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திருக்நகாயில் மூலஸ்தானத்திற் குத் திரும் புதல்
கள் ளழகரின் கரதரயக் நகட்நடாருக்கும் படித்நதாருக்கும் கிரடக்கும் பலன்

2

(பக்கம் - 7/248)

இந்த வர்ணிெ் பு ஏடு எழுதிய கொலக் கணிெ் பு

220

ஏடுபெயர்த்து எழுதியது

222

நன் றி அறிவிெ்பு

226

பூரச வருமானம் , பாதகாணிக்ரக பங் கு பிரித்தல் கணக்கு ஏடு - பின்னிரணப் பு (1)

227

நூலாசிரியர் குறிப் பு - பின்னிரணப் பு (2)

229

ேிரனவுக் குறிப் புகள் எழுதிடுவதற் கான பக்கம்

246

பின்பக்க அட்டைப்பைம்

248

பி = ஓவலே்சுவடியில் ஏட்டின் பின் ெக்கம் உள் ள ெொடல் .

காசிஸ்ரீ, முனைவர், நா.ரா.கி. கானைராசன்

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 8/248)

வாழ் த்துரர
கள் ளழகர் வரலொறும் சித்திவரத் திருவிழொ வர்ணிெ் பும் (ஓவலே் சுவடியில் உள் ளெடி) என் ற இந்த நூலொனது கொசிசீர்
முவனவர் நொ.ரொ.கி. கொவளரொேன் அவர்களொல் ஓவலே் சுவடியில் இருந்து நூலொக்கம் பேய் யெ்
பெற் றுள் ளது.
அன் புக்குரிய திரு. முவனவர் கொவளரொேன் , அழகெ் ெொ ெல் கவலக்கழகத்தில்
துவணெ் ெதிவொளர் ெணியிவனே் சிறெ் ெொக ஆற் றிெ் ெணிநிவறவு பெற் று ஆன் மீகெ்
ெணிகளில் அளவற் ற ஈடுெொடு பகொண்டு பேயலொற் றியவர். கொசி ெொதயொத்திவர, அறுெவடவீடு
ெொதயொத்திவர, மதுவர-மொனொமதுவர ஆன் மீகெ் ெொதயொத்திவர முதலிய ெொதயொத்திவரகள்
மமற் பகொண்டு இவறயருள் பெற் றவர்.
திருெ் பூவணக்கொசி,
திருெ் பூவணெ்
புரொணம் ,
பெொழில்
திகழும்
பூவணம் ,
கொவளயொர்மகொயில் தலபுரொணம் ஆகிய ஆன் மீகநூல் களின் ஆசிரியர். கண்டொங் கிெ் ெட்டி
நொரொயணன் மகொனொர் அவர்களின் முன் மனொர்கள் வரலொறு, மதுவர கள் ளழகர் மகொயில்
சித்திவரத் திருவிழொ வரலொறு ஆகியவற் றின் ஓவலே்சுவடிகவள அே்சு நூலுக்கு மொற் றிய
அரும் பெருவமயும் நூலொசிரியர் கொவளரொேன் அவர்கவளமய ேொரும் . உலகம் அறிய ஆன் மீகெ்
புவதயவல அவனவரும் கற் று உணரும் வவகயில் ஓவலே் சுவடிகவள நூலொக்கித் தந் து
உதவிய திரு.நொரொயணன் அவர்களுக்கும் அவர்தம் குடும் ெத்தொருக்கும் நன் றி. முவனவர்
கொவளரொேன் அவர்களின் ஆன் மீகெ் ெணி சிறக்க வொழ் த்துகள் .
என் றும் மவண்டும் இன் ெ அன் பு,

காசிஸ்ரீ, முனைவர், நா.ரா.கி. கானைராசன்

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 9/248)

வாழ் த்துரர
அருள் மிகு ஸ்ரீ மகாபஞ் சமுக ப் ரித்தியங் கிராநதவி திருக்நகாயில்

ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்கள் ,
(மவதியொமரந்தல் விலக்கு, மொனொமதுவர)

நிறுவுனர் தவலவர், ஸ்ரீ பெொன்னவனயொள் அன்னதொன அறக்கட்டவள, திருெ் பூவணம் .

ஸ்ரீ விகொரி வருடம் வவகொசி மொதம் 12ஆம் நொள் (26.05.2019) ஞொயிற் றுக்கிழவம
மொவல மநரத்தில் , அருள் மிகு ஸ்ரீ மகொ ெஞ் ேமுக ெ் ரித்யங் கிரொமதவி மகொயிலில்
உலகமக்களின்
நன் வமக்கொக
நவடபெற் ற
ேண்டி
யொகத்தில்
விநொயகெ் பெருமொனின்
முன் னிவலயில்
இந்தெ்
புத்தகத்வத
வவத்து,
அருள் மிகு ஸ்ரீ மகொ ெஞ் ேமுக ெ் ரித்யங் கிரொமதவியின் திருவருளொல் இந்தெ்
புத்தகபவளியீடு சிறெ் ெொக நவடபெறும்
என் று நல் லொசிகள்
வழங் கி
ஆசிர்வதித்துக் பகொடுத்தொர்கள் .
மமலும் சித்திவரத் திருவிழொ மெொன் மற, ஒவ் பவொரு ெங் குனி உத்திரத்திற் கும் ,
மதுவர அருள் மிகு மீனொட்சி சுந்தமரசுவரர் மதுவரயிலிருந் து புறெ் ெட்டு
திருெ் பூவணத்திற் கு எழுந்தருளி ஸ்ரீ பெொன் னவனயொள் அன் னதொனத்தில்
கலந் து பகொண்டு இரேவொதம் பேய் து 36ஆவது திருவிவளயொடவல நிகழ் த்தி
அருளுவொர்.
இந்தத்
திருவிழொ
தற் மெொது
திருெ் பூவணத்தில்
நவடபெறொமல்
திருவொெ் புவடயொர் மகொயிலில் நவடபெற் று வருகிறது. இரேவொதம் பேய் த இந்த
36ஆவது திருவிவளயொடல் திருவிழொவொனது மீண்டும் திருெ் பூவணத்தில்
ெண்வடே் சிறெ் புடன் சித்திவரத்திருவிழொ மெொன் று சிறெ் ெொக நவடபெறும்
என் றும் , மக்கள் அவனவரும் அவனத்து நலன் கவளயும் பெற் று நலமொக
வளமுடன் வொழ் வொர்கள் என் றும் வொழ் த்தி ஆசீர்வதித்தொர்கள் .

காசிஸ்ரீ, முனைவர், நா.ரா.கி. கானைராசன்

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 10/248)

உலக மக்களின் நலனுக்கொகவும் அவமதிக்கொவும் இவறவன் அருவள மவண்டிெ் ெொதயொத்திவர மமற் பகொண்டு வருகின் ற

புதுக்மகொட்வட மொவட்டம் , பெொன்னமரொவதி – வவலயெட்டி,

சித்தர் காசிஸ்ரீ பச்ரசக்காவடி சுவாமி அவர்களின் ேல் லாசியுடன்
இே் தப் புத்தகம் சவளியிடப் படுகிறது.

வரலயபட்டி சித்தர், காசிஸ்ரீ, பச்ரசக்காவடி அவர்களின் பாதயாத்திரர வரலாறு

1) குலபதய் வ வழிெொடு ெொதயொத்திவர. 12 வயதில் மொசிமொதம் மகொசிவரொத்திரி நொளில் வவலயெட்டியிலிருந்து ஆலத்துெ் ெட்டிக்கு (50-கி.மீ),
மொட்டுவண்டிக்குெ் பின் னொல் ெொதயொத்திவரயொகே் பேன் று ஸ்ரீ கட்டுே்மேொத்துக் கருெ் ெர்ேொமி
வழிெொடு. இன் றுவவர வருடந்மதொறும் இந்தெ் ெொதயொத்திவர பதொடர்ந்து நவடபெறுகிறது.
2)வவலயெட்டியிலிருந்து அழகர்மகொயில் -ெழமுதிர்மேொவல(75-கிமீ.), திருெ் ெரங் குன் றம் (90-கிமீ.),
திருே்பேந்தூர்(270-கிமீ.), ெழனி(150-கிமீ.), சுவொமிமவல(145-கிமீ.), திருத்தணி (420-கிமீ.)ஆகிய
அறுெவடவீடுகளுக்கும் தனித்தனியொக 16 முரற ெொதயொத்திவர.
3) வவலயெட்டி – திருெ் ெதி((490-கிமீ.) 16 முவற ெொதயொத்திவர.
4) கொஞ் சி மகொபெரியவரின் அவழெ் பின் மெரில் , வவலயெட்டி – கொஞ் சிபுரம் (360-கிமீ.), 6 முரற
ெொதயொத்திவர.
5) வவலயெட்டி - ெள் ளத்தூர் அருள் மிகு மேொவலயொண்டவர்மகொயில் (55-கிமீ.), 6 முரற
ெொதயொத்திவர.
6) வவலயெட்டி – வவத்தீசுவரன் மகொயில் (200-கி.மீ), 30 முரற ெொதயொத்திவர.
7) வவலயெட்டி – ேெரிமவல (400-கி.மீ), 33 முரற இருமுடிகட்டிெ் ெொதயொத்திவர. அதில் 18ஆவது
முவற மட்டும் பேன் வன - ேெரிமவல (810-கிமீ.) ெொதயொத்திவர. மற் றும் 33ஆவது முவற மட்டும்
திருெ் ெதி - ேெரிமவல (890-கிமீ.)ெொதயொத்திவர.
8) வவலயெட்டி - ேெரிமவல இன் றுவவர 108 முவறகளுக்கு மமல் இருமுடி கட்டி வொகனத்தில்
பேன் று வழிெொடு.
9) வவலயெட்டி - ெழனி கொவடி ெொதயொத்திவர (நபாக வர 300-கி.மீ), 50 முரற.
10) இரொமமசுவரம் – கொசி ெொதயொத்திவர (2464 கி.மீ), 12 முரற. 2015ஆம் வருடம் 12வது முவற
ெொதயொத்திவரயுடன் நிவறவு. (ஒவ் பவொரு வருடமும் கட்டணம் ஏதுமில் லொமல் 20 யொத்திரிகவள
உடன் அவழத்துே் பேன் று வழிெொடு)
11) பிள் வளயொர்ெட்டி – அறுெவடவீடு ெொதயொத்திவர (1157 கி.மீ), 6 முரற. அருள் மிகு ஸ்ரீ
விநொயகரின் அருள் வொக்குெ் ெடி ஆறு வருடங் களில் ஆறு முவற பிள் வளயொர்ெட்டியில் இருந்து
புறெ் ெட்டு “அறுபரடவீடு பாதயாத் திரர” வழிெொடு. ஸ்ரீ கற் ெகவிநொயகரின் திருவருளொல் 2016,
2017, 2018, 2019 ஆகிய நொன் கு வருடங் களில் நொன் கு முவற அறுெவடவீடு ெொதயொத்திவர இனிமத
நடந்மதறியுள் ளது. 2021 மற் றும் 2022 ஆகிய இரண்டு வருடங் களிலும் அறுெவடவீடு ெொதயொத்திவர
பதொடரும் . (ஒவ் பவொரு வருடமும் கட்டணம் ஏதுமில் லொமல் 20 யொத்திரிகர்கவள உடன் அவழத்துே்
பேன் று வழிெொடு).
12)
27.10.1990 அன் று மமலசியொ பேன் று,
09.11.1990 அன் று ஆமலொர்ஸ்டொர் அருள் மிகு
தண்டொயுதெொணி முருகன் மகொயிலில் இருந்து ெொதயொத்திவர புறெ் ெட்டு, பினொங் கு ஈெ் மெொ மகொலொலம் பூர் மெொகூர் ெொர் வழியொக 13.12.1990
அன் று சிங் கெ் பூர் அருள் மிகு தண்டொயுதெொணி திருக்மகொயில் பேன் று வழிெொடு. மகொயில் ேொர்ெொகெ் பூரணக்கும் ெ மரியொவத பேய் து
வரமவற் பு அளித்தனர். சுவொமிகள் மமலசியொவில் பமொத்தம் 42 நொட்களில் 1525 கி.மீ. தூரம் நவடெ் ெயணம் பேய் து தண்டொயுதெொணி முருகன்
அருவளெ் பெற் றொர்கள் . 21.01.1991 திங் கள் கிழவம மொவல விமொனத்தில் தமிழகம் திரும் பினொர்.
( வரலயபட்டி சித்தர் காசிஸ்ரீ பச்ரசக் காவடி - 97 87 8721 21)

காசிஸ்ரீ, முனைவர், நா.ரா.கி. கானைராசன்
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திரு க.ெொஸ்கரன்,
கதர் மற் றும் கிரொம பதொழில்
வொரிய துவற அவமே்ேர்,
தமிழ் நொடு அரசு.

(பக்கம் - 11/248)
தவலவமே் பேயலகம் ,
பேன்வன - 600 009

வாழ் த்துரர

ோள் 13.01.2021

108 திவ் ய மதேங் களில் சிறெ் புவடய திருத்தலமொன "அழகர்மவல"வய அறியொதவர்கமள
இல் வல எனலொம் . கள் ளழகரின் இத் திருத்தலம் மிகவும் ெழவமயொனது, எெ் மெொது மதொன் றியது
என் று பேொல் ல முடியொத ெழவம உவடயது. திருமொலிருஞ் மேொவல, ெழமுதிர்ே்மேொவல, இடெகிரி
என் று ெண்வடய தமிழ் நூல் களிலும் வடபமொழிெ் புரொணங் களிலும் இதன் பெருவம புகழெ்
பெற் றிருக்கிறது.
அருள் மிகு இரொக்கே்சி அம் மன் வழிெொடும் நூபுரகங் வகத் தீர்த்தமும்
ெொண்டியநொட்டு மக்களிடம் மிகவும் பிரெலம் . அருள் மிகு மீனொட்சியம் மனுக்கும் மேொமசுந்தரெ்
பெருமொனுக்கும் மதுவரயில் நவடபெறும் திருமணத்தில் கலந் து பகொள் வதற் கொக ஒவ் பவொரு
வருடமும் சித்திவரத் திருவிழொ நொட்களில் கள் ளழகர் அழகர்மவலயில் இருந்து புறெ் ெட்டுே்
பேல் கிறொர்.
வவவக ஆற் றில் இறங் கி மண்டூக மகரிஷிக்கு மமொட்ேம் அளித்தும் ,
பெொதுமக்களுக்குத் தேொவதொரக்கொட்சி அளித்தும் திரும் புகிறொர்.
ஆயிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளுக்கும் மமலொக, ஆண்டுமதொறும் நவடபெற் று வரும் இந்தத்
திருவிழொ நிகழ் ே்சிகவள 330 ஆண்டுகளுக்கு முன் பு மநரடி வர்ணவனயொகெ் ெொடி ஏட்டில் எழுதி
வவத்துள் ளனர். இந்தெ் ெொடல் கள் அடங் கிய ஏட்டுே் சுவடிவயக் கண்டொங் கிெட்டி கிரொமத்வதே்
மேர்ந்த திரு.நொரொயணன் மகொனொர் குடும் ெத்தினர் தவலமுவற தவலமுவறயொகெ் ெடித்துெ் ெொதுகொத்து வருகின் றனர்.
இவர்களிடமிருந் து இே் சுவடிகவளெ் பெற் று, அழகெ் ெொ ெல் கவலக் கழகத்தின் மமனொள் துவணெ் ெதிவொளரொன
கொசிஸ்ரீ
முவனவர் கி. கொவளரொேன் அவர்கள் நூலொக்கம் பேய் துள் ளொர்.
சித்திவரத் திருவிழொ நிகழ் ேசி
் கவள இந்த ஏடுே்சுவடி அருவமயொக ஆவணெ் ெடுத்தி உள் ளது. திருவிழொ நொட்களில்
இந்தெ் ெொடல் கள் வில் லுெ் ெொட்டின் இவேயுடன் மமவடகளில் ெொடியும் , நடித்தும் வந்துள் ளனர். ெொடல் கள் அடங் கிய ஏட்டுே்
சுவடிகவள அெ் ெடிமய ெடம் எடுத்துெ் புத்தகத்தில் ெதிவு பேய் துள் ள முதல் நூலொக இந் நூல் இருக்கும் என நம் புகிமறன் . இந் தெ்
புத்தகம் சிறெ் ெொனபதொரு வரலொற் று ஆவணம் ஆகும் .
இவ் வளவு சிறெ் பு வொய் ந்த ஏட்டுே் சுவடிவய நூலொக்கம் பேய் திருெ் ெது ெொரொட்டுதற் கு உரியது. தமிழரது இவற
வழிெொட்வடயும் ெண்ெொட்வடயும் உள் ளடக்கிய இந் தெ் புத்தகத்வத அவனவரும் வொசித்து இவறயருள் பெற மவண்டுபமனக்
மகட்டுக் பகொள் கிமறன் .

ஒப் பம்

(க.பாஸ்கரன்)
காசிஸ்ரீ, முனைவர், நா.ரா.கி. கானைராசன்
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அணிே் துரர
அழகர்மகொவில்
எனும்
திருமொலிருஞ் மேொவல
ெொண்டியநொட்டு
வவணவத்
திருெ் ெதிகள்
18-இல்
முதன் வமயொனது.
திருமங் வகயொழ் வொர்
“தண்
திருமொலிருஞ் மேொவல மவலயுவறயும் மொயொ” என் று
மங் களொ ேொேனம் பேய் திருக்கிறொர். அழகர் மகொவிலுக்கு
மொலிருங் குன் றம் , திருமொல் மேொவல, வனகிரி என் றும்
மவறு
பெயர்களுமுண்டு.
ெரிெொடலிலும் ,
சிலெ் ெதிகொரத்திலும்
அழகர்
மகொவிவலெ்
ெற் றிய
குறிெ் புகள் இடம் பெற் றுள் ளன.
அழகர் மகொவிவல
இரொெரொெ ெொண்டிய நொட்டு இரொமெந்திர மேொழ வள
நொட்டுக் கீழ் இரணியமுட்டத்துத் திருமொலிருஞ் மேொவல
என் று
கல் பவட்டுகள்
குறிெ் பிடுகின் றன.
17-ஆம்
நூற் றொண்டில் ; மன் னர் திருமவலநொயக்கர் தன் ஆட்சிக்
கொலத்தில் சித்திவரயில் நவடபெற் ற கள் ளழகர் மகொவில்
திருவிழொவவயும்
மொசி
மொதத்தில்
நவடபெற் ற
மீனொட்சிஅம் மன்
மகொவில்
திருவிழொவவயும்
ஒன் றிவணத்திருக்கிறொர்.
இதன்
முலம்
வேவமும்
வவணவமும் இவணந் திருக்கின் றன.

மதுவர சித்திவரத் திருவிழொவின் மணி மகுடமொகத்
திகழ் வது திருமொல் கள் ளழகரொக மொறி வவவக ஆற் றில்
எழுந்தருளும்
திருவிழொ
நிகழ் வொகும் .
திருமொலிருஞ்
மேொவலயொன
அழகர்மவலயிலிருந் து
கள் ளழகர்
புறெ் ெட்டு
பகொண்டெ் ெநொயக்கர்
மண்டெம் ,
பெொய் கவரெ் ெட்டி ,
கள் ளந்திரி,
அெ் ென் திருெ் ெதி,
கொதக்கிணறு, ஈே்ேமனொவட, மூன் றுமொவடி, அம் ெலகொரர்
மண்டெம் ஆகியவற் றில் எழுந்தருளி, தல் லொகுளத்தில்
கள் ளர் மவடத்வதக் கவளந்து சுந் தரரொெபெருமொளொக
வவவகநதி மநொக்கிே் பேன் று ஆற் றில் இறங் குகிறொர்.
பின் னர் வண்டியூர், இரொமரொயர் மண்டெம் , மதனூர்
மண்டெம்
பேன் று
மண்டூக
முனிவருக்குே்
ேொெ
விமமொேனம்
பகொடுத்துத்
தேொவதொர
நிகழ் ே்சி
நவடபெற் று பின் னர் தல் லொகுளம் வந் து மறுெடியும்
அழகர்
மகொவில்
திரும் பும்
திருவிழொ
நிகழ் வவ

“கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி
வர்ணிப் பும் ”
எனும்
இந் நூல்
கவிவதக்மகயுரிய
நவடயுடனும் அழகொன வர்ணவனகளுடனும் பிரமமொதூத
வருடத்தில் , திருெ் புவனம் இருந்து பூஞ் சுத்தி வந்திருந்த
வீரெத்திரன் மேருவவ மகன் கருெ் ெணன் மேருவவ
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
அவர்களொல்
எழுதெ் பெற் றிருக்கிறது.
இந்த அரிய
கள் ளழகரின் திருவுலொ ெற் றிய வர்ணவன பேய் யுள்
வடிவில் ஓவலே் சுவடிகளொக இருந்தவத அழகெ் ெொ
ெல் கவலக்கழக முன் னொள் துவணெ் ெதிவொளர் கொசிசீர்,
முவனவர்,
நொ.ரொ.கி.கொவளரொேன்
ெொடல் களுக்கு
அருஞ் பேொற்
பெொருள்
விளக்கம்
பகொடுத்து
பவளியிட்டிருெ் ெது மிகுந்த ெொரொட்டிற் குரியது. ெொயிரம்
பதொடங் கி
முதல்
ெத்து
ஏட்டுே்
பேய் யுள் களில்
பிரஹலொதன்
சிறெ் வெயும்
திருமொல்
சீர்மிகு
சிங் கெ் பிரொனொகத் மதொன் றியவதயும் முடிவில் இரணிய
வதம் ெற் றிய ெொடல் கள் இடம் பெற் று பின் னர் 11-ஆம்
ஏட்டிலிருந்து ரொமொவதொரம் பதொடங் கி 19ஆம் ஏடு வவர
பேன் று இரொவண வதத்தில் நிவறவு பெறுகிறது. பின் னர்
வொமனொவதொரம்
ெற் றிய
சிறெ் புகள்
இடம் பெற் று
கண்ணபிரொனுவடய
அவதொரத்தில்
பதொடங் கி
கண்ணனின் லீவலகள் ெலவற் வறயும் ெலவிதமொன
வர்ணவனகளுடன் குறிெ் பிட்டு கண்ணன் வவகுண்டம்
பேன் றவவரயில் பேய் யுள் கள் இடம் பெற் றிருக்கின் றன.
100-வது ஏட்டிலிருந்து திருமொல் ெல் மவறு வடிவங் கள்
எடுத்து மேொழநொட்டின் திருவரங் கம் வந்து அங் கிருந் து
கள் ளழகரொகத் மதொன் றியவதக் குறிெ் பிடும் ெொடல் கள்
பதொடங் குகின் றன.
இந்த ஆன் மீக வரலொற் றுெ் ெயணெ்
ெதிவவ அவனவரும் அறிந் து பகொள் ளும் வவகயில்
சுவடிகளில் இருந் து ெடிபயடுத்து பவளியிடுவது ஆன் மீக
உலகிற் குெ் பெரும் ெங் களிெ் வெ அளிக்கும் .
இந்தெ்
ெொடல் கள்
எல் லொம்
பதொவலக்கொட்சி ஊடகங் களில்
பவளிவரும்
மநரவல
ஒளிெரெ் பு
மெொல்
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அவனத்துவிதமொன
பேய் திகவளயும்
உள் ளடக்கி
எழுதெ் ெட்டிருெ் ெது
மிகுந்த
ெொரொட்டிற் குரியது.
இந் நூவலெ் ெடித்தொல் நொமும் கள் ளழகர் பெருமொனுடன்
ெயணித்துே் பேல் வவதெ் மெொல ஒரு மதொற் றத்வத
ஏற் ெடுத்துகிறது.
அழகொன வர்ணவனகள் , அளெ் ெரிய
வரலொற் றுே்
பேய் திகள்
நம் வம
வியெ் பில்
ஆழ் த்துகின் றன. இன் றளவும் சித்திவரத் திருவிழொவில்
கள் ளழகர்
வழிெொடொனது
பதொடர்ந்து
சிறெ் ெொக
நவடபெறுவதற் கும் . அழகர் மகொவிலிலிருந் து கள் ளழகர்
பேல் லும்
வழித்தடங் கள்
எல் லொம்
வழிெொடுகள்
இன் றளவும் கவடபிடிக்கெ் ெட்டு வருவதற் கு ம் இந்த நூல்
ஒரு ேொன் றொக அவமகிறது. இந்தத் பதொன் வம வொய் ந்த
திருமொலின்
திருெ் ெயணத்வத அவனவரும் அறியும்
வண்ணம் ஓவலே் சுவடிகளிலிருந்து பெயர்த்து எழுதி
அதற் குத்
தக்க
விளக்கமும்
அளித்திருக்கும்
இந் நூலொசிரியருக்கு என் வொழ் த்துக்கவளத் பதரிவித்துக்
பகொள் வமதொடு இவதெ் மெொன் ற நூல் கவள பமன் மமலும்
பவளியிட மவண்டும் என் று மகட்டுக் பகொள் கிமறன் .
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ஸ்ரீ ஸுந்தரரொெொய நம : ஸ்ரீ அகஸ்த்யெரம சித்தொய நம :
ஸ்ரீ ஸ்ரீ அகஸ்த்யெரம சித்தெொக்ய லக்ஷ்மீ அன்வனமய நம :

மதிப் புரர

அ.ெ. சுந்தரநொரொயண ெட்டொே்ேொரியொர்
அர்ே்ேகம் ஸ்தொனீகம் மிரொஸ், அழகர்மகொயில் .
……………………..
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ஸ்ரீயெ் ெதியொய் அவொெ் த ஸமஸ்த கொமனொய் த்
திருமகள் மகள் வனொன ஸ்ரீமகொவிஷ்ணு தர்மத்வத
நிவலநொட்டி
உலவகக்
கொக்க
மவண்டுமொய்
எண்ணற் ற
ெல
அவதொரங் கள்
எடுத்துள் ளொர்.
அவற் றுள் மே்ே, கூர்ம, வரொஹ, நரசிம் ம, வொமன,
ெரசுரொம,
ரொம,
ெலரொம,
கிருஷ்ண,
கல் கி
அவதொரங் கள் தேொவதொரம் ஆகும் .
இவவயொவும்
வொல் மீகி ரொமொயணம் , மகொெொரதம் , ஸ்ரீமத் ெொகவதம்
ஆகிய ஸம் ஸ்க்ருத நூல் களில் உள் ளது. கவியரசு
கம் ெனொல்
ரொமன்கவத
(ரொமொவதொரம் )
“கம் ெரொமொயணம் ”, கிருஷ்ணொவதொரம் லீவலகள்
வில் லிெ் புத்துரொரொல் “வில் லிெொரதம் ” எனவும் மூல
நூவலத் தழுவி தமிழில் எழுதெ் ெட்டன.
“ஸ்ரீமத்
ெொகவதம் ”
என்னும்
நூல்
வியொேமுனிவரொல்
ெொடெ் ெட்டது.
ெகவொன்
வியொேமுனிவரொல்
சுகெ் ெ்ரம் மரிஷிக்கும் சுகெ் பிரம் மத்தொல் ெரீட்சித்து
மகொரொெொவுக்கும்
உெமதேம்
பேய் யெ் ெட்டது.
ெரீட்சித்து
மகொரொெொவுக்கு
உெமதசிக்கும் மெொது
அவதக் மகட்டுக்பகொண்டிருந்த மரொமஹர்ஷணர்
ரிஷி தனது மகன்
சூதபுரொணிகளுக்கு அவத
உெமதேம்
பேய் ய
வழிவழியொய்
இன்றளவும்
ெ் ரவேனகர்த்தொக்களொல்
ஸ்ரீமத்ெொகவதம்
ெொரொயணம் பேய் யெ் ெட்டு வருகிறது.
இவ் வொறொன
ெொகவதத்தில்
உள் ள
நரசிம் மொவதொரம் (இரணியவதம் ) வொமனொவதொரம்
(மகொெலிேரித்ரம் ),
ஸ்ரீகிருஷ்ணொவதொரம்
(கிருஷ்ணலீவலகள் )
மற் றும் இரொமொயணக்கவத
ஆகியவவ
இந்நூலின்
முற் ெகுதியில்
தமிழில் ,
அழகொன மதுவர நொட்டுெ் புறத் தமிழில் எழுதெ்
பெற் று உள் ளன.
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இந்நூலின் பிற் ெகுதி உலகெ் பிரசித்தியொன ஸ்ரீ
கள் ளழகவரயும் ,
ஸ்ரீ
கள் ளழகரின்
சித்திவரத்
திருவிழொவவயும் ெற் றியதொகும் . பிரமமொதூத (கி.பி.
1690ஆம் ) ஆண்டு வொக்கில் நவடபெற் ற சித்திவரத்
திருவிழொவவ
மநரில்
ெொர்த்து
வர்ணித்துெ்
ெொடியுள் ளது,
ஸ்ரீ
கள் ளழகரின்
சித்திவரத்
திருவிழொவின் ெவழவமவயயும் , பதொன்வமவயயும் ,
சிறெ் வெயும்
நமக்கு
எடுத்துக்கொட்டுவதொக
அவமந்துள் ளது.
ஸ்ரீ கள் ளழகர் மூலவருக்கு
“வவகுண்டவொேன்”, “ெரமஸ்வொமி”, “ெரமெதநொதன்”
எனெ் பெயர்கள் உண்டு.
இதில் வவகுண்டெதி
வவகுண்டத்வதவிட்டு அழகர்மவலவருதல் , அங் கு
ஆழ் வொர்களொல்
மங் களொேொேனம்
பேய் யெ் ெட்ட
பெயரொன
“கள் ளழகர்”,
“ஸுந்தரெொஹு”
,
“ஸுந்தரத்மதொளுவடயொன்”, “ஸுந்தரரொென்” எனெ்
பெயர் பெற் று ஒரு ெட்டணம் அவமத்து அரேொளுதல் ,
பின்னர்
ெொண்டிய
மன்னர்களொல்
மகொயில்
கட்டெ் ெடுதல் , ஸ்ரீ கள் ளழகவர இன மவறுெொடின்றி
அவனத்து
குலமக்களும்
பகொண்டொடுதல் ,
மகொவிலின்
அவமெ் பு, சிறெ் பு, மற் றும் இங் கு
அவமந்துள் ள தீர்த்தங் களின் சிறெ் பு ஆகியவவ மிக
அருவமயொகெ் ெொடெ் பெற் றுள் ளன.
இன்றும் நொம் மநரில் கண்டு தரிசிக்கும்
சித்திவரத்
திருவிழொ
நிகழ் ேசி
் கவளெ்
ெதிபனட்டொம் ெடியில்
கற் பூரம்
ஏற் றுதல் ,
எதிர்மேவவ,
தல் லொகுளம்
பேல் லுதல் ,
அங் கு
‘ஸ்ரீஆண்டொள் மொவல’ ேொற் றுதல் , அழகர் ஆற் றில்
இறங் குதல் , வண்டியூர் பேல் லுதல் , கருடவொகனத்தில்
மண்டூக முனிவருக்குே் ேொெவிமமொேனம் அளித்தல் ,
தேொவதொரம் மேவவ, வமசூரொர் மண்டெம் மேர்தல் ,
மறவர்
மண்டம்
பேல் லுதல் ,
அெ் ென்திருெ் ெதி
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அவடதல் , மூலஸ்தொனம் திரும் புதல் , ஆங் கொங் மக
நவடபெறும்
திருமஞ் ேனம் ,
அலங் கொரம் ,
திருவொரொதனம் ஆகியவவ சுமொர் 350 வருடங் களுக்கு
முந்வதய இந்த ஏட்டில் நொட்டுெ் புறெ் ெொடலொகக்
கூறெ் ெட்டுள் ளது வியெ் ெொக உள் ளது. இதிலிருந்மத ஸ்ரீ
கள் ளழகரின்
சித்திவரத்
திருவிழொவின்
பதொன்வமயும் சிறெ்பும் விளங் குகிறது. இந்நூலின்
இவடயிவடமய ஏடு எழுதியவரின்
கற் ெவனக்
கொட்சிகள்
சிலவும்
மற் றும்
அன்வறய
கொலகட்டத்தில் உண்டொன பேவிவழிே் பேய் திகள்
சிலவும் கலந்து வந்தொலும் கூட அடிெ் ெவட உண்வம
மொறொமல் உள் ளது இந் நூலின் சிறெ் ெம் ேமொகும் . ஆறு
ஆழ் வொர்கள்
136
ெொசுரங் கள்
ெொடியுள் ளதும் ,
ேம் ஸ்க்ருத
ெ் ரெந்தங் களொன
“ஸுந்தரெொஹுஸ்தவம் ”
முதலொனதுகளும் ,
ெண்வடய
இலக்கியங் களொன
ெரிெொடல் ,
அகநொனூறு,
சிலெ் ெதிகொரம்
ஆகியவற் றில்
ெொடெ் ெட்டதும் , “அழகர் கலம் ெகம் ”, “அழகர்மவல
குறவஞ் சி” ஆகிய தமிழ் நூல் கள் இருந்தமெொதும் ,
ேொதொரண மக்களொல் “அழகர் வர்ணிெ்பு” என்னும்
நொட்டுெ் புறத் தமிழ் ெ்ெொடல் ேொதொரண குடிமக்களொல்
இன்றளவும் ெொடெ் ெட்டு வருவது தனிே்சிறெ் பு. இது
இெ்பூவுலகில் உள் ள 106 திவ் யமதேங் களில் (108
திவ் யமதேங் களில் 2 விண்ணில் உள் ளன) மவபறந்த
திவ் யமதேத்துக்கும்
இல் லொத
சிறெ்ெம் ேமொகும் .
அதற் கு வலுே் மேர்க்கும் விதமொகக் கி.பி. 17ஆம்
நூற் றொண்டு கொலத்தில் ெவன ஓவலே்சுவடியில்
எழுதெ் ெட்டிருந்த இந்தெ் ெொடவல ஆவணெ் ெடுத்தி,
அே்சில் ஏற் றித் தமிழ் விளக்கமும் எழுதியுள் ள திரு
கி.கொவளரொேன் அவர்களின் பேயல் ெொரொட்டுதற் கு
உரியது. அவருக்கு ஸ்ரீ கள் ளழகர் நீ ண்ட ஆயுளும் திட
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ஆமரொக்கியமும்
தர
மவண்டுமொய்
பிரொர்த்திக்கிமறன். மமலும் இது மெொன்ற நூல் கள்
பவளிவந்து
ஆன்மீகமும் ,
தமிழும் ,
தமிழ் ெ்
ெண்ெொடும் வளர மவண்டுமொயும் பிரொர்த்திக்கிமறன்.
இத்துவணே்
சிறெ் பு
வொய் க்கெ்
பெற் ற
ஸ்ரீகள் ளழகரின்
ெொதகமலங் களில் ,
முக்கொல்
நூற் றொண்டுகள் இரண்டறக் கலந்து நின்றவரொய்
அர்ே்சித்து
வந்து,
அவ் வொய் ெ் வெே்
சிறியவன்
எனக்கும் நல் கியருளிய எனது தந்வத, ஆேொன்
அழகர்மகொயில்
அர்ே்ேகஸ்தொனீகம்
மிரொஸ்
அலங் கொரெ் ெட்டரொகிய
ஸ்ரீ
அ.சு.ெரமஸ்வொமி
ெட்டொே்ேொரியொர் அவர்களின் ெொதொர விந்தங் களில்
ெணிவுடன் ெணிகிமறன் .
ஸ்ரீ கல் யொண ஸுந்தரவல் லி உடன் கூடிய ஸ்ரீ
ஸுந்தரரொெெ்
பெருமொள்
(ஸ்ரீ
கள் ளழகர்)
அருளொசிமயொடு
அவனவரும்
நிவறவொய்
ெல் லொண்டு வொழ பிரொர்த்திக்கிமறன்.
- சுெம் (அ.ெ. சுந்தரநொரொயண ெட்டொே்ேொரியொர்)
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உ
ஸ்ரீ ெதிபனட்டொம் ெடியொன் துவண
ஸ்ரீ கல் யொண சுந்தரவள் ளி தொயொர் ஸமமத
ஸ்ரீ சுந்தர்ரொெெ் ெரம் பிரம் மமன நம :

வாழ் த்துரர
“திருமொவல ஆண்டொர் முன் னும் அழகர் பின் னும் ”
என்று முன்மனொர்கள் கொலம் பதொட்டு நவடபெற் று
வரும் நிகழ் வின்ெடி, திருமொலிருஞ் மேொவலமவல
(அழகர்மகொயில் ) விட்டு மதுவர மநொக்கிெ் புறெ் ெடும்

(பக்கம் - 17/248)

ேமயம்
குருஸ்தொன
நிர்வொக
ெல் லொக்கு
மரியொவதக்குரிய ெரிவட்ட மரியொவதவய நொங் கள்
பெற் று வருகிமறொம் .
சித்திவரத் திருவிழொவிற் கு மதுவர நகருக்கு
வருவமத
மண்டூகமகரிஷிக்கு
மமொட்ேம்
அளிெ் ெதற் குதொன். துருவ் வொேர் என்னும் முனிவர்
தன்னுவடய சிஷ்யொட்களுடன் மவலமமல் உள் ள
நூபுரகங் வகத்
தீர்த்தத்துக்கு
வந்த
பெொழுது,
தினெ் ெடி சுந்தர்ரொெெ் பெருமொள் தீர்த்தமொடும்
ேமயத்தில்
வந்து
முனிவரின்
சிஷ்யொட்கள்
ஆர்ெ்ெொட்டம்
பேய் ய,
மகொெமுற் ற
பெருமொள்
முனிவவரெ்
ெொர்த்து
வகவயக்
கொட்டி
“நீ
மண்டூகமொவது”
என்ற
உத்தரவுெ் ெடி
முனிவர்
தண்ணீரில் மிதந்தொர்.
முனிவரின் சிஷ்யொட்கள் எங் களது முனிவவர
மனிதரூெமொக
மொற் றித்
தரமவண்டும்
என்று
மவண்டியவொறு, மதுவர வவவக ஆற் றில் மதனூர்
கிரொம மக்களுக்குெ் ெொத்தியெ் ெட்ட மண்டெத்தில்
பெருமொள் பகருட வொகனத்தில் அலங் கொரமொகி,
திருமொவல
ஆண்டொர்
மதொழெ் ெ
அய் யங் கொர்
மண்டூக
மகரிஷிக்கு
மமொட்ேம்
அளிக்கும்
புரொணத்வதெ் ெரம் ெவர முன் வம் ேங் களில் இருந்து
இன்வறய தினம் வவர மதொ.பர.சு. பரங் கரொென்
அய் யங் கொர்
புரொணம்
வொசித்து
மமொட்ேம்
அளிக்கெ் ெடுகிறது.
சித்திவரத்
திருவிழொ
ஆடிெ்
பிரம் ம
உற் ேவத்தில் திருவிழொவிற் கொக கூட்டமொக திரி
எடுத்து
ஆடுெவர்கள் ,
ேொமி
இறங் கி
ஆடுெவர்களுக்குெ் ெதிபனட்டொம் ெடியொன் எதிமர
உள் ள மண்டெத்தில் குருஸ்தொனமொகிய நொங் கள்
மண்டெத்தில் அமர்ந்து முத்திவர வவெ் ெது, ேொமி
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இறக்கி விடுதல் , நல் வொக்குகள் பகொடுத்து விபூதி
பிரேொதம் பகொடுத்து வருகிமறன்.
எங் கள் முன்மனொர் கொலத்திலிருந்து ெொதி மத
மவறுெொடின்றி
ேமயத்தொர்கள்
நியமித்து
ஒவ் பவொருவரும்
தனக்கு
அளிக்கெ் ெடும்
வகங் கரியம்
இன்று வவரயிலும்
நவடபெற் று
வருகிறது.
கி.பி. 988 முதல் கி.பி. 1078 வவர என்ெது
வவணவ அறிஞர் கருத்து.
கள் ளழகர் வரலொறும் சித்திவரத் திருவிழொ
மநரடி வர்ணிெ் பும் (ஓவலே் சுவடியில் உள் ளெடி)
என்ற இந்த நூவல பவகு பிரயொவேெ் ெட்டுத்
தயொரிக்க,
அணிந்துவர
அளித்த
வரலொற் றுெ்
மெரொசிரியர்
நொ.ரொமெந்திரன்,
அழகெ் ெொ
ெல் கவலக்கழகத் துவணமவந்தர் அவர்களுக்கும் ,
நூவலத்
தயொரித்த
முவனவர்
நொ.ரொ.கி.
கொவளரொேன் அவர்களுக்கும் , புத்தகம் பவளியிட
உதவிய பெரிமயொர்களுக்கும் , அே்சிட்மடொருக்கும்
நீ ண்ட
ஆயுவளயும்
பேல் வொக்குகவளயும்
அவடவதற் குெ் பிரொர்த்தவன பேய் கிமறன்.
மதொ. பர.சு. பரங் கரொென் அய் யங் கொர்,
திருமொவல ஆண்டொர் மதொழெ் ெ அய் யங் கொர்
குருஸ்தொன மிரொஸ்,
அருள் மிகு கள் ளழகர் திருக்மகொயில் ,
அழகர்மகொயில் .
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ஆய் வுரர
முரனவர் ோ.வள் ளி

M.A., B.Ed., Ph.D., P.G.Dip.in Ephigraphy & Archaecology,

மமனொள் முதல் வர், இரொமேொமி
தமிழ் க்கல் லூரி, கொவரக்குடி.

‘விழவு மலி மூதூர்’ என் றும் ‘விழவறொ மூதூர்’
என் றும்
சிறெ் பிக்கெ் ெடுகின் ற
மொமதுவரயில்
தினந்மதொறும் திருவிழொதொன் .
அதிலும் சித்திவரத்
திங் களில்
நடக்கும்
திருவிழொ
மிகவும்
பிரசித்தமொனதொகும் .
மீனொட்சியம் வம-சுந் தமரசுவரரின்
திருக்கல் யொணமும்
மறுநொள் நடக்கும் மதமரொட்டமும் அவதத் பதொடர்ந்து
சித்ரொ பெௌர்ணமி தினத்தில்
திருமொலிருஞ் மேொவல
எனெ் ெடும்
அழகர்மவலயிலிருந்து
சுந்தரரொெெ்
பெருமொள் கள் ளழகர் மகொலத்துடன் வவவய ஆற் றில்
இறங் கும்
நிகழ் வுகளும்
ஆன் மிக
அன் ெர்களுக்குக்
கண்பகொள் ளொக் கொட்சிகளொகும் .
மதுவரவய ஆண்ட திருமவலநொயக்கர் கொலத்துக்கு
முன் புவவர,
அதொவது
சுமொர் 400
ஆண்டுகளுக்கு
முன் புவவர மீனொட்சியம் மன் திருக் கல் யொண விழொவும்
மதமரொட்ட விழொவும் மொசி மொதத்தில் நடந்துவந்தன.
மொசித் திருவிழொவில் , சுவொமியும் அம் மனும் எழுந்தருளும்
பதருக்கள்
கிழக்குமொசிவீதி,
மமலமொசிவீதி,
பதற் குமொசிவீதி, வடக்குமொசிவீதி எனெ் ெட்டன. மொசித்
திங் களில் மதமரொடும் வீதிகள் மொசிவீதிகள் எனெ் ெட்டன.

திருமவல நொயக்கர் இரண்டு பெரிய மதர்கவள
மீனொட்சியம் மன் மகொயிலுக்குே் பேய் து பகொடுத்துள் ளொர்.
மொசித் திங் கள் அறுவவடக் கொலமொய் இருந் ததொல் மதவர
இழுெ் ெதற் கு
ஆட்கள்
கிவடெ் ெது
அரிதொயிற் று.
அக்கொலத்தில்
திருமொலிருஞ் மேொவல
மவலயிலிருந்து
கள் ளழகர் எழுந் தருளிே் சித்திரொ பெௌர்ணமியன் று
மதுவரக்கு மமற் மக ெரவவக்கு அருகிலிருக்கும் மதனூர்
வவர வந் துமெொவது வழக்கமொய் இருந்தது. தன் னுவடய
ெக்தரொன
மண்டூகமகரிஷிக்குே்
ேொெவிமமொேனமும் ,
மமொட்ேமும் பகொடுெ் ெதற் கொக வவவயயொற் றங் கவரயில்
மேொழவந்தொன் அருமக உள் ள மதனூர் வவரக்கும் வந் து
மெொவதொக புரொணம் விரித்துவரக்கும் .
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சித்திவரத்
திங் கள்
இளமவனிற்
கொலமொய்
இருந்ததொலும் மக்களுக்கு அறுவவட முடிந்து ஓய் வு
கொலமொய் இருந்தவமயொலும் ெல ஊர்களிலிருந்து மக்கள்
மதனூருக்கு வந் து கள் ளழகவரத் தரிசித்து மகிழ் ந்தனர்.
அவதெ் ெொர்த்த திருமவலநொயக்கர் மதுவர மீனொட்சியின்
திருமணவிழொவவயும் ,
மதமரொட்டத்வதயும் ,
மக்கள்
பெருமளவில்
வந்திருந்து
வணங் கும்
பெொருட்டு,
மொசிமொதம் நடந்து வந்த திருமணவிழொவவே் சித்திவர
மொதத்தில்
கள் ளழகர்
மதுவரக்கு
வரும்
ேமயம்
மொற் றினொர். கள் ளழகர் மதனூர்க்குெ் மெொவவத விட்டு,
மதுவரக்கு மிக அருகிலிருக்கும் வண்டியூர் வவரக்கும்
வந்து மெொகுமொறு பேய் தொர்.
அதற் குத் மதனூர் கிரொமமக்களும் ேம் மதித்தனர்.
அதற் கு மரியொவத பேய் யும் விதமொக அழகர் மண்டூக
மகரிஷிக்குே்
ேொெவிமமொேனம்
அருளும்
நிகழ் ே்சி
நவடபெற் றது. திருமவலநொயக்கர் மதனூரில் மண்டூக
மகரிஷிக்குே்
ேொெவிமமொேனம்
அருளும்
நிகழ் ே்சி
நவடபெற மண்டெம் கட்டித் தந் தமதொடு வருடந்மதொறும்
நவடபெறும்
திருவிழொவிற் கு
200
பெொற் கொசுகளும்
பகொடுத்திருக்கிறொர். இது வேவவவணவ ஒற் றுவமவய
வலியுறுத்தும் விழொவொகவும் திகழ் கிறது.
இெ் ெடித் திருமவல மன் னர் பேய் ததொல் சித்திவரத்
திருவிழொ பெருவிழொவொக ஆயிற் று. அவர்கொலம் பதொட்டு
மீனொட்சியம் மன்
மகொவில்
விழொவும் ,
கள் ளழகர்
மதுவரக்கு
வருவகதரும்
விழொவும்
அடுத்தடுத்து
நவடபெறுவதொல் , ‘கூடல் மொநகர்’ என் ற பெயருக்கு ஏற் ெ
மதுவர மொநகர், பெருந்திரளொக மக்கள் கூடும் நகரமொக
இன் றளவும் விளங் குகிறது.
தல் லொகுளம் ெக்கத்திலிருக்கும் மண்டெங் களும்
வவவயயொற் றின்
வடகவரயிலுள் ள
மண்டெங் களும்
அலங் கரிக்கெ் ெட்டிருக்கும் .
மநர்த்திக்கடன்
பேய் து

(பக்கம் - 20/248)

பகொண்டவர்கள் மதுவரவீரன் உவட அணிந்து சிறெ் புத்
தவலெ் ெொவகயில் மயில் மதொவக புவனந் து கழுத்தில்
மொவலயணிந் து நீ ர்பீே்சும் துருத்திெ் வெவய இடுெ் பில்
அவணத்து வவத்துக் பகொண்டு, மதுவர வீதியில் கூட்டம்
கூட்டமொய் , கள் ளழகர் வருணவனெ் ெொடல் கவளெ் ெொடிக்
பகொண்டு இவடயிவடமய நீ வரெ் பீே்சிக் பகொண்டு
பேல் வொர்கள் . சிலர் நடனமொடிக்பகொண்டு பேல் வொர்கள் .
மக்களுவடய
ேமய
வொழ் வில்
திருவிழொக்களும்
ெண்டிவககளும் முக்கிய இடம் பெறுவன. இவ் விழொக்கள்
மக்களுக்கு
மகிழ் ேசி
்
ஊட்டுவமதொடல் லொமல் ,
உறவுகவளெ் மெணி, விருந்மதொம் பி மகிழவும் ஏதுவொக
இருக்கிறது.
சிறுசிறு
வொணிெமும்
மிகுதியொக
நவடபெறும் .
அழகர்மகொயில் , மதுவரயிலிருந்து சுமொர் 21 கி.மீ.
பதொவலவிலுள் ள
அழகர்மவலயில்
அவமந் துள் ள
திருமொல் மகொயிலொகும் . திருமொலிருஞ் மேொவல என் று
வவணவர்களொல்
அவழக்கெ் ெடும்
இக்மகொயில்
பெரியொழ் வொர்,
திருமங் வகயொழ் வொர்,
ஆண்டொள் ,
நம் மொழ் வொர், மெயொழ் வொர், பூதத்தொழ் வொர் ஆகிமயொரொல்
மங் களொேொேனம் பேய் யெ் ெட்ட 108 திவ் ய மதேங் களுள்
ஒன் று.
தன் தங் வக மீனொட்சிக்கும் ஸ்ரீ சுந்தமரசுவரருக்கும்
கல் யொணம்
நடக்கும்
பேய் திவயக்
மகள் விெ் ெட்டு
சுந்தரரொெெ் பெருமொள் , கள் ளழகர் திருக்மகொலத்துடன்
அந்த வவெவத்வதெ் ெொர்க்க அழகர்மவலயிலிருந்து
இறங் கிே் ேகல மகொலொகலத்துடன் மதுவரவய மநொக்கி
வருவதொகவும் , வரும் வழிபயங் கும் ெக்தர்களுக்கு கொட்சி
பகொடுெ் ெதொல் ,
தொமதமொகித்
தங் வகயின்
திருமணத்வதக்
கொணமுடியொமல்
மெொய் விடுகிறது
என் றும் , பிறகு வவவகயில் எழுந் தருளுகிறொர் என் ெதும்
மக்களிவடமய வழங் கும் கவத.
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
அது
ஒருபுறமிருக்க,
சுதெஸ்
என் ற
முனிவர்
திருமொலிருஞ் மேொவலயில்
உள் ள
நூபுரகங் வகயில்
தீர்த்தமொடிெ் பெருமொவள மநொக்கித் தவமிருந்தொர். அந்தே்
ேமயத்தில் துர்வொே மகரிஷி தன் ெரிவொரங் கமளொடு
அவ் வழியொக வந்தவர் சுதெஸ் முனிவர் தொன் வந்தவதக்
கவனிக்கொமல் இருக்கமவ மகொெமவடந் து, “மண்டூகம்
(தவவள) மெொல் கிடக்கும் நீ அதுவொகமவ மொறிெ் மெொ”
என் று ேொெமிடுகிறொர்.
உடமன தவவளயொகிெ் மெொன
சுதெஸ்
ேொெவிமமொேனத்துக்கு
வழிமகட்ட
மெொது,
“விமவகவதி (வவவய) தீர்த்தக்கவரயில் தவம் ெண்ணிக்
பகொண்டிருக்குமொறும் சித்ரொ பெௌர்ணமிக்கு மறுநொள்
அழகர் அங் கு வந் து ேொெவிமமொேனம் பகொடுெ் ெொர்
என் றும் பேொல் ல, அதன் ெடி வவவயக் கவரயில் தவம்
ெண்ணிக்
பகொண்டிருந்த
சுதெஸ்
முனிவருக்கு
விமமொேனம்
பகொடுக்க,
அழகர் மதுவரக்கு
வந் து
பேல் வதொகெ் புரொணம் கூறுகிறது.
கள் ளழகர் மவலயிலிருந்து அலங் கொநல் லூர் வழியொகே்
பேன் று மதனூர் ஆற் றில் இறங் குவொர்.
அழகருக்கு
அலங் கொநல் லூரில் தொன் அலங் கொரம் நவடபெறும் . அதன்
கொரணமொகமவ அந் த ஊருக்கு அலங் கொரநல் லூர் என் று
பெயர் ஏற் ெட்டுத் தற் மெொது மருவி அலங் கொநல் லூரொகி
விட்டது.
பெருமொள் , கள் ளழகர் திருக்மகொலத்துடன்
வழியில் ெல மண்டெங் களில் தங் கிெ் ெக்தர்களுக்கு
அருள் ெொலித்து வருவவதெ் ெொர்ெ்ெதற் கும் , அழகவர எதிர்
பகொள் வதற் கும் மதுவரமக்கள் திரண்டுவரும் நிகழ் ேசி
்
‘கள் ளழகர் எதிர்மேவவ’ என் று பேொல் லெ் ெடுகிறது.
மதுவர
மநொக்கிவரும்
அழகர்
சித்ரொபெௌர்ணமிக்கு முதல் நொள் இரவு அம் ெலத்துக்கொரர்
மண்டெத்தில் தங் கி, மறுநொள் விடியற் கொவல தல் லொகுளம்
பெருமொள்
மகொயிலிலிருந்து
குதிவர
வொகனத்தில்
புறெ் ெட்டு வவவய மநொக்கிே் பேல் வொர். புறெ் ெடும் முன் பு
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ஸ்ரீவில் லிபுத்தூரிலிருந் து
வந்த
சூடிக்பகொடுத்த
நொே்சியொரொகிய ஸ்ரீ ஆண்டொளின் மொவலவயே் ேொற் றிக்
பகொள் வொர்.
அழகர் திருவிழொ 9 நொட்கள் நடக்கும் .
அழகர்
மதுவரக்குெ் புறெ் ெடும் முன் மெ திருமவலயில் அவருக்கு
விழொத்
பதொடங் கிவிடும் .
அந்தத்
திருவிழொவின்
நொன் கொம் நொள் மதுவரக்குெ் புறெ் ெட்டு ஒன் ெதொம் நொள்
மீண்டும் தம் மவலக்குத் திரும் புவொர்.
அழகர்
வவவயயொற் றங் கவரயில்
தங் கியிருக்கும்
மூன் று நொட்களில் அழகர் அருளுகின் ற ெலவிதமொன
மேவவகவளக் கண்டு களிக்கெ் ெக்தர்கள் திரண்டிருெ் ெர்.
அெ் மெொது இரவில் வொணமவடிக்வககளும் கூத்துக்களும்
அளவற் று நடக்கும் .
வவவயயில் இறங் கி ெக்தர்களுக்கு அருள் ெொலித்த
பின் னர் தனது ெக்தரொன மண்டூக மொமுனிவருக்கு
ேொெவிமமொேனம் தருவதற் கொக வண்டியூவர மநொக்கிக்
கிளம் புவொர் அழகர். ேந்தன அலங் கொரத்மதொடு, வண்டியூர்
பெருமொள் மகொயிவல வலம் வரும் அழகர் பிறகு ேர்ெ்ெ
வொகனத்தில் புறெ் ெட்டுத் மதனூர் மண்டெம் வந்து
மேருகிறொர்.
மதனூர் மண்டெத்தில் தங் கக் கருட
வொகனத்துக்கு மொறும் அழகர் அங் கிருந்து மண்டூக
மொமுனிவருக்கு ேொெவிமமொேனம் தருகிறொர்.
மதனூர் மண்டெத்திலிருந்து மீண்டும் மதுவர மநொக்கி
வரும் அழகர் ரொமரொயர் மண்டகெ் ெடி மண்டெத்துக்கு
இரவு வந்து மேருவொர்.
அன் றிரவு அங் கு தங் கி இரவு
முழுவதும்
தேொவதொர
அலங் கொரங் களில்
மதொன் றி
ெக்தர்கவள ெரவேெ் ெடுத்துகிறொர். தங் கெ் ெல் லக்கில்
மவலயிலிருந்து இறங் கி வந்த அழகர் அலங் கரிக்கெ் ெட்ட
பூெ் ெல் லக்கில் மவலமநொக்கிக் கிளம் புவொர். வழிபநடுக
அவருக்குெ் ெக்தர்கள் விவடபகொடுத்து அனுெ் புவொர்கள் .
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
அதிகொவலயில் அழகர் மவலவயே் பேன் றவடவொர்.
தீர்த்தவொரியுடன் சித்திவரத் திருவிழொ நிவறவவடயும் .
திருமொலிருஞ் மேொவலயிலிருந்து அழகர் புறெ் ெட்டு,
மீண்டும் மவலக்கு வந் து மேரும் வவரயிலொன மமற் கூறிய
அவனத்து நிகழ் வுகவளயும் உள் ளடக்கிய நொட்டுெ் புறெ்
ெொடல் வடிவில் அவமந்த ஓவலே்சுவடிக்கட்டு ஒன் று
சிவகங் வக மொவட்டம் இவடயமமலூர் அருமக உள் ள
கண்டொங் கிெட்டி கிரொமத்வதே் மேர்ந்த திரு. நொரொயணன்
மகொனொர்
அவர்கள்
குடும் ெத்தொரிடம்
வழிெொட்டில்
உள் ளது. இந் த ஓவலே்சுவடி 173 ஏடுகவளயும் , ஒவ் பவொரு
ஏடும் ெக்கத்திற் கு ஒரு ெொடல் வீதம் பமொத்தம் 346
ெொடல் கவளயும் , ஒவ் பவொரு ெொடலும் 6 வரிகவளயும் ,
ஒவ் பவொரு வரியும் ஒரு பேய் திவய உள் ளடக்கியதொகவும்
பகொண்டு,
ஒரு
சிறந்த
வரலொற் று
ஆவணமொகத்
திகழ் கிறது.
அழகர்
திருமொலிருஞ் மேொவலயிலிருந் து
புறெ் ெட்டு
மதுவர வந்து மீண்டும் மவலக்குத் திரும் பும் வவர,
வழியில் எங் பகங் கு தங் கினொர், நடந்த நிகழ் வுகள்
என் பனன் ன,
அழகரின்
அலங் கொரம் ,
ெக்தர்கள்
வழிெட்டமுவற ஆகியவற் வற மநரடி வர்ணவன மெொல நம்
கண்முன் மன
கொட்டுகின் றன
இெ் ெொடல் கள் .
இெ் ெொடல் கவளெ் ெடிக்கெ் ெடிக்க நொமும் அழகமரொடும்
ெக்தர்கமளொடும் ெயணெ் ெட்டு சித்திவரத் திருவிழொவவ
மனக்கண்ணில் கண்டு களிக்கிமறொம் .
கள் ளழகர் ஆற் றில் இறங் கும் நிகழ் ேசி
் கள் ஓவலே்
சுவடிகள்
கூறுவதுமெொல,
இன் றவும்
நவடபெற் று
வருகின் றன. மதுவரக்குே் பேல் வதற் கொன கொரணத்வத
அழகமர கூறுவதொகெ் பின் வருமொறு ஏடுகள் (ஏடு எண் 114,
115) வர்ணிக்கின் றன.

(பக்கம் - 22/248)

“சிங் கோர ண்டபத்திை் ோயோவுதோரன் சிறந் த
ககோலுவோய் இருந் து,
அங் குற் ற ன் னவர்கள் மதவர் முனிமவோர்
அலனமவோர்க்கு ் கோட்சி நை் கி,
கோத்திருந்த மதவர்கலளப் போர்த்து, அங் கு ோயன்
கனிந் து அங் கு இலவ உலரப் போர்,
சோே்த்திர விதியின் படிமய சித்திராப் பவரணை தனில்
மவட்லடயோடுதற் கு

சங் கரன் என் ணைத்துனர்க்குை் , சங் கரி தடாதணக என்
தங் ணக மீனாள் தனக் குை் ,
ைங் களங் கள் பபாங் க, அங் கு நாை் பசன்று வரிணச பல
பசய் ய என்றுை் ,
ண்டூக ோமுனி முன் கோசித் தீர்த்த ் ககோண்டு, வோகோய்
அபிமசக ் ,
பண்டு புரிந்ததற் கோய் ைை்டூக ைாமுனிக் குப் பதவி

மைாட்சை் பகாடுத்துை் ,
ணவணக வளை் பார்த்து வர விருப் ப முற் று,

லவகுந்தவோசகனு ்
கதய் வீக ோய் நிலனந் து, ோயோவுதோரன் மதவர்க்கு இலவ
உலரத்து,
கசை் லுதற் கு மவண்டு ் எனத் மதவர் முனிவர் சிறப் போய்
அக ் கிழ் ந்தோர், .....”
நூலின் துவக்கத்தில் திருமொலின் நரசிம் ம அவதொர
நிகழ் வுகள் (இரணிய ேம் கொரம் ), ரொமொவதொரம் , இரொவண
ேம் கொரம் , கண்ணன் அவதொரம் ஆகியன 100 ஏடுகளில்
விரிவொகே் பேொல் லெ் ெட்டுள் ளன.
இந்த
நூவல
எழுதியவர்
வவணவ
ேம் பிரதொயங் களிலும் ,
வவணவ
இலக்கியங் களிலும்
ஆழங் கொல் ெட்டவரொக இருந்திருக்கிறொர் என் ெவதெ்
ெொடல் கள் உணர்த்துகின் றன.
கள் ளழகர் ஆற் றில்
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இறங் கும்
நிகழ் ேசி
் கவள
என் கிறது ஓவலே் சுவடி.

விவரிெ் ெவத

“வர்ணிெ் பு”

திருெ் பூவணம்
இருந்து,
பூஞ் சுத்தியில்
வந்திருந்த
வீரெத்திரன்
மேர்வவ மகன்
கருெ் ெணன்
மேர்வவ
என் ெவர் பிரமதூத வருடம்
இவத ஏட்டில்
எழுதி
முடித்திருக்கிறொர்.
வழிவழியொக இே்சுவடிகவளெ் ெொதுகொத்து, வழிெட்டு
வந்திருக்கின் ற
திரு.நொரொயணன்
மகொனொர்,
குடும் ெத்தொவர இங் கு ெொரொட்டிமய ஆக மவண்டும் .
அவர்களிடமிருந்து இே் சுவடிகவளெ் பெற் று, அே்சு
வடிவம் பகொடுத்திருெ் ெவர்
கொசிஸ்ரீ முவனவர் கி.
கொவளரொேன் ஆவொர். அழகெ் ெொ ெல் கவலக்கழகத்தில்
துவணெ் ெதிவொளரொகெ்
ெணியொற் றிய
இவர்,
அறிவியவலயும்
ஆன் மீகத்வதயும்
இவணத்துெ்
ெொர்ெ்ெவர், திருெ் பூவணம் பதொடர்ெொக ெல நூல் கவளயும்
ெல ஆன் மீகக் கட்டுவரகவளயும் எழுதியுள் ளொர்.

(பக்கம் - 23/248)

தொங் கியிருந்த பேய் திகள்
எத்தவன எத்தவனமயொ?
ஏடுகள் நல் லநிவலயில் இருக்கும் மெொமத அவற் வறெ்
ெடித்து,
அே்சுவடிவம்
பகொடுத்து,
மவண்டிய
விளக்கங் களும்
எழுதி
அவதெ்
ெொதுகொக்கும்
அரும் ெணிவய மமற் பகொண்ட கொவளரொேன் அவர்கவள
எவ் வளவு
ெொரொட்டினொலும்
தகும் .
அவருவடய
ஆக்கெ் பூர்வமொன ெணிகளுக்பகல் லொம் உறுதுவணயொக,
பின் புலமொக
இருக்கின் ற
அவரது
இல் லத்தரசியொர்
திருமதி
கி.
நொகலட்சுமியிவயயும்
அவரது
குடும் ெத்தொவரயும் ெொரொட்டி, கொவளரொேன் அவர்களது
ெணி மமன் மமலும் சிறக்க மவண்டுபமன வொழ் த்துகிமறன் .
அவருவடய முவனவர் ெட்ட ஆய் வு பநறியொளர் என் ற
முவறயில் மிகவும் மகிழ் ேசி
் யவடகின் மறன் .

கொலத்திற் கும் , கவரயொனுக்கும் இவரயொகிெ் மெொன
ஓவலே் சுவடிகள் தமிழகத்தில் எத்தவனமயொ? அவவகள்
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அன் புடன்
ஒப் ப ் .....
(நொ.வள் ளி.)

(பக்கம் - 24/248)
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முவனவர் சு.இரொேொரொம்
மெரொசிரியர் மற் றும் தவலவர்

15.02.2021

கருத்துரர
“கள் ளழகர் வரலொறும் சித்திவரத் திருவிழொ மநரடி
வர்ணிெ் பும் ”
என் னும்
இந் நூல்
நொட்டொர்
வழக்கொறுகளின்
ஆவணமொக விளங் குகிறது.
திருக்மகொயில் கள்
மதொற் றம் ெற் றிய நொட்டொர்
பதொன் மங் களுள்
நிலத்வதத்
மதொண்டும்
மெொது
மண்பவட்டி ,
கடெ் ெொவற
மெொன் ற
கருவிகள்
நிலத்திற் குள்
இருக்கும் பதய் வத்தின் மீது
ெட்டு இரத்தம் வருதலும்
அதன்
பிறகு
அத்பதய் வத்வத
மக்கள்
கண்டு
பகொண்டொடி
வழிெடுதலும் குறிெ் பிடத்தக்கதொகும் . அவ் வவகயில்
கள் ளழகர்
மதொற் றம்
ெற் றிய
பதொன் மமும்
அவமந் துள் ளது. வவலயன் ஒருவன் தன் மவனவி,
மக்களின் ெசி மெொக்குவதற் கொக, பெருமொள் மவல

அருமக
வள் ளிக்கிழங் கு
மதொண்டுகிறொன் .
அெ் பெொழுது
கடெ் ெொவற
வதத்து
திருமொல்
தவலயிலிருந் து இரத்தம் வருகிறது. அதனொல் ெயந் து,
வீழ் ந்து, கலங் கிய வவலயன் பதய் வம் தனக்கு அருள்
பேய் ய மவண்டும் என மவண்டுகிறொன் . ெொண்டிய
மன் னனிடம் நடந்தவற் வற எடுத்துக் கூறுகிறொன் .
அதவனக் மகட்டு ெொண்டிய மன் னன் , பதொண்டர்
இதயத்து உவறயும் சுந்தரரொேெ் பெருமொனுக்குக்
மகொயிலும்
குளமும்
முழுதும்
விளங் கும் ெடி
அவமக்கிறொன் (ஏடு:102).
இவ் வொறு
கூறெ் ெடும்
கள் ளழகர் மதொற் றம் ெற் றிய வரலொற் றில் நொட்டொர்
வழிெொட்டுத் பதொன் மம் வளவமமெொல் மொறொமல்
இடம் பெற் றுள் ளது.
வவலயனொல்
கண்படடுக்கெ் ெட்டதொல்
கள் ளழகர் வீற் றிருக்கும் மவலவய “வவலயன் மகன்
வொழும் மவல” (ஏடு:103) என வருணிெ் ெது கள் ளழகவர
மக்கமளொடு பதொடர்பு ெடுத்துவவத பவளிெ் ெடுத்தும் .
மக்கள்
ேொதொரணமொகெ்
ெயன் ெடுத்தும்
பேொல் லொட்சிகவளக்
பகொண்டு
இவ்
வருணிெ் பு
அவமந்திருெ் ெது சிறெ் பிற் குரியதொகும் . சுந்தரரொேெ்
பெருமொள் மவலவளம் கொணே் பேல் லும் மதொற் றத்வத
வருணிக்கும் மெொது “மகொடொலிக் பகொண்வட இட்டு”
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(ஏடு:
110)
எனெ்
ெொமரர்
பமொழியிவனெ்
ெயன் ெடுத்தியிருெ் ெது குறிெ் பிடத்தக்கது.
மக்கள்
ேொர்ந்த
ேமுதொயெ்
ெழக்க
வழக்கங் கவளயும்
இது
ெதிவு
பேய் திருெ் ெது
உற் றுமநொக்கத்தக்கது. ெசுமொடு கன் று ஈன் று ெொல்
பகொடுக்கும் நிவலயில் அடுத்த சிவன பிடிக்கும்
கொலத்தில்
ெொல்
வற் றத்
பதொடங் கும் .
அதவன
நொட்டுெ் புறங் களில் ‘வற் றுெ் ெொல் ’ என் ெர். அது மிகுந் த
சுவவயுடன் இருக்கும் . இதவன மண்மணம் மொறொது,
“வத்துெ் ெொல் எல் லொமும் மவமர கறந்து, மொயவற் குத்
தொன் பகொடுத்து” (ஏடு:113)
என் று இவ் வருணிெ் பு
சுட்டுவது எண்ணத்தக்கதொகும் .
மேொதியொெ் ெட்டி ,
கள் ளந்தரி,
மொங் குளம் ,
கிடொரிெ் ெட்டி நொட்டொர்கள் சுந் தரரொேெ் பெருமொளுக்கு
குவடசுருட்டி , தீவட்டி ேொர்ந்த பெொக்கிேெ் மெவழ
எடுத்துவந்து மரியொவத பேய் யும் நிகழ் வு (ஏடு: 121)
நொட்டொர் வழக்கொற் வறெ் ெதிவு பேய் வதொகும் .
வவணவ வழிெொட்டு மரபில் துளசித் தீர்த்தமும்
ேடொரியும் சிறெ் பிடம் பெறும் . இவ் வழிெொட்டு மரவெ
இவ் வருணிெ் பு, “தடமொல் வவர உவடயொன் தன் வனெ்
புகழ் ந்து தொன் ெணிந் து நிற் ெவர்க்கு ேடமகொெம் ேொற் றி
தீர்த்தமுடன் துளசி ேொதித்த பிற் ெொடு” (ஏடு: 117),
“தீர்த்தம்
ேடமகொெம்
அலங் கொரெ் ெட்டர்
பதரிசித்மதொர்க்குக் பகொடுத்து” (ஏடு: 134),
“நம் பி
ேடமகொெம்
மொயொவுதொரன்
முன்
நடெ் ெொய் ே்
ேொதித்துவர தம் ெவங் கவளெ் மெொக்கத் துளசிபயொடு
தீர்த்தம் தயவொய் ேொதித்துவர” (ஏடு: 142) எனே்
சிறெ் ெொகெ் ெதிவு பேய் துள் ளது.
உலகத்தில் அறம் தவழத்மதொங் கே் பேய் வமத
திருவிழொக்களின்
மநொக்கமொகும் .
சித்திவரத்
திருவிழொவின் மநொக்கமும் அறம் தவழத்மதொங் கே்
பேய் வமத
என் ெவத,
“அறங் கள் தவழத்து ஓங் க
வண்டியூர் மண்டெம் அங் கு பேன் று கொட்சி நல் கி” (ஏடு:
155) என இவ் வருணிெ் பு சுட்டுகிறது.
இவறவழிெொட்டில்
மநர்த்திக்
கடன் கள்
சிறெ் பிடம் பெறும் . இவ் வருணிெ் பில் சுந் தரரொேெ்
பெருமொளின்
ேன் னதி,
“பநற் மகொட்வடக்
கட்டிெ்
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ெலவித வித்துவவக மநர்ந்து வரும் ேன் னதியொம் ” (ஏடு:
108) எனே் சிறெ் பிக்கெ் ெட்டுள் ளது.
கள் ளழகர் ஆற் றில் இறங் கிய வருணிெ் பில் ,
“ஏற் கும் பிரொர்த்தவனயொல் முடியின் மயிர் கவளந்து,
இவேந் து கொணிக்வக இட்டு திரி எடுெ் ெொர்கள் சிலர்,
மேகண்டி தெ் புத் திரண்டு அடிெ் ெொர் அங் கு சிலர்
புரியடுத்த ேொட்வட
பகொண்டு புலகம்
பூரித்து
அடிக்கும் பெருந்பதொனிகள் தொன் அதிர” (ஏடு: 149) என
பமொட்வட
எடுத்தல் ,
கொணிக்வக
பேலுத்துதல் ,
விளக்மகற் றுதல் , மேகண்டி, தெ் பு அடித்தல் , ேொட்வட
பகொண்டு உடம் பில் அடித்துக் பகொள் ளுதல் ஆகிய
மநர்த்திக் கடன் கள் சுட்டெ் ெட்டுள் ளன.
ரொமரொயர் மண்டெத்தில் மொவிளக்கு எடுக்கும்
மநர்த்திக்கடன் , “மொயவவனக் மகொரி மொவிளக்கு
பேய் மவொரும் ” (ஏடு: 159) என இடம் பெற் றுள் ளது.
“கள் ளழகர் வரலொறும் சித்திவரத் திருவிழொ
மநரடி
வர்ணிெ் பும் ”
என் ெதற் கிணங் க
இதில்
அழகர்மவல,
சுந்தரரொேெ்
பெருமொள் ,
கருெ் ென் ,
கள் ளழகர்,
குதிவர
ஆகிய
ஒவ் பவொன் றும்
நம்
மனக்கண்ணில்
மதொன் றும்
வண்ணம்
கொட்சிே்
சித்திரங் களொக வருணிக்கெ் ெட்டுள் ளன. கள் ளழகர்
ஆற் றில் இறங் கும் சித்திவரத் திருவிழொவவ இதுவவர
பேன் று
ெொர்க்கொதவர்கள் கூட
இவ் வருணிெ் வெ
வொசிெ் ெதன் மூலம்
உணரத்தக்க
வவகயில்
இவ் வருணிெ் பு
அவமந்திருெ் ெது
இதன்
தனித்தன் வமயொகும் .
உலகத்தொர்க்குத்
பதரியொமல்
வழிெொட்டு
நிவலயில் திரு நொரொயணன்
மற் றும் அவருவடய
குடும் ெத்தொரிடம் இருந்த ஏடுகவள இனங் கண்டு,
ெடித்து, பெருவம உணர்ந்து, மின் ெடி எடுத்து, கணினி
அே்சு பேய் து, அருஞ் பேொற் களுக்குக் குறிெ் புவர எழுதி,
நூலொக்கம் பேய் திருக்கும் அரும் ெணியொற் றியுள் ள
கொசிஸ்ரீ
முவனவர்
கி.
கொவளரொேன்
மிகுந்த
ெொரொட்டுக்குரியவர் ஆவொர்.
ஒெ் ெம் ..
(சு.இரொேொரொம் )
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தமிழும் மதுரரயும் -

நூல் அறிமுகம்

உலகில்
எத்தவனமயொ
மகொடொனுமகொடி உயிரினங் கள் வொழ் ந்து வருகின் றன.
ஆறொம் அறிவினொல் மற் றபிற உயிரினங் களிலிருந் து
மனிதன் மிகவும் மொறுெட்டு மமம் ெட்டு உயர்ந்துள் ளொன் .
மனிதருள் ளும்
ேங் கம்
வவத்துத்
தமிழொரொய் ந் த
தன் வமயொல் தமிழர் சிறெ் புவடயவரொய் த் திகழ் கின் றனர்.
இயற் றமிழ் ,
இவேத்தமிழ் ,
நொடகத்தமிழ்
எனத்
தன் னிகரற் ற பமொழியொகத் தமிழ் ென் பனடுங் கொலமொக
விளங் கி வருகிறது.
ேங் கம் வவத்துத் தமிழ் வளர்த்த
மதுவர திட்டமிட்டு உருவொக்கெ் பெற் ற பதொன் வமயொன
நகரமொகும் .
மதுவரயில்
ஆயிரக்கணக்கொன
வருடங் களுக்கும்
மமலொக
ஆண்டொண்டுமதொறும்
சிறெ் ெொன முவறயில் சித்திவரத் திருவிழொ நவடபெற் று
வருகிறது.
சித்திவரத் திருவிழொவில் மீனொட்சியம் மன்
ெட்டொபிமஷகம் , திருக்கல் யொணம் , மதமரொட்டம் ஆகியன
சிறெ் ெொக நவடபெறுகின் றன. சித்திவரத் திருவிழொவின்
முத்தொய் ெ் ெொகே்
சித்திவரெ்
பூரவண
(சித்திரொபெௌர்ணமி) நொளில் கள் ளழகர் வவவக ஆற் றில்
இறங் கும் திருவிழொ மகொலொகலமொகக் பகொண்டொடெ்
பெறுகிறது.

அழகர்மரலச் சிறப் பு-

ேங் கெ் ெொடலொன ெரிெொடல்
மற் றும் சிலெ் ெதிகொரம் அழகர்கலம் ெகம் அழகர்மவலக்
குறவஞ் சி முதலொன நூல் கள் கள் ளழகர் என் ற திருமொலின்
சிறெ் புகவளே் சிறெ் பித்துெ் ெொடியுள் ளன.
ஆறு
ஆழ் வொர்கள் 136 ெொசுரங் களில் ெொடியுள் ளனர்.
ெக்தி
இலக்கியமொன
நொலொயிர
திவ் வியெ்
பிரெந்தத்தில்
கிருதமாலா = கிருதமானல நதி, மதுனரயில் ஒரு கால்வாய் பபான்று
குறுகி ஓடுகிறது. கிருதமானல நதிக்கனரயில்தான் திருமால் மீைாகத்
பதான்றிைார், பத்து அவதாரங்கைில் முதல் அவதாரமாை மச்சாவதாரம்
எடுத்தார். னவனக பதான்றுவதற்கு முன்பு சங்ககாலத்தில் ஓடிய
3
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திருமொலின் சிறெ் புகள் புகழ் ந்து ெொடெ் பெற் றுள் ளன. 108
திவ் விய
மதேங் களில்
அழகர்மகொயில்
மிகவும்
சிறெ் புவடயதொகெ் மெொற் றெ் பெறுகிறது.
மகொெொரதெ் மெொவர
விரும் ெொத
ஸ்ரீெலரொமர்
தலயொத்திவர
மமற் பகொண்டு
கொவிரி,
கிருதமொலொ3,
பெொருவந முதலொன புனித நதிகளில் நீ ரொடியதொகவும் ,
ரு’ஷெொத்ரி (ரிஷெ மவல) என் ற திருமொலிருஞ் மேொவலக்கு
வந்து
ஸ்ரீஹரிவய
வழிெட்டதொகவும் ,
மதுவரவய
வழிெட்டதொகவும்
மகொெொரதத்தில்
குறிெ் பு
உள் ளது.
வொல் மீகி இரொமொயணத்திலும் அழகர்மவல சிறெ் பித்துக்
கூறெ் ெட்டுள் ளது.

கள் ளழகர் வரலாறு -

கள் ளழகரின் திருமமனி
பூமிக்குள் மள புவதந் து கிடந்து, வவலயர் குலத்வதே்
மேர்ந்த ஒருவர் தனது குழந் வதகளின்
ெசிமெொக்க
மவண்டிக்
வள் ளிக்
கிழங் கு
மதொண்டும்
மெொது
பவளிெ் ெட்டது
என் றும் ,
ெொண்டியமன் னன்
அழகர்மகொயிவலக்
கட்டினொன்
என் றும் ,
வவகுண்டவொேன்
திருவரங் கத்திலிருந்து
புறெ் ெட்டு
நத்தம் வழியொக அழகர்மவலக்கு வந்துமேர்ந்தொர் என் றும் ,
இங் மக ெட்டணம் உண்டொக்கி ஆட்சி பேய் து, குடிவரி
வசூல்
பேய் து
அரேொண்டொர் என் றும்
இந்த
ஏடு
குறிெ் பிடுகிறது.
மமலும் கள் ளழகர் “கள் ளொழ் வொர்” என் ெவரிடம்
ஞொனஉெமதேம்
பெற் றொர்
(எண்
101)
என் றும் ,
பவள் ளிமவலே் ேொர்பினிமல “ஒடுக்கம் ” கட்டி விஷ்ணு
மயமொக வொழ் ந்தொர் என் றும்
இந் த ஓவலே் சுவடி
னவனய இதுவாகும். கடல்பகாைிைால் சங்ககால மதுனர
அழிந்து ஆலவாயாக மாறியபபாது, னவனய நதியாைது
தடம்மாறி னவனக ஆறாக ஓடுகிறது. பண்னடய னவனய
இந்நாைில் கிருதமானல என்ற பபயாில் விைங்கி வருகிறது.
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குறிெ் பிடுகிறது. 12 ஆழ் வொர்களில் யொரும் கள் ளொழ் வொர்
என் ற பெயரில் குறிெ் பிடெ் பெறவில் வல.
ஒருமவவள
கள் ளர் குடியில் பிறந்த நீ லன்
என் ற திருமங் வக
ஆழ் வொவரக்
கள் ளொழ் வொர்
என் று
இந்த
ஏடு
குறிெ் பிடுகிறதொ? என் ெது ஆய் விற் கு உரியது.
கண்ணவன “எம் மகொன் ” என் று இந்த ஏடு
சிறெ் பித்துெ்
ெொடுகிறது.
இந்த ஏட்டில்
நொயக்க
மன் னர்களின்
திருெ் ெணிகளும்
புகழ் ந்து
ெொடெ் பெற் றுள் ளன. அவனத்துக் குலமக்களும் மெொற் றி
வழிெடும்
அழகர்மவலயின்
சிறெ் புகள் ,
மவலயின்
ெல் மவறு ெகுதிகள் , அழகர்மவலத் தீர்த்தே் சிறெ் புகள் ,
மகொயிலின் அவமெ் பும் சிறெ் பும் , மகொயில் ேந்நிதிகளும்
அவற் றின் சிறெ் புகளும் , இரொக்கே்சியம் மன் தீர்த்தம்
என் று அவழக்கெ் ெடுகின் ற மகொம் வெமவலத் தீர்த்தே்
சிறெ் பும் , அருள் மிகு ெதிபனட்டொம் ெடி கருெ் ெணேொமியின்
சிறெ் பும் ,
இந்த ஓவலே்சுவடியில் பவகு சிறெ் ெொக
எடுத்துக் கூறெ் பெற் றுள் ளன. மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என் ற
மூன் றும்
முவறயொகே்
சிறெ் ெொக
வர்ணிக்கெ்
பெற் றுள் ளன. நூறொவது ஏட்டிலிருந்து நூற் றி பயழுெத்து
மூன் றொம்
ஏடு
முடிய
கள் ளழகரின்
வரலொறும்
சித்திவரத்திருவிழொவின் வர்ணிெ் பும் ெொடெ் பெற் றுள் ளன.
இரசக்கருவிகள் பமொத்தம் 32 வவகயொன
வொத்தியங் கள் முழங் கின என ஏடு (162) குறிெ் பிடுகிறது.
அவற் றில் “அந்தர துந்துபி” என் னும் மிகெ் பெரியதொன
இவேக்கருவி வொசிக்கெ் ெட்டதொகக் குறிெ் பு உள் ளது.

கள் ளழகர் ரவரகயில் இறங் குதல் -

அருள் மிகு
கள் ளழகர் மண்டூக
மகரிஷிக்குே் ேொெவிமமொேனம்
பகொடுக்கமவண்டி வவவகக்குே் பேல் வதொகெ் புரொணம்
குறிெ் பிடுகிறது.
மவட்வடயொடுவதற் கும் ,
தங் வக
மீனொளின்
திருமணத்திற் குே் சீர்வரிவே பேய் யவும் ,
மண்டூக மகிரிஷிக்கு மமொட்ேம் அளிக்கவும் , வவவகயின்
வளம் கண்டுவரவும் அருள் மிகு கள் ளழகர் அழகர்மவல
யிலிருந்து
புறெ் ெட்டுே்
பேல் வதொக
இந்த
ஏடு
குறிெ் பிடுகிறது. மதுவரக்குெ் புறெ் ெொடொகி இரண்டு
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நொட்கள் அழகர்மவலயில் இருெ் ெொர். மூன் றொம் நொள்
மொவலமநரத்தில்
தங் கெ்
ெல் லக்கில்
மதுவரக்குெ்
புறெ் ெடுகிறொர். மகொடொலிக் பகொண்வட, பகொண்வடயில்
குத்தீட்டி , வகயில் வளரி, இடுெ் பில் ெமதொடு (ஒருவவக
கத்தி)
எனெ்
ெலவிதமொன
ஆயுதங் களுடன்
கொட்சியளிக்கும் கள் ளழகர் ஐந் நூற் றுக்கும் மமற் ெட்ட
மண்டகெ் ெடிகளில்
ஆசி
வழங் கிக்
பகொண்மட
தல் லொகுளம்
வந்து
மேர்வொர்.
மூன் றுமொவடியில்
கள் ளழகவர எதிர்பகொண்டு வரமவற் கும் “எதிர்மேவவ”
மிகவும் சிறெ் ெொக நவடபெறும் .
நொன் கொம் நொள் இரவு தல் லொகுளம் பெருமொள்
மகொயிலுக்கு வந்து மேருகிறொர். நூபுரகங் வகயிலிருந் து
தீர்த்த நீ ர் தவலே்சுவமயொகக் பகொண்டு வரெ் பெற் று,
அன் றிரவு
தல் லொகுளம்
பெருமொள்
மகொயிலில்
கள் ளழகருக்கு
அபிமஷகம்
நடக்கும் .
அபிமஷகம்
முடிந்ததும் அலங் கொரம் . கள் ளழகர் என் ன நிறத்தில் ெட்டு
உடுத்தி வருகிறொர்? என் ெவதக் கொண அவனவரும்
ஆவலுடன் இருெ் ெர். கள் ளழகர் உடுத்தி வரும் ெட்டின்
நிறத்திற் கு ஏற் றவொறு நொட்டின் வளம் அவமயும் என் ெர்.
ஐந்தொம் நொள்
பெௌர்ணமியன் று,
கள் ளழகர்
வவவக
ஆற் றில்
இறங் குகிறொர்.
ஆற் றில்
இறங் குவதற் கொகத்
தல் லொகுளத்வத
விட்டுக்
கிளம் பியதுமம
துருத்தியில்
தண்ணீவர
நிவறத்து
வவத்துெ் பீய் ே்சி அடிெ் ெொர்கள் . அழகர் ஆற் றில் இறங் கி,
வண்டியூர் மெொய் ே் மேரும் வவர தண்ணீர ் பீய் ே்சி
அடிெ் ெர்.
ஆற் றில்
இறங் கும்
கள் ளழகவர
வீரரொகவெ் பெருமொள்
எதிர்பகொண்டு
அவழெ் ெொர்.
ஆற் றுக்குள்
இருவரும்
மொவல மொற் றி மரியொவத
ெண்ணிக் பகொள் வொர்கள் .
இரவு வண்டியூர் மெொய் ே்
மேருகிறொர் அழகர்.
ஆறொம் நொள் அதிகொவலயில் அழகருக்கு ஏகொந்த
மேவவ, ேந்தன அலங் கொரம் . கள் ளழகர், வண்டியூர்
பெருமொள் மகொயிவல வலம் வந் து ேர்ெ்ெவொகனத்தில்
புறெ் ெட்டு வவவக ஆற் றுக்குள் உள் ள மதனூர் மண்டெம்
வந்து மேர்வொர்.
மதனூர் மண்டெத்தில் தங் க கருட
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வொகனத்தில்
எழுந் தருளி
மண்டூக
மகரிஷிக்குே்
ேொெவிமமொேனம்
பகொடுக்கிறொர்.
பிறகு
மதனூர்
மண்டெத்திலிருந்து ரொமரொயர் மண்டகெ் ெடிக்கு இரவு
வந்து மேர்ந்து தங் குகிறொர். இரவு முழுவதும் தேொவதொரக்
கொட்சி அருளுகிறொர்.
ஏழொம் நொள் கொவலயில் அனந் தரொயர் ெல் லக்கில்
தல் லொகுளத்திலுள் ள மேதுெதிரொெொ மண்டெம் வந்து
மேர்வொர். அன் றிரவு அங் கு பூெ் ெல் லக்கு அலங் கொரம் .
எட்டொம் நொள்
அதிகொவலயில்
பூெ் ெல் லக்கில்
அழகர்மவலவய
மநொக்கிெ்
புறெ் ெடுகிறொர்.
பகொெ் ெவரயில் வகவய விட்டு கொசுகவள எடுத்துக்
பகொள் வர். வழிபநடுக வரமவற் புகள் .
ஒன் ெதொம் நொள் கொவலயில் அழகர் மகொயிவலே்
பேன் றவடவொர்.
ெத்தொம்
நொள்
ெயணக்கவளெ் பு
நீ க்குவதற் கொக உற் ேவேொந்தி அபிமஷகம் நவடபெறும் .
திருவிழொ பதொடங் கியது முதல் கள் ளழகர் மீண்டும்
கருவவறக்குள்
பேல் லும் வவர
பவள் ளியங் குன் றம்
ெமீன் வொரிசுகள்
கள் ளழகருக்குெ்
ெொதுகொெ் ெொக
வருகின் றனர்.
இவ் வளவு சிறெ் புகள் நிவறந்த இந்தத் திருவிழொ
நிகழ் ேசி
் கவள மமவடகளில் ெொடியும் , வில் லுெ் ெொட்டின்
இவேயுடன் நடித்தும் வருகின் றனர்.

திருவிழா வர்ணிப் பு ஏட்டுச்சுவடி-

கள் ளழகர்
அழகர்மகொயிலில்
இருந்து புறெ் ெட்டுத் தல் லொகுளம்
வந்துமேர்ந்து, வவவக ஆற் றில் இறங் கி, வண்டியூர்
பேன் று, மீண்டும் அழகர்மகொயிலுக்குே் பேன் றுமேரும்
திருவிழொ நிகழ் ே்சிகவள 330 ஆண்டுகளுக்கு முன் பு மநரடி
வர்ணிெ் ெொகெ் ெொடி ஓவலே் சுவடியொக ஏட்டில் எழுதி
வவத்துள் ளனர். இந்த வர்ணிெ் புெ் ெொடல் கள் அடங் கிய
ஏட்டுே் சுவடி ஒன் மறபயொன் று இெ் மெொது கிவடக்கெ்
பெற் றுள் ளது. இந்த ஓவலே்சுவடியில் 173 ஏடுகள் உள் ளன.
ஒவ் பவொரு ஏட்டிலும் ெக்கத்திற் கு ஒன் றொக இரண்டு
ெொடல் கள் வீதம் பமொத்தம் 346 ெொடல் கள் உள் ளன.
ஒவ் பவொரு ெொடலும் 6 வரிகவளயும் , ஒவ் பவொரு வரியும்
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ஒரு
பேய் திவய
உள் ளடக்கியதொகவும்
உள் ளது.
இவ் வொறொகே் சுமொர் 1500க்கும்
மமற் ெட்ட சிறுசிறு
பேய் திகவள
உள் ளடக்கிய
சிறந்பதொரு
வரலொற் று
ஆவணமொக இந் நூல் உள் ளது.
இவ் வவகயில் அரிய இவேத் தமிழ் க் கவலகளொன
வில் லுெ் ெொட்டு மற் றும் மமவடெ் ெொடல் கவளயும் , நொடகத்
தமிவழயும் ஆவணெ் ெடுத்தி வளர்க்கும் வவகயில் இந் த
நூல் அவமந்துள் ளது.
திருவிழொவின் ஒவ் பவொரு நிகழ் ேசி
் களும் பதள் ளத்
பதளிவொக வர்ணிெ் புே் பேய் யெ் பெற் றுள் ளன. இந்த
வர்ணிெ் புெ்
ெொடல் கள்
அந்நொளில்
நவடபெற் ற
திருவிழொவவ அெ் ெடிமய நம் கண் முன் மன மநரடிக்
கொட்சிகளொகக் பகொண்டு வந்து நிறுத்துகின் றன.

மகுள பாண்டி ோட்டான் -

இரணிய வதம் ,
இரொமொவதொரம் , வொமனொவதொரம் , மமொகினி அவதொரம்
மற் றும் கண்ணன் அவதொரம் இவற் வற விவரிக்கும்
ெொடல் கள் இந்த ஏட்டில் முதற் ெகுதியொக ஒன் று முதல்
பதொண்ணூற் று ஒன் ெதொம் ஏடுவவர இடம் பெற் றுள் ளன.
இந்த ஏடு, கண்ணவன “மகுள பாண்டி ோட்டான்”
என் று குறிெ் பிடுகிறது. கண்ணனுக்குக் கற் கமுனி பெயர்
இட்டது, கண்ணன் உரலில் கட்டுெ் ெடுதல் , கண்ணன்
கன் று
மமய் த்ததும்
விளொங் கனி
எறிந் தது,
பிர்மொ
ெசுக்கன் றுகவளக் கவர்தல் ,
கண்ணன் மகொவர்த்தன
கிரிவயக் குவடயொய் பிடித்தது, கண்ணனின் கொளிந்தி
நடனம் ,
அக்கினிவய
உண்டது,
கண்ணன்
யொவனமருெ் வெ
ஒடித்தது,
கண்ணன்
கஞ் ேவன
(கம் ேவன)க் பகொன் றது,
முன் னொளில் இறந்தவர்கவள
இந்நொளில் உயிருடன் மீட்டுக் பகொண்டுவந் து மேர்க்கும்
விஞ் வேமந்திரம் கற் றது, கிருஷ்ணரொக அவதரித்துெ்
ெொரதெ் மெொர் நடத்தியது, வவகுண்டம் பேன் று மேர்ந்தது,
ஆகிய நிகழ் ேசி
் கள் விரிவொக விளக்கெ் பெற் றுள் ளன.
கண்ணனின்
மொமனொன கம் ேவனக் கஞ் ேன்
என் றும் ,
சீவதவய ஆே்சி என் றும் , ெத்மொசூரவனெ்
ெஸ்ெமொசூரன்
என் றும்
இந்த ஏடு குறிெ் பிடுகிறது.
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வடபமொழியில்
“ஸ்ரீமத்
ெொகவதம் ”
குறிெ் பிடும்
கண்ணனின் அவதொரே் பேயல் கள் அெ் ெடிமய அழகொக
மதுவரத் தமிழில் ெொடெ் பெற் றுள் ளன.

ஊழ் விரன உருத்து வே் தது -

பதய் வொம் ேமொக
இருந்தொலும்
”ஊழ் விவன உருத்து வந் து ஊட்டும் ”
என் ெதற் குே்
ேொன் று
கொட்டுவது
மெொன் று,
இரொமொவதொரத்திமல இரொமன் வொலிவய மவறந்திருந் து
அம் பு எய் து பகொன் றொர். கிருஷ்ணொவதொரத்திமல வொலி
மவடனொகெ் பிறவி எடுத்து மவறந்திருந் து கிருஷ்ணரின்
கொலில் அம் பு எய் தொர். இதனொல் கிருஷ்ணர் இறந்தொர். இது
ஊழ் விவனே் ேொெம் என் று கிருஷ்ணன் மவடனிடம்
கூறுவதொகே் சுவடி எண் 98இல் ெொடெ் பெற் றுள் ளது.

கரரயானுக்கு இரரயாகாத ஓரலச் சுவடி-

கொலத்திற் கும் கவரயொனுக்கும் இவரயொகிெ் மெொன
ஓவலே் சுவடிகள் தமிழகத்தில் எத்தவன எத்தவனமயொ?
அவவகள்
தொங் கியிருந்த
பேய் திகள்
எத்தவன
எத்தவனமயொ? தஞ் வேத் தமிழ் ெ்
ெல் கவலக்கழகம்
ஏடுகவளத் மதடிக் கண்டுபிடித்துெ்
ெல ஏடுகவள
மீட்படடுத்து, அவவகவளக் கவரயொன் அரிக்கொதெடி
அறிவியல் முவறெ் ெடிே் சுத்தம் பேய் து ெொதுகொத்து
வருகிறது.
அரிய ஏடுகவளத் மதடிக் கண்டறிந் து
மீட்படடுக்கும்
ெணிவயத் தமிழொர்வலர்கள்
சிலரும்
பேய் து வருகின் றனர்.
இவ் வொறு மீட்படடுக்கெ் பெறும்
சுவடிகள்
சில
மின் னூலொக்கம்
பேய் யெ் பெற் றும்
வருகின் றன.
சித்திவரத்திருவிழொ
வர்ணிெ் பு
என் ற
இந்த
ஏடொனது
சிவகங் வக
மொவட்டம்
கண்டொங் கிெட்டி
கிரொமத்தில் நித்திய வழிெொட்டில் வவத்துெ் மெணெ் ெட்டு
வருகின் ற கொரணத்தினொல் , ஏடுகளும் நல் லநிவலயில்
இருந்தன. ஒருசில ஏடுகளில் மட்டுமம பேல் லரிக்கத்
பதொடங் கி யிருந்தன.
இந்தே் சுடிவய மமலும் ெல
வருடங் கள்
ெொதுகொக்கும்
வவகயில் ,
அறிவியல்
முவறெ் ெடிே் சுத்தம் பேய் து, அவனத்து ஏடுகவளயும்
அெ் ெடிமய ெடம் எடுத்துெ் ெதிவு பேய் து, ெொடல் கவளெ்
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ெடித்து, எழுதித் தட்டே்சு பேய் து, 900க்கும் மமற் ெட்ட
அருஞ் பேொற் பெொருள் விளக் கங் கவளயும் மேர்த்து இந்த
நூல் பேய் யெ் பெற் றுள் ளது. ஏடுகவளெ் ெடம் எடுத்து
இவணத்துள் ள வவகயில் இந்த நூல் முதல் நூலொக
அவமந் துள் ளது எனலொம் .

நூல் சிறப் பு - இந் நொட்களில்

பதொவலக்கொட்சி மற் றும்
வொபனொலி வழியொக மநரடி வர்ணவனகள் ஒலி-ஒளிெரெ் பு
பேய் யெ் ெடுகின் றன. இவ் வொறு நிகழ் ேசி
் கவள மநரடியொக
வர்ணவன பேய் து ெொடுவது 330 ஆண்டுகளுக்கு முன் மெ
தமிழரிடம் ஓர் கவலயொக இருந்துள் ளது என் ெதற் கு இந்த
ஏட்டுே் சுவடி ஓர் அரிய ேொன் றொக அவமந்துள் ளது.
வில் லுெ் ெொட்டு மமவடெ் ெொடல் கள் மற் றும் நொடகம் என் று
முத்தமிழுக்கும் ஓர் எடுத்துக்கொட்டொக இந் த நூல் உள் ளது.
ஓவலே்சுவடியில் உள் ள 173 ஓவலகவளயும் அெ் ெடிமய
ெடம் எடுத்துெ் ெதிவு பேய் துள் ள வவகயில் சிறெ் புவடய
முதல்
நூலொகத்
திகழ் கிறது.
ஓவலே்சுவடியின்
உண்வமயொன
வடிவம்
அெ் ெடிமய
அே்சுஅேலொக
இடம் பெறும்
வவகயில்
இந் த
நூலொனது
பெரிய
அளவிலொன தொளில் நூலொக்கம் பேய் யெ் பெற் றுள் ளது.
எல் லொவற் றிற் கும்
மமலொக,
வருடொவருடம்
சித்திவரத்திருவிழொவவக்
பகொண்டொடி
வரும்
இலட்ேக்கணக்கொன
மக்களும்
ெடித்துெ்
ெயனுறும்
வவகயிலும் , 330 வருடங் களுக்கு முன் திருவிழொ எவ் வொறு
நவடபெற் றது என் ெவத அறிந் து பகொள் ளும் வவகயிலும்
இந்த நூல் அவமந் துள் ளது. ஒவ் பவொரு ஏடும் நிவறயே்
பேய் திகவளக் கூறுகின் றன. பேய் திகள் அவனத்வதயும்
அவனவரும் எளிதில் அறிந் து பகொள் ளும் வவகயில்
எல் லொெ் ெொடல் களும் எளிய தமிழில் பேொற் பிரித்துெ்
பெொருள்
விளக்கத்துடன்
பகொடுக்கெ்
ெட்டுள் ளன.
ஆவகயினொல் அன் ெர் அவனவரும் நூல் முழுவவதயும்
வொசித்துெ் ெயனவடயுமொறு அன் புடன் மவண்டிக் மகட்டுக்
பகொள் கிமறன் .
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Synopsis
Introduction
Man differs from other animals because of his
intellect. He is distinguished from animals only by his
costume, cooked food, education, and spirituality. It is
especially spirituality that elevates man to the higher level
and places of worship help him to meditate on the creator.
In Hindu culture, temples act as a social institutions in
elevating man to Godliness. Throughout the world followers
of many religions either worship the apostles of God or
religious heads. But Hindu's worship the idols of various
Gods to imbibe spirituality. Hinduism is not simply a
religion. It is a symbol of the growth of Human Civilization.
The worship of God is not owing to fear, but it is due to
realization of the growth of matured intellect. The images
of Gods have been conceptualized by our forefathers only
after a deep sense of reasoning.
The Azhwar saints have sung hymns on Lord Vishnu
describing His Holiness in Naalayira Divya Praabhanam.
Likewise, many poets have sung in praise of Lord Vishnu in
different formats. One such poetical work on Lord

Vishnu and Kallazhagar was found as Palm-leaf
manuscripts.

The Palm-leaf Hymn Manuscript
Once, Palm leaf manuscript was found at a hut in a
remote village in Sivagangai District in Tamil Nadu. This
script was written in the year 1690 and that script contains
173 palm manuscript-leaves. Each leaf contains two poems.
Each poem consists of 6 lines. Each and every line is telling
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a story about the adventures of Lord Vishnu. Among the
173, the first 99 leaves narrate the Dasavadhara, the 10
avadhars of Lord Vishnu. The leaves from 100 to 173 narrate

the stories about Holy Tour of the Lord Kallazhagar,the
presiding deity at Alagarkoil and about the famous Madurai
Chittirai festivel.

About This Book
The entire collection of manuscripts was scanned
and their images were photocopied. The contents of the
hymns were readout carefully by the Author of this Book and
necessary commentaries were made with meanings and it is
printed below the images of the Palm-leaf Manuscripts.
Further meanings are also added wherever required. The

book, which is a travelogue, describes the travel of
Kallazhagar from Alagarkoil hill to Madurai city to have
a holy dip at Vaigai river during the chittirai festival. Every
year, more than lakhs and lakhs of people are witnessing the
symbolic redemption of Mandooga Maharishi from his
curse on the banks of the River Vaigai. This Holly festival is

well narrated in this book.

The Temple Alagarkovil
Alagarkovil is one of the 108 Divyadesams dedicated
to Lord Vishnu. Among the 108 Divyadesams, 18 temples
are situated in Pandiyas Kingdom. This Alagarkovil is most
popular since time immemorial. Lord Vishnu is worshipped
as Kallazhagar and his consort Lakshmi as Thirumamagal.
The temple is glorified in the DivyaPrabandha, the early
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medieval Tamil canon of the Azhwar saints from the 6th–9th
century AD.
This temple has been mentioned in various sacred
Hindu scriptures. There are around 123 hymns that illustrate
the glory of this temple. The Tamil Epic Silappathikaram also
contains mention about this temple and its greatness.
Azhwars like Thirumangai Azhwar, Periya zhwar,
Nammazhar, Bhoothathalvar, Peyalwar, Andal have also
mentioned the glorious history of the shrine in their songs.
The central shrine houses the image of the presiding deity,
Sundararaja Perumal in a standing posture. The images of
Sridevi and Bhudevi are also housed in the sanctum
sanctorum. There are two life size images of Narasimha, the
avatar of Vishnu. One of them is shown holding the demon
Hiranya and other slaying him.

In this Manuscript Book, the above details are well
narrated in 73 hymns.

Chithirai Festival at Madurai
Chithirai festival is celebrated for ten days in the
month of Chithirai, every year in Madurai. According to a
legend, Lord Vishnu had come down to witness the divine
marriage of Lord Sundareswarar and Goddess Meenakshi.
Unfortunately, the marriage took place before his arrival,
owing to which he turned back from the Vaigai river. Lord
Kallazhagar starts from Alagarkovil in the form of Kallar and
reaches Madurai on Pournami (Full Moon day). Here he
steps into the river Vaigai with his Horse Vaganam. Lakhs of
devotees throng to river Vaigai to see this Holy event.
"EthirSevai" festival is celebrated on the day before Azhagar
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steps into river Vaigai. It is a continuing tradition still exist
to-day for the people of Madurai to welcome Azhagar.
When
Azhagar
returns
from
Vandiyur,
Dhasavatharam festival is celebrated throughout the night
at Ramarayar Mandapam in the Northern part of the river
Vaigai. After this event Alagar is taken to Mysore Veera
Mandapam on decorated Anantharayar Palanquin. The next
morning Azhagar in the form of Kallar returns to Alagarkovil
in ‘Poo Pallakku'(Palanquin decorated with flowers). The
Festival dramatically re enacts the visit of Lord Kallalagar to
Madurai from Alagarkoil . Lakhs of devotees flock to the river
Vaigai to personally witness the event of lord Azhagar
stepping down into the river and to get his blessings.

In this book, the hymns explain these festivals in a
very detailed manner, by presenting visual images of these
festivals for the readers.

This book is the first of its kind as its pages contain
the photo copies of the ancient manuscripts. Because of this
reason, this book is printed in A4 sheet. Professor
N.Rajendran, the Vice-Chancellor of Alagappa University,
Kundrakudi Swamyji, Manamadurai Swamyji, and a Tamil
epigraphist-Professor Dr. N. Valli have given their
appreciations about this book. This book contains a
treasure of information on a continuing tradition for
centuries and will be very useful to lakhs and lakhs of readers
who are spiritually inclined and it will be well received in the
spiritual society.
----------------------------------------------------------
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உ

த ரோக்கி கண்டோங் கிபட்டி அருள் மிகு பூரலண புே்கலை உடனோய புலிக்கலர ஐயனோர் துலண
அருள் மிகு பதிகனட்டோ ் படிக் கருப் பணசோமி துலண

ஒ ் நம ோ நோரோயணோய

கள் ளழகர் வரலாறும்
சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
பிரம ோதூத (கி.பி.1690) வருடம் எழுதெ் பெற் ற ஓவலே் சுவடியில் உள் ளது உள் ளெடியும் ,

இதில் உள் ள ெொடல் கவள அவனவரும் எளிதில் பெொருள் புரிந்து ெடித்திடும் வவகயில் ெொடல் களின்
பேொற் கவளெ் பிரித்துெ் பெொருள் மேர்த்தும் இந்த நூல் எழுதெ் பெற் றுள் ளது.

உ
ஹரி ஓ ் ,
நன் றோக
குருவோழ் க
குருமவ துலண.
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துதி

ண்லணயு ் கவண்லணயு ் நுகர்ந்து4, ஓர் ருது அலடந் து5, ஏழ் எருது6 அடர்ந்து7, வரு ் எண் நோன் கு
பண்லண8 உண்டு மீது உமிழ் ந்த9 போவலனயோய் 10 இலசத்துப் , பசுலவத் தற் கோத்து11,
கதன் லனயு ் எண்லணயு ் மபோை் 12, ற் று எங் கு ் நிலறந்த அருவுருவோய் இைங் கு ஞோனக்,
கண்ணவனமய எண்ணி, இருகர ் கூப் பிச், சிர ் தோழ் த்திக் கருத்துள் லவப் போ ் . உ

மண்வணயும் பவண்வணயும் நுகர்ந்து = மண்வணயும் உண்டு தனது வொயின் உள் மள ஈமரழு உலகங் கவளயும்
கொட்டி ,
5
ஓர் மருது அவடந் து = உரலில் கட்டெ் ெட்டிருந்தமெொதும் மருதமரங் கவள அவடந் து, மரமொய் நின் றவர்களுக்குே்
ேொெவிமமொேனம் பகொடுத்து, (பாடல் எண் 52)
6
ஏழ் எருது = ஏழு எருதுகள் , “விம் ம வளர்ந்தவமன மவழமும் ஏழ் விரடயும் விரவிய மவவலதனுள் பவன் று
வருமவமன” .....(நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல் எண் 65, “நெ் பிவனதன் திறமொ ேல் விரட ஏழ் அவிய நல் ல திறல்
உவடய நொதனும் ” .....(நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல் எண் 69)
7
அடர்ந்து = பவன் று,
எருது அடர்ந்து = எருது உருவில் வந்த அசுரவனக் பகொன் று, (பாடல் எண் 64பி,65)
“தொங் கு-அரும் சினத்து வன் தொள் தடக் வக மொ மருெ் பு வொங் கி
பூங் குருந்து ஒசித்து புள் வொய் பிளந்து எருது அடர்த்த எே் ரத” ..... நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல் எண் 1290.
8
ெண்வண = ேிலப் பண்ரண (நிலெ் ெரெ் பு) என்றும் இரச என்றும் இரண்டு பெொருட்களில் வருகிறது.
ெண்வண = ெண்வணநிலம் (“ெண்வணக் கிழியே் ேகடம் உவதத்திட்ட ெற் ெநொெொ இங் மக வொரொய் ” .....நொலொயிர
திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல் எண் 148), ெண்வண = இவேவய (“ெண்வண பவன் ற இன் பேொல் மங் வக பகொங் வக தங் கு
ெங் கயக் கண்ண நின் ன வண்ணம் அல் லது இல் வல எண்ணும் வண்ணமம” .....நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல்
எண் 855)
9
“உவழக்கு ஓர் புள் ளி மிவக அன் று கண்டொய் ஊழி ஏழ் உலகு உண்டு உமிழ் ே் தாநன” .....(நொலொயிர திவ் ய
பிரெந்தம் ெொடல் எண் 433), “தம் சினத்வதத் தவிர்த்து அவடந்தொர் தவ பநறிவய தரியொது கஞ் ேவனக் பகொன் று
அன் று உலகம் உண்டு உமிழ் ே் த கற் பகத்ரத” .....(நொலொயிர திவ் வியெ் பிரெந்தம் ெொடல் எண் 1402)
10
ெொவவன = ெொேொங் கு, நடிெ் பு,
11
ெசுவவத் தற் கொத்து = மகொவர்த்தனகிரிவயக் குவடயொகெ் பிடித்து ஆநிவரகவளக் கொத்து, (பாடல் எண் 63)
12
பதன் வனயும் எண்வணயும் மெொல் = மதங் கொயில் எண்வண மவறந்து இருெ் ெது மெொல் ,
4

பக்கம் 33

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 34/248)

சீர் சிறந்த கண்ணன் கசய் யுள் தலன முழுது ் ,
போர் சிறந்த வர்ணிப் போய் ப் போடுதற் கு, ஓர் ருப் போை் 13
மநயமுடன் ெொரதத்வத14 நீ ள் கிரியில் த்15 தீட்டும் 16
தூய கமணேன் துவண.
உ

மருெ் பு = யொவனத் தந் தம் , மருெ் ெொல் = யொவனத் தந்தத்தொல் ,
ெொரதத்வத = மகொெொரதத்வத
15
நீ ள் கிரியில் = நீ ண்ட மவலத்பதொடரில் , இமயமவலயில் ,
16
தீட்டும் = எழுதும் , வவரயும் ,
13
14

பக்கம் 34

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 35/248)

இரைிய சை் காரை்
சீர்பூத்த க ய் யிை் 17 ஆதி கோமூை ் , கசக ் 18 பூத்த லபந் துழமவோன் 19,
தோர்20 பூத்த ோர்பன் , லவகுந்த நோதன் தலன வருந்தி யோன் 21 அலழக்க,
அந்தி திலயத் தரித்மதோன் 22 ஆதிபரன் ஈன் ற, ஐங் கரலனப் 23 மபோற் றி கசய் ய,
ந்திர சடோக்ஷ்ர24 மவை் , சதுரகிரி ம வு ் வை் ை சித்தர் முன் வருக,
நிை ் அளந்மதோன் 25 ோர்பு இடத்மத அனவரத26 கோை ் நீ ங் கோ ை் வோழுகின் ற,
ைர் டந்லத27 போத ைர் அடிமயன் உலடய வண்ணமுடி ம ை் புலனமவன் .

சீர் = இலக்குமி, மகொபலட்சுமி, (சீர்பூத்த பமய் யில் = மகொபலட்சுமி உவறந் துள் ள மொர்வெ உவடய மகொவிஷ்ணு)
பேகம் = பெகம் , உலகம் , பூமி,
19
லபந்துழமவோன் = துளசிமொவல அணிந்தவன் , ேங் க இலக்கியங் களில் இே்பேடி துழொய் , துளவம் , துளவு என் ற
பெயர்களொல் குறிெ் பிடெ் ெடுகின் றது.
20
தொர் = பூங் பகொத்து, தளிர்க்கிவள வடிவொன.
21
யொன் = நொன்
22
அந்தி திலயத் தரித்மதோன் = ோலை மநரத்திை் மதோன் று ் வளர்பிலறச் சந்திரலன அணிந்தவன் , சிவகபரு ோன் ,
23
ஐங் கரன் = பிள் வளயொர், விநொயகர்,
24
சடோக்ஷ்ர = முருகெ் பெருமொனது ேடொே்ேர மந் திரம்
25
நிலம் அளந்மதொன் = வொமன அவதொரம் எடுத்துத் தனது ஒரு கொலொல் பூமிவய அளந்மதொன் .
26
அனவரத = எெ் பெொழுதும் ,
27
மலர் மடந்வத = இலக்குமி, மகொபலட்சுமி
17
18

பக்கம் 35

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 36/248)

நீ ள் வோன் அளந்மதோன் 28, லவகுந்த ம வு ் நி ைர்தலன யோன் அலழக்க,
ஆழ் வோர் பதிகனண் ர், கற் மறோர், கபரிமயோர் அடிக்க ை ் யோன் றமவன் ,
ககோங் கைர் கசந்தோ லரக் லக, ஆதி கோமூை ் ககோண்ட மகோதண்ட ் விை் வோள்
சங் கிகனோடு29 சக்கரமு ் சோரங் க ் , விை் , வோள் , தண்டு ் 30 துலணயோம 31,
வஞ் சலன கசய் ரொவணனு ் தன் னரசு கசய் த வோை் 32 இைங் லக தீ டுத்த
அஞ் சலன கு ோரன் 33 அரி ரொ தூதன் அனு ோன் அடி கதோழுமவன் .
உ
ஏடு எண் 2

மசயோரு ் 34 விண்ணுைகிை் ஓர் கநோடியிை் போய் ந்து கசன் று அமிர்த ் ககோண்டு வந் து,
தோயோர்35 ன ் கிழ, அடில த் கதோழிை் நீ க்கு ் தரு ் ககருடன் தொள் 36 றமவன் .
முந்து கிமரதோ யுகத்திை் , இரணிகோசூரன் முலறயோய் தவ ் புரிந்து,
தந்திர ோய் ஈசனிட ் அழியோ வரங் கள் கபற் றுத், தோன் அரசு அங் கு ஆள என் று,
அந்தியிலு ் 37 சந்தியிலு ் 38 ஆயுதங் களோலு ் அண்டர் முனிமவோரோலு ் ,
எந்தவிதப் மபோரினோலு ் , எ தர் னோலு ் எப் பவு ் 39 சோவிை் ைோ ை் ,
நீ ள் வோன் அளந்மதோன் = வொமன அவதொரம் எடுத்துத் தனது மற் பறொரு கொலொல் வொனத்வத அளந்மதொன் .
ேங் கிபனொடு = ேங் குடன்
30
தண்டு = தண்டொயுதம்
31
கள் ளழர் அணிந்துள் ள ேங் கு ேக்கரம் ேொரங் கம் வில் வொள் தண்டு ஆகியன துவணயொகும் .
32
வொல் = அனுமனின் வொல் , இலங் வகவய எரியூட்டிய அனுமனின் வொல் ,
33
அஞ் ேவன குமொரன் = அஞ் ேவனயின் மகனொன அனுமன் .
34
மேயொரும் = (மேய் = மகன் ) மகனொரும் , விநவதயின் மகனொன கருடனும்
35
தொயொர் = கருடனின் தொயொர் விநவத. (தட்ேணின் மகளொன விநவதக்கும் , கே்யெ முனிவருக்கும் பிறந் தவர்
கருடன் .)
36
தொள் = திருக்குறள் (2), கற் றதனொல் ஆய ெயபனன் பகொல் வொலறிவன் நற் றொள் பதொழொஅர் எனின் .
37
அந்தி = அந்திெ் பெொழுது
38
ேந்தி = கூடுதல் , ேங் கமம் ,
39
எெ் ெவும் = எெ் பெொழுதும்
28
29

பக்கம் 36

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

அரிஓம் என் ற அக்ஷ்ரத்லத கதிர் சூழ் புவியிை் யோகரோருவர் கசோை் ைோ ை்
கநறிமுலறல தோன் பிசகி இரணியந ோ என் று நீ ள் நிை ் எை் ைோ ் துதிக்க,
அழியோ வரங் கள் கபற் று, அவனியோள் 40 நோளிை் அல ச்சர்கலளத் தோன் அலழத்து,
வழியுடமன என்மபலர நிலனயோத மபர்கள் தலன

ண்ணு ் விண்ணு ் மசோதி41 என்றோன்,

ந்திரி மசோதிப் ப அளவிை் , அரி என் ற நோ
் வழங் கோ ை் மூவுைகு ் ,
இந்த உலகம் ஈமரழு ் இரணியந ோ என் ற இத்துதிலயக் மகள் வி உற் று,
ஏடு எண் 3

ந்திரி மபோய் ச் கசோன் னவுடன் , இரணியனு ் அப் மபோ கிழ் ந்து அரசு கசய் யு ் அந்நோள் ,
கசந்திரு ோை் தோன் அறிந் து, சக்கரத்லதப் போர்த்துச், கசப் புவோர் ஓர் வசன ் ,
நித்திய ் வோழ் உத்த மன, இரணியன் தன் மதவி லீைோவதி வயிற் றிை் ,
புத்திரன் எனப் மபோய் ப் பிறப் போய் , பின் னோை் வருமவன் மபோக்குமவன் சூரன் உயிர்,
நட என் று உலரத்திடமவ, லீைோவதி என் னு ் நங் லக கர்ெ்ெத்மத அலடந்து,
திடமுடன் சூை் தோன் 42 முதிர்ந்து ோதக ோரு பத்து ் கசன் று அவளு ் கபற் றிடமவ,

அவனியொள் = அவனி ஆளும் நொளில்
மேொதி = மேொதவன பேய் து கண்டறி
42
சூல் = கரு
40
41

பக்கம் 37
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(பக்கம் - 37/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

ககோை் ை வந்த ோத்தோலன43 அன் லன தந் லத மபோற் றிக் குழந் லத எனத்தோன் வளர்த்து,
கசை் வனுக்கு அஞ் சோ ் 44 வயதிை் பிரகைோமதவன் என் று மதசக ய் க்கப் மபரு ் இட்டு45
ஏழோ ் வயதினிமை பள் ளிக்கு லவக்க, இடஞ் சை் 46 வந்தவோறு உலரப் மபன் ,
தோழோத வித்லதயுள் மளோன் , சுக்கிர பகவோன் 47 தலன அலழத்து ோசூரன் ,
இரணியந ோ என் ற கசோை் லை ஓதி லவயு ் என் று இரோசன் உலரத்திடமவ,
திரமுடமன அப் படிமய ஏட்லடக் ககோடுத்து சிறுவனுக்கு அங் கு ஓதி லவத்தோன் .
ஏடு எண் 4

ஓதி லவத்த வோத்தியின் 48 முன் “அரிஓ ் ந ோ” என் று ஒருகோ மை49 உலரத்தோன் .
வோது50 வந்தது என அறிந்து சுக்கிரபகவோன் னக் கண்ணோமை போர்த்து,
கண்டு அறிமவோ ் இன் ன ் என் று, மகோப ோய் லவது51 கடிந் து உலரத்தோன் , முன் மபோமை

மொத்தொவன = மொற் றொவன, (மொற் றொன் ), அன் னியவன,
அஞ் ேொம் = ஐந் தொம்
45
மெரும் இட்டு = பெயர் வவத்து
46
இடஞ் ேல் = இவடயூறு
47
சுக்கிரெகவொன் = அசுரர்களின் குருவொன சுக்கிரொே்ேொரியொர்,
48
வொத்தி = வோத்தியோர், ஆசிரியர்,
49
ஒருகொமல் = உடனுக்குடன் , அட்ேரம் பிேகொமல்
50
வொது = தருக்கம் , ேண்வட, வழக்கு, ஒவ் வொவம,
51
வவது = திட்டி , (திட்டுதல் , ஆக்மரொேம் )
43
44

பக்கம் 38
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(பக்கம் - 38/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
வண்டனுடதன் 52 மபலரச் கசோை் வது இை் லை, “மபோ ் மபோ ் “, வோத்தியை் ை நீ எனக்கு,
அகண்ட பரி பூரணவோன் ஆதிவரோகன் அங் ககங் கு ் நிலறந்த கபோருள் ,
கசகத்து53 அடியோர் தீது அகற் றி விண்மணோர் முனிவர் மதவர் பய ் தீர்த்து அருள் மவோன் ,

அவர் மபர் கசோை் ைோதவர்க்கு, எங் கள் குருமவ, அரு நரகம கிலடக்கு ் ,
பவ ் உலடமயோன் என் தகப் பன் , அழிந்திடுமவோன் மபலரப் பகர்மவமனோ, மபோ எனமவ,
ற் றுமுள் ள போைர்களுக்கு, அரிமவோ ் என் ற அட்சரத்லத ோர்க்க ோ54 ஓதை் உற் றோன் ,
நை் தவ ் மசர் சுக்கிரனு ் , பிர ் போை் அடித்து, நடுக்கமுறப் பற் கடித்து,
கிருமதோ55 சிறுபயமை, இரணிய ந ோ என் ற கீர்த்திலயச் கசோை் என் று இலசக்க,
இருகோது ் மூடி அங் மக அரிகரி என் று ஏகொந் த ோய் க ோழிய,
ஏடு எண் 5

லகலயப் பிடித்து இழுத்து, கோலதத் திருகிக், கண் ணிலயதோன் ககோடு மபோய் ,
லவய ் எங் கு ் ஆளு ் ன் னோ, இரணிய ந ோ என் று உன் கனுக்கு அங் கு ஓதி லவத்மதன் ,
அந்த உலர கசோை் ைோ ை் , அரிஓ ் நம ோ என் று அஞ் சோ ை் ச் கசோை் லுகிறோன் ,
எந்தலன ஏடோை் அடித்து, நிலனத்தபடி லவது, இடித்தோமன கன் ன ் அதிை் ,
தன் போைன் என் று இருக்க, இவ் வித ோய் வந்த சங் கதிலயக் கோண அரிது,
உன் போடு அவன் போடு, இந்தோரு ் என் று ஒப் பி56 லவத்தோர் தந் லதயிட ் .

வண்டனுடதன் = வண்டனுவடய தன் , வன் வமத் தன் வம உவடயவனின் ,
பேகத்து = பெகத்து, உலகத்து
54
மொர்க்கமொ = மொர்க்கமொக, பநறியொக,
55
கிருமதொ = கிறுமதொ, கிறுக்கொ, கிறுக்கமனொ,
56
ஒெ் பி = ஒெ் ெவடத்து
52
53

பக்கம் 39

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 39/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

அரி என் று கோதிை் விழச் சிங் கஏறு மபோை் ஆக்கிரமித்துக் கண் சிவந் து,
சரி மயது ் இை் ைோத வோர்த்லததலனச் கசோை் ைத் தகும ோ தோன் , பிள் ளோய் நீ ,
குருலவப் பலகப் போர்கமளோ, இரணியந ோ என் று கூறு, வோ, என் முன் மன, என் றோன் .
கருலவ அறுக்க வந்மதோன் , அரிகரி என் று கோதிை் இரு லக லவத்து ஓத,
இரு கண் சிவந்த இரணியன் , போைகலன அப் மபோ எத்தினோன் கோைோமை,
அருல த் திரு கலனக் ககோலை புரிய எண்ணி அலழயு ் என் றோன் ை் ைர்கலள,
ஏடு எண் 6

ல் லர்தலன அலழத்துக் கட்டிச் சுருட்டி ோ லை ம ை் லவத்து உருட்டி ,
ககோை் லுவீர் என் று உலரக்கத், தூதர் பிடித்துக் குழந் லததலனக் கட்டை் உற் றோர்,
சிந்லத மிகமவ கிழ் ந்து, அரிஓ ் ந ோ என் று கசபிக்கலுற் றோன் எட்கடழுத்லத,
சுந்தர ் மசர் தோதியர்கள் தோயோர் இடத்திை் ச் கசோை் ை, அவள் ஓடி வந்து,
முட்டி விழுந்து அழுது, ரோச57 சலபயிை் முன் பு ன ் கவ ் பி அவள் ,
கட்டிக் கரு ் மப, உன் அய் யோவுலடய கருத்லதப் மபோை் ச் கசோை் கைனமவ,

57

ரொே = ரொெ, அரே,
பக்கம் 40

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 40/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

கபற் றவலளப் போர்த்து ல ந்தன் , அழிகின் ற மூடப் மபய் மபலரச் கசோை் மவமனோ,
கற் ற துமரொகி தன் மபர், என் னுலடய தோமய, கனவிலு ் யோர் எண்ணுவமரோ,
மபலதக்கு அறிவு ஏது, தோமய நீ கசை் லு ் , எனப் பிரகைோதன் உலரக்க,
தூதரிட ் கசய் தி கசோை் லி, ரோசன் அனுப் பச், சுதலன அவர் ககோண்டு ஏகி,
பரு ோ லையிை் லவத்துக், கட்டின கட்மடோமட58 பதறி59 உருட்டை் உற் றோர்,
வருத்த ் உறோப் போைகனு ் கநஞ் சு அகத்திை் எட்கடழுத்லத வோய் ப் போக உச்சரிக்க
ஏடு எண் 7

க த்லததனிை் உருண்டு விலளயோடுவோன் மபோைத் தத்தி விழுந்து தழு ் பு ஒன்று ் இை் ைோ ை் ,

லை அடிவோர ் தனிமை மகசவலனப் மபோற் றி வோட்ட ் இன் றிமய இருக்க,
நிலை கைங் கிமய, தூதர் ரோசனிட ் கசன் று, நிகழ் த்திடக் மகட்மட சினந்து,
அக்கணம சித்தர்கலள வரவலழத்து அங் கு, அரவத்தோை் க் ககோை் லு ் என் றோன் ,
உக்கிரமுள் ள சர்ப ் அலதப் போைன் ம ை் ஏவ, ஓங் கிப் பட ் விரித்து,
சீறிமய போ ் பு ஓடிவரச் கசங் கண் ோை் கோரு ் 60 என் று கசப் பினோன் , க ய் கிழ் வோய் ,
மகோரி வந்த மபரரவ ் , சுற் றி வணங் கிக் குலடப் பிடித்துத்தோன் திரு ் ப,

கட்மடொமட = கட்டுடன்
ெதறி = ெதட்டம் அவடந்து,
60
கொரும் = கொெ் ெொற் றும்
58
59

பக்கம் 41

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 41/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

சித்தர் பயந்து ஓடி வந்து ரோசனிட ் கசோை் ைச், கசந்தணலிை் ப் மபோடு ் என் றோன் ,
அத்தருணம் ந்திரிகள் போைகலனக் ககோை் ை அடங் கோத தீ வளர்த்து,
தூக்கி அதிை் மபோடுக ன ை் ைர்களுக்குச் கசோை் ைச், சுருக்கிை் 61 வளர்த்மத கநருப் பிை் ,
தோக்குடமன கநய் க் குடங் கள் ஏக ோய் 62 விட்டுத் தலனயலனப் மபோட்டோர்கள் அதிை் ,
அக்கினிக்கு உள் மள சிறுவன் , அரிகரி என் று அருவிதனிை் நீ ஞ் சுலக63 மபோை் ,
திக்கு எை் ைோ ் ககோண்டோட, முழுகி எழு ் பிச் சிறுவன் விலளயோடிடமவ,
ஏடு எண் 8

ம ோச ் வரு ் என் று அறிந் து, ந்திரி ோர் அஞ் சி முலறயிட்டோர் மவந்தனிட ் ,
நோச ் வரு ் என் று இரண்யன் , தற் கோை சங் லக64 நோடி அலதப் போரோ ை் ,
கசக்கிமை மபோட்டு ஆட்டு ் என் றோன் , போைகலனத் தூக்கிச் சீக்கிரத்திமை ககோடு மபோய் 65
உக்கிர ் அக் கை் ச்கசக்கு, அதனிை் இரு ் பு உைக்லக பூட்டி உரத்துடமன ஆட்டை் உற் றோன் ,
பத்தியுடன் வோய் திறந் து, பச்லச முகிை் ம னிப் பரந்தோ ோ கோருக ன் ன,
கவத்தி66 உள் ள கசக்கு, அதுவு ் இண்டோய் ப் பிளக்க, மவந்தன் இது மகட்டவுடன் ,

சுருக்கில் = விவரவொக
ஏகமொய் = நிவறய
63
நீ ஞ் சுவக = நீ ந்துதல்
64
தற் கொல ேங் வக = இெ் மெொது பிரகலொதனொகெ் பிறந்துள் ள ேக்கரத்தொழ் வொவர
65
பகொடு மெொய் = மெொய் க் பகொடு, பேன் று பகொடு,
66
பவத்தி உள் ள = பவத்து, பவற் றிடமொக உள் ள, ஒன் றும் இல் லொமல் உள் ள,
61
62
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(பக்கம் - 42/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 43/248)

இனிய போகர்க்கு67 உலரத்துக் குஞ் சரத்லத68 விட்டு இடரி69 வொ என் று அனுப் ப,
அநியோயம ோ எனமவ எை் மைோரு ் கசோை் ை, அ ் புவி70 வோய் விட்டு அைர,
மு ் த ் மசர்ந்து ஊட்டி71, முன் கோலிை் கத்தி கட்டிச், கச ் லை மபோை் யோலன வர, ஆதி கோமூை ் எனச்
கசபிக்கலுற எட்கடழுத்லத,
ஆதி கோமூை ் என் ற அச்சரத்லதக் மகட்டவுடன் , மகோது குலற மநரு ் என் று, போைகலனச் சுற் றிக் குஞ் சர ்
பின் வோங் கி,
பயந்து மிரண்டு ஓடிடமவ, கண்டு அங் கு போகர் போர்த்திபன் முன் மன கசன் று,
அயர்ந்து அங் கு இலவ உலரக்க, மகட்டு அங் கு இரணியன் ஆக்கிரமித்து வோள் விடுத்து,
ஏடு எண் 9

அடங் கோத மகோபமுடன் கிட்ட கநருங் கி அதட்டிமய கநே்ட்டூரன் 72,
துடங் கோத வோர்த்லத என் ன, மகசவன் என் பவனோர் மதோணோட்டோை் 73 ககோை் வன் என் றோன் ,
மபர் உருவ ் அவன் , உள் உருவ ் அவன் , சீவமகோடியுள் ள கபண்ணு வன் ஆணு வன் ,
மநரு ் பை் உயிர்க்கு உள் மள, எந் த நோளு ் நீ ங் கோ மை நிலறந்மதோன் ,
அரிலயப் பலகத்தவர்கள் யோவரோனோலு ் அழியோ மை பிலழயோர்,
வழி அறிந்தோை் நீ பிலழப் போய் , அறியோமத மபோனோை் ோண்டிடுவோய் , கசோன் மனன் நோன்
ெொகர்க்கு = யொவனெ் ெொகனுக்கு
குஞ் ேரம் = ெட்டத்து யொவன
69
இடரி = யொவனயின் கொலொல் இடரி
70
அம் புவி = பூமி
71
மும் மதம் மேர்ந்து ஊட்டி = யொவனக்கு மூன் று விதமொன மதங் கள் பிடிக்குமொறு
72
கநே்ட்டூரன் = நிஷ்டூரன் , பகொடுவமக்கொரன் ,
73
மதொணொட்டொல் = மதொன் றொவிட்டொல்
67
68

பக்கம் 43

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

என் று கசோை் ை, வோள் ஓங் கி, ஏண்டோ பயமை, அவன் இருக்கு ் இட ் கசோை் எனமவ,
நின் று, சிங் கப் பை் க் கடித்து, கநருங் கியவன் மகட்க, நீ தி கசோை் வோன் தந்லதயர்க்கு,
ஆணவ ் நீ மபசோமத, ஆதி கோ மூை ் அங் கு ் எங் கு ் இங் கு ் அவர்
தூணிலு ் இங் மக இருப் போர், இந்தச் சிறிய துரு ் பிலு ் வந்மத உதிப் போர்,
வணங் குவர்கள் கோண்பதை் ைோை் , துதியோத மூடர்கள் வோய் ப் போகக் கோணரிது
ணங் க ழு ் பூந்துழமவோன் நின் ை கசோரூபன் ோதவமன கதய் வ ் என் றோன் .
ஏடு எண் 10

இந்தக் கருங் கை் தூணிை் இருப் போமனோ, என் று ஏகி அவறந் தோன் சின ோய் ,
அந்தக் கை் த்தூண் கவடிக்க, நரசி ்
் மபோை அதிலிருந்து வஞ் சக ோய்
கண்டவர்கள் க ய் நடுங் க இரணிகோசூரலனக் கோை் வோரிக் கீழ் ப் மபோட்டு74
ண்டிய மகோபத்துடமன, ோலை மநரத்திை் வோசற் படியிருந்து
லக நகத்தினோை் அவலன இரண்டோய் க் கிழிக்க, கோைன் ஊர்க்கு ஏகிய பின் ,
க ய் கழித்துப் போைகனு ் சடைத்லத அடக்கி, மவண்டு ் சடங் கு அறுத்து,

74

கீழ் ெ் மெொட்டு = கீமழ மெொட்டு,
பக்கம் 44

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 44/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

ேரசிம் மர் இரணிகாசூரரன வதம் சசய் தல்
அழகர்மகொயில் மண்டெம் தூண் சிற் ெம்

பக்கம் 45

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 45/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 46/248)

மகோபோைன் கசோற் படிமய சக்கரமு ் , கசோந் தக் குழந் லத என வந்து உதித்து,
ோ போவிலய வலதத்துத் தோயோர்க்கு நை் ை வோக்கு உலரத்து, ோயம் அதோய் ,
மதவோதி மதவர் க ய் க்க லவகுண்ட ் மசர்ந்து கசந்திரு ோை் லக அ ர்ந்தோர்,
நோவோை் த் துதிப் பவர்க்கு ் , எ ் கபரு ோன் தன் லன நோடுகின் ற கதோண்டர்கட்கு ் ,
கருலணத் திருவுருமவ முரோரி75 முகுந்தோ கோயோ ் பு ம னியமன,
தருண ் தருண ் இது தற் பர கசோரூபோ76 உன் தொள் பணிந்மதன் நோன் அடிமயன் .
இரணிய ச ் ோர ் முற் றிற் று உ
ஏடு எண் 11

இராவை சை் காரை்

திமரதோ யுகந்தனிமை மகோசைோமதவிச் கசை் வன் என வந்து உதித்து,
நரர்77 மபோை் உருவோகி உயிர்த் துலணயோய் வந்த ைட்சு ணலரத்தோன் கூட்டி ,
சுண்டு விரைோை் க் கூன் நிமிர்த்துக்78, மகோசிக79 கோமுனிவன் கசோற் படிமய தோடலகலய
கவன் று, கை் லைப் கபண்ணோக்கி80, ஆதிகரகுரோ ன் மிதலை கசன் று விை் ஒடித்து
திருலவ81 ணமுடித்துத் தசரதலனக் கூடத் மதரிை் லவத்துச் மசலனகயோடு
முரொரி = முரொ + அரி, எதிரிவய அழித்தவன் , கண்ணன் முரொ என் னும் அரக்கவன பகொன் றதொல் முரொரி என் னும்
பெயவரெ் பெற் றொர்.
76
பேொரூெொ = அழகிய உருவத்வத உவடயவமன,
77
நரர் = மனிதர்
78
கூனியின் முதுவகே் சுண்டுவிரலொல் பதொட்டு கூவன நிமிர்த்தி,
79
மகொசிக = பகௌசிக
80
கல் லொய் க் கிடந்த அகலிவகயின் ேொெம் நீ க்கி அகலிவகவய மீண்டும் பெண்ணொக மொற் றி,
81
திருவவ = திருமகவள, சீவதவய
75

பக்கம் 46

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 47/248)

வரு ் வழியிை் முன் பழிக்கோய் ப் பரசுரோ ன் வந்து வோதோடி, மதோற் று ஓட,

சய் மயோத்தி82 யோகமவதோன் மதர் கரி83 ோச்84சூழச் சதிரங் கச் மசலன85கயோடு
அய் மயோத்தி தன் னிை் வந்து குடமுடி சூட்டி அரசோள மவணு ் என் று
லவயகத்மதோர் மபோற் றி நிற் க, மயோகீஸ்பரரோ ் 86 வதிே்ட்டர்87 ம ைோய் இருக்க
கசய் ய ககோடு ் கூனியினோை் க், லகமகசி அங் மக திசரதலனத்தோன் 88 கலைத்து
பண்டு கபற் று கரண்டு89 வர ் , ரோ ன் கோடு ஆளப் , பரதன் நோடோள கவன் று,
கண்டிலனயோய் 90 ஆள் அனுப் பிச் சுவோமிக்கு இலவ உலரக்கக் கருத்திை் அதிபூரண ோய் 91,
ஏடு எண் 12

இரோட்சதலர மவட்லட கசய் ய நோள் வந்தது என் று இைட்சு ணர்க்கு உண்ல கசோை் லி,
ஆச்சி என் னு ் சீலதயலரக் கூடமவ கூட்டி ஆரணிய ் 92 கசன் றிடமவ,
தோயோர் யங் கத், தகப் பன் உயிர் டிய, ஓயோக் கவலை உற் றுப் பட்டணத்துள் மளோர்கள் ஓடிவர, கோடுகசன் று,
ரவுரிகள் தோன் தரித்தோர், குகலன யடுத்து ோறோச் சிமனக ் உற் று,
ேய் மயொத்தி = பெய் மயொத்தி, பெய் அமயொத்தி, அமயொத்திக்கு பவற் றி
கரி = யொவன, யொவனெ் ெவட
84
மொ = குதிவர, குதிவரெ் ெவட
85
ேதிரங் கே் மேவன= மதர்ெ்ெவட யொவனெ் ெவட குதிவரெ் ெவட கொலொட்ெவட முதலொன நொன் குவவகெ் ெவடகள்
86
மயொகீஸ்ெரரொம் = மயொகீஸ்ெரர் ஆகிய
87
மயொகி வசிஸ்ட முனிவர்
88
திேரதன் = திவே ரதன் , தேரதன்
89
பரண்டு = இரண்டு
90
கண்டிவனயொய் = கண்டு இவணயொய்
91
அதிபூரணமொய் = மிகுந்த நிவறவொய் ,
92
ஆரணியம் = அடர்ந்த கொடு
82
83

பக்கம் 47
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
வர ் உதவு ் சந்திரகிரி சித்திர கூடத்திை் ப் , பரதனுக்கு கசய் தி கசோை் லி,
கு ் பமுனிலயப் 93 பணிந்து, மகோசலை கு ோரன் மகோதண்டமு ் 94 வோங் கி,

அ ் பு கபற் று, எ ் கபரு ோன் பஞ் சவடித் தீர்த்த ் அ ர்ந்து, பர்னசோலை கட்டி ,
இலளமயோலனக் கோவை் லவத்து ஆதிகரகுரோ ன் இருக்குந் தருவோயிை் ,
பழிகோரி சூர்ப்பநலக இைங் லக நகலரப் போழோக்கிமய அழிய,
தன் னுருலவ ோற் றியவள் மதவர ் லப மபோமை சோமியிடந் தன் னிை் வந்து,
கன் னி கோல யை் ககோண்டு, கண்ணோை் ருட்டிக் கலியோணஞ் கசய் யு ் என் றோள் .
இரோகவனு ் க ய் கிழ் வோய் அருளக் கண் உகந் து இரோட்சசியோ ் என் று அறிந் து,
ஏடு எண் 13

மதோலகயமர கசோை் மவன் மகள் , எந்தன் லனவி துடியோன மகோபியவள் ,
த ் பியற் குத் தோரமிை் லை அங் கு கசை் என் றுதோன் எழுதினோர் முதுகிை் 95
வ ் பியவள் 96 வோரதினோை் 97 ஆக்கிலனகள் கசய் து வனத்திை் த் துரத்து எனமவ,
தோவி அவள் ஓடிவந் து முதுகின் எழுத்லதத் தோன் கோட்டிச் மசரு ் 98 என் றோள் .
ம வி அவலளப் பிடித்து மூக்கு முலை கோலத கவற் றி வோளோை் அறுத்து,
மபோடி கவளிமயறி என் று இலளயகபரு ோள் 99 பிடரி100 பிடித்மத விரட்ட ,
கும் ெமுனிவய = அகத்திய முனிவவர
மகொதண்டம் = வில்
95
எழுதினொர் முதுகில் = எழுத்து ஆவண வழங் கினொர்
96
வம் பியவள் = வம் பு நிவறந்தவள்
97
வொரதினொல் = வருவதனொல்
98
மேரும் = உடலுறவு பகொள் ளும்
99
இவளயபெருமொள் = இலட்சுமணன்
100
பிடரி = கழுத்தின் பின் ெகுதி
93
94
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(பக்கம் - 48/248)
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(பக்கம் - 49/248)

வோடி அவள் கூச்சலிட்டுக் கரனிட ் 101 மபோய் ச் கசோை் ை, வந்தோன் பலட கயடுத்து,
எட்டு இலட்ச ் மசலனலயயுங் மகோதண்டரோ ன் எதிர்த்து நின் று தூளோக்கி,
திட்ட ் அறியோத கரன் கரதூேணனு ் திரிசிரோலவ வலதக்க,
கண்டோள் , இைங் லக கசன் றோள் , அண்ணன் ககோலுச் சலப முன் கதறினோள் சோமவன் என் று
விண்டோள் , விபர ் எை் ைோ ் இரொவணனுங் மகட்டு க லிந் தோன் , கபண் ம ோக தோை்
ோரீசலன அவழத்து ோனோகமவ அனுப் ப, நோரியரு ் 102 மவணுக ன இரோ ர் அங் மக பின் கதோடர்ந்து,
ஏடு எண் 14

சூது கசய் ய வந்தகதன் று விை் லிை் அ ் லப பூட்டித் கதோடுக்கமவ, பட்டு உறுவி,
சீலதக்கு அபய ் என் மற அைறிமய ோனு ் கசத்தவுடன் , கைட்சு ணரு ்
ங் லக கசோன் ன சூது அதனோை் க் மகோட்லடக் கிழித்து னக் கவலையோய் நடக்க,
கபோங் கமுள் ள இரோவணனு ் ஒழிக்களவோய் 103 அங் கு புண்ணிய சன் யோசிலயப் மபோை் ,
ஆச்சிர த்தின் முன் பு வரக், மகோட்டு104 வலரயு ் அக்கினியோய் ச் சூழ் ந்து சுட,
வோய் ச் ச ் பிரதோயமுடன் உள் மள கநருங் க ோட்டோ ை் ப் பிச்லச என் றோன் .

கரன் , கரதூஷணன் , திரிசிரொ = கரன் , கரதூஷணன் , திரிசிரொ ஆகிய மூவவரயும் அவர்களுடன் வந்த எட்டு
இலட்ேம் ெவடகவளயும் மூன் று கடிவகயில் ரொமன் மொய் த்தொன் .
102
நொரியரும் = பெண்ணும் , சீவதயும்
103
ஒழிக்களவொய் = ஒழிந் து களவு பேய் தல்
104
மகொட்டு = இலட்சுமணன் கிழித்த மகொடு
101

பக்கம் 49

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 50/248)

வஞ் ச ற் ற சோனகியோள் கனிலய எடுத்து வோசை் ப் படி தன் னிை் வர,
அஞ் சோ ை் அட்சணம 105 நிைத்மதோடு மபர்த்து அன் லனயலரத் மதரிை் லவத்து,
ஏகின் றோன் மவகமுடன் சடோய் பரசன் 106 கண்டு, எதிர்த்து, அவன் ம ை் ச் சண்லட கசய் து,
சோகின் ற கோை தோை் உயிர் நிலைலயச் கசோை் ைத் தரித்மத107 இைங் லக கசன் றோன் .
த ் பியுடன் ரோ ரு ோய் ப் பர்னகசோலை கசன் று, லதயை் தலனக்108 கோணோ ை் ,
கவ ் பி கநடுங் கோன ் எங் கு ் இருமபரு ் ஓடி, கவந்து ன ் லநந் து உருகி,
ஏடு எண் 15

விபரம் சடோய் பு உலரக்க, லவகுண்ட ் உய் ந் து மவகமுடமன மதடி,
அபரகோர ் 109 கசய கவுந் தன் விரோதன் 110 உயிலர ஆரணியத்மத111 வலதத்து,
சவுரிலயக்112 கண்டு, அங் கிருந்து அனு ோர் உறவு தோன் பிடித்து, உண்ல கசோை் லி,
பவமிை் ைோச் சுக்கிரிபன் 113 எழுபது கவள் ள ் பலடக் குரங் லக ஆளொக்கி,
அட்ேணமம = அந்தபநொடிமய
ேடொய் ெரேன் = ேடொயுஅரேன் , ெட்சிரொேன்
107
தரித்மத = பவட்டிமய
108
வதயல் = சீதொமதவி
109
அெகொரம் = அெகொரியம் , தீய பேயல்
110
விரொதன் = விரொடன் , (Virādha) வொல் மீகி இரொமொயண இதிகொேம் கூறும் தண்டகொரண்யத்தில் வொழ் ந்த அரக்கர்
ஆவொர். இவன் தீவம பேய் ய வந்த கொரணத்தினொல் , இரொம-இலக்குமணர்கள் விரொதனின் இரண்டு வககவள
பவட்டி , பெரிய குழி பவட்டி உயிருடன் புவதத்தனர்.
111
ஆரணியத்மத = கொட்டிமல
112
ேவுரி = பேௌரி = யமுவனயொறு, குகன்
113
சுக்கிரிென் = சுக்ரவ
ீ ன் , வொனரர் தவலவனொன வொலியின் தம் பி,
105
106
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(பக்கம் - 51/248)

துந்துபி114 தன் கசோந் த எலு ் பு லைலயத் தன் கோைோை் த் தூளோகமவ கிளப் பி115,
பந்லதயத்துக்கோய் 116 முலளத்த ரோ ரங் கள் ஏழு ் பட்டுறுவ117 அ ் பு கதோட்டு,

வோலி118 உயிர் வலதத்துக், கிஸ் கிந்தோ லையிை் வந்திருந்து தூது அனுப் ப,
மயைமவ119 மூன் று திக்கு ் போர்த்து வரு ் படியோய் இலறமயோன் க ோழிந்திடமவ,
ஆைகோை விட ் மபோை் ச் மசலனகலளக் கூட்டி , அங் கங் மக தூது கசன் று,
நோலு120 கவள் ளம் 121 மசலனயுடன் சோ ் பன் அங் கதன் அனு ன் நடந்தோர்கள் , கதன் திலசயிை்
அலனவலரயு ் அங் கு நிறுத்தி, மயந்திரத்திை் 122 ஏறி அனு ் ோன் போய் ந்தோன் விசு ் பிை் ,
நிலனவிை் ரோ ோ எனமவ அஞ் சலனகு ோரன் கநடுங் கடலைத் தோண்டி அங் மக,
ஏடு எண் 16

துந்துபி = தந் துபி மயனின் மகன் . மதயொத மதகெலம் உவடயவன் . வொலியுடனொன ேண்வடயில் , துந் துபியின்
கொல் கவளெ் பிடித்து வொலி தூக்கி எறிந்தொன் . இதனொல் துந் துபி மதங் க முனிவரது ஆே்சிரமத்திற் கு அருமக விழுந்து
இறந்தொன் . அவனது உடலில் இருந்த எலும் புக் கூடொனது கல் மெொன் று மொறிெ் ெொவறயொய் க் கிடந்தது.
115
ெல மதயொவனகளொலும் அவேக்க முடியொத இந்த எலும் புமவலவய இலட்சுமணன் கொலொல் எற் றித் தூளொக
வீசினொன் . இவதக் கண்ட சுக்கிரீவன் முதலிய வொனர வீரர்கள் எல் லொரும் அதிேயத்துெ் மெொனர்.
116
ெந்வதயத்துக்கொய் = ெந்தயத்திற் கொக
117
ெட்டுறுவ = அம் பு துவளத்து ஊடுறுவிே் பேல் ல
118
வொலி = வொனரர் தவலவன்
119
மயலமவ = இயலமவ, இயன் றவவர
120
நொலு = நொன் கு
121
பவள் ளம் = மதர், யொவன, குதிவர, கொலொள் என் ற நொன் குவவகெ் ெவடயும் மிகமிக அதிகமொனவுள் ள ெவட.
122
மமயந்திரமவல = மமகந்திர மவல, மமகந்திர கிரி என் ெது திருபநல் மவலி மொவட்ட தில் , மமற் குத் பதொடர்ே்சி
மவலயில் மிக உயர்ந்த மவலயொகும் . இதன் உயரம் 1654 மீட்டர் (5427 அடி) ஆகும் . இந்திய விண்பவளி ஆய் வு
வமயம் (ISRO) ஒன் று இதன் மவலயடிவொரத்தில் பேயல் ெடுகிறது. (இமய மவலே்ேொரலில் உள் ள உயர்ந்த
சிகரங் களில் ஒன் றிற் கும் மமகந்திரகிரி என் ற பெயர் உள் ளது).
114
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வடமகோட்லடயிை் க் குதிக்க, இைங் லக ோகோளி123 வந்து எதிர்க்கமவ, டித்து,
புலட சூழ் அரக்கனுட124 ோளிலக, ககோட்டோர ் 125 புகுந்தோன் இைங் லக எங் கு ் ,
போலவ ண்மடோதரியு ் இரொவணனு ் ஒன் றோய் ப் படுத்து நித்திலர கசய் திருக்க,
மகோவமுடமன அனு ோர் நோ ் இனி இவலனக் ககோை் ைை் ஆகோது எனமவ,
மகோை் இழந்த அந்தகன் 126 மபோை் அமசோக வனத்திை் க் குதித்மதோர் ரத்திருந்து
மசை் 127 விழியோள் சோனகியு ் இரொட்சதப் கபண்களு ் திரிசலடயு ் 128 அங் கிருக்க,

தோய் இவள் தோன் என் று அனு ோர் இருகரமுங் கூப் பிச் சரணஞ் கசய் மத, லறவோய் ,
வோய் ல யுள் ள கோவைலர நித்திலர வந்து மூடி டிந்தவர் மபோைத் தூங் க லவத்து,
மசயன் உந்தன் கதோண்டன் என் று அ ் ன் முன் மதோன் றிச் கசப் பினோன் முன் நடப் லப,
தூய கலணயோளி129 தந்து, அ ் னிடத்திை் ச் சூடோ ணி130 வோங் கி,
மதற் றிமய சோனகிலய, அமசோக வனத்லதச் சீக்கிரத்திமை அழித்து,

இலங் வகயின் கொவல் பதய் வம்
அரக்கனுட = அரக்கனுவடய
125
பகொட்டொரம் = பகொட்டவக
126
அந்தகன் = குருடன் மெொல் , இலக்வகக்கு யமன் மெொல் ,
127
மேல் = பகண்வட மீன்
128
திரிேவட = திரிேவட, முே்ேவடயொள் , இரொவணன் தம் பி வீடணனின் மகளொவொர்.
129
கவணயொளி = முத்திவர மமொதிரம்
130
சூடொமணி = முடியில் அணியும் மணி; மகுடத்தின் முடிமணி
123
124
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(பக்கம் - 52/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 53/248)

கீர்த்தி துைங் க என் று அன் பதினோயிரங் 131 கிங் கிலியலர132 வலதத்து,
ஏடு எண் 17

அச்சயகு ோரகனோடு133 அதிரதக்கோரர்134 அறுபது கவள் ள ் பலடயு ் ,
கச்சியுடன் மபோர் கபோருதி, இரு ் புத் தடியோை் க் கோைன் ஊர்க்கு ஏக லவத்து,
த மவழங் களுடமன வந்மத வலளந்த அதிகோயலன135 டித்து,
சதி கசய் யு ் இந்திரசித்தன் 136 வந்மத வலளயச், ச ் பிரதோய ோய் ப் 137 மபசி,
எதிர் ஆடித் மதோற் று நிற் கக், கட்டுண்டு, இைங் லக இரோவணன் தன் முன் பு கசன் று,
விதிமுலறயோய் ப் புத்தி கசோை் லி, வோலிை் இட்ட தீயோை் மவகமுடன் இைங் லக எங் கு ்

சோ ் பைோய் ச் சுட்கடரித்து, எழுந் து, கடை் தோண்டிச் சோமியிட ் கசய் தி கசோை் லி,
மசோ ் பை் அகற் றி அய் யன் , வோனரத் தலைவன் சுக்கிரிபனுக்கு உலரத்து,
அன் ெதினொயிரங் = அம் ெதினொயிரம் = ஐம் ெதொயிரம்
கிங் கிலியர் = கிங் கிரர், ஏவலொட்கள்
133
அே்ேயகுமொரன் = அட்ேயகுமொரன் இரொவணனின் மகன் . அமேொகவனத்வத அழிந் த அனுமவனக் வகது பேய் து
பகொண்டுவருமொறு இரொவணன் அட்ேயகுமொரவன அனுெ் பினொன் . ஆனொல் அனுமன் தன் வனெ் பிடிக்க வந்த
அட்ேயகுமொரவன அடித்துக் பகொன் றுவிட்டொன் .
134
அதிரதக்கொரர் = மதர்ெ்ெவடயினர்
135
அதிகொயன் = இரொவணனின் ஏழு மகன் களில் ஒருவர். திரிசிரஸ், இந்திரஜித், பிரகஸ்தன் , அதிகொயன் ,
அட்ேயகுமொரன் மற் றும் நரொந்தகன் - மதவொந்தகன் (இரட்வடயர்) ஆவொர்.
136
இந்திரசித்தன் = இரொவணின் மகன்
137
ேம் பிரதொயம் = ேமத்தொக, ேொதுர்யமொக, முவறெ் ெடி,
131
132
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
கவிச்138 மசலனகள் திறத்தோை் லைகலளப் மபற் றுக்139 கடைலடத்து, இலங் லக கசன் று,
பவள லை மீதினிமை ஆதிகரகுரோ ன் போலளய ் 140 அங் மக இறங் கி,
மகோபமுள் ள கு ் பகர்ணன் டியு ் படிக்கிக் ககோடிய கலணதோன் ஏவி,
ோ கபைஞ் 141 மசர் மூைகபை ் ஆயிர கவள் ள ் டிந்து விழ, அ ் பு கதோட்டு
ஏடு எண் 18

தந்திரமுள் ள இந்திரசித்லத இலளயகபரு ோள் ேல் லி சை் லியோய் கநோறுக்க,
பந்தவிழி142 இரொவணலன ரொ போணத்தோை் ப் பச்லச ோை் தோன் வலதத்து,
ந ் பிய விபூேணர்க்கு143 இைங் கோபுரி ரோச்சிய ் ரோசமுடி சூட்டி லவத்து,
கவ ் பியமதோர் சீலததலனச் சிலற மீட்டு ரொ ர் விரிகடலு ் தோன் கடந்து,
கபோற் பக வி ோன144மிலச சுவோமி வருகப் பூதை ் எை் ைோ ் கசழிக்க,
நற் பதஞ் மசர் கபோன் அனு ோன் சிரஞ் சீவி கபற் மறோர் நோைணியு ் 145 சூழ் ந்து வர,

கவிே் மேவனகள் = குரங் குெ் ெவடகள்
மெற் றுக் = மெர்த்துக், பெயர்த்பதடுத்துக்
140
ெொவளயம் = ெவடவீரர்களின் தற் கொலக் குடியிருெ் பு.
141
பெலஞ் = ெலம்
142
ெந்தவிழி = தீெ் ெந்தம் மெொன் ற விழிகவள உவடய இரொவவண,
143
விபூஷணர்க்கு = விபீேணன் , விபீடணன் , இரொவணனின் தம் பி,
144
பெொற் ெக விமொனம் = புஷ்ெகவிமொனம்
145
நொலணியும் = நொன் கு அணிகளும்
138
139
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(பக்கம் - 54/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 55/248)

விர்ப்பன146 விபூேணனு ் முன் னணியிற் கசை் ை, விண்ணவர் பூ ோரி கபய் ய,
கசப் பமுள் ள நற் பரதன் டியோது அனு ோன் கெணத்திை் த்147 தடுத்துவர,
பரத்துவோசர் ஆச்சிர த்திை் தங் கியிருந் து, பண்போய் விருந் து ் உண்டு,
திறத்துடமன தோன் எழுந்து, இரொம சுவர ் கண்டு, மசதுவினிை் நீ ரோடி,
தீர்த்த விமேச ் எை் ைோ ் மகோதண்ட ரோ ன் கசப் பிமய சீலதயர்க்கு,
போர்த்து ன ் கிழ் ந்து சீதோ சம தரோய் ப் பரந்தோ ன் தோன் நடக்க,
ஏடு எண் 19

ஏகோந் த ோகமவ தோன் சிரஞ் சீவி கபற் மறோர் ஏழுமபரு ் 148 பணிய,
வோகோய் க் குகனிட ் மபோய் வோ கவன் று கூட்டி வந்தோர் அமயோத்தி தன் னிை்
பரதகனோடு சத்துருக்கன் ரொமர் இலளயோன் பதத்திமைதோன் வீழ் ந்து
சரணக னமவ பணியக் குலடகள் சுருட்டி ச ோரங் கள் வீசி நிற் க,
அனு ன் பத ் பிடிக்க ஆயு லற மவதன் அருள் மவதம படிக்க
தன குமபரன் தோதன் இலச்சுமி மதவிலயச் சதோகோைமுந் தோங் க

பிர ன் முடி ககோடுக்க, வதிே்ட்ட முனி149 வோங் கிப் கபரு ோனுக்மக சூட்ட,
வரங் ககோடுத்து எை் மைோர்க்கு ் , கோயோ ் பு வண்ணன் வளந்தோர்150 புவி யோண்டோர். உ
இரோ ோவதோர ் முற் றிற் று உ
விர்ெ்ென = விர்ெ்ெனன்
பெணத்தில் = கணமநரத்தில்
148
சிரஞ் சீவி பெற் ற ஏழுமெர் = ஏழு சிரஞ் சீவிகள் ,
“அஸ்வத்தொமொ ெலிர் வ் யொமஸொ ஹநுமொன் ே விபீஷண: க்ருெ ெரசுரொமஸ்ே ேெ் வத மத சிரஞ் சீவன:” -ெத்ம புரொணம்
அஸ்வத்தொமன் , ெலி, வியொஸர், ஹநுமொன் , விபீஷணன் , க்ருெர், ெரசுரொமர் ஆகிய எழுவரும் சிரஞ் சீவிகள் .
149
வதிஷ்ட்டமுனி = வசிஷ்ட்டமுனி
150
வளர்ந்தொர் = வளவம பெொறுந்தினொர்
146
147
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(பக்கம் - 56/248)

ஏடு எண் 20

வாைனாவதாரை்

வோ ன கசோரூப தோய் ோமவலிரோசன் 151 ோளிலகக்கு முன் பு கசன் று
மந முடன் மூன் றடி ண் நின் ை152 கசோரூபன் நீ தர்
் தோன் வோங் கி153
154
ஆகோய ் ஓர் அடியு ் , பஞ் சவர்சகோயன் அவனி எங் கும் ஓரடியும் ,
வோகோக155 ஓர் அடிக்கு ோமவலி ரோசனுட வண்ணமுடி மீதிை் லவத்து
என் று ் நீ டூழி யதோய் ப் பூமியுள் ள ட்டு ் இருக்க வர ் ககோடுத்து
ண்ணிை் அமுக்கி நின் ற மவதமவதோந்தன் ோயன் வர மவலளயிது156

மைாகினி உருவை் எடுத்தல்

மொமவலி ரொேன் = மிகெ் ெரந்த ெரெ் ெளவு உவடய நொட்டின் அரேன் , மகொெலி ரொேன் , மொெலி
நின் மல = நிர்மல = மலமற் றதொயிருெ் ெது சுத்தமொயிருெ் ெது என் ெது பெொருள் , சுவொமிக்கு ெவடத்த பெொருள்
அவனத்திற் கும் "நிர்மொல் யம் ' என் று பெயர்
153
தர்மம் = மூன் றடி மண்வணத் தர்மமொகெ் பெற் று
154
அவனி = பூமி
155
வொகொக = வொகு ஆக, இலகுவொக, எளிதொக,
156
மவவளயிது = மநரமிது, பெொழுது இது,
151
152
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(பக்கம் - 57/248)

அற் பவயசு உலடமயோன் ககோடு ் போவியோன பற் ப ோசூரன் 157 என் மபோன் ,
கசப் பமுடன் அக்கினியிை் முதுலவ158 வலளத்துச் சிவன் ம ை் த் தவ ் புரிய,
ஆதிபரன் அங் கு வந்து, உனக்கு என் ன வர ் மவணு ் அதிசூரோ மகள் எனமவ,
சூதுடமனமய, அது கசோை் வோன் , நோன் கதோட்டமபர் எை் ைோஞ் சுருக்கிை் கவந்து நீ றொக159
நோதமன தோ எனமவ, ஆதிசிவனோரு ் நை் ை கதன் று க ய் கிழ் ந்து,
நீ தமுடன் 160 உன் கரத்தோை் த் கதோட்டவர்கள் நீ றோக மநர்ல வர ் தந்மதோ ் என,
ஏடு எண் 21

மசோதிலன161 போர்ப்மபோ ் எனமவ, அரனோர்162 சிரலசத் கதோடுவன் என் மற தோன் வருக,
ஏது, நின் றோை் ம ோச ் வரு ் , என் ன கசய் மவோ ் என் று எடுத்தோர் கபரு ஓட்ட ் ,
ஓடினோர் ஏவழபங் கன் 163, இது ச யக ன் று உர ோய் த் துரத்தை் உற் றோன் ,
கோடுகசடி ம டுபள் ள ் எங் ககங் கு ் ஓடிக் கண்டோர் பூங் கோவனத்லத,
இனிவிமடன் என் று அசுரன் கநருங் கி விரட்ட , எதிர் நின் ற லதவரளி164
தனிை் ஒழிந்தோர், ோய தோய் அந் தச் கசடிலயத் தோன் கிழித்தோன் , மவர் முதை்

ெற் ெமொசூரன் = ெஸ்ெ மொசூரன் , ெத்மொசுரன் , (ெொஸ்ெம் = ேொம் ெல் ). எனது “வகயொல் பதொடெ் ெட்டவர் ேொம் ெல்
(ெஸ்ெம் ) ஆக மவண்டும் ” என் ற வரம் பெற் றவன் , ( இந்த அசுரனின் பெயரொனது பிற நூல் களில் ெத்மொசுரன் என் மற
உள் ளது. ஆனொல் இந்த ஏட்டில் இவன் வொங் கிய வரத்துக்கு ஏற் றொல் மெொல் ‘ெஸ்ெ மொசூரன் ’ என் று எழுதெ்
பெற் றுள் ளது சிறெ் பு).
158
முதுவவ = முதுவக, முதுகு = உடலின் பின் ெகுதி,
159
நீ றொக = ேொம் ெலொக, ெஸ்ெமொக,
160
நீ தமுடன் = நீ தியுடன் ,
161
மேொதிவன = மேொதித்து, மேொதவன பேய் து,
162
அரனொர் = சிவபெருமொன்
163
ஏவழ ெங் கன் = சிவபெருமொன்
164
வதவரளி = அரளிே் பேடி
157
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(பக்கம் - 58/248)

கீறினோன் இரண்டு இரண்டோய் , லவகுந் த ம வுங் மகசவமன நீ அறிந் து
ஆரியப் கபண்மபோை் உருவோய் த ் புரு வீலண அைங் கோர ோய் மீட்டி ,
கருநீ ை ம னியு ோய் க் கண்டவர்கள் எை் ைோங் கோதை் ககோண்டு பின் கதோடர,
ரு ைர் கசவ் வந்தி முை் லை சுபந்தங் கள் சூடி, ருகி நின் ற தந்திரத்லத
அறியோ மை, அசுரன் சிவலன றந் து, அடங் கோத ல யை் ககோண்டு,
ருவி165 அவணமவோ ் எனமவ கோ கவறிககோண்டு வோய் குளறி ஏது கசோை் வோன் .
ஏடு எண் 22

கண்மண ரகதம , கருங் கோவிளங் 166 குயிமை, கயை் க் கண்ணி, பூ யிமை, கோை் பிடிப் மபன் உன் அடில ,
அலணவோய் , இது ச ய ் கோதை் தவிர்த்தோை் அழியோ வரங் ககோடுப் மபன் ,
இலணயோய் இருமபரு ் எந்கதந்த நோளு ் இருப் மபோ ் என் று அண்டிவர,
நிை் லுங் கோண் கசோை் லுகிமறன் , உ ் ல நோன் மதடி கநடுநோள் த் திரிந்து அலைந்மதன் ,
கசோை் லுகிமறன் ஓர் வசன ் , தவசு இருந்து உன் ம ை் த் தூசி ண்ணும நிலறந்து
அசிங் க ோய் த் மதோணுவதோை் ச் சீக்கிரத்திை் ச் கசன் று ஓர் குளத்திமை குளித்து,

165
166

மருவி = மேர்ந்து, ஒத்து
கொவிளம் = கொ இளம் , கொட்டில் வொழும் இளவமயொன குயிமல
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கசங் கள் 167 எை் ைோ ் நீ க்கி வந்தோை் , இருமபருங் கூடிக் கைந்து அலணமவோ ் என் றவுடன் ,
தஞ் ச ் என் மபோலரக் கோக்கு ் ஆதி கோமூை ் சற் குண ோய் ச் கசோன் ன கசோை் லை
வஞ் சக ் என் று எண்ணோ ை் , அறிவிை் ைோ மூடன் வோக்கிய ் அதுமபோை ந ் பி,
மவகமுடமன ஓடிச் சுலன அருவிக் கங் லக விளங் கு குளம் முதைோய
ஏரி கழனி மெொய் ெ் ெொர்க்க, தண்ணீர ் இை் ைோ ை் முகுந்தோ உலர லவத்தோய் ,
நோன் கு திக்குஞ் கசன் று அலுத்து கோை் லக க ய் மசோர்ந்து நோடி வரு ் மெொதினிமல,
தீங் கு கசய் ய மவணுக ன் று ோன் தடத்திை் 168 தண்ணீர ் கசந்திரு ோை் உண்டு கசய் தோய் ,
ஏடு எண் 23

வோடி வந்மதோலனப் போர்த்து, உன் தீட்டுத் பதொவலய, ோன் அடியின் ஈரந்தலன,
நோடிமய கதோட்டு உன் சிரசிை் த் கதோட்டு லவத்துக் ககோண்டு வந்தோை் நோன் மசர்மவன் என் றிடமவ,
வஞ் சக ் ஒன் றிை் ைோ ை் தண்ணீலரத் கதோட்டு மணிச் சிரசிை் த் மதய் த்திடமவ,
பஞ் சிை் இட்ட தீ அது மபோைக் கப் கபன் று பத்திப் 169 பஸ்ப ோனோன் கநோடியிை் ,
ம ோகினி தன் ரூப ் விட்டு, அய் வரளித்170 தூறின் முன் பு நின் று ோயவரு ் 171,
மபோகி எரிந்து விட்டோன் , கவளிமயறு ் என் று உண்ல கசோை் லி ோை் 172 அலழக்க,

கேங் கள் = அழுக்குகள்
மொன் தடத்தில் = மொனின் கொல் குளம் பு ெதிந்து உருவொன ெள் ளத்தில்
169
கெ் பென் று ெத்தி = குெ் பென் று விவரவொகெ் ெற் றி எரிந் து,
170
அய் வரளி = ஐவரளி, அரளிே் பேடி
171
மொயவரும் = மொயங் கள் பேய் யும் திருமொலும்
172
மொல் = திருமொல்
167
168
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அந்தசடமன173 சிவனோர் அய் வரளித்தூலற174 அகன் று கவளிமயறி வந் து,
எந்த வித ் நீ ர்175 எரித்தீர் கதரிவிப் பீர் என் று இனோறறவர்176 மகட்க,
விந் லதயலத நீ ர் அறிந்தோை் ம ோகப் கபருக்கோய் மவண்டோங் கோண் ல த்துனமர,
தந்திரங் கள் நீ ர் அறியீர், மபோகைோ ் வோரு ் தற் பரமன என் று அலழக்க,
எடுத்த ஒரு மவே ் அலத கோண்பிப் போய் என் று யீசன் கவகுண்டு உலரக்க,
எடுத்தோர் ோை் மமொகினி மபோை் ப் , பரம ஸ்வரற் குச் சுக்ை ் 177 அங் மக களர178,
ஏடு எண் 24

முக்கண்ணன் தன் சுக்ை ் தோன் கீமழ விழுந்தோை் மூன் று உைகு ் போழ் எனமவ,
சக்கரத்லதத்தோன் லகமயந்தக் லகயனோர்179 என் றுதோன் உதித்தோர் மவதியன் மபோை் ,
இருவர்களுந்தோன் கிழ் ந்து எ தர் ரோசனிடத்தினிை் ப் மபோய் கபண் மகட்டு,

அந்தேடமன = அந்தபநொடிமய, உடனடியொக,
அய் வரளித் தூவற = அரளிே்பேடியின் மவர்ெ் ெகுதிவய,
175
நீ ர் = நீ விர், நீ ங் கள்
176
றறவர் = அரவர், ெொம் வெ அணிந்தவர்
177
சுக்லம் = விந்து
178
களர = கழற, பிரிய,
179
வகயனொர் = லகயிை் பிறந்தவர் (ஐயனோர்)
173
174
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(பக்கம் - 60/248)
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(பக்கம் - 61/248)

திருவு நிகரோகி180 வளர் கபோற் கலை181 பூரணி182 மதவிகலள ோலையிட்டு,
வருணன் தலன அலழத்து அய் யன் க ோழிப் படி நீ ோரி கபோலிவோய் எனமவ,
கபருகு குள ் ஏரி கண் ோய் லகயனோரப் போ183 நீ மபரணியோய் வீற் றிருந்து,

தரணி உள் ள ோனிடர்கள் எை் ைோ ் வணங் கத் தோழ் வு அகற் றிக் கோத்திடு” என் று
அரனு ் 184 திரு ோலு ் வரம ககோடுத்து அலடந்தோர்கள் தங் கள் பதி,
ஈசனுயிர் கோத்தோய் 185, எங் கு ் நிலறந்த கபோருள் ஏலழகலளயுங் கோத்தோய் ,
வீசு துவோபர யுகத்திை் ப் 186 பஞ் சவலரக் 187 கோக்க மவணு ் என் மற எ ் கபரு ோள்
எடுத்தோய் பை உருவ ் , எங் மகோன் கனோய் எத்தலனமயோ ோ ோய ்
ககோடுத்தோய் கனகவர ் 188 மகோதண்டபோணி உன் லனக் கு ் பிட்ட கதோண்டருக்கு

திருவு நிகரொகி = திருமகளுக்கு, மகொபலட்சுமிக்கு நிகர் ஆகி, மகொபலட்சுமிக்கு ஒெ் ெொகி
பெொற் கவல = புஷ்கவல, புஷ்கலொமதவி,
182
பூரணி = பூரவண, பூரணொமதவி.
183
வகயனொரெ் ெொ = ஐயனொரெ் ெொ
184
அரனும் = சிவனும்
185
ெஸ்ெமொசுரனிடம் இருந்து சிவபெருமொவனக் கொெ் ெொற் றினொய்
186
துவொெர யுகம் = கிருதயுகம் திமரதொயுகம் துவொெரயுகம் கலியுகம் என பமொத்தம் நொன் கு யுகங் கள் . அதில்
மூன் றொவதொன துவொெர யுகத்தில் கிருஷ்ணன் அவதொரம் எடுத்தொர்.
187
ெஞ் ேவர் = ஐவர், ெஞ் ே ெொண்டவர்
188
கனகம் = தங் கம் , பெொன் .
180
181
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(பக்கம் - 62/248)

ஏடு எண் 25

கண்ணன் அவதோர ்

லை கள் 189 சமகோதரமன, ஆதி கோமூை ் , குள190 போண்டி நோட்டோமன,
உைகளந்த ோமை191, விண்ணுைலக ஆளு ் உ ் பர் வணங் கு ் கபோருமள,
அஞ் சை் என் மறோலரக் கோத்மதோன் , அரு லறக்கு ் எட்டோ அச்சுதோனந்த முகிை் ,
கஞ் சனுயிர்192 ககோை் ை வந்த கரிய முகிை் ம னிக் கலதயின் வரைோறு கசோை் மவன் .
கண்டகனோ ் 193 கஞ் சன் என் மபோன் வட துலர நோட்லடக் கதிறரசு194 கசய் யு ் நோள்
வண்டர்கலள195 ஆதரித்து மயோகிஸ்பரலர196 வறுல ப் பட வலதத்தோன் .

மவலமகள் = மவலயத்துவேன் மகள் , ெர்வதவர்த்தினி, ெொர்வதி மதவி.
மகுளம் = கண்மொய் குளம் இவற் றின் அடியில் ெலஆண்டுகொலமொகே் சிறுகே் சிறுகெ் ெடிந் திருக்கும் களிமண்.
குமரிக்மகொட்வடக் கடல் மகொண்ட மெொது, கடலின் அடியிலிருந் து கடற் களிமண் ெொண்டியநொடு முழுவதும்
ெடிந்துள் ளது. இதன் கொரணமொகெ் ெொண்டிய நொட்வட “மகுள ெொண்டிநொடு” என் று ெொடலொசிரியர் குறிெ் பிடுகிறொர்.
கண்ணவனெ் ெொண்டிய நொட்டொன் (ேந்திர வம் ேத்தில் மதொன் றியவன் ) என் று குறிெ் பிடுகிறொர்.
191
உலகளந்த மொமல = மூன் றடி மண் மகட்டு, ஓரடியொல் உலகத்வத அளந் த திருமொமல.
192
கஞ் சன் – கம் சன் என் ற பெயர் இந்த ஓவலே் சுவடியில் சுமொர் 44 இடங் களில் கஞ் ேன் என் மற எழுதெ் பெற் றுள் ளது.
எந்தபவொரு இடத்திலும் கம் ேன் என் று எழுதெ் பெறவில் வல. நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தத்திலும் கஞ் ேன் என் ற
பேொல் மல ெயன் ெடுத்தெ் பெற் றுள் ளது. (இருட்டிற் பிறந் து மெொய் ஏவழ வல் ஆயர் மருட்வடத் தவிர்ெ்பித்து வன்
கஞ் ேன் மொளெ் ..... நொலொயிர திவ் ய பிரெந்தம் ெொடல் எண் 120)
193
கண்டகன் = பகொடிமயொன் , பகொடுங் மகொலன் , ெொதகன் .
194
கதிறரசு = கதிர் அரசு (கதிர் = கதிரவன் , சூரியன் )
195
வண்டர்கவள = வலிவமயொனவர்கவள
196
மயொகிஸ்ெரவர = மயொகிகவள
189
190
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போவத்துக்கு அஞ் சி, அங் மக பூ ோதுமதவி போர ் கபோறுக்கோ ை் ,
ஆபத்து வந்தகதன் று, நிை ங் லக ஓடி அயனித்திடத்திமை197 புை ் ப,
விண்மணோர் குைோ ் கநருங் க மவதோவுஞ் 198 கசன் று விரிகடலின் 199 ஓர ் நின் று,
கண்ணோ, திரு ோர்போ, கரிய முகில் ம னி, கோகுத்தோ கோர்த்தருள் வோய் ,
என் கசய் மவோ ் ோதவமன, நிை ங் லக அஞ் சி ஏங் குகிறோள் போவ தோை் ,
முன் கசய் த தீவிலனமயோ, மூை முரோரி, முகுந் தோ என ஓைமிட200
ஏடு எண் 26

ஓைமிட கத்தியது திருப் போற் கடலிை் உறங் குகின் ற ோயவன் தன்
சோை ் 201 அதனோை் அறிந் து, விண்ணிலட ஓர் வோக்குச் சத்த ் பிறந்திடமவ,
பர ன் அது அறிந் து அண்டர் முனிமவோர்க்கு ் மபலதகயனு ் பூ களுக்கு ்
திரமுடன் ஆகோச ் அதிை் ச் கசோன் னமதோர் வோக்லகச் கசப் புவோன் நற் குண ோய் ,
மதவர்கள் எை் ைோ ் மகிழ் வோய் ப் பூதைத்திற் 202 கசன் று கசனிப் போர்203 இலடக் குை ோய் ,

அயன் = பிரம் மொ
மவதொவும் = மவதங் கவள ஓதும் பிரம் மொவும்
199
விரிகடல் = ெொற் கடல் (வங் கொள விரிகுடொ?)
200
ஓலமிட = ஓலமிட்டு அவழக்க
201
ேொலம் = வித்வத (மொயொெொலம் = மொயவித்வத)
202
பூதலத்திற் = பூமியில்
203
பேனிெ் ெொர் = ெனிெ் ெொர், பிறெ் ெொர்
197
198
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(பக்கம் - 63/248)
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(பக்கம் - 64/248)

தோவி ஆய் ெ் போடி என் று அஞ் சுைட்ச ் 204 வீதிதொன் அல த்து வோழ் ந்திடு நோள் ,

திகுைத்திை் 205 வந்துதித்மதோன் சத்திய ் வழுவோத வசுமதவ ரோசனுக்கு ்
பதிவிரதோ மதவகிக்கு ் லவகுந்தநோதன் போைன் எனமவ பிறந் து
கஞ் சலனக் ககோன் று உங் கள் கவலைதலனத் தீர்ப்போர், கோயோ ் பு, ம க வண்ணர்,
அஞ் சோ ை் நீ ங் கள் எை் ைோ ் வத்தோத206 கசை் வ தோய் அவனிதனிை் ஏகு ் என் று,
நிை ங் லகபோர ் அது இன் னு ் சிைநோளிை் நீ ங் குக ன விண் அகன் றோர்,
வலில கபற் ற அண்டர்207 எை் ைோ ் ர ் லபகமளோமட வந்து அல ந்தோர் போடி208 நகர்.
ஏடு எண் 27

நீ தி கநறி ோறோ ை் ஆய் ப் போடி நன் னகர ் மநர்த்தி கபறமவ விளங் க
வோது புரி கஞ் சனுடன் கூடப் பிறந்த ோ யிைோள் மதவகிக்கு ்
சூது ஒன் று அரியோதோன் வசுமதவ ரோசனுக்கு ் சுபமசோபன ் 209 முடித்தோர்.

அஞ் சுலட்ேம் = ஐந் து லட்ேம் (ஏடு எண் 45 ெொர்க்க)
மதிகுலத்தில் = (மதி = ேந்திரன் ) ேந்திரகுலத்தில் , (ெொண்டியர் ேந்திரகுலத்தவர், மேொழர் சூரியகுலத்தவர், மேரர்
அஃனி குலத்தவர்), ஏடு எண் 25இல் “மகுள ெொண்டி நொட்டொமன” என் ற ெொடல் வரிகளிலும் கண்ணன்
“ெொண்டியநொட்டொன் ” என் ற குறிெ் பு உள் ளது.
206
வத்தொத = வற் றொத, குவறயொத
207
அண்டர் = வொமனொர், மதவர்,
208
ெொடி = ஆயர்ெொடி
209
சுெமேொெனம் = கல் யொணம் ,
204
205
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(பக்கம் - 65/248)

மவதமுலறப் படிமய ச ் பிர
ோக210 விபோக ் 211 அது முடித்து
போர் ஏற் றிடமவ பதிமூன் றோ ் நோளிை் பட்டணப் பிரமவச ் என் று,
மதர் ஏற் றிக் கஞ் சன் என் மபோன் வட துலர212 வீதிவை ் மதர் ஏறு ் மவலளயிமை,

“ககோடியிலடப் கபண் மதவகியோள் எட்டோ ் கர்ெத்தொல் க் பகொலைகோரக் கஞ் சனுக்கு
டிவு213 வரு ் ” என் மற தோன் ஆகோசவோணி214 வோக்கு உலரக்கக் மகட்டு அவனு ் ,
கண்கள் இண்டு ் தீய் ப் பறக்கப் பை் லைக் கடித்துக் லக வோளுலற விடுத்து
வன் கண்ல யோகவும 215 கிட்ட கநருங் கி, ோபோவி கஞ் சன் என் மபோன்
தங் லக தன் லன கவட்டகவன் று வீரவோள் ஓங் கித்தோன் திரு ் பு ் மவலளயிமை,
ங் லக ணவோளன் மிகுந்த புகழுலடமயோன் வசுமதவரோசன் அப் மபோ,
ஏண் எண் 28

ேம் பிரமமொக = மிகவும் சிறெ் ெொக, ெம் ெமொக, அவனவருக்கும் பதரியும் வவகயில் ஆடம் ெரமொக,
விெொகம் = விவொகம் , திருமணம்
212
வடமதுவர = மதுரொ அல் லது வடமதுவர நகரமொனது உத்தரெ் பிரமதே மொநிலத்தில் ஆக்ரொவிற் கு வடக்மக 50 கிமீ
பதொவலவில் உள் ளது. மதுரொவிலிருந்து 11 கிமீ பதொவலவில் பிருந் தொவனமும் 22 கிமீ பதொவலவில் மகொவர்தனமும்
அவமந் துள் ளன.
213
மடிவு = மடிதல் , இறெ் பு
214
ஆகொேவொணி = ஆகொயத்திலிருந்து ஒலிக்கும் பேொல் , அேரீரி
215
வன் கண்வம = வன் பகொடுவம
210
211
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(பக்கம் - 66/248)

பதறி எழுந் து, அங் மக ல த்துனன் லகபிடித்து, போவ ் இதுவோகு ் என் று
இலத அறியொ மவந்மத முன் னிட்ட விதியன் றி இலடயிை் நடப் பதுண்மடோ,
கபோை் ைோக் ககோலைகள் புரிகின் ற போவியரு ் ககோை் ைோர்கள் கபண்லணக் ககோடு ் பழி உண்டோ ் எனமவ,
இலச216 ஒழிவதன் றி, இரவி தி217 உள் ள அளவு ் , வலச218 ஒழிய ோட்டோமத ன் னோ எனத் தடுத்தோன் ,
ஒன் கறோடியோள் கபற் ற க்கள் எத்திலன ஆனோலு ் உன் னிடத்திை் நோன் தோமரன் ,
ககோன் று219 சரிப் பிடித்துப் போவக ை் ைோ ் வோரிக் மகோட்லட கட்டி வோழு க ன் றோன் .

நன் று என் று ச ் தித்து, நடக்கு ் அதிசயங் கள் நோ ் அறிமவோ ் என் மறதோன் ,
கன் றி220 ன ் மவறோகி அரண் லனயிற் கசன் று கைங் கி அவன் தோனிருக்க,
கணவகரோடு மதவகியு ் அந்தரங் க ் மபசிக் கைவோ ை் 221 ஞோனிகள் மபோை்
குணமுடமன கவவ் மவரோய் ஐந்து வருே ் கூடோ மை இருக்க,
கசந்திரு ோை் தோன் அறிந் து இருமபருலடய சித்த ் தனிை் ப் புகுந்து,
தந்திர ோய் க் கூட லவத்துக் கற் பந் தரித்து ஓர் தலனயலனப் கபற் றோள் ணிமபோை் ,
ஏடு எண் 29

இவே = புகழ்
இரவி மதி = ஞொயிறு திங் கள் , சூரிய ேந்திரர்
218
வவே = வேவு, இகழ் ேசி
் ,
219
பகொன் று = பகொவல பேய் து
220
கன் றி =மனம் புண்ெட்டு, இயலொவம ஆகி, மனம் பவதும் பி, (உடம் பில் அடிெட்ட இடம் கன் றிெ் மெொய் உள் ளது
என் ெர்)
221
கலவொமல் = கலக்கொமல் , கூடொமல் , ஓன் று மேரொமல்
216
217
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
வோக்குத் தவறோதோன் வசுமதவரோசன் வந் து “ல ந்தலனத் தோ” என் றிடமவ
மதக்கிலைநீ ர் மபோை் த் தது ் பித் மதவகிய ் ன் கசை் வன் தலனக் ககோடுக்க
போைகலனக் லகமயந் திக் கஞ் சனிடஞ் கசன் று பதறி நடுங் கி நின் றோன் .
மூை ் அறியோத கஞ் சன் முதை் ப் பிள் லளயோை் ந க்மகோர் ம ோச ் வரோகதனமவ,
மபோ என் று அனுப் பிடமவ, வசுமதவரோசன் புந் தி கிழ் வோய் நடக்க,
போவ ் எண்ணோ நோரதனு ் அரசனிட ் வந்து போைலனக் ககோை் என் று ஏக

அப் படிமய நை் ைகதன் று, வசுமதவரோசனுக்கு ஆள் அனுப் பிக் கூட்டி வந்து
கப் பிலனயோய் 222 ஆண் சிசுலவ உயமர எறிந்து லகவோலள ஏந்தினமன,
குழந் லத இருதுண்டோக முகத் தலரந்து மவந் தன் ககோ ் பு இழந்த ந்திலயப் மபோை்
இழந் லத223 வசுமதவன் வந்து லனயோலளக் கூட்டி எப் மபோது ் மபோலிருந்தோர்,
தோரோர் புகழுலடமயோன் மதவகிலயக் கூட்டிச் சதோகோைமு ் பயின் ற
ஓரோறு க்கலளயு ் பிறக்கப் பிறக்க உரில இை் ைோன் ககோன் று விட்டோன்
ஏடு எண் 30

ஏழோங் கருவினிமை ஆதிமசடன் தங் கி இருப் பது அறிந்மத ோயன்
தோழோத் துற் குணவோன் இரக்க ற் ற கஞ் சன் சதி கசய் வோன் என் று அறிந் து
மநயமுடன் ோலய கயனு ் கோளிகோமதவிலய நிமிேந்தனிை் 224 அலழத்து
ோய ோய் ஓர் கநோடியிை் வட துலர கசன் று வசுமதவன் மதவியுட225
கெ் பிவன = பகொடுத்த வொக்குறுதி, பேய் து பகொண்ட ஒெ் ெந்தம் ,
இழந் வத = இழந்தவத மறுெடியும் எய் தெ் பெற் ற, முன் னிருந்த நிவலவய மீண்டும் அவடந்த,
224
நிமிஷந்தனில் = நிமிடத்தில்
225
மதவியுட = மதவியுவடய, மதவகியுவடய
222
223
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(பக்கம் - 67/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ககற் பத்லதப் கபற் கறடுத்துத் தோங் கிய தோய் க்குக் ககடுதி ஒன் று ் வோரோ ை் ,
கசப் பமுள் ள ஆயர்பதி மரோகிணி226 வயிற் றிை் ச் கசவ் லவயுடமன ஒளித்து

வருவோய் என் மற அனுப் ப, ோயோ கசோரூபி வோய் வு உருக்ககோண்மட பறந்து
திருமசர் வட துலர மதவகி தன் கருலவத் கதரியோ ை் ப் கபற் கறடுத்து,
கதி கபருகு ் போடி227 கசன் று மரோகணியோள் கர்ெ்பக் கருவிை் ஒளித்து வந்து,
ததிக்கு228 உதவு ் ோயனிட ் ோலயயவள் கூறச் சோமி229 அவளுக்கு ஏது கசோை் வோன் ,
எட்டோவதோகவும மதவகிய ் ன் இடத்தினிை் ப் மபோய் யோன் பிறப் மபன் ,
ட்டோருங் கூந்தை் மின் னோள் அமசோலத230 வயிற் றிை் ங் லக என நீ பிறப் போய் ,
ஏடு எண் 31

நடக்கு ் பைவித ோய் ப் ‘மபோ’ என் று அனுப் பி நோரணனோர் தோனிருக்க,
முடக்க முற் ற மதவகியோள் கவறு231 வயிறோய் நிற் க, ம ோச ் வந் து மநரு ் என் று
தோதியரு ் கோவைரு ் கஞ் சனிட ் ஓடிச் சஞ் சை ோய் வோர்த்லதச் கசோை் வோர்
மசத ் வரும ோ அறிமயோ ் , உன் தங் லக கற் ப ் கசகசோை ோய் 232 லகயதோய்

மரொகிணி = வசுமதவரின் முதல் மவனவி
ெொடி = ஆயர்ெொடி
228
ததி= ேந்ததி உண்டு ெண்ணத்தக்க, மரபுெ் பெருக்கஞ் ேொர்ந்த, தங் கவவத்துக்பகொள் ளும் ஆற் றல்
229
ேொமி = திருமொல்
230
அமேொவத = யமேொவத
231
பவறு = பவறுவம, ஒன் றுமில் லொத
232
பேகேொலமொய் = பெகேொலம் = உலகத்திமலமய பெரிய வித்வதயொய்
226
227
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(பக்கம் - 68/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 69/248)

மநத்திருந்த233 கற் ப ் அலத இன் லறக்குக் கோமணோ ் , நீ தமன என் றிடமவ,
சூே்த்திர ் 234 அறியோ மூடன் அன் று முதைோகச் மசோ ் பி, கவகு துக்கமுற் று,

நிற் கு ் கபோழுது ் , கஞ் ச கோரோசன் நிைத்திை் நடக்கு ் கபோழுது ் ,
கபோற் குண்ட235 ோ லனயிை் லனவியர்கமளோடு மபோத236 இருக்கு ் பெொழுது ் ,
உண்ணு ் கபோழுது ் , உறங் கு ் கபோழுது ் ஒன் லற எண்ணு ் கபோழுது ் , தங் லக பிள் லள ககோை் லு ் என் று
இதுமவ நிலனவோக,
ண்ணிை் ோமயோலன என் று ் கவலை கபரிதோகி, ன் னன் றவோததினோை் ,
கண்ணிமை கோண்பகதை் ைோ ் கபோை் ைோத கஞ் சன் கண்ணன் உருவோய் க் கோண்போன் ,
எட்டோவதோகவும வசுமதவன் கநஞ் சிை் எ ் கபரு ோள் வந்தலடந்தோர்
ஏடு எண் 32

நே்ட்ட ் இை் ைோச் மசோலதயிட ் 237 வடபத்திரகோளி நன் ல யுடன் வந்தலடந்தோள் ,
ற் று இலணயிை் ைோத கிருே்ணன் வசுமதவரோசன் னத்திை் வந்து மதோற் றியதோை் ,
சுத்த கச ் கபோன் ம னியு ோயப் போர்த்த மபர்க்ககை் ைோ ் சூரியலனப் மபோை் விளங் கி,
தன் னத்துக்குள் ளோக வசுமதவரோசன் சோர்ந்த கபருஞ் மசோதிதவன,
ன் னன் லனயோளிடத்திை் லவகுந்தமூர்த்திலய லவத்தோன் னத்தோமை,
கலைகள் பதினோறுடமன கசகமசோதியோகக் கைந்து எழுந்த சந்திரலன

மநத்திருந்த = மநற் று இருந்த
சூஷ்த்திரம் = சூத்திரம்
235
பெொற் குண்ட = பெொன் கலே, தங் கத்தினொல் ஆன கலேம் உவடய அரண்மவன
236
மெொத = கலந் து, மேர்ந்து
237
மேொவதயிடம் = யமேொவதயிடம்
233
234
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(பக்கம் - 70/248)

இைகமவ கீழ் த் திலசயிை் , அந்தர ் அதோக ஏந்துகின் றவோரது மபோை்
தோங் கினோள் மதவகியு ் , ஒன் றிரண்டு மூன் று தலழத் திங் கள் பத்தோகி,
ஏங் கி அவள் நித்திலர கசய் ய, ருத்துவப் கபண்கள் எை் மைோருங் கண் துயிை,
ஆவணி ோத ் அ ரபட்சத்து அே்டமியிை் ம வு ் மரோகணியோ ் இடப238 ைக்கணத்திை் ,
மூவுைக ் கபற் றவலன ஆதிகோைத்திை் முன் பு கபரு ோமயோலன மதவகியோள் கபற் றோள் , கசக ் எை் ைோங்
ககோண்டோட,
வோசமுள் ள மகசவோனர் எட்டோவதோக ல ந்தன் எனமவ பிறந் து,
ஏடு எண் 33

போச பந்த ோய் க் கிடக்கக் கோை் விைங் கு பூட்டிப் பயின் று அவர் அங் மக இருக்க,
சங் கு ஒரு லக, கதண்டு239 ஒரு லக, சோரூப மதசிகன் சக்கரோயுத ் ஒரு லக,
அங் கு ஒரு லக மீதினிமை ஆதி கோமூை ் அைர் தோ லர துைங் க,
வோகோன240 கபோன் ோர்பிை் வசுமதவர் ல ந் தற் கு ைர் ங் லக241 கூத்தோட,
போகோ242 ழலைக ோழி, பஞ் சவர் சகோயனுக்குப் 243 பவளவோய் 244 மதன் ஊற,

இடெ = ரிஷெ,
பதண்டு = தண்டு, தண்டம்
240
வொகொன = வொகு ஆன, அழகொன, வேதியொன
241
மலர்மங் வக = தொமவரயொள் , மகொபலட்சுமி
242
ெொகொ = ெொகு, வடிேொறு, ெொகொய் வடிதல்
243
ெஞ் ேவர் ேகொயன் = ெஞ் ேெொண்டவருக்கு ேகொயமொனவன் , கிருஷ்ணன்
244
ெவளவொய் = ெவளம் மெொன் று சிவந்த வொய்
238
239
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வோய் ந்த சிரசு245 அதனிை் லவகுண்டவோசனுக்கு

(பக்கம் - 71/248)

ோ குடந்தோன் துைங் க,

ஏய் ந்த246 ரத்னக் குண்டைங் கள் மதவகியோள் ல ந்தர்க்கு எங் கு ் பளபள என,
கவுஸ்து247 ஆபரண ் கோர் நிற ோம னியர்க்குக் கண்டம் 248 அதிை் தோன் கசோலிக்க,
பவுத்தோ249 கதோழுந் மதோளிை் பச்லச முகிை் ம னியர்க்குப் போங் கு வலையங் கள் மின் ன,
மபோத ணிம கலைச்250 கசகமசோதியோகப் கபோன் னோலட ம ை் துைங் க,
சீதரன் தன் பூ முடிம ை் துழப251 ைர் ோலை திக்கு எங் குந்தோன் ணக்க,
கரும கந் தன் னிை் ஒரு கசங் க ைக்கோடு கனிவோகப் பூத்தது மபோை் ,
ஏடு எண் 34

திரும னிதோன் துைங் க வரத கவங் கமடசன் கசன் மித்தோர்252 பூமியிமை,
மூவுருவு ் 253 தோன் அவனோய் அனந்தபத் நோபன் முத்கதோழிலுந் தோன் நடத்த
சிரசு = தவல
ஏய் ந்த = பெொருந்திய, தகுந்த, ஒத்த
247
கவுஸ்து = கவுத்துவமணி
248
கண்டம் = கழுத்து
249
ெவுத்தொ = பெௌத்தொ, (தத்த² மந்தொ ெதொ⁴னமூலெொ⁴வமதொமயவ அட்ட²கொதீ³ஹி பவுத்தா, இதமர ென
தன் னிஸ்ஸமயன ெொதொ, மதன ெதொ⁴னஸ்மஸவ க³ஹணங் . https://tipitaka.org/taml/cscd/vin01t1.tik1.xml)
250
மணிமமகவல = இவடயில் அணியும் ஆெரணம் .
251
துழெம் = துளசி
252
பேன் மித்தொர் = பிறந் தொர்
253
மூவுருவுந்தொன் = மூன் று உருவங் களும் தொன் , பிரம் மொ விஷ்ணு சிவன் என் ற மூன் று
245
246
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
மதவுருவோய் வீற் றிருக்கு ் கண்ணபுர ோயன் கசன் மித்த254 கோரணத்லத
கண்டோமள மதவகியு ் கண்ணனுலடய கோயோ ் பு ம னிதலன,
சண்டோளன் என் தல யன் 255 விடிந்தவுடன் ந ் ள் 256 தலனயலனக்257 ககோை் வோன் எனமவ
வண்டோறு ் பூங் குழைோள் முட்டிப் புை ் ப, வசுமதவர் வந்தணுகி,

கண்மட அதிசயித்து வசுமதவரோசன் கண்ககோள் ளோக் கோட்சியதோய் ,
அன் று கண்டு க ய் கிழ் ந்து, மகோவிந்தநோதன் அடி ைலரப் மபோற் றி கசய் து
நின் றோர் இருமபரு ் , என் ன கசய் மவோ ் என் று கநஞ் ச ் எை் ைோ ் புண்ணோகி,
ஆக்கி உணரு ் முன் மன ஆதி கோமூை ் அன் லன தந் லதக்கு ஏது உலரப் போர்,
திக்கிை் உள் மளோர் ககோண்டோடு ் கசங் கண் கநடு ோை் கச ் பவள வோய் திறந்து
துதித்த தகப் பனுக்கு துளப ணி ோர்பன் கசோை் லுவோர் இவ் வசன ் ,
ஏடு எண் 35

திக்க என் லன ஈன் ற ோதோபிதோ, நீ ங் கள் னக்கவலை லவயோ ை்
ஆயப் போடி258 நன் னகரிை் நந்தமகோன் மதவி அமசோலத ஒருகபண் பயின் றோள் 259

பேன் மித்த = பென் மித்த, பிறந் த
தவமயன் = ேமகொதரன்
256
நம் மள் = நம் முவடய
257
தவனயன் = மகன்
258
ஆயெ் ெொடி = ஆயர்ெொடி
259
ெயின் றொள் = பெற் றொள்
254
255
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(பக்கம் - 72/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 73/248)

சோய் ப் மபோை் 260 உறங் குகிறோள் , அந்த அமசோலத தன் னிட ் ககோண்டு என் லன லவத்து,
அங் கிருக்கு ் கபண்சிசுலவ சீக்கிரத்திை் தூக்கி அய் யமன இங் கு வந்தோை் ,
தங் கி, அங் மக நோன் வளர்ந்து, கபோை் ைோத கஞ் சலனத் தோன் எதிர்த்துச் சங் கரித்து261,
வந்தலடந்மதோலரக் கோத்து, பூமிமதவி தோங் கு ் ோபோரமு ் தீர்த்து,

தந் லதமய உங் களுக்கு ் ம ைோ ் பதவி சோயூச்சிய ் 262 தோமறோ ் என் றோர்,
மகட்மட வசுமதவன் லககோை் பதறிக் கிட்ட நின் று, வோய் புலதத்து,
மபோட்ட விைங் குடமன ஆயர் வோழ் ப் போடிக்குப் மபோய் வருவது எப் படி நோன் ,
ஆதி நோரோயணமன, எல க் கோக்க வந்த அச்சுதோ, பச்லச வண்ணோ,
நீ தியை் ை263 இவ் வுகத்திை் , நோன் கு கரத்திை் இரண்டு கர ் நீ க்கு ் என் றோர்,
சூது கசய் ய வந்த கண்ணன் ஆயுதமு ் லகயு ் துறுசோ264 ஒழித்து உலரப் போன் ,
ஏடு எண் 36

மசத ் ஒன் று ் வோரோது, இது முதைோய் உந் தன் சிந்லத கைங் கோமத நீ ,
ேொயெ் மெொல் = ேொய் ந் தவள் மெொல் , அயர்ந்து,
ேங் கரித்து= ேம் கொரம் பேய் து, பகொவல பேய் து
262
சோயூச்சிய ் = ேொயுே்சியம் = மநரடியொகமவ இவறவனுடன் ஒன் றொகே் மேரும் நிவல, இவறநிவலவய அவடதல் , (
நொன் கு நிவலகள் , 1. ேொமலொக்யம் = இவறவவனக் கொணுதல் , 2. ேொரூெ் யம் = இவறயருள் பெறுதல் , 3. ேொந்நித்யம் =
இவறவன் அருகில் இருத்தல் , 4. ேொயுெ் யம் = இவறத்தன் வம பெறுதல் )
263
நொன் கு கரங் களுடன் (ெொர்க்க ஏடு எண் 33) மதொன் றுவது இந்த உலகத்தின் நியதியல் ல, எனமவ இரண்டு
கரங் கவள நீ க்குங் கள் என் றொர் வசுமதவர்.
264
துறுேொ = துருதுருெ் ெொக, மவகமொக
260
261
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கோலிை் இட்ட மசர் விைங் கு என் லனத் கதோடவு ் கழன் று விடு ் , வோ எனமவ,
ஆலிலை ம ை் ப் பள் ளி ககோள் மவோன் , வசுமதவரோசனுக்கு அந் தரங் கந்தோன் 265 உலரக்க,
போைன் தலன எடுக்க, வசுமதவர் கோலின் பரு266 விைங் குந்தோன் பதறிக்க,
மகோவி267 நடந்தோன் இருட்டிை் மகோதண்டரோ ன் என் னுங் குழந் லததலனக் லகமயந்தி,
மகோட்லடக் கதவு ் திறக்க கோவைர்கள் எை் ைோ ் ககோடுஞ் சவ ் மபோமை உறங் க,

வோட்டமிை் ைோ மைோக ் எை் ைோஞ் சச்சிதோனந்தன் வழங் கி விட்ட ோயலகயினோை் 268
இருட்டுக் கருகருத்து ஏழுமுகிை் கூடி இலடவிடோ ை் ப் பரப் பி,
ருண்டு கோலூன் றி, அப் மபோ சப் தம க ் 269 மசர்ந்து லழ ோரியோய் ப் கபோழிய,
மசோதி முகக் கண்ணபிரோன் க ைமுக ் மபோன் ற மதோற் ற ் வழி கோட்டிடவு ் ,
ஆதிமேடன் படங் கள் ோயோவுதோரனுக்கு ஆயிரமு ் கவண்குலட மபோை்
மீமத, சிரசு அருகிை் தலையோயிர ் உலடமயோன் விரித்து வர, அப் மபோது
ஏடு எண் 37

ோதவலனக் லகமயந் தி வசுமதவரொசன் வழிமய வரு ் மபோது
போற் கடலை விட்டு இங் கு பசுந்துளப ோர்பன் போர்தனிை் வந்தோகரனமவ
அந்தரங் கம் = இரகசியம்
ெரு = ெருத்த, பெரிய
267
மகொவி = ெணியொள் , ஏவலொள்
268
ோயலகயினோை் = ோயத்தினோை்
269
ேெ் த = ஏழு
265
266
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(பக்கம் - 74/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 75/248)

ஏற் க270 யமுலன நதி ோயவலனக் கோணுவள் மபோை் இருகலரயு ் கபோங் கி வர,
வந்தோன் என வரிந்து கபோங் கு ் யமுலன வழி விைகித்தோன் ககோடுக்க,
சிந்தோகுைந் 271 தீர்ந்து வசுமதவரோசன் கசன் றோர் ஆயப் போடியிமை,
ஆயப் போடி நன் னகர ் கதோலக விரித்துப் போர்க்கிை் அஞ் சு கைட்ச ் கபோன் பதருவோ ் ,

மபோய் ப் போர்க்கு ் மபோது, அங் மக லழக்கோை் இருளு ் புலக மூடிமய இருக்க,
சிந்லத மிகமவ அழன் று272 அமசோலத உலடய வீடு கதரியோ ை் நிற் பளவிை் ,
தந்திலய273 முன் கோத்மதோன் வசுமதவரோசனக்குச் சோற் றுவோர் அந் தரங் க ் ,
ருத ர ் நிற் குதுபோர், அதுதோன் அமசோலத வளவு, நீ கசை் எனமவ
அருளு ் படிக்கு, அங் மக வசுமதவரோசன் அமசோலத லனக்குள் ப் புகுந்தோன் ,
பிறந்த பிள் லள இன் னகதன் று நந்தமகோன் மதவி பிரசவத்தின் மவதலனயோை் ,
ஏடு எண் 38

உறங் கு ் கபோழுது, அங் மக வசுமதவரோசன் ஒருவருக்குந் மதோற் றோ ை் 274
அரக்கர் கருவறுத்மதோன் மகோதண்டரோ லன அலணபோலட275 ம ை் கிடத்தி,
இரக்கமுடமன அழுது, ஆச்சிய ் ல கபற் ற ஏந்திலழலய கதோட்டு எடுத்து,
ஏற் க = வரமவற் க
சிந்தொகுலம் = துன் ெம் , துயரம்
272
அழன் று = வருந்தி
273
தந்தி = யொவன, (தந்திவய முன் கொத்தவன் = ஆதிமூலம் என் ற யொவனவயக் கொத்தவன் )
274
மதொற் றொமல் = பதரியொமல்
275
அவணெொவட = குழந் வத கீமழ விழுந் துவிடொதெடிே் சுற் றிலும் தடுெ் பு (அவண) உள் ள மரத்பதொட்டில்
270
271
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(பக்கம் - 76/248)

நடப் போன் திரு ் பிடுவோன் , கன் முகத்லதப் போர்த்து நோன் என் ன கசய் மவன் என் போன் ,
அடக்க, எ ் கபரு ோன் விடிந்துவிடு ் மபோக ன் று அப் பன் தனக்கு உலரக்க,
பிரிய ன ் வோரோ ை் த், தன் னுயிலரத் தோமன பிள் லள இடத்மத நிறுத்தி,

கநறி கைங் கி, ஓர் நிமிே ் வட துலர கசன் று மநரிலளயோள் தன் னிடத்திை்
கன் னி தலனக் ககோடுக்க, வசுமதவரோசன் கோலிை் விைங் கிருக்க,
அன் ன நலட மின் னோள் 276 நந்தமகோன் மதவி அருஞ் மசோபம 277 கதளிந்து,
ண்ணுண்ட ோமயோன் அலணயோழியிற் கிடக்க, ோது போர்த்மத கிழ் ந்து,
தன் னுலடய கசை் வன் என் று, லவகுந் த வோசன் தலன எடுத்துப் போை் ககோடுத்தோள் ,
மதன் லவத்த ோலையினோன் வசுமதவரோசன் கசன் றிருக்கு ் மபோதினிமை,
ஏடு எண் 39

தோன் லவத்த கபண்
கவு ் கூவோகூவோ என் றுதோ ் அைறி ஓைமிட,
கபோழுது விடிந்தவுடன் கஞ் சனுட தூதர் கபண் கபற் றோள் தங் லக கயன் றோர்,
அழுது நின் ற தங் லகயற் கு இரக்க ் இை் ைோப் போவி ஆளனுப் பிக் கூட்டி வந்து,
எண்ணோ கதை் ைோ ் நிலனந் து, கபண் சிசுலவக் லகயிை் ஏந்திமய மதவகியு ்
கண்ணோமை கோண்பது எப் மபோ, கட்டிக் கரு ் மப, கோரிலகமய என் று அழுதோள் ,
மின் னொள் = மின் னுெவள் , ( திருெ் பூவணம் அருள் மிகு திருெ் பூவணநொதர் மகொயில் அம் வமயின் பெயர் மின் னொள்
ஆகும் )
277
மேொெம் = மூர்ே்வே, அயர்ே்சி, மேொம் ெல்
276

பக்கம் 76

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
அண்ணோ, உனது அருல க் கு ோரனுக்குப் கபண்ணோரமுலதப் கபருக்க

ணமுடிப் போய் ,

ககோை் ைோமத, கபண்போவ ் , என் று புை ் பிக் கு ் பிட்டோள் ககஞ் சி அவள் ,
கபோை் ைோத கோை ் அதோை் 278 மதவகியோள் தன் லனப் புண்படப் மபசிச் சினந்து,
குழந் லதலயக் லகயோை் ப் பறித்துப் , பழி தீர்ந்தது என் று மகோபித்துக் கண் சிவந் து,
அழுந்து இரு கோை் பிடித்து வன் பளிங் குப் போலறதனிை் அடிக்கின் றோன் கபண் சிசுலவ,
அடிக்கு ் கபோழுதினிமை வஞ் சன் புயத்திை் ஆங் கோரத்மதோடு உலதத்து,
துடிெ் புடமன விண்ணில் நின் று வீரே்ேவட குலுங் கே் பேொர்ண மணி நின் றொட,
ஏடு எண் 40

வோனிற் பிலறயது மபோை் இரண்டு கலடவோய் 279 அதனிமை வக்கிர280 தந்தம் 281 மசோதி மின் ன,
மீனிற் 282 கபோலிந்து எழுந் து கச ் பவளக் கோடலனய, வீர சலட பின் னலிட,
ோர்பிை் ணிப் பலதக்க ் , ஆதிபரோசக்திக் கு வோர் கோதிை் க் க ் ை் மின் ன,
ேொர்பு பெருஞ் சூலம் அது, ேங் கரமனொடு ஆடி தடக்கரத்திமல விளங் க,
கோலிற் சிை ் பு ஓலச ரணபத்திரகோளிக்குக் கைகை எனமவ கசோலிக்க,
போலிற் சிறந்த க ோழி கோனகத்திை் வோழுகின் ற லபங் கிளிகலளப் பழிக்க,

அதொல் = ஆதலொல் , ஆவகயொல் , ஆனெடியொல்
கவடவொய் = வொயில் உதடுகள் இரண்டும் மேரும் இடங் கள் .
280
வக்கிர = பின் ெக்கமொகத் திரும் பி, வவளந்த
281
தந்தம் = யொவனத் தந்தம் மெொன் ற மகொவரெ் ெல்
282
மீனிற் = விண்மீன் களிவடமய (நட்ேத்திரங் களுக்கு இவடமய)
278
279

பக்கம் 77

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 77/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

கோளிவடிவோகி, அங் கு எலனப் கபற் றமதவி கஞ் சலனப் போர்த்து ஓதுகிறோள் ,
நீ ள் பளிங் குப் போலறயின் ம ை் ப் புத்தியிை் ைோ மூடோ நீ அடிக்கக் கோரிய ் ஏன் ,
என் லன இந் தப் போலறயின் ம ை் க் கோை் வோரி ஓங் கி எதுக்கோய் நீ அடித்தோய் ,
உன் லன வந்து ககோை் வதற் குப் போைோளி283 ோயன் உன் வளவிமை284 பிறந்து,
ஒரு வழியிற் மபோய் வளர்வோன் , அமடபோவி, கஞ் சோ உன் லன வந் து ககோன் றிடுவோன் ,
வரு பழிலயத் மதடுவது ோபோவி கஞ் சோ ன் னவற் குத் தர்
் இமதோ.

ஏடு எண் 41

அந்தரங் க ோகமவதோன் உன் னுயிலர வோங் க அண்ணை் வளருகிறோர்,
ந்திரகுரு நோரணனோர் எவ் விதமு ் உன் லன ோய் ப் போன் என் மற லறந்தோள் ,
இது புதுல என் று அவனு ் எண்ணோது எண்ணி, ஏங் கி, ன ் புண்ணோகி,
சதி வரு ் என் று எண்ணியவன் , ல த்துனற் குந் தங் லகக்குந் தோழ் விைங் லக கவட்டிவிட்டு,
விதிலய விைக்குதற் கு ஈமரழு உைகிை் மவமற285 ருந்திை் லை என் று,
திம ோச ் வந்தகதன் று அருகிலிருக்கு ் ந்திரி ோருக்கு உலரக்க,

ெொலொளி = ஒருவரின் மறுவடிவம் , தன் மொற் றுவடிவம் , ஓருயிரும் ஈருடலுமொக இயங் கும் ஒருவர்,
வளவு = வளொகம்
285
மவமற = மவமறதும்
283
284

பக்கம் 78

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 78/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

அந்தமுள் ள286 ந்திரி ோர் எை் மைோருங் கூடி ஆமைோசலன முடித்து,
இந்தவிலன தீர்வதற் கு ந ் முலடயசீல 287 இளங் குழந் லத அத்தலனயு ்
ககோன் று288 சரிப் பிடித்தோை் , வட துலர ஆளுங் ககோற் றவோ, தீரு ் என் றோர்,
நன் கறனமவ க ய் கிழ் ந்து அல ச்சர்களுக்கு எை் ைோ ் நை் வரிலச தோன் ஈந் து,
அசுரலரயு ் பூதலரயு ் அங் மக அலழத்து, ஆதரவோய் ச் மசதி கசோை் வோன் ,
திலச முழுது ் நீ ங் கள் கசன் று ரொச்சியத்திை் 289 உள் ள சிசுலவ290 எை் ைோங் ககோை் லு ் என் றோன் .
ஏடு எண் 42

அரசன் க ோழிப் படிமய மவசங் கள் 291 ோறி அவனி292கயங் கு ் எங் கு ் கசன் றிடமவ,
நிலற நிலறயோய் ப் போர்ப்ப அளவிை் ஆயப் போடி மதடி கநே்டூரி293 ஓர் பூத ் ,
ககோங் லகதனிை் 294 நஞ் சு அலடத்து, அடங் கோத பூத ் மகோை யிை் ச் சோயலைப் மபோை்
தங் கக ன க ய் துைங் க, தண்லட சிை ் பு சதங் லக ககோஞ் சமவ நடந்தோள் ,
அந்தம் = முடிவு
நம் முவடயசீவம = நம் முவடய நொடு
288
பகொன் று = பகொவல பேய் து
289
ரொே்சியத்தில் = ரொெ் யத்தில் , மதேத்தில் , நொட்டில்
290
சிசு = ெே்சிளங் குழந் வத
291
மவேங் கள் = மவடங் கள் , மதொற் றம்
292
அவனி = பூமி
293
பநஷ்டூர் = நிஷ்டூரம் = பகொடுவம (பகொடுவமயொன பூதம் ஒன் று)
294
பகொங் வக = மொர்பு
286
287

பக்கம் 79

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 79/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
போைன் பிறந்த கசய் தி நந்தமகோன் மகட்டுப் போப் போர்க்கு295 ஈய் ந்து,
சீைமுடமன தயிர் ம ோர் போை் க் குடங் கள் ககோண்டு கசை் கின் றோன் கஞ் சனிட ் ,

அரசலனக் கண்மட வணங் கி, வட துலர வீதிவழி ஆயர்மகோன் தோன் வருக,
தர் வசுமதவர் கண்டு, நந்தமகோமன, “உ க்குத் தலனயன் 296 உண்மட” கசோை் எனமவ,
ஆ ் உங் கள் புண்ணியத்தோை் ல ந் தன் உண்டு என் று அன் போய் க ோழிந்திடமவ,
தோ த ோய் நிை் ைோமத, போடிக்கிப் மபோ ் 297 என் று தன் ல யுடமன இய ் ப,
நடக்கின் றோன் மவகமுடன் , வசுமதவர் கசோன் ன நடப் பு என் ன கோண்ப ் என் று,
இடுக்க ் அது கசய் ய எண்ணி முன் கசன் ற பூத ் எங் ககங் கு ் ஆரொய் ந்து
ஏடு எண் 43

அன் று ஆழ் கடை் தனிமை மதவர்கள் மபோற் ற அவதரித்த கைட்சுமிமபோை் ,
கசன் றோள் கதருமுழுது ் , அங் மக ஒருவர் சிறுவர்கலளக் கோணோ ை் ,
பூதலனயோள் வஞ் சக ோய் நஞ் சு ஊட்டிக் ககோை் ை கவன் று பூ ோலனத்298 மதடிவர,
மசோலத299 நித்திலர கசய் திருக்க, ோயோ கசோரூபன் கதோட்டிலிமைதோன் தூங் க,
ம ோச ் எண்ணி வந்திடு ் மபய் , அமசோலத யுலடய முன் தைப் பிை் 300ப் மபோயிருந்து,
ெொெ் ெொர் = ெொர்ெ்ெனர், அந்தணர்,
தவனயன் = வமந்தன் , மகன்
297
ெொடிக்கம் மெொம் = ஆயர்ெொடிக்குெ் மெொ
298
பூமொன் = மன் னன் , புருேன் , இலக்குமியின் கணவன்
299
மேொவத = யமேொவத
300
தலெ் பில் = தவலவொேலில்
295
296

பக்கம் 80

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 80/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 81/248)

மகசவலனத்தோன் அலழத்தோள் , தனக்கு வருகின் ற ககடு தி கண்மதோற் றோ ை் ,

ஆறோவமுமத, என் கண்மண, கரு ் மப, அரமச, கபோன் மன, ணிமய,
வோரோய் என் மற அவழக்கத், கதோட்டிலை விட்டு வந்தோன் அவள் எதிமர,
கடு ் போ ் லப ோலை என் று அறியோச் சிசுக்கள் லகயோை் எடுப் பது மபோை் ,
சுடுந் தீலய வோரிப் புத்தியிை் ைோ மூடர் துகிலிை் 301 முடிவது மபோை் ,
வந்த கண்ணன் தன் லன அவள் முன் னோளிை் ச் கசய் த ோதவத்தினோை் எடுத்து,
பந்து ஸ்தனத்லதத்302 திறந்து, விேங் கைந்த போலை பச்லச வண்ணற் மக ககோடுத்தோள் .
ஏடு எண் 44

உைகு உயிர்க்கு எை் ைோ ் அமுர்த ் 303 ஊட்டுகின் ற நோதனுக்கு இைகுவட ் நீ க்கி இருமுலைப் போலூட்டினமள,
கு ் ப முலைலயத் திறந்து கோர்ம க வண்ணனுக்குக் ககோடுத்தோள் டிக304 என் று
கச ் பவள வோலய லவத்து, வஞ் சகத்லத எண்ணி கசந்திரு ோை் போை் குடித்தோர்,
விடப் போை் 305 அமுது ஊட்ட , ோயோவுதோரன் க ள் ள க ள் ளமவ சிரித்து,
தடப் போை் 306 முலை முலகலயக் 307 கோயோ ் பு ம னி தன் வோய் தனிமை லவத்து
துகில் = துணி, ஆவட
ஸ்தனத்வத = தனத்வத, முவலவய
303
அமுர்தம் = அமுதம் , அமிழ் தம் , அமுது
304
மடிக = மடிந்துமெொ, இறந்துமெொ
305
விடெ் ெொல் = விஷெ் ெொல் , நஞ் சு கலந் த ெொல்
306
தட = தடுக்க முடியொத
307
முவக = பமொட்டு
301
302
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 82/248)

குண்டைங் கள் ஆடக் மகோவிந்த மூர்த்தி குறுஞ் சிரிப் புக் ககோண்டிருந்து,

ண்டைங் கள் மின் ன ோயோவுதோரன் வோயினோை் ப் மபய் முலைலய
கஞ் ச ைர்க் கண்ணன் லவத்து நஞ் சமிர்த ் 308 உண்டு கடவோயிை் 309 ஓட விட்டு,
ககோஞ் சுங் கிளி க ோழியோள் பூதலனயோள் ஆவிலயக் குடித்தோர் திருகநடு ோை் ,
பஞ் சபூத ் ஒடுங் கிப் , பதறி, வோய் விட்டு அைறிப் போர லை310 மபோை் டிந்தோள் .
வஞ் சகி பட்மட விழமவ, வோர் ககோங் லக மீதிை் ோயன் தவழ் ந்து ஏறி
கரும கத் துண்டு அது மபோை் ப் பிண லையின் மீமத கனிந்து311 விலளயோடினோமன,
ஏடு எண் 45

அருல யுடன் அமசோலத கண்டு, வயிற் றிை் அலறந் து வந்து312, ஆவலுடமன தூக்கி,
மூப் பு இளல அன் றி இந்த மூவுைக ் தனிமய கோப் பவலனக், “கோக்க” என கதய் வ ் மபோற் றினமள,
ஞ் சள் நீ ரோடி, அவள் திே்ட்டி கழித்து, ோளிலகக்குள் ககோண்டு கசை் ை,
அஞ் சுகைட்ச ் 313 வீதியுள் மளோர் சகைரு ் கூடிவந்து அய் மயோ ஈது என் னகவன் று
மயோசலனக்கு உள் ளோக, அங் மகயுற் ற ர ் அத்தலனயு ் வீசிய மவர் அற் றிட, வீழ் ந்தவள் தன் மபருடலை314
நஞ் ேமிர்தம் = நஞ் சு அமிர்தம்
கடவொயில் = உதடுகள் ஒன் று மேரும் வொய் ெ் ெகுதி
310
“வொர்பெொரும் ெொரமவல மதொற் ற முவலபகொடு .....” - திருெ் புகழ்
311
கனிந் து = களித்து
312
வயிற் றில் அடித்துக் பகொண்டு வந் து
313
அஞ் சுபலட்ேம் = ஐந்து இலட்ேம்
314
மெருடவல = பெரிய உடவல
308
309
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
பூதலன தன் மபருடலைச் கசந்தணலை மூட்டிப் கபோசுக்கை் 315 உற் றோர் கட்லடகளோை் ,

நோதன் வோய் லவத்ததினோை் நோற் கோத ் 316 ட்டு ் நற் களப ் 317 தோன் ணக்க,
கண்டு அந்த ஆயகரை் ைோ ் , நந்தமகோன் நின் தன் 318 கண் ணிமய கதய் வ ் என் றோர்,
ககோண்டை் வண்ணம னியினோன் கஞ் சன் உயிர்க்கு ஓர் கூற் றுவன் மபோமை வளர்ந்தோர்,
தோைோட்டி நஞ் சு ஊட்டிக் ககோை் ை வந்த பூதலனயோள் சோயூச்சியம அலடந் தோள் ,
போலூட்டுவோர் த க்கு எந்கதந்த நோளு ் பர பத ் அரிமதோ,
பூதலன மபோய் ோண்ட கசய் தி கஞ் சனிடத்திை் ப் மபோய் ச் கசோன் னோர் தூதுவர்கள் ,
ஏடு எண்46

வோதி அவன் தோன் , எனமவ ற் கறோர் அவுனலன319 வோயு எனப் மபோய் க் ககோை் லு க ன் றோன் ,
வோது வருது என் று அறிந்து ோதோ டியிை் லைமபோை் க் கனங் ககோடுத்தோன் ,
கோதோர் விழியணங் கு ல ந்தனுலடய கன ் கபோறுக்க ோட்டோ ை் ,
ல ந்தலன முத்தத்திை் லவத்து அமசோலத எழுந்து ோளிலகக்குள் மபோய் வருமுன் ,
அந்தரத்திை் வந்த அவுணன் 320 கண்ணலனத் தூக்கி ஆகோசத்மத அகண்டோன் ,
பெொசுக்கல் = தீயிலிட்டு எரித்துே் ேொம் ெலொக்குதல்
நொற் கொதம் = நொன் கு கொதம் , (கொதம் = 12 கி.மீ., நொன் கு கொதம் = 48 கி.மீ.)
317
களெம் = ேொந்து
318
நின் தன் = உன் தன் = உன் னுவடய
319
அவுனன் = அரக்கன்
320
அவுணன் = அசுரன் , மதவர்களின் ெவகவன் , இரொக்கதன்
315
316
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(பக்கம் - 83/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
வோனவலரக் கோத்த வள் ளை் ஆகோச மீதிை் வை் ைசுரலனப் பிடித்து,

கூனிக்குரை் கநரியக் மகோகவன் று அைறக் மகோவைன் லகயோை் கநறித்தோன் ,
அவன் வீழ் ந்தோன் கோர் லை மபோை் , அந்த லைம ை் அய் யன் விலளயோடலுற் றோன் ,
கவனமுடன் போடிதனிை் எை் மைோருங் கூடிவந் து, கண்ணன் தலனப் போர்த்து,
இதுகவன் ன கோை ் என் று நந்தமகோபோைன் முதை் எை் மைோரு ் க ய் நடுங் கி,
பதியிை் இறந்மத கிடந் த அவுணன் உடலைப் பரு ரத்தோை் சுட்டு விட்டோர்,
மபலட அன் ன ் மபோை் நலடயோள் மரோகணியோள் ஈன் ற ெைரோ ன் தொன் வளர,
ஏடு எண் 47

சூடு ் துழோய் முடிமயோன் லவகுண்டவோசன் மசோலத கனோகவும ,
நந்தமகோன் தன் லனயிை் நரசி ் மூர்த்தி கசோந்த கனோய் வளர்ந்து,
அந்தமுள் ள போடிகயங் கு ் யொர்க்கு ் மதோற் றோ ை் அஞ் சலன321 ல க்கோரலனப் 322 மபோை்
வஞ் சக ோய் த் தோன் ஒழித்து உரியிை் லவத்த கவண்லண கயை் ைோ ் வோரி மிகமவ புசித்து,
கதோஞ் ச போைோலட முதை் ஆயப் போடி மதோறு ் சூே்த்திர ோய் அள் ளி உண்போன் ,
கட்டின கன் லறத் கதரித்துப் பசுவினிட ் விட்டுக் கண் சிமிட்டுவோன் சிைலர,

321
322

அஞ் ேவன = கண் இவம, (அனுமொனின் தொய் , ஒரு பெண்யொவனயின் பெயர்)
வமக்கொரன் = வம தயொரித்து மொந்திரிகம் பேய் மவொன்
பக்கம் 84
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(பக்கம் - 84/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
கற் கமுனி மபரிட்டது323

திட்டி லவது324 மகோவியர்கள் துரத்திவரு ் மபோது கதோட்டிை் க் கிடந்தது அழுவோன் ,
அதுகண்டு ஆச்சியர்கள் அமசோலதயிட ் ஓடி அசந் து வருவோர் சிைமபர்
திவண்ணன் தன் னுடமன கண்ணலனயு ் அன் போய் வளர்த்தோள் அமசோலத ய ்
கற் கமுனி தன் னிட ் மபோய் , வசுமதரோசன் லககட்டி வோய் புலதத்து,
க்கள் வளர்போடி கசன் று மபர்நோ மிட்டு வரமவணு ் சுவோமி என் றோர்.
எழுந்தோர் கோமுனியு ் ரொகவன் வோழ் கின் ற இலடயர் பதிமபோய் ப் புகுந்தோர்.

ோள்

ஏடு எண் 48

குளிர்ந்த வசன ் உள் மளோன் நந்தமகோன் வந் து கு ் பிட்டு க ய் கிழ் வோய் ,
நோதமன, க ய் க் குருமவ என் னுலடய கசை் வர்க்கு நோ
் இட மவணு ் என் றோன் ,
நீ தியுடன் கற் கமுனி மூத்தவன் தன் நோ
் நித்திய பைரோ ன் என் று ் ,
இலளமயோன் மபர் கண்ணன் என் று ் ஆதிகுருவு ் இன் பமுடன் தொன் அலழத்து
கிலள வோசுமதவனிட ் மபர்லவத்மதன் என் று கீதமுனி கசன் றனமன,
கீர்த்தி ககட்ட கஞ் சன் அவன் கண்ணலனக் ககோை் ைக் ககடு எப் மபோ வோய் க்கு ் என் று,

323
324

மெரிட்டது = பெயர் வவத்தது
வவது = திட்டுதல் , வேவு
பக்கம் 85
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(பக்கம் - 85/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 86/248)

சூே்த்திரத்மதர்325 வண்டியதோய் மவமறோர் அவுணலனச் சுருக்கினிமைதோன் அனுப் ப326
அலைப் போற் கடைோனுக்கு அன் போய் அமசோலத அங் மக முலைப் போை் ககோடுத்து, முக ைர்ந்து முத்தமிட்டு,
கபோன் னின் ணிமய, புவியிை் விலளயோட வந்த மின் னின் விளக்மக, விளங் கு ் இள ் பிலறமய,
மசைோட்டுங் கூர் விழியோள் கண்ணன் தலனயு ் சிந்லத கிழ் ந்து இவ் வோறு
தோைோட்டக் கண் துயின் றோன் , கதோட்டிலின் மீமத தோம ோதரப் கபரு ோன் .
வடிவோை் மசோலதய ் ோள் அருமக இருக்க ோத்தோன் சகட்டு327 உருவோய்
ஏடு எண் 49

திடுதிடு என மவக தோய் க் கிட்டி வரக் கண்டு திரு ோை் அலத அறிந் து,
உதறி எழுபவன் மபோை் எட்டி மிதிக்க, உருண்டோன் பருபத ் மபோை் ,
பதறி வந் து ஆயர் நிற் க, அமசோலத புை ் பப் பட்டண ் வோய் விட்டு அைர,
சுட்டு விட்டோன் பட்டவலன என் ன கசய் மவோ ் என் று மசோர்ந்தர் அது குைத்மதோர்
ட்டு அடங் கோக் கண்ணனுக்கு முதுகு திரண்டு, ோத ் ஒருபத்து ஆக,
அள் ளி கவண்லண உண்ட கண்ணன் கதோண்டர் கலி தீர்க்கு ் அரிமகசவ முகுந்தன் .

சூஷ்த்திரத்மதர் = ேகவடத்மதர்
ேகடன் என் ற அசுரவனே் ேகவட என் ற மதர் வடிவில் விவரந் து அனுெ் பினொன்
327
ேகட்டு = ேகவட (ஒருவவகத் மதர்)
325
326
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(பக்கம் - 87/248)

க ள் ள க ள் ளமவ தவழ் ந்து, சிசுக்களுடன் கூடி விலளயோடி ண்லண உண்டோன் ,
ோது ஒருத்தி ஓடி வந்து, அமசோலத உன் பிள் லள ண்லண அள் ளித் திண்ணுது என் றோள் ,
மசதி கசோை் ை, க ய் மசோர்ந்து, நோன் ஏது கசய் மவன் , கதய் வம என் று உருகி,
கவண்லண உண்டோன் என் று கசோை் ை வளரட்டு ் என் று விலளயோட்கடன கிழ் ந்தோள் ,
ண்லண உண்டோன் என் றவுடன் , இறந் துவிடு ் என் று வயற் றிை் அடித்து அைறி,
மவர்த்து அங் கு எழுந் து ஓடிச் கசங் க ைக் கண்ணலன வீதி எங் கு ் மதடியவள் ,
ஏடு எண் 50

மசர்த்துப் பிடித்து அவளு ் , கவண்லண உண்மடோன் வந்த கசயலை அறியோ ை்
ஏண்டோ நீ ண்லண உண்டோய் , உண்பதற் கு அன் ன ் இை் லைமயோ, என் று கசோை் லி
ஆண்டவனோர் தன் வோலய அகங் லகயோை் பற் றி, யமசோலத அரவலணத்து
வோலயத் திற போர்ப்மபோ ் என் று லவகுந்த வோசகலனத் தோயோர் லகயோை் ஓங் க,
மபய் முலைப் போலுண்ட கண்ணன் வோலயத் திறக்கப் மபருைகு328 எை் ைோ ் கதரிய,
அண்ட ் புவன ் முதை் , சந்திர சூரியர்கள் அன் லனயு ் தோனங் கு நிற் க329,

மெருலகு = பெரிய உலகங் கள்
கண்ணன் மண்வணத் தின் றுவிட, “வொவயத் திறந்து கொட்டு” என் றொள் யமேொவத. கண்ணன் அவனுவடய ெவள
வொவயத் திறந்து கொட்டினொன் . கண்ணனின் சின் னஞ் சிறிய வொய் க்குள் அண்ட ேரொேரங் களும் பதரிந்தன.
அஷ்டதிக்குெ் ெொலகர்கள் , சூரியன் , ேந்திரன் , நட்ேத்திரங் கள் , நவக்கிரகங் கள் , தீவுகள் , அஷ்ட நொகங் கள் , மதவர்கள் ,
மூவர்கள் , முனிவர்கள் , சித்தர்கள் , மொடமொளிவககள் , கூட மகொபுரங் கள் உட்ெட உலகிலுள் ள அவனத்தும் பதரிந் தன.
328
329
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(பக்கம் - 88/248)

கண்டோள் நடுங் க முற் றோள் , இது புதுல என் று கண்ணிரண்டு மூடி அவள் ,
சித்தங் கைங் கி அன் லன, நல க் கோக்க வந்த கதய் வ ் இதுவோ ் எனமவ,
லவத்து வளர்த்து வந்தோள் , கோயோ ் பு வண்ணனுக்கு வயதுக ோரு ஒன் றோக,
கரந்தபோை் எை் ைோ ் ஒரு நோள் அமசோலத கனை் அடுப் பின் மீது லவத்து,
சிறந்த வலளப் பூண் ஆடச், கசந்தோ லர மபோன் ற திங் கள் முக ் மவர்லவ சிந்த,
வயிர ணித்மதோடு ஆட, வோை் வலளகள் ஓைமிட, தயிர் கலடந் தோள் அன் லன, தலனயன் முலை உண்டனமன.
ஏடு எண் 51

சோயை் யிை் மபோமை ஆச்சி யமசோலத தயிர்கலடயு ் மவக தோை் ,
மதோயுந் தயிரிை் இருந் து கண்ணனுடய ம னி எங் கு ் துளியோனது கதரித்து,
பிள் லள எனப் போை் குடிக்கு ் மபரழகன் தன் முகத்திை் கவள் லள நிறப் புள் ளியங் மக, கோயோ ் பு ம னியர்க்கு மிகுந்தமதோர்
அைகிடமவ,

வள் ளை் முலைப் போை் அருந்த, விலளயோட, அமசோலத வோகோயத் தயிர் கலடய,
கபோங் கியது போை் , எனமவ நந்தமகோன் மதவி கபோட்கடனமவ தோன் எழுந்து,
ககோங் லகயினிற் போலு ் , கரும க ் மபோன் ற குழலிை் ைர்த் மதனு ் ,

சிந்லத விலரந்து ஓட, அங் கு
பக்கம் 88

ோயோ கசோரூபன் , சிறந்த தயிர்த் தோழிதலன,
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விந் லத கபற எ ் கபரு ோன் ஒற் லற விரைோை் விரசோய் த்330 கதரித்து உலடத்து,
அந்த மிகு தோழிதனிை் , கனுக்கு அஞ் சி அவள் லறத்த கவண்லண எை் ைோ ் ,
முந்தி வலதத்தோன் வோரி வீதி வழிமய முகுந்தன் விலரந் மதோடினமன,
மவத ் கதோடர்ந்து எட்டோத மவதமவதோந்தன் க ய் யன் தலனப் பிடிக்க,
போத ைர்தோன் சிவக்க விடுமவமனோ என் று அந்தப் போலவயு ் பின் மனோடினமள.
ஏடு எண் 52

கை்ைன் உரலில் கட்டுப் படுதல்

விை் லிடோ ம கம் 331 எனக் கோரிருலளப் மபோை விலசந்த கருங் குழைோள் ,
நிை் ைடோ நிை் லு நிை் லு விடுமவமனோ கவன் று கநருங் கி க ய் மவர்த்து நின் றோள் ,
கண்டோன் திரு ் பி எங் மகோன் ந ் ல வளர்த்தோள் கலளத்து வீழ் வோள் எனமவ,
வண்டோர்ந்த ம னியினோன் ஆச்சியுலடய ைர்க் கரத்திற் ச ் சிக்கி நின் றோன் .
நின் ற கலனப் பிடித்து, நீ ள் லன கசன் மறகி, கநருகநரு எனப் பற் கடித்து,
கன் றலனயு ் தோ ் போமை332 கரியமுகிை் ம னியலனக் கட்டினோள் அமசோலத ய ்

ோள்

போசவிலனக் கட்லட எை் ைோ ் பக்தர்க்கு இரங் கிப் போங் கோ அறுத்திடுமவோன் ,
மநசமுடன் தோய் பிணிக்க333 கட்டட்டு ் என் று நின் றோன் ன கிழந் து,

விரேொய் = விவரவொக
விை் லிடோ ம கம் = வொனவில் இல் லொத மமகம் .
332
தொம் ெொமல = கன் றுகவளக் கட்டிெ் மெொடும் தொம் புக் கயிற் றொமல
333
பிணிக்க = பிவணக்க
330
331

பக்கம் 89

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 89/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 90/248)

கட்டுகவன் று ககோண்டு வந்த அமசோலத தன் வீட்டுக் கயிறு எை் ைோ ் பத்தோ ை் 334
எட்டு விரல் நீ ளம் முடியெ் ெத்தொமல் ஏந்தி வழயும் 335 நின் று உருக,
அறிலவ இனிக் கட்டுதற் கு மயோசலன மவறோகி அளப் பரிந்து நிற் குலகயிை் ,
ருத ர ் நிற் குகின் ற336 சோப து விைக்க ோமயோன் கிருலப லவத்து,
ஏடு எண் 53

கன் னி லக கட்டு ் அந் தக் கட்டுக்கு உள் ளோகி நிற் க உன் னி337 கன் தன் இடுப் பிை் பிலணத்து உரமைோடு கட்டி
லவத்தோள் ,
திரிகினோன் மவர் பரிந்து ர ் அைறி வீழ் கச், கசயஞ் மசோ குமபரன் க்கள் 338
கபருஞ் சோபந்தோன் நீ ங் கி அய் யன் அருளோை் ப் பிலழத்மதோ ் என கிழ் ந்து,
உரு ோறிமய வணங் கி அய் யனருள் கபற் ற கை் உரமைோடு இவன் தவழ,
போடியிை் உள் மளோர்கள் வந்து ககோை் லைதனிை் 339 நின் ற பரு ரத்லதக் கோணோ ை் ,
வோடினோர் க ய் தழன் றோர், நந்தமகோன் வந்து லனயோலள லவது உருக்கி340

ெத்தொமல் = மெொதொமல்
ஏந்திவழ = ஏந் து+இவழ; அழகிய ஆெரணம் ; அழகிய ஆெரணங் கவள அணிந்த பெண் ·
336
நிற் குகின் ற = நிற் கின் ற
337
உன் னி = ஊன் றிய கவனத்துடன் , விழிெ் மெொடு, உன் னிெ் ெொக.
338
குமெரன் மக்கள் = பேயம் (பெயம் ), மேொ என் ற இருவரும் குமெரனின் பிள் வளகள் . இவர்கள் பெற் ற ேொெத்தொல்
மருத மரங் களொக மொறி யிருந்தனர். கண்ணனொல் ேொெ விமமொேனம் பெற் றனர். The Mahabharata calls his wife Riddhi
("prosperity") and Nalakubara his son.
339
பகொல் வல = வீட்டின் பின் புறம் , புவழக்கவட, பகொல் வலெ் புறம்
340
உருக்கி = திட்டி அழவவத்து, உருக்குவலத்து
334
335
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(பக்கம் - 91/248)

கலன அவிழ் த்து விட்டுப் , பசுக் கிலடக்கிச் கசை் ை ோயன் விலளயோடினமன,
கசக ் ஏழு ் உண்ட கண்ணன் மூன் று வயதிை் ச் கசகசோைஞ் 341 கசய் யகவன் று,
ஆவிளங் கன் மறோட்டி அய் யன் தன் லனப் மபோகைோற் ற342 ஆயர் சிறு க்களுடன்
கோவனங் கள் 343 ஊடு கசன் று 344, சங் கு சக்கிரோயுதக் கடவுள் அங் மக ம ய் த்து வந்தோர்.
கோரோயிை் 345 ஆயிர ோ ் , கோரிப் பசுக்கள் , கபிலைக்346 கன் று ஆயிர ோ ் ,
ஈரோயிர ் கசவலை, கோர்ம க வண்ணற் கு எண்ணூறு மபோர் கருப் போ ் 347
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கை்ைன் கன்று மைய் த்ததுை் விளாங் கனி எறிந் ததுை்

கவத்தி348 மசர் திண்டியமு ் 349, மவதோலவ ஈன் மறோர்க்கு விை் லைச் சிறு கசருப் பு ் ,
த்திக் கோ த் கதோங் கை் 350, கோை் ச் சதங் லக, தண்லட, ணி ோர்பிை் கபோற் பலதக்க ் ,

பெகெொலம் பேய் ய மவண்டுபமன் று விரும் பி
மெொபலொற் ற = மெொல் ஒத்த
343
கொவனம் = கதிரன் ஒளி நுவழயமுடியொதெடி அடர்ந்த வனம் (கொடு). கொர் ஒத்து ஏய் நிறத்த ஓதி கொவனத்தின்
நீ ழற் மக தருக்கி விவளயொடி - திருெ் புகழ் :482/2., வீட்டில் மெொடெ் ெடும் ெந்தலுக்கும் (பகொட்டவகக்கும் ) கொவனம்
என் று பெயர்.
344
ஊடு பேன் று = ஊமட பேன் று, ஊடுருவிே் பேன் று
345
கொரொயில் = கொரொம் ெசுவில்
346
கபிவல = கபிவலபயொடு குடநொட் மடொரூ ரீத்து…. (ெதிற் றுெ் . 60, ெதி.), ‘கன் வற நொடும் கபிவலயும் ’ ததும் பி கின் று
மவடயிவன உவடக்கும் நீ ரும் ஆயினர் வொதவூரர்... (திருவொதவூரர் புரொணம் )
347
மெொர்க்கருெ் பு = மெொர் புரியும் வல் லவமயுவடய கருெ் பு நிற மொடுகள்
348
பவத்தி = பவற் றி
349
திண்டியம் = கதொயுதம் , திருமொல் வகயில் இருக் கும் ஆயுதம்
350
மத்திக் கொமத் பதொங் கல் = கொல் களுக்கு இவடமய பிறெ் பு உறுெ் வெ மவறக்கும் வவகயிலொன ஓர் ஆெரண்ம்
341
342
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தோயகட்டு ் மகோவணமு ் , மவய் ங் குழை் 351 கக்க ் 352, சவுக்க ் 353 ஒன் று மதோள் ப் மபோட்டு
ஆயர் சிறோ க்களுடன் 354 ோயோ விமனோதன் ஆரணியத்துள் ப் 355 புகுந்து,
நோலு திக்கு ் கன் மறோட்டி நந்தமகோன் கசோந் த கன் நோள் மதோறு ் ம ய் க்லகயிமை
ோை் தலனமய ககோை் ைகவன் று கபோை் ைோத கஞ் சன் வரவிட்ட மபோர் அவுணன்

கன் கறோடு கன் றோகி உருக் ககோண்டு வந்து ோத்தோன் 356 கதறி ஊடோமை வர,
அன் றோவின் 357 ம ை் துயின் மறோன் கருலணக் கண்ணோமை அறிந்தோன் பலகஞன் என் மற
விட்டுப் பிரியோத தல யன் ெைரோ ன் தன் லன மவடிக்லக போரு ் என் று,
ட்டடங் கோத் மதோழர்கலள அருகிை் அலழத்து தத்த சிங் கக் குட்டிலயப் மபோை் ,
கூட்டிவரு ் மநர திை் க், கஞ் சன் வரவிட்ட குடிமகடனோ ஓர் அவுணன்
கோட்டு விளோங் கனியோய் த் கதோங் குகின் ற நோட்டத்லதக் கண்டு, நை் ைமவலள என் று,

மவய் ங் குழல் = புல் லொங் குழல்
கக்கம் = அக்குள் , வகக்குழி, கம் புக்கூடு,
353
ேவுக்கம் = மதொளில் மெொட்டுக் பகொள் ளும் மெொர்வவ அல் லது பெரிய துண்டு
354
சிறொமக்கள் = சிறுவர்கள்
355
ஆரண்யம் = கொடு
356
வந்துமொத்தொன் = வந் துமொகத்தொன் , வந்தும் ஆகத்தொன் ,
357
அன் றொவின் = ெொம் பு ?
351
352
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ககோை் ை வருங் கன் றதலனக் கோை் நோலு ் வோரிக் கூட்டி வைக்லகப் பிடித்து,
கவை் ைகவன் று வந்து, கதோங் கு ் விளோங் கனியு ் கன் று ் விரசிை் 358 டியகவன் று,
நின் மற கன் றோை் எறிய359, ஆகோச வீதியிை் இரத்த ஆறொகி அங் மக,
ன் றிை் விழுந்மத இறந்தோர் கபோை் ைோத கஞ் சன் வரவிட்ட மபோர் அவுணர்,
போைர்கள் கண்மட நடுங் க அச்சுதோனந்தன் பதறோதீர்360 என் று உவரப் போன் ,
சோைமுள் ள கஞ் சனவன் எந்தலனக் ககோை் ைத்தோன் அனுப் பினோன் இவலர,

கன் றின் வடிவோகி வந் தோர், அவலர நோன் ககோன் மறன் , கைக ் வரு ் பின் னோமை,
இன் று முதை் எப் கபோழுது ் இந் த வனத்திை் இடர் வரு ் அஞ் சோது இருங் கள் ,
உள் ள த ர் தோலத361 அன் லன யோவருக்கு ் கசோன் னோை் உங் கள் உயிர்தோன் டியு ் ,
அத்தலனமபர் மதோழர்களு ் பிர ோண ் கசோை் லி ஆயர்பதி வந்தலடந்தோர்,
அன் லனயர்கள் தன் னிட ் மபோய் க் கண்ணனுக்கு அஞ் சி யோகதோன் று ் கசோை் ைோ ை்
வண்ண முலைப் போை் அருந்தி அன் னங் களுண்டு362 றுநோள் வனத்திை் வந்தோர்.

விரசில் = விவரவில்
கன் றொல் எறிய = கல் லொல் எறிவது மெொன் று கன் வறெ் பிடித்து விளொங் கனிவய மநொக்கி எறிய.
360
ெதறொதீர் = ெதட்டம் அவடயொதீர்
361
தொவத = தந் வத
362
அன் னம் = மேொறு, உணவு
358
359
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சகாக்கு உருக் சகாண்நடான்

குருந்த363 நிழை் தனிமை, போைருடன் கூடிக் மகோவிந்தன் அங் கு அ ர்ந்து,
இருந்து அங் கு இலளப் போறக் கஞ் சன் எனு ் வஞ் சன் ஏவியமதோர் வை் ைசுரன்
ககோக்கு உருவோய் ஓடி வந்து நடுமவ இருந்த மகோபோைலன விழுங் க,
அக்கினி மபோை் ச் சுட்டிடமவ, ககோக்குருவோய் வந்த அவுணனு ் க ய் தோன் பதறி
தீயோ ் என் மற உமிழ் ந்து, மீண்டு ் அவன் ககோத்தத், திருகி அவலனப் பிடித்து
வோலயக் கிழித்திடமவ, ககோக்கு உருவோய் வந் மதோன் ோண்டோன் லைமபோமை.

போைோளி ோயவன் தன் லகயோை் க் கிழிக்கப் பர பதம மசர்ந்தோன் .
ோமை உலனத் துதித்மதன் , என் உயிலர நீ க்கி ைரடித் தந்மத கோப் போய் ,
வருந்த வரங் ககோடுப் மபோன் , சிறுவருடமன றுவனத்திை் அக்கன் று ஓட்டி
கபோருந்தி அங் மக ம ய் த்து நிற் க, கஞ் சனுட தூதன் கபோை் ைோச் சினமுலடமயோன் ,
கழுலதலயப் மபோை் மவசமுற் று வனத்திை் வருக, கோற் மகோடன் மபோை் ஒருவன் ,
பழுதிை் ைோ நற் பலன364 மபோை் க் கண்ணலனக் ககோை் ைப் பழமு ் கோகயோடு நின் றோன் .

363
364

குருந்த = குருந்த மரம்
ெவன = ெவனமரம்
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நன் றி - ெடம் myinidamyglory.com
“அரி (ஹரி) குலம் ” என் ற பேொல் மறுவிக் “ஹர்குலஸ் (Hercules)” என் றொகியுள் ளது. கண்ணனின் கவதகமள மரொம்
நொட்டில் ஹர்குலசிற் கும் பேொல் லெ் ெட்டுள் ளன. Hercules is the Roman equivalent of the Greek divine hero Heracles, son of Jupiter
and the mortal Alcmene. In classical mythology, Hercules is famous for his strength and for his numerous far-ranging adventures.
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ஏடு எண் 57

அறிந்தோன் மசோலத கன் , மகசரிலய365 வோரி அண்டங் கிடுகிடு என,
எறிந்தோன் பன ் பழத்லத, இருமபரு ் வீழ் ந்து இறந் தோர் லைகலளப் மபோை் .
போைர் அதிகசயித்தோர், அஞ் சிப் பயந்து பச்லச ோலைத் துதித்தோர்,
மவலளதனிமை துயிை் மவோன் மூன் று முடிந்து விளங் கு ் நோைோ ் வயதிை் ,
கண்ணனுட ோயலக அதலனப் பிர ் ோவு ் அப் மபோ366 கண்டறிந் து போர்ப்மபோ ் என் று
எண்ணமுடமன சிைநோள் ச ் மசோருவது போர்த்து அங் கு இருங் குந் தருண ் அங் மக

பிர்ைா367 கன்று கவர்தல்
கங் லகயிை் வந்மத ஒருநோள் மதோழர் எை் ைோங் கூடிக் கட்டமுது368 தோன் அவிழ் த்து
ங் கள ோய் ச் சோத ் உண்ண, அமசோலத கனுலடய வட்ட ் திருப் பு ் என் றோர்,
லகவிரலின் மீதினிமை கோயோ ் பு வண்ணன் கறிவர்க்கமு ் 369 தோங் கி,
கதய் வக ன வந் து முகிை் மதவோதி மூை ் தீங் குழலு ் கக்க ் 370 லவத்து

மகேரி = சிங் கம் (முன் னுள் ள ெொடலில் கழுவத குறிெ் பிடெ் ெடுகிறது, எனமவ இங் மக மகேரி என் ெது முன் பு
பேொன் ன கழுவதவயக் குறிக்கிறது)
366
அெ் மெொ = அெ் ெடியொனொல்
367
பிர்மொ = பிரம் மொ, பிரம் மன் , நொன் முகன் , ெவடக்கும் கடவுள் ,
368
கட்டமுது = கட்டுே் மேொறு
369
கறிவர்க்கம் = கறி வவககள்
370
கக்கம் = அக்குள் , கம் புக்கூடு, வக இடுக்கு
365
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லகக் கவளத்மதோடு371 எழுந்தோர், லை கயங் கு ் கசன் று கன் றினத்லத மீள் க்க372 என் று,
தக்க புகழ் நோன் முகனு ் கன் று முழுவலதயுந் தோன் லறத்தோன் ோய தோய் ,
ஏடு எண் 58

ஓடினோர் கசந்திரு ோை் கோனகங் கள் மதோறு ் , ஓரிடத்து ் கோணோ ை் ,
மதடித் திரு ் பு முன் மன பிர் ோவு ் அங் மக சிறுவலரயு ் ககோண்டு கசன் றோன் .
வோடி நின் றோன் கண்ணன் அங் மக, அருள் க் கண் உகந் து ந்திர தியோன ் அதோை் ,
நோடினோன் கசந்திரு ோை் , இச்கசய் லக எை் ைோ ் நோன் முகன் கசய் த சூது எனமவ,
நின் று ன ் கதளிந் து, விேத்து கவன் ற ஞோன ் நிலனவு உகந்து, அவ் வனத்மத
கன் றுகளு ் தோன் ஆனோர், எத்தலனமபர் ஆயர் கண் ணிகள் தோன் ஆனோர்.

நிறங் கள் , வயது, ச்ச ் , அந்தந் தப் போைர் மநர்ல களு ் , நற் குணமு ் ,
ருங் கிை் இடு ் கட்டுவர்க்க ் , அவரவர்க்கு இட்ட வச்சிரப் பணி துைங் க,
கரங் களிமை தோய் ககோடுத்துக் கன் றுகள் ம ய் க்கக் ககோணர்ந்த க ் புகளு ் அப் படிமய,
தரங் கத்திை் ப் பள் ளிககோண்மடோன் எை் ைோ உருவு ் தோனோகி, ஓர் கநோடியிை் ,
வோலைச் சிறுவருடன் லவகுந்தவோசன் வண்ண கைட்ச ் கன் று ஓட்டி ,
ோலைப் கபோழுதினிமை எப் மபோது ் மபோமை வந்தோர் ஆயப் போடிதனிை் .

371
372

கவளம் = ஒரு வகெ் பிடி அளவுள் ள மேொறு,
மீள் க்க = மீட்க
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கண்ணலனப் பலகயோ ை் , ஆவினங் கள் எை் ைோ ் கதறி நின் று போை் ககோடுக்க,
எண்ண ஒன் னொப் 373 போைர்களுக்கு ் ஆச்சி அ ் ல
ோர்கள் ஏந்தி அமுது ஊட்டி வர,
கசப் படி வித்லதக்கோரன் ோயோ கசோரூபன் சிறுவருடன் கன் று ஓட்டி ,
இப் படிமய ஓர் வருே ் மதவர்களு ் மபோற் ற, எ ் பிரோன் ம ய் த்து வந்தோர்,
மவதன் தி யங் கி, ஆதிநோரோயணலன கவை் ை முடியோது எனமவ,
நீ த முள் ள போைலரயு ் கன் றிலனயு ் லவத்து நீ ள் விசு ் பிை் ப் போர்த்து நின் றோன் .

அறிந்மத திருகநடு ோை் ஒற் லறயோய் க்374 கன் லற அரு ் கோனிை் த் மதடி நிற் க,
கதரிந்மத பிர னவன் பலழயபடிக்கு375 அங் கு சிறுவலரச் மசோறு உண்ண விட்டு,
கன் றுகலளக் கோட்டிை் விட்டு, கநஞ் சங் கைங் கிக் கண்ணலன வந்மத பணிந்து,
ன் று அளந்த ோமை, முன் எலனயீன் ற மதமவ, உன் ோலய தலன யோர் அறிவோர்,
உன் வயிற் றிை் நோன் பிறந்து ோயோ கசோரூபோ உைகு உயிர் எை் ைோ ் பலடத்மதன் ,
என் கதோழிை் கள் எை் ைோ ் ஆதி கோமூை ் இழந்மதன் உன் ோயலகயினோை் ,

எண்ண ஒன் னொ = எண்ண முடியொத, கற் ெவனக்கும் எட்டொத
ஒற் வறயொய் = ஒற் வற ஆளொய்
375
ெவழயெடி = முன் பு இருந்தது மெொன் று,
373
374
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சிறிமயன் கசய் த குற் ற ் அலதப் கபோறுத்து அருள் வீர் என் று கதண்டநிட்டு376 வோய் புலதத்து,
அரிமயோன் 377 தலனப் பணிந்து அன் னத்திை் 378 ஏறி அயனு ் 379 பதி மசர்ந்தோன் .
முன் கசன் ற போவிலன மபோைக் கன் றுகலள மீட்டு முகுந்தன் லகச் மசோறுடமன,
பின் கசன் று கன் று ஓட்டி , முன் கட்டுச்சோத ் உண்ட பிள் லளகள் முன் மன வரமவ,
அருல யுடன் மதோழர் எை் ைோ ் “கண்ணோ வோ” என் று அகங் லகயோமை தழுவ,
ஒரு கவள ் 380 தின் று, முன் மன லை எங் கு ் கசன் று ஓடி வந்தோய் , “நீ ச ர்த்தன் ”

பருகுவோய் அன் ன ் 381 என, அறியோது மபோமை பச்லச ோை் சோத ் 382 உண்டோர்,
பருகிப் பசியோறிய பின் , மவமறோர் வனத்திை் ப் போைகரோடு383 கன் று ஓட்டி
அண்டிமய மபோ ் 384 கபோழுது, கஞ் சனுடமய வை் அரக்கன் வந்தோன் வஞ் சக ோய் ,
பண்டு விலனப் பயனோை் படுவது385 அறியோ ை் , போைருடமன கூடி,
சிறுவலனப் மபோை் ரூப ் உற் று ஊமட வருக, திரு ோை் அலத அறிந்து,
ருவைலனக் ககோை் ைகவன் று போைர்கலள எை் ைோ ் ோதவனுங் லக பிரித்து,
பதண்டமிட்டு = பதண்டம் , அெரொதம் , முழங் கொல் மெொட்டு, உக்கிமெொடுதல் , விழுந்து கும் பிட்டு,
அரிமயொன் = மொமயொன் , திருமொல் , கண்ணன்
378
அன் னத்தில் = அன் னெ் ெறவவ வொகனத்தில்
379
அயன் = பிரம் மொ
380
கவளம் = வகெ் பிடி அளவு
381
அன் னம் = மேொறு
382
ேொதம் = மேொறு
383
ெொலபரொடு = ெொலர்கமளொடு
384
மெொம் = மெொகும்
385
ெடுவது = நிகழெ் மெொவது
376
377
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ணைந் தன் உருக் பகாை்மடான் ைடிதல்

பைரோ ர் தன் லன அங் மக தனக்கு எதிரியோகப் கபரிய உத்தியோய் நிறுத்தி,
ககோலை கசய் ய வந்தவலன ஆதரவு கசோை் லிக் மகோபோைன் பங் கிை் விட்டு,
வீரியங் கள் தோன் 386 மபசி, யோர் மதோற் ற மபோது ் விளங் கச் சு ப் பது387 என் று,
மநரிை் நின் று, கச்சியதோய் ஆலனத் திரிமபோட்டு நிலறந் து அணியோக நின் று,
சூழ் ந்து விலளயோடி நிற் க, என் நோளு ் மதோறோத388 (ய)மசோலத கமன மதோற் றோர்,
தோழ் ந்து வந்து ோயனங் மக ெைரோ ன் தன் லனத் தன் மதோள் ம மை சு ந்து,

றுதிறமு ் ஆடி389 நிற் க, அலடந்மதோலரக் கோக்கு ் ோமயோன் ஏமதோர் லவய் தோய் ,
நிறுகன் தலனப் போர்த்து இந் த தடலவ நீ சு ப் போய் என் றிடமவ,
கவத்திபுரி390 வை் ைரக்கன் ரோ லனத் தூக்கி விண்ணிை் எழுந்தோன் லைமபோை் ,
குத்தினோன் ண்லடயிமை, மூலள சிதறிக் ககோடுங் கோைனூர்391 மசர்ந்தோன் .
சுத்தி நின் ற போைர் அஞ் ச, சகைலரயுந் மதற் றித் தூமயோனு ் போடி கசன் றோன் .
அத்திலய392 முன் கோத்மதோனுக்கு ஈரிரண்டு கசை் ைோகி அஞ் சு393 வயதோகு ் கபோழுது

வீரியங் கள் = வீரவேனங் கள் , ெொரொக்கிரமங் கள் ,
விளங் கே் சுமெ் ெது = மதொளில் ஏற் றித் தூக்கிே் சுமெ் ெது
388
மதொறொத = மதொற் கொத, மதொற் றுெ் மெொகொத,
389
ஆடி = விவளயொடி
390
பவத்திபுரி = பவற் றிபெறும்
391
கொலனூர்= கொலன் ஊர் = எமமலொகம்
392
அத்திவய = அஸ்த்தினொபுரத்வத
393
அஞ் சு = ஐந் து
386
387
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இந்திரற் குப் கபோங் கலிட மவணுக ன394 நந்தன் எை் மைோருங் கூட்டமிட,
தந் லத நந்தமகோனிட ் மபோய் த் தனுக்மகோடிரோ ன் 395 தடுத்தோன் மவண்டோ ் எனமவ,
எந்தனுக்குப் 396 கபோங் கலிட்டோை் உங் களுக்கு ஏற் ற இனிய வர ் தோமரன் என் றோன் ,
பந்தய ் அதோய் ப் மபசி, “ லை வந்து உண்ணு ் போருங் மகோ” என் றிடமவ,
நடப் பது அறிந்மதோன் , ஆதலினோை் கன் கசோன் ன வோர்த்லதக்கு நை் ைகதன் று ச ் தித்து,
குடப் போை் சு ந் து வரக், மகோபியர்கள் எை் ைோ ் குைலவயிட்டு முன் னடக்க,

பட்டி முழுது ் திரட்டிக் மகோவர்த்தன கிரிக்குப் பக்க திை் க் கூட்டமிட்டு,
திட்டமுடன் ஆயர்கலளக் கங் கோ நதியிை் த் தீர்த்த ் மிக ஆடி லவத்து,
போை் ப் கபோங் கை் லவயு ் என் றோர், ந ் ள் ஆயப் போடி போை் போக்கிய ் கபோங் குதற் கு,
மவை் மபோலு ் கண் டவோர் கண்ணன் க ோழிலய மீறோ ை் ப் கபோங் கை் லவத்து,
சோதக ோடு ேர்க்கலர மதன் கநய் தயிர் போை் ம ோரு ் சோர397 விட்டு ஒன் றோய் ப் பிலசந்து,
மவதமுலறப் படிமய ஆதிபரன் 398 ம வு ் ம ருலவப் 399 மபோமை குவித்தோர்,

மவணுபமன = மவண்டுபமன,
தனுக்மகொடிரொமன் = தனுர் (வில் ) மகொடியுவடய ரொமன் ,
396
எந்தனுக்குெ் = எனக்குெ்
397
ேொர விட்டு = மேரவிட்டு, ேொரும் ெடியொக விட்டு,
398
ஆதிெரன் = சிவபெருமொன்
399
மமருவவெ் மெொமல = இமயமவலவயெ் மெொன் று,
394
395
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மகாவர்த்தனகிரிணயக் குணடயாய் பிடித்தது
கோளமுகிை் ம னியினோன் தளிலக எை் ைோ ் வோரிக் கணோ பூத ் 400 மபோமை உண்டோன் ,
ஆமளோடு ஆளோக நின் று “ லை வந்து இங் கு உண்ணு ் அதிசய ் போருங் கள் ” என் போன் ,
குண்டு லைலய வணங் கி ஆயகரை் ைோ ் நின் று குைலவயிடு ் மவலளயிமை,
கண்டுநின் று கந் துருவர்401 கதய் மவந்திரனுக்குக் கண்ணனுலடய கசய் தி கசோை் ை,
வோனவர்மகோன் மகோப தோய் ச் சப் தமுகிை் ஏலழயு ் 402 வருணனோமை அவழத்து,
கோன ் 403 குலக லைகள் ஆயர்குை ் எை் ைோ ் கலரயு ் படி கபய் யு ் என் றோன் .

ஈமரழு உைகக ங் கு ் மகோலட கோைத்தின் இடி முழக்க ் மபோை் முழங் க,
போமரழு ் தோன் உருக, வருண பகவோன் பருத்த கை் லு404 ோரி கபய் தோன் ,
அந்தமுள் ள போடியுள் மளோர் எை் மைோரு ் அஞ் சி405 அரிகரி ரொ ோ எனமவ,
நந்தமகோன் தன் கனோை் இன் று தினத்திை் நோ ் இறப் பது உண்ல என் றோர்.
மகோவியர்கள் எை் ைோ ் லழயினுட406 வொலடக் குளிர் கபோறுக்க ோட்டோ ை் ,
ஆவி பதறிக் கதறிக் “கண்ணோ அபய ் ” என் று அழுது புை ் பிடமவ,
கணொபூதம் = பூதகணம் , குண்மடொதரன்
கந்துருவர் = கந்து உருவர், கந்தர்வர்
402
ேெ் தமுகில் ஏவழயும் = ஏழுமமகங் கள் (ேெ் த=ஏழு, முகில் =மமகம் )
403
கொனம் = கொடு,
404
கல் லு = கல் மெொன் று மவழ, ெருத்த ஆலங் கட்டி மவழ,
405
அஞ் சி = அே்ேம் அவடந்து, ெயந்து,
406
மவழயினுட = மவழயினுவடய
400
401
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வண்டுலர துழோய் முடிமயோன் 407 மகோவைலரக் கோக்க ன ் இரக்க ் உண்டோகி,
குண்டு லைலயப் பிடுங் கி, இடது லகயோை் ஏந்திக் குலடயோகமவ பிடித்து,
பசுக்கலளயு ் ஆயலரயு ் ஒருவோர ் ட்டு ் பரு லைக்குள் லவத்திருந்தோன் .
புசகபைவோன் 408 இந்திரனு ் மதவர் முனிவர் புே்ப் ப ைர் ோரி கபய் தோர்.
அந்தர துந் துமிகள் ஈமரழு உைகு ் அதிர்ந்து கிடுகிடு என,
இந்திரன் முதை் அண்டர்களு ் அரி ரொ மதோே்த்திர ் 409 இலசந்து கிழ் வோய் த் துதிக்க,

எருது உருக் பகாை்மடான் ைடிதல்
ன கிழ் ந்து ோயவனோர் விண்ணவற் கு நை் ை வோக்கு உலரத்துத்தோன் அனுப் ப,
கன ் கபோருந்து ோயனுடன் பட்டிகலள410 ஓட்டிக் கண்ணன் வந்தோன் போடிதனிை் ,
ஆறோ ் வயதினிமை மதோழருடன் கூடி அனுதினமுங் கன் மறோட்டி ,
நோரணனு ் ம ய் க்லகயிமை411, கஞ் சன் அனுப் பு ் ரொட்சதமனோர் ோபோவி
கோட்கடருதோய் 412 வந்து நின் று, கோை் வோறு ் மபோது413 கரு லைலயப் மபர்த்து எறிவோன் ,
கோட்டமுடன் 414 மபோடு சத்த ் அண்டங் குலுங் க, கடிய லை மபோமை நிற் க,

துழொய் முடிமயொன் = சுருள் முடிமயொன்
புேபெலவொன் = புெ ெலவொன் , மதொள் வலிவம (புெ ெலம் ) மிகுந்தவன் ,
409
மதொஷ்த்திரம் = மதொத்திரம் , புகழ் மொவல,
410
ெட்டிகள் = ஓரிடத்தில் அவடக்கெ் ெடும் மந்வத மொடுகள்
411
மமய் க்வகயில் = மமய் க்கும் மெொது
412
கொட்படருது = கொட்டில் வொழும் எருது
413
கொல் வொறும் மெொது = கொலொல் நிலத்வத வொரிக் பகொண்டு ேண்வடக்கு வரும் மெொது
414
கொட்டமுடன் = மகொெமுடன் , எரிே்ேலுடன் , கடுகடுெ் புடன் ,
407
408
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விண் அளந்மதோன் தொன் அறிந் து கோட்கடருதின் முன் மன விரசோக415 ஓடிவந்து,
கண்ணடகோப் மபகரருலதக் 416 களப ணி ோர்பன் லக நீ ட்டி யின் னி417 என் றோர்,
முறுக்கினோன் வோலை அவன் , கண் உருட்டிக் கோை் வோரி முகுந்தலன வந்மத போய் ந்தோன் ,
துருசுடமன எ ் கபரு ோன் இரு கரத்தோை் க் ககோ ் லபச் மசோறோ மை418 பிடித்து,
திருகிக் கழுத்து ஒடிக்கக், கோட்கடருதோய் வந்மதோன் கசத்தோன் லைமபோமை.
அருகிருந்த போைர்களு ் பயந்து நடுங் கி நிற் க ஆயனவர் தோன் மதோன் றி

போைர்கலளத் தோன் கூட்டிக் கன் றுகலள எை் ைோ ் பசு ் புை் லிை் ம ய விட்டு,
மகோைோகை ோக குருந் த வனத்திை் க் குளிர்ந்த ைர்தோன் விரித்து,
சிறுவர் பத ் பிடிக்க, எப் மபோது ் தூங் கோத மதசிகனுங் கண் துயின் றோர்.
வரு ் விதி கோணுது, ல ந்தர் ஒரு நோளு ் மபோகோ419 வன ் எை் ைோ ் ம ய் ந்து நிற் க,
வடக்குதிலச தனிமை நஞ் சு நிலறந்த வோவி420 ஒன் று தோன் கபருக்கோய் ,
விடக்கோத்து421 அடிபடமவ கோதவளி தூர ் கவந்து நீ றோகி அங் மக,

விரேொக = விவரவொக
கண்ணடகொெ் மபகரருலதக் = கண்ணுக்குள் அடங் கொத அளவிற் குெ் பெரிய உருவத்வத உவடய எருவத
417
யின் னி = இன் னி ? இனி?
418
மேொறொமமல = மேொரொமமல, மேொர்வில் லொமல்
419
மெொகொ = மெொகொத, இதற் குமுன் பேன் று அறியொத,
420
வொவி = குளம் , மடு,
421
விடக்கொத்து = விஷக்கொற் று
415
416
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ஆரங் மக422 கசன் றோலு ் இறப் பமத அன் றி அவர்கள் பிலழப் பதிை் லை,
உளர் எங் குந் தோன் பய ோய் ச் கசை் ைோது இருக்க, உத்த னு ் நித்திலர கசய் ய,
கன் மறோடி நீ ர்குடிக்கத் மதோழர் எை் ைோ ் ஓடிக் கோற் றடி பட்மட டிய,
கன் மறோடு போைகரு ் ஒக்க423 டியக் கோரணம் தொன் கருதி,
கண் விழித்து எ ் கபரு ோன் டிந்மதோலர எை் ைோ ் கோணோன் மபோை் வந்து கண்டோன் ,
எண்ண ஒண்ணோக் கண்ணன் அங் கு இறந்மதோலர எை் ைோ ் எழுப் பிக் கருலணயதோை் ,

தல யலனயு ் மதோழலரயு ் கபோய் லகக் கலரயிை் தோன் இருங் கள் என் று லவத்து,
இல க்கு முன் மன ோயவனோர் உயர் கட ் பிை் 424 ஏறிநின் று குதித்தோன் டுவிை் ,
குதித்து கோ மவக தோை் க் கண்ணுக் ககட்டோத குள ் கைங் கிச் மசறோக,
கதித்த425 விேப் மபரரவ ் 426 ஆங் கோரத் மதோடு கண்ணலன வந்மத வலளத்து
வோயோை் க் கடித்து உதறு ் , உள் மள அமுக்கு ் , வருகு ் , கவளியுள் அடங் கு ் ,
ஆயோச ோகமவதோன் 427 சிறுவர்களு ் கன் று ் அைறிப் பரிதவிக்க,

ஆரங் மக = யொர் அங் மக
ஒக்க = ஒன் றொக, கூட்டமொக
424
கடம் பில் = கடம் ெ மரத்தில்
425
கதித்த = மேறு, ேகதி
426
மெரரவம் = பெரிய அரவம் , பெரிய ெொம் பு,
427
ஆயொேம் = அயர்வு, கவளெ் பு, மேொர்வு
422
423
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கண்ணன் கோளிந்தி நடன ்
கடித்து உதறிமய விழுங் கிக் கோளந்திநோக ் கே்ட்த்திப் படுத்லதயிமை,
டிப் புலறயோ428 க ய் யுலடயோன் நந்தமகோனுக்கு வைது மதோள் தோன் துடிக்க,
அடித்துப் புரண்டு அைறி மகோன் கள் குைத்மதோடு அமசோலதயு ் பின் மனோடி வர,
கடிய வன ் கடந் து கூக்குரலிட்டுக் கோளிந்தி ஓர ் வந்தோர்,
போைர் கலரமீது அழுக, வை் அரவின் வோயிை் ப் பச்லச ோை் சிக்கி நிற் கு ்
மகோை லதக் கண்டு, ஆயர் நின் று புை ் பிக், குழந் லதயுடன் சோமவன் என் று

நந்தமகோன் தோன் பதறப் , பைரோ ன் அங் கு நோட்டமுடன் ஏது உலரப் போன் ,
பந்தமுள் ள தோலதயமர அழ மவண்டோ ் , நீ ங் கள் பதறோதீர் என் று கசோை் வோன் ,
த ் பி அழிவது உண்மடோ இதுகள் 429 எை் ைோ ் ஓர்விதச் சந்மதோசக் கூத்து, எனமவ
ந ் பி அவன் தங் கி நிற் க, அரவின் வோய் தன் லன நோரணனு ் விட்டு அகன் று,
தோே்ட்டிக தோய் க்430 குதித்து, வோலைப் பிடித்துச் சக்கர ் மபோமை சுழற் றி,
நீ ட்டினோன் லகலயக், கோற் மகோடன் 431 அங் மக கநடிய லை மபோை் ஆட
மடி = மேொம் ெல்
இதுகள் = நடக்கும் நிகழ் ே்சிகள்
430
தொஷ்ட்டிகம் = தொஷ்டீகம் = தொட்டிகமொய்
431
கொற் மகொடன் = கொளந் தி நொகத்தின் பெயர்
428
429
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ஆடினோன் கோளியனு ் கோதவளி432 தூர ் அலைமபோை் ப் பட ் விரித்து,
வோடினோன் மசோப ் உற் றோன் , வோை் விட்டு எழு ் பி, ணிமுடிம ை் ப் போத ் லவத்து
ஆடுகின் ற மபோது, அரவ ் அய் யன் மிதியோை் அைறி வோய் பரத்தம் 433 எழ,
வோடுகின் றோன் சோவது மபோை் , அரவத்தின் கசோந்த ங் லகயர்கன் ஓடி வந்து
“சோமி, நீ ஆட என் றோை் இந்த எளிய சர்ப்பம ோ தோங் குவது,
நோ ் இனி என் கசய் வ ் என் று, மொங் கிலியப் பிச்லச, நோதமன தோருக ன”

வீழ் ந்தோர் பரிதவித்தோர் மகோவிந் தோ என் று விந்லத ைர்ப் போத ் அதிை் ,
தோழ் ந்தோர் கதோழுதோர், உன் தஞ் ச ் என, ோயன் தயவு உகந் து கீழ் இறங் கி,
வோரோய் நீ , கோளிகமன, இ ் டுவிை் வந்த வலக என் ன, பேொை் எனமவ,
மநரோய் அவன் வணங் கி, வோய் திறந்து ககஞ் சி, கநடிமயோன் தனக்கு உலரப் போன் ,
ண்றோமசறு ் 434 எங் கள் குை ் கருடலனக் கண்டோை் வணங் குவது உண்டு எப் கபோழுது ் ,
வணங் கோது நோனிருந்மதன் , என் மனோடு எதிர்த்து வன் மபோர் கசய் தோன் கருடன் ,

கொதவளி = கொத வளி, கொதம் = சுமொர் 12 கி.மீ.
பரத்தம் = இரத்தம்
434
ண்றோமசறு ் = ண்தோன் மசரு ் ?
432
433
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ஆழ் வோற் கு435 நோன் பயந் து, இந் த டுவிை் அ ர்ந்மதன் , உயிர் பிலழத்மதன் ,
தோழ் வு ஏது கசய் தோலு ் ககோண்டு, கபோறுத்து என் லனத் தற் கோற் க மவண்டு ் என் றோன் ,
மநர்ந்து ககஞ் சு ் வை் ைரமவ, இந்த டுவிை் நிலறந்த விே ் நீ வோங் கி,
சோர்ந்த இட ் கசை் எனமவ மகட்டு விே ் வோங் கிச் சோமிதலனப் போர்த்து உலரப் போன் ,
ககோை் வோமன கசங் ககருடன் , அச்சுதோனந்தோ மகோவிந் தோ கோர்436 எனமவ,
கவை் வோமனோ உன் சிரசிை் என் போதமரலக விளங் குவதோை் அப் மபோ எனமவ,

நதிலய விட்டுக் கோடு கசன் றோன் , டுவலத விட்மட நீ ஞ் சி ரொகவன் வந்தோன் கலரயிை் ,
கதறி நின் ற அன் லன தந் லத ஆயகரோடு மதோழர்களுங் கண்ணலன வந்மத தழுவி,
சுதி கபருகுங் கண்ணனுக்குத் மதகத்மத மதோனு ் 437 மசோர்வு ஒன் று ் இை் ைோ ை்
கபோதுவர் எை் ைோ ் நீ ரோட, ம ற் குத் திலசயிை் ப் மபோய் அலடந்தோன் சூரியனு ் ,
தங் கினோர் கோனகத்திை் ஆய் ப் போடியுள் ள சனங் கள் எை் ைோங் கண் துயின் றோர்,
கங் லகக்கலர ஓர ் விழி துயிலு ் மபோது கோர்ம க ம னியனு ் ,

ஆழ் வொற் கு = கருடொழ் வொருக்கு
கொர் = கொ, கொெ் ெொற் று
437
மதொனும் = மதொன் றும்
435
436
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கை்ைன் அக்கினிணய உை்டது
கண்வண இல கோப் பது மபோைக் கோர்ம க வண்ணன் கோத்திருக்கு ் மபோதினிமை,
அண்லணயன் று438 இரோத்திரியிை் மூங் கிை் வனத்திை் அடங் கோத தீய் ப் பிடித்து,
வனங் கள் எை் ைோ ் நீ றோக்கிச்439 சுற் றி வலளந் து வருலதக் கண்டு ஆயகரை் ைோ ் ,
இனங் கள் எை் ைோ ் மசோர்ந்து நிற் கக் கண்ணனு ் கண்டு இருங் கள் என் று நன் ல கசோை் லி,
அச்சுதனு ் தோன் ஓடி ஆய் ப் போடி மதோறு ் அள் ளி கவண்லண உண்டது மபோை,
உச்சித ் 440 மசர் ோயவனோர் கோட்டு அனலை வோரி ஓர் கநோடியிை் உண்டனமன.

சிந்லத கதளிந்து ஆயர் எை் ைோ ் விடிந்தவுடமன கசன் றோர்கள் தன் பதிக்கு,
ல ந்தர்களு ் கண்ணனு ் ோயப் ெலரொமமரொடு வனங் கள் எை் ைோ ் பந்தடித்து,
உலறந் தோர்கள் போடிதனிை் , எட்டு வயதோகி ஒன் பது பிரோய ் அதிை் ,
நிலறந்த ெலபத்திரற் கு ஈரொறு441 வயது கநருங் கி வளர்ந்ததுவோ ் ,
கச்சு442 அணிந்த பூண் முலை ோர், மகோபியர்கள் , ஓர் நோள் கங் லகயிை் வந்மத கூடி,
பச்லச வர்ணப் பூந்துகிை் கள் எை் ைோ ் கலளந்து பதிவோய் க் கலரயிை் லவத்து,
அண்வணயன் று = அன் வறய தினத்தில்
நீ ரொக்கி = ேொம் ெலொக்கி
440
உே்சிதம் = மொவய, இரகசியம் , அந்தரங் கம்
441
ஈரொறு = இரண்டு ஆறு, ென் னிரண்டு
442
கே்சு = கே்வே, பெண் மொர்பில் அணிந் து பகொள் ளும் துணி, ஆவட
438
439
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கண்ணன் துகில் எடுத்து ஒளித்தல்
கருங் கண்
ட ோதர் எை் ைோ ் யமுனோ நதியிை் க் கலைகள் 443 இன் றி நீ ரோட,
கநருங் கி வந்து கண்ணன் அங் மக, மசலை எை் ைோ ் வோரி444 நீ ள் கட ் பிை் ஏறினமன,
கண்டோர்கள் ோதகரை் ைோ ் லகலய கநறித்துக் கங் லகக்குள் மள ஒளிந்து,
வண்டோர் குழை் தோழ, வோய் திறந்து ககஞ் சி ோமயோலனப் போர்த்து உலரப் போர்,
யோரோகிலு ் புவியிை் அப் மபலதத் துகிலை ஆடவர்கள் தீண்டுவமரோ,
“தோ” எனக் மகட்கப் , புன் சிரிப் புக் ககோண்டு தோம ோதரன் உலரப் போன் .

வோடி பை மவசிகளோ, இந்த வித ் எந் த ண்டைத்திை் கண்டதுண்மடோ,
ஆடவர் ஊடோடோத445 அ ் பிலக நீ ரோடு ் ஆகோச கங் லகயிமதோ,
அ ் ண ோய் நீ ரோட, ோதர்கமள உங் களுக்கு அடுக்கும ோ இை் லை என் றோன் ,
வி ் மி வி ் மிமய அழுது இன் மறோமட ந ் ள் கவட்க ் எை் ைோ ் ககட்டது என் று,
கசய் தது எை் ைோ ் குற் ற ் , எங் கள் ோன ் ககடோது மசலை தந் து கோரு ் என் றோர்,
லவது பை வித ோய் , கவளிமயறி வந்து வணங் கினோை் த் தோமரன் என் றோன் .
கவலகள் = ஆெரணங் கள் ஆவடகள்
வொரி = வொரி எடுத்து
445
ஊடொடொத = ஊமட ஆடொத, (ஆடவர்கள் கங் வக நதியின் ஊமட பேன் று குளிக்க மொட்டொர்கள் .)
443
444
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ஏடு எண் 72

முடி அவிழ் த்து முன் மபோட்டு, ஒரு கரத்தினோமை மூடிமய அை் குை் தலன,
கடிதிை் க்446 கலரயிை் வந் து, ஒரு கரத்தினோமை கன் னியற் மசவித்து நிற் க,
திரு ோை் கிழ் ந்து உலரப் போர், சைோஞ் 447 கசய் து ஏய் க்க தீன் 448 குைப் பட்டோணிமயோ449 நோன் ,
இரு கர ் தூக்கித் துதித்தோை் கவட்கமிை் ைோப் கபண்கோள் ஈய் மவன் கலைலய என் றோர்
நோ ் இனி என் கசய் வ ் என் று மகோபியர்கள் எை் ைோ ் நதியிை் ஓடிக் குதித்து,
தோ லரகள் மதக்கு இலைகள் வனத்திை் ப் பருத்த தலளகலள எை் ைோ ் பறித்து,

வலுத்த ககோடி அறுத்து இலடயிை் லவத்துக் கட்டி , ோனந்தலன லறத்து,
நலித்மத கலரயிை் வந் து, இருகர ் ம ை் க் கூப் பி நங் லகயர் மசவித்து நிற் க,
இரக்கமுடன் கீழ் இறங் கி, ோதர்கட்கு எை் ைோ ் ஈந்தோன் கலை முழுது ் ,
சிறக்கத் துகிை் உடுத்திக் கண்ணனுடன் அங் கு மசர்ந்து விலளயோடை் உற் றோர்,
முலை கநருடுவோன் சிைலர, முத்தமிடுவோன் சிைலர, கலைகள் உரிவோன் சிைலரக், கட்டியலணவோன் சிைலர,
ல இடுவோன் , கபோட்டு இடுவோன் , ோயோ கசோரூபன் ைர்கள் முடிப் போன் சிைர்க்கு,
கடிதில் = விவரந் து
ேலொம் = ஒரு வகயினொல் வணக்கம் பேய் வது
448
தீன் = இசுலொமிய பெயர்ே் பேொல் , முவகதீன் , ேம் சுதீன் . (Deen name meaning in Urdu is ""مذہب مسلک. In English, Deen name
meaning is "debt"). தீன் இலொஹி என் ெது முகலொய மெரரேர் அக்ெரொல் உருவொக்கெ் ெட்ட கலெ் பு மதம் .
449
ெட்டொணி = முகமதியரில் ஒரு பிரிவினர், தொய் லொந் து மமலசியொ நொடுகளில் அதிகம் வொழ் கின் றனர்.
446
447
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கை்ைன் மவய் ங் குழலூதல்
லகவலள மசர்ப்போன் சிைர்க்கு, அவர்கள் மிகக் ககோண்ட கோதை் தவிழ் ப்போன் சிைர்க்கு,
தகுந்தபடி லீலை கசய் து, அலனமவோரு ் கூடிச் ச ் பிர
ோய் நீ ரோடி,
450
முகுந்தன் பதிமசர்ந்து, பசு ம ய் க்குங் கோை ் முன் னோன் கு பிரோய ் 451 அதிை்
பூரண452 சந்திமரோதயத்திை் , லழ கபோழிந் து ஓயப் , பூங் கோ வனத்திை் வந்து,
சீருடமன மவய் ங் குழலை ணிவோயிை் லவத்துச் கசந்திரு ோை் ஊதை் உற் றோர்,
ஊதும் கதோனி453 மகட்டு தியின் பரிகள் 454 ஓடோ ை் விண்ணிை் நிற் க,

ோதர் முலை உண்ணோ ை் ப் பசுங் குழந் லத கயை் ைோ ் ோயன் இலச மகட்டு உறங் க,
விண்ணுைமகோர் மபோற் றிடமவ, ஆதிமசடனுக்கு விேப் பை் அமுது ஒழுக,
வண்ண விளி ங் லகயர்கள் புருேர்கலளத் தூங் க லவத்து வந்தோர், பூங் கோ வனத்திை் ,
சோந்து சவ் வோது பன் னீர ் களபக ் கே்த்தூரிதோன் அணிந்தோன் , ோதர்க்கு
மசர்ந்து அலனந்தோர் கோயோ ் பு, மசோலைகள் எங் கு ் சிறந்தோர், அவர்க்கு அவரோய் ,
தீரோத ஆவகைோடு கண்ணலனக் கூடித் தீர்ந்து கதளிந்மத உலரப் போர்.

முன் னொன் கு = மூன் று நொன் குகள் , 12,
பிரொயம் = ெருவம் , வயது
452
பூரண = பூரவண, முழுமதி, பெௌர்ணமி
453
பதொனி = ெொடல் இவே பமட்டு
454
மதியின் ெரிகள் = ேந் திரனின் மதர்க் குதிவரகள்
450
451
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ஏடு எண் 74

சீறோத ஆடவர்கள் , எங் கு கசன் றீர் என் று கதண்டிப் போர்455, கோது அறுப் போர்,
என் ன கசய் மவோ ் கண்ணோ, உபோய ் கசோை் கைன் று இலறயவலனப் மபோற் றிடமவ,
ன் னவர்கள் தோன் விழியோர்456 கசை் லுவீர் என் று ோதவனு ் தோன் அனுப் ப,
குமுகுக ன457 நிலறந்த ஆதி கோமூை ் கமுக458 வனச் மசோலைவிட்டு,
தல யகனோடு பஞ் சலண ம ை் ோயோவிமனோதன் சயனித்தோர் முன் மபோமை,
எங் கு ் நிலறந்த கபோருள் தல யமனோடு அங் கு இலடயர் பதி கோத்து இருக்க,

சங் கு சக்கர போணிதலன ககோை் ை என் று எண்ணி சண்டோளக் கஞ் சனவன் ,
வலளயோத விை் முறிந் தோன் , இரொட்சதமரோடு ற் ற ன் னர் ை் ைர் கோவை் லவத்தோன் ,
கலளயோ த ஆலன, அஞ் சுனூர் மவழ ் கதி ககோண்டதோக லவத்து,
மதசத்து அரசருக்கு ் வலுவிை் மிகுந்த மசவகர்க்கு ் ஆள் அனுப் பி,
வோசலன மசர் மதர்ப்போகன் அக்குரூரன் தன் லன வரவலழத்து அங் கு ஏது உலரப் போன் ,
ரத்தின ணித்மதர் நடத்தி, ஆயர்பதி கசன் று, நந்தமகோன் தன் வளவிை்

பதண்டிெ் ெொர் = தண்டிெ் ெொர், தண்டவன பகொடுெ் ெொர்,
விழியொர் = முழித்து இருக்க மொட்டொர்கள் , (உறங் கி இருெ் ெொர்கள் )
457
குமுகுபமன = கூட்டமொய் , குவியலொய் , (ெலரொய் உருவம் எடுத்திருந் த எல் லொ உருவங் களும் ஒன் று கூடி)
458
கமுக = கமுகு மரம்
455
456
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ஏடு எண் 75

கை்ைணன அணழக்க அக்ரூரன் வந் தது
கவற் றியுள் ள கண்ணன் என் று அங் மக இருப் போன் , விரசுடமன459 மதர் ஏற் றி
கூட்டிவோ என் று அனுப் பத், மதர்ப்போகன் அங் மக கு ் பிட்டு, நை் ை நை் ை கதன் று,
தோே்ட்டித ோய் வோசிகலள460 ரதத்தினிை் பூட்டித்தோன் நடத்தினோன் பதருவிை் ,
சந்ததமு ் சிந் லததனிை் “அரிகரி” என் று தடந்மதர்தலன நடத்தி,
விந் லத ங் லக461 தன் னருள் மசர் வட துலர விட்டு விளோன் 462 வின் வனந்தோன் கடந்து
வோன் பரியின் மவக தோை் க் கோடு கசடி ம டு வோய் ந்த லை தோண்டி, அங் மக

மதன் கசோரியு ் பூங் கோவு ் யமுனோ நதியு ் சீக்கிரத்திமை கடந் து,
ஆய் ப் போடி வீதியிமை ரத ் வருகக் கண்டு அலனவருந்தோன் திலகத்து,
வோய் ப் போன போகலனப் போர்த்து, இங் மக ரத ் வந்த வயண ் 463 என் ன கசோை் கைனமவ,
நந்தமகோன் தன் கலன அலழத்து வர எங் கள் ரொசன் அனுப் பி லவத்தோர்,
விரசுடமன = விவரவொக, உடமன
வொசிகவள = குதிவரகவள
461
விந் வத மங் வக = கொளிமதவி
462
விளொன் = ஒருவவக மரம் . வனெ் ெகுதியில் விளொன் கிலொ ெலொ பேொத்துகிலொ கொவர இலந் வத புளி நொவல்
முதலொனவவ சுவவமிகுந்த ெழமரங் களும் , மவம் பு ேந்தனம் வன் னி அத்தி வொவக மரங் களும் இருக்கும் .
கிலொ, விளொன் , பேொத்துகிலொ, கொவர, இலந் வத, புளி, நொவல் உள் ளிட்ட விலங் குகள் விரும் பி சுவவக்கும் ெழ
463
வயணம் = கொரணம் , மநொக்கம்
459
460
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எந்த லன கசோை் லு ் என் று று வீதி கசை் ை, எ ் கபரு ோன் தோன் அறிந் து,
அடுத்து வந்தோன் கதோண்டன் என் று, சந்மதோே ோக அண்ணை் ெைரோ னுடன்
ஏடு எண் 76

நடுத் கதருவிை் ஓடி வரத், மதர்ப்போகன் கண்டு நோதன் என் று தோழ் பணிந்து,
வணங் கிமய மதரிை் லவத்துக் கஞ் சனுட மசதிவலக விபர ோய் உலரக்க,
இணங் கிமய ஓர் னதோய் ோளிலகயிை் கசன் று இருந்மத கிழ் வுடமன,
அன் லன எனு ் மசோலத இடம் மதர்ப்போகனுக்கு அமுது பலடக்ககவன் று,
எண்லண464 இட்டு நீ ரோட்டி அக்குரூரனுக்கு இனிய சோத ் பலடத்து,
சந்தன ் கே்த்தூரி ககந்த ் வோலட சவ் வோது தோன் பூசி ோலையிட்டோன் .

நந்தன் அங் கு வந் து, ககோை் ை வந்த தூதனுக்கு நன் ல கசய் வது என் ன கவன் றோன் ,
நீ என் ன கண்டறிவோய் , அலழக்க வந்த தூதன் நித்த ் என் லனப் மபோற் று ் அன் பன் ,
ஞோய ் 465 கநறி ோறோதோன் , அது அறிந் து யோனு ் நன் ல கசய் மதன் , மபோ எனமவ,
நந்தமகோன் க ய் கிழ் ந்து, கண்டு அறிமவோ ் என் று நடந்தோன் தன் லனக்கு.
அந்தமுடன் அன் ன ் உண்டு, தூதன் வந்த மசதி அருல யுடமன மபசி,
மபசோ மை மபோனோன் கண்ணனு ் தூதனு ் ெைபத்திரன் மூவரு ோய் ,
464
465

எண்வண = நல் பலண்வண
ஞொயம் = நியொயம் , நீ தி,
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ஏடு எண் 77

ஆசோர ம லடதனிை் க த்லத விரித்து அருள் க் கண் துயின் று எழுந் தோர்,
மகோழிக் குரை் 466 தனிமை நந்தமகோன் தலனயு ் மகோவைலர கூட்ட ் இட்டு,
நோலளக்கு ை் ப் மபோரோ ் 467, எந்தலனக் ககோை் ை ரத ் விட்டோன் கஞ் சன் இங் மக,
ஆலகயோை் நீ ங் கள் எை் ைோ ் உடுகலரகள் 468 ககோண்டு அரசலனப் மபோய் க் கோண்பதற் மக,
ஏகுவீர் முன் னோமை, வட துலர ஓர ் இளந்மதோப் பிை் மபோயிருங் கள் ,
மதர் ஏறி ஓர் கநோடியிை் பின் னோை் வருமவோ ் , கசை் லுவீர் என் று அனுப் பி,

கை்ைன் கஞ் சன் பட்டைை் வந் தது
தோரோரு ் பூந்த துழமவோன் விடிந்தவுடமன ஸ்தோனபோன முடித்து,
ோதோவு ் அன் னமிடத் தூதனுடன் உண்டு வங் கணத்469 மதோழருடன் ,
ஆதோரவோர்த்லத யதோய் அமசோலதக்கு உலரத்து, அக்கணம மதர் ஏறி
மீட்டு என் றோன் வோசிகலள, அக்ரூரன் அப் மபோ ோட்டினோன் லகச் சவுக்கோை்
நோட்டமுடன் மதர் நடக்க, யமுனோ நதியிை் நை ் கண்டோன் மதர்ப்போகன் ,
வோட்ட ் எை் ைோ ் தீர்ந்து அவனு ் மதலர நடத்தி வனங் கள் பைவு ் கடந்தோர்,

மகொழிக் குரல் = மேவல் கூவும் மநரம்
மல் ெ் மெொர் = மல் யுத்தம் , ஆயுதங் கள் ஏதுமின் றிே் ேண்வட பேய் தல்
468
உடுகவர = சீர் பகொடுத்தல்
469
வங் கணம் = வலிவம மிகுந்த கூட்டத்தினர்.
466
467

பக்கம் 116

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 116/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 78

தோே்ட்டிக ோய் ஓர் கபோழுதிை் வட துலர ஓர ் தோன் வந் து மதர் ரதமு ் ,
ரதத்லத நிறுத்து என் றோன் உத்தவனும் 470 அப் மபோ471, நோரணலரத் தோழ் பிடித்து,
பதத்தினிை் வீழ் ந்மத உலரப் போன் , இன் லறக்கு என் வீட்டிை் போங் கோய் அமுது அருந்தி,
விடிந்தவுடமன எழுந் து கஞ் சனுலடய விை் மவள் விதோன் முடிப் போய் ,
நடந்தோை் ப் போத ் மநோகு ் , வோங் கள் 472 என் று கசோை் ை, நலகபுரிந் து ரொகவனு ்
உயிர்த்துலண நீ உத்தவமன, உனது அரசன் மகட்டோை் , உடமன உன் லனப் பலகப் போன் ,

லதரிய ோய் ப் மபோய் இருப் போய் , நோலள வருமவன் தருமவன் பர பத ் ,
மபோ எனமவ தோன் அனுப் பிச், சிமனகிதரு ் தோமு ் கபோதுவர் தங் கு ் ோந்மதோப் பிை் ,
தோபமுடமன ஏகி, நந்தன் முதை் ற் ற சகைருக்கு ் மசதி கசோை் லி,
நோக அலண ம ை் ப் பள் ளி ககோள் மவோன் தந் லத டியிை் நோடு க ய் க்கக் கண் துயின் றோன் ,
மவகமுடமன எழுந் து மதோழலர மநோக்கி விள ் புவோர் ோயவனோர்,
வந்மதோ ் , நோ ் இன் நகரிை் வோய் ந்து நோ ் கூடி வள ் போர்க்கைோ ் எனமவ,

உத்தவன் = வசுமதவரின் ேமகொதரர் மதவெகொரின் மகன்
அெ் மெொ = அெ் பெொழுது
472
வொங் கள் = வொருங் கள்
470
471

பக்கம் 117

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 117/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 79

அந்தி மநரத்தனிமை ஆயன் கபரு ோள் அரிய கலடவீதி கசன் றோர்,
கோளி என் று மபருலடமயோன் 473 வண்ணோன் ஒருவன் கஞ் சன் உலட கவளுப் மபோன் ,
கோளமுகிை் ம னியன் முன் கபோதிலயச் சு ந்து கலட வீதி தன் னிை் வர,
வந்தவலனக் கண்டு அதட்டி வோ னகசோரூபன் வே்த்திர ் ஒன் று தோ எனமவ,
அந்த வண்ணோன் மகலியதோய் , எங் களுலடய அரசன் உடுப் பு, ஆதைோை் ,
அடி இலடயர்தன் குைத்மதோர் இந்த உலட கட்டத் தகும ோ என் றோன் கோளி,

துடியுடமன கோளியலனத் தலைலயத் திருகித் தூர எறிந்தோன் பதருவிை் ,
கண்மடோர் பயந் து ஓட, வஸ்த்திரத்திை் ஒன் லறக் கண்ணன் எடுத்து உடுத்தி,
அண்டி நின் ற மதோழருக்குப் கபோதிலய அவிழ் தது
் , ஆளுக் ககோன் றோய் க் ககோடுத்து,
வந்தோர் றுகதருவிை் , சிற் பி ஒருவன் ோயன் வந்தோகனன் று அறிந் து,
தந்தோன் பட்டங் கி474 ஒன் று, முத்துக் குை் ைோவு ் தோன் அணிந்து மபோற் றி நின் றோன் ,
தோனவனோய் நின் ற வள் ளை் சிற் பியனுக்கு அங் மக தற் கசோரூபம கோட்டி ,

473
474

மெருவடமயொன் = பெயர் உவடமயொன்
பட்டு அங் கி
பக்கம் 118

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 118/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 80

வோனவற் கு முத்தி தந்மதோன் , றுவீதி கசை் ை ோலை மபோட்மட பணிந்தோன் ,
உனக்கு என் ன மவணு ் என் று மதவகி தன் போைன் உரில யுடமன மகட்க,
எனக்கு உந்தன் போத ் அலத றவோதிருக்க இனிய வர ் தோரு ் என் றோன் ,
தந்மதோ ் என் மற நடக்க ஏழு கூன் உள் ள தோயக் கிழவி ஓடி வந்து,
சந்தன ் கே்த்தூரி ககந்த ் புனுகு சவ் வோதுதோன் அணிந்து மபோற் றி நின் றோள் ,
கோைோை் ப் பத ் மிதித்து முட்டிவோய் கதோட்டுக் லகயோை் நிமிர்த்திடமவ,

வோலைப் 475 பருவ தோய் கூன் ோறி நின் று வோரு ் என் றோள் ோளிலகக் கு,
கருங் கண்
ட ோதரமச, இங் மக நோன் வந்த கோரிய ் எை் ைோ ் முடித்து
வருமவன் , மபோ என் று அனுப் பி, விை் ச் சோலை தன் னிை் வந்தோர்கள் கூட்டமுடன் ,
இந்திர தனுலவப் மபோலு ் , முன் னோள் ச ் சனகன் இடத்திருந்த விை் மபோலு ் ,
வந்தவர் எை் ைோ ் திலகத்து அலசயோத விை் லை வலளப் பவர்கள் இை் லை என் போர்,
க ் ப தயோலன அது து ் பிக்லகயோை் வோரிக் கரு ் லப முறிப் பது மபோை் ,

475

வொவலெ் ெருவம் = 16 வயதுெ் ெருவம்
பக்கம் 119

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 119/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 120/248)

ஏடு எண் 81

கவ ் பி அந்த விை் ஒடித்து இரண்டொ எறிந் து, விரசிை் வந்தோர் ஆயரிட ் ,
சூரியன் கண்மட பயந் து, மதர் முறிப் போன் என் று,476 துருசோக477 ம ற் மக ஒழிந்தோன் .
யோரு ் அறியோத கபோருள் , கோயோ ் பு வண்ணன் ஆயரிட ் மபோயிருந்தோன் ,
ந்திரிகள் கோரியப் மபர் கஞ் சனிட ் கசன் று, வோய் பதறி, ஏது உலரப் போர்,
எந்த வித ் கசோை் மவோ ் நோ ் , சோயங் கோை மநர ் இலடக்குை ் என் றோர் சிைமபர்,
வந்தோன் சிறுவயதோய் , வண்ணோலனக் ககோன் று வலுத்த விை் லைத்தோன் முறித்து,

சந்மதோே ோய் நடந்தோன் என் று கசோை் ைக், கஞ் சன் தணை் மபோை் ன ் கவது ் பி,
உருவிய கூர் வோளுடமன ஊன் உறக்க ் இன் றி, ஓய் ந்து இருந்தோன் , ரொ478 முழுது ்
கவருவி479 அவன் திலகத்து விடியட்டு ் என் று வீரசிங் க ் மபோலிருந் து,
கலடச் சோ த்மத480 எழுந்து, ந்திரி பிரதோனி கோவைலர கூட்டமிட்டு,
பலடத் தலைவர் சூழ் ந்து நிற் க, அக்கிர
ோய் க் கஞ் சன் படபடத்து வோர்த்லத கசோை் வோன் ,
இரு ் பு உைக்லகலயக் ககோடுத்துப் போர த யொலனலய இறுத்து என் றோன் வோசை் தனிை் ,

கண்ணன் சூரியனது மதவர முறித்துவிடுவொன் என் று சூரியன் ெயந் துமெொய் விவரவொக மமற் மக மவறந் தொன் .
துருேொக = விவரவொக
478
ரொ = இரவு
479
பவருவி = அஞ் சி. ெயந் து, மருண்டு, அே்ேத்தினொல் ெற் கவளக் கடித்துக் பகொண்டு,
480
கவடே் ேொமத்மத = கவடசிே் ேொமத்தில் , (விடியும் முன் மெ)
476
477

பக்கம் 120

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 121/248)

ஏடு எண் 82

விருப் பமுடன் ஓலை விட்ட மவந்தர்கலள எை் ைோ ் விடியு ் முன் மன கூட்டமிட்டோன் ,
ை் ைர்களிை் 481 ஒன் பது மபர் மவசங் கள் ோறி482 ோனிடர் மபோை் உள் ளலடத்தோன் ,
வை் இருள் தோன் நீ ங் கிய பின் மகோட்லட மீமதறி ற் மபோர் அலறயு ் என் றோன் ,
மபோர் முரசு அங் மக அடிக்க, இளந் மதோப் பிை் த் தூங் கு ் புண்ணியர் தன் கோதிை் விழ,
மவர்த்து எழுந் து, ஆயலரயு ் மதோழலரயு ் கூட்டி , மவந்தனிட ் மபோங் கள் என் று,
த ் பியு ் அண்ணனு ோய் ஒரு சோ
் ட்டு ் தங் கி விலளயோடி அங் மக,

வ ் பலன நோ ் ககோை் வதற் கு இதுமவலள என் று வட துலர வீதி கசன் றோர்,
கண்மடோர் பத ் பணியக், கன் னியர்கள் ல யை் ககோள் ளக், கண்ணன் மிக நடக்கக், கடு ் போவியோன கஞ் சன்
உயிர் டிக்க வந்தகதோரு ஆதி கோமூை ் , உ ் பர் சகோயன் என் போர்,
மசயிலழ ோர்483 ல யை் ககோண்டு லகவலளகள் மசோர்ந்து சிலைகலளப் மபோை் ப் போர்த்து நிற் க,
நிலற நிலறயோய் வீதி கயங் கு ் அதிசய ் போர்த்து, ஐயன் மநர் மகோட்லட வோசை் வர,
வலரயது மபோை் யோலன அது மு ் தங் கமளோடு வோய் ந்த துதிக்லக தனிமை,

மல் லர்கள் = ஆயுதங் கள் ஏதும் இல் லொமல் மற் மெொர் புரிெவர்கள்
மவேங் கள் மொறி = மொறுமவடத்தில்
483
மேயிவழ = பேம் வம + இவழ, அழகொன, சிறந் த அணி, நல் லணி,
மேயிவழயொர் = சிறந்த ஆெரணங் கவள அணிந்த பெண்கள்
481
482
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கை்ைன் யாணன ைருப் ணப ஒடித்தது
உைக்லக பிடித்து யொலன நிற் க, ஆதி கோமூை ் விைக்கடோ484 தூர என் றோன் ,
வைக்லக தட்டிப் போகனவன் “தரிதரி” என் று ோதவன் ம ை் ம ோத விட்டோன் ,
ம ோத விட்ட வோரணமு ் மு ் தங் கள் மீறி முறுக்கி அடித்திடமவ,
ோதவ, மகோவிந்த முகிை் , உரை் மபோன் ற கோலிை் லறவோன் , முன் மன வருவோன் ,
குத்து ் அது, பூமியுடன் சிறு துருப் பு மபோமை ககோ ் பு ஊமட நின் றிடுவோன் ,
எத்து ் , அது தூளோக485 எங் மகோன் கன் பிடித்து இழுத்து எறிவோன் வீரிடமவ,

உைக்லக தலனப் பறித்துத் தல யனிட ் எறிந் து, உைகளந்தோன் மபோய் ப் போய் ந்து,
பைத்த தவோரணத்லதக் குலுக்கி எறியப் போகனு ் கீமழ வீழ் ந்து இறந்தோன் ,
மவழ ் அது தோன் வீழ் ந்து எழுந்திருக்கு ் முன் மன மிதித்தோன் உரத்துடமன,
மூலள சிந்திமய டிய, வோரணத்தின் ககோ ் பிை் ஒன் லற முகுந்தன் பிடிங் கினோன் கவஞ் சின ோய் ,
பைபத்திரர் ஓடி வந்து ற் கறோர் ருப் லபப் பிடுங் கினோன் கவஞ் சின ோய் ,
நிை ் அளந்மதோன் திமரக ் எங் கு ் ரத்த ய ோகி நிபத்தினுட ககோ ் பு அதலன,

484
485

விலக்கடொ = விலக்கு அடொ, (யொவனவய விலக்கி நிறுத்துமொறு அதட்டினொன் ).
தூளொக = யொன தூள் ஆகும் ெடியொக
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இரு மபரு ் கதோழிை் லவத்து, ரொசர் சலபயிை் எதிர் வந்தோர் போைர்களு ் ,
கவறுவிமய மகோன் குைத்மதோர் லக கட்டி நிற் க, மவந்தர்சலப வீற் றிருக்க,
வோள் எடுத்துக் லகப் பிடித்துக் கஞ் சன் சினந் து, ற் மபோர் கசய் போர்ப்மபோ ் என் றோன் ,
ஏமை, இலடக்குை ் நோன் , ற் மபோர் புரிய எதிரி யோர் எங் களுக்கு,
மவந்தமன கசோை் எனமவ, இரண்டு மபர் ை் ைர் மவழ ் மபோை் வந்து நிற் க,
சோர்ந்த குணத்தழகன் ஆதி கோமூை ் தோர் மவந்தர்க்கு ஏது உலரப் போர்.

இப் கபரிய ை் ைகரோடு நோங் கள் சிறுவர் கபோர486 ஏற் கும ோ ோ சலபக்கு
கசப் புவீர் என் றிடமவ, ககோடு ் போவி கஞ் சன் கசங் கண் சிவந் து உலரப் போன்
வரி விை் ஒடித்தவன் யோர், மநத்து அந்திமநர ் வண்ணோலனக் ககோன் றவன் யோர்,
கரியின் ருப் பு ஒடித்தோய் , மபோர் புரியோவிட்டோை் க் கணத்திை் உயிர் ககோை் மவன் என் றோன் ,
வரச் கசோை் என் றோன் ோயன் , கச்லசகள் கட்டி வந்தோர் இரண்டு ை் ைர்
திறத்துடமன லக மகோர்த்துச் சோணூரமனோடு487 கசந்திரு ோை் மசரை் உற் றோர்,

பெொர = பெொருதுதல்
ேொணூரன் = கம் ேன் ஏவிய இரண்டு மல் லர்களின் பெயர்கள் - ேொணூரன் , முட்டிகன் .
கண்ணன் ேொணூரனுடன் ேண்ட பேய் தொர். ெலரொமன் முட்டிதனுடன் மெொர் பேய் தொர்.
486
487
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கை்ைன் கஞ் சணனக் பகான்றது

முட்டிதனு ் ரொ னு ோய் க் கட்டிப் புரள, முலனவீரர் க ய் நடுங் க,
கட்டி உருண்டோர்கள் , லக டித்துக் ககோட்டிக் கட்டி , ஒருவருக்கு ஒருவர்
குட்டினோர் கிட்டி , அங் மக சோணூரன் ோர்பிை் அண்ணை் குத்துவிடமவ சோய் ந்தோன் ,
முட்டிதலன ரொ ன் அப் மபோ வைதுலக ஓங் கி மூலள சிந்தக் குத்தை் உற் றோன் ,
பூதங் கள் மபோை் டிய, உள் மள இருந்து புறப் பட்டோர் பின் பு இருவர்,
வோது கசோை் லிப் போய் ந் து வந்து லக மகோர்க்கு ் முன் மன, வோரி அடித்மத டித்து,

மீதமுண்மடோ ை் ைர் என் றோன் , லறந்திருந்மதோர் எை் ைோ ் கவளிமயறி ஓடை் உற் றோர்,
கோதகனு ் க ய் பதறித் தலையோறி ற் ற கோவைலரப் போர்த்து உலரப் போன் ,
வண்டப் 488 பயை் கள் இவர் தன் லனக் ககோடுமபோய் ோறுகோை் ோறுலக489 வோங் கி,
கண்டன் வசுமதவனுக்கு ் மதவகிக்கு ் முன் மபோைக் கோை் விைங் கு பூட்டு ் என் றோன் ,
அரசர் எை் ைோ ் போர்த்து நிற் க, வசுமதவ ரொசனு ் ற் ற ஆயர் எை் ைோ ் கண் கைங் கி
கர தைத்திை் க் ககோ ் பு490 ஏந்திக், கஞ் சன் அருகிை் க் கண்ணன் வந்தோன் மகோபமுடன் ,
வண்டெ் ெயல் கள் = வொண்டுெ் ெயல் கள் , சிறுபிள் வளகள்
மொறுகொல் மொறுவக = ஒருகொவலயும் ஒருவகவயயும் பவட்டிவிடுவர் ( பகொடிய தண்டவன)
490
பகொம் பு = யொவனயின் தந்தம்
488
489
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கவட்டினோன் வோள் அதனோை் , லவகுண்ட வோசன் மவழத்தின் ககோ ் பு அதனோை்
தட்டினோன் , சோதக ோய் ோ னுலடய ச த்து அறியைோ ் எனமவ,
மீண்டு ் அவன் கவட்டை் உற் றோன் , லகவோள் பறித்து மவந்தர்களுக்கு முன் எறிந்து,
தோண்டிச் சிலக491 பிடித்துக், கஞ் சனுட ோர்லபத்தோன் கிழித்தோர் ககோ ் பதனோை் ,
கசங் கண் ோை் தன் கரத்தோை் க் கஞ் சன் இறந் த உடமன மசர்ந்தோன் லவகுண்டபதி,
அங் கு அவன் சமகோதர்கள் எட்டுப் மபர்வந் து அச்சுதன் ம ை் ப் மபோர் புரிய,

வந்து எதிர்த்மதோர் த ் ல எை் ைோ ் கஞ் சன் லக வோளோை் ோய் த்மத ஒரு கநோடியிை் ,
அந்த இடத்து திடத்திை் மவந்தர்கள் முன் இறந் மதோலர எை் ைோ ் அடக்கிச் சடங் கறுத்து492,
போட்டனுக்குர மசனன் 493 உடன் அரண் லனயிை் வந்து பகவோன் கிழ் வுடமன,
வோட்ட ் ஒன் று ் எண்ணோமத, வட துலர நோட்லட ணி குடஞ் சூட்டுகிமறன் ,
மதறி இருப் பீர் எனமவ, மபரணிகள் சூழத் மதவகி தன் வீடு கசன் று,
ஆறுதைோய் அண்ணருடன் தந் லத தோய் தன் லன அலடவுடமன தோள் பணிந்தோர்.

சிவக = தவலமுடி
ேடங் கறுத்து = ேடங் குகள் பேய் து
493
ெொட்டனுக்குர மேனன் = ெொட்டனுக்கு உரிய மன் னர் உரிவமயுடன்
491
492
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அழுதோர் ஆனந்த தோய் , வசுமதவரோசன் அண்ணை் தலன முத்தமிட,
கதோழுதோர் இருமபரு ் , நோங் கள் பயின் ற சுவோமிலய கோரு ் என் றோர்,
பட்டணத்து உள் மளோர்களுக்கு ் , ஆயர்களுக்கு ் ற் ற ெொர் ன் னர் தங் களுக்கு ் ,
இே்டமுடமன விருந் து கசய் விக்க மவணு ் என் று இய ் பினோர் தந் லதயிட ் ,
சுதன் கசோை் த் தவறோ ை் அறுசுலவகமளோடு துருசோய் ச் சல யை் கசய் து,
பத ் தருவோன் ோயன் என் று, வந்த மபர்க்கு எை் ைோ ் போங் கோய் விருந்து கசய் து,

விருந்து உண்டு, போக்கு அருந்தி, சந்தன ் கே்த்தூரி க ய் கிழ் வோய் த்தோன் பூசி,
கபோருந்தி யனமவோர்494 நடக்க, நந்தமகோன் அங் மக கபோறி கைங் கி க ய் அசந்து,
எந்தன் ஐயோ, கண் ணிமய, தோயோர் தவிப் பள் , எழுந்து வோ மபோவ ் என் ன,
தந்திர வித்லதக்கோரன் , ோயோ விமனோதன் தன் ல ஒன் று ் எண்ணோ ை் ,
கபத்தவர்கள் நீ ங் கள் அை் ை, என் தகப் பனு ் தன் பெண்ணோள் அமசோலதயிட ் ,
லவத்து உந் தன் கபண்சிசுலவக் ககோண்டு பகொலை கசய் ய வோனிை் ப் பறந்திடமவ,

494

யனமவொர் = அவனவரும்
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(பக்கம் - 127/248)

ஏடு எண் 88

வளர்ந்மதன் நோன் உங் களிட ் , எந்கதந்த நோளு ் ோறோத முத்தி யுண்டோ ் ,
தலளந் து495 இருப் பீர் மபோங் கள் என, நந்தமகோன் ற் மறோர் தோய் இழந்த பிள் லளகள் மபோை் ,
அய் யமன, கசஞ் சுடமர, அரமன, திரிபுரமன, க ய் யமன, கங் லகயணி வி ைோ, பர ் கபோருமள,
கன் என் று ந ் பி வளர்த்மதன் இதுவலரயு ் , அக ் அதிை் நோன் கசன் றோை் மசோலத அழுவோமள,
அய் மயோ நோகனன் ன கசய் மவன் , அன் போய் வளர்த்த கண்ணோ, கபோய் யோ உலன வளர்த்மதன் , மபோக விட்டோய்
நட்டோத்திை் 496,
நன் புற் று உன் லன வளர்த்மதன் , எங் கள் தலன497 விைக்க நியொம ோ என் று அழுதோன் ,

அன் பு உகந்து அங் கு எ ் கபரு ோன் , அண்ணர் வருவோர் அலனவலரயு ் கோத்திடுவோர்,
நோகனோரு கோைத்திை் வந்து உங் கலளக் கோண்மபன் , நடங் கள் உங் கள் ஊர்க்கு எனமவ,
மபோனோர்கள் ஆயர் எை் ைோ ் , வசுமதவரண்லட498 புண்ணியர்கள் வோழு ் அந்நோள் ,
வோத்தி499 இடத்தில் இருவர் சகை கலையு ் வோசித்துத் மதர்ந்ததன் பின் ,
மபர்த்தினோர் போட்டலனயு ் , வட துலர நோட்லடப் கபோன் குட ் சூட்டி லவத்தோர்,
சோதக ோய் த் தந் லதயிட ் கோறுபோர்500, ற் ற சகைமு ் நீ ர் போரு ் என் று,

தவளந் து = பிவணந் து, ஒன் றொக, கட்டுெ் ெட்டு, பிரிக்கமுடியொமல் மேர்ந்து,
நட்டொத்தில் = நட்டொற் றில் (ஆற் றின் நடுமவ)
497
எங் கள் தவன = எங் கவள
498
வசுமதவரண்வட = வசுமதவர அண்டி, வசுமதவருடன் ,
499
வொத்தி = வொத்தியொர், ஆசிரியர்
500
கொறுெொர் = நொட்வடக் கொத்துக் பகொள் (கொறு = கொெ் ெொற் று, ெொர் = நொடு)
495
496
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விஞ் ரச மே் திரம் கற் றது
ஏடு எண் 89

மவதமுலறப் படிமய வித்லத எை் ைோ ் கற் று, விஞ் லச501 கற் மறோர் யோர் எனமவ,
வடக்மக கவகுதூர ் பிரோ ண சன் யோசி கோ கபரிய விஞ் லச முனி,
இடத்தினிை் ச் கசன் மற, இருவர் போத ் பணிந்து, ஏலழகள் மபோை் ஏவை் கசய் து,
தஞ் ச ் என் மற இங் கு வந்மதோ ் , அடிமயன் களுக்கு விஞ் லச ந்திர ் ஓது ் என் றோர்,
வஞ் ச கண்ணன் ரொ னு ோய் 502, ஒருவோரந் தன் னிை் வோய் த்த விஞ் லச கற் று அறிந் தோர்,
ோயவனு ் ரொ னு ோய் ப் பழுதறமவ கற் று ன கிழ் சசி
் யோகமவதோன் ,

தூய முனிலயப் பணிந்து, வருலச503 என் ன மவணு ் கசோை் லு ் ஐயோ, தோமறோ ் 504 என் றோர்,

விஞ் வே மந்திரம் = முன் னொளில் இறந் தவர்கவள இந்நொளில் உயிருடன் பகொண்டுவந்து மேர்க்கும் மந்திரம் .
(ெரெ் பிரமத்வதெ் ெற் றின ஞொனம் ). (1) முன் னொளில் கடல் அவலகளொல் இழுத்துே் பேல் லெ் பெற் ற ஆசிரியரின்
மகவன, விஞ் வே மந் திரம் கற் ற கண்ணனும் ெலரொமனும் மீண்டும் உயிருடன் பகொண்டுவந்தனர். (2) முன் னொளில்
ஏழுவயதில் இறந் து விட்ட பூம் ெொவவ என் ற பெண்வணத் திருஞொனேம் ெந்தர் உயிமரொடு ென் னிபரண்டு வயதொன
பெண்ணொக உயிர்ெ்பித்தொர். (3) திருெ் புக்பகொளியூர் என் ற திருத்தலத்தில் சிறுவன் ஒருவவன முதவல வொயில்
மெொட்டு விழுங் கி விட்டது. பின் னொளில் இத் திருத்தலம் வந்த சுந்தரர் திருெ் ெதிகம் அருளி அந்தே் சிறுவவன
உயிருடன் மீட்படடுத்தொர்.
502
ரொமன் = ெலரொமன்
503
வருவே = வரிவே, சீர்வரிவே, தட்ேவண
504
தொமறொம் = தருகிமறொம்
501

பக்கம் 128

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 129/248)

ோ தவத்மதோன் க ய் கிழ் ந்து, என் லனயோலளக் மகட்டுவோமரன் என் மற நடந்து,
மகோலதயிட ் , பூரண ோய் ந ் மிடத்திை் வந்த குழந் லதகலளப் போர்த்த அளவிை்
ஈசமனோடு மகசவமனோ, இந்திரமரோ, வோனவமரோ, மதச ் எை் ைோ ் கோக்க வந்த கதய் வம ோ நோன் அறிமயன் ,
ட்டிை் ைோ விஞ் லசதலன வோசிப் பதற் கு ் வருே ் ஒரு நூறு கசை் லு ் ,
எட்டு நோளிை் ப் படித்தோர், உ க்ககன் ன மவணு ் அலத இன் புற் றுக் மகளு ் என் றோர்,
ஏடு எண் 90

குலட505 என் ன மகட்மபோ ் என் று லனவியிடங் மகட்கக், ககோ ் பலனயோள் ஏது கசோை் வோள் ,
கலடநோளிை் நோக ோரு நோள் கே்த்தோன506 தீர்த்த ் கனிந்து ஆட, ல ந்தன் அங் மக
கடலிை் இறந்தவலனத் தரமவணு ் என் று கணவமர மகளு ் என் றோள் ,
டவோள் இது உலரக்க, ோமுனியுங் மகட்டு ோயனிடத்து ஓடி வந் து,
உை் ைோச ோகமவதோன் லனயோள் உலரத்த உண்ல தலனமய க ோழிய,
சை் ைோப ோய் ோயன் தருகிமறோ ் என் று சற் குணத்மதோமட வணங் கி,

வட துலர தன் னிை் வந்து, தல யனுந் த ் பியு ் வச்சிர ணித் மதர் ஏறி,
கடமைோர ் வந் து நின் று, சமுத்திர ரோசலனக் கருத்திை் நிலனந்திடமவ,
நிலனந்தவுடன் ஆழி ன் னன் 507 அஞ் சி ஒடுங் கி, நிமிேத்திை் வந் து கண்டு,
அலனத்து உயிர்க்கு ் தோனவமன, நிலனத்தகதன் ன என் று அடிபணிந்து மபோற் றி நிற் க,
குவட = பகொவட, ேன் மொனம் ,
மகஷ்த்தொன = மகத்தொன, சிறெ் புமிக்க,
507
ஆழிமன் னன் = கடல் அரேன்
505
506
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எங் கள் குரு புத்திரனு ் முன் கே்த்தோன ் ஆடி இறந்தோனோ ் இக்கடலிை் ,
பங் கமிை் ைோ வோரி எங் கு ் ஆரோய் ந்து மதடிப் போர்த்து அலழத்து வோகவனமவ,
ஏடு எண் 91

குதித்தோன் கடைரசன் , எழு கடலுந் மதடிக் குழந்லத தலனக் கோணோ ை் ,
தித்தோன் இங் கு இை் லை என் று நடுக் கடை் த்தியிை் ோபோவி அங் கு ஒருவன் ,
ம ரு லைலயப் மபோமை ரொச்சதனு ் தூங் க, விரி ோர்லபதோன் கிழித்து,
நீ ரரசன் 508 போர்த்திடமவ, கவண்ணிற ோய் அங் மக கநஞ் சிை் ஒரு சங் கு இருக்க,
வலை எடுத்து அங் கு ஓடிவந்து கண்ணனிட ் ஈய் ந் து, ல ந் தலனக் கோமணோ ் எனமவ,
லழ தடுத்த மகசவனோர் எ லன நிலனத்து ணிவோயிை் லவத்து ஊத,

கதோனி மிகுந் த சங் மகோலச எ தர் ன் மகட்டுத் தூமயோன் முன் வந்து இலறஞ் சி,
அநியோய ் என் ன கசய் மதன் , அறிவித்து என் லனயோள் ஆதி கோமூை ் என் ன,
எந்தன் குரு புதை் வன் முன் கே்த்தோன ் ஆடி இறந்தவலன இச்சனம
தந்திடுவோய் என் று உலரக்க, ஆகட்டு ் என் று சண்டன் பதிக்கு ஏகி,
ககோண்டு வந் து போைகலனக் கண்ணனிட ் தந்து கு ் பிட்டுத்தோன் மபோற் றி,
அண்டி நின் ற கோைனுக்குக் கண்ணன் விலடககோடுக்க, அவன் பதிக்கு அங் மக ஏகிடமவ,

508

நீ ரரேன் = நீ ர் அரேன் , கடல் அரேன்
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கசை் வலனத் மதோள் மீதிை் லவத்துச் சுருக்கிை் ரத ் நடத்திச், கசய முனிவன் 509 முன் பு விட,
நை் ைறிமவோன் விஞ் லச முனி ஞோன விளியோமை நோரணர்தோ ் என் று அறிந்து,
வை் ைவர்கமள இனி நோன் உங் களுக்கு என் ன வரிலச ககோடுப் மபன் பதிைோய் ,
கசை் லுவீர் சுவோமி என் றோன் , குருலவ வணங் கிச் மசர்ந்தோர் வட துலர,
கஞ் சனுட மதவியர்கள் கத மதச ் ஆளுங் கனத் தசரோசன் தன் க்கள்
அஞ் சி வந்து தந் லதயிட ் முட்டிப் புை ் பி அழுது முலறயிட்டு உலரப் போர்,

கண்ணன் என் று மபர், அவனோ ் ஆயர் லன மதோறு ் கவண்லண திருடி உண்மபோன் ,
எண்ணியவன் போரோ ை் எங் களுலடய இவறமயோலனக் ககோன் று விட்டோன் ,
தந் லதமய நோ ் என் ன கசய் மவோ ் , என் று புை ் பி அழத், தளத்லதப் 510 கபருக்கு ் என் றோன் ,
பந்லதயங் கள் கூறியவன் இருபத்மதோர் அக்மரோணி பலடகள் முழுது ் திரட்டி ,
கஞ் சன் பழிவோங் க என் று, கரிபரிமதர் சூழக் கவிந் தோன் 511 துலரதலன512,
நஞ் சரவிை் 513 ஆடி நின் மறோன் மபோர்க்மகோை ் ககோண்டு நோன் கு வலகச் மசலனகயோடு,
பேய முனிவன் = கண்ணனுக்கும் ெலரொமனுக்கும் விஞ் வே மந்திரம் கற் றுக் பகொடுத்த முனிவர்.
தளம் = மெொர்ெ் ெவட
511
கவிந் தொன் = சூழ் ந்தொன் , முற் றுவகயிட்டொன் ,
512
மதுவர = வடமதுவர, மதுரொபுரி
513
நஞ் சு அரவிை்
509
510
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சத்த ெைரோ கனோடு மதர் குதிலர தந்தி514 தளங் கள் அணி வகுத்து,
கவற் றி கபற் ற ஆயுதங் கள் சக்கரமு ் விை் லு ் விதிவித ோய் த்தோன் எடுத்து,
வச்சிர ணித் மதர் ஏறிக் கண்ணன் இரோ னு ் வலளந்து சறோசந்தினுடன் 515
கச்சிலயப் 516 போர்ப்மபோ ் எனமவ இருவலகச் மசலனகளு ் லககைந் து சண்லட கசய் தோர்,
லககள் அற் று வீழ் ந்தவரு ் , கோை் கள் அற் று வீழ் ந்தவரு ் , க ய் கள் அற் று வீழ் ந்தவரு ் , கண்ணனுக்கு அஞ் சி விருது
மபோட்டு ஓடுமவோரு ் ,
இந்தப் படியோய் இருவர் பலடயு ் மசர்ந்து ஐந் து நோள் ட்டு ் அடங் கோத மபோர் புரிந்தோர்

குன் கறடுத்த மதோளோன் 517, ெைரோ ன் தன் லனக் கூப் பிட்டு நற் குண ோய் ,
இன் று உனக்கு ஓர் வோர்த்லத கசோை் மவன் , தந்லத தோய் ஆயர் எை் மைோலரயு ் கோப் போய் ,
மதோற் றவன் மபோை் ஓடுகிமறன் , சரோசந் தன் என் லனத் துரத்துவோன் மதசக ங் கு ் ,
ோற் றவன் தன் மசலன எை் ைோ ் ஓர் கநோடியிை் ககோன் று, ோநகலரக் கோப் பதன் றி
வளர்த்துஎடுத்தோர் தங் கலளயு ் மசோர்வரக் கோத்து, வோழ் நகலர நீ ங் கி, அப் போை்
தலைத் தோய் தந் லதயுடன் எந்தன் இருப் பிட ் தனக்கு வருவீர் கோண்மபோ ் .

தந்தி = தந்தம் , யொவன
சறோசந்தினுடன் = ேரொேந்தனுடன் , (ேரொேந்தன் என் ெவன் கிரிவிரேநகரத்வதத் தவலநகரொகக் பகொண்டு ஆண்ட
அரேன் ).
516
கே்சி = கட்சி, அரசியல் கட்சி, (ஒருவவனத் தவலவனொக ஏற் றுக் பகொண்ட கூட்ட ம் )
517
குன் பறடுத்த மதொளொன் = குன் வறக் வகயில் தூக்கிய ெலம் மிகுந் த மதொவள உவடய கண்ணன் .
514
515
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மபோமரன் 518 அண்ணோ என் று உலரக்கப் , ெைபத்திரர்க்குப் 519 பூர்வக் கியோன ் 520 கதரிந்து,
நோரணமன, என் துலணவோ, நீ நோட்டத்திை் 521 உற் றபடி நோன் அறிமவன் இப் மபோது,
பூரணமன மபோ எனமவ, ஆத்தோதவன் 522 மபோைப் புறங் கோட்டி ஓடை் உற் றோன் ,
வீறுடமன பின் பதொடர்ந்து, சரோசந் த ரோசன் விரட்டினோன் சீல கயங் கு ் ,
மவங் லகலய நோய் பற் றுதை் மபோை் ச், சூது அறியோ மூடன் விரட்டிமய பின் கதரிய.
ஓங் கு ெைரோ ன் அங் மக, எதிரி தளத்லத523 ஓர் கநோடியிமை துரத்தி,

மதவகிக்கு ் தந் லதயர்க்கு ் கண்ணன் கசயசூே்த்திர ் 524 கசப் பலுற் றோன் . கற் பலனயோய்
போவக ோய் க்525 கண்ணன் கபட ் எண்ணிச் கசன் றோன் , பலதயோது526 இருங் கள் என் று,
தோம ோதர முகுந்தன் பயந்தவலனப் மபோமை தோண்டிக் குதித்தோன் கடலிை் ,
பூ ோரி மதவர் கபய் யத், திருப் போற் கடலிை் ப் மபோய் ப் படுத்தோர் போ ் பலண ம ை் ,
மதடினோன் வோரி527 எங் கு ் சரோசந்த ரொசன் , திரு ோலைக் கோமணோ ை் ,
மெொமரன் = மெொகிமறன்
ெலெத்திரர்க்கு = ெலரொமர்க்கு
520
பூர்வக் கியொனம் = பூர்வ ஞொனம் (ஆதிமேேமன ெலரொமர், மகொவிஷ்ணுமவ கண்ணன் என் ற ஞொனம் )
521
நொட்டம் = விருெ் ெம்
522
ஆத்தொதவன் = ஆற் றொதவன் = ஆற் றல் அற் றவன் , பேயல் அற் றவன் ,
523
தளத்வத = ெவடவய
524
பேயசூஷ்த்திரம் = பெய சூத்திரம் , பவற் றிக்கொன ரகசியத் திட்டம்
525
ெொவகம் = ெொவவன, நடிெ் பு
526
ெவதயொது = ெவதெவதக்கொது, ெதட்டெ் ெடொமல்
527
வொரி = கடல்
518
519

பக்கம் 133

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 134/248)

வோடினோன் க ய் பலதத்தோன் , வட துலர மநோக்கி வலு மவகத் மதோடு அவன்
ஏடு எண் 95

ஓடினோன் , மபோர்க் களத்திை் நிலறந் து நின் ற மசலன ஒருவலரயு ் கோணோ ை் ,
ஆடிப் பரிதவித்து, ஏ ோந்தோர் மபோை அதிக வியோகுை ோய் 528,
தளன் று529, தி யங் கிச், சரோசந்தனுக்குச் சஞ் சைங் கள் உண்டோகி,
அளன் று கநடுமூச்சு எரிந்து, கத மதச ் 530 கசன் று அரசு கசய் தோன் துக்கமுடன் ,
திருப் போற் கடலை விட்டு ோயோவிமநோதன் சிறந்த புவியிை் வந்து,
இருப் பதற் கு ஓர் பட்டணந்தோன் உண்டோக்க என் று இருதயத்திமை நிலனந் து,

விருப் பமுடன் விஸ்வகர் ன் தன் லன நிலனக்க விலரவிை் வந்மத மபோற் றி நின் றோன் ,
றுப் பு ஒன் றிை் ைோத நகர் ககோத்தள ் , மகோட்லட ோடக ோடு ோளிலகயு ் ,
நோன் கு விதச் மசலனகயோடு, வற் றோத கசை் வமுள் ள நகலரப் பலடயு ் 531 என் றோர்.
போங் குடமன கதய் வ தச்சன் , துவரோபுரிலயப் பலடத்தோன் ஒரு கணத்திை் ,
குருநோடு அத்திபுர ் 532 என் மறோர் நகர ் குடதிலசயிை் 533 உண்டோக்கி,
கருமி திருதரோட்டினலன அரசோளச் கசய் து, பிர் கபோை ் 534 நிலறய கவன் று,
வியொகுலம் = வருத்தம் , துக்கம் , கவவல, மயக்கம் ,கலக்கம்
தளன் று = உடலும் மனமும் தளர்ே்சி அவடந் து,
530
மகத்மதேம் = மக மதேம் , மக நொடு
531
ெவடயும் = உருவொக்கு
532
அத்திபுரம் = அஸ்த்தினொபுரம்
533
குடதிவேயில் = மமற் குத் திவேயில்
534
பிர்ம கெொலம் = பிரம் ம கெொலம் , பிரம் மொவின் ஐந் து தவலகளில் ஒன் வறே் சிவன் பகொய் துவிட்டொர். அந்தத்
தவலயொனது சிவனின் வகயில் ஒட்டிக்பகொண்டது. பிரமனது மண்வடமயொட்டிற் குெ் பிரம் மகெொலம் என் று பெயர்.
528
529
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சூே்த்திர535 அவதோரி பதினோயிர ் கபண்கலளச் சுக ோய் ணமுடித்து,
மநத்திரத்துக்கு இலணயோய் ருக்கு ணி மதவியுடன் நிப ோதர் எண் ர்களு ் 536
பதியிை் ப் கபருக்க ் அதோய் , எண்ணிக்லகயற் ற போைர்கள் தன் லனச் சூழ,
நிதி கபரு கசங் மகோை் கசலுத்தி, ஆதி கோமூை ் மநர்ல யுடன் வோழு ் அந்நோள் ,
பஞ் சவர்க்கு ் 537 நூற் றுவர்க்கு ் 538 எந்நொளு ் நீ ங் கோப் பலககலள உண்டோக்க என் று,
வஞ் சகச் சூதோட லவத்துப் 539, பஞ் சவர்கள் தன் லன வனவோச ் மபோக்கிவித்து540

தூது நடந்தோய் , துணிவு கசோை் லிப் பஞ் சவர்க்கு வோது மிக விலளத்தோய் , வலுத்து சண்லட மூட்டி விட்டோய் ,
போர்த்தனுக்குத் மதரூர்ந்தோய் , பதிகனட்டு நோலளப் பலடப் மபோர் தலன முடித்தோய் ,
வோய் த்த திரிமயோதனனு ் த ் பியரு ் ற் ற ன் னலர எை் ைோ ் வலதத்து,
தரு
கோரோசனுக்கு அஸ்த்தினோபுரிலயக் கனகமுடி சூட்டி லவத்தோய் ,
கரும க நீ ை வர்ணோ, அரசு கசய் யு ் நோளிை் க் கலியன் 541 வோரோன் 542 எனமவ

சூஷ்த்திர = சூத்திரம் , விதி, (சூத்திரதொரி, கொரியங் கள் விதிெ் ெடி நவடபெறுவதற் குக் கொரணமொய் இருெ் ெவன் )
நிெ மொந்தர் எண்மர் = ருக்மணி, ேத்தியெொமொ, ெொம் ெவதி, நக்னசித்தி, கொளிந்தி, மித்திரவிந்வத, இலக்குமவண,
ெத்திவர என் ற எட்டுெ் மெர்.
537
ெஞ் ேவர் = ெஞ் ே ெொண்டவர்
538
நூற் றுவர் = நூறு துரிமயொதனர்கள்
539
ேகுணிவயே் சூதொடுமொறு துரிமயொதனன் அவழத்தவுடன் , தருமனும் தனது தொய் மொமனொன கிருஷ்ணவனே்
சூதொட அவழத்திருக்க மவண்டும் . ஆனொல் தருமன் தனது மொமன் கிருஷ்ணவன அவழக்கொமல் சூதொடித்
மதொற் றொன் .
540
மெொக்கிவித்து = மெொகவிட்டு, அனுெ் பிவிட்டு
541
கலியன் = கலி கொலம் , நொன் கொம் யுகம் , (தமிழர் கலியொண்டு 5119 = கி.பி.2019),
542
வொரொன் = வருகிறொன் , கலிகொலம் வருகிறது,
535
536
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னதிற் கபட தோய் , இருப் பு உைக்லகயோமை ல ந்தலரச் சோகக் ககோடுத்தோய் 543,
ஏடு எண் 97

கை்ைன் ணவகுை்டை் அணடந் தது

தனது பஞ் சபோண்டவற் கு கலியிை் நடக்கு ் சஞ் சை ் 544 எை் ைோ ் உலரத்து,
ோயவனு ் வஞ் சக ோய் த் துவரோபுரிக்கு வடம ற் கு மூலையிமை
மநயமுள் ள ஆை் 545 அடியிை் லவகுண்டஞ் மசர நித்திலர கசய் தோய் , சூதோய்
வோலியு ் ஓர் மவடலனப் மபோை் ரொ ோவதோரத்திை் வலதத்த பலி வோங் ககவன் று546,
தோை ் அதிமை பிறந் து, ோன் மவட்லட யோடத் தோன் நடந்தோன் விை் கைடுத்து,
ேொம் ெ (साम्बा) – கிருஷ்ணர் மற் றும் ெொம் ெவதிக்குெ் பிறந் த புதல் வர் ேொம் ென் . குருே்மேத்திரெ் மெொருக்குெ் பின் 35
ஆண்டுகள் கடந் த பின் ஒரு நொள் யொதவகுல இவளஞர்களில் சிலர் ேொம் ெனுக்கு நிவறமொதக் கர்ெ்பிணிெ் பெண்
மவடமிட்டு, பிரெொே நகரில் தவக்மகொலத்தில் இருந்த ேெ் த ரிஷிகளிடம் அவழத்துே் பேன் று, இந்தக் கர்ெ்பிணிெ்
பெண்ணுக்கு என் ன குழந் வத பிறக்கும் என மவடிக்வகயொக மகட்டனர். இவளஞர்களின் கெட நொடகத்வத அறிந்த
முனிவர்கள் , இவள் உங் கள் யொதவ குலத்வதமய அழிக்கெ் மெொகும் இரும் பு உலக்வகவய பெற் பறடுக்கெ் மெொகிறொள்
என ேொெம் இட்டனர். முனிவர்கள் கூறியெடிமய ேொம் ெனுக்கு உடமன இரும் பு உலக்வக பிறந்தது. இதவன அறிந்த
யொதவகுல அரேன் உக்கிரமேனன் , இரும் பு உலக்வகவய பெொடிெ் பெொடியொக அவரத்து கடலில் கவரக்க
உத்திரவிட்டொர். சில கொலம் கழித்துக் கடல் அவலகளொல் பிரெொே ெட்டினக் கடற் கவரயில் ஒதுங் கிய உலக்வகயின்
இரும் புத்தூள் கள் , மிக உறுதியொன நீ ண்ட மகொவரெ் புற் களொக வளர்ந்தன. ஒரு முவற பிரெொே ெட்டினத்திற் குே்
பேன் ற யொதவர்கள் மதிவய மயக்கும் மெொவதவயத் தரும் வமமரயம் என் ற மதுவவ அளவுக்கு மீறிெ் ெருகியதொல்
மதி இழந் து ஒருவவரபயொருவர் இரும் புத் தடி மெொன் று வளர்ந்திருந்த வே்சிரொயுதத்திற் கு நிகரொன மகொவரெ்
புற் களொல் தொக்கிக் பகொண்டு, ேொம் ென் உட்ெட அவனவரும் முற் றிலும் அழிந்தனர். யொதவ வம் ேமம பூண்மடொடு
அழிந்தது.
544
ேஞ் ேலம் = நிவலயற் ற (நிவலயற் ற வொழ் க்வக)
545
ஆல் = ஆலமரம்
546
இரொமொவதொரத்தில் வொலிவய இரொமர் மவறந்திருந்து அம் பு எய் து பகொல் வொர். அதற் குெ் ெலிக்குெ் ெலியொக, வொலி
ஓர் மவடனொகெ் பிறந் து அம் பு எய் தொன் . அந்த அம் பு கண்ணனின் கொலில் வதத்தது. அதனொல் கண்ணன் இறந்தொன் .
இரொமன் வொலிவய மவறந்திருந்து பகொன் றது ேரியொ? தவறொ? எனெ் ெல ெட்டிமன் றங் கள் நவடபெற் றுள் ளன.
அதற் கு விவட அளிக்கும் வவகயில் இந்த ஏடு உள் ளது.
543
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இருப் புக் கலண பூட்டி , ஆரணியஞ் கசை் ை எ ் கபரு ோள்

(பக்கம் - 137/248)

ோயலக அதோை் ,

கவரித்து ஓடு ் ோனது மபோை் க் கண்ணுக்குத் மதோற் ற விரட்டினோன் மசோலை எங் கு ் ,
விண்டைஞ் மசர் ஆைடியிை் அட்டலணக்கோை் 547 மபோட்டு விட்டுணு548 அங் மக நித்திலர கசய் ய,
கண்டோன் , கபண்
ோகனனமவ ஒளிவிலிருந்து, ோன் கோது எனமவ கோலிை் எய் தோன் ,
பலதயோ ை் ோண்டது என் று ஓடி வந்து போர்க்கப் பச்லச ோை் அங் கிருக்க,
அலதப் போர்த்து விை் மவடன் அய் மயோமகோ என் று ஆடிப் பரந்து அைறி,
கதறினோன் விை் மவடன் , கண்ணலனப் போர்த்துக் லக கோை் க ய் மசோர நின் று,
ஏடு எண் 98

உதறி தி யங் கித் லதத்த கலணலய உர ோகமவ பிடுங் கி,
விதிமயோ நொன் என் கசய் மவன் , மவட்லட கசய் ய வந்த மவலள பிசமகோ549 எனமவ,
பது நோபன் பதத்திை் ரத்தப் பிரவோக ் போர்தனிமை பீறிடமவ,
மகோபோை மபோர் ஏமர, அரிகரி, ோதவோ, மகோவிந் தோ, அச்சுதமன,
ோபோவி ஆமனமன, சுவோமி, நீ ர் இங் கு உற் ற வலக ஏது எனக் மகட்க்க,
உத்த மன விை் மவடோ குற் ற ் உன் ம ை் இை் லை, ஊழ் விலனச் சோப ் இது550,
அட்டவணக்கொல் மெொட்டு = ஒரு கொல் மமல் மற் பறொரு கொவலெ் மெொட்டு
விட்டுணு = விஷ்ணு, திருமொல் ,
549
பிேமகொ = தவமறொ
550
இரொம அவதொரத்திமல வொலிவய நொன் மவறந்திருந்து அம் பு எய் து பகொன் மறன் . வொலியொன நீ , இந்தெ் பிறவியில்
மவடனொகெ் பிறந்து மவறந்திருந்து என் மீது அம் பு எய் துள் ளொய் . இது ஊழ் விவனே் ேொெம் என் றொர்.
547
548
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(பக்கம் - 138/248)

அத்திபுரந் தனிை் ப் 551 மபோய் த் தரு ர்க்கு இலளய அருச்சுணனு ் வீ லனயு ்
கவற் றிபுரி வீரர்கலள இங் கு வரச் கசோை் லி உந்தன் விடுதி மசர் என் று அனுப் ப,
பத்தியுள் ள போண்டவர்க்கு மவடன் மபோய் ச் கசோை் ைப் , பதறி அவர் ஓடி வந்து,
அண்டி நின் று தூக்கிடமவ, அவர்கள் ெலம் ஆயுதத்தின் அது வழியோய் வோங் கிமய ோை்
ண்டைத்தின் ஆலச விட்டு நோன் மபோமரன் , நீ ங் கள் லவகுண்ட ் வோங் கள் என் று.
நோடி நின் று வோமனோர்கள் மதவோ முனிவர் நன் ைரோை் ோரி கபய் ய,
ஏடு எண் 99

கூடு விட்டுத், மதர் ஏறி, லவகுண்ட ் மசர்ந்து மகோவிந்தன் வீற் றிருந்தோர்,
சடத்லத552 எடுத்து அடக்கி, வீ ன் 553 விலசயன் 554 கசய் சடங் கு பை முடித்து,
நடக்கு ் குலற555 முழுது ் தரு ர்க்கு உலரத்து நோடோண்டோர் ங் கள ோய் .
வடக்குச் சமுத்திரத்திை் 556 வரத கவங் கமடசன் வடவோளின் 557 ம ை் இருந் து,
திடமுடமன சங் கு எடுத்துப் பஞ் சவர் சகோயன் கச ் பவள வோயிை் லவத்து
அத்திபுரந்தனில் = அஸ்தினொபுரம் தனில்
ேடம் = ெடம் , உயிற் ற உடல்
553
வீமன் = பீமன்
554
விவேயன் = அர்ே்சுணன்
555
குவற = மீதம் , எஞ் சியன
556
வடக்குே் ேமுத்திரத்தில் = ெொரதத்தின் மூன் று திவேகளிலும் ேமுத்திரங் கள் உள் ளன. ஆனொல் வடதிவேயில்
ேக்கரவொள மவலயொகிய இமயமவலதொன் உள் ளது. எனமவ வடக்குே் ேமுத்திரம் என் ெது இமயமவலயில் உள் ள
மொனேமரொவர் தீர்த்தத்வதக் குறிக்கும் . பரே் தாமன் பள் ளிசகாண்டுள் ள திருப் பாற் கடரலக் குறிக் கும் ,
557
வடவொள் = வடக்மகயுள் ள ேக்கரவொளம் , இமயமவல.
551
552
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(பக்கம் - 139/248)

ஊதினோர், கசந்திரு ோை் கவண்சங் கின் ஓலச உைகு ஏழு ் கிடுகிடு என,

நீ தியுள் ள சங் மகோலச அண்டர் எை் ைோ ் மகட்டு நி ைலன வந்மத பணிந்து,
அனந்தன் குலடப் பிடிக்க லவகுண்ட வோசகலன அலனமவோரு ் மபோற் றி நிற் க,
கனந் 558 தங் கு ் வோணி559 வந்து போத ் பிடிக்கக், கருலண ோை் கண் துயின் றோர்.
புவிஅளந்த ோமூை ் அ ் சந்தனிை் மதோன் றிப் பூமைோகந் தன் னிை் வந்து,
தவமிகுந்த கோஞ் சிபுர ் நூற் கறட்டுத் திருப் பதி தைங் கள் எை் ைோ ் வீற் றிருந்து,
நதியிை் உயர் கோமவரி ஸ்ரீகரங் க ் தன் னிை் ரொகவன் வந்மத நிலறந் து,
ஏடு எண் 100

ரவகுண்டவாசன் அழகர்மரலரய வே் து அரடதல்

கதிர் சூழ் உைகக ங் கு ் உயிர்க்கு உயிரோய் நின் று கோத்தருளு ் கபோன் அரங் கன் ,
ககோள் ளிடங் கோமவரிலயயு ் கழுத்துக்கு இலசந்த குளிர் ோலையோய் அணிந்து,
வள் ளை் கரங் கநோதன் என் மற வணங் குமவோர்க்கு எை் ைோ ் ோறோத முத்தி தந்து,
கோமவரி ஆற் றினிமை, கரிய முகிை் ம னி கருலணயுடன் நீ ரோடி,
மதவோதி மதவர் கதோழப் , பட்டோபிரோ ன் கசங் ககருடன் மீது ஏறி,
வடகோசித் தீர்த்த ் அது, கவள் ளி லைக் மகோ ் லப560 வர என் று, அங் கு உள் நிலனந் து561,
கனம் = கனக தொமவர,
கனந் தங் கும் வொணி = இலக்குமி, மகொபலட்சுமி
560
பவள் ளிமவலக் மகொம் வெ = பவள் ளி மெொன் ற மவலமுகடுகளும் ெள் ளத்தொக்குகளும் நிவறந்த இமயமவல.
561
வடக்மகயுள் ள கொசித் தீர்த்தமும் , பவள் ளிமவலயொன இமயமவலயும் இங் கு வரமவண்டும் என் று நிவனந்தொர்.
அதனொல் இமயமவலயொனது அழகர்மவலயொகவும் , கொசித் தீர்த்தமொனது இரொக்கே்சியம் மன் தீர்த் தமொவும்
மதொன் றியன.
558
559
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(பக்கம் - 140/248)

பதொடர் மகந்திர போைகர்கள் , சிரஞ் சீவி562 கபற் மறோர், துறவிகள் பின் மப பதொடர,
நறு ைர் மசோ ோலை563 அணி மசோழ கோரொசன் நை் வளஞ் மசர் பூமி விட்டு564,
தர்
் இன் னது என் று அறியோன் லிங் க நோயக்கன் 565 தோன் ஆள் பதி566 தோண்டி,
கதன் போண்டி நோடு உகந்து, அழகர் லைக் மகோ ் லப தீர்த்தத்திை் ஆட என் று,
அன் போகமவ ோயன் கள் ளருட567 பூமி அரசு கசய் ய மவணு ் என் று ் ,
அழகோபுரி568 எனவு ் , தருவுக்கு569 உகந் த அழக லை ஈது எனவு ் ,
ஏடு எண் 101

கள் ளழகர் பட்டண ் உண்டோக்கி அரசோளுதை்

சிரஞ் சீவி = இறெ் பின் றி என் றும் வொழ் ெவர்கள் , ( துருவன் , அனுமன் , மொர்க்கண்மடயன் முதலொமனொர்)
மேொமொவல = மேரர் - ெவனமடலொல் பேய் த பூ, மேொழர் - ஆர் (ஆத்திெ் பூ), ெொண்டியர் – மவம் பு (மவெ் ெம் பூ)
564
மேொழநொட்வட விட்டு,
565
லிங் கம நொயக்கர் = லிங் கம நொயக்கர் என் ற பெயர் ஏடு எண் 100, 107, 112, 169 ஆகிய நொன் கு ஏடுகளில் இடம்
பெற் றுள் ளது. இரண்டொம் முத்துவீரெ் ெ நொயக்கர் ஆட்சி பேய் த 1659 ஆம் ஆண்டில் லிங் கம நொயக்கர் திருே்சிக்
மகொட்வட வலுெ் ெடுத்தியுள் ளொர். மதுவரவய ஆண்ட பேொக்கநொத நொயக்கரிடம் (1659 -1682) பதெ் ெகுள லிங் கம
நொயக்கர் தளெதியொக இருந்துள் ளொர். பேொக்கநொத நொயக்கரின் மவனவியொன இரொணிமங் கம் மொள்
லிங் கமநொயக்கரின் மகளொவொர். இரொணி மங் கம் மொள் 1689 முதல் 1704 வவர மதுவரவய ஆண்டொர். நொயக்கர்
ஆட்சி கொலத்தில் லிங் கம நொயக்கர் நத்தம் ெகுதிவய ஆண்டொர். நத்தம் தொசில் தொர் அலுவலகத்திற் கு எதிரொக உள் ள
மண்மகொட்வட, ேத்திரம் எல் லொம் லிங் கமநொயக்கர் கொலத்வதே் மேர்ந்தவவ. https://en.wikipedia.org/wiki/Mangammal
“லிங் கமநொயக்கர் சித்திவரத்திருவிழொவின் மெொது சில இடங் களில் கூட்டமொக உயிவரெ் ெலி வொங் கித்
திருவிழொவவ மேொகத்தில் ஆழ் த்தத் சில திட்டங் கள் தீட்டியிருந்தொர். இத்திட்டங் கள் இரொணி மங் கம் மொளொல்
முறியடிக்கெ் ெட்டுவிட்டன.” BooK - Madurai Arasi, Author - Indira Soundarajan, 2018
566
லிங் கம நொயக்கன் தொன் ஆள் ெதி = லிங் கம நொயக்கனின் ஆட்சிக்கு உட்ெட்ட “நத்தம் ” ெகுதி.
567
கள் ளருட = கள் ளர்களுவடய
568
அழகொபுரி = மதமவந்திரனுவடய தவலநகர்
569
தரு = கற் ெக விருட்ேம்
562
563
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(பக்கம் - 141/248)

துளப ணி ோர்பழகன் பட்டண ் உண்டோக்கிச், சுக ோய் அரசு கசய் து,
இருமூன் றிமைோர் கடல 570 சீல முழுது ் இவறவரிகள் தோன் வோங் கி,
தரு
் வழுவோ லையயன் 571 உைகு ஆளு ் மபோது சோயுச்சிய ் 572 மசரகவன் று
கள் ளோழ் வோர்573 தன் னிடத்திை் ஞோமனோபமதச ் கற் று உணர்ந்து மதர்ந்ததின் பின் ,
கவள் லள ன ் ஆகியவர் விே்ணு ய ோக, கவள் ளி லைச் சோர்பினிமை,
வள ோ ் இட ் போர்த்து ஒடுக்க ் 574 அது கட்டி வோகோய் அதற் கு அடுத்து

வேைர்குலப் பபண்டைக் கண்டு வேர்தல்

= ஆறு ெங் கில் ஒருெங் கு வரி (கடவம = வரி) வொங் குதல் .
“இயற் றலும் ஈட்டலும் கொத்தலும் கொத்த வகுத்தலும் வல் லது அரசு” (குறள் : 385) என் று இவறமொட்சிஅதிகொரத்தில்
திருவள் ளுவர் குறிெ் பிடுகிறொர்.
571
லையயன் = லை அயன் , திரு ோை் ,
572
ேொயுே்சியம் = முத்தி
573
கள் ளொழ் வொர் = 12 ஆழ் வொர்கள் உள் ளனர். ஆனொல் கள் ளொழ் வொர் என் ற பெயரில் ஆழ் வொர் யொரும் இல் வல.
ஒருமவவள கள் ளர் குடியில் பிறந் த நீ லன் என் ற திருமங் வக ஆழ் வொவரக் குறிெ் பிடுகிறொரொ? என் ெதும் , கள் ள
570

இருமூன் றிமைோர் கடல

திருமங் ரக ஆழ் வாரிடம் கள் ளழகர் குருஉபநதசம் சபற் றாரா? என்பதும் ஆய் விற் கு உரியன.
574

ஒடுக்கம் = ஜீவ ஒடுக்கம் , ஜீவேொமொதி அவடவதற் கொன கட்டிடம்
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கள் வோக575 உள் அவறகள் கட்டி , அதிை் ச் கசோ ் ப் கபோன் கனக நவரத்தினக ோடு
திரள் திரளோய் க் ககோட்டி , அங் மக நோக லை மவட்லட தினந் மதோறு ் கசய் து வந்தோர்,
தருஞ் மசர்576 சுலன577 அருமக மவடர்குைப் கபண்லணத்தோன் கண்டு “மசர்578“ எனமவ,
அரமச என் லன அலணந்தோை் வருவது எப் மபோ என் று ஆலச ங் லக மகட்டிடமவ,
வருே ் ஒரு தடலவ வருகிமறோ ் என் று ோதவோ நீ உலரத்து,
ந ் பியவள் ச ் திக்க, இரு மபரு ் கூடி நோள் ச ் சிைது வோழ் ந்திருக்க,
ஏடு எண் 102

வள் ளிக்கிழங் கு மதோண்டு ் மபோது கள் ளழகர் கவளிப் படுதை்

லப ் கபோன் முடி சூடி அழகோபுரிச் சீல போக்கியங் கள் ஓங் கிடமவ,
தோ ் ஆண்டு சீல தலன முரோரி முகுந்தன் ேமொது579 உற் றோர் சோவோ ை் ,
ரோ ோ ரொ ோ எனமவ வலையன் ஒருவன் நோட்டிை் எளியவனு ்
பிள் லள கபண்டீர் தன் பசிக்கோய் என் கசய் மவோ ் என் று கபரு ோன் லை அருமக
வள் ளிக் கிழங் கு கிள் ளக்580, கடப் போலற லதத்து ோை் 581 சிரசிை் 582 ரத்த ் வர,
கண்டு அவனுந்தோன் பயந்து, கோைடியிை் வீழ் ந்து கைங் கினோன் , சோமி அருள் க,

கள் வொக = களவொக, மவறவொக,
தருஞ் மேர் = தரும் மேற் (மேற் றுே் சுவன)
577
சுவன = தண்ணீர ் சுரந்து ஓடும் இடம் , ( இரொக்கே்சி யம் மன் தீர்த்தம் )
578
மேர் = மேர்தல் , உடலுறவு பகொள் ளுதல்
579
ேமொது = ேமொதி, சீவேமொதி, ஜீவேமொதி, (ேெரிமவல ஐயெ் ென் மெொன் று).
580
கிள் ள = கிள் ளி எடுக்க, கடெ் ெொவறயொல் மதொண்டி எடுக்க,
581
மொல் = திருமொல் , கள் ளழகர்
582
சிரசில் = தவலயில்
575
576

பக்கம் 142

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 142/248)
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போண்டிய

(பக்கம் - 143/248)

ன்னன் மகோயிை் கட்டுதை்

ககோண்டோன் , குதித்தோன் , மகட்மடோர்களுக்கு எை் ைோ ் குறித்தபடி மகள் வி583 கசோன் னோன் .
போண்டியனுந் தோன் 584 மகட்டு வலையனிடத்துள் ள போன் ல 585 முழுது ் மகட்டு,
மவண்டினோர் சுவோமி என் று, மகோவிை் குள ் முழுது ் விளங் கு ் படி அல த்தோன் ,
கதோண்டர் இதயத்து உலரமவோன் “சுந்தரோசப் கபரு ோன் “586 மசோலை லையின் கபருல
அண்டர்களு ் ககோண்டோடு ் லையின் சிறப் லப அடிமயன் 587 விரித்து உலரப் மபன் .
கோர் பூத்த புள் ளி லை, ோயோவுதோரன் கனிந்திருக்கு ் கவள் ளி லை,
ஏடு எண் 103

அழகர்மரலயின் சிறப் புகள் 588
மகள் வி = குறி பேொல் லுதல் , மகள் வி மகட்ெவர்களுக்கு வழிகொட்டுதல்
ெொண்டியன் = ெொண்டிய மன் னன் (மன் னனின் பெயர் இந் த ஓவலே் சுவடியில் குறிெ் பிடெ் பெறவில் வல)
585
ெொன் வம = கூர்ந்து உணரும் ஆற் றல் .
586
அழகர்மகொயில் உற் ேவமூர்த்தியின் பெயர் சுந்தரரொேன் ஆகும் .
587
அடிமயன் = இந் த ஏட்டுே் சுவடியில் உள் ள ெொடல் கவளெ் ெொடிய ஆசிரியர்,
588
அழகர்மவலவய ரிஷெமவல என் றும் ெொண்டிய நொட்டில் அரேர்கள் பதொழும் இந் த ரிஷெ ெர்வதத்வதக் கண்டொல் ,
மெரரேர்களொல் பேய் யெ் பெறும் மிகெ் பெரிய யொகமொகிய வொெமெய யொகம் பேய் த ெலன் மநரும் என் றும் ,
ஸ்வர்க்கத்திலும் இனிதிருக்கலொம் என் றும் மகொெொரதம் சிறெ் பித்துக் கூறுகிறது.
“ருʼஷப⁴ம் பர்வதம் க³த்வா
583
584

பாண்ட்³நயஷு ே் ருʼபபூஜிதம் ।
வாஜநபயம் அவாப் நனாதி
ோகப் ருʼஷ்நட² ச நமாத³நத ॥” 3-83-21

மகொெொரதெ் மெொவர விரும் ெொத ஸ்ரீெலரொமர் தலயொத்திவர மமற் பகொள் கிறொர். யொத்திவரயின் மெொது அவர் கொவிரி,
கிருதமொலொ, பெொருவந முதலொன புனித நதிகளில் நீ ரொடியதொகவும் , ரு’ஷெொத்ரி (ரிஷெ மவல) என் ற
திருமொலிருஞ் மேொவலக்கு வந்து ஸ்ரீஹரிவய வழிெட்டதொகவும் , மதுவரவய வழிெட்டதொகவும் குறிெ் பு உள் ளது.
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(பக்கம் - 144/248)

சீர் தருக்கள் ஓங் கு லை, கசங் கண் கநடு ோை் 589 சிறந்து இருக்கு ் மசோலை லை,
மவத ் முழங் கு ் லை, மவதோலவ590 ஈன் மறோன் வீற் றிருக்கு ் கவள் ளி லை,
கீத ் முழங் கு ் லை, கி ் புருடர் கந்தர்வர் கின் னரர்கள் போடு லை,
தவத்மதோர் இருக்கு ் லை, தரோதை ் 591 அளந் மதோன் தொன் மவட்லடயோடு ் லை,
சிவத்தோை் உயர்ந்த லை, க ய் யன் பர் சித்தர் மசர்ந்து இருக்கு ் பண்லண லை,
புங் கவர்கள் 592 வோழு ் லை, பூந் துளப ோமயோர்க்குப் புே்ப ் எடுக்கு ் லை,

சங் கு முழங் கு ் லை, சோயூச்சிய மூர்த்தி சயனமுற் ற கவள் ளி லை,
ோந்மதோப் பு இருக்கு ் லை, புலதயை் தலனக் 593 கோத்து வலையன் கன் வோழு ் லை,
சோந்த ் மிகுந் த லை, தன் லனத் கதோண்டு கசய் மவோர் சஞ் சைங் கள் தீர்க்கு ் லை,
கபோய் லக இருக்கு ் லை, கபோன் ரொ த்லதய் யன் கபோருந் து ் அருவி லை,

“ரு'ஷபா₄த்₃ரிம் ஹநர: நேத்ரம் த₃க்ஷிணாம் மது₂ராம் ததா₂......” [ஆதொரம் : ஸ்ரீமத்ெொகவதம் 10ம் ஸ்கந்தம் 79ம்
அத்யொயம் ]
589
கசங் கண் கநடு ோை் = மிகக் கூர்வமயொன ெொர்வவயும் பநடிதொன வளர்ே்சியும் பெற் றவன்
590
மவதொவவ = பிரம் மொவவ
591
தரொதலம் = பமொத்தம் ெதினொன் கு உலகங் கள் . அவற் றில் மமமலொகம் ஏழு. அதலம் , விதலம் , சுதலம் , தரொதலம் ,
மகொதலம் , இரேொதலம் , ெொதொளம் எனக் கீமழொகம் ஏழு.
592
புங் கவர் = சிறந்மதொர், குருமொர்கள் , மதவர்கள் ,
593
புவதயல் = ஏடு எண் 101இல் குறிெ் பிடெ் பெற் றுள் ள புவதயல் . “…. கள் வொக உள் அவறகள் கட்டி , அதில் ே்
பேொம் ெ் பெொன் கனக நவரத்தினபமொடு ….”
திரள் திரளொய் க் பகொட்டி ,
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 145/248)

கசய் லக மிகுந் த லை, கனிரசங் கள் கபோங் கித் மதனருவி போயு ் லை,
நோதோக்கள் வோழு ் லை, ந ் பிய கதோண்டர்க்கு நன் ல கிலடக்கு ் லை.
ஏடு எண் 104

மவத ் பரவு லை, கவகுபோவ ் மபோக்கி விளங் கு ் அருவி லை,
ம கம் தவழு ் லை, க ய் அன் பமரோடு ஐயன் மவய் குழை் நின் று ஊது ் லை,
ஆக ் 594 கபோருந்து லை, யோலன கரடி யோளி595 சிங் க ் வோழு ் லை,
கதலி596 பழுக்கு ் லை, கே்த்தூரி வோசன் கனிந்து இருக்கு ் கவள் ளி லை,
முதிர் போைருவி லை, க ோய் த்த அடியோர்க்கு அங் கு முத்தி ககோடுக்கு ் லை,
கன் னை் 597 வளரு ் லை, கமுகு எலு ் மிச்லச ககோய் யோ கதலி ெைோ கோய் க்கு ் லை,

கசந்கநை் விலளயு ் லை, மதவோதி மதவனுக்குத் மத ோ பழுக்கு ் லை,
ோங் கனிகள் கோய் க்கு ் லை, ோயோவுதோரனுக்கு ோ ைர்கள் வீசு ் லை,
மதங் கனிகள் கோய் க்கு ் லை, மதவோதிமூை ் சிறந்து இருக்கு ் மசோலை லை,
புனுகு ணக்கு ் லை, சுந்தரரோச மூர்த்திக்குப் பூ ர ் உண்டோகு ் லை,
தனுவுக்கு598 உயர்ந்த லை, எங் கு ் பிரகோசித்துத் தரோதைத்மதோர் மபோற் று ் லை,
வோனரங் கள் தோள ் இட, அமசோக வனச் மசோலை வளர்கிளிகள் பண் படிக்க,
ஆகம் = உடலும் உள் ளமும்
யொளி = யொவனவய விடெ் ெலமடங் கு பெரிய மிருகம் . யொவனவயெ் மெொன் று தும் பிக்வகயும் சிங் கம் மெொன் ற
உடவலயும் பகொண்டது. மகொயில் தூண்களில் சிற் ெமொக யொளிவய அவமத்திருெ் ெர்.
596
கதலி= வொவழ
597
கன் னல் = கரும் பு
598
தனு = வில் அம் பு, அம் பு எய் யமுடியொத அளவிற் கு உயரமொன மவல,
594
595
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 105

அழகர் லைத் தீர்த்தச் சிறப்புகள்

கோனிை் முகிை் தோன் பரவ, கழுகு தவ ் கசய் யக், கடிய அரவ ் கூத்தோட,
ோதவர்கள் ககோண்டோட, ைாயாவுதாரன் வரவணழத்த ைா தீர்த்தை் ,
ஆதவன் வந்து ஆடுகின் ற, அச்சுதோனந்தன் அருவி லைப் பூந் தீர்த்த ் ,
கண்ணோமை கண்டோலு ் , பூதைத்மதோர்கள் லகயினோை் த் கதோட்டோலு ் ,
கலி தீர்த்து அருள் ககோடுக்கு ் கோயோ ் பு வண்ணர் கருட தீர்த்தக்599 கலரயோ ் ,

வலியுலடய மதவர் கதோழு ் லவகுண்டவோசன் வளரனு ் தீர்த்த ் அதோ ் ,
வண்ணோன் அருவிலயப் மபோை் அழகர் லைக் மகோ ் லப வண்ண ைட்ச ் வோவிகளோ ் 600,
எண்ண அடங் கோப் பூஞ் சுலனயோ ் 601, கவள் ளி லை மீதிை் எண்ணடர்ந்த கோனோறோ ் 602
அை் லியு ் தோ லரயு ் கபோே்ப் பித்து603 இருக்கு ் , அழகு திருப் கபோய் லககளு ் 604
ை் லிலக முை் லைகயோடு, கசங் கழு நீ மரோலட ைர்ந்த இருவோச்சி பிச்சி
க ் ப ் அதுமபோை் நீ ண்டு, விண்ணிை் உயர்ந்த கதித்த பை விருட்ச ் ,

கருட தீர்த்தம் = இரொக்கே்சி அம் மன் தீர்த்தத்திற் குே் பேல் லும் வழியில் உள் ளது.
வொவி = தடொகம் , நீ ர்நிவல, நவடக்கிணறு, ஆற் றிமலொவட.
601
சுவன = தொமன நீ ர் கசிந்து சுரக்கும் நிலெ் ெகுதி.
602
கொனொறொம் = கொன் ஆறொம் , கொட்டு ஆறுகளொம்
603
பெொஷ்பித்து = பூெ் பித்து, பூத்து
604
பெொய் வக = இயற் வகயிலுண்டொன நீ ர்நிவல, குளம் ,
599
600
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(பக்கம் - 146/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 106

மகோயிை் அல ப்பு ் சிறப்பு ்

கச ் புகப் புன் லனவன ் , கமுக ர ் , மதக்கு, சீர் சிறந்த மசோலைகளோ ் ,
உதித்த இளஞ் சந்திரனு ் தன் களங் க ் தீர உைகளந்தோன் பக்க ் வந்து,
தித்து அடியிை் ப் மபோற் றுதை் மபோை் , ோயோவுதோரனுக்கு வோய் ந்த வட்ட கவண்குலடகள்
வந்து கவிந்த கதன் க் களப ணி ம னியற் கு வர்ண ணிப் கபோற் கைச ் ,
முந்தக் களஞ் சியமுை் கப் பத்தடியுை் குமுந்தன் ைடப் பள் ளிகளு ் ,
பத்தி பத்தியோய் நிலறந்த ஆயிரக்கால் ைை்டபை் பதித்த பணுதிகளு ் 605

சுத்தித் திருைதிலுை் மூன்று சுத்துக் மகாட்ணட, அதிை் ச் சூழ் ந்த நிணலக் மகாபுரமுை்
கருங் கை் ைோை் நற் சவுக்ணக,606 கோய ் பு ம னி கனத்த பபலிபீடை் ,
கநருங் குஞ் சிணறக் பகருடன், விண்ணிை் உயர்ந்து நீ ண்டது யஸத்தை் பை் அதோ ்
அய் யன் படிக் கதவாை் , அவணி அளந்மதோர்க்கு ஆை்டார் திருைாளிணகயோ ் ,
அய் யனுட சன் னதியிை் ஆறுகால் ப் பீடை் , ஆரியன் வாசல் ச் சிறப் பு ் ,
ோயனுட பள் ளியணற பசு ் கபோன் னினோை் ச் சல த்த வர்ை ைைிைாளிணகயோ ் ,
ஏடு எண் 107

605
606

ெணுதி = ெனுதி = ெகுதிகளும் , மண்டெத்தின் அடிெ் ெகுதிகளும்
ேவுக்வக = ேொவடி, கடவு வொயில் , சுங் கம் வசூலிக்கும் நுவழவு வொயில் ,
பக்கம் 147
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(பக்கம் - 147/248)
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(பக்கம் - 148/248)

ஆயன் சயன ் அதிை் விமனோத வித ோன அபரஞ் சில் க் 607 கட்டில் களோ ் ,
கபோன் னழகர் கண் உறங் க, அே்ட்ட ைட்சுமி வசிக்கு ் பபாஷ்ப் ப ராகக் 608 குணகயாை்
கண்ணன் துயிை் வதற் கு ருக்கு ணி மதவிக்கு ் கனக ரத்தினப் சபான் அணறயோ ் ,
பக்க ் ஈசோனியத்திை் இலர609 ஆயிர ் ககோண்ட பாரக் களஞ் சியைாை் ,
அக்கினி மூலையிமை ஆயப் போடி கோத்மதோர்க்கு அ ந் த610 பசுத் பதாளுவாை் ,
லகக்மகோளன் வோசை் லிங் கம நாயக்கர்611 கசய் த கலியாை ைை்டபைாை் ,

நிற் கு ் வண்டி வோசைது ் சுந் தர பாை்டியன் மநமித்த பபாற் குரடாை்
பசித்மதோர் பசி அ த்த612, டப் பள் ளி மதோறு ் போர்ப்போர் நிலறந்து இருக்க,

அெரஞ் சி = புடம் மெொட்ட பெொன் , பேொக்கத் தங் கம்
புஷ்ெரொகம்
609
இவர = உணவுெ் பெொருட்கள் , தொனியக் களஞ் சியம் , பநற் களஞ் சியம் ,
610
அமந்த = அவமந் த
611
The talavays Tuppaki Lingama Nayaka and his son Tuppaki Anandapa (or Antapa) Nayaka, for instance, were dominant in the early reigns of
Chokkanatha Nayaka (r. 1659-1682) and Muttu Virappa Nayaka III (r. 1682-1691), respectively. Tuppaki Lingama Nayaka and his remaining troops
switched allegiance to the Nayakas of Madurai on the defeat of his younger brother Tuppaki Krishnappa Nayak (d.1659) the former talavay of gingee,
at the hands of the Golconda army in October 1658. Tuppaki Lingamma Nayaka's daughter, Mangammal, who married Chokkanatha Nayaka in 1665,
served as queen-regent of Madurai form 1690 to 1705. In April 1668, however, Tuppaki Lingama Nayak himself was forced to flee the Trichinopoly
court after having been accused of treason.
Ref. – Encounters on the Opposite Coast: The Dutch East India Company and the Nayaka State of Madurai in the Seventeenth Century, Book
by Marcus P. M. Vink, Page No. 61, Page No. 360, Page No. 361, Page No. 397, Page No. 402,
612
ெசி அமத்த = ெசி தீர்க்க, ெசியொற் ற
607
608
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(பக்கம் - 149/248)

அசை் த் தந் தி613 மைணடகளு ் , பந்தி பந்தியோக அசுவை் 614 ஒருமகோடி நிற் க,
சுத்தித் திரு திலு ் , பக்கங் கள் மதோறு ் சூழ் ந்து எழுந் த ககோத்தளமு ் 615,
பத்தி பதிந்து அகிை் கள் கதன் லன கமுகு கநை் லி போரவனத் மதோப் புகளு ் ,
ஈர் நோன் கு616 திக்கினிலு ் சுந் தரராச மூர்த்திக்கு எட்கடழுத்தின் ஆலண கசை் ை,
ஏடு எண் 108

மகோயிை் சந்நிதிகளு ் அவற் றின் சிறப்புகளு ்

ஓர் ஐந்து கதோழிை் இயற் று ் லவகுண்ட வோசனுக்கு உத்திமயோகச் சக்கர ் தோன் ,
எண்ணுக்கு அடங் கோத ஆதி கோமூை ் இந்திரர்க்கு ் மதவர்க்கு ் ,
கண்ணுக்கு அடங் கோத கோர்ம க வண்ணன் கோட்சிதரு ் சன் னதியோ ் ,
சித்தருக்கு ் க ய் த்தவர்க்கு ் கச ் பவளவோயோன் திகழ் சீவமுத்தருக்கு ் ,
பக்தர்களுக்கு மவணவர ் 617 பசுந்துளப ோமயோன் போலிக்கு ் சன் னதியோ ் ,
கசோை் பகர்ந்த நோவைற் குப் கபோன் னு ் படியோன கசோர்ண ் அலத அள் ளியிட்டு,

கற் பக ் மசர் கபோற் படியிை் ப் படிவோசை் ந்திரி618 கோத்திருக்கு ் சன் னதியோ ் ,
தீது அகத்திை் எண்ணி கயண்ணி கபோை் ைோதவர் ரோசோ, தினங் ககோடுல கசய் த பஞ் ச
போதகமு ் தோன் தீர்த்து, அன் பர்க்கு உகந் து பத ் ககோடுக்கு ் சன் னதியோ ் ,

தந்தி = தந்தம் , யொவனத் தந்தம்
அசுவம் = குதிவர
615
பகொத்தளம் = மகொட்வடயின் மமல் வீரர்கள் நின் று மெொர்புரிய ஏற் றவொறு கட்டெ் பெற் ற, மகொட்வட மதிலின்
மமல் ெகுதி.
616
ஈர் நொன் கு = இரு நொன் கு, எட்டு
617
மவணவரம் = மவண்டும் வரம்
618
ெடிவொேல் மந்திரி = 18 ெடிக் கருெ் ெணேொமி
613
614
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கபோற் மகோட்லட வோனவரு ் , அன்பத்தார் மதசை் 619 பூதைத்து ோந் தர்களு ் ,
கநற் மகோட்லடக் கட்டிப் பைவித வித்துவலக மநர்ந்து620 வரு ் சன் னதியோ ் ,
குட ் கட்டு ் சந் தனத்லதப் புணுகு பண்டோர ் ககோண்டோடி ோச திை்
ஏடு எண் 109

திடங் கட்டமவ சோற் று ் கபோன் னு ் படிக்கதவு ் மசர்ந்திருக்கு ் சன் னதியோ ் ,
போவைரு ் மகோவைரு ் மதவருடன் ற் ற போர் உைகிை் உள் மளோரு ் ,
கோவைருந் தோன் கூடிச் சமூக ் கதரிசலனக்குக்621 கோத்திருக்கு ் சன் னதியோ ் ,
சங் கு அங் கு குமுகுமு என, அந்தி பகை் முக்கோை ் தவிை் மபரிலக முழங் க,
துங் க மிகு கற் பூர ் பத்திபத்தியோகத் தூப ் இடு ் சன் னதியோ ் ,
சோ ் பிரோணி வோச ் அது, கள் ளழகர் மூர்த்திக்கிச் சதோகோைமு ் ணக்க,

கோ ் பு லவத்த ககோப் பலரயிை் துளசிகயோடு தீர்த்த ் கைந் து இருக்கு ் சன் னதியோன் ,
போ ் பலண ம ை் ப் பள் ளி ககோள் மவோன் , பச்லச ோை் அச்சுதன் பரந்தோ ன் போத திை் ,
கோ ் பு அரிந் து பூச் கசோரிந்து, பட்டைார்622 அங் மக லக கட்டித் தூபமிட,
முத்துக் களஞ் சியத்திை் ப் கபோன் னு ் , பண்டோரி முகப் பு லவத்தக் கோவை் நிற் க,
பத்து லட்ச ் மசலனகயோடு மைல் கீழ் நாட்டார்கள் பந்தோபஸ்த்தோக623 நிற் க,
மகாை் ணப ைணலத் தீர்த்த ் அதிை் க் மகோதண்டரோ ன் குளிர்ந்த நீ ரோடகவன் று,

56 மதச ்
மநர்ந்து = மநர்ந்து பகொண்டு, மநர்த்திக்கடன் பேலுத்தி
621
பதரிேவனக்குக் = தரிேனத்திற் குக், வழிெொட்டிற் குக்
622
ெட்டமொர் = ெட்டர்கள் , ெட்டொே்ேொரியொர்கள் ,
623
ெந்தொெஸ்த்தொக = ெந் தொவொக, மிடுக்கொக, (ெந்மதொெஸ்த்தொக = ெொதுகொெ் ெொக)
619
620
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ஏடு எண் 110

மகோ ் லப லைத் தீர்த்த ோடச் கசை் லுதை்

ஆ ் , லப ் கபோன் தை்டிணக 624 ம ைத் மதவர் புலடசூழ, ஆயன் கிழ் ந்து ஏறி,
நடத்து ் என் றோர், ம
லை ம ை் நோட்டுத் தைங் கள் நோைணியோய் ச்625 சூழ் ந்து வர,
626
திடத்த கபருஞ் மசலனயுடன் லைம ை் நடக்கச், மசர்ந்து கதோண்டர் மபோற் றி வர,
வோரணங் கள் 627 முன் நடக்கப் படிவோசை் முத்ணதயன் வலதுபுறங் காவல் வர,
பூரண ோய் ஷ்தானிகர்கள் அருமக வருக, மபோற் று கதோண்டர் வோழ் த்தி வர,
தூயவனு ் க ய் கிழ வயற் று வலிக் கல் ணலச்628 சுற் றினோர் கதோண்டர் எை் ைோ ் ,

ோயன்

லைம ை் நடக்க நோகசுர629 ம ள ் த்தள ் தோள ் கதோனிக்க,
நாட்டியப் பபை் ஆடி வரத் தீர்த்தக்கலரச் மசோங் கிை் 630 நோரணனோர் வந்து இறங் கி,
கூட்டத் தைத்துடமன மகோைோகல ோயன் மகோ ் லப லை நீ ரோடி631,
கூந்தை் உைர்த்தி அங் மக, அ ரர் பயந் தீர்த்மதோன் மகாடாலிக் பகாை்ணட இட்டு,
தண்டிவக = சிவிவக, ெல் லக்கு
நொலணியொய் ே் = நொன் கு அணிகளொய் ே்
626
திடத்த = அரொத்துதல் , ஏந்துதல் , எழுதல் , இலொந்துதல் , சுமத்தல் ,
627
வொரணம் = யொவன.
624
625

628

வயற் று வலிக் கல் ணல = வயிற் றுவலிக் கல்

நொகசுரம் = நொதசுரம் , நொதஸ்வரம்
மேொங் கு = கொனொறு சூழந்து விளங் கும் மவலே்மேொவல;
631
கள் ளழகர் (சுந் தரரொெெ் பெருமொள் ) நூபுரகங் வகயில் தீர்த்தமொடுவது, “பதொட்டித் திருமஞ் ேன உற் ேவம் ” ஆகும் .
இந்த வவெவம் ஆண்டுமதொறும் ஐெ் ெசிமொதம் சுக்லெட்ேம் துவொதசி திதியில் நவடபெறுகிறது.
629
630
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சோந்து புனுகு பன் னீர ் சவ் வோதுடன் கைந்து சந்மதோச ோய் அணிந்து,
நோ
் இட்டுப் பூலச கசய் து, லைவளத்லதப் போர்க்க நடத்து என் றோர் தண்டிலகலய,
ஏடு எண் 111

அழகர்மரலயின் பல் நவறு பகுதிகள்

ஆ ் என் று ச ்

தித்துப் படிவோசை் முத்லதயன் யொவன பரி மசலனகயோடு,

குங் குைச்மசாணல கசன் று சிவிலக இறக்கிக், மகோவிந் தன் நித்திலர கசய் தோர்,
எங் கு ் நிலறகின் ற கபோருள் புன்ணன வனக் காவில் இல மூடிக் கண் விழித்து,
தோக ் மிகுவோகுது என் றோர், படிவோசை் ந்திரி தனிப் பசுலவத் மதடுதற் கு,
ஆகமுடமன எழுந்து தீன் குழலு ் தோ ் பு ் அதிமவக ோய் எடுத்து
ஏறினோர், ம
லை ம ை் க்குலக சுலனகள் கோவு ் எங் ககங் கு ் மதடை் உற் றோர்

மீறிய பூங் கோவனமு ் பசு நிலரகள் தன் லன மிகப் போர்த்துங் கோமணோ ை் ,
பவள் ளிைணலக் மகாை் ணப பசுப் பை்ணைமைடு விடுதிகளுந் தோன் கடந் து,
அள் ளி விபூதி தருை் ஏரழப் பங் காளன் ஆை்டியுட632 மசங் லககளு ் 633,
கோரோ ் பசு ம யு ் அய் யை் படிமூணல, கரடிச்சுணன ஓணடகளு ் ,
தீரோ விலன தீர்க்கு ் முட்டு ைணலத்தாவு634 பசங் கைல வாவிகளு ் ,
பஞ் சவடி தீர்த்தை் , கிடாரிப் பட்டி , முந்தை் 635 போை் ஒழுகு ் போலறகளு ் ,

ஆண்டியுட = ஆண்டியுவடய
மேங் வககளும் = பேய் குளங் களும் , பேயற் வகயொே் பேய் யெ் ெட்ட குளங் கள் .
634
மவலத்தொவு = மவலெ் ெள் ளம் (தொவு = ெள் ளம் )
635
முந்தல் = முந்துதல் , (முந்வதய)
632
633
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ஞ் சள் இஞ் சி ோ வன ோ ் , ோ ர ் மசோலை, யிைோடு ் போலறகளு ் ,
வோலழ டுவோ ோ ் , ோ ந்தி குதிககோள் ள, வோய் ந்த கனி சிந்து வன ் ,
கோலை முகிை் ம னியினோன் போடியிை் த் தங் கிக் கன் றினங் கள் ம ய் த்து வன ்
நித்த ் லழ மபயு லை636, கபரிய மதோப் பு மூலை, லிங் கைநாயக்கன் எல் ணக637,
நத்தை் சீல முழுது ் ஓடி, எங் கு ் போர்க்க, நோன் கு திக்கு ் கோணோ ை் ,
வோ ன கசோரூபோ, லவகுந்தவோசோ, லை கள் சமகோதரமன,

கோ ன் தலன ஈன் ற கண்ணுதமை, எங் கள் கோரணமன மபோற் றி என் று,
எ ் கபரு ோலனத் துதித்து, ம
லைம ை் நின் று, இலச மவய் ங் குழை் எடுத்து,
கச ் கபோன் ணி வோயிை் லவத்துப் , படிவோசை் ந்திரி சீர் இலசத்து அங் கு ஊதை் உற் றோன் ,
மசாைகிரி638, சித்தருவி639, புலிைணல, முந்தவிை் ச் மசோர்வரமவ640 ம ய் ந்த பசு
மதைாவனச் மசாணல, முசுை்டைணலக்காடு, திரள் கழுகு ைாைணலயு ் ,
பரவிமய ம ய் ந்த பசு, தீன் குழலின் சத்த ் பரிவுடமன கோதிை் விழ,

மவழ மெயுமவல = மவழ பெய் யும் மவல
லிங் கம நொயக்கன் எல் வல = நத்தம் எல் வல
638
மேொமகிரி = மேொமன் (ேந்திரன் ) மவல.
639
சித்தருவி = சிற் றருவி, ேொெ் பிரொணிெட்டி அருமக அழகர்மவல அடிவொரத்தில் உள் ளது.
640
மேொர்வரமவ = மேொர்வு இல் லொமல்
636
637
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ஏடு எண் 113

நிலர641 மசர்ந்து அங் கு ஓடி வந்து, சந் தனச்மசாணல தனிை் நின் றிடமவ, கபோன் படியோன் 642
கன் றிலன ஓர்பக்க ் விட்டுப் , பசும ய் க்குங் மகோலனக் கதி கபறமவ கோவை் லவத்து,
ன் று643அளந்மதோன் தனக்குப் போை் கறக்க என் று வண்ண வண்ணத் தோ ் பு644 எடுத்தோர்,
சரிலக அலணக் கயிறோ ் , தங் கத்தால் ப் பால் க் குடைாை் , அருகிை் நிற் கு ் கன்றுகலள அலழத்து அலழத்து அங் கு கூட விட்டு,
ஆடிக் கறந்தோரோ ் கபோன் னு ் படியோன் அடங் கோத நற் பசுலவ,
நோடிக் கறந்தோரோ ் கபோன் படி முத்லதயன் நோரணற் கு மவணு ் என் று,

வத்துப் போை் 645 எை் ைோமு ் மவமர கறந்து, ோயவற் குத் தோன் ககோடுத்து,
தித்திக்கு ் போை் கறந் து அண்டர் முனிவர் மதவர்களுக்கு எை் ைோ ் ககோடுத்து,
வித்தகன் போை் உண்ட பின் பு, சந்மதோே ோக வீற் றிருக்கு ் மபோதினிமை,
ற் ற போை் எை் ைோமு ் கபோன் படி முத்லதயன் த யோலன மபோை் க் குடித்து,
பசிய ர்ந்து646 அங் கு எை் மைோரு ் அய் யலனப் மபோற் ற, பசுநிலர மபோய் ம ய் ந்து நிற் க,
புசகபை647 ோமயோன் கிழ் ந்து தண்டிலக மீது ஏறிப் கபோன் ோளிலகக்கு வந்தோர்.
நிவர = ஆநிவர = ெசுக் கூட்டம்
பெொன் ெடியொன் = பெொன் னொல் ஆன ெடிகவள உவடயவன் , 18ஆம் ெடிக் கருெ் ெணேொமி,
643
மன் று = மன் றம் , ேவெ, ெசுத்பதொழுவம்
644
தொம் பு = மொடு கட்டும் கயிறு
645
வத்துெ் ெொல் = வற் றுெ் ெொல்
646
ெசியமர்ந்து = ெசி நிறுத்தி (அமர்ந்து = அமர்த்தி, நிறுத்தி ),
647
புேபெல = புெ ெலம் , மதொள் வலிவம
641
642

பக்கம் 154

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)
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(பக்கம் - 155/248)

அழகர்ைணலணய விட்டுப் புறப் படுதல்
ஏடு எண் 114

சிங் கோர ண்டபத்திை் ோயோவுதோரன் சிறந்த ககோலுவோய் இருந் து,
அங் குற் ற ன் னவர்கள் மதவர் முனிமவோர் அலனமவோர்க்கு ் கோட்சி நை் கி,
கோத்திருந்த மதவர்கலளப் போர்த்து, அங் கு ோயன் கனிந் து அங் கு இலவ உலரப் போர்,
சோே்த்திர விதியின் படிமய சித்திராப் பவரணை648 தனில் மவட்லடயோடுதற் கு

சங் கரன் என் ணைத்துனர்க்குை் , சங் கரி தடாதணக என் தங் ணக மீனாள் தனக் குை் ,
ைங் களங் கள் பபாங் க, அங் கு நாை் பசன்று வரிணச649 பல பசய் ய என்றுை் ,

ண்டூக ோமுனி முன் கோசித் தீர்த்த ் ககோண்டு, வோகோய் அபிமசக ்
பண்டு புரிந்ததற் கோய் 650, ைை்டூக ைாமுனிக் குப் பதவி மைாட்சை் பகாடுத்துை் ,
ணவணக வளை் பார்த்து வர விருப் ப முற் று, லவகுந்தவோசகனு ்
கதய் வீக ோய் நிலனந் து, ோயோவுதோரன் மதவர்க்கு இலவ உலரத்து,

ெவரவண = பூரவண, பெௌர்ணமி
வரிவே = சீர்வரிவே
650
ெண்டு புரிந்ததற் கோய் = முன் கொலத்தில் , மண்டூக மகரிஷி கொசித்தீர்த்தம் பகொண்டு வந்து அபிமேகம் பேய் து
வவத்தொர். அவர் ேொெத்தினொல் வவவகயில் மண்டூகமொகத் தவத்தில் இருக்கிறொர். கொசித்தீர்த்தம் பகொண்டு வந்து
அபிமஷகம் பேய் ததற் கொக அவருக்கு மமொட்ேம் பகொடுக்க மவண்டும் என் ற கள் ளழகர் வவவகக்குே் பேல் லுகிறொர்.
648
649
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கசை் லுதற் கு மவண்டு ் எனத் மதவர் முனிவர் சிறப் போய் அக ் கிழ் ந்தோர்,
கசோை் லுதற் குக் கூடோத அருவி லைத் தீர்த்த ் துரித ோய் த் தோன் ஆடி
ஏடு எண் 115

வோசலன பதோர்த்த ் எை் ைோ ் நற் சந்தனத்மதோடு வோகோய் மிகக் கைந்து,
மதசலனய651 ம னிதனிை் மதன் கசோரிந்த வோயோன் , திவ் விய வோச ் புலனந் து,
கசோர்ண ணி குட ் சுந்தரரோச மூர்த்தி சூட்டிமய, கநற் றிதனிை்
வர்ணமிகு நோ
் இட்டு, வயிடூரியக் கடுக்கன் வோர் கோதிை் த்தோன் தரித்து,
கதோங் கு கடுக்கன் இட்டு, ோயோவுதோரன் துைங் க முருகு ் இட்டு,
அங் கமிகு ் கபோன் ோர்பிை் ஆதி கோமூை ் ஆணிமுத்துக் மகோர்லவ இட்டு,

பச்லச லவடூரியப் பலதக்க ் , அது ோர்பிை் பளபள எனத் தோன் அணிந்து,
இச்லசயுறு ் சந்திரரோ ் எ ் கபரு ோள் கோயோ ் புக்கு எழிை் ம ோகன ோலை,
கச ் பவளத் தோழவடமு ் , சீதோபி ரோ னுக்குச் சிறந்த ரத்தின ோலையுடன் ,
வ ் பு அவிழுந் மதோள் மீதிை் , லவகுண்டவோசன் ணி வலளய ் தோன் அணிந் து,
முன் லக முதோரி652 கதோட்டு, முரோரி முகுந்தன் முழுவயிரக் கோப் பு அணிந்து,
மின் குைவு ் லகவிரலிை் க் கோயோ ் பும னி மிக்க கலணயோழி இட்டு,

651
652

மதேவனய = ஒளிமயமொய் உள் ளவன் (மதசு என் றொல் ஒளி என் று பெொருள் )
முதொரி = முன் வக வவளயல்
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(பக்கம் - 156/248)
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ஏடு எண் 116

அலர நிலறந் த கிண்கிணியு ் 653 ஆதி கோமூை ் அலரஞோணுந் 654 தோன் பூட்டி ,
விலரவோன கபோற் மசோ ன் மவதோலவ ஈன் மறோன் விளங் கமவ ககோய் து உடுத்தி,
பீதோ ் பரம் அதலனப் கபோன் ரோ த்து ஐயன் பிறங் க655 உத்தரீக ் 656 இட்டு,
போதோ ் புயத்தினிமை மதவகியோள் ல ந் தன் போங் கோய் ச் சிை ் பு ் இட்டு,
வீர தண்லடயு ் புலனந்து லவகுண்டவோசன் விரலிை் ப் கபோன் மிஞ் சி இட்டு,
மகோரதண்ட ் வோள் தனுசு மவை் சூை ் எய் த்த கூரு657 சங் கு சக்கரமு ்

தூய திருக்லகப் பிடித்துத் துளப ணிக் மகோர்லவ மதோடு ைர் ோலை இட்டு,
ஆயன் திரு நுதலிை் அைங் கோர ோக அணிந்தோர் ல க்கோப் பு அதலன,
வரிவிை் இடது லகயோ ் , லவகுண்டவோசன் வைது லகயிை் அஸ்த்திர ோ ் ,
திருமசர் ணி ோர்பிை் த் துளப ைர் ோலை, திக்ககங் கு ் தோன் ணக்க,
குச்சுப் 658 பளபள எனச், சுந்தரரோசமூர்த்தி லகக்மகோதண்ட ் மசோதி மின் ன,
பச்லசப் பீதோ ் பர ோ ் , பஞ் சவர் சகோயன் பட்டோலட மசோதி மின் ன,
கிண்கிணி = ேலங் வக, இடுெ் பு கொல் களில் அணிந்து பகொள் ளும் ேலங் வக,
அவரஞொண் = இடுெ் பில் அணிந்து பகொள் ளும் கயிறு
655
பிறங் க = துலங் க, விரித்து,
656
உத்தரீகம் = கழுத்தணி, உத்திரொட்ேம்
657
கூரு = கூர், கூர்வம, கூர்நுனி, குயவன் ேக்கரத்வதத் தொங் கும் ஓர் உறுெ் பு,
658
குே்சு = குஞ் ேம் , குே்சுெ் புல் , கொதணி, கழுத்தணி
653
654
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ஏடு எண் 117

கநற் றியிை் ப் கபோன் ரோ
் நின் ை கசோரூபனுக்கு நீ ைவர்ண ் மபோை் துைங் க,
கர்த்தன் அைங் கோர ் கண்டு ககோள் ளோக் கோட்சி அது, கனக ஆபரண ் மின் ன,
முகுந்தன் ணி ோர்பிை் அைங் கோர ோக முப் புரிநூை் நின் று இைங் க,
கசக ் புகழு ் நோரணற் குக் கனக ய ோகச் சிங் கோர ் கசய் ததன் பின் ,
அன் போய் ச் சுக ் போகி அனந்த சயனனுக்கு அைங் கோர நற் தளுலக659
முன் போகப் போயோச ் , முரோரி முகுந்தனுக்கு முக்கிய புளிமயோதலரயு ் ,

சக்கலரப் கபோங் கை் , சோமி திரு ோலுக்குச் ச ் போவு ் 660 மதோலசயுடன் ,
முக்கிய ோய் முன் மன லவத்துத் திருைணலயாை்டார் முனிவர் மிகக் ககோண்டோடி,
பலச்சுைைப் பட்டர் ோயோவுதோரனுக்கு நிமவதன ் கசய் து அன் பு ககோண்டு,
பச்சமுடன் கற் பூர ் தீபக ோடு தூப ் பரிந்து அங் கு அவர் ககோடுத்து,
தட ோை் வலர உலடயோன் தன் லனப் புகழ் ந்து தோன் பணிந்து நிற் பவர்க்கு
சடமகோப ் 661 சோற் றித் தீர்த்தமுடன் துளசி சோதித்த பிற் போடு,

தளுவக = தளிவக
ேம் ெொ = ஓர் உயர்ந்த பநல் வவக, மிளகு சீரகங் கலந் து சுவொமிக்குெ் ெவடக்கும் அன் னம்
661
ேடமகொெம் = ேடொரி, நம் மொழ் வொரின் திருவடி. திருமொல் மகொயில் களில் வழிெடும் அடியொர்களின் தவலமுடிமீது
வவக்கெ் ெடும் . (“ேடமகொெ ஸ்வயம் ஏவ மொநநீ ய”, பெொருள் - அவனவரொலும் மெொற் றிக் பகொண்டொடெ் ெட
மவண்டியவர் நம் மொழ் வொர் ஆவொர்.)
659
660
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மதவர் ைர் ோரி கபய் யத், மதவோதிமூை ் எனத் திக்ககை் ைோ ் ககோண்டோட,
மூவர் தனிை் முதை் வன் முரோரி முகுந்தலன முனிவர்களுந் தோன் வணங் க,

பகாடிமயறி, வாரை் பரை்டில் 662 ைை்டபங் கள் மதாறுை் மகாபாலன் வீற் றிருந் து,
இடிகள் முழங் குதை் மபோை் த் தவிை் முரசு ம ள ் எக்கோளந்தோன் கதோனிக்க,
நோகசுர ் ப ் லபகயோடு தோதர் தப் புக் ககோட்ட , நோனிைத்மதோர் ககோண்டோட,
கோகள ் பூரி, லகஅடங் கோ யோலன ம ை் மபரிலக கோர் இடி மபோமை முழங் க,

அந்தர துந் துமிகள் எங் கு ் அதிர, அதிர்மவட்டு இடி முழங் க 663,
முந்த கவகு ைாதர்களுை் கீதங் கள் பாடி முகுந்தன் முன் னோடி நிற் க,
பயண ் பயண ் என் றோர் கபோன் ரோ த்து ஐயன் , பை் ைோக்லகச் மசோடி என் றோர்,
நயனமுள் ள தந்திகலள கோர்ம கத்து ஐயன் நடத்து என் றோர், முன் னோக

தந் தி பரி முன்னடக் கத் தராதலத்மதார்கள் தான் அங் மக சூழ் ந் து நிற் க,
கசந்திருலவ ோர்பிை் லவத்மதோன் சீர்பாதை் தாங் கிகள் க்குச் சிறந் த வர ் ககோடுத்து,

662
663

பரண்டில் = இரண்டில் , இரண்டு
அதிர்மவட்டு இடி முழங் க
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(பக்கம் - 159/248)
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(பக்கம் - 160/248)

ஏடு எண் 119

தங் கச் சிவிலக தலனக் கிட்டிமய ோயன் தோன் போர்த்து அக ் கிழ் ந்து,
துங் கச்664 சுப தினத்திை் த் தண்டிலகயின் மீது தூமயோன் கிழ் ந்து ஏற,
தூக்கு ் என் றோர் தண்டிலகலயச், சுந்தரரோச மூர்த்தி என் று சூழ் ந்து எடுத்துத் மதோளிை் லவத்தோர்,
போக்கிய ் கபற் மறோ ் எனமவ அய் யன் தலன எடுத்துப் பத ோக ோய் நடக்க,
இணடயர் ஒரு புறமு ் , ஆயன் தலன வளர்த்த இணடச்சி ஒரு போரிசமு ்
குலட சுருட்டிகள் விருது மகோடோனமகோடி ககோண்டு அங் கு எதிரிை் நிற் க,

நடநோடகசோலை, ஆடை் பை வோத்தியங் கள் , நோற் றிலசயிலு ் குமுறிக்
கடை் மபோை் முழங் கிடமவ, அருள் தங் குை் மபர்கள் கச்லசகட்டி ஆடிவர,
பட்டுக்குலட நிழை் தப பரந்தோ ன் முன் மன பை விருது சூழ் ந்து வர,
கட்டு ைர்க் குலடகள் களப ணி ம னியர்க்குக் கவிந் து நிழை் கசய் து நிற் க,
சோ ரங் கள் தோன் இரட்டச்665, சோரங் கபோணி முன் லதயைர்கள் ஆடி வர,
வோ க் ககருடனுடன் தண்டிலகயின் முன் மன ோருதியு ் தோன் நடக்க,

துங் க = பெருவம மிகுந்த
இரட்ட = ஒலிக்க: ("பநடு நொ ஒண் மணி கடி மவன இரட்ட" (நற் :40:1). 2. மொறி மொறி ஒலிக்க: "மநொன் ெகடு ஒளி திகழ
ஓவட பெொலிய மருங் கிற் ெடு மணி இரட்ட")
664
665

பக்கம் 160

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 120

வோசமிடு ் சோ ் பிரோணி ோயோவுதோரனுக்கு வோச ் க க என,
மநசமிகு ் பாகவதர் கநடிய ோை் தன் லன மநர்ல யுடன் போடிவர,
போவிந்த ் கூறி வரப் , பட்டப் பகை் ப் மபோை் ப் பகை் வத்தி666 நின் று இைங் க,
மகோவிந் த ் என் ற சத்த ் கவள் ளி லைக் மகோ ் லபக் ககோடுமுடிகள் ஓைமிட,
ஆதவலனப் மபோை் துைங் கி, ஆகோசவோன ் அந்தரம மசோதிமின் ன,
போதோள வோன ் 667 அது பளீர ் பளீர ் என் று பரியுதோம் 668, தண்டிலக முன்

அரிகரி கயன் ற சத்த ் அழக லைக் மகோ ் லப அடிமுடிகள் ஓைமிட,
முரகரி மகோவிந்தோ மூைப் கபோருமள, முகுந்தோ கரகுரோ ோ,
என் று அடியோர் ககோண்டோட, நரசி ் மூர்த்தி எழுந்தோர் திலச மநோக்கி
அன் று, ணிச் சிவிலக குடவலரலய விட்டு அதிகவிதச் மசோடிலனயோய் 669
போமரோர் புகழ் ந்து ஏற் றப் , பகை் வத்தி த்தோப் புப் பகமைோலனப் மபோை் துைங் க,
வோரோர் வழி கடந் து லவகுண்ட வோசன் வன ோலைதோன் குலுங் க,

ெகல் வத்தி = ெகல் மெொல் பவளிே்ேம் பகொடுக்கும் தீவட்டி , (வத்தி = தீவட்டி)
ெொதொள வொனம் = குழிமதொண்டிெ் பூமிக்குள் இருந்து ஏவெ் ெடும் வொனமவடிக்வக (ரொக்பகட் , rocket)
668
ெரியுதொம் = உள் ளிருந்து பவளிக் கிளம் புதல் , (ெரியுது பநற் கதிர் = பநல் கதிர்விடத் துவங் குதல் )
669
மேொடிவன = மெொடவன, அலங் கொரம் ,
666
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(பக்கம் - 161/248)
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ஆடி வருகுது அங் மக அப் பன் சிவிலக அருள் மிகுந்த மகோவிை் விட்டு,
நோடியமதோர் மகோவிை் விட்டு அருள் க் கண்கபருகி நட்போய் வருலகயிமை,
மசாதியாப் பட்டி முதை் க் கள் ளந் தரியு ் துைங் கு புகழ் ைாங் குளமுை்
ம தினியிை் தோன் சிறந்து மிக்க வள ் கபற் று வளர் ம ன் ல க் கிடாரிப் பட்டி
இக்கிரோ ங் கள் தனிமை இந் திர குலத்தவராய் இருந் து அருளுை் நாட்டார்கள் ,
தக்க முகுந்தனுக்குக் குலடசுருட்டி , தீவட்டி சோர்ந்த கபோக்கிசப் மபலழ

தோங் கள் எடுத்து வர, லவகுந்தவோசன் தோமன கிழ் ச்சி கபோங் க,
போங் கோன கசோர்ணநிற ் பஞ் சவர் சகோயன் பை் ைோக்கிமை எழுந் து,
வண்டிவோசை் க் கடந்து பகாை்டை நாயக்கர் ைை்டபத்திமல வந்து இறங் கி
அண்டர் புகழ் மவதியர்க்கு யாத்திணர தானை் ஆயன் மிகக் பகாடுத்து,
பாங் கு பதிபனட்டாகப் பதிந் திருக் குை் பசை் பபாற் படி வோசலின் சிறப் பு ்
ஓங் கு நவக்கிரக ் “ஓகரட்டு ஒரு படியோய் “ உற் றிருக்கு ் சன் னதியிை் ,
ஏடு எண் 122

பதிசனட்டாம் படிச் சிறப் பு
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(பக்கம் - 162/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 163/248)

வச்சிர நிலைக் மகோபுர ோ ் , கபோன் படியோன் வோசை் , வயிர ணிப் கபோன் கதவோ ் ,
உச்சித ோனகதோரு கபோன் படியோன் வோசை் , உயர்ந்த நிலைக் கதவோ ் ,
அந்தமுள் ள மகோபுரமு ் கபோன் படியோன் வோசை் , அே்ட்டகைட்சுமி வசிக்கு ் ,
சந்தன ோகத்தோன் வச்ச670 சச்சிதோனந்தன் 671, தோன் போர்த்தோர் க ய் கிழ் வோய் ,
படியு ் படிச்சிறப் பு ் , பதிபனை் மபர் சித்தர், பாங் குற் று அைர்ந்து இருக் குை் ,
கடிய துடி வாசல் தலனப் போர்த்து கிழக் கருப் பன் எழுந் திருந் து,

வே்ே = வவத்த
ேே்சிதொனந் தன் = உண்வம, அறிவு, ஆனந் தம் என் னும் முக்குணங் கவளயுவடய ெரம் பெொருள் ; நித்திய ஆனந் தம்
அளிக்கும் கடவுள் .
670
671
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

கட்டு ருங் கு672 அதனிை் ப் படிவோசை் ந்திரி, கருங் கச்லசதோன் 673 இறுக்கி,
திட்டமிகு ் ணக அரிவாள் , குத்தீட்டி , வல் ணலயை் சிறந் த வில் லுை் லகப் பிடித்து,
மகோை யிர் முடித்துக், ககோண்லட தனிை் சுங் கு674 உரு ோை் 675 குைவ, இரு சுங் கு விட்டு
சோை மிகு கநற் றிதனிை் அைங் கோர ோகச் சோந்தினோை் ப் கபோட்டு மின் ன,
தங் கக் கடுக்கன் இட்டு, ோர்பிை் பலதக்க ் தகதக எனச் மசோதி மின் ன,
கபோங் க உத்தரீய ் 676 சரிலக பளபகளனப் , புயத்திமைதோன் அலசய,
ஏடு எண் 123

ோர்பிை் கே்த்தூரி ககந்த ் சவ் வோது பூசை் வோசங் க க என,
கோர் நிற ோம னி எை் ைோ ் கபோன் படி முத்லதயனுக்குக் கத ் பப் கபோடி ணக்க,
ோயோ விமனோதனுக்கு முன் மனவை் கசய் து, வோசை் பிரதோனியதோய் ,
மபயோதி677 பூத க ை் ைோ ் கபோன் படியோன் வோசை் பின் மனவை் கசய் து நிற் க,
தன் பவங் கள் தோன் அகைப் 678 கபோன் படியோன் வோசை் தமறோபே்த்து ் 679 கூடி அங் மக,
அை் பலங் கள் காவல் நிற் க ோயோவுதோரன் அைங் கோரத்மதோடு வர,
மருங் கு = ெக்கம் , எல் வல, இடம்
கருங் கே்வே = கருெ் பு நிறக் கே்வே
674
சுங் கு = நொன் குவிரல் அகலத்திற் குக் வகயொல் துணிவய மடித்தல்
675
உருமொல் = உருமொக் கட்டுதல் , (ெரிவட்டம் கட்டுதல் , தவலெ் ெொவக கட்டுதல் )
676
உத்தரீயம் = மதொள் மொர்பு முதுகு இவற் வறே் சுற் றி அணியும் இருதுணித்துண்டு.
677
மெயொதி = மெய் ஆதி, மெய் முதலொன
678
அகல = நீ ங் க
679
தமறோபே்த்து ் = ததொஸ்து? (அெ் ெடிமய ஆகட்டும் என் று பேொல் லி ஆசி வழங் குதல் )
672
673
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(பக்கம் - 164/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

பத்தமுள் ள680 ந்திரியோ ் , படிவோசை் முத்லதயன் போத ் பணிந்து நிற் க,
வித்தகமன கபோன் படியோன் , நோலளப் கபோழுது விடிந்தவுடன் லவலக கசன் று
ங் கள ் மசர்ந்து ஓங் க , மாது உரம மீனாள் க்கு வரிரச பல ஈய் ே் து,
சிங் கார நவட்ரட சசய் து, வண்டியூர் தங் கித் திரும் புநவன் ஓர் கபோழுதிை்
வரு ளவு, முன் கோவை் வோசை் ப் பிரதோனி681, “ லைமயோ பதன ் “ என் றோர்,
தரு
் வழுவோதபடி வந்த மபர்க்கு அன் ன ் தோள் வன் 682, அரிமய ககோடுப் போய் ,
ஏடு எண் 124

மகோட்லடயு ் , ககோத்தளமு ் , மகோவிலுடன் , பட்டிக் மகோக்கள் 683 பதன ் 684 என் றோர்,
வோட்ட ் இன் றி ம ை் நோடு அழகாபுரிச் சீல வோய் ப் போய் உன் கோவை் என் று,
ோலையு ் சந்தனமு ் கபோன் படியோனுக்கு வோய் ந்த ரியோலத கசய் து,
மவலளதனிை் கண் துயிை் மவோன் மவந்தர் புலட சூழ விலரந் து விட்டோர் தண்டிலகலய,
அப் படிமய நை் ைகதன் று கபோன் படி முத்தய் யன் அன் போய் வழியனுப் ப,
கப் பு ் 685 அதிர்மவட்டுடமன படிவோசை் விட்டுக் கனக ரத்தினத் தண்டிலக ம ை் ,

ெத்தமுள் ள = ெந்தம் உள் ள
பிரதொனி = முக்கியமொனவர், மந்திரி, கருெ் ெணேொமி,
682
தொழ் வன் = தொழ் மவன் , தொழ் ந்து ெணிந்து அன் னமிடுமவன் .
683
மகொக்கள் = ெசுக்கள் (மகொ = ெசு)
684
ெதனம் = ெத்திரம்
685
கெ் பு = கவர்பகொம் பு, கிவள, பிளவு, மதொள் ஆதொரம் ,
680
681
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(பக்கம் - 165/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 166/248)

கதற் குவோசை் வழியோகத் தண்டிலக கசை் லுதை்
முத்து முடியிைங் க, ம ோகன ோலையுடன் , அே்த்த கலடய ் , பலதக்க ் , அபரஞ் சி ோலை மின் ன,
மதரடிலயத் தோண்டி, அங் மக மதவோதி மூை ் பதற் குவாசல் க் கடந் து,
ஊர்அடிலய நீ ங் கி, அங் மக காட்டுப் பிள் ணளயார் மகாவில் உடனோகத்தோன் கடந்து,
யோலன பரி மசலனகயோடு, கபோய் லக கலரப் போலத ஆை ரஞ் மசோலைவிட்டு,
ஞோனத் திருகநடு ோை் , கள் ளந் தரி ைை்டபை் நைங் கண்டு வீற் றிருந் து,
விற் பன ் 686 மசர் கள் ளர்களுக்கு வரமை பகாடுத்து, கவளிமயறினோர் கிழ் வோய் ,
ஏடு எண் 125

அப் பன்திருப் பதியில் ஆதி கோமூை ் அதிபிரிய ோய் இறங் கி,
சப் பிர ஞ் ச ் 687 தனிமை சோமி திரு ோை் சயனித்தோர் அந்தி ட்டு ் ,
அப் போை் எழுந்திரிந்து, ஆயன் கபரு ோள் அமரோகனித்தோர்688 தண்டிலக ம ை் ,
நடத்தினோர் தண்டிலகலய, ரதககசபதோதி689 ரொணுவங் கள் சூழ் ந்து வர,
குடை் பூை்டி ைை்டபமுை் , மகாைறவன் ைை்டபமுை் மகோபோைன் வீற் றிருந்து,
திடத்த வண்டிக் ககோப் பலரலய690 முன் மன நடத்திச் “கசய ் கசய ் “691 என் மற நடந்தோர்,

விற் ெனம் = கல் வி, அறிவுக்கூர்வம, புதுவம, நுட்ெம்
ேெ் பிரமஞ் ேம் = ேெ் பிரம் மஞ் ேம் , மமமல அலங் கரிக்கெ் ெட்ட கூவரவய உவடய மஞ் ேம் , மதொரணக்கட்டில் ,
688
அமரொகணித்தொர் = ஆமரொகணித்தொர், ஏறி அமர்ந்தொர்
689
ரதபகேெதொதி = ரத கெ ெதொதி, மதர்ெ்ெவட யொவனெ் ெ வட கொலொட்ெவடகள்
690
பகொெ் ெவர = மிகெ் பெரிய அண்டொ மெொன் றபதொரு ெொத்திரம் , உண்டியல் ,
691
பேயம் பேயம் = பெயம் பெயம் , பவற் றி பவற் றி
686
687

பக்கம் 166

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

தடத்திை் 692 இலட இை் ைோ ை் எம் பெரு ோள் கதோண்டர்தோன் அடர்ந்து சூழ் ந்து வர,
ஏலழக்கு அருள் புரிமவோன் காணரக் கிைறு ைை்டபை் இருந் து அங் குதோன் ஏகி
மவலள பரொம் ெ மவர்க்குது என் றோர், ஈச்சமனாணடப் பாணத மவக ோய் த்தோன் நடக்க,
அய் யன் வரு ் வழியிை் , மைல் நாட்டுக் கள் ளர் அதட்டி வழி றித்து,
லக ஈட்டி , வை் ையங் கள் , கட்டோரி, விை் , வோள் , மவை் , கவண், லகத்தடி யுடமன,
வோயோரமவ மபசி, நோலு திக்கு ் சூழ் ந்து வோசவலனக் கிட்டடுத்து693,
ஏடு எண் 126

மதோயோத694 புத்தியினோை் கள் ளர்கள் எை் ைோ ் துடியோகமவ மபசி,
மபோகோமத நிை் லு ் நிை் லு ் , உயிர்தப் ப என் றோை் ப் கபோருள் எை் ைோ ் தந்து விடு ் ,
சோகோத அழமகந் திரா என் மற வலளந்து, சோடினோர் மசலனகலள,
எங் கு ் நிலறந்த கபோருள் , ோயோவுதோரன் எடுத்தோர் ஒரு மவச ் ,
சுங் கு695 உரு ோை் க்696 கட்டு ் , சூட்சோ உதோரன் , சுருண்ட ககோண்லடப் போவலனயு ் ,

தடத்தில் = (கள் ளழகர் பேல் லும் ) வழியில் ,
கிட்டடுத்து = கிட்ட அடுத்து, அருமக பநருங் கி வந்து,
694
மதொயொத = உவறயொத, பேறியொத, பெொருத்தொத. (மதொயொத தயிர், அன் பில் மதொய் தல் )
695
சுங் கு = ஆவடயில் பதொங் கவிட்டுக் கட்டும் மூவல, பகொய் ேகம் , ேவடக்குே்ேம் ,
696
உருமொல் க் கட்டுதல் = தவலெ் ெொவக கட்டுதல் , (உருமொக் கட்டுதல் என் ெது மெே்சுவழக்கு)
692
693
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(பக்கம் - 167/248)
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(பக்கம் - 168/248)

வண்டிக்கடுக்கன் 697 அது, எத்தலனமயோ மசோடி698 வோர்கோதின் 699 மீது இைங் க,

ஒண்டிமுத்துப் பலதக்கன் , ம ை் முருகிைங் க, உயர் வளரி அ ் புடமன,
உலற உருவி, வோள் ப் பிடித்துக், கள் ளர்கணளக் கிட்டி , உக்கிரைைாய் ணககலக்க,
நிலறந்து அடித்த நாட்டார்க்குக் கண்கள் கதரியோ ை் நின் றோர் கநடு ர ் மபோை் ,
அழுதோர், பரிதவித்தோர், ஆயமன அச்சுதமன, அ ரர் பய ் தீர்த்த அய் யோ,
கதளிவு இை் ைோர் கசய் த பிலழ கபோறுத்து, இங் கு அருளித் திரு ோமை கோரு ் 700 என் று
கதோழுதோர், பத ் பிடித்தோர், கண் கவளிச்ச ் தந்தோை் ச் கசோந்தடுல 701 நோங் கள் என் றோர்,
ஏடு எண் 127

கழி கூர்ந்து702 ைாயழகன் பிள் ணளகள் தோன் என் று கருத்திை் இரக்க தோய் ,
வழி றித்த நாட்டார்க்கு ஆதி கோமூை ் விதி யக்கந்தோன் விைக்கி,
அழியோப் பத ் கபறுவீர், திரு ் பி வரு ் கபோழுது அபராதக் பகாப் பணரயில்
பிடித்த பிடி உங் களுக் குத் தருகிமறாை் என்று புறப் பட்டார் மசலனயுடன் ,

வண்டிக் கடுக்கன் = கொது மடலின் கீழ் ெ்ெகுதியில் மெொட்டுக்பகொள் ளும் கல் வவத்துக் கட்டிய கொதணி.
வண்டிக்கடுக்கன் கொது மடமலொடு ஒட்டியதில் வல. மிகெ் பெரிய கொது வவளயம் இது.
698
மேொடி = மெொடி
699
வொர்கொது = கொதில் துவளயிட்டுத் பதொங் கும் கொது. கொதுவளர்த்தல் , (வொர்ேவடமயொன் = சிவபெருமொன் )
700
கொரும் = கொக்க மவண்டும்
701
பேொந்தடுவம =பேொந் த அடிவம
702
கழி கூர்ந்து = கழிெ் ெவடந்து, மகிழ் ே்சியவடந்து
697
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(பக்கம் - 169/248)

அடிக்க வந்த கள் ளர் எை் ைோ ் தைக்கட்டோக703 அச்சுதலனச் சூழ் ந்து வர,
ஒளிமிகுந்த தண்டிலக ம ை் கோரோளி ோயன் உள ் கிழ் ந்துதோன் இருக்க,

சவள் ரள மண்டபம் வே் து நசர்தல்

நளினமுடன் மதச ைன்னர் அய் யலனக் கோண நடுவழிமய நோடிவர,
கூட்ட ் தைத்துடமன பவள் ணள ைை்டபை் வந்து மகோபோைன் வீற் றிருக்க,
வோட்ட ் இன் றிச் சூரியனு ் ம ற் கு திலசயிை் வோய் ந்தலடயச், சந் திரனு ்
தந்த தி பூரண ோய் அழகன் வடிலவத்தோன் கோணமவ வருக,
பந்த ் 704 விளங் கு ் என் றோர், பட்டப் பகை் ப் மபோை் ப் “பகை் வத்தி“ மபோடு ் என் றோர்,
ககோந் து ககோந்தோய் கநய் க் குடங் கள் தீகவட்டிகளுக்குக் குமுகுமு என ஊத்து ் என் றோர்,
ஏடு எண் 128

எதிர்நசரவ

வந்து அங் கு எதிர்சம
் சர்ணவ705 கோண வருமவோர்க்கு வோய் ந்த ரியோலத கசய் ய,
ஆகோச வோன ் அதிர்மவட்டு இடிமுழங் க, மயகோந்த ோக ஆதிசுந்தரரோசன் இந் திர குலக் கள் ளணரப் மபோை் ,
கோணவருமவோர்கள் எை் ைோ ் அய் யன் எதிர்மசர்லவ கண்டு பின் னோமை வர
மதோணு ் , அங் கி கூட ் விட்டு மூடிவரத் கதோண்டர் துருசோகமவ கடந்து,

தலக்கட்டு = தவலக்கட்டு, தவலவவனக் பகொண்ட கூட்டம்
ெந்தம் = தீெ் ெந்தம் , தீவட்டி
705
எதிர்மேர்வவ = எதிர்மேவவ
703
704
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தங் லக சிவசுந் தரியாள் வடவோசை் ோரி706 தன் ண்டபத்து இறங் கி,
அங் கிருந்து ோயழகன் தங் லகயிடத்திை் அமுது அருந்தி, கவண்லணயுண்டு,

தோங் கோத கிழ் சசி
் கபோங் க, ோயோவுதோரலனத் தரோதைத்மதோர் மபோற் றி நிற் க,
நீ ங் கோ வர ் ககோடுத்தோர், “எலனப் மபோற் று ் அன் பர் நிதி கபருகுவீர்” எனமவ,
ங் கள ோய் மவட்லட கசய் யக், கோயோ ் பும னி ோரியிட ் மசதி கசோை் லி,
சிங் கமுகத் தண்டிலக ம ை் ஆயன் உகந் து ஏறித் திருை் பினார் கீழ் முகைாய் 707,
நிதி கபருகு ம ை் நோடு, முசுண்டகிரி யோலன, நித்த ் றவோத பக்தன்
துதி கசய் ய, நரசிங் கநகர் வாழ் ராைசாமி துலக்கிய பபான் ைை்டபத்தில் ,
ஏடு எண் 129

சந்மதோச ோக வந்து போர்த்து

கிழ் ந்து தளுலக ச ் போவு ் கபோசித்து708

எந் பதந் த நாளுை் கள் ளருட709 மகாத்திரை் இயல் புற் று இருக் க என்று
தீர்க்க வரை் பகாடுத்துச், சிங் கோர ் மபோன் ற திருக் கண்ணிை் வீற் றிருந்து,
போர்மவந்தர் மபோற் றி நிற் க, அங் கு பணி கதோண்டர் பந்த ் 710 பிடித்தோடி வர,
நோதன் இலளப் போறி, அங் மக எழுந் து விலரவிை் நோலுகோை் ண்டபத்லத,
நீ தமுடமன கடந் து வோரகபோழுது711, அங் கு மநர்ந்து அடியோர் மபோற் றி நிற் க,
மொரி = மொரியம் மன்
கீழ் முகமொய் = கிழக்குத் திவேயில்
708
பெொசித்து = புசித்து, ேொெ் பிட்டு
709
கள் ளருட = கள் ளருவடய
710
ெந்தம் = தீெ் ெந்தம்
711
வொரபெொழுது = வரும் மெொது
706
707
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(பக்கம் - 170/248)
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(பக்கம் - 171/248)

சத்த712 கடை் அதுமபோை் ச் சோர்ந்த அடியோர் கபோங் கத் தைங் கள் புலட சூழ் ந்து வர,
சுத்தபை வோத்தியங் கள் ோயோவதோரன் முன் மசோர்வரமவ தோன் முழங் க,
கவடி எழுப் பு ் சத்த ் திமரகங் 713 குலுங் க, விலரந்து இடி மபோை் தோன் குமுற,
படிமயழுங் ககோண்டோடப் , பஞ் சவர் சகோயன் பை் ைோக்குச் மசோதி மின் ன,
துருத்தி714 கநருங் கி வரச், சுத்தரரோசமூர்த்தி முன் மதோய் ந்து தண்ணீர ் மசர் ஆட,
கருத்தன் 715 கக ் பீரமுடன் தல் லாகுளை் பசல் லக் கண்ககோள் ளோக் கோட்சியதோய் ,
ஏடு எண் 130716

தல் லாகுளம் சசல் லுதல்

வள ் மசர் தை் ைோகுளத்திை் , வரத மவங் கமடசன் வோழு ் ணி ஆலையத்திை் ,
விளங் கச்கசய் மசோடிலனயோ ் 717 ககோட்டலகச் சிங் கோர ் மவடிக்லக போர்த்து உகந் து,
அரிகரி மகோவிந்த ் என நோை் திலசயு ் மபோற் ற, அண்டர் ைர் ோரி கபய் ய,
வரிலசயுடன் கசன் று ஏகிப் , கபரு ோள் தன் மகோவிை் வோஞ் லசயுடன் பள் ளி ககோள் ள,
சோமி வந்தோர் என் று கசோை் லித், கதோண்டர் களிப் புற் றுத் தன் லக ககோட்டிமய துதிக்க,
ேத்த = ேெ் த = ஏழு (ஏழு கடல் கள் மெொன் று)
திமரகம் = உடல்
714
துருத்தி = தண்ணீர ் பீே்சியடிக்கும் மதொல் ெ் வெ, ( சித்திவரத் திருவிழொவில் துருத்தி நிவறயத் தண்ணீர ் பிடித்து,
தங் களது மதொளில் பதொங் கெ் மெொட்டுக் பகொண்டு, அடியொர்கள் மீது அந்தத் தண்ணீவரெ் பீே்சி அடிெ் ெர்)
715
கருத்தன் = கள் ளழகர்
716
இந்தெ் ெொடல் மட்டும் 7 வரிகவளக் பகொண்டுள் ளது. மற் றன எல் லொமும் 6 வரிகளில் உள் ளன.
717
மேொடிவனயொம் = மெொடவனயொம் , அலங் கொரமொம்
712
713
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(பக்கம் - 172/248)

பூமி மீதுள் ள ோ ேனங் கள் மபோற் றி அடிபணிந்து புகழ் ந்து ககோண்டோடி நிற் க,
அன் ன அயலன718 ஈன் ற பிரோன் ஆதீ கோமூை ் அரவலண ம ற் பள் ளி ககோண்டோர்,

எண்ண ஒண்ணோ ோ ேனங் கள் தை் ைோகுள ் புரவிை் எங் கு ் “கசய கசய“ என
அரவலண ம ற் பள் ளி ககோள் ளப் பை் ைோண்டு கூறி, லற அந்தணர்கள் மபோற் றி கசய் ய,
இரவு பகைோகத் தை் ைோகுள ் பரவு எங் கு ் துைங் கிடமவ,
மகோலிமய ோயன் அங் கு, மகோவிலிை் த்தோன் நுலழயக், மகோடி னுச719 சூழ் ந்து இருக்க,
வோலி பந்த ் நீ ர் பீச்சிை் மகோவிை் வை ோக வந்து வண்ண லட்ச ் கதோண்டு கசய் ய,
ஆயன் இருந் த இடம் தல் லாகுளை் பரவு அமயாத்திநகர் மபால் துலங் க,
ஏடு எண் 131

அபிமேகமு ் அைங் கோரமு ்

ோயன் தனக்கு ் அங் மக அபிமசக ் கசய் ய, ோ லறமயோர் தோன் கூடி,
தயிர் போை் கநய் மதன் முதைோய் ோயவுதோரனுக்குத் தோமன மிக அளித்து,
கசய் ய, மதன் பஞ் சோமிர்த ் சுந்தரரோச மூர்த்திக்குத் தீர்க்கமுடமன கசோரிந்து,
சந்தன ் கே்த்தூரி ககந்த ் சவ் வோதுடன் கைந்து சோற் றி, நீ ரோடிய பின் ,
சுந்தர ் மசர் பட்டு அதனோை் ஈர ் துலடத்துச், மசோடச உபசோரமுடன் 720,

அன் ன அயவன = அன் னெ் ெறவவவய வொகனமொகக் பகொண்ட பிரம் மொவவ (அயன் = பிரம் மொ)
மனுே = மனிதர்
720
மேொடே உெேொரம் = வநமவத்யத்வதத் பதொடர்ந்து பேய் யெ் ெடும் ெதினொறு வவகயொன உெேொரங் களொகும் .
இதவனே் மேொடே தீெொரொதவன உெேொரம் என் றும் பேொல் வர்.
718
719
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(பக்கம் - 173/248)

சூரத்துக் ககண்லடயினோை் ப் பட்டிை் இலழத்த மசோ னலர721 ம ற் ச ் சோற் றி,

மநரத்துக்கு ஒவ் மவோர் நிற ் ககோடுக்கமவ, அலரஞோண் மநர்படிமவ தோன் பூட்டி ,
விலைக்கு அடங் கோ வோணிமுத்து லவத்துப் பதித்தகதோரு மிக்க பட்டுக் குை் ைோலவ,
நிலைக்க முடி மீதிை் கநடு ோை் தனக்கு மநர்படமவ தோன் சோற் றி,
அய் யன் தி முகத்துக்கு இலசந் த முத்துக் ககோண்லட, அங் கு உயரத் மதோன் றுவது
கசய் ய புகழ் சந்திரலனத் தோரலககள் விண்ணிை் த் தீர்க்க ோய் ச் சூழ் ந்தோப் மபோை்
அக் குை் ைோ722 முன் முகப் பிை் , கவி723க்குத் துறோவு ் 724 அைங் கோர ோக லவத்து,
ஏடு எண் 132

தக்க ணிக்கோது இரண்டிை் தரோதை ் எை் ைோ ் துைங் கு ் சந்தரனு ் சூரியனு ் ,
வந்து கவிழ் ந்தது மபோை் ம ோகினி கசோரூபனுக்கு வயிரக் கடுக்கன் இட்டு,
முந்து725 நவரத்தினத்தோை் முகிை் வண்ணநோதனுக்கு முழுவயிர நற் பலதக்க ் ,
கநத்தியிை் கபோன் ரோ
் கோரோளி வண்ணனுக்கு மநர்படமவ தோன் தரித்து,
முத்மதோடு உகந் த நை் ை பவள ணிக் மகோர்லவயுடன் ம ோகன ோலை இட்டு,
மதர்ந்த சவ் வோத்தினோை் ச் கசங் க ை ் மபோன் ற திருமுகத்திை் கபோட்டு ் இட்டு,
மேொமனவர = மேொமன் அவர, அவரே் ேந்திரன் , ெொதி நிலொ,
அக் குல் லொ = அந்தக் குல் லொவின் முன் முகெ் பில் ,
723
கவி = வவளந்துமூடுதல் , சூட்டுதல் , வொன் கவிந்த வவயகம் (நொலடி. 80), அருங் கவர கவியக் குத்தி (ெட்டினெ் . 223)
724
துறொ = இரும் பு தங் கம் முதலொன ஒன் ெது வவகயொன உமலொகங் களில் ஒன் று,
725
முந்து = முத்து?
721
722
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சோர்ந்த ரகதத்தோை் லவத்து அங் கு இலளத்த தனிம ை் முருகு மிட்டு,
கசோர்ண ய ோய் வலளய ் சுந்தரரோசமூர்த்திக்குத் மதோளின் ம மை புலனந் து,
வர்ண ணி முதோரி, லவகுண்டவோசனுக்கு வயிரத்தோை் கபோற் ககோலுசு,
முன் லக தனிை் அணிந்து முரோரி முகுந்தனுக்கு முழு நீ ை ் பச்லசயதோை் ,
மின் ககோள் நவரத்தினமு ் லவத்து இலணபலதக்க ் கவகு மநர்த்தியோய் த் துைங் க,
ற் றிலண ஒவ் வோத726 ஒரு கலணயோளி தன் லன ணி விரலின் மமல் அணிந்து,
ஏடு எண் 133

நத்திலணய கண்ட ் 727 அதிை் நோரோயணர்க்கு நன் கவுேத்துவ ் 728 புலனந்து,
தங் க ் வயிடூரியத்தோை் தகதக என் று மின் னச் சல த்த சரப் பலியு ் 729,
கபோங் கமிகு சந்திரரோ ் துளப ணி ோலையுடன் பூட்டினோர் முத்து வட ் ,
கோகைட்சுமி வசிக்கு ் ோர்பிடத்திை் கபோற் றோ ைர்த் மதலனத் தோன் விரு ் பி,
சுகோதீத730 வண்டினங் கள் சூழ் ந்த விதக னத் துைங் கு ரகதத்தோை் ,
பலதக்கன் பளபள எனப் , லபந் துளப ோயற் குப் போங் கு கபறமவ புலனந்து,

மற் பறொன் றிவன ஒெ் ெொகக் கூறமுடியொத, ஒெ் புவவம யில் லொத,
நத்திவணய கண்டம் = கழுத்தில் நத்வத மெொன் ற குரல் வவள
728
கவுஷ்த்துவம் = கவுத்துவம் , மவஷம் , முகமூடி
729
ேரெ் ெலி = வீரர்கள் கழுத்தில் அணியும் ேரெ் ெலி என் ற பெயருவடய ஆெரணமும்
730
சுகொதீத = அதீத சுகம் உவடய, அளவிடமுடியொத இன் ெத்வத உவடய
726
727
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(பக்கம் - 174/248)
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(பக்கம் - 175/248)

உதிக்கு ் இளஞ் சந்திரன் மபோை் உ ் பர் சகோயனுக்குத் தரீகம் 731 தோன் அணிந்து
கோை் தனிை் கபோன் னோை் வீர கண்டோ ணிலயக் 732 கைகை எனமவ சோற் றி,
சோைமுள் ள கபோற் ககோலுசு ் , ோயோவுதோரனுக்குத் தண்லடயு ் அன் போய் ப் பூட்டி ,
சந்தன ் பன் னீர ் புனுகு சோர்ந்த களபஞ் , சவ் வோது கே்த்தூரி
சுந்தர ் மசர் ோர்பதனிை் வோச ் க க எனத் மதோற் றமுடமன அணிந்து,
வை் லையமு ் , மநரிசமு ் , வலளதடி, சக்கர ் , வோள் , மவை் , சமுதோடு733,
ஏடு எண் 134

அை் லை734 கவன் ற ம னியற் கு அைங் கோர ோக அ ் பு விை் லுந்தோன் சோற் றி,
ை் லிலக, முை் லை, சிவந்தி, ரிக்ககோழுந்து, கசண்பக ் , ருவு ் இருவோச்சி, பிச்சி,
கசோை் லியமதோர் புே்ப் ப ் எை் ைோ ் மசர அணிந்து, தூய பனியுள் ளது எை் ைோ ்
பூட்டி அைங் கரித்தோர் பட்ட ோர், அங் கு கபோருந்த அைங் கோரமுடன் ,
ம ட்டில மசர் ோயலனயு ் மபோற் றிப் பணிந்து, மிக கிழ் ந்து தோனிருக்க,
கவிமசர் லறயவர்கள் பை் ைோண்டு கூறிக் கோரணலரப் மபோற் றி நிற் க,

தரீகம் = உத்தரீகம் , கழுத்தணி, ஓர் ஆெரணம்
வீர கண்டொமணி = வீரர்களின் முழங் கொலுக்குக் கீமழ கட்டெ் ெடும் மணி. (தில் வல நடரொேரின் வலதுகொலில்
விளங் கும் ).
733
ேமுதொடு = சுரிவே, கிறிசு, குத்துவொள்
734
அல் வல = அல் லல் , அல் லொதவவ, தீங் கொனவவ, (அல் வல = கிழங் குடன் கூடிய ஒருவவகக் பகொடி)
731
732
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(பக்கம் - 176/248)

குதிலர வோகன ்
அபிமேக ் கநய் மவத்திய ் மசோடசுபசோர ் 735 அமனக வித ோய் நடத்தி,
தீர்த்த ் சடமகோப ் அைங் கோரப் பட்டர் பதரிசித்மதோர்க்குக் ககோடுத்து,
ஆர்த்தியுடன் 736 கசய் த பின் பு, அரவிை் துயிை் மவோன் யோவருக்கு ் கோட்சி நை் கி,
குதிணரதணன அங் கு அணழத்து அைங் கோர ் கசய் து ககோண்டு வரமவணு ் என் றோர்,
அதி கவித ் 737 ஓர் குதிலர விண்ணிை் ப் பறந்து அனு ோனித்து அங் கு வர,
ஆடி வருகுது அங் மக, அந்தர ் தோவி அைங் கோர வோன் புரவி,
ஏடு எண் 135

மதடி வருகுது அங் மக, சிங் கோர ் மபோன் ற சீர் சிறந்த வோன் புரவி,
அய் யன் குதிலரகயன் ன அ டு738 படக் கூடோத ஆகோச வோன் புரவி,
க ய் யன் குதிலர அது மசோதி ய ோக மின் மபோை் ஒளிவிடமவ,
கோமைோ கருநீ ை ் , கனக கநற் றி கவண்ல , கணங் கோமைோ பச்லச நிற ் ,
வோமைோ நிைந்தூர்க்கு ் 739, கண்ணன் புரவி வள ் சிறந்த சீனி ட்ட ் 740,
மேொடசுெேொரம் = மேொடே உெேொரம் (ஏடு எண் 131)
ஆர்த்தியுடன் = தீெொரொதவனயுடன்
737
கவிதம் = ெொடலுக்கு ஏற் றெடி நடனமொடுதல் , (ஒளிமவலொ, அலவகயுடன் பூதம் ெல கவிதம் ெொடும்
அவடவுடன் நின் று ஆடும் .... திருெ் புகழ் 1087)
738
அமடு = சிக்குதல் , (யொரொலும் பிடிக்க முடியொத வொனத்துெ் புரவி)
739
நிலந் தூர்க்கும் = நிலத்வதத் துவடத்து எடுக்கும்
740
1) சீனி = மேவண, கடிவொளம் , லக்கொன் .
735
736
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
வோமயோ பவள நிற ் , கபோன் னிற

(பக்கம் - 177/248)

ோ ம னி வோை் நுனி கச ் பஞ் சவர்ண ் ,

தூய பதொலட நோன் கு ் கண்ணன் புரவி மசோதிப் பவள நிற ் ,
ம ோது741 முதுதங் க நிற ் , முன் கோலிரண்டு ் முழு நீ ைப் பச்லச வர்ண ் ,
கோது இரண்டு ் குங் கு
ோ ் , கண்ணன் புரவி கண்கள் இரண்டு ் கசங் கழனி,
நோை் கோை் ச் சிை ் போ ோ ் 742, பஞ் ச கை் யோணி743 நைஞ் சிறந்த பூ வோைோ ் ,
மசை் 744 மபோை் விளி துைங் கப் பஞ் சவர்ணப் புரவி சிங் கோர ் என் படும ோ,
முன் தட்டிை் முத்து உதிர, முகுந்தன் குதிலரக்குப் பின் தட்டிை் ப் பூச்கசோரிய,
ஏடு எண் 136

விண்கதோட்டு அடர்ந்து நின் ற கண்ணன் பரிக்கு விலைஅடங் கோப் கபோற் பலதக்க ் ,
பத்தலர ோத்து745 உள் ள பசு ் கபோன் னினோை் இலழத்த போங் கு கபரு ் சீனி746 லவத்து,
முத்துப் பதித்த குப் பி, தங் கத்தோை் ச் கசய் த முகப் பட்டோ மசோதி மின் ன,
தங் கக் கயிறு பின் னி ரத்தின ் பதித்த சங் கிலியோை் த்தோன் பூட்டி ,
அங் க ் எை் ைோ ் கபோன் ய ோ ் , அய் யன் குதிலரக்கு ஐ ் கபோன் னோை் ச் சீனி லவத்து,
2) சீனி = சீனொக் களிமண்ணுடன் தங் கம் மேர்த்துே் பேயற் வகயொகே் பேய் யெ் ெடும் ஒருவவகயொன ெளிங் குக்கல் .
மமொது = விவர, பகொட்வட, விந்து
742
சிலம் ெொமொம் = சிலம் பு ஆகுமொம்
743
ெஞ் ே கல் யொணி = ஐந்து கல் யொண குணங் கவள உவடய,
744
மேல் = மீன் , பகண்வட மீன் ,
745
ெத்தவரமொத்து = ெத்துெ் ெங் கு தங் கமும் , அவரெ் ெங் கு பேம் பும் மேர்ந்தது
746
1) சீனி = மேவண, கடிவொளம் , லக்கொன் .
2) சீனி = சீனொக் களிமண்ணுடன் தங் கம் மேர்த்துே் பேயற் வகயொகே் பேய் யெ் ெடும் ஒருவவகயொன ெளிங் குக் கல் .
741
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
அழுத்த ் உள் ள கபோன் புரவிக்கு இருபுறமு ் கதோங் கை் , அங் குகவடி கபோன் னோமை,

கழுத்திை் ச் சர ோலை, கண்டசர ் , சதங் லக, கோமதோர ் கதோங் கு குஞ் ச ் ,
ஐ ் கபோன் னோை் ச் சீனிக்கு இருபுறமு ் கதோங் கை் , அங் கு வடிகபோன் கயிறோ ்
லப ் கபோன் னோை் ச் சீனி பக்கமிருக்கப் பருகுவோர்747 தங் கநிற ் ,
வயிரக் கடிவோள ் , வோகுபிடி கயிறு வயிடூரியக் மகோர்லவ,
தயிர் போை் கநய் கவண்லண உண்ட தோம ோதரன் குதிலர தங் க ய ோய் த் துைங் க,
உச்சியிை் த்தோன் பதித்த குப் பி, அதன் ம மை உயர்ந்த பச்சி748 கூத்தோட,
ஏடு எண் 137

க ச்சு ் பைவித ோய் ஆகோசவோன் புரவி மின் மபோை் ஒளி விடமவ,
கச்சித ோக அங் மக கண்ணன் குதிலர கனக ய ோக நிற் க,
அச்சிை் ப் பதித்தோப் மபோை் ஆயன் புரவி அைங் கோர ் கசய் து நிற் க,
கள் ளர் என்ற ரூபை் 749 விட்டு ராசணனப் மபாமல கனகபணி750 பூண்டு
கதள் ளிய விை் அ ் பு எடுத்து, மவட்லடப் பணிகள் சிறப் போகமவ அணிந்து,
பதி ஏழு ் கோக்க வந்மதோன் , அங் மக எழுந் து லப ் கபோன் சவுக்கு எடுத்து,

ெருகுவொர் = ெருகு வொர், (வொர் = கயிறு, குே்சி)
ெே்சி = ெட்ஜி, ெருந்து, கருடன்
749
ரூெம் = உருவம் , அலங் கொரம்
750
ெணி = ெனி = ஆவட அலங் கொரம் ,
747
748
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(பக்கம் - 178/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 179/248)

கதி மீறு ் வோசியிது சப் பரத்து751 அடி வாழுை் கருப் பைன் எங் மக என் றோர்,
கசோை் லி வோய் மூடு முன் மன, சப் பரத்து முத்லதயன் சூை ் வோள் மவலுடமன,
சை் லிகட்டி752 வை் ையமு ் துட்டுத் தடியு ் , சர்வ ஆபரண ் மின் ன,
துருசோக ஓடிவந் து ோயன் பத ் பணிந் து, கசோன் னபடிப் மகட்மபன் என் றோன் ,
அருகோகமவ அவழத்து இது அடங் கோப் புரவி அ த்து என் றோர் முத்லதயலன,
ஏத்த ் ககோடுக்குதிை் லை753 அய் யன் குதிலர எழு ் புதோ ் கோை் தூக்கி,
ஏடு எண் 138

கோத்தோய் ப் 754 பறக்குது போர், கண்ணன் புரவி கோை் தூக்க ஒட்டோ ை் ,
தட்டினோர் கசந்திரு ோை் , வர்ணப் புரவி வட்டமிட்டுக் கோை் எழு ் ப,
கிட்டி755 நின் ற சப் பரத்தோன் மவக ோய் ப் போய் ந்து எட்டிை் 756 கோன் 757 பிடிக்க,
ஆறி அ ர்ந்து நிற் க, ஆதி கோமூை ் அங் கு வடிகோை் 758 மிதித்து,
ஏறினோர் வோசியின் ம ை் , ஈமரழு உைக ் எங் கு ் படி அளக்க,
மகாரி 759 அங் மகதோன் வருக, ோனிடங் கள் மபோற் றிக் குைலவ இட்டுக் ககோண்டோட,
ேெ் ெரம் = மதர்,
ேல் லி = ேல் லிக்கட்டில் மொடுகளின் கழுத்தில் கட்டெ் ெடும் ஒருவவகயொன மணிகள்
753
ஏத்தம் பகொடுக்குதில் வல = ஏற விடவில் வல
754
கொத்தொய் = கொற் றொய் , கொற் றுெ் மெொல் ,
755
கிட்டி = கிட்மட, அருமக,
756
எட்டில் = ஒருஎட்டில் , எட்டிெ் பிடித்தல் , வக நீ ட்டிெ் பிடித்தல் ,
757
கொன் = லக்கொன் , கடிவொளம்
758
வடிகொல் = அங் கவடி, குதிவர மேண வவளயம் , (A stirrup that holds the foot of a rider,)
759
மகொரி = மகொர் என் ற பெயர் ெொரசீக வொர்த்வதயிலிருந்து மகொரிெ் ெொவளயம் வந்துள் ளது. மகொரி என் றொல்
கல் லவற என் று பெொருள் . மகொரிெ் ெொவளயம் தர்கொவில் வகபி சுல் தொன் என அறியெ் ெடுெவரின் மவற கல் லவறயும்
உள் ளது.
751
752
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ஆண்டோள்

(பக்கம் - 180/248)

ோலைலய அணிதை்

கோரியப் மபர், ம ை் ணிய ் , ஸ்தோனிகள் சூழ, கருப் லபயோ முன் நடக்க,
அந்தச் ச ய திை் ச் சீவில் லிபுத்தூர்760 ஆச்சி நாச்சியார் தன் ோலை,
சந்மதோச ோய் அணிந் து, ோயோவுதோரன் சோடினோர்761 வோன் புரவி,
கடிவோளந்தோன் மீள் க்கக் கோர் நிறத்மதோன் கபோன் புரவி கன நோட்டிய ் தோன் ஆட,
கவடி எழுப் பு ் சத்தமுடன் கவட்டிமவர் சப் பரத்திை் கவகு விரசோய் த்762 தோன் நுலழய,
மகோவிந் தோ என் ற சத்த ் எங் கு ் துைங் கிக் மகோை முகிை் மபோை் முழங் கி,
ஏடு எண் 139

ோவிந்தம் மசர் முகுந்தோ, ோயோ விமனோதோ, ோமை சரண ் என் று,
மதவர்களு ் ககோண்டோடத், திக்கு எட்டிை் உள் ள மதர்மவந்தர் மபோற் றி கசய் ய,
மூவர்களிை் ஒருவன் , முரோரி முகுந்தலன முனிமவோர் அடி வணங் க,
கற் பூர வோச ் என் று கோயோ ் பு ம னியர்க்குக் கற் பூர ் நின் று இைங் க,
கபோற் பூவு ் சோ ் பிரோணி பூந்துளப ம னியர்க்குப் புலக ண்டிமய ணக்க,
ஆைவட்ட ் 763 சோ லரகள் 764 குலடகள் சுருட்டி அங் கு எதிமர மதோன் றிவர,
இக்கல் லவற 70 அடிகள் (21 m)விட்டமும் , 20 அடிகள் (6.1 m)உயரத்துடன் அழகர் மவலயில் இருந்து எடுக்கெ் ெட்ட
ஒற் வறக் கல் லில் அவமக்கெ் ெட்டுள் ளது. (நன் றி = https://ta.wikipedia.org/s/4fvp)
760
சீவில் லிபுத்தூர் = ஸ்ரீவில் லிபுத்தூர்,
761
ேொடினொர் = அதட்டினொர்,
762
விரேொய் = விவரவொக
763
ஆலவட்டம் = திருவிழொ ஊர்வலத்தில் , விக்கிரகம் அருமக தொங் கிே் பேல் லெ் ெடும் , துணி, ெவனமயொவல
முதலியவற் றொல் பேய் யெ் ெட்ட வட்டமொன பெரிய விசிறி.
764
ேொமவரகள் = ேொமரம் , (பவண்ேொமரம் )
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(பக்கம் - 181/248)

தோைவட்ட ் 765 ககோண்டோடத் தோம ோதரதன் முன் தோன் அடியோர் போடிவர,
உ ் பர்களு ் தோன் சூழ் ந்து பரப் பிர் கசோரூபனுக்கு உள் ளியங் கள் 766 கசய் துவர,
ச ் பிரமுடமன அனு ோன் சோரங் கபோணி முன் சந்தடிலயதோன் 767 தோன் விைக்க,
வருண பகவோன் உகந் து நித்தியனந்தனுக்கு வன் பனிநீ ர் தோன் கசோரிய,
திரு வோயுமதவன் அங் கு திரு ோை் எனு ் அரிக்குத் கதன் றகைன வீசி வர,
அர ் லப ஊர்வசி மபோை் அச்சுதன் முன் மதவரடியோள் நட ் புரிய,
ஏடு எண் 140

வர ் போர் திமைோத்தல யு ் , வடிவோளர் ம னலக மபோை் வோய் த்த அழகுற் ற மின் னோர்,
பூரண கு ் பங் கள் தலனப் புயை் வண்ணன் முன் மன பூலவயர்கள் தோன் ஏந் த,
கோரண ் மசர் கதர்லபயினோை் 768 கோயோ ் பு முன் மன கங் கோ சை ் 769 மதோய் ந்து,
லறமயோர்கள் தோன் நிலறக்கச், சங் கீத வித்துவோணர் எை் ைோ ் போடி வர,
இலறமயோர் துதி போடச், சுந்தரரோச மூர்த்திக்கு இரு புறமு ் கவண் கவரி
யிலிறகு விசிறிகயோடு ோயோவுதோரனுக்கு வோய் ந்த கவட்டிமவர் விசிறி,

தொலவட்டம் = திருவிழொக்களில் ேொமி ஊர்வலமொக வரும் மெொது, ெல வண்ணங் களில் மொற் றி மொற் றி பிடிக்கெ் ெடும்
வட்டமொன அலங் கொர வடிவங் களுக்கு தொலவட்டம் என் ற பெயர்.
766
உள் ளியங் கள் = மனதில் நிவனத்த கொரியங் கள்
767
ேந்தடி = மனிதர்கள் உருவொக்கும் இவரே்ேல் , ஆளரவம் .
768
பதர்ெ்வெ = தர்ெ்வெ, நொணல்
769
ேலம் = ெலம் , தண்ணீ ர ், கங் கொ தீர்த்தம் ,
765
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ஒயிைோகத்தோன் வீச, லவகுண்டவோசனுக்கு உயர் கவண்குலட நிழற் ற,
பட்டுக் குலடகள் அங் மக பஞ் சவர் சகோயன் பக்கம சூழ் ந்து நிற் க,
கபோட்டுைப் பரியிரது ் பூந்துளப ம னியற் குப் பூக்குலடகள் சூழ் கிரது ் ,
நோகசுர ் வீலணகயோடு எங் கு ் முழங் க நை் லறமயோர் மபோற் றி வர,
மவகமுடன் வோசியின் ம ை் அய் யன் வருக, மவந்தர் புலடதோன் கநருங் க,
போகவதர் ககோண்டோட, பச்லச ோை் முன் மன பை விருதுதோன் கநருங் க,
ஏடு எண் 141

தோக ் மிகு பட்டதனோை் ச் சுந்தரரோசமூர்த்திக்குச்770 சல த்த குலட முன் சூழ,
முத்துக் குலட பைவோ ் , முரோரி முகுந்தனுக்கு முழுநீ ைப் கபோற் குலடயு ் ,
கவற் றிக் குலட பைவோ ் , மவதோந்த மவதியர்க்கு கவண்குலடகள் தோன் பரவ,
சுருட்டி ஒருமகோடி சுந் தரரோசமூர்த்திக்குச் சுற் றி கவகுவோய் த் துைங் க,
இருட்டி , ரதக் கீழ் த் திலசயிை் , பரிமவடமிை் ைோது எழுந்த இள ் சந் திரன் மபோை்
கருடக் ககோடியுடமன, அனு க் ககோடியு ் கோந்தி கபறமவ துைங் க,

770

சுந்தரரொேர் = அழகர்மகொயில் உற் ேவர்
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(பக்கம் - 182/248)
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(பக்கம் - 183/248)

வருட ம க ் மபோமை, லவகுண்ட வோசன் முன் த வோரணத் திரளு ் 771,
நோகசுர ் , மபரிலகயு ் , நவபத்துடன் உடுக்லக, நவுரிடங் கோமு ் முரசு ் ,
போகமுடன் சங் ககோலிகள் , பரந்தோ ன் முன் மன பை வோத்திய ் கதோனிக்க,
கை்ைாயிரப் பபருைான்772 கஸ்த்தூரி வோசனுக்குக் கோளோஞ் சி ஏந் தி வர,
பண் ஆயிர ோகப் பச்லச ோை் மபரிை் ப் பை் ைோண்டு கூறிவர,
கசய ் கசய ் என் று எை் மைோறு ் கசங் கண்
ோை் மபரிை் ச் கசய ங் கள ் போட
ஏடு எண் 142

நய ் மசர் உைக ் எை் ைோ ் , நரசி ் மூர்த்தி, அரி நோரோயணோ எனமவ,
வை ் புரிச் சங் கு ஓலச வரதகவங் கமடசன் முன் வோகோய் த் கதோனி773 முழங் க,
நை ் புரியு ் எ ் கபரு ோன் தன் புகலழப் போரிை் நவிை் கட்டியங் கூற774,
ந ் பி775 சடமகோப ் 776 ோயோவுதோரன் முன் நடப் போய் ச் சோதித்து வர,
த ் பவங் கலளப் 777 மபோக்கத் துளசிகயோடு தீர்த்த ் தயவோய் ச் சோதித்து வர,
கவள் ளித்தடி ஏந்திக் மகோபோைன் முன் மன மிக்க பண்டோரி778 வர,
வொரணம் = யொவன (மத வொரணத் திரள் = மத யொவனக் கூட்டம் )
கண்ணொயிரம் = கண் + ஆயிரம் = இந்திரன் ,
773
பதொனி = Tone, ஒரு பேொல் லின் பெொருவள மொற் றுவதற் கொக பவவ் மவறு சுருதிகளுடன் உே்ேரிெ் ெவத குறிக்கும் .
774
கட்டியம் கூறுதல் = ேொமிபுறெ் ெொடு, அரேர்வருவகயின் முன் னறிவிெ் பு முழக்கக் கூறுதல் .
775
நம் பி = திருபநல் மவலி மொவட்டம் திருக்குருகூர் என் னும் ஊரில் நம் பி மகொவிலின்
776
ேடமகொெம் = நம் மொழ் வொரின் திருவடி, ேடொரி. ("ேட" எனும் நொடியினொமல குழந் வதகள் பிறந்தவுடன் அழுகின் றன.
ஆனொல் விஷ்வக்மேனரின் அம் ேமொன நம் மொழ் வொர் பிறந் தவுடமனமய இந்தே் ேட நொடிவய பவன் று அழொமல்
இருந்தொர். இக் கொரணத்தினொல் நம் மொழ் வொருக்குே் "ேடமகொென் " என் ற சிறெ் புெ் பெயர் உண்டொனது.
777
ெவங் கவள = ெொவங் கவள, விதி,
778
ெண்டொரி = கருவூலக் கொெ் ெொளன் , ெண்டங் கொெ் மெொன் , உவடயொர் ேமூதொயத்தில் ஓர் உட்பிரிவினர்.
771
772
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(பக்கம் - 184/248)

கதள் ளிய மகாவிற் கைக் கு779 மசோலை லைப் பிரியர் தீர்க்கமுடன் முன் பு வர,
நிருவாகக் காரர்780 எல் லாை் ோயழகர் முன் மன மநர்ல யுடமன நடக்க,
தர்பார்அதிகாரி781, கள் ளழகர் மதவஸ்தானை் உற் ற மசவகரு ்
கவிந் து வரமவ, உைகிை் கோயோ ் பு ம னியர்க்குக் கோணிக்லகக் ககோப் பலறயு ் ,
குவிந்து சிை ககோண்டு வர, வரதகவங் கமடசன் மகோவிலைவிட்மட குதிலர
வருகுதோ ் , கபோன் புரவி தன்னக் குட்டிக் மகானார் ண்டபத்லதத்தோன் கடந்து,
ஏடு எண் 143

முகூர்த்தோள் குறித்தல்

திருக்கண்ணுகள் 782 மதோறு ் யோவருக்கு ் அங் மக மசலவ தந் து, கோட்சி நை் கி,
சித்திணர ைாசை் பூர்வ பட்சத்தில் ச்783 சிறந்திடு ் ஏகாதசியில் 784
சத்தி கபரு ் ஆயிர ் கபோன் சப் பர ் மசோடிக்கத் தோமன முகூர்த்த ் இட்டு,

மகொயில் கணக்கு = மகொயில் கணக்கு எழுதுெவர், கணக்குெ் பிள் வள
நிருவொகக்கொரர் = மகொயிவல நிர்வொகம் பேய் ெவர்கள்
781
தர்ெொர் = அரேேவெ, பகொலு மண்டெம்
782
திருக்கண்ணு = மண்டகெ் ெடி
783
பூர்வெட்ேத்தில் = வளர்பிவறயில் , சுக்கில ெட்ஷத்தில் .
784
ஏகொதசியில் = ஏகொதசி திதி அன் று, (ஏகொதசி என் றொல் ெதிபனொன் று என் று பெொருள் ), பூர்வெட்ேம் ஏகொதசி =
வளர்பிவற, அமொவொவேயிலிருந்து 11ஆவது நொள் .
779
780
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(பக்கம் - 185/248)

குத்துக்கோை் வோங் கு சட்ட ் குலிசக்785 கோமைோடு கூர்பை சட்ட ் அதோை் ,
சித்திர ோகக் மகோர்த்துச், சோலைப் பட்டலறயுடமன சீர்விருத்தப் பட்டலறயு ் ,
கருணக் கோலும் சல த்து, ஓர் ஏழு ஸ்தூபி கனக ய ோய் ச் சல த்து,

வருண விருத்தக் குறடு ் 786 பஞ் சவர் சகோயன் வடிவ அவதாரங் கள் பத்துை் 787,
மகோைமுடமன நிறுத்தி ஆதிபகருடாழ் வார் கு ் பிட்ட போவலன மபோை் ,
சீை தோகச் சல த்துக், குத்துக்கோை் மதோறு ் சிங் கங் கள் யோளி முதை்
பை உருக்களு ் 788 புலனந்து, ஆயிர ் கபோன் சப் பரத்திை் பஞ் சறோ நோசி789 லவத்து
நை ோக முன் பு ரதத்திை் பஞ் சவர்ணக் குறடு நோடி அதன் ம ைோக,
சித்திர வர்ணக் கோலு ் , பத்திர மவலிக் கோலு ் , நீ ரடுக்கு மநர்த்தியுடன் ,
ஏடு எண் 144

கத்திலகக்க790 ோன் கள் லவத்து, நடுநோயக ோன கவின் ககோடுங் லகப் பக்கம் அதிை்
விளங் கு ் நோச்சியோர் இருவர் வி ோனமுடன் , தூவி வியன் த்திய ் தனிை்
குலிேம் = வன் னிமரம் , இலுெ் வெமரம்
வருண விருத்தக் குறடு = மவழநீ ர் கீமழ விழொமல் , தூண்களின் மமல் பகொடுங் வககவளே் மேர்த்துக் கட்டிடும்
அவமெ் பு.
787
அவதொரங் கள் ெத்து = தேொவதொரங் கள் = 1.மே்ே அவதொரம் , 2.
கூர்ம அவதொரம் , 3. வரொக அவதொரம் , 4. நரசிம் ம
அவதொரம் , 5. வொமன அவதொரம் , 6. ெரசுரொம அவதொரம் , 7. ெலரொம அவதொரம் , 8. ரொம அவதொரம் , 9. கிருஷ்ண
அவதொரம் , 10. கல் கி அவதொரம்
788
உருக்களும் = உருவங் களும்
789
நொசி = திருவொசி மற் றும் மகொபுர நிவலகளின் மமல் உள் ள பூத முகங் கள் .
790
கத்திவகக்க(கு?) = கத்தியின் வகெ் பிடிக்கு
785
786
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(பக்கம் - 186/248)

வள ் மசர் கருலணக் கூடு, சோலைகமளோமட அடுக்கு வோய் ந்த ணிச்சோலை லவத்து,
தலை அைங் கோரங் கள் கசய் து, தோக்குடமன நோசித்தலை மபோைமவ சல த்து,
நிலைககோள் போவோலட முதை் , ககந் துரு791 வோமளோடு நீ ள் மதவலதகளுந்தோன்
மசோடித்துக், கந் தருவர் நோரதனு ் ற் றமதோறோ792 முனிவலரயு ் ,

நீ டித்து அைங் கரித்துப் பஞ் சவர்ண ோலை நிகள் 793 பச்லச யஸ்வ794 முதை்
யோளி சிங் கங் கள் லவத்து, சித்திரவர்ணப் போய் கள் அழகோய் அைங் கரித்து,
மீளி795 அனு ோர், ககருடன் , எடுத்து ஆடு ் பூத ் , எழிை் சித்திரப் பதுல ,
எை் ைோ ் அைங் கரித்தோர், சுந்தரரோசமூர்த்திக்கு இைங் கமவ கபோன் ய ோய் ,
பை் ைோர்796 புகழ் ந்து ஏத்து ் போர் அளந்தோர்க்கு ் , போங் கோகச் சப் பரத்லத,
ஆதித்தன் 797 ண்டை ் மபோை் க் கனக ய ோய் அழகோய் அைங் கரித்தோர்,
ஏடு எண் 145

ல சூரோர்

ண்டப ் மசர்தை்

பகந்துரு = கந்தர்வர்
மற் றமதொறொ முனிவர்= மற் ற மதொறொ(மதொறொ = மவதம் ?) முனிவர் (அல் லது) மற் றமதொர் ஆ(ெசு) முனிவர்.
793
நிகள் - நிகலம் = நீ ளம்
794
யஸ்வ = ஒரு மிருகம் ? , (Yashvanth = Forever Young; A Person who Attains Fame and Glory)
795
மீளி = தவலவன் , ெவடத்தவலவன் , இவற, வலியவன் , பெருவமயிற் சிறந்மதொன் , (அனுமொன் ).
796
ெல் லொர் = ெல் மலொர், ெலரும் ,
797
ஆதித்தன் = ஞொயிறு, சூரியன்
791
792
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(பக்கம் - 187/248)

சோதித்தீர்798 ஏழ் உைகு ் , கோட்சி அருள் ோயன் சப் பரங் கள் மசோதிமின் ன,
கவட்டிமவர் சப் பரத்திை் ஆதி லறமயோர்கள் ம ன் ல கயோடு பூலச கசய் ய,
கட்டழகனோன கண்ணன் , பச்லச ோை் ச் சுதன் கருலண உகந்மத எழுந்தோர்,
திருக்கண்கள் போர்லவ இட்டு ணைசூரார் ைை்டபை் மசர்ந்து அங் கு கோட்சி நை் கி,
கபருக்கமுள் ள சப் பரத்லத ோயோவுதோரன் பிரியமுடன் தோன் போர்த்தோர்,
நோசுத்தலை799 அழகு ் , ரோசகனிக் மகோர்லவ800 நோன் கு புறமு ் துைங் க,

ோசற் ற கபோற் பதுல எத்தலனமயோ இலட்ேம் , வோன் வித ோய் த் துைங் க,
பது ரோகப் 801 புரவி கசன் மறகு ் போவலனமபோை் ப் பதிவோகப் பூட்டி நிற் க,
பதுல களு ் முன் பு லவத்து, அைங் கோர ோகப் பசு ் கபோன் ய ோய் த் துைங் க,
ஆயிர ் கபோன் சப் பரத்லத ஆதி கோமூை ் அதிபிரிய ோய் ப் போர்த்து,
தூய திரு ோலு ் அங் மக மநர்த்தி இது என் று, மதோற் ற ் னதிை் லவத்து,
மவலை கசய் த ககோத்தனுக்கு வளல ப் படிமய மவணு ் ரியோலத கசய் து,
ஏடு எண் 146

ேொதித்தீர் = மேவவேொதித்தீர், ேொதவனபேய் தீர்,
நொசுத்தவல = இது சிரித்த வொவயயும் , உருண்வட விழிகளும் , மகொவர ெற் களும் பகொண்ட, கீழ் த் தொவட இல் லொத
ஒரு கற் ெவன உருவமொகும் . மீன் உடலும் , யொவனயின் துதிக்வகயும் , சிங் கத்தின் கொல் களும் , குரங் கின்
கண்களும் , ென் றியின் கொதுகளும் , மகொவர ெற் களும் , ெறவவயின் இறக்வகயும் , ெல் வவக இவல, தவழ, பகொடிகள்
பகொண்ட வொலும் உவடய ஒரு உருவமொகும் .இது பதய் வ உருவங் களின் பின் னொல் திருவொசி அல் லது பிரவெ
இருக்கும் . இதன் உே்சிெ் ெகுதியில் நொசித்தவல ஒன் று இருக்கும் .
800
ரொே கனிக் மகொர்வவ = எலுமிே்ேம் ெழ மொவல
801
ெதுமரொகம் = மொணிக்க வவக, ெதுமம் , பகௌத்துவம் , நவமணிகள் ,
798
799
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கோல் க் ககதியோப் 802 மபோகிகலள நோன் கு புறமு ் கதிப் போக முன் நிறுந்தி,
எள் இடமிை் ைோச் மசலன கநறுக்குண்டு நிற் க, ஏகோந்த வோசியின் ம ை்
துள் ளி நடத்தி விட்டோர், துளப ணி ோர்பன் கசோர்ண வி ோன திை்
நோடோக்கள் , முன் கலரயு ் மூன் றுகலரக்கு ் நோன் குவிதச் மசலன நிற் க,
ஆட ் பரத்துடமன வோன் பரி மீது ஐயன் அக ் கிழ் ந்துதோன் நுலழய,
மகோ ோன் அதிை் நுலழயத் மதவர்களு ் ோனிடரு ் ககோண்டோடி நின் று இலறஞ் ச,

ோ ோங் க ் 803 கபோங் குதை் மபோை் ோயோவுதோரன் ம ை் ைர் ோரிதோன் கபோலிய,
மகோவிந் த அரி முகுந்தோ, மகோசலைகு ோரோ, மகோபோை ோதவமன,
ஆவி உந்தன் தஞ் ச ் என் று முன்னூறு மபருை் ஆங் கோரச் சத்தமிட்டு
எடுத்தோர் வி ோன ் அலத, அலசயோது இருக்க, எலன ஆண்ட சப் பரத்தோன்
அடுத்து ஒரு கோை் ண்டியிட்டு, மதோள் ககோடுத்து அங் கு அலசத்து விட்டோர் சப் பரத்லத,
நோசித் தலை804 குலுங் க இந் திர விைானை் நடுக் ககோடுங் லக கூத்தோட,
ஏடு எண் 147

போசிபந்த ் 805 நீ ங் குதற் கு ோ சன ் 806 லகககோட்டிப் பரிந்து துதி கசய் து நிற் க,
தங் க கோம ரு அது ோயோவுதோரனுக்குச் சப் பர ோய் வந்தது மபோை் ,
அங் கு மிகத்தோன் வரமவ, அய் யன் குதிலர ஆடுதோ ் சப் பரத்துள் ,

பகதியொ = வலுவொக, விவரவொக,
மொமொங் கம் = 12 வருடத்திற் கு ஒருமுவற வரும் மகொமகம் , (கும் ெமகொணம் மகொமகம் )
804
நொசித் தவல = மகொபுர விமொனங் களில் கொணெ் ெடும் நொசித் துவொரம் ( ெொர்க்க ஏடு எண் 145)
805
ெொசிெந்தம் = ெொே ெந்தம் = ெந்தெொேம்
806
மொேனம் = மகொெனம் , பெொது மக்கள் ,
802
803
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(பக்கம் - 188/248)
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(பக்கம் - 189/248)

தோங் கினோர் ோனிடர்கள் , ஆள் வோர் அனு ோர் தோே்ட்டிக ோய் 807 முன் னடக்க,
போங் கு கபற மவகமுடன் சப் பரமு ் மபோகப் பச்லச ோை் தங் கி நின் று,
இரு ருங் கிலு ் உலடய திருக்கண்கள் மதோறு ் இயை் போச் கசன் று ஏகி

விருதுக்ககோடி808 துைங் க, கவட்டிமவர் சப் பரத்திை் வி ைன் எழுந்து அருளி,
போவோலட குஞ் சக ோடு தோசோனுகூைனுக்குப் 809 பைமபர் விசிறி வர,
பூவோலட கபோற் குலடகள் பூந்துளப ம னியற் குப் புண்ணியர்கள் தோன் இரட்ட
குப் பை் குப் பைோய் 810 நிதிய ் , மகோவிந்த மூர்த்திக்குக் ககோண்டு சிைர் உண்டியலிை்
கசப் பமுடமன கசோரியக்811, கோயோ ் பு ம னியர்க்குச் மசரமவ மநர்க்மகோட்லட தலன,
அங் கு சிைர் ககோண்டு வரத் திருக்கண்கள் மதோறு ் அைங் கோரந் தோன் போர்த்து,
ஏடு எண் 148

தொஷ்ட்டிகம் = பெொய் யில் லொத மநரொன மொறுெடொத நிவலயொன பேொல் உவரெ் ெவர்.
விருதுக்பகொடி = பவற் றிகளில் பெற் ற விருதுகவளக் கொட்சிெ் பெொருட்களொகக் பகொடியில் கட்டுதல் .
809
தோசோ அனுகூைனுக்கு = அடியோர்களுக்கு ஆதரவோனவனுக்கு
810
குெ் ெல் குெ் ெலொய் = குவியல் குவியலொய்
811
பேொரிய = மவழமெொன் று பெொழிய
807
808
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(பக்கம் - 190/248)

கள் ளழகர் ஆற் றிை் இறங் குதை் 812
துங் கமிகு813 ோயழகர் லவலக தலன நோடித் துருசோய் வரு ் கபோழுது,
இருபோரிசமு ் 814 உள் ள திருக்கண்கள் மதோறு ் எ ் கபரு ோன் கசன் று ஏகி,
கரு ோ முகிை் மபோமை கோர்ம க வண்ணன் கோட்சி ககோடுத்து ஏகி வர,
அண்டங் 815 கிடுகிடு என, ோயழகர் முன் மன அதிர்மவட்டு இடி முழங் க,
ண்டை ் எை் ைோ ் முழங் க, ோட்டின் ம ை் அடங் கோ லழம க ் மபோை் குமுற
சித்திலர ோத ் அதிை் ச் கசக ் 816 எங் கு ் மபோற் றச் சிறந்த பவரலணயிை் 817

மதுவர சித்திவரத் திருவிழொவின் உே்ே நிகழ் ேசி
் யொக அருள் மிகு கள் ளழகர் வவவக ஆற் றில் இறங் கும் திருவிழொ
கொவல மநரத்தில் மகொலொகலமொக நவடபெறுகிறது. மீனொட்சி அம் மன் ெட்டொபிமஷகம் , திருக்கல் யொணம் ,
மதமரொட்டம் ஆகியவற் வறத் பதொடர்ந்து கள் ளழகர் வவவக ஆற் றில் இறங் கும் நிகழ் ேசி
் நவடபெற் று வருகிறது.
பவள் வளெ் ெட்டு ெே்வேெ் ெட்டு சிவெ் புெ் ெட்டு என் ற வர்ணத்தில் , அந் த ஆண்டிற் கு உரிய ஐதீகெ் ெடியுள் ள
வர்ணத்தில் ெட்டு உடுத்திக் கள் ளழகர் மகொலத்தில் தங் கக் குதிவர வொகனத்தில் பெருமொள் வவவக ஆற் றில்
இறங் குகிறொர். லட்ேக்கணக்கொன அடியொர்கள் “மகொவிந்தொ” என் று மகொஷம் மெொட்டு வணங் கித் தண்ணீவரெ்
பீய் ே்சியடித்து வணங் கி அவரது அருவளெ் பெறுகின் றனர்.
மொவல மநரத்தில் வண்டியூர் வீரரொகவெ் பெருமொள் மகொவிலுக்கு கள் ளழகர் கிளம் பிே் பேல் கிறொர்.
மறுநொள் ரொமரொயர் மண்டெத்தில் தேொவதொரம் நிகழ் ேசி
் விடிய விடிய மகொலொகலமொக நவடபெறுகிறது.
813
துங் க = துலங் க, குமலொத்துங் கன் என் றொல் குலம் துலங் கே் (குலம் விளங் கே்) பேய் தவன் என் ெது பெொருள் .
814
இரு ெொரிேமும் = இரண்டு ெக்கமும் , இரண்டு திவேகளிலும்
815
அண்டம் = விண்பவளி
816
பேகம் = பெகம் , உலகம் , நொடு
817
ெவரவணயில் = பெௌர்ணமியில் , பூரவணயில்
812
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பத்தர் எல் லாை் பகாை்டாட, ணவணக தனிமல பரந் தாைன் தான் இறங் க,
சப் பர ் மபோய் ஆற் றிை் நிற் க, அனு ோர் ககருடன் சோர்போக முன் ஏக,
முப் பிறப் பு ் தோன் அறிந்மதோன் , ஆயிர ் கபோன் சப் பரத்திை் முன் மனறி வந்திடமவ,
லவலக நதி தனிமை, லவகுண்டவோசன் வந் து இறங் கு ் மவலளதனிை் ,
கசய் லகதலனக் கண்டு, அங் மக திரு ோை் தலனப் மபோற் றச் சிணறக் கருடன் மீது ஏறி,
கூடலழகப் பபருைாள் ககோண்டோடி, லவலக தனிை் க் மகோவிந்தலனப் பரவி,
பக்கம் 191
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நோடிவந்து மபோற் றி கசய் ய,

ோலை பரிவட்ட ் நோரணனுந் தோன் ககோடுக்க,

பபருைாள் ைதுணர பசல் ல உைகு ஏழு ் மபோற் றப் , மபரிலககள் தோன் முழங் க,
ரு818 இை் ைோச் சப் பரமு ் ஆழ் வோர் அனு ோரு ் , வண்டியூர்க்கு ஏக விட்டு,
சிந்லத அகம் கிழ் ந்து ணவணக தனில் இறங் கித் திருமசர் ணி ோர்பன் ,
விந் லத கபரு ் ஆயிர ் கபோன் சப் பர ் அங் கு ஏகு ் மவடிக்லக தோன் போர்த்து,
வண்ல 819 கபருந்மதோங் க, ோயோவுதோரனுக்கு னதிை் கிழ் சசி
் கபோங் க,

தன் ல கபரு ோனிடற் குக் கருலண புரிந்து, தனித்தோர் வடகலரயிை் ,
மதோை் லபயினோை் நீ ர் முகந்து, துளப ணி ோர்பன் முன் கசோரிந்து அடியோர் தோன் சூழ,
ஏற் கு ் பிரோர்த்தலனயோை் முடியின் யிர்கலளந்து820, இலசந்து கோணிக்லக இட்டு,
திரி எடுப் போர்கள் சிைர், மசகண்டி தப் புத் திரண்டு அடிப் போர் அங் கு சிைர்,
புரியடுத்த சோட்லட ககோண்டு புைக ் 821 பூரித்து அடிக்கு ் கபருந்கதோனிகள் தோன் அதிர,
பட்டுக் குலட நிழற் ற, பரந்தோ ன் முன் மன போவோணர் போடிவர,

மரு = பிசிறு, மதவவயற் ற சிறு பெொக்கு,
வண்வம = மெரிவே, வளெ் ெம் , வள் ளன் வம, பகொவட, அழகு
820
மயிர்கவளந் து = முடிபயடுத்து, பமொட்வட மெொட்டுக் பகொண்டு,
821
புலகம் = புலகொங் கிதம் , மகிழ் ேசி
்
818
819
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ஏடு எண் 150

கபோட்டுைப் பரியிரது ் , பூந்துளப ம னியர்க்குப் பூக்குலடகள் சூழ் கிறது ் ,
சண்டோளர் ஆனவலரப் பந்தத்தோை் ச் சுட்டுச், சோட்லடயடி மபோடுவித்து,
ககோண்டை் 822 நிற ோயவனோர், கு ் பிட்மடோர்க்கு எை் ைோ ் மகோரு ் 823 வரங் ககோடுத்து,
கே்ட ் பிடித்தவலரத் தலைக ோட்லட இட்டுக், கோணிக்லக மபோடு வித்து,
அே்ட ைட்சுமி வசிக்கு ் , ராைறாயர்824 ைை்டபை் அசுவ ் 825 தலன நிறுத்தி,
தங் கி இருந்து, அங் மக என் லன ஆண்ட ோயன் சயன ் கசய் தோர் கிழ் வோய் ,

ங் கோத மபர் பலடத்மதோன் , ரொ றோயருலடய வ ் மிசங் கள் வோழ் க கவன் று
க ச்சி, வரங் ககோடுத்துக், கை் ைாளர் ைை்டபை் ம வி அங் மக மபோய் ப் போர்த்து,
கச்சி826 கச்சியோய் த் திரண்டு, திரி827 ஆட்டக்கோரர் எை் ைோ ் கைகல என் று முன் னடக்க,
கசந்தூள் 828 பறக்குது அங் மக, அரிகரி மகோவிந் த ் என் று திரி ஆட்டக்கோரர் எை் ைோ ் ,
ககோந் து ககோந்தோய் த்829தோன் திரண்டு, லவலக நதியிை் க் மகோவிந்த ் என் று ஓை ் இட,
சர்க்கலரகள் தோன் வழங் கச், சோமி திரு ோை் முன் சந்தடிகள் தோன் விைக்க,
பகொண்டல் = கிழக்கிலிருந்து வீசுகிற மவழமமகம்
மகொரும் = மகொரிய, மகட்ட ,
824
ரொமறொயர் = ரொமர் ரொயர்
825
அசுவம் = குதிவர
826
கே்சி = கட்சி, தவலவவனக் பகொண்ட கூட்டம் , (அரசியல் கட்சி), (கே்சி கே்சியொய் = கூட்டங் கூட்டமொய் )
827
திரி = சுமொர் அவர அடி விட்டமும் , மூன் று அடி நீ ளமும் உள் ள ெஞ் சுத்திரி,
828
பேந்தூள் = திரியிலிருந்து ெறக்கும் தீெ் பெொறிகள்
829
பகொந் து பகொந் தொய் = பகொத்து பகொத்தொய் , கூட்டம் கூட்டமொய் ,
822
823
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வண்டியூர் கசை் லுதுை்
தக்க விலரக் மகோட்லட வண்ண ைட்ச ் மகோடி தோன் அடியோர் ககோண்டு வர,
ண்டி குலட சூழ் , ோயோவுதோரலன ோ சன ் 830 சூழ் ந்மத வருக,
வை்டியூர் தோன் மதடிக் கண்ணன் புரவி வருகுதோ ் நிற் தூளொய் 831
அச்சுதனு ் கசன் று ஏகித் மதனூர் ைை்டபை் அ ர்ந்து இருந்துதோன் எழுந்து,
பச்சமுள் ள கபோன் அனு ோன் மகோவிலிமை வந்து போயோச ் மதோலச உண்டு,
போைோச் சுருட்டி குலட யோலன பரிமசலன பரிவோர ் முன் நடக்க,

மகோைோ கைத்துடமன அனுைார் பட்டியில் க் குதிலர வரும் உன் னதம் போர்
திரு ோை் க்கு அடில கசய் மவோர் பட்டுனூல் க்காரர் திருக்கண்ணிை் வீற் றிருந் து,
கபோருந்த அைங் கரிப் போ ் நாட்டாருணடய புதுைை்டபத் திை் இருந் து,
அருல ச் சமகோதரியோள் ைாரியை் ைன் மகாவில் தலன அன் புடமனதோன் போர்த்து,
திருபைாகூர்க் பகாட்டணகயில் த் மதவோதிமூை ் கசன் மற அ ர்ந்து இருந் து,
கவட்டிமவர் சப் பரமு ் , ஆயிர ் கபோன் னோமை மிகச் சல த்த சப் பரமு ் ,

830
831

ேனம் = ெனம் , ெனங் கள் , மக்கள்
தூள் ெறக்க வருகிறது.
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ககட்டியுள் ள வோன் பரியு ் , அவ் விடத்திை் நிற் க, மகசவன் அங் மக இருந்து,
இலளப் போறி, பபான்னு சங் கர் ைை்டபத்தில் ோயன் இறங் கிமய கோட்சி நை் கி,
விலளப் பு கநை் ச் சூழ் ந்து இருக்கு ் வை்டியூர் தன் னிை் விளங் கு மகாபாலர் புகழ்
அலங் கார ைை்டபத்தில் ோயோவுதோரன் அதிபிரிய ோய் ப் புகமவ,
துைங் க நிமவதனமு ் கசங் கண் பநடு ோை் க்குத் மதோற் றமுடமன புரிய,
அந்தர துந் துமிகள் ஆர்ப்பரித்து எங் கு ் அதிர்ந்து முழங் கி நிற் க,

பக்கம் 195

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 195/248)

(பக்கம் - 196/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

சுந்தர ் மசர் ோை் தலனயு ் ஆயர் எை் ைோ ் மபோற் றத் துழமவோன் ன ் கிழ் ந்து,
வோசலன மசர் ோயழகன் கவளிமயறு ் மபோது, வண்ண லட்ச ் மபர் திரண்டு,

மகசவலனத்தோன்

றித்துத் துருத்தி நீ ரோமை கக ் பீர ோய் நலனக்க,

துருத்தி சு ந் தவர்க்கு ் , கதோழுது நின் ற கதோண்டர்க்கு ் , கருத்துக்கு இலசந் தபடி கனக வரம
படைாத்தூணரச் மசர்ந்த ஏழு கிராைங் களுக் குை் போங் கோங் கணக்கர் முதை் ,
தட ோ ் பை் குடியு ் ோயோவதோரனுக்குத்832 தோன ் நடக்கு ் படியோய் ,

ககோடுத்து,

ஏடு எண் 153

ககோடுத்த பை தோனியத்தோை் மகோவிந்த மூர்த்திக்குக் குளிர்ச்சி கபறத்தோன் கிழ் ந்து,
அடுத்து அன் னதோன ் இட்டுப் , பிரோ ணர்கள் எை் ைோ ் அக கிழ் ந்த பிற் போடு,
அலடக்கைத்லதக் கோத்திடுமவோர் சிறுகுடி நாட்டு அை் பலங் கள் சோவடியிை் ,
பலடக்கு அஞ் சோலரக் கோக்க, ஆயன் கிழ் ந்து போை் பழ ் கநய் கவண்லண உண்டு,
கள் ளர் உணடய தன் குலமுை் ந ் ளுலடய கோவை் கசோந்தப் பிள் லள என் று,
உள் அன் புதோன் கபருகிக் கள் ளர் அணனவருக் குை் உரிய வரமை பகாடுத்து,

832

மொயொவதொரன் = மொயொ அவதொரன் , (மொயொவுதொரன் = மொயொ உதொரன் )
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 197/248)

தங் கக் குதிலரயின் ம ை் ோயோவுதோரன் தோன் ஏறிமய நடத்தி,
அங் குள் ள ண்டபங் கள் எங் கு ் இருந் து யொலன பன் றி மவட்லட கசய் ய,
அழகோய் ப் பரி நடத்திப் , கபரு ோள் இருக்கு ் ஆலையத்லதச் சுற் றி வந்து,
தழவ833 புய ன் னர் கதோழ, அரவலண மீது சயனித்தோர் மசோப ் அதோய் ,
மவடுவப் பபை் கோை் பிடிக்க, விந் லதபயிை் ோயன் விடஅரவிை் 834 பள் ளி ககோள் ள,
நோடு முழுது ் திரண்டு பை் விதத் கதோண்டு கசய் து, நோரணலரப் மபோற் றி நிற் க,
ஏடு எண் 154

போர் ண்டை ் புகழப் பஞ் சவர்835 சகோயன் போங் கோய் த் துயிை் எழுந் து,
சீர் சந்தனக் குழ ் பிை் க் களப கே்த்தூரி மசரமவ தோன் சோற் றி,
மபர் இந்திரன் புகழச், சயித்திய உபசோர ் 836 பிரபை ோகப் புரிந்து,
போரிை் உள் மளோர் ககோண்டோடிப் , பரந்தோ ன் தன் லனப் பரிந்து துதி கசய் து நிற் க,
க ய் புகழ் மசர் கோயோ ் பு, அன் றிரவு தங் கி வீற் றிருக்கு ் வை்டிநகர்837

1) தழவ = தழுவ? ( கபரு ோள் இருக்கு ் ஆலையத்லதச் சுற் றி வந் து, கள் ளழகர் பெருமொவளத் தழுவ)
2) தழவ = தளவ? (தளவ = பிே்சிெ் பூ , முல் வலெ் பூ , மொவல யணிந்த மதொள் கவள உவடய மன் னர்கள் கள் ளழகவரத்
பதொழ).
834
விட அரவில் = விஷெ் ெொம் பில் ,
835
ெஞ் ேவர் = ெஞ் ே ெொண்டவர்
836
ேயித்திய உெேொரம் = குளிர்ே்சி, ேயித்தியமொனமெொேனம் = குளிர்ே்சியொன உணவு, ேயித்தியஞ் ேன் னி = cold and
fitsActs.
837
வண்டிநகர் = வண்டியூர்
833
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கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
லவகுண்டமைோக ் அமயோத்திநகர் எனவு ் வோனவர்மகோன் ஊர்838 மபோலு ் ,

838

வொனவர்மகொன் ஊர் = இந்திரனது ஊர், அழகொபுரி,
பக்கம் 198
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(பக்கம் - 198/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
எங் கு ் துைங் கிடமவ, ோயோவுதோரன் இன் புற் று அக ் கிழ் ந்து,
கபோங் கு சினப் போ ் பலண ம ை் ஆதிசுந்தரரோசன் புறப் பட்டோர் அண்டர் கதோழ,
வோகு கபறமவ, மசஷ வாகனத்தில் ஐயன் வந்து அங் கு எழுந் து அருளி,
மபர் உயர் ோ ம ருலவப் மபோை் ப் 839 பூமி ககோழுநன் 840 புறப் பட்டோர் மசோடிலனயோய்
வண்டியூர்தோன் கடந் து, லவகுண்டவோசன் வோரோறோ ் 841 ம ை் முக ோய் ,
அண்டி விண்மணோர் ோரி கபய் ய, அ ் புவிமயோர் மபோற் றி அருகினிமை சூழ் ந்துவர,

மபர் உயர் ோ ம ருலவப் மபோை் ப் = கபரிது ் உயர்ந்து நிற் கு ் இ ய லைலயப் மபோை் ,
பகொழுநன் = கணவன் , (பூமி பகொழுநன் = பூமதவியின் கணவன் )
841
வொரொறொம் = வருகிறொரொம்
839
840
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(பக்கம் - 199/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 200/248)

ஏடு எண் 155

அறங் கள் தலழத்து ஓங் க, வை்டியூர் ைை்டபை் அங் கு கசன் று கோட்சி நை் கி,
வரங் கள் உயர் லவலக தனிை் மதனூர் ைை்டபை் வந்தோர் விடியு முன் மன,
அய் யன் அதிை் இருக்கப் பை் ைோயிரங் மகோடி அண்டர் னுச842 சூழ் ந்து நிற் க,
லவய ் புகழ் ந்து ஏத்த, ோயோவுதோரன் முன் , வோன ் அது மின் ஒலிக்க843,
பூச் சக்கிர வோண ் 844, புலதவோண ் , பெொரிவோண ் , புகழ் ஆகோசவோணமுடன் ,
வோச்ச845 பை வோண ் எை் ைோ ் , அங் மக விடுக்க, வோன ் அதிை் மின் ஒலிக்க846,

ண்டூக முனிவருக்கு ம ோட்ச ் ககோடுத்தை்

மனுே = மனிதர்
வோன ் அது மின் ஒலிக்க = வொனத்தில் மின் னல் மின் ன, இடிமயொவேயும் மகட்க
844
வொணம் = ரொக்பகட் (rocket)
845
வொே்ே = வொய் த்த.
846
வோன ் அதிை் மின் ஒலிக்க = வொணங் கள் வொனத்திற் குே் பேன் று மின் னல் மெொன் று ஒளிவிட்டு, இடி மெொன் று ஒலி
எழுெ் ெ.
842
843
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வோணப் கபருக்கு அதலன லவகுண்டவோசன்

(பக்கம் - 201/248)

ன கிழ் சசி
் யோய் ப் போர்த்து,

மதாைரவை் விட்டு இறங் கிச், சிணறக் பகருடன் மீது துழமவான் ைகிழ் ந் து ஏறி,
மதவ துந்துமி முழங் க, ோயோவுதோரன் சித்த ் கிழ் வோய் இருக்க,
கோவைர்கள் ககோண்டோடக், கோயோ ் பு வண்ணன் கருலண மிகப் புரிந்து,
ைை்டூக ைா முனிக் குக், கருலணக் கடவுள் வர ் ககோடுக்க மவணு ் என் று,
விண்கடவரு ் ககோண்டோட, ணவணக ைை்டபத்தில் வி ைனு ் மபோய் த்தோன் இருந் து,

ஏடு எண் 156

தவத்தோை் உயர்ந்து ஓங் கு ் ைை்டூக ைாமுனிக் குச் சார்ந்த முத்தியுை் பகாடுத்து,
நவநீ தமலாலன்847 என நரசி ் மூர்த்திலய நோன் லறயு ் ககோண்டோட,
பத்தி848 உைோத்திய849பின் , பச்லச ோை் ச் சுதற் குப் பகை் தீர்த்தமு ் ஆட்டி ,
சுத்திய அபிமேக ் அதோை் , சுந்தரரோச மூர்த்திக்குத் மதோற் ற ் உடமன புரிந்து,
நன் ல அைங் கோர ் மவண்பணி850 எை் ைோ ் நய ் கபறமவ தோன் தரித்து,
வன் ல கபோருந்தி ஓங் கச் சிலறக் ககருடன் மீதிை் வோகோய் எழுந்து அருளி,
847

நவநீ தமலொலன் ; நவ = புதிய, நீ தம் = பவண்வணய் , மலொலன் = மகிழ் ந்து இருெ் ெவன் , லயித்து இருெ் ெவன்

ெத்தி = தொழ் வொரம் , முற் றம் , Slopingverandah-roof;
உலொத்தி = உலொவி, அங் குமிங் கும் பேல் லுதல்
850
ெணி = ஆவட, உவட அலங் கொரம் . (மவண் = மவண்டிய ?)
848
849
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பக்கம் 202

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 202/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
கருடன் மீது எழுந் து, ோயோவுதோரன் கண் ககோள் ளோக் கோட்சியதோய் ,
விருது பை முன் நடக்க, மவத லற ஓத, ம ள ் ஒருபோை் 851 முழங் க,
அதிர் மவட்டு இடி குமுற, யோலன ம ை் மபரி அதிர்ந்து முழங் கி வர,
சதிரோய் அைங் கரித்த கதிராமல ைை்டபை் தோன் அதிை் மபோய் வீற் றிருந்து,
கதிமரோன் உதித்தவுடன் , திருக்கண்கள் மதோறு ் கருலண கபற கசன் று ஏகி,
துதிக்கு உதவு ் புண்ணியவோன் ராைறாயர்852 ைை்டபை் தன் னிை் வந்தோர் கபோன் அரங் கன் ,
ஏடு எண் 157

தச அவதோர ் கோட்சி அருளுதை்
ஆதியிை் ரொ ோறோயர் கட்டி அைங் கரித்த ஐ ் கபோன் ணி ண்டபத்திை் ,
மசோதி கரகுரோ ன் சிலறக் ககருடன் மீது மசோடிலனயோய் வந்திடமவ,
வந்து இறங் க, ோனிடர்கள் ோயழக மூர்த்திலய வண்ண லட்ேம் கதோண்டு கசய் ய,
ந்திரங் கள் தோன் கசபித்து ோயோவுதோரலன ோ லறமயோர் மபோற் றி நிற் க,
அே்தமிக்கு ் 853 வலரயு ் கபோன் ரொ த்தய் யன் அருட் கண் துயின் று எழுந்து,
பத்து அவராதை் புலனயப் , பட்டைார் அங் கு லப ் கபோன் ணிபூட்டி ,

ஐயன் அழலகப் போர்த்துத் திக்கு எட்டிலுள் ள அரசர் எை் ைோ ் மபோற் றி நிற் க,
க ய் யன் என வந் து உதித்மதோன் , இரணியலனக் ககோன் ற வீர சிை் ைரூபை் உற் று

ஒருெொல் = ஒரு ெக்கம்
ரொமறொயர் = ரொமர் ரொயர்
853
அஷ்த்தமிக்கும் வவர = அஸ்தமனம் வவர, மவறயும் வவர,
851
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பக்கம் 203

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 203/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 204/248)

கண்கோட்சி தந் தோரோ ் , அவ் உருவ ் ோற் றிக் ககௌசலை தன் போைன் என
முன் கோை ் வந்தது மபோை் ராைாஅவதாரை் முகுந்தன் எடுத்தோரோ ் ,
அரிரோ ோ அச்சுதமன, கதி தருவோய் என் ற அன் பர்கலள ஆதரித்து,
கரிய முகிை் ம னியினோன் ைச்ச அவதாரை் , கலிக்கி854 அவதாரை் உற் றோர்,
ஏடு எண் 158

ோபலி ரொசனிட ் மூன் றடி ண் மகட்டு வோங் கி, இந்த விண்புவிலய
ோபை ் ககோண்டு ஈரடியோய் ப் பதத்தோை் அளந்த வாைன ரூபை் புலனந் தோர்,
அங் கு க ங் கு ் எவ் உயிர்க்கு ் கண்ணில மபோமை அகைோ ை் கோத்திருக்கு ் ,
கசங் க ைக் லக உலடமயோன் , கிருஷ்ைா அவதாரை் கசக ் க ச்சமவ எடுக்க,
போவ ் அகன் று ஓடப் , பத்தர் எை் ைோ ் முத்தி கபறக், மகோபமுற் ற வண்டர்கலளக் கூற் றுவன் ஊர்க்கு ஏக லவத்து,
பத் ோசூரலன முன் பஞ் சு அனை் மபோமை எரித்த, நற் புலடய மைாகினியாய் ரொகவனு ் மவச முற் றோர்,

பலராைனாக வந்து அழகோபுரி நோட்டுப் கபரு ோன் என உகந்து,
தைமுழுது ் உண்டு உமிழ் ந்மதோன் , ைாயாவுதாரந் தணனக் கோட்டிமய

கிழ,
அந்த அவதோரமுடன் மதவோதி மதவன் அவதோர ் ஈர் ஐந்து ்
பந்தமுறமவ கோட்டி ரொ ோறோயர் ண்டப ் பத்தி உைோத்தி, அங் மக
மகோ ோன் அதிை் இருக்க, அய் யலனச் சூழ் ந்து மகோடி னுச சூழ் ந்து இருக்க,
ரோ ர் இருந்த இட ் ரொயருலடய ண்டப ் நன் னகர ் மபோை் துைங் க,
“கல் கி அவதோர ் “ என் று குறிப் பிடுவலத இங் மக “கலிக் கி அவதோர ் “ என் று குறிப் பிட்டுள் ளனர். கலிக்கி
அவதோர ் என் ற கசோை் கலியுகத்திை் எடுக்கு ் அவதோர ் எனப் கபோருள் ககோள் ளு ் வலகயிை் சிறப் போக
அல ந் துள் ளது.
854

பக்கம் 204

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 159

கூட்டமு ் கு ் பலு ோய் ோனிடர் மகோரிக்லக ககோண்டோடிப் மபோற் றி கசய் ய,
ஆட்ட போட்டங் களுடன் வோனமவடிக்லக அங் கு அமனகவித ் என் படும ோ,
ந்திரங் கள் கசோை் மவோரு ் , ோயவலனக் மகோரி ோவிளக்கு855 கசய் மவோரு ் ,
இந்திரன் பதியது மபோை் ரொயருலடய ண்டப ் இருந்தமத அன் றிரவு,
கசகத்மதோர் வணங் கிடமவ, பத்து அவதோரங் கள் அங் கு கசய் மத, விடிந்த பின் பு,
முகத் தோ லர துைங் க, அரசர்கலளப் மபோமை முடிதரித்து அ ் பு எடுத்து,

கலியோண ோப் பிள் லள மபோை் ப் , கபோன் சிவிலக மீதிை் க் கருலண மிகுந்மத ஏறி,
ஒளி மிகுந்த ண்டபங் கள் தன் னிை் உவற அன் பர்க்கு ஊழ் விலனலயத் தவிர்த்து
லவலக நதிலயக் கடந்து இரு ருங் கில் உற் ற ண்டப ் எை் ைோ ் புகுந்து,
கசய் லக தவறோத ணைசூர் ைை்டபத்ணத நோடிச் கசந்திரு ோை் தோன் வருக,
விே்ணு பக்தர் எை் ைோமு ் மவத ் க ோழிந்து வர, வி ைன் நடக்கலுற் றோர்,
அே்டோச்சர ் உலடமயோன் ணைசூரான் ைை்டபை் அைங் கோரத்மதோடு இறங் க,

855

மொவிளக்கு = அரிசிமொவினொல் விளக்குே் பேய் து அதில் பநய் ஊற் றி விளக்கு எரித்தல்
பக்கம் 205

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 205/248)

(பக்கம் - 206/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 160

பூதைத்மதோர் ககோண்டோட, ோயோவுதோரனுக்குப் கபோருந்து ் அபிமேக ் ,
சோதக தோய் இயற் றி, ோயோவிமனோதன் சோர்ந்த கள் ளர் மபாலாக,
கச்லச வரிந் து கட்டி , இரு ருங் கு ் நை் ை கருங் கச்லச சுங் கு விட்டு,
இச்லசயுடன் கபோன் அலரஞ் ஞோண் எங் மகோன் கனுக்கு இரு புறமு ் மசோதி மின் ன,
ககோண்லட வகிந்து கட்டிக், கூர்ஆழி ோயன் மகோதி யிர்தோன் முடித்து,
ககண்லட இட்ட கோங் குரு ோை் த் தலை மீது கட்டிக், கீளமுடன் 856 சுங் கு விட்டு,

கோை் தனின் மிஞ் சி857 மின் னக், கோயோ ் பு ம னியர்க்குக் கடுக்கன் துவண்டு அலசய
சோைமிகு கநற் றிதனிை் மின் மபோை் ஒளிக்கச் சோந்தினோை் கபோட்டு மிட்டு,
விை் லை முருகு அழகோ ் , மவத வித்து ஆனவற் கு, விலை தியோ வீரதண்லட,
எை் லை இை் ைோ மநரிசமு ் , வை் லைய ் கட்டோரியுடன் எடுத்தோர் லகக் குத்தீட்டி ,
ோர்பிை் துழப ணி, ோயோவுதோரனுக்கு ரகதத்தோை் கபோற் பலதக்க ் ,
கோர்நிற ் மபோை் ம னி எை் ைோ ் சவ் வோதுடன் புனுகு858 கத ் பப் கபோடி திமிர்ந்து,

,

கீள் = கூறு, இடுெ் பிற் கட்டும் துணியொலொகிய மகொவணம்
ெண்வடக் கொலத்தில் ஆண்கள் கொல் களில் மிஞ் சி அணிந் துள் ளனர் என் ெதற் கு இது ேொன் றொக உள் ளது.
858
புனுகு = புனுகுெ் பூவன என் ற விலங் கிலிருந்து பெறெ் ெடும் வொேவன திரவியம் .
856
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பக்கம் 206

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
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வலள தடியு ் 859, சக்கரமு ் , துட்டுத் தடியு ் , வன் ல கபறமவ சோற் றி,
தள ் 860 கபருகு மைல் நாட்டுக் கள் ளணரப் மபாமல தனி மவசமை புணனந் து
அஞ் சு ணி வை் லையங் கள் , விை் ை ் பு, கத்தி, அடுக்கு ஆயுதங் கள் லவத்து,
பஞ் சு க த்லத இட்ட புே்ப் ப ் தன் னிை் அங் கு ோயன் போங் கோய் எழுந்து அருளி,
பூவினோை் த் தண்டிலகயோ ் , ோயோவுதோரனுக்குப் பூக் குலடகள் ஆயிர ோ ் ,
தோவி எடுத்மத நடக்க, லவகுண்டவோசன் தண்டிலக முன் பூச் கசோரிய,

ஏறினோர் பூந் தண்டிலகயிை் , எ ் கபரு ோள் கதோண்டர் எடுத்தோர் கநடுங் குலடகள் ,
போரிய861 கபோன் சப் பரத்லதத் மதோள் குலிக்கித் தூக்கு ் பக்தன் கருப் பன் அங் மக,
அடங் கோ கிழ் சசி
் கபோங் கிச், சப் பரத் தடியோன் அருகோக வந்து நிற் க,
தட ோை் வலர உலடயோன் “மபோய் வோமரன் ” என் று தண்டிலகலயத்தோன் நடத்த,

சதமகாடி ைன்னவருை் ைாைணறமயார் ைற் ற சாதியருை் பின் சதாடர,
தகரி ம ளமு ் முரசு நோகசுர ம ள வோத்திய ் பை முழங் க,

வவளத்தடி = வளரி( வவலதடி)
தளம் = ெவட, கூட்டம் ,
861
ெொரிய = மொபெரும் , மிகெ் பெரிய, கனமொன .
859
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அந்தர துந் துமியு ் 862 அச்சுதோனந் தன் முன் அதிரு ் துடி மபரிலகயு ் ,
வந்து எதிரிை் த்தோன் இலசவோய் முப் பத்திரை்டு வணக வாத்தியங் கள் தோன் முழங் க,
அரிகரி மகோவிந்த ் என் று அடியோர்கள் அங் கு அன் பு உருகிப் மபோற் றி நிற் க,
ஸ்ரீ விை் லிபுத்தூரிை் வளர் நோச்சியோர ் னுக்குத் திரு ோலைப் பட்டு அனுப் பி,
அ ் புவிமயோர் ககோண்டோட, அச்சுதோனந்தன் முன் அதிர்மவட்டு இடி முழங் க,
ப ் புப் பூப் பை் ைோக்குப் , பஞ் சவர் சகோயனுக்குப் பக்க ் எை் ைோந்தோன் திரு ் பி,

புை் ைோங் குழை் ஊதப் , பபான் ராைத்தய் யன் முன் பபை்கள் நடைாடி வர,
வை் ைோர் புகழ் ந்து ஏத்த, லவகுண்ட வோசகலன வோனவர்கள் மபோற் றி நிற் க,
ஆயர் குழை் ஊதி வர, அந்தமுள் ள ோமயோன் முன் அரிக்காரர்863 ஆர்ப்பரிக்க,
தூயவர்கள் தோன் பரிந் து கதோை் உைகு அளந்மதோலன மதோத்திரங் கள் கசய் து நிற் க,
த்தோப் புத் தீகவட்டி நட்சத்திரங் கள் இரு போரிசமுந்தோன் துைங் க,
வத்தோத மதொப் பலர864 நீ ர் ககோண்டு அடியோர் கபய் வதனோை் வோரி கவள் ள ் மபோை் ஓட,

துந்துமி = துந் துபி வொத்தியம் . “பூமி துே் துபி” என் ெது பூமியில் பெரிய குழி பவட்டி அதன் மீது மிருகத்தின்
மதொவலெ் மெொர்த்தி, அவத வொசிெ் ெது. இது மஹொவ் ரத யொகம் பேய் யும் மெொது வொசிக்கெ் ெடும் . துஷ்ட ேக்திகவள
விரட்ட இவே இவேக்கின் றனர். இங் மக அந் தரத்தில் மிகெ் பெரிய “அே் தர துே் துபி” வொத்தியம் கட்டிவவத்து
வொசிக்கெ் ெடுகிறது.
863
அரிக்கொரர் = ஒற் றர்கள் ,
864
மதொெ் ெவர = மதொல் ெ் வெ
862

பக்கம் 208

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 163

கபோட்டுைப் பரியிரது ் 865, கபோன் ரோ த்து ஐயலனப் பூக்குலடகள் சூழ் கிறது ் ,
கட்டு ைர் வோண ் 866 எை் ைோ ் கோயோ ் பு ம னியர் முன் கோர்867 இடி மபோை் ஏவி விட்டோர்,
வோண ் பரியிரது ் 868, மகோரிக்லக ககோண்டு அடியோர் வோய் ந் து கூத்தோடுவது ் ,
தோன் தூள் ப் பரியிரது ் 869, கபோே்ப் ப லழ 870 கபய் து தோன் அடியோர் மபோற் றுவது ் ,
இப் படி அமனகவித ் லவமபோக ோய் எ ் கபரு ோள் கோயோ ் பு,
ககோப் பலரலயத்தோன் நிரப் ப, ோயோ விமனோதன் மகோலிமய871 ோனிடலர

ஆட்டி அவலக்கழித்து, அடியோர்கள் தன் லன அமனக வித மகோட்டி872 ககோண்டு,
மகோட்டி பை கசய் து ் , அங் மக ோயோவுதோரன் ககோப் பலரலயத் தோன் நிரப் பி,
வண்டோர் துழோய் ோர்மபோன் திருக் கண்கள் மதோறு ் வோய் ந்தவர்க்குக் கோட்சி நை் கி,
கசன் றோர் வடக்கு முக ் , எை் பபருைாள் மகாவில் ச் மசர்ந்தார் ஒரு ைனதாய் ,
அங் மக எழுந் தருள, அழகு திரும னியர்க்கு ஆலாத்தி873 மகோடி லட்ச ் ,
ங் லகயர்கள் தோன் ஏந்த, ணசத்திய உபசாரை் ோ லறமயோர் கசய் து நிற் க,
ெரிதல் = ெரிந்து மெசுதல் , வகக்கூலி, பெொருள் பகொடுத்துெ் பெொருள் வொங் குதல் .
வொணம் = பூங் பகொத்து வொணம் , ரொக்பகட் (rocket)
867
கொர் = மவழமமகம்
868
வொணம் ெரிதல் = வொணம் மவகமொக மமல கிளம் புதல் . (பநற் ெயிர் ெரிதல் ).
869
தூள் ெரிதல் = தூள் கிளெ் புதல் ,
870
பெொஷ்ெ் ெ மவழ = பூ மவழ, மவழமெொல் பூத் தூவுதல் ,
871
மகொலிமய = தடிவய பிரம் வெ அவேத்மத, ஆட்டுவித்து, ஆட்சி பேய் மத,
872
மகொட்டி = விகடக்கூத்து,
873
ஆலொத்தி = ஆரொத்தி
865
866
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போர்த்து ன கிழ் ந்து தன் அடியோர்க்கு எை் ைோ ் பண்போய் வர ் ககோடுத்து,
கோத்து இரட்சிப் மபன் என் று கோயோ ் பு ம னி கடுகி விட்டோர் தண்டிலகலய,
பை் ைோயிர ் மகோடி அண்டங் கள் எங் கு ் படி அளந்த எ ் கபரு ோன் ,
தல் லாகுளை் தோண்டிச், சனங் கள் புலடசூழத்தோன் மவக ோய் நடந்து,
என் லன ஆண்ட கபோன் அரங் கன் , த ் ல த் துதிப் மபோர்க்கு எை் மைோர்க்கு ் கோட்சி நை் கி,
விலன அகைக் கண் போர்த்து ராைசாமி அை் பலை் விளங் கு திருக்கை்ைில் வந்து,

ோரிய ்

ன் மகோயிலுக்கு வருதை்

ஏக வோணப் கபருக்கு ் , தீகவட்டி த்தோப் பு ் , இரு நிைமு ் மசோதி எழ,
ம க வண்ணர் தோன் கிழ் ந்து, கனக ய ோக விளங் கு திருக்கண்லண விட்டு,
அழியோ வர ் ககோடுத்து, வடவோசை் ோரிய ் னுலடய மகோவிை் வந் து,
கதளிவு கசோை் லித் தங் லகயிட ் , ோனிடங் கள் எை் ைோ ் சீரஞ் சீவி வோழ் க என் று,
நோட்டோருக்கு அஞ் சி, அய் யன் சீர்போத ் தோங் கிகலள நடத்து என் றோர் சீக்கிர ோய் ,
ோட்டைர்874 பூந் தண்டிலகயு ் நத்தத்துச் சாணல விட்டு ோமவக ோய் வருக,

874

மொட்டலர் = ?
பக்கம் 210

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 210/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 165

ைங் கி கூடை் 875 தோண்டி, ோயோவுதோரன் லைம ை் ப் பிரிய தோய் ,
தங் கி நடக்க, அங் மக மூணுைாவடியிை் தண்டிலகப் பூச் சூலர876 ககோண்டோர்,
ஆட ் பர ் ஒடுக்கி, ோயோவிமனோதன் அதிவிரசோய் த்தோன் 877 நடக்க,
காடாை் பரை் தனிை் ோயோவுதோரலனக் கள் ளர் எதிராய் ைறிக் க,
எதிர் றித்த கள் ளருக் குக் பகாப் பணர தன்னில் எடுை் என்றார் ஓர் பிடியுை் ,
கதிமரோன் உதிக்கு முன் மன ண்டபங் கள் எை் ைோ ் கன கிழ் சசி
் யோய் ப் போர்த்து,

பரிந்தோர் வடக்கு முக ் , தலனத் கதோண்டு கசய் யு ் பரிவோர ் முன் னடக்க,
கரிய ோை் கசன் று ஏகிக் காணரக் கிைறு ைை்டபை் கண்டு அங் கு அதிை் இறக்கி,
போர்த்து அங் கு, அதிை் இருந்துப் பஞ் சவர் சகோயன் பரிந்தோர் வடக்கு முக ் ,
மவர்த்து விறுவிறுத்து அன் பர்கள் கூட்ட ் கவகு விரசோய் ப் 878 பின் கதோடர,
அதிருதோ ் தண்டிலகயு ் அரி பரந்தோ ன் அழகு திருக் ககோப் பலரயு ் ,
சதிரோய் அைங் கரித்த ைறவர் ைை்டபத்தில் தங் கினோர் எ ் கபரு ோள் ,

மங் கி = மங் குதல் ?, அங் கி ?,
பூே்சூவர = சூவரக்கொற் றுெ் மெொல் , பூக்கவள நொலொெக்கமும் சுழற் றி வீசுதல் .
877
அதிவிரேொய் = அதி விவரவொக,
878
விரேொய் = விவரவொக
875
876
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அன் று அங் கு இரவு தங் கி ‘நோட்டோர் பிரோர்த்தலனக் கூத்து’ அரிய சதுர்தோன் போர்த்து,
நன் று என் று அக ் கிழ் ந்து, நோட்டோர் அலனமவோர்க்கு ் நன் ல வர ் ககோடுத்து,
பை் ைோக்கிை் த்தோன் எழுந்தோர், கதிமரோன் உதிக்கப் பரிவோரந்தோன் சூழ,
சை் ைோப ோய் 879 நடந்தோர், ககோப் பலரமயோடு அன் பர் சோர்ந்து பதொடர்ந்து வர,
மவண்டிமய, ஆண்டவர் முன் தாதர்880 தப் புக் பகாட்டி881 கவண்சங் க ் ஊதி வர,
பூை்டி ைை்டபை் கடந்து ோயனுட தண்டிலக புறப் படுதோ ் ோ மவக ் ,

அப்பன்திருப்பதிலய அலடதை்
மகோவிந் தன் முன் நடக்க, மகோடி னுச்882 சூழ் ந்து ககோப் பலர பின் னோமை வர,
ோவிந்தோ நந்தோ முகுந் தோ முரோரி என் று ோ கசனங் கள் மபோற் றி வர,
அதிக வள ் மசர்ந்து ஓங் கு ் கவள் ளியக் குண்ட ் அப் பன்திருப் பதியில் ,
சதிர்883 கபருகு ் நோட்டோர்கள் எதிர் வந்து மபோற் றச், சோமி ன கிழ் ந்து,
ஆவை் மிகுந்து இறங் கி, ோயோ விமனோதன் அ ் புவிமயோலர யக்க,
சாவல் ப் மபார்884 போர்த்தோரோ ் ஆதி சுந்தரரோசன் சோயந்திர ் அளவு ் ,

ேல் லொெம் = இதமொன உவரயொடல் , கொமெ் மெே்சு, ேரேெ் மெே்சு, கொதல் பமொழி
தொதர் = அடியொர், பகொவடயொளர், பதொண்டர், வவணவர்களின் ஒரு பிரிவினர்.
881
தெ் புக் பகொட்டுதல் = வகயொல் தொளமிடுதல் .
882
மனு = மனிதர்
883
ேதிர் = திறவம, பெருவம, மெறு, எல் வல, நொட்டியம் ,
பெரும் ெயன் அளிக்கும் சிறு முயற் சி
884
ேொவல் ெ் மெொர் = மேவல் ேண்வட
879
880
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(பக்கம் - 212/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 167

கட்சி எதிரோக, அங் கு மேவல் ப் மபோர்க் கட்டக், கோரணருந்தோன் போர்த்து,
க ச்சி அக ் கிழ் ந்து, ம ை் கீழ் நோட்டோர்க்கு மவணு ் வர ் ககோடுத்து,
மவணு885 உபசோரமுடன் , அப் பன் திருக்மகோவிை் விமனோத வித ோ886 தளிலக,
மரணு887 பரந்தோ னுக்கு அபிமேக ் , லநமவத்திய ் மநர்ல யுடமன நடத்தி,
மசவித்துப் மபோற் றி நிற் கு ் அடியோர் த க்குச் சிறந்த வர ் ககோடுத்து,
மகோவிந் தன் தோன் நடக்க அன் பர் அடியோர்கள் ககோப் பலர பின் னோமை வர,

கள் ளந் பதரி ைை்டபை் கபோய் லகக் கலரச்சோலை கடக்குதுபோர் தண்டிலகயு ் ,
வை் ைோர் புகழ் ந்து ஏத்த, அை் ைா ைை்டபை் கடந்து வோசவனுந்தோன் கடந்து,
கோட்டுப் பிள் லளயோர் மகோவிை் த், கதற் குக் மகோட்லட வோசை் கடக்குது போர் தண்டிலகயு ் ,
தோட்டில யோய் த்தோன் நடக்க அய் யன் , இரு போரிசமு ் 888 தோசர் பணிந் து ஏத்தி வர,
மதரடியிை் அய் யன் வரப் , படிவோசை் முத்லதயன் சிர ் வணங் கிமய பணிய,
ம ருலவப் மபோை் க் மகோபுரமு ் சித்திரப் படியு ் விை் வ ரமு ் கடந்து,
ஏடு எண் 168

மவணு = மூங் கில் , இவேக்குழல் , புல் லொங் குழல்
விமனொத விதமொ = விந்வதயொக, வித்தியொேமொக, புதிய விதமொக, புதிய வவகயொக,
887
மரணு = பெொடி ( பெொடி அபிமஷகம் )
888
இரு ெொரிேமும் = இரு ெக்கமும்
885
886
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(பக்கம் - 213/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

கள் ளர் புணட சூழ் ந் து வரக், கோயோ ் பு கதோண்டர் கரி பரி மதர் முன் நடக்க,
க ை் ை க ை் ைமவ ஒயிைோய் க் குடவலரலயத் தோண்டி, மின் ைை்டபை் கடந் து,
க ் பத்தடியிை் வரக், களப ணி ம னியர்க்குக் கண் ககோள் ளோக் கோட்சியதோய் ,
ஐ ் கபோன் ணி ண்டபத்திை் அர ் லபயர் மபோை் ப் பபை்கள் ஆலாத்தி ஏந் தி நிற் க,
தட்டியது சுற் றி வந்து889 ோயோவுதோரனுக்குத் திே்ட்டிகளுந் தோன் கழித்து,
அட்டியது890 கசய் யோ ை் அலங் காரப் பட்டர் ஆசோரத்மதோடு நின் று,

அங் மக அபிமேக ் அரிபரந்தோ னுக்கு ஆைோத்தி மகோடி ைட்ச ் ,
சங் லக தவறோ ை் அங் மக லசத்திய உபசோர ் தோன் புரியமவ கிழ் வோய் ,
பள் ளி ககோண்டுதோன் இருக்கத், மதவர் முனிமவோர்களு ் ஓர் போரிசத்திை் 891 மபோற் றி நிற் க,
கதள் ளில மசர் சித்தர்களு ் படிவோசை் முத்லதயன் திரள் மசலன மயோடு நிற் க,
அனு ோர் ககருடோழ் வோர் ‘அரி கரி’ என் று அடியிலணலயப் மபோற் றி நிற் க,
தனுல யுடன் 892 பக்தர் சன ் தனுக்மகோடி ரொ லனத் தோள் பணிந் து மபோற் றி நிற் க,

தட்டி = பதன் வன ஓவலத் தட்டியில் பநருெ் பு வவத்துே் சுற் றி வந் து திருஷ்டி கழித்தல்
அட்டி = தொமதம் , தவட
891
ெொரிேம் = ெக்கம் , வேம் (மெே்சு வழக்கு), திவே, ஓரம் ,
892
தனுவமயுடன் = தன் வமயுடன் ?
889
890
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(பக்கம் - 214/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 169

தீர்த்த ோடச் கசை் லுதை்
அரவலணயிை் பள் ளி ககோள் மவோன் , அச்சுதோனந்தன் அனந்தை் 893 கதளிந்து எழுந் து,
பரவி அங் கு சூழ் ந்து இருந்த மதவர்கலளப் போர்த்துப் பண்போய் இலவ உலரப் போர்,
தீர்த்த ் மபோய் ஆடி வர மவணு ் என, ோயன் கதய் வீக ோய் உலரக்க,
கோத்து இருந்த மதவர் எை் ைோ ் , கண்ணோ உனது கருத்தின் படி இது என் றோர்,
அண்டர் பிரோன் தோன் எழுந்து, தீர்த்த ் மபோய் ஆடி வர அருளினோர் எை் மைோர்க்கு ் ,
தண்டிலகயிை் தோன் எழுந்தோர், மதவர் முதை் யோவர்களுந்தோன் பணிந்து மபோற் றி வர,

சீலத ணவோளன் லிங் கை நாயக்கன் வாவி கசன் று ஏறித்தோன் கடந்தோர்,
போலத வழி துைக்கிப் படிவோசை் முத்லதயன் பணிவிலட கசய் மத நடக்க,
‘அரிகரி’ என் ற சத்த ் அழக லைக் மகோ ் லப அது கபோதுவோய் த்தோன் ஒலிக்க,
முரகரி மகோவிந்தோ முகுந்தோ முரோரி என் று முன் அடியோர் சூழ் ந்து வர,
ோயன் கருலண கபோங் க, அன் பர் களிக்க, ோனிடர்கள் ககோண்டோட,
ஆயன் புகழ் கபருக்க, கருப் பணதோசன் அருந் தமிழோை் மபோற் றி வர,

893

அனந்தல் = தூக்கம் .
பக்கம் 215

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 215/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 170

அருவிக்கலர ஓர ் ோ ரஞ் மசோலை ஆச்சோவு ் மதக்குகளு ் ,
சருவிை் ப் 894 பைோ ரமு ் சந்தனச் மசோலைகள் சூழ் சண்பகப் புன் லன வன ் ,
கோரிருள் மபோை் மசோலைகள் சூழ் கட ் பவனச் மசோங் கிை் க்895 கரிய ோை் தோன் நுலழந் து,
சூரியன் ஊடு ஆடோத தீர்த்தக்கலரச் மசோங் கிை் ச் சூட்சோ அவதோரன் வந்து,
தண்டிலகலய விட்டு இறங் கித், தீர்த்த ் மபோய் ஆடத்தோன் நுலழந் தோர் கசந்திரு ோை் ,
அண்டிமய மதவர் கதோழ, ோயவுதோரலன அமனக னுப் மபோற் றி நிற் க,

தன் கருலணயோை் அலழத்த வடகோசித் தீர்த்த ் தோம ோதரன் ஆட,
முன் கசய் பவ ் 896 மபோக்கு ் அருவி லைத் தீர்த்த ் , முகுந்தன் உகந் தோலடயிமை897
பதி மசர் முனிவர்களுை் பதிபனை்மபர் சித்தர் பரமலாகநாதர்களுை்
அதிக ெை ் உலடயோர் அய் யனுடய கதோண்டர் அனு ோர், ககருடோழ் வோரு ் ,
கூட்டி எை் மைோரு ் நிற் கப் படிவோசை் முத்லதயன் கூட்டத் தளத்துடமன898,
மதடிக் கிலடயோத, அய் யனுலடய தீர்த்த ் மதவோ அமிர்த ் மபோை் ப் புசித்து,

ேருவில் = மவலே் ேரிவில்
மேொங் கு = கொனொறு சூழந்து விளங் கும் மவலே்மேொவல;
896
ெவம் = விவனகள் , ெொவங் கள்
897
உகந்தொவடயிமல = உகந்து தீர்த்தமொடும் மெொது,
898
தளம் = தவர, மமவட, உெ் ெரிவக, ெவட, கூட்டம் ,
894
895
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(பக்கம் - 216/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடு எண் 171

போர ் பவ ் அகைப் பச்லச ோை் தீர்த்த ் பரிசித்து899 உள ் கிழ் ந்தோர்,
தீரமுடன் தோனோடித் மதன் கசோரிந்த வோயோன் திரு ண்டபத்திை் வந்து,
பூலச முகத்திருக்க, திப் பிை் அடங் கோப் கபோற் சருலகப் 900 பட்டு உடுத்தி,
ஆசோரத்மதோடு இருந் து, கண்ணில மூடி அருள் கண் மிகப் கபருகி,
‘அரி ஓ ் ந ோ’ எனமவ, மவத வித்தோன அரு ் கபோருலள கநஞ் சிை் லவத்து,
கநறி நிய த்மதோடு இருந்து ோயோவுதோரன் நிே்லட901 கசப ் 902 முடித்து,

திருக்மகோயிை் மூைஸ்தோனத்திற் குத் திரு ் புதை்
கவற் றி புரி ஆயுதங் கள் , ஆபரண ் எை் ைோ ் விளங் கப் பணி பூண்டு,
கநற் றிதனிை் கபோன் ரோ
் ோயோவதோரன் மநர்படமவ தோன் தரித்து,
வோய் ந்த திரு ோர்பு அதனிை் துழப ணிக் மகோர்லவ வன ோலை தோன் அணிந் து,
தூய லப ் கபோன் னோை் இவழத்த ரத்தினக் கீரிட ் துைங் கிமய மசோதி மின் ன,
நோகரத்தினக் குண்டைங் கள் பீதோ ் பரமு ் நகநககனச்903 மசோதி மின் ன,
ஏக லவமபோக ் அதோய் லவகுண்டவோசன் ஏறினோர் தண்டிலகயிை் ,
ெரிசித்தல் = பதொடுதல் , தீண்டல் , நுகர்தல் ,
ேருவக = ேருகு, ேரிவக
901
நிஷ்வட = புலன் கவள ஒடுக்கி தியொனம் பேய் வது.
902
பேெம் = பெெம் , மந்திரங் கவளே் பேொல் லுதல் ,
903
நகநபகன= தகதபகன, தக தக என,
899
900
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ஏடு எண் 172

தருக்கள் 904 மசர் மசோலை விட்டுத், தண்டிலக தோன் நடக்கத்தோன் , அடியோர் சூழ் ந்து வர,
அருவிக் கலரலய விட்டு அமனக தளத்மதோடு அடுத்தோர் வடவோசை் ,
திருவருள் மசர் மகோவிை் தனிை் , அய் யன் வருகத் மதவர் ைர் ோரி கபய் ய,
திருப் படிகள் தோன் கடந்து, கனக ய ் மபோன் ற திருமுக விைோச ் 905என் னு ்
கச ் கபோன் ணி ோளிலகயிை் ஆதி கோமூை ் கசன் றோர் சுப தினத்திை் ,
லப ் கபோன் னினோை் இலளத்த பச்லச வயிடூரிய ் பதித்த சி ் ோசனத்திை் ,

வந்து ககோலு இருந்தோர், ோயோவுதோரன் லவகுண்ட ் மபோை் துைங் க,
அந்தமுள் ள ோயனிட ் ோது கோகைட்சுமியோள் அடிபணிந் து மபோற் றி நிற் க,
கசந்திருலவக்906 கண்டு உகந் து, ோயோவுதோரன் மசர வைப் போக ் நை் கி907,
முந்து சலபமயோர்களுக்கு மவண்டு ் படிமய முசியோ908 வர ் ககோடுத்து,
ஆைவிட ் உண்ட கண்டன் அரனோர்க்குத் மதோழன் யோவருக்கு ் கோட்சி நை் கி,

மூலஸ்தானை் புகுந் து ைகாபலட்சுமியுடமன மூர்த்தி ைகிழ் வாய் இருந் தார்.
தருக்கள் = விருட்ேங் கள் , (ெஞ் ே தருக்கள் = மொமரம் , வன் னி மரம் , மந்தொவர மரம் , வில் வ மரம் , ெொதிரி மரம் .)
1) திருமுகவிலொேம் என் ெது மகொயிலில் அவமந்துள் ள ெடிகளின் பெயர்.
2) திருமுகவிலொேம் என் ற நூவலக் கவிகுஞ் ேர ெொரதியொர் இயற் றியுள் ளொர். இவர் திருமொலிருஞ் மேொவலமவல
அழகர் மீது அழகர் குறவஞ் சி என் னும் நூவலயும் இயற் றியுள் ளொர். இதனொல் இவருக்குக் ’கவிகுஞ் ேரம் ’ என் ற ெட்டம்
சிவகங் வக மன் னரொக ெமீந்தொரிணியொக இருந்த கொந்தமநொே்சியொர் அவர்களொல் வழங் கெ் பெற் றுள் ளது.
906
பேந்திரு = இலக்குமி, மகொபலட்சுமி
907
இலக்குமிமதவி தன் னுடன் மேர்ந்து இருக்குமொறு தனது வலெ் ெொகத்வதக் பகொடுத்து. (சிவபெருமொன் உவமக்கு
இடெ் ெொகம் பகொடுத்தொர், மகொவிஷ்ணு இலக்குமிக்கு வலெ் ெொகம் மொர்பில் இடம் பகொடுத்தொர்).
908
முசியொ = குவறவில் லொத ?, கொலத்தொல் அழியொத?
904
905
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ஏடு எண் 173

கள் ளழகரின் கரதரயக் நகட்நடாருக்கும் படித்நதாருக்கும் கிரடக்கும் பலன்
ோரி மிகப் கபோழியக், கண்ணன் அருளோை் ண்டை ் எை் ைோ ் கசழிக்க,
போரிை் னுப் மபோற் ற, அவரவர்க்கு ஏற் ற வர ் பரிந்து அருளி வீற் றிருந்தோர்,

பட்டர் விருந் து பசய் ய, ஸ்தானிகர்கள் எல் லாை் பரிந் து உை்டு அகை் ைகிழ் ந் து,
கே்ட ் எை் ைோ ் விட்டு அகைக், கருப் பணதோசன் கவிக ோழிந் து மபோற் றி கசய் ய,

கற் மறார் படித்மதாருை் சுவாமி கணதணயக் கருத்து உகந் து மகட்மபாருை் ,
வற் றாத பசல் வமுடன் ைதிகதிர் 909உள் ள ைட்டுை் வாழ் ந் து இருக் க வாழியமத.

ஒத்லத றுப் பு உலடமயோன் , வினோயகன் ஐங் கரன் உல
மகசன் வோழி,
சத்தி910 வடிமவை் வோழி, சரவலணயிை் வந்து உதித்த சண்முகனோர் தோன் வோழி,
திரு ோை் பத ் வோழி, கலை களு ் போர் களு ் கசந்திருவுந்தோன் வோழி,
குருவு ் முதை் அன் லன தந் லத தமிழில் பிணழ பபாறுத்மதார் குவணலயமுை் வாழியமத. உ
இந்த வர்ணிப் பு எழுதினது திருப் பூவைை் 911 இருந்து பூஞ் சுத்தியில் 912 வந்திருந்த வீரபத்திரன் மசருணவ
கன் கருப் பைன் மசருணவ லககயழுத்து பிரம ோதூத913 வருட ் ஆவணி ோத ் 21ஆ ் நோள் எழுதி முடித்தது உ

சுபை் .
மதிகதிர் = ேந்திர சூரியர்
ேத்தி = ேக்தி
911
துலர - இரோம ச்சுர ் ேொவலயில் , துலரயிலிருந்து 18 கி.மீ. தூரத்திை் உள் ளது திருப் பூவண ் (திருப் புவன ் ).
912
திருப் பூவணத்திலிருந்து 12 கி.மீ. தூரத்திை் , திருவோதவூர் - ம லூர் கசை் லு ் வழியிை் உள் ளது பூஞ் சுத்தி.
913
பிரமமொதூத வருடம் = கி.பி. 1690 (330 வருடங் களுக்கு முன் னர்)
909
910
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இே் த வர்ணிப் பு ஏடு எழுதிய காலக்
கணிப் பு

இந்த
வர்ணிெ் பு
எழுதினது
பிரநமாதூத வருடம் ஆவணி மாதம் 21ஆம் ோள்
என் று கவடசி ஏட்டில் பதளிவொகக் குறிெ் பிடெ்
பெற் றுள் ளது. பிரமமொதூத ஆண்டு என் ெது 19901991 ஆம் ஆண்டு ஆகும் .
ஒவ் பவொரு தமிழ்
வருடமும் 60 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற மீண்டும்
மீண்டும் வருகிறது. எனமவ பிரமமொதூத ஆண்டு
என் ெது முவறமய 1930-1931, 1870-1871, 1810-1811,
1750-1751,
1690-1691
ஆகிய
ஆண்டுகவளக்
குறிக்கும் .
இந்த ஓவலே் சுவடியில் லிங் கம
நொயக்கர் பெயரொனது ஏடு எண் 100, 107, 112, 169
ஆகிய
நொன் கு
இடங் களில்
குறிெ் பிடெ்
பெற் றுள் ளது.
ஆனொல்
லிங் கம
நொயக்கரின்
மகளொன
இரொணிமங் கம் மொள்
1690-1705
ஆண்டுகளில் ஆட்சிெ் பெொறுெ் பில் இருந் துள் ளொர்.
ஆனொல் இரொணி மங் கம் மொளின் பெயர் இந்த
ஓவலே் சுவடியில் இடம் பெறவில் வல. ஏடு எண்
169இல் லிங் கமநொயக்கன் மவனவியின் பெயர்
“சீவத” என் று குறிெ் பிடெ் பெற் றுள் ளது.
எனமவ லிங் கமநொயக்கர் நத்தம்
ெகுதிவய ஆண்டது, அழகர்மகொயிலில் மண்டெம்
கட்டியது, ஆகிய வரலொற் று நிகழ் வுகவளயும்
கருத்தில்
பகொண்டொல் ,
இரொணிமங் கம் மொள்
ஆட்சிெ் பெொறுெ் வெ ஏற் றுக் பகொண்ட ஆண்டொன
கி.பி. 1690ஆம் ஆண்டில் ஆவணி 21ஆம் நொளில்
அதொவது பேெ் டம் ெர் 7ஆம் நொளில் (07.09.1690)
வியொழக்கிழவமயன் று
இந்த
வர்ணிெ் பு
எழுதெ் பெற் றிருக்கிறது எனக் கணக்கிடலொம் .
இந்த ஏட்டிை் உள் ள போடை் கள் போடப்
கபற் று சற் கறோப் ப 330 ஆண்டுகள் (2020 – 1690 =
330) ஆகிவிட்டன.
ஆனோை் இந்த ஓலைச்சுவடிக்
கட்டிை் முன் னு ் பின் னு ் இருந்த சிை ஏடுகள்
ட்டும
மிகவு ் பலழல யோனலவகளோக இருந்தன.
ற் றபிற
ஏடுகலளப் போர்ப்பதற் கு 330 வருடங் கள் பலழல யோனலவகளோகத் மதோன் றவிை் லை. இதற் குக் கோரண ் , 330
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(பக்கம் - 221/248)

வருடங் கள் பழல யோன ஏடுகலள முன் னு ் பின் னு ் லவத்துவிட்டு,
ற் றபிற ஏடுகலளப் பின் னோளிை்
ஏடுகபயர்த்து எழுதி இருக்கைோ ் ,
அை் ைது ஏடுகலள வழிபோட்டிை் லவத்து மிகவு ் மநர்த்தியோகப் மபணிப்
போதுகோத்தது கோரண ோக இருக்கைோ ் .

முத்துவீரெ் ெ நொயக்கர் ஆட்சியில் லிங் கமநொயக்கர் திருே்சிக் மகொட்வடவயெ் ெலெ் ெடுத்திய ஆண்டு
மதுவரவய ஆண்ட பேொக்கநொத நொயக்கரிடம் தெ் ெகுள லிங் கம நொயக்கர் தளெதியொக இருந்த
ஆண்டுகள்
பேொக்கநொதநொயக்கர், தளெதி லிங் கமநொயக்கரின் மகளொன மங் கம் மொவள மணந் து பகொள் கிறொர்.
ஆனொல் இரொணியொகெ் ெட்டம் சூட்டவில் வல.
பேொக்கநொதநொயக்கர் மங் கம் மொள் இவர்களின் மகனொன இரொமகிருஷ்ண முத்துவீரெ் ெ நொயக்கர்
ஆட்சிக்கொலம்
மெரன் விெய பரங் க பேொக்கநொத நொயக்கருக்கொக மங் கம் மொள் இரொணியொகெ் பெொறுெ் பு ஏற் று ஆட்சி
பேய் த கொலம்

1659
1659 -1682

1682 – 1689
1690 – 1705

ஓலைச் சுவடி
வழிபோட்டிை் லவத்திருந்த இந்த ஓலைச் சுவடிகலள வழங் கியவர் - சிவகங் லக ோவட்ட ் இலடயம லூர் அருமக
உள் ள கண்டோங் கிபட்டி கிரோ த்லதச் மசர்ந்த திரு. நாராயைன் மகானார் அவர்கள் . இந்த ஓலைச்சுவடி ஏடுகலள
நகை் எடுத்து, வோசித்து, எழுதித் தட்டச்சு கசய் தவர் - ோரநோடு நோ.ரோ.கி. கிருே்ணன் (கோவை் துலற) அவர்களது கன் ,
திருப் பூவைத்தில் இருந்து கொவரக்குடி மகாட்ணடயூர் வந்து வசித்திருக்கு ் , காசிஸ்ரீ, முணனவர், நா.ரா.கி.
காணளராசன். இந் த ஏடுகலள கணினியிை் நகை் எடுத்த பணி 17.12. 2016 அன் று கசய் யப் கபற் றது. தட்டச்சுப்
பணியோனது, மஹவிள ் பி
ோர்கழி 26ஆ ் நோள் (10 சனவரி 2018) புதன் கிழல
அன் று கதோடங் கப் கபற் று,
மஹவிள ் பி ோசி 3ஆ ் நோள் (15 பிப் ரவரி 2018) வியோழக்கிழல அ ோவோலச அன் று நிலறவு கபற் றது. பெொருள்
விளங் கும் வவகயில் பேொற் கவளெ் பிரித்துத் தட்டே்சு பேய் த ெணியொனது, விகொரி வருடம் ஆவணி 1ஆம் நொள்
(18.08.2019) ஞொயிற் றுக் கிழவம நிவறவு பெற் றது. இந்த ஏட்டுே் சுவடிவயத் தட்டே்சு பேய் து நூலொக்கம் பேய் யும்
வரத்வத எனக்கு அளித்த எங் களது குலபதய் வம் அருள் மிகு பூரரண புஷ்கரல உடனாய புலிக் கரர ஐயனாரின்
திருவடிகவளெ் மெொற் றி வணங் குகின் மறன் .
அழகர் லை அருள் மிகு கள் ளழகர் திருவருளு ் , அருள் மிகு பதிகனட்டோ ் படிக் கருப் பணசோமியின் திருவருளு ் ந ்
அலனவருக்கு ் ஆகுக.
அன் பன்
கோசிஸ்ரீ, முலனவர், நோ.ரோ.கி. கோலளரோசன் ,
(ம னோள் துலணப் பதிவோளர், அழகப் போ பை் கலைக்கழக ் , கோலரக்குடி)
28 அ, குருநோதர்மகோயிை் கதரு, மகோட்லடயூர் – 630 106.
வகமெசி: 824 826 6418, புலனம் : 9443501912, முகநூல் : kalairajan.krishnan, மின் னஞ் ேல் : kalairajan26@gmail.com
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கள் ளழகர் வரலாறும்
சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்
ஏடுசபயர்த்து எழுதியது

எங் களது குலபதய் வம் அருள் மிகு பூரவண புஷ்கவல உடனொய புலிக்கவர ஐயனொர் மகொயில் சுமொர் 700
ஆண்டுகளுக்கும் மமலொகே் சிவதந் து கிடந்தது.
எங் களது குலபதய் வத்திற் கு அருகில் இருந்த ஆலமரமம
கூவரயொகவும் வவயகமம எல் வலயொகவும் இருந்தது. இவறயருளொல் ெங் கொளிகள் எல் லொம் ஒன் றுகூடிக் மகொயிவலெ்
புதிதொகக் கட்டி, கடந்த நந்தன வருடம் வவகொசி மொதம் 22ஆம் நொள் (04.06.2012) திங் கள் கிழவமயன் று, நூதன கும் ெ
அபிமஷகம் பேய் து வழிெொடு பேய் மதொம் .

ெடத்தில் இடமிருந் து வலமொக 1) நூலொசிரியர் கி. கொவளரொேன் , 2) கண்டொங் கிெட்டி , திரு நொரொயணன் அவர்களது
மவனவி திருமதி கண்ணொத்தொள் அவர்கள் , 3) கண்டொங் கிெட்டி , திரு. நொரொயணன் மகொனொர் அவர்கள் , 4) தமரொக்கி
பகொத்தங் குளம் (இருெ் பு – இவடயமமலூர்) திரு. மொ.ெொண்டி அவர்கள் , 5) நூலொசிரியரின் அண்ணன் , திருெ் பூவணம்
திரு. கி. நொகபரத்தினம் அவர்கள் .
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வழிெொடு முடிந்ததும் , ஒவ் பவொரு ஊர்ெ் பெயரொகே் பேொல் லி
அவழத்து அவர்களுக்குக் கொளஞ் சி பகொடுெ் ெது முவற.
எங் களது குலபதய் வம் அருள் மிகு புலிக்கவர ஐயனொர்
மகொயில் ,
‘கண்டொங் கிெட்டி’க்
கிரொமத்தில்
உள் ள
புலிக்கவரக் கண்மொய் க்கவரயில் இருெ் ெதொல் , முதல்
கொளஞ் சிவயக்
பகொடுெ் ெதற் கொகக்
‘கண்டொங் கிெட்டி
கிரொமம் ’ என் று மவளொர் கூவி அவழத்தொர்.
உடமன
எங் களுடன்
நின் று
பகொண்டிருந்த
நொரொயணன்
மகொனொரும் விவரந் து பேன் று ேந்நிதி முன் கீமழ வீழ் ந்து
வணங் கி எழுந் து, மதொளில் கிடந்த துண்வட இரண்டு
வககளொலும் ஏந்திெ் பிடித்து முதல் கொளஞ் சிவயெ் பெற் றுக்
பகொண்டொர்.
அவவர அடுத்து மற் ற கிரொமத்தினரும்
ெங் கொளிகளொகிய
நொங் களும்
கொளஞ் சி
பெற் றுக்
பகொண்மடொம் .
எல் லொம் நல் லெடியொக முடிந்து எல் மலொரும் அவரவர்
வீடுகளுக்குே் பேன் று பகொண்டிருந்தனர்.
நொங் கள்
ெங் கொளிகள்
ெலர்
மகொயிலில்
அமர்ந்து
மெசிக்
பகொண்டிருந்மதொம் .
அெ் மெொதும் நொரொயணக்மகொனொர்
எங் களுடன் இருந்தொர்.
நொனும் அவரிடம் , “எங் களது
பதய் வத்வத இவ் வளவு ெக்திமயொடு வழிெடுகின் றீர்கமள!”
என் று மகட்டு வியந்மதன் . அவரும் , “அண்மண, எங் களது
முன் மனொர் கொஞ் சிபுரத்தில் இருந் து புலம் பெயர்ந்து இங் கு
வந்து, இந்த புலிக்கண்மொய் க் கவரயின் அருகில் தொன்
கிவடமொடுகவள
அமர்த்தி,
புலிக்கவர
ஐயனொரிடம்
இங் மக
நிரந்தரமொகத்
தங் கிட
அனுமதி
மவண்டிெ்
பெற் றுள் ளனர். அதன் பின் னர் சிவகங் வக மன் னரிடமும்
அனுமதி பெற் று இந்தக் கிரொமத்வத உருவொக்கினர்.
எங் களது முன் மனொர் ‘கண்டொங் கிக் மகொனொர்’ பெயரொல்
உருவொனதுதொன் கண்டொங் கிெட்டிக் கிரொமம் “ என் றொர்.
இந்த வரலொறு எெ் ெடி அறிந்தீர்கள் ? என் று மகட்மடன் .
தங் களது வீட்டில் இரண்டு ஏட்டுே் சுவடிகள் உள் ளன என் று
கூறினொர்.
அந்த இரண்டு ஏடுகவளயும் கொண மவண்டும் என் ற
ஆவலில் , கொணும் பெொங் கல் அன் று, நொனும் எனது
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அண்ணன் கி. நொகபரத்தினம் அவர்களும் , இவடயமமலூர்
ெொண்டி அவர்களும் கண்டொங் கிெட்டி பேன் று திரு.
நொரொயணன் மகொனொர் அவர்கவள அவரது இல் லத்தில்
ேந்தித்மதொம் .
அவரும்
அவரது
குடும் ெத்தினரும்
பெரிதும்
மகிழ் ந்து எங் கவள வரமவற் று உெேரித்து, இரண்டு
கட்டுக்களொக
ஏட்டுே்
சுவடிகவள
எடுத்து
வந் து
பகொடுத்தனர்.
ஒன் று
மதுவர
கள் ளழகர்மகொயில்
சித்திவரத்திருவிழொ
ெற் றியது.
மற் பறொன் று
திரு.நொரொயணன்
அவர்களது
முன் மனொர்கள்
கொஞ் சிவனத்திலிருந் து இந்தக் கண்டொங் கிெட்டிக்கு வந்து
குடிமயறிய வரலொறு ெற் றியது.
இரண்டு ஓவலே் சுவடிகவளயும் வகயில் பெற் றுக்
பகொண்மடொம் . இரண்டு ஏட்டுே் சுவடிகளிலும் ேந்தனம்
தடவிக் குங் குமம் வவக்கெ் ெட்டிருந் தன. ஏடுகள் இரண்டும்
நித்தியவழிெொட்டில் உள் ளன என் றொர் திரு.நொரொயணன் .
இவற் வற வொசித்தளித்து நூலொக்கம் பேய் து பகொடுங் கள்
என் றொர்
அவரது
தந்வதயொர்.
நன் றொகே்
பேய் துதருகிமறொம் ஐயொ, என் மறொம் நொங் கள் .
இரண்டு ஓவலே் சுவடிகளும் அவர்களது நித்திய
பூவெயில் இருந்த கொரணத்தினொல் இரண்டு ஏடுகவளயும்
ஒமர
மநரத்தில்
எடுத்துே்
பேல் ல
எனக்கு
மனம்
ஒெ் ெவில் வல.
எனமவ, இரண்டில் ஒன் வற இெ் மெொது
எடுத்துே் பேன் று நகல் எடுக்கிமறன் . இந்த மவவல
முடிந்ததும்
இரண்டொவவதே் பேய் கிமறன்
என் மறன் .
அவரும் மகிழ் ந்து, நல் லது அெ் ெடிமய பேய் மவொம் என் று
பேொல் லி,
முதலில்
எங் களது வரலொறு அடங் கிய
கொஞ் சிவனக் கருெ் ென் கவத அடங் கிய ஏட்டுே் சுவடிவய
என் னிடம் அளித்தொர். அந்த ஏட்வட ெடம் எடுத்து, வொசித்து,
எழுதித் தட்டே்சு பேய் து முடித்து, அந் த ஏடுகவளயும் ,
ஏடுகளின்
அே்சுெ் பிரதி
ஒன் வறயும்
அவர்களிடம்
ஒெ் ெவடத்மதன் .
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ெடத்தில் இடமிருந் து வலமொக 1) கண்டொங் கிெட்டி , திரு.பெொ. நொரொயணன் மகொனொர் அவர்கள் , 2) இவடயமமலூர்(இருெ் பு),
திரு.மொ. ெொண்டி அவர்கள் , 3) கண்டொங் கிெட்டி , பிே்ேக்மகொனரின் மகன் திரு. பி. பெொன் னெ் ென் அவர்கள் (திரு.
நொரொயணனின் தந் வதயொர்), 4) திரு. நொரொயணனின் தொயொர் திருமதி ரொக் கம் மொள் அவர்கள் , 5) திரு. நொரொயணனின் மகன்
ேரவணன் அவர்கள் .
அதன் பின் னர், மதுவர கள் ளழகர்மகொயில் சித்திவரத் திருவிழொ ெற் றிய ஏட்டுே் சுவடிவய அவர்களிடம் இருந்து பெற் றுே்
பேன் று, இவதயும் ெடம் எடுத்து, வொசித்து, எழுதித் தட்டே்சு பேய் து முடித்து, இந்த ஏடுகவளயும் , ஏடுகளின் அே்சுெ் பிரதி
ஒன் வறயும் அவர்களிடம் ஒெ் ெவடத்மதன் . திரு.நொரொயணன் குடும் ெத்தினர் அவனவரும் பெரிதும் மகிழ் ந்து என் வன
வொழ் த்தினர்.
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இவறயருளொல் , கள் ளழகர் சித்திவரத்திருவிழொ வர்ணிெ் பு ஏடு நூலொக்கம் பெற் றுள் ளது.
அருள் மிகு பூரவண புஷ்கவல உடனொய புலிக்கவர ஐயனொர், அருள் மிகு கொஞ் சிவனக்கருெ் ென் , அருள் மிகு கள் ளழகர்
திருவருவள என் றும் மவண்டிெ் ெணிந்து,
அன் ென்
கொசிசீர், முவனவர், நொ.ரொ.கி. கொவளரொேன்
பக்கம் 225

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 226/248)

ேன்றி
1)
இந்தெ் புத்தகத்வத மின் னூலொக்கம் பேய் த அழகெ் ெொ ெல் கவலக்கழகத் தகவல் மமலொண்வம அவமெ் பின்
இயக்குநர், நபராசிரியர் முரனவர் அ. சசே் தில் ராஜன் அவர்களுக்கு நன் றி.
2)
இந்தெ் புத்தகத்தில் எழுத்துெ் பிவழகவளயும் தட்டே்சுெ் பிவழகவளயும் திருத்தி உதவிய அழகெ் ெொ
ெல் கவலக்கழகத் துவணெ் ெதிவளொர் மற் றும் துவணமவந்தரின் மநர்முக உதவியொளர் திரு. கண. பழனியப் பன்
அவர்களுக்கு நன் றி.
3)
மொண்புமிகு அவமே்ேர் க. ெொஸ்கரன் அவர்களிடம் இந்த நூவலெ் ெற் றிய சிறெ் புகவள எடுத்துக்கூறி வொழ் த்துவர
வொங் கிக் பகொடுத்த ெங் கொளி தமரொக்கி (வடக்கு) கமணேனின் மகன் திரு க. ரநமஷ் , அ.இ.அ.தி.மு.கழக வடக்கு ஒன் றிய
தகவல் பதொழில் நுட்ெெ் பிரிவுத் துவணத்தவலவர் அவர்களுக்கு நன் றி.
4)
இந்தெ் புத்தகத்வத நூலொக்கம் பேய் யும் முயற் சியில் குன் றக்குடி குருமகொேந்நிதொனம் தவத்திரு பெொன் னம் ெல
அடிகளொர் அவர்களிடம் என் வன அவழத்துே் பேன் று அறிமுகம் பேய் துவவத்து, இந் த நூல் பவளியொக எனக்குெ்
மெருதவியொய் இருந்த எனது நண்ெர், அழகெ் ெொ ெல் வலக்கழக உதவிஇயக்கு நர் திரு.N. இராஜகுமார் அவர்களுக்கு
நன் றி.
5)
அழகர்மகொயில் ெட்டொே்ேொரியொர் திரு. அம் பி என் ற நொரொயணன் அவர்கவள அறிமுகம் பேய் து வவத்து, இந்தெ்
புத்தகத்வத நூலொக்கம் பேய் து பவளியிடும் முயற் சியில் எல் லொவவகயிலும் எனக்கு உதவியொய் இருந்த நண்ெர், திரு.
முத்துக் குமார், அழகெ் ெொ ெல் கவலக்கழகம் அவர்களுக்கு நன் றி.
6)
இதிகொேங் களில் அழகர்மவல ெற் றிய குறிெ் புகவள வழங் கி உதவிய பேன் வனவொசி, பண்டிட் நதவ் ராஜ்
அவர்களுக்கு நன் றி.
7)
ஏட்டுே் சுவடிகவளெ் ெடித்து எழுதியதில் இருந்த பிவழகவளத் திருத்திக் பகொடுத்த நண்ெர் திருெ் புத்தூர்
கீழரதவீதியில் வசித்து வரும் மெரொசிரியர் சவ. சவட்கட இராமோதன் அவர்களுக்கு நன் றி.
8)
இந்தெ் புத்தகத்தின் பின் னிவணெ் பில் உள் ள ெக்கங் களில் பிவழகவளத் திருத்திக் பகொடுத்த அழகெ் ெொ
ெல் கவலக்கழக உதவியொளர் திருமதி. இரா. பிரபாவதி சிவராமபாரதி அவர்களுக்கு நன் றி.

9)

நூலாக்கத்திற் கு

ேிதியுதவி

- இந்த ஓவலே் சுவடிவய நூலொக்கம் பேய் வதற் கொக பவள் ளலூர்
ேொயும் ெவடதொங் கிகவரவயே் மேர்ந்த மவலொயுதம் பிரிவு மக்களின் ேொர்ெொக திரு.ெொண்டிபேல் வம் அம் ெலம் திருமதி
மீனொட்சியம் மொள் மூலம் முதல் நிதியொக ரூெொய் 5000/= வரவொகியுள் ளது.
இவர்களுக்கும்
நன் றிகவள
உரித்தொக்குகின் மறன் .
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பின்னிடைப்பு (1/2)

பூரச வருமானம் , பாதகாணிக்ரக பங் கு பிரித்தல் கணக்கு ஏடு
கள் ளழகர் வரலொறும் சித்திவரத் திருவிழொ மநரடி வர்ணிெ் பும் (ஓவலே் சுவடியில் உள் ளெடி) என்ற இந்த
நூல் அே்ேடிக்கத் தயொரொக இருக்கும் மெொது, மதுவர மொவட்டம் மமலூர்வட்டம் மகொட்டநத்தம் ெட்டி(அஞ் ேல் )
ெவழயூர்ெடி 2/189இல் வசிக்கும் நண்ெர் திரு பெ.பேொ. சீனிவொேன் அவர்கள் ஓர் ஓவலே் சுவடி இருெ் ெதொகத்
பதரிவித்தொர்.
அந்த ஓவலே் சுவடிவயெ் ெடம் எடுத்து, சிரமம் மமற் பகொண்டு அதில் உள் ளவத கருத்தொக
எழுத்துக்கூட்டிெ் ெடித்து எழுதியும் பகொடுத்தொர்.
இந்தே் சுவடியில் கள் ளழகர் சுவொமிவயத் தூக்கிே் பேல் லும் மெொது பூவேயில் கிவடக்கும் வருமொனம்
மற் றும் ெொதகொணிக்வகவய யொர்யொர் எெ் ெடிெ் ெங் கிட்டு எடுத்துக் பகொள் ள மவண்டும் என்ற கணக்குமுவற
ஆவணெ் ெடுத்தெ் ெட்டுள் ளது. இத்ற்கு யொரொது தர்க்கம் பேய் தொல் , தர்க்கம் பேய் தவன், அழகர் மீனொட்சி கொசி
ரொமமஸ்வரம் கொவளயொர்(மகொயில் ) ெொரம் பவள் ளளூரில் கருங் கல் பதய் வங் களிமல எரியும் தீெத்வத அவணத்த
ெொவத்திற் கு ஆளொவொன் என்று ேொெம் பகொடுக்கெ் ெட்டுள் ளது.
நொலு திவே கண்டு ஆண்டொர் வவக பேொல் ல
பவள் ளியம் குண்டம் துவர வவக பேொல் ல இந்த ெட்டயம் எழுதினது திருமூரிமல (திருமமொகூர் ஊரிமல) இருக்கும்
கம் ெக்கொவள என்ெர் எழுதி ரொ. மேது மற் றும் சு.ம. ஆறுமுகம் என்ெவர்கள் வகபயொெ் ெம் இட்டுள் ளனர்.

நண்ெர் திரு பெ.பேொ. சீனிவொேன் அவர்களிடம் உள் ள ஓவலே் சுவடியில் உள் ளெடி...
உ
1ஆவது வரி) மதுவர வவரக்கும் சுவொமிவயத் தூக்கி திரும் பி வருமவனொகவும் பவள் வளயத் தொதன் பிதுர்
வவகயறொவும் கூவள கட்டக்கொவள வவகயறொவும் மண்ணொங் கட்டி புளுவன் வவகயறொவும் இந்தக் மகொவில்
2ஆவது வரி) வருமொனங் களில் எங் களுக்குக் பகொடுக்கும் வரும் ெடியிமல பகொண்டி மகொமொளி ெொதி இெ் மெொது
எங் களுக்குெ் பூவேயில் வொர வருமொனம் ெடி ெொதகொணிக்வக பகொள் கிறது. கூவளகள்
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3ஆவது வரி) கட்டக்கொவள பூவே-?- கொரணம் ெொதி மெொக ெொதி எடுத்து அதிமல ெொதி ெங் கிட்டு நொலு ெங் குக்கு
நொலு யிவடமெொக குருக்களுக்குெ் ெொதி. ெொதிமெொக தீர்த்தக் கலயமும் கவரவீதொமொக எடுத்துக் பகொள்
4ஆவது வரி) கம் வெே் மேர்வவ ெொர்க்கும் மெொது, நொலு கொரணம் வீதமொக மெொக, ஊரு சுத்துகிறதற் கு ஒருெங் கு.
ஒரு ெங் கிமல நொலு ெங் கிட்டு குருக்களுக்கும் மகொவிலுக்கும் ஒரு ெங் கு மெொக ஒரு ெங் கு
5ஆவது வரி) பகொண்டி மகொமொளி பூவேக்கு பகொடுக்கிற பநல் குருக்களுக்கும் , ேவமயன் பகொண்டிக்கு குருணி
பகொடுக்கிறது. இதற் கு முன் பகொண்டி மகொமொளி புளுவன் ெொர்த்து வந்த மவவல இது.
6ஆவது வரி) இெ் ெட்டரு(?)ெடி நொடுகள் எல் லொம் கூடி தகரொல் கூறி பவள் வளத் தொதன் உள் ளிட்டொர் தர்க்கம்
கூறியதற் கு. யொரினும் தர்க்கம் பேய் தவன் அழகர் மீனொட்சி கொசி ரொமமஸ்வரம்
7ஆவது வரி) கொவளயொர் ெொரம் பவள் ளளூரில் கருங் கல் பதய் வங் களிமல எரியெ்ெட்ட தீெத்வத குளிர
வவத்தவன் இந்த நொலு திவே கண்டு ஆண்டொர் வவக பேொல் ல பவள் ளியம் குண்டம்

(ஏட்டின் பின்ெக்கம் உள் ள 8ஆவது வரி) துவர வவக பேொல் ல இந்த ெட்டயம் எழுதினது திருமூரிமல இருக்கும்
கம் ெக்கொவள என்ற வக எழுத்து ரொ. மேது
சு.ம. ஆறுமுகம் .

குறிப் பு - நண்ெர் திரு பெ.பேொ. சீனிவொேன் அவர்களிடம் மமலும் சில ஓவலே் சுவடியில் உள் ளன. அவற் வறயும்
ெடம் எடுத்துெ் ெடித்து எழுதி முவறயொக ஆவணெ் ெடுத்திட மவண்டியுள் ளது.
-------------------------------------------------
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(பக்கம் - 229/248)

பின்னிடைப்பு (2/2)

நூலாசிரியர் குறிப் பு
குல பெய்வம் – அருள்மிகு பூரணை புஷ்கணல உடனொய புலிக்கணர ஐயனொர், கண்டொங்கி ட்டி, ெமரொக்கி.

கொசிஸ்ரீ முணனவர் நொ.ரொ.கி. கொணளரொசன்,
28A, குருநொெர்ககொயில் பெரு, ககொட்ணடயூர் - 630 106
பெொடர்பு எண் - 94435 01912, 824 826 6418,
மின்னஞ்சல் - kalairajan26@gmail.com
ிறந்ெ நொள் - 26.10.1957
பூர்வீகம் – தமராக்கி, சிவகங்ணக மொவட்டம்.
ிறந்ெ ஊர் – கொணளயொர்ககொயில், சிவகங்ணக மொவட்டம்
வளர்ந்ெ ஊர் – ெிருப்பூவைம், சிவகங்ணக மொவட்டம்
முன்கனொர் புலம் ப யர்ந்ெ ஊர் – மொரநொடு கிரொமம், சிவகங்ணக மொவட்டம்.
முன்கனொர் புலம் ப யர்ந்ெ நொடு – மயன்மொர் ( ர்மொ), யங்ககொன் (ரங்ககொன்) மற்றும்
கயொரொஞ்சி கிரொமம் (ெட்கடொன் மொவட்டம் இன்னின் (Yinnyein) கிரொமம் அருகில்),

கல்வித் ெகுெி
B.Sc. (Mathematics), மதுணர ெியொகரொசர் கல்லூொி,
M.A., (Tamil), அண்ைொமணலப் ல்கணலக்கழகம்,
M.Phil., (Tamil), ெிருப்பூவைநொெர் ககொயில் ஆய்வு, அழகப் ொ ல்கணலக்கழகம்.
Ph.D., (Tamil), ெிருப்பூவைப் புரொைம் ஆய்வு, அழகப் ொ ல்கணலக்கழகம்.

அலுவலகப் ைி - துணைப் ெிவொளர், (விருப் ப் ைிஓய்வு நொள் 30.04.2015), அழகப் ொ ல்கணலக்கழகம், கொணரக்குடி.
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(பக்கம் - 230/248)

கோசி போதயோத்திலர - வணலய ட்டி சித்ெர் கொசிஸ்ரீ ச்ணசக்கொவடி அவர்கள் அணழத்துச் பசன்ற ொெயொத்ெிணரகள்.
(1) இரொகமச்சுரம் கொசி ொெயொத்ெிணர (கொசிஸ்ரீ ட்டம்). 24.05.2014 அன்று இரொகமச்சுரம் ககொயிலில் இருந்து புறப் ட்டு
12.09.2014 அன்று கொசி விசுவநொெர் ககொயில் வழி ொடு. 110 நொட்கள் நணடப் யைம்.

கோசிஸ்ரீ பட்ட ் - யொத்ெிணரயின் நிணறவொக புரட்டாசி 3 (19.09.2014) பவள்ைிக் கிழனமயன்று காசிபதவஸ்தாை
அலுவலகத்தில், காசி பதவஸ்தாை அலுவலகத்தின் நிர்வாக முதன்னமச் பசயல்அலுவலர் அவர்கைால் “காசி ஸ்ரீ” பட்டம்
வழங்கப் பபற்றது. (2) 20.04.2015 அன்று இரொகமச்சுரத்ெில் இருந்து புறப் ட்டு கொசி ொெயொத்ெிணர பசன்று
பகொண்டிருந்ெொர். கொணரக்குடியிலிருந்து நொக்பூருக்குத் பெொடர்வண்டியில் யைம் பசய்து, 19.07.2015 அன்று நொக்பூருக்குச்
பசன்றணடந்து இந்ெப் ொெயொத்ெிணரயில் கசர்ந்து பகொண்டு கொசி ொெயொத்ெிணர. 25.08.2015 அன்று கொசிணய அணடந்து
விசுவநொெர் ககொயில் வழி ொடு. 38 நொட்கள் நணடப் யைம்.

அறு ணடவீடு ொெயொத்ெிணர - வணலய ட்டி சித்ெர் கொசிஸ்ரீ ச்ணசக்கொவடி அவர்கள் அணழத்துச் பசன்ற
ொெயொத்ெிணர. ிள்ணளயொர் ட்டியிலிருந்து புறப் ட்டு, ழமுெிர்கசொணல, ெிருப் ரங்குன்றம், ெிருச்பசந்தூர், ழனி,
சுவொமிமணல, ெிருச்பசந்தூர் அறு ணடவீடு ொெயொத்ெிணர –
1) 53 நொட்கள் (07.04.2016 முெல் 30.05.2016 முடிய) 1126 கி.மீ. நனடப் பயணம்,
2) 60 நொட்கள் (08.06.2017 முெல் 06.08.2017 முடிய) 1126 கி.மீ. நணடப் யைம்.

மதுணர மொனொமதுணர ஆன்மிகப் ொெ யொத்ெிணரகள் - (1) மொனொமதுணர கவெியொகரந்ெல் விலக்கு அருள்மிகு ஸ்ரீ
மகொ ஞ்சமுக ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயில் சுவொமிஜி அவர்கள் ெணலணமயில், மதுணரயிலிருந்து கவெியொகரந்ெல் விலக்கு
அருள்மிகு ஸ்ரீ மகொ ஞ்சமுக ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயிலுக்குப் ொெயொத்ெிணர 3 நொட்கள் (2014, மொசி பூரணை) .
(2) மதுணரயிலிருந்து கவெியொகரந்ெல் விலக்கு அருள்மிகு ஸ்ரீ மகொ ஞ்சமுக ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயிலுக்குப் ொெயொத்ெிணர
3 நொட்கள் (2015, மொசி பூரணை).

ஆன்மிகப் ைி
1) ெிருப்பூவைம் ககொயிலில் ஸ்ரீ ப ொன்னணனயொள் அன்னெொன அறக்கட்டணளயின் இணைச்பசயலொளர்,
2) ெிருப்பூவைம் ஆடித்ெ சு மண்ட ம் ெிருப் ைி ஒருங்கிணைப் ொளர்,
3) சக்குடி ககொயில் புனர்நிர்மொைம் துவக்கிடத் தூண்டுெலொன ைிகள் பசய்ெணம.
4) ஆரொய் ே்சி அவமெ் ெொளர், திருவிவளயொடற் புரொண ஆரொய் ே்சி வமயம் , மதுவர
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(பக்கம் - 231/248)
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எழுதி கவளியிட்டுள் ள நூை் கள்

1) ெிருப்பூவைக் கொசி - ெிருப்பூவைம் ெிருக்ககொயில் அணமப்பும் சிறப்பும் மற்றும் ெிருக்ககொயில் பெொடர் ொன ொடல்கள்,
ெிருப்பூவைமொனது

எவ்வொறு

கொசியிலும்

சிறந்ெது

என் ெற்கொன

விளக்கங்கள்

உள்ளன.

இந்நூல்

ெிருப் ெி

கெவஸ்ெொனத்ெின் நிெியுெவியுடன் அச்சிடப்ப ற்று 24-09-2007 அன்று ெிருப்பூவைம் ககொயிலில் ெவத்ெிரு குன்றக்குடிப்
ப ொன்னம் ல அடிகளொர் அவர்களொல், மொனொமதுணர கவெியொகரந்ெல் விலக்கு ஸ்ரீ மகொ ஞ்சமுக ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயில்
சுவொமிஜி ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞொனகசகர சுவொமிகள் முன்னிணலயில் பவளியிடப்ப ற்றது.
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(பக்கம் - 232/248)

2) ெிருப்பூவைப் புரொைம் - 1620 ஆம் ஆண்டு ெமிழில் பமொழிப யர்த்துப் ொடப் ப ற்ற ெிருப்பூவைப் புரொைத்ணெப்
ெிப் ித்து பவளியிட்டுள்ளொர்.

இந்நூல் ெிருப் ெி கெவஸ்ெொனத்ெின் நிெியுெவி ப ற்று அச்சிடப் ட்டு 2009ஆம் ஆண்டு

மொர்ச் மொெம் 15ஆம் நொள் (15.03.2009) அன்று ெிருப்பூவைம் ககொயிலில் மொனொமதுணர கவெியொகரந்ெல் விலக்கு ஸ்ரீ மகொ
ஞ்சமுக ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயில் சுவொமிஜி ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞொனகசகர சுவொமி அவர்களொல் பவளியிடப் ப ற்றது.
ட்டமுத்து அவர்கள் முெற்ப் ிரெிணயப் ப ற்றுக் பகொள்கிறொர்.
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ஐயொ

(பக்கம் - 233/248)
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இந்நூலொசிொியொின் இணைய நண் ர் ெிரு.சீறினிவொசன் அவர்களது ப ருமுயற்சியொல்
https://tamil.pratilipi.com/story/திருப்பூவணப்-புராணம்-lphz8cjwodvi என்ற இணையெளத்ெில் ெிருப்பூவைப் புரொைம்
(thirupoovana-puraanam) பவளியிடப்ப ற்றுள்ளது.

3) ப ொழில் ெிகழும் பூவைம்ககொட்ணட

வழக்கறிஞரும்,

ெிருப்பூவைம் பெொடர் ொன அணனத்து வி ரங்கணளயும் பெொகுத்து ெிருப்பூவைம்

ப ொன்னணனயொள்

அன்னெொன

அறக்கட்டணளயின்

கமனொள்

ெிரு.சண்முகநொென் அவர்களது ப ொருளுெவியுடன் இந்நூல் சிறு ணககயடொக பவளியிடப் ப ற்றுள்ளது.

4) கொணளயொர்ககொயில் ெலபுரொைம் (கணெச்சுருக்கம்).
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பசயலொளருமொன

(பக்கம் - 234/248)
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முணனவர் நொ.வள்ளி அவர்களும், இவரது முனைவர் பட்ட ஆய்வாைராை முணனவர் கி.கொணளரொசன் அவர்களும்
கொணளயொர்ககொயில் புரொைத்ெிற்கு உணரச்சுருக்கம் எழுெி கொணளயொர்ககொயில் ெலபுரொைம் என்ற ப யொில் நூலொக்கம் பசய்து,
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(26.03.2017)

ஞொயிற்றுக்கிழணம

அன்று

பவளியிடப்ப ற்றது.

கெவககொட்ணட

ஜமீன்ெொர்

அள.அரு.கசொம.நொரொயைன் பசட்டியொர் அவர்கள் ெணலணம ெொங்கினொர். ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞொனகசகர சுவொமி அவர்கள் மற்றும்
ஸ்ரீகொசிஸ்ரீ ச்ணசக்கொவடி அவர்கள் முன்னிணல வகித்ெனர். கெவககொட்ணட இலக்கியகமகம் ஸ்ரீனிவொசன் அவர்கள் நூணல
அறிமுகம் பசய்ெொர். ஸ்ரீ ப ொன்னணனயொள் அன்னெொன அறக்கட்டணளத் ெணலவர் கெவககொட்ணட க ரொசிொியர் இரொம.
ெிண்ைப் ன் அவர்கள் நூணல பவளியிட்டுச் சிறப்புணர ஆற்றினொர். கொணளயொர்ககொயில் ரம் ணர ஸ்ெொனிகம் ெிரு. கொளீசுவர
குருக்கள் அவர்கள் நூணலப் ப ற்றுக் பகொண்டு வொழ்த்துணர வழங்கினொர். அவணரத் பெொடர்ந்து கெவககொட்ணட
உ.மு. ழ.ரொம. ழ. கசொமசுந்ெரம் பசட்டியொர் அவர்களும், கொசிஸ்ரீ சின்னக்கருப் ன் பசட்டியொர் அவர்களும், பசன்ணன
உமொ ெிப் கம் ெிரு.இரொம. பலட்சுமைன் பசட்டியொர் அவர்களும் மற்றும் ெிருக்கொனப்க ர் அன் ர் குழுவின் ெணலவர்
ொஸ்கரன் அவர்களும், பசயல்ெணலவர் பவல்டிங் ஏ.கண்ைன் அவர்களும், சிவனடியொர் கொ. ெவமைி அவர்களும், சிவகங்ணக
ஈசொகயொகொ ணமயம் ெிரு.மொயன் அவர்களும் வொழ்த்துணர வழங்கினர். ெிருக்கொனப்க ர் சூர்யொ கண்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் டி.என்.
கருைொநிெி அவர்கள் நன்றி கூறினொர்.

5) எழுத்ெில், ிணழத்ெிருத்ெத்ெில், அச்சில் உள்ள நூல்கள்
1) ெிருப்பூவை நொெருலொ (மூலமும் உணரயும்), 2) ெிருஆப்புணடயொர் புரொைம், 3) கொணளயொர்ககொயில் புரொைம் (மூலமும்
உணரயும்), 4) கொணளயொர்ககொயில் கல்பவட்டுகள், 5) ெிருவொடொணனப் புரொைம், 6) சூணரமொநகர் புரொைம் (மூலமும்
உணரயும்), 7) கொஞ்சிவனக் கருப் ர் கணெ (ஓணலச்சுவடியில் உள்ள டி), 8) மருதூர் அந்தாதி (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி).
9) உலகம் உருவாைது எப்படி? கடல்பகாண்ட குமாி - கங்கன் கங்னக கடல்பவள்ைம், புவியியல் புத்தகம்.
10)நாட்டரசன்பகாட்னட ஸ்ரீ கண்ணுனடயம்மன் பபாில் கைியாட்ட மகத்துவச் சிந்து (1908)

ஒலிக் குறுந்ெகடுகள் பவளியீடு . ெிருப்பூவைம் கெவொரப் ொடல்கள் அடங்கிய ஒலிக்குறுந்ெகடும், ெிருப்பூவைப்
புரொைக் கணெகள் அடங்கிய குறுந்ெகடும் என இரண்டு குறுந்ெகடுகள் இந்நூலொசிொியரொல் பவளியிடப் ப ற்றுள்ளன.

பக்கம் 234

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 235/248)

ெிருப்பூவைப் புரொைம் ஒலிப் ெிவு குறுந்ெகடு பவளியிடுெல்
கவெியொகரந்ெல் விலக்கு அருள்மிகு ப்ொித்யங்கிரொகெவி ககொயில் சுவொமிஜி அவர்கள் பவளியிட
கொணரக்குடி இரொமசொமி ெமிழ்க்கல்லூொியின் கமனொள் முெல்வர் முணனவர் நொ.வள்ளி அவர்கள் ப ற்றுக் பகொள்கிறொர்.

பக்கம் 235

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

(பக்கம் - 236/248)

சிவகங்ணக சமஸ்ெொனம் கெவஸ்ெொனம் கமலொளர் ெிரு. இளங்ககொ முன்னிணலயில், க ரொசிொியர் இரொம.ெிண்ைப் ன்
பசட்டியொர் அவர்களிடமிருந்து, ெிருப்பூவைம் ெிகங்கணள ஓதுவொர் ெிரு. முத்துக்குமொர் அவர்களது குழுவினருடன்
கசர்ந்து ொடிய ஒலிப் ெிவு குறுந்ெகட்ணடத் ெிருக்ககொயில் கண்கொைிப் ொளர் ெிரு. பசந்ெில் அவர்கள் ப ற்றுக்
பகொள்கிறொர்.

கட்டுணரகள் - முணனவர் கி. கொணளரொசன் அவர்களது ணடப்புகணள ஆன்மிகம், ஆன்மிக அறிவியல் மற்றும் ெிருக்குறள்
ஆய்வுக் கட்டுணரகள் என்று மூன்று ிொிவுகளொகப் ிொிக்கலொம். இவருணடய கட்டுணரகள் ெினபூமி, ெினமலர், மஞ்சொி, ெமிழ்
மொருெம், பசந்ெமிழ்ச் பசல்வி, ஓம்சக்ெி, பமய்கண்டொர், கண்ைியம் ஆகிய இெழ்களில் பவளிவந்துள்ளன.
சமீபத்தில் பவைியாை கட்டுனர - “கீழடியில் கினடத்தைவும், கினடக்காதைவும்” (திைமலர் 18.08.2020)
பக்கம் 236

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 237/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

ஆன்மிகக் கட்டுணரகள் - 1) “ஐயொவிடம் பசொல்லிவிட்கடன் அவர் ொர்த்துக்பகொள்வொர்” கொணரக்குடி-ககொட்ணடயூர்
அருகில் உள்ள கவலங்குடி கிரொமத்ெில் வீற்றிருந்து அருளும் பசொற்ககட்ட விநொயகொின் ெிருவருள்
2) “என் ிணழ ப ொறுப் ொய் எம்மொகன”

ற்றியது.

ெிருப்பூவைத்ெில் சிவப ருமொன் ொர்வெி கெவிக்கு வரம் அருளியது

3) “ ொவம் க ொக்கும் பூவைம்” ெிருப்பூவைத் ெிருத்ெலத்ெின் ப ருணமகள் குறித்து எழுெப் ப ற்றது.
4) “சித்ெர் வடிவில் சிவப ருமொன்” 36ஆவது ெிருவிணளயொடற் புரொைம் - சித்ெர் வடிவில் சிவப ருமொன் ெிருப்பூவைத்ெில்
எழுந்ெருளி இரசவொெம் பசய்ெருளியது.
5) “ஆற்றின் குறுக்கக 1008 லிங்கம்” ெிருப்பூவைத்ெில் ெிருக்ககொயில் எெிகர ஓடும் ணவணக ஆற்றில் லிங்கங்கள்
புணெயுண்டிருப் து ற்றிய கட்டுணர
6) “கல்லொ? கடவுளொ? ”

கல்லொல் ஆன வடிவங்கள் எப் டிக் கடவுள் க ொன்று பசயல் ட முடியும் என் ெற்கொன விளக்கம்

7) “சொமி என்ன சொப் ிடவொ பசய்கிறொர்? ” கடவுளுக்குப் ணடக்கப் டு ணவ அவணர எவ்வொறு பசன்றணடகின்றன
என் ெற்கொன விளக்கம்

ஆன்மிக அறிவியல் கட்டுணரகள் - 8) “சிவனும் ப ருமொளும் ACயும் DCயும்” (இணறவடிவங்களும் மின்சொரத்ெின்
வடிவங்களும் ஒன்றொய் உள்ளன என்று விளக்கும் கட்டுணர).
9) “ஆடல்வல்லொகன அறிவியல் இணறவன்

(ெனி ஊசல் விெிகளுக்கு ஏற் ஆடல்வல்லொனின் (நடரொசொின்) ஆட்டம்

உள்ளது” என்ற விளக்கக் கட்டுணர)
10) “விஞ்ஞொனத் பெொணலகொட்சிப்ப ட்டியும் பமய்ஞ்ஞொனக் ககொயில்களும்” - பெொணலக்கொட்சிப் ப ட்டியில் உள்ள கொட்சிக்
குழொயின் (Picture Tube) வடிவமும் பசயலும் நடரொசொின் வடிவத்துடனும் பசயலுடனும் ஒத்து இருப் ணெ விளக்கும்
கட்டுணர.
11) “மதுணரக்கு வந்ெ சுனொமி” -

ிரளயகொலத்ெில் சுனொமி ஏற் ட்டு நொன்கு முணற மதுணரக்கு வந்துள்ளது என் ணெத்

ெிருவிணளயொடற் புரொைம் பகொண்டு விளக்கும் கட்டுணர.

பக்கம் 237

கள்ைழகர் வரலாறும் சித்தினரத் திருவிழா பநரடி வர்ணிப்பும் (ஓனலச் சுவடியில் உள்ைபடி)

(பக்கம் - 238/248)

கள் ளழகர் வரலாறும் சித்திரரத் திருவிழா நேரடி வர்ணிப் பும்

திருக்குறள் ஆய் வுக் கட்டுலரகள்
12) “வள்ளுவரும் வொஸ்துவும்” ெிருக்குறளின் ொயிர
அெிகொர அணமப்பு முணறயொனது வொஸ்து இலக்கைப் டி
உள்ளது என் ணெ விளக்கும் கட்டுணர
13) “ெிணசபெய்வங்கணளத் பெொழும்
ெிருவள்ளுவர்”

ெிருக்குறளின் முெல் நொன்கு

அெிகொரங்களும் ெிணச பெய்வங்கணள வைங்கி
எழுெப்ப ற்றுள்ளன என் ணெ விளக்கும் கட்டுணர.
14) “ஆணன முகத்ெொகன(கனொ) ஆெி கவன்” - முெற்
குறளில் குறிப் ிடப்ப ற்றுள்ள "ஆெி கவன்" என் து
விநொயகப் ப ருமொணனகய குறிக்கும் என் து ற்றியது.
15) “குறளிலும் கசொெிடம்” இரொகு ககது இவற்றின் .
கசொெிட அணமப் ில் ஐந்ெொவது குறள்
எழுெப் ட்டுள்ளது என் ணெ விளக்கும் கட்டுணர
16) “ெிருக்குறளில் கவண்டுெல் கவண்டொணம
இல்லொெவர் யொர்?“ என் து ற்றிய விளக்கம்
17) “குறள் கூறும் இணறவன்”

த்ெொவது குறளில்

கூறப்ப ற்றுள்ள இணறவன் அனந்ெ சயனப்
ப ருமொளொகும்.
18) “அமரருளும் ஆொிருளும்” குறள் 121 ற்றிய
புெிய சிந்ெணன விளக்கம்.
19) “பெய்வந் பெொழொள்? ” குறள் 55 ற்றிய புெிய
சிந்ெணன விளக்கம்.
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(பக்கம் - 239/248)

புவியியல் கட்டுனரகள்

1. கங் கன் என்ற 2000 கி.மீ. விட்டம் பகொண்ட பநருெ் பு விண்மகொள் பூமியில் மமொதிெ் பூமிவயத் துவளத்துெ்
பூமியின் உள் மள பேன்றதொல் இமயமவல (Rim) உருவொகி உள் ளது !
2. கங் கன் என்ற விண்மகொள் பூமியில் மமொதிெ் பூமிவயத் துவளத்து உள் மள பேன்றமெொது ஏற் ெட்ட
அதிர்வினொல் பூமியின் சுமொர் 75% சிதறிட, மீதமுள் ள 25% மமற் ெரெ் பு கண்டங் களொகெ் பிளவுெட்டு உள் ளது.
3. கங் கன் என்ற விண்மகொள் பூமியில் மமொதிெ் பூமிவயத் துவளத்து உள் மள பேன்றமெொது ஏற் ெட்ட
தொக்கத்தினொல் பூமியின் மறுெக்கம் தவரெ் ெகுதிவயக் பகொண்ட கண்டங் கள் ஏதும் இல் லொமல் மெொனது.
எரிமவலத் பதொடர்கள் (Ring of Fire) உருவொகியுள் ளது.
4. கங் கன் பூமியில் மமொதி இமயமவல உருவொகும் மெொது பதறித்து விழுந்த ெொவறக் குழம் புகள் இறுகித்
திருெ் ெரங் குன்றம் , திருமயம் , திருே்சி, திண்டுக்கல் முதலொன கிரொவனட் குன்றுகளொக உள் ளன.
5. கங் கன் பூமிக்குள் துவளத்துே் பேன்ற பின்னர் பிதுங் கி பவளிமய வந்த ெொவறக் குழம் புகள் இறுகி
ஆல் ெ்ஸ்மவல, மமற் குத் பதொடர்ே்சி மவல முதலொன நீ ண்டமவலத் பதொடர்கள் உருவொகியுள் ளன. இதனொல்
கண்டங் கள் உருவொகிக் கண்டெ் பெயர்ே்சி ஏற் ெட்டுள் ளது.
6. பூமியின் நடுெ் ெகுதியில் கங் கன் இன்றும் தீெ் பிளம் ெொக உள் ளது.
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(பக்கம் - 240/248)

2000 கி.மீ. விட்டம் பகொண்ட கங் கன் பூமியில் மமொதிெ் பூமியின் வமயக்கருவொக உள் ளது. கங் கனின்
நிவறக்கு (Mass)ே் ேமமொன நிவறயுள் ள பூமியின் மறுெகுதி பிய் த்து எறியெ் ெட்டுே் ேந்திரனொக
உருவொகியுள் ளது.
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(பக்கம் - 241/248)
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(பக்கம் - 242/248)
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(பக்கம் - 243/248)

1) கங்னக என்ற விண்பைி நீர்க்பகாள் பூமியில் இறங்கியுள்ைது. அது இறங்கும் பபாது காற்றுமண்டலத்தில் பமாதி
எாிந்துள்ைது. இவ்வாறு கங்னகயில் இருந்த மூலக்கூறுகள் எாிந்து விழுந்த இடங்கள் பூமியில் மிகப்பபாிய
பானலவைங்கைாக மாறியுள்ைை.
2) கங்னக என்ற விண்பைி நீர்க்பகாள் பூமியில் இமயமனலப் பள்ைத்தாக்கில் (Rim) இறங்கிப் பூமினயத் துனைத்துச் பசன்ற
இடபம தக்கைபமகன் பானலவைமாக (Taklamakan desert ) மாறியுள்ைது !
3) கங்னக என்ற விண்பைி நீர்க்பகாள் பூமியில் இமயமனலப் பகுதியில் இறங்கிப் பூமினயத் துனைத்துச் பசன்று தண்ணீர்
பவைிபயறிய இடபம பமாிைா ஆழ்கடல் (Mariana Trench) பகுதியாக உள்ைது.
4) கங்னகயில் இருந்த தண்ணீரும் பசறும் சகதியும் பாய்ந்பதாடிப் படிந்த காரணத்திைால் இந்பதாபைசியா நிலத்திட்டு
உருவாகியுள்ைது.

5) கங்னகயில் இருந்த பசறும் சகதியும் பசர்ந்து படிந்து beding rocks உலகபகங்கும் உருவாகியுள்ைை.
6) கங்னகைில் இருந்த பசறும் சகதியும் படிந்து உருவாை நிலத்திட்டுகைில் உள்ை default திட்டுக்கள் புரண்டு விழுவதால்
நிலநடுக்கமும் சுைாமியும் உண்டாகின்றை.
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1) மதுனரக்கு வந்த சுைாமி !
2) கடல்பகாைால் உண்டாைது நாகமனல !
3) கீழடி அழிந்தது சுைாமியிைாலா?
4) விருப்பாச்சிப் பானறகள் கடல்பகாைால் உருவாைனவயா?
5) அழகர்மனலயில் உள்ைது கல்மரமா?
6) சிவகனை மனலத்பதாடர் கடல்பகாைால் உருவாைதா?
7) எழுகடல்பதரு வனர கடபலழும் பபாங்கி வந்துள்ைைவா?
8) பகானடக்காைல் மனலபமல் உள்ை பபாக்குப் பானறகள் சுைாமியிைால் உருவாைனவயா?
9) பமாாிசியசு தீவு பண்னடய கடல்பகாண்ட மதுனரயா?
10) டிபகாகார்சிகா தீவு பண்னடய தமிழாின் கபாடபுரமா?
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(பக்கம் - 244/248)
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முணனவர் கி.கொணளரொசன் அவர்களது ெிவுகணளக் கீழ்க்கண்ட இணைய வணலத்ெளங்களில் கொைலொம்.
இனணயப் பதிப்புகள்
1) https://tamil.pratilipi.com/story/திருப்பூவணப்-புராணம்-lphz8cjwodvi
2) http://freetamilebooks.com/ebooks/kaalaiyar-koil-puranam-short-version/
https://thirukkural-kalairajan.blogspot.com/
https://theory-of-tsunamis-kalairajan.blogspot.com/
https://letters-kalairajan.blogspot.com/
https://books-kalairajan.blogspot.com/
https://publications-kalairajan.blogspot.com/
https://kalairajan26.blogspot.com/
https://kasi-pathayathrai-kalairajan.blogspot.com/
https://kaalaiyarkovil-kalairajan.blogspot.com/
https://thiruppuvanam-kalairajan.blogspot.com/
https://thiruvadanai-puranam-kalairajan.blogspot.com/
https://pulikkarai-iyanar-kalairajan.blogspot.com/
https://temples-kalairajan.blogspot.com/
https://soundcloud.com/kalairajan-krishnan/
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(பக்கம் - 245/248)
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(பக்கம் - 246/248)

அழகர்மரல, அழகர்நகாயில் , சித்திரரத் திருவிழா
சதாடர்பான ேிரனவுக் குறிப் புகரள எழுதி ரவத்துக் சகாள் வதற் கான பக்கம்
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(பக்கம் - 247/248)

அழகர்மரல, அழகர்நகாயில் , சித்திரரத் திருவிழா
சதாடர்பான ேிரனவுக் குறிப் புகரள எழுதி ரவத்துக் சகாள் வதற் கான பக்கம்
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(பக்கம் - 248/248)

கே்ட ் எை் ைோ ் விட்டு அகைக், கருப்பணதோசன் கவிக ோழிந்து மபோற் றி கசய் ய,

கற் மறார் படித்மதாருை் சுவாமி கணதணயக் கருத்து உகந் து மகட்மபாருை் ,
வற் றாத பசல் வமுடன் ைதிகதிர் உள் ள ைட்டுை் வாழ் ந் து இருக்க வாழியமத.
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