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This article looks at the various street game of the lord through the thirumandra
Thiruvarut scenario. The essence of this article is to know the greatness of Siva, Siddhu,
Siddhu games through Thirumanthiram. Through this article, the Principles of the life
Style, Yoga, Ethical, and Piety which Thirumoolar illustrates through three thousand
songs are researched. Thirumoolar’s Thirumandhiram (Patham Thirumurai) is a part of
Panniru Thirumurai. This book includes many divine play of Lord Shiva and divine
appearance of god to his devotees. A review of this book reveals the spiritual faith of
Thirumoolar in Lord Shiva. The aim of this paper is to tell about spiritualism of
Thirumoolar and his extreme belief in the mantra “OM NAMA SHIVAYA” to blend his
soul with the supreme power. In Thirumanthiram, Thirumoolar has mentioned about
Shivam, Bhathi, Yoga, Meditation, Shakthi in human physiology, Maya, Prayers, Belief in
god, method of worshipping god. He categorized all these characteristics into science,
psychology, spiritualism and exchange of soul from one body to another. he explained
the presence of Lord Shiva in living and non-living things, blending of spiritualism with
psychology, attitude of human beings towards spiritualism. Thirumanthiram insisted
that the great five letters mantra “OM NAMA SHIVAYA” covers the entire universe with
love and affection of Lord Shiva.
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ஆசிரியர்

குறிப்பு
இவர்,

இந்தியா,

வவங்கிளி

தமிழ்நாடு,

கிராமத்றதச்

திருப்பத்தூர்

சசர்ந்தவர்.

மாவட்டம்,

வசன்றை

கிழக்குக்

ஆம்பூர்
கல்வி

வட்டம்,

மாவட்டம்,

பறழய வண்றணயில் P.A.K. பழைிச்சாமி சம.நி. பள்ளியில் தமிழாசிரியராகப்
பணியாற்ைி
கவிறத,

வருகிைார்.

கட்டுறர

சகடயங்கள்

எை

தன்

மாணவர்கறளத்

3000-ற்கு

பணமுடிப்புகறளப்

சமற்பட்ட
வபற்றுள்ளார்.

திைன்படுத்தி

சபச்சு,

விருதுகள்,

பரிசுகள்,

டூசட

நாளிதழ்

பாட்டு,
சுழற்

சார்பில்
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வசன்றைப் பல்கறைக் கழக சமைாள் துறணசவந்தர் முறைவர் தாண்டவன் அவர்களின்
திருக்கரங்களால் "சீர்மிகு தமிழாசிரியர்" விருறதப் வபற்றுள்ளார்.

முன்னுரர
உைகுள்ளிட்ட
காத்தல்,

பல்யுக, எண்ணில்ைாக் சகாள்களின் இயக்கமாக, ஆக்கல், அழித்தல்,

அருளல்,

விறளயாட்டு,

சசாதித்தல்,

மாறயறய

உணர்த்துதல்,

வமய்ஞாைம்,

அஞ்ஞாைம், என்னும் கூறுகளின் உயிர்ப்பாக, உணர்வாகத் திகழ்வது பரம்வபாருள். இப்பரம்
வபாருளாைது,

வரைாற்றுத்

றசவத்திறையும்,

வதான்றமயாைது

சிவத்திறையும்

'பன்ைிரு

“றசவம்”

என்பர்

திருமுறைகள்'

வரைாற்ைாளர்.

வதளிவாக்குகின்ைை.

இதில்

பத்தாம் திருமுறையாை திருமந்திரத்தில் பரம்வபாருளின் திருவருட் காட்சிகறள சற்சைனும்
ஆய்வசத இக்கட்டுறரயின் சநாக்கமாகிைது.

திருமூலரும் திருமந்திரமும்
எட்டு

வறகயாை

சித்து

விறளயாட்டுக்கறள

நிகழ்த்திடும்

சிவதீக்றகப்

வபற்ைவர்

திருமூைர் திருக்கயிைாயத்தில் திருநந்தியின் திருவருட்வபற்ைவர் என்பர். இவர் ஆண்டுக்கு
ஒரு

பாடல்

விதம்

"சிவசயாகத்தில்

மூவாயிரம்

ஆண்டுகள்

பாடிைார்" என்பது வரைாறு. சிைபதிப்புகள் 3046 பாடல்கள்
பாடல்கள்

என்றும்

கூறும்

இத்திருமந்திரத்தின்

நிறையில்

திருவருட்

2015; Devira, 2007)

காட்சிறய

2998

மூவாயிரம்

(பன்ைிரு.பக் 711) எைவும், 2998

பாடல்கறளசயச்

இக்கட்டுறர

பாடல்கறளப்

சான்ைாகக்

ஆராய்கிைது

வகாண்டு

(Sa.Ve.Subramaniyan,

திருமந்திரமும்-பன்னிருதிருமுரறயும்
றசவத்திருமுறைகறளத்

சதாத்திர

நூல்களாயும்,

சாத்திர

நூல்களாயும்

இருவறகப்

பகுப்பர். இதில் திருமந்திரம் சற்று மாறுபட்டு வாழ்வியல், தத்துவம், ஆன்மம், எட்டுவறக
சித்திகள், உயிர்கள் இறைநிறை அறடயும் வழிகள். ஐந்வதழுத்தாகிய "நம(ச்)சிவாய"த்திறை
ஏறைய பிை திருமுறைகளில் இருந்து, தைக்சக உரிய பாணியில் சிவம்-றசவம்-பதி,பசு,பாசம்
ஆகியைவற்றை

மிகச்

சரியாக,

வதளிவாகத்

தத்தம்

பாடைில்

விளக்குவறதக்

காண

முடிகிைது. கற்பிக்கப்பட்ட சமயங்கள் புைப்புை சமயங்கள், அகப்புை சமயங்கள், வியாபிக்கப்
பட்ட

சமயங்கள்

என்று

பகுத்துப்

பார்க்கும்

இக்காை

ஆராய்ச்சியில்

உைறகயும்,

உயிர்கறளயும் பறடத்து உணர்தைில் இறைவறை உணர்த்திடசவ
"உள்ளம் வபருங்டகாயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம்"
என்கிைார் திருமூைர். 58. தறைப்புகளில் (கடவுள் வாழ்த்து முதைாக திருவம்பைச் சக்கரம்
ஈைாக) 2998 பாடல்கறள இயற்ைியுள்ளறதக் காண முடிகிைது

(Balasubramaniyan, 1959; Balur

Th. Kannappar, 2012).
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ஒன்றும் - பலவும்
அறைத்தும்

ஒன்ைாக

அந்த

ஒன்சை

பைவாகி,

பை

வடிவங்களாக,

ஒைி-ஒளியாக

உள்நின்று திருவருட்சபற்ைிறைத் தருவது என்பரத,
"ஒன்று அவன் தாடன இரண்டு அவன் இன்னருள
நின்றனன் மூன்றினுள் நான்கு உணர்ந்தான் ஐந்து (பன்ைிரு சம.பக்.773 பா:01)
எைப்

பாடுவதிைிருந்து

இப்சபருைகிற்கு

ஒருவன்

சதவன்-தறைமகன்-இறைவன்

ஒருவசர அவ்விறைவன் ஈசன் என்பசத புைைாகிைது.
"சிவடனாடு ஒக்கும் வதய்வம் டதடினும் இல்ரல
அவவனாடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்ரல"

[சம.நூ.ப 773-பா 07)

என்றும்,
"தீவினும் வவய்யன் புனலினும் தண்ணியன்
ஆயினும் ஈசன் அருள் அறிவார் இல்ரல" (சம.நூ.ப 773-பா 07)
எைவும்,
"தாடன இருநிலம் தாங்கி விண்ணாய் நிற்கும்
தாடன சுடும் அங்கு, ஞாயிறும் திங்களும்" (சம.நூ.ப 773-பா 09)
எைப்பாடுவதிைிருந்து

எல்ைாமுமாக

உருவாக்கி

திருவருள்

தருபவர்

சிவவபருமான்

என்பறத உய்த்துணர முடிகிைது.

வடிவக்கூறுகளில் திருக்காட்சி
"ஆதியுமாய் அரனாய், உடனுள் நின்ற
டவதியுமாய் இருந்தான், திருந்து ஆரருள்
டசாதியுமாய் சுருங்காதது ஓர் தன்ரமயுள்
நீ தியும் ஆய், நித்தம் ஆகி நின்றாடன"

(சம.நூ.ப 773-பா 14)

என்று திருமூைர் பாடுவதிைிருந்து வடிவங்களாயும், வடிவமில்ைாமலும், உயிருள்ள,
உயிரற்ைப் வபாருட்களுமாய் இறைவன் திருக்காட்சியளிப்பறத உய்த்துணர முடிகிைது.
"என்ரன நன்றாக இரறவன் பரடத்தனன்
தன்ரன நன்றாகத் தமிழ் வசய்யுமாடற."
எைப்பாடுவதின்

வழிசய

எழுத்துக்களின்

(சம.நூ.ப 773-பா 63)

ஒைி-ஒளியாக

திருக்காட்சித்

தருகிைார்

ஈசன் என்பறத வதளிவுபடுத்துகிைார்
"வதளிவு குருவின் திருடமனி காண்டல்
வதளிவு குருவின் திருநாமம் வசப்பல் "

(சம.நூ.ப 780-பா 137-1-2)

எைவும்,
"ஊனாய், உயிராய், உணர்வு - அங்கியாய், முன்னர்
டசணாய் வான் ஓங்கி, திருஉருடவ அண்டத்
தாணுவும் ஞாயிறும் தண்மதியும் கடந்து
ஆள் முழுது அண்டமும் ஆக நின்றாடன"

(சம.நூ.ப 782-பா 179)
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என்று

பாடுவதில்

பல்வறகயாை

மூைம்

சகாள்கள்,

அறைத்து

சபரண்டமுமாக

வடிவக்

கூறுகளிலும்

திருக்காட்சித்

தருகிைார்

நீக்கமை

நின்றும்,

முக்கண்ணன்

என்பது

புைைாகிைது.

பரடப்பும்-அருளும்
உைகிறைப் பறடத்து அருளும் பரமறையும் சத்திறயயும்
"புவனம் பரடப்பார், ஒருவன் ஒருத்தி"

(சம.நூ.ப 783-பா 197)

"புகுந்து அறிவான் புவனாபதி அண்ணல்"

(சம.நூ.ப 783-பா 208)

என்பதிைிருந்து மூன்று சதவர் உள்ளிட்ட இறைவன்கள் முதற்வகாண்டு சபரண்டம்,
அண்டவவளிக் சகாள்கறளயும் உயிர்ப்பித்து இயக்கச் வசய்வது அவ்வியக்கத்தில்
"உண்டு உலகு எழும் உமிழ்ந்தான் உடன் ஆகி
அண்டத்து அமரர் தரலவனும் ஆதியும்"

(சம.நூ.ப 783-பா 200)

சிவவபருமான் என்பறத வமய்யுறுத்துகிைார்.
"ஒருவனுடம உலகு ஏழும்பரடத்தான்
ஒருவனுடம உலகு ஏழும் அளந்தான்
ஒருவனுடம உலகு ஏழும் கடந்தான்
ஒருவனுடம உடடலாடு உயிர்தாடன"
என்னும்
"சிவன்"

கூற்ைாைது

என்னும்

உைகினுக்குப்

பரம்வபாருசள

காத்தருளுகிைார்.
ஒன்வைைக்

இந்த

நீராைது,

கைந்து

விறதயாக

சமகமாக

நீராகி

ஓடி,

பரம்வபாருள்

நின்று

இருந்து

தான்

(சம.நூ.ப 783-பா 214)
ஒன்சை

ஈசரழு

உைகிறையும்

மறழத்துளியாகி,

நிற்கும்

இடம்,

ஒன்றுதான்.

பை

அது

உருவாக்கி

மறழத்துளிகள்

ஓடுமிடங்கறளக்

வகாண்டு

மறழத்துளியின் வடிவம் மாற்ைமறடவறதப் சபான்று உைகாயத்தின் ஒசர ஒரு பரம்வபாருள்,
அன்பிைைாை சிவவபருமான், மாயாசத்திகறளக் கடந்து, தத்தம் மைிதர்கள் என்னும் வடிவக்
கூறுகளாகக்

காட்சித்

இயங்குவறதயும்

–

தந்து

அைிவியல்

இவ்வுைகாயத்றதப்
யுக ஒப்பீட்சடாடு

பறடத்தும்-அருளியும்

விளக்குவறத

உணர்ந்தைிய

சுழற்சியாக
முடிகிைது.

இதரன,
"பரடத்து உரடயான் பண்டு உலகங்கள் ஏழும்
பரடத்து உரடயான் பல டதவரர முன்டன
பரடத்து உரடயவான் பல சீவரர முன்டன
பரடத்து உரடயான் பரம் ஆகி நின்றாடன" (சம.நூ.ப 786-பா 255)
அப்படி நின்று எல்ைாமுமாகத் திருக்காட்சியளித்து, பறடத்து
"பிரானாரு ளுண்வடனி லுண்டுநற் வசல்வம்
பிரானாரு ளுண்வடனி லுண்டுநன் ஞானம்
பிரானாரு ளிற்வபருந் தன்ரமய மாகும்.
பிரானாரு ளாற்வபருந் வதய்வமு மாடம"

(சம.நூ.ப 862-பா 1629)

எை உறரப்பதின் வழிசய சதவர், சகாள்கள், உைகாயம், மைிதர், பல்லுயிரிகள் எை
எல்ைாவற்றையும் பறடத்து, காத்து, அவற்ைில் மாயா, சித்து, அசித்து, உணர்தல், நிறைந்தல்,
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பதிவைட்டு வமய்ப்பாட்டு இயக்கம், பல்வறகயாை குணங்கள், பத்தி, பதிதல், பணிவு, அன்பு
என்ை பகுப்புகளாகக் காட்சியளிப்பது பரம்வபாருளாை பரமசிவசை என்பது வதளிவாகிைது.

திருமந்திரம் கூறும் வாழ்வியல்
இறைவைின் பைவடிவக் கூறுகறளயும், மானுட வாழ்வியலுக்கு ஏற்புறடயவைவாகத்
வதளிவுப்படுத்தி, சரிறய, கிரிறய, சயாகம், இளறம நிறையாறம, யாக்றக, நிறையாறம,
வசல்வ

நிறையாறம,

தாைச்சிைப்பு,

வகால்ைாறம,

பிைர்மறை

அட்டமாசித்தி,

கறைநிறை,

அன்புறடறம,

நயவாறம,
காைச்

வபாறையுறடறம,

கள்ளுண்ணாறம,

சக்கரம்,

என்ைத்

வபரியாறரத்

தறைப்புகளினூசட

நடுவுநிறைறம,
துறணக்சகாடல்,
சிவத்திறையும்,

சிவத்தால் வகுத்தளிக்கப்பட்டு வாழும் முறைறமகறளயும் முப்பாைின் வழிசய முக்கண்ணன்
அருட்திைத்றத வதளிவுப்படுத்துவறதக் காண முடிகிைது, அறவ முறைசய
"விண்ணின்று நீ ர்விழின் மீ ண்டும் மண் ஆனாற்டபால்"

(சம.நூ.ப 789-பா 316)

எை யாக்றக நிறையாறமறய வதளிவாக்கி இளறம நிறையாறமறய
"குழக்கன்று மூத்து எருதாய்ச் சிலநாளில்
விழக்கண்டும் டதறார் வியன் உலடகாடர".
என்று விளக்கி, அைசம வாழ்வியலுக்கு

(சம.நூ.ப 791-பா 351)

உகந்தது என்பறத,

"இன்பம் அது கண்டும் ஈகிலர் டபரதகள்
அன்பு இலார் சிந்ரத, ஆறாம் அறிவாடர"

(சம.நூ.ப 795-பா 434)

வதளிவுப்படுத்துகிைார். அன்பிைில் கைந்த சிவசம அன்பு என்பறத,
"அன்பு சிவமிரண் வடன்ப ரறிவிலா
ரன்டப சிவமாவ தாரு மறிகிலா"

(சம.நூ.ப 796-பா 437)

எை அன்றப வாழ்வியைாக்கி மகிழ்வறதக் காணமுடிகிைது. அன்பிறைத் வதளிவித்து
குற்ைமில்ைாத தூய அன்பிைில் மட்டுசம ஈசறைக் காண முடியும் என்ை வாழ்வியறை,
"சித்தர்கள் என்றும் வசறிந்து அறிவார்இல்ரல,
பத்திரமயாடல பணிந்து அடியார் வதாழ
முத்தி வகாடுத்து, அவர் முன்பு நின்றாடன"
என்னும் பத்தியாகிய அன்பினூசட இறைவறைக் கண்டு வாழ்வியறை வசம்றமயுை
வாழ வழிவகுக்கின்ைார் திருமூைர். நடுவுநிறைறமயில் வாழ்தசை வாதவூரறைக் காணும்
அழியா, மரணமில்ைாப் வபருவாழ்வின் வழிவயன்பறத
"நடுவுநின் றார்சிலர் ஞானிக ளாவர்
நடுவுநின் றார்சிலர் டதவரு மாவர்
நடுவுநின் றார்சிலர் நம்பனு மாவர்
நடுவுநின் றாவராடு நானுநின் டறடன"

(சம.நூ.ப 801-பா 541)

என்றும்,
"வாடற சிவாயநம, ச்சிவாயந
வாடற வசபிக்கில், வரும்டபர் பிறப்பு இல்ரல
வாடற அருளால் வளர்கூத்துக் காணலாம்" (சம.நூ.ப 819-பா)
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என்றும்

உள்ளத்தில்

சிவறை

நிறைந்துருகி

வாழ்வது

ஈசைின்

திருவருட்காட்சி

வயன்பறத திருமூைர் வதளிவாக்குகிைார்.
"நகாரம் மகாரம் சிகாரம் நடுவாங்
வகாரம் இரண்டும் வளியுடன் கூடி
ஓகாரம் முதல்வகாண்டு ஒருகால் உரரக்க
மகார முதல்வன் மனத்தகத் தாடன"
'நமச்சிவாய

ஓம்'

என்பறத

ஒருமுறை

(சம.நூ.ப 823-பா 967)
உறரத்தால்

ஆடவல்ைாைின்

திருவருட்

சபறு கிட்டும் எைத் வதளிவுப்படுத்தி உைகாயத வாழ்வியறை இறைவைின் அருட்திைத்சதாடு
வசம்றமயாக வாழ வழியறமத்துத் தருகிைது திருமந்திரம்.

வாழ்வுக்கு காற்றும் - சத்தியும்
நாம்
லுகத்திற்கு

சுவாசிக்கும்
முன்ைசம

வபயசயாகம்,

காற்ைிைில்,

உயிர்க்காற்று,

மூச்சுப்பயிற்சி,

அற்ைதியாைம்,

உள்சளாறச,

உயிரிைில்

உயிர்ச்சத்து,

மூச்சுஇயக்கம்,
சமாதி,

கைந்த

அகவவாளி,

மூச்சுஅடக்குதல்,

உள்ளிட்டக்

“சிவறை”

புைஒளி,

குண்டைிைிசத்தி,

புைைடக்கம்,

கூறுபாடுகசளாடு

அைிவிய
ஆறு,

"நமச்சிவாய"

உரு,

என்னும்

பஞ்சாட்சர மந்திரத்றத இறழத்து அறத கற்பக விருட்சமாகத் தருகிைார் திருமூைர் அறவ
"வகாட்டிப் பிராணன் அபானனும் கும்பித்து
நட்டம் இருக்க நமன் இல்ரல தாடன"

(சம.நூ.ப 803-பா 567)

என்றும்,
"பிராணன் மனத்வதாடும் டபராது அங்கிப்
பிராணன் இருக்கின் பிறப்பு இறப்பு இல்ரல"
எை உயிர் வளியின் தன்றமறய சிவசத்திசயாடு கைந்து விளக்குகிைார் திருமூைர்.
அட்டமாசித்தி, சித்திப்சபறு அறடந்திட,
"அணிந்து எண் திரசயினும் அட்டமாசித்தி
தணிந்து எண் திரசச்வசன்று தாபித்தவாடற "

(சம.நூ.ப 806-பா 633)

என்று பாடுவதின் மூைம் பரம்வபாருளாை பரமறை நிறைந்து, பரமைின் பராசத்தியாை
சிகாசத்திறய

நிறைந்து

உயிர்வளிறய

சுவாசிப்பவர்கள்

சிவசக்திசயாடு

சித்தி

அறடவர்

என்பரத,
"வதரிதரு சாம்பவி டகசரி டசரப் வபரிய சிவகதி டபறு எட்டாம் சித்திடய"
(சம.நூ.ப 806-பா 635)
எைத் வதளிவாக்குகிைது திருமந்திரம்.

முடிவுரர
திருமந்திரத் திருவருட்காட்சியிறை பைவாறு விளக்கும் திருமூைர், ஆடவல்ைாைின்
அருட்திைத்றதயும்

அகிைாண்ட

நாயகியின்

திருவருட்

சபற்ைிறையும்

சிவத்வதாண்டைாக,

உளவியல்,

மருத்துவம்,

வமய்ஞாைம்

எை

விளக்கும்சபாது

வாழ்வியல்

கூறுகறள
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வள்ளுவன்

வழி

நின்று

வதளிவாக்கி,

தமிழ்

அந்தைைாக

நின்று

திருறவந்வதழுத்றத

விளக்குவறத உணர முடிகிைது.
உைகளாவிய கற்றுணர்ந்த றசவத்தாரும், நாளும் இடர்கறளந்து வாழும் வாழ்றவயும்,
அவ்வாழ்வினூசட
மாயா

இறைத்துவத்சதாடு

நிறைகறள

உணர்தல்,

வவல்லும்

சவண்டுதல்,

ஒன்ைிய

சிவத்துதி,

பின்பற்ைி

மைம்,

சிவசைாடு

உச்சரித்தல்

வமாழி,

எழுத்து,

ஐக்கியம்,

என்னும்

சித்து,

உள்ளிட்ட

வித்றத,

இறைத்துவ

முறைறமறய

உைகிற்கு

உணர்த்துகிைது.
தவம்,

திருமந்திரம்,

திருமூைரின்

ஆழ்மை

ஒருறமப்பாடு,

திருப்பாடல்கள்
எழுத்துக்களின்

இறைவறை
அறமவு

துதிக்கும்முறை,
வசபித்தல்,

சயாகம்,

இறைவசைாடு

ஒன்றுதல், வாழ்வியல் தத்துவம், கூடுவிட்டு கூடுபாயும் நிகழ்வுகள் யாவும், “நமச்சிவாய”
என்னும் எழுத்துருவில் திருவருட்காட்சித் தந்து அன்பின் வடிவிைாக (சிவன்)

இறைவன்

திருக்காட்சியளிப்பறத இக்கட்டுறரயின் வழிசய உணர்ந்துக் வகாள்ளும் முடிபாகும்.
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