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திருமந்திரத்தில் பண்பாடட்ு நநறி 
முனைவர ்நபா.ராணி 

உதவிப்பபராசிரியர,் தமிழ்த்துனை 

அவிைாசிலிங்கம் மனையியல் மை்றும் மகளிர ்உயரக்ல்வி நிறுவைம் 

பகாயம்புத்தூர-்43 

 

திருமந்திரம் சைவைமயதத்ிற்கு மட்டும் உரிய ஒரு ைமய நூலாக அசமந்திடாமல், 

உலக மக்களுக்ககல்லாம் அறத்சதயும், ஆன்மீகத்சதயும், பண்பாட்டு கநறிசயயும், 

மருத்துவத்சதயும் எடுத்துசரக்கும் கபாது நூலாக அசமந்துள்ளது. மக்கள் வாழும் 

முசறகசளயும் வாழவவண்டிய முசறகசளயும் எடுத்துக்கூறுகிறது. அறவழி கற்பதும், 

அருள்வழி நடப்பதும், அன்பினால் மற்ற உயிரக்ளுக்கு இன்னல் கைய்யாமல் இருப்பது                                                                                                                                                                                                                                                                       

வபான்ற அசனதத்ு அறகநறிகசளயும் உணரத்த்ுகின்றது. 

 வாழ்க்சகயின் கவற்றிக்கு ஆதாராமாக இருக்கக்கூடிய உடசலயும் 

உள்ளத்சதயும் சீராக்கும் முசறசய கதளிவுபட உணரத்்தியுள்ளார.் தன்னலமற்ற 

அன்வபாடு பிறருக்கு உதவுவது, மனப்பக்குவத்சத அசடவது, தன்சனத் தான் அறிவது  

என பல கருத்துக்கசள     தன்பாடலின் வழி எடுத்துசரதத்ுள்ளசத கதாகுதத்ுசரப்பதாக 

இக்கட்டுசர அசமகின்றது. 

அை்புனடனம                         

 அறிவற்றவரக்ள் அன்பும் சிவமும் வவறுவவறு என்பர.் அன்பும் சிவமும் ஒன்று 

என்று அறிய முற்படுபவரக்ள், அறிந்தபின் அன்வப சிவமாய் இருப்பசத 

அறிந்துககாள்வர.் தம்முசடய உடசல துண்டுதுண்டாக விறகுவபால் கவட்டி, தீயிடட்ு 

இசறவனுக்குப் பசடதத்ாலும் அன்வபாடு உருகி இசறவசன வழிபடுவாரக்்கு அவனது  

அருள் கிசடக்கும். 

  “அை்பும் சிவமும் இரண்நடை்பர ்அறிவிலார ்

   அை்பப சிவமாவது ஆறும் அறிகிலார”்                           (270) 

 

மக்கள் ஒருவருக்ககாருவர ் கைலுத்தும் அன்பில் தாம் இவ்வுலகம் வாழ்ந்து 

ககாண்டிருக்கிறது. உலகதத்ில் வதான்றிய கடவுள் ைாரப்ுசடய மதங்களும் கடவுள் 

மறுப்புை ்ைமயங்களும் கூட அன்பிசனப் வபாற்றுகின்றன. 

 வகாவிலுக்குை ்கைல்வது, பூசை கைய்வது, மந்திரம் கைால்வது, பசடயல் சவப்பது 

வபான்றவற்சற விட, நம் உள்ளம் உருகி இசறவசன ைரணசடவதால் அவனது திருவருள் 

அசனவருக்கும் கிசடக்கும். 

 

  “அை்பபாடு உருகி அகங்குனழ வாரக்்கை்றி 

   எை்பபாய் மணியினை எய்த நவண்ணாபத”                 (272) 
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மனிதரக்ள் தமது உடசலக் ககாடூரமாக வருத்திக் ககாண்டு தவம் புரிந்தாலும், தமது 

உடசலத் தீயிலிட்டு யாகம் புரிந்தாலும், அவரக்ளது உள்ளத்தில் உண்சமயான அன்பு 

இல்சல என்றால், அவரக்ள் என்ன கைய்தாலும் இசறவசன அசடய முடியாது. 

தூய்சமயான அன்வப இசறவசன அசடயும் மிகை ் சிறந்த வழியாகும் என்று 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 உடசல விட்டு உயிர ்பிரியும் முன், தனது அன்பிசன அசனதத்ு உயிரக்ளிடமும் 

காட்டுவதன் மூலம் இசறவசன அசடயமுடியும் என்பதசன, 

  “எை் அை்பு உருக்கி இனைவனை ஏத்துமிை் 

   தை் அை்பு எைக்பக தனலநிை் வாபை”                                  (274) 

 

திருமூலர ் தன்சனப் வபாலவவ உள்ளம் உருக இசறவசன வழிபடை ் கைால்லி 

உபவதசிதத்ுள்ளார.் 

    “நகாழுந்தை்பு நெய்து அருள் கூரவல்லாரக்்கு 

    மகிழ்ந்தை்பு நெய்யும் அருள் அதுவாபம”                          (280) 

 

தன்சம இகழ்ந்து வபசும் உயிரக்சளயும், வபாற்றி வணங்கும் உயிரக்சளயும் இசறவன் 

அறிந்திருப்பான். அவரவர ் மனதிற்வகற்ப அருசள வழங்கும் தன்சம இசறவனிடம் 

உண்டு. உள்ளத்திலிருந்து கவளிவரும் தூய்சமயான அன்பிசனக் ககாண்டு வழிபட்டால் 

மகிழ்ைச்ியுடன் நமக்கு வவண்டியசத உடவன தந்துவிடும் இசறவனின் வபரருசளப் 

பற்றி தம் பாடலில் பதிவு கைய்துள்ளார.் 

அைம் நெய்வார ்அனடயும் பயை் 

 மனிதன் தனக்ககன வசரயறுதத்ுக் ககாண்ட ஒழுக்க கநறிகளில் முழுநிசற 

வடிவவம அறமாகும். நல் வாழ்விற்குரிய அசனத்து கையல்கசளயும் தன்னுள் 

ககாண்டுள்ளது. மனிதசனயும் ைமுதாயத்சதயும் கநறிபடுதத்ும் ஒழுக்ககநறியாகவும் 

அறத்தால் வருவவத இன்பம் என்பசதயும் உணரந்்து வாழ வவண்டும். 

  “தாமறிவார ்அண்ணல் தாள்பணிவார ்அவர ்

   தாமறிவார ்அைம் தாங்கி நிை்ைார ்அவர”்                        (251) 

  

நான் என்பது எது என்பசத முழுசமயாக அறிந்தவரக்ளுக்கும் இசறவனின் 

திருவடிகசளத ்தினமும் வழிபடுபவரக்ளும், தரம்த்தின் வழிமுசறகசள கசடப்பிடிதத்ு 

வாழ்பவரக்ளுக்கும் இசறவசன அசடயும் வபறு கிடட்ும் என்பசத இப்பாடலின் வழி 

எடுத்துசரதத்ுள்ளார.் 

  “பிழிந்தை பபாலத் தம் பபரிடர ்ஆக்னக  

   ஆழிந்தை கண்டும் அைம் அறியாபர”                                   (261) 

 

வாழ்நாளில் காலங்கள் ஓடிக்ககாண்வட இருப்பதால், வாழும் நாட்கள் குசறந்து, 

உடலானது ைக்சகயாகப் பிழிந்து எடுக்கப்பட்டது வபால, வயதாகி சுருங்கிப்வபாய் 

இறுதியில் முழுவதும் அழியும் நிசலயும் ஏற்படுகிறது. இவ்வுண்சமசய 

அறிந்துககாண்டு வாழும் நாட்களில் அறைக்ையல்கசளை ் கைய்ய வவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துகிறார.் 
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நகால்லானம 

 எல்லா உயிரக்சளயும் தம் உயிர ் வபால் வபாற்றுவது ஒழுக்க குணங்களில் 

ஒன்றாகும். எந்த ஓர ் உயிசரயும் கபாருளுக்காகவவா, உணவுக்காகவவா, பசக 

காரணமாகவவா, உயிரப்லி வழிபாட்டிற்காகவவா ககால்லக்கூடாது. 

  “நகால்லிடு குத்நதை்று கூறிய மாக்கனள 

   வல்லடிக்காரர ்வயிக்கயிை்ைால் கட்டி”                        (198) 

 

பிற உயிரக்சள ககான்றுவிடு, குதத்ிவிடு என்று ககாசலகவறி பிடித்துக் கூறும் 

மிருகதத்ன்சம ககாண்டவரக்சள எமனின் தூதுவரக்ள் வந்து வலிசமயான 

பாைக்கயிற்றால் கட்டி அதடட்ிக் ககாண்வட இழுதத்ுைக்ைன்று ககாடிய கவப்பம் ககாண்ட 

தீயினுள், நிற்கும்படி கைய்து விடுவாரக்ள் என்பசத சுட்டிக்காட்டுகிறார.் 

 

 

நகானடெ ்சிைப்பு 

 ஈரம் நிசறந்த உள்ளத்தால் பிறர ் விழிநீசரயும்  மனவலிசயயும் துசடப்பது 

ககாசடயாகும். மனிதனின் வதடும் உள்ளத்தால் வாடும் மனம் அறிந்து உதவவவண்டும். 

இசறவனால் ககாடுப்பது அருடக்காசட. மனிதனால் ககாடுப்பது கபாருடக்காசட 

என்பசத உணரவவண்டும். 

  “ஆரக்்கும் இடுமிை் அவரிவர ்எை்ைை்மிை் 

   பாரத்்திருள் துண்மிை் பழம்நபாருள் பபாை்ைை்மிை்”        (250) 

  

அவரக்ள், இவரக்ள், உறவினரக்ள், பிடித்தவரக்ள், பிடிக்காதவரக்ள் என்று எந்தவித 

பாகுபாடும் இல்லாமல் அசனவருக்கும் ககாடுதத்ு உதவ வவண்டும். ைாப்பிடுவதற்கு 

முன்பு யாராவது பசியுடன் வருகின்றாரக்ளா என்று பாரத்்துவிட்டு உண்ண வவண்டும். 

பசழய உணசவ வைமிப்பாக கருதி எடுதத்ு சவக்காமல் உடவன பசிவயாடு 

இருப்பவரக்ளுக்கு ககாடுக்க வவண்டும். காக்சகசயப் வபால அசனவருக்கும் உணசவ 

ககாடுதத்ு ைாப்பிட வவண்டும் என்பசத வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

               “அழுக்கினை ஓட்டி அறினவ நினையீர் 

   தழுக்கிய நாளில் தருமமுஞ் நெய்யீர”்                                  (254) 

  

மும்மலங்களாகிய அழுக்குகசள அகற்றும் உண்சமயா ஞானத்சத அறிந்திடாமலும், 

உள்ளத்தில் இசறவசன நிசனத்திடாமலும், கல்வியும் கைல்வமும் நிசறந்த இவ்வுலகில் 

தருமங்கள் கைய்திடாலும், வாழ்ந்து ககாண்டிருப்பதால் என்ன பயன்? வாழ்க்சக 

முழுவதும் தருமம் கைய்யும் பரந்த மனம் இல்லாமல் ஏசழ மனதாகவவ வாழ்ந்து 

ககாண்டிருக்கும் மக்களுக்கு தன் பாடல்களின் வழி ககாசடை ்சிறப்பின் தன்சமசய 

எடுத்துக்காட்டியுள்ளார.் 

                            “உை்று உங்களால் ஒை்றும் ஈந்ததுபவ துனண 

   மை்று அண்ணல் னவத்த வழிநகாள்ளுமாபை”               (259) 

இசறவனின் திருவடிகசளப் பற்றுக்ககாண்டு, அறகநறிகளின் வழி நடப்பது 

மட்டுமின்றி, நம்மால் இயன்ற அளவு வவண்டும் என்று வகட்பவரக்ளுக்கு மனமுவந்து 

ககாடுப்பதும் இசறவசன அசடவதற்கான வழிகள் இசவ இசவ என்பசதத் கதரிந்து 

ககாண்டு அவற்சற கசடபிடிதத்ும் வாழ வவண்டும் என்று கூறியுள்ளார.் 
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நடுவுநினலயானம 

  “நடுவு நிை்ைாரக்்கு அை்றி ஞாைமும் இல்னல 

   நடுவு நிை்ைாரக்்கு நரகமும் இல்னல”                               (320) 

நடுவுநிசலசம தவறாது அறவழியில் நடப்பவருக்கு ஞானம் கிசடக்கப்கபற்று, 

நரகதத்ில் துன்புறும் நிசலசமயும் ஏற்படாது என்ற கருத்சத வலியுறுத்துகிறார.் 

  “நடுவு நிை்ைார ்சிலர ்ஞாைிகளாவர ்

   நடுவு நிை்ைவர ்சிலர ்பதவருமாவர”்                                 (322) 

தவவயாகத்சத வமற்ககாள்வது வபால நடுவுநிசலசம தவறாது வாழ்பவரக்ள் உயரந்்த 

வதவநிசலசய அசடயப்கபறுவாரக்ள். 

கள் உண்ணானம 

                            “கழுநீர்ப் பசுப்நபறிை் பிை் கயந்பதரா 

  கழுநீர ்விடாய்த் துத்தங்காயம் சுருக்கும்”                          (324) 

 

அரிசி கழுவிய நீசர பசுவுக்குக் ககாடுதத்ால் அசதக் குடிதத்ுப் பழகிய பசு அதன்பின், 

குளங்கசளத் வதடிை ் கைன்று நல்ல நீசரப் பருகாது. தாகம் எடுத்தாலும் எளிதாக 

கிசடக்கும் நல்லநீசர குடிக்காமல் அரிசி கழுவிய கழுநீருக்காக காத்திருந்து, தங்கள் 

உடல் நலத்சதக் ககடுதத்ுக் ககாள்ளும். அதுவபால வபாசததரக் கூடிய மதுசவக் 

குடிதத்ுப் பழகிய மனிதரக்ள் ஒழுக்கத்திலிருந்து விலகி எளிதாக கிசடக்கும் 

கைழுசமயான நீரான சிவானந்த அமிரத்த்சதப் பருகாமல் மதுசவ பருகி தங்களின் 

வாழ்க்சகசய வீணாகக் கழிக்கின்றனர ்என்று குறிப்பிடுகிறார.் 

  “நத ்ளுண்னம ஞாைெ ்சிவபயாகம் பெரவ்ுைார ்

    கள்ளுண்ணும் மாந்தர ்கருத்துஅறி யாபர”                           (328) 

  

புத்திசய மயக்கும் மதுசவ அருந்தி, அதில் மயங்கிக்கிடப்பவரக்ள் இசறவசன 

அசடயும் வழிகசளை ்கைால்லும் வவதங்களின் கருத்சத அறியமாட்டாரக்ள். அறிவிற்கு 

கதளிசவக் ககாடுக்கும் உண்சமயான ஞானத்சதத் தரும் சிவவயாகம் 

கைய்பவரக்ளுடன் வைரவும் மாட்டாரக்ள், தானும் சிவவயாகம் கைய்ய மாட்டாரக்ள் 

என்பசத சுட்டிக்காட்டியுள்ளார.் 

  “மயக்கும் தியங்கும் கள்வாய்னம அழிக்கும் 

                இயங்கும் மடவார ்தம் இை்பம் எய்தி”                    (330)   

மதுவானது குடிப்பவரக்ளின் அறிசவயும், மனசதயும் தடுமாற்றம் அசடயை ் கைய்து 

உண்சம வபசுவசத தடுதத்ு கபாய் வபை சவக்கும். மது அருந்துபவரக்ள் இன்பதத்ிற்காக 

கபாது மகளிசர நாடிை ்கைன்று, அவரக்ளிடம் மயங்கி இருப்பாரக்ள். இத்தசகய தன்சம 

உசடயவரக்ளுக்கு நல்லறிசவக் ககாடுக்கும் உண்சம ஞானத்தினால் உருவாகும் 

வபரானந்தம் ஒரு வபாதும் கிசடக்காது என்பசத தன் பாடலின் வழி 

எடுத்துசரதத்ுள்ளார.் 

நதாகுப்புனர 

 வாழ்க்சகயின் கைழுசமக்கும்  மகிழ்ைச்ிக்கும் வழிகாட்டுதல், மனித வாழ்வின் 

தரத்சத உயரத்்துதல், வாழ்வின் இலக்சக அசடதல், மன அழுத்ததத்ிலிருந்து 

விடுபடுதல், எசதயும் தாங்கும் மனவலிசமசயப் கபறுதல், உடம்சபப் பராமரிக்கும் 

முசறகசள அறிந்துககாள்ளுதல், உள்ளத்சத தூய்சமயாக சவத்திருத்தல் என  

அசனதத்ு ஆதாரங்களுக்கும் இசறவவன முழுமுதற்கபாருள் என்பசத உணரந்்து 

கையல்படுதல் வபான்ற பண்பாட்டு கநறிகசள திருமந்திரத்தில் எடுதத்ுக்காட்டியுள்ளார.் 
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 தன்சன அறிதல், தனக்குள் இருக்கும் இசறயாற்றசல அசடவதற்குரிய 

வழிமுசறகசள அறிதல், இயற்சகத் தன்சமசய அறிதல், அன்பு, அறிவு, ஆற்றல் 

வபான்றசவ இசறவனின் அருளால் கிசடக்கும் என்பசத அறிதல், அன்பு, கருசண, 

இரக்கம், பிறர ் துன்பம் கண்டு மனம் இறங்குதல், கள்ளுண்ணாசம, நடுவுநிசலத் 

தவறாசம, அசனத்து உயிரக்சளயும் தம் உயிர ் வபால் கருதுதல் என பண்பாட்டு 

கநறிகசள மக்கள் அசனவரும் தம் வாழ்நாளில் கசடபிடிதத்ு வாழவவண்டும் என்பசத 

தம்பாடல்களில் வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

துனணநிை்ை நூல் : 

1. ஞா.மாணிக்கவாெகை்    -  திருமந்திரம் மூலமும் உனரயும் 

                                                                           உமா பதிப்பகம், நெை்னை. 
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