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முகவுைர 

நால்வர் ெவண்பா மாைல என்னும் இந்நுூல் ைசவ சமயக் குரவர்களாகிய 
திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர் ஆகிய நால்வரின் புகழ் 
பாடும் ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டு நான் எழுதிய கவிைத நுூல்.  

இந்நுூல் நான்கு பகுதிகைளக் ெகாண்டது. ஒவ்ெவாரு பகுதியிலும் பத்து ெவண்பாக்கள் 
இடம்ெபறுகின்றன. அந்தாதித் ெதாைடயில் அைமந்து மண்டலித்து முடிந்த ெவண்பாக்கள் 
இைவ.   

அந்தாதி = அந்தம் + ஆதி. ஒரு பாடலின் இறுதியில் உள்ள எழுத்து, அைச, ெசால், சர்ீ அல்லது 
அடி இவற்றில் யாதானும் ஒன்று அடுத்த பாடலின் முதலில் வரும்படி அைமத்துப் 
பாடுவது அந்தாதி எனப்படும். இறுதிப்பாடலின் முடிவு, முதற்பாடலின் ெதாடக்கமாக 
இைணயும்படி பாடுவைதேய "மண்டலித்து முடிதல்# என்பர். இவ்வாறு பூமாைலையப் 
ேபான்று முதலும் இறுதியும் இைணந்திருப்பதால் இந்த நுூல் ெவண்பா மாைல என்னும் 
ெபயர் ெபற்றது. 

முதல் பகுதியாகிய ‘சம்பந்தர் ெவண்பா மாைல’, காழிேவந்தர் எனவும் புகலியர் ேகான் 
எனவும் ேபாற்றப்படும் திருஞானசம்பந்தரின் புகழ் பாடும் ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டது. 

இரண்டாம் பகுதியாகிய ‘வாகீசர் ெவண்பா மாைல’யில் இடம்ெபற்றுள்ள ெவண்பாக்கள், 
நாவரசர் எனவும் தமிழ்ேவந்தர் எனவும் வாகீசர் எனவும் ேபாற்றப்படும் திருநாவுக்கரசரின் 
புகழ் பாடுவன. 

மூன்றாம் பகுதியாகிய ‘ஆரூரர் ெவண்பா மாைல’, ‘நம்பி ஆருரர்’ எனவும் ‘வன் ெதாண்டர்’ 
எனவும் ேபாற்றப்படும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் புகழ் பாடும் ெவண்பாக்கைளக் 
ெகாண்டது. 

நான்காம் பகுதியாகிய ‘மணிவாசகர் ெவண்பா மாைல’யில், திருவாசகத்ைத அருளிய 
மணிவாசகர் என்று ேபாற்றப்படும் மாணிக்க வாசகரின் புகழ் பாடுகின்ற ெவண்பாக்கள் 
இடம்ெபற்றுள்ளன.  

ேதைவயான இடத்தில் ெவண்பாக்கைளப் பதம் பிரித்துக் காட்டியுள்ேளன். ேமலும், 
ஒவ்ெவாரு ெவண்பா மூலமும் நான் ெசால்ல வந்த கருத்து புலனாகுமாறு கருத்துைரயும் 
ெசாற்ெபாருளும் வரலாற்றுச் சான்றுகளும் அளித்துள்ேளன். இந்நுூலின் பிற்ேசர்க்ைகயாக 
இலக்கண விளக்கமும், நால்வர் சரித்திரமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. துைணநின்ற 
நுூல்களின் பட்டியலும் இந்நுூலிறுதியில் காணலாம்.  



இந்நுூலில் ெசாற்பிைழேயா ெபாருட்பிைழேயா இலக்கணப் பிைழேயா இருப்பின் 
அருள்கூர்ந்து ெபாறுத்து அறிவுறுத்தி ஆதரிக்குமாறு ேவண்டுகிேறன். 

அன்புடன் 

I"#. I$%&"$' ()'  



கடவுள் வாழ்த்து 

விநாயகர் துதி 

ெசான்மணக்கப் பாடித் ெதாடுத்ததமிழ் மாைலயினால் 

நன்ைமயுற நால்வர் நலம்புகழ - முன்விைனகள் 

மாய வருள்வழங்கும் வாரண மாமுகத்தான் 

துூய மலர்த்தாள் துைண. 

ெசாற்ெபாருள்: 

ெசால் மணக்க = ெசாற்கள் மணம் வசீுமாறு 

பாடி = இயற்றி 

ெதாடுத்த = (அந்தாதியாக) ெதாடுத்து அளித்த 

தமிழ் மாைலயினால் = தமிழ்ப் பாமாைலயாகிய இந்தக் கவிைதத் ெதாகுப்ைபக் 
ெகாண்டு 

நன்ைம உற = படிப்ேபார்க்கு நன்ைம உண்டாகுமாறு 

நால்வர் = சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய குரவர் நால்வருைடய 

நலம் புகழ = ெபருைமகைளப் புகழ்ந்து கூறுவதற்கு 

முன்விைனகள் = முன்பு ெசய்த விைனகள் 

மாய = பின் ெதாடராவண்ணம் அவ்விைனகைளத் தடுத்ெதாழிக்க 

அருள் ெசய்யும் = அருைளப் ெபாழிகின்ற 

வாரண மாமுகத்தான் = யாைன முகத்தானுைடய 

துூய = துூய்ைம வாய்ந்த 

மலர் தாள் = மலர் ேபான்ற பாதங்கள் 

துைண = எனக்குத் துைணயாகும்  



ேவலவன் துதி 

ெசஞ்ஞா யிறுேபால் திகழ்ந்ெதாளிரும் ெபாற்ேறாைக 

மஞ்ைஞம ீேதறும் வடிேவலா - எஞ்ஞான்றும் 

துன்பிருைளப் ேபாக்கும் சுடர்விளக்காய் ெநஞ்சமர்ந்துன் 

அன்பிைனேய எங்கட் கருள். 

ெசாற்ெபாருள்: 

ெசம் ஞாயிறு ேபால் = சிவந்த கிரணங்கைள உைடய கதிரவைனப்ேபால் 

திகழ்ந்து ஒளிரும் = ஒளிெகாண்டு விளங்கும் 

ெபான் ேதாைக = ெபான்மயமான ேதாைகைய உைடய 

மஞ்ைஞ மதீு ஏறும் வடிேவலா = மயில் மதீு ஏறிவரும் வடிேவலா 

எஞ்ஞான்றும் = எப்ேபாதும் 

துன்பு இருைள = துன்பமாகிய இருைள 

ேபாக்கும் சுடர் விளக்காய் = ேபாக்குகின்ற சுடர்மிக்க விளக்கு ேபால 

ெநஞ்சு அமர்ந்து = ெநஞ்சத்தில் அமர்ந்துெகாண்டு 

உன் அன்பிைனேய = உனது ேபரன்பிைனேய 

எங்கட்கு = எங்களுக்கு 

அருள் = அருள்வாயாக! 



 

திருஞான சம்பந்தர்



சம்பந்தர் ெவண்பா மாைல 
குறிப்பு: இப்பாமாைல ‘காப்ெபாலிந்து’ என்று ெதாடங்கி ‘காப்பு’ என்று மண்டலித்து 
முடியப்ெபற்று, பத்து ேநரிைச ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட அந்தாதியாக 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. 

காப்ெபாலிந்த நீர்க்கழனிக் காழி நகர்முதல்வன் 

பூப்பிைணந்த மாைலெயனப் ெபான்னடிக்ேக - பாப்புைனந்து  

நாவாரப் பாடினான், நன்ெனஞ்ேச! ஆங்கவன்ெசய் 

ேதவாரம் பாடித் ெதளி.  

ெசாற்ெபாருள்: 

கா ெபாலிந்த = பூங்காக்கள் நிைறந்து விளங்குகின்ற 

நீர் கழனி = நீர் மிகுந்த ெநல்வயல்கள் எங்கும் சூழ்ந்த 

காழி நகர் முதல்வன் = சகீாழியில் ேதான்றிய மைற முதல்வராகிய சம்பந்தர் 

பூ பிைணந்த = பூக்களால் ெதாடுக்கப்பட்ட 

மாைல என = மாைலையப் ேபான்று 

ெபான் அடிக்ேக = இைறவனின் ெபான் ேபான்ற திருவடிகளுக்கு அர்ப்பணமாக 

பா புைனந்து = பாக்கள் இயற்றி 

நாவார = நா இனிக்க 

பாடினான் = பாமாைலயாகப் பதிகங்கைள அருளிச் ெசய்தார். 

நன்ெனஞ்ேச = (என் ெசாற்ேகட்டு நடக்கும்) நல்ல மனேம! 

ஆங்கு அவன் ெசய் = அவர் (சம்பந்தர்) அருளிச் ெசய்த 

ேதவாரம் = ேதவாரப் பாடல்கைள  

பாடித் ெதளி = நீயும் வாயாரப் பாடிச் சித்தம் ெதளிவைடவாயாக!  



கருத்து:  

பூங்காக்களும் ெநல்வயல்களும் நிைறந்த சகீாழியில் ேதான்றிய மைற முதல்வராகிய 
சம்பந்தர், மலர்களால் ெதாடுத்த மாைலையப்ேபால் இைறவன் ெபான்னடிைய 
வாழ்த்திப் பாடல்கைள இயற்றி நா இனிக்கப் பாடினார். என் ெநஞ்சேம! சம்பந்தர் 
அவ்வாறு அருளிச்ெசய்த ேதவாரப் பதிகங்கைளப் பாடித் ெதளிவைடவாயாக. 

2. 

ெதளிந்த நிலவும் திகழ்ந்தாங் குலவும் 

குளிர்ந்தபுனற் கங்ைகயும் ெகாண்டான் - மிளிர்ந்த 

மலர்ப்பூங் கழற்பதித்த மாமணியாம் சீரார் 

கைலக்காழி ேவந்தன் கவி. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

சரீார் கைல காழிேவந்தன் கவி, ெதளிந்த நிலவும் திகழ்ந்து ஆங்கு உலவும் குளிர்ந்த 
புனல் கங்ைகயும் ெகாண்டான் மிளிர்ந்த மலர் பூங்கழல் பதித்த மாமணியாம். 

ெசாற்ெபாருள்: 

சரீார் = சிறப்பு மிகுந்த 

கைலக்காழி = கைலகள் ெசழிக்கும் சகீாழி நகரின் 

ேவந்தன் = தைலவராகிய சம்பந்தர் 

கவி = இயற்றிய பாடல்கள் 

ெதளிந்த நிலவும் = ெதளிவான ஒளி வசீும் நிலைவயும் 

திகழ்ந்து ஆங்கு உலவும் = (ெசஞ்சைடயில்) திகழ்ந்து உலவுகின்ற 

குளிர்ந்த புனல் = குளுைமமிக்க நீைரயுைடய 

கங்ைகயும் ெகாண்டான் = கங்ைகநீைரயும் தன் முடியில் ஏற்றுக் ெகாண்டவனான 
சிவெபருமானுைடய 

மிளிர்ந்த = ஒளிவசீுகின்ற 

மலர் பூங்கழல் = மலர்கள் ேபான்ற திருவடிகளில் அணிந்த கழல்களில் (சிலம்புகளில்) 



பதித்த மாமணியாம் = பதித்த அழகிய மணி ேபான்று விளங்கும் 

கருத்து:  

சகீாழி நகரின் ேவந்தராகிய சம்பந்தர் இயற்றிய கவிைதயானது, நிலைவயும் 
கங்ைகையயும் ெசஞ்சைடயில் ெகாண்ட சிவெபருமானின் மலரடிகளில் அணிந்த 
கழல்களில் பதித்த அழகிய மணியாக விளங்கும். 

3. 

கவிந்து மனமருட்டும் காரிருைளச் ேசாதிச் 

சிவந்ெதாளிரும் சூரியனாய்ச் ெசற்றான் - உவந்தருளும் 

ேவதெமாழி யன்ன வியன்றமிைழ ஓதுபவர் 

பாதமலர் என்னுயிர்க்குப் பற்று. 

ெசாற்ெபாருள்: 

கவிந்து = (உண்ைமைய) மூடி மைறத்து 

மனம் மருட்டும் = மனத்ைத மயக்கும் 

கார் இருைள = அறியாைம என்னும் கரிய இருைள 

ேசாதிச் சிவந்து = சிவந்த கிரணங்கைளக் ெகாண்டு 

ஒளிரும் = ஒளி பரப்பி நிற்கும் 

சூரியனாய்ச் ெசற்றான் = கதிரவன் ேபால (அவ்விருட்ைட) ேபாக்கினான் 

உவந்து அருளும் = மகிழ்ச்சியுடன் அருளிச் ெசய்த 

ேவதெமாழி அன்ன = ேவதத்தின் சாரம் ேபான்று விளங்கும் 

வியன் தமிைழ = ெபருைம வாய்ந்த தமிழ்ப்பதிகங்கைள 

ஓதுபவர் = பாடிப் ெபாருளுணர்ந்தவர்களின் 

பாதமலர் = பாதங்களாகிய மலர்கள் 

என் உயிர்க்கு = எனது உயிருக்கு 

பற்று = பற்றுக்ேகாடாக அைமயும். 



கருத்து:  

உண்ைமைய மைறத்து மனத்ைத மயக்கும் அறியாைமயாகிய அடர்ந்த இருைளச் 
சிவந்திருக்கும் சூரியைனப் ேபால நின்று அழித்தவராகிய சம்பந்தர் மகிழ்ந்து பாடும் 
ேவதங்கள் ேபான்ற தமிழ்ப்பாமாைலகைள ஓதுபவர்களுைடய மலர் ேபான்ற 
பாதங்கள் என்னுைடய உயிருக்குப் பற்றுக்ேகாடாக இருந்து என்ைனக் காக்கும். 

4. 

பற்றும் ெநருப்பிட்ட பாமாைல வாடாமல் 

ெவற்றி ெநறிகண்ட ேவதமுனி - ெசாற்ற 

வழியுற்று நிற்பார்க்ேக வாய்க்கும ீசன்றாள் 

வழிபட்டு வாழும் வளம். 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

பற்றும் ெநருப்பு இட்ட பாமாைல வாடாமல் ெவற்றி ெநறி கண்ட ேவத முனி ெசாற்ற 

வழி உற்று நிற்பார்க்ேக ஈசன் தாள் வழிபட்டு வாழும் வளம் வாய்க்கும். 

ெசாற்ெபாருள்: 

பற்றும் = பற்றி எரிகின்ற 

ெநருப்பு இட்ட = ெநருப்பில் இட்ட  

பாமாைல = `ேபாகமார்த்த பூண்முைலயாள்` என்ற திருநள்ளாற்றுத் திருப்பதிகத்ைத 

வாடாமல் = எரியில் ேவகாமால் இைறவன் அருள்புரியுமாறு ேவண்டி 

ெவற்றி ெநறிகண்ட = (அந்த ேவண்டுதலின் நற்பயனாக) ெவற்றி ெபற்ற 

ேவதமுனி = ேவத ஞானம் மிகுந்த முனிவராகிய சம்பந்தர் 

ெசாற்ற = ெசான்ன = ேபாதித்த 

வழியுற்று = அறவழியின் படி 

நிற்பார்க்ேக = பின்பற்றி நின்று நடப்பவர்களுக்ேக 

ஈசன் தாள் = ஈசனுைடய திருவடிகைள 

வழிபட்டு = ெதாழுது 



வாழும் வளம் = வாழும் ேபறு 

வாய்க்கும் = கிட்டும் 

கருத்து:  

(அனல் வாதத்தின்ேபாது) பற்றி எரியும் ெநருப்பில் இட்ட திருப்பதிகத்திற்கு எவ்விதத் 
தீங்கும் ேநராமல் ெவற்றி ெகாண்ட ேவத ஞான முனிவராகிய சம்பந்தர் ெசான்ன 
சிவெநறியின் அறவழிையப் கைடப்பிடிக்கும் அடியார்களுக்கு மட்டும்தான் ஈசனின் 
திருவடிகைள வழிபட்டு வாழும் ேபறு கிட்டும். 

5. 

வளங்கிளரும் வாழ்வும் மயர்வில் மதியும் 

களங்கமிலா உள்ளமுங்ைக கூடும் - விளங்கு 

மதிமுடிையப் பாடும் மனத்தார்க்குக் காழிப் 

பதியரசின் ஆைணப் படி. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

காழிப் பதி அரசின் ஆைணப் படி, விளங்கு மதிமுடிையப் பாடும் மனத்தார்க்கு, வளம் 

கிளரும் வாழ்வும் மயர்வு இல் மதியும் மயர்வு இல் மதியும் களங்கமிலா உள்ளமும் 

ைககூடும். 

ெசாற்ெபாருள்: 

காழிப் பதி அரசின் = சகீாழி நகருக்குத் தைலவராகிய சம்பந்தர் 

ஆைணப் படி = ஆைணயிட்டுச் ெசான்ன பதிகங்களின் அருள்வாக்குப் படி 

விளங்கு = ஒளி விளங்குகின்ற 

மதிமுடிைய = சந்திரைனச் சூடிக்ெகாண்டிருக்கும் சிவெபருமானின் ெசஞ்சைடைய 

பாடும் = ேபாற்றிப் பாடுகின்ற  

மனத்தார்க்கு = மனம் ெகாண்டவர்களுக்கு 

வளம் கிளரும் வாழ்வும் = வளம் மிகுந்த வாழ்வும் 



மயர்வில் = மயக்கம் தீர்ந்த 

மதியும் = புத்தியும் 

களங்கமிலா = எவ்வித குற்றம் குைறயும் இல்லாத 

உள்ளமும் ைககூடும் = மனமும் என்று இைவ யாவும் ைககூடும் 

கருத்து:  

காழி நகர்த் தைலவராகிய சம்பந்தரின் ஆைணப் படி, சிவெபருமானின் நிலவணிந்த 

சைடமுடிையப் ேபாற்றிப் பாடும் மனம் உள்ளவர்களுக்கு வளம் மிகுந்த வாழ்க்ைகயும் 

மயக்கமிலாத் ெதளிவான புத்தியும், மாசற்ற உள்ளமும் வாய்க்கும். 

6. 

படித்துப் ெபாருளுணரப் பல்பதிகம் தந்தான் 

வடித்தசுைவப் பாப்பரவி வாழும் - ெபாடிச்சீர் 

அழல்ேமனி யானடியார் அல்லாதார்க் குண்ேடா 

கழல்பாடி யாடும் களிப்பு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

படித்துப் ெபாருள் உணர = நாம் பாடல்கைள கற்றுணர்ந்து ெபாருள் ெதளியுமாறு 

பல்பதிகம் = பதிகங்கள் பலவற்ைற  

தந்தான் = நமக்கு அளித்து அருளினார் 

வடித்த = அவர் இயற்றிய  

சுைவ = சுைவமிகுந்த 

பாப்பரவி = பா + பரவி = பாடல்கைளப் ெபாக்கிஷமாகப் ேபாற்றி 

வாழும் = வாழுகின்ற 

ெபாடிச்சர்ீ = திருநீறு பூசிச் சிறந்து விளங்கும்  

அழல்ேமனியான் = ெநருப்பு ேபான்று ெஜாலிக்கும் திருேமனிைய உைடயவனான 
சிவெபருமானுைடய 



அடியார் = பக்தர்கள் 

அல்லாதார்க்கு = தவிர மற்றவர்களுக்கு 

கழல் = (சிவெபருமானின்) கழல் (சிலம்பு) அணிந்த திருவடிகைள 

பாடி ஆடும் = ேபாற்றித் துதித்து மகிழ்ச்சியால் ஆடிப் பாடும் 

களிப்பு = ேபரானந்தம் 

உண்ேடா = கிைடக்குேமா? 

கருத்து: 

நாெமல்லாம் படித்துப் ெபாருள் உணர்ந்து உய்யுமாறு, பதிகங்கள் பலவற்ைறப் பாடிய 

சம்பந்தப் ெபருமான் அருளிய, சுைவமிகுந்த, பாடல்கைளப் ேபாற்றி வாழும் 

சிவனடியார்களுக்கு அன்றி மற்றவர்களுக்கு சிவெபருமானின் திருவடிகைளப் 

ேபாற்றிப் பாடி ஆடும் இன்பமானது வாய்க்குேமா? (வாய்க்காது) 

7. 

களிப்புற் றுலேகத்தக் காழிநகர்த் ேதான்றும் 

ஒளிக்குன்ற மன்னவன்பாட் ெடான்ைறத் - ெதளிந்ேதாங்கும் 

ஓைச யுறேவாதும் உள்ளத் ெதாலிக்குேம 

ஈசன் திருச்ெசங்ைக யாழ். 

ெசாற்ெபாருள்: 

களிப்பு உற்று = மகிழ்ச்சி ெகாண்டு 

உலகு ஏத்த = உலகம் ேபாற்ற 

காழி நகர்த் ேதான்றும் = சகீாழி நகரில் உதிக்கின்ற 

ஒளி குன்றம் = ஒளிமிகுந்த குன்று  

அன்னவன் = ேபான்றவர் = சம்பந்தர் 

பாட்டு ஒன்ைற = அருளிய பாடல்களில் ஒன்ைறயாவது 

ெதளிந்து ஓங்கும் = ெதளிவாக விளங்கும்  



ஓைச உற ஓதும் = சந்த ஓைச சிறக்க ஓதுகின்றவர்களின் 

உள்ளத்து = உள்ளத்தில் 

ஈசன் = சிவெபருமானின் 

ெசங்ைக = திருக்ைககள் மட்ீடுகின்ற 

யாழ் = வைீண 

ஒலிக்குேம = ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கும் 

கருத்து: 

உலகம் மகிழ்ச்சியுடன் ேபாற்றித் துதிக்குமாறு சகீாழி நகரில் ஒளிமிகுந்த குன்று 
ேபாலத் ேதான்றியவராகிய சம்பந்தர் பாடியருளிய பாடல்களில் ஒன்ைறயாவது 
ெதளிந்த ஓைசயுடன் ஓதுபவர்களின் உள்ளத்தில் ஈசனுைடய திருக்கரங்கள் 
மட்ீடுகின்ற வைீண ஒலித்துக்ெகாண்ேட இருக்கும். (இைறவன் அத்தைகய பக்தர்களின் 
உள்ளத்தில் புகுந்து மங்கல வைீண வாசித்து அருள்புரிவான்). 

8. 

யாழும் முறியும் இைசயளித்தான் காழிநகர் 

வாழும் அருள்மிகுந்த மாமுனிவன் - ேபாழ்ெவண் 

மதிகங்ைக ஏற்றார்தம் நல்லடியார் வாழப்  

பதிகங்கள் தந்தான் பரிந்து. 

ெசாற்ெபாருள்: 

யாழும் முறியும் = (திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரின்) திறம் மிகுந்த யாைழயும் முறிய 
ைவக்கும் ஆற்றல் பைடத்த 

இைச அளித்தான் = இைசப்பாடல்கைள அருளியவரும் 

காழிநகர் = சகீாழி நகரில்  

வாழும் = வாசம் ெசய்தவரும் 

அருள்மிகுந்த மாமுனிவன் = அருள் முனிவருமான சம்பந்தர் 

ேபாழ் = பிளவுபட்ட 



ெவண்மதி = ெவண்மதிையயும் 

கங்ைக = கங்ைகையயும் 

ஏற்றார் தம் = தன் சைடமுடியில் தாங்கியவரான சிவெபருமானின் 

நல்லடியார் = நன்மனம் ெகாண்ட அடியார்கள் 

வாழ = நலமுடன் வாழ்வதன் ெபாருட்டு 

பரிந்து = அன்பு ெகாண்டு  

பதிகங்கள் தந்தான் = பதிகங்கைள அளித்தான் 

கருத்து: 

யாைழயும் முறியைவக்கும் அரிய இைசப்பாடைல அருளிச்ெசய்தவரும், சகீாழிப் 

பதிையத் தமது இருப்பிடமாகக் ெகாண்ட அருள்முனிவரும் ஆகிய சம்பந்தர், 

பிளவுபட்டது ேபால் விளங்கும் ெவண்மதிையயும் கங்ைக ஆற்ைறயும் தன் 

சைடமுடியில் தாங்கிய சிவெபருமானின் அடியார்கள் நலமுடன் வாழுமாறு 

அன்புள்ளம் ெகாண்டு அவர்கள் ஓதி உய்யப் பதிகங்கள் பலவற்ைற அருளிச்ெசய்தார். 

9. 

பரிந்தருந்து ேசாறின்றிப் பட்டினியால் வாடி 

எரிந்துழலும் ெவம்பசிநாள் என்ேபன் - விரிந்தசுடர்ப் 

ெபாற்பதங்க ேளத்தும் புகலியர்ேகான் சம்பந்தன் 

நற்புகைழ நான்பரவா நாள். 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

விரிந்த சுடர் ெபாற்பதங்கள் ஏத்தும் புகலியர்ேகான் சம்பந்தன் நற்புகைழ பரவா நாள் 
- நான் பரிந்து அருந்து ேசாறு இன்றிப் பட்டினியால் வாடி எரிந்து உழலும் ெவம்பசி 
நாள் என்ேபன். 

ெசாற்ெபாருள்: 

விரிந்தசுடர் = எங்கும் பரந்து விரிந்திருக்கும் ஒளிச்சுடர் ேபான்ற 



ெபாற்பதங்கள் = சிவெபருமானின் ெபாற்பாதங்கைள 

ஏத்தும் = துதிக்கின்ற 

புகலியர்ேகான் = (புகலி = சகீாழியின் மற்ெறாரு ெபயர்) = சகீாழி நகரத்தாரின் 
தைலவராகிய சம்பந்தரின் 

நற்புகைழ = நல்ல புகைழ 

நான் பரவா நாள் = நான் ேபாற்றாத நாைள 

பரிந்தருந்து = பரிந்து + அருந்து = விரும்பி உண்ணும் 

ேசாறின்றிப் பட்டினியால் வாடி = உணவின்றித் தவித்துப் பட்டினியாகக் கிடந்து 

எரிந்துழலும் = எரிந்து + உழலும் = வயிற்றுத் தீ தணியாமல் துன்பப்பட்டு வருந்துகின்ற 

ெவம்பசிநாள் = ெகாடுைம மிகுந்த பசியுடன் கூடிய நாளாகக் 

என்ேபன் - கருதிடுேவன். 

கருத்து: 

எங்கும் விரிந்து சுடர்பரப்பி நிற்கும் ஈசனின் ெபாற்பாதங்கைள துதிக்கும் புகலியர் 

ேவந்தராகிய சம்பந்தரின் நற்புகைழ நான் ேபாற்றாத நாள் என்று ஒன்று 

ேநரிடுமானால், அந்த நாைளப் பசியால் வாடும் நாள் ேபாலக் கருதுேவன். 

10. 

நாளுங்ேகாள் யாவும் நலியா தடியாைர 

நாளுங்காத் தாளுகின்ற நாயகைனத் - தாளங்ெகாள்   

சந்தெமழப் ேபாற்றும் தமிழ்ஞான சம்பந்தன் 

கந்தமலர்ச் ேசவடிேய காப்பு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

நாளுங்ேகாள் யாவும் = நாளும் ேகாள்யாவும் = நாள்கள் ேகாள்கள் ேபான்றைவ 
எல்லாம் 

நலியா தடியாைர = நலியாது + அடியாைர  



நலியாது = வருத்தாமல் 

அடியாைர = பக்தர்கைள 

நாளுங்காத் தாளுகின்ற = நாளும் + காத்து + ஆளுகின்ற  

நாளும் காத்து = எல்லா நாளும் காத்தருளி 

ஆளுகின்ற = அடியவர்களின் மனங்கைளக் கவர்ந்து ஆளுகின்ற 

நாயகைன = தைலவனான சிவெபருமாைன 

தாளங்ெகாள் = தாளம் ெகாள் = தாளத்துடன் கூடிய 

சந்தெமழ = சந்தம் எழ = சந்த ஓைச திகழுமாறு 

ேபாற்றும் = துதித்துப் பாடும் 

தமிழ்ஞான சம்பந்தன் = தமிழ்ஞானம் மிகுந்த சம்பந்தப் ெபருமானின் 

கந்தமலர் = (கந்தம் = வாசைன) = நறுமணம் வசீும் மலர் ேபான்ற 

ேசவடிேய = சிவந்து விளங்கும் திருவடிகேள 

காப்பு = நம் வாழ்வுக்கு அரணாக அைமந்து காக்கும். 

கருத்து: 

நாள்கள் ேகாள்கள் முதலியவற்றால் அடியார்கள் துன்பம் ஒன்றும் அைடயாமல் 

அவர்கைள எந்த நாளும் காக்கும் நாயகனாகிய சிவெபருமானின் திருப்புகைழத் 

தாளங்கள் ெகாண்ட சந்தங்கள் நிைறந்த பாடல்கைளக் ெகாண்டு ேபாற்றும் 

தமிழ்ஞானம் மிகுந்த சம்பந்தரின் வாசம் மிகுந்த மலரடிகேள நம் வாழ்வுக்கு அரணாக 

நின்று காக்தருளும். 

$!



 

திருநாவுக்கரசர்

Caption



வாகீசர் ெவண்பா மாைல 

குறிப்பு: இப்பாமாைல ‘உறவு’ என்று ெதாடங்கி ‘உறவு’ என்று மண்டலித்து 
முடியப்ெபற்று, பத்து ேநரிைச ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டு அந்தாதியாக 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. 

உறெவன் றுறுெபாருைள ஓவாமல் ேபணி 

ெநறியிற் பிறழ்ந்துழலும் ெநஞ்ேச - மைறநின்ற 

நாவுக் கரசன் நவின்றுைரக்கும் வாய்ெமாழிதான் 

ஆவிக் கமுெதன் றறி. 

ெசாற்ெபாருள்: 

உறவு என்று = உனக்கு என்ெறன்றும் ெசாந்தமானது என்று எண்ணி  

உறுெபாருைள = (ேதைவைய விட) மிகுதியான ெபாருைள 

ஓவாமல் = இைடவிடாமல் 

ேபணி = ேதடிச் ேசகரித்துப் பாதுகாத்து 

ெநறியில் பிறழ்ந்து = நன்ெனறியிலிருந்து தவறி 

உழலும் ெநஞ்ேச = துன்பப்படும் என்னுைடய மனேம! 

மைற நின்ற = ேவதத்தின் ெபாருைள எப்ேபாதும் ஓதுகின்ற 

நாவுக்கு அரசன் = திருநாவுக்கரசர் என்று ேபாற்றப்படும் அப்பர் ெபருமான் 

நவின்று உைரக்கும் = திருவாய் மலர்ந்து ெமாழியும் 

வாய்ெமாழிதான் = அருளுைரகள் தாம் 



ஆவிக்கு அமுது என்று அறி = உயிருக்கு (ஆன்மாவுக்கு) அமுதம் ேபான்றது என்று 
அறிவாயாக. 

கருத்து:  

எனக்குச் ெசாந்தமானது என்று எண்ணித் ேதைவக்கு மிைகயான ெபான்ெபாருைள 
இைடவிடாமல் ேசர்த்து ைவத்துக்ெகாண்டு, நன்ெனறியிலிருந்து தவறித் துன்பப்படும் 
என் ெநஞ்சேம! ேவதத்தின் ெபாருைள எப்ேபாதும் உைரக்கும் நாவுக்கு அரசராகிய 
அப்பர் ெசால்லும் வாய்ெமாழிதான் நமது உயிருக்கு அமுதமாகத் விளங்கி நம்ைமக் 
காக்கும் என்று அறிந்து ெகாண்டு ெதளிவைடவாயாக. (ெநஞ்சேம! நீ ேசகரிக்கும் 
ெபான்ெபாருைள விட அப்பர் ெசால்லும் ேவதப்ெபாருேள மிக உயர்வானது; உயிருக்கு 
அமுதம் ேபான்றது; அதனால் அப்பரின் வாய்ெமாழிையக் ேகட்பைதேய நீ மிகவும் 
விரும்புவாயாக.) 

2. 

அறிெவாளிரும் ஆன்ற மணிதீபம், ஐந்து 

ெபாறிகைளயும் ெவன்ெறாடுக்கும் ேபார்வாள் - மறிகடல்நஞ் 

சுண்டான் கழல்ேபாற்றி ஓதக் கடல்ெவற்றி 

ெகாண்டான் கவிெயன்ேற கூறு. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

“மறிகடல் நஞ்சு உண்டான் கழல் ேபாற்றி ஓதக்கடல் ெவற்றி ெகாண்டான் கவி, அறிவு 
ஒளிரும் ஆன்ற மணிதீபம், ஐந்து ெபாறிகைளயும் ெவன்று ஒடுக்கும் ேபார்வாள்” 
என்ேற கூறு (ெநஞ்ேச!) 

ெசாற்ெபாருள்: 

மறிகடல் = அைலகள் ெபாங்கும் (பாற்)கடலில் எழுந்த 

நஞ்சு உண்டான் = ஆலால விடத்ைத உண்டவனாகிய சிவெபருமானுைடய 

கழல் ேபாற்றி = திருவடிகைளத் துதித்து ேவண்டி 

ஓதக் கடல் = ஒதம் -> அைல = அைல கடைல 



ெவற்றி ெகாண்டான் = கல்ேலாடு கட்டப்பட்ட நிைலயிலும் கல்ைலத் ெதப்பமாகக் 
ெகாண்டு கைரகண்டு அந்தக் கடைல ெவற்றி ெகாண்டவராகிய அப்பர் பிரான் 

கவி = இயற்றிய கவிைதயானது  

அறிவு ஒளிரும் = ஞான ஒளி வசீும் 

ஆன்ற மணி தீபம் = சிறப்புமிக்க மணிேபான்று பிரகாசிக்கும் விளக்கிைனப் 
ேபான்றது 

ஐந்து ெபாறிகைளயும் = ெசவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல் என்னும் ஐந்து புலன்கைளயும்  

ெவன்று ஒடுக்கும் = அடக்கி ஆள உதவும்  

ேபார்வாள் = ேபார் வாைளப் ேபான்றது 

என்ேற கூறு = என்று கூறி, என் ெநஞ்சேம, ேபாற்றுவாயாக. 

கருத்து  

பாற்கடலில் எழுந்த ஆலால விடத்ைத உண்டவனாகிய சிவெபருமானின் 
திருவடிகைளப் ேபாற்றித் துதித்து, அைலகடலில் கல்லினில் கட்டப்பட்ட நிைலயிலும் 
அக்கல்ைலத் ெதப்பமாகக் ெகாண்டு மிதந்து வந்து அந்தக் கடலின் சற்ீறத்ைத ெவற்றி 
ெகாண்டு அற்புதம் நிகழ்த்திய அப்பர் ெபருமானின் கவிைதயானது எப்படிப்பட்டது 
என்றால், அது ஞான விளக்கிைனப் ேபான்றதும், ஐம்ெபாறிகைளயும் அடக்கிக் ஆள 
ைவக்கும் ேபார் வாைளப் ேபான்றது ஆகும். இந்த உண்ைமைய எப்ேபாதும் உணர்ந்து 
ஓதுவாய், என் ெநஞ்ேச! 

3. 

கூறாக ஆரணங்ைகக் ெகாண்ட குழகன்பால் 

மாறாத காதல் மனம்ெகாண்டால் - ஊறாக 

வந்தெவலாம் மாயுெமன வாழ்ந்துணர்த்தும் வாகீசர் 

அந்தமில்சீர் வாய்ச்ெசால் அரண். 

ெசாற்ெபாருள்: 

ஆரணங்ைக = ஆர் + அணங்ைக = அழகிய மங்ைகயான உைமயாைள 



கூறாக = கூறு + ஆக = பாகமாக 

ெகாண்ட = உைடய 

குழகன் பால் = அழகுருவனான சிவெபருமான் மதீு 

மாறாத = என்றும் மாறாத 

காதல் = அன்புைடய 

மனம் ெகாண்டால் = மனத்ைத நாம் ெகாள்ேவாமானால் 

ஊறாக = ஊறு + ஆக = இைடயூறாக 

வந்தெவலாம் = வந்த + எலாம் = வந்த(ைவ) எ(ல்)லாம் = வந்த துன்பங்கள் எல்லாம் 

மாயுெமன = மாயும் + என = அழிந்து ஒழியும் என்னும் ேபருண்ைமைய 

வாழ்ந்துணர்த்தும் = நாம் எல்லாரும் உணருவதற்காகத் தம் வாழ்க்ைகையேய நமக்குப் 
பாடமாக அைமத்து அருளிய 

வாகீசர் = வாகு + ஈசர் = திருநாவுக்கரசருைடய 

அந்தமில்சர்ீ = அந்தம் + இல் + சர்ீ = முடிவில்லாத ெபருைமயுைடய 

வாய்ச்ெசால் = அருள்ெமாழிகள் 

அரண் = நம் வாழ்வுக்குக் காப்பாகும்.   

கருத்து  

மங்ைகையப் பாகமாக உைடய சிவெபருமானின் ேமல் என்றும் மாறாத பக்திையக் 
ெகாண்டு வாழ்ந்தால், இடர்களாக வந்த துன்பங்கெளல்லாம் அழிந்ெதாழியும் என்னும் 
ேபருண்ைமைய தம் வாழ்க்ைக மூலமாகேவ உணரைவக்கும் திருநாவுக்கரசரின் 
என்றும் மைறயாத ெபருைம வாய்ந்த அருள்ெமாழிகள் நமக்குக் காப்பாக அைமந்து 
நம் வாழ்ைவ வளப்படுத்தும். 

  

4. 

அரண்நின்ற முப்புரமும் அட்டகைண ஒன்றால் 

முரண்நின்றார் மாள முனிந்தான் - சரெணன்ேற 

தாள்பரவி வாழும் தமிழ்ேவந்தர் ெதாண்டர்தம் 

நாள்கவர நண்ணான் நமன். 



ெசாற்ெபாருள்: 

அரண் நின்ற = காவல் மிகுந்த வலிைம வாய்ந்த மதில்கைள உைடய 

முப்புரமும் = மூன்று புரங்கைளயும் 

அட்ட = அழித்த 

கைண ஒன்றால் = அம்பு ஒன்றால் 

முரண்நின்றார் = ேவதெநறிைய எதிர்த்து நின்ற அசுரர்கள் 

மாள = மடியும் படியாக 

முனிந்தான் = சினம் ெகாண்டு எழுந்தான் 

தாள் = (அந்த ஈசனின்) திருவடிகேள 

சரண் என்ேற = சரணமாகக் ெகாண்டு 

பரவி வாழும் = ேபாற்றித் துதித்து வாழுகின்ற 

தமிழ்ேவந்தர் = தமிழ்ப்புலவர்களுக்கு எல்லாம் அரசராக விளங்கும் அப்பர் 
ெபருமானுைடய 

ெதாண்டர்தம் = ெதாண்டர்களுைடய 

நாள் கவர = வாழ்நாைள அபகரித்துக்ெகாள்ள 

நமன் = எமனானவன் 

நண்ணான் = அவர்கள் அருேக வரமாட்டான் 

கருத்து  

காவல் மிகுந்த வலிைம வாய்ந்த மதில்கைள உைடய மூன்று புரங்கைளயும் ஒேர ஒரு 
கைணயிைனச் ெசலுத்தி எரித்ததன் மூலம், ேவதெநறிக்கு எதிராகத் தீைமகைளச் 
ெசய்த அசுரர்கள் அழியும் படி சினம் ெகாண்டு எழுந்தான் சிவெபருமான். அத்தைகய 
ெபருைம வாய்ந்த ஈசனின் திருவடிகேள சரணம் என்று வாழும் திருநாவுக்கரசருக்குத் 
ெதாண்டு ெசய்யும் உள்ளம் ெகாண்டவர்களின் வாழ்நாைளக் கவர்ந்துெகாள்வதற்காக 
அவர்கள் அருகில் காலன் வரமாட்டான். (திருநாவுக்கரசரின் புகழ்பாடித் ெதாண்டு 
ெசய்பவர்களுக்கு இறப்பு என்பேத கிைடயாது) 



5. 

நமற்கஞ்சா ெநஞ்சன் நலமிகுநா ேவந்தன் 

நமச்சிவாய என்றுைரத்த ஞானம் - நமக்ெகன்றும் 

நாவா ரமுதமாம் நன்ெனஞ்ேச ெசாற்ெபாருைள 

ஓவாேத ஓதாய் உணர்ந்து. 

ெசாற்ெபாருள்: 

நன்ெனஞ்ேச = எனது நல்ல ெநஞ்சேம! 

நமற்கு = நமனுக்கு = காலனுக்கு 

நமனுக்கு அஞ்சா = காலனுக்கும் அஞ்சாத 

ெநஞ்சன் = மனத்ைத உைடயவராகிய 

நலம் மிகு = நலம் மிகுந்த 

நாேவந்தன் = நாவுக்கரசர் 

நமச்சிவாய என்று உைரத்த ஞானம் = நமச்சிவாய என்று ேபாற்றிப் பாடிய பதிகத்தில் 
கூறப்பட்டுள்ள ஞான உைரகள் 

என்றும் நமக்கு = எப்ேபாதும் நாம் ஓதுவதற்கு 

நாவார் அமுதமாம் = வாய்க்கினிய அமுதமாக விளங்கும் 

ெசாற்ெபாருைள = அந்த ஞான உைரகளில் ெசான்ன ெசாற்கள் ஒவ்ெவான்றின் 
ெபாருைளயும் 

உணர்ந்து = புரிந்துெகாண்டு 

ஓவாமல் = ஒருநாளும் இைடவிடாமல் 

ஓதாய் = (அப்பதிகத்ைத) பாடித் ெதாழுவாய். 

கருத்து  

என் ெநஞ்சேம! காலனுக்கும் அஞ்சாத மனத்திைன உைடயவரும் எல்லா 
நலங்கைளயும் உைடயவருமாகிய நாவுக்கரசர், ‘நமச்சிவாய’ என்று ேபாற்றித் 
துதித்துப் பாடிய பதிகத்தின் மூலம் நமக்குப் ேபாதித்த ஞான உைரகள், நமக்கு 



நாவினால் பாடுவதற்கு இனியைவயாகும்! அதனால், அந்தப் பதிகத்ைதப் பாடும்ேபாது 
அதன் ெபாருைள உணர்ந்து பாடுவதற்கு ஒருேபாதும் மறவாேத. 

6. 

உணர்ந்தார்கள் உன்னி உருகுதமிழ் மாைல 

இைணந்தார்க்கும் ெபான்னடிக்ேக இட்டான் - மணந்தாங்கும் 

வாசமல ெரல்லாம் மேகசெனன் றன்ெபாழுகப் 

ேபசுெமாழி ேபாக்கும் பிறப்பு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

உணர்ந்தார்கள் = ெமய்ஞ்ஞானிகள் 

உன்னி = நிைனத்து 

உருகு தமிழ் மாைல = உருகிக் களிக்கும் படியான ெசாற்கள் நிைறந்த தமிழ்ப் 
பாமாைலைய 

இைணந்து ஆர்க்கும் = இைணந்து ஒலிக்கும் 

ெபான் அடிக்ேக = ெபான்ேபான்று ஒளிவசீும் திருவடிகளுக்ெகன 

இட்டான் = சூட்டினான் 

மணம் தாங்கும் = வாசைன மிகுந்து 

வாச மலர் எல்லாம் = மணம் பரப்பும் மலர்கள் எல்லாம் 

மேகசன் என்று = மேகசன் வாழும் இடங்கள் என்று 

அன்பு ஒழுக = பக்தி ரசம் மிகுந்து  

ேபசும் ெமாழி = ெமாழிந்த ெசாற்கள் 

ேபாக்கும் பிறப்பு = பிறவி ேநாய் தீர்க்கும் 

கருத்து  

ெமய்ந்ெநறிைய உணர்ந்த ெபரிேயார்கள் நிைனத்து நிைனத்து உருகிக் களிக்கும் 
தமிழ்ப் பாமாைலைய சிவெபருமானின் திருவடிகளுக்ெகனச் சூட்டியவராகிய 



திருநாவுக்கரசர், ‘வாச மலர் எல்லாம் ஆனாய் நீேய’ என்று பாடி, ‘வாசைன மிகுந்த 
மலர்களில் எல்லாம் மேகசன் உைறந்து அம்மலர்களின் வாசத்திற்கு வாசமாகவும் 
அழகிற்கு அழகாகவும் இருக்கிறான்’ என்று ெபாருள்பட அன்புடன் ெமாழிந்த 
அருள்ெமாழிையக் ேகட்டால் பிறவி ேநாய் நீங்கி நமக்கு வடீுேபறு கிட்டும்.  

7. 

பிறப்பறுக்கும் ெபம்மான்றன் ேபேரத்தி ஞான 

மைறக்கதவம் தாழ்திறந்த வள்ளல் - சிறக்கவருள் 

தாண்டகேம பாடும் தவமுைடயார் காண்பாேர 

காண்டகுமா ேதவன் கழல். 

ெசாற்ெபாருள்: 

பிறப்பு அறுக்கும் = பிறப்பு என்னும் ேநாையத் தீர்த்து வடீுேபறு அருளும்  

ெபம்மான் தன் = ெபருமான் தன் = சிவெபருமானுைடய   

ேபர் ஏத்தி = திருநாமங்கைளப் ேபாற்றி 

ஞான மைறக் கதவம் = ஞானம் மிகுந்த ேவத மந்திரங்களால் காக்கப்பட்டு 
தாழிடப்பட்டிருந்த திருக்ேகாவில் கதவிைன 

தாழ் திறந்த = தாழ் அவிழ்ந்து விழுமாறு திறக்கச் ெசய்த  

வள்ளல் = வள்ளலாகிய திருநாவுக்கரசர் 

சிறக்க = இவ்வுலகம் சிறக்குமாறு 

அருள் = அருளிச்ெசய்த 

தாண்டகேம = திருத்தாண்டகம் என்னும் நுூைல 

பாடும் = தினமும் ஓதுகின்ற 

தவம் உைடயார் = ேபறு ெபற்றவர்கள் 

காண் தகு = (ேதவர்களால் காண முடியாமல்) பக்தர்களால் மட்டுேம காணத் தகுந்த 

மா ேதவன் கழல் = மகாேதவனாகிய சிவெபருமானின் திருவடிகைள 



காண்பாேர = தரிசிக்கும் பாக்கியமும் ெபறுவர். 

கருத்து  

ஞானம் மிகுந்த ேவத மந்திரங்களால் காக்கப்பட்டு மூடிக்கிடந்த ேவதாரணியத் 
திருக்ேகாவில் கதைவத் திறக்க ைவக்க, பிறப்பு என்னும் ேநாையத் தீர்க்க வல்ல 
சிவெபருமானின் திருநாமத்ைதப் ேபாற்றி வணங்கிப் பதிகம் பாடிய வள்ளல் 
திருநாவுக்கரசர். அவர் உலகம் சிறந்து விளங்குமாறு திருத்தாண்டகமும் 
பாடியருளினார். அவர் பாடிய அந்தத் திருத்தாண்டகம் என்னும் நுூைலத் தினம் ஓதும் 
பாக்கியம் பைடத்தவர்கள், பரம பக்தர்கள் மட்டுேம காணத் தகுந்த அந்த 
மகாேதவனின் திருவடிகைளக் காணும் அருட்ேபற்ைறயும் ெபறுவர். 

8. 

கழலதிரக் காடாடும் காளத்தி யான்றாள் 

நிழலிைனேய ேநசிக்கும் ெநஞ்சன் - தழலுமிழும் 

வல்லரவும் பூந்தாராய் மாறும் அவன்கவியால் 

நல்லமுதாய் மாறிவிடும் நஞ்சு. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

கழல் அதிரக் காடு ஆடும் காளத்தியான் தாள் நிழலிைனேய ேநசிக்கும் ெநஞ்சன்; 
அவன் கவியால் தழல் உமிழும் வல் அரவும் பூந் தாராய் மாறும்; அவன் கவியால் நல் 
அமுதாய் மாறிவிடும் நஞ்சு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

கழல் அதிர = சிலம்புகள் அதிர்ந்து ேபெராலி ெசய்யுமாறு  

காடு ஆடும் = காட்டில் ஆடுகின்ற 

காளத்தியான் = திருக்காளத்தி ஈசனுைடய 

தாள் = திருவடிகளின் 

நிழலிைனேய = நிழலின் கீழ் அைடக்கலம் புகுந்து வாழும் வாழ்க்ைகையேய 

ேநசிக்கும் ெநஞ்சன் = விரும்பும் மனத்ைத உைடயவர் திருநாவுக்கரசர் 



அவன் கவியால் = அவருைடய கவிைதகளின் சக்தியால் 

தழல் உமிழும் = ெநருப்ைபக் கக்கும் 

வல் அரவும் = வலிைம வாய்ந்த பாம்பு ேபான்று வரும் ெபருந்துயரும் 

பூந்தாராய் மாறும் = பூமாைலயாக மாறும் (அக்கவிைதகைள ஓதும் அடியவர்களுக்குத் 
தீங்கு ஒன்றும் ெசய்யாமல் பூமாைலயாக மாறிவிடும்) 

நஞ்சு = நஞ்சு ேபான்று வாட்ட வரும் தீவிைனகளும்  

நல் அமுதாய் மாறிவிடும் = நல்ல அமுதமாக மாறி நலம் ெகாடுக்கும். 

கருத்து  

கால் சிலம்புகள் அதிர்ந்து ஒலி எழுப்பும்படி காட்டில் ஆடும் திருக்காளத்தி ஈசனின் 
திருவடிகளின் நிழலில் கிடப்பைதேய விரும்புகின்ற ெநஞ்சத்ைத உைடயவர் 
திருநாவுக்கரசர். அவர் அருளிச் ெசய்த பதிகங்களின் மகிைமயால், ெநருப்ைப 
உமிழும் வலிைம வாய்ந்த பாம்ைபப் ேபான்று வரும் துன்பங்கள் எல்லாம் அடங்கிப் 
பூமாைல ேபான்று இனியைவயாக மாறும்; அேதேபால், நஞ்சு ேபான்று வாட்டும் 
தீைமகெளல்லாம் நீங்கி அமுதமாக மாறி நலம் ெகாடுக்கும். 

9. 

நஞ்ைசயும் அஞ்சாநன் ெனஞ்சத் துரேவாைன 

ெவஞ்சினத்து ேவழத்ைத ெவன்றாைன - அஞ்சுைவத்ேதம் 

பாமாைல தந்தாைனப் பாடிநான் உய்ந்ேதெனங் 

ேகாமான் எனக்கண்டு ெகாண்டு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

நஞ்ைசயும் அஞ்சா = சமணர்கள் தந்த ேசாற்றில் கலந்திருந்த விஷத்ைதயும் அஞ்சாத 

நன் ெநஞ்சத்து உரேவாைன = சிவைனேய துதிக்கின்ற துூய்ைமயும், ‘நாம் யார்க்கும் 
குடியல்ேலாம்’ என்னும் ெநஞ்சுறுதியும் ெகாண்டவரும் 

ெவஞ்சினத்து = ெகாடிய சினம் ெகாண்டு தம்ைமக் ெகால்ல வருகின்ற 

ேவழத்ைத = மத யாைனைய 



ெவன்றாைன = தம் சிவபக்தியால் அடிபணிய ைவத்தவரும் 

அஞ்சுைவத்ேதம் = அம் + சுைவ + ேதம் = அருைமயான சுைவெகாண்ட ேதன்ேபான்று 
இனிக்கும் 

அஞ்சுைவத்ேதம் = (இவ்வாறும் ெபாருள் ெகாள்ளலாம்) அஞ்சு + ைவத்த + ேதம் = அஞ்சு 
எழுத்ைத (‘நமச்சிவாய’ என்னும் ஐந்து எழுத்ைத) கலந்து ைவத்த ேதன் ேபான்று 
இனிக்கும் 

பாமாைல = பாமாைலகைள  

தந்தாைன = ெதாடுத்து அளித்தவரும் ஆகிய திருநாவுக்கரசைர 

எம் ேகாமான் என = எம்ைம ஆளும் ேவந்தர் என 

கண்டு ெகாண்டு = நன்கு உணர்ந்து ெகாண்டு 

பாடி = இவ்ெவண்பாக்கைளப் பாடி 

நான் உய்ந்ேதன் = நான் தீவிைனகள் என்ைனத் ெதாடராமல் தப்பிப் பிைழத்ேதன்  

கருத்து  

(சமணர்கள் தந்த ேசாற்றில் கலந்திருந்த) விஷத்ைதயும் கண்டு அஞ்சாத உறுதிமிக்க 
ெநஞ்சத்ைத உைடயவரும், ெகாடிய சினம் ெகாண்டு தம்ைம ேநாக்கி வந்த 
ெகாைலயாைனைய சிவெபருமானின் துைணெகாண்டு ெவற்றி ெகாண்டவரும், 
அருைமயான சுைவமிக்க ேதன்பாகு ேபான்ற பாமாைலகைள அருளிச் ெசய்தவரும் 
ஆகிய திருநாவுக்கரசர் தாம் என்ைன உயிைர ஆள்கின்ற ேவந்தர் என்று நான் கண்டு 
ெதளிந்ேதன். அவருைடய ெபருைமகைள ெவண்பாக்களால் புகழ்ந்து பாடுவதால் 
நான் பிறவிக் கடலில் மூழ்காமல் நீந்திப் பிைழப்பது உறுதி என்றும் நம்புகின்ேறன். 

10. 

ெகாண்டபுகழ் நாவரசன் கூற்ைறயும் அஞ்சாதான் 

பண்டவழும் வண்டமிழில் பாட்டிைசத்தான் - ெதாண்டருறும் 

ேவதைனைய ேமாதுமவன் தீதறுெசால் ேவதமைத 

ஓதுபவர் எங்கட் குறவு. 



ெசாற்ெபாருள்: 

புகழ் ெகாண்ட நாவரசன் = சிவத்ெதாண்டு ெசய்து புகழ் ெபற்றவராகிய 
திருநாவுக்கரசர் 

கூற்ைறயும் = காலைனயும் 

அஞ்சாதான் = கண்டு அஞ்சாதவர் 

பண் தவழும் = பண் அைமந்த  

வண் தமிழில் = வளமிக்க தமிழில் 

பாட்டு இைசத்தான் = பாடல்கைளப் பாடினார் 

அவன் தீது அறு ெசால் = அவர் ெமாழிந்த குற்றமற்ற ெசாற்கள் (கவிைதகள்) 

ெதாண்டர் உறும் ேவதைனைய = பக்தர்களின் துயைர 

ேமாதும் = அழிக்கும் 

ேவதம் = ேவதம் ேபான்றைவயாகிய 

அைத = அவரது ெசாற்கைள (பதிகங்கைள) 

ஓதுபவர் = தினமும் ஓதிப் பாராயணம் ெசய்கிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் 

எங்கட்கு = எங்களுக்கு 

உறவு = அவர்கள் உறவினர் ஆவார். 

கருத்து  

ெபரும்புகழ் ெகாண்டவரும் காலைன அஞ்சாதவரும் ஆகிய திருநாவுக்கரசர், ெசழுைம 
மிக்க தமிழில் இைசநிைறந்த பாடல்கைள இயற்றியவர்.  பக்தர்கள் அைடகின்ற 
துயரத்ைதத் துைடக்கின்ற அவரது குற்றமற்ற கவிைதகள் ேவதங்கள் ேபான்றைவ.   
அவரது கவிைதகைள தினமும் ஓதுபவர் யாராயிருந்தாலும் அவர் எங்களுக்கு 
சுற்றத்தாரும் உறவினரும் ேபான்று கருதி ெசாந்தம் ெகாண்டாடுேவாம். 

$%



சுந்தரர்

Caption



ஆரூரர் ெவண்பா மாைல 

குறிப்பு: இப்பாமாைல ‘வான்’ என்று ெதாடங்கி ‘வான்’ என்று மண்டலித்து 
முடியப்ெபற்று, பத்து ேநரிைச ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டு அந்தாதியாக 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. 

வான்திகழும் ேசாதி வடிவன் அரன்புகைழத் 

ேதன்திகழும் ெசந்தமிழில் ெசப்பியவன் - ஆன்றதிருத் 

ெதாண்டத் ெதாைகயளித்த சுந்தரன்நம் ஆரூரன் 

தண்திருத் தாள்மலேர சார்வு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

வான் திகழும் = வானத்தில் விரிந்து விளங்கும் 

ேசாதி வடிவன் அரன் புகைழ = ேசாதியின் வடிவாகிய சிவெபருமானின் ெபருைமைய 

ேதன் திகழும் ெசந்தமிழில் = ேதன் ேபான்று இனிக்கும் ெசந்தமிழில்  

ெசப்பியவன் = பாடியவரும் 

ஆன்ற = சிறப்புமிக்க 

திருத்ெதாண்டத் ெதாைக அளித்த = திருத்ெதாண்டத்ெதாைக என்னும் நுூைல 
அருளியவரும் ஆகிய 

சுந்தரன் = சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்று ேபாற்றப்படும் 

நம் ஆரூரன் = நம் அன்புக்குரிய நம்பி ஆரூரரின் 

தண் = குளிர்ச்சி ெபாருந்திய 

தாள்மலேர = மலர்ப்பாதங்கேள 

நம் சார்வு = நமக்குத் துைணயாகும்  



கருத்து  

வானத்தில் விரிந்து விளங்கும் ேசாதியின் வடிவாகிய சிவெபருமானின் ெபருைமைய 
ேதன் ேபான்று இனிக்கும் ெசந்தமிழில் பாடியவரும், சிறப்புமிக்க 
திருத்ெதாண்டத்ெதாைக என்னும் நுூைல அருளியவரும் ஆகிய சுந்தரமூர்த்தி 
நாயனார் என்று ேபாற்றப்படும் நம்பி ஆரூரரின் குளிர்ந்த மலர்ப்பாதங்கள் நமக்குத் 
துைணயாகும். 

2. 

சார்ெவன்று வாழ்மனேம தன்ெனாப்பார் இல்லாதான் 

பார்நின்ற கீர்த்திப் பரன்ெறாண்டன் - ஊர்மன்றில் 

ஓைல வழக்ெகடுத்த உத்தமனுக் காட்பட்டான் 

காைலப் பிடித்துய்ேவாம் காண். 

ெசாற்ெபாருள்: 

தன் ஒப்பார் இல்லாதான் = தமக்கு நிகர் ஒருவர் இல்லாதவரும் 

பார் நின்ற = உலகினில் நிைலத்து நிற்கும் 

கீர்த்தி = புகழ் உைடய  

பரன் ெதாண்டன் = சிவத்ெதாண்டரும் ஆகிய சுந்தரர் 

ஊர் மன்றில் = ஊர் சைபயில் 

ஓைல வழக்கு எடுத்த = ஓைலையக் ெகாண்டு வழக்காடித் திருவிைளயாடல் நடத்திய  

உத்தமனுக்கு = உத்தமனாகிய சிவெபருமானுக்கு 

ஆட்பட்டான் = அடியவராக ஆட்பட்டார் 

சார்வு என்று வாழ் மனேம = (அத்தைகய ெபருைம வாய்ந்த சுந்தரைர) நமக்குத் 
துைணயாகக் ெகாண்டு வாழ்வாய் 

காைலப் பிடித்து = (அவ்வாறு வாழ்வாயானால்) அவரது திருப்பாதங்கைளச் 
சிக்ெகனப் பிடித்துக் ெகாண்டு 

உய்ேவாம் = இப்பிறவியில் பழிபாவங்கள் நம்ைம அண்டாமல் நாம் பிைழக்கக் கூடும் 



கருத்து  

தமக்கு நிகர் ஒருவர் இல்லாதவரும் உலகினில் நிைலத்து நிற்கும் புகழ் உைடய 
சிவத்ெதாண்டரும் ஆகிய சுந்தரர், ஊர் சைபயில் ஓைலையக் ெகாண்டு வழக்காடித் 
திருவிைளயாடல் நடத்திய உத்தமனாகிய சிவெபருமானுக்கு அடியவராக ஆட்பட்டார்.  
என் மனேம! அத்தைகய ெபருைம வாய்ந்த சுந்தரைர நமக்குத் துைணயாகக் ெகாண்டு 
வாழ்வாய்! அவ்வாறு வாழ்வாயானால் அவரது திருப்பாதங்கைளச் சிக்ெகனப் 
பிடித்துக் ெகாண்டு இப்பிறவியில் பழிபாவங்கள் நம்ைம அண்டாமல் நாம் பிைழக்கக் 
கூடும். 

3. 

காணக்கண் ணற்றுக் கடும்பிணிவந் துற்றாலும் 

தாணச்சி வாழ்ந்த தவச்ெசல்வன் - மாணிக்க  

மாமுடியான் வன்ெறாண்டன் வான்புகைழ நன்ெனஞ்ேச 

பாமலர்துூய் ஏத்தாய் பணிந்து. 

ெசாற்ெபாருள்: 

நன்ெனஞ்ேச = என் ெநஞ்சேம! 

காணக் கண் அற்று = கண்பார்ைவ இழந்து 

கடும்பிணி = கடுைமயான ேநாய்  

வந்து உற்றாலும் = தம்ைம வருத்தி வாட்டிய ேபாதிலும் 

தாள் = சிவெபருமானின் திருவடிகைள 

நச்சி வாழ்ந்த தவச்ெசல்வன் = விரும்பி (பற்றாகக் ெகாண்டு) வாழ்ந்த தவச்ெசல்வரும் 

மாணிக்க மாமுடியான் = மாணிக்க ஒளி வசீும் சைடமுடிையக் ெகாண்ட ஈசனின் 

வன் ெதாண்டன் = தீவிரத் ெதாண்டரும் ஆகிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் 

வான்புகைழ = ெபரும்புகைழ 

பாமலர் = ெவண்பாக்கள் என்னும் மலர்கைள 

துூய் = துூவி 



பணிந்து ஏத்தாய் = பணிவுடன் ேபாற்றித் துதிப்பாயாக 

கருத்து  

என் ெநஞ்சேம! கண்பார்ைவ இழந்து கடுைமயான ேநாய் தம்ைம வருத்தி வாட்டிய 
ேபாதிலும், சிவெபருமானின் திருவடிகளின் ேமல் நாட்டம் ெகாண்டு வாழ்ந்த 
தவச்ெசல்வர் சுந்தரர். ேமலும், அவர், மாணிக்க ஒளி வசீும் சைடமுடிையக் ெகாண்ட 
ஈசனின் ‘வன் ெதாண்டன்’ என்று ேபாற்றப்படுபவரும் ஆவார். அத்தைகய ெபருைம 
வாய்ந்தவராகிய ஆகிய சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் ெபரும்புகைழ ெவண்பாக்கள் 
என்னும் மலர்கைளத் துூவிப் பணிவுடன் ேபாற்றித் துதிப்பாயாக! 

4. 

பணிந்ேதத்தாய் ெநஞ்ேசபித் தாபரேன என்று 

துணிந்ேதத்தும் தம்பிரான் ேதாழன் - பிைணந்ேதாங்கும் 

ஏரார் சைடயாைன என்றும் மறந்தறியா 

ஆரூரன் ெபாற்ேச வடி. 

ெசாற்ெபாருள்: 

பித்தா பரேன என்று = ‘பித்தா பிைறசூடி’ என்று பரமைன 

துணிந்து = உரிைமயுடனும் துணிவுடனும் 

ஏத்தும் = விளித்துப் பாடியவரும்  

தம்பிரான் ேதாழன் = ஈசனிடம் ேதாழைம உறவு ெகாண்டிருந்த காரணத்தால் ‘தம்பிரான் 
ேதாழர்’ என்று ேபாற்றப்படுபவரும் 

பிைணந்து ஓங்கும் = பின்னப்பட்டு விளங்கும் 

ஏர் ஆர் = அழகிய  

சைடயாைன = சைடமுடிைய உைடய சிவெபருமாைன 

என்றும் மறந்து அறியா = எப்ேபாதும் மறவாமல் வணங்குபவரும் ஆகிய 

ஆரூரன் = நம்பி ஆரூரர் என்னும் திருநாமம் ெகாண்ட சுந்தரரின் 



ெபான் ேசவடி = ெபான் ேபான்ற பாதங்கைள 

பணிந்து ஏத்தாய் = பணிவுடன் ேபாற்றித் துதிப்பாயாக 

கருத்து  

என் ெநஞ்சேம!  ‘பித்தா பிைறசூடி’ என்று பரமைன உரிைமயுடனும் துணிவுடனும் 
விளித்துப் பாடியவரும், ஈசனிடம் நட்புறவு ெகாண்டிருந்த காரணத்தால் ‘தம்பிரான் 
ேதாழர்’ என்று ேபாற்றப்படுபவரும், அழகுறப் பின்னப்பட்ட சைடமுடிைய உைடய 
சிவெபருமாைன எப்ேபாதும் மறவாமல் வணங்குபவரும் ஆகிய சுந்தரரின் ெபான் 
ேபான்ற பாதங்கைளப் பணிந்து ேபாற்றுவாய்!  

5. 

அடியளித்தான் தில்ைலவாழ் அந்தணெரன் ேறாத 

வடிவழகில் தாெனழுந்த ைமந்தற்(கு) - அடியவற்காத் 

துூதாகச் ெசன்றான் நமக்கும் துைணெநஞ்ேச 

பாதார விந்தேம பற்று. 

ெசாற்ெபாருள்: 

வடிவு அழகில் = (ஈசன்) நிைலக்கண்ணாடியில் ேதான்றிய தன் திருவுருவிலிருந்து 

தான் எழுந்த = பிறந்த 

ைமந்தற்கு = ைமந்தனுக்கு = ஆலால சுந்தரனாகிய ைமந்தனுக்கு 

ஓத = திருத்ெதாண்டத்ெதாைக என்னும் நுூைலப் பாடுவதற்கு 

‘தில்ைல வாழ் அந்தணர்’ என்று = ‘தில்ைல வாழ் அந்தணர்’ என்று ெதாடங்குமாறு 

அடி அளித்தான் = அடிெயடுத்துக் ெகாடுத்தான் 

அடியவற்கா = அடியவனுக்காக = (ேமலும்) அவ்வடியனாகிய சுந்தரனுக்காக 

துூதாகச் ெசன்றான் = துூது ெசன்றான் 

நமக்கும் துைண = (இவ்வாறு ெதாண்டர்களின் 
ெபாருட்டுத் ேதாழனாகத் துைணநின்ற எம்ெபருமான்) நமக்கும் துைணயாவான் 



ெநஞ்ேச = என் ெநஞ்சேம 

பாத அரவிந்தேம = (அதனால் ஈசனின்) கமல பாதங்கைளேய 

பற்று = நீ பற்றாகப் பற்றிக் ெகாள் 

கருத்து  

ஈசன், தன் திருவுருவிலிருந்து ேதான்றிய ஆலால சுந்தரனாகிய ஆரூரனுக்குத் 
திருத்ெதாண்டத்ெதாைக என்னும் நுூைலப் பாடுவதற்கு, 
‘தில்ைலவாழ் அந்தணர்’ என்று அடிெயடுத்துக் ெகாடுத்தான்.  
ேமலும் அவ்வடியனுக்காகத் துூதும் ெசன்றான். இவ்வாறு ெதாண்டர்களின்ெபாருட்டுத்
 ேதாழனாகத் துைணநின்ற எம்ெபருமான் நமக்கும் 
துைணயாவான். ெநஞ்ேச, அதனால் ஈசனின் கமல பாதங்கைளேய நீ 
பற்றாகப் பற்றிக் ெகாள். 

6. 

பற்றாம் கனகத் திருேமனி பாடுதமிழ் 

பற்றாம் கதிர்ப்ெபான் அருள்பரமன் - பற்றாம் 

கழறிற்(று) அறிவா னுடன்கயிைல ஏகும் 

அழகுக் கரிேமல் அரசு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

கனகத் திருேமனி = ‘ெபான்னார் ேமனியேன’  

பாடுதமிழ் = என்று பாடும் தழிழ்ப்பதிகம் 

பற்றாம் = நமக்குப் பற்றாகும்  

கதிர்ப்ெபான் = ெநற்கதிர்கைளயும் ெபாற்குவியல்கைளயும் 

அருள் = சுந்தரரின் ெபாருட்டு அளித்த 

பரமன் = சிவெபருமான் 

பற்றாம் = நமக்குப் பற்றாவான் 



கழறிற்று அறிவானுடன் = ‘கழறிற்று அறிவார்’ என்று அைழக்கப்படும் ேசரமான் 
ெபருமாள் நாயனார் சகிதமாக (அவர் தனியாகப் புரவியில் வர) 

அழகுக் கரிேமல் = அழகிய ெவள்ைள யாைனயின் மதீு அமர்ந்து 

கயிைல ஏகும் = திருக்கயிைலையச் ெசன்றைடந்த 

அரசு = (தமது திருப்பதிகங்களின் சக்தியால்) எம்ைம ஆளுகின்றவராகிய 
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் 

பற்றாம் = நமக்குப் பற்றாவார் 

கருத்து  

‘ெபான்னார் ேமனியேன’ என்று பாடும் தழிழ்ப்பதிகம் நமக்குப் 
பற்றாகும்; ெநற்கதிர்கைளயும் ெபாற்குவியல்கைளயும் சுந்தரரின் ெபாருட்டு அளித்த 
சிவெபருமான் நமக்குப் பற்றாவான்; ‘கழறிற்று அறிவார்’ என்று அைழக்கப்படும் 
ேசரமான் ெபருமாள் நாயனார் சகிதமாக (அவர் தனியாகப் புரவியில் வர), அழகிய 
ெவள்ைள யாைனயின் மதீு அமர்ந்து கயிைலையச் ெசன்றைடந்த எம்ைம ஆளும் 
அரசராகிய சுந்தரரும் நமக்குப் பற்றாவார். 

7. 

அரெசன் றடிேபாற்றி ஆரூரற் காளாய் 

உைரெசய்யும் வாயவன்பாட் ேடாயா(து) - இருெசவியும் 

ேகட்குெமாலி சுந்தரனின் கீதெமாழி, ெநஞ்சிருைள 

நீக்குெமாழி ஆகும் நிைறந்து. 

ெசாற்ெபாருள்: 

ஆரூரற்கு ஆளாய் = சுந்தரருக்குத் ெதாண்டு ெசய்வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு 

அரசு என்று = என்ைன ஆள்கின்ற அரசர் என்று 

அடி ேபாற்றி = அவர் திருவடிகைளத் துதித்து  

வாய் அவன் பாட்டு = எனது வாய் அவர் இயற்றிய பதிகங்கைள 

உைர ெசய்யும் = எப்ேபாதும் பாடிக் ெகாண்ேட இருக்கும் 



இருெசவியும் = இரண்டு காதுகளும்  

ஓயாது = இைடவிடாமல் 

ேகட்கும் ஒலி = ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் இைசயானது 

சுந்தரனின் கீதெமாழி =சுந்தரர் இயற்றிய பதிகங்களின் கீதேம 

ெநஞ்சு நிைறந்து = அத்தைகய கீதம் எனது ெசவியின் வழியாகப் புகுந்து எனது 
ெநஞ்சில் நிைறந்து 

ெநஞ்சு இருைள = அதில் உைறந்திருக்கும் அறியாைம என்னும் இருைள 

நீக்கும் ெமாழி ஆகும் = நீக்கவல்ல அருள்ெமாழி ஆகும் 

கருத்து  

சுந்தரருக்குத் ெதாண்டு ெசய்வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு, என்ைன ஆள்கின்ற 
அரசர் என்று அவர் திருவடிகைளத் துதித்து, எனது வாய் அவர் இயற்றிய பதிகங்கைள 
எப்ேபாதும் பாடிக் ெகாண்ேட இருக்கும்; எனது ெசவிகள் இரண்டும் ஓயாமல் ேகட்கும் 
ஒலியானது அவரது பாடல்களின் இன்னிைச கீதேம ஆகும்; அத்தைகய கீதம் எனது 
ெசவியின் வழியாக என்னுள் புகுந்து எனது ெநஞ்சில் நிைறந்து அதில் 
உைறந்திருக்கும் அறியாைம என்னும் இருைள நீக்கவும் வல்லது. 

8. 

நிைறந்திருந்த ெபான்னிதிைய ஆற்றுநீர் இட்ேட 

இைறஞ்சிக் குளத்தில் எடுத்தான் - நறுந்தமிழால் 

ேபழ்வாய வன்முதைல பிள்ைள தரச்ெசய்தான் 

வாழ்வாெமன் ேறத்தும் மனம். 

ெசாற்ெபாருள்: 

நிைறந்து இருந்த = இைறவனால் அருளப்பட்டு எங்கும் குவியல் குவியலாக ெகாட்டிக் 
கிடந்த  

ெபான் நிதிைய = ெபாற்காசுகைள 

ஆற்று நீர் இட்ேட = மணிமுத்தாற்றில் இட்டுவிட்டு 



இைறஞ்சி = இைறவைன ேவண்டி 

குளத்தில் எடுத்தான் = (அப்ெபாற்காசுகைள) திருவாரூர் குளத்தில் மண்ீடும் எடுத்தார் 
சுந்தரர் 

நறுந்தமிழால் = அவர் மணம்வசீும் மலர் ேபான்ற தமிழ்ப்பதிகம் பாடி 

 ேபழ் வாய = ெபரிய வாைய உைடய 

வன்முதைல = ெகாடிய முதைலைய 

பிள்ைள தரச் ெசய்தான் = தான் முன்பு உண்ட சிறுவைன மண்ீடும் தரச் ெசய்தார் 

வாழ்வாம் = அத்தைகய ெபருைம மிக்க சுந்தரர் எனக்கு வாழ்வாவார் 

என்று ஏத்தும் மனம் = என்று என் மனம் ேபாற்றித் துதிக்கும்  

கருத்து  

இைறவனால் அருளப்ெபற்ற ெபான்ைன மணிமுத்தாற்றில் இட்டுவிட்டு, ஈசைனத் 
ெதாழுது இைறஞ்சி அப்ெபான்ைனத் திருவாரூர் குளத்தில் கண்ெடடுத்த அற்புதச் 
ெசல்வர் சுந்தரர்; ேமலும், மணம்வசீும் மலர் ேபான்ற தமிழ்ப்பதிகம் பாடி முதைலையத் 
தன் ெபரிய வாய் திறந்து உண்ட பாலைன மண்ீடும் தரச்ெசய்தார்; அத்தைகய 
ெபருைமமிக்க சுந்தரர் நமக்கு என்ெறன்றும் வாழ்வாவார் என்று என் மனம் ேபாற்றித் 
துதிக்கும். 

9. 

மனத்துணரா ெதன்ைன மறந்தைனேயா என்ேற 

தனித்திருத்தாள் ைவத்தான் தைலேமல் - நிைனப்ெபாழியாத் 

ெதாண்டற் கருளித் ெதாடர்விைனைய முற்றறுக்க 

அண்டர் ெபருந்தைலவன் அன்று. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

அன்று, அண்டர் ெபருந்தைலவன், நிைனப்பு ஒழியாத் ெதாண்டற்கு அருளித் ெதாடர் 
விைனைய முற்று அறுக்க, ‘மனத்து உணராது என்ைன மறந்தைனேயா’ என்ேற தனித் 
திருத்தாள் தைல ேமல் ைவத்தான்.  



ெசாற்ெபாருள்: 

அன்று = சுந்தரர் திருவதிைக வரீட்டானத்திற்கு அருகில் உள்ள மடத்தில் தங்கித் துயில் 
ெகாண்டு இருந்த ேபாது 

அண்டர் ெபருந்தைலவன் = ேதவர்களின் தைலவனான சிவெபருமான் 

நிைனப்பு ஒழியா = எப்ேபாதும் ஈசைன நிைனப்பைத விடாமல் இருக்கும்  

ெதாண்டற்கு அருளித் = ெதாண்டரான சுந்தரருக்கு அருள் ெசய்து 

ெதாடர் விைனைய முற்று அறுக்க = அவைரத் ெதாடர்ந்து வரும் முன்விைனப் பயைன 
முழுவதுமாகப் ேபாக்கும் ேநாக்கத்துடன் 

‘மனத்து உணராது என்ைன மறந்தைனேயா’ = ‘மனத்தில் என்ைன நிைனக்காததால் 
என்ைன மறந்தாேயா?’  

என்ேற = என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட 

தனித் திருத்தாள் = (வேயாதிகர் உருவத்தில் வந்த சிவெபருமான்) தனது ஒப்பற்ற 
திருவடிகைள 

தைல ேமல் ைவத்தான் = (அவர் துயில் ெகாள்ளும் ேபாது) சுந்தரர் தைலேமல் 
ைவத்தான். 

கருத்து  

வாேனார் தைலவனாகிய சிவெபருமான், எப்ேபாதும் தன்ைன மறந்தறியாத 
ெதாண்டராகிய சுந்தரருக்கு அருள் பாலித்து, அவைரத் ெதாடர்ந்து வருத்தும் 
விைனகைள முழுவதுமாக அறுத்து, அவர் உலகில் அவதரித்த ேநாக்கத்ைத அவருக்கு 
நிைனவு படுத்த திருவுள்ளம் ெகாண்டான், அன்ெறாருநாள், சுந்தரர், திருவதிைக 
வரீட்டானத்திற்கு அருகில் உள்ள மடத்தில் தங்கித் துயில் ெகாண்டு இருந்த ேபாது, 
சிவெபருமான் ஒரு வேயாதிகராக உருக்ெகாண்டு வந்து, சுந்தரர் தைலேமல் கால்கைள 
ைவத்துப் படுத்தார். அப்ேபாது சுந்தரர் ‘வேயாதிகேர! நீர் யார்? என் தைலேமல் 
எதற்காகத் தங்கள் கால்கைள ைவக்கிறர்ீ?’ என்று ேகட்க, வேயாதிகராக வந்திருந்த 
சிவெபருமான் ’என்ைன மறந்தாேயா?’ என்று ெசால்லிவிட்டு மைறந்தருளினான். 

10. 

அன்றும்இப் ேபாதும் இனிெயன்றும் ஆரூரன் 

ெபான்றாத ெவன்றிப் புகழ்வாழ்க - நின்றுவிைன 



வழ்ீத்தும் தமிழ்தந்த ேவந்தன்ெவல் ெகன்றுவாய்   

வாழ்த்த விருந்திடுேம வான். 

ெசாற்ெபாருள்: 

அன்றும் = சுந்தரர் அவதரித்த அக்காலத்திலும் 

இப்ேபாதும் = நாம் வாழும் இக்காலத்திலும் 

இனி என்றும் = இனி வரக்கூடிய எல்லா காலங்களிலும்  

ஆரூரன் = நம்பி ஆரூரராகிய சுந்தரரின் 

ெபான்றாத = அழியாத 

ெவன்றி = ெவற்றி நிைலக்கும்  

புகழ் வாழ்க = புகழ் வாழ்வதாக! 

நின்று விைன = விைனகள் ெதாடரா வண்ணம் 

வழ்ீத்தும் = முழுதும் அறுக்கும் 

தமிழ் தந்த ேவந்தன் = தமிழ்ப் பதிகங்கள் அளித்த அருள்ேவந்தராகிய சுந்தரர் 

ெவல்க = ெவற்றி ெகாள்க 

என்று வாய் வாழ்த்த = என்று நாம் வாழும் காலத்தில் வாயார வாழ்த்துேவாேமயானால் 

விருந்திடுேம வான் = நாம் வாழ்ந்து முடிந்து விண்ணுலகம் ெசல்லும்ேபாது நம்ைம 
வாேனார் வரேவற்று உபசரித்து விருந்தளிப்பது நிச்சயம். 

கருத்து  

‘சுந்தரர் அவதரித்த அக்காலத்திலும், இப்ேபாதும், இனிவரும் காலத்திலும் என்ெறன்றும் 
மைறயாமல் காலத்ைத ெவற்றி ெகாண்ட அவர் புகழ் வாழ்க!  விைனகைள அறுக்க 
வல்ல தமிழ்ப் பதிகங்கள் அளித்த அருள்ேவந்தராகிய அவர் ெவற்றி ெகாள்க! ‘- என்று 
நாம் வாழும் காலத்தில் வாயார வாழ்த்துேவாேமயானால், நாம் வாழ்ந்து முடிந்து 
விண்ணுலகம் ெசல்லும்ேபாது நம்ைம வாேனார் வரேவற்று உபசரித்து விருந்தளிப்பது 
நிச்சயம். 
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மாணிக்கவாசகர்
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மணிவாசகர் ெவண்பா மாைல 

குறிப்பு: இப்பாமாைல ‘ஓது’ என்று ெதாடங்கி ‘ஓது’ என்று மண்டலித்து முடியப்ெபற்று, 
பத்து ேநரிைச ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டு அந்தாதியாக அைமக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. 

ஓதுவா ருள்ளம் உருக்கும் உணர்வரிய 

ேவதநுூற் சாரம் விரித்துைரக்கும் - வாதவூர் 

அண்ணல் திருவா சகெமன் றருட்கலந்து 

பண்ணும் கனியமுதப் பாட்டு. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

வாதவூர் அண்ணல் திருவாசகம் என்று அருள் கலந்து பண்ணும் கனி அமுதப் பாட்டு, 
ஓதுவார் உள்ளம் உருக்கும்; உணர்வு அரிய ேவத நுூல் சாரம் விரித்து உைரக்கும். 

ெசாற்ெபாருள்: 

வாதவூர் அண்ணல் = ‘வாதவூர் அண்ணல்’ என்று ேபாற்றப்படும் மாணிக்க வாசகர் 

திருவாசகம் என்று = ‘திருவாசகம்’ என்னும் திருப்ெபயரில் 

அருள் கலந்து = சிவனருளால் தாம் ெபற்ற கவிநயத்ைதெயல்லாம் கலந்து  

பண்ணும் = அருளிச் ெசய்த 

கனி அமுதப் பாட்டு = கனிரசம் ேபால் இனிக்கும் கவிைத நுூல் 

ஓதுவார் = ஓதுபவர்களுைடய  

உள்ளம் உருக்கும் = உள்ளத்ைத உருகச் ெசய்யும் 

உணர்வு அரிய = நாம் உணர்ந்து ெதளிவதற்கரிய 

ேவத நுூல் சாரம் = ேவதங்களின் சாரத்ைத 



விரித்து உைரக்கும் = விரிவாக எடுத்துைரத்து நமக்குப் புரியைவக்கும் 

கருத்து  

‘வாதவூர் அண்ணல்’ என்று ேபாற்றப்படும் மாணிக்க வாசகர், ‘திருவாசகம்’ என்னும் 
திருப்ெபயரில், சிவனருளால் தாம் ெபற்ற கவிநயத்ைதெயல்லாம் கலந்து வடித்த 
கனிரசம் ேபால் இனிக்குமாறு அருளிச் ெசய்த கவிைத நுூலானது, அைத 
ஓதுபவர்களுைடய உள்ளத்ைத உருகச் ெசய்யும்; ேமலும், நாம் உணர்ந்து 
ெதளிவதற்கரிய ேவதங்களின் சாரத்ைத விரிவாக எடுத்துைரத்து நமக்குப் 
புரியைவக்கும்.. 

2. 

பாட்டின் அரும்ெபாருளும் பாட்டுைட நாயகனும் 

பாட்ைட ெமாழியப் பணித்தவனும் - பாட்டுைரக்க 

ஏெடழுதி ைவத்தவனும் ஈசெனன்ற எம்மடிகள் 

தாெடாழுது வாழ்தல் தவம். 

ெசாற்ெபாருள்: 

பாட்டின் அரும்ெபாருளும் = “நான் பாடிய பாடல்களின் ெபாருளும் 

பாட்டு உைட நாயகனும் = எனது பாடல்களின் பாட்டுைடத் தைலவனும் 

பாட்ைட ெமாழிய = என்ைனப் பாடுமாறு  

பணித்தவனும் = கட்டைள இட்டு, என்ைனப் பாடச் ெசய்தவனும் 

பாட்டு உைரக்க = நான் எனது கவிைதகைள உைரக்கும்ேபாது 

ஏடு எழுதி ைவத்தவனும் = அவற்ைறத் தனது ஏட்டில் எழுதி அம்பலத்தில் ைவத்து 
அக்கவிைதகைள ஊரறிய அறிவித்தவனும்  

ஈசன் = சிவெபருமாேன” 

என்ற = என்று ெசால்லி சிவெபருமானின் திருவருைள நிைனத்து உருகும்  

எம் அடிகள் = எங்கள் வாதவூர் அடிகளாகிய மாணிக்க வாசகரின் 



தாள் ெதாழுது வாழ்தல் தவம் = திருவடிகைள வணங்கி வாழ்வேத தவம் 

கருத்து  

“சிவெபருமாேன நான் பாடிய பாடல்களின் ெபாருள் ஆவான்; எனது பாடல்களின் 
பாட்டுைடத் தைலவனும் அவேன; என்ைனப் பாடுமாறு கட்டைள இட்டு, என்ைனச் 
பாடச் ெசய்தவனும் அவேன; நான் எனது கவிைதகைள உைரக்கும்ேபாது அவற்ைறத் 
தனது ஏட்டில் எழுதி அம்பலத்தில் ைவத்து அக்கவிைதகைள ஊரறிய அறிவித்தவனும் 
ஈசேன!” என்று ெசால்லிச் சிவெபருமானின் திருவருைள நிைனத்து உருகும் எங்கள் 
வாதவூர் அடிகளாகிய மாணிக்க வாசகரின் திருவடிகைள வணங்கி வாழ்வேத தவம்.  

3. 

தவம்ெபருக்கும், ெநஞ்சத்ைதத் தண்ணருளால் ஆர்க்கும், 

சிவம்கலந்து ெதள்ளறிைவச் ேசர்க்கும் - சுைவமிகுந்த 

வாசகத்ேதன் ஈந்தருளும் வாதவூர் வள்ளல்ெசால் 

மாசகத்ேத நீக்கும் மருந்து. 

ெசாற்ெபாருள்: 

தவம் ெபருக்கும் = தவப்பயைனப் ெபருக்கும் 

தண் அருளால் = சிவெபருமானின் குளிர்ச்சி ெபாருந்திய அருளால் 

ெநஞ்சத்ைத ஆர்க்கும் = ெநஞ்சத்ைதப் பிணிக்கும்  

சிவம் கலந்து = (அந்ெநஞ்சில்) சிவச்சிந்தைன ேமேலாங்குமாறு ெசய்து 

ெதள் அறிைவச் ேசர்க்கும் = ெதளிந்த ஞானத்ைதயும் ேசர்க்கும் 

சுைவ மிகுந்த வாசகத் ேதன் = இன்சுைவ நிைறந்த ேதன் ேபான்ற திருவாசகத்ைத 

ஈந்து அருளும் = உலகம் உய்யும் ெபாருட்டு அருளுள்ளம் ெகாண்டு அளித்த 

வாதவூர் வள்ளல் = வாதவூரில் ேதான்றிய கவிவள்ளலாகிய மாணிக்க வாசகரின் 

ெசால் = வாய் இனிக்க வரும் தமிழ் வார்த்ைத 

மாசு அகத்ேத நீக்கும் மருந்து = மன மாசுகைளப் ேபாக்கும் அருமருந்தாகும். 



கருத்து  

தவப்பயைனப் ெபருக்கும்; சிவெபருமானின் குளிர்ச்சி ெபாருந்திய அருளால் 
ெநஞ்சத்ைதப் பிணிக்கும்; ேமலும், (அந்ெநஞ்சில்) சிவச்சிந்தைன ேமேலாங்குமாறு 
ெசய்து ெதளிந்த ஞானத்ைதயும் ேசர்க்கும். இத்தைகய ெபருைமவாய்ந்ததும், 
சுைவமிகுந்த ேதன் ேபான்றதுமான திருவாசகத்ைத அருளிய வாதவூர் வள்ளலாகிய 
மணிவாசகர் ெமாழிந்த ெசால்லானது, மனமாசுகள் அறுக்கும் மருந்தாக அைமயும். 

4. 

மருந்ெதன் றருளளித்து வாதவூ ரார்க்ேகார் 

குருந்தடியில் சீர்க்குருவாய் நின்றான் - திருந்தடிேய 

கூறுமடி யார்குைறையத் தீர்க்க நரிபரியாய் 

மாறும் படிெசய்த மன். 

ெசாற்ெபாருள்: 

மருந்து என்று = 'உன் துயருக்ெகல்லாம் அருமருந்து இது' என்று ெசால்லி 

அருள் அளித்து = தன் ேபரருைள அளித்து 

ஓர் குருந்து அடியில் = (ெபருந்துைறயில்) ஈசன் ஒரு குருந்த மரத்தடியில் 

வாதவூரார்க்கு = திருவாதவூரருக்கு 

சர்ீ குருவாய் = ெபருைம வாய்ந்த குருவாக 

நின்றான் = எழுந்தருளினான் 

திருந்து அடிேய = (அத்தைகய ெபருைம வாய்ந்த சிவெபருமான்) ெசம்ைம ெபாருந்திய 
தன் திருவடிகளின் 

கூறும் அடியார் = புகைழக் கூறும் அடியவரான வாதவூரரின் 

குைறைய தீர்க்க = மனக்குைறையத் தீர்க்கும் ெபாருட்டு 

நரிபரியாய் = நரிகைளப் பரிகளாகவும் (மண்ீடும் பரிகைள நரிகளாகவும்)  



மாறும் படி ெசய்த மன். = மாறும் படி ெசய்த மன்னவனும் ஆவான். 

கருத்து  

(ெபருந்துைறயில்) ஈசன் ஒரு குருந்த மரத்தடியில், திருவாதவூரருக்குப் ெபருைம 
வாய்ந்த குருவாக எழுந்தருளி, 'உன் துயருக்ெகல்லாம் அருமருந்து இது' என்று 
ெசால்லித் தன் ேபரருைள (அவருக்கு) அன்று அளித்தான். அத்தைகய ெபருைம 
வாய்ந்த சிவெபருமான், ெசம்ைம ெபாருந்திய தன் திருவடிகளின் புகைழக் கூறும் 
அடியவரான வாதவூரரின் மனக்குைறையத் தீர்க்கும் ெபாருட்டு நரிகைளப் 
பரிகளாகவும் (மண்ீடும் பரிகைள நரிகளாகவும்) மாறும் படி ெசய்து 
ஆட்ெகாண்டவனும் ஆவான். 

5. 

மன்றுள் நடனத்ைத வாழ்த்தும் அடிகளுக்குப் 

ெபான்றா மைறயறிைவப் ேபாதித்துத் - ெதன்றமிழில் 

தீங்கவிைத ெசய்வித்தான் ேசவடிகள், பற்றைனத்தும் 

நீங்கிடேவ பற்றுெமன் ெநஞ்சு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

மன்றுள் நடனத்ைத = அம்பலத்தில் ஆடும் திருநடனத்ைத 

வாழ்த்தும் அடிகளுக்கு = ேபாற்றித் துதிக்கும் ஆளுைடய அடிகளாகிய 
மணிவாசகருக்கு 

ெபான்றா = என்றும் அழிவில்லா  

மைற அறிைவ ேபாதித்து = மைறஞானத்ைத ேபாதித்தருளி 

ெதன் தமிழில் = ெதன்னாட்டில் உதித்த தமிழில் 

தீம் கவிைத = இனிைம மிகுந்த கவிைதைய 

ெசய்வித்தான் = பாடும் படி அருள்ெசய்த சிவெபருமானுைடய 

ேசவடிகள் = திருவடிகைள 

பற்று அைனத்தும் நீங்கிடேவ = என்னுைடய பற்றுகள் அைனத்தும் நீங்குமாறு 



பற்றும் என் ெநஞ்சு = என் ெநஞ்சம் என்றும் சிக்ெகன பிடித்துக்ெகாண்டு இருக்கும். 

கருத்து  

அம்பலத்தில் ஆடும் திருநடனத்ைதப் ேபாற்றித் துதிக்கும் ஆளுைடய அடிகளாகிய 
மணிவாசகருக்கு அழிவில்லா மைறஞானத்ைதப் ேபாதித்தருளி, அவைரத் 
ெதன்னாட்டில் உதித்த தமிழில் இனிைமயாகக் கவிபாட ைவத்த சிவெபருமானுைடய 
ேசவடிகைள, என்னுைடய பற்றுகள் அைனத்தும் நீங்குமாறு, என் ெநஞ்சம் என்றும் 
சிக்ெகனப்பிடித்துக்ெகாண்டு இருக்கும். 

6. 

ெநஞ்சின் இருள்கடியும் நின்று விைனயறுக்கும் 

அஞ்சும் அடியார்க் கருள்பயக்கும் - ெசஞ்ெசாற் 

கவியாய்ச் ெசவிநிைறக்கும் வாசகம்ேபால் ெநஞ்ேச   

சுைவேசர் நறவுண்ேடா ெசால். 

ெசாற்ெபாருள்: 

ெநஞ்சின் இருள் கடியும் = மனத்தில் இருைள விலக்குவதாகவும் 

நின்று விைன அறுக்கும் = தீவிைனகள் நம்ைமப் பின்ெதாடரா வண்ணம் தடுக்கும் 
வல்லைமயுைடயதாகவும் 

அஞ்சும் அடியார்க்கு அருள் பயக்கும் = தீைமையக் கண்டு அஞ்சும் பக்தர்களுக்கு 
பயத்ைதப் ேபாக்கி அருள்புரிவதாகவும்  

ெசஞ்ெசால் கவியாய் = சிறந்த ெசாற்களால் ஆன கவிைதயாய் 

ெசவி நிைறக்கும் = ேகட்பவர் ெசவிகைள நிைறப்பதாகவும் திகழும் 

வாசகம் ேபால் = திருவாசகத்ைதப் ேபால  

சுைவ ேசர் = சுைவ மிகுந்த 

நறவு = ேதன் 

உண்ேடா = ேவெறான்று இருக்க முடியுேமா? 

ெநஞ்ேச = என் ெநஞ்சேம 



ெசால் = அப்படி மற்ெறாரு ேதன் இருந்தால் எனக்குச் ெசால் 

கருத்து  

மனத்தில் இருைள விலக்குவதாகவும், தீவிைனகைளப் பின்ெதாடரா வண்ணம் 
அழிக்கும் வல்லைமயுைடயதாகவும், தீைமையக் கண்டு அஞ்சும் பக்தர்களுக்கு 
பயத்ைதப் ேபாக்கி அருள்புரிவதாகவும், சிறந்த ெசாற்களால் ஆன கவிைதயாய்க் 
ேகட்பவர் ெசவிகைள நிைறப்பதாகவும் திகழும் திருவாசகத்ைதப் ேபாலச் சுைவமிக்க 
பிறிெதாரு ேதன் இருக்கமுடியுமா? என் ெநஞ்சேம, அப்படி மற்ெறாரு ேதன் இருந்தால் 
எனக்குச் ெசால்! 

7. 

ெசால்லருந் ெதால்புகழ்ேசர் ேசாதிப் பரனருைளப் 

புல்லறி வாளர் புரிந்துணரத் - தில்ைலயிேல 

ேபச்சற்ற ெபண்ேபசச் ெசய்த பிரான்கவிைதப்  

பாச்சாற்ைற ெநஞ்ேச பருகு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

ெசால் அரும் = ெசால்வதற்கரிய 

ெதால் புகழ் ேசர் = ெதான்ைம வாய்ந்த புகழ் ெகாண்ட 

ேசாதிப் பரன் அருைள = ேசாதி வடிவினனாகிய பரேமஸ்வரனின் திருவருளின் 
ேமன்ைமைய  

புல் அறிவாளர் = சிறுமதியினராகிய பவுத்தர்களும் 

புரிந்து உணர = புரிந்துெகாண்டு ஏத்துமாறு 

தில்ைலயிேல = அன்று தில்ைலயில் 

ேபச்சு அற்ற ெபண் = வாய் ேபசாத ஊைமப் ெபண்ைணயும் 

ேபசச் ெசய்த = ேபசும்படி ெசய்து பவுத்தர்களின் ேகள்விகளுக்கும் விைடயளிக்க 
ைவத்த 

பிரான் = மணிவாசகப் பிரான் இயற்றியுள்ள 



கவிைதப் பா சாற்ைற = கவிைதகள் என்னும் இனிய சாற்ைற 

ெநஞ்ேச பருகு = என் ெநஞ்சேம பருகிக் களிப்பாயாக 

கருத்து  

ெசால்வதற்கரிய ெதான்ைம வாய்ந்த புகழ் ெகாண்ட ேசாதி வடிவினனாகிய 
பரேமஸ்வரனின் திருவருளின் ேமன்ைமைய, தம்ேமாடு வாதம் ெசய்வதற்கு வந்த 
சிறுமதியினராகிய பவுத்தர்களும் புரிந்துெகாண்டு ஏத்துமாறு, அன்று தில்ைலயில் 
வாய் ேபசாத ஊைமப் ெபண்ைணயும் ேபசைவத்த மணிவாசகப் பிரானுைடய 
கவிைத என்னும் சாற்றிைன, என் ெநஞ்சேம, பருகிக் களிப்பாயாக. 

8. 

பருகிேனற் கின்னருள்பா லிக்கும் நிைனந்துள் 

உருகிேனற் கன்பகத்ேத ஊட்டும் - மருவிலா 

ெமய்ம்ைம விளக்காய்த் துயர்விலக்கும் வண்கவியாம் 

ெதய்வத் திருவா சகம். 

ெசாற்ெபாருள்: 

பருகிேனற்கு = பருகிேனனுக்கு = பருகிய எனக்கு = திருவாசகெமன்னும் 
பாச்சாற்ைறப் பருகிய எனக்கு 

இன் அருள் பாலிக்கும் = அவ்வாசகமானது இன்னருைள தரும் 

நிைனந்து = அதன் ெசாற்ெபாருளின் சிறப்ைப நிைனந்து நிைனந்து  

உள் உருகிேனற்கு = உள்ேள உருகிேனனுக்கு = உள்ளம் உருகிடும் எனக்கு 

அகத்ேத அன்பு ஊட்டும் = மனத்தினுள் அன்ைப ஊட்டும் = மனத்தினுள் அன்ெபனும் 
ேதைனப் பாய்ச்சும் 

மரு இலா = குற்றமற்ற  

ெமய்ம்ைம விளக்காய் = ெமய்ஞ்ஞானம் என்னும் விளக்ைக ஏற்றி 

துயர் விலக்கும் = துன்பம் என்னும் இருைளக் கைளயும் 



வண் கவியாம் = இத்தைகய சக்திவாய்ந்த கவிைதயாக 

ெதய்வத் திருவாசகம் = ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த திருவாசகம் விளங்கும் 

கருத்து  

திருவாசகெமன்னும் பாச்சாற்ைறப் பருகிய எனக்கு அவ்வாசகமானது இன்னருைள 
நல்கும்; அதன் ெசாற்ெபாருைள நிைனந்து உள்ளுருகும் என் உள்ளத்தில் அன்ைப 
ஊட்டும்; குற்றமற்ற ெமய்ம்ைமயாகிய விளக்காக ஒளிவசீித் துயர் இருள் ேபாக்கும்; 
இத்தைகய சக்திவாய்ந்த கவிைதயாகத் ெதய்வத் திருவாசகமானது விளங்கும் 

9. 

திருவா சகமும் மணிெமாழியார் ெசய்த 

அருளார் திருக்ேகாைவ யாரும் - விைரயார்ந்த 

ெசவ்வடிைய ஏத்தும் ெசழுஞ்ெசந் தமிழ்ப்பனுவல் 

இவ்விரண்டும் எங்கட் கிருக்கு. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

விைர ஆர்ந்த ெசவ்வடிைய ஏத்தும் ெசழுஞ் ெசந்தமிழ்ப் பனுவல் மணிெமாழியார் 
ெசய்த அருள் ஆர் திருவாசகமும் திருக்ேகாைவயாரும் இவ்விரண்டும் எங்கட்கு 
இருக்கு. 

ெசாற்ெபாருள்: 

விைர ஆர்ந்த = மணம் வசீும் 

ெசவ்வடிைய = (சிவெபருமானின்) திருவடிகைள 

ஏத்தும் = ேபாற்றித் துதிபாடும்  

பனுவல் = நுூல் 

ெசழுஞ் ெசந்தமிழ்ப் பனுவல் = ெசழுைமயான ெசந்தமிழ் நுூல்களாக 

மணிெமாழியார் ெசய்த = மணிவாசகர் அருளிச் ெசய்த 

அருள் ஆர் திருவாசகமும் திருக்ேகாைவயாரும் = அருள் நிைறந்த திருவாசகமும் 
திருக்ேகாைவயாரும் ஆகிய 



இவ்விரண்டும் = இவ்விரண்டு நுூல்களும் 

இருக்கு = ேவதம் 

எங்கட்கு இருக்கு = எங்களுக்கு ேவதங்கள் ேபான்றைவ 

கருத்து  

சிவெபருமானின் மணம்ெபாருந்திய திருவடிகைளப் ேபாற்றித் துதிக்கும் 
ெசழுைமயான ெசந்தமிழ் நுூல்களாக மணிவாசகர் அருளிச் ெசய்த திருவாசகமும் 
திருக்ேகாைவயாரும் ஆகிய இவ்விரண்டு நுூல்களும் எங்களுக்கு ேவதங்கைளப் 
ேபான்றைவ.  

10. 

இருக்கின் ெபாருள்விரித்து வாதவூர் எங்ேகான் 

அருட்கடலில் ஆழ்ந்துைரத்த பாட்ைட - மருட்டுயரால் 

மண்ேமல் உழலும் மடெநஞ்ேச வடீருளும்  

உண்ைம ெநறியுணர ஓது. 

ெபாருள் ெகாள்ளும் முைற: 

மருள் துயரால் மண்ேமல் உழலும் மடெநஞ்ேச! வடீு அருளும் உண்ைம ெநறி உணர, 
இருக்கின் ெபாருள் விரித்து வாதவூர் எங்ேகான் அருள் கடலில் ஆழ்ந்து உைரத்த 
பாட்ைட ஓது. 

ெசாற்ெபாருள்: 

மருள் துயரால் = அறிவில் ெதளிவின்றி துயர் அழுத்த 

மண்ேமல் உழலும் = இவ்வுலகில் இடர்ப்பட்டு வாடும் 

மடெநஞ்ேச = அறியாைம ெகாண்ட என் ெநஞ்சேம  

வடீு அருளும் = நீ வடீுேபற்ைற அருளவல்ல 

உண்ைம ெநறி உணர = ெமய்ந்ெநறிைய உணர விரும்புவாயானால் 

இருக்கின் ெபாருள் விரித்து = ேவதத்தின் ெபாருைள விரித்துைரத்து  



வாதவூர் எங்ேகான் = திருவாதவூரராகிய மணிவாசகர் 

அருள் கடலில் = சிவனருளாகிய கடலில் 

ஆழ்ந்து உைரத்த = மூழ்கித் திைளத்து ஆழ்ந்து அனுபவித்து உைரத்த 

பாட்ைட ஓது = பாடல்கைள ஓதுவாயாக 

கருத்து  

அறிவில் ெதளிவின்றி துயர் அழுத்த இவ்வுலகில் இடர்ப்பட்டு வாடும் என் ெநஞ்சேம! நீ 
வடீுேபற்ைற அருளவல்ல ெமய்ம்ைம ெநறிைய உணர விரும்புவாயானால், 
திருவாதவூரராகிய மணிவாசகர் ேவதத்தின் ெபாருைள விரித்துைரத்து அருளாகிய 
கடலில் மூழ்கித் திைளத்து ஆழ்ந்து அனுபவித்து உைரத்த பாட்ைட ஓதுவாயாக. 

$!



பிற்ேசர்க்ைக 

Appendix 



(அ) இலக்கண விளக்கம் 

‘நால்வர் ெவண்பா மாைல’ என்னும் இந்த நுூல், முழுவதும் ‘ேநரிைச ெவண்பா’ என்னும் 

யாப்பு முைறயில் ெதாடுக்கப்பட்டது.  ேநரிைச ெவண்பா என்பது ெவண்பாவின் வைககள் 

ஐந்தனுள் ஒன்று. மற்ற ெவண்பா வைககள் ஆவன: குறள் ெவண்பா, இன்னிைச ெவண்பா, 

பஃெறாைட ெவண்பா, சிந்தியல் ெவண்பா ஆகியைவ ஆகும். ேநரிைச ெவண்பாவின் 

இலக்கணத்ைத அறிந்துெகாள்ளுமுன், ெவண்பாவின் ெபாது இலக்கணத்ைதச் சற்று 

ேநாக்குேவாம். 

ெவண்பாவின் ெபாது இலக்கணம் 

ஈற்றடி மூன்று சரீாகவும், மற்ற அடிகள் நான்கு சரீாகவும் அைமந்து, ஈற்றுச் சர்ீ நாள், மலர், 

காசு, பிறப்பு என்னும் வாய்பாடுகளில் ஒன்ைற உைடயதாகவும் அைமந்து, ெவண்டைள 

பயின்று வரும் பாவைக ெவண்பா எனப்படும். இந்த இலக்கணக் குறிப்ைப ஆராயுமுன், 

யாப்பிலக்கணத்தின் அடிப்பைட உறுப்புகளான எழுத்து, அைச, சர்ீ, அடி, தைள 

முதலியவற்ைற அறிந்து ெகாள்ேவாம். 

அைசயும் சீரும் 
எழுத்துக்கள் ஒன்ேறா பலேவா ேசர்ந்தது அைச; அைசகள் ஒன்ேறா பலேவா ேசர்ந்து 

உருவானது சர்ீ; சர்ீகள் பலவற்ைற அங்கமாகக் ெகாண்டது அடி; பல அடிகள் ேசர்ந்து 

அைமந்தது ஒரு பா. 

ெவண்டைள 

ெவண்பாவின் அைமப்பில் முக்கிய அங்கமாகக் கருதப்படுவது ெவண்டைள (ெவண்ைம + 

தைள). தமிழில் ஏழு தைளகள் இருந்தாலும், ெவண்பாவில் பயின்று வருவது இந்த 

ெவண்டைள மட்டும் தான். 

தைள என்னும் ெசால் ‘கட்டு’ அல்லது ‘விலங்கு’ என்று ெபாருள்படும். ‘இரண்டு இரயில் 

ெபட்டிகைளச் ேசர்ப்பதற்கு இைடேய ெகாக்கி இருப்பது ேபால இரண்டு சர்ீகள் இைணயும் 

ேபாது உள்ள ெகாக்கி அல்லது சங்கிலி ேபான்ற அைமப்ைபேய தைள என்று ெசால்வார்கள்’ 

என்று கி.வா.ஜ அவர்கள் ‘கவி பாடலாம்‘ என்னும் தமது நுூலில் அருைமயான உருவகத்துடன் 

ெதளிவாக விளக்குகிறார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25BF._%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BE._%25E0%25AE%259C%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25A8%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A8%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25A9%25E0%25AF%258D
https://ta.wikisource.org/wiki/%25E0%25AE%2585%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25A3%25E0%25AF%2588:%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF_%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%259F%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D.pdf


ெவண்டைள வாய்பாடு 

ெவண்டைளயின் இலக்கணத்ைத நாம் எளிதாக நிைனவில் ெகாள்ள,%"மாமுன் நிைரயும் 

விளமுன் ேநரும் காய்முன் ேநரும்#%என்னும் வாய்பாடு ெபரிதும் உதவும். 

இந்த வாய்பாட்டில் உள்ள மூன்று விதிகைள கீழ்வரும்  எனது ெவண்பாைவ 

எடுத்துக்காட்டாகக் ெகாண்டு சற்ேற விரிவாகப் பார்ப்ேபாம். 

ெவண்பா எழுதிட மிக்கவார் வங்ெகாண்ட 

நண்பாவாய் பாெடான்ைற ஞாபகம்ெகாள் – ெவண்பாவில் 

மாமுன் நிைரயாம் விளமுன் வரு(ம்)ேநராம் 

காய்முன்ேநர் என்ேற கருது.       

பதம் பிரித்து: 

மிக்கவார் வங்ெகாண்ட = மிக்க ஆர்வம் ெகாண்ட 

நண்பாவாய் பாெடான்ைற = நண்பா! வாய்பாடு ஒன்ைற 

மாமுன் நிைர 
மாச்சைீரத் ெதாடர்ந்து நிைர அைசயில் ஆரம்பிக்கும் சர்ீ வரேவண்டும் என்பேத இந்த 

இலக்கண விதியின் ெபாருள். இந்த விதி ெவண்டைளக்கு மட்டுேம ெபாருந்தும். ேநர் 

அைசயில் முடியும் ேதமா புளிமா என்னும் ஈரைசச் சர்ீகேள மாச்சர்ீ எனப்படும். 

“ெவண்பா எழுதிட” 
இதில் "ெவண்பா#%என்பது ேதமா. இைத அடுத்த சரீில் முன்னால் நிற்கும் அைச "எழு#%என்னும் 

நிைரயைச. இதுேவ "மாமுன் நிைர#%என்னும் விதிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

விளமுன் ேநர் 
விளச்சைீரத் ெதாடர்ந்து ேநர் அைசயில் ெதாடங்கும் சர்ீ வரேவண்டும். நிைர அைசயில் 

முடியும் கூவிளம், கருவிளம் என்னும் இரண்டும் விளச்சர்ீ எனப்படும். 

“எழுதிட மிக்கவார்” 
இதில் "எழுதிட#%என்பது கருவிளம். இைத அடுத்த சரீில் முன்னால் நிற்கும் அைச "மிக்#%என்னும் 

ேநரைச. இதுேவ "%விளமுன் ேநர்#%என்னும் விதிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 



காய்முன் ேநர் 
காய்ச்சரீுக்குப் பின் ேநர் அைசயில் ெதாடங்கும் சர்ீ வரேவண்டும். காய்ச்சர்ீ என்றால் ேநர் 

அைசயில் முடியும் ேதமாங்காய், புளிமாங்காய், கூவிளங்காய், கருவிளங்காய் என்னும் 

மூவைசச்சர்ீகேள ஆகும். 

“பாெடான்ைற ஞாபகம்ெகாள்” 
இதில் "பாெடான்ைற%என்பது ேதமாங்காய். இைத அடுத்த சரீில் முன்னால் நிற்கும் அைச "ஞா#%

என்னும் ேநரைச. இதுேவ "%காய்முன் ேநர்#%என்னும் விதிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

ெவண்டைளயின் விதிகைள ேமற்கண்ட விளக்கப்படம் மூலம் ேமலும் ெதளிவாக 

அறியலாம். 

குறிப்புகள் 

நின்றசர்ீ – முன்னால் நிற்கும் சர்ீ 

வரும்சர்ீ – அடுத்து வரேவண்டிய சர்ீ 



மாச்சர்ீ – ேநரில் முடியும் ேதமா மற்றும் புளிமா ஆகிய ஈரைசச்சர்ீகள் 

விளச்சர்ீ – நிைரயில் முடியும் கூவிளம் மற்றும் கருவிளம் ஆகிய ஈரைசச்சர்ீகள் 

காய்ச்சர்ீ – ேநரில் முடியும் ேதமாங்காய், புளிமாங்காய், கூவிளங்காய், கருவிளங்காய் ஆகிய 

சர்ீகள் 

ேநரிைச ெவண்பாவின் இலக்கணம் 

இயல்பான, ேநரான இைசயுைடயது என்பது இப்ெபயர் தரும் ெபாருள். ெவண்பாவின் ெபாது 

இலக்கணங்கைளப் ெபற்று நான்கடியாய், இரண்டாம் அடியின் இறுதிச்சர்ீ தனிச்சரீாக 

வருவது ேநரிைச ெவண்பா எனப்படும். 

எடுத்துக்காட்டு ெவண்பா 

பாட்டின் அரும்ெபாருளும் பாட்டுைட நாயகனும் 

பாட்ைட ெமாழியப் பணித்தவனும் - பாட்டுைரக்க 

ஏெடழுதி ைவத்தவனும் ஈசெனன்ற எம்மடிகள் 

தாெடாழுது வாழ்தல் தவம். 

இலக்கண விளக்கம் 
   
இந்த ெவண்பாவில் அைமந்துள்ள ெவண்டைள வாய்பாடுகைளக் கீழ்வரும் அட்டவைண 

மூலம் ெதரிந்துெகாள்ளலாம். 

உதாரணமாக, ‘பாட்டின் அரும்ெபாருளும்’ என்னும் இடத்தில், நின்ற சர்ீ = பாட்டின். இது 

‘ேதமா’ என்னும் அைச வாய்பாடு ெகாண்டுள்ளதால், மாச்சர்ீ என்று அைழக்கப்படும். வரும் சர்ீ 

= அரும்ெபாருளும். இது ‘கருவிளங்காய்’ என்னும் அைச வாய்பாடு ெகாண்டுள்ளதால், நிைர 

அைசயில் ஆரம்பிக்கிறது. எனேவ மாச்சைீர அடுத்து நிைர அைச வருவதால் இங்கு ‘மா 

முன்(அடுத்து) நிைர’ என்னும் ெவண்டைள வாய்பாடு அைமந்துள்ளது எனலாம். 



நின்ற சீர் - அைச 
வாய்பாடு

வரும் சீர் - அைச 
வாய்பாடு

ெவண்டைள வாய்பாடு

பாட்டின் (ேதமா) அரும்ெபாருளும் 

(கருவிளங்காய்)

மாமுன் நிைர

அரும்ெபாருளும் 

(கருவிளங்காய்)

பாட்டுைட (கூவிளம்) காய்முன் ேநர்

பாட்டுைட (கூவிளம்) நாயகனும் 

(கூவிளங்காய்)

விளமுன் ேநர்

நாயகனும் 

(கூவிளங்காய்)

பாட்ைட (ேதமா) காய்முன் ேநர்

பாட்ைட (ேதமா) ெமாழியப் (கூவிளம்) மாமுன் நிைர

ெமாழியப் (புளிமா) பணித்தவனும் 

(கருவிளங்காய்)

மாமுன் நிைர

பணித்தவனும் 

(கருவிளங்காய்)

பாட்டுைரக்க 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

பாட்டுைரக்க 

(கூவிளங்காய்)

ஏெடழுதி 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

ஏெடழுதி 

(கூவிளங்காய்)

ைவத்தவனும் 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

ைவத்தவனும் 

(கூவிளங்காய்)

ஈசெனன்ற 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

ஈசெனன்ற 

(கூவிளங்காய்)

எம்மடிகள் 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

எம்மடிகள் 

(கூவிளங்காய்)

தாெடாழுது 

(கூவிளங்காய்)

காய்முன் ேநர்

தாெடாழுது 

(கூவிளங்காய்)

வாழ்தல் (ேதமா) காய்முன் ேநர்

வாழ்தல் (ேதமா) தவம் (மலர்) மாமுன் நிைர



(ஆ) நால்வர் வாழ்க்ைக வரலாறு 

திருஞானசம்பந்தர் வரலாறு 

ேவதெநறி ெசழித்து ஓங்கவும், ைசவம் தைழக்கவும், உலகம் உய்யவும் ேதான்றியவர் 
திருஞானசம்பந்தர். இவர் அவதரித்த தலம் ேசாழ நாட்டில் சிதம்பரத்திற்குச் சிறிது 
ெதன்புறத்திேல உள்ள சகீாழி என்னும் பதி. 

இயற்ெபயர் சம்பந்தன். தந்ைதயார் சிவபாத இருதயர். தாயார் பகவதி அம்ைமயார்.  
தமது மூன்றாம் அகைவயில் பிரம தீர்த்தக் கைரயில், ேதாணியப்பரின் திருவருளால் 
உைமயாள் ெபாற்கிண்ணத்திலிருந்து ஊட்ட ஞானப்பால் அருந்தப் ெபற்றார். சகீாழி 
சிவெபருமாைனத் துதித்து ’ேதாடுைடய ெசவியன்’ எனத் ெதாடங்கும் திருப்பதிகம் 
பாடித் தமக்கு ெமய்ஞ்ஞானம் அருளிய அம்ைம அப்பனின் அன்ைப நிைனந்து 
உருகினார்.  அதுமுதல் திருஞானசம்பந்தர் என்று அவைர யாவரும் அைழத்தனர். 

திருக்ேகாலக்காவில் சிவெபருமான் சந்நிதியில் ‘மைடயில் வாைள’ எனத் ெதாடங்கும் 
பதிகம் பாடி அருளினார். அப்ேபாது சிவெபருமான் அழகிய ெபான் தாளம் ஒன்ைற 
அவர் ைகயில் ேசரும்படி ெசய்தருளினான். 

சகீாழியில் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் என்னும் சிறந்த யாழ் வித்தகர் சம்பந்தைரத் 
தரிசிக்க வந்தார். பாணரின் இைச ேகட்டு உருகிய சம்பந்தர் மகிழும்படி, ஆளுைடய 
பிள்ைளயாைர என்றும் பிரியாமல் அவர் அருளிய பதிகங்கைளப் பாணர் தமது 
யாழில் வாசித்து வந்தார்.  

திருவரத்துைற என்னும் திருத்தலத்தில் இைறவன் அருளால் முத்துப் பல்லக்கும், 
முத்துச் சாமரமும் ெபற்றார்.  அருள்தவச்ெசல்வரான திருநாவுக்கரசர் பிரமாபுரத்திற்கு 
எழுந்தருளியுள்ளைத அறிந்து சம்பந்தர் அவைரச் சந்தித்தார். அப்ேபாது நாவரசைர 
‘அப்பேர’ என்று நாவார அைழத்துப் ேபாற்றி மகிழ்ந்தார் சம்பந்தர். 

திருப்பாச்சிலாச்சிரமம் என்னும் இடத்தில் ெகால்லி மழவன் என்னும் அரசனின் ெசல்வ 
மகைள வாட்டிய ‘முயலகன்’ என்னும் ெகாடிய ேநாையக் குணப்படுத்தினார். 
திருநீலகண்டப் பதிகம் பாடி க் ெகாடிமாடச் ெசங்குன்றுூர் என்னும் தலத்தில் 
அடியவர்களுக்கு வந்த குளிர்சுர ேநாையப் ேபாக்கியருளினார். திருவாடுதுைறயில் 
தம் தந்ைதயார் ேவள்வி ெசய்தல் ெபாருட்டு ‘இடரினும் தளரினும்’ என்னும் பதிகம் 
பாடிப் ெபாற்கிழி அருளப் ெபற்றார். 

திருத்தருமவரத்தில், திருஞானசம்பந்தர் பாடிய ‘மாதர் மடப்பிடியும்’ எனத் ெதாடங்கும் 
பதிகத்துக்கு தகுந்த இைசயைமக்க முடியாமல் வருந்திய யாழ்ப்பாணர் மனம் மிக 



வாடித் தமது யாைழ முறிக்க முைனந்தார். அப்ேபாது பாணைர அச்ெசயல் ெசய்யா 
வண்ணம் தடுத்தாட்ெகாண்ட சம்பந்தர், ‘இைறவன் அருளால் பாடப்பட்ட பாட்டுக்கு 
இைசயைமப்பது எளிதன்று’ என்று அன்புடன் ஆறுதல் கூறிப் பாணைரத் ேதற்றினார். 

திருமருகலில் அரவுதீண்டி இறந்த வணிகைன, ‘சைடயாய் எனுமால் சரண் ச ீஎனுமால்’ 
எனத் ெதாடங்கும் பதிகம்பாடி உயிர் ெபற்று எழச் ெசய்தார். திருவழீிமிழைலயில் 
படிக்காசு ெபற்றார். அக்காசு வாசி தீரப் பாடி அருளினார். 

திருமைறக் காட்டில் அப்பர் பாடித் திறந்த மைறக்கதைவ அவர் ேவண்டுேகாளுக்கு 
இணங்கிப் ‘சதுரம் மைறதான் துதி ெசய்து’ என்னும் பாட்ைடப் பாடி மண்ீடும் 
அைடப்பித்தார். குலச்சிைறயார், மங்ைகயர்க்கரசியார் விண்ணப்பத்திற்கு உடன்பட்டு 
பாண்டிய நாடு ெசல்லப் புறப்பட்டார். நாளும் ேகாளும் சரியில்ைல என்று அன்புடன் 
தடுத்த அப்பர் பிரான் மனம் மகிழும்படி ‘ேவயுறு ேதாளி பங்கன்’ எனத் ெதாடங்கும் 
ேகாளறு பதிகத்ைதப் பாடி அப்பரிடம் விைடெபற்றார். மதுைரக்குச் ெசன்று அனல் 
வாதமும், புனல் வாதமும் புரிந்து சமணர்கைள ெவன்றார். பாண்டியனின் ெவப்பு 
ேநாையத் தீர்த்துக் கூைனயும் ேபாகி, ‘நின்றசர்ீ ெநடுமாறன்’ என ஆக்கினார். 
ேபாதிமங்ைகயில் பவுத்தர்கைள வாதில் ெவன்றார். திருமயிைலயில் பாம்பு தீண்டி 
இறந்த பூம்பாைவ என்னும் ெபண்ைண ‘மட்டிட்ட புன்ைன’ எனத் ெதாடங்கும் 
பதிகத்ைதப் பாடி மண்ீடும் உயிர் ெபற்று எழச் ெசய்தார்.  

திருநல்லுூர்ப் ெபருமணத்தில் திருமணம் ெசய்து ெகாண்டு, நமச்சியவாயப் பதிகம் 
பாடித் தம் திருமணத்துக்கு வந்திருந்த எல்ேலாருடனும் இைறவனின் திருவருள் 
ஒளியில் கலந்தார்.!



திருநாவுக்கரசர் வரலாறு 

அப்பர், வாகீசர், ெசால்லரசர், தமிழ்ேவந்தர், நாவரசர், தாண்டக ேவந்தர் முதலிய பல 
ெபயர்களால் வழங்கப் படுபவர் திருநாவுக்கரசு நாயனார். 

‘நாமார்க்கும் குடியல்ேலாம்! நமைன அஞ்ேசாம்!’ என்று வரீ முழக்கம் ெசய்த மாெபரும் 
சிவ ஞானி இவர். 

அப்பர் திருமுைனப்பாடி நாட்டில், திருவாமூரில் ேதான்றினார். அவரது தந்ைதயார் 
புகழனார்; தாயார் மாதினியார். தமக்ைகயார் திலகவதியார். இளைம இயற்ெபயர் 
‘மருள் நீக்கியார்’.  

இளைமயில் சமண சமயம் சார்ந்து, கைல நுூல் பலவும் கற்றுத் ேதர்ந்தார். தருமேசனர் 
என்னும் பட்டம் ெபற்று, வித்தகராய் சமண சமயத் தைலைம ெபற்று விளங்கினார். 
தமக்ைகயார் ஆகிய திலகவதியார் பலகாலும் பணிந்து 
விண்ணப்பித்துக்ெகாண்டபடி, திருவதிைக வரீட்டாேனசுவரர் இவைரச் சூைலேநாய் 
தந்து வருத்தித் தடுத்து ஆட்ெகாண்டார். அப்ேபாது “கூற்று ஆயினவாறு விலக்ககிலர்ீ” 
என்று ெதாடங்கும் பதிகத்ைதப் பாடி இைறயருளால் சூைல ேநாய் நீங்கப்ெபற்றார். 
அவரது ெசந்தமிழ்ப் பாமாைலையச் ெசவியாரக் ேகட்ட சிவெபருமான் இவருக்குத் 
‘திருநாவுக்கரசன்’ என்னும் திருநாமத்ைத அருளினான். 

சமண் சமயம் விடுத்துச் ைசவ சமயம் சார்ந்தைமக்காக சமண மன்னனாகிய 
மேகங்திரவர்ம பல்லவன் (கி.பி. 600-630), இவைர ெவப்பம் ெகாண்ட நீற்றைறயில் 
அைடத்து ைவத்தான். அப்ேபாது சிவெபருமாைனத் துதித்து “மாசில் வைீணயும் 
மாைல மதியமும்” எனத் ெதாடங்கும் திருப்பதிகம் பாடி நீற்றைறயின் ெவப்பத்ைதத் 
தணித்தார்.  

இைதக் கண்டு சினந்த சமணர்கள், விஷம் கலந்த அன்னத்ைத உண்ணும்படி ெசய்தும், 
யாைனைய மிதிக்க ைவத்தும், கல்ேலாடு கட்டிக் கடலில் விட்டும் வாகீசைரக் ெகால்லப் 
பார்த்தார்கள். விஷத்ைதப் பாலமுதமாக மாற்றியும், யாைனையப் பணிய ைவத்தும், 
கல்ைலத் ெதப்பமாக்கி மிதக்கைவத்தும் ஈசன் தன் அடியாராகிய நாவரசைரக் 
காத்தருளினான். 

திருநாவுக்கரசரின் பக்திச் சிறப்ைப உணர்ந்த பல்லவ மன்னன் அவர் திருவடிகளில் 
பணிந்து ைசவ சமயத்ைதத் தழுவினான். 

அப்பர் திருத்துூங்காைன மாடத்தில் சூல முத்திைரயும் இடப முத்திைரயும் தம் 
திருத்ேதாளில் ெபாறிக்கப்ெபற்றார். சகீாழிப் பதியில் திருஞானசம்பந்த 
சுவாமிகைளச் சந்தித்து வணங்கினார். சம்பந்தரும் அவைர எதிர் வணங்கி ‘அப்பேர!’ 
என்று அைழத்து மகிழ்ந்தார். அந்த நாள் முதல், திருநாவுக்கரசர் ‘அப்பர்’ என்னும் 
திருப்ெபயராலும் வழங்கப்ெபற்றார்.  



திருநல்லுூரில் சிவெபருமானின் திருவடிகைளத் தம் திருமுடிமதீு சூட்டி 
அருளப்ெபற்றார்.  ‘நிைனந்து உருகும் அடியாைர’ எனத் ெதாடங்கும் திருதாண்டக 
மாைலையச் சாற்றி, ‘தாண்டக ேவந்தர்’ என்னும் திருப்ெபயைரயும் ெபற்றார். 

திங்களூரில் அப்பூதி அடிகள் என்னும் ெதாண்டரின் திருமகன் பாம்பு தீண்டி இறக்க, 
‘ஒன்று ெகாலாம் அவர் சிந்ைத உயர் வைர’ என்றும் ெதாடங்கும் பதிகத்ைதப் பாடி 
அச்சிறுவைன மண்ீடும் உயிர் ெபற்று எழச் ெசய்து அருளினார்.  

திருமைறக்காட்டில், ‘பண்ணின் ேநர் ெமாழியாள்’ எனத் ெதாடங்கும் பதிகத்ைதப் பாடி 
அைடத்துக் கிடந்த ேகாவில் கதைவத் திறக்கச்ெசய்தார். 

திருப்ைபஞ்ஞீலி என்னும் தலத்தில் தம் கைளப்பும் ேசார்வும் நீங்க இைறயருளால் 
ெபாதிச்ேசாறும் குடிநீரும் அருளப்ெபற்றார். திருைவயாற்றில் திருக்கயிைலக் 
ேகாலத்ைதக் கண்டு மகிழ்ந்து ‘ஓைச ஒலிெயலாம் ஆனாய் நீேய’ என்று திருத்தாண்டகம் 
பாடி உடல் குைழய உருகி ஆடினார்.  

திருப்பூந்துருத்தியில் சம்பந்தர் எழுந்தருளியிருந்த சிவிைகையச் சுமந்து அந்த ஞானச் 
ெசல்வருக்குத் திருத்ெதாண்டு ஆற்றினார் அப்பர். 

சம்பந்தரிடம் விைடெபற்றுக்ெகாண்ட அப்பர், மதுைர, திருவிராேமச்சுரம், 
திருெநல்ேவலி முதலிய தலங்கைளத் தரிசித்துவிட்டுத் திருப்புகலுூைர அைடந்தார். 
அங்கு ‘புண்ணியா உன் அடிக்ேக ேபாதுகின்ேறன்’ என்று புகலுூர்த்தாண்டகத்ைதத் 
திருவாய் மலர்ந்தருளி, சிவெபருமானுைடய திருவடிைய அைடந்தார். 



சுந்தரர் வரலாறு 

திருக்கயிைலயில் சிவபிரானுக்குத் ெதாண்டராக ஆலால சுந்தரர் என்னும் ெபயர் 
ெபற்று விளங்கியவர் இவர். கமலினி, அநிந்திைத என்னும் கன்னிைககள் மதீு காதல் 
ெகாண்ட காரணத்தால், அந்த விைனையத் தீர்க்க மண்ணுலகில் சுந்தரராகப் பிறந்தார். 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருமுைனப்பாடி நாட்டில் திருநாவலுூரில் இைச ஞானியார், 
சைடயனார் என்னும் தாய் தந்ைதயருக்கு ைமந்தராகத் ேதான்றினார். அவருக்குப் 
ெபற்ேறார் இட்ட ெபயர் ‘நம்பி ஆரூரன்’. 

நரசிங்க முைனயைரயர் என்னும் அரசர் இவைர எடுத்து வளர்த்தார். இவரது 
திருமணத்தில் இைறவன் ஒரு ேவதியராக வந்து, ஓைல ஒன்ைறக் காட்டி இவைரத் 
தனக்கு அடிைமெயன்று சாதித்துத் தடுத்து ஆட்ெகாண்டார்.  இைறவன் அருைள 
நிைனந்து, ’பித்தா பிைறசூடி’ என்னும் திருெவண்ெணய்நல்லுூர் பதிகம் பாடித் 
துதித்தார்.  

திருவதிைக வரீட்டானத்தில் ஈசன் ஒரு முதியவராக வந்து இவர் முடிேமல் 
திருவடிகைள ைவத்து ‘என்ைன உனக்குத் ெதரியவில்ைலயா?’ என்று ேகட்டு 
மைறந்தான்.  முதியவராக வந்தவர் சிவெபருமாேன என்று உணர்ந்த சுந்தரரும், 
‘தம்மாைன அறியாத சாதியார் உளேர’ என்று ெதாடங்கும் பதிகத்ைதப் பாடிப் 
பணிந்தார். 

திருவாரூரில் பரைவயார் என்னும் திருநாமத்ேதாடு அவதரித்துள்ள கமலினிையக் 
கண்டு மணம் புரிந்தார்.  

நாயன்மார்களின் ெபருைமையச் ெசால்லும், ‘தில்ைலவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் 
அடிேயன்’ என்று ெதாடங்கும் திருத்ெதாண்டத் ெதாைகையப் பாடினார்.  

‘நீள நிைனந்து அடிேயன்’ என்னும் பதிகம் பாடி, குண்ைடயூர்க்கிழார் என்னும் அன்பர் 
அளித்த ெநல்மணிக் குவியல்கைளத் திருவாரூரில் இருக்கும் அடியவர்களுக்குக் 
கிைடக்குமாறு ெசய்தார். 

திருநாட்டியத்தான்குடியில் வாழ்ந்த ேகாட்புலியாரின் மகளிராகிய சிங்கடி, 
வனப்பைக என்னும் இருவைரயும் தம் மகள்களாக ஏற்றுக்ெகாண்டார். இைறவன் 
அளித்த பன்னரீாயிரம் ெபான்ைனத் திருமுதுகுன்றில் ஆற்றில் இட்டுத் திருவாரூர்க் 
குளத்தில் எடுத்தார்.  

பசித்தீ தணிய திருக்குருகாவூரில் ெபாதிேசாறும் திருக்கச்சூரில் பிச்ைசச்ேசாறும் 
இைறவனால் அளிக்கப்ெபற்றார்.   



திருெவாற்றியூரில் சங்கிலியார் என்னும் திருப்ெபயரில் ேதான்றிய அநிந்திைதைய 
மணந்தார். ‘திருெவாற்றியூைர விட்டு நீங்க மாட்ேடன்’ என்று அவர் ெபாருட்டு இைறவன் 
முன் சபதம் ெசய்து வாழ்ந்து வந்தார். 

திருவாரூருக்குச் ெசன்று இைறவைனத் தரிசிக்க ேவண்டும் என்னும் ஆவல் மிகுந்து, 
தாம் ெசய்த சபதத்ைத மறீி, அவ்வூைர ேநாக்கிச் ெசன்றார். திருெவாற்றியூர் 
எல்ைலையத் தாண்டியதும், சபதத்தின் வலிைமயால், அவருைடய இரு கண்களும் 
பார்க்கும் சக்திைய இழந்தன. 

கண்பார்ைவ இழந்தாலும் திருவாரூருக்குச் ெசல்லேவண்டும் என்ற உறுதிேயாடு 
திருெவண்பாக்கத்ைத அைடந்து ெபருமாைனப் பாடிய சுந்தரருக்கு ஈசன் ஊன்றுேகால் 
ஒன்ைற அருளினான். காஞ்சிமாநகரில் ஏகம்பைனத் ெதாழுது, தம் இடக்கண் 
பார்ைவைய மண்ீடும் ெபற்றார். திருவாரூருக்குச் ெசன்று ெதாழுது நின்ற சுந்தரருக்கு 
எம்ெபருமான் வலக்கண் பார்ைவயும் ெகாடுத்தருளினான். இைறவன் தமக்காகத் துூது 
ெசன்று எடுத்துைரக்க, பரைவயாருடன் மண்ீடும் இைணந்தார் சுந்தரர்.   

திருப்புக்ெகாளியூர் என்னும் இடத்தில், சிவெபருமாைனத் துதித்து ‘ஊைரப் பார் உைர 
உகந்து’ என்ற பாடைலக் ெகாண்ட பதிகத்ைதப் பாடி, முதைல உண்ட பாலைன மட்ீடு 
அருளினார். 

ஏயர்ேகான் கலிக்காமர், ேசாமாசி மாறர், ேசரமான் ெபருமாள் முதலிய 
நாயன்மார்களுடன் நட்பு ெகாண்டு வாழ்ந்தார் சுந்தரர். ஒருநாள் 
திருவஞ்ைசக்களத்தில் ஈசனால் அனுப்பப்பட்ட ெவள்ைள யாைனயின் மதீு ஏறிக் 
கயிைலக்கு ஆகாய மார்க்கமாகச் ெசன்றைடந்தார். அவரது ேதாழராகிய ேசரமான் 
ெபருமாள் நாயனாரும் தம் குதிைரைய விண்ணில் ெசலுத்திக் கயிைல அைடந்து 
சுந்தரருடன் இைணந்தார் என்று ெபரிய புராணம் வாயிலாக நாம் அறியலாம். 



மாணிக்கவாசகர் வரலாறு 

மாணிக்க வாசகர் பாண்டிய நாட்டில், திருவாதவூரில், அந்தணர் குலத்தில் பிறந்தார்.  
அவரது இயற்ெபயர் ‘வாதவூரன்’ . 

கல்வி ேகள்விகளில் சிறந்து விளங்கிய வாதவூரரின் புகைழக் ேகட்ட பாண்டிய 
மன்னன் அவைரத் தமது மந்திரிகளுக்ெகல்லாம் தைலவர் ஆக்கித் ‘ெதன்னவன் 
பிரமராயர்’ என்னும் பட்டத்ைதயும் ெகாடுத்தான். 

சில காலம் ெசன்ற பிறகு, ஞான நுூல்கைளக் கற்றறிந்த வாதவூரருக்கு உலக 
விஷயங்களில் நாட்டம் குைறந்து வந்தது. அவர் சிவனருைளப் ெபறுவதற்கான 
வழிையக் கல்வி ேகள்விகளால் ெபறமுடியாது என்று ெதளிந்து, குருவருைள நாடி 
நாெடங்கும் ேதடிச் ெசன்றார். 

அப்ேபாது ஒருநாள், பாண்டிய மன்னன் ேசாழ நாட்டிற்குச் ெசன்று குதிைர வாங்கி 
வருமாறு அவருக்குக் கட்டைளயிட்டான். அரசனின் உத்தரைவ ஏற்ற வாதவூரர், 
திருப்ெபருந்துைறைய அைடந்தார். அங்கு ஈசன் ஒரு அந்தணர் உருவில் வந்து ஒரு 
குருந்த மரத்தடியில் எழுந்தருளியிருந்தான். அந்தணராக வந்த ஈசைனத் தமது ஞான 
குருவாகக் கண்டு வணங்கிய வாதவூரருக்கு இைறவன் ஞாேனாபேதசம் 
ெசய்தருளினான்.  

ஈசனின் ஞான தரிசனம் கிைடக்கப்ெபற்ற வாதவூரர் தாம் ெகாண்டு வந்த எல்லாப் 
ெபாருள்கைளயும் திருப்ெபருந்துைற ேகாயில் திருப்பணிக்காக ெசலவு ெசய்தார். 
குதிைர வாங்குவதற்குப் பணம் இல்லாத நிைலயில் இைறவைன ேவண்டிய 
வாதவூரரின் கனவில் ஈசன் ேதான்றி “நீ மதுைரக்குச் ெசன்று ‘ஆவணிமாதம் 
மூலநாளில் குதிைரகள் வந்துேசரும்’ என்று மன்னனிடம் ெதரிவிப்பாயாக” என்று 
ெமாழிந்தருளினான். அதன்படிேய மதுைரக்குச் ெசன்று அரசனிடம் ெதரிவித்தார் 
வாதவூரர். திருப்ெபருந்துைறயில் வாதவூரர் வாங்கிய குதிைரகள் எதுவும் இல்ைல 
என்று துூதுவர்கள் மூலம் கண்டறிந்த அரசன் ேகாபமுற்று வாதவூரைரச் சிைறயில் 
அைடத்தான்.   

வாதவூரைரச் சிைறயிலிருந்து விடுவிக்கத் திருவுள்ளம் ெகாண்ட இைறவன், 
நரிகைளெயல்லாம் குதிைரகளாக மாற்றினான். ஆவணி மூலநாள் அன்று தான் ஒரு 
குதிைர வியாபாரிேபால ேவடம் தரித்து மதுைர நகருக்கு வந்தான்.  அந்தக் 
குதிைரகைளப் பாண்டியனிடம் ஒப்பைடத்து விட்டு வாதவூரைரயும் சிைற மட்ீடான்.  

கட்டுத்தறியில் கட்டப்பட்ட அக்குதிைரகள், இரவில் மண்ீடும் நரிகளாக மாறின. அைதக் 
கண்டு சினம் ெகாண்ட அரசன், மாயவித்ைத காட்டி ஏமாற்றியதாகக் குற்றம் சாற்றி 
வாதவூரைர மண்ீடும் சிைறயில் அைடத்தான்.  



தன் அடியாைரத் துன்புறுத்திய பாண்டியனுக்குப் பாடம் கற்பிக்கும் ெபாருட்டு, 
இைறவன் ைவைக நதியில் ெவள்ளத்ைத உண்டாக்கினான். தன் பங்குக் கைரைய 
அைடக்க முடியாமல் வருந்திய வந்தி என்னும் மூதாட்டிக்கு அருள் ெசய்யும் ெபாருட்டுக் 
கூலியாளாகத் ேதான்றி பிட்டுக்கு மண்சுமந்தான்.  

வந்தியின் கூலியாளாக வந்த ஈசன் கைர அைடக்கும் பணிையச் சரிவரச் ெசய்யாமல் 
திருவிைளயாடல் புரிந்தான். அைதக் கண்டு ெவகுண்ட பாண்டியன் ஈசைனப் 
ெபாற்பிரம்பால் அடித்தான். ஈசன் முதுகில் விழுந்த பிரம்படி எல்லா உயிர்கள் மதீும் 
பட்டது. தான் அடித்த அடி தன் ேமலும் பட்டைதக் கண்டுத் திைகத்த பாண்டிய 
மன்னனுக்கு ‘மணிவாசகரின் ெபருைமைய உணர்த்தேவ நாம் இவ்வாறு ெசய்ேதாம்’ 
என்று அசரரீியாக அறிவித்தான் இைறவன்.   தன் குற்றத்ைத உணர்ந்த பாண்டிய 
மன்னைன மன்னித்த வாதவூரர், அவனிடம் விைடெபற்று திருப்ெபருந்துைற 
ெசன்றைடந்தார். 

திருப்ெபருந்துைறயில் சிலகாலம் இைறப்பணி ெசய்தருளிய வாதவூரர், 
சிவெபருமான் எழுந்தருளியுள்ள பிற தலங்கைளயும் வணங்கி வழிபட்டார். 

பின்னர், சிதம்பரத்ைத அைடந்து, சபாபதிைய வணங்கிப் பரமனுக்குப் பாமாைலகள் 
பல சூட்டி வந்தார். 

சிதம்பரத்தில் ஈழத்து அரசனனின் ஊைமப் ெபண்ைணப் ேபச ைவத்தார்; 
பவுத்தர்களுடன் வாதம் ெசய்து ெவன்றார். 

ஒரு ேவதியர் ேவடத்தில் வந்த இைறவன், திருவாசகத்ைதயும் திருக்ேகாைவயாைரயும் 
அவைரப் பாடுமாறு ேகட்டு ஏட்டில் எழுதிைவத்தான்; அவ்ேவட்டில் ‘வாதவூரர் பாடக் 
ேகட்டு இக்கவிைதகைள எழுதியது சிற்றம்பலமுைடயானாகிய நான்’ என்று தன் 
ைகெயழுத்தும் இட்டு அம்பலத்தின் வாசல் படியில் ைவத்தான். அவ்ேவட்ைடக் 
கண்டறிந்த அர்ச்சகர்கள் இதன் ெபாருள் என்ன என்று வாதவூரைர அைழத்துக் 
ேகட்டனர். அப்ேபாது, வாதவூரரும், ‘இதன் ெபாருள் இவர் தாம்’ என்று சிற்றம்பலத்ைதக் 
காட்டி ெநகிழ்ந்துருகி அதற்குள் கலந்து மைறந்தார்.  
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