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4.1.3  மிழ் வவ ங்கறளக் கண்தடடுத்  வரலொறு.  

 ிருநொறையூொில் வகொயில் தகொண்டிருக்கும் தபொல்லொப் 

பிள்றளயொருக்கு ஓர் ஆ ிறசவக் குடும்பம் பூறச தசய்து வந் து. அந்  

அர்ச்சகர் ஒரு நொள் தவளியூர் தசல்ல வவண்டி இருந் து. அ னொல்  ம் 

பு ல்வொிடம் பூறச தசய்யும் தபொறுப்பிறன விட்டுச்தசன்ைொர். 

அப்பிள்றளயும் பிள்றளயொருக்கு அபிவடகம் மு லியன எல்லொம் முடித்து, 

அமு ிறனத்  ிருமுன் பறடத் ொர். பிள்றளயொர் சொப்பிடவில்றல 

வருத் முற்ை அச்சிறுபிள்றளத்  மது  றலயிறனக் கல்லிவல வமொ ி 

உயிர்விடத் துணிந் ொர்.  உடவன பிள்றளயொர் நம்பி தபொறு என்று 

 ிருவொய் மலர்ந்து   ிருவமு ிறன ஏற்று அருளினொர். இ னொல் 

மகிழ்ச்சியுற்ை அந் ச் சிறுவன், பள்ளி தசல்ல கொல ொம ம்  கிய ொல், 

பிள்றளயொொிடவம சகல கறலகறளயும் கற்றுத் வ ர்ந் ொன். இவ்வொறு 

தபொல்லொப் பிள்றளயொொின்  ிருவருறளப் தபற்ை கொரணத் ொல், நம்பி 

ஆண்டொர் நம்பி எனப்தபயர் தபற்ைொர்.  

 

இவற்றைதயல்லொம் வகள்விப்படுகின்ைொர் இரொசரொச மொமன்னர்.  

 மிழ் வவ ப்பொக்கறள இரொசரொசன் முன்பு யொரொவது பொடினொல் அவரது 

றககள்  ொனொகத்  றலமீது குவியுமொம், கண்களில் நீர்  தும்பி வழியுமொம். 

அவரது உடல் வி  ர்வி  ர்ப்தபய்து  ம். அ னொல் அவர்  த் றகய 

அருட்பொடல்கறள எல்லொம் கண்தடடுத்து மக்களிறடவய பரப்பவவண்டும் 

என்று வபரொவல் தகொண்டிருந் ொர்.  

 

நொறையூர் தபொல்லொப் பிள்றளயொொின்  ிருவருளுக்குப் பொத் ிரமொன 

நம்பியொண்டொர் நம்பி மூலம்  மிழ் வவ ங்கறளக் கண்தடடுக்க விரும்பி, 

நொறையூர் வந் ொர். நம்பிகள் மூலம் விநொயகப்தபருமொனுக்குச் சிைப்பொன 

அபிவடக ஆரொ றனகள் தசய்து முடித் ொர். மன்   ன் 

வவண்டுவகொளின்படி, நம்பியொண்டொர் நம்பியும்  ிருமுறைகள் 

இருக்குமிடத்ற  அருளிச்தசய்யும்படி பிள்றளயொறர வவண்டினொர். 

அவரும்  ில்றல தபொன்னம்பலத் ின் அருவக வ வொர ஆசிொியர்களின் 

இலச்சறன உள்ள அறையில்  ிருமுறைகள் றவத்துப் பூட்டப்பட்டுள்ளன 

என அருளினொர்.  

 

இ றனக் வகட்டு மகிழ்ந்  இரொசரொசன், பூட்டப்பட்டுள்ள 

அறையின் முன்னர் நொல்வர்  ிருஉருவங்கறளயும் தகொண்டு வந்து நிறுத் ி 

அறையிறனத்  ிைந் ொர். அறையினுள்  ிருமுறைப்ப ிகங்கள் அடங்கிய 
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ஓறலச்சுவடிகள் கறரயொன் புற்ைினொல் மூடப்பட்டுச் சிற ந் ிருந் ன. 

தபரும்பொலொன ஏடுகள் பழு றடந் ிருந் ன. இவற்றைக் கண்ட மன்னர் 

அளவிலொத் துன்பப்பட்டொர். அது சமயம் இக்கொலத் ிற்கு 

வவண்டியவற்றை மட்டும் விட்டு விட்டுப் பிைவற்றைச் தசல்   க்கச் 

தசய்வ ொம் எனப் தபருமொன் அ     யொகச் தசொன்னொர்.  

 

இ னொல் மனம் வ ைிய மன்னர், நம்பியொண்டொர் நம்பிறயக் 

தகொண்வட ( ிருமுறைகறள)  மிழ் வவ ங்கறளப் ப ிதனொன்ைொக 

வகுத் ொர். பிைகு வசக்கிழொர் அருளிய       புரொணம் பன்னிரண்டொம் 

 ிருமுறையொகச் வசர்க்கப்பட்டது.  

 

இந் த்  மிழ்வவ ப் பொசுரங்கள் யொவும் அைிவு தகொண்டு 

பொடப்பட்டறவ அல்ல. ஆண்டவன் அருளொல் பொடப்பட்டறவ. 

இப்பொசுரங்கள் யொவும் தசஞ்தசொல்  மிழ் மொறல. குற்ைமில் தசந் மிழ், 

 வமல்கு மிழ், ஒண் மிழ், புண்ணியதசந் மிழ்,  ீந் மிழ்,  ிருதநைிய 

 மிழ், நி   ல்லன மிழ், அருந் மிழ், எழுதும் மொமறை, சீர்மிகு  மிழ், 

 ண்டமிழ், நலமிகு பொடல்கள் என்று பலவொைொகப் புகழப்படும் 

பொக்களொகும்.  

 

4.2                          

வசொழநொட்டில் சீர்கொழி என்ைப ி ஒன்று உளது, அ ற்கு "பிரமபுரம்" 

"வவணுபுரம்" மு லொன பன்னிரண்டு தபயர்கள் உண்டு அந் த்  லத் ில் 

அந் ணர் குலத் ில் தகளணியர் வகொத் ிரத் ில் "சிவபொ  இரு யர்" 

என்பவர் வ ொன்ைியிருந் ொர் அவருறடய மறனவியொர் தபயர் 

"பகவ ியொர்". அவ்விருவரும் சிவதநைியினர். அவரது கொலத் ில் 

சமணசமயமும் தபளத்  சமயமும்  மிழகத் ில் ஓங்கியிருந் ன. அ னொல் 

அவர் துன்பம் தகொண்டொர். அவ்விரண்டின் ஆ ிக்கத்ற யும் அழித்துச் 

றசவத்ற  வளர்க்கும் ஆண்மகன்  மக்கு வவண்டும் என்று அவர் 

விரும்பித்  வம் கிடந் ொர். அவருறடய  மறனவியொரும் 

 ிருத்வ ொணியப்பறர வணங்கி வந் ொர். 

 றசவம்  றழக்க அவ்விருவருக்கும்  ிருவொ ிறரயில் ஞொனசம்பந்  

தபருமொன் வ ொன்ைியருளினொர். 

 ஒருநொள்  ந்ற யொர் சிவபொ  இரு யர், வ ொணியப்பறர 

வணங்கு ற்குச் தசன்ைொர். அப்வபொது ஞொனசம்பந் ரும் உடன் 

வரவவண்டும் என அழு ொர். வவறு வழியின்ைித்  ந்ற யொர் அவறர 
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அறழத்துக்தகொண்டு தசன்ைொர். அவறரக் கறரயில் 

இருக்கச்தசய்துவிட்டுச் சிவபொ  இரு யர் நீருக்குள் முழுகினொர். " ம் 

 ந்ற றயக் கொணவில்றலவய" என்ை அழலொனொர். "அம்வம, அப்பொ!" என 

விளித் ொர். அப்வபொது வ ொணியப்பர் சம்பந் ொின் அழுறகறயப் தபொறுக்க 

மொட்டொ வரொய் பொர்வ ிபரவமசுவரனொக எழுந் ருளினொர் 

உறமயம்றமயொறர வநொக்கி "இவனுக்குப் பொல் ஊட்டு" என்ைொர். 

அம்றமயொர் அவ்வண்ணவம ஊட்டினொர். (அவர் இறைவரொல் ஆளப்பட்ட 

பிள்றளயொன ொல் "ஆளுறடய பிள்றள" எனவும் முனிவர்க்கும் எட்டொ  

சிவஞொனத் த ொடர்பு தபற்ை ொல் "ஞொனசம்பந் ர்" எனவும் 

அறழக்கப்தபற்ைொர். 

 நீரொடிய சிவபொ  இரு யர் வமவல வந் ொர். அங்குத்  ம் மகன் பொறல 

அருந் ியிருப்பற ப் பொர்த் ொர். "நீ யொர் தகொடுத்  பொறல உண்டொய்? 

கொட்டு!" என்று ஒரு வகொறல எடுத்து ஓச்சினொர். ஞொனசம்பந் ப் தபருமொன் 

உச்சி மீது தகொண்ட றகயின் விரலொல் சுட்டி, வொனில் உறமபொகரொய் 

நின்ைருளிய சிவதபருமொறனக் கொட்டினொர். "வ ொடுறடய தசவியன்"  

எனத்த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடினொர்.  ம்றமப் பொல் அருந் ச் 

தசய் வர் சிவதபருமொன் என்பற  அப்பொட்டில் விளக்கினொர். 

 அங்ஙனம் இறைவர், ஞொனசம்பந் ருக்குக் கொட்சி  ந் ற ச் சிவபொ  

இரு யர் உணர்ந் ொர். ஞொனசம்பந் ரும் சிவபொ  இரு யரும் 

வகொவிலுக்குச் தசன்ைனர்.  பின்பு அப்பிள்றளயொறரத் வ ொளில் சுமந்து 

 ம் இல்லத்ற  அறடந் ொர். அந்நிகழ்ச்சிறய அைிந் வர் அறனவரும் 

வியந் னர். அப்பிள்றளயொறர வழிபட்டனர். 

 பின் ஆளுறடய பிள்றளயொர் சிவ தபருமொன் வீற்ைிருக்கும் 

" ிருக்வகொலக்கொ" என்ை ப ிக்குச் தசல்ல புைப்பட்டொர்.  ந்ற யொர் 

அவறரத் வ ொளில் சுமந்து தசன்று "மறடயில் வொறள" என்ை ப ிகத்ற ப் 

பொடினொர். அப்வபொது சிவதபருமொனின் நொமமொன ஐந்த ழுத்துப் தபொைித்  

தசம்தபொன்  ொளங்கள் அவர் றகயில் வந் ன.  இறைவன்  ிருவருறள 

வியந்து ப ிகத்ற ப்பொடினொர். பின் சீர்கொழிக்குத்  ிரும்பினொர். அந்  

ப ியில் வொழ் அந் ணர்கள் அவறர வணங்கித் து ித் னர். 

 " ிருநனி பள்ளி" என்ை  லம் ஞொன சம்பந் றரப் தபற்ை  ொயொர் 

பிைந் வூர். அந் வூொில் உள்ள அந் ணர்,  ம் ஊருக்கு ஞொனசம்பந் ர் 

எழுந் ருள வவண்டும் என்று வவண்டினர். ஞொனசம்பந் ரும் அ ற்கு 

இறசந்து புைப்பட்டொர். அந்   லத் ில் இறைவறன வணங்கித் 

 ங்கியிருந் ொர். பின் அங்கிருந்து நீங்கித்  றலசங்கொடு,  ிருவலம்புரம், 

பல்லவனீச்சரம்,  ிருச்சொய்க்கொடு,  ிருதவண்கொடு,  ிருமுல்றல வொயில் 

மு லொன  லங்களுக்குச் தசன்று இறைவறன வழிபட்டொர். பின்  ம் 

ப ிக்குத்  ிரும்பினொர். 
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 அப்வபொது  ிருநீலகண்ட யொழ்பொணர் அவறரக் கண்டு வணங்க 

வந் ொர். ஞொனசம்பந் ர் அவறரக் அறழத்துக்தகொண்டு வகொயிலுக்கு 

வபொய் யொழ் வொசிக்கும்படி உறரத் ொர். அ ன்பின் ஞொனசம்பந் ர் 

அவறரத்  ம் இருப்பிடத் ில்  ங்கும்படிச் தசய் ொர். ஞொனசம்பந் ொின் 

ப ிகங்கறளக் வகட்டு மகிழ்ந் ொர். " ங்கள் பொக்கறள யொழில் இட்டு 

வொசிக்க எனக்கு அருள் தசய்ய வவண்டும்" என்று வவண்டினொர். 

 ிருஞொனசம்பந் ரும் அ ற்கு இறசந் ொர். அன்ைிலிருந்து சம்பந் ொின் 

ப ிகங்கறள யொழில் இறசக்கும் வொய்ப்றபப் தபற்று அவருடன் 

பிொியொமல் இருந்து வந் ொர்.  ில்றலயில் வீற்ைிருக்கும் கூத் ப்தபருமொறன 

வணங்க வவண்டும் என்ை எண்ணம் ஞொனசம்பந் ருக்கு ஏற்பட்டது. 

அ னொல்  ம்  ந்ற யுடனும்  ிருநீலகண்ட யொழ்ப்பொணருடனும் 

 ில்றலக்குச் தசன்ைொர். இறைவறன வழிபட்டுக் "கற்ைொங்கு எொி" எனத் 

த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடினொர். பின்  ிருவவட்களம் தசன்று 

இறைவறர வணங்கி அங்குத்  ங்கியிருந் ொர். அங்கிருந்து 

 ிருக்கழிப்பொறலக்குச் தசன்று இறைவறன வணங்கிப் ப ிகம் பொடினொர். 

 ஒருநொள் அவர்  ில்றலக்குச் தசன்ை வபொது  ில்றலவொழ் அந் ணர் 

மூவொயிரவரும் சிவகண நொ ர்களொகக் கொட்சி  ருவற  உணர்ந் ொர். 

பொணருக்கும் அற க் கொட்டினொர். பின்னர்க் வகொயிலுக்குள் தசன்று 

"ஆடினொய் நறுதநய்" எனத்த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடினொர். அ ில் 

 ில்றல வொழ் அந் ணறரத்  ொம் கண்டபடி விவொித்துள்ளொர். 

 நீலகண்ட யொழ்பொணர்  ொம் பிைந்  ஊரொன  ிருதவருக்கத் ம் 

புலியூர் மு லிய  லங்களுக்கு எழுந் ருளவவண்டும் என வவண்டிக் 

தகொண்டொர். அ ற்குச் சம்ம ித்து அந்  ப ிக்கும்  ிருமுது குன்ைம் 

மு லொன ப ிகளுக்கும் தசன்று மொைன்பொடி என்ை ப ிறய அறடந் ொர், 

அப்வபொது அவர் நடந்வ  தசன்ைொர். 

  ிருவரத்துறையில் வீற்ைிருக்கின்ை இறைவர் ஞொனசம்பந் ருக்கு 

முத்து சிவிறகயும், முத்துக் குறடயும் முத்துச் சின்னங்களும் அளிக்க 

எண்ணி, அந் வூர் அந் ணொின் கனவில் வ ொன்ைி "ஞொன சம்பந் ன் 

நம்மிடத் ிற்கு வருகின்ைொன். அவனுக்கு நம்மிடத் ிலிருந்து முத்துச் 

சிவிறக, முத்துக் குறட, முத்துச் சின்னங்கள் என்பவனவற்றைக் 

தகொண்டுவபொய்க் தகொடுங்கள்" என்று அருள்தசய் ொர். கொறலயில் 

அவர்கள் வகொயிறலத்  ிைந்து பொர்த் னர். அங்கு இறைவரொல் 

அருளப்பட்ட முத்துசிவிறக மு லியன இருந் ன. அவற்றை அவர்கள் 

எடுத்துச் தசன்று ஞொனசம்பந் ருக்குத்  ந் னர்.  இச்தசய் ிறய இறைவர் 

ஞொனசம்பந் ருக்கும் கனவில் உறரத் ிருந் ொர்.  ிருவரத்துறை 

இறைவொின்  ிருவருறள வியந்து "எந்ற  யீசன்" எனத்த ொடங்கும் 

ப ிகத்ற ப்பொடினொர்.  ிருறவந்த ழுத்ற  ஓ ி அந்  முத்துச் சிவிறகறய 

வலம் வந்து  வணங்கி ஏைியருளினொர். அப்வபொது வபரொரவொரம் எழுந் து! 
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"ஞொனசம்பந் ர் வந் ொர்" எனக் கட்டியம் கூைத்  ிருவரத்துறைக்குச் 

தசன்ைொர். இறைவர் மீது ப ிகம் பொடினொர். அங்குத்  ங்கியிருந் ொர். 

சிலநொட்கள் தசன்ைன. ஞொன சம்பந் ர்  ம் சீகொழிக்குத்  ிரும்ப 

எண்ணினொர்.  ிருப்பழவூர்,  ிருவிசயமங்றக,  ிருறவகொ,  ிருப்புைம்பியம் 

என்ை  லங்கறள வணங்கிக் தகொண்டு   ிருவசய்நல்லூர் தசன்று 

இறைவறர வணங்கிப் "பீரறடந் " எனத்த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடித் 

து ித் ொர். பின்னர்  ிருப்பனந் ொள்,  ிருபந் றண நல்லூர்,  ிருவவொமொம் 

புலியூர்,  ிருவொதளொளிப் புற்றூர்,  ிருக்கடம்பூர்,  ிருநொறையூர், 

 ிருக்கருப்பைியலூர் ஆகிய ப ிகறள வணங்கியபடி சீர்கொழிக்கு வந் ொர். 

அப்வபொது அந் ண நங்றகயர் கூடித் தூப ீபம் மு லொனறவ ஏந் ி வரத், 

 ொயொர் பகவ ியொர் வரவவற்கத்  ம் இல்லத்ற  அறடந் ொர். 

 அவருக்குப் பூணூல் அணியும் பருவம் வர அந் ணர்கூடி அந் ச் 

சடங்றக நிறைவவற்ைினர். அப்வபொது அந் ணர்களுக்கு வவ ங்களில் 

உண்டொன ஐயப்பொட்றட அவர் வபொக்கியருளினொர். அந் ணர் 

அவருறடய வவ  ஞொனத்ற  கண்டு வியப்புக் தகொண்டனர். 

 நொள்வ ொறும் வ ொணியப்பறர வணங்கிப் ப ிகம் பொடிய வண்ணம் 

ஞொனசம்பந் ர் சீர்கொழியில்  ங்கியிருந் ொர். அக்கொறலயில் 

 ிருநொவுக்கரசர், ஞொனசம்பந் றரக் கொண வவண்டும் என்னும் விருப்பம் 

தகொண்டு அவறரக் கொண்ப ற்குச் சீர்கொழி வந் ொர். சம்பந் ர் அவறர 

எ ிர்தகொள்ளச் தசன்ைொர். இருவரும் ஒருவறர ஒருவர் வணங்கி 

தகொண்டனர். அவறரத்  ம் மொளிறகயில்  ங்குமொறு தசய் ொர். பின்னர்த் 

 ிருநொவுக்கரசர் மற்ை ப ிகறள வணங்குவ ற்கொக ஞொனசம்பந் றரப் 

பிொிந்து தசன்ைொர். 

 நொட்கள் சில தசன்ைன.  மிழகத் ில் உள்ள  லங்கள் பலவற்றையும் 

தசன்று வணங்க எண்ணம் தகொண்டொர் ஞொனசம்பந் ர்.  ந்ற யொரும் 

அவறரப் பிொிந் ிருக்குமொட்டொமல் உடன் தசன்ைொர்.  ந்ற யொரும் 

 ிருநீலகண்ட யொழ்பொணரும் உடன் வர அவர் புைப்பட்டொர். கொவிொிக்கு 

வடக்கில் வமற்ைிறச வநொக்கிச் தசன்று,  ிருப்புள்ளிருக்கு வவளூர், 

 ிருநின்ைியூர்,  ிருநீடுர்,  ிருப்புன்கூர்,  ிருமண்ணிப் படிக்கறர, 

 ிருக்குறுக்றக,  ிருவன்னியூர்,  ிருப்பந் றண நல்லூர்,  ிருக்வகொடிகொ, 

கஞ்சனூர்,  ிருமங்கலக்குடி,  ிருவியலூர் மு லொன ப ிகளுக்குப் வபொய் 

இறைவறர வணங்கினொர். 

 பின்பு மழ நொட்டில் கொவிொியின் வடகறரவய வபொய் 

 ிருப்பொச்சிலொச்சிரமத்ற  அறடயலொனொர். அங்குக் தகொல்லி மழவன் 

மகள் "முயலகன்" என்ை வநொயினொல் வருந்  அவறளக் வகொயிலில் இட்டு  

றவத் ொன். அவன் ஞொனசம்பந் ர் அங்கு வருவற  அைிந்து  ன் மகறள 

நீங்கி நகறர அலங்கொித்து அவறர வரவவற்று, அவரது அடியில் 



 20 

வீழுந் ொன். பின் அவருடன் வகொயிலுக்குள் தசன்ைொன். சம்பந் ர் அங்கு 

கிடக்கும் தகொல்லி மழவனின் மகறளப் பொர்த்து "இது என்ன?" 

என்ைொர்.அவன் நிகழ்ந் ற க் கூைினொன். அவர் வருந் ி அப்தபண்ணின் 

வநொறய நீக்கும் தபொருட்டு "துணிவளர்  ிங்கள்" என்ை ப ிகத்ற ப் 

பொடினொர். அப்தபண் வநொய் நீங்கி எழுந் ொள். மழவன் மகிழ்ந் ொன். 

 சில நொட்கள் அங்குத்  ங்கியிருந் ொர். பின் தகொங்கு நொட்டுக்குச் 

தசன்று தகொடி மொடச் தசங்குன்றூொில்  ங்கியிருந் ொர். அப்வபொது அங்கு 

அவருடன் இருந்  பொிவொரம் சுர வநொயினொல் வொட்டம் அறடந் து. அற  

அைிந்  சம்பந் ர் "அவ்விறனக்கு இவ்விறனயொம்"  என்ை  ிருநீலகண்டப் 

ப ிகத்ற ப் பொடினொர். அப்வபொது அவருறடய பொிவொரம் மட்டுமன்று, 

அந்நொடு முழுவதும் அப்பிணி நீங்கியது. பின் அங்குள்ள பல  லங்கறள 

வணங்கிய வண்ணம் தகொங்கு நொட்றடக் கடந்து வசொழ நொட்றட 

அறடந் ொர். 

 வசொழநொட்டில்  ிருப்பரொய்துறை,  ிருக்கற்குடி மறல, 

 ிருமுக்கீச்சரம்,  ிருச்சிரொப்பள்ளி மு லொன  லங்கறள வணங்கித் 

 ிருவலஞ்சுழிறய அறடந் ொர். அங்கு இருக்கும் வபொது முதுவவனிற்கொலம் 

வந் து. அங்கிருந்து  ிருப்பட்டீச்சரத்துக்குப் வபொகப் புைப்பட்டொர். 

அப்வபொது சிவ பூ ம் பிள்றளயொொின்  றலக்கு வமவல முத்து பந் றர 

அறமத்துப் "பட்டீசர் எம்றம விடுத் ொர்" எனக் கூைிற்று. அந் ச் தசொல்லும் 

முத்துப்பந் ரும் வொனத் ில் வ ொன்ைின. அம்முத்துப் பந் ர் நிழல் தசய்யப் 

பட்டீச்சரத்ற  அறடந்து  இறைவறர வணங்கினொர். பின் அங்கிருந்து 

நீங்கித்  ிருவொறை வட ளி மு லொன ப ிகறள வணங்கித் 

 ிருவொவடுதுறைறய அறடந் ொர். 

 சிவபொ  இரு யர் வவள்வி தசய்ய வவண்டும் என எண்ணினொர். 

ஆ லொல், அவர் வவள்விக்குப் தபொருள் வவண்டும் என்று வவண்டினொர். 

ஞொனசம்பந் ர் இறைவனிடம் வபொய்ப், தபொருறள விரும்பிக் 

வகட்டவருக்குக் தகொடுக்க என்னிடம் தபொருள் இல்றல"  என்ைொர். 

உடவன ஒரு பூ ம் தபொன் முடிப்றப தகொணர்ந்து பலி பீடத் ில் இட்டது. 

அப்பூ ம் "இம்முடிப்பில் ஆயிரம் தபொன் உள்ளது. எடுக்க எடுக்க 

குறையொது. சிவதபருமொன் உனக்கு தகொடுத் து" என்று கூைியது. அற த் 

 ந்ற யொருக்குத்  ந்து வவள்விறய இயற்றும்படிச் தசய் ொர். 

  ிருவொவடுதுறையில் சில நொட்கள் ஞொனசம்பந் ர்  ங்கியிருந் ொர். 

பின்பு  ிருநல்லம்,  ிருவழுந்தூர்,  ிருத்துருத் ி, மு லிய  லங்கறள 

வணங்கித்  ருமபுரத்ற  அறடந் ொர். அவ்வூர்  ிருநீலகண்ட 

யொழ்ப்பொணொின்  ொயொர் பிைந் வூர். அங்குள்ள அவரது சுற்ைத் ொர், 

"நீங்கள் ஞொனசம்பந் ொின் ப ிகங்கறள யொழில் இறசப்ப ொல்  ொன் 

அவற்ைின் புகழ் வளர்கின்ைது!" என்று உறரத் னர். அற க் வகட்ட 
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பொணர் நடுங்கிச் சம்பந் றர,  ம் யொழில் அடங்கொ  ப ிகம் ஒன்றைப் 

பொடும்படி வவண்டினொர். ஞொனசம்பந் ர், "மொ ர் மடப்பிடி" என்னும் 

ப ிகத்ற ப் பொடினொர். அது யொழில் அடங்கவில்றல, அ னொல் பொணர்  ம் 

யொறழ உறடக்கப் வபொனொர். சம்பந் ர் அவறரத்  டுத்து நிறுத் ினொர். 

"இறைவொின்  ிருவருள் தபருறமதயல்லொம் இ னுள் எவ்வொறு 

அடங்கும்?" என்று கூைி அறம ிப்படுத் ினொர். 

 அந்   ருமபுரத் ில் ஞொனசம்பந் ரும் பொணரும் சில நொட்கள் 

 ங்கியிருந் னர். பின்பு அவர்கள்  ிருச்சொத்  மங்றக என்ை  லத்ற  

அறடந் னர். 

 அந்  ஊரொனது  ிருநீலநக்கநொயனொர் வொழும் ஊர். அவர் 

ஞொனசம்பந் ர் மு லியவர்கறள வரவவற்று விருந் ளித் ொர். அ ன்பின் 

அப்ப ிறய விட்டு  நீங்கித்  ிருநொறகக்கொவரொணம்,  ிருகீழ் வவளுர் 

வணங்கி  ிருச்தசங்கொட்டங்குடி என்ை ப ிறய அறடந் ொர். அவரது 

வருறகறயச்  தசவிவயற்ை சிறுத்த ொண்ட நொயனொர் எ ிர்தகொண்டு 

வரவவற்ைொர். அவரது த ொண்டிறன ஞொனசம்பந் ர்  ம் ப ிகத் ில் 

வபொற்ைிப்பொடினொர். சில நொட்கள் அங்குத்  ங்கியிருந்  பின் புைப்பட்டுச் 

தசன்று  ிருமருகல் என்ை  லத்ற  அறடந் ொர். 

 அங்கு ஒரு வணிகன் கன்னிப் தபண் ஒருத் ியுடன் வந் ொன். 

அவறனப் பொம்பு கடிக்க இைந் ொன். அவனுடன் வந்  கன்னி இறைவறன 

வநொக்கிப் புலம்பலொனொள். வகொயிலுக்குச் தசன்று தகொண்டிருந்  

ஞொனசம்பந் ொின்  ிருச்தசவியில் அவளது ஓலம் விழுந் து. அவர் அவறள 

தநருங்கி "உனக் குற்ை துயர் யொது?"  

என்று வினவினொர். அவள் உற்ைது உறரத் ொள். ஞொனசம்பந் ர் "சறடயொ 

எனுமொல்" என்ை ப ிகத்ற ப் பொடினொர். அந்  வணிகன் உயிர் 

தபற்தைழுந் ொன். அக்கன்னிப் தபண் ஆளுறடய பிள்றளறய 

வணங்கினொள். அந்  இருவருக்கும் மணத்ற ச் தசய்து றவத் ொர் 

சம்பந் ர். 

 அ ன் பின் சிறுத்த ொண்டர்  ம் ஊர்க்கு அவறர எழுந் ருளும்படி 

வவண்டினொர். சம்பந் ரும் இறசந்து  ிருச்தசங்கொட்டங்குடிக்குச் 

தசன்ைொர். அங்கு சில நொட்கள் இருந்  பின்னர்ப்  ிருப்புகலூர் தசன்ைொர். 

அங்கு முருக நொயனொர் அவறர வரவவற்ைொர். அவரது த ொண்டிறன 

ஞொனசம்பந் ர்  ம் ப ிகத் ில் வபொற்ைிப்பொடினொர். 

 அந் ப் ப ியில்  ங்கியிருந் வபொது  நொவுக்கரசர் அந் த்  லத் ிற்கு 

வந் ொர். அவறர எ ிர் தகொண்டு வரவவற்ைொர் சம்பந் ர். அப்பர்  ொம் 

 ிருவொரூொில் கண்ட  ிருவொ ிறர விழொவின் சிைப்றபச் சம்பந் ருக்குக் 

கூைினொர். அ னொல்  ிருவொரூறரக் கண்டு வணங்க வவண்டும் என்ை 

ஆவல் அவருக்கு ஏற்பட்டது. நொவரசொிடம் விறடப்தபற்றுச் சம்பந் ர் 

 ிருவொரூறர வநொக்கிச் தசன்ைொர். 
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 அவரது வருறகறய அைிந்   ிருவொரூர் சிவனடியொர்கள் நகறர 

அலங்கொரம் தசய்து வரவவற்ைனர். சம்பந் ர் வகொயிலுள் தசன்று வலம் 

வந்து   ிருமுன்பு நின்று ஆடிப்பொடி மகிழ்ந் ொர். அங்கிருந்  நொள்களில் 

 ிருவரதநைிக் வகொயிலுக்குச் தசன்று வழிபடுவது அவர்க்கு வழக்கமொக 

இருந் து. சில நொட்கள் அங்குத்  ங்கியிருந் ொர். பின்  ிருநொவுக்கரசறரக் 

கண்டு வணங்க வவண்டும் என்ை ஆறச உண்டொயிற்று. அ னொல்  அவர் 

 ிருப்புகலூறர அறடந் ொர். அங்கு நொவுக்கரசரும் முருக நொயனொரும் 

அவறர வரவவற்ைனர்.  ிருநீலநக்க நொயனொரும் சிறுத்த ொண்டரும் அங்கு 

சம்பந் றர வணங்கினர். அவர்கள் அளவளொவி மகிழ்ந் னர். 

 அ ன் பிைகு சம்பந் ர்  ிருநொவுக்கரசருடன் பல ப ிகளுக்கும் 

தசல்லலொனொர். வழக்கம் வபொல் முத்துப்பல்லக்கில் தசல்லவில்றல. 

நொவுக்கரசர் பக்கத் ில் நடந்து தசன்ைொர். "இறைவர் உமக்கு 

முத்துப்பல்லக்றகத்  ந் ொர் ஆ லொல் நீங்கள் அ ில் அமர்ந்து 

தசல்லுங்கள். நொன் பின்னொல் வருவவன்" என்ைொர். அன்ைிலிருந்து 

ஞொனசம்பந் ர், அப்பர் முன்னொல் தசன்ைபின், "அவர் எங்குச் தசன்ைொர்?" 

எனக் வகட்டைிந்து அங்குப் வபொய்ச் வசர்ந் ொர்.  

  ிருவம்பர் நகறர நொவுக்கரசர் அறடந் ொர். ஞொனசம்பந் ர் அங்கு 

வந்து வசர்ந் ொர். இருவரும் அவ்வூர் மொடக் வகொயிலுக்குப் வபொய் 

வணங்கினர். அக்வகொயில் வகொச்தசங்கச்  வசொழரொல் கட்டப்பட்டது. 

ஞொனசம்பந் ர் வகொச்தசங்கச் வசொழறரத்  ம் ப ிகத்துள் சிைப்பித்துப் 

பொடினொர். 

 அங்கிருந்து அவ்விருவரும்  ிருக்கடவூர் தசன்ைனர். அங்குக் 

குங்கிலியக் கலய நொயனொர் அவர்கறள வரவவற்று உபசொித் ொர். 

விருந் ளித் ொர். பின் அவொிடம் விறடக் தகொண்டு  ிருவீழிமிழறலறய 

அறடந் ொர், ஞொனசம்பந் ர். அங்குச் சீர்கொழி அந் ணர் வந்து அவறரத் 

 ம் ஊருக்கு வருமொறு வவண்டினர். அவ்வொறு வருவது இறைவர்க்கு 

விருப்பமில்றல என்று ஞொனசம்பந் ர் உறரத் ொர். 

 அவர்  ிருவீழிமிழறலயில்  ங்கியிருந் வபொது தபொிய பஞ்சம் 

ஏற்பட்டது. இருவரும் இறைவொிடம் வவண்டி அவர் அளித்  

படிக்கொசினொல் பஞ்சத்ற ப் வபொக்கினர். 

 

 இருவரும்  ிருமறைக்கொட்டிற்குச் தசல்ல விரும்பிப் பல ப ிகறளயும் 

வணங்கியவொறு தசன்ைனர். அந் ப் ப ியில் உள்ள வகொயில் க வு 

வவ த் ொல் ஓ ப்பட்டு  மூடப் பட்டிருந் து. பக்கத் ில் உள்ள சிறு 

வழியொய் மக்கள் உள்வள தசன்று இறைவறர வழிபடுவ ொக 

அறமந் ிருந் து. அப்பர், ப ிகத்ற ப் பொடிக் க றவத்  ிைக்கும்படியொய்ச் 

தசய் ொர். சம்பந் ர் அக்க வு மூடும்படி பொடினொர். 

 அவ்விருவரும்  ிருமறைக் கொட்டில் இருந்  வபொது பொண்டிய 

நொட்டின் அரசமொவ வி மங்றகயர்கரசியொர் ஞொனசம்பந் றரத் ம் 
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நகரத்துக்கு வருமொறு வவண்டினொர். அங்குச் தசல்ல வவண்டொ என்று 

நொவரசர் சம்பந் ொிடம் கூைினொர்.  ஆயினும் சிவதபருமொன் அருளொல் 

 ீங்கு ஏதும் வரொது என்று கூைி, "வவயுறு வ ொளி பங்கன்" என்ை 

ப ிகத்ற ப் பொடினொர். ஆகவவ ஞொனசம்பந் ர் பொண்டிய நொட்டுக்குச் 

தசல்வற  நொவரசர்  டுக்கவில்றல. ஆயினும்  ொமும் அங்கு வர 

விரும்புவ ொக நொவுக்கரசர் உறரத் ொர். அ றன ஞொனசம்பந் ர் ஏற்றுக் 

தகொள்ளவில்றல. அவறர வரவவண்டொம் என்று  டுத்து விட்டொர். 

  ிருஞொனசம்பந் ர் மதுறரக்குச் தசல்லப் புைப்பட்டொர். அவ்வளவில் 

மங்கல வொத் ியங்கள் முழங்கின! வசொழ நொட்டுத்  லங்கறள வணங்கிய 

அவர் பொண்டிய நொட்டுத்  லங்கறள வணங்கிய வண்ணம் தசல்லலொனொர். 

அப்வபொது சமணர்களுக்குத்  ீய நிமித் ங்கள் வ ொன்ைின. அவர்களின் 

மயிற்பீலி, பொய்,  டுக்கு மு லியறவ விழுந் ன. றக கொல்கள் நடுக்கம் 

தகொண்டன.  ங்களுக்கு ஏற்பட்ட  ீய நிமித் ங்கறள மன்னனுக்குத் 

த ொிவித் னர். 

 அவ  சமயத் ில் மங்றகயர்கரசியொருக்கும் குலச்சிறை 

நொயனொருக்கும் நன்னிமித் ங்கள் ஏற்பட்டன. ஞொனசம்பந் ர் மதுறரறய 

தநருங்குகின்ைொர் என்ை தசய் ி கிட்டிற்று. மங்றகயர்கரசியொர் 

ஞொனசம்பந் றர வரவவற்கும்படி குலச்சிறையொர்க்குக் கூைினொர். 

 

 குலச்சிறையொர் ஞொனசம்பந் றர வரவவற்ைொர். அரசியொரும் 

ஞொனசம்பந் றர வநொில் வரவவற்க வவண்டும் என்று எண்ணிக் 

வகொயிலுக்குச் தசல்வ ொய் மன்னனிடம் கூைிவிட்டுச் தசன்ைொர். 

வகொயிலில் ஓொிடத் ில் நின்று சம்பந் றர எ ிர் வநொக்கிய வண்ணம் 

நின்ைொர். குலச்சிறையொர் ஞொனசம்பந் றரக் கண்டு  வணங்கினொர். 

மங்றகயர்க்கரசியொர் வரவவற்குமொறு கூைியற க் குலச்சிறையொருக்கு 

ஞொனசம்பந் ர் உறரத் ொர்.  "மங்றகயர்கரசியொர்க்கும் உமக்கும் இறைவர் 

அருள் உண்டொகுக" என்று வொழ்த் ினொர் சம்பந் ர்.  பின் சம்பந் ர் 

ஆலவொய்க்குள் தசன்று "மங்றகயர்கரசி" எனத்த ொடங்கும்  

 ிருப்ப ிகத்ற ப் பொடி இறைவறர வணங்கி மகிழ்ந் ொர். அப்வபொது 

மங்றகயர்க்கரசியொர் அவறரக் கண்டு வணங்கினொர். அவர்க்குப் 

ஞொனசம்பந் ப் பிள்றளயொர் உபசொர தமொழிகள் பலவற்றைக் கூைினொர். 

குலச்சிறையொர், "இந்நொட்டு  மன்னன் சமணக் குழியில் விழுந்துள்ளொன். 

பொண்டிய மக்கள்  தபரும்பொவலொர் சமணர் ஆயினர்"  என்று விண்ணப்பம் 

தசய் ொர். அ ன்பின் ஆளுறடய பிள்றளயொறர ஞொன வ சிகர் மடத் ில் 

 ங்கச் தசய் ொர். 

 ஞொனசம்பந் ொின் வருறக சமணர்க்குக் கலக்கத்ற  ஏற்படுத் ியது. 

அவர்கள் மன்னனிடம் தசன்ைனர். வந்  கொரணத்ற  மன்னன் 

அவர்களிடம் வினவினொன். அவர்கள் ஞொனசம்பந் ர் மதுறரக்கு 
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வந் ிருப்பற யும், வொ த் ில் தவல்ல இருப்பற யும், மதுறர நகறர 

விட்டுத் துரத்  வவண்டிய இன்ைியறமயொ  கொரணத்ற யும் கூைினொர்கள். 

மன்னன் "அ ற்கு யொது தசய்ய வவண்டும்?" என வினவிய வபொது "அவன் 

 ங்கியுள்ள இடத் ில் மந் ிரம் சபித்து  ீறய உண்டொக்க வவண்டும்  

என்ைனர். "அப்படிவய தசய்க!" என்று அவன் அனும ி  ந் ொன். 

 அவர்கள் தசன்ை பின் மன்னன் கவறல தகொண்டிருந் ொன். அவன் 

துன்பம் அறடந்துள்ள ன் கொரணத்ற  மங்றகயர்கரசியொர் வினவினொர். 

"ஓர் அந் ணச் சிறுவன் சீகொழியினின்று வந்துள்ளன். அவன் சமணறர 

வொ ொடி தவல்ல இருக்கின்ைொனொம். அவறனக் கண்ட ொல் அடிகளுக்குக் 

"கண்டு மூட்டு!"    வகட்ட ொல் எனக்கு "வகட்டு மூட்டு".( கண்டு மூட்டு -

கண்ட ொல் உண்டொன வ ொஷம், வகட்டு மூட்டு - வகட்ட ொல் வந்  

வ ொஷம் ) இதுவவ என் துன்பம்! என்ைொன் மன்னன். மங்றகயர்கரசியொர், 

"நீங்கள் கவறலப்படவவண்டொ!  வொ த் ில் தவல்வொர் பக்கம் வசர்வவ  

நமக்கு உறு ியொகும் என்ைொர். பின் அவர் குலச்சிறையொறரப் பொர்த்து 

நிகழ்ந்  தசய் ிறய உறரத் ொர். "சமணர் தகொடியர்" பிள்றளயொருக்குத் 

 ீறமறயச் தசய்வர்! அவருக்குத்  ீங்கு வநொின் நொம் உயிர் துைக்க 

வவண்டும்" என்ைொர். 

 சமணர் மந் ிரம் சபித்துச் சம்பந் ர்  ங்கியுள்ள மடத் ில்  ீறய 

உண்டொக்க  முறனந் னர். ஆனொல் அது பயன் அளிக்கவில்றல. ஆ லொல் 

அம் மடத்துக்கு அவர்கள்  ீறய இட்டனர். மடத் ில்  ீப்பற்ைி எொிந் து. 

அற  அைிந்  அடியொர்கள்  ீறய அறணத் னர். அற ச் சம்பந் ருக்கு 

உறரத் னர். அவர் தபொிதும் வருந் ினொர். "தசய்யவன" எனத் த ொடங்கும் 

ப ிகத் ில் "இத்  ீ  தமல்லச் தசன்று  பொண்டியற்கொகுக" என்னும்  

தபொருள் அறமயப் பொடினொர். அந் த்  ீ தமல்லச் தசன்று பொண்டியறன 

அறடந் து. சமணர் தசய்  தகொடுஞ் தசயல் ஞொனசம்பந் ருக்கு  ஊறு 

ஏற்படுத் வில்றல என்பற  அைிந்து மங்றகயர்கரசியொரும்  

குலச்சிறையொரும் ஆறு ல் அறடந் னர். 

 மன்னனுக்கு தவப்பு வநொய் உண்டொயிற்று என்ை தசய் ி 

மங்றகயர்கரசியொருக்கும் குலச்சிறையொருக்கும் எட்டியது. அவனது உடல் 

தவப்பம் நீங்க றவத் ியர்கள்  மக்குத் த ொிந்  மருத்துவத்ற தயல்லொம் 

தசய் னர். வநொய் மிகுந் வ  அன்ைிக் குறையவில்றல. சமணர்  ொம் தசய்  

தசயலொல் இவ்வொறு வநர்ந் வ ொ என்ை ஐயம் தகொண்டனர். அவர்கள் 

மன்னறன அறடந்து மயிற்பீலியொல்  டவினர். அம் மயிற்பீலி எொிந் து. 

 ம் கமண்டலத் ில் உள்ள நீறரத் த ளித் னர். "அருகவன அருகவன! 

இவறனக் கொப்பொய்!" என்ைனர். அந்நீர் தநருப்பில் தநய் தசொொிந் ொற் 

வபொல் ஆயிற்று. "மன்னன் நீங்கள் என்னருகில் வர வவண்டொ! ஓடிப் 

வபொங்கள்! என்ைொன். சமணர் தசய்  தசயலொல் ொன் தவப்பு வநொய் 

உண்டொயிற்று. இ ற்கு மருந்து சம்பந் ொின் அருள். அவரது வநொக்குப் 
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பட்டொல் இது ஒழியும்!" என்று கூைினர். ஞொனசம்பந் ர் என்ை தபயறரக் 

வகட்ட அளவில் மன்னனுக்குச் வசொர்வு குறைந் து. "ஞொனசம்பந் ர் 

இங்குவர, இந்வநொய்  ீருமொனொல், அவரது சமயவம உண்றமஎனக் 

தகொள்வவன்! என்ைொன் மன்னன். "நொன் அறடந்  வநொறய ஒழித்து 

தவற்ைி கண்டவர் பக்கவம வசர்வவன். அவறர வரவறழக்க வழி 

உண்டொனொல் வரவறழயுங்கள்!" என்றும் அவன் தசொன்னொன். 

 மங்றகயர்க்கரசியொரும் குலச்சிறையொரும் தபரு மகிழ்ச்சி 

அறடந் னர். அவ்விருவரும்வபொய் ஞொனசம்பந் றர அறழத் னர். அவர் 

அவர்களுக்கு ஆறு ல் கூைி "எல்லொரும் கொணச் சமணறர தவல்வவன்" 

என்று புைப்பட்டொர். இறைவறர "வவ வவள்விறய" என்ை ப ிகத்ற ப் 

பொடி வணங்கிப் பல்லக்கில் புைப்பட்டொர். அரண்மறனறய அறடந் ொர்.  

மன்னனின்  றலப்பக்கத் ில் இடப்பட்டிருந்  இருக்றகயில் சம்பந் ர் 

அமர்ந் ொர். பொண்டியனின் வமனிறயச் சம்பந் ர்  ம் கண் தகொள்ளப் 

பொர்த் ொர். அப்வபொவ  தவப்பு வநொய் சற்று நீங்கியது. 

 அப்வபொது சமணர் அவறரச் சூழ்ந்து வொதுக்கு அறழத் னர். 

அப்வபொது மன்னன் சமணறர வநொக்கி, "நீங்களும் இவரும் என் வநொறயத் 

 ீருங்கள். பின் வொ ிடலொம்!" என்ைொன். சம்பந் ர் மங்றகயர்க்கரசியொறர 

வநொக்கி "நீவிர் என்றனச் சிறுவன் என்று அஞ்ச வவண்டிய ில்றல! நொன் 

சமணருக்கு எளியன் அல்லன்" என்று "மொனிவனர் விழி" என்ை ப ிகத்ற ப் 

பொடினொர். "நீங்கள் இருவரும் தவப்பு வநொறயத்  ீருங்கள்.  ீர்த் வவர 

வொ ில் தவன்ைவர்!" என்று மன்னன் கூைச் சமணர் இடப்பக்கத்து தவப்பு 

வநொறயத்  ொம்  ீர்ப்ப ொகக் கூைினர். ஆனொல் அவர்கள் மந் ிொித்து 

மயிற்பீலியொல் இடப்பக்கம்  டவிய வபொது வநொய் குறையவில்றல, 

மிகுந் து! சம்பந் ர் "மந் ிரமொவது நீறு" என்று ப ிகம் பொடித்  ிருநீற்றை 

வலப்பக்கத் ில்  டவினொர். அப்பக்கம் வநொய் நீங்கியது குளிர்ந் து.  

அந் ப்பக்க தவப்பம் இடப்பக்க வபொய் மிக்கது. அவனது உடல் நீரும் 

தவப்பமும் வபொலொகியது. சமணர் வ ொற்ைனர் ஆ லொல் மன்னன் 

"ஓடிப்வபொங்கள்"  என்ைொன். சம்பந் றரத்  ன்தவப்பு வநொய் முழுவற யும் 

வபொக்குமொறு வவண்டினொன். சம்பந் ர்  ிருநீற்றை இடப்பக்கத் ில் 

பூசினொர். அ னொல் வநொய் அப்வபொவ  நீங்கியது. மன்னனும் 

குலச்சிறையொரும் மங்றகயர்க்கரசியொரும் மகிழ்ந் னர். 

 சமணர் சம்பந் றர வொதுக்கு அறழத் னர். தசொல்லொல் 

அவறரதவல்ல இயலொது என்பற  அவர்கள் உணர்ந் னர். அனல் 

வொ ம், புனல் வொ ம் நிகழ்த் வவண்டும் என்ைனர்.  ம் சமய உண்றமறய 

எழு ித்  ீயில் இட்டொல் எொியொமல் இருப்பதும், நீொில் இட்டொல் எ ிர்த்துச் 

தசல்வதும் ஆகியது எதுவவொ அதுவவ உண்றம சமயம் என்று முடிவு 

தசய் னர். சம்பந் ர்  ம்  ிருநள்ளொற்றுப் ப ிகமொன "வபொகமொர்த் " 

எனத்த ொடங்கும்  ப ிகத்ற யுறடய ஏட்றடத்  ீயில் இட்டொர். அது 
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எொியொமல் இருந் து! அது மட்டுமன்று, பச்றசயொகவும்  இருந் து. சமணர் 

இட்ட ஓறல  ீயில் இட்ட பஞ்றசப் வபொல் எொிந் து.  ீயில்  ொம் இட்ட 

ஏட்றட எடுத் ொர் ஞொனசம்பந் ர். சமணர்  ொம் இட்ட ஏட்றட எடுக்க 

இயலொது வருந் ினர். 

 பின்னரும் வொ ம் நிகழ்த்  வவண்டும் என்ைனர் சமணர். உண்றம 

தபொருறள எழு ி ஆற்று நீொில் இட வவண்டும். அது ஆற்று நீர் 

ஓட்டத்துடன் ஓடொது இட்ட இடத் ிவலவய இருக்க வவண்டும். அவ்வொறு 

எச்சமய உண்றமறயயுறடய ஏடு இருக்கின்ைவ ொ அதுவவ உண்றம 

சமயமொகும்!" என்ைனர் சமணர். அப்வபொது குலச்சிறையொர் "இற ச் 

தசய்வ ற்கு முன் வ ொற்ைவர் இன்னது தசய்ய வவண்டும் என்று முடிவு 

தசய்  பின்னவர இது நிகழ் ல் வவண்டும்" என்ைொர். "நொங்கள் வொ த் ில் 

வ ொற்ைொல் இம்மன்னவன எங்கறளக் கழுவில் ஏற்ைட்டும்"  என்ைனர் 

சமணர். 

 மன்னனுக்கும் அ ற்கு இறசந் ொன். யொவரும் றவறகயொற்றுக்குச் 

தசன்ைனர். நகர மக்களும் அங்கு வந்து கூடினர். "நீங்களும் சம்பந் ரும் 

றவறக நீொில் ஏட்றட விடுங்கள்!" என்ைொன் மன்னன். சமணர் 

"அத் ிநொத் ி" என்று எழு ினர். (அத் ிநொத் ி - கடவுள் உண்டு இல்றல 

என்று தபொருள்படும்) அந்  ஏட்றட றவறகயொற்ைில் சமணர் இட்டனர். 

அது கடறல வநொக்கி விறரந்து ஓடிற்று. அந்  ஏட்றடத் வ டி பின்னொல் 

சமணர் ஓடினர். ஏடு தநடுந்த ொறலவு தசன்று விட்டது. ஆ லொல் சமணர் 

ஓடினர்.  ஏடு தநடுந்த ொறலவு தசன்று விட்டது. ஆ லொல் சமணர்  ிரும்பி 

ஞொனசம்பந் ொிடம் வந்து அவரது ஏட்றட விடும்படியுறரத் னர். சம்பந் ர் 

"வொழ்க அந் ணர்"  என்ை ப ிகம் எழு ப்பட்ட ஏட்றட இட்டொர். அந்  ஏடு 

இதுவவ தமய்ப்தபொருள் என்று கொட்டிய வண்ணம் நீறர எ ிர்த்துச் 

தசன்ைது. அ ில் "வவந் னும் ஓங்குக" என்று எழு ப் பட்டிருந்  ொல் 

பொண்டியனின் கூனொனது நிமிர்ந் து. அற  எடுக்கும் தபொருட்டுக் கு ிறர 

மீது ஏைிக் குலச்சிறையொர் தசன்ைொர். அந்  ஏடு நீொில்   ங்கும் தபொருட்டு  

"வன்னியும்" என்று த ொடங்கும்  ப ிகம் பொடினொர். அப்வபொது அந்  ஏடு 

சிவொலயத் ிற்கு பக்கத் ில் நீர் நடுவில் நின்ைது. அற  எடுத்துக் 

தகொண்டொர் குலச்சிறையொர். சம்பந் ொிடம் வந்து அவறர வணங்கினொர். 

யொவரும் வியந் னர். 

 மன்னன் வொ த் ில் வ ொற்ை சமணர்கறளக் கழுவில் ஏற்றும்படி 

குலச்சிறையொருக்கு உறரத் ொன். ஞொனசம்பந் ர்  ிருநீற்றைப் 

பொண்டியனுக்குத்  ர அ றன அவன் வொங்கி அணிந்து தகொண்டொன். 

றசவன் ஆனொன். மற்ை மக்களும்  ிருநீற்றை அணிந்து தகொண்டனர். 

இங்ஙணம் சமணம்  ொழ்ந் து. றசவம் உயர்ந் து! பிள்றளயொொின் புகழ் 

எங்கும் பரந் து! ஞொனசம்பந் ர் பின்னர் ஆலவொய்க்குச் தசன்று     

இறைவறர வணங்கி "வீடலொல வொயிலொய்"  என்று  ிருப்ப ிகம் 
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பொடினொர். மன்னன்  ம் வபற றமயப் தபொறுத்துக் தகொள்ள வவண்டும் 

என்று இறைவனிடம் வவண்டினொன். 

 ஞொனசம்பந் ர் நிகழ்த் ிய இந்  அற்பு த்ற க் தசவிவயற்ை சிவபொ  

இரு யர் மதுறரக்கு வந் ொர். ஞொனசம்பந் ர்  ங்கியிருந்  மடத் ில் 

அவறரக்கண்டொர். அவர் ஞொனசம்பந் றர வணங்க, சம்பந் ரும்  ம் 

 ந்ற றய வணங்கினொர். சீகொழி வ ொணியப்பறர நிறனந்து "மண்ணில் 

நல்ல வண்ணம் வொழலொம்" என்ை ப ிகத்ற ப் பொடினொர். 

 சில நொட்கள் ஆனபின்பு சம்பந் ர் பொண்டியன் மு லியவர் உடன் 

வரச் தசன்று   ிருப்பரங்குன்ைம் மு லொன  லங்கறளப் ப ிகம் பொடி 

வணங்கினர். பின்பு இரொவமச்சரத்ற  அறடந்து அங்குள் இறைவறர 

வணங்கிப் ப ிகம் பொடி அங்கிருந்  வண்ணவம ஈழத் ில் உள்ள 

 ிருக்வகொணமறல,  ிருக்வக ீச்சரத்ற  வணங்கிப் ப ிகம் பொடினொர். 

சிலநொட்கள் இரொவமச்சரத் ில்  ங்கிய பின்பு அ றன விடுத்துத் 

 ிருவொடறன  ிருப்புனவொயில் என்பனவற்றை வணங்கி 

குலச்சிறையொொின் ஊரொன மணவமற்குடியிறன அறடந்து அங்குத் 

 ங்கியிருந் ொர். பின்பு  ம் வசொழ நொட்டுக்குப் புைப்பட எண்ணினொர். 

மங்றகயர்கரசியொரும் குலச்சிறையொரும் உடன் வர விரும்ப அவர்கறள 

அங்வகவய  ங்கியிருக்கும்படி கூைிவிட்டுப் புைப்பட்டொர். 

 வசொழநொட்டில் பல ப ிகறள வணங்கி வந் வர் கொவிொியில் நீர் நிறல 

தகொள்ளொமல் ஓடியற க் கண்டொர். ஓட்டுபவர் ஓட்ட இயலொமல் ஓடத்ற  

விட்டுச் தசன்ைிருந் னர். எ ிொிவல   ிருக்தகொள்ளம்புத்தூர். அங்குச் 

தசன்று இறைவறன வணங்க எண்ணி அடியொர்கறள ஓடத் ில் ஏறுமொறு 

தசய்து "தகொட்டவம கமழும்" எனத் த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடினொர். 

இறைவன் அருளொல் ஓடம் மறுகறர அறடந் து. இறைவறன வணங்கிச் 

சிலநொட்கள் அங்குத்  ங்கியிருந்து பின்  ிருநள்ளொற்றை அறடந்து, "பொடக 

தமல்லடி" எனத்த ொடங்கும் ப ிகம் பொடினொர். அங்வகயும் சில நொட்கள் 

 ங்கியபின் புைப்பட்டுத்  ிருத்த ளிச்வசொிறய அறடந் ொர். வபொ ிமங்றக 

என்ை ஊொில் தபளத் ர் வொழ்ந் னர். அவ்வூறர தநருங்கச் சிவனடியொர்கள் 

ஆரவொரம் தசய் னர். 

 

 

  

சொொிபுத் ிரன் என்பவன் சம்பந் ருடன் வொ ம் தசய்ய வந் ொன். 

சம்பந் ருடன் வந்  சம்பந்  சரணொலயர்  ம்றம வொ ிட அனும ிக்க 

வவண்டினொர். ஞொனசம்பந் ர் அவ்வொவை அனும ித் ொர். சொொிபுத் ிரன் 

வொ த் ில் சம்பந்  சரணொலயொிடத் ில் வ ொற்ைொன்.  அ னொல் அந் ப் 

தபளத் ர்கள் எல்லொம் றசவச் சமயத்ற  சொர்ந் னர். 
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 இது நிகழ்ந்  பின்பு சம்பந் ர்  ிருக்கடவூருக்குச் தசன்ைொர். 

அங்கிருக்கும்வபொது நொவுக்கரசர்  ிருபூந்துருத் ியில் இருப்பற  அைிந் ொர். 

ஆ லொல் அவறரக் கொணச் தசன்ைொர். நொவுக்கரசர் ஞொனசம்பந் ொின் 

வருறகப்பற்ைி அைிந்து ஒருவரும் அைியொது கூட்டத்துள் மறைந்து  தசன்று 

ஞொனசம்பந் ொின் பல்லக்றக சுமக்கலொனொர்.  ிருப்பூந்துருத் ி 

தநருங்கியதும் "நொவுக்கரசர் எங்கு இருக்கின்ைொர்?" என்று ஞொனசம்பந் ர் 

வினவினொர். "அடிவயன் இங்குள்வளன்!"  ங்கள் சிவிறகறய  ொங்கிவரும் 

வபறு தபற்வைன்" என்று விறடபகர்ந் ொர். இந் ச் தசொல்றலக் வகட்டு  

அஞ்சிய சம்பந் ர் பல்லக்கினின்று இைங்கி "இவ்வொறு தசய்யலொவமொ?" 

என்று கூைி நொவுக்கரசறர வணங்க, அவரும் சம்பந் றர வணங்கினொர். 

அக்கொட்சிறய பொர்த்  அறனவரும் அவ்விருவறரயும் வணங்கித் 

து ித் னர். 

 இருவரும்  ிருபூந்துருத் ிக் வகொயிலுக்குள் தசன்று இறைவறர 

வணங்கினர். பொண்டிய நொட்டில் நிகழ்ந் வற்றை ஞொனசம்பந் ர் 

நொவுக்கரசருக்கு விளக்கினொர். நொவுக்கரசர் சம்பந் ருக்குத்  ொம் 

த ொண்றட நொடு தசன்ைற ப் பற்ைியும் ஏகொம்பரறர வணங்கியற ப் 

பற்ைியும் விளக்கிக் கூைினொர். பின்பு ஞொனசம்பந் ர்  ம் சீர்கொழிக்குச் 

தசன்று வ ொனியப்பறர வணங்கினொர். "உற்றுறம வசர்வது 

தமய்யிறனவய" என்ை ப ிகத்ற ப் பொடினொர்.  ம்முடன் வந்  

 ிருநீலகண்ட யொழ்பொணர்க்கும் அவருறடய மறனவியொர் ம ங்க 

சூளொமணியொருக்கும் விறட  ந்து அனுப்பினொர். சில நொட்கள் தசன்ை பின் 

த ொண்றட நொட்டுக்குச் தசல்ல அவர் புைப்பட்டொர். அவருறடய 

 ந்ற யொர் உடன் வருவது வழக்கம். அவ்வொறு வருவற  அவர்  டுத்து 

நிறுத் ி  ொம் மட்டும்  மியரொய்ப் புைப்பட்டொர். ஆயின் அடியொர் வழக்கம் 

வபொல் உடன் புைப்பட்டனர். 

  ில்றல,  ிருமொணிக்குழி,  ிருப்பொ ிொிப் புலியூர் தசன்று 

 ிருவ ிறகறய அறடந் ொர். அங்கு ப ிகம் பொடித்  ிருவொமொத்தூர், 

 ிருக்வகொவலூர் மு லொன  லங்கறள வணங்கித்  ிருவண்ணொமறலக்கு 

வந் ொர். அம்மறல எம்தபருமொன்  ிருவுருவம் வபொல் கொட்சித்  ந் து. 

உடவன "உண்ணொமுறல உறமயொதளொடு" என்ை ப ிகத்ற ப் பொடினொர். 

 ிருவண்ணொமறலயினின்று வட ிறச வநொக்கித் த ொண்றட நொட்டுத் 

 ிருவவொத்தூறர அறடந் ொர். இறைவறர வணங்கிய வண்ணம் அங்குச் 

சிலநொட்கள்  ங்கியிருந் ொர். ப ிகம் பொடினொர். 

 ஒருநொள் ஓர் அடியொர் அவொிடம் வந்து  ொம் சங்கரனுக்கொக றவத்  

பறனமரங்கள் ஆண்பறனகளொய் உள்ளன என்றும் இது குைித்துச் சமணர் 

இகழ்ந்து வபசுகின்ைனர் என்றும் உறரத் ொர். "அந்  ஆண் பறனகள் 

கொய்க்குமொறு  ொங்கள் அருள் தசய்ய வவண்டும்" என வவண்டினொர். 

ஞொனசம்பந் ர் அவர்க்கொக இரங்கி "பூத்வ ர்ந் ொயன"  எனத்த ொடங்கும் 
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ப ிகத்ற ப் பொடினொர் அவர் ப ிகத்ற ப்  பொடியவுடவன அப்பறன 

மரங்கள் கொய்களுடன் குலுங்கின. கண்டவர் உள்ளங்கள் களித் ன. 

 பின்னர்த்  ிருமொகைல்,  ிருக்குரங்கணில்முட்டம் என்னும் ப ிகறள 

வணங்கிக் கொஞ்சிக்கு அருகில் வந் ொர். அந்நகொினர் நகறர அணி தசய்து 

அவறர வரவவற்ைனர். 

 ஆளுறடய பிள்றளயொரொன சம்பந் ர் ஏகம்பவொணொின் 

வகொயிலுக்குள் தசன்று பணிந் ொர், ஆடினொர், பொடினொர். அவரது உடல் 

புளகொகி ம் அறடந் து . பின் சில நொட்கள்  ங்கியிருந் ொர். அவர் 

அங்கிருந் வபொது பல ப ிகங்கறளப் பொடினொர். 

பின்  ிருமொற்வபறு,  ிருவல்லம்,  ிருவிற்வகொலம்,  க்வகொலம், 

என்பனவற்றை வணங்கித்  ிருவொலங்கொட்றட அறடந் ொர். அப்ப ி 

கொறரக்கொல் அம்றமயொர்  றலயினொல் நடந்  ப ி. அ னொல் அற  மிக்க 

அஞ்சி அப்ப ியின் அருவக அன்ைிரவு  ங்கினொர். "அன்பவன! என்றனப் 

பொட மைந் றனவயொ !" என இறைவர் அவரது கனவில் வ ொன்ைி 

வினவினொர். ஞொனசம்பந் ர் கண்விழித்துத் "துஞ்ச வருவொரும்" என்ை 

ப ிகத்ற த் த ொடங்கிப் பொடினொர். 

 அங்கிருந்  பல ப ிகறள வணங்கிக்  ிருதவொற்ைியூறர அறடந் ொர். 

 ிருதவொற்ைி இறைவர்க்கு பொமொறல சொத் ி வணங்கினொர். 

 அக்கொலத் ில் மயிறலயில் "சிவவநசர்" என்ை தபருஞ் தசல்வர் 

வொழந் ிருந் ொர். அவர்  ிருஞொனசம்பந் றரப் பற்ைிக் வகள்விப்பட்டு 

அவொிடம் அன்பு பூண்டிருந் ொர். அவர்க்குத்  ிருமகள் வபொல் ஒரு மகள் 

இருந் ொள். அவள் தபயர் பூம்பொறவ அவறளயும் தசல்வத்ற யும் 

 ிருஞொனசம்பந் ருக்கு அளித்து விட்ட ொக சிவவநசர் ஒருமுறை 

சுற்ைத் ொொிடம் உறரத் ொர். அவள் கன்னி மொடத் ில் இருந் ொள் ஒருமுறை 

பூப்பைிக்கச் வசொறலக்குள் தசன்ைொள். ஒரு பொம்பு அவறளத்  ீண்டியது. 

அவளது உடறல விட்டு உயிர நீங்கியது. மருத்துவத் ொல் பயன் 

இல்லொமல் வபொயிற்று. உைவினர் அழு னர். சிவவநசர் ஒருவொறு வ ைி, 

இவள் ஞொனசம்பந் ருக்கு உொியவள் என்ை ொள் இவளது உடறல எொித்து 

அவர் வரும் வறர எலும்றபயும்  சொம்பறலயும் பொதுகொத்து றவப்வபன் 

என்று அவளுறடய உடறல எொித்து எலும்றபயும் சொம்பறலயும் குடத் ில் 

இட்டுக் கன்னி மொடத் ில் ஆறட அணிகள் அணிவித்துப் பஞ்சறண மீது 

றவத் ிருந் ொர். நொள்வ ொறும் அ ற்கு மலர் மொறலகள் சொத் ி வந் ொர். 

 இங்ஙணம் நிகழும் நொளில்  ஞொனசம்பந் ர்  ிருதவொற்ைியூர் 

வந் ிருக்கின்ைொர் என்ை தசய் ிறயக்  சிவவநசர் அைிந்து அவறரக் கொணச் 

தசல்லலொனொர். அப்வபொது ஞொனசம்பந் ரும் மயிலொப்பூருக்கு வந்து 

தகொண்டிருந் ொர். சிவவநசர் அவறர எ ிர் தகொண்டு வணங்கினொர். 

சிவனடியொர்கள் சிவவநசர் பற்ைிக் கூைக்வகட்டொர். ஞொனசம்பந் ர். அவர் 

மகிழ்ந்து மயிறலறய அறடந் ொர். கபொலீச்சுவரறர வணங்கி 
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ஞொனசம்பந் ர் தவளிவய வந் ொர். சிவவநசறரப் பொர்த்துப் பூம்பொறவயின் 

எலும்புறடய குடத்ற க் தகொணரும்படியொய்ச் தசொன்னொர். சிவவநசர் 

குடத்ற க் கபொலீச்சுவரர் வகொயிலின் முன்றவத் ொர். 

 ஞொன சம்பந் ர் "மட்டிட்ட புன்றனயும்" என்ை த ொடக்கம் தகொண்ட 

ப ிகத்ற ப் பொடினொர். பூம்பொறவ தவளிப்பட்டொர். 

 அழகின் உருவொய் தவளிப்பட்ட  ம்  மகறளப் பொர்த்துச் சிவவநசர் 

மகிழ்ந் ொர். ஞொனசம்பந் றர வநொக்கி "இவறள மணம் தசய்து தகொள்ள 

வவண்டும்" என வவண்டினொர். "நீவிர் தபற்ை மகள் இைந்  பின்பு 

இறைவொின் அருளொல் உயிர் தபறுமொறு யொன் தசய்வ ன். ஆ லொல் 

 ங்கள் வொர்த்ற  தபொருந் ொது என்ைொர் ஞொனசம்பந் ர். அது வகட்ட 

சிவவநசர் தபொிதும் வருந் ினொர். அவறர ஞொனசம்பந் ர் வ ற்ைினொர். 

அவள் சில கொலம் வொழ்ந்து பின் சிவதபருமொறன அறடந் ொள். 

 

 மயிறலயில் சில நொட்கள் சம்பந் ர்  ங்கியிருந் ொர். பின் 

சிவவநசொிடம் விறடப் தபற்றுத்  ிருவொன்மியூர்,  ிருவிறடச்சுரம், 

 ிருக்கழுக்குன்ைம், அச்சிறுப்பொக்கம்,  ிருவரசிலி, பனங்கொட்டூர் மு லொன 

ப ிகறள வணங்கித்  ில்றலறய அறடந் ொர். அங்கு அவர் இருப்பற  

அைிந்  சிவபொ  இரு யரும் மற்ை அந் ணரும் வந்து  ில்றலறய 

அறடந் னர்.  ில்றல அம்பலவன்  ொறள வணங்கினொர். 

 பின் ஞொனசம்பந் ர் சீகொழிக்கு தசன்ைொர். 

 ஞொனசம்பந் ருக்கு மணப்பருவம் வந் து. அவருறடய   ந்ற யொர் 

அவருக்குத்  ிருமணம் தசய்ய எண்ணினொர்.  ம் எண்ணத்ற ச் 

சம்பந் ொிடம் உறரத் ொர். அவர் அ றன ஏற்கொது மறுத் ொர். 

"இவ்வுலகத் ில் றவ ிக சமயத்ற  உயர்த் ினீர். அ னொல் வவ  

முறைப்படி   ிருமணம் தசய்து தகொள்ள வவண்டும்"  என்று அந் ணர் 

உறரத் னர். ஞொனசம்பந் ர் அ ற்கு உடன்பட்டொர். எனவவ 

 ிருநல்லூொில் இருக்கும் அந் ணர்களுள் ஒருவரொன "நம்பொண்டொர் நம்பி" 

என்பவொின் மகறள மணம் வபசி முடித் னர்.  ிருமணத்துக்குொிய நொன் 

குைிக்கப்பட்டது 

 நல்ல வநரத் ில் ஞொனசம்பந் ர் வ ொணியப்பறர வணங்கிப் 

 ிருநல்லூருக்குப் புைப்பட்டொர்.  அங்குள்ள தபருமணம் என்ை 

வகொயிலுக்குள் வபொய் இறைவறர வணங்கி தவளிவய வந்து ஒரு மடத்துள் 

 ங்கினொர். 

 அங்கு அவறரத்  ிருமஞ்சன நீரொட்டினர். அழகிய ஆறடறய 

உடுத்து மணத்துக்குொிய வகொலம் பூண்டு   ிருமண மண்டபத்ற  அவர் 

அறடந் ொர். அங்கு நம்பொண்டொர் நம்பி சம்பந் றர இறைவரொகப் 

பொவித்து அவரது  ிருவடிகறள விளக்கினொர். விளக்கிய புனி  நீறரத்  ம் 

 றலமீது  ொங்கினொர். சுற்ைத் ொர் வமலும் த ளித் ொர். "என்னுறடய 



 31 

மகறள ஞொனசம்பந் ருக்குத்  ந்வ ன்" என்ைொர். மணமகறள அறழத்து 

வந்து மணமகனுக்குப் பக்கத் ில் இருத் ினர். 

 அக்கினிறய வலம் வந்  சம்பந் ர்  "இந்  இல்லை ஒழுக்கம் எனக்கு 

வந் வ ! நொன் இவளுடன் சிவதபருமொனின்  ிருவடிறய அறடவவன்!" 

என எண்ணி எல்லொரும் உடன் வர, மறனவியுடன் வபொய் தபருமணம் 

என்ை வகொயிலுக்குள் புகுந் ொர்.  ம்முடன் வந்  யொவரும் பொசமறுத்து வீடு 

தபறு ல் வவண்டும் என அவர் எண்ணினொர். "கல்லூர் தபருமணம்" எனத் 

த ொடங்கிப் ப ிகத்ற ப் பொடினொர். அப்வபொது இறைவர் "நீயும் நின் 

மணத் ிற்கு வந்  யொவரும் என் வசொ ியில் புகுங்கள்!" என்று 

கூைியருளினொர். அப்வபொது அவர் வசொ ிலிங்க வடிவமொய்த் வ ொன்ைினொர். 

அ னுள் ஒரு வொயில் இருந் து. ஞொன சம்பந் ர் "கொ லொகி" எனத் 

த ொடங்கும் ப ிகத்ற ப் பொடி, "இந் ிருமணத் ிற்கு வந் வர் அறனவரும் 

இந் ப் பிைவி நீங்க இ னுள் புகுங்கள்!" என்ைொர். பிைவி வநொய் நீங்க 

அறடவரும் அந் ப் வபதரொளியுள் கலந் னர். 

  ிருநீலநக்க நொயனொர், முருக நொயனொர், சிவபொ  இரு யர், 

நம்பொண்டொர் நம்பி,  ிருநீலகண்ட யொழ்ப்பொணர், அம் மணத்துக்கு வந்  

மற்ைவர்கள், பல்லக்குத்  ொங்கி வந் வர் மு லிய யொவரும் 

அப்வபதரொளியுள் புக்கனர். பின்பு  ம் மறனவியின் றகறயப்பற்ைிய 

ஞொன சம்பந் ர் அப்வபதரொளியுள் புகுந் ொர். அப்வபதரொளி மறைந் து. 

பறழயபடி அக்வகொயில் வ ொற்ைம் அளித் து!. 
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5.               

சில மொ ிொி வினொக்கள் 
 

I.த ொிவு வினொவிறட 

சொியொன விறடறயக் கண்டுபிடித்து அ ற்குொிய எண்றண அறடப்புக்குைிக்குள் 

எழுதுக. 

1. சம்பந் ர்                ? 

1.            

2.             

3.          

4.                                                                          (     ) 

 

 

II. படங்களின் தபயர்கறள எழு  

2. படங்களும், தசொற்களும் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படத் ிற்கு ஏற்ை 

தசொல்றலத் வ ர்ந்த டுத்து அ ற்குொிய கட்டத் ில் எழுதுக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நடரொசர்,      ,  யொறன,          
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III. த ொடர்புறடய சொியொன தசொற்கறளக்        இறணக்கவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. சொியொன துறணச் தசொற்கறளக் தகொண்டு வொக்கியங்கறள 

நிறைவு தசய்க  

 

1.            _____________             த் 

                                   . 

 

 

 

 

 

V        த ொடர்கறள நிரப்புக 

 

                          

 

_________________________________________________________ 

 

            

உ       

                  

 

      

             

                              ,   

சிவபொ  இருற யர் 
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VI.தபொருத் மொன துறணச் தசொற்கறளக் தகொண்டு வகொடிட்ட 

இடங்கறள நிரப்புக 

 

1.                   

 

 

 

 

  

VII. வட்டம் இடுக  

 

1.  ிருஞொன சம்பந் ர் பிைந்  ஊர். 

 

ஆ  ி அ மொ ணி க் க வொ ச க ர் 

 ி ரு ஞொ ன ச ம் ப ந்   ர் ஈ 

ரு ப் நொ ல் வ ர் து  ி ரு மு றை 

மூ ப ஆ சொ இ ந்   ள ம் வபொ சி 

ல ல் ல  ொ சி வொ ய  ி வச ற்   

ர் லொ வொ ொி ந ந்  ி ரு க் ைி ம் 

ர ண் ய் சி பி த்  ொ வொ கி  ி ப 

  டு ம வ  வொ ர ம் ச ழொ ல் ர 

ந் ந உ சீ ர் கொ ழி க ர் றல ம் 

சு தப ொி ய பு ரொ ண ம் க யி றல 

8          10          9         
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 VIII. வகள்வி –  ப ில்  

1.  “வ ொடுறடய தசவியன்”என்ை பொடறலப் பொடியவர் யொர்? 

 ிருஞொனசம்பந்  சுவொமிகள் 

2. “வ ொடுறடய தசவியன்”என்ைபொடல் எங்குப் பொடப்தபற்ைது? 

சீர்கொழி 

3.  ிருஞொனசம்பந்  மூர்த் ி சுவொமிகள் பொடிய மு ல் பொடல் எது? 

வ ொடுறடய தசவியன் 

4.  “ மந் ிரமொவதுநீறு”  என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

 ிருஞொனசம்பந்  சுவொமிகள் 

5. “ மந் ிரமொவது நீறு”  என்ைபொடல் எந் த்  லத் ில் பொடப்தபற்ைது? 

 ிருஆலவொய் ( மதுறர ) 

6. “ கூற்ைொயினவொறு” என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

 ிருநொவுக்கரசு சுவொமிகள் 

7. “ கூற்ைொயினவொறு”  என்ை பொடல் எந் த்  லத் ில் பொடப்தபற்ைது? 

 ிரு அ ிறகவீரட்டொனம் 

8.  ிருநொவுக்கரசர் பொடிய மு ல் பொடல் எது? 

கூற்ைொயினவொறு 

9. “ மொசில்வீறணயும்” என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

 ிருநொவுக்கரசு சுவொமிகள் 

10. “ நமச்சிவொயவவ” என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

 ிருநொவுக்கரசு சுவொமிகள் 

11. “ வவற்ைொகி”  என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

 ிருநொவுக்கரசர் 

12. “ வவற்ைொகி”  என்ை பொடல் எந்   லத் ில் பொடப்தபற்ைது? 

 ிருக்கயிலொயம் 

13.  “ பித் ொபிறைசூடி”  என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

சுந் ர மூர்த் ி சுவொமிகள் 

14. “ பித் ொபிறைசூடி”  என்ை பொடல் எந் த்  லத் ில் பொடப்தபற்ைது? 

 ிருதவண்தணய்நல்லூர் 

15. சுந் ர மூர்த் ி சுவொமிகள் பொடிய மு ல் பொடல் எது? 

“ பித் ொபிறைசூடி”  

16. “ அம்றமவயஅப்பொ”  என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

மொணிக்கவொசக சுவொமிகள் 
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17. “ உலதகலொம்”  என்ை பொடறலப் பொடிய அருளொளர் யொர்? 

வசக்கிழொர் சுவொமிகள் 

18.   ிருமுறைகள் தமொத்  எண்ணிக்றக என்ன? 

பன்னிரண்டு  

19. பன்னிரு ிரு முறைகறள அருளிய ஆசிொியர்கள் தமொத் ம் எத் றன 

வபர்?  

இருபத்வ ழு 

20. மு ன் மூன்று  ிருமுறைகறளப் பொடியவர் யொர்?  

           ிருஞொனசம்பந் ர் 

21. 4,5 மற்றும் 6 ஆம்  ிருமுறைகறளப் பொடியவர் யொர்? 

            

22. 7ஆம்  ிருமுறைறயப் பொடியவர் யொர்? 

சுந் ரமூர்த் ிசுவொமிகள் 

23. 8ஆம்  ிருமுறைறயப் பொடியவர் யொர்? 

மொணிக்கவொசகர் 

24. 8ஆம்  ிருமுறைறயப் பொடியவர் யொர்? 

மொணிக்கவொசகர் 

25.  ிருமூலர்அருளிய 10ம்  ிருமுறையின் தபயர் என்ன? 

 ிருமந் ிரம் 

26. பன்னிரண்டொம்  ிருமுறைறய அருளிய ஆசிொியர் யொர்? 

வசக்கிழொர் சுவொமிகள் 

27.  ிருஞொனசம்பந் ர் சுவொமிகள் பிைந்  ஊர் எது? 

சீர்கொழி 

28.  ிருஞொனசம்பந் ர் சுவொமிகளுறடய தபற்வைொர்கள் யொர்? 

சிவபொ  இரு யர், பகவ ி அம்றமயொர். 

29.  ிருநொவுக்கரசர் சுவொமிகள் இறைவறன வழிபட்ட தநைி என்ன? 

த ொண்டு தநைி 

30.  ிருநொவுக்கரசு சுவொமிகளின்  மக்றகயொர் யொர்? 

 ிலகவ ியொர் 
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5. பொடத் ிட்ட நூலொக்கத் ிற்குப்        

     

 

                   

    : http://www.shaivam.org 

 ிருஞொனசம்பந் ர் வரலொறு 

 ிருநொவுக்கரசர் வரலொறு 

நன்ைி: தபொியபுரொணம் 

மூலமும் த ளிவுறரயும் 

உறரயொசிொியர் புலவர் அ. மொணிக்கனொர்.  மிழ் வபரொசிொியர் 

 

 

http://www.shaivam.org/

