம் பாட டன் இத்தலத் க்குக் ெகாள்ளலாம். 
ேகாய த் ைரக் ேகாைவ என்கிறார்கள். அத்தலத் க்கும் இம் ன்  பாடல்கைளக் 
ெகாள்ளலாம். 
        ------------------ 
 

தி ைவண்ெணய் நல் ாில் நடன தாிசனம் 
 
        இத்தலத்தில் க பிரான் தம  அற் த மயில்மிைச தி நடன தாிசனம் தர, 
அைதத் தாிசித்  மகிழ்ந்  அந்த ேயாகானந்த நடன தாிசனத்ைதக் குறிப்பிக்கும் "பல 
பல தத் வம்" என் ம் பாடைலப் பா த் 'தி ெவெணய் நற்பதி கழ்ெபற அற் த, 
மயி ன் மிைசக் ெகா  தி நட மிட் ைற ெப மாேள' எனத் தித்  வணங்கினர். 
 
        பின்  (4) தி நாவ ைரத் (747) தாிசித் த் (5) தி வா ர் (744) வந்  
அத்தலத்ைத 'மா  கைழ வளர்க்குந் தி வா ர்' எனக் கூறித் திலகவதியாாின் 
ெதாண்ைடச் சிறப்பித் ,(6) வ கூர் (745), (7) ைற ர் (746) என் ம் தலங்கைளத் 
தாிசித் த் (8) தி வதிைக (742, 743) ேசர்ந்தார். 742-ஆம் பதிகத்தில் ேதவியின் 
தி வ ளால் சம்பந்தப் ெப மான் ேதவாரப் பாக்கைள அ ளிய ம், ஆற்  ெவள்ளம் 
ெப கி வ தைலப் 'பைற' யைறவித்  ன்னதாகத் ெதாிவிக்கும் வழக்க ம் 
குறிக்கப்பட் ள்ளன 743-ஆம் பதிகத்தில் திாி ரத்ைத எாித்த தானம் தி வதிைக 
என்பைத விளக்கி, " கா! உன  பன்னி  ேதாைள ம் பகர்தற்கு எனக்கு அ ள் 

ாிய ேவண் ம்" என் ங் க த் டன் - "இைற! நின் ஆறி  யெமன உைர ெசய 
அ ள்வாேய", - எனப் பிரார்த்தித்தனர். இப்பிரார்த்தைன பின்னர் வய ாிற் 
சித்தித்தைதக் காண்ேபாம். தி வதிைக யினின் ம் றப்பட் த் (9) தி ப்பாதிாிப் 

ைர (749) வணங்கித் ேதவி சித்த தலம் என அைதப் ேபாற்றிப், பின்  (10) 
தி மாணிகுழிைய (750) வணங்கினர். இத்தலத் ப் பாடல் "சீரா" என்ப  ஒ  பைட 
(உைடவாள்) என்ப ம், ேவல் அசுரர் சம்பந்தப் பட்டவைரயில் 'வஞ்சேவல்'[1] 
எனப்பட்ட  எந்ப ம் விளங்குகின்றன. பின்னர் அங்கி ந்  றப்பட் ச் சிதம்பரம் 
(தில்ைல நகர்) வந்  ேசர்ந்தார். 
        ------------ 
        [1]. 750, 773-பதிகங்களில் 'வஞ்சேவல்' என்ற -ேவலா தம் அ யார்க க்கு 
உற்ற நிழலாக ம், பைகவர்க க்கு உற்ற தழலாக ம் இ க்கும் என் ம் 
உண்ைமையத் ெதாிவிக்கின்ற . இக்க த்ைத "வாரமதாம் அ யார்க்கு வாரமாகி, 
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வஞ்சைன ெசய்வார்க்ெகன் ம் வஞ்சனாகும் சீரரைச" என வ ம் ேதவாரத்திற் (அப்பர்-
தி வாலம் ெபாழில்) காண்க. 
        ------------------- 
 

2. சிதம்பரம் தல் சீகாழி வைர (10 தலங்கள்) 11-20. 
 
        தில்ைலயில் ஆடல் தாிசனம் 
 
        மஹா ேக்ஷத்திரமான (11) தில்ைல நகாின் (590-654) ெப ைமையக் கண்  
ேபரானந்தங் ெகாண்டார். தி வண்ணா மைலயில் ைல க்கி ந்த கர் 

கூர்த்தங்கைளத் தித்த  ேபாலத் தில்ைலயி ம் பல இடங்களி ந்த க 
ர்த்திையப் கழ்ந்  பா னார், பரவினார். 'கனக சைபப் ெப மாேள' என் ம், 

தி ச்சிற்றம்பலப் ெப மாேள என் ம், 'தில்ைல நகர்க் ேகா ரப் ெப மாேள' என் ம், 
'ெதற்குக் ேகா ர வாச ல் ேமவிய ெப மாேள! ேமைலக் ேகா ர வாச ல் ேமவிய 
ெப மாேள! வடக்குக் ேகா ர வாச ல் ேமவிய தம்பிராேன! நா  ேகா ர வாசல் 
ேமவிய ெப மாேள! 'ஆடகப் ப க ேகா ரத்தின் மகிழ் தம்பிராேன!' என் ம் 
பலவாறாகப் பா  யா  மகிழ்ந்தார். நடராஜப் ெப மாேன கராக ம், க 
பிராேன நடராஜ ர்த்தியாக ம் சற்ேற ம் ேபதமின்றி இவ க்குத் தாிசனம் கிைடத்த 
காரணத்தால், 
 
        "மைலமகள் உைமத  வாழ்ேவ நேமா நம" எனக் குகைனக் குறித் ம், "திாி ர 
ெமாி ெசய்த ேகாேவ நேமாநம"--எனச் சிவைனக் குறித் ம் கலம்பகமாக ஒேர பாட ல் 
வ கின்ற "அவரகுண விரகைன" என் ம் பாடல் (611) இவர் தி வாக்கினின் ம் 
எ ந்த . 
 
        பின் ம், நடன ஸ்தலமாத ன் கலகல என் ம் கண கண என் ம் சிலம்ெபா , 
தாள ஒ , நடன ஒ  ஒ த்த நாதேம இவைரப் பரவசப் ப த்திய காரணத்தால் 
இத்தலத் ப் பாடல்கள் பல வைகய நாத ஒ  நிைறந்த அற் த கரமான சந்த ேபத 
ஒ க டன் ெபா வனவாய் விளங்குகின்றன. கிைடத் ள்ள 1307 பாடல்க க்கு 
ஏற்பட்ட 1008-க்கு ேமற்பட்ட சந்த ேபதங்களிற் சிதம்பரத் க்கு உாிய 65-பாடல்க ள் 
இரண்  பாடல்கள் தவிர ஏைனயைவ தனித் தனிச்சந்தங்களாய் அைமயப் ெபற்  
ெமாத்தம் 63-வைகச் சந்த ேபதங்கள் ெகாண்  திகழ்கின்றன. அைவ ம் 
சிலம்ெபா க்கு ஒத்தனவாய்த் தாளேபதங்கள் சிறக்க ெமல்ேலாைச பிறங்குவனவாய் 
விளங்குகின்றன. அ ைணக்கு (78) அ த்தப ேய சிதம்பரேம(65) அதிக பாடல்கைளக் 
ெகாண் ள்ளதால் இத்தலத்திற் சுவாமிகள் பலநாள் இ ந்தி க்க ேவண் ம். 
இத்தலத் ப் பாடல்களிற் ர், ைச, லீச்சுரம், கனக சைப, கனகம்பலம், 
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ெபான்னம்பலம், தி ச்சிற்றம்பலம், தி வம்பலம், சிதம்பரம், மன் , தில்ைல, 
ெப ம்பற்றப் ர் என் ம் நாமங்கள் யா ம் வந் ள்ளன. தில்ைல வாழ் 
அந்தணர  சிறப் ம்[1] (625) சிவகாமி யம்ைமயின் தி நாம ம் (597, 600, 608,625), 
சிவகங்ைக தீர்த்த ம் (609), சிதம்பரம் ஞான மிெயன்ப ம் (627, 639), கர  
குைடக் கூத் ம் [636], சூரசம்ஹாரம் கேவ க்கு ஒ  தி விைளயாட்ேட 
ெயன்ப ம் [629], 
        ---------- 
        [1]. 625. இவ் வழகிய பாட ல் உள்ள 'ேவத ன் ைற வ வா ேமதினம் 
ேவள்வி யாெலழில் ைன  வாயிர ேமன்ைம ேவதியர் மிகேவ சைன ாிேகாேவ' 
என் ம் அ தான் எந்ைதயார் வ.த. சுப்பிரமணிய பிள்ைள அவர்கள் தி ப் கழ் 
ஏ கைளத் ேத  ெவளியி தற் குக் காரணமாயி ந்த . 1847-ஆண் தான் என் 
தந்ைதயா க்குத் தி ப் கழ் அச்சிடேவண் ம் என்ற எண்ணம் தல் தல் உதித்த . 
சிதம்பரம் தீக்ஷிதர்கள் ஒ  விவாதத்தில் தங்கள் ெப ைமையக் காட்ட ேமற்காட் ய 
தி ப் கழ் அ ையக்ெகாண்ட "தா மாமலர் யாேல" என் ம் பாடைலச் சான்றாக 
எ த் க் காட் னதாக ம், அப்பாட ன் ேதெனா கும் இனிைம தன் மனத்ைத 
மிக்குங் கவர்ந்  தி ப் கழில் தனக்கு ஆைச உண்  பண்ணிற்  என் ம், இத்தைகய 
அற் தப் பாடல்கள் பதினாறாயிரம் அ ணகிாிநாதர் பா யி க்க ஓராயிரேம ம் 
கிைடத்  அச்சிட்டால்தான் எ த்த ஜன்மம் பலன் பட்டதாகும் எனக் க திேனன் 
என் ம் எந்ைதயார் என்னிடம் கூறினர். [வ.த. சுப்பிரமணியப் பிள்ைள சாித்திரம் - 
பக்கம் 22 பார்க்க] 
 
        கர் ெசட்  வ [2] ண்  வள்ளிெயா  விைளயா ன ம் (601,612), 
ராவணன் கயிைலைய ெய க்க யன்றைத - ராவணன் ைகயில் நகம் பி ங்கினான் 
என்ற பதசா ாிய ம் (நகம் - மைல) [607], ேதவி தம  கண்ணிற்[3] கு  ெகாண்  
விளங்குகின்றாள் என்ப ம் (608), ேதவி தம்ைம ஆட்ெகாண்ட ளிய ம் [647], 
வைளயல் விற்ற தி விைளயாடற் ெசய்தி ம் [612], ேநாய்களின் ெபய ம் [626,628], 
பஞ்சாக்ஷர பஞ்ச த சம்பந்த ம் [652], பதஞ்ச , வியாக்ர பாதர் காண நடராஜப் 
ெப மான் ஆடல் ஆ னர் என்ப ம் [642, 643,652], மாணிக்கவாசகர் அ ள் 
ெபற்ற ம்[653], கண்ணப்ப நாயனாைர ஆட்ெகாண்ட ம் [651], பஞ்சாக்ஷரேம 
ேவலாகச் சூரைன யட்ட  என்ப ம் [606], சைடக்ஷரப் ெபா ைள உபேதசம் ெபற 
வி ம்பிய ம்[654], வள்ளிப் பிராட் யின் க ைணத் திற ம் (649), தி வ  
தீைக்ஷயால் தம்ைமச் சுக ஞானக்கட ல் ழ்க ைவத் , எட் ரண் ம்[4] இ வாம் 
எ ம் ெமய்ஞ்ஞானம் ேபாதித்த க ைண ர்த்தி கேவள் என்ப ம்(612,633,637), 
சம்பந்தப் ெப மான் ஞானவாளாற் சமணைர ெவன்றனர் என்ப ம் (650), பரப்பிரம 
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ெவளி "மயிலா  சுத்த ெவளி" என்ப ம் (628), இத்தலத் ப் பாடல்களில் விளக்கப் 
பட்ட க்கிய விஷயங்களாகும். 
        ----------------- 
        [2]. இந்த லீைல கந்த ராணத்திற் ெசால்லப்பட வில்ைல. 
        [3]. "நின்தாள் க நர் கண் ட்ெபா ந்ேதாய்" கல்லாடம்[2]. 
        [4]. 'பட் மண்டபம் ஏற்றிைன ஏற்றிைன எட் ேனா ரண் ம் அறிேயைனேய' - 
என மணிவாசகனார் அ ளியவா  அ ணகிாியா ம் "எட் ரண் ம் அறியாத 
என்ெசவியில், எட் ரண் ம் இ வாம் இ ங்கெமன, எட் ரண் ம் ெவளியா 
ெமாழிந்த கு  ேகாேன (612) எனத் தித்  மகிழ்ந் ள்ளார். 
 
        ேம ம், இத்தலத்தில் பதஞ்ச , வியாக்ர பாத ம் 'அாி  இ , அாி  இ ' என 
வியக்கும்ப  கபிரான் அ ணகிாியார்க்கு நடன தாிசனம் தந்த காட்சி ம் ஒ  
பாட ல்(650). 
 
            "அாி யில் சயன வியாள ர்த்த  
            மணி திகழ் மிகு  ர்வி யாக்ர ம் 
            அாிெதன ைற ைற யாடல் காட் ய ெப மாேள" 
 
        என விளக்கப்பட் ள்ள . இத்தலத் ப் பதிகங்களில் மனப் பாடஞ் ெசய்யத் தக்க 
அ களாகக் கீழ்க் குறித்த இரண்ைட ங் கூறலாம்: 
 
            1. இறந்திட் ப் ெபறேவ கதியாயி ம் 
            இ ந்திட் ப் ெபறேவ மதி யாயி ம் 
            இரண் ற் றக்கேதா தியம் நீ தர இைசவாேய (631) 
 
            2. கழ ைண பணி ம் அவ டன் னி  
            கனவி ம் அறியாப் ெப மாேள -(635) 
 
        சந்த வைகயாக இத்தலத் ப் பதிகங்கைளப் பற்றிக் கூறப் கின் "ம  கடல் 

கில்" என் ம் ெபாிய பாட ம் (653) தவள சங்கம் ேபால ஓ தற்கு இடம் த ம் 
ெமல்ேலாைச மிக்க நாதம் ர ம் 'சகுட ந் ம்' என் ம் அாிய பாட ம் (641), 
கலைவச் சந்தமாய் ஓைசயின்பம் ள்ளிக் குதிக்கும் "காய மாய" என் ம் பாட ம் 
(610) குறிக்கத் தக்கனவாம். அலங்கார ரசத்ைதக் கா ம்ெபா , ேகசாதி பார 
வ ணைனப் பாடல் "ம  கடல் கில்" என்ப  (653) கவனிக்கத் தக்க . 597 -ஆம் 
பாடல் "மந்தர ெமன் குவ " என்பதில் 7-ஆவ  அ  சந்தம் பிறழா தி க்க "திந்திமி 
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திந்திமி ேதாதி மிந்திமி, தீததி திந்தித தீதி திந்தித" என இ க்க ேவண் ம் என்  
ேதான் கிற . 
 
        646- 'நாட் பிறப் ' என் ம் பாட ன் ெபா ள் ஓாிடத்தில் விளங்காைமயால் 
ஓைல ஏட்ைட ஆராய்ந்த ெபா  கீழ்க் காட் ய பாடங்கள் கிைடத்தன. அத்தி த் 
தங்கைளச் ெசய்  ெகாள்ளலாம். 
 
        அ  1 -- ''நாேயனரற்  ெமாழி'; அ  2-'வைகக்கு ன' த ள் ேபசி'; 
        அ 3- 'தாதா எனக் குழவி வாய்பாறி நிற்குெமைன அ ள் கூர'; 
        அ  4- 'தீராய் நிைனத் ெதா வாேர ெனனக் ெகதிர் ன் வரேவ ம்'; 
        அ  5- ' பா கனத்தியாி ேதாலாசனத்தீ ைம'; 
        அ  6- ' தா தித்தவர்கள் பாகா'; அ 7- 'ஞானா தனத்தியன ேமராள்'; அ  
        8- 'தனிப் ர் வாழ்ேவ ரர்த்திரைள'. 
 
        சிதம்பரத்தி ந்தெபா  அ கி ள்ள [12] தி  ேவட்களம் [751-752] என் ம் 
தலத்ைதத் தாிசித்  ஆண்டவன் தமக்குப் பாத தாிசனம் தந் ம் சக்ஷு தீைக்ஷ ெசய் ம் 
தம்ைம ஆட்ெகாண்ட க ைணைய மறேவன்-- 
 
            'சரணக் கழல் காட்  ெயன் ஆணவ, மலமற்றிட வாட் ய 
            ஆறி  ேதாேளா , கமா ம், பாத ம், மயி ற் றம்... 
            க ைணக்கடல் காட் ய ேகால ம் பரகதி ெபற்றிட 
            ேநாக்கிய பார்ைவ ம் மறேவேன. -[751] 
 
        என நன்றி பாராட் ப் ேபாற்றினர். பின்  [13] ெநல் வாயில் [சிவ ாி] [753] 
தாிசித் , வ ைம காரணத்தால் அறிவிலாதவர் பாற் சிறந்த தமிைழக் கூறித் தாம் ன் 
வா னைத நிைனத்  வ ைமத் தீயிற் கிடக்கும் இப் க்கு இரங்கி ய க என 
ேவண் னர். பின்  [14] வி த்தாசலம் (754-756) அைடந் , தலத்தின் ெபய க்கு 
ஏற்பக் 'குடத்தாமைர' எனப் பதிகம் [754] ெதாடங்கிப் பா னர். அதில் ேதவி 
'வி த்தாம்பிைகைய' "என தாய்" [என்+அ +தாய்: என  ஆய்) எனப் பாராட் ள்ளார். 
755-ஆம் பதிகம் 'தி ெமாழி ைர ெபற' என்பதில் - தாம் ேவண் ய வா  உலேகார் 
யாவ ங் காண அ ைணத் தலத்தில் க பிரான் ஒ  ெநா ப்ெபா தில் காட்சி தந்த 
அற் த நிகழ்ச்சி கூறப்பட் ள்ள . ேம ம் வி த்தாசலத்தில் இறப்பவர்க க்கு 
ம பிறப்  இல்ைல என் ம், அங்கு ம் நல் உயிர்க க்குத் ேதவி தன  ன் 
தாைனயால் ச ஈசன் பஞ்சாக்ஷர உபேதசம் ெசய்வார் என் ம், அக்காரணத்தால் 
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காசியின் ேமற்பட்ட  வி த்த காசியாம் வி த்தாசலம் என் ன் கந்த ராணம் - வழி 
நைடப்படலத்தில் 
 
            " சினால் அம்ைம சித் ெதாைடயின் ேமற் கிடத்தித் ஞ்சும் 
            ஆசிலா உயிர்கட் ெகல்லாம் அஞ்ெச த் தியல்  கூறி 
            ஈசேன தன  ேகாலம் ஈந்தி ம் இயல்பால் அந்தக் 
            காசியின் வி மிதான குன்ற வைர ங் கண்டான். 
 
        எனச் சிறப்பித் க் கூறப்பட் ள்ள .  சம்பந்தப் ெப மா ம் இத்தலத் த் 
ேதவாரத்தில் இத்தலத்ைத -" த்தி த ம் உயர் குன்றம்" (IIIதி ைற 99) என 
விளக்கி ள்ளார். இத்தலத் க்குள்ள இம் ேமன்ைமகைள அ ணகிாியார் " பவர் 
வ வ  சுசிகர ைற தமிழ் கிாி வலம்வ  ெப மாேள" - என் ம் அ யிற் சு க்கி 
விளக்கி ள்ளார். 
 
        இதில் 'தமிழ் கிாி' என்ப  கவனிக்கற் பால . ஏழாம் ற்றாண் ல்  
சம்பந்தப் ெப மான் காலத்தில் தமிழில் ' கிாி' என வழங்கப்பட்ட தலம். 15-ஆம் 

ற்றாண் ல்  அ ணகிாியார் காலத்தில் 'வி த்தாசலம்' என் ம் வடெமாழி 
நாமத்தால் வழங்கலாயிற் . இப்ப  அேனக தலப் ெபயர்க ம், சுவாமி - ேதவி 
இவர்களின் ெபய ம் ேதவார காலத்தில் தமிழில் வழங்கியன தி ப் கழ்க் காலத்தில் 
வடெமாழியில் வழங்கப் ெபறலாயின. தில்ைல சிதம்பரம் ஆன ம் இதற்குப் பிறிேதார் 
உதாரணமாம். 
 
        இனி "எ திகழ் வனம் (234)" என் ம் தி ப் கழ்ப் பாடைல ம் இத்தலத் க்கு 
உாிய தி ப் கழாகக் ெகாள்ளலாம்.  சம்பந்தப் ெப மான் அ ளிய குன்றம் 
(வி த்தாசலத் த்) ேதவாரத்தில் (1-131) 
 
        "திறங்ெகாள் மணித் தரளங்கள் வரத்திரண்டங் ெகழிற் குறவர் சி மி மார்கள் 
        றங்களினாற் ெகாழித் , மணி ெசல விலக்கி, த்  உைலப் ெபய் 

குன்றேம." 
 
        என் ம் பதிக அ  தம  நிைன க்கு வர அ ணகிாியா ம் 
 
            " கிய ன ல் இனமணி தரளம் 
            கி  பவளம் மிகவாாி 
            ைறெயா  குறவர் மடமகள் ெசாாி ம் மைல"(234) 
 
        என இத்தலத்ைத வர்ணித் ள்ளார். 
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        வி த்தாசலத்தி ந்  றப்பட்  ெவள்ளா ம் மணி த்த நதி ம் கூ ம் (15) 
கூடைல யாற் ைரப் (760) பணிந் , பிட் க்கு மண் சுமந்த தி விைளயாடைலக்கூறி, 
'உட டங் ெகாண்டாய் யானிதற் கிலெனார் ைகம்மாேற' என மணி வாசகர் 
கூறியவா  "என  ஆகமதில் வாழ்குமர!" எனப் ேபாற்றி, கூற்  வி ந் ேதாட வள்ளி- 
ேதவேசைன இ வ ட ம் என  ஆகத்தில் வாழ்பவன் ெசவ்ேவள் என வாழ்த்திப் 
பணிந்தனர். பின் , தி  நீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார  தலமாகிய (16) எ க்கத்தம் 

ைரத் (763) தாிசித்  யாழ்ப்பாண் நாயன் பட் னம் என அைதப் ேபாற்றி, (17) 
தி  ட்டம் ( ஷ்ணம்) (764-765) ேசர்ந்  அங்கு ஆண்டவைனத் தாிசித் , 'பல 
வைகத்தான த்  மாைலகைள யணிந்  அ யார் குழாத் ட ம் ேதவிமா ட ம் 
பச்ைச மயில் மீ  வந்  நின  தாிசனத்ைதத் த வாேய' என (764) ேவண் , 
அத்தலத்  ஆதிவராகப் ெப மாைள ம் தம  பதிகத்திற் (765) குறிப்பித்தார். 
 
        ேம ம், இப்பதிகத்தில் தி மால் அ  பங்கிட்டேபா  சிவபக்த க்கு 
இவ்வ ைதப் பகிர்ேவன் எனப் பகிர்ந்  ெகா த்ததாகக் கூறப்பட் ள்ள விஷயம் 
அறிந்  மகிழத்தக்கதாம். பின்  (18) கடம் க்கு (761) வந்  பணிந் , 
        அங்கி ந்  (19) ஆச்சா ர நல் ைர (766) அைடந்  "சங்கர தியாகர் வந் ைற 
நல் ர்" என விளக்கிப், பின்  (20) மேயந்திரப் பள்ளிைய (767) அைடந்  ேபாற்றி, 
அத்தலத் ப் பதிகத்தில் வள்ளியம் ைமைய "என்றன் உளம் கு பாங்கிமான்" எனப் 

கழ்ந்தனர். அங்கி ந்   சம்பந்தப் ெப மான  அவதார ஸ்தலமான (21) 
"சீகாழிையச்" (168-781) ேசர்ந்தார். 
        -------------------- 
 

3. சீகாழி தல் தி வா ர் வைர (19 தலங்கள் : 21-39) 
 
        தம  வழிபா  கட ளாகிய  சம்பந்தப் ெப மான  தலமாயிற்ேற என 
மகிழ்ந்  சீகாழியிற் சில நாள் சுவாமிகள் தங்கினர். சீகாழிக்கு உாிய பன்னி  
நாமங்களில் - காழி, க , சண்ைப, பிரம ரம், ெகாச்ைச, க மலம், ந்தராய் என்பன 
இவர் பா ய பாசுரங்களில் வந் ள்ளன. ஞானசம்பந்தப் ெப மான  ெப ைமைய 
மனமார வாயாரத் 
        தம  பதிகங்களில் எ த்  ஓதினார். சீகாழிக்கு உள்ள 14 பதிகங்களில் ஏ  
பதிகங்களில் சம்பந்தப் ெப மான  லீைலகள் பாராட்டப்பட் ள்ளன.  சம்பந்தப் 
ெப மான் பண்பிலாத எண்ணாயிரம் சமணைரக் க ேவற்றிய ம் (770, 771, 773, 
778), சமணர் கலங்கத் தமிழ்-(ேதவாரம்) கூறிய ம் (775), பாண் ய ைடய சுரப் 
பிணிையத் தீர்த்த ம் (770, 772), பாண்  நாட் ல் தி நீ  பரவச் ெசய்த ம்(778), 
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சம்பந்தர் க ணிய ேகாத்திரத்தினர் என்ப ம் (768,778), த்தமிழாகரன் என வி  
ஊதப் ெபற்றவெரன்ப ம் (771), பால ப வத்தினர் என்ப ம் (778), அவர் ஞானத் 
தமிழ்ப் பாடல்கைள-ேவதக் கவிகைளப்பா னா ெரன்ப ம் (770,778) 
விளக்கப்பட் ள்ளன. தி நீற்றின் சிறப் ம் (769), ஹர ஒ யின் ெப ைம ம் (769), 
நரகில் ழ்ேவார் இவாிவர் என்ப ம் (769), 'பிரம ரம்' என்பவர் மனதி ம் 'குகன்' 
என்பவர் மனதி ம் கன் அன் டன் கு  ெகாள்வ ெரன்ப ம் (775), சந்தக் கவி ல் 

க பிராற்குப் பிாிய ெமன்ப ம் (776), கேவள் தமக்குத் தாிசனந் தந்  சக்ஷூ 
தீைக்ஷ ெசய்தனெரன்ப ம் (773) இத்தலத் ப் பதிகங்களிற் குறிக்கப்பட் ள. பின் ம் 
ஒ  பாசுரத்தில் க ேவள் வள்ளியம்ைமயின் மலர்ப்பாதங்கைள வ  
அவ்வம்ைமயா க்கு உதவியாக ஆயால் ஓட் ம் ெதாண் ைனக் கூடத், தாம் 
அத்ெதாழி க்குப் திதாயி ந் ம், ேமற் ெகாண்  ெசய்தாெரன ம்- 
 
            "மைலதனில் ஒ  னி தந்த மா  தன் 
            மலர  வ ெய நின்  நாெடா ம் 
            மயில் பயில் குயில் கிளி வம்பிேல க  ெகாண் ேனாேன"- 
            (768)வம் = ைம 
 
        எனக் -கூறி மகிழ்கின்றார். இக்க த்ைதத்"திைனக் காவல் ெகாண்ட கா"(902)- 
என் ம் தி ப் கழி ங் காண்க. 
 
        பின்னர்ச் சீர்காழியினின் ம் அாிதின் நீங்கி (21A) காவிாிப் ம்பட் னத்ைதத்[1] 
ெதா , பின் (22) காியவனகர் (782) என் ம் தலத்ைதத் தாிசித் த் 'தமிழிற் பாடல் 
ேகட்ட ள் ெப மாேள' எனத் தமிழ்க் கட ைளப் ேபாற்றினர் 782 - ஆம் பாட ன் 
ஈற்ற க்கு- 
 
        'காியன னிைளயத் ேதவி பார்ப்பதி, ய ள் ெசய்த குமரக் 
        கீரர் பாட் யல் க ைண ெகாட ளிப் பாடல் ேகட்ட ள் ெப மாேள' - 
 
        எனப் பாடேபதம் உண் . பின்  (23) தி  மண்ணிப் ப க் கைரக்கு (791) வந்தார். 
        --------------------------------------------------------- 
        [1]. காவிாிப் ம் பட் னம்- தி ப் கழ் ைவப்  ஸ்தலம் ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப் 
பதிகம்1304 பார்க்க' 
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        தி மண்ணிப்ப க்கைரயிற் கனா நிகழ்ச்சி 
        (வய ர் கர் தாிசனம்) 
 
        இத்தலத்தில் இவர  கனவில் கபிரான் ஏக கத் டன் கழ ம், 
கடம்பமாைல ம், ேவ ம் விளங்க மயில்மிைசத் ேதான்றித் "திாிசிராப்பள்ளிக்கு 
அ கில் உள்ள ேமைல வய ர் என வழங்கும் 'ெசய்ப்பதி'யில் உள்ேளம். நம  
தி ப் கைழ நித்தம் பா ம் அன்ைப உனக்கு அவ் வய ாிற் ப்ரசாதிப்ேபாம். நீ அங்கு 
வந்  ேச க" - எனக் கட்டைளயிட்  மைறந்தார் ேபா ம். அ ணகிாியார் 
விழித்ெத ந்  'கனவிலாள் சுவாமி நின் மயில் வாழ் ம், க ைண வாாி கூர் ஏக 

க ம், ரம் மாறாத கழ ம்' நீப ேவல் வாகும் மறேவேன, ேமைல வய  மீ  வாழ் 
ேதவர் ெப மாேள (916) எனப் ேபாற்றி, 'ெப மாேன! நீ அ ேயற்குப் லப்பட 
உைரத்த வய ர்ப் பதிைய என்  காண்ேபன்! உன் தி ப் கைழ நித்தம் பா ம் 
பாக்கியத்ைத என்  ெப ேவன்!' என உள்ளம் உ கி, " யற் ெபாழில் வயற்பதி 
நலப்ப  ப்ாியத்ேதா  லப்பட எனக்க ள் ெப மாேள' (271-பாடேபதம்) என் ம், 
"ெசய்ப்பதித் தலத்திைனத் தித் ைனத் தி ப் கழ்ப் பகர்ேவேனா, தி ப்ப க்கைரப் 
ெப மாேள' (791) -என் ம் ேபாற்றி வணங்கி வய ைரத் தாிசிக்கும் ஆைச உந்தப் 

றப்பட்  (24) ைவத்தீசுரன் ேகாயிைல (783-788) அைடந்தார். 
 
        ைவத்திய நாதப் ெப மாேள என கேவைளேய தித்  (783), ைதயல் நாயகித் 
தா ம் அவ்வம்ைம பாகராம் நாத ம் பிாியப்பட த்தந் தந்த ள் ெப மாேளஎன்  

த் க் குமார்" எனப் ெபயர் வந்ததின் காரணத்ைத விளக்கி (785), அத்தலத் ச் 
சிவபிரான் "தீரா ேநாய் தீர்த்த ள வல்லான்', என்பைத 'விைன தீர்த்த சங்கரர்' என் ந் 
தி நாமத்தால் விளக்கி (787), சம்பாதி, ச  எனப் ெபயாிய பறைவகள் ( ட்கள்) 

சித்த தலம் ' ள்ளி க்கு ேவ ர்' (788) என்பைத ம் லப் ப த்தி ள்ளார்.- பின்  
அங்கி ந்  (24A)[1] தி க்கு க்ைகைய ம், (24B) [2] ெபான் ர் என்கிற 
அன்னி ைர ம் தாிசித் , (25) மா ரத் க்கு [792] வந்  இைறவன் தம்ைம தல் 

த ல் பாடைவத்த அ ட் ேபற்றிைன- 
 
            'எம  மலத்ைதக் கைளந் , பாெடன அ ள, அதற்குப் 
            கழ்ந்  பா ய இயல் கவி ெமச்சிட் யர்ந்த ேபற ள் ேகாேன. (792) 
 
        என நன்றி பார்ட்டப் ேபாற்றினர். 
        ---------------- 
        [1]. கு க்ைக - தி ப் கழ் ைவப் த் தலம். தி ப்.28, 439. 
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        [2]. தமனியப்பதி (தி ப். 706) ெபான் ர் எனக் ெகாண்டால் இத்தலத்ைதத் 
தாிசித்தார் எனக் ெகாள்ளலாம்; தமனியம் = ெபான். 
 
        பின் [1] தான் ேதான்றியப்பர் என் ம் தி நாமத் டன் சிவபிரான் ற்றி க்கும் 
(26) ஆக்கூைரத் (804) தாிசித் த் (27) தி க்கட க்கு (789, 790) வந்  அ  காலைன 
ஈசன் சங்காரம் ெசய்த தலம் என்பைத ம் அ  காலைன ைதத்த  ேதவியின் 
சீர்பாதம் என்பைத ம் தம  பாடல்களால் விளக்கினார். 790-ம் பதிகத்தில், வள்ளிைய 
"ஓம் என்கிற உபேதசவித் டன்" இைறவன் அைணந்தனர் என்ற  கவனிக்கற் பால  
உபேதச வித்  சிவனார்க்கு அ ளப்பட்ட  224 -ஆம் பதிகத்தில் காணலாகும். 
தி க்கட ைர நீங்கிக் கடற் கழிக்கைரயில் உள்ள (28) பாைக (793-795) என் ம் 
தலத்ைதத் தாிசித் க் "கடல் கழி பா ம் பாைக" என விளக்கிப், பின்  தி க்குராமர 
நீழ ல் கபிரான் அமர்ந் ள்ள ம், ேசந்தனார  தி விைசப்பாப்பதிகத்ைதப் 
ெபற் ள்ள மான (29) தி விைடக்கழி (796-803) என் ம் திவ்ய தலத்ைதத் 
அைடந்தார். அங்கு ஆண்டவைன வணங்கித் "தி க்குரா நீழ ல் அம ம் ெப மாேன! 
உன் தி வ ைய நா  உ கி என  உள்ளத்ேத அ ற உன  தி ப் கைழ நான் 
ஓ ம்ப யான பாக்கியத்ைத அ ள ேவண் ம்"- 
 
            [உன் கமலப் பதநா  கி ளத் த ற 
            உன  தி ப் கேழாத அ ள்வாேய"] 800 
 
        எனப் பிரார்த்தித்தனர். 
        ---------------- 
        [1]. தான் ேதான்றி எனேவ ெகாங்கு நாட் ல் ஓர் ஊர் உள . தலம் 105A 
பார்க்க ம். ெகாங்கு மண்டல சதகம் ஊர்த் ெதாைக பக்கம் 10. 
 
        த்தி த ம் தலம் தி விைடக்கழி என்பைத " த்திையத் த  தி விைடக்கழி" 
(799) என உலேகார்க்கு உணர்த்தினர். இத்தலத்தில் க பிரான் தி க்குரா மர 
நீழ ல் அமர்ந் ள்ள தி க்ேகாலத்ைத அப்ப ேய தம  உள்ளக் கிழியில் 
உ ெவ திப் பின்னர்த் தி த்தணிைக கைன தாிசித்த காைலயில் "ெகாந் வார் 
குரவ யி ம் (289)... ம விய தணிைகயில் இைணயி " என ம் சுவாமி மைலையத் 
தாிசித்த ேபா ம் "குராவின் நிழல் ேம ங் குமாரெனன[1] நா ம் குலாவி யினிேதா  
அன்பினர் வாழ்ேவ" (201) என ம் ேபாற்றினர். தி விைடக்கழி ஆண்டவர் 
தி த்தணிைக யாண்டவர் ேபாலேவ ெதாைடயின்மிைச இட  தி க் ைகைய 
ைவத் ள்ளார்; 
        ------------ 
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        [1]. பழநிமைலயி ம் குராவ க் குமரர் சந்நிதி ஒன் ள . 
 
        ஆதலால் தணிைகப் பிராைன நிைனக்கும் ெபா ெதல்லாம் இைடக்கழி 
எந்ைதயின் ஞாபகம் இைடக்கழிைய நிைனக்கத் தணிைக ஞாபக ம் 
அ ணகிாியார்க்கு அவசியம் வ ம். உதாரணமாக-- 
 
            "ெகாந் வார் குரவ யி ம்...ம விய...தணிைகயில் இைணயி " -தி ப்289" 
            "இைடக்கழியில்..அழகிய ெச த்தணியில்" - ேவ ச்சி காவலன் வகுப்  
            "இைடக்கழியில் ஒ  ெச த்தணியில் இனிதி க்கும் அ கன்" --ெபா ளகத் 
தலைக வகுப்  
            "ஏரகம் இைடக்கழி...ஏரணி ெச த்தணியில்-ேவைளக்காரன் வகுப்  
            இைடக்கழி ம்...ெச த்தணிெயன் ெவற் ம்" - த ேவதாள வகுப்  
            "தி த்தணி...ேகாைட... அதிப இைடக்கழிேம  ெப மாேள" -தி ப். 800 
 
        அ ணகிாியார்க்கு விேசட வித்ைதகைள கேவள் அ கிரகித்த தலங்க ள் 
தி விைடக் கழி ம் ஒன்ெறன்ப - 
 
            "அ ைணயில் இைடக்கழியில் உரககிாி யிற் வியில் 
            அழகிய ெச த்தணியில் வாழ்கற்ப காடவியில் 
            அறி ம் அறி தத் வ ம் அபாிமித வித்ைதக ம் 
            அறிெயன இைமப் ெபா தில் வாழ்வித்த ேவதிய ம்... 
            --ேவ ச்சி காவலேன. 
 
        என் ம் தி வகுப்பால் ெதாிகின்ற : 
 
        பின் , தி விைடக் கழியினின் ம் றப்பட் த் தக்கன் யாகத் க்கு வந்த 
ேதவர்கள  தீைமையப் பறித்த தல மாகிய (29A)[1] தி ப்பறிய ைர வணங்கிச், 
சிவபிரான் யாைனைய உாித்த தலமாகிய (30) வ ைர (813,814) வணங்கி, 
அ நாளில் கபிரான் தமக்குத் தி வ  தீைக்ஷ ெசய்  மயில்மீ  தம் ன் வந்  
காக்ஷி தந்  ஞாேனாபேதசம் ெசய்  உதவியைதத் "தைலநாளிற் பதம் ஏத்தி, அன் ற 
உபேதசப் ெபா ள் ஊட் , மந்திர தவஞானக் கடலாட்  என்றைன... த்தமி ட்  
கதிர்ேதாைகப் பாிேமற்ெகா ஞ் ெசயல் மறேவேன" (814) என நன்றி பாராட் ப் 
ேபாற்றினர். பின்  (31) கந்தன் கு ைய (805) வணங்கி நக்கீர க்கு அ ளினைதப் 
பாராட் , அங்கி ந்  (32) திலைதப்பதி (806-808) என் ம் தலத் க்குச் ெசன்  
தாிசித்  உலகர் கைழப் ேபாற்றா  உன் உாிைமத் தி கைழச் ெசால் த் திாி ம் 
பணிேய ேவண் ேவன் (808) எனப் பணிந் , பின்  ேசாமாசி மாற நாயனார் த்தி 
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யைடந்த தலமாகிய (33) அம்பர் (809) என் ந் தலத்ைத அைடந் , ஆ கப்பிரான  
குழந்ைதத் தி விைளயாடல்கைளச் சிறப்பித் ப்பா , அதற்கு அ கில் உள்ள (34) 
அம்பர் மாகாளத்ைதச் (810) ேசர்ந்  "கு  நாதா! நான் நித ம் "நாதா! குமரா! கா!" 
என ஓத நின  தி வ ட் ேபற்றிைனத் தந்த க" என ேவண் னர்.பின்னர், (35) 
'தி நள்ளா ' (812) வந்  ேசர்ந்தனர். 
        ----------------- 
        [1]. தி ப்பறிய ர் - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம். -தி ப் 439 
 
        இத்தலத் த் ேதவியார் "ேபாக மார்த்த ண் ைலயா"ள  தி நாமங் ெகாண்ட 
தி ப்பதிக ஏ  அல்லவா அன்  சம்பந்தப் ெப மான் சமணெரா  வா  ெசய்  
ெந ப்பி ட்ட ெபா  ேவகா  "பச்ைச'யாயி ந்த ெதன்  ஞாபகம் வரத் தம  
பாடைல ம் ேதவியின் தி ைல வர்ணைனயாகப் "பச்ைச ெயாண்கிாி ேபா  
மாதனம்" (812) எனத் வக்கினர். இப்பதிகத்தில் "சித்தர் விஞ்ைசயர் மாகர் சபாெஷன" 
என் ம் அ யில் 'சபாஷ்' என் ம் பதம் வந்தி ப்ப  கவனிக்கற் பால ; இதனால் 
இவர் காலம் மகம்மதிய ராஜ்ய காலம் வந்த பிறகு என்ப  ஏற்ப ம். தி நள்ளாற்ைற 
விட் க் (36) 'கன்ன ரம்' (815) தாிசித்  வள்ளிையப் பின்னிரவிற் கன்னமிட்ட 
லீைலையப் பா ப், பின்  (36A) தி  ம கைலத்[1] தாிசித் , (37) 'தி ச்ெசங்காட்டங் 
கு க்கு' 817) வந்  சி த் ெதாண்ட நாயனார் பிள்ைளக் கறிய தளித்த 
ெப ந்ெதாண்ைடச் சிறப்பித் த், (38) 'தி விற்கு ' (818) ேசர்ந்  'குழி ற்ற அத்தி' 
ேபால மங்குேவேனா என ஆண்டவனிடம் விண்ணப்பஞ் ெசய் , (39) விஜய 

ரத்' க்கு (819) வந்  வணங்கித் (40) 'தி வா ர்' ேசர்ந்தனர். 
        ------------ 
        1. தி ம கல்-தி ப் கழ் ைவப் த்தலம்-தி ப். 165. 
        மறேவன் (833) எனத் திடம்பட உைரத் , 'உன் தி  
        ---------------------------- 
 

4. தி வா ர் தல் ேவதாரணியம் வைர [5 தலங்கள் 40-44] 
 
        தி வா ாிற் (820-826) சில நாள் தங்கி ம  நீதி ேசாழன் அத்தலத்தில் தன  
மகன் மீ  ேதைர ஊர்ந்த நீதிையச் சிறப்பித் ப் (825) பா ச், (41) சிக்கல் (830-831) 
என் ம் ேக்ஷத்திரத்ைத அைடந்  'சிக்கற் சிங்கார ேவலவ: உலேகாைரப் பா ப் 

க ம் த்திைய விட்  உன  பாத தாமைரேய உற்ற பற்ெறனச் சிக்ெகனப் 
பி த் ள்ேளன். நீ கைடக்கண் பார்த் ப் ேபாின்ப வாழ்ைவ ய தல் ேவண் ம்' 
(831) எனப் பிரார்த்தித் , (42) நாகபட் னம் (832-834) வந்தார். அ  கடற்கைர ர் 
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ஆத ன் கட ன் ஒ  'ஓலம்! கா' என ஓ வ  ேபாலத் தம  காதில் ழங்க 
அவ்ெவா ையேய தலாகக் ெகாண்ட ஓலமிட் ைரத் ெத ந்த ேவைல" என வ ம் 
பதிகத்ைதப் (832) பா ப், ெபண்கள் மயக்கு என்ைனத் தாக்கி ம் உன் கழைல வ ேய 
உறவாக ம ம் அழியா வரம் ஒன்ைழேய யான் வி ம் கின்ேறன்' எனக்கூறி, 
மணிவாசகப் ெப மான் "ேவண்டத் தக்க தறிேவாய் ந ே◌" என்ற  ேபாலத் தா ம் 
தமக்ெகன்  ஒ  இச்ைச ேவண்டாம் என் ங் க த் டன் " கா! நீ எைதக் ெகா க்க 
வி ம் கின்றாேயா அைதக் ெகா  ["இைறவா! எ தா அ தா!"] எனப்பா  (834) 
வணங்கினர். 
 
        நாைகைய விட் த் (42A) [1] ேத ைர வணங்கி, (43) 'எட் கு ' (835-838) 
என் ம் தலத்ைத அைடந் , பிராைனத் தாிசித் ப் பரவசம் அைடந் , தி நா க்கரசு 
சுவாமிகள் ெபண்ணாகடம் என் ம் தலத்தில் 'சிவெப மாேன- என் ஆவிையக் காக்க 
உனக்கு இச்ைச ண்ேடல், கூற் வன் என்ைனக் கண்ட ம் விலகி நிற்க (நான் உன் 
அ ைமப் ெபா ள் என்பதற்கு அைடயாளமாக) உன  " விைலச்சூலம் என் ேமற் 
ெபாறி", "இடபம் ெபாறித்  என்ைன ஏற்  ெகாள்ளாய்" என விண்ணப்பித்த  ேபாலத் 
தா ம்- "நாேயன் ஓயா தைலயாேத - 'தற்ெபாறி' ைவத்த ள் பாராய் எட்  கு ப் 
பதிேவலா!'- என விண்ணப்பித  (838), 'என்ைறக்கு எம்ெப மான் தம  ேவற்ெபாறி, 
மயிற் ெபாறியிட்  என்ைன ஆண்ட ள்வாேரா' எனக் கவைல ெகாண்டனர். எட்  
மரத் க் "காஞ்சிரம்" என ஒ  ெபயர் இ ப்பதால் எட் கு  என்பைத காஞ்சிரங்கு  
எனப் ெபயர் ைனந்  ஒ  பதிகம் பா னர் (836). இத்தலத் ம் தாம் கனவிற் கண்ட 
வய ர்ப் ெப மாைன மறவா  'வய ரா' எனத் (838) தித்தார். பின்  (44) 
'வ வலம்' (842) என் ம் தலத்ைத அைடந்  சீகாழிப் பதிகத்திற் (769) ேபாலத் 
தி நீற்றின் ெப ைமைய ம், ஹர ஒ யின் ெப ைமைய ம் சிறப்பித் ப் பின்னர்க் 
(44A) 'ைகச் சினத்ைதத்[2]' தாிசித் ப் பின்னர்த் (44B)[3] 'தண்டைல நீெணறி' என் ம் 
தலத்ைத வணங்கி (45) 'ேவதாரணியம்' வந்  ேசர்ந்தார். 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        [1]. ேத ர் - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் -- தி ப் 439 
        [2]. ைகச்சினம் - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் --491-ஆம் பாடல் " த் ரத்ன சூத்ரம்" 
என்பதின் பாட ேபதத்ைதப் பார்க்க. 
        [3]. தண்டைல - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் -- (28--தி ப்) 
        ---------------------------- 
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5. ேவதாரணியம் தல் கும்பேகாணம் வைர: (14 தலங்கள்: 45-58) 
 
        தி த்தணி, ெசந்தில் பழநியிற் ேபாலப் ெப மான் (45) ேவதாரணியத்திற் (843-
845) சிறப் ற்  விளங்குவைதக் கண்  தாிசித்  ஆனந்தம் உற்றார் (844-45) 
ராவணைனக் ெகான்ற ரகத்தி நீங்க  ராமர் அ ள் ெபற்ற தலமாத ன் ராமர் 
சாிதம் இத்தலத்  ன்  பாடல்களி ம் ெசால்லப் பட் ள . ேவதாரணியத்தி ந்  
ெசன்  (46) ேகா க் குழகர் ேகாயிைலப் (846) பணிந்  பா னர். இத்தலத் ப் 
பதிகத்தில் "வன ேவடர் விழ ேசாதி கதிர் ேவ  மயில் ரா" என்றார். வள்ளிையத் 
தி  வந்த ெபா  ேவடர்கள் ெதாடர்ந்  வர அவர்கைளத் தம  ேவலால் கர் 

ழ்த்தினர் என அ ணகிாியார் கூ கின்றார். இப்ப ேய 'ெபா ளின் ேமல்' என்ற 
341-ஆம் பாட ம், 'கலக சம்ப்ரம' என் ம் 940-ஆம் பாட ம் கூறி ள்ளார். 
ஆனால் கந்த ராணத்தில் கேவள் தம  ேசவ ன் ஒ யால் ேவடர்கைள 

ழ்த்தினர் எனக் கூறப்பட் ள்ள . மீண் ம் ேவதாரணியத்ைதத் தாிசித்  (47) 
எண்கண் (839) என் ந் தலத் க்கு வந்தனர். அங்கு, ' கா! என  மனம் வாக்கு, 
காயம் ன் ம் உனக்ேக ஆகும் வண்ணம் 'சந்ததம் கழ்ந்  (வாக்கு), உணர்ந்  
(மனம்), ெசம்பதம் பணிந்தி  (காயம்), என்  ெமாழிந்த ள்வாய்" என ேவண் னர்; 
பின்னர்க் (48) குடவாயில் (840-841) என் ந் தலத்ைதச் ேசர்ந்  தாிசிக்க அங்கு 

கேவள் சம்பந்தப் ெப மான  "மணங்கமழ் ெதய்வத் திளநலங்" காட்டச் சம்பந்தேர 
க ெர ம்ப  மிக அ ைம வாய்ந்த "சு தியாயியலாய்" என் ம் (841) திவ்யமான 

தி ப்பதிகத்ைதப் பா ப் "ெப மாேன! யாவ ம் அறிெயாணாதைத நீ கு வாய் 
எனக்குப் பகர்ந்தாேய! இப்ேப  யான் ன்ெஜன்மங்களிற் ெசய்த தவத்தின் பயேனா?" 
- எனப் பாராட்  மகிழ்ந்தனர். இப்பதிகத்தில் பரம மாையயின் ேநர்ைமைய ம் 
சம்பந்தப் ெப மான  தி விைளயாடைல ம் ெசால்ல யாத அழகுடன் 
ெசாற்கைள அைமத் ச் சுவாமிகள் பா ள்ளார். இ  மனப்பாடஞ் ெசய்ய ேவண் ய 
ஓர் அ ைமப் பாடலாகும். 
 
        குடவாயினின் ம் நீங்கித் (49) தி வாஞ்சியம் (816) வந்  அத்தலத் ப் பாட ல் 
வாழ்க்ைக நிைலயாைமைய விளக்கி, வய ைர ம் ேபாற்றி, தி வாஞ்சியம் 

த்தியளிக்கும் தலங்க ள் ஒன்  என் ம் அாிய விஷயத்ைத ம் " த்திய ள்த  
தி வாஞ்சியம்" என்றதனால் விளக்கினார். சுவாமிகள் காலத்தில் வட ேவங்கடத்தில் 
தி மால் ேகாயில் ெகாண் ந்தார் என்ப  இப்பதிகத்தில் 'உலகீன்ற பச்ைச ைம 
ய(ண்)ணன் வடேவங்கடத்தி ைறபவன்' என வ வதால் ெதாிகின்ற . 
தி வாஞ்சியத்ைத விட்டபின் (50) திாியம்பக ரம் (829) என் ம் தலத்ைதத் தாிசித் ப், 
பின்னர்க் (51) கூந்த ைரச் (878) ேசர்த்  தம  குற்றங்கைள எ த் ப் பலவாறாகக் 
கூறி - அத்தைகய நான் பலமலர் ெகாண்ேடா ஒ  மலர் ெகாண்ேடா உன  தாைளத் 
ெதாழ அ ள் ாிதி என ேவண் ம், அ யார் கைழ ஆய்த ன் பலைன எ த் க் 
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கூறி ம் பதிகம் பா னர். பின்  அங்கி ந்  (52) தி ழி மிழைலக்கு (851) வந் , 
கணக்கிலாப் பிறப்ெப க்கும் ெதால்ைலையக் கூறி, ஒ  ைற ' கா' என்ற 
ேபாதி ம் உயர்கதி வ ம் எ ம் உண்ைமைய எளிய நைடயில் அ ைமயாக விளக்கிப் 
பா னார். இப்பாடல் மனப்பாடஞ் ெசய்  பாராயணஞ் ெசய்ய ேவண் ய பாடல்க ள் 
ஒன்றாம். இப்பாட ல் உள்ள 
 
        "ஒ கால் கா பரம குமரா உயிர்கா எனேவாத ள் தாராய்" 
        " கா எனேவார் தரேமா த யார் ேம ைண தாள் அ ள்ேவாேன" 
 
        என் ம் அ கள் ெஜபத் க் குாியன. 
 
        தி ழிமிழைலயினின் ம் (53) தி வாவ  ைற (852)க்கு வந்  ெசாற்பிைழ 
வரா  திக்க ேவண் ம் என் ம் நீதிைய உபேதசித்  மயில் வாகனத்ைதச் 
சிறப்பித் ப் பா னார். பின்  (54) தி ப்பந்தைண நல் ர் (854-860) என் ம் 
தலத்ைத யைடந்  'கந் கம்' என் ம் ெசால் க்குப் 'பந் ' என்  ெபா ளி ப்பதால் 
அத்தலத்ைத 'கந் கா ாி' எனப் ெபயாிட் ப் (860) பா னர்; சிவபிரான் தம்ைம 
அ ைமயாக ஆட் ெகாண்டைத "எைனய ைம ெகாண்ட சுவாமி சதாசிவ கட ள் 
எந்ைதயர்" எனப் பாராட் னர் (856); சந்தத் தமிைழச் ெசாாிந்  நின்ைனப் பா ம் 
பாக்கியத்ைதப் பா த்த க. ["நான் உைன நிகர் சந்தத் தமிழ் ெசாாிந்  பாட ம் 
அ ள் தாராய்" - 860]- என ேவண் னர். பின்  (55) ம த் வக் கு  (853) என் ந் 
தலத்ைதச் சார்ந்  த்தமிழ்ச் ெசழிப்ைப நத்திய சீலன் கன் எனப்பா , 
மஹா ங்கப் ெப மான் ற்றி க்கும் மஹா ேக்ஷத்திரமாகிய (56) தி விைட 
ம ைரச் (862-865) ேசர்ந்தனர். "ெபாியவர்" ற்றி க்கும் ெபாிய தலத் க்குப் 
ெபாிய பாடல் பாட வி ம்பி வாழ்க்ைகைய உள்ள  உள்ளப ேய விளக்கும் 
'அ கு னி' என் ம் (862) ெபாிய அ ைமப் பதிகத்ைதப் பா  வாழ்க்ைகத் 

ன்பங்கைள விளக்கி இத்தைகய ல் ய வாழ்ைவ உன  அ யார்கள் ெப வ 
ெதன்றால் உலகம் உன்ைன ஏசிடாேதா பாசநாசா! என தம்ைம ஆண்ட பிரானிடம் 
விண்ணப்பித்தனர். எனக்குத் தவ ெநறி ேவண் ம் (864), சிவஞான ேபாதம் ேவண் ம் 
[865] கு நாதேன! நான் உன் மீ  ம ரகவி பாட ேவண் ம்; ேபாின்பந்த ம் 
அறிைவப்ெபற ேவண் ம்; அாிய தமிழ் ஓைச த ம் ம் ஒளி வசனம் என் 
வாக்கினின் ம் வ கின்ற வழிபாட் ல் நான் பயி தல் ேவண் ம். இங்ஙனம் அ ள் 

ாிதி எனப் ெபா ள்ப ம்ப - 
 
            "ம ரகவி யைட  பா  டறி  
            திர அாியதமி ேழாைச யாக ஒளி 
            வசன ைடய வழிபா  ேச ம் அ ள் தந்திடாேதா (863) 
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        எனப் பா ப் பணிந்தார். பின்னர் (57) திாி வனத்ைதத் தாிசித்  (866) 

கேவைளச் 'சித்தர்கள் தம்பிரான்' எனப் ேபாற்றி, அங்கி ந்  (58) தி ப்பனந்தாள் 
(861) என் ந் தலத்ைத அைடந்  'உன் மனச் சுழற்சிைய நி த்தவல்ல ஒ  அற் தப் 
ெபா ள் இந்தா!" என அளித்த வாய் என ேவண் த் தித்தனர். பின்னர் 
அங்கி ந்  (59) கும்பேகாணம் (867-874) வந்  ேசர்ந்தார். 
        --------------------------- 
 

6. கும்பேகாணம் தல் சுவாமிமைல வைர 9 தலங்கள்: (59-67) 
 
        அற் தத் தி ப் கேழ பாடேவண் ம் என் ங் க த்ேத நிைறதவராய்க் 
"கும்பேகாணத்திற் ெப மாேள! ெசஞ்ெசால் ேசர் சித்ரத் தமிழா ன் 
ெசம்ெபானார்வத்ைதப் ெப ேவேனா!" - எனச் சித்ரத் தமிழ் பா ம் வி ப்பிைன (870) 
ெவளியிட்டார். காைலயில் எ ந்த ம் இைறவன் தி  நாமத்ைதக் கூறேவண் ம் 
என் ம் உபேதசத்ைதக் 'காைல யிெல ந் ன் நாமேம ெமாழிந்  காத ைம ைமந்த 
என ஓதி" (871) -- என் ம் பதிக அ யில் விளக்கி ய ளினார். கும்பேகாணத்தில் 
உள்ள (60 ேசாமீச்சுரத்ைத (874) வணங்கி " கா! நான் எந்த நிைலயி ந்த 
ெபா ம் உன  இளைம, உன  அழகு, உன  பன்னி  ேதாள் வாிைச, உன  இ  
பதம், உன  ஆ கம் - இைவ தைம ஓ ம் ஞானம் மாத்திரம் ந வாதி க்க 
வரந்தந்த க" என ேவண் னர். பின்  கும்பேகாணத்தில் உள்ள (61) ெபாிய 
மடத்ைதத் தாிசித்தார். ெபாிய மடம் என்ப  ர ைசவ மடம். இ  கும்பேகாணத்தில் 
மஹாமக தீர்த்தத்தின் வடகைரயில் உள்ள . 
 
            "குடந்ைதயம் பதியிற் ேகாதிலாப் ெபாிய 
            மடந்தனில் வாழ் ர மேயச்சுரர் வாழிேய"- 
            --(தச்ச யாகப் பரணி: பக்கம் 255) 
 
        இந்தப் ெபாிய மடத்தில் உள்ள க ேவைளப் 'ேபாற்றி', 'ேபாற்றி' எனத் தித் , 
"அ ணகிாிநாத" எனத் தமக்குப் பட்டம் அளித்  அைழத்த அன்பிைனப் பாராட் , 
"அ ணகிாி நாத எ ம் அப்பேன ேபாற்றி" எனத் தித் , ஆரம்ப அறி ம் இலாத 
நான் நன்ெனறியில் நிற்க நீ தீைக்ஷ ெசய்த ள ேவண் ம் (தைலயறிவிேலைன ெநறி 
நிற்க நீ தீைக்ஷ தரேவ ம்) எனப் பிரார்த்தித்தனர். அதன் பின்னர் [62] 
ஆ ைறையத் தாிசித் த், ெதன் குரங்கா  ைற - வட குரங்கா  ைற [883- -885] 
என் ம் இரண்  தலங்கைள ம் ேசர்த் ப் பா , இப்பிறப்ேப ம் உரம் (பயன்) ெபற 
ேவண் ம் [885] என ேவண் னர். பின்னர், (63) சிவ ரம் [876] என் ந் தலத்ைதப் 
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பணிந்  அத்தலத் ப் பதிகத்தில் அசுரைர அழிக்கச் சிவபிரான்[1] ேவல் தந்தனர் எனக் 
கூறி ள்ளார். அதன் பின் (64) ெகாட்ைட ைரப் (875) பணிந்  அத்தலத் ப் 
பதிகத்தில் ராவண க்கு யாழ் ( ைண) ெகா  என்பைத ம், தி மால் சித்த தலம் 
ெகாட்ைட ர் என்பைத ம் விளக்கினார். பின்னர்ப் (64A) [2] றம்பயம், (65, சத்தி 

த்தம்[879], [66] பைழயாைற [881],[67] தி வலஞ்சுழி [880] என் ம் பதிகைளப் 
பணிந்தார். தி வலஞ்சுழிப்பதிகத்திற் கண் வர்ணைன ம்' 'எ ப  ெவள்ளம் கவி' கள் 
[3]  ராம க்குச் ேசைனயாய் உதவி ாிந்தன எனக் கூறப்பட்ட ம் கவனிக்கற் 
பாலன. பின்னர்த் தி வலஞ்சுழிைய விட்  ஆ பைட களில் நான்காவதாகிய 
[168] தி ேவரகம் என்கின்ற சுவாமி மைலக்கு [195-232] வந்  ேசர்ந்தார். 
        -------- 
        [1]. "ெகாம்பைனயார்" என் ம் பதிகத்தில் [66] ேதவி தந்ததாகக் கூறி ள்ளார். 
        [2]. றம்பயம் - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் - தி ப். 28 
        [3]. 'ஏற்ற ெவள்ளம் எ பதினிற்ற ெவன் றாற்றலாளர்" கம்ப ராமாயணம் -- 
நாடவிட்ட படலம் [2] 
        ----------------------------------------------------------- 
 

7. சுவாமிமைல தல் --தி ச் ெசங்ேகா  வைர (19 தலங்கள் 68-86) 
 
        சுவாமி மைலயில் ஆண்டவைரத் தாிசித்  அன்  சம்பந் தாண்டாெனா  ெசய்த 
வாதில் "கந்தப் ெபாழில் திகழ் கு மைல ம விய ெப மாேள! சந்தச் சைப தனில் 
என ளம் உ க ம் வ வாேய" (210) என அ ேயன் அைழத்த ெபா  வந்  உதவி 
ெவற்றி யளித்தவர் இந்தக் கு பர ர்த்தி தாேன" என் ம் மன மகிழ்ச்சி டன் சிலநாள் 
அந்தத் தலத்தில் தங்கி க ேவைளப்பா ப் பரவினார். சுவாமிக ைடய 
தி வாக்கால் தான் தி ேவரகம் என் ம் பைட ட் த் தலம் சுவாமிமைல எனத் 
ெதளி  ெபற விளங்கலாயிற் . ஐயப்பாேட இல்லா  "ஏரக ெவற் ெப ம் அற் த 
மிக்க சுவாமி மைலப்பதி" என 197, 198 எண் ள்ள பதிகங்களில் விளக்கி ள்ளார். 
 
        சுவாமி மைலயிற் பாத தாிசனப் ேப  
 
        இத் தலத்தில் அ ணகிாியார்க்கு க ேவளின் "பாத தாிசனம்" கிைடத்த . இ - 
 
            "தணிைக ெதனக்குன் அ காண ைவத்த 
            தனி ேயரகத்தின் ேகாேன (199)-- 
 
        என் ம் பதிக அ யால் விளங்குகின்ற . 
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        ஆண்டவைனப் (பரமாத்மாைவ) நாயகனாக ம் தன்ைன (ஜீவாத்மாைவ) 
நாயகியாக ம் பாவித் ப் பரமாத்மாவின் ேம ள்ள காதைல ெவளிப்ப த் ம் 

ைறயிற் பா கின்ற ல் "உலா" எனப்ப ம். பரமாத்மாைவ நாயகியாக ம் 
ஜீவாத்மாைவ நாயகனாக ம் பாவித் ப் பரமாத்மாவின் மீ ள்ள காதைலப் 

லப்ப த் ம் வைகயிற் பா கின்ற ல் "ேகாைவ" எனப்ப ம். பரமாத்மாைவக் 
குழந்ைதயாகப் பாவித்  அதன் மீ ள்ள காதைலத் ெதாிவிக்கின்ற ல் 
"பிள்ைளத்தமிழ்" என் ம் ன்பாற் ப ம். தி ேவரகத் த் தி ப் கழில் 
"ெசகமாைய" என் ம் 199-ஆம் பதிகம் கைரப் பிள்ைளக் குழந்ைதயாகப் 
பாவித் ப் 'பிள்ைள கா! த்தம் தா! என ேவண் ம் பிள்ைளத் தமிழ் - த்தப்ப வ 
இயல்பிற் கட ைளப் பரவினதாகும். உலா வைகயில் தன்ைன நாயகியாக ைவத் ப் 
பா ப் பரவிய  "ெத வினில் நடவா" என் ம் 218-ஆம் பதிகம். 207-ஆம் பாட் ற் 
சுராதிபதி, மால், அயன்... சலாமி  ெப மாள் என வ வதில் 'சலாம்' என் ம் 
ஹிந் ஸ்தானி ெமாழி ள்ளதால் ன் 35-ஆம் தலமாகிய தி நள்ளாற் ப் பதிகத்தில் 
"சபாஷ்" என்பைதக் குறித்த  ேபால மஹம்மதிய அரசாட்சி ஏற்பட்ட பின் சுவாமிகள் 
காலம் என்ப  ெதாியக் கிடக்கின்ற . காேவாிக்கு ேநர் வடக்கில் உள்ள தலம் 
தி ேவரகம் (சுவாமி மைல) (200, 205, 209, 220) என்ப ம், அ  ஞான தேபாவனர்கள் 
ேச ம் தலம் (201, 202) என்ப ம், இந்திரன், தி மால், பிரமன் வணங்கிய தலம் (195, 
207, 219) - என்ப ம், சதேகா  உதய சூாியர்களின் உ ெவாளி ெகாண்ட  
ேவலா தம் என்ப ம் [207], சிவபிரான் நின்  உபேதசங் ேகட்க கேவள் 
கு வாயமர்ந்  ேயாகத்தி ந்  உபேதசித்த தலம் [199, 200, 215, 219, 224, 226] 
என்ப ம், [கயிைல மைலயின்] ெகா  சுவாமி மைல (221, பஞ்சாக்ஷர 
தியானத்தின் அவசிய ம் [207] வள்ளியம்ைம ெபா ட்  கர் காதல் காட் ய 
ஆட ம் [209], அவர் ெசட்  வ டன் வள்ளியம்ைம பால் வந்த லீைல ம் [215], 
ராமாின் பாணம் யார் யாைர அட்ட  என்ப ம் 
        [231]- சுவாமிமைலப் பதிகங்களால் அறியக் கிடக்கின்றன. 
 
        பின் ம், நக்கீரைர மிகப் பாராட் ள்ள பதிகம் "க மா மலர்க்குள்" [203] 
என்ப . நக்கீரர  பாட் ன் வளப்ப ம், அவர  வாய்ைமச் ெசால் ம், அவ க்கு 

கபிரான் இலக்கணங்கள் ேபாதித்த விஷய ம், 'உலகம் உவப்ப' என்  அ  
ேமாைன டன் அவ க்கு கேவள் அ  எ த் க் ெகா த்த அ ட் ப்ரசாத ம் இப் 
பதிகத்திற் ேபாற்றப்பட் ள. காகத் க்கு ஒ  விழி வந்த கைத "பாதிமதி நதி" என் ம் 
225-ஆம் பாட ற் குறிப்பிக்கப்பட் ள்ள . ேநாய் வைககைளக் கூறிக் காம ேநாயால் 
பரத்ைதயர் சம்பந்தத்தால் வ ம் ேநாய்கைள 'மாதர் த  ஷணங்கள்' எனப் 
பாிகசித் ள்ள பதிகம் 
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        வாதெமா  என் ம் 228ஆம் பதிகம். சமயத் க்குத் தக்கப  ேவைசயர் 
காைலப்பி த்  வணங்கி ம் வணங்குவர்; மயிைரப்பி த் ப் பிணங்கி ம் 
பிணங்குவர் என்பைதக் கா  மயி ம்பி த்  என 216ஆம் பாட ல் விளக்கினர். 
232ஆம் பாட ல்  (அசுவேமத) யாகம் த்தவர்க க்கு இந்திரபதவி கிைடக்கும் 
என் ம் விஷயம் ெதாியப்ப த்தப்பட் ள்ள . இத்தலத் ப் பதிகங்களில் 
மனப்பாடஞ்ெசய்யத் தக்க அ ைம அ கள்:- 
 
            1. 'பதினா லகத்தினில் உற்  பத்தர்கள் 
            ஏ  நிைனத்த  ெமத்த அளித்த ள் இைளேயாேன' (197) 
 
            2. 'சுராதிபதி மாலய  மாெலா  சலாமி  
            சுவாமிமைல வா ம் ெப மாேள' (207) 
 
            3. நீ ேவெறனா தி க்க நான்ேவ ெறனாதி க்க 
            ேநராக வாழ்வதற்கு உன்அ ள் கூர (220) 
 
        சுவாமிமைலயில் இ ந்தெபா  அ ணகிாியார் சம்பந்தப்ெப மான் 
அ ளி ள்ள தி ெவ  கூற்றி க்ைகேபால ஓர்அ ைமத் தி ெவ  கூற்றி க்ைகச் 
ெசய் ம் பா னார். (எந்ைதயார் பதிப்பில் ன்றாம் பாகத்திற் பார்க்க) பின்னர்ச் 
சுவாமிகள் சுவாமிமைலைய அாிதின்நீங்கிச் (69) காவ ைர (886) வணங்கித், (70) 
தஞ்ைச மா நகர் (887-889) ேசர்ந்தார். தஞ்ைச ராஜேகா ரத்தின் அழகு இவர் மனைதக் 
கவர்ந்த . அக்ேகா ரத்தமர்ந்த கேவைள-- 
 
            "வண் லாவிய நீபமாைல சற்றிலங்க வ வாேய 
            தஞ்ைசமாநகர் ராஜேகாபரத்தமர்ந்த ெப மாேள" 
 
        என அந்த ராஜ ேகா ரத்தின் சித்திர அழகுக்கு இைணயான சித்திர அழகு 
அைமந்த சந்த வைகயிற் பா  மகிழ்ந்தார். அப்பதிகத்திற் கி ஷ்ணபிரான் 
ேதவேலாகத் ப் பாாிஜாத வி க்ஷத்ைதப் மியிற்ெகாணர்ந்த லீைலைய ம் 
பாராட் ள்ளார். அங்ஙனம் ெகாண்  வந்தெபா  சங்க நாதத்தால் 
ேதவேலாகத்தில் அவர் ெவற்றிெபற்றைதத் தி ப் கழ் 15-ஆம் பதிகத்தில் "உம்பர் 
ேசைன ளக்க ெவன் றண்ட  ெதழித்தி ஞ் சங்கபாணி" என் ம், 889-ஆம் 
பதிகத்தில் "இந்த்ர தா ைவ ஞாலமீதினிற் ெகாணர்ந்த சங்க பாணியன் ஆதிேகசவ 
ப்ரசங்கன்" என் ம், 1279-ஆம் பதிகத்தில் "வா ேலாகத்தில் அமேரசன் ஒ க்க வைள 
(சங்கம்) ஊதி ேமாகித்  விழ அ ள் கூ ம் நீலேமனி" - என் ம் விளக்கி ள்ளார். 
தஞ்ைசயினின்  நீங்கிச் சித்ரா ெபௗர்ணமி தினத்தில் தி ைவயாற்ைற அைடந்தார். 
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சப்த ஸ்தான உற்சவ அழைகக் கண்ணாரக் கண்  களித்தார். அந்த (70A) ஏ  
தி ப்பதிகைள ம் (890) ஒ  பாட ல் அைமத் ப் பா  மகிழ்ந்தார். அந்தப் பதிகத்தில் 
"ெப மாேன! ன் உன  பாத தாமைரகைளத் தியானித்  அ ைணயிற்பாடத் 
ெதாடங்கிய தி ப் கைழ உள்ளங் குளிர்ந்த உவைக டன் நான் ஓத எனக்குத் 
தி வ ள் ாிதி" - என் ங் க த்தில்:- 
 
            "தி ைவயா டன் ஏ  தி ப்பதி ெப மாேள! 
            சலச ேமவிய பாத நிைனத்  ன் 
            அ ைண நாடதில் ஓ  தி ப் கழ் 
            தணிய ஓைகயில் ஓத தனக்க ள் ாிவாேய" (890) 
 
        என ேவண் த், (71) தி ைவயா  (891), (71A)[1] கண் ர், (72) ெப ம் ர் 
(895), (73) தி ப் ந் த்தி (892), (74) தி ெநய்த்தானம் (893),(75) தி ப்ப ர் (894) 
என் ந் தலங்கைள வணங்கினர். தி ப் ந் த்திப் பதிகத்திற் ெசய்ப்பதிப் 
ெப மாைனப் ேபாற்றினர். 
        --------------- 
        [1]. கண் ர்--தி ப் கழ் ைவப் த்தலம். ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப்பதிகம் 1304 
பார்க்க. 
 
        பின்னர்ப் (76) வா க்கு (924) வந்தனர். தி ஞான சம்பந்தப் ெப மான் 

வா ைரத் தாிசித்ததாகப் ெபாிய ராணங் கூ கின்ற ெதன் ம், "காமர்பதியதன் கட் 
சில நாள் ைவகி வணங்கி" (ெபாிய ராணம் - ஞான சம்-347) என வ கின்ற 
ெதன் ம்,"காமர் பதி" என்  வா க்கு ஒ  ெபயர் உண்ெடன் ம் இத்தலம் ேசாழ 
நாட் ன் பழங்காலப் பிாி களில் "ேமல் மழ நா " என் ம் பிாிைவச் சார்ந்த ெதன் ம் 
டாக்டர் மஹா மேஹாபாத்யாய சுவாமிநாைதயரவர்கள் வித் வான் தியாகராஜ 
ெசட் யார் சாித்திரத்தில் எ தி ள்ளார்கள். அதற்ேகற்ப இத்தலத் த் தி ப் கழில் 
சம்பந்தப் ெப மான் சமணேரா  வா  ெசய்த சாித்திர ம் வா ர் மழ நாட்ைடச் 
ேசர்ந்த ெதன் ம் விஷய ம் கூறப்பட் ள. இத்தலத் த் தி ப் கழின் ஈற்ற  ஒ  
ஓைலப் த்தகத்தில் - 
 
            "நாத கார்த்திைகேய ேசேய காவிாி 
            யா  ேதக்கிய கால்வாய் மாமழ 
            நா  ேபாற்றிய வா ைற ெப மாேள" (924) 
 
        என்றி ந்த . வா ைரத் தாிசித் ப் பின்னர்த் (77) தி மாந் ைற [1] (903), 
(78) வா கண்ட ரம்(902) [2] தாிசித் த் (79) தி  ெநல் வாயில் அரத் ைர (762) 
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ேசர்ந் , னிவர்கள் பர ம் தலம் என வய ைரச் சிறப்பித் ம்,  சம்பந்தப் 
ெப மான் த் க் குைட, த் ப்பல்லக்கு ெபற்ற லீைலையப் பரவி ம் ேபாற்றினர். 
பின்  (80) ேவப்பஞ் சந்தி (759) என் ந் தலத்ைதப் பணிந் , (81) ெகால்  மைலக்கு 
(388-389) வந் , ெசட் யாய் ( த்ர ஜன்மராய்) க பிரான் வந்த லீைலையப் 
பாராட்  (388), ஒன்  தல் ஆ  வைரக்கும் வ கின்ற 'ெதால்ைல தல் 
தாெனான் '(389) என் ம் அ ைமப் பதிகத்தில் ( க ேவள் வள்ளி நாயகிக்குத்) 
"தைழ ெகாண்  ேசறல்" [3] என் ம் ைறக்கு உற்ற ேசதிைய விளக்கினார். 
        --------------------- 
        [1]. மாந் ைற - ெபயர்க் காரணம் "மாங்கனி ைடந்  ேதங்க வயல் வந்  மாண்  
ெநல் விைளந்த வள நாடா" என்பதில் காண்க. 
        [2]. 902 - இப்பாட்ைடப் பற்றிய குறிப்ெபான்ைறச் (21) சீகாழி (768)-ம் பக்கம் 35-
ல் காண்க. 
        [3]. இத் ைறக்கு - தி க் ேகாைவயார் 90-ஆம் பாடல் 
        "ேதெமன் கிளவி" என் ம் பாடைலப் பார்க்க. 
 
        பின்னர்த் (82) தீர்த்த கிாிையத் (399) தாிசித் ப் "பாட்  கிைல ேகட் ம் 
உ கிைல" என் ம் அ ைமப் பதிகத்ைதப் பா , (83) கனக மைலைய ம் (400) 
தாிசித் ப் பா க், [84] ெகாங்கண கிாிக்கு (398) வந்ததார். ெகாங்கண கிாிப் பதிகம் 
"ஐங்கரைன ஒத்த மனம்" என்ப  பலவித ேவண் ேகாள்கள் அைமயப் ெபற்ற . இதில் 
மனத்ைத ஐங்கர க்கு (விநாயக ர்த்திக்கு) ஒப்பிட்ட  ஓர் அ ைமயான உவைம. 
எங்ஙனம் இ ந்த இடத்தில் (தந்ைதையச் சுற்றிேய) சகல ேலாகங்கைள ம் ஒ  
ெநா யில் விநாயக ர்த்தி வலம் வந்தாேரா அங்ஙனம் மன ம் இ ந்த இடத்தில் 
உலெகங்கும் சுற்ற வல்ல  என்ப  விளக்கப் பட்ட . மேனா ேவகத்ைத உளம் 
"ஆயிரக்ேகா  சுற்  ஓ ம்" என் ங் கந்தரந்தாதியிற் (34) காணலாகும். இப்பதிகத்திற் 
ேகட்ட ேவண்  ேகாள்க ள் ஒன்  ெகாங்குப் ப்ரேதசத்தில் ெதன் கைர நாட்ைடச் 
சார்ந்த தி ப் க் ெகாளி ர்- அவிநாசியில் அப்பர [1] [சிவெப மான்] தி வ ளால் 

சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் தைல வாயினின் ம் பிள்ைளைய வரவைழத்த ரகசியப் 
ெபா ைள [ தைல வாய்ப்பட்ட பிள்ைள உயிர் ெபற ம்-உடல் ெகாள்ள ம்- வளர ம் 
ைவத்த ெபா ைள] எனக்கு அ ள்வாேய ["ெகாங்கில் உயிர்ெபற்  வளர்த் ெதன் 
கைரயில் அப்பர ள் ெகாண்  உட ற்ற ெபா  ள ள்வாேய"] என்ப . 
        --------------------- 
        [1]. அப்பர் - சிவெப மான்- சிராமைல அப்பர் - 337,338, 906 பதிகங்கைளப் 
பார்க்க. 
 
        ெகாங்கண கிாியினின் ம் றப்பட் ச் (85) ேசலம் (938) தாிசித் , (86) 
ராஜ ரத் க்கு (ராசி ரம்) - [939] வந்  தாிசித்  அத்தலத் ப் பதிகத்தில் ெவ  
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வள்ளல்கைளப் பற்றிக்கூறி, ராஜ ரம் 'ெகாங்குநாட்ைடச் சார்ந்த' ெதன் ம், 
ெகாங்குநா  'ெகாங்கணாதி தரப் ெப ெகாங்கு (நா )' என ம் [939] விளக்கி ள்ளார். 
பின்னர் அங்கி ந்  [87] தி ச்ெசங்ேகாட் க்கு [367-387] வந்  ேசர்ந்தார். 
        ---------------------------------- 
 

8. தி ச்ெசங்ேகா  தல் திாிசிராப்பள்ளி வைர [4 தலங்கள்: 87-90] 
 
        தி ச்ெசங்ேகாட் ன் உயர்ந்த மைல மீேதறித் தமதாண்டவைரத் தாிசித்தார். 
பரமானந்தம் அைடந்தார். கன் தி வ அழைகத் தம  இ  கண்ணா ம் 
ப கினார், பா னார், ஆ னார், பரவச ற்றார். "அப்பேன! உன  அழைகக் 
காண்பதற்குப் பிரமன் எனக்குக் ெகா த் ள்ள இ கண் ேபா ேமா! எனக்கு அவன் 
நாலாயிரங் கண் ெகா த்திலேன" என வ ந்தி, 
 
            "மாேலான் ம கைன; மன்றா  ைமந்தைன; வானவர்க்கு 
            ேமலான ேதவைன, ெமய்ஞ்ஞான ெதய்வத்ைத, ேமதினியிற் 
            ேசலார் வயற் ெபாழிற் ெசங்ேகாடைனச் ெசன்  கண்  ெதாழ 
            நாலா யிரங்கண் பைடத்தில ேனயந்த நான் கேன." 
            (கந்.அலங்.90) 
 
        என் ம் அ ைமப் பாடைலப் பா னர். 'ெசங்ேகாட் ப் ெப மாேன!' நான் எந்த 
இடத்தில் 'கந்தா' என அைழக்கின்ேறேனா அந்த இடத்தில் [1] ைணக்கு 
அறிகுறியாகும்) நின  ேசவ டன் நீ வர ேவ ம்- 
 
            "ெசங்ேகாடமர்ந்த ெப மாேள! 
            ெசன்ேற யிடங்கள் கந்தா எ ம்ெபா ெசஞ்ேசவல் 
            ெகாண்  வரேவ ம்" (367) 
 
        என ஒ  விண்ணப்பஞ் ெசய்தார். 
        ------------------------ 
        [1]. ேசவல் என் ஞ் ெசால் க்குக் "காவல் ( ைண)" என் ம் ஒ  ெபா ள் 
உண் . [கந்தர் அந்தாதி 15] 
 
        அங்ஙேன உத ேவாம் என ஒ  அறிகுறி ம் இவ க்குக் கிைடத்த . அந்தத் 

ணி  பற்றிச் "ெசங்ேகாைடக் குமரெனன எங்ேக நிைனப்பி ம் அங்ேக என் ன்வந் 
ெததிர் நிற்பேன" [கந்தர்- அலங்காரம் 104] என் ம், 
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            'விழிக்குத் ைண தி  ெமன்மலர்ப் பாதங்கள் ெமய்ைமகுன்றா 
            ெமாழிக்குத் ைண கா எ  நாமங்கள் ன்  ெசய்த 
            பழிக்குத் ைணயவன் பன்னி  ேதா ம் பயந்ததனி 
            வழிக்குத் ைணவ  ேவ ஞ்ெசங் ேகாடன் ம ர ேம'- 
            (கந்.அலங். 70) 
 
        என் ம் பா  மகிழ்ந்தார். இனித் தி ச் ெசங்ேகாட் ப் பதிகங்களில் உள்ள 

க்கியமான விஷயங்களில் சில இங்கு எ த் க் கூ வாம். 
 
        (i) 'நமன் வாின் ஞானவாள் ெகாண்ேட எறிவன்' [தி மந்திரம் 2968] 
எனத்தி லர் கூறிய வண்ணம், அ ணகிாியா ம் "நாககிாிப் ெப மாேள! யமன் 
என்னிடம் வாின் உனத ேள பைடயாக அவன் ம ந்  ழ அவேனா  நான் அமர் 
ெசய்ேவன். அப்ெபா  நீ ன் அ ைணயில் ஒ  ைற மகா சைபயிற் வந்த  ேபால 
மயில் மீேதறிப் பைழய அ யார் கூட்டத் டன் தமிழ் ழங்க மைற ழங்க 
வரேவ ம்'- 
 
            "ெகா ய மற ம் அவன  கடக ம் 
            ம ய ஒ தினம் இ பதம் வழிப  
            குதைல ய யவன் நினத ள் ெகா  ெபா ம் அமர்காண 
            ...மரகத ரகத மிைசேயறிப் 
            பைழய அ யவ டன் இைம யவர்கணம் 
            இ ைட மிகு தமிழ் ெகா  மைற ெகா  
            பரவ வ மதில் அ ைணயில் ஒ விைச வரேவ ம்" 387 
 
        எனப் பிர்ர்த்தித்தனர். 
 
        (ii) 368-ஆம் பதிகத்தில் 'விலங்கல் ஒன்றா  கண்ட கண்டா' என்பதற்கு - 'மைல 
ஏ  (1+6) ண்டாக ஆக்கிய ரேன' என் ம் ெபா ள் ெகாள்ளலாம். 374 ஆம் 
பதிகத்தில் "மைலேய  ண்டாய் எ வர் ேசாாிெகாண்டா  வர ேவெலறிந்ேத 
நடன ங் ெகாள் ேவலா-" என வ தல் காண்க. [மைல ஏ  - ஏ  ண்டாய்; ஏ -
இைட நிைலத் தீபம்.] 
 
        (iii) ' கா! ேவைசயர் பார்ைவயில் அழியாமல் அம்மயக்ைக அழிக்க வல்ல 
ஞானத்ைத எனக்ெகன்ேற ெப மா  (ஒப்பிலா வைகயில் நான் ெபற) அதிக 
வி ப் ைடேயன். நீதான் ைண ெசய்ய ேவண் ம்'. 
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        "பாவிகள் கைடக்கண் பார்ைவயி லழியாேத 
        விலக்கும் ேபாதகம் எனக்ெகன்ேற ெபற 
        ரப்பஞ் சால ம் உைடேயன் நான்...அ ள்வாேய" 372 
 
        எனத் தனிப் பிரார்த்தைன ஒன் ஞ் ெசய்தார். இவ் ேவண் ேகாளின் ப  
கலங்காத சித்தத்ைத கபிரான் தமக்கு அ ளினார் என்பைதக், 
 
            "கடத்திற் குறத்தி பிறான் அ ளாற் கலங்காத சித்தத் 
            திடத்திற் ைணெயன யான் கடந்ேதன்...காம 
            ச த்திரேம." (கந்.அலங். 29) 
 
        என் ம் பாடலால் ெதளிவாய்த் ெதாிவிக்கின்றார். 
 
        (iv) கன் ெப ைமைய " வர்க்குந் ேதாற்றக் கிைடயா நீ" எனப் 
ெபா ள்ப ம்ப  இவர்-- 
 
            "கஞ்சம் வாய்த்திட் டவர்க்குங்[1, கூட் க் 
            கன்ைற ேமய்த்திட் டவர்க்குங்[2], கூற்ைறக் 
            கன்ற மாய்த்திட் டவர்க்குந்[3], ேதாற்றக் கிைடயா நீ" 
            --373 
 
        என இைணயிலாச் ெசால்லழகுடன் அைமத்த ெசாற் பிரேயாகம் ஆயிரங்ேகா  
ெப ம். 
        ------------------ 
        1. பிரமன். 2. தி மால். 3.சிவன். 
 
        (v) 376-ஆம் பதிகத்தில் -- "ைபம் ெபாற் பதக்கம் ட் ய அன்பற் ெகதிர்க்குங் 
கூட்டலர் பங்கப் படச் ெசன்ேறாட் ய வய ரா" - என்றதில் 'அன்பன் யார்' - என்  
விளங்க வில்ைல. அந்த அன்பன் மகா பக்தனான நல் யக் ேகாடனாய் இ க்கலாேமா 
என ஓர் ஐயம் நிகழ்கின்ற . நல் யக் ேகாடான் என் ம் அரசன் தன  
பைகவர்களின் பலத்திற்கு அஞ்சி கக் கட ைள வழிபட்ட ெபா  'ேகணியில் 
உள்ள ைவப் பறித்  அைதேய ேவலாக நி மித் த் தியானித்  எறி, நீ ெவல்வாய்', 
என கேவள் அவன் கனவிற் கட்டைளயிட, நல் யக் ேகாடன் அங்ஙனேம ெசய்யப் 
பைகத்தளம் பறந்த  என்ப ம், அங்ஙனம் ேவலால் ெவற்றி ெபற்ற இடம் 
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ேவ ராயிற்  என்ப ம் சி பாணாற் ப் பைடயில் (பத் ப் பாட் ல் ஒன் ) 
"திறல்ேவல் தியிற் த்த ேகணி, விறல் ேவல் ெவன்றி ேவ ர்" - (172-3) என 
வ வதா ம் அதன் உைரப் பகுதியா ம் அறியக் கிடக்கின்றன. 
 
        (vi) 379, (ஆலகால) -எ ம் பாட் ல் 5-7 அ களில் ராமாயண சு க்கத்ைதக் 
லாணலாம். 
 
        (vii) தி ச் ெசங்ேகா  மைற சித்த தலம் என்பைதத் தி ப் கழில் "மைற குலா  
ெசங்ேகாைட நகர்" (374) என வ தலா ம், கந்தரந் தாதியில் "ெச  மைற ேதர் 

ஜக தரம் (82), ஆரணத் தந்தி நகர் (23), ஆரண ெவற்  (68), ஆரணத் தந்தி கிாி (90) 
என வ தலா ம் அறிகின்ேறாம். 
 
        (viii) தி ச் ெசங்ேகா  அர்த்த நாாீசுரர் தலம் என்பைதப் "ெபாிேயா ம் 
தைலவி ம் பக்கத் ெதாக்க இ க்கும் சயிலம்" (454) எனக் காஞ்சி நகர்த் தி ப் கழிற் 
குறித் ள்ளார். 
 
        (ix) சுவாமிகள் தி ச் ெசங்ேகாட் க்கு வ ம் ன்னேர-இவர் பா ய அற் தத் 
தி ப் கழ்ப் பாக்களின் ெப ைம நாெடலாம் பரவிப் ேபாற்றப்பட்ட . ஞானிய ம் 

லவ ம் தி ப் கழ்ப் பாடல்களின் ெசால்லழைக ம் ெபா ளாழத்ைத ம் கண்  
வியந்தனர்: கற்  மகிழ்ந்தனர்; இதைன ணர்ந்த அ ணகிாியார்--தி ச் ெசங்ேகாட் ப் 
ெப மாேன! நாற்றிைசயி ம் உள்ள பக்தர்கள் 'அற் தம்' என வியக்கும்ப யான 
சந்தம் நிைறந்த உன  தி ப் கழ்ப் பாைவச் சிறி  ஓத அ க்கிரகஞ் ெசய்தஉன  
க ைணைய மறேவன்-- 
 
            " ர்வ பச்சிம தக்ஷிண உத்தர திக்குள பக்தர்கள் அற் தெமன ஓ ம் 
            சித்ர கவித் வ சத்த மிகுத்த தி ப் கைழச் சிறித ேய ம் 
            ெசப்ெபன ைவத் லகிற் பரவத் ெதாிசித்த அ க்ரகம் மறேவேன" (384) 
 
        எனத் தம  ஆணடவைரேய பா  நன்றி பாராட் னர். ( ர்வம்=கிழக்கு; 
பச்சிமம்=ேமற்கு, தக்ஷிணம்= ெதற்கு; உத்தரம்=வடக்கு) 'ெசய்ப்பதி ைவத் லகிற் 
பரவ' - என் ம் பாடம் உள . 
 
        தி ச் ெசங்ேகாட் க்கு உாிய நாமங்களாகத் தி ப் கழில் "ெசங்ேகா , 
ெசங்ேகாைட, ெசங்குவ , நாகமாமைல, நாககிாி, காளக்கிாி, உரகசிகாி, சர்ப்ப 
ேகாத்ரம், சர்ப்ப கிாி, சர்ப்பப் ெபாற்ைற, பணி சயிலம், ஜக ேகாத்திாி என் ம் 
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ெபயர்கள் ேபாந் ள. இத்தலம் ெகாங்குநாட்ைடச் சார்ந்த  என்ப  "ெகாங்கின் ஜக 
ேகாத்திாி (1181) ெகாங்கு நாட் த் தி ச் ெசங்ேகா  (373) என வ வதால் அறியக் 
கிடக்கின்ற . (29) தி விைடக்கழி ேபாலத் தி ச் ெசங்ேகா ம் அ ணகிாியார் விேசட 
அ க்கிரகம் ெபற்ற தலங்க ள் ஒன்றாகும் என்ப  'உரக கிாியில்...வாழ்வித்த 
ேவதிய ம்...ேவ ச்சி காவலேன' என வ ந் தி வகுப்பால் அறிகின்ேறாம். சுவாமிகள் 
பலநாள் தி ச்ெசங்ேகாட் ல் தங்கி யி ந்தார். அப்ெபா  ெதய்வத் தி மைலச் 
ெசங்ேகாட் ல் (23), சுழித்ேதா ம் ஆற்றில் (36), விழிக்குத் ைண (70), ேசந்தைனக் 
கந்தைன (72), மாேலான் ம கைன (90), க மான் ம கைன (91), ேச ற்றிகழ் வயல் 
(97), ெசங்ேகழ த்த (104) எனத் ெதாடங்கும் கந்தரலங்காரச் ெசய் ள்கைளப்பா  
மகிழ்ந்தார். சுவாமிகள் ஆங்காங்குப் பல சமயங்களில் தனிப்பாடல்களாகப் பா ய 
கட்டைளக் க த் ைறச் ெசய் ள்களில் ஒ   அவராேலேயா பின்  ேவ  
ெபாியாராேலா ெதாகுக்கப்பட் க் கந்தரலங்காரம் என் ம் அ ைமப் ெபயாிடப்பட் , 
'சலங்கா ம்' என் ம் ற்பயன் கூ ம் பாட் டன் ஒ  லாக வகுக்கப்பட் க்க 
ேவண் ம் எனத் ேதான் கின்ற !  பாடல்க க்கு ேமற்பட்ட காப் ச் ெசய் ம் 
ஆ  பாடல்க ம் சுவாமிகள் வாக்காகேவ காணப்ப கின்றன. இவ்விஷயத்ைதப் பின் 
வ ங் கந்த ரலங்கார ஆராய்ச்சியிற் காண்க. 'நாகாசல ேவலவ நா  கவித்தியாகா' என 
வ ம் 'கூகா' எனத் ெதாடங்குங் கந்தர திச் ெசய் ம் (11) இத்தலத்திற் 
பாடப்பட் க்கலாம். 
 
        இங்ஙனம் சுவாமிகள் தி ச்ெசங்ேகாட் ல் இ க்கும் ெபா  'வய ைர' என்  
காண்ேபன் என மனம் ைநந்  ' கா! நான் என்  வய ர் (ெசய்ப்பதி) ேசர்ேவன்! 
என்  அத் தலத்தில் உன்ைனக் கண்  பற்றித் ெதாண்  பட் த் ெதாண்டனி ேவன்!' 
 
            "ெசய்ப்பதி மீேத --ெதாண் பட் த் ெதண்டனிட் க் 
            கண் பற்றத் தண்ைட வர்க்கத் ங்கரத்தப் பங்கயத்ைதத் த வாேய-(375) 
 
        எனக் கூறி உள்ளம் உ கி வணங்கித் தி ச் ெசங்ேகாட்ைட அாிதின் நீங்கி, 
வானிநதி (பவானி நதி) கூ ம் (88) பவானிக்கு (தி நணா க்கு) (968) வந்  
ஞானவாழ்ைவத் த வாேய என ேவண் னர். எந்ைதயார் பதிப்பில் 968-ஆம் 
பாடலாகிய "கைலேம " என் ம் பாடல் பவானிக்கு உாிய  என்  
ஆராய்ச்சியாளர்[1] கூ கின்றனர். ஆராய்ச்சியின்ப  அப்பாட ன் ஈற்ற  "தி வானி 
கூடற் ெப மாேள" என்ப . 
        ---------- 
        [1]. ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வி - சிலம்  13-பரல் 5 - பக்கம் 239. பவ 'மார்கழி' - சம்பர் 
1934 - ஜனவாி 1935. 
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        வானி என்ப  பவானி. தி வாணி கூடல் - எனப் பதிப்பில் இப்ெபா  இ க்கும் 
பாடத் க்கு தி ம் (ல மி ம்), வாணி (சரஸ்வதி ம்) -ெபா ட் ெசல்வ ம் கல்விச் 
ெசல்வ ம் கூ ய கூடல் (ம ைர) என்ப  ெபா ளாம். பவானியினின் ம் (89) 
பாண் க் ெகா க்கு (936-937) வந்  தாிசித்  அங்கும் வய ைரத் தியானித் ப் 
பின்னர்த் (90) தி ப்பராய்த் ைறைய (925) வணங்கி "அற் த வர் இலங்கு பராய்த் 

ைற" என அத்தலத்ைத விேசஷித் க் கூறித் (91) திாிசிராப்பள்ளி வந்  ேசர்ந்தார்.. 
        ----------------------- 
 

9. திாிசிராப்பள்ளி ம் சுற்றி ள்ள தலங்க ம் (12 தலங்கள் = 91-102) 
 
        (91) திாிசிராப்பள்ளி (329-344) மைலயழைகக் கண்டார். அந்த அழகில் 

கைனக் கண்டார். திாிசிராப்பள்ளித் தியானேம கர் தியானமாம் என 
உணர்ந்தார். உணர்ந்  'சிராப்பளி என்பார் மனேமதினி ேநாக்கிய ெப மாேள' (330)-
சிராப்பள்ளி எனச் ெசபிக்கும் அன்பர்தம் மனமாகிய இடத்ைத (ேகாயிலாக) வி ம்பி 
ெப மாேள - எனப் பா ப் கழ்ந்தார். அன்  உலேகார் கா ம்ப த் 'தி க்ைக 
ேவ டன் மயில் மீ  வந்  என்ைன ஆட்ெகாண்ட உண்ைமையப் லப்ப த்திய 
கு நாதேன'- 
 
            "சயில ெமறிந்தைக ேவற்ெகா , மயி னில் வந்ெதைன 
            யாட்ெகாளல் சகமறி ம்ப  காட் ய கு நாதா'-(331) 
 
        எனத் தித்தார். தம  வழிபா  கட ளாம் சம்பந்தப் ெப மான் 
"நன் ைடயாைனத் தீயதில்லாைன...உைமெயா  பாகம் 
உைடயாைன...(ெசன்றைடயாத) தி ைடயாைனச்...(சிராப்பள்ளிக்) 
குன் ைடயாைன" - என இத்தலத் க்குப் பா ய ேதவாரம் நிைன க்கு வரச் "சீகாழி 
மா நி ...வந்  பா ம் தி ைடயாய், தீதிலாதவர், உைமெயா  பாலான ேமனியர் 
(332) என ம் தம  "...உ வளர் குன் ைடயார்" (331) என ம் தம  பதிகங்களில் 
வ ம்ப ப் பா ள்ள  கவனிக்கற்பால . திாிசிராப்பள்ளியில் இ ந்தப ேய, 
தம்ைமத்(23) தி மண்ணிப் ப க்கைர என் ம் தலத்திற் கனவிற் ேறான்றி அைழத்த 
வய ர்ப்ெப மாைன வணங்க வி ம்பி, (92) வய ர் (904-921) ேசர்ந்  தாிசித் த் 
திாிசிராப்பள்ளிக்கு மீள்வர். ஒ  பதிகத்தில் (334) "ெஜகதலம் ெமச்சும் வய ர்க்கும் 
திாிசிராப்பள்ளிக்கும் உாிய ெப மாள் நீ" என இரண்  தலங்கைள ம் இைணத் ப் 
பா ள்ளார். திாிசிராப்பள்ளிக்கு உாிய பதினா  பாடல்களில் ஒன்ப  பாடல்களில் 
வய ர் ெசால்லப் பட் த்த ன் திாிசிராப்பள்ளியி ந்ெ◌ௗத வய ைரச் சில 
காலம் தாிசித்  வந்தி க்கலாம் என்  ேதான் கின்ற . 
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        திாிசிராப்பள்ளிப் பாடல்களில் 332, 334, 339 எண் ள்ள பதிகங்களில் சிரகிாி 
என வ வதால் இம் ன்  பதிகங்க ம் "சிரகிாி" எனச் 'ெசன்னிமைலயாண்டவன் 
காதல்' என் ம் ற் ெசால்லப்பட்ட ெசன்னிமைலக்கு உாிய பதிகங்களாகக் 
ெகாள்ளலாம் என ன்றாம் பாகம் அ பந்தத்திற் குறித்ேதாம். ஆனால், 332 - ஆம் 
பதிகத்தில் "நன் ைடயாைன" என் ம் திாிசிராப்பள்ளித் ேதவாரக் குறிப்  
உள்ளதா ம், 334 - ஆம்பாட் ல் வய டன் சிரகிாி இைணக்கப்பட் ள்ளதா ம் 
சிரகிாி எனச் சுவாமிகள் குறிப்ப  திாிசிரகிாி எனக் ெகாள்வேத ெபா ந் ம் எனக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். அங்ஙனம் ெகாண்டால் ெசன்னிமைலக்குப் பாடல் 
கிைடக்கவில்ைல எனக் ெகாள்ள ேவண் ம்; அல்ல  339 - ஆம் பாடல் 'பக ரவினில்' 
என்பைத மாத்திரம் ெசன்னி மைலயதாக ைவத் க் ெகாள்ளலாம். 
 
        திாிசிராப்பள்ளிப் பாடல்க ள் - (i) 'அந்ேதா மனேம' என் ம் 330 - ஆம் பாடல் 
மனப்பாடஞ் ெசய்யத்தக்க அ ைமயான பாடல். அப்பதிகத்தில் உள்ள "ைமந்தா குமரா 
எ ம் ஆர்ப்  உ(ய்)ய மறவாேத" - என் ம் ஒப்பற்ற உபேதசத்ைதக் ைகப்பற்ற 
ேவண் ம். (ii) 338 - ஆம் பாட ல் கபிரான் த்ராக்ஷமாைல அணிந் ள்ளார் 
என்ப  கூறப்பட் ள்ள . (iii) ' வனத்ெதா ' என் ம் 340 - ஆம் பாட ற் கூறி ள்ள 
நரக ேவதைன வர்ணைன குறிக்கத்தக்க . 'ெசய்ப்பதியிற் பரமக் கு நாதா' - என்றதால் 
வய ாில் கு ர்த்தியாய் இவ க்கு அ ள் ெசய்த  லப்ப கின்ற . (iv) 341 - ஆம் 
பாடைலப்பற்றி 46 - ஆம் ேக்ஷத்திரம் ேகா க்குாிய பதிகக் குறிப்ைபப் பார்க்க ம். 
இதில் கு கு ேக்ஷத்திரம் என்ப  ேகாழி ர் -கு கு = ேகாழி: இந்த ேக்ஷத்திரம் 
திாிசிராப்பள்ளி எல்ைலக்க த்த (92A) உைற ர் என வழங்கும் க்கீச்சுரம்; ேதவாரம் 
ெபற்ற தலம். (v) 343 - ஆம் பதிகம். "வாசித் க் காெணாணாத " - என் ம் அ ைமப் 
பாட ல் பரம்ெபா ளின் விளக்கம் மிக அற் தமாகக் கூறப்பட் ள்ள . இப் பாட ன் 
அ ைம ெதாிந்  பல ெபாிேயார்கள் இைத மனப் பாடஞ் ெசய்தார்கள்.[1]. 
        ---------------------- 
        1 இந்த அ ைமயான விஷயம் தி வாளர் ைசவப் ெபாியார் - ம. 
பாலசுப்பிரமணிய த யார் அவர்களால் யான் அறிந்ேதன். அவர் எ திய குறிப்  
(29-9-1946) வ மா : 
        "பதினான்கு சாத்திரங்களில் ஒன்  உமாபதி சிவம் இயற்றிய சிவப்ரகாசம். 
இதற்கு ம ைரச் சிவப்ரகாசர் ஒ  உைர கண்டனர். அவ் ைரயின் சிறப் ப் 
பாயிரத்தில் "ஓ  கழ் சகாத்தம் ஆயிரத்  நா ற் ெறா பதின் ேமற் ெசல்கின்ற 
காலந் தன்னில் மா பயில் ம ைரயில் வாழ் சிவப்பிரகாசன்...தீதில் சிவப்பிரகாசச் 
ெசய் ள் ந் ேதர்ந் ைரயிட்ேட உலகிற் சிறப்பித்தாேன" என்பதி ந்  
இவ் ைரயின் காலம் சா வாகன சகாப்தம் 1410-1488 A.D. என்  ஏற்ப கின்ற . 
இவ் ைரயில் பத்தாம் சூத்திரம் தற் பாடல் "ெபாற்  க வி யா ம்" என்  
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ெதாடங்குவதில் தத் வம் ப்பத்தா ம் நீங்கிேய த்தி என்பதற்குக் ேகாயிற் 
ராணத்தில் "தைர தல் ஆறா ெறன வ ம் நாதாதியின் மீேத" என் ம், 

தி க்களிற் ப் ப யாாில் " நாதாந்தத்ேத இ ப்பர் என் ம்", தி ப் ப் கழில் "விந்  
நாத ஓைசக்குத் ரமான " என் ம் வ ம் ஏ க்கைளக் கண் ெகாள்க என்ற பகுதிேய 
தி ப் கழ்ப் பாடல ஒன்ைற எ த் க் காட் வ . "வாசித் க் 
        காெணாணா " எனத் ெதாடங்கும் பாட ல் ேமேல காட்டப்பட்ட ஏ  
வ கின்ற . இதி ந்  1488-ம் ஆண் ேல (தி ப் கழ் பாடப்ெபற்ற காலம் 1450 
கி.பி. எனப்ப தலால், 38 ஆண் கட்குள்ேள) சித்தாந்த சாத்திர உைரயில் எ த் க் 
காட்டக்கூ ய ெப ைம தி ப் க க்கு இ ந்தப யால் தி ப் கழ் எவ்வள  விைரவில் 
கற்ேறாரால் பாராட்டப்பட்ட  என்ப  லப்ப கின்ற " 
        ------------- 
        344 - ஆம் பதிகத்தில் - 'ெபண்கள் மயக்கில் ஈ பட்  அவர்கள் ெபா ட் ப் 
ெபா ள் ேத வதிேலேய நான் அவப்ெபா  ேபாக்கிக் ெகாண் ந்த சமயத்தில் 
என்ைனத் தவப்ெபா  ேபாக்கைவத்  ேப  அ ளிய ெப மாேன! உன் 
க ைணைய மறேவன்!- 
 
            'தி ச்சிராப்பள்ளி மைலமிைச நிைலெப  ெப மாேள! 
            கப கள்...இைடயி ம் நைடயி ம் அவேமயான் 
            மயக்கமாய்ப்ெபா ள் வ ம்வைக க் ஷிப  
            தடத்  ேமாக்ஷம த ளிய பலமலர் 
            மணத்த வார்க்கழல் கனவி  நனவி  மறேவேன!'-- 
 
        என நன்றி பாராட்  ள்ளார். 
 
        திாிசிராப் பள்ளியி ந்  (92A) உைற ர் [ க்கீச்சுரத்ைதத் தாிசித் , 
வய க்குப் ேபாகும் வழியில் உள்ள உய்யக்ெகாண்டான் என் ம் (93) கற்கு ையத் 
(345-346) தாிசித்  ' கா! நீ தமிழ்ப் ெப மாள், வய ர்ப் ெப மாள், கற்கு ப் 
ெப மாள்,' (345) என வாழ்த்தி, 'யம தர் "எனக்குக் கணக்குக் கட் " எனக்கூறி நரக 
ேவதைனக க்கு என்ைன உட்ப த்  ன், ெப மாேன! நீ ேவேலந்தி, மயிேலறி என் 
பக்கம் வ வாேய' (346) என ேவண் னர். இப்பதிகத்தில் "சித்தி ைடக் கற்கு " 
என்ப  'அட்டமா சித்திகள் அைணத  காளத்தி' என் ம் ேதவார அ ைய 
நிைனப் ட் கின்ற . வர் ேதவார ம் ெபற்ற தலம் கற்கு . வய ாிற் சுவாமிகள் 
பல நாள் தங்கினர். 
 
        வய ர்ப் ெபாய்யாக் கணபதியார் அ ளிய  
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        தம்ைம யாண்ட பிரான  தி ப் கைழ நிரம்பப் பாட ேவண் ம் என் ம் இச்ைச 
ெபாங்கி எ ந்த . வள்ளிையத் தம்ேமா  இைணக்க எண்ணிய நம  ஆண்டவேர 
தம  இச்ைச நிைறேவற விநாயக ர்த்திைய ேவண் னராத ன் நா ம் 
இத்தலத் ள்ள ெபாய்யா விநாயகர  தி வ ைளப் ெப ேவாமாகில் நம  இச்ைச 
நன்கு நிைறேவ ம்; அங்ஙனம் விநாயகப் ெப மாைன ேவண் வதற்கும் நம  
ஆண்டவர  உத்தர  ேவண் ம் எனக்க தி, க ேவள் சந்நிதியில் நின்  
'நிசிசரைரப் ெப யிட்ட ள் ெப மாேள!' உன  தி வ , உன  சத்தி ேவல், மயில், 
ேகாழிக் ெகா  இைவ தைமச் சதா க ம் த்தி எனக்கு நிைலத்தி க்க ேவண்  நான் 
இன்  இத்தலத்தில் ற்றி க்கும் "அ ளிற் ெபாய்யாத கணபதி" ைய ைறப்ப  
வலஞ் ெசய் ,மறவா  அ ச்சித்  வணங்குவன் - 
 
            "நிசிசரைரப் ெப  யிட்ட ள் ெப மாேள! 
            நின  தி வ  சத்தி மயிற் ெகா  
            நிைன  க தி  த்தி ெகா த்திட... ஒற்ைற ம ப்பைன வலமாக 
            ெதாப்பண குட்ெடா **வனச பாி ர 
            ெபாற்பத அர்ச்சைன மறேவேன. [விநா. (5)] 
 
        எனப் ேபாற்றி கேவளின் உத்தர  ெபற் ப், ெபாய்யா விநாயகைரத் தாிசித்  
அ ச்சித் ப் 'ெப மாேன! நீ சுப்பிரமணி ப ம் அப் ன மதனிைட இபமாகி 
(யாைனயாகி) அந்தக் குறமக டன் அந்தப் ெப மாைன மணம் ாிவித்தவனல்லவா! 
உன்ைன மட்டவிழ் மலர் ெகா  பணிேவன். நீ தம்பி தனக்காக வனத்  அைணந்தவன் 
அல்லவா! நீ என்றன் உயிர்க்கு ஆதர ற்  அ க' - எனப் ெபா ள் ெபற்ற "ைகத்தல 
நிைறகனி" [விநா - (1)], 'உம்பர் த ' [விநா - (2)] என் ம் பதிகங்கைளப் பா ய 
பின்னர் அக்னீசுரர் என் ந் தி நாம ைடய சிவபிரான  சந்நிதானத்தில் நின்  
அவைர ம் ேபாற்றி வணங்கினர். இவர  ஆராைமைய ம் உண்ைமப் பத்திைய ம் 
கணட வரப்ரசாத ர்த்தியாகிய ெபாய்யாக் கணபதியார் [1] இவர  கனவில் ேதான்றி 
"அன்ப! நீ வி ம்பிய வண்ணேம கேவள  மயிைல ம்,கடப்ப மாைலைய ம், வ  
ேவைல ம், குக்குடத்ைத ம், ரைக்ஷத  சிற்ற ைய ம், பன்னி  ேதாைள ம், 
வய ைர (ெசய்ப்பதிைய) ம் ைவத்  அப்பிரான  தி ப் கழ் வி ப் டன் 
பா வாயாக" என அ ள் ாிந்  மைறந்தார். 
 
        அக்னீசுர ம் இவர  கனவிற் ேறான்றி க ேவளின் தி ப் கைழச் ெசப் தற்கு 
ேவண் ய அ க்ரக சத் வத்ைத (வ ைமைய) யளித்தனர். இங்ஙனம் தாம் ெபற்ற 
ெப ம் ேப கைள நிைனத்  மகிழ்ந் , அ ளிற் சீர் ெபா(ய்)யாத கணபதியாாிடம். 
 
        வித்தக ம ப் ைடய ெப மாேள! 
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            பக்கைர விசித்ரமணி ெபாற் கலைண யிட்ட நைட 
            பக்ஷிெய ம் உக்ர ரக ம், நீபப் பக்குவ 
            மலர்த் ெதாைட ம், **வ ேவ ம்** குக்குட ம்; ரைக்ஷத  
            சிற்ற ம், ற்றிய 2 பனி  ேதா ம், ெசய்ப்பதி ம், 
            ைவத்  உயர் தி ப் கழ் வி ப்பெமா , ெசப்ெபன 
            எனக்க ள் ைக மறேவேன! 
 
        எனத் தித்  நன்றி பாராட் ம், 
        ----------------- 
        [1]. நம்பியாண்டார் நம்பிக்குத் தி நாைர ர்ப் ெபால்லாப் பிள்ைளயார்ப் ேபால - 
அ ணகிாியார்க்கு 'வய ர்ப் ெபாய்யாக் கணபதியார். 
 
        2. பன்னி  ேதாைள ம் பாட வி ம்பிய  - (8) தி வதிைக - பதிகம் 743 - பக்கம் 
26 - பார்க்க. 
        ----------------- 
            [1] "தட்டறச் சமயத்ைத வளர்ப்பவள் 
            அத்தன் ற் கழ் ெசப்ப அ க்ரக 
            சத் வத்ைத அளித்தி  ெசய்ப்பதி (882 - சக்கரப்பள்ளித் தி ப் கழ்)" 
 
        என அக்னீசுரர  தி வ ைள வியந்  ேபாற்றி ம் பின்னர் மகிழ்ந்தார். 
        ----------------- 
        [1]. வளர்ப்பவள் அத்தன் = சிவபிரான்; ன் = (அன்  வய ாில்); கழ் ெசப்ப = 

கபிரான  தி ப் கைழப் பாட; அ க்கிரக சத் வத்ைத =அ க்கிரக வ ைமைய; 
அளித்தி  = எனக்குக் ெகா த்த; ெசய்ப்பதி = வய ர்த் தலம். இந்த அ க்குச் 
சிவபிரான் ன்  உன்ைனப் க ம்ப யாக அவ க்குக் (கு ர்த்தியாய்) உண்ைமப் 
ெபா ைள அ க்கிரகஞ் ெசய்த (உபேதசித்த) வய ர் கா என ம் ெபா ள் 
ெகாள்ளலாம். 
        ------------ 
 
        இங்ஙனம் வழிபட்  வய ாில் இ க்கும் ெபா  பல பல 
அ க்கிரகப்ேப கைளச் சுவாமிகள் ெபற்றனர். வய ர் அவ க்கு மிக உகந்த 
தலமாயிற் . எங்ஙனம் ேவல், மயில், ேசவைல மறவா  தம  தி ப் கழில் ைவத் ப் 
ேபாற்றினேரா அங்ஙனேம ெபாய்யாக் கணபதியார் இட்ட கட்டைளப்ப  வய ரா, 
வய ரா, என வய ைர ம் தம  பாடல்களில் ைவத் ப் பா வாராயினார். இனி, 
வய ர்ப் பதிகங்கைளப் பற்றிய சில குறிப் கைள ஈண் க் குறிக்கலாம். 
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        (i) 904 - ஆம் பதிகத்தில், "காேவாி சூ ங் குளிர் வய ர்" என் ம், 907 - ஆம் 
பதிகத்தில், "த்ாிசிரகிாியயல் வய " என் ம், 913 - ஆம் பதிகத்தில், "அதிேமாகர 
வய ர்" என் ம் கூறி வய ர் திாிசிராப்பள்ளிக்குச் சமீபத்தில் உள்ள ம், காவிாியால் 
சூழப்பட்ட மான அழகிய தலம் என விளக்கி ள்ளார். 
 
        (ii) 906 - ஆம் பாட் ல், ' கா! ெபண்கள் மயக்கு என் ம் க்கத்ைத ஒழித்  
உன  தி ப் கைழத் திப்பதற்கு ேவண் ய அபாிமித சிவ அறி  என் உணர்ச்சியிற் 
கூ ம் வண்ணம் என்ைன என்  ஏற்  ெகாண்  ரக்ஷித்த ள்வாேயா? 
 
            'ெபாறிச்சியர்கள் மதனகைல விதனம் - அ வித் த் - தி ப் கைழ 
            உற் த் திக்கும் வைக அபாிமித சிவ அறி  சிக்குற்  
            உணர்ச்சியினில் ரக்ஷித்  அளித்  அ ள்வ  எந்த நாேளா' - 
 
        என ேவண் த் தித்தார். 
 
        (iii) 905 - ஆம் பாட் ல் 'ேவைல ைற நீட் ' என்றதனால் ேவலா தம் உைறயில் 
இ ந்த  என்ப ம் ெபறப்ப ம். 
 
        (iv) 910 - ஆம் பாட் ல் தமக்கு அ ள் ாிந்த ெபாய்யாக் கணபதியாைர ம் 
அக்னீசுரைர ம் ேபாற்றி "அ ளிற் சீர் ெபா(ய்)யாத கணபதி தி வக் கீசன்வா ம் 
வய " எனச் சிறப்பித்தனர். 
        வய ாிற் சிவபிரான் தி நாமம் - அக்னீசுரர். 
 
        (v) 913 - 'அய ைற மயிலா' என்ப  'அயி ைற (ேவ ர்) மயிலா' என 
இ க்கேவண் ம் ேபா ம். எ ைகைய ம் 
        ேநாக்குக. 
 
        (vi) 914 - ஆம் பாட் ல் தி ச்ெசங்ேகா ம் வய ம், கா! உனக்குப் 
பிாியமான தலங்கள் - எனப் கழ்ந்  விளக்கினார். 
 
        (vii) 916 - ஆம் பாட் ல் வய ர்ப் ெப மான் (23) மண்ணிப் ப க் கைரயில் ஏக 

கத் டன், ரக் கழ டன், கடப்ப மாைல டன், ெவற்றி ேவ டன் தம  கனவிேல 
ேதான்றித் தம்ைம யாட்ெகாண்ட க ைணையப் பாராட் கின்றார். 
 
        (viii) 917 - 5 - அ  " க்க அனல் னல் தி  ஏ யேவ" என் ம் பாடம். 
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        (ix) 918 - ஆம் பாட் ல் (956 - ஆம் பாட ங் கூட) கடல் கைடந்த காலத்தில் 
ஒ  பாதி தி மா ம் ஒ  பாதி வா ம் கைடந்தார்கள் என் ம் அ ைம விஷயம் 
கூறப்பட் ள . வய ர் கைன 'வயைல அற் தேன' என் ம், "தி ம  (மச்ச 
ேரைக) ஆயிரத் ெதட்  ெகாண்ட அழகா" என் ங் கூறி ள்ளார். ஆயிரத்ெதட்  ம  
ெகாண்ட அழகு கட க்கு இ ப்பைதச் சீவக சிந்தாமணி என் ம் ல், 
 
            "ெசம்ெபான் வைரேமற் பசும்ெபான் எ த் திட்டேதேபால் 
            அம்ெபான் பிதிர்வின் ம  ஆயிரத்ெதட் டணிந்  
            ெவம் ஞ் சுடாிற் சுட ந் தி  ர்த்தி" - 
 
        என வ ங் கட ள் வாழ்த் ச் ெசய் ளா ம் (2) அறிகின்ேறாம். 
 
        (x) 919 - " ாிவில் மதற்குக் காட் " - மன்மதன  வில் ன் வ ைமக்கு எ த் க் 
காட்டாயி ந்தார் கர் வள்ளிபாற் காட் ய ேமாகத்தால். 
 
        (xi) 920 - ஆம் பாட் ல் உள்ள " ேவ  மயி  நிைனந்தவர் தந் யர் தீர அ ள் த  
கந்த" - என் ம் அ  மனப் பாடத் க்கும் ெஜபத் க்கும் உாிய . 
 
        இங்ஙனம் வய ாி ம் திாிசிராப் பள்ளியி ம் சுவாமிகள் பல காலம் தங்கினார். 
அ கில் சீரங்கத்தில் ரங்கராஜப் ெப மாைள அந்தணர்கள் "ஹாிஹாி ேகாவிந்த 
ேகசவா!" (504) எனத்ெதா கின்ற ேகாலத்ைதக் கண்  களித் த் (94) தி வாைனக்கா 
(495-508) என் ந் திவ்ய ஸ்தலத்ைதத் தாிசித்தார். தி வாைனக்கா பஞ்ச 

தஸ்தலங்க ள் அப் ஸ்தலம். "தி வாைனக் கா ளாைனச் ெச நீர்த்திரைளச் 
ெசன்றா ேனேன" - என்ப  அப்பர் தி த்தாண்டகம். தி வாைனக்காத் தி ப் கழ்ப் 
பதிகங்க ள் - 
 
        (i) 495 - ஆம் பதிகத்தில் விநாயக ர்த்தியின் வ ணைன 
 
            "குஞ்சர மா க விக்கினப் ப்ர  
            அங்குச பாச கரப் ப்ரசித்தன், ஓர் 
            ெகாம்பன், மேகாதரன், க்கண் விக்ரமகணராஜன் 
            கும்பி வார் விைன பற்ற ப்பவன் 
            எங்கள் விநாயகன் நக்கர் ெபற்ற ள் 
            குன்ைறய பக கற்பகப் பி(ள்)ைள" - 
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        என ெவகு அழகாக அைமந் ள்ள . இப்பதிகத்தில் ' சம்  தீர்த்த ம் ', ' சுந்தர 
பாண் யன் மதி ம் ' ெசால்லப்பட் ள்ள . 
 
        (ii) 496-ஆம் பாடல்; இதில் தி  நீலகண்ட யாழ்ப் பாண நாயனார் (பாணப் 
பாவலர்[1] சம்பந்தப் ெப மா டன் வந்  அவர  ேதவாரத் க்கு இைசயச் சங்கீத 
யாைழப் பா ய விஷயம் கூறப்பட் ள . 
 
        (iii) 499-ஆம் பாடல்: சிவபிரான் இத்தலத்தில் ெவண்ணாவல் நீழ ல் 

ற்றி ப்ப  ெசால்லப் பட் ள . 
 
        (iv) 500-ஆம் பாடல் (உைரக்காாிைக) என்பதில் இ ந் , "காாிைக" என் ம் 
யாப்பிலக்கண ல் இவர் காலத்ேத தமிழ்ப் லவர்களால் மிக ம் பயிலப்பட்ட  
என்ப ம், எ த்தாணிக்கு (இபக் ேகா ) தந்தத்தினாற் ெசய்யப்பட்ட பி  இ ந்த 
ெதன்ப ம், சிலந்தி பந்தல் வைல யிட் ப் சித்த தலம் தி வாைனக்கா என்ப ம், " 
ேசவிக்கும் எல்ைலத் தி சாலக[2] நல ம்" எனக் காளேமகப் லவரால் 
தி வாைனக்கா லாவிற் ெசால்லப்பட்டைதத் 'தி ச்சாலகச் ேசாதி' எனச் சுவாமிகள் 
குறித் ள்ள ம் கவனிக்கற்பாலன. 
        -------------------- 
        [1] 'ெசந்தமிழ் பாணனார்', 'சந்த இைசப்பாணர்', 'நல்ல இைசயாழ்ப் ெப ம்பாணர்' 
----ெபாிய ராணம். 
        [2]. சாலகம்---பல கணி வழியாய் ேசாதிைய (ஈசைன)த் தாிசித்தல், சாலகம் 
என்பதற்கு சிலந்தி வைல என ம் ெபா ள். 
 
        (v) 'ஓல மைறகள்' என்கின்ற 501-ஆம் பாட ம், 'பாிமள' என் ம் 507-ஆம் 
பாட ம் தி வாைனக்காவில் ேதவியின் ெபயர் 'அகிலாண்ட நாயகி' என்பைதக் 
குறித் ம், 501-ம் பாட ல் சுவாமியின் ெபயர் "ெவண்ணாவல் அரசு" எனக்குறித் ம், ' 
காவிப் ைவ' என் ம் 503-ஆம் பாட ல் (வராக அவதாரத் ) வராகத்ைத அடக்கிய 

ர்த்தி ஷண் கேர என விளக்கி ம் 'கு தி' என் ம் 504-ஆம் பாட ல்--(i) ஆறங்கம் 
வல்லவராய் ேவள்வி நடத் ம் அந்தணர்கள் சீரங்கத்திற் பள்ளி ெகாண் க்கும் 
சீரங்கராஜப் ெப மாைள “ஹாிஹாி ேகாவிந்த ேகசவ”  என் ந் தி நாமங்களாற் 

ஜித் * வணங்கினர், (ii) தி வாைனக்காவிற் சிவபிரான் தி நாமம் “ஜம்  நாதர்”, 
(iii)பிரம ம் இந்த்ராதி ேதவர்க ம் ஜம்  நாதைர வழி பட்டனர் என்பவற்ைற 
விளக்கி ம் அ ைமயாகப் பா ள்ளார். 
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        அவ்வத் தலத்  சுவாமி, ேதவி--தி நாமங்கைளத் தி ப் கழில் அ ணகிாியார் 
வடெமாழி நாமங்களாற் கூறி ள்ளதால் 'தி நாமங்கைளத் தமிழ்ப் ெபயரால் 
ேதவாரப்பாக்களிற் குறித்த நாயன்மார்கள் காலத் க்குப் பின்னர் தான் தமிழ் நாமங்கள் 
வழக்கற்  வடெமாழி நாமங்கள் பிரபலமாயின என்ப  லப்ப கின்ற . 
‘ெவண்ணாவ ளார்’ எனத் ேதவாரத்தில் வந்தைத “ஜம்  நாதர்” எனத் தி ப் கழிற் 
பார்க்கின்ேறாம்; ஆதலால், 9-ஆம் ற்றாண் க்கும் 15-ஆம் ற்றாண் க்கும் 
இைடயி ள்ள காலத்ேத தான் தலப் ெபயர், சுவாமி ெபயர், ேதவி ெபயர்--இைவ 
சில ம் பல ம்--வட ெமாழியில் ஏற்பட் ப் பின்னர் வழக்கி ம் ல்களி ம் 
ஆளப்பட்  வ வனவாயின. மைறக்கா  என்ப  ேவதாரணியம் என ம்,  குன்றம் 
என்ப  வி த்தாசலம் என ம், ஆைனக்கா என்ப  கஜாரணியம் என ம், ேதன் 
ெமாழிப்பாைவ என்ப  ம ர வசனாம்பிைக என ம், அங்கயற்கண்ணி என்ப  
மீனாக்ஷி என ம், தான் ேதான்றியப்பர் என்ப  சுயம்  நாேதசுரர் என ம், ற்றிடங் 
ெகாண்டார் என்ப  வன்மீகநாதர் என ம் இைவ ேபால்வன பிற ம் வழங்கி வ வன 
காண்கின்ேறாம். [பக்கம் 32 பார்க்க] 
 
        (vi) 506-ஆம் பாட ல் ராமாயணம் (கிஷ்கிந்தா காண்டத்ைத ம்), 508-ஆம் 
பாட ல் நிவர்கள் “ஆதித்யாய”  எனத் தர்ப்பண காயத்ாி ஜப அ ச்சைன 
ெசய்வைத ம், ேதர் தியில்[1] தி  நீறிட்டான் மதில் விளங்குவைத ம் எ த் க் 
கூறி ள்ளார். 
        -------------------- 
        [1] தி நீறிட்டான் மதில் :--இ  சிவபிரான் சித்தராய் எ ந்த ளித் தி நீற்ைறேய 
கூ யாகக் ெகா த் க் கட் வித்த ; அவர் ெகா த்த தி நீ  அவரவர் 
உண்ைமயாகப் பா பட்ட அள க்குப் ெபாற்காசாக மாறிற் , "அகில காரணர் 
விைனஞர் பால் திைய அளித்  கில் சுலாவ நன் கிைழத்த மாமதில்"-
தி வாைனக்காப் ராணம். இம்மதிைல வலம் வ ேவார் சகல வரங்கைள ம் 
ெப வர். 
        ------------- 
 
        இைறவன் கட்டைள யிட்டப ேய வய ைரத் தி வாைனக்காப் பதிகங்கள் 
பலவற்றி ம் மறவா  கூறி ள்ளார். 
        தி வாைனக்கா க்கு உாிய ெபயர்களாகக் கஜாரணியம், காைவ, காிவனம், 
கயப்பதி (கயம்=கஜம்), அத்தியின் கானம் (485) என்பன வந் ள்ளன. 
 
        தி வாைனக்காைவத் தாிசித்  வய க்கு மீண்  வந்  தங்கினர். இங்ஙனம் 
வய ாி ந்  ெகாண்ேட சுற்றி ள்ள சில தலங்கைளத் தாிசித்  வய க்கு 
மீள்வர். (95) தி த் தவத் ைற (922-923) என் ந் தலத்ைதப் பணிந்  "அறம் வள்த்த 
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நித்ய கல்யாணி" என அத்தலத் த் ேதவிையப் ேபாற்றினர். பின்னர் (96) 
தி ெந ங்களம் (896), (97) அத்திப்பட்  (899), (98) அத்திக்கைர(900), (99) குறட்  
(897-898), (100) கந்த ர் (901) என் ந் தலங்கைளப் ேபாற்றப் பணிந்தார். 
 
            கேவள் அ ணகிாியா க்கு அற் தக் காட்சி 
            தந்  அவைர விரா  மைலக்கு அைழத்த . 
 
        இங்ஙனம் வய ாில் சுவாமிகள் இ ந்த ெபா  ஒ  நாள் வய ர்ப் 
ெப மான  சந்நிதியில் நின்  பத்திச் சுைவ நனி ெசாட்டச் ெசாட்ட "விகட பாிமள 
ம் கமத இமசல" எனத் ெதாடங்கி, அாிய ெபாிய தி ப் கழ்ப்பா ஒன்ைறப் பா  
 
            "அயில்ைகயில் ெவயிெலழ மயில்மிைச 
            அக்குக் குடக்ெகா  ெச க்கப் ெப க்க டன் 
            வய  நக ைற சரவண பவகுக! 
            இய ம் இைசக ம் நடன ம் வைகவைக 
            சத்யப் ப க்கினி தகத்யர்க் குணர்த்திய ள் தம்பிராேன" (921) 
 
        என த்  மகிழ்ந்தார். த்தமிழால் ைவதாைர ம் அங்கு வாழ ைவக்கும் தமிழ்க் 
கட க்கு இத்தைகய அ ைமத் தமிழ்ப் பாடைலக் ேகட் ச் சும்மா இ க்க மா? 
அன்றிரேவ எம்ெப மான் அ ணகிாியார  (கனவில்) ஓர் அற் த ேகாலத்ேதா  
மயி ன் மீ  ேவலா தம் விளங்க எதிர் ேதான்றி, மாணிக்க வாசகப் ெப மா க்குத் 
தி ப்ெப ந் ைறயிற் கு வாய் எ ந்த ளிய சிவ ெப மான் ம  ைற தி க்க க் 
குன்றத்தில் அ ளிய  ேபாலத், தி வண்ணாமைலயில் தி வ  தீைக்ஷ ெசய்த குகப் 
ெப மான் ம ைற வய ாி ம் அ ணகிாியாைரத் த த்தாண்  தி வ  தீைக்ஷ 
ெசய் [1] "அன்ப! நீ (54) பந்தைண நல் ாில் "சந்தத் தமிழ்" ெசாாிந்  பாட ம் அ ள் 
தாராய், " (860) என் ம், (56) தி விைட ம ாில் "ம ர கவி யைட  பா ...வழிபா  
ேச ம் அ ள் தந்திடாேதா (863) என் ம், (59) கும்பேகாணத்தில் "சித்ரத் தமிழா ன் 
ெசம்ெபானார்வத்ைதப் ெப ேவேனா (870) என் ம் (70A) சப்த ஸ்தானத் தி ப் கழில் 
"தி ப் கழ் தணிய ஓைகயில் ஓத எனக்க ள் ாிவாேய" (890)- என் ம் ேவண் ய 
வண்ணேம ம ர ம் சித்ர ஞ் ெசறிந்த சந்தத் தி ப் கழ்ப்பாக்கைள ெமய்யன்  
கூட் விக்கும் குளிர்ந்த உவைக ெவள்ளத்தில் திைளத் ப் பா ம் வரத்ைத 
அ ளிேனாம். 
        ------------------------- 
        [1]. "திகழ்ப்ப  ெசய்ப் பதிக்குெளைனத் த த்த ைமப்ப த்த அ ட் ப்பழநிக் 
கிாிக்குமரப் ெப மாேள" (135) 
        "வய  நகாில் அ ள் ெபற மயில் மிைச த  பாி 
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        மள...வனச மலர  கனவி  நனவி  மறேவேன" (934) 
        "ெவளிப்பட் ெடைனயாள் வய ாில் இ ந்த வாழ்ேவ" (951) 
        "வய யிற் சித்தித்ெதனக்குத் ெதளிவ ள் ெப மாேள" - (550-ன் பாட ேபதம்) -
பக்கம் 24 பார்க்க. 
 
        2. "பாதபங்கய ற்றிட ட்ெகாண் ேடா கின்ற 
        தி ப் கழ் நித்தம் பா ம் அன்ப  ெசய்ப்பதியிற்றந்தவன் நீேய" (105) 
        'ேவலா தா ெமய்த் தி ப் கழ்ப் ெப  வய ரா' (877) 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        இனி நீ நித்தம் அத்தைகய தி ப் கழ்ப் பாக்கைளப் பாடேவண் ம். யாம் 
உைற மிடம் விரா மைல. நீ அத்தலத் க்கு வ வாயாக!' எனக் கட்டைளயிட் , 
ஞானப் ெபா ள்கைள விளக்கி, "ஞான அ ைத ஊட்  விட்ேடாம், உன் மலமாசு 
யாைவ ம் ட்  விட்ேடாம்." என மிக்க கனி டன் உைரத்  மைறந்தார். விழித் 
ெத ந்த அ ணகிாியார் எம்பிரான  தாளிைணையச் சற் ங் க தாத இவ்வ ேயைன 
விரா  மைலக்குவா என அைழத்த க ைண யி ந்தவா ெறன்ேன! என ஆச்சாியப் 
பட் - 
 
            "ேசாைல ைட சுற்  வய ரா! 
            தாமைரயில் மட்  வாசமல ெராத்த 
            தாளிைண நிைனப்பில் அ ேயைன... 
            விரா  மாமைலயில் நிற்பம் நீ க தி ற்  
            வா என அைழத்  என் மனதாைச 
            மாசிைன ய த்  ஞான தளித்த 
            வாரம் இனி நித்தம் மறேவேன" (915) 
 
        எனப்பா  நன்றி பாராட் னார். கல் னின் ம் நார் உாித்த  ேபால என் 
ெநஞ்சக் கன கல்ைலக் கனியாக்கி எனக்கு அமிதப் பதவி யளித்த ெப மாேன! எனப் 
ெபா ள் ப ம்ப -- 
 
            "வயற்பதி மன்னா! கன்னார் (கல்-நார்) உாித்த என் மன்னா! 
            எனக்கு நல் கர்ணாமிர்தப் பதம் தந்த ேகாேவா. (908)- 
 
        என் ம், 
 
            " யற் ெபாழில் வயற்பதி யினிற் ெபா ள் ப்ாியத்ேதா  
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            லப்பட எனக்க ள் ெப மாேள" (271)[1] 
        என் ம் ேபாற்றினர். 
        ------------------- 
 
        1. 271-ஆம் பதிகம் "இ ப்பவல்" என் ந் தி ப் கழ்ப் பாவின் ஈற்ற க்கு 
இவ்வா  ஒ  பாட ேபதம் ஓர் ஓைலப் த்தகத்தில் இ ந்த . (பக்கம் 36 பார்க்க) 
 
        தி மைறக்காட் ல் தங்கியி ந்த தி நா க்கரசு சுவாமிகைளச் சிவபிரான் 
தி வாய் க்கு வ க என அைழக்க அவர் எ ந்  விைரந்  ெசன்ற  ேபால 
அ ணகிாியா ம் உடேன வய ர்ப் ெப மானிடம் "ஆண்டவேன! நீவிரா  மைலக்கு 
அைழக்கின்றாய், நான் ெசல்கின்ேறன்" என விண்ணப்பஞ் ெசய்  விரா  மைலக்குச் 
ெசன்றனர். (101) விரா மைலயில் (350-365) இைறவைனத் தாிசித்  'அ ேயன் 
உன  அ ள் ெகாண்  உைரத்த அாிய ெபாிய தி ப் க க்கு ('விகட பாிமள' என் ம் 
921-ஆம் பாட க்கு) உகந்  வய ாில் அ ைமயின் ன் அற் த ேகாலத்ேதா  
எ ந்த ளி என  இன்னைல ஒழித்த குக ர்த்திேய! விரா மைலக் கு பரேன!' என 
வாழ்த்தி "இத  விைர னல்" எனத் ெதாடங்கும் பிறிெதா  சந்தப் ெப ந் 
தி ப் கைழப் பா , அதில்- 
 
            தி  வய யில் அ ைமய கு ைம யி(ன்)னலற 
            மயெலா  மலமற அாிய ெபாிய தி ப் கழ் விளம்  ெமன் ன் 
            அற் த ெம ந்த ள் குக! விரா மைல ைற குரவ! (354) 
 
        - எனத் தமக்கு வய ாிற் கிைடத்த ெப தற்காிய காட்சிையப் பாராட் ப் 
ேபாற்றினர். விரா மைலயிற் சில நாள் தங்கி அற் த நிைறந்த பாடல்கள் பல பா னர். 
"சீரான ேகால" என் ம் 350-ஆம் பாட னால் இைறவன  தி ேவாலக்க 
வர்ணைன ம், உ த்திரசன்மர் சங்கத்தார  கலகந் தீர்த்த தி விைளயால ம், 
(பாரதத்தில்) அ ச்சுனன  உயிைரக் காக்கும் ெபா ட் க் கி ஷ்ணபகவான் 
சூாியைனச் சக்கரத்தால் மைறத்த ம்; 356-ஆம் பாட் னால் விரா  மைலயில் பாதி 

ரத்தில் உள்ள 'சந்தன ேகா ' என் ம் ண்ணியஸ்தானம்-ேதவ வி க்ஷங்கள் 
ஐந்தி ள் ஒன்றாய சந்தான வி க்ஷம் ேபால-இஷ்டகாமியங்கைள அன்பர்க க்கு 
அளிக்கும் என்ப ம், 358-ஆம் பாட் ல் 'வனிைதயர் தங்கள் ம ங்கு இணங்கிய 
இளைம கிழம்ப  ன் பதம்ெபற உணர்ேவேனா' - என்றதனால் விரா மைலக்குச் 
சுவாமிகள் வந்  தாிசித்த ெபா  அவர் இளவயதினர் என்ப ம், 360-ஆம் பாட்டால்-
மடவார்பால் அவ க்கி ந்த ம ளின் வன்ைம ம ம்ப யாக ெவற்றிெகாண்ட 
தி வ ளின் வன்ைமையப் ேபாற்றிப் பாராட் னர் என்ப ம், ேகானாட்  
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விரா மைல (360), ேகானா  சூழ்விரா  மைல (350,351) என வ தலால் 
விரா மைல [1] ேகானா  என் ம் பைழய நாட் ப் பகுதிையச் சார்ந்த ஊர் என்ப ம் 
ெதளிவாக விளக்க கின்றன. பின்னர், விரா  மைலயினின் ம் பிாியா விைட 
ெகாண்  ேகானாட் க் ெகா ம் பா ர் எனக் ெகாங்குமண்டல சதகத்திற் 
ெசால்லப்பட்ட [102] ெகா ம்பா ைரத் (ெகா ம்ைபையத்) (955) தாிசித் த் 
திாிசிராப்பள்ளிக்கு மீண்  வந்தார். 
        -------------------------- 
        [1]. ேகானாட் ன் எல்ைல எ ம்பீசர் மைலக்கு ேமற்கு' மதிற்கைரக்குக் கிழக்கு, 
காவிாிக்குத் ெதற்கு, பிரான் மைலக்கு வடக்கு,-ெகாங்குமண்டல சதகம் - பக்கம் 27. 
        ----------------------------------------------------------- 
 

10. கடம்பந் ைற தல் ேப ர் வைர (12 தலங்கள்: 103-114) 
 
        திாிசிராப் பள்ளியி ந்  (103) கடம்பந் ைற (926) என் ம் தலத்ைதத் தாிசித்  
அத்தலத் ப் பதிகத்தில் காவிாியின் உற்பத்திையக் கூறி, (104) ரத்னகிாி என் ம் 
வாட்ேபாக்கிையத் (347-349) தாிசித்  "ஒப்பிலா மாமணிக்கிாிவாசா" (349) என் ம் 
ரத்னகிாி ேதவாரம் ெபற்ற தல மாத ன் "நமசிவாயெனா  ரத்னகிாி வாழ் கேன" 
என் ம் ேபாற்றி, (104A) [1] சிவாயம், என் ந் தலத்ைத வணங்கிக் (105) க க்கு 
(927-933) வந்தனர். தம  வழக்கம் ேபாலக் க ர் என்பதற்குக் "ெகாப்ப ரம்" எனப் 
ேபாிட் க் "ெகர்ப்ப ரத்தில் அ கப் ெப மாேள" என வாழ்த்தினர். (931). 932 -ஆம் 
பாட் ற் பாரத விஷயங்கைளக் கூறி ள்ளார். 929-ஆம் பாட் ல் கைனக் "கசிவார் 
இதயத்  அமிர்ேத" என அ ைமயாக விவாித் ள்ளார்; க ைரக் குடகிற் க ர் 
என்றார். 'நிதிேய, நித்தியேம, என் நிைனேவ' என வ ம் உ க்கமான 'மதியால் 
வித்தகனாகி' (927) என் ம் சிறிய பாடல் இத்தலத்த . க க்குக் கிைடத்த ஏ  
பாடல்களில் 4 பாடல்களில் வய ர் ெசால்லப்பட் ள . 933-ஆம் பாட ல் 'வய யல் 
வஞ்சியில்' என்ப  "வய யில் வஞ்சியில்[2]" என்றி க்க ேவண் ம் எனத் 
ேதான் கின்ற . க க்கு வஞ்சி என் ம் ஒ  ெபயர் உண் . (932-933). 
ஆண்டவைனக் "க ர் அழகப் ெப மாேள" [929] என் ம், 
'எைமயாள்ெகாள...க ர்தனில்ேமவிய ெப மாேள' [930] என் ம் ஓதி 
மகிழ்ந் ள்ளார். 
        ---------------------------- 
        [1]. தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் -1304-ஆம் பதிகம் பார்க்க. சிவாயம் என்  வாட் 
ேபாக்கிக்கும் ஒ  ெபயர். 
        [2]. (144) தி ப் த் ர் -983-ஆம் பதிகத்ைதப் பற்றிப் பின் வ வைத ம் பார்க்க. 
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        க க்கு ேமற்ேக 3 ைம ல் (105A) தான் ேதான்றி மைல என்  ஒ மைல 
உண் . 804-ஆம் பாட்  [சூழ்ந்ேதன்ற] என்பைத இத்தலத் க்கு உாியதாக ம் 
ெகாள்ளலாம். தலம் எண் 26 பார்க்க ம் 
 
        பின்  சுவாமிகள் [106] ெந ைரத் [934] தாிசித்  வய ர்ப் ெப மான் தமக்குத் 
தி வ  தீைக்ஷ ெசய்த க ைணைய-- 
 
            வய  நகாியில் அ ள்ெபற மயில் மிைச 
            த  பாிமள ம கர ெவகுவித 
            வனஜ மலர  கனவி  நனவி  மறேவேன. [934] 
 
        எனப் கழ்ந்  பா னர். இப்பாட ன் தல யில் 'கு ல ெச ம்' என்ப  
'கு ல ச ல ம்' என இ த்தல் ேவண் ம் ேபா ம். 
 
        "குடக...ெந ைவ" எனத்தலம் ெந ைவ உள்ள இடத்ைத ம் குறிப்பித்தார். பின்  
[107] ெவஞ்சமாக் கூடைலத் [935] தாிசித்  அத்தலத் ப் பாட ல் தி ேவற்காட்ைடக் 
கூறிப் பின் [108] கழிமைலைய (401) வணங்கி, அகத்தியர் வணங்கிய தலெமன 
அைதப் பாராட் , (108A) ெசன்னிமைலக்கு வந்தார். 'பக ரவினில்' என் ம் (339)-
ஆம் பாட் ற் 'சிரகிாி' என வ வைதச் ெசன்னிமைல எனப் ெபா ள்ப த்தினால் 
ெசன்னிமைலக்குத் தி ப் கழ்ப் பாட ண்  எனக் ெகாள்ளலாம். (பக்கம் 59-திாிசிராப் 
பள்ளிையப் பற்றிக் கூறி ள்ளைதப் பார்க்க) சம்பந்தப் ெப மா க்கும் அப்பர் 
சுவாமிக க்கும் சிவபிரான் தி ழிமிழைலயிற் ப க்காசு தந்த  ேபால க 
பிரா ம் அ ணகிாியார  பாட் க்கு உகந்  அவ க்குப் ப க்காசு அளித்ததாகச் 
ெசன்னிமைல யாண்டவன் காதல் என் ம் ல்- 
 
            நாட் ல் அ ணகிாி நாதன் தி ப் கழ் ெசால் 
            பாட் ன் மகிழ்ந்  ப க்கா சளித்த பிரான் 
            தாலமிகுஞ் ெசன்னிமைல தன்னில் வளர் கல்யாண 
            வாலசுப்ப ராயெனன்  வாணர் கழ் வாச னான்-- 
 
        எனக் கூ கின்ற . பின்  (109) விஜய மங்கலத் க்கு (940) வந் அத்தலத் ப் 
பதிகத்தில் வய ைர ம், ேவடர்ேமல் கர் ேவல் ஏவியைத ம் (பக்கம் 42 - தலம் 46 
ஐ பார்க்க ம்). விஜய மங்கலத் ள்ள தாமைரத் தடாகத்ைத ம் விவாித் ப் பாடல் 
பா னர். அதன்பின் (110) தி கன் ண் ையத் (946) தாிசித்  ஆண் க்கு 
ஒ நாேள ம் தபெஜபத்ைத நான் மனக்கனி டன் தீண்ட ம், உன் தி வ ையப் 
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ேபாற்ற ம் அ ளிதிெயனத் தித்தனர். இங்ஙனம் ஆண் க்கு ஒ  ைறேய ம் 
ஆண்டவைனத் தாிசித் ப்பா த் திக்கும் அ ட்டானம் இப்ேபா  
தி த்தணிைகக்கு[1] அன்பர்கள் ஆண் க்கு ஒ  ைற ஜனவாி தல் நாள் 
தாிசனத்தின் ெபா ட்  சம்பர் இ திநாள் இர  வந்  கூ  கன் தி ப் கைழப் 
பா த் திப்பதற்குப் ெபா ந்தி யி க்கின்ற . 
        ---------------- 
        [1].இவ் வழக்கம் சில வ ஷ காலமாக நைடெப கிற . 1912-ம் வ ட தல் 
எங்களால் அ ஷ் க்கப்பட் 1921 தல் வள்ளிமைலத் தி ப் கழ் சுவாமி 
சச்சிதானந்தா அவர்களால் பிரபலமாக்கப்பட்ட வழக்கம் இ . 
        --------------- 
 
        தி கன் ண் யி ந்  (111) அவிநாசிக்குப் (946-949) ேபாய்ப் பணிந்  
அ  ெகாங்குநாட் ல் உள்ளெதனத் (948) ெதாிவித் , (112) தி ப் க் ெகாளி ைர ம் 
(950-952) பரவிச் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள  ஞாபகம் மிக ம் வர அவர  
சாித்திரத்ைதச் சு க்கமாகக்கூறி, அவ க்கு இைறவன் ெபாதி ேசாறளித்தைத ம் 
திைசகாட்  உதவியைத ம் பாராட் , தைல ண்ட பாலைன அவர் அைழத்த 
தி விைளயாடைலச் சிறப்பித் ப் கழ்ந் , "மதப்பட்ட" என் ம் 951-ஆம் பாடைலப் 
பா  மகிழ்ந்தார். " ற்குணம் ேவறாக** ஞான உபேதசம் ேபசு சற்கு நாதா! உன் 
அற் த சீர்பாதம் மறேவேன" (950) என நன்றி ம் பாராட் னர். 
 
        தைல ண்ட பாலைன சுந்தரர் அைழத் ப் க் ெகாளி ர் என் ம் தலத்தில் 
உலகர் ன் காட் ன ப யாற் க்ெகாளி ைரக் "க  ஷைன ெவன்ற உண்ைம 
அ ட் சீர் விளங்கும் ஊர்" என் ம் ெபா ளில்- 
 
        "ெபாய்க்க  ேபாமா  ெமய்க்க ள் சீரான க்ெகாளி ர்" (950) - எனப் 
ேபாற்றினர். க்ெகாளி ாில் தி விழாக்கள் பல நடந்தன என்பைதக் காட்ட "விழாம  
தி ப் க் ெகாளி ர்" (952) என்  கூறி ள்ளார். தி ப் க்ெகாளி ைரத் தாிசித்தபின் 
(113) கு  மைல (395) ைய வணங்கி அங்கு "ம ரநதி"[1] ெப குவைதப் பாட ல் 
விளக்கினர். பின்  (114) ஞானமைலையத் (391, 392) தாிசித் த் தம  அ நாட் 
சாிதத்ைத ஒ வா  விளக்கித் தாம் வாழக்ைகைய ெவ த்  உயிர் விடத் ணிந்த 
சமயத்தில் இைறவன் தம் ன் அ கித் தி வ  தீைக்ஷ ெசய்த க ைணைய, 
 
            "அகமைத எ த்த ேசமம் இ ேவா என் 
            ற ய  நிைனத்  நா ம் உட யிர் வி த்த ேபா ம் 
            அ கி  னளித்த பாதம்" [2] 
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        எனப் பாராட் , அத்தி வ ைய மீண் ம் அ க என ேவண் னர். 
        ------------------------------------- 
        [1]. "ம த ெம  நதி" என் ம் பாடம். 
        [2]. இதற்கு நான் 'உயிர்வி ம் ேபா ம் ன்ேபால எதிர்வந்  தி வ ையத் 
தந்த க' என ம் ெபா ள் ெகாள்ளக் கூ ம். 
        ----------- 
        ஞானமைல, கு மைல யாய காடடர்ந்த ப்ரேதசங்களில் தனியாக யாத்திைர 
ெசய் ம் ெபா  ஒ  ெப ங்காட் ல் வழிதப்பி அ ணகிாியார் திைகத் ச் 
'ெசங்ேகாைடக் குமரா! வழி ெதாியவில்ைலேய' என ஆண்டவைனத் தியானித்த 
ெபா , 'ெசங்ேகாைடக் குமரன் என எங்ேக நிைனப் பி ம் அங்ேக என் ன்வந் 
எதிர் நிற்பேன', "கந்தா எ ம்ேபா( ) ெசஞ்ேசவல் ெகாண்  வரேவ ம்", 'பயந்த 
தனிவழிக்குத் ைண வ ேவ ஞ் ெசங்ேகாடன் ம ர ேம'- என அவர் அ ளிய 
தி வாக்கின் உண்ைமைய அவேர கா ம்ப  ேவலா தம் அவ க்கு எப் றத் ம் 
நின்  இர ம் பக ம் ைண ெசய்ய, கேவ ம் ஒ  வழிகாட் யாய் ெவளிப்பட்  
வந்  உதவினர். 
 
        இதன் உண்ைமையத் 
 
            "தனித்  வழி நடக்கும் என  இடத் ம் ஒ  வலத் ம் 
            இ றத் ம் அ கு அ த்  இர  பகல் ைணய தாகும் 
            தி த்தணியில் உதித்த ம் ஒ த்தன் மைல வி த்தன் 
            என ளத்தி ைற க த்தன் மயில் நடத்  குகன் ேவேல" 
        என வ ம் ேவல் வகுப்பா ம், 
 
        "ெவளிப்பட மகாடவியில் நிற்பேதார் சகாயக்கார ம் குறத்தி 
தி ேவைளக்காரேன"- 
        எனவ ம் ேவைளக்காரன் வகுப்பா ம் அறியலாகும். இங்ஙனம் ெமய் வ த்தம் 
பாரா  க மேம கண்ணாய் ேவல்-மயில் தியானத் டன் சுவாமிகள் ேமைலச் சிதம்பரம் 
எனப்ப ம் (115) ேப ைர (953-954) அைடந்தனர். 
        ------------------ 
 

11. ேப ர் தல் பழநிவைர (8 தலங்கள் 115-122) 
 
        ேப ாிற் பட்  நிவைர ஆட்ெகாண்  அவ க்காகச் சிவபிரான் ெகாட்  நடனம் 
ஆ னைதப் "பட் யாள்பவர் ெகாட்  யா னர்" என் ம், காமேத  சித்தைத "ஆ 
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(பசு) சூழ் ேப ர்" என் ம் (954) கழ்ந்  பா னர். பிரம ம் தி மா ம் பட்  நிவர் 
ேகா நிவராகப் ேப ாில் தவஞ்ெசய்  சிவபிரான  நடன தாிசனத்ைதக் கண்  
களித்தனெரன்ப ம், காமேத  சித்த தலம் ேப ர் என்ப ம் ேப ர்ப் ராணத்தால் 
ெதாிகின்றன. ேப க்கும்-(172) தி ெவாற்றி ைரப்ேபால - ஆதி ாி என்  ஒ  
ெபயர் இ த்தலா ம் நடராஜப் ெப மாைனப் பற்றிக் கூறி இ த்த லா ம் "காிய 

கில்" என் ம் 690-ஆம் பாட ம் [ப க்கு உாியதாகக் ெகாள்ளலாம். பின்  வட 
ெகாங்கு நாட்ைடச் சார்ந்த (116) எ கைர நா  (990)[1] என் ம் தலத்ைதத் தாிசித்  
மிக உ க்கமான "விரகற ேநாக்கி ம்" என் ம் அ ைமப் பதிகத்ைதப் பா னர். 
        ------------------------ 
        [1]. "குறவள்ளி பங்கன் எ கைர நா யர்ந்த குமரன்"- தனிப்பாடல்; 
ெகாங்குமண்டல சதகம் பக்கம் 53. 
        ------------------------------ 
 
        பின்னர் (117) ெதன் ேசாிகிாிையத் [396-397] தாிசித் ப், (118) பட்டா  -
சிவமைலக்கு [943-945] வந்தனர். இத்தலத்  ன்  பாடல்களி ம் வய ர்ப் 
ெப மாைனப் ேபாற்றி ள்ளார். 944-ஆம் பாட ல் "ெகாக்காக நைரகள் வ னம், 
இக்காய இளைம டன் யல் குற்ேறவல் அ ைம ெச ம் வைக ய ளாேதா!" 
என்றதனா ம் ன் (101) விரா மைலக் குறிப்பின் கீழ்க் குறித்தவா  இத்தல 
யாத்திைர ெசய்த ெபா ம் சுவாமிகள் இளவயதினர் என்ப  நன்கு லப்ப கின்ற . 
இப்பதிகத்திற் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் ெபா ட் ச் சிவபிரான் பரைவயாாிடம்  
ெசன்ற லீைலையப் பாராட்  ள்ளார். 945-ஆம் பாட ல் "ெகாங்கிற் பட்டா " என்  
பட்டா ர் உள்ளஇடத்ைத ங் குறித் ள்ளார். 
 
        வய ாிற் "சிவகைல யலதினி லக கைலக ம் அலம் அலம்" (912) என்றவர் 
பட்டா ர்ப் பதிகத்தில் (945) சிவ ன் மந்த்ரப் ப்ரஸ்தார தாிசன யந்த்ரத் க் 
ேகள்வி யலமலம் வம்பிற் சுற்றா  பரகதி ய ள்வாேய' என்றார். 'கதற்  மேநகங் 
கைலக் கட ஞ் சுழலாேத கழற் ைண நீ தந்த ள்வாேய,' எனத் தி ப் கழி ம் 
(257), 'கைலேய பதறிக் கதறித் தைல  டைலேய ப மாற வாய் விடேவா' எனக் 
கந்தர தியி ம் (32) ைற யிட் ள்ளார். இங்ஙனம் அ ணகிாியார்க்குச் சு க்க 
வழிேய மிக ஆவல். பிற ம் அச்சு க்க வழிையேய ைகப்பற்றிப் பிறவிக்கைர 
ேயறேவண் ம் என்ப  அவர் க த் ;ஆன  பற்றித் தான் 
 
            "காட் ற் குறத்திப் பிரான் பதத்ேத க த்ைதப் கட் ன் 
            ட் ற் குதல் மிக எளிேத...ேயாகிகேள"- 
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        எனக் கந்தரலங்காரத்தி ம் (85), ம் ம்ேபா  குமரசரணம் எனச் ெசால் ங்கள், 
உய் ர்கள் ( மிக் குமர சரணம் என்னீர்-உய் ர்") எனக் கந்தரந்தாதியி ம் (97) 
மக்கள் சு க்கமாக ம், சுலபமாக ம் அ ட் க்க க்கூ ய உபேதசங்கைள 
அ ணகிாியார் உலகுக்கு எ த்  ஓதி ள்ளார். 
 
        பட்டா யினின் ம் நீங்கிப் பின்னர்ச் (119) சிங்ைக (941,942,99*) க்கு வந்  
தாிசித் , (120) "ஊதி மைலைய (393, 394) அைடந்தார். அத்தலத் ப் பதிகத்தில் தாம் 

தல் நாளில் தற்ெகாைல ாியத் ணிந்த த ணத்தில் இரக்கங்காட்  இைறவன் 
தம்ைம ஆட்ெகாண்டைத சுபமளித்த க ைணையச்- 
 
            சடத்தில் நின் யிரான றத்தற் கிரக்க ஞ் சுப 
            ேசாபன ய்க்கக் க த் ம் வந்த ள் ாிேவாேன (394) 
 
        - எனப் பாராட்  மகிழ்ந்தார். அதன் பின்  (121) கீர க்கு (956) வந்  
தாிசித் த் தி மால் வா  [1] டன் கீரவாாிதிைய (தி ப்பாற்கடைல)க் கைடந்த 
சாிதத்ைத விளக்கிப், பின்  (122) ஆய்க்கு ையத் (982) தாிசித்  அத்தலத்  கைரச் 
"சாம பரேமட் ையக் காவ ம் ஆய்க்கு க் காவலவ"- என வணங்கிப், (123) 
பழநித்தலத் க்குத் (தி வாவினன் கு க்கு) (100- 194, 1308) வழி நடந்தார். 
        ------------------------------------------- 
        * பாட ேபதம் பார்க்க. [1]. 918-ஆம் பாடைல ம் பார்க்க. தி ப் கழ் தற்பாகம் - 
அ பந்தம் பார்க்க. 
        ----------- 
 

12. பழநி தல் ம ைர வைர (4 தலங்கள்: 123-126) 
 
        உள்ளத்ைத ம் உயிைர ம் ஒ ங்ேக கவ ம் ேதாற்றங் ெகாண்ட பழநிமைல 
கண்ணிற் பட்டெபா ேத ளகாங்கிதம் ெகாண்  பரவச ற்  இந்நாள் கா ம் பழநி, 
பழநி, பழநி என்  தல நாமத்ைதக் கூடப் ப த் ச் ெஜபிக்கா  ேபாேனேன, அங்ஙனம் 
ெஜபிப்பவைரக் கூடத் தைல வணங்கிேனன் இல்ைலேய என வ ந்தி- 
 
            ப க்கின்றிைல! பழநித் தி நாமம் ! ப ப்பவர் தாள் 
            க்கின்றிைல! கா என்கிைல! சியாம ட்  
            மி க்கின்றிைல! பரமானந்தம் ேமற்ெகாள விம்மிவிம்மி 
            ந க்கின்றிைல! ெநஞ்சேம! தஞ்சேம  நமக்கினிேய. (கந்.அலங். 75) 
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        எனப் பா க் ெகாண்ேட பழநி ஊைர அைடந்தார். 
 
        சிவமாய் விளங்குகின்ற இம் மஹா ேக்ஷத்திரத்ைத மனத்தினாற் கூட இ கா ம் 
ேசவித்ததில்ைலேய எனத் க்கித் - 
 
        "உன  பழநிமைல ெய ம் ஊைரச் ேசவித்தறிேயேன" (166) 
 
        எனப்பா த் தம  ஆராைமைய ெவளியிட்டார். 
 
        பழநி மைலயின் அ வாரத்தி ள்ள ம் ஆ பைட களில் ன்றாவ மான 
தி வாவினன்கு ைய த ல் தாிசித்தார்-அவர் காலத்திற் ேசர மன்னைரச் ேசர்ந்த 
ப்ரேதசத்திற் ெகாங்கு நாட் ல் "ைவகா ர் நா " என் ம் பகுதிையச் சார்ந்த தலம் 
ஆவினன் கு . இ  'நாதவிந் ' என் ம் (100) பாட் ல் 'ெகாங்கு ைவகா ர் 
நனாடதில் ஆவினன்கு , என வ தலால் அறியக் கிடக்கின்ற . இப்பதிகத்திற் 
கூறப்பட்ட ராஜ ெகம்பீர நா  என்ப  ேசாழ நாட் ன் ஒ  பகுதி. "ஆதியந்த உலா" 
என்ப  அ பத்  ன்  நாயன்மார்க ள் ஒ வ ம்  சுந்தர ர்த்தி சுவாமிக க்கு 
உயிர் நண்ப மான ேசரமான் ெப மாள் நாயனார் (கழறிற் றறிவார் நாயனார்) பா ய 
"தி க்ைகலாய ஞான உலா" என் ம் ல். பிரபந்த வைகக ள் ஒன்றான 
"உலா"க்க ள் இ ேவ தல் உலா. ஆதலால் இவ் லா "ஆதி உலா" என் ம் 
ெபயேரா  விளங்கலாயிற் . இ  ைசவத் தி ைறகள் பன்னிரண் ள் பதிேனாராம் 
தி ைறயிற் ேசர்க்கப்பட்ட ஒ  அ ைம யான ல். சுவாமிகள் காலத்திற் பழநி ேசர 
ராஜன  நாட்ைடச் ேசர்ந்த தலமாத ன் ேசரமாைன ம் அவர் ைல ம் 
சிறப்பித்தனர் ேபா ம். 103-ஆம் பாட ல் "ஆ ெவந் " என்பதில் ஆ  என்ப  
குண் ைக நீர். 105-ஆம் பாட ல் தி ப் கைழ நித்தம் பா ம் அன்ைப வய ாிற் 
ெப மான் தமக்கு அ ளியைதப் பாராட் ப் கழ்ந்தனர் (பக்கம் 70 பார்க்க) "அபராத 
நிந்ைத" எனத் ெதாடங்கும் 106-ஆம் பாட் ல் கபிரான் தமக்கு ெஜபமாைல தந்த 
ேபற்ைறக் கூறினர். 109-ஆம் பாட் ல் "ெஜகேமல் ெமய்கண்ட விறல் ெப மாேள" 
என்ப  த்ர ஜன்மராய்த் தமிழாய்ந்  உண்ைமப் ெபா ைள  கட் ச் 
சங்கத்தார  கலகந் தீர்த்த தி விைளயாடைலக் குறிக்கின்ற  ேபா ம். 110ஆம் 
பாட் ல் "அமரர்க் கிைறேய வணங்கிய பழநித் தி வாவினன் கு " என்பதனால் 
இத்தலம் இந்திரன் சித்தெதன்  ெதாிகின்ற . 
 
        111-ஆம் பாட்  'வஞ்சைன மிஞ்சிய' என்பதில் தி வாவினன் கு யில் உள்ள 
எல்லா மைலக்குன் களி ம் தி  கன் விைளயா கின்றான் என்ப ---
"தி வாவினன் கு குன் க ெளங்கி ேம வளர்ந்த ள் ெப மாேள" என வ வதால் 
ெதாிகின்ற . 
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        113-ஆம் பாட் ல் "யாவர்க்கும் கீழாம் அ ேயைன" ஏன் க் கைரேயற்றிய 
தி வ கைள மறேவன்--- 
 
            ' சடலைன, ச ந்த ாிக க...பதெமா ---மயிேலறித் 
            தைழந்த சிவசுடர் தைனெயன மனதினில் 
            அ ந்த உைரெசய வ க நைகெயாளி 
            தைழந்த நயன ம் இ மலர் சரண ம் மறேவேன '--- 
 
        என்றார். 
 
        115-ஆம் பாட் ---குன் ங் குன் ம்---என்ப ---ெமல்ேலாைச மிக்குச் சந்த 
இன்பம் த ம் ம் ஓர் அ ைமப் பாட் . 
 
        117-ஆம் பாட்  " டவிக் கணி கில்" --என்பதில்--- 
 
            "பரன் ெவட்கிட ளம் மிக ம் ெவகுண்டக் 
            கனிையத் தரவிைல ெயன ... பழநிச் சிவகிாி 
            தனி ைற கந்தப்ெப மாேள"--- 
 
        என் ம் அ யில் ஈசன் பழம் தரவில்ைல எந ெவகுண்  கன் பழநிக்கு வந்த 

ராண சாிதம் கூறப்பட் ள . 
 
        118 தல் 123 வைரயி ள்ள ஆ பாடலகள் " ைரயில் எ ந்த ளி ள்ள பழநிப் 
ெப மாேள" எனப் ெபா ள் த ம்ப ப் பாடப்பட் ள. சுவாமிகள் பழநியில் இ ந்த 
காலத்தில் அவ க்கு ஓர் அாிய நண்பர் கிைடத்தார். அவைரக் க ைசச் ேசவகன் 
என் ம், காேவாி ேசவகன் என் ம் சுவாமிகள் கூ வர். அவர் ைர என் ந் தலத்தில் 
பழநி யாண்டவ ைடய தி வம் ஒன்றைமத்  வழிபட்  வந்தார். சி த் ெதாண்ட 
நாயனா ைடய தி த் ெதாண்ைட ம் அவர் பணி ெசய்  வந்த ெப மாைன ம்- 
 
            "ெபா  க ஞ் சி த்ெதாண்டர்க் க ள்ெசய் ம் ெபா ட்டாகக் 
            க  நகராய் ற்றி ந்தான் கணபதீச் சுரத்தாேன" 
 
            "ெசங்காட்டங் கு ேமய சி த்ெதாண்டன் பணிெசய்ய 
            ெவங்காட் ள் அனேலந்தி விைளயா ம் ெப மாேன"-- 
 
        எனத் தி ஞான சம்பந்தப் ெப மான் தம  பதிகத்திற் பாராட் ப் கழ்ந்த  
ேபால அ ணகிாியா ம் க ைசச் ேசவகனாைர [1] 'ேமக நிகரான ெகாைடயான், பாாி 
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வள்ள க்கு இைணயான கரம் உைடயான், மதனேவள் அைனயான்,காவிாிக் கைரயில் 
உள்ள க ைச ெயன் ம் ஊாில் ேதான்றிய வள்ளல், தன  சிந்ைதயிற் பழநிப் 
ெப மான் ற்றி க்கப் ெபற்ற பக்தன்' என்  பலவா  பாராட் ம், அவர் பணிந்  
வந்த ைர நகர் வாழ் பழநிப் ெப மாைனப் ேபாற்றி ம் பா ள்ளார். 
        ---------------------------- 
        1. " ேமக நிகரான ெகாைடமானாய காதிபதி 
        வாாிக  மா த கேராபாாி மாமதன 
        ேவள்க ைச வாழவ  காேவாி ேசவகன ளேம ம் ர" (122) 
 
        "காவிாி விளங்கு கார்க ைச வந்த ேசவகன் வணங்க 
        ைரநகர் வந்  வாழ்பழநியண்டர் ெப மாேள!" (120) 
        ---------- 
 
        ' கா! நீ க ைசச் ேசவகன  இதயத்  ற்றி ப்பைத ஒ  ெப ைமயாகக் 
ெகாண் க்கிறாய்!' எனப்ெபா ள் ப ம்ப  - - 
 
            "  க ைசவ  ேசவ கனதிதயம் 
            ேம ம் ஒ  ெப ைம ைடேயாேன" (121) 
 
        என ம், ' க ைச வ  காேவாி ேசவகெனா டன்  ாிேவாேன' (146) என ம் 
சுவாமிகள் அந் நண்பைரப் கழ்ந்தாெரன்றால் அந்தக் க ைசச் ேசவக ைடய 
பக்திக்கு ஓர் அள ண்ேடா? 
 
        126- ஆம் பாட்  ' கடைலச் சிைற ைவத் ' என்பதிற் சுவாமிகள் ெபண்களின் 
கண்ைண வ ணித் ள்ளார். சுவாமிகள  வாக்கின் வல்லபத்ைத ம் கவித் திறத்ைத ம் 

லப்ப த்த இப்பாடெலான்ேற ேபா மான . இப்பாடல் கபிரான் த்ர ஜன்மராய் 
வந்த லீைலைய ம் அவர் அகத்திய ராதி நிவர்க க்கும், சங்கப் லவர்க க்கும் 
தமிழ் கு நாதர் என்பைத ம் அ ைமயாக விளக்குகின்ற . 
 
        131 .ஆம் பாட்  'திமிர ததி' என்ப  சுவாமியிடம் பிரார்த்தைன ெசய்ய 
நன்கைமந்த ஓர் அ ைமப்பாடல். 135-ஆம் பாட்  'குறித்த மணி' என்பதில் வய ாில் 

கேவள் தம்ைம யாட்ெகாண்ட ளியைத -- 
 
            'திகழ்ப்ப  ெசய்ப் பதிக்குெலைனத் த த ைமப் ப த்த 
            அ ட் ப் பழநிக் கிாிக்குமரப் ெப மாேள'- 
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        எனப் ேபாற்றி விளக்கி ள்ளார். 
 
        136 -ஆம் பாட்  'கலவியி ச்சித் ' என்பதா ம், 110 -ஆம் பாட் ல் ' கர்; 
வித்தகம் ஆகும்' என வ வதா ம் "நீ இைத உண்க, ஞானம் ெப வாய்! 
திைசெயல்லாம் ெமச்சும்ப  ெசந்தமிழ்ப் பாடைலப் பா " என்  ெசால் ச் சம்பந்தப் 
ெப மா க்குத் ேதவி தி  ைலப்பால் அளித்ததாக ெதாிகின்ற . 
 
            " கர், வித்தக மாகும் என் , உைம ெமாழியிற் ெபாழி 
            பாைல உண் ம்... இைளேயாேன" -(110) 
 
            "பலதிைச ெமச்சத் ெதாிந்த ெசந்தமிழ் 
            பகர் என இச்சித்  உகந்  ெகாண்ட ள் தம்பிராேன" 
                        -(136)        எனவ ம் அ கள் கவனிக்கற் பாலன. 
 
        144 . ஆம் பாட்  'விைர ம ' என்பதில் உன  தண்ைடயணி பாதம் என்  
தைலமிைச யணிந்  அ த  உன் அ ள் வி ம்பி இனிய கழ்தைன விளம்ப அ ள் 
தாராய் என வ வ  'அ தால் உன்ைனப் ெபறலாேம' என் ம் தி வாசகத்ைத 
(தி ச்சதகம் 90) நிைன ட் கின்ற . 
 
        147 . ஆம் பாட்  "சி  பைற ம்" -என்பதால் அகத்தியர் அ ச்சித் ப் ேப  
ெபற்ற ம். 148 -ஆம் பாட்  "சு தி " என்பதால் சடாக்ஷர மந்திரம் "சரவணபவ" 
என்ப ம் விளங்குகின்றன. 
 
        149-ஆம் பாட் -தைலவ  ம த்தீ  -என்ப  ேநாய்-கைள அகற்ற வல்ல ஒ  
தி மந்திரப் பாடல். 
 
        150-ஆம் பாடல் "கலகவாள் விழி" என்பதில் கன  காவிய ைல ஆரா ம் 
பணிேய பணியாக அைம ம்[1] வாழ்ைவ வி ம் கின்றார். இதன் க த்  சம்பந்தப் 
ெப மானாகிய கேவள் உலகுக்கு உதவிய ேதவாரத்ைத ஆரா ம் பணிைய நாம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்; அங்ஙனம் ேமற்ெகாள் வதால் இடர்படா வாழ்ைவ நாம் 
ெபறலாம்!- என்ப . இப்பாட் ல் "வனச ேமல் வ  ேதவா" என்ற  சரவணப் 
ெபாய்ைகயிற் ப மப் பாய ல் (தாமைர மலாில்) கன் ேதாற்றியைதக் குறிக்கும். 
'சரவைண தனில் ளாியின் வ  ேகாேன' (133), 'பத்மந் தனிற் பிறந்த குமேரசா' 
(722), 'கங்ைக ெவள்ளத்  வாவி தங்கி ெமள்ளச் சேரா கங்கள் பயில் நாதா' (316) என 



 87

வ வன ங்காண்க, பாிபாடல் (5ல்)- 'ப மத் ப் பாயற் ெப ம் ெபயர் க' என 
வ த ங் காண்க. 
        ------------- 
        [1]. "உன  காவிய லாராய்ேவன் இடர்படாத ள் வாழ்ேவ நீேய தரேவ ம்"-
இத்தி வாக்ைக ேமற்ெகாண்ேட "ேதவார ஒளி ெநறி" என் ம் சம்பந்தர் ேதவார 
ஆராய்ச்சி ைல அ ேயன் எ தி ெவளியிட்ட . 
        ---------- 
 
        154-ஆம் பாடல் 'சகடத்தில்' என்பதில் இவ் டைலச் 'சு  கட்ைடச் சுடைலக் 
கட்ைடக்கு இைரயிட் ' என்ற  ஓர் அாிய பிரேயாகம். 
 
        156-ஆம் பாடல் "அகல் விைன" என்பதில் பழநி மைலையச் 'சிவமயமாம் நின் 
பழநி' என்றார். ைவைக நீாில் எதிர்த் ச் ெசல் ம்ப ச் சம்பந்த சுவாமிகள் எ திவிட்ட 
'வாழ்க அந்தணர்' என் ம் தி ப்பாசுரத்தின் ெப ைமைய உணர்ந் , ேதவாரத்ைதத் 
தி க்குறளி ம் ேமம்பட்ட ெதன் த் ெதளி ற- 
 
            " ப்பால் ெசப்பிய கவிைதயின் மிக்கா ரத்திைன எ தி 
            வனத்ேத எற்றிய ெப மாேள"[1]- 
 
        என விளக்கி ள்ளார். 
        ---------- 
        [1]. ப்பால் ெசப்பிய கவிைத-தி க்குறள்; மிக்க = ேமம்பட்ட; ஆரத்திைன = 
ேதவாரத்திைன; வனம் = ஜலம்; எற்றிய = எதிேரறவிட்ட. 
        --------- 
 
        157-ஆம் பாட்  (அதல விதல): இப்பாட் ல் தமக்கு க பிரான் 
ெமய்ஞ்ஞானத்ைத உதவியைத 'அ வில் அ ெவன நிைறந் திட்  நின்றெதா  
சம்ப்ரதாயம்... மனம் ெபற்றி ம் ப ைய வந்  நீ ன் உதவ' என்கின்றார். 
 
        160-ஆம் பாட்  'அறமிலா' என்பதில் ேவைசயர் மயக்ைக 'மதன நாடக பித் ' 
என் ம், பழநி ஊர்க் ேகாயி ல் ேதவி ெபயர் 'ெபாிய நாயகி' என் ம் விளக்குகின்றார். 
 
        161-ஆம் பாட்  'ஆ கம்' என்பதில் தி  நீறி ம் ெபா  ஆ  ைற ஆ  

கம் எனச் ெசால்  இ த ன் விேசடத்ைதக் குறித் ள்ளார்.. 
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        162-ஆம் பாட் -'இத்தாரணிக்குள்' என்பதில் 'அ கு னி' என் ம் 862-ம் பாடல் 
ேபால மிக அ ைமயாக நம  வாழ்க்ைகைய வ ணிக்கின்றார். இதில் எாி பட்டார் என 
நீாிற் ப ந்  வி பாசம் என்ப  "காட் ைடக் ெகாண்  ேபாய்ச் சுட் ட்  நீாினில் 

ழ்கி நிைனப்ெபாழிந்தார்கேள" என் ந் தி மந்திரத்ைத (145) நிைனப் ட் கின்ற , 
'அ ய ராவிக்குள் நின் லவிவ  ெப மாேள' என இப்பாட ல் வ வ  மிக 
அ ைமயான ஓர் உண்ைம ெமாழி; 'ஆவி ள் நீங்கலன் ஆதி ர்த்தி' எனவ ம் 
சம்பந்தர் ேதவாரத்ைதக் (363) காண்க. 169-ஆம் பாட் ல் அ  5-6. 
 
            இதய கவட்  வா த ரமற விட்டவாளிய(ர்) 
            ரண க சுத்த ாிய குணமான 
            இைளயவ க்கு நீண்  தவிெயார் சத்ய வாசிதன் 
            இரத நடத்  சாரதி ம ேகாேன! 
 
        - என் ம் பாடம். 
 
        170-ஆம் பாட்  -'காிய ேமகம்' என்பதில் மார்க்கண்ேடயாின் தந்ைதயார் தன் 
மகன் கசடனாய்  வய  இ ப்பதி ம் சிவ பக்தனாய்ச் சிற்றா டன் இ ப்ப  
ேமல் எனக் கூறிய  ேபாலச் சுவாமிக ம்- 
 
            "மடவா டன் மிக நா க் கசடனாய் வயதா ெயா   
            ெசல்வதனின் ேமல் எனதாவிைய நீயி  
            கமல மீதினிேல வரேவ ய ள் ாிவாேய" (ேமல்=ேமலான ) 
 
        எனப் பிரார்த்தித் ள்ளார். 
 
        171-ஆம் பாடல் 'காியிைண' என்பதில் -இந்நாள் ேபாலேவ சுவாமிகள் காலத் ம் 
பழநி மைலப் ப களிற் குரங்குகள் விைளயா ன எனத் ெதாிகின்ற . வாசைன ள்ள 
பலாப் பழங்கைளக் கீறி மைலப்ப களில் இட் க் குரங்குக் கூட்டங்கள் 
விைளயா கின்ற பழநி என- 
 
            "பாிமளப் பாக ற் கனிகைளப் பீறிநற் 
            ப யி னிட்ேட குரக் கினமா ம் பழநி"- 
 
        என் ம் அ யில் விளக்கி ள்ளார். பாகல்=பலா. 
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        173-ஆம் பாட் : 'க ப் வி ல்'-- இப்பாட ன் கீ ள்ள குறிப்பில் விளக்கியப  
ன்  தி ப் கழ்ப் பாக்களாக அைமயவல்ல சித்ரகவி இ . 

 
        176-ஆம் பாட்  'கு தி மலசலம்' என்பதில் 'மன  பத ற என  தைலபதம் 
அ ள்வாேய' என்றார். ஒ  ைறக்கு இ  ைறயாக அ ைணயி ம் வய ாி ம் 
தி வ  தீைக்ஷ ெபற்றி க்க ம ப ம் 'என  தைலபதம் அ ள்வாேய' எனப் 
பழநியில் ேவண் ய  மிைகயாகாேதா எனின்--ஆகா . சுந்தர ர்த்தி சுவாமிக ம் 
பல ைற தி வ  தீைக்ஷ ெபற்றார். இ  "இங்ெகன்ைனப் பலகா  மிதித்த நீ 
யாெரன்னக் கங்ைக சைட கரந்த பிரான் அறிந்திைலேயா எனக்கரந்தான்" எனவ ம் 
ெபாிய ராணத்தால் அறியக் கிடக்கின்ற . ேம ம் 'உணர்ந்தார்க் குணர்வாிேயான் 
தில்ைலச் சிற்றம் பலவன்' என்றார் மணிவாசகனார் தி க் ேகாைவயாாில்; ஆத ன் 
மாையக ம் விைனக ம் தம்ைமத் தாக்கா தி ப்பதற்கு மேனாலயம் ெபற ேவண்  
அ க்க  தி வ  தீைக்ஷையவி ம்பி- 
 
            மன  யரற விைனகள் சிதறிட 
            மதன பிணிெயா  கைலகள் சிதறிட 
            மன  பத ற என  தைல பதம் அ ள்வாேய"- 
 
        என ேவண் னர். இந்த ேவண் ேகா க் கிரங்கி க ேவள் தி வ  
சூட் னாெரன்ப  -114-ஆம் பாடல் 'களப ைல' என்பதில் 'சிவெவற் பமர்ந்த குக 
ேவலா-என  தைலயிற் பதங்கள் அ ள்ேவாேன' என வ தலால் ெதாிகின்ற . 
 
        177-ஆம் பாட் : 'குழலடவி' இப்பாட ன் பின் நால யிற் சிேலைட நயம் அறிந்  
இன் றத்தக்க . 
 
        179-ஆம் பாட்  'ஞானங்ெகாள்', 190-ஆம் பாட்  ' லங்கிளர்' இைவ 
அ ணகிாியார் ேயாகநிைலச் சித்திகள் யா ம் ைகவந்த ெபாியார் என்பைதப் 

லப்ப த் கின்றன. 
 
        181-ஆம் பாட் : 'நிகமம்'- கேவள் தம்ைம வழி ய ைம ெகாண்டைத 'மனந் 
திைகத்த பாவிைய வழிய ைம ெகாண் ' என்பதால் விளக்குகின்றார். 
 
        185-ஆம் பாட் ; 'மந்தரம்'-பழநித் தலத்தில் அகத்திய நிவர் சித்த  
ெசால்லப்பட் ள . 
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        186-ஆம் பதிகம் 'மலரணி' -கடப்ப மாைல டன் தாம் பா ய தமிழ்ப் பாைவ ம் 
பன்னீெரன கேவள் ஏற் க் ெகாண்டார் என இப்பாட் ல் விளக்கி ள்ளார். ஈற்றில், 
'கதித்த மைல' என வ வ  ஊற் க்குழி (ேகாய த் ர் ஜில்லா) ெரயில் ஸ்ேடஷ க்கு 
அ கில் உள்ள  என் ம், அ  சிறந்த சுப்ரமண்ய ஸ்தலம் என் ம் கூ வர். 
 
        189-ஆம் பாட் - ' கு ெசறி' -இதில் 'அமளிப ம் அமளி' என் ம் ெசால்லழகு 
மகிழத் தக்க . 
 
        194-ஆம் பாட் ;-'விதமிைசந்தினி'-இதிற் பழநிையக் 'காசியின் மீறிய பழநி' 
என்றார். 
 
        'நா லங்கதின்' (தி ப் கழ் 1-அ பந்தம்-4-ஆவ  பாடல்) என் ம் பாடைல ம் 
ேசர்க்கப் பழநிக்கு 96-பாடல்கள் உள்ளன. இத் ெதாண் ற்றா  பாடல்களின் பிாி  
பின் வ மாறாகும்: 
 
            (i) தி வாவினன்கு , பழநித் தி வாவினன்கு ...  13 
            (ii) சிவமைல, சிவெவற் , சிவகிாி (பழநிக்குப் இப்ெபயர் 
            உண் ; சிவகிாி எனத் தனித் தல ம் உள ) ...  4 
            (iii) பழநிச் சிவகிாி ...  2 
            (iv) ைர- ரா ாி-பழநி ... ....  6 
            (v) பழநி, பழநிமைல, பழநிப்பதி, பழனா ாி ...  71 
             ------- 
             96 
             ------ 
        தி ப் கழ் ெபற்ற தலங்க ள் பழநிேய அதிக பாடல்கைளக் (96) 
ெகாண் ப்பதால் சுவாமிகள் பல காலம் இத்தலத்தில் வாசஞ் ெசய்தி த்தல் 
ேவண் ம். 
 
        பின்னர்த் ெதற்கி ள்ள தலங்கைளத் தாிசிக்க வி ம்பிச் சுவாமிகள் 
(பழநியினின் ம் றப்பட் ப் (124) ம்பைற (402), (125) தி க் குளந்ைத 
(ெபாியகுளம்) (957) என் ந் தலங்கைளத் தாிசித் , (126) தனிச்சயம் (958-959) வந்  
ேசர்ந் , ஆண்டவைனத் தாிசித் , " கா! நீ மயில் மீதி ப்பாய், வய ாில் வாசஞ் 
ெசய்வாய், அன்  பைடத்த ெநஞ்சில் விளங்குவாய், ெகாங்கு நாட் த் தனிச் சயம் 
என் ந் தலத்தில் இனி  உைறவாய்" எனப் ேபாற்றி, (959)த், 'தலங்கள் ேதா ம் 
ெசன்  தி ப் கழ் என் ம் சந்தப் பாைவப் பா ம் பணிையத் தந்  அத்தைகய 
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கவித் வத்தில் எனக்குப் பிர த் வ ம் கு த் வ ம் அ ளின ெப மாேன! 
தனிச்சயத் ப் பிள்ைளப் ெப மாேள!'-- 
 
            'பதிபா ங்--குறித்த நற் றி ப் கழ்ப் ப்ர த் வக் கவித்  
            வக் கு த் வத் ெதைனப்பணித் த ள்ேவாேன'- 
 
        என வாழ்த்தி வணங்கினர் (958). இதனால் தி ப் கழ்ச் சந்தப் பா க்கு இவேர 
வழி காட் யாய், ஆதிகர்த்தாவாய்த் தைல சிறந்தவராய்க் கு ர்த்தியாய் விளங்கினர் 
என்ப ம், இவர் காலத்திேலேய இவர  பாடல்களின் உன்னத நிைலையக் கண்  
இவேர "சந்தப் பாக்க க்குப் பிர ", இவேர "கு " என்  உலகம் பாராட் ற்  
என்ப ம் நன்கு விளங்குகின்றன. பின்னர்த் தனிச்சயத்ைத விட் ச் சுவாமிகள் (126A) 
தி ேவடகத்ைதத் [1]தாிசித் ப் பின்  (127) ம ைர மாநகர் (960-967*, 969-971, 
725**) வந்  ேசர்ந்தார். 
        ------------------------- 
        [1]. தி ேவடகம் தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் - ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப் பதிகம் 1304 - 
பார்க்க. 
        * 968 - எண் ள்ள பாடல் "கைல ேம " பவானிக்கு உாிய . பக்கம் 58 - பாாிக்க. 
        ** பாடேபதம் பார்க்க. 
        -------------------- 
 

13. ம ைர தல் தி ச்ெசந் ர்வைர [3 தலங்கள் 127-129] 
 
        ம ைரயிர் சங்கி  மண்டபத்தில் (கிளி மண்டபத்தில்) ற்றி க்கும் 

கேவைளத் தித் ம் (965), தாம் ெபற்ற ஞானநிைலயின் ெப ைமைய வியந் ம், 
விநாயகர் தந்ைதைய வலம் வ ம் அளவிற் பிரான் மயில் மீேதறி உலெகலாம் வலம் 
வந்தைத வியந் ம் (960), ம ைரயிற் சிவபிரான் "ெசாக்கர்" என் ந் 
தி ப்ெபய ைடயார் எனக் கூறி ம் (961, 970), மாணிக்க வாசக க்கு உபேதசித்த 
லீைல, நாி பாியாக்கிய தி விைளயாடல், பிட் க்கு மண் சுமந்த தி விைளயாடல் 
ஆகிய இவற்ைறப் பாராட் ம் (964), சம்பந்தப் ெப மானாய்ப் பாண் யன் 
கூைன ம் சுரத்ைத ம் தவிர்த் ச் சமணைரக் க ேவற்றிய லீைலகைளக் குறித் ம் 
(963, 966) பாடல்கள் பா னர். ஒ  பாட ல் "உன  சீர்பாதச் சிறப்ைபச் ெசந்தமிழிற் 
பாட நான் வி ம் கின்ேறன்" - அ ள் ாிக என் - 
 
            "வாிைச த ம் பதம் அ  பா  - வளெமா  ெசந்தமிழ் 
            உைரெசய அன்ப ம் மகிழ வரங்க ம் அ ள்வாேய" - 
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        என ேவண் னர். (962). இவ்ேவண் ேகாள் பின்னர் எங்ஙனம் சித்தித்த  
என்பைத ேமேல தி வகுப்  என் ம் ைலப்பற்றி எ மிடத்ேத விளக்குேவாம். 
 
        968-ஆம் பாடல் "கைலேம " என்ப  பவானித் தலத் க்கு உாிய , என்  

ன்னேர (88-ஆம் தலம்-பக்கம் 58) கூறிேனாம். த்தமி ம் வளர்ந்த தானம் ம ைர 
என்பைத விளக்க " த்தமிழ்க் கடல்" (485) எனக் கூறி, த்தமிழ் வல்ல 
சங்கப் லவர்கள் ேபர் ெபற்றி ந்த அற் த மஹாநகர் (கூர் த்தமிழ் வாணர்கள் றிய 
சீரற் த மாநகராகிய கூடற்பதி") என அத்தலத்ைதப் ேபாற்றினர். (967) 
 
        ம ைரயி ந்த ப ேய பைட களில் தலாவதான (128) 
தி ப்பரங்குன்றத் க்குப் (2-15) ேபாய்ப் ெப மாைனத் தாிசித் ப், ெப மான் அங்கு 
ேதவ ேசைனைய மணந்தைதக் கூறி ம் (10), மணிவாசகப் ெப மா க்கு உபேதசித்த 
கு நாத ம் வழிபடக் கு க்களாய் நின்ற ெபாிேயார் எனப் பராவி ம் (4), பிரம ம், 
ேதவர்க ம், நிவர்க ம் கேவைள வழிபட்ட தலம் தி ப்பரங்குன்றம் என 
விளக்கி ம் (5,9). வய ாிற் கூட் க்கும் கிளிகள் "ஐந் கர பண் தன் தம்பி" என 

கேவைள அைழக்கப் பயின்றி ந்தைத எ த் க் கூறி ம் (14), பாாிஜாத 
வி க்ஷத்ைதப் மியிற் ெகாண்  வரேவண்  சங்கநாதத்தாற் கி ஷ்ண ர்த்தி 
ேதவர்கைளக் கலக்கின விஷயத்ைதக் கூறி ம் (15, 889, 1279)- பதிகங்கள் பா  
மகிழ்ந்தார். வய ைர ம் மறவா  ேபாற்றினர். (14). பின்னர், ஆறாவ  பைட 

டாகிய (129) பழ திர் ேசாைல மைலையத் (433-448*, 572**, 938***) தாிசித்  
அத்தலத்தில் உள்ள " ர கங்ைக" என் ம் சிலம்பாற்றிைன "ஆயிர கங்கள் 
ெகாண்ட ரம் இரங்கு[1] கங்ைக" எனச் சிறப்பித்  (438) , கதிர்காமத் தலத்தில் 
ேவடன  ைஜக்கு மகிழ்ந்தைத எ த் ைரத்  (433) , ேயாகநிைல ரகசியங்கைள 
விளக்கிப் பல தலங்களின் ெபயர்கைளக் கூறி (439), "ஆ  மயில்" மந்த்ர பங் 
ெகாண்ட  என்பைதத் ெதாிவித் ச் (444) , சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் தைல ண்ட 
பாலைன அைழத்த லீைலையப் பரவிப் (446) , கழ்ந்  பாடல்கள் பா னார். ேசாைல 
மைலயினின் ம் மீண்  ம ைரக்கு வந்  (129A) தி வாத ர் (365)2 ெசன்  
வணங்கினர். பின்னர் (129B) தி ெநல்ேவ ையத் (846)[2] தாிசித் , என்  
காண்ேபன் எனத் தாம் மிக வி ம்பிய மஹா ேக்ஷத்திரமான (130) தி ச்ெசந் ைர (16-
99) அைடந்தார். 
        ----------- 
        * த்தமிழ்க் கூடல் தல்வன் -கல்லாடம் 77. 
        ** பாடேபதம் பார்க்க ம். 
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        *** சிலம்பா  - ரகங்ைக -ேசாைல மைலயில் உள்ள . சிலப்பதிகாரம்---
கா காண் காைத 108-111, பாி பாடல் 15 (22 25 வாி) நாச்சியார் தி ெமாழி 9,10, 
ெபாிய தி ெமாழி 9: 9---9 ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி 4-2-1. தி ேவங்கடத்திற் ேபாலப் 
பழ திர் ேசாைல மைலயி ம் கன் ஆலய ம் தி மால் ஆலய ம் த ல் 
இ ந்தன. பழ திர் ேசாைலயில் 'சரவணப் ெபாய்ைக' என்ற தீர்த்தம் உள்ள . 
'தி மால் குன்றத் ... ண்ணிய சரவணம்' சிலப்பதி--கா  காண் 94. 
        [1]. இரங்குதல் = ஒ ததல்; 
        [2]. பாடேபதம் பார்க்க 
        ------------------ 
 

14. தி ச்ெசந் ர் தல் ஈழநா  வைர ( 3 தலங்கள் 130-132) 
 
        "நஞ் ெசந்தின் ேமய வள்ளி மணாளற்குத் தாைத கண்டாய்"--- என அப்பர் 
சுவாமிகளா ம், மற் ம் தமிழ்ச் சங்கப் லவர்களா ம் விேசஷித் ச் ெசால்லப்பட்ட 
தி ச்ெசந்தில் மாநகைரக் கண்குளிர உள்ளங் குளிரக் கண்டார்; ேதாள் குளிரத் 
ெதா தார்; கடற்கைர தி க்ேகாயில் ெபா ம் அழைகக் கண்டார்: ஆனந்தங் 
ெகாண்டார். ஊாின் அழைக ம் ேகாயி ன் வனப்ைப ம். தலத்தின் ெப ைமைய ம், 
"ஜலநிதி த  ெசந்தில் (17),ெசஞ்ெசாற் லவர்க் கன் ற்ற தி ச்ெசந்தில்(19), 
தி வளர் ெசந் ர் (24,25) ெதன்திைசத் ெதன்றல் சும் ெபாழிற்ெசந்தில் (38), 

த் ல  ேவைல நகர் (39), மேனாகர ெசந்தில் (48), கயிைலமைல யைனய 
ெசந்திற்பதி (51), ன்றி ன் றம் அைல ெபா த ெசந்தில் (52), ெத விேல  நித்தில 
ெமறி அைலவாய் (63), சம் கழ் ெசந்தில் (65), சீரைலவாய் நகர் (75), வாாிதி 
நீர்பரந்த சீரைலவாய் (84), ெசஞ்ெசாற் லவர்கள் சங்கத் தமிழ்ெதாி ெசந்திற்பதி (95), 
சுந்தரமான ெசந்தில் (98)"- எனப் பலவா  கழ்ந்தார். ேதவியாகிய 
        என்ைன அைழத்  உன  பா ைகையத் தந்த தி (26) என ம், என  
தைலயிற் உன  தி வ ைய (ம ைற) ைவத்த தி (20) என ம் ேவண் னர். 
இத்தலத்தி ந்  தாேன ரவாகு ேதவர் சூரனிடம்  ெசன்றார் என்ப  
நிைன க்கு வர ரவாகு ேதவைரப் கழ்ந்தார் (20), ஆெற த்தின் தியானத்ைத 
ேவண் ம், பல தலப் ெபயர்கைளக் கூறி ம் தித்தார் (28), ேதவர் ேசனாதிபதியாய் 

ற்றி க்கும் ெப மாைனக் கண் குளிரத் தாிசித் ப் பல நாள் தி ச்ெசந் ாில் தங்கிப் 
பாடல்கள் பா  மகிழ்ந்தார். பழநிக்கு அ த்த ப யாகத் தி ச்ெசந் க்குத்தான் 
பாடல்கள் அதிகம் (83 பாடல்கள்). இத்தலத் க்குாிய பாடல்களில் உள்ள சில விேசஷக் 
குறிப் கைளக் கூ வாம். 
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        (i) 26 "அனிச்சம்" என் ம் பாட ல் தம்ைம "விடக்கு அன்பாய் கர் பாழன்" 
என்றார். (விடக்கு- லால்) இைதக்ெகாண்  இவர் லால் உண் ம் குலத்தினர் 
என்றாவ  ேவைசயர் உறவால் லால் உண்டார் என்றாவ  ெகாள் தல் கூடா ; 
ஏெனனில், கந்தரந்தாதியில் ேவதியர்கள் யாகத் க்காக ஆட்ைடப் ப  ெகா க்கும் 
வழக்கத்ைத "அஜ வநியாயஞ் ெசய் ேவதியேர" (31) எனக் கூறிக் கண் த் ள்ளார். 
 
        (ii)) 33 "ப த்த"- எனத் வக்கும் பாட் ல் எனக் ெகன்ேற சிறப்பான 
ெபா ளைம ம் தமிழ்ச் ெசாற்கைளத் தந்த க என ேவண் னர். 
 
        (iii) 37, 38 (சங்கு ேபால், பங்கேம) பாடல்களிற் பிராைனச் "ெசந்தமிழ்ப் 
ெப மாேள" எனப் ேபாற்றி ம் 46-(அங்ைகெமன்) பாட ல் பிராைன "உண்ட 
ெநஞ்சறி ேதேன" என அ ைமயாக வாழ்த்தி ம் வணங்கினர். 
 
        (iv) 19, 77 (அம்ெபாத்த, நிதிக்கு) பாடல்களில் தமிழ்ச்சந்த மைறைய, கா! நீ 
சிவ பிராற்கு உபேதசித்தாய் என விளக்கினர். (தமிழ்ச்ெசாற் சந்தம் - ேதவாரம் என ம் 
ெகாள்ளலாம்.) 
 
        (v) 80-(படர் வி), சுவாமிகள் காலத்திற் தீ க்குறளாதிய ல்கைளக் கற் ப் 

லவர் எனப் பலவைகப் பட்டங்கைளப் ண்  திாிந்தவர் இ ந்தார்கள் என்ப  
ெதாிகின்ற . 
 
        (vi) 18,47,71 (ெகா யைனய, அந்தகன், தாிக்கும்); நிைனத்தால் த்தியளிக்கும் 
சிவஸ்தலமாகிய தி வண்ணாமைலக்குப் ேபாலத் தி ச்ெசந் ர்த் தல ம் தன்ைனக் 
க வார்க்கு த்தியளிக்கும். எங்ஙனெமனில், தி வண்ணாமைலத் தலம் "யான் பரம்" 
என ஆணவங் ெகாண்ட பிரம விஷ் க்க க்கு எட்டாத தான மாதலால், அ  
ஆணவம் அற்ேறார்க்ேக சிவம் விளங்கும் என்பைதக் குறிப்பாற் காட்  ஆன்மாக்கைள 
உய்விக்கின்ற ; அ ேபாலத் தி ச்ெசந் ர்த் தலம்-அைலகள் ேமாதி ஓ ங் 
கடற்கைரயில் உள்ள தலமாத ன் ( றத்ேத அைல ஓ ம் இடத்தில் கன் 
தி க்ேகாயில் ெகாண் ள்ள  ேபால) அகத்ேத எங்கு எப்ேபா  மன அைல 
ஓய்கின்றேதா அங்கு அப்ேபா  ேஜாதி கன் விளங்கிக் ேகாயில் ெகாள்வான் 
என்பைதப் லப் ப த் கின்ற . இக்காரணத்தால் தான் சுவாமிகள் 47-ஆம் பதிகத்தில் 
"ெசந்திைல ணர்ந் ணர்ந் ணர் ற" என் ம், 18-ஆம் பதிகத்தில் "ெசந்திெலன்றவிழ 

ள  உ கி வ ம் அன்பிலன்" என் ம், 71-ஆம் பதிகத்தில் "தி ச் ெசந்திைல 
உைரத் ய்ந்திட" என் ம் கந்தரந்தாதியில் 'ெசந் ர என்னத் ெதளித ேம' (24) 
'ெசந் ர் க ' (33) என் ம் உபேதசித் ள்ளார். 
 



 95

        (vii) 48-'அ ண மணி' இப்பதிகத்திற் ெசந் ர்ப் ெப மாேள, உன் இைணய கள் 
பா  வாழ வி ம் கின்ேறன். அதற்கு நீேய என் ெநஞ்சிற் ெசஞ்ெசால் தர ேவ ம் என 
ேவண் னர். 
 
        (viii) 63- "குகர" (1) தி ச்ெசந் ர்த் ெத வில் அைலகள் த் கைள சுதைலக் 
கண் ற்றார். 'ெத வத்தில் வந்  ெச  த்தைலக் ெகாள் தி ல்ைல வாயி ேவ, 
என் ம் தம  கு நாதர  ( சம்பந்தப் ெப மான ) ேதவாரம் நிைன க்கு வரத், 
தா ம்- 
 
            "ெத விேல நித் திலெமறி யைலவாய்ச் 
            ெசந்திற் கந்தப் ெப மாேள"- 
 
        எனப்பா  மகிழ்ந்தார்; 
 
        (2) கடல் ெகாந்தளிப்பைதக் கண்டார். கட ன் அைலகள் ேமாதி ேமாதிக் 
கைரயிற் ேசர்வைதப் பார்த்தார். சிற்றின்பக் கட ல் அமி கின்ேறேன நான்! என் மன 
அைல ஓய்ந்  நான் என்  கைரகாண்ப  என எண்ணிக் ெகாண்ைடக் 
குழலாேரா  ...அன் ற்  இன்பக் கட ேட அமி ேவைன ெமத்ெதன ஒ  கைர 
ேசர்த்  அம்ெபான் தண்ைடக் கழல் தாராய்,- என இரங்கி ேவண் னர். 
 
        (ix) 66 "ெகாம்பைன",- "என்ைன ம் ஒ  ெபா ளாக எண்ணி ஈேடற ைவத்த 
ெப மாேன! உன் தி ப் கைழேய நான் பாட ம் என் நாள்கள் எல்லாம் பயன்பட ம் 
அ தி"- 
 
            "என்றைன ஈேடற வாழ்வ ள் ெப மாேள, 
            நேமா நம - என நா ம் உன் கேழ பா  நானினி 
            அன் டன் ஆசார ைஜெசய்  உய்ந்திட 
            ணாள் பட்த ள் ாிவாேய"- 
 
  என ேவண் னர். 
 
        (x) 68 (ேசமக்); அ ேயற்கு ேயாக மார்க்கங்கைளெயல்லாம் உபேதசித்த ேதசிக 

ர்த்திேய! (ேயாகத்தா  உபேதசத் ேதசிக) எனத் தித் ம், சகல கலாவல்லவனாகிய 
க ேவளின் ன் ஏைனத் ேதவர்கள் "ஊமர்கள்" என விளக்க -"ஊைமத் ேதவர்கள் 

தம்பிராேன! " என வாழ்த்தி ம் பா னர். 
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        (ix) 72 " ன்பம்"-"சிந்தின் ைறதங்கிய குன்ெறங்கும் சங்கு வலம் ாி பம் ம் 
ெதன்ெசந்தில்" -என்றதனால் கடற் ைர ஓரத்தில் குன் கள் இ ந்தன என்ப  
ெதாிகின்ற . (இ  இன் ம் காணலாம்) "ெசந்தின்மாமைல" - கந்தர் சஷ் க் கவசம்; 
"பரகிாி லா  ெசந்திமைல" தி ப்.430). 
 
        (xii) 73 "ெத ப் றத்" -வடக்ேக தி த்தணிைக மைலயிற் பிரபலமாய் விளங்குவ  
ேபாலத் ெதற்ேக தி ச்ெசந் ாிற் பிரபலமாய்ப் ெபா கின்றாய் எனப் ெபா ள் படத் 
"தி த்தணிக்குட் சிறப்பில் வாழ்...ெசந்தில் ேம  குகேன" எனத் தித்தார். 
 
        (xiii) 94 "வஞ்சம்"-தி ச் ெசந் ர் "மகா நிதந் தங்கும்" தலம் என விளக்கினார். 
(இைல வி தி மிக ஆசாரமாய்க் ெகா ப்பைதக் க தி ம், அ ச்சைன ெசய் ம் 
"ேபாற்றிகள " ஆசாரத்ைதக் க தி ம் ேபா ம் இங்ஙனம் ேபாற்றப் பட்ட . 
 
        (xiv) 95 "வஞ்சகத் டன்": "ெசஞ்ெசாற் லவர்கள் சங்கத் தமிழ் ெதாி ெசந்திற் 
பதிநகர் உைறேவாேன"- என்ற  தி ச்ெசந் ர் ெசஞ்ெசாற் லவர்கள் -சங்கப் 

லவர்கள்- தேலாராற் பாராட்டப் பட்டெதா  ராதன தலெமன்பைத 
விளக்குகின்ற . உதாரணமாக:- 
 
        1) 'உலகம் கழ்ந்த ஓங்குயர் வி ச் சீரைலவாய்' -நக்கீரர்-தி காற் ப்பைட. 
        2) 'தி மணி விளக்கி னைலவாய்ச் ெச மிகு ேசஏய்' -பரணர் அகநா  266. 
        3) 'ெவண்டைலப் ணாி யைலக்குஞ் ெசந்தில் 
        ெந ேவள் நிைலஇய காமர் வியன் ைற'- 
        -ம ைர ம கன் இளநாகனார் றநா  55 
        4) 'ெந ேவல் திகழ் ண் கன் தீம் னல் அைலவாய்' 
        - ெதால். கள .-சூ. 23 ந: ைப ண்மாைல. 
        5) "சீர்ெக  ெசந்தில் ... நீங்கா இைறவன்"-சிலப். 24. 
        6) "நஞ் ெசந்தின் ேமய வள்ளி மணாளன்" 
        -அப்பர் ேதவாரம் -தி த்தாண்டகம் (மைறக்கா ) 
 
        (xv) 81-"ப ம" -தி ச்ெசந் ாி ம் வய ர்கு  நாதைன மறவா  தித்தார். 
 
        (xvi) 93-" ம் விைன" -ெமய்ய யார்கள் வா ம் இடத்ைதத் ேத வந்  
அவர்க டன் எம்ெப மான் விைளயா வார் என்பைத- 
 
            "மாசி ல யார்கள் வாழ்கின்ற ஊர் ெசன்  
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            ேத  விைளயா ேய யங்ஙைன நின்  
            வா  மயில் ரேன ெசந்தில் வாழ்கின்ற ெப மாேள!- 
 
        என மிக அ ைமயாக எ த் ைரத் ள்ளார். 
 
        (xvii) 66 'ெகாம்பைனயார்' -"சங்காி -சூரெனாெடதிர் ேபார் கண்  - எம் தல்வா 
வாழி வாழி ெய ம்ப  றான ேவல் தர " -எனச் சூர சம்ஹாரத் க்காகத் ேதவி 

க க்கு ேவல் ெகா த்ததாகக் கூறி ள்ளார். இ  
 
            "அழியாப் ேபரளி உைமக்க ணின்  
            தற்ெபயர் ணர்த்திக் கற்பிெனா  ெகா த்த 
            அைமயா ெவன்றி யரத்தெந  ேவேலாய்!" 
 
        (கண் நின்  = எதிர் நின் ; தற் ெபயர் ணர்த்தி= சக்தி ெயன்  தன் தி நாமஞ் 
சாத்தி; கற்பிெனா = சூரைன ெவல்ெலன்  கற்பித்த டேன; அைமயா 
ெவன்றி=ஒ ங்காத ெவன்றி; அரத்தம்= கு தி, ரத்தம்) - என வ ம் கல்லாடக் 
க த்திெனா  ஒத் ள . (63) சிவ ரத் த் தி ப் கழில் (876) 'சிவ கந்த ள் கூர்த  
ேவல் வி  ேகாேன' - என்றார். (பக்கம் 46 பார்க்க) 
 
        (xviii) 98 'விந்ததின்'- 
 
            "ஆ  தி  எ த் ம் கூ நிைல கண்  
            நின்தாள் க நர் கண் ட் ெபா ந்ேதாய்- 
            எனக் கல்லாடத்திற் ெபாியார் கூறியவா , சுவாமிகள் 
            "எந்த ேளக ெசஞ்சுடராகி என் கணிலா  
            தழல் ேவணி எந்ைதயர்"- 
 
        என்ற  ஓர் அ பவ உண்ைமையக் காட் கின்ற . 
 
        (xix) 99: "ெவஞ்சேரா க" -அ  7. "கங்ைக மாமதி" என்ப  பிைழ. கங்ைக மாதவி" 
என்பேத தி த்தமான பாடம். 
 
        (xx) 54: "இன்ப ம்" - இ  சுவாமிகள் வாக்கல்ல; தி ப் கழ் அல்ல; சுவாமிநாத 
ேதசிகர் பா ய தி ச்ெசந் ர்க் கலம்பகத்தில் உள்ள ஒ  பாடல். தி ப் கழ்ச் சந்தத்தில் 
இ க்கேவ யாேரா தி ப் கழ்ப் பாடல்க டன் இைதக் கலந்  விட்டார்கள். ஆதலால் 
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இந்தப் பாடைல எந்ைதயார் பதிப்பித்த தி ப் கழ் தற் பாகத்தி ந்  கைளந்  விட 
ேவண் ம். 
 
        இங்ஙனம் பிற்காலத்தார் பா ன பாடல்கள் பல பைழய தி ப் கழ் ஏ களில் 
கலந்தி ப்பைதக் கண்கூடாக நான் கண் க்கிேறன். தி ெநல்ேவ ப் பிரேதசத்தில் 
ெவவ்ேவ  இடங்களில் கிைடத்த தி ப் கழ் ஏட் ப் பிரதி இரண் ல் இராமா ஜதாசர் 
பா ய ற்ெறட் த் தி ப் க ள் ஒன்றாகிய "உைடச் ேசைலதா" என் ம் பாட்  
அ ணகிாியார  பாடல்க டன் கலந்  கிடந்த . ஒ  தி ப் கழ் ஏட் ற் லவர் 

ராணம் பா ய கதாச சுவாமிகள் பா ய பாடல்கள் பன்னிரண்  ( ைவத் 
தி ப் கழ்) கலந்  கிடந்தன. இைவதைமக் கண்  அஞ்சித் தான் எந்ைதயார் தி ப் கழ் 

தற் பாகம் தற் பதிப்பின் க ைரயில் "இவ்வள  ரம் ஆராய்ச்சிெசய்  ஒ ங்கு 
ப த்தி ம் பாடல்கெளல்லாம் அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் தி வாக்கி ந்  
வந்தப ேய கலப்  இல்லாமல் இ க்கின்றன என்  ெசால்லத் ணிந்திலன்'- என 
எ தி ள்ளார்கள். இேத காரணத்தால்தான் சுவாமிகள  சாித்திரத்ைதத் 

ணிந்ெத வதில் சில பாடல்கள் சந்ேதகத்ைத மிக ம் விைளவிக்கின்றன. ஆயி ம் 
உண்ைமைய உள்ளத்தில் இயக்கும் வண்ணம் க பிராைனப் பிரார்த்தித்  அவர் 
தி வ ைளேய ைணயாகக் ெகாண்  இவ்வாராய்ச்சி நைடெபறகின்ற . நிற்க- 
சுவாமிகள  தல யாத்திைரையக் கவனிப்ேபாம். 
 
        பாலசுப்ரமண்யர  நடன தாிசனம் 
 
        சுவாமிகள் தி ச் ெசந் ாில் ஆண்டவைர நித்தம் தாிசித்  அ ைமயான பலவித 
சந்தங்களில் அவைரச் ெசந்தமிழாற் பா  மகிழ்ந்  ஆனந்த ெவள்ளத்தில் திைளத் 
தி க்கும் ெபா  ஒ நாள்- 
 
            "தஞ்சந் தஞ்சஞ் சிறிேயன் மதி ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சந் 
            ைரேய ய ள் தந்ெதன் றின்பந் த ட  த வாேய" (94) என் ம் 
            "ெமய்ச் சிந்ைதவர என்  நின் ெதாிசைனப் ப ேவேனா" (47) 
 
        என் ம் இரங்கி ேவண்ட, "ேவண் யேபா த யர் ேவண் ய ேபாகம  ேவண்ட 
ெவறா த  ெப மாள்"- தம  "மணங்கமழ் ெதய்வத் திளநலங்காட் " 
அ ணகிாியாாின் எதிேர குழந்ைதத் தி க் ேகாலத் டன் ெகாஞ்சிக் ெகாஞ்சி நடன 
தாிசனம் தந்தார். ["ெசந்தி ம் என்றன் ன் ெகாஞ்சி நடனங் ெகா ம் கந்த ேவேள 
(16)] அவ்வழகிய நடனத்ைதக் கண்ட அ ணகிாியார், " கா! கடம் ம், மகுட ம், 
ெசங்ைக ம், ேவ ம், ஆ க ம், பன்னி  கண் ம், குளிர்ந்த ேபெராளி ம் 
விளங்குவ ம், தண்ைட, ெவண்ைடயம், கிண்கிணி , சதங்ைக, கழல், சிலம்  என் ம் 
ஆ  ஆபரணங்க ம் தி வ களிற் கணகெணன்  ஒ ப்ப மான இந்த நின  
குழந்ைதக் ேகாலம்-நடனேகாலம்- என் கண்குளிர (எந்த ேவைள ம்) சந்தித்தல் 
ேவண் ம்" என உள்ளம் ெநகிழ்ந்  ேவண் னர். [தண்ைடயணி ெவண்ைடயம் 
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கிண்கிணி சதங்ைக ம் தன்கழல் சிலம் டன் ெகாஞ்சேவ ** கடம் டன் சந்த 
மகுடங்க ம் கஞ்சமலர் ெசங்ைக ம் சிந் ேவ ம் கண்க ம் கங்க ம் சந்திர 
நிறங்க ம் கண்குளிர என்றன் ன் சந்தியாேவா! (16)] 
 
        வில் த் ரெரா  வா  
 
        இங்ஙனம் சுவாமிகள் தி ச்ெசந் ாிற் பத்தித் ைறயிழிந்  ஆனந்தவாாி 
ப ந்தி ந்த சமயத்தில்-மிகப் பிரசித்தி ெபற்றவ ம், ெப ம் லைம வாய்ந்தவ ம், 
தம்ெமா  வா  ெசய்  ேதாற்றவர்கள  காைதக் குற  ெகாண்  குைடந்  
ேதாண் ம் வழக்கத்ைதத் தம  கல்விச் ெச க்காற் ைகயாண்டவ ம், மிக அற் தமான 
வாக்கிற் பாரதத்ைதப் பா யவ மான வில் ப் த் ரர் என் ம் லவெரா  வா  
ெசய்ய ேநர்ந்த . அப்ெபா  ஆசு கவியாகச் சுவாமிகள் பா ய ல்தான் "கந்த 
ரந்தாதி" என் ம், அந் க்கு உைர வில் ப் த் ரேர ெசய்தனெரன் ம், அதில் 
'திதத்த' என்  ெதாடங்கும் 54-வ  ெசய் க்கு அவர் உைர கூறமாட்டா  திைகத் த் 
ேதால்வி ற்றனர் என் ம், அச்ெசய் க்கு அ ணகிாிநாதேர உைரய ளிச் ெசய்தார் 
என் ம், வாதில் ேதால்வி- ற்றவ ைடய காைத அ க்க ேவண் ம் எனச் ெசய்த 
ஏற்பாட் ன் ப  [1]) வில் த் ரர  காைத அ த்  இழி  ப த்தா , "இனிக் 
க ைணக்கு விேராதமான இவ்வழக்கத்ைத நீங்கள் விட் விட ேவண் ம்" என 
அவ க்குப் த்தி ெசால்  அவர் ைகயி ந்த குறடாைவ [2] எறியச் ெசய்தனெரன் ம், 
இதனால் அ ணகிாிநாதாின் க ைணக் குணத்ைத யாவ ம் பாராட்  
வியந்தனெரன் ம் ஆன்ேறார் கூ வர். இக்காரணத்தா ம், உலக ன்பங்க க்கு 
அ ப்பைடக் காரணமான 'ெபண்ணாைச' ைய ஒழி ங்கள், ஈதேல அறம் என்  
கைடப்பி ங்கள் என் ம் சிறந்த உபேதசங்கைளேய உலகுய்யச் சுவாமிகள் 
பன் ைற எ த்ெத த்  ஓதி ள்ள காரணத்தா ம் "க ைணக்கு அ ணகிாி" எனப் 
பழெமாழி ம் ஏற்பட்ட . 
        ---------------------- 
        [1]. 'அக்கிளிதான் - வில் த்  ரான்ெசவியில் ேமலாி வாள் ட் யன்  
        வல்லபத்தின் வா ெவன்  வந்த காண்" 
        -தணிைக லா. 
        [2]. 'எதி ம் லவன் வில் ெதாழ எந்ைத னக்கந் தாதி ெசா(ல்)  
        ஏைழப் லவர் ெசவிக்கு த்ேதா ெடறி ங் க வி பறித்ெதறிந்ேத' 
        -தி மைல கன் பிள்ைளத் தமிழ். 
        --------------- 
 
            "காசுக்குக் கம்பன், க ைணக் க ணகிாி 
            ஆசுக்குக் காள கி லாவேன; - ேதசுெப ம் 
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            ஊ க்குக் கூத்தன்; உவக்கப் கேழந்தி 
            கூ க்கிங் ெகௗைவெயனக் கூ - 
 
        என் ம் தனிப்பாட ம் எ ந்த . 
 
        வில் த் ரர  ஆடம்பரங்கைளக் கண்ேடா அக்காலத் ப் லவர்கள  
படாேடாபங்கைளப் பார்த்ேதா அ ணகிாியார் மிக அஞ்சி அத்தைகய ஆணவ அ க்கு 
தம்ைம அசுத்தப் ப த்தாதி க்க ேவண் ம் என் ங் க த் டன் - 
 
            "சங்க பாடல், தி வ வ ேதவர் வாய்ைம என்கிற 
            பழெமாழிைய ஓதிேய உணர்ந் , பல்-சந்தமாைல 
            மடல் பரணி ேகாைவயார் கலம்பகம் 
            த ள  ேகா  ேகாள் ப்ரபந்த ம் 
            வைக வைகயில் ஆசு ேசர் ெப ங்கவி-சண்டவா  
            ம ரகவி ராஜனாெனன் ெவண்குைட 
            வி  ெகா  தாள ேமள தண் ைக 
            வாிைசேயா லா  மால் அகந்ைத-தவிர்ந்திடாேதா 
            ெசந்தி ல்-உாிய அ ேயைனயாள வந்த ள் தம்பிராேன" (80) 
 
        எனச் ெசந் ர்ப் பிரானிடம் பிரார்த்தித்தனர். 
 
        வில் த் ரெரா  ெசய்தவா  தி ச் ெசந் ாிேலேயா, தி ச்ெசந் ர் 
தாிசித்தபின் சமீப காலத்திேலேயா நடந்தி க்க ேவண் ெமன்ப  கந்தரந்தாதியிற் 
ெசால்லப் பட்ட தலங்க ள் ெசந் ேர அதிகமாகக் கூறப்பட் ள்ளதால் ஒ வா  
ெபறப்ப ம். அந்தாதி  ெசய் ள்களில் 26 ெசய் ள்களில் தி ச்ெசந் ைரப் பற்றிச் 
ெசால் ள்ளார். அதற்க த்தப யாகச் ெசால்லப்பட்ட தலம் தி ச்ெசங்ேகா . அ  11 
பாடல்களில் தான் ெசால்லப்பட் ள்ள . கந்தலரங்காரத்தில் 25 -(தண்டா த ம்), 30 
(பாெலன்ப ), 40 (ேசல் பட் ), 46 (நீயான) என் ம் நான்கு பாடல்க ம் சுவாமிகள் 
தி ச் ெசந் ாி ந்த ெபா  பா ய தனிப் பாடல்கள் எனக் ெகாள்ளலாம். 
 
        தி ச்ெசந் ர்ப் ெப மாைன விட் ப் பிாிய மனம் வரா  பிாிந்  (131) 
நாங்குேநாி (972-974) என வழங்கும் " ஷமங்ைகைய"த் தாிசித் , அத்தலத் ப் 
பாட ம் ெசந் ர்ப் ெப மாைன நிைனந்  ேபாற்றி (973)-"மாமைற ழங்கு 

ட மங்ைக மாநகர்" (974) என அத்தலத்ைதச் சிறப்பித் , தி மால் ேகாயில் 
ெகாண்ட ற்ெறட்  தி ப்பதிக ள் ஒன்றான தல மாயிற்ேற அ  என்  இரண்  
பதிகங்களில் (972,974) தி மா ன் சிறப்ைப எ த்ேதாதினர். 974-ஆம் பதிகத்தில் 
"வானவர் கழ்ந்த கானவர்" என்ற  ேதவேசைனையத் தாம் ேவண்ட மணந்த 
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கேவள் தாேம னத் க்கு வந்  ேவடர் மகைள மணந்தனேர; என்ைன ேவடர் தம் 
தவம் என வானவர் நிைனந்  கழ்ந்தைதக் குறிக்கின்ற . பின்  (132) வள்ளி ைரத் 
(417) தாிசித்  ஈழ நாட் க்குச் ெசல்லத் ணி  ெகாண்  றப்பட்டார். 
        ----------- 
 

15. ஈழநாட் த் தலங்கள்: (3தலங்கள் 133-135) 
 
        கடல் தாண்  ஈழ நாட்ைட அைடந்  (133) அ க்ெகாணாமைல (431)ைய ம், 
(133A) கண் ைய ம்*, (134) தி க் ேகாணமைலைய ம் (432) தாிசித்தார். 
தி க்ேகாண மைலப் பதிகத்தில் உள்ள "கிளிப்ப  தி" என்ப  கந்தர தி என்  
ெபா ள் ெகாண்டால், இப்பாடல் அ ணகிாியார் வாக்கல்ல என ம் ஏற்படலாம். 
இப்பதிகம் சுவாமிகள் வாக்ெகன்ேற ெகாண்டால் "கிளிப்பா  தி", என்பதற்கு ேவ  
ெபா ள் ஏற்ப ம். அ  தி க் ேகாணமைலக் ேகா ர நிைல வாயி ற் கிளிக்கூ  
உள்ள ஒ  ஸ்தானத்ைதக் குறிக்கும் என ம் கூ வர். தி க்ேகாணமைலையத் தாிசித்த 
பின் சுவாமிகள் (135) கதிர் காமத்ைதக் (418-430) கண்  தாிசித்தார். ஈழநாட் த் 
தலங்கைளச் சுவாமிகள் ேநாில் தாிசித்தார் என ஒ வா  ணிந்  கூறலாம். 
"தி மக லா " என் ம் பாட் ல் (418) வ ம் "ெப மாள் காண்" என் ம் காட்சிக் 
களிப்பா ம், "மணிதரளம் சி அணிய வி சூழ" (418) என மாணிக்க கங்ைக நதிையக் 
குறிப்பிடலா ம், 
        --------------------- 
        * கண்  - தி ப் கழ் ைவப் த்தலம். தி ப். 10. 
 
        "கனக மாணிக்க வ வேன" (427) எனக்கதிர்காம ர்த்தியின் தி ேமனி ஒளிையக் 
குறிப்பதா ம், "வடைவயா  சூழ் கதிர்காமம்" (419), வகிரதிர் கதிர்காமம் (422) என 
வ வனவற்றா ம், வாைழ, மா, ெந ங்கிய ஈழம் என ஈழநாட்ைட வ ணித்தைதக் 
ெகாண் ம் (425), உக்ர யாைன (எதிர்ப்)ப ம் ரத்ன த்ாி ேகாண சயிலம், உக்ர கதிர் 
காமம் (426) என வ தலா ம், கதிர்காமமாகிய ஈழ நாட் த் தலங்கைள 
அ ணகிாியார் ேநாிற் கண்  தாிசித்தி க்க ேவண் ெமன்  ேதான் கின்ற . 
கதிர்காமத் க்குாிய தி ப் கழ்ப் பாக்க ள் 420-ஆம் பாட ல் (உ க்கத் கில்) 
சீைதையத் ேத ச்ெசன்ற ஹ மா க்கு கேவள் அ ளினைதத் ெதாிவித்தார் 422-
ஆம் பாட ல் (கடகட) (அவச டன்+அ+ததி-அவசம் = மயக்கம்; ததி=சமயம்) "திாித  
கவிஆள அயில் யங்ெகாண் " என்ற  ெபாய்யாெமாழிப் லவைர ேவேலந்  
ேவடனாகச் ெசன்  கேவள் ஆட்ெகாண்டைதக் குறிக்கின்ற  ேபா ம். திாித  
கவி=காட்  வழியாகச் ெசன்ற லவர் (ெபாய்யா ெமாழியார்) 423-ஆம் பாட ல் 
"அ லைக வாழ்வித்த க ணிய குலாதித்த" என வ வ  "ேவதெநறி தைழத் ேதாங்க 
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        ...அ த...தி ஞானசம்பந்தர்" என் ம் ெபாிய ராணப் பாடைல நிைன ட் ம். 
424-ஆம் பாடல் "சரத்ேத"-இப்பாட ன் அழகிய அைமப்  அ ணகிாியார் ஒ வ க்ேக 
அைம ம் என்ப  பார்க்கும்ெபா ேத லப்ப கின்ற . 
        425-ஆம் பாடல் (சாிையயாளர்) என்பதில் வய ைரச் ெசப்பி, ேமன்ைமவாய்ந்த 
தி ப் கைழ ஓ ம் பாக்கியத்ைத எனக்கு அ ளிய ெப மாேன- 
 
        "குமர! ேமன்ைமத் தி ப் கைழ ேயாதற்ெகனக் க ள்ேவாேன!" எனப் ேபாற்றி 
மகிழ்ந்தார். 426-ஆம் பாட ல் (பாரவித) "கா கனாய் நான் பட்ட வைலயினின் ம் 
அ ேயைன மீட் ப் ெபண்ணாைசைய மறப்பித்த  நின  தி வ யன்ேறா! அைத 
நான் எங்ஙனம் மறப்ேபன்-மறேவன், மறேவன்" எனப் ெபா ள் ப ம்ப - 
 
            "மாதர்- குழற் கற்ைறேமல் - காதில்... கவட்டத்தில் .. 
            அதிேமாக கா க னகப்பட்ட ஆைசைய மறப்பித்த 
            கால்கைள மறக்ைகக்கும் வ ேமாதான்"- 
 
        எனக் கூறி நன்றி பாராட் னர். 428-ஆம் பாட் ல் ("மாதர்வச") நரகில் ழ்வார் 
இவாிவர் எனக் குறிப்பித்தார். கதிர்காமத்தில் வனேவடன் சித்த சிறப்ைப 433-ஆம் 
பாட ல் (பழ திர்ேசாைலப்பாடல்) "வன ைற ேவடன ளிய ைஜ மகிழ் 
கதிர்காம ைடேயாேன"- என எ த்ேதாதினார். 
 
        கதிர்காமத் தி ப் கழில் மனப்பாடஞ் ெசய்ய ேவண் ய அ ைம அ களாவன:- 
 
        1) "இதெமாழி பகாி ம் மதெமாழி பகாி ம் ஏைழக் கிரங்கும் ெப மாேள" (422) 
 
        2) "அ லைக வாழ்வித்த க ணிய குலாதித்த" (423) 
 
        கதிர்காமத்திற் சிலநாள் தங்கி ேவலவைரப் பணிந்  பா ப் பின்  இந்தியா க்கு 
வந்  ேசர்ந்தார். 
        -------------------- 
 

16. ெபாதியமைல (பாபநாசம்) தல் தி ப்ெப ந் ைறவைரயில் 
(12 தலங்கள்: 136-147) 

 
        தி ெநல்ேவ  ஜில்லாவி ள்ள பாபநாசம் எனப்ப ம் (136) ெபாதியமைலையத் 
(412,413) தாிசித்  அகத்திய மா நிவர  மைலெயன அைதப்ேபாற்றி, " கா! 
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அ ேயைன நீ உன் அ கு அைழத்  மாதவர் கணத்திற் ேச க" என அ ள் ாிந்  
ேவற்ெபாறி (ேவலைடயாளம்), மயிற்ெபாறி (மயிலைடயாளம்) இட்  என்ைன ம் 
ஒ வனாக்கி இ விைன நீக்கியாண்ட க: 
 
            "யாவ ம் நைகக்கேவ உடல்-மங்குேவைனக் 
            "குறித்  நீ ய கைழத் , மாதவர் 
            கணத்  ேமெவன அளித் , ேவல்மயில் 
            ெகா த் , ேவத ம் ஒ த்தனாெமன-சிந்ைத கூராய்" 
 
        -எனப் பிரார்த்தித்தார். இத்தைகய ேவண் ேகாைள ன்னேர (43) எட் கு  
என் ம் தலத்தி ம் ெசய் ள்ளார். பின்  (137) "குற்றாலம்" (979-981) வந்  
சித்தாதியர் அங்கு திகழ்வைதக் கண்  "சீலச் சித்தாதியர் சூழ்த  ேகாலக் குற்றாலம்" 
என அத்தலத்ைதப் கழ்ந் ம், (979,980), அங்குள்ள சிற்றாற்றிைனச் சிறப்பித் ம் 
(981) பா னர். பின்னர், குற்றாலத் க்கு அ கில் உள்ள(138) இலஞ்சிக்கு[1] (975-978) 
வந்  "இலஞ்சியில் வந்த இலஞ்சியெமன்  இலஞ்சி யமர்ந்த ெப மாேள" எனச் 
சிேலைட நயத் டன் பா ப் கழ்ந்தார். (977)- (இலஞ்சி=ம ; இலஞ்சியம்-
இலஞ்சிஜம்-(சரவண) ம வில் ேதான்றியவன்). அதன்பின் ெதன் காசிக்கு அ கில் 
உள்ள பிரபல ேக்ஷத்திரமான (138A) தி மைலையத் தாிசித்தார். தி மைல அழகும் 
தி மைல கன் அழகும் ெசால் ம் தரத்தன அல்ல. இலஞ்சி ம் தி மைல ம் 

கன யார்கள் அவசியம் பார்க்க ேவண் ய தலங்கள்: ெசங்ேகாைடப் 
பண்டாரத்ைதயா பா ய "தி மைல கன் பிள்ைளத்தமிழ்" மிக அ ைமயான 
அழகிய ல்; அவசியம் ப க்கத் தக்க . தி மைலக்ேகாயில் அ ணகிாியார் 
காலத் க்குப் பின்னர் ஏற்பட்டேதா எனச் சிலர் ஐ கின்றார்கள். அவர் காலத் க்கு 

ன்னேர உள்ள ஆலயமாயின் 244-ஆம் தி ப் கழ் "ஒ ப ம் இ ப ம்" என் ம் 
பாடல் (193) ைசலத்ைதக் குறிக்கா  இத்தலத்ைதக் குறிக்கும் என ம் 
ெகாள்ளலாம். 
        ------------------ 
        [1]. இலஞ்சி கன் உலா-என் ம் ல் அச்சாகி இ க்கின்ற . 2. சிவகாசி 
தி ப் கழ் ைவப் த் தலம்-ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப்பதிகம் 1304-பார்க்க. 
        ------------ 
 
        பின்னர் (139) க குமைலையத் (414-416) தாிசித் , "ேவண் ம் அ யர் லவர் 
ேவண்ட அாிய ெபா ைள ேவண் ம் அளவில் உத ம் ெப மாேள" என 

கபிரான  தியாகாங்க சீலத்ைதப் ேபாற்றிக், க கு மைலையக் "கு குமைல"-(416) 
என ம் பா னர். 
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        அதன்பின் (139A) 2சிவகாசிையத் தாிசித் க் 139B) ெகா ம்பா ைரப் (955) 
ேபாற்றினர். "கைலஞெர ம் எனத் ெதாடங்கும் 955-ஆம் பாட்  உத்தர 
ேகாசமங்ைகக்குச் சமீபத்தி ள்ள 'ெகா ம ர்க குமரன்' ேகாயி க்கு உாியேதா 
அல்ல  விரா  மைலக்கு அ த்த ேகானாட் க் ெகா ம க்கு [102-ஆம் தலம்] 
உாியேதா விளங்கவில்ைல. பின்னர்த் [140] தி த்தர ேகாசமங்ைகையத் [986] 
தாிசித் , [141] இராேமசுரம் [987-988] ேசர்ந்தார். அத்தலத் ப் பாட் ல் பிரமைனக் 
குட் ய லீைலைய ம், இராமர  பராக்ரமத்ைத ம் சிறப்பித்  [987], [141-A] 
த க்ேகா ைய ம்* [165] தாிசித்தார். பின்  [142] தி வாடாைனக்கு [985] வந்  
பணிந் , [143] ராஜெகம்பீரவளநாட்  மைலையத் (390) தாிசித் த் தக்ஷயாக 
சங்காரத்ைதச் சிறப்பித்தனர். அதன் பின் (144) தி ப் த் ர் (983-984) தாிசித்  
அத்தலத் ப் பாடல்கள் இரண் ம் வய ர் கைன மறவா  வாழ்த்தினர். 983-
ஆம் பாட் ற் சிவபிரான  பராக்ரமத்ைத விவாித்தனர். இப்பாட் ல் 'வய யல்' 
என்ப  (933-ஆம் பாட க்குக் கூறிய  ேபால) 'வய யில்' என்றி க்க ேவண் ேமா 
எனத் ேதாற் கின்ற  ( பக்கம் 73 பார்க்க). பின்னர் (145) விநாயகமைலையத் (366) 
தாிசித்  ஆண்டவைன "நேமா நம" எனப் பன் ைற வ ம் அ ைமப் பாடலால் தித் , 
(146) பிரான்மைல (403-404) என வழங்கும் ெகா ங்குன்றத் க்கு வந்தார். 
        ------------ 
        * த க்ேகா --தி ப் கழ் ைவப் த்தலம்---தி ப். 165 
 
        பிரான் மைலயில் நிர்த்த தாிசனப்ேப  
 
        ெகா ங்குன்றம் என்ப  ேதவாரம் ெபற்ற அ ைமயான தலம். இங்கு 

கபிரான  சந்நிதி மிக விேசஷமான . இத்தலத்தில் தம்ைம ஆண்ட பிராைனத்---
தித்தித்தி க்கும் அ ைத-அ ணகிாியார் கண்டார், ெதா தார், ஆ னார், பா னார். 
சுந்தர ர்த்தி சுவாமிக ்க்குச் சிவ பிரான் தி ப்பைன ாில் தி ்ககூத்ெதா  தாிசனந் 
தந்தவா  சிவ குமார ம் அ ணகிாியார்க்கு இத்தலத்தில் தம  நிர்த்த தாிசனத்ைதத் 
தந்த ளினார். அந்த நிர்த்தத் க்கு ஏற்றவண்ணம் ெபாியெதா  சந்தப் பாைவ "எதிர் 
ெபா  கவிக ன கச்சுக்க ம்ெபா  குத்தித் திறந் " (404) என எ த்  அதில் 
"மட்டற்ற இந்திாிய சட்ைடக் குரம்ைப யழிெபா தினி ம் அ ள் க! சுத்தக் 
ெகா ங்கிாியில் நிர்த்தச் சரண்கைள மறந்திேடேன" என வாழ்த்தி வணங்கினர். 
 
        பின்  (147) குன்றக்கு ைய (405-411)ச் ேசர்ந்தார். குன்றக்கு  என்ப  ம ரகிாி, 
ம ராசலம் என வழங்கும் அ ைமத்தலம். இத்தலத்தில் சிலநாள் தங்கி அ ைமயான 
பாடல்கைளப் பா  மகிழ்ந்தார். வய ைர ம் வய ர்க் கணபதிைய ம் 
சிவபிராைன ம் வாழ்த்தினர் (406-407). ேதனா  ைடசூ ம் தலம் குன்றக்கு  
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என ம் விளக்கினர். (408,411). ேதனா  கூறப்பட் ப்பதால் ெபா ப்பாடல் 1041. 
"ஊேன தானா" என்பைத ம் இத்தலத் ப் பாடலாகக் ெகாள்ளலாம். குன்றக்கு ையத் 
தாிசித்த பின்  (148) தி ப்ெப ந் ைறக்கு (847-849) வந்தார். 
        -------------- 
 

17. தி ப்ெப ந் ைற தல் தி வண்ணாமைல ேச ம் வைரயில்  
(6 தலங்கள்: 148- 153) 

 
        தி ப்ெப ந் ைறையத் தாிசித் , "மாணிக்க வாசகப் ெப மானார்க்கு 
"ஞானப்ரசங்கம்" ெசய்த கு க்கும் கு ேவ! "தி க் கு ந்த யமர் கு த்வ சங்கர"ெரா  

ற்றி க்கும் ெப மாேன! (847,848) என ஆண்டவைனப் ேபாற்றினர். பின்  (148A) 
*தி க்களர் என் ந் தலத்ைதப் பணிந் , (149) ெப ங்கு ைய (704) வணங்கி 
அ ைமப் பாடல் ஒன்  பா  வய ர்ப் ெப மாைன ம் வாழ்த்தினர். இந்தப் பாட ல் 
இலங்ைக நகாில் ஹ மார் தீயிட்ட ேசதி ெவகு அழகான ெசாற் ப்ரேயாகத்தால் 
விளக்கப்பட் ள்ள . 
        ---------------------- 
        *தி க்களர்-தி ப் கழ் ைவப் த்தலம் 28-ஆம் பாடைலப் பார்க்க. 
        ----------------------------------------------------------- 
 
            "இலங்ைகயில் இலங்கிய இலங்க ள் இலங்க  
            ளிெலங்க  மிலங்ெகன ைறேயாதி இ ங்கனல் குரங்கு"  
        - என்றார் அ மாைர. 
 
        இலங்ைகயில், இலங்கிய=விளங்கின, இ(ல்)லங்க ள்"= க ள், இலங்கு 
அ ள் இல் எங்க ம்=விளங்குகின்ற அ ட் குணம் இல்லாத கள் எல்லாவற்றி ம், 
(ஏ! அக்னிேய!) இலங்கு=நீ இலங்குவாயாக(ஒளி சுக! எாிக!), என=என் , 

ைறேயாதி=ஆைணயிட் , கனல் இ ம் குரங்கு=ெந ப்பிட்ட குரங்கு- என்ப  
ெபா ங். இந்த இலங்ைகப் பட்டணத்தில் அ ளில்லார் கைள எல்லாம் நீ 
எாித் வி  என்  அக்கினி பகவா க்குக் கூறி அவ் க்கு ெந ப்பிட்ட குரங்கு[1]) 
 
        பின்  (150) இஞ்சிகு ையத் (811) தாிசித் , 
 
            "எங்கு நிைனப்ேபார்கள் ேநச! சரவண! 
            சிந் ர கற் ர ஆ  ககுக 
            எந்த ைடச் சாமிநாத வய யி ைறேவலா!" 
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        என அ ைமயாக ஆண்டவைனப் கழ்ந்தார்; 'எங்கு நிைனப் ேபார்கள் ேநச' 
என்றதனால் எந்த ேதசத்தில் இைறவைன 
        நிைனப்பி ம் அங்ஙனம் நிைனப்ேபார்க்கு ேநசன் கன்- என்ப  ெபறப்ப ம். 
 
        இ  "[2]எங்ேக ம் யாதாகிப் பிறந்தி ந் தன்ன யார்க் கிங்ேகெயன் ற ள் 

ாி ம் எம்ெப மான்" எனவ ம் சம்பந்தர் ேதவாரத்ைத நிைன ட் கின்ற . 
இஞ்சிகு ையத் தாிசித்த பின்  தாம் ன்னேர தாிசித்த சில தலங்கைள ம ைற 
வணங்கி, (151) சக்கரப்பள்ளி (882) என் ம் தலத் க்கு வந்தார். அ த் ள்ள சுவாமி 
மைலயின் கு ர்த்திக் ேகால ம், வய ாில் தி ப் கழ்பா ம் ப த் தமக்கு 
அ க்கிரகஞ் ெசய்த ம் அங்கு நிைன க்கு வர, ேமேல (92) வய ைரப்பற்றி 
எ தி ள்ள இடத்திற் குறித்தப  (பக்கம் 64), இ  ெபா ள் ப ம்ப - 
 
            அத்தன் ற் கழ் ெசப்ப அ க்ரக 
            சத் வத்ைத யளித்தி  ெசய்ப்பதி மயிேலறி (882)- 
 
        எனத் தித்தார். 
        ----------------------------------------- 
        [1]. கண்ணகி ம ைரக்கு ெந ப்பிட்ட ேபா - 
        "பார்ப்பார் அறேவார் பசுப்பத் தினிப்ெபண் ர் 
        த்ேதார் குழவி ெய மிவைரக் ைகவிட் த் 
        தீத்திறத்தார் பக்கேம ேசர்க"- 
        -என்  சிலப்பதிகாரத்தில் வ வ ம் காண்க. 
        [2]. சம்பந்தர்- பிரம ரம். II-40-6. 
 
        பின் , சுவாமி மைலைய மீண் ம் தாிசித்  'வய யில் வாழ்ேவ' (208) என ம், 
'வய  அக்கீசர் குமர கடம்ப ேவலா' (209) என ம், வய ர்ப் ெப மாைன நிைனந்  
பா னர். பின்  (152) தி நாேகச்சுரத்ைத (877) அைடந் , யார் யார் கைடயாய 
பிறப்ைப அைடவார்கள் என்பைத அைட படக் கூறித் தம்ைம வய ாில் 
ஆட்ெகாண்  தி ப் கழ் பாடைவத்தைதப் பாராட்  "ேவலா தா ெமய்த் தி ப் கழ்ப் 
ெப  வய ரா" என வாழ்த்தினர். 
 
        ேவற்ெபாறி மயிற்ெபாறி ெபாறிக்கப்ெபற்ற  
 
        பின்  குற்றாலம் என வழங்கும் (153) தி த் த்திைய (850) அைடந்தார். 
இத்தலம் மா ரத் க்கு அ கில் உள்ள . வர் ேதவார ம் ெபற் ள்ள . 
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சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகளின் உடற்பிணி தீர்ந்த தலம். இத்தலத்தில் கேவள் 
அ ணகிாியார  கனவில் ேதான்றி, "அன்ப! நீ எனக்கு அைடக்கலப் ெபா ள் ஆவாய்; 
(43) எட் கு ப் பதியி ம், (136) ெபாதிய மைலயி ம் நீ வி ம்பிய வண்ணம் இேதா 
(உன் ேதாளில்) நம  ேவற்ெபாறி, மயிற்ெபாறிையஇட்ேடாம். த்தி தரவல்ல நம  
அ திைய ம் அ ள் மயமாம் நம  தி ப் கைழ ம் ஓ ம் பணிையேய நீ பணியாகக் 
ெகாள்வாயாக" என்  அ ளி மைறந்தார். அ ணகிாியா ம் விழித்ெத ந்  தம  
ேதாளில் ேவல அைடயாளம் மயில் அைடயாளம் இ க்கக் கண்  ெமய் சி ர்த்  
உள்ளங் குளிர்ந்  " கா! நாயைனய என்ைன ம் ெபா ட்ப த்தி அைழத் , 
அைடக்கலப் ெபா ள்ேபால அ ைம பாராட் , ேவற்ெபாறி, மயிற்ெபாறி 
யிட்டைனேய" என மகிழ்ந் - 
 
            "அைடக்கலப் ெபா  ளாெமன நாெயைன 
            அைழத் , த்திய தாம் அ திெய 
            ன ட் ப் கழ் ஓ க ேவல்மயில் அ ள் ேவாேன 
 
        எனப் ேபாற்றி, 'இைறவா! நான் ேவைசயர் மயேல ேமலதாய், மகாபிணி ேம ட 

டங்கி ெவட்க மைடந்த மஹாமத ணன்; இனி, எனக்கு உறவாகும் பாக்கியம் 
ேவண் ம்; அத்தைகய பாக்கியத்ைதத் தந்த க-- 
 
            'ேவைசயர் மயல் ேமலாய்- 
            ெவ க்ெக த்  மகாபிணி ேம ட 
            டக்கி ெவட்கு மகா மத ணைன 
            மினற் ெபா ப்பத ேமா ற ேவய ள் ாிவாேய (850). 
 
        என ேவண் ப் பணிந்தனர். சிவ பிராற்கு கர் த்தமிழால் உபேதசித்தார் 
('ேதசிகர் சிறக்க த்தமிழாெலா  பாவக ம ள் பாலா') என் ம் கூறி ள்ளார்: 
[தி ப்.19-77]- பக்கம் 93 பார்க்க- இைறவன் இட்ட ஆைணயின்ப  அ திச் 
ெசய் ள்க ம் அப்ேபா  சில பா னர் ேபா ம். 
 
        தி த் த்தியினின் ம் றப்பட் ச் சிதம்பரம், வி த்தாசலம் என் ந் தலங்கைள 
ம ைற பணிந்  (ஆகத் ெதன்னாட் த் தலங்கள் 153 தாிசித் ) கேவள் தம்ைம 
ஆட்ெகாண்ட தலமாகிய தம  தி வண்ணாமைலைய அைடந்தார். 
        --------------------------------------- 
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2. வடதிைச யாத்திைர 
18. தி வண்ணாமைலயி ந்  காஞ்சீ ரம் வைர (10 தலங்கள்: 154-163) 

 
        தி வண்ணாமைலயிற் சிலகாலந் தங்கிப் பின்  வடக்கி ள்ள தலங்கைளத் 
தாிசிக்க வி ம்பிப் றப்பட் ச் (153A) *ெசஞ்சிக்கு வந்தார். பின்  (154) 
தி வாமாத் ர் (733-736) தாிசித்  மாதீசுரைர ம், த்தார்நைக யம்பிைகைய ம் 
அழகர், அழகுைடயாள் எனத் தம  பதிகங்களிற் சிறப்பித்தார் (734,735). பின்னர்த் 
(155) தி வக்கைரையத் (727-728) தாிசித் க் "க ைகப் னல் சுற்றிய தி வக்கைர" 
என விளக்கி, ஆண்டவைர "அ யவாிச்ைசயில் எைவ எைவ ற்றன அைவ 
த வித்த ள் ெப மாேள (727) எனப் ேபாற்றி மகிழ்ந் ம், "ெகாச்ைச ெமாழிச்சி, 
க த்த விழிச்சி, சி த்த இைடச்சி, ெப த்த தனத்தி, குறத்தி தனக்கு மனப்ாிய ற்றி  
குமேரசா"-என அழகாகப் கழ்ந் ம் (728) பா னர். பின்  (156) மயிலம் (328), (157) 
ேபைறநகர் (ெப ம்ேப -726), (158) இந்தம்பலம் (989) என் ந் தலங்கைளத் ெதா , 
(159) *வளவா ாி எனப்ப ம் ெசய்  (ேச )** க்கு (725) வந்  'எனதி ம்ைபக் 
குன் க்கும் தனிேவைல வாங்கத் தகும்' என ன்ேனார்  உைரத்தப -ேவேலவி என  
விைனையத் ெதாைலத்தவேன -"அ ேயன் இ  விைன ள்படேவ அயிேலவிய 
வளவா ாிவாழ் மயில்வாகன" எனப்ேபாற்றி நன்றி பாராட் னர். 
        -------------------------------- 
        *ெசஞ்சி-பாடேபதஸ்தலம். 79-ஆம் பாட ன் பாட ேபதம் பார்க்க. 
        **ெசய் ர் என வழங்கும் ேச க்கு (ேசய்= கர்) வளவா ாி என்  ஒ  ெபயர் 
உண் . "வளவர் வளம்பதி" என ம் "வளவ நகாிக்குமர" என் ம் ேச ர் கன் 
பிள்ைளத் தமிழில் வ கின்றன. வளவ ர் என்  வி ப் ரம்- ச்ேசாி ெரயில் 
மார்க்கத்தி ம் ஓர் ஊர் உண் . 
 
        பின்  (160) ம ராந்தகத் க்கு (722-724) வந்  அங்கு 'வட தி ச்சிற்றம்பலத்தில்' 

ற்றி க்கும் வ ேவலைனப் ேபாற்றிச் (722,723) "சிவபிரா க்கு நீ ெசய்த 
உபேதசத்ைதச் சிறிேயன் தனக்கும் உைரெசய்தால் உன  கு த் வம் சற்ேற ங் 
குைறந்  வி மா, என்ன?"- என மன்றா த் தித்  (723) வணங்கினர். 
ம ராந்தகத்தில் 'வட தி ச்சிற்றம்பலம்' என்ப  இன்ன சந்நிதி, இன்ன காரணத்தால் 
அப் ெபயர் வந்த  என்பன விளங்கவில்ைல. ஊாின் ெபய க்குத் தக்கப ச் சந்தத்ைதச் 
சுவாமிகள் எ ப்பர் என்பதற்கு இத்தலத் ப் பதிகங்கள் தக்க எ த் க் காட்டாகும். 
 
        "ம ராந்தகத் " என வ வதற்காகக் "குதிபாய்ந்திரத்த" "சயிலாங்கைனக்கு" எனப் 
பாடல்கைளத் ெதாடங்கினர். 
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        ம ராந்தகத்தி ந்  (161) உத்திரேம க்கு (718-721) வந்  "தமிழ்மைறேயார் 
வாழ் ேம மங்ைக (721) என ம், தி மால், பிரமா, விநாயகர், சிவபிரான் த ய 
யாவ ம், ஞானிக ம், *ஆயிரத்தி  மைறேயார்க ம் வா ம் தலெமன் ம் (720) 
அத்தலத்ைதப் பாராட் ம், 'ஆயிரங்கைலகத்தா' (721) என கேவைளச் சீராட் ம் 
அ ைமயான பாடல்கைளப் பா னர். 
        ------------------------------------- 
        * "தில்ைல வாயிரவர்", "தி ழிமிழைல ஐஞ் ற்றந்தணர் (தி விைசப்பா), 
சீகாழி "நான் கேன யன்ன சீர் நா ற் வர் மைறேயார் (ஆ ைடய பிள்ைளயார் 
தி லாமாைல-44-கண்ணி) என்பன ேபால. 
 
        இத்தலத் ப் பாடல்க ள் 
 
            "அறிய அறிய அறியாத அ க ளறிய அ ேய ம் 
            அறி  ளறி  மறி ற அ ள்வாேய" (718); 
 
            "ஆனனங்கள் விரண் ம் ஆறிரண்  ேதா ம் அங்ைக 
            ஆடல் ெவன்றிேவ  ெமன்  நிைனேவேனா" (719)- 
என்பன மனப்பாடஞ் ெசய்யத் தக்க அ கள்.; 
 
        உத்தரேம ாி ந்  (162) தி க்க க்குன்றம் (324-327) வந்  அமராவதிக்கு 
ஒப்பான ெப ைம ற்  அழகுவாய்ந்த தலம் இ  என அத்தலத்ைதப் கழ்ந்  (324), 
இ  க குெதா ம் கிாி (325), ேவதகிாி (325,  327) கத வனம் (325) கடெலா  
ேபால மைற ம் தமி ம் ஓதப்ப ம் தலம் (325) எனத் தித்தனர். ஆெற த்தின் 
உண்ைம அைனத் ம் ஓெர த்திேலேய அடங்கி ள  என்பைத விளக்கிக் காட் னர் 

கேவள் (ஓெர த்தி லாெற த்ைத ஓ வித்த ெப மாேள-327) என்பதன் விவரம் 
தீர்த்தகிாிப் ராணம் -கந்த தீர்த்தச்  ச க்கத்திற் கூறப்பட் ள . " ணர்ந் ம் 
உணர்வாிய ெதான்ைற ஒ ெமாழியின் விண்ட சி  பிள்ைள"  எனவ ம் 

த் க்குமாரசுவாமி பிள்ைளத் தமிழ் - காப் -4 இங்கு உணரத் தக்க . இத்தலத் ப் 
பதிகத்தில் உள்ள  உபேதச வாக்கியமான, 
 
        "ஆெற த்ைத நிைனந்  குகா குகா என வைக வராேதா" (326) 
என்ப  மனப்பாடமாக ஓதி அ ட் க்கத் தக்க . 
 
        தி க்க க்குன்றத்தினின் ம் (163) தி ப்ேபா க்கு (714-717) வந் , வ ம் 
ெதா ம் தலம் (716) என அைதப் ேபாற்றி, ேவண் ேகாள் இலாத திப்பாடலாக 
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"திமிர" (717) எனத் ெதாடங்கும் பாடைலப்பா , கா! ெபண்ணாைச ஒழிய ம், 
உன்ைனப் மலர்ெகாண்  சித்  உன்தாளில் வி ம் ஆய்ந்த அறி  கூ ட ம் 
அ ள் ாிவாேய (714, 716) என ேவண் னர். இத்தலத்ைதப் "ேபாாிமா நகர், சமர ாி" 
எனக் கூறி ள்ளார். பின் , (163A) *தி க்கச்சூைர ம், (163B) **இைளயனார் 
ேவ ைர ம் தாிசித் , மஹா ேக்ஷத்திரமான (164) காஞ்சிமா நகைர (451-494) 
அைடந்தார். 
        --------------- 
        தி க்கச்சூர் -ைவப் த்தலம்-தி ப் கழ் 979. 
        ** 670, 671 எண் ள்ள பாடல்கள் இைளயனார் ேவ க்கு உாியேதா, 
ராயேவ க்கு உாியேதா ெதாியவில்ைல. 
        ------------ 
 

19. காஞ்சீ ரத்தி ந்  வள்ளிமைல வைர (24 தலங்கள்: 164-187) 
 
        காஞ்சிமா நகாில் குமர ேகாட்டத் த கைள வணங்கி (494) காமேகாட்டத்தில் 
(காமாக்ஷியம்ைம ேகாயி ல்) உள்ள கடம்பைனப் பணிந் , (463,464,1022), கச்சிக்கச் 
சாைலயில் (கச்சேபசுரர் ேகாயி ல்) உள்ள கந்தபிராைனப் பரவி (467,489,979,485 
பாட ேபதம்), மற் ம் ஆலயங்களா ள்ளன யாவற்றி ம் உள்ள குமர ர்த்திையக் 
கும்பிட் த், தலம் கச்சிப்பதியாத ன் வல்ெல த்  ஓைச ெசறிந்தன ம், பத்திச்சுைவ 
மிக்கன ம், மிக அ ைமயான ெசால்லழகு ெபா வன மான சந்தப்பாக்கள் பல 
பா னார். கச்சிப் பாடல்களில் க்கிய விஷயங்கள்:-(1) காஞ்சிமாநகர் ப்பத்திரண்  
அறங்கைள ம் வளர்த்த காமாக்ஷியம்ைமயின் தலமாத ன் இத்தலத் ப் பாக்களில் 
ேதவியின் ெப ைம சிறப்பாக எ த் க் கூறப்பட் ள ; (2) ேவைசயைரப் பற்றிய 
விஷயங்கள் ெவகு குைறவாகக் காணப்ப கின்றன; (3) குமண வள்ளைலப்  பற்றி ம் 
(452), தி ச்ெசங்ேகா , சுவாமிமைல, தணிைக, பழநி, கதிர்காமம் என் ம் பிரபல 
தலங்கைளப்பற்றி ம் கூறப்பட் ள [ 454, 457,462]. (4) குமரக் குழந்ைதயின் ைகையப் 
பற்றி நடத் வர் விநாயக ர்த்தி;--- "ெபாிய ம்பிக்ைகக் கற்பக ற்றங் கரதலம் 
பற்றப் ெபற்ற ஒ த்தன்" எனத் ெதாிவிக்கப்பட் ள  (454). (5) தி ஞானசம்பந்தப் 
ெப மான் தி மா க்குச் சிவசா பம் அளித்த லீைல குறிக்கப்பட் ள [1] [458] (6) 
வந்தித்தேல அறியாத தம  பிைழகைளப் ெபா த்  கேவள் தம்ைம ஆட்ெகாண்ட 
அ ைமயான ெபா ைமக்கு ஒப்  உளேதா எனப் பாராட்டப் பட் ள  [460]. (7) ேதவி 
கம்ைபயாற்றில் தவம் ாிந்த ம் [460, 492, 494], ேதவி த வ ஈசன் குைழந்த ம் [494] 
ேதவி 32 அறங்கைள வளர்த்த ம் [460,464] ெசால்லப்பட் ள. (8) 'காளேமகப் லவன்' 
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[2] என் ம் ெசாற்ெறாடர்ப் பிரேயாகம் [464] காளேமகப் லவாின் காலத் க்குச் சமீப 
காலத்தவர் சுவாமிகள் என்பைத நிைன ட் கின்ற . 
        ------------ 
        [1]. " த்தமிழ் விரகர் பாட்டலங்களாற் பரஞ்சுடர் தி ப் ெபற்றான்" 

கப் த்ேதள் அ ள் விழிப் பார்ைவ தன்னால் குந்தேனார் இ ங்கமானான்" 
காஞ்சிப் ராணம்-தி ேமற்றளிப் படலம் 11-அத்த ேவதிப் படலம் 35. 
        [2]. காளக்கவி என் ம் பட்டம் ஒட்டக்கூத்த க்கும் உண் . [ தக்கயாகப் பரணி-
70-உைர] 
        ------------------- 
 
        (9) 476-ஆம் பதிகம் 'தத்தித' என்பதிற் பிறிெதா  சிறிய தி ப் கழ் கிைடக்கின்ற , 
இப்பதிகத்தில் 'ெசார்க்கத் க்கு ஒப்பற்றகச்சி' எனக்காஞ்சித் தலத்ைதவிேச த் க் 
கூறி ள்ளார். (10) 480-ஆம் பதிகம் (கமல ) என்பதன் ஈற்ற  ேவல் வாங்கு வகுப்ைப 
ஞாபகப் ப த் கின்ற . (11) 'ெகாத்தார்' என் ம் 483-ஆம் பதிகத்தில் 'அ ஆ உ ஊ 
எனேவ' என்ற இடத்  [1] உயிெர த் க்கள் விட் ைசத்த வழி வல்ெல த்தின் ஒைச 
ெபற்  "தத்தா தத்தத்" என் ம் சந்தக்குழிப்பின் வன்ைமைய அைடந்  ஒ ப்ப  மிக 
அ ைமயான ஒ  பிரேயாகம். (12) 485-ஆம் பதிகம் 'சீசி ப் ரம்' என்பதில் பல 
தலங்கள் கூறப்பட் ள; (13) 486 ஆம் பாட் ல் 'கச்சிவர் கு ம்ைப கச்சவர் வி ம்  
  கச்சியிலமர்ந்த ெப மாேள' என வ வதிற் சிேலைட அழகு ெபா கின்ற . கச்சு = 
ரவிக்ைக: இவர் ஏறி ள்ள ( ள்ள); கு ம்ைப - கு ம்ைப ேபான்ற ைல: கச்சவர் = 
ைகத்தவர், ெவ த்தவர், ெபண்ணாைசைய ெவ த்தவர் வி ம் கின்ற கச்சிப் 
ெப மாள்' - என்ப  ெபா ள். (14) 488-ஆம் பாட ல் வள்ளிையக் "காவற்காாி" 
என் ம்,ேதவேசைனையத்  "ேதவப் " என் ம் ஓதி ள்ளார். "ேதவப் " என் ம் 
பிரேயாகம் 'வள்ளிப்  நயந்ேதாேய' என் ம் பாிபாடைல  நிைன ட் கின்ற . 
        -------------------------- 
        1. சிதம்பரச் ெசய் ட் ேகாைவவ 61-ஆம் பாடைலக் காண்க. 
        ------ 
 
        (15) 493-ஆம் பதிகத்தில் "காந்தக்க ம் ஊசி ேமெயன ஆய்ந் த் தமிேழாதிய 
சீர்ெப  காஞ்சிப்பதி" என்ப  கந்த ராணத்ைத அதன் ஆசிாியெரா  கேவள் 
பார்த் த் தி த்திக் ெகா த்த அன்பின் சக்திையக் குறிக்குமாயின் கச்சியப்ப சிவாசாாிய 
சுவாமிகள் காலத் க்குப் பின் அ ணகிாியார் இ ந்தனர் என்ப  ெபறப்ப ம். ைசவ 
சித்தாந்த மகா சமாஜத் தி ப் கழ்ப் பதிப்பிேல இரண்  பாக்களில் (525.குதைல 
ெமாழியினார் - 793 தித்தித்த ெமாழிச்சிகள்) கச்சியப்ப சிவாசாாியாைரப் பற்றி 
வ கின்றன. அைவதாம்:- 
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            (i) 523. ம  லவனார் கவிக்கு ேளசி  
            வ வ தைறமகா சைபக்கு ேளகிெய 
            வைகய ெபயரதா இலக்கணாவிதி ெமாழிேவாேன! 
 
            (ii) 793. ற்பட்ட இலக்கண ைட 
            தப் ற்ற கவிக்ெகன ேவஅைவ 
            ற்பட்  த் ைற மாறிய லேவாேன! 
 
        16. ேதவி தி வ யிற் சிவபிரான் வணங்கினதால் அவர் சைடயில் உள்ள 
ெகான்ைற த யவற்றின் மணம் ேதவிவின் தி வ யில் சுகின்ற  என்றார். (457) 
(சித்  வகுப்  அ  73 பார்க்க) (17) பஞ்சபாண்டவர் ெபயர் அைடெமாழியின்றி 
வாிைசயாய் வந் ள்ள அழைக 481-ஆம் பாட ற் காணலாம். (18) 492-"வம்பறா" 
என் ம் பாடல் மனப்பாடஞ் ெசய்யத்தக்க ஓர் அ ைமப் பாடல். 
 
        "பிரமைனப் "பத்மத்தச்சன்" (451) என்ற ம் சிவபிராைனத் "திாி ரஞ் சுட் க் 
ெகாட்ைட பரப் ம் குாிசில்" (461) என்ற ம், ேதவேசைனையச் "சித்ரச் [1]ெசார்க்கச்[2] 
ெசார்க்கத் தத்ைத (473) என்ற ம், சுவாமிகள  வாக்கின் அ ைம ெப ைமைய நன்கு 
விளக்கும் ெசால்லாட்சிகளாகத் லங்குகின்றன. வல்ெல த்தின் 
எ ச்சிப்பாடல்க க்கு உதாரணமாக 473-477 எண் ள்ள பாடல்கைளக் கூறலாம். 
        ----------------- 
        [1]ெசார்க்கம்=ஸ்தனம்; 2 ெசார்க்கம்= விண் லகம் 
 
        அ ணகிாியார் காஞ்சியில் பலநாள் தங்கியி ந்  பின்  ேசயாற்றங் கைரயி ள்ள 
(165) தி ேவாத் க்குச் (681) ெசன்  சம்பந்தப் ெப மான் தி வாக்கால் 
அத்தலத்தில் ஆண்பைன ெபண்பைன யான ம், அதன் பவம் மாய்ந்த மான 
லீைலகைளப் பாராட் ம், சிவமணங்கம ம் தி வாக்கா ம், தி நீற்றா ம் 
சமணெரா  அவர் ேபாரா  அவர்கைள ெவன்ற பராக்ரம ஆடைலப் ேபாற்றி ம் பா  
மகிழ்ந்தார். பின்  (166) வாைக (994), (365-பாட ேபதம்), (167) காமத் ர் (992) 
என் ந் தலங்கைளப் பணிந்  காஞ்சிக்குத் தி ம்பினர். காஞ்சியி ந்  (168) 
வல்லக்ேகாட்ைட என வழங்கும் ேகாைட நகர்க்கு (707- 713) வந்  வய ைர 
மறவா  ேபாற்றி இன்ன இன்ன பாவஞ் ெசய்ேதார் நரகில் ழ்வர் (711) என 
உலகுக்கு உபேதசித்தார். ேகாைட நகாினின் ம் (169) மாடம்பாக்கம் (705-706) வந்  
மேனாலயம் வ ம்ப  உதவிய நாத (705) எனத் தித் , அ ைமயான சந்தத்தில் [1] 
"தமனியப்பதி இடங்ெகாண் ன் ஞ் சீர் இைளய நாயகேன" (706) எனக் குழந்ைத 
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கைன வாழ்த்தினர். சுவாமிகளின் ெநஞ்சில் கேன ெசஞ்ெசால் த வதால், 
எப்ப ப் பட்ட சந்தத் க்கும் இைசய இவ க்கு வாக்கு எளிதில் அைமந்த . க ன 
சந்த ள்ள இச்ெசய் ளில் இராவணன் ேதாள் இ ப  என்பைதக் குறிக்க "இரண்டஞ் 
ெசான்ப ெதான்ேறய் பைண யத்ைத ம்" என எவ்வள  நயமாக வாக்கு 
அைமந் ள ; பா ங்கள்!" 
 
        மாடம்பாக்கத்தினின் ம் றப்பட்  (170) தி வான்மி ைரத் (702) ெதா , 
(171) மயிலாப் க்கு (692-701) வந் , அைதக் கடற்கைரத்தலம் என் ம் (693), அழகு, 

லைம, மகிைம, வளம் ெபா ந்திய தலம் என் ம் (695), எ ம்பினின் ம் ம்பாைவ 
எ ம்ப  அ ட்பாடல் ெபற்ற தலம் என் ம் (697) பாராட் ப் கழ்ந்தார். பின்  (172) 
தி ெவாற்றி ைரத் (690- 691) தாிசித்  அைத ஆதி ாி என் ம் (690), 
கடற்கைரத்தலம் என் ம் (691) ேபாற்றி, ெசய் , (173) ஆண்டார் குப்பம் (737) என 
இப்ேபா  வழங்கும் தலத்  கேவைளத் "தச்சூர் வடக்காகு மார்க்கத் தமர்ந்த 
ெப மாேள" என வாழ்த்தி, அவர் காலத்தில் அந்த ர்த்தி நாற்றிைசயி ம் கீர்த்தி 
ெபற்  பிரதாபத் டன் இ ந்தனர் என்பைதக் காட் ட- 
 
            "இப் ர்வ ேமற்குத்தரங்கள் ெதற்காகும் இப்பாாில் கீர்த்திக் 
            கிைசந்த தச்சூர் வடக்காகு மார்க்கத் தமர்ந்த ெப மாேள" 
 
        - எனப் ேபாற்றி மகிழ்ந்தார். தமக்குப் ெப ம் ெபா ைள உபேதசித்த த்தன் 
(எட்டா ெம த்  ஏைறேயற்குப் 
        பகர்ந்த த்தா! -737) என் ம் நன்றி பாராட் னர். 
        ------------------ 
        [1]. தமனியப்பதி-தமனியம்=ெபான்.; மாைட=ெபான்; தமனியப்பதி-மாைடயம்பதி-
மாடம்பாக்கம், தமனியப்பதி ெபான் ர்;-மா ரத் க்கு அ கில் உள்ள ேதவாரம் 
ெபற்ற ஸ்தலமாகிய தி .அன்னி க்கும் ெபான் ர் எனப் ெபய ண் . (பக்கம் 36 
பார்க்க) 
 
        பின் ம், ேவ க்ைகயாக- " கா! நீ ஒ  நல்ல தச்சன். எந்தக் காலத்தி ம் 
மக்கிப் ேபாகாத சூரன் என் ம் ஒ  மாமரத்ைதப் பார்த்தாய்,- அைத ேவலாற் 
பிளந்தாய்; அம்மரத்தினின் ம் இரண்  உ வங்கள் -ஒன்  மயில், ஒன்  ேசவல்-
ெசய்தாய்; (ஆதலால்) நீ ஒ  சித்தன். அத்தைகய சித்தப் ப்ரசித்தனாயி ந் ம் நீ ஒ  
குறப் ெபாம்ைமயின் தாளின் கீழ்ப் ப ந்தாய்! என்ேன இ !" என்  அசதி ஆ னார்-
(பாிகாசஞ் ெசய்தார்): 
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            "எக்கா  மக்காத சூர்க்ெகாத் தாிந்தசினேவலா! 
            **தச்சா! மயிற் ேசவலாக்கிப் பிளந்த 
            சித்தா! குறப்பாைவ தாட்குட் ப ந் ..அமர்ந்த ெப மாேள. 737. 
 
        என்றார். தாட்குள் ப ந்  என் ம் தாட்கு உட்ப ந்  என் ம் இ வைகயாகப் 
பிாித்  "தாளிற் பணிந் " என் ம், "தாளால் (காலால்) இட்ட ேவைலகைளச் ெசய் " 
என் ம் ெபா ள் ெகாள்ளலாம். ஆண்டார் குப்பத்தி ந்  றப்பட்  இப்ேபா  
சின்னம்ேப , சி வரம்-ேப  என வழங்கும் (174) சி ைவையத் (729-732) தாிசித் , 

ராமாின் தல்வர்களான "லவ குசா" என் ம் சி வர் அம்ெப த்  ராம டன் 
ெபா  ெஜயித்த இடம் சி ைவ என்பைதச்- 
 
            சி வராகி யி வ ரந்த காி பதாதி ெகா  ெபா ஞ்ெசால் 
            சிைலயிராம ட ெனதிர்ந்  சரமா ச் ெசயமதான நகர்...731 
 
        என விளக்கித், "தி ரகப் ெப மாள்" ற்றி க்குந் தலம் என ம் (732) விளக்கிப், 
பின்னர்க் (175) ேகாைச நகர் என் ம் ேகாயம்ேபட்ைட (703) வணங்கிப், பின்  (176) 
பா  என வழங்கும் தி வ தாயத்ைதத் (689) தாிசித் , (177)  "வட தி  ல்ைல 
வாயிைல" (686-688) வணங்கி, "வ ணன், பிரமன், தி மால், சித் ப் ெபாற்றிய 
"மாசிலாமணி" யீசர் எனச் சிவபிராைனக் குறித் ம் (687), " நிேவார் தவம் ாி ல்ைல 
வடவாயில்" எனத் தலத்தின் சிறப்ெப த் ேதாதி ம் (688) பா ப் பணிந் , (178) 
தி ேவற்கா  (684-685) என் ம் தலத்ைத அைடந்தனர். அங்கு ெசவ்ேவைளப் 
பணிந்  "நக்கீர க்கு அ ளிய ெப மாேள! ேவத ாீசர்த  ேசேய! 
ெபான் லகத்தாாின் ெப வாழ்ேவ! உைமயாள் த  குமேரசா! 
 
            "மாப்பாதகனாம் அ ேயைன நின் அ ளாேல 
            பார்ப்பாயைலேயா! அ யாேரா  ேசர்ப்பாயைலேயா! 
            உனதார ள் கூர்ப்பாயைலேயா!" 
 
        -என உள்ளம் ெநக்கு கிப் பா ப் பரவினார் (685). தி ேவற்காட்ைட (107) 
ெவஞ்சமாக் கூடற் பதிகத்தில் (935) "ேவற்கானம்"-எனக் குறிப்பிட் ள்ளார். 
 
        தி ேவற்காட் னின் ம் றப்பட் ப் (179) பாக்கம் (682-683) வந்  தாிசித் ப், 
(180) பைழய ர் தி வாலங் காட்ைடச் (677-680) ேசர்ந்தார். அங்குச் சிவபிரான் 
காளிேயா டா ய லீைலையக் "காளிேயா டா ய நேடசுரர், அண்ட ம் உ(ய்)ய நின்  
ஆ ங் கூத்தன், சிவமய ஞானங் ேகட்க, தவ நிேவா ம் பார்க்க, தி நடமா ங் 
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கூத்தர்" " திர்நடமா ங் கூத்தர்" எனப் பலவா  பாராட் ப் கழ்ந்  பைழய ைர ம் 
சிறப்பித்தார் (679); கைரத் திைனமா இன்பா" என்றார் (677); 678-ஆம் பாட் ல் 
வ ம் [1]"அஞ்சா ெநஞ்சாக்கந் தரவல ெப மாேள" என் ம் அ  மனப் பாடஞ் 
ெசய்யத் தக்க . தி வாலங்காட்ைடத் தாிசித்தப் பின்  (181) ள்வாய் (993) என் ந் 
தலத்ைத அைடந்  "மாதர் வந்திைறஞ்சு ள்வாய் என விளக்கி, அங்கி ந்  ேபாந்  
ஆற்காட் க்குச் சமீபத்தி ள்ள (182) ேவப் ர் (757-758) என் ந் தலத்ைதத் தாிசித்  
ேவல்வாங்கு வகுப்பின் க த்தைமந்த பாடைலப் (757) பா , வள்ளிையத் ேத வந்த 
உன் தி வ த் தாமைரைய யான் பா தற்கு "வண் தமிழ் தா" என ேவண் னர்; 
        --------------------- 
        [1]. "மங்காதிங்" என் ம் பாடல் 1183 ஈற்ற ம் பார்க்க. 
 
        ேவப் ர் என்பதற்கு நிம்ப ரம் என் ம் ம  ெபயாிட் ப் பாடல் (758) "அஞ்சுவித" 
என்பைதப் பா னார். (நிம்பம்= ேவம் ): [வடக்ேக ஹாஸ்ெபட், ஹம்பிக்குச் சமீபத்தில் 
(182-A) நிம்ப ரம் என்ேற ஒ  தலம் இ ப்பதாகத் ெதாிகின்ற ]. ேவப் ைரத் தாிசித்த 
பின்  (183) ேதவ ர் (739-741) என் ம் தலத்ைத அைடந்  "ஆவல் தீர என்  நின்  

கழ்ேவேனா", "யான் அவா அடங்க என்  ெப ேவேனா", என ேவண் ப் பணிந் ம், 
பிரமெனா  விைளயா  அவைனக் குட் ய ெப மாேன எனப் கழ்ந் ம்,வள்ளியிடம் 
மயல் ெகாண்  லீைலகள் பல ெசய்  அவைளச் ேசர நா ய தி டாஎன வைச 
ேயாதி ம் (741) பா  மகிழ்ந்தார். பின்னர் (184) ஒ க்கத் ச் ெசறிவாய் (991) என் ந் 
தலத்ைதப் பணிந்  தி மால் 'தமிழ்ப் லவர்' களின் சமத் க் கட் ேல அகப்பட்ட 

ர்த்தி என விளக்கி ம், கேவள் த்ரஜன்மராய்த் தமிழ் ேதர்ந்த லீைலையப் 
பாராட் ம் பா னர். பின்  (185) ேவ ர் (ராய ேவ ர்) (670-671) அைடந்  குேபர 
நகராம் அளைகேபாற் பல் வாழ்வால் றிய...ேவ ர், லவர் ேபாற்றிய ேவ ர், 
மாதர் வந்திைறஞ்சு ேவ ர் என அத்தலத்தின் சிறப் க்கைள ஓதிப் பா னர் -- 
ேவ ாினின் ம் (186) விாிஞ்சி ரம் (672-676) வந்  ேசர்ந்தார். அத்தலத்ைதப் பிரமன் 

சித்த தலம் என் ம் (674), ேவதம் ழங்கும் திைய ைடய தலம் என் ம் (676) 
சிறப்பித் ம், அத்தலத் க்கு உாிய "கர ரம்" என் ம் ேபைர ைவத் ம் பா  மகிழ்ந்தார், 
இத்தலத்  "ஒ வைர" என் ம் அ ைமப் பாட ல் -- 
 
            'சகல க் க மறச் சகலசற் குணம்வரத் 
            தரணியிற் கழ்ெபறத் தைகைமெபற் ன  ெபாற் 
            சரணெமப் ெபா நட் ெபா  நிைனத் திட அ ட்ட வாேய' 672 
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        என் ம் அ ைமயான ேவண் ேகாைள அைமத்தார். ேம ம், அப்பாட் ல் மிக 
அழகான ெசால்லைமப்  வாய்ந்த வைகயில் வள்ளிப் பிராட் ைய - 
 
            "குயில்ெமாழிக் கயல்விழித் கிாிதழ் சிைல தற் 
            சசி கத் திளநைகக் கனகுழற் றனகிாிக் 
            ெகா யிைடப் பி நைடக்" குறமகள் - 
 
        எனச் சிறப்பிதாதார். இத்தைகய வாக்கு அ ணகிாியார் ஒ வ க்ேக உாிைமயாய் 
இன் ம் விளங்குகின்ற . 
 
        பின் , அ ணகிாியார் தி விாிஞ்ைசயினின் ம் றப்பட் த் (187) தி வலம் 
(669) வந்  தாிசித் த் தி மா ம் பிரம ம் வலம் வந்  சிக்க ற்றி க்கும் சிவன  

ர் என் ம், மாதர்கள் நடன மியற்றிப் பணி ம் பதி என் ம் தி வலத்ைதச் 
சிறப்பித் ப் பா  (188) வள்ளி மைலக்கு (313-323) வந்தார். 
        -------------------- 
 

20. வள்ளிமைல-தி த்தணி: (2 தலங்கள்:188-189) 
 
        வள்ளி மைலக்கு வந்த ம் அம்மைலைய வலம் வந் , மைல ம் ற் ம் 
ஆய்ந்  தாிசித் , வள்ளியம்ைமைய மணக்க கபிரான் தணிைகயினின் ம் தாேம 
வள்ளி மைலக்கு வந்  வள்ளிேயா  பல லீைலகள் ெசய்  விைளயா ன தலமல்லவா 
இ  என மகிழ்ந் , " கா! நீ எனக்கு ரகசியம் என்  உபேதசித்த ெபா ள் நான் 
வள்ளிமைலையக் கண்ட டேன ெவட்ட ெவளிச்சமாய் விளங்கி விட்ட . நீ 
உபேதசித்த உபேதசமாவ  "யாெரா வர் யான்-என  என் ம் ஆணவ நிைல அற்  
என்ைன வழிப கின்றார்கேளா அவர்க க்கு நான் எளியன்-குற்ேறவல் ெசய்பவன்" 
என்பதல்லவா! அவ்வைகயில் உண்ைம வழிபா  ெசய்த பிராட்  வள்ளிப்பிராட் . 
ஆதலாலன்ேறா நீேய தணிைகயினின் ம் வள்ளி மைலக்குத் தனிேய ெசன் , 
வள்ளியின் சன்மார்க்கத்ைத உகந்  ெமச்சி வள்ளியின் ெபா ட் ப் பல 
குற்ேறவல்கைளச் ெசய் , பல விைளயாட் கள் விைளயா  அந்த நங்ைகையத் 
தி மண ஞ் ெசய்  உனக்குகந்த ேதவியாகத் திக ம்ப  வலப்பாகத்ேத ைவத்தாய்!" 
என்  ெதளிவாக ஆத் ெதய்வ ரகசியத்ைத ெவளியிட்  (கந். அலங். 24)- 
 
            "கின்னங் குறித்த ேயன் ெசவி நீயன்  ேகட்கச் ெசான்ன 
            குன்னங் குறிச்சி ெவளியாக்கி விட்ட ; ேகா குழல் 
            சின்னங் குறிக்கக் குறிஞ்சிக் கிழவர் சி மிதைன 
            ன்னங் குறிச்சியிற் ெசன் கல் யாணம் யன்றவேன!" 



 117

            (குன்னம்=ரகசியம்: குறிச்சி-மைலநிலத்  ஊர்-- வள்ளி மைல; ெசன் -- தாேன 
ெசன் ) 
 
        என் ஞ் ெசய் ளில் எ த் ைரத்தார். பின் ம், ஒ  ரகசியத்ைத எ த்  
அ ணகிாியார் ெவளிப்பட ெமாழிகின்றார். அதாவ  " கா! நீ சிவபிரா க்கு 
உபேதசித்த ரகசிய உபேதசம் 'வள்ளிச் சன்மார்க்கேம' எனத் ெதாிந்  ெகாண்ேடன்" 
என் -- 
 
            "வள்ளிச் சன்மார்க்கம்[1] விள்ைளக்கு ேநாக்க 
            வல்ைலக்குேளற் ம் இைளேயாேன" தி ப் (317) 
 
        -- என் ம் பதிக அ யில் எ த் ைரத் ள்ளார். இங்ஙனம் உலேகார்க்கு 
ரகசியத்ைத ெவளியிட்ட அ ணகிாியார் மாட் ள்ள இந்தப் ெப ங்க ைணைய 
நிைனந்  தான் 'க ைணக்கு அ ணகிாி' என்ற உலக வழக்கும், 
 
        'ஐயா அ ணகிாி அப்பா உன்ைனப் ேபால 
        ெமய்யாக ஓர் ெசால் விளம்பினர் யார்? 
 
        என் ம் தா மானவர் வியப் ைர ம் எ ந்தன. 
        ---- 
        [1]. விள் ஐக்கு = வினவிய பிதாவாகிய சிவபிரா க்கு ேநாக்க வல்ைலக்குள் = 
கண்ணிைம ேவகத்தில் - க்ஷண ேநரத்தில், இங்ஙனம் க்ஷண ேநரத்தில் கபிரான் 
சிவபிரா க்கு உபேதசித்த தலம் தி த் தணிைக: அதனால் அத்தலத் க்கு 
க்ஷணிகாசலம் என்  ஒ  ெபயர். உபேதசித்தைதக் ேகட்  மகிழ்ந்  அட்டஹாசஞ் 
ெசய்ய சிவபிரான் " ராட்டகாசர்" எனப் ெபயர் ெபற்றார். 
        " ராட்டகாசர் ேகாயில் தி த்தணியில் நந்தியாற் க்கு வடக்கி ம், உபேதசித்த 
சாமிநாதர் ேகாயில் நந்தியாற் க்கு ெதற்கி ம் தி த்தணிைக ாின் வட கீழ்ப் 
பக்கத்தில் உள்ளன. 
        ---------- 
 
        வள்ளி மைலயில் ஆண்டவைன 'வள்ளி மணவாளப் ெப மாேள' [313,314] 
என் ம், 'வள்ளிக்கு ேவைட ெகாண்ட ெப மாேள' (வள்ளி மாைன அைடய ேவட்ைட 
யா ய ெப மாேள' (315-316) என் ம், 'வள்ளிக்கு வாய்த்த ெப மாேள' [317-319], 
'வள்ளி மைல ெசன்  வள்ளிைய மணந்த ெப மாேள' என் ம் (320) வாழ்த்திப் 
பணிந்தார். தி வலம் என் ம் தலத் க்கு அ கில் உள்ள தலம் வள்ளிமைல என்பைதக் 



 118

காட்ட 'வல்ல கா' [314] என் ம், 'வல்ைலக் குமார' (316) என் ம் வாழ்த்தினார். 
'அல்லசல்' என் ம் 320 - ஆம் பதிகத்தில் -- 
 
        'கல்லசல மங்ைக எல்ைலயில் விாிந்த 
        கல்வி கைர கண்ட லேவாேன' - என்றார், 
        (கல் - அசலம். மங்ைக - இமயமைல மங்ைக - பார்வதி) 
 
        பார்வதி எல்ைல மட் ம் எட் ன கல்விவிஷயம் அதன் வரலா :- 
 
        ஒ  ைற சகல கைலக ம் வல்லவர் யார் என்  ேதவர், தியவர்க க்குள் ஒ  
ேகள்வி நிகழ்ந்த . யாவ ம் ஔைவப் பிராட் யாேர சகல கைலக ம் வல்லவர் எனத் 
தீர்மானித்  வித்யாதாம் லத்ைத ஔைவயாாிடம் அளிக்க, ஔைவயார் எனக்கு இைத 
வாங்கும் தகுதியில்ைல, ஐந்திர வியாகரணம் இயற்றி ள்ள இந்திரேன இதற்குத் தக்க 
பாத்திரன் என்ன, இந்திரைன அவர்கள் அ த்த ெபா , இந்திரன் அகத்திய நிவேர 
இத்தாம் லத்ைதப் ெப தற்கு உாியவர் என, யாவ ம் அகத்தியைர அண் ய ெபா , 
அம் நிவர் சரஸ்வதி ேதவிேய இப் பாிைசப் ெப தற்கு உாியவள் என, அவர்கள் 
கைலமகைள அ கக் கைலமகள் நான் கற்ற  ைகம்மண் அள , நான் கல்லா  எஞ்சி 
நிற்ப  உலகள , இப்பாிசுக்கு நான் சற் ம் தகுதி யில்லாதவள் - ேதவி - ராஜ 
ராேஜஸ்வாி - வாகீசுாியாம் உமா ேதவிேய இப் பாிைச வாங்குவதற்கு ேயாக்யைத 
உைடயவள்: அங்கு ெசல் ங்கள் என, அவர்கள் அங்ஙனேம ெசன்  ேதவிைய 
வணங்கித் தாம் லத்ைத நீட்டத், ேதவி ' என் தல்வன் த் க் குமரன் ஒ வேன 
சகலகலா வல்லவன். இந்தப் ெப ைம அவற்ேக உாிய . அவனிடம் ெசல் ங்கள்' 
எனத் ேதவர்க ம் நிவர்க ம் கந்த ரம் ெசன்  க ேவைளத் தாிசித்  வணங்கி 
விஷயங்கைள விண்ணப்பித் த் தாம் லத்ைத அளிக்க, எம்ெப மான் ன்னைக த் , 
'இந்த வாிைசைய ஏற் க் ெகாள்ேவாம்' எனக் கூறி அவ்வித்யா தாம் லத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாண்டார் என்ப  சாித்திரம். இச்சாித்திரத்ைதக் கல்லசல மங்ைக = பார்வதி, 
 எல்ைலயில் = வைரக்கும், விாிந்த - ேமேல ெசன்ற (விவாதத்தில்) 'கல்வி கைர கண்ட 

லேவான்'- என் ம் ெப ம்பட்டம் வாய்க்கப் ெபற்ற லேவாேன' - எனக் கூறிக் 
குறித்  அ ணகிாியார் ஆண்டவைனப் கழ்ந்தார். இதனால் 'சகல கலாவல்லப 

ர்த்தி' என கேவ க்கு ஒ  ெபயர் வந்த . 
 
        319 - ஆம் பாடலாகிய 'ககன ம்' என் ம் தி ப் கழ் 173, 476 பதிகங்கள் 
ேபாலக் 'கரந் ைற ெசய் க்கு' ஓர் உதாரணமாம். அத்தி ப் க ள் ஒ  குட்  
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தி ப் கழ் அைமந் ள்ள . அதன் விளக்கத்ைத எந்ைதயார் தி ப் கழ்ப் பதிப்பிற் 
காணலாம். 
 
        சுவாமிகள் வள்ளிமைலையத் தாிசித்  ேநேர (189) தி த்தணிைகக்கு (249-312) 
வந்தார். 
 
        தி த்தணிைகத் தாிசனம். 
 
        தணிைகமைல யழைகப் [1] பார்த்தார். 'அழகு தி த்தணி மைலயில் ந த்த ள் 
ெப மாேள' (285) - எனப் பா னார்; 
        தணிைக ஆண்டவர் அழைகப் பார்த்தார் - 'தணிமைல அப்பேன அழகிய 
ெப மாேள (279), தணிைக மாமைல மணி  அழகியல் ெப மாேள (282), 
தணிைகயில் இைணயி  (289) -- எனத் தித்தார். எங்கள் பிராைன இந்நாள் கா ம் 
வந்  வணங்கா  ேபாேனேன என வ ந்தினார். ' கா! பிரமன் 
ேநர்ைம ள்ளவனாயிற்ேற! அவ க்கு நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன். உன  
தணைடயந் தாள்கைளச் சூடாத ெசன்னிைய ம், நாடாத கண்ைண ம் பாடாத  
நாைவ ம் எனக்ெகன்ேற ெதாிந்  அைமத்தனேன' - என நிைனந்  வ ந்தி - (கந். 
அலங். 76) 
 
            "ேகாடாத ேவத க் கியான்ெசய்த குற்றெமன் குன்ெறறிந்த 
            தடாள ேனெதன் தணிைகக் குமரநின் தண்ைடயந்தாள் 
            சூடாத ெசன்னி ம் நாடாத கண் ம் ெதாழாதைக ம் 
            பாடாத நா ம் எனக்ேக ெதாிந்  பைடத்தனேன" 
 
        எனப்பா  உ கினர். 
        ---------- 
        1. ' வியில் அழகிய ெச த்தணி' தி வகுப்  -- (ேவ ச்சிகாவலன் வகுப் ): "ஏரணி 
ெச த்தணி" ஏர் - அழகு (ேவைளக்காரன் வகுப் ). 
 
        இங்ஙனம் பா ப் பலநாள் தி த்தணிைகயில் தங்கியி ந்  ஆண்டவைனப் 
பணிந்  ேபாற்றினர். சிதம்பரத் க்கு (65 பாடல்கள்); அ த்தப யாக அதிக 
பாட ள்ள தலம் தி த்தணிைக (64 பாடல்கள்); 127- ஆம் தி ப் கழ் 'தைகைமத்' 
என்பதன் பாடேபதமான- 'பழனப் ெபாழில் சுற்  ெபாற்றணிைகப் பதியிற் குமரத் 
ெப மாேள' என்பைத ம், 791-ஆம் தி ப் கழ் "அ க்கி ெமத்ெதன" என்பதின் 
பாடேபதமான "தி த்தணிப் பதிப்ெப மாேள" என்பைத ம் தணிைகப் பாடல்களாகக் 
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ெகாண் டால் தி த்தணிைகப் பாடல்கள் 66 ஆகும். இனித் தி த் தணிைகப் 
பாடல்களால் விளங்குவன இைவெயனக் கூ ேவாம்: 
 
        தணிைகத் தலத்ைதக் குறிப்பன: 
 
        தணிைகமா நகர்-(1) க நீர், நீேலாற்பலம், என் ம் மலர்கின்ற சுைனயின் 
சிறப்ைப உைடய . (252, 269, 272, 274, 278, 283, 284, 287, 291, 295, 309, 310, 
1181). (2) பல திைசயி ள்ளா ம் நா  ெந ங்கி வ ம் (சரவணப் ெபாய்ைக) என் ம் 
தி க்குளத்ைத உைடய  (258). (3) தமிழ்ப் பாைக்ஷ வழங்கும் ப்ரேதசத் க்கு வட 
எல்ைலயாக விளங்குவ  (255, 257, 301). (4) க ேவளின் தி ப் கைழ ஓ ங் 
க த்தினர் ேச ம் பதி (259). (5) உத்தம சிவன யார்கள், நிக் கணத்தவர் இைமயவர், 
ஐந்  தைல நாகம் வழிப ம் தலம் (266, 303, 307). (6) மாதர்க ம் வியக்கத் தக்க 
உண்ைமப் ெப ந் தவசினர் வா ம்பதி (277). (7) மைற ழங்கு மாநகர் (291). (8) 
சிவேலாகம் எனப் பாராட்டப்ப ம் திவ்ய ேக்ஷத்திரம் (293). (9) எத்திக்கி ம் கழப் 
ப வதான பிரபல ஸ்தலம் (297, 306). (10) ரத் ெதா வார் விைன சிந்தி ம் 
மஹாேக்ஷத்திரம். (311). (11) கேவள் என் ம் அகலா  ற்றி க்கும் அ ைமப் 
பதி (312) (12) வள்ளிப் பிராட் ைய மயக்கி அைணத்த பின்  க ேவள் 
அவ்வம்ைமயா டன் மகிழ்ச்சி ற்  வந்  அமர்ந் ள்ள மங்கல நகரம் (268, 296). (13) 
வள்ளி ேதவேசனா சேமதராய்ப் ெப மான் க யாண ேகாலமாய் அம ம் இடம் (267, 
270, 285, 293). (14) தம  தந்ைதயாகிய சிவபிரான் தம  கழைலத் தியானிக்க 
அவ க்குச் (சுவாமி மைலயிற் ேபால) சுவாமி நாதனாய் க பிரான் உபேதசித்த 
உயர் பதி (251, 300, 306). (15) கடல் சூழ்ந்த இப் மண்டலத் க்கு உயிர் ஸ்தானம்-
ந ஸ்தானம் "திைரக் கடல் சூ ம் விக்குயிராகுந் தி த்தணி" (258) " வி ன வினில் 

 தணிமைல" (260). = மி. 
 
        தணிைக நாயகைரக் குறிப்பன 
 
        தணிைக நாயகர் (1) தமிழ்ப்பாவினால் ஏத் ம் அ யார்க க்கு எளியர் (264, 265). 
(2) வ ம் வந்  ெதா கின்ற ர்த்தி (261). (3) பவேராக வயித்த நாதப் ெப மாள் 
(293). 
 
        பாடற் குறிப் கள் 
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        i) 285, 288 பாடல்கள்:-சிவபிரான் திாி ரத்ைதச் சிாித்  எாித்தனர், என்ப ம், 
மன்மதைன விழித்  எாித்தனர் என்ப ம் ராணம். ஆனால் திாி ரத்ைத விழித்  
எாித்தார் (அாிய திாிப் ரம் எாிய விழித்தவன் (தி ப் 285)) என் ம், மன்மதைனச் 
சிாித்  எாித்தார் (மாேரான் இறக்க நைக (த்த) தாதா (தி ப் 288) என் ம் 
அ ணகிாியார் மாற்றிக் கூ வர். இதற்கு ஆதாரம் ேதவாரத்தில் உள்ள . திாி ரம்:-
"வா ய ரத்திலவர் ேவவ விழி ெசய்த ஒ த்தர்" சம். ேதவா (170-3 (ப ர்)). 
 
        மன்மதன்:- "ெகாம் நல் ேவனிலவைனக் குைழய வல் ெசய்தா ம்" 
அப்.ேதவா. 4-4 (ஆ ர்). 
 
        ii) 271-ஆம் பாட ல் "இ ப்பவல் தி ப் கழ்" என்ப  தி ப் கழின் உரத்ைத 
(ெப  வன்ைமைய)க் காட் ம். அவ்வன்ைமையச் "சினத்தவர் க்கும்" என் ம் 263-
ஆம் பாட ற் காண்க. தி ப் கழ் இ ப்பவல்-இ ம்  அவல். அவல்ேபால 
உண்ணலாம்; உண்டபின் "உண்ட ெநஞ்சறி ேதைனக் (46) காணலாம்; இ ம்  ேபால 
உரம் (மேனாதிடம்) ெபறலாம்; "மரண பிரமாதம் நமக்கில்ைலயாம்" , "அந்தகா 
வந் பார் சற்ெறன் ைகக்கிட்டேவ"- எனக்கூ ம் திடம். "இ ப்பவல் தி ப் கழ்" 
என்பதற்கு "இ க்கன தி ப் கழ்" என்  ஒ  பாடேபதம் கிைடத்த . 
இ க்கு= க்ேவதம், அன்ன (ேபான்ற) - தி ப் கழ் எனப்ெபா ள்ப ம். இப்பாட ன் 
ஈற்ற க்குள்ள பாடேபதங்கைள பக்கம் 36, 71-ல் காண்க. 
 
        iii) 289-ஆம் பாடல்- இ  ஓர் அ ைமயான பாடல், வள்ளியம்ைமயின் அழகின் 
வர்ணைன ம், அந்த அழகில் ஈ பட்  கபிரான் மடெல திய ேசதி ம் அழகாகக் 
கூறப்பட் ள. தி வ  தீைக்ஷைய ம் அாிய உபேதசத்ைத ம் ஆண்டவன் 
தமக்க ளிய தி வ ட்ேபற்ைற எ த் க் கூறி, இைறவைனத் "தணிைகயில் 
இைணயி " என ெவகு அ ைம டன் பாராட் ச் சுவாமிகள் இந்தப்பாட ல் நன்றி 
கூறி ள்ளார். இப்பாட ல் சஞ்சாீகாிகரம்-சஞ்சாீகம்- வண் ; சிந் வாரம்-ெநாச்சி; 
இதழி-ெகான்ைற; இந்தளாம் த வசனம்-இந்தளப்பண் (நாதநாமக்ாிைய ராகம்) 
ேபான்ற அமி த வசனம். ரஞ்சிதாம் த வசனம் என்றார் பிறிேதாாிடத்  (தி ப்.79) 
 
        தணிைகயில் நிர்த்த தாிசனம் காணப் ெபற்ற . 
 
        (iv) இத்தலத்தில் அ ணகிாியார்க்கு கபிரான் தம  ேதவிமார்க டன் 
மயில்மீ  நிர்த்த தாிசனத்ைதத் 
        தந்த ளினார். இ , 
 



 122

            "விண் அமரர் ெகா த்தி ம் அாிைவ குறத்திெயா 
            டழகு தி த்தணி மைலயில் ந த்த ள் ெப மாேள (285) 
 
            "தணிைகமைல தனில் மயி ல் நிர்த்தத்தில் நிற்கவல ெப மாேள" (308) 
            (தணிைகமைலயி லாியெதா  நிர்த்தத்தில் நிற்கவல ெப  மாேள -என் ம் 
பாடம்.) 
 
        - எனவ ம் அ ைம அ களால் விளங்குகின்ற . 
 
        (v) அறிைவ அறி ம் தத் வத்ைத ம் அபாிமித வித்ைதகைள ம் 
அ ணகிாியார்க்கு அ கப்ெப மான் அ ளிய தலங்கள் ஐய்தினிெலான்  
தி த்தணிைக. 'அழகிய ெச த்தணியில் அறிைவ அறிதத் வ ம் அபாிமித 
வித்ைதக ம் அறிெயன...வாழ்வித்த ேவதிய ம், ேவ ச்சிகாவலேன' (பக்கம் 38, 57 
பார்க்க). 
 
        (vi) ஐந்  வ டங்க க்கு ன்  சுவாமிகள் "தி ப் கழ் ஓ ங் க த்தினர் 
ேச ம் தி த்தணி (259) என்றதன் உண்ைமைய இப்ேபா  தி த்தணிைகயில் வ டம் 
ேதா ங் காண்கின்ேறாம். என  தைமயனார் வ.சு. சண் கம் பிள்ைள அவர்கள் 
1912௵ தல் ஜனவாி தல் ேததி ேதா ம் தணிைக நாயகைரத் தாிசித்  அ ட் த்  
வந்த வழக்கத்ைத அவர்கள் லமாய் வள்ளிமைலத் தி ப் கழ் சுவாமி சச்சிதானந்தா 
அவர்கள் 1917 சம்பர் 3 தல் ஆர்வத் டன் ேமற்ெகாண்  1921௵ தல் 
வ டந்ேதா ம் தம  அ யார்க டன் சம்பர் 31 ேததியில் வந்  தி ப் கழ் பா  
அவ்வழக்கத்ைத வி த்தி ெசய்தார். (பக்கம் 75-பார்க்க). இவ்வழக்கம் வ டம் ெசல்லச் 
ெசல்லப் பிரபலம் ஏறி இப்ெபா  ெபாிய உற்சவம் ேபாலப் பலதலத்  அன்பர்தம் 
ெப ந்திரட் கூட்ட டன் நைடெப கின்ற . வ ஷ இ தி நாளில் ( சம்பர் 31௳) 
இர  தணிைகயில் ஒன்  கூ  நைடெப ம் தி ப் கழ்ப் பஜைனக்காட்சி "சிவ 
ேலாகம் எனப் பாிேவ " தி த்தணிைகைய உண்ைமயாகேவ சிவேலாகெமனப் 
ெபா யச் ெசய்கின்ற . 
 
        (vii) தி த்தணிைகக்கு உாிய "இ ம ேராக" என் ம் (260) பாடல் எவ்வித 
ேநா ம் நம்ைமப் பீ யாதி ப்பதற்கும், விைனக்கீடான ேநாய்வந்தால் அந்ேநாயின் 
ெகா ைமையத் தணிப்பதற்கும் சிறந்த "மந்திரத் தி ப் கழாம்" என்ப  பக்தர்கள் 
இன் ம் அ பவத்திற் கண்டெதா  காட்சியாகும். 
 
        (viii) "சினத்தவர் க்கும்" என் ம் 263-ஆம் பாடல் தி ப் கழின் 
(அ க்குண் க்கு ேமலான) ேபராற்றைல விளக்குவதாம். நிைனத்த காாியம் 
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அ கூலமாகி ஒ  காாியத்தில் ெவற்றிெபற ேவண் ெமன்  வி ம்பினால் இப்பாடற் 
பாராயணம் அதற்குச் சிறந்தெதா  தந்திரப் பாடலாகும். ஆகேவ இ  ஒ  " ரஜயத் 
தி ப் கழாம்"; ேம ம், தி ப் கழில் ெமய்யான பத்தி ள்ள உண்ைம அ யார்க க்கு 
இடர் ெசய்ேவா க்குத் தி ப் கேழ ெந ப்பாய் அழி  கூட்  ைவக்கும் என்ப ம் 
இப்பாடலால் ெதளி றத் ெதாிகின்ற . இதைனச் "ெசாலற்காிய தி ப் கைழ 
உைரத்தவைர அ த்த பைக அ த்ெதறிய உ க்கி எ ம், அறத்ைத நிைல கா ம்" 
என் ம் ேவல்வகுப் ம் வ த் ம்; பின் ம், 'சினத்தவர் க்கும்' என் ம் 
பதிகத்தில் தல் நான்க யில் அ ய ரல்லாதார்க்குத் தழலாக ம் உண்ைம அ யார்க்கு 
நிழலாக ம் தி ப் கழ் உத ெமன்  ெசான்னதற்கு ஆதாரமாகப் பின் நால யில் -
அ யரல்லாத சூரர்கள் எாிபட்டழிந்த ம், ெமய்ய ைம ண்ட வள்ளியம்ைம 
சுகப்பட்  வாழ்வ ம் எ த் க்காட்டப் பட்டன. இந்தப் பாடல் இவ்வா  தி ப் கழின் 
பிரபாவத்ைதக் காரணம் காட்  விளக்கும் ெப ைம வாய்ந் ள தாதலால் கன் 
அ யார்கள் தி ப் கழ்ப் பாராயணத்தின் ெபா  (வள்ளியம்ைம ேபால) அைசவற்ற 
உண்ைமப் பத்திையச் ெச த்தி, ஒ க்கந் தவறா  திக்கேவண் ம் என்ப ம், 
அங்ஙனம் தி ப் கழ்ப் பாராயண நியமங்ெகாண்டவர்க க்கு அ ள் கூ ம், பைக 
ஒழி ம், சகல சித்தி ங்ைககூ ம் என்ப  சத்தியம் என்ப ம் நன்கு லப்ப த்தப் 
ப கின்றன. 
        ---------------------- 
 

21. ெவள்ளி கர தல்  ைசலம் வைரயில் (4 தலங்கள்: 190-193) 
 
        இங்ஙனம் தணிைகயிற் பன்னாளி ந்த பின்னர் ஒ  நாள் "தணி ைக நாயகா! நீ 
தி வ  தீைக்ஷ ெசய்த ேபர ைளக் கனவி ம் மறேவன் நனவி ம் மறேவன்" 
[தணிைகயில் இைணயி ...பத க மலர் தந்த ேபர ள் கனவி  நனவி  மறேவேன- 
289] எனக்கூறி ஆண்டவைன வாழ்த்தித் தணிைகயினின் ம் றப்பட் , [190] ெவள்ளி 
கரம் [660-668] என் ம் தலத் க்கு வந்தார். "என  ஊராகிய தி த்தணி உன  
ஊராகிய வள்ளி மைலயினின் ம் காதம், காதம், அைரக்காதம் (10+10+5)= (25 ைமல்) 
தான் என வள்ளிப் பிராட் யிடம் ெசால்  அந்த அம்ைமயார் மீ  "மால்ெகாண்ட 
எம்பிராேன" என ம், "கண்ணப்பர் எச்சிைல உண்ட சிவனளித்த குமரேன" என ம் 
"என் ம் இைளேயாேன" என ம், "மைலகிழேவாேன" என ம் நாள்ேதா ம் நாம் 
கூறினால் றாயிரக் [லக்ஷக்] கணக்கான நம  பிறவி ஒழி ம்" எனப்ெபா ள் த ம் 
"வதன சேரா க" என் ம் மிக அ ைமயான பாடைல [668]க் கலைவச் சந்தத்திற் 
பா ம்; மயில், கடம் , சி வாள், ேவல், தி க ச கம், ேசவற்ெகா  இைவகைளப் 
பரவித் திைனப் னங் காத்த வஞ்சியின் கணவா- எனத் தித்தால் தான் கேவளின் 
ெபாற்பதங்கைளப் ெபறலாகும்- என் ம் உபேதசத்ைத எ த் ைரlத் ம் (661); 
'ெமய்யர் ெமய்ய! ெபாய்யர் ெபாய்ய!' என ஆண்டவைன வாழ்த்தி ம் [665] பா னர். 
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        ெவள்ளிகரத் த் தி ப் கழ் ஒன்ப ம் 'தய்ய' சந்தங் கலந்தனவாய்ச் ெசால்லழகும் 
ெபா ளழகும் நிரம்பி நவரத்னங்கள் ேபால விளங்கி "நவரத்னத் தி ப் கழ்" எ ம் 
ப ப் ெபா கின்றன. ெவள்ளி கரத்ைத விட் ச் சுவாமிகள் [191] தி ேவங்கடம், 
வடமைல என வழங்கும் தி ப்பதிையச் (245-248, 1305*, 1306*) ேசர்ந்தார். சுவாமிகள் 
தி ப்பதிக்குச் ெசன்ற காலத்தில் கர் ஆலயத் டன் 'வடேவங்கடத்தில்' தி மால் 
ஆலய ம் இ ந்த . இ  [49] தி வாஞ்சியத் த் தி ப் கழில் [816] 
        ------------- 
        * தி ப் கழ் தற் பாகத்தில் அ பந்தம் பார்க்க. 
 
            "பாண்டவர்க்கு வரதன், ைம உ ேவான், பிரசித்த 
            ெந யவன் -ாிஷிேகசன், உலகீன்ற பச்ைச உைமய[ண்] 
            ணன், வடேவங்கடத்தில் உைறபவன், உயர்சார்ங்க, கட்க, 
            கரதலன்"  
        என வ வதால் ெதாிகின்ற . 
 
        ஒ  காலத்தில் கபிரான் பார்வதி ேதவி டன் னிந்  பிலத்தின் வழிேய வந்  
ஒ  குைக வழியாகத் தி ேவங்கடத் க்கு வந்த சாிதத்ைதத் தி ேவங்கடத் ப் 
பதிகத்தில், "குைக வழி வந்த மைலச்சிகர வடமைல நின்ற ெப மாேள" --என் ம் 
அ யிற் குறித் ள்ளார். எந்ைதயார் பதிப்பில், 245-ஆம் பாட் ன் கீேழ குறித் ள 
"அண்ட மன் யிர்" என் ம் கந்த ராணச் ெசய் ைள ம் பார்க்க ம். ேம ம் 
ேவங்கட மாமைலயில் உைற ம் ெப மாளின் [நம  காின்] அ யார்க்குத ம் 
ெப ங்க ைணைய-- 
 
            "ேவண் ய ேபாத யர் ேவண் ய ேபாகம  
            ேவண்ட ெவறா த  ெப மாேள" [246, 247] 
 
        என் ம் அ ைம அ யால் ஒ  பாட க்கு இ  பாடல் யாக த்  உலகுக்கு 
எ த் க் காட்  ள்ளார். அந்த வாக்கின் உண்ைம 'ேவங்கேடசப் ெப மாள்' என் ம் 
தி நாம ைடய ர்த்தியின் லம் இன் ம் ப்ரத்யக்ஷமாகக் காண்கின்ேறாம். 
உள்ளைத உள்ளப ேய எ த் க் காட் ம் திறத்ைத-இ மல் ேநாைய "எ ம்  கு க்கி 
வி ம் இ மல்" என் ம் ெசாற்ெறாடாிற்-காணலாகும் [245]. 
 
        தி ேவங்கடத்தினின் ம் [192] தி க்காளத்திக்கு [587-589] வந்  ெதன் 
கயிலாயம் என அைதப் ேபாற்றி, நரசிம்மத்ைத அடக்கிய ரபத்திரர் சூாியைனக் 
க ந்த விைன ஒழியத் தவஞ் ெசய்த தானம் இ  எனப் ெபா ள் ப கின்ற சாித்திரம் 
ஒன்ைற ங் குறித்தனர் (589). இச்சாித்திரத்தின் விவரம் இன்னெதன விளங்கவில்ைல. 
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பின் , காளத்திைய விட்  வடக்ேக ெவகு ரஞ் ெசன்  [193] தி ப் ப ப்பதம் 
எனப்ப ம் ைசலம் [244] என் ம் மஹா ேக்ஷத்திரத்ைத அைடந்  அ  காடடர்ந்த 
மைலப் ப்ரேதசம் என்பைதப் "பி ெயா  களி கள் நைடயிட கைலதிரள் பிைணயமர் 
தி மைல" எனப் பா  விளக்கினார். 
        ----------------------------------------------------------- 
        

22. வட இந்தியா: (6 தலங்கள்: 194-199) 
 
        ைசலத்தினின் ம் றப்பட் த் "தனித்  வழி நடக்கும் என  இடத் ம் ஒ  
வலத் ம் இ  றத் ம் அ கு அ த்  இர  பகல் ைணயதாகும். தி த்தணியில் 
        உதித்த ம் ஒ த்தன் மைல வி த்தன் என ள்ளத்தில் உைற க த்தன் மயில் 
நடத்  குகன் ேவேல" -[ேவல வகுப் ] என்பேத ஜபமாகக் ெகாண்  சடதிைச ேநாக்கிக் 
கா , மைல, ஆ கள் தாண் ச் ெசன்  [194] காசிைய [655-657] அைடந் , "காசியிற் 
பிரதாபமா ைற ெப  ெப மாேள" என் ம், 'கங்ைகப் பதிநதி காசி', 'காசி கங்ைக' 
என் ம் ேபாற்றி, [195] ஹாித் வார் என்கின்ற மாயா ாி [658]ையத் தாிசித் ப், 
பஞ்சாப் மாகாணத்திற் சரஸ்வதி நதிக் கைரயில் உள்ள [196] வயிரவி வனத்  [659] 
வ ேவலைன வாழ்த்திச், ெசல் தற்காிய [197] தி க்கயிைலைய ம் [238-243] 

ரத்ேத நின்  ெதா , சீவன் சிவச் ெசா பம் என்பைத விளக்கி ம் [239],  
சம்பந்தப்ெப மாைனப்ேபால அமிர்த கவிபாட அ ைமக்கும் அ ள ேவண் ம்[1]' 

க யில் வித்தகர், ேபால அமிர்த கவித் ெதாைட பாட அ ைம தனக் க ள்வாேய' 
(242) எனப் பிரார்த்தித் ம் பாடல்கள் பா னர். 
        -------------- 
        [1]. க யில் வித்தகர் = சம்பந்தர். 
 
         சம்பந்தப் ெப மான  தி வ ள் கூ ன ேபற்றினால்தான், அ ணகிாியார் 
அமிர்த கவித் ெதாைட பா னர்; சந்தப்பாவில் தைலைம வாய்ந்த திறத்தினராயினர். 

 சம்பந்தர் தாம் அ ளிய பாடல் ஒன்றில் தம்ைமச் "சந்த ெமல்லாம் அ ச்சாத்த வல்ல 
மைறஞான சம்பந்தன்" (III-8-11) என்றார். அவைரப் ேபாலேவ ெசால்லாட்சி, 
ெபா ளாட்சி, ெசாற்சந்தம் நிரம் ம்ப ப் பாட ேவன் ம் என்ப  அ ணகிாியாாின் 
ேபராைச. சம்பந்தப் ெப மா ம் சுவாமிக க்குகு் கனவிேலா நனவிேலா ேபர ள் 

ாிந்தி க்க ேவண் ம்; ஆதலால் தான் தி ப் கழி ம் கந்தரந்தாதியி ம்  சம்பந்தப் 
ெப மான  ைலகைள ம், ெப ைமகைள ம், தி வ ட் றத்ைத ம் மனதார 
வாயாரச் சுவாமிகள் பல பாடல்களில் எ த்ெத த் ைரத் ்ளார். இ  மட் மல்ல; 
கந்தரந்தாதி 29-ஆம் ெசய் ளில் சம்பந்தப் ெப மாைன யன்றி ேவ  ெதய்வேம 



 126

இல்ைல என் ம் திடம்பட உைரத்தனர். இதைன ேமேல கந்தரந்தாதி ஆராய்ச்சிப் 
பகுதியிற் காணலாகும். 
 
        பின்னர்த் ெதற்ேக தி ம்பி (197ஏ)[1] ெஜகந்நாதம், (198) விசுைவ 
(விசாகப்பட் னம் 995) ஆதிய தலங்கைளத் தாிசித் த் (189) தி த்தணிைகக்கு வந்  
' கா! நீ மகி ம்ப  நான் இத்தலத்திேலேய தவநிைலயி ந்  உனக்கு 
அ ைமப்பணி ெசய் ம் பாக்கியம் எனக்குக் கிைடக்கும் ப  நீ கண் பார்த்த ள 
ேவண் ம் -- 
 
            "தி த்தணி யி க்கும் ெப மாேள! உன  சித்தங் களிகூரத் 
            தவக்கடல் குளித்திங் குனக்க ைம ற் ன் 
            தலத்தினி க்கும் ப  பாராய்" (262) 
 
        எனப் பிரார்த்தித்தனர். இந்தப் பிரார்த்தைனைய 'அ யவாிச்ைசயில் எைவ எைவ 

ற்றன அைவ த வித்த ள் ெப மாள்' எவ்வா   ெசய்தனர் என்ப  பின்னர் 
விளங்கும். பின்  தணிைகயினின் ம் நீங்கித் தம்ைம கேவள் ஆட்ெகாண்ட 
இடமாம் தி வண்ணாமைலக்கு வழி நடந்தனர். வழியில் ஆரணித் தா க்காவில் 
உள்ள த் ைரச் ேசர்ந்தார். அண்ணாமைலயாைர ஆத்மார்த்த ர்த்தியாகக் ெகாண்  
நியமந்தவறா  ைஜ ெசய்  வந்தவ ம் அமணர் குலத்ைதக் கண் த்தவ ம், அாிய 
தவராஜ ராஜராக விளங்கினவ ம், ெப ம் கழ்ப்ெபற்ற வ மான, "ேசாமநாதன்" 
என்பவர்[2] த் ாில் தமக் குாிய ஒ  மடத்தில் உள்ள க ேவைள வழிபட்  
வந்தார். 
        -------------------------- 
        [1]. ெஜகந்நாதம் -ைவப் த்தலம் 1304. 
        [2]. த் ாில் உள்ள சிவாலயத் தி மதி ற் கா ம் சாசனம் ஒன்  (கி.பி. 1370) 
அம்ைமயப்பரான ேசாமநாத ஜீயர்க்கு இப் த் ர்க் ேகாயி ம் மட ம் உாிைமயாக 
உதவப் பட்டனவாகத் ெதாிவிக்கின்ற . (சாசனத்தமிழ்க் கவி சாிதம் --பக்கம் 125--126). 
 
        (199) இந்த ேசாமநாத மடத்தி ந்த க ேவைள ம் நம  சுவாமிகள் பா , 

க நாயனாாின் ைஜத்திறத்ைத  சம்பந்தப் ெப மான் தம  பதிகத்திற் 
சிறப்பித்த  ேபாலச், ேசாமநாதர  பத்திைய ம் தவப் பண்ைப ம்-- 
 
            "அாிைவ ஒ  பாகமான அ ணகிாி நாதா ைஜ 
                  அைட  தவ றா ேப ம் அறிவாளன் 
            அமணர் குல காலனாகும் அாியதவ ராஜ ராஜன் 
                  அவனி கழ் ேசாம நாதன் மடேம ம் க! (828) 
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        எனச் சிறப்பித் ப் பா னார். ஓேரட் ப் பிரதியில்- 
 
        "அமணர் குல காலன் ேமகம் அைனயகவி ராஜராஜன்" 
 
        என் ம் "ேசாமநாதன் மனேம  க" என் ம் பாட ேபதங்கள் காணப்பட்டன. 
இப்பதிகத்தின் ஈற்ற யாகிய 
 
        "ெமாழி ம் அ யார்கள் ேகா  குைற க தினா ம் ேவ  
        னிய அறியாத ேதவர் ெப மாேள"-- 
 
        என்ப  கபிரான  தண்ணிய க ைணையக் காட் கின்ற ம் மனப்பாடஞ் 
ெசய்யத் தக்க  மான அ ைமயான வாக்கியமாகும். 
 
        த் ாினின் ம் சுவாமிகள் றப்பட் , வடநாட் [1] யாத்திைரைய த் த், 
தம  ெசாந்த ஊராகிய தி வண்ணாமைல வந்  ேசர்ந்தார். 
        -------------------- 
        [1]. (199A) ெசம்ேப , (199B) ெதன்றைல, (199C) சிவைதப்பதி, (199D) சி கூர் 
என் ம் (இடம் விளங்காத) தலங்க ம் சுவாமிகள் தாிசித்தனவாம். 370, 375, 347, 605 
எண் ள்ள பாடல்கைள ம் பாட ேபதங்கைள ம் காண்க. 
        -------------- 
 
        IX. தி வண்ணாமைலயில் வாசம் 
 
        [ெதாைக ேக்ஷத்திரப் பாடல்கள்; ஆ  தி ப்பதி (449-450), குன்  ேதாறாடல் 
(233-237), ேக்ஷத்திரக் ேகாைவ (1304); ெபா ப்பாடல்கள் (1,996-1303*1307)- ஆக 
318 பாடல்கள் பா ன .] 
        * தி ப் கழ் தற் பாகம் அ பந்தம் பார்க்க. ெதாைக ேக்ஷத்திரங்க ள் ஏ  
தி ப்பதி-சப்தஸ்தான ேக்ஷத்திரப்பதிகம் ன்னேர கூறப்பட்ட . [தலம் 70A, பக்கம் 
50 பார்க்க] 
 
        தி வண்ணாமைல வந்த ம் தமக்கு உகந்த நண்பனாகிய பிர டேதவ ராஜைனக் 
கண்டார். பாணா  ேபான ெபா ைளக் கண்ட  ேபால அரசன் இவைரக் கண்  
மகிழ்ந்  குலவிப் ேபசிக் களித்தான். இமய மைல தல் கதிர்காமம் வைரயி ம் தலம் 
தலமாய்ச் ெசன்  ஆங்காங்குள்ள ேகாயில்களி ம், ேகா ரங்களி ம்.மடங்களி ம், 
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மார்க்கங்களி ம், ெத வி ம் உள்ள கர் தி ைவப் ேபாற்றின  ேபாதா ெதன் 
அ ண கிாியார் தி வண்ணாமைல வந்  ேசர்ந்த பிறகு உலகில் உள்ள கர் 
ஆலயம் ஒன்  கூட வி படக் கூடாெதன் ம் க த் டன்--- ெதாைகத் தலங்களாக 
ஒ  ேசரச் சில பதிகங்கைள இ ந்த இடத்ேத பா னர். அைவதாம்:-- 
 
        (1) ஆ  தி ப்பதி (449--450) ஆ பைட கைள ம் ஒன்  ேசர்த்  
'அ பதிநிைல ேமவிய ெப மாேள' என் ம்'ஆ  தி ப்பதியில் வளர் ெப மாேள ' 
என் ம் பா னர். கந்தரந்தாதிையப் பற்றிக் கீேழ எ தி ள்ள ஆராய்ச்சியிற் கண்டப  
"பைட " என்ப  இந்த ஆ  தி ப்பதிகைளக் குறிக்க வந்த பிற்கால ஆட்சி. 
தி ப் கழாதிய ல்களில் ஆ  பைட  என்  கூறப்படவில்ைல. ஆ  தி ப்பதி 
என்ேற அ ணகிாியா ம் குமர கு பர சுவாமிக ம் கூறி ள்ளார்கள். ஆதலால், 
தி  
        காற் ப் பைடயிற் ெசால்லப்பட்ட ஆ  கள் என்ப  ம விப்ேபச்சு வழக்கில் 
ஆற் ப்பைட கள் என ஆகிப் பின்  பைட , ஆ பைட  எனப்ேபச்சு 
வழக்கி ம் ல்களி ம் வழங்கலாயின--- என்ப  என  ெசாந்த அபிப்பிராயம். நிற்க. 
 
        450-ஆவ  பாட் ல் "நாண மகற்றிய க ைண ாிவாேய" என ேவண் ன  
"நாண  ஒழிந்  நாடவர் பழித் ைர ண வாக" என் ம் தி வாசகத்ைத நிைன 

ட் கின்ற . 'ஆன தி ப்பதிகம் அ ள்' என்ப  ஈசற்கு ஆன ேதவாரம் [ கா! 
உனக்கு ஆன (இஷ்டமான) சந்தப் பதிகங்கைளப் பாட (எனக்கு) அ ளிய 
இைளேயாேன--- என் ம் ெபா ள் காணலாம்.] 
 
        (2) குன்  ேதாறாடல் [233-237] மைலக் ேகாயில்கைள எல்லாம் ஒ  வழியாகக் 
'குன்  ேதாறாடல் ேம  ெப மாேள' என் ம், '[பல குன்றி ம் அமர்ந்த ெப மாேள' 
என் ம், 'பல மைல ைடய ெப மாேள'[ என் ம், 'வ வதாம் மைல யாைவ ம் 
ேமவிய தம்பிராேன' என் ம் ெதாகுத் ப் பா னார்--இப்பாடல்க ள் "தைறயின் 
மா டர்" என் ம் மிக அழகிய அ ைமப் பாட ல் (235) மேனாலயம் ேவண் ம் எனப் 
பிரார்த்தித் ள்ளார். இப் பாட ல் "பறைவயான ெமய்ஞ்ஞானிகள்" என்ப  தம்மிடம் 
பிறர் அ காவண்ணம் தனித்  ெவளிேய திாி ம் ஞானிகைளக் குறிக்கும் ேபா ம். 
"ேசெராணா வைக ெவளிேய திாி  ெமய்ஞ்ஞான ேயாகிகள் " என வ வ ம் இ ேவ. 
(தி ப்741). 236-ஆம் பாடல் '(வஞ்சகேலாப)' என்பதில் கைடெய வள்ளல்களில் 
"பாாி", "காாி" என்பவர்கள் கூறப்பட் ள்ளார்கள். இவர்கள் வரலாற்ைறச் சங்க 

ல்களிற் காணலாம். 234-ஆம் பாட ல் (எ திகழ்) கேவள் த்ர ஜன்மராய் வந்த 
லீைல பாராட்டப்பட் ள . 
 
        (3) ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப் பதிகம் (1304): ேதவாரத்தில் உள்ள ேக்ஷத்திரக் 
ேகாைவப் பதிகங்கள் ேபால அ ணகிாியா ம் "கும்பேகாணேமா டா ர் சிதம்பரம்" 
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என் ம் பதிகம் ஒன்  பா , ஒ  ஆலய ம் விட் ப்ேபாகக் கூடா ெதன் ங் 
க த் டன் அப்பதிகத்தின் ஈற்ற யாக --"உலெகங்கு ேமவிய ேதவாலயந் ெதா  
ெப மாேள" என மிக அ ைமயாக அைமத்  உலகில் உள்ள (சகல மத) 
ேதவாலயங்களி ம் கட  ெளனக்க தி வழிபடப்ப கின்ற எந்த ர்த்தி ம் யான் 
வழிப ம் கேவேள--என் ம் பரமார்த்த உண்ைம விளங்கும்ப  த்தார். 
 
        4) ெபா ப் பதிகங்கள் (1, 996-1303, 1307): பின் ம் ேதவாரத்தில் உள்ள 
ெபா ப் பதிகங்கள் ேபால, எந்தத் தலத்ைத ம் குறிக்கா  எந்தத் தலத் க் 
ேகாயி ம் உள்ள க ர்த்திையப் ேபாற்றிப் பணிய உத ம் ெபா த் தி ப் கழ்ப் 
பாடல்கள் பல பா னர். 
        ----------------------- 
        [1]. சி  பாணாற் ப் பைட, றநா  த ய ல்களிற் காண்க. 
        இப்ெபா  கிைடத்  எங்கள் பதிப்பில் ெவளிவந் ள்ள 1307 பாடல்களில் 
 
            தலப்பாடல்கள்: 
            ஆ  தி ப்பதிக க்கு உாியன ...  451 
            பிற தலங்க க்கு உாியன...  545 
            ேக்ஷத்திரக் ேகாைவ ...  1 
            ெபா ப்பாடல்கள் ....  310 
            ஆக. ...  1307 
 
        இப் ெபா ப்பாடல்களில் உள்ள க்கிய விஷயங்கள் பின் வ வனவாம்: 
 
        1. க ம் வள்ளியம்ைம ம் 
 
        1. வள்ளியம்ைம தவிர ேவ  தஞ்சம் தமக்கு இல்ைல என்  கேவள் தம  
ேவைளையப் (ெபா ைத) அம்ைமயா க் ெகன்ேற ேபாக்கினர் என்ப . (தி ப் 1000) 
 
        2. உன் குைழ ஓைலையத் தா. அந்த ஓைலயில்-உன் கண்கள், தனங்கள் 

த யவற்றால் நான் மனந் தளர்ந்  பாிதாப நிைலயில் உள்ேளன் என்  சாசனம் 
(பத்திரம்) எ தித் த கின்ேறன் என்  வள்ளிப் பிராட் யிடம் கேவள் கூறின : 
(1002) 
 
        3. வள்ளியம்ைமயின் உைறவிடமாம் காட் க்கும் ஓர் அ ைமக் கும்பி  
ேபா ம்ப  வள்ளிபாற் காதல் மயக்கம் ெகாண்டார் கேவள் என்ப . (1151) 
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        4. வள்ளியம்ைமக்கு வழிய ைம யான் என்  க பிரான் ேம மைலயிற் 
சாசனம் (பத்திரம்) எ திைவத்தனர் என்ப . (1199) 
 
        5. திைனப் னத்தில் இைசபா  வள்ளிைய வசியப்ப த்திய . (1024) 
        --- 
        2. தம  சாிதத்ைத விளக்குவன: 
 
        1. "குயவன் சக்கரம் ஒ  சுற்  சுற் ம் ேநரத் க்குள் என்மனம் எ ப  சுற்  
சுற் கின்றேத! நான் சிவபதம் அைட ம் நா ம் உண்ேடா?" என அவர் வ ந் வ . 
(1009) 
 
        2. "மகளிர் கலவியில் இனி வி கி ம் உன் தி வ தான் என் உயிர்க்குத் ைண 
என்  நிைனப்பைத ம் ெமாழிவைத ம் மறேவன்"- என்ற . (1010) 
 
        3. அ யார்க ைடய பாதத்ைதத் ெதாழ வி ம்பின  (1038), (1273). 
 
        4. பிர டேதவ மாராஜன  உள்ளம் ெநகிழ கேவைள மயில் மீ  வ ம்ப  
அைழத்த . (1056); 
 
        5. "என  யா ம் ேவறாகி எவ ம் யா ம் யானாகும்" இதய பாவனா தீதத்ைத 
அைடய வி ம்பின . (1048) 
 
        6. தம்ைம ஒ  "நீர் ஏறாத ேம " என்ற . (1066). 
 
        7. ெபண் கம் பார்த்தி ந்த தம்ைமச் சண் கம் நிைனக்க ைவத்த கன  
க ைணத் திறத்ைதப் பாராட் வ . (1189) 
 
        8. இயற்றமிழிற்  வழியாக கைனப் பாட வி ம்பிய -"இயல் ைமயாகப் 
பாடப் கல்வாேய" (1025) 
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        9. ெக த லாத ஞானம், நல்ல ல்களிற் க த் , பிரபஞ்ச மாையயிற் 
படாதவா  ஆைசக் கடைல ெவன்ற நிைல, வாக்குக்கு எட்டாத ேபாின்பநிைல, எந்தத் 
திக்கில் 
        உள்ளவர்க ம் இ  அற் தம் என வியக்கத் தக்க ேத  தி ப் கழ்ப் பாைவ 
ஓ ம் திறம், யான் என  அற்ற ெப  நிைல, மிகுந்த பிரசித்தி, ெப த்த ெசல்வாக்கு, 
        ம்மலத் க்கும் க்குணத் க்கும் ஈடாய பிறவி அ தல் ஆதிய இத் ைணப் 
ெபாிய பாக்கியங்கைள எல்லாம் எனக்கு அன் டன் அ க்ரகஞ் ெசய்த க ைணைய- 
        கா! நான் மறேவன்" - எனக்கூறி மகிழ்ந்  நன்றி பாராட் தல்- (1132) 
 
        10. இைறவன் இறவாப்பதம்- அ த பதத்ைத தந் த ளினைதப் பாராட் ய  
(1240) 
        ---- 
 
        3. பிற விஷயங்க ம் சில குறிப் க ம். 
 
        1. 1007: "தைச ம் உதிர ம்" இப்பாட ல் நாலாவ  அ - 
 
        "மைறகளின் இ தி ய தியிட அாிய ெப திைய 
        இ ைம ஒ ைமயில் ெப ைமைய ெவளிபட ெமாழிவாேய" 
 
        என்ப  சம்பந்த சுவாமிகள் தி ெவ  கூற்றி க்ைகயில் 
 
        "இ ைமயின் ஒ ைம ம் ஒ ைமயின் ெப ைம ம்** 
        க மல பதிக் க ணியன் அறி ம்"- 
 
        என்ற அ களின் க த்ெதா  இையந்  நிற்ப  அறியத் தக்க . 
 
        2. 1015: "எ ப  வர்க்கக் குரங்கு" -தி ப். 515, 880 பார்க்க (பக்கம் 46). 
 
        3. 1019: i) "நவநாத சித்தர்கள்" -சத்தியநாதர், சேதாக நாதர், ஆதி நாதர், அனாதி 
நாதர், வகுளி நாதர், மதங்க நாதர், மச்ேசந்திர நாதர், கேடந்திர நாதர், ேகாரக்க நாதர்-
எனப் ப்ரதான சித்தர் ஒன்பதின்மர். நவநாத சித்தர்க ம் உன் நட்பிைன வி ம் வார். 
(தா . ெமௗன. 7) 
        ii) கப் பிரமத் க்கு "அறி ம் அறியாைம ம் கடந்த அறிேவ" தி ேமனியாம். 
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        4. 1025" கேவள் சம்பந்தராகத் ேதான்றி மர  நிைலயாகத் ேதவாரம் என் ம் 
"பத்தி மிக இனிய ஞானப் பாடல்" கைளப் பா னர் என்ப . 
 
        5. 1036: கேவளின் தி வ ேய ெசாந்த ஊர், ெபற்ற தாய், சுற்றம் -என்ற  
"ஊர், ெபற்றதாய், சுற்றமா ற்றதாள்". 
 
        6. 1039: அ  3: சுவாசக் கணக்கு: அ  (600)+பதி றழ்  
(10X100=1000)+ பதினி ப   (10X20X100=20000) = 600+1000+20,000= 
21,000. நாழிைக ஒன் க்கு 360; 60 நாழிைகக்கு - 60* 360= 21600, லாதாரம்-
சுவாசம் 600, சுவாதிஷ்டானம், மணி ரகம், அனாகதம்-ஒவ்ெவான் ம் 6000 ஆக- 
3X6000 = 16000; விசுத்தி, ஆக்ைஞ, நாதாந்தம் ஒவ்ெவான் ம் 1000 ஆக -
3X1000=3000; ஆக ெமாத்தம்-  600+18,000+3000=21,600. 
 
        7. 1041: ேதனீள் கானாறாய் ழ் சாரற் கிாி-குன்றக்கு - (ேதனா  சூழ் குன்றக் 
கு -தி ப். 111. பக்கம் 106 பார்க்க.) 
 
        8. 1050: க பிரான் 'ேவைல மறவாத கரதலர்' 
 
        9. 1052: ஞான ட் ன் இலக்கண விளக்கம். 
 
        10. 1055: த்ர ஜன்ம லீைலையப் பாராட் ய ; சங்கப் பலைகைய "அாிய சாரதா 
பீடம்" என்றார். 
 
        11. 1056: 'யாைவ ம் ஆ ம் எம்மிைற ஆடேவ' (தி மந்திரம் 273:) என்றதற் 
ேகற்ப 'நீயா  வரேவ ம்' என்றார். நீயா னால் தான் ேசடன், ேம  த யன ஆ ம் 
        என்றப ; (பக்கம் 19 பார்க்க), 
 
        12. 1058: தல் நால ; காமைன ெவன்ற ெபாிேயாாின் இலக்கண விளக்கம் 
 
        13. 1060: உயிர் என்ப  'வ விலாப் லம்'. 
 
        14. 1063: தல் நால ; தி வ ச் சிறப் . தி வ ேய -பரம் ெபா ள்: [தி  
காற் ப்பைட 62-63, நச்சினார்க்கினியர் உைரையக் காண்க] 
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        15. 1064, 1069: இறத்தைல 'மற ர்ப் கு மரண யாத்திைர', 'ஒ வர் வ க அாிய 
பயணம்'- என்றார். 
 
        16. 1075: 'இ ந்த ம்' என் ம் அ ைமத் தி ப்பாட் . தனித்  வழி நடந்த 
ஒ வைர ஒ  தம் ெதாடர்ந்த . வழியில் ஓாிடத்தில் வ ம்ெபா  அப் தம் 
ெதாடராமல் நின்ற . பின்னர், அந்த இடத்ைத அவர் தாண் ச் ெசன்ற ம் தம் 
ம ப  அவைரத் ெதாடர்ந்த . அ  ெதாடராமல் நின்ற இடத்தில் ஏேதா விேசஷம் 
இ க்கின்றெதன அவர் அறிந்  சுற்றி வந்  குறித்த அந்த இடத்தில் வந்தேபா  
அப் தங் காணப்பட வில்ைல. ஆதலால் அவர் அந்த இடத்தி ந்த 
மணெலல்லாவற்ைற ம் அப்ப ேய வாாி ம யிற் கட் க்ெகாண்  வழி நடந்தார். தம் 
அவைரத் ெதாடரா  நின்  விட்ட . ட் க்கு வந்  மணைலப் பாிேசாதித்த ெபா  
அம்மணற் குப்ைபயில் ஓர் ஏ  இ ந்ததாக ம், அந்த ஏட் ல் இந்தத் தி ப் கழ்ப் 
பாடல் இ ந்ததாக ம் இத்தி ப் கழின் சிறப்ைப ஆன்ேறார் கூ வதாக எந்ைதயார் 
கூறக் ேகட் ள்ேளன். 
 
        17. 1085: "தமிழ் பாடற் ெச  மைற"-இ  தி காற் ப்பைட-எனக் 
ெகாள்ளலாம். "ேவதெமாழி --சூட்  கீராியல்" (1278) என்றதனால்: 'எங்கள் கீரன் 
ெமாழி ம் பசுந்தமிெழ ஞ் ெசால் ேவத நிைல ெதாியலாம்.' (தி விாிஞ்ைச கன் 
பிள்ைளத் தமிழ்- அம் ப் ப வம்)—என வ வ ம் உணரற் பால . தி  

காற் ப்பைட ேவத இைச டன் ெசால்லப்ப வேதார் தமிழ் மைற. 'கீத இைச 
        கூட்  ேவதெமாழி சூட்  கீராியல்' (1278). தி ப் கழ் எங்கள் பதிப்பில் ன்றாம் 
பாகத்தில் -- தி வகுப்  பக்கம் 6-அ க் குறிப்ைபப் பார்க்க.] 
 
        18. 1097: 'கதறிமிகு கு தமி  பரசமயம்' -'ெகாந் கா ெவன ெமாழிதரவ  சமய 
விேராதத் தந்த்ரவாதிகள் (தி ப்.289); 'சங்ைகக் கத்ேதா  சி கி ...சமயிகள் (தி ப். 
945); 'சலசல மிழற் ஞ் சமய விகற்ப ம்' (ெப ங்கைத. க.32.4)- எனவ வன காண்க. 
 
        19. 1098: உலெகலாம் சுற்றி வ ம் ( காின்) மயி ன் ேவகத்ைதக் கண்  
(விநாயக) யாைன அஞ்சிப் பிளிறின . 
 
        20. 1100: மா ட உடைல (மா) மரத் க்கு ஒப்பிட்  விளக்கிய . 
 
        21. 1107: "ஓம் நேமா கந்த"-என்கின்ற மந்திரம் கூறப்பட்ட . 
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        22. 1120: "அக்காலத் க்கு உறவார் தான்"-அக் காலம்=  காலம். 
 
        'உற்றாரா ளேரா உயிர் ெகாண்  ேபாம்ெபா '- அப்பர் IV-9-10 
        'அக்காலத்திற் ரக்கும் ேவந்தன்'-சம்பந்தர் 97--8. 
 
        23. 1123: கன் தி கங்கள் (ெநற்றி) ஆறி ம் தி நீ  விளங்குதல் -'ஷட் 
ேசாதிப் பாலத்தா' ஷட்=ஆ , தி=வி தி, பாலம்=ெநற்றி. 
 
        24. 1130: ஆடம்பர ைஜ, ெஜபம் த யவற்றால் ம தல் கூடா . 
 
        25. 1149: நரகில் ழ்ேவார் இவாிவெரனல். 
 
        26. 1171: ெபாய்யாெமாழிப் லவாிடம் ட்ைடப் ெபயர் ெசால் க் கவிெபற்ற . 
 
        27. 1180, 1190: ேவைசயைரக் 'ேகாடா ேகா ய மனதானார்,' ' ப்ப  ேகா  
மனத்தியர்' என்ற . (பக்கம் 25 பார்க்க) 
 
        28. 1187: "ேவந்தா! கடம்  ைனந்த ள் ேசந்தா! சரண் சரண்" என உ  ஏற்ப  

ண் ேபாகாத ஓர் அ ைம மந்திரம் என்ற . 
 
        29. 1214: கு மைலைய [சுவாமி மைலைய] வியாழ ேகாத்திரம் என்ற . 
வியாறன்=கு ; ேகாத்திரம்=மைல. 
 
        30. 1239: i) 'சாங்காி பா யிட ...தாண்டவம் ஆ ய'-சாங்காி-சங்காி. 
        'மைலவளர் காத  பாட ஆ "'-சம்பந்தர் 359(3) 
 
        (ii) 'வாங்குைக யாைன ெயன ஈன்குைல வாைழ'—இ  வாைழக் குைலைய 
யாைனயின் தி்க்ைகக்கு உவமித்த . ' ரண் ேவழக் ைகேபால் வாைழ காய் 
குைலயீ ம்' (சம்பந்தர்-102-2); 'கத ப் ெப ங் குைலகள் களிற் க் ைகம் கங் காட்ட' 
-ெபாிய ராணம்-தி நா -6; வாங்குதல் -வைளதல். 
 
        31. 1240: விநாயகெரா  ேபாட்  ேபாட்டதில் விநாயகர் பாிசு ெபற்ற கனி 
'மா ளங்கனி' என்ற . 



 135

 
        32. 1246: வல்-உதிாிப் , அ ச்சிக்கும் ; ' வைலச் சிமிழ்த்  நிற்பவள்'-
(தி ப்.280)- திைனப் னக்காவ ல் வள்ளியம்ைம  கட் க் ெகாண் ந்த ). 
சிமிழ்த்தல்- கட் தல். 'அ யார் இ  வல்' சம்பந்தர் 377-2. 
        --------- 
 
        4. ெபா த் தி ப் கழ்ப் பதிக விளக்க வகுப் : 
 
        1. அழகிய கலப் ச் சந்தப் பாடல்கள்...1081, 1082. 
 
        2. இங்கிலீஷ் பாண்ட் வாத்திய இைசக்குப் ெபா ந்திய பாடல்கள்...1073, 1074. 
 
        3. ஐராவத வர்ணைனப் பாடல்...1225, 
 
        4. கந்த ராணச் சு க்கப் பாடல்..1168. 
 
        5. கேஜந்திர ேமாக்ஷம் கூ வ ...1062, 1187. 
 
        6. "சாமி" எனப் பன் ைற வ ம் பாடல்.. 1178. 
 
        7. சிவஸ் தி, சிவன் ெப ைம கூ ம் பாடல்..1166,1177,1220. 
 
        8. ேதவியின் அழகிய வர்ணைனப் பாடல்..1133 
 
        9. நரசிம்மாவதார வர்ணைனப்பாடல்..1137, 1153. 
 
        10. பதியிலக்கணம் கூ ம் பாடல்...1246. 
 
        11. பல தலங்களில் ெபயர்வ ம் பாடல்...1181. 
 
        12. பாரதங் கூ ம் பாடல்..1195. 
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        13. தேவதாள வகுப் , ேபார்க்களத்தலைக வகுப் ப் ேபான்றன-
1013,1197,1250. 
 
        14. ெபாிய அாிய கலப் ச் சந்தப்பாடல்...1153. 
 
        15. மயில் வர்ணைனப் பாடல்...1095. 
 
        16. மானச ைஜப்பாடல்...1211. 
 
        17. கேவளின் தி  அழைகக் கூ வ ..1277 
 
        18. ப்  வர்ணைன-கைடநாள் வர்ணைன..1193 
 
        19. ராமாயணம் கூ ம் பாடல்..1156. 
        ----- 
 
        5. ெபா ப்பாடல்களில் மனப்பாடத் க்கு உாிய அ கள். 
 
        1. அஞ்சா ெநஞ் சாக்கந் தரவல ெப மாேள..1183 
 
        2.அரசாகி வாழி ம் வ ைம கூாி ம் நின  வார்கழ ெலாழிய 
ெமாழிேயேன...1254 
 
        3. ஆபத்தி லஞ்செமன்ற ெப மாேள-1201 
 
        4. உளெநகிழ்ந்  அசத்தான உைரமறந்  சத்தான உைன ணர்ந்  கத் ாி 
மணநா ம், உபய பங்கயத்தாளில் அபயெமன் ைனப்பா  உ கி ெநஞ்சு சற்ேறாதி 

ழிவாேமா...1230 
 
        5. எனதியா ம் ேவறாகி எவ ம் யா ம் யானாகும் இதயபாவனாதீதம் 
அ ள்வாேய...1048. 
 
        6. ஏைழக்கிரங்கும் ெப மாேள...1262. 
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        7. ஐந்திந் த்ாியங்கள் ெவன்ெறான் ம் அன்பர் அங்கம் ெபா ந் ம் 
அழேகாேன..1237. 
 
        8. கலக்குண்டாகு விதனில் எனக்குண்டாகு பணி விைட,கணக்குண்டாதல் 
தி ளம் அறியாேதா...1178. 
 
        9. காலன் ஆதி விதிேயா  பிறழாத வைகேத  ெயன தாவிதைன ேயகு கி 
வ ேபா , ஆதி  காதி காதி  காெவன ம், ஆதி  காநிைன  த வாேய... 
        1242 
 
        10. பாிவால் உளத்தில் கா எனச்ெசால் 
        பகர்வாழ் ெவனக்கும் அ ள்வாேய...1071. 
 
        11. ெபாற்கழைல நாேடா ம் உட்பாிவி னாேலா  
        த்திெந  தாம் வாழ்  ாிவாேய...1113. 
 
        12. யார்ேவண்  னா ங் ேகட்ட ெபா ளீ ம் 
        த்யாகாங்க சீலம் ேபாற்றி ...1257. 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        6. ெபா ப் பாடல்களிற் கண்ட சில க்கியமான பாட ேபதங்கள். 
 
        (1) 1040-அ  5. "கீதம் கழிைச நாதங் கனி  
        கீரன் தமிழிைச ெமாழியாேல 
        ேக ம் ெபா வ  மா ம் ப டல் 
        கீ ங் கர அயில் உைடேயாேன". 
 
        அ 7. 'ேவல்ெகாண் டமர்பாி ெப மாேள' 
 
        (2) 1055. அ 6. 'அகில ம் ஆரா ம் இைளேயாேன' 
 
        (3) 1133. அ  5-7, 'ப  ங் காத்தமால் குலத்தி 
        ...அக ட ண்டார்க்கு ேநர் கைடச்சி அ ள்ேவாேன'. 
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        (4) 1144- (7-அ ) "குைல குைலந்திடேவ ேவேல விய மயில் ரா"- என் ம் 
பாடம். 
 
        (5) 1145- (1-அ ) "ஓயாத மாமய ழற்றினிற்ப ' எனத் தி த் க. 
 
        (6) 1179- ஈற்ற  'ேவைளயிெதன்ற  ெசன்றிைறஞ்சிய ெப மாேள' என ம் 
பாடம். 
 
        (7) 1213-7-அ  'தா மானவள் நிர்க்குணி ஈறிலாத இலக்குமி த பாலா'--என ம் 
பாடம். 
 
        (8) 1214-5-அ  'வியாழ ேகாத்ர அாிதி  ம ேகாேன'- என் ம் பாடம். 
 
        (9) 1296- "தட் ப்படாத தனி ரா: தக்கத் த்ாிசூ  குலபாலா-மட் ப்படாத 
ெபாிேயாேன"-என ம் பாடம். 
 
        (10) 1301-' சுைனயிற் னத்தில் விைளயா '-என் ம் பாடம். 
 
        10.  (கிளி பமாக அமர்ந்த ). 
 
        ேமற்கூறிய ெபா ப் பாடல்களிற் பல, சுவாமிகள் தல யாத்திைரக க்கு ன் ம், 
தலயாத்திைரப் ெபா தி ம் பா யி க்கலாம். இங்ஙனம் இைறவன  தி வ த் 
தாமைரயில் தம  மனத்ைதப் பதித் க், 
 
            ெசான்ன கிெரௗஞ்ச கிாி  வத் ெதாைலத்த ைவேவல் 
            மன்ன! கடம்பின் மலர்மாைல மார்ப! ெமௗனத்ைத ற்  
            நின்ைன ன்ர்ந் ணர்ந் ெதல்லாம் ஒ ங்கிய நிர்க்குணம் ண் 
            ெடன்ைன மறந்தி ந் ேதனிறந் ேதவிட்ட திவ் டம்ேப. 
            -(கந். அலங். 19.) 
 
        என மகிழ்ந்  ஆனந்த நிைலயில் இ ந்தார். இப்ப யி க்கும் காலத்ேத ன்னர் 
வாதில் ேதாற்  நாண்மைடந்த[1] சம்பந் தாண்டான  சூழ்ச்சியால் அ ணகிாிநாதர் 
தம  சித்தி வல்லபத்தால் கற்பக நாட் ப் பாாிஜாதப் ைவக்ெகாண்  வ ம் 
ெபா ட் த் தம  உடம்ைப அ ைண ேகாயிற் ேகா ரத்திற் ேசமித்  ைவத் விட்  
அங்கு இறந்  கிடந்த ஒ  கி யின் உட ற் பிரேவசித்  விண் லகுக்குக் கிளி 
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பமாகச் ெசன்றனர் என ம், அச்சமயத்திற் சம்பந்தாண்டான் "பாவலர் இறந்தனர்; 
அவர் உடல் தி வ ைணக் ேகாயிற் ேகா ரத்தில் உள்ள " என்  கூற அரச ம் 
உண்ைமைய ஆய்ந்  உணரா  அவ் டைலத் தகிப்பித்தான் என் ம், பின்னர் 
அ ணகிாிக் கிளி பாாிஜாதப் டன் [2] தி ம்பி வரக்கண்ட அரசன் ஆராயா  தான் 
ெசய்த ெசயைல நிைனந்  நிைனந்  மிக வ ந்தினன் என் ம், தம  மா ட உடல் 
எாிபட் ப் ேபானைத அறிந்த அ ணகிாியார் 'எம் உடற்சிைறைய இைறவன் 
அழிப்பித்த  நியாயேம' [3] என மகிழ்ந்  தி த்தணிைகக்குப் ேபாந்  தணிைகநாயகர் 
தி க்கரத்ேத தங்கிவிட்டனர் என் ம் ெபாிேயார் கூ வர். 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
        [1]. பக்கம் 20 பார்க்க 
        [2]. அக்கிளி தான் பல்லைவ ள் - மற்ெறா வன் வா ெவன்  வான் பாாிஜாதப் 

க் குற்றமற மண்ேமற் ெகாணர்ந்த  காண்." - தணிைக லா. 
        [3]. 'உடல் மைறந்த  நியாயம்' என அ ணகிாியார் கண்ட 
        உண்ைமையத் தி ல நாயனார் தம  உடல் மைறந்த 
        காலத் க் கண்டனர் என்ப  'தி வ ளால் அவ் ட 
        ைலக் கரப்பிக்க எண்ணிறந்த உணர் ைடயார் ஈசர ள் 
        என உணர்ந்தார்' என வ ம் ெபாிய ராணத்தால் ெதாிகின்ற . 
 
        "ஏைழயின் இரட்ைடவிைன யாயெதா டற்சிைற யிராமல் 
        வி வித்த ள் நியாயக் கார ம் ...ேமதகு குறத்திதி  ேவைளக்காரேன" 
 
        எனவ ம் ேவைளக்காரன் வகுப்  ஈண்  உணரத்தக்க . சுவாமிகள் கிளி பம் 
அைடந்த பின் அ ளிய ல் கந்தர தி என்  ெபாிேயார்[1] கூ வர்; ஆராய்ச்சி 
வழியால் ேநாக்கின் தி வகுப்  அங்ஙனம் பாடப்பட் க்க ேவண் ம் எனத் 
ேதான் கின்ற . ேவைளக்காரன் வகுப்பில் "உடற்சிைற வி வித்த ள் 
நியாயக்காரன்" என வ வ ம், ேவ ச்சிகாவலன் வகுப்பில் தம்ைமப் 
படர்க்ைகயிடத்தில் 
 
            "உைரெபற வகுத்த ைண நகலாிெனா  பக்தனி ம் 
            ஒளிவளர் தி ப் கழ் மதாணி க் பாகரன்." 
 
        எனக்கூறின ம் இம் ைப வ த் ம். இைதக் குறித் ப் பின்னர்வ ம் 
கந்தர தி ஆராய்ச்சி, தி  வகுப்  ஆராய்ச்சிகளி ம் காண்க. 
        --------------- 
        [1]. 'ைகயிேல யார் பி ப்பார் - கந்த ர தி ெசான்ன கிளி நீ பி க்க எய் ேமா:- 
இலஞ்சி கன் உலா. (அ ணகிாியார் வாக்கு அல்ல ஏனில்; பக்கம் 101 பார்க்க) 



 140

        ----------------------------------------------------------- 
 
        நிற்க, இங்ஙனம் சுவாமிகளின் உடல் மைற  பட்டதில் ஒ  ெதய்வ ரகசியம் 
உள . "ேதாற்ற ண்ேடல் மரண ண் " என்   சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் 
கூறி ள்ளார். அவர் ெசாற்ப  அ ணகிாியாாின் மா ட உடல் மைறயேவண்  
யி க்கிற . உண்ைம அ யார் ேகட்டைதக் ெகா ப்பதற்கு இைறவன் எப்ெபா ம் 
தயாராக உள்ளார். 'ேவண் வார் ேவண் வேத ஈவான் கண்டாய்' என்ப  அப்பர் 
தி வாக்கு. 'ேவண் ம் அ யர் லவர் ேவண்ட அாியெபா ைள ேவண் மளவி த ம் 
ெப மாேள' (416) என் ம், 'ேவண் ய ேபாத யர் ேவண் ய ேபாகம  ேவண்ட 
ெவறா த  ெப மாேள' (246,247) என் ம், 'அ யவ ாிச்ைசயில் எைவ எைவ ற்றன 
அைவ த வித்த ள் ெப மாேள' (727) என் ம் அ ணகிாியாேர கூறி ள்ளார்.  
மணிவாசகப் ெப மான் "அம்பலத்தா  நின்கழற் ேபா  நாயிேனன் கூடேவண் ம் 
நான்" என ேவண் னார். 
 
        அங்ஙனேம அவர் தி வம்பலத்தில்  நடராஜப் ெப மான  தி வ  நீழ ற் 
கலந்தார். நம   அ ணகிாியா ம் " கா! நான்-- 
 
            ' களில் சா ச்சியக் கதிைய யீறற்ற ெசாற் 
            சுகெசா  பத்ைத ற் றைடேவேனா" (425), என் ம் 
 
            'பரவ சந்தணிந் ைன  ணர்ந்ெதா  
            ம ன பஞ்சரம் பயில் த ஞ்சுக 
            பதம ைடந்தி ந் த ள் ெபா ந் ம் ெதா நாேள (1151) 
 
        என் ம் பிரார்த்தித்தார்; 'இைறவா எ தா அ தா' (834) என ம் ேவண் னர். 
கயிைலையத் தாிசித்தால் நின் பிணி ஒழி ம் என நக்கீர க்குச் சிவபிரான் கட்டைள 
யிட்டனர். அக்கட்டைளக் கிணங்கிப் பல ரம் வழி நடந் ங் கயிைலையக் காணா  
கயிைலையக் கா வ ெதவ்வா  என நக்கீரர் மயங்கிய ேபா  'ெதன் கயிைல ங் 
கயிைலேய யாத ன் ெதன்கயிைலயாகிய தி க்காளத்திையத் தாிசித்தாற் ேபா ம்' 
என ஒ  தந்திரத்ைத நக்கீர க்கு உைரத்த நம  கேவள் அ ணகிாிக் கிளிைய 
ேநாக்கிச் "சுகபதம்-சுக ெசா பம் தாேன வி ம்பினாய், சுகம் என்பதற்குக் 'கிளி' 
ெயன்  ஒ  ெபா ள் உண் ; அ  ெகாண்  ேபாின்பச் சுக நிைலைய நீ க திக் 
ேகட்டேபாதி ம், 'எ தா அ தா' எனக்ேகட் ள்ளாயாத ன், நீ ேகட்ட இரண்  
வரங்க க்கும் ெபா ந்த உனக்குமப் ேபாின்பம் நிைலத் ள்ள கிளி பத்ைதத் 
தந்ேதாம். 'உன  சித்தங் களிகூரத் தவக் கடல் குளித்திங் குனக் க ைம ற் ன் 
தலத்தினி க்கும்ப  பாராய்! தி த்தணி யி க்கும் ெப மாேள! ' (262) – எனத் 
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தணிைகயில் நீ ேவண் ள்ளாய்; ஆத னால் நீ தணிெகக்கு வந்  'நின் பத 
கப்ரசித்தி என்பன வகுத் ைரக்க நின் பணி தமிழ் த்ரயத்ைத அ ள்வாேய' (1233) 

எனேவண் னவா  சீர்பாத வகுப்பாதி பா  ஆனந்த நிைலயில் எம  தி க்கரத் ம் 
எம  தாயின் தி க்கரத் ம் இ ந்  களி கூ க" என ஆசி கூறினர். அங்ஙனேம 
அ ணகிாிக்கிளி ம் உண்ணா ைலத் தாயின் தி க்கரத்ேத தங்கி 'ேதேவந்திர சங்க 
வகுப்ைபப்' பா ம், தி த்தணிேகசர் தி க்கரத்ேத தங்கி அவர் களிகூரச் சீர்பாத 
வகுப் , ேவல்வகுப்  த யன பா ம் ேபாின்பந் திைளத்  விைளயா ற் , 
இங்ஙனம்  அ ணகிாி நாதாின் சாித்திரம் கபிரான  ஓர் ஒப்பற்ற 
தி விைளயாடலாகத் திகழ்ந்  இன் ம் ெபா கின்ற ெதன்க. 
        ------------- 
 

2. லாராய்ச்சிப் பகுதி. 
 
        தி ப் கழின் ெமாத்தப் பாடல் ெதாைக பதினாறாயிரம் என்பர், 
 
            (i) "எம் அ ணகிாி நாதர் ஓ  பதினாறாயிரம் தி ப் கழ் 
            அ ேம" -விாிஞ்ைசப் பிள்ைளத் தமிழ். 
 
            (ii) "அ ணகிாி நாத னைறந்தபதி னாறா 
            யிர கவிைத ெயன் லகில் யா ம் -உைர க ம் 
            ெதய்வத் தி ப் கழ்" - தணிைக லா. 
 
            (iii) " த்தித் தி ெவன் ம் ன்பதினா றாயிரமாம் 
            பத்தித் தி ப் கைழப் பா ங்காண்" - தணிைக லா. 
 
            (iv) "அ ணகிாி நாதர்பதி னாறாயிரெமன் 
            ைரெசய் தி ப் கைழ ேயாதீர்" - தனிப்பாடல். 
 
        " க யில் வித்தகர்" (சம்பந்தர்) ேபால - அமிர்த கவித்ெதாைடபாட அ ள்வாேய" 
(242) எனச் சுவாமிகள் ேகட்டவா  சம்பந்தர் பதினாறாயிரம் பாடல் பா யவாேற 
அ ணகிாியா ம் பதினாறாயிரம் பாடல் பா னர். சம்பந்தர் ேதவார ம் 
அ ணகிாியார் தி ப் க ம் இரண் ம் அமிர்த கவிகேள. "தி ப் கழ் அ ேம" 
என்றார் மார்க்க சகாயேதவர். 
 
        சுவாமிகளாற் கூறப்பட்ட அ யார்கள்-- ெபாியார்கள்-- தி ப் கழ் ன்றாம் 
பாகத்தில் - தி ப் கழ் ஆராய்ச்சியில்-- தைலப் க்கள் 3, 45 பார்க்க, 
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அ ணகிாியார்க்குப் பின் வந்  அவைரப் பற்றிேயா அவர் ைலப்பற்றிேயா 
கூறி ள்ள ெபாியார்கள்:- 
 
        (1) உமாபதி சிவா சாாியார் அ ளிச் ெசய்த சிவப்ரகாசத் க்கு உைர ெய திய 
'ம ைரச் சிவப்பிரகாசர்' -- 1488A. D-பக்கம் 61 பார்க்க: (1-A)- மயிலம் கன் 
பிள்ைளத் தமிழ் பா ய தி வா ர் ைவத்தியநாத ேதசிகர் (இலக்கண விளக்க ஆசிாியர்) 
(2) ேச ர் கன் பிள்ைளத்தமிழ் பா ய அந்தகக் கவி ர ராகவ த யார்: (3) 
தி விாிஞ்ைச கன் பிள்ைளத் தமிழ் பா ய வரகவி - மார்க்க சகாய ேதவர்: (4) 
தி ப்ேபா ர்ச் சந்நிதி ைற பா ய சிதம்பர சுவாமிகள்; (5), (6) தா மானவ ம் அவர் 
மாணவர் அ ைளய ம்; (7) தி  இலஞ்சி கன் உலாப் பா ய ேமலகரம் பண்டாரக் 
கவிராயர்; (8) தி மைல கன் பிள்ைளத் தமிழ் பா ய ெசங்ேகாைடக் கவிராஜ 
பண்டாரத்ைதயா; (9)' ெசன்னிமைல யாண்டவன் காதல்' பா ய ஆசிாியர்; (10) 
தி த்தணிைகத் தி வி த்தம் பா ய ெதாட் க் கைல  சுப்பிரமணிய நிவர்; (11) 
ேக்ஷத்திரக்ேகாைவப் பிள்ைளத் தமிழ் பா ய சிதம்பர நிவர்; (12) தணிைகச் சந்நிதி 

ைற பா ய கந்தப்ப ேதசிகர். 
 
        ேமற் கூறிய ெபாியார்க ம் சமீப காலத்தி ந்த ராம ங்க சுவாமிகள், 
தி ப் கழ் கதாச சுவாமிகள், மாம்பழக் கவிச் சிங்கம், பாம்பன் சுவாமிகள் 

த ேயா ம் தி ப் கழ்ப் ெப ைமைய ம் அ ணகிாியாாின் ெப ைமைய ம் தம  
பாக்களில் மிகச் சிறப்பித்  உைரத் ள்ளார்கள். தி ப் கழ் ன்றாம் பாகத்திற் 
சுவாமிகள் சாித்திர ஆராய்ச்சி அ பந்தத்ைதப் (பக்கம் 20 - 27) பார்க்க: 
 
        11. (1) தி ப் கழ் 
 
        சுவாமிகள் அ ளிய தி ப் கழ் னின் ம் ெவளி வந்த விஷயங்கள் அவர  
வரலாற் ப் பகுதியிேலேய ஆங்காங்கு ஆய்ந்ெத தப் பட்ட . சுவாமிகள் அ ளிய பிற 

ல்கைள ம் ஆய்ந்தால் அவர் சாித்திர ம் பிற அாிய விஷயங்க ம் ெதளி ற 
விளங்குமாத ன் அந் ல்கைள ம் ஈண்  ஆராய்வாம். 
 
        (2) கந்த ரந்தாதி 
 
            'இலகு கந்த - ரந்தாதி ேமலாைச யாவ யிர்த் ேதாழி 
            ெய ம் நந்தாதி ேமலான நட் ' - தணிைக லா 
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        கந்த ரந்தாதி பாட ேவண் ய சந்தர்ப்பத்ைத ன்னேர விளக்கியாயிற்  (பக்கம் 
99). இந் ல் சிறந்த ஒ  தமிழ்ப் லவ டன் வாதிட் ம் பாட ேவண்  வந்த 
காரணத்தா ம், ல் யமக அந்தாதி ஆதலா ம், ன் ெபா ள் எளிதில் விளங்கா . 
அதனால், 'கந்தரந்தாதி ையப் பாராேத க க்குன்றத்  மாைலைய நிைனயாேத' 
என் ம் பழெமாழி உலவலாயிற் . வில் த் ரர் ெசய் ள்ள உைரையக் 
ெகாண் தான் கந்தரந்தாதிச் ெசய் ள்க க்கு நாம்ெபா ள் உணரக் கூ ம். தம  ஊர் 
அ ைண ஆத ன் அ ைண விநாயக ர்த்திைய ம் தமக்கு ஆதி தல் 
ெப ந் ைணயாயி ந்த உண்ணா ைலத் தாைய ம் த ற் கூறித் தம்ைம யாண்ட 

கேவைள உண்ணா ைல ைம ைமந்தேன! சரணம் என வணக்கங் கூறி இந் ல் 
ெதாடங்குகின்ற . நக்கீராிடத் ம் அவர் அ ளிய தி  காற் ப் பைடயி ம் 
        அ ணகிாியார்க்குப் ெப  மதிப்  உண் . அதனால், தி காற் ப் பைடயிற் 
குறித்த ஆ  தி ப்பதிகளின் தியானச் சிறப்ைபேய ன் தற் பாட்டாக 
எ த் ைரத்தார். இங்ஙனம் நக்கீரர், அ ணகிாியார் இ வ ம் இந்த ஆ  
தி ப்பதிக க்கு ஏற்றந் தந்த காரணத்தால் தி காற் ப் பைடயிற் ெசால்லப்பட்ட 
ஆ  கள் (தி ப்பரங் குன்றம், தி ச்ெசந் ர், தி வாவினன் கு , தி  ேவரகம், 
குன்  ேதாறாடல்,பழ திர் ேசாைல) கன் அ யாரால் என் ம் பாராட்டப் பட்  
ஆற் ப்பைட கள் என த ல் வழங்கிப் பின்  'ஆ பைட ' [1] என ம வி 
வழங்கலாயின - (பக்கம் 134 பார்க்க). 
        ----------- 
        [1]. பைட  என்பதற்குள்ள தைலநகர், காவல் ெகாண்ட நகர் என் ம் 
ெபா ள்கள் இந்த ஆ  க க்கும் ெபா ந்தா; ஆத ன், ம உ என இங்குக் 
காட் யவா  
        ெகாள்வேத சாலப் ெபா த்தமாம். இதனால் தான் தி ப் கழி ம் பிற பைழய 
பைழய ல்களி ம் 'ஆ  பைட ' என எங்குங் கூறப்படவில்ைல. 'ஆ  தி ப்பதி' 
'அ பத நிைல', 'ஆ  நிைல' என்ேற கூறப்பட் க்கின்ற . பிற்கால ஆட்சியில் தான் 
'ஆ  பைட ' என இத்தலங்கள் ஆ ம் வழங்கப்பட் ள. 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        சிவபிரா க்குத் ேதவாரம் சிறந்த கழ் ல் அங்ஙனேம கபிரா க்குச் சிறந்த 

கழ் ல் தி ப் கழ் சிவபிராற் குாிய சிறந்த அகப்ெபா ள் இலக்கிய ல் 
தி க்ேகாைவயார், கபிராற்கு உாிய அ ைம அகப் ெபா ள் ல் கந்தரந்தாதி. 
இந்த அந்தாதியில் உள்ள  ெசய் ள்களின் தெல த் க்கள் 'சி, சீ, ெச, ேச, தி, 
        தீ, ெத, ேத' என் ம் எட்ெட த் க்க ள் அடங்குவ  ஓர் அற் தமான விஷயம். 
இனி எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பிற் காட்டப்படாத இவ்வந்தாதியி ள்ள க்கிய 
குறிப் க்கைள மாத்திரம் கீழ்க் காட் வாம்: 
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        ெசய் ள்: 1 (தி வாவி): இச்ெசய் ள் கன் தி ப் கழ் ல்கைளப் பாராயணஞ் 
ெசய் ள் ைறையத் ெதாிவிக்கின்ற . இதன்ப  ஆ  தி ப்பதிகைள(பைட 

கைள)த் தித் த் தி ப் கழ் ஓ தல் ேவண் ம். 
 
        ெசய் ள் 3. (ெசன்னிய): தி ேவரகம் (சுவாமிமைலக்) ேகாயிைலக் கட் னவன் 
ெதய்வத் தன்ைம ெபற்ற ேசாழராஜன் ஒ வன் (ேகாச் ெசங்கட் ேசாழன்) எனத் 
ெதாிவிக்கின்றார். 
 
        ெசய் ள் 6. (ெசவ்வந்தி): கபிரான் அணி ம் மலர்க ள் ெசவ்வந்தி ம் 
(சாமந்தி ம்) நீேலாற்பல ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
        ெசய் ள் 8 (சீதனங்) தனத்ைதப் (ெபா ைள) 'சீ' என இகழ்ந்தார்க்ேக 
வள்ளியம்ைமயின் அ க்கிரகம் கிட் ம் என்கிறார். வள்ளியம்ைமைய மணந்  கர் 
ெபற்ற [1] ஐந்  சீதனங்களாவன;- (1) ஊ  ெகாம் . (2) ேசவற் ெகா . (3)ேவலா தம். 
(4)மயில் வாகனம். (5) மைலயாட்சி. 
 
        ெசய் ள் 9. (சிைல மத): ெதன்றைல மயி ன் உச்சிட்ட எச்சில் என்றார். மயி ன் 
உச்சிட்டம் (எச்சில்) - பாம் ; பாம்பின் எச்சில் - வா . 
        ---- 
        [1]. ேதவேசைனக்கு உாிய ெபா ள் நான்கு என்றார். தி ப் கழ் 1008 
ஆம்பாட ல் (ெந ய வடகுவ ): அைவ தாம் (1) இ , (2) கு சம், (3) ஐராவதம் (4) 
ெபான் லகு. "இ  ைனம  கு ச ம்... கன கட +இப ம் இரணிய தரணி ம் 
உைடயேதார் தனி யாைன" (தனி யாைன = ேதவேசைன). 
        -------- 
        ெசய் ள் 10. (திரளக்): இ  அ ைமயான அைவயடக்கச் ெசய் ள். கன் 

கைழத் தாம் பாட யல்வ  ைகயாற் கடைல நீந்த யல்வதற்கும் ஒ  குழந்ைத 
தன்ைகைய நீட் ச் சந்திரைனப் பி க்க யல்வதற்கும் ஒப்பாம் என்கின்றார். 
 
        ெசய் ள் 11. (திக்கத்தி): குறக் குறச் சத்திக்கு அத்திக்ேகா  பறித் க் ெகா  ஆதி! 
என்பதற்கு ல் எ தி ள்ள உைர பிைழ ள்ள . த ல் உள்ள 'குற' என்பதற்குக் 
'குற் தற்கு' (குத் தற்கு - ெபா யாக்குதற்கு) எனப் ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ம். 
திைனையக் குற் தற்கு (உலக்ைகக்குப் பதிலாக) கேவள் யாைனயின் ெகாம்ைபப் 
பறித்  வள்ளியம்ைமக்குக் ெகா த்தாராம். இக்க த்ைதத் தி ப் கழில் "களிற்  
ம ப் லக்ைகயினில் - திைனயிற் கு வாைள' (797) என வ மிடத் ம், 
'க ங்களிற்றின் ெவண் ெகாம்பால் கல் ரல்வாய் நல்லார், ெப ந்திைன ெவண்பிண்  
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யி ப்ப...(20) என ஈங்ேகாய் மைல ெய பதில் (11 - ஆம் தி ைற) வ மிடத் ங் 
காண்க. 
 
        ெசய் ள் 14. (ெசந்தில்): இ  "அலரறி த்தல்" என் ந் ைற தி க் 
ேகாைவயாாில் 'அலராயிரம்' (180) என் ம் பாடைலப் பார்க்க. இப்பாட் னாற் 
பிரமைனச் சிைற ெசய்த  ேவலா தம் என்  ெதாிகின்ற  
 
        ெசய் ள்15. (திவாகர): ெகாைடச் சிறப் க்குக் கர்ணைன ம் பாாிைய ம் 
எ த் ைரக்கின்றார். 
 
        ெசய் ள் 18. (திைனேவத்தி): இச்ெசய் ள் பிறவிைய ஒழிக்கும் வழிையக் 
காட் கின்ற . 
 
        ெசய் ள் 28. (சிக்குற): "இ  ெக வாய் மனேன" என் ங் கந்த ர திச் 
ெசய் ளின் (7) க த்ைதத் த விய . 
 
        ெசய் ள் 29. (திக ம்): (i) சம்பந்தப் ெப மாேன ெதய்வம் என உ தி படக்கூறி 
அவர் ெப ைமையச் சிறப்பிக்கின்றார்.(பக்கம் 131,132 பார்க்க) 
 
            "பித்தைன எங்கள் பிராைன அைணவ ெதளி  கண்டீர் 
            அத்தைன ஞானசம் பந்தைனப் பாதம் அைடந்தவர்க்ேக" 
 
        - என் ம் நம்பியாண்டார் நம்பியின் தி வாக்கு (ஆ ைடய பிள்ைளயார் 
தி வந்தாதி-90) இங்கு உணரற்பால . 
 
        (ii) தி நீறி ம்ெபா  "சீகாழி...அமராவதி, தி த்தணி" என் ம் 

ன் தலங்கைள ம் தியானித்  ெமாழிந்  தி நீறி க என்ற உபேதசம் அ ட் க்க 
ேவண் ய . சீகாழி(சம்பந்தர்) பிறந்த ஊர், அமராவதி ( கர்) ரந்த (காத்த) ஊர், 
தி த்தணி ( கர் வள்ளியம்ைமைய மணஞ்ெசய்  வந் ) அமர்ந்த ஊர். 
 
        ெசய் ள் 31. (தீதா): யாகத்தில் மைறேயார் அஜத்ைத (ஆட்ைட) வதஞ் 
ெசய்தைலக் கண் க்கின்றார். 
 
        ெசய் ள் 34. (திாிைக): மன அைமதிெபற இச்ெசய் ைளப் பாராயணஞ் ெசய்தல் 
நன் . 
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        ெசய் ள் 46. (ெச க்கும்): 'கடம்ப' என்பதற்கு உைர 'ெவட்சி மாைலைய 

ைடயவேன ' எனப் பிைழயாக உள்ள . 'கடப்ப மாைலைய ைடயவேன' என 
அைதத் தி த்த ேவண் ம். 
 
        ெசய் ள் 48. (ேசயவன்): இப்பாடல் அவசியம் மனப்பாடஞ் ெசய்ய ேவண் ய 
அ ைமய . நவக்கிரக ேதாஷத்ைத நீக்க வல்ல . நல்ல த்திைய ம், க்திைய ம் 
கூட்ட வல்ல . ேதவராத்தில் உள்ள "ேவ  ேதாளி" என் ங் "ேகாள பதிகம்" 
ேபான்ற ெப ைம ைடய . ஆற்றல் வாய்ந்த . 'நாெளன் ெச ம்' என் ம் 
கந்தரலங்காரச் ெசய் க்கு (38)த் ைண ேபாய . 
 
        ெசய் ள் 51. (சிைகத்ேதாைக); இப்பாட ல் (i) தி காற் ப் பைடயின் சிறப்  
மிக விேச த் ப் பாராட்டப் பட் ள . ேதவேசைனயின் கலவி யின்பத்தி ம் அதிக 
இன்பத்ைத அந் ல் க க்குத் தந்ததாம். (ii) தி ச்ெசந் ாில் ச த்திரத்தில் 
வதனாரம்ப தீர்த்தம் என் ம் ஸ்நாந கட்டத்தில் ( ைறயில்) கிப் பாண் யன் மகள் 
        அங்கசுந்தாிக்குக் குதிைர கம் மாறி சுந்தர நன் கம் கூ ன சாித்திரம் இங்குக் 
குறிக்கப்பட் ள்ள . இச்சாித்திரத்ைத எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பில் ( ன்றாம் பாகம் - 
        கந்தரந்தாதி (பக்கம் 39 பாரக்க). 
 
        ெசய் ள் 54. (திதத்த): இச்ெசய் ேள வில் த் ர டன் ெசய்த வாதில் 
அ ணகிாியார்க்கு ெவற்றி தந்த . தகரவர்க்க எ த்ெதான்றிேலேய அைமந்த அ ைம. 
ஓெர த் ச் ெசய் ள் இ . 
 
        ெசய் ள் 56. (ெதன்னவ): இச்ெசய் ளின் உைரயில் ஒ  குறிப்  
கவனிக்கத்தக்க . " ன்பின் ெதன்னவன் அங்கம் நீற்றல் தி த்திய " என வ மிடத்  

ன்பின் என்றதற்கு ன்= ற்காலத்தில், பின்=பின்ேன கூைன ைடய எனப்ெபா ள் 
உள . இவ் ைர அவ்வள  சிறப்பினதல்ல. ' ன்' என்ப  காலத்ைதக் குறிப்பதல்ல, 
இடத்ைதேய குறிப்ப . ன்பின் என்றதற்கு ன்னிடத் ம் (மார்பி ம்), பின்னிடத் ம் 
( கி ம்) எனப்ெபா ள் ெகாள்ள ேவண் ம். பாண் ய க்கு மார்பின் ன் ம், 

கின் பின் ம் இரண்  கூன்கள் இ ந்தனவாம். அந்த இரண்  கூைன ம் 
சம்பந்தப் ெப மான் தி த்தி நிமிர்த்தி ய ளினார். இ  "ஒ  கூன்மிைச ைவத்த 
தி க்ைக, றத்ெதா  கூன்மிைச ைவத்தனர் - ைவத்த ேம - இ கூ ம் நிமிர்ந்தன 
ெதன்னவர் ேகான் குந் தடமார் ம் இடம் ெபறேவ' - எனவ ம் தக்க யாகப் பரணி - 
216-ஆம் ெசய் ளால் விளக்கம் உ கின்ற . பரணி உைரயாசிாியர் ' ன் ம் 
பின் ம் ஒக்க நிமிர்ந்தவாேற தடமார் ம் அழகிய கும் ஆயின' என்றார். 
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        ெசய் ள் 59. (ேசர்ப்ப ) இப்பாட்ைட 'எ மிச்சம் பழப்பாட் ' என்பர் கேவள். 
இப்ெபயர் வரலாற்ைறயான் எ தி ள்ள ' க ம் தமி ம்' என் ம் ற் பக்கம் 50-
51 பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 67. (சிகண் ) இ  "நலம் ைனந் ைரத்தல்" என் ம் அகப்-
ெபா ட் ைறய . 
 
        ெசய் ள் 71. (திங்க ம்): 'என் ஐயி  திங்க ம் மாசு(ண்)ணமாக்கும் பதாம் யன்' 
என்ப  "அவன் கால்பட்டழிந்ததிங் ெகன்தைல ேமலயன் ைகெய த்ேத" - என் ங் 
கந்த ரலங்காரச் ெசய் ைள (40) நிைன ட் கின்ற . மடெல த ன் அ ைம கூ ம் 
பாடல் இ . தி க்ேகாைவயார் பாட்  76-79 பார்க்க, எங்கள் பதிப்பிற் குறிப் ைர ம் 
பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 73. (திசா க): பழ திர் ேசாைலைய இச்ெசய் ளி ம் தற் 
ெசய் ளி ம் 'தண்கார் வைர' என் ம், "உவா இனன் (யாைனக் கூட்டம்) 
கு ெகாண்டவைர", 'தந்தி ச கம் (யாைனக் கூட்டம்) நண் ம் வைர' என் ம் 
வ ணித் ள்ளார். இக்க த்  'மஞ்சுசூழ் ேசாைல மைல' எனச் சிலப்பதிகாரத்தி ம், 
'திண் றல் மாகாிேசர் தி மா ஞ்ேசாைல' எனப் ெபாிய தி ெமாழியி ம் வ தல் 
காண்க. 
 
        ெசய் ள் 75. (ெசய்தவத்): (i) பஞ்சாக்ஷரம் ெஜபித்த ன் பயன் கூ கின்ற . 
இதனால் கன் அ யார்க ம் பஞ்சாக்ஷர ெஜபம் ெசய்யலாம் என்ப ம் அங்ஙனம் 
ெசய்தல் விேசடம் என்ப ம் லப்ப கின்றன. 
 
        (ii)  சம்பந்த ர்த்தி ஆண்பைனையப் ெபண்பைனயாக்கிய லீைல ம் 
கூறப்பட் ள . 
 
        ெசய் ள் 78. (திாி ரத்): ேதவிக்கு உாிய நாள் ' ரம்' என்ப  இச்ெசய் ளால் 
ெதாிகின்ற . 
 
        ெசய் ள் 80. (சீராம); 'சீரா' என்ப  உைடவாள்; (பக்கம் 27 பார்க்க). அச்சிட்ட 
உைரயில் சீரா - கவசத்ைத, ெதாட்ட - ைனந்தா என்ப  சாியல்ல. சீரா = 
உைடவாைள; ெதாட்ட - பிரேயாகித்த - என இ த்தல் ேவண் ம். எங்கள் தி ப் கழ்ப் 
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பதிப்பில் ன்றாம் பாகம் - கந்தரலங்காரம் 27 - ஆம் ெசய் ட் குறிப் ைரையக் 
காண்க. 
 
        ெசய் ள் 84, (சிவசிவ): இைறவன் தி வ ட் பிரகாசம் ேசரச் ேசரப் ெபா ைம 
கூ வ ம்: ேகாபம் அழிந்  ேபாகும் என்ப  இச்ெசய் ளாற் ெபறப்ப ம். 
 
        ெசய் ள் 91 (திகிாி): அகப்ெபா ளில் "பகற்குறி"- இடங்குறித்தல் என் ம் ைற 
இச்ெசய் ள்.  சம்பந்தர் ேதவாரத்தில் 'குன்றி ர் குட க்கு' என் ம் தி வலஞ்சுழிப் 
பாடற் க த்ேதா ெடாத்த . - 'திகிாி வலம் ாி சூ யவா நன்  ேச யின்ேற' - திகிாி = 
சக்கரம், ங்கில்; வலம் ாி = (வலம் ாிச்) சங்கு, நந்தியா வட்டப் ; ங்கி ல் நந்தியா 
வட்டப்  அைடயாளம் ைவத்த (பகற்குறி) நன் . சக்கரம் சங்ைகச் சூ ய  நன்  
(ேவ க்ைக) என்றப . சிராமைலக்ேகாைவயில் "சீரார் த  ேமல்யாைன 
வாழ்த்திடச் ெசய்தனேர" என்ற  ேபால;  - ேவங்ைக மரம், மி கம்: யாைன - 
ஆம்பல் , மி கம்; ேவங்ைக மரத்தின் மீ  ஆம்பற்  - அைடயாளக் குறி - ேமல் 
யாைன வாழ்தல் - ேவ க்ைகப் ெபா ள். 
 
        ெசய் ள் 92. (ேச ): இ  ' தல்வன்ேமல் ைவத்  அைணந்த வழி டல்' என் ம் 

ைற. வடேச , ெதன்ேச  என்பன வித்யாதாரர்க ைடய மைலயாகிய ெவள்ளியம் 
ெப மைலயி ள்ள ெப ம் பிாி களின் ெபயர் (தக்கயாகப் பரணி - தாழிைச 19, 371; 
விேசடக் குறிப் ைர -பக்கம் 265). 
 
        ெசய் ள் 96. (தி க்ைக):  சம்பந்தர் ேதவாரம் தமிழில் க்ேவத சாரம் 
என்பைதத் 'ெதன் ல் (தமிழ்) சிவபத்தி க்கு ஐயம்ேபாக உைரத்ேதான்' எனத் 
ெதளி  ெபற உைரத் ள்ளார். 
 
        ெசய் ள் 97. (சி மிக்கு):(i) இச்ெசய் ளில் உலகம் உய்யக் க தித்[1] ' ம் ம் 
ேபாெதல்லாம் 'குமர சரணம்' என்  ெசால் ங்கள் உய் ர்கள்' என் ம் ஒ  எளிதான 
உபேதசத்ைதச் சுவாமிகள் ெசால் ள்ளார். இவ் பேதசத்ைத யாவ ம் அவசியம் 
அ ட் த் ப் பயனைடதல் ேவண் ம். (ii) ேவடனாகிய கண்ணப்பர  எச்சிைல, 
அன்ேப பிரதானம் என்  சிவபிரான் பாராட்  உண்ட  ேபால, ேவட் வச்சியாம் 
வள்ளியம்ைமயின் நலத்ைத அன்ேப பிரதானம் என்  கபிரான் பாராட் த் ய்த்த 
காரணத்தால் வள்ளியம்ைமெயா  கேவள் ெசய்த லீைலகைளக் கூ ம்ெபா  
அ ணகிாியார்க்குக் கண்ணப்பர் ஞாபகம் வ ம். தி ப் கழில் "வதன சேரா க" (668) 
என் ம் பாடைல ம் பார்க்க. 
        -------- 
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        [1]. ம்மின உடேன "சிவாய" எ ம் வழக்கம் ன்  இ ந்த . இைறவன் 
உதவினன் ம்மினார் சிவாய ேபால் ெதாடர்ந் - தி வாலவா ைடயார் தி  
விைளயாடற் ராணம் 49-10. 
 
        ெசய் ள் 100. (ெசல்வந்தி); ேதவேசைன, ேவல், க மலம் (சீகாழி) இைவதைமத் 
தியானிக்க வ ம் பயன்கைளக் கூ ம் இப்பாட் . 
 
        கந்தரந்தாதியின் ெப ைம 
 
        இக்கந்தரந்தாதி சுவாமிக க்கு வாதில் ெவற்றி தந்த லாதலா ம், ேவல், மயில், 
ேசவல், ேதவேசைன, வள்ளிப் பிராட் , கர் தி வ , கர் தி ப் கழ் ஆகிய 
இைவதைமச் சிந்ைத ெசய்வதால் வ ம் ெப ம் பயைன நன்கு எ த்  ஓதி ள்ள 
காரணத்தா ம் (அந்தாதி 26, 66, 100 பாக்க) இந் ல் ேவண் ய வரெமலாம் தரவல்ல 
தாய்ப் பாராயணத் க்கு மிகச் சிறந்ததாய்ப் பயன்த  லாகும்; ஆயி ம் ெபா ள் 
விளங்குவ  க னமாயி ப்பதால் எளிதாகப் ெபா ள் விளங்கும் கீழ்க்குறித்த பதினா  
பாடல்கைளயாவ  பாராயணஞ் ெசய்தல் உத்தமமாம். 
 
            1. தி வாவினன் கு   30. ெதய்வமணம்  48. ேசயவன் 
            2. ெசப் ங்கவச  34. திாிைகயிலாய்  63. தியங்காப் 
            15. திவாகர கன்ன  41. ெதண்டன்  73. திசா க 
            18. திைனேவத்தி  44. ேசதாம்பல  75. ெசய்தவத் 
            29. திக மலங்கள்  47. திடம்ப   94. ேசதிக்க 
            100. ெசல்வந்தி   
 
        3. கந்தரலங்காரம் 
 
            "ேவலர் - அலங்காரத் ட்ெபா ைள யாய்வ ேவ ேதகங் 
            கலங்கா அலங்காரம்" - தணிைக லா. 
 
        இ  மிக இனிைமயான ஒ  ல். கன் தி வ யில் திடபக்திைய ஊட்ட 
வல்ல . பத்தி ரசம் நிரம்பிய . ெசந்தமிழ்ச் சுைவ த ம் வ . கன் அ யார்கள் 
உள்ளங் குளிர ம் உேராமஞ் சி ர்க்க ம் ஓதி மகிழ்வ , ஒப் யர் வற்ற . 
சிவபிரா க்குத் தி வாசகம் எங்ஙனம் சிக்குேமா அங்ஙனம் கபிரா க்குக் 
கந்தரலங்காரம் சிக்கும் என்க. அலங்காரம்  பாடல்க ள் - தாம் ெபற்ற 
ேபற்ைறக் கூறித் தம  ஆனந்தத்ைதத் ெதாிவிக்கும் பாடல்களின் இைடயிைடேய 
தம  குைறகைளக் கூறி அ ள் ேவண் ம் பதிகங்க ம் ெசறிந் ள ஆத ன் இந் ல் 
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ஒேர சமயத்திற் பாடப் பட்டதல்ல என் ம், அப்ேபாைதக்கப்ேபா  சுவாமிகள  
மன ம் தவ ம் நின்ற வழிேய சந்தர்ப்பத் க்குத் தக்கப த் தனிப் பாடல்களாகப் 
பாடப்பட் ப் (பக்கம் 57 பார்க்க) பின்னர்ச் சுவாமிகளாேலேயா அல்ல  அவர்தம் 
சீடர்களாேலேயா ெதாகுக்கப்பட் க் கந்தரலங்காரம் எனப் ெபயர் ைவக்கப்பட் ச் 
'சலங்கா ம் 
        ேவந்தர்' என் ம் ற்பய ம் கூறப்பட் க்க ேவண் ம் என் ம் எண் தற்கு 
இடம் இ க்கின்ற . 
 
        உதாரணமாக, தற் பாட் ல் பிரபஞ்சம் என் ம் ேசற்ைறக் கழிய வழிவிட்டவா 
என ஆச்சாியப்பட்ட பிறகு 4 – ஆம் பாட் ல் 'ெசய்வ ெதன் யான்?' எனக் 
கலங்குவதற்கும் 7 ஆம் பாட் ல் 'உளத்திற், ப்ரமத்ைதத் தவிர்ப்பாய் என 
ேவண் தற்கும் அவசியமில்ைல. ஆதலால், அ ணகிாிநாத க்குப் ரண அ ள் 
நிரம் வதற்கு ன்  பாடப்பட்டன சில, 
        ரண அ ள் நிரம்பின பின்  பாடப்பட்டன பிற - என நிைனக்க 
ேவண் யி க்கின்ற .  பாடல்க க்கு ேமற்கா ம் காப் ச் ெசய் ம் ஆ  
தனிச் ெசய் ள்க ம் ைலத் ெதாகுத்த ேபா  ற் க்கு ேமல் எஞ்சி நின்ற 
        ெசய் ள்கள் ேபா ம். இந்த ஏ  ெசய் ள்களின் வாக்கு அ ண கிாி நாதர  
வாக்ெகனேவ திகழ்கின்ற அ ைமய . இக் கந்தரலங்காரம் சிறந்த ஒ  பாராயண 

லாகும். இைதக் கி த்திைக ேதா ேம ம் பாராயணஞ் ெசய்வ  உத்தமமாகும். 
        எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பிற் கூறியப  - 
 
        16. த ங்ேகாள்  70. விழிக்கு  47. பத்தித்தி  
        33. யா  38. நாெளன்  23. ெதய்வத் 
        76. ேகாடாத  86. ேவலா தன்  39. உதித்தாங் 
        60. சிந்திக்கிேலன்  27. ஓைல ம்  84. ைமவ ம் 
 
        என் ம் பன்னி  பாடல்கைள நித்ய பாராயணமாகக் ெகாள்ளலாம். இனி எங்கள் 
பதிப்பிற் கந்த ரலங்கார ஆராய்ச்சியில் இல்லாத ஒ  சில விஷயங்கைள ஈங்ெக த் க் 
குறிப்பாம். 
 
        காப் ச் ெசய் ள் (அடல ைண): வட அ கிற் ெசன்  கண்  ெகாண்ேடன் - வட 
அ கில் உள்ள க ர்த்திேய தற் தி ப் க க்கு ' த்ைதத் த ' என் ம் அ  
எ த் க் ெகா த்தவர். இவேர அ ணகிாியாைர ஆட்ெகாண்ட ளிய 
'ேகா ரத்திைளயனார்" என வழங்கும் கேவள். 
 
            "அ ைண ஆடகச் சித்ரமணிக் ேகா ரத்  உத்தர திக்காக 
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            ெவற்றிக் கலபக் கற்கி யமர்ேவாேன. (தி ப். 577) 
 
            "அ ைண யிைறயவர் ெபாிய ேகா ரத்தில் வடபால் 
            அமர்ந்த அ கப் ெப மாேள. (தி ப். 540) 
 
            "ஆடக விசித்ர கன ேகா ர கப்பில  ணா ாியில் 
            நிற்கும் அைடயாளக் கார"ன். (ேவைள: வகுப் ) 
 
        ெசய் ள் 4: '(ஓர ஒட்டார்): உனதாள் ேசர ஒட்டார் ஐவர் ெசய்வெதன் யான்?' இ  
ஐம் லன்களின் ேசட்ைடையக் கூ ம் - இக்க த்ைத - 
 
            "ஐவைர அகத்ேத ைவத்தீர் அவர்கேள வ யர் சாலச் 
            ெசய்வெதான் றறிய மாட்ேடன்" - அப்பர் தி ப் க ர் 
 
            "காயந் தன் ள் ஐவர் நின்  ஒன்ற ெலாட்டார் - 
            - சம்பந்தர் - வ வலம். 
 
        என வ ந் ேதவார அ களிற் காண்க. 
 
        ெசய் ள் 13. (தாவ ) அ ணகிாியார் அ ளிய தி ப் கழ்ப் பாக்களி ம் ஏைனய 
பாக்களி ம் பல பாடல்களில் ற்பாதிக்கும் பிற்பாதிக்கும் அாிய ெபா த்தம் 
காணப்ப ம். அதற்கு இச்ெசய் ள் ஓர் உதாரணம்: எங்ஙனம் தி மா ன் 
தி வ யான  கீ ம் ேம ம், ஆட்ெகாள்ளப் பட்ட மாவ யின் தைலயி ம் பட்டேதா 
அ  ேபால கேவளின் தி வ  கீேழ ள்ள மயில்மீ ம், ேமேல ள்ள ேதவர் 

மீ ம், ஆட்ெகாள்ளப்பட்ட அ ணகிாியாாின் பாவ  ஏட் ம் பட்ட . இதனால் 
ெபறப்ப வ  யாெதனில் மாவ ம் அ ணகிாியா ம் ேமேல உள்ள ேதவர் 
சாக்ஷியாய்த்தத்தம் ஆணவம் கீழடக்கப்பட்  இைறவனால் தி வ  தீைக்ஷ  
ெசய்யப்பட்  ஏன்  ெகாள்ளப்பட்டனர் என்ப  இவ் வைம நயம் ஓர்ந்  
களிப் றற்பால  மாவ  தி வ  தீைக்ஷயால் ஏன்  ெகாள்ளப்பட்டார், 
அ ணகிாியார் அவர் அ ளிய பாடல்களில் தி வ  த்திைர வரப்ெபற்  ஏன்  
ெகாள்ளப்பட்டார். 
 
        ெசய் ள் 16. (த ங்ேகாள்): 'இ ந்தப  இ ங் ேகாள்' என்பதற்குத் தாமசம், 
ராஜசம் என் ங் குணங்களாற் பீ க்கப்படா , எப்ெபா ம் உங்க க்கு 
இயற்ைகயாய், அ  ஆதாரமாய்ச் சுத்த நிைலயா ள்ள சாத் விக குணத் டேன 
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இ ங்ேகாள் - என்ப  ெபா ளாம். தாமசம், ராஜசம் என் ம் குணங்கள் 
இ ந்தப யில் - இ ந்த நிைலயில் - இல்லா , இ ந்த நிைல மா ம்ெபா  வ ங் 
குணங்களாம்: 'எனக்குச் ேசாம்பல் வந்தி க்கிற ', 'எனக்குப் ெப ங் ேகாபம் வந்த ' - 
எ ம் ெசால் வழக்கால் இயற்ைகயாகிய சாத் விக குணம் மாறினால் வ ங்குணங்கள் 
தாமசம், ராஜசம் என்பன - என்ப ம், ேகாபத்ைத வர ஒட்டா  நான் சும்மா 
இ ந் விட்ேடன் - என் ம் ெசால் வழக்கில் சாத் விக நிைலேய நம  இயற்ைக 
நிைல - இ ந்த ப  இ க்கும் நிைல - என்ப ம் லப்ப கின்றன. இனி, 'நிைலயிற் 
றிாியா  அடங்கியான் ேதாற்றம் மைலயி ம் மாணப் ெபாி ' என் ம் தி க்குறளின் 
க த் க் கிணங்க ...உயர்ந்த நிைல (பதவி) உங்க க்குக் கிைடத்தா ம் ன் இ ந்த 
அடக்க டேன, (கர்வம் பைடயா ), நிைல திாியா  இ ந்தப  இ ங்ேகாள் - என் ம் 
ெபா ள் ெகாள்ளலாம். 
 
        ெசய் ள் 22 (ெமாய்தார்): ' த்தமிழால் ைவதாைர ம் அங்கு வாழைவப்ேபான்" 
        - கேவள் தன்ைன ைவதாைர ம் ைவத இடத்திேல, ைவதெபா ேத – வாழ 
ைவப்பவன் என்பதற்குச் சாக்ஷி அப்பாட் ன் த ேலேய 'ெமாய்தாரணி குழல் 
வள்ளிைய ேவட்டவன்' என்பதிற் ெசால்லாமேல ெசால்லப்பட் ள . வள்ளிைய வாழ 
ைவத்தார் கர் என்ப  ெதாிந்த விஷயம். த்தமிழால் வள்ளியம்ைமயார்   கைர 
ைவதாரா என்பைத ஆராய்வாம். 'ஆம் - ைவத  உண்ைமேய' - இதற்குச் சான்  
(வள்ளிப் பிராட் யின் ைவதற் ெசால்ைலக் ேகட்ட அம் கேர தம  ைகப்பட ஆய்ந்  
தி த்திய) பின்வ ங் கந்த ராணச் ெசய் ளிற் காண்க. 
 
            "நத் ப் ைர யீர் நல்லறி  சற் மில்லீர் 
            எத் க்கு த்தீர் இழிகுலத்ேதன் தன்ைன ெவஃகிப் 
            பித் க்ெகாண் டாற்ேபாற் பிதற் ர் இவ்ேவடர் 
            ெகாத் க் ெகலாேமார் ெகா ம்பழிையச் ெசய்தீேர." 
            (வள்ளி தி மணம் - 108) 
 
        ேமற் கண்டப  ைவதேத இயற்றமிழ்; வள்ளியம்ைம 'இந்தளாம் த வசனம்' 
உைடயாள்; 'ரஞ்சிதாம் த வசன ைடயாள்' என அ ணகிாியார் தி ப் கழிற் (289, 
79) ெசால் ள்ளார். வள்ளி - யாைழப் பழித்த ெமாழியாள், பண் நிலாவிய ேபச்சினள்; 
ஆத ன் அவள் ேபச்ேச இைசத் தமிழ். வள்ளிப்பிராட்  குறத்தியாத ன்  ைவத 
சமயத்தில் - தன  ஜாதியின் வழக்கப்ப  - ைகைய ம், உடைல ம், தைலைய ம் 
தன  ைவதற் ேபச்சுக்கு ஒத்த வண்ணம் ஆட் க் கூத் க் காட் யி ப்பாளாத ல் 
அவள  ஆட்டத் தமிேழ நாடகத் தமிழாம்; ஆக, த்தமிழால் கைர ைவதாள் வள்ளி 
என்பதில் ஐயப் பாெடான் மில்ைல. 'ெமாய்தாரணி குழல்' என்ப  அங்ஙனம் ைவ  
ெவற்றி ெபற்றதற்கு அைடயாள மாைலயாம் (கூந்தற்) ச்சுட்  என்க. 
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        ெசய் ள் 24. (கின்னங்) - இச் ெசய் ளில் 'குன்னம்' (உபேதசித்த ரகசியப் 
ெபா ைள) குறிச்சி - வள்ளி மைலப் ப்ரேதசம் ெவளியாக்கி விட்ட  என்கின்றார். 
இதன் விவரத்ைத 188-ஆம் தலம் வள்ளி மைலயின் தி ப் கழ் ஆராய்ச்சியிற் காண்க. 
(பக்கம் 120, 121) 
 
        ெசய் ள் 26. (நீலச்): எந்த ேநரத்தி ம் ேகாலக்குறத்தி டன் வ வான் என்ற  
'எங்ேக நிைனப்பி ம் அங்ேக என் ன்வந் ெததிர் நிற்பேன' (கந். அலங். 104) 
என் ங் க த்த . 
 
        ெசய் ள் 27. (ஓைல ம்): 'வாைக' என்ப  ஆகு ெபயராய் ெவற்றி நிைலத்  
நிற்கும் (ேவலா தத்ைதக்' குறிக்கின்ற . சீரா என்ப  சிறிய கூாிய (அைரயிற் கட் ம்) 
உைடவாள் என்ப  தி ப் கழ் 750, 1045, 1132, 1139 எண் ள்ள பாடல்களா ம், 
கந்தரலங்காரம் 81 – ஆவ  ெசய் ளா ம் ெதளி  ெப ம்: கந்தரந்தாதி 80-ஆம் 
ெசய் ட் குறிப்ைபப் பார்க்க. (பக்கம் 156) 
 
        ெசய் ள் 29. (கடத்திற்): தி ப் கழ்ப் பாடல்களிற் பல இடங்களில் ேவைசயர் 
மயக்ைக ெவல் ம் வழியாேதா எனக் கலங்கின கலக்கம் இைறவன் தி வ ளால் 
அ ேயா  ெதாைலந்த  இச் ெசய் ைளப் பா ய காலத்திேல என்ப -இச் ெசய் ளால் 
நன்கு விளங்கும். 
 
        ெசய் ள் 31. (ெபாக்கக்) சந்தத் தமிழ் பா வதில் சுவாமிகள் வல்லவ ராத ன் 
கட்டைளக் க த் ைறயால் ஆய இந் ம் சில பாடல்களின் பின் இரண்ட கள் 
சந்த நிைறந்த க்குச் ெசாற்களாற் ெபா மா  அைமத் ள்ளார். ெசய் ள்கள் 
4,7,37,61,92- பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 32. (கிைளத் ப்) : 'சூர் மார் டன் கிாி வ'- இங்கு, 'கிாி' என்ப  
எ கிாி, கிெரௗஞ்சமைல அல்ல. தி ப் கழி ம் பிற ல்களி ம் சூ டன் கிாி என 
வந்தால் அங்குக் கிாி என்ப  எ கிாிேய ஒழிய கிெரௗஞ்சமைல அல்ல, 
கிெரௗஞ்சமைல தாரகா சுர க்கு உதவியா*யி ந்  அவ டன் ேவலால் அழிபட்ட 
மைல. சூர க்கு உதவியாயி ந்  ேவலால் ெதாைளபட்ட கிாி 'எ கிாி', 'ஏ கிாி' 
எனப்ப ம். சூர க்குக் காவலாகி ஏ கிாிகள் எப்ெபா ம் மைறந்தி ந்  ைண 
ெசய்தன என் ம், சூரைன ம் அம் மைலகைள ம் ஒேர காலத்தில் ேவலால் 

கேவள் அழித்தனர் என் ம் தக்க யாகப்பரணி 5, 170 எண் ள்ள 
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தாழிைசகளா ம் அைவக்குாிய உைரப் பகுதிகளா ம் அறிகின்ேறாம். எ கிாிையக் 
குறித் வ ம் பாடற் பகுதிகளிற் சில ஈங்ெக த் க் காட் வாம்:- 
 
            'கிைளபட் ெட சூர் உர ங் கிாி ம் 
            ெதாைளபட் வத் ெதா ேவ லனேன (கந். அ . 4) 
 
            'உழல் சூ ம் மைலமார் ம் உட ற (தக்க. பரணி. 5-தாழிைச) 
            'எ மைல ெகால் ம் அசனி இளமயில் வள்ளி கணவன்' (௸170) 
            'எ மைல ெபா த்த கதிாிைல ெந ேவல் (கல்லாடம் 3) 
            'எ கிாி யார்ப்ெபழ ெவன்ற ேவலா' -தி ப் கழ் 990 
            'எ கிாிகள் பிளந் ழ எறிந்த ேவலா'- ௸ 548 
            'எ சயிலந் ெதாைளத்த சுடர்ேவலா - ௸ 581. 
            'ஏேறாங்கல் ஏ ஞ் சாய்த்த நான் ன்  ேதா ம் ேபாற்றி' ௸ 1257 
            ' சாகர ேம ங் கிாிேய ம்... காய கதிர்ேவல்' ௸ 681 
            ஏழ்கடல், எ வைர கெளன வ த்தேவல் - ௸ 842 
            'மைலேய  ண்டாய் எ வர் ேசாாிெகாண் டா வர 
            ேவெலறிந்ேத நடன ங் ெகாள்ேவலா' ௸ 374 
            [387, 613,725, 819, 1008, 1019, 1145, 1162 - எண் ள்ள தி ப் கழ்ப் 
பாக்கைள ம் பார்க்க.] 
 
        ெசய் ள் 33. ( யா): இ  கபிரான  நாம பஜைன விேசடத்ைதத் 
ெதளிவாக எ த் க் கூ ம் அ ைமப் பாடல். கந்தரந்தாதி 30 (ெதய்வ)-ெசய் ம், 
தி ப் கழ்  668 - வதன சேரா க என் ம் பாட ம் இக் க த் க் ெகாண்டன. 
 
        ெசய் ள் 37. (கண் ண்ட): ரா த்தன் - ேவ ச்சி காவலன் வகுப்  --அ  22 -- 
குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 38. (நாெளன்): இ  'ேவ  ேதாளி பங்கன்' என் ம் ேதவாரம் ேபான்ற 
ேகாள  பாடல். கந்தரந்தாதி 48 'ேசயவன்' என் ம் பாட டன் [பக்கம் 154] இ ம் 
அவசியம் மனப்பாடஞ் ெசய்யப்பட ேவண் ய மந்திரப் பாவாகும். ஆபத்  
ேவைளகளிற் ெபாி ம் உத ம் ெப ைம வாய்ந்த பாட்  இ . 
 
        ெசய் ள் 40 (ேசல்பட்) கால்பட்டழிந்த  - கந்தரந்தாதி 71 - ஆம் பாடற் 
குறிப்ைபப் பார்க்க. பக்கம் [155] 
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        ெசய் ள் 41, (பாேல): இப்பாட் ன் ன்றாம் அ யில் 'காேல மிக ண்  காேல 
யிலாத கணபணம்' [கால் = வா ; கணபணம் = ஆதிேசடன் -- பாம் ] இதன் 
ெசால் ன்ப ம் ெபா ளின்ப ம் மகிழத் தக்கன. 
 
        ெசய் ள் 44. (ேதாலால்): அப்பர் சுவாமிகள் -- 
 
            'கால்ெகா த் ெத ம் ட் க் கதிர்நரம் பாக்ைக யார்த் த் 
            ேதா த் திரம் அட் த் ெதாகுமயிர் ேமய்ந்த கூைர' 
            என்றார். (IV-67-3-தி க்ெகாண் டீச்சரம்) 
 
        ெசய் ள் 46. (நீயான): 'சிவமா டேன' என் ந் தி ப் கழ்க் [563] க த்த . 
 
            'ஏகேபாகமாய் நீ  நா மாய் ' (862), 'நீ ேவெறனா 
            தி க்க நான்ேவ ெறனாதி க்க ேநராக வாழ்வதற்கு' [220] 
 
        என்பன ஈண்  உணரத்தக்கன. 
 
        ெசய் ள் 48. ( த்திைய); கா! எதற்கும் அடங்காததாயி ந்த சூரன  ஆணவம் 
ந ங்கி அழிய ம் கிெரௗஞ்ச கிாியின் மாைய ஒ ங்கி அடங்க ம் நீ ன்  
சத்திேவைலப் பிரேயாகித்தைன! இப்ேபா  விைனேயன  ஆணவ ம் மாைய ம் 
அேதமாதிாி அடங்காத நிைலயில் உள்ளன. ஆதலால், அைவ தைம ஒ க்க நீ 
பிறிெதா  ைற உன  சத்திேவைலப் பிரேயாகிக்க ேவண் வ ம் ேபா ம். 
(இவ்விஷயத்தில்) நீ யா  குறித் ள்ளாய்? 
        [சூரன்-கிாி-இைவகளின் நிைலயின  தாேனா என  விஷய ம் என்றப ]. 
 
        ெசய் ள் 49. (சூாிற்): அ யார்களின் சிறப்ைபக் கூ ம் அாிய பாடல் இ . 
 
        ெசய் ள் 51. (மைலயா ): 18 (ைவயில்), 51 (மைல), 53 (ேவ ச்சி), 54 (சாைக), 
59 (ெபாங்கார), 66 (நீர்க் குமிழி), 75 (ப க்கின்றிைல), 100 (இ தைல) -- இைவ 
ஈத ன்  சிறப்ைப எ த் க்கூ ம் உபேதசப் பாக்களாம். 
 
        ெசய் ள் 53. (ேவ ச்சி), 66 (நீர்க்குமிழி), இைவ 'ெக வாய் மனேன' என் ம் 
கந்தர திச் [7] ெசய் ளின் க த் க் ெகாண்டன. 
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        ெசய் ள் 54 (சாைகக்கு) : கடல்தீக் ெகா த்த சிைலவைளத்ேதான் -[ ராமர்] 
 
        'மீேன  குண்டகழி தீவாய் ம த்த தனி வில் யார்'- 
        [ த் க்குமார-பிள்ைளத்தமிழ்-ெசங்கீைர 5], 
 
        ெசய் ள் 55. (ஆங்காரம்): 'நிைனப் ம் மறப் ம் அறார்'-- 
 
            (i) 'நிைனப் (ம்) நிைனவ ம் நிைனப்பவ ம் அ நிலத்தில் 
            நிைலெபற...நி த்த உாிய ...ெப த்த வசனேம' 
            (தி வகுப் -ெப த்த வசன வகுப் ). 
 
            (ii) உள் ம் றம் ம் நிைனப்ெபாழியில் உன்னிைடேய 
            வள்ளல் எ ந்த ம்...(தி க்களிற் ப்ப -51) 
 
            (iii) உள் ம் றம் ம் நிைனப்பறில் உன் ள்ேள 
            ெமாள்ளா அ தாெமன் ந்தீபற (தி ந்தியார். 26.) 
 
        ெசய் ள் 57. ெபா பி : நாம் உண்பதற்கு ன் 'ெபா பி ங் களி ம் 
விைளயா ம் னச்சி மான் த பி  காவல சண் கவா' எனச் ெசால் த் தியானித் ப் 
பின்  உண் தல் நல்லேதார் அ ட்டானமாம். இவ் பேதசம் அன்பர்கள் அவசியம் 
ெகாள்ளத்தக்க . சி மான் (லக்ஷிமி), த --தந்த, பி --வள்ளியம்ைம; அல்ல  

னச்சி மான் (வள்ளி) காவல, த பி  காவல--(கற்பகத் த வின் கீழ் வளர்ந்த) 
ேதவேசைன காவல;--எனப்ெபா ள்கள் காணலாம். 
 
        ெசய் ள் 64. (பட் ), 69 (தந்ைத), 25 (தண்டா தம்); 'சத்திவாள்', 'ஞானவாள்', 
'அவிேராத ஞானச் சுடர் வ வாள்' என்பன இயமைன ெவ ட்டக்கூ ய வாள்கள் 
என்பைத இம் ன்  ெசய் ள்களா ம் அறிகின்ேறாம். இைத 'ம ன கட்கம், 
ேமானவாள்' என் ங் கூ வர். 'பரமசுக ம ன கட்கம்' யமன்  ணிக்கும்--என 
        ேவ ச்சி காவலன் வகுப்பி ம், எமபடைர ேமா ம் ேமான உைரயில் உபேதச 
வாள்'--எனத் தி ப் கழி ம் (828) கூறி ள்ளார். 'ஞானவாள் ஏந் ம் ஐயர்' எனவ ம் 
தி வாசக ம், 'நமன்வாின் ஞானவாள் ெகாண்ேட எறிவன்' என் ந் தி மந்திர ம் 
[2968] இங்கு உணர்தற்குாியன. 
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        ெசய் ள் 70. (விழிக்குத்): க ன யார்க்கு இ  ஒ  ெப ந் ைணப்பாட் . 
தி வ த் தியானம், க நாம ெஜபம், தி த் தியானம், ேவ மயி ந் 

ைணெய ம்  ெஜபம்--இைவகளின் விேசடத்ைதக் காட் ம் அ ைமயான உபேதசப் 
பாடல் இ . 
 
        ெசய் ள் 74. (அராப் ைன) 
 
            "இராப் பகலற்ற இடத்ேத இ ந்  
            பராக்கற ஆனந்தத், ேதறல் ப கார்--தி மந்திரம் 331 
            --இங்கு உணர்தற்பால . 
 
        ெசய் ள் 75. (ப க்கின்றிைல) ; "ப க்கின்றிைல பழநித்தி நாமம்" - இ  'பழநி' 
என் ம் ஸ்தலப் ெபயைர ெஜபித்த ன் விேசடத்ைதக் காட் கின்ற . இ  
அ ஷ்டானத் க்குக் ெகாண் வர ேவண் ய ஒ  மந்திரம். தலப் ெபயர்கைள 
ெஜபித்தல் அவசியம் என்ப  -"பிதற்றாய் பிைற சூ  தன் ேபாிடேம' என  சம்பந்தப் 
ெப மான் கூறி ள்ளதால் விளங்கும் (ேக்ஷத்திரக் ேகாைவப் பதிகம் II-39-1) 
 
        ெசய் ள் 76. (ேகாடாத); இ  தி த்தணிைகயாண்டவைரத் தாிசித்  வணங்கிப் 
பா த ன் அவசியத்ைத உணர்த் கின்ற . மனத்தாற் க தித் தியானிக்கத் 
தி ச்ெசந் ைர ம் [கந்.அந். 33; தி ப் கழ் 47], வாக்கால் ெபயர் ெசால் ச் ெசபிக்கப் 
பழநிைய ம் [கந். அலங்காரம் 75] காயத்தால் வணங்கிப் பணியக் ['ேகாடாத' என் ம் 
இவ்வலங்காரப் பாடலால்] தி த்தணிைகைய ம் சுவாமிகள் குறிப்பித் ள்ளார் என்ப  
அறிந்  அ ட் க்கத் தக்க . பக்கம் 93-ம் பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 84. [ைமவ ம்]: 
 
            "என்ெபற்ற தாய ம் என்ைனப் பிணெமன் றிகழ்ந்  விட்டார் 
            ெபான்ெபற்ற மாத ம் ேபாெவன்  ெசால் ப் லம்பி விட்டார் 
            ெகான்ெபற்ற ைமந்த ம் பின்வலம் வந்  குட ைடத்தார் 
            உன்பற் ெறாழிய ஒ பற் மில்ைல உைடயவேன!" 
 
        -- என் ம் பட் னத்த கள் தி வாக்கு இங்கு நிைன க்கு வ ம். 
 
        ெசய் ள் 85. (காட் ற்): 
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            'குறத்திபிரான் பதத்ேத க த்ைதப் கட் ன் ட் ற் 
            குதல் மிக எளிேத'- 
 
        இ  நாம் கைடேத வதற்காகச் சுவாமிகள் அ ளிய சு க்கவழி உபேதசம்; 
அவசியம் அ ட் க் ேவண் ய . 
 
        ெசய் ள் 87. [குமரா]: அமராவதியில் உள்ள கேவளின் தி ேவாலக்க 
தாிசைனைய அ ணகிாியார் அ க்க  விேச த் ச் ெசால் வ  உணர்தற்பால . 
அமராவதி விண் லகத் க்குத் தைலநகர், அங்குள்ள கேவளின் தாிசனப் ேப  
ஞான தேபாதனர்க்ேக கிட் வ . அ ணகிாியார் தம  ஞானக்கண்ணா ம், கிளி 

பத்தில் விண் லகுக்குச் ெசன்றேபா  ேநாி ம் தாிசித்தி க்கலாம். அங்ஙனம் 
தாிசித்த பிறகு அல்ல  தாிசித்த ெபா  இச்ெசய் ள் பாடப்பட் க்கலாம் என ம் 
ஒ  ஐயம் நிகழ்கின்ற . அ ணகிாியார் விேசட அ க்ரகம் ெபற்ற தலங்க ள் 
அமராவதி ஒன்  என்ப -'கற்பகாடவியில் வாழ்வித்த ேவதிய ம் ேவ ச்சி காவலேன' 
என வ ம் ேவ ச்சி காவலன் வகுப்பால் அறிகின்ேறாம். த ேவதாள வகுப்பி ம் 
கற்பகாடவி ெசால்லப்பட் ள . இைதப்பற்றித் தி வகுப் -ேவ ச்சி காவலன் 
வகுப் க்குாிய குறிப்பி ம் கந்த ரந்தாதி 29-ஆம் ெசய் ட் குறிப் ைரயி ம் காண்க. 
ேம ம் 'ஏ மயி ேலறிவிைள யா  கம் ஒன்ேற' என் ம் பாட ன் ஈற்ற  ஒ  
ஓைலப் த்தகத்தில் 'ஆதி அ ணாசலம் என்பதற்குப் பதிலாக 'ஆதி அமராவதி அமர்ந்த 
ெப மாேள' என்றி ந்த . 
 
        ெசய் ள் 95. (யான்தான்): இச் ெசய் ைளத் தா மானவர் "யான்தான் என லறேவ 
இன்பநிட்ைட என்ற ைணக் ேகான்தான் உைரத்தெமாழி ெகாள்ளாேயா" என 
எ த்தாண் ள்ளார். இச்ெசய் ளின் ெபா ைள உணர்ந்  கூ யமட் ம் அதன்ப  
நடத்தைல நம  வாழ்நாளின் ேநாக்காகக் ெகாள் தல் ேவண் ம். சத்தியம்-எ வாய்; 
ேதான் றா -பயனிைல. யாவ க்கும் சத்தியம் ேதான்றா —எனப் ெபா ள் ெகாள்ள 
ேவண் ம். சத்தியம்=உண்ைமப் ெபா ள். 'தைலவி பங்கர்க்குச் சத்திய ைரக்கும் 
ெப மாேள' தி ப் 460. 'யான்தான் எ ஞ்ெசால்' இரண் ங்ெகடல்:-'யாெனா  தான் 
இலாச்சுேகாதய ஞானவார்த்ைத'--தி ப். 1260-என வ மிடத் ங் காண்க. 'யான்' 
என்ப  ேபாலத் 'தான்' என்ப ம் ஜீவேபாதம் ைனந்  நிற்பைதக் குறிக்கும் ஒ  
ெசால். 
 
            'தாெனன் றவர் ன் ஒளித்ேதா த் தன்ைன யிழந்தவர் ன் 
            யாெனன்  ெசன்றி ங் காசிப் பிரான்' காசிக்கலம்பகம் 84. 
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            யான்தான்-என்பதற்குத் ைவத பாவம் எனப்ெபா ள் 
            ெகாண்  'நீேவ ெறனாதி க்க நான்ேவ ெறனா தி க்க' 
            (தி ப். 220) என் ம் அத் வித உண்ைமையக் கூறினார் 
 
        --என ங் ெகாள்ளலாம். 
 
            'தான்நின்ெறைனத் தனக்குள்ேள ஒளிக்குெமன் தன்ைம நிற்க 
            யான் நின்ற ேபாெதனக் குள்ேள ஒளித்தி ம்' 
            பண்டார ம்மணிக் ேகாைவ-4. 
 
            'யானாகிய என்ைன வி ங்கி...தானாய் நிைல நின்ற ' 
            (கந்தர் அ .-28) என வ வன இங்கு உணர்தற்பாலன. 
 
 

4. கந்தர தி 
 
            அ தி ஐம்ப ேம ஆ யிர் ேபாின்ப 
            அ தி நல்கும் அணி- [தணிைக லா] 
 
        சிவெப மா க்கு உாிய தி ைறகள் த ற் பத் : பின்  அைவ 
பதிெனான்றாகிப் பின்னர்ப் பன்னிரண்டாயின. அ ேபால கேவ க்கும் பத் த் 
தி ைற த ல் அைமதல் தகுதியாம்; 
 
        (i) இைசப் பாக்களாய ேதவாரம் -ஏ  தி  ைறகள் அைவ ேபால இைசப் 
பாக்களாய தி ப் கைழ ஏ  தி ைறகளாகப் பிாிக்கலாம். ஆ  பைட ட் த் 
தி ப் கழ்கள்- ஆ  தி  ைறகள். பிறதலங்களின் தி ப் க ம் ெபா த் தி ப் க ம் 
ஏழாந் தி ைற. 
 
        (ii) இயற்றமிழில் எட்டாந் தி ைற --தி வாசகம்--தி க்ேகாைவயார்- 
இைவக்கிைணயாகத் தி வாசகம் அைனய கந்தரலங்கார ம் தி க்ேகாைவயா ரைனய 
கந்தரந்தாதி ம் எட்டாந் தி ைறயாம் என்க. 
 
        (iii) இைசத் தமிழாய் ஒன்பதாந் தி ைறயாக விளங்கும் தி விைசப்பா க்கு 
ஒக்க இைசப்பாவாம் தி வகுப்  ஒன்பதாந் தி ைறயாக விளங்கும். 



 160

 
        [iv] மந்திர லாய்ப் பத்தாந் தி ைறயாக உள்ள தி மந்திர க்கு 
இைணயாக மந்திர லாகிய கந்தர தி பத்தாந் தி ைறயாகக் ெகாள்ளப்ப ம். 
 
        [v] இனித் தி காற் ப்பைட, பாிபாட ற் ெசவ்ேவ க்குாிய ேதாத்திரப் 
பகுதிகள், கு ந்ெதாைகயில் கர் தி, சிலப்பதிகாரத்திற் குன்றக் குரைவயில் 

க க்கும் ேவ க்கும் உாிய பகுதிகள் கல்லாடத்தில் கர் தி, ேசந்தனார  தி  
விைடக் கழித் தி விைசப்பா, குமர கு பர சுவாமிகள் அ ளிய கந்தர் க ெவண்பா, 

த் க் குமார சுவாமி பிள்ைளத்தமிழ்; * சிவப்ரகாச சுவாமிகள் அ ளிய ெசந்தில் 
நிேராட்டக யமக அந்தாதி *; அந்தக்கவி-- ரராகவ த யார் இயற்றிய ேச ர் 

கன் பிள்ைளத்தமிழ் *;விாிஞ்ைச கன் பிள்ைளத்தமிழ் *; ெசந் ர்ப் 
        பிள்ைளத்தமிழ் *; தி மைல கன் பிள்ைளத் தமிழ் * தி ப்ேபா ர்ச் சந்நிதி 

ைற * [சிதம்பர சுவாமிகள்]; கச்சியப்ப நிவர் அ ளிய தணிைகப் பதிற் ப் 
பத்தந்தாதி *; சுப்பிரமணிய தம்பிரான் அ ளிய தணிைகத் தி வி த்தம் *; தணிைகச் 
சந்நிதி ைற * [கந்தப்ப ேதசிகர்]; [*இந் ல்களினின் ம் ெபா க்கிய சிலபாடல்கள்]--
ஆக பதிெனட்டாம் ற்றாண்ெடா  நி த்திப் கன் பதிெனாராந் தி ைற என்  
ஒன்  ேசர்த்  அச்சிடலாம். அல்ல  அவ்வ யார்கள் மனப்பான்ைமயின் ப  அவரவர் 
மன க்கு உகந்தனவாய்ப் பின்னர் எ ந் ள்ள பல உண்ைம அ யார் 
பாடல்களினின் ம் ெபா க்கிச் ேசர்த் ம் பதிெனாராம் தி ைற அைமக்கலாம். 
 
        [vi] கன் அ யார் சாித்திரங்கைளச் 'ேசய்த்ெதாண்டர் ராணம்' என் ம் 
ெபய டன் 'ேத ர்ச் ெசாக்க ங்கம் பிள்ைள' என் ம் ஒ  வரகவி பா  வ கின்றார். 
ஓர் உண்ைமப் பக்தாின் அ ைம வாக்காத ன் அந் ல்1 கேவளின் 
பன்னிரண்டாம் தி ைறயாகப் பிரான் தி வ ளால் உலகில் நிைலெபற ேவண் ம். 
எங்ஙனம் சிவபிரா க்குாிய ல்களிற் பத்தாந் தி ைறயாகிய தி மந்திரம் சிறந்  
நிற்கின்றேதா அங்ஙனம் குகேவ க்குாிய ல்களிற் பத்தாந் தி ைறயான மந்த்ர 

லாகிய கந்தர தி சிறந்  விளங்குகின்ற . 
        -------- 
        [1]. ' கேவள் பன்னி  தி ைற' என்  6 ெதாகுதிகளாகத் தனிைகமணி 
அவர்களாேலேய ெதாகுக்கப் பட்  உைர டன் அச்சாகி உள்ள . 
 
        எங்ஙனம் தி ல நாயனார் ஆயன் உட ற் குந்த பின்  தி மந்திரம் 
பா னேரா அங்ஙனம் அ ணகிாியார் கிளியின் உட ற் குந்த பின்  அந்தக் கிளி 
பா ன  கந்தர தி ெயன்ப  ெபாிேயார் ெகாள்ைக. 'கந்தர தி ெசான்ன கிளி...நீ 
பி க்க எய் ேமா' என்ப  இலஞ்சி கன் உலா (கண்ணி 205) ஆனால் ெபா ள் வழி 
ஆ மிடத் க் கந்த ரலங்காரத்ைதப் பற்றிக் கூறிய  ேபாலக் கந்தர  தி ம் 
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சுவாமிகள் அப்ேபாைதக் கப்ேபா  தமக்கி ந்த மன நிைலக்கும் பத்தி நிைலக்கும் 
ஞான நிைலக்கும் ஒத்தவா  தனித்தனிப் பா ய பாடல்களின் ெதாகுதியாகும் எனத் 
        ேதான் கிற . கந்த ர திையப் ெபா ள்வழி ஆ மிடத்  அதி ள்ள பாடல்கள் 
தவங் கிடந்த நிைலயிற் பாடப் பட்டன சில; தவங்கிடந் ம் சாந்தி ெபறா  கலக்க 

ற்றநிைலயிற் பாடப்பட்டன சில; உலகுக்கு உபேதசமாகப் பா ன சில- எனப் 
பகுக்கக் கூ யனவாய் உள்ளன. அைவதாம்:- 
 
        (i) தவங்கிடந்த நிைலயிற் பா னைவ (13): 1,2,3 6, 15, 18, 21,36, 37,40,47,48,51. 
        (ii) சாந்தி ெபறா  கலக்க ற்ற நிைலயிற் பா னைவ (22): 4,5,9,10,16,19,23-27, 
29,31-35, 39,41, 45, 46, 50. 
        (iii) ேப ெபற்ற ஞான நிைலயிற் பா னைவ (13); 8, 11-13, 20, 22, 28, 30,38, 
42-44, 49. 
 
        (iv) உபேதசப்பாடல்கள் (ெநஞ்சுக்கும் உலகுக்கும் உபேதசம்) (3): 7, 14,17. 
 
        ேம ம், தி த் த்தி என் ம் தலத்தில் இைறவன் தன  அ திையப் பா க 
என்  கட்டைளயிட்ட பின் (பக்கம் 109) அ திப் பாடல்கள் சில பாடப் 
பட் க்கலாம். எப்ப ங் கந்தரலங்காரத் க்கு ன் அ திச் ெசய் ள்கள் பல 
பாடப் பட் க்க ேவண் ம். ஏெனனில் கந்தரலங்காரச் ெசய் ள்கள் பக்தி ெபாி ம் 
ஊறி கன் தி வ ள் ெபாி ம் நிரம்பித் த ம்பி வழி ம் காலத்திற் பாடப் 
பட்டனவாய்த் ெதாிகின்றன. பின் ம், உலகுக்கு உபேதச வைகயிற் கந்த 
ரலங்காரத்தில் 19 பாடல்கள் உள்ளன; ஆனால் கந்த ர தியில் உலகுக்கு உபேதசப் 
பாடல் ஒன்ேற--17- உளெதன்னலாம். ேம ம், அ தி 51 பாடல்களில் சாந்தி ெபறா  
கலக்க  நிைலயிற் பாட்டப்பட்டைவ 22 பாடல்கள். அலங்காரத்திேலா தன் குைற 
கூறல், ெநஞ்ெசா  கிளத்தல்,பிரார்த்தைன என் ந் தைலப் க்களில் ( ற்றில்) 37 
பாடல்கள் தாம் உள; ஏைனயைவ யமைன ெவ ட்டல், பிரமைன ெவ ட்டல், அற் த 
மாைல, ஆனந்த மாைல, ேகாள  பதிகம், கவசப் பதிகம், என் ம் பல வைகய 
உயர்நிைலப் பாடல்களா ள்ளன. கந்த ர தியிற் பல பாடல்கள் தம்குைற 
கூ வன ம், தாம் ெபற்ற ேபற்ைற நிைனத்  மகிழவன மாய் எல்லாம் தன்ைம 
இடத்தனவாய் உள்ளன. 
        ஆகேவ, பல குைறக க்கும் ஆளாய் உள்ள நம் ேபா யர் கைனப் ேபாற்றி 
உய்வதற்கு--நித்திய பாராயண லாகக் ெகாள்வதற்கு- மிகப் ெபா த்தமான லாகக் 
கந்தர தி திகழ்கின்ற . பார்ப்பதற்கு எளிதாய்த் ேதான்றி ம் இவ்வ தி ன் 
ெபா ட் சிறப்  மிக மிகப் ெபாியதாம். அச் சிறப்ைப உணர்ந்ேத தா மான சுவாமிகள். 
 
            “கந்தர  திெபற் க் கந்தர  தி ெசான்ன 
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            எந்ைதய ள் நா  யி க்கு நாள் எந்நாேளா!-- 
 
        என வியந்  ேபாற்றினர். அ தியின் தண்ணிய நைடைய ம் ெசவ்விய 
ெபா ைள ங் கண்ேட பல்லாண் களாகப் ெபாிேயார் இந் ைலப் பாராயண 

லாகக்ெகாண்  பலனைடந்  வ கின்றனர். இைத நித்ய பாராயணஞ் ெசய்ய 
இயலாதவர் என் தந்ைதயார் ெசய்  வந்த  ேபால ஞாயி  12, திங்கள் தல் 
வியாழன் வைர--தினம் 6, ெவள்ளி 7, சனி 8, பாடல்களாகப் பிாித்  வாிைசயாகப் 
பாராயணஞ் ெசய்  51 பாடல்கைள ம் வாரத் க்கு ஒ  ைற க்கலாம். அ ம் 

யாதவர் ஆ ம் பாி (1), ெக வாய் மனேன (7), கார்மாமிைச (10), மாேவழ் சனனம் 
(39), ைகவாய் (14), உ வாய் (51)-- எனத் வக்கும் ஆ  பாடல்கைள நித்ய 
பாராயணமாக ைவத் க் ெகாள்ளலாம். 51- ெசய் ள்க க்கு ேமல் உள்ளனவாக 
அச்சிடப்பட்ட பாடல்கள் சுவாமிகள் வாக்கல்ல, அைவகள் ஒ க்கப்பட ேவண் ம். 
தணிைக உலாவில் “அ தி ஐம்ப ேம” என்றார். இனி எங்கள் பதிப்பிற் ேசர்க்கப் 
        படாத சிற்சில பாடற் குறிப் க்கைள இங்குக் குறிப்ேபன்: 
 
        ெசய் ள்: (காப் -ெநஞ்சக்) 'ெநஞ்சக் கனகல் ம் ெநகிழ்ந் க'--இைதக் 'கல்ைல 
ெமன்கனியாக்கும் விச்ைச' என்றார் தி வாசகத்தில். 
 
        ெசய் ள் 1. (ஆ ம் பாி): இச் ெசய் ள் தான் இந் க்கு 'மந்திர ல்' எனப் 
ெபயர் வந்ததற்குக் காரணமாகும் ேபா ம். இச் ெசய் ளின் தல் இரண்  அ களில் 
'ேவ  மயி ந் ைண' என் ந் தி மந்திரம் மைறெபா ளா யி க்கின்ற . அ  
எங்ஙனம் என விளக்குவாம். 'ஆ ம் பாி ேவல் அணி ேசவெலனப் பா ம் பணிேய 
பணியா(க) அ ள்வாய்' என்ப  த ரண்ட . ஆ ம் பாி=மயில்; அணி=அழகிய; 
ேசவல்= ைண 
        (காவல்); ேசவல் என் ம் ெசால் க்குத் ைண, காவல் எனப் ெபா ள் உண் . 
கந்தரந்தாதியில் 'உயிர்ச்ேசவ க்ேக' (15) என வ வைதக் காண்க. ேவ ம் 
        மயி ம் அழகிய ைணயாம் எனப் பா ம் பணி; பா ம் பணி=உ ப்ேபா ம் 
பணி; (ெஜபம் ெசய் ம் பணி); பா தல்=கூ தல், ெசால் தல் (அறம்பா ற்ேற-- 

றநா  34); ஆகேவ, 'ேவ  மயி ந் ைண' எனக்கூ ம் (ெஜபிக்கும்) பணிேய 
எனக்குப் பணியாக அைமய அ ள்வாய்--என்ப  பிரார்த்தைன. மயிைல ன்  கூறி 
ேவைலப் பின்  கூறின --சிவாயநம--நமசிவாய என்ப  ேபால, “மயிைல ம் அவன் 
தி க்ைக அயிைல ம்” —என வ ம் கைடக்கணியல் வகுப்  ஈற்ற ைய ம் இங்கு 
உண க. 
 
        ெசய் ள் 2. (உல்லாச): 'எல்லாம் அற'--'எல்லாம் இழந்  கந். அலங். (10). 
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        ெசய் ள் 3. (வாேனா): 'ஆண்ட இடம்'--அண்ணாமைல. இதனால் 'யான் என ' 
உள்ள வைரயில் இைறவைன அண் தல் (எட் தல்) யா  என் ம் தத் வம் 
விளக்கமாம்; இத் தத் வத்தின் உண்ைமையப் பிரம ம் மா ம் அண்ணாமைலயிற் 
கண் ள்ளார்க ளாதலால். 
 
        ெசய் ள் 4. (வைளபட்ட): 'கிைளபட்ெட  சூர் உர ம் கிாி ம் ெதாைளபட் வ; 
என்ப  கந்த ரலங்காரத்தில் 'கிைளத் ப் றப்பட்ட சூர் மார் டன் கிாி வ (32) 
என வ ங் க த்த . [அச் ெசய் ளின் குறிப்ைபப் பார்க்க-- பக்கம் 163] 
 
        ெசய் ள் 5 (மகமாைய): இச்ெசய் ள் மாையயின் வன்ைமையக் காட் கின்ற , 
கு வினிடம் உபேதசம் ெபற்ற பின்  தான், இம்மாைய ஒழி ம் என்ப  
'இப்பிரமங்ெகட ெமய்ப் ெபா ள் ேபசியவா' என எட்டாம் பாட ல் விளக்கப் பட்ட . 
 
        ெசய் ள் 6. (திணியான)” 'பணியா?' (பணி என்ன உள ) என வள்ளி பதம் 
பணி ம் தணியா அதிேமாக!” --இக் க த்  “குறப்ெபண் குறிப் பறிந்  அ கு 
அைணந்  உன் குற்ேறவல் ெசய்யக் கைடக்கண் பணிக்ெகனக் குைறயிரந் ” --
எனவ ம் த் க் குமரர் பிள்ைளத் தமிழி ம் (ெசங்கீைர 5) காணலாகும். 
 
        ெசய் ள் 7. (ெக வாய்): இச் ெசய் ளில் உள்ள உபேதசம் உணர்ந்  
அ ட் க்கத் தக்க . 
 
        ெசய் ள் 12. (ெசம்மான்): பின்னிரண்ட  'ெசால்  ைகக்கில்ைல'(கந். அலங். 10) 
என் ம் ெசய் ளின் க த்ைதக் ெகாண்ட . 
 
        ெசய் ள் 7. (யாேமாதிய): 'தாேம ெபற' – தாம் என்ப  ேவலவைரக் குறிக்கின்ற . 
தாம் ஒ வேர ெப ம் ெபா ட் --எனப் ெபா ள் ப ம். ேவலவர் தாம் ெப தற்காகேவ 
எமக்குக் கல்வி ம் அறி ம் தந் ள்ளார்; ஆதலால் எம  கல்விைய ம் அறிைவ ம் 
அவர் ெப மாேற ெசலவி ேவன்--என்க. அவைரேய கழ்ேவன்- அவைரப்பற்றிேய 
ேபசுேவன்--என்றப  இக்க த்ைத-- 
 
            'என்ைன நன்றாக இைறவன் பைடத்தனன் 
            தன்ைன நன்றாகத் தமிழ்ச் ெசய்  மாேற'-- 
 
        என் ம் தி மந்திரச் ெசய் ேளா  (81) ஒப்பி க. 
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        ெசய் ள் 32. (கைலேய): 'கைலேய பதறிக் கதறி'-- இதன் க த்ைதக் 'கலகக் கைல 

ல் பல ெகாண்ெடதிர் கதறிப் பதறா (1142), 'கதறிய கைல ெகா ' (1152), கதற்  
மேநகங் கைலக் கட ஞ் சுழலாேத (257) என் ம் தி ப் கழ்ப் பாக்களிற் காண்க. 
 
        ெசய் ள் 36. (நாதா). த ரண்ட யில்—அரனார் வணங்க நீ அவ க்கு 
உபேதசித்த ரகசியப் ெபா ள் யாேதா என வினவினர். அந்த ரகசியப் ெபா ள் 
இன்னெதனப் பின்னிரண்ட யிற் ெசால்லாமற் ெசால் கின்றார். அரனார்க்கு 
உபேதசித்த ரகசியப் ெபா ள் 'வள்ளிச் சன்மார்க்கம்' என ன்னேர குறித்ேதாம் (பக்கம் 
120, 162), 
        அதாவ , 'இைறவன் உண்ைம அ யார்க்குக் குற்ேறவ ஞ் ெசய்வான்' என்பேத 

கேவள் சிவ க்கு உபேதசித்த ரகசிய உபேதசம். இங்கு உண்ைம அ யாள் வள்ளி. 
பிரமனாதிய ேதவர்கெளல்லாம் சிரசிற் சூ க் ெகாள் ம் மலர்ப்பாதனாகிய நீ 
வள்ளியின் பாதத்ைதச் சிரசிற் சூ க் ெகாண்டாய் (ேவதா தல் விண்ணவர் சூ  மலர்ப் 
பாதா! குறமின் பதேசகரேன!)--என்றார். இதனால் க ேவள் வள்ளிதாசன் என்ப  
ெபறப்பட்ட . இக்க த்தாகிய அ ம்ேப 'ேமதகு குறத்தி தி ேவைளக் காரேன' 
எனவ ம் தி  ேவைளக்காரன் வகுப்பாகப் பின்னர் மலர்ந்த . சிவபிரா ம் 
ேதவர்க ம் உன்ைன வணங்கினார்; நீ வள்ளிைய வணங்கினாய் என்ற 
இவ்வ தியின் க த்ைத- 'எங்கள் ைபம் ன ேம ம் தீதிலா வஞ்சியம் சீத பாதம்ப ஞ் 
ேசகரா! தண்ைடயங் கழல் ேபணித் ேதவி பாகம் ெபா ந்  ஆதிநாதன் ெதா ம் 
ேதசிகா! உம்பர் தம் ெப மாேள (1107) - என் ம் தி ப் கழி ங் காணலாம். த்  
பிள்ைளத்தமிழ்- ெசங்கீைர- 5-ஆம் பக்கம் பார்க்க. 
 
        ெசய் ள் 37. (கிாிவாய்); ெபாைறயின் விேசடத்ைதக் கந்தரந்தாதி 84-ஆம் 
ெசய் ளி ம் காண்க. 
 
        ெசய் ள் 45. (கரவாகிய): கு சா த! குஞ்சரவா! எனப் பிாித் க் கு சா தத்ைத 
உைடயவேன! பிணி கம் என் ம் யாைனைய உைடயவேன - எனப்ெபா ள் 
        காண்பர். கு சா தன் (இந்திர க்கு உாிய) குஞ்சரத்தால் (ஐராவத யாைனயால்) 
வளர்க்கப்பட்ட ேதவேசைனக்கு உாியவேன! என்ப ம் நன்கு ெபா ந் ம். 
 
        ெசய் ள் 51. (உ வாய்): 'விதியாய்' என்ப  உண்ைம அ யவர்க க்கு க 
ேவள் (அயன் ைகெய த்ைத) பிரமன் எ திய (விதி) எ த்ைத அழித் த் தாேம திய 
விதிையப் ெபாறிப்பைத (எ வைத)க் குறிக்கும். அங்ஙனம் பிரமன் எ திய எ த்ைத 

கேவள் அழித்  வி வா ெரன்ப  ெபாிேயார்கள் அ பவத்தில் கண்ட . 
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        இதன் உண்ைமைய 'அவன் கால் பட்டழிந்ததிங் ெகன் தைல ேமல் அயன் 
ைகெய த்ேத' என் ம் கந்தரலங்காரச் ெசய் ளி ம் (40), 'என் ஐயி  திங்க ம் 
மாசு(ண்)ணம் ஆக்கும் பதாம் யன்' எனவ ம் கந்தரந்தாதிச் ெசய் ளி ம் (71) 
        காண்க. அங்ஙனம் பிரமன் எ திய எ த்ைத அழிக்குங் காரணத்தால் இைறவேன 
'விதி'யாகின்றார். 'விதியான ேவத விகிர்தன்' என்றார் சம்பந்தர். தி நாைற ர் (2).] 
 

5. தி வகுப்  
 
        அ ணகிாியார் ம ைரத் தலத்தில் கேவைளத் தாிசித்தெபா  ஒ  
ேவண் ேகாள் ெசய்தனர். அதாவ , 
 
            'வாிைச த ம் பதம் அ பா  -வளெமா  ெசந்தமிழ் 
            உைரெசய அன்ப ம் பகிழ வரங்க ம் அ ள்வாேய' தி ப். (962) 
 
        என்ப . பிரசாதங்கைளத் த ம் உன  அ ட்பாதத்ைத வளப்பம் ெபா ந்திய 
ெசந்தமிறால் நான் பாடேவண் ம்; அன்பர்கள் அைதக் ேகட் ம் ஓதி ம் மகிழ 
ேவண் ம். இந்த வரத்ைதத் தந்த ள் என்றனர். இவ்ேவண்  ேகாேள 'சீர்பாத வகுப் ப் 
பா வதற்கு வித்  என்க. (பக்கம் 89-90). பின்னர்ப் ெபா ப் பாடல் ஒன்றில்- ' கா! 
உன  சீர் பாதங்களின் பிரசித்தி தலாய பல லக்ஷணங்கைள ம் வகுத்  வகுத்  
உைரக்க வி ம் கின்ேறன். அந்தத் தி ப்பணி நிைறேவற எனக்கு த்தமிழ்ச் 
        ெசல்வத்ைதத் தந்த க- 
 
            'நின்பத கப்ரசித்தி என்பன வகுத் ைரக்க 
            நின்பணி தமிழ்த்ரயத்ைத ய ள்வாேய, (தி ப். 1233) 
 
        - என ேவண் ன ேவண் ேகாள் சீர்பாத வகுப்  ஆதிய எல்லா வகுப் க க்கும் 
வித்தாகும். 'ேவண் வார் ேவண் வேத ஈவான்' அல்லேனா இைறவன். அங்ஙனேம 
        தி வகுப் ப் பா ம் ேபர ைள அ ணகிாியார்க்கு இைறவன் பா த்தான். 
இ ேவ தி வகுப்  வரலா : 
 
        தி வகுப்பின் ெபா ள்பற்றி ஆராயப் குந்தால் கீழ்க் காட்டப்பட் ள்ள க்கிய 
விஷயங்கள் ெவளிவ கின்றன: 
 
        (i) தி ப் கழ், அ தி, அலங்காரம் என் ம் ல்களிற் ெபண்கள் 
மயக்கினின் ம் என்ைன விலக்கிக் காத்த ள் எனக் ேகட் க்ெகாண்ட ேபச்ேச 
தி வகுப்பிற் கிைடயா . 
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        (ii) யம பயத்தினின் ம் காத்த ள் என் ம் யமபயக் குறிப்ேப எங்கும் (ேசவகன் 
வகுப்  ஒன்  தவிர) கிைடயா , 
 
        (குறிப் :- தல் பதிெனட்  வகுப்ேப அ ணகிாியார் தி வாக்கு என் ம் 
ெகாள்ைகயில் இவ்வாராய்ச்சி எ தப் ப கின்ற .) 
 
        (iii) தி ப் கழ் ஒன்றில் தவிர-தி வகுப் , கந்தர் அலங்காரம், கந்தர தி, 
கந்தரந்தாதி என் ம் ல்களில் வய ர் ெசால்லப்பட இல்ைல. இதன் காரணம் 
        நன்கு லப்பட வில்ைல. 'ெசய்ப்பதி ம் ைவத்  உயர் தி ப் கழ் ெசப் '-(தி ப். 
காப் -3) எனத் தி ப் கழ் ஒன்ைறேய இைறவன் குறித்த  பற்றிேயா? 
 
        (iv) தி ஞான சம்பந்தர் கேர என் ம் ெகாள்ைக தி ப் கழி ம், 
கந்தரந்தாதியி ம் தான் சிறப்பிக்கப்பட்ட . கந்தர தி, கந்தரலங்காரம், தி வகுப்  
        என் ம் ல்களிற் சம்பந்தைரப்பற்றி யா ஞ் ெசால்லப்படவில்ைல. 
 
        ஆகேவ, கந்தரலங்காரம் பா ம்ெபா  இ ந்த நிைலயி ம் ேமம்பட்ட 
சிவஞான நிைலயில் இ ந்  பா ன  தி வகுப்  என்ப  விளங்குகின்ற . இத் 
தி வகுப்பின் 
        ெப ைமைய " லறி லவ"னாம் தி கன் ஒ வேன அறிவன். ன் உயர் 
ெபா ளா ம் தி  ேவைளக்காரன் வகுப்பில்- 
 
            "எைழயின் இரட்ைடவிைன யாயெதா டற்சிைற 
            யிராமல் வி வித்த ள் நியாயக் கார ம்" 
 
        என வ வதா ம், ேவ ச்சி காவலன் வகுப்பில் "அ ைணநகாி ெனா  
பக்தனி ...தி ப் கழ் மதாணி க் பாகர ம்" எனத் தம்ைமப் படர்க்ைக இடத்ேத 
ைவத் க் கூறினதா ம், அ க்கிரக விேசட ம் அ திச் ெசல்வ ம் ற்றின 
நிைலயில், சித்திகள் நா ங் ைககூ ன பிறகு, கிளியான பின் , பாடப்பட்ட ல் 
தி வகுப்  எனத் ேதான் கின்ற . தி த்தணிைகையப்பற்றிப் பல வகுப் களி ம் 
கூறி ள்ள காரணத்தால் 'உன் தலத்தினில் இ க்கும்ப  பாராய்...தி த்தணி யி க்கும் 
ெப மாேள' என ன் ேவண் யவாேற (பக்கம் 132) கிளியானபின் அ ணகிாியார் 
தி த்தணிைகக்கு வந்  தி த்தணிேகசன் தி க்கரத்ேத தங்கித் தி வகுப் களிற் 
பலபா  யி ப்பார் எனத் ேதான் கின்ற .[1] 
        ------------- 
        [1]. தற் பதிெனட்  வகுப் களில் (1,3,4,6,7,9-12, 14-16) ஆகிய 12 
வகுப் களில் தி த்தணிைக கூறப்பட் ள . தி த்தணிைக வராத வகுப் கள் 
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ஒவ்ேவார் சந்தர்ப்பத்திற் பாடப்பட்டனவா யி க்கலாம். உதாரணமாக, ேதேவந்திர 
சங்க வகுப் - ேதவி உபாசகனாகிய சம்பந்தாண்டாைன ெவல்ல ேவண் த் ேதவிையத் 

தித்த ெதன்பர். [பக்கம் 18-அ க் குறிப் .] 
        ------------- 
        தி ப் கழ், தி வகுப் , கந்தரலங்காரம், கந்தர தி, கந்தரந்தாதி-இைவ 
அ ணகிாியார்க்குப் பின்வந்த லவர்களாற் ெசால்லப்பட் ப் பாராட்டப்பட் ள. 
 
        இனி அந்த அந்த வகுப்ைபப்பற்றி எங்கள் பதிப்பில் இல்லாத ஒ  சில க்கிய 
விஷயங்கைளக் குறிப்பாம். 
 
        1. சீர்பாத வகுப்  
 
        (i) இவ் வகுப்ேப மிகப் பிரதானமான -ஏெனனில் காி ஞ் சிறந்த  அவர் 
சீர்பாதம். "நின்னிற் சிறந்த நின்தாள் இைணயைவ" என்ப  பாிபாடல் (IV-62). ' ட 
        ளிக்குங்கால் நின்னி ஞ் சிறந்த நின் தாளிைணைய உைடைய' என்றார் உைர 
ெய திய ஆசிாியர். (தி காற் ப்பைட*அ  62-63 உைரைய ம் பார்க்க). ேம ம், 
        தி வ ேய இைறவைனக் குறிக்கும் ஓர் அ ம்பதம். 
 
            "ெசங்காட்டங் கு ேமய தி வ தன் தி வ ேள 
            ெபறலாேமா திறத்தவர்க்ேக" 
 
        என வ ம்  சம்பந்தர் தி வாக்கு (III-63-7) ஈண்  உணர் தற்பால . 
 
        (ii) அ  23-24. அ ைம (யாகிய யான்) ய வழிவழி ய ைம ெய ம் உாிைம 
(ெகாண் ள்ேளன் என்பைத)  உலகு அறிய (உலக ம் அறிய), யான் 
மழைல ெமாழிெகாண்  பா ம் ஆசுகவி தல ெமாழிவன நி ண ..கவிமாைல 
சூ வ ம் (ஆசுகவியாக ' த்ைதத்த ' என் ம் பதிகத்ைத தலாகக்ெகாண்  
ெமாழிந்தனவாய்த் திறம் வாய்ந்தனவான கவிமாைலகைளச் சூ வ ம் சீற ேய); ம ப 

காித..கவிமாைல' என்ப  ( நிவர்களாகிய) வண் களால் கர் ( கரப்பட்ட) 
(ேமாந்  அ பவிக்கப்பட்ட) இதம்=இனிைமத ம்-கவிமாைல எனப் ெபா ள்ப ம். 
இக்க த்ைத "அலந்  ம கர நிவர் பரவ வளர் கமலம் அைனய தி வ  யிைணகள்" 
எனவ ம் சிவப்ரகாசக் ெசய் ளி ம் (3) " நிவராகிய வண் கள் ஆைசப்பட் த் 
ேதாத்திரம் பண்ண நிறம் வளராநின்ற ெசவ்வித் தாமைர மலர் ேபான்ற அவன  

பாதங்கள்" எனவ ம் அதன் உைரயி ங் காண்க. 'ம ன குள பாிமள நிகில 
கவிமாைல என்ப -தாம் ம ன நிைலையவிட்  வாய் (அ ம்பி) திறந்  பா ய 
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மணம் சும் எல்லாப் பாமாைலகைள ம்- எனப் ெபா ள்ப ம். ம னம்=ம ன நிைல; 
குளம்= அ ம் தல், மலர்தல்; நிகிலம்=எல்லாம்; இதனால் சுவாமிகள் அ ைண 

வடவாச ல் தவந்ைலயில் இ ந்த ெபா  'ெமௗன விரதம்' அ ட் த்  வந்தார் 
என்ப ம், ம ன நிைலவிட்ட  - கன் ேவல்ெகாண்  ெபாறித்த டன் ' த்ைதத் 
        த ' என் ம் பதிகம் பா னெபா  ெதன்ப ம் ஒ வா  கித்  அறிதலாகும்; 
நிகில கவிமாைல சூ வ ம்-என வ வதால் அ ணகிாியார் பா ய எல்லாக் 
கவிகைள ம் கேவள் ஏற் க் ெகாண்டார் என்ப  நன்கு லப்ப கின்ற [1]. ய 
வகுப்பில் 'அ ைம ெதா த்தி  ன்ெசாெலான் (ம்), நிந்தியாமற் ைனந்தன' என 
வ வைத ங் காண்க: 
        ------------------ 
        1. தாம்பா ய தி ப் கைழ ஏற் க்ெகாண்டதாக கேவள் ஒ  குறிப் ங் 
காட்டாத காரணத்தால் தி ப் கழ் பா ஏ கைளெயல்லாம் உ வி அ ணகிாியார் 
கட ல் எறிந்  விட்டார் என் ம் கர்ண பரம்பைரக்கைத கட் க்கைத என இதனால் 
அறிகின்ேறாம். இைறவன் அ ணகிாியார் பாடல்கைள ஏற் க் ெகாண்டதற்கு 
அைடயாளம் அவர  தி வ  த்திைர அப்பாடல்களில் ெபாறிக்கப் பட்டேத. [பக்கம் 
160 பார்க்க]. 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        2. ேதேவந்திர சங்க வகுப்  
 
        இவ்வகுப்பி ள்ள ேதவி திேபால அழகும், சிறப் ம் வாய்ந்த ேதவி தி தமிழ் 

ல்களிற் காண்ப  அாி . 
 
        (i) தல . இரணிய சம்மாரஞ் ெசய்த தி மாேல ேதவி (பார்ப்பதி) என்பைதத் 
ெதாிவிக்கின்ற . இ  அாியலால் ேதவியில்ைல ஐயன் ஐயாறனார்க்ேக', 'காவியங் 
        கண்ணளாகிக் கடல்வண்ண னாகிநின்ற ேதவிையப் பாகம் ைவத்தார் தி ப்பயற் 

ரனாேர' எனவ ம் அப்பர் ேதவாரக் க த்த . 
 
        (ii) தாதாம் ய....பரம்பைர - தா  - அம் ய - பரம்பைர. 'அம் யேமல் தி ந்திய 
சுந்தாி' - அபிராமியந்தாதி. 
 
        (iii) 'உலகு எ கடல் நிைலெபற வளர் காேவந்திய ைபங்கிளி' -- கா  -- கா தல். 

தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர். கா  = சுமத்தல். 
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        (iv) ' கைன அ ள்பட ெமாழிபவர் ஆராய்ந்  வணங்குவர் ேதேவந்திர சங்கேம' 
- இதற்குத் ேதேவந்திர சங்கம் கைன அ ள்பட ெமாழிபவ (ைர) ஆராய்ந்  
வணங்கும் - என அந்வயப்ப த்தித், ேதேவந்திர சங்கத்தார் கைன அ ள்பட 
ெமாழிபவர் யாெரன ஆராய்ந்  (ேதர்ந்ெத த் ) அவைர வணங்குவர் எனப் ெபா ள் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 'ெமாழிபவர் ஆராய்ந் ' என்பதற்கு 'ெமாழிபவைர ஆராய்ந் ' 
எனப் ெபா ள் காண ேவண் ம். உதாரணமாகச் "சம்பந்தன் பத் ம் வல்லார் 
விண் லகம் எதிர்ெகாள்ள வி ம் வேர" - (பிரம ரம் -- III-56-11) என்ற இடத்  
'சம்பந்தர  பத் ம் வல்லாைர விண் லகத்தார் எதிர்ெகாள்ள வி ம் வேர' எனப் 
 ெபா ள் கா தல் ேபால. இங்ஙனம் அ யார்கைளத் ேதவர்கள் நா  வி ம் வர் 
என்பதற்கு - 'ஆலவாயில் அண்ணைலத் தீய தீர எண் வார்கள் சிந்ைத யாவர் 
ேதவேர' (III-52-11) என் ம் சம்பந்தர் ேதவார ம் சான்றாம். 
        ----------------------------------------------------------- 
 
        3. ேவல் வகுப்  
 
            'ப த்த ைல சி த்தஇைட ெவ த்தநைக க த்தகுழல் 
            சிவத்தஇதழ் மறச்சி மி விழிக்கு நிகராகும்...ேவல்.' 
 
        வள்ளிப் பிராட்  இச்சா சத்தியாத ன் மறச்சி மி விழிக்கு ேவல் நிகராகும் 
என்றார். ேவ க்கும் மறச்சி மி விழிக்கும் உ வ உவைம, பண்  உவைம த ய 
ெபா ந் ம். வள்ளிப் பிராட் யின் கண்ேபால நீண்  ஒளி ம் ேவல். வள்ளிப் 
பிராட் யின் கண்ேணாக்கால் வ ம் பயன் யா ம் ேவல்த ம்-என்க. ப த்த ைல 

த ய அைடெமாழிகைள ம் ஒ வா  விளக்குவாம். ப த்த ைல-பக்குவ நிைலத் 
ேதாற்றமாத ன் அ  (1) ேதாற்றத்ைத ம்; சி த்த இைட- ைலப் பாரத்ைதத் 
தாங்குதலால் அ  (2) திதிைய ம்; ெவ த்தநைக -சிாித்ெதாி ெகா த் மாத ன் அ  
(3) சங்காரத்ைத ம்; க த்தகுழல் -இ ம் மைறப் ங் ெகாண்டதாத ன் அ  (4) 
திேராபவத்ைத ம்; சிவத்த இதழ்- ெசம்ைம வாய்ந்த வாய் உபேதசஞ் ெசய் மாத ன் 
அ  (5) அ க்கிரகத்ைத ம் குறிக்கும்: ஆக, வள்ளிப்பிராட் க்குக் ெகா த்த 
அைடெமாழிகளால் மறச்சி மியிடம் பஞ்ச கி த்திய சக்திையக் காட் னார். 
அங்ஙனேம, ேவ டத் ம் பஞ்சகி த்திய சக்தி உண் . 'கண்ணா யிற் தடம் கண்ட 
ேவல்' (தி ப். 908) ஆத ன்-ேதாற்ற ம், ரவாகு ேதவைர ம் நக்கீரைர ம் காத்  
அளித்த காரணத்தால்- திதி ம், சூரசங்காரம் ெசய்ததால் சங்கார ம், அ யாாிடத்  
ெவம்ைமைய மைறத் த் தண்ண ள் காட் ம், பைகவாிடத் த் தண்ைமைய 
மைறத்  ெவம்ைமையக் காட் ம் ஒ குதலால் திேராபவ ம், குமரகு பரர் நாவி ம் 
அ ணகிாியார் நாவி ம் ெபாறித்  நலந்தந்த காரணத்தால் அ க்கிரக ம்-ஆகப் 
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பஞ்சகி த்திய சக்தி ேவ டத்  உண்  என்ப  விளக்கமாகின்ற . பின் ம், ஒ  
விேசடம் இவ் வகுப் க்கு உள . இவ்வகுப்  (ேதவியின ) 'ப த்த ைல' எனத் 
ெதாடங்குகின்ற : அதனால்,  சம்பந்தப் ெப மான் 'மைலமகள் ... 

ைலயிைணயைவ குலவ ன்... எாியி ல் இைவ ப திைல ெமய்ம்ைமேய' என்  
பாராட் ய-- தீ அ க மாட்டாத -- 'ேபாகமார்த்த ண் ைலயாள்' எனத் வக்கும் 
ேதவாரப் பதிகத்தின் ெப ைமெயல்லாம் இவ்ேவல் வகுப் ம் ெகாண்டதாகும். 
அ பற்றி, இவ்வகுப்பின் பாராயணமான  சுரம் த ய ெவப்  ேநாய்கைள ம் 
ெவல்ல வல்ல . 
 
        (ii) அ  4. சித்தல் = கிேலசித்தல். (iii) அ  9. க்க = அழிக்க. (iv) அ  10. 
விதிர்க்க = அைசக்க, (v) அ  14. மைலக க்குச் சிறகுகள் இ ந்ததாக ம், இந்திரன் 
தன  வஜ்ரா தத்தால் மைலகளின் சிறகுகைள அாிந்தனன் என்ப ம் ஒ  சாித்திரம். 
(கிாி ற் ம் அாிவெதா  கிளர் வஜ்ரெனன' என்ப  வில்  பாரதம் (12 - ஆம் ேபார் 
57.) (vi) அ  16. வி த்தன் = கிழவன், ேமேலான் 
 
        ேவ ன் ெப ைமக்குத் தக்க அ ைம ைறயில் இந்த வகுப்பின் ெபா ள் 
அைமந் ள்ள  மிக ம் பாராட்டத்தக்க  என்பைத இவ்வகுப்பின் தெல த்ைத ம் 
கைடெய த்ைத ங் கூட்  வ ம் 'பேல!' என் ம் ெசால்ைலக் ெகாண்ேட 
        அறிந்  மகிழ்ேவாம். 
 
        4. ேவைளக்காரன் வகுப்  
 
        அ  1; பயபக்திெயா  வழிப தேல த்தி – என மனங்ெகாண்  ஒ கும் 
பக்தர்கள் இக்க த்ைத— 
 
            'கூ ம் அன்பினிற் கும்பிட ேலயன்றி 
            ம் ேவண்டா விற ன் விளங்கினார்' 
            (ெபாிய ராணம்) 
 
            விமலன் குஞ்சித கமலம் கும்பிட ேவண் வர் 
            ேவண்டார் விண்மிைச லேக.' 
            -(சிதம்பரச் ெசய் ட் ேகாைவ 50) 
 
        நிகழ் பக்த சனவாரக்கார ம் - நிைன பக்தசன வாரக் கார ம் என் ம் பாடம். 
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        அ  4, 6, 24; கன் (1) கு நாதனாக ெவளிப்பட் த் தமக்குச் சக்ஷு தீைக்ஷ 
(கண்ணால் அ ள் பா த்தல்) ெசய்  தம  ஆணவ அ க்ைக அகற்றி ஆவிையப் 
பிரகாசப் ப த்தின ம் (2) தி வண்ணாமைலயிற் ேகா ர கப்பில் (தம்ைம யாண்ட) 
அைடயாளக்காரனாக ற்றி ந்  தமக்க ள் ாிந்த ம், (3) தம  வாதைனையத் 
( ன்பங்கைளத்) தவிர்த்த ம், (4) வழி ெதாியா  ஒ  ெப ங்காட் ல் தாம் திைகத்த 
ெபா  தம் ன் வழிகாட் யாய் ெவளிப்பட் ச் சகாயம் ாிந்த ம் (பக்கம் 76-77)-
ஆய தம  சாித்திர நிகழ்ச்சிகைளச் சுவாமிகள் இவ்வ களால் ெதாிவிக்கின்றார். 
 
        அ 9. 'யான், என ' அ தல்-இ  அ ைமயான உண்ைமையத் ெதாிவிக்கும் ஒ  
நல் பேதசம். இதைன உணர்ந்  பயன்ப த்த ேவண் ம். கந்தரலங்காரச் ெசய் ள் 85 
குறிப்ைபப் பார்க்க- (பக்கம் 168). 
 
        அ  12: ஏைழயின் இரட்ைட விைனயாய ெதா டற்சிைற யிராமல் வி வித்த ள் 
நியாயக்கார ம்' எனக் கூறித்தம  மா ட உடலம் மைறந்தைதப் பற்றித் தம  
மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவிக்கின்றார் (பக்கம் 145) நியாயக்காரன் என்பதற்கு உாிய 
குறிப்ைபப் பக்கம் 145ன் கீழ்க்காண்க. இந்த அ -உடைலப் பற்றி ள்ள விைன 
நீக்கத்ைதக் குறிக்கின்ற  எனக் ெகாள்ள ங் கிடக்கின்ற . ெப த்த வசன வகுப்பில்- 
 
            'இரட்ைட விைனெகா  திரட்  மல டல் 
            இணக்க மறெவா  கணக்ைக ய ள்வ ம்... 
            ஒ த்தன் அ ளிய ெப த்த வசனேம' 
 
        என வ வைதக் காண்க. 
 
        அ  15. மதெவற் -ஐராவதம்; இவ ம்-- ஏ ம்: யாைன--ேதவேசைன. 
 
        அ  17. ஐம் கச் சிவேன அ க குகனாய் வந்தைமயால் ' க மாயக்காரன்' 
என்றார். 
 
        அ  18. 'வாரணபதி' - ஐராவதத் க்குத் தைலவனாகிய இந்திரன். இந்திர க்கு 
அசுரரால் உற்ற பயத்ைத அ க்க  ெதாைலத்  உதவிய நாரணன். வாரணபதி- 
        கேஜந்திரன் எனக் ெகாள்வா ம் உளர். 
 
        அ  20. த்ாிகூடகிாி - த்ாிகூடாசலம் [குற்றாலம்] 
        'உன் திாிகூடங் கண்டவர்க்குத் தீராத விைன ண்ேடா? 
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        - தி க்குற்றாலப் ராணம். 
        கதிர்ெசய் மாநகாி - கதிர்காமம். 
 
        அ  29: ேமைன அாிைவக்கு உாிய ேபரன்-- ேமைன-- பார்வதியின் தாயார். 
இமயராஜன் மைனவி. ேபரன்-- மகள் வயிற் ப் பிள்ைள. 
 
        அ  32 ேவைளக்காரன் - ெபா  ேபாக்குபவன்-- என் ம் ெபா ைளக் 'கு வி 
ேயாச்சிய... தி மாைன... ெதா  என் ம் ெபா  ேபாக்கிய ெப மாேள' என வ ம் 
தி ப் கழி ம் (1181) காண்க. 'ேவைள' - என் ம் ெசால் 'ெபா ', 'தக்கசமயம்' 
என் ம் ெபா ளில் ஆளப் பட் ள . 'வள்ளி ேவைளக் காரன்' 'ேவைள குந் ',   
'ேவைள என நிற்கும்' என் ம் ெசாற்ெறாடர்கைள--166,498, 624, 1000, 1003, 1025, 
1026, 1029, 1179, 1181,1186, 1241,1245 - எண் ள்ள தி ப் கழ்ப் பாக்களிற் 
காண்க. 'தக்க சமயம்' என் ம் ெபா ளில் - 
 
            'இ ேவைள என்  கிராத குலதிலக மா டன் கலவி ாிவாய்' - (தி ப். 1245) 
            'ேவடர்மக க்கு ேவைள என நிற்கும் விறல் ரா - [தி ப். 1029] 
 
            'இன் ற ேவைள ெய ம்ப  ெசன்றிைறஞ்சிய ெப மாேள' --[தி ப். 1179] 
            ேவடர் சி க்கிக்கு...'நட்ெபா  ேவைளெயன க்கு நிற்கும் வித்தக' 
            --[தி ப். 1186] 
 
        --என வ மிடங்களிற் காண்க. 
 
        6. த ேவதாள வகுப்  
 
        அ  1-6; 'ஆயி' என் ம் வைரயில் பார்வதி ேதவிையக் குறிக்கும் அ ைமயான 

தி. 
 
        அ  7. நக்கீரைரப் பி த்த தம் குதிைர கத் ப் தம் என்ப  இதனால் 
ெதாிகின்ற . ேவ ச்சி காவலன் வகுப்  22-ஆம் அ யா ம், யவகுப்  22ஆம் 
அ யா ம் அ  ஒ  ெபண் தம் என் ம் ெதாிகின்ற . 
 
        அ 15. 'அப்ப  பத்தி ப த்த'--அப்ப  என் ம் ெசால் ன் ெபா ள் ேவ ச்சி 
காவலன் வகுப் . அ  19-ன் குறிப்ைபப் பார்க்க. [பக்கம் 191]. 



 173

 
        அ  16. 'ஆ  நிைல' என்ப  ஆ  தி ப்பதி-- ஆ  பைட . [பக்கம் 151-
அ க்குறிப்  பார்க்க]. 
 
        41-80 அ கள்: பரணி ல்களில் உள்ளவா  மிக அ ைமயான 'ேபார்க்களத் ப் 

த ேவதாள' வர்ணைன. கேவள் சூர சங்காரஞ் ெசய்த ேபார்க்களத்தில் உலவிய 
 அேனக வித த ேவதாளங்கள்-- 
 
        (1) சி  பிள்ைளகள் ளியங் ெகாட்ைடகளில் 'ஒற்ைறயா இரட்ைடயா' பி த்  
விைளயா வ  ேபால த்த களத்தில் இறந்  பட்ட அசுர மன்னர்களின் 

களினின் ம் சிதறி வி ந்த ரத்ன மணிக் குவியல்கைள ைவத் க் ெகாண்  ஒற்ைற 
இரட்ைட பி த்தனவாம். (அ  45). 
 
        (2) குைககளில் ேயாகஞ் ெசய் ம் ேயாகீசுரர்கள் ேபால இறந்  பட்ட 
யாைனகளின் வயிற்றிற் சுகமாகத் ங்கிக் ெகாண் ந்தனவாம். (அ  56). 
 
        (3) சிகரமான மாமிச விற்பைனக் கைட ைவத் ள்ேளம் எனக் கூறி இறந்த 
யாைனகளின் எ ம் கைளக் ெகாண்  கைடகள் கட்  ைவத்தனவாம். (அ  57). 
 
        (4) பலவித தாள ேபதங்க டன் பலவித ராகங்கைளப் பா க் களித்தனவாம். (அ  
61-80). 
 
        அ  63-65, 70-74: தாளங்களின் ெபயர்க ம், ராகங்களின் ெபயர்க ம், 
வாத்தியங்களின் ெபயர்க ம் ெசால்லப்பட் ள. தாளங்க ள் சச்ச டம், சாச டம், 
சட்பிதா த்திாிகம், சம்பத்  (ேவட்டம்), உற்க தம்- எனப்ப ம் பஞ்ச தாளங்க ம்; 
ராகங்க ள் –வாரளி சிகண் , பால (பாைல?), சீகாமரம், விபஞ்சி, க ட (க ?), 
பயிரவி, லளிைத, க சிகம், க ளி, மலகாி, ப ளி (ப ாி?) வரா , படமஞ்சாி, தனாசி, 
பஞ்சமம், ேதசி, குறிஞ்சி என்பனவாகும்: வாத்தியங்க ள் - யாழ், உ க்ைக, இடக்ைக, 
(ேபார்ப்)பைற, மத்தளம், ெகாட்  வாத்தியம், , சந்த்ரவைளயம், ( ர) ரசு, திமில், 
தடாாி, குடம், பஞ்ச க வாத்தியம், கர  பைற (கர ைக) கூறப்பட் ள. [இதனால் 
அ ணகிாியார் காலத்தில் (பதிைனந்தாம் ற்றாண் ல்) ெதாிந்தி ந்த தாள வைககள், 
ராக வைககள், வாத்திய வைககள், லப்ப கின்றன.] கால மாறாத வராளி, பால 
சீகாமரம், மான விபஞ்சிைக, [1]க ட பயிரவி, [1]லளிைத கயிசிைக, கன வரா , அ ம் 
(அ ைமயான) படமஞ்சாி, தன தனாசி, விதம்ப  பஞ்சமி--என அந்த அந்த 
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        ராகத் க்குத் தக்க அைடெமாழி ெகா த் ள்ளார். க சிகம்--சீகாமரம்--
ம தயாழ்த் திறன் வைக: வரா , பஞ்சமம், தனாசி, சிகண் --இைவ பாைலயாழ்த் 
திறன் வைக; ெகௗ , விபஞ்சிைக, மலகாி, குறிஞ்சி - இைவ குறிஞ்சியாழ்த் திறன் 
வைக. பஞ்சமம் குறிஞ்சியாழ்த்திறன் வைகயி ம் 2ேசர்க்கப் பட் ள்ள . தேவதாள 
வகுப்பின் க த்தைமந்த தி ப் கழ்ப் பா - 1013 (பக்கம் 142 பார்க்க). 
        --------------- 
        [1]. "இதத்த கயிசிகம் இனித்த பயிரவி' ெபா களத் தலைக வகுப்  (29) 'இைச 
தனி னியகயி சிைக க ட வராளி'-- ய வகுப்  (17). 2. பிங்கல நிகண் . 
        ------------------ 
 
        7. ெபா களத் தலைக வகுப்  
 
        அ  3. குற  - இைறச்சி ெகாத் ம் பட்ைட மரம், 'ஊனமர் குற ' சிந்தாமணி 2281. 
 
        அ  5. 'அரக்கர் கைள அ ப்  வகிர்வன அவற்றின் உைல ெயன இரத்தம் 
வி வன', 'அவர்கர அகப்ைப': அரக்கர் தம் கைள அ ப்பாக அைமத்  உைல 
நீராக ரத்தத்ைத அலைககள் (ேபய்கள்) விட்டனவாம். அரக்கர் கரம் அகப்ைபகளாம். 
இக்க த்ைதப் பின் வ ம் ல்களிற் காண்க: 
        (i) ஆண்தைல - அ ப்பின் வய ேவந்தர் ஒண் கு திசினத் தீயிற் ெபயர்  
ெபாங்க...ெதா த் ேதாட்ைக ப்பாக - (ம ைரக் காஞ்சி. 29-34) (ii) த்தைல 
அ ப்பாக னற்கு தி ைலக் ெகாளீஇத் ெதா த் ேதாள் ப்பிற் ழந்த வல்சி 
        ( றநா  26). (iii) த்தைல ய ப்பில் ெதா த்ேதாள் ப்பில் 
(சிலப்பதிகாரம் 26 - 242). (iv) 'அசுரர் சிரங்கள் அ ப்பா ைவத் '-ேபார்க் களத் தலைக 
வகுப்  - அ  24. 
 
        அ  10. அவித்  கர்வன. அவித்  = ேவக ைவத் . 
        அ  17. திக்ைக மைல = யாைன. 
        அ  20. வக்கி - சிக்கி, மாட் க் ெகாண் . அவசெமா  + விக்கி (விக்க 
ெல த் ): 
        அ  21. த்தி - ஊ  வாத்தியம்; நாடக அரங்கு என ம் ெகாள்ளலாம். 
        அ  22. கழி ெந ல் - ஐந்  சீர் அளைவக்கு ேமற்பட்ட பாடல்கள். 
 
        அ  29. (i) 'இதத்த கயிசிகம் இனித்த பயிரவி' - பக்கம் 187 –ன் கீழ்க் குறிப்ைபப் 
பார்க்க. 
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        (ii) 'எ வைக நி த்தம்' - எ வைகக் கூத்  - குரைவ, க  நடம், குடக் கூத் , 
கரணம், ேநாக்கு, ேதாற்பாைவ, வி டக் கூத்  (வைசக் கூத் ); ெவறியாட்  

தலாகிய கூத் க்க ம் கூட்  ஏெழன்ப ண் . 
 
        "எ வைகக் கூத் ம் இழிகுலத் ேதாைர 
        யாட வகுத்தனன் அகத்தியன் தாேன" 
        (சிலப்பதிகாரம் அரங்ேகற்  காைத - பக்கம் 80-81 உைர) 
        --------- 
 
        8. ெச க்களத் தலைக வகுப் : 
 
        அ  7-10. யாைனத் தைல த்ைதச் சைமயல் ெசய்வ : பைனக்ைக மதமைல - 
தைல - உக்குள - தரளத்திரைள - அ ெயன் - உர ட்  - ம ப் லக்ைக குத்தி - உைல 
ைவத்  
        உணைவச் சைமக்கும். யாைன மத்தகத்தினின்  உதிர்ந்த த் க்கைள - 
யாைனயின் அ யாகிய உர ட்  – தந்தம் என் ம் உலக்ைகயால் குத்தி - உைல 
ைவத் ச் சைமயல் ெசய் ம் ஒ  ேபய்க் கூட்டம். 'கைறய  யாைன, - ெப ம் பாண்-
351; கைற=உரல் ' த் ைலப் ெபய் குன்றேம'-சம்பந்தர் 131-7., 'களிற்  ம ப் 

லக்ைகயினில்... தரளத்திைன கு வாைள...தி ப். 797. 'க ங்களிற்றின் ெவண் 
ெகாம்பால்...இ ப்ப' ஈங்ேகாய் மைல எ ப , 20, (பக்கம் 152) 
 
        அ  11: த த் =மின்னல் கட்கம்=வாள். 
 
        அ  13. 'அதரத்  விரற்பட ைவத்  அரவத்ெதா  ெகாக்காிக்கும்; பிள்ைளகள் 
உதட் ல் விரல் ைவத்  சீழ்க்ைக யி வ  (ஊ வ ) ேபாலச் ெச க்களத்திற் ேபய்கள் 
தம  வாயிதழில் விரல் ைவத் ச் சீழ்க்ைக யிட்டனவாம். 
 
        அ  14. க்கி-ெமாக்கி: நிரம்ப ண் . 
        ------------- 
 
        9. ேபார்க் களத் தலைக வகுப் . 
 
        அ  25. பாரத த்தத்திற் ேகாபாலன் பாரந் தீர்த்த  கூறப்பட் ள . 
        ---------- 
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        10. தி ஞான ேவழ வகுப்  
 
        சிவஞானத்ைதச் ெசயலற்ற அ தி நிைலயின் மீ ற்  விளங்கும் ம ன, 
நிர்க்குண, சிவமய ஞானக் களி  என்றார். ஞானத்ைத ேவழத் க்கு ஒப்பி தல் உண் . 
' சிவ ஞானக் கடாக் களி ' (கந்தர் க  ெவண்பா): ' த்தி நாெடய்த ேவார் ஞான 
வாரணம் நல்குதி' - பண்டார ம்மணிக்ேகாைவ 2; 'ேபாதகம் ேபாதகம்' - 
பாசவைதப்பரணி-545. (ேபாதகம்-ஞானம், யாைன): சிவஞான ேவழம் (களி ) ெசய்ய 
வல்ல ெப ஞ் ெசயல்கள் பதிெனட்  என்கின்றார். இந்தச் சிவஞான ேவழம்- 
 
        (1)உடற் சிைறைய நீக்கி நிட்கள ெவளியில் நிற்கும்; (2) சமய தர்க்க 
விேராதிகைளச் சிதறி ேமாதி ெவ ட் ம்; (3) மனத்ைத[1] (ெநஞ்சக் கனகல்ைல) 
உ க்கி அழிக்கும்; (4) ஆைச, ஆணவம் என் ம் ட் க்களினின் ம் வி விக்கும்; (5) 
பிறவிக் கடைலக் கடக்கும்; (6) ேபாாிற் பைகவைர அற் த வைகயில் ெவ ட்  ஓட் ம் 
(கடகம் = ேசைன[2]); (7) இ விைனகைள ம் கழல (நீங்க) ைவக்கும்; (8) ேயாகிகளின் 
கைளப்ைப நீக்கும்; (9) பல கவைலகைள ம் அழிக்கும்; (10) இைறவன  க ைணத் 
தி வ ைளேய கவளமாக ெமாக்கும் (தி வ ளிேலேய திைளக்கும் என்றப ); (11) 
காமைன ெவல் ம்; (12) சகல மாையக் ேகாட்ைடகைள ம் அழிக்கும்; (13) ேகாபத்தீ 
அவி ம்ப ப் ெபா ைமப் ப்ரவாக நதிையப் ெப க்கும்; (14) ேலாபத்ைத ம் 
ேமாகத்ைத ம் அழிப்பிக்கும்; (15) மதம் என் ம் மரத்தின் ேவைரப் பறித்ெதறி ம்; (16) 
ராஜதம்[3] ஆதிய க்குண மதில்கைள இ த்தழிக்கும்; (17) எண்ணிறந்த அறி க் 
கைலகைள சி அளிக்கும்; (18) தி த்தணிேகசர  தி ப் கைழப்பா ம் நாவலர் 
கூட்டம் பிாியப்ப ம்ப  அவர்க க்கு இனி  அ ள்பா க்கும். 
        --------------- 
        [1]. அ  3. " கர் மனக்கிாி தைன க்குவ" என் ம் பாடம். அ  11-ல் 'மதம்' 
பின் ம் வ கின்றதால் 'மனக்கிாி' என்பேத சாியான பாடம். 
        [2]. அ  5. "அப்ப  ஓட ேமா வ"-என் ம் பாடம். 
        [3]. அ  11. 'ராச தாமத' என் ம் பாடம். 
        --------------- 
 
        11. தி க்ைகயில் வழக்கம். 
 
        இவ்வகுப்  தி த்தணிேகசர  தி ப் கைழப் ப ப்பவர்க்கு அப்ெப மான  
தி க்ைகயால் அளிக்கப்ப ம் ப்ரசாத மகிைமையக் கூ வ . அ  13-14. 
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'விைனப்பைக ெசகுப்பவன்' என்ப  'நிைனப் ைட மனத்தவர் விைனப் பைக  நீேய' 
என் ம் சம்பந்தர் தி வாக்ைக (II-30-6) நிைன ட் கின்ற . 
        ------------ 
 
        12. ேவ ச்சி காவலன் வகுப்  
 
        அ  4. சத பத்ரம் என் ம் ெசால் க்கு 'மயில்' என் ம், 'தாமைர' என் ம் 
ெபா ள் உண் . 
 
        அ  6. அ ைண நகாில் ஒ  பக்தன் எனத் தம்ைமேய படர்க்ைகயிடத் க் 
குறித் த் தாம் பா ய தி ப் கைழ கேவள் மதாணியாகப் (பதக்கமாகத்) 
தி மார்பிற் ைனந்  கி பாகர ர்த்தியாய் விளங்குகின்றார் - என்கின்றார். 
படர்க்ைகயிடத்தில் தம்ைமக் கூறினதால் இவ்வகுப்  அ ணகிாியார் கிளியான பின்  
பா னர் என் ங் ெகாள்ைகைய வ த் ம். 
 
        அ  12-13. விேசட அறிைவ ம், வித்ைதகைள ம் இைறவனிடத்தில் தாம் ெபற்ற 
தலங்களாகத் தி வ ைண, தி விைடக்கழி, தி ச்ெசங்ேகா , தி த்தணி, அமராவதி 
        கூறப்ப கின்றன. வய ர் ஏன் விடப்பட் க்கின்ற  என்ப  விளங்கவில்ைல. 
தி ப் கழ் நித்தம் பா ம் பணி ஒன்ேற அங்கு கிைடத்த காரணத்தா ம் தி ப் கழில் 
வய ைர ைவத் ப் பா க என்றதனா ம் பிற ல்களில் வய ைரக் குறிக்க 
இல்ைல ேபா ம். [பக்கம் 178]. 
 
        அ  19. [i] கேவள் தம்ைம வழிய ைமயாக ஆட்ெகாண்  அ ளிய அ ட் 
ப்ரசாதத்ைத இங்கு குறிக்கின்றார். 
 
        2) இனி  கவி யப்ப  ப்ரசாதித்த பாவலன் – இதில் வ ம் 'அப்ப ' என்ற ெசாற் 
ப்ரேயாகம் கவனிக்கத் தக்க . த ேவதாள வகுப்  15-ஆம் அ யில் 'அப்ப  பத்தி 
ப த்த மனத்தினர்' என் ம், தி ஞான ேவழ வகுப்  5-ஆம் அ யில் 'கடகம் அப்ப  
சாயேமா வ' என் ம், தி ப் கழ் 866-ஆம் பாட் ல் 'ஒ ெபா ள் அப்பர்க் கப்ப  
ஒப்பித்தர்ச்சைன ெகாண்ட நாதா' என் ம் வ வன ேநாக்கின், அப்ப  என் ம் ெசால் 
'அந்நிைலயில், அந்த அற் த வைகயில்', 'ஆச்சாியப் படத்தக்க வைகயில்', அந்த 
க்ஷணத்தில் ' என்  ெபா ள் ப ம்ப  உபேயாகப்ப த்தப் பட் ள  என விளங்கும். 

 சம்பந்தர் ேதவாரத்தில் 'ஒப் ைட ஒ வைன உ வழிய அப்ப  அழெலழ 
விழித்தவேன' [தி வாவ  ைற III-4-7] என வ ம் இடத் ம் இத்தைகய ெபா ேள. 
தி ப் கழ் 861-ஆம் பாட்  நாலாவ  அ யில் -'மங்கா நற்ெபா ளிந்தா 
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அற் தெமன்ேற இப்ப  அ ள்வாேய' (தி ப்பனந்தாள்) என்ற இடத் ம் 'இப்ப ' 
என்ற ெசால் இத்தைகய ெபா ளில் வ கின்ற . 
 
        அ  22. (i) 'இ ளி கி'- த ேவதாள வகுப்  
        அ  7, குறிப்ைபப் பார்க்க. இ ளி = குதிைர. 
 
        2) 'ரா த்தன்' - குதிைர ரைன ரா த்தன் என்பர். [கந்தரலங்காரம் 37]. 
 
        அ  28. 'ம  பவன சித்தன்' எனப் பிாிக்கேவண் ம். ம  = மந்திரம்; பவனம் = 

; மந்த்ர ட் க்கு உாிய சித்தன் என்க. மேனா+ க்க+ேபதனன் = மனத் யைரப் 
        ேபதிப்பவன் (நீக்குபவன்). 
        ----------- 
 
        14. ேவல் வாங்கு வகுப் . 
 
        அ  1. திடவிய - திடம் என் ம் ெசால் னின் ம் வந்த உாிச்ெசால். 'திடமான', 
'உ தி ள்ள' என்  ெபா ள்; கனம் - என்பதி ந்  'கனவிய' வந்த  ேபால - 
'கனவிய விைல ஓைல' தி ப் கழ் 502. 
 
        அ  3. தீமான் - தீக்குணத்த - கதர் - கதத்தினர் - ேகாபத்தினர். கதம் = ேகாபம். 
 
        அ  5. சிம்ெபழ = ள்ளி ஓட, ண்  ண்டாய்ச் சிதற. 
 
        அ  9. பிரமைனச் சிைறயிட்ட  ேவல் என்பர் அ ணகிாியார். கந்தரந்தாதி 14 
[பக்கம் 153 பார்க்க]. விட வசனம் - விஷம் ெபா ந்திய ெசால். இ  கன் ைகயில் 
உள்ள ேவ க்கு என்னால் தான் இப்ெப ைமகள் எல்லாம் வந்தன என்  பிரமன் 
அகங்காித் க் கூறிய ெசால் (தி காற் ப்பைட - அ  163-165 – 
நச்சினார்க்கினியர் உைர) 
 
        அ  10. எழில் வான் ெபாழில். அழகு ந்த (அழிந்த) சிறந்த ெபாழில். 
 
        அ  11. விைழ  த ம் பத சசி - ஆைசப்ப ம் ப யான பதத்தி ள்ள சசி 
(இந்திராணி).  அசுவேமத யாகம் ெசய்தார்க்ேக இந்திர பதவி கிைடத் ச் சசிைய 
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அ  பவிக்க  மாத ன், தி ப். 232 (பக்கம் 49 பார்க்க.) இனிைம த ம் 
ெசாற்கைளப் ேபசும் சசி - எனப் ெபா ள் ெகாள் தல் அவ்வள  சிறப்பினதல்ல. 
 
        அ  13. கண்டகன் - ஷ்டன் (சிங்க காசுரன்) ேமல் வாங்கிைள - ேமல் வா ம் 
கிைள. அவன் ேமற்சார்ந்த உறவினர் கூட்டம். 
 
        அ  17. பணியாம் அங்கதர் - பாம்பாகிய ேதாளணி ண்டவர், அங்கதம் - 
ேதாளணி, வாகுவலயம். 
 
        அ  18. ஆசாம்பைர - திக்குகேள, டைவ - திகம்பாி. 
 
        அ  20. அபிநய பங்குைர சங்கினி - நாடக இலக்கண பாகங்கைள அறிந்  
கூ பவள்: மான் ஆம் கண்ணி – மான் ேபான்ற பார்ைவ உைடயவள்: ஞானாங்குைர – 
ஞானம்  அங்குரம் - ஞான ைள. 
 
        அ  21. நாக அங்கைத - பாம்ைபத் ேதாள்வைளயாக உைடயவள். 
 
        அ  22. அந்தணி - அந்தணன் என் ம் ெசால் க்குப் ெபண்பால். ஆம் - ஆங்கு - 
அறி - தாய் - (இன்ன ) ஆம் என்பைத அறிந்  அப்ெபா ேத (அ யார்க க்கு) 
உத ம் தாய். 'ேவண்டத்தக்க தறிேவாய் நீ' தி வாசகக் க த் . 
 
        அ  32. ேவல் வாங்கேவ - வாங்குதல் பிரேயாகித்தல். ேவல் வாங்குதல் என் ம் 
ெசாற்பிரேயாகத்ைதக் கந்தரலங்காரம் 51,77,83 எண் ள்ள பாடல்களில் 'மைலயா  
        கூெறழ ேவல் வாங்கினாைன', 'ேவல் வாங்கி ங்கழல்', 'தனி ேவல் வாங்கி 
அ ப்பிட' என வ மிடங்களி ம் காண்க. தி ப் கழ் 480-ஆம் பாட் ல் 'ேதேவந்திர 
னகர் வாழ, விாிகடல் தீ ண் ட, நிசிசரர் ேவர் மாண் ட, விைனயறேவல் வாங்கிய 
ெப மாேள' என்ற இடத் ம், 1115 எண் ள்ள தி ப் கழில் 'பிரமா ஓட...வைர சாய 
ஆழி வற்றிட...சூர்மாள விக்ரம ேவல் ஏ ' என்ற இடத் ம் ேவல் வாங்கு வகுப்பின் 
க த்ைதக் காணலாகும். 
        ------------- 
        15. யவகுப் . 
 
        இ  அ ைமயாய் அைமந்  ெபா ள் ெசறிந் ள்ள வகுப் . தல் பன்னிரண்  
அ களில் தி காற் ப்பைடைய அப்ப ேய த விப் பின்னர் கன் 
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தி ப் யத்தின் சிறப் கள் ேவ  பலவற்ைற எ த் க் கூ கின்ற . எங்கள் பதிப்  
தி ப் கழ் ன்றாம் பாகத்தில் அ க்குறிப் கைளப் பார்க்க. 
 
        அ  40. ெவ க ெவ வ த பிசாசு ..ேபாத... கண்ைட வாசிக்ைக 
ெகாண்டன ... யங்கேள; கன் தி க்கரம் ஒன்றில் 'மணி' உண் . ('ஒ ைக 
பா ன்ப  மணி இரட்ட'-தி காற் ப்பைட)- கன் தி க் கரத்தில் ஓைச த ம் 
மணி என்ன காரணம் பற்றி ைவத் ள்ளார் என்பைத இந்த அ  விளக்குகின்ற . த 
பிசாசுகள் அஞ்சிப் ேபாகும்ப -மணிைய ழக்கி ஒ க்கச் ெசய்கின்றார்- என 
ஏற்ப கின்ற . அ  பற்றி பிசாசு ேசஷ்ைட, தேசஷ்ைட உள்ள இடங்களில் 
இத்தி வகுப்  ஓ தல் சிறந்த தந்த்ர ைறயாகும். 
 
        அ  17. ராகங்களின் ெபயர்கைளக் கூறி கர் 'இைசப் பிாியர்', என்பைதக் 
காட் கின்ற . 'ராகவிேநாத' என்ப  கந்தரந்தாதி 98. கர் ைண வாசிப்பர் 
என்பதற்கு 'எம் இைற நல் ைண வாசிக்குேம' (அப்பர்), 'விட ண்ட கண்டன் மிக 
நல்ல ைண தடவி' (சம்பந்தர்) என வ  வனவற்ைற ஒப்பி க. 
 
        அ  22. இயல் நி. இயற்றமிழ் நி-நக்கீரர் (தி காற் ப்பைட 
பா னாராத ன்), நக்கீரர் ஆற் ப்பைட ெசால் ப் பரவ, கேவள் 
மைலக்குைகயினின் ம் மஹாேகார குதிைர கத் ப் ெபண் தத்தினின் ம் 
அவைரக்காத்  அப் தத்தின் மார்ைபப் பிளந்த சாித்திரம் கூறப் பட் ள . 
 
        அ  24. இந்த அ  கேவளின் தியாகாங்க சீலத்ைத (ெகாைடப் ெப ைமைய) 
மிக அ ைமயாக எ த் க் கூ கின்ற . 'அ யவாிச்ைசயில் எைவ எைவ ற்றன 
அைவ த வித்த ள் ெப மாேள' என் ம் தி ப் கழ்க் (727) க த்த . 'சிந்தாமணி, 
ேமகம், காமேத  (சுரபி), சங்க நிதி, ப மநிதி (கஞ்சம்=தாமைர-ப மம்) என் ம் இந்த 
ஐந்  ெபா ள்களின் கூட்டத்ைத (பஞ்ச சாலம்-ஐந்தின் கூட்டம்) கேவளின் 

யங்கள் ெகாைடயில் ெவன்றன-என்றாவ ; பஞ்ச சாலம்-ஐந்  த க்களின் கூட்டம்)- 
எனக் ெகாண்  சிந்தாமணி, ேமகம், காம ேத , சங்கநிதி, ப மநிதி, கற்பகத்த  ஐந்  
(அதாவ  சந்தானம், அாி சந்தனம், மந்தாரம், பாாிஜாதம், கற் பகம் என் ம் ஐவைகத் 
ெதய்வ வி க்ஷங்கள்)-ஆகிய இைவ எல்லாவற்ைற ம் க ேவளின் யங்கள் 
ெகாைடத் திறத்தில் ெவன்றன-என்றாவ  ெபா ள் ெகாள்ளலாம். 
 
        அ  30. அ ைம ெதா த்தி  ன்ெசால்... ைனந்தன.-சீர்பாத வகுப்  அ  23-24 
குறிப்ைபப் பார்க்க (பக்கம் 180 பார்க்க). 
        ------------------ 
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        16. சித்  வகுப் . 
 
        1) அ  தல் 36 வைர; இைவ பல பச்சிைல ைககளின் ெபயர்கைள ம் பிற 
ம ந்  வைககளின் ெபயர்கைள ங் கூறிப் பல சித்  வைககைள விளக்குகின்றன. 
 
        2) அ  37 தல் 72 வைர: இ  சித்தன் கூ வ  -'நான் ஒ  சித்தன்: (பல 
நைககளின் ெபயர்கைளக் கூறி) (இந்த) நைகக டன் பாட்  ைதத்  ைவத்த 
குடத்தில் உள்ள பணத்ைத ங் ெகாண்  வா; அைவ எல்லாவற்ைற ம் கூட்  உ க்கி 
நான் ரசவாதஞ் ெசய்ேவன்; அதி ந்  வ ங் ேகா க் கணக்கான ெசம் ெபான்ைனக் 
ெகாண்  நீ ஏ  நிைலமாட  ேமய்ந்  (கட் க்) ெகாள்ளலாம், இ  சத்தியம். நான் 
கைடசியாக உண்ட  ேதவர்க டன் பார்வதி க யாணத்தின் ேபா ; என் பசிக்குத் 
தக்கவா  நீ அ தளித் , வி ந்  ெசய் , பாக்கு, ெவற்றிைல ெகா த் ச்சுகமாய் 
இ ப்பாயாக. 
 
        3) அ  73 தல் 96 வைர: கேவள  ெப ைமகைளக் கூறி ேமற்ெசான்ன 
சித்தர்களி ம் ேமம்பட்ட பிரசித்த சித்தர் கேவளின் தி ப் கைழக் கற்றவர்- என 

கன் தி ப் கழ்ப் ெப ைமைய எ த் க் கூ ம் இச்சித்  வகுப் . 
 
        4) அ  73-74, 'த ண சந்த்ர ேரைக விர  மண நா  பாதார விந்த...மாதா'-
ேதவியின் தாளில் இைறவன் வணங்குவதால் இைறவன் யி ள்ள திங்களின் 
மணம் ேதவியின் தி வ யிற் கம கின்ற  -என்றார். 'திங்கட்கவின் மணநா ஞ் 
சீற '-அபிராமி யந்தாதி-35. 
 
        குறிப் : 'நமச்சிவாய வாழ்க' என் ம் தி மந்திரத்ெதா  தி வாசகம் 
ெதாடங்குவ  ேபால 'அடல் ைனந்த ேவ மயி ம் என் ம் வாழி' என் ம் 
தி மந்திரத் ெதா  இந்த சித்  வகுப்  ெதாடங்குவ  கவனிக்கற் பால . 
        ------------------ 
 
        17. கைடக்கணியல் வகுப் . 
 
        கேவளின் மயில், அவர் தி க்ைக ேவல், அவர் கைடக்கண் ெப ைம-ஆக இம் 

ன்ைற ம் நாம் தியானிப்ேபாம்-வா ங்ேகாள்-என உலேகார் யாவைர ம் அைழத்  
 அங்ஙனம் அைவ தைமத் தியானஞ் ெசய்வதால் இன்ன இன்ன ேப கள் கிைடக்கும் 
என்பைத இவ்வகுப்பால் விளக்குகின்றார் சுவாமிகள். 
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        அ  3. என் ம் ெபற்றைடயத் தக்கதான த்தி, ெசந்தமிழ் (இைவயிரண் ம் 
கிைடக்கும் ப யான) தி வ ைளப் ெபற நிைனத்  அங்ஙனேம அைவ சித்திக்கப் 
ெபறலாம். கிைடக்கப் ெபறலாம் த்திக்கும், ெசந்தமிழ்க்கும் என்பன த்திைய ம் 
ெசந்தமிைழ ம் அ ளாற் ெபற-என்றப . 
 
        அ  6. இ வேர இ ந்த ேபாதி ம் பலர் இ ந்த ேபாதி ம் அவர் ந வில் 
இ க்கும் ெபா  பார்த்தவெரல்லாம் இவன் ஒ வன் ஒப்பற்றவன் -ஒ  ஞானி-என்  
பாராட் ம் ப யான உணர்ச்சிையப் (ேபரறிைவப்) ெபறலாகும். தனித்ேதா, 
கூட்டத்திேலா நாம் இ ந்தால் தம்ைம ேநாக்கும் ெபா ேத இவர் ஓர் மா ஷர் என்  
பிறர் எளிதிற் கண்டறி ம் ப யான அறிவின் ெபா  (ஞானேதஜஸ்) நமக்குக் 
கூ தலாகும். 
 
        அ  8. ப ப்ப  அகல வி ம்-(பிறவித்) ேதாற்றங்கைள நீங்கும் ப ச் ெசய் ம்; 
அல்ல  (விைனயீட்டங்கள்) ேதான்றிப் ெப குதைல விலக்கும்-எனக் ெகாள்ளலாம். 
'பரேமசர் ஒ  சற் ம் உணரார்..என் ஊழ்விைன ப த்த ேம (ம ைரக் கலம்பகம் 
20). 
 
        அ  10. இ  'தில்ைலயில் தாம் ெபற்றநிர்த்த தாிசனப் ேபற்றிைனக் கூ கின்ற . 
(பக்கம் 27-28). 
 
        அ  15. மைலக்குப் ேபரனாயி ந் ம் மைலயி யத் ணிந்தான் என்ப  ஷ்ட 
நிக்ரகம் ெசய்வதில் கேவளின் ந  நிைலைமையக் காட் கின்ற . ஒ வர் 
        தனக்கு ேவண் யவராயி ந்த ேபாதி ம் அவர் பிைழயான வழியிற் ெசன்றால் 
அவைர கன் தண் ப்பான் என்ப  குறிப் . 
        ------------------ 
 
        18. சிவேலாக வகுப் . 
 
        இவ்வகுப்  அன்பின் சிறப்ைப எ த் க் கூ கின்ற . இன்பம் ேதக்கிய 
(நிைறந்த) அன்ேப சிவேலாகம் என்றார் (அ  16). 'அன்  சிவம் இரண்ெடன்பார் 
அறிவிலார், அன்ேப சிவமாக தா ம் அறிகிலார்'-என்ப  தி மந்திரம். (270). 
காைரக்காலம்ைமயார் சிவபிரானிடம் ேகட்ட தல் வரம் "இறவாத இன்ப அன் "- 
(ெபாிய ராணம்-காைரக்கால் 60) இறவாத=அழி  இல்லாத, இ  தான் 'இன்பந் 
ேதக்கிய அன் ' இவ்வன்  என் ம் சிவேலாகம் த வ  பதினா  ேப கள் 
அைவதாம்- 
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        (1)[பார்ப்பதி ைமந்தன், கமலாலயன் (தாமைரயில் இடங்ெகாண்  
ேதான்றியவன்), பைடயினன், ேசவகன், வரபதி, சுரபதி, கந்தன், கார்த்திேகயன், 
கு பரன், கதம்பன், க ணாகரன், மால் தி மகன்-ஆகிய கேவளின் தி வ ச் 
சூட் : (2) தீைக்ஷ என் ம் குண்டலம்; (3) அணிமயச்சிவிைக;(4) அாியாசனம்; (5) 
ெபான்னாைட,  (6) சயசாரம், (7) அத் வித நிைல; (8) பிணியின்ைம; (9) ஆக்கம்; (10) 
இன்பம்; பின் ம் (11) இரப்ேபார்க்கு ஈைக என் ம் எக்காளம்; (12) ற  
நிைலயி ங் ெகாைட என் ம் சங்கு; (13) ெபாைற என் ம் ரசு; (14) ேதவ ம் 

நிவ ம் உலேகா ம் இைறஞ்சும் ப யான கீர்த்திக் குதிைர; (15) ெவற்றி வாரணம் 
(யாைன); (16) விைன ெயாழிய வல்ல சுத்த பரம ம னம். 
 
        வகுப் களின் ஆற்றல். 
 
        ேமற் ெசால்லப்பட்ட தி வகுப் களின் ஆற்றைலப் பற்றிக் கூ வாம். 
 
        (1) சீர்பாத வகுப் : ஞானத்ைத அளித்  யமபயத்ைத நீக்கி, அ ள் ெநறியிற் 
ேசர்த்  விைனப்பைக ஆதிய எவ்வைகப் பைகைய ம் அழித் ெதாழிக்க வல்ல மணி 
வகுப்  இ . 
 
        (2) ேதேவந்த்ர சங்க வகுப் : தம், பிசாசு, க ய விைன ஆதிய ஷ்டப் 
பைககைள ம் யமைன ம் ெவ ட்  தற்கு வல்ல மந்திர வகுப்  இ . 
 
        (3) ேவல் வகுப் : எவ்வித ஆபத்ைத ம் விலக்கி உயிர்த் ைணயாய் நிற்கும் 
ஔஷத வகுப்  (ம ந்  வகுப் ) இ . ஆகேவ, தல் ன்  வகுப் க ம் மணி 
மந்திர ஔஷத வகுப் களாம் என்க. 
 
        (4)-(6) 4-ஆம் வகுப் -தி ேவைளக்காரன் வகுப்  12-ஆம் வகுப் -ேவ ச்சி 
காவலன் வகுப் . 15-ஆம் வகுப் - ய வகுப் - இம் ன் ம் ேதாத்திரத் க்கு 
உாியனவாய்ப் பத்தித் ைற யிழிந்  ஆனந்த வாாியில் திைளத்  நிற்பதற்கு உத ம் 

தி வகுப் களாம் என்க. 
 
        (7) 14-ஆம் வகுப்பான 'ேவல் வாங்கு வகுப் '-நித்திய பயத்ைதத் தீர்க்கும் ம ந்  
ேவல் வகுப்  என்றால்- இவ்ேவல் வாங்கு வகுப் -'அ  குண்  வகுப்பாம்' "ெப  
ம ந்  வகுப் " என்க. ேபார், கம்பம், ெவள்ளம், தீ- எனப்ப ம் ெபாிய ஆபத் க்களி 
னின் ம் நம்ைம விலக்க வல்ல ேபராற்றல் வாய்ந்த . 
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        (8) 17-ஆம் வகுப் : கைடக்கணியல் வகுப் : 'நான் ெபற்ற இன்பம் ெப க 
இவ்ைவயகம்' என் ம் நன்ேனாக்கத் டன் உலேகாைர நல்வழிப் ப த்தி 
அவர்க க்கு உய் ம் வழிைய எ த் ைரக்கும் ெப ங்க ைண வகுப்  இ . பிரசங்க 
காலத்திற் பல க்கும் பயன்ப வைகயில் அறி ட்டத்தக்க . இைதத் 'தி வ ட் ப்ரசாத 
வகுப் ' என ம் கூறலாம். ேமற் காட் ய இவ்ெவட்  வகுப் க ம் பாராயணத் க்கும் 
மனப்பாடத் க்கும் மிக உாியனவாம். 
 
        ேவல் வி த்தம், மயில் வி த்தம், தி  எ  கூற்றி க்ைக. 
 
        இைவ சுவாமிகள் தி வாக்காக இ க்கலாம். ேசவல் வி த்தம் என்  கூட ஒ  

ல் இ க்கிறெதன்  ேகள்வி. அைத ைவத் ள்ேளார் அைத ெவளியிடல் நன்றாம். 
"ஆ ம்பாி, ேவல், அணி ேசவெலனப் பா ம் பணிேய பணியா அ ள்வாய்"- என 
ேவண் ன சுவாமிகள், ேவல், மயில், ேசவைலத் தனித்தனி வி த்தங்களாற் பா  
யி க்கக்கூ ம். தி  எ  கூற்றி க்ைக சம்பந்தப் ெப மான் பா ய தி  எ  
கூற்றி க்ைகையப் பின்பற்றிய . இதிற் சில பாகம் குைறவாக உள்ள . எங்கள் 
தி ப் கழ் ன்றாம் பாகத்திற் காண ம். சுவாமிகள  ல்கைளப் பற்றிய ஆராய்ச்சிக் 
குறிப் கள் இவ்வா  ஒ வா  கின்றன. இனி, சுவாமிகள  கவித்திறம், உபேதச 
தத் வங்கள் த யவற்ைற ஆராய்வாம். 
        ----------------------- 
 

12. அ ணகிாி நாதர் கவித்திறம். 
1. அ ணகிாியார் நாற்கவிராஜர். 

 
        சுவாமிகள் வரகவி யாத ன் நால்வைகக் கவியி ம் கு த் வம் ெபற்ற 
கவியாவர். ஆத ன், இவைர நாற்கவி ராஜர் என்னலாம். இவர் ஆயிரக்கணக்காய் 
(16,000) பாடல்கள் பா ள்ளாராத ன் இவர் வித்தார கவியாவர்; ஓைச யின்பம் 
த ம் ம் பலவைகய ம ர கவிகைள- இனிய சந்தப் பாக்கைளப்-பா ள்ளாராத ன் 
இவர் ம ரகவி யாவர். அத்தைகய ம ரகவிக க்கு உதாரணமாகத் தி ப் கழில் 115-
குன் ங் குன் ம் 126-கடைலச் சிைறைவத், 340- வனத் ெதா , 610,-காயமாய-889- 
கந்தவார்- த ய பல பாடல்கள் உள்ளன. ஒ  தி ப் கழில் பிறிெதா  தி ப் கழ் 
கரந் ைற ம் பாடல்க ம் (173, 319, 476), ஒேர எ த்  வர்க்கத்தில் -தகர எ த்  
வர்க்கத்தில்-ெசாற்கள் அைமந் ள்ள பாட ம் (திதத்தத்தத்-கந்தர் அந்தாதி 54), 
வல்ேலாைசேய மிக்குவ ம் பாடல்க ம் (தி ப்.474, 477), ெமல்ேலாைச, 
இைடெய த் ேதாைசேய மிக்குவ ம் பாடல்க ம் (72,839, 664,665)- ஆகப் 
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பலவைகய விசித்திரப் பாடல்க ம் இவர் பா ள்ளாராத ன் இவர் 'சித்ர கவிப்' 
லவராவர். தி ப் கழ், கந்தரந்தாதி த யன ஆசு கவியாகப் பா ய காரணத்தால் 

இவர் ஆசுகவி ம் [1] ஆவர். சுவாமிகேள 'நான் ஆசு பா  யா  நாெடா ம்' (1129) 
என்  கூறி ள்ளார். 
        --------- 
        [1]. எ த்தாணி த ய ெகாண் , ேயாசித்  எ த ன்றி உட க்குடன் 
ேபசுவ  ேபால எளிதில் பா ம் கவி-ஆசுகவி. 
 

2. அ ணகிாியார் த்தமிழ் அரசு 
 
        இனி, இவர் த்தமிழ் அரசும் ஆவர்; ெசந்தமிழ் மணம் கம ம் அலங்காரம், 
அ தி, அந்தாதி என் ம் இயற்றமிழ்ப் பாக்கைளப் பா த் தம  இயற்றமிழ்ப் 

லைமைய ம், கணக்கில்லாத ண்ணிய தாள அைமப் கைள ம், இைச 
க்கங்கைள ம் ெகாண் ள்ளனவாய் இைசத் இைசத்தமி க்ேக இலக்கியமாய் 

நன்கு அைமந்த "தி ப் கழ், தி  வகுப் " என் ம் வண்ணப் பாக்கைளப் பா த் தம  
இைசத் தமிழ்ப் லைமைய ம், தி ப் கழ்ப் பாக்க ள் ம் பிற ல்களி ம், நாடக 
இய ன் இனிைம ெபாி ம் விளங்கப் பா த் தம  நாடகத் தமிழ்ப் லைமைய ம் 
சுவாமிகள் விளங்கக் காட் ள்ளா ராத ன் சுவாமிகைள த்தமிழ்ப் லவர், 
' த்தமிழரசு' எனச் சங்ைகயின்றிக் கூறலாம். நாடகத் தமிழின் ெபா  காணக்கூ ய 
இடங்கள் ஒ சில இவர  லகத்தினின் ங் காட் வாம். 
 
        1. ஜீவாத்மா க்குப் த்தி கட்டல்: 
 
        "அடா அடா! நீ மயக்கேம  ெசாலாய் ெசாலாய்! 
        வாரம் ைவத்த பாதம் இேதா இேதா! (தி ப். 441) 
 
        2. மன க்குப் த்தி கட்டல்: 
 
        "அந்ேதா! மனேம! நம தாக்ைகைய நம்பாேத" -தி ப். (330). 
 
        3: யமேனா  வா : 
 
        1) பட் க் கடாவில் வ ம் அந்தகா! உைனப் பாரறிய ெவட் ப் றங்கண் டலா  
விேடன்***கட் ப் றப் படடா சத்திவாள் என்றன் ைகய ேவ. (கந். அலங். 64) 
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        2) தண்டா த ம் திாிசூல ம் விழத் தாக்கி ன்ைனத் திண்டாட ெவட் விழ 
வி ேவன்**ஞானச்சுடர்வ வாள் கண்டாயடா! அந்தகா! வந் பார் சற்ெறன் ைகக் 
ெகட்டேவ.(கந்அலங்25) 
 
        4. ேதவர் தலாேனாைரச் சூரன் ேபா க்கைழத்தல்.: 
 
        இைமயவ ரைனவர்க்கும் அைறேயா அைறேயா! 
        அாியவன் க்கும் அைறேயா அைறேயா! 
        எ  வி உலகுக்கும் அைறேயா அைறேயா ெபாரவா ம் (தி ப் 1140) 
 

3. அ ணகிாியார் நவரச நாவலர் 
 
        இனி, அ ணகிாியா ைடய ல்களில் நவரசங்கைள ங் காணலாகும். 
உதாரணம்:- 
 
        [1] சிங்கார ரசம் (இன்பச் சுைவ) 
 
        I. சிற்றின்பச் சுைவ 
 
        ெகாந் த் த குழல் இ ேளா யேலா! 
        விந்ைதத் த தல் சிைலேயா பிைறேயா! 
        ெகாஞ்சிப் பயில்ெமாழி அ ேதா கனிேயா! விழி ேவேலா! 
        ெகாங்ைகக் குடமிகு காிேயா கிாிேயா 
        வஞ்சிக் ெகா யிைட ேயா பி ேயா 
        ெகாங்குற் யரல் அரேவா ரதேமா எ  மாதர் -- (தி ப்-151) 
 
        II. ேபாின்பச் சுைவ 
 
        1. க ம ரச் ேசவக! சரவண! ஏனற் தாி 
        குள படீரக் ேகாமள ைலமீேத-- 
        கிய காதற் கா க! பதி பசு பாசத் தீர்விைன 
        திய ராாிக் ேகாதிய கு ேவ! ெயன் 
        கி ம் ஆ ப்பா ம் இ கழல் நா ச் சூ ம் 
        உணர்விெனா க் கூ ம் வழிபா ற்-- 
        லகிெனா ராைசப் பாடற நிைலெப  ஞானத் தா னி 
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        னத யாைரச்ேசர்வ ம் ஒ  நாேள. தி ப்,1273 
        2. பத்தித் தி க மா டன் பன்னி  ேதாள்க மாய்த் 
        தித்தித் தி க்கும் அ  கண்ேடன்...பரமானந்த... 
        சாகரத்ேத. (கந்-அலங். 47) 
        3. நீயான ஞான விேநாதந் தைனெயன்  நீ ய ள்வாய் 
        ேசயான ேவற் கந்தேன! (கந்-அலங். 46) 
        4. சிவ மா டேன அ ேபாகமதாய். (தி ப். 563) 
 
        [2] ஹாஸ்ய ரசம் ( நைகச்சுைவ பாிகாசம்): 
 
        1. மாதர் ேதாள் கூ  விைளயா ம் சரச ேமாகம் 
        மாேவத சாிையேயா! க்ாியா ஞான ச கேமா. [தி ப்.1050] 
 
        2. எக்கா  மக்காத சூர்க்ெகாத் தாிந்த...தச்சா 
        (பக்கம் 117 பார்க்க) (தி ப். 737) 
 
        3. நீர்க்குமிழிக்கு நிகெரன்பர் யாக்ைக** ெசல்வம் மின் 
        ேபா ம் என்பர்** பசித்  வந்ேத ஏற்குமவர்க்கிட 
        என்னின் எங்ேக ம் எ ந்தி ப்பார். (கந். அலங் 66) 
 
        [3] க ைண ரசம் 
 
        1. ெப த்த பா ளீர்! மயிைல ம் அவன் தி க்ைக அயிைல ம் 
        அவன் கைடக்கண் இயைல ம் நிைனத்தி க்க வா ேம! 
        அரெசன நிரந்தாிக்க வாழலாம், அறஞ்ெச த்தி ஆளலாம், 
        சித்தியாகலாம், ெவற்றியாகலாம், ட்பகம் ஏறலாம், 
        ெவ த்த இப அரசு ஏறலாம், உணர்ச்சி கூடலாம், 
        ெவற்றி ேபசலாம் (கைடக்கண் இயல்  வகுப் ). 
        2. மிக் குமர சரணம் என்னீர் உய் ர். (கந்.அந். 97) 
        3. ைவயிற் கதிர்வ  ேவலைன வாழ்த்தி வறிஞர்க் ெகன் ம் 
        ெநாய்யிற் பிளவளேவ ம் பகிர்மின்கள். (கந்.அலங். 18) 
        4. எங்காயி ம் வ ம் ஏற்பவர்க் கிட்ட . (கந்.அலங். 59) 
        5. இைலயாயி ம் ெவந்தேதயாயி ம்...ஏற்றவர்க்கு 
        பகிர்ந்  ேவல்வாங்கினாைன வணங்கி நிைலயான மாத 
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        வஞ் ெசய்குமிேனா. (கந். அலங். ௸ 51) 
        6. கூர்ெகாண்ட ேவலைனப் ேபாற்றாமல் ஏற்றங்ெகாண்டா ர்காள்! 
        ேபார்ெகாண்ட காலன் உைமக்ெகாண்  ேபாமன்  ண்பன ம் 
        தார்ெகாண்ட மாத ம் மாளிைக ம் பணச் சாளிைக ம் 
        ஆர்ெகாண்  ேபாவர்! ஐேயா! ெக ர் ம் அறிவின்ெமேய. (கந்.அலங்78) 
 
        [4] ெரௗத்ர ரசம் (ெப ங் ேகாபம்): 
 
        பட் க் கடா ல் வாிம் அந்தகா! உைனப் பாரறிய 
        ெவட் ப் றங்கண் டலா  விேடன். (கந். அலங். 64) 
 
        (5) ர ரசம். ( ரச்சுைவ): 
 
        1. நாெளன்ெச ம், விைனதான் என்ெச ம், எைனநா  வந்த 
        ேகாெளன்ெச ம், ெகா ங்கூற் ெறன்ெச ம் குமேரசாி  
        தா ஞ் சிலம் ம் சதங்ைக ம் தண்ைட ம் சண் க ம் 
        ேதா ங் கடம் ம் எனக்கு ன் ேனவந்  ேதான்றி ேன. (கந்அலங் 38) 
 
        2. காலா தக் ெகா ேயான் அ ளாய கவச ண்  
        என்பால் ஆ தம் வ ேமா யமேனா  பைகக்கி ேம. (கந்அலங்86) 
 
        [6] பயம் (பயச்சுைவ): 
 
        1) இப்ப  ேயானிவாய்ெதா ம் உற்பவியா, விழா, உலகிற் 
        ற மாறிேய திாித காலம்-எத்தைன ழிகாலம் 
        எனத் ெதாியா , வாழி, யினிப்பிறவா  நீ ய ள் ாிவாேய. (தி ப். 1204) 
 
        2) ெமய்ேய என ெவவ்விைன வாழ்ைவ கந் 
        ைதேயா அ ேயன் அைலயத் தகுேமா! (கந். அ . 25) 
 
        3) ஒர ஒட்டார், ஒன்ைற உன்ன ஒட்டார், மலாிட் னதாள் 
        ேசரஒட்டார் ஐவர், ெசய்வெதன் யான். (கந்.அலங்.4) 
 
        4) எத்தைன பிறப்ைப ம் இறப்ைப ம் எ த் லகில் மங்குேவேனா. (தி ப். 215) 
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        [7] குற்ைச ரசம். (இழி , அ வ ப் ச் சுைவ): 
 
        1) ஊேன ெற ம்  சீசீ மலங்கேளாேட நரம்  கசுமாலம் 
        ஊழ்ேதா யைடத்  மாசான மண் ம் 
        ஊேனா ழன்ற கைடநாேயன். (தி ப். 1220) 
 
        2) ெதாக்கறாக்கு ல், அசுத்தம் ஏற்ற சுக க்க 
        மால்கடம்** அவலப் லால் தைச கு தியாேல 
        கட் கூட் , அ வ ப்  ேவட்  உழல. (தி ப்.264) 
 
        [8] அற் தம்: 
 
        (1) ேபற்ைறத் தவஞ் சற் ம் இல்லாத என்ைனப் ப்ரபஞ்ச 
        ெமன் ஞ் ேசற்ைறக் கழிய வழிவிட்டவா! (கந். அலங். 1) 
        (2) சும்மா இ  ெசால்லற என்ற ேம 
        அம்மா ெபா ள் ஒன் ம் அறிந்திலேன. (கந். அ . 12) 
        (3) தீதாளிைய ஆண்ட  ெசப் மேதா. (கந். அ . 38) 
        (4) கன் சரணம் சூ ம்ப  தந்த  ெசால்  மேதா. கந்.அ .44) 
        (5) எப்ெபா ம் வந்திக்ைகக்கு அற்ற எ(ன்)ைனப்பின் 
        பிைழ டன் பட் ப் பத்த ள் ைவக்கும் ெபாைறைய 
        என்ெசப்பிச் ெசப் வ ! ஒப்ெபான் ளேதா தான்! (தி ப்.460) 
 
        [9] சாந்தம்: 
 
        (1) பாழ்வாழ்ெவ  மிப்ப  மாையயிேல 
        ழ்வாெயன என்ைன விதித்தைனேய 
        தாழ்வானைவ ெசய்தன தா ளேவா 
        வாழ்வாயினி நீ மயில் வாகனேன. (கந். அ . 31) 
 
        (2) வாழி ம் வ ைம கூாி ம் உன  
        வார்கழல் ஒழிய ெமாழிேயேன. (தி ப்.1254) 
 
        (3) ெபாைறயாம் அறிவால் அாிவாய் அ ேயா ம் 
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        அகந்ைதையேய. (கந்.அ . 37) 
        ------ 
 

4. அ ணகிாியார் சந்தக் கவித் தைலவர். 
 
         சம்பந்தப் ெப மாேள அ ணகிாியார்க்குச் சந்தப்பா வைகயிற் 
கு ர்த்தியாவர். சம்பந்தர் தம்ைமச் 'சந்தெமல்லாம் அ ச் சாத்தவல்ல மைறஞான 
சம்பந்தன் (III-8-11 கட ர்): சந்தமிகு ஞான ணர் பந்தன் (II- 34-11-ப ர்); சந்தேம 
பாடவல்ல தமிழ் ஞான சம்பந்தன்- (II-12-11) -எனக் கூறி ள்ள  கவனிக்கற்பால . 
சம்பந்தர் அ ளிய ேதவாரத்தில் - க்கியமாய்ப் பண்சாதாாி -தி விராகத்தில் உள்ள 
சந்த ேபதங்கைள ெயல்லாம் (III-67-81 பதிகங்கள்) அப் ெப மான  தி வ ளால் 
நன்கு உணர்ந்  மகிழ்ந்  அ ணகிாியார் பின்பற்றினர். சம்பந்தேர கேவள், 
அவரல்ல  ேவ  ெதய்வமில்ைல (அமண் ேசைன...க மலங்கற் குைரத்ேதான் 
அலதில்ைல ெதய்வங்கேள -கந். அந். 29) எனப் பரவிப் பணிந்தனர். (பக்கம் 153 
பார்க்க) 
        ------------ 
 

5. அ ணகிாியார் இைச ஞானியார். 
 
        ேம ம் வரகவியாத ன் க ேவளின் தண்ைடெயா , சதங்ைக ஒ , கிண்கிணி 
ஒ , சிலம்  ஒ யினின்ேற சந்த கீத இலக்கண க்கங்கைள எல்லாம் இவர் 
அறிந்தனர். 
 
        'இைசத்தி ஞ் சந்தேபதம் ஒ த்தி ம் தண்ைட சூ ம் 
        இைணப்பதம்' (தி ப். 15) 
 
        'சதங்ைக த கீதம்' (தி ப்.204), 'நாதகீத கிண்கிணி' (தி ப். 236, 100), கிண்கிணிச் 
சி  கீதம் (தி ப் கழ் 107), இனிய நாத சிலம்  (தி ப்.23) - என வ வன காண்க. 
தண்ைட ஒ , கிண்கிணி ஒ , சதங்ைக ஒ , ர ஒ யினின் ம்-கீத இலக்கணங்கள் 
மாத்திரமன் - மைற (ரகசியப் ெபா ள்கள்) ேகா க் கணக்கானைவ ணர்ந்  
மகிழ்ந்தனர். 'இனமைற விதங்கள் ெகாஞ்சிய சி  சதங்ைக, கிண்கிணி; இலகு 
தண்ைடயம் ண்டாிகம் (தி ப். 1219), 'நாத சதேகா  மைற ஒ ம் ரம் 
-தி ப். 703 என்கின்றார். 
        ----------- 



 191

 
6. அ ணகிாியார் தாளச் ெசல்வர். 

 
        தாள ேபத வைககைள ம் அைவதம் க்கங்கைள ம் காணேவண் ல் 
தி ப் கழிற் காண்க எனத் தாள இலக்கண ல்களின் ஆசிாியர்கள் எ தி ள்ளார்-
களாதலால்- தாள ட்பெமல்லாம் உணர்ந்த உயர் ெப ஞ் ெசல்வ மாவார் 
அ ணகிாியார். தம்ைமயாண்ட ஆண்டவன  தி நாமத்ைத ரச வாத்தியத்தின் தாள 
ஒ யி ம் அவர் 
        காண்கின்றார். 'குமர கு பர***குமர கு பர குமர கு பர என தாளம் குைரெசய் 
(ஒ ெசய்) ரசம்' (தி ப். 517) என்கின்றார். 
        --------------- 

 
7. அ ணகிாியார் தி ப் கழ்ப் பாவைகக்கு ஆதிகர்த்தா 

 
        கபிரான  தி வ ளால் அ ணகிாியார்க்கு என்ேற அவர் ேகட் க் 
ெகாண்டப  தனிச் சிறப்  வைகயில் வைகயாகச் சந்தப் பாக்கள் -அ  ெதா ம் 
ெதாங்கல் ஒன் ம் அழகு மிக அைம மா -அைமந்தன பாட ன்  "ெப மாேள", 
'தம்பிராேன' எனப்ெபா ற அைமந்த . 
 
        அங்ஙனம் ெதாங்க டன் பா  என்  எ த் க் காட் னவர் நம  கேவேள 
ேபா ம். ' த்ைதத்த  பத்தித் தி நைக' என் ம் தல் தி ப் கழில் ஆண்டவன் 
' த்ைதத் த ' தல் 'என ஓ '-என் ம் ெதாங்கல் வைர ம் எ த் க் ெகா த்  'ஓ ' 
என்பைத ஏவல் விைனயாக -ஓ வாயாக-என அ ணகிாியார்க்குக் கட்டைளயிட் த் 
"தத்தத்தன தத்தத் தனதன" என் ம் சந்தத் க்குத் "தனதான" என் ம் ஒ  
ெதாங்கைல ம் ட் க் காட் னர் ேபா ம்; அங்ஙனம் ட் ன  தங்கச் சங்கி க்கு 
ஒ  மதாணி-ஒ  பதக்கம் பிைணத்த  ேபாலப் ெபா ைவத் த கின்ற . எ த் க் 
ெகா த்த அ ையக் ேகட்ட அ ணகிாியார் அடங்கா மகிழ்ச்சி ெகாண் -
அவன ளாேல-'என ஓ ' என் ம் ஏவல் விைனையேய ெபயெரச்சமாக அைமத் -
'என ஓ  க்கட் பரமற்கு' என ேமற்ெகாண்  பாடைலக் ெகாண்  ேபாய் த்தனர் 
ேபா ம். சுவாமிகள் அ ளிய பாடல்க க்குத் 'தி ப் கழ்' என் ம் ெபயைர 
அளித்தவர் வய ர்ப் ெபாய்யாக் கணபதியார் ேபா ம். 
 
        'பக்கைர விசித்ரமணி' என் ம் விநாயகர் தியில் -'வித்தக ம ப் ைடய 
ெப மாேள! உயர் தி ப் கழ் வி ப்பெமா  ெசப்ெபன எனக் க ள்ைக மறேவேன' 
என வ வ  உணர்தற்பால . (பக்கம் 63-64 பார்க்க); தி ப் கழ் என் ம் 
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ெசாற்ெறாடர்  சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகளால் ன்னேர ஆளப்பட் ள ; 'தி ப் கழ் 
வி ப்பாற் பா ய 
        அ ேயன் ப யர் கைளயாய்', 'தி ப் கழ் வி ப்பாற் பன்னலந் தமிழாற் 
பா ேவற் க ள்வாய் (பாசுபதா பரஞ்சுடேர')- (தி ல்ைலவாயில் ேதவாரம்). 
இங்ஙனம் ெபா வாக இைறவன் கைழக் குறிக்கும் 'தி ப் கழ்' என் ம் ெசால், 
பின்னர் அ ணகிாியார  சந்தப் பாடலக க்குப் ெபயராக அைமந் , அதன் பின்னர்க் 
கால ைறயில், ேபச்சு வழக்கில் ெபா ள் ெப கி, சந்தப்பாவாகத் ெதாங்க டன் 
பாடப்ப ம் எல்லாப்பாடல்கைள ம் குறிப்பதாயிற் -உதாரணம்-'பஞ்சரத்னத் 
தி ப் கழ்', 'ராமா ஜதாசர் ற்ெறட் த் தி ப்பதித் தி ப் கழ்' த யன. 
        --------------- 
 

8. அ ணகிாியாாின் கவித்திறம் (ெபா ) 
 
        ஒ  ஆசிாிய ைடய கவித்திறம் சாலச் சிறந்த  எனக் கூற ேவண் மாயின் 
அவாிடம் ஏைனய ஆசிாியர்களிடம் காண்பதற் காிதான சிறந்த இலக்கணங்கள் காணப் 
படேவண் ம். அங்ஙனம் இ ப்பைதக்கண்  தான் ஒ  கவியின் ெபயர் இஞ்ஞாலத் ப் 
ெபா ற்  நிற்கும். கம்ப ராமாயணத்தி ள்ள ஆழ்ந்த ெபா ள், அாிய உபமானங்கள், 
தண்ெணனச் ெசல் நைட, இடத் க்ேகற்ற நைட அைமப்  த யைவகைளக் 
கண்டல்லவா "கல்வியிற் ெபாியவன் கம்பன்" என் ம் உலக வழக்கு அைமந்த . 
        அங்ஙனேம, அ ணகிாிநாத சுவாமிகளின் தி வாக்கினில், ஆழ்ந்த 
ெபா ளைமப் , ெபா க்ேகற்ற சந்த அைமப் , தைடபடா நைட, இைசக்குந் 
தாளத் க்கும் இலக்கியமாய் நிற்குஞ் சந்தக்ேகாைவ த யன ற்பட்  நிற்கும் 
ேமம்பாட்டால் அல்லவா "வாக்கிற் க ணகிாி" என் ம் அ ைமயான சிறப்  அவர் 
வாக்குக்குக் கிைடத்த . அத்தைகய ெபாியாாின் கவித்திறத்திற் சில எ த்  
விளக்குவாம். 
 
        (1) ெசய் ள் நைட 
 
        அ ணகிாியாாின் ெசய் ள் நைட அவ க்ெகன்ேற அைமந்த . அந்நைடக்கு 
இைண அவ க்கு ன் ம் ஞஇல்ைல பின் ம் இல்ைல. அவர் தி வாய் மலர்ந்த 
பதினாறாயிரம் தி ப் கழ்ப் பாக்களில் இப்ேபா  கிைடத்  அச்ேசறி ள்ளன 1307. 
இந்த 1307 பாடல்களில் அைமந் ள்ள சந்தவைக 1008. இந்த 1008 சந்தங்கள் தம் ள் 
பல பாகுபா கள் உள்ளன. சில சந்தங்கள் வல்ேலாைசேய மிக்கு நிற்கும். 
உதாரணமாக:- 
 
            "தத்தத் தத்தத் தத்தத் தத்தத் 
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            தத்தத் தத்தத் தனதானா" 
 
            என் ம் சந்தத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். இந்த சந்தத்தில் அைமந்த 
தி ப் கழ்ப் பாட ன் ஓர ைய ஈண்  குறிக்கின்ேறாம். 
 
            "சுத்தப் பத்தித் சித்ரச் ெசார்க்கச் 
            ெசார்க்கத் தத்ைதக் கிளிேயாேன." (473) 
 
        இதற்கு -'சுத்த ெசா பி ம், பத்தி நிைறந்தவ ம் விசித்ர ஸ்தனங்கள் 
உைடயவ மாகிய ேதவேலாகக் கிளியான ேதவேசைனக்கு இனிேயாேன' என்ப  
ெபா ள். இந்த வாக்கு எவ்வள  க னமான சந்தத்தில் எவ்வள  எளிதாக 
அைமந் ள்ள  பா ங்கள். அதற்குள் 'ெசார்க்கம்' என் ம் ெசால் 'ஸ்தனம்', 
'விண் லகம்' என் ம் இ  ெபா ள்களில் இையத் ள்ளைத ம் ேநாக்குங்கள். 
வடெமாழி ம் ெதன்ெமாழி ம் எவ்வள  இனிைமயாகப் பவள ம் த் ம் ேபால 
இைணக்கப்பட்  அழகுெபற விளங்குகின்றன என்பைத ங் கவனி ங்கள், இனி, 
ெமல்ேலாைச மிகுந்த ஒ  அ ையக் காட் ேவாம். 
 
            "ஐந்திந் த்ாியங்கள் ெவன்ெறான்  மன்ப 
            சங்கம் ெபா ந்  மழேகாேன (1237)" - இ  
 
            "தந்தந் தனந்த தந்தந் தனந்த 
            தந்தந் தனந்த தன தானா" 
 
        என் ம் சந்தம். 'ஐம் லன்கைள ம் ெவன்  நிற்கும் அன்பர் உடலகத்  
விளங்கும் அழகிேயாய்'-என்ப  இவ்வ யின் ெபா ள். இந்தத் தி வாக்கில் உள்ள 
உண்ைமையக் கவனிப்ேபாம். அன்பர் அங்கம் ெபா ந் ம் அழேகாேன என்ப  'என் 
உட டம் ெகாண்டாய்' என் ம் மணிவாசகப் ெப மானார் தந்த தி வாக்ைகத் 
த கின்றதல்லவா? எத்தைகய அன்பர் உட டத்  இைறவன் விளங்குவாெரனில் 
ஐந்திந்திாியங்கைள ம் ெவன்ற அன்பர் உட டத்  என்றார். ஐந்திந்திாியங்கைள ம் 
ெவன்றவேர ெமய்ம்ைம யாளர் மற்றவர் ெபாய்ைமயாளர். ஐம் லன்களின் 
மயக்கத்தால்தான் நாம்ெமய்ந் ெநறிைய வி கின்ேறாம். நம  அன் ம் 
ெபாய்யாகின்ற . ெபாய்யற்ற அன்ேப நாம் ெபற ேவண் வ . ெபாய்யற்ற அன்  
பிறந்த பின்னர் தான் இைறவன் நம்மாட்  விளங்குவன். அங்ஙனம் அப்ெபாய்ம்ைம 
விலகுவதற்கும் இைறவன் தி வ ேள ேவண் ம்-என் ம் இவ் ண்ைமகள் எல்லாம் 
ஈண்  உணரற்பாலன. இ - 
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            " லன்கள் திைகப்பிக்க யா ம் திைகத் திங்ெகார் ெபாய்ந் 
            ெநறிக்ேக விலங்குகின்ேறைன"- 
 
            "யாேனெபாய் என்ெநஞ்சும் ெபாய் என் அன் ம் ெபாய் 
            ஆனால் விைனேயன் அ தா ன்ைனப் ெபறலாேம"- 
 
        என் ம் தி வாசகத்தா ம், 
 
            'ெமய்யராகிப் ெபாய்ம்ைம நீக்கி ேவதைனையத் றந்  
            ெசய்யரானார் சிந்ைதயாேன'- 
 
        என் ம் ேதவாரத்தா ம் ெபறப்ப ம். 
 
        2. கவியைமப்  
 
        அ ணகிாியாாின் தி ப் கழ் நைடயழகு இங்ஙனம் இ க்க, கவியைமப்ேபா 
ெபாி ம் வியக்கத் தக்கதா ள்ள . சுவாமிகளின் தி ப் கழ்ப் பாடல்க ள் மிகச் சிறிய 
பாடல்க ம் உள; மிகப் ெபாிய பாடல்க ம் உள. ஒ  தி ப் கழ்ப் பாட ல் சில 
பாகங்கைள நீக்க எஞ்சிய பாகம் பிறிெதா  பாடலா மா ம் பா யி க்கின்றார். 
தலத்தின் ெபய க் ேகற்பச் சந்தம் எ ப்பார். உதாரணமாக 'வி த்தாசலம்' என் ம் 
தலத் க்குப் பாட-'குடத்தாமைர' என ம், ம ராந்தகத் ' என க்கேவண் ய வழி 
'சயிலாங்கைனக்கு' என ம் எ த் ள்ளைத ேநாக்க ம். (பக்கம் 110,111). 
ெசால்லைமப்  மிக்க சா ாியமாக இவ க்கு இைய ம். உதாரணம்: கண்ைண 
வர்ணிக்குமிடத்  அ  'ேகாேலா வாேளா', 'ேவேலா ேசேலா', 'மீேனா மாேனா'- 
என ம், ேவைசயர் மயக்ைகக் கூ மிடத்  அவர் 'ெகாண்ைடச் ெசா க்கிேல', 'இன்பச் 
ெச க்கிேல', 'ெநஞசத் தி க்கிேல'-என ம், 'அங்கங் கு க்கிேல', 'ெசங்ைகக் 
கி க்கிேல', 'அந்தப் பி க்கிேல'-என ம் அ க்க க்காகக் கூறிப் ேபாவார். 
அவ்வாேற இைறவன் தி  நாமங்க ம் சந்தம் எ வாயி ந்த ேபாதி ம் எளிதாக 
அ க்கி அைம ம். உதாரணம்: 
 
            1. குமர! கு பர! க! சரவண! குக! சண் க! 
            காி பிறகான குழக! சிவசுத (196) 
 
            2. ேவந்த! குமார! குக! ேசந்த! ம ர! வட 
            ேவங்கட மாமைலயி ைறேவாேன! (247) 
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            3. சரவண! கந்த! க! கடம்ப! 
            தனிமயில் ெகாண்  பார் சூழ்ந்தவேன! (64) 
 
        சிேலைட யழகுக்கு 177-ஆம் பாடல் 'குழல் அடவி கில்' என்ற தி ப் கழின் பின் 
நான்கு அ க ம் கரந் ைற பாட் க்குத் தி ப் கழில் 173-ஆம் பாடல் (க ப் வியில்), 
319-ஆம் பாடல் (ககன ம்) என்பன ம் தக்க உதாரணங்களாம். 
 
        3. ெசாற்பிரேயாகம். 
 
        இவர் ெசாற் பிரேயாகங்களிற் சில சில இடத்  ேவ க்ைக ங் காட் வர். 
உதாரணம் (1) மரண யாத்திைரைய 'ஒ வர் வ க அாிய பயணம்' (1069) என்பர். 
'கடல்' எனக் கூறேவண் ய வழி 'ஒற்ைறப் பகழித் ணி' (577) என்பர். ஒற்ைறப் பகழி 
என்ப  விஷ் . ணி-அவ்வம்  கிடக்கும் இடம்-கடல், (2) ேவசியைரக் 'கப்பைர 
ைகக்ெகாள ைவப்பவர்' (1228) என்கிறார். அஃதாவ  இ க்கும் ெபா ள்கைளக் 
கவர்ந்  பிச்ைச ெய க்கக் கப்பைர ேத ம்ப யான நிைலக்குக் ெகாண்  வ பவர் 
என்ப  க த் . இக்க த்ைதேய "கஞ்சுளி ந்த  யீந் ேபாெவனச் (தி ப்.767) 
ெசால்பவர் என்றார். (கஞ்சுளி=பர ேதசிப்ைப); பின் ம் அவைர 'அைரப்பணங்கூ ம் 
விைலயினர்' என்பர் (தி ப்.884), அைரப் பணம் என்ப  ஒ  விைலைய ம் குறிக்கும்; 
அல்குைல ம் குறிக்கும். (பணம்= பாம் ). (3) தி மாைலத் 'ெததி பக்ஷண ெசக 
பக்ஷணெனன ஓ ம் விட பக்ஷணர் தி ைமத் னன்' (1216) என்றார். அதாவ  
தயிைர ம் ெநய்ைய ம் உலைக ம் உண்  விட ண்ட சிவ க்கு ைமத் னராய் 
நின்றவர் என்ப  ெபா ள். (4) நகம் (மைல-ைகைலமைலைய) அங்ைகயில் பி ங்கின 
ராவணைன 'நக மங்ைகயிற் பி ங்கும் அசுரன்' (607) என்றார். ைகயில் நகம் 
பி ங்குபவன் என பாிகசிப் த் ேதான்ற அைமத்தார். (5) மன்மதைன எாித்தார் எனக் 
கூற ேவண் ய வழி 'மதனாைரக் காிக்ேகால மிட்டார்' (424) என்றார். இைவ விாிக்கிற் 
ெப கும். 
 
        4. ெபா ளைமப் . 
        ெசால்லழகு இங்ஙனம் விளங்க, ெபா ளைமப் ம் மிகச் சிறந்ததாகேவ 
ெபா கின்ற . இவ ைடய உபமானங்கள் கம்ப ைடய உபமானங்கள் ேபால் 
ஏைனய லவர்க க்கு எட்டாத உயாிய நிைலயனவாய் விளங்கும். ெபண்கள் 
வர்ணைனயில் அவர்தம் அவயவ வர்ணைனையக் கூ மிடத் த்தான் லவர்களின் 
சா ாியம் விளங்கும். (1) ெபண்களின் இைடைய ல், , ெகா  இைவக க்குச் 
சாதாரணமாகப் லவர் உபமானங் கூ வர். அ ணகிாியாேரா இைடைய 'மதன த  
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நிகர்' (1184) இைட என்றார். மதன த  (மன்மதன் த  (சாீரம்)) கண் க்குப் 
லப்படாத , என்ப  ெபா ள். அவ்விைடையேய பிறிேதாாிடத்  "ேவதாவாேனான் 

எ தினானிைலேயா" (150) என்றார். கூந்தைல வ ணிக்க ேவண் யவழி "மாதர் 
மன  ேபாற் க கின குழல்" (1065) என்றார். தனத்ைத வ ணிக்க வந்தவர் 'வித்தார 
கவித்திறத்தினர் பட்ேடாைல நிகர்த்திைணத் ெத  ெவற்பானதனம்' (தி ப்-981) 
என்கின்றார். (2) பதி, பசு, பாசம் என்பதில் பதிைய விளக்கப் குந்தவர் அைத - 
 
            "அவனிவ வ ைட னவளிவ வள  இ  
            எ மாறற் ற  ஒழித  உ ைடய  பதி" (1246) 
 
        என விளக்கினார். (3) இலங்காதகனத்ைதப் பற்றிக் கூறவந்தவர் - 'இலங்ைக 
மாநகாில் இலங்குகின்ற (விளங்குகின்ற) இல்லங்க ள் ( க ள்) எந்த எந்த 
இல்லத்தில் அ ள் இலங்க இல்ைலேயா அங்ெகல்லாம் தீேய! நீ இலங்குக - 
எனத்தீைய ஏவின குரங்கு என அ மாைர வர்ணிக்கின்றனர். இதைன - 
 
            'இலங்ைகயி லங்கிய இலங்க ள் இலங்க ள் இெலங்க ம் 
            இலங்ெகன ைறேயாதி இ ங்கனல் குரங்கு' - (704) 
 
        எனவ ம் அழகிய அ யிற் காண்க. (பக்கம் 107). 
 
        5. நைடச்சிறப்  
 
        வசன நைடக்கும் ெசய் ள் நைடக்கும் ேவற் ைம கூற வந்த ஆங்கிலப் லவர் 
ஒ வர் 'ெசாற்கள் மிக நன்றாக அைமந்த  வசனம்' என் ம் மிக நன்றான ெசாற்கள் 
மிக நன்றாக அைமந்த  ெசய் ள்' என் ம் விளக்கினார். மிக நன்றான ெசாற்கைள 
மிக நன்றாக அைமப்பதில் நம  சுவாமிகள் மிக வல்லவர். உதாரணமாக - அவர் 

ப் ப்ப வத்ைத ம் இ தி நாைள ம் வர்ணிக்கும் அழைகப் பா ங்கள். 
 
            " ைன யழிந்த ; ேமட்  குைலந்த ; 
            வய  ெசன்ற ; வாய்ப்பல் உதிர்ந்த  
            கு ெவஞ்சிைல காட்  வைளந்த ; ப்ரைபயான 
            கம் இழிந்த ; ேநாக்கும் இ ண்ட ; 
            இ மல் வந்த ; க்கம் ஒழிந்த ; 
            ெமாழி தளர்ந்த ; நாக்கும் வி ந்த ... பலேநா ம் 
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            நி ைவ ெகாண்ட ; பாய்க்கிைட கண்ட  
            ஜலமலங்களின் நாற்றம் எ ந்த ." (1193) 
 
        இதில் நைடயின் ஒ ங்கு (Balance of Style) என்ன அ ைமயாக இ க்கின்ற . 
சிறந்த கவிகளின் பிறிேதாாி லக்கணம் என்னெவனில் உள்ளைத உள்ளவாேற 
கண்ெணதிேர நடப்ப  ேபாலக் காட் விப்ப . ப் ற்ற ேநாயாளியின் நிைலையப் 
 
            "பீைள சாறிடா ஈைள ேம ட 
            வழவெழன உமி ம  ெகாழ ெகாெழன ஒ கிவிழ" (862) 
 
        என்கிறார். எவேர ம் ஒ  வாிஞராகிய தவசி 'ஐயா! அ  பைட ங்கள்' என 
வந்தால் - ேமைல ட் ற்ேகள் கீைழ ட் ற் ேகள் - என உலேகார் எதிர் கி 
ெவ ட் வைத 
 
            "ெவ மி யன் ஒ தவசி ய  பைட எ மளவில் 
            ேமைல ேகள் கீைழ ேகள் 
            தி திெடன ைழவதன் ன் எதிர் கி 
            யவர்கெளா  சீறி ஞாளிேபால் ஏறி ழ்வதாய்." (862) 
 
        என்றார். இங்ஙனம் இவர் ல் ைம ம் இவர் திறம் வளங்கும். 
        ----------- 
 
        6. வாக்குக் க ணகிாி 
 
        வரகவியாதலால் எவ்வள  க னமாக வைகச் ெசய் ம் இவ க்கு எளிதில் 
அைம ம் என்பதற்குச் சான்  இவர் கந்தரந்தாதியில் தகர இன எ த்  ஒன்ேற 
வ ம்ப  அைமத்த - 
 
            "திதத் தத்தத் தித்தத் திதிதாைத தாத த் தித்தத்திதா 
            திதத் தத்தத் தித்த திதித்தித்த ேத த் தித்திதத்தா 
            திதத் தத்தத் தித்தத்ைத தாத திேத ைத தாததத்  
            திதத்தத்தத் தித்தித்தி தீதீ திதி தி தீெதாத்தேத." (54) 
 
        எ ம் பாடல் ஒன்ேற ேபா ம். 
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        இைறவனிடத்  இம் மகானாகிய கவிஞர் ஒ  வரங் ேகட்கிறார். குயில்ேபா ம் 
ெமாழி, கயல்மீன் ேபா ம் விழி, பவளம்ேபா ம் இதழ், வில்ைலப்ேபான்ற தல், 
சந்திரன் ேபான்ற கம், இளநைக, ேமகம் ேபான்ற கூந்தல், மைலயன்ன தனம், 
ெகா யன்ன இைட, பி யன்ன நைட, இைவதைம உைடய தி வன்ன குறமகள் 
கணேவாேன சகல க்க ம் நீங்குதல் ேவண் ம்; சகல சற்குணங்க ம் ேச தல் 
ேவண் ம்; உலகிற் கழ்ெபற ேவண் ம்; நான் நல்ல நிைலெபற்  உன  அழகிய 
தி வ கைள எப்ெபா ம் அன்ெபா  நிைனத்திடல் ேவண் ம்; இவ்வரங்கைள 
எல்லாம் அ ள்ெசய்ய ேவண் ம்; அ கப் ெப மாேன." என்கின்றார். இக்க த்ைத 
எவ்வள  அ ைமயான சந்தத்தில் எவ்வள  எளிதாக அைமத் ள்ளார் பா ங்கள்; 
 
            "அ கப் ெப மாேள! 
            குயில்ெமாழிக் கயல்விழித் கிாிதழ்ச் சிைல தற் 
            சசி கத் திளநைகக் கனகுழற் றனகிாிக் 
            ெகா யிைடப் பி நைடக் குறமகட் விைனப் ணர்ேவாேன! 
 
            சகல க் க மறச் சகலசற் குணம்வரத் 
            தரணியிற் கழ்ெபறத் தைகைமெபற் ன  ெபாற் 
            சரணெமப் ெபா நட் ெபா நிைனத் திட அ ட்ட வாேய." (672) 
 
        இவ்வள  அ ைமயாகப் பாடல்கைளப் பா ம் திறம் இவ க்கு எங்ஙனம் 
வாய்த்த ? தமிழ்க் கட ளாம் நம  கக் கட ளின் தி வ ளால் அல்லவா? 
இைசத்தமி க்குச்  சிறந்த தல் இலக்கியமா ள்ள  சம்பந்தப் ெப மான  ேதவாரம். 
"நா ம் இன்னிைசயாற் றமிழ் பரப் ம் ஞான சம்பந்தன்" - என் சுந்தர ர்த்தி 
சுவாமிகேள வியந்ேதாதி உள்ளனர். சம்பந்தர் ேபால அமிர்த கவி பாட ேவண் ம் 
இைறவேன என நம  அ ணகிாியார் வரங் ேகட் ப் ெபற் ள்ளனர். [பக்கம் 131]. 
 
        யார் ேவண் னா ம் ேகட்ட ெபா ளீ ம் த்யாகாங்க சீலராகிய தம  அ கப் 
ெப மா ம் அ ணகிாியா க்குக் ேகட்டவாேற வரத் தந்  உதவினர். சுவாமிக ம் 
தாம் ேவண் யவாேற சகல இலக்கணங்க ம் நிரம்பிய வாக்குக்கு நாயகராயினார். 
அதனால், 'வாக்கிற் க ணகிாி' என் ம் பழெமாழி ம், 
 
            'வாக்கிற் க ணகிாி வாத  ரார்கனிவில் 
            தாக்கில் தி ஞான சம்பந்தர் - ேநாக்கிற்கு 
            நக்கீர ேதவர் நயத் க்குச் சுந்தரனார் 
            ெசாற்கு திக் கப்பெரனச் ெசால்' - 
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        என் ம் தனிப்பாட ம் எ ந்தன. மணிவாசகர  கனி  சம்பந்தப் ெப மான  
தாக்கு (ஆட்சி உைர, ஆைண உைர) அப்பர  ெசால் தி, சுந்தரர  நயம், நக்கீரர  
ேநாக்கு (சந்தர்ப்பத் க்கு ஏற்ற நைடயால், ெசால் ங் காட்சிைய மனக்கண் எதிேர 
அப்ப ேய ேதாற் வித்தல்) இைவயா ங் கலந்  ெபா ம் எங்கள் அ ணகிாிப் 
ெப மான  வாக்கு. உதாரணமாக - 
 
        1. 'ஆமா ன் தி வ க்ேக அகங்குைழேயன் அன் ேகன் மாைல 

ைனந்ேதத்ேதன் கழ்ந் ைரேயன்' என் ம் மணிவாசகாின் கனிைவ 'உைனத்தினந் 
ெதா திலன், உனதியல்பிைன உைரத்திலன், பல மலர் ெகா ன் அ யிைண உறப் 
பணிந்திலன்' என் ந் தி ப் கழிற் காணலாம். 
 
        2. 'ேவ  ேதாளிபங்கன்' என் ம் சம்பந்தப்ெப மான  ேகாள  பதிகத்தின் 
தாக்ைக (ஆைண உைரைய) 'நாெளன் ெச ம்' என் ம் கந்தரலங்காரத்தி ம் (38), 
'ேசயவன் ந்தி" என் ம் கந்தரந்தாதியி ம் (48) காணலாம். 
 
        3. நாமார்க்கும் கு யல்ேலாம் நமைன யஞ்ேசாம்' என் ம் அப்பர் சுவாமிகளின் 
ெசால் திைய 'மரண ப்ரமாதம் நமக்கில்ைல யாம்' என் ங் கந்த ரலங்காரத்திற்(21) 
காணலாம். 
 
        4. 'மற்ைறக் கண் தான் தாரா ெதாழிந்தால் வாழ்ந்  ேபாதீேர, - என் ம் சுந்தரர  
நயத்ைதப் 'பாழ் வாழ்ெவ மிப் ப மாையயிேல ழ்வா ெயன என்ைன 
விதித்தைனேய ** வாழ்வாய் இனி நீ மயில் வாகனேன' என் ங் கந்தர தியிற் (31) 
காணலாம். 
 
        4. தி காற் ப் பைடயில் 'அகில் சுமந் , ஆர  த ட் ... இ ெமன 
இழித ம் அ வி' எனவ ம் நக்கீரர் வாக்கு அ வி ஓட்டத்ைத நம  மனக்கண் ன்  
காட் வ  ேபால, அ ணகிாியார  - 'வழவெழன உமி ம  ெகாழெகாெழன ஒ கி 
விழ' (தி ப். 862) என் ம் வாக்கு ைமப் ப வத்தின் கூத்திைன அப்ப ேய விளக்கி 
நம  மனக்கண் ன்  காட் கின்ற . இ ேவ ேநாக்கு என் ம் நயம். ேநாக்கு 
என்ப : ெசய் ள் உ ப் க்க ள் ஒன் . ப ப்பவர  மனக்கண் ன்னர்ப் ப க்கும் 
நிகழ்ச்சி அவர் ேநாிற் காண்ப  ேபால அவ க்குப் லப்பட ைவத்தேல 'ேநாக்கு'. 
 
        இவ்வண்ணம் இைறவாிடம் வாக்கு வரம்ெபற்ற அ ணகிாியா ம் நான் ெபற்ற 
இன்பம் ெப க இவ்ைவயகம் என உலகுக்குத் தி ப் கழாம் அ தத்ைத, வாக்கின் 
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பல்வைகத் திற ம் விளங்கத் திரட்  அளித் ள்ளார். இவர் பா ய தி ப் கழ்க் கவிச் 
சுைவைய லவர் ஒ வர் பின்வ மா  வ ணிக்கின்றார். 
 
            "உதி ங் கனிைய ந ம்பாகில் உைடத் க் கலந்  
            ேதைன வ த் ற்றி ய தி டன்கூட்  ஒக்கக்குைழத்த 
            சி பிறந்  ம ரங் கனிந்த தி ப் கழ்ப் பா" 
            - தி மைல கன் பிள்ைளத் தமிழ் 
 
            பிறிெதா  லவர் - 
 
                "சத்தநிைல வ வாம லத்தெமா  சற் ந் தளர்ந்  
                ெவளிறாமல் அ தந் த  பதினாறாயிரந் தி ப் கழ்" 
                (விாிஞ்ைச பிள்ைளத் தமிழ்) 
 
            என்றார். இவர் கவியின் ெப ைமைய உணர்ந்தல்லேவா நம  தமிழ் நாட் ல் 
திண்ைணப்பள்ளிக் கூடங்களிற் கல்வி கற்குஞ் சிறார் தல் கல்வி நிரம்பிய ெபாிேயார் 
வைரத் தி ப் கழ்ப் பாடல்கைளப் பாடம் பண்ணி வந்தனர்; இன் ம் தி ப் கழின் 
ெப ைம ஓங்கி வளர்ந்  ஊெரங்கும் உல கின்ற தல்லவா! 
            -------------- 
 

9. அ ணகிாியார் அ ளிய தத்ேவாபேதசம் 
 
            ெபாியாிற் ெபாியராந் தா மானவராற் ெபாி ம் பாராட்டப்பட்டவ ம், 
யாவ ங் கற்ேறாரறியா அறிவின ம், கற்ேறார்க்குத் தாம் வரம்பாகிய தைலைம 
வாய்ந்தவ மான  அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் தாம் அ ளிய தி ப் கழாதிய 

ல்களில் உலகுக்கு உய் ம் வழிகைள மிகத் ெதளிவாகக் காட்  ள்ளனர். 
பிறவிெயன் ங் கட ைடப் பட் , ன்ப ெமன் ம் அைலகளில் எற் ண் , பி த் க் 
கைரேய வதற்கு ஒ  பற் மின்றி, சுழற் காற் , சுறாமீன் ேபான்ற காமமாதிய 
இைட களிற் பட் த் தியங்கி மயங்கிக் கிடக்கும் நாம் நன்ெனறிையக் கண்  
பிறவித் யைர ஒழிப்பதற்கு ேவண் ய பல அாிய உபேதச ெமாழிகைள நம  
அ ணகிாியார் எ த் ப் ேபாதித் ள்ளனர். "கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக" எனப் 
ெபாய்யா ெமாழியார் கூறியவா , சுவாமிகள  உபேதச ெமாழிகைளக் கற்  
அவ்வழிேய நடந்  உய்தேல நமக்குக்கதி யாத ன் ஈண்  அம்ெமாழிகைள ஒ வா  
திரட் க் காட் வாம். 
 
            சுவாமிகள  உபேதச ெமாழிகள் அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என் ம் நாற் 
ெபா ைள ம் நன்கு விளக்குவன. 
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            தலாவ :- அறம்: ஔைவப் பிராட் யார் ஓதியவா  "ஈதல் அறம்" என்பேத 
அ ணகிாியா ைடய . ஈத ன் இன்றியைமயாைமையத் தம  ல்களிற் பல 
இடங்களிற் பசுமரத் தாணிேபாலப் பதி ற விளக்கி ள்ளார். திைனயளேவ ம் 
பங்கிட்  உண் ங்கள், பசி ற்றவ க்குப் பகிர்ந்  ெகா க்க இைச ங்கள், அவ க்கு 
ஒ  பி  யன்னேம ம் பைட ங்கள், இல்ைல ெயன்  ெசால்ல நாணங்ெகாள் ங்கள், 
உள்ளைத மறாமல் எள்ளினள ேவ ம் பகிர்ந்  ெகா ங்கள், ெநாய்யிற் பிளவள 
ேவ ம், தவிடளேவ ம் தானமி ங்கள்-இ ேவ விைன ெதாைல ம் வழி-எனப் 
பலவாறாக எ த்ேதாதி உள்ளார். 
 
                'திைனயள  பங்கிட் ண்ைக' (தி ப். 17) 
                'பசி ற் றவ க் க ைதப் பகிர்தற் கிைசயாேத' (249) 
                'இல்ைலெயன நாணி உள்ளதின் மறாமல் எள்ளி னள ேவ ம், பகிராைர' 
(666) 
                'பசியில் வ மவர்க் கசன ெமா பி ப் பைடயாேத. '(675) 
                'தவி  னார்ப்பத ெமனி  ேமற்பவர் தாழாதீேயன்' (1062) 
                'இரேவா க் ேக  மித்தைன தானமிடாதவர் ஏழ் நரகுழல்வாேர' (1149) 
                'தான ெமன்  மி ங்ேகாள்', 
                'ெநாய்யிற் பிளவளேவ ம் பகிர்மின்கள்' (கந்.அலங்.16,18) 
                'கரவாதி வாய்..சு வாய் ெந ேவதைன ள் படேவ' (கந்.அ . 7) 
 
            என வ ம் அ த ெமாழிகள் ஆழ்ந்த ெபா ளின.. இனி இரண்டாவ -ெபா ள். 
'ெபா ள் என்ப  யா ? எ  உண்ைமப் ெபா ள்? எப்ெபா ைள நாம் பற்றினால் 

ன்றாவதாகிய 'இன்பம்' கிைடக்கும்-என்பைத ம் சுவாமிகள் மிகத் ெதளிவாக 
விளக்கி உள்ளார். நம் உணர்விற்கு எட் ய பஞ்ச தங்கள் தாம் ெபா ேளா? அல்ல  
பஞ்ச தங்கள் யாைவ என ஆரா ம் அறி  தான் ெபா ேளா? நான்மைறகள் 
என்கின்றார்கேள அைவதாம் ெபா ேளா? அல்ல  'நான்' 'நான்' என்கின்ேறாேம 
அ தான் ெபா ேளா? அல்ல  'மனம்' என்ப  தான் ெபா ேளா? அல்ல , 
இைறவனால் ஆட்ெகாள்ளப்ப ம் இடந்தான் ெபா ேளா?- 
 
                'வாேனா னல்பார் கனன்மா தேமா? ஞாேனா 
                தயேமா? நவினான் மைறேயா? யாேனா? மனேமா? 
                எைனயாண்ட இடந் தாேனா? ெபா ளாவ  சண் கேன'. (கந்.அ தி 3) 
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            -என் ம் வினாக்கைள த ல் எ ப்பிப் பின்னர் இைவ ெயல்லாம் அல்ல, 
உண்ைமப் ெபா ள் ெசால் ந் தைகைமத்தல்ல. அ  கிைடக்கப் ெபறின் வாைச ம் 
தாேம அ ம், இறப்  நீங்கும் எனவிைடைய ஞ் சுவாமிகேள சுட் க் காட் னர். இ , 
 
                'வள்ளிேகான் அன்  எனக்கு உபேதசித்த ெதான் ண்  
                கூறவற்ேறா', (கந். அலங்.9) 
 
                'சும்மா இ  ெசால்லற என்ற ேம அம்மா ெபா ள் 
                ஒன் ம் அறிந்திலேன' (கந். அ . 12) 
 
                'அம ம் பதி ேகள் அகமா ெம மிப் பிமரங் ெகட ெமய்ப் 
                ெபா ள் ேபசியவா' (கந். அ . 8) 
 
                'கூகா என என்கிைள கூ யழப் ேபாகா வைக ெமய்ப் 
                ெபா ள் ேபசியவா.' (கந். அ . 11) 
 
            எனவ ந் தி வாக்கால் அறியக் கிடக்கின்ற . இம்மட்ேடா  நி த்தா  
'ெபா ள்' இன்னெதன விாித்  விளக்கா  ேபாயின் உலகுக்கு என்ன பயன் 
எனக்க ைண கூர்ந்  ெபா ள் இலக்கணத்ைத ம் சுவாமிகள் பகுத் க்காட்  
உள்ளார்.  மணிவாசக சுவாமிகள் சு க்கமாக எ த்ேதாதிய 'ெபா ளின்' 
இலக்கணத்ைதேய நம  சுவாமிகள் விாிவாக எ த்  விளக்குகின்றார். 
மணிவாசகனார் ெபா ைள விளக்கு மிடத் , 
 
                'விண்ணவ ம் அறியாத வி ப்ெபா ள் இப்ெபா ள்' 
 
                'உற்ற ஆக்ைகயி ெபா ள் ந மலெர த  நாற்றம் ேபாற் 
                பற்ற லாவேதார் நிைலயிலாப் பரம் ெபா ள் அப்ெபா ள்', 
 
            என்றனர். நம  அ ணகிாியா ம் அதைனேய, 
 
                'சிவமான ெதாைலவிலாப் ெபா ள்', (1063) 
                'கைல ெகா  சுட்டாத் தீர்ெபா ள்' , (1152) 
                'பரசமய ஒ  ேகா  கு டர் ெதாி வாியெதா  ெபா ள்' (1097) 
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            எனக்கூறிப், பின் ம், 
 
                'பாணிக்குட் படா , சாதகர் காணாச் சற்ெறாணா , 
                வாதிகள் பாஷிக்கத் தகா , பாதக பஞ்ச த பாசத்திற்படா , 
                ேவெறா பாயத்திற் கா , பாவைன பாவிக்கப் ெபறா , 
                வாதைன ெநஞ்சமான ஏணிக்கு எட்ெடாணா ; மீ யர் 
                ேச க்குச் சமான ல்வழி ேயறிப்பற்ெறாணா ; 
                நா னர் தங்களா ம் ஏ ச் ெசப்ெபாணாத ேதார் ெபா ள்', (1174) 
 
            என விளக்கினர். இவ்வா  எதிர் மைற கத்தான் விளக்கினேதா  அைமயா , 
 
            'அறிைவ அறிவ  ெபா ள்' (509) என் ம், அவ்வ 
            றிேவ இைறவன் தி ேமனி என்ப ம் விளங்க, (1019) 
 
                'அற ம், அக ய ராண ம், ப்ரபஞ்ச சகலகைல ல்க ம், 
                பரந்த அ மைற யேநக ம் குவித் ம் அறியாத அறி ம், 
                அறியாைம ங், கடந்த அறி  தி ேமனி என்  
                உணர்ந்  உன் அ ண சரணாரவிந்தம் அைடேவேனா? 
 
            எனத் ெதளி படக் கூறினர், அறிேவ இைறவன் என்ப  
 
                'அஞ்ஞானந் தன்ைன அகல்விக்கு நல்லறிேவ' 
 
                'ேதாற்றச் சுடெராளியாய்ச் ெசால்லாத ண் ணர்வாய் 
                மாற்றமாம் ைவயகத்தின் ெவவ்ேவேற வந்  அறிவாந் 
                ேதற்றேன'; 'ஆதி ேபாற்றி அறிேவ ேபாற்றி.' 
 
            எனவ ம் தி வாசகத்தா ம், 
 
                'அறிேவ நின்ைன யல்லால் இனி யாைர நிைனக்ேகேன' 
 
            எனவ ம் சுந்தரர் ேதவாரத்தா ம் அறியக்கிடக்கின்ற . இனி இப்ெபா ைள 
எய் ம் வழியா  என்பைத ம் சுவாமிகள் விளக்கி ள்ளார். இப்ெபா ைள எய் ம் வழி 
மிக அாியதாத ன் 'அாியெபா ள்' என்ேற ஆன்ேறார் கூறி ள்ளனர். 'அாியேபா ேள 
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அவிநாசி யப்பா பாண்  ெவள்ளேம,' 'ெப மைற ேத ய அ ம் ெபா ள்' என 
மாணிக்கவாசக ம் கூறி ள்ளனர். இந்தப் ெப ம் ெபா ள் ேதாற்றம் இ தி இல்லாத 
ெபா ள்; கைலக க்கு எட்டாத ; அப்ெபா ைள அைடய ேவண் மாயின் உண்ைம 
அன் டன் இைறவன் தி வ ைளப் பரவ ேவண் ம்; பந்த பாசங்கள் நீங்கேவண் ம், 
பிரபஞ்ச விஷயங்கள் விலக ேவண் ம்; உைர, உணர் , ெசயல் என் ம் ன் ம் 
அடங்கி ம்மலங்க ம் நீங்கேவண் ம், இ விைனைய ம் உதறல்ேவண் ம், 'யான்' 
'என ' என் ம் ஆணவ நிைல நீங்குதல் ேவண் ம்--பின்னேர அ  கிைடக்கும் 
என்றனர் அ ணகிாியார், இதைனக், (511) 
 
                'கைலெகா  க த அாியைத, விழி னல்வர ெமாழி குழறா 
                அன்  உ கி உன  அ ள் பர ைகவாில், விரெகாழியில், 
                உலகியல் பிைணவி ல், உைர, ெசயல், உணர்  ெக ல், 
                உயிர் ணர் இ விைன அளற  ேபாக உதறில் என  எ ம் 
                மலம் அறில், அறிவினில் எளி  ெபறல் என மைற பைற 
                யைறவ ெதார் உதய மரணமில் ெபா ள்,' 
 
            எனத் தி ப் கழில் விளக்கி உள்ளார். 
 
            இத் ைணப் பா பட் க் கிைடத்த ெபா ேள ன்றாவதாகிய நித்திய 
இன்பத் க்குச் சாதனமாம் எனச் சுவாமிகள் கூ கின்றார். இந்த இன்பத்ைத 
 
                'அபாிமித க தி ம் அடக்குந் தனிப்ெபா ைள எப்ெபா  
                ம் ஆய அறிைவ யறிபவர் அறி ம் இன்பம்' [1127] 
 
            என்றனர். இந்த இன்பந்தான் உண்ைமயின்பம். இதைனேய மணிவாசகனா ம் 
'எங்குமிலாத ேதாாின்பம்,' 'ஆராத இன்பம்', 'ஆற்றா இன்பம்' என்றனர். இதைனேய 
நம  சுவாமிக ம்' பரமானந்த சாகரம்' என்றனர். இவ் வின்பத்தின் அள  அன்பின் 
அளவின  என்பைத மணி வாசகனார் ' காயத் ள் அ  ஊற ஊற நீ கண் ெகாள்' 
எனச் சுட் க் காட் னர்: அ ணகிாியா ம், 
 
                'ெமய்யன்பினால் ெமல்ல ெமல்ல உள்ள அ ம் ந்தனிப் 
                பரமானந்தம் தித்தித்தறிந்த அன்ேற க ம் ந் வர்த் 
                ச் ெசந்ேத ம் ளித்  அறக் ைகத்த ேவ' (கந்த. அலங். 6) 
 
            என்றனர். அப்பர் சுவாமிக ம் - 
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                'தி ப் த் ரைனச் சிந்ைத ெசயச் ெசயச் 
                க ப் ச் சாற்றி ம் அண்ணிக்குங் காண்மிேன' 
 
            என்றனர். தி மந்திர ைடயா ம், 
 
                'வி ம்பிேய உள்ளம் ெவளி றக் கண்டபின் க ம் ங் 
                ைகத்த  ேத ம் ளித்தேத' (2976) 
 
            என்றனர். 
 
            இந்தப் பரமானந்த ெவள்ளமாகிய இன்பங் கிைடக்கப் ெபறின், நான்காவதான 
' ' கூ ற்ெறன்க.ெமய்  பரம சுக சிந் ' (501) என்றனர் அ ணகிாியார். அவேர 
இவ்  ' நாற்கரண ம் ஐந்  த ம் அறியாத : இர , பகல், ஆதி, அந்தம், இைவ 
ஒன் ம் இல்லாத , மாைய இைட காத , ஆனாத சுக மேகாததி, பரமஞான ' 
என் றனர்; இைத 
 
                'அஞ்சுவித த ங், கரண நா ம், அந்தி பகல் யா  
                மறியாத அந்தம, ந  ஆதி ஒன் ம் இலதான அந்த ஒ  
                ' " மாமாைய இைட கா  ஆனாத சுக மேகாதாதி பரம 
                ஞான " 
 
            எனவ ந் தி ப் கழாற் (758,1052) ெபற்றாம். 
 
            இவ் லக மாையயிற் பட்  வ ந் ம் ஆன்மாக்கள் நன்ெனறிையப் பற்றிக் 
கைடேயற ேவண் ம் என் ங் க ைணேய காரணமாக , உலகத் ள்ளீர்! அறத்ைதக் 
கைடபி ங்கள், வறிஞர்க்கு ஈதேல அறம். அங்ஙனம் ஈதல் என் ம் அறத்ைதக் 
கரவா  ாிந்  வ வார்களாயின், உண்ைமப் ெபா ள் தாேன விளங்கும். அப்ெபா ள் 
விளக்க ற விளக்க ற அதனினின் ம் உண்ைம யின்பம் லப்ப ம். அவ்வின்பம் 
ெப கப் ெப க 'நான்' என் ம் ஒன்  ைநந் ேபாம்; இ விைன ம்மலம், 
நாற்கரணம், ஐம் லச் ேசட்ைடகள் ஆதிய இைவ ெயலாம் ஒ ங்கும். அைவ ஒ ங்கப் 
' த ங் கரணங்க ம் நான் ேபாய் ஒ ங்க அடங்க ம் மாய்ந்தால் விளங்கும்' 
ெதான்றாகிய ெமய்  கிைடக்கும்- என் ம் அாிய தத்ேவாபேதசத்ைத நம  
அ ணகிாியார் தம  தி ப் கழாதிய ல்களால் விளங்கக் காட் ள்ளனர். 
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            -------------------- 
 

14. அ ணகிாியாாின் குணாதிசயங்கள். 
 
            அ ணகிாி நாதர  நிைலைய ம் குணாதிசயங்கைள ம் பற்றி ஒ வைகயாக 
ஆய்ந்  கூ வாம். 
 
            (1) நன்றியறிதல்: சுவாமிகள் மிக்க நன்றி யறி  உள்ளவர். காமச் ேசற்றிற் 
கிடந்த தம்ைம கர் ைக க்கிக் கைர காட் னேர என்ற நன்றி யறி  இவர் 
பாடல்களில் நன்கு ெபா கின்ற . க ன யார்க ட் சிறந்தவர் பல ம் 
அ ணகிாியார் காம வைலயிற் படஇல்ைல; அ யார்களின் நற்கதிக்காக-
மாணிக்கவாசகர் தலான ெபாிேயார்கள் பா ன , ஆைசயிற் ெகா தான 
ெபண்ணாைசைய உலேகார் விலக்குவதற்காக உபசாரமாகப் ெபண்கள் வைலயிற் 
பட்ேடன் எனத் தா ங் கூறினேர ஒழிய ேவறில்ைல என்பர். ஆனால் அ ணகிாியார் 
கூ ம் ெமாழிகைளப் பார்க்கும் ெபா - 
 
            1. கப கள் இைடயி ம் நைடயி ம் யான் மயக்கமாய் 
            க் ஷிப  தடத்  ...ேமாக்ஷம த ளிய கழல் (தி ப்.344) 
 
            2. மடவார் பால் ம் ம ளற...ஈேடற்  தலால் 
            உன் வ ைமைய மறேவன் (தி ப்.360) 
 
            3. கா க னகப்பட்ட ஆைசைய மறப்பித்த கால்கள் (தி ப்.426) 
 
            4. அன்ன நைடயில்...கண்ணழி  ைவத்த த்தி ஷண் 
            கம் நிைனக்க ைவத்த கன்மவசம் (தி ப். 1189) 
 
            -பக்கம் 14-அ க் குறிப்  4-5 பார்க்க. 
 
            அவர் ெமய்ம்ைமேய ேபசும் ெப ந்தைகயராத ன்- அவர் தம  சுய 
சாிதத்ைதேய நாணா  கூறி இத்தைகய கீேழா க்கும் ேமேலானாகிய நீ அ ள் 

ாிந்தைனேய என  கன் க ைணையேய வியந்  பாராட் த் தம  நன்றியறிைவப் 
லப்ப த்தி ள்ளார் என்ப  ெதளிவாகத் ெதாிகின்ற . இதனால் அ ணகிாியார  

ெப ைம ேமெல த் க் காட் ேம ஒழிய ஒ  சிறி ம் தாழ்  படா ; ஏெனனில் அவர் 
ன் ெசய்த தேபாபலம் எத் ைணச் சிறப் ற்றி க்க ேவண் ம் என்ப  ெவள்ளிைட 

மைலேபால விளங்குகின்ற . க ேவளின் ஆட்ெகாள் ங் க ைணத் திற ம் மிகச் 
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சிறப்பாகத் லங்குகின்ற . வரகவி-மார்க்க சகாய ேதவ ம் தி  விாிஞ்ைச கன் 
பிள்ைளத் தமிழில்- 'மாதாி  விழியாகும் அம் க்கும் மதனேவள் வாளிக்கும் ந வாகிேய 
மாலாகும் அ ணகிாி'-எனக் கூறி ள்ளனரல்லவா? 
 
            2. ஆணவணமின்ைம: இவர் க ேவளின் தி  அ ட் ப்ரசாதத்தால் 'பதி ேகள், 
அகம்' எ ம் மாைய ஒழிந் , உண்ைமப் பத்தி நிைலயில் உயர்ந்த தானத்தி ந்த 
நிைலத்த த்தியர் என்பதி ம் 'யான், என ' என் ம் ஆணவம் அற்ற மஹான் 
என்பதி ம் யாேதார் ஐயப்பா ம் இல்ைல. இவர் தம்ைம இழி  ப த்தித் தம்ைமத் 
தாேம ைவ  ெகாள் ம் ைவதற் ெசாற்கைளக் காண ேவண் ெமன்றால் 'அவகுண 
விரகைன' என் ம் 611-ஆம் பாடல் ஒன்ேற ேபா மான . தம்ைம அலகின்மா  
(விளக்குமா - ைடப்பக் கட்ைட), ஏெட தா  ஏைழ, ஒட்டாரப் பாவி, 
கா கனா  ஜாதக மாபாதகன், காம க்ேராத ர்த்தன் எனப் பலவா  இழித் க் 
கூ கின்றார். 
 
            3. க ைண: சுவாமிகள் இயற்ைகயாகேவ மிக்க க ைணக்குணம் வாய்ந்தவர் 
ஆதலால் 'ஐேயா! உலேகார் சிலர் ெபண்கள் மாையயிற் பட்  அழிகின்றார்கேள! 
இைறவன் தி வ ையத் தியானித் ப் பிறவிக்கடைலக் கடக்கக் கூடாதா! இெதன்ன 
காரணேமா! என வ ந் கின்றார். அசத்தான உைரகைள மறந்  சத்தான உன்ைன 
உணர்ந்  உ கி உன்ைனப் பா னால் இழிவாகுேமா! எனக்கூறி உள்ளம் ெநாந்  
வ ந் கின்றார். 
 
                (1) ேசமக் ேகாமள பாதத் தாமைர ேசர்தற்கு..மிக அன் 
                றாேத மாயா காயத்ேத, பசுபாசத்ேத, சிலர் கா ற் 
                ேற ம் அ  என் ெகாேலாதான்! (தி ப்.68) 
 
                (2) கலவியின்பம் விற்பார்கள் அவயவங்கைளப் பா .. 
                சிலர் உளெநகிழ்ந் , அசத்தான உைர மறந்  உைனப்பா  
                உ கி ெநஞ்சு சற்ேறாதில் இழிவாேமா! (தி ப்.1230) 
 
            இத்தைகய க ைணேய இவைரக் 'க ைணக்கு அ ணகிாி' என் ம் அ ைமப் 
பட்டத் க்கு உாிைமயாள ராக்கிய . (பக்கம் 99 பார்க்க) 
 
            (4) விகடம்: இவர் தமாஷாக ேவ க்ைகயாகப் ேபசும் இயல்பினர் ேபா ம். 
ஓாிடத்தில் 'மாந்தர்கேள! ெபண்கள் ேதாேளா  கூ  விைளயா ம் ேமாக விைளயாட்ட 
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-சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் என் ம் நால்வைக மார்க்கங்களில் எந்த 
மார்க்கத்ைதச் ேசர்ந்த ? 
 
                'இனிய மாதர் ேதாள் கூ  விைளயா ம் சரசேமாகம் 
                - -சாிையேயா? க்ாியா ஞான ச கேமா?' (தி . 1050) 
 
            எனப் பாிகசித்  வின கின்றனர். (பக்கம் 202) 
 
            (5) விைல மாதைரேய ைவதல்:- இவர  ைல ஆழ்ந்  ப க்காதவர்கள் இவர் 
தம  பாடல்களில் ெபண்கைள ைவ ள்ளார் என்  ஓர் இ க்குப் ேபச்சுப் ேபசுவ  
உண் . அ  பிைழயான க த் . அவர் ைவத  வஞ்சைன, சூ  நிைறந்த விைல 
மாதைரேய. இத ண்ைம தி ப் கழிற் பல இடங்களில் விளக்கப்பட் ள்ள . 
உதாரணமாக, 1180-ஆம் பாட ல் "மானமில் ேபாக மங்ைகயர் ேகாடா ேகா ய 
மனதானார்" எனவ வைதக் காண்க. கு த்தனத் ள்ள மங்ைகயைரப் பற்றிப் ேபசும் 
ெபா  "கு ைம மைனயாட் " (1234), தக்க மைனயினம் (1244), இதம் உள ெசாற்கு 
உற்ற அாிைவ (1160), எனச் சிறப்பாகேவ ேபசி ள்ளார். பின் ம், கற் ள்ள 
ெமய்ந்நிைற மைனயா டன் வாழ ேவண் ய வாழ்க்ைகைய மதியா விட் ப் 
ெபா மாதர், விைலமாதர் மீதா எனக்கு ஆைச ளேவண் ம்; அவர் ெபா ட்டா நான் 
ெபா ள் ேதடேவண்  ர்க்கைர ெயல்லாம் பா த் திாிதல் ேவண் ம் என வ ந்  
கின்றார். 
 
                'மாத்திைர யாகி ம் நாத்தவ றா டன் 
                வாழ்க்ைகைய நீெடன மதியாமல் 
                மாக்கைள யாைர  ேமற்றி  சீ கள் 
                மாப்பாி ேவெயய்தி அ ேபாக 
 
                பாத்திர மீெதன ட்  மாைசகள் 
                பாற்ப  ஆடக ம ேதடப் 
                பார்க்கள மீதினில் ர்க்கைர ேயகவி 
                பாற்கட லாெனன உழல் ேவேனா? (தி ப். 752) 
 
            (vi) ெதாண் ல் தன்ைம: 'ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க' என்றப த் 
தமக்ெகனேவ சிறப்பாக அைமந்த ெசால்லழகும் ெபா ளாழ்ச்சி ம் ெகாண்ட 
ெசந்தமிழ்ப் பாக்கைள இைறவன் தமக்கு உதவ ேவண் ெமன்ப  இவர  
பிரார்த்தைன; 'எனக்ெகன்றப் ெபா ட்டங்கத் ெதா க்குஞ் ெசாற் றமிழ்த்தந்திப் 
ப யாள்வாய்' (தி ப். 33); இங்ஙனம் ெதாண்டர்க ள் தாேம ேமம்பட் க்க 
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ேவண் ம் என் ம் அவா பிைழயான குணமாகா ; ேபாற்றத் தக்க குணேம ஆம், 
மணிவாசகப் ெப மானார்-மலர் பறிக்குந் ெதாண் ல் -'ந   ேதவர் கணங்க 
ெளல்லாம் நம்மிற் பின் பல்ல ெத க்க ெவாட்ேடாம்' என்றாரல்லவா? 
 
            (vii) திடபக்தி ைடைம: இைறவைன மணிவாசகர் 'சிக்ெகனப் பி த்ேதன்' 
என்ற  ேபால ம், அப்பர் சுவாமிகள் 'ெதாைடக்கி ம் ேபாேகன்' என்ற  ேபால ம், 
சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் 'வ க்கி ழி ம் தி ப்ெபயரல்லால் மற்  நான் அறிேயன் 
ம  மாற்றம்' என்ற  ேபால ம், சம்பந்த ர்த்தி சுவாமிகள் 'ெபற்றம ம் ெப மாைன 
யல்லாற் ேபசுவ  மற்ேறார் ேபச்சிேலாேம' என்ற  ேபால ம், அ ணகிாியா ம் 
'வாழி ம் வ ைம கூாி ம் நின  வார்கழ ெலாழிய ெமாழிேயேன' எனத் திட ற 
உைரக்கின்றார். 
 
            (viii) பத்திப் ேபற்றினால் வந்த தீரம். 
 
            காிடத்தில் த ல் அஞ்சிப் பா ய சுவாமிக க்கு ஞான ம் பக்தி ம் 
நிைறந்த நிைலயில் கைன த்தமிழால் ைவதற்கு ேவண் ய தீர உாிைம ம் 
ஏற்பட்ட . 
 
                (1) அாிைவைய..மயல்ெகாள லீைலகள் ெசய்  
                ேசர நா ய தி டா (தி ப்.741) 
                (2) ெசம்மான் மகைளத் தி ந் தி டன் (கந். அ . 12) 
                (3) வனசரர் ெகா ச்சிதைன யாசிக்கும் யாசகன். (ேவ ச்சி காவலன் வகுப் ) 
 
            -என்ெறல்லாம் பா ள்ளார். ேம ம், பத்திப் ேபற்றினால் வந்த தி வ ள் 
வ வால் பிரமைன ம் காலைன ம் கூட ெவ ட் கின்றார். (கந். அலங். 21,25, 
64,69,81,86, 87, 89). 
            --------------- 
             

15. சுவாமிகள் இைறவனிடம் ேகட்கும் ேவண் ேகாள்கள்: 
 
            இனி, அ ணகிாியார் இைறவனிடம் ேகட்கும் ேவண்  ேகாள்கைளக் 
கவனிப்ேபாம். ஒ வர் இைறவனிடம் ேகட்கும் ேவண் ேகாள்களி ந்ேத அவர  
குணநிைல, பத்திநிைல லப்ப ம். சுவாமிகள் ேகட் ள்ள ேவண் ேகாள்களின் 
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ெதாகுதிைய எங்கள் தி ப் கழ் ன்றாம் பதிப்பில் தி ப் கழ் ஆராய்ச்சியில் தைலப்  
84-ல் பார்க்கலாம். அைவ தம் ள் க்கியமானைவ ஒ  சில கூ வாம்:- 
 
            (1) வாழ்நாள் பயன்பட: 
            'உன் கேழ பா  நானினி அன் ட னாசார ைஜெசய்  
            உய்ந்திட ணாள் படாத ள் ாிவாேய' -தி ப். 66) 
 
            (2) ஆெற த்தின் தியானம் உற: 
            'ஆெற த்ைத நிைனந்  குகா குகா என 
            வைக வராேதா' -(தி ப். 326) 
 
            (3) அன்ெபா  நிைனக்க: 
            'உன  ெபாற்சரணம் எப்ெபா ம் 
            நட்ெபா  நிைனத்திட அ ட் ட வாேய'. (தி ப். 672) 
 
            (4) அ யார் இணக்கம் ெபற: (அ யார்க்குத் ெதாண்  ெசய:) 
            (i). அசட அநாசாரைன அவலைன ஆபாசைன 
            அ யவ ேராடாள்வ ம் ஒ நாேள. (தி ப்.583) 
            (ii) நிைலெப  ஞானத்தா னி உனத  யாைரச் ேசர்வ ம் 
            ஒ நாேள. (தி ப். 1273) 
            (iii) கூள ெனனி ெமைன நீ ன யெரா  
            கூ ம் வைகைம ய ள் ாிவாேய. (தி ப்.121) 
            (iv) நின்ைன ணர்ந்  உ கிப் பத்மக் கழல் ேசர்வார்தம் 
            குழாத்தினில் என்ைன ம் அன்ெபா  
            ைவக்கச் சற் க் க தாேதா. (தி ப். 492) 
            (v) உனக்க ைமப் ப மவர் ெதாண்  ாிேவேனா. (தி ப்245) 
            (vi) மறவா ன் நாமம் கழ்பவர் பாதந் ெதாழஇனி 
            நா ம்ப  ய ள் ாிவாேய (தி ப். 1038) 
 
            (5) ேநாய் ந யாதி க்க: 
            'ேநாய்கள் பிறவிகள்ேதா ம் எைன 
            ந யாதப  உனதாள்கள் அ ள்வாேய .(தி ப்.260) 
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            (6) அவா அடங்க: 
            யான் அவா அடங்க என்  ெப ேவேனா. (தி ப். 739) 
 
            (7) ேவண்டத் தக்க தறிேவாய் நீ: 
            இைறவா எ தா அ தா. (தி ப்.834) 
 
            (8) யமபயம் நீங்க: 
            'அந்தக ம் எைன யடர்ந்  வ ைகயினில் 
            அஞ்சல் எனவ ய மயில்ேமல் நீ -அந்த மற ெயா 
            கந்த மனிதன் நமதன்பன் என ெமாழிய வ வாேய. (தி ப். 70) 
 
            (9) இ திக்காலத்தில் இைறவன  நிைன  வர: 
            'காலன்...எனதாவி தைனேய கு கி வ ேபா  
            ஆதி  காதி  காதி  கா என ம் 
            ஆதி  காநிைன  த வாேய' (தி ப். 1242) 
 
            (10) ேமாகம் அற: 
            'ேமாகாந்த காரந் தீர்க்க ேவதாந்த தீபங்காட்  
            ய ள்வாேய' (தி ப். 1257) 
 
            (11) யான் என  அற: 
            'யாெனனதற் றி ேபாதம் யானறிதற் 
            க ள்வாேய' (தி ப். 1291) 
 
            (12) பிறவி யற: 
            'வாழி! இனிப் பிறவா  நீ ய ள் ாிவாேய' (தி ப்.1204) 
 
            ேமற்காட் ய பன்னி  ேவண் ேகாள்கைளப் பார்க்கும் ெபா ேத சுவாமிகள் 
எத் ைண உத்தம திடபத்தர் என்ப ம், உத்தம குணத்தினர் என்ப ம் எளிதில் 
விளங்குகின்றன. க ேவளின் ன்னிைலயில் இப்பன்னி  ேவண் ேகாள்கைள ம் 
காைலயி ம் மாைலயி ம் நா ம் தவறா  ைறயிட் ப் பணிந்  உய்ேவாமாக! 
            ----------------- 
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16. அ ணகிாியா ம் நால்வ ம்: 
 
            இத்தைகய ெப ைம வாய்ந்த எங்கள் அ ணகிாிநாத சுவாமிக க்கும் ேதவார 
தி வாசகம் அ ளிய நால்வ க்கும் உள்ள ஒற் ைம நயங்கைள எ த் க்காட் வாம். 
            இைறவைன அைடதற்குாிய மார்க்கங்கள் நான்கு என ம், அைவ த்ர 
மார்க்கம், தாச மார்க்கம், சஹ மார்க்கம், சிஷ்யமார்க்கம் எனப்ப ம் என் ம், த்ர 
மார்க்கமாய் (பிள்ைள ேபால அன்  காட் ) இைறவைன அைடந்தவர் சம்பந்தர், தாச 
மார்க்கமாய் (அன் டன் ஊழியஞ் ெசய் ) இைறவைன அைடந்தவர் அப்பர். சஹ 
மார்க்கத்தில் (நண்பனாய் அன்  ெச த்தி) இைறவைன அைடந்தவர் சுந்தரர், சிஷ்ய 
மார்க்கத்தில் (மாணாக்கனாய் அன்  ெசய் ) இைறவைன அைடந்தவர் 
மாணிக்கவாசகர் என ம் ெபாியார் கூ வர். இந்த நால்வைக மார்க்கங்கைள ம் 
ஒ ங்ேக அ ட் த்தவர் அ ணகிாியார். அதாவ  பிள்ைள ேபால அன்  ெச த்தி ம், 
தாசைனப் ேபால ஊழியஞ் ெசய் ம், நண்பைனப் ேபால நட்  பாராட் ம், 
சிஷ்யைனப் ேபால  உபேதசம் ெபற்  அன் டன் பராவி ம் கேவளிடத்தில் 
ஒ கினவர் அ ணகிாியார். உதாரணமாக' எைமயா ந் தகப்பன்' (தி ப்.239) 
அ ணகிாிநாத எ ம் அப்பேன ேபாற்றி (தி ப்.827), எந்தா ம் எனக்க ள் தந்ைத ம் 
நீ (கந். அ .46), எனப் த்திர பாவத்ைதக் காட் ம்; 'குற்ேறவல் அ ைமெச ம் வைக 
அ ளாேதா' (தி ப். 944) எனத் தாச மார்க்க்க்கத்ைத ேவண் ம்; ' எமக்கமிர்த ேதாழா 
கடப்ப மலர் அணிேவாேன' ( தி ப். 646) எனத் ேதாழன  ேநச பாவத்ைதப் 

லப்ப த்தி ம்; 'அன் ற உபேதசப் ெபா ட் ' (தி ப்.814)எனச் சிஷ்ய நிைலையக் 
காட் ம் பா ள்ளார். 
 
            இனிச் சாிைய , கிாிைய, ேயாக ஞானம், எனப்ப ம் நால்வைக வழிையப் 
பற்றிப் ேப ெபற்றவர் ைறேய அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் எனப் 
ெபாிேயார் கூ வர்.அங்ஙனேம அ ணகிாியார் ஒ வேர இந்நால்வர  நால்வைக 
வழிகைள ம் ைகப்பற்றி விளக்க ற்றனர் என்ப ம் உணர்ந்  மகிழ்தற்பால ; ' 
வி ப்ெபா ன் சிகர ம் வலம் வ கிலன் (தி ப்.5) எனச் சாிைய 
மார்க்காத்ைத ம்,'பா ம் பணிேய பணியா அ ள் வாய் (கந்.அ .1) எனக் கிாிைய 
மார்க்கத்ைத ம்' ல வாசல் ெவளிவிட் ன  ரத்திெலாளிர் ேயாக ேபதவைக 
ெயட் மிதில் ஒட் ம் வைகயின்  தாராய்(தி ப்.439), ங்கிய பார்ைவேயா  
தாங்கிய வா ெவா  ேதான்றிய ேசாதிெயா  சிவேயாகம் ண் ய சீவெனா  
ேவண் ய காலெமா  ேசாம்பினில் வா ம் வைக அ ளாேதா (தி ப்.1239) என ேயாக 
மார்க்கத்ைத ம், ' சுக ஞானக் கடல் ழ்கத்தந் த ேய க் க ள்பா க்குஞ் சுடர் பாதக் 
குகேன(தி ப்.633) என ஞான மார்க்கத்ைத ம் ஒ ங்ேக ைகப்பற்றிப் ெபா ந்த 
ெப மான் அ ணகிாியார். தலங்கைள நா ச் ெசன்  ெதா ததால் 
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சாிையயாளராக ம், தலங்களில் அமர்ந் ள்ள ஆண்டவைனப் பா த் ெதா ததால் 
கிாிைய யாளராக ம், கேவளிடம் ேயாக மார்க்கங்கைள உபேதசம் ெபற்  சிவ 
ேயாகத் தமர்ந்தி ந்த சீலராதலால் சிவேயாகியாக ம் கேவளிடம் சிவஞானம் 
ெபற்ற ெசல்வராதலால் ெமய்ஞ்ஞானியாக ம் அண்ணல் அ ணகிாியார் விளங்கினர். 

கேவளிடம் ேயாக மார்க்கங்க ெளல்லாவற்ைற ம் உபேதச வழியாக 
அ ணகிாியார் ெபற்றனர் என்ப  "ேயாகத்தா பேதசத் ேதசிக" எனவ ம் 
தி ப் கழா ம் (68), 'சிவேயாகம் என் ம் கு த்ைதயறிந்  கமா ைடக் கு நாதன் 
ெசான்ன க த்ைத' எனவ ம் கந்த ரலங்காரத்தா ம் (71) அறிகின்ேறாம். 
 
            பின் ம், நால்வர் காட் ய அற் தக் காட்சிகள் ேபால, அ ணகிாியா ம் 
காட்  ள்ளார். உதாரணமாக, சம்பந்தப் ெப மான் இைறவனிடம் தாளம் ெபற்ற  
ேபால, அ ணகிாியார் இைறவனிடம் ெஜபமாைல ெபற்றார்'. அப்பர் கட ற் கல்ேல 
ெதப்பமாக மிதந்  (பஞ்ச தங்களில் ஒன்றான) நீர்தாங்க உய்ந்த  ேபால, 
அ ணகிாியார் ேகா ரத்தி ந்  வி ந் ம் இறவா  (பஞ்ச தங்களில் ஒன்றான) 
நிலந்தாங்க உய்ந்தனர். தி மைறக் காட் ந்த நா க்கரசைரத் தி வாய் க்கு 
            வா-எனச் சிவபிரான் அைழத்த  ேபால வய ாி ந்த அ ணகிாியாைர 

கபிரான் விரா  மைலக்கு வா-என அைழத்தார். அப்ப ம் சம்பந்த ம் 
சிவபிரானிடம் ப க்காசு ெபற்ற  ேபால அ ணகிாியார் கேவளிடம் ப க்காசு 
ெபற்றார். ேசாமாசிமாற நயனார  யாகத்தில் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள் தம  நண்பர் 
ேசாமாசிமாற நாயனா க்காகச் சிவபிராைன வரவைழத் க் காட் ய ெசயெலாப்ப 
அ ணகிாியா ம் ராஜ சைபயில் தம  நண்பர் பிர ட ேதவராஜ க்காக கேவைள 
வரவைழத் க் காட் னர். மாணிக்கவாசகர் த்தர்கைள ஊைமயாக்கி யடக்கி வா  
ெவன்ற  ேபால அ ணகிாியார் வில் த் ரைர ம் சம்பந்தாண்டாைன ம் வாதில் 
அடக்கி ெவன்றனர். 
 
            ேம ம், மாணிக்கவாசகர் சிவபிரானிடம் உபேதசம் ெபற்ற  ேபால 
அ ணகிாியார் கேவளிடம் உபேதசம் ெபற்றார். இங்ஙனம் அ ணகிாியார் 
ஒ வேர எம்பிரான் கேவ க்கு நால்வராய்த் திகழ்ந்தனர் என்க. பின் ம், சம்பந்த 

ர்த்தி ேபாலப் பதினாறாயிரம் பாடல் தா ம் பா ம், ேதவாரம் ேபால 
இைசத்தமிழாம் தி ப் கைழ ம், தி வாசகம் ேபான்  ெசந்தமிழ்ச் சுைவ ெசாட் ம் 
கந்தரலங்காரத்ைத ம், தி க்ேகாைவயார் ேபான்ற அகப்ெபா ள் ைறகள் விளங்கும் 
கந்த ரந்தாதிைய ம் பா த் தமிழ்ப்பா ேவந்தாக அ ணகிாியார் ெபா ற்றனர்; 
இன் ம் ெபா கின்றார்; இனி என் ம் ெபா வார். அவர் பா ய தி ப் கழாதிய 

ல்க ம் ற்கூறியப  (பக்கம் 215) நால்வர் பா ய பாடல்களின் நல ெமலாம் 
அைமந்  வாக்குக்கு இலக்கியமாய், என் ம் அழியா வனப் ள்ளனவாய் 
விளங்குகின்றன. 
            ---------------- 
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17. அ ணகிாிநாத ம் தி ல நாத ம். 

 
            அ ணகிாிநாத க்கும் அ பத் ன்  நாயன்மார்க ள் ஒ வரான தி ல 
நாத க்கும் சிறந்த ஒற் ைம நயங்கள் பல ண் . இ வ ம் இைறவனிடம் தி வ  
தீைக்ஷ, சக்ஷு தீைக்ஷ ெபற்றவர்கள்; நாதன் என் ம் பட்டம் ெபற்றவர்கள்; 
ெமய்ஞ்ஞானப் ெபாியார்கள்; தவ தல்வர்கள்; க ைணயாளர்கள்; இ வ ம் 
ேவதாகம சாரத்ைதத் தமிழ் ல் வாயிலாக உலகுக்கு அளித்  உதவினவர்கள். 
இ வ ம் இைறவைனப் ெப வதற்காகேவ தமிழ்ப்பா பா னார்கள். (கந்த ர தி 17-
ஆம் பாடற் குறிப்ைபப் பார்க்க-பக்கம்-175). தி லர் தம  உடைலவிட்  ஆயன் 
உட ற் குந்த பின்னர் மந்த்ர லாகிய தி மந்திர ைலப் பா னர். அ ணகிாியார் 
தம  உடைலவிட் க் கிளியின் உட ற் குந்த பின்னர் மந்த்ர லாகிய கந்தர தி 

ைலப் பா னர். தி மந்திரத்தி ள்ள பல ெசாற்கைள ம் க த் கைள ம் கந்த 
ரலங்காரத்திற் காணலாம். பிற ஒற் ைம நயங்களின் விவரங்கைள எல்லாம் யான் 
எ தி ள்ள "தி லநாத ம் அ ணகிாிநாத ம்" என் ம் தனி ற் காணலாகும். 
தி லநாயனார் ஒ  சித்த ஷர் என்றால் அ ணகிாியா ம் ஒ  பிரசித்த சித்தராம். 
 
            "ேவலன் வாய்த்த தி ப் கழ் கற்றவர் 
            சீலேமத்திய சித்தப்ர சித்தேர"- என்ப  சித்  வகுப் . 
            ------------------ 
 

18. அ ணகிாியார் அ ளிய ல்களின் ெப ைம. 
 
            தி ப் கழின் ெப ைம ெயல்லாம் எங்கள் தி ப் கழ்ப் பதிப்பிற் காட் ள்ள 
தி ப் கழ் சிறப் ப் பாயிரத்தினின் ம் ( தற் பாகம் பக்கம் (24-26), பல அறிஞர்களின் 
பாடல்களினின் ம் ( ன்றாம் பாகம்-அ ணகிாி நாதர் சாித்திர ஆராய்ச்சி பக்கம் 20-
26; அ பந்தம் 1-9) நாம் அறிகின்ேறாம். அ ணகிாியார் அ ளிய கேவ க்குாிய 
ஐந்  அ ள் ல்கைள ம் ஓதிப் பயனைடதைல ஐந்  நித தீர்த்தங்களில் ஆ ப் 
பயனைடவதற்கு ஒப்பிடலாம். தி ப் கழின் பரப்ைப ம், ஆழ்ந்த ெப ம் 
ெபா ைள ம் க தித் தி ப் கழ் ஓ தைலச் ச த்திர ஸ்நாநத் க்கும், கந்த 
ரலங்காரத்தின் ய்ைமைய ம் அழைக ம், தண்ணிய நைடைய ம் க திக் 
கந்தலரங்காரப் பாராயணத்ைதக் காவிாி ஸ்நாநத் க்கும், கந்தரந்தாதியின் நைடக் 
க ைமைய ம், எளிதில் ெபா ள் எட்டாைமைய ம், (ேவண் ம் வரத்ைதத் த ம்) 
ெப ைமைய ங் க திக் கந்தரந்தாதி ஓ தைல இராேம சுரத் க் ேகா  தீர்த்த 
ஸ்நாநத் க்கும், தி வகுப்பின் ேமலாந் தரத்ததான ெப ம் ெபா ைள ம் 

நிதத்ைத ங் க தித் தி வகுப்  ஓ தைலக் கங்கா ஸ்நாநத் க்கும் கந்தர தியின் 
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எளிய நைடைய ம் யாவ க்கும் எட் ம்ப  யாய், ஆசாரமாய், உடேன உதவக் 
கூ யதாய், நித்ய பாராயணத் க்குஏற்றதாய் இ க்கும் தன்ைம க திக் கந்தர திப் 
பாராயணத்ைத அவரவர் வாசஞ் ெசய் ம் தலத்திேலேய உள்ள கிணேறா-
தி க்குளேமா-ஆய நித தீர்த்தத் க்கும் ஒப்பிட்  மகிழ்ேவாம். 
 
            இந்த ஐந்  ல்கைள ம் பஞ்சரத்ன மதாணியாகத்- தி ப் கழ் என் ம் 
ஒப்பிலாப் பச்ைச மணி ந ேவ விளங்க ஏைனய நான்கு ல்க ம் ேவ  நா  வைக 
மணிகளாகச் சுற்றி ம் ெபா ந்திய ஒ  திவ்ய மதாணியாக-ஆண்டவன் ஏற் ப் 

ண்டனர் ேபா ம். அ ணகிாியார் பா க்ெகாண்ேட யி க்கும்ெபா  தமிழ்ப் 
பன்னீராய் கன்ேமல் ழ்ந்த ளிகள் ஈற்றில் பஞ்ச ரத்ன மதாணியாய் அைமந்தன 
ேபா ம். 
 
                அ ைம ெசா ஞ் ெசாற்றமிழ்ப் ப(ன்)னீெரா  
                அணிேவாேன. (தி ப். 186) 
 
                "அ ைண நகாிெனா  பக்தனி ம் ஒளி வளர் தி ப் கழ் 
                மதாணிக் க் பாகரன்" (ேவ ச்சி காவலன் வகுப் ) 
 
            -என வ வன காண்க. 
            ----------- 
 

19. பாராயண ைற. 
 
            லவர் ெப மானாகிய நக்கீர ேதவர் வழிகாட் , ெமய்ஞ்ஞானியாராகிய 
அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் அவ்வழிையப் பின்பற்றி உலகுக்கு உபேதசித் ள்ள 
பாராயண ைறயான  ஆ பைட  என வழங்கும் ஆ  தி ப்பதிப் ெப மாைள 

ைறப்ப  ேதாத்திரஞ் ெசய்வேதயாம். அந்ெநறிேய உத்தம ெநறியாம். ஆகேவ, 
கணபதிையக் 'ைகத்தல நிைறகனி' அல்ல  'உம்பர்த ' என் ம் தி ப் கழ்ப் 
பாக்கைளக் கூறித் திக்க ேவண் ம். நமக்குள்ள ஒழி  ேநரத் க்குத் தக்கப  ெபாிய 
பாடேலா, சிறிய பாடேலா, ஒன்ேறா-பலேவா ெசால் த் திக்கலாம். உதாரணமாக- 
 
            ஒழி ள்ளேபா : ஒழிவிலாத ேபா  
 
            (1) தி ப்பரங்குன்றம் 
            உைனத்தினம் (5)  சந்ததம் பந்தத் (10) 
            கனகந்திரள் (2) 
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            மன்றலங் (14) 
 
            (2) தி ச்ெசந் ர் 
            அந்தகன்(47) 
            தந்த பசி (70)  வாியார் (97) 
            ம் விைன (93)  வி்ந்ததின் (98) 
            வஞ்சங்ெகாண்  (94) 
 
            (3) தி வாவினன்கு --பழநி 
            நாதவிந்  (100)  அபகார (106) 
            லமந்திரம் (103)  உலக பசு (139) 
            திமிரஉததி (131)  ஒ ெபா  (166) 
            சு தி  (148)  திடமி  (180) 
            தைலவ  (149)  வசனமிக (191) 
            அகல் விைன (156)  வரதா (192) 
 
            (4) தி ேவரகம் சுவாமிமைல 
            க மாமலர் (203) 
            நாசர்தம் (219)  காமியத்(213) 
            பாதிமதி (225) 
 
            (5) குன்  ேதாறாடல் 
            தைறயின் (235)  அதி ங் (233) 
 
            (6) பழ திர் ேசாைல 
            அகர ம் (433) 
            ெகாள் (442)  காரணமதாக (435) 
            வாதிைன (444) 
 
            இங்ஙனம் ஆ  தி ப்பதியில் வளர் ெப மாைளப் ேபாற்றிப் பின்  
அவரவர்க்குாிய குலெதய்வமா ள்ள க ர்த்திையத்--தி த்தணிேகசைரேயா--
தி ப்ேபா ர் ஆண்டவைரேயா--மயிலத்  அயிலவைனேயா—ைவத்தீசுவரன் ேகாயில் 

த் க்குமரைனேயா--தி விைடக்கழி குராவ  ேவலைரேயா--சிக்கல்--எட் கு --எண் 
கண் ெப மாைனேயா -- தி ேவரகத்  சுவாமி நாதைரேயா – வய ர் கைரேயா--
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பழநி யாண்டவைரேயா—ெசன்னிமைலத் ேதைவேயா-- ம தமைல வள்ளைலேயா—
ெசங்ேகாட்  ேவலைரேயா--பரங்கிாிப் பரமைனேயா--ெசந் ர் அதிபதிையேயா--
கதிர்காமக் கந்தைரேயா--அம் ர்த்திக்குாிய தி ப் கழ்ப் பாைவச் ெசால்  வாழ்த்தித், 
தி வகுப்பில் 'சீர்பாத வகுப் , ேவல் வகுப் , ேசவகன் வகுப்  என் ம் ன்றில் 
ஒன்ைற ஒழி  ேநரத் க்குத் தக்கப  ஓதிக், 'கந்த ரலங்கார'த்தில் பக்கம் 159ல் காட் ய 
பன்னிரண்ைட ம் அல்ல  ஏேத ம் ஒன்ைற ஓதிக், கந்த ர தியில் பக்கம் 173ல் 
காட் ய ஆ  பாடல்கைள ம் அல்ல  ஏேத ம் ஒன்ைற ஓதிக், கந்தரந்தாதியில் 
'ேசயவன் த்தி' என் ம் 48-ஆவ  பாடைல ஒதிப் பின்னர் ேதவேசைன, 
வள்ளியம்ைம, ேவல், மயில், ேசவல், நவ ரர், அ ண கிாிநாதர், தி ப் கழ் 
அ யார்கள் இவர்கைள ஓவ்ேவார் பாடலால் தித்ேதா, பாடல் கூறா  தியானித்ேதா, 
இ தியாக 'ஆறி  தடந்ேதாள் வாழ்க' என் ங் கந்த ராணச் ெசய் ைளச் ெசால் த் 

தித் ப் பாராயணத்ைதப் ர்த்தி ெசய்தல் ேவண் ம். 
 
            ஆ  தி ப்பதித் தியான பலன் 
 
            இங்ஙனம் ஆ  தி ப்பதிகைள ம் நித்தம் தியானிப்பதால் வ ம் பயன் 
இன்னெதன விளக்குவாம். 
 
            (1) தி ப்பரங்குன்றத்ைதத் தியானிப்பதால் (பரம்= சிேரஷ்டமான; 
குன்றம்=உயர்நிைல) ேமன்ைம வாய்ந்த உயர்நிைலைய நாம் அைடயலாம். 
 
            (2) தி ச் ெசந் ர் என்ப  அைலவாய்த் தலம்—இத்தலத்ைதத் தியானிப்பதால்--
அத்தலத்திற் கடலைல கைரயில் ேமாதி ஓய்வ  ேபால ம், அங்ஙனம் ஓ ம் இடத்ேத 
            இைறவன் தி க்ேகாயில் ெகாண் ள்ள  ேபால ம்—நம  மனதில் எ கின்ற 
எண்ணங்கள் ஓய்ந்  மன அைமதி கூ ம்; அங்ஙனம் கூ மிடத்  இைறெயாளி 
ேதான் ம் (பக்கம் 93 பார்க்க) 
 
            (3) தி  ஆவினன் கு ையத் தியானிப்பதால்—நம  ஆவியில் கன் நன்றாக 
எ ந்த ளிக் கு ெகாள் வான். 'ஆவி ள் நீங்கலன் ஆதி ர்த்தி' என் ம் சம்பந்தர் 
தி வாக்குக்கு (III--105--3--க க்கா ர், இலக்காகுேவாம். 
 
            (4) தி  ஏரகத் தியானத்தால்--நம  அகம் (உள்ளம்) ஏர் (அழகு, ய்ைம) 
ெபற்  (இைறவன் கு ெகாள்ளத்தக்க இடமாய்) விளங்கும். 
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            (5) குன் ேதாறாடல் தியானத்தால் - ஆணவங் குன்றிக் ெகாண்ேட (குைறந்  
ெகாண்ேட) வ ம். ஆணவ அ க்கைட ம் ஆவி களிம்  நீங்க அ தி லங்கும். 
 
            (6) பழ திர் ேசாைலத் தியானத்தால் சிவஞானம் என்கின்ற பழம் ைகவந்  
ெபா ேவாம். 'நீ  நா மாய் ஏக ேபாகமாய்' எனப் பரமசுக நிைலையப் ெப ேவாம். 
 
            குறிப்  ; ேமற்ெசான்ன நித்ய பாராயணத்ைத ேவ  மயி ந் ைண' என 
ஆரம்பித்  ேவ  மயி ந் ைண' என த்தல் ேவண் ம் 
            ---------------- 
 

20 பிரசங்கங்க க்கு ேவண் ய பாடற்பகுதிகள் 
 
            1. வர்ணைனகள் 
 
            1. கணபதி வர்ணைன; தி ப்.168. (கடைலெபாாி - அ  1,2), 495 [அஞ்சன 5-6 
அ ], 551 [காி க – அ  1-3], 1005 [கடைல பயெறா  அ  1-3 காி - வைர]. 
 
            2. கர் வர்ணைன: தேவதாள வகுப்பில் அ  6 தல் 38 வைர; சித்  
வகுப்பில் அ  73 தல் 95 வைர; தி ப் கழில் 1277-ஆம் பாட ல் (விைழ  
மனிதைர) பின்  நால . 
 
            3. ஞானசம்பந்தர் வர்ணைன: தி ப் கழ் 841(சு தியாய்) பின் நால , 
கந்தரந்தாதி 29 [திக மலங்கள்] 
 
            4. சிவபிரான் வர்ணைன: தி ப்.585 (வித் ப் ளகித -7-ஆம் ஆ -
தந்திந்திட்டவர் வைர): தி ப்.1166 (நைரெயா  - அ  4 தல் அர நிமலர் வைர); 
தி ப்.1177 [ வத்ைத-அ  5 தல் த்தர் வைர); தி ப்.1220 [ஊேனெற ம் -அ  5 

தல் எந்ைத வைர]. 
 
            5. ேதவி வர்ணைன: தி ப்.464 (தைலவைல-அ  5 தல் ஆயி வைர); 
தி ப்.526 (அ த  அ  3 தல் உைம வைர); தி ப்.653 (ம கடல்-அ  8 தல் 
க ாி 
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            வைர);தி ப்.1001(நா ரண் -அ  5 தல் சுந்தாி வைர); 
தி ப்.1133(இடம ம்-அ  5 தல் இைளச்சி வைர); ேதேவந்திர சங்க வகுப்பில் 

த ந்  'மாசாம்பவி' வைர. 
 
            6. தி மால் வர்ணைன: சீர்பாத வகுப்பில் அ  25 தல் 'குாிசில்' வைர; 
ேவல்வாங்கு வகுப்பில் அ  25 தல் 'ேகாமான்' வைர; தி ப். 458 (ெசறித ம், அ  5 

தல் ெகாண்டல் வைர); தி ப் 653 ('ம கடல் - அ  7 தல் யல் வைர). 
 
            7. ேதவேசைன வர்ணைன: த ேவதாள வகுப்  அ  11 'அக ' தல் 'ஆைன' 
வைர. 
 
            8. வள்ளியம்ைம வர்ணைன: தி ப். 1199 ('வாைடயில்' - அ  5 தல் 'ஒ த்தி' 
வைர); தி ப். 672 ('ஒ வைர' - அ  6 'தி ' வைர); தி ப். 728 ('பச்சிைல' - அ  7 
'குறத்தி' வைர); தி ப். 859 ('ேதனி ந்த' - அ  7 'குறமான்' வைர) 
 
            9. ேவல் வர்ணைன: ேவல்வகுப் ; தி ப் கழ் 207 (அவாம  - 6 - ஆவ  அ  - 
'ேவல்' வைர. 
 
            10. மயில் வர்ணைன: தி ப். 1095 - அனகெனன - அ  5 தல் 'மயில்' வைர; 
கந்தரலங்காரம் 'குைச ெநகிழா' - 11; 'தடக்ெகாற்ற' - 96; 'ேச ற்' -97) 
 
            11. ேசவல் வர்ணைன: கந்தரலங்காரம் - 'பைட பட்ட' (12). 
 
            12. அ யார் சிறப் : கந்தரலங்காரம் - 'சூாிற் கிாியிற்' (49). 
 
            13. கந்த ராணம்: தி ப். 1168 (நி தரார்க்ெகா  - அ  5 தல் 8 வைர) 
 
            14. இராமாயணம்: தி ப். 379 ('ஆலகால') - அ  5 தல் 'ெசகுவித்தவன்' 
வைர); தி ப். 1156 ('குனகி' - அ  5 தல் 'ேபாராளி' வைர); தி ப். 987 ('வால 
வயதாகி' அ  7 தல் 'ேகசன்' வைர). 
 
            15. பாரதம்; தி ப். 932 ('சஞ்சல' - அ  5 தல் 'உந்தினன்' வைர): தி ப். 1195 
('ேமா மற  - அ  5 தல் 'ெந மால்' வைர). 
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            16. வாழ்க்ைக வர்ணைன: தி ப். 162 ('இத்தாரணிக்குள்' - அ  1 தல் இனி 
வரேவ ம் வைர;) தி ப். 461 'தைச ம்' - அ  1 தல் அலமலம் வைர; தி ப். 862 - 
'அ கு னி' - அ  1 தல் 'வாழ்ேவ' வைர. 
 
            17. ப்  வர்ணைன: தி ப். 74 (ெதாந்தி சாிய' - தல் நான்கு அ ); தி ப். 447 
('தைலமயிர்' - தல் ன்ற ); தி ப். 1193 (' ைனயழிந்த ' - அ  1 தல் 'ஆச்சு ' 
வைர). 
 
            18. யாக்ைக வர்ணைன: யாக்ைகையப் பழித்தல்; தி ப். 215 (சுத்திய - அ  1 

தல் 'மங்குேவேனா' வைர); தி ப். 245 (க த்த தைல - அ  1 தல் 'உடம் ' வைர; 
தி ப். 317 (கள்ளக் - அ  1 தல் 'ஆக்ைக' வைர); தி ப் 651 (மச்செமச்சு - அ  1 

தல் 'இக்கடம்' வைர) 
 
            II. பிற க்கிய விஷயங்கள் 
 
            1. கணபதி; பாரதம் எ திய  - தி ப். 1019 (குைகயில் - அ  5 தல் 'யாைன' 
வைர). 
 
            2. சிவபிரான் - [i] காமதகனம்: தி ப். 1153 (கலவியின்' - அ  5 தல் 'குாிசில்' 
வைர): தி ப். 1176 (' காில்' - அ  5 தல் 'விேலாசனர்' வைர). 
 
            [ii] திாி ர தகனம்: தி ப். 510 ('அ வ' - அ  5 தல் - ' னிவார்' வைர); தி ப். 
1132 ('ஆனாத' - அ  5 தல் 'வித்தகர்' வைர). 
 
            [iii] நடராஜர் நடனம்: தி ப். 562 (சிைல தல்' - அ  5 தல் க ைணயன்' 
வைர): தி ப். 1099 ('விடமளவி' அ  5 தல் 'இைறவர்' வைர). 
 
            3. ஞான சம்பந்தர் - பாண் யன் சுரம் தீர்ந்த ; தி ப். 181 ('நிகம' - அ  5 தல் 
'அத்த' வைர). 
 
            4. ெபண்கள் - ேகாசாதிபாத வர்ணைன: தி ப். 354 ('இத ' - அ  1 தல் 
'வ வினர்' வைர). 
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            ெகாங்ைக வர்ணைன: தி ப். 882 ('திட்ெடன' அ  1 தல்'தனத்ைத' வைர). 
 
            கண் வர்ணைன: தி ப். 126 ('கடைல' - அ  1 தல் 'கட்கைட' வைர); தி ப். 
552 ('க நிறம்' அ  1 தல் கண்கள்' வைர). 
 
            5. ேயாகநிைல வர்ணைன: தி ப். 190 ( லங்கினர்-- தல் நால ; தி ப். 612 
('கட் ' தல் நால ): தி ப் 647 ('நா ' தல் நால ). 
 
            6. தி மால்; [i] கேஜந்திர ேமாக்ஷம்: தி ப். 1062 ('கவ ' அ  5 தல் 
'ஆள்வான் வைர); தி ப். 1187 (மாண்டார்' - அ  5 தல் ' யல்' வைர). 
 
            [ii] இரண்ய சம்ஹாரம்: தி ப். 874 (காிய குழல்'-- அ  5 தல் 'ெந யவன்' 
வைர); தி ப். 1137 ('இ  குைழ' அ  5 தல் 'மாமன்' வைர); தி ப். 1153 ('கலவியின்' 
அ  6 'ஒ  சுரர் தல் 'அணி ங்ேகா' வைர). 
 
            [iii] பாற்கடல் கைடந்த : தி ப். 956 ('ஈரேமா ' அ  5 தல் 'அச்சுதன்' வைர). 
 
            (iv) கி ஷ்ண லீைல; தி ப். 1273 (' க'-- அ  5 தல் ' யல்' வைர). 
 
            கி ஷ்ணபகவான் குழல் வாசித்த ெப ைம: தி ப். 60 ('களப' - அ  5 தல் 
ெந யவன் வைர). 
 
            7. ேவண் ேகாள்: யமன் வர்ணைன; ஆண்டவன் வர்ணைன; யமபயம் அற--
தி ப். 567 ('தமர' தல் நால ). 
 
            8. கேவளின் தி ேவாலக்க வர்ணைன: தி ப். 350 (சீரான - தல் நால ). 
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III. பாலர் பாடத் தி ப் கழ் 
 
            இனிச் சி  பிள்ைளக ம் ெபண்க ம் எளிதாகக் கற் ப் பாடக் கூ ய 
தி ப் கழ்ப் பாக்கள் பின் வ வன:- 
 
                2. உம்பர்த   418. தி மகள்  936. இ விைனப் 
                10. சந்ததம்  421. எதிாிலாத  946. அவசிய 
                51. இய ைச  433. அகர   947. இறவாமற் 
                106. அபகார  435. காரண  953. தீராப்பிணி 
                131. திமிர  450. ஈனமிகுத்  968. கைலேம  
                139. உலக  471. அற்ைறக்  969. நீதத் 
                166. ஒ ெபா   472. ட் ப்  1031. காதி 
                180. திடமி   505. நா த்  1077. இைசந்த 
                191. வசனமிக  541. இர ற்  1280. இத்தரணி 
                192. வரதா  588. சிரத்தா  1281. என்பந்த 
                213. காமியத்  592. இ விைனயின் 1282. க ப்பற் 
                233. அதி ங்  657. ேவழ ண்ட  1286. சமயபத்தி 
                242. மியதனிற்  694. அறமிலா  1287. ச விய 
                294. நிைனத்த  783. உரத் ைற  1293. நா மிகுத் 
                319. கள்ளப்  806. இைறயத்  1294. நித்த ற் 
                327. ேவத  823. நீதாெனத்  1295. நீலங்ெகாள் 
                339. பக ரவி  836. ஓங்கு  1297. பரைவக் 
                349. பத்தியால்  851. எ வாய்  1298. பிறவியைல 
                380. காலனிடத்  927. மதியால்  1301. மைனமக்கள் 
                417. அல் ல்  935. வண் ேபாற்  1303. வானப் 
 
            XXI. அ ட்டான உபேதசங்கள் [1] 
 
            இனி, அ ணகிாியார் நாம் உய்வதற்கு ேவண் ய நித்யா ஷ்டானத்தி ம் 
அவ்வச்சமயங்களி ம் ெசால் த் தித் க் கைரேய வதற்காக எ த் க் கூறி ள்ள 
பாடல்கைள ம், பாடல் அ கைள ம் இங்குக் காட் ேவாம். 
 
            1. காைலயில் எ ந்த ம் ெசால்ல ேவண் ய . 
            ' கா, குமரா, குகா' - (கந். அ . 15) 



 223

            'உைம ைமந்த. (தி ப். 871) 
 
            2. தி நீ  இ ம்ெபா : 
            'ஆ கம்' என ஆ ைற கூ க. (தி ப்) 161) 
            --------------- 
            [1]. அன்பர் - தி ப் கழ் அ ைம - தி வாளர். கா.ரா. ேகசம் பிள்ைள 
ெவளியிட் ள்ள 'அ ட்டானத் தி ப் கழ்' என் ம் ைலப் பார்க்க. 
 
            (3) உண்பதற்கு குன்: 
            'ெபா பி  ங்களி ம்விைள யா ம் னச்சி மான் 
            த பி  காவல சண் கவா!' (கந். அலங். 57) 
 
            (4) ப ப்பதற்கு ன்: 
            'கதிர்ேவ ம் ெபா காற் ேசவ ம் நீலந் தாி கூத்தா ய 
            மா ம், திைனகாவல் வர்வாய்க் கானவர்மா ம், சுரநாட் 
            டாள் ஒ ேத ம் ைணயாத் தாழ்வற வா ம் ெபாி 
            ேயாேன! ைணயாய்க் காவல் ெசய்வாய். (தி ப். 681) 
 
            (4ஏ) காவல், ைண ேவண் ய ெபா ெதல்லாம் 
 
            (5) ேநாயாயி ப்பி ம், ேநாய் வராதி க்க ம்: 
            தணிமைல ேம  ெப மாேள! ேநாய்கள் பிறவிகள் 
            ேதா ம் எைனந  யாத ப ன தாள்கள் அ ள்வாேய. (தி ப்260) 
 
            குறிப் : இப்பாடல் ைம ம் கூ தல் நலம். 
 
            (6) தனி வழி நடக்கும் ெபா : 
            'ேவ மயி ந் ைண' (கந்.அலங்.70) 
 
            (7) மனக்கலக்கம் உண்டாயின்: 
            'ஆபத்தில் அஞ்சல் என்ற ெப மாேள! 
            இதயந் தனி ந்  க் ைபயாகி 
            இடர் சங்ைககள் கலங்க அ ள்வாேய.' (தி ப்233,1201) 
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            (8) எத்தைகய காாியங்களில் யற்சி ெசய் ம் ெபா ம், காாிய சித்தி 
ெபற ம்: 
            'ேசயவன் ந்தி வனவாச மா டன் ேசந்த ெசந்திற் 
            ேசயவன் ந்தி கனிசாச ராந்தக! ேசந்த! (கந்.அந். 48) 
 
            (9) ஆபத் கள் வாி ம் பயணம் றப்ப ம் ெபா ம்: 
            "நாெளன் ெச ம் விைனதா ெனன்ெச ம், எைனநா  வந்த 
            ேகாெளன் ெச ம், ெகா ங் கூற் ெறன்ெச ம், குமேரசாி  
            தா ஞ் சிலம் ம் சதங்ைக ம் தண்ைட ம் சண் க ம் 
            ேதா ங் கடம் ம் எனக்கு ன்ேனவந்  ேதான்றி ேன." (கந்அலங்38) 
 
            (10) க யாணம் நிைறேவற: 
 
            நீலங்ெகாள் ேமகத்தின் மயில்மீேத- 
            நீவந்த வாழ்ைவக்கண் டதனாேல- 
            மால்ெகாண்ட ேபைதக்குன் மணநா ம்- 
            மார்தங்கு தாைரத்தந் த ள்வாேய! 
            ேவல்ெகாண்  ேவைலப்பண் ெடறிேவாேன! 
            ரர்ெகாள் சூரர்க்குங் குலகாலா! 
            நாலந்த ேவதத்தின் ெபா ேளாேன- 
            நாெனன்  மார்தட் ம் ெப மாேள' (தி ப்.1295) 
 
            (11) க ப்பம் நல ற* 
 
            மதியால்வித் தகனாகி-மனதா த் தமனாகிப் 
            பதிவாகிச் சிவஞான-பரேயாகத் த ள்வாேய. 
            நிதிேய! நித் தியேம! என்-நிைனேவ! நற்ெபா ளாேயாய்! 
            கதிேய! ெசாற் பரேவேள!-க ாிற் ெப மாேள-(தி ப்927) 
 
            (12) கழ் ெபற, பைகயற: 
 
            "தி த்தணி யி க்கும் ெப மாேள! 
            நிைறப் கழ் உைரக்கும் ெசயல் தாராய்." (தி ப். 263) 
 
            (குறிப் :-இப்பாடல் ைம ங் கூ தல் நலம்). 
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            (13) இம்ைம, ம ைம இரண் ம் சுகம் ெபற* 
 
            அமரர் சிைறமீட்ட ெப மாேள 
            இகபர ெசௗபாக்யம் அ ள்வாேய (தி ப்191) 
 
            (குறிப் :-பாட் ைம ங் கூ தல் நன் .) 
 
            *10, 11, 13 இம் ன் ம் வள்ளிமைலத் தி ப் கழ் சுவாமி சச்சிதானந்தா 
அவர்கள் அ ளிய உபேதசங்கள். 
 
            (14) காைல ம் மாைல ம்: 
 
            ஓைல ந் த ங் கண் திண் டாடல் ஒழித்ெதனக்குக் 
            காைல  மாைல ம் ன்நிற் குேம கந்தேவள் ம ங்கிற் 
            ேசைல ங் கட் ய சீரா ங் ைகயிற் சிவந்த ெசச்ைச 
            மாைல ஞ் ேசவற் பதாைக ம் ேதாைக ம் வாைக ேம. (கந். அலங். 27) 
 
            (15) சதா தியானம்: 
 
            ேவல், மயில் , ேசவல், (கந் அ . 1) 
            ஆதி கா! ஆதிர கா! ஆதி கா! (தி ப்1242) 
 
            (16) மைல ஏ ம்ெபா : 
 
            தி ப் கழ் பா க்ெகாண்ேட மைலப்ப  ஏறேவண் ம். 
 
            "பன்னாிய உன்னற் தத்தி ப் கைழப் பகர்ந்  
            ெகாண் ன் தி மைலப் ப  ேய ம் அன்பர்விைன ெபா யாகும் 
            என்  நிைறெமாழி மாந்தர் பக வ ." (தி த்தணிைகத் தி வி த்தம்.) 
 
            22. உபேதச சாரம்: ைர 
 
            சுவாமிகள் தாம் அ ளிய ஒவ்ெவா  ம் உயிர் நிைல ேபான்ற 
ெபான்னன்ன சிறந்த உபேதசம் ஒன்ைற நாம் உய்யேவண்  அைமத் ள்ளார். 
அ தான்- 
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            (1) தி ப் கழில்: 
 
            ேவந்தா! கடம்  ைனந்த ள் ேசந்தா! சரண்சரண் 
            என்ப  ண்ேபாம ெதான்றல என்பைத ணராேதா! (1187) 
 
            (2) தி வகுப்பில்: 
 
            வாழிெயன நித்தமற வா  பரவிற் சரண வாாிச 
            மளிக்கும் உபகாரக் கார ம்-குறத்திதி  ேவைளக்காரேன. 
            (ேவைளக்காரன் வகுப் ) 
 
            (3) கந்தர லங்காரத்தில்: 
 
            காட் ற் குறத்தி பிரான் பதத்ேத க த்ைதப் கட் ன் 
            ட் ற் குதல் மிக எளிேத. (85) 
 
            (4) கந்த ர தியில்: 
 
            'ெக வாய் மனேன கதிேகள் கரவா 
            தி வாய் வ ேவல் இைறதாள் நிைனவாய். (7) 
 
            (5) கந்த ரந்தாதியில்: 
 
            ' மிக் குமர சரண ெமன்னீர் உய்விர். (97) 
            ( ம் ம் ெபா  'குமர சரணம்' என்  ெசால் ங்கள்) 
 
            ேமற் ெசான்ன ஐந்  உபேதசங்களின் சாரம்)- 
 
                'இரப்ேபார்க்கு ஒளியாமல் இட் , ேவந்தா சரணம், 
                ேசந்தா சரணம், கா வாழி என மறவா  கூறி அவர் 
                தி வ ையத் தியானி ங்கள். ம் ம் ேபாெதல்லாம் 
                'குமர சரணம்' எனச்ெசால் ங்கள்; உய் ர்கள்!"- 
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            - என்பதாம். இதில் ' மிக் குமர சரணம்' என் ம் உபேதசம் ஒன்ேற நாம் 
எளிதில் தவறாமல் அ ட் க்கக் கூ ய ம் நம்ைமப் பிறவிக்கட னின் ம் 
கைரேயற்றக் கூ ய மான ஒ  ெப ம் ைணயாம். அப் ைணைய (ெதப்பத்ைத)க் 
ைகப்பற்றித் ம் ம் ேபாெதல்லாம் "குமர சரணம்" என மறவா  கூறித் 
தி த்தணிேகசர் தி வ ைளப் ெபற்  உய்ேவாமாக. 
 
            ேவ  மயி ந் ைண. 
            ------------ 
 

அ பந்தம் [ 1] 
 

ஓரன்பர் பா ய . 
 
            * இவ் வ பந்தத்தி ள்ள இரண்  பாடல்க ம் அ ணகிாியாாின் பாடல்களின் 
ெப ைமைய உணர்ந்த ஓரன்பாின் வாக்கு. கும்பேகாணம் காேலஜ் தைலைமத் தமிழ்ப் 
பண் தராயி ந்த  A.M. சடேகாப ராமா ஜாசாாியார் அவர்கள் ஆழ்வார் தி நகாி 
தி ேமனி ரத்னகவிராயர் வமிச பரம்பைரயார் ட் ற் கிைடத்ததாக ஆழ்வார் 
தி நகாில் 19-5-1930ல் என்னிடம் ெகா த் தவிய ஓேரட் ந்த திப்பாக்கள். 
ஈற்  இரண்ட களால் அ ணகிாியாாின் அ ைம ெப ைம நன்கு விளங்கும். திகழதர 

ந்தி ைமக்க ெணன்  *அறிவி வம் தனித்திலங்கு சுடாி ெலாளி ம் பரத்வம் 
என்ப  சாியான பாடமாயின் இவ்வ  'அறி  தி ேமனி' என்ற தி ப் கைழ ம் (1019) 
அறிைவஅறிவ  ெபா ள்' என்ற தி ப் கைழ ம் (509) குறிக்கும். 
            --- 
 
            1. ெபாிய ெதா  ெகாம் ப த் திலங்கு 
            கமலம திரண் விற் பதிந்த 
            பிைற மதிய ெமான்  ெவற் பிரண்  சிைலமீேத- 
            பிற  கி ெலான்  த்திரண்  
            கு த மலெரான்  ப்பிரண்  
            ெப கு சுழிெயான்  மற்றிரண்  கயல்ேபாேல 
 
            ெதாி  மிைட ெசங்ைக ெபாற்பைமந்த 
            வதனெமாளிர் ெகாங்ைக மட்டலர்ந்  
            ெச கு குழல் தந்த மிச்ைச தந்த கனிவாய்ேநர்- 
            திகழதர ந்தி ைமக்க ெணன்  
            வ ெப  மங்ைக யர்க்கி ைடந்  
            திைர  ம் ெபனச் சுழன்  ம ளாேத; 
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            வாியரவி னின்  தித்தி ெதாந்ெதா 
            ம கு கு ந்ெதய் தத்த திந்த 
            மபநிதப என்  நிர்த்த னஞ்ெசய் ெந மாலால்- 
 
            ம க உைம யின்ப ற்றைமந்த 
            அசுரர் ெபார வந் ெததிர்த்த அன்  
            மயில் கட  கந்த! நிற் பதங்கள் ெப ேவேனா; 
 
            அாியதவ ன்பி யற்றி ையந்  
            லன்வழி தைகந்  தத் வஞ் ெசால் 
            அைடவின் ைற ெநஞ்சுறத் ெதளிந்  மைறகாணா 
            -*அ வி ந் தனித் திலங்கு 
            சுடாி ெலாழி ம் பரத்வ ெமன்ற 
            அ ணகிாி ெசந்தமிழ்க் குவந்த ெப மாேள. 
            -------------- 
 
            2. சிகரவைர விண் [1]விற் ப ங்க 
            ளாிமலர் பங்க[2] ற் றைலந்  
            ெசவி3குைறய மந்த ரத்ைத ந்  மதயாைன 
 
            திைசெதா  மடங்க வச்ர கும்ப 
            ைடபட மதன் சிரத் தணிந்  
            திகழ் மகுட மங்கி யிற்ெபாாிந்  ெபா யாக; 
 
            மகர கள் சிந்  ெமாக்கு ளந்த 
            வழிய வண்பைனக் கு ம்ைப 
            வசியிலற அம் விக்கு ெளான்  மிைணயாகா- 
 
            ம வ  ெகாண் ைழத்த ெதன்  
            ெக வித டன் ைடத் ெத ந்  
            வள பய ெகாங்ைகயர்க்குள் ைநந்  ெம ேவேனா; 
 
            பகரமரர் குஞ்சாிக்கு மஞ்சு 
            ப கு குற மஞ்சாிக்கு ெமான்  
            ப ம் விரக சம்ப்ர மஞ்ச 
            மலரைணயி லன்  றக்கலந்  
            பாி  ெப  சுந்த ரப்ர சண்ட மயிேலாேன- 
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            *அகர யி ந்தனித் தி ந்த 
            ககர ட ந்தமிற்  ணர்ந்  
            ளைமயவிைட நின்ற அக் கரங்கள் ைறயாக- 
 
            அதைனம  ம்ப க் கிைசந்த 
            விதி வ ம் பகுத் ணர்ந்த 
            அ ணகிாி ெசந்த மிழ்க்கு வந்த ெப மாேள. 
            ------------- 
 
            [1] . விண் -ேமகம், ஆகாயம், 2. பங்கம்-ேச ; 3. ெசவி- ெசவ்வி. தல் நால  
882, 126 எண் ள்ள தி ப் கழ்க் க த்ைதப் பின்பற் வன. 
            [2]'அகர மாகி' (433), 'அகர தல்' (1127) என் ம் தி ப் கழ்கைளக் 
குறிக்குேமா ேவ  குறிக்குேமா ஆராய ேவண் ம். 
            -------------- 
 

அ பந்தம் 2 
 
            1. அ ணகிாிநாதர் மீதியற்றிய திப்பாக்கள் 
 
            1. அந்தாதி யில்லா இைறவ க் கந்தாதி யன் ைரத் ம் 
            நந்தா வகுப்பலங் காரம் அவற்ேக நனி ைனந் ம் 
            ந்தா தரவில் அவன் கழ் தி ம் ற் ஞ் ெசான்ன 
            எந்தாய் அ ண கிாிநாத என்ைன நீ ஏன்ற ேள. 
 
            2. ெந யா கந்த ம கன் தி ப் கழ் நித்த ேம 
            ப யார் ப த் ப் பரகதி பற்றப் பாிந்தளித்த 
            அ யான் அ ண கிாிநாத னம்ெபான் ன மலர்க்ேக 
            அ யா ெரவேரா அவேரெயம் மாவிக் க ந் ைணேய. 
 
            தானந் தனத்ததன தானந் தனத்ததன 
            தானந் தனத்ததன தனன தனதான. 
 
            3. மீனங் ெகா ச்சி வன்[2] மா ம் ப க்கணழல் 
                  ேவகஞ் ெச த்தியவ ன  ேகசன் 
            ேவ ஞ் சிைறக் ெகா க[3] லாபந்தைழக்குமயில் 
                  ஞ் சிறக்குபத ளாி யி பா ம் 
            மானங் ைகயர்ப் பனி  ேதா ங் கடப்ப மலர் 



 230

                  வாசஞ்ெசய் ெசய்ப்பதி  நித  மறவாேத 
            மாலங் ெகாழித் லெக நா ம் பிைழக்க அவன் 
                  மாமங்க ளப்ெப ைம அளவில் நைசேயா ம் 
            ேதனஞ் ச க்கைர ெநய் பா ம் பலச்சுைளகள் 
                  ேச ங் கனிச் சுைவகள் இழி  படேவ சீர்- 
            ேத ந் தி ப் கழ் ெசால் நாதன் கிளிச்ெசா பி 
                  ேசயின் க த் ைற4 ெசால் கவிஞன் அ தி [5] 
            ேமானன்[6] பகுப்  மயில் ேவ ன் சிறப் ைர[7] ெசால் 
                  தன் பி க்கரசன் அ ண கிாிநாதன் 
            ேமாகந் தவிர்த்த கு நாதன் பதப் கைழ 
                  கன் தினத்தின ம் உ கி உணர்ேவேன 
            ---- 
            * தி ப் க ம் அதன் பலவைகய அாிய சந்த இைசக ம் தல் தலாகச் 
ெசன்ைன மாகாணத்திற் பர தற்கு ல காரணராயி ந்த வள்ளிமைல-தி ப் கழ் 
சுவாமி சச்சி 
            தானந்தா அவர்கள் வி ம்பியப  1918-ஆம் ஆண் ல் இைவ ன் ம் 
அ ேயனால் இயற்றப்பட்டன. 
            [2]. சி வன்=காமன். [ 3]. 'சிைறக் ெகா  = ேசவல். 
            [4]. ேசயின் க த் ைற-கந்தரந்தாதி, கந்தரலங்காரம். 
            [5]. அ தி-கந்தர தி. 
            [6]. பகுப் = தி வகுப் . 
            [7]. மயில், ேவல் சிறப் ைர=மயில், ேவல் வி த்தம். 
 
            2. அ ணகிாியாாின் சாித்திர வாழ்த் , 
 
            1. அ யார்ெசய் தவப்பயனால் நிைனத்தமாத் 
                  திைர த்தி யளிக்குஞ் சீர்த்தி 
            கு யாக விளங்க ைண நக தித் க் 
                  குறிஞ்சிமகிழ் குமரேவளின் 
            க யார் ங் கழற் ைணையக் ெகாண் பவ 
                  ஜலராசி கடந்தன் ேனான்பால் 
            [8]ஒ யாத பேதசஞ் ெசபமாைல 
                  இைவெபற்ேற உயர்ந்ேதான் யாவன்? 
            -------------- 
            [8]. ஒ யா+நல்+உபேதசம். ஒ யா=ெகடாத=அழிவிலாத. 
 
            2. பச்ைசமயில் வாகன ம் வ ேவ ங் 
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                  குக்குட ம் பாடல் ேதா ம் 
            ைவச்சதி ப் கழ்ப்பாக்கள் பதினாறா 
                  யிரம்பா  வா  ெசய்த 
            விச்ைசநிைற வில் த் ர்ப் லவ ள 
                  மிகநாண ேவண்  ேவார்தம் 
            இச்ைச ெயலாம் நிைறகந்த ரந்தாதி 
                  எ ைல இைசத்ேதான் யாவன்? 
 
            3. எந்ைததி  வ விெனாளி நிைனந் நிைனந் 
                  கியவன் எழி ன் வண்ணம் 
            கந்தரலங் காரெமனக் க த் ைறயாற் பா , 
                  யைதக் கண்ேடா ெரல்லாம் 
            ெசந்தமிழி னணியி ேவா கந்தபிரா 
                  னணியி ேவா ெதாிகி ேலெமன் 
            றந்தமிலா அதிசயத்ைத எந்நா  
                  றச்ெசய்த அன்பன் யாவன்? 
 
            4 பி்ன்னெரா  நாள்சம்பத் தாண்டாெனன் 
                  பாெனா வன் ேபச்ைசக் ேகட்ட 
            மன்னர்பிர டேதவ மாராஜ 
                  ளமாட மயி ன் மீேத 
            தன்னிக ாிலாக்கந்த ேவள்தி க்ைக 
                  ேவல்விளங்கச் சைபயில் வந்  
            ன்ன றச் ெசய்தமகா தவப் லைம 
                  நிைறெசல்வ ன்ேனான் யாவன்? 
 
            5 கிளி விற் ெபான் லகம் குந் மலர் 
                  ெகா வந்த கீர்த்தி ற்  
            ெவளி விற் கலவா  மாேதவி 
                  தி க்கரத்தில் விளங்க நின்  
            கிளி விற் றிகழ்ந்ேதநங் கந்தர தி 
                  ெசால் க் ேக ல் லாத 
            ஒளி வச் சீர்பாத வகுப்பாதி 
                  பா ேய உயர்ந்ேதான் யாவன்? 
 
            6 அவேன எங்குலெதய்வம் அவேன 
                  எம் உயிர்த் ைணவ னாகும்; நா ம் 
            அவன் கழேல வாழ்த் ேவாம் 
                  அவன ேள நா ேவாம் அவன் பாதச்சீர் 
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            நவநவமாய்ப் கழ்ந்  மகிழ்ந் தா ேவாம் 
                  பா ேவாம் நா  நா த் 
            தவ தல்வா அ ணகிாி யப்பா என் 
                  றைழத்தி ேவாம் தவத்ைதச் சார்ேவாம். 
            ---------------- 
 
            இைறவ ன ய ெரவேரா அவர்தம் 
            குைறவில் கேழ குறிக்கும்-நிைறகுணத்  
            விச்ைசெசறி விப்பிரனாம் ேவங்கட ராவ் ெசால்வழிேய 
            இச்சாித்தி ரம்பா  ேனம். 
            தி த்தணி, 
            வ.சு.ெச. 
            21-1-1924' பகல் 1 மணி. 
            ---------------------------- 
 

அ பந்தம் 3 
 
            (1) தி ப் கழ் சாரம் 
 
            ெபாிேயார்கள் 'தி வாசகம் என் ம் ேதன்', 'தி காெற ந் ேதறல்' 
என்றார்கள்; தி ப் கைழத் 'தி ப் கழ் அ ' என்றார்கள். அமிர்தம் எங்ஙனம் 
மி த் ைவ (இறப்ைப) விலக்குேமா அங்ஙனம் தி ப் கழ் இறவாத இன்ப நிைலையத் 
தந்  உத  மாத ன் அைத 'அ ' என்ேற ஆன்ேறார் பல ம் பாராட் ள்ளார். 
அ டன் ேவ  பல்சுைவ ங் கூ ய  தி ப் கழ் என்றார் தி மைல கன் 
பிள்ைளத் தமிழ் ஆசிாியர் (பக்கம் 216) இலக்கண விளக்க லாசிாியராம் தி வா ர் 
ைவத்திய நாத ேதசிகர் "மயிலம்  கன் பிள்ைளத் தமிழில்'--தி ப் கழின் 
ந ஞ்சுைவையப் பின் வ மா  சிறப்பித் ள்ளார் :-- 
 
                " ெகாண்ட ெலனச்சந்தத் தமிழ் மாாிெபய் ெகாற்றவன் அ ணகிாிக், 
                      ேகாமான் எண் ைச யள  ெந ம் கழ் ெகாண்ட அ ட் ெசந்ேதன், 
                அண்டர் ெதள் ள ெதா  க் கனி றல் அளவி வ த்ெதன்ன, 
                      அணிெப  கவிதர மா ைக நீபத் தலர்மா ைகயி டன், 
                ெகாண்டணி பன் னி  ெபாற் ய தர ெகாட் க சப்பாணி, 
                      குக்குட ேகதன மயிலநி ேகதன ெகாட் க சப்பாணி' 
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            தி ப் கழ் பல வைகயி ம் மிக அ ைமயான ஒ  ல். ெசாற்சுைவ, 
ெபா ட்சுைவ, பத்திச்சுைவ இைவ ன் ம் இந் ல் தைல சிறந்  நிற்கும். 
இந் ன் அ ைமக்குக் காரணம் அதன் ெப ைம; ெப ைமக்குக் காரணம் அதன் 
ந நிைலப் ேபாக்கு (சமரச பாவம்). தம்ைம யாண்ட ளிய க ேவைள 
ந நாயகமான குறிக்ேகாள் ெதய்வமாகக் ெகாண் , கணபதி, சிவபிரான், பார்வதி, 
தி மால் ஆகிய ெப ங் கட ளைர ம் ஒப்பிலா வைகயில் உயர்த்திப்பா  இத்தைகய 
கட க்கு இைளேயாேன, கு நாதேன, குமரேன, ம ேகாேன எனப்பா த் தித் ச் 
ெசல்கின்றார் அ ணகிாியார். இந்த சமரச நிைலேய தி ப் கழ் யாவரா ம் 
ெகாண்டாடப் ப வதற்கு ஒ  க்கிய காரணமாயி க்கின்ற . 
 
            சிவபிராைனப் பற்றிய திகைளப் பார்த்தால் சிவன யார் ேவ  யா ம் 
அதற்கிைணயாகப் பா னாாில்ைல எனத் திடம்பட உைரக்கலாம். உதாரணமாக--
1177 ' வத்ைத' என் ம் பாடைலப் பார்க்க. ேதவிையக் குறிக்கும் ேதாத்திரங்கேளா 
அதியற் தமாக இ க்கின்றன. ேதவியின் அ யார் ேவ  எவ ம் இத்தைகய அற் த 
வைகயில் ஏத்தினாாில்ைல. இதற்குக் காட்  'ேதேவந்திர சங்க வகுப் ' ஒன்ேற 
ேபா ம். த ேவதாள வகுப்பின் ெதாடங்கும் பகுதி ம் ப த்  மகிழத் தக்க . 
அங்ஙனேம தி மா ன் திக ம், தி மால் அ யார் ஒ வ ம் அ ண கிாியாைரப் 
ேபாலத் தி மா ன் ெப ைம பலவற்ைற ம் அ க்க க்காக அைமத்தாாில்ைல. 
இதற்குக் காட்டாகச் சீர்பாத வகுப் , ேவல் வாங்கு வகுப்  இவற்றின் ஈற்ற கைளக் 
கண்  நாம் மகிழ்ேவாம். 'வாக்குக் க ணகிாி' என் ம் சிறப்  சும்மா வ மா? 
தி ப் கழ்ப் பாக்களின் ெப ம்பாலானவற்றின் பிற்பாதிகள் வள்ளியின் ெபா ட் ச் 
ெசய்த லீைலகள், சூரசங்காரம் ஆதிய கன் திறைல ம், சிவபிரான்,ேதவி, தி மால் 
ஆகிய கட ளாின் சிறப்ைப ம் எ த்  ஓத, ற்பாதிகள் ஆசிாியாின் குற்றங்கைளக் 
கூறி இத்தைகய ல்லைன ம் ெபா ட் ப த்தி என்ற க என் ம், ஏன்ற ளிைனேய 
என் ம் எ த் ைரக்கும். இத்தி ப் கழ்க் கட ன் சாரத்ைத எ த ேவண் ன் அ  ஒ  
தனி லாகும்; ஆதலால் தி ப் கழ்ப் பாக்களின் ெபா க்க த்  எ ; க்கிய 
உபேதசம் எ  என்பைத மட் ம் கூ ேவாம்:-- 
 
            (i) ெபா க்க த் ; ெபா  மகளிாின் மாையயிற் சிக்கா  எைனப் ரந்த க; 
யமன் வ ங் காலத்  நீ மயில் மீ  வந்  எைனக் காத்த க; யாக்ைக நிைலயாத , 
அ வ ப் க்கு இடமாய ; ஆதலால் பிறப்பற உன  அ யார் கூட்டத்தில் 
என்ைன ம் ேசர்த்  தி வ  நிழைலத் தந்த க--என்பேத. 
 
            (ii) க்கிய உபேதசம்:திைனயள ேவ ம் பகிர்ந்  உண் ங்கள். வள்ளிச் 
சன்மார்க்கத்ைத (பக்கம்120-299) உணர்ந்  அவ்வழியில் ஒ கி உய்ேவாமாக. 
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            இனிச் சிறப்பாக ற்பாதியி ம் ேமலான தத் வங்கைளக் காட் ம் 
பாடல்க ம் உள; பாடல் ைம ம் பத்திரசம் த ம் ம் பாடல்க ம் உள: 
அைவதாம்;- 
 
            (1) பத்திரசத்தன: 5,66,74,100,103,148,162, 210,211, 289,319, 330,338, 
350,366, 387, 398, 418, 433, 444,460, 492, 504,567, 590, 634, 661, 668, 685, 719, 
739, 740, 775, 827, 831,851, 862, 912, 990, 996, 1009, 1062, 1129, 1140, 
1168,1176, 1178,1204, 1210, 1233, 1240,1277,1295. 
 
            (2) ெப நிைல கூ வன; ேயாக ஞான நிைலயன; 17,47, 93,148,157, 
179,190,205, 209,220, 238, 239, 343,357, 439, 481, 489, 501, 511,563,593, 612,647, 
652,718, 741, 766, 787, 790, 814,841, 900,960,980, 989,1001, 1007,1019, 1046, 
1047, 1048,1052,1053,1114,1115, 1127, 1159, 1174, 1187,1211, 1218,1220, 1263, 
1273, 1274,:- ப் பாடல் "ெசய ெசய அ ணா (பக்கம்249). 
 
            தி ப் கழின் ெப ைம பின் ம் ஒன் ள . அ  தான் - ேபச்சு வராத 
இளங்குழந்ைத தல் பாலர்கள், காைளகள் ெபாிேயார்கள் யாவ க்கும் பிாியப் 
ப ம்ப யான பாடல்கைளக் ெகாண் ள்ள பான்ைமேய. சிற்றின்பப் பிாிய க்கும் 
பாட ண் ; ேபாின்பப் பிாிய க்கும் பாட ண் ; உதாரணமாக, (1) ேபச்சு வராத 
இளங் குழந்ைதக க்கு மகிழ்ச்சி த வன:-' குன் ம் குன் ம்' (115), 'சகுடமித் ம்(641) 
என்பன ேபான்ற பாடல்களில் வ ம்' ண் ண் ண் ண் ண் ண் ண் ண்,"திகுட 
தித்தித் தகுட தந்தந் திகுட திந்தித் ேதாதிந்தம் – என்பன ேபான்ற ஓைச ஒ கள்: 
பாலர்க க்கு உாிய பாடல்கள் பாலர் பாடத் தி ப் கழ்கைளப் பார்க்க (பக்கம் 239-40) 
சிற்றின்பப் பிாியர்க க்கு மகிழ்ச்சி த வன-ஓலமிட்ட (326), ெகாைல ெகாண்ட (328), 
சீர் சிறக்கு (441), ெநய்த்த சுாிகுழல் (917)ேபான்ற பாடல்கள்; ேபாின்பப் பிாியர்க க்கு 
உகந்தன ேமற்ெசான்ன பத்திரசப் பாடல்க ம் ெப நிைலப்பாடல்க ம் ஆம். 
இவ் ண்ைம ெயலாம் ஆய்தறிந்ேத தி மைல கன் பிள்ைளத் தமிைழச் ெசான்னவர் 
"அறிந்தார் அறியார் இரண்  மில்லார் ஆ ம் எைனப் ேபால் உைனத் திக்க அளித்த 
அ ணகிாிநாதன்" எனப் பா  மகிழ்ந்தார். 
 
            (2) தி வகுப்  சாரம் 
 
            நடநவில் கலவி,.....கடம் .....வாள் ேவல்.....தி க 
ச க... ளாி...ேசவல்...ஐவன ெவற்பில் வஞ்சிக் கணவா" என்  ெமாழித  
ெமாழியினல்ல  ெபாற் பதங்கள் ெபறலாேமா" (661)-எனத் தாம் ஓதினாராத ன்-
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அதற்கு இணங்க கன் தி வ  (சீர்பாத வகுப் ), கன் அ யார் ெப ைம 
(ேதேவந்திர சங்க வகுப் ), கன் பைட (ேவல் வகுப் , ேவல் வாங்கு வகுப் ), 

க க்கு உகந்த நாயகி (ேவைளக்காரன் வகுப் , ேவ ச்சி காவலன் வகுப் ), 
கன் தி வாய் மலர்ந்த தி ெமாழி (ெப த்த வசன வகுப் ), கன் ேசைன ( த 

ேவதாள வகுப் ), கன் ேபார் ரம் (அலைக வகுப் க்கள், ேசவகன் வகுப் ), 
கன் உபேதசத்தாற் ெபற்ற ஞான ப்ரசாதம், (தி ஞான ேவழ வகுப் , தி க்ைகயில் 

வழக்க வகுப் ), கன் பன்னி யம் ( ய வகுப் ), கன் தி ப் கழ்ப் ெப ைம 
(சித்  வகுப் ), கன் தி ேநாக்கச் சிறப்  (கைட கணியல் வகுப் ), கன் 
தி வ ளாற் ெபற்ற அன்பின் சிறப்  (சிவேலாக வகுப் ) ஆகிய இைவகைளச் சந்தப் 
பாவால் ெமாழிந்  ெமாழிந்  மகிழ்கின்றார். இ ேவ தி வகுப்  என் ம் ல்; 
ஓதினார்க்கு கன் ெபாற்பதங்கள் எளிதாமா  அ ணகிாியார் அளித்த பிரசாதம் 
இ . 
 
            (3) கந்தரந்தாதி சாரம் 
 
            இ  ேபாட் ப் பந்தயத்திற் பா ன லாத ன் இந் ன் ெபா ைள அாிய 
க ன ெசஞ்ெசாற்கள் பலாச் சுைளைய அப்பழத்தின் கர  ரடான ேதால் ள்ள  
ேபால, ள்ளன. பலாப் பழத்ைதக் கீண்  ந ஞ் சுைளகைள எ ப்ப  ேபால, 
இவ்வந்தாதியின் ெசாற்கைள ஆய்ந்தால் ெப ஞ்சுைவச் சுைளகள் கிைடக்கும். அைவ 
வற்றாச் சுைவயன, ெதவிட்டாச் சுைவயன. பல நல் பேதசங்கைளக் ெகாண் ள்ள 

ல் இ . ஆ  தி ப்பதிகைள ம் க ங்கள், ேச  த ய ஸ்நானம் ேவண்டாம், 
தி ச்ெசந் ர்த் தியானேம ேபா ம் என நற்கதிக்குக் கு க்கு வழிையக் காட் ம், 
வள்ளிகணவ! சூராந்தக! எனக் கூறக் ேகாள்களால் வ ம் த மாற்றம் வாரா  எனப் 

லப்ப த்தி ம், கன் தி வ ள் கூ வதால் ெபா ைம பிறக்கும், ெபா ைமயால் 
ெவகுளி த ய தீயன இறக்கும் என் ம் உண்ைமையத் ெதாிவித் ம், 
            ேதவ ேசைனையத் தியானிப்பதால் வ ைம ஒழி ம், ேவைலத் தியானிப்பதால் 
கூற்  அக ம், பிறவி வாரா , ேகாழி அஞ்சல் என ஆண்ட ம் என் ம் ரகசியப் 
ெபா ள்கைள இந் ல் வாயிலாக ெவளிப்ப த்தி ம், 'க ைணக் க ணகிாி' எனத் 

லங்குகின்றார் அ ணகிாியார். இந் க்கு உயிர்நிைலப் பாடல் "ேசயவன் ந்தி" 
(48) என்ப . 
 
            (4) கந்த ரலங்கார சாரம் 
 
            சுவாமிகள் பத்தி நிைலயிேல உன்னத நிைலயில் இ ந்தெபா  பா ன பல 
பாடல்கள் இந் ற் காணலாகும். பத்திப் ெப க்கால் ஏற்பட்ட திடத்தால் 
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பிரமைன ம், இயமைன ம், நாள்கைள ம், ேகாள்கைள ம் ெவ ட் கின்றார். 
காமத்ைத ெவன்ேறன், அயன் ைகெய த்  அழிபட்ட , நிைலத்த த்தி கிைடத்த , 
ெமய்யன்பர் இணக்கம் ெபற்ேறன் என மகிழ்கின்றார். த்தமிழால் ைவதாைர ம் வாழ 
ைவப்பான் கன் என்பதற்குச் சாக்ஷி 'ெமாய்தாரணி குழல் வள்ளி' எனக் குறிப்பாய் 
ெவளியி கின்றார். பத்தித் ைறயில் இழிந்  ஆனந்த வாாியில் ப ந்ேதன்; அப் 
பரமானந்த சாகரத்தில் அ க ேவைளப் பன்னி  யைனக் கண்ேடன், கண்ேடன் 
எனக் கு க க்கின்றார். உலேகார்க்கும் 'எ த் ப் பிைழயற அன் டன் கன் 

திப்பாக்கைளக் கற்பீர்களாக; மனத்ைத நிைலப் ப த் ர்களாக, ெவகுளிைய 
வி ர்களாக, தானஞ் ெசய் ர்களாக, இ ந்தப  (சாந்த நிைலயில்) இ ப்பீர்களாக, 
ெநாய்யளேவ ம் வறிஞர்க க்கு உத ர்களாக, "யான் -தான்" என் ம் ெச க்ைக 
அழிப்பீர்களாக, கைன-அவன் ேவைல - மறவாதீர்கள் - ேபாற் ங்கள், 
வாழ்த் ங்கள்' - என உபேதசிக்கின்றார். இந் க்கு உயிர்நிைலப் பாடல்கள்: 
'நாெளன் ெச ம்'(38), 'விழிக்குத் ைண'(70) என்பன. 
 
            (5) கந்த ர தி சாரம் 
 
            தம  குைறகைள எ த் க் கூறி ம், தாம் தவ நிைலயால் ெபற்ற ேபற்றிைன 
எ த்  ஓதி ம், தாம் அைடந்த ெமௗன நிைலயின் ெப ஞ்சிறப்ைப எ த் க் கூறி ம், 
நான் ெபற்ற இன்பத்ைத நீங்க ம் வழிபாட்டால் ெபற்  உய் ங்கள் என 
உபேதசிக்கும் அ ணகிாியார் உலைக உய்விக்கும் ல் கந்தர தி. இந் க்கு 
உயிர்நிைலப் பாக்கள் 'ஆ ம்பாி'(1), 'ெக வாய் மனேன'(7) என்பன. இந் ன் 
அ ைம ெப ைமையக் கண் ணர்ந்த ெபாியார் தா மானவர் என ன்னேர 
கூறிேனாம் (பக்கம் 172). பிறிெதா  ெபாியார் கன் உகந்  ற்றி க்கும் 
இடங்களாகக் கூறின ஒன்பதில் 'அ ணகிாியாாின் அ தி' ம் ஒன் . அந்த 
இடங்கள்: (1)பார்வதி ேதவியின் ைகத்தலத் தாமைர (2) சிவபிரான  ெநற்றிக் கண் (3) 
கங்ைக (4) சரவணம் (5) அ ணகிாியாாின் வாக்கு, (6) அவர் அைடந்த அ தி (7) 
மைறச்சிரம் (8) அறிவானந்தம் (9) தம  ெநஞ்சக்கல் - என அ ைமயாக 
விளக்குகின்றார். அச் ெசய் ள் வ மா ;- 
 
            இைளத்த ம ங்கு ைம மடந்ைத யி ைகத் தலம்ெசய்ப மத் ம், எறிநீர்க் 
கங்ைக நதிய கத் ம், எ ந்த ெச ம் ஞ் சரவணத் ம், வைளத்த ேம ச் சிைலயாளி 
வயங்கும் பால ேலாசனத் ம், ம ரம் ெபாழி ம், அ ணகிாி வாக்கினிடத் ம், அவன் 
இனிதிற், றிைளத்த அ தி யி ம் மைறச் சிரத் ம் அழியாச் சிதானந்தச் ெசந்ேதன் 
பரைவக் கடலகத் ம், சிறிேயன் சிந்ைதச் சிலாதலத் ம், ைளத்த பவள 
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இளங்கிைளயின் ைளேய வ க வ கேவ,  மயிலா சல கந்த கா வ க 
வ கேவ"- (மயிலம் கன் பிள்ைளத் தமிழ்.) 
 
            ேமற் ெசான்ன ஐந்  ல்க க்கும் அ ப்பைடயா ள்ள ம், வள்ளி 
தி மணத் க்கு உட்கிைடயா யி ப்ப ம், அ ணகிாியாரால் ெவளிப்ப த்தப் 
பட்ட மான ரகசிய உபேதசம் 'வள்ளிச் சன்மார்க்கம்". (பக்கம் 120 -1பார்க்க). இைத 
இங்கு விவாித் க் கூ வாம்:- 
 
            சிவபிரா க்கு கக் கட ள் எப்ெபா ைள உபேதசித்தனேரா 
அப்ெபா ைளத் தமக்கும் கபிரான் உபேதசித்த ள ேவண் ம் என்ப   
அ ணகிாி நாத ைடய ேபராைச. அத்தைகய ஆைசயினால் " கா! நீ சிவபிரா க்கு 
உபேதசித்த ரகசியப் ெபா ைள எனக்கும் உைரத்த ள ேவண் ம்". - எனத் 
தி ப் கழிற் பல இடங்களில் அ ணகிாியார் ேவண் ள்ளைதக் காண்கின்ேறாம். 
உதாரணமாக:- 
 
                "உ த்திர ம் ** அ க்கிரகி ெயனக்கு கி 
                ைரக்க மைறெய த்  ெபா ள் உணர்த் நாள் 
                அ ைம ம் உைடேயேனா." (173) 
 
                உைமபங்காளர்க் கன் பகர்ெபா ள் அ ள்வாேய. (397) 
 
                ரத்ரய ெமாித்த ெப மா ம் ** பத்திெகா  
                பரவ அ ளிய ம ன மந்திரந்தைனப் பைழய நின  
                வழிய ைம ம் விளங்கும்ப க் கினி ணர்த்தி ய ள் வாேய." (1127) 
 
                ேவணியர்க் க ள்கூ ம்**சத்யவாசகம் 
                ற் தப் பிராண க் க ள்வாேய." (1251) 
 
            இங்ஙனம், இரங்கிக் ேகட் ம் அந்த ரகசியப் ெபா ள் கிைடயாதலால் 
அ ணகிாியார் ேவ  தந்திரங்கைள ம் ெசய்  பார்த்தனர். அதாவ , கா! உன் 
தந்ைதக்கு உபேதசித்த ரகசியத்ைத எனக்கு உபேதசஞ் ெசய்ய உனக்கு 
மனமில்லாவிட்டால் "ேவண்டாைம" என்கின்ற ஒன்ைற (நிராைசைய) அைடந்  
உள்ளம் ஒ ங்கும் அன் ப் ேபற்றிைனயாவ  தந்த க என ேவ வரம் ேகட்ப  
ேபால ேவண் ப் பார்த்தார். இதைன "மாண்டா ெர ம்பணி" என் ந் தி ப் கழில், 
 
                "சைடயாண்டார் இைறஞ்ச ெமாழிந்தைத**(அ ளாேயல்) 
                ேவண்டாைம ஒன்ைற அைடந்  உ(ள்)ளம் மீண்டாறி 
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                நின் சரணங்களில் ழ்ந்தாவல் ெகாண்  உ கு அன் 
                பிைன உைடேயனாய்"- (1187) 
 
            என வ வதால் அறிகின்ேறாம். 
 
            இத்தந்திரத் க்கும் இைறவன் அகப்படவில்ைல ேபா ம். பின்னர், "நீ கங்ைக 
சூ க்குச் ெசய்த உபேதசத்ைத எனக்கு உைர ெசய்தால் உன் கு த் வம் சற்ேற ம் 
குைற ேமா" எனச் சற்  ைவ ம் பார்த்தார். இதைன "கங்ைக ைவத்த நம்பர்** ெபறப் 
பகர்ந்த உபேதசம் சிறிேயன் தனக்கும் உைரெசயிற் சற் ம் கு த் வங் குைற ேமா 
தான்?" எனவ ந் தி ப் கழிற் (723) காண்க. இங்ஙனம் பலவிதம் அந்த ரகசியத்ைத 
அறிய யன்ற அ ணகிாியார் ஈற்றில் ெவன்றனர். அந்த ரகசியத்ைத அ ணகிாியார் 
ேவண் ேகாட் கிரங்கி கபிரான் அவர்க்கும் உபேதசித் ள்ளார் என்பைத ம் அ  
இன்ன  என்பைத ம் குறிப்பாகக் கந்தர தியி ம் சற்  ெவளிப்பைடயாகச் 
கந்தரலங்காரத்தி ம், ெதளிவாகத் தி ப் கழி ம் அ ணகிாியாேர குறிப்பிக்கின்றனர். 
கந்தர் அ தியில், 
 
                "நாதா குமரா நமஎன் றரனார் 
                ஓதாய் என ஓதிய ெதப்ெபா ள் தான்" 
 
            - எனக்ேகட்ட வினா க்கு விைட பின் இரண்ட களிேலேய ெவகு குறிப்பாக 
உள்ள . எங்ஙனம் எனில், ேவதா தல் விண்ணவர் சூ ம் மலர்ப்பாதனாய் நீ 
யி ந் ம் "நீ குறமின் பதேசகரன்"-என்றாேர அ  தான். எப்ப  என்றால், "யான் 
என " என் ம் இரண் ம் எங்ேக அற் ள்ளனேவா அங்ேக இைறவைனக்காணலாம். 
அங்ேக இைறவன் தாேன ெசன்  நின்  ேதான் வன். வள்ளியம்ைம 

கபிராைனேய நா  நின்ற காரணத்தால் கர் வள்ளியின் 
திைனப் னத் க்குத்தாேன ெசன்றார். குறமின் (வள்ளி) பாத ேசகரர் ஆனார். எனேவ 
தன்ைன யிழந்தால் தைலவைனக் காணலாம் என்பேத ரகசியப் ெபா ள். இந்நிைலைய 
அ ட்டானத்திற் ெகாண்  வந்  நடத்தினவள் வள்ளியம்ைமேய. அவள் நிைலைய 
உணர்ந்த கர் தாேம அவைள நா ச் ெசன்  கல்யாணம் யன்றார் என்பைத, 
 
                "கின்னங் குறித்  அ ேயன் ெசவி நீயன்  ேகட்கச் ெசான்ன 
                குன்னம் குறிச்சி ெவளியாக்கி விட்ட **சி மிதைன 
                ன்னம் குறிச்சியிற் ெசன்  கல்யாண யன்றவேன"(கந்அலங்24) 
 
            என் ம் கந்தரலங்காரத்திற் காண்க. இதன் ெபா ள் " கா! என் மனக் 
கிேலசத்ைத அறிந்  (நான் ேவண் ன) ஒ  ரகசியத்ைத நீஉபேதசித்தாய். அந்த 
ரகசியம் இன்னெதன்பைத குறிஞ்சிநில ஊராகிய வள்ளிமைல எனக்கு ெவளியாக்கி 
விட்ட . எப்ப  ெயன்றால் அவ்ேவட் வச் சி மிைய நா  நீேய அவளி ந்த 
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ஊ க்குச் ெசன்  அவைளக் க யாணம் ெசய்  ெகாள்ள யன்றாயாத ன்". இச் 
ெசய் ளில் "ெசன் " என்ப  எத் ைணப் ெபா ளாழத் டன் கூ ய ! இைறவன் 
தாேன ெசன்றார் என்ப தான் அவர  அ ட் றம். 
 
            இந்த அலங்காரச் ெசய் ளால் வள்ளியம்ைம ைகப்பற்றின நன்ெனறிேய. 
இைறவைன வசப்ப த்தக்கூ ய ெநறி என்ப ம் இந்த ெநறிையேய ைகப்பற் க- 
என ம் அ ணகிாியார்க்கு கர் உபேதசித்தனர் என்ப ம் ெதாிகின்றன. இ ேவ 
'தன்ைன மறந்தாள் தன் நாமங் ெகட்டாள் தைலப்பட்டாள் நங்ைக தைலவன்தாேள' 
என அப்பர் சுவாமிகள் குறிப்பிட்ட நிைல. இந்ெநறிைய அ ணகிாியார் சு க்கமாக 
"வள்ளிச் சன்மார்க்கம்" எனக் குறிக்கின்றனர். இதற்கு 'வள்ளி அ ட் த்த நன்ெனறி' 
என்ப  ெபா ள். எனேவ கபிரான் உபேதசித்த ரகசியப் ெபா ள் என்ன என்றால் 
யாெரா வர் தன்ைன யிழந்  (யான்-என  என்பன அற் ) தைலவைன 
நா கின்றனேரா அவைர இைறவன் தாேன நா வந்  அ ள் ாிவன் என்ப  ெதளி . 
இந்த 'வள்ளிச் சன்மார்க்க' ரகசியத்ைதத் தான் கபிரான் சிவபிராற்கு உப 
ேதசித்தனர் என்ப  "கள்ளக் குவாற்ைப" (317) என் ந் தி ப் கழில், 
 
                "வள்ளிச் சன்மார்க்கம் விள்ைளக்கு ேநாக்க 
                வல்ைலக்கு ேளற் ம் இைளேயாேன"- 
 
            என அ ைமயாக விளக்கப்பட் ள . இதன் ெபா ள்விள் ஐக்கு-ரகசிய 
உபேதசம் எ  என்  வினவிய தந்ைதக்கு' வள்ளிச் சன்மார்க்கம்-வள்ளி அ ட் த்த 
நல்வழிேய தைலவைன (கட ைள) வசப்ப த் ம் வழிெயன் , ேநாக்க வல்ைலக்குள் -
ஒ  ெநா ப்ெபா தில் (விைரவில் கண்ணிைமப் ெபா தில்), ஏற் ம் (அவர் காதில் 
ஏற்றிய) உபேதசித்த ளிய இைளேயாேன-குழந்ைதக் கு  நாதேன" என்ப . அந்த 
ரகசிய வழிைய அ ட் த்தவள் வள்ளி. இந்த ரகசியத்ைதத் தான் கபிரான் 
சிவபிராற்கு உபேதசித்தனர். 'வள்ளிச் சன்மார்க்கேம' ரகசியப் ெபா ள். 
இவ் ண்ைமைய வள்ளி கல்யாண தத் வத்ைத விளக்க எளிேயன் இயற்றிய பின்வ ம் 
பாட் ல் ெதளி ெபறக் காணலாகும்:- 
 
            வான் ட்  மைலக்கனி நீ யதனால் வள்ளி 
                  மைலக்[1] கனிைய யைடவதற்ேக நா ச் ெசன்றாய்! 
            மாதவட்கு மயலளிப்பச் ெசட்  யானாய் 
                  மற்ற தான்[2] உங்கள்குல த மம்! வள்ளி 
            மான்குட்  யாத னால் ேவங்ைகயாகி 
                  மற்றவைள அகலா  ம ங்ேக நின்றாய்! 
            வள்ளிகிழ ேவாெனன்ேற காட் தற்கு 
                  வள்ளியிடங் கிழவனாய் லீைல ெசய்தாய்! 
            "யான்" ெகாட்கு ம  நீங்கிப் பத்தி ெசய்ேவார்க் 
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                  ேகவல் ெச ம் பணியாளன் ஈசன் என் ம் 
            இன்பநிைல காட் தற்ேக வள்ளி பாதம் 
                  இைறஞ்சிைன நீ! அத ண்ைம இன் ணர்ந்ேதன்! 
            ேதன்ெசாட்  கடம்பணி ஞ் ேசேய! உன்றன் 
                  தி விைளயாட் ன்ெப ைம ெசப்பற் பாற்ேறா! 
            சிந்திப்ேபார் ெநஞ்சகத்தில் ஊ ந்ேதேன! 
                  தி த்தணிைக மைலவா ந் ேதவ ேதேவ! 
            --------------------------- 
            [1]. கனி-கன்னி. [2]. சிவபிரா ம் ெசட் யாய் வைளயல் விற்றார். 
 
            ேவ  மயி ந் ைண. 
            -------------- 
 

நித்திய பாராயணத் க்குாிய பாக்கள் 
 
            1. கந்தர தி: 
 
            விநாயகர் அ ள் ெபற: 
 
            'ஆ ம்பாி, ேவல், அணி ேசவல்' எனப் 
            பா ம் பணிேய பணியாய் அ ள்வாய்! 
            ேத ம் கயமா கைனச் ெச வில் 
            சா ம் தனியாைன சேகாதரேன! 
 
            விைன நீங்க 
 
            ெக வாய் மனேன! கதிேகள்! கரவா( ) 
            இ வாய்! வ ேவல் இைறதாள் நிைனவாய்! 
            சு வாய் ெந ேவதைன ள்படேவ 
            வி வாய், வி வாய், விைன யாைவ ேம! 
 
            காலைன எதிற்க: 
 
            கார்மா மிைச காலன் வாிற், கலபத் 
            ேதர்மா மிைச வந்ெததிரப் ப வாய்! 
            தார் மார்ப வலாாி தலாாி எ ம் 
            சூர்மா ம யத் ெதா  ேவலவேன! 
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            ம  ெஜன்மம் ெபறாம க்கு: 
 
            மாஏழ் சனனம் ெகட மாைய விடா 
            ேவடைண என்  ந்தி ேமா? 
            ேகாேவ! குறமின் ெகா  ேதாள் ண ம் 
            ேதேவ! சிவசங்கர ேதசிகேன! 
 
            பாத தாிசனம் ெபற 
 
            ைகவாய் கதிர்ேவல் கன் கழல் ெபற்( ) 
            உய்வாய், மனேன! ஒழிவாய் ஒழிவாய்; 
            ெமய் வாய் விழி நாசி ெயா ம் ெசவியாம் 
            ஐவாய் வழி ெசல் ம் அவாவிைனேய. 
 
            சகல காாிய சித்தி ெபற 
 
            உ வாய் அ வாய் உளதாய் இலதாய் 
            ம வாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க் 
            க வாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க் 
            கு வாய் வ வாய் அ ள்வாய் குகேன! 
 
            2. கந்தரலங்காரம். 
 
            உலகுக்கு உபேதசம். 
 
            த ங்ேகாள் மனத்ைத வி ங்ேகாள் ெவகுளிையத் தானம்-என் ம் 
            இ ங்ேகாள் இ ந்தப  இ ங்ேகாள் எ பா ம் உய்யக் 
            ெகா ங்ேகாபச் சூ டன் குன்றம் திறக்கத் ெதாைளக்கைவ-ேவல் 
            வி ம்ேகான் அ ள்வந்  தாேனஉமக்கு ெவளிப்ப ேம. 
 
            கன் நாம விேசடம். 
 
            யாப் பிறவிக்கடல் கார் ம் ெக க்கும் 
            மி யால் ப யில் விதனப் படார் ெவற்றிேவல் ெப மாள் 
            அ யார்க்கு நல்ல ெப மாள் அ ணர்குலம் அடங்கப் 
            ெபா  ஆக்கிய ெப மாள் தி நாமம் கழ்பவேர! 
 
            தன்குைற கூறல் 
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            ேகாடாத ேவத க்கு யான்ெசய்த குற்றம் என்குன்  எறிந்த, 
            தாடாளேன ெதன்தணிைகக்குமர நின் தண்ைட அம்தாள் 
            சூடாத ெசன்னி ம் நாடாத கண் ம் ெதாழாத ைக ம் 
            பாடாத நா ம் எனக்ேக ெதாிந்  பைடத்தன ேன. 
 
            சிந்திக்கிேலன் நின்  ேசவிக்கிேலன் தண்ைடச் சிற்ற ைய 
            வந்திக்கிேலன் ஒன் ம் வாழ்த் கிேலன் மயில் வாகனைனச் 
            சிந்திக்கிேலன் ெபாய்ைய நிந்திக்கிேலன் உண்ைம சாதிக்கிேலன் 
            ந்திக் கிேலச ம் காயக்கிேலச ம் ேபாக்குதற்ேக. 
 
            கன் ைண நிற்க: 
 
            விழிக்குத் ைண தி ெமன்மலர்ப் பாதங்கள் ெமய்ம்ைமகுன்றா 
            ெமாழிக்குத் ைண காஎ ம் நாமங்கள் ன் ெசய்த 
            பழிக்குத் ைண அவன்பன்னி  ேதா ம் பயந்தகனி 
            வழிக்குத் ைண வ ேவ ம் ெசங்ேகாடன் ம ர ேம. 
 
            நாள் என்ெச ம் விைனதான் என்ெச ம் எைனநா  வந்த 
            ேகாள் என்ெச ம் ெகா ம்கூற்  என்ெச ம் குமேரசர்இ  
            தா ம் சிலம் ம் சதங்ைக ம் தண்ைட ம் சண் க ம் 
            ேதா ம் கடம் ம் எனக்கு ன்ேன வந்  ேதான்றி ேன. 
 
            யம பயம் இன்ைம 
 
            ேவலா தன் சங்கு சக்ர ஆ தன் விாிஞ்சன் அறியாச் 
            சூலா தன் தந்த கந்தச்சுவாமி சுடர்க்கு மிக் 
            காலா தக் ெகா ேயான் அ ள் ஆயகவசம் உண் என் 
            பால் ஆ தம் வ ேமா எமேனா  பைகக்கி ேம. 
 
            தாிசனப்பாடல் 
 
            ஒைல ம் த ம் கண்  திண்டாடல் ஒழித்  எனக்குக் 
            காைல ம் மாைல ம் ன்நிற்குேம கந்தேவள் ம ங்கில் 
            ேசைல ம் கட் ய சீரா ம் ைகயில் சிவந்த ெசச்ைச 
            மாைல ம் ேசவல் பதாைக ம் ேதாைக ம் வாைக ேம. 
 
            தன் ஆனந்தம் கூறின  
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            பத்தித் தி கம் ஆ  உடன் பன்னி  ேதாள்க மாய்த் 
            தித்தித்  இ க்கும் அ கண்ேடன் ெசயல் மாண்  அடங்கப் 
            த்திக் கமலத்  உ கிப் ெப கிப் வனம் ஏற்றித் 
            தத்திக் கைர ர ம் பரம ஆனந்த சாகரத்ேத! 
 
            பிரார்த்தைன 
 
            ெதய்வத் தி மைலச் ெசங்ேகாட் ல் வா ம் ெச ம் சுடேர 
            ைவைவத்த ேவற்பைட வானவேன மறேவன் உைனநான் 
            ஐவர்க்கு இடம்ெபறக் கால் இரண்  ஒட்  அதில் இரண்  
            ைகைவத்த  குைல ன்ேன வந்  காத்  அ ேள. 
 
            உதித்  ஆங்கு உழல்வ ம் சாவ ம் தீர்த்  எைன உன்னில் ஒன்றா 
            விதித்  ஆண்  அ ள்த ம் காலம் உண்ேடா ெவற் நட் உரக 
            பதித்தாம்  வாங்கிநின்  அம்பரம் பம்பரம் பட்  உழல 
            மதித்தான் தி ம கா மயில் ஏறிய மாணிக்கேம. 
 
            அைடக்கலம் குதல் 
 
            ைமவ ம் கண்டத்தர் ைமந்த கந்தா என்  வாழ்த் ம் -இந்தக் 
            ைகவ ம்ெதாண்  அன்றி மற்  அறிேயன் கற்ற கல்வி ம் ேபாய்ப் 
            ைபவ ம் ேக ம் பதி ம் கதறப் பழகிநிற்கும் 
            ஐவ ம் ைகவிட்  ெமய்வி ம்ேபா  உன் அைடக்கலேம. 
            --------------- 
 
            தி த்த ேவண் வன 
 
            பக்கம் வாி பிைழ தி த்தம் 
            29 17 க ைன க ைண 
            32 6 தலத்திவ் தலத்தில் 
            32 9 என் ம் என் ம் 
            37 21 தலத்ைதத் தலத்ைத 
            38 1 த க 
            43 16 ேசர்த்  ேசர்ந்  
            45 29 தச்க தக்க 
            48 12 எள்ப ம் என்ப ம் 
            213 14 வளங்கும் விளங்கும் 
            216 --- (தைலப் எண்)8 (தைலப் எண்)13 
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            218 30 அம ம் அம ம் 
            248 8 விளங்க வைன விளங்க ைண 
            251 22 என்ற க ஏன்ற க 
            268 7 ெகாள்களின் ேகாள்களின் 
            ----------------------------------------------------------- 
 
 
            3 காளிதாஸ்பிரஸ், ெந.2, பாரத்வாஜீஸ்வரர் காலனி, 4-வ  ெத , 
            ேகாடம்பாக்கம், ெசன்ைன-600024. 
            ----------------------------------------------------------- 
  
 


