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1.தாயுமானவர் தாயுமானவர்தான் 
     வாழ்க்டகயின் பிரதிபலிப்பாக அடமவதத இலக்கியமாகும்.  அது 
சில குறிப்பிட்ட காலச் சூழலில் வலுப்பபற்றுத் திகழும். 

     இலக்கியங்கள் காலம் கடந்து வாழும் தகுதி பபற இலக்கிய நலம் 
பசறிந்திருத்தல் இன்றியடமயாத ஒன்றாகும். 

1. கவிடதக்கு ஆழமும், ஆற்றலும் தருவன பசறிவான பசாற்கள், 
பசாற்கள் பசவ்டவயாக அடமயாவிடில் கவிடத தனது 
அழடகயிழக்க தநரிடும். 

2. பசாற்கள் ஆழமான பபாருள் தந்து. பசால்லப்படும் கருத்டத  
பதளிவாக விளக்கம் வண்ணம் அடமதல் தவண்டும்.  அங்ஙனம் 
அடமயும் கவிடத சிறப்புப் பபறுகிறது. 

3. இலக்கிய நயமாவது பசய்யுளில் பயின்று வரும் கற்படன, 
உவடம, உருவகம், முதலான அணிகள், இயற்டக, வருணடன, 
ஓடச நலம், யாப்படமதி தபான்ற முன்தனார் பமாழி பபாருள் 
தபாற்றும் கருத்துக்கள் நூலுட் பயின்றுள்ள தன்டமகதள நுணுகிக் 
காண்பதாகும். 
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     கவிடதடயதய கருவியாகக் பகாண்டு, மனிதடன மகிழ்விக்க 
ஒருவன் பாடினான்.  மனிதன் சிந்தடன பசயல் இழக்குமளவிற்கு 
ஒருவன் பாடினான். 

      மனிதடனப்  புனிதனாக்க ஒருவன் பாடினான்.  மனிதடன 
மனிதானாக்க மற்பறாருவன் பாடினான்,  

      மனிதடன அடிடமயாக்கவும், அவடனதய பதள்வமாகப் 
தபாற்றியும் பலர் பாடினர்.  எனினும் மனிதடன மனிதன் மதிக்க, 
தநசிக்க பாடியவர்கள் சிலதர.  

      அவர்களுள் ஒருவலதர தாயுமானவர்.  இவருடடய பாடல்கள் 
மனிததநயத்டதயும், ஆளுடம வளத்டதயும், அடமதிடயயும் 
முதன்டமப்படுத்தும் வடகயில் அடமந்திருப்படதக் காணலாம். 

    “நான் மனிதடனப் பாடுகிதறன்” என்றார் அபமரிக்காவின் வால்ட் 
விட்டமன்.  
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       “மனிதன் சம்பந்தமான எதுவுதம இலக்கியத்திற்குப் 
புறம்பானதன்று” என்றார் இரஷ்ய இலக்கிய தமடத மாக்ஸிம் 
கார்க்கி. 

 

 

       அபலக்ஸாந்தர் தபாப், வால்ட் விட்டமன், கார்க்கி 
தபான்றவர்கபளல்லாம் மனித தநத்டதப் பாடியவர்கள் ஆவார்கள். 
ஆனால் 

“எல்லாரும் இன்புற்று இருக்க நிடனப்பதுதவ அல்லால் 

 தவறுஒன்று அறிதயன் பராபரதம”  (பரா.221.தா.பா.856) 

என மனிததநயத்ததாடு, அடனத்து ஜவீராசிகளும் அடமதியாக, 
ஒற்றுடமயுடன் வாழதவண்டும் என்ற உயர்ந்த பநறியிடனச்  சமரச 
தநாக்தகாடு தாயுமானவடரத் தவிர தவறு யாரும் பாடியதில்டல. 

    பெல்லி, கீட்ஸ், தவர்ட்ஸ்பவார்த், டபரன், தாகூர் 
தபான்றவர்கபளல்லாம் கவிஞர்களாக மட்டுதம வாழ்ந்தவர்கள்.  
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(பெல்லி, கீட்ஸ், தவர்ட்ஸபவார்த், டபரன், தாகூர்,தாயுமானவர்.) 

 

            

          ஆனால் தாமானவதர மானுட சமுதாயத்தின் பபாதுநல 
தசவகராக, மனிததநயம் மிக்கவராக, மனித மனத்டத அறவழியில் 
பகாண்டு பசல்பவராக. மனித அறிடவ பவளிக்பகாணரும் 
அறிஞராக, மனித வளத்திடன பவளிக்பகாணரும் தமன்டமயாளராக 
திகழும் இவர் ஒரு நல்ல கவிஞராகவும் விளங்குகிறார்.  
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     இவர் 1452 கவிடதகடள இயற்றியுள்ளார். பல்தவறு 
பபாருள்களில் 56 தடலப்புகளில் தம் வாழ்வின் பல கட்டங்களில் 
தமது வாழ்க்டக அனுபவத்டததய பாடியுள்ளார். 

      தாயுமானவரின் பாடல்கள், உடல் உயிர் உலகம் இடறவன் என 
இவற்டறப் பற்றிப் தபசுகின்ற தனிப்பாடல்கதள.  கடதப் பாடல்கள் 
அல்ல.  ஆயினும் இவற்டற மானுடன வாழ்க்டகக் கடதயிடனக் 
கூறும் பாடல்கள் எனலாம். 

    பக்தி பாடல்கடள இலக்கியம் என்று கூறலாமா? என்ற 
தகள்விகூட தற்காலத்தில் எழுகின்றது.  வாழ்க்டகயடப பற்றி, 
அற்குரிய கூறுகதளாடு கூறுபடவ அடனத்தும் இலக்கியங்கதள. 

        பக்திப் பாடல்கள் அல்லது சமயப் பாடல்கள் என நாம் 
பிரிப்படவ அடனத்தும் வாழ்டவப் பற்றித்தான் தபசுகின்றன. 

    இந்த உலகில் மிக முக்கியமானடவ – அடிப்படடயானடவ 
உயிர்கதள.  உயிர்கள் இல்டலபயனில் உலகில்டல. 

         இத்தகு முதன்டம வாய்ந்த உயிர்கள் பற்றிப் தபசாத 
இலக்கியங்கதள கிடடயாது.  

      இவ்வுயிர்கடளத் தாங்கின்றடவகதள அல்லது அவ்வுயிடரக் 
பகாள்ளும் பாத்திரங்கதள உடல்கள்.    

        உயிருடடய அவ்வுடல்கள் வாழ்வதற்குரிய இடமாக 
இவ்வுலகம் அடமகின்றது. 
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         இவ்வுயிடரத் ததாற்றுவித்து அதடன இயக்கு நிடலயில் 
ஒரு பபாருள் அடமகின்றது.  அதடனதய இயற்டக, சுத்தபவளி, 
பவட்டபவளி, இடறநிடல, இடறபயனப் பல பபயர்களால் 
சுட்டுகிதறாம்.  

     அடிப்படடடய நன்கு ஆழ்ந்து தநாக்கினால், உலகு, உடல், உயிர், 
இடற இவற்றுள்தான் வாழ்க்டக அடமந்துள்ளது என்பது பதளியும்.   

    எனதவ இவற்டறப் பற்றிப் தபசும் பாடல்கள், வாழ்க்டக பற்றிப் 
தபசும் பாடல்கதள எனின் அது பிடழயாகாத. 

    “இலக்கியம், வாழ்க்டகயின் எதிபராலி.  சமுதாயத்தின் 
வளர்ச்சிடயக் காட்டும் டமல் கல்.  மனித இலட்சியத்தின் உயிர்நாடி”  
என்பது இலக்கியம் பற்றிய பபாதுக் கருத்து.  அத்தடகய 
வாழ்க்டகடயப் பிரதிபலிக்கும இலக்கியதம தாயுமானவர் பாடல்கள்.         

    தாயுமானவர் பாடல்கள் பாடுவதற்பகன்தற அடமந்தடவ.  
பாடுவதற்குரியனதவ பாடல்கள்.  பசய்யப்படுவது பசய்யுள்.  

     கற்படனதயாடு கலந்து கவிஞனால் இயற்றபடுவது கவிடத.  
தாயுமானவர் பாடல்கள் கவிடதகளாகவும் பசய்யுள்களாகவும் 
பாடல்களாகவும் அடமந்துள்ளன. 

    இலக்கு என்பது தநாக்கம், இயம் ஒலிப்பது. பவளிப்படுத்துவது.  
தநாக்கங்கடள பவளிப்படுத்துவது இல்கியம். 

   கவிஞனின் கற்படனக்கும், அனுபவத்திற்கும் ஏற்ப எதுவும் 
கவிடதப் பபாருளாக அடமயலாம்.  பபாருளுக்காகக் கவிடதகள் 
இயற்றலாம்.  
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     ஆனால் பபாருளற்ற கவிடதகள் கவிடதகளாய் 
பபாருட்படுத்தப்பட மாட்டார். 

        பபாருள் என்பது அகப்பபாருளாகதவா, புறப்பபாருளாகதவா 
இருக்க தவண்டுபமன்பதில்டல. அது பமய்ப் பபாருளாகக் கூட 
இருக்கலாம். 

     இங்கு தாயுமானவரின் கவிடதகளில் இலக்கிய நலத்டத கண்டு,  
தாயுமானவர் இலக்கியத் துடறயிலும் தடம் பதித்து இலக்கிய 
வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளார் என்படத இங்கு சிந்திப்பதத இந்த 
புத்தகத்தின் தநாக்கமாகும். 

      கவிடதகள் என்பன பசால்லழகும், பபாருளழகும், 
பதாடடயழகும் ,அணியழகும், நடடயழகும் பகாண்டு விளங்குவன.   

         அடவ கவிடதகடளப் படிப்பார் தம் உள்ளத்டத ஈர்ப்ன.  
நல்லறிடப் புகட்டுவன.  

        உள்ளத்டத ஈர்த்துச் சிந்தடனடய மகிழவிக்கும்  கவிடத 
நயத்திடன பவளிப்படுத்திக் காட்டதல இயலக்கிய நயமாகும். 
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இராமநாதபுரம் தாயுமானசுவாமி ஆலயம். 

 

சுவாமி பரானந்த “தாயமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு” புத்தகம் 
பவளியிடுதல். அருகில் ஆசிரியர் மன்னார்குடி பானுகுமார். 
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2. தாயுமானவரின் பாட்டுத் திறன். 
    தாயுமானவர் கவிடதகள் கருத்தாழம் பகாண்டடவ.  
ததர்ந்பதடுத்த கருத்டத அடச தபாட்டு. அடசதபாட்டு, எளிடமயான 
பமாழியடமப்பில் தனது கருத்டதப் புகுத்தி, கவிடதயாக்கி நயத்ததாடு 
பவளிப்படுத்தும் திறன் இவருக்கு உள்ளடத அறிய முடிகிறது. 

    தான் வாழ்கின்ற சூழல், சூழலில் நாடு மற்றும் மாந்தர், 
நிகழ்ச்சிகள், மனம், மனிதன் படடத்தடவ தபான்றடவ அவருடடய 
படடப்புகளில் பவியாகின்றன.  

“ஊரனந் தம்பபற்ற தபரனந் தம்.சுற்றும் 

       உறவு அனந்தம். விடனயினால் 

  உடல் அனந்தம். பசயும் விடன அனந்ம்.கருத் 

       ததா அனந்தம். பபற்றதபர் 
 

சீர் அனந்தம். பசார்க நரகமும் அனந்தநற் 

       பறய்வமும் அனந்ததபதம் 

  திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தம். அதனால் ஞான 
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       சிற்சக்தி யால் உணர்ந்து 
 

கார் னந் தம். தகாடி வருெித்தது  என அன்பர் 

       கண்ணும்விண்ணும் ததக்கதவ, 
  கருதரிய ஆனந்த மடழபபாழியும் முகிடல.நம் 

       கடவுடளத். துரியவடிடவப் 
 

தபர் அனந்தம் தபசி மடறயனம்.  தம்பசாலும் 

        பபரிய பமௌனத்தின் டவப்டபப். 
  தபசரும் அனந்தபத ஞான ஆனந்தம். ஆம் 

        பபரிய பபாருடளப் பணிகுவாம்.” (திருவருள் விலாசப் பரசிவ 
வணக்கம். (பா.2.தா.பா.2) 

 

       இவ்வாறு தாயுமானவரது கவிடதகளில் பபருவாரியானடவ 
கருத்துச் பசறிவுள்ளடவ.  பமாழிக் கட்டடமப்டபக் காட்டுபடவ.  மரபு 
மற்றும் புதுமணம் பகாண்டடவ.  சமூக விழிப்புணர்டவ 
ஏற்படுத்துபடவ. 



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

14 
 

 

       அவரவர் நூலறிவுக்கும், பட்டறிவுக்கும் உண்டம அறிவுக்கும் 
ஏற்பப் பற்பல நயங்கடளயும், நுட்பங்கடளயும் உணர்த்தும் வல்லடம 
வாய்ந்தது. 

         எதார்த்தமாகத் தன் மனதில் ததான்றியடத 
பசால்லலங்காரத்ததாடு விளக்குகின்ற திறடன தாயுமானவரது 
கவிடதகள் பவளிப்படுத்துகின்றன.  
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3. தாயுமானவரின் நடட 
    தாயுமானவரது கவிடதகளில் மரபின் சாயலும், புதுடமயின் 
எழிலும் இடழதயாடியுள்ளன. 

       அடவகளில் உலகளாவிய தநாக்கும், விஞ்ஞானப் பார்டவயும், 
பமய்ஞான அறிவும், மன உணர்வின் பவளிப்பாடும், இலக்கியம் 
தபாற்றலும் என பலவடகக் கருக்கள் உருப்பபறுகின்றன. 

   கவிடதயின் நடட என்பது கவிடதயின் கருத்திலும், கவிடயின் 
பமாழியிலும்தான் புடதந்திருக்கிறது.  கருத்டதயும், பமாழிடயயும் 
டகயாளும் விதத்தில் தான் கவிடதயின் நடட பவளிப்படுகிறது. 

 

 



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

16 
 

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய், 
   ஆனந்த பூர்த்திஆகி, 
அருபளாடு நிடறந்தது எது?  தன்அருள் பவளிக்குதள 

   அகிலாண்ட தகாடிபயல்லாம் 

 

தங்கும் படிக்கு இச்டச டவத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 

   தடழத்தது எது ? மனவாக்கினில் 

தட்டாமல் நின்றது எது?  சமயதகா டிகள் எலாம் 

   தம்பதய்வம் எம்பதய்வம் என்று 

 

எங்கும்  பதாடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும் நின்றது எது? 

   எங்கணும் பபருவழக்காய், 
யாதினும் வல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய் 

   என்டறக்கும் உள்ளது எது?  தமல் 

 

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்டல உளது எது? அது 

   கருத்திற்கு இடசந்தது அதுதவ. 
கண்டன எலாம் தமான உருபவளியது ஆகவும் 

   கருதிஅஞ் சலிபசய்குவாம்   (திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம். (பா.1) 
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4. தாயுமானவரின் கற்படன 
    தாயுமானவரின் பாடல்களில் கற்படன மிகுதியாகப் வந்துள்ளது 
எனக் கூறுவதற்கில்டல. 

      ஆயினும் அவர் டகயாளும் சில வருணடனகள் உவடமகள் 
கற்படன நயத்துடன் காட்சியளிக்கின்றன. 

    இந்த உலகம் ஐந்து பூதங்களால் உண்டானது.  நிலம், நீர், பநருப்பு. 
காற்று, விண் என்பன அடவ.  இதுபற்றிக் கருத்து தவறுபாதடா 
ஐயதமா இருக்காது.  
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      நம் உடலும் இந்த ஐந்து பூதங்களால் அடமந்ததுதவ. 
இடதத்தான் மாணிக்கவாசகர் “அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் 

உள்ளது” என்றார்.  

    அடியார்க்கு நல்லார் அரங்தகற்றுக் காடத உடரயில் மிடற்டற 
விளக்கும் தபாதும் இவ்பவண்ணம் பதரிகின்றது. 

 

      ஆகதவ. இந்த உடதல ஒரு சிறு உலகம்தான்.  இந்த உடலாகிய 
உலகத்டதப் பார்த்தால் பபரிய கடல்நீர் தபான்ற கடலில் இருந்து ஓர் 
உழக்கு முகந்து எடுத்து டவத்தது தபால் இருக்கின்றதாம். 

  சிறு உலகமாகிய இச்சிறு வடீ்டில் ஒன்பது வாயில்கள் இருப்பது 
அடனவரும் அறிந்ததத.  சலிக்கும் இச்சிற்றில், ததடர ஒத்து 
அடமகின்றது. 

        முப்புரம் எரிக்கச் சிவானர் நிலத்டதத் ததராகக் 
பகாண்டடமதபால், காமன் காம விழா நிகழ்த்த நிலம் – அதாவது 
மண்ணாலாகிய இம் பமய்தய ததராகக் பகாள்ளப்படுகின்றது.  
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      இங்கு “மததவளாக அடமவது “நான்” என்னும் ஆணவதம.  
என்புத் தடசப்பபாதிவால் அழகுறக் பகாண்ட உடம்பாகிய ததடர, 
விழவுக் கிழுத்ததுச் பசல்லக் கயிறாக அடமவன நரம்புகள். 

     “புறவழகுடடய இந்த உடல் பவண்ணரீும் பசந்நீரும் கண்ணரீும் 
மலநீரும் புண்ணரீும் பபாருந்திய இயல்பால் இடறச்சித் துருத்தி 
யாகத்தான் அடமகின்றது. 

       அததாடு பிறவிக்கு வித்தாக அடமகின்ற கருவுக்குப் , 
பிறவிடன தீர்க்க அளிக்கப்பட்ட உடல்எனும் நிடலயில் (கரு) 
மருந்திற்கு கூட்டாக அடமகின்றது இந்த உடம்பு.   

   ஊனுண் தபார் வயிற்டறப் புள்ளுக்கும் விலங்குக்கும் காடாகக் 
கூறுகின்றார் தாயுமானவர்.  

 

        விடக்குத் துருத்தியாம் உடம்டபச் சுடுகாடாகவும் அடததய 
நிடலகளமாக, நிலமாகக் பகாண்டு வளர்க்கின்ற தவட்டக மரம், 
முடளயிதலதய கிள்ளாததால் முதிர்ந்து பவட்ட பவட்ட அழியாத 
மீண்டும் தளிர்க்கின்றடமடயயும் கற்படன நயம்பட எடுத்து 
பமாழிகின்றார். 

    பவட்ட பவட்ட தளிர்க்கும்மரம் தபான்ற ஆடசகள், அடவ அடக்க 
அடக்க பபருகி எழுகின்றன.  இத்தகு பபாய்யான உடம்டப பமய் 
என்று கருதும்நிடல பபாருந்துமா? 

     இடவகடளச் பசலுத்துகின்ற தபரறிதவ, மூதறிதவ உண்டமபயன 
உணராமல் அடமதல் ஏற்புடடத்ததா? எனக் தகட்கிறார். 
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குடக்பகாடு குணக்காதி திக்கிடன உழக்கூடு 

   பகாள்ளல்தபால் ஐந்துபூதங் 

கூடம் சுருங்கு இடலச் சாதலகம் ஒன்பது 

   குலாவுநடட மடனடய, நாறும் 

 

வடக்கயிறு பவண்நரம் பா, என்பு தடசயினால் 

   மதிதவள் விழாநடத்த 

டவக்கின்ற டகத்ததடர பவண்ணரீ் பசந்நீர் கணரீ் 

   மலநீர்புண் நீர் இடறக்கும் 

 

விடக்குத் துருத்திடயக், கருமருந்துக் கூட்டட, 
   பவட்டபவட் டத் தளிர்க்கும் 

தவட்டகமரம் உறுகின்ற சுடுகாட்டட முடிவிதல 

   பமய்தபால் இருந்துபபாய்யாம் 

 

சடக்டகச்,  சடக்பகனச், சதம் என்று சின்மயம் 

   தானாகி நிற்பது என்தறா? 

சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவம் ஆன 

    சச்சிதானந்தசிவதம.                           (சச்சிதானந்தசிவம் 2 -தா.பா.101.) 
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பபாய்யாகும் உடம்பு 

தமற்கு, கிழக்கு முதலிய திடசகடள  உழக்கு என்னும்அளக்கும் 
கருவியில் முகப்பது தபால, 

• ஐந்த பூதங்கள் ஒன்று கூட, 
• அவற்டறக்பகாண்டு கட்டப்பட்ட சிறிய இல்லத்டத, 
• சன்னல்கள் ஒன்பதுடன் விளங்கும் நடமாடும் வடீ்டட, 
• துர் நாற்றம் வசீுகின்ற பவள்டள நரம்பு வடக்கயிறாக எலும்பு, 

தடச முதலியன பகாண்டு, 
• மன்மதன் திருவிழா நடத்தச் பசய்து அடமத்த சிறிய ததரிடன, 
• தகாடழ ஆகிய பவண்ணரீும், இரத்தமாகிய பசந்நீரும், 

கண்களில் வடியும கண்ணரீும், 
• கழிவாக பவளிதயறும் சிறுநீரும், சீழ் எனப்படும் பண்ணரீும் 
• ஆகிய இவற்டற இடறக்கும் இடறச்சியால் ஆகிய ததால் 

டபடய, 
• கரு என்னும் மருந்து உற்பத்தி பசய்யும் கூட்டட,  
• பவட்ட பவட்ட துளிக்கின்ற ஆடசயாகிய மரம் வளரும் 

சுடுகாட்டட, 
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• பமய்தபால இருந்து முடிவில் பபாய்யாகும் உடம்டப, 

  நிடல இல்லாதது என்று உணர்ந்து. சிவஞானம் பபற்று இருப்பது 
என்டறக்தகா? 

      இலக்கியம் மிகச் சிறந்த கடல.  இருப்படத அவ்வாதற 
கூறுவது நிழற்படம் தபான்ற நிடல. 

      இதில் இருப்படததய தரமுடியும்.  அடதச் சிறந்த நிடலயில் 
பசம்டமப்படுத்தலாம் என்பது உண்டமதய.  

    அடததய இன்னும் தம் விருப்பம்தபால் சிடலவடிவில் அடமக்க 
நிடனக்கின்றனர். அஃது அடுத்த நிடல. 

       அதடனதய நாம் ஒவியமாக்கும்தபாது நிடனக்கின்ற, 
விரும்புகின்ற சிறப்புகள் அடனத்தும் இடணத்துவிட முடியும்.         
அதுதவ சிறந்த நிடல எனக் கூறலாம். 

        சில இலக்கியங்கள் இருப்படத அவ்வாதற கூறுகின்றன.  
இன்டறயக் கவிடத தபான்று, மாதவிக்குச் சிடல பூம்புகாரில் 
இப்தபாது வடித்தது தபான்ற அடுத்த நிடலயில் சங்க இலக்கியங்கடள 
அடக்கலாம்.  

     ஓவியநிடல கம்பன் காவியம் தபான்றது.  காவியங்கள் இலக்கிய 
ஓவியங்களாக அடமயும் நிடலதய மிகச் சிறந்த நிடல.  அத்தகு 
நிடலயினது தாயுமானவரின் தமற்குறிப்பிட்ட கற்படன. 

    திக்கடனத்தலும் ஐம்பூதங்களின் ஆட்சி நிலவுகின்றது.  அதடன 
மனிதன் ஆள முயல்கின்றான். 
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       பூதங்களின் இடணவால் ஆன தன்டனதய அவனால் அடக்க 
முடியவில்டல.  கடலில் அடல ஆரவாரம்.  உணர்ச்சிகள் 
பகாந்தளிக்கின்றன.  

        திடீபரன பநருப்புப் பற்றி வருகின்றது.  சினத்தீ எழுகின்றது.  
நில நடுக்கத்தால் உலகில் பல பாகங்களில்  நாடுகளில் பலர் 
மடிவடதக் தகட்கின்றாம். 

      மன நடுக்கம் மனிதனின் உறுதிடயக் குடலத்து விட்டு 
அவடனக் தகாடழயாக்குகின்றது. பபரும் புயல் சுழன்றறடிக்கின்றது – 
அழிவுகள் பல்குகின்றன. 

        மனம் சூறாவளிப்தபால் அடக்குவாரின்றி அவடன 
அடலக்கழிக்கின்றது. 

        இவ்வாறு பூதப் பண்புகளடன பவளியிடும் இந்த பூதஉடல் 
பபாய்,  அஃது உண்டமயாகாது.  அழிந்துவிடும். 

         அழியாது அடிப்படடயாக அடமவன உண்டம, அறிவு, 
இனபம், இடவகளின் முதிர்ச்சியான இடறவன் என்பனதவ.  

       இந்த உடல் அந்த உண்டமயிடன உணர, உயிடரத் தாங்கித் 
துடண புரிகின்றது.  

      அதற்கு மட்டுதம இந்த உடடலப் பயன்படுத்தலாதம தவிர, 
உண்டம எனக் கருதவியலுமா? என்பது தாயுமானவர் தகள்வி. 

    அறிவியல் ஆராய்ச்சி சாடல உள்ளது.  அங்கு ஆய்வு 
பசய்கிதறாம்.  அந்த ஆய்வால் உலகம் நன்டம பபறுகின்றது.  
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        அந்த ஆய்வுதான் முக்கியதம தவிர அந்தக் கட்டிடம் 
முக்கியமல்ல. 

     நல்ல சுடவயான உணவுப் பபாருள் பாயாசம்.  அடத ஒரு 
பாத்திரத்தில் டவக்கின்தறாம்.  அப்பாத்திரம் அப்பபாருடள 
டவப்பதற்கு மட்டுதம உரியது.  பாத்திரம் முக்கியமல்ல. 

       பபாருள்தான் முக்கியம்.  பாத்திரத்டத உண்ண முடியாது.  
பபாருடளத்தாதன உண்ண முடியும். 

      ஆயின் அந்தப் பபாருள் டவக்கின்ற  பாத்திரத்டத அழகாகவும் 
தூய்டமயாகவும் பராமரிக்காவிடின், டவத்த பபாருள் பகட்டுப் தபாகும்.  

      நம் உயிராகிய நற் பபாருளும் பகட்டுப் தபாகும். நம் உயிராகிய 
நற் பபாருடள இந்த உடம்பாகிய பாத்திரத்தில் நற்பண்புகளாம் 
தூய்டமதயாடு, அன்பாம் அழதகாடு காப்பாற்றவிடின் அந்தபபாருள் 
பயனின்றி, பயன் பகாள்ளவியலாது பகட்டுப் தபாகும். 

    பிறவிடயக் கடல் தபான்றும், அதினின்று கடரதயறுவடத 
வாழ்வின் இறுதி தநாக்கமாகவும். திருவள்ளுவர் முதல் இக்காலத்தவர் 
வடரப் பாலர் கூறி வருகின்றனர்.  

       வாழ்க்டக கடல் தபான்று பரந்து ஆழமானது தாதன? 
வாழ்க்டகப் பிடணப்பாக அடமயும் அன்டபயும் இவ்வாதற 
விளக்குகின்றது குறுந்பதாடக. 

       தான் காணும் பபாருடளக் பகாண்டுதான் கவிஞன் 
கருத்துக்களுக்கு விளக்கம் ததடுகின்றனான்.  விளக்குகின்றான்.   
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      அவன் பார்க்கின்ற தகாணம், பார்டவ முழுப் பார்டவயாகக் 
கற்படன நயம்பட அடமவதால் அது சிறக்கின்றது. 

    பல்வடகப் பிறவிகள் உள்ளன.  எந்த பிறவியாயினும் அது 
இருட்கடலாக அடமகின்றது.  இருட்டில் கடலில் பயணம் பசய்வது 
தபான்றது வாழ்க்டக. 

     அறிவாகிய டகத்ததாணிடயக் பகாண்டு அக் கடடலக் கடக்க 
முயலுகின்றான்.  சிற்றறிவு, இவன் அறிவு.  எனதவதான் 
டகத்ததாணிக் பகாண்டு அக் கடடலக் கடக்க முயல்கின்றான்.  

       சிற்றறிவு. இவன் அறிவு.  எனதவதான் டகத்ததாணி என்கிறார் 
தாயுமானவர்.  

      தபரறிவு, தபராற்றல், இயல்பூக்கம், காலம் நான்கும்தான் 
இடறவனின் நிடல. அதனால்தான் “வாலறிவன்” எனப் தபசுகின்றார் 
திருவள்ளுவர். 

        இடறவன் தாள் அடணடயப் புடணயாகப் பற்றாத, அறிடவத் 
துடணக்பகாண்டு கடக்க முயலும்தபாது, “நான்” “எனது” என்ற ஆணவச் 
பசருக்காகிய சுறாமீனால் அடலக்கழிக்கப் படுகின்றனாா்.   
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      இந்தச் பசருக்டக அறுப்பவதன வாதனார் உலகம் புகுவான் 

என்பது வள்ளுவம்.  

     இன்றும் மடலயாளத்தில், ஒருவடரப் பற்றிக் தகட்கும் தபாது 
“இத்ததகம் யாராணு?” என்றுதான் வினவுகின்றார்கள்.  அதினுள் பபரிய 
தத்துவம் அடஙகியிருப்படத நாம் உணரலாம். 

      கடல் அடலதபால் ஒன்றிற்குப் பின் ஒன்றாகப் பல விடனகடள 
மனிதன் பசய்து பகாண்டிருக்கின்றான். 

      அடல அடலயாகப் பபருகி வரும் இந்த விடனகள் அவடன 
அடலக்கழிக்கின்றன. 

     இதடனக் கருத்தில் பகாண்டுதான் “சும்மா இருப்பதத சுகம்” எனப் 
தபசினார் தாயுமானவர். 
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    அடல எழும் அந்தக் கடலில் புயல் காற்று தவறு வசீத் 
ததாணிடயக் கவிழ்க்க முயல்கின்றது. 

       மடந்டதயர் மயலாகிய சுழல்கற்று அடமதியான 
வாழ்க்டகடயக் கவிழ்க்கும் சூறாவளி. 

      சீரான காற்றில் தநராகச் பசன்ற சிற்றறிவுத் ததாணி திடச 
திரும்பிச் சுழல்கின்றது. 

     அத்தடனத் துன்பங்கள் தபாதாது என்பது தபால் ஆடசக் 
கான்யாறும் வான்நதி சுரத்தல் தபால் ஓயாது சுரந்து வாழ்வுக் கடலில் 
கலந்து கலக்குகின்றது. 

      ததாணி அடலகின்றது.  இந்த நிடலயில் ததாணிடயச் 
பசலுத்தும் மூதறிவும் தம்டமக் டகவிட, அதனால் மதி மயங்க 
வாடுகின்றார். 

     உதவியற்ற அந்த நிடலயில் பபருந் துன்பமாகக் கடற்பகாள்டளக் 
காரர்களாம் காலன் (இறப்பு) அந்தத் ததாணிடயக் கவிழ்க்கப் -  
பாழாக்க  வருவர் என்ற அச்சத்தால் கண்ணரீ் தசார ஏங்குகின்றார்.  

    முத்தியாம் முழு நிடலக் கடரடய அடடய நீ கருடண பசய் 
தவண்டுபமன்று இடறவடனக் தகட்கின்றார். 

 

     அதுவும், தம் சித்தத்தில் உடறகின்ற அறிவான பதய்வத்டததய 
தவண்டுகின்றார். 
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    கடல் – பிறவி, அடல –விடன தபான்ற கற்படனகள் 
பழடமயானடவ என்றாலும் அவற்டறத் தாயுமானவர் பதாகுத்துக் 
கூறும் நயத்திலும் ஓடசயிலும் தனி இன்பத்டதப் பபறுகிதறாம். 

 

 

 

 

 

  

இப்பிறவி என்னும் ஓர் இருள்கடலில் மூழ்கி,நான் 

   என்னும் ஒரு மகரவாய்ப்பட்டு, 
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இருவிடன எனும் திடரயின் எற்றுண்டு, புற்புதம் 

   எனக்பகாங்டக வரிடசகாட்டும் 

 

துப்புஇதழ் மடந்டதயர் மயல்சண்ட மாருதச் 

   சுழல்வந்து வந்து அடிப்பச் 

தசாராத ஆடசயாம்  கான்ஆறு வான்நதி 
   சுரந்ததுஎன தமலும்ஆர்ப்பக், 

 

டகப்பரிசு காரர்தபால் அறிவு ஆன வங்கமும் 

   டகவிட்டு மதிமயங்கிக், 
கள்ளவங் கக்காலர் வருவர் என்று அஞ்சிதய 

  கண்அருவி காட்டும்எளிதயன், 

 

பசப்பரிய முக்தியாங் கடரதசர வும்கருடண 

   பசய்டவதயா?  சத்து ஆகிஎன் 

சித்தமிடச குடிபகாண்ட அறிவான பதய்வதம! 
   தததசா மயானந்ததம. .   (தததசா மயானந்தம். 2.) 

திருச்சதக பாட்டு 

     இங்கு மாணிக்கவாசகரின் திருச்சதக பாட்டு நாம் நிடனவுக்கு 
வருகிறது. (திருச்சதகம்.27) 

 

“தனியதனன் பபரும்பிறவிப் பபௌவந்து எவ்வத் 

   தடந்திடரயால் எற்றுண்டு பற்றுஒன்று இன்றிக் 
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கனிடயதநர் துவர்வாயார் என்னும் காலால் 

   கலக்குண்டு காமவான் கடறயின் வாய்ப்பட்டு 

இனிஎன்தன உய்யுமாறு என்றுஎன்று எண்ணி 

   அஞ்பசழுத்தின் புடணபிடித்துக் கிடக்கின் தறடன 

முடனவதன முதல்அந்தம் இல்லா மல்லல் 

   கடரகாட்டி ஆட்பகாண்டாய் மூர்க்க தனற்தக. 

 

   துடண ஏதும் கிடடக்கப்பபறாத நான் பிறவிப் பபருங்கடலில 
தந்தளிக்கிதறன்.  துன்பம் என்னும் தபரடல வந்து தமாதுகிறது. 

      மாதர் மயக்கம் என்னும் காற்று  வசீி என் மனடதக் 
கலக்குகிறது.  ஆடச என்னும் சுறாமீன் என்டன விழுங்க வருகிறது. 

      இனி உய்யும் வடக யாது என்று பலவாறு எண்ணுகிதறன்.  
இந்த பநருக்கடியில் பஞ்சாட்சமாகிய நமசிவாய என்னும் மரக்கலம், 
முதல்வா, உனது அருளால் கிடடக்கிறது. 

     அறிவிலயாகி என்டன நீ முக்தி என்னும் சாசுவதமான பபரு 
நிலத்தில் பகாண்டு தசர்க்கிறாய். 

    அற்ப வாழ்வு வாழ்கிற கடடத்தரமான மனிதனுக்குப் பஞ்சாட்சர 
ஜபம் பபரும் துடண புரிகிறது. 
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     ஆடசகளினின்று அவடன விடுவித்து முக்தியின்கண் பகாண்டு 
தசாா்க்கிறது. 

      உலகப் பபாருள்களிடத்து டவராக்கியத்டத உண்டு பண்ணுதற்கு 
இடறவனடடய நாமஜபம் சிறந்த சாதனமாகிறது என்பார் சுவாமி 
சித்பவானந்தர். 

 

    எப்தபாதுதம துன்பம் வரும்தபாதுதான் மனிதன் இடறவடன 
மிகுதியும் நிடனக்கின்றான்.  நாடுகின்றான். 

       தாதன தனக்குப் படகயாக அடமந்து துன்புற்றதபாது தவறு 
வழியில் விடுதடல இல்டல என்று உணரும்தபாது இடறவடனத் 
ததடுகிறான். 

   ம  னிதனுக்கு உட்படகயாக அடமந்து,  அவன் அடக்க அடக்க மீறி 
எழுவன புலன் உணர்வுகள்.  
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      அவன் நல்லறிவு அவற்டற தவண்டாபமன நீக்குகின்றததா, 
நீா்க்கக் கூறுகின்றததா அதடனக் தகளாது அடவ பசயல்படுகின்றன. 

      ஐம்பபாறிகள் வாயிலாக இடவ, இவ்வுணர்வுகளாம் தவடர்கள் 
உள் நுடழந்து. உட்படக உருவாக்குவததாடு நின்று விடாது,  தம் 
தசர்க்டகயால் நன்மனத்டதயும் தீயதாக்கித் தீடம விடளக்கின்றன. 

     மனத்டதக் காமத்தீயில் பவந்து கருகச் பசய்கின்றன.  உடடல 
உயிதராடு உண்கின்றன. 

       இந்நிடலயில் உட்படகடய அழிக்க இயலாத சிந்டத, அறிவு 
டநந்து உருகி இடறவனிடம் முடறயிடுகின்றது.  

     தாயில்லாச் தசய்தபால் அடலந்து அடலப்பட்ட தன்டனத் 
தாயினும் கருடண காட்டி மீட்கும்படி தவண்டுகின்றது.  

    அறிடவயும், தபரறிவாம் இடறவடனயும் துடணக் பகாள்ளாத 
புலன் வழிச பசன்று காமத் தீயில் கருகும் மனித வாழ்டவயும், அதன் 
இழிநிடலயும், ஈதடற தவண்டிய ததடவயும், அற்குரிய வழியும் 
கற்படன நயம்படத் தரப்படுகின்றது. 

 

வாயிலர் ஒர் ஐந்தில்  புலன்எனும் தவடர் 

   வந்து எடன ஈர்த்து பவம் காமத் 

தீயிதல பவதுப்பி உயிபராடும்  தின்னச் 

   சிந்டதடநந்து உருகிபமய்ம் மறந்து 

தாயிலாச் தசய்தபால் அடலந்து அடலப் பட்தடன் 

   தாயினும்  கருடணயா மன்றுள் 
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நாயகம் ஆகி ஒளிவிடும் ணிதய 

    நாததன ஞானவா ரிதிதய.          ( சிவன் பசயல்.5) 

 

மனடத மாசுறச் பசய்யும் இத்தகு புலனுணர்வின் இழிநிடலகடளப் 
பல்விடத்தில் தாயுமானவர் எடுத்துக் காட்டுகின்றார். 

    இந்நிடலக்க ஒருவடர வழீச் பசய்யும் பபாருட்டு பபண்டிரின் 
தன்டமடயச்  - பசயடலக் கற்படன நயம்படச் சுட்டுகின்றார். 

    பநஞ்சம், பறடவ தபான்றது. சதந்திரப் பறடவ, உடலாகிய 
கூட்டிற்குள் அஃது எப்தபாதும் கட்டுண்டு இருப்பதில்டல. 

    எண்ணச் சிறகுகடள விரித்து எதிர்ப்புக்களாம் எதிர்க் காற்டறப் 
பபாருட்படுத்தாது, தன் தண்டம இழக்காது தமதல தமதல 
பசல்கின்றது. 

      உயிரின் உயர்நிடலயில் இடறவன்  திருபாதப்படிகடளப் பற்றி 
முன்தனறுகின்றது.  அந்த தநரத்தில் அதற்கு தன்னிடல பற்றிய 
இறுமாப்பு எழுகின்றது. 

      சரி, நாம் கடந்து வந்த தூரம்தான் என்ன?  பறந்து வந்த உயரம் 
தான் எத்துடண எனப் பார்க்க விடழகின்றது.  

      திரும்பிப் பாக்கின்றது.  கீழ்தநாக்கி தநாட்டம் விடுகின்றது.  
பபருடமதயாடு, அங்தக, நிலத்தில் பல டமல் தூரங்கட்கு அப்புறம் 
அதன் கண்கடளயும் கருத்திடனயும் கவரும் நிடலயில் ஒரு கவின் 
காடு பதன்படுகிறது.  



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

34 
 

        காட்டின் பசுடமயில் பார்டவ சிக்க, அங்குக் கிடடக்கக் கூடிய 
கனிகளில் கருத்துச் பசல்ல, அவற்றின் இனிடமயில் ஊற நா 
நிடனக்க, தவகம் குடறகிறது.  

      குறிக்தகாடள தநாக்கிச் பசன்ற திண்டம குடலகிறது. உயர்வு 
நீங்கிக் கீழ்தநாக்கி வருகின்றது. 

      காட்டட அடடகின்றது. ஆனால், அந்ததா? அது விரும்பிய 
கனிதயா, விடழந்த இனிடமதயா கிடடக்கவில்டல. மடறந்திருந்த 
கண்ணியில் மட்டிக் பகாள்கின்றது. 

திண்ணிய பநஞ்சப் பறடவ சிக்கக் குழல்காட்டில் 

கண்ணி டவப்தபார் மாயம் கடக்குநாள் எந்நாதளா?  (மாதர் மயக்கு 

அறுத்தல்.பா.1127) 

 

   காமத்டதக்  கள்தளாடு ஒப்பிடுவது மரபு. ஆரவன்பு என்னும் உயர் 
பபாருள் நிடலயில் காமத்டதக் கள்ளினும் சிறந்ததாகக் காட்டினார் 
திருவள்ளுவர். 

     காம தவட்டகடய மதுவாகத் , தீதுபயக்கும் கள்ளாகக் கண்டார் 
தாயுமானவர். 

    ஒரு கட்கடட (கள் – கடட) . அக்கடடடயச் சூழ்ந்து நிற்கின்றனர் 
கள்ளுண்ண விரும்பும் மக்களுக்கு, அக்கடடயில் ஊழியம் பசய்யும் 
பதாண்டியர் மதுடவ பமாண்டு  பமாண்டு பகாடுக்கின்றன்ர். 

     பகாடுக்கும்தபாது, மதுவால் மயங்கும் முன்தம் பமாழியால் 
மங்குவதற்குப் தபாலும் இன்பமாழிகள் தபசுகின்றனர். 
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    குடழந்து குடழந்து தபசும் அவர்களின் குளறல்கள், அவர்கதள மதி 
(மது) மயங்கியுள்ளனதரா என எண்ணச் பசய்யலாம். 

     தபச்சின் தன்டமயாலும், பகாஞ்சும் இனிடமயாலும் கண்ணின் 
கடடப்பகுதி (கட் கடட-கண் கடட, கடடவிழி) பவளியிடும் அன்பு 
உணர்வாலும், தன்டன நீங்காது சுழல்தவார்க்குக் தவட்டகடய 
பமாண்டளிக்கும் பபாருட்டு பபண்டிரின் காட்சி இத்தகு கற்படன 
ஒன்டறக் கவிஞர்க்ககுத் தூண்டிற்றுப் தபாலும்.  

 

“விண்டு பமாழிகுளறி தவட்டகமது பமாண்டுதரும் 

பதாண்டியர்கள் கண்கடடயின் சுற்றுஒழிவது எந்நாதளா? மாதர் மயக்கு 
அறுத்தல்.பா.1140)     

    இத்தகு பதால்டலகளினின்று நீங்க, விடுதடல பபற இடறப் பூடச 
இன்றியடமயாததது ஆகின்றது. 

    சாதாரண பூடச அன்று.  சதா காலப் பூடச.  துட்ட ததவடதடய 
நீக்க தவண்டும்.  அதற்குப் பலி பகாடுத்து விடக் கூடாது. 

    சாந்த ததவடதக்தக மறிடயப் பலியிட்டுக் பகாடுக்க தவண்டும்.  
பலிக்கு மறி தவிர அபிதடக நீாா் தவண்டும். 

     டநதவத்தியம் தவண்டும்.  தூபம் ததடவ.  தீபம் ததடவ.  புறப் 
பூடசயின் ததடவடயத் தாயுமானவர் கருதினார் தபாலும். 

    மனதம பலியாக, கர்மம் விலக்கப் படதவண்டிய துட்ட 
ததவடதயாக, இடறவதன சாந்த ததவடதயாக, அன்தப அபிதடக 
நீராக, ஆவிதய டநதவத்தியமாக, ப்ராணன் தூபமும் மதி தீபமுமாக, 
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சதாகால்பூடச- அகப் பூடச நிழும் நிடலயில் தாயுமானவர் நம்படத் 
தருகிறார். 

 

 

துள்ளும் அறி யாமனது பலிபகாடுத் ததன், கர்ம 

   துஷ்ட ததவடதகள் இல்டல 

துரியநிடற சாந்ததத வடதயாம் உனக்தக 

   பதாழும்பன் அன்பு அபிதெகநீர். 

 

உள் உடறயில் என்ஆவி டநதவத்தி யம் ப்ராணன் 

   ஓங்குமதி தூபதீபம் 

ஒருகாலம் அன்றுஇது சதாகால பூடஜயா 

   ஒப்புவித் ததன். கருடணகூர் 

 

பதள்ளிமடற வடியிட்ட அமுதப் பிழம்தப 

   பதளிந்த தததனசீனிதய 

திவ்ய ரச ம் யாவும்  திரண்டு ஒழுகு பாதக 

   பதவிட்டாத ஆனந்ததம 
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கள்ளன் அறி வூடுதம பமள்ளபமள பவளியாய்க் 

   கலக்கவரு நல்லஉறதவ 

கருதரிய சிற்சடபயி ல் ஆனந்த நிர்த்தமிடு 

    கருணா கரக்கடவுதள.    (கருணா கரக்கடவுதள. 8.)   

 

 

 

 

 

 

 
 
5. தாயுமானவரின் பதாடர் ஆட்சி 
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     ஒரு கவிடதயின் நடட என்பது அக்கவிடதயில் 
பயன்படுத்தப்படும் பமாழி அலகு வடககளின் ததர்வு மற்றும் 
வரிடசப்பாடு என்பவற்றின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பார்கள். 

   பபரும்பாலும் கவிடத என்ற கட்டடமப்பின் உள்தள வருகின்ற 
பதாடர்களும், பசாற்களும் சிரமமான முடறயில் ஒற்றுடமடயயும், 
தவற்றுடமடயயும், பவளிப்படுத்துகின்றன. 

        கவிடத உடரக்தகாடவடய ஆய்கின்றவர்கள் பதாடர்கள் 
மற்றும் பசாற்களின் “மறுடித் ததான்றல்” என்ற தன்டமடய கவிடத 
நடடடய விளக்குவதற்காகப் பயன்படுத்துவர். 

     தாயுமனவரின் சில கவிடதகளில், சில பதாடர்களும் அடிகளும் 
அடிக்கடி ததான்றுகின்றன. 

         இத்தடகய கூறுகள் கவிடதடயப் படிப்தபார் கவிடதயின் 
டமயக் கருத்திலிருந்து விலகாமலிருப்பதற்காக் கவிடதயினுள் 
புகுத்தப்படுகின்றன. 

• ஆதிகாலத்தில் எடன (தா.பா.881) 
• ஆதிக்கம் நல்கினவர் (தா.பா.39) 
• ஆதிப்பராதனஎன் (தா.பா.1362) 
• ஆதிஅந்தம் காட்டாது (தா.பா.1090) 
• ஆதிஅந்தம் காட்டாத (தா.பா.24) 
• ஆதிஅந்தம் காட்டாமல்(தா.பா.1179) 
• ஆதி அந்தம்நீ (தா.பா.875) 
• ஆதிஅந்தம இல்லாஅரிய (தா.பா.1265) 
• ஆதி அந்தம் இல்லாத (தா.பா.1219) 
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• உடல் ப ொருள் ஆவி மூன்றும் (ஆகொர.18) 
• உடல் ப ொருளும் யொனும் (தன்னை.10) 
• உடல் ப ொய் உறவு ஆயின் (உடல்.1) 
• உடல்குனைய (தொ. ொ.55) 

 
• ப ொய் ஆை தன்னை விளங்கிைொல்(உடல்.3) 
• ப ொய்ஆை தன்னை ப ொருந்துமைொ? (உடல்.3) 
• ப ொய்ஆம்  ிறப்பு இறப்புப் ம ொம் (உடல்.8) 
• ப ொய்கண்டொர் (தொ. ொ.1097) 
• ப ொய்குவித்த (தொ. ொ.937) 
• ப ொய்க்கொட்சி (தொ. ொ.1178) 
• ப ொய்க்கூடுபகொண்டு (தொ. ொ.1066) 
• ப ொய்திகழும் (தொ. ொ.61) 
• ப ொய்ப் ணி (தொ. ொ.1067) 
• ப ொய்ம்முடங்கும் (தொ. ொ.1242) 
• ப ொய்ம்ையமை  (தொ. ொ.1354) 
• ப ொய்அகல பைய் (தொ. ொ.1042) 
• ப ொய்யன்இவன் (தொ. ொ.650) 
• ப ொய்ஆர்உலகம் (தொ. ொ.419) 
• ப ொய்யிமைன் (தொ. ொ.74) 
• ப ொய்உணர்வொய் (தொ. ொ.1024) 
• ப ொய்உலகவொழ்க்னக (தொ. ொ.820) 
• ப ொய்உலகும் ப ொய் (தொ. ொ.1320) 
• ப ொய்எல்லொம் (தொ. ொ.813) 
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• ப ொய்என்று அறிந்தும் (தொ. ொ.1328) 
• ப ொய்னயப்ம ொய் (தொ. ொ.740) 
• பமௌனத்தின் டவப்பு (திருவருள்.2) 

ஒதர பதாடடரத் திரும்பக் கூறல் 

1. பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அறநிடறகின்ற 

   பரிபூர ணானந்ததம.                                          
2. “சிரகிரி விளங்க வரு தெிணா மூர்த்திதய! 

           சின்மயானந்த குருதவ” 

3. “மந்தரகுரு தவதயாக தந்த்ரகுரு தவமூலன் 

          மரமபில்வரு பமௌனகுருதவ” 

4. “கருத்தரிய சிற்சடபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு 

         கருணா கரக்கடவுதள! 

 

5. “தவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிடலபபற்ற 

          வித்தகச் சித்தர்கணதம!” 

6. “அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கஒரு நிடறவுஆகி 

          ஆனந்தம் ஆனபரதம!” 

7. “சுத்தநிர்க் குணமான பரபதய்வ தமபரம் 

          தஜாதிதய சுகவாரிதய!” 
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8. “இகபரம் இரண்டினிலும் உயிரினும் உயிர்ஆகி 

           எங்கும்நிடற கின்ற பபாருதள!” 

9. “சித்தமிடச குடிபகாண்ட அறிவுஆன பதய்வம்! 

          தததஜா மயானந்ததம!” 

10. “பதரிவதற்கு அரிய பிரதமஅமல 
     சிற்சு தகாதய விலாசதம!” 

11. “வடரரா ஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்த 
   மடலவளர்க்காத லிப்பபண் உடமதய!” 
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6. தாயுமானவர் பாடல்களில் உவடமகள் 
   உவடமகடளக் டகயாள்வதில்- காளிதாசடனப் தபால் 
தாயுமானவரும் ஆற்றல் மிக்க கவிடதகடளப் புடனந்துள்ளார். 

    இலக்கியம், படித்தவர் மட்டும் படிப்பதாக இருந்தாலும் 
எல்தலாரும் பயன் அடடய முடியாது. கற்தறாதர பயன் பபறுவர். 

      தம் கருத்துக்கடளப் பபாது மக்களும் எளிய நிடலயில் புரிந்து 
பகள்வதற்கு என தாயுமானவர் கூறும் உவடமகளும் பழபமாழிகளும் 
எண்ணத்தக்கன. 

      படிப்பவர், தகட்பவர் மனங்களில் கருத்துகள் பசுமரத்தாணி 
தபால் பதிவதற்கு உவடமகள் சிறப்பாகப் பயன்படுகின்றன.  

   எந்த ஒரு பபாருடளப் பாட ஆரம்பித்தாலும் உவடம அழகு மிளிர 
விளங்குனின்றார் தாயுமானவர்.  

      உலக வழக்கில் இருக்கிற, தினசரி காணுகின்ற பபாருட்கடளக் 
பகாண்டு பசய்திகடளத் பதரிவிப்பது பநஞ்சிருக்கும் வடர  
நிடனவிருக்கும் வடகயில் அடமந்துள்ளது. 

பநஞ்சில் மாணிக்கமாக 

    இடறவன், அன்பர் பநஞ்சில் மாணிக்கமாக வாழ்கின்றான்.  ஒளி 
வசீும் மணியாகிய அவனுக்கு, அவடனப் பபருடமதயாடு டவத்துக் 
பகாள்ளும் ஒரு தபடழ பநஞ்சம் – மாசற்ற அன்பு பநஞ்சம் தவண்டும். 
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“மாற்ற அன்பர் பநஞ்தச மாறா பபட்டகமாக் 

சுற்ற மாமணிநின் ததசிடனயும் காண்தபதனா?” 

 

    தபறுநிடலயில் தபடழயாக மாறும் பநஞ்சத்தின் பாழ்த்த 
நிடலகடள, நிடனவுகடள பல நிடலயில் விளக்குகின்றார் 
தாயுமானவர். 

      பரம சுகநிட்டட பபறாத மனம் சஞ்சலப்படுகின்றது.  அதன் 
சஞ்சலத்டதப் பாதரசம் அனுபவிக்கும் சலனமாக, அங்பகன்று தங்கி 
நிற்கும் நிடலயின்றி சிற்றடசவால் அடலக்கப்படும் அடல கழிப்பாகக் 
காணல் ஏற்புடடயதத (பரிபூரண.6) 

• தபய்மனது (சச்சி.17) 
• துள்ளும் அறியா மனது (கருணா.8) 

என அடடநிடலயால் உணர்த்தப்படுவதும் இத் தன்டமதய.   

• பபருங்காற்றில் அடலயும் பஞ்சும் வாலறந்த பட்டமும் 

     ஆடச என்னும் பபருங்காற்றில் அடலயும் பஞ்சு என்பதும் 
இத்தன்டமயிடனதய விளக்குகின்றது.  

“ஆடசஎனும் பபருங்காற்றூடு இலவம்பஞ்சு 

   எனவும் மனது அடலயும் காலம்……………..” ( (ஆடச ) 

 

பஞ்சாய்ப் பறக்கும் பநஞ்சம் பாவிடய நீ கூவிடயயா 
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அஞ்சாதத என்று நின் அருள் பசயலும் காண்தபதனா?” (காண்.2) 

 

ஆதாரமற்று அடலயும் இந்த நிடலடய வாலறுந்த பட்டமும், 
விடரவிழக்கும் பம்பரமும் ஆகிய மிகச் சாதாரணமாகப் பபாதுக் 
காட்டுக்களால் விளக்குகின்றார் தாயுமானவர். 

 

     ஒழுங்காக உருவாக்கப்பட்ட பட்டம், காற்று வசீி அடிக்கும் 
தபாதும் உயர்ந்து எழுந்து தமல் தநாக்கிச் பசல்கின்றது. 

      ஆயின் அதன் வால் அக் காற்றில் சிக்கி அறும்தபாது பட்டம் 
பசயல் இழக்கின்றது. 

      வாலற்ற பட்டம் பறக்க இயலாது.  மனம் என்னும் பட்டம்  
“வால்” உடடயதாகத்  தூய்டம பபாருந்தியதாக இருக்கும் 
தபாதுதான், இடறடய நாடி உயர முடியும். 
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      மாடய ஆகிய திடர விழும் தபாது தூய்டம பகடுகின்றது.  
வாலற்ற பட்டத்தின் நிடலக்கு இழிகின்றது.  அந்த நிடலயில் உயிர் 
உயர்ந்து இடறடய அடடயும் நிடல கிட்டாது கழிகின்றது. 

 

“வாலற்ற பட்டம் என மாயா மனப்படலம் 

காலற்று வழீவும் முக்கண்ணுடடயாய் காண்தபனா?” (காண்.7.) 

 

     இப்பாடடலப் பிறிததார் நிடலயிலும் பார்க்கலாம்.  வால் 
பபாருந்திய பட்டம் வான் மண்டத்தில் காற்றுப்பட்டு அடலகின்றது. 

      வால் ஆகிய விடனத் பதாடர்பால் ஏற்பட்ட நிடல இது.  
மாடய என்னும் மனத்திடரதய இஙகுக் காற்றாக கற்பிக்கப் 
படுகின்றது. 

 

       மாடய நீங்கியதும், காற்று அற்றதும் (இல்லாதது 
நீங்கியதும்), வாலற்ற நிடலயால் பட்டம் கீதழ விழுகின்றது.  அதன் 
அடலதல் தீர்கின்றது.  இடறஅடிடய அடடகின்றது. 
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   பட்டத்தின் அடலதல் தபான்தற காற்றாடியின் சுற்றலும் 
பம்பரத்தின் சுழற்சியும்,மனச் சுழற்சிடயக் காட்டுதல் இயல்பு. 

“ஆடிய கறங்குதபால் ஓடிஉழல் சிந்டத”   (சித்தர்7)  

எனவும் 

“ஆடு கறங்கு ஆகி அலமந்து உழன்று மனம்  

வாடும்எடன ஐயா நீ வாஎனவும் காண்தபதனா. (காண்.22) 

எனவும் விவரிக்கப்படுகின்றன. 

ஆடும் மனப்பாம்பு 

    இச் சுழற்சி அகல இடறடயதய தவண்டல் இயல்பு.  எனதவ 
சுழற்சி ஓய்ந்த கறங்காகச் சஞ்சலமின்றி ஓய்ந்த மனம் சித்திா்ரிக்கப் 
படுகின்றது. 

  அந்த நிடலயில் கறங்கு அடசயா நிடல பபறுவது தபால் 
மனமும் இடறவனடி அடடகிறது. 
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“ஆடாமல் ஓய்ந்திட்ட பம்பரம் தபால்விடச 

அடங்கி மனம்வடீ……………….   (தததஜா.4) 

ஆடி ஓயும் மனத்தின் மன் நிடலடய இதத நிடலயில் பாம்பின் 
ஆட்டத்ததாடும் உவமிக்கின்றார் தாயுமானவர். 

 

 “வாதடனதயாடு ஆடும் மனப்பாம்பு மாஒரு 

தபாதடன தந்து ஐயா புலப்படுத்த தவண்டாதவா” (தவண்டாதவா.2) 

 

    இதத நிடலயில் குரங்கின் நிடல இல்லாத தாவலுக்கும், அது 
தன்னிடல இழந்து பசய்யும் அட்டூழியங்களுக்கும் ஒத்து அடமவது 
மனத்தின் தன்டமகள் – பண்புகள் என்பதும் சிற்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 
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மனக்குரங்கு 

   இதத நிடலயில் குரங்கின் நிடலயில்லாத் தாவலுக்கும், அது 
தன்னிடல இழந்து பசய்யும் அட்டூழியங்களுக்கும் ஒத்து அடமவது 
மனத்தின் தன்டமகள் – பண்புகள் என்பதும் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

“பபாறியில் பசறிடயம்  புலக்கனிடயப் 

     புந்திக் கவரால் புகுந்துஇழுத்து 

மறுகிச் சுழலும் மனக்குரங்கு 

    மாள வாளா இருப்தபதனா? (ஆடச.13) 
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எனவும், 

“பபால்லாத மாமர்க்கட் மனதம எடனப்தபால் எடுத்த 

எல்லா வற்டறயும் பற்றிக் பகாண்டடனதய”    (பாயப்.49) 

எனவும் 

“காடும் கடரயும் மனக்குரங்கு கால்விட்டு ஓட அதன் பிறதக 

  ஓடுந் பதாழிலால்  பயனுளததா…….”  (காடும்.1) 

எனவும் 

“கூறாய ஐம்பூதச் சுடமடயத் தாங்கிக் 

   குணம்இலா மனம்எனும் தபய்க் குரங்கின் பின்தன 

மாறாத கவடலயுடன் சுழல என்டன 

   டவத்தடனதய பரம. நின் மகிடம நன்தற!” (கல்ஆலின்4) 

எனவும் 

““மதமான வானரக்டகம் தன்டமவிட்தட அண்ணலிடத்து 

ஓவியம் தபால் நிகின் என உள்ளுவதரா?”  (டபங்கிள்.28) 

எனவும் 

“மனம் ஆன வானரக்டகம் மாடல ஆகாமல் 

எடனஆள் அடிகள்அடி எய்துநாள் எந்நாதளா?”(எந்.தத்து.5) 

எனவும் 
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   பல இடங்களில் வருகின்றடம புலவரின் ஒருமனப்பட்ட கருத்து 
விளக்கத்திற்குச் சான்று பகர்கின்றது. 

 

மதயாடன தபான்ற மனம் 

     அஃறிடணப் பபாருட்களில், உயிரற்றனவான பாதரசம், பம்பரம், 
பட்டம் என்பனவும், உயிருள்ளடவயான மறி, பாம்பு, யாடன 
தபான்றனவும் இவரால் பய்ன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 

 

 

“ வட்ட ம் இடடுஒளிர்பி ராண வாயுவு எனும் 

      நிகள தமாடுகம னம்பசயும் 

  மனம் எ னும் பபரிய மத்த யாடனடய என் 

     வசம் அ டக்கிடின்,  மும் மண்டலத்து 

 

இஷ்டம் உ ற்றவள ராஜதயாகம் இவன் 
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     தயாகம் என்று அறிஞர் புகழதவ 

  ஏடழதயன் உலகில் நீடு வாழ்வன்.இனி  
     இங்கி இதற்கும் அனு மானதமா? 

 

பட்ட வர்த்தனர் பராவு சக்ரதர 

     பாக்யம் ஆனசுப தயாகமும், 
  பார காவிய கவித்வம்  நான்மடற 

     பராய ணம்பசய்மதி யூகமும், 

 

அஷ்ட சித்தியும் நல் அன்ப ருக்குஅருள 

     விருது கட்டியபபான் அன்னதம! 
  அண்ட தகாடிபுகழ் காடவ வாழும்அகி 
    லாண்ட நாயகிஎன் அம்டமதய.             (அகிலாண்டநாயகி 1.) 

என்னும் ஓரிடத்தத கட்டுப்பாடற்ற நிடலயும் - மதயாடன 
மனத்திற்கு உவடமயாகி வருகின்றது. 

மல்லர் தபால் கூத்தாடும் மனம் 

    மன இயல்பின் இத்தகு விளக்கங்கள் தனி உவடம வாயிலாகத் 
தரப்படுவததாடு அதன் பல பசயல்களின் படி நிடலகள் பதாகுத்து 
அளிக்கப்படலும் அருகித் தாயுமானவரிடம் காணப்படுகின்றது. 

     எதிர்வாதம் பசய்து மல்லர் தபால் கூத்தாடும் அதன் இயல்பும், 
சூதாடுதவார் தபால் வாதாடும் அதன் தன்டமயும், ததள் பகாட்டிய 
குரங்குதபால் துள்ளும் அதன் பண்பும் பதாடர்ந்து வரும் முக் 
கண்ணிகளில் அடமக்கப்படுகின்றன. 
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“வாதுக்கு வந்து எதிர்ந்த மலடரப்தபால் பாழ்த்த மனம் 

ஏதுக்குக் கூத்தாடு எந்தாய் பராபரதம! (பராபர.180) 

 

“சூதாடு வார்தபால் துவண்டு துவண்டு மனம் 

வாதாடி என்ன பலன் வாய்க்கும் பராபரதம.”   (பராபர.71) 

 

பகாள்ளித்ததன் பகாட்டிக் குதிக்கின்ற தபய்க்குரங்காய் 

கள்ள மனம் துள்ளுவது என் கண்டாய் பராபரதம.  (பராபர.72) 

 

   முதல் உவடம “மனதம…வாதுக்கு வந்து எதிர்ந்த மல்லடரப் 
தபால் வாதாடினாதய என “உடல்பபாய்யுறவு” என்ற பகுதியல் 
ஐந்தாவது பாட்டிலும்  வருகிறது. 

 

“எதுக்குச் சும்மா இரு. மனதம! என்று உனக்குப் 

தபாதித்த உண்டம எங்தக தபாகவிட்டாய்? – வாதுக்கு 

வந்து எதிர்த்த மல்டரப் தபால் வாதாடி னாதய. உன் 

புந்திஎன்ன? தபாதம் என்ன? தபா.” (உடல்.5) 

       ஒரு கருத்டத அதத உவடமயால் தாயுமானவர் 
வலியுறுத்துவன் காரணம் என்ன?  
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       சாதகனுக்கு அவனுடடய மனடத அறிந்து பகாள்ள – புரிந்து 
பகாள்ள -கட்டுப்படுத்த அதத உவடமடய பல இடங்களில் 
தருகிறார் தாயுமானவர். 

வன் பநஞ்தசா? மரபநஞ்தசா? இரும்பு பநஞ்தசா? 

  

• எளிதில் மாற்ற இயலாத இந்த மனத்தின் இயல்புகளாற் 
தபாலும், அவற்றின் பகாள் கலமான மனம் பசப்பனிடப்பட 
தவண்டிய பூமியாக (ஆனந்.6). 

• ஒரு காலத்தும் உருகாத கல்பநஞ்சாக (சுகவாரி.3) 
• கல் பநஞ்சாக (உடல். 40) 
• பாதகக் கருங்கல் மனமாக  (எனக்பகன்.21) 
• மரப் பான்டம பநஞ்சாக (ஆடச.2) 

உருவாக்கபபடுகின்றது.  

         தன் மனதின் இத்தகு இழி நிடலடய – இயல்டப எண்ணி, 
அடத இன்னபதன்று விளக்குவது என ஐயுற்றுப் தபாலும் சில 
இடங்களில் ஒதர அடமப்புடடய ஐய உவடமகடளத் தாயுமானவர் 
பயன் பகாள்கின்றார். 

• இரும்தபா கல்தலா மரதமா பவன்னிதய மியாபதன்றறிதயன். 
(தன்டன3) 

• இரும்தபா கல்தலா மரதமா என்னும் பநஞ்டச ( 
நிடனதவான் 8)  
எனவும் 
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வன்பநஞ்தசா இரங்காத மரபநஞ்தசா 
  இருப்பு பநஞ்தசா டவரம் ஆன 
கல்பநஞ்தசா,  அலது மண்ணங்கட்டி பநஞ்தசா, 
  எனது பநஞ்சம் கருதில் றாதன.”  (ஆடச. 4) 

 

 

“இரக்கதமாடு பபாடற, ஈதல், அறிவு, ஆ சாரம் 

   இல்தலன்நான். நல்தலார்கள் ஈட்டம கண்டால் 

கரக்கும்இயல்பு உடடதயன். பாழ் பநஞ்சம் எந்தாய்! 

   கருந்தாததா? வல்உருக்தகா? கரிய கல்தலா? (கல்ஆலின்.30) 

 

உவமிக்கப்டும் பநஞ்சம், இடறத்பதாடாா்பு பகாள் பக்குவம் 
பபறும்தபாது பமன் பநஞ்சமாக மாறி விடுகின்றது.  அதன் 
அதத்டமயிடன அனலிட்ட பமழுகுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் 
தாயுமானவர். 

 

“நீஉண்டு நிா்டனச் சரண்புக நான்உண்டு என் பநஞ்சு அடமயா 

தீஉண் டிருந்த பமழுகலதவா கதி தசர்வதற்தக” (பாயப்21) 
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“தாயினும் நல்ல தயாளுதவ நின்டனஉன்னித் 

தீயின் பமழுகு ஒத்து உருகுஞ் சிந்டதவரக் காண்தபனா?  “(காண்.15) 

     இந்த உளப்பக்குவ நிடலயில் இடறக்காதல் தவண்டும் 
தடலவியாக – பிரிவுக்கு அஞ்சும் தபடதயாக நிற்கும் தாயுமானவர், 
பிரிவு தநர்ந்தால் பநஞ்ம் என்ன வருத்துதமா என அலமந்து அந் 
நிடலக்கு  இதத உவடமடய தருகிறார். 

 

“ஓதகா உனப் பிரிந்தார் உள்ளம் கனலில்டவத்த 

பாதகா பமழுதகா பகராய் பராபரதம” (பரா.30) 

 

   இத்தகு பநஞ்கத்தில் எழும் சிந்டதகடள விளக்க வரும் 
தாயுமானவரின் உவடம சிந்தடனக்கு உரியது. 

 

“நீர்க்குமிழி தபால்  நிடனவுபவளி கடரயப் 
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• சிந்டதத் துயர் என்தறாரு பாவி சினந்து சினந்து 
தபார் முயங்க (தன்டன.7) 

எனவும் அதடனப் பாவி எனக் கூறுவததாடு, அதனின்று தான் 
விடபபற தவண்டுமிடத்துப் பிற உவடமகடளயும டகயாளுகின்றார். 

• கள்ள நிடனவுகளுடடய அம்மனம் (பரா.21…275) 

மாம்பழத்து வண்டுதபால் உள்தள இருந்து பகாண்தட உயிருக்கு 
ஊறுகள் பசய்வதனால் தபாலும் அதடன “மனமான கிருமி” என்ற 
உவடமயால் விளக்குகின்றார் தாயுமானவர். 

     இத்தடகய நிடனவுகள் நீங்கினால் மனம் துய்டம அடடயும், 
உயிர் ஈதடறும். 

 

“நீர்புற் புதமாய் நிடனவு அருட்தக நின்று அழியப் 

பார்ப்பது அல்லால் தவறும்ஒா்னடறப் பாதரன் பராபரதம (பரா.203) 

“நீர்க்குமிழி தபால் என் நிடனவுபவளி யாய்க்கடரயப் 

பார்க்கும் இடம் எல்லாம் என் பார்டவ பராபரதம” (பரா.204) 

 

“பட்டப் பகல்தபாலப் பாழத்தசிந்டத மாளின்எல்லாம் 

பவட்டபவளி ஆக விளங்கும் பராபரதம.” (பரா.362) 
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“பார்க்கின் அணுப் தபால்கிடந்த பாழ்ஞ்சிந்டத மாளின்என்டன 

யார்க்குச் சரிஇடலாம் ஐயா பராபரதம.” (பரா.363) 

 

 

 

இத்தகு மனச் சுழற்சிடயக் – கவடலயில் உழலும் மன நிடலடய 

• வாயில் கும்பம் தபால் கிடந்து புரள்தவன் (ஆகார.25) 

என்கிறார். 

 

   இவ்வாறு சிந்டதச் சுழற்சி கடலந்து மனம் தூயதாகி இடறயுடன் 
கலக்கும் நிடலடயக் கற்பூர உண்டட தீயினில் கலந்து ஒன்றாவதற்கு 
இடணயாகக் கருதகின்றார் தாயுமானவர். 

 

 

“உன்னும்மனம் கர்ப்பூரஉண்டடதபா தலகடரய 

மின்னும்ஆ னந்த விளக்தக பராபரதம”   (பரா.259) 

 

      மனத்டததய இத்தகு பல உவடமகளால் விளக்குகின்றார் 
தாயுமானவர்.  
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     தவறு எப்பபாருளும் பருப்பபாருளாயினும் சரி 
நுண்பபாருளாயினும் சரி, இதுதபால் உவடம வழி பபரு விளக்கம் 
பபறவில்டல என்றால் அது பபாருத்தமாகதவ அடமயும். 

       மரபு வழி வந்தனவும் புதியனவும், உவடமகளாக இவரால் 
பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளடமயும் தமற்கண்ட பகுதிகளால் பதளிவு 
பபறுகின்றன. 

 

ஒன்பது வாசல் நடடமடன 

   மனதிற்கு இடமாகவும் பகாள்கலமாகவும் அடமவது உடம்பு.  
அதடன விடக்குத் துருத்தியாகவும் கரு மருந்துக் கூடாகவும், 
சுடுகாடாகவும் கற்படன நயம்பட விளக்கிய தாயுமானவர், சில 
உவடமகள் வழியாகவும் அதன் தன்டமகடள விளக்குகின்றார். 

       மாடலயாகப் பல உவடமகடளக் கூறி உடலின் இயல்புகடள 
விளக்குகின்றார் தாயுமானவர். 

       தீநாற்றம் நிடறந்தது இந்த உடல்.  தன்னிடமிருந்தத ததான்றும் 
கழிவுப் பபாருள்களால், அழுக்குகளால்தான் அது இந்த நிடலக்கு 
ஆகின்றது.  

     உள் அழுக்கும் உள்ளத்து அழுக்கும் பவளிப்படும் நிடலயில்  
அதற்குள் அடமந்த வாசல்கள் ஒன்பது. 

        அந்நிடலயாலும், வாயில்கள் பல இருந்தும் சலிக்கும் 
நிடலயிருப்பதாலும் அது நடக்கின்ற ஒரு வடீ்டட ஒத்து 
அடமகின்றது. 
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      உள்ளடத உயர்த்திக் பகாள்ளாமல் தான் மட்டும் வளரும் 
நிடலக்குத் தன்டனத் தாழ்த்திக் பகாண்டு. உணவு உட்பகாள்வடததய 
தநாக்கமாக பகாண்டுள்ள அதடனத் தாயுமானவர் பவறும் தசாற்று 
டபயாகக் காண்பது இயல்தப.  

      அததாடு மட்டுதமன்று. அது மும்மலமாகிய ஆணவம் கன்மம் 
மாடயகடள பல்லாண்டு காலமாக டவத்துக் காக்கும்  பழம் 
பாடனயாகவும் பதன்படுகிறது. 

 

 

   இன்னும் தவறு பால தீய இயல்புகடளப் தபாற்றிக் பகாள்வதால் 
அது பல்பபாருா்கள் டவத்துக் காக்கும்         சரக்டகடறடயப் பல 
கடறகளால் ஒத்திருக்கின்றது என்றும், வற்றாது ஓடும் ஆறுதபான்று 
வழியில் படுகின்ற பபாருள்கள் அடனத்டதயும் அழித்துவரும் 
பபருபவள்ளம் தபான்று அடமகின்றது. 

       அவ்வுடலில் விடனகள், அது இயற்றும் பசயல்கள். மனத்டத 
கிருமியாகப் பிறிபதாரு  இடத்தில் காட்டியவர்,  இங்கு, உடடலக் 
கிருமிகள் அடர்ந்து உழலும் தசாறுக்கு குழியாகவும் காட்டுகின்றார். 

      பாடலில் உவடமச் பசறிவு – உவடம அடுக்கு, உடலின் 
தன்டமடயப் பல தகாணங்களிலிருந்து விளக்குகின்றது. அதில் 
முழுடம அடமகின்றது.  

 



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

60 
 

நாற்றச் சடலத்டத ஒன்பது வாசல் நடடமடனடயச் 

தசாற்றுப் படசயிடன,  மும்மல பாண்டத் பதாடக்கு அடறடய 

ஆற்றுப் பபருக்கு அன்ன கன்மப் பபருக்டக,  அடர்கிருமிச் 

தசற்டறத் துடணஎன்ற நாய்க்கும் உண் தடாகதி தசர்வதுதவ” (பாயப்புலி.18) 

 

• இங்குப் பாண்டம் எனக் குறிக்கப்பட்ட இந்த உடல், 
பிற இடங்களில் பதளிவான உவடம நிடலயில் 
உப்பிட்ட கலம் எனவும்,(மடலவளாா்.6) 

• நவ வாயில் பபற்ற பசுமட் கலம் எனவும் (பபரிய.1) 

தபசப்படுகின்றது. அததாடு, அதுதவ 

• புன்புலால் மயிர்த்ததா னரம் பபன்பு பமாய்த்திடு புடலக் 
குடிலருவருப்பு எனவும் (சுவாரி.4) 

• மும்மலச் தசாறு எனவும் (எந்நாட். யாக்.8) 
• தசாற்றுத் துருத்தி (எந்நாட்.யாக்.11) எனவும்  

தபசப்படுகின்றது.   

• அதன் அழிவு விடரவாக நிழ்வதனால் தபாலும் நீர்க் குமிழியும் 
(டபங்.34) 

• இந்திரி ஜாலமும் (எந்.யாக.7) 
• அது விடனகளால் அடலக்கப்படுவதால் சுழதலறு காற்றினிடட 

அழறு பஞ்சும் (மடலவளர்.7) 

அதற்கு உவடமயாகின்றன. 
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பமய்தயா புற்றாகவும், குண்டலி சக்தி பாம்பாகவும் காட்டப் 
படலும் உண்டு. (எந்.அன்பு.4.) 
 

இத்தகு பண்புகடள விளக்கும் நிடலயில் ஓர் உடல் உவடம 
மாடலயாக முன் சுட்டிய பாடல் தபான்தற பிறிபதாரு பாடலும் 
அடமகின்றது. 

 

மண்கலத்ததகம் ஆன பபாய்டய பமய் எனக்கருதி 

 

      இதன்கண் பண்புகள் விரிந்தும் உவடமகள் பசறிந்தும் இலக்கிய 
நயம்பட  அடமகின்றது. 

 

 

காக தமாடு கழு கலடக நாய்நரிகள் 

   சுற்று தசாறிடு துருத்திடயக். 
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கால் இண்டுநவ வாசல் பபற்றுவளர் 

   காமதவள் நடன சாடலடய  

 

தபாகஆடசமுறி யிட்ட பபட்டிடய. மும் 

   மலமி குந்து ஒழுகு தகணிடய. 
பமாய்த்து பவம்கிருமி தத்து கும்பிடய. 
   முடங்க லார்கிடட சரக்கிடன. 

 

மாக இந்த்ரதனு மின்டன பயாத்திலக 

   தவதம் ஓதிய குலாலனார் 

வடனய,  பவய்யதடி கார ன் ஆனயமன் 

   வந்து அடிக்கம் ஒரு மண்கலத் 

 

ததக ம் ஆனபபாடய பமய் எனக்கருதி 
   ஐய டவயமிடச வாடதவா? 

பதரிவ  தற்கு அரிய பிரம தமஅமல 

   சிற்சு தகாதய விலாசதம! -   (சிற்சு தகாதய விலாசம் 1.) 

 

     உயிர் நீங்கிய பின் வழீ்ந்து விடும் உடல். காகம் கழுகு நாய் 
நரிகட்டு உணவாகும் நிடலயில் சிறிது பயனுடடயது தபாலும்!  

      அது வடர அந்த உடல் பல உணவுப் பபாருட்கடள தின்று 
அழித்துக் பகாண்தட இருக்கும்.  
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     பவறும் தசாற்றுத் துருத்திதான். இரு கால்களும் நவ வாயிலும் 
பபற்று உளவளர்ச்சி இன்றித் தான் மட்டும் வளர்ந்து பகாண்டிருக்கும் 
அந்த உடம்பு. 

    அத்தடகய உடம்பு  காம எண்ணங்கள் கட்டின்றி எழும் நிடலயில் 
காமதவள்  நடனம்புரியும் நடனசாடலயாக் காட்சிப் படுத்தப்படுகின்றது. 

      பிறர் கண்களுக்குத் பதன்படா வண்ணம் அறிய இயலா 
வண்ணம், தமாக ஆடசகள் உள்தள அடடக்கப் பட்டிருக்கும் 
பபட்டியாக உடல் அடமகின்றது. 

     மும்மல மிகுதியால் நிரம்பி நிடறந்து வழியும் நிடலயில், தகணி 
அதற்குரிய பபாருத்தமான உவடம. 

     அழுக்குகள் மிகுந்தால் கிருமிகள் பல்குவது இயல்தப அன்தறா? 
எனதவ கிருமி தத்து கும்பியாகவும் சரக்டரயாகவும் உடடலக் 
காண்கின்றார்.  

   எமன் அடித்து உடடக்கும் மட் கலமக உவமித்தல் அடனத்திற்கும்  
முடியாக  அடமகிறது.  

     உயிர் உதறிவிட்டுச் பசல்லும் இந்தஉடல் சட்டடயாகவும் 
(காண்.32) பவளியிலிருந்து கண்ணிற்குத் பதரியும் வண்ணம் உள்ள, 
தூண்டுதல்கள் ஒன்றுமின்றிச் பசயல்படு நிடலயில் சாட்டடயிலா 
பம்பரமாகத் பதன்படுகின்றது. 

 

“சாட்டடயில்லாப் பரம்பரம் தபால் ஆடும் சடசால 
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நாட்டமற பவந்டத சுத்த ஞானபவளி காண்தபதனா?” (காண்12.) 

 

உலடகயும், உடடலயும், மனத்டதயும் சாட்டடயில்லா பம்பரமாகவும் 
இந்திர ஜாலமாகவும் காணபதில் மரபுப் பழடம – பபாதுடம 
அடமகின்றது. 

 

“இந்திரஜா  லம், கனவு,  கானலின் நீர்  

   எனஉலகம் எமக்குத் ததான்ற. 

சந்த்தமும் சிறபரத்தால் அழியாத 

  தற்பரத்டதச் சார்ந்து வாழ்க! 

புந்திமகிழ் உறநாளும் தடடஅறஆ 

   னந்தபவள்ளம் பபாலிக! என்தற 

வந்துஅருளும் குருபமௌனி மலர்த்தாடள 

  அனுதினமும் வழுத்தல் பசய்வாம். (பபாருள்வணக்கம்.6) 

 

 

“தந்டததாய் மகவு மடன வாழ்க்டக யாக்டக 
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   ஜகம்அடனத்தும்பமௌனஅருள் தடழத்த தபாதத 

இந்த்ரஜா லம், கனவு, கானல் நீராய் 

   இருந்ததுதவ இவ்இயற்டக என்தன என்தன! (தந்டத.1)  

 என உலகம் நுண் பபாருட்களால் விளக்கப்படுவது, அதடன 
முழுடமயாக அறிய இயலாத நிடலயால் தபாலும்.  

குணத்டத விளக்கும் உவடமகள் 

   தாயுமானவர்  இவ்வாறு முழு நிடலயில் உவடமகள் தருவததாடு, 
தனியாக அடட நிடலயில் அளிப்பதும் உண்டு. 

       அததனாடு சிறுசிறு உவடம ஆட்சிகளால் பபாருள் விளக்கப் 
பபறலும் உண்டு. 

    குணத்டதப் தபயாகக் (பரிபூர.1) கண்ட தாயுமானவர். அதன் பல 
இயல்புகடள் தனிததனிதய ஒன்றும் பலவும் உவடமகள் கூறி 
விளக்குகிறார்.     

• உயிடரப் பிணித்து இடறடய அடடவடதத் தடுக்கும பாசத்டதக் 
காடாகவும் (பரிபூ.1. பசாலற்.3), 

• பபருங்கடலாகவும் (பரிபூ.10)  
• பிணக்கும் விலங்காகவும் (நினபவான்.4 ஆகாததா.13) 

     காணுநிடல பதளிகின்றது. பாசத்தின் மூல காரணமான ஆடச, 
தபராடச, தமாகம், தவட்டக, காமம் என்பன,  

• சங்கிலிதயாடு (பமௌன.1) 
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• பவள்ளத்ததாடும் (கருணா.10) 
• பபருங்காற் தறாடும் (ஆடச.1) 
• கடதலாடும் (பரடவ) (பாயப்.33. -பரா.307.-ஆகாததா.12.- எங்கும்.10) 
• பாதழாடும் (எந். மாத.13) 
• மதுதவாடும் (எந்.மாத.14) 
• விழதலாடும் (ஆகாததா.6)  
• புடலத்பதாழிதலாடும் (எந்.தத்.13) 
• தீதயாடும் (ஆனந்.25.சிவன்.5) 
• காற்தறாடும் (தததஜா.2) 
• பபட்டகத்ததாடும் (சிற்சு.1) 

உவமிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

• மனத்டத பிணக்கும் ஆணவம், அறிவற்ற கண்ணிலாக் 
குழவிடயத் தாங்கிய கருவடற யாகவும் (சின்ம.6) 

•  ஆங்கார முடள எனவும் (பமௌன.1) 
•  ஆங்காரமான குலதவட பவம்தபய் (பமௌன.9)  எனவும் 
•  காடாகவும் (ஆனந்.6) 
•  கல்லாகவும் (ஆனந்.6) 
•  தபயாகவும் (பரா.159) 
•  மத யாடனயாகவும் (எந்.தத்.9)  

    உவமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கன்மம் அல்லது விடன 
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         மும்மலங்களில் பிறிபதான்றான கன்மம் அல்லது 
விடனடயச் சிங்கத்துக் பகாப்பாகக் கண்டு அதடன நீக்கவரும் 
முடறடய, அச்சுறுத்தும் சிம்புளாகக் (எட்டு கால்கடள உடடய 

பறடவ) காண்கின்றார் தாயுமானவர்.  

 

“சிங்கத்டதஒத்த எனப் பாயவரும் விடனயிடனச் 

    தசதிக்க வரு சிலம்புதள….(கருணா.10) 

 

    பமய்யிடனப் பஞ்சாக அடலய டவக்கும் சுழற் காற்றாகவும் 
(மடலவளர்.7) தவராகவும் (எந்.தத்.18) திடரயாகவும் (தததஜா.2) 
இவ்விடன உவமிக்கப்படுகின்றது. 

   பயிர்தபான்று தவரூன்றிச் பசழித்து வளரும் இதடன தவதராடு 
கடளய இடறவடன தவண்டும் இடத்தும் தாயுமானவரின் உவடம 
மிளிர்கின்றது. 

“டபங்கூழ் விடனதான் படுசாவி யாபவமக்கு 

எங்தகான் கிரணபவயில் எய்துநாள் எந்நாதளா!”(எந்நாட்.தத்.19) 
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    மாடய என்னும் மலமும் ஆணவம் கன்மம் தபான்ற உவடம 
நிடலயில் விளக்கமுறல் அருகி அடமகின்றது. 

• மாடயச்தசறு (ஆடச.16)  
• மாயாமனப்படலம் (கான்.7) என்பன அடவ.  
•  மாடல வியாபார மயக்பகன (எந்.யா.7) வருவதும் மாடயதய 

குறிக்கின்றது தபாலும்.  
 

      மாடய படடயாகவும் தானதன் இலக்காகவும், இன்னும் சிறிதத 
விளக்க நிடலயில் மாடய புலியாகவும், அதற்குப் பலியாகும் தன்டன 
மானாகவும் உவமிக்கின்றார். 

“பாயப்புலிமுன் மான்கன்றடக் காட்டும் படி அகில 

மாடயப் பபரும்படடக்தக இலக்காக எடன டவத்தடனதய. (பாயப்.1) 

 

• மனதுக்கண் அடமந்த பிறிததார் மாசான அறியாடம, 
அவித்டத என்பன இருளாகவும் (தததஜா.4 - ஆடச.17) 

• புலபனனும் பபாறிக்தக தநதர பாயும் பவளிமானாகவும் 
(பாயப்.10) 

• இடவ நீங்கிய நிடலயில் பதளிந்த அறிதவா (தபாதம் சித்தம். 
ஞானம், விளக்காகவும் (ஆடச.17) 

• அடமதியுறா நிடலயில் திடரக கடலாகவும் (எந்.தத்.10) 
• மதயாடனயாகவும் (எந்.அன்.14) 
• கடலஞானம் மணற் தசாறாகவும் (பரா.187) 
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• தபரறிவாம் இடறவன், பதாண்ருளபமனும் தூய தகாயிலில் 
வற்றிருக்கும் திருதமனியாகவும் (பாயப்.8) 

உவமிக்கப்படுகின்றன. 

பாசி கடலந்து நன்னரீ் 

       அவித்டத கடலந்து அறிஞர் பசால்லால் அறிவுறுநிடல – 
அறிவு பபறு நிடல கல் எறியப் பாசி கடலந்து பதளிநீர் 
பதன்படுவதடன ஒத்து அடமந்துள்ளதாம். 

 

 

“கல்பலறியப் பாசி கடலந்து நன்னரீ் காணநல்தலார் 

பசால்லுணரின் ஞானம்வந்து ததான்றும் பராபரதம.(பரா.214 

கண்முடளத்தால் தபாதல 

    கருவடறக் குழவிதபால் கண்ணற்றிருக்கும் அறிவு, அதாவது 
அறியாடம நீங்கு நிடல, மீண்டும் கணபணாளி பபற்ற இன்பநிடலக்கு 
ஒத்து அடமயுமாறு சுட்டப்படும் பாடல் தாயுமானவரின் உவடம 
ஆட்சியில் குறிப்பிற்குரிய ஒன்றாகும். 

“காலால் வழிதடவும் காலத்தத கண்முடளத்தால் 
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தபாதல என தறிவிற் தபாந்தறிவாய் நில்லதயா”(பல்வடக.20) 

    இடவ தபான்தற. புலன்களும் அவற்றின் தன்டமயும் உவடம 
அழகுடன் தரப்படுகின்றன.  

மனதின் தீய இயல்புகள் 

• ஐவபரன்ற பல தவடர் (சிற்சு4) 
• வாயிதல ஐந்தில் புலன் எனும் தவடர் (சிவன்.5) 
• பபாறியில் பசறி ஐம்புலக் கனி (ஆடச.13) 
•  தவட்டடப் புலப் புடலயர் (எந்.நத்.6) எனவும்  
• அறிடவ அகப்படுத்தும் பபாறியாகவும் (பாயப்.10)  

இடவ அடமகின்றன. 

 

 

• அந்தக் கரணம் என்னும் ஆகாத தபய்கள்   (பரா.251) 
• கன்னம் கரிய நிறக் காமாதி ராட்சப் தபய்   (பரா.265) 

 
“பூததமாடு பழகவளர் இந்திரிய மாம் தபய்கள்                      
புத்தி முதலான தபய்கள்   
தபாராடு தகாபாதி ராட்சப் தபய்கள் என                          
தபாதத்டத ஊடழித்து…… “ (மடலவளாா்.8) 
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என்னும் பாடல் அடிகள் எல்லாத் தீய இயல்புகளும்,  அறிடவ –
மனத்டத மருட்டும் அடலக்கழிக்கும் தபய்களாக 
படடக்கப்பட்டடமடயத் பதரிவிக்கின்றன. 

 

மனதின் ஆனந்த இயல்புகள் 

     தீடமகள் நீங்கும் தபாது சுகமும் ஆனந்தமும் (இன்பம்) 
கிடடக்கின்றன.  

   
• சுகம் பவள்ளமாகவும் (பமௌன.1) 
• துக்கம் பவள்ளமாகவும் (எனக்.26) 
• ஆனந்தம் அமிர்தமாகவும் (எனக்பகன்.27) 
• பவள்ளமாகவும் (பாயப்.40 – உடல்58 – ஆகாததா.20) 
• பரமானந்தம் பவள்ளமாகவும் (பாயப்.11.- பரா.368) 
• இன்பம் வாரியாகவும் (ஏசற்.1) 
• ஆழாழியாகவும் (ஏசற்.2) 
• கடலாகவும் (ஏசற்.4 – பசாலற்4) 
• பவளியாகவும் (ஏசற்.8) 
• அள்ளக் குடறயா அகண்டித ஆனந்தம் எனும் பவள்ளம் 

(தவண்.4) எனவும் 
• தபச்சுமூச்சு இல்லாத தபரின்ப பவள்ளம் (ஆனந்த.1) 

குடறயுள்ள மனம் 
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தன்னிலும் இத்தகு குடறகள், அழுக்குகள் உள்ளன என்ற உணர்ந்த 
தாயுமானவர், தன்டனதய 

• நாய் எனவும் (பபான்.42 – ஆடச27 – எனக்பகன.2 –பாயப்புலி.18 – 
இல்டல.4) 

• தபய் எனவும் (ஆடச.9,20 –பாயக்.47) 
• பாவி எனவும் (எந்நாட். யாக்.6)   

கூறிக்பகாள்கிறார்.  முன் இருண்டும் மனமும் உடலும் அடலயும் – 
அடலக்கழிக்கப்படும் நிடலகடள அடிப்படடயாகக் 
பகாண்டனவாகும். 

மலம் நீங்கிய உயிர் இடறவடன அணுகுவது 

இடதத்தவிர, மலம் நீங்கிய உயிர் இடறவடன அணுகுவடத,  

• ஊசி காந்தத்திடனக் கண்டு அணுகல் தபாலதவ (கருணா.9) 
• இடறவன் அன்பு உள்ளடதத் தன்பால் இழுப்பாதனா எனவும் 

(டபங்.17) 
• சமயங்கள் பரமானந்த பவள்ளமாய் இடறவடனச் தசர்தல், 

ஆறுகள் கடடல அடடதல் தபால் எனவும் (பாயப்.11)  
• இடறவடன இரங்க தவண்டும்தபாது……. 

 

 

“கன்றினுக்குச் தசதா கனிந்து இரங்கல் தபால எனக்கு 
என்று இரங்கு வாய் கருடண எந்தாய்…… (பரா.34) எனவும். 
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• இடறடய விட்டு மனடத அண்டினால் தாயில்லாப் 
பிள்டள தபால் பித்தாகதவா (சச்கி.1) எனவும் 

• இடறயிருந்தம் தான் வாடுதல் தாய் இருந்தும் பிள்டள 
வாடுதல் தபால் (பரா.349) எனவும் 

• பாபலாடு நீரும்  (எந்.நிற்கு.23) 
• அப்பின் இடட உப்பும், தீயின் இடடதய இரும்பும், 

தீபத்தின் இடடக் கற்பூரமும் (எந்.நிற்கு.6,7.8) தபால்  

இடற உயிர்க் கலத்தல் அடமகின்றது எனவும் அடமகின்ற சில 
உவடம நிடலகள் உள்ளன. 

இடறக்காட்சி கண்டு மகிழ்தல் 

   இடறக்காட்சி கண்டு மகிழும் என்பருவம், இரவிடயயும், 
முகிடலயும், சந்திரடனயும் காணக் காத்துத் தவமிருந்து கண்டதபாது 
ஆனந்தமுறும் சதராருகம் தபாலும் பயில் தபாலும் சதகாரம் தபாலும் 
அடமந்தது எனத் தாயுமானவர் படடக்கம் உவடமக் காட்சி முருகியல் 
இன்பம் பயக்கின்றது. 

 

“தக்கரவி கண்ட சதராருகம்தபால் என்இதயம் 

மிக்கஅருள் கண்டு விகசிப்பது எந்நாதளா.(எந்.அன்பு நிடல.1 தா.பா.1228) 

 

 

“வான்முகில் கண்ட மயூரபட்சி தபால ஐயன் 
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ஞானநடம் கண்டு நடிக்குநாள் எந்நாதளா? (எந்.அன்பு நிடல.1 
தா.பா.1229) 

“சந்திரடன நாடும் சதகாரபட்சி தபால்அறிவில் 

வந்தபரஞ் தஜாதிடயயான் வஞ்சிப்பது எந்நாதளா?. (எந்.அன்பு நிடல.1 
தா.பா.1230) 

  இந்த உலக வாழ்க்டகப் பற்றிய உவடமகள் ,  

• இந்திர ஞாலக் தகாலம் (தததஜா.3) எனவும் 
• பசாற்பனம் (உடல்.1) எனவும் 
• ஊசற் சுழல் (ஏசற்ற.1) எனவும் 
• ஆடுங் கறங்கும் திரிடகயும் (பாயப்.56) எனவும் 
• இப்பபாய் உலக வாழ்க்டக புடலச்தசரி வாதடன (பரா.185) 

எனவும் 
• கான்ற தசாறு (நல்லறிதவ.30 எனவும் 
• ஆடிதயாய் பரம்பரம் (பரா.205) எனவும் 

உவமிக்கப்படுகிறது. 

மானுடப் பிறவிடயப் பற்றிய உவடமகள் 

  இந்த உலகத்துப் பிறக்கும் பிறவிடய கடலாகக் காண்பது மரபு.  
அந்த மரபு உவடமடயயும் தாயுமானவருக்கும் உண்டு. (ததா.தஜா.2) 

 

“வாடதப் பிறவி வடளகடடல நீந்த ஐயன் 
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பாதப் புடண இடணடயப் பற்றுநாள் எந்நாதளா?”  (எந்.அருள்.14) 

 

• தந்டத, தாய், தமர் உறவினடரச் சந்டதக் கூட்டம் எனவும் 
(தததஜா.3) 

• அண்ட தகாடிடயக் கருப்டப அடற எனவும் (தத.தஜா.7) 
• இதயத்டதப் பத்ம படீம் எனவும் (சிற்சு.6) 
• தத்துவப் தபய் எனவும் (உடல்.29) 
• தத்துவமாம் பாழ்த்த சட உரு எனவும் (என்.தன்.3) 
• பசால்லில் பதர் பநல்லின் பதர் எனவும் (பரா.295) 
• நித்திடர ஆகிய சத்துரு எனவும் (எந்.தத்.25) 
• கண்ணாடி தபால எல்லாம் காட்டும் திருவருள் எனவும் 

(ஆகாததா.18) 

அருகிச் சில உவடமகள் அங்கு அங்குத் பதன்படுகின்றன.  

ஐய உவடமகளும் இல் பபாருள் உவடமகளும் 

      இடதத்தவிர ஐய உவடமகளும் இல் பபாருள் உவடமகளும் 
தாயுமானவர் பாடல்களில் உண்டு. 

    பநஞ்சின் நிடலடய ஐய உவடமயால் விளக்கியடம முன் 
கண்தடாம். இடறவடன  

 

“கரும்தபா தததனா முக்கனிபயா என்னக் கலந்து நலம் 

தரும் தபரின்பப் பபாருதள…(தன்டன.3) 
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எனவும்,  

தனக்கு பமௌனி அளித்த அமிர்தமாம் பமௌனத்டத,  

“கற்கண்தடா,  தததனா, கனிரசதமா, பாதலா, என் 

பசாற்கு அண்டாது என நான் பசால்லுதவன். (உடல்.7) 

எனவும்,  

இடற இன்பத்டத 

 “…………………………….பநஞ்டச கனல்தமல் 

   இட்ட பமழுகா உருக்கும் இன்ப பவள்ளம் ஆகிக் 

அரும்தபா, கண்தடா, சீனி சர்க்கடரதயா, தததனா,  

   கனி அமிர்ததா என ருசிக்கும்…” 

என காட்டும் இடங்களிலும் ஐய உவடம பபாருந்துகின்றது.  

இல்பபாருள் உவடம 

இல்பபாருள் உவடமயாகச் சில வருகின்றன. 

 

பிரம்மன் நாட்டிய அகில மாடயடயக்  

“கான்முயல் பகாம்தப என்தகா கானலம் புனதல என்தகா 
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வான்முகம் உளரி என்தகா மற்று என்தகா விளம்பல் தவண்டும். 
(ததன்முகம்.1) 

எனவும், 

பநஞ்சத்டத 

“அருதளஓர் ஆலயமா?  ஆனந்த மாய் இருந்த 

பபாருதளாடு யான் இருக்கப் தபாய் ஒளித்த பநஞ்தச! நீ 

“மருள்தீர் முயல்தகாடா, வான்மலதர, பபய்தத் தததரா, 

இருள்தீ ர் நீஉடறந்தது எவ்விடதமா? காதணதண” (ஏசற்ற.9) 

 எனவும்     ஐய நிடலயில் உவமிக்கும் இடத்து முயல்பகாம்பும் 
ஆகாயப்பூவும் இல் பபாருள் ஆக அடமவதாலும் கானல் நீ 
பபாய்க்காட்சி ஆனடமயினாலும் இல் பபாருள் உவடம ருந்துகின்றது.  
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7.தாயுமானவரின் ஓடசநயம் 
   பாடல்களுக்கு கற்படன, உவடம, பழபமாழிகள் அழகளிப்பது 
தபான்தற ஓடச நயமும் அடமகின்றது. 
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    பாவுக்குத் தனி இடச உண்டு. இது பசவிக்கு இனிடம 
பயக்கின்றது.  

     பாவினங்கள் அடனத்துதம வடரயடற பநகிழ்ச்சி காரணமாகப் 
பாக்கடளவிட இனிடம பயப்பனவாய் உள்ளன. இந்த நிடலடயத் 
தாயமானவர் பாடல்களில் காணலாம். 

    பாடல்கள் அடனத்திலும் ஓடச நயதம நம் உள்ளத்டத ஈர்த்துப் 
பபாருள் ஆழத்டதயும் உணரச் பசய்கின்றது.  

      பவறும் ஓடசதயாடு தாயுமானவர் பாடல்கள் அடமந்து 
விடவில்டல. பசாற்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவதால், பபாருள் 
அழுத்தமும் எண்ண விரவும் இடசயின்பமும் கிடடக்கின்றன. 

 

 

ஒன்றிஒன்றி நின்றுநின்றும் என்டன?  என்டன 

   உன்னிஉன்னும் பபாருள் அடலநீ உன்பால் அன்பால் 

நின்ற தன்டமக்கு இரங்கும் வயி ராக்கியன் அல்தலன் 

    நிவர்த்தி அடவ தவண்டும. இந்த நீல னுக்தக. 
என்றும்என்றும் இந்பநற ஓர் குணமும் இல்டல 

    இடுக்குவார் டகப்பிள்டள ஏததா ஏததா? 

கன்றுமனத் துடன் ஆடு தடழதின் றால்தபால் 

   கல்வியும் தகள்வியும் ஆகிக் கலக்குற் தறதன. (பன்மாடல.6) 
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      ஓடசகளிலும்  சில முடறகடள, அடமப்புகடளத் (Patterns)  
தாயுமானவர்  பயன்படுத்துவதால் அதிலும் தனி இன்பம் நமக்குக் 
கிடடக்கிறது. 

      ஒரு பாடலில் தகள்விகள் பல பதாடுக்கின்றார். இன்பனான்றில் 
உடன் பாடாகப் பல பசய்தகிள் பபய்கினிா்றார் – தம் கருத்டத 
விளக்குகின்றார். 

    நம்பிக்டகதய மனிதடன உயிருடன் டவத்திருக்கிறது.   
நம்பிக்டக மிக உயரிய பபாருள்.  நம்பிக்டக இல்லாவிடில், நம் 
நிடலடம தமாசமாக இருக்கும். 

     நம்பிக்டகத்தாதன வாழ்க்டக.  வாழ்க்டக என்பதத நம்பிக்டக.  
காதடலப் தபான்றது நம்பிக்டக.  வலுக்கட்டாயமாக அடதத் திணிக்க 
முடியாது.  

       இரு டகயாலும் பசயலாற்றுவதற்கு நம்பி-க்-டக ததடவ.   
நம்பிச் பசயலாற்றுவது என்பபதத பபாருள். 

       இடறவன் – சுத்தபவளி – பவட்டபவளி – இடறபவளியின்  
ஆற்றல், நிடனத்தல் எடதச் பசய்ய முடியாது?  

       தாயுமானவருக்குச் சில வினாக்கள் உள்ளத்தத எழுகின்றன.  
இக்கடல் எவ்வாறு கடரயின்றி அடங்கி நின்று பகாண்டிருக்கிறது. என 
நிடனத்துப் பார்க்கின்றார். 

      நஞ்சு அமுதமாவது எப்படி?  கடலில் அக்னி நிடலயாக 
இருக்கிறதத!  
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      பூமியும் பரிமாண  அளவில் பபரிதான தகாளங்கள், 
நட்சத்திரங்கள் எவ்வாறு கவிழாமல் நிடல நிற்கின்றன?  அடவ ஈர்ப்பு 
ஆற்றலால் எவ்வாறு நின்று பகாண்டிருக்கின்றன? 

       “அண்டப் பகுதியின் உண்டடப் பிறக்கும்.  அளப்பபருந் தன்டம 
வளப்பபருங் காட்சி.  ஒன்றனுக்பகான்று நின்பறழில் பகரின் 
நூற்பறாரு தகாடியின் தமற்படி விரிந்தன” எனத் திருவண்டப் பகுதயில் 
மாணிக்ககவாசகர் விளம்புகின்றார். 

 

1. தமருடவதய வடளத்தான் வல்தலான் அது 
வடளயவில்டலயா? 

2. தமகங்கள் வச்சிராயுதத்திற்கு அடங்கி ஏவல் 
தகட்கவில்டலயா?  

3. இராமன் கால் அடிபட்டுச் சாபம் நீங்கிக் கல் சிடலயும் 
மடமங்டகயாகவில்டலயா?  

4.          உலகில் எத்தடனதயா சித்திவடககள் நடட 
பபறவில்டலயா?  

5.          இன்றுகூட எத்தடனதயா வடக சித்திகள் 
நடடபபறுவடத நாம் பார்த்தில்டலயா? 
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       ஆனால் என் மனம் ஒருநிடலப்பட மட்டும் என்னால் பசய்ய 
இயலவிடலதய!  நீ பசய்யக் கூடாதா?  எனக் தகட்கின்றார் 
தாயுமானவர்.  

        “ ஓ” என மீண்டும் மீண்டும் வரும் வினாத் பதாகுப்பு, ஓடச 
இனிடம அளிக்கினறது. 

 

ஆழ் ஆழி கடரயின்றி நிற்கவிடலதயா? பகாடிய 

    ஆலம்அமுது ஆகவிடலதயா? 

அக்கடலின் மீதுவட அனல்நிற்க வில்டலதயா? 

    அந்தரத்து அகிலதகாடி 

 

தாழாமல் நிடலநிற்க இல்டலதயா? தமருவும் 

   தனுவாக வடளய இடலதயா? 

சத்த தமகங்களும் வஜ்ரதரன் ஆடணயில் 

    சஞ்சரித் திட இல்டலதயா? 

  

வாழாது வாழதவ இராமன் அடி யால் சிடலயும் 

    மடமங்டக ஆக இடலதயா? 

மணிமந்தரம் ஆதியால் தவண்டுசித்திகள் உலக 

   மார்க்கத்தில் டவக்க இடலதயா? 

 

பாழான என்மனங் குவிய ஒரு தந்திரம் 

    பண்ணுவது உனக்கு அருடமதயா? 
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பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அறநிடறகின்ற 

   பரிபூர ணானந்ததம.                                        (பரிபூர ணானந்ததம9) 

 

      எதுடக தமாடனகளும் ஓடசக்கு அடிப்படடயாக அடமதல் உண்டு.   
தாயுமானவர் பாடல்கள் பபரும்பான்டமயும் எதுடக தமா யுடதனதய 
அடமகின்றன. 

          அவற்றுடன் பசால் பதாடர்ந்து பபாருளடமதியும் சிறக்கும் 
தபாது அப்பாட்டுக்கு இன்னும் ஏற்றம் பபறுகின்றது. 

     உடழப்புக்குப் பயன் உண்டு.  அந்தப் பயடன அனுபவித்தத ஆக 
தவண்டும். 

         விடனகளின் கூட்டட, கருடமயத்தில் இருக்கும் பதிவுகடள,  
வங்கியில் பணம் தபாடுவததாடு இடணத்துப் தபசுவார்கள்.  

       பணம் வங்கியில் தபாடப் தபாடச் தசர்ந்து பகாண்டிருக்கும்.  
இடட இடடதய எடுத்துச் பசலவு பசய்கின்தறாம்.  அது 
கழிக்கப்படுகினறது. 

       நாம் நல்விடன பசய்யின், நல்லதும், பபான் விலங்கும்.  தீது 
பசய்யின், தீதும் -  இரும்பு விலங்கும் கிடடப்பதாகக் கூறுவார்கள்.  

        விடனகடள- பதிவுகடள,  அடவ நல்லனவாயினும் 
தீயனவாயினும் துய்த்தத யாதல் தவண்டும். 

       இங்கு திருவள்ளுவரின் “தீவிடன பசய்தார் பகடுதல் நிழல் 
தன்டனவயீா தடியுடறந் தற்று என்னும் குறள் நிடனக்கத் தக்கது.   
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        இதடனத்தான் தவதாத்திரி மகரிசி “பசயல்விடளவுத் 

தத்துவம்” என்பார்கள்.  

 

      இராமகிருஷ்ண பரமகம்சர், ரமண மகரிசி தபான்றவர்களும் 
தமக்கு வந்த தநாடய அனுவித்தத முடித்தார்கள் என்பது வரலாறு. 

 

  

 

        இருப்பினும்,  “ஊடழயும் உப்பக்கம் காண்பர் உடலவின்றித் 
தாழாது  உழற்றுவபர்” என்பதற்கு இணங்க விதிடய மதியால் , 
முயற்சியால் பவல்லலாம். 

         ஆயினும் அம் மதி மாடய மயக்கத்தில் அகப்பட்டு மயங்கும் 
தபாது விதிக்குத் ததாற்று விடுகின்றது.  
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      “விதி” “மதி” எனும் பசாற்களும் “திக” ர எதுடகயும் பதாடரும் 
தபாது,  பபாருள் இன்பத்ததாடு ஓடச நயமும் இடணகின்றது.  

       விடனகடளப் பற்றிக் தகள்வி தகட்கும்தபாது, விடத முந்தியா 
மரம் முந்தியதா? என்பதற்குரிய நிடலதய அடமகின்றது. 

 

 

 

“விதிடயயும் விதித்து என்டன விதித்திட்ட 

மதிடயயும் விதித்தம் மதி மாடயில் 

பதிய டவத்த பசுபதி நின்னருள் 

கதிடய எப்படி கண்டு களிப்பதத” 

 

     தடலயாகு எதுடகயால் ஓடசயின்பம் மிகுதடலப் “பபான் 
மாதடர” “பாயப்புலி” தபான்ற பகுதிகளில் அடமந்த பல பாடல்கள் 
எடுத்துக் காட்டுகின்றன. 

     இயற்டக, சுத்தபவளி, பவட்டபவளி, ஆகிய இடறவடன 
வணங்குவடதக் காட்டிலும் அவடனப் பற்றிதய எப்தபாதும் நிடனத்துக் 
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பகாண்டிருக்கினற் அடியவர்கடளத் வணங்கினாதல தபாதும் என்கிறார் 
தாயுமானவர். 

    கண்ணுள் ஒளியாகவும், உள்ளத்துள் கருத்தாகவும், பவறும் 
பவளியாகவும் இருக்கின்ற இடறவடன, இரவும் பகலும் உள்ளத்துள் 
டவத்து எண்ணிக் பகாண்டிருக்கின்றவர்கடளத் பதாழுதல் தவண்டும் 
என்கிறார். 

       இதடனக்   கூறும் பாடல் தடலயாபகதுடகயாலும் ஓடச 
இனிடம பபறுகின்றது. 

“கண்ணுள் நின்ற ஒளிடயக் கருத்திடன 

விண்ணுள் நின்று விளங்கிய பமய்யிடன 

எண்ணி எண்ணி இரவும் பகலுதம 

நண்ணு கின்றவர் நான்பதாழும் பதய்வதம”  (பபான்டன75) 

 

    பாடலுக்கு அடமயும் “அந்தாதி” யும் ஒருவித ஓடச இனிடம 
பயத்தலால் பசவிக்கு இன்பம் அளிக்கின்றது. 

 

ஒளிதய,  ஒளியின் உணர்தவ,  உணர்வின் உவடகபபாங்கும் 

களிதய, களிக்கும் கருத்தத, கருத்டதக் கவளங்பகாண்ட 

பவளிதய,  பவளியின் விடளசுக தம, சுகர் வறீுகண்டும் 

பதளிதயன். பதளிந்தவடரப் தபாற்றி தடன் என்ன பசய்குவதன?    

(பாயப்புலி) 46). 
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ஒரு பசால்  மீண்டும் மீண்டும்  பயில்வதாலும் நயம் ஏற்பட 
வாய்ப்புண்டு. 

 

“பபாய் உலகும் பபாய்உறவும் பபாய்உடலும் பபாய்எனதவ 

பமய்டயநிடன பமய்எனதவ பமய்யுடதன காண்தபனா.”  (காண்.6) 

 

    இடறவடனப் பற்றிப் தபசுவதற்கு ஒரு பசால்தல தபாதும்.  அச் 
பசால்லுள் அடனத்தும் அடங்கும் எனக் கூறுகின்றார் தாயுமானவர்.  

       இதடன “பமாழி” என்ற பசால்டல அடுக்கிக் காண்பித்துப் 
பாடலின் நயத்டத மிகுவிக்கின்றர். 

      இப் பாடடலப் பபாதுநிடலயில் ஒருவன் படித்தால் தமிழ் 
பமாழியின் பபருடமயிடனதய உணர்த்துவதாகத் ததான்றும்.  இங்தக 
தமிழ் பதய்வநிடல பபறுகின்றது. 
 

 

ஒருபமாழிதய பலபமாழிக்கும் இடம்பகாடுக்கும் அந்த 

   ஒருபமாழிதய மலம் ஒழிக்கும் ஒழிக்கும் என பமாழிந்த 

குருபமாழிதய மடலஇலக்கு.  மற்டறபமாழி பயல்லாம் 

   தகாடு இன்றி வட்டுஆடல் பகாள்து ஒக்கும் கண்டாய் 

கருபமாழி இங்கு எனக்ககு இல்டல பமாழிக்குபமாழி ருசிக்கக் 

   கரும்புஅடனய பசால்பகாடு உடனக் காட்டவும் கண்டடன.தமல் 

தருபமாழி இங்கு உனக்கு இல்டல  உன்டனவிட்டு நீங்காத் 

   தற்பரமாய் ஆனந்தப் பபாற்பபாதுவாய் நில்தல.          (நிடனவு ஒன்று2.) 



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

88 
 

“எண்ணு வண்ணம்” 

 

      எண்கடள டவத்துப் பாடடல நயம்பட அடமக்கும் முடறயும் 
அதிலும் பபாருள் ஆழம் காணும் நிடலயும் உண்டு. 

       ஒன்றுமுதல் ஒன்பது வடர எண்கடள அடமத்து, சிறந்த 
கருத்துள்ள பாடல் ஒன்டற நமக்குத் தருகிறார் தாயுமானவர். 

    எனக்கு எந்தவித் ஆற்றலும் இல்டல.  நான் சிறிதயன்.  நான் 
ஒருவன்.  இந்த ஒருவனுக்கு நீ டவத்துள்ளடவ இருவிடனகள்.  
முக்குணங்கள், நான்கு கரணங்கள், ஐந்து புலன்கள், ஆறு படககள், 
எட்டு மதங்கள்,  என்பன. 

       நதயா ஒன்பது வடிவங்களில் வருகின்றாய் -  என நடகச் 
சுடவயாகப் தபசுவது தபான்று எண்கடள  அடமத்துப் பாடல் 
சுடவடயக் கூட்டுகின்றார் தாயுமானவர். 

 

கருடணபமாழி சிறிது இல்தலன் ஈதல் இல்தலன், 
   கண்ணரீ்கம் படலஎன்தன் கருத்துக்கு ஏற்க 

ஒருபபாழுதும் பபற்று அறிதயன்,  என்டன ஆளும் 

   ஒருவா! உன் அடிடமநான் ஒருத்த னுக்தகா 

இருவிடனயும் முக்குணமும் கரணம் நான்கும் 

   இடர்பசயும் ஐம் புலனும் கா மாதி ஆறும் 

வரவரவும் ஏடழக்கு ஓர் எட்டது ஆன 

   மதத்பதாடும்வந்து எதிர்த்தநவ வடிவம் அன்தற.  (பன்மாடல 2) 
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• ஏழு என்ற எண் ஏடழ என்பதிலும், 
•  ஒன்பது என்ற எண் நவ வடிவம் எனவும் வருகின்றன. 
•   இருவிடன தீவிடன, நல்விடன.  
•  முக்குணம் – அடமதி, ஆட்சி, அழுதல் ( சாத்துவம், தாமதம், 

ராட்சசம்)   அல்லது ஆணவம், கன்மம், மாடய.  
• கரணம்  நான்கு -  நாட்டம், மனம், எழுச்சி, இறுப்பு. ா்் 
•  ஐம்புலம் – சுடவ, ஒளி, ஊறு, ஓடச, நாற்றம்,  
• காமாதி ஆறு – பசருக்கு, சினம், சிறுடம, இவறல், மாண்பிறந்த 

மானம், மாணாஉவடக.  
•   மதம் எட்டு – குலம், உருவம், இளடம, கல்வி, பசல்வம், 

தற்பபருடம, உதவி, இயல்பு, 
•  நவ வடிவம் – அத்தன், அன்டன, ஓடச, எழுத்து.  அருதளான், 

ஆசான், அரி, அரன்,அயன் 
 

என இந்த எண்ணகள் விளக்கம் பபறுகின்றன.  இவ்வாறு எண்களில் 
பயிற்சியால் அடமயும் அழகு “எண்ணு வண்ணம்” என்படும் .  இதுவும் 
இலக்கிய நயம் பயக்கின்றது. 

 

ஒலிக்குறிப்புச் பசாற்கள் 

     ஒலிக்குறிப்புச் பசாற்கடள அங்கங்தக பபய்தும் நயம் 
மிகுவிக்கின்றார் தாயுமானவர். 

• பமாகுபமா பகன வரு வழிநீர்(பபாருலள்.4) 
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• ஒன்டற பமணபமணன்று அகம் தவறதாம் வித்டத 
(ஆனந்தமான.3) 

•  தமிதி பமன்று வரவும் (வண்ணம்)  என்பனவும், 
•  பவடுக்பக்றடசத் பதடுத்தால்ல் (சுகவாரி.5) 
•  அம்மம்ம (தததசா.4, 10) 

 என்பனவும் இத்தடகயனவாகும். 

 

அடுக்குத் பதாடர் பயிற்சியும் 

     அடுக்குத் பதாடர் பயிற்சியும் இனிடம தரும் வண்ணம் 
அங்கங்தக பபாருந்தி வருகின்றன. 

 

• உய்ந்ததன் உய்ந்ததன் (வம்பதன.1) 
•  இருக்கிதலன் இருக்கிதலன் (வம்பதன.2) 
•  என் பசய்தவ என்பசய்தவன் (எனக்பகன்.22) என விடன 

முற்றுக்களும். 
•  ஈட்டியடீ்டி (சிவன்.பசயல்.2) 
•  இடடந்து இடடந்து (சிவன்.3) 
•  எழுந்து எழுந்து (சிவன்.3)  
•  உடடந்து உடடந்து (சிவன் 3) தபால் எச்சங்களும். 
•  பமௌன பமௌனம் (பபான்டன.42) 
•  பமௌனம் பமௌனம் (பாயப்.24) 
•  அபயம் அபயம் (பாயப்.44) என்பன தபால் பபயர்களும். 
•  ஐயமல்டல ஐயமில்டல (பரா.315) 
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 எனத் பதாடரும் அடுக்கி நயம் காண்கின்றார் தாயுமானவர். 

முரணுடடய பசாற்கள் 

    முரணுடடய பசாற்கடளப் பயன்பகாள்ளும் தபாதும் நயம் 
கிடடக்கின்றது. 

      இன்று, சமுதாயத்தில் இல்பாகதவ முரணில் – மாற்றத்தில் 
இன்பத்டதக் காண்படதப் பார்க்கின்தறாம். 

    ஆடவர், பபண்டிர் தபான்று முடி வளர்த்துக் பகாள்வதும்.  
பபண்டிர், ஆடவர்தபால் ஆடட அணிவடதயும் காணும்தபாது, 
குற்றிதயா, மகதனா இத் ததான்றுகின்ற உரு” எனச் பசால்லதிகாரத்தில் 
படித்த இலக்கணம் நம் நிடனவுக்கு வருகின்றது. 

       “ஆதணா பபண்தணா இத்ததான்றுகின்றவர்” என்று சில 
தவடலகளில் தகட்கத் ததான்றுகின்றது. 

       மன அடமப்பில் ஏற்பட்ட முரதண இதற்குக் காரணம்.  
தாயுமானவர் பாடல்களில் இந்த முரண் அணி அல்லது அழகு மட்டும் 
ஏற்தாழ 200 இடங்களில் காணப்படுகின்றது. 

    தாயுமானவர்  ஆட்சியில் இருவடக பயிற்சிக்கு இடம் உண்டு.  
எதிர்மடறத் பதாடரும் உடன்பாட்டுத் பதாடரும் பதாடர்ந்து வந்து 
பின்னடத முன்னது சிறப்பிக்கும் நிடல ஒன்று.  இதடனதய சில 
பகுப்பாகத் தரினும் இழுக்கன்று.  முதற்பகுப்பு    --------- 

• தூங்காமல் தூங்கி (டபங்.30,காண்.10) 
• புல்லாமல் புல்லி (எந்.அருள்16) 
• பராமல் பார்த்து (எந்.நிற்கு.25) 
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• தூண்டாமல் தூண்டி (எந்.நிற்கு.27) 
• தநாக்காமல் தநாக்கி (காண் 26) 
• தசராமல் தசர்ந்து (ஆகாததா.17) என வருவன. 

இடவ பருப்பபாருணிடலயில் புலனுணர்க்கு அப்பாற்பட்டு 
நுண்ணுணர்வு நிடலயில் அறிதடல உணர்த்துகின்றன. 

இன்தனார் பகுப்பு 

1. கல்லாத அறிவு (தததசா.9) 
2. அறியா அறிவு (எந்.அறிஞ2) 
3. அறிதவாடு அறியாடம அற்ற அறிவு (எந்.நிற்கு2) 
4. வடிவில்லாவடிவு (ஆரணம்.10) 
5. வாரா வரவு (டபங்.51) 
6.  காணாத காட்சி (டபங்.16) என்பன தபான்றன. 
7. பபாய்பயன்ற பமய்யர் (பரா.379) 
8. அரு வுருவம் (எந்.பபாருள்.10) 
9. கண்டும் காதணன் (எந்.அன்பு9) 

என்பனவற்டறயும் இதன்கண் அடக்கலாம். இடவ அறிநதவற்டற 
விளக்கவியலாத நிடலயிடன அடிப்படடயாகக் பகாண்டனதவா எனத் 
ததான்றுகின்றது. 

• திடரயில்லக் கடல் (பன்மா.9) 
• திடரயில்லா நீர் (ஆச.13) 
• திடரயற்ற நீாா் (எந்.அறிஞ.11) 
• பவப்பிலா..விளக்கு (ஆரணம்.4) 
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என்பன இயற்டகடய அதன் தன்டமகளிலிருந்து இயல்புகளிலிருந்து 
மாற்றிச் சுட்டி தவறுபடுத்தும் நிடலயில் வருவன. 

• பசால்லாடா வூமர் (பரா.76) 
• பசால்லறியாவூமர் (எந்.ஆனந்த.4) 
• வாபயன்றும தபசா மவுனி (பரா.181) 
• தபசாத தமான நிடல (பரா.284) 

 என்பனவற்றில் வரும் எதிர்மடற பதாடரும் பசால்டலச் சிறப்பிக்க 
வருவனவாம்.  பசால்லழகில் ஒருவடகப் பபாருள் ஆழத்ததாடு 
அடமந்தடவ இந்த முதல் வடக. 

     இரண்டாவது வடக 

• பபாய்ப்பணி – பமய்ப் பணி, 
• புன்மலம் – நின்மலம், 
•  மண்ணகம் – விண்ணகம், 
•  ஆதி யந்தம் 
•  தீபதனவும் – நன்பறனவும், 
•  இன்பமும் – துன்பமும், 
•  தன்டன உன்டன, 
•  நன்பநஞ்சம்  -வன்பநஞ்சம் தபான்றடவ. 

     இடறவன் இல்லாத பபாருதள இல்டல.  அததாடு படகப் 
பபாருள்களிலும் இருக்கின்றான். 

1. தசாதியதன துன்னிருதள ஆதியதன 
2. அந்தம் நடு ஆகி அல்லாதன, 
3. “இன்பமும் துன்பமும் அல்லாதன உள்ளாதன, 
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4. யாடவயுமாய் அல்லடவயுமாய்” 
 

தபான்ற மணிவாசகர் வாக்கும் நிடனக்கத்தக்கது.  ஒதர பாடலில் 
மிகுதியான விடத்தும் முரண அடக்கிப் தபசுகின்றார் தாயுமானவர். 

 

 

 

சுத்தமும் அசுத்தமும்;  துக்கசுக தபதமும்; 
   பதாந்தமுடன் நிர்த்பதாந்தமும்; 
ஸ்தூலபமாடு சூட்சமமும்; ஆடசயும் நிராடசயும்; 
   பசால்லும்ஒரு பசால்லின் முடிவும்; 
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பபத்தபமாடு முக்தியும்; பாவபமாடுஅபாவமும்; 
   தபதபமாடு தபதநிடலயும்; 
பபருடமபயாடு சிறுடமயும்; அருடமயுடன் எளிடமயும்; 
   பபண்ணினுடன் ஆணும்; மற்றும் 

 

நித்தமும் அநித்தமும்; அஞ்சனநி ரஞ்சனமும்; 
   நிஷ்களமும் நிகழ்சகளமும்; 
நீதியும் அநீதியும்; ஆதிதயாடு அநாதியும்; 
   நிர்விெய விெயவடிவும்; 

 

அத்தடனயும் நீஅலதுஎள் அத்தடனயும் இல்டலஎனின், 
   யாங்கள் உடன அன்றி உண்தடா? 

அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கபவாரு நிடறவாகி 
   ஆனந்த மானபரதம.                                   (ஆனந்த மானபரம்.5) 

 

• ஸ்தூலம் – பருடம. 
• சூட்சுமம் – நண்டம, 
• பபத்தம் – கட்டு. 
•  முத்தி – ஒட்டு. 
•  பாவம் – உள்ளல். 
•  அபாயம் – உள்ளாடம. 
•  அஞ்சம் – குற்றம். 
•  நிரஞ்சனம் – குற்றமின்டம. 
•  சகளம் – நிர்வியம், காணப்படாதடவ. 
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•  விடயவடிவம் – காணப்படுபடவ. 

இவ்வாறு பாடல் முழுவதும் முரணாகு நிடலயில் தவறு சில 
பாடல்களும் வருகின்றன.  

• சின்மயா.8. 
•  ஆனந்த.2 
•  எங்கு.1 
•  ஆகார.6, 13 
•  எனக்பகன்.23 
•  மண்டலம் 6. 
• பாயப்புலி. 32. 
•  உடல்.47. 
•  பபாருள்.4 

இத்தகு முரணுக்கு நூலிறுதியல் வரும் வண்ணமும் மிகுதியாக இடம் 
அளிக்கின்றது. 

• முன்பின்பனாடு கீழ்தமல் நடுப்பக்கம் (எங்கு.11) பமய்தபாலிருந்து 
பபாய்யாம் சடக்டக (சச்சி.2) 

•  நீண்ட பநடுடம அவலக் குறுக்கு (ஆகார.13)  
• தடனமறந்து உடன மறவா (தன்டன.2)  
• குற்றம் குடற குணம் தமலிட (பரா.303)  
• அறியாடம ஈபதன்றறிவித்த (பரா.372)  
• கவடல பதாடலத்துத் பதாடலயா இன்பம் (டபங்.31) 
•  இன்படணந்தார்…வாழ்விழந்ததன் (டபங். 32)  
• நான்கருதின் வர நாடார்…தாதன அடணவர் (டபங்.33)  
• பச்டச நிறமாய்ச் சிவந்தபாகம் (எந்.ஆனந்த.6)  
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• ஆடடலக் காட்டி…ஆடல் ஒழித்து  (எந்.நிற்க.22)  
• முன் நிடனக்கப் பின்மறக்கும் மூடவிருள் (பல.11)  
• மவுனியாய்த் ததான்றி…பசால்லாத வார்த்டதடயச் பசான்னால் 

(ஆனந்த.1)  
• பற்றிய பற்றற..பற்றச் பசான்னால் (ஆனந்தக்.3)  
• தபசாத காரியம் தபசினான் (ஆனந்த.3)  
• சிந்டத பிறந்தது மங்தக..சிந்டத இறந்து பதளிந்ததும் அங்தக 

(ஆனந்தக்.20)  

தபான்ற முரண்பதாடர்கள் எண்ணிஎண்ணி இன்புறத் தக்கனவாகும். 

    முரண்பதாடர் அடமப்பு தபான்தற பிற வடகத் பதாடர் 
அடமப்புகளும் நயம் பபாருந்த வருவதுண்டு. 

• ஒளிகண்டு ஒளிகின்ற இருள் ( எங்கும். 1) 
• அறிந்தநீ அறிடவ அறிவிலி அறிகதலன் (ஆடச. 32) 
•  பாராடசயற்றிடறடயப் பற்றற நான் பற்றி நின்ற (டபங்.39) 
•  காலால் வழிதடவும் காலத்தத கண்முடளத்தால் தபாதல 

(பலவடக.20) 
•  டகத்தல நகப்படட விரித்த புலி சிங்கபமாடு கரடி (சச்கி.6) 

தபான்றன.  
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8.தாயுமானவரின் இலக்கிய மரபுகள். 
     தாயுமானவர் பாடல்கள் முழுவதும் இலக்கிய மரபுகடள 
பின்பற்றப்படுகின்றன என்றால் அது மிடகயாகாது. 
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    உலக உயிர்கள் அடனத்துக்கும மூலமாக – தடலவனாக -  
நாயகனாக இடறவன் அல்லது சுத்தபவளி, பவட்டபவளி, இடறநிடல, 
இயற்டக இறந்த ஆற்றல் அடமகின்றது என்பது பபாதுக் கருத்தாகும். 

   ஒரு குடும்பம், அக்குடும்பத்தில் 18 குழடந்டதகள்.  அக்குழந்டதகள் 
அடனத்திற்கும் பபற்தறாரின் அன்பு, முழுநிடலயில் தரப்படுகின்றதத 
தவிரப் பகிர்ந்து 18 பங்காக டவத்து அன்பு பசலுத்தப் படுவதில்டல. 

     ஆயினும் பபாருள் அவ்வாதற பகிர்ந்து பகாடுக்கப்படுகின்றது.   
உயிர்கள் அடனத்தினிடமும் இடறவன் ஒதர விதமான அன்டப  
முழுநிடல அன்டபச் பசலுத்துகின்றான். 

     அந்த அன்பிலும் சிறந்த அன்பு – உயிர் இரண்டறக் கலக்கின்ற 
அன்பு, காதலன் காதலியர் அன்தப. சிற்றின்பத்தில் வழிப் தபரின்பத்டத 
உணர்த்துவது பபாதுவான இயல்பு. 

     சிற்றின்பம் புரிந்த இடறயடியார் பபரும்பான்டம தயாரும், 
தம்டம நாயகியராக்கிக் பகாண்டு, இடறவடன நாயகனாகக் கருதி 
நாடும் நில உருவாகியது தபாலும்!  இத் தமிழ்மரபு வழியில்தான் நம் 
தாயுமானவரும் பயணிப்படதப் பார்க்கின்தறாம். 

    சிற்றின்பத்தின் வழிப் தபரின்பத்டத உணர்த்துவதற்கும் வித்திட்ட 
முதல் இலக்கியம் சிலப்பதிகாரதம.  சிலப்பதிகாரத்தில் “குன்றக் 
குரடவ”,  சிற்றின்ப வழிப் தபரின்பம் உணர்த்தும் பகுதி. 

      தாயுமானவர் தன்டனதய தடலவியாக்கிக் கிளிடயக் காட்டித் 
தூதனுப்பும் காட்சி – தபசும் தபச்சு நம் பநஞ்டச உருக்குகின்றது.  
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    இடறத்தடலவடனக் பகாண்டடமயும் இந் நாயகன் நாயகி 
“பாவம்” தூதிலக்கிய மரடபக் காட்டுகின்றனது. 

     கிளிடயத் தூதனுப்பின்றாள் தாயுமானவர் தடலவி.  இக் கிளிக்கு, 
சுகம் என்ற பபயருண்டு.  அது சுகத்டதத் தருவதனால் தபாலும்! 

அகதமவும் அண்ணலுக்கு என் அல்லல் எல்லாம் பசால்லிச் 

சுகம் ஆன நீதபாய்ச் சுகங்பகாடுவா டபங்கிளிதய. (டபங்கிளிதய 2.) 

 

ஆவிக்குள் ஆவிஎனும் அற்புதனார் சிற்சுகந்தான் 

பாவிக்கும் கிட்டுதமா பசால்லாய்நீ டபங்கிளிதய. (டபங்கிளிதய 3). 

 

ஆரும் அறி யாமல் எடன அந்தரங்க மாகவந்து 

தசரும்படி இடறக்குச் பசப்பிவா டபங்கிளிதய.  (டபங்கிளிதய 4) 

     ஏற்கனதவ  இடறதயாடு இடணந்து இடடயறா இன்பத்டதப் 
பபற்றிருக்கின்றார் மாணிக்கவாசகர் தபான்று தாயுமானவர் ,  

கண்ணுள்மணி தபால்இன்பம் காட்டி எடனப்பிரிந்த 

திண்ணியரும் இன்னம்வந்து தசர்வாதரா டபங்கிளிதய. (டபங்கிளிதய 2.). 

இடறவன் விடரவில் வந்து அடடதடல விரும்பிய நிடல 

நீர்க்குமிழி தபான்ற உடல் நிற்டகயிதல சாசுவதம் 

தசர்க்கஅறி யாமல் திடகப்தபதனா டபங்கிளிதய. (டபங்கிளிதய 34) 

என்பதில் பதரிகின்றது.  இங்கும், இந்த உடல்இருக்கும் தபாதத உருவ 
சித்திதயா. அருவ சித்திதயா, அருவருவச் சித்திதயா அடடதல் 
தவண்டும் என்ற எண்ணத்டதத் தாயுமானவர் பவளியிடுகின்றார். 
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பச்டசகண்ட நாட்டில் பறக்கும்உடனப் தபால் பறந்ததன் 

இச்டசஎல்லாம் அண்ணற்கு இயம்பிவா டபங்கிளிதய. (டபங்கிளிதய 37.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.தாயுமானவரின் பழபமாழிகள் 
     பழம ொழிகள் ஒரு சமுதாயத்திலே நீண்ட காேமாகப் புழக்கத்தில் 

இருந்து வரும் அனுபவக் குறிப்புகள் ஆகும். 
 

                 பழமமாழிகள் அச் சமுதாயத்தினரின் அனுபவ 

முதிர்ச்சியயயும், அறிவுக் கூர்யமயயயும் எடுத்து விளக்குவதாக 

அயமகின்றன.  
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          இயவ நாட்டுப்புறவியேின் ஒரு கூறாகவும் அயமகின்றன. 
எடுத்துக்மகாண்ட மபாருயளச் சுருக்கமாகவும் மதளிவுடனும் 

சுயவயுடனும் பழமமாழிகள் விளங்கயவக்கின்றன.  

       சூழயமவுக்கு ஏற்றமாதிரி பழமமாழிகயள எடுத்தாண்டால் அந்த சூழல் 
அயமயவ அல்ேது மபாருயள விளங்க அல்ேது விளக்க அயவ உதவும்.   

   உலகில்   வழங்குகின்ற பல பழபமாழிகடளயும் இடணத்துக் 
கருத்டத விளக்குவது தாயுமானவரின் மற்பறாரு சிறப்பான 
பண்பாகும். 

    

 

      தாயுமானவர் தம் பாடல்களில் பல பழபமாழிகடளக் 
டகயாண்டு, அவற்றின்மூலம் கருத்துக்கடளத் பதளிவுபடுத்துகின்றார். 

       உலகில் வழங்குகின்ற பல பழபமாழிகடளயும் இடணத்துக் 
கருத்டத விளக்குவது தாயுமானவரின் மற்பறாரு பண்பாகும். 

பழபமாழி –உவடமயால் விளக்கும் மாண்பு 

      உவடமடயயும் பழபமாழிடயயும் இடணத்து,  அதாவது 
பழபமாழிடயதய உவடமயாகக் டகயாண்டு கருத்துக்கடளத்பதளிவு 
படுத்தும் வன்டம உடடயவர் தாயுமானவர். 

• குரங்குக்டகப் பூமாடல 
•  பாம்பின் வாயில் ததடர 
•  யாடனவாய்க் கரும்பு 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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என்பன நாம் நாள்ததாறும் தகட்டும் பயன்படுத்தியும் இருக்கின்தறாம். 

குரங்குக்டகப் பூமாடல 

    பழபமாழிகளுள் உவடம நிடலக்களத்தில் ததான்றியடவ.   
மனமாகிய மாடயயுள் அகப்பட்டு அதன் வழிச் பசன்றால் இடறவனின் 
ஈடும் எடுப்புமற்ற இடணயடிகடள தசரவியலாதுதான்,  

 

        மனமாகிய மாடயயுள் அகப்பட்டு அதன் வழிச் பசன்றால் 
இடறவனின் ஈடும் எடுப்பும் அற்ற இடணயடிகடளக் தசர  

 

“மனமான வானரக்டகம் மாடல யாக்காமல் 

ஏடனயான் அடிகள் அடி எய்து நாள் எந்நாதளா? 

மனத்தின் மாடயடயக் கண்டு, நாதன உன்டன நடத்த வல்தலன் 
எனக் கூறுகின்றது புத்தி.  

பாம்பின் வாய்த்ததடர 

      மனத்டத காட்டிலும் அடமதியும் ஆற்றலும் உடடயவன்  யான் 
என பநஞ்சிடம் கூறுகின்றது.  அதில் பநஞ்சம் ஏமாந்து விட்டாலும் 
இடற அடிடய அடடய முடியாது தாதன. 

“புத்திஎனும் துத்திப் பபாறியரவின் வாய்த்ததடர 

ஒத்தவிடாது எந்டதயருள் ஓங்கு நாள் எந்நாதளா? 
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    இங்கு இடவ இடவயால் இன்னது ஆகாது.  அவனருளால் மட்டும் 
அடவஇயலும் என்ற வண்ணமும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. 

யாடனவாய்க் கரும்பு 

      ஆணவமிருக்கின்றதத, அது பசயல்பட முடனந்து. 
துணிந்பதழுந்து, ஆங்காரமாகிய என்டனச் தசர்.  இடறவனிடம் 
இடணந்து விடலாம் எனச் சூழ்ச்சி பசய்கின்றது. 

“ஆங்காரம் என்னும் மதயாடனயின் வாய்க் கரும்பாய் 

ஏங்காமல் எந்டதஅருள் எய்துநாள் எந்நாதளா? 

இவ்வாறு மனத்தின் பல்நிடலகள் பழபமாழி –உவடமயால் விளக்கம் 
பபறும்தபாது புதுடம பயக்கின்றன. 

 

வடீ்டுக்கடங்கா மடனவி 

    மனம் என்பது ஒன்று நமக்கு இருப்பதாகதவ பதரியவில்டல.  பல 
இடங்களில் சூழிநிடலக்குத் தக்க நாம் தபசம்தபாது நம் மனத்டதத் 
தனிதய கழற்றி டவத்துவிட்டுத் தான் தபசுகின்தறாம். 

        “மன்” நிடலதபறு எனப்பபாருள்படும்.  மன்னுதல் உடடயது 
தான் மனம், மனத்டத உடடயவதன மனிதன், மனமில்லாதவன் 
மனிதப் பண்புகளுகளுடடயவன் ஆகான்”. 

        இத்தடகய மனம் எங்கிருக்கின்றது என்பதத நமக்குத் 
பதரியவில்டல.   
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      அது நம்டமப் படுத்துகின்ற பாட்டிடனச் பசால்லில் வடித்துக் 
காட்ட இயலாது.  

       பசான்னபசால் தகளாத பிள்டளதபால் துள்ளுகின்ற மனத்டதத் 
தாய் பதாட்டிலில் படுக்க டவத்து ஆட்டி, பின்பு உணர்வு வரக் 
கிள்ளுகின்றாளாம். 

       அததாடு எழுநிடலகளில் விழிப்தபாடு இருக்கின்ற மனம் 
தடலபகாழுத்துத் திரிகின்றது. 

         நனவு கனவு, உறக்கம், தபருறக்கம், உயிர்ப்படக்கம், 
கட்புலனாம் புள்ளி (விந்து), பசவிப்புலனாம் ஓடச ஆகிய ஏழு 
நிடலடயங்களிலும் தடல சுற்றி ஆடுகின்றது. 

       “புருெனுக்கு அஅடங்காப் பபண்டாட்டி” தபாலத் தாதன 
விரும்பம்தபால் புறம் தபாந்து பசயல்படுகின்றது. 

        இத்தடகய மனம். காணாத  தகளாவற்டற எல்லாம் 
கண்டதாகக், தகட்டதாகக் கபட நாடகம் ஆடுகின்றது. 

         இத்தகு நிடலயுடடய மனத்டத அடக்க இயலவில்டல.    
நீதான் அடக்கல் தவண்டும் என்பது தவண்டுதகாள். 
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    பசான்னபசால் தகளாத பிள்டளதபால்,  துள்ளுகின்ற மனத்டதத் 
தாய் பதாட்டிலில் படுக்கடவத்து ஆட்டி, பின்பு உணர்வு 

வரக் கிள்ளுகின்றாளாம்.  

     அததாடு எழுநிடலகளில் விழிப்தபாடு இருக்கினற மனம் 
தடலபகாழுத்துா் திரிகின்றது. 

      நனவு, கனவு, உறக்கம், தபருறக்கம், உயிர்ப்படக்கம், நட்புலனாம் 
புள்ளி (விந்து), பசவிப்புலனாம் ஓடச ஆகிய ஏழு நிடலயங்களிலும் 
மடலசுற்றி ஆடுகின்றது. 

       “புருெனுக்குகு அடங்காப் பபண்டாட்டி தபாலத் தாதன 
விரும்பம் தபால்புறம் தபாந்து பசயல் படுகின்றது.  

    இத்தடகய மனம், காணாத  தகளாதவற்டற எல்லாம் கண்டதாக் 
தகட்டதாகக் கபட நாடகம் ஆடுகின்றது.  

      இத்தகு நிடல உடடய மனத்டத அடக்க இயலவில்டல.  நீ 
தாதன அடக்கல் தவண்டும் என்பது தவண்டுதகாள். 
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     இங்கு பிள்டளடயத் பதாட்டிலிட்டுத் பதாடடயிடனக் கிள்ளல், 
“விட்டுக்கு அடங்கா மடனவி”, தபான்ற பழபமாழிகடள பயன்படுத்தி 
விளக்குகின்றார். 

       இங்கு பிள்டளத் பதாட்டிலிட்டுத் பதாடடயிடனக் கிள்ளல் – 
“வடீ்டுக்கடங்கா மடனவி” தபான்ற பழபமாழிகடள பயன்படுத்தி 
விளக்குகின்றார் தாயுமானவர். 

“பசால்லான தில் சற்றும் வாராத பிள்டளடயத் 

    பதாட்டில் டவத்து ஆட்டிஆட்டித் 

பதாடடயிடனக் கிள்ளல்தபால்  சங்கற்பம் ஒன்றில் 

    பதாடுக்கும்.  பதாடுத்து அழிக்கும்ஃ 

 

பபால்லாத வாதடன எனும்சப்த பூமியிடட 

    தபாந்துதடல சுற்றியாடும். 
புருெனில் அடங்காத பூடவதபால் தாதன 

    புறம்தபாந்து சஞ்சரிக்கும். 

 

கல்தலாடு இரும்புக்கு மிகவன்டம காட்டிடும் 

    காணாது தகட்ட எல்லாம் 

கண்டதாக காட்டிதய அணுவாச் சுருக்கிடும். 
    கபட நாடக ஜாலதமா? 

 

எல்லாமும் வலது இந்த மனமாடய ஏடழயாம் 

    என்னால் அடக்க வசதமா? 
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இகபரம் இரண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிராகி 
    எங்குநிடற கின்றபபாருதள.(எங்குநிடற கின்றபபாருள்4.) 

 

 

முடவன் பகாம்புத் ததடன இச்சித்தபடி 

     தன்டனதய தாழ்த்திக் பகாளுதல் தாயமானவரின் பண்புகளுள் 
ஒன்று.  ஆண்டான்  அடிடமதபால் அடக்கம் உடடயவராகதவ 
தன்டனப் பாடல்களில் சுட்டுகின்றார். 

        பாவியாகிய தான் இந்த உடலிலிருந்து உய்வு பபற்று 
அத்துவிதத்தில் வாஞ்டச பகாண்டடம, முடவன் பகாம்புத் ததடன 
இச்சித்தபடி அடமந்தது எனக் காடடுகின்றார். 

“ஆக்டகஎனும் இடிகடரடய பமய்என்ன பாவிநான் 

    அத்துவித் வாஞ்டச ஆதல் 

அரியபகாம் பிற்தறடன முடவனிச் சித்தபடி. (சின்.2) 
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• “வல்லான் வகுத்ததத வாய்க்கால் எனும்பபரு வழக்கு” என 
இடறவடன வகுத்த விதிடயயும் (சுக.3), 

•  “பபால்லாத தசபயனில் தாய் தள்ள லிததமா” என இடறவன் 
விலகிவிடலாகாது என்டதயும் (சுக.3), 

•  “தடகத்தலம் விளங்குபமாரு பநல்லியங்கனி” என்னும் 
பழபமாழியிடனயும் 

•  தவதாகமப் புருொர்த்தமும் (சச்சி.7), 
•  “உள்ளங்டகயில் பநல்லிக்கனி பயனவிண் ணவர் காட்சியும்” 

(ஆகார.8),  
• “காயாத மரமீது கல்தலற பசல்லுதமா?” என விடனத் துன்பமும் 

(சச்கி.8)  
• “இடுக்குவார் டகப்பிள்டள, எனத் தன்னிடலயும் (பன்மாடல.6) 
•  “கன்று மனத்துடன் ஆட தடழ தின்னல்” எனத் தான்பபற்ற 

கல்வி தகள்விக்கு இடடதய உள்ள குழப்பமும் 

  

பழபமாழிகளால் விளக்கப்படுகின்றன. 

 

 

இரு பழபமாழிகளும் பல பழபமாழிகளும். 

    இயலாத காரியத்டதச் பசய்து விடுதவாம் என மார்த்தட்டுவாடர 
இருபழபமாழி இடணத்து விளக்குகின்றார். 
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“கல்லிற் பசிய நாரூரித்துக் கடுகில் பபரிய கடடல அடடக்கும் 

    அல்லிற்றகரிய அந்தகனார்..  …   (பசால்லற.1) 

• வடீுதபறு பபறக் கருதுபவனுக்கு பவளி உலகக் காட்சி “எட்டுக் 
கடங்காச் பசாப்பனம்” ஆனடமயும் (பசால்லற.10) 

•   தபாதத்தால் அவத்டதத் ததடல் “நீதியா விளக்பகடுத்து 
இருள் ததடவும் சிக்காடம” எனவும் (ஆடச.17)  

•  சிவாகமங்களில் கூறப்படும் பபாருடள எண்ணல் இயலாது, 
“பபாருதிடரக் கடலுள் மணல் எண்ணலாம்” எனவும் 
(ஆடச.18)  

• தமானமுடற உணர்ந்தார் யாதும் முயலாடம “நிடற 
குடந்தான் நீர்தகாள்ளுதமா” (உடல்.17) எனவும்,  

• இடறடய விட்டுப் பிறடர கருத்தில் பகாள்ளும் தபதடம 
“பூவிற்கும் வான்கடரயில் புல்விற்தபார்” நிடல (திடமுற.5) 
எனவும், 

•  உடலுள்ள உயிடர டவத்தடம காற்டற பிடித்து மட் கரகத் 
தடட்தபடி (பபரிய.1) எனவும்,  

• இடற உணர்த்திய அறிடவ, பசால்லால் எடுத்து பமாழி 
நிடனத்தல், “துரும்பு பற்றிக் கடல்கடக்கும் துணிவு” எனவும் 
(கல்லா.1)  

• அருள்சித்தி இன்றி நாம் இன்டம, “விா்த்தின்றி யாதும் 
விடளவது உண்தடா” (பரா.73) எனவும்,  

• இடறஅருள் நாட்மின்றிப் தபசடலக் தகட்டடததய பசால்லம் 
கிளி, (பரா.189) 

• இடறயின்றித் தான் நிடனவு பநஞ்சம் எவரும் இன்டமடயத் 
“தாயின்றிச் சூலுமண்தடா” (பரா.210) எனவும்,  
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• மாடயதயடர எத்துடண அறிவுறுத்தினாலும் பயனின் 
பறன்பது “டவத்த கவரலம்பின் மண்தபாகுமா (பரா.294) 
எனவும், 

•  வாய்தபசி இன்பமில்டல என்படத “வாயால் கிணறு 
பகட்டவாறு (பரா.350) எனவும் 

•   அறிவில் வந்த இருள், அந்தகனுக்கு எங்கும் இருள் 
(எந்.தத்.16) எனவும், 

•  புறக்கருவி முதலிய முற்றும் பகடுதல், “தபான வழி 
புல்முடறப்பது” (எந்.தத்.15) எனவும், 

•  இடறயன்பர் பபாய்டமயாய பசாற்கண்டால ஓடல் 
“கற்கண்டால் ஓடுகின்ற காக்டக”  (எந்.அன்.5) எனவும், 

•  கர்மங்கள் இடறக் கருடணக்கு முன் நில்லா என்பது 
“காகமானது தகாடிகூடி நின்றாலும் ஒரு கல்லின் முன் எதிர் 
நிற்குதமா”  (எங்கு.6) எனவும் 

•  விழலுக்க இடறந்த நீர் என்பது 
“பமல்லியலார் தமாக விழற்கிடடப்தப டனயாநின் 

          எல்டலயிலா னந்தநல மிச்சித்த லாகாததா    (ஆகாததா) 

 

பபற்றவர்க்குத் தாதன பிள்டள வருத்தம் என்பது, 

 

    “பபற்றவட்தக பதரியுமந்த வருத்தம் பிள்டள 

     பபறாப்தபடத அறிவாதளா தபரா னந்தம் (பபற்றவட்1) 
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   இந்நிடலகள் தாயமானவர் பயன்பகாண்ட பல பழபமாழிகடளக் 
காட்டுகின்றன.  

சில வழக்குகடளயும் எடுத்தாளுதல் 

     பழபமாழிகதளாடு பதாடர்புற்ற நிடலயில் சில வழக்குகடளயும் 
எடுத்தாள்கிறார்.  

• “இன்டறக்கு இருந்தாடர நாடளக்கு இருப்பபரன் பறண்ணதவா 
திடமில்டலதய (எங்கும்.6)  

•  “உண்டவர்ககு அன்றி உட்பசிதயாயுதமா?” (பபான்டன.70) 
•  “ஆயிரஞ் பசான்னாலும்அறியாத (பரா.302)  
•  “ஒருடரயாய் வாய்க்கும் உண்டமக்கு ஓரனந்த நூல் தகாடிப் 

தபருடர யாற் தபசல்” (பரா.304)  
•  “ தாயிருந்தும் பிள்டள தளர்தல்” (பரா.349)  
•  “கடலில் வாழ் துரும்பு” (எந்.தத்.14) 
•   “டகவிளக்கின் பின்தன தபாய் காண்பர்” (எந்.பபா.1) 

 

என்பன உலகில் வழங்கும் வழக்கு நிடலயில், பழபமாழி நிடலக்கு 
வராவிடினும், பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 



தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம்  மன்னார்குடி பானுகுமார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

113 
 

 

 

தபச்சு வழக்குச் சாயல் காட்டி வரும் பழபமாழிகள் 

• பட்டபகல் (கருணா.4. சச்சி.11, பரா.362, எந்.நிற்கு.10) 
•   பவட்டபவளி (பரா.362) 
•  பவள்ள பவளி (நிடனபவான்று.6)  
• ததடாத ததட்டினதர (பரா.234) 
•  பநக்குருகுதல் (எங்கும்.5) 
•   பநக்காடதவ (ததசா.5)  
•  பநக்குருக (வம்பதனன். 4) 
•  கன்னங்கரிய (பரா.266)  
•  சின்னஞ் சிறிதயன் (டபங்க.22) 
•  தன்னந்தனிதய (டபங்க.22) 
•  பசக்கச் சிவக்க (அனந்த.3) 

 

 என வருவன, தபச்சு வழக்குச் சாயல் காட்டி அடமகின்றன. 
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      தாயுமானவர் தமது பாடல்களில் அழகும், ஆற்றலும் வாய்ந்த 
பசாற்கடளக் டகயாண்டும், பபாருள் புலப்பாடு என்ற தநாக்கிலும், 
படிப்பார்க்கு அல்காரம் ஆகி இன்பம் பயக்கும் வடகயிலும் அழகிய 
உவடம. உருவகங்கள், ஓடசநயம், பழபமாழிகள், நடட 
ஆகியவற்டறக் டகயாண்டும், சந்த நயங்கடள மிகுதியாக 
பயன்படுத்தியும், கட்டுக் தகாப்பாக இயற்றியுள்ளார்.  

       இதனால் தமிழ்க் கவிடத வரலாற்றில் மட்டுமல்லாது, தமிழ் 
இலக்கிய வரலாற்றிலும், ஆன்மீக வரலாற்றிலும், இந்திய தத்துவ 
வரலாற்றிலும் இவருடடய கவிடதகள் இடம்பபற்றுள்ளன என்பதில் 
எவ்வித ஐயமுமில்டல. 

                                வாழ்க வளமுடன் 

  

 


