
தி சிற்றம்பலம். 

 

    அமர்நீதி நாயனார் 

இைறவனார் அ  எ த் க் ெகா க்க சுந்தர ர்த்தி நாயனார் அ ளிச் ெசய்த 
தி த்ெதாண்டத்ெதாைகயின் தர்பாட ன் இ தியாக அல்  ெமன் ல்ைலயந்தார் 
அமர்நீதிக்க ேயன்; ஆ ரன் ஆ ாின் அம்மா க்காேள எனக்குறிப்பி ம் அமர்நீதி 

நாயனாாின் வரலாற்றிைன இங்கு காண்ேபாம். 

 

 

ேசாழவளநா  ேசா ைடத்  என்ற சிறப்பிற்கு காரணமாய தன்னில் ஈ ல்லா ெபான்னி 
பா ம் நாட் ல் அளிெமாய்க்கும் எழில் சூழ் ெபாழில் நிைறந்த ெச ைமமிக்க 
தி ப்பதியாவ  பைழயாைற என்பதாகும்.மணிகளால் சூழப்ெபற்ற ெத க்கைள ைடய 

அப்பதிக்கு அணிேபர்க்கும் வண்ணம் வணிகர் குலத்தில் ேதான்றியவர் அமர்நீதி நாயனார் 
என்  ேபாற்றப் ெப ம் சிவன யார் ஆவார். 



சிந்ைதயில் ெகாள்வெதல்லாம் சிவன ேயயன்றி ேவெறான் ம் இல்லாதவர். அ யார்கள் 

மனம்குளிர அ  ெசய்வித்  அவர்கள் வி ப்பத்திற்ேகற்ப கீ ம் உைட ம் த வேத 
தைலயாய அ ஞ்ெசயலாக்க் ெகாண்  ெப ம் ெசய்வத்ைதெயல்லாம் நற்க மம் என்  
தாம் நண்ணியதன் ெபா ட்ேட ெசல  ெசய்தார். அவர் தி நல் ர் தி ழிவிைனக் 

கண்  மகிழ்ந்  நிர்மலனான இைறவனாைர வணங்கி அ யார்கள் அ  ெகாள்ளத் 
தக்க வண்ணம் தி நல் ாில் தி மடம் ஒன்  அைமத்தார். தா ம்  தா ம் தம் 

சுற்ற மாக பைழயாைற நீங்கி தி நல் ர் வந்தைனந்தார். அந்நாளில் ஓர் நாள், 
தி நல் ர் உைற தி  நீலகண்ட இைறவனார், தம  ேகாவனத்தின் ெப ைமைய 
அன்பர்கள் அறி ம் வண்ணம் ெசய்ய ேவண் , திங்கள் மதிசூ ய 
தி நீலகண்டப்ெப மகனார் ேவதியகுலத்தின் ேதான்றிய ஒ  பிரம்மச்சாாி ேவடம் 
ெகாண்  அமர்நீதியாாின் தி மடத்ைத அ கினார். 

சிவந்த ேமனி ம், ெசஞ்சைடேயா ம் திாி ண்டரமாய் அணிந்த ெவண்ணீற்ேறா ம், 
ெவண் ாி ம், மான்ேதா ம், ைகவிரல் ெபா ந்திய மரகத அணிகல ம், ஒ வைக 
த ப்ைபையத் திாித்த அைரஞா ம் தாித்  அதில் அணிந்த ேகாவண ம் ெகாண் , 
ைகயில் தாங்கியத் தண் , அதில் இரண்  ேகாவண ம் தி நீற் ப் ைப ம் 
ெகாண்டவராய் எம்ெப மான் நடந்  வந்  அமர்நீதியார் தி மடத்ைத அைடந்தார். 
அ யார் ேகாலத்ைதக் கண்  அளப்பாிய ஆன்ந்ததால் உளம் ாித்  உடல் ளகாங்கிதம் 
அைடந்த அமர்நீதியார் வி ந்தினைர வரேவற்  அ ண்ண அன் டன் ேவண் னார். 
அமர்நீதியாைரப்பார்த்  தவக்ேகாலப் ெப மான், "நீவிர்  அ யார் மீ ெகாண்ட 
அன்பின் மிக்கால் அவர்க க்கு அ ட் , கந்ைத, கீள், உைட ஆகியனவற்ைறக் 
ெகா ப்ப  ேகள்வி ற்  யாம் இங்கு வந்ேதாம் யாம் காவிாியில் நீரா  வ ம் ேபா  
மைழ வர ேநாி ம் அ ேபாழ்ந்  உத வெதற்ெகன இக்ேகாவனத்ைதப் பா  காத்  
த ராக" என்  கூறி தம் தண் னின்  அவிழ்த்த ெவண்ேகாவனத்ைத அமர்நீதியாாிடம் 
அளித்தார். 

இ ேவ தாம் ெசய்த ெப ம் ேப  என்ற உயர்வான சிந்ைத ெகாண்ட அமர்நீதியா ம் 
அதைனப் ெபற் க் ெகாண் , ஒப்பற்றக் காவல் ெபா ந்திய ஒ  தனியிடத்தில் ைவத்தார். 
ேவடமிட்  வந்த ேவதியேரா, நாடகமா  நாயனார் ைவத்தி ந்த ேகாவணத்ைத மைறயச் 
ெசய்தார். நீராடச் ெசன்ற மைறயவர் மைழ ெவள்ளத்தில் நைனந்  தி ம்பிவந்தார். 
அைலத் த ம் ம் காவிாித்திைரயில் தான் நீரா னாேரா, அன்றி தைல தாங்கி நின்ற 

கங்ைகயில் தான் குளித்தாேரா? அம்பலக்கூத்தனின் அந்தரங்க விைளயாட் ைன 
யாரறிவார்?. நீரா  வ ம் ேவதியர் நிைற டன் அ ண்ண பல்லாற்றா ம் தயார் 
நிைலயி ந்தார் அமர்நீதியார். வந்தி ந்த மைறகுலத்தாேரா,"குற்றமில்லா அ யவேர! 



யாம் மைழ நீாில் நைனந்  வந்தைமயால் தண் ல் கட் ைவத்தக் ேகாவணத்தால் 
இப்ேபா  பயன் ஒன் மில்ைல. எனேவ நாம் பா காத்  ைவக்கும்ப  உம்மிடம் தந்த 
சிறப் மிக்க அக்ேகாவணத்ைதக் ெகாண்  வா ங்கள்" என்  கூறினார் தங்கள் சித்தம் 
அ வானால் தாங்கள் தந்த ேகாவணத் டன் இேதா வ கிேறன் என்  உள்ேளச் 
ெசன்றார். அந்ேதா! இஃ  இைறவன் தி விைளயாட்டன்ேறா? ைவத்த இடத்தில் 
மட் மல்லா  இல்லாள் மற் ம் இல் ள்ேளார் ல ம் ேத ம் கிைடக்கவில்ைல. 
பதறிப்ேபானார் அமர்நீதியார். இ ப்பி ம் மனம் தளரா  மற்ெறா  ந் கில் 
ேகாவணத்ேதா  வந்  மணிமன்றில் ஆ  மைறயவாிடம் ெகா த்  அணிந்  
ெகாள் மா  ேவண் னார்.  மைறயவர் தந்த ேகாவணம் மைறந்  விட்ட மாயத்ைத ம் 
எ த் க் கூறினார். 

மைறயவேரா, "அமர்நீதியாேர நீங்கள் கூ வ  நன்றாக இ க்கிற . ஒளிெபா ந்திய 
என  உயர் ேகாவணத்ைதக் கவர்ந்  ெகாள்ளேவ உம  ஏற்பா " என்  சினத் டன் 
கூறினார். "ஐயன்மீர்! இ  யாம் அறியா  நிகழ்ந்த தவ . மன்னித்த ள ம். தங்கள  
ேகாவணத்திற்கு என்பா ள்ள மற்ைறயேகாவணங்கள் ேநராகாெதனின், தங்கள்  எற் க் 
ெகாள் ராயின் தங்கள  ேகாவணத்திற்கு ஈடாக என்பால் ைவத் ள்ள ஆைட 
அணிகலன்கள் அத்தைன ம் ைவத்  ேநர் ெசய்கிேறன். கனி டன் 
ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம் என் ேவண் னார். கரத்தில் மாேனந்தி வரேவண் ய மைற 
நாயகன் தான் ெகாண் வந்தத் தண் ல் கட் யி ந்த ேகாவணத்ைத அவிழ்த்  தராசுத் 

தட் ல் ைவத்தார். "காணாமல் ேபான ேகாவணத்திற்கு ஈடான  என் ைகத்தண் ல் 
கட் யி ந்த ேகாவணம் இதற்கு ேநர் ெசய் ம்" என்  கூறினார். அ ேகட் , 
இந்தவைகயில் ஏற் க்ெகாண்ட மைறயவைர வணங்கி தைலயின் ம தட் ல் 

ந் கிலாைடகைள ம் ெபான்ைன ம், மணிைய ம் ைவத்தார், என்ன விந்ைத 
இைறவனின் ேகாவணம் ைவதி ந்தத் தட்  தாழ்ந்ேதயி ந்த . தம்மிட ள்ள 
ெசல்வங்கள் அைனத் ேம ேவதியாின் அந்தக்ேகாவணத்ைத ேநர்ெசய்ய யவில்ைல 

என்பைத ணர்ந்தார் அமர்நீதியார். மீண் ம் இைறவனிடம் இைறஞ்சினார் "ஐயன் மீர், 
என்னிட ள்ள அைனத்  ெசல்வங்கைள ம் ைலயின் தட் ல் ைவத் விட்ெடன் 
ஆயி ம் ைலயின் தைல என்பக்கம் சாயேவ இல்ைல. இனி எம்மால் எ  ெசய்ய 
இய ம். நா ம் ,என் இல்லா ம் , என் ெசல்வமக ெம எஞ்சி ள்ேளாம். தகுமானால் 
நாங்க ம் என்பக்கத் தட் ல் ஏறி ேநர்ெசய்வதற்கு உமத ள் இ ப்பதாக" என்  
கூறினார். எவ்வைகக் குற்ற மில்லாத நாயனார் இவ்வா  இரங்கிக் கூறேவ, இைறவ ம் 
அளப்பாிய அன் க்ெகாண்ட அ யவைர பிறவிப் ெப ங்கட ன் ம் 
கைரேயற் வைதேய ேநாக்கமாக வந்திறங்கியவனல்லவா? ஆகேவ அதன் 
அைடயாளமாக இந்த நிைலைமயில் ைலயின் தட் ல் ஏற இைசந்தனன். 



இவ்விைசவால் ற்றி ம் மகிழ்ந் ேபான நாயனார், அள்ளி த்த அழகியக் கூந்தல் 
ெகாண்ட தம  மைனவிெயா ம், ள்ளிவிைளயா ம் தம் ெசல்லமகெனா ம் 
இைறவைன வணங்கிக் கூற ற்றார் "இைழத்த அன்பால் இைறவனின் தி நீற்றிேல 
ெகாண்  ெச த்திய அ ைமத்திறத்திேல இ  நாள்வைர நாங்கள் தவறவில்ைல என்ப  
உண்ைமயானால் இப்ெப ந் ைல ேநர்நிற்பதாக எனக்கூறி ெபாழிலால் எழில் ேசர்ந்த 
தி நல் ர் உைற ம் இைறவைர வணங்கி பஞ்சாக்கர மந்திரத்ைத ஓதி ைலயின் 
தட் ல் ஏறினார் அ யார் ெப மகனார் தம்ைமேயத் றந்  ைலயில் ஏறிய டன், 
அண்டசராசரத்திற்கும் தைலவனான இைறவாின் தி  அைறயில் ெகாண்ட ேகாவண ம் 
அன்பில் குைறயாத அ யாாின் ெதாண்  உள்ளம் ஒப்பானைவயாைகயால் திைல ம் 

ேநர்நின்ற . இவ்வ யாாின் ெப ைமையப் பார் வ ேமயறிந்  யாவ க்குேம 
அதிசய உணர்ச்சி ண்டாக, வணங்கி நின்றனர். ஆதவனின் ஒளிெவள்ளம் வானில் 
மைற ம் வண்ணம் கற்பக மலர்கைளத் ேதவர்கள் மைழெயனப் ெபாழிந்தனர். இத்தைகய 

மைழ ெவள்ளத்தின் ந ேவ திாி ண்டரம் தாித்த இைறவர், ஒ  பாகத்தில் ைவத்த 
உைமயாேரா  சீர்மிகு தி நல் ர் பதியில் தம் ஆதிேகாலம் ண்  காட்சியளித்தார். 

குமரேனா ம் குலர்ெகா யாேளா ம் அமர்நீதியார் இைறவனின் அ ளில் ழ்கி 
நின்றனர். சிவெப மானின் தி வ ளால் அப்ெபாிய லாக்ேகாேல விமானமாகி 

வைர ம் ெகாண்  சிவேலாகம் ெசன்ற . 

"ேகாதில் அன்ப ம் கு ம்ப ம் குைறவறக் ெகா த்த ஆதி ர்த்தியா டன் சிவ ாியிைன 

அைணந்தார்" என்கிறார் ேசக்கிழார் சுவாமிகள். 

 

 


