ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)

உ
சிவமயம
புலிக்களர ஐயனகார் துளண

பகாண் நகாட்்லுள்ளை
திருக்ககானப்கபர், கசகாதிவனம, தக்கனககாளிபுரம என்ற

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம
(களதச சுருக்கம)

இந்நூல
தஞ்சகாவர், சதகாவதகானம பிர்மமஸ சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் இயற்ற,

கதவகககாட்ளட ஜமீன்தகார்
ஸமகான் – அளை.அரு. இரகாமசகாமிச சசட்்யகாரவர்கள்
விருப்பத்தின்ப், சசன்ளன சவ.நகா.ஜஜுபிலி அசசுக்கூடத்தில
1899 ஆம ஆணட பதிப்பிக்கப்பட்டககாளளையகார்கககாயில புரகாணப் பகாடலகளின் களதச
சுருக்கம ஆகும.

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 2

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)

சிவகங்ளக சமஸ்தகானம கதவஸ்தகானம பரமபளர அறங்ககாவலர் மகாட்சிளம
சபகாருந்திய ரகாணி சகாகிபகா சககௌரிவலலப
து.ச.ககா. மதுரகாந்தகி நகாசசியகார் அவர்கள்

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 3

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)

நூல குறப்பு
நூலின் சபயர்

:

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம
(களதச சுருக்கம)

மல நூல ஆசிரியர்

:

தஞ்சகாவர், சதகாவதகானம பிர்மமஸ சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள்

ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணம (களதச
சுருக்கம) ஆசிரியர்

:

1) முளனவர் நகா. வள்ளி அவர்கள்,
(கமனகாள் முதலவர், இரகாமசகாமி தமிழ்க்கலலூரி), 7,
சலட்சுமணன் சசட்்யகார் வதி, ககாளரக்கு் 630 001,
(94437 48241)
2) திருப்பூவணம ககாசிஸ. முளனவர் நகா.ரகா.கி.
ககாளளைரகாசன் அவர்கள்,
28 அ, குருநகாதர்கககாயில சதரு,
கககாட்ளடயூர் 630 106, (9443501912)
kalairajan26@gmail.com

சவளியிட

:

FreeTamilEbooks.com

நூலகாக்கத்திற்கு
உதவியவர்கள்

:

1) கதவகககாட்ளட ஜமீன்தகார் ஸமகான்
அளை.அரு.கசகாம. நகாரகாயணன் சசட்்யகார் அவர்கள்,
கதவகககாட்ளட
2) கபரகாசிரியர். ரகாம. திணணப்பன் சசட்்யகார்
அவர்கள், 5, P.L.S சகாளல, கதவகககாட்ளட

மலநூல தட்டசசு
சசய்து உதவியவர்

:

திருமதி. ச. சசகார்ணம அவர்கள்,
அழகப்பகா பலளலக்கழகம,ககாளரக்கு்

பதிப்பகம

:

கசகா.நகாகசலட்சுமி, 28 அ, குருநகாதர்கககாயில சதரு,
கககாட்ளடயூர் 630106
சிவகங்ளக மகாவட்டம.

உரிளம

:

Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License.
கிரியயேட்டிவ்காமன்ஸ. எல்லாரும்படிக்கலாம்,
பகிரலாம்.

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 4

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
உ

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம
(களதசசுருக்கம)

பபாருளடக்கம்
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உட்பட்டது.
சதகான்ளமக்ககாலம
சதகாட்கட
ககாளளையகார்கககாயில
பகாண்யர்களின்
துளணத்
தளலநகரமகாகவும,
கடலவணிகத்
தளலநகரமகாகவும
திகழ்ந்துள்ளைது. கவங்ளகமகார்பன், வரகசனன், வரகுணபகாண்யன், கககாசசளடயகான்
முதலகான பணளடய பகாண்ய மன்னர்களைது கநர் ஆட்சியின் கீழ் திருக்கககாயிலில
பலகவற திருப்பணிகள் நளடசபற்றள்ளைன. கதவகசனன் என்ற சிங்களை மன்னனின்
பகாவங்கள் நீங்கப் சபற்ற திருத்தலம. கமதகு தமிழக முதலவர் புரட்சித்தளலவி அமமகா
அவர்களைது நலலகாசியுடன் ககாளளையகார்கககாயிலுக்குச சிறப்பகான முளறயில குமபகாபிகடகம
09.09.2015 அன்ற நளடசபற்றது. இப்கபகாது, ககாளளையகார்கககாயிலின் சதகான்ளமச
சிறப்புகள் அளனத்ளதயும அளனவரும அறந்துசககாள்கம வளகயில முளனவர்.நகா.வள்ளி
மற்றம கி.ககாளளைரகாசன் அவர்கள் ககாளளையகார்கககாயில புரகாணத்திற்கு உளர எழுதிக்
களதசசுருக்கமகாகப் புத்தகமகாக சவளியிடவளத அறந்து சபரிதும மகிழ்சசி அளடந்து
பகாரகாட்டகிகறன்.
(பகா. இளைங்கககா)
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கதவகககாட்ளட திருப்பணிச சசமமல ஜமீன்தகார்
ஸமகான் அளை.அரு.கசகாம. நகாரகாயணன் சசட்்யகார்,

பதரபுளர
நகாள் ....11.2015
இரகாமநகாதபுரம மன்னர் பகாஸ்கரகசதுபதி அவர்களின்
சநருங்கிய
நணபரகாகத்
கதவகககாட்ளட
ஸமகான்
அளை.அரு.இரகாமசகாமிச சசட்்யகார் அவர்கள் இருந்தகார்
.
1870 ஆம ஆணடளைவில ளமனரகாக இருந்த பகாஸ்கரகசதுபதி
அவர்ககக்கு அளை.அரு.இரகாமசகாமிச சசட்்யகார் அவர்கள்
எவவித எழுத்துபூர்வமகான ஆதகாரமும இலலகாமல ரபகாய் 3½
இலட்சம வளர
பணம
சககாடத்துள்ளைகார்.
பின்னர்
பகாஸ்கரகசதுபதி அவர்கள் மன்னரகாகப் சபகாறப்பு ஏற்றக்
சககாணடவுடன் கதவகககாட்ளடளயயும அளதச சுற்றயுள்ளை
கிரகாமங்களளையும சசட்்யகாருக்குக் சககாடத்து , “ஜமீன்தகார்“
ஆக்கிச சன்னது வழங்கியுள்ளைகார் . ஜமீன்தகார் குடமபத்தினர்
உப்பூர்,
இரகாகமசசுரம,
ஆவுளடயகார்கககாயில,
ளவகல,
சககாடமு் முதலகான பல திருத்தலங்களில திருப்பணிகள் சசய்துள்ளைனர் .
மன்னர்
முத்துவடகநகாதத் கதவர் மற்றம மருதுசகககாதரர் இவர்ககடன் ஆங்கிகலயர் கபகாரிட்ட
ககாரணத்தினகால மக்கள் நடமகாட்டம இலலகாமல இருந்த ககாளளையகார்கககாயில ஊளர மீணடம
உருவகாக்கியவர்கள் ஜமீன்தகார் குடமபத்தினர்.
ஸமகான்.அளை.அரு.இரகாமசகாமிச சசட்்யகார் அவர்கள் சபரும சபகாருட்சசலவில,
1900 ஆம ஆணட திருப்பணிகள் பல சசய்து நகரத்தகார் சபருமக்ககடன் இளணந்து
ககாளளையகார்கககாயில குமபகாபிகடகத்ளதச சிறப்பகான முளறயில நடத்தியுள்ளைகார்.
அதன்
சதகாடர்சசியகாக ஸமகான்.அளை.அரு.இரகாம. அவர்களைது விருப்பத்தின்ப் தஞ்சகாவர்
சதகாவதகானம பிர்மமஸ.சுப்பிரமணிய ஐயரவர்களைகால ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம
பகாடப்சபற்ற சவளியிடப் சபற்றள்ளைது.
அகதகபகான்ற, 2015 ஆம ஆணட
நளடசபற்றள்ளை குமபகாபிகடகத்தின் சதகாடர்சசியகாகச சுமகார் 115 ஆணடககக்குப் பின்னர்
ககாளளையகார்கககாயில தலபுரகாணத்திற்கு உளர எழுதி, “ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச
சுருக்கம)“ என்ற சபயரில நூலகாக்கம சசய்து, சவளியிடவது சிறப்புளடயதகாக உள்ளைது.
(ஜமீன்தகார் அளை.அரு.கசகாம.நகா.)
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நகாள் 03.11.2015

வாழ்ரதுளர
அழகப்ப சசட்்யகார் அவர்களைது மிகப் சபரிய கலவிக் சககாளடயகால கதகான்றய
கலவிநறவனங்களளை உள்ளைடக்கி, தமிழக முன்னகாள் முதலவர் டகாக்டர்.எம.ஜ.இரகாமசசந்திரன்
அவர்களைகால 1985-ஆம ஆணட கம மகாதம அழகப்பகா பலகளலக்கழகம உருவகாக்கப் சபற்றது. பின்னர்
தமிழக முதலவர் சசலவி.சஜ.சஜயலலிதகா அவர்களைது நலலகாட்சியில இரகாமநகாதபுரம சிவகங்ளக
மகாவட்டக் கலலூரிகள் பலகளலக்கழகத்துடன் இளணக்கப் சபற்றன. இதனகால, பலகளலக்கழகம
நலலசதகாரு விருட்சமகாகச சசழித்து வளைர்ந்து, இந்தியகாவில தளலசிறந்த பலகளலக்கழகங்களில
ஒன்றகாகத் திகழ்கிறது.
பலகளலக்கழகம துவங்கப்சபற்ற 1985-ஆம ஆணகட பலகளலக்கழகப் பணியில கசர்ந்து,
தமிழில முளனவர் பட்டம சபற்ற, துளணப்பதிவகாளைரகாகப் பணியகாற்ற ஓய்வு சபற்றள்ளைகார்
முளனவர்.கி. ககாளளைரகாசன் அவர்கள்.
இவர், இவருளடய குலசதய்வமகான தமரகாக்கிநகாட
கணடகாங்கிபட்்
கிரகாமம
அருள்மிகு
புலிக்களர
ஐயனகாரிடமும,
தகான்
பிறந்த
ககாளளையகார்கககாயிலிடத்திலும, தகான் வளைர்ந்த திருப்பூவணத்திடமும, தகான் ப்த்த மதுளர மீதும பகாச
கநசம மிகுந்தவர். இதனகால திருப்பூவணம கககாயிளல ஆய்வு சசய்து “திருப்பூவணக்ககாசி“,
“திருப்பூவணப் புரகாணம“, “பகாவமகபகாக்கும பூவணம“ என்ற மன்ற நூலகளளைப் பதிப்பித்து
சவளியிட்டள்ளைகார்.
இவரது நூலகளளைக் கணட ஆங்கிலப் கபரகாசிரியர் சசலலப்பன் அவர்கள், ”நீ வளைர்ந்த
ஊருக்கு உரிய புரகாணத்ளதப் புத்தகமகாகப் கபகாட்டவிட்டகாய், நீ பிறந்த ஊரகான ககாளளைகயகார்கககாயில
புரகாணத்ளத சவளியிட கவணடகாமகா?“ என்ற ககட்க, அவரது சசகாலளலகய சசகார்ணககாளீசுவரருளடய
ஆளணயகாக எடத்துக் சககாணட, சபரிதும முயன்ற, இவரது சநறயகாளைர் முளனவர்.நகா.வள்ளி
அவர்ககடன் ககாளளையகார்கககாயில புரகாணத்திற்கு உளர எழுதி நூலகாக்கம சசய்து சவளியிடவது
பகாரகாட்டதற்கு உரியது. கி.ககாளளைரகாசன் அவர்கள் இதுகபகான்கற திருவகாப்புளடயகார் புரகாணத்ளதயும
மற்றம சூளரமகாநகர்ப் புரகாணத்ளதயும நூலகாக்கம சசய்து சவளியிட கவணடசமன்ற வகாழ்த்துகிகறன்.

சசகா. சுப்ளபயகா
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ககாளளையகார்கககாயில திருக்கககாயில
பரமபளர ஸ்தகானிகம ககாளீசுவர குருக்கள்

அருிகளர
நகாள் ....11.2015
ககாளளையகார்கககாயில, மதுளரளயப் கபகான்கற மிகவும பழளமயகான பகாண்ய
நகாட்டத் திருத்தலம. 48 சதுர் யுகங்ககக்கு முன்கப சுயமபுவகாகத் கதகான்றயவர் ககாளீசர்.
“பரத கணடத்தில 1008 ககாளிபுரங்கள் இருந்தகாலும, அவற்றல மிகவும புகழுளடயன
இரணட. ஒன்ற வடநகாட்்ல உள்ளை உத்தரககாளிபுரம, மற்றது சதன்னகாட்்ல உள்ளை தக்கன
ககாளிபுரம என்ற ககாளளையகார்கககாயில ஆகும“ என்ற சிவசபருமகானகால திருக்ளகலகாயத்தில
அருளிச சசய்யப்சபற்ற சிறப்புளடயது. திளச சதய்வங்களைகால எட்டத் திளசகளிலும
சிவலிங்கங்கள் அளமயப் சபற்ற திருத்தலம.
பதிசனட்ட மககாபுரகாணங்ககள் ஒன்றகான உன்னதம நளறந்த பிரமளகவர்த்த
புரகாணத்தில, ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம இடம சபற்றள்ளைது. இதில ககாளீசரின்
திருகமனியில வலலிக்சககா் படர்ந்துள்ளைது கபகான்ற கதகாற்றத்தில, ககாளிகதவியின்
கிங்கிணியும சதங்ளகயும வ்வுடன் சதரிகின்றன என்ற சசய்தி இடம சபற்றள்ளைது.
இவவகாற சிவலிங்கத்தில ககாளிகதவி ஐக்கியமகாகி உள்ளைளத உலகின் கவற எந்தச
சிவலிங்கத்திலும ககாண இயலகாது. சுயமபுலிங்கம, ககாரணலிங்கம, ககாரியலிங்கம என மன்ற
சிவலிங்கங்ககம மன்ற அமமன்ககம ஒன்றகாக ஒரு ஆலயத்தினுள் உள்ளைகத
ககாளளையகார்கககாயிலின் சிறப்ளப எடத்துக்கூறப் கபகாதுமகானது.
"ககாளளைகதட, கசகாமர் அழிக்க, சசகாக்கர் சுகிக்க"
என்சறகாரு சசகாலவளட உணட. ககாளளையகார்கககாயிளலத் “தளலயினகால வணங்குவகார்,
நகாகம நகாள் உயர்வகதகார் நன்ளமளயப் சபறவகர“ என்பது திருஞகானசமபந்தன்
திருவகாக்கு. இது இன்றளைவும நளடசபற்ற வருகிறது.
33 படலங்களில உள்ளை 1207 பகாடலகளளையும ப்த்துச சீர்பிரித்து உளரசசய்து,
அளத அளனத்து மக்ககம எளிதில புரிந்துசககாள்கம வளகயில களதசசுருக்கமகாக
எழுதியுள்ளை முளனவர் நகா.வள்ளி மற்றம கி.ககாளளைரகாசன் அவர்களைது திறத்ளதப்
பகாரகாட்டகிகறன். புரகாணக் களதககடன் கதவரகாப்பதிகங்கள் திருப்புகழ் புறநகானூற்றப்
பகாடலகளளையும இந்நூலுடன் இளணத்துள்ளைது சிறப்புளடயது.
(ககாளீசுவர குருக்கள்)
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திருப்பூவணம ஸ சபகான்னளனயகாள்
அன்னதகான அறக்கட்டளளைத் தளலவர்,
கதவகககாட்ளட கபரகாசிரியர் ரகாம. திணணப்பன் சசட்்யகார்

மதரபுளர
நகாள்.....11.2015
மகானகாமதுளர கவதியகாகரந்தல விலக்கு ஸ ப்ரித்தியங்கிரகாகதவி
கககாயில
சுவகாமிஜ
அவர்கள்,
“திருப்பூவணத்தில
36 ஆவது
திருவிளளையகாடலில நளடசபற்ற அன்னதகானத்ளதத் சதகாடர்ந்து சசய்ய
கவணடம“ என்ற உயர்ந்த சிந்தளனயில திருப்பூவணம ஸ சபகான்னளனயகாள்
அன்னதகான அறக்கட்டளளைளய நறவினகார்கள்.
அ்கயளன அந்த
அறக்கட்டளளையின் தளலவனகாக நயமனம சசய்தகார்கள்.
ஒவசவகாரு
வருடமும திருப்பூவணத்தில திருக்கலயகாணம நளடசபறம பங்குனி
உருத்திரப் சபருவிழகாவிற்கு மதுளரயிலிருந்து அருள்மிகு கசகாமசுந்தகரசுவரர்
புறப்பட்ட திருப்பூவணம வந்து அன்னதகானத்தில கலந்து சககாணட திருமபுவர்.
இத் திருவிழகாளவ மீணடம நடத்திட கவண் சுவகாமிஜ அவர்கள் சபரிதும
முயன்ற வருகிறகார்.
திருப்பூவணத் திருத்தலத்ளதயும புரகாணத்ளதயும ஆய்வு சசய்து, அத்திருத்தலச சிறப்புகளளை
நூலகாக்கம சசய்து சவளிக்சககாணர்ந்தவர் கி.ககாளளைரகாசன் ஆவகார். இவரும இவரது ஆய்வு சநறயகாளைர்
முளனவர் நகா.வள்ளி அவர்ககம ககாளளையகார்கககாயில புரகாணத்திற்கு உளர எழுதி, “ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணம (களதச சுருக்கம)“ என்ற சபயரில நூலகாக்கம சசய்து சவளியிடவது, ககாளளையகார்கககாயிலின்
சிறப்புகளளை
உலகுக்கு
உணர்த்துவதகாக
அளமந்துள்ளைது.
ககாளிகதவியின்
வழிபகாடம,
வகாள்கமலநடந்தகாள் வழிபகாடம, தீர்த்தங்களின் சிறப்புககம, வந்து வழிபட்டப் பயனளடந்கதகார் சபற்ற
பலன்ககம சிறப்பகான முளறயில இந்நூலில கூறப்பட்டள்ளைன. சிவசபருமகான் அகத்திய முனிவருக்கு
உபகதசம வழங்கிய திருத்தலம ககாளளையகார்கககாயில ஆகும. இதனகால குருஉபகதசத் தலமகாகவும
ககாளளையகார்கககாயில விளைங்குகின்றது.
தி.இரகாம.சு. & தி.இரகாம.தி. குடமபத்தினர் சபருமசபகாருள் சசலவில சசகார்ணவலலி
அமமன் கககாயிலுக்கு, 1900 ஆம ஆணட குமபகாபிகடகத்தின்கபகாது திருப்பணிகள் சசய்துள்ளைனர் .
தி.இரகாம.தி. குடமபத்தினர் சசகார்ணவலலி அமமனுக்கு ளவரத்கதகாட , சசகார்ணஅங்கி, பள்ளியளறக்குப்
சபகான்னூஞ்சல வழங்கியுள்ளைனர் . கமலும, அமமன் கதளரயும சீர் சசய்து சககாடத்துள்ளைனர்
.
அன்றசதகாட்ட இன்றளைவும அருள்மிகு ககாளீசுவரர் திருவருளைகால திருப்பணிகளில பங்குசபற்ற
வருகின்றனர்.
சமய்யன்பர்கள் அளனவரும புரகாணக் களதகளில கூறப்பட்டள்ளை நகழ்சசிகளளை மனத்திற்
சககாணட அவவகாகற தகாங்ககம வழிபட்டச சிவனருள் மற்றம ககாளிகதவியின் திருவருள் சபற்ற
உய்வளடய இந்நூல சபரிதும துளணநற்கும.
(ரகாம. திணணப்பன் சசட்்யகார்)
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ககாளரக்கு் இரகாமசகாமி தமிழ்க்கலலூரியின் கமனகாள் முதலவர் முளனவர்.
நகா. வள்ளி

நூலகாசிரியர் உளர
நகாள் ....11.2015

1899 ஆம ஆணட சவளியிடப்சபற்ற ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம புத்தகத்தின்
ஒளிப்படநகல
ஒன்ளற
சசன்ளனளயச
கசர்ந்த
திரு.மகனகாகரன்
அவர்ககம, அவரது நணபர் திரு.உத்திரகாடம அவர்ககம, 07.01.2014
அன்ற சசன்ளனயில உள்ளை ஸ பகாமபன் சுவகாமிகள் சந்நதியில ளவத்து
ககாளளைரகாசனிடம சககாடத்துள்ளைனர்.
நூளலப் சபற்றக் சககாணட
ககாளளைரகாசன் அவர்கள் ககாளளையகார்கககாயில புரகாணப் பகாடலகளளைச சீர்
பிரித்து உளர எழுதி சவளியிட கவணடம என விருப்பம சககாணடகார்.
இவரது முளனவர் பட்ட ஆய்விற்கு சநறயகாளைரகாக இருந்தப்யகால, எனது
மகாணவர் என்ற முளறயில, அவர் என்னிடம ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணத்திற்கு உளர எழுதிடமப் கவண்க் சககாணடகார்.
நகான் சில
படலங்ககக்கும, ககாளளைரகாசன் சில படலங்ககக்கும என உளர எழுதி
மு்த்கதகாம.
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம 110 ஆணடககக்கு முன்
இயற்றப்பட்ட
ககாரணத்தினகால
அதில
உள்ளை
சசகாற்ககக்ககான
சபகாருள்களளைத் சதளிவகாகப் புரிந்து சககாணட களதகளின் சீர்ளம மகாறகாமல களதச சுருக்கம எழுதுவது
ஒரு சபரிய சவகாலகாககவ விளைங்கியது.
என்னிடமிருக்கும களலசசசகால அகரகாதிகள் மிகவும
பயனுளடயனவகாக அளமந்தன. மிகவும சபகாறளமயகாகக் ககாளளையகார்கககாயில களதச சுருக்கம எழுதி
மு்க்கப் சபற்றது. கி.ககாளளைரகாசன் அவர்ககளை இவற்ளறத் தட்டசசு சசய்து நூலகாக்கம சசய்துள்ளைகார்.
இந்நூல சவளிவரப் சபரிதும துளணநன்ற இரகாமசகாமி தமிழ்க் கலலூரி கமனகாள் முதலவர்
சத.முருகசகாமி அவர்ககக்கும, மலநூல சீர்பிரித்தலில பிளழத்திருத்தம சசய்து சககாடத்து உதவிய
கதவகககாட்ளட இலக்கியகமகம அவர்ககக்கும, ககாளரக்கு் அழகப்பகா அரசு களலக்கலலூரி தமிழ்
உதவிப் கபரகாசிரியர் சி.பரகமசுவரி அவர்ககக்கும, கதவகககாட்ளட கபரகாசிரியர் கதவநகாகவ
அவர்ககக்கும, அழகப்பகா பலகளலக்கழகத் துளணகவந்தரின் கநர்முக உதவியகாளைர் க.பழனியப்பன்
அவர்ககக்கும, கதவகககாட்ளட அருள்நதி க.திலளலநகாதன் அவர்ககக்கும, திருசசிரகாப்பள்ளி
திரு.மு.சஜயக்குமகார் அவர்ககக்கும நன்ற.
இந்நூலகாக்கத்திற்ககாகக் ககாளளைரகாசனது உளழப்பிற்கு ஒத்துளழப்பு நலகிய அவரது மளனவி
திருமதி.நகாகசலட்சுமி, மகள் நத்தியகா, திருப்பூவணம முத்துப்பகாண் களலயரசி தமபதியர் மற்றம
அளனவருக்கும நன்ற.
(நகா. வள்ளி)
ககாளளையகார்கககாயிலில உள்ளை சதய்வங்கள் :
சிங்ககாரகணபதி, ககாளீசர், மகாககாகளைசசுரன் (ககாளிகதவியகால பூசிக்கப்பட்டவர்)
சசகார்ணவலலி அமளம, கசகாகமசர் , கசகாமநகாதர் (கசகாமன், சந்திரனகால பூசிக்கப்பட்டவர்), சவுந்தரநகாயகி
அமளம, சுந்தகரசர் - மீனகாட்சி அமளம,
பூகதவி ஸகதவி சகமத சுகந்தவனப் சபருமகாள்,
சபகாநகாயகர், சிவககாமி அமளம., தட்சணகா மர்த்தி, வயிரவர், வகாள் கமல நடந்த அமளம (கசகாழனின்
வகாள்கககாட்ளட கமல நடந்த ககாளிகதவி), சசலவ விநகாயகர், சுப்பிரமணியர், திருநந்திகதவர், சணகடசர்,
களலமகள்
புரகாணத்தில குறப்பிடப் சபற்றள்ளை சதய்வங்கள் :
அகத்திய லிங்கம – அகத்தியமுனிவரகால சவற்றயூரில நறவப் சபற்றள்ளைது.
அகிலகாணடநகாயகி – திருவகாளனக்ககா அமமன்,
அமந்தகன் – சித்திரகுப்தன் கபகான்ற எமகலகாகத்தில உள்ளை பணியகாள்.
அரியநகாயகி – ககாளளையகார்கககாயிலுக்கு கமற்கக தகாளைவனம என்ற இடத்தில ககாளிகதவி தவம சசய்தகாள்.
இங்குள்ளை ககாளிகதவிக்கு அரியநகாயகி என்ற சபயர்.
அன்னபூரணி – ககாளிகதவி, ஏழுகன்னிமகார்ககடன் கதவ கணங்ககக்கும பூத கணங்ககக்கும அன்னம
இட்டதகால அன்னபூரணி , சவற்றயூர்.
இந்திரன் – கதவர்களின் தளலவன். ககாளளையகார்கககாயில திருப்பணிகள் சசய்தவன்.
ஏககாமபகரசசுரன் – ககாஞ்சிபுரம சிவலிங்கம
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கணணுளடயகாள் – அசுரர்கள் மளறந்திருந்தகாலும அவர்ககளடய மகாயகா உருவத்ளதக் ககாணும
கணகளளைப் சபற்றதகால கணணுளடயகாள் என்ற சபயர், நகாட்டரசன்கககாட்ளட
ககாலர்கள் – எம தூதுவர்கள்
சப்த மகாதர் – சகாமுண், மகாககசசுரி, ளவணவி, மகாககந்திரி, பிரகாமி, சககௌமகாரி, வரகாகி
சகாரங்க நகாயகி,
சிவககாமி தன்சனகாடம கனகசகபசன்
சூலினி – சூலத்ளத ஆயுதமகாகக் சககாணட ககாளிகதவி
கசதுமகாதவன் – இரகாமநகாதபுரம அருகக உள்ளை கசதுக்களரயில உள்ளை சபருமகாள். ரகாமலிங்கம
பருவதவர்த்தனி
தியகாககசர் – திருவகாரர் சிவலிங்கம
பிரமமகா – முதன்முதலில திருப்பணிகள் சசய்தவர், ககாளளையகார்கககாயில நகளர உணடகாக்கியவர்
சபரியநகாயகி – சபரிய வ்வம எடத்துத் சபருந்தவம சசய்த ககாரணத்தினகால சபரியநகாயகி என்ற சபயர்
சபற்றகாள் ககாளிகதவி, உருவகாட்்
மககசசுரி மககந்திரி
மங்ககளைசசுரன் – உத்தரகககாசமங்ளக சிவலிங்கம
வசிட்டமுனிவரும அருந்ததியும தனித்தனியகாக சவற்றயூரில வரம அருகம சிவலிங்கம
நறவியுள்ளைனர்.
வகாள் கமல நடந்தகாள் – கசகாழனின் வகாள்கககாட்ளட கமல நடந்து அளதத் தகர்த்த அமமன்,
ககாளளையகார்கககாயில
விணடவசசுரன் – திருமகால கணடகதவியில நறவிய சிவலிங்கம.
சவங்குமகாககாளி - ககாளிகதவி விணணுக்கும மணணுக்கும இளடகய சபரியவ்வம எடத்து நன்ற
ககாரணத்தினகால
பூதங்கள் : இடகாகினி, சகாகினி, தகாகினி
சமயக் குரவர்கள் :
திருஞகானசமபந்தமர்த்தி நகாயனகார், திருநகாவுக்கரசு சுவகாமிகள், மகாணிக்கவகாசக சுவகாமிகள், அறபத்து
மவர், சுந்தரமர்த்தி நகாயனகார், தமிழகாசிரியர், அருணகிரிநகாதர்
ஊர்கள், கதசங்கள் :
இந்திரபுரம – திருவகாடகாளன திருப்புனவகாயில அருகக உள்ளை ஓர் ஊர்.
உத்தர ககாளிபுரம – வட நகாட்்ல உள்ளை ககாளீசர், சணடகாசுரளனக் சககாலல ககாளிகதவி தவமிருந்து
சிவசபருமகானிடம சூலகாயுதம சபற்ற திருத்தலம.
உருவகாட்் - சபரியநகாயகி - ககாளளையகார்கககாயிலுக்குக் கிழக்கக ககாளிகதவி சபருந் தவம சசய்த இடம.
அங்கக அசுரர்கள் ளவத்த தீயில ககாளியின் உருவம வகா்யது.
கணடகதவி – கதவர்கள் ககாளிளயக் கணட வணங்கிக் ககாக்க கவண்ய தலம.
கரவரம . புட்கரன் வசித்த ஊர், கககாதகாவரி ஆற்றன் களரயில உள்ளைது.
கலிங்ககதசம – ககாளளையகார்கககாயிலில முத்திசபற்ற கதகாடசிககாமணி என்ற கபய் வகாழ்ந்த இடம
சககா்க்குளைம – சணடகாசுரனின் கதர்க்சககா் விழுந்த இடம
கசதுக்களர – கசதுமகாதவன், இரகாமநகாதபுரம அருகக உள்ளை கடற்களரத் திருத்தலம, கபய்கள் கவுதம
முனிவளரக் கணட இடம
கசகாழபுரம – வரகசகாழன் பகாண்யனுடன் கபகார் சசய்ய கவண் இங்கு வந்து தங்கிய ககாரணத்தினகால
இப்சபயர் சபற்றது.
தகாளைவனம – அரியநகாயகி என்ற சபயரில ககாளளையகார்கககாயிலுக்கு கமற்கக ககாளிகதவி தவம இருந்த
இடம,
கதவிகககாட்ளட – கதவகககாட்ளட – ககாளிகதவிக்கு மு்சூட்்ய பின், கதவர்கள் மகாயகா கககாட்ளட
அளமத்த ஊர்
கதவிசகாலபுரம – கதவர்கள் சூழக் ககாளி வற்றருந்த ஊர்.
பகாஞ்சகால கதசம – ககாளளையகார்கககாயிலில முத்திசபற்ற கபய் வகாழ்ந்த இடம
பூங்கு் – ககாளி சவற்ற சபற்றவுடன் கதவர்கள் மலர்மகாரித் தூவிய தலம
பூதபுரம – ககாளி பூத உருவம சபற்ற இடம,
மளலயகாளைநகாட – ககாளளையகார்கககாயிலில முத்திசபற்ற ஒரு கபய் வகாழ்ந்த நகாட.
மகாகிணமதி – நருமதி ஆற்றன் களரயில உள்ளை ஊர்
மகாளைக்கணடகான் – சணடகாசுரன் மகாணட இடம
விசகாலபுரம – ககாளளையகார்கககாயில அருகக உள்ளை ஊர்,
சவற்றயூர் – ககாளிகதவி சணடகாசுரளன சவற்ற சககாணட இடம
நதிகள் தீர்த்தங்கள் :
யகாளனமட – ஐரகாவதத்தினகால உருவகாக்கப்சபற்ற தீர்த்தம. (ககாளளையகார்கககாயில சதப்பத்தின் ஈசகானியம)
உருத்திரதீர்த்தம - ககாளளையகார்கககாயிலில, மீன்கள் உருத்திரர் ஆன ககாரணத்தினகால இத் தீர்த்தத்திற்கு
இப்சபயர் உணடகானது.
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கங்ளக – இமகாலய நதி
குணடகாற – திருசசுழி அருகக ஓடம ஆற
கககாதகாவரி – வட நகாட்்ல ஓடம நதி
சககௌரி தீர்த்தம – கககாயிலின் உள்களை ஈசகானியத்தில உள்ளை தீர்த்தம.
சந்திரபுட்கரணி , கசகாம தீர்த்தம – கசகாகமசர் சந்நதி முன் உள்ளை தீர்த்தம
சிவகங்ளகத் தீர்த்தம – சிவசபருமகானின் சளடயில உள்ளை கங்ளகக்கு நகரகான தீர்த்தம. (கககாயிலின்
சதன்கமற்கக உள்ளைது)
நருமதகா நதி – நருமளத நதி
பகாதலகங்ளக – ககாளளையகார்கககாயில தீர்த்தம
பகாரதி தீர்த்தம – கசகாழபுரத்தில உள்ளை தீர்த்தம
பகாற்குளைம – ககாளளையகார்கககாயிலுக்கு கமற்கக தகாளைவனம என்ற இடத்திலுள்ளை குளைம
மகாகிணமதி – வடநகாட்ட நதி
ளவளய – பகாண்ய நகாட்்ல பகாயும ஆற
சரசுவதி தீர்த்தம – மீனகாட்சிசுந்தகரசுவரர் சந்தியில நகவக்கிரக சந்நதி அருகில உள்ளை கிணற.
முனிவர்கள் :
உதங்க மகாமுனிவர் – புரகாணக் களத கூறய முனிவர்
ககககாளை முனி – சந்திரனுக்கு உணடகான சகாபம தீரக் ககாளளையகார்கககாயில சசலலுமகாற கூறயவர்
கணணுவ முனி – யகாளன மடவில தீர்த்தமகா்க் சககா்ய கநகாய் நீங்கப் சபற்றவர்.
கவுதமமுனி – ககாளளையகார்கககாயில வழிபகாட, கபய்ககக்கு முத்தி சககாடத்தவர்.
ககாசிப முனிவர் – இமயமளலயில உள்ளை முனிவர், கவதங்கள் அளனத்தும அறந்தவர், இவருக்கும
திதிக்கும பிறந்தவன் சணடகாசுரன்.
ககாத்தியகாயன முனிவர் – ளநந்திருவ முனிவருக்கு அளடக்கலம சககாடத்த முனிவர்
தக்கன் – தனது 27 மகள்களளைச சந்திரனுக்கு மணமமு்த்துக் சககாடத்த அரசன்
ளநந்திருவன் - ஒரு முனிவன். இவனுளடய மகளளை வகாயுபகவகான் விருமபினகான்.
கரகாகினி – சந்திரனின் 27 மளனவியருள் ஒருத்தி.
விநளத-கருடனின்தகாய்
மன்னர்கள், வணிகர், அசுரர்கள், ஏளனகயகார் :
ககாந்தன் – விநதனின் மகாமன், ககாளளையகார்கககாயிலில வகாழ்ந்தவன்.
குமபன் – ஒரு அசுரன், குலபூடணன் – பகாண்ய மன்னன்
சணடகாசுரன் – ககாளியகால சககாலலப்பட்ட அசுரன், உரபவதி – சணடகாசுரனின் மளனவி
சதகாநகன் – வடநகாட்ட அரசன், உதங்க முனிவரிடம ககாளளையகார்கககாயில புரகாணக்களதகளளைக் ககட்ட
மன்னன்
சமபன் – இந்திரனகால சககாலலப்பட்ட அசுரன்.
சிவ கர்ப்பன் – ககாஞ்சிபுரத்திலிருந்த அந்தணன்
சிவதத்தன் – உத்தரகககாசமங்ளகயில கவுதமமுனிவன் கணட அந்தணன்
சுகந்தககசி – கசகாழனின் மகள், வரகுண பகாண்யனின் மளனவி
சுசரிதன் – கணணுவ முனிவரின் மகன்
தணடன் – ஒரு அசுரன்
தருமசீளல – தருமபந்துவின் பத்தினி
தருமபந்து – மகாகின்மதி நகரத்தில வசித்த அந்தணன்
தகாரகன் – ஒரு அசுரன்
திதி – சணடகாசுரனின் தகாய். ககாசிபமுனிவரின் ஒரு மளனவி.
துன்மதன் – கபயகாக மகாற, ககாளளையகார்கககாயிலில முத்தி சபற்றவன்
கதவகசனன் – சிங்களை கதசத்து அரசன்
கதவரகாதன் – ககாளளையகார்கககாயிலுக்கு அருகக இந்திரபுரம என்ற ஊளரச கசர்ந்தவன்.
கதகாடசிககாமணி – கபயகாக மகாறய கலிங்ககதசத்ளதச கசர்ந்தவன், ககாளளையகார்கககாயிலில முத்தி
சபற்றவன்
பட்டபரண - மகாககாளைனுளடய துதிக்கு மகிழ்ந்து, ககாளீசர் அவனுக்கு வழங்கிய பட்டம
பகாசணடர் - அளவதீக சமயக் சககாள்ளககளளைப் பின்பற்றபவர்
புட்கரன் – புஷ்கரன் – வடநகாட்்னன், ககாளளையகார்கககாயிலில முத்தி சபற்றவன்.
மகககாதரன் – சணடகாசுரனின் சகககாதரன்
மருத்துவகான் – மதுளரளய ஆணட பகாண்ய மன்னன், ககாளீசளர வழிபடபவன்.
வசுவனன் – ஒரு அசுரன்
வரகுண பகாண்யன் – ககாளளையகார்கககாயிளல ஆணட மன்னன்
விக்கிரமகசகாழன் - வரகுண பகாண்யனுடன் கபகார் சசய்த கசகாழன்
விசகாளலயகா – கதவகசனன் ஆணட சிங்களைகதசத்தில உள்ளை ஓர் ஊர்.
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வினதன் – ககாளீசரகால ஆட்சககாள்ளைப்பட்டவன், இவன் சபகாருட்டக் ககாளீசர், இவனது தந்ளத கதவரகாதன்
வ்வில கதகான்ற அருளினகார்.
வமகாக்கன் – ஓரு அசுரன்
வரகசன பகாண்யன் – ககாளளையகார்கககாயில தீர்த்தத்தில சபகாய்ப்பிள்ளளை சககாடத்து சமய்ப்பிள்ளளை
சபற்றவன்.
ககாலக்கியன் – மதுளர பசுமளலயில வகாழ்ந்த ஒரு முனிவன்,
கசகாபனகாங்கி – வரகசன பகாண்யனின் மளனவி
சசகார்ணபுத்திரன் – சமய்ப்பிள்ளளையகாய் கதகான்றய வரகசனபகாண்யனின் மகன்
ஊர்திகள் : அன்ன வகாகனம, சிமமவகாகனம, பிகரத வகாகனம, சவள்ளளையகாளன , ஐரகாவதம, கவதகாளை
ஊர்தி (ககாளியின் வகாகனம)
விருட்சங்கள் : மந்தகாளர (ககாளிகதவி மந்தகாளர மலர் சககாணட ககாளீசளரப் பூசித்தகாள்)
திருவிழகாக்கள் , முக்கிய நகாட்கள் : உருத்திர சீர்த்தம – மகார்கழி – திருவகாதிளர நகாள், இந்நகாளில
உருத்திரதீர்த்தத்தில தீர்த்தமகாடவது மிகுந்த நற்பலன்களளைக் சககாடக்கும.
திங்கள் கிழளம – (கசகாமவகாரத்தில) உருத்திரதீர்த்தத்தில நீரகா்னகால அறபத்தகாறகககா்த் தீர்த்தங்களிலும
நீரகா்ய பலளன அளடவர்
ளத மதிப் பூசநகாள் – வரகசன பகாண்யன் திருவிழகா நடத்திய நகாள்
மகாசி பூரளண(சபகௌர்ணமி)யில வழிபட்டகால வகாயுபகவனகால ஏற்பட்ட சகாபம தீரும.
மகார்கழி – திருவகாதிளர பூரளண(சபகௌர்ணமி)யில கங்ளக முதலகான நதிககம உருத்திரதீர்த்தத்தில மழ்கித்
தங்களைது பகாவங்களளைப் கபகாக்கிக் சககாள்கின்றன.
கமடம ஓட விளட வரும மதியில ககாளீசற்கும கசகாகமசற்கும விழகாக்கள்
விளட மதியின் விசகாக நகாள் –வரகசனபகாண்யன் திருவிழகா நடத்திய நகாள்
ககாளளையகார்கககாயில கவற சபயர்கள்
ககானப்கபர், கசகாதிவனம, மந்தகார மகாவனம, உத்தம ளவசககந்திரம, ககாந்தகாரவனம, அகத்தியகசத்திரம,
தவசித்திகரம, கதவதகாரு மகாவனம, பூகலகாக ளகலகாயம, ககாளிபுரம, அழகிய மங்களைம, ஐரகாவத நகர்,
சுகந்தவனம, மகாககாளைபுரம.
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தருக்கானரயபர் என்னும் காளளயோர்யகாயில்
யுதவாரர பதகத்கள
திருஞகானசமபந்தமர்த்தி நகாயனகார் (பண – சககாலலி)
திருசசிற்றமபலம
1
பி் எலகாம பின்சசலப், சபருங்ளக மகாமலர்த் தழீஇ,
வி்யகல தடம மழ்கி, விதியினகால வழிபடம,
க் உலகாம பூம சபகாழில, ககானப்கபர் அணணல, நன்
அ் அலகால அளட சரண உளடயகரகா, அ்யகர.
2
நுண இளடப், கபர் அலகுல, நூபுர சமலல்ப்
சபணணின் நலலகாளளை, ஓர் பகாகமகாப் கபணினகான்,
கணணுளட சநற்றயகான், கருதிய ககானப்கபர்,
விணணிளட கவட்ளகயகார், விருமபுதல கருமகம.
3
வகாவி வகாய்த் தங்கிய நுணசிளற வணட இனம,
ககாவிவகாய்ப் பணசசய்யும, ககானப்கபர் அணணளல,
நகாவிவகாய்ச சகாந்து உள்கம பூ உள்கம ஞகான நீர்
தூவி, வகாய்ப்சபய்து, நன்ற ஆட்டவகார் சதகாணடகர.
4
நளற உளட சநஞ்சு கம, நீருகம, பூ கம,
பளற உளடய முழவு கம, பலிவுகம, பகாட்டகம,
களற உளடய மிடற்ற அணணல கருதிய ககானப்கபர்,
குளற உளடயவர்க்கு அலலகால களளைகிலகார் குற்றகம.
5
ஏனப் பூணமகார்பின் கமல, என்பு பூணட, ஈற இலகா
ஞகானப்கபர் ஆயிரம கபரினகான் நணணிய
ககானப்கபர் ஊர் சதகாழும ககாதலகார் தீது இலர்,
வகானப் கபரர் புகும வணணமும வலலகர.
6
பள்ளைகம படர்சளடப் பகால படப் பகாய்ந்த நீர்
சவள்ளைகம தகாங்கினகான், சவணமதி சூ்னகான்,
கள்ளைகம சசய்கிலகார் கருதிய ககானப்கபர்,
உள்ளைகம கககாயிலகாக உள்கும, என் உள்ளைகம.
7
மகான மகா மடப்பி் வன்ளகயகால அலகு இடக்
ககானம ஆர் கட கரி வழிபடம ககானப்கபர்,
ஊனம ஆம உடமபினில உற பிணி சகட எணணின்
ஞகானம ஆம மலர் சககாட நணுகுதல நன்ளமகய.
7
8
வகாளினகான், கவலினகான், மகாலவளர எடத்த திண
கதகாளினகான், சநடமு் சதகாளலயகவ ஊன்றய
தகாளினகான், ககானப்கபர் தளலயினகால வணங்குவகார்,
நகாகம நகாள் உயர்வகதகார் நன்ளமளயப் சபறவகர.
9
சிளலயினகான், முப்புரம தீ எழச சசற்றவன்,
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நளலயிலகா இருவளர நளலளம கணட ஓங்கினகான்,
களலயினகார் புறவில கதன் கமழ் தரு ககானப்கபர்
தளலயினகால வணங்குவகார் தவம உளடயகார்ககளை.
10.
உறத் தளலச சுளர சயகாட, குண்ளக பி்த்து உசசி
பறத்தலும கபகார்த்தலும பயனிளல பகாவிககாள்,
மறத் தளல, மடப்பி், வளைர் இளைங் சககாழுங் சககா்
கறத்து எழும, ககானப்கபர் ளகசதகாழல கருமகம.
11.
ககாட்ட அகத்து ஆடலகான், கருதிய ககானப்கபர்,
கககாட்ட அகத்து இளைவரகால குதி சககாகம ககாழியகான்,
நகாட்ட அகத்து, ஓங்கு சீர் ஞகானசமபந்தன்
பகாட்ட அகத்து இளவ வலலகார்க்கு இலளலயகாம பகாவகம.
திருசசிற்றமபலம.
சுந்தரமர்த்தி நகாயனகார்
பண – புறநீர்ளம.
திருசசிற்றமபலம.
1.
சதகாணடர் அ்த் சதகாழலும, கசகாதி இளைம பிளறயும,
சூதன சமன் முளலயகாள் பகாகமும, ஆகிவரும
புணடரிகப் பரிசகாம கமனியும, வகானவர்கள்
பூசலிடக், கடல நஞ்சு உணட கருத்த மரும
சககாணடல எனத் திகழும கணடமும, எண கதகாகம,
கககால நறம சளட கமல வணணமும, கண குளிரக்
கணட சதகாழப் சபறவது என்ற சககாகலகா அ்கயன்,
ககார் வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
2
கூதல இடம சளடயும, கககாள் அரவும, விரவும,
சககாக்கு இறகும, குளிர் மகா மத்தமும, ஒத்து உனது தகாள்
ஓதல உணர்ந்த அ்யகார் உன்சபருளமக்கு நளனந்து
உள் உருககா விரசும ஓளசளயப் பகாடலும, நீ
ஆதல உணர்ந்தவகரகாட அன்பு சபகாருந்த, அ்கயன்,
அங்ளகயின் மகாமலர் சககாணட எங்களைது அலலல சகடக்
ககாதல உறத் சதகாழுவது என்றசககாகலகா, அ்கயன்
ககார்வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய.
3
நகானுளட மகாட எனகவ நன்ளம தரும பரளன,
நற்பதம என்ற உணர்வகார் சசகாற்பதம ஆர் சிவளனத்,
கதனிளட இன் அமுளத, மற்றதனில சதளிளயத்,
கதவர்கள் நகாயகளனப், பூவுயர் சசன்னியளன,
வகானிளட மகாமதிளய, மகாசற கசகாதியளன,
மகாருதமும அனலும மணடலமும ஆய
ககான் இளட மகா நடன் என்ற எய்துவது, என்றசககாகலகா
ககார் வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய.
4
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சசற்றவர் முப்புரம அன்ற அட்ட சிளலத் சதகாழிலகார்,
கசவகம முன் நளனவகார் பகாவகமும, சநறயும,
குற்றமில தன் அ்யகார் கூறம இளசப் பரிசும,
கககாசிகமும, அளரயில கககாவணமும, அதகம
அற்ற இகழ் திணபுயமும, மகார்பிளட நீற துளத
மகாமளல மங்ளக உளமகசர் சுவடம, புகழக்
கற்றனவும பரவிக் ளகசதகாழல என்றசககாகலகா
ககார்வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
5
சககாலளல விளடக்கு அழகும, கககால நறம சளடயில
சககாத்து அலரும, இதழித் சதகாத்தும, அதன் அருகக
முலளல பளடத்த நளக சமலலியலகாள் ஒருபகால
கமகாகம மிகுத்து இலகும கூறசசய் ஒப்பரிசும,
திலளல நகர்ப் சபகாதுவுற்ற ஆ்ய சீர் நடமும,
திண மழுவும, ளக மிளசக் கூர் எரியும, அ்யகார்
கலலவடப் பரிசும ககாணுவது என்றசககாகலகா
ககார்வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
6
பணணு தளலப் பயனகார் பகாடலும, நீடதலும,
பங்கய மகாது அளனயகார் பத்தியும, முத்தி அளித்து,
எணணுதளலப் சபருமகான் என்ற எழுவகார், அவர்தம
ஏசறவும, இளறயகாம எந்ளதளயயும விரவி,
நணணுதளலப் படமகாற எங்ஙனம என்ற அயகல
ளநகிற என்ளன மதித்து, உய்யும வணணம அருகம
கண நுதளலக், கனிளயக் ககாணபதும என்றசககாகலகா
ககார் வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
7
மகாளவ உரித்த அதள் சககாணட அங்கம அணிந்தவளன,
வஞ்ச மனத்திளறயும சநஞ்சம அணுககாதவளன,
மவர் உருத் தனதகாம மலமுதற் கருளவ,
மசிடம மகால விளடயின் பகாகளன, ஆகம உறப்
பகாவகம இன்ற சமய்கய பற்றம அவர்க்கு அமுளதப்,
பகால நற சநய் தயிர் ஐந்தகாட பரமபரளனக்,
ககாவல எனக்கு இளற என்ற எய்துவது என்றசககாகலகா
ககார்வயல சூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
8
சதகாணடர் தமக்கு எளிய கசகாதிளய, கவதியளனத்,
தூய மளறப் சபகாருளைகாம நீதிளய, வகார்கடல நஞ்சு
உணட அதற்கு இறவகாது என்றம இருந்தவளன,
ஊழி பளடத்தவகனகாட ஒள் அரியும உணரகாஅணடளன, அணடர் தமக்ககாக நூல சமகாழியும
ஆதிளய, கமதகு சீர் ஓதிளய, வகானவர் தம
கணடளன, அன்சபகாட சசன்ற எய்துவது என்றசககாகலகா
ககார்வயலசூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
9
நகாதளன, நகாதமிகுத்து ஓளச அது ஆனவளன,
ஞகான விளைக்கு ஒளியகாம ஊன் உயிளரப், பயிளர,
மகாதளன, கமதகு தன் பத்தர் மனத்து இளறயும
பற்ற விடகாதவளனக், குற்றம இல சககாள்ளகயளனத்,
தூதளன, என் தளன ஆள் கதகாழளன, நகாயகளனத்,
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
தகாழ் மகரக் குளழயும கதகாடம அணிந்த திருக்
ககாதளன, நகாய்கயன் எய்துவது என்றசககாகலகா,
ககார்வயலசூழ் ககானப்கபர் உளற ககாளளைளயகய
10
கன்னளல, இன் அமுளதக், ககார்வயல சூழ் ககானப்
கபர் உளற ககாளளைளய, ஒண சீர் உளற தண தமிழகால
உன்னி மனத்து அயரகா உள் உருகிப் பரவும
ஒண சபகாழில நகாவலர் கககான் ஆகிய ஆரரன்,
பன்னும இளசக் கிளைவி பத்து இளவ பகாட வலலகார்,
பத்தர் குணத்தினரகாய் எத்திளசயும புகழ
மன்னி இருப்பவர்கள், வகானின் இழிந்தி்னும,
மணடல நகாயகரகாய் வகாழ்வது நசசயகம.
திருசசிற்றமபலம

திருஞகானசமபந்த மர்த்திநகாயனகார்
சபகாது
திருககத்திரக்கககாளவ – பண – இந்தளைம
ஆரர், திலளலயமபலம, வலலம, நலலம, வடகசசியும, அசசிறபகாக்கம, நலல
கூரர், குடவகாயில, குடந்ளத, சவணணி, கடலசூழ் கழிப்பகாளல, சதன்கககா், பட ஆர்
நீரர், வயல நன்றயூர், குன்றயூரும, குருககா, ளவயூர், நகாளரயூர், நீட ககானப்
கபரர், நன்னீள்வயல சநய்த்தகானமும, பிதற்றகாய் பிளறசூ் தன் கபரிடகம.

திருசசிற்றமபலம.
திருநகாவுக்கரசு நகாயனகார்
சபகாது
பகாவநகாசத் திருப்பதிகம – பண – பழமபஞ்சுரம
ஆளனக்ககாவில அணங்கிளன, ஆரர் நலகாய அமமகாளனக்,
ககானப்கபரர்க் கட்்ளயக், ககானூர் முளளைத்த கருமபிளன,
வகானப்கபரகார் வந்து ஏத்தும வகாய்மர் வகாழும வலமபுரிளய,
மகானக் கயிளல மழ களிற்ளற, மதிளயச, சுடளர, மறகவகன.
ககத்திரக்கககாளவத் திருத்தகாணடகம.
ஆரர், மலட்டகானம, ஆளனக்ககாவும, ஆக்கூரில, தகான்கறகான்ற மகாடமகாவர்,
கபரர், பிரமபுரம, கபரகாவரும, சபருந்துளற, ககாமபலி, பிடவர் கபணும
கூரகார், குறக்ளக வரட்டகானமும, கககாட்டூர், குடமக்கு, கககாழமபமும,
ககாரகார் கழுக்குன்றம ககானப்கபரும கயிலகாயநகாதளனகய ககாணலகம.
திருசசிற்றமபலம.
சுந்தரமர்த்தி நகாயனகார்.
திருநகாட்டத்சதகாளக - பண - இந்தளைம.
சதன்னூர், ளகமளமத் திருசசுழி, அத் திருக் ககானப்கபர்,
பன்னூர் புக்கு உளறயும பரமர்க்கு இடம, பகாய் ஞலம
என்னூர், எங்கள் பிரகான் உளறயும திருத்கதவனூர்,
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 21

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
சபகான்னூர் நகாட்டப் சபகான்னூர் புரிளச நகாட்டப் புரிளசகய.
ஊர்த்சதகாளக – பண - பழமபஞ்சுரம
ககாட்டூர்க் கடகல, கடமபூர் மளலகய, ககானப்கபர் ஊரகாய்,
கககாட்டூர்க் சககாழுந்கத, அழுந்தூர் அரகச, சககாழுநற் சககால ஏகற,
பகாட்டூர் பலரும பரவப் படவகாய், பனங்ககாட்டூர் ஊரகாகன,
மகாட்டூர் அறவகா, மறவகாது உன்ளனப் பகாடப் பணியகாகய.
திருசசிற்றமபலம
முற்றற்ற.
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
திருப்புகழ் திருக்ககானப்கபர் (1332)
தனத்தகானத்தகா தனதன தனதன ...... தனதகான
தனத்தகானத்தகா தனதன தனதன ...... தனதகான
அனத்கதகாசடகாப்பகா சமனுநளட மடவியர் ...... அநுரகாகம
அதற்ககசிசசீ இனசமன துயிர்சகடல ...... அழககாகமகா
உளனப்பகா்ப்கப றறசமகாரு வரமினி ...... உதவகாகயகா
உவப்பகாகத்கத வர்கள்சிளற விடவிடம ...... அயிகலகாகன
முளனப்பகா்க்கக திரிதரும அரிதிரு ...... மருகககாகன
முகிற்கக நத்தகா விரிதரு கலபநன் ...... மயிகலகாகன
திளனக்ககாவற்கக உரியவள் மனமகிழ் ...... மணவகாளைகா
திருக்ககானப்கபர் நகர்தனி லினிதுளற ...... சபருமகாகளை.

அன்னத்சதகாட ஒப்பகா என்னும நளட மடவியர்(சபணகள்), அநுரகாகம, அதற்கக சிசசீ
இனம எனது உயிர் சகடல அழககாகமகா,
உன்ளனப் பகா்ப் கபர் உறம ஒரு வரம இனி உதவகாகயகா,
உவப்பகாகத் கதவர்கள் சிளற விட விடம அயிகலகாகன,
முளனப்பகா்க்கக திரி தரும அரிதிரு மருகககாகன,
முகிலகக (மளழகமகம) நத்தகா (விருமபி) விரிதரு கலப நன் மயிகலகாகன,
திளனக் ககாவற்கக உரியவள் மனம மகிழ் மணவகாளைகா,
திருக்ககானப்கபர் நகர் தனில இனிது உளற சபருமகாகளை.
திருப்புகழ் திருக்ககானப்கபர் (1333)
தகானத்தகானத் ...... தனதகானகா
தகானத்தகானத் ...... தனதகானகா
கககாலக்ககாதிற் ...... குளழயகாகல
கககாதிசகசர்ளமக் ...... குழலகாகல
ஞகாலத்தகாளரத் ...... துயகரசசய்
நகாரிக்ககாளசப் ...... படலகாகமகா
கமளலத்கதவர்க் ...... கரிகயகாகன
வரசகசவற் ...... சககா்கயகாகன
ககாலப்பகாசத் ...... துயர்தீரகாய்
ககானப்கபரிற் ...... சபருமகாகளை.
(கககாலக் ககாதில குளழயகாகல
கககாதிச கசர்ளமக் குழலகாகல
ஞகாலத்தகாளரத் துயகர சசய் நகாரி(சபண)க்கு ஆளசப்படலகாகமகா ?
கமளலத் கதவர்க்கு அரிகயகாகன
வரச கசவற்சககா்கயகாகன
ககாலப் பகாசத் துயர் தீரகாய்
ககானப்கபரில சபருமகாகளை !)
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
உ
சிவமயம

சிறப்புக்கவி
கதவகககாட்ளட வித்துவ சிககாமணி ஆகிய - ஸமகான்

வர – சல. சிந்நயச சசட்்யகார் அவர்கள்

இயற்றயது.

அறசீர்க் கழிசந்ல் ஆசிரிய விருத்தம
பூமணி ஆய தஞ்ளசப் பூசுரமணி நூற என்னும
தூமணி அவதகானம கதர் சுப்பிரமணிய கமகலகான்
பகாமணி என்ன யகாத்துப் ளபமமணி வணணற்கு ஒணணகா
மகாமணி வகாழ் ககானப்கபர் மகான்மியம அணி தந்தகாகன.
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
உ
சிவமயம

ககாளளைநகர் வகாழும ககாளளைளயப் கபகாற்றதற்கு
யகாளனமுகத்தகாகன அருள்.

திருக்ககானப்கபர் என்ற
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம களதசசுருக்கம
பகாயிரம

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணத்தின் முதற்பகுதியகாக ககாளளையகார்கககாயிலில உள்ளை
சிங்ககாரகணபதி, ககாளீசர், சசகார்ணவலலி, கசகாகமசர், சவுந்தரநகாயகியமளம, சுந்தகரசர்,
மீனகாட்சியமளம, சபகாநகாயகர், சிவககாமியமளம, தட்சணகாமர்த்தி, வயிரவர், வகாள்கமல
நடந்த அமளம, சசலவவிநகாயகர், சுப்பிரமணியர், திருநந்திகதவர், சமபந்தமர்த்தி
சுவகாமிகள், திருநகாவுக்கரசு சுவகாமிகள், சுந்தரமர்த்தி சுவகாமிகள், மகாணிக்கவகாசக சுவகாமிகள்,
சணகடசர், அறபத்துமவர், களலமகள், தமிழகாசிரியர் இவர்களைது சபருளமகளளைப் பகா்ப்
பணிந்து அவர்களைது திருவ்த்துளண கவணடப்படகிறது. (ககாளளையகார்கககாயிலில உள்ளை
சந்நதிகளில முன் நன்ற பகா்ப்பரவிட இப்பகாடலகள் சபரிதும துளணநற்கும).
விநகாயகர் துதி
சீர்பூத்த மணிமகார்பன், வியன்பளடயும அயன்பளடயும கதவர்கககாமகான்,
வகார்பூத்த வயப்பளடயும, வியப்பளடயும, நுதித் தந்த வளரகககால சககாணட
பகார்பூத்த புகழ்த்தகாளத, ளகசசிளல சித்தரித்து ஆங்குப் பகாரதம தீட்ட
ஏர்பூத்த ககானப்கபர்ச சிங்ககாரகணபதி தகாள் இளறஞ்சி வகாழ்வகாம.
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
ககாளீசர்
மகாகமவு மலர் அ(ன்)னம ககாணகாமு் கணடகாம என, உ(வ)ணம
கதன் கமவு நறங் சககான்ளற முகம மலரக், கங்ளக அளல திரணட சபகாங்க,
மீ கமவு சவண பிளறயும சமய் வளைர்ந்து பூரிப்ப, கவணி தகாங்கும,
ககா கமவு ககானப்கபர்க் ககாளீசன் ககாலமலளரக் கருத்துள் ளவப்பகாம.
சசகார்ணவலலி அமளம
களலவலலி, கடவுளைர்கள் அமுதவலலிக்கு
அரணிசககாட களடந்து பணட கணட தீமபகால ,
அளலவலலி, உடற்கணணகான் இல வகாழ்வலலி,
ஆதிய வலலிகள் எலலகாம அணமிப் கபகாற்றம
தளலவலலி, நளகசயனும தன் கபகாகதகாட அங்ளக
தனம மக்கு என்கற அளனய முப்கபகாதும பூத்த
மளலவலலி, கசகாதிவனச சுவர்ணவலலி,
மணவலலி, மலர்த்தகாள் உள்மலருள் ளவப்பகாம.
கசகாகமசர்
இமபரின் முன்னளமச சரணபுக்கு
அருசசித்த பனவச கசயிளனக் கறத்த
சவமபகட ஊர்திளயக், கழலில கதய்த்திட்டகாம,
இன்னும நலம கவண்ப்பூளச
நமபி உஞற்றடம அ்யகார்க்கு, எவவிகன்
கநரினும துமிப்பகான், நகாள் கபற என்னகாத்
துமளப அணிந்து அருள் மவுலிச கசகாகமசன்
துளண மலர்த்தகாள் சதகாழுது வகாழ்வகாம .
சவுந்தர நகாயகி அமளம
கரு வளைரும மலத்து தருண ரவி கநர்வித்தில களலமகான் ஆகி
இரு(ள்) வளைரும இதயத்து இந்திரகககாபம கநர்வித்து இன் இளடசசீ ஆகித்
தரு வளைரும ஆஞ்ளஞயின் இன் மதியிளன கநர்வித்திற் சிற் சத்தி ஆய
திரு வளைரும ககானப்கபர் சவுந்தரிய நகாயகி தகாள் சசன்னி கசர்ப்பகாம.
சுந்தகரசர்
துன்னிய சமய் இடப்பகாலில
ஒருசபணளண மணந்ததுவும, தூய திங்கள்
சபகான்னின் ஒளிர் கவணி மிளச
ஒருசபணளண மணந்ததுவும, கபகாதகா என்னகாக்
கன், நவில கதகாள் ஒருமகாறன்
சபணளண முனம மணந்தளமயகால, ககானப்கபரில
பின்னும ஒரு சதன்னவனின் சபண
மணந்த சுந்தரளனப் கபணி வகாழ்வகாம.
மீனகாட்சி அமளம
புயல கண நகாயகி, நளறகமழ் பூங்குழல பூளவ,
அயர்க் கண நகாயகி, ஈசன் ஆருயிர் ஆனகாள் அன்பர்
உயர்க் கண நகாயகி, இலங்கண முற்றளித்து அருள் ஊட்டம
கயல கண நகாயகி, கழல புளணசககாட பவங்கடப்பகாம.
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
சபகா நகாயகர்
உலசகலகாம என உதித்தது ஓர் ஓளசயகான் உலகத்து
அலகு இலலகாதவரகாம திருத்சதகாணடர் தம அருளம
இலகும மகாக்களத கதகாற்றவித்த குணம இன்றச
சுலவு சீர்சசிதகா ககாயத்தில ந்ப்பவர்த் சதகாழுவகாம.
சிவககாமி அமளம.
ஒரு மகாமளர யில இரு குவளளை ஒளி சூழ்ந்சதன்ன உயர் மன்றத்து,
அரு மகா மளறயின் உபநடமும, அயனும, மகாலும, கநட அரிய
சபருமகான் நடன குஞ்சிதத் தகாள், சபட்பகால, துளணக் கண கநகாக்கி, நலம
வருமகாற நற்கும சிவககாமவலலி துளணத் தகாள்மலர் கபகாற்ற
தட்சணகா மர்த்தி
வகாலியர் சகார் மகாணகாக்கர் வகார்த்திகர் குரவரகாதன்,
மகால இயல, ஐயம தீர்த்தல, வகாய்திறந்து உளரத்தல, என்னும
பகால இயல அதற்கு மகாறப் பணட மப்பு அளடந்த நகாலவர்க்கு
ஆல இயல அ்க்கீழ் கமகானத்தகால சபகாருள் சதளித்தகார்த் தகாழ்வகாம .
வயிரவர்
குளரத்தளல கமவும கவதக் குக்கன் ஆங்கு அயலில சூழ
விளரத்தளல எழப் பல வகாகனகார் சமய்யினின்ற இழி சநய்த்கதகாரகாற்
அளரத்தளல ஓட்்னுக்கும அளரயளைவு என்ன ஏற்கும
அளரத்தளல மகா வகாழ் கசகாதிவன வயிரவன் தகாள் கபகாற்ற.
வகாள் கமல நடந்த அமளம
கதகாள் கமல அடல சூ்ய சதன்னவகனகாட
ஏண கமல எதிகரற்ற புலிக் சககா்கயகான்
கககாண கமல உயர் கககாட்ளட எனப்புரியும
வகாள்கமல நடந்தகாளளை வணங்குவமகால.
சசலவ விநகாயகர்
விலவம அறகு அருக்கு இதழி முதலகாய விளரமலர் தூய்
கமனகாள் ஆற்ற
நலவிளன ஆற்றளனப், பூளச புரிபவர்க்கு, ஐந்தரு நழலும நளின வடம
பலவளகய சபகாற விரவு பகாப்பு அளணயும ஆதியவகாப் பகரகா நற்கும
சசலவம எலலகாம தந்து அருகம சசலவவிநகாயகன் அ்ளயச சிந்ளத சசய்வகாம.
சுப்பிரமணியர்
பகாமி நகாதன் பதிசயன வகாழ்பவன்
கதகாம இனகாத சதகாடர் தரக் குட்்கய
‘ஓம‘இன் நகாத உளரக்கு உளர ஓதிய
சகாமினகாதன் சரண சரணகாகுகம.
திருநந்திகதவர்
பணட அரன் வ்வில பட்ட பகாண்யன் பிரமபின் சமகாத்துக்
கண்்ல சபகாதுகவ ஆகக் கயிளலயுள் கககாயிலசகாரும
அணடர் சமய் சதகாறம சிறப்பகாம அ்தரும கவத்திரம ளகக்
சககாணட உலகா நந்திகதவன் குளிர் மலர்த் தகாள்கள் கபகாற்ற .
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
திருஞகானசமபந்தமர்த்தி சுவகாமிகள்
முன்பு கககாதமன் சமகாய்வரச சகார்பினகால,
பின்பு கலலிளனப் சபண என ஆக்கிகயகான்,
அன்பு ககாணுற மகாது என அஃது இலகாது
என்ளப ஆக்கு சமபந்தளர ஏத்துவகாம.
திருநகாவுக்கரசு சுவகாமிகள்
கவணி ஏற அந்த சவள்ளைத்து உளம ஒட ஏர்
கதகாணி ஏற தன் சசகால துளணயகால கழு
நகாணி ஏறநர் வழ்த்த நரளல கல
கதகாணி ஏறக் கடந்தகார்த் சதகாழுவமகால.
சுந்தரமர்த்தி சுவகாமிகள்
பணட தகான் தடத்து ஆணட பரிசு என ,
மணட கசகாதிவனத்து இளற ககாளளையகாய்த்,
தண் ஈர்ப்பத் தமிழ்ப் பதிகம சசகால, வன்
சதகாணடர், சதகாணடர்க்குத் சதகாணட சசய்வகாமகரகா.
மகாணிக்கவகாசக சுவகாமிகள்
கவதம ஆதியுள் விட்டணு என்றகபர்
மகாதுபகாதியற்கக என ளவயம ஓர்ந்து
ஓத, மகாறன் சககாணட ஊங்கு அ்ப்பித்த நம
வகாதவரர் மலர் வகாழ்த்துவகாம .
சணகடசர்
திணணனகார் சமன்ற தின்ற உளை மிசசில உணட
அணணி எய்த வரும கதி உய்த்தவன்
உணண எஞ்சிய உணட மற்சறகான்ற உணணகாத்
திணணம கமவு சண்டசளரச கசவிப்பகாம.
அறபத்து மவர்
தமபிரகானகார் தனித்கதகாழர், சகாற்ற சதகாணடத் சதகாளகக்கு அருமபி,
நமபியகாணடகார்நமபி, அன்பகால நவில அந்தகாதி வயிற்கபகாதகா,
எமபிரகான் கசக்கிழகார் சபருமகான் இளசத்த புரகாணத்து இளட மலர்ந்து,
பமபி நீள் சீர்ப்பத்தர் அறபத்துமவர் பதம பணிவகாம.
களலமகள்
வலக்ளகயில ப்கமகாளல, வகாமக் ளகமமலரின் ஞகானம
இலக்கு புத்தகம ஒன்ற ஏந்தி, இயல வரம அபயம ககாட்்,
நலத்த தண மதி கநர் தன்சமய்ந் நளகக்குக் கூமபகா சவண கஞ்ச
மலர்க்கண வகாழ் களலமகானுக்கு என் மனக் கமலமும புக்கு இலலகாம .
தமிழகாசிரியர்
சுத்த சமய், அறவு ஆனந்த, சுந்தரக் கடவுள் கூடல
நத்திய, சங்கத்தகாருள் நக்கீரனகாளர கநகாக்கி ,
இத்தளர நமளம ஒப்பகான் என்ன வகாய் மலரப்சபற்ற ,
முத்தமிழ்க் குரவு பூணட முனிவன் தகாள் மு்கமல சககாள்வகாம
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கமற்கணட 23 இளறமர்த்தங்களளையும வணங்கி வகாழ்த்துப்பகா பகாடப்
சபற்றள்ளைது. அடத்து மகாமளற, மகவிகசடம, மளழ, பயிர்கள், உயிர்கள், பூதிசகாதனங்கள்,
ளசவம, கவந்தரின் சசங்கககால ஆகியன வகாழ்த்தப்படகின்றன.
வகாழ்த்து
மகாமளறக் கீதம வகாழ்க, வளைர் மகவிகசடம வகாழ்க ,
தூமளழ சபகாழிந்து வகாழ்க , துன்னிய பயிர்கள் வகாழ்க,
பூ மலி உயிர்கள் வகாழ்க , பூதி சகாதனங்கள் வகாழ்க,
மீ மிளச ளசவம வகாழ்க, கவந்தர் சமய்ச சசங்கககால வகாழ்க .
நூற்பயன்
ககானப்கபர் மகான்மியத்ளதக் கனிந்த நல அன்பில ககட்கபகார்,
மீனப் கபர் உவரி சூழ் பூ மீது பன்னகாள் வகாழ் உமபர்,
மகானப் கபச அழியகாச சசலவ மன்னி, நன் மககார்ப் சபற்றப், பின்
பூ நற் கபறடன் மீட்ட எய்தகா உயர் சிவகதிளயச சகார்வகார்.
இப்புரகாணக் களதகளளைக் கனிந்த நலல அன்புடன் ககட்கபகார், கடலகால
சூழப்சபற்ற இப்பூவுலகில சசலவச சசழிப்புடன், நன்மக்களளைப் சபற்ற நீணடககாலம
கதவர்கள்கபகால வகாழ்ந்து மீணடம பிறவகா உயர்சிவகதிளயச சகார்வர்.

•••••

அளவயடக்கம
பிரமன்
முதலகான
கதவர்ககம “ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணக்களதகளளை
முழுளமயகாகப் பகாடமு்யகாது“ என்ற சவட்கி நற்க, எனது குன்றய அறவு சவளிப்படம
வளகயில ககானப்கபரின் புரகாணக் களதகளளைக் சசகாலலி உள்களைன்.
தகாமளரயில வற்றருக்கும மககாசலட்சுமியின் தனநதிகள் என்றம தங்கியிருக்கின்ற
ககாரணத்தினகாலும, என்றம தகானங்கள் பலவும சசய்வதகாலும, சிவதருமங்கள் சசய்வதகாலும,
கபரின்ப கபகாகத்ளதகய சபரிசதனப் கபகாற்ற வகாழும இந்த நகரத்தகார் ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணக்களதகளளைச சசகாலல, சிறகயன் ஆகிய நகான் அக்களதகளளை இங்கக கூறயுள்களைன்.
பற்பல இனிய நூலகளளைக் கற்றறந்த சபரிகயகார்கள் ககாளளையகார்கககாயில
புரகாணக்களதகளளைப் பகாடக என்ற அவர்கள் சசகான்ன சசகால ககட்ட, அதளன மறக்ககாமல
நகானும புரகாணக்களதகளளைப் பகாடலகளைகாகப் பகாடத் துணிந்த ககாரணத்தினகால, என்மீது அன்பு
சககாணட எனது இப் பகாடலகளளையும பகாடலககளை என்ற ஏற்றக் சககாள்வகார்கள்.
சிப்பியில விளளையும முத்துக்ககளைகாட மங்கிலில விளளையும முத்துக்களளையும
கசர்த்து எணணிக்ளகக்குக் கணக்கில எடத்துக் சககாள்வது கபகான்ற, கபரறவு மிகுந்த
புலவர்கள் பகா்ய பகாடலககடன் எனது இந்தப் பகாடலகளளையும பகாடலகள் என ஏற்றக்
சககாள்வர். நலல கருமபின் சகாற்ளற விருமபிகனகார், கருமபின் கணுளவயும கசர்த்கத
பிழிந்து சகாற எடப்பர். அதுகபகான்ற எனது பிளழயகான கவிளயக் கருத்தில சககாள்ளைகாது,
எனது இப்பகாடலகளில உள்ளை ககாளீசனின் களதச சுளவ விருமபுவர்.

சிறப்புப் பகாயிரம
நகான்குதிளசகளிலும புகழ்விளைங்கும தஞ்ளச நகரில வசிக்கும அந்தணன்,
சதகாவதகானத்தில புலளம சபற்றவன், கதகாலவிகளளைக் ககாணகாத களலகளளைக் கற்றவன்,
சுப்பிரமணியன் என்ற சபயர் சககாணடவன், ககானப்கபரர்த் திருத்தலத்தின் தலபுரகாணத்ளதப்
பகா்யுள்ளைகார்.
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(2) நாட்டுர படலம்
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணத்தின் இரணடகாவது படலமகாக நகாட்டப்படலம
பகாடப்சபற்றள்ளைது. இதில 86 பகாடலகளில பகாண்யநகாட்்ன் சிறப்புகள் பலவும எடத்துக்
கூறப்பட்டள்ளைன. பிளறமு்ப் சபமமகான் ஆகிய இளறவன் அங்கயற்கண அமளமளய
மணந்து கசகாமசுந்தர பகாண்யனகாக மதுளரளய ஆணடதும, அவர்களைது இளளைய
குமகாரனகாகிய
முருகப்சபருமகான்
உக்கிரகுமகாரபகாண்யனகாக
ஆணடதும,
மற்றம
இமமுளறவழித் கதகான்றய பகாண்யர்கள் அரசகாணட சபருளமயுளடயது பகாண்நகாட.
குழல இளசயிற் சிறந்த கணணனது கதசம பலகவற கதசங்களிலும சிறந்தது. சசலவச
சசழிப்பில கணணனது நகாட்்லும சிறந்ததகாகப் பகாண்ய நகாட விளைங்குகிறது. ஆலவகாய்,
ககானப்கபரர், ஆடகாளன, புனவகாயில, குற்றகாலம, ஏடகம, பரங்குன்றம, ஆப்பனூர்,
சுழியல, புத்தூர், இரகாகமசசுரம, பூவணம, சககாடங்குன்றம, சநலகவலி முதலகான
பகாடலசபற்ற பதினகான்கு தலங்களளை உறப்பகாகக் சககாணடது பகாண்யநகாட. இப்பதினகான்கு
தலங்களளைப் கபகால சிறப்புளடய தலங்கள் பல உளடயது பகாண்யநகாட.
கடல
நீளரசயலலகாம உணட அகத்தியர் உளறயும சபகாதியமளலளயயும, குற்றகாலம கபகான்ற
சிறந்த அருவிககம, தகாமிரபரணி ளவளய முதலகான நதிகளளையும உளடயது பகாண்யநகாட.
வறயவர் சமலியவர் கநகாயர் வன்கணர் ப்ப்பறவற்கறகார் சிறமதியர் மளடளமச
சிந்தளனயுளடகயகார் இவர் கபகான்கறகார் இலலகாதது பகாண்யநகாட.
கவடவர் ஓ் கவட்ளடயகாடம ஒளசயும, யகாளனகள் நீர் பருகும ஓளசயும,
சககா்சசிமகார் திளன இ்க்கும ஒளசயும, உயரமகான அருவிகளில நீர் விழும ஓளசயும, பல
விலங்குகளின் ஓளசயுமகாகிய ஐந்து ஓளசககம கசர்ந்து பஞ்சதுந்துபியின் இளசளயத்
தகாழ்த்தும.
முருகப் சபருமகானகாகிய சணமுகனின் பளடவடகள் ஆற. அவற்றள்
திருசசசந்தூர் திருப்பரங்குன்றம பழமுதிர்கசகாளல என்ற மன்ற பளடவடகளளை உளடயது
பகாண்யநகாட.
பகாண்ய நகாட்்ன் முலளல நலத்தில, எள்க சகாளம பயற அவளர சககாள்க
உகந்து இவற்ளற மளலகபகால குவிப்பகார் அவவிளட உள்ளைகார். சதள்க சுளவப் பகாளலக்
ககாய்சசி உணடகாக்கிய தயிரிலிருந்து சவணளண எடத்து மளலகபகால குவிப்பர் அவவிளட
இலலகார். ஆயர் இளடளயத் தழுவி அடக்கி இளடசசியரின் மகார்பகத்துத் கதகாய கவணடம
என்பதற்ககாக, ஏழுயகாளனகளளையும தன்கதகாள் மளலக்குள் அடக்குவர் அந்த நகாயகர்.
குழலில நகாதஒலியிளன எழுப்பும நகாயகர் வகாய் நலலகார் ததிகளடயும மகார்பினுக்குள்
அடக்குவர்.
இந்திரன் புரந்து வகாழும எழில வளைமுளடயது பகாண்யநகாட்்ன் மருத நலம.
உழவர்கள் தகாமபு மகாட்், நுகத்ளதப் பிடரியில கட்், ககாளளைமகாட்்ளன ஏரில பூட்்த், தனது
வலக்ளகயில முள் உள்ளை பிரமளப நீட்், அழகிய மலர்களளை இளறவனது மு்கமல
சூட்்க், கூரிய சககாழுளவ உளடய ஏளர ஓட்், நகாட்்ன் குளறகளளை எலலகாம ஓட்டவர்
மருத நலத்து உழவர். சசகாலலினுள் சபகாருளைகாய் உள்ளை தூய ககாளீசனது சமய்கபகான்ற
சநலலுக்குள் சபகாருளைகாய் உள்ளை நீணட முளளை வளைர்த்துத் கதகான்றச சசகாலலினது உருவகாய்
உள்ளை சசகார்ணவலலியின் சமய்கபகான்ற பயிர்கள் பசளசநறத்தில வளைர்ந்து இருப்பது
பகாண்யநகாட.
பரமனகாரும பரதவரகாகி ஓர் பரதவ குலத்து மகாதிளனக் ளகப்பி்த்துத்
திருமணம சசய்துள்ளைதகால, பரதவர் வகாழும பதி முதல பலதலம பரவு சநய்தல நலத்தின்
பணபிளன எவர்தகான் எடத்துக் கூற இயலும. பகாளலவனத்துத் சதய்வமகான பத்திரககாளி
வ்வகான வகாள்கமலநடந்தகாள் வற்றருந்து அருகவது பகாண்யநகாட.
இவவகாறகாகக் குறஞ்சி, முலளல, மருதம, சநய்தல, பகாளல முதலகான நலங்ககம
அங்கு வகாழும உயிரினங்களின் சிறப்புககம மிகவும அருளமயகாகப் பகாடப் சபற்றள்ளைன.
கமலும, குறஞ்சி, முலளல, மருதம, சநய்தல என்ற நகான்கு திளண நலங்கள் ஒன்கறகாட
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ஒன்ற திளணகள் மயக்கம அளடவளதத் திளணமயக்கம என்ற தளலப்பில ஆசிரியர்
பகா்யுள்ளைகார்.

(3) நகரர படலம்
கற்பகமகாகக் ககாளீசரும சசகார்ணவலலித் தகாயகாரும என்றம உளறந்துள்ளை தலம.
பகாண்யநகாட்்ல உள்ளை பகாடலசபற்ற பதினகான்கு தலங்களில ஒன்ற திருக்ககானப்கபர்
நகரம. மளலமகளளை இடப்பகாகமகாக் சககாணடவனின் தளலகமல வற்றருக்கிறகாள் கங்ளக
என்ற நீர்மகள். நீரின்கமல வற்றருக்கிறகாள் அளலமகள். அளலமகளின் கமலகானது ஆக்க
சமய்க்களல. களலமகள் கபகாற்ற வணங்குவது இந்தக் ககானப்கபர் நகரம. இது விதி நதி
பதி கதி இவற்ளற அருகம தலமகாகவும உள்ளைது.
நலலறத்ளத வழங்குவது விதி.
நலவுவகான் முதலகானவற்ளற அருள்வது நதி.
இன்பத்ளத வழங்குவது பதி.
இளவசயலலகாம கிளடத்திடம வளகயில நற்கதிளய அருள்வது ககானப்கபர் நகரம.
சபணமணியின் முகத்ளத ஒத்த தமிழ்நகாட்்ன் வலக் கணமணிளயப் கபகான்றள்ளைது. ஏழு
குதிளரகள் பூட்்ய கதிரவனின் ஊர்திளயத் தடத்து நறத்திடம அளைவிற்கு உயர்ந்த மரங்கள்
பல சககாணட ககானகத்ளத உளடயது. இந்தக் ககாட்்ல உள்ளை மலர்கள் சிந்தும கதனகானது
மதுக்கடல கபகான்ற கதங்கியுள்ளைது.
இந் நகரமகானது புறநகர், இளடநகர், உள்நகர், பரத்ளதயர் வதி, கவளைகாளைர் வதி,
ளவசியர் வதி, அரசர்வதி ஆகிய வதிகளளைக் சககாணடது.
கூற்றவன் கநர்பட்டகாலும அவனது சமய் இரணடகூறகாகுமப்யகாக ஆயுதங்களளை
உளடயவர் புறநகரில ககாவல சசய்கின்றனர்.
இவர்கள், சீற்றம மிகுந்தகால விணணில
பகாய்ந்தும கபகாரிட வலலகார்.
மகானத்ளதகய ஆளடயகாகப் பூணடவர்.
தங்களிடம
கபகாரிட்டத் கதகாற்றவர்களளைகய ககாணபர்கள், இவர்கள் கதகாலவி ககாணகாத வரர்கள்.
கதகாமரம, வகாள், கவல, குந்தம, சூலம, தணடகாழி, நகாஞ்சில, ககாமர் அநகாந்தகம, திணளமப்
பணம வசும விஞ்ளச, விலலில நகாணபூட்் அமபுகளளைத் சதகாடக்கும விஞ்ளச, முதலகான
வரர்கள் கற்கும கலலூரிகள் பல புறநகரில உள்ளைன.
இளடநகரில, குளைங்களில தணணீர் நளறந்து மறககால கபகாகும. அவவகாற
கபகாகும நீரில தூமபு நுணதுளளைச சிவிறயும துருத்தியும குழலும ளகக்சககாணட
விளளையகாடகின்றனர். ககாப்புறழ்ந்த கதகாள் மகாதரும ஓமபு உகந்தநீர் புயமுளல ஊடறவசிக்
கூமபலில தடநீர் வழியுமப்யகாக நீரகாடவர். குளைத்தில கன்னியர் குளிக்கின்றனர். அவர்களைது
சககாங்ளக மளறத்துள்ளை நுணதுகில விலகிடக்கணட ஆடவர் புளைகித்து அதிகரித்திடம
வியப்பினரகாய் மகிழ்வளடவகார்.
புளததனம சவளிப்பட்டகால அளதக் கணட களிப்பு
அளடயகாதவர் எவர் புவிகமல.
உணணகரில கககாட்ளட மதில உள்ளைது.
அது உயர்ந்து நீணட வகானின்
கமற்புகுந்துள்ளைது. அதன் இளடப்பகாகம நீர் நளறந்த அகழியகால சூழப்பட்டள்ளைது. அதன்
அ்ப்பகாகம பகாதகாளைத்தில உள்ளை நகாககலகாகத்தில உள்ளைது.
அரி அயன் ககாணமு்யகாத
லிங்கககாத்பவரின் அ்மு்கபகால விளைங்குகிறது ககானப்கபர் கககாட்ளட. இதன் உசசிளய
முயன்ற கடந்கதகாரும இலளல, அதன் அ்யிளன மழ்கிக் கடந்தவரும இலளல.
இளத அடத்துப் பரத்ளதயர்வதி அளமந்துள்ளைது. பரத்ளதயர், சவள்ளளை
நறத்திலகான நுணணிய ஆளடளயத் தனது உடமபு சவளிகய சதரியுமப்யகாக அணிந்து
சககாணட, உள்களை அளழத்துச சசன்ற உள்கறப்பு ஆளச கமற்சககாள்ளை முன் எதிர் ககாட்்க்
குலகாவிகய குமரர் தம ளகப் சபகாருளளைக் சககாள்ளளை சககாள்வர்.
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கவளைகாளைர் வதி அளதயடத்து உள்ளைது . உயர்ந்த கங்ளகயின் ஒணளமக் குலத்தில
பிறந்து, அயர்ந்திடகாமல, ஆசகாரம அளனத்ளதயும நயந்து , நலலற நகா்ப் சபறம பயன்
வியந்து, வகாழுநர் கவளைகாண மரபினர் .
எந்த நள்ளிருளிலும யகார் வந்தகாலும
ககாளளையகார்கககாயில வகாழ் கவளைகாளைர் ,
இளளையகான்கு் மகாறநகாயனகார் கபகான்ற
தட்டப்படகாமல, தகாம உந்தும அன்பினகால அவர்ககக்கு உணவு ஊட்டவர்.
ளவசியர் வதியில வகாழும வணிகர் , விளலமலிந்த நகாளில பணடங்களளை நளறய
வகாங்கிச கசர்த்து ளவத்து, பணடம வரத்து குளறந்த நகாளில அவற்ளற விற்ற மிக்க இலகாபம
சககாள்வகார். விளலகூடதலகான நகாளில பணடங்களளை வகாங்கி , விளலமலிந்த நகாட்களில
அவற்ளற விற்ற நட்டம அளட ய மகாட்டகார்கள். எந்த கதசத்திலும வகாணிபம சசய்து
சபகாருள் ஈட்ட வலலகார் .
வகாணிபத்திற்குச சசலலும கதசங்களில ளசவ அறங்களளை ச
சசய்து, அங்கக அன்னதகானக் சககா் நகாட்ட வலலகார்.
அரசர்கள் வகாழும வதியில முரசு அதிர்கின்ற ஓளசயும , சதுரங்கம விளளையகாடம
ஓளசயும, விரவு சிற்றரசர் வந்து விளரந்து திளற சககாட்டம ஓளசயும
,
பரவிய
பகாவகலகார்க்குப் பரிசில சபகான் அளைக்கும ஓளசயும அரணமளன எங்கும ககட்கும . தன்
வலிளமயகால சவற்றசபற்ற அதனகால வளைம மிகுந்த சசலவப் சபகாலிவினகால சககாளடயகால
சிறப்புப் சபற்றருந்தனர் ககானப்கபசரயில அரசர்கள்.
அந்தணர் வதியில வகாழும அந்த ணர், சககாளலவிளன கூடகாது எனக் கூ றம
கவதங்களளைக் கற்றவர். சதகாளலவில பல பசுக்களளைக் சககாலவதகால சூழும பகாவம தமளமச
சகாரகாதவகாற ஒதுங்கி இருப்பர். சுவர்க்கம உணளம அன்றப் பவர்க்கம இலளலயிலளல
என்கற ஈளக ஏந்தினகார். எழுத்கத, சசகாலகல, இருவளகப் சபகாருகளை, யகாப்கப, நயந்தரும
அணிகய, என்ற ஐந்து இலக்கணங்களளை இயன்ற மகாணவர்ககக்கு ஓதிடவர். பல இலக்கிய
நூலகளளைப் கபகாதித்து, உயர்ந்திடம இரு சமகாழிக் கலலூரிகள் பலவும இந்த வதியில
உள்ளைன.
இவற்ளற அடத்து ககாளீசர் கசகாகமசர் சுந்தகரசர் ஆலயங்கள் அளமந்துள்ளைன .
ஆயிரங்ககால மணடபம , மகாளிளகப் பத்தி , மத்தியில நூ ற்றககால மணடபம , சூளிளக
மன்றம, சுத்த கவள்வி சசய்யும மணடபம , பரிவகார சதய்வங்ககம, வந்து வழிபட்ட
உய்வளடந்த கதவர்களின் ஆலயங்ககம சிறந்து ஓங்கி நற்கும.
திருக்ககானப்கபர் என்ற ககாளளையகார்கககாயிலில, இவவகாறகாகப் பல எழில நலன்க ள்
உளடய கககாயிலின் உள்களை, எலலகா உயிர்ககம உய்யுமகாற நமது ககாளீசன் சசகார்ணவலலி
சகமதனகாய், ளமந்தர்கள் சூழ , மன்னி வற்றருந்து அரசு சசய்து என்றகம
நமளம வகாழ
ளவக்கிறகான்.

(4) ளநமிசர படலம்
பற்பல சிகரங்களளை உளடயது, ஊழிகள் கதகாறம நளலத்திருக்கும சபருளமளய
உளடயது ளகலகாய மளல. இது, கருடர் சித்தர் அமரர் ககாரணர் இயக்கர் கபகான்கறகாரும,
கவதங்ககம வகாழ்த்தித் துதிக்கும சிறப்புளடயது.
அக்ளகலகாய மளலயில, ஆயிரங்ககால மணடபத்தின் நடகவ பளிங்கு மணடபம
ஒன்ற உணட. அது எட்ட யகாளனத் தந்தங்களளை நட்ட, சுற்றலும பதினகாற தூணகள்
தகாங்கும வணணம அளமக்கப்பட்டது. அந்த மணடபத்தில பளகவர்கள் அஞ்சும
கவகலந்திய குமரகவகம, எவவரங்களளையும நலகும யகாளனமுகத்து விநகாயகப்
சபருமகானும அருகில இருக்க, அன்பர்ககக்கு எவவரங்களளையும அளிக்கும உளமயகாள்
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இடப்பக்கம இருக்க, பிளறச சந்திரன் ஒளிவச, கங்ளக திவளல சிந்த, கதவர்கள் சபகான்மகாரி
சபகாழிய, அரி வலகாரி முதலிகயகார் விதிப்ப் பணிந்து நற்க, கதிரவன் மதி சநருப்பு என்ற
மன்ளறயும கணகளைகாக உளடய முக்கணணனகாகிய சிவசபருமகான் இனிது வற்றருந்தகார்.
ககாசிபன், கபிலன், சத்திககாத்தியகாயனன், பரத்துவகாசன், முற்கலன், ககககாளைன்,
வகாமகதவன், வசிட்டன், கககாசிகன், பிருகு, வதிகககாத்திரன், துர்வகாசன், சீவற்சன், சமபு,
மவுற்கலன், ஆபத்தமபன், சசகௌநகன் முதலகான தவ முனிவர்கள் சிவசபருமகான் திருமுன்
சசன்ற, தளலகமல குவித்த கரத்தரகாய், புவனங்கள் யகாவற்ளறயும புரக்கும நகாயகளன
ஆயிரம திருநகாமங்களைகால அருசசித்தனர். திருமகால வரகாகமகாய்ச சசன்றம ககாணமு்யகாத,
சிவனகாரின் பகாத தகாமளரகளளைத் தகாழ்ந்து வணங்கி நன்றனர்.
“சந்திரளனத் தளலயில தகாங்கிய சபருமகாகன, வளலயில அகப்பட்ட மகான் என
மயங்கித் தடமகாறத், துருமபு கபகான்ற அளலந்து உழலகின்ற எங்களளைக் ககாத்தருள்வகாயகாக“
என கவண்னர். அரவத்ளதத் தளலயிகல அணிந்த பரமகன, “நீ உளறகின்ற தலங்ககள்
எத்தலம மிகவும உயர்ந்தது? அத்தலத்தின் மகான்மியங்களளை உள்ளைங்ளக சநலலிக்கனி
கபகால நகாங்கள் உணருமகாற எங்ககக்கு ஓதி அருகங்கள்“ என அனலகசர்ந்த சமழுகு
கபகான்ற உள்ளைம உருகி கவண் நன்றனர்.
திங்கள் சூ்ய சிவனும, அன்கபகாட அவர்களிடம சசகாலவகார். “யகாம விருமபி
உளறயும தலங்கள் பலவகாகும. அவற்றள் சிறந்தது உத்தரககாளிபுரம, அதனினும சிறந்தது
தக்கணககாளிபுரம. அத்தலத்தில உளறபவர்ககக்கு சிவப்கபறம, சித்தியும ளககூடம.
தக்கணககாளிபுரத்தின்
சிறப்பிளனயும
லிங்க
மகான்மியத்தின்
சிறப்ளபயும,
தீர்த்தமகான்மியத்தின் சிறப்ளபயும சூதமுனிவரிடம ககட்டத் சதரிந்து சககாள்க“ என்ற
முக்கணணன் அருள் சசய்தகார். அளதக் ககட்ட சவுனகன் முதலகான முனிவர்கள் உவளகயில
மழ்கினர்.
கருளணக் கடலகாகிய சபருமகானின் தகாள் பணிந்து, மிக்க மகிழ்கவகாட
அமமுனிவர்கள், ளகலயங்கிரியின் சதன்கிழக்கில ளநமிச வனத்ளத கநகாக்கி, சூதமுனிளயக்
ககாணபதற்ககாக
விளரந்தனர்.
சிவனகாரின்
சசஞ்சளடக்
ககாட்்லிருந்து
இழிந்து,
இமயமளலயில நுளழந்து, தன்னில மழ்கி எழுந்த அறபதகாயிரம கபளர, நரகத்தில
விழகாமல ககாத்த சபருளம உளடயது கங்ளக. தன்னில மழ்கி எழுந்தவருளடய பகாவத்ளத
நீக்குகின்ற கங்ளகயின் களரயில உள்ளைது அந்த ளநமிசவனம. இங்கக, ஆல, அகில,
மங்கில, கடமபு, புன்னகாகம, அரசு, சவணணகாவல, சந்தனம, குருந்து, நமபம, பகாகல,
பூங்சககான்ளற, வன்னி, பகாடலம, சூதம, தகால மந்தகாரம கபகான்ற விருட்சங்கள் நளறந்து
அடர்ந்த ககாடகாக விளைங்குவது. மகான்கன்றம புலிக்குட்்யும ஒன்றகாக நீர் பருகும. சிங்கக்
குருளளை யகாளனயின் முளலப்பகாளல உணணும. அவவனத்தில தவம புரியும முனிவர்கள்
இயற்றம கவள்விப் புளக விணணில பரவி, இந்திரன் அவி உணளவ ஏற்றக் சககாள்வதற்கு
விணணுக்கு அனுப்பப்பட்ட கமகவகாகனம கபகால விளைங்கும.
இத்தளகய வளைமகான ளநமிசக் ககானகத்ளத அளடந்த முனிவர்கள் அங்கு சமய்
முழுதும சவணணீற அணிந்து, தூய உருத்திரகாக்கம புளனந்து, நத்திய தவத்ளத
கமற்சககாண்ருக்கும வியகாசமுனிவரின் மகாணகாக்கரகாகிய சூதமுனிவளரக் கணடனர்.
அவளர வணங்கி, நீலகணடரகாகிய சிவசபருமகானின் ஆளணயின்ப்த் தங்களளைக் ககாண
வந்துள்களைகாம என்றனர். இனி எங்ககக்கு எந்தக் குளறயும இலளல. “பரத கணடத்தில
இரணட ககாளிபுரங்கள் உள்ளைன என்றம, அவற்றள் ஒன்ற வடதிளசயில உள்ளைது என்றம,
மற்சறகான்ற சதற்கிலுள்ளைது என்றம, இரண்லும பின்னது மிகவும உயர்வு உளடயது
என்றம, அத்தலம அங்கு வசிக்கின்ற எலலகா உயிர்ககக்கும முத்தி வழங்கிடம என்றம,
அத்தலத்தின் சபருளமளய உங்களிடம சதரிந்து சககாள்க“ என்ற இளறவன் எங்களிடம கூற
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இங்கு அனுப்பி ளவத்தகார்.
ஆதலகால உங்களளைத் கத் வந்கதகாம, “எங்ககக்கு
அத்தலத்தின் மகான்மியங்களளை எடத்துளரப்பரகாக“ என்றனர் சவுனககாதி முனிவர்கள்.
சூதமகாமுனிவரும
ககாளிமகாபுரத்திளன,
யகாளனமடளவ,
சசகார்ணவலலி
அமளமளய ககாளீசளர, சுந்தரகாமபிளகளயச கசகாதியகாம கசகாகமசளரக், கயற்கணணிளய
சுந்தகரசளர, வகாளின்கமல நடந்தகாளளை ஒரு முகூர்த்த கநரம தியகானித்து, தன் குருவகான
கவதவியகாசரின் திருத்தகாளிளன நளனந்து வணங்கிப் பின் சவுனககாதி முனிவர்களளை
கநகாக்கி, இத்தலத்தின் சபருளமகளளை யகான் உளரக்க நீங்கள் இரு சசவிகளைகாலும பருகுவர்
என்ற ககாளிபுர மகான்மியத்ளதச சசகாலலத் சதகாடங்கினகார்.
“தன்ளன வந்து சகார்ந்தவர்ககக்கு மகாபலம தருவதகாகி, நத்திய சுயமபுவகாய்
வலலிக் சககா் சுற்றப் சபற்ற விளைங்கும கற்பகம ஆகிய ககாளீசரின் ஆளணளய
நளறகவற்றவகாரகாக“ என்ற வகாழ்த்தி, “சமய்தவம உளடயவர்ககளை, ககாளீசனகார் களதகளளைக்
ககட்க விருமபினீர்கள், நீங்ககளை முத்தர். உள்ளைன்கபகாட இத்திருத்தல மகான்மியத்ளதக்
ககட்பவர்களின் விளனசயலலகாம நீங்கும, அறம சபகாருள் இன்பம மட்டமலலகாமல
முத்தியும கிட்டம. அத்தல மகான்மியத்ளத ஆதியிலிருந்து கூறகிகறன், கககங்கள்“ என்ற
கூறத் சதகாடங்கினகார் சூதமகாமுனிவர்.
முன்சனகாரு ககாலத்தில ‘மகாகிணமதி‘ என்னும சதகான்ளமயகான நகளரச கசர்ந்த
சிறந்த சிவபக்தனகாகிய ‘சதகாநகன்‘ என்னும மன்னவன் ளசவ உணளமகளளைத் சதரிந்து
சககாள்ளை கவணடம என்ற ஆளசயில தீர்த்த யகாத்திளர கமற்சககாணடகான். சசலலும வழியில
உதங்க மகாமுனிவர் இருக்கின்ற வனத்ளத அளடந்தகான். அமமுனிவளரக் கணட வணங்கித்
“தக்கண ககாளிபுரத்தின் மகான்மியத்ளத விரித்துக் கூற அருள்க“ என கவண் நன்றகான்.
உதங்க முனிவரும ககாளிபுரத்தின் கமன்ளமளய அன்கபகாட கூறனகார்.
கககாமதி தீரத்தில உத்தரககாளிபுரம என்ற தலம உள்ளைது.
அத்தலத்ளதவிட
உயர்ந்ததகாய், சுத்தபுத்தியும ககாரியசித்தியும நலகும தக்கனககாளிபுரம என்ற ஒரு திருத்தலம
உள்ளைது. இது பகாண்ய நகாட்்ல, ளவளய நதிக்கு ஒரு கயகாசளன வடக்கிலும, கூடல என்ற
மதுளரக்குக் கிழக்கக நகான்கு கயகாசளன தூரத்திலும, சீதளிக் குளைத்ளதயுளடய
திருப்புத்தூர்க்கு இரணடளர கயகாசளன சதற்கிலும உள்ளைது.
அத்தலத்திற்கு ககாளிபுரம, கசகாதிவனம, மந்தகாரமகாவனம, உத்தம ளசவககந்திரம,
ககாந்தகாரம, தவசித்திகரம கதவதகாருமகாவனம, பூகலகாக ளகலகாயம என பல சபயர்கள்
உணட. அப் சபயர்களளை உசசரிக்கினும நமமுளடய விளனகள் கபகாகும.
இத்தலப் சபருளமளயக் குறத்து நீ ககட்பது உன்னுளடய தவப் பயனினகாலதகான்.
உத்தமன் ஆகின்றகாய். நகான் ககாளிபுரத்தின் கமன்ளமளயப் பற்றக் கூறகின்கறன்,
ககட்பகாயகாக என உதங்க முனிவர் கூறனகார்.
பணளடக் ககாலத்தில ஒருநகாள் கயிளலயில சிவசபருமகானிடம உளமயவள்,
“தகாங்கள் உளறகின்ற தலங்ககள், சகடகாத நலல தீர்த்தங்களளையுளடய அ்யகார்ககளடய
விளனளயப் கபகாக்குகின்ற இலிங்கங்கள் நளறந்த தலங்கள் பல உள்ளைன, அவற்றள்
உத்தமமகான தலங்கள் யகாளவ? என்ற கூற அருகங்கள்“ என்ற ககட்டகார். அதற்குச
சிவசபருமகானும, “நகாம உளறகின்ற தலங்கள் பற்பல அவற்றள்கம உத்தமம
ஆயிரத்சதட்ட; அவற்றள்கம ஐந்நூற தலங்கள் உத்தமம; அவற்றள்கம உத்தமம
முன்னூற தலங்கள்; அவற்றள்கம நூற உத்தமம; அவற்றள்கம அறபத்து நகான்கு
தலங்கள் உத்தமம; அவற்றள்கம முப்பத்துநகான்கு தலங்கள் உத்தமம; அவற்றள்கம
பதினகாற தலங்கள் உத்தமம;
அவற்றள்கம எட்ட உத்தமம; அவற்றள்கம நகான்கு
உத்தமம; அவற்றள்கம இரணட தலங்கள் உத்தமம“ என்றம, அளவ உத்தரககாளிபுரமும
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தக்கணககாளிபுரமும ஆகும.
சிறப்புளடயது.

எத்தலத்தினும உயர்ந்தது. மிக்க சீர் ஆலவகாய் மதுளரயிலும

அத்தலத்து கசகாதிலிங்கத்தில துவகாத சகாந்தத்தில, அங்கயற்கணணியகாகிய
உன்னுடன் என்றம கமவி வகாழ்கின்கறன். அதளன என்றம ககாணலகாம. அத்தலம, ஊழிக்
ககாலத்திலும அழியகாமல நளலத்து ஒளிரும. பூகலகாகத்தில கககா்க்கணக்ககான தீர்த்தங்கள்
உள்ளைன. அத் தீர்த்தங்ககள் சதன்ககாளிபுரத்திலுள்ளை சிவகங்ளக தீர்த்தத்தில மழ்கினகால,
புணணிய
தீர்த்தங்கள்
அளனத்திலும
நீரகா்ய
புணணியம
கிளடக்கும.

மர்த்தி தலம தீர்த்தம என்ற மன்றகாலும சிறப்புளடயது அத்தலம என்ற, இமவகான்
மககக்கு இளறவன் கூறனகார். அளத அவளைது ம்கமல இருந்த குமரகுருபரனகாகிய
முருகப் சபருமகான் ககட்டகார். தகான் ககட்ட அத்தலத்தின் சிறப்ளபசயலலகாம, அகத்தியர்க்கு
உளரத்தகார். அகத்திய முனிவர் எனக்குச சசகான்னகார். அதளன நகான் உனக்கு ஓதிகனன்
என்ற உதங்கமகா முனிவர் சதகாநக மன்னவனுக்குச சசகான்னகார். மன்னனும அக்ககாளிபுரத்தின்
கமன்ளமளய இன்னும விரித்து அருகங்கள் என்ற முனிவளர கவண்க் சககாணடகார்.
உதங்க முனிவரும விரிவகாகக் கூறலுற்றகார். வியகாசமுனிவர் விரித்துளரத்த பதிசனட்ட
புரகாணங்ககள் சூரியனகாருக்கு உரியது, உன்னதம நளறந்தது பிரமளகவர்த்த புரகாணம.
அதில ககாளளையகார்கககாயில களதகள் உள்ளைன. அளத நகான் இப்கபகாது உங்ககக்குச சசகாலல,
சசவிவகாயகாகப் பருகுமின் என்ற சசகான்னகார் சூதமகாமுனிவர்.
ககாளிபுர கமன்ளம
சிவன் உளமயவகக்குச சசகாலல, ம்யிலிருந்த முருகன் ககட்ட அகத்தியருக்குச
சசகாலல, அகத்தியர் உதங்க முனிவருக்குச சசகாலல, உதங்க முனிவர் சதகாநகன் என்ற
மன்னனுக்குச சசகான்னகார். சவுனககாதி முனிவர்கள் சிவசபருமகாளனக் ககட்க, சிவன் ளநமிச
வனத்திலுள்ளை சூதக முனிவளரக் கணட ககாளிபுர மகான்மியத்ளதக் ககட்குமகாற கூறனகார்.

(5) அகரதயேர் ஞாயனாபயுதசம் பபற்று படலம்
ளநமிசப் படலத்ளதத் சதகாடர்ந்து , அகத்தியர் சிவசபருமகானிடம ஞகாகனகாபகதசம
சபற்ற களத கூறப்படகிறது . முன்சபகாரு சமயம , குமபமுனியகாகிய அகத்தியர் சிவலிங்க
தத்துவத்ளதத் சதரிந்துசககாள்ளை விருமபி , பல நகாடகளிலும யகாத்திளர கமற்சககாணட ,
இறதியில நலவிளனப் பயனகால ககாளளையகார்கககாயில என்ற இப்கபகாது அளழக்கப்படம
கசகாதிவனத்ளத அளடந்தகார் . இவர், ஆற்றநீர் ஊற்றநீர் மளழநீர் ஆகிய மன்றகாலும
உணடகானதகால ‘முந்நீர்‘ என்ற அளழக்கப்படம கடளல உணடவர் . இவர், இயற்ளக வளைம
நளறந்த கசகாதிவனத்ளத அளடந்து , அங்கு உளறந்துள்ளை இளறவளன வகாயகாரப் புகழ்ந்து
துதித்தகார்.
“இந்த
கசகாதிவனம,
இந்திரகலகாகத்திலுள்ளை
வளைமகான
நந்தவனகமகா?
குகபரனுளடய புஷ்பக ரதகமகா? என்சறலலகாம நளனத்தகார் . அங்கு தூய்ளமயகான ,
சகான்கறகாரின் அறளவப் கபகாலத் சதளிந்த நீளரயுளடய மலர்கள் நளறந்த குளைம ஒன்ளறக்
கணடகார். அதில நீரகாட விருமபி , அதன் அருகில சசன்றகபகாது , ஆககாயத்திலிருந்து, “ஓ!
அகத்திய, ககட்பகாயகாக, இத் தீர்த்தம சபரும புணணியம நளறந்தது . இதில நீரகா்னகால
நளனத்தது எலலகாம நளனத்தப்கய அளடயலகாம . இதன் சபயர் சிவகங்ளக . இதில
விதிப்ப் மழ்கி நீரகா் , களரயில இருந்து தவத்ளத கமற்சககாணடகால , நளனத்தற்கரிய
சிவஞகானம கிளடக்கும. நீயும சிவஞகானம சபற விருமபி , இக்குளைத்திகல நீரகா், தவத்ளத
கமற்சககாள்வகாயகாக“ என்ற அசரீரி வகாக்கு எழுந்தது.
விந்தியமளலளய அடக்கியவரகாகிய அகத்தியரும, அசரீரிளயக் ககட்ட வியந்து ,
அவவகாகற விதிப்ப் சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்தில மழ்கி எழுந்து , விபூதி உருத்திரகாக்கம
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அணிந்து, குளைத்தின் கீழ்க்களரயிலிருந்து ஐமசபகாறகளளையும அடக்கி , உணவு ஒழித்து ,
கயகாக நட்ளடயில அமர்ந்தகார்.
இளைகவனில முதுகவனில ககார் கூதிர் முன்பனி
பின்பனி என மகாறமகாற வரும ஒரு வருடத்தின் ஆற பருவங்களிலும கயகாக நட்ளடயில
ஆழ்ந்து, பரமசபகாருளளை நளனத்துத் தவமிருந்தகார் .
இவவகாறகாக, பத்து ஆணடகள்
நட்ளடயில கழிந்தன . பின்பு, அவர் எதிரில கசகாதிப் பிழமபு ஒன்ற கதகான்றற்ற
.
மணணுக்கும விணணுக்குமகாகப் பரந்த அந்த கசகாதிளயக் கணட அகத்தியர் உவப்கபகாட
விளரந்து பணிந்து வணங்கினகார்.

“எணணிலகா அணடகககா் எதன் ஒளியகால விளைங்கும
எணணிலகா உலளக என்ற ஊழ் எதன் ஒளியகால விளைக்கும
எணணிலகா மடளமக் கங்குல எதன் ஒளியகால வந்கதகாடம
எணணிலகாக் கதிர்சகால அந்த கவகமகாம கசகாதி கபகாற்ற
எதன் ஒளி தன்னில கககா்யினில ஒருகூற சககாணட
புத்சனனும புதலவற் சபற்கறகான் புவனம முற்றம விளைக்கி
இதர சனீகரப் கபர் எய்தினன் உலவுகின்றகான்
எது களரயிலகாது அந்த கவகமகாம கசகாதிகபகாற்ற
எவசவகாளி தன்கனகார் கூற ஏற்ற எரி உலகு எலலகாம விளைக்கும
எவசவகாளியின் கூற என்றகால எப்சபகாருகம தகிக்கும
எவசவகாளி யரதனங்களின் பிரளபக்கு மலம
எவசவகாளி நளறந்தது அந்த கவகமகாம கசகாதிகபகாற்ற
அருமளற மு்யும கதறகா அகணடமகாம வ்கவ கபகாற்ற
நருவிககாரத்து அதகாகு நட்களைப் சபகாருகளை கபகாற்ற
ஒருவிலகாது எளவயும ஆக்கி ஒடக்குதல பரகம கபகாற்ற
இருளமசகால விளனகள் சகாரகா கவகமகாம கசகாதி கபகாற்ற “
என்சறலலகாம துதித்து அகத்தியர் இளறவளன வணங்கி நன்றகார் . அப்கபகாது, அவசரதிகர
கதகான்றய கசகாதி மணடலத்தின் நடகவ, கங்ளகயும நலவும விளைங்கும சளடயரகாய், ஸ்ப்க
கமனிகயகாட,
உளமயன்ளன இடப்பக்கம இருக்க
,
அகத்தியருக்குக் ககாட்சி
சககாடத்தருளினகார் கருளணக் கடலகாகிய எமமகான். பூதகணங்கள் முன்னும பின்னும சூழ்ந்து
வர, சவள்ளளை ககாளளையின் மீது கதகான்ற திருமுகம மலர , மகாமுனிவரகாகிய அகத்தியளர
கநகாக்கி, “மலய மகா முனிவ உன்னுளடய தவத்ளதக் கணட மகிழ்ந்கதகாம , நீ கவணடவன
யகாளவ? அவற்ளறக் ககட்பகாயகாக“ என்றகார். அகத்தியரும, சமய் சிலிர்க்க, “அளைவிலலகாத
கருளண வ்வகானவகர சரணம , நன் திருவருளைகாகல நன் சுயரபத்ளத , நனது ஆற்றளல ,
உணர விருமபிகனன். நகான் அளத நன்கு உணருமகாற சதரிவிப்பகாயகாக“ என்றகார் . அளதக்
ககட்ட இளறவனும, “நன்ற, நன்ற” என்ற புன்னளகத்து , அகத்தியருக்கு அருகளைகாட
பதிலுளரக்கிறகார்.
“இன்னவகாற இருக்கிகறன் என்ற என்னுளடய தன்ளமளய யகாரகாலும
உணரமு்யகாது. அளதயும நகான் உன்னிடம ளவத்த அருளினகால உளரக்கிகறன் , ககள்.
மண, நீர், தீ, ககால(ககாற்ற), வகான், மதி, இரவி(சூரியன்), எசசன் என்ற எட்டம எனது சமய்
ஆகும. என்ளனயன்ற ஒன்றமிலளல. அளனத்துகம எமமிடத்தில அடங்கியுள்ளைன
.
உலகத்திலுள்ளை அளனத்தினும யகாகம அணுவினுக்கு அணுவகாய் வியகாபித்திருக்கிகறகாம .
சசசிதகாநந்தம ஆகி, தனித்த நற்குளமதகாகி, விருப்பு சவறப்பு இலலகாமல நற்கின்ற எமளம ,
நகான்கு கவதங்ககம இன்னும அறயவிலளல . சனககாதி முனிவர்ககக்கும அரியகத .
உணருங்ககாளல, இப்கபகாது எங்கும வியகாபித்திருக்கும , நீ பகார்த்துக் சககாண்ருக்கிற
கசகாதிகய என் திரிபிலகா வ்வமகாகும . எவரகாலும ககாணமு்யகாத எனது தன்ளமளய , எனது
கருளணயகால நீ ககாணுகிற கபற உனக்குக் கிளடத்தது , அது மட்டமலல, வகாக்கின் சபகாருள்
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எலலகாம நன் மனதில நளனத்த அளைவிகல கதகான்றடம . சதன்னகாட்ட மக்ககக்கு
அறவுறத்த தமிழ் இலக்கண நூளலச சசய்வகாயகாக .
ஆற அங்கங்ககடன் கூ்ய
கவதங்களின் சபகாருள்களளை எலலகாம உணர்ந்து சககாள்க
. கமலும புரகாணங்களின்
உட்சபகாருளளை ஐயமிலலகாமல சகான்றககடன் விளைக்குக . கவதங்களில கூறப்பட்ட
வழிபகாட்டப் பூளச முளறககம, ஆகமத்ளத ஓதும வழிமுளறககம உன்னுளடய மனத்தில
உதிக்கட்டம.
சந்திரசூரியர்களின் இயக்கங்களளைத் தடத்து , பின்சனகாரு சமயம
விந்தியமளல உயர்ந்து சசருக்கு அளடயும , அளத அமிழ்த்தி அதன் சசருக்ளக அடக்குக .
பின்ளன நகாளில , சபருகி வரும கடளல உன் உள்ளைங் ளகயகால அள்ளி விழுங்குவகாயகாக .
இந்திரன் முதலகான கதவர்கள், தங்கள் துயரங்கள் தீர உன்ளன வந்து வணங்கி விகமகாசனம
சபறவகார்கள்.
வகானளைகாவும சந்தனமரங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற இந்த கசகாதிவனத்தில நீ
பலலகாணடகள் இருந்து, தவம இயற்ற, “அகத்திய ககத்திரம இது“ எனுமப் இருப்பகாயகாக“
என்ற சிவசபருமகான் அருளிச சசய்தகார்.
இவவகாற அருள் சசய்த, எழில விளடச கசகாதியளன, அகத்திய முனிவர் தகாழ்ந்து
பணிந்து எழுந்து வணங்கி ‘உயந்தனன் உய்ந்தனன்‘ என்ற வகாழ்த்தி இறமபூது அளடந்தகார்.
பின்னர் அவர் திருத்தளிநகாதர் எழுந்தருளியிருக்கும தலத்ளத அளடந்து
மலர்சககாணட மல லிங்கத்திளன நீரகாட்் அருசசித்தகார் . அகத்திய முனிவர், அஷ்டகாங்க,
பஞ்சகாங்க முளறயில நலத்தில உடமபு படமகாற வணங்கி மங்ளகபகாகளன வழிபட்ட
விளடசபற்றக் சககாணட அவரது பன்னசகாளலக்கு ஏகினகார்.

(6) காளி தரு அவுதாரர படலம்
கசகாதிவனம என்ற ககானப்கபரில சிவசபருமகானிடம சபருந்தவ முனிவனகாகிய
அகத்தியன் ஞகான உபகதசம சபற்ற சிறப்பிளன க் கூறகனகாம. ஈசன் முதலகான கதவர்கள்
எலலகாம உய்வு அளடயுமகாற, மககசுவரி ககானப்கபரில உள்ளை ககானகத்தில ககாளியகாய்
வகாழ்ந்த களதளயக் கூறகவகாம.
சிவசபருமகான், குடமுனியகாகிய அகத்தியனுக்குச கசகாதிவ்வம ககாட்் வரம
அளித்த பின்னர், அந்தச கசகாதி உருவத்ளத மகாற்றப், ப்க உருவம ககாட்், உளமசயகாட
கணங்கள் சூழ கசகாதிவனத்துள் உலகாவி வந்தகார். அப்கபகாது, எம அன்ளன விம லளனப்
கபகாற்ற, எதற்ககாக இந்தப் ப்க உருவம எடத்துள்ளீர்கள் ? ஐயகன, என்ற ககட்டகாள் .
பளடத்தல ககாத்தல அழித்தல மளறத்தல அருகதல எனும ஐந்து சசயலகளின் சபகாருட்ட ,
இது எ னது அகக் கணகள் திறந்துள்ளைது கபகான்ற உலகம சபகாலிந்து கதகான்றம . எனது
கணகள் ம்னகால எனது ஐந்சதகாழிலககம அழியும. எனது ஆடல அருள் திறகம இவற்ளற
எலலகாம வழங்குதற்குக் ககாரணமகாகும என்ற கூறனகார். இதுககட்ட எம அன்ளன உள்ளைத்தில
இறமபூது எய்தி , எணணிலலகா உலகம எலலகாம ஆதலுக்கும கபகாதலுக்கும ககாரண
ககாரியமகான சபருமகான் விழிளய ம்ச கசகாதிக்க விருமபினகாள்.
கணகளளைக் கட்்க் சககாணட விளளையகாடம பணளண என்ற விளளையகாட்்ல
விளளையகாடவது கபகால, அறம வளைர்க்கும தனது இரணட தகாமளரக் கரங்களைகாலும, பரமனின்
பின்கன நன்ற அவரது கணகளளைப் சபகாத்தினகாள் மரகதவலலி .
இதனகால மன்ற
உலகங்ககம இருளில மழ்கின . உலக உயிர்கள் எலலகாம பிரளையம ஏற்பட்டவிட்டகதகா
என்ற மயங்கிப் பளதபளதத்தன. கவற ஒன்றம கதகான்றகாது மனம சநகாந்து, ‘ஆககா‘ என்கற
கூவி நடக்கம உற்றகார் அளனவரும .
அளனத்து உயிர்ககக்கும உயிரகாய் உளறந்த
சிவபிரகான் சினம சககாணடகார். சிவசபருமகானின் சினத்ளத உணர்ந்து சககாணட அமளமயும
பளதத்துப் புளதத்திடம தன் ளககளளை விடவித்தகாள் . சிவசபருமகானின் கணகள் ம்யதகால
ககாலவளர எலலகாமும சதரிவு இன்ற மகாறன . ககாலவளர மகாறய ககாரணத்தினகால, அந்தணர்
முதலகாகனகாரின் கருமங்கள் எலலகாம நசிந்தன . சிவளனக் குறத்துச சசய்யும மகத்
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 37

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
சதகாழிலகள் ஒழிந்தன. ஆற ககாலப் பூசளனகள் ஒழிந்தன . சிவளன நளனந்திடம கயகாகியர்
தவமும ஒழிந்தன . இன்னிளசயுடன் சிவளனக் குறத்துப் புகழ்ந்திடம கதகாத்திரங்ககம
ஒழிந்தன.
தக்கனது மககளை , ககள், “எவசரகாருவர் எவவிளன சசய்தகாலும அதற்குரிய
பலளன ஏற்பர் . அறவிளன சசய்கதகார் இன்பம நளறந்த சுவர்க்கம புகுவர் . தீவிளன
இளழத்கதகார், நரகம உற்றத் தகாழ்ந்து இடர் துய்த்து மீள்வர் . அந்தந்கதகா, நீ சசய்த இந்தச
சசயலகால, மன்ற உலகத்தில உள்ளைகாரும
இரணட சுடர்களின் ஒளியின்றத் திரிபு
அளடந்தனர். இன்ன சபரும பகாதகத்ளத உலகுக்கு நீ சசய்த ககாரணத்தகால, இந்த சநகா்கய,
தகமகா குணம சபற்ற , இருள் நறமகாய் , எவரும சவருணட தயங்குமகாற, கககார உருவம
சககாணட ககாளியகாகுக” என்ற குரர சகாபம விதித்தனன் சிவசபருமகான்.
விளடக்சககா்யகான் சககாடத்த சகாபசமகாழி ககட்ட விளடக்சககா்யகாள் சவருணட,
சிவசபருமகானது பகாதத்ளதத் தன் தளலக்கு அணிந்து ,
‘அ்கயன் சசய்த பிளழளயப்
சபகாறத்தல கவணடம , இதற்குக் கழுவகாய் தந்தருளை கவணடம‘ என கவண் நன்றகாள் .
அதற்குச சிவசபருமகானும, “இச கசகாதிவனத்துள் சில நகாட்கள் நீ இருந்து, அகிலத்தில
யகாவரும கவளல அளடயுமப்யகான அசுரளன அழித்து , மீள்வகாயகாக“ என்ற அருளிச
சசய்தகார். அதன்ப்கய அன்ளனயும, சிவன் பகாகமபிரிந்து, துர்க்ளகயகாகிச கசகாதிவனத்தின்
உத்தர பூருவ திளசயில கயகாசளன தூரத்தில உள்ளை மருத மரத்தின் கீழ் சகாப விகமகாசனம
ஆகும நகாள் எணணி தவத்தில இருந்தகாள்.
இவவகாற இக்களத நற்க, திதி என்பவள் ககாசிப முனிவளர கவண், சணடகனகாட
தகாரகன் குமபன் தணடன் வமகாக்கன் வசுவனன் மகககாதரன் வர ன் என்ற அசுரர்களளைத்
கதகாற்றவித்தகாள்.
அவர்களில, சணடன் என்பவன் தனது பளட சூழ பூமியில சிறந்த
புணணிய தலமகான திருக்கககாகன்னம என்னும திருத்தலத்ளத அளடந்தகான் .
அங்கக
அமர்ந்து ஆயிரம ஆணட அரிய சககாடந்தவம இயற்றனகான். திருக்கககாகரணநகாதன் ககாளளை
வகாகனத்தில உளம கசயுடன் கதகான்றனன் . அந்தச சணடன் தன் கணகளில நீர் வழிய
சமய்யன்பில தகாழ்ந்து எழுந்து அவர்களளைத் துதி த்தகான். ‘மககாவிட்ணு பிரமமகா முதலகாகனகார்
அறய மு்யகாத நன் புகளழச சிறகயன் நகான் எவவணணம கூறகவன் . கங்ளக தவழ்
சளடயகாய், இடப்பகால உளமளய ளவத்தவகன , அண்யவர்ககக்கு நற்கருளண
நளறந்தவகன, அ்யவர்ககக்கு கற்பகம கபகான்றவகன , சககா்ய மன்மதன் எரியுமகாற
விழித்தவகன,
முப்புரம சபகா்பட எரித்தவகன ,
உன் நகாம குணங்களளைகய என்
சசவிகளில ககட்கபன் , உன் அ்மலரி ல பகாமலர் சூட்டம கலவி இலகலன் , பசுபதிகய,
கருளண நளறந்த உன் களடக் கணணகால என்ளனக் ககாத்திடவகாய்‘ என்றகான்.
இவவகாற,
திருக்கககாகரணத்தில இருக்கும எமசபருமகாளன ஏத்தி
விணணவர்களின் எதிரியகான சணடகாசுரன் புகழ்ந்தகான். வள்ளைல ஆகிய தயகாபரன் கருளண
கூர்ந்து, சணடகாசுரளன கநகாக்கி , நீ கவணடவது யகாது ? என்ற ககட்டகார் .
அதற்குச
சணடகாசுரனும, கதகவந்திரன், கனலி யமன் நருதி வருணன் வகாயு இயக்கன் ஈசகானன் ஆகிய
எட்ட திளசசதய்வங்க கம, பிரமன் முதலகான கதவர்ககம உன்னிடத்தில அளடக்கலம
ஆககாமலும, அவர்கள் என்ளன எதிர்க்கும கபகாது எனது உருவம அவர்ககக்குத்
கதகான்றகாமலும, ஆனகால அவர்களளை நகான் ககாணுமப்யகாகவும , எனது எதிரிகளின் தளல
தூள்தூளைகாய் விழுமப்யகாகவும , கதவர் மகானிடர் விலங்கு இவர்களைகால நகான் இறவகாத
வணணமும வரம வழங்குக என கவண்னகான். நீ கவண்யவகாகற எலலகாம ஆகுக என்ற
வரம சககாடத்து அரன் மளறந்தனன் . இப்ப்சயகாரு வரம சபற்ற சணடகாசுரன் எழுந்து
உள்ளைத்தில இறமகாப்புக் சககாணட, தன்ளன சவலல யகாரும இலளல என்ற ஆணவத்கதகாட
சசலவச சசழிப்பு மிகுந்த மகாயகாபுரம எனும நகர் ஒன்ளற உருவகாக்கினகான் . அங்கு தனது
ஏழு உடன்பிறந்கதகார்ககடன், தகாளன புளட சூழ, இனிது இருந்தனன்.
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அப்கபகாது மன்ற உலளகயும சவன்ற சவற்றக்சககா் நகாட்் மீள்கவன் என்ற
எணணினகான் சணடகாசுரன். விரி கடலுக்கு நகரகான பளடககடன் எழுந்து கபகாய் , அமரர்
பதியகான இந்திரகலகாகத்ளத அளடந்து சுற்ற வளளை த்தனன். இது கணட இந்திரன் சினம
மிகுந்து தனது ஐரகாவதத்தின் கமல வசசிரகாயுதத்துடன் கதவர்பளட சூழப் கபகார் சசய்தகான்.
இரு தரப்பினரும ஒ ருவகரகாட ஒருவர் ஒன்ற கலந்து சபரும கபகார் சசய்தனர் .
பரசு சிலவகாள் கப்பணம திகிரி தணட நீள்சுரிளக சககாணட எறந்த அசுரர்களின்
உடலிலிருந்து குருதிப் சபருக்கு எழத் கதவர்கள் கபகாரிட்டனர் . அணடர் கவல சககாணட
எறந்து அசுரர்களளைச சகாய்த்த னர். இளதக் கணட மகாளயயில வலலவரகான அசுரர்கள் ,
வகானவப் பளட மீது
மளழகபகால அமபுகளளைப் சபய்தனர். பின்னர் அசு ரர்கள் தீய
கவதியினகால கமகாதியதகால , அளைவிலகாத தங்களைது வலிளம குன்ற கதவர்கள் வழ்ந்தனர் .
இந்திரன் சினம சககாணட , அவனது ஆயிரம கணககம சிவந்து வசசிரகாயுதத்தகால அசுரர்
தளலகளளைப் புளடத்தகான். இதுகணட அசுரர்பளடகள் குளலந்தன . சணடகாசுரனும தனது
தமபிமகாளர அளழத்து, “இந்திரனது தளலளய உருட்் இம எனும முன் வகாருங்கள்“ என்ற
ஏவினகான். அசுரர்ககம, ககால மளழமுகில எனத் கதகான்ற எணணமு்யகாத அளைவிற்குக்
களணகளளைத் சதகாடத்துத் கதவர் தளல பிளைந்தனர் . இந்திரனும நூற சிவந்தகணகளளை
உளடய வகாளியினகால சநகா்யி ல கரஞ்சுற்ற சவவகவற வரர்கள் பிரிந்து இரிந்திட
சவகுணட அ்த்தனன் . அசுரர்கள் மதி மயங்கி வழ்ந்து சமய் மகாணடனர். சணடனுங்
ககாய்ந்து தீ எனக் சககாதித்து எழுந்து , இந்திரனது கதருக்கு ஒத்தசதகாரு கதரில ஏறச சசன்ற
இந்திரளனத் துரத்தி , முன்பு சிவசபருமகானிடம சபற்ற வரத்தினகால தனது உருவத்ளத
யகாரும கண்டகாதவகாற
மளறந்து இருந்து பல களணகளளைச சசகாரிந்து விணணில
மளறந்தகான்.
தீய்ச சணடன் மளறந்திருந்து விடம மகாய அமபுக ளளை எதிர்சககாள்ளை
மு்யகாமல கதவர்கள் சகாய்ந்தனர் . அசுரன் எங்கு ஒளி ந்து நன்ற அமபு விடகின்றகான் , என
அறய மு்யகாத ககாரணத்தினகால எனது வசசிரகாயுதத்ளத ஏவி அவளனக் சககாலல
மு்யவிலளலகய என இந்திரன் வருந்தினகான் . இங்கு சணடகாசுரனுளடய கபகார்த் திறளம
சபரியதகாய் உள்ளைது , என் சசய் கவகாம என வருந்தினகான் . என்னுளடய ஆயிரம
கணககக்கும அவன் கநர்படவிலளல . எதிரில நன்ற கபகார் புரிந்தகால நகான்
அவளன
எளிதில சவன்ற விடகவன் . ஆனகால அவகனகா புன்கண எய்துமகாற ஒளி ந்து வஞ்சகப்
கபகார் சசய்கின்றகாகன என வருந்தினகான். இந்திரன் தனது கதவர்பளடளய கநகாக்கி, ஈசகானன்
முதலகான திளசசதய்வங்களின் அத்திரங்கள் அளனத்ளதயும ஒன்ற கசர்த்து ஏவுங்கள் , மின்
வலிச சணடளனக் குறத்து நகானும என்பளடளய ஏவுகின்கறன் என்ற கூறனகான். அவவகாகற
கதவர்ககம அத்திரங்களளை க் சககாணட வில வளளைத்து எய்தனர் . ஆனகால சணடகாசுரன்
சதன்படகாமல மளறந்து தப்பினகான் . பின்னர் அசுரனும தனது அத்திரத்தகால கதவர்களளைத்
தகித்து சவண சகாமப லகாக்கி கமகாகனக் களணளய ஏவினன் . இதனகால கதவர்கள் மதி
மயங்கிப் கபகாரில கதகாற்ற, வகானவர் தளலவனுடன் பிரமனூர் வழியகாகப் கபகாய் விட்டனர்.

மகாளய மிகுந்த சணடனும விணணுலளகத் தன்னுளடயது ஆக்கி ஐந்து தருக்களின்
நழலில உள்ளை இருக்ளகயில இனிது ஏறயிருந்தகான் . நலல எழில மிகுந்த கதவ மடந்ளதயர்
நடனம சசய்ய வற்றருந்து அரசு அளித்தனன்.
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(7) காளி பட்டாுயடகர படலம்
மன்ற உலகங்ககம இருகம ப்யகாகச சிவசபருமகானின் திருக்கணளணச
சகாற்றய குற்றத்தினகால உளமயமளம இருள்நளறந்து கரியவ்வகான ககாளியகாக மகாறச
கசகாதிவனத்தில இருந்த களதளயப் ப்த்கதகாம . ககாளிக்குத் கதவர்கள் ஒரு ந லல நகாளில
மு்சூட்் ளவத்த களதளயக் கூறகவகாம.
அசுரர்கள் கபகாரில சவன்ற இந்திரகலகாகத்ளதக் ளகப்பற்றனர் .
இந்திரன்
தப்பிகயகா்ப் பிரமமகதவனின் மலர்த்தகாள்களில வழ்ந் தகான். தன்ளனக் ககாக்க கவணடம
என கவண்னகான்.
உனக்கு எவவகாற இந்நளல ஏற்பட்டது ? என்ற பிரமகதவ ன்
இந்திரனிடம ககட்டகான் .
ஐயகன, தந்ளதயகாய் இருந்து அளனத்து உயிர்களளையும
பளடக்கும நீ அறயகாதது உணகடகா , திதி மகன் சணடன் என்பகான் , தகான் சபற்ற வரத்தகால
என்ளன சவன்ற விணணுலளகக் ளகக்சககாணடகான் . உயிர்களளைப் பளடப்பதகால பிதகாமகன்
என்ற கபர் சபற் றகாய். நீங்ககாத அன்பு ளவத்த நீதி யகால உனக்குப் கபகாக்கற சுகரகாத்தமன்
என்ற கபர் உள்ளைது. எனகவ, நீகய என்ளனக் ககாக்ககவணடம, இது உன் கடளம என்ற
இந்திரன் நகான்முகனிடம கவண்னகான். சதமகன் என்ற இந்திரன் இழிவளடந்த நளலளயக்
ககட்ட நகான்முகன், “சணடனுக்கு இவவகாறகான வரத்ளத அளித்தவர் யகார்? இது புதுளமயகாக
உள்ளைகத“ என்ற பரிகசித்தல சசய்தகான்.
அப்கபகாது, கபரி ஓளச ககட்டத் துணுக்குற்ற, என்ன என்ற புறம கபகாய்ப்
பகார்த்தனர். அங்கு சணடனின் பளட சூழ்ந்திருப்பளதக் கணடகார் . அளதக் கணட கணகள்
சிவக்க கதவர்களின் கசளனகள் சூழ் ந்திடப் கபகாருக்கு எழுந்தகான் பிரமகதவன் . மிகவும
வலிளமயுடன் தகாக்குகின்ற சணடகாசுரன் தனது கசளனககடன் எதிர்த்து அமபு மளழ சபய்து
அளனத்ளதயும எரித்தகான். அசுரனின் ளக ஓங்கிய ககாரணத்தினகால, நகான்கு கவதங்ககக்கு
உரியவனகான நகான்முகனும சவகுணட சீறத் தனது அத்திரத்ளதச சணடன் கமல விடத்தகான்.
நகான்முகன் விடத்த அத்திரம சணடகாசுரளன கநகாக்கி விளரந்தது. கங்ளகசுமந்தகான் சககாடத்த
வரத்தினகால அசுரன் மளறந்து நன்றகான் . அசுரளனக் ககாணகாத ககாரணத்தினகால அந்த
பிரமமகாத்திரமகானது தன்ளன ஏவிய பிரமளனகய துரத்திற்ற.
தகான் ஏவிய அத்திரம
தன்ளனகய துரத்துவது கணட சவருணட பிரமமகதவன் பிரமமகலகாகத்திலிருந்து ஓட்டம
சககாணடகான்.
பிரமமன் இந்திரன் முதலகான அளனத்துத் கதவர்ககம மககாவிட்ணுளவச சரண
அளடந்தனர். மககாவிட்ணுவும அவர்களிடம, நீங்கள் அஞ்சகாதீர்கள், பிஞ்சு சவணமதி
சூ்ய நம சிவசபருமகானிடம இந் த நஞ்சு மன்னவன் சபருவரம சபற்ற ள்ளைகான். அவன்
இங்ககயும வருவகான். வந்தகால நகாம எலகலகாரும ஒன்றகசர்ந்து, அமர் புரிகவகாம என்றகான்.
அச சசகால ககட்ட நகான்முகன் முதல வகாகனகார் அளனவரும மககாவிட்ணுவின் பகாதங்களளை
வணங்கி உவப்புற்ற ந ன்றனர். அப்கபகாது ஒருவன் அங்கக புகுந்து ப ணிந்து நன்ற ,
‘இங்கும சணடகாசுரன்‘ எனக் குழறனகான். விட்ணுவும அது ககட்ட சதகாலளல விநளத நலகு
ஊர்தி ஊர்ந்து தணட நகாந்தகம சங்கு சக்கரம தனு ஐந்தும கரத்தில தகாங்கிப் கபகாருக்கு
எழுந்தகான். சககாடந் சதகாழில அசுரகசளன சககாணடல கபகால முழங்கிச சூழ்ந்தன
.
மககாவிட்ணுவும சணடனும மகாறமகாறப் பலகவற விதமகான ஆயுதங்களளை ஏவிச சமர்
புரிந்தனர். பலவிதமகான ஆயுதங்களளை ஏவியும சணட ளன வழ்த்த மு்ய விலளல.
பின்னர், சணடன் மன்றகண உளடய அமபு ஒன்ளற மககாவிட்ணுவின் கமல ஏவிவிட்ட
மளறந்தகான். மககாவிட்ணுவும சினம சககாணட சக்கரகாயுதத்ளதச சணடன்கமல ஏவினகார் .
சக்கரகாயுதம சணடளனக் ககாணகாமல திருமபியது . மகாகயகான் தனது ‘நகாரகாயணகா‘ அத்திரம
சதகாடத்தகான். நகாரகாயணகா அத்திரம எழுந்து சசன்ற சணடளன அகில உலகத்திலும துருவித்
கத்யது. எங்கு கத்னகாலும சணடன் பற்றய துப்பு ஏதும கிளடக்ககாமல , சணடளன
எங்கணும ககாணகாது மிகுந்த சவப்பத்துடன் மீணடது . மளறந்திருந்த சணடன், அப்கபகாது
‘மகாககசகா‘ அத்திரத்ளத எடத்துப் பலககால மளறளயச சசப்பி விட்டகான்
.
மகாககசகா
அத்திரத்தினகால, மகாதவன் பளடக்கும தீங்கு வந்தளம உணர்ந்து கதவர் சநகாந்தனர் . சிவன்
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வரத்தகால கநகான்ளம மிக்குற்ற சணடன் , வகாமகாலூர் விண்ர் கபகாதனூர்
மகாயகாபுரம அளடந்திருந்தகான்.

சககாணட

இப்பகால, கதகாற்ற கதவர் யகாவரும , “இரவில ககாக்ளகளயக் கூளக சவலலும,
கூளகளயப் பகலில ககாக்ளக சவலலும“ என்ற கதர்ந்து, அசுரளன சவலலும ககாலம வரும
வளர நகாம குளககளில மளறந்து வகாழ்கவகாம என்ற மு்வு சசய்தனர் . இவவகாற பலககாலம
சசன்றபின்னர், அயன் முதலகான விணகணகார் அளனவரும மககாவிட்ணுவுடன் திருக்கயிளல
கசர்ந்து, அரன் தகாள் வழ்ந்து,
“உயிரினுக்கு உயிகர எங்கள் உணர்வினுக்கு உணர்கவ என்றம
அயர்வற உலகம எலலகாம வகுத்து அளித்து அழிக்கும தூய
சசயலுற கருளண பூத்த சசழுமலர்க் களடக்கண கநகாக்கி
அயர்வற எமளம நகாகம ஆணடருள் சிவகம கபகாற்ற“
என்ற கபகாற்ற வணங்கி , அ்யில வழ்ந்து புன்கணீர் வகார நன்றனர் . மககாவிட்ணுவும,
சிவசபருமகானிடம, ‘நகான்கு திளச முழுவளதயும சவன்ற தீயகவல உளடய சணடன்
எங்களைது உலகு அளனத்ளதயும கவர்ந்து சககாணடகான் .
இருப்பதற்கு இடம ஒன்றம
இன்றத் திரிகின்கறகாம . ஆதலினகால, நீகய எங்களளைக் ககாக்க கவணடம , நீ அலலகால
கபகாதரு கதி கவற எங்ககக்கு இலளல‘ என்றகார்
.
அதுககட்ட சிவசபருமகான்,
நலலகவளளை,
சணடன்
எமமிடமும
அஞ்சகா வரம ககட்கவிலளல என்றகான்
.
அக்சககா்யவளன அழித்து உங்ககளடய உலகங்களளை உங்ககக்கு அளிக்க ஒரு உபகாயம
உள்ளைது.
‘பரதகணடத்தில வியப்புற தமிழ்நகாட்்னுள் சீர்மிகுந்த பகாண் நகாட்்ல
கசகாதிவனம உள்ளைது. அத்தகு வனத்துள் யகாமும சுயமபுலிங்கமகாய் கதகான்ற இருப்கபகாம .
என்னகால சகாபம சபற்ற சக்திகதவி, வலல பத்திரககாளியகாய் அந்த வனத்தினில தவம
சசய்கிறகாள். நீங்கள் அந்தக் சககாற்றளவயிடம சசன்ற உங்களைது குளறகளளைக் கூறங்கள்‘
என்றகார். கதவர்கள் மிகவும மகிழ்ந்து சதகாழுது சவணகயிளல நீங்கித் சதன்திளச கநகாக்கிச
சசன்ற கசகாதிவனத்ளதக் கணடனர்.
கசகாதிவனம எங்கும கத் அளலந்து அங்கக ஒரு மருதமர நழலில விமளல
வற்றருக்கக் கணட எலலகாத் கதவர்ககம அங்கக ஒன்றகூ்னர் . சிரம ளககூப்பிக் கண
பனிதுளிர்ப்ப மகிழ்ந்து ஆ்னர்.
“மன்ற உருவகாகிச சீர் சகான்மன்ற மணடலத்து ஆதகார
மன்ற இரணட இடத்து கமலகான முளளைத் தரு தளழத்த கசகாதி
மன்றகண பளடத்கதகாய் கதகான்றம மன்ற பத்துடன் இரணட
மன்ற தத்துவங்கள் கடந்கதகாய் முளறசகழு மளற கடந்கதகாய்

ககடகம தணடம சூல அங்கிளைர் வலிசகழு நகாரகாசம
வகாடயம குறமலர்க்ளக வகாய்ந்து முன் மகிடன் சசற்கறகாய்
கத்நன் சரணம புக்க சிறகயகாம கடளமயும ககாக்க
நகா் இங்கு உளறயும அன்னகாய் நன்கு அருள் என்னப் கபகாற்ற“
முளறயிட சசய்தனர் . அவர்கள் முன் ககாளிகதவி பிரசன்னம ஆகி , ‘யகாரகால உங்ககக்கு
இக்குளற கநர்ந்தது‘ என்ற ககட்டகாள். சணடன் சசய்த கடந்துயர்க் சககாடளமயும தங்களைது
உலகு அளனத்ளதயும அவன் கவர்ந்திட்ட நளலளயயும எடத்துக் கூற , ‘நீ அலலகால கதி
கவற இலளல , சணடளன அடக்கிக் சககான்ற நகாங்கள் எங்களைது உலளக ஆகமப்யகாக
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அருள் புரிந்திட கவணடம‘ எனக் ககாளியின் தகாள் வழ்ந்து உள்ளைங் களரந்து கவண்
நன்றனர்.
தஞ்சம என்ற சதகாழும அவர்களிடம , ‘நீங்கள் அஞ்ச கவணடகாம‘ என ஆறதல
சசகாலலி, ‘சஞ்சலம புரி சணடளனக் சககான்ற , உங்களைது உலளக உங்ககக்கு மீட்டத்
தருகவன்‘ என்றகாள் ககாளிகதவி .
அசுரனுடன் கபகார் சசய்திட கவண் , நீங்ககம
கசளனயகாகிச கசருங்கள் என்றகாள் ககாளிகதவி . விணணவர்ககம ‘நன்ற‘ என வகாழ்த்திச
கசளனயில கசர்ந்தனர்.
கணணுதல சபருமகான் கடஞ் சீற்றத்தின் வந்திட
சகாமுண் என்னும
சூர்ப்சபணணும, தன் உருக்சககாணட சபயர்ந்து மகாககசசுரி என்னும அன்ளனயும , என
இரணட மகாதர் அங்கு வந்து எய் தினர். கதவர்ககள் ளவணவி, நீட மகாககந்திரி, கபர்
இயற்றம பிரகாமி, சககௌமகாரி, வகான் வகாரி எற்றம வரகாகி என ஐவர் அங்கு வந்து எய் தினர்.
இவவகாறகாக ஏழு சபருந் கதவியரும அவரவர் உருக் சககாணட அங்கக குழுமி னர். மற்ற
அங்கு உள்ளைகாரும, வியன் சபரும பூதமும , சகாறகவட்கும இடகாகினி சகாகினி ஆறபட்ட
பிசகாசும ஆயினகார். சசங்கணகார், அழல சசமமயிற் பங்கியர், சதகாங்கு பூருவர், சூழ் சபருந்
திங்களளைப் பங்கு சசய்து பதித்த எயிற்றனர், எங்கணும புளத பட்்ட எய்தினகார்.
இவவகாறகாகப் பளடகள் எலலகாம ககாளிளயச சூழ்ந்தன .
ககாளிகதவியும
சசன்னிகமனி நமிர்ந்திடச , சசங்கூந்தலுடனும, வன்னி என்ன வயங்குற கணசணகாடம ,
மின்னும விணணின் விளைங்கினள் . வகான சவணபிளற ளவத்த எயிற்சறகாடம , பனம உற்ற
சபருந் தனக் குன்சறகாடம , ககானகத்தில கிளைர்ந்தனள் ககாளிகய . சங்கு சக்கரம தணடகாயுதம
தூணி வில தீக்கலங்கு ஏடகம தகாங்கி அங்ளக ஏந்தி அபய வரதம ககாட்்ப் கபகாருக்குத்
தயகாரகானகாள் ககாளி . இவவகாற துர்க்ளகயகாகத் கதகான்றய ககாளிகதவிளய ஒரு படத்தில
அமர்த்தி, வகாழ்த்திப் பணிந்தனர் ,
புணணியப் பூமபுனல ஆட்் னர், சதகாங்கர் தூசு
சுடர்மணி சூட்் னர், துங்க தீபமும தூபமும கககாட்் னர், அங்கு அருசசித்து அரு ந்துதி
சசய்தனர்.
துர்க்ளக அருளில சகாமுண்ளயத் “தகாளனக்கு இளறவியகாய் மன்னுக“ எ ன்ற கூற
வகாழ்த்தி வளைப் புனல ஆட்டவித் தனர். கதவிளயச சூழ்ந்து அங்கு இருந்தனர் . கதவர்கள்
ககாளிகதவிளயக் கணட இடகம கணடகதவி. கதவர்பளடக்குக் ககாளிகதவி தளலளம ஏற்ற
வற்றருந்த இடத்தில கதவர் சசய்த மகாயகாசகாலக் கககாட்ளடதகான் கதவிகககாட்ளட.

(8) சண்டாச்ரன் வளுதர படலம்
அன்ளன துர்க்ளக அபிகடகம சககாணட அருள் சசய்து கதவிகககாட்ளடயில
வற்றருக்கும களத கூறகனகாம. அவள், உலக உயிர்ககக்கு எலலகாம இன்னல விளளைவித்த
சணடகாசுரன் என்ற அசுரனுடன் கபகாரிட்ட அவளன க் சககான்ற தனிக்களதளய இப்கபகாது
கூறம.
நலல தவத்ளத உளடய நகாரதமுனிவர் நம ககாளீசப்சபருமகாளனப் கபகாற்றற்கு
எணணி, சதன்கயிளல எ ன்ற கசகாதிவனத்திற்கு வரும வழியில , சணடகாசுரன் அவளரக்
கணடகான். நகாரத முனிவகர, மகாகயகான் முதலகான கதவர்களளை நகான் கபகாரில கதகாற்க்த்துத்
துரத்திகனன்.
அவர்ககம சவருணட ஓ்ச சசன்ற திருக்கயிளல மளலத்சதகாடளர
அளடந்தனர். அவர்கள் எங்கு உள்ளைனர் என்ற ககட்டகான் . “விருட்சங்கள் வகான் முட்ட
வளைர்ந்துள்ளை கசகாதிவனத்துள் ‘கதவிசகாலபுரம‘ என்ற இடத்தில பத்திரககாளி உள்ளைகாள் .
கதவர்கள் அவளிடம சரணளடந்து உள்ளைனர் . ககாளிகதவியும உன்கனகாட சபரும கபகார்
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 42

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
சசய்திட நளனந்து இருக்கின்றகாள் , இளத நீ உணர்ந்துசககாள்“ என்ற நகாரதர் அசுரனிடம
கூறனகார்.
பிரமகாதி கதவர்களளை எலலகாம சநகா்யில துரத்திவிட்ட நகான் , ஒரு சபணணுக்கு
அஞ்சுகவகனகா, அவள் என் ககால விரல தூசுக்குச சமம ஆ வகாளைகா! அவகளைகாட நகான் கபகார்
சசய்வது எனக்கு இழிவன்கறகா ! என்றகான். அதுநற்க, ஒளிந்திருந்து என்ளன சவலல
கவணடம என்ற நளனக்கும கதவர்ககக்கு உதவி சசய்யும சககாற்றளவளயயும
கணகநரத்தில சககாலகவன் என்ற நளனந்து நகாரதளர கபகாகுமப்க் கூறனகான் . கடஞ்
சினத்துச சணடனும கபகார் ஆள்விளனகயகாட இருந்தகான்.
இங்கக, நகாரதன் கதவிசகாலபுரந்தளன அளடந்து கச ளன புளடசூழ உள்ளை
ககாளிகதவி முன் சசன்ற , சணடகாசுரன் கபகாரிடம கநகாக்கில உள்ளைகான் என்ற சசய்திளயக்
கூறனகார். அச சசகாற்கள் ககட்ட ககாளிகதவி சினந்து விழித்து, தீ சிதறக் கிளைர்ந்து எழுந்தகாள்.
சகாமுண் முதலகான ஏழுசபரும கதவியரும இ் முழக்கம சசய்து புறப்பட்ட கககாதகாவரி
நதிக்களரளய அளடந்தனர் . அந்த நதியில புனலகா் , களரயில உள்ளை சிவலிங்கத்ளத
விதிமுளற பூளச சசய்து , சந்நதி நன்ற வகாழ்த்தினகார் . நம சிவசபருமகானும மகிழ்ந்து
பிரசன்னமகாகி, நீங்கள் கவணடம வரம என்ன ? என்ற ககட்டகான் . ககாளியும கநயசமகாட
நகழ்ந்தனவற்ளறக் கூற, மகாயன் அயன் முதல கதவளர எலகலகாளரயும துரத்திக் சககாடளம
புரிந்த வலிய சணடன் கதகாற்கவும , இத்தலம இன்ற முதல என்றம என் சபயரகால
விளைங்கவும அருள்புரிய கவணடம என கவண்னகாள் . இளறவனும அவவகாகற அருளிச
சசய்து, வலிளம மிகுந்த இரணட சூலங்களளைக் சககாடத்தகார் . இச சூலகாயுதம ஒன்றல
சணடளன நீ சூழ்ந்து சககாலவகாய் , சகாமுண் மற்சறகாரு சூலத்ளதக் சககாணட தகாரகளன
வளதக்கட்டம என்ற அருளினகான். தன் கரத்தில சவற்றதரும சூலம ஏந்திய ககாரணத்தினகால
அன்ற சதகாடங்கிச சூலினி என்னும சபயர் சபற்றகாள் . கமலும, அத்திருத்தலம ககாளியின்
சபயரகால உத்தர ககாளிபுரம எனப் சபயர் விளைங்கிற்ற . அங்கிருந்த சிவலிங்கத்திற்கும
ககாளீசசுரன் என்ற சபயர் உணடகானது . நலலசதகாரு வரத்ளதப் சபற்ற மகிழ்சசியில , ககாளி
குதுகலித்துத் தீசி எனும வடக்கு திளச கநகாக்கிச கசளன சூழ ஆர்ப்பரித்துச சசன்ற
மகாயகாபுரத்ளத வளளைத்தகாள். ஒற்றர் சிலர் விளரந்து சசன்ற சணடனிடம இசசசய்தி கூறனர் .
நகாரதமுனிவர் முன்பு கூறயது அவனது நளனவிற்கு வந்திடக் கலகசலன நளகத்து
இருந்தகான். ககாளியின் கசளனயில இருந்த சகாகினி தகாகினி முதலகான பூத கணங்கள்
அசுரனின் இளறநகருள் புகுந்து , சின்னகாபின்னம சசய்து எதிர்த்தவர்களளைக் ளகயில
பி்த்துப் பிளசந்திட்டன . கதவர்கள் அரிய கதர்களில பூதங்ககக்கு முன் சசன்ற சரமகாரி
அமபுமளழ சபய்தனர். தங்களைது உலளகக் கவர்ந்தவர் பளதத்திடக் சககா் துளடத்து உடல
சவட்் இரத்தம விழச சசய்தனர். இரணட தரப்பினரும கபகாரிடம சசயலிளன உணர்ந்து
சவகுணடகான் சணடன் . இளளைய குமபனகாதியளர வரவளழத்துக் ககாளிளயப் சபகாருது
என்ற ஏவினகான். அது அறந்த ககாளி , ஏழுமகாதர்ககள் ஆறகபர் தணடகாயுதமும சூலமும
ஏந்தி அசுரனின் முன் நன்ற அவன் உள்ளைம நடங்குமகாற கபகாரிட்டனர் . ஆயுதங்கள் முளன
கமகாதி ளந ந்த கவளளையில, பின் உலகாவிய பிரகாமி ஆர்ப்சபகாட சபயர்ந்து குமபளன
சநருக்கி, தணடகாயுதம சககாணட தளல சிதறடப் சபரிது தகாக்கினகாள் . உதிரம சவள்ளைமகாய்
மண்ட குமபன் தளர உருணட சகாய்ந்து இறந்தகான் . மககசசுரி தன் ளகயில உள்ளை சூலத்ளத
தணடன் என்ற அசுரனின் வயிற்றல குத்தி, தணடகாயுதத்தகால தகாக்கிப் பிளைந்தகாள். அவனும
குருதி கக்கி விழுந்து இறந்தகான் . கவுமகாரி தன் கவலினகால வமகாக்கன் என்ற அசுரனுடன்
சபகாருதி அவளனச சகாய்த்தனள் . வலிளம மிகுந்த வயிணவியும ளவரம கபகான்ற
உறதியகான உடளல உளடய வசுவனன் என்ற அரக்களன வகாட்் னகாள்.
மககந்திரி
வசசிரகாயுதம சககாணட அங்குசப் பளடயின் தளலவனகான மகககாதரன் என்ற அசுர வரளனப்
பிணம எனத் தளர உருட்்னகாள் . பூதகணங்கள் சவகுணட கபகார் சசய்து சணடகாசுரனின்
சந்ய தகாளனளய முறத்தனர் . இவவகாறகாகப் கபகாரில ககாளிகசளனயகால இளளைய குமபன்
முதலகான அசுரர் மலழகாந்து உட்கி முறந்தனர் என்ற சசய்தி ககட்டத் துடக்சகனச சீற்றம
சபகாங்கி “என்ன அவமகானம ஈது“ என்ற எழுந்தனன் சணடன்.
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தரும கதவனும அஞ்சும ககாலதணடம ஒன்ளறத் தன் ளகயில ஏந்தி , ஆயிரம
கவசரி (கழுளத, கககாகவறகழுளத) பூட்்ய கதரில சபரும தமபிகயகாட , வகாள் சூலம
முதலகான ஏந்திய பளடத் சதகாகுதிககடன் உருமிச சணடகாசுரன் கபகாருக்குத் தயகாரகானகான் .
ஆயிரங் கககா் கதர்கள் , ஆயிரங் கககா் யகாளன , ஆயிரங் கககா் குதிளர , ஆயிரம கககா்
ககாலகாள், ஆயிரங் கககா்யகாய அரிய கூரிய பளட ஆயுதங்களளைக் ளகயில சககாணட
ஆயிரங்கககா் கசளனத் தளலவரும அடர்ந்து சூழ்ந்தகார்.
பரிதிளய விழுங்கும பகாமபு கபகான்ற கரிய கதகாற்றத்துடன் சணடனும
இவவகாறகான கசளன சூழ எழுந்து , தகாரகன் அவன் தமபி தன்சனகாடம தனது மகாயகா
நகரத்ளதவிட்ட நீங்கி விணணும நடங்கப் கபகார்க்களைத்துள் புகுந்து சங்கு ஒலி சசய்தனர் .
அவசவகாலி முழக்கம ககட்டப் கபகார் விருமபும ககாளியும ச
ப்தமகாதர்ககடனும,
பூதகணங்ககளைகாடம, கதவர் பளடககளைகாடம களைம புகுந்து ஆர்ப்பரித்தகாள் . இவவகாறகாக
இரணட தரப்பினரும பின்னிடகாது அமர் புரிந்தனர்.
சூலம கபகாலம தணட இளவ ளகக்சககாணட சகாமுண் சிங்கத்தில ஏறப் பளற
முழங்கிடப் பகாய்ந்து , விணணில சுழன்ற , அசுரர் மீது மளழகபகால அ மபு சபய்தனள் .
பின்னர் சககா்ய சூலத்ளதக் சககாணட தகாரகன் மகார்பிளனக் குறத்து விட்டகாள் . அவன்
குனிந்து சககாணட , சகாமுண் கமல ஒகர கநரத்தில ஐந்நூற களணகளளைப் சபகாழிந்தகான் .
அவற்ளற எலலகாம தன் ககடகத்தகால தடத்துத் தன் ளகயில உள்ளை தணடகாயுதத்தகால
தகாரகனின் தளலயில அ்த்தகாள் . தகாரகன் குருதி சவள்ளைத்தில புணபட்டச சகாய்ந்து
மயங்கினகான். பின்னர் சதளிந்து மீணடம கபகார் சசய்தகான் . இவவகாறகாக சகாமுண்யும
தகாரகனும பலகவற ஆயுதங்களைகால அடத்தடத்து ஒருவளர ஒருவர் தகாக்கிப் கபகார்
சசய்தனர்.
சகாமுண் சவகுணட எழுந்து , தணடகாயுதத்ளத எறந்து தகாரகனின் ஊர்தி
வழ்ந்திடமப்யகாச சசய்தகாள் . வலிளமமிகுந்த சூலத்ளத ஏந்தித் தகாரகன் மகார்பில
குத்தினகாள். தகாரகன் மதி மயங்கிச சகாய்ந்தனன் . பின்னர்க் ககாளி பகாய்ந்து ஓய்ந்திடகாது
குத்திட்ட ஊழித்தீ என ச சுழன்ற கமலும ககாய்ந்தகாள் . அப்கபகாது அசுரன் அவள்மீது
கமகாகனம என்ற சபயருளடய களணளய ஏவினகான் . அதனகால ககாளி மய ங்கி நன்றகாள் .
அதனகால ககாளியின் கணககக்கு அவள் ககாணபன எலலகாம ககாளியகாககவ கதகான்றத்
சதரிந்தன. அப்கபகாது, சணடன் சவய்ய ககாளிளய கநகாக்கிக் ளகசககாட்்ச சிரித்து ,
‘சசலலகாகத, நல, உன்ளன இத்தண்னகால சககாலகவன்‘ என்ற கூறனகான் . ககாளியும
தன்ளகயில சூலத்ளதக் சககாணட சவலவதற் கரிய கவக கவதகாளை ஊர்தி ஏறத் திரிந்தகாள் .
தகாரகனும சணடனுடன் ஒன்ற கசர்ந்து கபகார் சசய் தனர். அளதக் கணட சகாமுண்யும
ககாளியுடன் கசர்ந்து சணளட சசய்தகாள் . சக்திகள் இருவரும தங்கள் தடக்ளகயில சூலம
சககாணட அசுரர்களளை சமகாத்தி சககாழித்துத் தூளைகாக்கி முழங்கினர் . இது சபரியசதகாரு
வித்ளதயகாக உள்ளைகத என்ற சவருணடனர் அசுரகவந்தர். தனித்துற சணடன் தக்க தமபிளய
கநகாக்கி, இப்பகாளவயர் சசய்யும சககாடளம தகான் என்கன , நகாகம நமளம நகுமப்யகாக
நமது கசளனகள் எலலகாம கழியக் கணகடகாம . ஆளகயகால, இவர்கள் சபணகள் என்றம ,
நகாம ஆடவர் என்றம கநகாக்ககாது கபகார் புரிவகத நமது கடளம என்ற துணிந்தனர் . துணிந்து
தகாரகனும சணடகாசுரனும தத்தம ஆயுதங்களளைச சரமகாரி சபய் தனர். சணடனும கபய்க்
கணங்களளைக் கணடமகாக்கி மளறந்து ந ன்றகான். கபய்க்கணங்ககக்கு அரசியகான கதவி
இளத ஆய்ந்து சணடன் நன்ற திளச குறத்து அமபு எய்தகாள் . சககாற்றளவ விடத்த அமபு
சககா்யவன் சணடனின் பளடளய வகாரி எறந்தது . ககாளியின் வலிளம சபரிது , அவளளைச
சகாய்த்து சவற்ற சபற்றட மு்யகாது என்ற எணணிய சணடன் மகாயகாபுரத்தினுள் புகுந்தகான் .
சணடகாசுரன் ஓ் ஒளி ந்தளமயகால அவளன எப்ப் சவலவது என்ற , மனத்துள் பரமளன
நளனந்து கூப்பிய கரங்களளை மு்கமல ளவத்து நன்ற தவம கமற்சககாணடகாள் . இவவகாற
ஒருவருட ககாலம ககாளிகதவி மகாதவத்தில நன்றகாள்.
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மகாயகாபுரத்தில ஒளிந்து இருந்த சணடன் , ‘எங்கணும யகாவகரனும எனக்கு
இளணயிலளல என்ற சபருளமயுடன் இரு ந்கதன், கபகார்க்களைத்தில ஒருத்தி ககாளி என்ளன
அவமதித்தகாள், இதன் மகாயம என்ன?‘ என்ற எணணி, ஒற்றர்களளை அளழத்து, ககாளி எங்கு
உள்ளைகாள்? அவளைது நளலளம என்ன ? எனக் கணடறந்து வகாருங்கள் என்ற ஏவினகான் .
அவர்ககம ககாளிகதவி கசகாதிவனத்தின் கிழக்குப் பகுதியில சமய்த்தவம சசய்கின்றகாள்
என்றனர். அச சசய்தி ககட்ட சணடன் , இதுகவ ககாளிளய கவரறக்க நலல தருணம என்ற
அறந்து,
பல பளடகள் ஏந்தி , மகார்பில கவசம அணிந்து கபகாருக்குப் புறப்பட்டச
சசன்றகான். அப்கபகாது சணடனின் மளனவி உரபவதி என்பகாள் அன்னம என முன் வந்து
அ் பணிந்து , மன்னகன, நீ, முன்னகாளில முப்சபருந் கதவர்களைகால சகாவகா வரங்கள்
சபற்றகாய், ஆனகால பரகாசக்தி தன்ளனக் ககட்ட நீ ஒன்றம சபறவிலளல . ஆனதகால அவகளை
ககாளியகாகி நன்ளனப் பளகத்தகாள் . இலக்கற வரங்கள் சபற்ற மகிடன் என்ற அசு ரளனயும
இகதகபகான்ற ஊனிளன வகாட்்னகாள் என்றகாள் . இவவகாற இலலகாள் கூறக் ககட்ட சணடன் ,
அவளைது சசகாற்ககக்கு இளசயகாமல , மங்ளகயர் மதியகால மகானமற்ற இவவகாற கூறனகா ய்,
ககாளிளயக் சககாலலகாமல நகான் திருமப மகாட்கடன் . நீ சசன்ற பகா தகாளைத்துள் ஒளிந்து உயிர்
பிளழத்துக்சககாள், என்ற கடங்கககாபத்துடன் கூறத் கதரில ஏறத் தன் கசளன சூழச
கசகாதிவனம கநகாக்கிச சசன்றகான். கசகாதிவனத்தின் அருகக உள்ளை விசகாலபுரம வந்து கசர்ந்து
தமபியசரகாட கசர்ந்து , ஏழு கதவியர்ககளைகாடம கபகார் சசய்தகான் . சப்தமகாதர்ககம அந்தப்
கபகாரில அசு ரர்களளை எதிர்க்க மு்யகாமல வி சனத்சதகாட கலங்கி எத்திளசயும ஓ்னர் .
கசகாதிவனத்தில ஓரிடத்தில சதகாடர்ந்து தவம சசய்து வரும ககாளிளயக் கணடகான் . இதுகவ
நலல தருணம என எணணி, நகால திளசயும சூழ்ந்து மிகுந்த சநருப்ளப உளடய அமபுகளளை
எய்தனர். சநருப்பு அமபுகளின் சவப்பம த ன் உடளலத் தகித்தளம கணடகாள் ககாளிகதவி .
இவவகாற சுற்றலும தீ எரியும கபகாது , முழுதகாய்த் திருவுருவகாய்த் இத்தீக்கு இளடகய தவம
சசய்ய மு்யகாது என உள்ளைம கதர்ந் தகாள். சவப்பம பகாய்ந்தரிய கயகாகமகாளய உருவம
மகாய்த்து அருவம ஆனகாள்.

உருவகாட்் சபரியநகாயகி அமமன் கககாயில
ககாளிகதவி அருவமகாகிச கசகாதிவனத்தில தவம சசய்த ககாரணத்தினகால
,
அத்தலத்தில உள்ளை கதவிளயப்
சபரியநகாயகி எனப் சபயரிட்டப் சபரிகயகார்கள்
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அளழக்கின்றனர். ககாளிகதவியின் உருவத்ளத சநருப் பு வகாட்்ய இடம என்ற
ககாரணத்தினகால அத்தலத்திற்கு உருவகாட்் எனப் சபயரிட்ட அளழக்கின்றனர்.
சக்திகதவி தன் உருவத்ளத அருவமகாக்கி சமய்த்தவம சசய்து வந்தகாள் . அசுரர்கள்
எலலகாத் திளசகளிலும கத்யும ககாளிளயக் ககாணகாத ககாரணத்தினகால கவளல அளடந்தனர் .
மகாயங்களில வலலவனகாகிய சணடன் , கசகாதிவனத்தில ககாளிகதவி உருவம இலலகாமல
இருப்பளதக் கணடகான் . இவள் உருவம இலலகாமல இருக்கின்ற ககாரணத்தினகால , தணட
சூலம முதலகான ஆயுதங்களைகால இவளளை அழித்தல இயலகாது . எனகவ கனல மிகுந்த பலத்த
சூளற வ்வம எடத்துக் ககாளிளயச சூழ்ந்தகான் சணடன்
. தன்ளனச சுற்றய கனல
சூளறக்ககாற்ளறப் சபகாறக்க மு்யகாத ககாளிகதவி , அருள் பரமசபகாருளளை நளனந்து
கவண்னகாள். கங்ளகளயத் தளலயில அணிந்துள்ளை சிவசபருமகானும, “நலல தடகாகங்கள்
நளறந்த புணணிய பூமி இது“ என்ற அசரீரியகாகக் கூற , ககாளிளய எடத்து அருகில உள்ளை
ஓளடநீரில அழுத்தினகான் . ஒளடயினுள் மழ்கி எழுந்த ககாளிகதவியும சிவசபருமகானின்
தகாள் சதகாழுது சணடனகால வருத்தமு்யகாத உடளலத் தருக என கவண்னகாள் . ககாதில
குளழ அணிந்த ஈசுவரன் , ககாளிளய கநகாக்கி , பூத வ்வம எடத்திட என அருளினகார் .
ககாளியும பூதவ்வம சககாணட , கசகாதிவனத்திற்கு கமற்குத் திளசயில இருந்து தவம
சசய்தகாள்.
சசகாலலுதற்கு அரிய உருவத்துடன் கதகான்றத் தவம கமற்சககாணட கதவிக்கு நலல
அரியநகாயகி எனப் சபயர் சசகாலவர் . அவள் தவம இருந்த எலளலளயத் தகாளைவனம
என்பர்.
அவள் மழ்கிப் பல வளைங்களளைப் சபற்ற குளைம
பகாற்குளைம என்ற சபயர்
உணடகானது. ககாளிகதவி பூதத்தின் உருவம சபற்ற இடம பூதபுரம என்பகார். சணடன் எய்த
பல தீக்களணககம மீணட திருமபிய ககாரணத்தினகால விறல ககாளி ம்ந்தகாள் என அவுணர்
எலகலகாரும நளனந்து கபகார்த் சதகாழிளல விடத்தனர்.
வலிளம மிகுந்த ககாளியும சிவசபருமகாளன கநகாக்கி நலல தவம கமற்சககாணட ,
கபகாரில மளறந்திருந்து தகாக்கும எதிரிகளின் உருவத்ளதக் ககாணும வரத்ளதப் சபற்றகாள் .
மளறந்து இருப்கபகாளரயும ககாணும வரம சபற்ற ககாரணத்தினகால கணணுளடயள் என்னும
சபயர் எய்தினகாள்.
வகான் உயர்ந்த மரங்களளை உளடய கசகாதிவனத்தின் வடதிளசயில இருந்தகாள் . பூத
உருவத்ளதயும, சணடனின் மகாயகா உருவத்ளதக் ககாணும ஆற்றலும சபற்ற ககாரணத்தினகால
இனிச சணடளனயும சவன்றடகவன் என்ற ககாளி நளனத்தகாள்
. திளசகள் எங்கும
ககட்குமப்யகாக ஒரு சிங்க ஒலி சசய்தகாள் . அது ககட்ட பிரகாமி முதலகாகனகார் அங்கக
சூழ்ந்து ககாளிளயப் பணிந் தனர். தன்பளடளய கநகாக்கித் தகான் சபற்ற வரங்களளைக் கூற
மகிழ்ந்தகாள் ககாளிகதவி. சிவசபருமகானின் இனிய அருளினகால தங்களைது இன்னல தீர் ந்தளத
மகிழ்வுற எடத்துக் கூறய ககாரணத்தினகால சகாரங்க நகாயகி எனும சபயர் சபற்றகாள்.
அமளம இப்ப் இங்கு இருக்கும கபகாது , ‘கபகாரில சககாற்றளவ ளய சவன்ற
விட்கடன், மன்ற உலகத்துத் கதவர்ககம கதகாற்றனர் , இனி என்ளன எதிர்ப்பவர் யகார் ?‘
எனச சணடகாசுரன் தருக்குற்ற இருந்தகான் . அந்கநரம அங்கு வந்த நகாரதமுனிவரிடம தனது
சவற்றளய எடத்துக் கூறனகான் . அதற்கு நகாரதரும , அசுர மன்னகன, நீ உணளமயில
நடந்தனவற்ளற முழுவதும அறயவிலளல என்றகார் . அது ககட்டவன் , நகான் சவற்ற
சபற்றதும சபகாய்ளமகயகா என்றகான். அவகவளளை ஒற்றர் ஓ் வந்து தகாழ்ந்து , ‘மன்ன, ககாளி
கடலகபகான்ற தன் கசளனயுடன் மின்னி வற்றருந்தனள்‘ என்றனர் . அதுககட்ட சணடனும
உள்ளைம புழுங்கித் தன் இடக்கண து்ப்பதும , தன் துளணவி அன்ற சசகான்ன மகாற்றமும
எணணினகான். கணகள் சிவக்க, பற்களளைக் க்த்து, வகாய் உலர்ந்து, இதழ் து்த்திட, மனம
சககாதிப்பு ஏற , வில ஏந்தி , மிக உயர்ந்த கதரில ஏறனன் . அவனுடன் தகாரகன் முதலகான
எழுவரும விளரந்து , தத்தமக்கு உரியவர்ககடன் கலந்து , யகாளன குதிளர முதலகான
பளடககளைகாட, விண அதிர கபரிளக முழங்க எத்தலங்ககம நடங்கிட எழுந்தனர்.
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இங்கக, ககானகத்தில உள்ளை ககாளி , வகானகத்தவர் வகாழ்வுறச சூலமும கவல
முதலகான பற்பல ஆயுதங்களளையும தகாங்கி கவகமகான கவதகாளைத்தில விளரந்து ஏறனள் .
சகாமுண் பிகரத வகாகன கமல ஏற அமர்ந்தனள். பிரகாமியும அன்னவகாகனத்தினில ஏறனள்.
விளடயில ஏற மகாககசசுரி விளைங்கினள். கவுமகாரியும விளரந்து கடநளடக் கலபத்து
இவர்ந்தனள். ளவணவியும கலுழன் கமல சபகாலிந்தனள் .
வரகாகி சிங்கம ஏறனள்.
மககந்திரி கரி அமர்ந்தகாள். இவவகாற ஏழு கதவியர்ககம கபகாருக்குப் புறப்பட , ஏளனய
கணங்ககம உடன் எழுந்தன.
கதவ அசுர கசளனகள் ஒன்றடன் ஒன்ற எதிர்த்திட்டன . அப்கபகாது, ககாளிகதவி
தகாளனகளின் ஊகட புகுந்து உழக்கினள். சயிலங்கள் நடங்கின. சணடகாசுரனின் ககதன மீது
கசனம வழ்ந்தது, பரிகள் நீர் சபய்தன, சசந்நீர் வகான மகா மளழ சபகாழிந்தது.
சவகுணட தகாரகன் வசிய உலக்ளகளயத் தன் சூலத் தகால தகாக்கினள் , முறந்தது.
பின்னும நகுந்திறல த் சககாணட நம சகாமுண் நலியப்
புளடத்து அ்த்தனள்.
மகாளயயினகால விணணிற்கும மணணிற்குமகாக சபரியசதகாரு உருவத்துடனும , சிறகுழந்ளத
கபகான்றசதகாரு உருவத்துடனும , இரணட உருவம எடத்துத் த் சககாணட சகாமுண் முன்
சசன்றகான். சகாமுண்யும சபரியதகாகவும சிறயதகாகவும இரணட உருவமகாகி, சிவசபருமகான்
அருளிய சூலத்தின் மற்சறகாரு சூலமும ஆக்கி, அந்த இரணட சூலங்களினகாலும தகாரகளன
ஒகர சமயத்தில பிளைந்தகாள் . புணணீர் கு்த்து ஆர்த்தகாள் . களர இலலகாக் களிப்சபகாட
கணங்ககம குதூகலித்தன . அசுரர் பளடயினர் சவருணட சிதறத் திளசதிளச ஓ்னர் .
விணணவர் மலர்மளழ சபகாழிந்தனர்.
தனது துளணவனகான தகாரகன் இறந்துவிட்டளத நளனந்து சணடன் உள்ளைம
கசகார்ந்தகான், கலங்கினகான். உடன் சதளிந்து, களண வில ஏந்தி தணடகாயுதத்கதகாட சூலமும
சககாணட, சணட மகாருதம எனச சுழன்ற , பரி தகாவி, அணடம இ்ய, அசலங்கள் யகாவும
பிளைந்து உதிர்ந்திட, கவளளைகள் ததுமபிட சவகுணட திண புயம சககாட்்னன்.
ககாளிகதவியும சபரு வ்வமகாய் ஆககாயம முழுதும நளறந்து , ஆவி உட்குற
அந்தரத்து ஆர்த்தனள் . வடளவத் தீயும அஞ்சிடக் கணகள் தீப்சபகா ரி தரச சசறத்தகாள் .
சணடன் சினந்து, மதமபி்த்த ஒரு மிகப்சபரிய யகாளன கபகால கதகான்ற எதிர் த்தனன். நம
ககாளி வனத்தில உள்ளை சிங்க வ்வு சககாணட தகாக்கினகாள் . சணடனும சநகா்க்கு ஓர்
உருவத்துடன் கதகான்றனகான் . கதவியும அந்த மிருகங்களின் பளக உருவம சககாணட
அழித்தகாள்.
தகான் முயன்ற எறயும ஆயுதங்கள் எலலகாம ககாளியகால அழிக்கப்பட்டப்
பயனற்றப் கபகாவளதக் கணட சணடகாசுரன் சபருமசசு எறந்தகான் . இனி இவளளை சவலவது
எங்ஙனம? இனி ககாளி இங்கு என்ளன விடகாள் சககாலவது திணணம ! என்ற எணணினகான்.
அப்கபகாது, விணணிளடப் சபருந்கதவியும கசளனயும விளசயில எழுந்தகாள் .
தனது
கதரிலிருந்து கீகழ விழுந்த சணடளனச சகாமுண் ககாலகால அவனது உடல கமல மிதித்து ஏற
நன்றகாள். சவகுணட பத்திரககாளியும விளரந்து வகாங்கிய பல நகங்கள் ஐந்ளதயும நடங்குறச
சணடனின் ஐந்து மலகாதகாரங்களிலும கசர்த்து சபருஞ் சூலத்ளத ஓங்கி விட்ட , அசுரனின்
அகந் சதகாளலத்தனள் , ஆங்கவன் ஆருயிர் துறந்தகான் . சபருகி வந்த குருதி
சவள்ளைத்திளனப் கபய்கள் கு்த்தன . உடற் தளசகளளைப் பலத்த பறளவகள் கவவி கமல
பறந்தன.
சணடளன வழ்த்திய
பத்திரககாளிளயச சகாமுண் முதலகாகனகார் அ்
பணிந்திருந்தகார். திருமகால அயன் இந்திரகாதியர் முதலகான கதவர்கள் துதித்தனர்.
”உலகம யகாளவயும ஈன்ற அருள் உத்தமி கபகாற்ற
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அலகில ஐந்சதகாழிற்கு இளறளமயும அளித்தளன கபகாற்ற
விலகில எமமகனகார் கவண்யகாங்கு அருளிளன கபகாற்ற
நலவு கவணியன் மகிழ்ந்தருள் நரஞ்சனி கபகாற்ற
மளலய மன்னவன் மகள் என வந்தளன கபகாற்ற
களலகள் யகாளவயும அருள் களடக் கணணிளன கபகாற்ற
சிளல வளளைத்தவன் சிந்ளதளய வளளைத்தளன கபகாற்ற
அலகின் மகாமளற ஆகமம ஆயிளன கபகாற்ற
அன்ற பணடனது ஆருயிர் வழ்த்திளன கபகாற்ற
துன்றம எங்கள் வன்துயர் அறத்து அருளிளன கபகாற்ற
இன்ற சணடளன இகுத்து அருள் சூலினி கபகாற்ற
என்றம எங்கள்பகால இன்னருள் ளவத்தளன கபகாற்ற”

என அன்சபகாட துதித்த கதவர்களளை கநகாக்கி இன்னும கவண்ய கவண்யகாங்கு
சபறங்கள். உங்களைது உலகங்களளை நீங்ககளை முன்புகபகால ஆட்சி சசய்யுங்கள் என்ற
அருளினகாள். ககாளிகதவி சணடகாசுரளன சவற்ற சககாண ட இடத்திற்கு சவற்றயூர் என்ற
உலகம கூறம . சணடகாசுரனின் கதர்க்சககா் விழுந்த இடத்ளதக் சககா்க்குளைம என்ற
அளழக்கின்றனர். சணடனின் அமபுகள் வழ்ந்த இடம , சணடன் மகாணட இடம
மகாளைக்கணடகான் என்பர். ககாளியின் சிரத்தினில கதவர்கள் மலர்மகாரித் தூற்றய தலம பூங்கு்
என்ற ஆனது. ஏழுகன்னிமகார்ககடன் கதவகணங்ககக்கும பூத கணங்ககக்கும அன்னம
இட்ட ககாளிக்கு அன்னபூரணி எனும சபயர் விளைங்கியது . ககாளிகதவி விணணுக்கும
மணணுக்கும இளடகய சபரியவ்வம எடத்து நன்ற ககாரணத்தினகால சவங்குமகாககாளி என்ற
சபயர் வழங்குகிறது.

(9) காளி பூசளனர படலம்
நம அந்தரியகான ககாளிகதவி கதவர்களளைக் ககாத்திடவதற்ககாகச சணடன் என்ற
அசுரனுடன் கபகாரிட்ட அவளனச சகாய்த்தளம சகாற்ற
கனகாம. ககாளிகதவி ககாளீசுர
சிவலிங்கத்திளனப் பூளச சசய்த மகாக்களதளய இப்கபகாது ஓதுகவகாம.
அயன் மகால இளமகயகார் முதலகானவரும ஏழுகன்னியர்ககம , மனதில மிகவும
மகிழ்சசி சககாணட புளடசூ ழ்ந்து புகழ் முழங்கப் , பத்திரககாளி கசகாதிவனத்ளத கநகாக்கிச
சசன்றகாள். கககாங்கு கமுகு ஓங்கு களழ குங்குமம பகாடலம பனசம கவங்ளக அகசகாகம
குரவு சவள்ளிகலகாத்தம ப்ரம பூங்கதலி கத க்கு முதலகான பல மரங்கள் நளறந்த
மலர்ப்சபகாழில சூழ்ந்த கசகாதிவனத்ளதச சசன்ற கசர்ந்தகாள் . ககாந்தள் நறமதகாளழ கடக்ளக
இவற்கறகாட நரந்தம கூந்தல புரசம கடமபு கூதகாளைம முதலகான பல மரங்ககம , ஆற
பருவககாலங்களிலும கதன் ததுமபும மலர் நளறந்து விளைங்கும கசகாதிவனத்தின் சபகாலிவு
அளனத்ளதயும கநகாக்கினகாள் .
குயிலகள் மயிலகள் முதலகான
பறளவககம
நளறந்திருந்தன.
இவவகாறகாகச சிறப்புகள் மிகுந்த கசகாதிவனத்தின் வளைம எலலகாம கணட
உத்தமியகாம எம அமளம சுத்த மனத்துடன் சிவகங்ளகத் தடம மழ்கினகாள் .
அப்கபகாது
அவளைது மனக்கண முன்கன அகணட பரஞ்சுடரின் ஒளிளயக் கணடகாள் . அது கணட
எக்ககாலும எவரகாலும எய்திடமு்யகாத இன்பம உற்றகாள் . ககாளீசளர அருசசளன சசய்து
இளறஞ்ச விருப்பம சககாணடகாள் .
“தனித்துப் பிரிந்த சமய் உளடயவ ளைகாகிய நகான்
விருமபியவகாற எளிதகாக உளனப் பூளச சசய்ய கவணடகம“ என கவண்னகாள் .
கருளணமிகுந்த இளறவனும, பிரகாட்்யின் உள்ளைப் பணபு உணர்ந் தகான். சபரும கசகாதி
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வ்வகாய சபமமகானும இரணட உருவகாய் இருந்தனன் . இரணட சிவலிங்கங்களளைக் கணட
ககாளிகதவி மிகவும மகிழ்ந்து கநகாக்கினகாள்.

மந்தகாளர
சதற்கக தூல லிங்கம ஒன்ளறயும , வடக்கக சூக்கும லிங்கம ஒன்ளறயும அவற்றன்
வ்ளவயும கநகாக்கி வியப்புற்ற , சூக்கும இலிங்கத்ளத அருசசித்திட முயன்றகாள் .
இவவிரணட சிவலிங்கங்ககக்கும நூல விதிப்ப்கய ச க்திபடங்களளை நகாட்்னகாள். சூக்கும
லிங்கத்திற்கு வடக்கக எழில வரசக்திளய நறவினகாள்.
தூல லிங்கத்திற்கு ஈசகானிய
திளசயில மகனகான்மணி சக்தி ளய நறவினகாள். பின் சதன்கமற்கில புனல சபருகும
சிவகங்ளக என்ற ஒரு புனித தீர்த்த த்ளத நன்கு உணடகாக்கி, அதில மழ்கி, பட்ட உளடயும
பலவளகயகான பூணகளளையும அணிந்து, கணமணி புளனந்து, திருநீற இலங்க இருந்து, பல
மந்தகார விருட்சத்ளதயும உணடகாக்கி , மந்தகாளர மலளரயும பற்பல மலர்களளையும
திரவியங்களளையும விலவத்துடன் ளகயில எடத்துக்சககாணட சசன்றகாள் . பன்மளறயும
ககாணபரிய மணிமிடற்ற எமசபருமகாளனச சூக்குமலிங்கத்தில எழுந்தருகமகாற வருக என
ஆவகாகனித்தகாள்.
பூமபுனல ஆட்்த் , தனி ஆளட சககாடத்து , சககாடபுல உலர்த்தி ,
சபகான்னகாளடயும உடத்தி , மணிப்பூண புளனந்து , சநற்றக்கணளண மளறக்கும
இயலபினில சந்தனம சகாத்தினகாள் . சமன்மலர் மகாளல நன்கு அணிவித்தகாள் . ஆயிர நகாமம
சசகாலலி அருசசளனகள் பல சசய்து மு்த்தகாள் . தூப தீபம முதலகான பதினகாற
உபசகாரங்களளையும விதிப்ப் மு்த்து , வரசக்திளயயும பூசித்து , நலம மிகுந்த
சிவசபருமகாளன நகா் இவவகாற துதித்தகாள்.
“நகாரணகன முதற் கதவர் நகாடரிய பரம சபகாருகளை,
ககாரண ககாரியம கடந்த கணணுதகல, அன்பர் உளைப்
பூரணகன, புணணியகன, சபகான்றகாத சபருஞ் சுடகர,
ஆரணங்கள் அட திக்கும உனது அமபுயப் பூங்கழல கபகாற்ற“
எனத் துதித்து நன்றனள் .
அப்கபகாது ககாளிகதவியின் கருகமனி வனப்புற்றப்
சபகாற்சககா்யின் வ்வு சபற்றகாள். கதவர் இளதக் கணட சசகார்ணவலலி எனப் சபயரிட்ட
வணங்கினர். ககாளி பூசளன சசய்த ககாரணத்தினகால அசசிவலிங்கத்திற்குக் ககாளீசசுரன்
எனவும சபயரிட்ட வணங்கினர் . கரிய வ்கவகாட இருந்த ககாளியும மங்களை கரமகாய்ப்
பரிசவகாட இருந்தகாள்.
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அதனகால கதவர்கள் பூசித்த பத்திரககாளியகானவள் ஆலயத்திற்குப் புறத்கத எவரும
கபகாற்றட வற்ற உளறந்துள்ளைகாள். பின்னரும அச சசகார்ணவலலி கபரிலிங்கம அருசசித்துக்
கவுரி உளம என இரணட உருவம ஆனகாள் .
அவர்ககள் உளம என்பகாள் தூல
இலிங்கத்ளத கமகல சசகான்ன உபசகாரமுடன் பூசித்தனள் .
ஆகம நூற்ப் அருசசித்து
அன்சபகாட நன்றள்.
“கவக பரஞ்சுடகர, என் இதய மணிவிளைக்கக,
நற்பகாகம உறம ப் அருள், அப் பணகப முக்கட் கருமகப,
கபகாகம எலலகாம அளித்து அருகம புணணியகன”
எனப்கபகாற்ற நன்ற உளம வணங்கினகாள் . மனம மகிழ்ந்த நன்மலன் ஓர் கபரழகுளடய
வகாலிப வ்வகாய்த் கதகான்றப் புன்முறவலுடன் , ‘உனது விருப்பம என்ன சவன்ற கூற‘
எனக் ககட்டகான். அதற்குத் கதவியும நகான் உன்ளன விட்டப் பிரிந்து அ றகயன், என்ளன
நகா் ஐக்கியம புரிக, என கவண்னகாள். நன்மலனும அவவணணகம அருளித் தூலலிங்கம
மீதில பிரணவ வ்வகான உளமயவகடன் புகுந்தகான். தூலலிங்கத்ளதக் கருதி உளமயமளம
ஐக்கியமகான ககாரணத்தினகால கசகாகமசன் எனும சபயரகால வகாழ்த்தி வணங்குகின்றனர்.
பின்பு, கவுரியும தன் சபயரகால கசகாகமசன் ஆலயத்தின் முன்னர் ஒரு தீர்த்தம
உணடகாக்கி, அதில மழ்கி , ககாளீசளனயும வர சக்திளயயும பூசித்து, மகனகான்மணி மற்றம
கசகாகமசளனயும ஆகமப்ப் பூசளன புரிந்து சந் நதியில ஐந் சதழுத்தும உசசரித்து அங்கு
அமர்ந்து இருந்தகாள் . அப்கபகாது, சிவசபருமகானும ககாளளை உருவில கவுரியின்
முன்கதகான்ற, உனக்கு என்ன வரம கவணடம எனக் ககட்டகான் . கரிய உருவம சபற்றக்
ககாளியகாய் இருந்து, சணடகாசுரளன வழ்த்தித், கதவர் அளனவளரயும ககாத்கதன். எனது கககார
உருவும தீர்ந்கதன். உனது இனிய அருளைகால எனக்குக் குளற ஏதுமிலளல . இன்னும உளனப்
பிரிந்து இருப்பது அ றகயன். என்ளன மணம புரிந்து அருள்க எனக் கவுரி கவண்னகாள் .
சபகான்னளனயகாய், அவவணகம புரிகுதும என்ற சிவசபருமகானும அருளிச சசய்தகான் .
கவுரியும ஆனந்தக் கடலில மழ்கி அங்கக இருந்தகாள்.

(10) பசார்ாணவல்லி தருமாணரபடலம்
சணடகாசுரளன வழ்த்தி சவற்றசபற்ற ககாளிகதவி ககாளீசளரப் பூசளன சசய்த
களதளயக் கூறகனகாம. ககாளியின் கரிய உருவம நீங்கிப் சபகான்நறம சபற்ற சசகார்ணவலலி
ககாளீசளனத் திருமணம சசய்து சககாணட சீர்க்களத சசப்புகவகாம.
தனது தளலமு் கமல கங்ளகளய அணிந்துள்ளை முக்கணணன் ஆகிய
எமசபருமகான் முன்பு கநர்ந்து சககாணடப் ககானப்கபரில ககாளீயகாகத் கதகான்ற உலகத்ளதக்
ககாத்த சசகார்ணவலலிளயத் திருமணம சசய்ய உள்ளைகார் என்ற சசய்தி அறந்து , அன்பு
கனிந்து மவுலகு உள்களைகாரும , அவரவர் துளணவியருடன் ககானப்கபளர வந்து
அளடந்தனர்.
மககாவிட்ணு, பிரமமகா, வயிரவகாதி உருத்திர கணங்கள் , அட்ட வித்திகயசசுரர்,
சத்தகககா் மந்திரர் , சசிமணகாளைன், வகானவர், திளச ககாப்பகாளைர் , வசுக்கள், கின்னரர்,
இயக்கர், சித்தர், கருட ககாந்தருவர், பகானுவகான பன்னிருவர், பலலுடக் கணங்கள் ,
வசிட்டர், ஆதி இரு்கள் , எழுவரகாகனகார், சனகரகாதி நகாலவர் , பதஞ்சலி முனிவர் ,
தூலபகாதர், நந்தி எமசபருமகான் , நகாட்்ய சிவ கணங்கள், நகாக நகாட்டகார், சபருநலத்தவர்
முதலகாகனகார் தத்தம இருக்ளகயில அமர்ந்திருந்தனர்.
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பகாரதி என் ற அளழக்கப்படம களலமகள் திருமகள் இவர்ககளைகாட , சுககசி,
திகலகாத்தளம, கமளன, கதவமங்ளகயர், முனிவர்களின் மளனவியர் , நகாக நகாட்்ன்
அங்களன மகார்கள் , மற்றம பிறரும அளைப்பிலகாதகார் அளனவரும சநருங்கிச சூழ்ந்து
உள்ளைன்சபகாட நளறந்தனர் . அளனவரும அணியணியகாகச கசகாதிவனத்தில திகழ்வது ,
மளலமகளளைச சிவசபருமகான் திருமணம சசய்த கபகாது கனமுற விளைங்கி நன்ற கயிளலளய
ஒத்திருந்தது.
சுடசரழில ககாளீசர்க்கும
சசகார்ணவலலிக்கும திருமணம நகழ்தலகாகல
மணடபங்கள் மகாடங்கள் கககாபுரங்கள் பலவற்ளறயும ககாணுமப்யகாக சநகா்யினில
சசய்திடக என்ற பிரமன் கூறட, மயனும அவவகாகற சசய்திட்டகான். நீல மணியினில குறட
கவய்ந்து, சசமமணித் தூணகள் ஆயிரம நட்டளவத்து , அவற்றன் மீது மகாடங்கள்
அளமத்து, கபகாதிளக சபகாருத்தி , வசசிரத்தகால உத்திரம விரவி , மரகதப் பலளககளளைப்
பரப்பி,
விமகானங்கள் பலவும ஏற்றளவத்து ,
சூரியனது ஒளி பரவுமப்யகாக
ஒளிமணித்தசுமபு அளமத்து , சபகான்நலவு சகாளைரங்கள் ளவத்து , மணடபங்கள் எழுப்பி ,
சபகான்மகாளல, மகாணிக்கமகாளல, கமுகு, வகாளழ, பூரணகுமபம இவற்றடன் அலங்கரித்தகான்
மயன் எனும கதவதசசன் . கதவர்கள் அளனவரும அங்கக சூழ்ந்து அவரவர் இருக்ளகயி ல
அமர்ந்தனர்.
அயனும மகாலும பரஞ்சுடரகாகிய சிவசபருமகானின் முன்சசன்ற தளலவணங்கிப்
கபகாற்ற கவண்டச, சிவசபருமகானும திருமஞ்சனச சகாளலக்குள் எழுந்தருளினகார் . ஐயளன
மணிப் படத்தில அழகுற இருத்திப் பிரமகதவன் சபகான் தசுமபில சககௌரி தீர்த்தத்தகால
நீரகாட்்னகான். மகாயன் சமய்யிளன ஈரம கபகாக்கி , விரி மணிப் சபகான் பட்டகாளட ளகயுற
அணிந்து, நலல கணமணி நீற சகாத்தி , அணிமணிக் கலன்கள் பூட்் , சந்தனம அணிதரச
சகாத்தி, சமன் பூந்தகார் புளனந்து அலங்கரித்து , அன்ற ககாணகாத் துளண மலர்க் கழலகள்
தீண்ப், பணிவுடன் பனிநீர் சககாணட பரிவுடன் விளைக்கினன் .
மகாலும அயனும
தன்னருகில இரணட ப க்கங்களிலும நற்க , வகானவர் கககாமகானகாகிய இந்திரன் முன்கனகார்
மகாமுனிவரகாகனகார் திகழ , கமலவர் மளற வகாய் ஓத , வியந்து மங்கலங்கள் எங்கும
கமலவகார் குழலகார் பகாட, எமபிரகான் இருந்தகான்.
இங்கக, அன்ளனயகாய் உலகம எலலகாம அளித்து அருகம சசகார்ணவலலிளய
களலமககம திருமககம பணிந்து , அன்பிகனகாட மங்களை நீரகாட்் , மணிவிளிமபுற
சபகான்னகாளட புளனந்து, பல தூய மணிக்கலன்களளை அணிவித்து, நகான்மளறயும கபகாற்றம
சபகான்ன்க்குச சிலமபுற பகாதசகாலம கிணகிணி தணளட கசர்த்துப் , பூப்கபகான்ற பட்டகாளட
அணிவித்து, நுணணிளட இலங்க ஏழுகககாளவ அணிக்கலம அளமயப் பூட்் , முன்ளகயில
கடகம இட்ட , கமகாதிரம விரலுக்கு அணிந்து , வளளையலகள் அணிந்து, சககாங்ளக மீது
பன்மணி மதகாணிகயகாட முத்துமகாளல பலவும கசர்த்து, ஆரசமனக் களைபச சகாந்தும அளமதர
எழிலிற் சகாத்தி, மக்கணி இட்ட, இரணட ககாதுகளிலும குளழகள் பூட்் , பிளற சநற்றயின்
கமல திலகங்கள் தீட்் , தளலயணி சதய்வ உத்தி பிளறமுதல சகாத்தி , வகாசளன மிகுந்த
மலர்களளைக் கற்பகப்பூகவகாட கசர்த்து அணிவித்து , களலமககம திருமககம ளககுவித்து
வணங்கி நன்றனர்.
பலகவறகான வகாத்தியங்கள் இளசத்தன . பல மலர்களைகால தூவினர் . நலகலகார்
மங்கலப் பகாடலகள் பகா்னர். சசகார்ணவலலி சமலசலன அ் எடத்துச சசன்ற மகாமளறகள்
வகாழ்த்த எமபிரகான் அருகில அமர்ந்தகாள்.
மங்கலப்கபரிளக ஒலித்தது. மகாமளறகயகார்கள் வகாழ்த்தினர். நங்ளகயர் அரமளப
மகாதர் பகா் ஆ்னர் . சந்திரன் கமடரகாசியில இருக்குமகபகாது , பதின்மன்றகாம திதியில ,
உத்திர நட்சத்திரத்தில, திங்கள்கிழளம ஆகிய சுப நன்னகாளில , அணிவளைர் சசகார்ணவலலி
அமளமளய அன்பிகனகாட , மணிவளைர் மகாதவன் தன் ம்மிளச இருத்தி , எமமகான்
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பணிவளைர் மளற நன்ற ஏத்தும பகாத பூசளன புரிந்து , திணிவளைர் சிரகமல அந்தத் தீர்த்தமும
சதளித்துக் சககாணட , அணணல தன் கரத்தில எங்கள் அமளம தன் கரத்ளத ளவத்து , நீர்த்
தகாளர வகார்த்துத் தந்தனன் . மந்திரத்கதகாட எணணுதற்கு அரிய சபமமகான் மகிழ்சசியுடன்
ஏற்றக் சககாணடகான். விணணவர் கற்பகப் பூ மளழ சபய்தகார்.
அந்தநளலயில, தருப்ளப பலகா மகா இவற்றன் இளலககடன் கதன் கசர்த்து ,
சநய்வகார்த்து ஆகுதி சககாடத்தனர் . சசந்தீ அவற்ளற சயலலகாம வகாங்கி உணட வலமகாகச
சுழித்து ஓங்கி எழுந்தது . சபகாரிளயத் தனது ளகயகால இளறவன் ஏற்ற சசந்தீயில இட்ட ,
எமது அமளமகயகாடம முமமுளற தீளய வலம வந்தகான் . அமமியின் மீது எம அமளமயின்
பகாதம சதகாட்ட இளறவன் ளவத்தனன். மளறயவர் முனிவர் ஆசி வழங்கினர்.
சபருந்தளக எமபிரகான் தன் பிரிவற கதகாழனகாய் அங்கு இருந்திடம சபருளம
சகான்ற இருநதிக் கிழவன் குகபரன் என்பவன் , அருந்தவர் முனிவர்கள் அளனவருக்கும
ஆளட ஆபரணங்கள் சந்தன தகாமபூலம ஆகியனவற்ளறச சிறப்பகான முளறயில
வழங்கினகான். இந்திரன் முதல வகாகனகாரும , பிற உலகங்களில உள்ளைகாரும வந்தளன
சசய்து கபகா ற்றனர்.
அவர்ககக்கு இளறவன் மகிழ்சவகாட ககாட்சி நலகிச
சசகார்ணவலலியிகனகாட எங்கள் சந்திரகமகாலி வற்றருந்தகான்.
அப்கபகாது, அருள் வ்வகாகிய சசகார்ணவலலி இளறவனது திருவுள்ளைத்ளத
நளனத்து இரணட உருவம ஆகி சிவசபருமகான் முன் நன்றகாள் . நன்ற ஒரு உருவத்கதகாட
நர்மலமகான இளறவன் சூக் கும லிங்கத்துள் புகுந்தகான் . அது கணட கதவர் அளனவரும
உள்ளைம மகிழ்ந்தனர் . கருளமநறமகான ககாளீசர் சூக் கும லிங்கத்தின் வகாமபகாகம வலப்புறம
சபகான்நறம மின்னுவளதக் கணடனர் . ஆம இது என்ன அதிசயம என்ற வியந்தனர் . இக்
ககாரணத்தினகால, இந்த இலிங்கத்திற்குச சசகார்ண ககாளீசசுரன் என்ற சபயர் சசகாலலி
விணகணகார் அன்பினகால துதித்து வணங்கினர்.

கபகாற்ற சங்கர சமபு புரகாதன
கபகாற்ற ஐந்சதகாழிற் ககாரண புணணிய
கபகாற்ற சமய்த் தவர் உள்ளைம புகுந்தவ
கபகாற்ற சசகார்ன ககாளீசசுர கபகாற்றகய
கபகாற்ற சசகார்னமளலச சிளலப் புங்கவ
கபகாற்ற சசகார்ன புரத்ளதப் புரந்தவ
கபகாற்ற சசகார்னவலிக்கு அருள் கபகாதக
கபகாற்ற சசகார்னககாளீசசுர கபகாற்றகய
கபகாற்ற எங்கும நளறந்து அருள் பூரண
கபகாற்ற மகாலவிழி பூணட பதகாம புய
கபகாற்ற கவதப் புரவி யுளகத்தவ
கபகாற்ற சசகார்னககாளீசசுர கபகாற்றகய
என்ற இளறஞ்சிக் ககாளீசசுரன் சந்நதியில இன்புற்ற இருந்தனர்.
சசகார்ணவலலியின் இரணட உருவங்களில ஒன்ற ககாளீசர் சிவலிங்கத்தின் உள்களை
சசன்ற ஒளிந்திட , மற்சறகாரு உருவம கன்னியகாய் , ககாளீசுர சிவலிங்கத்திற்குத் சதற்கில
உள்ளை வரசக்தியுள் ஒன்றனள் . வகானவர் இந்தக் ககாட்சிளயக் கணட களித்து ஆனந்தம
சககாணட கூ்க் குதூகலித்து அன்பு நளறந்து சதகாணடர் நகாயகியகாம சசகார்ணவலலி தகாள்
புகழ்ந்து இளவ கபகாற்றவகார்.

அன்ளனயகாய் அகிலகாணடமும ஈன்றவள்
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 52

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)

மன்னு மகாதிர் அமன் மகளைகானவள்
உன்னு மகாமளற ஓதும சபருளமயள்
சசகான்னவலலி துளணப் பதம கபகாற்றவகாம
சசன்னி மீது ஒளிர் சசமமணி கமகாலியள்
புன்னளகக் கவின் பூரண மகாமதி
பன்னவகானத்து அமளம அருள் வளைர்
சசகான்னவலலி துளணப் பதம கபகாற்றவகாம

சபகான்னும வகாணியும கபகாற்றம பதத்தின்
அதன் எதிர்ப் பளகச சணடளனச சகாய்த்தவள்
பன்னு சசகான்ன ககாளீசசுரன் பகால உளற
சசகான்னவலலி துளணப் பதம கபகாற்றவகாம
என்ற இளமயவர் கபகாற்றனர். உன்னும அன்பில துதித்தற்கு மகிழ் ந்தகாள் சசகார்ணவலலி.
“முன்பு சண டகாசுரனுடன் நகான் கபகாரிடம கபகாது , முந்திகய ஏழு மகாதரும (சப்தமகாதர்)
ஆயினீர். அந்த இயற் ப்வங்ககளைகாட அன்பர்ககளடய கவணடதளலக் ககட்ட, அவர்கள்
கவண்யனவற்ளற அருள் சசய்க , மற்றம கதவர்கள் அவர்களைது நகர்ககக்குச சசன்ற ,
வருத்தமும பயமும, நீங்கி மகிழ்வுடன் இருங்கள்“ என்ற அசரீரி கூறயது . இளதக் ககட்ட
வகானவர் அன்றமுதல தங்களைது கவளலகள் நீங்கி மகிழ்ந்தனர்.

(11) யுதவர்கள பூசிருத படலம்
அன்ளனயகாய் அகிலத்து உயிர்களளை எலலகாம ககாத்து அருகம சசகார்ணவலலியின்
திருமணம நளடசபற்ற களதளயச சசகான்கனகாம . வகானவர் அன்பினகால பூசளன ஆற்றய
களதளய இப்கபகாது கூறகவகாம.
உலகசமலலகாம வணங்கித் துதிக்கும சசகார்ணவலலியின் இனிய அருளளைப் சபற்ற
கதவர்கள் எலகலகாரும ஐயளனயும அன்ளனளயயும சதகாழுது வணங்க கவண் , சமய்
அன்கபகாட விளரந்து முயன்றனர் . திருமகால நகான்முகன் முதலகான அளனத்துத் கதவர்ககம
சிவகங்ளகத் தீர்த்தம ஆ்னர் . ஆலம உணடவனின் ஐந்சதழுத்ளத எணணி விபூதி
அணிந்தனர். எமபிரகான் பூசளனக்கு உகந்த பல பணடங்களளையும எடத்துக் சககாணட
சசன்றனர். சிறப்பகான முளறயில பூளச நடகாத்தினர் . தயிரும பகாலும சநய்யும பழங்ககம
குங்குமமும சந்தனமும சககாணட ககாளீசன் கசகாகமசளனயும , வரசக்திளய வலங் சககாள்கம
மகநகான்மணி தன்ளனயும சிவ கங்ளகத் தீர்த்தத்தினகால நீரகாட்்னர் . நீகரகாட கணமணி
கவய்ந்தனர். சபகான்னகாளட அணிவித்தனர். சசஞ்சந்தனம பூசினர் , வகாசளனமிகுந்த மலர்
மகாளலகள் சூட்்னர். ஆயிரம நகாமங்கள் சசகாலலி அர்சசளன சசய்தனர் . தூபமும தீபமும
சநறப்ப்க் ககாட்்னர் . சகாலி அன்னமும , சர்க்களர அன்னமும , பகாலின் அன்னமும ,
பலவிதமகான பலககாரங்களளையும நளறய ளவத்து நீலகணடன் தனக்கு நகவதனம சசய்தனர்.
பலகவறகான இளசக்கருவிகள் இளசக்க , நலல பகாடலககம ஆடலககம
நளடசபற, நூலகளில கூறப்பட்டள்ளை உபசகாரங்களளைச சசய்து மகிழ்ந்தனர் . ளககளளைத்
தளலக்குகமகல கூப்பி, ஐந்சதழுத்து மந்திரத்ளத நளனந்து வலம வந்து,
“நத்தகன உளம கநச யுகவசகன
முத்தகன அருள் ககாளீச உன்னுவகார்
சித்தகன சசசிதகானந்தம எமமகனகார்
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சுத்தகன எளமக் ககாத்து அருள் சசய்ககவ“

என்ற ககாளீசர் சந் நதி நன்ற கபகாற்றனர் . திருமகால நகான்முகன் இந்திரன் முதலகான
சதய்வங்ககம, அகத்தியர் முதலகான முனிவர்ககம தனித்தனிகய சசன்ற சிவலிங்க த்ளத
நறவிச சிவனருள் சபற்றனர் என முனிவன் கூறனகான் .
இவவகாற பிரதிட்ளட
சசய்யப்சபற்ற சிவலிங்கங்கள் எளவ என்ற ககட்க, அவற்ளறயும கூறனகான் முனிவன்.
கபரணடத்தின் வ்வகாகிய நம சிவசபருமகானுக்கு ஐந்து முகங்கள் உணட .
அவற்றள் கிழக்குமுகம தற்புருடம சயகௌவனம சசகார்ணவன்னம, சதன்முகம அகககாரம
தகுமுதுளம கருளம, அசசிமஞ் சத்திகயகாசகாதம தனியகாள் தன்ளம திகழ் தரு சுத்தம , வடக்கு
வகாமகதவம சபணளம சசந்நீர் வன்னம , நடமுகம ஈசகானம இளைமபருவசமகாட ப்க நறம
ககாட்டம என்ற ஆகமநூல கூறம . மற்றம அவற்றள் கவுரியின் உளைப் பணளப ஓர்ந்த
ஈசுவரன், கிழக்கக சயகௌவனத்துடன், சதற்கக கறப்பு வ்வசமகாட கபகானதகால யுகவசன்
ககாளீசன் என வழங்கும என்றகான் . இவவகாற முனிவன் கூறடக் ககட்ட அரசன் மகிழ்ந்து ,
பிரமன் திருமகால இந்திரன் கதவர்கள் முனிவர்கள் சிவலிங்கங்களளை எவவ்வில எவரவர்
எத்தலத்தினில நறவினர் அவற்ளற எலலகாம விரித்துக் கூற கவணடம எனக் ககட்டக்
சககாணடகான். தவ முனிவனும அவவகாகற அவற்ளற எலலகாம கூறத் துவங்கினகான்.
திருமகால கணடகதவி எனும நகரில தன் கபரகால கணட சதகாழ சிவலிங்கம
ஒன்றளன நறவி அருசசித்தகான். அச சிவலிங்கத்ளதக் கனி வுடன் கணட வழிபடகவகார்
புவிக்கு அரசரகாய் வகாழ்ந்திடவர் . சிவஞகானம வகாய்க்கும . அந்தச சிவலிங்கத்ளத
விணடவசசுரன் என்ற அளழப்பர்.
கசகாதிவனம என்ற ககாளளையகார்கககாயிலுக்கு அருகக சவற்றயூர் என்ற ஊரில
அகத்திய முனிவர் அவரது சபயரகால சிவலிங்கம ஒன்ளற
நறவினகார்.
மற்றம
வசிட்டமுனிவரும அருந்ததியும
அன்பர்ககக்கு வரம அருகம சிவலிங்கத்ளதத்
தனித்தனியகாக நறவி அரிய தளலளம பூணடகார் . அந்த வசிட்டலிங்கத்ளதச சசன்ற
தரிசிக்கும அன்பு உள்ளைவர்ககக்கு ஆயுசளைகாட குலம சசலவம கமன்கமலும உவப்பு
அளடயுமப்யகாகக் சககாடக்கும . பின்னர், அருந்ததி பூளச சசய்த சிவலிங்கத்ளதத்
தரிசிக்கும சபணகள் தீர்க்கசுமங்கலியகாய் நீணட ஆயுகடன் வகாழ்வர்.
கசகாதிவனத்திற்குக் கிழக்கக தகாரகளனக் சககான்ற பகாவத்ளதத் தீர்க்க கவண்ப்
புருகூதன்
சிவலிங்கம ஒன்ளற
நறவிப்
பூசித்தகான்.
தீளமகள் அகன்றட
அசசிவலிங்கத்ளதயும, அந்த இடத்திலிருந்து நகாற்க்ளகத் தூரத்தில சதன்கிழக்கக அகத்திய
முனிவர் இரணட சிவலிங்கங்களளை நறவியுள்ளைகார்.
கசகாதிவனத்திலிருந்து நகாற்க்ளக தூரத்தில பிரமகதவன் அருள்மிகுந்த ஒரு
சிவலிங்கத்ளத நறவிப் பூளச சசய்தகான் .
அந்த இடத்திலிருந்து முக்க்ளக தூரத்தில
அக்கினி திளசயில மககாசலட்சுமி சிவலிங்கம ஒன்ளற நறவிப் பூசித்தகாள்.
கசகாதிவனத்திலிருந்து இரணடக்ளக தூரத்தில அக்கினி திக்கிலும , சதற்கில
பூதபுரம என்ற ஊரிலும தீக்கடவுள் இரணட சிவலிங்கங்க ளளை நறவிப் பூசித்தகான். கசகாதி
வனத்தின் சதன்திளச , சதன்கமற்கு, கமற்கு திளசகளில அவவத் திளசக் ககாவலர்
சிவலிங்கம நறவி வழிபட்டனர்.
கசகாதிவனத்திற்கு கமற்கக நகாற்க்ளக தூரத்தில , சயபுரத்தின் மருகவகாங்கு
மககாசலட்சுமி ஒருசிவலிங்கத்ளத நறவி வழிபட்டகாள். ஒரு மன்ற க்ளக தூரத்தில
சூரியனும, நகாற்க்ளக தூரத்தில உள்ளை தலத்தில சந்திரனும , வடகமற்கு திளசயில
வகாயுபகவகானும அவவகாற சிவலிங்கங்களளை நறவி மகிழ்வுடன் பூசித்தனர்.
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பூங்கு் என்றடம தலத்தில அளைளகயர்கககான்
தகானும, அதற்குக் கிழக்கக
மகார்க்கணட முனிவனும சிவலிங்கங்களளை நறவி அருசசித்தகார் .
அகநக அமரர்ககம
முனிவர்ககம நறவிய சிவலிங்கங்கள் அளனத்ளதயும கூறதல அரிது.
இவவகாற அசுரர் முனிவர் பூசித்த தலங்களில உள்ளை சிவலிங்கங்களளை யகாகரனும
அன்கபகாட கணட வழிபட்டகால , அவரவர்க்கு கவண்யவகாற அறம சபகாருள் இன்பமும
வடம கிளடக்கும . கசகாதிவனத்ளதச சுற்றலும சிவலிங்கங்களளைப் பதிட்ளட சசய்து
வழிபட்ட வரம பல சபற்ற சிந்ளத மகி ழ்ந்தவர் எலலகாம தகாங்கள் உளறயும இடங்ககக்குப்
கபகாய்ச கசர்ந்தகார்.
கசகாதிவனம என்ற இத் திருத்தலம , பல ககாரணத்தினகால பல சபயர்களளைப்
சபற்றருந்தகாலும, சசகாற்சிறப்பு உளடய ககாளிவனம ககாந்தகாரவனம சபருஞ்கசகாதிவனம
என்ற இந்த மன்ற சபயர்களளைக் ககட்கபகா ர் தீவிளனகளளை அகற்ற நலன்களளை எலலகாம
ஈயும ககாளீசன் திருவருளில கலப்பர்.

(12) யுதவுதாசர படலம்
கதவர்கள் எலலகாம கசகாதிவனத்தில திகழ்கின்ற கதவகதவனகாகிய ககாளீசளரப்
பூசித்த களதளயச சசகான்கனகாம.
கதவிசகாலபுரம என்ற ஊளர ஆணடவந்த
சசலவந்தனகாகிய கதவதகாசன் என்பவனின் சரித்திரத்ளதக் கூறகவகாம.
நகாடககள் சிறந்தது பகாண் நகாட . பகாண்ய நகாட்்ன் வளைம அளனத்ளதயும
தன்னகத்கத சககாணட, சதய்வங்களின் திருவருளளையும சபற்ற, நகா் வருகின்ற எவர்க்கும
மிக்க அருசளைகாட வழங்குகின்ற சசலவர் வசிக்கும மகாடமகாளிளக நளறந்தது கதவிசகாலபுரம
என்ற ஊர். அத் திருநகரில, ளவயத்ளதக் ககாப்பவனும, சத்தியம சபகாளற ஒழுக்கம தளய
புகழ் இவற்றல நகரிலலகாதவனும , ளசவபக்தியில சிறந்து தருமம தகானம பகர் இவற்ளற
உளடயவனும, பூதிசகாதன சநறயினில நற்கபகானும , திக்கு எலலகாம சசன்ற மீகம
கதர்களளை உளடயவனும , மிகுந்த சசலவங்களளை உளடயவனும , சகான்கறகானும,
சந்திரகுலத்தில உதித்தவனும, மிகுந்த புகழுக்கு உரியவனுமகாகிய கதவதகாசன் என்ற மகாறன்
ஒருவன் வகாழ்ந்து வந்தகான் . அத்தகு சபருளம வகாய்ந்த இந்த கவந்தன் , கசகாதிவனத்தில
உளறந்துள்ளை ககாளீசசுரசனகாட சசகார்ணவலலி, கசகாகமசன் சவுந்தரவலலி இவர்களிடம
நளறந்த பக்தி மிகுந்தவன். ஆழ்ந்த உள் அன்பிகனகாட அவன் ஒருநகாள் , ககாளீசர் சந்நதி
முன் வந்து நன்ற கீகழ விழுந்து அ்பணிந்து வணங்கினகான்
.
அப்கபகாது அவன்
உள்ளைத்தில உலசகலலகாம புகழும ககாசி நகருக்குச சசன்ற கங்ளகயில நீரகா் , புனிதமகான
கங்ளகயின் தீர்த்தத்ளதக் சககாணடவந்து ககாளீசனுக்கு நீரகாட்ட கவணடம என்ற சிந்தளன
எழுந்தது.
அவன் தனது கதவிசகாலபுரத்தினில சிறவளன அர சகாளை ளவத்து விட்ட ,
நகான்மளறகயகார்களிடம அனுமதியும ஆசியும சபற்றத் தனது பரிவகாரங்கள் சூழக் ககாசிக்குப்
புறப்பட்டகான்.
ககாசிளய கநகாக்கி சநடந்சதகாளலவு நடந்து , தகான் ககாணகாத நலல பல
கதசங்களளையும, வளைளம மிகுந்த பல நகரங்களளையும , நன்னீர் ஓடம பல நதிகளளையும ,
விரிந்து பரந்த ககாடகள் பலவற்ளறயும , சந்துயர்ந்த மளலகள் பலவற்ளறயும கடந்தனன் .
நடப்பதினகால உணடகாகும துன்பத்ளத கநகாக்ககான் . சநடந்சதகாளலவு நடந்தும ககாசி நகளரக்
ககாகணகாகம என்ற தவித்து, முற்றம இளளைத்து கமனி தளைர்ந்து கண துயின்றகான். அப்கபகாது,
அவனது அன்பின்பகாலபட்ட அருள் ககாளீசன் ஒரு மளறகயகான் வ்வில கனவில
கதகான்றனகான். கங்ளக நீரகாட்ட, நீ உன் உள்ளைத்தில கருதிய கடவு கக்கு அக்னித் திளசயில
அவரகாகல பகாதகாளை கங்ளக என்ற தீர்த்தம உருவகாக்கப் பட்டள்ளைது.
அகத்தியமுனிவர்
அப்சபரும புனித நீர் சககாணட , கடவுகக்கு ஆட்்ச சித்தி பற்பல சபற்றள்ளைகார் . நீயும,
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அந்தத் தீர்த்தத்தில நீரகா், உனது கடவுளளையும நீரகாட்டலகாம. ஏமகாற்றம இலலகாமல உள்ளைம
கதறக என்றனன். அதற்கு மன்னனும, சநடந்சதகாளலவு கடந்தும, பகாவங்கள் அளனத்தும
கபகாக்க வலல, ககாசியிளனக் கணட மகிழ்ந்தனன் இலளல , சநகாந்கதன், சசகாலலிய
வணணம எவவகாற சதகாடர்ந்து அங்குச சசலகவன் என்ற கூறனகான் . அந்த மளறகயகானும
அங்கு ஒரு குளைத்ளதக் ககாட்் இதில மழ்கினகால எளிதில சசன்றடலகாம என்ற கூற
மளறந்தகான்.
கதவதகாசனும கனவில இருந்து விழித்து எழுந்தகான் . ககாளீசன் தகாள் நளனந்து
வணங்கினகான். ளவகளறப் சபகாழுதில , தகான் கனவில கணட குளைத்ளத கநகாக்கிச சசன்ற
அளடந்தனன். அப்கபகாது, அங்கக, இரவு கனவில கதகான்றய மளறகயகான் கநரில கதகான்ற,
மன்னவ, இங்கு இதில மழ்குக என்ற மன்னனின் கரத்ளதப் பற்ற இழுத்துச சசன்ற அந்தத்
தீர்த்தத்தில ஆழ்த்தி விட்டச சசன்றவிட்டகான். கணகநரத்தில அங்கக கசகாதிவனத்தில
சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்தில தீர்த்தமகா் எழுந்து ககாளீசன் ஆலயத்ளதக் கண ட களிப்புற்றகான்
மன்னன். அங்கு வந்கதகாரிடம மன்னன் இந்த மகிளமளயக் கூறனகான்.
சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்தில மழ்கி நீரகா், பூதிகண்ளக நன்கு அணிந்து , சசம
சபகான்னகால ஆ ன கலயத்தில அத்தீர்த்தத்ளத எடத்து , அன்பினகால ககாளீசனுக்கு
நீரகாட்்னகான்.
நறமலர்களளைக் சககாணட அருசசளன சசய்து , தூப தீபம ககாட்் ,
நகவதனங்கள், பதினகாற உபசகாரங்ககம சசய்து உளை மகிழ்சசிகயகாட , ஐந்சதழுத்து
மந்திரத்ளத நளனத்து , வலம வந்து ககாளீசளரப் கபகாற்ற நன்றகான் மன்னவன் . ககாளீசனும
முன்கபகால மளறகயகான் வ்வில வந்து கதகான்றனகான் . கதவதகாசனும அவளர கநகாக்கி
ஆனந்தக் கணணீர் மலக, நலம சககாள்ளைத் தகாழ்ந்து எழுந்து நன்ற , சமய்சிலிர்த்து, “எங்கள்
நகாயகன் ககாளீசனது ஆலயத்தின் பகாதங்களளையும உங்களைது பகாதங்களளையும இளடயறகாது
நளனத்து வணங்கும பக்திளயத் தந்து அருள்க“ என கவண்னகான் . “அது தந்கதகாம
மற்றம அன்பினகால ந மது கபர் நளனந்து கங்ளகயில நீரகாடகவகார்க்கும அவர்கள் கருதிய
அளனத்தும ஈகவகாம“ என்ற அருளிச சசய்து சூக்கும இலிங்கத்துள் மளறந்தகான் . அன்ற
சதகாட்ட இளடவிடகாமல அவன் அ்க்கு அன்பு பூணட , தனது கதவிசகாலபுர நகளர
அளடந்து தனியரசு உரிளம ஏற்ற மக்களைது உள்ளைம மகிழுமப்யகாக வழுதி அரசு
வற்றருந்தகான்.
ஆதலினகால கங்ளகக்கு நகரகான இசசிவகங்ளகத் தீர்த்தமகா் , அகத்தியன்
உணடகாக்கிய தீர்த்தத்திலும மழ்கினகால பகாவங்கள் எலலகாம அகன்ற முத்தி கிளடக்கும .
கமலும சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்திற்குத் சதற்கக உளமயினகால உணடகாக்கப்பட்ட
அயர்வற
தீர்த்தம ஒன்ற உள்ளைது . அதில மழ்கினகால அயர்சசி நீங்கி முன்சசய்த தவப்பலன்கள்
கிளடக்கும.
சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்திற்கு நருதி திக்கில ககாளிதீர்த்தம உள்ளைது.
அதில
தீர்த்தமகா்னகால, இன்னல கபகாக்கும. அத் தீர்த்தத்திற்குத் சதற்கக பகாரதி தீர்த்தம உள்ளைது.
அதில தீர்த்தமகா்னகால , மனதிற்கு மகிழ்சசி கலவி முதலகான அளனத்தும அளிக்கும .
அதற்குக் கிழக்கக பிரமமதீர்த்தம உள்ளைது. அதில மழ்கினகால பிரமஞகானம சபற்ற
நீணடககாலம வகாழ்வர். சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்திற்கு பசசிமம விட்ணு தீர்த்தம உள்ளைது. அதில
மககாவிட்ணு தீர்த்தமகா் ,
இத்தீர்த்தத்தினகால ககாளீசனுக்கும நீரகாட்்ப் பூளசகள் சசய்து
மககாசலட்சுமிளய அளடந்தகான் .
இதில தீர்த்தமகா்னகால மிகுந்த சசலவம கிளடக்கும .
ககாளீசனுக்கு வகாம திளசயில கவுரி உணடகாக்கிய ஒரு தூய தீர்த்தம உள்ளைது. அத்தீர்த்தத்தில
மழ்கினகால மனத்தில நளனத்த ன எலலகாம நடக்கும . அத் தீர்த்தத்திற்குக் குணதிளசயில
சசகார்ணவலலியமளம உணடகாக்கிய தீர்த்தம உள்ளைது . இத்தகு தீர்த்த கமன்ளம எடத்து
உளரப்பது அரிதகாகும. பக்தியினகால இத் தீர்த்தங்களில மழ்கிகனகாரும , அந்தத் தீர்த்தத்ளத
உடமபில சதளித்துக் சககாணகடகாரும, அவர்கள் நளனத்தன எலலகாம சபற்ற நலமுடன்
வகாழ்ந்து முத்தி அளடவர் என்ற முனிவர் அருளிச சசய்தகார்.
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(13) ல லக்்கமி சாபந்ர்நுத படலம்
நன்ளமயும கமன்ளமயும மிகுந்து , உணளமயகான தவத்ளத உளடய மன்னன்
கதவதகாசனின் சிறப்புகளளைக் கூறகனகாம. சசலவங்ககக்கு அதிபதியகான இலக்குமிகதவி
சபற்ற சகாபத்ளதயும அது நீங்கிய களதளயயும அன்பினகால கூறகவகாம.
வகாலகிலலியர் என்ற சபரிய தவகயகாகி இருந்தகார் . அவர், கலமபுரி ளகயினர் ,
கவினின் கமனியர் , நூல அணி மகார்பினர் , வலமபுரி சளடயினர் , மற சமன் கதகாலினர் ,
நலமபுரி தவத்தினர், சநற தவறகாதவர், வகாமன வ்வினர், வளளைந்த சமய்யினர், ககாமமும
சவகுளியும கடந்த சிந்ளதயர் , சகாத்திரம புரகாணங்கள் மகாமளற முழுதும உணர்ந்தவர் ,
ஆயிரம ஆணடகள் வகாழ்பவர் . இவர் மக நட்சத்திரத்தில சிறப்பு யகாகம சசய்ய கவணடம
என்ற நளனந்து , திருமகாளலக் ககாணபதற்ககாகச சசன்ற கசர்ந்தகார் .
அங்கிருந்த
மககாசலட்சுமி,
இவரது குரப
வ்வத்ளதக் கணட மனத்திற்குள் இகழ்ந்தகாள்
.
மககாசலட்சமியின் மனக்கருத்ளத அறந்த மகாமுனிவர் சபரிதும வருந்தினகார் . நீ, சர்வ
லட்சணமும சபகாருந்திய வள் என்பதகால என்ளன இவவகாற இகழ்ந்தகாய் . எனகவ, நீ ஒரு
சகாதகாரண மகானிடப் சபணணகாய் பிறப்பகாய் என்ற சகாபம அளித்தகார்.
கவதமுனிவரின் சகாபம சபற்ற இலக்குமிகதவி சபரிதும வருந்தியளதக் கணட
மககாவிட்ணு, தவகயகாகிளய இவவகாற நீ ஏளைனம சசய்யலகாகமகா? இருந்தகாலும இதற்கு ஒரு
பரிககாரம சசகாலகிகறன் ககள் , நீ கபகாய் கசகாதிவன த்ளத அளடந்து ககாளீசன் தகாள்களளைத்
தினமும வணங்கினகால , எத்தளகய சகாபமும, எவவிதமகான பகாவங்ககம அழிந்துவிடம
என்பது உணளம. நகானும அங்கக வந்து உன்ளன அளழத்து வருகவன் என்ற கூறனகார்.
அது ககட்ட மகிழ்ந்து , மககாசலட்சுமி, மகானிடப் சபணணகாய்த் கதகான்ற
கசகாதிமகாவனம வந்து கசர்ந்தகாள். இங்குள்ளை கவுரி தீர்த்தத்திற்கு அக்னித் திளசயிகல ஓர்
தீர்த்தம உணடகாக்கி தீர்த்தம ஆ்னகாள் .
கமலும சிவகங்ளகத் தீர்த்தம ஆகியவற்றல
தீர்த்தமகா் ககாளீசளர அன்புடன் பூளச சசய்தனள் . எந்ளத ககாளீசளன இளறஞ்சி ஏத்தினள் .
பன்னிரணட ஆணடகள் கழிந்த பின் , வந்த ஓர் சவள்ளிக் கிழளமயில ககாளீசர் கதகான்ற , நீ
சசய்த வழிபகாட்டகால நகாம சபரிதும மகிழ்ந்கதகாம , உனக்ககான சகாபத்ளதயும நீ க்கிகனன்.
உனது உருவம முன்னினும பதின்மடங்கு அழகுடன் விளைங்கும . நீயும திருமகாலுடன்
கசர்வகாயகாக என்ற அருளினகார். அன்பினகால நீ உணடகாக்கிய தீர்த்தமும ‘ இலக்குமி தீர்த்தம‘
என்ற இனி விளைங்கும. இதில மழ்குகவகாருக்குக் கங்ளகயில தீர்த்தமகா்ய பலன்கள் கிட்டம
என்ற கூறச சிவலிங்கத்துள் சசன்றகார்.
இதற்கிளடகய, வகாலகிலலி முனிவர் சசய்த
சத்திரயகாகம மு்வளடந்த
ககாரணத்தினகால, மகாயவனும அங்கிருந்து புறப்பட்ட கசகாதிவனம வந்து கசர்ந்து ‘சுகந்தவனப்
சபருமகாள்‘ என்ற சபயரில சிவகங்ளகயில தீர்த்தமகா்க் ககாளீசளனப் பூசித்தகான். ககாளீசனும
சபருமகாளிடம, “சகாபம தீர்ந்து இலக்குமி முன்னினும அழகிய உருவத்துடன் அமர்ந்து
இருக்கின்றகாள். அவகளைகாட நீயும கநயம சககாணட இங்கக தங்கி என்ளன ஏத்துக“ என்ற
கூறனகான். திருமகாலும ககா ளிபுரத்தின் புறந்திளச நருதியில ஒரு தீர்த்தத்ளத உணடகாக்கி ,
சுகந்தவகனசன் என்ற கபருடன் தினந்கதகாறம ககாளீசளரத் சதகாழுது நன்ளம சபற்றகான்.

முன்சனகாரு ககாலத்தின் சணடகாசுரன் என்ற அரக்களன அழித்திடம சபகாருட்ட
முகுந்தன் (மககாவிட்ணு) ஏவிய திகிரி என்ற சக்கரகாயுதம அந்த அசுரளன அழிக்ககாமல
திருமபிய ககாரணத்தினகால, சகாபம சபற்ற அதன் சுடர் ஒழிந்தது . அந்தச சகாபம தீரும
வளகயில, கசகாதிவனத்திற்கு வந்து ஒளியிழந்த அந்தச சக்கரகாயுதம அன்சபகாட தனது
சபயரில குளைம ஒன்ளற உணடகாக்கியது . அத் தீர்த்தத்திலும, சிவகங்ளக தன்னிலும மனம
கனிந்து மழ்கி ககாளீசன் தகாள் மலளரத் சதகாழுததகால அதனுளடய சகாபமும சதகாளலந்து ,
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சுதரிசனப் சபயர் கதகான்ற விளைங்கியது. சுதரிசனச சக்கரம உணடகாக்கிய சக்கர தீர்த்தத்தில
மழ்குகவகார் என்றம நீங்ககாத தூய்ளம அளடவர் . எட்டத் திளச சதய்வங்ககம இளசந்து
அவர்களைது சபயரில தீர்த்தங்களளை உணடகாக்கினர் . இந்திர தீர்த்தம நற்கபகாகம வழங்கிடம ,
அக்னி தீர்த்தம கநகாயற்ற கதகத்ளத நலகும , அந்தகன்(யமன்) தீர்த்தம நீணட ஆயுளளை
வழங்கும, நருதி தீர்த்தம பயத்ளத நீக்கும . வருணதீர்த்தம கநகாய் நீக்கும . வகாயுதீர்த்தம
மகாணபு வழங்கும, புருடவகாகன் தீர்த்தம சபகாருள் அளிக்கும. ஈசகானிய தீர்த்தம சசலவமும
குழந்ளதப்கபற்ளறயும நீணட
ஆயுளளையும மனத்சதளிளவயும சிவகதிளயயும
முத்திளயயும வழங்கும. கபகாற்றதற்கு அரிய பற்பல புனித தீர்த்தங்களின் மகிளம எலலகாம
சசகாலவதற்கு அரிது.

(14) உருரதர சாபம் ்ர்நுத படலம்
மகாதவன் திருமகார்பில உளறந்துள்ளை
இலக்குமிகதவி சகாபம அளடந்த
களதளயயும, அந்தச சகாபம தீர்ந்த களதளயயும சசப்பிகனகாம. சிவசபருமகானில பகாதியகாக
விளைங்கும உளமயமளம கககாபம சககாணட உருத்திரர்களளைச சபித்ததும
, அவர்கள்
சகாபவிகமகாசனம சபற்ற களதளயயும இப்கபகாது கூறடகவகாம.
பிளறச சந்திரளனயும சககான்ளறமலளரயும வளைர்கின்ற தனது சளடமு்யில
அணிந்தவர், நீலநறக் கழுத்ளத உளடயவர், தீ மழு மகான் இவற்ளறக் ளககளில ஏந்தி அருள்
வழங்கும ளகயர் , தீ விழியினர் , புயங்க மகாளல கதிமலர் விபூதி இவற்கறகாட கணமணி
விளைங்கும சமய்யர், ஆயிரம கககா்யகான உருத்திரர்.
இந்த உருத்திரர்கள் சங்கரனகான சிவசபருமகாளனத் தரிசிக்க கவண்த்
திருக்கயிலகாயம வந்து கசர்ந்தனர் .
அங்ககயுள்ளை அற்புதமகான மரத்தின் கீகழ
கவதவித்தகனகான சிவசபருமகான் வற் ற இருப்பளதக் கணட வழ்ந்து எழுந்து கபகாற்ற
வணங்கினர்.
உலகம அளனத்ளதயும ஈன்றவள் அமபிளக . அவள் அங்குள்ளை
பூஞ்கசகாளலக்குச சசன்ற மலலிளக சமபங்கி சணபகம பரிமளைம முதலகான பூக்களளைக்
சககாய்து வந்தகாள். உருத்திரர்களளைக் கணடகாள்.
“தளலயினில களலயும, சநற்றத் தழல விழி அதுவும, அங்ளகக்
களலகயகாட மழுவும, பூதி கண்ளக அணியும மகார்பில
அளலவுற பணியும, கணடத் தகாலமும பரித்கதகா, நகாமும
சிளலவில எமசபருமகான் ஒப்கபகாம , என்றவர் சசருக்கி நன்றகார்“
தங்களளைச சிவசபருமகானுக்கு ஒப்பகாக நளனந்து, உருத்திரர்கள் கர்வம சககாணட , தன்ளன
மதியகாதளதக் கணட உளமயமளம வருந்தி னகாள். இன்ற சதகாட்ட நீவிர் அயிளர ஆவிர்
எனச சபித்திட்டகாள். இக் சககா்ய சகாபம சபற்ற உருத்திரர்கள் நடங்கி அமளமயின் மலர்
வழ்ந்து வணங்கி, நகாங்கள் சகட்கடகாம, எங்களைது பிளழளயப் சபகாறத்தருளை கவணடம என
கவண்னர்.
அவர்களைது துன்பம கணட உள்ளைம இரங்கிய உளமயமளம , நீங்கள்
ககாளிபுரத்ளத அளடயும கபகாது உங்களைது சகாபம தீரும என்ற சகாபவிகமகாசனம அருளினகாள் .
சகாபம சபற்ற உருத்திரர் அயிளரமீன்களைகாய் மகாற கடலில கசர்ந்தனர் . அயிளரயகாய் மகாறய
உருத்திரர்ககக்குச சகாபவிகமகாசனம சககாடக்க கவண்ச சிவசபருமகானும ககாளிபுரத்தில
சுயமபுலிங்கமகாய்த் கதகான்ற இருந்தகார்.
இங்கு இளவ நற்க, முன்கனகார் இட்ட சகாபத்தகால தீயவனகாகத் துன்மதன் என்பவன்
இருந்தகான். அவனுக்கு சகாரன், கககாரன் என்ற இரணட புதலவர்கள் . இவர்கள்
விணணவளரயும முனிவர்களளையும துன்புறத்தினர் . நலகலகாளரப் பளதத்திடக் சககாலலும
இவர்களளைக் சககாலல கவணடம என்ற இந்திரனும தனது வசசிரத்துடன் அங்கக வந்தகான் .
இந்திரளனக் கணட இருவரும அசசமுற்ற மீனகாய் மகாற கடலுள் ஒளிந்தனர். அங்கு நகாகரன்
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எதிர்த்துப் பலநகாட்கள் கபகாரிட்டகான் .
சபருங்கடலில இருந்த சிற மீன்களளை எலலகாம
இவர்கள் இருவரும உணட , அயிளர மீன்களளையும தின்னத் தளலப்பட்டனர் . அதுகணட
அமளமயின் திருவருளைகால விலவவன ஈசனும அவர்கள் இருவளரயும தன் சூலத்தகால குத்தி
மகாய்த்தகார். அவர்கள் இறந்த பின்னர் கடலதளலவனும மற்றம கடலில உள்ளை மீன்ககம
அசசம விலகி இன்புற்ற இருந்தன ர்.
அவவகாற இருந்தகபகாது , ஒரு பர தன் வசிய
வலிளமயகான வளலயில அயிளர மீன்கள் எலலகாம சிக்குணட உயிர்நீத்தன. வளலயில சிக்கி
இறந்த அயிளரமீன்களளை எலலகாம சவயிலில உ லர்த்தி வற்றலகளைகாக்கி விற்பளனக்கு
ளவத்து இருந்தகான் பரதன்.
நலல தவமும ளசவபக்தியும மிகுந்த பகாண்ய நகாட்்ன் தளலநகரகான கூடல
மகாநகரில வசித்து வகாணிபம சசய்துவந்தகான் அரவிந்தன் என்பவன். அவன் ஒருநகாள் ,
வகாணிப நமித்தமகாகப் பற்பல வணிககரகாட கிழக்குக் கடற்களரளய அளடந்தகான்
.
சபகாருள்நளறந்த சசலவ வணிகர் நலல முத்துக்களளைத் கத் வகாங்கினர் .
சசகாற்ப
திரவியங்கள் ளவத்திருந்த அரவிந்தன் முத்துக்களளை வகாங்க மு்யகாதவனகாய்ப் பர தவர் வதி
சசன்றகான். அங்கு அயிளரமீன்களளைக் கணட அவற்ளற எலலகாம கணக்குடன் விளல
சககாடத்து வகாங்கினகான் . நலலவிளல கிளடத்தது என விற்றவனும மகிழ்ந்தகான்
.
அயிளரமீன்களளை மட்ளட மளடயகாகக் கட்் ககாளளைமகாட்ட வண்யில ஏற்ற மதுளர
கநகாக்கிச சசன்றகான். இவனுடன் வந்தவர்கள் சநடந்சதகாளலவு சசன்றவிட்டனர் . இருள்
சூழ்ந்தது, ஆனகால இவகனகா சநடந்சதகாளலவு நடக்கமு்யகாமல எருதுடன் வழியில இருந்த
ககாட்்ல தங்கினகான். துளணக்கு யகாரும இலலகாமல தனித்து ககாட்்கல தங்குவளத நளனந்து
அஞ்சி, சமலசலன நடந்து ககாளிபுரத்ளத அளடந்தகான் . அங்கும தன்னுடன் வந்த வணிகர்
யகாளரயும ககாணகாமல வருந்தி , இன்ற இரவு இவவரில தங்கியிருந்து , இருள் புலர்ந்து
வி்ந்த பின்னர் கபகாகலகாம என்ற எணணினகான் . அயிளரமீன் மட்ளடகளளை இறக்கி
ஒருபக்கத்தில ளவத்து உறங்கினகான்.
அங்கு, அருகணகாதய ககாலத்தில அருள் கடலகான சிவசபருமகான், தவ வ்கவகாட,
சளடமு் புளனந்து, ககாலில தந்தப் பகாதுளக அணிந்து, ளகயில சசகார்ண வகான்பிரமபு ஒன்ற
ஏந்தித் கதகான்றனன். ளகயில உள்ளை பிரமளப நீட்், அதன் நுனியகால மீன் மட்ளடகளின்
கட்டகளளை அவி ழ்த்து, அவற்றன் மீது தன் சளடயிலிருந் த கங்ளகயின் நீளர வகார்த்தகான் .
சவயிலில ககாய்ந்து கருவகாட ஆன மீன்கள் எலலகாம உருத்திரர்கள் ஆகிப் சபகாலிந்தனர் ,
சகாபம நீங்கினர். பற்றய சகாபம நீங்கிப் பகார்த்தனர் நகான்கு திக்கும , சுற்றயுள்ளை இந்த வனகம
கசகாதிவனம என்ற அங்கக தங்கினர்
.
இரவி கபகான்ற ஒளிர்கின்ற ககாளீசர்
சிவலிங்கத்ளதயும ககாணப்சபற்றனர். அவர்கள் ககாணுமகபகாது, எமமகான் கபசரழில வ்வு
சககாணடகான், திரிசளடயில
இளைஞ் சந்திரளனயும கங்ளகளயயும , தீ மகான் மழுவு
இமமன்ளறயும ளககளில ஏந்தி , நீல கணடத்கதகாட கதகான்றனகான் .
இவவகாறகான
இளறவனது நளறயருள் வ்வு கண ட எமமகானின் பகாதமலரில தளலளவத்துப் பணிந்து
வணங்கினர்.
“ககாரணம கடந்து நன்ற கணணுதல கபகாற்ற, எங்கள்
ஆரணமிளச நன்ற ஆடம ஐயகன கபகாற்ற கபகாற்ற ,
நகாரணன் அயன் முன்னகாகனகார் நகாடதற்கு அரியகாய் கபகாற்ற,
பூரண அருள் ககாளீச புரகாதன கபகாற்ற கபகாற்ற“
என்ற துதித்து , எந்தகாய், இனிய உன் அருளினகாகல , ஒன்றய சகாபம நீங்கி உய்ந்கதகாம .
எங்களைது அஞ்ஞகான இருள் ஒழிய உங்களைது சசகாரப ஞகானத்ளதக் ககாட்்ட கவணடம
என்ற கவண்னர். அதுககட்ட ககாளீசன், புன்முறவல பூத்து,
“பூதங்கள் அளனத்தும ஆகிப் சபகாற புலன்ககம தகானகாகிப்
கபதங்களைகாய கபத கபதகா கபதங்களைகாகிப்
கபகாதங்கள் எலலகாம ஆகிப் பூரணமகாகிப் கபகாற்றம
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கவதங்களைகாகி நன்றகான் விசசுவ உருவில நன்றகான்“

அணட சரகாசரங்கள் அளனத்தும அந்த உருவத்தில இருப்பளத கநகாக்கினர் உருத்திரர்கள்.
உள்ளைம அசசம சககாணட நுடங்கினர் . ககாக்க என்ற அ்யில வழ்ந்து , கணட இவவுருவம
தன்ளன நீக்குக , கபகாற்ற, என்ற வணங்கி நன்றனர். ஐயனும முறவலித்து , முன்கபகால
இயலபு வ்வம சககாணடகான் . உங்களைது ஐயம அது நீங்கிடக் கண்டர் . ஆதலின் நீங்கள்
சமய்யுணர் இன்பம அளடயும கபற சபற்்ர். இனி நீங்கள் உங்ககக்கு உரிய உலகத்திற்குச
சசன்ற ஆங்கிருந்து வகாழ்ந்திடக என்றகான் . கனிகவகாட ககாளீசன் கூறயளதக் ககட்ட
ஆனந்தம அளடந்து உருத்திரர் கபகாயி னர். பின் தனி முதலகாக விளைங்கும ககாளீசன் தன்
சிவலிங்கத்திற்குள் சகார்ந்தகான்.
இங்கு இவர் இவவகாறகாக , மட்ளடகளில இருந்த அயிளரமீன்கள் எலலகாம
உருத்திரர்களைகாக மகாறய ககாரணத்தகால, எம ளகயில இருந்த சபகாருகம கபகானது , வகாங்கிய
அயிளரமீன்ககம கபகாயின, இனி நகான் எவவகாற என் நகருக்குச சசலகவன் என்ற மனம
தளைர்ந்து புலமபினகான் அரவிந்தன்.
சித்தனகாகி வந்த அருள்நளற ககாளீசன் , அரவிந்தனின் வகாட்டத்ளதக் கணட , நீ
உள்ளைம வருந்தகாகத, க்னமகான சிறகற்களளை எடத்து பல சுளமகளைகாக்கி உனது எருதின் மீது
ஏற்றக் சககாணட சசன்ற , உனது வட்்னில அவிழ்த்துக் ககாணபகாய் , வியப்புற சபகான்னகாம
என்ற கூற மளறந்தகான். ஈசன் இளசத்த அந்த அருள் சமகாழிளய நமபி , சிறய கற்கள்
அளனத்ளதயும வகாரி இறக்கிக் கட்் எருதில ஏற்றச சசன்றகான் . அவனது ஊரகான மதுளர
மகாநகர் கசர்ந்து அவற்ளற அவிழ்த்துப் பகார்க்குமகபகாது அளவ சசமசபகான் கட்்களைகாய்
இருக்கக் கணடகான் . தன்ளன நகா் வந்து அருள்வகாக்குக் கூறய சித்தசகாமியின்
திருவிளளையகாடகல இது என்ற உணர்ந்து கபரின்ப சவள்ளைத்துள் ஆழ்ந்தகான் அரவிந்தன்.
கசகாதி வனத்தில சித்தசகாமியகாக வந்து , தனக்கு மிகுந்த சசலவத்ளத வழங்கிய
தன்ளமளயக், கூடல கககாமகான் வரகசன பகாண்யனிடம கூறத் தனிப்சபரும உவளககயகாட
ளசவ நன்சனற கமற்சககாணடகான் அரவிந்தன் . நத்தமும பரமளனப் பணிந்து , தனக்குக்
கிளடத்த சபகாருளளை எலலகாம ககாளீசன் கமல அன்பு பூணட
, பூதி சகாதன சநற
கமற்சககாணடவர்களின் உள்ளைம பூரிக்கத் தரும தகானங்கள் ஆற்றப் பக்தியிலிருந்து
வழுவகாது வகாழ்ந்தகான் அரவிந்தன்.

(15) வீரயசன பாண்டியேர படலம்
மகாரகவள் ஆன மன்மதன் உருவத்ளத ஒத்த உருத்திரர் அமபிளகயின் சகாபத்தகால
அயிளர மீன்களைகாகிக் ககானப்கபரில சகாபவிகமகாசனம சபற்ற களதளயக் ககட்கடகாம
.
அருளைகாளைனகாகிய வலிளமமிகந்த கதகாள்களளையுளடய வரகசனன் களதளயக் கூறடக்
கககங்கள்.
இந்த உலகம எலலகாவற்ளறயும ஈன்ற அங்கயற்கணணி அரசகாகவது கூடல அணி
திகழும மதுளர மகாநகரம .
இந்நகளரத் தளலநகரகாகக் சககாணட பகாண்ய நகாட்ளட
ளசவசநற நன்ற ககாத்துவந்தகான் வரகசனன் என்ற பகாண்ய மன்னன் . அவனுக்கககா தகாரம
ஆயிரம. ஆனகால அவர்கள் யகார்க்கும குழந்ளதயிலளல. இதனகால வருத்தம மிகுந்து
உழன்றகான். நூலகளில சசகாலலப்பட்டள்ளைவகாற கழுவகாய் பல சசய்து , அன்னதகானம
கன்னிககாதகானம முதலகான பல தகானங்களளையும சசய்தகான் . தினமும கசகாமசுந்தரக்
கடவுளளையும, சக்தி அங்கயற்கண அமளமயும தகாழ்ந்து கபகாற்ற , குழந்ளத இலலகாத
துயரத்தில மழ்கிப் பக்தியகால பலவும சசய்தகான் வரகசனன்.
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 60

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
தகானமும தவமும சசய்தும , தருமங்கள் பலவும சசய்தும , மளனவியர்
ஆயிரமகபர் இருந்தும , தனக்கு ஒரு குழந்ளத இலளலகய , இது என்ன சககாடளம என்ற
எணணித் தவகயகாகிகளளைக் கணட வரம சபற நளனந்தகான்
. மதுளரக்கு அருகக
பசுமளலயில தவம சசய்து சககாண்ருந்த
ககாலக்கியன் என்னும முனிவளனத் தனது
மளனவி கசகாபனகாங்கி தன்சனகாடம சசன்ற கணட வணங்கினகான் . மன்ற ககாலமும
உணர்ந்தவர் என்ற தங்களளைப் புகழ்கின்றனர் .
அது ககட்ட உங்களிடம வந்கதகாம .
எங்ககக்கு ஒரு மகவு கதகான்றகாத பழவிளன யகாது ? கழுவகாய் ஒன்ற கூற எங்களளைக்
ககாத்தருளை கவணடம என கவண்னர் . அது ககட்ட மகாமுனிவனும , சற்கற தியகானம
சசய்து, நடந்தனவற்ளற உணர்ந்து கூறனகான் .
மன்னகன, நீ ஓர் ககாலத்தில உனது
கசளனககடன் கவட்ளடயகாடம கபகாது தவகயகாகி
கபிலமகாமுனிவன் ககாலில அமபு
எய்துவிட்டகாய். இதனகால அந்த முனிவன் தகாங்க மு்யகாத் துயரம அளடந்து , உனக்கு
ஆயிரம இலலகாள் இருந்தகாலும குழந்ளத இலலகாமல கபகாகும என்ற சகாபம உளரத்தகார் .
ஆளகயகாலதகான் உனக்குக் குழந்ளத இலளல என்ற கூறனகார் . மன்னன் அமசமகாழி ககட்ட
உள்ளைம வருந்தி , நகாங்கள் குழந்ளதப் பகாக்கியம சபற்றட உபகாயம ஒன்ற கூறங்கள் என
கவண்னகான். கபிலமுனிவரின் சகாபத்திற்கு விகமகாசனம கிளடயகாது , எனகவ நீ , சிற்ப
இலக்கணப்ப்ப் சபகான்னகால ஒரு குழந்ளத சசய்து அதளன அன்பினகால உவந்து உனது
குழந்ளதயகாகப் பகாவிப்பகாயகாக என்றகான்.
மளனவியும தகானும கூடல வளைநகர் எய்திச சிற்பிகளளை அளழத்துத் தங்கத்தினகால
தளனயளன வகார்ப்பித்து தன்னுயிர் என கநகாக்குற்றகான் . உடல உயிர் கபகால நீங்ககாது
உடனுறம மகன் கணட இன்பக்கடலிளட மழ்கி கவந்தன் களிப்புற்ற இருந்தகான்.
அவவகாற மன் னன் மகிழ்ந்திருந்த நகாட்களில, சபருஞ் சசலவந்தனகாகிய
அரவிந்தன் என்ற வகாணிபன் வந்து மன்னளனக் கணடகான் . வகாணிபம சசய்ய கவண்த்
தகான் கிழக்குக் கடற்களரக்குச சசன்றளதயும , அயிளரமீன்கள் வகாங்கி வரும வழியில
ககானப்கபரில தங்கியளதயும , அங்கக ககாளீசன் திருவருளைகால அயிளரமீன்கள் எலலகாம
உருத்திரர்களைகாய் மகாற மளறந்தளதயும , தகான் எடத்துவந்து கற்கள் எலலகாம தங்கக்
கட்்களைகாகக் கணடளதயும மன்னனிடம கூறனகான் . ககாய்ந்த மீன்கள் கணங்கள் ஆகவும ,
கலதிரள் தங்கமகாகவும மகாற்றய வள்ளைல ககாளீசனது திருவருளளை நளனத்தகால என் ளகயில
உள்ளை சபகான்னகால சசய்யப்சபற்ற இந்தப் பகாளவயும எனக்குப் புத்திரனகாக மகாற்றத்
திருவருள் சசய்வகார் என்ற நளனந்தகான் . தன் உயிர்ச கசகாபனகாங்கி தன்சனகாடம , தகானும
தன்ளகயில உள்ளை சபகான்மகவிகனகாடம , சில பரிவகாரத்கதகாடம நன்மதுளர நீங்கி
கசகாதிவனம என்ற ககானப்கபர் வந்துகசர்ந்து உள்ளைம மகிழ்சசி பூத்தகான்.
உலர்ந்த மீன்களளை உருத்திர கணங்கள் ஆக்கிய ககாரணத்தினகால உருத்திர தீர்த்தம
என்ற சபயர் சபற்றது. ககாளீசரின் சிவந்து அலர்ந்த சளடயில நத்தமும நீரகாட்டப்படவதகால
சிவகங்ளகத் தீர்த்தம என்ற சபயர் சபற்றது . இதில தீர்த்தம ஆ்னகாலும பரிசிக்கினும
நளனயினும, அன்பில நகா்னும , சககாடம பகாவங்கள் நசித்திடச சசய்யும . கத்ச சசன்ற
இத் தீர்த்தத்தில மழ்கும சிந்ளதயர் ஆகி , ஓ் மன்ற அ் எடத்து ளவத்தகாகல பகாவங்கள்
ஒழிந்திடம.
இவவளைவு சபருளம சபற்ற உ ருத்திரதீர்த்தத்ளதக் கணடகான் .
அதில
தீர்த்தமகாட ஆவல சககாணடகான். பக்தியினகால அதில விதிப்ப்த் தீர்த்தமகா்னகான் . பின்பு
தன் ளகயிலிருந்த தங்கப்பதுளமளய அந்தத் தீர்த்தத்தில நீரகாட்்னகான் . இருமுளற சதகாட்ட
பற்ற முமமுளற ஆட்டலும ஆடகப் பதுளம , “சககாற்றவகா கரம விடக , நீ விடக“ எனக்
கூறடக் ககட்ட , மகிழ்ந்து சபற்ற சூல உணர்வில பிரியம உற்ற எடத்தகான் பகாண்ய
மன்னன். நகான்கு வயது பருவத்தில அழகிய மகளன அருளம உற்ற , அதன் உசசி கமகாந்து
மகார்பில அளணத்துக் சககாணடகான் மன்னன்.
திருவும சிந்ளதயில நளனத்த னவற்ளற
எலலகாம
சிறந்து வழங்கிடம
இத்தீர்த்தத்திற்கு இளணயகானது இவவுலகில இலளல என வியந்து
, தன் மளனவி
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கசகாபனகாங்கியின் கரத்தில தகான் சபற்ற மகளனக் சககாடத்தகான் . அவகம, மனம உவந்து
தன் மகார்பில மகளன அ ளணத்தகாள். ககாதலகால, தனம இரண்லும பகால சபருகிட த் தன்
மகளனத் தழுவி ஊட்்னகாள் . எனது அரும சபகாருகளை என வகாழ்த்தி உள்ளைம மகிழ்ந்தகாள் .
தன் மகனுக்குச சசகார்ணபுத்திரன் என்ற சபயர் சூட்் , இன்னும அற்புதங்கள் பல இருக்கும
என்ற எணணிய மன்னன் , அச சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்ளத ஆரகாய்ந்தகான் . பரிமளைம ஆகிய
மந்தகாரம என்ற மலளரக் கணடகான். அந்த மலளர மன்னன் தன் ளகயில எடத்துச சசலலும
கபகாது “முனிவர்கள் பூசித்திடம இரணட சிவலிங்கங்கள் அருகக உள்ளைன“ என்ற ஒரு குரல
ககட்டது.
அதுககட்ட வரகசனபகாண்ய மன்னவன், அங்கக இரணட சிவலிங்கங்கள்
இருப்பளதயும, அருகக ஒருபக்கத்தில மகனகான்மணிகயகாட
சசகார்ணவலலிளயயும
இருப்பளதக் கணட மனம களிப்சபகாட கநகாக்கினன் வியந்தகான்.
“இகத்தில அன்பருக்கு அறம முதல ஈபவ சரணம
அகப் சபருந் துயர் மகாற்றய வகானவ சரணம
அகத்தின் வகாக்கினகான் அளைவிடற்கு அரியவ சரணம
சகத்தின் ஐந் சதகாழிலுக்கு இளறவ ககாளீசசுர சரணம“
என்ற அருட் கடலகாய எமசபருமகாளனப் கபகாற்ற வழிபட்டகான்
.
அப்கபகாது,
எமசபருமகானும, வகானில அசரீரியகாய்த் கதகான்ற “நன் துதிளய நன்ற சககாணட , நகாகம
இத் துதி புகலவகார்க்கு ஒன்றம உள்ளைம உற்றன அளனத்தும அருள்வம“ என்ற உளரத்தகான்.
கமலும இத்தலம உத்தம தலத்தினுள் சபரி யது, இது தக்கன கயிளல ஆகும. இத் தலத்து
அன்பர் தம பணபு உள்ளைவகாற உணர்ந்து அருள்கவகாம . ஆதலகால இங்கு அரியகதகார்
ஆலயம கட்டவகாயகாக என்ற சிவசபருமகான் பகாண்யமன்னனிடம கூறனகார்.
ககாளீசரின் சசகாற்களளைக் ககாதுகளில ககட்ட மன்னவன் , மிகவும களிப்பு அளடந்து
மகிழ்சசிக் கடலில மழ்கினகான் . பல சிற்ப நூல வலலுநர்களளையும விளரவில அளழத்து ,
விமகானங்கள், மணிமணடபம, ஆயிரங்ககால மணடபம , நகாகம ஊடலகாம பல கககாபுரம
சசமசபகான்னகால கட்் எழுப்பி, சுற்றமதில அகழி அதன் புறந்துடளவ , மற்றம நூல முளற
வழகாது திருப்பணிகள் யகாவும நளடசபறமப்யகாக ஆலயத்ளதக் குளறவிலலகாமல
கட்்மு்த்தகான். அடர்ந்த ககாட்்ளன கயகாசளன தூரத்திற்கு அழித்துப் படரும வதிகளளை
அளமத்தகான். பற்பல குலத்தவர்ககக்ககான சதருக்களளையும அளமத்தகான் . களடககம
கழகங்ககளைகாட அன்ன
சத்திரங்கள் உளடய
நலலசதகாரு நகரகாக
ஆக்கினகான்
.
ஆதிளசவர்கள், ஆகமபண்தர், கவதவித்தகர் இவர்களளை
சயலலகாம வருமகாற
அளழப்பித்து, அவர்ககக்கு உரியன சபகாருள் முதல உதவிசசய்து , நத்திய பூசளன
வழுவகாது நளடசபறச சசய்தகான்.
இன்னும எங்கள் ககாளீசகனகாட அரிய கசகாகமசன் சசகார்ணவலலி நற்சுந்தரகாமபிளக
இவர் தமக்கு விளட மதியின் விசகாக நகாள் அதிலும ளத மதிப் பூசநகாள் தன்னிலும சதகாடங்கி
திருவிழகாக்களளை இயற்றப் பின்னும பல சிறப்பும வழுவிலகாது நகழ் ந்திடத் கதளவயகான
அளனத்ளதயும மனம உவந்து புரிந்தகான் வரகசனப் பகாண்ய மன்னன்.
மதுளர கசகாமசுந்தரளனயும அங்கயற்கணணிதளனயும நகாள் சதகாறம அங்கு
கபகாய்ச சசன்ற சதகாழும விரதம கமற்சககாண்ருந்தகான் மன்னவன் . ஒருநகாள் மகாளலப்
சபகாழுதில மளழயில நளனந்து சமய் வருந்தி , “எங்கள் நகாயக கபகாற்ற“ என்ற அ்யில
வழ்ந்து எழுந்தகான் .
அர்த்த யகாமமும சதகாழுதனன் துதித்தனன் .
அப்கபகாது அங்கு
“பக்தியகால உயர் பஞ்சவ நம பதம மறவகா நத்தியம சதகாழும விரதத்தகால நன்ளன ஒப்பகார்
இலளல, நீ வருந்தகாகத , ஒன்ற நகாம நகழ்த்துவம , இது ககள் , ககாளிபுரத்தில ககாளீசசு ரர்
ஆலயத்தில, அங்கயற்கணணியும நகாமும வந்து உளறகவகாம , இன்ற சதகாட்ட நீ இங்கு
வந்து எய்த்துற வருத்தம ஒன்றறகாத வணணம நமளமப் பணிந்திடக“ என்ற அசரீரியகாக
மதுளர கசகாமசுந்தகரசன் உளரத்தகான் . இது ககட்ட உவந்து , அன்ற இரவு வி்யும முன்
ககாளிபுரத்திளன அளடந்தகான். அங்கக தனிவிளடச சுவட இருத்தளல கநகாக்கி , அன்சபகாட
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வியந்தகான். அங்குள்ளை மளறகயகார்க்கு, சுந்தரன் அருளிய இத் திருவிளளையகாட்்ளன
எடத்துக் கூறனகான் .
அளத அன்கபகாட ககட்டவர்கள் களிப்பில ஆழ்ந்தனர்
.
ககாளளையகார்கககாயிலில ககாளீசற்கும
சசகார்ணவலலிக்கும நடகவ சுந்தரலிங்கமும
வனப்புமின்னும அங்கயற் கணணியும விளைங்குமகாற ஆலயம கட்்னர்
. மற்றம
ஆலயங்கள் பலவற்ளறயும உயரக் கட்் மகிழ்ந்தகான் வரகசன பகாண்ய மன்னன்.
தினமும பூசளன புரிதரப் புரிந்து மனம சமய் வகாக்கினகால பக்தியுடன் வணங்கித்
துதித்து, நனவினும கனவினும மறவகாது நமசபருமகாளன நளனந்து இருந்தனன் உயர்
சதன்னவர் தளலவன் . இவவகாறகாகச கசகாதிவனம என்றம ககானப்கபர் என்றம
அளழக்கப்சபற்ற ககாளளையகார்கககாயிலில இருந்து பலலகாணட அரசகாணட, அவனது மகனகான
சசகார்ணபுத்திரனுக்கு அரசு உரிளமளயச சூட்், மின்னிலங்கு ககாளீசசுரனின் கருளணயினகால
தன்னிகரிலலகாது உயர்ந்து விளைங்கும கயிளல வகான் பதத்திளன வரகசனபகாண்ய மன்னன்
சகார்ந்தகான்.

(16) வர்காண பாண்டியேர படலம்
ககாளீசற்கு அ்ளம சசய்த வரகசனனின் சிறப்பு மிக்க களதளயக் கூறகனகாம .
ககாமளன ஒத்த அழகுளடய வரகுண பகாண்யன் ககாளீசரின் திருவருள் சபற்ற களதளய
இப்கபகாது கபசுகவகாம.
வரகசனபகாண்யனின் மகனகான சசகார்ணபுத்திரன் நத்தமும ககாளீசனகார் அ்மலர்
சதகாழுகவகான், இளறவனகால பளடக்கப்பட்ட எலலகா உயிர்களளையும தன் உயிர்கபகால
பகாவித்து நூலவிதி முளறவழுவகாது , ஆறல ஒருபங்கு அரசர்க்கு என்ற வரி வசூல சசய்து ,
அன்சபகாட கு்மக்கள் உவப்புற ஆட்சி சசய்து வந்தகான் . உளமயமளமளய ஓர்பகாகமகாகக்
சககாணட
சிவசபருமகானின் ஆலயத்திற்கு அவன் தினமும சசன்ற வணங்கி
குளறவிலலகாமல உள்ளைம மகிழ் சசியளடந்து மற்கறகாளரயும மகிழ்சசியுடன் வகாழ ளவத்து ச,
சத்தியம தவறகாமல தர்மசநறயில நன்ற , பக்திமிகுந்த அந்தணர்ககக்கு கநயமுட ன்
கவண்யனவற்ளறச சசய்துசககாடத் து, தருமம, நீதி, கநர்ளம, சுத்தபுத்தி மிக்கவனகாக
அரசகாட்சி சசய்து வந்தகான் . அவன் ககாமளன ஒத்த அழகுளடயவன் . உத்தம குணங்கள்
ஒன்ற கசர்ந்தவன் . கருளணமிகுந்த ககாளீசனகார் திருவருள் வளைத்தகால சசகார்ணபுத்திரன்
வரகுணன் என்ற சபயர் சபற்றகான்.
கன்னி நகாட்ளட வரகுணன் இவவகாற ஆட்சிசசய்து வரும ககாலத்தில , சபகான்நகர்
துளறவனகாம வரகசகாழன் என்ற சபயருளடய மன்னவன் நகாடகளளை எலலகாம சவற்ற
சககாள்கம பளடத்திறம பளடத்தவன் . அவன் ஆளனக்ககா என்னும நகர் சகார்ந்து மனம
உவந்து அகிலகாணடநகாயகிளய வகாழ்த்தித் தனது வலிளமளய எதிர்க்க வலகலகார் யகாரும
இலளல என்ற இருந்தகான் . மன்னர் யகாளரயும சவன்ற அவர்ககளடய சசலவங்கள்
எலலகாவற்ளறயும கவர்ந்து , எதிர்த்த மன்னர்களளைச சிளறயிலிட்ட அவனி முழுதும
தன்னுளடயதகாக ஆக்கினகான் வரகசகாழன்.
வரகுணபகாண்யளனயும சவலகவன் என்றகூற மதுளரளயச சூழ்ந்தகான் .
அங்கிருந்து புறப்பட்ட நகாலவளகச கசளனயும சூழ்ந்திட
க் ககாளிபுரத்திற்கு இரணட
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 63

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
கயகாசளன தூரத்தில உள்ளை நகளரச கசர்ந்தகான் . இவவகாற கசகாழன் அங்கு வந்து தங்கிய
ககாரணத்தினகால அந்த நகர்க்கு கசகாழபுரம என்ற சபயர் வழங்கிற்ற. அங்குள்ளை மளறயவர்,
பகாரதி தீர்த்தத்து
கமன்ளமளயயும சிவலிங்கத்தின் கமன்ளம ளயயும கசகாழனுக்கு
எடத்துளரத்தனர். அவற்ளறக் ககட்ட கசகாழன் , அந்நகரின் புறத்கத உள்ளை பகாரதி தீர்த்தம
சசன்ற தீர்த்தமகா் , பூக்சககாணட சிவலிங்கப் பூளச சசய்து அன்சபகாட ளக சதகாழுது
வணங்கினகான். அப்கபகாது, வரம மிகுந்த ககாளீசசுரன் அருள் சபற்ற விளைங்கும தரம
மிகுந்த வரகுணபகாண்யனிடம, திரம மிகுந்த நமது பளடசயலலகாம சவலலுகமகா ?
அலலது கதகாற்குகமகா? எனக் கலக்கம உற்றனன். இளத உணர்ந்தனர் கசகாழனின் அளமசசர் ,
ளக சதகாழுது , நலத்து மன்னவர் யகாவரும நன்ன் பணிய , வலிளம மிகுந்த கவல
சககாணட கபகார் புரியும திறன் மிகுந்த மன்னவன் நீ , கவங்ளக ச லசலக்கும ஓளச ககட்ட
அஞ்சுகமகா, என்ன இது சலித் துக்சககாள்கிறகாய், கடலகபகான்ற கசளனகளளை எலலகாம
கடலவிளளையகாட்ட எனக் கடந்தகாய் இசசிறகுளைமப் கடந்திடல உனக்கு அரிகதகா , தடக்க
மு்யகாத அளைவிற்குப் சபரிய கசளனயும நகாங்ககம இருக்கிகறகாம என்ற கூறனர்.
இந்த வகாசகம ககட்டலும வளைவர்கககானகாகிய கசகாழன் , வரகுணகனகாட கபகாருக்கு
எழுந்திடங்கள் என்றகான் . வகாண மழு கதகாமர் அநகாந்தகம சூலம எனவகாம பல ஆயுத
பகாணியர் எழுந்தகார். எழுந்த வரர்கள் பரி யகாளன கதர் ஏற உழுந்து இடதற்கு இடம இன்ற
எங்கணும நளறந்தனர் . சககாழுந்து விட்ட எழுகின்ற சீற்றத்தில வளைவர்கககான் தனது
ககாலகளில எலலகா மன்னர்ககம சதகாழும வரக்கழலகளளை மகாட்்க் சககாணட கதர்மிளச
ஏறனன். இமிர்ந்து அங்கு கடங்சககா்ய நகாலவளகச கசளனயும சூழ் ந்து வந்தன . ஆங்கு
நடம சவற்றக்சககா் கமல கருடன் பறந்துவந்து கவவியது. சககா்க்கமபம நடவினில
முறந்தது.
குதிளரகள் கணணீர் சபகாழிந்தன .
இவவகாறகான தீய நமித்தங்கள் எதிரில
கதகான்றனகாலும, கசகாழமன்னன் அவற்ளறப் சபகாருட்படத்தகாமல ககானப்கபரர்ப் புறம
சசன்ற கசர்ந்தகான் .
ஆங்கு கூர்ளமயகான வகாள்களளை ஒன்றன்கமல ஒன்றகாக அடக்கிக்
கககாட்ளட ஒன்ளற உணடகாக்கினகான். கசளனகள் சூழ, யகாரும புகுதற்கு அரியதகாய் வகானுற
நமிர்ந்த அந்த வகாள்கககாட்ளடயின் உள்ளிருந்தகான்.
கபசரகாலி எழுப்பும கபரிளகளய அ்த்தனர் . எட்டத்திளசயும நடங்க எங்கும
நளறந்த கபரிளக ஒலிப்பளத வரகுணன் ககட்டனன். சபரிது யகார் இது? என்ன என? என்ற
ககட்டகான். அவனது ஒற்றர் கபகாய் யகாளவயும உணர்ந்து கநரில வந்து வரகுணனிடம
கூறனர். அது ககட்ட மன்னன் நடக்கம உற்றகான் . இங்கு அதற்கு என் சசய்கவகாம ?
கசகாழன் அரசர் பலளரயும சவற்றகணட அவனது பளடபலத்ளதப் சபருக்கிக்
சககாணடள்ளைகான். இவனது சபரிய கசளனளய எவவகாற நகாம சவலல மு்யும? கதர்ப்பளட
முதலகான பளடககம வலிளமமிகுந்த கசளனயும இங்கு நமமிடம இலளல . சபகாருகம
மிகுந்து இலளல . குளறவகான பூமிகய உள்ளைது . நமக்கு இங்கு அருள்மிகுந்த ககாளீசளன
அன்ற சபகாருகம ஏவலும பூமியும உள்ளைகதகா ?
அருள்நளற ககாளீசரிடம இதளன
முளறயீட சசய்கவகாம என்ற எணணி ஆலயச சந்நதிளய அளடந்தகான்.
“சரணம என்னுயிர்க்கு உயிசரன வகாழ்பவ சரணம
சரணம எங்களளை வழிவழி ஆள்பவ சரணம
சரணம வன்பளகக் கடற்கு உற புளணயனகாய் சரணம
சரணம ஆரணம கபகாற்ற ககாளீசகவகா சரணம“
என்ற ககாளீசளரச சரணளடந்தகான் . “ககாளீசகா, ஒன்ற ககள் , விக்கிரமகசகாழன் என்பவன் ,
மண மன்னவர் யகாளரயும எதிர்த்து சவன்ற , அவர்களைது சபகாருட்களளை எலலகாம கவர்ந்து ,
மிகுந்த சசருக்கில, இன்ற நம நகர்ப் புறத்தில வந்து இருந்து, உள்ளைம சவகுணட, பகாண்ய
நகாட்ளடயும சவன்றடப் பளடகளளைத் திரட்்த் தூண் , என்சனகாடம கபகார் சசயத்
சதகாடங்கினன். அவளன சவன்றடம வலிளம இப்கபகாது என்னிடம இலளல . தகாளனயும
என்னிடம இலளல. கவண்யவர்க்கு கவண்யன அருகம அருள்வித்தககா, ககாளீசகா, நகான்
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இப்கபகாது என்ன சசய்கவன் ? தமிகயன், நீயலலகால கதி கவற எனக்கு இலளல . இந்தப்
பகாண்ய நகாட உன்னகத . தகாயனகாய் என்ளனக் ககாத்து அருள் புரிக” , எனத் தகாழ்ந்து
கவண்னகான்.
அந்த கநரத்தில, அருள்மிகுந்த ககாளீசனும வகானகம நன்ற , “ஆங்கு ஏய
நன்பளக சவலலுதும , கபகார் சதகாடங்கு“ என்றகான் . விணணிலிருந்து அசரீரி ககட்டதும ,
வரகுணபகாண்யன் உள்ளைம மகிழ்ந்து , தன் துளணச கசளனகள் சூழ்ந்திடச சசன்றகான் .
ககாளீசனும ககாளிளய அளழத்து , இன்ற நம வரகுணசனகாட கசகாழன் வந்து எதிர்த்தகான் ,
வளைவகனகா பகார் எலலகாம சவன்றவன் , முதிர்ந்த கசளனளய உளடயவன் , சககா்யவன்,
சமகாய்ம புள்ளைகான் .
ஆனகால நமபகால அன்புமிகுந்தவன் வரகுணன் .
எனகவ, நீ
வரகுணனுக்குத் துளண எனப் கபகாய் , அதிர்ந்து, சூழ்ந்து, கசகாழளன சவன்ற , மீள்க
என்றகான்.
ககாளீசன் கூறயளத நம ககாளி ககட்டகாள்
. சவய்ய பூதங்களளை எலலகாம
அளழத்தகாள். சமய்யரகாகி நம வரகுணன் பளடசயகாட நீங்ககம கலந்து சசன்ற , கசகாழனின்
பளடகயகாட கபகார் சசய்யுங்கள் என்ற ஏவினகாள் . ககாளியும மகாளயயகால பயங்கர
வ்சவகாட அங்கு கதகான்றனகாள். கசகாழனின் வகாள்கககாட்ளடளயக் கணட அதிசயித்தகாள் .
மகானகவல வரகுணன் முகம கநகாக்கி , நகான் இந்த வகாள் கககாட்ளடளயத் தகர்ப்கபன் , நீயும
நம கணம சூழ வந்திடக எனக் கூறனகாள் . ககாளி, விணசணகாட மணணுலகாய்ப் பயங்கர
வ்வம எடத்து வகாள்கககாட்ளடயின் மீது தன் ககாளல சமலல ளவத்து அதன் மீது
உலகாவினகாள். விளசயகால கககாட்ளட சபகா்பட சநகாறங்கிற்ற . கககாட்ளட தூள்பட்டவுடன்
கணகளில கனல கக்கிட ளககளளை நீட்் கசளனகளளை முற்றலும ஓட்்த் துரத்தினகாள்.
கசகாழனின் சபரிய கசளனகள் ஓ் ஒ ளிவளதக் கணட வரகுணபகாண்யன், தனது
விலளல எடத்து கசகாழளன கநகாக்கி குணத்சதகானி சசய்து பல களணகளளை எய்தகான் .
கசகாழன் அவற்ளறத் தடத்தகான். இவவிருவரும இவவகாறகாக இரணடளர நகாழிளக எதிர்த்துப்
கபகாரிட்டனர். பின்னர், வில பூட்ட சவங்களணகளைகால , ளக விலசலகாட வ ளைவளன
வழ்த்தித், அவனது குதிளரளயயும த்ந்தனன் வரகுண சூரன் . பகாககனகாட குதிளரயும
கபகானபின்னும கசகாழன் மலயுத்தம சசய்திடத் து ணிந்தகான். இதுகணட சினம சககாணட
பகாண்யன் நகாகம கபகால கசகாழனது உடளலச சுற்ற நசுக்கி அவளனச சிளறப்பி்த்தகான்.
அப்கபகாது கபரிளக யும சங்கமும முழங்கின .
பரவியிருந்த கசளனயின்
குதூகலிப்பு எங்கணும ஆர்ப்பரித்துக் ககட்டது . சீர்த்த தீர்த்தனகாய ககாளீசன் திருவருளைகால
சவமபளக தீர்த்து வரகுணன் மீணடகான். விக்கிரம வளைவளனச சிளறயிட்டனன். பகாண்யன்
மகிழ்ந்து, ககாளீசனின் மலர்த் தகாள் களளைத் தன் மு்கமல கசர்த்தகான். அருளின் ஓங்கு
ககாளீசன் அங்கு அரிய கசகாகமசன் , சபருளம மிகுந்த சசகார்ணவலலி, சுந்தரகாமபிளக
கருளணமிகுந்த
கசகாமசுந்தரன் கயற்கணணி இவர்ககக்கு திருவிழகாப் பல சசய்து
வகாழ்ந்தகான் வரகுணன்.
விக்கிரமன் என்ற சபயர்சககாணட கசகாழனின் வகாள்கககாட்ளடகமல நடந்து அந்தக்
கககாட்ளடளயத் தகர்த்த ககாரணத்தகால, அந்த நகாள் முதலகாக “வகாள் கமல நடந்தகாள்“ என்ற
கபசரகாட விளைங்கி வருகின்றகாள் ககாளி.

(17) ச்கநுதயகசிர படலம்
அன்பு மிகுந்த வரகுண பகாண்யனின் அன்பு சதகாக்க வரும களதளயச
சசகான்கனகாம. துன்பம துய்த்த சுகந்தககசிக்கு நலல இன்பமகான இயலபு சககாடத்த களதளயத்
சதரிவிப்கபகாம.
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வரகுணபகாண்யனுடன் கபகாரிடவந்து அவனிடம கதகாற்ற இருஞ்சிளற உற்ற
விக்கிரமகசகாழன், தனது நளலளய நளனந்து வருந்தி வரகுணபகாண்யனிடம ஒரு
தூதுவளன அனுப்பினகான். பகாண்ய மன்னளனத் தூதுவன் தகாழ்ந்து நன்ற , “சசன்னியகால
அனுப்பப்பட்கடன், சிறது அவன் சசகான்ன சசகாற்களளைக் ககட்பகாயகாக” என கவண்னகான்.
தூதுவன் பகாண்ய மன்னனிடம , “அருள் மலி ககாளீசன் தன் அ்க் கமலங்கள்
கபகாற்றம உன் உள்ளைத்தினில உனது புகழ் கயிளலளய ஒக்கும
, சசலவம நளறந்த
ககாளிபுரத்தின் வரலகாற்றக் களதகளளையும, சுருள் நளறந்த கூந்தகலகாட மதுளர சுந்தகரசுவரன்
இங்கு வந்து அருகவளதயும, மதி வளைர் குலத்துள் மிக்க வரகுணப் சபயர்க்குத் தக்க உனது
பக்திளயக் ககட்ட வியந்தும , அன்பு சககாணட உன்னுடன் உறவு ளவத்துக் சககாள்ளைகவ
கசகாழன் கபகார்புரிந்தகான். மற்றப் அவன் சதி சசய்து உன்னுடன் கபகார் சதகாடக்கவிலளல ,
மன்னகன நீ ககாணபகாய் . கவலின் வலிளமயகால சவற்ற சககாணட மன்னவர் எலலகாம நன்
துளண அ் சதகாழுவகாரகாக , சபற்ற என் சசலவம யகாவற்ளறயும நீ சபறவகாயகாக . உனது
மகாட்சிளமளய உணர்ந்து மற்றம ஒன்ற சசகாலகவன் ககள் . புத்திரககாகமட்் யகாகம சசய்து
கிளடத்த வரத்தினகால சுகந்தககசி என்ற எனது மகளளைப் சபற்கறன் . அவள், கருமபு வில
பி்த்த ககாமனது கணகவர் வனப்பு மிக்ககாள் , குணம நளறந்த அவளளை உனக்கு என
நசசயித்கதன். அவளளை, நீ விருப்பம உற்ற அன்பில சககாள்ளை கவணடம” என்ற கசகாழன்
ககட்டகான் என்ற கூறனகான்.
இவவகாற கூறய தூதுவளன அனுப்பி ளவத்துவிட்டப் பகாண்யன் மனதுள்
நளனந்து பகார்த்தகான். கசகாழளனச சிளறயிலிருந்து நீக்கிக் சககாணட வகாருங்கள் என்றகான் .
நன்ற வந்த கசகாழனிடம நகான் உனது மகளிடம கநசம சககாணகடன் அவளளைக் ககாண
கவணடம என்ற ககட்டகான். அதுககட்ட வளைவர்கககான் மகிழ்சசிகயகாடம மகளளை அளழத்து
வரச சசய்தகான் . கபரழகியகான அவளளை அன்சபகாட கநகாக்கி ப் பகாண்ய மகாறன் உள்ளைம
மகிழ்ந்து அதிசயித்தகான் . உளமயமளமளயப் கபகான்ற இவளளை நீகய திருமணம சசய்து
சககாணட கவினின் வகாழ்க என்றகான் கசகாழன் . இளதக் ககட்ட, விணணுலகம வியப்புறம
வணணம நகரம எலலகாம சிறப்பகாக அலங் கரித்துத் தூரிய முழக்கம சசய்தகார் . அன்ற
நலகலகாளர ஓர்ந்து அங்கு அந்தணர் பலகலகார் சூழ்ந்தகார் . சமன் தளிர்ச சுகந்தககசிளயயும
அலங்கரித்தகார். சசந்தழல முன் அமர்ந்து , கசகாழன் தனது ம்யில தனது மகளளை ளவத்து
அவளைது கரத்ளதத் சதன்னர் மன்னவன் வரகுணன் தன் மலர்க்கரம கசர்த்து , அன்பில தனது
ளகயினகால நீர்வகார்த்துக் சககாடத்தகான் . உன்னிய உவளககயகாட கன்னிககாதகானத்ளத
பகாண்யன் ஏற்றக் சககாணடகான்.
மளறயவர் ஆசி ஓத , மகளிர் மங்கலங்கள் பகாட , நளற ஒலி ஆடல பகாடல
நகழ்ந்தன எங்கும. பின்னர் மணிகளைகாலும கனகத்தகாலும மலர்களைகாலும ஆய்ந்து நனி
மணவளற புளனந்தகார். மன்மதளன ஒத்த மன்னவனும மணவளறக்குள் இந்திரன் கபகான்ற
வற்றருந்தகான். கதகாழிகள் சுகந்தககசிளய அங்கக அனுப்பி ளவத்தனர் . அங்கு வந்து
தனியகாக அமர்ந்த சுகந்தககசிளய மன்னவன் கநகாக்கி, நீ களலமககம அலல , திருமககம
அலல, நளலமககம அலல, அரமககம அலல , தளலமககம அலல , உலகம எலலகாம
ஈன்ற அந்த மளலமகள் இவகளை , என்ற மனத்தினுள் மதித்தகான் . உன்னுளடய
வ்வத்ளதயும குணத்ளதயும பகார்த்தகால சபருமிதம உற்ற சதய்வப்சபண எனத்
கதகான்றகின்றகாய். உனது கூந்தலில இயற்ளகயகாய் வகாசளன உள்ளை ககாரணத்தினகாகலகய
சுகந்தககசி என்ற கபர் சபற்றகாய்.
எனகவ, உனக்குக் கணவன் நகான் அலல, எங்கள் ககாளீசன் தகாகன நலல மணமகன்
ஆவன். நீ, அவனுடன் இன்புற்ற வகாழ்க , என்ற கூறனகான். அதுககட்ட சுகந்தககசி,
சவட்கம சககாணட அன்பினகால தளல குனி ந்து, “இது என்ன பரிககாசம , எளிய என்
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உள்ளைத்ளதச கசகாதிக்கின்றகாயகா? நீ கூறயது உனக்கு அடக்குகமகா ? உன்ளன நகாயகன் என்ற
எணணும என்ளன மற்சறகாருவர் பகால சசல என்பது நீதிகயகா ? என் மன்னகா, கவசறகாருவர்
தன்ளன என் மனத்தினுள் நளனகயன் என்றகாள். இது ககட்ட பின்னரும மன்னன், கபளதப்
சபணகண, நீ என்கமல ளவத்த ககாதல இனி விடக . நம ககாளீசகன உனக்குத் தளலவன் ,
என்ற சசகான்னகான் .
மன்னகன, எனது தந்ளத அக்னி சகாட்சியகாக என்கரம பி்த்து
உன்னிடமதகான் என்ளன ஒப்பளடத்தகான் , எனக்கு கவற யகாரும கணவன் அலல” என்ற
கூறனகாள். இது ககட்ட மன்னன் மனத்தினுள் நளனந்து , நகாம இருவரும ஒன்றகாகச சசன்ற
ககாளீசன் தகாள் உவப்சபகாட தரிசிப்கபகாம என்றகான் . சுகந்தககசியும எழுந்து மன்னனுடன்
கககாயிலுக்குச சசன்றகாள் . இவர்கள் கககாயிலுக்குச சசலலும முன்கப கககாயிலில பூளச
சசய்கவகார் அர்த்தசகாம பூளசகளளை மு்த்து அவரவர் வடசசன்ற விட்டனர்.
கபசுவதற்கு இனி என்ன உள்ளைது என்ற சுகந்தககசி மன்னனுடன் கககாயில
வகாயிலில நன்றகாள். வரகசனபகாண்யனின் சபகாற்பகாளவக்கு ஆருயிர் அளித்தது உணளம
என்றகால, இக் க தவு திறக்க என்ற வரகுணன் கூறனகான் . அதுககட்ட கதவும திறக்க ,
இரணடகாம வகாயிளலச சசன்றளடந்தனர் இருவரும . கசமமகார் திருவருளைகால கசகாழளன
எதிர்த்து சவற்ற சபற்றது உணளம என்றகால இக் கவகாடம திறக்க என்றகான் . அதுககட்ட
அந்தக் கதவும திறந்ததப்பகா !
மன்னன் மன்றகாம வகாயிலுக்கு நடந்தகான் .
அன்பர்
கவண்யகாங்கு அருள்கவகாய், அன்பகால கணட இப் பகார் எலலகாம நீ ககாத்திடல உணளம
என்ற கூறட, மன்றகாம வகாயிற் கதவும திறந்து வழி விட் டது. மன்னன் நகான்ககாம வகாயில
சசன்றளடந்தகான். சுகந்தககசிளயப் பகார்வதிகதவி என்ற நகான் மதித்தது இங்கு உணளம
என்றகால இக் கவகாடம திறக்க என்றகான் . அதுககட்ட, நகான்ககாம வகாயில கதவும திறந்தது .
ஐந்தகாம வகாயிளல அளடந்த மன்னவன், சுகந்தககசிக்கு நீகய சிறந்த கணவன் ஆவகாய் என்ற
நகான் கூறயது உணளம என்றகால இக் கவகாடம திறக்கட்டம என்றகான் . அதுககட்ட ஐந்தகாம
வகாயில கதவும திறந்தது. எங்கள் புணணியன் ககாளீசளனக் கணட மன்னன் வணங்கினகான்.
சதகாழுது, ககாளீசன் தன்ளனச சுகந்தககசிளயக் கணகணகாக்கி , இவகக்கு நீகய
கணவன், இவளளை அளழத்துக் சககாள் என்ற கூற உளடவகாளளைக் ளகயில எடத்து உயிளர
மகாய்த்துக் சககாள்ளைத் துணிந்தகான் . அப்கபகாது ககாளீசர் கதகான்ற முகத்தில முறவல பூத்து ,
“மன்னகன, நீ அக்னி சகாட்சியகா க இவளளைத் திருமணம சசய்த பின்னர் இவளளை இங்கக
எதற்ககாக என்னிடம சககாணடவந்தகாய் ? நீகய சககாணட சசல” என்றகார் .
அதற்கு
மன்னவனும, நகான் நன்ளன உத்கதசித்கத இவளளை மணம சசய்து சககாணகடன்.
“மன்னன் சககாடப்பது எலலகாமும நீகய
சபணட நற்சபகாருகம உள்ளை சபரும புவி அளனத்தும நீகய
பணட தந்தளன எலலகாம ககாப்பவனும நீ“
ஆதலகாகல இன்ற இவளளையும ஏற்றக் சககாள், மறத்தகால, இங்கு எனது உயிளர மகாய்ப்கபன்
என்றகூற அவனது க ழுத்தில கத்திளய ளவத்தகான் . இதுகணட நமசபருமகான் ககாளீசரும
கதகான்றச சுகந்தககசிளய அன்கபகாட தன் திருக் கரங்கள் நீட்்த் தழுவி லிங்கத்துள்
புகுந்தகார். சுகந்தககசி ககாளீசர் சிவலிங்கத்தில கலந்தளம கதகான்றம ப்யகாகச சுகந்தககசியின்
ககால சதங்ளகக் குறயகானது ககாளீசர் சிவலிங்கத்தின் வகாமபகாகத்தில கதகான்றத் சதரியும .
ககசசுகந்தம (சுகந்தககசியின் கூந்தல வகாசளன ) எங்கும சூழ்ந்து விளைங்குவதகால , அவ
வனத்ளத சுகந்தவனம என உளரப்பர். சுகந்தககசிளயக் ககாளீசர் சிவலிங்கத்திற்குள்
அளழத்துச சசன்றது கணட மன்னன் ஆனந்தக் கடலுள் மழ்கி, எம சபருமகாளன அன்கபகாட
வகாழ்த்திச சத்திய சநற கமற்சககாணட தன் அரணமளனளய அளடந்து இருந்தகான்.
எழில மிகுந்த சுகந்தககசிளய மணம புரிந்த வரகுணன் , அவளளைக் கவுரியின்
வ்வம என்ற உணர்ந்து சககாணடளதயும , வள்ளைல ககாளீசர் அவளளைத் தனது இனம என்ற
சிவலிங்கத்துள் அளழத்துக் சககாணடளதயும சசகான்கனகாம.
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முன்சனகாரு ககாலத்தில சபரும தவத்து சனகரகாதி முனிவர் நகாலவர் கயிளலக்குச
சசன்ற, எம சபருமகானின் சபகாற்றகாள் வழ்ந்து துதித்து எழுந்து நன்ற , விமலகா, எங்கள் இன்
உயிகர, கயகாகத்தின் பணளப எங்ககக்கு அருளிச சசய்ய கவணடம என கவண்
நன்றனர். அன்னவனும அஃது உணர் ந்து கூறனகார் . அது ககாலத்தில , எம அன்ளனயும
சிவசபருமகாளனத் துதித்து , அருந்தவருக்கு அருள் புரிந்த கயகாக நூல பணபுகளளை
இப்கபகாது நகானும உணர்ந்திட உள்ளைம சககாணகடன் என்ற கூறனகாள் .
இதுககட்ட
சிவசபருமகான், கயகாகநூல பணபுகளளை நகான் முனிவர்ககக்கு உணர்த்திய கபகாது நீயும
என்னுடன் இருந்தகாய் , இருந்தும அப்கபகாது மதியகாது , இப்கபகாது வந்து அளத மீணடம
ககட்கிறகாய். ஆதலகால, நீ, ஆதி மகானிடப் சபணணகாகக் கடவகாய் எனச சபித்தகான் . இது
ககட்ட உளமயமளம மிகவும வருந்தி சிவசபருமகாளனத் துதித்துத் தனது இப்பிளழளயப்
சபகாறத்து அருகமகாற கவண்னகாள் . எமபிரகானும மகிழ்வுற்ற , தக்கண ககாளிபுரம என்ற
ஓர் ஊர் உள்ளைது . அதில நகாம அமர்ந்து இருப்கபகாம . நீ கபகாய்ச கசகாழ கதசத்து அரசனது
மகளைகாகத் கதகான்ற பன்னிரணட ஆண்ல என்னிடம வருவகாய், கசர்த்திடகவகாம என்றனன்.
சிவசபருமகான் சசகாலலிய வணணம உளமயகாகம , கசகாழன் சசய்த புத்திர ககாகமட்்
யகாகத்தில கதகான்ற அவனது புதலவியகாக வளைர்ந்தகாள். சசன்னி குலதிலகம எனத் கதகான்றய
சிறமியின் எழில வளைம கநகாக்கி , அருளைகால உலகம எலலகாம ஈன்றவகளை இன்ற எனக்குப்
சபணணகானகாள் என்ற உவப்பு அளடந்தகான் . அவளைது கூந்தலில இயற்ளகயகாககவ மணம
இருப்பளதக் கணட, அவகக்குச சுகந்தககசி எனப் கபர் ளவத்தகான் கசகாழமன்னன்.
சபணணரசி இவவகாற வளைர்ந்து வரும ககாலத்தில, அவளைது எழிலும குண நலனும
சபரிது கநகாக்கி , அரசர்கள் பலரும ஆளசசககாணட வளைவனிடம வந்து மணம கபசினர் .
வளைவனும தன் மகளளைத் தன் ம்கமல ளவத்துக் சககாணட , மககளை, உனக்குப் பி்த்த
அரசரிளைங்குமரர் யகார் ? உனது எணணம எவனிடம உள்ளைது , அவனுக்கக உன்ளன
அளிப்கபன் என்றகான். அதுககட்ட சுகந்தககசியும சவட்கம சககாணட, மன்னகன, உன்ளன
எவர் சவலகின்றகாகரகா அவகர என்ளனத் திருமணம சசய்யட்டம என்ற கூறனகாள். மகளின்
திருமண வகார்த்ளதகளளையும அவளைது பருவக் குறப்ளபயும மன்னன் தன் மனத்துள்
உணர்ந்து சககாணடகான் . அதனகால, தகான் எதிர் சககாள்கம அரசர்களிடம சமர் புரிந்து ,
அவர்களளைத் தனது ககாலில விழுந்து வணங்கச சசய்தகான்
. அகத சினத்சதகாட
பகாண்நகாட்ளட சவலலக் கருதி வரகுணசனகாட கபகார் சசய் யவும வந்தகான் . ககாளீசகன
வரகுணன் வ்வத்தில வந்து கசகாழளன சவன்றகான். பகாண்யன் சவன்ற ககாரணத்தினகால,
கசகாழன் தனது பன்னிரணட வயதகான சசலவச சிறமி சுகந்தககசிளயப் பகாண்யனுக்கு
மணம மு்த்துக் சககாடத்தகான் . சுகந்தககசி ககாளீசருக்கு உளடயவள் என்பளத உணர்ந்த
பகாண்யனும அவளளைச சிவலிங்கத்துள் கலக்கச சசய்தகான்.

(18) விக்கிரமயசாழன் சிவலித்கர ுரதட்ளடர
படலம்
விக்கிரமச கசகாழனின் மகளைகாகத் கதகான்ற ககாளீசர் சிவலிங்கத்துள் ஒளிந்த
சுகந்தககசியின் தூய களதளயச சசகான்கனகாம . மகம தளழத்த கசகாழன் தன் அன்பில
சிவலிங்கம உகந்து பதித்துள்ளை களதளய இப்கபகாது கூறகவகாம.
குலக் சககா்யகான சுகந்தககசிளயத் தனிக் ககாளிபுரக் கடவுள் தன் மின்மலிந்த
இலிங்கத்துள் விழுங்கினகான் என்ற சசய்தி ககட்ட , அளதக் கண்ட வருவகான் கபகான்ற
சசங்கதிகரகான் எழுந்தகான் . ககாளலயில நத்திய கருமம கழித்து அளமசசருடன் எழுந்து சீல
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வரகுணன் அளவயில கசர்ந்து இருந்தகான் . எழில சுகந்தககசிதளன எலலகா இடமும கத்க்
ககாணவிலளல என்ற கூறடக் ககட்ட கசகாழன் அறவு மிகக் கலங்குற்ற , உடல பதற ,
இன்சமகாழியகால, “வரகுண என் கன்னிதளன அரணமளனயில கண்லம என்ற
இளசக்கின்றகார், அன்னவள் எங்கு உளறகின்றகாள்” என்ற ககட்ட அயர்வுற்றகான்.
தவகயகாகிககம ககாணபதற்கு அரிய ககாளீசனின் சிவக்குறயகான சிவலிங்கத்துள்
தன்மயமகாய்ச சுகந்தககசி கலந்து அவனுடன் சுகித்து இருக்கின்றகாள் எனவுளரத்தனர்
.
இதுககட்ட வியப்பு அளடந்து கசகாழனும பகாண்யனும அவர்களைது அளமசசர்ககளைகாடம
குடமபத்தினருடனும ஆலயத்திற்குச சசன்றனர் . கககாயில வகாரியரும பூசகரும ககாளீசப்
சபருமகான் முன் அளடந்தனர் . திருக் ககாப்பு அகற்ற மன்னவரும முன்சசன்ற அருள்மிகுந்த
ககாளீசன் சிவலிங்கத்தில திருவளைரும ஒரு பகாகத்தினில சசழிய கங்கணமும மருகினில
கிணகிணிக் குறயும புதிதகாக அழகுடன் ஒளிர் தரக் கணட வியந்தனர் . வளைவன் கண
பனிப்ப ஆனந்தம சககாணடகான் . வரகுணனுக்கு எனது மகள் சுகந்தககசிளயப் பணளடய
விதிப்ப் அக்னி சகாட்சியகாக அளித்திட்கடன் .
இன்ற அவளைது ளக வளளையலும ,
கிணகிணியும இச சிவலிங்கத்தின் உள் உருவத்தில விளைங்குகின்றன . மிகவும வியப்பகாக
உள்ளைது.
இவற்ளறக் கணடகால , “சிவசபருமகாகன பகாண்யனகாக உள்ளைகான் என்பது
நசசயம” என்ற எலகலகாரும ககட்குமப்யகாகச கசகாழன் வியந்து சசகான்னகான்.
அந்த கநரத்தில சளடமு்யும பூதி கண்ளகயும உடசலங்கும அணிந்த
வகயகாதிக மளறகயகான் ஒருவன் வந்து , சந்நதியில பத்திகயகாட ககாளீசன் பதம பணிந்து ,
கசகாழனின் மகள் சுகந்தககசியின் வளளையல மற்றம சதங்ளக இவற்றன் குறகளளைக் ககாளீசன்
சிவலிங்கத்தில இருப்பளத கநகாக்கி அகம மகிழ்ந்தகான் . ஆடவகான், அணணல அருள்
விளளையகாட்ளட அன்பு ஊறப் பகாடவகான் , அயன் மகாலும ககாணப தற்கு அரிய பகாதமலர்
சூடவகான், குதுகலித்தகான். அந்த மளறகயகாளனப்
பகாண்யன் சதகாழுது , “ஏது? நீர்
எதற்ககாக வந்தீர்? நீவிர் யகார்?” கூறங்கள் என்றகான்.
நகான் ககாஞ்சி நகரில மளறகயகார் குலத்தில கதகான்றயவன் , எனது சபயர்
சிவகர்ப்பன். பூதி சகாதன சநறகய களடப்பி்த்கதன் . சிவ நசியில ஏககாமபகரசசுரளனச
சிந்தித்கதன்.
அவன் அருளினகால விணண கத்தில அசரீரி ககட்டது .
“பூமியில யகாம
இருக்கும புணணியத் தலங்களில , தவ மகிளம மிகு ந்தது மதுளரக்கு கிழக்கக உள்ளை
ககாளிபுரம ஆகும. மக்களின் அன்பிற்குப் பகாத்திரமகான மன்னன் வரகுணன். அவனிடத்தில
கதகாற்ற வளைவன் மகிழ்ந்து விருப்பமுடன் அவன் வளைர்த்த சுகந்தககசிதளனத் திருமணம
சசய்து சககாடத்தகான். சுகந்தககசிளயக் ககாளீசர் சிவலிங்கத்திற்குள் கதகான்றமப்ச
கசர்த்கதகாம. அக் குறளய முழுமதி (சபகௌர்ணமி) நகாளில ககாணபவருக்குக் சுகந்தககசியின்
ளகவளளையலும ககாலசதங்ளகயும கணகூடகா கத் கதகா ன்றம. அளதத் தக்க மனத்து
அன்பிசனகாட தகாழ்ந்து இதில சகாயுசசியமும அக்கணகம சபரும புகழும சபறவகார்கள் .
ஆதலினகால நீ , முத்தி நலம கவண்னகால , ககாளிபுரம சசன்ற ப க்திசயகாட தரிசிப்பகாய்“
என்றனன். அசரீரி வகாக்குப் ப் நகான் இங்கு வந்து சித்தியுறக் கணகடன் , என் சித்தம
மகிழ்ந்தது, எனக்கு முத்தி நசசயம , ஐயம இலளல இதற்கு என்றகான் அந்த முதியவன் .
அப்கபகாது ககாளீசர் சிவலிங்கத்தில ஓர் ஒளியுணடகானது. மளறகயகான் அந்த ஒளியில கசர்ந்து
ஒளிந்தகான். அங்கிருந்த பலரும இதுகணட ஆனந்தக் கடலில மழ்கினர்.
விக்கிரமகசகாழ மன்னன்,
கீழ்க்கணடவகாற துதித்தகான்.

ககாளீசளர மனத்தில நளனந்து கரம கூப்பிக்

“அன்பர் தமக்கு அன்பகாகி, ஆருயிருக்கு உயிரகாகி,
என்பு உருக ஆணட அருகம எந்தகாய் எம ககாளீச ,
நன் சபருகு கருளணயினகால, ஏயம இலலகா எளிகயற்கு
மன் சபரும என் குலம துலங்க வளைர் மகப்கபற அருகககவ .
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கககால மதி புளனந்து அருகம குளிர் சளடயும, மன்றவரும
ஆலம உவந்து அணி மிடறம , அழகு தரும ககாளீச,
சீல மிகு கருளணயினகால சிறகயன் தன் குலம விளைங்க
ஞகாலம எலலகாம பகாலனம சசய் நன் மகப்கபற அருகககவ .
ஆரணமும ஆகமமும அரி அயனும கபகாற்ற பரி
பூரணகன, அருள் வகாரி சபகாருவும எழில ககாளீச,
கபரணவு தவத்தகால யகான் சபற சுகந்தககசி ளகயும
ஏரண நன் தனக்கு அளித்கதன், எழில மகப்கபற அருகககவ“
என்ற உருகித் துதித்தகான் .
“இனி அஞ்கசல , நகான் வழங்கும கனிளய உனது
துளணவியிடம சககாடத்து உணணச சசய்க , நனக்கு ஒன்ற தனிச சந்ததி ஒன்ற உணடகாம“
என்ற அசரீரி வகானில இருந்து ஒலித்தது . ககாளீசன் திருவருளைகால ஒலித்த அந்த அசரீரிளயக்
ககட்டதும, அங்கக கனி ஒன்ற இருக்கக் கணடகான் கசகாழன் . மகிழ்ந்து அளத எடத்து
தன்மளனவி ளகயில அளித்தகான் .
கவண் அவள் உணணவும கரு விளைங்கி ஒரு
புத்திரளன வகாட்டம இலலகாமல சபற்றனள். விக்கிரமகசகாழனும மகிழ்வுற்றகான்.
விக்கிரமகசகாழன் கநர்ந்து சககாணடதற்கு அருள்சசய்து , நலம விளைங்கக் ககாளீசன்
அவனுக்கு ஒரு குழந்ளதளய அருளிச சசய்தகான் .
தன்குலம விளைங்கப் சபற்றதனகால
கககாழியர் கககான் அன்பு நளறந்து
,
தலம விளைங்கு
தகாளைவனம
எனப்படம
நகாட்டரசன்கககாட்ளட
என்னும நன் நகரில மகிழ்வுடன் வற்றருந்து அருகம
கணணுளடயநகாயகியின் ஆலயத்திற்குத் சதற்கக , ஆகம நூல விதிப்ப்கய ஓர்
சிவலிங்கத்ளதத் தன் சபயரகால நறவி குடமுழுக்கு சசய்தகான் . பூளச முளறகளளைக் கண
குளிரக் கணட, சிரம ளக கூப்பி நன்ற துதிசசய்து, பண குளிரப் பல பகா்ப் பணிந்து, விளட
சபற்ற, மளனவிசயகாடம புதலவசனகாடம சபரிது உவந்து மணகுளிரும திருவகாளனக்ககா
நகரில மகிழ்ந்திருந்தகான்.

(19) புட்கரர படலம்
திருசசிரகாப்பள்ளி அருககயுள்ளை திருவகாளனக்ககாவில இருந்து ஆட்சி சசய்தகான்
விக்கிரமகசகாழன். இவன் நகாட்டரசன்கககாட்ளடக்குத் சதற்கக ஒரு சிவலிங்கத்ளதத் தன்
சபயரகால நறவி வழிபட்ட களதளய கமகல ப்த்கதகாம . தீளமமிகுந்த சசயலகளில
கதர்சசியுளடய புட்கரன் என்பவனின் பகாவம கதகாய்ந்த வரலகாற்ளற இப்கபகாது எலகலகாரும
அறயக் கூறகவகாம.
மழ்குகவகார் பகாவங்களளைப் கபகாக்கும புணணிய மகாநதி
கககாதகாவிரி. அதன்
களரயில புரகாணங்களில கபகாற்றப்படம கரவரம என்னும ஓர் நகரம உள்ளைது . அந்த
மகாநகரில அந்தணர் குலத்தில கதகான்றய ஒருவன் , சககாளல வஞ்சகம சபகாய் நளறந்தவன் .
நணபளரச சூழ்ந்து சகடப்பவன் . கள் உணட சககாடம பழி சசய்பவன் . புளலய மகாதளரப்
புணருகவகான். பிறர் சபகாருளளைக் சககாள்ளளை ய்ப்பவன் . குலமகாதளரக் கறவி அவர்
கற்பும சகடப்பவன் . மகாயம முற்ற ‘பலவகாகடம‘ என்ற ளவத்தியநூல கற்றவன். தீய
பற்பல மருந்துகள் சசய்பவன் . கநகாயகால நுடங்கினர்க் சககாலலுகவகான் . வன் சசகாலகால
வலியகாளர மயக்குவன். இன் சசகாலகால எளியகாளரயும ஏய்ப்பவன் . இவவகாற புன்சசயல
பல புரியும புட்கரன் என்ற இவன், நலலறம கமவிய வித்தகன் கபகான்றம, நன்சநற உளடய
பரிசுத்தன் கபகான்றம ககாட்்க்சககாணட , கமகாகம களடப் பி்த்து தீயவழிகளில
சபகாருள்களளை ஈட்் வகாழ்ந்து வந்தகான்.
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கமப மகா நதி யின் களரயில உள்ளை ஓர் ஊரில மற்சறகாருவன் வகாழ்ந்து வந்தகான் .
இவன் மளறகளளை விதிப்ப் ஓதுபவன் . சட்கர்மம என்ற சசகாலலப்படகின்ற ஆற
கருமங்களளையும கடளமயகாக நளனந்து தவறகாமல சசய்பவன் . வித்தகன். சபரிகயகார்கள்
கபகாற்றம இவன் சபயர் கன்மசீலன். இவனது மளனயகாள் அஞ்சுபகாடணி.
இவனும
இவனது மளனவியும சநடம தீர்த்த யகாத்திளர
சசய்ய நளனந்து உத்தம தீர்த்தங்கள்
பலவற்றல தீர்த்த மகா்க் கககாதகாவிரி ஆற்றன் களரயிலுள்ளை கரவரம நகரத்திற்கு
வந்துகசர்ந்தகார்கள்.
நகரின் நுளழவகாயிலில இருந்த புட்கரன் அந்தணளனக் கணட
வணங்கினகான். ஐயகா உங்ககக்கு எந்த ஊர் ? என்ற ககட்டகான் . ஊளரயும கபளரயும
கன்மசீலன் கூறனகான் . அஞ்சுபகாடணியின் ஆரமும குழல பந்தியும கணட உள்ளைத்திகல
ஆளச சககாணடகான் . எவவகாகறனும இணக்கி இவளளை என்சசகாந்தம ஆக்கிக் சககாள்கவன்
என்ற மனவுறதி சககாணடகான் . கன்மசீலளன கநகாக்கி, ஐயகா, இவவளைவு சநடந்சதகாளலவு
எவவகாற நடந்து வந்தீர்கள் என்ற பரிவுடன் ககட்டகான் . அது ககட்ட கன்மசீலனும நகாங்கள்
கமகாட்சம கவண்ப் புனிதமகான கங்ளகயில மழ்கி த் தீர்த்தமகாட எணணி வந் கதகாம
என்றகான்.
புட்கரனும, நகான் இங்குள்ளை தங்களளைப் கபகான்ற சபரிகயகாளரக் கணட
அருங்களலகளளை ஓதவும என்னுளடய சபகாருள் யகாவற்ளறயும எனது குருவிற்குக்
சககாடக்கவும எணணியிருந்கதன், நல விளனயகால உங்களளைச சந்தித்கதன் , எனது சபகாருள்
யகாவும உங்ககளடயகத, எனப் பலவகாற உபசகாரம சசய்து புட்கரன் அவனது இலலத்திற்கு
அளழத்துச சசன்றகான்.
கன்மசீலனும அவனது மளனவியும தீய புட்கரனது வஞ்சகம அறயகாமல அன்பின்
மிகுதியகால அவளனத் தங்களைது புதலவன் கபகால பகாவித்தனர் . கநசம மிகுந்து , ஆய
நூலகள் அளனத்ளதயும அந்தணன் புட்கரனுக்கு ஓதினகான். மகநட்சத்திரத்தில திங்ககம
(சந்திரனும) வியகாழனும(குருவும) கசர்ந்திருக்கும குமபகமளைகா வந்தது . அன்ளறய தினம
கங்ளகயில மழ்கி மீணடம இங்குவருகவன் .
எனது மளனயகாள் தளைர்ந்து விட்டகாள் .
எனகவ இவகக்கு நலல மருந்து ஒன்ளறக் சககாட எனக்கூற
க் கன்மசீலன் தனது
மளனவிளய புட்கரனி டத்கத ஒப்பளடத்துவிட்ட கங்ளகக்குச சசன்றகான் .
கவதியன்
சசன்றபின்னர், அவனது மளனவிக்கு நலலசதகாரு மருந்து சககாடக்கிகறன் என்ற புட்கரன்
சசகாலலி மயக்கமருந்ளதக் சககாடத்து அவளளைப் புணர்ந்தனன் . மஞ்சுபகாடணி பின் மயக்கம
சதளிந்து சவருவி உள்ளைம சவகுணட , அட பகாவி நீ குருவின் மளனவிளயக் கூடதல
நன்கறகா, என்னருகக நற்ககாகத , சகடவகாய் என க் கத்தினகாள்.
மஞ்சுபகாடணி, உனது
சசகாலளல நகான் மறக்கவிலளல , பகாவத்திற்கு அஞ்சுதல , குருவிளன மதித்தல என்ற
அறநூலகள் கூறவன எலலகாம வஞ்சகம , அளவ சுகம தரகாது . களலகள் யகாவற்ளறயும
பிளழப்பிற்ககாக உணடகாக்கினர். மளலயில வகாழ்ந்திடம மகாதவளர ஆரகாய்ந்து பகார்த்தகால ,
சதகாளலவு இலலகாத சுகத்திளன அலலது இவவுலகில கவற ஒன்ற உணர்ந்தவர் யகார் ?
தருளணப் பருவம உளடயவள் நீ , கவதியகனகா சமய் தளைர்ந்தவன் , பருவ வயதில உள்ளை
எனது பணபும நீ உணர்ந்த வள், இருவரும கலந்து இன் புறதகல இனிக் கருமம என்ற
உணர், கணமணிகய என்றகான் புட்கரன் . மகாய வஞ்சகன் சசகான்னளத எலலகாம ககட்ட
மஞ்சுபகாடணியும அவனுக்கு இணங்கினகாள் . ஆய அன்பின் இருவரும ஒன்றகய உடல
இன்பக் கடலிளட மழ்கினகார்.
இவவகாற புட்கரனும மஞ்சுபகாடணியும இருந்துவரும நகாளில , கன்மசீலனும
கங்ளகயகா்த் திருமபி வந்து கசர்ந்தகான் . புட்கரனது வஞ்சகம யகாளவயும நளனந்து
மனதுக்குள் உணளமளய உணர்ந்து சககாணடகான் . சககா்ய புட்கரனும தனது மளனவியும
மது அருந்தி சிற்றன்பம சககாணட மயங்கிக் கிடப்பளதக் கணடகான் .
கன்மசீலன்
கணடவிட்டளத அவர்ககம கணடனர் , அவளனக் சககாளல சசய்தனர் . இருவளரயும
பகாதகம பற்றயது. உள்ளைம வருந்தினர். அறவு இழந்தனர். அசசம உற்றனர். இனி ஆவது
ஒன்றமிலளல என வருந்தினர். ஊரும இழந்தனர். மறவர் வகாழும ககாடககள் ஓ்ப் பற்பல
நகாடகளளையும கடந்தனர் . முன் ஊழ்விளன ககாரணமகாக அன்ளன ககாளி அருள்சபற்ற
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 71

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
ககாளிபுரத்ளத அளடந்தனர். சீர் மிகுந்த உருத்திர தீர்த்தத்தில தங்களைது தகாபம சதகாளலந்திட
மழ்கினர். புணணியப் புனல ஆ்ய ககாரணத்தினகால அவர்களைது தீவிளன யகாவும தீர்ந்தன.
உளமயும பகாகனும ஒத்தனர் . விணணிளட அளமய , கதவர்கள் அலர் மளழ
தூவினர். இவவகாறகாக இவர்ககக்கு இங்கு ஆகளட நகாயகன் தண அருள் கமவி ட இனிது
வகாழ்ந்தனர். ஆதலகால சிவகங்ளகயில நீரகாடகவகார் பகாதகங்களளைப் கபகாக்கிடவர் என்பது
திணணம. ஆயினும இளதவிட ஏற்றம மிகுந்தது ஒன்ற உள்ளைது, அளதக் ககட்கபகாம.

(20) யபய்கள சாபம் நீக்கியே படலம்
சககாளலகள் பல சசய்த புட்கரனது பகாவங்கள் தீர்ந்த களதளயப் ப்த்கதகாம. பல
பகாதகங்கள் சசய்து கபய்களைகாக மகாறகயகார் சபற்ற சகாபத்ளத மகாற்ற அவர்ககம
முத்தியளடந்த களதளயப் ப்ப்கபகாம.
நறமலர் மரங்கள் நளறந்த ககாடமளலகளில உற்பத்தியகாகி வ ளளைந்து சநளிந்து
சசலலும நருமதகா நதி யின் களரயில உள்ளைது மகாகிணமதி என்ற நகரம.
அந்நகரில
புணணியம கபகாற்றம தருமபந்து என்ற மளறகயகான் வகாழ்ந்து வந்தகான் . அவன் கவத
நூலகளின் சபகாருள் எலலகாம ஆரகாய்ந்தவன் . தனக்கு உரிய கடளமகளில இருந்து சிறதும
பிசககாமல வகாழ்ந்து வந்தகான் . அவனது மளனவி தருமசீளல. இவர்ககக்கு ஒரு மகன் .
அவனுக்கு உபநயனகாதிய
சடங் குகளளை உறவினர்கள் மகிழுமப்யகாக
நடத்தி
முதுமளறகளளைச சசகாலலிக் சககாடத்தகான் .
தருமபந்துக்கு இவன் ஒருவகன புத்திரன்
ஆளகயகால, அதிகமகான அன்பினகால இளடவிடகாது அவன்மீது பகாசம சககாணட வகாழ்ந்து
வந்தகான். ஆனகால அவனது மககனகா , வஞ்சகக் சககாடம கள்வர்கள் கநயத்தின் மயங்கி
கவசியரின் ளமயலில விழுந்தகான் . கள்கணணுதல களைவு சபகாய் இளவகளில கதர்சசி
சபற்றடத் துவங்கினகான். இளவ அறந்த அந்தணனும உள்ளைத்துள்களை சவதுமபினகான்.
மகளன அளழத்துப் பலவகாற இன்சசகாற்களைகால நலவழிப்படத்தினகான் . கமலும
முதியவர் பலரிடமும கூறத் தன்மகன் தீயவழி சசலலகாமல தடத்துப் பகார்த்தகான் . ஆனகால
அளவ எளதயும அவன் மகன் ககட்கவிலளல . சில நகாட்களில அந்த ஊர் மக்கள் அவனது
தீசசசயலகளளைக் கண்த்து அவளன ஊருக்குள் வரவிடகாமல விரட்்விட்டனர் . அவன்
கவசி ஒருத்தியின் துணிமுதலகான சபகாருட்களளைக் களைவகாடம கபகாது
சபகாதுமக்கள்
அவளனப் பி்த்து அ்த்தனர் .
அங்கிருந்து தப்பித்து ஒரு கசரியில சசன்ற ஒளிந்து
திரிந்தகான். இளறசசியும மதுளவயும உணட , ஒரு புளலசசியின் தனம தழுவினகான் . இது
கணட புளலயர் அவளன அ்த்துத் தீயில கபகாட்டனர் . அவனது உடலகருகி அழி ந்தது.
அவன் கபயுருக் சககாணட தீரகாத தகாபம அளடந்து வனங்களில சவருணட திரிந்தகான் . அந்த
அடர்ந்த ககாட்்ல, தகான் சசய்த தீய சசயலகள் பலவற்றன் பலனகாகப் கபயுருவம சபற்றப்
கபய்கள் பலவற்றடன் கசர்ந்து பல துன்பங்களளை அனுபவித்து வருவளத நளனந்து அழுது
புலமபிக் கணணீர் விட்டக் கதறனகான்.
அந் கநரத்தில ககாளீசளரக் கணட தரிசிப்பதற்ககாக மகாதவம சசய்த கவுதமமுனி
அவவழியகாகச சசன்றகான் .
அவன் கபய்களின் துயரம எலலகாம கணட , நீங்கள் ஏன்
இவவகாற வருந்துகின்்ர்கள் ? எனக் ககட்டகான் . அதற்கு அந்தப் கபய்ககம , ஐயகா,
கககங்கள் எனக் கூறத் தங்களைது வகாழ்க்ளகக் களதளயக் கூறத்துவங்கின.
மகாகிணமதி என்ற அருளமயகான நகரில வகாழ்ந்த நலலசதகாரு கவதியனுக்கு
மகனகாகத் கதகான்ற , ஓர் புளலசசி சமய்யுறப் புணர்ந்து இன்புற் கறன். அதனகால இகழ்சசி
அளடந்து, அருவருப்புளடய கபய் ஆகனன், உய்யும வழி அறயகாமல தவிக்கிகறன் என்ற
ஒரு கபய் கூறயது. பழளமயகான பகாஞ்சகால கதசத்தின் அரசர்குலத்தில வந்தனன் துன்மதன்
என்பது எனது சபயர் . நலல தவமுளடய அந்தணர் சபகாருட்களளை எலலகாம கவர்ந்கதன் ,
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நசித்கதன், கபய் ஆயிகனன் என்றது ஒன்ற . கலிங்ககதயத்தில கதகாடசிககாமணி என்ற
சபயருளடய ளவசியன் மகன் எனத் கதகான்றகனன் . மளறகயகார் நலம தரும சபகாருள்
வஞ்சித்துக் கவர்ந்து உடல நலிந் து, கபய் ஆயிகனன் என்றது ஒன்ற . மற்றரணட கபய் மகா
மளலயகாளை நகாட்்ல, சூத்திர சகககாதரிகயகாடம, மளறகயகார்கள் சபற்ற சபணகணகாடம
புணர்ந்கதன். புலி அ்த்து இறந்கதன் , கபய் ஆகனன் என்றது ஒன்ற. இனம திரிந்கதன்,
எனக்ககாக நீ ஏன் அழுகிறகாய்? என்ற ககட்டது மற்சறகாருகபய்.
இவவகாற கபய்களின் இரக்கமகான வகார்த்ளதகளளைக் ககட்ட சககௌதமன் கருளண
மிகுந்து நீவிர் அஞ்சற்க , உங்களளைப் கபயகாக மகாற்றய சகாபங்களளை நீ க்கிடலகாம என்னுடன்
வகாருங்கள் எனக் கூறனகான் . அவளனப் பின் சதகாடர்ந்து கபய்கள் சசன்றன . கவுதமனும
முன்சசன்ற, நலவு அணிந் து அருள் நளறந்த சிவசபருமகா னின் திருவருளளை நளனந்து
சககாணகட சுகந்தவனம என்ற ககாளளையகார்கககாயிளல அளடந்தகான்.
சபகாலிவு மிகுந்த உருத்திர தீர்த்தத்ளதக் கணட மகிழ்ந்தகான். விளனப் பலன்களளைத்
துளடத்து எரிப்பதும , சநருப்புப் கபகான்ற துன்பங்களளை நீர் ஊற்ற அ ளணப்பதுகபகால
நீக்கிவிடம தன்ளம உளடயதுமகான இந்த உ ருத்திரதீர்த்தத்தில யகார் ஒருவர் மழ்கினகாலும
அவர்கள் திருக்கயிளலளய அளடவர் .
இங்கு மகார்கழித் திங்கள்
ஆதிளரயின்
பூரளண(சபகௌர்ணமி)யில கங்ளக முதலகான நதிககம மழ்கித் தங்களைது பகாவங்களளைப்
கபகாக்கிக் சககாள்கின்றன. ஆளகயகால அத்திதியில இத்தீர்த்தம ஆடநர் கயிளல வகான்பதம
கசர்தல நசசயம. அன்கபகாட தீர்த்தமகா் இதன் களரயினில அமர்ந்து , சதற்குதிளச கநகாக்கி
முன்கனகார்களளை நளனந்து எள் தர்ப்பணம சசய்தகால முன்கனகார்ககக்கு கமகாட்சம
கிளடக்கும. இதில நீரகா் எங்கள் ககாளீசளன வகாழ்த்தி , ஆதிமளறயவர்க்கு அன்னம
அளித்தகால, ளவயமும வகானமும பணிந்திட மகிழ்ந்து கயிளலளயச சகார்ந்து இனிது
இருப்பர்.
இத் தீர்த்தத்ளத மனதில நளனத்தகாலும நளறந்த சசலவமும , நன் மக்ககம ,
நீணட ஆயுகம கிளடத்திடம என்றகால , இதன் சபருளமளய யகாரகால சசகாலல இயலும .
இவவளைவு சிறப்பு மிகுந்த இத்தீர் த்தத்தில நீரகாடவது நகான் சசய்த தவத்தின் பயகன என்ற
கவுதமமுனிவர் கபகாற்றப் புகழ்ந்தகார் . இவற்ளற எலலகாம அங்குள்ளை மளறயவர் நன்கு
ககட்ட உள்ளைம மகிழ்ந்தனர். அன்ற மகார்கழி மகாதம பூரளண (சபகௌர்ணமி) நகாள், முனிவன்
தீர்த்தமகா்த் தூய ககாளீசளனத் துதித்தகான்.
பின்னர் அ ந்த தீர்த்தக் களரயில அமர்ந்திருந்த கபய்களின் மீது ம புணணிய
நீரிளன வகாரி இளறத்தகான் .
அதனகால அளவகளின் கபய் உருவம அகன்ற, அளவ
சபகான்மயமகான விமகானத்தில ஏற அரிய வகான் கயிளல ளய அளடந்தன. தவம
மிகுந்கதகாரும, மளறயவர்ககம, எலகலகாரும புணணிய தீர்த்தத்ளதப் புகழ்ந்து கபகாற்றனர்.
இந்த உலகில இத் தீர்த்தத்திற்கு இளணயகான தீர்த்தம இலளல என்ற வியந்து, தகாழ்ந்து
மிகுந்த அன்சபகாடம ககாளீசளர வணங்கினர்.

(21) கத்ளக பாபந்ர்ருத படலம்
ககாளளையகார்கககாயிலில உள்ளை உருத்திர தீர்த்தத்ளதக் கவுதம முனிவன் எடத்து
ஐந்து கபய்களின் மீதும சதளித்த தனகால, அப்கபய்களின் கபயுருவம நீங்கப் சபற்ற அளவ
திருக்கயிலகாயம சசன்றளடந்த களத ப்த்கதகாம. முங்கி மழ்கிகயகார் பகாவங்களளை எலலகாம
கபகாக்குவது கங்ளக .
இப்புனித கங்ளகயின் பகாவம நீங்கிய களதளய இப்கபகாது
ப்ப்கபகாம.
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ஐரகாவதத்தின் சகாபத்ளத நீக்கிய சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்தில மளறயவர் தீர்த்தம
ஆ்னர். அங்கிருந்த சககௌதமர் முன்பு வந்து “அருந்தவ ம உளடயவகன“ என்ற புகழ்ந்து
அவரது திருவ்ளயத் தகாழ்ந்தனர் . கபய்கள் மீது உருத்திர தீர்த்த நீளர வகாரி இளறத்து
அளவகள் வகான்சசலலுமப்ச சசய்தீர்கள் . இவர்கள் எந்த ஊர்? இவர்ககக்கு இத் துயரம
வந்தது எவவகாற ? என்ற ககட்டனர் . அது ககட்ட சககௌதமனும , கசதுக்களரயில ளத
மகாதத்தில இப்கபய்களின் துயளரக் கணகடன் . அந்த ஆணவப் கபய்கள் சசய்த
பகாவங்களளை எனது நகா வகால எப்ப்க் கூறகவன் . அளவகள் உருத்திர தீர்த்தத்தின்
மகிளமயகால கபயுருவம நீங்கிக் கயிளலளயச கசர்ந்தன என்ற கவுதமமுனிவன் கூறனகான்.
அதுககட்ட மகாமளறகயகாரும மகிழ்ந்து , இன்ற ருத்திர சீர்த்தம. இந்த நகாகக்கு
இப் சபயர் எவவகாற வந்தது? அந்த வரலகாற்ளறக் கூறடங்கள் என்ற கவண்னர்.
அந்தணர்களைது விரு ப்பம ககட்ட முனிவரும அக்ககாரணத்ளதக் கூறலகானகான் .
சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்தினகாலும உருத்திர தீர்த்தத்தினகாலும ககாளீசனகாருக்கு நீரகாட்டல
நளடசபறகிறது. ஈசகானியத்தில உள்ளை உத்தரதீர்த்தத்தில இருந்த மீன்களளை எலலகாம ககாளீசர்
உருத்திரர் ஆக்கினகார். இத் தீர்த்த மீன்கள் உருத்திரர் ஆன ககாரணத்தினகால இத் தீர்த்தத்திற்கு
உருத்திரதீர்த்தம என்ற ககாரணப் சபயர் உணடகானது . எந்த தீர்த்தத்தில தீர்த்தமகா்னகாலும
உருத்திரதீர்த்தத்ளத நளனந்து தீர்த்தமகா்னகால நற்பலன்களளைப் சபறவர் . இத் தீர்த்தத்தில
மழ்கிகயகார் எழுந்து மன்ற் ளவக்குமகபகாகத அவர்களைது சககாடளமயகான தீவிளனகள்
நீங்கிவிடம. இந்தத் தீர்த்தத்தில திங்கள்கிழளமகளில நீரகா்னகால அறபத்தகாறகககா்த்
தீர்த்தங்களிலும நீரகா்ய பலளன அளடவர்.
கங்ளக முதலகான நதிகள் எலலகாம தங்களிடம நீரகாடகவகாரின் பகாவங்களளைப்
கபகாக்குகின்றன.
பூமியில உள்ளை மகானிடர் பலரும ப க்தியினகால எங்களிடம வந்து
நீரகாடவதகால அழுக்குகள் கசர்ந்து நதிகள் மகாசு அளடகின்றன
. இதளனப் கபகாக்கிக்
சககாள்ளைகவண் இந்நதிகள் யகாவும சிவசபருமகாளன கவண்ன . சிவசபருமகானும மனம
மகிழ்ந்து, மதுளரக்குக் கிழக்கக உள்ளை ககாளளையகார்கககாயிலில உ ருத்திரதீர்த்தம உள்ளைது ,
நீங்கள் அளனவரும, “வின்மதி ஆதிளர உற்ற பூரளண நன்னகாளில” அன்சபகாட அ ந்தத்
தீர்த்தத்தில மழ்குங்கள் . உங்களைது விளனகள் தீர்ந்து சவள்ளளை சமய்யினர் ஆகுவர்கள்
என்ற அருளிச சசய்தகார்.
சிவசபருமகான் கூறய இந்த உபகாயத்ளதக் ககட்டதும நதிகள் எலலகாம
சிவசபருமகான் திருவ்களளை வணங்கி விளடசபற்ற ககாளளையகார்கககாயிளல அளடந்து
திருவகாதிளரப் பூரளண (சபகௌர்ணமி) நகாளைன்ற அன்கபகாட உ ருத்திரதீர்த்தத்தில நீரகா்ப்
பகாவங்களளைப் கபகாக்கிக் சககாணடன .
ககாளளையகார்கககாயில உருத்திர கங்ளகயின்
சபருளமளயப் கபகாற்ற எலலகா நதிககம அவரவர் கதசங்களளைச சசன்றளடந்தன . எனகவ
வருடந்கதகாறம திருவகாதிளரத் திருநகாள் அன்ற இந்த உருத்திர தீர்த்தத்தில நீரகா்னகால
பகாவங்கள் நீங்கி உயர்வு அளடவர்.
இவவகாற கவுதம முனிவரும உ ருத்திரதீர்த்தத்தின் சபருளமகளளைக் கூறனகா ர்.
இளவ ககட்ட அந்தணர் அளனவரும சந்ததம துதி சசய்தனர்.

(22) கவுுதமர படலம்
வகானிலிருந்து பூமிக்கு வந்து இறங்கிய கங்ளகநதி க்கு ஏற்பட்ட அகந்ளதளய
நீங்கிய களதளயப் ப்த்கதகாம . இப்கபகாது ககாட்்னில தவம கமற்சககாணட கவுதமன்
ஞகானம சபற்ற நலலசதகாரு களதளயப் ப்ப்கபகாம.
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புணணிய தவத்துக் கவுதம முனிவன் , சபருளமகள் மிகுந்த உருத்திர தீர்த்தப்
புணணிய மகிளம அளனத்ளதயும புகன்ற கபகாற்ற நத்தியக் கடன் மு்த்து, எழில சிவககாமி
தன்சனகாடம கனகசகபசன் ககாளளை வகாகனத்தின் கமல வதி உலகாவரும ககாட்சிளய மகிழ்வுறக்
கணட துதித்தகான். எங்கள் ககாளீச வள்ளைல தன் விமகானமும கபகாற்றக் கககாயிலின் உள்களை
புகுந்து, முமமுளற வலம வந்து , ஐந்து முளற சதகாழுது எழுந்து , எட்ட சுகலகாகத்தில
துதித்தகான்.
அப்கபகாது எம கணணுதல சபருமகான் கருளணயில கதகான்ற நன்றகான்
.
இருகணணீர் ஆரத் தழுதழுத்து அரற்றம அருந்தவ முனிவளன கநகாக்கி ச சிவசபருமகான்,
“மகிழ்ந்தனம, உனக்கு கவண்ய எலலகாம சபறக“ என்றகான் . “ககாளீச, சசசிதகாநந்த பூரண,
நன்னருள், அதனகால மீணடம பிறவகா நளல சபற்றட எளிய வழிளய அருளிச சசய்ய
கவணடம” என்ற கவுதமன் கவண் நன்றகான்.
அரிக்கும அயனுக்கும அரியதகான எனது உருவம , அ்யகார்கள் அன்பினகால
வணங்குதற்கு எளிதகாய்த் தல ந்கதகாறம இலிங்கப் ப்வத்தின்
வகாயிலகாக நன்ற
அருள்கின்கறன். கபரறவுளடகயகார் என்ளனச சுவசசகாரபத்தினில ககாணபகார் . திருவகாரர்,
ஆளனக்ககா, அருளண, திலளல, ககாளைத்தி, ககாசி கபகான்ற தலங்களில சுவகாதிட்டகானம,
நகாகதம, விசுத்தி, ஆஞ்ளஞ என்னும இமமுளற அறந்து , என்ளனத் தலங்கள் கதகாறம
தரிசித்துத் தகாண்னகால , கயிளலயில கணணுறலகாம .
கயிளல கடந்தி்ல ஆலவகாய்,
கசகாதிமகாவனம இதில எக்ககாலமும பூரணகசகா தி வ்வகாய் உளறகவன் . பிரளையம
ஏற்பட்டகாலும இங்கு நகான் குளலவுறகாது இருப்கபன் என்ற அறவகாய்.
மகாத்தும தத்துவமகாய், பிரம தத்துவமகாய், சுத்த நத்தனுமகாய், ககாரணனகாகிப் பூரண
புரகாணனகாய், அணுவகாய், மகத்தகாய், வகான் சபகாருளைகாய், மண நீர் தீ ககாற்ற விண என்ற ஐந்து
பூதங்களைகாய், இரவி மதி என்ற எணணற்ற உருவங்களைகாகிச சரகாசரம அளனத்திலும நகாகன
உள்களைன். இளத உணர்பவகர விளனகள் அகன்ற கணணுறம என்னுள் கலப்பவர் ஆவகார்.
இவவகாற இங்கு என்ளன உணர்கவகான் கபரின்ப முத்தனகாம என்ற அருளிச சசய்தகார்.
சிவசபருமகான் கவுதமளன கநகாக்கி, “பல முநவர் தவம சசய்ய கவண் , உன்
ஒருவனுக்ககாகப் பலநகாள் ககாத்து இருப்பதனகால , நீ, முன்னிய தீர்த்தமகாம தனுக்கககா் மழ்கி
வந்து என்ளன வழிபட , மிகவும நலலசதகாரு வரம இங்கு அளிப்கபன்” என்ற அருளிச
சசய்தகார்.
திங்கள் கிழளமகளில (கசகாமவகாரத்தில) அன்சபகாட சுத்தரகாய் என்ளனப்
பக்தியில துதிப்கபகார்க்கு எணணிய எலலகாம பரிசவகாடம அளித்திடகவன் . பின் முத்தியும
அளிப்கபன் என்ற ககாளீசன் அருளிச சசய்து மலலிங்கத்தினுள் கசர்ந்தகான்.
மனம மகிழ்ந்த கவுதம முனிவன் சிலநகாள் சசலலப் பின் தனுக்கககா் தீர்த்தமகா்,
ரகாமலிங்கத்ளதப் பருவதவர்த் தினிளய வழிபட்ட , கசதுக்களர கசர்ந்து கசதுமகாதவளன
வழிபட்ட உத்தரகககாசமங்ளக சசன்ற மங்ககளைசசுரன் சந்நதி முன் நன்ற வழிபட்டகான் .
அப்கபகாது சமய்சயலலகாம நீற அணிந்த அந்தணன் ஒருவன் கதகான்றனகான் . “முப்பிறப்பு
ஒழிக்கில தன்னிகர் முத்தி தருகவன் , இப்பிறவியிகலகய முத்தி கவணடம என்றகால ,
கசகாதிவனத்திளனச கசர் க” என்ற மங்ககளைசசுரன் சந்நதியில அசரீரி ககட்டது .
இளதக்
ககட்ட முனிவனும புளைகம அளடந்து உத்தரகககாசமங்ளகளய விடத்து கசகாதிவனத்திளன
அளடந்து ககாளீசளன வணங்கி மகிழ்ந்தகான்.
அங்கு உள்ளை முனிவர் அளனவரும குழுமி அருந்தவக் கவுதமளனக் கணட
வணங்கினர். கவுதமனும உத்தரகககாசமங்ளகயில நகழ்ந்தனவற்ளறக் கூறனகான். அப்கபகாது
உத்தரகககாசமங்ளகயில பூதி கண்ளகயும சடகாமு்யுமகாகக் ககாட்சியளித்த
சிவதத்தன்
என்னும அகத அந்தணனும அங்கு வந்து கசர்ந்தகான் . அங்கிருந்த அளனவரும அவளர
எதிர் சககாணட பூசித்து அளழத்தனர் , அதிசயம உற்றனர் . சிவதத்தனும கவுதமமுனிவர்
உளரத்த வணணகம நகழ்ந்தளத நகழ்ந்தவகாற கூறனகார்
.
இப்பிறவியிகலகய
முத்தியளடயும வளகளய ஒருவருக்கு ஒருவர் சதரிந்திடக் கூற உள்ளைம களித்தனர். சந்ததம
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
ககாளீசன் தளன நளனத்து வந்த மளறகயகாசனகாட கவுதம முனிவரும மல லிங்கத்து
முளளைத்த அருள் கசகாதியுள் கலந்தகார்.

(23) பவளளளயோளன சாபந்ர்ருத படலம்
தீளமகள் அகன்ற , சபகாய் தீர்ந்து , முத்தியளடந்த கககாதமன் என்பவனது
களதளயப் ப்த்கதகாம . இப்கபகாது ககாளீசளர வணங்கித் தனது பகாதகத்ளதத் தீர்த்துக்
சககாணட சவள்ளளையகாளனயின் களதளயப் ப்ப்கபகாம.
கதகவந்திரன் தனது குருளவக் ககாணகாமல நகான்கு தந்தங்களளை உளடய ஐரகாவதம
என்ற சவள்ளளையகாளனயின் மீது ஏறச சசன்ற கத்னகான். திருக்ளகலகாயத்தில குருபகவகான்
இருக்கிறகார் என்ற சசய்தி அறந்து அங்கு சசன்ற சிவசபருமகாளன வணங்கித் தனது
ஆசகாளனத் தன்கனகாட அளழத்து வந்தகான் . அந்த கவளளையில சவள்ளளையகாளனயகானது
சிவசபருமகானின் சந் நதியில நன்ற நந்திளயத் தனது துதிக்ளகயகால பற்ற , “நந்தி மப்பு
உற்றது என்ன ?” என்ற நளகத்து அளசத்தது . இளதக் கணட சிவசபருமகான் , இந்திரன்
முதல வகாகனகார்கள் ஏவரும ககாண , நீ, இரணட தந்தங்களளை உளடய கருளமயகான
யகாளனயகாகி ஆயிரம வருடங்கள் திரிவகாயகாக என ஐரகாவதத்திற்குச சகாபம சககாடத்தகார் .
தனது சசய்ளகயகால சகாபம சபற்றளத நளனந்து சநகாந்து வருந்திய சவள்ளளையகாளன
சிவசபருமகான் முன் வழ்ந்து வணங்கிப் பலவகாற கபகாற்றச சரண அளடந்தது . அதற்குச
சிவசபருமகானும, ஆலவகாய் என்ற அளழக்கப்படம மதுளர நகர்க்கு கிழக்கக
திருக்ககானப்கபர் உள்ளைது. அங்கக பிரளையத்திலும அழியகாத கசகாதிவனம உள்ளைது . அங்கக
சீல மகாமுனிவர் கபகாற்றம சசழிப்பு உள்ளைது . ஆங்குச சசன்ற ஆயிரம வருடம
சஞ்சரிப்பகாயகாக, பின்னர் அவவனத்தில நகாகம உன்ளன மீட்ட அருள்கவகாம என்ற அருளிச
சசய்தகார்.
நகான்கு தந்தங்களளை உளடய சவள்ளளையகாளன தகான் சசய்த தவறகால , இரணட
தந்தங்களளையுளடய கருளமயகான யகாளனயகாக மகாறப் பூமியில வழ்ந்தது. நளல கலங்கியது.
விந்தியமளலளய அளடந்து, நருமதகா நதிக் களரயில உள்ளை ககாட்்கல பலநகாட்கள் நலிந்து
சமலிந்து திரிந்து, “சய்ய“ மளலளய அளடந்தது. அங்கு உள்ளை சபணயகாளனகள் நீட்்ய
ககாமக் கரத்திற்குத் தளலப்படகாது இரு ந்தது. சில யகாளனகள் பரிகவகாட சூழ்ந்தன . சில
இருளிலும களிப்பு அளடயகாத விதிளய எணணி வருந்தின .
இவவகாறகான பல ககாட
மளலகளளைக் கடந்து கசகாதிவனத்ளத அளடந்தது அந்த யகாளன.
மகானின் கன்ற புலியின் ம்யில பகால உணணும மகிளமளயயும, மலர்களில கதன்
ஊற்சறடத்து ஓடவளதயும , வணடகள் பகாடவளதயும , கதங்கனிகளளை உணட கிளிகள்
கபசுவளதயும, மகாந்தளிர்களளை உணட கருங்குயிலகள் கூவுவளதயும , வகானில பறந்து
சசன்ற உயரமகான மளலமீது நன்ற மயில ஆடவளதயும கணட யகாளன அதிசயத்து அ்
சமலல எடத்து ளவத்துச சசன்றது . இளறவனது ஞகானகநகாக்ககால , இதுதகான் கசகாதிவனம
என்பளத உணர்ந்து அங்கககய தங்கியது. எமசபருமகான் சசகாலலிய வணணம, இங்குதகான்
தனது சகாபம தீரும என்பளத நளனந்து , கவளல நீங்கி கசகாகமசருக்கும ககாளீசருக்கும
பூளசகள் சசய்ய ஆரமபித்தது.
அணணல ஆலயத்திற்கு அக்னி (சதன்கிழக்கு) திளசயில குளிர்சசி மிகுந்த
சிவகங்ளகத் தீர்த்தத்ளதக் கணட அதில நீரகா் இளறவளன வழிபடம வழக்கத்ளதக்
சககாணடது. யகாளனயின் உள்ளைத்ளதச கசகாதிக்க விருமபிய இளறவன், தீர்த்தநீளர விளரவில
வற்றச சசய்தகான் . தணணீர் இலலகாளம கருளணயின் விளளையகாட்ட என்ற எணணிய
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யகாளன, தனது தந்தத்தினகால பூமிளயக் குத்தி அங்கு இ்த்துத் தள்ளியது . இதனகால பூமி
பிளைவுபட்ட பகா தகாளைத்திலிருந்து தணணீர் பரிட்ட வந்தது . விளரந்து அந்த நீரில மழ்கித்
சதகாணடர் தம சபருமகாளனத் சதகாழுதலுக்கு எழுந்தது.
அப்கபகாது, யகாளன கதகாண்ய மடவிலிருந்து தணணீர் ஆறகாகப் சபருக்சகடத்து
ஓடத் துவங்கியது. அதில பகாமபுககம ஆளமககம மிதந்து வந்தன . நகாங்கள்தகான் இந்தப்
பூவுலளகத் தகாங்குகின்கறகாம என்ற அகந்ளத சககாணட ககாரணத்தினகால எங்களைது
வலிளமளய இழந்து, இங்கு பகாதகாளைத்தில அளடபட்டக்கிடந்கதகாம. நீலகணட மந்திரத்ளத
உசசரித்ததன் பலனகாக, இன்ற உனது இந்தச சசயலகால நகாங்கள் விடதளல சபற்கறகாம என
அளவ யகாளனளயப் கபகாற்றன.
யகாளனயும அதிககாளலயில இத்தீர்த்தத்தில மழ்கி , தனது துதிக்ளகயில நீர்
எடத்துச சசன்ற ககாளீசற்கும கசகாகமசற்கும நீரகாட்் , வகாசளன மலர் புளனந்து , சீர்மிகுந்த
தனது வகாயினகால வகாத்திய ஒலி முழக்கி நன்ற இளறவளனத் துதித்து வணங்கியது
.
கருளண கூர்ந்து கசகாகமசன் அருட்கண கநகாக்கினகான் . இதனகால சகாபவிகமகாசனம சபற்ற
ஐரகாவதம தனது சவணநறத்ளதயும நகான்கு தந்தங்களளையும சபற்ற மிகவும மகிழ்ந் தது.
தனது தந்தத்தினகால கதகாணடப் சபற்ற இத் தீர்த்தத்திற்குத் தனது சபயரகால ஆளனமட என்ற
சபயர் உணடகாக கவணடசமன்ற கவண்யது. கசகாகமசனும அவவகாகற அருள் சசய்தகார்.
இதன் ககாரணமகாக இத்தீர்த்தத்திற்கு ஆளனமட என்றம , பகாதகாளைம தன்னின் நன்ற எழுந்த
ககாரணத்தினகால பகாதகாளைகங்ளக என்றம சபயர் உணடகானது.
கமலும, ஊழ் விளனயினகால உணடகான அளனத்துப் பகாவங்களளையும கபகாக்கும
தீர்த்தம இது , ஆளகயகால இதற்கு நற் சிவகங்ளக என்ற சபயர் உணடகானது .
யகாளன
வணங்கிய ககாரணத்தினகால இத் திருத்தலத்திற்கு ஐரகாவதப்கபர் எழில நகர் என்ற சபயரும
உணடகானது.

(24) ல நதரன் சாபம் நீத்்க படலம்
இந்திரனது சவள் ளளையகாளனயின் பகா வம முழுவளதயும நீக்கிய படலத்ளதப்
ப்த்கதகாம. இந்திரன் மீது கககாபம சககாணட குரு சகாபம அளித்தகார் . இந்திரளனப் ப்த்த
அந்தச சகாபம ககாளளையகார்கககாயிலில எவவகாற முழுவதுமகாக நீங்கியது என்ற களதளய
இப்கபகாது ப்ப்கபகாம.
இந்திரன்,
முன்சனகாரு ககாலத்திகல ,
மிகுந்த
வலிளமயுளடய
சமபன்
என்பவளனயும அவளனச சகார்ந்த அசுரர்களளை எலலகாம சககான்ற , மலிந்த கபர் உவளக
எய்தினகான். கபரிளக முழங்க, கதவர் மலர் மகாரி தூற்ற , மின்னல கபகான்ற அரமளப ஆட,
கந்தருவர் பகாட , துமபுரு நகாரதகாரி சூழ்ந்து வகாழ்த்து க்கள் கூ றனர். இந்திரன், பகாற்கடலின்
மீதுள்ளை பங்கயக் கணணன் கபகான்ற , கிமபுரி அணிந்த நகான்கு தந்தங்களளை உளடய
ஐரகாவதம என்ற யகாளனயின் மீது ஏற , கதவர்களின் அரசனகான தனது உயர்மணி படத்தில
அமர்ந்தகான்.
கபகார்க் களைத்தில உதவி ஆற்றகயகாருக்கும
, புலவர் கந்தருவர்
முதலகானவர்ககக்கும அவரவர்ககக்கு ஏற்ற இனிய சன்மகானம சககாடத்து, அங்கு ஈர்க்கும
நல அன்பிகனகாடம எழுந்து சிவந்த இதழ்களளையும ககார்குழளலயும உளடய இந்திரகாணி
தன்சனகாடம களிப்புற்றகான்.
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தனது இந்திரசளபளய அளடந்து சிங்ககாதனத்தில வற்ற இருந்து சூழ்ந்துள்ளை
அளனவளரயும பகார்த்தகான். ஆனகால கூ்யிருந்கதகாரில தனது குருளவக் ககாணகாமல கத் ,
அவர் எங்குள்ளைகார் என்ற வினவினகான் . அவளர எங்கக ககாணகபன் என்ற நளனத்த
கபகாது, நகாரதன் வந்துள்ளைளம அறந்து அவளர வணங்கினகான் . முனிவகர, உங்களைது
வரவகால உய்ந்கத ன் என்ற நன் முகமன் கூற , என்ளனயும ஓர் சபகாருளைகா எணணி இங்கு
வந்த ககாரணம யகாது? எனக் ககட்டகான். அதற்கு நகாரதரும, கயிளலப் சபமமகான் சந்நதியில
நகான் நற்கும கபகாது , உனது அருள் குருளவக் கணகடன் . அவர் முகம துயரத்துடன்
இருப்பளதயும கணகடன் . உனது சவற்றளய நகான் அவரிடம கூறகனன் என்றகான் .
அதுககட்ட இந்திரனும, நகாரதளனத் சதகாழுது மகாமுனிவகர , எங்களைது குருவகான
சபகான்னவன் தனக்கு நகான் என்ன குற்றம புரிந்கதன் ? என்மீது அவருக்குள்ளை வருத்தம
தகான் என்ன? அளத என்னிடம கூறங்கள் என்ற கவண் அயர்ந்து நன்றகான்.
குருவினது உபகதசம சபற்கற , நீ உனது எதிரியகான அரக்களனக் சககான்றகா ய்.
ஆனகால அவருக்கு கவண்ய மதிப்பு மரியகாளதகளளை நீ சசய்யவிலளல , எனகவ அவரும
வருத்தம சககாணட இங்கிருந்து சசன்றள்ளைகார் என்றகார் நகா ரதர்.
குருவின் திருவருள்
இருந்தகாலதகான் சசலவமும புகழும கசரும , இலளலகயல குளலந்திடம சசலவம எலலகாம ,
ஆதலின் இப்கபகாகத சசன்ற நகாரியனகாகிய சிவசபருமகாளனத் தஞ்சம அளடவகாயகாக என்ற
நகாரதன் இந்திரனுக்கு அறவுளர கூறனகான் .
அதுககட்ட இந்திரனும, சவள்ளி
சவணகயிளலளய அளடந்து, நந்தி எமசபருமகானிடம விளட சபற்ற உள்களை சசன்றகான் .
அங்கக, ககசம இலலகா முண்தர் , மிகப் பருத்த சதகாந்தியர் , சந்யர், குள்ளைர், தூலர்,
சமலலியருமகான பந்தியர், பூதி கண் பரித்துளற கணங்களளைக் கணடகான் .
எடத்து
ளவக்கும ஒவசவகாரு அ்க்கும அவனது இந்திரகலகாகத்தில உள்களைகாரின்
சசலவநளலளயயும கயிலகாயத்தில உள்ளை பூதியர்களின் நளலளயயும ஒப்பட சசய்து ,
சசருக்குடன் சசன்றகான்.
“அன்னியம இலளல , எவவணணம அரசன் அவவணணந்தகாகன துன்னுறம
உலகம“ என்ற எணணி இகழ்ந்து நளனந்து சசன்ற, கணணுதல சபருமகான் தன்ளனக் கணட
தகாழ்ந்து ந ன்றகான். அணணலும அவளன கநகாக்கி , நீ உனது குருளவயும மதிக்கவிலளல
எனது கணங்களளையும இகழ்ந்தகாய் . ஆளகயகால, சசருக்களடந்துள்ளை உனது திமிர் தீரும
வளகயில நீ ககாசி நகரில மனிதனகாகப் பிறப்பகாய் எனச சகாபம அளித்தகார் . ‘குளிக்கப் கபகாய்ச
கசற பூசிக் சககாணடவன் கபகான்ற‘ , இந்திரனும கணணீர் மலக , சிவசபருமகானின்
திருவ்களில வழ்ந்து வணங்கி,
“கணணகன் ஞகாலம ககாக்கும கருளணயம கடகல என்ற
விணணிளட எழுந்த நீல விடம உணட விமல உள்ளைக்
கணணிளட அகலகா அன்பில களரயும மகார்க்கணடன் ககாண
மணணிளடக் ககாலன் வழ மகாய்த்த நன் மலர்த்தகாள் கபகாற்ற“
“சபகான்னணி நறத்தினகானும கபகாதகப் புத்கதள் தகானும
இன்னமும அறதற்கு எட்டகா எந்ளத நன்றளனகய நமபும
என்னரும பிளழ சபகாறத்து இங்கு இனிது அருள் புரிதல கவணடம
நன்னலகால கதி மற்றலளல நரஞ்சன கபகாற்ற கபகாற்ற“
எனப் பலவகாற கபகாற்றத் துதித்தகான் . அதற்குச சிவசபருமகானும அருள் கண கநகாக்கி ,
அவனியில பகாண் நகாட்்ல மருத்துவகான் என்ற சபயரில அரசனகாகி, நமது ககாளிபுரத்தினில
நமளமப் கபகாற்ற , கககாபுரங்கள் மணடபம முதலகானவற்ளற உணடகாக்கி , திருவிழகாப்
பலவும சசய்து, பூசளனகள் ஒன்றம வழுவகாது நடத்தி, மளறக்குலம முன் நகான்கு குலத்தவர்
தளமயும ககாத்து, நூற ஆணடகள் வகாழ்ந்த பின்னர் உனது இந்திரகலகாகத்ளத அளடவகாயகாக
என அருள் சசய்தகார்.
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அவவணணகம, இந்திரனும சீர் திகழும பகாண் நகாட்்னில மருத்துவகான் என்ற
சபயருடன் அரசனகாகி அரசநீதி அறம வழுவகாமல நகாட்ளட ஆணட வரும கபகாது
,
ஒருநகாள், கசகாதிவனமகாக இருந்த ககாளளையகார்கககாயிளல அளடந்தகான் . அப்கபகாது,
அவனுக்கு முன்பு நடந்தன எலலகாம நளனவிற்கு வந்தன . உடகன அவன் , அங்குள்ளை
தீர்த்தங்களில மழ்கிச கசகாகமசன் ககாளீசன் தகாள் வணங்கினகான் .
ககாடகளளை அழித்து
ககாளீசன் முதலகாகனகார்க்கு விமகானம கர்ப்பக் கிரக மணடபங்கள் பல கககாபுரங்கள்
ஆகியனவற்ளறக் கட்்னகான் . வதிகளளை அளமத்தகான் . மயன் தன்னகால கசகாமகாக்கந்தர்
முதலகான உற்சவ மர்த்திகளளைச சசய்வித்தகான் .
ககாஞ்சிநகர் ஆதிளசவளர அளழத்து
விதிப்ப் உற்சவமர்த்திளய நறவி ஆறககாலமும விளைக்கு பூளச சசய்வித்தகான் .
எட்டத்திளசகளிலும ககாளி வணங்கிய கககாயிலகளளை அளமத்தகான். கமலும பலகககா்
நதிகள் வசி நசிமணிப் பணிகள் சசய்தகான் . கணணுதல ககாளீசற்கும கருதுற கசகாகமசற்கும
கமடம ஓட விளட வரும மதியில விழகாக்கள் பலவும பரிசவகாட நடத்தி , அளைவிலலகாத
பணி விளன யகாவும சசய்தகான்.
ஆணட நூற ஆனது. அங்கு ஒரு நகாள் அதிககாளலப் சபகாழுதில , புணணிய நீரகா்
ஈசளன வணங்கிப் கபகாற்ற கபரன்கபகாட புளைககாங்கிதம அளடந்து இளறவனிடம கவண்
நன்றகான். அருள்நளற ககாளீசனும அவன்முன் கதகான்ற , நன் துதி மகிழ்ந்து சககாணகடகாம
சகாபமும நீங்கிற்ற, இப்கபகாது உனக்கு கவண்ய வரத்ளத கவண்க்சககாள் என்ற கூறனகார்.
அதற்குப் பகாண்ய அரசனகாக அவதரிந்து இருந்த இந்திரனும , “மிகுந்த வலிளம
சபகாருந்திய வசசிரகாயுதம ஏந்தி இந்திரனகாகி உனது திருவ்ளய என்றம கபகாற்றம நளனவு
உள்ளைவனகாக அருள்க” என்ற கவண்னகான். “அவவகாகற ஆகுக, ஒவசவகாரு வருடமும,
இடபத்தில திங்கள் பூரளண தன்னில என்ளன அளமவுறத் சதகாழுக,” என்ற அருளிச சசய்து
ககாளீசரும மல லிங்கத்துள் சசன்றகார்.
ஆயிரம கணகளளை உளடய இந்திரனும ,
மன்ற மதங்களளையும நகான்கு
தந்தங்களளையும உளடய ஐரகாவதத்தில ஏறத் கதவர் சசமமலர் மகாரி தூவ இந்திரகலகாகம
கசர்ந்து, மிகவும சபருமிதத்துடன் ஐந்து விருட்சங்களின் நழலின் கீழிருந்து அரசு சசய்தகான்.

(25) கண்ணுவர படலம்
சிவசபருமகான் வற்றருக்கும கயிளலயங்கிரியில, இந்திரன் தகான் சசய்த
பிளழயகால சகாபம அளடந்த வரலகாற்ளறயும பின்னர் அவன் கசகாதிவனத்திற்கு வந்து
இளறவளன வணங்கிச சகாபம நீங்கிய வரலகாற்ளறயும கூறய சூதகமுனிவர், அடத்து
கணணுவ முனிவரின் களதளயச சசகௌநககாதி முனிவர்ககக்குச சசகாலலத் சதகாடங்கினகார்.
இயற்ளக வளைம நளறந்த கன்னட கதசத்தில ‘மகா வரகாக புரம‘ என்ற நகரில
அந்தணரகாகிய கணணுவ மகாமுனிவர் வகாழ்ந்து வந்தகார். அவர் நயமப்ப் ஆறககாலமும
இளறவளன வழிபடபவர். திருநீற உருத்திரகாட்சம அணிந்த கமனியர். நற்சிந்ளதகளின்
இருப்பிடமகானவர். பலகளலயும பயின்றவர். அவர் சசய்த நற்கருமங்களின் பயனகாக
அவருக்கு மகன் பிறந்தகான். மகனுக்குச ‘சுசரிதன்‘ என்ற சபயரிட்ட கவதமுதல ஏளனய
நூலகளளையும கற்பித்து வளைர்த்தகார். மகனும தந்ளத வழி நன்றனன். உரிய பருவம வந்ததும
மகனுக்கு மணம மு்த்து இலலறத்திகல இருத்தி கணணுவ முனிவர் கதசகாந்திரம
புறப்பட்டகார்.
வழியில ளவதீக சமயக் சககாள்ளகககளைகாட அளவதீக சமயக்
சககாள்ளககளளையும பின்பற்றம பகாசணடர் என்ற சமயப் பிரிவினளரக் கணடகார். அவர்கள்
வழிநன்ற அவர்கள் சககாள்ளகளயச சகார்ந்து ஒழுகினகார். பணளடய நளல மறந்து
பகாசணடர்ககடன் கசர்ந்து நற்குணங்சகட்ட ககாரணத்தகால
பிணியில ப்க்கப்பட்ட
வருந்தினகார். பல விதமகான மருந்துகள் உணடம, பிணி அவளர விட்ட நீங்கவிலளல.
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“கவதசமய் சநறளய நீங்கி சபகாய்யர்களைகாகிய தீயவர்களளைச கசர்ந்து பகாவிகயன்
பகாதகம பல சசய்து விட்கடகன“, இப் பிணியகால என் இறதிக்ககாலம வந்துற்றது. இனி நகான்
பிளழகயன். இறதி வருவதற்கு முன் என் மகனிடம சசலல கவணடம. தீய நரகம
கிளடக்கினும நகான் சசய்த தீவிளனக்கு கழுவகாய் சசய்ய கவணடம என்ற எணணி
மகனிடம சசன்றளடந்தகார். மகனிடம, “நீ கசது சமுத்திரத்திற்குச சசன்ற என்ளன நளனத்து
என் பகாவம சதகாளலய கவணடம என்ற மனத்திகல நளனத்து நீரகா் வணங்கி வருவகாயகாக“
என்றகார். ளமந்தனும தந்ளதளய வணங்கி, நகாடம நகரும நீங்கிச கசதுக்களர கநகாக்கிச
சசன்றகான்.
கபகாகும வழியில கசகாதிவனத்ளத அளடந்தகான். அத்தலத்தின் கமன்ளமளயயும
கீர்த்திளயயும
ககட்டகான்.
மிக்க
சிறப்புளடய
கசகாதிவனத்து
இளறவளனயும
ஆளனமடளவயும கணடகான். வி்ந்தவுடன் முளறப்ப் ஆளனமடவில நீரகா் இளறவளன
வணங்குகவகாம என்ற நளனந்து, நீணட தூரம நடந்து வந்த களளைப்பினகால ப்த்துளறயில
படத்து உறங்கலகானகான். அயர்ந்து உறங்கிய அவனது கனவில, அவனது தந்ளத
பிணியகாவும நீங்கி முந்ளதய நலலுருவம சபற்ற எதிர் நன்றனன். எதிர் நன்ற தந்ளதளய
கநகாக்கி, “நன் பிணி எவவகாற ஒழிந்தது? நீ எவவகாற இங்கு வந்தளன?“ என வினவினகான்.
அதற்கு தந்ளதயகாகிய கணணுவமுனிவர், மககன நீ அகன்ற பின் எமதூதர்களைகாகிய
ககாலர்கள் வந்து எனக்குத் தணடளனகள் தந்து, என்ளனக் குமபி என்ற சநருப்பில
வழ்த்தினர். அப்கபகாது என் முன் அமந்தகன் வந்தனன்.
வந்தவன் கணணுவனகாகிய
இவனது மகன் நலலன்கபகாட கசகாதிவனத்திளடச சசன்ற புணணியம நலகும
ஆளனமடவினில மழ்கிட எணணி அங்கு உறங்கிக் சககாண்ருக்கின்றகான்.
இவளன
விட்டவிடங்கள் என்றனன். உடகன ககாலர்கள் என்ளன விட்ட விட்டகார்கள். என் பிணியும
ஒழிந்தது. நீ உன்னுளடய இடத்திற்குச சசன்ற இனிது வகாழ்வகாயகாக என்ற விளட
சககாடத்தனர். நகான் மீணட வந்துவிட்கடன் என்றகார்.
இவவகாற கனவு கணட விழித்த கணணுவர்மகன் மகிழ்ந்து ஆளனமடவினில
மழ்கி ஆனந்த சவள்ளைத்தில திளளைத்திருந்தகான். அப்கபகாது கனவில கணடவகாகற
கணணுவர் அவரது மகளன நகா் கசகாதிவனத்திற்கு வந்து கசர்ந்தகார். அவரது பிணியும
அவளர விட்ட அகன்றருந்தது. ஆளனமடளவப் கபகாற்றத் துதித்தனர்.
ஆதலகால
ஆளனமடவில ஒரு சபகாழுது மழ்கி நீரகா்னகாலும ஏழுகடலில நீரகா்ய பலன்களளைப்
சபறவர். கமலும கங்ளகயில நீரகா்ய புணணியமும கிளடக்கும.

(26) யுதவயசனர படலம்
கணணுவ முனிவரின் பகாலகநகாய்த் துயரம மகாறய வரலகாற்ளறத் சதகாடர்ந்து
கதவகசனன் என்பவனுளடய வரலகாற கூறப்படகிறது.
சிங்களை நகாட்்ல, நீர்வளைம நளறந்த விசகாளலயகா என்னும ஊரில கதவகசனன்
என்ற சபயருளடய மன்னன் நீதிசநற வழுவகாது அரசகாட்சி சசய்து சககாண்ருந்தகான்.
தருமசீலனகாகிய அவன், கவதங்கள் கற்ற மளறயவரின் அருளம உணர்ந்து அவர்களளைப்
கபகாற்றபவன். பளகவர்கள் அஞ்சுமப்யகாக, அவர்களளை வழ்த்தி நகாட்ளடச சிறப்புடன்
ஆள்பவன். வபூதி ருத்திரகாட்சம புளனந்தவன். கவதங்களளைக் கற்றத் சதளிந்த தீதிலகாத
சிந்ளதயன்.
ஒரு சமயம, ககானகத்கத சசன்ற கவட்ளடயகாட எணணி, கசளனகள் சூழ, யகாளன
மீது ஏற கவட்ளடக்குச சசன்றனன். ஒரு மகாளனக் கணட, கவட்ளடயகாடவதற்ககாக அளதத்
சதகாடர்ந்து சசன்றகான். அவளனக் கணட சவருணட ஓ்ய மகானும, அருகிலிருந்த அடர்ந்த
கசகாளலக்குள் புகுந்து, அங்கு தவம சசய்து சககாண்ருந்த ஒரு மளறயவன் அருகில சசன்ற
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
ஒளிந்து சககாணடது.
மகாளனப் பின்சதகாடர்ந்து அங்கு வந்த கதவகசனன், மகானின்
கதகாளலப் கபகார்த்துத் தவம சசய்து சககாண்ருந்த முனிவளர மகான் என்ற நளனத்து அவர்
மீது அமபு எய்தகான். அமபு பட்ட தவத்தில இருந்த மளறயவனும மகாணடகான். தவளற
உணர்ந்த மன்னன் அஞ்சி நன்றகான். அப்கபகாது மளறயவனின் தர்மபத்தினி, கணவளன
இழந்து மனந் தளைர்ந்து வருந்தியவள், தன் கணவளரக் சககான்ற மன்னளனப் பகார்த்து, “எனது
கணவளரக் சககான்ற உன்னுளடய வகாழ்வு அழியட்டம“ என்ற சகாபமிட்டகாள்.
மளறயவளனக் சககான்ற ககாரணத்தகால பிரமகத்தி என்ற பகாவம மன்னளனத் சதகாடர்ந்தது.
மன்னன் நளல குளலந்து தளைர்ந்தகான். அவனுடன் வந்த கசளனகள் அரசனுளடய
நளலளயக் கணட கசகார்ந்து ஊர் திருமபின.
அவனுளடய நகாட்ளடப் பளகவர்கள்
கவர்ந்தனர்.
பிரமகத்தி கதகாசம சதகாடர அளலந்து திரிந்த மன்னன், தகான் முன்னர் சசய்த
நலவிளனப் பயனகால ‘கசகாதிவனம‘ என்ற ககாளளையகார் கககாயிளல வந்து அளடந்தகான்.
வந்தவன் அங்குள்ளை ‘யகாளனமட‘ளவக் கணட மழ்கி எழுந்தகான். அவனுளடய விளனகள்
ஒழிந்தன. அவளனப் பி்த்த பிரமகத்தி நீங்கியது.
அளதக் கணட அளனவரும வியந்து ஆளனமடவின் சிறப்பிளனப் புகழ்ந்தனர்.
பகாவம நீங்கிய மன்னனும மகிழ்ந்து ககாளீசளரத் துதித்தகான். அப்கபகாது ககாளீசர் அரசன் முன்
கதகான்ற “நீதி கவந்தகன, நன் பகாவம சதகாளலந்தது. உன் பளகவர்கள் அழிந்து ஒழிந்தனர்.
உன் நணபர்கள் இன்னும நகான்கு தினங்களில உன்ளனக் ககாண வருவகார்கள். அவர்ககடன்
ஊருக்குச சசன்ற நகாட்ளடச சிறப்புடன் ஆள்வகாயகாக“ என்ற அருளினகார். அங்ஙனகம,
அரசனுளடய நலம நகாடம நணபர்கள் கசளனகள் சூழ அரசளன அவனது நகாட்்ற்கு
அளழத்துச சசன்றனர். கசகாதிவனத்திலுள்ளை ஆளனமடவில மழ்கி, தன் பகாவங்கள் தீர்ந்து,
கதவகசனன் சீரும சிறப்புமகாக ‘விசகாளலயகா‘ என்ற நகரில வகாழ்ந்திருந்தகான்.
ஆளகயகால, ஆளனமடவினில உவளககயகாட மழ்கி நீரகாடபவர், மகாசதகாருபகாகன்
வற்றருக்கும ளகலகாயத்ளத அளடந்து நளலசபற்ற வகாழ்வர்.

(27) மகா காயளசர படலம்
மன்னன் கதவகசனளனப் பற்றய பிரமகத்தி கதகாசம
ககட்கடகாம. அளதத் சதகாடர்ந்து ‘மகாககாளைன்‘ சரிளதளயக் ககட்கபகாம.

நீங்கிய

களதளயக்

இமயமளலயில ககாசிபமுனிவர் என்சறகாரு முனிவர் வகாழ்ந்து வந்தகார். ஏளனய
முனிவர்களைகால கபகாற்றப்படம கமகலகாரகாகிய அவர், சமய்ந்நூல நன்கு உணர்ந்தவர்.
விபூதி, ருத்திரகாட்சம அணிந்தவர். ஒருசமயம ஏளனய முனிவர்கள் அவளர அணுகி, கவத
நற்சபகாருளளை சதரிவிக்குமப்யகாக அன்கபகாட ககட்டனர். ககாசிபமுனிவரும நன்ற என்ற
மளறயின் உட்சபகாருளளை உளரக்கத் சதகாடங்கினகார்.
அப்கபகாது, ளசவ கணங்ககள் கமகலகானகாகிய மகாககாளைன் என்னும தூயவன்
ஒருவன் ககாசிப முனிவளர கநகாக்கி, அது சபகாருளைன்ற என்ற நரகாகரித்தகான். நன்கு கற்றத்
சதரிந்து தகான் சசகான்ன உளரளய மறத்ததகால மகாககாளைளன ‘மங்ளக (ஊளம)‘ ஆகுமப்ச
சபித்தகார். உடகன மகாககாளைன், ககாசிப முனிவளர வணங்கிச சகாபவிகமகாசனம கவண் நற்க,
முனிவரும சீற்றமடங்கி, “உன்ன் கமகலகாங்க, நீ ககாளிபுரம சசன்ற யகாளனமடவினில
மழ்கி எழுந்து, ககாளீசன் தன்ளனப் பூசித்தகால, அவரருளைகால குற்றம நீங்கும“ என்றகார்.
ககாசிபமுனிவர் கூறயப்கய மகாககாளைன் கசகாதிவனம சசன்ற யகாளனமடவில
மழ்கி எழுந்து ஆறககாலமும வழிபகாட சசய்து தவமபுரிந்து வந்தகான். ஒருநகாள் கருளண
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
வள்ளைலகாகிய ககாளீசர் மகாககாளைன் முன் கதகான்ற, “மகாககாளைகன, உன் தவத்ளதக் கணட
மகிழ்ந்கதகாம. உன்னுளடய மங்ளகத் தன்ளம மகாறவிடம, கவதங்களின் சபகாருள்களளை
எலலகாம ஓதி உணர்க“ என்ற அருளினகார். மகாககாளைனும பலகளல வலகலகானகாய், ககாளீசர்
தகாளளை சசகாலமகாளலயகாலும, பூ மகாளலயகாலும வழிபட்டகான். மகாககாளைனுளடய துதிக்கு
மகிழ்ந்து, ககாளீசர் உளமயுடன் ககாளளைவகாகனத்தில ககாட்சி சககாடத்து ‘பட்டபரண‘ என்னும
கபளரப் சபறவகாய் என்ற அருளிச சசய்து, “இன்னும கவண்ய வரத்ளதக் ககள்“ என்றகார்.
மககாககாளைன், “எமசபருமகாகன, உங்களளைப் கபகாற்ற வணங்கும
எனது சபயர்
இளறவனகாகிய தங்ககக்கும இத்தலத்திற்கும விளைங்க கவணடம“ என்ற வரம ககட்டகான்.
முக்கணணனும அப்ப்கய ஆகுக என்ற வரம தந்து மலலிங்கத்துள் ஒளிந்தனன். அன்ற
முதல கசகாதிவன இளறவனுக்கு மகாககாகளைசசுரன் என்னும நகாமமும, ஊருக்கு மகாககாளைபுரம
என்னும சபயரும விளைங்கிற்ற. மகாககாளைனும கயிளலயங்கிரிளய அளடந்து சிறந்த கவியகாக
இன்புற்ற வகாழ்ந்தகான்.

(28) யசாம நாுதர படலம்
மகாககாளைனுளடய நற்களதளய அடத்து சந்திரன் சவமபிணியிலிருந்து மீணட
சசய்தி கூறப்படகிறது. உளமயமளமயினகால சிவசபருமகானுக்குச கசகாகமசன் என்ற சபயர்
உணடகானது கபகால, ககாளளையகார்கககாயிலில இளறவனுக்குச கசகாமநகாதர் என்ற சபயர்
வந்ததற்ககான ககாரணத்ளத உளரக்க கவணடம என்ற அரசன் ககட்டகான். உதங்க முனிவரும
அதற்ககான ககாரணத்ளதக் கூறத் சதகாடங்கினகார்.
பிரமனின் ககாலகட்ளடவிரலில பிறந்தவன் தக்கன்.
இவன் தன் சபணகளில
இருபத்துஏழு கபளரச சந்திரனுக்குத் திருமணம சசய்து சககாடத்தகான்.
சந்திரனும
அவர்ககள் கரகாகிணிளயத் தவிர மற்ற சபணகள் மீது விருப்பம இலலகாமல இருந்தகான்.
அப்சபணகள் அவர்களைது தந்ளதயகாகிய தக்கனிடம சசன்ற முளறயிட்டனர்.
அளதக்
ககட்ட சவகுணட தக்கன், “சந்திரன் கயகரகாகி ஆகுக, அவனது களலகள் கதயட்டம“ என்ற
சபித்தகான். இந்தச சகாபத்தகால வருந்திய சந்திரன் தக்களனப் பணிந்து இரக்க, அவனும
சினத்கதகாட தன் சகாபத்ளதச சிவனகாலும மகாற்ற மு்யகாது என்ற கூறனகான். சந்திரனும மனம
புழுங்கி பிரமன் முதலகாகிய கதவர்களிடமும, பல முனிவர்களிடமும சசன்ற இரந்தும,
தக்கன் இட்ட சகாபம நீங்கப் சபறகாளமயகால வருந்தினகான்.
இறதியில ககககாளை முனிவரிடம சசன்ற தன் துயளரக் கூற, அவரும,
“இவவுலகில மிகவும புணணிய பூமியகாகிய கசகாதிவனம சசன்றகால விகமகாசனம
கிளடக்கும“ என்றகார். உடகன சந்திரனும கசகாதிவனத்ளத அளடந்து புணணிய தீர்த்தங்களில
நீரகா் உவப்புற்ற ககாளீசளர வணங்கினகான். சன்னிதிக்கு கிழக்கில மன்ற விற்களட தூரத்தில
தனது சபயரகால “கசகாம தீர்த்தம“ என்றசதகாரு தடகாகத்ளத உணடகாக்கி, அந்தத் தடகாகநீரகால
கசகாகமசருக்கு அபிகடகம சசய்து, விதிப்ப்ப் பூளச சசய்ய, ஒரு நகாள் ககாளல, லிங்கத்
திருகமனியிலிருந்து சிவசபருமகான் சவளிப்பட்ட, சந்திரளன கநகாக்கி, “தக்கனுளடய
சகாபத்ளத என்னகால மகாற்றதல அரிது. இருப்பினும ஒரு உபகாயம சசகாலலுகிகறன்
ககட்பகாயகாக.
“கதவர் முதலிய யகாவர்க்கும அமுத தகாளரகளளை பதிளனந்து நகாட்கள்
சககாடக்ககாகத. பதிளனந்து நகாட்கள் மட்டம உன் களலகள் வளைருமப்யகாக அருள்
சசய்கவகாம” என்றகார்.
இவவகாற அருள் சசய்தலகால கதவர்ககம மகிழ்வர்.
உன்
உடலிலும அமுதம ஊற ஒளிர்தர வளைரும. தக்கன் சகாபத்திற்கும தகாழ்வு இலளல“ என்றகார்.
இளதக் ககட்ட சந்திரன், ‘உய்ந்கதன், உய்ந்கதன்‘ என்ற மகிழ்ந்து, இன்ற முதல என்னுளடய
சபயரகால இத்தடகாகம விளைங்க கவணடம என்ற கவண்னகான். சிவசபருமகானும
அவவகாகற அருளினகார்.
அமகாவகாளச முதல சந்திரனும பதிளனந்து நகாட்கள் களல
வளைர்ந்தும, பிறகு பதிளனந்து நகாட்கள் களல கதய்ந்தும இருந்தகான்.
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அந்நகாள் சதகாட்ட கசகாதிவனத்தில எழுந்தருளியிருக்கும இளறவனுக்குச
கசகாமநகாதர் என்ற சபயரும, தீர்த்தத்திற்கு சந்திரபுட்கரணி என்ற சபயரும விளைங்கலகாயிற்ற.
அந்த தீர்த்தத்திகல நீரகா் கசகாமநகாதளர வழிபடகவகாருக்குப் புகழ் சசலவம கலவி வனப்பும
எலலகாமும ஒரு கசரக் கிளடக்கும. கமலும கயகரகாகம கபகான்ற துன்ப கநகாய்கள் நீங்கி
இவவுலகில சிறப்புற்ற வகாழ்வர்.

(29) ச்நுதரமூர்ரதர படலம்
கசகாதிவனத்துக் ககாளீசருக்கு ‘கசகாமநகாதர்‘ என்ற சபயர் வந்த களதளய அடத்துச
சுந்தரர் வரலகாற கூறப்படகிறது.
கசகாழவளைநகாட்்ல ஆரர் என்னும நகரில எழுந்தருளியிருக்கும ‘தியகாககசர்‘ பகால
அன்புளடய சுந்தரமர்த்தி என்பகார் மளறயவர் குலம விளைங்க வந்தவர். சிவசபருமகாளனக்
கனவிலும மறவகாது துதிக்கும இயலபுளடயவர். தலங்கள்கதகாறம அ்யகார் கூட்டத்கதகாட
சசன்ற, சிவபிரகாளனப் பகாமகாளலயகால வணங்கி வருபவர், ளவளய வளைம நளறந்த
பகாண்ய நகாட்்ன் கணணுள்ளை திருசசுழி என்னும தலத்ளத அளடந்தகார். அத்தலத்து
இளறவளன வணங்கி, குணடகாற்றன் களரயிலுள்ளை மடத்தில தங்கியிருந்தகார். அவரது
கனவில ககாளீசர் ‘ககாளளை‘ வ்வில கதகான்றனகார். அவளரக் கணட சுந்தரர், தகாங்கள் யகார்?
என வினவினகார்.
அதற்குக் ககாளளை வ்வில கனவில கதகான்றய ககாளீசரும, “யகாம
கசகாதிவனத்து உள்களைகாம. ளமயணி கணடத்தகானகாகிய சிவசபருமகாளனப் பகாடம
பணிளயகய பணியகாகக் சககாணட நீ, எமளமயும பகாடக“ என்றகார்.
சுந்தரரும
அங்கிருந்தவகாகற
ககாளீசளர
அன்கபகாட
பகா்த்
துதித்து
திருப்புனலவகாயில தலத்திற்குச சசன்றகார்.
அப்கபகாது ககாளீசர், உளமயவகளைகாட ஓர்
மளறயவர் வ்வத்தில சுந்தரர் முன் கதகான்றனகார். வந்த மளறயவளர கநகாக்கிச சுந்தரர்
‘நீவிர் யகார்? எங்குள்ளீர்?‘ எனக் ககட்டகார். மளறயவரும, “நகான் யகார் என்பளதச
சசகாலலுகிகறன், அதற்கு முன்னர் என் பசிக்கு அன்னம வழங்குவகாயகாக“ என்றகார். சுந்தரர்
விளரந்து உணவு ஏற்பகாட சசய்து, மளறயவளர அளழக்க, மளறயவளரக் ககாணவிலளல.
சளமத்த உணளவயும ககாணவிலளல. இளறவனது திருவிளளையகாடகல இது என்ற சுந்தரர்
நளனத்தகார். அப்கபகாது, “கசகாதிவனத்தில என்ளன வந்து ககாணகாது எங்குகபகாக
நளனக்கிறகாய்?“ என்ற ஓர் அசரீரி விணணிலிருந்து ஒலித்தது. அசரீரிளயக் ககட்ட சுந்தரர்,
அ்யகார் கூட்டசமகாட கசகாதிவனத்திற்கு எவவகாற சசலகவகாம? என்ற அளைவிகலகய,
இளறவனும விளடயின் மீது கதகான்ற, “யகாம முன்னர்ச சசலகவகாம, நீ குணடகாற்ளற
சயகாட்் என்ளனத் சதகாடர்ந்து வருவகாயகாக“ என்றகார்.
சுந்தரரும வியப்கபகாட
அக்ககாளளைளயப் பின்சதகாடர இளறயருளைகால சிறது பயணம சசய்தபின்னர் ககாளளையின்
அ்சசுவட்ளடக் ககாணவிலளல. அடர்ந்த அவவனத்தில வழி சதரியகாது அ்யவர்கள்
தயங்கியளதக் கணட சுந்தரர், ககாளீசளர வணங்கித் துதிக்க, ககாளீசரும, அக்ககாட்்லுள்ளை
மகானின் அ்ளயத் சதகாடர்ந்து வருக என்ற கூறயருளினகார். மகாளனத் சதகாடர்ந்து சிறது
தூரம சசன்றபின் வழிசயலலகாம சிவலிங்கமகாய்க் ககாட்சியளிக்க, அ்ளவத்து நடக்க அஞ்சி,
ஒருசகார் ஒதுங்கிச சசன்ற சுந்தரர் முன்பு கககாயில, விமகானம, கககாபுரங்கள் ககாட்சியளித்தன.
அளதக் கணட மகிழ்ந்த சுந்தரர் அ்யவருடன் கககாயிலுக்குச சசலல விளரந்தகார். இளறவன்
திருவிளளையகாடலகால அந்த ஆலயம மளறந்தது ‘இதுவும அரன் விளளையகாட்கட‘ என்ற
ககாளீசளரச சசன்ற வணங்ககாததகால இங்ஙனம நகழ்ந்தது, என்ற நளனத்த சுந்தரர், ககாளீசர்
மீது பகாடலகள் பகா்த் துதித்தகார்.
ககாளீசர் அருளைகால, சிகரம முதலகாக கககாயிலின் அங்கங்கள் ஒவசவகான்றகாகச
சுந்தரர் எதிகர ககாட்சியளித்தன.
ஆலயத்திற்கு அ்யகார்ககளைகாட சசன்ற சசகாலமகாளல
புளனந்து ககாளீசளர வணங்கி அங்கிருந்து பல தலங்ககக்கும சசன்ற, பகா்ப் பரவினகார்.
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இவவகாற சுந்தரருக்கு ககாட்சி சககாடத்து அருளிய ககாளீசர் உளறயும இத்தலத்தின்
சபருளமளய யகாரகால இயமப இயலும?

(30) யுதவராுதர படலம்
சுந்தரமர்த்தி ககாளீசளரக் கணட வணங்கி பகா்ப் பரவியளதத் சதகாடர்ந்து,
ககாளீசரகால ‘கதவரகாதன்‘ என்பவன் சபற்ற நன்ளமளய எனக்குத் சதரிந்தவளர
சசகாலலுகிகறன் என்கிறகார் ஆசிரியர்.
திருவகாடகாளனக்கு வடகிழக்கில, திருப்புனவகாயில அருகில ‘இந்திரபுரம‘ என்ற
ஓர் ஊர் உள்ளைது. அந்நகரில ஒழுக்க சீலனும, மளறயில வலகலகானும, கசகாமயகாகம
சசய்தவனுமகாகிய ‘கதவரகாதன்‘ என்ற மளறயவன் வசித்து வந்தகான். அவனுக்கு இரணட
மகன்கள். மத்தவனகாகிய வினதனுக்கு உபநயனம சசய்வித்து, நூலகள் பல கற்பித்து
வளைர்த்தகான். பின் கதவரகாதன், கங்ளகக்குச சசன்ற நீரகாட கவணடம என்ற விருப்பம
சககாணடகான். மத்தமகளனக் ககாளீசர் உளறயும ககாளிபுரத்திலுள்ளை மகாமன் இலலத்தில தங்க
ஏற்பகாட சசய்து, இளளைய மககனகாடம மளனவிகயகாடம வகாரணகாசிக்குச சசன்றகான்.
கதவரகாதன் சசன்றவுடன், இந்திரபுரத்திலுள்ளை அவனுளடய சபகாருள்களளை
எலலகாம அங்குள்ளை சிலர் அபகரித்துக் சககாணடனர். ‘ககாந்தன்‘ என்ற சபயருளடய மகாமன்
இலலத்திகல வளைர்ந்து வந்த வினதனுக்குத் திருமண வயது வந்தது. மகாமனும வினதனுக்குத்
திருமணம சசய்ய எணணி அதற்கு கவண்ய சபகாருகக்ககாக மருமகளன அளழத்துக்
சககாணட, இந்திரபுரம சசன்றனன். அவவரில உள்ளைவர்களிடம வகாரணகாசிக்குச சசன்ற
கதவரகாதன் இன்னும வரவிலளல, அதனகால கதவரகாதன் மகனுக்குத் திருமணம மு்க்க
எணணி, அதற்கு கவண்ய சபகாருகக்ககாக இங்கு வந்துள்களைன்.
கதவரகாதனுளடய
நலத்ளத அனுபவிப்பவர்கள் அதற்குரிய ஊதியத்ளதத் தகாருங்கள் எனக் ககட்டகான்.
இந்திரபுரத்தில உள்களைகார் அளனவரும கதவரகாதன் சசன்றபின், அவன் அரசனுக்குக்
சககாடக்க கவண்ய வரிப்பணத்திற்ககாக நலத்ளத விற்றக் சககாடத்து விட்கடகாம. “ஒன்றம
மீதமிலளல“ என்றனர். மகாமளனயும மருமகளனயும ஊளர விட்கட துரத்தவும சசய்தனர்.
மகாமனும உள்ளைம வருந்தி இவவரில நன்சனற இலளலகயகா, ககட்க நகாட்டகார் இலளலகயகா,
மன்னர் தகாம இலளலகயகா என்ற புலமபிய வணணம மருமககனகாட ககாளிபுரம வந்து
கசர்ந்தகார்.
சிறது ககாலத்தில மகாமனும இறந்து கபகானகான். ஆதரவற்ற வருந்திய வினதன்
பிரமமசசரிய விரதத்தில தவறகாதவனகாகி இலலம கதகாறம பிசளச ஏற்ற உணட வகாழ்ந்து
வந்தகான். ககாளீசகர தஞ்சம என வணங்கி நன்றகான். அவன் நளலகணட ககாளீசரும,
உளமயவகளைகாடம இளளையகுமரகனகாடம, ‘வினதனின் தந்ளத தகாய் இளளையசகககாதரன்‘
கபகாலக் ககாசியிலிருந்து கங்ளக நீளரக் ககாவ்கபகாலக் கட்்க் சககாணட வருபவர்கபகால
வந்தகார். மகன் வினதளனக் கணட தழுவி மகிழ்ந்து சில நகாட்கள் ககாளிபுரத்தில இருந்தகார்.
பிறகு வினதளன அளழத்துக் சககாணட கதவரகாதன் வ்வில வந்த ககாளீசர் இந்திரபுரத்திற்குச
சசன்றகார்.
இந்திரபுரத்தில உள்ளைவர்கள் கதவரகாதளனக் கணட கலங்கினர், ஆனகாலும
உவளக சககாணடவர்கள் கபகால உபசரித்தனர். கதவரகாதனும ஊரிலுள்களைகாளர கநகாக்கி
“நகான் ககாசி சசன்ற பலநகாட்கள் ஆகி விட்டன. இதுவளர எனது பங்கிலுள்ளை ஊதியத்ளத
வரிசசசலவு கபகாகக் கணக்குப் பகார்த்துத் தகாருங்கள்“ என் மத்த ளமந்தனுக்கு மணம மு்க்க
கவணடம என்றகான்.
ஊரகாகரகா, நீ ககாசிக்குச சசலலும கபகாது உன்னுளடய நலத்ளத சயலலகாம பிறரிடம
விற்ற விட்டகாகய, இப்கபகாது வந்து ஊதியம ககட்டகால யகார் சககாடப்பகார்? “பித்தகனகா
நீவிர்“ என்றனர். அதற்கு கதவரகாதனகாகிய ககாளீசர், “நகான் பித்தன்தகான், அது இருக்கட்டம,
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நகான் ஊரகாருக்கு நலங்களளை
ககாட்டங்கள்“ என்றகார்.

விற்றதற்ககான

ஆவணத்தில

என்

ளகசயகாப்பத்ளதக்

ஊரகார், சபகாய்யகான ஆவணங்களளை எலலகாம ககாட்ட, உணளமயறய அரசனிடம
சசலகவகாம, என்ற கூறத் கதவிகககாட்ளடயில சிறந்து வகாழும, சசங்கககாலனகாகிய
பகாண்யகுல மன்னனகான ‘பூடணன்‘ என்ற சபயருளடய மன்னளனச சகார்ந்தகார். அரசனும
இரு பக்கத்தகார் வகாதங்களளையும ககட்ட உணளமளய ஆரகாய்ந்து, இந்திரபுரத்து ஊரகார்
ககாட்்ய சகான்றம ஆவணமும சபகாய் என்ற உணர்ந்து, இந்திரபுரத்திலுள்ளை கதவரகாதன்
நலங்களளை முன்கபகால அவனுக்கு உரிளமயகாக்கினகான். கதவரகாதனும சில நகாட்களில
தங்கள் குலத்திற்கு ஏற்ற சபணளண வினதனுக்கு மணஞ் சசய்வித்தகான்.
அப்கபகாது
ககாசிக்குச சசன்ற கதவரகாதனும அவன் மளனவியும இளளையமகனும வந்து கசர்ந்தனர்.
இளதக் கணட அங்குள்களைகார் அதிசயித்தகார்.
ககாளீசரும சசகார்ணவலலி அமளமயும
இளளையமகனும மளறந்தனர். கதவரகாதன் மகன் வினதனுக்கு ஆதரவகாகக் ககாளீசகர
உளமகயகாடம இளளைய மககனகாடம வந்தளத அறந்த கதவரகாதன், ககாளீசன் தகாளளைப்
புகழ்ந்து சபரு வகாழ்வு வகாழ்ந்து வந்தகான்.
ககாளீசரும சசகார்ணவலலித் தகாயகாரும வற்றருக்கும ககாளீபுரத்திற்கு அன்றமுதல
அழகிய மங்களைம என்ற சபயர் ஏற்பட்டது.

(31) காநுத புராாண சத்கர சத்கிளுதயில் உளள
குதாசத்கிரகர படலம்
பதிசனட்டப்
புரகாணங்ககள்
ஒன்றகான
பிரமளகவர்த்தபுரகாணத்தில
கூறப்சபற்றள்ளை ககானப்கபரர் என்ற ககாளளையகார்கககாயிலின் களதகளளைக் ககட்ட மகிழ்ந்த
முனிவர்கள், இத்தலம பற்ற மற்றபிற நூலகளில கூறப் சபற்றள்ளை களதகளளையும ககட்க
விருமபினர்.
அவர்களைது விருப்பத்ளதக் ககட்ட சூதமகாமுனிவரும மிகவும மகிழ்ந்து,
கசகாதிவனத்துப் சபருமகானின் சிறப்புக்களளை எலலகாம ககாந்தபுரகாண சங்கர சங்கிளதயில
உள்ளை கதகாசங்கிரகப் படலத்தில உள்ளைளத உள்ளைவகாற சசகாலலத் சதகாடங்கினகார்.
ஒரு
சமயம
கயிளலயங்கிரியில
சிவசபருமகான்
உமகாகதவியகாருக்குச
கசகாதிவனத்தின் சிறப்புகளளை எலலகாம சசகாலவளதக் ககட்ட முருகப்சபருமகான்,
அக்களதகளளை அகத்திய முனிவர்க்கு உளரத்தகார்.
அளதக் ககட்ட அகத்தியரும
கசகாதிவனத்ளத அளடந்து தவத்ளத கமற்சககாணடகார். அப்கபகாது ஈசனகார் கபசரகாளியகாய்த்
கதகான்ற, “எலலகாவற்றற்கும ஆதகாரம யகாகம“ என்ற புகன்ற, பூசளன விதிகளளையும
கூறனகார்.
பின்னர் ஒருமுளற, உளமயமளம அரனகாரின் கணகளளைப் சபகாத்தினகாள்.
அதனகால உலககம அக்கணம சசயலற்றப் கபகானது.
இதனகால இளறவன் கககாபித்து,
உளமளயக் ககாளியகாகுமகாற சபிக்க, அவகம, சகாபவிகமகாசனம கவணட, இளறயனகாரின்
அருகளரப்ப் கசகாதிவனம வந்து சகாபம தீர்ந்து இன்புற்றகாள். முன்பு, அயன் அரி அரன்
மவருகம தகாங்கள் பளடத்துக் ககாத்து அழிக்கும சதகாழிலகால கமமபட்டவர் என்ற அகந்ளத
சககாணடதகால, இளறவனது சகாபத்ளதப் சபற்ற, ககானப்கபரர் என்னும இத்தலத்திற்கு வந்து
தனித்தனியகாக மன்ற தீர்த்தம ஏற்படத்தி ககாளீசளர வணங்கி மீணடம தத்தமது சதகாழிளலப்
சபற்றனர்.
இந்திரனுளடய சளபயிகல அரமளப ககாரணமின்ற சிரித்தகாள். இதனகால
இந்திரன் கககாபம சககாணட சகாபமிட்டகான். அரமளபயும மணலூர் என்ற ஊரிகல தகாசியகாகப்
பிறந்து, பிறகு கசகாதிவனத்திலுள்ளை ஆளனமடவில மழ்கி ககாளீசளர வணங்கி, சகாபம நீங்கப்
சபற்ற வகானுலகு அளடந்தகாள்.
ஊர்வசியின் சகாபமும இங்குதகான் தீர்ந்தது. ளகலகாய
ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம (களதச சுருக்கம) பக்கம 85

ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
சவற்பில ஈசனகாரின் முன் நடனமகா்ய ஊர்வசி மீது, அன்னத்ளத ஊர்தியகாகக் சககாணட
பிரமன் ஆளசப்பட்டகான். இதனகால ஈசனின் சகாபம சபற்றகான். இசசகாபம ககானப்கபரில வந்து
வழிபட்டவுடன் தீர்ந்தது. தகாமளர மலரிகல வகாழ்கின்ற இலக்குமியும, வகாலகிலலியர் என்ற
அருந்தவ முனிவளர இகழ்ந்து நந்ளத சசய்தகாள், அதனகால முனிவரின் சகாபம சபற்ற
ககானப்கபரருக்கு வந்து தவம கநகாற்ற தன் சபயரகால ஒரு தீர்த்தம உணடகாக்கி, ககாளீசளரப்
பூளச சசய்ததகால சகாபம நீங்கப் சபற்ற திருமகாலின் மகார்ளப மீணடம அளடந்தகாள்.
ளநந்திருவன் என்ற முனிவருளடய மகளளைக் கணட வகாயுகதவன் இசளச
சககாணடகான். இளத அவள், அவளைது தந்ளதயிடம சதரிவித்தகாள். இது ககட்ட, ளநந்திருவ
முனிவன், “உன்ளன அவன் சதகாட்டகால அவனது தளல சுக்குநூறகாக சவ்க்கும“ என்ற
சகாபமிட்டகான். வகாயுவும அப்சபணளணப் கபயகாகுமப் சபித்தகான். கபயகாக மகாறய தன்
சபணகணகாட ளநந்திருவன் ககாத்தியகாயனர் என்ற முனிவரின் ஆசிரமத்திற்குச சசன்றகார்.
அவரும “மகாசிமகாதம சபகௌர்ணமி அன்ற ககானப்கபரரில வழிபட்டகால வகாயுவகால
உங்ககக்கு ஏற்பட்ட துயரம கபகாகும“ என்ற சசகான்னகார். ளநந்திருவனும தன் சபணளண
அளழத்துக் சககாணட ககானப்கபர் சசன்ற மகாசிப் பூரளணயில (சபகௌர்ணமியில)
ஆளனமடவில மழ்கி நீரகா்ய அளைவில அவரது மகளின் கபய் உருவம நீங்கிச, சுய
உருவம சபற்றகாள்.
வகாயுவும அவவகாகற சசய்ய அவனது சகாபமும நீங்கியது. பின்னர் அளனவரது
விருப்பப்ப்யும ளநந்திருவனது மககக்கும வகாயுவிற்கும முளறப்ப் திருமணம
நளடசபற்றது. இவவகாற ககாந்தபுரகாண சங்கர சங்கிளதயுள்ளை கதகாசங்கிரகப் படலத்தில
கசகாதிவனத்தின் மகான்மியங்கள் கூறப்பட்டள்ளைன.

(32) ுதல வியசடர படலம்
சங்கரனது களதகளளை எடத்துக் கூற அவற்ளற எலலகாம உங்களைது இயலபிற்கு
ஏற்றவகாற அறந்து சககாண்டர்கள் .
சிவசபருமகான் தங்கியுள்ளை ககாளிபுரமகாகிய
ககாளளையகார்கககாயில திருத்தலத்தின் சிறப்புகளளைப் சபகாங்கிவரும அன்பினகால இப்கபகாது
சபகாருந்தச சசகாலகிகறன்.
இமயமளல, கதவகலகாகம, ககாசி, திலளல என்ற சிதமபரம, கூடல என்ற மதுளர,
சீர் உலவும அருளண,
திருவகாரர், திருவகாலங்ககாட, திருகவகர், கபரிளட மருளத ,
மகாயூரம, சீர்ககாழி, திருக்குற்றகாலம,
ககாகரகாணம, ளசயம, திரிசிரபுரம என்ற
திருசசிரகாப்பள்ளி, திருவகாளனக்ககா முதலகான பல சிறந்த சிவத்தலங்ககக்ககான எலலகா
கமன்ளமயும ஓங்கி உள்ளைதகாகி இச சீர்மிகு ககாளிபுரம உள்ளைது என்றகார் முனிவர்.
பக்தி எலலகாமும கவணடமகானகால , பகாவங்கள் கபகாக கவணடமகானகால , சித்தம
நலலமுளறயில சுத்தமகாக இருக்க கவணட மகானகால, திகழ்தரு முத்தி கவணடமகானகால ,
ககாளிபுரத் திருத்தலத்திற்கு வந்து ஒரு நகாகளைனும அமர்ந்திட கவணடம . இவவகாறகான
சிறப்புகளளை எலலகாம ஒகர நகாளில அளிக்க வலலதகால இத்தலம ஏளனய தலங்களி லும
சிறப்பகானதகாக உள்ளைது.
எந்தக் குலத்தில பிறந்தவரகாக இருந்தகாலும , எவவளக உயிர்களைகானகாலும,
இவவளைவு சிறப்புகளளையுளடய இத்திருத்தலத்தி ற்கு வந்து ஒரு மகாத ககாலம அமர்ந்து
இருந்தகால, அளைவரிய குற்றமற்ற இன்பம, முத்தி சபறவர். அதில ஐயம இலளல.
ஒரு வகாரம தங்கியிருந்தகால தீய பகாதகங்கள் தீரும, தரம நளறந்த மன்ற நகாளில
சமபகாதகம தீய்ந்து ஓடம , பரவிய இரணட நகாளில சங்கலிகரணம பகாறம , சபருகும ஓர்
நகாளில சகாதிப் பிரமிச பகாவம கபகாகும , பகரும ஏழு முகூர்த்தத்தில ஏய பகாத்திரி கரணம
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பகாறம,
திகழ் மன்ற முகூர்த்தத்தில சங்கீரணத் தீதுதீரும , அரிதகாக நகழும கிரகண
ககாலங்களில கநர்ந்தி்ல சனனம நீங்கிப் , புகழ்வதற்கு அரிய கயிளலளய அளடந்து
புனிதரகாய் வகாழ்வர்.
சிறப்புளடய அமகாவகாளச சபகௌர்ணமி முதலகான பல பருவ நகாட்களில அன்னம
அங்கு ஒருவர்க்கு வழங்கினகால ,
அரிய
வகான்கயிளல
கிளடக்கும,
முன்னும
ஏககாதசினிருத்ளர ஆதிகவதம சன்னிதியில இருந்து ஓதினகால நளனத்த எலலகாம தந்திடம.
கபணி அத்தலத்தில என்றம பிதிர் சிரகாத்தம சசய்தகால
, கமன்ளம மிகுந்த
களயயில சசய்த மகாபலன் அளடவர் . மற்றம சிவசபருமகானுக்கு உகந்த திங்கள்
கிழளமயில, சிவபக்தர்க்கககா சந்நயகாசிக்கககா அன்னம வழங்கி உணணச சசய்கவகார் ,
கயிளலளய அளடவகார்கள்.
தருமங்கள் சசய்கவகார் அந்தத் திருத்தலத்தில ஒன்ற சச ய்தகாலும, அது பல
ஆயிரங்களைகாகப் பலகிப் பரவும.
அன்பினகால ஒருவருளடய பசிக்கு அங்கு அன்னம
ஊட்்னகால மற்ற இடத்திற்கு வரும பதினகாயிரம கபர்ககக்கு அன்னம வழங்கியதற்கு
ஒப்பகாகும.
இப்சபரிய உலகத்தில வந்து பிறந்தவர் யகாவகரனும, அவர்கள் இறக்கும முன்னர்,
ஒரு நமிடமகாவது அன்கபகாட, அத்தலத்தில வணங்கினகால, தரணி யகாவும வந்து தன்ன் தகாழ
வகாழ்ந்து, முத்தி அளடவர். அன்பு இலலகாதவரும, சற்றம அறவு இலலகாதவரும, கவளச
இன்பகம கருதினவரும, யகாது ககாரணத்தினகாகலகா, உயர்வுளடய அத்தலத்தில வகாழ்ந்தகால,
ஓர் நகாள் அவர்களைது துன்பங்கள் எலலகாம நீங்கித், தூய கபரின்பம வழங்கும. சதரிந்து பல
பகாவங்களளைச சசய்த தீய சணடகாளைன் முன்பு சசய்த நலவிளனயகால இங்கு வந்து வகாழ்ந்தகால
அவனது பகாவங்கள் எலலகாம மகாறப் புனிதம அளடந்து நற்கதி அளடவகான். இத்தலத்தில
தவம சசய்தகால உணடகாகும பலளனக் கூறமு்யுகமகா!
கபகாற்றம மகாணபுகளளை உளடய ககாளிபுரத்திற்கு ஈடகான திருத்தலம ஏதும இலளல.
கபகாற்றதற்கு உரிய
ககாளீசனின் நகாமத்திற்கு இளணயகானது ஏதும இலளல. இதன்
சபருளமகளளைக் குளறத்து எணணினகாலும சசகான்னகாலும நீசன் ஆவகார். முன்பிறவில சசய்த
சககாடஞ் சசயலகளைகால சககா்ய கநகாய் கணடகாலும, சககா்ய வறளம கநகாயகால
வருந்தினகாலும, ககாளீசன் சன்னிதி அளடந்தகால, சஞ்சலம அளனத்தும நீங்கி, மகாற்றதற்கு
அரிய
கபரகானந்தக் கடலில மழ்குவர்.
கசகாதிவனத்தில வகாழ்கவகாரும,
வந்து
வழிபடகவகாரும எணணிய எணணியகாங்கு எய்திச சுத்தரகாய் முத்தர் ஆவகார் . சசகாலலும
அத்தலத்தின் கமன்ளமளயச சூழ்ந்து யகார்தகான் கூறமு்யும!

(33) மனவர் பூசிருத படலம்
என்றம நளலத்திருக்கக்கூ்ய கயிளல நகாதன், நல உலகிற்கு ஒரு நலவு கபகான்ற
ககாளீசன் ஆகி , சிறந்த சமய்யன்பர்ககக்ககாகக் ககாளளையகார் கககாயிலில வற்றருந்து
அருககிறகான்.
இந்த உலகத்தில உத்தம த் தலமகாகிய ககாளிபுரம என்ற ககாளளையகார்
கககாயிலின் புரகாண வரலகாற்ளற அன்பினகால அரும தவம கமற்சககாணட சூதமுனிவன்
கூறனகான்.
சபரும தவம சசய்கதகார் அளனவரும ககாளளையகார்கககாயில புரகாணக் களதகளளைக்
ககட்டப் சபரிதும மனம மகிழ்ந்து , உவளக பூத்து , மிகுந்த அன்பினகால அத்தலத்ளதக்
கணட ளக சதகாழ கவணடம என விருமபி , கமதகும அன்பிகனகாட விமகானத்தில
சசன்றனர். சடகாமு்யில சககான்ளற மலளர அணிந்து , உலக உயிர்ககக்கு எலலகாம
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தந்ளதயகான சிவசபருமகாளன மனத்திற்குள் நளனத்துக் சககாணகட கசகாதிவனம என்றம,
ககானப்கபர் என்றம, சதன்ககாளிபுரம என்றம, ககாளளையகார்கககாயில என்றம அளழக்கப்படம
இத் திருத்தலத்ளத சநருங்கினர்.
வகானத்தில இளடத் கதகான் றய ககாளளையகார்கககாயிளலக் கணடதும , தனது
சடகாமு்யில கங்ளகளய ளவத்துள்ளை சிவசபருமகாளன எணணி வியந்து புகழ்ந்தனர் சிலர் ,
நீணட சந்ய நளலக் கககாபுரங்களளைக் கணட ளக சதகாழுதகார் சிலர் , ககாளளையகார்கககாயிலின்
சிறப்பகான புரகாணத்ளத வகாசித்து அவற்றல உள்ளை கருத்துக்களளை மதித்து
, அதில
கூறயுள்ளைப் இளறவளன வணங்கி மகிழ்ந்தகார் சிலர்.
முனிவர்கள், மிகுந்த சிறப்புகளளையும நலலபல வளைங்களளையும அளைக்க
மு்யகாமல சபற்றத், திருக்கயிலகாயம கபகான்ற விளைங்குகின்ற இத் திருத்தலத்ளதக் கணட ,
சூழ்ந்து புணணிய தீர்த்தங்களில விதிப்ப் மழ்கிப் புனித நீரகா்னர் . ளகயில கமணடலம
ஏந்தி, உடலில விபூதிளய கநர்த்தியகாகப் பூசிக் சககாணட
, ககாளீசர் கககாயிலுக்கு
ஈசகானியத்திளசயில உள்ளை , “வகாள் கமல நடந்த அமமன்“
கககாயிலுக்குச சசன்ற
வணங்கினர். பின்னர் ககாளீசளனயும, மற்ற பிற சதய்வங்களளையும தகாழ்ந்து வணங்கினர் .
சந்நதி மணடபங்களின் நன்ற ஏத்தும நகான்மளற ஓதுபவர்களளையும
, திருமுளற
ஓதுபவர்களளையும கணட வகாழ்த்தினர்.
ஐங்கரன் நந்தி முதலகான அளனவளரயும சதகாழுது சூழ்ந்து
, சங்கரளனக்
ககாணபதற்கு ஏற்றதகான சபகாருட்களளைத் தங்களைது ளககளில எடத்துக் சககாணட
கககாயிலிலுக்குள் சசன்றனர் . அங்கு எழில சபகாருந்திய ககாளீசளனயும , கசகாகமசளனயும
கணட
அபிகடகம சசய்து ,
அவர்ககக்ககான
ஆயிரம திருநகாமங்களளைக் கூற
அர்சசித்தகார்கள். சந்நதிகளில நன்ற தகாழ்ந்து பணிந்து , கவதப் சபகாருள்களைகாகல ககாளீசளன
நளனந்து துதித்து, உள் அன்பில உருகினர் . அப்கபகாது அங்கக ககாளீசன் அருள் ஒளி
வ்வில கதகான்ற, “உங்ககக்கு கவணடம வரங்கள் என்ன? அவற்ளற நகான் அளிப்கபன்”
என்றகான்.
சபரும பகாவமகாகிய இப் பிறவிக்கடளலக் கடக்க விருப்பம சககாணட , அந்த
முனிவர்ககம, “நகாங்கள் பற் றற்ற உள் அன்கபகாடம , உனது திருவ்த் தகாமளரளய
அளடயத் திருவருள்
சசய்ய கவணடம” என கவண் நன்றனர் .
“தவத்தில
சிறந்கதகார்ககளை, நீங்கள் எனது புரகாணக் களதகளளைக் ககட்ட , அன்பினகால இங்கு வந்து ,
என்ளன வணங்கித் துதித்துள்ளீர்கள்
.
பக்தி இலலகாதவர்ககம ஞகானபகா
தம
இலலகாதவர்ககம விருமபி , இத் திருத்தலம வந்து வணங்கினகால , எலலகாவற்றற்கும
கமலகான முத்தி வழங்குகவன் . பின்னர் அவர்ககக்கு கூறக்சககாள்வது என்ன என்றகால ,
சத்தியம, இத்தலம வந்து வணங்கிகயகாளர நகான் என்றம விட்ட அகலமகாட்கடன” என்றகான்
சிவசபருமகான்.
இவவகாற ககாளீசன் அருளியது ககட்ட முனிவர் எலகலகாரும , எங்கள் ககாளீசனின்
சபகான்மயமகான திருவ்த் தகாமளரயில தகாழ்ந்து ,
மனத்துள் ஐந் சதழுத்ளதச சிந்தித்து ,
ஆனந்தக் கடலுள் மழ்கி, சிவபதத்தில வகாழ்ந்து இருந்தகார்கள்.

வகாழி அந்தணர் மகாமளழ வகாழிகய
வகாழி மன்னவர் ளவயகம வகாழிகய
வகாழி கசகாதிவனத்தின் ககாளீசன்தகாள்
வகாழி அன்பர் மலர்ப்பதம வகாழிகய !

ககாளளையகார்கககாயில புரகாணம முற்றற்ற.
சுபம.
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காளளயோர்யகாயிலில் நகரருதார் தருரபணிகள
காரரக்கட இராமசாமி தமிழ்க்கல்லரியின் மமனாள் மதல்வர் மரனவர்.நா.வள்ளி
அவர்களத இல்ல நலகத்திலிரந்த நல்களில் இடம் பபற்றள்ள
காரளயார்மகாயில் திரப்பணிகளின் பதாகப்ப
வித்தவான் வயிநாகரம் அ. இராமநாதன் பசட்டயார் அவர்கள் பதாகத்த, பண்டதமணி ம.கதிமரசச்
பசட்டயார் அவர்களால் திரத்தி விளக்கி அரமக்கப்பபற்ற, பசன்ரன நகர மன்னாள் மமயர் திர.
ராம. இராமநாதன் பசட்டயார் அவர்களால் 1953-ஆம் ஆண்டல் பவளியிடப்பட்ட, “நாட்டக்மகாட்ரட
நகரத்தார் வரலாற” என்ற நலில் உள்ளபட.

107. திரக்கானப்மபர் (காரளயார்மகாயில்)
சவாமி பபயர் - காரளயீசரர், சந்தமரசரர், மசாமமசரர்
அம்ரம பபயர் - பசார்னவல்லி, மீனாட்சி, சவந்தரநாயகி

இத்தலத்தில் உள்ள மசாமமசர் மகாவில் அமராவதி பதர் வயிநாகரம் மவங்கடாசலம் பசட்டயாரால் ரபாய்
ஒர லட்சம் (1,00,000) பசலவில் திரப்பணி பசய்யப் பபற்ற, பார்த்திப ரத 13-ம் நாள் (24.1.1886)
கம்பாபிமடகம் பசய்யப் பபற்றத.
காரளயீசரர் மகாவில் மதவமகாட்ரட ஜமீந்தார் அழ.அர.இராமசாமிச் பசட்டயாரால் ரபாய் இரண்ட
லட்சத்த ஐம்பதினாயிரம் (2,50,000) பசலவில் திரப்பணி பசய்யப் பபற்றம் , பசார்னவல்லியம்ரம மகாவில்
மதவமகாட்ரட தி.ரகாம.சு. & தி.ராம.தி., மமற்பட கடம்பத்தினரால் ரபாய் எழத்ரதயாயிரம் (75,000) பசலவில்
திரப்பணி பசய்யப் பபற்றம் விகாரி ரத 23-ம் நாள் (22-1-1900) கம்பாபிமடகம் பசய்யப் பபற்றமள்ளன.
சவந்தரநாயகியம்ரம மகாவில் ஒக்கர் சி.கர.ஆ. கண்ணப்ப பசட்டயாரால் ரபாய் ஐம்பதாயிரம்
(50,000) பசலவில் திரப்பணி பசய்யப் பபற்றச் சாதாரண ஆனி 14-ஆம் நாள் (27-6-1910)கம்பாபிமடகம்
பசய்யப் பபற்றத.
மதவமகாட்ரட அழ.அர.ராம. அரணாசலம் பசட்டயாரால் ரபாய் ஒர லட்சத்த ஐம்பதாயிரம்
(1,50,000) பசலவில் பதப்மபாற்சவ மண்டபம், பசாக்கட்டான் காய்ச்சாரி மண்டபம் மதலியன நிறவப்
பபற்றள்ளன.
கறிப்ப - ரபாய் இரபத்பதான்பதாயிரம் (29,000) பசலவில் பகா.அழகாபரி உ.பத.பம.மசாம., மசாழபரம்
சப.க.அ.சித.ராம., பகா.அழகாபரி உ.நா.ராம., க.பம., கர.கண. இவர்களால் மவதாகம பாடசாரலகளம் ,
கானாடகாத்தான் க.பவ.வால் மதவார பாடசாரலயம், நகரத்தார்களால் ரபாய் ஒர லட்சம் (1,00,000) பசலவில்
மவதாந்த மடமம் , ரபாய் ஆறாயிரம் (6,000) பசலவில் நடராசபரம் மர.ராம.மர.வால் கரபரஜ மடமம், ரபாய்
இரண்டாயிரம் (2,000) பசலவில் பவற்றியர் ஈமராட மத்ரதயா பசட்டயார் , மமற்பட ம.அர.ம. மசாமசந்தரம்
பசட்டயார் இவர்களால் திரநீற மடமம் , ரபாய் பதினாயிரம் (10,000) பசலவில் பனங்கட மர.உ.பழ.மர.வால்
கங்கிலியக்கலய நாயனார் மடமம் , ரபாய் மப்பதாயிரம் (30,000) பசலவில் மதவமகாட்ரட அழ.அர.கீரழவீட்டார்,
பகா.அழகாபரி. க.பம., தி.ராம.தி. இவர்களால் திரநந்தனவனமம், ரபாய் மப்பத்ரதயாயிரம் (35,000) பசலவில்
மதமகாட்ரட பசா.பம.பழ., அழ.வீர.சித., பழ.ப.பழ. இவர்களால் பசமடங்களம் , ரபாய் இரபத்ரதயாயிரம்
(25,000) பசலவில் நற்சாந்தபட்ட கம.பபரி.வால் அன்னசத்திரமம் ரபாய் பதினாயிரம் (10,000) பசலவில்
மதவமகாட்ரட பபரி.மசாம.வால் திரநடனமடமம், ரபாய் ஏழாயிரம் (7,000) பசலவில் பவற்றியர் ஈமராட மத்ரதயா
பசட்டயாரால் சரமவசவராலயமம் சங்மகசவராலயமம், ரபாய் எண்பத்திரண்டாயிரம் (82,000) பசலவில்
மதவமகாட்ரட ஜமீந்தார் வரகயினரால் ரத்திரபசப பிரம்மாலயமம் , ஆரனமடத் திரக்களமம் , ரமயமண்டபமம்,
ரபாய் ஐயாயிரம் (5,000) பசலவில் நாட்டரசன் மகாட்ரட கிரஷ்ணன் பசட்டயாரால் பன்னீர் மடமம் , ரபாய்
ஐயாயிரம் (5,000) பசலவில் அழ.அர.பசாக்கலிங்கம் பசட்டயாரால் சந்தன மடமம், ரபாய் பன்னீராயிரம்
(12,000) பசலவில் அமராவதிபதர் பவ.ராம.ஆ., நாட்டரசன் மகாட்ரட ஆ.சப.ச. இவர்களால் திரக்களமம்,
ரபாய் மப்பதாயிரம் (30,000) பசலவில் மசாழபரம் சப.க.அ., நடராசபரம் மர.உ.பழ.மர. இவர்களால் பபரமாள்
மகாவிலம் , ரபாய் பதினாயிரம் (10,000) பசலவில் பாகமனரி பபரி.அழ.ம.வால் திரவாய்பமாழிப் பாராயணமம்
ஏற்படத்தப் பபற்றள்ளன.

கம்பாபிமடகக் கவித்திரட்ட
ஆசிரியர் கண்டனர் நா.பப.நா.ம. மத்தராரமயா 1913-இல் விமவகபாந அச்சியந்திர சாரலயில்
பதிப்பிக்கப் பபற்றத.
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காரளயார்மகாயில் கம்பாபிமடகம்
பார்த்திப வரடம் (1886)
சயமான கலியகம் நாலாயிரத்தத் பதாளாயிரத்பதண்பமதழிற்
சழ்கின்ற பார்தத
் ிபநல் வரடத்தின் மகரமதி தய பதின்மன்றமததி
சத்தமாம் பானவாரத்தின் உத்திரம் வரஞ்பசால் இடபலக்கினஞ்மசர்
சபதினத்த உயர்வான பாண்டநாட்டற் சிறந்பதாளிர்கின்ற யாரனமடமவாட
இயலான காரளயார்மகாவிபலன்ற இரசபபற நல் எழில் கானப்மபரமர்ந்த
இனியநற் சயமான காளீசமர்த்திமயாட இனியகாஞ் சவர்னவல்லி
மயர் மவங்கடாசலச் பசட்ட பதரமயதாய் இயற்றிடம் பணியில் அன்பாய்
இன்படன் உவந்த எழந்தரளம் நம்மசாமமச இரறவற்க இடதபங்கில்
நயமாஞ் சவந்தரநாயகிக்கந் மதவநகரரச ராமசாமி
நாமற வணிகன்மதல் அரனவரங்கட பயந்நாளம் இஃத அரிபதன்னமவ
நலமான மந்திரங்கிரிரய பாவரன பயலாம் யாதபமார கரறவின்றிமய
நன்ரமயா யஷ்டபந்தன நடப்பித்த பகழ் நான்கற எளிதாகமமா
பசயமரடய காளீசர் பபான்வல்லி மகாவிற் றிரப்பணி பழரமயாமல
சீரமணாத்தாரணஞ் பசய்தமமற் கம்பாபிமஷகமஞ் பசய்வதற்கச்
பசல்வர்கள் யாவமரா அவர்கட்க மமன்மமலஞ் பசயமதண்டாகி இன்பச்
சிவபதம் அரடவதிற் சந்மதகமில்பலனச் பசப்பிமனன் அறிக மாமதா.

விகாரி வரடம் (1899-1900)
திரவான கலியகம் ஐயாயிரத்பதான்ற மசர்ந்திடம் விகாரி வரடந்
மதர்மகரமதி மததி இரபத்த மன்றினிற் றிகழ் ஞாயிறமா பக்கந்
பதளிவான பஞ்சமி திதியம் மரவதியினிற் பசய மீன லக்கினத்மத
பதன்னவன் மதசத்தின் நன்னகரமானபதார மதரவ நகரதனில்வாழந்
தரவான ராமசாமிப்பிரப மகவான தாஷ்டக அரணாசலத்
தனதபனாட தம்பிமார் மவரம் காரளயார் மகாவிபலனம் மாதலத்தில்
தற்பரமரான நம் காளீசமர்த்திபயாட தன்ரமயள பசான்னவல்லித்
தாயினக்கம் மயன் விஸ்வகன்மன் பசயாத் தரகரமயள பணிகள் பசய்மத
அரரமயள அஷ்டபந்தனமமாட கம்பாபிமடகமஞ் பசய்த அன்பில்
அளவிடக்கடாத மரறமயார்கள் அடயார்கள் அரசர்கள் வணிகர் சத்ரர்
அறிவான உத்மயாக மரறயிற் சிறந்தவர்க்க அணியணி சாரககண்ட
அன்னமஞ் பசான்னமம் நன்னயமதாகமவ அள்ளிஅள்ளிக் பகாடத்தம்
பபரரமயள பிரபக்கள் விசாரரண பசய்திடப் பிஞ்ஞகன் தரனயம் இரவ
பபரிதான ரதரிஷப வாகனத்திற் பவனிவந்திடப் பபற்ற பபரரம
மபசமவா மசடனம் பின்னிடவன் இப்பணி பிரியமாச் பசய்வர் தம்ரமப்
பபரக்கமாய் வாழ்வபரன மன்னநான் பசான்னகவி மபணிமய பார்க்கமாமதா.

கமராதி வரடம் (1904-05)
சீர்பபற கமராதி சம்வற்சரம் ரவகாசி மததி பதினாலதனிமல
மதவநகர் வாழ் ராமசாமி நற்பசடயார் பசய்தவத்தாலதித்த
பாரறஞ் சீரகத்தார் அரணாசல பாக்யவான் தம்பிகளடன்
பரமான காரளயார் மகாவிலில் யாரனமட பார்ப்பதற்க அழக பசய்யக்
காரறம்பட ரமயமண்டபம் விமானங் கணக்கடன் தானரமத்தக்
காண்பதற்க இன்பஞ்பசய் பதப்பமதகண்ட நங்கடவள் மசாமமசர் வரமவ
மயரறம்பட தீபமமற்றி எங்கணம் உலகர் இன்பறச் பசய்த தினமம்
இப்பட நடக்கக் கிராமஞ் சமர்ப்பவித்த இரரம நலம் எய்தினாமர.
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
பாண்டமதச சிவஸ்தலங்களில் காரளயார்மகாவிபலன்ற பபயர் விளங்கிய கானப்மபபரன்னம்
ஸ்தலத்தில் மசாமமசரர் காளீசர் சந்தமரசரக்க நாட்டக் மகாட்ரட நகரத்தார் பார்த்திப வரடம் ரதமீ
23 உ நடப்பிரவத்ரத கம்பாபிமஷகச் சிறப்ரபப் பற்றி மமற்படயர் காரளயார்மகாவிலிலிரக்கம்
மத்தகாரள பிள்ரளயவர்கள் இயற்றிய சில பாடல்கள்.
பவண்பா
(1)
நன்நாட்டக்மகாட்ரட நகரத்தார் கானப்மபர்
பபான்னாட்டக் மகாட்டாரன பசிக்க - மன்மனானக்க
அற்பதக் கம்பாபிமஷகஞ் பசய்வித்தார்
கற்பக மநராகமவ காண்
(2)
கானப் மபரரிற் கடவளர்க்க உள் அன்பாய்
ஞானப் மபராக நகரத்தார் - வானப்மபர்
பகாண்டாடச் பசய்வித்த கம்பாபிமஷகத்ரதக்
கண்டார்கட் கண்டாங் கதி.
(6)
கபடழிற் கானப்மபரர் கம்பாபிமஷகங் காண
நாடலற்ற வந்மதார்க் பகல்லா நகரத்தார் அமத உண்பித்த
பீடமர் இனிரமமபால் மன்பிறங்கா வாமறனஞ் பசய்தால்
ஆடரா நஞ்சமண்ணம் அரன் மாலன்றரந்திடாமர
(7)
பபான்மலி பதன்கானப்மபர் ஈசர்க்க அன்பாய்
பகழ் கம்பாபிமஷகஞ் பசய்வித்தற்க
நன்மதி நல்லறந்திகழ நாட்டக்மகாட்ரட
நகரத்தார் ஈந்தநிதி நவில எண்ணிற்
றன் மனமார்நத
் ின்பநிரல பபற்றவாழம்
தனபதி தன்பபாரணிகரதாகம் என்றால்
மின்மினியீதத நிரறமாமதி ஒப்பபன்மற
விளம்பதமிவ்வலகம் இனி மவபறன் பசால்வாம்.
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சத்ககாலர பாடல்களில் கானரயபர்
1) சங்கப் புலவர் “ ஐயூர் மலங்கிழகார் ”, கவங்ளகமகார்பகனகாட சபகாருதிய ககானப்கபசரயில
கடநுத உக்கிரரபபருவவதளயேர பாடியே புறுநானூற்்ர பாடல். (புறும்:21)
“புலவளர யிறுநுத புகழ்சால் யுதான்றுல்
நலவளர ல றுநுத ்கண்டுகண் அகழ
வான்யுதாய் வன்ன புரிளச விச்ம்ுன்
மீன்பூர ுதன்ன உருவ ஞாயில்
கதர்்நளழ கல்லா மரம்பயில் கடிமிளள
அருத்்க்ம்பு உடுருத கானர யபபரயில்
கருத்ளகக் பகால்லன் பசந் மாட்டியே
ல ரும்புண் நீரினும் மீட்டற்்க அரிபுதன
யவத்ளக மார்பன் ல ரத்க ளவகலும்
ஆடுபகாளக் ்களறுநுத தும்ளபர புலவர்
பாடுதுளறு மற்றியே பகாற்று யவநயுத
ல கவநர் ல ளசபயோடு மாயேர
புகபழாடு விளத்கிர பூக்கநன் யவயல“.

கவங்ளகமகார்பனின் ககானப் கபசரயில இருந்ததகாகக் கூறப்படம இடம படத்தில (1)
வட்டமிட்டக் ககாட்டப் சபற்றள்ளைது.
இந்த இடத்தில, மிக அடர்ந்த ககாட இருந்துள்ளைது. அதில மிகவும ஆழமகான, சுமகார் 1500
அ் விட்டம சககாணட அகழியின் நடகவ, மிக அகணட உயர்ந்த கவங்ளகமகார்பனின்
கககாட்ளட இருந்துள்ளைது.
2) சங்கப் புலவர் “கபசரயில முறவலகார்“ ககாளளையகார்கககாயிளலச கசர்ந்தவர்.
புறநகானூற 239 "இடக சுடக எதுவும சசய்க......“ என்ற பகாடலில
சநடஞ்சசழியளனப் பகா்யள்ளைகார்.
திளண: சபகாதுவியல துளற: ளகயறநளல

இவர்,
நமபி

3) இவர், குறந்சதகாளக 17 பகாடளலயும பகா்யுள்ளைகார்.
குறஞ்சி - "தளலவன் கூற்ற"
4) சங்கப் புலவர் “ஔளவயகார்“ புறநகானூற 367 "வகாழச சசய்த நலவிளன.....“ என்ற
பகாடலில கசரமகான் மகாரி சவணகககாவும, பகாண்யன் ககானப்கபசரயில கடந்த உக்கிரப்
சபருவழுதியும, கசகாழன் இரகாசசூயம கவட்ட சபருநற்கிள்ளியும ஒருங்கிருந்தகாளரப்
பகா்யுள்ளைகார்.
திளண: பகாடகாண துளற: வகாழ்த்தியல
தனிப்பகாடலகள்
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ககாளளையகார்கககாயில தல புரகாணம (களதச சுருக்கம)
1) சதன்ககா குலதிலகன் ககானப்கபர் ஊர் வளைரும திங்கள் ஒளிவதன சீரகாளைன், மங்ககா சசகார்ணம
ஒளிர் சதகான்முளலயகாள், கர்ணனும பின்னளடந்தகான் ககாண.
2) நஞ்ளச சயலலகாம தின்ற, நமதிளறளபளயயும பிடங்கி,
புன்சசய்சயலகாம பூந்தழித்துப் கபகாட்டகத,
சசஞ்சசகால மளறக்ககாளளை, சுகந்தவனக்ககாளளை,
கணடங்களரக் ககாளளை, ககாளளைநகர்க் ககாளளை.
(இத் தனிப்பகாடலகள் இரணடம சசகார்ணககாளீசுவரனின் தகப்பனகார் சுப்ளபயகா பிள்ளளை
அவர்கள், ஜமீன்தகார் அளை.அரு.கசகாம.நகா. அவர்களிடம சசகான்னளவ)
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