
விறன்மிண்ட நாயனார் ராணம் 

  ெகான்ைற ந மணம் கம ம் ெசஞ்சைடேயான் சிவெப மானின் பாதங்கைளேய 
சிதறாத சிந்தைனேயா  சந்த ம் வணங்கி ெப ந்தவம் ெசய் , பரசு ெபற்ற காரணத்தினால் 
பரசுராமன் எ ம் சிறப் ப் ெபற்ற மா னிவன் ெபற்ற நா  மைல நாடாகும். கடல் த் , 
க ம்மின்காண் கா ம் த் , கானகத்  ங்கில்களில் விைள ம் த் க்களால் 
மாைலேகாக்கின்ற த்  நைகப் ெபண்கள் சிறந்  விளங்கும் மைல நாட் ல் ேபர் ெபற்றத் தலம் 
மிகப் பழைம ஊர் தி ச்ெசங்குன் ர். 

 

கழ்ெபற்ற அச்ேசர நாட் ச் சிற் ாில் ேவளாளர்க ம், அந்தணர்க ம் ேவதெநறி பிறழா  
வாழ்ந்  வந்தனர். அத்தைகய ெபாற்பதிதன்னில் ேவளாளர் குலம் சிறந்  விளங்கும் வண்ணம் 
அக்குலத்தில் விறன்மிண்ட நாயனார் அவதாித்தார். சிவன ையேயப் பற்றிெகாண் , மற்ற 
எல்லாப் பற் க்கைள ம் றந்  ெப ைமக்குாிய சிவன யார்கள் பால் மிக்க பாி  ெகாண்  
வாழ்ந்  வரலானார் . நதி ம், மதி ம் ைனந்த சைட நம்பர் வி ம்பியி க்கும் தலங்கள் எல்லாம் 
ெசன்  வணங்கினார். ெதாண்டர்கள் கூட்டத்திைன ன்ெசன்  வணங்கிய பின்ேப இைறவன  
வணங்கும் ேபற்ைற[ ெபற்றார்.  இந்த நாயனார் ஒ ைற தி வா ாில் ேதவாசிாியர் 
மண்டபத்தில் கு மியி ந்த அ யார் கூட்டத்திைன வணங்கா  விலகிச் ெசன்ற சுந்தர ர்த்தி 
நாயனாைர " றகு" என்  கூறினார். அ யார்கைள மதியாத அவ்வ யாைர ஆண்ட 
எம்ெப மா ம் றகு என்  கூறினார். அ யார் பால் இவர் ெகாண்ட பக்திையக் கண் ற்ற 
சுந்தர ர்த்தி நாயனார் பதிகம் பா  அ யார் கூட்டத்ைத வணங்கினார். 

உலகெமல்லாம் உணர ம், ஓத ம் யாத ஒப் வயர்வற்ற எம்பிரான் தாேம ன்வந்  "யாம் 
அ யார் உடனாம்" என்  கூ வாராயின் அவ்வ யார் ெப ைமைய யாேர உணரத் தக்கவர். 



இைதப் ேபான்  ெந நாட்கள் நீ லகில் ெப ைம கழ் கூ ய நிைலயான ைசவெநறியிைனக் 
காத் த் ெதாண்  ெசய் ம் ேப ெபற்ற விறன்மிண்ட நாயனார் தாம் ெசய்த தி த்ெதாண் ற்கு 
ஏற்ற வைகயில் கண நாயகர் என்ற ெப ைமையப் ெபற்  சிவெப மானின் தி வ  நிழற் கீழ் 
விளங்கினார். 

 " ேவ  பிறிெதன் தி த் ெதாண்ட்த்  

  ெதாைகயால் உலகு விளங்கவ ம் 

 ேப  தனக்குக் காரணராம் 

  பிரானார் விறன்மிண்டாின் ெப ைம 

 கூ ம் அள  என் அளவிற்ேறா" 

  (ேசக்கிழார் சுவாமிகள்) 

ேசக்கிழார் சுவாமிகள் அ ளிய ெபாிய ராணக் கூற் ப் ப யான விறன்மிண்டாின் வரலா  

இவ்வளேவ. 

சில ெசவிவழிச் ெசய்திகைளப் பார்ப்ேபாம். அ யார் பால் அதீத பக்திெகாண்ட விறன் மிண்ட 
அ யார்க்குப் றம்பாகச் ெசயல்ப ம் எவ ட ம் விற டன் மிண்  ெசய்வாராம். இவர் எனேவ 
இவ க்கு விறன் மிண்டர் என்ற காரணப் ெபயர் ஆயிற்  என் ம் கூ வர். 

ஈசைனேய றகு என்  கூறிப் ேபாந்தைமயால் இனி தி வா ர் மண்ைண மிதிக்கமாட்ேடன் 
எவேர ம் தி வா ர் மண்ைண மிதித் விட்  என்னிடம் வந்தால் அவர் கால்கைளேய 
ெவட் ேவன் என்  றாப் க் ெகாண் ந்தார். இந்த ெவறிக்ெகாண்ட விறன்மிண்டாின் 
ெவறிையப் ேபாக்க இைறவனாேர ஒ  அ யார்ேபால் ேவடம் ெகாண்  தாம் தி வா ாி ந்  
வ வதாக அவாிடம் கூறினார். நாயனார்  ரத்த நான்மைறேயார் ஓட தி வா ாின் எல்ைலக்குள் 
இ வ ம் ைழந் விட்டனர். இைறவன் ைநயாண்  ெசய்  " வந்ேதாம் இப்பாேல"என்  கூறி 
அ யார்க்கு காட்சிய ளினார்.அந்த ஊேர தற்ேபா  தி வா க்கு அ கி ள்ள வண்டாம் பாைல 
எ ம் சிற் ர். 

 


