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த்திலிரு
.

உ

உ

டொன கொைத்திலிருந்து

என்பது றசவர்களின் கருத்து.
ச் றசவ
,

.

றசவசமயம்

உ

இச்
“ வொய்த்தது

உ
நந்தமக்கு

ஈவதொர்

பிைவி.

.
மதித்திடுமின்!”

என்று

அறைகூவினர் நொவினுக்கு அரசர். இப்பிைவி பொவமொனது அல்ை. இது
இறைவன் நமக்குக் தகொடுத்த தபருங்தகொறட.
4.1.1 கடவுள் இயல்
1. உைகத்திற்கு முதைொக இருப்பவர் யொர்?
இறைவன்.
2. இறைவறன எப்தபயர் தகொண்டு சிைப்பொக அறழக்கின்வைொம்?
சிவதபருமொன்.
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3. சிவதபருமொன் என்று ஏன் அறழக்கின்வைொம்?
சிவம் என்ை தசொல்லுக்குச் "தசம்றம" (பூரணத்துவம்), "மங்களமொனது"
என்று

தபொருள்.

எல்ைொவற்ைிற்கும்

வமைொக,

முழுறமயொக,

தொன்

மங்களகரமொகவும் தன்றனச் சொர்ந்தவர்கறள மங்களகரமொக்குபவரும்
ஆன இனிய இறைவறனச் சிவதபருமொன் என்று அறழக்கின்வைொம்.
4. சிவதபருமொன் எப்படிப் பட்டவர்?
என்றும் உள்ளவர்; எங்கும் நிறைந்தவர்; எல்ைொம் அைிபவர்; எல்ைொம்
வல்ைவர்;

தூயவர்;

அழிவிைொ

இன்பம்

உறடயவர்;

பிைர்க்கு

ஆட்படொதவர்.
5. சிவதபருமொறன நொம் ஏன் ததொழ வவண்டும்?
சிவதபருமொறனத்
இல்றை.

ததொழுவதொல்

ஆனொல்,

சிவதபருமொனுக்கு

அழிவில்ைொதவரும்

இன்ப

எந்தப்

பயனும்

மயமொனவருமொன

சிவதபருமொன் தம்றமத் ததொழுபவர்களுக்கு அந்த அழிவில்ைொத
இன்பத்றத அறடய அருள் புொிவொர். உைகியலில் வதொன்றும் இன்பங்கள்
நிறையொனறவகள் அல்ை. ஆனொல் சிவதபருமொன் அருளும் இன்பத்றதப்
தபற்ைவர்கள் என்தைன்றும் இன்பத்றதப் தபற்று மகிழ்ந்திருப்பர்.
அதனொல் இந்த உடல் எடுத்ததன் பயன் சிவவழிபொடு தசய்து அந்தப்
வபொின்பத்றத அறடவவத.
6. சிவதபருமொன் ஆன்மொக்களுக்கொகச் தசய்யும் ததொழில்கள் யொறவ?
பறடத்தல், கொத்தல், அழித்தல், அருளல், மறைத்தல் என்னும் ஐந்துமொம்.
7. பறடத்தைொவது யொது?
ஆன்மொக்களுக்குத்
தனு
கரண
கொரணத்தினின்றும் வதொற்றுவித்தல்.

புவன

வபொகங்கறள

8. கொத்தைொவது யொது?
வதொற்றுவிக்கப்பட்ட தனு கரண புவன வபொகங்கறள நிறுத்தல்.
9. அழித்தைொவது யொது?
தனு கரண புவன வபொகங்கறள முதற்கொரணத்தில் ஒடுக்குதல்.
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முதற்

10.

மறைத்தைொவது யொது?

ஆன்மொக்கறள இருவிறனப் பயன்களொகிய வபொக்கியப் தபொருள்களில்
அமிழ்த்தல்.
11.

அருளைொவது யொது?

ஆன்மொக்களுக்குப் பொசத்றத நீக்கிச் சிவதத்துவத்றத விளக்குதல்.
12.

தனு கரண புவன வபொகம் என்பன என்ன?

தனு - உடம்பு, கரணம் - மன முதலிய கருவி, புவனம் - உடம்புக்கு
ஆதொரமொகிய உைகம், வபொகம் - அனுபவிக்கப்படும் தபொருள்.
13.

சக்தி என்னும் தசொல்லுக்குப் தபொருள் யொது?

வல்ைறம
14.

சிவதபருமொன்

உயிர்களுக்கு

அருள்

தசய்யும்

தபொருட்டு

உறமவயொடு எழுந்தருளியுள்ள முதன்றமஇடம் யொது?
திருக்கயிறை மறை.
15.

உ
,

16.

?
,

,

.

சிவதபருமொன் உயிர்களுக்கு எவ்தவவ்விடங்களில் நின்று அருள்

புொிகின்ைொர்?
சிவலிங்கம்

முதலிய

திருவமனிகளிடத்தும்,

றசவொசொொியொொிடத்திலும்,

சிவனடியொொிடத்திலும் நின்று அருள் தசய்வொர்.
17.

சிவதபருமொறன முழுமுதற் தபொருளொக வழிபடும் சமயத்திற்குப்

தபயர் யொது?
றசவம்
18.

றசவத்தில் தறையொய நூல்கள் யொறவ?
.
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19.

சம

விதிக்கப்பட்டன யொறவ?

சிவ புண்ணியமும் சீவ (உயிர்) புண்ணியமுமொம்.
20.

சிவ புண்ணியம் யொது?

சிவவம முதல் எனக் கருதிச் தசய்யப்படும் அறனத்தும் சிவ புண்ணியமொம்.
21.

உயிர்ப் புண்ணியம் (சீவ நன்றம) யொது?

1. கடவுறள வழிபடல், 2. தொய், தந்றத, ஆசொன் முதைொனவகறளப்
வபணுதல், 3. உயிர்க்கு இரங்குதல், 4. உண்றம வபசுதல், 5. தசய்நன்ைி
அைிதல் முதைொயின.
22.

புண்ணியங்கறளச் தசய்தவர் எதறன அனுபவிப்பர்?

சிவ புண்ணியங்கறளச் தசய்தவர் சிவ இன்பத்றதயும், சீவ ( உயிர் )
புண்ணியங்கறளச் தசய்தவர் சுவர்க்க இன்பத்றதயும் அனுபவிப்பர்.
23.

பொவங்கள் ஆவன யொறவ?

தகொறை, களவு, கள் குடித்தல், ஊண் உண்ணல், தபொய் வபசுதல்,
சூதொடுதல்.
24.

உ
?
,உ

.

25.

?
. "

,

”
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4.2

.

கயிைொயத்தில் சிவதபருமொனுக்கு மைர் பைித்துத் ததொடுத்துத்
தரும் பணிறய வமற்தகொண்டிருந்தவர் ஆைொை சுந்தரர்.
ஒருநொள் அவர் மைர் பைித்து வரச் தசன்ைவபொது அநிந்திறத,
கமலினி என்ை இரு மங்றகயறரக் கண்டு றமயல் தகொண்டொர். ஆதைொல்
சிவதபருமொன் அவறர மண்மீது பிைக்க வவண்டும் என ஆறணயிட்டொர்.
அப்வபொது சுந்தரர் தொம் மண் உைகில் பிைந்து
உைகியிலில்
மூழ்கிவிடொமல்
தடுதொட்
தகொள்ளவவண்டும்
என
வவண்டினொர்.
இறைவனும் அவ்வொவை அருள் தசய்தொர்.
ஆைொை சுந்தரர் இறைவொின் ஆறணப்படி
திருநொவலூொில்
சறடயனொருக்கு மகனொய்த் வதொன்ைினொர். அப்வபொது அவர்க்குப்
தபற்வைொர் இட்ட தபயர் நம்பியொரூரர். அவர் ஒருகொல் ததருவில்
விறளயொடிக் தகொண்டிருந்தவபொது திருமுறனப்பொடி நொட்டு மன்னர்
நரசிங்க முறனயறரயர் அவறரப் பொர்த்து மகிழ்ந்து தந்றதயொொின்
அனுமதிறயப் தபற்று அவறரத் தன் மகனொகக் தகொண்டொர்.
அரசர் மறனயில் வளர்ந்தொலும் அந்தணர்க்குொிய ஒழுக்கத்திவைவய
அவர் நின்ைொர். அவர்க்கு மணப்பருவம் வந்து வொய்த்தது. புத்தூர் சடங்கவி
சிவொச்சொொியொொின் மகறளத் தம்மகனுக்கு மணம் வபசி முடித்தொர்
சறடயனொர்.
புத்தூொில் திருமணம் நிகழத் ததொடங்கியது. அப்வபொது அம்மணப்
பந்தலில் சிவதபருமொன் முதிய அந்தணர் வகொைத்தில் வந்தொர். சுந்தரர்
தமக்கு அடிறம என்று முதியவர் உறரத்தொர். அறவவயொர் வியந்தனர்.
சுந்தரர் முதியவர் கொட்டிய ஓறைறய வொங்கிக் கிழித்து எைிந்தொர்.
அறதக்கண்ட முதியவர் நறகத்து அந்த ஓறை, படி ஓறை என்றும்,
உண்றம ஓறை தம்மிடம் இருப்பதொகவும் உறரத்தொர், சுந்தரர். "ஓர்
அந்தணர்
பித்தவரொ!"

மற்வைொர்
என்ைொர்.

அந்தணருக்கு
"நொன்

அடிறமயொவது

பித்தவனொ

உண்வடொ!

அல்ைது

நீர்

வபயவனொ,

எப்படியொனொலும் ஆகுக! நீ எனக்கு அடிறம தசய்ய வவண்டும்! என்ைொர்,
முதியவர், வமலும் தமது இருப்பிடம் திருதவண்தணய் நல்லூர் என்று
உறரத்தொர். அப்படியொயின் வழக்றக அங்குள்ள அறவவயொொிடம்
ததொடுக்கைொம்"
என்று
அறவவயொர்
உறரத்தனர்.
அறனவரும்
இறசந்தனர். திருதவண்தணய் நல்லூருக்குச் தசன்ைனர்.
அங்கு நம்பியொரூரொின் பொட்டனொர் றகதயழுத்துள்ள ஓறைறய
வரவறழத்து முதியவொின் ஓறையுடன் ஒத்துப் பொர்த்தனர். உண்றமறய
உணர்ந்தனர். "நீ இவர்க்கு அடிறமவய" என்று திருதவண்தணய் நல்லூர்
அறவவயொர் உறரத்தனர். உறரத்துப் பின் முதியவொின் இல்ைத்றதப்
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பற்ைி வினவினர். அவர் தம் இல்ைத்றதக் கொட்டுவதொகச் தசொல்லித்
"திருவருட்டுறை" என்ை அவ்வூர்க் வகொயிலுக்குள் புகுந்தொர். அவறரப்
பின்ததொடர்ந்து தசன்ை எவரும் அதன்பின் அவறரக் கொணவில்றை!
அப்வபொது இறைவன் தம் கொறளயூர்தியில் அமர்ந்து கொட்சி தந்தருளித்
தொம் அவறர ஆட்தகொண்டதொக உறரத்தொர். நம்பியொரூரர் பசுவின் குரல்
வகட்ட கன்றைப்வபொல் ஆனொர். உடல் புளகித்து நின்ைொர் கண்கள் நீறரச்
தசொொிந்தன. இறைவன் அவறரப்பொர்த்து, "நொன் கூைியறத மறுத்து நீ
வபசியதொல், "வன்ததொண்டன்" என்ை தபயறர உமக்குத் தந்வதொம். நமக்கு
அருச்சறனயொவது பொட்வட ஆகும். எம்றம பொடுக! என்று அருள் தசய்தொர்.
சுந்தரர் "யொன்நின் அருட் தபருங்குணக்கடலில்
எறத எண்ணிப்
பொடுவவன்?" என்று வினவினொர். அதற்கு எம்தபருமொன், "நீ என்றன
மணப்பந்தலில் பித்தன் என்று வபசிறன. எனவவ "பித்தன்" என்வை
என்றனப் பொடுக என்ைொர். நம்பியொரூரர் "பித்தொ பிறைசூடி" என்ை
ததொடக்கம் உறடய பதிகத்றதப் பொடினொர்.
பின்னர் அவர் பை தைங்களுக்கும் தசன்று ஆங்கொங்குள்ள
திருமூர்த்திகறள

வணங்கப்

புைப்பட்டொர்.

திருநொவலூர்,

முதைொன

பதிகளுக்குச் தசன்று வணங்கித் திருவதிறக என்ை பதிக்கு வந்தொர்.
திருவதிறக திருநொவுக்கரசர் உழவொரத் திருப்பணி தசய்யப் தபற்ை
தைம். ஆதைொல் அதறன மிதித்துச் தசல்ை விரும்பொது அருகில் இருந்த
சித்தவடம் என்னும் மடத்தில் தங்கினொர். உடன் வந்த அடியொர்கவளொடு
அதிறக வீரட்டொவனஸ்வரறர இறடவிடொது எண்ணிய வண்ணம்
துயின்ைொர். இறைவன் முதிய அந்தணர் வடிவம் பூண்டு யொரும்
அைியொதபடி புகுந்து சுந்தரர் தறையின் வமவை தமது திருவடி படும்படியொக
றவத்துத் துயில் தகொள்வொறரப் வபொன்று இருந்தொர். உடவன
நம்பியொரூரர் விழித்து எழுந்து ``அருமறை வயொவன! உன் அடிகறள என்
தறைவமல் றவத்தறனவய`` என்று வகட்டொர். ``நீர் துயிலும் திறசறய
அைியொவறக தசய்தது என் முதுறம`` என்ைொர் அந்தணர். நம்பிகள்
வவதைொரு
திறசயில்
தறையிறன
றவத்துத்
துயில்தகொள்ளத்
ததொடங்கினொர். மீண்டும் அம் முதியவர் நொவலூரர் தறைவமல் தம்
திருவடிகறள நீட்டிப் பள்ளி தகொண்டொர். நொவலூரர் எழுந்து இவ்வொறு
பைதடறவ மிதிக்கும் நீர் யொர் என்று சினந்து வகட்டொர். உடவன முதியவர்
``என்றன

நீ

இன்னும்

அைிந்திறைவயொ``

என்று

கூைியவொறு

மறைந்தருளினொர். அம்தமொழி வகட்ட ஆரூரர் தம் முடியில் திருவடி
றவத்தருளியவர் சிவபிரொவன என்று ததளிந்து தம் தபொருட்டு
எளிவந்தருளிய

எம்தபருமொறனக்

கொணப்தபற்றும்
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``அைியொறமயொல்

இறுமொந்து இகழ்ந்துறரத்வதவன`` என்று வருந்தித் ``தம்மொறன அைியொத
சொதியொர் உளவர`` என்று ததொடங்கித் திருப்பதிகம் பொடித்துதித்தொர்.
பின் சிதம்பரத்துக்குச் தசன்று கூத்தப் தபருமொறன வணங்கினொர்.
இறைவர், அவறரத் திருவொரூர்க்கு வருமொறு பணித்தொர்.
வன் ததொண்டரொன சுந்தரர் திருவொரூர்க்குச் தசன்று

இறைவறர

வணங்கியவபொது இறைவர், "இன்று முதல் நீ எனக்குத் வதொழன்" என்று
அருள் தசய்தொர். அன்று முதல் அவர் "தம்பிரொன் வதொழர்" என
அறழக்கப்தபற்ைொர்.
கயிறை மறையில் இறைவிக்குப் பணிதசய்து வந்த அநிந்திறத
அத்திருவொரூொில் கணிறகயர் குைத்தில் பிைந்து பரறவ என்ை தபயருடன்
வளர்ந்து வந்தொர்.
அவர் வழக்கம் வபொல் திருவொரூர் தியொவகசப்தபருமொறன வணங்கக்
வகொயிலுக்குச்
தசன்ைொர்.
அங்கு
அழவகொவியமொக
விளங்கிய
பரத்றதயொறர மன்மதன் வபொன்ை சுந்தரர் பொர்த்தொர். "கற்பகத்தின்
பூங்தகொம்வபொ
!
கொமன்தன்
தபருவொழ்வவொ
!
புண்ணியத்தின்
புண்ணியவமொ ! " என்று வியந்தொர்.
பரறவயொரும் சுந்தரொின் சுந்தரக் வகொைத்தில் ஈடுபட்டொர்.
கண்வணொடு கண் வநொக்கினர். இருவரது இதயங்களும் கைந்தன.
சுந்தரர் அந்தப் பரறவயொறரப் பற்ைி விசொொித்து அைிந்துதகொண்டொர்.
பரறவயொரும் அவ்வொவை சுந்தரறரப் பற்ைி உசொவி அைிந்து தகொண்டொர்.
அவ்விருவர் மனக்கருத்றதயும் அைிந்த இறைவர் அவர்களுக்குத்
திருமணம் தசய்து றவக்குமொறு அடியொர்களுக்குப் பணித்தொர்.
திருமணம் நிகழ்ந்தது.
அவர்கள் வொழ்வு இன்பமயமொய் ஆகியது. ஒருநொள், அவர்
வகொயிலுக்குச்

தசன்ைவபொது

சிவனடியொர்கறளப்

பொர்த்து

"இவர்களுக்குதகல்ைொம் நொன் ஆளொவது எந்நொள்?" என்று உருகினொர்.
இறைவர் அந்த அடியொர்கறளப் பொடுமொறு பணித்துத் "தில்றை வொழ்
அந்தணர்தம் அடியொர்க்கும் அடிவயன்" என்று அடிதயடுத்துத் தந்தொர்.
சுந்தரர்
உள்ளம்
மகிழ்ந்து
"திருத்ததொண்டத்
ததொறகறய"
அவ்வடியொர்களின் புகழ் முதலியவற்றை - விொித்து ஓதினொர். "தில்றை
வொழ் அந்தணர்தம் அடியொர்க்கும் அடிவயன்" என்பது பதிகத்ததொடக்கம்.
சுந்தரர் திருத்ததொண்டத் ததொறக பொடியபின் திருவொரூொில்
தங்கியிருந்தொர்.
குண்றடயூர்
கிழொர்
என்பவர்
சுந்தரொிடம்
வபரன்புக்தகொண்டவர். தசந்தநல், ஆவின் பொல், இனிய கொய் கனிகள்
முதலியவற்றை அவர் சுந்தரர்க்கு அளித்து வந்தொர். இவ்வொறு அவர்
தசய்து வந்த ததொண்டுக்கு இறடயூறு உண்டொயிற்று. அதொவது நொட்டில்
பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அதனொல் குண்றடயூர்க் கிழொரொல் முன்புவபொல்
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தசந்தநல்
முதலியவற்றைத்
தரஇயைவில்றை.
அதனொல்
அவர்
வருந்தியவொறு உைங்கினொர். அவர் கனவில் இறைவன் வதொன்ைி
"நம்பியொரூரர்க்கொக உமக்கு தநல் தந்வதொம்!" என்று அருள் தசய்தொர். தநல்
மறை மறையொகக் குவிந்து கிடந்த்து. அவற்றை அனுப்ப இயைொது என
எண்ணிக் குண்றடயூர் கிழொர் சுந்தரர்க்குச் தசய்தி உறரத்தொர். சுந்தரர்
புைப்பட்டுக் குண்றடயூர்க்குச் தசன்ைொர் தநல்மறைறயக் கண்டு
திறகப்புக்
தகொண்டொர்.
"இறைவன்தொன்
அந்த
தநல்மறைறய
தகொண்டுவர உதவ முடியும்" என்று எண்ணினொர் சுந்தரர். எனவவ "நீள
நிறனந்தடிவயன்" என்ை திருப்பதிகத்றதப் பொடினொர். அப்வபொது அசொீொி "
இன்று இரவு இந்தநல் திருவொரூொில் இருக்கும்" எனக் கூைியது. அதறனக்
வகட்டுத் தம்மூர்க்குத் திரும்பிய சுந்தரர் பரறவயொருக்கு உறரத்தொர்.
அன்றைய இரவு குண்றடயூர் தநல்மறை பூதகணங்களொல்
திருவொரூர்க்கு எடுத்துச் தசல்ைப்பட்டது . பரறவயொர் மொளிறகயில்
மட்டுமின்ைித் திருவொரூர்த் ததருக்கள் எல்ைொம் தநல் நிறைந்து
கொணப்பட்டது. பரறவயொர் அவரவர் வீட்டு எல்றையில் உள்ள தநல்றை
அவரவர்கவள எடுத்துக் தகொள்ளைொம் என்ைொர். இறையருறள வியந்து
சுந்தரர் ததொழுதொர்.
வகொட்புலி நொயனொர் என்பவர் ஒருகொல் சுந்தரொிடம் வந்து, "தம்
ஊரொன திருநொட்டியத்தொன் குடிக்கு வருதல் வவண்டும்" என வவண்டினொர்.
அவர் வவண்டுவகொளுக்கு இரங்கி நொட்டியத்தொன் குடிறய அறடந்தொர்.
அங்கு

அவர்

சுந்தரறர

வணங்கிச்

சந்தனம்.

கஸ்தூொி,

கற்பூரம்

முதலியவற்றை அளித்து ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும் என்ைொர். பின்னர்
நல்ை விருந்திறன அளித்தொர்.
அக்வகொட்புலியொர்க்குச் "சிங்கடியொர்", "வனப் பறகயொர்" என்ை இரு
மகளிர் உண்டு. "அவர்கறள ஏற்றுக் தகொள்ள வவண்டும்" எனச் சுந்தரறர
வவண்டினொர். சுந்தரர் அவர்கள் "என் மக்கள்” என்று அன்பு பொரொட்டினொர்
அவர்கறள மடியில் இருத்தி உச்சி வமொந்து அன்பு பொரொட்டினொர்.
வகொட்புலியொறரப்
"பூணொவவதொர்"
என்ை
பதிகத்தில்
பொரொட்டிச்
சிைப்பித்தொர்.
ஒவ்வவொர் ஆண்டிலும் பங்குனி உத்திரத் திருநொளில் பரறவயொர்
அடியொர்களுக்குப் தபொருள் அளிப்பது வழக்கம். அந்த ஆண்டில் அவ்வொறு
அளிக்க அவொிடம் தபொருள் இல்றை. அவர் திருப்புகலூர் தசன்று
இறைவறன வழிபட்டொர். இறைவன் தபொருள் தரவில்றை. அதனொல்
வகொயிலின் தவளிமுற்ைத்தில் தங்கியிருந்தொர். அங்குள்ள தசங்கற்கறளத்
தறையறணயொய்க்
தகொண்டு
உைங்கினொர்.
அந்தச்
தசங்கற்கள்
தபொற்கட்டிகளொய் ஆயின. ஆகவவ, வியப்புக் தகொண்டு இறைவறர
நிறனந்து, "தம்றமவய புகழ்ந்து" எனத் ததொடங்கும் பதிகத்றதப் பொடினொர்.
அப்தபொற் கட்டிகறள எடுத்துக்தகொண்டு திருவொரூர்க்குத் திரும்பினொர்.
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பின்

அவர்

திருவீழிமிழறை

அந்தணர்

வரவவற்க,

அவ்வூறர

அறடந்தொர். அவ்வூறர வணங்கிப், பக்கத்வத உள்ள திருவொஞ்சியம்,
அரசிக்கறரப்புத்தூர்

முதைொன

பதிகறள

வணங்கினொர்.

அதன்பின்

திருவிறடமருதூர், திருக்கையநல்லூர், திருவைஞ்சுழி ஆகிய தைங்கறள
வணங்கித் திருவொைம் தபொழிறை அறடந்தொர். அப்வபொது அவரது கனவில்
வதொன்ைித் "திருமழபொடிக்கு வர மைந்தறனவயொ!" என்று வினவினொர்.
எனவவ அவர் மறுநொள் திருமழப்பொடிக்குச் தசன்ைொர். அங்குப்
"தபொன்னொர் வமனியவன" எனப் பதிகம் பொடினொர். பை பதிகறள
வணங்கி, அவர் திருவொறனக்கொ என்ை தைத்றத அறடந்தொர். அவ்வூொில்
உறையூர்ச் வசொழனின் மணியொரத்றதப் பூண்டொர்.
அங்கிருந்து
சுந்தரர்
திருப்பொச்சிைொச்சிரமத்றத
அறடந்தொர்.
இறைவனிடம் தபொருறளப் தபை எண்ணினொர். இறைவன் அருளவில்றை
அதனொல் வருந்தினொர். பின்னர் இறைவன் தபரும் தபொருறளத்
அளித்தொர்.
திருப்பொண்டிக் தகொடுமுடிறய வணங்கி திருப்வபரூறர அறடந்தொர்.
அங்கு இறைவொின் ஆடிய வகொைம் அவர்க்குக் கிறடத்தது. பின்
பைபதிகறள

வணங்கிய

சுந்தரர்,

திருமுதுக்குன்ைத்திற்குச்

தசல்ைொைொனொர். அப்வபொது இறைவன் அந்தணர் வகொைத்தில் வந்து
வழித்துறணயொய் இருந்து, பின் மறைந்து வபொனொர். சுந்தரர் கூடறை
யொற்றூருறர வணங்கித் திருமுதுக்குன்ைத்துக்கு வந்தொர். எம்தபருமொறன
நிறனந்து "தமய்றய முற்ைப் தபொடி பூசி" என்ை பதிகத்றதப் பொடினொர்.
ஈசன் அவர்க்குப் பன்னீரொயிரம் தபொற்கட்டிகறளத் தந்தொர்.
அவர் தபொிதும் மகிழ்ந்து "இப்தபொற்கட்டிகறளத் திருவொரூொில்
உள்ளவர் வியப்பு அறடயும்படி அங்கு வரும்படி தசய்ய வவண்டும்"
என்ைொர். இறைவர் "இங்குள்ள மணிமுத்தொற்ைில் இட்டுத் திருவொரூர்
குளத்தில் இப்தபொற்கட்டிகறள எடுத்துக் தகொள்க" என்ைொர். ஒத்திட்டுப்
பொர்ப்பதற்க்கொகப் தபொற்கட்டியில் சிைிது தவட்டி எடுத்துக்தகொண்டு
சுந்தரர் அப்தபொற்கட்டிகறள மணி முத்தொற்ைில் இட்டொர். சிதம்பரம்,
திருக்கருப்பைியலூர், திருவவள்விக்குடி முதலிய தைங்கறள வணங்கிச்
சுந்தரர் திருவொரூறர அறடந்தொர். திருமுதுக்குன்ைத்தில் நிகழ்ந்தறதச்
சுந்தரர் பரறவயொருக்கு உறரத்தொர். தொம் தபொன் எடுக்கக் குளத்திற்குச்
தசல்வதொகவும் தம்முடன் வருமொறு பரறவயொருக்கு அவர் உறரத்தொர்.
பரறவயொருக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது. சுந்தரருடன் தசன்ைொர்.
சுந்தரர்

குளத்திறன

அறடந்து,

பரறவயொர் கறரவமல்

நிற்க,

இறைவறரத் துதித்துக் குளத்தில் தபொன்றனத் தடவித் வதடினொர். அவரது
பொடறைக் வகட்க இறைவர் விரும்பியதொல்,தபொன்¨த் தரவில்றை. எனவவ
பரறவயொர் "ஆற்ைில் இட்டுக் குளத்தில் வதடுபவவர! இறைவர் அருள்
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இதுவவொ" என நறகத்தொர். உடவன தமக்குப் தபொன்றனத் தரும்படி
சுந்தரர் பதிகம் பொடினொர். அப்வபொது அவரது றகயில் தபொன் கிறடத்தது.
முன் தவட்டி எடுத்த தபொன் உள்ளதொ என ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தொர்.
மொற்றுயர்ந்த தபொன்னொய் இருக்கக் கண்டு மகிழ்ந்தொர். சிை நொட்கள்
தசன்ைன. பின்னர், சுந்தரர் திருநள்ளொறு, திருக்கடவூர், திருநின்ைியூர்
முதலிய தைங்கறள வணங்கித் திருக்வகொைக்கொறவ அறடந்தொர்.
இறைவர் சம்பந்தருக்குப் தபொன் தொனம் தந்த தைம் அது! அறதச்
சிைப்பித்துப் பொடினொர் சுந்தரர். அவ்வூறர விட்டகன்ை சுந்தரர்
திருக்குருகொவூறர
அறடந்தொர்.
தொகத்தொலும்
பசியொலும்
அவர்
வருந்தினொர். இறைவர் கட்டுச் வசொற்றுடன் அவர் தசல்லும் வழியில்
கொத்திருந்தொர். சுந்தரர் வந்தவபொது அவர்க்கு உணறவ அளித்துப் பசிறயப்
வபொக்கியருளினொர். சுந்தரருடன் வந்தவரும் உணவு உண்டு மகிழ்ந்தனர்.
இறைவர் மறைந்தருளினொர்.
அடியொருடன்

சுந்தரர்

திருத்திறன

நகர்,

திருநொவலூர்,

திருக்கழுக்குன்ைம் முதைொன பதிகறள வணங்கித் திருக்கச்சூறர
அறடந்தொர். அங்குக் வகொயிலுக்குப் வபொய் இறைவறன வணங்கினொர்.
அவருடன் வரவவண்டிய பொிவொரங்கள் வந்து வசரவில்றை. ஆதைொல்
அவர் பசியுடன் இருந்தொர். அறத இறைவர் தபொறுத்துக் தகொள்வொவரொ!
ஓர் அந்தணர் வபொல் வகொைம் தகொண்டு ஓவடந்தி வபொய் இல்ைந்வதொறும்
இரந்து
வந்து
சுந்தரர்க்குப்
பசியொற்ைினொர்.
பின்
இறைவர்
மறைந்தருளினொர். மறையவரொய் வந்து ஓவடந்தி இருந்து உணவளித்தவர்
இறைவவர என்பறத உணர்ந்தொர் சுந்தரர். "முதுவொவயொொி கதை" என்ை
ததொடக்கம் தகொண்ட பதிகத்றதப் பொடினொர். மகிழ்ந்தொர். அங்கிருந்து
புைப்பட்டுச்

தசன்று

திருக்கொளத்திறய

கொஞ்சிபுரம்,
அறடந்தொர்.

முதலிய

பதிகறள

அங்கிருந்தபடிவய

வழிபட்டுத்
சீபர்ப்பதம்,

திருக்வகதொரமறை
முதலியவற்றைப்
வபொற்ைிப்
பதிகம்
பொடித்
திருதவொற்ைியூறர
அறடந்தொர்.
அவ்வூர்
அடியவர்கள்
அவறர
வரவவற்ைனர்.
ஞொயிறு என்ை ஊொில் வொழ்ந்த ஞொயிறுகிழொர் என்பவர்க்குச்
"சங்கிலி" என ஒரு மகள் பிைந்தொள். அவள் முன்னம் கயிைொய மறையில்
இருந்தொ
அநிந்திறதவய
ஆவொர்.
அம்மங்றகயொர்
மணப்பருவம்
எய்தியிருந்தொர்.
அவர்க்குத் தக்க மணமகறனப் தபற்வைொர் வதடினர். தமக்கு மணம்
தசய்ய மனமகறனத் வதடுவது சங்கிலியொர்க்கு வருத்தத்றத தந்தது. "நொன்
இறைவனின் திருவருள் தபற்ைவர்க்வக உொியவள்!" என்று எண்ணினொர்,
மயங்கினொர். அறதக் கண்டு தபற்வைொர் துடித்தனர். அைைினர். பனிநீறர
முகத்தில் ததளித்தனர். சங்கிலியொர் ததளிவு தபற்ைொர். தபற்வைொர் அவறர
"உனக்கு யொது வநர்ந்தது?" என்று வினவினர். அவர் "நீங்கள் என்
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திருமணம் பற்ைிப் வபசியறத நொன் வகட்வடன். நொன் இறைவன் திருவருள்
தபற்ைவர்க்வக உொியவள். நொன் ஒற்ைியூர் தசல்வவன்! இறைவன்
அருள்வழி நிற்வபன்!" என்ைொர். தபற்வைொர் வியப்புக் தகொண்டனர். அவள்
கூைியறத வவறு எவர்க்கும் கூைவில்றை.
அவளுறடய உைவினன் ஒருவன் தனக்குச் சங்கிலியொறர மணம்
வபசி முடிக்க தபொிவயொறர அனுப்பினொன். வந்தவர்க்கு ஏற்ைவொறு விறட
தசொல்லி அனுப்பினர் தபற்வைொர். மணம் வபச வந்தவர் திரும்பிச்
தசல்வதற்குள் மணம் வபச அனுப்பியவன் இைந்தொன். எனவவ
சங்கிலியொறர மணம் வபசுபவர் இைப்பர் என்பறதப் தபற்வைொர்
சுற்ைத்தொர்க்கு அைிவித்தனர். சங்கிலியொறரத் திருதவொற்ைியூொில் கன்னி
மொடத்திற்கு
அனுப்பி
றவத்தனர்.
அவர்
அங்கிருந்து
தவம்
வமற்தகொண்டிருந்தொர். அவ்வூர்க் வகொயில் மைர் மண்டபத்தில் இருந்து
மொறை ததொடுத்து இறைவனுக்கு அளிப்பது வழக்கம்.
சுந்தரர் விறனப்பயன் அவறரக் வகொயிலுக்கு அறழத்துச் தசன்ைது.
இறைவறன வணங்கிப் பதிகம் பொடி தவளிவய வந்தொர். தவளிவய
வருபவர் மைர் மண்டபத்றத அறடந்தொர். அங்கிருந்த சங்கிலியொறரச்
சுந்தரர் கண்டொர். அவரது உள்ளம் அம்றமயொொிடம் தசன்ைது. "இவள் என்
மனத்றதப் பிணித்தொள். இவறள இறைவனிடம் வவண்டிப் தபறுவவன்"
என்று எண்ணினொர். "இங்கு உமக்கு மைர் மொறை ததொடுத்த மங்றக என்
உள்ளமொன மொறைறய அவிழ்த்தொள்! அவறள அடிவயனுக்குத் தந்தருள
வவண்டும்!" என வவண்டினொர். இறைவன் எழுந்தருளி "அவறள உமக்கு
அளிப்வபொம். நீவிர் உள்ளம் வருந்த வவண்டொ" என்று கூைினொர். பின்,
இறைவர் சங்கிலியொொின் கனவில் வதொன்ைி "என்னிடம் அன்புறடயவன்
சுந்தரன். அவறன நீ மணம் தகொண்டு மகிழ்க" என்ைொர்.
சங்கிலியொர், "நொன் தங்கள் ஆறணறய வமற்தகொண்வடன். ஆயினும்
அவர் திருவொரூொில்
உள்ள பரறவயொொிடம் தசல்வொர்.
தசல்ைொதவொறு அருள் தசய்ய வவண்டும்!" என்ைொர்.

அங்ஙனம்

உடவன சுந்தரொிடம் இறைவர் தசன்ைொர்.
"நொன் சங்கிலியொறர உன்றன மணக்குமொறு தசொன்வனன். அவருக்கு ஒரு
குறையுண்டு. அதறன வபொக்க வவண்டியது உன் கடறம என்ைொர்.
சங்கிலியொர் சுந்தரொிடம்
"நொன் உன்றனப் பிொிவயன்" என்று எனக்குச்
சத்தியம் தசய்து தர வவண்டும்" என்ைொர். அவ்வொவை தொம் வகொவிலில்
றவத்துச் சத்தியம் தசய்வதொயும் சுந்தரர் கூைினொர். சுந்தரர் இறைவனிடம்
தசன்று சத்தியம் தசய்யக் வகொயிலுக்குள் வருவதொல், இறைவன் அங்கு
இல்ைொது மகிழ மரத்தின் அடியில் இருக்க வவண்டும் என்றும்
வகட்டுக்தகொண்டொர். "நீ தசொன்னபடிவய!" என்ைொர் இறைவர். பின்
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இறைவர்

சங்கிலியொொிடம்

வபொய்

"சுந்தரன்

சத்தியம்

தசய்யக்

வகொயிலுக்குள் வந்தொல், நீ மகிழ மரத்தடிக்கு வரும்படி அவறன அறழக்க
வவண்டும்" என்ைொர். சங்கிலியொர் மகிழ்ந்தொர். தம் வதொழியருக்கு
இறைவொின் அருட் தசயறைச் சங்கிலியொர் உறரத்தொர்.
மறுநொள் சுந்தரர் சங்கிலியொறர எதிர்வநொக்கிக் வகொயிலின் முன்
நின்ைொர். சத்தியம் தசய்யக் வகொயிலுக்குள் வரும்படி சுந்தரர் உறரத்தொர்.
சங்கிலியொவரொ அவறர மகிழ மரத்தடிக்கு அறழத்தொர். சுந்தரர்க்கு அறதக்
வகட்டதும் திறகப்பு ஏற்ப்பட்டது! வவறு வழியின்ைி அவரது கருத்திற்கு
இறசந்தொர் சுந்தரர். மகிழ மரத்தின் அடியில் "நொன் உன்றனப் பிொிவயன்?"
என்று சூள் உறரத்தொர் சுந்தரர். அறதக் வகட்டதும் சங்கிலியொர் உள்ளம்
மகிழ்ந்தொர். "இறைவர்க்கு முன் சூள் உறரப்பது இயற்றகக்கு மொைொன
தசயல்! இப்படி நிகழ்கின்ைவத!" என அவர் கைங்கினொர். இறைவர்
அங்கிருந்து மறைந்தொர். சுந்தரர் உள்வள தசன்று இறைவறர தநொந்து
தகொண்டொர். முன்னவம சிவதபருமொன் அடியொர்களுக்கு, சுந்தரர்க்கும்
சங்கிலியொர்க்கும் மணம் தசய்து றவக்கும்படி கூைியிருந்தொர். அவர்கள்
அந்த இருவர்க்கும் மணம் முடித்து றவத்தனர். அவர்கள் இருவரும்
உள்ளம் மகிழ்ந்து வொழ்ந்து வந்தனர்.
அங்ஙனம் வொழ்ந்து வரும் கொைத்தில் வசந்த கொைம் வந்தது.
அக்கொைத்தில் திருவொரூொில் இறைவர்க்கு வசந்த விழொ நிகழ்வது வழக்கம்!
அது சுந்தரர்க்கு நிறனவு வந்தது! அவர் திருவொரூர் தசல்ை உறுதி
தகொண்டொர். திருதவொற்ைியூர் எல்றைறயத் தொண்டியதும் அவருறடய
கண்கள்

ஒளிக்

குன்ைின.

திடுக்கிட்டொர்,

மூர்ச்சித்தொர்.

இறைவர்

தண்டறன அளித்தறத உணர்ந்து தகொண்டொர். "சங்கிலியொர்க்கு உறரத்த
சூள் தவைிவனன். அதனொல் என் கண்கள் வபொயின. இறைவறனப்
பொடுவவன்" என்று "அழுக்கு தமய்தகொடு" என்ை பதிகத்றதப் பொடினொர்.
இறைவர் அருள் தசய்யவில்றை. எனினும் தம் உறுதியில் தளரொது
அடியொர் வழிகொட்டச் தசல்ைைொனொர். வடதிருமுல்றை வொயில் என்ை
தைத்துக்கு வந்தொர். அங்கு இறைவறரப் பொடித் திருதவண்பொக்கத்றத
அறடந்தொர். "எம் இறைவ! நீவிர் வகொயிலுக்குள் இருக்கின்ைீரொ" என
வினவினொர். "ஆம் இருக்கின்வைொம் நீவிர் தசல்லும்!" என்ை இறைவர்
அவருக்கு ஊன்றுவகொல் ஒன்றை அளித்தொர். பின்பு திருவொைங்கொடு,
திருவூைல் என்பனவற்றை வணங்கிக் கொஞ்சித் தைத்றத அறடந்தொர்.
அங்கு ஏகொம்பரொிடம் "கண் அளித்தருள்வொய்" என வவண்டினொர்.
முக்கண்ணர் தன் அடியவனொன சுந்தரருக்கு இடக்கண்றண அளித்தொர்.
சுந்தரர் மகிழ்ந்தொர் "ஆைந்தொன் உகந்து அமுது தசய்தொறன" என்ை
பதிகத்றத அவர் பொடினொர்.
அவரது திருவுள்ளம் ஆரூறர வநொக்கியது. பை பதிகறள வணங்கித்
திருத்துருத்திறய அறடந்தொர். அங்கு அவர் உடலில் புதிய வநொய்
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வதொன்ைியது.
அங்கு
இறைவொிடம்
தசன்று
தம்
வநொறய
வபொக்கியருளுமொறு வவண்டிஉறரத்தொர். அக்குளத்தில் அவர் மூழ்கி
எழுந்ததும்
அவறரப்பற்ைியிருந்த
வநொய்
நீங்கியது.
மகிழ்ந்து
வகொயிலுக்குள் வபொய், "மின்னுமொ வமகங்கள்" என்ை பதிகத்றத பொடினொர்.
பைபதிகறளயும் வணங்கிய பின்பு திருவொரூறர அறடந்தொர். ஒரு
கண்ணொல் இறைவறரக் கண்டு வணங்கினொர். துயரக் கடலிலிருந்து
என்றன எடுத்தருள்வொய் என்று வணங்கினொர். "மீளொ அடிறம" என்ை
பதிகத்றதப் பொடினொர். இறைவர் அவர்க்கு வைக்கண்றணயும் அளித்தொர்.
சுந்தரர் பிொிந்து தசன்ைபின் பரறவயொர் பிொிவு துன்பத்தொல் வொட்டம்
அறடந்தொர். அவர் சுந்தரர் சங்கிலியொறர மணந்தறதப் பற்ைி அைிந்து
சினம் தகொண்டிருந்தொர். அவரது இல்ைத்றத வநொக்கி வழக்கம் வபொல்
சுந்தரருடன் தசல்லும் பொிவொரம் தசன்ைது. அவர்களுக்குத் தம்
மொளிறகயில் பரறவயொர் இடம் தரவில்றை எனவவ அவர்கள் சுந்தரொிடம்
வபொய் நிகழ்ந்தறத உறரத்தனர். அதனொல் தபொிவயொர் சிைறரப்
பரறவயொொிடம் அனுப்பி றவத்தொர். ஆயினும் அவர்களொல் அம்றமயொொின்
சினத்றதத் தணிக்க இயைவில்றை. இறத யைிந்த சுந்தரர் துன்புற்ைொர்.
இரவில் அவருக்குத் தூக்கம் வரவில்றை! ஊரும் அடங்கிற்று. அதனொல்
இறைவொிடம் தம் துன்பத்றதத் தீர்க்க வவண்டினொர். அவர சுந்தரொிடம்
வபொய் "உனக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் யொது?" என்று வினவினொர். அவர்
உற்ைறத உறரத்தொர். அன்ைிரவவ பரறவயொொிடம் தசன்று அவளது
ஊடறைத் தணிக்க வவண்டும் என்ைொர். இறைவன் அவர்க்கு ஆறுதல்
அளித்து விட்டு அந்தணர் வபொன்ை வகொைத்தில் பரறவயொொிடம் தசன்ைொர்.
வந்த கொரணத்றதப் பரறவயொர் வினவ, அவர்க்குச் "சுந்தரர் அங்கு
வரும்படி
சினம்
தணிய
வவண்டும்"
என்ைொர்.
பரறவயொர்
"திருதவொற்ைியூொில் சங்கிலியொறர மணந்த அவருக்கு இங்கு இடமில்றை"
என்று கூைினொர். இறைவன் திரும்பி வந்து சுந்தரொிடம் நிகழ்ந்தறத
நிகழ்ந்தொங்கு உறரத்தொர். சுந்தரர் இறைவன் உறரத்தறதக் வகட்டு மனம்
வசொர்ந்து "என்றனப் பரறவயொொிடம் வசரும்படி தசய்யொவிட்டொல் உயிர்
விடுவவன்!" என்று உறுதிபடச் சுந்தரர் உறரத்தொர். எனவவ இறைவர்
திரும்பவும் பரறவயொொிடம் தசல்ைத் ததொடங்கினொர்.
இதற்கு இறடவய பரறவயொர் இல்ைத்தில் சிை அதிசயங்கள்
வதொன்ைின. அவற்ைொல் மறையவரொய் வந்தவர் இறைவவர என
உணர்ந்தொர். தன் அைியொறமக்கொக அவர் வருந்தி "என் தசய்வவன்!"
என்று கைங்கினொர்.
இப்வபொது
சிவதபருமொன்
தம்
உண்றமக்
வகொைத்துடன்
பரறவயொொிடம் தசன்ைொர். வதவர்களும் முனிவர்களும் அவர்கறளச்
சூழ்ந்து தசன்ைனர். ஆதைொல் பரறவயொர் மகிழ்ச்சியறடந்து இறைவொின்
திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினொர்.
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"என் தவப்பயனொய்த் தொங்கள்

இங்கு வரப்தபற்வைன்! அடியொர்

தபொருட்டு ஓர் இரவு முழுதும் இங்கும் அங்கும் அறைந்தீர்! தொங்கவள
வந்தபின் நொன் உடன்படொது இருக்க இயலுமொ?" என்ைொர். அம்றமயொொின்
சினம் தணிந்தது! இறைவர் சுந்தரொிடம் வபொய் நிகழ்ந்தறதக் கூைினொர்.
சுந்தரர் பரறவயொர் இல்ைத்துக்குப் பைந்தொர். பரறவயொர் அவறர
வொயிலில் நின்று வரவவற்ைொர்.
இருவரும் இன்புற்ைிருந்தனர்.
இது இவ்வொைிருக்க, கலிக்கொமர் என்னும் சிவனடியொர் சுந்தரர்
இறைவறரத் தூதொய்ப் பரறவயொொிடம் அனுப்பினொர் என்பறத அைிந்தொர்,
தவதும்பினொர், அதிசயதித்தொர்.
"வவத முதல்வறர, ஓர் அடியொர் தபண் ஒருத்தியிடம் தூதொக
அனுப்பியது நன்று!" என அளவற்ை சினம் தகொண்டிருந்தொர். "அவனும் ஓர்
அடியவனொ !" என்று தவறுப்புக் தகொண்டொர். "அவறன நொன் கொணின்
என்ன நிகழுவமொ !" எனச் சினம் தகொண்டொர்.
அங்ஙனம் தம்மிடம் பறகறம தகொண்டிருப்பறதச் சுந்தரர்
அைிந்தொர். தமக்கும் அவருக்கும் இறடவய ஏற்பட்டுள்ள பறகறமறயத்
தீர்க்கும்படி ஈசனிடம் வவண்டினொர். ஈசன் ஏயர்வகொன் கலிக்கொமருக்குச்
சூறை வநொறய அளித்தொர். அது அவறரத் துன்புறுத்தியது. அவர்
இறைவறன வநொக்கித் தம் வநொறயத் தீர்த்ருள வவண்டும் என்று
வவண்டினொர். இறைவன் அவொிடம் "உன் வநொறயச் சுந்தரன்
தீர்தொைன்ைித் தீரொது" என்று கனவில் உறரத்தொர்.
"என்

தந்றத

மூதொறதயர்

எல்ைொம்

நின்றனவய

வழிபடுவர்.

அங்ஙனம் இருக்க, உம்மொல் வலிய ஆட்தகொள்ளப் பட்டவனொ என் வநொய்
தீர்ப்பவன். அறதவிட இந்வநொய் தீரொமல் இருப்பவத சிைந்தது!" என்ைொர்
கலிக்கொமர்.
ஈசன் சுந்தரொிடம் தசன்று "ஏயர்வகொன் சூறை வநொயொல் துன்பம்
அறடந்துள்ளொன். அவன் வநொறய நீ தசன்று தீர்ப்பொயொக!" என்ைொர்.
சுந்தரர் அக்கடறமறயத் தறைவமற்தகொண்டு தன் வருறகறயக்
கலிக்கொமருக்கு ஆட்கள் மூைம் ததொிவித்தொர். அறதக் வகட்ட மொத்திரத்தில்
வருந்தி, "அவன் வந்து சூறை வநொறயத் தீர்ப்பறதவிட இந்வநொய் உள்ள
வயிற்றைக் கிழிப்வபன்!" என்று உறடவொளொல் வயிற்றைக் கிழித்துக்
தகொண்டு உயிர்விட்டொர் கலிக்கொமர். உயிருடன் சூறை வநொயும் தீர்ந்தது!
அவருறடய மறனவியொரும் உயிர்விடத் துணிந்தொர். அப்வபொது "சுந்தரர்
வந்துவிட்டொர்" என்று சுந்தரருக்கு முன் வந்தவர் உறரத்தொர். உடவன
அவர் தம் கணவொின் உடறை மறைத்து
றவத்துவிட்டு வீட்றட
அைங்கொிக்குமொறு கூைிவிட்டுச் சுந்தரறர எதிர்தகொள்ளச் தசன்ைொர்.
சுந்தரர் கலிக்கொமர் இல்ைத்தில் வந்து அமர்ந்தொர்.
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"கலிக்கொமொின் சூறை வநொறயப் வபொக்கி அவருடன் மகிழ்ந்திருக்க
கொைம் தொமதம் ஆவதற்கு வருந்துகிவைன்" என்ைொர்.
"கலிக்கொம நொயனொர் உள்வள பள்ளி தகொள்கின்ைொர். அவருக்கு ஒரு
தகடுதியும் இல்றை!" என்று பணி மக்கள் கூைினர். "ஒன்றும் தகடுதி
இல்றையொயினும்
நொன்
அவறரக்
கொணவவண்டும்!"
என்ைொர்.
கலிக்கொமொின் மறனவியொர் சுந்தரறர அறழத்துக்தகொண்டு வபொய்க்
கலிக்கொமறரக் கொண்பித்தொர். நிகழ்ந்திருப்பறதப் பொர்த்துச் சுந்தரர்
திறகப்பறடந்தொர். "நல்ைது! இவவரொடு நொனும் உயிர் துைப்வபன்!" என
உறடவொறள எடுத்தொர். அவ்வளவில் கலிக்கொமர் இறைவர் அருளொல்
உயிர்தபற்ைொர். தபற்ைவர் சுந்தரொின் றகவொறளப் பற்ைிக் தகொண்டொர்.
அவரது றகயிலிருந்த வொறளப் பற்ைிக்தகொண்டு சுந்தரொின் அடிகளில்
வீழ்ந்தொர். இருவரும் ஒருவறர ஒருவர் தழுவிக் தகொண்டனர்.
அவொிகளிறடவய நட்பு புத்ததொளி தபற்ைது.
இது இவ்வொறு இருக்க வசரநொட்றட "கழைிற்று அைிவொர்" என்ை
மன்னர் ஆண்டு வந்தொர். அவறரச் வசரமொன் தபருமொள் எனவும்
அறழப்பர். ஒருநொள் வழக்கம் வபொல் அவர் பூறசயின் முடிவில்
வகட்கக்கூடிய சிைம்பின் ஒலி வகட்கவில்றை. "அடிவயன் இன்று தசய்த
பிறழ

யொது?"

என்று

கைங்கினொர்.

தன்

உறடவொறள

எடுத்துத்

தற்தகொறை தசய்துதகொள்ள முயன்ைொர். அதனொல் இறைவர் சிைம்பின்
ஒலி அதிகமொகக் வகட்கும்படி தசய்தொர். உடவன கழைிற்ைைிவொர் உறட
வொறளக்
கீவழ
விடுத்தொர்.
"சிைம்தபொலி
வகட்பிக்கக்
கொைம்
தொழ்த்தவதன்?" என இறைவனிடம் வினவினொர்.
"தில்றையில் என் நடனத்றத கண்டு சுந்தரன் பொடல் பொடினொன்.
அந்த இன்பத்தில் மூழ்கியதொல் இங்கு வரக் கொைம் தொழ்த்தது" என்ைொர்
இறைவர் அசொீொியொய்! அவ்வொறு கூறுவதன் மூைம் சுந்தரறரச்
வசரமொனுக்கு நிறனவூட்டினொர், உடவன அவர் சிதம்பரத்துக்குச் தசன்று
கூத்த தபருமொறனப் "தபொன் வண்ணத்தந்தொதி" பொடி வணங்கினொர்,
ஆடும் சிைம்பதபொலி வகட்க அருள்தசய்தொர் இறைவர். பின்பு திருவொரூர்
வபொய் சுந்தரறரயும் வணங்கி அங்குக் வகொயிலுக்குச் தசன்று "திருவொரூர்
மும்மணிக்வகொறவ" என்ை நூறைப் பொடியருளினொர்.
சிை நொட்கள் அங்குத் தங்கியிருந்தனர், பின் இருவரும் பொண்டி
நொட்டுக்குப் புைப்பட்டனர். பை பதிகறள வணங்கித் திருமறைக் கொட்றட
அறடந்து இறைவறர வணங்கினர். வகொயில் கதவு திைக்கவும் மூடவும்
பொடிய திருநொவுக்கரசர் ஞொனசம்பந்தர் ஆகியவொின் திைங்கறளப் பொரொட்டி
மதுறரக்குச் தசன்ைனர்.
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சுந்தரர் பதிகம் பொடி வணங்கினொர். வசரமொன் தமக்கு இறைவர்
திருமுகம் அனுப்பிய திைத்றதச் தசொல்லி உருகினொர். சிை நொட்கள் அங்குத்
தங்கியிருந்தனர். பின் திருக்குற்ைொளம், திருதநல்வவலி, திருஇரொவமச்சரம்
முதைொன பதிகறள வணங்கினொர். இரொவமச்சரத்தில் இருந்தபடி
ஈழநொட்டுத் தைங்கறள எண்ணி வணங்கினொர். பின் கொனப்வபர் என்ை
தைத்திற்குச் தசன்று வணங்கித் திருவொரூறர அறடந்தனர். அங்கு
பரறவயொர் இருவருக்கும் விருந்தளித்தொர்.
அங்குப் பை நொட்கள் வசரமொன் தங்கியிருந்தொர். பின் சுந்தரறரத் தம்
நொட்டுக்கு அறழத்துச் தசல்ை எண்ணினொர் வசரமொன். பரறவயொொின்
இறசறவப் தபற்றுச் சுந்தரறர அறழத்துச் தசன்ைொர். வழியில் பை
பதிகறள வணங்கியபடி தசன்ைனர். கொவிொியின் ததன்கறர வழிவய
அவர்கள் தசன்ைவபொது வடகறரயில் திருறவயொறு ததொிந்தது. அங்கு
ஐயொற்று இறைவறர வணங்கவவண்டும் எனச் வசரமொன் விரும்பினொர்.
சுந்தரர் அப்வபொது "பரவும் பொிசு ஒன்று" என்ை ததொடக்கமுறடய
பதிகத்றதப் பொடினொர். அவ்வளவில் வமல் பக்கத்து நீர் பளிங்கு
மறைவபொல் அறசவற்று விளங்கியது. கீழ்பக்கத்து நீர் வடிந்தது.
இறடயில் வழி உண்டொகியது. அவ்வழியில் தசன்று ஐயொறு ஐயறன
வழிபட்டனர் அவ்விருவரும். மீண்டும் அவர்கள் ததன்கறரக்கு வந்தவபொது
கொவிொி பறழயபடி ஓடியது. அவ்விருவரும் வசரநொட்றட அறடந்தனர்.
மக்கள் மகிழ்ந்து தநகிழ்ந்து அவர்கறள வரவவற்ைனர். அன்பு அறைகள்
எங்கும் எழுந்தன.
வசரமொன்
தம்
அரண்மறனக்குச்
தசல்ைொது
திருவஞ்றசக்
களத்துக்குச் தசன்ைொர். சுந்தரர் அங்கு "முடிப்பது கங்றகயும் திங்களும்"
என்ை பதிகத்றதப் பொடினொர்.
சுந்தரறர யொறனவமல் ஏற்ைிச் வசரமொன் அவருக்குக் கவொி வீசினொர்.
இருவரும் அரண்மறனறய அறடந்ததும் சுந்தரறர அறழத்துச் தசன்று
தம் அொியறணவமல் அமருமொறு தசய்தொர். தம் வதவியர் தகொணர்ந்த
நீறரச்

சுந்தரர்

திருவடியில்

தசொொிந்தொர்

வசரமொன்,

விளக்கத்

ததொடங்கினொர். சுந்தரர் அதறனத் தடுத்தொர். "தம் தகுதிக்வகற்பச் தசய்யும்
வழிபொடுகறள ஏற்றுக்தகொள்ள வவண்டும் என்ைொர். தபரும் பூறசறயச்
சுந்தரருக்குச் தசய்தொர். சுந்தரர் அங்குப் பை நொட்கள் தங்கியிருந்தொர்.
வசரநொட்டில் இருந்த சுந்தரருக்குத் திருவொரூர்க்குச் தசல்ை வவண்டும்
என்ை எண்ணம் உண்டொயிற்று. அதறனச் வசரர்க்குச் சுந்தரர் உறரத்தொர்.
"உம்றம பிொிந்து எங்ஙனம் வொழ்வவன்?" எனக் கைங்கினொர். பின்பு
எல்ைொப் தபொருள்கறளயும் தந்து அவறர அனுப்பி றவத்தொர். திருமுருகன்
பூண்டி என்ை இடத்துக்கு வரும்வபொது தபருமொன், தம் தூண்டுதைொல்
பூதங்கள் வவடர் வடிவுடன் வந்து, தகொண்டு வபொகும் தபொருட்கறள
கவரும்படி தசய்தொர். அதறன அைிந்த சுந்தரர் திருமுருகன் பூண்டி
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வகொயிலுக்குச் தசன்று "தகொடுகு தவஞ்சிறை" என்று ததொடங்கும்
பதிகத்றதப் பொடினொர். உடவன வவடுவர் பைித்துச் தசன்ை யொவும் அங்கு
வந்து குவிந்தன. அவற்றை அடியொர் எடுத்துக்தகொண்டனர். சுந்தரர்
திருவொரூர் அறடந்தொர். வசரமொன் சுந்தரறர எண்ணி நொட்றட நன்கு
ஆண்டு வந்தொர்.
(கயிறைக்கு தசல்லுதல்)
திருவொரூொில் தங்கியிருந்த சுந்தரர் வசரமொறனக் கொணவவண்டும்
என்று எண்ணினொர். வசொழ நொட்டில் உள்ள பதிகள் பைவற்றையும்
வணங்கியபடி வமற்கு தகொங்கு நொட்டில் உள்ள திருப்புக்தகொளியூறர
அறடந்தொர். அந்தணர் வொழும் ததருவில் இரு எதிர் எதிர் வீடுகளில்
ஒன்ைில் அழுறக ஒலியும், மற்தைொன்ைில் மங்கை ஒலியும் எழுந்தன.
"அவற்ைின் கொரணம் யொது?" என்று அங்கிருந்த மறையவறரச் சுந்தரர்
வினவினொர். "ஐந்து வயதுறடய இரு சிறுவர் நீர்நிறையில் குளிக்க
தசன்ைனர். அவருள் ஒருவறன முதறை விழுங்கியது. எனவவ அம்மகன்
வீட்டில் அழுறக ஒலி, உயிர் தப்பிய சிறுவனுக்குப் பூணூல் அணியும்
விழொ. எனவவ மங்கை ஒலி" என்று அந்தணர் உறரத்தனர்.
பின் மகறன இழந்த தபற்வைொர் சுந்தரர் அங்கு வந்தறத அைிந்து தம்
துன்பத்றத மறைத்துக்தகொண்டு வந்து வணங்கினர். அவர் "இவர்கள் தம்
மகறன இழந்த வருத்தத்றத மறைத்து என்றன வணங்க வந்தனர்.
ஆதைொல் இவர்கள் மகறன எழுப்பித் தந்தபின் அவிநொசி இறைவறன
வணங்குவவன்!" என்று எண்ணினொர். பின், "மகறன விழுங்கிய மடு
எங்வக?" எனக் வகட்டைிந்து அங்வக தசன்ைொர். "உறரப்பொர் உறர" என்று
ததொடங்குகின்ை பதிகத்றதப் பொடினொர். மகறன முன்னம் விழுங்கிய
முதறையொனது கறரயில் அம்மகறன உமிழ்ந்தது. வவதம் ஒலித்தது. பின்
அம்மகனுக்குப் பூணூல் அணிவிழொவும் நறடப்தபற்ைது.
"முதறையுடன் பொைறன மீட்டுத் தந்தொர்" என்ை தசய்தியும், "அவர்
தம்றமக் கொண வருகின்ைொர்" என்ை தசய்தியும் வசரமொனுக்கு எட்டின.
"என் ஐயன் வந்தொர்! என்றன ஆளும் இறைவன் வந்தொர்! ஆரூர்
றசவன் வந்தொர்! என் நண்பன் வந்தொர்!" என்று பறையறையும்படி,
வசரமொன் தபருமொள் ஆறணயிட்டொர். அவரது ஆறணயினொல் அந்நகரம்
அணி தசய்யப்பட்டது.
வசரமொன்,

சுந்தரறர

எதிர்க்தகொண்டு

ததொழுது

வரவவற்ைொர்.

சுந்தரரும் அவறரத் ததொழுதொர். இருவரும் உறரயொடி மகிழ்ந்தனர்.
இருவரும் வஞ்சி நகரத்றத அறடந்தனர்.
அந்த நொட்டின் உள்ள தைங்கள் பைவற்றையும் அவ்விருவரும்
தசன்று வணங்கினர். ஒருநொள் சுந்தரர் தனியொய்த் திருவஞ்றஞக்களம்
என்ை வகொயிலுக்குச் தசன்ைொர். தம் இல்ைை வொழ்றவ விைக்கிட வவண்டும்
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என்ை

தபொருள்படத்

"தறைக்கு

தறை

மொறை"

என்ை

பதிகத்றதப்

பொடினொர். இறைவன், சுந்தரர் இவ்வுைகத்தில் இருக்க வவண்டும் என்று
நியமித்த நொட்கள் முடிந்தன. ஆதைொல் அவர் தம் கயிறைறய அறடய
அருள் தசய்யைொனொர். வதவர்கறள வநொக்கிச் "சுந்தரறர தவள்றள
யொறன மீது ஏற்ைி இங்குக் தகொணர்க" என்று சிவதபருமொன் ஆறணறய
அவர்க்கு உறரத்து தவள்றள யொறன மீது அவறர அமரச் தசய்து
அறழத்துச் தசன்ைனர்.
சுந்தரர் கயிறைக்குச் தசல்கிைொர் என்பறதச் வசரமொன் தபருமொள்
உணர்ந்தொர். அவர் தொம் ஒரு குதிறர மீது ஏைி அதன் கொதில் மந்திரத்றத
ஓதினொர். அது விறரந்தது. சுந்தரர் ஏைிச்தசன்ை யொறனறய வைமொக
வந்து முன்னொல் தசன்ைது.
சுந்தரர் கயிறை மறையின் ததற்கு வொயிலில் வந்து "தொன் எறன
முன் பறடத்தொன்" என்ை பதிகத்றதப் பொடினொர். வசரமொன் இறைவன்
அருளொல் தறடப்பட்டு அங்வக நின்ைொர். சுந்தரர் தறடயற்று இறைவொின்
முன் தசன்ைொர். "ஆரூர! வொ !" என்ைொர் சிவதபருமொன். தம்றம அவர்
தடுத்தொட்தகொண்ட திைத்றத அவர் எண்ணி மகிழ்ந்தொர். "எம் இறைவ!
வசரமொன் வந்துள்ளொர்" என்று அைிவித்தொர். "அவறர இங்கு அறழத்து
வருக!" என்ைொர் இறைவர். வசரமொறன இறைவொின் திருமுன்பு அறழத்துச்
தசன்ைனர்.
"நொம் அறழக்கொமல் நீ இங்கு ஏன் வந்தொய்?" என்று சிவதபருமொன்
வசரமொறன வநொக்கி வினவினொர். "யொன் சுந்தரறர ததொழுதவண்ணம்
வந்வதன். உன் கருறண தவள்ளம் என்றன இங்கு தகொணர்ந்து வசர்த்தது.
என் விண்ணப்பம் ஒன்றுள்ளது. யொன் பொடிய ஞொன உைொறவக்
வகட்டருளல்" , என்ைொர். "பொடுக!" என்ைொர். இறைவர் "நீயும் நம்
சுந்தரருடன் கணநொதனொக இங்கு இருப்பீரொக !" என்று அருள் தசய்தொர்.
வன்தைொண்டர் பறழயபடி ஆைொை சுந்தரர் ஆனொர். வசரர்
தபருமொன் கணநொதரொய் விளங்கினொர். பரறவயொர் சங்கிலியொர் என்னும்
இருவரும்

பறழயபடி

"கமலினி",

"அநிந்திறத"யரொய்க்

கயிறையில்

உறமயம்றமயொொின் ஏவல் மங்றகயரொய் இருக்கைொயினர். ஆைொை
சுந்தரர் அருளிய வதவொரப்பதிகங்கள் வருணனுக்கு அருளப்பட்டன.
அவன் திருவஞ்றசக் களத்தில் தகொண்டு வசர்த்தொன்.
வசரமொன்
பொடிய
ஞொனவுைொறவக்
கயிைொயத்தில்
வகட்ட
மொசொத்தனொர் திருப்பிடவூொில் வவதியர்க்கு அருளி உைகத்தில் வழங்கி
வரும்படி தசய்தொர்.
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4.3
மொணிக்கவொசகர்
பொண்டிவள
நொட்டில்
றவறகயொற்ைங்கறரயில் உள்ள திருவொதவூர்
என்னும் திருப்பதியில்
அமொத்தியர் என்னும் அந்தணர் குடியில் வதொன்ைியவர். வொதவூரர் என்பது
இவருக்குத் தந்றதயொர் இட்ட பிள்றளத் திருப்தபயர். பதினொறு ஆண்டு
நிரம்புமுன் கறைகள் யொவும் பயின்று உணர்ந்து நல்தைொழுக்க நைம்
விரும்பி,

யொவரும்

வியந்து

வபொற்றுமொறு

விளங்கினொர்.

இவரது

கீர்த்திறயக் வகட்ட அொிமர்த்தன பொண்டியன் இவறர அறழப்பித்து
இவர்பொல் மிளிரும் கூொிய அைிவிறனக் கண்டு குணப்தபருங் குன்று
என்று பொரொட்டித் தனக்கு முதல் அறமச்சரொக ஆக்கினன்.
இங்ஙனம் அறமச்சுத் ததொழில் நடொத்துறகயில் அடிகளுக்கு
உைக வொழ்க்றகயில் உவர்ப்புத் வதொன்ைி உயிர்க்கு உறுதி யொது எனவும்,
அதறனப் தபறுவது எவ்வொறு எனவும் உசொவினொர். வகட்டனதவல்ைொம்
நீர்விடொய்க்கு உண்ட உவர்நீர் வபொல் வவட்றகறய மிகுவித்தன. இவர்
அதறனத் தணிக்கவல்ை நல்ைொசிொியறர எதிர்பொர்த்திருந்தொர்.
அங்ஙனமிருக்றகயில்
அரசன்
அடிகறளக்
கீழ்க்கடல்
துறைக்குச் தசன்று குதிறர வொங்கி வரும்படி ஏவினன். அங்ஙனவம
அடிகள் அளவிைந்த தபொற்குறவகறள றகக்தகொண்டு தசல்லும் வழியில்
திருப்தபருந்துறைறய அறடந்தொர். அடிகள் அங்வக குருந்த மரத்தடியில்
அருளொசிொியொரொய் எழுந்தருளியிருந்த தபருமொறனக் கண்டு கொந்தத்றத
எதிர்ந்த இரும்பு வபொல் இழுப்புற்ைொர். ஆனந்தங்தகொண்டு பன்முறை
வணங்கிப் பொடி ஆடி, "தபரும! அடிவயறன ஆட்தகொண்டு உய்விக்க
வவண்டும்" என்று வவண்டினொர்.
அவர்பொல் கடவுள், உயிர், உைகம் என்னும் முப்தபொருள்
உண்றமகறளத் திரு ஐந்ததழுத்து அறடவொல் அருளப்தபற்ைொர்.
அவ்வருட் தபொருறள ஐயந்திொிபின்ைி அங்றகயில் தநல்லிக்கனிதயனப்
தபற்ை அடிகள் சிவதபருமொனிடத்து அன்பு மீக்கூர்ந்தவரொய் ஞொன
வொணியின் நல்ைருளொல் அருட்பொடல்கறளப் தபொழிவொர் ஆயினொர்.
அவற்றைக்
களிகூர்ந்து,

அவரது

வகட்டருளிய
திருவொயினின்றும்
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சிவதபருமொன்
பிைந்த

திருவுளங்

வொசகங்கள்

விறை

வயைப்தபற்ை மொணிக்கங்கள் வபொன்று இருந்தறமயொல் அவருக்கு
மொணிக்கவொசகர் என்னும் திருப்தபயரளித்து மறைந்தருளினொர்.
பின்பு அடிகள் குதிறர வொங்க தகொண்டு தசன்ை தபொருறளச்
சிவன் வகொயில் திருப்பணிக்கும் சிவனடியொர்களுக்கும் தசைவிட்டு, சிவ
வழிபொட்டில் ஆழ்ந்திருந்தொர். இதறனக் வகள்வியுற்ை பொண்டியன் சினந்து
அடிகறளத் திரும்பி வருமொறு சீட்டு ஒன்று அனுப்பினொன். அடிகள்
அதறனப் தபருமொனுக்கு அைிவித்து முறையிட்டொர். அவர் தந்த விறை
உயர்ந்த மொணிக்தமொன்றைப் தபற்றுக்தகொண்டு பொண்டியன்பொற் தசன்று
அதறன அவனிடம் தகொடுத்தொர். "அரவச! குதிறரகள் ஆவணித் திங்கள்
மூைநொளில் வரும்" என்ைொர்.
அதறன தமய்தயனக் தகொண்டிருந்த அரசன் ஒற்ைரொல்
தபொய்தயன அைிந்தொன். அவறரச் சிறையிலிருத்தி வருத்தினொன். அவர்
வருத்தங் கண்டு தபொைொத சிவதபருமொன் நொிகறளப் பொிகளொக்கிக்
தகொணர்ந்து அரசொன் பொல் ஒப்பறடத்தொர். பின் அவற்றை மீளவும்
நொிகளொக்கினொர். அறவ முன்னுள்ள குதிறரகளுக்கும் ஊறு தசய்து
தசன்ைன. அது அைிந்த அரசன் அடிகறளச் சுடுமணலில் கல்வைற்ைி
நிறுத்தினொன்.
அது ததொிந்த பரம்தபொருள் றவறகயொற்ைில் நீறர ஊழிக்
கொைத்து தவள்ளதமனப் தபருக்கி மதுறர ஒழியுவமொ என அச்சுறுத்தினொர்.
அஞ்சிய அரசன் ஊர் மக்கறள அறழத்துக் கறரறய அறடக்க
ஆறணயிட்டொன். பரொபரன் வந்தி
என்னும் பிட்டு வொணிச்சிக்குக்
கூலியொளொய் வந்து, மண் சுமந்து, அடிபட்டு அடிகள் தபருறமறய
அரசனுக்கு நன்கு அைிவுறுத்தி மறைந்தருளினொன்.
பின்

அடிகள்

பொண்டியறனத்

வதற்ைி,

மதுறரயிலிருந்து

புைப்பட்டுத் திருப்தபருந்துறை தசன்ைொர். அங்குச் சின்னொள் இருந்து
சிவதபருமொன்
ஏவியவொவை
திருவுத்தர
வகொசமங்றக
முதலிய
திருப்பதிகளுக்குச் தசன்ைொர். திருப்பதிகங்கள் பொடித் தில்றைறய
அறடந்தொர். புத்தர்கவளொடு வொது புொிந்து தவன்று, ஊறமப்தபண்றணப்
வபசுவித்தொர்.
அங்கு அடிகள் சிவவயொகத்தில் திறளத்திருந்தொர். அப்வபொது
சிவதபருமொன் ஓர் அந்தணரொகி அடிகறள அறடந்து அவர் தில்றையிலும்
மற்றும் பை சிவத்தைங்களிலும் ஓதியருளிய திருப்பொடல்கறள எல்ைொம்
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தசொல்ைத்

ததொகுத்து,

"திருவொசகம்"

எழுதித்,

திருக்வகொறவயொர்

பொடுவித்து அதறனயும் எழுதித் றகச்சொத்திட்டுத் திருவம்பைப்படியில்
றவத்து மறைந்தருளினொர். அதன்பின் தம்றமயறடந்து திருமுறையின்
தபொருள் வினொவிய திருமறையொளர் மூவொயிரவறரயும் விட்டு, அடிகள்
தபொற்சறப புகுந்து சிவதபருமொறனப் தபொருதளனக் கொட்டித் திருவருளில்
இரண்டைக் கைந்தொர். இவருறடய திருநட்சத்திரம் ஆனிமொதம் மகம்.
இவர் வொழ்ந்த கொைம் 32 ஆண்டுகள்.

அடிகள் வரைொறு கூறும் புரொணங்கள்
1.

திருவுத்தர வகொசமங்றகப் புரொணம்

2.

திருவொதவூரர் புரொணம்

3.

திருவொைவொயுறடயொர் திருவிறளயொடற்புரொணம்

4.

பரஞ்வசொதி முனிவர் இயற்ைிய திருவிறளயொடற்புரொணம்

5.

திருப்தபருந்துறைப் புரொணம்

வமற்கண்ட புரொணங்கள் ஐந்தனுள்ளும் அடிகள் வரைொற்ைில் சிற்சிை
வவறுபொடுகள் உள.
மறைமறையடிகள்,

இவர்

வொழ்ந்த

கொைம்

கி.பி

மூன்ைொம்

நூற்ைொண்டு என்பர். ஆயின் அைிஞர் பைர் ஒன்பதொம் நூற்ைொண்டில்தொன்
இவர் வொழந்திருந்தொர் என்பர்.
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4.3.1

மதம்
9
,

32

1056
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5.

.

சிை மொதிொி வினொக்கள்

ததொிவு வினொவிறட
1.

?
1.
2.
3.
4.

2.

(

)

(

)

(

)

(

)

?
1.
2.
3.
4.

3.

?
1.
2.
3.
4.

4.

உ

?

1.
2.
3.
4.
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ததொடர்புறடய சொியொன தசொற்கறளக்

39

இறணக்கவும்

சொியொன துறணச் தசொற்கறளக் தகொண்டு வொக்கியங்கறள நிறைவு தசய்க
1.

_________________________

.

2.
________________ உ
.
3. ____________________

த்

ச்

ச்

.

4. _____________________
ப்

ச்
.

5. ________________________
.

நொயனொர்
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தபொருத்தமொன துறணச் தசொற்கறளக் தகொண்டு வகொடிட்ட
இடங்கறள நிரப்புக
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9
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கவனமொகப் படி. வகள்விகளுக்கு விறட எழுது
,
த்

திருவொதவூரர்

.
.

,

,

,

.
"

றய

”

த்

,

ச்
ரசகொொியங்கறளக் கவனித்து
பப்

உ

.
1.

?
__________________________________________________

2.
?
__________________________________________________
3.

?
__________________________________________________

4.
ததன்னவன் பிரம்பரொயன் என்று பட்டம்

ததற்கு கொரணம்

?
__________________________________________________
5.

?
__________________________________________________
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.
.

கீழ்க்கண்ட வினொக்களுக்கு விறட எழுதுக
1. திருநொவுக்கரசர் பொடிய முதல் பொடல் எது?
2. திருமுறைகளின் தமொத்த எண்ணிக்றக என்ன?
3. திரு முறைகறள அருளிய ஆசிொியர்கள் தமொத்தம் எத்தறன வபர்?
4.
5.

ச்

?
உ

உ

?

6.

சுவொமிகளுறடய தபற்வைொர்கள் யொர்?

7.

சுவொமிக

?

8.

?

9.

?

10.

உ
?
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6. பொடத்திட்ட நூைொக்கத்திற்குப் பயன்பட்ட
நூல்கள்
தபொியபுரொணம் மூைமும் ததளிவுறரயும்
உறரயொசிொியர் புைவர் அ. மொணிக்கனொர். தமிழ் வபரொசிொியர்
: http://www.shaivam.org
:

எம் நொரயணவவலுப் பிள்றள
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