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                             யதவோரத் திருமுறைகள் 

 

      அைகு - 1 
 

     சைவத் திருமுசைகள் பன்னிரண்டில் திருஞானைம்பந்தர,் திருநாவுக்கரைர,் சுந்தரர ்

ஆகிய மூவரும் பாடிய பாடல்கள் முதல் ஏழு திருமுசைகளாகத் ததவாரம் என்ை பபயரில் 

பதாகுக்கப்பபை்ைன. மூவர் போடை்கறளத் யதவோரம் என வழங்கும் வழக்கம் 

நம்பியாண்டார ்நம்பி காலத்திை்கு முன்னதமதய இருந்திருக்கிைது. 

யதவோரம் என்ை ச ோை்லுக்குப் பை்யவைோன சபோருள்கறள அறிஞரக்ள் தருவர:் 

தத + ஆரம் (தத = பதய்வம்,ஆரம் = மாசல) எனப்பிரித்து இசைவனுக்கு மாசல ஆகியது 

எனை ்சிலர ்பபாருள் கூறுவர.் தத + வாரம் (வாரம் = அன்பு எனப் பிரித்து இசைவனிடத்தில் 

அன்சப விசளவிப்பது எனவும் பபாருள் கூறுவர.் தமிழகத்தில் கிசடக்கப் பபை்றுள்ள 

11ஆம் நூை்ைாண்டுக் கல்பவட்டுகளில் ததவாரம் என்ை பைால் இடம் பபை்றுள்ளது. 

கல்பவட்டுக்ளில் அைப்ைால் வழிபாடு என்ைபபாருளில் இடம் பபை்றுள்ளது. 

 

     இத்தசகய ததவாரப் பாடல்களில் முதல் மூன்று திருமுசைகளாகத் 

திருஞானைம்பந்தரின் ததவாரப் பாடல்கள் பதாகுக்கப் பபை்ைன. திருநாவுக்கரைர ் பாடிய 

ததவாரப் பாடல்கள் அடுத்த மூன்று திருமுசைகளாகத் பதாகுக்கப் பபை்ைன. அடுத்து ஏழாம் 

திருமுசையாகை ்சுந்தரர ்பாடிய ததவாரப் பாடல்கள்பதாகுக்கப்     பபை்ைன. மூவராலும் 

ததவாரப் பாடல்கள் ஆயிரக்கணக்கில் பாடப் பபை்ைன. எனதவ தான் 

திருஞானைம்பந்தரப்ாடியசவ பதினாறு ஆயிரம் எனவும், திருநாவுக்கரைர ் பாடியசவ 

நாை்பத்பதான்பதாயிரம் எனவும், சுந்தரர ்பாடியசவ முப்பத்துஎட்டாயிரம் எனவும் ததவாரப் 

பதிகங்கள் திருமுசை கண்ட புராணத்தில் குறிக்கப் பபறுகின்ைன. ஆனால் அப்பதிகங்கள் 

அசனத்தும் கிசடக்கப் பபைவில்சல. கிசடத்த திருஞானைம்பந்தர ் பதிகங்கள்- 384, 

திருநாவுக்கரைர ் பதிகங்கள் - 310,சுந்தரரப்திகங்கள் - 100 என்பனவாகும். ஒவ்பவாரு 

பதிகத்திலும் பத்துஅல்லது பதிதனாரு பாடல்கள் இடம் பபை்றுள்ளன.  

 

i) திருஞோன ம்பந்தர ்அருளியறவ : 
 

    ததவாரம் பாடிய ஆசிரியரக்ளில் திருஞானைம்பந்தரும் திருநாவுக்கரைரும் கி.பி. 7ஆம் 

நூை்ைாண்டின் முை்பகுதியில் ஒதர     காலக் கட்டத்தில் வாழ்ந்தவரக்ள். இவ்விருவர ்

வரலாை்சையும் தைக்கிழார ் தன்னுசடய பபரியபுராணத்தில் விரிவாகப்     

பாடியருளியுள்ளார.்     பபரியபுராணத்தில் திருஞானைம்பந்தர ் வரலாதை அதிகமான 

பாடல்கசளப் பபை்ைது. எனதவதான் பபரியபுராணத்சதப் “பிள்சளபாதி புராணம் 

பாதி”என்று கூறும் வழக்கம் ஏை்பட்டது.  

  திருஞானைம்பந்தர ்சீரக்ாழியில் அந்தணர ்குலத்தில்பிைந்தவர.் தந்சத பபயர ்

சிவபாத இருதயர,் தாயார ்பகவதியார.் தந்சததயாடு சீரக்ாழித் திருக்தகாயிலில்உள்ள 

திருக்குளத்திை்கு நீராடை ்பைல்கின்ைார.் தந்சத குளத்தில் விதிப்படி மூழ்கிை ்சிறிதுதநரம் 

மந்திரங்கசள ஓதிக் பகாண்டிருந்தபபாழுது தந்சதசயக் காணாது குளத்தின் கசரயில் 

இருந்த பிள்சளயார ்‘அப்பா’ என்று ஓலமிட்டு அழுதார.் அவரின்அழுகுரல் தகட்ட 

சிவபபருமான் உமாததவியின் மூலம் அவருக்கு ஞானப்பால் ஊட்டினார.் நீராடிவிட்டுத் 

திரும்பி வந்த தந்சத பால்உண்ட மகசனக் கண்டார.் மகனிடம் ‘பால் ஊட்டியது 

யார?்’என்று தகட்டார.் தந்சதயின் தகள்விக்குை ்சீரக்ாழியில்எழுந்தருளியுள்ள 

ததாணியப்பரத்ான் பாலூட்டினார ்என்ைபபாருள் அசமந்த ததாடுசடய பைவியன் என்று 

பதாடங்கும்ததவாரப் பதிகத்சதப் பாடி அருளினார.் இவ்வாறு ஞோனப்போை்உண்ட  
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நிகழ் ச்ியோை் ஞோன ம்பந்தர் ஆனார.் சில திருத்தலங்களில்  பதய்வீக அருளிை ்

பையல்பாடுகசளயும் பைய்வித்தார.்  

அவை்றிை் குறிப்பிடத்தக்கறவ : 

 

• திருக்தகாலக்காவில் பபாை்ைாளம் (பபான்தாளம்) பபை்ைது. 

• திருநனிபள்ளியில் பாசல (மணல்) நிலத்சத பநய்தல் நிலமாக 

மாை்றியது. 

• பநல்வாயில் அைத்துசையில் முத்துைச்ிவிசக, குசட பபை்ைது. 

• திருப்பாைச்ிலாைச்ிரமத்தில் சிை்ைரைன் பகால்லிமழவன் 

• மகளுக்கு ஏை்பட்டிருந்த முயலக தநாசய நீக்்கியது. 

• திருவாவடுதுசையில் உலவாக்கிழி (பணமுடிப்பு) பபை்றுத் 

தந்சதக்குக் பகாடுத்தது. 

• திருமருகலில் பாம்புகடித்து நஞ்சு (விடம்) தீண்டப்பபை்ை 

வணிகனின் விடத்சதப் தபாக்கியது. 

• திருவீழிமிழசலயில் பபான்காசு பபை்ைது. 

• திருமசைக் காட்டில் திருக்தகாயில் கதசவத் திைந்தது. 

• மதுசரயில் ைமணசர வாதில் பவன்ைது. 

• பாண்டியனின் பவப்புதநாசய நீக்கியது. 

• திருத்பதளிைத்ைரியில் புத்தசர வாதில் பவன்ைது. 

• பைன்சன மயிலாப்பூரில் எலும்சபப் பபண்ணாக்கியது. 

• திருநல்லூரில் திருமண நாளில் பபருஞ்தைாதியில் (பநருப்பில்) 

கலந்தது. 

 

     இவ்வாறு மண்ணுலகில் 16 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்து ததவாரப் பதிகங்கள் தந்து 

திருவருட் பையல்கசளை ்பைய்து திருஞானைம்பந்தர ்பபருசம பபை்ைார.் 

 

     திருஞானைம்பந்தர ் பாடி அருளிக் கிசடத்த ததவாரப்பதிகங்கள் பண் முசையில் 

மூன்று திருமுசைகளாகத் பதாகுக்கப் பபை்றுள்ளன. முதல் திருமுசையில் நட்டபோறட, 

தக்கரோகம், பழந்தக்கரோகம், தக்யகசி, குறிஞ்சி, வியோழக்குறிஞ்சி, யமகரோகக் குறிஞ்சி 

என்னும் 7 பண்களுக்குரிய 135 திருப்பதிகங்களும், யாழ்முரி என்ை திருப்பதிகமும் தைரத்்து 

136 திருப்பதிகங்கள் பதாகுக்கப் பபை்ைன. 

 

     இரண்டாம் திருமுசையில் இந்தளம், சீகோமரம், கோந்தோரம் ,பியந்றதக் கோந்தோரம், 

நட்டரோகம், ச வ்வழி என்னும் ஆறு பண்களில் அடங்கிய 122 திருப்பதிகங்கள் பதாகுக்கப் 

பபை்றுள்ளன. 

     மூன்ைாம் திருமுசையில் கோந்தோர பஞ் மம், சகோை்லி,சகோை்லிக் கவ்வோணம், 

சகௌசிகம், பஞ் மம்,  ோதோரி,பழம்பஞ்சுரம், புைநீர்றம, அந்தோளிக்குறிஞ்சி என்னும் 9 

பண்களுக்குரிய 125 பதிகங்கள் பதாகுக்கப் பபை்றுள்ளன. 

திருஞான ைம்பந்தரின் ததவாரப் பதிகத்தில் பதிகந்ததாறும் 11ஆம் போடை் 

திருக்கறடக்கோப்பு என்று கூைப் பபறும். அந்தப் பாடல் அந்தப் பதிகத்சதப் பாடுவதால் 

வரும் பயசனக்குறிப்பதாகும். அதுதபால ஒவ்பவாரு பதிகத்திலும் எட்டாம் பாடல் 

இராவணன் கயிசலமசலசயத் தூக்க முயன்று துன்பப்பட்டசதக் குறிக்கும். ஒன்பதாம் 

பாடல் பிரமனும் ,திருமாலும் அடி, முடி ததடிக் காணமுடியாத சிவனின் பபருசம கூறும். 

பத்தாம் பாடல் சைவ, பபௌத்த துைவிகளின் தபாலி வாழ்க்சகசய எள்ளி நசகயாடும். 

பாடல்கள் ததாறும் அவ்வத்திருத்தலங்களின் இயை்சக வனப்பும், அத்திருத்தல 

இசைவனின் தலபுராணை ்பைய்திகளும் குறிக்கப் பபை்றிருக்கும். சிவபபருமானின்  
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திருவிசளயாடல்கள், சிவனடியாரக்ளின் வாழ்வியல் சிைப்புகள் ஆகியசவயும் இடம் 

பபை்றிருக்கும். இளசமப் பருவத்தாராகிய திருஞானைம்பந்தர ் தனக்குக் கிசடத்த அருள் 

ஞானத்தால் ததவாரப் பதிகங்கசளப் பாடியதால் அப்பதிகங்களில் சைவத் தத்துவக் 

கருத்துகளும் இடம் பபை்றுள்ளன. இப்பபாருள்கசளத் தனித்தனிதய ஆராய்ந்தால் 

திருஞான ைம்பந்தரின் ததவாரத் திருப்பதிகங்கள் சைவ வரலாை்றுத் தத்துவநூல் என 

அறியலாம். 

 

                                           திருவீழிமிழறை - 1 
 

• தைாழ நாட்டு, காவிரித் பதன்கசரத் திருத்தலம். 

• மயிைோடுதுறை - திருவோரூர ் இருப்புப் பாசதயில் தபரளத்சதயடுத்துள்ள 

பூந்ததாட்டம் நிசலயத்திலிருந்து 10 கி. மீ. பதாசலவில் உள்ள திருத்தலம். 

• திருவாரூர,் கும்பதகாணம், தபரளம், ஆடுதுசை, பூந்ததாட்டம் ஆகிய ஊரக்ளிலிருந்து 

தபருந்து வைதிகள் உள்ளன. 

• வீழிை ்பைடிகள் நிசைந்திருந்தசமயால் வீழிமிழசல என்று பபயர ்வந்தது. 

• இசைவர ்              :  தநத்திராரப்்பதணசுவரர,் விழியழகீைர,் விழியழகர.் 

• இசைவியார ்       :  சுந்தரகுஜாம்பிசக, அழகுமுசலயம்சம. 

• தல மரம்               :  வீழிை ்பைடி / விழுதி பைடி. 

• தீரத்்தம்                 :  விஷ்ணு தீரத்்தம். 

 

இத்தலத்தில், திருமால் ைக்கரம் தவண்டி இசைவசனப் பூசை பைய்யும் தபாது ஒரு நாள் 

ஒருமலர ்குசையத் தம் கண்சணதய இடந்து ைாத்தி ைக்கரத்சதப் பபை்ைார.் இவ்வரலாறு 

திருமுசையில் கூைப்பட்டுள்ளது. கல்யாணசுந்தரரின் பாதத்தில் விஷ்ணு தம் கண்சணப் 

பறித்து அருைச்ித்த அசடயாளம் உள்ளது. இத்தலம் 24 திருமுசைப் பதிகங்கசளயுசடயது. 

திருமுசை மட்டுமன்றி, தைந்தனாரின் திருவிசைப்பாவும், அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழும் 

பபை்ை சிைப்புசடயத் தலமாகும். 

  சுவாமி உள்ள இடம் விண்ணிழி விமானம் என்று பைால்லப்படுகிைது. பதினாறு 

சிங்கங்கள் தாங்கும் சிைப்புசடய இவ்விமானம் திருமால் பகாணரந்்தது, என்பதசன 

"தன்ைவம் பபரிய ைலந்தரனுடலம் ..." என்ை ைம்பந்தரின் வாக்கிலிருந்தும் அறியலாம். 

இசைவன் உசமசய மணந்துக் பகாண்ட தலம் என்னும் நிசலக்தகை்ப, 

கரப்்பக்கிருக வாயிலில் அரைாணிக்கால் என்னும் தூணும், பவளியில் மகாமண்டபத்தில் 

பந்தக்கால் என்னும் தூணூம் உள்ளன. இத்தைத்திை் தோன் மிழறைக் குறும்பர் என்னும் 

யவடுவர் விளோங்கனிறய நியவதித்து அருள்சபை்ைோர். 

இத்திருக்தகாயிசலை ் சுை்றி; பத்ம தீரத்்தம், புஷ்கரணி, விஷ்ணு தீரத்்தம், 

திரியவணி  ங்கமம், குயபரதீரத்்தம், இந்திர தீரத்்தம், வருண தீரத்்தம், இைக்குமி 

தீரத்்தம், வசிட்ட தீரத்்தம் முதலாக 25 தீரத்்தங்கள் உள்ளன. 

 

      வள்ளல் பபருமான் தாம் பாடி அருளிய விண்ணப்பக் கலிபவண்பாவில், "முன் அரசும் 

காழி மிழசலயரும் கண்டு பதாழக் காசு அளித்த வீழிமிழசல விராட்டு உருதவ" என்று 

தபாை்றி உள்ளார.் 

 

                                i)  திருஞோன ம்பந்தர ்திருப்பதிகம் 

                           திருவீழிமிழறை பண் – நட்டபோறட 

                                             திரு ச்ிை்ைம்பைம் 
 

போடை் எண் : 1 

 றடஆர்புனை் உறடயோன்ஒரு  ரியகோவணம் உறடயோன் 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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பறடஆர்மழு உறடயோன்பை பூதப்பறட உறடயோன் 

மடமோன்விழி உறமமோதுஇடம் உறடயோன்எறன உறடயோன் 

விறடஆர்சகோடி உறடயோன்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர : ைசடமுடியில் கங்சகசயத் தரித்தவனும், இசடயினின்று ைரிந்து 

நழுவும் ஒப்பை்ை தகாவண ஆசடசய அணிந்தவனும், மழுப் பசடசய உசடயவனும், 

பலவசகயான பூதங்கசளப் பசடயாகக் பகாண்டவனும், மடசமத் தன்சம பபாருந்திய 

மான்விழி தபான்ை விழிகசள உசடய உசமயம்சமயாகிய பபண்சண இடப்பாகத்தத 

பகாண்டவனும், என்சன ஆளாக உசடயவனும், விசடக்பகாடி உசடயவனும் ஆகிய 

சிவபிரான் எழுந்தருளிய இடம் திருவீழிமிழசல. 

 

போடை் எண் : 2 

ஈறுஆய், முதை் ஒன்ைோய், இரு சபண்ஆண், குணம் மூன்ைோய் 

மோைோமறை நோன்கோய், வரு பூதம்அறவ ஐந்தோய், 

ஆறுஆரச்ுறவ, ஏழ்ஓற சயோடு எட்டுத்திற  தோனோய் 

யவைோய்உடன் ஆனோன்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

       பபாழிப்புசர : ஊழிக் காலத்தில் அசனத்சதயும் ஒடுக்குதவானாய், ஒடுங்கிய உடசலத ்

தாபனாருவதன முதை்பபாருளாய் நின்று ததாை்றுவிப்பவனாய், ைக்தி சிவம் என 

இருவசகப்பட்டவனாய், முக்குண வடிவினனாய், எக்காலத்தும் மாறுபடாத நான்மசை 

வடிவினனாய், ஐம்பபரும்பூதங்கள், ஆறுசுசவ, ஏழு ஓசை, எட்டுத்திசை ஆகியவை்றில் 

நிசைந்தவனாய், உயிதராடு ஒன்ைாகியும், தவைாகியும், உடனாகியும் விளங்கும் 

இசைவனது இடம் திருவீழிமிழசல. 

 

போடை் எண் : 3 

வம்மின்அடியீர், நோள்மைர் இட்டுத்சதோழுது உய்ய 

உம்அன்பிசனோடு எம்அன்புச ய்து ஈ ன்உறை யகோயிை் 

மும்என்றுஇற  முரை்வண்டுகள் சகண்டித்திற  எங்கும் 

விம்மும்சபோழிை் சூழ்தண்வயை் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர : அன்ைலரந்்த மலரக்சளை ்ைாத்தி வணங்கி உய்தி பபை அடியவரக்தள 

வாருங்கள். உயரந்்த உம் அன்தபாடு எம் அன்சபயும் ஏை்ைருளும் இசைவன் உசையும் 

தகாயில், மும் என்ை ஒலிக்குறிப்தபாடு இசைபாடும் வண்டுகள் மலரக்சளக் கிளறுவதால் 

திசைபயங்கும் மணம் கமழும் பபாழில்கள் சூழ்ந்ததும், தண்ணிய வயல்கசளக் 

பகாண்டதுமாகிய திருவீழிமிழசல. 

 

போடை் எண் : 4 

பண்ணும்பதம் ஏழும், பை ஓற த்தமிழ் அறவயும், 

உள்நின்ைசதோர் சுறவயும், உறு தோளத்துஒலி பைவும், 

மண்ணும்புனை் உயிரும்வரு கோை்றும்சுடர் மூன்றும் 

விண்ணும்முழுது ஆனோன்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர : இசையும், அதை்கு அடிப்பசடயான ஏழு சுரங்களும் வல்தலாசை, 

பமல்தலாசை முதலியனவை்சையுசடய தமிழும் உள்ளத்துணரவ்ாகிய சுசவயும், 

பபாருந்திய தாள தவறு பாட்டு ஒலிகளும், மண், புனல், உயிர,் காை்று, பநருப்பு, சூரியன், 

ைந்திரன், விண் ஆகிய எண்வசக வடிவங்களும் ஆகிய இசைவனது இடம் திருவீழிமிழசல. 

 

போடை் எண் : 5 

ஆயோதன  மயம்பை அறியோதவன், சநறியின் 

தோயோனவன், உயிரக்ட்குமுன் தறைஆனவன், மறைமுத் 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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தீஆனவன், சிவன்எம்இறை ச ை்வத்திரு வோரூர் 

யமயோன்அவன் உறையும்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர : சுருதி, யுக்தி, அநுபவங்களால் ஆராய்ைச்ி பைய்யாத பல ைமயங்களால் 

அறியப் பபைாதவன். அைபநறிகளின் தாயாய் விளங்குதவான். எல்லா உயிரக்ட்கும் 

அநாதியாகதவ தசலவன். தவத தவள்விகளில் முத்தீ வடிவினன். சிவன் எனும்  

 

திருப்பபயருசடயவன் எங்கட்குத்தசலவன். பைல்வம் நிசைந்த திருவாரூரில் 

எழுந்தருளியிருப்பவன். அத்தசகதயான் உசையுமிடம் திருவீழிமிழசல. 

 

போடை் எண் : 6 

கை்ஆை்நிழை் கீழோய்இடர் கோவோய், என வோயனோர் 

எை்ைோம்ஒரு யதரோய்அயன் மறைபூட்டிநின்று உய்ப்ப 

வை்வோய்எரி கோை்றுஈரக்்குஅரி யகோை்வோசுகி நோண்கை் 

விை்ைோை்எயிை் எய்தோன்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர :சிவபிரான் கல்லால மரநிழை்கீழ் தயாகியாய் வீை்றிருந்த காலத்து 

அசுரரக்ளால் இடருழந்த வாதனார ் காவாய் என தவண்ட, சூரிய ைந்திரராகிய ைக்கரம் 

பூட்டிய பூமிசயத் ததராகக் பகாண்டு நான்முகன் தவதங்களாகிய ததரிை் பூட்டிய 

குதிசரகசளை ்பைலுத்த, அக்கினிததவசன வலிய வாயாகவும், வாயுததவசன இைகாகவும் 

பகாண்ட திருமால் ஆகிய அம்சப வாசுகி என்னும் பாம்பிசன நாணாகப் பூட்டி 

தமருமசலயாகிய வில்லால் பைலுத்தித் திரிபுரங்கசள எய்து அழித்த சிவபிரானது இடம் 

திருவீழிமிழசல. 

 
 

போடை் எண் : 7 

கரத்தோன்மலி சிரத்தோன்கரி உரித்தோயசதோர் படத்தோன் 

புரத்தோர்சபோடி படத்தன்அடி பணிமூவரக்ட்கு ஓவோ 

வரத்தோன்மிக அளித்தோன்இடம் ,வளர்புன்றனமுத்து அரும்பி 

விறரத்தோதுசபோன் மணிஈன்றுஅணி வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர :பிரமகபாலம் பபாருந்திய திருக்கரத்தினன். யாசனசய உரித்ததால் 

கிசடத்தபதாரு தமை்தபாரச்வயினன். முப்புர அசுரர ் அழியத் தன்னடி பணிந்த 

அம்முப்புரத்தசலவர ்மூவரக்ட்கும் மிக்க வரங்கசள அளித்தவன். அப்பபருமானது இடம், 

வளரந்்ததாங்கிய புன்சன மரங்கள் முத்துக்கள் தபால் அரும்பி மலரந்்து பபான்தாதுக்கசள 

ஈன்று பைச்ை மணிகசளப்தபால் காய்த்து அழகு பைய்கின்ை திருவீழிமிழசலயாகும். 

 

போடை் எண் : 8 

முன்நிை்பவர் இை்ைோமுரண் அரக்கன்வட கயிறை 

தன்றனப்பிடித்து எடுத்தோன்முடி தடந்யதோள்இை ஊன்றிப் 

பின்றனப்பணிந்து ஏத்தப்சபரு வோள்யபசரோடும் சகோடுத்த 

மின்னிை்சபோலி  றடயோன்இடம் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர :தன்சன எதிரத்்து நிை்பார ் யாரும் இல்லாத வலிசம பபை்ை 

அரக்கனாகிய இராவணன் வடதிசையிலுள்ள கயிலாயமசலசயப் பை்றித் தூக்கினான். 

அவன் தசலகள் ததாள்கள் ஆகியன பநரிய ஊன்றி அதனால் இடருழந்த அவன் பின்னரப்் 

பணிந்ததத்த அவனுக்குப் பபரிதாகிய வாள், இராவணன் என்ை பபயர ்ஆகியனவை்சைக் 

பகாடுத்தருளிய மின்னல் தபாலப் பபாலியும் ைசடமுடிசய உசடய சிவபிரானது இடம் 

திருவீழிமிழசலயாகும். 

 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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போடை் எண் : 9 

பண்டுஏழுைகு உண்டோன், அறவ கண்டோனுமுன் அறியோ 

ஒண்தீயுரு ஆனோன்உறை யகோயிை்நிறை சபோய்றக 

வண்தோமறர மைர்யமன்மட அன்னம்நறட பயிை 

சவண்தோமறர ச ந்தோதுஉதிர் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர :முன்பனாரு காலத்து ஏழுலசகயும் தன் வயிை்றில் அடக்கிக்காட்டிய 

திருமாலும், அவ்வுலகங்கசளப் பசடத்தருளிய நான்முகனும் தன்சன அறியாதவாறு ஒளி 

பபாருந்திய தீயுருவான சிவபிரான் உசையும் தகாயில்; நீர ்நிசைந்த பபாய்சககளில் பூத்த 

பைழுசமயான தாமசர மலரம்ீது இள அன்னம் நசட பயில பவண் தாமசர சிவந்த 

தாதுக்கசள உதிரக்்கும் திருவீழிமிழசலயாகும். அன்னத்தின் நிைத்தால் பைந்தாமசர 

பவண்தாமசர ஆயிை்று. அதன் கால்களின் பைம்சமயால் பபான்னிைத்தாதுக்கள் 

பைந்தாதுக்கள் ஆயின. 

 
 

போடை் எண் : 10 

ம ங்கை் மண் மண்றடக்றகயர் குண்டக்குணம் இலிகள் 

இ ங்கும்பிைப்பு அறுத்தோன்இடம் இருந்யதன்களித் திறரத்துப் 

பசும்சபோை்கிளி களிமஞ்றஞகள் ஒளிசகோண்டுஎழு பகயைோன் 

விசும்றபப்சபோலி விக்கும்சபோழிை் வீழிம்மிழ றையய. 

         பபாழிப்புசர :மயக்க உணரவ்ுசடயவரும், பிைச்ை ஏை்கும் மண்சட என்னும் 

பாத்திரத்சதக் சகயின்கண் ஏந்தியவரும், நை் குணங்கள் இல்லாதவரக்ளும் ஆகிய 

ைமணர,் புத்தரக்ள் நிை்கத் தன்சன வழிபடும் அன்பரக்ட்கு விசனவயத்தாை் பபாருந்திய 

பிைப்பிசனப் தபாக்கியவன் எழுந்தருளிய இடம், மிகுதியான ததனீக்கள் ததசன உண்டு 

களித்து ஒலி பைய்யவும், பசுசம நிைதமனியும் பபான் நிைக்காலும் உசடய கிளிகளும், 

களிப்புை்ை மயில்களும் நிசைந்ததும் ஒளிதயாடு ததான்றும் கதிரவன் இருக்கும் வான 

மண்டலத்சத அழகுறுத்துவதும் ஆகிய பபாழில் சூழ்ந்த திருவீழிமிழசலயாகும். 

 

போடை் எண் : 11 

வீழிம்மிழ றைம்யமவிய விகிரத்ன்தறன, விறரய ர் 

கோழிந்நகர் கறைஞோன ம் பந்தன்தமிழ் பத்தும் 

யோழின்இற  வை்ைோர்ச ோைக் யகட்டோர்அவர் எை்ைோம் 

ஊழின்மலி விறனயபோயிட உயர்வோன்அறட வோயர. 

         பபாழிப்புசர :வீழிமிழசலயுள் எழுந்தருளிய விகிரத்னாகிய இசைவசனப்பை்றி 

மணம் பபாருந்திய சீகாழிப் பதியில் ததான்றிய கசலவல்ல ஞானைம்பந்தன் பாடியருளிய 

பாடல்கள் பத்திசனயும் யாழிசையில் பாட வல்லாரக்ளும் பைால்லக் தகட்டாரக்ளும் ஆகிய 

அசனவரும் ஊழாக அசமந்த விசனகள் நீங்கை ்சிவப்தபறு எய்துவர.் 

--------------------*********----------------------**************-------------------*********----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 
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                                          II) திருநோவுக்கர ர ்அருளியறவ:  
 

     ததவாரம் பாடிய ஆசிரியரக்ளில் 4, 5, 6 திருமுசைகசளத்தந்தவர ்அப்பர ் என்கிை 

திருநாவுக்கரைர.் இவருசடயவரலாை்சையும் பபரியபுராணம் சிைப்பாக எடுத்துக் 

கூறுகிைது.இவர ்பிைந்த ஊர ்திருமுசனப்பாடி நாட்டில் உள்ள திருவாமூர.்தந்சத புகழனார,் 

தாய் மாதினியார.் இயை்பபயர ் மருள்நீக்கியார.் இளம்வயதில் தாய் தந்சதயசர 

இழந்ததால் தம் ைதகாதரி திலகவதியாரால் வளரக்்கப் பபை்ைார.் சூழ்நிசலயால் 

சைவைமயத்சத விட்டுை ் ைமண ைமயம் தைரந்்தார.் தருமதைனர ் என்ை பபயதராடு 

அைை்மயத்தில் குருவாக வாழ்ந்தார.் இவசர மீண்டும் சைவத்திை்கு 

மாை்றுவதை்காகை ்சிவபபருமான் அருளால் இவருக்குத் தீராத வயிை்றுவலி     ஏை்பட்டது.     

ைமணரக்ளின் மருந்துகளாலும் மந்திரங்களாலும் தீராத வயிை்று வலிசயத் தீரத்்துக் 

பகாள்ளத் தமக்சகயாசரத் ததடி வந்தார.் திலகவதியாரின் சிவத்தவத்தால் வயிை்றுவலி 

தீரந்்தது. ைமணத்திலிருந்து சைவ ைமயத்திை்கு மாறினார.் திருவதிசகவீரட்டானத்து 

இசைவன் மீது முதன்முதலில் பாடல்கள் பாடத் பதாடங்கினார.் ைமணரக்ள் மை்றும் 

பல்லவனின் சூழ்ைச்ிகசள பவன்ைார.் திருஞானைம்பந்தசரப் தபால இவரும் திருத்தல 

யாத்திசரகள் பைய்து திருத்தலங்கள் ததாறும் இசைவசனப் தபாை்றிப் பதிகங்கள் 

பாடினார.் இவரும் பல அை்புதை ்பையல்கசளை ்பைய்தார.் 

 

அவை்றிை் குறிப்பிடத்தக்கன : 

 

• சுண்ணாம்பு நீை்ைசையின் துன்பத்சத நீக்கிக் பகாள்ளுதல். 

• பகால்ல ஏவப்பட்ட யாசனசய அடக்கியது. 

• கட்டப்பபை்ை கல்சலதய பதப்பமாக மாை்றிக் கடலில் மிதந்து 

உயிரப்பை்ைது. 

• திருநல்லூரில் இசைவனின் திருவடிசயை ்சூடிக்பகாண்டது. 

• பாம்பு தீண்டப்பபை்ை அப்பூதியின் மகனின் விடத்சத 

நீக்கியது. 

• திருவீழிமிழசலயில் படிக்காசு பபை்ைது. 

• திருமசைக்காட்டில் திருக்தகாயில் கதசவத் திைக்கை ்பைய்தது. 

• பசழயாசையில் உண்ணாதநான்பு இருந்து கடவுட்காட்சி 

பபை்ைது. 

• இறுதியில் திருப்புகலூரில் இசைவதனாடு இரண்டைக் கலந்தது. 

• இவ்வாறு பல அை்புதை ்பையல்கசளை ்பைய்து ததவாரத் 

திருப்பதிகங்கசளப் பாடி எண்பத்பதாரு வயதில் திருவருதளாடு 

இரண்டைக்கலந்தார.் 

 

    திருநாவுக்கரைர ் பாடிய ததவாரத் திருமுசைகள் மூன்று திருமுசைகளாக வகுக்கப் 

பபை்ைன. இவர ் பாடிய திருப்பதிகங்களில் 113 பதிகங்கள் பண் முசையில் நான்காம் 

திருமுசையாகத் பதாகுக்கப் பபை்ைன. திருக்குறுந்பதாசகப் பதிகங்கள் 100-ம் ஐந்தாம் 

திருமுசையாகத் பதாகுக்கப் பபை்ைன. திருத்தாண்டகப் பதிகங்கள் 99-ம் ஆைாம் 

திருமுசையாகத் பதாகுக்கப் பபை்ைன.திருநாவுக்கரைர ் பாடிய     திருப்பாடல்கள்     

சைவசித்தாந்தக் கருத்துகசளப் பின்னால் ைாத்திரங்களாகத் பதாகுப்பதை்குப் பபரிதும் 

உதவின. இசைத்பதாண்டு என்பசத அவரின் பதிகங்கள் வசகப்படுத்திக்     காட்டின.     

கை்ைவரக்ளும்,     ஞானிகளும் இசைவனிடத்தில் சவத்திருக்கும்     அன்பிசன  எடுத்துக் 

கூறுவதாகவும் அசமந்துள்ளன. உழவாரப் பசடசயத் (புல்,பூண்டு நீக்கும் ஆயுதம்) தாங்கி, 

இசைத்பதாண்டும் திருநாவுக்கரைர ்பைய்ததால் அவருசடய பாடல்கள் திருக்தகாயில்  



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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பதாண்டிசனயும், மனிததநயத்திசனயும் வலியுறுத்துவதாக உள்ளன. சிறுபதய்வ 

வழிபாடு, ைாதிைை்ண்சடகள், ைமயைை்ண்சடகள் ஆகியசவ நீங்கதவண்டும் எனவும் 

அவருசடய பாடல்கள் கூறுகின்ைன. தாண்டகம் என்ை பைய்யுள் அசமப்பு இவருசடய 

பாடல்களில் அசமந்ததால் தாண்டக தவந்தர ்என்று திருநாவுக்கரைர ்

அசழக்கப்பட்டார.்   

 

I) திருநோவுக்கர ர ்யதவோரம் -  யபோை்றித்திருத்தோண்டகம்  

 

                                 போடை் எண் : 1 

யவை்ைோகி விண்ணோகி நின்ைோய் யபோை்றி 

மீளோயம ஆசளன்றனக் சகோண்டோய் யபோை்றி 

ஊை்ைோகி உள்யள ஒளித்தோய் யபோை்றி 

ஓவோத  த்தத் சதோலியய யபோை்றி 

ஆை்ைோகி அங்யக அமர்ந்தோய் யபோை்றி 

ஆைங்கம் நோை்யவத மோனோய் யபோை்றி 

கோை்ைோகி சயங்குங் கைந்தோய் யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

விண்ணாகியும் தவறு பூதங்களாகியும் நிசல பபை்றிருப்பவதன ! அடிதயசன 

தவை்றிடத்துக்குத் திரும்பிை ்பைல்லாதபடி அடிசமயாகக் பகாண்டவதன ! இன்ப ஊை்ைாகி 

உயிர ்அறிவினுள்தள நிசலபபை்றிருப்பவதன ! இசடயைாத பைாை்களின் ஒலிதய ! 

ைக்தியாகி ஐம்பூதங்களிலும் நான்கு தவதங்களிலும் ஆறு அங்கங்களிலும் இருப்பவதன ! 

காை்ைாகி எங்கும் கலந்தவதன ! கயிசல மசலயில் உசைபவதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் 

பல . 

     
 

போடை் எண் : 2 

பி  ்ோடை் யபயயோ டுகந்தோய் யபோை்றி 

பிைவி யறுக்கும் பிரோயன யபோை்றி 

றவ  ்ோடை் நன்று மகிழ்ந்தோய் யபோை்றி 

மருவிசயன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

சபோய்  ்ோர் புரமூன்று சமய்தோய் யபோை்றி 

யபோகோசதன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

க  ்ோக நோக மற த்தோய் யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

தபய்கதளாடு கூத்தாடுதசல உகந்தவதன ! பிைவிசயப் தபாக்கும் தசலவதன ! 

உயிரக்சளப் பல வசகயான பிைப்புக்களில் நிறுத்தி விசளயாடுதலில் வல்லவதன ! 

விரும்பி என் உள்ளத்துப் புகுந்தவதன ! பபாய்சயை ் ைாரப்ாகக் பகாண்ட முப்புரங்கசள 

அழித்தவதன ! என் சிந்சதசய விடுத்துப் தபாகாது இருப்பவதன ! பாம்சபக் கைை்ாக 

அணிந்தவதன ! கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 3 

மருவோர் புரமூன்று சமய்தோய் யபோை்றி 

மருவிசயன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

உருவோகி சயன்றனப் பறடத்தோய் யபோை்றி 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 

 

9 
 

 

 

 

உள்ளோவி வோங்கி சயோளித்தோய் யபோை்றி 

திருவோகி நின்ை திையம யபோை்றி 

யத ம் பரவப் படுவோய் யபோை்றி 

கருவோகி யயோடும் முகியை யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

பசகவர ்மும்மதில்கசளயும் அழித்து , விரும்பி என் உள்ளத்துப் புகுந்து , என்சன 

உருவமுசடயவனாகப் பசடத்து , என் உயிர ் உடம்பின் வழிப்படாதபடி நீக்கி நின் 

வழிப்படுத்து எனக்கு இன்பமாகிநின்ை பையலுசடயவனாய் , உலகத்தாரால் முன்னின்று 

துதிக்கப்படுபவனாய் , கருவாய்க்கப் பபை்றுை ் ைஞ்ைரிக்கும் காளதமகம் தபால் உலகுக்கு 

நலன் தருவானாய் , உள்ள கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 4 

வோனத்தோர் யபோை்றும் மருந்யத யபோை்றி 

வந்சதன்ைன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

ஊனத்றத நீக்கும் உடயை யபோை்றி 

ஓங்கி அழைோய் நிமிர்ந்தோய் யபோை்றி 

யதனத்றத வோரத்்த சதளியவ யபோை்றி 

யதவரக்்குந் யதவனோய் நின்ைோய் யபோை்றி 

கோனத்தீ யோட லுகந்தோய் யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

 

பபாழிப்புசர : 

ததவர ் தபாை்றும் அமுதமாய் , வந்து என் உள்ளம் புகுந்தவனாய் , உயிரக்ளின் 

குசைசயப் தபாக்கும் அருள் உருவம் உசடயவனாய் , ஓங்கித் தீப்பிழம்பாய் 

உயரந்்தவனாய் , ததசன வடித்த பதளிவு தபால்பவனாய் , ததவரக்ளுக்கும் ததவனாய் , 

சுடுகாட்டுத் தீயில் கூத்தாடுதசல விரும்பியவனாய் உள்ள கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு 

வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 5 

ஊரோகி நின்ை உையக யபோை்றி 

ஓங்கி அழைோய் நிமிர்ந்தோய் யபோை்றி 

யபரோகி சயங்கும் பரந்தோய் யபோை்றி 

சபயரோசதன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

நீரோவி யோன நிழயை யபோை்றி 

யநர்வோ சரோருவறரயு மிை்ைோய் யபோை்றி 

கோரோகி நின்ை முகியை யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

ஊரக்ளாகவும் உலகமாவும் பரவியவதன ! அனை் பிழம்பாய் ஓங்கி உயரந்்தவதன ! 

புகழ் வடிவினனாய் எங்கும் பரவியவதன ! நீங்காது என் உள்ளத்தில் புகுந்தவதன ! நீர ்

நிசைந்த ஓசடதபாலக் குளிரை்ச்ி தருபவதன ! ஒப்பை்ைவதன ! காரம்ுகில் தபால 

அருளவல்லவதன ! கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 6 

சிை்லுருவோய்  ்ச ன்று திரண்டோய் யபோை்றி 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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யதவ ரறியோத யதயவ யபோை்றி 

புை்லுயிரக்்கும் பூட்சி புணரத்்தோய் யபோை்றி 

யபோகோசதன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

பை்லுயிரோய்ப் போர்யதோறும் நின்ைோய் யபோை்றி 

பை்றி யுைறக விடோதோய் யபோை்றி 

கை்லுயிரோய் நின்ை கனயை யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

முதை்கண் சில தவறு ததவரக்ளாய் நின்று அருள் வழங்கிப் பின் அத்ததவரக்ளும் நீ 

ஒருவதனயாகி ஒன்றி நின்ைவதன ! ததவரக்ளும் அறிய முடியாத பபரிய ததவதன ! 

புல்லாகிய ஓரறிவு உயிருக்கும் வாழ்க்சக வழங்கியவதன ! நீங்காது என் உள்ளத்துப் 

புகுந்தவதன ! உலகுகள் ததாறும் பல உயிரக்ளாக நிை்பவதன ! உலசகப் பை்றி அதசனக் 

சகவிடாதவதன ! கல்லின் கண்ணும் உள்ள உயிரக்ளாய் நிை்கும் ஒளிப்பபாருதள ! கயிசல 

மசலயாதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 7 

பண்ணின் இற யோகி நின்ைோய் யபோை்றி 

போவிப்போர் போவம் அறுப்போய் யபோை்றி 

எண்ணும் எழுத்துஞ்ச ோை் ைோனோய் யபோை்றி 

என்சிந்றத நீங்கோ இறைவோ யபோை்றி 

விண்ணும் நிைனுந்தீ யோனோய் யபோை்றி 

யமைவரக்்கும் யமைோகி நின்ைோய் யபோை்றி 

கண்ணின் மணியோகி நின்ைோய் யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

பண்ணின் இசையாகி இருப்பவதன ! உன்சனத் தியானிப்பவரின் பாவத்சதப் 

தபாக்குபவதன ! எண்ணும் எழுத்தும் பைால்லும் ஆனவதன ! என் உள்ளத்சத நீங்காத 

தசலவதன ! விண்ணும் தீயும் நிலனும் ஆகியவதன ! தமலாரக்்கும் தமலாயவதன ! 

கண்ணின் மணி தபான்ை அருசமயானவதன ! கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு 

வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 8 

இறமயோ துயிரோ திருந்தோய் யபோை்றி 

என்சிந்றத நீங்கோ இறைவோ யபோை்றி 

உறமபோக மோகத் தறணத்தோய் யபோை்றி 

ஊழியய ழோன சவோருவோ யபோை்றி 

அறமயோ வருநஞ்  மோர்ந்தோய் யபோை்றி 

ஆதி புரோணனோய் நின்ைோய் யபோை்றி 

கறமயோகி நின்ை கனயை யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

ஏசனய உயிரக்சளப் தபால இசமக்காமல் மூைச்ு விடாமல் இருப்பவதன ! என் 

உள்ளத்சத நீங்காத தசலவதன ! பாரவ்தி பாகதன ! பல ஊழிகசளயும் கடந்தவதன ! 

பபாருந்தாத பகாடிய விடத்சத உண்டவதன ! முதை் பசழதயாதன ! பபாறுசமயாகை ்

பையை்படும் ஞான ஒளி உசடயவதன ! கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 
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போடை் எண் : 9 

மூவோய் பிைவோய் இைவோய் யபோை்றி 

முன்னயம யதோன்றி முறளத்தோய் யபோை்றி 

யதவோதி யதவர்சதோழுந் யதயவ யபோை்றி 

ச ன்யைறி சயங்கும் பரந்தோய் யபோை்றி 

ஆவோ அடியயனுக் சகை்ைோம் யபோை்றி 

அை்ைை் நலிய அைந்யதன் யபோை்றி 

கோவோய் கனகத் திரயள யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

மூத்ததலா பிைத்ததலா இைத்ததலா இல்லாது எல்லாப் பபாருள்களுக்கும் முை்பட்டு 

என்றும் இயை்சகயாகதவ விளங்கும் ததவர ்தசலவரும் பதாழும் பதய்வதம ! எங்கும் பரவி 

யிருப்பவதன ! ஐதயா ! என்று வருந்தும் அடிதயனுக்கு எல்லாமாய் இருக்கும் பபருமாதன ! 

கனகத்திரள் தபால்பவதன ! கயிசல மசலயாதன ! அடிதயன் துயரங்கள் வருத்த 

வருந்துகின்தைன் . என்சனக் காப்பாயாக . உனக்கு வணக்கங்கள் பல . 

      

போடை் எண் : 10 

சநடிய விசும்சபோடு கண்யண யபோை்றி 

நீள அகை முறடயோய் யபோை்றி 

அடியும் முடியு மிகலிப் யபோை்றி 

யங்சகோன் ைறியோறம நின்ைோய் யபோை்றி 

சகோடியவன் கூை்ைம் உறதத்தோய் யபோை்றி 

யகோயிைோ என் சிந்றத சகோண்டோய் யபோை்றி 

கடிய உருசமோடு மின்யன யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

பபரும்பரப்புசடய வானகத்திை்கு இருப்பிடமாய் , எப்பபாருளின் நீள 

அகலங்கசளயும் தன்னுள் அடக்கியவனாய் , உன் அடிசயயும் , முடிசயயும் காண அரியும் , 

அயனும் தம்முள் மாறுபட்டு முயன்றும் அறிய முடியாமல் அனை் பிழம்பாய் நின்ைவனாய்க் 

பகாடிய வலிய கூை்றுவசன உசதத்தவனாய் , அடிதயனுசடய உள்ளத்சதக் தகாயிலாகக் 

பகாண்டவனாய் , பகாடிய இடியும் மின்னலும் ஆகியுள்ள கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு 

வணக்கங்கள் பல . 

 

போடை் எண் : 11 

உண்ணோ துைங்கோ திருந்தோய் யபோை்றி 

ஓதோயத யவத முணர்ந்தோய் யபோை்றி 

எண்ணோ இைங்றகக்யகோன் தன்றனப் யபோை்றி 

இறைவிரைோை் றவத்துகந்த ஈ ோ யபோை்றி 

பண்ணோ ரிற யின்ச ோை் யகட்டோய் யபோை்றி 

பண்யடசயன் சிந்றத புகுந்தோய் யபோை்றி 

கண்ணோ யுைகுக்கு நின்ைோய் யபோை்றி 

கயிறை மறையோயன யபோை்றி யபோை்றி. 

பபாழிப்புசர : 

உண்ணாது உைங்காது இருப்பவதன ! தவதங்கசள ஓதாது உணரந்்தவதன ! 

உன்பபருசமசய நிசனத்துப் பாரக்்காது பையை்பட்ட இராவணசனை ் சிறிதளவு விரசல 

அழுத்தி நசுக்கி மகிழ்ந்து , அடக்கி ஆள்பவதன ! பின் அவன்பால் பண்தணாடு கூடிய  
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இசையின் இனிசமசயை ் பைவிமடுத்தவதன ! முன்னதரதய அடிதயனுசடய உள்ளத்தில் 

புகுந்தவதன ! உலகுக்குப் பை்றுக் தகாடாய் இருப்பவதன ! கயிசல மசலயாதன ! உனக்கு 

வணக்கங்கள் பல . 

 
 

 

                                                III) சுந்தரர ்அருளியறவ 
 

          ததவாரம் பாடிய மூவரில் மூன்ைாமவர ் சுந்தரமூரத்்தி ஆவார.் பிைந்த ஊர ்

திருமுசனப்பாடி நாட்டின் திருநாவலூர ்ஆகும். பபை்தைார ்ைசடயனார,் இசைஞானியார.் 

இவர ் காலத்தில்அரைராய் இருந்த நரசிங்க முசனயசரயர ் என்பார ் இவசரத்தத்துப் 

பிள்சளயாகப் (மகன்சம பகாண்டு) தபாை்றி வளரத்்தார.்திருபவண்பணய் நல்லூர ் என்ை 

ஊரில் இவருக்குத் திருமணம்நடக்க இருந்த தநரத்தில் இசைவன் இவசரத் 

தடுத்தாட்பகாண்டார.் அதுமுதல் இசைவனுக்கு இவரஅ்டிசமயானார.்திருவாரூரில் வாழ்ந்த 

கணிசகயர ் குலத்சதை ் ைாரந்்த பரசவயாரஎ்ன்ை பபண்சணயும் திருபவாை்றியூரில் 

வாழ்ந்த வதளாளரக்ுலத்சதை ்தைரந்்த ைங்கிலியார ்என்ை பபண்சணயும் திருமணம்பைய்து 

பகாண்டார.் இசைவசனத் தம் ததாழராக எண்ணிப் பாடிப்தபாை்றித் தமக்கு 

தவண்டியவை்சைப் பபை்றுக் பகாண்டார.் நம்பியாரூரர,் தம்பிரான் ததாழர ்என்பைல்லாம் 

இவர ் பபருசமயாக அசழக்கப்பட்டார.் தம்முசடய திருப்பாடல்களால் பல அரிய 

நிகழ்வுகசள நிகழ்த்தினார.் 

 

• தமக்குக் கிசடத்த பநை்குவியசல எடுத்துை ்பைல்ல 

தவசலயாட்கசளப் பபை்ைசம. 

• பரசவ நாைச்ியாருக்காக இசைவனிடத்தில் பபான்பபை்று 

அதசன எடுத்துை ்பைல்ல, மணிமுத்தாை்றில் பபான்சன 

இட்டுத் திருவாரூரத்் திருக்குளத்தில் எடுத்தசம. 

• இசைவனிடத்தில் தைாறு பபை்றுப் பசியாை்றிக் பகாண்டசம. 

• ைத்தியத்சத மீறியதால் கண்கசள இழந்து, இசைவனருளால் 

மீண்டும் பபை்ைசம. 

• பரசவயாரின் ஊடசலத் தீரக்்க இசைவசன இருமுசை 

தூதுவிட்டசம. 

• ஏயரத்கான் என்ை அடியவரின் வயிை்று தநாசயத் தீரத்்தசம. 

• முதசல உண்ட பாலசன மீட்டசம. 

• இசைவனால் அனுப்பப் பபை்ை பவள்சள யாசனயின்தமல் 

ஏறி தநதர கயிலாயம் பைன்ைசம. 

 

    இவர ் வாழ்ந்த காலம் கி.பி. ஏழாம் நூை்ைாண்டின் இறுதி - எட்டாம் நூை்ைாண்டின் 

முை்பகுதியாகும். இவர ் 84 திருப்பதிகளில் எழுந்தருளி உள்ள இசைவசனப் பாடிய 100 

திருப்பதிகங்கள் இப்பபாழுது கிசடத்துள்ளன. இவருசடய ததவாரப் பதிகங்கள் 

பண்களின் வரிசையில் பதாகுக்கப் பபை்றுள்ளன. இவருசடய திருப்பதிகங்களில் இந்தளம், 

தக்கராகம், நட்டராகம் உள்ளிட்ட 17 பண்கள் அசமந்துள்ளன. இவருசடய திருத்பதாண்டத் 

பதாசகயில் அசமந்துள்ள பாடல்கள்தாம் பின்னால் தைக்கிழாரால் 

பபரியபுராணமாக விரித்துப் பாடப் பபை்ைன. இவருசடய பதிகங்களில் இயை்சக 

வருணசனகள் அதிகம் உண்டு. தமலும்தமிழகத்து உள்நாட்டுப் பிரிவுகள், ஊரக்ளின் 

பபயரக்ள், ஆறுகளின் பபயரக்ள் ஆகிய பல குறிக்கப் பபை்றுள்ளன. இவருசடய  
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பாடல்களில் பல தன் வரலாை்றுப் பாடல்களாக அசமந்துள்ளன. இவர ் மண்ணுலகில் 18 

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார.் 

 

                  III)   திருஅஞ்ற க்களம் பதிகம்  

 

இறைவர் திருப்சபயர் : ஸ்ரீ அஞ்ற க்களத்தீஸ்வரர், மகோயதவர் 

இறைவியோர் திருப்சபயர் : ஸ்ரீ உறமயம்றம 

திருமுறை : ஏழோம் திருமுறை 04 வது திருப்பதிகம் 

அருளி ச் ய்தவர் : சுந்தரமூரத்்தி சுவோமிகள் 

 

              ததவாரப்பாடல் பபை்ை திருத்தலங்களில் தகரளாவில் இருக்கும் ஒதர சிவத்தலம் 

திருவஞ்சிக்குளம் மகாததவ சுவாமி தகாயில் ஆகும். இக்தகாயிலில் அம்மன் தனி 

ைன்னதியில் இல்லாமல் சிவனின் கருவசைக்குள் அவருடன் இசணந்து ைதாசிவ பாவத்தில் 

அருள்பாலிக்கிைார.் பரசுராமர ்தன் தாயின் மரணத்தினால் ஏை்பட்ட பாவம் தீர இங்கு வந்து 

பூசஜ பைய்துள்ளார.் 

 

              ைமயக்குரவரக்ளில் சுந்தரர ் பாடிய தலம் இது. இவர ் விழுப்புரம் மாவட்டம் 

திருநாவலூரில் பிைந்தவர.் ஒரு முசை தைர மன்னன் திருவாரூரக்்கு வர, சுந்தரர ்அவசர 

வரதவை்று உபைரித்தார.் சில நாட்களுக்கு பின் தைரமானுடன் தாமும் புைப்பட்டு பாண்டிய 

நாடு, தைாழநாடு, பகாங்கு நாடுகளில் உள்ள தலங்கசள வழிபட்டுப் பதிகம் 

பாடிக்பகாண்தட தகரளாவில் உள்ள பகாடுங்கலூசர அசடந்தார.் அங்கு தைரமன்னனால் 

உபைரிக்கப்பட்டு சில காலம் அங்கு தங்கினார.் மறுபடி தமிழக தகாயில்களுக்கு வந்து 

பாடல் பாடினார.் 

 

                இந்த சிவன் தைாழ மன்னரக்ளின் குல பதய்வமாக விளங்கியவர.் இங்குள்ள 

சிசலசய சிதம்பரத்தில் இருந்து எடுத்து வந்து, 1801-ல் பிரதிஷ்சட பைய்ததாக கல்பவட்டு 

கூறுகிைது. தனி ைன்னதியில் சுந்தரரும் தைரமானும் தைரந்்த நிசலயில் 

அருள்பாலிக்கிைாரக்ள். தகாயிலின் சுை்றுப்பிரகாரத்தில் 25 க்கும் அதிகமான பதய்வங்கள் 

தனித்தனி ைன்னனதிகளில் அருள்பாலிக்கிைாரக்ள். 

 

இங்கு சிவன் சுயம்பு மூரத்்தியாக அருள்பாலிக்கிைார.் சுந்தரர ்தனது 18வது வயதில் 

தன் நண்பர ் தைரமானுடன் தகரளாவில் உள்ள திருவஞ்சிக்குளம் மகாததவ சுவாமி 

தகாயிலுக்கு வந்தார.் அங்குள்ள இசைவனிடம், இவ்வுலக வாழ்சவ அகை்றிட தவண்டி 

“தசலக்கு தசல மாசல” என்ை பதிகம் பாடினார.் சுந்தரர ்பூமியில் பாடிய கசடசிப்பதிகம் 

இதுதான். அப்தபாது இசைவன் சுந்தரசர பவள்சள யாசனயில் ஏை்றி சகலாயம் அசழத்து 

வரும்படி ததவரக்ளுக்கு கட்டசளயிட்டார.்  

 

இசைவனின் கட்டசளப்படி சுந்தரசர ததவரக்ள் சகலாயம் அசழத்து பைன்ைனர.் 

அப்தபாது தன் உயிரத்்ததாழன் தைரமாசன நிசனத்தார ் சுந்தரர.் உடதன தைரமான் 

குதிசரயில் சுந்தரசர மூன்று முசை வலம் வந்து சுந்தரருக்கு முன்தன சகலாயம் பைன்று 

விட்டார.் சுந்தரர ் இசைவனின் பபரும் கருசணசய நிசனத்து வானில் பைல்லும் 

தபாதும்,”தாபனசன முன்பசடத்தான் அதறிந்து தன் பபான்னடிக்தக” என்னும் பதிகம் 

பாடினார.் இந்த பாடல் முடிந்தவுடன் சுந்தரர ் சகலாயம் பைன்ைசடந்தார.் இசைவனின் 

உத்தரவுப்படி வருணபகவான் இந்தப்பாடசல திருவஞ்சிக்குளம் மகாததவர ் தகாயிலில் 

தைரப்்பித்து விட்டார.் 

- 

 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 

 

14 
 

 

 

 

இங்குள்ள நடராைர ் பஞ்ைதலாகைச்ிசல; இதன் கீழ் "திருவஞ்சைக் களத்து ைபாபதி" 

என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. சுந்தரர ் கயிசல பைன்ை ஆடி, சுவாதி நன்னாளன்று 

ஆண்டுததாறும் சுந்தரர,் தைரமான் ஆகிதயாருக்கு அபிதஷகம் பைய்து விழா 

பகாண்டாடுகிைாரக்ள். இந்த ஒரு நாள் மட்டும் தமிழ்நாட்டு முசைப்படி ஆகம பூசஜ 

பைய்யப்படுகின்ைது. 

 

              இத்திருப்பதிகம், சிவபிரான் உலகத்தவர ் பவறுக்கும் தகாலங்கள் பலவை்சை 

விரும்பி தமை்பகாள்ளுதை்குக் காரணம் என்சன என்று வினவும் முகத்தால் 

அசவயசனத்தும் அவன் தன்பபாருட்டன்றி உயிரக்ளின் பாைத்சத அறுத்தை்பபாருட்தட 

பகாள்கின்ைனவாதசலப் பபைசவத்து, தமது வாழ்க்சகயாகிய பாைத்சதயும் அறுத்திட 

தவண்டும் என்னும் குறிப்புத் ததான்ை அருளிைப்ைய்தது. 

 

போடை் எண் : 01 

தறைக்குத் தறை மோறை அணிந்தது என்யன  

 றடயமை் கங்றக சவள்ளம் தரித்தது என்யன 

அறைக்கும் புலித்யதோை் சகோண்டு அற த்தது என்யன  

அதன் யமை் கதநோகம் க ச்ு ஆரத்்தது என்யன 

மறைக்கு(ந்) நிகர் ஒப்பன வன் திறரகள்  

வலித்து எை்றி முழங்கி வைம்புரி சகோண்டு 

அறைக்கும் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோ சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

மசலக்கு நிகராகிய தன்சமயால் தம்மில் ஒப்பனவாகிய வலிய அசலகள் 

வலம்புரிை ்ைங்குகசளப் பை்றி ஈரத்்து வந்து எறிந்து முழங்கி தமாதுகின்ை கடலினது அழகிய 

கசரயின் கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் நகரத்தின்கண் உள்ள, அழகு நிசைந்த 

தைாசலகசளயுசடய, "திருவஞ்சைக்களம்" என்னும் திருக்தகாயிலில் 

எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சததய, நீ தசலக்கு அணிகலமாகத ் தசல மாசலசய 

அணிந்தது ஏன்? ைசடயின்தமல் "கங்சக" என்னும் ஆை்சைத் தாங்கியது ஏன்? பகால்லும் 

தன்சமயுசடய புலியினது ததாசல உரித்பதடுத்து அசரயில் உடுத்தது ஏன்? 

அவ்வுசடயின்தமல் சினத்சதயுசடய பாம்சபக் கைை்ாகக் கட்டியது ஏன்?. 

 
 

போடை் எண் : 02 

பிடித்து ஆட்டி ஓர் நோகத்றதப் பூண்டது என்யன  

பிைங்கும்  றட யமை் பிறை சூடிை்று என்யன  

சபோடித்தோன் சகோண்டு சமய்ம் முை்றும் பூசிை்று என்யன  

புகர் ஏறு உகந்து ஏைை் புரிந்தது என்யன 

மடித்து ஓட்டந்து வன்திறர எை்றியிட  

வளர ் ங்கம் அங்கோந்து முத்தம் ச ோரிய 

அடித்தோர் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

வலிய அசலகள் தம் வடிவத்சதை ்சுருளாகை ்பைய்து ஓடிவந்து தமாதுதலினால், கரு 

வளரக்ின்ை ைங்குகள் வாய் திைந்து முத்துக்கசள ஈன, இங்ஙனம் அசலத்து முழங்குகின்ை  
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கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் நகரின்கண் உள்ள, 

அழகு நிசைந்த தைாசலகசளயுசடய திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருக்தகாயிலில் 

எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சததய, நீ, விரும்பத் தகாத பாம்சப பிடித்து ஆட்டுதசலயும், 

பூணாகப் பூணுதசலயும் தமை்பகாண்டது ஏன்? விளங்குகின்ை ைசடயின்கண் பிசைசயை ்

சூடியது ஏன்? ைாம்பசல எடுத்து உடம்பு முழுதும் பூசிக் பகாண்டது ஏன்? இழிந்த 

எருதிசனதய ஊரத்ியாகக் பகாள்ள விரும்பியது ஏன்?. 

 
 

போடை் எண் : 03 

சிந்தித்து எழுவோரக்்கு சநை்லிக்கனியய  

சிறியோர் சபரியோர் மனத்து ஏைை் உை்ைோை் 

முந்தித் சதோழுவோர் இைவோர் பிைவோர்  

முனிகள் முனியய அமரரக்்கு அமரோ 

 ந்தித் தடமோை் வறர யபோை்றிறரகள்  

தணியோது இடறும் கடைங்கறர யமை்  

அந்தித்தறை  ்ச க்கர்வோயன ஒத்தியோை்  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

மூங்கில்கசளயுசடய பபரிய மசலகள் தபாலும் அசலகள் இசடவிடாது 

தமாதுகின்ை கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய, அழகு நிசைந்த 

தைாசலகசளயுசடய திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருக்தகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்ை 

தந்சததய, உன்சன நிசனந்து துயிலுணரவ்ாரக்்கு பநல்லிக்கனி தபான்ைவதன, 

முனிவரக்ட்பகல்லாம் முனிவதன, ததவரக்ட்பகல்லாம் ததவதன, உன்சன 

உள்ளந்பதளியப்பபை்ைால், சிறியாரும் பபரியாராவர.் விசரந்து வந்து உன்சன 

வணங்குபவர,் இைத்தலும் பிைத்தலும் இலராவர.் அவரது உள்ளத்சதப் பிணித்தை்கு, நீ, 

மாசலக் காலத்தில் ததான்றும் பைவ்வானம் தபாலும் அழகிய திருதமனிசய உசடசயயாய் 

இருக்கின்ைசன. 

 

போடை் எண் : 04 

இறழக்கும் எழுத்துக்கு உயியர ஒத்தியோை்  

இறையய ஒத்தியோை் உறளயய ஒத்தியோை் 

குறழக்கும் பயிரக்்கு ஓர் புயயை ஒத்தியோை்  

அடியோர் தமக்யகோர் குடியய ஒத்தியோை்  

மறழக்கு(ந்) நிகர் ஒப்பன வன் திறரகள்  

வலித்சதை்றி முழங்கி வைம்புரி சகோண்டு  

அறழக்கும் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

துளிகசளத் தூை்றுதலால் தமகத்திை்கு நிகராகும் தன்சமயில் தம்மில் ஒப்பனவாகிய 

வலிய அசலகள், பல பபாருள்கசள ஈரத்்து வந்து தமாதி முழங்கி, வலம்புரிை ் ைங்கின் 

இனிய ஓசையால் யாவசரயும் தன்பால் வருவிக்கின்ை கடலினது அழகிய கசரயின் 

கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் தலத்தில் உள்ள அழகு நிசைந்த தைாசலகசளயுசடய 

திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருக்தகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சததய, நீ, 

உலகத்சத இயக்குதலில், எழுதப்படும் எழுத்துக்களுக்கு உயிபரழுத்துப் தபால்கின்ைாய்; 

இல்லாதாய் தபால்கின்ைாய்; ஆயினும் உள்ளாய் தபால்கின்ைாய்; உயிரக்ட்கு உதவுதலில்  
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        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 

 

16 
 

 

 

தளிரக்்கும் பயிரக்்கு தமகம் தபால்கின்ைாய்; அடியாரக்ளுக்கு அணிசயயாதலில், 

அவதராடு ஒருகுடிப் பிைப்பிசன தபால்கின்ைாய். 

 

போடை் எண் : 05 

வீடின் பயன் என் பிைப்பின் பயன் என்  

விறட ஏறுவது என் மதயோறன நிை்கக் 

கூடும் மறை மங்றக ஒருத்தியுடன்  

 றடயமை் கங்றகயோறள நீ சூடிை்று என்யன  

போடும் புைவரக்்கு அருளும் சபோருள் என்  

நிதியம் பை ச ய்த கை ச் ைவின்  

ஆடும் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

பபான், மணி முதலிய பைல்வங்கசளத் தந்த மரக்கலங்களினது பைலவிசனயுசடய, 

மூழ்குதை்குரிய கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய, "மதகாசத" என்னும் 

நகரின்கண் உள்ள, அழகு நிசைந்த தைாசலகசளயுசடய திருவஞ்சைக்களம் என்னும் 

திருக்தகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் தந்சததய, நீ "வீடு, பிைப்பு" என்னும் இரண்டனுள் 

ஒன்சைதய அசமயாது, மறுதசலப் பபாருள்களாகிய அவ்விரண்டசனயும் அசமத்ததன் 

பயன் யாது? மதத்சதயுசடய யாசன இருக்க, எருதிசன ஊரவ்து என்? திருதமனியில் 

நீங்காது பபாருந்தியுள்ள மசலமகளாகிய ஒருத்திதயாடு கங்சக என்பவசளயும் ைசடயில் 

சவத்தது என்? உன்சனப் பாடுகின்ை புலவரக்்கு நீ அளிக்கும் பரிசில் யாது?. 

 
 

போடை் எண் : 06 

இரவத்து இடு கோட்சடரி ஆடிை்று என்யன  

இைந்தோர் தறையிை் பலி யகோடை் என்யன 

பரவித் சதோழுவோர் சபறு பண்டம் என்யன  

பரமோ பரயமட்டி பணித்து அருளோய் 

உரவத்சதோடு  ங்கசமோடு இப்பி முத்தம்  

சகோணர்ந்து எை்றி முழங்கி வைம்புரி சகோண்டு 

அரவக் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

யாவரக்்கும் தமலானவதன, எல்லாரக்்கும் தமலிடத்தில் உள்ளவதன, வலிசமதயாடு 

"ைங்கு, இப்பி, முத்து" என்பவை்சைக் பகாணரந்்து வீசி, வலம்புரிைை்ங்சக தமதல பகாண்டு 

முழங்கி, ஆரப்்பரவத்சதயுசடயதாகின்ை கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய 

"மதகாசத" என்னும் நகரின்கண் உள்ள அழகு நிசைந்த தைாசலகசளயுசடய 

திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருக்தகாயிலின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் தந்சததய, நீ 

இராப்பபாழுதில் புைங்காட்டில் எரியில் நின்று ஆடியது என்? இைந்தவரது தசலயில் 

பிைச்ைதயை்ைல் என்? உன்சன ஏத்தி வணங்குதவார ் பபறும்பபாருள் யாது? 

பைால்லியருளாய். 

 

போடை் எண் : 07 

ஆக்கும் அழிவும் அறமவும் நீ என்பன் நோன்  

ச ோை்லுவோர் ச ோை்சபோருள் அறவ நீ என்பன் நோன் 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  
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நோக்கும் ச வியும் கண்ணும் நீ என்பன் நோன்  

நையன இனி நோன் உறன நன்கு உணர்ந்யதன் 

யநோக்கும் நிதியம் பை எத்தறனயும்  

கைத்திை் புகப் சபய்து சகோண்டு ஏை நுந்தி  

ஆரக்்கும் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

எப்பபாருட்கும் தசலவதன, இன்பம் தருபவதன, விரும்புகின்ை நுகரை்ச்ிப் பபாருள்கள் 

எத்துசண வசகயினவை்சையும் மிகுதியாக மரக்கலங்களில் ஏை்றி நடுவண் பைல்லை ்

பைலுதத்ி ஆரவாரிக்கின்ை கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் 

நகரின்கண் உள்ள, அழகு நிசைந்த தைாசலகசளயுசடய "திருவஞ்சைக்களம்" என்னும் 

திருக்தகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் தந்சததய, அடிதயன் இதுதபாழ்து உன்சன 

நன்குணரந்்ததன் ஆதலின், எப்பபாருளின் ஆக்கத்திை்கும், அழிவிை்கும் காரணன் நீதய 

என்றும், அவை்றிை்குக் காரணங்களாகப் பிைவை்சைை ்பைால்லுவாரது பைாை்பபாருள்களும் 

நீதய என்றும், புலனுணரவ்ுக்குக் காரணமான நாக்கு, பைவி, கண் என்பனவும் நீதய என்றும் 

துணிந்து பைால்லுதவன். 

 

போடை் எண் : 08 

சவறுத்யதன் மறன வோழ்க்றகறய விட்சடோழிந்யதன்  

விளங்கும் குறழக் கோதுறட யவதியயன 

இறுத்தோய் இைங்றகக்கு இறையோயவறனத்  

தறை பத்சதோடு யதோள் பை இை்று விழக் 

கறுத்தோய் கடை் நஞ்சு அமுது உண்டு கண்டம்  

கடுகப் பிரமன் தறை ஐந்திலும் ஒன்று  

அறுத்தோய் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

ஒளிவிடுகின்ை குசழசயயணிந்த காதிசனயுசடய அந்தணதன, கடலினது அழகிய 

கசரயின் கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் நகரின்கண் உள்ள, அழகு நிசைந்த 

தைாசலகசளயுசடய "திருவஞ்சைக்களம்" என்னும் திருக்தகாயிலில் 

எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சததய, நீ, இலங்சகக்கு அரைனாகிய இராவணசன அவனது 

பத்துத் தசலகதளாடு பல ததாள்களும் அை்று விழுவன தபாலும்படி பநரித்தாய். பாை்கடலில் 

ததான்றிய நஞ்சிசன அமுதமாக உண்டு, கண்டம் கறுப்பாயினாய். பிரமன் தசலகள் 

ஐந்தனுள் ஒன்சை விசரவில் அறுத்தலும் பைய்தாய். அடிதயன் எனது மசன வாழ்க்சகசய 

மனத்தாலும் பவறுத்ததன், உடம்பாலும் துைந்து விட்தடன். 

 
 

போடை் எண் : 09 

பிடிக்குக் களியை ஒத்தியோை் எம்பிரோன்  

பிரமை்கும் பிரோன் மை்றை மோை்கும் பிரோன் 

சநோடிக்கும் அளவிை் புரம் மூன்று எரிய  ் 

சிறை சதோட்டவயன உறன நோன் மையவன்  

வடிக்கின்ைன யபோை் சிை வன் திறரகள்  

வலித்து எை்றி முழங்கி வைம்புரி சகோண்டு  



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  
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அடிக்கும் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பயன. 

 

போடை் விளக்கம்: 

மூன்று அரண்கள், ஒருமுசை சகந்பநாடிக்கும் அளவிதல எரிந்பதாழியுமாறு வில்சல 

வசளத்தவதன, முத்துக்கள் முதலியவை்சை வடித்பதடுத்துை ் தைரப்்பனதபால, சில வலிய 

அசலகள் அசவகசள ஈரத்்து வந்து வீசி, வலம்புரிை ் ைங்கினால், கசரயிலுள்ளாசரத் 

தாக்குகின்ை கடலினது அழகிய கசரயின் கண்ணதாகிய "மதகாசத" என்னும் நகரின்கண் 

உள்ள அழகிய தைாசலகசளயுசடய, "திருவஞ்சைக்களம்" என்னும் திருக்தகாயிலில் 

எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சததய, நீ பபண் யாசனக்கு ஆண் யாசன தபால உயிரக்ட்கு 

யாண்டும் உடன் பைல்லும் துசணவனாய் உள்ளாய்; என் தபாலும் மக்கட்கும், பிரமன் 

திருமால் முதலிய ததவரக்ட்கும் தசலவனாய் உள்ளாய்; இவை்சைபயல்லாம் உணரந்்து, 

அடிதயன் உன்சன மைத்தல் ஒழிந்ததன். 

 

போடை் எண் : 10 

எம் தம் அடிகள் இறமயயோர் சபருமோன்  

எனக்கு என்றும் அளிக்கும் மணிமிடை்ைன் 

அந்தண் கடைங்கறர யமை்மயகோறத  

அணியோர் சபோழிை் அஞ்ற க்களத்து அப்பறன 

மந்தம் முழவும் குழலும் இயம்பும்  

வளர ்நோவைர் யகோன் நம்பி ஊரன் ச ோன்ன  

 ந்தம் மிகு தண் தமிழ் மோறைகள் சகோண்டு  

அடிவீழ வை்ைோர் தடுமோை்று இையர. 

 

போடை் விளக்கம்: 

என்தபாலும் அடியவரக்ட்கு முதல்வனும், ததவரக்ட்குத் தசலவனும், எனக்கு 

எஞ்ஞான்றும் அருள்பண்ணும் சிவனும் ஆகிய, அழகிய குளிரந்்த கசரயின் கண்ணதாகிய, 

"மதகாசத" என்னும் நகரின்கண் உள்ள, "திருவஞ்சைக்களம்" என்னும் திருக்தகாயிலில் 

எழுந்தருளியிருக்கின்ை தந்சதசய, மத்தளமும் தவய்ங்குழலும், "மந்தம்" என்னும் அளவாக 

இயம்பப்படுகின்ை, நன்சம வளரக்ின்ை திருநாவலூரில் உள்ளாரக்்குத் தசலவனாகிய 

நம்பியாரூரன் தபாை்றிய இசை நலம் மிக்க, தமிழ்ைப்ைாை்கள் என்னும் மலரக்ளால் இயன்ை 

இம்மாசலகசள வாயிலாகக்பகாண்டு அப்பபருமானது திருவடிகளில் பணிய வல்லவர ்

நிசலயாசம நீங்கப் பபை்று, நிசலதபறுசடயவராவர.்  

 

|| --- திருஅஞ்ற க்களம் திருமுறை பதிகம் முை்றிை்று --- || 
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                                                           அைகு – 2 

                       திருவோ கம் திருஅம்மோறன     20 போடை் 

 

போடை் எண்:1 

ச ங்கண் சநடுமோலும் ச ன்றிடந்துங் கோண்பரிய 

சபோங்கு மைர்ப்போதம் பூதைத்யத யபோந்தருளி 

எங்கள் பிைப்பறுத்திட் சடந்தரமும் ஆட்சகோண்டு 

சதங்கு திரள்ய ோறைத் சதன்னன் சபருந்துறையோன் 

அங்கணண் அந்தணனோய் அறைகூவி வீடருளும் 

அங்கருறண வோரக்ழயை போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

  

விளக்கம் : ‘தரம்’ என்பது, அதசன உசடயவசரக் குறித்தது. பதன்னன் - பதன்னாடு 

உசடயவன் என்றும் கூைலாம். கண்ணுக்கு அழகாவது இரக்கம். ‘கண்தணாட்டம்’ என்பார ்

திருவள்ளுவர.் இசைவன் உயிரக்ளுக்குக் சகம்மாறு கருதாது அருளுகின்ைானாதலின், 

‘அங்கணன்’ என்ைார.் திருப்பபருந்துசையில் அடிகசள ஆட்பகாண்டருளிய தகாலம் 

அந்தண வடிவமாதலின், ‘அந்தணனாய்’ என்ைார.்   

 

போடை் எண்: 2 

போரோர் விசும்புள்ளோர் போதோளத் தோர்புைத்தோர் 

ஆரோலுங் கோண்டை் கரியோன் எமக்சகளிய 

யபரோளன் சதன்னன் சபருந்துறையோன் பி ய் ை்றி 

வோரோ வழியருளி வந்சதன் உளம்புகுந்த 

ஆரோ அமுதோய் அறைகடை்வோய் மீன்விசிறும் 

யபரோற  வோரியறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : பைன்ை திருப்பாட்டில் திருமாலால் இசைவசனக் காண முடியவில்சல 

என்ைார.் இங்கு யாராலும் காண முடியவில்சல என்பார,் ‘பாரார ் விசும்புள்ளார ்

பாதாளத்தார ் புைத்தார ் யாராலும் காண்டை்கு அரியான்’ என்ைார.் தன் முசனப்பினால் 

காண முயன்ைசமயால் அவரக்ளுக்குக் காண முடியவில்சல; ஆயினும், அன்பராகிய 

எமக்கு எளிதில் கிசடத்தான் என்பார,் ‘எமக்கு எளிய தபராளன்’ என்ைார.் இசைவன் தம் 

மனத்திசட மன்னி இனிய சுசவப் பபாருளாய் உள்ளான் என்பார,் ‘வந்பதம் உளம்புகுந்த 

ஆரா அமுதாய்’ என்ைார.் அசலகடல்வாய் மீன் விசிறிய வரலாறு கீரத்்தித் திருவகவலில் 

‘தகதவடராகிக் பகளிைது படுத்தும்’ என்ைதை்குள்ள உசரயிை் காண்க. ‘தபராசை’ என்ைதில், 

‘ஆசை’ என்பது இன்பத்சதக் குளித்தது. இதனோை், இறைவன் யதவரக்்கு அரியவனோய், 

அடியோரக்்கு எளியவன் ஆகின்ைோன் என்பது கூைப்பட்டது. 
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போடை் எண்:3 

இந்திரனும் மோையனும் ஏயனோரும் வோயனோரும் 

அந்தரயம நிை்க  ்சிவன் அவனி வந்தருளி 

எந்தரமும் ஆட்சகோண்டு யதோட்சகோண்ட நீை்ைனோய்  ்

சிந்தறனறய வந்துருக்கும் சீரோர் சபருந்துறையோன் 

பந்தம் பரியப் பரியமை்சகோண் டோன்தந்த 

அந்தமிைோ ஆனந்தம் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : ஏதனாரும் என்ைது, பதிபனண்கணங்களுள் ததவர ்தவிர ்மை்சையவரக்சள. 

இசைவனது திருதமனியிதல பால் பவண்ணீறு அணிதகாலம் மனத்சத உருக்கை ்

பைய்யுமாதலின் ‘ததாட்பகாண்ட நீை்ைனாய்ை ் சிந்தசனசய வந்துருக்கும்’ என்ைார.் 

‘பவளம்தபால் தமனியில் பால் பவண்ணீறு’ காண மனிதப் பிைவியும் தவண்டுவதத என்ைார ்

திருநாவுக்கரைரும். நரிசயப் பரியாக்கி வந்த வரலாறு கீரத்்தித் திருவகவலில் கூைப்பட்டது. 

இதனோை், இறைவன் எளிறமயோய் வந்து அருள் ச ய்வது மண்ணுைகிை்தோன் என்பது 

கூைப்பட்டது. 

 போடை் எண்: 4 

வோன்வந்த யதவரக்ளும் மோையயனோ டிந்திரனும் 

கோனின்று வை்றியும் புை்சைழுந்துங் கோண்பரிய 

தோன்வந்து நோயயறனத் தோய்யபோை் தறையளித்திட் 

டூன்வந் துயரோமங்கள் உள்யள உயிர்ப்சபய்து 

யதன்வந் தமுதின் சதளிவின் ஒளிவந்த 

வோன்வந்த வோரக்ழயை போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : ஊண் உைக்கமின்றித் தவம் புரிவசத, ‘கானின்று வை்றியும்’ என்பதனாலும் 

தம்சம மைந்து தவம் புரிதசலப் ‘புை்பைழுந்தும்’ என்பதனாலும் உணரத்்தினார.் மயிர ்

சிலிரத்்தலும் பநட்டுயிரப்்பு எய்தலும் இன்ப மிகுதியில் ததான்றுவன. திருக்காளத்தி 

மசலயில் கண்ணப்பர ் ஏகநாயகசரக் கண்டதபாது பபருமூைச்ு உண்டாக 

மயிரக்்கால்பதாறும் புளகாங்கிதம் அசடய நின்ைசதை ்தைக்கிழார ்சுவாமிகள்,‘’சநடிதுயபோ 

துயிரத்்து நின்று நிறைந்சதழு மயிரக்்கோை் யதோறும்வடிசவைோம் புளகம் சபோங்க’’ 

நின்ைார ்எனக் கூறியசத ஒப்பிட்டுக்பகாள்க.       ‘ததன்வந்து அமுதின் பதளிவின் ஒளிவந்த 

வான்வந்த’ என்பன நண்ட கழலின் பபருசமசயக் காட்ட வந்தன. ததன் தபாலும் 

இனிசமயும், அமுதின் பதளிவு தபாலும் நன்சமயும், ஒளி தபாலும் பிரகாைத்சதயும், வானம் 

தபாலும் தமன்சமயும் தர வல்லது திருவடி என்பது குறிப்பு. இதனோை், இறையனுபவம் 

கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 5 

கை்ைோ மனத்துக் கறடப்பட்ட நோயயறன 

வை்ைோளன் சதன்னன் சபருந்துறையோன் பி ய் ை்றிக் 

கை்றைப் பிற ந்து கனியோக்கித் தன்கருறண 

சவள்ளத் தழுத்தி விறனகடிந்த யவதியறனத் 
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திை்றை நகர்புக்கு  ்சிை்ைம் பைமன்னும் 

ஒை்றை விறடயோறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : இசைவன் திருவடிசய அசடயும் முசைசய அறிந்திதலன் என்பார,் ‘கல்லா 

மனத்துக் கசடப்பட்ட நாதயன்’ என்ைார.் ‘கல் ஆம் மனம்’ என்று பிரித்தலும் ஆம். 

திருப்பபருந்துசைப் பபருமான் ‘கல்சலப் பிசைந்து கனியாக்கும்’ திைமுசடயானாதலின், 

‘வல்லாளன்’ என்ைார.் தம்சமத் திருப்பபருந் துசையில் ஆட்பகாண்ட பபருமான் 

தில்சலயில் இருக்கக் கண்டசமயால், ‘தில்சல நகர ்புக்குை ்சிை்ைம்பலம் மன்னும் ஒல்சல 

விசடயாசன’ என்ைார.் இஃது அடிகளின் வரலாை்சைப் பை்றிய அகைை்ான்ைாகும். இதனோை், 

இறைவன் வன்றமயோன மனத்றத சமன்றமயோக்கும் ஆை்ைலுறடயவன் என்பது 

கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 6 

யகட்டோயயோ யதோழி கிறிச ய்த வோசைோருவன் 

தீட்டோர் மதிை்புறடசூழ் சதன்னன் சபருந்துறையோன் 

கோட்டோ தனசவை்ைோங் கோட்டி  ்சிவங்கோட்டித் 

தோட்டோ மறரகோட்டித் தன்கருறணத் யதன்கோட்டி 

நோட்டோர் நறகச ய்ய நோம்யமறை வீசடய்த 

ஆட்டோண்சகோண் டோண்டவோ போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : மதில்கள் ஓவியங்கள் நிரம்பப் பபை்றிருத்தலின், ‘தீட்டார ் மதில்’ என்ைார.் 

மசைந்து கிடக்கும் உண்சமப் பபாருள்கசள எல்லாம் முன்தன உணரத்்திப் பின் 

தன்சனதய காட்டினான் என்பார,் ‘காட்டாதன எல்லாங் காட்டிை ்சிவங்காட்டி’ என்ைார.் பின் 

திருவடி மலசரக் காட்டி அதன் பயனாகிய திருவருள் ததசன நுகரவ்ித்தான் என்பார,் 

‘தாள்தாமசர காட்டித் தன் கருசணத் ததன்காட்டி’ என்ைார.் மலரில் ததன் பபாருந்தியுள்ளது 

தபாலத் திருவடியில் அருள் பபாருந்தியுள்ளது என்பது குறிப்பு. ததசன நுகரந்்த வண்டு 

மயங்கியிருத்தல் தபால, அருள் ததசன நுகரந்்த அடிகள் உன்மத்த நிசல 

எய்தியிருந்தசமயால் நாடவர ் பழிக்கின்ைனர ் என்பார,் ‘நாட்டார ் நசக பைய்ய’ என்ைார.் 

அம்மாசன ஆடும் பபண்களில் இசைவன் அருசளப் பபை்ை ஒருத்தி கூறுவது தபால 

அருளிைப்ைய்தலால், ‘தகட்டாதயா ததாழி’ என அருளினார.் இதனோை், இறைவன் 

அடிகளுக்கு அருள் புரிந்தவோறு கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்:  7  

ஓயோயத உள்குவோர் உள்ளிருக்கும் உள்ளோறன  ்

ய யோறன  ்ய வகறனத் சதன்னன் சபருந்துறையின் 

யமயோறன யவதியறன மோதிருக்கும் போதியறன 

நோயோன நந்தம்றம ஆட்சகோண்ட நோயகறனத் 

தோயோன தத்துவத்றதத் தோயன உையகழும் 

ஆயோன ஆள்வோறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : இசடயைாது நிசனப்பவரது உள்ளத்திதல பவளிப்பட்டுத் ததான்றுபவன் 

ஆதலின், ‘ஓயாதத உள்குவார ்உள்ளிருக்கும் உள்ளாசன’ என்ைார.் திருப்பபருந்துசைசய 

எண்ணியதும் அந்தணக் தகாலம் நிசனவுக்கு வருதலின், ‘பதன்னன் பபருந்துசையில்  
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தமயாசன’ என்ைதும், ‘தவதியசன’ என்ைார.் ‘உலதகழும் ஆயாசன’ என்பது, இசைவன் 

எல்லாப் பபாருள் களிலும் கலந்திருக்கும் தன்சமசயக் குறிப்பது. இதனோை், இறைவனது 

இயை்பு கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 8 

              பண்சுமந்த போடை் பரிசு பறடத்தருளும் 

             சபண்சுமந்த போகத்தன் சபம்மோன் சபருந்துறையோன் 

             விண்சுமந்த கீரத்்தி வியன்மண்ட ைத்தீ ன் 

             கண்சுமந்த சநை்றிக் கடவுள் கலிமதுறர 

             மண்சுமந்து கூலிசகோண் டக்யகோவோை் சமோத்துண்டு 

             புண்சுமந்த சபோன்யமனி போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : பண், இசை வசக. இசைவன் இசைத்தமிழால் பாடுதவாருக்கு மிகுந்த 

திருவருசளத் தருகின்ைான் என்பார,் ‘பண் சுமந்த பாடை் பரிசு பசடத்தருளும் பபண்சுமந்த 

பாகத்தன்’ என்ைார.் ‘பாடை்கு’ என நான்கன் உருபு விரித்துக்பகாள்க. ‘அளப்பில கீதம் 

பைான்னாரக்்கு அடிகள்தாம் அருளுமாதை’ என்ை அப்பர ்திருவாக்சகக் காண்க. இசைவனது 

பபருசமசயக் கூைவந்த அடிகள், ‘விண் சுமந்த கீரத்்தி’ என்றும், ‘வியன் மண்டலத்தீைன்’ 

என்றும் வாயாரக் கூறினார.் ஆனால், பாண்டியசனக் கூை வந்தவர ் ‘அக்தகாவால்’ எனை ்

சுட்டியது அவனது சிறுசம கருதிதயயாம். மண் சுமந்த வரலாறு கீரத்்தித் திருவகவலில் 

கூைப்பட்டது. இதனோை், இறைவனது சபருங்கருறண கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 9 

துண்டப் பிறையோன் மறையோன் சபருந்துறையோன் 

சகோண்ட புரிநூைோன் யகோைமோ ஊர்தியோன் 

கண்டம் கரியோன்ச ம் யமனியோன் சவண்ணீை்ைோன் 

அண்டமுத ைோயினோன் அந்தமிைோ ஆனந்தம் 

பண்றடப் பரிய  பழவடியோரக்் கீந்தருளும் 

அண்டம் வியப்புறுமோ போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : துண்டம் - துண்டு. இங்கு ஒை்சைக்கசலசய உணரத்்திை்று. மசையான் - 

மசைசய உசடயான் என்றும் பகாள்ளலாம். இசைவன் தம்பபாருட்டுக் குதிசரதமல் 

வந்தசத, ‘தகாலமா ஊரத்ியான்’ என்பதனால் உணரத்்தினார.் அருளுசடயான் என்பசதக் 

‘கண்டம் கருசம’ காட்டிை்று. இசைவன் பதான்றுபதாட்டு இன்றுவசர அடியாரக்்கு அருள் 

பைய்துவரும் முசைதய பண்சடப் பரிைாம். இதனோை், இறைவன் தன் அடியோரக்ளுக்கு 

அந்தமிை் இன்பத்றத அருளுதை் கூைப்பட்டது. 
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போடை் எண்: 10 

              விண்ணோளுந் யதவரக்்கு யமைோய யவதியறன 

              மண்ணோளும் மன்னவரக்்கு மோண்போகி நின்ைோறனத் 

              தண்ணோர் தமிழளிக்குந் தண்போண்டி நோட்டோறனப் 

             சபண்ணோளும் போகறனப் யபணு சபருந்துறையிை்      

கண்ணோர் கழை்கோட்டி நோயயறன ஆட்சகோண்ட 

 அண்ணோ மறையோறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : தமிழ், இனிசமயுசடயதாதலின், ‘தண்ணார ் தமிழ்’ என்ைார.் பாண்டிநாடு 

பைழுசமயுசடயதாதலின், ‘தண் பாண்டிநாடு’ என்ைார.் தண்பாண்டி நாட்சட ஆண்டது: 

உமாததவி மதுசரயில் பாண்டியனுக்கு மகளாய்த் திரு அவதாரம் பைய்து, தடாதசக 

என்னும் பபயருடன் அரைாட்சி புரிந்து வந்தாள்; அப்பபாழுது திக்கு விஜயம் பைய்ய வடக்கு 

தநாக்கிப் புைப்பட்டாள்; கயிசலக்கு வந்து இசைவசனக் கண்டாள்; காணலும், தனக்கிருந்த 

மூன்று தனங்களில் ஒன்று மசையதவ, இவதர தன் நாயகர ் என உணரந்்து, நாணங் 

பகாண்டு மதுசரக்குத் திரும்பினாள். இசைவனும் மதுசரக்கு வந்து, அவசள மணந்து, 

தைாமசுந்தர பாண்டியனாய்ை ் பைங்தகாதலாைச்ினான் (திருவிசளயாடை் புராணம்). 

இவ்வாறு அரைனாய் இருந்து ஆட்சி பைய்து காட்டிய பையசலக் கருதிதய, முன்பு, 

‘மண்ணாளும் மன்னவரக்்கு மாண்பாகி நின்ைாசன’ என்ைார.் இதனோை், இறைவனது 

சபருறம கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 11 

ச ப்போர் முறைபங்கன் சதன்னன் சபருந்துறையோன் 

தப்போயம தோளறடந்தோர் சநஞ்சுருக்குந் தன்றமயினோன் 

அப்போண்டி நோட்றட  ்சிவயைோகம் ஆக்குவித்த 

அப்போர்  றடயப்பன் ஆனந்த வோரக்ழயை 

ஒப்போக ஒப்புவித்த உள்ளத்தோர் உள்ளிருக்கும் 

அப்போறைக் கப்போறைப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : நாள்ததாறும் நியமமாக இசைவசன நிசனத்துத் பதாண்டு பைய்ததல 

பமய்யடியாரக்ள் இயல்பாதலின், அவரக்ளது பநஞ்சிசன அன்பினால் உருகை ்

பைய்கின்ைவன் இசைவன் என்பார,் ‘தப்பாதம தாள் அசடந்தார ் பநஞ்சுருக்கும் 

தன்சமயினான்’, என்ைார.் ‘நிசனந்துருகும் அடியாசர சநய சவத்தார’் என்பது, அப்பர ்

திருவாக்கு. இசைவன் பாண்டி நாட்சடை ் சிவதலாகம் ஆக்கியது, ததவரக்ள் யாவரும் 

குதிசர வீரராய்ை ்சூழ, தான் குதிசரதமல், பாண்டியன் முதல் யாவரும் காண மதுசரயில் 

வந்து திருவிசளயாடல் பைய்தது. வரகுணனுக்குை ் சிவதலாகம் காட்டிய 

திருவிசளயாடசலக் குறித்ததாகவும் பகாள்ளலாம். இசைவன் கழை்தக ஒப்பாக 

ஒப்புவித்தலாவது, தம்சமதய அசடக்கலமாகக் பகாடுத்துத் தம் பையல் இன்றி இருத்தல். 

அங்ஙனமுள்ள அடியாரக்ளது பநஞ்ைத்தில் இசைவன் விரும்பி இருப்பான் என்ைார.் ‘ஒப்பாக 

ஒப்புவித்த உள்ளத்தார ்உள்ளிருக்கும்’ என்ைார.் இவ்வுலகத்சததயயன்றி இதை்கு தமல்  
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உள்ள அண்டங்கள் பலவை்சையும் கடந்தவன் இசைவன் ஆதலின், ‘அப்பாசலக் 

கப்பாசல’ என்ைார.் இதனோை், இறைவன், சமய்யடியோரக்ளிடத்து விரும்பி இருப்பவன் 

என்பது கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 12 

றமப்சபோலியுங் கண்ணியகள் மோையயனோ டிந்திரனும் 

எப்பிைவி யுந்யதட என்றனயுந்தன் இன்னருளோை் 

இப்பிைவி ஆட்சகோண் டினிப்பிைவோ யமகோத்து 

சமய்ப்சபோருட்கண் யதோை்ைமோய் சமய்யய நிறையபைோய் 

எப்சபோருட்குந் தோயனயோய் யோறவக்கும் வீடோகும் 

அப்சபோருளோம் நம்சிவறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : பபாருளல்லவை்சைப் பபாருபளன்று உணரும் மருள் நீங்கி பமய்ப்பபாருசள 

உணரவ்ாரது பமய்யறிவிதல விளங்கித் ததான்றுவான் இசைவனாதலின், ‘பமய்பபாருட்கண் 

ததாை்ைமாய்’ என்ைார.் பிை பபாருள்களில் பமய்த்தன்சம நிசலயில்லாது நீங்கப் 

பபாய்த்தன்சமதய நிசல பபறும்; இசைவனிடத்தில் அவ்வாைன்றி பமய்த்தன்சம ஒன்தை 

நிசல பபறும் ஆதலின், ‘பமய்தய நிசலதபைாய்’ என்ைார.் ைடமும் சித்துமாகிய எல்லாப் 

பபாருள்களுக்கும் ஆதாரமாய் நின்று காத்தலின், ‘எப்பபாருட்கும் தாதனயாய்’ என்ைார.் 

உயிருள் பபாருளுக்கும் உயிரில் பபாருளுக்கும் முடிவாய இடம் இசைவதனயாதலின், 

‘யாசவக்கும் வீடாகும்’ என்ைார.் இதனோை், இறைவனது சமய்த்தன்றம கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 13 

றகயோர் வறளசிைம்பக் கோதோர் குறழயோட 

றமயோர் குழை்புரளத் யதன்போய வண்சடோலிப்ப  ்

ச ய்யோறன சவண்ணீ ைணிந்தோறன  ்ய ர்ந்தறியோக் 

றகயோறன எங்குஞ் ச றிந்தோறன அன்பரக்்கு 

சமய்யோறன அை்ைோதோரக்் கை்ைோத யவதியறன 

ஐயோ ைமர்ந்தோறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : வசள அசைதலும் குசழ ஆடுதலும் கூந்தல் புரளுதலும் அம்மாசன 

ஆடுவதால் உண்டாகும். கூந்தல் புரளுதலால் மலர ் விரிதலும், மலர ் விரிதலால் ததன் 

பாய்தலும், ததன் பாய்தலால் வண்டு ஒலித்தலும் இயல்தபயாம். இசவ, காரணகாரியமாய் 

அசமந்துள்ளன. ‘தைரந்்தறியாக் சகயான்’ என்ைதை்கும் பிைசரத் பதாழுதறியாத 

சகசயயுசடயவன் என்றும் பபாருள் கூறுவர.் இதனோை், இறைவன், தன் அன்பரக்்யக 

சமய்யன் என்பது கூைப்பட்டது. 
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போடை் எண்: 14 

ஆறனயோய்க் கீடமோய் மோனுடரோய்த் யதவரோய் 

ஏறனயப் பிைவோய்ப் பிைந்திைந் சதய்த்யதறன 

ஊறனயும் நின்றுருக்கி என்விறனறய ஓட்டுகந்து 

யதறனயும் போறையுங் கன்னறையும் ஒத்தினிய 

யகோனவன்யபோை் வந்சதன்றனத் தன்சதோழும்பிை் சகோண்டருளும் 

வோனவன் பூங்கழயை போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : ‘ஏசனப் பிைவாய்’ மரம் பைடி பகாடி முதலியவை்சை. ‘புல்லாகிப் பூடாய்’ 

எனை ்சிவபுராணத்துள் கூறியசத நிசனவு பகாள்க. ‘பிைவியாய்’ என்பது, ‘பிைவாய்’ எனக் 

குசைந்து நின்ைது. ஓட்டு - முதல்நிசலத் பதாழிை்பபயர;் ஓட்டுதசலக் குறிக்கும். இசை 

அனுபவம் இன்பம் தர வல்லது என்பது, ‘ததசனயும் பாசலயும் கன்னசலயும் ஒத்து’ 

என்பதால் புலனாகிைது. இதனோை், இறைவயன விறனறய நீக்கி இன்பந்தர வை்ைோன் 

என்பது கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 15 

 ந்திரறனத் யதய்த்தருளித் தக்கன்தன் யவள்வியினிை் 

இந்திரறனத் யதோள்சநரித்திட் சட  ்ன் தறையரிந் 

தந்தரயம ச ை்லும் அைரக்தியரோன் பை்தகரத்்து  ்

சிந்தித் திற திற யய யதவரக்றள ஓட்டுகந்த 

ச ந்தோர்ப் சபோழிை்புறடசூழ் சதன்னன் சபருந்துறையோன் 

மந்தோர மோறையய போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : ைந்திரசனத் ததய்த்தது முதலியசவ, தக்கன் தவள்வியிை் பைய்யப்பட்டன. 

யாகத்சத நடத்தியவன் தக்கன்; யாகத்தின் அதிததவசத எைை்ன். ‘தக்கசனயும் 

எைை்சனயும் தசலயறுத்து’ என்று திருைை்ாழலிலும் அடிகள் பின்னரக்் கூறுவர.் தக்கன் 

தவள்வி பைய்தது : தக்கன் தவம் பைய்து, உசமசய மகளாகப் பபை்றுை ்சிவபிரானுக்குக் 

பகாடுத்துப் பின்பு பைருக்கினால், அப்பபருமாசன இகழ்ந்து ஒரு தவள்வி இயை்றினான்; 

அதை்கு அவசரத் தவிரப் பிை ததவரக்சள அசழத்தான்; தாட்ைாயணியாகிய தன் 

மகசளயும் அசழத்தானில்சல; எனினும், தந்சத பைய்யும் தவள்விக்குப் தபாக தவண்டும் 

என்று வந்த ததவிசய அலட்சியம் பைய்தான். சிவபிரான் பவகுண்டு வீரபத்திரசர ஏவி, 

ைந்திரன் முதலிய ததவரக்சள ஒறுத்து, தக்கனது தசலசயக் பகாய்வித்தான். தக்கன் 

பைய்த மா தவள்வி தீசமயாய் முடிந்தது .இதனோை், இறைவனது மைக்கருறண 

கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 16 

ஊனோய் உயிரோய் உணர்வோய்என் னுட்கைந்து 

யதனோய் அமுதமுமோய்த் தீங்கரும்பின் கட்டியுமோய் 

வோயனோ ரறியோ வழிசயமக்குத் தந்தருளுந் 

யதனோர் மைரக்்சகோன்றை  ்ய வகனோர் சீசரோளிய ர் 

ஆனோ அறிவோய் அளவிைந்த பை்லுயிரக்்குங் 

யகோனோகி நின்ைவோ கூறுதுங்கோண் அம்மோனோய். 
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விளக்கம் : உடல் கலப்பு உயிரக்் கலப்பு உணரவ்ுக் கலப்பு என்று இசைவன் கலப்பு 

மூவசக. ஒன்றுக்பகான்று நுட்பமாம். திருநாவுக்கரைரும் இம்மூவசகக் கலப்பிசன, 

‘ஊனாகி உயிராகி அதனுள் நின்ை உணரவ்ாகி’ என்று திருவாசனக்காத் 

திருத்தாண்டகத்தில் கூறுகிைார.் அடிகளுக்கு ஊன் உயிர ்உணரவ்ு ஆகியவை்றுள் கலந்து 

இனித்த பபருமான், பிை உயிரக்்கும் தசலவனாகி நின்ைான் என்பர,் ‘அளவிைந்த 

பல்லுயிரக்்கும் தகானாகி நின்ைவா’ என்ைார.் திருநாவுக்கரைரும், ‘பிை அசனத்தும் 

நீதயயாய் நின்ைாய்’ என்ைார.் இதனோை், இறைவன் எை்ைோ உயிரக்்கும் தறைவனோய் 

நின்ை திைம் கூைப்பட்டது. 

போடை் எண்: 17 

சூடுயவன் பூங்சகோன்றை  ்சூடி  ்சிவன்திரள்யதோள் 

கூடுயவன் கூடி முயங்கி மயங்கிநின் 

றூடுயவன் ச வ்வோய்க் குருகுயவன் உள்ளுருகித் 

யதடுயவன் யதடி  ்சிவன்கழயை சிந்திப்யபன் 

வோடுயவன் யபரத்்தும் மைர்யவன் அனயைந்தி 

ஆடுவோன் ய வடியய போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : தவட்சக மிகுந்த தசலவி தன் ததாழியரக்ளுக்கு இவ்வாறு கூறினாள் என்க. 

பகான்சை மாசல இசைவனது அசடயாள மாசலயாதலின், அதசனை ் ‘சூடுதவன்’ என்றும், 

ஊடுதல் இன்பத்சத மிகுவிக்குமாதலின், ‘ஊடுதவன்’ என்றும் கூறினாள். மனம் உருகித் 

ததடிை ் சிந்தித்து வாடி இருத்தல் இசைவசன அசடதை்குரிய வழியாம். மலரத்ல் 

இவ்விடத்துக் களித்தலுக்காயிை்று. இதனோை், இறைவனது இன்பம் சபை விறழவோரது 

நிறை கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 18 

கிளிவந்த சமன்சமோழியோள் யகழ்கிளரும் போதியறன 

சவளிவந்த மோையனுங் கோண்பரிய வித்தகறனத் 

சதளிவந்த யதைறை  ்சீரோர் சபருந்துறையிை் 

எளிவந் திருந்திரங்கி எண்ணரிய இன்னருளோை் 

ஒளிவந்சதன் உள்ளத்தி னுள்யள ஒளிதிகழ 

அளிவந்த அந்தணணறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : கிளி வந்த என்ைதில் ‘வந்த’ உவம உருவு; கிளி தபான்ை பமாழி என்ை 

பபாருளில் வந்தது. உள்தள ததட தவண்டிய பபருமாசன பவளிதய ததடினாரக்ளாதலின், 

‘பவளி வந்த மாலயனும்’ என்ைார.் ஆனால், அடியாரக்ள் சித்தத்சதை ் சிவன்பாதல 

சவத்திருப்பாராதலின் அங்தக தித்தித்திருப்பான் என்பார,் ‘பதளிவந்த ததைசல’ என்ைார.் 

ஞானமுசடயவதன ஞானத்சத நல்க முடியுமாதலின், ‘ஒளியாய் வந்து ஒளி திகழை ்

பைய்தான்’ என்ைார.் இதனோை், இறைவன் ஞோனத்றதத் தருபவன் என்பது கூைப்பட்டது. 
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போடை் எண்: 19 

முன்னோறன மூவரக்்கும் முை்றுமோய் முை்றுக்கும் 

பின்னோறனப் பிஞ்ஞகறனப் யபணு சபருந்துறையின் 

மன்னோறன வோனவறன மோதியோலும் போதியறனத் 

சதன்னோறனக் கோவோனறத் சதன்போண்டி நோட்டோறன 

என்னோறன என்னப்பன் என்போரக்ட் கின்னமுறத 

அன்னோறன அம்மோறனப் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : அயன் அரி அரன் என்பார ் மூவர ் ஆவர;் முை்றுமாய் என்ைது, எல்லாப் 

பபாருள்களிலும் கலந்திருக்கும் தன்சமசயக் குறிப்பது. பிஞ்ஞகன் என்ைது, பிசை ைசட 

முதலிய ைசடக்தகாலத்சத. திருஆசனக்கா என்ை ஊர ் திருைச்ிராப்பள்ளிக்கு 

அருகிலுள்ளது. இதனோை், இறைவன் அன்பரக்ட்கு இன்னமுதோய் இருப்போன் என்பது 

கூைப்பட்டது. 

 

போடை் எண்: 20 

சபை்றி பிைரக்்கரிய சபம்மோன் சபருந்துறையோன் 

சகோை்ைக் குதிறரயின்யமை் வந்தருளித் தன்னடியோர் 

குை்ைங்கள் நீக்கிக் குணங்சகோண்டு யகோதோட்டி  ்

சுை்றிய சுை்ைத் சதோடர்வறுப்போன் சதோை்புகயழ 

பை்றிஇப் போ த்றதப் பை்ைைநோம் பை்றுவோன் 

பை்றியயப ரோனந்தம் போடுதுங்கோண் அம்மோனோய். 

விளக்கம் : இன்ன தன்சமயன் என்று அறியபவாண்ணாத ததவனாதலின், ‘பபை்றி 

பிைரக்்கரிய பபம்மான்’ என்ைார.் ‘இப்படியன் இந்நிைத்தன் இவ்வண்ணத்தன் இவன் 

இசைவன் என்பைழுதிக் காட்படாணாதத’ என்ை திருநாவுக்கரைர ் வாக்சகயும் காண்க. 

குதிசரயின்தமல் எழுந்தருளி வந்து அடிகளுக்கும் பாண்டியனுக்கும் அருள் பைய்த வரலாறு 

முன்னரக்் கூைப்பட்டது. இசைவனது பை்சைப் பை்றினால்தான் உலகப்பை்றுகள் 

நீங்குமாதலின், ‘பதாடரவ்றுப்பான் பதால்புகதழ பை்றியிப் பாைத்சதப் பை்ைை’ என்ைார.் 

‘பை்றுக பை்ைை்ைான் பை்றிசன அப்பை்சைப் பை்றுக பை்று விடை்கு’ என்ை நாயனார ்

வாக்சகயும் காண்க. பாைம் அை்ை பின்பு இசைவனிடத் திலிருந்து நீங்காதிருக்கை ்பைய்வது 

அவனது திருவடி இன்பம் என்பார.் ‘நாம் பை்றுவான் பை்றிய தபரானந்தம்’ என்ைார.் 

இதனோை், போ ப்பை்று அை்ைவரக்்யக இறைவன் இன்பம் உண்டோகும் என்பது 

கூைப்பட்டது. 

 
------------***************----------------*************------------------*****************------------ 
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                                                 அைகு - 3 

 
                     I) சபரியோழ்வோர ்திருசமோழி ஐந்தோம்பத்து 

 

ஆழ்வார ் தன்னுசடய தாழ்ைச்ிசயயும், தூய்சமயில்லாத்தன்சமசயயும், 

எம்பபருமாசனத் தவிர தவபைான்சையும்நிசனக்கத் பதரியாத மன நிசல 

உசடயவராய்இருப்பதாகவும் பதரிவிக்கிைார.் எம்பபருமாசனஎப்பபாழுதும் நிசனத்து, 

மனமுருகிப் பிராரத்்தித்து,அவன் நாமங்கசள துதித்துப் தபாை்றி வந்தால் நாமும்,அவன் 

அருளால், நாரயணனின் தலாகமான ஸ்ரீசவகுந்தத்சத 

சீக்கிரதம அசடய முடியும் என்று இப்பாசுரங்களின்மூலம் அருளிை ்பைய்கிைார.் 

 

 போடை் எண்: 1 

வோக்குத் தூய்றம யிைோறமயினோயை மோதவோ  

உன்றன வோய்க்சகோள்ள மோட்யடன் 

நோக்கு நின்றன யை்ைோை் அறியோது 

நோனதஞ்சுவன் என்வ மன்று 

மூரக்்குப் யபசுகின்ைோ னிவசனன்று 

முனி வோயயலும் என் நோவினுக்கு ஆை்யைன் 

கோக்றக வோயிலும் கட்டுறர சகோள்வர் 

கோரணோ  கருளக்சகோடியோயன. 

 

விளக்கம் : என்னுசடய வாக்கு சுத்தமாக இல்லாததினால், மாதவனான உன்சன 

ஸ்ததாத்திரம் பண்ண அருகசத அை்ைவனாய் இருக்கிதைன். என்னுசடய நாக்கு உன்சனத் 

தவிர தவறு ஒருவசரயும் தபசினதில்சல என்ைாலும், அந்த நாக்கு எப்பபாழுதும் என் 

வைமிருக்கப்தபாவதில்சல என்று நிசனத்து அைை்ம் பகாள்கிதைன். இவன் என்சனக் 

குறித்து தபசுவது மூடர ்தபசும் தபைச்ைப்தபாலுள்ளது என்று நீ 

தகாபித்துக்பகாண்டாலும், என் நாக்கு பிதை்றுவசத என்னால் தடுக்க முடியவில்சல. 

கருடனின் பகாடிசய உசடதயாதன! எல்லாவை்றிை்கும் காரணமானவதன! காக்சக வாயில் 

உண்டான பைால்சலயும் நம் முன்தனாரக்ள் நல்ல ைகுனமாக ஏை்றுக் பகாண்டாரக்ள் 

அல்லதவா. அதததபால் என் பைாை்கசளயும் நல்ல பைாை்களாக ஏை்று 

என்சனப் பபாருத்தருள தவணும். 

                                 போடை் எண்: 2 

 ழக்கு நோக்சகோடு புன்கவி ச ோன்யனன் 

 ங்கு  க்கர யமந்து றகயயன. 

பிறழப்ப ரோகிலும் தம்மடியோர் ச ோை் 

சபோறுப்பது சபரியயோர் கடனன்யை 

விழிக்கும் கண்ணியைன் நின்கண் மை்ைை்ைோை் 

யவசைோருவயரோடு என்மனம் பை்ைோது 

உறழக்கு ஓர்புள்ளி மிறகயன்று கண்டோய் 

ஊழி யயழுை குண்டுமிழ்ந்தோயன. 

 

விளக்கம் : ைங்கு ைக்கரம் ஏந்தியிருக்கும் திருக்சககசள உசடயவதன! குை்ைமுசடய 

என்னுசடய நாக்கால் பிசழயான கவிசதகசளை ்பைான்தனன். அடியாரக்ளின் தப்புை ்

பைால்சல பபாருத்துக் பகாள்வது பபரிதயாரக்ளின் கடசமயல்லதவா. ததவரீரின் 

கடாக்ஷத்சதத் தவிர மை்பைான்சை அறிதயன். அததாடில்லாமல், தவபைாருவசர என் மனம்  
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விரும்பாது. பிரளய காலத்தில் ஏழு உலகங்கசளயும் உண்டு வயிை்றில் அடக்கி பின்பு 

உமிழ்ந்து அவை்சை பவளிப்படுத்தினவதன! புள்ளி மானின் உடம்பில் ஒரு புள்ளி கூடினால் 

அது அதை்கு குை்ைமாகாது எனறு நீ அறிவாய்.நீயும் என் குை்ைங்கசள அதத 

கண்தணாட்டத்தில் பாரக்்க தவணும்! 

 

 போடை் எண்: 3 

நன்றம தீறமகள் ஒன்றும் அறியயன் 

நோரணோ என்னும் இத்தறன அை்ைோை் 

புன்றமயோை் உன்றனப் புள்ளுவம் யபசிப் 

புகழ்வோன் அன்று கண்டோய் திருமோயை 

உன்னுமோறு உன்றன ஒன்றும் அறியயன் 

ஓவோயத நயமோ நோரணோ என்பன் 

வன்றம ஆவது உன் யகோயிலிை் வோழும் 

றவட்டணவன் என்னும் வன்றம கண்டோயய 

 

விளக்கம் : நாராயணா என்னும் உன் திருநாமத்சதை ்பைால்வசதத் தவிர தவபைாறு 

நல்லததா, பகட்டததா எனக்குத் பதரியாது. ப்ரதயாஜனத்தில் ஆசை சவத்து உன்சன 

வஞ்ைசனை ்பைாை்களால் புகழுபவன் அல்லன் நான். திருவின் மணாளதன!உன்சன 

நிசனக்கத்தக்க வழிபயான்றும் அறிகிதலன்! ஓயாமல் நதமா நாராயணா என்று பைால்லிக் 

பகாண்டு உன்னுசடய தகாயிலில் சவஷ்ணவனாக வாழ்வதத எனக்கு ஒரு பலம் எனத ்

பதரிந்துபகாள்! 

 

 போடை்எண்: 4 

சநடுறமயோை் உையகழும் அளந்தோய் 

நின்மைோ சநடியோய் அடியயறனக் 

குடிறம சகோள்வதை்கு ஐயுை யவண்டோ 

கூறை ய ோறு இறவ யவண்டுவதிை்றை 

அடிறம என்னும் அக் யகோயின்றமயோயை 

அங்கங்யக அறவ யபோதரும் கண்டோய் 

சகோடுறமக் கஞ் றனக் சகோன்று நின் தோறத 

யகோத்த வன் தறள யகோள் விடுத்தோயன 

 

விளக்கம் :  நீண்டு வளரந்்து, ஏழுலகங்கசளயும் அளந்தவதன! தூய்சமயானவதன! 

என்சன உனக்கு அடிசம படுத்திக் பகாள்வதை்கு ைந்ததகிக்க தவண்டாம்! தங்குவதை்கு 

கூசையும், உண்ணுவதை்கு தைாை்சையும் நான் உன்னிடம் தகாரவில்சல! உனக்கு அடிசம 

பைய்வதினாதலதய அசவகள் தானாகதவவந்தசடயும் என்று பதரிந்துபகாள்! பகாடிய 

அரக்கன் கம்ைசனக் பகான்ைவதன! உன்னுசடய தகப்பனாரான வஸூததவருசடய 

காலிதல பூட்டியிருந்த வலிய விலங்கின் பூட்சட உசடத்தவதன! 

                                       போடை் எண்: 5 

யதோட்டம் இை்ைவள் ஆத் சதோழு ஓறட 

துடறவயும் கிணறும் இறவ எை்ைோம் 

வோட்டம் இன்றி உன் சபோன்னடிக் கீயழ 

வறளப்பு-அகம் வகுத்துக்சகோண்டு இருந்யதன் 

நோட்டு மோனிடத்யதோடு எனக்கு அரிது 

ந ச்ுவோர் பைர் யகழை் ஒன்று ஆகிக் 
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யகோட்டு மண் சகோண்ட சகோள்றகயினோயன 

குஞ் ரம் விழக் சகோம்பு ஒசித்தோயன 

 

விளக்கம் : ததாட்டம், மசனவி, பசுக்கள், மாட்டு பகாட்டசக, குளம், நல்ல விசள பூமி, 

கிணறு இசவ அசனத்சதயும் ஒரு குசையுமில்லாமல் உன்னுசடய அழகிய 

திருவடியிதலதயஅசமயப் பபை்றிருக்கக் கண்தடன்! பல தபர ்விரும்பினாலும், என்னால் 

ஊரில் வாழும் மனிதரக்தளாடு ைகவாஸம் பைய்வது கடினம். நிகரில்லாத வராக ரூபத்சத 

பகாண்டு,தன்னுசடய தகார தந்தத்தால் பூமிசய உயர எடுத்தருளின ஸ்வபாவத்சத 

உசடயவதன! குவசலயாபீடம் என்ை மத யாசனயின் பகாம்சப முறித்து அசதக் 

பகான்ைவதன! 

                                   போடை் எண்: 6 

கண்ணோ நோன்முகறனப் பறடத்தோயன 

கோரணோ கரியோய் அடியயன் நோன் 

உண்ணோ நோள் பசி ஆவது ஒன்று இை்றை 

ஓவோயத நயமோ நோரணோ என்று 

எண்ணோ நோளும் இருக்கு எசு  ் ோம 

யவத நோள்மைர் சகோண்டு உன் போதம் 

நண்ணோ நோள் அறவ தத்துறுமோகிை் 

அன்று எனக்கு அறவ பட்டினி நோயள 

 

விளக்கம் : கண்ணதன! ப்ரம்மாசவப் பசடத்தவதன! அசனத்துக்கும் 

காரணமாயிருப்பவதன! கருதமகம் தபாலிருப்பவதன! உன்னுசடய அடிசமயான நான் 

ைாப்பிடாமல் இருந்த நாளில் பசி ஏை்பட்டதில்சல. ஆனால், இசடவிடாமல் நதமா 

நாராயணா என்று நிசனக்காத நாளும், ரிக், யஜுஸ், ைாம தவதங்கசளை ்பைால்லி, 

அப்தபாது மலரந்்த பூக்களால் உன் திருவடிகசள அரை்ச்ிக்காத நாளும் நான் ைாப்பிடாத 

நாளாகக் கருதுதவன். அசவ தட்டுப் பட்டால், அந்த நாட்கதள எனக்கு பட்டினி நாட்களாகும். 

                            போடை் எண்: 7 

சவள்றள சவள்ளத்தின் யமை் ஒரு போம்றப 

சமத்றதயோக விரித்து அதன் யமயை 

கள்ள நித்திறர சகோள்கின்ை மோரக்்கம் 

கோணைோங்சகோை் என்று ஆற யினோயை 

உள்ளம் ய ோர உகந்து எதிர் விம்மி 

உயரோம கூபங்களோய்க் கண்ண நீரக்ள் 

துள்ளம் ய ோரத் துயிை் அறண சகோள்யளன் 

ச ோை்ைோய் யோன் உன்றனத் தத்துறுமோயை 

 

விளக்கம் : பவண்சம நிைத்துடன் விளங்கும் திருப்பாை்கடலில் ஒரு பாம்சபப் 

படுக்சகயாக விரித்து அதன் தமல் தயாக நித்திசரயில் படுத்திருக்கும் உன்சனப் பாரக்்க 

ஆவலாய் மனமுருகி, பநகிழ்ந்து, பமய் சிலிரத்்து, கண்கள் நீர ்மல்க படுக்சகயில் 

தூக்கமின்றி தவித்ததன். நான் உன்சன அசடயும் வழிசய நீதய திருவாய் 

மலரந்்தருள பிராரத்்திக்கிதைன். 
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போடை் எண்: 8 

வண்ணமோை்வறரயயகுறடயோக 

மோரிகோத்தவயன. மதுசூதோ. 

கண்ணயன. கரியகோள்விடுத்தோயன. 

கோரணோ. களிைட்டபிரோயன. 

எண்ணுவோரிடறரக்கறளவோயன. 

ஏத்தரும்சபருங்கீரத்்தியினோயன. 

நண்ணிநோன்உன்றனநோள்சதோறும்ஏத்தும் 

நன்றமயயஅருள்ச ய்எம்பிரோயன. 

 

விளக்கம் : 

பல வித வண்ணக் கை்கசளக் பகாண்ட பபரிதான தகாவரத்்தன மசலசய குசடயாக 

எடுத்து மசழயினின்றும் பசுக்கசளயும், இசடயரக்சளயும் காத்தவதன! மது என்ை 

அரக்கசன அழித்தவதன! கதஜந்த்ராழ்வானின் (யாசனயின்) ஆபத்சத தீரத்்தவதன! 

அசனத்திை்கும் மூல காரணதன! குவசலயாபீடம் என்ை யாசனசய பகான்ைவதன! ஸதா 

காலமும் உன்சனதய எண்ணுபவரக்ளின் துன்பத்சதக் கசளபவதன! அளவிடமுடியாத 

பபரும் கீரத்்திசய உசடயவதன! எம் தசலவதன! நான் உன்சன 

எப்தபாதும் அணுகிப் தபாை்றும் நல்லமனசத எனக்கு தந்தருளப் பிராரத்்திக்கிதைன். 

 
 

 போடை் எண்: 9 

நம்பயன நவின் யைத்த வை்ைோரக்ள் 

நோதயன  நரசிங்க மதோ னோய். 

உம்பர் யகோனுை யகழும் அளந்தோய் 

ஊழியோயினோய் ஆழி முன்யனந்தி 

கம்பமோ கரியகோள் விடுத்தோயன  

கோரணோ  கடறைக் கறடந்தோயன 

எம்பிரோன்  என்றன யோளுறடத் யதயன 

ஏறழயய னிடறரக் கறள யோயய 

 
 

விளக்கம் : நம் நம்பிக்சகக்கு பாத்திரமானவதன! வாயால் அவன் புகழ் பாடுபவரக்ளுக்கு 

நாததன! அன்று நரசிம்மனாக அவதரித்தவதன! வாதனார ்தசலவதன! திரிவிக்கிரமனாக 

எல்லா உலகங்கசளயும் அளந்தவதன! முன்பு, தனது 

திருக்சகயில் திருைை்க்கரத்சத எடுத்துக் பகாண்டு, முதசலயின் வாயில் கால் அகப்பட்டு 

மிகவும் பயத்ததாடு தவித்த யாசனயின் துயர ்தீரத்்தவதன! எல்லாவை்றிை்கும் 

காரணமானவதன! கடசலக் கசடந்தவதன! எனக்குத் தசலவதன! என்சன ஆட்படுத்திக் 

பகாண்டவதன! ததசனப் தபான்ைவதன! ஏசழயான என்னுசடய 

துயசரப் தபாக்கப் பிராரத்்திக்கிதைன்! 

 

                                                     போடை்எண்:10 

கோமரத்ோறதகருதைர்சிங்கம் 

கோணவினியகருங்குழை்குட்டன் 

வோமனன்என்மரகதவண்ணன் 

மோதவன்மதுசூதனன்தன்றன 

ய மநன்கமரும்புதுறவயர்யகோன் 

விட்டுசித்தன்வியந்தமிழ்பத்தும் 
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நோமசமன்றுநவின்றுறரப்போரக்ள் 

நண்ணுவோரஒ்ை்றைநோரணனுையக. 

 

விளக்கம் : 

மன்மதனின் தந்சதயும், தன்சன நிசனக்காதவரக்ளுக்கு சிங்கம் தபான்ைவனும், தன்சன 

அசடய நிசனப்பவரக்ளுக்கு அழகிய கருத்த கூந்தலுசடய சிறுவனாக, வாமன அவதாரம் 

எடுத்தவனும், என்னுசடயவனும், மரகதப் பைச்ை வண்ணம் தபால் வடிவழகுசடயவனும், 

ஸ்ரீயப்பதியுமான மதுசூதனின் விஷயமாக, தக்ஷமமாக இருக்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்வாழ் 

மக்களுக்கு அரைானான, பபரியாழ்வார ்இயை்றிய ஆைை்ரய்மான இப்பத்து தமிழ்ப் 

பாசுரங்கசள, திருநாமமாக நிசனத்துப் படிப்பவரக்ள் சீக்கிரம் நாராயணனின் தலாகமான 

ஸ்ரீசவகுந்தத்சத அசடயப் பபறுவரக்ள். 

 
                                 

 

                             II)ஆண்டோள் நோ ச்ியோர ்திருசமோழி: 

 

 

ஆண்டாள் திருப்பாசவயில் எம்பபருமாசன உபாயமாகக் பகாண்டாள், அவனுக்குை ்

பைய்யும் தன்னலமை்ை பதாண்தட உதபயம் என்று அறிவித்தாள். இந்த நிசனவு இருந்தால் 

எம்பபருமான் தாதன பலசனக் பகாடுப்பான். ஆனால் ஆண்டாள் நாைச்ியாருக்தகா, 

எம்பபருமான் வந்து அவசளக் சகக்பகாண்டு அவள் ஆசைசய நிசைதவை்ைவில்சல. 

எம்பபருமான் மீதிருந்த அளவிைந்த காதலாலும் அவன் தன்சன உடதன வந்து 

சகக்பகாள்ளாததாலும் மிகவும் கலக்கத்சத அசடந்தாள். திருவதயாத்தியில் இருந்த 

பிராட்டி உட்பட எல்தலாரும் பபருமாளான ஸ்ரீராமசனத் தவிர தவபைாரு பதய்வத்சத 

அறியாதவரக்ளாக இருந்தாலும், அந்தப் பபருமாளுக்கு நன்சமசய தவண்டி எல்லா 

ததவசதகசளயும் வணங்கினர.் பபருமாசள தவறு எந்த உருவத்திலும் அனுபவிக்க 

மாட்தடன் என்று கூறிய திருவடியும் (ஹனூமான்) அந்தப் பபருமாளின் நன்சமக்காக 

வாைஸ்பதி என்கிை ததவசதசய வணங்கினாதர. அப்படிதய ஆண்டாள் நாைச்ியாரும் 

காமததவசனத் தன்சன எம்பபருமானுடன் தைரத்்து சவக்கும்படி தவண்டுகிைாள்.  

முதல் பாசுரம்.  

 

 போடை்எண்: 1 

முதல் பாசுரம்.  

இதில் காமசனயும் அவன் தம்பி ைாமசனயும் தான் வணங்கும் க்ரமத்சத விளக்குகிைாள்.

  

றதசயோரு திங்களும் தறர விளக்கித் தண் மண்டைமிடட்ு மோசி முன்னோள் 

ஐயநுண்மணை் சகோண்டு சதருவணிந்து அழகினுக்கு அைங்கரித்து அனங்க யதவோ! 

உய்யவுமோங்சகோயைோ என்று ச ோை்லி உன்றனயும் உம்பிறயயும் சதோழுயதன் 

சவய்யயதோர் தழை் உமிழ்  க்கரக் றக யவங்கடவை்கு என்றன விதிக்கிை்றியய 

 

விளக்கம் : 

சத மாதம் முழுவதும் அவன் வரக்கூடிய இடத்சத பமழுகி குளிரை்ச்ியாய் மண்டல 

ரூபத்தில் இருக்கும் தகாலத்சத இட்டு, மாசி மாதம் முதல் பக்ஷத்தில் (பதிசனந்து நாட்கள்) 

அழகியதான, நுண்ணியதான மணசலக்பகாண்டு அவன் வரக்கூடிய பதருசவ 

அழகாகும்படி அலங்காரம் பைய்து, அவசன தநாக்கி “மன்மததன! நீ என் ஆசைசய 

நிசைதவை்றுவாயா?” என்று பைால்லி, உன்சனயும் உன் தம்பிசயயும் பதாழுததன். 

க்ரூரமான தீப்பபாறிகசளை ் சிந்தக்கூடிய ஒப்பை்ைதான திருவாழிசயத் 

திருக்சகயிதலயுசடய திருதவங்கடமுசடயானுக்கு என்சன ஆட்படுத்ததவண்டும். 
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 போடை்எண்: 2 

சவள்றள நுண்மணை் சகோண்டு சதருவணிந்து சவள்வறரப்பதன் முன்னம் துறை 

படிந்து 

முள்ளுமிை்ைோ  ்சுள்ளி எரிமடுத்து முயன்று உன்றன யநோை்கின்யைன் கோம யதவோ! 

கள்ளவிழ் பூங்கறண சதோடுத்துக் சகோண்டு கடை்வண்ணன் என்பயதோர் யபர் எழுதி 

புள்ளிறன வோய் பிளந்தோன் என்பயதோர் இைக்கினிை் புக என்றன எய்கிை்றியய 

 

இரண்டாம் பாசுரம். 

 தன் தநான்பின் க்ரமத்சத இன்னும் விரிவாக உசரத்து, “எம்பபருமானிடம் என்சனை ்

தைரக்்கதவண்டும்” என்று ப்ராரத்்திக்கிைாள். 

 

விளக்கம் : 

மன்மததன! பவள்சள நிைத்தில் நுண்ணியதாய் இருக்கும் மணல் (தகாலப்பபாடி) 

பகாண்டு அவன் வரும் வீதிசய அலங்கரித்து விடிவதை்கு முன்தன நதிக்கசரக்குை ்பைன்று 

நன்ைாக முழுகி நீராடி, முள் முதலானசவ இல்லாத விைகுை ்சுள்ளிகசள பநருப்பில் தபாட்டு 

உன் விஷயமாக தநான்சப அனுஷ்டிக்கிதைன். ததன் ஒழுகும் புஷ்பங்களாகிை உன் காதல் 

கசணகசளத் பதாடுத்துக் கடல் தபான்ை திருநிைத்சத உசடயவனான எம்பபருமான் 

என்கிை இலக்கில் தபாய் நான் அவசன அசணக்கும்படி நீ என்சனை ்பைலுத்த தவண்டும். 

 

 

 போடை்எண்:3 

மூன்ைாம் பாசுரம்.  

நான் உன்சன நிந்திக்காமல் இருக்க தவண்டும் என்ைால் நீ என்சன 

திருதவங்கடமுசடயானிடத்தில் தைரத்்து விட தவண்டும் என்கிைாள். 

 

மத்தநன் நறுமைர் முருக்கமைர் சகோண்டு முப்யபோதும் உன்னடி வணங்கி 

தத்துவமிலி என்று சநஞ்ச ரிந்து வோ கத்தழித்து உன்றன றவதிடோயம 

சகோத்தைர் பூங்கறண சதோடுத்துக் சகோண்டு யகோவிந்தன் என்பயதோர் யபர் எழுதி 

வித்தகன் யவங்கடவோணன் என்னும் விளக்கினிை் புக என்றன விதிக்கிை்றியய 

 

விளக்கம் : 

ஊமத்சதயின் நல்ல மலரக்சளயும் முருக்க மலரக்சளயும் பகாண்டு மூன்று 

தவசளகளிலும் உன்னுசடய கால்களில் விழுந்து வணங்கி, அதை்குப் பிைகும் என் ஆசை 

நிசைதவைாமல் இருந்தால், “இவன் நமக்கு உதவுகிதைன் என்று பைால்லி அந்த வாக்சக 

மீறியவன்” என்று பநஞ்சில் வருந்தி, வாயாலும் உன்சன நிந்தியாதபடி, பகாத்துக்பகாத்தாக 

மலரக்ின்ை மலரக்்கசணகசளத் பதாடுத்துக்பகாண்டு, தகாவிந்தன் என்று பைால்லப்படும் 

ஒரு திருநாமத்சத உன் பநஞ்சில் எழுதி சவத்துக் பகாண்டு, வியத்தகு தன்சமயனான 

திருதவங்கடமுசடயான் என்று பைால்லப்படும் விளக்கினில் நான் பைன்று தைருமாறு 

என்சன நீ நியமிக்க தவண்டும். 
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போடை்எண்:4 

நான்காம் பாசுரம்.  

இதில் தன்னுசடய வருத்தத்தின் மிகுதிசயத் பதரிவிக்கிைாள். 

சுவரிை் புரோண! நின்  யபர் எழுதி ச்ுைவநை் சகோடிக்களும் துரங்கங்களும் 

கவரிப் பிணோக்களும் கருப்பு விை்லும் கோட்டித் தந்யதன் கன்டோய் கோம யதவோ! 

அவறரப் பிரோயம் சதோடங்கி என்றும் ஆதரித்து எழுந்த என் தடமுறைகள் 

துவறரப் பிரோனுக்யக  ங்கை்பித்துத் சதோழுது றவத்யதன் ஒை்றை விதிக்கிை்றியய 

 

விளக்கம் : 

பசழயவதன! சுவரக்ளில் உன்னுசடய பபயரக்சள எழுதி, சுைா மீன்கள் 

வசரயப்பட்டிருக்கும் பகாடிகசளயும், குதிசரகசளயும், ைாமரங்கசளயுசடய 

பபண்கசளயும், கரும்பு வில்சலயும் உனக்கு ஸமரப்்பித்ததன் பார.் சிறுவயது முதல் 

எப்பபாழுதும் விரும்பிக் கிளரந்்த என்னுசடய பபரிய முசலகள் த்வாரசகக்குத் 

தசலவனான கண்ணனுக்தக என்று நிசனத்துக்பகாண்டு பதாழுதிருந்ததன். விசரவாக நீ 

என்சன அவனுக்கு ஆக்க தவண்டும். 

 
 

 போடை் எண்: 5 

ஐந்தாம் பாசுரம். 

 

 இதில் எம்பபருமான் ஒருவசனத் தவிர தவறு ஒருவனுடன் தன்சன இசணத்துப் தபசினால் 

தான் உயிர ்வாழ மாட்தடன் என்கிைாள். 

 

வோனிறட வோழும் அவ்வோனவரக்்கு மறையவர் யவள்வியிை் வகுத்த அவி 

கோனிறடத் திரிவயதோர் நரி புகுந்து கடப்பதும் யமோப்பதும் ச ய்வசதோப்ப 

ஊனிறட ஆழி  ங்கு உத்தமரக்்சகன்று உன்னித்து எழுந்த என் தடமுறைகள் 

மோனிடவரக்்சகன்று யப ச்ுப்படிை் வோழகிை்யைன் கண்டோய் மன்மதயன! 

 

விளக்கம் : 

மன்மததன! ஸ்வரக்த்தில் வாழும் உயரந்்தவரக்ளான ததவரக்ளுக்காக, தவதம் அறிந்த 

இங்குள்ள ப்ராஹ்மணரக்ள் தங்கள் தவள்வியில் ஸமரப்்பிக்க உண்டாக்கிய ஹவிஸ்சஸ, 

காட்டிதல திரியும் ஒரு நரியானது புகுந்து அத்சத எடுத்துக் பகாள்வதும் முகரந்்து 

பாரப்்பதும் பைய்வதுதபாதல, தன்னுசடய திருதமனியிதல, அதாவது திருக்சககளிதல 

திருவாழிசயயும் திருைை்ங்சகயும் உசடய புருதஷாத்தமனான எம்பபருமானுக்காக 

கிளரந்்பதழுந்த என்னுசடய பபருத்த முசலகள் மனுஷ்யரக்ளுக்கு என்கிை தபைச்ு நாட்டில் 

உண்டானால் நான் உயிர ்வாழமாட்தடன். 

 
 

 போடை்எண்: 6 

ஆைாம் பாசுரம். 

 இதில் பகவாசன அனுபவிக்க முை்படும்தபாது, ஸத்வ குணத்தில் ஊறியவரக்ளுடன் கூடி 

அனுபவிப்பது தபாதல, காம ைாஸ்த்ரத்தில் வல்லவரக்ளுடன் கூடிை ்பைன்று எம்பபருமாசன 

அசடவதை்காகக் காமசன ப்ராத்திக்கிைாள். 

 

உருவுறடயோர் இறளயோரக்ள் நை்ைோர் ஓத்து வை்ைோரக்றளக் சகோண்டு றவகை் 

சதருவிறட எதிர் சகோண்டு பங்குனி நோள் திருந்தயவ யநோை்கின்யைன் கோம யதவோ! 

கருவுறட முகிை்வண்ணன் கோயோவண்ணன் கருவிறள யபோை் வண்ணன் கமை  
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வண்ணத் திருவுறட முகத்தினிை் திருக்கண்களோை் திருந்தயவ யநோக்சகனக்கு அருள் 

கண்டோய் 

 

விளக்கம் : 

மன்மததன! அழகிய வடிவுசடயவரக்ளாய், யுவாக்களாய், நன்னடத்சத 

உள்ளவரக்ளாய் இருக்கும் காம ைாஸ்த்ரத்திதல நிபுணரக்ளாய் இருப்பவரக்சள 

முன்னிட்டுக்பகாண்டு, தினமும் நீ வரும் வீதிகளில் எதிதர பைன்று, பங்குனி மாதத்தில் 

உன்னுசடய உத்ஸவ ஸமயத்தில் உன்சனத் பதளிவுடன் வணங்குகிதைன். நீர ் நிசைந்த 

கறுத்த தமகம் தபான்ை நிைத்சதயும் காயாம்பூ தபான்ை நிைத்சதயும் கருவிசளப்பூ 

தபான்ை ஒளிசயயும், தாமசர மலர ்தபான்ை திருமுகத்தில் உள்ள திருக்கண்களாதல என் 

விஷயத்தில் அவன் கடாக்ஷம் பண்ணும்படி நீ எனக்கு அருள் பைய்ய தவண்டும். 

 
 

    போடை்எண்: 7 

ஏழாம் பாசுரம்.  

இதில் த்ரிவிக்ரமன் எம்பபருமான் என்சனத் தன் சககளால் தீண்டும்படி நீ பைய்ய 

தவண்டும் என்கிைாள். எம்பபருமானுக்தக தன்னுசடய பக்தி இருக்கும் என்பசத 

விளக்குகிைாள். 

 

கோயுறட சநை்சைோடு கரும்பறமத்துக் கட்டி அரிசி அவை் அறமத்து 

வோயுறட மறையவர் மந்திரத்தோை் மன்மதயன! உன்றன வணங்குகின்யைன் 

யத  முன்னளந்தவன் திரிவிக்கிரமன் திருக்றககளோை் என்றனத் தீண்டும் வண்ணம் 

 ோயுறட வயிறும் என் தடமுறையும் தரணியிை் தறைப்புகழ் தரக்கிை்றியய 

 

விளக்கம் : 

மன்மததன! பசுங்காய் பநல் மை்றும் கரும்சபப் பசடத்து அதை்குதமதல 

கருப்பங்கட்டி, அரிசி, அவல் ஆகியவை்சைை ்ைசமத்து, நல்ல ஸ்வரத்சத உசடயவரக்ளாய் 

காம ைாஸ்த்ரத்தில் நிபுணரக்ளானவரக்ளுசடய மந்த்ரத்தாதல நீ என் பிள்சளயாக 

இருந்தாலும் உன்சன வணங்குகின்தைன். மஹாபலியாதல இந்த தலாகங்கள் 

அபஹரிக்கப்பட்ட காலத்திதல எல்லா தலாகங்கசளயும் திருவடியால் அளந்துபகாண்ட 

த்ரிவிக்ரமன் எம்பபருமான், அவனுசடய திருக்சககளாதல என்சனத் தீண்டும்படிப் 

பண்ணி, என்னுசடய ஒளி பசடத்த வயிறும், ம்ருதுவான பருத்த முசலகளும் இவ்வுலகிதல 

நிசலநின்ை புகசழப் பபறும்படி பைய்ய தவண்டும். 

 
 

 போடை்எண்:8 

எட்டாம் பாசுரம். 

 இதில் தன்னுசடய ஸ்வரூபத்துக்குை ் தைரந்்த பையலான எம்பபருமானுசடய 

திருவடிகளுக்குத் பதாண்டு பைய்வசத அருளுமாறு தகட்கிைாள். 

  

மோசுறட உடம்சபோடு தறை உைறி வோய்ப்புரம் சவளுத்சதோரு யபோதுமுண்டு 

யதசுறடத் திைலுறடக் கோம யதவோ! யநோை்கின்ை யநோன்பிறனக் குறிக்சகோள் கண்டோய் 

யபசுவசதோன்று உண்டு இங்கு எம்சபருமோன்! சபண்றமறயத் தறையுறடத்து ஆக்கும் 

வண்ணம் 

யக வ நம்பிறயக் கோை் பிடிப்போள் என்னும் இப்யபறு எனக்கருள்  கண்டோய் 

 

 

 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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விளக்கம் : 

  ஒளிசயயும் ைக்திசயயும் உசடயவனாய் எனக்கு ஸ்வாமியாய் இருக்கும் 

மன்மததன! அழுக்குப்படிந்த உடம்தபாடும் விரித்த கூந்ததலாடும், பவளுத்த 

உதடுகதளாடும், ஒதர தவசள உண்டும் நான் பைய்யும் இந்த தநான்சப எப்தபாதும் 

நிசனவில் சவத்துக்பகாள். இப்தபாது, நான் பைால்லதவண்டுவது ஒன்றுண்டு. என் இருப்பு 

உயரந்்த நிசலசய அசடயும்படி தகசி என்ை அஸுரசனக் பகான்ைவனாய் அதனாதல 

கல்யாண குண பூரத்்தி உள்ளவனுக்கு திருவடி தைசவ பைய்யும் இந்த தபை்சை எனக்கு 

நீதான் பபை்றுத் தர தவண்டும். 

  
 

 போடை்எண்: 9 

ஒன்பதாம் பாசுரம்.  

இதில் தனக்கு அருளாவிட்டால் அவனுக்கு வரும் அநரத்்தத்சதை ்பைால்லுகிைாள். 

 

சதோழுது முப்யபோதும் உன்னடி வணங்கித் தூமைர் தூய்த் சதோழுது ஏத்துகின்யைன் 

பழுதின்றிப் போரக்்கடை் வண்ணனுக்யக பணி ச ய்து வோழப் சபைோவிடிை் நோன் 

அழுதழுது அைமந்து அம்மோ வழங்க ஆை்ைவும் அது உனக்கு உறைக்கும் கண்டோய் 

உழுவயதோர் எருத்திறன நுகங்சகோடு போய்ந்து ஊட்டமின்றித் துரந்தோை் ஒக்குயம 

 

விளக்கம் : 

மூன்று காலங்களிலும் உன்சனத ் பதாழுது தசலயாதல வணங்கி உன்னுசடய 

அடிகளில் தூய மலரக்சளை ்ைமரப்்பித்துை ்தைவித்து ஸ்ததாத்ரம் பைய்கின்தைன். உலசகை ்

சூழ்ந்திருக்கும் கடல் தபான்ை வடிசவ உசடயவனுக்குப் பழுதில்லாமல் பதாண்டு பைய்து 

நான் வாழ்ைச்ிசயப் பபைவில்சல என்ைால், பலமுசை அழுது, தடுமாறி, அம்மா என்று 

கூப்பிட்டுக்பகாண்டு திரிய, அந்தப் பலன் உனக்தக நன்ைாகக் கிசடக்கும். ஏர ்உழும் ஒரு 

எருசத நுகத்தடியாதல தள்ளி தீனி தபாடாமல் விரட்டுவசதப் தபால அைப்ையல் இருக்கும். 

  
 

  போடை்எண்:10 

பத்தாம் பாசுரம்.  

இதில் இப்பத்து பாசுரங்கசளக் கை்ைதை்குப் பலன் பைால்லி முடிக்கிைாள். 

  

கருப்பு விை் மைரக்் கறணக் கோம யவறளக் கழலிறண பணிந்து அங்யகோர் கரி அைை 

மருப்பிறன ஒசித்துப் புள் வோய் பிளந்த மணிவண்ணை்கு என்றன வகுத்திசடன்று 

சபோருப்பன்ன மோடம் சபோலிந்து யதோன்றும் புதுறவயர் யகோன் விட்டுசித்தன் யகோறத 

விருப்புறட இன்தமிழ் மோறை வை்ைோர் விண்ணவர் யகோன் அடி நண்ணுவயர 

 

விளக்கம் : 

கரும்பாகிய வில்சலயும், புஷ்பங்களாதல பைய்யப்பட்ட அம்புகசளயும் உசடயவனான 

மன்மதனின் ஒன்றுக்பகான்று ஒப்பான அடிகசள வணங்கி, வடமதுசரயில் வில் விழவு 

நடக்கும் அரங்கின் வாைலில் இருந்த ஒப்பை்ை குவலயாபீடம் என்னும் யாசன அலறும்படி 

அதன் பகாம்சப முறித்து, பகாக்கு வடிவில் வந்த பகாஸுரனுசடய வாசயக் கிழித்து 

தபாட்டவனாய், நீல ரத்னம் தபான்ை வடிவழசக உசடயவனான கண்ணன் 

எம்பபருமானுடன் என்சனை ்தைரத்்துவிட தவண்டும் என்று மசலகள் தபான்ை மாளிசககள் 

நிசைந்து ததான்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ளாரக்்குத் தசலவரான பபரியாழ்வாரின் 

திருமகளான ஆண்டாளுசடய (என்னுசடய) விருப்பத்தின் தபரில் பிைந்த இனிய 

தமிழ்ப்பாமாசலசயப் பாடவல்லவரக்ள் நித்யஸூரிகள் நாயகனான ஸ்ரீமந் 

நாராயணனுசடய திருவடிகசள அசடவாரக்ள். 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  
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  அைகு - 4  

  யதம்போவணி - தூதுறரப் படைம் 
 

ததம்பாவணி என்னும் நூல் இதயசு கிறிஸ்துவின் வளரப்்பு தந்சதயான புனித 

தயாதைப்பு மீது இயை்ைப்பட்ட முதை் பபரும் பைய்யுள் வசக நூலாகும். இந்நூல் இத்தாலிய 

நாட்டவரான வீரமாமுனிவர ் அவரக்ள் தமிழில் திைம்பட ஆக்கிய நூல் எனப் 

புகழப்படுகிைது. கிறிஸ்தவ ைமயத்தின் சுருக்கபமன்தை இந்நூசல அறிஞரக்ள் 

மதிப்பிடுகின்ைனர.் 

இத்தமிழ்க் காப்பியம் பிைபமாழி நூல் ஒன்றில் வருகின்ை பைய்திகசளத் தழுவி, 

தம்ிழ் பநறிக்தகை்ப எழுதப்பட்டதாகும். அதாவது, ஸ்பானிய நாட்டு ஆகிருத நகரில் வாழ்ந்த 

ஆகிரத் மரியாள் (Maríyal de Ágreda) என்னும் கன்னி மசைபபாருளான இசைநகரம் (Mystical 

City of God) என்னும் நூசல, கன்னி மரியாவின் ஆசணப்படி எழுதியதாகக் கூறியுள்ளார[்1]. 

அந்த நூலில் இதயசுவின் வளரப்்புத் தந்சதயான தயாதைப்பு பை்றிய பைய்திகளும் உண்டு. 

ஆகிரத் மரியின் அந்நூசலத் தழுவி, தமிழ் மரபுக்கும், தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்கும் ஏை்ப 

தயாதைப்பின் வரலாை்சை இயை்றியிருக்கிைார ்வீரமாமுனிவர.் 

 

யதம்போவணியின் சபோருள் 

ததம்பா + அணி எனப் பிரித்து வாடாத மாசல என்றும், ததன் + பா + அணி எனப் 

பிரித்துத் ததன் தபான்ை இனிய பாடல்களின் மாசல என்றும் இதை்குப் பபாருள் உண்டு. 

இதயசு நாதசர வளரத்்த தந்சதயாகிய சூசையப்பசரத் தசலவராகக் பகாண்டு இது 

பாடப்பட்டது. சூசையப்பருக்குத் ததம்பாவணி எனப் பபயரிட்டு இந்நூலில் பாடியுள்ளார.் 

 

 யதம்போவணியின் அரங்யகை்ைம்  

'ததம்பாவணி' கி.பி. 1726-ஆம் ஆண்டில் மதுசரத் தமிழ்ைை்ங்கத்தில் பலத்த 

எதிரப்ுகளுக்கிசடயில் அரங்தகை்ைப்பட்டது. பல புலவரக்ளின் அடுக்கடுக்கான 

தகள்விகளுக்குை ்ைசளக்காமல் பதிலளித்த வீரமாமுனிவரிடம் தமிழ்ப் புலவரக்ள், "எல்லாம் 

பதரியுபமனக் கூறும்; பபஸ்கி அவரக்தள! வானத்தில் எத்தசன நட்ைத்திரம் இருக்கிைது; 

எனக் கூை முடியுமா?" என சநயாண்டியாகக் தகட்டாரக்ள். பதட்டமின்றி "முப்பது மூன்று 

தகாடி, முப்பதிமூன்று லட்டத்து, முப்பதிமூவாயிரத்து, முன்னூை்றிமுப்பதிமூன்று 

நட்ைத்திரங்கள் ைந்ததகமிருந்தால் எண்ணிப்பாருங்கள்" என்ைதும், ைசபயில் சிரிப்பபாலி 

எழும்பிப் பலர ்முனிவசரப் பாராட்டினாரக்ள். 

 

"ததம்பாவணி"யின் சிைப்சபப் பாராட்டி மதுசரத் தமிழ்ைை்ங்கம்; பபஸ்கிப் பாதிரியாருக்கு 

ராஜரிஷி என்ை பட்டம் அளித்துை ்சிைப்பித்தது. 

 
 
 

நூலின் அறமப்பு:  

  ததம்பாவணி மூன்று காண்டங்கசளக் பகாண்டது. ஒவ்பவான்றிலும் 12 படலமாக 36 

படலங்கள் உள்ளன. பமாத்தம் 3,615 விருத்தப் பாக்கள் 90 ைந்த வசககளுடன் பாடப் 

பபை்ைது ததம்பாவணி. 

நூலின் சிைப்பு: 

தமிழில் அசமந்த காப்பியங்களிதலதய, தமிசழத் தாய்பமாழியாகக் பகாள்ளாத 

பவளிநாட்டவர ்ஒருவரால் இயை்ைப்பட்டது எனும் பபருசம ததம்பாவணிக்தக உண்டு. 

 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  
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முதை் கோண்டம் 

1. நாட்டுப் படலம் 

2. நகரப் படலம் 

3. வளன்ைனித்த படலம் 

4. பாலமாட்சிப் படலம் 

5. திருமணப் படலம் 

6. ஈரைம் பபாருத்து படலம் 

7. ஐயம் ததாை்று படலம் 

8. ஐயம் நீங்கு படலம் 

9. மகிழ்விசனப் படலம் 

10. மகவருள் படலம் 

11. காட்சிப் படலம் 

12. மகன் தநரந்்த படலம் 

 

இரண்டோம் கோண்டம் 

13. சபதிரம் நீங்கு படலம் 

14. இளவன் மாட்சிப் படலம் 

15. தைாசுவன் பவை்றிப் படலம் 

16. தைசததயான் பவை்றிப் படலம் 

17. காசை தைர ்படலம் 

18. சீனயி மாமசல காண் படலம் 

19. பாசல புகு படலம் 

20. சித்திரகூடப் படலம் 

21. நீர ்வரம் அசடந்த படலம் 

22. எசித்து தைர ்படலம் 

23. குணுங்கு மந்திரப் படலம் 

24. தைாகு ததாரச்வப் படலம்   

 

மூன்ைோம் கோண்டம் 

25. குழவிகள் வசதப் படலம் 

26. கருசணயன் மாட்சிப் படலம் 

27. ஞாபகப் படலம் 

28. வாமன் ஆட்விப் படலம் 

29. தவதக் பகழுசமப் படலம் 

30. மீட்சிப் படலம் 

31. பிரிந்த மகசவக் காண் படலம் 

32. புதராகிதப் படலம் 

33. பிணி ததாை்று படலம் 

34. தூதுசரப் படலம் 

35. உத்தானப் படலம் 

36. முடி சூட்டு படலம் 

 

தூதுறரப் படைம் 

  

     சூசை இைந்து, கடவுளின் தூதுவனாகை ்பைன்று, மீட்சப எதிர ்

தநாக்கிப் பாதலத்தில் இருந்த புண்ணியவாளருக்குத் திருமகன் பிைப்பு 
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முதலிய பைய்திகசள அறிவித்த விவரம் கூறும் பகுதி. 

 

                          வோனவர் யபணை் 

 

          போடை்எண்:   1 

நீடிய பிணிகள் எண் வருடம் நீங்கு இைோ, 

வோடிய உடை்கு உயிர் வோடு இைோ வளர்ந்து, 

ஓடிய மீன் மிதித்து உயர்ந்து, வோன் நைம் 

சூடிய தன்றமயின் சூற  ஆயினோன். 

    விளக்கம் :  

நீடித்த தநாய்கள் எட்டாண்டுகளாக நீங்குதலின்றி, தன் வாடிய உடலின் அளவிை்கு 

உயிர ்வாடுதலின்றி வளரந்்து, வானில் உலாவிய விண்மீன்கசள மிதித்துத் தாண்டி தமதல 

உயரந்்துதபாய், வானுலக நலங்கசள அணிந்த தன்சமயாய்ை ்சூசை விளங்கினான். 

 
  

                            போடை்எண்: 2 

கண் புைம் கடந்து உருக் கடிந்த வோனவர், 

உள் புைம் தகுந்து, அகத்து ஒத்த மோட்சியோன், 

மண் புைம் தணந்து இனி உரிய வோழ்வு உை, 

விண் புைம் தணந்தனர் விளிப்ப எய்தினோர். 

விளக்கம் : 

கண்ணுக்குப் புலப்படுதசலக் கடந்து உருவமை்று விளங்கிய வானவர,் தன் 

உள்ளத்தில் தகுதி வாய்ந்து, மனத்தால் தம்சமபயாத்த மாட்சி பகாண்டவனாகிய சூசை, 

இனி இம்மண்ணுலகத்சத நீங்கித் தனக்குரிய விண்ணக வாழ்சவ அசடயுமாறு, தாம் 

விண்ணுலசக நீங்கி அவசன அசழக்க வந்தசடந்தனர.் 

  

                   போடை்எண்: 3 

பணி வளர ்மோறமயின் பளிக்கு யமனி சகோண்டு, 

அணி வளர் மகர யோழ் ஆதி மை்றையும் 

மணி வளர் மைரக்் றகயோை் தடவி, வோய்க் குரை் 

பிணி வளர ்துயர் அைப் யபணிப் போடுவோர். 

 விளக்கம் : 

அணிகலன்களால் தமம்படும் அழதகாடு பளிங்கு தபான்ை உடலும் பகாண்டு, தபணி 

அழகு மிகுந்த மகர யாழ் முதல் மை்சைய இசைக் கருவிகசளயும் மணிகளின் ஒளி வளரும் 

மலர ்தபான்ை சகயால் தடவி வாசித்து, தம் வாய்க் குரலாலும், சூசைக்கு தநாயால் வளரும் 

துயரம் நீங்குமாறு பாடுவர.்  பளிங்கு + யமனி = பளிக்கு யமனி. 

 

                                                   போடை்எண்: 4 

மீ மறழ சபோழிந்து என, விண்னிை் பூத்தது ஓர் 

பூ மறழ மண மறழ சபோழி நை் நீர் ச யும் 

யத மறழ துதி மறழ ச றிந்த போடை் ச ய் 

நோ மறழ பகை் இரோ நயந்து நை்குவோர். 

விளக்கம் : 

தமதலயிருந்து மசழ பபாழிந்தாை் தபால, வானுலகில் பூத்த ஒப்பை்ை மலர ்மசழயும், 

மணமுள்ள மசழ பபாழிந்தாை் தபான்ை பன்னீரால் தரும் இனிய மசழயும், வாழ்த்து மசழ  
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தபால் பைறிந்த பாடலால் தரும் நாவின் மசழயும், பகலும் இரவும் விருப்பத்ததாடு 

வழங்குவர.் நன்னீர ்- நல்ல நீர ்: பன்னீர,் ததன் + மசழ = ததமசழ. 

 
 

                      கடவுள் ஏவிய தூது 

      போடை்எண்:  5 

சுக முகத்து இன்ன ஆய்த் சதோடர் ஒன்போன் பகை் 

நிக முகத்து ஆய், வளன், நிகர் இைோ வயத்து 

அக முகத்து ஒரு மறைவு இன்றி, அன்று, 

ஒளி முக முகத்து, இறைறமறய முழுதும், கண்டு உளோன். 

 விளக்கம் :  

இன்ப முகத்ததாடு இவ்வாைாய்த் பதாடரந்்து ஒன்பது நாள் நிகழும் தன்சம அசமந்த 

பின்னர,் சூசை, அந்நாளில், நிகரில்லாத வல்லசமதயாடு தன் அகக் கண்களுக்கு ஒரு 

மசைவும் இல்லாமல், இசைத் தன்சமயின் அழகு முழுவசதயும், ஒளி வடிவமாய்த் தன் 

முகக் கண்களாலும் காணப் பபை்ைான். 'நிகழ்முகத்து' என்பது, எதுசக இன்தனாசைப் 

பபாருட்டு, 'நிக முகத்து' என நின்ைது. 

 
  

                   போடை்எண்: 6  

உறர கடந்து உணர்வு அரும் இறைறம ஒள்முக 

வறர கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ் ச்ி நீத்தம் உள், 

தறர கடந்து என அருந் தவன் குளித்து, எைோக் 

கறர கடந்து உறு நயம் கருதும் தன்றமயயோ? 

விளக்கம் : 

பைால்லால் விளக்கும் தன்சம கடந்து, மனத்தால் உணரவ்தை்கும் அரிய அவ்விசைத் 

தன்சமயின் ஒளி பபாருந்திய முகத்தில் எல்சலயின்றிப் பபாழியும் ஒளியால் ததான்றிய 

மகிழ்ைச்ி பவள்ளத்தினுள், அரிய தவத்ததானாகிய சூசை, இம்மண்ணுலசகக் கடந்தவன் 

தபால் மூழ்கி, எல்சலபயல்லாம் கடந்து பபை்ை இன்பம் நாம் கருதி உணரும் தன்சமயததா? 

 
  

                  போடை்எண்: 7 

யதோடு ச ய் சகோடி நயைோன் துளங்க, நோயகன், 

வீடு ச ய் நயத்சதோடு விரும்பி யநோக்கினன்; 

ய டு ச ய் கமை வோய் துளித்த யதன் உறரப் 

போடு ச ய் இன்னறவ பரிவின் கூனினோன் : 

    விளக்கம் :  

இதழ்கள் பைறிந்த மலரக்் பகாடிசயத் தாங்கிய நல்லவனாகிய சூசை துலங்குமாறு, 

ஆண்டவன், வான்வீட்டிை் பபாருந்திய இன்பத்ததாடு அவசன விரும்பி தநாக்கினான்; 

அழகுள்ள தாமசர மலர ்தபான்ை தன் வாயினின்று துளித்த ததன் தபான்ை பைால்சலக் 

பகாண்டு, பின்வரும் இவை்சை அன்தபாடு கூறினான். 

     'உசரப்பாடு' என்ை விடத்து, 'பாடு' என்பது பதாழிை்பபயர ்விகுதி. 

 
 

                    போடை்எண்: 8 

"உன் உயிர் தன்னினும் ஓம்பி, தோய் மகன் 

இன் உயிர், கோத்தறன, இனி, பயன் சகோளஇீ, 

மன் உயிர் சபறும் கதி வோனிை் வந்து உறீஇ, 

நின் உயிர் வோழ்தயை நீதி ஆம் அயரோ. 
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விளக்கம் : 

"கன்னித் தாயும் திருமகனுமாகிய இருவர ்தம் இனிய உயிசர, நீ உன் உயிசரக் 

காட்டிலும் தபணிப் பாதுகாத்தாய்; இனி, அதன் பயசன நீ பபைக்பகாண்டு, நிசலயான 

மனித உயிரக்ள் பபறுதை்குரிய கதியாகிய வான் வீட்டில் வந்தசடந்து, உன் உயிர ்என்றும் 

நிசலயாக வாழ்ததல நீதியாகும்.  'உை்று', 'பகாண்டு' என்பன 'உறீஇ', 'பகாளஇீ' எனை ்

பைால்லிசை அளபபசட பபை்ைன. 

 
  

                 போடை்எண்: 9 

"ஆயினும், அரிதின் நீ வளரத்்த ஆண்டறக, 

தோயினும் அன்சபோடு தரணி கோக்குப 

வீயினும் அன்றி, யமை் வீடு உைோது, உடை் 

ஓயினும், நீ ச ய்வது ஓம்பிக் யகட்டி ஆை். 

  விளக்கம் :    

"ஆயினும், அரிதோகப் யபணி நீ வளரத்்த, ஆண்களிை் சிைந்த திருமகன், 

தோயினும் மிக்க அன்யபோடு இவ்வுைறக மீட்டுக் கோக்கும் சபோருட்டு இைந்தோைன்றி, 

எவரும் வோன்வீட்றட அறடய இயைோதோதலின், உயிர் பிரிந்து உன் உடை் ஓய்ந்த 

பின்னும், நீ ச ய்யத்தக்க சதோன்றைப் யபணிக் யகட்போயோக. 

 
  

                 போடை்எண்: 10 

"ஈடு அறடந்து, அருந் தவம் இயன்ை முந்றதயோர், 

நீடு அறடந்து உறையும் என் தறய நிழை்றிய 

நோடு அறடந்து, இறை இைந்து அளிக்கும் நோள் உறீஇ 

வீடு அறடந்து உவப்பர் என்று, அருள் விளம்புவோய். 

விளக்கம் : 

"அரிய தவங்கசளை ்பைய்து இைந்த முன்தனார,் அதனால் பபருசம அசடந்து, 

பநடுங் காலமாய்ை ்பைன்று தைரந்்து தங்கியிருப்பதும் எனது தயவு நிழலிட்டுப் 

தபணுவதுமான அந்நாட்சட நீயும் அசடந்து, மனிதர ்பபாருட்டு அத்திருமகன் இைந்து 

மீட்டுக் காக்கும் நாள் வந்ததும், தாமும் வான்வீட்சட அசடந்து மகிழ்வபரன்று, இவ்வருட் 

பைய்திசய அவரக்ளுக்குை ்பைால்வாயாக. 'உை்று' என்பது 'உறீஇ' எனை ்பைால்லிசை 

அளபபசட ஆயிை்று. 

 
  

                 போடை்எண்: 11 

"உடை் கடிந்து, உவந்து உயிர் உறையும் நோடு என, 

மடை் கடிந்து எரி பட வோடும் பூ இறண 

அடை் கடிந்து, இறளத்த நின் ஆக்றக நீக்கி, இவ் 

இடன் கடிந்து அங்கண், நீ, விறரவிை் ஏகு" என்ைோன். 

 

  விளக்கம் :    

"உடசல நீக்கி, மனித உயிர ்மகிழ்ந்து தங்கும் நாடு அது ஆதலின், நீயும், தன் 

இதழ்கள் மீது சினந்து பநருப்புத் தாக்குதலால் வாடும் பூவுக்கு நிகராக தநாயால் 

தாக்கப்படுதலினின்று நீங்கி, விசரவில் அவ்விடம் பைல்வாயாக" என்ைான். 
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போடை்எண்: 12 

என்ையைோடு, உயிர் தனிை் இனிய றமந்தனும் 

மன்ையைோடு இறயந்த மோமரியும் நீக்கயை 

சபோன்ையைோடு உறைக்கினும், சபோலி திரு உளத்து 

ஒன்ையைோடு இனிது இை் என்று, உணர்விை் யதறினோன். 

 

     விளக்கம் : 

  என்று தந்சதயாம் ஆண்டவன் கூைவுதம, உயிசரக்காட்டிலும் தனக்கு இனிய 

திருமகசனயும் திருமணத்ததாடு மசனவியாய் அசமந்த வருந்தியததனும், ஆண்டவனின் 

சிைந்த திருவுளத்ததாடு ஒன்றி அசமதசலக் காட்டிலும் இனியது ஒன்று மில்சலபயன்று, 

சூசை தன் மனத்தில் பதளிந்தான். 

 

                       சூற யின் இைப்பு 

                       போடை்எண்: 13 

களி முகத்து இணங்கி, அன்னோன், கடவுறளப் பணியும் யவறை, 

சவளி முகத்து உை்ை கோட்சி மின் என மறைந்து, தோயன 

ஒளி முகத்து இைங்கி, சூழ உவப்பு உை மகனும் தோயும் 

அளி முகத்து இறுப்ப யநோக்கி, அறைதை் யபர் உயிர்ப்யபோடு உை்ைோன்  

 விளக்கம் :   

அவன், மகிழ்ந்த முகத்ததாடு அதை்கு இணங்கிக் கடவுசளப் பணிந்து பதாழும்தபாது, 

பவளிப் பசடயாக முன் ததான்றிய காட்சி மின்னல் தபால் மசையவும், தான் ஒளி நிசைந்த 

முகத்ததாடு விளங்கி, தன்சனை ்சூழ்ந்து திருமகனும் தாயும் மகிழ்ைச்ிதயாடும் கருசண 

முகத்ததாடும் தங்கியிருத்தசலக் கண்டு, பபருமூைத்ைாடு பின்வருமாறு பைால்லலானான். 

     பபருசம + உயிரப்்பு : பபரு + உயிரப்்பு : தபர ்+ உயிரப்்பு = தபருயிரப்்பு. 

 
  

                   போடை்எண்:  14 

"ஓர் இயை்பு ஆக, உன்யனோடு ஓர் என்போன் பணித்த ஏவை், 

யபர் இயை்பு அறிவின் கண்டோய், பிரிதயை யவண்டும். இஃயத, 

சூர் இயை் துன்பத்து எை்ைோம் துன்பமோய் வருத்தும் ஆகிை், 

சீர் இயை்பு இயை்றும் யதவ திருவுளம் நன்றின் நன்யை. 

 

விளக்கம் :" 

ஒதர பதய்வ இயல்பு இருவரும் பகாண்டுள்ளசமயால், உன்தனாடு ஒருவனாக 

அசமந்துள்ள தந்சதயாம் ஆண்டவன் இட்ட கட்டசளசய, நீயும் உனது பபரியதும் 

இயை்சகயானதுமான பதய்வீக அறிவினால் பிைர ்காட்டாமதல கண்டுள்ளாய். நாம் 

பிரிததல தவண்டும். இது, வருத்தும் இயல்புள்ள துன்பத்துபளல்லாம் பபருந் துன்பமாக 

நம்சம வருத்துமாயினும், சிைந்த இயல்தபாடு எல்லாம் நடத்தும் பதய்வத் திருவுளம் 

நன்சமகளிபலல்லாம் தமலான நன்சமயாகும். 

                       போடை்எண்: 15 

"றமந்தயன, றமந்தன் என்ப வரம் எனக்கு அளித்தி நீயய, 

தந்த யநர ்அகன்ை நன்றி தனக்கு எனோை் றகம்மோறு என்யனோ? 

சிந்தை் யநர் எனக்கு  ்ச ய்த சீர் அளவு, இடுக்கண் யோவும், 

சகோந்தை் யநர், விறளயக் சகோய்தி; சகோய்து அருள் விறளத்தி, நை்யைோய்! "மகயன,” 
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 விளக்கம் :  

நான் உன்சன மகபனன்று அசழக்க நீதய எனக்கு வரம் தந்தாய். இவ்வாறு எனக்குத் 

தந்த ஒப்பை்ை நன்சமக்கு என்னால் ஆகும் சகம்மாறு யாததா? பபாழிந்தாை்தபால் எனக்கு 

நீ தந்த சிைப்பின் அளவாக, சினந்தாை் தபால், துன்பங்கள் யாவை்சையுதம விசளந்த 

பயனாகக் பகாய்ந்பதடுத்தாய்; அவ்வாறு பகாய்பதடுத்தும் நல்லவதன, எனக்குக் 

கருசணதய விசளவித்தாய். 

          அளித்தி, பகாய்தி, விசளத்தி என்பன இைந்தகால விசனமுை்றுகள். 

அடுத்த பாடலில் தருதி என்பது ஏவல், எதிரக்ாலம். 

 
  

                         போடை்எண்: 16 

"நிந்றத என்று உறட நோன் ஓங்க, நிமிர்ந்த வோன் வியப்ப, என்றன, 

'எந்றத!' என்ைறன நீ; உந்றதக்கு இரங்கி, நை் ஆசி, யதவ 

தந்றதயின் பணிறய  ்ச ய்ய, தருதி" என்று அடியிை் வீழ  ்

சிந்றதயின் எழுந்தது ஆை்ைோத் திருமகன், தோங்கினோயன. 

    விளக்கம் :  

"நிந்சத என்ை ஒன்சைதய உசடசமயாகக் பகாண்டுள்ள நான் உயருமாறு, உயரந்்த 

வானுலகமும் வியக்க, நீ என்சன, 'என் தந்சததய!' என்று அசழத்தாய்; அவ்வாைான உன் 

தந்சதயாகிய எனக்கு இரங்கி, ததவ தந்சதயாகிய கடவுளின் பணிசய நான் நிசைதவை்ை 

எனக்கு நல்லாசி தருவாய்" என்று கூறி, தன் அடியில் விழுந்து பதாழும் எண்ணத்ததாடு 

அவன் எழுந்தசதப் பபாறுக்க மாட்டாத திருமகன், அவசனத் தன் சகயால் தடுத்துத் 

தாங்கிக் பகாண்டான். 

 

                                                 போடை்எண்: 17 

மூ உைகு அறனத்தும் தோங்கும் முதைவன் ஒருபோை், ஓர் போை் 

யத உைகு அறனத்தும் ஏத்தும் யதவதோய், தோங்க, சூற  

யம உைகு உள்ளி யோக்றக விடும் உயிரத்றன அன்பு ஒன்யை 

பூ உைகு இருத்தினோை் யபோை், பூங் கரம் கூப்பி நின்ைோன். 

    விளக்கம் :  

 விண் மண் பாதலபமன்னும் மூன்று உலகங்கள் முழுவசதயும் தாங்கி நடத்தும் 

ஆண்டவனாகிய திருமகன் ஒரு பக்கமும், பதய்வ உலகம் முழுவதும் தபாை்றும் ததவ 

தாயாகிய மரியாள் மை்பைாரு பக்கமும், தன்சனத் தாங்கிக் பகாண்டிருக்க, தமலுலகத்சத 

நிசனந்து உடசலவிட்டுப் பிரியவிருந்த தன் உயிசர, அவ்விருவர ்மீது பகாண்டஅன்பு 

ஒன்தை இம்மண்ணுலகில் பிடித்து சவத்து இருத்தினாை்தபால், சூசை தனது மலரத்பான்ை 

சககசளக் குவித்த வண்ணம் நின்ைான். 

 

       போடை்எண்: 18 

"பன்னைோை், நிகரோ வண்ணம், பயன் உனோை் சபை்யைன் நோயன; 

மின்னைோய், உனக்கு ஈங்கு என்னோை் விறளந்த பை் க டு உண்டு ஆயம; 

நின் அைோை், சபோறுப்போர் யோயர? நீத்து இறவ, அருளின் ஆர்வம் 

உன்னைோை், ஆசி ச ய்க" என்று, உயர் தவன், சதோழுது நின்ைோன். 

     விளக்கம் : 

தமலான தவத்ததானாகிய சூசை, திருமகசன தநாக்கி, "பைால்லுதலால் ஒப்பிட்டுக் 

காட்ட முடியா வண்ணம், மின்னல் தபான்ைவதன, நாதன உன்னால் பயன் அசடந்ததன்; 

உனக்கு இங்கு என்னால் விசளந்த பல குசைகதள உண்டு; உன்சனத்தவிர 

அவை்சைபயல்லாம் பபாறுப்பவர ்யார?் இவை்சைபயல்லாம் கருதாது விலக்கி, உனது  
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அருளின் ஆரவ்ம் ஒன்சைதய கருதும் முசையால், எனக்கு ஆசி வழங்குவாய்" என்று 

பதாழுது நின்ைான். 

 
  

                                                  போடை்எண்:   19 

இருவரும் இரு போை் ஆசி இட்டு அருள் உறரயின் யதை்ை, 

உரு வரும் வோயனோர் சூழ, ஒலிக் குழை் இற யின் போடி, 

மரு வரு மைறர  ்சிந்தி, வயறவயிை் விளித்து முன்ன, 

திரு வரும் ஆக்றக நீக்கி, சதள் உயிர், யபோயிை்று, அம்மோ! 

     விளக்கம் : 

மரியாளும் திருமகனுமாகிய இருவரும் இரு பக்கமும் தம் நல்லாசி கூறி, அருள் 

பகாண்ட பைால்லால் ததை்ைவும், உருவத்ததாடு வந்து ததான்றிய வானவர ்சூழ்ந்து நின்று, 

ஒலிக்கும் குழலிசைதயாடு தாமும் வாயாை் பாடி, மணம் பிைக்கும் மலரக்சளத் தூவி, வழி 

காட்டி அசழத்துத் தாம் முன்தன பைல்லவும், சூசையின் புண்ணியத் பதளிவு பகாண்ட 

உயிர ்அத ்திருவுடசல விட்டு நீங்கிப் தபாயிை்று, அம்மா! 

      'அம்மா' இரக்கம் சுட்டும் இசடை ்பைால். "அப்தபாது அவை்கு அறுபது வயது இனிதின் 

நிசைந்தபதன்று அறிக" என்பது பசழய உசர அடிக் குறிப்பு. 

 
  

                        போடை்எண்: 20 

சமய் இைோர் நோட்டிை் தூது விளம்ப, சமய் உயிர் விட்டு ஏகி, 

சபோய் இைோ உயிரோய் அன்பு உள் புக்கு எனக் கிடந்த யோக்றக, 

றம இைோ மைர்ந்த சகோம்யபோ, வறரந்த நை் படயமோ யதோன்றி, 

றந இைோத் துயிை் சகோண்டு என்ன, நளி ஒளி வீசிை்று, அம்மோ! 

 

    விளக்கம் :  

உடல் இல்லாதவராய்ப் புண்ணிய ஆன்மாக்கள் இருந்த நாட்டில் தூது உசரக்கும் 

பபாருட்டு, தன் உயிர ்உடசலவிட்டுப் பிரிந்து தபாகவும், அன்பு, உண்சமயான உயிராய் 

அவ்வுடலுக்குள் புகுந்தாை் தபாலக் கிடந்த சூசையின் உடல், மாசில்லாது மலரந்்த பூங் 

பகாம்தபா, வசரந்த நல்ல சித்திரதமா என்னுமாறு ததான்றி, வாட்டம் இல்லாத தூக்கத்தில் 

ஆழ்ந்தாை் தபால, பைறிந்த ஒளி வீசிை்று, அம்மா! 

 
  

                     போடை்எண்: 21 

விது வளர் பத நை்ைோளும், விண் வளர் அர ர் யகோனும், 

சபோது வளர் முறையமை், அன்ன பூட்சிறய, யபணி, வோயனோர் 

 துர் வளர் அணியின் சூழ்ந்து, தனி வளர் புகழ் ச்ி போடி, 

மது வளர ்மைறர  ்சிந்தி, மைர் வனத்து அடக்கினோயர. 

 

     விளக்கம் : 

வளரும் பிசைமதி தாங்கிய திருவடி பகாண்ட நல்லவளாகிய கன்னி மரியும், 

விண்ணுலகில் தசழக்கும் அரைரக்்கரைனாகிய திரு மகனும், அவ்வுடசலப் பபாதுவான 

முசைக்கு தமலாகப் தபணிக் காக்க, வாதனார ்அழகு வளரும் அணியாகத் திரண்டு சூழ்ந்து, 

தனிை ்சிைப்பு வளரும் புகழ்ைச்ிகசளப் பாடி, ததன் பபருகும் மலரக்சளை ்பைாரிந்து, ஒரு 

பூஞ்தைாசலக் கல்லசையில் அடக்கம் பைய்தனர.் 

          'ைதுர'் என்பது, எதுசக இன்தனாசைப் பபாருட்டு, 'ைது' என நின்ைது. 
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                       போடை்எண்:22 

"தூது உை உயிர் யபோய், மீண்டு யதோன்று அளவு உடறை, பூயவ, 

போது உைக் கோமின்" என்ன, பரமயன பகர்ந்த ஆசி, 

கோது உை மகிழ்ந்த பூமி, றகக் சகோண்ட நன்றி மூட, 

யபோது உை விரித்த றபம் பூம் யபோர்றவ யமை் யபோரத்்தது, அன்யை. 

 

    விளக்கம் : 

 "தூது உசரக்கும் பபாருட்டு இப்பபாழுது உயிர ்பிரிந்து தபாய், மீண்டும் உயிதராடு 

ததான்றும் வசர அவ்வுடசல, நிலதம, அழியாது பாதுகாப்பாயாக" என்று ஆண்டவனாகிய 

திருமகதன கூறிய நல்லாசி, தன் காதில் படவும் மகிழ்ந்த நிலம், தான் சகக்பகாண்ட 

நன்சமசய மூடி மசைத்தாை் தபால, அன்தை, அரும்புகள் நன்கு மலரந்்த பசுசமயான 

பூக்களாகிய தபாரச்வசய அக்கல்லசை மீது தபாரத்்தி மூடியது. 

               'காமின்' என்ைவிடத்துப் தபால, பன்சம சுடடும் 'மின்' ஈை்று ஏவசல, 

ஒருசம சுட்டுவதாகவும் பகாள்வது முனிவர ்மரபு. 

 
 

போதைம் ய ர்ந்த சூற  

               போடை்எண்:  23 

மடை் கடிந்து நைோ மது வோறகயோன், 

உடை் கடிந்து, உடைம் கடிந்யதோர் இறட, 

கடை் கடிந்து கனிந்த ச ோை் கூை, சமய் 

அடை் கடிந்து, தன் ஆவியயோடு எய்தினோன். 

விளக்கம் : 

     இதழ்களினின்று மணமுள்ள ததசனை ்பைாரியும் மலரக்் பகாடிசய உசடயவனாகிய 

சூசை, தன் உடசல நீக்கி, தன்சனப் தபால் உடசல நீக்கியவர ்இருந்த பாதல உலகில், 

அமுதக் கடலிலும் இனிசமயான கனிந்த தூதுசர கூறும் பபாருட்டு, தன் உடலினால் 

தடுக்கப்படுதலினின்று நீங்கி, தன் ஆவிதயாடு பைன்று தைரந்்தான். 

 

                போடை்எண்: 24 

நிந்றத ஆகுைம் நீத்து, அை நீர்றமயோை், 

தந்றத ஆம் இறை, தோழ்வு இைோ, தோள், சதோழுது, 

எந்றதயோை் கதி எய்துப நம்பிய 

முந்றதயோர் உறை, முை்று அருள் நோடு அயத 

    விளக்கம் :  

நிந்சதயும் துன்பமும் நீங்கி, தாம் பைய்த புண்ணியங்களின் தன்சமயால், 

தந்சதயாகிய ஆண்டவனின் அடிசயத ்தாழ்வில்லாமல் நிசனந்து இசைஞ்சி, நம் 

தந்சதயின் அருளால் தமாட்ைம் அசடவதை்கு நம்பியிருந்த முன்தனார ்தங்கியிருப்பதும், 

ஆண்டவனின் முழு அருள் பகாண்டதுமாகிய நாடு அது.  ஆண்டவசன முகமுகமாய்க் 

காணும் தமாட்ை இன்பம் இல்லாத குசை தவிர, அப்பாதலத்தார ்தவறு எக்குசையும் இலர.் 

 

போடை்எண்: 25 

றம இழந்து, மயக்கம் இழந்து, அவோப் 

சபோய் இழந்து, புறரகள் இழந்து, யதோை் 

றப இழந்து, உறு போடும் இழந்து, அருள் 

சமய் இழந்திைர் யவய்ந்து உறை நோடு அயத. 

 

    விளக்கம் : 

 



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 
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 இருளும் இழந்து, மயக்கமும் இழந்து, ஆசையால் வரும் பபாய்யும் இழந்து, 

பாவங்களும் இழந்து, ததாலால் பபாதிந்த சபயாகிய உடலும் இழந்து, அவ்வுடலால் வரும் 

துன்பங்களும் இழந்து, பதய்வ அருசளயும் உண்சமசயயும் இழக்காதவர ்அழதகாடு 

அசமந்து தங்கும் நாடு அது. 

 
 
  

                 போடை்எண்:26 

கோட்டும் ஆற  களிப்பு உை, நோதன் ஆங்கு 

ஈட்டும் நன்றி இற ப்பது போையதோ? 

யபட்டு, வீடு அவர் சபை்றிைர் ஆயினும், 

வீட்டு வோயிை் எனோ மிளிர் நோடு அயத. 

    விளக்கம் : 

தாம் தாம் பகாள்ளும் ஆசைக்கு அளவாக அவரவர ்பபரு மகிழ்ைச்ி அசடயுமாறு, 

ஆண்டவன் அங்கு நிசைக்கும் நன்சமசய எடுத்துக் கூைல் இயலுவததா? விரும்பி, தமாட்ை 

வீட்சட அவர ்இன்னும் பபை்றிலதரனும், தமாட்ை வீட்டின் வாயில் தபால விளங்கும் நாடு 

அதுவாகும்.  'பபட்டு' என்பது, எதுசகப் பபாருட்டு, 'தபட்டு' என நீட்டல் 

விகாரமாயிை்று. 

 

போடை்எண்:27 

 

அன்ன நோட்றட அன்னோன் அறடந்து, ஆங்கு, மீன் 

மின்ன மீன் அரசு உை்று இறட யவய்ந்து என 

மன்ன, மோ தவர் ஊடு வயங்கினோன், 

ச ோன்ன மோமறை சூட்டு உளத் தூயினோன். 

    விளக்கம் :  

       தான் ஓதிய சிைந்த தவதத்சத அணியாகை ்சூட்டிய மனத் தூய்சம பகாண்டவனாகிய 

சூசை, தானும் அத்தசகய நாட்சட அசடந்து, அங்தக, விண்மீன்கள் மிளிர அவை்றிசடதய 

விண்மீன்களின் அரைனாகிய மதி ததான்றியது தபால நிசலபபை, அப்பபருந் தவத்   

ததாரிசடதய விளங்கினான். 

 
  

                    போடை்எண்: 28 

புக்கு அறடந்த சபோலிந்த அந் நோட்டிறட 

மிக்கு அறடந்த நயைோர் வியப்பு உை்று எழ, 

ச ோக்கு அறடந்த உருக் சகோடு யதோன்றினோன், 

இக்கு அறடந்த இளந் துணர் வோறகயோன். 

     விளக்கம் : 

         தான் பைன்று தைரந்்த பபாலிவுள்ள அந்நாட்டில் மிகுதியாகை ்பைன்ைசடந்திருந்த 

நல்தலார ்வியப்தபாடு எழுைச்ி பகாள்ளுமாறு, ததன் பபாருந்திய இளம் பூங்பகாத்சதக் 

பகாடியாகக் பகாண்டுள்ள சூசை, அழகு அசமந்த உருவங்பகாண்டு ததான்றினான். 

 

                       போடை்எண்:29 

 

"மண் புைம் தவிர ்நோம் களி மோந்திட, 

கண் புைம் தவிர் தன் கவின் கோட்ட, ஈங்கு 

எண் புைம் தவிர ்கோந்தியயோடு எய்திய, 

விண் புைம் தவிர ்விண்ணவயனோ?" என்போர். 
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  விளக்கம் : 

பாதலத்தவர ்அவசனக் கண்டதும், "மண்ணுலசக விட்டு வந்த நாம் இன்பம் 

நுகருமாறு, கண்ணாகிய பபாறி கண்டறியாத தன் அழசக நமக்குக் காட்டபவன்று, 

எண்ணபமன்னும், கருவிசயயும் கடந்த ஒளிதயாடு இங்கு வந்தசடந்த, 

விண்ணுலசக நீங்கிய ஒரு வானவதனா இவன்?" என்பர.் 

 
 

            `   போடை்எண்: 30 

"ஆதி ஈறு இைோ நோயகன், அம் புவி 

மீதிை், ஈறு உயிர் ஆக, விளிந்து, ஒரு 

தீது இைோக் கதி வோயிை் திைந்த பின், 

ஏது இை் நோம் அறட மோட்சி இயதோ?" என்போர். 

 

   விளக்கம் :  

"தனக்குத் பதாடக்கமும் முடிவும் இல்லாத ஆண்டவன், தனது உயிருக்கு இறுதி 

தநருமாறு அழகிய மண்ணுலகில் மடிந்து, ஒரு தீதும் அணுக முடியாத தமாட்ை வாயிசலத் 

திைந்து சவத்த பின், குை்ைமில்லாத நாம் அசடயவிருக்கும் மாட்சி இத்தசகயது தாதனா?" 

என்பர.் 

 
 
 
 

அைகு - 5 

 

சீைோப் புரோணம் - ஓநோய் யபசிய படைம் 
 

தமிழில் எழுதப்பட்ட தசலைச்ிைந்த இசுலாமிய இலக்கியம் சீைாப் புராணம் ஆகும். 

இந்நூல் இசைதூதர ் நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்சக வரலாை்சை சமயமாகக் பகாண்டு 

தமிழ்மரபுகசளப் பின்பை்றி எழுதப்பட்ட ஒரு காவியம். இதசன இயை்றியவர ் 18-ஆம் 

நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்த உமறுப் புலவர ் ஆவார.் அதத காலத்தில் வாழ்ந்த வள்ளல் 

சீதக்காதியின் ஆதரசவ உமறுப் புலவர ்பபை்ைார.் வள்ளல் சீதக்காதியின் பபருசமசயை ்

“பைத்தும் பகாடுத்தான் சீதக்காதி” என்ை பைாை்பைாடர ்விளக்கும். 

 

சீைோப்புரோண அறமப்பு: 

இரண்டு பாகங்களில் அசமந்துள்ளது. முதை்பாகத்தில் 44படலங்களும், இரண்டாவது 

பாகத்தில் 47படலங்களும் உசடயதாக உள்ளது. 

 

முதை்போகம் 

முதை்போகமோனது இரண்டு கோண்டங்களோக அறமந்துள்ளது. இப்போகத்திை் சமோத்தம் 

44படைங்கள் உள்ளன. அறவ கீழ்கண்டவோறு பிரிந்துள்ளன. 

 

1.விைோதத்துக் கோண்டம் 

முதலாவதாக அசமந்துள்ள இதில், பமாத்தம் 23 படலங்கள் உள்ளன……………….. 

 

• கடவுள் வாழ்த்துப் படலம் 

• நாட்டுப் படலம் 

• தசலமுசைப் படலம் 

• நபியவதாரப் படலம் 

• அலிமா முசலயூட்டுப் படலம் 
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• இலாஞ்ைசன தரித்த படலம் 

• புனல் விசளயாட்டுப் படலம் 

• புசகைா கண்ட படலம் 

• பாசத தபாந்த படலம் 

• சுரத்திை் புனலசழத்த படலம் 

• பாந்தள்வசதப் படலம் 

• நதிகடந்த படலம் 

• புலிவைனித்த படலம் 

• பாந்தள் வைனித்த படலம் 

• இசுைாகாண் படலம் 

• கள்வசர நதிமறித்த படலம் 

• ைாமு நகர ்புக்க படலம் 

• கரம் பபாருத்து படலம் 

• ஊைாசவக் கண்ட படலம் 

• கதீைா கனவு கண்ட படலம் 

• மணம் பபாருத்து படலம் 

• மணம்புரி படலம் 

• கஃபத்துல்லா வரலாை்றுப் படலம் 

•  

2.நுபுவ்வத்துக் கோண்டம் 

இரண்டாவதாக அசமந்துள்ள இதில், பமாத்தம் 21 படலங்கள் உள்ளன. 

• நபிப்பட்டம் பபை்ை படலம் 

• பதாழுசக வந்த வரலாை்றுப் படலம் 

• தீனிசலக்கண்ட படலம் 

• உமறுகத்தாபீமான் பகாண்ட படலம் 

• உடும்பு தபசிய படலம் 

• உத்துபா வந்த படலம் 

• அபீபு மக்கத்துக்கு வந்த படலம் 

• மதிசயயசழப்பித்த படலம் 

• தசைக் கட்டிசயப் பபண்ணுருவசமத்த படலம் 

• அபீபு ராஜா வரிசை வரவிடுத்த படலம் 

• ஈமான் பகாண்டவரக்ள் அபாைா ராைச்ியத்துக்குப் தபாந்த படலம் 

• மானுக்குப் பிசண நின்ை படலம் 

• ஈத்தங்குசல வரவசழத்த படலம் 

• ஒப்பபழுதித் தீரந்்த படலம் 

• புத்து தபசிய படலம் 

• பிராட்டியார ்பபான்னுலகு புக்க படலம் 

• பருப்பதராைசனக் கண்ணுை்ை படலம் 

• அத்தாசீமான் பகாண்ட படலம் 

• சின்களீமான் பகாண்ட படலம் 

• காம்மாப் படலம் 

• விருந்தூட்டுப் படலம் 

•  
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இரண்டோம் போகம் 

இப்போகத்திை் இறுதிக்கோண்டமோன, இசிைத்துக்(ஹிஜிைத்துக் கோண்டம்)கோண்டம் 

அறமந்துள்ளது. இக்கோண்டம், சமோத்தம் 47 படைங்கறளப் சபை்றுள்ளது. அறவ பின் 

வருமோறு :  

• ஈமான் பகாண்ட படலம் 

• மதீனத்தார ்வாய்சம பகாடுத்த படலம் 

• யாத்திசரப் படலம் 

• விடமீட்ட படலம் 

• சுைாக்கத்துத் பதாடரந்்த படலம் 

• உம்மி மகுபதுப் படலம் 

• மதீனம்புக்க படலம் 

• கபுகாபுப் படலம் 

• விருந்திட்டீமான் பகாள்வித்த படலம் 

• உகுபான் படலம் 

• ைல்மான் பாரிசுப் படலம் 

• ககுபத்துல்லாசவ தநாக்கித் பதாழுத படலம் 

• ஓநாய்ப் தபசிய படலம் 

• வத்தான் பசடப் படலம் 

• பாத்திமா திருமணப் படலம் 

• சீபுல் பகுறுப் படலம் 

• புவாத்துப் படலம் 

• அசீைாப் படலம் 

• பத்னுன்ன குலாப் படலம் 

• பத்றுப் படலம் 

• ைவீக்குப் படலம் 

• குதிரிப் படலம் 

• தீயம்றுப் படலம் 

• அபிைாபிகு வசதப் படலம் 

• அைனார ்பிைந்த படலம் 

• அபூத்தல்ஹா விருந்துப் படலம் 

• உகுதுப் படலம் 

• அமுைாப் படலம் 

• ககுபு வசதப் படலம் 

• சுகுைாப் படலம் 

• பதுறு சுகுைாப் படலம் 

• உசைனார ்பிைந்த படலம் 

• தாத்துை் ைஹ்ஹாக்குப் படலம் 

• ைாபிர ்கடன் றீரத்்த படலம் 

• முசைசீக்குப் படலம் 

• கந்தக்குப் படலம் 

• உசய வந்த படலம் 

• பனீ குசைலா வசதப் படலம் 

• லுமாமீமான் பகாண்ட படலம் 

• பையினபு நாைச்ியார ்கலியாணப் படலம் 

• ஒட்டசக தபசிய படலம் 

•  



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 

 

50 
 

 

 
 

• மசழயசழப்பித்த படலம் 

• அந்தகன் படலம் 

• கவுலத்சத விட்டுக் கூட்டின படலம் 

• உமுைாவுக்கு தபான படலம் 

• ைல்மா பபாருத படலம் 

• உைனிக் கூட்டத்தார ்படலம் 

 

      ஓநோய்ப் யபசிய படைம்  

 
 போடை்எண்: 1 

நைனுறு மக்கமோ நகறர  ்சுை்றிய 

மறைகளி சனோருவறர யடவி யின்வயி 

னிறைசகோளோப் பைசழோடு நிறைந்த புள்ளிமோன் 

கறைசயோடுஞ் ச றிந்துபுை் கறித்து நின்ையத. 

 

       விளக்கம் : நன்சம பபாருந்திய திரு மக்கமா நகரத்சத வசளந்த மசலகளில் ஒரு 

மசலயினது காட்டினிடத்துப் பபாலிந்த புள்ளிகசளயுசடய பபண்மான்கள் தரித்து 

நிை்ைசலப் பபைாத தமது குட்டிகளுடனும் ஆண் மான்களுடனும் பநருங்கிப் புை்கசளப் 

பை்களினால் பமன்று தமய்ந்து பகாண்டு நின்ைன. 

 
  

 போடை்எண்: 2 

வள்ளுகிர் முடங்குவோை் வறளப்பை் றூங்குர 

னுள்சளோடுங் ககட்டயவோ நோசயோன் சைோண்ணுறன 

முள்ளறரக் கோனிறடக் கிடந்து மூரிசவம் 

புள்ளிசமய்ப் பிறணயிறன யநோக்கிப் யபோனதோை். 

       விளக்கம் : அவ்வாறு நிை்க, கூரச்ம தங்கிய நகங்கசளயும், சுருண்ட வாசலயும், 

வசளந்த பை்கசளயும், தூங்குகின்ை மாரச்பயும், உள்தள ஒடுங்கிய வயிை்சையுமுசடய  

ஓநாயானது ஒள்ளிய நுனிசயக் பகாண்ட முட்கள் தங்கிய இசடசயயுசடய காட்டின் கண் 

ணிருந்தபடியிருந்து பபருசம பபாருந்திய புள்ளிகளினது ைரீரத்சதயுசடய பவவ்விய அந்த 

மான்கசளப் பாரத்்து வந்தது. 

 
  

     போடை்எண்: 3 

     கை்லிரு புைத்தினுஞ் சிதைக் கோை்வறீஇ 

     வை்லுர னிைம்பட வறளந்து ச ன்னிதோழ்த் 

     சதை்றையிை் பசிசயோடு சமதிர மோனினம் 

     பை்பை திற யினும் படர்ந்து யபோயின. 

விளக்கம் : கை்களானசவ இரு மருங்கிலும் சிதறும் வண்ணம், காை்களாை் வறுவி 

வலிசமசயயுசடய மாரப்ானது பூமியிை் படிய வசளந்து தசலசயத் தாழ்த்திக் கணக்கை்ை 

பசிதயாடும் அந்நாயானது அவ்வாறு வந்து எதிரப்்பட, அந்த மான் கூட்டங்கள் பை்பல 

திசைகளிலும் பரவிை ்பைன்ைன. 

 

                                                       போடை்எண்: 4 

    பிறணக்குைந் திற சதோறுஞ் சிதறிப் யபோதுை 

    வணித்தசதன் சைோருபிறண யதறன யநோக்கிசவண் 

   



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 

 

51 
 

 

 
 
 

    மணிக்கதி சரனுமுகிர் நிைத்திை் வவ்வுைத் 

    துணித்துணு மம்மரிை் சைோடர்ந்து யபோயயத. 

விளக்கம் : மானின் கூட்டங்களானசவ அவ்வாறு எல்லாத் திசைகளிலுஞ் சிதறுத 

லசடந்து மதிமயங்கிை ்பைல்ல,பபண் மானானது தனக்குை ்ைமீபித்தபதன்று அசதப் பாரத்்து 

இரத்தினப் பிரகாைபமனை ்பைால்லா நிை்கும் தனது நகங்கள் பூமிசய வவ்வும்படி அசதக் 

கண்டித்து அருந்தும் மயக்கத்தினால் பின்பை்றிை ்பைன்ைது. 

 
  

                                                     போடை்எண்: 5 

     வடித்தநீர் தூங்குநோ  ்சுணங்கன் வோயினிை் 

     பிடித்சதனத் சதோடர்ந்தது சபயரப் புள்ளிமோ 

     னடித்தபந் சதனக்குதித் தரிதிை் ச ன்ைபூ 

     நடித்திடுங் ககுபத்துை் ைோறவ நோடியய. 

 
 
 

       விளக்கம் : அன்றியும், பதளிந்த ஜலத்சதை ் சிந்துகின்ை நாசவயுசடய அந்த 

ஓநாயானது தனது வாயாை் பை்றிை்பைன்று பைால்லும் வண்ணம் அம்மாசனப் பின்பை்றிப் 

தபாக, அந்தப்புள்ளி மானும் அடித்த பந்சதப் தபாலும் ைாடி அருசமதயாடும் இவ்வுலகத்தில் 

பவளிப்பட கஃபத்துல்லா பவன்னும் பள்ளிசய விரும்பிை ்பைன்ைது. 

 

                                                 போடை்எண்: 6 

     பட்டியின் வோய்நுனி படரு மோனின்வோை் 

     சைோட்டது கோசணனத் சதோடரு சமை்றவயி 

     சனட்சடனுந் திற புகழ்ந் யதத்துந் தீவிறனத் 

     தட்டறும் அைசமனுந் தைத்து ளோயயத. 

       விளக்கம் : அவ்வாறு பைல்ல, அந்த ஓநாயினது வாயின் முசனயானது 

பரவிதயாடுகின்ை அந்தப்புள்ளி மானின் வாசலத்பதாட்டபதன்று பைால்லும் வண்ணம் 

பினப்பை்றிை ்பைன்ை ைமயத்தில் அம்மானானது எட்படன்று கூைா நிை்கும் திக்குகளும் 

துதித்து வணங்கும் பாவத்தின் நிசலசமயானது அறுகின்ை ஹைபமன்று கூறுந்தானத்தின் 

கண் தபாய்ை ்தைரந்்தது. 

 
  

 போடை்எண்: 7 

     இறையவ னமரரக் ளியை்றுஞ்  ங்றகயோ 

     ைைசமனுந் தைத்தின்மோ னோய தீண்டினித் 

     சதறுசகோறை விறளத்திட றீது ச ய்சநறி 

     முறையதன் சைனத்தனி முடுவ னின்ையத. 

விளக்கம் : அவ்விதம் தபாய்ை ்தைர, ஒப்பை்ை அந்த ஓநாயானது இம்மான் 

இசைவனாகிய அல்லாகு சுபுகானகு வத்த ஆலாவின் ததவரக்ளான மலாயிக்கத்துமாரக்ள் 

பைய்த வரிசையினால் ஹைபமன்று கூைா நிை்கும் அந்தத் தானத்தின் கண் தபாய்ை ்

தைரந்்தது. ஆதலால் நாம் இவ்விடத்தில் இனி அழிக்கின்ை பகாசலத் பதாழிசலை ்பைய்வது 

குை்ைமாகும். அது நல்ல ைன்மாரக்்கத்தினது ஒழுங்கு மல்லபவன்று அங்கு நின்ைது. 
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போடை்எண்: 8 

     ஈனன போசுபி யோனு மின்பமு 

     மோனமுந் தவிரபூ  குலும் வன்சகோறைக் 

     கோனபஞ்  ர பு வோனு மோண்சடோரு 

     தோனமீ தமர்ந்துநின் ைவரக்ள்  ோை்றுவோர். 

விளக்கம் : அவ்வாறு நிை்க, இழிசவயுசடயவனான அபா சுபியாபனன்பவனும் 

இன்பத்சதயும் அபிமானத்சதயும் தவிரத்்த அபூஜகிபலன்பவனும் பகாடிய பகாசலத் 

பதாழிலுக்கான ததகத்சதக் பகாண்ட ைபுவாபனன்பவனும் அங்கு ஒரு தலத்தின் கண் தங்கி 

நின்று பகாண்டு அவரக்ள் பைால்லுவாரக்ள். 

 

                                                           போடை்எண்: 9 

    கோனக  ்சுணங்கன்வோய் கழிந்து யபோனதிம் 

    மோசனன விருந்தன மோனு சமோை்றையி 

    னோனநை் ஹைமது ளோய தோைது 

    தோனுநை் ைைமறத  ் ங்றக ச ய்தயத. 

விளக்கம் : இந்த மானானது காட்டினிடத்துள்ள இவ்தவாநாயின் வாயிலகப்பட்டு 

இைந்து தபாயிை்பைன்று நாபமண்ணியிருந்ததாம். அந்த மானும் விசரவில் இவ்வுலகத்திை் 

ைசமந்த நன்சம பபாருந்திய ஹைத்தினகம் தபாய்ை ்ைாரந்்தது. அவ்தவாநாயும் நன்சம 

பபாருந்திய அந்த ஹைத்சதக் கனம் பண்ணிை்று. 

 
  

 போடை்எண்: 10 

     வருந்திட நிதமுயிர் ச குக்கும் வன்சுணங் 

     கருந்திடும் பசிசவறுத் தைறம  ் ங்றகச ய் 

     திருந்தது மோனுமிவ் சவை்றை யுட்படப் 

     சபோருந்திநின் ைகம்புைம் யபோய திை்றையோை். 

விளக்கம் : அன்றியும், பிரதிதினமும் துன்பமுறும் வண்ணம் ஜீவராசிகசளக் 

பகால்லா நிை்கும் பகாடிய இந்த ஓநாயானது தானுண்ணும் பசிசய மறுத்து ஹைத்சதக் 

கனம் பண்ணி அங்கு தங்கிை்று. அந்த மானும் இந்த ஹைபமன்று கூறும் தானத்தினுட்படதவ, 

அத்தானத்சத மனதின் கண் பபாருத்தமுை்று நின்று அகத்திதலனும் பவளியிதலனும் 

தபாகவில்சல. 

 
  

 போடை்எண்:11 

     புதுறமயிை் புதுறமயீ சதன்னப் சபோங்கிநின் 

     ைதி யத் சதோடுமவ ரவரக்ள் கூைலும் 

     பிதிர்விர றுயர்ந்தபை் பிளந்த வோயினீர் 

     குதிதரு சநடியநோ நீட்டிக் கூறுமோை். 

விளக்கம் : இைை்மாைை்ாரங்கள் ஆைை்ரியத்திலும் ஆைை்ரியபமன்று அந்த மூன்று 

தபரக்ளும் பபாங்கிக் கிளரந்்து நின்று ஆைை்ரியத்ததாடு தபசிய மாத்திரத்தில், பிதிரந்்த 

விரல்கசளயும் ஓங்கிய பை்கசளயுமுசடய அந்த ஓநாய் பிளந்த தனது வாயின் நீரானது 

சிந்துகின்ை நீண்ட நாசவ நீட்டிை ்பைால்லா நிை்கும். 
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போடை்எண்: 12 

     கருத்தினிை் புந்தியை் றிருக்குங் கோபிரக்ோள் 

     சபருத்திடு மைமறதக் குறித்துப் பிந்தியீண் 

     டிருத்தறைப் புதுறமசயன் றிற க்கின் றீசரனத் 

     திருத்தியய யுறரத்திட மறுத்து  ்ச ப்புவோர். 

       விளக்கம் : சிந்சதயினிடத்து அறிவை்றிருக்கின்ை காபிரக்தள! நீங்கள் யான் 

பபாலியா நிை்கும் ஹைத்சத மனதின்கண் மதித்துப் பின்னசடந்து திரும்பியிருப்பசத 

ஆைை்ரியபமன்று கூறுகின்றீரக்பளன்று பைவ்சவயாக்கிை ்பைால்ல, அவரக்ள் மறுத்துக் 

கூறுவாரக்ள். 

 
  

 போடை்எண்: 13 

     குதிமறுத் தைமறதக் குறித்து நின்ையத 

     புதுறமசயன் றிருந்தனம் சபோருவி ைோதநன் 

     மதிசயோடு மின்றுநீ யுறரத்த வோ க 

     மதனினும் புதுறமசயன் ைறைந்திட் டோரக்ளோை். 

       விளக்கம் : நீயுனது ைாட்டத்சத பவறுத்து ஹைத்சதை ்சிந்சதயின் கண் மதித்து 

நின்ைது தான் புதுசமபயன்றுயாங்களிருந்ததாம். இன்சைய தினம் ஒப்பை்ை நல்ல 

அறிதவாடும் நீ கூறிய வைனமானது அதனிலும் ஆைை்ரியபமன்று பைான்னாரக்ள். 

 
  

                                                          போடை்எண்: 14 

     குறித்துநின் சைதிர்ந்தியோன் கூறும் வோய்றமசயப் 

     புைத்தினு மறிகிைோப் புதுறம சயன்கின்றீ 

     ரைத்தினுக் குரியவ னோறண யும்மிடத் 

     துைப்சபரும் புதுறமசயோன் றுளசதன் யைோதிை்யை. 

       விளக்கம் : அவரக்ள் அவ்விதஞ்பைால்ல, அவ்தவாநாய் நீங்கள் யான் நின்று 

குறிப்பிட்டு எதிரத்்துப் தபசிய வாரத்்சதகசள பயந்தப்பக்கத்திலுங்காணக் கூடாத 

ஆைை்ரியபமன்று பைால்லுகிறீரக்ள். புண்ணியத்திை்குரிசமயனான அல்லாகு சுபுகானகு 

வத்த ஆலாவின் தபரிலாசணயாக உங்களிடத்தில் மிகவும் பபரிய ஆைை்ரியமான 

பதான்றுள்ளபதன்று கூறிை்று. 

 
  

 போடை்எண்: 15 

     கடத்துறை ஞமிலிநீ கோசணோ ணோசதம 

     திடத்தினிை் புதுறமயுண் சடன்கின் ைோயறவ 

     திடத்துட னியோவரக்்குந் சதரிய  ்ச ப்சபனத் 

     சதோடுத்தவரக்் கறிவுை  ்ச ோை்லு கின்ைதோை். 

       விளக்கம் : அவ்வாறு கூை அவரக்ள் வனத்தின் கண் தங்காநிை்கும் ஓநாதய! நீ 

எங்களிடத்தில் காணக்கூடாத ஓராைை்ரியமானதுள்ளபதன்று பைால்லுகின்ைாய்? அவை்சை 

உண்சமயுடன் எல்லாருக்கும் விளங்கும் வண்ணம் கூபைன்று தகட்க, அவ்விதங்தகட்ட 

அவரக்ளுக்குப் புத்தியானதுண்டாகும்படி அஃது கூைா நிை்கும். 
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போடை்எண்: 16 

     ஆதிதன் சனோளிவினிை் ைரித்த னோதிதன் 

     றூசதன வுைகினிை் யைோன்றி நின்ைனர் 

     யவதமு மிைங்கின சமய்றம யவதத்தி 

     னீதமு நடத்தினர் நிகரு மிை்றையோை். 

 விளக்கம் :    யாவை்றிை்கும் முதன்சமயனான அல்லாகு சுபுகானகு வத்த ஆலாவின் 

ஒளிவிலிருந்து அநாதியான அவ்வல்லாகு சுபுகானகு வத்த ஆலாவின் ைசூபலன்று இவ் 

வுலகத்தின் கண் பவளியாகி நின்ைாரக்ள். அவரக்ளுக்குப்புறுக்கானுல் அலீபமன்னும் 

தவதமுமிைங்கிை்று. ைத்தியத்சதயுசடய அந்த தவதத்தினது நியாயத்சதயும் இங்கு 

நடத்தினாரக்ள். அவரக்ளுக்கு ஒப்பானவரக்ள் ஒருவருமில்லர.் 

 
  

 போடை்எண்: 17 

     அந்நபி நன்மறை யறைந்தீ மோன்சகோள  ்

     ச ோன்னறவ யறனத்றதயு மறுத்து  ்சூழ்தர 

     வின்னறைப் சபோருந்தினீ ரதீ ைோலினிப் 

     பன்னரும் புதுறமசயோன் றிை்றைப் போரியன. 

       விளக்கம் : அந்த நபிகட்பபருமானார ்நபி முகம்மது முஸ்தபா ைசூல் ைல்லல்லாகு 

அசலகி வைல்லமவரக்ளின் நன்சம பபாருந்திய புறுக்கானுல் மஜீபதன்னும் தவத 

வைனத்சத தயாதி ஈமான் பகாள்ளுவதை்கு அவரக்ள் கூறியசவகபளல்லாவை்சையும் 

மறுதலித்து நீங்கள் சூழத் துன்பத்சதப் பபாருந்தினீரக்ள். இஃதல்லாமல் இனிை ்

பைால்லுவதை்கருசமயான ஆைை்ரியமானது இவ்வுலகத்தின்கண் ஒன்றுமில்சல. 

 
  

 போடை்எண்: 18 

    முகமது நபியுறர மறுத்த மோை்ைைர் 

    முகமதி யநோக்குதன் முழுதுந் தின்றமசயன் 

    ைகலுைக் சகோடுசமோழி சயடுத்துக் கோட்டிவிண் 

    புகுமறைக் கோனினிை் சுணங்கன் புக்கதோை். 

       விளக்கம் :  அந்த தவாநாயானது நாயகம் நபிகட்பபருமானார ்நபி முகமது முஸ்தபா 

ைசூல் ைல்லல்லாகு அசலகி வைல்லமவரக்ளின் வாரத்்சதகசள மறுதலித்த ைத்துராதிக 

ளாகிய அக்காபிரக்ளின் வதனமான ைந்திரசனப் பாரப்்பது முை்றும் தகபடன்று பைால்லிப் 

பசகசமயானது பபாருந்தும் வண்ணம் பகாடிய வாரத்்சதகசள எடுத்து அவரக்ளுக்குை ்

பைால்லிக் காட்டி ஆகாயத்சதப் தபாய்த்பதாடாநிை்கும் மசலகசளயுசடயகாட்டினிடத்துப் 

தபாய்ை ்தைரந்்தது. 

 
  

 போடை்எண்:19 

   இணங்கிய நன்சமோழி சயவரக்்குங் கூறிய  ்

   சுணங்கன்சவங் கோன்புக  ்சூழ்ந்து நின்றிடுங்  

   கணங்களி ைபூ கை் கபடுங் கள்ளமும் 

   பிணங்கிய மனத்தின் னறகத்துப் யபசுவோன். 

       விளக்கம் : அந்த ஓநாயானது அவ்வாறு இணக்கமாகிய நல்ல வாரத்்சதகசள 

யாவருக்குஞ்பைால்லி பவவ்விய காட்டின் கண்தபாய்ை ்தைர, அஃசத அங்கு வசளந்து 

நிை்கும் கூட்டங்களில் அபூஜகிபலன்பவன் வஞ்ைகமும் ைத்தியமும் மாறு பகாண்ட 

மனதினிடத்தில் நிந்தித்துை ்பைால்லுவான். 
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போடை்எண்: 20 

   உடும்றபவன் பிறணயிறனத் தன்றகக் குட்பட 

   விடும்பிறனப் பயிை்றிய முகம்ம சதன்பவன் 

   கடம்படு ஞமலியின் கருத்துப் யபதுைப் 

   படும்படிப் பயிை்றுதை் பகர யவண்டுயமோ.   

       விளக்கம் : உடும்சபயும் வலிசமசயக் பகாண்ட பபண் மாசனயும் தனது கரத்தி 

னுட்படத் துன்பத்சதைப்ைய்த அந்த முகம்மபதன்னும் அபிதானத்சதயுசடயவன் காட்டின் 

கண்னுண்டான இந்த ஓநாயின் சிந்சதசய மிகவும் மயக்கப்படும் வண்ணம் பைய்தசத 

யான் பைால்லவும் தவண்டுமா? தவண்டாம். 

 
  

 போடை்எண்: 21 

 அைத்தினுட் படுநகர் மோந்தரக்் கன்பிைோ 

 திைத்தறைப் படுநிறன சவடுத்த வஞ் த்தோன் 

 புைத்சதோரு நகரிறடப் புகுந்து மோயங்கண் 

 மறுத்திைன் விறளத்தனன் முகம்ம தோங்சகோயைோ. 

       விளக்கம் : அன்றியும் அந்த முகம்ம பதன்பவன் புண்ணியத்தினுட்பட்ட இந்தத் திரு 

மக்கமா நகரத்சதயுசடய ஜனங்களுக்கு அன்பில்லாது இைத்தசலக் பகாண்ட பகட்ட 

எண்ணத்சதத் தாங்கிய மாயத்தினால் பவளியில் ஒப்பை்ை திரு மதீனமா நகரத்தின் கண் 

தபாய்ை ்தைரந்்ததும் அவன் பைய்கின்ை வஞ்ைகங்கசள பவறுக்காது பைய்தனன். 

 
  

 போடை்எண்: 22 

   அயனகர்ப் புகுந்தன னகும சதன்றியோம் 

    பயமை விருப்பது பழுது பை்ைைோரக்் 

    கியலுறு மிடங்சகோடுத் திருத்தை் போரிறட 

    வியனுறும் வீரத்தின் விழும மன்ையரோ. 

       விளக்கம் : அன்றியும், அஹ்மபதன்னும் பபயசரயுசடய அந்த முகம்மபதன்பவன் 

தவறு நகரத்தின் கண்தபாய்ை ்தைரந்்தாபனன்று நாம் அைை்மின்றியுசைவது குை்ைமாகும். 

இவ்வுலகத்தினிடத்துை ்ைத்துராதிகளுக்கு இயல்சபை ்தைரந்்த இடத்சதக் பகாடுத்துசைவது 

பபருசம பபாருந்திய வீரத்தினது சிைப்பல்ல. 

 
 

 போடை்எண்: 23 

     மருவைர் வலிசகட வுறடந்து மை்சைோரு 

     சபருநக ரிருந்தன ரோயிை் யபதுைப் 

     பரநகர் யவந்தரோை் பறககண் மூட்டியுங் 

     கருவறுத் தவர்பறக கறளய யவண்டுமோை். 

       விளக்கம் : ைத்துராதிகள் தமது வீரமானது பகடும்படி தளரந்்து தவபைாரு பபரிய 

ஊரின் கண் தபாய்த் தங்கினாரக்தளயானாலும் அவரக்ள் மதிமயங்கும் வண்ணம் அன்னிய 

இராைச்ியத்சதயுசடய அரைரக்ளினால் அவரக்ள்பால் விதராதத்சத மூளை ்பைய்தும் 

அவரக்ளினது கருசவ இல்லாமபலாழித்து அவரக்ளின் விதராதத்சதயும் இல்லாமை் 

பைய்தல் தவண்டும். 
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போடை்எண்: 24 

     திறைபை வழங்கினுஞ் ய ர்ந்து றககுவித் 

     திறைசயன நிை்பினு மினிது கூறினுங் 

     கறைசகழுங் சகோடுமனக் கருத ைோரத்றம 

     யுைசவன நிறனத்திட லுணர்வுக் கீனமோை். 

       விளக்கம் : அன்றியும், அவரக்ள் பல சிசைகசளக் பகாடுத்தாலும் பபாருந்தி இரு 

சககசளயும் குவித்து எங்களரபைன்று பைால்லி நின்ைாலும், இனிசமயான 

ைமாைை்ாரங்கசளை ்பைான்னாலும், குை்ைமானது நிசையப் பபை்ை பகாடிய இதயத்சத 

உசடய ைத்துராதிகசள தநயரக்பளன்று எண்ணுவது புத்திக்கிழிவாகும். 

 
  

 போடை்எண்: 25 

      அடுத்துறைந் திைசரன சவள்ள ைன்றிக 

      சைடுத்திடுங் கருதை ரிருந்து நோட்குநோட் 

      சடோடுத்திடும் விறனயமுஞ் ச யலுஞ் சூழ் ச்ியும் 

      விடுத்திடு சமோை்ைரோை் சைரிய யவண்டுமோை்.   

       விளக்கம் : அன்றியும், அவரக்ள் நமக்குை ்ைமீபத்திருந்திலபரன்று பைால்லித்தள்ள 

லாகாது. பசகசமசயத் தாங்கிய ைத்துராதிகளாகிய அவரக்ளிலிருந்து பிரதி தினமும் 

ஆரம்பிக்கா நிை்கும் வஞ்ைகங்கசளயும் பைய்சககசளயும் அவரக்ளினது ஆதலாைசன 

கசளயும் நாம் விடுகின்ை தூதரக்ளால் அறிதல் தவண்டும். 

 
 

 போடை்எண்: 26 

      றவகின னிந்நகர் வடுவுந் தீறமயும் 

      சபோய்யினின் முடித்தரும் புந்தி யயோரக்றள 

      சவய்யவ ரோக்கினன் யமலுந் தீவிறன 

      ச ய்கை சனனமனந் யதை ைன்ையரோ. 

       விளக்கம் : அன்றியும், இந்தத் திரு மக்கமா நகரதத்ின் கண் உசைந்திருந்தவனான 

அந்த முகம்மபதன்பவன் குை்ைங்கசளயும் தகடுகசளயும் பபாய்யினால் முடித்து 

அருசமயான அறிசவயுசடதயாரக்சளக் பகாடியவராக்கினான். தமலும் அவன் பகாடிய 

பைய்சககசளை ்பைய்ய மாட்டாபனன்று இதயத்தின் கண் பதளிந்திருத்தலாகாது. 

 
 

 போடை்எண்: 27 

     பவ்வமுை் றிடுசநடும் போரி னீங்கைோ 

     சதவ்வுறழ யிருக்கினு முகம்ம சதன்பவன் 

     ச வ்விய னைனவ னூக்கஞ் சீர்சகட 

     சவவ்விறன விறளத்திற  நிறுத்த யவண்டுமோை். 

 
 
 

       விளக்கம் : அன்றியும், அந்த முகம்மபதன்பவன் ைமுத்திரமானது பபாருந்திய நீண்ட 

இப்பூமியின் கண் நீங்காது எந்தத ்தானத்திலுசைந்தாலும் பைவ்சவயாகிய மனத்சத 

உசடயவனல்லன். அவன் வலிசமயானது சீரப்கடும் வண்ணம் நாம் பகாடிய 

யுத்தங்கசளை ்பைய்து கீரத்்திசய நிசலயாக நாட்டுதல் தவண்டும். 

 
  



        சீ. யயோகப்பிரியோ.,MA.,M.Phil., 

        உதவிப் யபரோசிரியர், தமிழ்த்துறை,  

        அரசு மகளிர் கறை மை்றும் அறிவியை் கை்லூரி, மண்மங்கைம் -  கரூர். 
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போடை்எண்: 28 

     என்ைவ னிறனயன வியம்ப  ்சூழ்தர 

     நின்ைவர் யகட்டிறவ நிறனவி தோசமனக் 

     குன்சைன விரும்புயம் வளர்ந்து சகோண்சடழ 

     வன்றிைை் சபரும்பறக மனத்த ரோயினோர். 

       விளக்கம் : என்று இப்படிப்பட்ட ைமாைை்ாரங்கசள அந்த அபூஜகிபலன்பவன் 

பைால்ல, சூழ நின்ை காபிரக்ள் அசதக் தகள்வியுை்று இைை்மாைை்ாரங்கதள கருத்பதன்று 

பைால்லி மசலசயப்தபாலும் பபருசம பபாருந்திய தங்களின் இரு ததாள்களும் பூரித்துக் 

பகாண்படழும்ப, பகாடிய வலிசமசயப் பபாருந்திய பபரிய விதராதத்சதக் பகாண்ட 

இதயத்சதயுசடவரக்ளானாரக்ள். 

 
  

 போடை்எண்: 29 

     ஈரமிை் ைபூ கு சைன்னு மன்னவன் 

      ோர்பினி லுைவினிை் ைக்க யவந்தரும் 

     போரிறட  ்சிறுகுடிப் பறடயின் மோந்தரு 

     மூரிறடப் பறடசயோடு சமோருங்கு கூடினோர். 

       விளக்கம் : அவ்விதமாகி அன்பில்லாத அபூஜகிபலன்று பைால்லும் அரைனின் 

பக்கத்திலும் உைவிலுமுள்ள தகுதிசயயுசடய மன்னரக்ளும் இவ்வுலகத்தின் கண் சிறிய 

குடிப்பசடசயயுசடய ஜனங்களும் அந்த திரு மக்கமா நகரத்தின் கண் தங்களாயுதங் 

கதளாடும் ஒன்ைாய் வந்து தைரந்்தாரக்ள். 
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