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முரறயில
குமபனாபிபபடகம
09.09.2015
அன்ற
நரடசபற்றது. இப்பபபனாது, கனாரளயனாரபபகனாயிலின் சதனான்ரமச
சிறப்புகள் அரனத்ரதயும அரனவரும அறந்துசகனாள்கம
வரகயில
முரனவர.நனா.வள்ளி
மற்றம
கி.கனாரளரனாசன்
அவரகள் கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணத்திற்கு உரர எழுதிக்
கரதசசுருக்கமனாகப்
புத்தகமனாக
சவளியிடவரத
அறந்து
சபரிதும மகிழ்சசி அரடந்து பனாரனாட்டகிபபறன்.
(பனா. இளங்பபகனா)

பபதவபபகனாட்ரட திருப்பணச சசமமல ஜமீன்தனார
ஸமனான் அள.அரு.பபசனாம. நனாரனாயணன் சசட்டயனார,

பதிப்புளர
நனாள் ....1
1.2015

இரனாமநனாதபுரம
மன்னர
பனாஸ்கரபபசதுபதி
அவரகளின்
சநருங்கிய நண்பரனாகத் பபதவபபகனாட்ரட
ஸமனான்
அள
.அரு.இரனாமசனாமிச
சசட்டயனார அவரகள் இருந்தனார
.
1870 ஆம ஆண்டளவில ரமனரனாக
இருந்த பனாஸ்கரபபசதுபதி அவரககக்கு
அள.அரு.இரனாமசனாமிச சசட்டயனார
அவரகள் எவ்வித எழுத்துபூரவமனான
ஆதனாரமும இலலனாமல ரபனாய்
3½
இலட்சம
வரர
பணம
சகனாடத்துள்ளனார.
பின்னர
பனாஸ்கரபபசதுபதி அவரகள் மன்னரனாகப்
சபனாறப்பு ஏற்றக் சகனாண்டவுடன் பபதவபபகனாட்ரடரயயும
அரதச சுற்றயுள்ள
கிரனாமங்கரளயும சசட்டயனாருக்குக்
சகனாடத்து, “ஜமீன்தனார“ ஆக்கிச சன்னது வழங்கியுள்ளனார .
ஜமீன்தனார குடமபத்தினர உப்பூர
,
இரனாபபமசசுரம,
ஆவுரடயனாரபபகனாயில, ரவகல, சகனாடமுட முதலனான பல
திருத்தலங்களில திருப்பணகள் சசய்துள்ளனர .
மன்னர
முத்துவடகநனாதத் பபதவர மற்றம மருதுசபபகனாதரர இவரககடன்
ஆங்கிபபலயர பபபனாரிட்ட கனாரணத்தினனால மக்கள் நடமனாட்டம

இலலனாமல இருந்த கனாரளயனாரபபகனாயில ஊரர மீண்டம
உருவனாக்கியவரகள் ஜமீன்தனார குடமபத்தினர.
ஸமனான்.அள.அரு.இரனாமசனாமிச சசட்டயனார அவரகள்
சபரும சபனாருட்சசலவில, 1900 ஆம ஆண்ட திருப்பணகள்
பல
சசய்து நகரத்தனார சபருமக்ககடன் இரணந்து
கனாரளயனாரபபகனாயில குமபனாபிபபடகத்ரதச சிறப்பனான முரறயில
நடத்தியுள்ளனார.
அதன்
சதனாடரசசியனாக
ஸமனான்.அள.அரு.இரனாம.
அவரகளது
விருப்பத்தின்பட
தஞ்சனாவூர சதனாவதனானம பிரமமஸ.சுப்பிரமணய ஐயரவரகளனால
கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணம
பனாடப்சபற்ற
சவளியிடப்
சபற்றள்ளது.
அபபதபபபனான்ற,
2015 ஆம
ஆண்ட
நரடசபற்றள்ள குமபனாபிபபடகத்தின் சதனாடரசசியனாகச சுமனார
115
ஆண்டககக்குப்
பின்னர
கனாரளயனாரபபகனாயில
தலபுரனாணத்திற்கு உரர எழுதி, “கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணம
(கரதச சுருக்கம)“ என்ற சபயரில நூலனாக்கம சசய்து,
சவளியிடவது சிறப்புரடயதனாக உள்ளது.
(ஜமீன்தனார அள.அரு.பபசனாம.நனா.)

நனாள் 03.11.2015

வாழ்த்துளர
அழகப்ப சசட்டயனார அவரகளது மிகப் சபரிய கலவிக்
சகனாரடயனால பபதனான்றய கலவிநறவனங்கரள உள்ளடக்கி, தமிழக
முன்னனாள் முதலவர டனாக்டர.எம.ஜ.இரனாமசசந்திரன் அவரகளனால 1985ஆம ஆண்ட பபம மனாதம அழகப்பனா பலகரலக்கழகம உருவனாக்கப்
சபற்றது.
பின்னர தமிழக முதலவர சசலவி.சஜ.சஜயலலிதனா
அவரகளது நலலனாட்சியில இரனாமநனாதபுரம சிவகங்ரக மனாவட்டக்
கலலூரிகள் பலகரலக்கழகத்துடன் இரணக்கப் சபற்றன. இதனனால,
பலகரலக்கழகம நலலசதனாரு விருட்சமனாகச சசழித்து வளரந்து,
இந்தியனாவில தரலசிறந்த பலகரலக்கழகங்களில ஒன்றனாகத் திகழ்கிறது.
பலகரலக்கழகம துவங்கப்சபற்ற 1985-ஆம ஆண்பபட
பலகரலக்கழகப் பணயில பபசரந்து, தமிழில முரனவர பட்டம சபற்ற,
துரணப்பதிவனாளரனாகப் பணயனாற்ற ஓய்வு சபற்றள்ளனார முரனவர.கி.
கனாரளரனாசன் அவரகள்.
இவர, இவருரடய குலசதய்வமனான
தமரனாக்கிநனாட
கண்டனாங்கிபட்ட
கிரனாமம
அருள்மிகு
புலிக்கரர
ஐயனனாரிடமும, தனான் பிறந்த கனாரளயனாரபபகனாயிலிடத்திலும, தனான்
வளரந்த திருப்பூவணத்திடமும, தனான் படத்த மதுரர மீதும பனாச பபநசம
மிகுந்தவர. இதனனால திருப்பூவணம பபகனாயிரல ஆய்வு சசய்து
“திருப்பூவணக்கனாசி“, “திருப்பூவணப் புரனாணம“, “பனாவமபபபனாக்கும
பூவணம“ என்ற மூன்ற நூலகரளப் பதிப்பித்து சவளியிட்டள்ளனார.
இவரது
நூலகரளக்
கண்ட
ஆங்கிலப்
பபபரனாசிரியர
சசலலப்பன் அவரகள், ”நீ வளரந்த ஊருக்கு உரிய புரனாணத்ரதப்
புத்தகமனாகப் பபபனாட்டவிட்டனாய், நீ பிறந்த ஊரனான கனாரளபபயனாரபபகனாயில

புரனாணத்ரத சவளியிட பபவண்டனாமனா?“ என்ற பபகட்க, அவரது
சசனாலரலபபய
சசனாரணகனாளீசுவரருரடய
ஆரணயனாக
எடத்துக்
சகனாண்ட, சபரிதும முயன்ற, இவரது சநறயனாளர முரனவர.நனா.வள்ளி
அவரககடன் கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணத்திற்கு உரர எழுதி நூலனாக்கம
சசய்து சவளியிடவது பனாரனாட்டதற்கு உரியது. கி.கனாரளரனாசன் அவரகள்
இதுபபபனான்பபற திருவனாப்புரடயனார புரனாணத்ரதயும மற்றம சூரரமனாநகரப்
புரனாணத்ரதயும நூலனாக்கம சசய்து
சவளியிட
பபவண்டசமன்ற
வனாழ்த்துகிபபறன்.

சசனா. சுப்ரபயனா

கனாரளயனாரபபகனாயில திருக்பபகனாயில
பரமபரர ஸ்தனானிகம கனாளீசுவர குருக்கள்

அருிகளர
நனாள் ....11.2015
கனாரளயனாரபபகனாயில, மதுரரரயப் பபபனான்பபற மிகவும
பழரமயனான
பனாண்டய
நனாட்டத்
திருத்தலம.
48 சதுர
யுகங்ககக்கு முன்பபப சுயமபுவனாகத் பபதனான்றயவர கனாளீசர.
“பரத கண்டத்தில 1008 கனாளிபுரங்கள் இருந்தனாலும, அவற்றல
மிகவும புகழுரடயன இரண்ட. ஒன்ற வடநனாட்டல உள்ள
உத்தரகனாளிபுரம, மற்றது சதன்னனாட்டல உள்ள தக்கன கனாளிபுரம
என்ற கனாரளயனாரபபகனாயில ஆகும“ என்ற சிவசபருமனானனால
திருக்ரகலனாயத்தில அருளிச சசய்யப்சபற்ற சிறப்புரடயது.
திரச சதய்வங்களனால எட்டத் திரசகளிலும சிவலிங்கங்கள்
அரமயப் சபற்ற திருத்தலம.
பதிசனட்ட மகனாபுரனாணங்ககள் ஒன்றனான உன்னதம
நரறந்த பிரமரகவரத்த புரனாணத்தில, கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணம இடம சபற்றள்ளது. இதில கனாளீசரின் திருபபமனியில
வலலிக்சகனாட
படரந்துள்ளது
பபபனான்ற
பபதனாற்றத்தில,
கனாளிபபதவியின்
கிங்கிணயும
சதங்ரகயும
வடவுடன்
சதரிகின்றன என்ற சசய்தி இடம சபற்றள்ளது. இவ்வனாற
சிவலிங்கத்தில கனாளிபபதவி ஐக்கியமனாகி உள்ளரத உலகின்
பபவற எந்தச சிவலிங்கத்திலும கனாண இயலனாது. சுயமபுலிங்கம,
கனாரணலிங்கம, கனாரியலிங்கம என மூன்ற சிவலிங்கங்ககம
மூன்ற அமமன்ககம ஒன்றனாக ஒரு ஆலயத்தினுள் உள்ளபபத
கனாரளயனாரபபகனாயிலின் சிறப்ரப எடத்துக்கூறப் பபபனாதுமனானது.
"கனாரளபபதட, பபசனாமர அழிக்க, சசனாக்கர சுகிக்க"

என்சறனாரு
சசனாலவரட
உண்ட.
கனாரளயனாரபபகனாயிரலத்
“தரலயினனால வணங்குவனார, நனாகம நனாள் உயரவபபதனார
நன்ரமரயப்
சபறவபபர“
என்பது
திருஞனானசமபந்தன்
திருவனாக்கு. இது இன்றளவும நரடசபற்ற வருகிறது.
33 படலங்களில உள்ள 1207 பனாடலகரளயும
படத்துச சீரபிரித்து உரரசசய்து, அரத அரனத்து மக்ககம
எளிதில
புரிந்துசகனாள்கம
வரகயில
கரதசசுருக்கமனாக
எழுதியுள்ள முரனவர நனா.வள்ளி மற்றம கி.கனாரளரனாசன்
அவரகளது திறத்ரதப் பனாரனாட்டகிபபறன். புரனாணக் கரதககடன்
பபதவரனாப்பதிகங்கள் திருப்புகழ் புறநனாானற்றப் பனாடலகரளயும
இந்நூலுடன் இரணத்துள்ளது சிறப்புரடயது.
(கனாளீசுவர குருக்கள்)

திருப்பூவணம ஸ சபனான்னரனயனாள்
அன்னதனான அறக்கட்டரளத் தரலவர,
பபதவபபகனாட்ரட பபபரனாசிரியர ரனாம. திண்ணப்பன்
சசட்டயனார

மதிப்புளர
நனாள்.....11.2015
மனானனாமதுரர பபவதியனாபபரந்தல விலக்கு
ஸ ப்ரித்தியங்கிரனாபபதவி பபகனாயில சுவனாமிஜ
அவரகள்,
“திருப்பூவணத்தில
36 ஆவது
திருவிரளயனாடலில
நரடசபற்ற
அன்னதனானத்ரதத் சதனாடரந்து சசய்ய பபவண்டம“
என்ற உயரந்த சிந்தரனயில திருப்பூவணம ஸ
சபனான்னரனயனாள் அன்னதனான அறக்கட்டரளரய
நறவினனாரகள்.
அடபபயரன
அந்த
அறக்கட்டரளயின்
தரலவனனாக
நயமனம
சசய்தனாரகள்.
ஒவ்சவனாரு
வருடமும
திருப்பூவணத்தில திருக்கலயனாணம நரடசபறம
பங்குனி உருத்திரப் சபருவிழனாவிற்கு மதுரரயிலிருந்து அருள்மிகு
பபசனாமசுந்தபபரசுவரர புறப்பட்ட திருப்பூவணம வந்து அன்னதனானத்தில
கலந்து சகனாண்ட திருமபுவர. இத் திருவிழனாரவ மீண்டம நடத்திட
பபவண்ட சுவனாமிஜ அவரகள் சபரிதும முயன்ற வருகிறனார.
திருப்பூவணத் திருத்தலத்ரதயும புரனாணத்ரதயும ஆய்வு
சசய்து,
அத்திருத்தலச
சிறப்புகரள
நூலனாக்கம
சசய்து
சவளிக்சகனாணரந்தவர கி.கனாரளரனாசன் ஆவனார. இவரும இவரது ஆய்வு
சநறயனாளர முரனவர நனா.வள்ளி அவரககம கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணத்திற்கு உரர எழுதி, “கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணம (கரதச
சுருக்கம)“ என்ற சபயரில நூலனாக்கம சசய்து சவளியிடவது,
கனாரளயனாரபபகனாயிலின்
சிறப்புகரள
உலகுக்கு
உணரத்துவதனாக
அரமந்துள்ளது. கனாளிபபதவியின் வழிபனாடம, வனாள்பபமலநடந்தனாள்
வழிபனாடம,
தீரத்தங்களின்
சிறப்புககம,
வந்து
வழிபட்டப்
பயனரடந்பபதனார சபற்ற பலன்ககம சிறப்பனான முரறயில இந்நூலில

கூறப்பட்டள்ளன. சிவசபருமனான் அகத்திய முனிவருக்கு உபபபதசம
வழங்கிய
திருத்தலம
கனாரளயனாரபபகனாயில
ஆகும.
இதனனால
குருஉபபபதசத் தலமனாகவும கனாரளயனாரபபகனாயில விளங்குகின்றது.
தி.இரனாம.சு. & தி.இரனாம.தி. குடமபத்தினர சபருமசபனாருள்
சசலவில சசனாரணவலலி அமமன் பபகனாயிலுக்கு, 1900 ஆம ஆண்ட
குமபனாபிபபடகத்தின்பபபனாது திருப்பணகள் சசய்துள்ளனர . தி.இரனாம.தி.
குடமபத்தினர சசனாரணவலலி அமமனுக்கு ரவரத்பபதனாட
,
சசனாரணஅங்கி, பள்ளியரறக்குப் சபனான்ானஞ்சல வழங்கியுள்ளனர .
பபமலும,
அமமன் பபதரரயும சீர சசய்து சகனாடத்துள்ளனர
.
அன்றசதனாட்ட இன்றளவும அருள்மிகு கனாளீசுவரர திருவருளனால
திருப்பணகளில பங்குசபற்ற வருகின்றனர.
சமய்யன்பரகள்
அரனவரும
புரனாணக்
கரதகளில
கூறப்பட்டள்ள நகழ்சசிகரள மனத்திற் சகனாண்ட அவ்வனாபபற தனாங்ககம
வழிபட்டச சிவனருள் மற்றம கனாளிபபதவியின் திருவருள் சபற்ற
உய்வரடய இந்நூல சபரிதும துரணநற்கும.
(ரனாம. திண்ணப்பன் சசட்டயனார)

கனாரரக்குட இரனாமசனாமி தமிழ்க்கலலூரியின்
பபமனனாள் முதலவர முரனவர. நனா. வள்ளி

நூலனாசிரியர உரர
நனாள்
....11.2015

1899 ஆம
ஆண்ட
சவளியிடப்சபற்ற
கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணம
புத்தகத்தின்
ஒளிப்படநகல
ஒன்ரற
சசன்ரனரயச
பபசரந்த
திரு.மபபனனாகரன் அவரககம, அவரது
நண்பர
திரு.உத்திரனாடம
அவரககம,
07.01.2014 அன்ற சசன்ரனயில உள்ள
ஸ பனாமபன் சுவனாமிகள் சந்நதியில ரவத்து
கனாரளரனாசனிடம
சகனாடத்துள்ளனர.
நூரலப் சபற்றக் சகனாண்ட கனாரளரனாசன்
அவரகள் கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணப்
பனாடலகரளச சீர பிரித்து உரர எழுதி
சவளியிட பபவண்டம என விருப்பம
சகனாண்டனார.
இவரது முரனவர பட்ட ஆய்விற்கு சநறயனாளரனாக
இருந்தபடயனால, எனது மனாணவர என்ற முரறயில, அவர என்னிடம
கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணத்திற்கு உரர எழுதிடமபட பபவண்டக்
சகனாண்டனார.
நனான் சில படலங்ககக்கும, கனாரளரனாசன் சில
படலங்ககக்கும என உரர எழுதி முடத்பபதனாம.
கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணம 110 ஆண்டககக்கு முன்
இயற்றப்பட்ட
கனாரணத்தினனால
அதில
உள்ள
சசனாற்ககக்கனான
சபனாருள்கரளத் சதளிவனாகப் புரிந்து சகனாண்ட கரதகளின் சீரரம
மனாறனாமல கரதச சுருக்கம எழுதுவது ஒரு சபரிய சவனாலனாகபபவ
விளங்கியது.
என்னிடமிருக்கும கரலசசசனால அகரனாதிகள் மிகவும
பயனுரடயனவனாக
அரமந்தன.
மிகவும
சபனாறரமயனாகக்
கனாரளயனாரபபகனாயில கரதச சுருக்கம எழுதி முடக்கப் சபற்றது.

கி.கனாரளரனாசன் அவரகபபள இவற்ரறத் தட்டசசு சசய்து நூலனாக்கம
சசய்துள்ளனார.
இந்நூல சவளிவரப் சபரிதும துரணநன்ற இரனாமசனாமி
தமிழ்க் கலலூரி பபமனனாள் முதலவர சத.முருகசனாமி அவரககக்கும,
மூலநூல சீரபிரித்தலில பிரழத்திருத்தம சசய்து சகனாடத்து உதவிய
பபதவபபகனாட்ரட இலக்கியபபமகம அவரககக்கும, கனாரரக்குட அழகப்பனா
அரசு கரலக்கலலூரி தமிழ் உதவிப் பபபரனாசிரியர சி.பரபபமசுவரி
அவரககக்கும,
பபதவபபகனாட்ரட
பபபரனாசிரியர
பபதவநனாபபவ
அவரககக்கும, அழகப்பனா பலகரலக்கழகத் துரணபபவந்தரின் பபநரமுக
உதவியனாளர க.பழனியப்பன் அவரககக்கும, பபதவபபகனாட்ரட அருள்நதி
க.திலரலநனாதன்
அவரககக்கும,
திருசசிரனாப்பள்ளி
திரு.மு.சஜயக்குமனார அவரககக்கும நன்ற.
இந்நூலனாக்கத்திற்கனாகக்
கனாரளரனாசனது
உரழப்பிற்கு
ஒத்துரழப்பு நலகிய அவரது மரனவி திருமதி.நனாகசலட்சுமி, மகள்
நத்தியனா, திருப்பூவணம முத்துப்பனாண்ட கரலயரசி தமபதியர மற்றம
அரனவருக்கும நன்ற.
(நனா. வள்ளி)
கனாரளயனாரபபகனாயிலில உள்ள சதய்வங்கள் :
சிங்கனாரகணபதி, கனாளீசர, மனாகனாபபளசசுரன் (கனாளிபபதவியனால
பூசிக்கப்பட்டவர)
சசனாரணவலலி அமரம, பபசனாபபமசர , பபசனாமநனாதர (பபசனாமன், சந்திரனனால
பூசிக்கப்பட்டவர), சவுந்தரநனாயகி அமரம, சுந்தபபரசர - மீனனாட்சி
அமரம,
பூபபதவி ஸபபதவி சபபமத சுகந்தவனப் சபருமனாள்,
சபனாநனாயகர, சிவகனாமி அமரம., தட்சணனா மூரத்தி, வயிரவர, வனாள் பபமல
நடந்த அமரம (பபசனாழனின் வனாள்பபகனாட்ரட பபமல நடந்த கனாளிபபதவி),
சசலவ விநனாயகர, சுப்பிரமணயர, திருநந்திபபதவர, சண்பபடசர,
கரலமகள்
புரனாணத்தில குறப்பிடப் சபற்றள்ள சதய்வங்கள் :
அகத்திய லிங்கம – அகத்தியமுனிவரனால சவற்றயூரில நறவப்
சபற்றள்ளது.
அகிலனாண்டநனாயகி – திருவனாரனக்கனா அமமன்,

அமந்தகன் – சித்திரகுப்தன் பபபனான்ற எமபபலனாகத்தில உள்ள பணயனாள்.
அரியநனாயகி – கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்கு பபமற்பபக தனாளவனம என்ற
இடத்தில கனாளிபபதவி தவம சசய்தனாள். இங்குள்ள கனாளிபபதவிக்கு
அரியநனாயகி என்ற சபயர.
அன்னபூரண – கனாளிபபதவி, ஏழுகன்னிமனாரககடன் பபதவ
கணங்ககக்கும பூத கணங்ககக்கும அன்னம இட்டதனால அன்னபூரண ,
சவற்றயூர.
இந்திரன் – பபதவரகளின் தரலவன். கனாரளயனாரபபகனாயில திருப்பணகள்
சசய்தவன்.
ஏகனாமபபபரசசுரன் – கனாஞ்சிபுரம சிவலிங்கம
கண்ணுரடயனாள் – அசுரரகள் மரறந்திருந்தனாலும அவரககரடய மனாயனா
உருவத்ரதக் கனாணும கண்கரளப் சபற்றதனால கண்ணுரடயனாள் என்ற
சபயர, நனாட்டரசன்பபகனாட்ரட
கனாலரகள் – எம தூதுவரகள்
சப்த மனாதர – சனாமுண்ட, மனாபபகசசுரி, ரவணவி, மனாபபகந்திரி, பிரனாமி,
சககௌமனாரி, வரனாகி
சனாரங்க நனாயகி,
சிவகனாமி தன்சனனாடம கனகசபபபசன்
சூலினி – சூலத்ரத ஆயுதமனாகக் சகனாண்ட கனாளிபபதவி
பபசதுமனாதவன் – இரனாமநனாதபுரம அருபபக உள்ள பபசதுக்கரரயில உள்ள
சபருமனாள். ரனாமலிங்கம பருவதவரத்தனி
தியனாபபகசர – திருவனாரர சிவலிங்கம
பிரமமனா – முதன்முதலில திருப்பணகள் சசய்தவர, கனாரளயனாரபபகனாயில
நகரர உண்டனாக்கியவர
சபரியநனாயகி – சபரிய வடவம எடத்துத் சபருந்தவம சசய்த
கனாரணத்தினனால சபரியநனாயகி என்ற சபயர சபற்றனாள் கனாளிபபதவி,
உருவனாட்ட
மபபகசசுரி மபபகந்திரி
மங்கபபளசசுரன் – உத்தரபபகனாசமங்ரக சிவலிங்கம
வசிட்டமுனிவரும அருந்ததியும தனித்தனியனாக சவற்றயூரில வரம
அருகம சிவலிங்கம நறவியுள்ளனர.
வனாள் பபமல நடந்தனாள் – பபசனாழனின் வனாள்பபகனாட்ரட பபமல நடந்து அரதத்
தகரத்த அமமன், கனாரளயனாரபபகனாயில
விண்டவசசுரன் – திருமனால கண்டபபதவியில நறவிய சிவலிங்கம.

சவங்குமனாகனாளி - கனாளிபபதவி விண்ணுக்கும மண்ணுக்கும இரடபபய
சபரியவடவம எடத்து நன்ற கனாரணத்தினனால
பூதங்கள் : இடனாகினி, சனாகினி, தனாகினி
சமயக் குரவரகள் :
திருஞனானசமபந்தமூரத்தி நனாயனனார, திருநனாவுக்கரசு சுவனாமிகள்,
மனாணக்கவனாசக சுவனாமிகள், அறபத்து மூவர, சுந்தரமூரத்தி நனாயனனார,
தமிழனாசிரியர, அருணகிரிநனாதர
ஊரகள், பபதசங்கள் :
இந்திரபுரம – திருவனாடனாரன திருப்புனவனாயில அருபபக உள்ள ஓர ஊர.
உத்தர கனாளிபுரம – வட நனாட்டல உள்ள கனாளீசர, சண்டனாசுரரனக் சகனாலல
கனாளிபபதவி தவமிருந்து சிவசபருமனானிடம சூலனாயுதம சபற்ற திருத்தலம.
உருவனாட்ட - சபரியநனாயகி - கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்குக் கிழக்பபக
கனாளிபபதவி சபருந் தவம சசய்த இடம. அங்பபக அசுரரகள் ரவத்த தீயில
கனாளியின் உருவம வனாடயது.
கண்டபபதவி – பபதவரகள் கனாளிரயக் கண்ட வணங்கிக் கனாக்க பபவண்டய
தலம.
கரவரம . புட்கரன் வசித்த ஊர, பபகனாதனாவரி ஆற்றன் கரரயில உள்ளது.
கலிங்கபபதசம – கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்திசபற்ற பபதனாடசிகனாமண
என்ற பபபய் வனாழ்ந்த இடம
சகனாடக்குளம – சண்டனாசுரனின் பபதரக்சகனாட விழுந்த இடம
பபசதுக்கரர – பபசதுமனாதவன், இரனாமநனாதபுரம அருபபக உள்ள கடற்கரரத்
திருத்தலம, பபபய்கள் கவுதம முனிவரரக் கண்ட இடம
பபசனாழபுரம – வரபபசனாழன் பனாண்டயனுடன் பபபனார சசய்ய பபவண்ட இங்கு
வந்து தங்கிய கனாரணத்தினனால இப்சபயர சபற்றது.
தனாளவனம – அரியநனாயகி என்ற சபயரில கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்கு
பபமற்பபக கனாளிபபதவி தவம இருந்த இடம,
பபதவிபபகனாட்ரட – பபதவபபகனாட்ரட – கனாளிபபதவிக்கு முடசூட்டய பின்,
பபதவரகள் மனாயனா பபகனாட்ரட அரமத்த ஊர
பபதவிசனாலபுரம – பபதவரகள் சூழக் கனாளி வற்றருந்த ஊர.
பனாஞ்சனால பபதசம – கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்திசபற்ற பபபய் வனாழ்ந்த
இடம
பூங்குட – கனாளி சவற்ற சபற்றவுடன் பபதவரகள் மலரமனாரித் தூவிய தலம
பூதபுரம – கனாளி பூத உருவம சபற்ற இடம,
மரலயனாளநனாட – கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்திசபற்ற ஒரு பபபய் வனாழ்ந்த
நனாட.

மனாகிண்மதி – நருமதி ஆற்றன் கரரயில உள்ள ஊர
மனாளக்கண்டனான் – சண்டனாசுரன் மனாண்ட இடம
விசனாலபுரம – கனாரளயனாரபபகனாயில அருபபக உள்ள ஊர,
சவற்றயூர – கனாளிபபதவி சண்டனாசுரரன சவற்ற சகனாண்ட இடம
நதிகள் தீரத்தங்கள் :
யனாரனமட – ஐரனாவதத்தினனால உருவனாக்கப்சபற்ற தீரத்தம.
(கனாரளயனாரபபகனாயில சதப்பத்தின் ஈசனானியம)
உருத்திரதீரத்தம - கனாரளயனாரபபகனாயிலில, மீன்கள் உருத்திரர ஆன
கனாரணத்தினனால இத் தீரத்தத்திற்கு இப்சபயர உண்டனானது.
கங்ரக – இமனாலய நதி
குண்டனாற – திருசசுழி அருபபக ஓடம ஆற
பபகனாதனாவரி – வட நனாட்டல ஓடம நதி
சககௌரி தீரத்தம – பபகனாயிலின் உள்பபள ஈசனானியத்தில உள்ள தீரத்தம.
சந்திரபுட்கரண , பபசனாம தீரத்தம – பபசனாபபமசர சந்நதி முன் உள்ள தீரத்தம
சிவகங்ரகத் தீரத்தம – சிவசபருமனானின் சரடயில உள்ள கங்ரகக்கு
நகரனான தீரத்தம. (பபகனாயிலின் சதன்பபமற்பபக உள்ளது)
நருமதனா நதி – நருமரத நதி
பனாதலகங்ரக – கனாரளயனாரபபகனாயில தீரத்தம
பனாரதி தீரத்தம – பபசனாழபுரத்தில உள்ள தீரத்தம
பனாற்குளம – கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்கு பபமற்பபக தனாளவனம என்ற
இடத்திலுள்ள குளம
மனாகிண்மதி – வடநனாட்ட நதி
ரவரய – பனாண்டய நனாட்டல பனாயும ஆற
சரசுவதி தீரத்தம – மீனனாட்சிசுந்தபபரசுவரர சந்தியில நகவக்கிரக சந்நதி
அருகில உள்ள கிணற.
முனிவரகள் :
உதங்க மனாமுனிவர – புரனாணக் கரத கூறய முனிவர
கபபகனாள முனி – சந்திரனுக்கு உண்டனான சனாபம தீரக் கனாரளயனாரபபகனாயில
சசலலுமனாற கூறயவர
கண்ணுவ முனி – யனாரன மடவில தீரத்தமனாடக் சகனாடய பபநனாய் நீங்கப்
சபற்றவர.
கவுதமமுனி – கனாரளயனாரபபகனாயில வழிபனாட, பபபய்ககக்கு முத்தி
சகனாடத்தவர.
கனாசிப முனிவர – இமயமரலயில உள்ள முனிவர, பபவதங்கள்
அரனத்தும அறந்தவர, இவருக்கும திதிக்கும பிறந்தவன் சண்டனாசுரன்.

கனாத்தியனாயன முனிவர – ரநந்திருவ முனிவருக்கு அரடக்கலம
சகனாடத்த முனிவர
தக்கன் – தனது 27 மகள்கரளச சந்திரனுக்கு மணமமுடத்துக் சகனாடத்த
அரசன்
ரநந்திருவன் - ஒரு முனிவன். இவனுரடய மகரள வனாயுபகவனான்
விருமபினனான்.
பபரனாகினி – சந்திரனின் 27 மரனவியருள் ஒருத்தி.
விநரத-கருடனின்தனாய்
மன்னரகள், வணகர, அசுரரகள், ஏரனபபயனார :
கனாந்தன் – விநதனின் மனாமன், கனாரளயனாரபபகனாயிலில வனாழ்ந்தவன்.
குமபன் – ஒரு அசுரன், குலபூடணன் – பனாண்டய மன்னன்
சண்டனாசுரன் – கனாளியனால சகனாலலப்பட்ட அசுரன், உரபவதி –
சண்டனாசுரனின் மரனவி
சதனாநகன் – வடநனாட்ட அரசன், உதங்க முனிவரிடம கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணக்கரதகரளக் பபகட்ட மன்னன்
சமபன் – இந்திரனனால சகனாலலப்பட்ட அசுரன்.
சிவ கரப்பன் – கனாஞ்சிபுரத்திலிருந்த அந்தணன்
சிவதத்தன் – உத்தரபபகனாசமங்ரகயில கவுதமமுனிவன் கண்ட அந்தணன்
சுகந்தபபகசி – பபசனாழனின் மகள், வரகுண பனாண்டயனின் மரனவி
சுசரிதன் – கண்ணுவ முனிவரின் மகன்
தண்டன் – ஒரு அசுரன்
தருமசீரல – தருமபந்துவின் பத்தினி
தருமபந்து – மனாகின்மதி நகரத்தில வசித்த அந்தணன்
தனாரகன் – ஒரு அசுரன்
திதி – சண்டனாசுரனின் தனாய். கனாசிபமுனிவரின் ஒரு மரனவி.
துன்மதன் – பபபயனாக மனாற, கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்தி சபற்றவன்
பபதவபபசனன் – சிங்கள பபதசத்து அரசன்
பபதவரனாதன் – கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்கு அருபபக இந்திரபுரம என்ற ஊரரச
பபசரந்தவன்.
பபதனாடசிகனாமண – பபபயனாக மனாறய கலிங்கபபதசத்ரதச பபசரந்தவன்,
கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்தி சபற்றவன்
பட்டபரண் - மனாகனாளனுரடய துதிக்கு மகிழ்ந்து, கனாளீசர அவனுக்கு
வழங்கிய பட்டம
பனாசண்டர - அரவதீக சமயக் சகனாள்ரககரளப் பின்பற்றபவர

புட்கரன் – புஷ்கரன் – வடநனாட்டனன், கனாரளயனாரபபகனாயிலில முத்தி
சபற்றவன்.
மபபகனாதரன் – சண்டனாசுரனின் சபபகனாதரன்
மருத்துவனான் – மதுரரரய ஆண்ட பனாண்டய மன்னன், கனாளீசரர
வழிபடபவன்.
வசுவனன் – ஒரு அசுரன்
வரகுண பனாண்டயன் – கனாரளயனாரபபகனாயிரல ஆண்ட மன்னன்
விக்கிரமபபசனாழன் - வரகுண பனாண்டயனுடன் பபபனார சசய்த பபசனாழன்
விசனாரலயனா – பபதவபபசனன் ஆண்ட சிங்களபபதசத்தில உள்ள ஓர ஊர.
வினதன் – கனாளீசரனால ஆட்சகனாள்ளப்பட்டவன், இவன் சபனாருட்டக்
கனாளீசர, இவனது தந்ரத பபதவரனாதன் வடவில பபதனான்ற அருளினனார.
வமனாக்கன் – ஓரு அசுரன்
வரபபசன பனாண்டயன் – கனாரளயனாரபபகனாயில தீரத்தத்தில சபனாய்ப்பிள்ரள
சகனாடத்து சமய்ப்பிள்ரள சபற்றவன்.
கனாலக்கியன் – மதுரர பசுமரலயில வனாழ்ந்த ஒரு முனிவன்,
பபசனாபனனாங்கி – வரபபசன பனாண்டயனின் மரனவி
சசனாரணபுத்திரன் – சமய்ப்பிள்ரளயனாய் பபதனான்றய
வரபபசனபனாண்டயனின் மகன்
ஊரதிகள் : அன்ன வனாகனம, சிமமவனாகனம, பிபபரத வனாகனம,
சவள்ரளயனாரன , ஐரனாவதம, பபவதனாள ஊரதி (கனாளியின் வனாகனம)
விருட்சங்கள் : மந்தனாரர (கனாளிபபதவி மந்தனாரர மலர சகனாண்ட
கனாளீசரரப் பூசித்தனாள்)
திருவிழனாக்கள் , முக்கிய நனாட்கள் : உருத்திர சீரத்தம – மனாரகழி –
திருவனாதிரர நனாள், இந்நனாளில உருத்திரதீரத்தத்தில தீரத்தமனாடவது
மிகுந்த நற்பலன்கரளக் சகனாடக்கும.
திங்கள் கிழரம – (பபசனாமவனாரத்தில) உருத்திரதீரத்தத்தில நீரனாடனனால
அறபத்தனாறபபகனாடத் தீரத்தங்களிலும நீரனாடய பலரன அரடவர
ரத மதிப் பூசநனாள் – வரபபசன பனாண்டயன் திருவிழனா நடத்திய நனாள்
மனாசி பூரரண(சபகௌரணமி)யில வழிபட்டனால வனாயுபகவனனால ஏற்பட்ட
சனாபம தீரும.
மனாரகழி – திருவனாதிரர பூரரண(சபகௌரணமி)யில கங்ரக முதலனான
நதிககம உருத்திரதீரத்தத்தில மூழ்கித் தங்களது பனாவங்கரளப் பபபனாக்கிக்
சகனாள்கின்றன.
பபமடம ஓட விரட வரும மதியில கனாளீசற்கும பபசனாபபமசற்கும விழனாக்கள்

விரட மதியின் விசனாக நனாள் –வரபபசனபனாண்டயன் திருவிழனா நடத்திய
நனாள்
கனாரளயனாரபபகனாயில பபவற சபயரகள்
கனானப்பபபர, பபசனாதிவனம, மந்தனார மனாவனம, உத்தம ரவசபபகந்திரம,
கனாந்தனாரவனம, அகத்தியபபசத்திரம, தவசித்திகரம, பபதவதனாரு மனாவனம,
பூபபலனாக ரகலனாயம, கனாளிபுரம, அழகிய மங்களம, ஐரனாவத நகர,
சுகந்தவனம, மனாகனாளபுரம.

திருக்கானப்யபர் என்னும்
காளளையோர்யகாயில்
யதவாரப் பதிகங்கள
திருஞனானசமபந்தமூரத்தி நனாயனனார (பண் – சகனாலலி)
திருசசிற்றமபலம
1
பிட எலனாம பின்சசலப், சபருங்ரக மனாமலரத் தழஇ,
விடயபபல தடம மூழ்கி, விதியினனால வழிபடம,
கட உலனாம பூம சபனாழில, கனானப்பபபர அண்ணல, நன்
அட அலனால அரட சரண் உரடயபபரனா, அடயபபர.
2
நுண் இரடப், பபபர அலகுல, நூபுர சமலலடப்
சபண்ணன் நலலனாரள, ஓர பனாகமனாப் பபபணனனான்,
கண்ணுரட சநற்றயனான், கருதிய கனானப்பபபர,
விண்ணரட பபவட்ரகயனார, விருமபுதல கருமபபம.
3
வனாவி வனாய்த் தங்கிய நுண்சிரற வண்ட இனம,
கனாவிவனாய்ப் பண்சசய்யும, கனானப்பபபர அண்ணரல,
நனாவிவனாய்ச சனாந்து உள்கம பூ உள்கம ஞனான நீர
தூவி, வனாய்ப்சபய்து, நன்ற ஆட்டவனார சதனாண்டபபர.
4
நரற உரட சநஞ்சு கம, நீருகம, பூ கம,
பரற உரடய முழவு கம, பலிவுகம, பனாட்டகம,
கரற உரடய மிடற்ற அண்ணல கருதிய கனானப்பபபர,
குரற உரடயவரக்கு அலலனால கரளகிலனார குற்றபபம.
5

ஏனப் பூண்மனாரபின் பபமல, என்பு பூண்ட, ஈற இலனா
ஞனானப்பபபர ஆயிரம பபபரினனான் நண்ணய
கனானப்பபபர ஊர சதனாழும கனாதலனார தீது இலர,
வனானப் பபபரர புகும வண்ணமும வலலபபர.
6
பள்ளபபம படரசரடப் பனால படப் பனாய்ந்த நீர
சவள்ளபபம தனாங்கினனான், சவண்மதி சூடனனான்,
கள்ளபபம சசய்கிலனார கருதிய கனானப்பபபர,
உள்ளபபம பபகனாயிலனாக உள்கும, என் உள்ளபபம.
7
மனான மனா மடப்பிட வன்ரகயனால அலகு இடக்
கனானம ஆர கட கரி வழிபடம கனானப்பபபர,
ஊனம ஆம உடமபினில உற பிண சகட எண்ணன்
ஞனானம ஆம மலர சகனாட நணுகுதல நன்ரமபபய.
7
8
வனாளினனான், பபவலினனான், மனாலவரர எடத்த திண்
பபதனாளினனான், சநடமுட சதனாரலயபபவ ஊன்றய
தனாளினனான், கனானப்பபபர தரலயினனால வணங்குவனார,
நனாகம நனாள் உயரவபபதனார நன்ரமரயப் சபறவபபர.
9
சிரலயினனான், முப்புரம தீ எழச சசற்றவன்,
நரலயிலனா இருவரர நரலரம கண்ட ஓங்கினனான்,
கரலயினனார புறவில பபதன் கமழ் தரு கனானப்பபபர
தரலயினனால வணங்குவனார தவம உரடயனாரகபபள.
10.
உறத் தரலச சுரர சயனாட, குண்டரக பிடத்து உசசி
பறத்தலும பபபனாரத்தலும பயனிரல பனாவிகனாள்,
மறத் தரல, மடப்பிட, வளர இளங் சகனாழுங் சகனாட
கறத்து எழும, கனானப்பபபர ரகசதனாழல கருமபபம.
11.

கனாட்ட அகத்து ஆடலனான், கருதிய கனானப்பபபர,
பபகனாட்ட அகத்து இளவரனால குதி சகனாகம கனாழியனான்,
நனாட்ட அகத்து, ஓங்கு சீர ஞனானசமபந்தன்
பனாட்ட அகத்து இரவ வலலனாரக்கு இலரலயனாம பனாவபபம.
திருசசிற்றமபலம.
சுந்தரமூரத்தி நனாயனனார
பண் – புறநீரரம.
திருசசிற்றமபலம.
1.
சதனாண்டர அடத் சதனாழலும, பபசனாதி இளம பிரறயும,
சூதன சமன் முரலயனாள் பனாகமும, ஆகிவரும
புண்டரிகப் பரிசனாம பபமனியும, வனானவரகள்
பூசலிடக், கடல நஞ்சு உண்ட கருத்த மரும
சகனாண்டல எனத் திகழும கண்டமும, எண் பபதனாகம,
பபகனால நறம சரட பபமல வண்ணமும, கண் குளிரக்
கண்ட சதனாழப் சபறவது என்ற சகனாபபலனா அடபபயன்,
கனார வயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
2
கூதல இடம சரடயும, பபகனாள் அரவும, விரவும,
சகனாக்கு இறகும, குளிர மனா மத்தமும, ஒத்து உனது
தனாள்
ஓதல உணரந்த அடயனார உன்சபருரமக்கு நரனந்து
உள் உருகனா விரசும ஓரசரயப் பனாடலும, நீ
ஆதல உணரந்தவபபரனாட அன்பு சபனாருந்த, அடபபயன்,
அங்ரகயின் மனாமலர சகனாண்ட எங்களது அலலல
சகடக்

கனாதல உறத் சதனாழுவது என்றசகனாபபலனா, அடபபயன்
கனாரவயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய.
3
நனானுரட மனாட எனபபவ நன்ரம தரும பரரன,
நற்பதம என்ற உணரவனார சசனாற்பதம ஆர சிவரனத்,
பபதனிரட இன் அமுரத, மற்றதனில சதளிரயத்,
பபதவரகள் நனாயகரனப், பூவுயர சசன்னியரன,
வனானிரட மனாமதிரய, மனாசற பபசனாதியரன,
மனாருதமும அனலும மண்டலமும ஆய
கனான் இரட மனா நடன் என்ற எய்துவது, என்றசகனாபபலனா
கனார வயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய.
4
சசற்றவர முப்புரம அன்ற அட்ட சிரலத் சதனாழிலனார,
பபசவகம முன் நரனவனார பனாவகமும, சநறயும,
குற்றமில தன் அடயனார கூறம இரசப் பரிசும,
பபகனாசிகமும, அரரயில பபகனாவணமும, அதகம
அற்ற இகழ் திண்புயமும, மனாரபிரட நீற துரத
மனாமரல மங்ரக உரமபபசர சுவடம, புகழக்
கற்றனவும பரவிக் ரகசதனாழல என்றசகனாபபலனா
கனாரவயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
5
சகனாலரல விரடக்கு அழகும, பபகனால நறம சரடயில
சகனாத்து அலரும, இதழித் சதனாத்தும, அதன் அருபபக
முலரல பரடத்த நரக சமலலியலனாள் ஒருபனால
பபமனாகம மிகுத்து இலகும கூறசசய் ஒப்பரிசும,
திலரல நகரப் சபனாதுவுற்ற ஆடய சீர நடமும,
திண் மழுவும, ரக மிரசக் கூர எரியும, அடயனார
கலலவடப் பரிசும கனாணுவது என்றசகனாபபலனா
கனாரவயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய

6
பண்ணு தரலப் பயனனார பனாடலும, நீடதலும,
பங்கய மனாது அரனயனார பத்தியும, முத்தி அளித்து,
எண்ணுதரலப் சபருமனான் என்ற எழுவனார, அவரதம
ஏசறவும, இரறயனாம எந்ரதரயயும விரவி,
நண்ணுதரலப் படமனாற எங்ஙனம என்ற அயபபல
ரநகிற என்ரன மதித்து, உய்யும வண்ணம அருகம
கண் நுதரலக், கனிரயக் கனாண்பதும என்றசகனாபபலனா
கனார வயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
7
மனாரவ உரித்த அதள் சகனாண்ட அங்கம அணந்தவரன,
வஞ்ச மனத்திரறயும சநஞ்சம அணுகனாதவரன,
மூவர உருத் தனதனாம மூலமுதற் கருரவ,
மூசிடம மனால விரடயின் பனாகரன, ஆகம உறப்
பனாவகம இன்ற சமய்பபய பற்றம அவரக்கு அமுரதப்,
பனால நற சநய் தயிர ஐந்தனாட பரமபரரனக்,
கனாவல எனக்கு இரற என்ற எய்துவது என்றசகனாபபலனா
கனாரவயல சூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
8
சதனாண்டர தமக்கு எளிய பபசனாதிரய, பபவதியரனத்,
தூய மரறப் சபனாருளனாம நீதிரய, வனாரகடல நஞ்சு
உண்ட அதற்கு இறவனாது என்றம இருந்தவரன,
ஊழி பரடத்தவபபனனாட ஒள் அரியும உணரனாஅண்டரன, அண்டர தமக்கனாக நூல சமனாழியும
ஆதிரய, பபமதகு சீர ஓதிரய, வனானவர தம
கண்டரன, அன்சபனாட சசன்ற எய்துவது என்றசகனாபபலனா
கனாரவயலசூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
9
நனாதரன, நனாதமிகுத்து ஓரச அது ஆனவரன,
ஞனான விளக்கு ஒளியனாம ஊன் உயிரரப், பயிரர,

மனாதரன, பபமதகு தன் பத்தர மனத்து இரறயும
பற்ற விடனாதவரனக், குற்றம இல சகனாள்ரகயரனத்,
தூதரன, என் தரன ஆள் பபதனாழரன, நனாயகரனத்,
தனாழ் மகரக் குரழயும பபதனாடம அணந்த திருக்
கனாதரன, நனாயடபபயன் எய்துவது என்றசகனாபபலனா,
கனாரவயலசூழ் கனானப்பபபர உரற கனாரளரயபபய
10
கன்னரல, இன் அமுரதக், கனாரவயல சூழ் கனானப்
பபபர உரற கனாரளரய, ஒண் சீர உரற தண் தமிழனால
உன்னி மனத்து அயரனா உள் உருகிப் பரவும
ஒண் சபனாழில நனாவலர பபகனான் ஆகிய ஆரரன்,
பன்னும இரசக் கிளவி பத்து இரவ பனாட வலலனார,
பத்தர குணத்தினரனாய் எத்திரசயும புகழ
மன்னி இருப்பவரகள், வனானின் இழிந்திடனும,
மண்டல நனாயகரனாய் வனாழ்வது நசசயபபம.
திருசசிற்றமபலம

திருஞனானசமபந்த மூரத்திநனாயனனார
சபனாது
திருபபக்ஷேத்திரக்பபகனாரவ – பண் – இந்தளம
ஆரர, திலரலயமபலம, வலலம, நலலம, வடகசசியும,
அசசிறபனாக்கம, நலல
கூரர, குடவனாயில, குடந்ரத, சவண்ண, கடலசூழ் கழிப்பனாரல,
சதன்பபகனாட, பட ஆர
நீரர, வயல நன்றயூர, குன்றயூரும, குருகனா, ரவயூர, நனாரரயூர, நீட
கனானப்
பபபரர, நன்னீள்வயல சநய்த்தனானமும, பிதற்றனாய் பிரறசூட தன்
பபபரிடபபம.

திருசசிற்றமபலம.
திருநனாவுக்கரசு நனாயனனார
சபனாது
பனாவநனாசத் திருப்பதிகம – பண் – பழமபஞ்சுரம
ஆரனக்கனாவில அணங்கிரன, ஆரர நலனாய அமமனாரனக்,
கனானப்பபபரரக் கட்டரயக், கனாானர முரளத்த கருமபிரன,
வனானப்பபபரனார வந்து ஏத்தும வனாய்மூர வனாழும வலமபுரிரய,
மனானக் கயிரல மழ களிற்ரற, மதிரயச, சுடரர, மறபபவபபன.
பபக்ஷேத்திரக்பபகனாரவத் திருத்தனாண்டகம.
ஆரர, மூலட்டனானம, ஆரனக்கனாவும, ஆக்கூரில,
தனான்பபறனான்ற மனாடமனாவூர,
பபபரர, பிரமபுரம, பபபரனாவூரும, சபருந்துரற, கனாமபலி,
பிடவூர பபபணும
கூரனார, குறக்ரக வரட்டனானமும, பபகனாட்டூர, குடமூக்கு,
பபகனாழமபமும,
கனாரனார கழுக்குன்றம கனானப்பபபரும கயிலனாயநனாதரனபபய
கனாணலபபம.
திருசசிற்றமபலம.
சுந்தரமூரத்தி நனாயனனார.
திருநனாட்டத்சதனாரக - பண் - இந்தளம.
சதன்ானர, ரகமரமத் திருசசுழி, அத் திருக் கனானப்பபபர,
பன்ானர புக்கு உரறயும பரமரக்கு இடம, பனாய் ஞலம

என்ானர, எங்கள் பிரனான் உரறயும திருத்பபதவானர,
சபனான்ானர நனாட்டப் சபனான்ானர புரிரச நனாட்டப் புரிரசபபய.
ஊரத்சதனாரக – பண் - பழமபஞ்சுரம
கனாட்டூரக் கடபபல, கடமபூர மரலபபய, கனானப்பபபர ஊரனாய்,
பபகனாட்டூரக் சகனாழுந்பபத, அழுந்தூர அரபபச, சகனாழுநற் சகனால
ஏபபற,
பனாட்டூர பலரும பரவப் படவனாய், பனங்கனாட்டூர ஊரனாபபன,
மனாட்டூர அறவனா, மறவனாது உன்ரனப் பனாடப் பணயனாபபய.
திருசசிற்றமபலம
முற்றற்ற.

திருப்புகழ் திருக்கனானப்பபபர (1332)
தனத்தனானத்தனா தனதன தனதன ...... தனதனான
தனத்தனானத்தனா தனதன தனதன ...... தனதனான
அனத்பபதனாசடனாப்பனா சமனுநரட மடவியர ...... அநுரனாகம
அதற்பபகசிசசீ இனசமன துயிரசகடல ...... அழகனாபபமனா
உரனப்பனாடப்பபப றறசமனாரு வரமினி ...... உதவனாபபயனா
உவப்பனாகத்பபத வரகள்சிரற விடவிடம ...... அயிபபலனாபபன
முரனப்பனாடக்பபக திரிதரும அரிதிரு ...... மருபபகனாபபன
முகிற்பபக நத்தனா விரிதரு கலபநன் ...... மயிபபலனாபபன
திரனக்கனாவற்பபக உரியவள் மனமகிழ் ...... மணவனாளனா
திருக்கனானப்பபபர நகரதனி லினிதுரற ...... சபருமனாபபள.

அன்னத்சதனாட ஒப்பனா என்னும நரட மடவியர(சபண்கள்),
அநுரனாகம, அதற்பபக சிசசீ இனம எனது உயிர சகடல
அழகனாபபமனா,
உன்ரனப் பனாடப் பபபர உறம ஒரு வரம இனி உதவனாபபயனா,
உவப்பனாகத் பபதவரகள் சிரற விட விடம அயிபபலனாபபன,
முரனப்பனாடக்பபக திரி தரும அரிதிரு மருபபகனாபபன,
முகிலபபக (மரழபபமகம) நத்தனா (விருமபி) விரிதரு கலப நன்
மயிபபலனாபபன,
திரனக் கனாவற்பபக உரியவள் மனம மகிழ் மணவனாளனா,
திருக்கனானப்பபபர நகர தனில இனிது உரற சபருமனாபபள.
திருப்புகழ் திருக்கனானப்பபபர (1333)
தனானத்தனானத் ...... தனதனானனா
தனானத்தனானத் ...... தனதனானனா
பபகனாலக்கனாதிற் ...... குரழயனாபபல

பபகனாதிசபபசரரமக் ...... குழலனாபபல
ஞனாலத்தனாரரத் ...... துயபபரசசய்
நனாரிக்கனாரசப் ...... படலனாபபமனா
பபமரலத்பபதவரக் ...... கரிபபயனாபபன
வரசபபசவற் ...... சகனாடபபயனாபபன
கனாலப்பனாசத் ...... துயரதீரனாய்
கனானப்பபபரிற் ......
சபருமனாபபள.
(பபகனாலக் கனாதில குரழயனாபபல
பபகனாதிச பபசரரமக் குழலனாபபல
ஞனாலத்தனாரரத்
துயபபர
ஆரசப்படலனாபபமனா ?
பபமரலத் பபதவரக்கு அரிபபயனாபபன
வரச பபசவற்சகனாடபபயனாபபன
கனாலப் பனாசத் துயர தீரனாய்
கனானப்பபபரில சபருமனாபபள !)

சசய்

நனாரி(சபண்)க்கு

உ
சிவமயம

சிறப்புக்கவி

பபதவபபகனாட்ரட வித்துவ சிகனாமண ஆகிய - ஸமனான்

வர – சல. சிந்நயச சசட்டயனார அவரகள்
இயற்றயது.
அறசீரக் கழிசநடலட ஆசிரிய விருத்தம
பூமண ஆய தஞ்ரசப் பூசுரமண நூற என்னும
தூமண அவதனானம பபதர சுப்பிரமணய பபமபபலனான்
பனாமண என்ன யனாத்துப் ரபமமண வண்ணற்கு ஒண்ணனா
மனாமண வனாழ் கனானப்பபபர மனான்மியம அண தந்தனாபபன.

உ
சிவமயம

கனாரளநகர வனாழும கனாரளரயப் பபபனாற்றதற்கு
யனாரனமுகத்தனாபபன அருள்.

திருக்கனானப்பபபர என்ற
கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணம
கரதசசுருக்கம
பனாயிரம

கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணத்தின் முதற்பகுதியனாக
கனாரளயனாரபபகனாயிலில
உள்ள
சிங்கனாரகணபதி,
கனாளீசர,
சசனாரணவலலி, பபசனாபபமசர, சவுந்தரநனாயகியமரம, சுந்தபபரசர,
மீனனாட்சியமரம,
சபனாநனாயகர,
சிவகனாமியமரம,
தட்சணனாமூரத்தி, வயிரவர, வனாள்பபமல நடந்த அமரம,
சசலவவிநனாயகர,
சுப்பிரமணயர,
திருநந்திபபதவர,
சமபந்தமூரத்தி
சுவனாமிகள்,
திருநனாவுக்கரசு
சுவனாமிகள்,
சுந்தரமூரத்தி சுவனாமிகள், மனாணக்கவனாசக சுவனாமிகள், சண்பபடசர,
அறபத்துமூவர,
கரலமகள்,
தமிழனாசிரியர
இவரகளது
சபருரமகரளப் பனாடப் பணந்து அவரகளது திருவடத்துரண
பபவண்டப்படகிறது. (கனாரளயனாரபபகனாயிலில உள்ள சந்நதிகளில
முன்
நன்ற
பனாடப்பரவிட
இப்பனாடலகள்
சபரிதும
துரணநற்கும).
விநனாயகர துதி
சீரபூத்த மணமனாரபன், வியன்பரடயும அயன்பரடயும
பபதவரபபகனாமனான்,
வனாரபூத்த வயப்பரடயும, வியப்பரடயும, நுதித் தந்த
வரரபபகனால சகனாண்ட
பனாரபூத்த புகழ்த்தனாரத, ரகசசிரல சித்தரித்து ஆங்குப் பனாரதம
தீட்ட

ஏரபூத்த கனானப்பபபரச சிங்கனாரகணபதி தனாள் இரறஞ்சி
வனாழ்வனாம.
கனாளீசர
மனாபபமவு மலர அ(ன்)னம கனாணனாமுட கண்டனாம என,
உ(வ)ணம
பபதன் பபமவு நறங் சகனான்ரற முகம மலரக், கங்ரக அரல
திரண்ட சபனாங்க,
மீ பபமவு சவண் பிரறயும சமய் வளரந்து பூரிப்ப, பபவண
தனாங்கும,
கனா பபமவு கனானப்பபபரக் கனாளீசன் கனாலமலரரக் கருத்துள்
ரவப்பனாம.
சசனாரணவலலி அமரம
கரலவலலி, கடவுளரகள் அமுதவலலிக்கு
அரணசகனாட கரடந்து பண்ட கண்ட தீமபனால,
அரலவலலி, உடற்கண்ணனான் இல வனாழ்வலலி,
ஆதிய வலலிகள் எலலனாம அண்மிப் பபபனாற்றம
தரலவலலி, நரகசயனும தன் பபபனாபபதனாட அங்ரக
தனம மூக்கு என்பபற அரனய முப்பபபனாதும பூத்த
மரலவலலி, பபசனாதிவனச சுவரணவலலி,
மணவலலி, மலரத்தனாள் உள்மலருள் ரவப்பனாம .
பபசனாபபமசர
இமபரின் முன்னரமச சரண்புக்கு
அருசசித்த பனவச பபசயிரனக் கறத்த
சவமபகட ஊரதிரயக், கழலில பபதய்த்திட்டனாம,
இன்னும நலம பபவண்டப்பூரச

நமபி உஞற்றடம அடயனாரக்கு, எவ்விகன்
பபநரினும துமிப்பனான், நனாள் பபபற என்னனாத்
துமரப அணந்து அருள் மவுலிச பபசனாபபமசன்
துரண மலரத்தனாள் சதனாழுது வனாழ்வனாம.
சவுந்தர நனாயகி அமரம
கரு வளரும மூலத்து தருண ரவி பபநரவித்தில கரலமனான் ஆகி
இரு(ள்) வளரும இதயத்து இந்திரபபகனாபம பபநரவித்து இன்
இரடசசீ ஆகித்
தரு வளரும ஆஞ்ரஞயின் இன் மதியிரன பபநரவித்திற் சிற்
சத்தி ஆய
திரு வளரும கனானப்பபபர சவுந்தரிய நனாயகி தனாள் சசன்னி
பபசரப்பனாம.
சுந்தபபரசர
துன்னிய சமய் இடப்பனாலில
ஒருசபண்ரண மணந்ததுவும, தூய திங்கள்
சபனான்னின் ஒளிர பபவண மிரச
ஒருசபண்ரண மணந்ததுவும, பபபனாதனா என்னனாக்
கன், நவில பபதனாள் ஒருமனாறன்
சபண்ரண முனம மணந்தரமயனால, கனானப்பபபரில
பின்னும ஒரு சதன்னவனின் சபண்
மணந்த சுந்தரரனப் பபபண வனாழ்வனாம.
மீனனாட்சி அமரம
புயல கண் நனாயகி, நரறகமழ் பூங்குழல பூரவ,
அயரக் கண் நனாயகி, ஈசன் ஆருயிர ஆனனாள் அன்பர
உயரக் கண் நனாயகி, இலங்கண் முற்றளித்து அருள் ஊட்டம
கயல கண் நனாயகி, கழல புரணசகனாட பவங்கடப்பனாம.

சபனா நனாயகர
உலசகலனாம என உதித்தது ஓர ஓரசயனான் உலகத்து
அலகு இலலனாதவரனாம திருத்சதனாண்டர தம அருரம
இலகும மனாக்கரத பபதனாற்றவித்த குணம இன்றச
சுலவு சீரசசிதனா கனாயத்தில நடப்பவரத் சதனாழுவனாம.
சிவகனாமி அமரம.
ஒரு மனாமரர யில இரு குவரள ஒளி சூழ்ந்சதன்ன உயர
மன்றத்து,
அரு மனா மரறயின் உபநடமும, அயனும, மனாலும, பபநட அரிய
சபருமனான் நடன குஞ்சிதத் தனாள், சபட்பனால, துரணக் கண்
பபநனாக்கி, நலம
வருமனாற நற்கும சிவகனாமவலலி துரணத் தனாள்மலர பபபனாற்ற
தட்சணனா மூரத்தி
வனாலியர சனார மனாணனாக்கர வனாரத்திகர குரவரனாதன்,
மனால இயல, ஐயம தீரத்தல, வனாய்திறந்து உரரத்தல, என்னும
பனால இயல அதற்கு மனாறப் பண்ட மூப்பு அரடந்த நனாலவரக்கு
ஆல இயல அடக்கீழ் பபமனானத்தனால சபனாருள் சதளித்தனாரத்
தனாழ்வனாம.
வயிரவர
குரரத்தரல பபமவும பபவதக் குக்கன் ஆங்கு அயலில சூழ
விரரத்தரல எழப் பல வனாபபனனார சமய்யினின்ற இழி
சநய்த்பபதனாரனாற்
அரரத்தரல ஓட்டனுக்கும அரரயளவு என்ன ஏற்கும
அரரத்தரல மனா வனாழ் பபசனாதிவன வயிரவன் தனாள் பபபனாற்ற .

வனாள் பபமல நடந்த அமரம
பபதனாள் பபமல அடல சூடய சதன்னவபபனனாட
ஏண் பபமல எதிபபரற்ற புலிக் சகனாடபபயனான்
பபகனாண் பபமல உயர பபகனாட்ரட எனப்புரியும
வனாள்பபமல நடந்தனாரள வணங்குவமனால.
சசலவ விநனாயகர
விலவம அறகு அருக்கு இதழி முதலனாய விரரமலர தூய்
பபமனனாள் ஆற்ற
நலவிரன ஆற்றரனப், பூரச புரிபவரக்கு, ஐந்தரு நழலும
நளின வடம
பலவரகய சபனாற விரவு பனாப்பு அரணயும ஆதியவனாப் பகரனா
நற்கும
சசலவம எலலனாம தந்து அருகம சசலவவிநனாயகன் அடரயச
சிந்ரத சசய்வனாம.
சுப்பிரமணயர
பனாமி நனாதன் பதிசயன வனாழ்பவன்
பபதனாம இனனாத சதனாடர தரக் குட்டபபய
‘ஓம‘இன் நனாத உரரக்கு உரர ஓதிய
சனாமினனாதன் சரண் சரணனாகுபபம.
திருநந்திபபதவர
பண்ட அரன் வடவில பட்ட பனாண்டயன் பிரமபின் சமனாத்துக்
கண்டடல சபனாதுபபவ ஆகக் கயிரலயுள் பபகனாயிலசனாரும
அண்டர சமய் சதனாறம சிறப்பனாம அடதரும பபவத்திரம ரகக்
சகனாண்ட உலனா நந்திபபதவன் குளிர மலரத் தனாள்கள் பபபனாற்ற.
திருஞனானசமபந்தமூரத்தி சுவனாமிகள்
முன்பு பபகனாதமன் சமனாய்வரச சனாரபினனால,

பின்பு கலலிரனப் சபண் என ஆக்கிபபயனான்,
அன்பு கனாணுற மனாது என அஃது இலனாது
என்ரப ஆக்கு சமபந்தரர ஏத்துவனாம.
திருநனாவுக்கரசு சுவனாமிகள்
பபவண ஏற அந்த சவள்ளத்து உரம ஒட ஏர
பபதனாண ஏற தன் சசனால துரணயனால கழு
நனாண ஏறநர வழ்த்த நரரல கல
பபதனாண ஏறக் கடந்தனாரத் சதனாழுவமனால .
சுந்தரமூரத்தி சுவனாமிகள்
பண்ட தனான் தடத்து ஆண்ட பரிசு என,
மண்ட பபசனாதிவனத்து இரற கனாரளயனாய்த்,
தண்ட ஈரப்பத் தமிழ்ப் பதிகம சசனால, வன்
சதனாண்டர, சதனாண்டரக்குத் சதனாண்ட சசய்வனாமபபரனா.
மனாணக்கவனாசக சுவனாமிகள்
பபவதம ஆதியுள் விட்டணு என்றபபபர
மனாதுபனாதியற்பபக என ரவயம ஓரந்து
ஓத, மனாறன் சகனாண்ட ஊங்கு அடப்பித்த நம
வனாதவூரர மலரட வனாழ்த்துவனாம.
சண்பபடசர
திண்ணனனார சமன்ற தின்ற உள மிசசில உண்ட
அண்ண எய்த வரும கதி உய்த்தவன்
உண்ண எஞ்சிய உண்ட மற்சறனான்ற உண்ணனாத்
திண்ணம பபமவு சண்டீசரரச பபசவிப்பனாம.
அறபத்து மூவர

தமபிரனானனார தனித்பபதனாழர, சனாற்ற சதனாண்டத் சதனாரகக்கு
அருமபி,
நமபியனாண்டனாரநமபி, அன்பனால நவில அந்தனாதி வயிற்பபபனாதனா,
எமபிரனான் பபசக்கிழனார சபருமனான் இரசத்த புரனாணத்து இரட
மலரந்து,
பமபி நீள் சீரப்பத்தர அறபத்துமூவர பதம பணவனாம.
கரலமகள்
வலக்ரகயில படகமனாரல, வனாமக் ரகமமலரின் ஞனானம
இலக்கு புத்தகம ஒன்ற ஏந்தி, இயல வரம அபயம கனாட்ட,
நலத்த தண் மதி பபநர தன்சமய்ந் நரகக்குக் கூமபனா சவண் கஞ்ச
மலரக்கண் வனாழ் கரலமனானுக்கு என் மனக் கமலமும புக்கு
இலலனாம.
தமிழனாசிரியர
சுத்த சமய், அறவு ஆனந்த, சுந்தரக் கடவுள் கூடல
நத்திய, சங்கத்தனாருள் நக்கீரனனாரர பபநனாக்கி ,
இத்தரர நமரம ஒப்பனான் என்ன வனாய் மலரப்சபற்ற,
முத்தமிழ்க் குரவு பூண்ட முனிவன் தனாள் முடபபமல சகனாள்வனாம
பபமற்கண்ட 23 இரறமூரத்தங்கரளயும வணங்கி
வனாழ்த்துப்பனா பனாடப் சபற்றள்ளது.
அடத்து மனாமரற,
மகவிபபசடம, மரழ, பயிரகள், உயிரகள், பூதிசனாதனங்கள்,
ரசவம, பபவந்தரின் சசங்பபகனால ஆகியன வனாழ்த்தப்படகின்றன.
வனாழ்த்து
மனாமரறக் கீதம வனாழ்க, வளர மகவிபபசடம வனாழ்க,
தூமரழ சபனாழிந்து வனாழ்க, துன்னிய பயிரகள் வனாழ்க,
பூ மலி உயிரகள் வனாழ்க, பூதி சனாதனங்கள் வனாழ்க,

மீ மிரச ரசவம வனாழ்க, பபவந்தர சமய்ச சசங்பபகனால வனாழ்க.
நூற்பயன்
கனானப்பபபர மனான்மியத்ரதக் கனிந்த நல அன்பில பபகட்பபபனார,
மீனப் பபபர உவரி சூழ் பூ மீது பன்னனாள் வனாழ் உமபர ,
மனானப் பபபச அழியனாச சசலவ மன்னி, நன் மகனாரப் சபற்றப்,
பின்
பூ நற் பபபறடன் மீட்ட எய்தனா உயர சிவகதிரயச சனாரவனார.
இப்புரனாணக் கரதகரளக் கனிந்த நலல அன்புடன்
பபகட்பபபனார, கடலனால சூழப்சபற்ற இப்பூவுலகில சசலவச
சசழிப்புடன்,
நன்மக்கரளப்
சபற்ற
நீண்டகனாலம
பபதவரகள்பபபனால வனாழ்ந்து மீண்டம பிறவனா உயரசிவகதிரயச
சனாரவர.

•••••

அரவயடக்கம
பிரமன் முதலனான பபதவரககம “கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணக்கரதகரள முழுரமயனாகப் பனாடமுடயனாது“ என்ற
சவட்கி நற்க, எனது குன்றய அறவு சவளிப்படம வரகயில
கனானப்பபபரின் புரனாணக் கரதகரளக் சசனாலலி உள்பபளன்.
தனாமரரயில
வற்றருக்கும
மகனாசலட்சுமியின்
தனநதிகள் என்றம தங்கியிருக்கின்ற கனாரணத்தினனாலும, என்றம
தனானங்கள்
பலவும
சசய்வதனாலும,
சிவதருமங்கள்
சசய்வதனாலும, பபபரின்ப பபபனாகத்ரதபபய சபரிசதனப் பபபனாற்ற
வனாழும
இந்த
நகரத்தனார
கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணக்கரதகரளச
சசனாலல,
சிறபபயன்
ஆகிய
நனான்
அக்கரதகரள இங்பபக கூறயுள்பபளன்.
பற்பல இனிய நூலகரளக் கற்றறந்த சபரிபபயனாரகள்
கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணக்கரதகரளப்
பனாடக
என்ற

அவரகள் சசனான்ன சசனால பபகட்ட, அதரன மறக்கனாமல நனானும
புரனாணக்கரதகரளப்
பனாடலகளனாகப்
பனாடத்
துணந்த
கனாரணத்தினனால, என்மீது அன்பு சகனாண்ட எனது இப்
பனாடலகரளயும பனாடலகபபள என்ற ஏற்றக் சகனாள்வனாரகள்.
சிப்பியில விரளயும முத்துக்கபபளனாட மூங்கிலில
விரளயும
முத்துக்கரளயும
பபசரத்து
எண்ணக்ரகக்குக்
கணக்கில எடத்துக் சகனாள்வது பபபனான்ற, பபபரறவு மிகுந்த
புலவரகள் பனாடய பனாடலககடன் எனது இந்தப் பனாடலகரளயும
பனாடலகள் என ஏற்றக் சகனாள்வர. நலல கருமபின் சனாற்ரற
விருமபிபபனனார, கருமபின் கணுரவயும பபசரத்பபத பிழிந்து சனாற
எடப்பர. அதுபபபனான்ற எனது பிரழயனான கவிரயக் கருத்தில
சகனாள்ளனாது, எனது இப்பனாடலகளில உள்ள கனாளீசனின் கரதச
சுரவ விருமபுவர.

சிறப்புப் பனாயிரம
நனான்குதிரசகளிலும புகழ்விளங்கும தஞ்ரச நகரில
வசிக்கும அந்தணன், சதனாவதனானத்தில புலரம சபற்றவன்,
பபதனாலவிகரளக்
கனாணனாத
கரலகரளக்
கற்றவன்,
சுப்பிரமணயன் என்ற சபயர சகனாண்டவன், கனானப்பபபரரத்
திருத்தலத்தின் தலபுரனாணத்ரதப் பனாடயுள்ளனார.

(2) நாட்டுப் படலம்
கனாரளயனாரபபகனாயில
புரனாணத்தின்
இரண்டனாவது
படலமனாக நனாட்டப்படலம பனாடப்சபற்றள்ளது.
இதில 86
பனாடலகளில பனாண்டயநனாட்டன் சிறப்புகள் பலவும எடத்துக்
கூறப்பட்டள்ளன. பிரறமுடப் சபமமனான் ஆகிய இரறவன்
அங்கயற்கண் அமரமரய மணந்து பபசனாமசுந்தர பனாண்டயனனாக

மதுரரரய ஆண்டதும, அவரகளது இரளய குமனாரனனாகிய
முருகப்சபருமனான் உக்கிரகுமனாரபனாண்டயனனாக ஆண்டதும,
மற்றம இமமுரறவழித் பபதனான்றய பனாண்டயரகள் அரசனாண்ட
சபருரமயுரடயது பனாண்டநனாட.
குழல இரசயிற் சிறந்த
கண்ணனது பபதசம பலபபவற பபதசங்களிலும சிறந்தது. சசலவச
சசழிப்பில கண்ணனது நனாட்டலும சிறந்ததனாகப் பனாண்டய நனாட
விளங்குகிறது.
ஆலவனாய்,
கனானப்பபபரர,
ஆடனாரன,
புனவனாயில, குற்றனாலம, ஏடகம, பரங்குன்றம, ஆப்பானர,
சுழியல, புத்தூர, இரனாபபமசசுரம, பூவணம, சகனாடங்குன்றம,
சநலபபவலி முதலனான பனாடலசபற்ற பதினனான்கு தலங்கரள
உறப்பனாகக் சகனாண்டது பனாண்டயநனாட.
இப்பதினனான்கு
தலங்கரளப் பபபனால சிறப்புரடய தலங்கள் பல உரடயது
பனாண்டயநனாட.
கடல நீரரசயலலனாம உண்ட அகத்தியர
உரறயும சபனாதியமரலரயயும, குற்றனாலம பபபனான்ற சிறந்த
அருவிககம, தனாமிரபரண ரவரய முதலனான நதிகரளயும
உரடயது பனாண்டயநனாட.
வறயவர
சமலியவர
பபநனாயர
வன்கணர
படப்பறவற்பபறனார சிறமதியர மரடரமச சிந்தரனயுரடபபயனார
இவர பபபனான்பபறனார இலலனாதது பனாண்டயநனாட.
பபவடவர ஓட பபவட்ரடயனாடம ஒரசயும, யனாரனகள்
நீர பருகும ஓரசயும, சகனாடசசிமனார திரன இடக்கும ஒரசயும,
உயரமனான
அருவிகளில
நீர
விழும
ஓரசயும,
பல
விலங்குகளின் ஓரசயுமனாகிய ஐந்து ஓரசககம பபசரந்து
பஞ்சதுந்துபியின்
இரசரயத்
தனாழ்த்தும.
முருகப்
சபருமனானனாகிய சண்முகனின் பரடவடகள் ஆற. அவற்றள்
திருசசசந்தூர திருப்பரங்குன்றம பழமுதிரபபசனாரல என்ற மூன்ற
பரடவடகரள உரடயது பனாண்டயநனாட.

பனாண்டய நனாட்டன் முலரல நலத்தில, எள்க சனாரம
பயற
அவரர சகனாள்க உகந்து இவற்ரற மரலபபபனால
குவிப்பனார அவ்விரட உள்ளனார. சதள்க சுரவப் பனாரலக்
கனாய்சசி உண்டனாக்கிய தயிரிலிருந்து சவண்ரண எடத்து
மரலபபபனால குவிப்பர அவ்விரட இலலனார. ஆயர இரடரயத்
தழுவி அடக்கி இரடசசியரின் மனாரபகத்துத் பபதனாய பபவண்டம
என்பதற்கனாக, ஏழுயனாரனகரளயும தன்பபதனாள் மரலக்குள்
அடக்குவர அந்த நனாயகர. குழலில நனாதஒலியிரன எழுப்பும
நனாயகர வனாய் நலலனார ததிகரடயும மனாரபினுக்குள் அடக்குவர.
இந்திரன் புரந்து வனாழும எழில வளமுரடயது
பனாண்டயநனாட்டன் மருத நலம. உழவரகள் தனாமபு மனாட்ட,
நுகத்ரதப் பிடரியில கட்ட, கனாரளமனாட்டரன ஏரில பூட்டத்,
தனது வலக்ரகயில முள் உள்ள பிரமரப நீட்ட, அழகிய
மலரகரள இரறவனது முடபபமல சூட்டக், கூரிய சகனாழுரவ
உரடய ஏரர ஓட்ட, நனாட்டன் குரறகரள எலலனாம ஓட்டவர
மருத நலத்து உழவர. சசனாலலினுள் சபனாருளனாய் உள்ள தூய
கனாளீசனது சமய்பபபனான்ற சநலலுக்குள் சபனாருளனாய் உள்ள
நீண்ட முரள வளரத்துத் பபதனான்றச சசனாலலினது உருவனாய்
உள்ள
சசனாரணவலலியின்
சமய்பபபனான்ற
பயிரகள்
பசரசநறத்தில வளரந்து இருப்பது பனாண்டயநனாட. பரமனனாரும
பரதவரனாகி ஓர பரதவ குலத்து மனாதிரனக் ரகப்பிடத்துத்
திருமணம சசய்துள்ளதனால, பரதவர வனாழும பதி முதல
பலதலம பரவு சநய்தல நலத்தின் பண்பிரன எவரதனான்
எடத்துக்
கூற
இயலும.
பனாரலவனத்துத்
சதய்வமனான
பத்திரகனாளி
வடவனான
வனாள்பபமலநடந்தனாள்
வற்றருந்து
அருகவது பனாண்டயநனாட.
இவ்வனாறனாகக் குறஞ்சி, முலரல, மருதம, சநய்தல,
பனாரல முதலனான நலங்ககம அங்கு வனாழும உயிரினங்களின்

சிறப்புககம மிகவும அருரமயனாகப் பனாடப் சபற்றள்ளன.
பபமலும, குறஞ்சி, முலரல, மருதம, சநய்தல என்ற நனான்கு
திரண நலங்கள் ஒன்பபறனாட ஒன்ற திரணகள் மயக்கம
அரடவரதத் திரணமயக்கம என்ற தரலப்பில ஆசிரியர
பனாடயுள்ளனார.

(3) நகரப் படலம்
கற்பகமனாகக் கனாளீசரும சசனாரணவலலித் தனாயனாரும
என்றம உரறந்துள்ள தலம.
பனாண்டயநனாட்டல உள்ள
பனாடலசபற்ற பதினனான்கு தலங்களில ஒன்ற திருக்கனானப்பபபர
நகரம.
மரலமகரள
இடப்பனாகமனாக்
சகனாண்டவனின்
தரலபபமல வற்றருக்கிறனாள் கங்ரக என்ற நீரமகள். நீரின்பபமல
வற்றருக்கிறனாள் அரலமகள். அரலமகளின் பபமலனானது ஆக்க
சமய்க்கரல. கரலமகள் பபபனாற்ற வணங்குவது இந்தக்
கனானப்பபபர நகரம. இது விதி நதி பதி கதி இவற்ரற அருகம
தலமனாகவும உள்ளது.
நலலறத்ரத வழங்குவது விதி.
நலவுவனான் முதலனானவற்ரற அருள்வது நதி.
இன்பத்ரத
வழங்குவது பதி. இரவசயலலனாம கிரடத்திடம வரகயில
நற்கதிரய அருள்வது கனானப்பபபர நகரம.
சபண்மணயின்
முகத்ரத
ஒத்த
தமிழ்நனாட்டன்
வலக்
கண்மணரயப்
பபபனான்றள்ளது. ஏழு குதிரரகள் பூட்டய கதிரவனின் ஊரதிரயத்
தடத்து நறத்திடம அளவிற்கு உயரந்த மரங்கள் பல சகனாண்ட
கனானகத்ரத உரடயது. இந்தக் கனாட்டல உள்ள மலரகள் சிந்தும
பபதனனானது மதுக்கடல பபபனான்ற பபதங்கியுள்ளது.

இந் நகரமனானது
புறநகர, இரடநகர, உள்நகர,
பரத்ரதயர வதி, பபவளனாளர வதி, ரவசியர வதி, அரசரவதி
ஆகிய வதிகரளக் சகனாண்டது.
கூற்றவன்
பபநரபட்டனாலும
அவனது
சமய்
இரண்டகூறனாகுமபடயனாக ஆயுதங்கரள உரடயவர புறநகரில
கனாவல சசய்கின்றனர. இவரகள், சீற்றம மிகுந்தனால விண்ணல
பனாய்ந்தும பபபனாரிட வலலனார.
மனானத்ரதபபய ஆரடயனாகப்
பூண்டவர.
தங்களிடம பபபனாரிட்டத் பபதனாற்றவரகரளபபய
கனாண்பரகள், இவரகள் பபதனாலவி கனாணனாத வரரகள். பபதனாமரம,
வனாள், பபவல, குந்தம, சூலம, தண்டனாழி, நனாஞ்சில, கனாமர
அநனாந்தகம, திண்ரமப் பணம வசும விஞ்ரச, விலலில
நனாண்பூட்ட அமபுகரளத் சதனாடக்கும விஞ்ரச, முதலனான
வரரகள் கற்கும கலலூரிகள் பல புறநகரில உள்ளன.
இரடநகரில, குளங்களில தண்ணீர நரறந்து மறகனால
பபபனாகும. அவ்வனாற பபபனாகும நீரில தூமபு நுண்துரளச
சிவிறயும
துருத்தியும
குழலும
ரகக்சகனாண்ட
விரளயனாடகின்றனர. கனாப்புறழ்ந்த பபதனாள் மனாதரும ஓமபு
உகந்தநீர
புயமுரல
ஊடறவசிக்
கூமபலில
தடநீர
வழியுமபடயனாக நீரனாடவர. குளத்தில கன்னியர குளிக்கின்றனர.
அவரகளது சகனாங்ரக மரறத்துள்ள நுண்துகில விலகிடக்கண்ட
ஆடவர
புளகித்து
அதிகரித்திடம
வியப்பினரனாய்
மகிழ்வரடவனார. புரததனம சவளிப்பட்டனால அரதக் கண்ட
களிப்பு அரடயனாதவர எவர புவிபபமல.
உண்ணகரில பபகனாட்ரட மதில உள்ளது.
அது
உயரந்து
நீண்ட
வனானின்
பபமற்புகுந்துள்ளது.
அதன்
இரடப்பனாகம நீர நரறந்த அகழியனால சூழப்பட்டள்ளது. அதன்
அடப்பனாகம பனாதனாளத்தில உள்ள நனாகபபலனாகத்தில உள்ளது.
அரி அயன் கனாணமுடயனாத லிங்பபகனாத்பவரின் அடமுடபபபனால

விளங்குகிறது கனானப்பபபர பபகனாட்ரட. இதன் உசசிரய முயன்ற
கடந்பபதனாரும இலரல, அதன் அடயிரன மூழ்கிக் கடந்தவரும
இலரல.
இரத அடத்துப் பரத்ரதயரவதி அரமந்துள்ளது.
பரத்ரதயர, சவள்ரள நறத்திலனான நுண்ணய ஆரடரயத்
தனது உடமபு சவளிபபய சதரியுமபடயனாக அணந்து சகனாண்ட,
உள்பபள அரழத்துச சசன்ற உள்கறப்பு ஆரச பபமற்சகனாள்ள
முன் எதிர கனாட்டக் குலனாவிபபய குமரர தம ரகப் சபனாருரளக்
சகனாள்ரள சகனாள்வர.
பபவளனாளர வதி அரதயடத்து உள்ளது .
உயரந்த
கங்ரகயின் ஒண்ரமக் குலத்தில பிறந்து , அயரந்திடனாமல,
ஆசனாரம அரனத்ரதயும நயந்து , நலலற நனாடப் சபறம பயன்
வியந்து, வனாழுநர பபவளனாண் மரபினர . எந்த நள்ளிருளிலும
யனார வந்தனாலும கனாரளயனாரபபகனாயில வனாழ் பபவளனாளர
,
இரளயனான்குட மனாறநனாயனனார பபபனான்ற தட்டப்படனாமல , தனாம
உந்தும அன்பினனால அவரககக்கு உணவு ஊட்டவர.
ரவசியர வதியில வனாழும வணகர , விரலமலிந்த
நனாளில பண்ட ங்கரள நரறய வனாங்கிச பபசரத்து ரவத்து ,
பண்டம வரத்து குரறந்த நனாளில அவற்ரற விற்ற மிக்க
இலனாபம சகனாள்வனார. விரலகூடதலனான நனாளில பண்டங்கரள
வனாங்கி, விரலமலிந்த நனாட்களில அவற்ரற விற்ற நட்டம
அரடய மனாட்டனாரகள். எந்த பபதசத்திலும வனாணபம சசய்து
சபனாருள் ஈட்ட வலலனார .
வனாணபத்திற்குச சசலலும
பபதசங்களில ரசவ அறங்கரளச சசய்து, அங்பபக அன்னதனானக்
சகனாட நனாட்ட வலலனார.

அரசரகள் வனாழும வதியில முரசு அதிரகின்ற
ஓரசயும, சதுரங்கம விரளயனாடம ஓரசயும , விரவு சிற்றரசர
வந்து விரரந்து திரற சகனாட்டம ஓரசயும
,
பரவிய
பனாவபபலனாரக்குப் பரிசில சபனான் அளக்கும ஓரசயும
அரண்மரன எங்கும பபகட்கும .
தன் வலிரமயனால
சவற்றசபற்ற அதனனால வளம மிகுந்த சசலவப் சபனாலிவினனால
சகனாரடயனால சிறப்புப் சபற்றருந்தனர கனானப்பபபசரயில
அரசரகள்.
அந்தணர வதியில வனாழும அந்தணர, சகனாரலவிரன
கூடனாது எனக் கூ றம பபவதங்கரளக் கற்றவர. சதனாரலவில பல
பசுக்கரளக் சகனாலவதனால சூழும பனாவம தமரமச சனாரனாதவனாற
ஒதுங்கி இருப்பர.
சுவரக்கம உண்ரம அன்றப் பவரக்கம
இலரலயிலரல என்பபற ஈரக ஏந்தினனார. எழுத்பபத, சசனாலபபல,
இருவரகப் சபனாருபபள, யனாப்பபப, நயந்தரும அணபபய, என்ற
ஐந்து இலக்கணங்க ரள இயன்ற மனாணவரககக்கு ஓதி டவர.
பல இலக்கிய நூலகரளப் பபபனாதித்து, உயரந்திடம இரு
சமனாழிக் கலலூரிகள் பலவும இந்த வதியில உள்ளன.
இவற்ரற அடத்து கனாளீசர பபசனாபபமசர சுந்தபபரசர
ஆலயங்கள் அரமந்துள்ளன .
ஆயிரங்கனால மண்டபம ,
மனாளிரகப் பத்தி , மத்தியில நூ ற்றகனால மண்டபம , சூளிரக
மன்றம, சுத்த பபவள்வி சசய்யும மண்டபம ,
பரிவனார
சதய்வங்ககம, வந்து வழிபட்ட உய்வரடந்த பபதவர களின்
ஆலயங்ககம சிறந்து ஓங்கி நற்கும.
திருக்கனானப்பபபர என்ற
கனாரளயனாரபபகனாயிலில ,
இவ்வனாறனாகப் பல எழில நலன்கள் உரடய பபகனாயிலின் உள்பபள,
எலலனா உயிரககம உய்யுமனாற நமது கனாளீசன் சசனாரணவலலி

சபபமதனனாய், ரமந்தரகள் சூழ, மன்னி வற்றருந்து அரசு சசய்து
என்றபபம நமரம வனாழ ரவக்கிறனான்.

(4) ளநமசப் படலம்
பற்பல சிகரங்கரள உரடயது, ஊழிகள் பபதனாறம
நரலத்திருக்கும சபருரமரய உரடயது ரகலனாய மரல.
இது, கருடர சித்தர அமரர கனாரணர இயக்கர பபபனான்பபறனாரும,
பபவதங்ககம வனாழ்த்தித் துதிக்கும சிறப்புரடயது.
அக்ரகலனாய மரலயில, ஆயிரங்கனால மண்டபத்தின்
நடபபவ பளிங்கு மண்டபம ஒன்ற உண்ட. அது எட்ட யனாரனத்
தந்தங்கரள நட்ட, சுற்றலும பதினனாற தூண்கள் தனாங்கும
வண்ணம அரமக்கப்பட்டது. அந்த மண்டபத்தில பரகவரகள்
அஞ்சும பபவபபலந்திய குமரபபவகம, எவ்வரங்கரளயும நலகும
யனாரனமுகத்து விநனாயகப் சபருமனானும அருகில இருக்க,
அன்பரககக்கு எவ்வரங்கரளயும அளிக்கும உரமயனாள்
இடப்பக்கம இருக்க, பிரறச சந்திரன் ஒளிவச, கங்ரக திவரல
சிந்த, பபதவரகள் சபனான்மனாரி சபனாழிய, அரி வலனாரி முதலிபபயனார
விதிப்பட பணந்து நற்க, கதிரவன் மதி சநருப்பு என்ற
மூன்ரறயும
கண்களனாக
உரடய
முக்கண்ணனனாகிய
சிவசபருமனான் இனிது வற்றருந்தனார.
கனாசிபன்,
கபிலன்,
சத்திகனாத்தியனாயனன்,
பரத்துவனாசன், முற்கலன், கபபகனாளன், வனாமபபதவன், வசிட்டன்,
பபகனாசிகன், பிருகு, வதிபபகனாத்திரன், துரவனாசன், சீவற்சன், சமபு,
மவுற்கலன்,
ஆபத்தமபன்,
சசகௌநகன்
முதலனான
தவ
முனிவரகள் சிவசபருமனான் திருமுன் சசன்ற, தரலபபமல
குவித்த கரத்தரனாய், புவனங்கள் யனாவற்ரறயும புரக்கும

நனாயகரன ஆயிரம திருநனாமங்களனால அருசசித்தனர. திருமனால
வரனாகமனாய்ச சசன்றம கனாணமுடயனாத, சிவனனாரின் பனாத
தனாமரரகரளத் தனாழ்ந்து வணங்கி நன்றனர.
“சந்திரரனத் தரலயில தனாங்கிய சபருமனாபபன,
வரலயில அகப்பட்ட மனான் என மயங்கித் தடமனாறத், துருமபு
பபபனான்ற அரலந்து உழலகின்ற எங்கரளக் கனாத்தருள்வனாயனாக“
என பபவண்டனர. அரவத்ரதத் தரலயிபபல அணந்த பரமபபன,
“நீ உரறகின்ற தலங்ககள் எத்தலம மிகவும உயரந்தது?
அத்தலத்தின் மனான்மியங்கரள உள்ளங்ரக சநலலிக்கனி பபபனால
நனாங்கள் உணருமனாற எங்ககக்கு ஓதி அருகங்கள்“ என
அனலபபசரந்த சமழுகு பபபனான்ற உள்ளம உருகி பபவண்ட
நன்றனர.
திங்கள் சூடய சிவனும, அன்பபபனாட அவரகளிடம
சசனாலவனார. “யனாம விருமபி உரறயும தலங்கள் பலவனாகும.
அவற்றள் சிறந்தது உத்தரகனாளிபுரம, அதனினும சிறந்தது
தக்கணகனாளிபுரம.
அத்தலத்தில
உரறபவரககக்கு
சிவப்பபபறம, சித்தியும ரககூடம.
தக்கணகனாளிபுரத்தின்
சிறப்பிரனயும
லிங்க
மனான்மியத்தின்
சிறப்ரபயும,
தீரத்தமனான்மியத்தின் சிறப்ரபயும சூதமுனிவரிடம பபகட்டத்
சதரிந்து சகனாள்க“ என்ற முக்கண்ணன் அருள் சசய்தனார.
அரதக் பபகட்ட சவுனகன் முதலனான முனிவரகள் உவரகயில
மூழ்கினர.
கருரணக் கடலனாகிய சபருமனானின் தனாள் பணந்து,
மிக்க
மகிழ்பபவனாட
அமமுனிவரகள்,
ரகலயங்கிரியின்
சதன்கிழக்கில ரநமிச வனத்ரத பபநனாக்கி, சூதமுனிரயக்
கனாண்பதற்கனாக
விரரந்தனர.
சிவனனாரின்
சசஞ்சரடக்
கனாட்டலிருந்து இழிந்து, இமயமரலயில நுரழந்து, தன்னில

மூழ்கி எழுந்த அறபதனாயிரம பபபரர, நரகத்தில விழனாமல கனாத்த
சபருரம உரடயது கங்ரக. தன்னில மூழ்கி எழுந்தவருரடய
பனாவத்ரத நீக்குகின்ற கங்ரகயின் கரரயில உள்ளது அந்த
ரநமிசவனம.
இங்பபக, ஆல, அகில, மூங்கில, கடமபு,
புன்னனாகம, அரசு, சவண்ணனாவல, சந்தனம, குருந்து, நமபம,
பனாகல, பூங்சகனான்ரற, வன்னி, பனாடலம, சூதம, தனால மந்தனாரம
பபபனான்ற விருட்சங்கள் நரறந்து அடரந்த கனாடனாக விளங்குவது.
மனான்கன்றம புலிக்குட்டயும ஒன்றனாக நீர பருகும. சிங்கக்
குருரள யனாரனயின் முரலப்பனாரல உண்ணும. அவ்வனத்தில
தவம புரியும முனிவரகள் இயற்றம பபவள்விப் புரக விண்ணல
பரவி, இந்திரன் அவி உணரவ ஏற்றக் சகனாள்வதற்கு
விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட பபமகவனாகனம பபபனால விளங்கும.
இத்தரகய வளமனான ரநமிசக் கனானகத்ரத அரடந்த
முனிவரகள் அங்கு சமய் முழுதும சவண்ணீற அணந்து, தூய
உருத்திரனாக்கம
புரனந்து,
நத்திய
தவத்ரத
பபமற்சகனாண்டருக்கும
வியனாசமுனிவரின்
மனாணனாக்கரனாகிய
சூதமுனிவரரக் கண்டனர. அவரர வணங்கி, நீலகண்டரனாகிய
சிவசபருமனானின்
ஆரணயின்படத்
தங்கரளக்
கனாண
வந்துள்பபளனாம என்றனர. இனி எங்ககக்கு எந்தக் குரறயும
இலரல. “பரத கண்டத்தில இரண்ட கனாளிபுரங்கள் உள்ளன
என்றம, அவற்றள் ஒன்ற வடதிரசயில உள்ளது என்றம,
மற்சறனான்ற சதற்கிலுள்ளது என்றம, இரண்டலும பின்னது
மிகவும உயரவு உரடயது என்றம, அத்தலம அங்கு வசிக்கின்ற
எலலனா உயிரககக்கும முத்தி வழங்கிடம என்றம, அத்தலத்தின்
சபருரமரய உங்களிடம சதரிந்து சகனாள்க“ என்ற இரறவன்
எங்களிடம கூற இங்கு அனுப்பி ரவத்தனார.
ஆதலனால
உங்கரளத் பபதட வந்பபதனாம, “எங்ககக்கு அத்தலத்தின்
மனான்மியங்கரள எடத்துரரப்பரனாக“ என்றனர சவுனகனாதி
முனிவரகள்.

சூதமனாமுனிவரும
கனாளிமனாபுரத்திரன,
யனாரனமடரவ,
சசனாரணவலலி
அமரமரய
கனாளீசரர,
சுந்தரனாமபிரகரயச பபசனாதியனாம பபசனாபபமசரரக், கயற்கண்ணரய
சுந்தபபரசரர, வனாளின்பபமல நடந்தனாரள ஒரு முகூரத்த பபநரம
தியனானித்து, தன் குருவனான பபவதவியனாசரின் திருத்தனாளிரன
நரனந்து வணங்கிப் பின் சவுனகனாதி முனிவரகரள பபநனாக்கி,
இத்தலத்தின் சபருரமகரள யனான் உரரக்க நீங்கள் இரு
சசவிகளனாலும பருகுவர என்ற கனாளிபுர மனான்மியத்ரதச
சசனாலலத் சதனாடங்கினனார.
“தன்ரன
வந்து
சனாரந்தவரககக்கு
மனாபலம
தருவதனாகி, நத்திய சுயமபுவனாய் வலலிக் சகனாட சுற்றப் சபற்ற
விளங்கும
கற்பகம
ஆகிய
கனாளீசரின்
ஆரணரய
நரறபபவற்றவனாரனாக“
என்ற
வனாழ்த்தி,
“சமய்தவம
உரடயவரகபபள,
கனாளீசனனார
கரதகரளக்
பபகட்க
விருமபினீரகள், நீங்கபபள முத்தர. உள்ளன்பபபனாட இத்திருத்தல
மனான்மியத்ரதக் பபகட்பவரகளின் விரனசயலலனாம நீங்கும,
அறம சபனாருள் இன்பம மட்டமலலனாமல முத்தியும கிட்டம.
அத்தல மனான்மியத்ரத ஆதியிலிருந்து கூறகிபபறன், பபககங்கள்“
என்ற கூறத் சதனாடங்கினனார சூதமனாமுனிவர.
முன்சனனாரு
கனாலத்தில
‘மனாகிண்மதி‘
என்னும
சதனான்ரமயனான நகரரச பபசரந்த சிறந்த சிவபக்தனனாகிய
‘சதனாநகன்‘ என்னும மன்னவன் ரசவ உண்ரமகரளத் சதரிந்து
சகனாள்ள பபவண்டம என்ற ஆரசயில தீரத்த யனாத்திரர
பபமற்சகனாண்டனான். சசலலும வழியில உதங்க மனாமுனிவர
இருக்கின்ற வனத்ரத அரடந்தனான். அமமுனிவரரக் கண்ட
வணங்கித் “தக்கண கனாளிபுரத்தின் மனான்மியத்ரத விரித்துக் கூற

அருள்க“ என பபவண்ட நன்றனான்.
உதங்க
கனாளிபுரத்தின் பபமன்ரமரய அன்பபபனாட கூறனனார.

முனிவரும

பபகனாமதி தீரத்தில உத்தரகனாளிபுரம என்ற தலம
உள்ளது.
அத்தலத்ரதவிட உயரந்ததனாய், சுத்தபுத்தியும
கனாரியசித்தியும நலகும தக்கனகனாளிபுரம என்ற ஒரு திருத்தலம
உள்ளது. இது பனாண்டய நனாட்டல, ரவரய நதிக்கு ஒரு
பபயனாசரன வடக்கிலும,
கூடல என்ற மதுரரக்குக் கிழக்பபக
நனான்கு பபயனாசரன தூரத்திலும, சீதளிக் குளத்ரதயுரடய
திருப்புத்தூரக்கு இரண்டரர பபயனாசரன சதற்கிலும உள்ளது.
அத்தலத்திற்கு
கனாளிபுரம,
பபசனாதிவனம,
மந்தனாரமனாவனம,
உத்தம
ரசவபபகந்திரம,
கனாந்தனாரம,
தவசித்திகரம பபதவதனாருமனாவனம, பூபபலனாக ரகலனாயம என பல
சபயரகள் உண்ட. அப் சபயரகரள உசசரிக்கினும நமமுரடய
விரனகள் பபபனாகும.
இத்தலப் சபருரமரயக் குறத்து நீ பபகட்பது
உன்னுரடய தவப் பயனினனாலதனான். உத்தமன் ஆகின்றனாய்.
நனான் கனாளிபுரத்தின் பபமன்ரமரயப் பற்றக் கூறகின்பபறன்,
பபகட்பனாயனாக என உதங்க முனிவர கூறனனார.
பண்ரடக்
கனாலத்தில
ஒருநனாள்
கயிரலயில
சிவசபருமனானிடம
உரமயவள்,
“தனாங்கள்
உரறகின்ற
தலங்ககள்,
சகடனாத
நலல
தீரத்தங்கரளயுரடய
அடயனாரககரடய விரனரயப் பபபனாக்குகின்ற இலிங்கங்கள்
நரறந்த தலங்கள் பல உள்ளன, அவற்றள் உத்தமமனான
தலங்கள் யனாரவ? என்ற கூற அருகங்கள்“ என்ற பபகட்டனார.
அதற்குச சிவசபருமனானும, “நனாம உரறகின்ற தலங்கள் பற்பல
அவற்றள்கம உத்தமம ஆயிரத்சதட்ட;
அவற்றள்கம

ஐந்நூற தலங்கள் உத்தமம; அவற்றள்கம உத்தமம முன்ானற
தலங்கள்; அவற்றள்கம நூற உத்தமம; அவற்றள்கம
அறபத்து நனான்கு தலங்கள் உத்தமம;
அவற்றள்கம
முப்பத்துநனான்கு தலங்கள் உத்தமம; அவற்றள்கம பதினனாற
தலங்கள் உத்தமம;
அவற்றள்கம எட்ட உத்தமம;
அவற்றள்கம நனான்கு உத்தமம;
அவற்றள்கம இரண்ட
தலங்கள் உத்தமம“ என்றம, அரவ உத்தரகனாளிபுரமும
தக்கணகனாளிபுரமும ஆகும. எத்தலத்தினும உயரந்தது. மிக்க சீர
ஆலவனாய் மதுரரயிலும சிறப்புரடயது.
அத்தலத்து பபசனாதிலிங்கத்தில துவனாத சனாந்தத்தில,
அங்கயற்கண்ணயனாகிய
உன்னுடன்
என்றம
பபமவி
வனாழ்கின்பபறன். அதரன என்றம கனாணலனாம. அத்தலம, ஊழிக்
கனாலத்திலும அழியனாமல
நரலத்து ஒளிரும. பூபபலனாகத்தில
பபகனாடக்கணக்கனான தீரத்தங்கள் உள்ளன. அத் தீரத்தங்ககள்
சதன்கனாளிபுரத்திலுள்ள சிவகங்ரக தீரத்தத்தில மூழ்கினனால,
புண்ணய தீரத்தங்கள் அரனத்திலும நீரனாடய புண்ணயம
கிரடக்கும.

மூரத்தி
தலம
தீரத்தம
என்ற
மூன்றனாலும
சிறப்புரடயது அத்தலம என்ற, இமவனான் மககக்கு இரறவன்
கூறனனார. அரத அவளது மடபபமல இருந்த குமரகுருபரனனாகிய
முருகப் சபருமனான் பபகட்டனார. தனான் பபகட்ட அத்தலத்தின்
சிறப்ரபசயலலனாம, அகத்தியரக்கு உரரத்தனார.
அகத்திய
முனிவர எனக்குச சசனான்னனார. அதரன நனான் உனக்கு ஓதிபபனன்
என்ற உதங்கமனா முனிவர சதனாநக மன்னவனுக்குச சசனான்னனார.
மன்னனும அக்கனாளிபுரத்தின் பபமன்ரமரய இன்னும விரித்து
அருகங்கள் என்ற முனிவரர பபவண்டக் சகனாண்டனார. உதங்க
முனிவரும
விரிவனாகக்
கூறலுற்றனார.
வியனாசமுனிவர

விரித்துரரத்த பதிசனட்ட புரனாணங்ககள் சூரியனனாருக்கு
உரியது, உன்னதம நரறந்தது பிரமரகவரத்த புரனாணம. அதில
கனாரளயனாரபபகனாயில கரதகள் உள்ளன. அரத நனான் இப்பபபனாது
உங்ககக்குச சசனாலல, சசவிவனாயனாகப் பருகுமின் என்ற
சசனான்னனார சூதமனாமுனிவர.
கனாளிபுர பபமன்ரம
சிவன் உரமயவகக்குச சசனாலல, மடயிலிருந்த
முருகன் பபகட்ட அகத்தியருக்குச சசனாலல, அகத்தியர உதங்க
முனிவருக்குச சசனாலல, உதங்க முனிவர சதனாநகன் என்ற
மன்னனுக்குச
சசனான்னனார.
சவுனகனாதி
முனிவரகள்
சிவசபருமனாரனக் பபகட்க, சிவன் ரநமிச வனத்திலுள்ள சூதக
முனிவரரக் கண்ட கனாளிபுர மனான்மியத்ரதக் பபகட்குமனாற
கூறனனார.

(5) அகத்தியேர் ஞாயனாபயதசம்
பபற்ற படலம்
ரநமிசப் படலத்ரதத் சதனாடரந்து ,
அகத்தியர
சிவசபருமனானிடம ஞனாபபனனாபபபதசம சபற்ற
கரத
கூறப்படகிறது.
முன்சபனாரு சமயம , குமபமுனியனாகிய
அகத்தியர சிவலிங்க தத்துவத்ரதத் சதரிந்துசகனாள்ள விருமபி ,
பல நனாடகளிலும யனாத்திரர பபமற்சகனாண்ட , இறதியில
நலவிரனப் பயனனால கனாரளயனாரபபகனாயில என்ற இப்பபபனாது
அரழக்கப்படம பபசனாதிவனத்ரத அரடந்தனார . இவர, ஆற்றநீர
ஊற்றநீர மரழநீர ஆகிய மூன்றனாலும உண்டனானதனால ‘முந்நீர‘
என்ற அரழக்கப்படம கடரல உண்டவர . இவர, இயற்ரக
வளம நரறந்த பபசனாதிவனத்ரத அரடந்து, அங்கு உரறந்துள்ள

இரறவரன வனாயனாரப் புகழ்ந்து துதித்தனார . “இந்த பபசனாதிவனம,
இந்திரபபலனாகத்திலுள்ள வளமனான நந்தவனபபமனா? குபபபரனுரடய
புஷ்பக
ரதபபமனா?
என்சறலலனாம நரனத்தனார .
அங்கு
தூய்ரமயனான, சனான்பபறனாரின் அறரவப் பபபனாலத் சதளிந்த
நீரரயுரடய மலரகள் நரறந்த குளம ஒன்ரறக் கண்டனார .
அதில நீரனாட விருமபி , அதன் அருகில சசன்றபபபனாது ,
ஆகனாயத்திலிருந்து, “ஓ! அகத்திய, பபகட்பனாயனாக, இத் தீரத்தம
சபரும புண்ணயம நரறந்தது . இதில நீரனாடனனால நரனத்தது
எலலனாம நரனத்தபடபபய அரடயலனாம .
இதன் சபயர
சிவகங்ரக. இதில விதிப்பட மூழ்கி நீரனாட , கரரயில இருந்து
தவத்ரத பபமற்சகனாண்டனால ,
நரனத்தற்கரிய
சிவஞனானம
கிரடக்கும. நீயும சிவஞனானம சபற விருமபி , இக்குளத்திபபல
நீரனாட, தவத்ரத பபமற்சகனாள்வனாயனாக“ என்ற அசரீரி வனாக்கு
எழுந்தது.
விந்தியமரலரய அடக்கியவரனாகிய அகத்தியரும ,
அசரீரிரயக் பபகட்ட வியந்து ,
அவ்வனாபபற விதிப்பட
சிவகங்ரகத் தீரத்தத்தில மூழ்கி எழுந்து , விபூதி உருத்திரனாக்கம
அணந்து, குளத்தின் கீழ்க்கரரயிலிருந்து ஐமசபனாறகரளயும
அடக்கி, உணவு ஒழித்து , பபயனாக நட்ரடயில அமரந்தனார .
இளபபவனில முதுபபவனில கனார கூதிர முன்பனி
பின்பனி என மனாறமனாற வரும ஒரு வருடத்தின் ஆற
பருவங்களிலும பபயனாக நட்ரடயில ஆழ்ந்து , பரமசபனாருரள
நரனத்துத் தவமிருந்தனார .
இவ்வனாறனாக, பத்து ஆண்டகள்
நட்ரடயில கழிந்தன . பின்பு, அவர எதிரில பபசனாதிப் பிழமபு
ஒன்ற பபதனான்றற்ற . மண்ணுக்கும விண்ணுக்குமனாகப் பரந்த
அந்த பபசனாதிரயக் கண்ட அகத்தியர உவப்பபபனாட விரரந்து
பணந்து வணங்கினனார.

“எண்ணலனா அண்டபபகனாட எதன் ஒளியனால விளங்கும

எண்ணலனா உலரக என்ற ஊழ் எதன் ஒளியனால
விளக்கும
எண்ணலனா மடரமக் கங்குல எதன் ஒளியனால
வந்பபதனாடம
எண்ணலனாக் கதிரசனால அந்த பபவகமனாம பபசனாதி
பபபனாற்ற
எதன் ஒளி தன்னில பபகனாடயினில ஒருகூற சகனாண்ட
புத்சனனும புதலவற் சபற்பபறனான் புவனம முற்றம
விளக்கி
இதர சனீகரப் பபபர எய்தினன் உலவுகின்றனான்
எது கரரயிலனாது அந்த பபவகமனாம பபசனாதிபபபனாற்ற
எவ்சவனாளி தன்பபனனார கூற ஏற்ற எரி உலகு எலலனாம
விளக்கும
எவ்சவனாளியின் கூற என்றனால எப்சபனாருகம
தகிக்கும
எவ்சவனாளி யரதனங்களின் பிரரபக்கு மூலம
எவ்சவனாளி நரறந்தது அந்த பபவகமனாம
பபசனாதிபபபனாற்ற
அருமரற முடயும பபதறனா அகண்டமனாம வடபபவ
பபபனாற்ற
நருவிகனாரத்து அதனாகு நட்களப் சபனாருபபள பபபனாற்ற
ஒருவிலனாது எரவயும ஆக்கி ஒடக்குதல பரபபம
பபபனாற்ற
இருரமசனால விரனகள் சனாரனா பபவகமனாம பபசனாதி
பபபனாற்ற “
என்சறலலனாம துதித்து அகத்தியர இரறவரன வணங்கி
நன்றனார.
அப்பபபனாது,
அவசரதிபபர பபதனான்றய
பபசனாதி

மண்டலத்தின் நடபபவ , கங்ரகயும நலவும விளங்கும
சரடயரனாய், ஸ்படக பபமனிபபயனாட, உரமயன்ரன இடப்பக்கம
இருக்க, அகத்தியருக்குக் கனாட்சி சகனாடத்தருளினனார கருரணக்
கடலனாகிய எமமனான். பூதகணங்கள் முன்னும பின்னும சூழ்ந்து
வர, சவள்ரள கனாரளயின் மீது பபதனான்ற திருமுகம மலர ,
மனாமுனிவரனாகிய அகத்தியரர பபநனாக்கி , “மலய மனா முனிவ
உன்னுரடய தவத்ரதக் கண்ட மகிழ்ந்பபதனாம , நீ பபவண்டவன
யனாரவ? அவற்ரறக் பபகட்பனாயனாக“ என்றனார.
அகத்தியரும,
சமய் சிலிரக்க, “அளவிலலனாத கருரண வடவனானவபபர சரணம,
நன் திருவருளனாபபல நன் சுயரபத்ரத , நனது ஆற்றரல, உணர
விருமபிபபனன்.
நனான் அரத நன்கு உணருமனாற
சதரிவிப்பனாயனாக“ என்றனார.
அரதக் பபகட்ட இரறவனும ,
“நன்ற, நன்ற” என்ற புன்னரகத்து, அகத்தியருக்கு அருபபளனாட
பதிலுரரக்கிறனார.
“இன்னவனாற இருக்கிபபறன் என்ற என்னுரடய
தன்ரமரய யனாரனாலும உணரமுடயனாது . அரதயும நனான்
உன்னிடம ரவத்த அருளினனால உரரக்கிபபறன் , பபகள். மண்,
நீர, தீ, கனால(கனாற்ற), வனான், மதி, இரவி(சூரியன்), எசசன் என்ற
எட்டம எனது சமய் ஆகும . என்ரனயன்ற ஒன்றமிலரல .
அரனத்துபபம எமமிடத்தில அடங்கியுள்ளன
.
உலகத்திலுள்ள
அரனத்தினும யனாபபம அணுவினுக்கு
அணுவனாய் வியனாபித்திருக்கிபபறனாம. சசசிதனாநந்தம ஆகி, தனித்த
நற்குரமதனாகி, விருப்பு சவறப்பு இலலனாமல நற்கின்ற எமரம ,
நனான்கு பபவதங்ககம இன்னும அறயவிலரல . சனகனாதி
முனிவரககக்கும அரியபபத . உணருங்கனாரல, இப்பபபனாது
எங்கும வியனாபித்திருக்கும , நீ பனாரத்துக் சகனாண்டருக்கிற
பபசனாதிபபய என் திரிபிலனா வடவமனாகும. எவரனாலும கனாணமுடயனாத
எனது தன்ரமரய , எனது கருரணயனால நீ கனாணுகிற பபபற

உனக்குக் கிரடத்தது , அது மட்டமலல , வனாக்கின் சபனாருள்
எலலனாம நன் மனதில நரனத்த அளவிபபல பபதனான்றடம .
சதன்னனாட்ட மக்ககக்கு அறவுறத்த தமிழ் இலக்கண நூரலச
சசய்வனாயனாக.
ஆற அங்கங்ககடன் கூடய பபவதங்களின்
சபனாருள்கரள எலலனாம உணரந்து சகனாள்க
.
பபமலும
புரனாணங்களின் உட்சபனாருரள ஐயமிலலனாமல சனான்றககடன்
விளக்குக. பபவதங்களில கூறப்பட்ட வழிபனாட்டப் பூரச
முரறககம, ஆகமத்ரத ஓதும வழிமுரறககம உன்னுரடய
மனத்தில உதிக்கட்டம .
சந்திரசூரியரகளின் இயக்கங்கரளத்
தடத்து, பின்சனனாரு சமயம விந்தியமரல உயரந்து சசருக்கு
அரடயும, அரத அமிழ்த்தி அதன் சசருக்ரக அடக்குக .
பின்ரன நனாளில, சபருகி வரும கடரல உன் உள்ளங் ரகயனால
அள்ளி விழுங்குவனாயனாக. இந்திரன் முதலனான பபதவரகள், தங்கள்
துயரங்கள் தீர உன்ரன வந்து வணங்கி விபபமனாசனம
சபறவனாரகள். வனானளனாவும சந்தனமரங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற
இந்த பபசனாதிவனத்தில நீ பலலனாண்டகள் இருந்து , தவம இயற்ற,
“அகத்திய பபகத்திரம இது“ எனுமபட இருப்பனாயனாக“ என்ற
சிவசபருமனான் அருளிச சசய்தனார.
இவ்வனாற அருள் சசய்த, எழில விரடச பபசனாதியரன,
அகத்திய முனிவர தனாழ்ந்து பணந்து எழுந்து வணங்கி
‘உயந்தனன் உய்ந்தனன்‘ என்ற வனாழ்த்தி இறமபூது அரடந்தனார.
பின்னர அவர திருத்தளிநனாதர எழுந்தருளியிருக்கும
தலத்ரத அரடந்து மலரசகனா ண்ட மூல லிங்கத்திரன நீரனாட்ட
அருசசித்தனார.
அகத்திய முனிவர, அஷ்டனாங்க, பஞ்சனாங்க
முரறயில நலத்தில உடமபு படமனாற வணங்கி மங்ரகபனாகரன
வழிபட்ட விரடசபற்றக் சகனாண்ட அவரது பன்னசனாரலக்கு
ஏகினனார.

(6) காளி திரு அவதாரப் படலம்
பபசனாதிவனம என்ற கனானப்பபபரில சிவசபருமனானிடம
சபருந்தவ முனிவனனாகிய அகத்தியன் ஞனான உபபபதசம சபற்ற
சிறப்பிரனக் கூறபபனனாம. ஈசன் முதலனான பபதவரகள் எலலனாம
உய்வு
அரடயுமனாற,
மபபகசுவரி
கனானப்பபபரில உள்ள
கனானகத்தில கனாளியனாய் வனாழ்ந்த கரதரயக் கூறபபவனாம.
சிவசபருமனான், குடமுனியனாகிய அகத்தியனுக்குச
பபசனாதிவடவம கனாட்ட வரம அளித்த பின்னர , அந்தச பபசனாதி
உருவத்ரத மனாற்றப் , படக உருவம கனாட்ட , உரமசயனாட
கணங்கள் சூழ பபசனாதிவனத்துள் உலனாவி வந்தனார. அப்பபபனாது,
எம அன்ரன விம லரனப் பபபனாற்ற , எதற்கனாக இந்தப் படக
உருவம எடத்துள்ளீரகள் ?
ஐயபபன,
என்ற பபகட்டனாள் .
பரடத்தல கனாத்தல அழித்தல மரறத்தல அருகதல எனும
ஐந்து சசயலகளின் சபனாருட்ட , இது எ னது அகக் கண்கள்
திறந்துள்ளது பபபனான்ற உலகம சபனாலிந்து பபதனான்றம . எனது
கண்கள் மூடனனால எனது ஐந்சதனாழிலக கம அழியும . எனது
ஆடல அருள் திறபபம இ வற்ரற எலலனாம வழங்குதற்குக்
கனாரணமனாகும என்ற கூறனனார . இதுபபகட்ட எம அன்ரன
உள்ளத்தில இறமபூது எய்தி , எண்ணலலனா உலகம எலலனாம
ஆதலுக்கும பபபனாதலுக்கும கனாரண கனாரியமனான சப ருமனான்
விழிரய மூடச பபசனாதிக்க விருமபினனாள்.
கண்கரளக் கட்டக் சகனாண்ட விரளயனாடம பண்ரண
என்ற விரளயனாட்டல விரளயனாடவது பபபனால, அறம வளரக்கும
தனது இரண்ட தனாமரரக் கரங்களனாலும , பரமனின் பின்பபன
நன்ற அவரது கண்கரளப் சபனாத்தினனாள் மரகதவலலி .
இதனனால மூன்ற உலகங்ககம இருளில மூழ்கின .
உலக
உயிரகள் எலலனாம பிரளயம ஏற்பட்டவிட்டபபதனா என்ற

மயங்கிப் பரதபரதத்தன. பபவற ஒன்றம பபதனா ன்றனாது மனம
சநனாந்து, ‘ஆகனா‘ என்பபற கூவி நடக்கம உற்றனார அரனவரும .
அரனத்து உயிரககக்கும உயிரனாய் உரறந்த சிவபிரனான் சினம
சகனாண்டனார. சிவசபருமனானின் சினத்ரத உணரந்து சகனாண்ட
அமரமயும பரதத்துப் புரதத்திடம தன் ரககரள
விடவித்தனாள். சிவசபருமனானின் கண்கள் மூடயதனால கனாலவரர
எலலனாமும சதரிவு இன்ற மனாறன
. கனாலவரர மனாறய
கனாரணத்தினனால, அந்தணர முதலனாபபனனாரின் கருமங்கள் எலலனாம
நசிந்தன. சிவரனக் குறத்துச சசய்யும மகத் சதனாழிலகள்
ஒழிந்தன. ஆற கனாலப் பூசரனகள் ஒழிந்தன . சிவரன
நரனந்திடம பபயனாகியர தவமும ஒழிந்தன . இன்னிரசயுடன்
சிவரனக் குறத்துப் புகழ்ந்திடம பபதனாத்திரங்ககம ஒழிந்தன.
தக்கனது மகபபள , பபகள், “எவசரனாருவர எவ்விரன
சசய்தனாலும அதற்குரிய பலரன ஏற்பர . அறவிரன சசய்பபதனார
இன்பம நரறந்த சுவரக்கம புகுவர . தீவிரன இரழத்பபதனார ,
நரகம உற்றத் தனாழ்ந்து இடர துய்த்து மீள்வர . அந்தந்பபதனா, நீ
சசய்த இந்தச சசயலனால, மூன்ற உலகத்தில உள்ளனாரும
இரண்ட சுடரகளின் ஒளியின்றத் திரிபு அரடந்தனர . இன்ன
சபரும பனாதகத்ரத உலகுக்கு நீ சசய்த கனாரணத்தனால, இந்த
சநனாடபபய, தபபமனா குணம சபற்ற , இருள் நறமனாய் , எவரும
சவருண்ட தயங்குமனாற, பபகனார உருவம சகனாண்ட கனாளியனாகுகு
என்ற குரர சனாபம விதித்தனன் சிவசபருமனான்.
விரடக்சகனாடயனான் சகனாடத்த சனாபசமனாழி பபகட்ட
விரடக்சகனாடயனாள் சவருண்ட , சிவசபருமனானது பனாதத்ரதத்
தன் தரலக்கு அணந்து ,
‘அடபபயன் சசய்த பிரழரயப்
சபனாறத்தல பபவண்டம, இதற்குக் கழுவனாய் தந்தருள பபவண்டம‘
என பபவண்ட நன்றனாள் .
அதற்குச சிவசபருமனானும, “இச

பபசனாதிவனத்துள் சில நனாட்கள் நீ இருந்து, அகிலத்தில யனாவரும
கவரல அரடயுமபடயனான அசுரரன அழித்து , மீள்வனாயனாக“
என்ற அருளிச சசய்தனார . அதன்படபபய அன்ரனயும, சிவன்
பனாகமபிரிந்து, துரக்ரகயனாகிச பபசனாதிவனத்தின் உத்தர பூருவ
திரசயில பபயனாசரன தூரத்தில உள்ள மருத மரத்தின் கீழ் சனாப
விபபமனாசனம ஆகும நனாள் எண்ண தவத்தில இருந்தனாள்.
இவ்வனாற இக்கரத நற்க , திதி என்பவள் கனாசிப
முனிவரர பபவண்ட , சண்டபபனனாட தனாரகன் குமபன் தண்டன்
வமனாக்கன் வசுவனன் மபபகனாதரன் வர ன் என்ற அசுரரகரளத்
பபதனாற்றவித்தனாள். அவரகளில, சண்டன் என்பவன் தனது பரட
சூழ பூமியில சிறந்த புண்ணய தலமனான திருக்பபகனாகன்னம
என்னும திருத்தலத்ரத அரடந்தனான் .
அங்பபக அமரந்து
ஆயிரம ஆண்ட அரிய
சகனாடந்தவம இயற்றனனான்
.
திருக்பபகனாகரணநனாதன் கனாரள வனாகனத்தில உரம பபசயுடன்
பபதனான்றனன். அந்தச சண்டன் தன் கண்களில நீர வழிய
சமய்யன்பில தனாழ்ந்து எழுந்து அவரகரளத் துதி
த்தனான்.
‘மகனாவிட்ணு பிரமமனா முதலனாபபனனார அறய முடயனாத நன்
புகரழச சிறபபயன் நனான் எவ்வண்ணம கூறபபவன். கங்ரக தவழ்
சரடயனாய்,
இடப்பனால உரமரய
ரவத்தவபபன
,
அண்டயவரககக்கு
நற்கருரண
நரறந்தவபபன
,
அடயவரககக்கு கற்பகம பபபனான்றவபபன , சகனாடய மன்மதன்
எரியுமனாற விழித்தவபபன, முப்புரம சபனாடபட எரித்தவபபன ,
உன் நனாம குணங்கரளபபய என் சசவிகளில பபகட்பபபன் , உன்
அடமலரில பனாமலர சூட்டம கலவி இலபபலன் , பசுபதிபபய,
கருரண நரற ந்த உன் கரடக் கண்ணனால என்ரனக்
கனாத்திடவனாய்‘ என்றனான்.
இவ்வனாற,
எமசபருமனாரன ஏத்தி

திருக்பபகனாகரணத்தில
இருக்கும
விண்ணவரகளின் எதிரியனான

சண்டனாசுரன் புகழ்ந்தனான் . வள்ளல ஆகிய தயனாபரன் கருரண
கூரந்து, சண்டனாசுரரன பபநனாக்கி , நீ பபவண்டவது யனாது ? என்ற
பபகட்டனார.
அதற்குச சண்டனாசுரனும, பபதபபவந்திரன், கனலி
யமன் நருதி வருணன் வனாயு இயக்கன் ஈசனானன் ஆகிய எட்ட
திரசசதய்வங்ககம,
பிரமன் முதலனான
பபதவரககம
உன்னிடத்தில அரடக்கலம ஆகனாமலும , அவரகள் என்ரன
எதிரக்கும பபபனாது எனது உருவம அவரககக்குத்
பபதனான்றனாமலும, ஆனனால அவரகரள நனான் கனாணுமபடயனாகவும,
எனது எதிரிகளின் தரல தூள்தூளனாய் விழுமபடயனாகவும
,
பபதவர மனானிடர விலங்கு இவரகளனால நனான் இறவனாத
வண்ணமும வரம வழங்குக என பபவண்டனனான் .
நீ
பபவண்டயவனாபபற எலலனாம ஆகுக என்ற வரம சகனாடத்து அரன்
மரறந்தனன். இப்படசயனாரு வரம சபற்ற சண்டனாசுரன் எழுந்து
உள்ளத்தில இறமனாப்புக் சகனாண்ட , தன்ரன சவலல யனாரும
இலரல என்ற ஆணவத்பபதனாட சசலவச சசழிப்பு மிகுந்த
மனாயனாபுரம எனும நகர ஒன்ரற உருவனாக்கினனான் . அங்கு தனது
ஏழு உடன்பிறந்பபதனாரககடன், தனாரன புரட
சூழ, இனிது
இருந்தனன்.
அப்பபபனாது மூன்ற உலரகயும சவன்ற
சவற்றக்சகனாட நனாட்ட மீள்பபவன் என்ற எண்ணனனான்
சண்டனாசுரன். விரி கடலுக்கு நகரனான பரடககடன் எழுந்து
பபபனாய், அமரர பதியனான இந்திரபபலனாகத்ரத அரடந்து சுற்ற
வரளத்தனன். இது கண்ட இந்திரன் சினம மிகுந்து தனது
ஐரனாவதத்தின் பபமல வசசிரனாயுதத்துடன் பபதவரபரட சூழப் பபபனார
சசய்தனான்.
இரு தரப்பினரும ஒ ருவபபரனாட ஒருவர ஒன்ற கலந்து
சபரும பபபனார சசய்தனர. பரசு சிலவனாள் கப்பணம திகிரி தண்ட
நீள்சுரிரக சகனாண்ட எறந்த அசுரரகளின் உடலிலிருந்து குருதிப்

சபருக்கு எழத் பபதவரகள் பபபனாரிட்டனர . அண்டர பபவல
சகனாண்ட எறந்து அசுரரகரளச சனாய்த்த னர. இரதக் கண்ட
மனாரயயில வலலவரனான அசுரரகள் , வனானவப் பரட மீது
மரழபபபனால அமபுகரளப் சபய்தனர. பின்னர அசு ரரகள் தீய
பபவதியினனால பபமனாதியதனால , அளவிலனாத தங்களது வலிரம
குன்ற பபதவரகள் வழ்ந்தனர . இந்திரன் சினம சகனாண்ட ,
அவனது ஆயிரம கண்ககம சிவந்து வசசிரனாயுதத்தனால அசுரர
தரலகரளப் புரடத்தனான்.
இதுகண்ட அசுரரபரடகள்
குரலந்தன. சண்டனாசுரனும தனது தமபிமனாரர அரழத்து ,
“இந்திரனது தரலரய உருட்ட இம எனும முன் வனாருங்கள்“
என்ற ஏவினனான் .
அசுரரககம, கனால மரழமுகில எனத்
பபதனான்ற எண்ணமுடயனாத
அளவிற்குக்
கரணக ரளத்
சதனாடத்துத் பபதவர தரல பிளந்தனர .
இந்திரனும நூற
சிவந்தகண்கரள உரடய வனாளி யினனால சநனாடயி ல கரஞ்சுற்ற
சவவ்பபவற வரரகள் பிரிந்து இரிந்திட சவகுண்ட அடத்தனன் .
அசுரரகள் மதி மயங்கி வழ்ந்து சமய் மனாண்டனர. சண்டனுங்
கனாய்ந்து தீ எனக் சகனாதித்து எழுந்து , இந்திரனது பபதருக்கு
ஒத்தசதனாரு பபதரில ஏறச சசன்ற இந்திரரனத் துரத்தி , முன்பு
சிவசபருமனானிடம சபற்ற வரத்தினனால தனது உருவத்ரத
யனாரும கண்டடனாதவனாற மரறந்து இருந்து பல கரணகரளச
சசனாரிந்து விண்ணல மரறந்தனான். தீய்ச சண்டன் மரறந்திருந்து
விடம மனாய அமபுக ரள எதிரசகனாள்ள முடயனாமல பபதவரகள்
சனாய்ந்தனர. அசுரன் எங்கு ஒளிந்து நன்ற அமபு விடகின்றனான் ,
என அறய முடயனாத கனாரணத்தினனால எனது வசசிரனாயுதத்ரத
ஏவி அவரனக் சகனாலல முடயவிலரலபபய என இந்திரன்
வருந்தினனான்.
இங்கு சண்டனாசுரனுரடய பபபனாரத் திறரம
சபரியதனாய் உள்ளது , என் சசய் பபவனாம என வருந்தினனான் .
என்னுரடய ஆயிரம கண்ககக்கும அவன் பபநரபடவிலரல .
எதிரில நன்ற பபபனார புரிந்தனால நனான் அவரன எளிதில சவன்ற
விடபபவன். ஆனனால அவபபனனா புன்கண் எய்துமனாற ஒளி ந்து

வஞ்சகப் பபபனார சசய்கின்றனாபபன என வருந்தினனான் . இந்திரன்
தனது பபதவரபரடரய பபநனாக்கி ,
ஈசனானன் முதலனான
திரசசதய்வங்களின் அத்திரங்கள் அரனத்ரதயும ஒன்ற
பபசரத்து ஏவுங்கள் , மின் வலிச சண்டரனக் குறத்து நனானும
என்பரடரய ஏவுகின்பபறன் என்ற கூறனனான் . அவ்வனாபபற
பபதவரககம அத்திரங்கரள க் சகனாண்ட வில வரளத்து
எய்தனர.
ஆனனால சண்டனாசுரன் சதன்படனாமல மரறந்து
தப்பினனான்.
பின்னர அசுரனும தனது அத்திரத்தனால
பபதவரகரளத் தகித்து சவண் சனாமப லனாக்கி பபமனாகனக் கரணரய
ஏவினன். இதனனால பபதவரகள் மதி மயங்கிப் பபபனாரில பபதனாற்ற,
வனானவர தரலவனுடன் பிரமானர வழியனாகப் பபபனாய் விட்டனர.

மனாரய மிகுந்த
சண்டனும விண்ணுலரகத்
தன்னுரடயது ஆக்கி ஐந்து தருக்களின் நழலில உள்ள
இருக்ரகயில இனிது ஏறயிருந்தனான். நலல எழில மிகுந்த பபதவ
மடந்ரதயர நடனம சசய்ய வற்றருந்து அரசு அளித்தனன்.

(7) காளி பட்டாபியடகப் படலம்
மூன்ற
உலகங்ககம இருகம படயனாகச
சிவசபருமனானின் திருக்கண்ரணச சனாற்றய குற்றத்தினனால
உரமயமரம இருள்நரறந்து கரியவடவனான கனாளியனாக மனாறச
பபசனாதிவனத்தில இருந்த கரதரயப் படத்பபதனாம . கனாளிக்குத்
பபதவரகள் ஒரு ந லல நனாளில முடசூட்ட ரவத்த கரதரயக்
கூறபபவனாம.

அசுரரகள் பபபனாரில சவன்ற இந்திரபபலனாகத்ரதக்
ரகப்பற்றனர.
இந்திரன் தப்பிபபயனாடப் பிரமமபபதவனின்
மலரத்தனாள்களில வழ்ந் தனான். தன்ரனக் கனாக்க பபவண்டம என
பபவண்டனனான். உனக்கு எவ்வனாற இந்நரல ஏற்பட்டது ? என்ற
பிரமபபதவன் இந்திரனிடம பபகட்டனான் . ஐயபபன, தந்ரதயனாய்
இருந்து அரனத்து உயிரகரளயும பரடக்கும நீ அறயனாதது
உண்பபடனா, திதி மகன் சண்டன் என்பனான், தனான் சபற்ற வரத்தனால
என்ரன சவன்ற விண்ணுலரகக் ரகக்சகனாண்டனான்
.
உயிரகரளப் பரடப்பதனால பிதனாமகன் என்ற பபபர சபற் றனாய்.
நீங்கனாத அன்பு ரவத்த நீதி யனால உனக்குப் பபபனாக்கற
சுபபரனாத்தமன் என்ற பபபர உள்ள து. எனபபவ, நீபபய என்ரனக்
கனாக்கபபவண்டம,
இது உன் கடரம என்ற இந்திரன்
நனான்முகனிடம பபவண்டனனான் . சதமகன் என்ற இந்திரன்
இழிவரடந்த நரலரயக் பபகட்ட நனான்முகன் , “சண்டனுக்கு
இவ்வனாறனான வரத்ரத அளித்தவர யனார ? இது புதுரமயனாக
உள்ளபபத“ என்ற பரிகசித்தல சசய்தனான்.
அப்பபபனாது, பபபரி ஓரச பபகட்டத் துணுக்குற்ற, என்ன
என்ற புறம பபபனாய்ப் பனாரத்தனர . அங்கு சண்டனின் பரட
சூழ்ந்திருப்பரதக் கண்டனார . அரதக் கண்ட கண்கள் சிவக்க
பபதவரகளின் பபசரனகள் சூழ் ந்திடப் பபபனாருக்கு எழுந்தனான்
பிரமபபதவன். மிகவும வலிரமயுடன் தனாக்குகின்ற சண்டனாசுரன்
தனது பபசரனககடன் எதிரத்து அமபு மரழ சபய்து
அரனத்ரதயும எரி த்தனான்.
அசுரனின் ரக ஓங்கிய
கனாரணத்தினனால,
நனான்கு பபவதங்ககக்கு உரியவனனான
நனான்முகனும சவகுண்ட சீறத் த னது அத்திரத்ரதச சண்டன்
பபமல விடத்தனான். நனான்முகன் விடத்த அத்திரம சண்டனாசுரரன
பபநனாக்கி விரரந்தது . கங்ரகசுமந்தனான் சகனாடத்த வரத்தினனால
அசுரன் மரறந்து நன்றனான். அசுரரனக் கனாணனாத கனாரணத்தினனால

அந்த பிரமமனாத்திரமனானது தன்ரன ஏவிய
பிரமரனபபய
துரத்திற்ற.
தனான் ஏவிய அத்திரம தன்ரனபபய துரத்துவது
கண்ட சவருண்ட பிரமமபபதவன்
பிரமமபபலனாகத்திலிருந்து
ஓட்டம சகனாண்டனான்.
பிரமமன்
இந்திரன் முதலனான
அரனத்துத்
பபதவரககம
மகனாவிட்ணுரவச சரண் அரடந்தனர
.
மகனாவிட்ணுவும அவரகளிடம, நீங்கள் அஞ்சனாதீரகள், பிஞ்சு
சவண்மதி சூடய நம சிவசபருமனானிடம இந்த நஞ்சு மன்னவன்
சபருவரம சபற்ற ள்ளனான்.
அவன் இங்பபகயும வருவனான் .
வந்தனால நனாம எலபபலனாரும ஒன்றபபசரந்து , அமர புரி பபவனாம
என்றனான்.
அச சசனால பபகட்ட நனான்முகன் முதல வனாபபனனார
அரனவரும
மகனாவிட்ணுவின்
பனாதங்கரள
வணங்கி
உவப்புற்ற ந ன்றனர. அப்பபபனாது ஒருவன் அங்பபக புகுந்து
பணந்து நன்ற , ‘இங்கும சண்டனாசுரன்‘ எனக் குழறனனான் .
விட்ணுவும அது பபகட்ட சதனாலரல
விநரத நலகு ஊரதி
ஊரந்து தண்ட நனாந்தகம சங்கு சக்கரம தனு ஐந்தும கரத்தில
தனாங்கிப் பபபனாருக்கு எழுந்தனான் . சகனாடந் சதனாழில அசுரபபசரன
சகனாண்டல பபபனால முழங்கிச சூழ்ந்தன . மகனாவிட்ணுவும
சண்டனும மனாறமனாறப் பலபபவற விதமனான ஆயுதங்கரள ஏவிச
சமர புரிந்தனர. பலவிதமனான ஆயுதங்கரள ஏவியும சண்டரன
வழ்த்த முடய விலரல. பின்னர, சண்டன் மூன்றகண் உரடய
அமபு ஒன்ரற மகனாவிட்ணுவின் பபமல ஏவிவிட்ட மரறந்தனான்.
மகனாவிட்ணுவும சினம சகனாண்ட சக்கரனாயுதத்ரதச சண்டன்பபமல
ஏவினனார. சக்கரனாயுதம சண்டரனக் கனாணனாமல திருமபியது .
மனாபபயனான்
தனது
‘நனாரனாயணனா‘
அத்திரம சதனாடத்தனான் .
நனாரனாயணனா அத்திரம எழுந்து
சசன்ற சண்டரன அகில
உலகத்திலும துருவித் பபதடயது . எங்கு பபதடனனாலும சண்டன்
பற்றய துப்பு ஏதும கிரடக்கனாமல , சண்டரன எங்கணும
கனாணனாது மிகுந்த சவப்பத்துடன் மீண்டது .
மரறந்திருந்த

சண்டன், அப்பபபனாது ‘மனாபபகசனா‘ அத்திரத்ரத எடத்துப் பலகனால
மரறரயச சசப்பி விட்டனான் .
மனாபபகசனா அத்திரத்தினனால ,
மனாதவன் பரடக்கும தீங்கு வந்தரம உணரந்து பபதவர
சநனாந்தனர. சிவன் வரத்தனால பபநனான்ரம மிக்குற்ற சண்டன் ,
வனாமனாலூர விண்்ர பபபனாதானர
சகனாண்ட மனாயனாபுரம
அரடந்திருந்தனான்.
இப்பனால, பபதனாற்ற பபதவர யனாவரும , “இரவில
கனாக்ரகரயக் கூரக சவலலும, கூரகரயப் பகலில கனாக்ரக
சவலலும“ என்ற பபதரந்து , அசுரரன சவலலும கனாலம வரும
வரர நனாம குரககளில மரறந்து வனாழ்பபவனாம என்ற முடவு
சசய்தனர.
இவ்வனாற பலகனாலம சசன்றபின்னர , அயன்
முதலனான
விண்பபணனார அரனவரும மகனாவிட்ணுவுடன்
திருக்கயிரல பபசரந்து, அரன் தனாள் வழ்ந்து,
“உயிரினுக்கு உயிபபர எங்கள் உணரவினுக்கு
உணரபபவ என்றம
அயரவற உலகம எலலனாம வகுத்து அளித்து
அழிக்கும தூய
சசயலுற கருரண பூத்த சசழுமலரக் கரடக்கண்
பபநனாக்கி
அயரவற எமரம நனாகம ஆண்டருள் சிவபபம
பபபனாற்ற“
என்ற பபபனாற்ற வணங்கி , அடயில வழ்ந்து புன்கணீர வனார
நன்றனர. மகனாவிட்ணுவும, சிவசபருமனானிடம, ‘நனான்கு திரச
முழுவரதயும சவன்ற தீயபபவல உரடய சண்டன் எங்களது
உலகு அரனத்ரதயும கவரந்து சகனாண்டனான் .
இருப்பதற்கு
இடம ஒன்றம இன்றத் திரிகின்பபறனாம . ஆதலினனால, நீபபய
எங்கரளக் கனாக்க பபவண்டம , நீ அலலனால பபபனாதரு கதி பபவற

எங்ககக்கு இலரல‘ என்றனார .
அதுபபகட்ட சிவசபருமனான்,
நலலபபவரள,
சண்டன்
எமமிடமும
அஞ்சனா வரம
பபகட்கவிலரல என்றனான் .
அக்சகனாடயவரன அழித்து
உங்ககரடய உலகங்கரள உங்ககக்கு அளிக்க ஒரு உபனாயம
உள்ளது.
‘பரதகண்டத்தில வியப்புற தமிழ்நனாட்டனுள்
சீரமிகுந்த பனாண்ட நனாட்டல பபசனாதிவனம உள்ளது .
அத்தகு
வனத்துள் யனாமும சுயமபுலிங்கமனாய் பபதனான்ற இருப்பபபனாம .
என்னனால சனாபம சபற்ற சக்திபபதவி, வலல பத்திரகனாளியனாய்
அந்த வனத்தினில தவம சசய்கிறனாள் .
நீங்கள் அந்தக்
சகனாற்றரவயிடம சசன்ற உங்களது குரறகரளக் கூறங்கள்‘
என்றனார. பபதவரகள் மிகவும மகிழ்ந்து சதனாழுது சவண்கயிரல
நீங்கித் சதன்திரச பபநனாக்கிச சசன்ற பபசனாதிவனத்ரதக் கண்டனர.
பபசனாதிவனம எங்கும பபதட அரலந்து அங்பபக ஒரு
மருதமர நழலில விமரல வற்றருக்கக் கண்ட எலலனாத்
பபதவரககம அங்பபக ஒன்றகூடனர . சிரம ரககூப்பிக் கண்
பனிதுளிரப்ப மகிழ்ந்து ஆடனர.

ஆதனார

“மூன்ற உருவனாகிச சீர சனான்மூன்ற மண்டலத்து

மூன்ற இரண்ட இடத்து பபமலனான முரளத் தரு
தரழத்த பபசனாதி
மூன்றகண் பரடத்பபதனாய் பபதனான்றம மூன்ற பத்துடன்
இரண்ட
மூன்ற தத்துவங்கள் கடந்பபதனாய் முரறசகழு மரற
கடந்பபதனாய்
பபகடகம தண்டம சூல அங்கிளர வலிசகழு நனாரனாசம

வனாடயம குறமலரக்ரக வனாய்ந்து முன் மகிடன்
சசற்பபறனாய்
பபதடநன் சரணம புக்க சிறபபயனாம கடரமயும கனாக்க
நனாட இங்கு உரறயும அன்னனாய் நன்கு அருள்
என்னப் பபபனாற்ற“
முரறயிட சசய்தனர . அவரகள் முன் கனாளிபபதவி பிரசன்னம
ஆகி, ‘யனாரனால உங்ககக்கு இக்குரற பபநரந்தது‘ என்ற
பபகட்டனாள். சண்டன் சசய்த கடந்துயரக் சகனாடரமயும தங்களது
உலகு அரனத்ரதயும அவன் கவரந்திட்ட நரலரயயும
எடத்துக் கூற , ‘நீ அலலனால கதி பபவற இலரல , சண்டரன
அடக்கிக் சகனான்ற நனாங்கள் எங்களது உலரக ஆகமபடயனாக
அருள் புரிந்திட பபவண்டம‘ எனக் கனாளியின் தனாள் வழ்ந்து
உள்ளங் கரரந்து பபவண்ட நன்றனர.
தஞ்சம என்ற சதனாழும அவரகளிடம , ‘நீங்கள் அஞ்ச
பபவண்டனாம‘ என ஆறதல சசனாலலி, ‘சஞ்சலம புரி சண்டரனக்
சகனான்ற, உங்களது உலரக உங்ககக்கு மீட்டத் தருபபவன்‘
என்றனாள் கனாளிபபதவி . அசுரனுடன் பபபனார சசய்திட பபவண்ட ,
நீங்ககம பபசரனயனாகிச பபசருங்கள் என்றனாள் கனாளிபபதவி
.
விண்ணவரககம
‘நன்ற‘
என
வனாழ்த்திச பபசரனயில
பபசரந்தனர.
கண்ணுதல சபருமனான் கடஞ் சீற்றத்தின் வந்திட
சனாமுண்ட என்னும சூரப்சபண்ணும , தன் உருக்சகனாண்ட
சபயரந்து மனாபபகசசுரி என்னும அன்ரனயும , என இரண்ட
மனாதர அங்கு வந்து எய் தினர. பபதவரககள் ரவணவி, நீட
மனாபபகந்திரி, பபபர இயற்றம பிரனாமி, சககௌமனாரி, வனான் வனாரி
எற்றம வரனாகி என ஐவர அங்கு வந்து எய் தினர. இவ்வனாறனாக
ஏழு சபருந் பபதவியரும அவரவர உருக் சகனாண்ட அங்பபக

குழுமினர. மற்ற அங் கு உள்ளனாரும, வியன் சபரும பூதமும ,
சனாறபபவட்கும இடனாகினி சனாகினி ஆறபட்ட பிசனாசும ஆயினனார.
சசங்கணனார, அழல சசமமயிற் பங்கியர, சதனாங்கு பூருவர, சூழ்
சபருந் திங்கரளப் பங்கு சசய்து பதித்த எயிற்றனர , எங்கணும
புரத பட்டட எய்தினனார.
இவ்வனாறனாகப்
பரடகள் எலலனாம கனாளிரயச
சூழ்ந்தன.
கனாளிபபதவியும சசன்னிபபமனி நமிரந்திடச ,
சசங்கூந்தலுடனும, வன்னி என்ன வயங்குற கண்சணனாடம ,
மின்னும விண்ணன் விளங்கினள் . வனான சவண்பிரற ரவத்த
எயிற்சறனாடம, பனம உற்ற சபருந் தனக் குன்சறனாடம ,
கனானகத்தில கிளரந்தனள் கனாளிபபய . சங்கு சக்கரம தண்டனாயுதம
தூண வில தீக்கலங்கு ஏடகம தனாங்கி அங்ரக ஏந்தி அபய
வரதம கனாட்டப் பபபனாருக்குத் தயனாரனானனாள் கனாளி . இவ்வனாற
துரக்ரகயனாகத் பபதனான்றய கனாளிபபதவிரய ஒரு படத்தில
அமரத்தி, வனாழ்த்திப் பணந்தனர ,
புண்ணயப் பூமபுனல
ஆட்டனர, சதனாங்கர தூசு சுடரமண சூட்ட னர, துங்க தீபமும
தூபமும பபகனாட்டனர, அங்கு அருசசித்து அருந்துதி சசய்தனர.
துரக்ரக அருளில சனாமுண்டரயத் “தனாரனக்கு
இரறவியனாய் மன்னுக“ எ ன்ற கூற வனாழ்த்தி வளப் புனல
ஆட்டவித்தனர. பபதவிரயச சூழ்ந்து அங்கு இருந்தனர .
பபதவரகள் கனாளிபபதவிரயக் கண்ட இடபபம
கண்டபபதவி.
பபதவரபரடக்குக் கனாளிபபதவி தரலரம ஏற்ற வற்றருந்த
இடத்தில பபதவர சசய்த
மனாயனாசனாலக் பபகனாட்ரடதனான்
பபதவிபபகனாட்ரட.

(8) சண்டாசுரன் வளதப் படலம்
அன்ரன துரக்ரக அபிபபடகம சகனாண்ட அருள்
சசய்து பபதவிபபகனாட்ரடயில வற்றருக்கும கரத கூறபபனனாம .
அவள், உலக உயிரககக்கு எலலனாம இன்னல விரளவித்த
சண்டனாசுரன் என்ற அசுரனுடன் பபபனாரிட்ட அவரன க் சகனான்ற
தனிக்கரதரய இப்பபபனாது கூறம.
நலல
தவத்ரத
உரடய
நனாரதமுனிவர
நம
கனாளீசப்சபருமனாரனப் பபபனாற்றற்கு எண்ண, சதன்கயிரல என்ற
பபசனாதிவனத்திற்கு வரும வழியில , சண்டனாசுரன் அவரரக்
கண்டனான். நனாரத முனிவபபர, மனாபபயனான் முதலனான பபதவரகரள
நனான் பபபனாரில பபதனாற்கடத்துத் துரத்திபபனன் .
அவரககம
சவருண்ட ஓடச சசன்ற திருக்கயிரல மரலத்சதனாடரர
அரடந்தனர. அவரகள் எங்கு உள்ளனர என்ற பபகட்டனான் .
“விருட்சங்கள் வனான் முட்ட வளரந்துள்ள பபசனாதிவனத்துள்
‘பபதவிசனாலபுரம‘ என்ற இடத்தில பத்திரகனாளி உள்ளனாள் .
பபதவரகள் அவளிடம சரணரடந்து உள்ளனர . கனாளிபபதவியும
உன்பபனனாட சபரும பபபனார சசய்திட நரனந்து இருக்கின்றனாள் ,
இரத நீ உணரந்துசகனாள்“ என்ற நனாரதர அசுரனிடம கூறனனார.
பிரமனாதி பபதவரகரள எலலனாம சநனாடயில
துரத்திவிட்ட நனான், ஒரு சபண்ணுக்கு அஞ்சுபபவபபனனா , அவள்
என் கனால விரல தூசுக்குச சமம ஆ வனாளனா! அவபபளனாட நனான்
பபபனார சசய்வது எனக்கு இழிவன்பபறனா ! என்றனான். அதுநற்க,
ஒளிந்திருந்து என்ரன சவலல பபவண்டம என்ற நரனக்கும
பபதவரககக்கு உதவி சசய்யும சகனாற்றரவரயயும
கணபபநரத்தில சகனாலபபவன் என்ற நரனந்து நனாரதரர
பபபனாகுமபடக் கூறனனான் . கடஞ் சினத்துச சண்டனும பபபனார
ஆள்விரனபபயனாட இருந்தனான்.

இங்பபக, நனாரதன் பபதவிசனாலபுரந்தரன அரடந்து
பபசரன புரடசூழ உள்ள கனாளிபபதவி முன் சசன்ற , சண்டனாசுரன்
பபபனாரிடம பபநனாக்கில உள்ளனான் என்ற சசய்திரயக் கூறனனார .
அச சசனாற்கள் பபகட்ட கனாளிபபதவி சினந்து விழித்து , தீ சிதறக்
கிளரந்து எழுந்தனாள் .
சனாமுண்ட முதலனான
ஏழுசபரும
பபதவியரும இட முழக்கம சசய்து புறப்பட்ட
பபகனாதனாவரி
நதிக்கரரரய அரடந்தனர. அந்த நதியில புனலனாட, கரரயில
உள்ள சிவலிங்கத்ரத விதிமுரற பூரச சசய்து , சந்நதி நன்ற
வனாழ்த்தினனார. நம சிவசபருமனானும மகிழ்ந்து பிரசன்னமனாகி ,
நீங்கள் பபவண்டம வரம என்ன ? என்ற பபகட்டனான் . கனாளியும
பபநயசமனாட நகழ்ந்தனவற்ரறக் கூற , மனாயன் அயன் முதல
பபதவரர எலபபலனாரரயும துரத்திக் சகனாடரம புரிந்த வலிய
சண்டன் பபதனாற்கவும , இத்தலம இன்ற முதல என்றம என்
சபயரனால விளங்கவும அருள்புரிய
பபவண்டம என
பபவண்டனனாள். இரறவனும அவ்வனாபபற அருளிச சசய்து ,
வலிரம மிகுந்த இரண்ட சூலங்கரளக் சகனாடத்தனார . இச
சூலனாயுதம ஒன்றல சண்டரன நீ சூழ்ந்து சகனாலவனாய், சனாமுண்ட
மற்சறனாரு சூலத்ரதக் சகனாண்ட தனாரகரன வரதக்கட்டம என்ற
அருளினனான்.
தன் கரத்தில சவற்றதரும சூலம ஏந்திய
கனாரணத்தினனால அன்ற சதனாடங்கிச சூலினி என்னும சபயர
சபற்றனாள். பபமலும, அத்திருத்தலம கனாளியின் சபயரனால உத்தர
கனாளிபுரம
எனப் சபயர விளங்கிற்ற
.
அங்கிருந்த
சிவலிங்கத்திற்கும கனாளீசசுரன் என்ற சபயர உண்டனானது .
நலலசதனாரு வரத்ரதப் சபற்ற மகிழ்சசியில , கனாளி குதுகலித்துத்
தீசி எனும வடக்கு திரச பபநனாக்கிச பபசரன சூழ ஆரப்பரித்துச
சசன்ற மனாயனாபுரத்ரத வரள த்தனாள். ஒற்றர சிலர விரரந்து
சசன்ற சண்டனிடம இசசசய்தி கூறனர . நனாரதமுனிவர முன்பு
கூறயது அவனது நரனவிற்கு வந்திடக் கலகசலன நரகத்து
இருந்தனான். கனாளியின் பபசரனயில இருந்த சனாகினி தனாகினி

முதலனான பூத கணங்கள் அசுரனின் இரறநகருள் புகுந்து ,
சின்னனாபின்னம சசய்து எதிரத்தவரகரளக் ரகயில பிடத்துப்
பிரசந்திட்டன. பபதவரகள் அரிய பபதரகளில பூதங்ககக்கு முன்
சசன்ற சரமனாரி அமபுமரழ சபய்தனர . தங்களது உலரகக்
கவரந்தவர பரதத்திடக் சகனாட துரடத்து உடல சவட்ட இரத்தம
விழச சசய்தனர. இரண்ட தரப்பினரும பபபனாரிடம சசயலிரன
உணரந்து சவகுண்டனான் சண்டன் . இரளய குமபனனாதியரர
வரவரழத்துக் கனாளிரயப் சபனாருது என்ற ஏவினனான் . அது
அறந்த கனாளி, ஏழுமனாதரககள் ஆறபபபர தண்டனாயுதமும
சூலமும ஏந்தி அசுரனின் முன் நன்ற அவன் உள்ளம
நடங்குமனாற பபபனாரிட்டனர . ஆயுதங்கள் முரன பபமனாதி ரந ந்த
பபவரளயில, பின் உலனாவிய பிரனாமி ஆரப்சபனாட சபயரந்து
குமபரன சநருக்கி , தண்டனாயுதம சகனாண்ட தரல சிதறடப்
சபரிது தனாக்கினனாள். உதிரம சவள்ளமனாய் மண்டட குமபன் தரர
உருண்ட சனாய்ந்து இறந்தனான் . மபபகசசுரி தன் ரகயில உள்ள
சூலத்ரத தண்டன் என்ற அசுரனின் வயிற்றல குத்தி ,
தண்டனாயுதத்தனால தனா க்கிப் பிளந்தனாள் . அவனும குருதி கக்கி
விழுந்து இறந்தனான். கவுமனாரி தன் பபவலினனால வமனாக்கன் என்ற
அசுரனுடன் சபனாருதி அவரனச சனாய்த்தனள் . வலிரம மிகுந்த
வயிணவியும ரவரம பபபனான்ற உறதியனான உடரல உரடய
வசுவனன் என்ற அரக்கரன வனாட்ட னனாள்.
மபபகந்திரி
வசசிரனாயுதம சகனாண்ட அங்குசப் பரடயின் தரலவனனான
மபபகனாதரன் என்ற அசுர வரரனப் பிணம எனத் தரர
உருட்டனனாள்.
பூதகணங்கள் சவகுண்ட பபபனார சசய்து
சண்டனாசுரனின் சநடய தனாரனரய முறத்தனர . இவ்வனாறனாகப்
பபபனாரில கனாளிபபசரனயனால இரளய குமபன் முதலனான அசுரர
மலழனாந்து உட்கி முறந்தனர என்ற சசய்தி பபகட்டத் துடக்சகனச
சீற்றம சபனாங்கி “என்ன அவமனானம ஈது“ என்ற எழுந்தனன்
சண்டன்.

தரும பபதவனும அஞ்சும கனாலதண்டம ஒன்ரறத் தன்
ரகயில ஏந்தி , ஆயிரம பபவசரி (கழுரத, பபகனாபபவறகழுரத)
பூட்டய பபதரில சபரும தமபிபபயனாட , வனாள் சூலம முதலனான
ஏந்திய
பரடத் சதனாகுதிககடன் உருமிச சண்டனாசுரன்
பபபனாருக்குத் தயனாரனானனான் . ஆயிரங் பபகனாட பபதரகள் , ஆயிரங்
பபகனாட யனாரன , ஆயிரங் பபகனாட குதிரர , ஆயிரம பபகனாட
கனாலனாள்,
ஆயிரங் பபகனாடயனாய
அரிய
கூரிய
பரட
ஆயுதங்கரளக் ரகயில சகனாண்ட ஆயிரங்பபகனாட பபசரனத்
தரலவரும அடரந்து சூழ்ந்தனார.
பரிதிரய விழுங்கும பனாமபு பபபனான்ற கரிய
பபதனாற்றத்துடன் சண்டனும இவ்வனாறனான பபசரன சூழ எழுந்து ,
தனாரகன் அவன் தமபி தன்சனனாடம தனது மனாயனா நகரத்ரதவிட்ட
நீங்கி விண்ணும நடங்கப் பபபனாரக்களத்துள் புகுந்து சங்கு ஒலி
சசய்தனர. அவ்சவனாலி முழக்கம பபகட்டப் பபபனார விருமபும
கனாளியும ச ப்தமனாதரககடனும, பூதகணங்கபபளனாடம, பபதவர
பரடகபபளனாடம களம புகுந்து ஆரப்பரித்தனாள் . இவ்வனாறனாக
இரண்ட தரப்பினரும பின்னிடனாது அமர புரிந்தனர.
சூலம கபனாலம தண்ட இரவ ரகக்சகனாண்ட
சனாமுண்ட சிங்கத்தில ஏறப் பரற முழங்கிடப் பனாய்ந்து
,
விண்ணல சுழன்ற, அசுரர மீது மரழபபபனால அமபு சபய்தனள்.
பின்னர சகனாடய சூலத்ரதக் சகனாண்ட தனாரகன் மனாரபிரனக்
குறத்து விட்டனாள். அவன் குனிந்து சகனாண்ட, சனாமுண்ட பபமல
ஒபபர பபநரத்தில ஐந்நூற கரணகரளப் சபனாழிந்தனான் . அவற்ரற
எலலனாம தன் பபகடகத்தனால தடத்துத் தன் ரகயில உள்ள
தண்டனாயுதத்தனால தனாரகனின் தரலயில அடத்தனாள் . தனாரகன்
குருதி சவள்ளத்தில புண்பட்டச சனாய்ந்து மயங்கினனான்
.
பின்னர சதளிந்து மீண்டம பபபனார சசய்தனான் . இவ்வனாறனாக
சனாமுண்டயும தனாரகனும பலபபவற ஆயுதங்களனால அடத்தடத்து

ஒருவரர ஒருவர தனாக்கிப் பபபனார சசய்தனர .
சனாமுண்ட
சவகுண்ட எழுந்து , தண்டனாயுதத்ரத எறந்து தனாரகனின் ஊரதி
வழ்ந்திடமபடயனாச சசய்தனாள். வலிரமமிகுந்த சூலத்ரத ஏந்தித்
தனாரகன் மனாரபில குத்தினனாள் .
தனாரகன் மதி மயங்கிச
சனாய்ந்தனன். பின்னரக் கனாளி பனாய்ந்து ஓய்ந்திடனாது குத்திட்ட
ஊழித்தீ எனச சுழன்ற பபமலும கனாய்ந்தனாள் . அப்பபபனாது அசுரன்
அவள்மீது பபமனாகனம என்ற
சபயருரடய
கரணரய
ஏவினனான்.
அதனனால கனாளி மய ங்கி நன்றனாள் . அதனனால
கனாளியின் கண்ககக்கு அவள் கனாண்பன எலலனாம கனாளியனாகபபவ
பபதனான்றத் சதரிந்தன . அப்பபபனாது, சண்டன் சவய்ய கனாளிரய
பபநனாக்கிக் ரகசகனாட்டச சிரித்து , ‘சசலலனாபபத, நல, உன்ரன
இத்தண்டனனால சகனாலபபவன்‘ என்ற கூறனனான் . கனாளியும
தன்ரகயில சூலத்ரதக் சகனாண்ட சவலவதற் கரிய பபவக
பபவதனாள ஊரதி ஏறத் திரிந்தனாள். தனாரகனும சண்டனுடன் ஒன்ற
பபசரந்து பபபனார சசய் தனர.
அரதக் கண்ட சனாமுண்டயும
கனாளியுடன் பபசரந்து சண்ரட சசய்தனாள் . சக்திகள் இருவரும
தங்கள் தடக்ரகயில சூலம சகனாண்ட
அசுரரகரள சமனாத்தி
சகனாழித்துத் தூளனாக்கி முழங்கினர .
இது சபரியசதனாரு
வித்ரதயனாக உள்ளபபத என்ற சவருண்டனர அசுரபபவந்தர .
தனித்துற சண்டன் தக்க தமபிரய பபநனாக்கி , இப்பனாரவயர
சசய்யும சகனாடரம தனான் என்பபன, நனாபபம நமரம நகுமபடயனாக
நமது பபசரனகள் எலலனாம கழியக் கண்பபடனாம . ஆரகயனால,
இவரகள் சபண்கள் என்றம , நனாம ஆடவர என்றம பபநனாக்கனாது
பபபனார புரிவபபத நமது கடரம என்ற துணந்தனர . துணந்து
தனாரகனும சண்டனாசுரனும தத்தம
ஆயுதங்கரளச சரமனாரி
சபய்தனர. சண்டனும பபபய்க் கணங்கரளக் கண்டமனாக்கி
மரறந்து ந ன்றனான். பபபய்க்கணங்ககக்கு அரசியனான பபதவி
இரத ஆய்ந்து சண்டன் நன்ற திரச குறத்து அமபு எய்தனாள் .
சகனாற்றரவ விடத்த அமபு சகனாடயவன் சண்டனின் பரடரய
வனாரி எறந்தது. கனாளியின் வலிரம சபரிது , அவரளச சனாய்த்து

சவற்ற சபற்றட முடயனாது என்ற எண்ணய சண்டன்
மனாயனாபுரத்தினுள் புகுந்தனான். சண்டனாசுரன் ஓட ஒளிந்தரமயனால
அவரன எப்பட சவலவது என்ற , மனத்துள் பரமரன
நரனந்து கூப்பிய கரங்கரள முடபபமல ரவத்து நன்ற தவம
பபமற்சகனாண்டனாள். இவ்வனாற ஒருவருட கனாலம கனாளிபபதவி
மனாதவத்தில நன்றனாள்.
மனாயனாபுரத்தில ஒளிந்து இருந்த சண்டன் , ‘எங்கணும
யனாவபபரனும எனக்கு இரண யிலரல என்ற சபருரமயுடன்
இருந்பபதன்,
பபபனாரக்களத்தில ஒருத்தி கனாளி என்ரன
அவமதித்தனாள், இதன் மனாயம என்ன ?‘ என்ற எண்ண ,
ஒற்றரகரள அரழத்து , கனாளி எங்கு உள்ளனாள் ? அவளது
நரலரம என்ன ? எனக் கண்டறந்து வனாருங்கள் என்ற
ஏவினனான். அவரககம கனாளிபபதவி பபசனாதிவனத்தின் கிழக்குப்
பகுதியில சமய்த்தவம சசய்கின்றனாள் என்றனர . அச சசய்தி
பபகட்ட சண்டன், இதுபபவ கனாளிரய பபவரறக்க நலல தருணம
என்ற அறந்து, பல பரடகள் ஏந்தி, மனாரபில கவசம அணந்து
பபபனாருக்குப் புறப்பட்டச சசன்றனான் . அப்பபபனாது சண்டனின்
மரனவி உரபவதி என்பனாள் அன்னம என முன் வந்து அட
பணந்து, மன்னபபன, நீ, முன்னனாளில முப்சபருந் பபதவரகளனால
சனாவனா வரங்கள் சபற்றனாய் , ஆனனால பரனாசக்தி தன்ரனக் பபகட்ட
நீ ஒன்றம சபறவிலரல . ஆனதனால அவபபள கனாளியனாகி
நன்ரனப் பரகத்தனாள் .
இலக்கற வரங்கள் சபற்ற மகிடன்
என்ற அசுரரனயும இபபதபபபனான்ற ஊனிரன வனாட்டனனாள்
என்றனாள். இவ்வனாற இலலனாள் கூறக் பபகட்ட சண்டன் , அவளது
சசனாற்ககக்கு இரசயனாமல , மங்ரகயர மதியனால மனானமற்ற
இவ்வனாற கூறனனா ய், கனாளிரயக் சகனாலலனாமல நனான் திருமப
மனாட்பபடன்.
நீ சசன்ற பனா தனாளத்துள் ஒ ளிந்து உயிர
பிரழத்துக்சகனாள், என்ற கடங்பபகனாபத்துடன் கூறத் பபதரில ஏறத்
தன் பபசரன சூழச பபசனாதிவனம பபநனாக்கிச சசன்றனான்
.

பபசனாதிவனத்தின் அருபபக உள்ள விசனாலபுரம வந்து பபசரந்து
தமபியசரனாட பபசரந்து ,
ஏழு பபதவியரகபபளனாடம பபபனார
சசய்தனான். சப்தமனாதரககம அந்தப் பபபனாரில அசு ரரகரள
எதிரக்க முடயனாமல விசனத்சதனாட கலங்கி எத்திரசயும ஓடனர .
பபசனாதிவனத்தில ஓரிடத்தில சதனாடரந்து தவம சசய்து வரும
கனாளிரயக் கண்டனான் . இதுபபவ நலல தருணம என எண்ண ,
நனால திரசயும சூழ்ந்து மிகுந்த சநருப்ரப உரடய அமபுகரள
எய்தனர.
சநருப்பு அமபுகளின் சவப்பம த ன் உடரலத்
தகித்தரம கண்டனாள் கனாளிபபதவி. இவ்வனாற சுற்றலும தீ எரியும
பபபனாது, முழுதனாய்த் திருவுருவனாய்த் இத்தீக்கு இரடபபய தவம
சசய்ய முடயனாது என உள்ளம பபதரந் தனாள்.
சவப்பம
பனாய்ந்தரிய பபயனாகமனாரய உருவம மனாய்த்து அருவம ஆனனாள்.

உருவனாட்ட சபரியநனாயகி அமமன் பபகனாயில
கனாளிபபதவி அருவமனாகிச பபசனாதிவனத்தில தவம சசய்த
கனாரணத்தினனால, அத்தலத்தில உள்ள பபதவிரயப் சபரியநனாயகி
எனப் சபயரிட்டப் சபரிபபயனாரகள் அரழக்கின்றனர
.
கனாளிபபதவியின் உருவத்ரத சநருப் பு வனாட்டய இடம என்ற
கனாரணத்தினனால அத்தலத்திற்கு உருவனாட்ட எனப் சபயரிட்ட
அரழக்கின்றனர.
சக்திபபதவி தன் உருவத்ரத அருவமனாக்கி சமய்த்தவம
சசய்து வந்தனாள் . அசுரரகள் எலலனாத் திரசகளிலும பபதடயும

கனாளிரயக் கனாணனாத கனாரணத்தினனால கவரல அரடந்தனர .
மனாயங்களில வலலவனனாகிய
சண்டன் ,
பபசனாதிவனத்தில
கனாளிபபதவி உருவம இலலனாமல இருப்பரதக் கண்டனான். இவள்
உருவம இலலனாமல இருக்கின்ற கனாரணத்தினனால , தண்ட சூலம
முதலனான ஆயுதங்களனால இவரள அழித்தல இயலனாது
.
எனபபவ கனல மிகுந்த பலத்த சூரற வடவம எடத்துக்
கனாளிரயச சூழ்ந்தனான் சண்டன் . தன்ரனச சுற்றய கனல
சூரறக்கனாற்ரறப் சபனாறக்க முடயனாத கனாளிபபதவி , அருள்
பரமசபனாருரள நரனந்து பபவண்டனனாள் .
கங்ரகரயத்
தரலயில அணந்துள்ள சிவசபருமனானும , “நலல தடனாகங்கள்
நரறந்த புண்ணய பூமி இது“ என்ற அசரீரியனாகக் கூற ,
கனாளிரய எடத்து அருகில உள்ள ஓரடநீரில அழுத்தினனான் .
ஒரடயினுள் மூழ்கி எழுந்த கனாளிபபதவியும சிவசபருமனானின்
தனாள் சதனாழுது சண்டனனால வருத்தமுடயனாத உடரலத் தருக என
பபவண்டனனாள். கனாதில குரழ அணந்த ஈசுவரன் , கனாளிரய
பபநனாக்கி, பூத வடவம எடத்திட என அருளினனார . கனாளியும
பூதவடவம சகனாண்ட , பபசனாதிவனத்திற்கு பபமற்குத் திரசயில
இருந்து தவம சசய்தனாள்.
சசனாலலுதற்கு அரிய உருவத்துடன் பபதனான்றத் தவம
பபமற்சகனாண்ட பபதவிக்கு நலல அரியநனாயகி எனப் சபயர
சசனாலவர.
அவள் தவம இருந்த எலரலரயத் தனாளவனம
என்பர.
அவள் மூழ்கிப் பல வளங்கரளப் சபற்ற குளம
பனாற்குளம என்ற சபயர உண்டனானது . கனாளிபபதவி பூதத்தின்
உருவம சபற்ற இடம பூதபுரம என்பனார. சண்டன் எய்த பல
தீக்கரணககம மீண்ட திருமபிய கனாரணத்தினனால விறல கனாளி
மடந்தனாள் என அவுணர எலபபலனாரும
நரனந்து பபபனாரத்
சதனாழிரல விடத்தனர.
வலிரம மிகுந்த கனாளியும சிவசபருமனாரன பபநனாக்கி
நலல தவம பபமற்சகனாண்ட , பபபனாரில மரறந்திருந்து தனாக்கும

எதிரிகளின் உருவத்ரதக் கனாணும வரத்ரதப் சபற்றனாள்
மரறந்து இருப்பபபனாரரயும கனாணும வரம சபற்ற
கனாரணத்தினனால கண்ணுரடயள் என்னும சபயர எய்தினனாள்.

.

வனான் உயரந்த மரங்கரள உரடய பபசனாதிவனத்தின்
வடதிரசயில இருந்தனாள் . பூத உருவத்ரதயும, சண்டனின்
மனாயனா உருவத்ரதக் கனாணும ஆற்றலும சபற்ற கனாரணத்தினனால
இனிச சண்டரனயும சவன்றடபபவன் என்ற கனாளி நரனத்தனாள்.
திரசகள் எங்கும பபகட்குமபடயனாக ஒரு சிங்க ஒலி சசய்தனாள் .
அது பபகட்ட பிரனாமி முதலனாபபனனார அங்பபக சூழ்ந்து கனாளிரயப்
பணந்தனர. தன்பரடரய பபநனாக்கித் தனான் சபற்ற வரங்கரளக்
கூற மகிழ்ந்தனாள் கனாளிபபதவி . சிவசபருமனானின் இனிய
அருளினனால தங்களது இன்னல தீர ந்தரத மகிழ்வுற எடத்துக்
கூறய கனாரணத்தினனால சனாரங்க நனாயகி எனும சபயர சபற்றனாள்.
அமரம இப்பட இங்கு இருக்கும பபபனாது , ‘பபபனாரில
சகனாற்றரவரய சவன்ற விட்பபடன் , மூன்ற உலகத்துத்
பபதவரககம பபதனாற்றனர , இனி என்ரன எதிரப்பவர யனார ?‘
எனச சண்டனாசுரன் தருக்குற்ற இருந்தனான் . அந்பபநரம அங்கு
வந்த நனாரதமுனிவரிடம தனது சவற்றரய எடத்துக் கூறனனான் .
அதற்கு நனாரதரும , அசுர மன்னபபன, நீ உண்ரமயில
நடந்தனவற்ரற முழுவதும அறயவிலரல என்றனார . அது
பபகட்டவன், நனான் சவற்ற சபற்றதும சபனாய்ரமபபயனா என்றனான் .
அவ்பபவரள ஒற்றர ஓட வந்து தனாழ்ந்து , ‘மன்ன, கனாளி
கடலபபபனான்ற தன் பபசரனயுடன் மின்னி வற்றருந்தனள்‘
என்றனர.
அதுபபகட்ட சண்டனும உள்ளம புழுங்கித் தன்
இடக்கண் துடப்பதும , தன் துரணவி அன்ற சசனான்ன
மனாற்றமும எண்ணனனான். கண்கள் சிவக்க, பற்கரளக் கடத்து,
வனாய் உலரந்து , இதழ் துடத்திட , மனம சகனாதிப்பு ஏற , வில
ஏந்தி, மிக உயரந்த பபதரில ஏறனன் .
அவனுடன் தனாரகன்

முதலனான எழுவரும விரரந்து , தத்தமக்கு உரியவரககடன்
கலந்து, யனாரன குதிரர முதலனான பரடகபபளனாட , விண் அதிர
பபபரிரக முழங்க எத்தலங்ககம நடங்கிட எழுந்தனர.
இங்பபக, கனானகத்தில உள்ள கனாளி , வனானகத்தவர
வனாழ்வுறச சூலமும பபவல முதலனான பற்பல ஆயுதங்கரளயும
தனாங்கி பபவகமனான பபவதனாளத்தில விரரந்து ஏறனள் . சனாமுண்ட
பிபபரத
வனாகன
பபமல ஏற அமரந்தனள் .
பிரனாமியும
அன்னவனாகனத்தினில ஏறனள் .
விரடயில ஏற மனாபபகசசுரி
விளங்கினள். கவுமனாரியும விரரந்து கடநரடக்
கலபத்து
இவரந்தனள். ரவணவியும கலுழன் பபமல சபனாலிந்தனள் .
வரனாகி சிங்கம ஏறனள். மபபகந்திரி கரி அமரந்தனாள். இவ்வனாற
ஏழு பபதவியரககம பபபனாருக்குப் புறப்பட, ஏரனய கணங்ககம
உடன் எழுந்தன.
பபதவ
அசுர
பபசரனகள் ஒன்றடன் ஒன்ற
எதிரத்திட்டன. அப்பபபனாது, கனாளிபபதவி தனாரனகளின் ஊபபட
புகுந்து உழக்கின ள். சயிலங்கள் நடங்கின . சண்டனாசுரனின்
பபகதன மீது பபசனம வழ்ந்தது , பரிகள் நீர சபய்தன , சசந்நீர
வனான மனா மரழ சபனாழிந்தது.
சவகுண்ட தனாரகன் வசிய உலக்ரகரயத் தன்
சூலத்தனால தனாக்கினள் , முறந்தது. பின்னும நகுந்திறல தட
சகனாண்ட நம சனாமுண்ட நலியப்
புரடத்து அடத்தனள்.
மனாரயயினனால விண்ணற்கும மண்ணற்குமனாக சபரியசதனாரு
உருவத்துடனும, சிறகுழந்ரத பபபனான்றசதனாரு உருவத்துடனும ,
இரண்ட உருவம எடத்துத் தட சகனாண்ட சனாமுண்ட முன்
சசன்றனான்.
சனாமுண்டயும சபரியதனாகவும சிறயதனாகவும
இரண்ட உருவமனாகி , சிவசபருமனான் அருளிய சூலத்தின்
மற்சறனாரு சூலமும ஆக்கி , அந்த இரண்ட சூலங்களினனாலும

தனாரகரன ஒபபர சமயத்தில பிளந்தனாள் .
புண்ணீர குடத்து
ஆரத்தனாள்.
கரர இலலனாக் களிப்சபனாட கணங்ககம
குதூகலித்தன.
அசுரர பரடயினர சவருண்ட சிதறத்
திரசதிரச ஓடனர. விண்ணவர மலரமரழ சபனாழிந்தனர.
தனது துரணவனனான தனாரகன் இறந்துவிட்டரத
நரனந்து சண்டன் உள்ளம பபசனாரந்தனான் , கலங்கினனான். உடன்
சதளிந்து, கரண வில ஏந்தி தண்டனாயுதத்பபதனாட சூலமும
சகனாண்ட, சண்ட மனாருதம எனச சுழன்ற , பரி தனாவி, அண்டம
இடய, அசலங்கள் யனாவும பிளந்து உதிரந்திட , பபவரளகள்
ததுமபிட சவகுண்ட திண் புயம சகனாட்டனன்.
கனாளிபபதவியும சபரு வடவமனாய் ஆகனாயம முழுதும
நரறந்து, ஆவி உட்குற அந்தரத்து ஆரத்தனள். வடரவத் தீயும
அஞ்சிடக் கண்கள் தீப்சபனாரி தரச சசறத்தனாள். சண்டன் சினந்து,
மதமபிடத்த ஒரு மிகப்சபரிய யனாரன பபபனால பபதனான்ற
எதிரத்தனன். நம கனாளி வனத்தில உள்ள சிங்க வடவு சகனாண்ட
தனாக்கினனாள்.
சண்டனும சநனாடக்கு ஓர உருவத்துடன்
பபதனான்றனனான். பபதவியும அந்த மிருகங்களின் பரக உருவம
சகனாண்ட அழித்தனாள்.
தனான் முயன்ற எறயும ஆயுதங்கள் எலலனாம
கனாளியனால அழிக்கப்பட்டப் பயனற்ற ப் பபபனாவரதக் கண்ட
சண்டனாசுரன் சபருமூசசு எறந்தனான் . இனி இவரள சவலவது
எங்ஙனம? இனி கனாளி இங்கு என்ரன விடனாள் சகனாலவது
திண்ணம! என்ற எண்ணனனான் . அப்பபபனாது, விண்ணரடப்
சபருந்பபதவியும பபசரனயும விரசயில எழுந்தனாள் .
தனது
பபதரிலிருந்து கீபபழ விழுந்த சண்டரனச சனாமுண்ட கனாலனால
அவனது உடல பபமல மிதித்து ஏற நன்றனாள் . சவகுண்ட
பத்திரகனாளியும விரரந்து வனாங்கிய பல நகங்கள் ஐந்ரதயும

நடங்குறச சண்டனின் ஐந்து மூலனாதனாரங்களிலும பபசரத்து
சபருஞ் சூலத்ரத ஓங்கி விட்ட
,
அசுரனின் அகந்
சதனாரலத்தனள், ஆங்கவன் ஆருயிர துறந்தனான் . சபருகி வந்த
குருதி சவள்ளத்திரனப் பபபய்கள் குடத்தன. உடற் தரசகரளப்
பலத்த பறரவகள் கவ்வி பபமல பறந்தன.
சண்டரன வழ்த்திய பத்திரகனாளிரயச சனாமுண்ட
முதலனாபபனனார அட பணந்திருந்தனார .
திருமனால அயன்
இந்திரனாதியர முதலனான பபதவரகள் துதித்தனர.
”உலகம யனாரவயும ஈன்ற அருள் உத்தமி பபபனாற்ற
அலகில ஐந்சதனாழிற்கு இரறரமயும அளித்தரன
பபபனாற்ற
விலகில எமமபபனனார பபவண்டயனாங்கு அருளிரன
பபபனாற்ற
நலவு பபவணயன் மகிழ்ந்தருள் நரஞ்சனி பபபனாற்ற

மரலய மன்னவன் மகள் என வந்தரன பபபனாற்ற
கரலகள் யனாரவயும அருள் கரடக் கண்ணரன
பபபனாற்ற
சிரல வரளத்தவன் சிந்ரதரய வரளத்தரன
பபபனாற்ற
அலகின் மனாமரற ஆகமம ஆயிரன பபபனாற்ற
அன்ற பண்டனது ஆருயிர வழ்த்திரன பபபனாற்ற
துன்றம எங்கள் வன்துயர அறத்து அருளிரன
பபபனாற்ற
இன்ற சண்டரன இகுத்து அருள் சூலினி பபபனாற்ற
என்றம எங்கள்பனால இன்னருள் ரவத்தரன பபபனாற்று

என அன்சபனாட துதித்த பபதவரகரள பபநனாக்கி இன்னும
பபவண்டய பபவண்டயனாங்கு சபறங்கள். உங்களது உலகங்கரள
நீங்கபபள முன்புபபபனால ஆட்சி சசய்யுங்கள் என்ற அருளினனாள் .
கனாளிபபதவி சண்டனாசுரரன சவற்ற சகனாண்
ட இடத்திற்கு
சவற்றயூர என்ற உலகம கூறம . சண்டனாசுரனின் பபதரக்சகனாட
விழுந்த இடத்ரதக் சகனாடக்குளம என்ற அரழக்கின்றனர .
சண்டனின் அமபுகள் வழ்ந்த இடம , சண்டன் மனாண்ட இடம
மனாளக்கண்டனான் என்பர.
கனாளியின் சிரத்தினில பபதவரகள்
மலரமனாரித் தூற்றய
தலம
பூங்குட
என்ற ஆனது .
ஏழுகன்னிமனாரககடன்
பபதவகணங்ககக்கும
பூத
கணங்ககக்கும அன்னம இட்ட கனாளிக்கு அன்னபூரண எனும
சபயர விளங்கியது . கனாளிபபதவி விண்ணுக்கும மண்ணுக்கும
இரடபபய சபரியவடவம எடத்து நன்ற கனாரணத்தினனால
சவங்குமனாகனாளி என்ற சபயர வழங்குகிறது.

(9) காளி பூசளனப் படலம்
நம அந்தரியனான
கனாளிபபதவி பபதவரகரளக்
கனாத்திடவதற்கனாகச சண்டன் என்ற அசுரனுடன் பபபனாரிட்ட
அவரனச சனாய்த்தரம சனாற்ற பபனனாம. கனாளிபபதவி கனாளீசுர
சிவலிங்கத்திரனப் பூரச சசய்த மனா க்கரதரய இப்பபபனாது
ஓதுபபவனாம.
அயன் மனால இரமபபயனார முதலனானவரும
ஏழுகன்னியரககம,
மனதில மிகவும மகிழ்சசி சகனாண்ட
புரடசூழ்ந்து புகழ் முழங்கப் , பத்திரகனாளி பபசனாதிவனத்ரத
பபநனாக்கிச சசன்றனாள் . பபகனாங்கு கமுகு ஓங்கு கரழ குங்குமம
பனாடலம பனசம பபவங்ரக அபபசனாகம குரவு சவள்ளிபபலனாத்தம
படரம பூங்கதலி பபத க்கு முதலனான பல மரங்கள் நரறந்த

மலரப்சபனாழில சூழ்ந்த பபசனாதிவனத்ரதச சசன்ற பபசரந்தனாள் .
கனாந்தள் நறமதனாரழ கடக்ரக இவற்பபறனாட நரந்தம கூந்தல
புரசம கடமபு கூதனாளம முதலனான பல மரங்ககம , ஆற
பருவகனாலங்களிலும பபதன் ததுமபும மலர நரறந்து விளங்கும
பபசனாதிவனத்தின்
சபனாலிவு அரனத்ரதயும பபநனாக்கினனாள் .
குயிலகள் மயிலகள் முதலனான பறரவககம நரறந்திருந்தன.
இவ்வனாறனாகச சிறப்புகள் மிகுந்த பபசனாதிவனத்தின்
வளம எலலனாம கண்ட உத்தமியனாம எம அமரம சுத்த
மனத்துடன் சிவகங்ரகத் தடம மூழ்கினனாள் .
அப்பபபனாது
அவளது மனக்கண் முன்பபன அகண்ட பரஞ்சுடரின் ஒளிரயக்
கண்டனாள். அது கண்ட எக்கனாலும எவரனாலும எய்திடமுடயனாத
இன்பம உற்றனாள் . கனாளீசரர அருசசரன சசய்து இரறஞ்ச
விருப்பம சகனாண்டனாள் .
“தனித்துப் பிரிந்த
சமய்
உரடயவளனாகிய நனான் விருமபியவனாற எளிதனாக உரனப் பூரச
சசய்ய பபவண்டபபம“ என பபவண்டனனாள்.
கருரணமிகுந்த
இரறவனும, பிரனாட்டயின் உள்ளப் பண்பு உணரந் தனான்.
சபரும பபசனாதி வடவனாய சபமமனானும இரண்ட உருவனாய்
இருந்தனன். இரண்ட சிவலிங்கங்கரளக் கண்ட கனாளிபபதவி
மிகவும மகிழ்ந்து பபநனாக்கினனாள்.

மந்தனாரர
சதற்பபக தூல லிங்கம ஒன்ரறயும , வடக்பபக சூக்கும லிங்கம
ஒன்ரறயும அவற்றன் வட ரவயும பபநனாக்கி வியப்புற்ற ,
சூக்கும இலிங்கத்ரத அருசசித்திட முயன்றனாள் . இவ்விரண்ட
சிவலிங்கங்ககக்கும நூல விதிப்படபபய ச
க்திபடங்கரள
நனாட்டனனாள். சூக்கும லிங்கத்திற்கு வடக்பபக எழில வரசக்திரய
நறவினனாள்.
தூல லிங்கத்திற்கு ஈசனானிய திரசயில
மபபனனான்மண சக்திரய நறவினனாள். பின் சதன்பபமற்கில புனல
சபருகும சிவகங்ரக என்ற ஒரு புனித தீரத்த த்ரத நன்கு
உண்டனாக்கி, அதில மூழ்கி , பட்ட உரடயும பலவரகயனான
பூண்கரளயும அணந்து, கண்மண புரனந்து, திருநீற இலங்க
இருந்து, பல மந்தனார விருட்சத்ரதயும உண்டனாக்கி , மந்தனாரர
மலரரயும பற்பல
மலரகரளயும திரவியங்கரளயும

விலவத்துடன் ரகயில எடத்துக்சகனாண்ட சசன்றனாள்
.
பன்மரறயும கனாண்பரிய மணமிடற்ற எமசபருமனாரனச
சூக்குமலிங்கத்தில
எழுந்தருகமனாற
வருக
என
ஆவனாகனித்தனாள். பூமபுனல ஆட்டத், தனி ஆரட சகனாடத்து ,
சகனாடபுல உலரத்தி , சபனான்னனாரடயும உடத்தி , மணப்பூண்
புரனந்து, சநற்றக்கண்ரண மரறக்கும இயலபினில சந்தனம
சனாத்தினனாள். சமன்மலர மனாரல நன்கு அணவித்தனாள் . ஆயிர
நனாமம சசனாலலி அருசசரனகள் பல சசய்து முடத்தனாள் . தூப
தீபம முதலனான பதினனாற உபசனாரங்கரளயும விதிப்பட முடத்து ,
வரசக்திரயயும பூசித்து , நலம மிகுந்த சிவசபருமனாரன நனாட
இவ்வனாற துதித்தனாள்.
“நனாரணபபன முதற் பபதவர நனாடரிய பரம சபனாருபபள,
கனாரண கனாரியம கடந்த கண்ணுதபபல, அன்பர உளப்
பூரணபபன, புண்ணயபபன, சபனான்றனாத சபருஞ்
சுடபபர,
ஆரணங்கள் அட திக்கும உனது அமபுயப் பூங்கழல
பபபனாற்ற“
எனத் துதித்து நன்றனள். அப்பபபனாது கனாளிபபதவியின் கருபபமனி
வனப்புற்றப் சபனாற்சகனாடயின் வடவு சபற்றனாள் .
பபதவர
இரதக் கண்ட சசனாரணவலலி எனப் சபயரிட்ட வணங்கினர .
கனாளி பூசரன சசய்த கனாரணத்தினனால அசசிவலிங்கத்திற்குக்
கனாளீசசுரன் எனவும சபயரிட்ட வணங்கினர . கரிய வடபபவனாட
இருந்த கனாளியும மங்கள கரமனாய்ப் பரிசவனாட இருந்தனாள்.
அதனனால பபதவரகள் பூசித்த பத்திரகனாளி யனானவள்
ஆலயத்திற்குப் புறத்பபத எவரும பபபனாற்றட
வற்ற
உரறந்துள்ளனாள். பின்னரும அச சசனாரணவலலி பபபரிலிங்கம

அருசசித்துக் கவுரி உரம என இரண்ட உருவம ஆனனாள் .
அவரககள் உரம என்பனாள் தூல இலிங்கத்ரத பபமபபல சசனான்ன
உபசனாரமுடன் பூசித்தனள் .
ஆகம நூற்பட அருசசித்து
அன்சபனாட நன்றள்.

கருமபபப,

“பபவக பரஞ்சுடபபர, என் இதய மணவிளக்பபக ,
நற்பனாகம உறம பட அருள் , அப் பண்பபப முக்கட்

பபபனாகம எலலனாம அளித்து அருகம புண்ணயபபனு

எனப்பபபனாற்ற நன்ற உரம வணங்கினனாள் . மனம மகிழ்ந்த
நன்மலன் ஓர பபபரழகுரடய வனாலிப வடவனாய்த் பபதனான்றப்
புன்முறவலுடன், ‘உனது விருப்பம என்ன சவன்ற கூற‘ எனக்
பபகட்டனான். அதற்குத் பபதவியும நனான் உன்ரன விட்டப் பிரிந்து
அறபபயன், என்ரன நனாட ஐக்கியம புரிக , என பபவண்டனனாள்.
நன்மலனும அவ்வண்ணபபம அருளித் தூலலிங்கம மீதில
பிரணவ
வடவனான
உரமயவகடன்
புகுந்தனான் .
தூலலிங்கத்ரதக் கருதி உரமயமரம ஐக்கியமனான
கனாரணத்தினனால
பபசனாபபமசன்
எனும சபயரனால வனாழ்த்தி
வணங்குகின்றனர.
பின்பு,
கவுரியும தன்
சபயரனால பபசனாபபமசன்
ஆலயத்தின் முன்னர ஒரு தீரத்தம உண்டனாக்கி , அதில மூழ்கி ,
கனாளீசரனயும வர சக்திரயயும பூசித்து , மபபனனான்மண மற்றம
பபசனாபபமசரனயும ஆகமப்பட பூசரன புரிந்து சந்
நதியில
ஐந்சதழுத்தும உசசரித்து அங்கு அமரந்து இருந்தனாள்
.
அப்பபபனாது, சிவசபருமனானும கனாரள உருவில கவுரியின்
முன்பபதனான்ற, உனக்கு என்ன வரம பபவண்டம எனக் பபகட்டனான்.
கரிய உருவம சபற்ற க் கனாளியனாய் இருந்து , சண்டனாசுரரன
வழ்த்தித், பபதவர அரனவரரயும கனாத்பபதன் . எனது பபகனார

உருவும தீரந்பபதன் . உனது இனிய அருளனால எனக்குக் குரற
ஏதுமிலரல. இன்னும உரனப் பிரிந்து இருப்பது அ றபபயன்.
என்ரன மணம புரிந்து அருள்க எனக் கவுரி பபவண்டனனாள் .
சபனான்னரனயனாய்,
அவ்வணபபம புரிகுதும என்ற
சிவசபருமனானும அருளிச சசய்தனான் .
கவுரியும ஆனந்தக்
கடலில மூழ்கி அங்பபக இருந்தனாள்.

(10) பசார்ணவல்லி
திருமணப்படலம்
சண்டனாசுரரன வழ்த்தி சவற்றசபற்ற கனாளிபபதவி
கனாளீசரரப் பூசரன சசய்த கரதரயக் கூறபபனனாம . கனாளியின்
கரிய உருவம நீங்கிப் சபனான்நறம சபற்ற
சசனாரணவலலி
கனாளீசரனத் திருமணம சசய்து சகனாண்ட
சீரக்கரத
சசப்புபபவனாம.
தனது தரலமுட பபமல கங்ரகரய அணந்துள்ள
முக்கண்ணன் ஆகிய
எமசபருமனான் முன்பு பபநரந்து
சகனாண்டபட கனானப்பபபரில கனாளீயனாகத் பபதனான்ற உலகத்ரதக்
கனாத்த சசனாரணவலலிரயத் திருமணம சசய்ய உள்ளனார என்ற
சசய்தி அறந்து , அன்பு கனிந்து மூவுலகு உள்பபளனாரும ,
அவரவர துரணவியருடன் கனானப்பபபரர வந்து அரடந்தனர.
மகனாவிட்ணு,
பிரமமனா,
வயிரவனாதி உருத்திர
கணங்கள்,
அட்ட வித்திபபயசசுரர,
சத்தபபகனாட மந்திரர ,
சசிமணனாளன், வனானவர, திரச கனாப்பனாளர, வசுக்கள், கின்னரர,
இயக்கர, சித்தர, கருட கனாந்தருவர, பனானுவனான பன்னிருவர,
பலலுடக் கணங்கள் ,
வசிட்டர,
ஆதி இருடகள் ,

எழுவரனாபபனனார, சனகரனாதி நனாலவர , பதஞ்சலி முனிவர ,
தூலபனாதர, நந்தி எமசபருமனான் , நனாட்டய சிவ கணங்கள், நனாக
நனாட்டனார, சபருநலத்தவர முதலனாபபனனார தத்தம இருக்ரகயில
அமரந்திருந்தனர.
பனாரதி என் ற அரழக்கப்படம கரலமகள் திருமகள்
இவரகபபளனாட,
சுபபகசி,
திபபலனாத்தரம,
பபமரன,
பபதவமங்ரகயர, முனிவரகளின் மரனவியர , நனாக நனாட்டன்
அங்கரன மனாரகள் ,
மற்றம பிறரும அளப்பிலனாதனார
அரனவரும சநருங்கிச சூழ்ந்து உள்ளன்சபனாட நரறந்தனர .
அரனவரும அணயணயனாகச பபசனாதிவனத்தில திகழ்வது ,
மரலமகரளச சிவசபருமனான் திருமணம சசய்த பபபனாது கனமுற
விளங்கி நன்ற கயிரலரய ஒத்திருந்தது.
சுடசரழில கனாளீசரக்கும
சசனாரணவலலிக்கும
திருமணம நகழ்தலனாபபல மண்டபங்கள் மனாடங்கள் பபகனாபுரங்கள்
பலவற்ரறயும கனாணுமபடயனாக சநனாடயினில சசய்திடக என்ற
பிரமன் கூறட , மயனும அவ்வனாபபற சசய்திட்டனான் . நீல
மணயினில குறட பபவய்ந்து , சசமமணத் தூண்கள் ஆயிரம
நட்டரவத்து, அவற்றன் மீது மனாடங்கள் அரமத்து , பபபனாதிரக
சபனாருத்தி,
வசசிரத்தனால உத்திரம விரவி
,
மரகதப்
பலரககரளப் பரப்பி , விமனானங்கள் பலவும ஏற்றரவத்து ,
சூரியனது ஒளி பரவுமபடயனாக ஒளிமணத்தசுமபு அரமத்து ,
சபனான்நலவு சனாளரங்கள் ரவத்து , மண்டபங்கள் எழுப்பி ,
சபனான்மனாரல, மனாணக்கமனாரல, கமுகு, வனாரழ, பூரணகுமபம
இவற்றடன் அலங்கரித்தனான் மயன் எனும பபதவதசசன்
.
பபதவரகள் அரனவரும அங்பபக சூழ்ந்து அவரவர இருக்ரகயில
அமரந்தனர.

அயனும மனாலும பரஞ்சுடரனாகிய சிவசபருமனானின்
முன்சசன்ற தரலவணங்கிப் பபபனாற்ற பபவண்டடச
,
சிவசபருமனானும திருமஞ்சனச சனாரலக்குள் எழுந்தருளினனார .
ஐயரன மணப் படத்தில அழகுற இருத்திப் பிரமபபதவன்
சபனான் தசுமபில சககௌரி தீரத்தத்தனால நீரனாட்டனனான் . மனாயன்
சமய்யிரன ஈரம பபபனாக்கி , விரி மணப் சபனான் பட்டனாரட
ரகயுற அணந்து, நலல கண்மண நீற சனாத்தி , அணமணக்
கலன்கள் பூட்ட , சந்தனம அணதரச சனாத்தி , சமன் பூந்தனார
புரனந்து அலங்கரித்து ,
அன்ற கனாணனாத் துரண மலரக்
கழலகள் தீண்டப் , பணவுடன் பனிநீர சகனாண்ட பரிவுடன்
விளக்கினன்.
மனாலும அயனும தன்னருகில இரண்ட
பக்கங்களிலும நற்க , வனானவர பபகனாமனானனாகிய இந்திரன்
முன்பபனனார மனாமுனிவரனாபபனனார திகழ, பபமலவர மரற வனாய் ஓத,
வியந்து மங்கலங்கள் எங்கும பபமலவனார குழலனார பனாட
,
எமபிரனான் இருந்தனான்.
இங்பபக, அன்ரனயனாய் உலகம எலலனாம அளித்து
அருகம
சசனாரணவலலிரய கரலமககம திருமககம
பணந்து, அன்பிபபனனாட மங்கள நீரனாட்ட , மணவிளிமபுற
சபனான்னனாரட புரனந்து ,
பல
தூய
மணக்கலன்கரள
அணவித்து, நனான்மரறயும பபபனாற்றம சபனான்னடக்குச சிலமபுற
பனாதசனாலம கிண்கிண தண்ரட பபசரத்துப்
,
பூப்பபபனான்ற
பட்டனாரட அணவித்து , நுண்ணரட இலங்க ஏழுபபகனாரவ
அணக்கலம அரமயப் பூட்ட , முன்ரகயில கடகம இட்ட ,
பபமனாதிரம விரலுக்கு அணந்து , வரளயலகள் அணந்து,
சகனாங்ரக மீது ப ன்மண மதனாணபபயனாட முத்துமனாரல பலவும
பபசரத்து, ஆரசமனக் களபச சனாந்தும அரமதர எழிலிற் சனாத்தி ,
மூக்கண இட்ட, இரண்ட கனாதுகளிலும குரழகள் பூட்ட , பிரற
சநற்றயின் பபமல திலகங்கள் தீட்ட , தரலயண சதய்வ உத்தி
பிரறமுதல சனாத்தி ,
வனாசரன மிகுந்த
மலரகரளக்

கற்பகப்பூபபவனாட பபசரத்து அணவித்து
,
திருமககம ரககுவித்து வணங்கி நன்றனர.

கரலமககம

பலபபவறனான
வனாத்தியங்கள் இரசத்தன .
பல
மலரகளனால தூவினர . நலபபலனார மங்கலப் பனாடலகள் பனாடனர .
சசனாரணவலலி சமலசலன அட எடத்துச சசன்ற மனாமரறகள்
வனாழ்த்த எமபிரனான் அருகில அமரந்தனாள்.
மங்கலப்பபபரிரக ஒலித்தது .
மனாமரறபபயனாரகள்
வனாழ்த்தினர. நங்ரகயர அரமரப மனாதர பனாட ஆடனர
.
சந்திரன் பபமடரனாசியில இருக்குமபபபனாது ,
பதின்மூன்றனாம
திதியில, உத்திர நட்சத்திரத்தில, திங்கள்கிழரம ஆகிய சுப
நன்னனாளில,
அணவளர
சசனாரணவலலி அமரமரய
அன்பிபபனனாட, மணவளர மனாதவன் தன் மடமிரச இருத்தி ,
எமமனான் பணவளர மரற நன்ற ஏத்தும பனாத பூசரன புரிந்து ,
திணவளர சிரபபமல அந்தத் தீரத்தமும சதளித்துக் சகனாண்ட ,
அண்ணல தன் கரத்தில எங்கள் அமரம தன் கரத்ரத ரவத்து ,
நீரத் தனாரர வனாரத்துத் தந்தனன் . மந்திரத்பபதனாட எண்ணுதற்கு
அரிய சபமமனான் மகிழ்சசியுடன் ஏற்றக் சகனாண்டனான்
.
விண்ணவர கற்பகப் பூ மரழ சபய்தனார.
அந்தநரலயில, தருப்ரப பலனா மனா
இவற்றன்
இரலககடன் பபதன் பபசரத்து ,
சநய்வனாரத்து ஆகுதி
சகனாடத்தனர. சசந்தீ அவற்ரற சயலலனாம வனாங்கி உண்ட
வலமனாகச சுழித்து ஓங்கி எழுந்தது . சபனாரிரயத் தனது ரகயனால
இரறவன் ஏற்ற சசந்தீயில இட்ட , எமது அமரமபபயனாடம
முமமுரற தீரய வலம வந்தனான் . அமமியின் மீது எம
அமரமயின் பனாதம சதனாட்ட இரறவன் ரவத்தனன்
.
மரறயவர முனிவர ஆசி வழங்கினர.

சபருந்தரக எமபிரனான் தன் பிரிவற பபதனாழனனாய்
அங்கு இருந்திடம சபருரம சனான்ற இருநதிக் கிழவன் குபபபரன்
என்பவன், அருந்தவர முனிவரகள் அரனவருக்கும ஆரட
ஆபரணங்கள் சந்தன தனாமபூலம ஆகியனவற்ரறச சிறப்பனான
முரறயில வழங்கினனான் . இந்திரன் முதல வனாபபனனாரும , பிற
உலகங்களில உள்ளனாரும வந்தரன சசய்து பபபனா ற்றனர.
அவரககக்கு இரறவன் மகிழ்சவனாட கனாட்சி நலகிச
சசனாரணவலலியிபபனனாட எங்கள் சந்திரபபமனாலி வற்றருந்தனான்.
அப்பபபனாது,
அருள் வடவனாகிய
சசனாரணவலலி
இரறவனது திருவுள்ளத்ரத நரனத்து இரண்ட உருவம ஆகி
சிவசபருமனான் முன் நன்றனாள் .
நன்ற ஒரு உருவத்பபதனாட
நரமலமனான இரறவன் சூக் கும லிங்கத்துள் புகுந்தனான் . அது
கண்ட
பபதவர அரனவரும உள்ளம மகிழ்ந்தனர
.
கருரமநறமனான கனாளீசர சூக் கும லிங்கத்தின் வனாமபனாகம
வலப்புறம சபனான்நறம மின்னுவரதக் கண்டனர . ஆம இது
என்ன அதிசயம என்ற வியந்தனர. இக் கனாரணத்தினனால, இந்த
இலிங்கத்திற்குச சசனாரண கனாளீசசுரன் என்ற சபயர சசனாலலி
விண்பபணனார அன்பினனால துதித்து வணங்கினர.

பபபனாற்ற சங்கர சமபு புரனாதன
பபபனாற்ற ஐந்சதனாழிற் கனாரண புண்ணய
பபபனாற்ற சமய்த் தவர உள்ளம புகுந்தவ
பபபனாற்ற சசனாரன கனாளீசசுர பபபனாற்றபபய
பபபனாற்ற சசனாரனமரலச சிரலப் புங்கவ
பபபனாற்ற சசனாரன புரத்ரதப் புரந்தவ
பபபனாற்ற சசனாரனவலிக்கு அருள் பபபனாதக
பபபனாற்ற சசனாரனகனாளீசசுர பபபனாற்றபபய

பபபனாற்ற எங்கும நரறந்து அருள் பூரண
பபபனாற்ற மனாலவிழி பூண்ட பதனாம புய
பபபனாற்ற பபவதப் புரவி யுரகத்தவ
பபபனாற்ற சசனாரனகனாளீசசுர பபபனாற்றபபய
என்ற இரறஞ்சிக் கனாளீசசுரன் சந்நதியில இன்புற்ற இருந்தனர.
சசனாரணவலலியின் இரண்ட உருவங்களில ஒன்ற
கனாளீசர சிவலிங்கத்தின் உள்பபள சசன்ற ஒளிந்திட , மற்சறனாரு
உருவம கன்னியனாய் ,
கனாளீசுர சிவலிங்கத்திற்குத் சதற்கில
உள்ள வரசக்தியுள் ஒன்றனள் . வனானவர இந்தக் கனாட்சிரயக்
கண்ட களித்து ஆனந்தம சகனாண்ட கூடக் குதூகலித்து அன்பு
நரறந்து சதனாண்டர நனாயகியனாம சசனாரணவலலி தனாள் புகழ்ந்து
இரவ பபபனாற்றவனார.

அன்ரனயனாய் அகிலனாண்டமும ஈன்றவள்
மன்னு மனாதிர அமன் மகளனானவள்
உன்னு மனாமரற ஓதும சபருரமயள்
சசனான்னவலலி துரணப் பதம பபபனாற்றவனாம
சசன்னி மீது ஒளிர சசமமண பபமனாலியள்
புன்னரகக் கவின் பூரண மனாமதி
பன்னவனானத்து அமரம அருள் வளர
சசனான்னவலலி துரணப் பதம பபபனாற்றவனாம
சபனான்னும வனாணயும பபபனாற்றம பதத்தின்
அதன் எதிரப் பரகச சண்டரனச சனாய்த்தவள்
பன்னு சசனான்ன கனாளீசசுரன் பனால உரற
சசனான்னவலலி துரணப் பதம பபபனாற்றவனாம

என்ற இரமயவர பபபனாற்றனர . உன்னும அன்பில துதித்தற்கு
மகிழ்ந்தனாள் சசனாரணவலலி. “முன்பு சண் டனாசுரனுடன் நனான்
பபபனாரிடம பபபனாது , முந்திபபய ஏழு மனாதரும
(சப்தமனாதர)
ஆயினீர. அந்த இயற் படவங்கபபளனாட அன்பரககரடய
பபவண்டதரலக் பபகட்ட , அவரகள் பபவண்டயனவற்ரற அருள்
சசய்க, மற்றம பபதவரகள் அவரகளது நகரககக்குச சசன்ற ,
வருத்தமும பயமும , நீங்கி மகிழ்வுடன் இருங்கள்“ என்ற
அசரீரி கூறயது. இரதக் பபகட்ட வனானவர அன்றமுதல தங்களது
கவரலகள் நீங்கி மகிழ்ந்தனர.

(11) யதவர்கள பூசித்த படலம்
அன்ரனயனாய் அகிலத்து உயிரகரள எலலனாம கனாத்து
அருகம சசனாரணவலலியின் திருமணம நரடசபற்ற கரதரயச
சசனான்பபனனாம.
வனானவர அன்பினனால பூசரன ஆற்றய
கரதரய இப்பபபனாது கூறபபவனாம.
உலகசமலலனாம
வணங்கித்
துதிக்கும
சசனாரணவலலியின் இனிய அருரளப் சபற்ற பபதவரகள்
எலபபலனாரும ஐயரனயும அன்ரனரயயும சதனாழுது வணங்க
பபவண்ட, சமய் அன்பபபனாட விரரந்து முயன்றனர . திருமனால
நனான்முகன் முதலனான அரனத்துத் பபதவரககம சிவகங்ரகத்
தீரத்தம ஆடனர. ஆலம உண்டவனின் ஐந்சதழுத்ரத எண்ண
விபூதி அணந்தனர . எமபிரனான் பூசரனக்கு உகந்த பல
பண்டங்கரளயும எடத்துக் சகனாண்ட சசன்றனர . சிறப்பனான

முரறயில பூரச நடனாத்தினர . தயிரும பனாலும சநய்யும
பழங்ககம குங்குமமும சந்தனமும சகனாண்ட கனாளீசன்
பபசனாபபமசரனயும, வரசக்திரய வலங் சகனாள்கம மபபநனான்மண
தன்ரனயும சிவ கங்ரகத் தீரத்தத்தினனால நீரனாட்டனர . நீபபரனாட
கண்மண பபவய்ந்தனர .
சபனான்னனாரட அணவித்தனர .
சசஞ்சந்தனம பூசினர , வனாசரனமிகுந்த மலர மனாரலகள்
சூட்டனர. ஆயிரம நனாமங்கள் சசனாலலி அரசசரன சசய்தனர .
தூபமும தீபமும சநறப்படக் கனாட்டனர . சனாலி அன்னமும ,
சரக்கரர அன்னமும , பனாலின் அன்னமும , பலவிதமனான
பலகனாரங்கரளயும நரறய ரவத்து நீலகண்டன் தனக்கு
நபபவதனம சசய்தனர.
பலபபவறனான
இரசக்கருவிகள் இரசக்க ,
நலல
பனாடலககம ஆடலககம நரடசபற
,
நூலகளில
கூறப்பட்டள்ள
உபசனாரங்கரளச சசய்து மகிழ்ந்தனர
.
ரககரளத் தரலக்குபபமபபல கூப்பி , ஐந்சதழுத்து மந்திரத்ரத
நரனந்து வலம வந்து,
“நத்தபபன உரம பபநச யுபபவசபபன
முத்தபபன அருள் கனாளீச உன்னுவனார
சித்தபபன சசசிதனானந்தம எமமபபனனார
சுத்தபபன எரமக் கனாத்து அருள் சசய்கபபவ“
என்ற கனாளீசர சந் நதி நன்ற பபபனாற்றனர . திருமனால நனான்முகன்
இந்திரன் முதலனான சதய்வங்ககம , அகத்தியர முதலனான
முனிவரககம தனித்தனிபபய சசன்ற சிவலிங்க த்ரத நறவிச
சிவனருள் சபற்றனர என முனிவன் கூறனனான் .
இவ்வனாற
பிரதிட்ரட சசய்யப்சபற்ற சிவலிங்கங்கள் எரவ என்ற பபகட்க ,
அவற்ரறயும கூறனனான் முனிவன்.

பபபரண்டத்தின் வடவனாகிய நம சிவசபருமனானுக்கு
ஐந்து முகங்கள் உண்ட . அவற்றள் கிழக்குமுகம தற்புருடம
சயகௌவனம
சசனாரணவன்னம,
சதன்முகம
அபபகனாரம
தகுமுதுரம கருரம , அசசிமஞ் சத்திபபயனாசனாதம தனியனாள்
தன்ரம திகழ் தரு சுத்தம , வடக்கு வனாமபபதவம சபண்ரம
சசந்நீர வன்னம , நடமுகம ஈசனானம இளமபருவசமனாட படக
நறம கனாட்டம என்ற ஆகமநூல கூறம . மற்றம அவற்றள்
கவுரியின் உளப் பண்ரப ஓரந்த
ஈசுவரன்,
கிழக்பபக
சயகௌவனத்துடன், சதற்பபக கறப்பு வடவசமனாட பபபனானதனால
யுபபவசன் கனாளீசன் என வழங்கும என்றனான். இவ்வனாற முனிவன்
கூறடக் பபகட்ட அரசன் மகிழ்ந்து , பிரமன் திருமனால இந்திரன்
பபதவரகள் முனிவரகள் சிவலிங்கங்கரள எவ்வடவில எவரவர
எத்தலத்தினில நறவினர அவற்ரற எலலனாம விரித்துக் கூற
பபவண்டம எனக் பபகட்டக் சகனாண்டனான் . தவ முனிவனும
அவ்வனாபபற அவற்ரற எலலனாம கூறத் துவங்கினனான்.
திருமனால கண்டபபதவி எனும நகரில தன் பபபரனால
கண்ட சதனாழ சிவலிங்கம ஒன்றரன நறவி அருசசித்தனான்.
அச சிவலிங்கத்ரதக் கனி வுடன் கண்ட வழிபடபபவனார புவிக்கு
அரசரனாய் வனாழ்ந்திடவர . சிவஞனானம வனாய்க்கும . அந்தச
சிவலிங்கத்ரத விண்டவசசுரன் என்ற அரழப்பர.
பபசனாதிவனம என்ற கனாரளயனாரபபகனாயிலுக்கு அருபபக
சவற்றயூர என்ற ஊரில அகத்திய முனிவர அவரது சபயரனால
சிவலிங்கம ஒன்ரற நறவினனார. மற்றம வசிட்டமுனிவரும
அருந்ததியும அன்பரககக்கு வரம அருகம சிவலிங்கத்ரதத்
தனித்தனியனாக நறவி அரிய தரலரம பூண்டனார . அந்த
வசிட்டலிங்கத்ரதச சசன்ற தரிசிக்கும அன்பு உள்ளவரககக்கு
ஆயுசளனாட குலம சசலவம பபமன்பபமலும உவப்பு

அரடயுமபடயனாகக் சகனாடக்கும . பின்னர, அருந்ததி பூரச
சசய்த
சிவலிங்கத்ரதத்
தரிசிக்கும
சபண்கள்
தீரக்கசுமங்கலியனாய் நீண்ட ஆயுகடன் வனாழ்வர.
பபசனாதிவனத்திற்குக் கிழக்பபக தனாரகரனக் சகனான்ற
பனாவத்ரதத் தீரக்க பபவண்டப் புருகூதன் சிவலிங்கம ஒன்ரற
நறவிப் பூசித்தனான். தீரமகள் அகன்றட அசசிவலிங்கத்ரதயும,
அந்த இடத்திலிருந்து நனாற்கடரகத் தூரத்தில சதன்கிழக்பபக
அகத்திய முனிவர இரண்ட சிவலிங்கங்கரள நறவியுள்ளனார.
பபசனாதிவனத்திலிருந்து
நனாற்கடரக
தூரத்தில
பிரமபபதவன் அருள்மிகுந்த ஒரு சிவலிங்கத்ரத நறவிப் பூரச
சசய்தனான். அந்த இடத்திலிருந்து முக்கடரக தூரத்தில அக்கினி
திரசயில மகனாசலட்சுமி சிவலிங்கம ஒன்ரற
நறவிப்
பூசித்தனாள்.
பபசனாதிவனத்திலிருந்து இரண்டகடரக தூரத்தில
அக்கினி திக்கிலும, சதற்கில பூதபுரம என்ற ஊரிலும தீக்கடவுள்
இரண்ட சிவலிங்கங்க ரள நறவிப் பூசித்தனான்.
பபசனாதி
வனத்தின் சதன்திரச , சதன்பபமற்கு, பபமற்கு திரசகளில
அவ்வத் திரசக் கனாவலர சிவலிங்கம நறவி வழிபட்டனர.
பபசனாதிவனத்திற்கு பபமற்பபக நனாற்கடரக தூரத்தில ,
சயபுரத்தின் மருபபவனாங்கு மகனாசலட்சுமி ஒருசிவலிங்கத்ரத
நறவி வழிபட்டனாள். ஒரு மூன்ற கடரக தூரத்தில சூரியனும ,
நனாற்கடரக தூரத்தில உள்ள தலத்தில சந்திரனும , வடபபமற்கு
திரசயில வனாயுபகவனானும அவ்வனாற சிவலிங்கங்கரள நறவி
மகிழ்வுடன் பூசித்தனர.
தனானும,

பூங்குட
என்றடம தலத்தில
அளரகயரபபகனான்
அதற்குக்
கிழக்பபக
மனாரக்கண்ட
முனிவனும

சிவலிங்கங்கரள நறவி அருசசித்தனார . அபபநக அமரரககம
முனிவரககம நறவிய சிவலிங்கங்கள் அரனத்ரதயும கூறதல
அரிது.
இவ்வனாற அசுரர முனிவர பூசித்த தலங்களில உள்ள
சிவலிங்கங்கரள யனாபபரனும அன்பபபனாட கண்ட வழிபட்டனால ,
அவரவரக்கு பபவண்டயவனாற அறம சபனாருள் இன்பமும வடம
கிரடக்கும. பபசனாதிவனத்ரதச சுற்றலும சிவலிங்கங்கரளப்
பதிட்ரட சசய்து வழிபட்ட வரம பல சபற்ற சிந்ரத
மகிழ்ந்தவர எலலனாம தனாங்கள் உரறயும இடங்ககக்குப்
பபபனாய்ச பபசரந்தனார.
பபசனாதிவனம என்ற
இத் திருத்தலம
,
பல
கனாரணத்தினனால பல
சபயரகரளப் சபற்றருந்தனாலும
,
சசனாற்சிறப்பு
உரடய
கனாளிவனம
கனாந்தனாரவனம
சபருஞ்பபசனாதிவனம என்ற இந்த மூன்ற சபயரகரளக்
பபகட்பபபனார தீவிரனகரள அகற்ற நலன்கரள எலலனாம ஈயும
கனாளீசன் திருவருளில கலப்பர.

(12) யதவதாசப் படலம்
பபதவரகள் எலலனாம பபசனாதிவனத்தில திகழ்கின்ற
பபதவபபதவனனாகிய கனாளீசரரப் பூசித்த கரதரயச சசனான்பபனனாம.
பபதவிசனாலபுரம என்ற ஊரர ஆண்டவந்த சசலவந்தனனாகிய
பபதவதனாசன் என்பவனின் சரித்திரத்ரதக் கூறபபவனாம.
நனாடககள் சிறந்தது பனாண்ட நனாட .
பனாண்டய
நனாட்டன் வளம அரனத்ரதயும தன்னகத்பபத சகனாண்ட
,
சதய்வங்களின் திருவருரளயும சபற்ற , நனாட வருகின்ற
எவரக்கும மிக்க அருசளனாட வழங்குகின்ற சசலவர வசிக்கும

மனாடமனாளிரக நரறந்தது பபதவிசனாலபுரம என்ற ஊர.
அத்
திருநகரில, ரவயத்ரதக் கனாப்பவனும , சத்தியம சபனாரற
ஒழுக்கம தரய புகழ் இவற்றல நகரிலலனாதவனும
,
ரசவபக்தியில சிறந்து தருமம தனானம பகர இவற்ரற
உரடயவனும, பூதிசனாதன சநறயினில நற்பபபனானும , திக்கு
எலலனாம சசன்ற மீகம பபதரகரள உரடயவனும , மிகுந்த
சசலவங்கரள உரடயவனும , சனான்பபறனானும, சந்திரகுலத்தில
உதித்தவனும, மிகுந்த புகழுக்கு உரியவனுமனாகிய பபதவதனாசன்
என்ற மனாறன் ஒருவன் வனாழ்ந்து வந்தனான் . அத்தகு சபருரம
வனாய்ந்த இந்த பபவந்தன், பபசனாதிவனத்தில உரறந்துள்ள
கனாளீசசுரசனனாட சசனாரணவலலி, பபசனாபபமசன் சவுந்தரவலலி
இவரகளிடம நரறந்த பக்தி மிகுந்தவன் .
ஆழ்ந்த உள்
அன்பிபபனனாட அவன் ஒருநனாள் , கனாளீசர சந்நதி முன் வந்து
நன்ற கீபபழ விழுந்து அடபணந்து வணங்கினனான் . அப்பபபனாது
அவன் உள்ளத்தில உலசகலலனாம புகழும கனாசி நகருக்குச
சசன்ற கங்ரகயில நீரனாட , புனிதமனான கங்ரகயின் தீரத்தத்ரதக்
சகனாண்டவந்து கனாளீசனுக்கு நீரனாட்ட பபவண்டம என்ற சிந்தரன
எழுந்தது.
அவன் தனது பபதவிசனாலபுரத்தினில சிறவரன
அரசனாள ரவத்து விட்ட , நனான்மரறபபயனாரகளிடம அனுமதி யும
ஆசியும சபற்றத் தனது பரிவனாரங்கள் சூழக் கனாசிக்குப்
புறப்பட்டனான்.
கனாசிரய பபநனாக்கி சநடந்சதனாரலவு நடந்து , தனான்
கனாணனாத நலல பல பபதசங்கரளயும, வளரம மிகுந்த பல
நகரங்கரளயும, நன்னீர ஓடம பல நதிகரளயும, விரிந்து பரந்த
கனாடகள் பலவற்ரறயும, சநடதுயரந்த மரலகள் பலவற்ரறயும
கடந்தனன். நடப்பதினனால உண்டனாகும துன்பத்ரத பபநனாக்கனான் .
சநடந்சதனாரலவு நடந்தும கனாசி நகரரக் கனாபபணனாபபம என்ற
தவித்து, முற்றம இரளத்து பபமனி தளரந்து கண் துயின்றனான் .
அப்பபபனாது, அவனது அன்பின்பனாலபட்ட அருள் கனாளீசன் ஒரு

மரறபபயனான் வடவில கனவில பபதனான்றனனான். கங்ரக நீரனாட்ட,
நீ உன் உள்ளத்தில கருதிய கடவு கக்கு அக்னித் திரசயில
அவரனாபபல பனாதனாள கங்ரக என்ற தீரத்தம உருவனாக்கப்
பட்டள்ளது.
அகத்தியமுனிவர அப்சபரும புனித நீர
சகனாண்ட, கடவுகக்கு ஆட்டச சித்தி பற்பல சபற்றள்ளனார .
நீயும, அந்தத் தீரத்தத்தில
நீரனாட, உனது கடவுரளயும
நீரனாட்டலனாம. ஏமனாற்றம இலலனாமல உள்ளம பபதறக என்றனன் .
அதற்கு மன்னனும , சநடந்சதனாரலவு கடந்தும , பனாவங்கள்
அரனத்தும பபபனாக்க வலல , கனாசியிரனக் கண்ட மகிழ்ந்தனன்
இலரல,
சநனாந்பபதன்,
சசனாலலிய
வண்ணம எவ்வனாற
சதனாடரந்து அங்குச சசலபபவன் என்ற கூறனனான்
. அந்த
மரறபபயனானும அங்கு ஒரு குளத்ரதக் கனாட்ட இதில மூழ்கினனால
எளிதில சசன்றடலனாம என்ற கூற மரறந்தனான்.
பபதவதனாசனும கனவில இருந்து விழித்து எழுந்தனான் .
கனாளீசன் தனாள் நரனந்து வணங்கினனான். ரவகரறப் சபனாழுதில,
தனான் கனவில கண்ட குளத்ரத பபநனாக்கிச சசன்ற அரடந்தனன் .
அப்பபபனாது, அங்பபக, இரவு கனவில பபதனான்ற ய மரறபபயனான்
பபநரில பபதனான்ற , மன்னவ, இங்கு இதில மூழ்குக என்ற
மன்னனின் கரத்ரதப் பற்ற இழுத்துச சசன்ற அந்தத் தீரத்தத்தில
ஆழ்த்திவிட்டச சசன்றவிட்டனான். கணபபநரத்தில அங்பபக
பபசனாதிவனத்தில சிவகங்ரகத் தீரத்தத்தில தீரத்தமனாட
எழுந்து
கனாளீசன் ஆலயத்ரதக் கண் ட களிப்புற்றனான் மன்னன். அங்கு
வந்பபதனாரிடம மன்னன் இந்த மகிரமரயக் கூறனனான்.
சிவகங்ரகத் தீரத்தத்தில மூழ்கி நீரனாட, பூதிகண்டரக
நன்கு அணந்து , சசம சபனான்னனால ஆ ன கலயத்தில
அத்தீரத்தத்ரத எடத்து, அன்பினனால கனாளீசனுக்கு நீரனாட்டனனான்.
நறமலரகரளக் சகனாண்ட அருசசரன சசய்து, தூப தீபம கனாட்ட,
நபபவதனங்கள், பதினனாற உபசனாரங்ககம சசய்து உள
மகிழ்சசிபபயனாட, ஐந்சதழுத்து மந்திரத்ரத நரனத்து , வலம

வந்து கனாளீசரரப் பபபனாற்ற நன்றனான் மன்னவன் . கனாளீசனும
முன்பபபனால மரறபபயனான் வடவில வந்து பபதனான்றனனான்
.
பபதவதனாசனும அவரர பபநனாக்கி ஆனந்தக் கண்ணீர மலக , நலம
சகனாள்ளத் தனாழ்ந்து எழுந்து நன்ற , சமய்சிலிரத்து, “எங்கள்
நனாயகன் கனாளீசனது ஆலயத்தின் பனாதங்கரளயும உங்களது
பனாதங்கரளயும இரடயறனாது நரனத்து வணங்கும பக்திரயத்
தந்து அருள்க“ என பபவண்டனனான் . “அது தந்பபதனாம மற்றம
அன்பினனால நமது பபபர நரனந்து கங்ரகயில நீரனாடபபவனாரக்கும
அவரகள் கருதிய அரனத்தும ஈபபவனாம“ என்ற அருளிச சசய்து
சூக்கும
இலிங்கத்துள் மரறந்தனான் .
அன்ற சதனாட்ட
இரடவிடனாமல அவன் அடக்கு அன்பு பூண்ட
, தனது
பபதவிசனாலபுர நகரர அரடந்து தனியரசு உரிரம ஏற்ற மக்களது
உள்ளம மகிழுமபடயனாக வழுதி அரசு வற்றருந்தனான்.
ஆதலினனால கங்ரகக்கு நகரனான இசசிவகங்ரகத்
தீரத்தமனாட, அகத்தியன் உண்டனாக்கிய தீரத்தத்திலும மூழ்கினனால
பனாவங்கள் எலலனாம அகன்ற முத்தி கிரடக்கும . பபமலும
சிவகங்ரகத் தீரத்தத்திற்குத் சதற்பபக உரமயினனால
உண்டனாக்கப்பட்ட அயரவற தீரத்தம ஒன்ற உள்ளது . அதில
மூழ்கினனால அயரசசி நீங்கி முன்சசய்த தவப்பலன்கள்
கிரடக்கும.
சிவகங்ரகத் தீரத்தத்திற்கு நருதி திக்கில
கனாளிதீரத்தம உள்ளது.
அதில தீரத்தமனாடனனால , இன்னல
பபபனாக்கும. அத் தீரத்தத்திற்குத் சதற்பபக பனாரதி தீரத்தம உள்ளது.
அதில தீரத்தமனாடனனால , மனதிற்கு மகிழ்சசி கலவி முதலனான
அரனத்தும அளிக்கும .
அதற்குக் கிழக்பபக பிரமமதீரத்தம
உள்ளது. அதில மூழ்கினனால பிரமஞனானம சபற்ற நீண்டகனாலம
வனாழ்வர. சிவகங்ரகத் தீரத்தத்திற்கு பசசிமம விட்ணு தீரத்தம
உள்ளது. அதில மகனாவிட்ணு தீரத்தமனாட , இத்தீரத்தத்தினனால
கனாளீசனுக்கும நீரனாட்டப் பூரசகள் சசய்து மகனாசலட்சுமிரய
அரடந்தனான்.
இதில தீரத்தமனாடனனால மிகுந்த சசலவம

கிரடக்கும. கனாளீசனுக்கு வனாம திரசயில கவுரி உண்டனாக்கிய
ஒரு தூய தீரத்தம உள்ளது . அத்தீரத்தத்தில மூழ்கினனால
மனத்தில நரனத்த ன எலலனாம நடக்கும . அத் தீரத்தத்திற்குக்
குணதிரசயில சசனாரணவலலியமரம உண்டனாக்கிய தீரத்தம
உள்ளது.
இத்தகு தீரத்த பபமன்ரம எடத்து உரரப்பது
அரிதனாகும. பக்தியினனால இத் தீரத்தங்களில மூழ்கிபபனனாரும ,
அந்தத் தீரத்தத்ரத உடமபில சதளித்துக் சகனாண்பபடனாரும,
அவரகள் நரனத்தன எலலனாம சபற்ற நலமுடன் வனாழ்ந்து
முத்தி அரடவர என்ற முனிவர அருளிச சசய்தனார.

(13) இலக்கும சாபநதீர்நத படலம்
நன்ரமயும பபமன்ரமயும மிகுந்து , உண்ரமயனான
தவத்ரத உரடய மன்னன்
பபதவதனாசனின் சிறப்புகரளக்
கூறபபனனாம. சசலவங்ககக்கு அதிபதியனான இலக்குமிபபதவி
சபற்ற சனாபத்ரதயும அது நீங்கிய கரதரயயும அன்பினனால
கூறபபவனாம.
வனாலகிலலியர என்ற சபரிய தவபபயனாகி இருந்தனார .
அவர, கலமபுரி ரகயினர , கவினின் பபமனியர , நூல அண
மனாரபினர, வலமபுரி சரடயினர , மற சமன் பபதனாலினர ,
நலமபுரி தவத்தினர , சநற தவறனாதவர , வனாமன வடவினர,
வரளந்த சமய்யினர, கனாமமும சவகுளியும கடந்த சிந்ரதயர ,
சனாத்திரம புரனாணங்கள் மனாமரற முழுதும உணரந்தவர , ஆயிரம
ஆண்டகள் வனாழ்பவர. இவர மக நட்சத்திரத்தில சிறப்பு யனாகம
சசய்ய
பபவண்டம என்ற நரனந்து
,
திருமனாரலக்

கனாண்பதற்கனாகச சசன்ற பபசரந்தனார . அங்கிருந்த மகனாசலட்சுமி,
இவரது குரப வடவத்ரதக் கண்ட மனத்திற்குள் இகழ்ந்தனாள் .
மகனாசலட்சமியின் மனக்கருத்ரத அறந்த மனாமுனிவர சபரிதும
வருந்தினனார. நீ, சரவ லட்சணமும சபனாருந்திய வள் என்பதனால
என்ரன இவ்வனாற இகழ்ந்தனாய் . எனபபவ, நீ ஒரு சனாதனாரண
மனானிடப் சபண்ணனாய் பிறப்பனாய் என்ற சனாபம அளித்தனார.
பபவதமுனிவரின் சனாபம சபற்ற இலக்குமிபபதவி
சபரிதும வருந்தியரதக் கண்ட மகனாவிட்ணு , தவபபயனாகிரய
இவ்வனாற நீ ஏளனம சசய்யலனாபபமனா? இருந்தனாலும இதற்கு ஒரு
பரிகனாரம சசனாலகிபபறன் பபகள் , நீ பபபனாய் பபசனாதிவன த்ரத
அரடந்து கனாளீசன் தனாள்கரளத் தினமும வணங்கினனால
,
எத்தரகய சனாபமும, எவ்விதமனான பனாவங்ககம அழிந்துவிடம
என்பது உண்ரம . நனானும அங்பபக வந்து உன்ரன அரழத்து
வருபபவன் என்ற கூறனனார.
அது பபகட்ட மகிழ்ந்து , மகனாசலட்சுமி, மனானிடப்
சபண்ணனாய்த் பபதனான்ற பபசனாதிமனாவனம
வந்து பபசரந்தனாள்.
இங்குள்ள கவுரி தீரத்தத்திற்கு அக்னித் திரசயிபபல ஓர தீரத்தம
உண்டனாக்கி தீரத்தம ஆடனனாள் . பபமலும சிவகங்ரகத் தீரத்தம
ஆகியவற்றல தீரத்தமனாட கனாளீசரர அன்புடன் பூரச
சசய்தனள்.
எந்ரத கனாளீசரன இரறஞ்சி ஏத்தினள்
.
பன்னிரண்ட ஆண்டகள் கழிந்த பின் , வந்த ஓர சவள்ளிக்
கிழரமயில கனாளீசர பபதனான்ற , நீ சசய்த வழிபனாட்டனால நனாம
சபரிதும மகிழ்ந்பபதனாம , உனக்கனான சனாபத்ரதயும நீ க்கிபபனன்.
உனது உருவம முன்னினும பதின்மடங்கு அழகுடன்
விளங்கும. நீயும திருமனாலுடன் பபசரவனாயனாக என்ற அருளினனார.
அன்பினனால நீ உண்டனாக்கிய தீரத்தமும ‘ இலக்குமி தீரத்தம ‘
என்ற இனி விளங்கும . இதில மூழ்குபபவனாருக்குக் கங்ரகயில

தீரத்தமனாடய பலன்கள் கிட்டம என்ற கூறச சிவலிங்கத்துள்
சசன்றனார.
இதற்கிரடபபய,
வனாலகிலலி முனிவர சசய்த
சத்திரயனாகம
முடவரடந்த
கனாரணத்தினனால,
மனாயவனும
அங்கிருந்து புறப்பட்ட பபசனாதிவனம வந்து பபசரந்து ‘ சுகந்தவனப்
சபருமனாள்‘ என்ற சபயரில சிவகங்ரகயில தீரத்தமனாடக்
கனாளீசரனப் பூசித்தனான் . கனாளீசனும சபருமனாளிடம, “சனாபம
தீரந்து இலக்குமி முன்னினும அழகிய உருவத்துடன் அமரந்து
இருக்கின்றனாள். அவபபளனாட நீயும பபநயம சகனாண்ட இங்பபக
தங்கி என்ரன ஏத்துக“ என்ற
கூறனனான்.
திருமனாலும
கனாளிபுரத்தின் புறந்திரச நருதியில ஒரு தீரத்தத்ரத உண்டனாக்கி ,
சுகந்தவபபனசன் என்ற பபபருடன் தினந்பபதனாறம கனாளீசரரத்
சதனாழுது நன்ரம சபற்றனான்.

முன்சனனாரு கனாலத்தின் சண்டனாசுரன் என்ற அரக்கரன
அழித்திடம சபனாருட்ட முகுந்தன் (மகனாவிட்ணு) ஏவிய திகிரி
என்ற சக்கரனாயுதம அந்த அசுரரன அழிக்கனாமல திருமபிய
கனாரணத்தினனால, சனாபம சபற்ற அதன் சுடர ஒழிந்தது . அந்தச
சனாபம தீரும வரகயில , பபசனாதிவனத்திற்கு வந்து ஒளியிழந்த
அந்தச சக்கரனாயுதம அன்சபனாட தனது சபயரில குளம ஒன்ரற
உண்டனாக்கியது. அத் தீரத்தத்திலும , சிவகங்ரக தன்னிலும
மனம கனிந்து மூழ்கி கனாளீசன் தனாள் மலரரத் சதனாழுததனால
அதனுரடய சனாபமும சதனாரலந்து , சுதரிசனப் சபயர பபதனான்ற
விளங்கியது. சுதரிசனச சக்கரம உண்டனாக்கிய சக்கர தீரத்தத்தில
மூழ்குபபவனார என்றம நீங்கனாத தூய்ரம அரடவர. எட்டத் திரச
சதய்வங்ககம இரசந்து அவரகளது சபயரில தீரத்தங்கரள
உண்டனாக்கினர. இந்திர தீரத்தம நற்பபபனாகம வழங்கிடம , அக்னி

தீரத்தம பபநனாயற்ற பபதகத்ரத நலகும , அந்தகன்(யமன்) தீரத்தம
நீண்ட ஆயுரள வழங் கும, நருதி தீரத்தம பயத்ரத நீக்கும .
வருணதீரத்தம பபநனாய் நீக்கும . வனாயுதீரத்தம மனாண்பு வழங்கும ,
புருடவனாகன் தீரத்தம சபனாருள் அளிக்கும . ஈசனானிய தீரத்தம
சசலவமும குழந்ரதப்பபபற்ரறயும நீண்ட
ஆயுரளயும
மனத்சதளிரவயும சிவகதிரயயும முத்திரயயும வழங்கும .
பபபனாற்றதற்கு அரிய பற்பல புனித தீரத்தங்களின் மகிரம
எலலனாம சசனாலவதற்கு அரிது.

(14) உ்ருத்திர சாபம் தீர்நத படலம்
மனாதவன் திருமனாரபில உரறந்துள்ள இலக்குமிபபதவி
சனாபம அரடந்த கரதரயயும ,
அந்தச சனாபம தீரந்த
கரதரயயும சசப்பிபபனனாம .
சிவசபருமனானில பனாதியனாக
விளங்கும உரமயமரம பபகனாபம சகனாண்ட உருத்திரரகரளச
சபித்ததும, அவரகள் சனாபவிபபமனாசனம சபற்ற கரதரயயும
இப்பபபனாது கூறடபபவனாம.
பிரறச சந்திரரனயும சகனான்ரறமலரரயும
வளரகின்ற தனது சரடமுடயில அணந்தவர, நீலநறக் கழுத்ரத
உரடயவர, தீ மழு மனான் இவற்ரறக் ரககளில ஏந்தி அருள்
வழங்கும ரகயர, தீ விழியினர, புயங்க மனாரல கதிமலர விபூதி
இவற்பபறனாட கண்மண விளங்கும சமய்யர
,
ஆயிரம
பபகனாடயனான உருத்திரர.
இந்த உருத்திரரகள் சங்கரனனான சிவசபருமனாரனத்
தரிசிக்க பபவண்டத் திருக்கயிலனாயம வந்து பபசரந்தனர
.
அங்பபகயுள்ள அற்புதமனான மரத்தின் கீபபழ பபவதவித்தகனனான
சிவசபருமனான் வற் ற இருப்பரதக் கண்ட வழ்ந்து எழுந்து

பபபனாற்ற வணங்கினர .
உலகம அரனத்ரதயும ஈன்றவள்
அமபிரக. அவள் அங்குள்ள பூஞ்பபசனாரலக்குச சசன்ற
மலலிரக சமபங்கி சண்பகம பரிமளம முதலனான பூக்கரளக்
சகனாய்து வந்தனாள். உருத்திரரகரளக் கண்டனாள்.
“தரலயினில கரலயும, சநற்றத் தழல விழி
அதுவும, அங்ரகக்
கரலபபயனாட மழுவும, பூதி கண்டரக அணயும
மனாரபில
அரலவுற பணயும, கண்டத் தனாலமும பரித்பபதனா ,
நனாமும
சிரலவில எமசபருமனான் ஒப்பபபனாம, என்றவர
சசருக்கி நன்றனார“
தங்கரளச சிவசபருமனானுக்கு ஒப்பனாக நரனந்து, உருத்திரரகள்
கரவம சகனாண்ட , தன்ரன மதியனாதரதக் கண்ட உரமயமரம
வருந்தினனாள். இன்ற சதனாட்ட நீவிர அயிரர ஆவிர எனச
சபித்திட்டனாள்.
இக் சகனாடய சனாபம சபற்ற உருத்திரரகள்
நடங்கி அமரமயின் மலரட வழ்ந்து வணங்கி
, நனாங்கள்
சகட்பபடனாம, எங்களது பிரழரயப் சபனாறத்தருள பபவண்டம
என பபவண்டனர. அவரகளது துன்பம கண்ட உள்ளம இரங்கிய
உரமயமரம, நீங்கள் கனாளிபுரத்ரத அரடயும பபபனாது
உங்களது சனாபம தீரும என்ற சனாபவிபபமனாசனம அருளினனாள் .
சனாபம சபற்ற உருத்திரர அயிரரமீன்களனாய் மனாற கடலில
பபசரந்தனர.
அயிரரயனாய் மனாறய
உருத்திரரககக்குச
சனாபவிபபமனாசனம சகனாடக்க
பபவண்டச சிவசபருமனானும
கனாளிபுரத்தில சுயமபுலிங்கமனாய்த் பபதனான்ற இருந்தனார.
இங்கு இரவ நற்க , முன்பபனனார இட்ட சனாபத்தனால
தீயவனனாகத் துன்மதன் என்பவன் இருந்தனான். அவனுக்கு சனாரன்,

பபகனாரன்
என்ற
இரண்ட புதலவரகள் .
இவரகள்
விண்ணவரரயும
முனிவரகரளயும
துன்புறத்தினர
.
நலபபலனாரரப் பரதத்திடக் சகனாலலும இவரகரளக் சகனாலல
பபவண்டம என்ற இந்திரனும தனது வசசிரத்துடன் அங்பபக
வந்தனான். இந்திரரனக் கண்ட இருவரும அசசமுற்ற மீனனாய்
மனாற கடலுள் ஒளிந்தனர .
அங்கு நனாகரன் எதிரத்துப்
பலநனாட்கள் பபபனாரிட்டனான் .
சபருங்கடலில இருந்த சிற
மீன்கரள எலலனாம இவரகள் இருவரும உண்ட , அயிரர
மீன்கரளயும தின்னத் தரலப்பட்டனர. அதுகண்ட அமரமயின்
திருவருளனால விலவவன ஈசனும அவரக ள் இருவரரயும தன்
சூலத்தனால குத்தி மனாய்த்தனார .
அவரகள் இறந்த பின்னர
கடலதரலவனும மற்றம கடலில உள்ள மீன்ககம அசசம
விலகி இன்புற்ற இருந்தன ர. அவ்வனாற இருந்தபபபனாது , ஒரு
பரதன் வசிய வலிரமயனான வ ரலயில அயிரர மீன்கள்
எலலனாம சிக்குண்ட உயிரநீத்தன . வரலயில சிக்கி இறந்த
அயிரரமீன்கரள எலலனாம சவயிலில உ லரத்தி வற்றலகளனாக்கி
விற்பரனக்கு ரவத்து இருந்தனான் பரதன்.
நலல தவமும ரசவபக்தியும மிகுந்த பனாண்டய
நனாட்டன் தரலநகரனான கூடல மனாநகரில வசித்து வனாணபம
சசய்துவந்தனான் அரவிந்தன் என்பவன். அவன் ஒருநனாள் ,
வனாணப
நமித்தமனாகப் பற்பல
வணகபபரனாட கிழக்குக்
கடற்கரரரய அரடந்தனான். சபனாருள்நரறந்த சசலவ வணகர
நலல முத்துக்கரளத் பபதட வனாங்கினர . சசனாற்ப திரவியங்கள்
ரவத்திருந்த
அரவிந்தன்
முத்துக்கரள
வனாங்க
முடயனாதவனனாய்ப் பர தவர வதி சசன்றனான்
.
அங்கு
அயிரரமீன்கரளக் கண்ட அவற்ரற எலலனாம கணக்குடன்
விரல சகனாடத்து வனாங்கினனான் . நலலவிரல கிரடத்தது என
விற்றவனும மகிழ்ந்தனான் .
அயிரரமீன்கரள மூட்ரட
மூரடயனாகக் கட்ட கனாரளமனாட்ட வண்டயில ஏற்ற மதுரர

பபநனாக்கிச சசன்றனான். இவனுடன் வந்தவரகள் சநடந்சதனாரலவு
சசன்றவிட்டனர.
இருள் சூழ்ந்தது , ஆனனால இவபபனனா
சநடந்சதனாரலவு நடக்கமுடயனாமல எருதுடன் வழியில இருந்த
கனாட்டல தங்கினனான் . துரணக்கு யனாரும இலலனாமல தனித்து
கனாட்டபபல தங்குவரத நரனந்து அஞ்சி , சமலசலன நடந்து
கனாளிபுரத்ரத அரடந்தனான். அங்கும தன்னுடன் வந்த வணகர
யனாரரயும கனாணனாமல வருந்தி , இன்ற இரவு இவ்வூரில
தங்கியிருந்து, இருள் புலரந்து விடந்த பின்னர பபபனாகலனாம
என்ற எண்ணனனான் . அயிரரமீன் மூட்ரடகரள இறக்கி
ஒருபக்கத்தில ரவத்து உறங்கினனான்.
அங்கு, அருபபணனாதய கனாலத்தில அருள் கடலனான
சிவசபருமனான், தவ வடபபவனாட, சரடமுட புரனந்து , கனாலில
தந்தப் பனாதுரக அணந்து, ரகயில சசனாரண வனான்பிரமபு ஒன்ற
ஏந்தித் பபதனான்றனன் . ரகயில உள்ள பிரமரப நீட்ட , அதன்
நுனியனால மீன்மூட்ரடகளின் கட்டகரள அவிழ்த்து, அவற்றன்
மீது தன் சரடயிலிருந் த கங்ரகயின் நீரர வனாரத்தனான் .
சவயிலில கனாய்ந்து கருவனாட ஆன மீன்கள் எலலனாம
உருத்திரரகள் ஆகிப் சபனாலிந்தனர , சனாபம நீங்கினர . பற்றய
சனாபம நீங்கிப் பனாரத்தனர நனான்கு திக்கும , சுற்றயுள்ள இந்த
வனபபம பபசனாதிவனம என்ற அங்பபக தங்கினர . இரவி பபபனான்ற
ஒளிரகின்ற கனாளீசர சிவலிங்கத்ரதயும கனாணப்சபற்றனர .
அவரகள் கனாணுமபபபனாது ,
எமமனான் பபபசரழில வடவு
சகனாண்டனான்,
திரிசரடயில
இளஞ்
சந்திரரனயும
கங்ரகரயயும, தீ மனான் மழுவு இமமூன்ரறயும ரககளில
ஏந்தி, நீல கண்டத்பபதனாட பபதனான்றனனான் .
இவ்வனாறனான
இரறவனது நரறயருள் வடவு கண் ட எமமனானின் பனாதமலரில
தரலரவத்துப் பணந்து வணங்கினர.
“கனாரணம கடந்து நன்ற கண்ணுதல பபபனாற்ற , எங்கள்

பபபனாற்ற,

ஆரணமிரச நன்ற ஆடம ஐயபபன பபபனாற்ற பபபனாற்ற ,
நனாரணன் அயன் முன்னனாபபனனார நனாடதற்கு அரியனாய்
பூரண அருள் கனாளீச புரனாதன பபபனாற்ற பபபனாற்ற“

என்ற துதித்து , எந்தனாய், இனிய உன் அருளினனாபபல , ஒன்றய
சனாபம நீங்கி உய்ந்பபதனாம . எங்களது அஞ்ஞனான இருள் ஒழிய
உங்களது சசனாரப ஞனானத்ரதக் கனாட்டட பபவண்டம என்ற
பபவண்டனர. அதுபபகட்ட கனாளீசன், புன்முறவல பூத்து,

தனானனாகிப்

“பூதங்கள் அரனத்தும ஆகிப் சபனாற புலன்ககம

பபபதங்களனாய பபபத பபபதனா பபபதங்களனாகிப்
பபபனாதங்கள் எலலனாம ஆகிப் பூரணமனாகிப் பபபனாற்றம
பபவதங்களனாகி நன்றனான் விசசுவ உருவில நன்றனான்“

அண்ட சரனாசரங்கள் அரனத்தும அந்த உருவத்தில இருப்பரத
பபநனாக்கினர
உருத்திரரகள்.
உள்ளம
அசசம சகனாண்ட
நுடங்கினர. கனாக்க என்ற அடயில வழ்ந்து, கண்ட இவ்வுருவம
தன்ரன நீக்குக, பபபனாற்ற, என்ற வணங்கி நன்றனர. ஐயனும
முறவலித்து, முன்பபபனால இயலபு வடவம சகனாண்டனான் .
உங்களது ஐயம அது நீங்கிடக் கண்டீர . ஆதலின் நீங்கள்
சமய்யுணர இன்பம அரடயும பபபற சபற்்றர . இனி நீங்கள்
உங்ககக்கு உரிய
உலகத்திற்குச சசன்ற ஆங்கிருந்து
வனாழ்ந்திடக என்றனான். கனிபபவனாட கனாளீசன் கூறயரதக் பபகட்ட
ஆனந்தம அரடந்து உருத்திரர பபபனாயி னர. பின் தனி முதலனாக
விளங்கும கனாளீசன் தன் சிவலிங்கத்திற்குள் சனாரந்தனான்.
இங்கு இவர இவ்வனாறனாக , மூட்ரடகளில இருந்த
அயிரரமீன்கள் எலலனாம உருத்திரரகளனாக மனாறய கனாரணத்தனால ,

எம ரகயில இருந்த சபனாருகம பபபனானது
, வனாங்கிய
அயிரரமீன்ககம பபபனாயின , இனி நனான் எவ்வனாற என்
நகருக்குச சசலபபவன் என்ற மனம தளரந்து புலமபினனான்
அரவிந்தன்.
சித்தனனாகி வந்த அருள்நரற கனாளீசன் , அரவிந்தனின்
வனாட்டத்ரதக் கண்ட , நீ உள்ளம வருந்தனாபபத ,
கடனமனான
சிறகற்கரள எடத்து பல சுரமகளனாக்கி உனது எருதின் மீது
ஏற்றக் சகனாண்ட சசன்ற , உனது வட்டனில அவிழ்த்துக்
கனாண்பனாய், வியப்புற சபனான்னனாம என் ற கூற மரறந்தனான்.
ஈசன் இரசத்த அந்த அருள் சமனாழிரய நமபி , சிறய கற்கள்
அரனத்ரதயும வனாரி இறக்கிக் கட்ட எருதில
ஏற்றச
சசன்றனான்.
அவனது ஊரனான மதுரர
மனாநகர பபசரந்து
அவற்ரற அவிழ்த்துப் பனாரக்குமபபபனாது அரவ சசமசபனான்
கட்டகளனாய் இருக்கக் கண்டனான் . தன்ரன நனாட வந்து
அருள்வனாக்குக் கூறய சித்தசனாமியின் திருவிரளயனாடபபல இது
என்ற உணரந்து பபபரின்ப
சவள்ளத்துள் ஆழ்ந்தனான்
அரவிந்தன்.
பபசனாதி வனத்தில சித்தசனாமியனாக வந்து, தனக்கு மிகுந்த
சசலவத்ரத வழங்கிய தன்ரமரயக், கூடல பபகனாமனான் வரபபசன
பனாண்டயனிடம கூறத் தனிப்சபரும உவரகபபயனாட ரசவ
நன்சனற பபமற்சகனாண்டனான் அரவிந்தன் . நத்தமும பரமரனப்
பணந்து, தனக்குக் கிரடத்த சபனாருரள எலலனாம கனாளீசன் பபமல
அன்பு பூண்ட , பூதி சனாதன சநற பபமற்சகனாண் டவரகளின்
உள்ளம பூரிக்கத் தரும தனானங்கள் ஆற்றப் பக்தியிலிருந்து
வழுவனாது வனாழ்ந்தனான் அரவிந்தன்.

(15) வீரயசன பாண்டியேப் படலம்
மனாரபபவள் ஆன மன்மதன் உருவத்ரத ஒத்த
உருத்திரர அமபிரகயின் சனாபத்தனால அயிரர மீன்களனாகிக்
கனானப்பபபரில சனாபவிபபமனாசனம சபற்ற கரதரயக் பபகட்பபடனாம .
அருளனாளனனாகிய
வலிரமமிகந்த
பபதனாள்கரளயுரடய
வரபபசனன் கரதரயக் கூறடக் பபககங்கள்.
இந்த
உலகம
எலலனாவற்ரறயும
ஈன்ற
அங்கயற்கண்ண அரசனாகவது கூடல அண திகழும மதுரர
மனாநகரம.
இந்நகரரத் தரலநகரனாகக் சகனாண்ட பனாண்டய
நனாட்ரட ரசவசநற நன்ற கனாத்துவந்தனான் வரபபசனன் என்ற
பனாண்டய மன்னன். அவனுக்பபகனா தனாரம ஆயிரம . ஆனனால
அவரகள் யனாரக்கும குழந்ரதயிலரல.
இதனனால வருத்தம
மிகுந்து உழன்றனான் .
நூலகளில சசனாலலப்பட்டள்ளவனாற
கழுவனாய் பல சசய்து, அன்னதனானம கன்னிகனாதனானம முதலனான
பல தனானங்கரளயும சசய்தனான் . தினமும பபசனாமசுந்தரக்
கடவுரளயும, சக்தி அங்கயற்கண் அமரமயும தனாழ்ந்து
பபபனாற்ற, குழந்ரத இலலனாத துயரத்தில மூழ்கிப் பக்தியனால
பலவும சசய்தனான் வரபபசனன்.
தனானமும தவமும சசய்தும , தருமங்கள் பலவும
சசய்தும, மரனவியர ஆயிரமபபபர இருந்தும , தனக்கு ஒரு
குழந்ரத இலரலபபய , இது என்ன சகனாடரம என்ற எண்ணத்
தவபபயனாகிகரளக் கண்ட வரம சபற நரனந்தனான் . மதுரரக்கு
அருபபக பசுமரலயில தவம சசய்து சகனாண்டருந்த கனாலக்கியன்
என்னும முனிவரனத் தனது மரனவி
பபசனாபனனாங்கி
தன்சனனாடம சசன்ற கண்ட வணங்கினனான் . மூன்ற கனாலமும
உணரந்தவர என்ற தங்கரளப் புகழ்கின்றனர . அது பபகட்ட
உங்களிடம வந்பபதனாம . எங்ககக்கு ஒரு மகவு பபதனான்றனாத

பழவிரன யனாது ? கழுவனாய் ஒன்ற கூற எங்கரளக் கனாத்தருள
பபவண்டம என பபவண்டனர . அது பபகட்ட மனாமுனிவனும ,
சற்பபற தியனானம சசய்து , நடந்தனவற்ரற உணரந்து கூறனனான் .
மன்னபபன,
நீ ஓர கனாலத்தில உனது பபசரனககடன்
பபவட்ரடயனாடம பபபனாது தவபபயனாகி கபிலமனாமுனிவன் கனாலில
அமபு எய்துவிட்டனாய் . இதனனால அந்த முனிவன் தனாங்க
முடயனாத் துயரம அரடந்து ,
உனக்கு ஆயிரம இலலனாள்
இருந்தனாலும குழந்ரத இலலனாமல பபபனாகும என்ற சனாபம
உரரத்தனார. ஆரகயனாலதனான் உனக்குக் குழந்ரத இலரல என்ற
கூறனனார. மன்னன் அமசமனாழி பபகட்ட உள்ளம வருந்தி ,
நனாங்கள் குழந்ரதப் பனாக்கியம சபற்றட உபனாயம ஒன்ற
கூறங்கள் என பபவண்டனனான் . கபிலமுனிவரின் சனாபத்திற்கு
விபபமனாசனம கிரடயனாது , எனபபவ நீ , சிற்ப இலக்கணப்படப்
சபனான்னனால ஒரு குழந்ரத சசய்து அதரன அன்பினனால உவந்து
உனது குழந்ரதயனாகப் பனாவிப்பனாயனாக என்றனான்.
மரனவியும தனானும கூடல வளநகர எய்திச
சிற்பிகரள அரழத்துத் தங்கத்தினனால தரனயரன வனாரப்பித்து
தன்னுயிர என பபநனாக்குற்றனான் . உடல உயிர பபபனால நீங்கனாது
உடனுறம மகன் கண்ட இன்பக்கடலிரட மூழ்கி பபவந்தன்
களிப்புற்ற இருந்தனான்.
அவ்வனாற மன் னன்
மகிழ்ந்திருந்த
நனாட்களில,
சபருஞ் சசலவந்தனனாகிய அரவிந்தன் என்ற வனாணபன் வந்து
மன்னரனக் கண்டனான் . வனாணபம சசய்ய பபவண்டத் தனான்
கிழக்குக் கடற்கரரக்குச சசன்றரதயும, அயிரரமீன்கள் வனாங்கி
வரும வழியில கனானப்பபபரில தங்கியரதயும , அங்பபக கனாளீசன்
திருவருளனால அயிரரமீன்கள் எலலனாம உருத்தி ரரகளனாய் மனாற
மரறந்தரதயும, தனான் எடத்துவந்து கற்கள் எலலனாம தங்கக்
கட்டகளனாகக் கண்டரதயும மன்னனிடம கூறனனான் . கனாய்ந்த

மீன்கள் கணங்கள் ஆகவும , கலதிரள் தங்கமனாகவும மனாற்றய
வள்ளல கனாளீசனது திருவருரள நரனத்தனால என் ரகயில
உள்ள சபனான்னனால சசய்யப்சபற்ற இந்தப் பனாரவயும எனக்குப்
புத்திரனனாக மனாற்றத் திருவருள் சசய்வனார என்ற நரனந்தனான் .
தன் உயிரச பபசனாபனனாங்கி தன்சனனாடம , தனானும தன்ரகயில
உள்ள சபனான்மகவிபபனனாடம, சில பரிவனாரத்பபதனாடம நன்மதுரர
நீங்கி பபசனாதிவனம என்ற கனானப்பபபர வந்துபபசரந்து உள்ளம
மகிழ்சசி பூத்தனான்.
உலரந்த மீன்கரள உருத்திர கணங்கள் ஆக்கிய
கனாரணத்தினனால உருத்திர தீரத்தம என்ற சபயர சபற்றது .
கனாளீசரின் சிவந்து அலரந்த
சரடயில நத்தமும
நீரனாட்டப்படவதனால சிவகங்ரகத் தீரத்தம என்ற சபயர சபற்றது.
இதில தீரத்தம ஆடனனாலும பரிசிக்கினும நரனயினும
,
அன்பில நனாடனும , சகனாடம பனாவங்கள் நசித்திடச சசய்யும .
பபதடச சசன்ற இத் தீரத்தத்தில மூழ்கும சிந்ரதயர ஆகி , ஓட
மூன்ற அட எடத்து ரவத்தனாபபல பனாவங்கள் ஒழி
ந்திடம.
இவ்வளவு சபருரம சபற்ற உ ருத்திரதீரத்தத்ரதக் கண்டனான் .
அதில தீரத்தமனாட ஆ வல சகனாண்டனான். பக்தியினனால அதில
விதிப்படத் தீரத்தமனாடனனான் .
பின்பு தன் ரகயிலிருந்த
தங்கப்பதுரமரய அந்தத் தீரத்தத்தில நீரனாட்டனனான் . இருமுரற
சதனாட்ட பற்ற முமமுரற ஆட்டலும ஆடகப் பதுரம
,
“சகனாற்றவனா கரம விடக , நீ விடக“ எனக் கூறடக் பபகட்ட ,
மகிழ்ந்து சபற்ற சூல உணரவில பிரியம உற்ற எடத்தனான்
பனாண்டய மன்னன். நனான்கு வயது பருவத்தில அழகிய மகரன
அருரம உற்ற , அதன் உசசி பபமனாந்து மனாரபில அரணத்துக்
சகனாண்டனான் மன்னன்.
திருவும சிந்ரதயில நரனத்த னவற்ரற எலலனாம
சிறந்து வழங்கிடம இத்தீரத்தத்திற்கு இரணயனானது இவ்வுலகில

இலரல என வியந்து, தன் மரனவி பபசனாபனனாங்கியின் கரத்தில
தனான் சபற்ற மகரனக் சகனாடத்தனான் . அவகம, மனம உவந்து
தன் மனாரபில மகரன அ ரணத்தனாள். கனாதலனால, தனம
இரண்டலும பனால சபருகிடத் தன் மகரனத் தழுவி ஊட்டனனாள்.
எனது அரும சபனாருபபள என வனாழ்த்தி உள்ளம மகிழ்ந்தனாள் .
தன் மகனுக்குச சசனாரணபுத்திரன் என்ற சபயர சூட்ட, இன்னும
அற்புதங்கள் பல இருக்கும என்ற எண்ணய மன்னன் , அச
சிவகங்ரகத் தீரத்தத்ரத ஆரனாய்ந்தனான் .
பரிமளம ஆகிய
மந்தனாரம என்ற மலரரக் கண்டனான். அந்த மலரர மன்னன் தன்
ரகயில எடத்துச சசலலும பபபனாது “முனிவரகள் பூசித்திடம
இரண்ட சிவலிங்கங்கள் அருபபக உள்ளன“ என்ற ஒரு குரல
பபகட்டது. அதுபபகட்ட வரபபசனபனாண்டய மன்னவன், அங்பபக
இரண்ட சிவலிங்கங்கள் இருப்பரதயும, அருபபக ஒருபக்கத்தில
மபபனனான்மணபபயனாட
சசனாரணவலலிரயயும இருப்பரதக்
கண்ட மனம களிப்சபனாட பபநனாக்கினன் வியந்தனான்.
“இகத்தில அன்பருக்கு அறம முதல ஈபவ சரணம
அகப் சபருந் துயர மனாற்றய வனானவ சரணம
அகத்தின் வனாக்கினனான் அளவிடற்கு அரியவ சரணம
சகத்தின் ஐந் சதனாழிலுக்கு இரறவ கனாளீசசுர சரணம“
என்ற அருட் கடலனாய எமசபருமனாரனப் பபபனாற்ற வழிபட்டனான்.
அப்பபபனாது, எமசபருமனானும, வனானில அசரீரியனாய்த் பபதனான்ற
“நன் துதிரய நன்ற சகனாண்ட , நனாகம இத் துதி புகலவனாரக்கு
ஒன்றம உள்ளம உற்றன அரனத்தும அருள்வம “ என்ற
உரரத்தனான். பபமலும இத்தலம உத்தம தலத்தினுள் சபரி யது,
இது தக்கன கயிரல ஆகும. இத் தலத்து அன்பர தம பண்பு
உள்ளவனாற உணரந்து அருள்பபவனாம .
ஆதலனால இங்கு
அரியபபதனார ஆலயம கட்டவனாயனாக என்ற சிவசபருமனான்
பனாண்டயமன்னனிடம கூறனனார.

கனாளீசரின் சசனாற்கரளக் கனாதுகளில பபகட்ட மன்னவன்,
மிகவும களிப்பு அரடந்து மகிழ்சசிக் கடலில மூழ்கினனான் . பல
சிற்ப நூல வ லலுநரகரளயும
விரரவில அரழத்து ,
விமனானங்கள், மணமண்டபம, ஆயிரங்கனால மண்டபம, நனாகம
ஊடலனாம பல பபகனாபுரம சசமசபனான்னனால
கட்ட எழுப்பி,
சுற்றமதில அகழி அதன் புறந்துடரவ , மற்றம நூல முரற
வழனாது திருப்பணகள் யனாவும நரடசபறமபடயனாக
ஆலயத்ரதக் குரறவிலலனாமல கட்டமுடத்தனான் . அடரந்த
கனாட்டரன பபயனாசரன தூரத்திற்கு அழித்துப் படரும வதிகரள
அரமத்தனான். பற்பல குலத்தவரககக்கனான சதருக்கரளயும
அரமத்தனான். கரடககம கழகங்கபபளனாட அன்ன சத்திரங்கள்
உரடய நலலசதனாரு நகரனாக ஆக்கினனான் .
ஆதிரசவரகள்,
ஆகமபண்டதர, பபவதவித்தகர இவரகரள சயலலனாம வருமனாற
அரழப்பித்து,
அவரககக்கு உரியன சபனாருள் முதல
உதவிசசய்து,
நத்திய
பூசரன
வழுவனாது
நரடசபறச
சசய்தனான்.
இன்னும எங்கள் கனாளீசபபனனாட அரிய பபசனாபபமசன்
சசனாரணவலலி நற்சுந்தரனாமபிரக இவர தமக்கு விரட மதியின்
விசனாக நனாள் அதிலும ரத மதிப் பூசநனாள் தன்னிலும சதனாடங்கி
திருவிழனாக்கரள இயற்றப் பின்னும பல சிறப்பும வழுவிலனாது
நகழ்ந்திடத் பபதரவயனான அரனத்ரதயும மனம உவந்து
புரிந்தனான் வரபபசனப் பனாண்டய மன்னன்.
மதுரர
பபசனாமசுந்தரரனயும
அங்கயற்கண்ணதரனயும நனாள் சதனாறம அங்கு பபபனாய்ச
சசன்ற சதனாழும விரதம பபமற்சகனாண்டருந்தனான் மன்னவன் .
ஒருநனாள் மனாரலப் சபனாழுதில மரழயில நரனந்து சமய்
வருந்தி, “எங்கள் நனாயக பபபனாற்ற“ என்ற அடயில வழ்ந்து

எழுந்தனான்.
அரத்த யனாமமும சதனாழுதனன் துதித்தனன் .
அப்பபபனாது அங்கு “ப க்தியனால உயர பஞ்சவ நம பதம மறவனா
நத்தியம சதனாழும விரதத்தனால நன்ரன ஒப்பனார இலரல , நீ
வருந்தனாபபத, ஒன்ற நனாம நகழ்த்துவம, இது பபகள், கனாளிபுரத்தில
கனாளீசசுரர ஆலயத்தில, அங்கயற்கண்ணயும நனாமும வந்து
உரறபபவனாம, இன்ற சதனாட்ட நீ இங்கு வந்து எய்த்துற வருத்தம
ஒன்றறனாத வண்ணம நமரமப் பணந்திடக“ என்ற அசரீரியனாக
மதுரர பபசனாமசுந்தபபரசன் உரரத்தனான் . இது பபகட்ட உவந்து ,
அன்ற இரவு விடயும முன் கனாளிபுரத்திரன அரடந்தனான் .
அங்பபக தனிவிரடச சுவட இருத்தரல பபநனாக்கி , அன்சபனாட
வியந்தனான். அங்குள்ள மரறபபயனாரக்கு, சுந்தரன் அருளிய இத்
திருவிரளயனாட்டரன எடத்துக் கூறனனான் . அரத அன்பபபனாட
பபகட்டவரகள் களிப்பில ஆழ்ந்தனர . கனாரளயனாரபபகனாயிலில
கனாளீசற்கும சசனாரணவலலிக்கும நடபபவ சுந்தரலிங்கமும
வனப்புமின்னும அங்கயற் கண்ணயும விளங்குமனாற ஆலயம
கட்டனர. மற்றம ஆலயங்கள் பலவற்ரறயும உயரக் கட்ட
மகிழ்ந்தனான் வரபபசன பனாண்டய மன்னன்.
தினமும பூசரன புரிதரப் புரிந்து மனம சமய்
வனாக்கினனால பக்தியுடன் வணங்கித் துதித்து
, நனவினும
கனவினும மறவனாது நமசபருமனாரன நரனந்து இருந்தனன்
உயர சதன்னவர தரலவன். இவ்வனாறனாகச பபசனாதிவனம என்றம
கனானப்பபபர என்றம அரழக்கப்சபற்ற கனாரளயனாரபபகனாயிலில
இருந்து பலலனாண்ட அரசனாண்ட ,
அவனது மகனனான
சசனாரணபுத்திரனுக்கு அரசு உரிரமரயச சூட்ட , மின்னிலங்கு
கனாளீசசுரனின் கருரணயினனால தன் னிகரிலலனாது உயரந்து
விளங்கும கயிரல வனான் பதத்திரன வரபபசனபனாண்டய
மன்னன் சனாரந்தனான்.

(16) வரகுண பாண்டியேப் படலம்
கனாளீசற்கு அடரம சசய்த வரபபசனனின் சிறப்பு மிக்க
கரதரயக் கூறபபனனாம . கனாமரன ஒத்த அழகுரடய வரகுண
பனாண்டயன் கனாளீசரின் திருவருள் சபற்ற கரதரய இப்பபபனாது
பபபசுபபவனாம.
வரபபசனபனாண்டயனின் மகனனான சசனாரணபுத்திரன்
நத்தமும கனாளீசனனார அடமலர சதனாழுபபவனான் , இரறவனனால
பரடக்கப்பட்ட எலலனா உயிரகரளயும தன் உயிரபபபனால
பனாவித்து நூலவிதி முரறவழுவனாது, ஆறல ஒருபங்கு அரசரக்கு
என்ற வரி வசூல சசய்து , அன்சபனாட குடமக்கள் உவப்புற
ஆட்சி சசய்து வந்தனான் . உரமயமரமரய ஓரபனாகமனாகக்
சகனாண்ட சிவசபருமனானின் ஆலயத்திற்கு அவன் தினமும
சசன்ற வணங்கி குரறவிலலனாமல உள்ளம மகிழ் சசியரடந்து
மற்பபறனாரரயும மகிழ்சசியுடன் வனாழ ரவத்து ச, சத்தியம
தவறனாமல தரமசநறயில நன்ற , பக்திமிகுந்த அந்தணரககக்கு
பபநயமுடன் பபவண்டயனவற்ரறச சசய்துசகனாடத் து, தருமம,
நீதி, பபநரரம, சுத்தபுத்தி மிக்கவனனாக அரசனாட்சி சசய்து
வந்தனான். அவன் கனாமரன ஒத்த அழகுரடயவன் .
உத்தம
குணங்கள் ஒன்ற பபசரந்தவன் .
கருரணமிகுந்த கனாளீசனனார
திருவருள் வளத்தனால சசனாரணபுத்திரன் வரகுணன் என்ற சபயர
சபற்றனான்.

கன்னி நனாட்ரட வரகுணன் இவ்வனாற ஆட்சிசசய்து
வரும கனாலத்தில , சபனான்நகர துரறவனனாம வரபபசனாழன் என்ற
சபயருரடய மன்னவன் நனாடகரள
எலலனாம சவற்ற
சகனாள்கம பரடத்திறம பரடத்தவன் . அவன் ஆரனக்கனா
என்னும நகர சனாரந்து மனம உவந்து
அகிலனாண்டநனாயகிரய
வனாழ்த்தித் தனது வலிரமரய எதிரக்க வலபபலனார யனாரும
இலரல என்ற இருந்தனான் . மன்னர யனாரரயும சவன்ற
அவரககரடய சசலவங்கள் எலலனாவற்ரறயும கவரந்து ,
எதிரத்த மன்னரகரளச சிரறயிலிட்ட அவனி முழுதும
தன்னுரடயதனாக ஆக்கினனான் வரபபசனாழன்.
வரகுணபனாண்டயரனயும சவலபபவன் என்றகூற
மதுரரரயச சூழ்ந்தனான் . அங்கிருந்து புறப்பட்ட நனாலவரகச
பபசரனயும சூழ்ந்திட க் கனாளிபுரத்திற்கு இரண்ட பபயனாசரன
தூரத்தில உள்ள நகரரச பபசரந்தனான் . இவ்வனாற பபசனாழன் அங்கு
வந்து தங்கிய கனாரணத்தினனால அந்த நகரக்கு பபசனாழபுரம என்ற
சபயர வழங்கிற்ற . அங்குள்ள மரறயவர, பனாரதி தீரத்தத்து
பபமன்ரமரயயும சிவலிங்கத்தின் பபமன்ரமரயயும பபசனாழனுக்கு
எடத்துரரத்தனர.
அவற்ரறக் பபகட்ட பபசனாழன் , அந்நகரின்
புறத்பபத உள்ள பனாரதி தீரத்தம சசன்ற தீரத்தமனாட , பூக்சகனாண்ட
சிவலிங்கப் பூரச சசய்து அன்சபனாட ரக சதனாழுது
வணங்கினனான். அப்பபபனாது, வரம மிகுந்த கனாளீசசுரன் அருள்
சபற்ற விளங்கும தரம மிகுந்த வரகுணபனாண்டயனிடம , திரம
மிகுந்த நமது
பரடசயலலனாம சவலலுபபமனா ? அலலது
பபதனாற்குபபமனா? எனக் கலக்கம உற்றனன் . இரத உணரந்தனர
பபசனாழனின் அரமசசர , ரக சதனாழுது , நலத்து மன்னவர
யனாவரும நன்னட பணய , வலிரம மிகுந்த பபவல சகனாண்ட
பபபனார புரியும திறன் மிகுந்த மன்னவன் நீ, பபவங்ரக சலசலக்கும
ஓரச பபகட்ட அஞ்சுபபமனா, என்ன இது சலித் துக்சகனாள்கிறனாய்,

கடலபபபனான்ற பபசரனகரள எலலனாம கடலவிரளயனாட்ட எனக்
கடந்தனாய் இசசிறகுளமபட கடந்திடல உனக்கு அரிபபதனா , தடக்க
முடயனாத
அளவிற்குப் சபரிய
பபசரனயும நனாங்ககம
இருக்கிபபறனாம என்ற கூறனர.
இந்த
வனாசகம பபகட்டலும வளவரபபகனானனாகிய
பபசனாழன், வரகுணபபனனாட பபபனாருக்கு எழுந்திடங்கள் என்றனான் .
வனாண் மழு பபதனாமர அநனாந்தகம சூலம எனவனாம பல ஆயுத
பனாணயர எழுந்தனார . எழுந்த வரரகள் பரி யனாரன பபதர ஏற
உழுந்து இடதற்கு இடம இன்ற எங்கணும நரறந்தனர
.
சகனாழுந்து விட்ட எழுகின்ற சீற்றத்தில வளவரபபகனான் தனது
கனாலகளில எலலனா மன்னரககம சதனாழும வரக்கழலகரள
மனாட்டக் சகனாண்ட பபதரமிரச ஏறனன் . இமிரந்து அங்கு
கடங்சகனாடய நனாலவரகச பபசரனயும சூழ் ந்து வந்தன. ஆங்கு
நடம சவற்றக்சகனாட பபமல கருடன் பறந்துவந்து கவ்வியது.
சகனாடக்கமபம நடவினில முறந்தது .
குதிரரகள் கண்ணீர
சபனாழிந்தன.
இவ்வனாறனான தீய நமித்தங்கள் எதிரில
பபதனான்றனனாலும,
பபசனாழமன்னன்
அவற்ரறப்
சபனாருட்படத்தனாமல கனானப்பபபரரப் புறம சசன்ற பபசரந்தனான் .
ஆங்கு கூரரமயனான வனாள்கரள ஒன்றன்பபமல ஒன்றனாக
அடக்கிக் பபகனாட்ரட ஒன்ரற உண்டனாக்கினனான். பபசரனகள் சூழ,
யனாரும பு குதற்கு அரியதனாய் வனானுற நமிரந்த
அந்த
வனாள்பபகனாட்ரடயின் உள்ளிருந்தனான்.
பபபசரனாலி எழுப்பும பபபரிரகரய அடத்தனர
.
எட்டத்திரசயும நடங்க எங்கும நரறந்த பபபரிரக ஒலிப்பரத
வரகுணன் பபகட்டனன். சபரிது யனார இது ? என்ன என? என்ற
பபகட்டனான். அவனது ஒற்றர பபபனாய் யனாரவயும உணரந்து பபநரில
வந்து வரகுணனிடம கூறனர . அது பபகட்ட மன்னன் நடக்கம
உற்றனான். இங்கு அதற்கு என் சசய்பபவனாம ? பபசனாழன் அரசர

பலரரயும சவற்றகண்ட அவனது பரடபலத்ரதப் சபருக்கிக்
சகனாண்டள்ளனான். இவனது சபரிய பபசரனரய எவ்வனாற நனாம
சவலல
முடயும?
பபதரப்பரட முதலனான
பரடககம
வலிரமமிகுந்த பபசரனயும இங்கு நமமிடம இலரல
.
சபனாருகம மிகுந்து இலரல . குரறவனான பூமிபபய உள்ளது .
நமக்கு இங்கு அருள்மிகுந்த கனாளீசரன அன்ற சபனாருகம
ஏவலும பூமியும உள்ளபபதனா? அருள்நரற கனாளீசரிடம இதரன
முரறயீட சசய்பபவனாம என்ற எண்ண ஆலயச
சந்நதிரய
அரடந்தனான்.
“சரணம என்னுயிரக்கு உயிசரன வனாழ்பவ சரணம
சரணம எங்கரள வழிவழி ஆள்பவ சரணம
சரணம வன்பரகக் கடற்கு உற புரணயனனாய் சரணம
சரணம ஆரணம பபபனாற்ற கனாளீசபபவனா சரணம“
என்ற கனாளீசரரச சரணரடந்தனான் .
“கனாளீசனா, ஒன்ற பபகள் ,
விக்கிரமபபசனாழன் என்பவன், மண் மன்னவர யனாரரயும எதிரத்து
சவன்ற, அவரகளது சபனாருட்கரள எலலனாம கவரந்து , மிகுந்த
சசருக்கில, இன்ற நம நகரப் புறத்தில வந்து இருந்து , உள்ளம
சவகுண்ட, பனாண்டய நனாட்ரடயும சவன்றடப் பரடகரளத்
திரட்டத் தூண்ட , என்சனனாடம பபபனார சசயத் சதனாடங்கினன் .
அவரன சவன்றடம வலிரம இப்பபபனாது என்னிடம இலரல .
தனாரனயும என்னிடம இலரல . பபவண்டயவரக்கு பபவண்டயன
அருகம அருள்வித்தகனா , கனாளீசனா, நனான் இப்பபபனாது என்ன
சசய்பபவன்? தமிபபயன், நீயலலனால கதி பபவற எனக்கு இலரல .
இந்தப் பனாண்டய நனாட உன்னபபத . தனாயனனாய் என்ரனக் கனாத்து
அருள் புரிகு, எனத் தனாழ்ந்து பபவண்டனனான்.
அந்த பபநரத்தில, அருள்மிகுந்த கனாளீசனும வனானகம
நன்ற, “ஆங்கு ஏய நன்பரக சவலலுதும , பபபனார சதனாடங்கு“

என்றனான்.
விண்ணலிருந்து
அசரீரி
பபகட்டதும
,
வரகுணபனாண்டயன் உள்ளம மகிழ்ந்து, தன் துரணச பபசரனகள்
சூழ்ந்திடச சசன்றனான். கனாளீசனும கனாளிரய அரழத்து , இன்ற
நம வரகுணசனனாட பபசனாழன் வந்து எதிரத்தனான், வளவபபனனா பனார
எலலனாம சவன்றவன் , முதிரந்த பபசரனரய உரடயவன் ,
சகனாடயவன், சமனாய்ம புள்ளனான் .
ஆனனால நமபனால
அன்புமிகுந்தவன் வரகுணன் .
எனபபவ, நீ வரகுணனுக்குத்
துரண எனப் பபபனாய் , அதிரந்து, சூழ்ந்து, பபசனாழரன சவன்ற ,
மீள்க என்றனான்.
கனாளீசன் கூறயரத நம கனாளி பபகட்டனாள் . சவய்ய
பூதங்கரள எலலனாம அரழத்தனாள் . சமய்யரனாகி நம வரகுணன்
பரடசயனாட நீங்ககம கலந்து சசன்ற , பபசனாழனின் பரடபபயனாட
பபபனார சசய்யுங்கள் என்ற ஏவினனாள் . கனாளியும மனாரயயனால
பயங்கர வடசவனாட அங்கு பபதனான்றனனாள் .
பபசனாழனின்
வனாள்பபகனாட்ரடரயக்
கண்ட அதிசயித்தனாள் .
மனானபபவல
வரகுணன் முகம பபநனாக்கி , நனான் இந்த வனாள் பபகனாட்ரடரயத்
தகரப்பபபன், நீயும நம கணம சூழ வந்திடக எனக் கூறனனாள் .
கனாளி, விண்சணனாட மண்ணுலனாய்ப் பயங்கர வடவம எடத்து
வனாள்பபகனாட்ரடயின் மீது தன் கனாரல சமலல ரவத்து அதன் மீது
உலனாவினனாள். விரசயனால பபகனாட்ரட சபனாடபட சநனாறங்கிற்ற .
பபகனாட்ரட தூள்பட்டவுடன் கண்களில கனல கக்கிட ரககரள
நீட்ட பபசரனகரள முற்றலும ஓட்டத் துரத்தினனாள்.
பபசனாழனின் சபரிய பபசரனகள் ஓட ஒளிவரதக் கண்ட
வரகுணபனாண்டயன், தனது விலரல எடத்து பபசனாழரன பபநனாக்கி
குணத்சதனானி சசய்து பல கரணகரள எய்தனான் . பபசனாழன்
அவற்ரறத் தடத்தனான். இவ்விருவரும இவ்வனாறனாக இரண்டரர
நனாழிரக எதிரத்துப் பபபனாரிட்டனர . பின்னர, வில பூட்ட
சவங்கரணகளனால, ரக விலசலனாட வ ளவரன வழ்த்தித் ,

அவனது குதிரரரயயும தடந்தனன் வரகுண
சூரன்
.
பனாகபபனனாட குதிரரயும பபபனானபின்னும பபசனாழன்
மலயுத்தம
சசய்திடத் துணந்தனான். இதுகண்ட சினம சகனாண்ட பனாண்டயன்
நனாகம பபபனால பபசனாழனது உடரலச சுற்ற நசுக்கி அவரனச
சிரறப்பிடத்தனான்.
அப்பபபனாது பபபரிரக யும
சங்கமும முழங்கின .
பரவியிருந்த பபசரனயின் குதூகலிப்பு எங்கணும ஆரப்பரித்துக்
பபகட்டது. சீரத்த தீரத்தனனாய கனாளீசன் திருவருளனால சவமபரக
தீரத்து வரகுணன் மீண்டனான் .
விக்கிரம
வளவரனச
சிரறயிட்டனன். பனாண்டயன் மகிழ்ந்து, கனாளீசனின் மலரத்
தனாள்கரளத் தன் முடபபமல பபசரத்தனான்.
அருளின் ஓங்கு
கனாளீசன் அங்கு அரிய பபசனாபபமசன் , சபருரம மிகுந்த
சசனாரணவலலி, சுந்தரனாமபிரக கருரணமிகுந்த பபசனாமசுந்தரன்
கயற்கண்ண இவரககக்கு திருவிழனாப் பல சசய்து வனாழ்ந்தனான்
வரகுணன்.
விக்கிரமன் என்ற
சபயரசகனாண்ட
பபசனாழனின்
வனாள்பபகனாட்ரடபபமல நடந்து அந்தக் பபகனாட்ரடரயத் தகரத்த
கனாரணத்தனால, அந்த நனாள் முதலனாக “வனாள் பபமல நடந்தனாள்“
என்ற பபபசரனாட விளங்கி வருகின்றனாள் கனாளி.

(17) சுகநதயகசிப் படலம்
அன்பு மிகுந்த வரகுண பனாண்டயனின் அன்பு சதனாக்க
வரும கரதரயச சசனான்பபனனாம . துன்பம துய்த்த சுகந்தபபகசிக்கு
நலல இன்பமனான இயலபு சகனாடத்த கரதரயத் சதரிவிப்பபபனாம.

வரகுணபனாண்டயனுடன் பபபனாரிடவந்து அவனிடம
பபதனாற்ற இருஞ்சிரற உற்ற விக்கிர மபபசனாழன், தனது நரலரய
நரனந்து வருந்தி வரகுணபனாண்டயனிடம ஒரு தூதுவரன
அனுப்பினனான். பனாண்டய மன்னரனத் தூதுவன் தனாழ்ந்து நன்ற,
“சசன்னியனால அனுப்பப்பட்பபடன் , சிறது அவன் சசனான்ன
சசனாற்கரளக் பபகட்பனாயனாகு என பபவண்டனனான்.
தூதுவன் பனாண்டய மன்னனிடம , “அருள் மலி
கனாளீசன் தன் அடக் கமலங்கள் பபபனாற்றம உன் உள்ளத்தினில
உனது புகழ் கயிரலரய ஒக்கும
, சசலவம நரறந்த
கனாளிபுரத்தின் வரலனாற்றக் கரதகரளயும , சுருள் நரறந்த
கூந்தபபலனாட மதுரர சுந்தபபரசுவரன் இங்கு வந்து
அருகவரதயும, மதி வளர குலத்துள் மிக்க வரகுணப்
சபயரக்குத் தக்க உனது பக்திரயக் பபகட்ட வியந்தும , அன்பு
சகனாண்ட உன்னுடன் உறவு ரவத்துக் சகனாள்ளபபவ பபசனாழன்
பபபனாரபுரிந்தனான். மற்றபட அவன் சதி சசய்து உன்னுடன் பபபனார
சதனாடக்கவிலரல, மன்னபபன நீ கனாண்பனாய் .
பபவலின்
வலிரமயனால சவற்ற சகனாண்ட மன்னவர எலலனாம நன் துரண
அட சதனாழுவனாரனாக , சபற்ற என் சசலவம யனாவற்ரறயும நீ
சபறவனாயனாக. உனது மனாட்சிரமரய உணரந்து மற்றம ஒன்ற
சசனாலபபவன் பபகள் . புத்திரகனாபபமட்ட யனாகம சசய்து கிரடத்த
வரத்தினனால சுகந்தபபகசி என்ற எனது மகரளப் சபற்பபறன் .
அவள், கருமபு வில பிடத்த கனாமனது கண்கவர வனப்பு
மிக்கனாள், குணம நரறந்த அவரள உனக்கு என நசசயித்பபதன்.
அவரள, நீ விருப்பம உற்ற அன்பில சகனாள்ள பபவண்டமு
என்ற பபசனாழன் பபகட்டனான் என்ற கூறனனான்.
இவ்வனாற
கூறய
தூதுவரன
அனுப்பி
ரவத்துவிட்டப் பனாண்டயன் மனதுள் நரனந்து பனாரத்தனான்

.

பபசனாழரனச சிரறயிலிருந்து நீக்கிக் சகனாண்ட வனாருங்கள்
என்றனான். நன்ற வந்த பபசனாழனிடம நனான் உனது மகளிடம
பபநசம சகனாண்பபடன் அவரளக் கனாண பபவண்டம என்ற
பபகட்டனான். அதுபபகட்ட வளவரபபகனான் மகிழ்சசிபபயனாடம மகரள
அரழத்து வரச சசய்தனான் . பபபரழகியனான அவரள அன்சபனாட
பபநனாக்கிப் பனாண்டய மனாறன் உள்ளம மகிழ்ந்து அதிசயித்தனான் .
உரமயமரமரயப் பபபனான்ற இவரள நீபபய திருமணம சசய்து
சகனாண்ட கவினின் வனாழ்க என்றனான் பபசனாழன் . இரதக் பபகட்ட,
விண்ணுலகம வியப்புறம வண்ணம நகரம எலலனாம சிறப்பனாக
அலங்கரித்துத் தூரிய முழக்கம சசய்தனார . அன்ற நலபபலனாரர
ஓரந்து அங்கு அந்தணர பலபபலனார சூழ்ந்தனார . சமன் தளிரச
சுகந்தபபகசிரயயும அலங்கரித்தனார. சசந்தழல முன் அமரந்து ,
பபசனாழன் தனது மடயில தனது மகரள ரவத்து அவளது
கரத்ரதத் சதன்னர மன்னவன் வரகுணன் தன் மலரக்கரம
பபசரத்து, அன்பில தனது ரகயினனால நீரவனாரத்துக் சகனாடத்தனான் .
உன்னிய உவரகபபயனாட கன்னிகனாதனானத்ரத பனாண்டயன் ஏற்றக்
சகனாண்டனான்.
மரறயவர ஆசி ஓத , மகளிர மங்கலங்கள் பனாட ,
நரற ஒலி ஆடல பனாடல நகழ்ந்தன எங்கும .
பின்னர
மணகளனாலும கனகத்தனாலும மலரகளனாலும ஆய்ந்து நனி
மணவரற புரனந்தனார .
மன்மதரன ஒத்த மன்னவனும
மணவரறக்குள் இந்திரன் பபபனான்ற வற்றருந்தனான் . பபதனாழிகள்
சுகந்தபபகசிரய அங்பபக அனுப்பி ரவத்தனர . அங்கு வந்து
தனியனாக அமரந்த சுகந்தபபகசிரய மன்னவன் பபநனாக்கி , நீ
கரலமககம அலல , திருமககம அலல , நரலமககம
அலல, அரமககம அலல , தரலமககம அலல , உலகம
எலலனாம ஈன்ற அந்த மரலமகள் இவபபள , என்ற மனத்தினுள்
மதித்தனான்.
உன்னுரடய
வடவத்ரதயும குணத்ரதயும
பனாரத்தனால சபருமிதம உற்ற
சதய்வப்சபண் எனத்

பபதனான்றகின்றனாய். உனது கூந்தலில இயற்ரகயனாய் வனாசரன
உள்ள கனாரணத்தினனாபபலபபய சுகந்தபபகசி என்ற பபபர சபற்றனாய்.
எனபபவ, உனக்குக் கணவன் நனான் அலல , எங்கள்
கனாளீசன் தனாபபன நலல மணமகன் ஆவன் .
நீ, அவனுடன்
இன்புற்ற வனாழ்க , என்ற கூறனனான். அதுபபகட்ட சுகந்தபபகசி,
சவட்கம சகனாண்ட அன்பினனால தரல குனி ந்து, “இது என்ன
பரிகனாசம, எளிய என் உள்ளத்ரதச பபசனாதிக்கின்றனாயனா ? நீ
கூறயது உனக்கு அடக்குபபமனா ? உன்ரன நனாயகன் என்ற
எண்ணும என்ரன மற்சறனாருவர பனால சசல என்பது நீதிபபயனா ?
என் மன்னனா , பபவசறனாருவர தன்ரன என் மனத்தினுள்
நரனபபயன் என்றனாள் .
இது பபகட்ட பின்னரும மன்னன் ,
பபபரதப் சபண்பபண, நீ என்பபமல ரவத்த கனாதல இனி விடக .
நம கனாளீசபபன உனக்குத் தரலவன் , என்ற சசனான்னனான் .
மன்னபபன, எனது தந்ரத அக்னி சனாட்சியனாக என்கரம பிடத்து
உன்னிடமதனான் என்ரன ஒப்பரடத்தனான், எனக்கு பபவற யனாரும
கணவன் அலலு என்ற கூறனனாள் .
இது பபகட்ட மன்னன்
மனத்தினுள் நரனந்து , நனாம இருவரும ஒன்றனாகச சசன்ற
கனாளீசன் தனாள் உவப்சபனாட தரிசிப்பபபனாம என்றனான்
.
சுகந்தபபகசியும எழுந்து மன்னனுடன் பபகனாயிலுக்குச சசன்றனாள் .
இவரகள் பபகனாயிலுக்குச சசலலும முன்பபப பபகனாயிலில பூரச
சசய்பபவனார அரத்தசனாம
பூரசகரள முடத்து அவரவர
வடசசன்ற விட்டனர.
பபபசுவதற்கு இனி என்ன உள்ளது என்ற சுகந்தபபகசி
மன்னனுடன்
பபகனாயில
வனாயிலில
நன்றனாள்
.
வரபபசனபனாண்டயனின் சபனாற்பனாரவக்கு ஆருயிர அளித்தது
உண்ரம என்றனால , இக் க தவு திறக்க என்ற வரகுணன்
கூறனனான். அதுபபகட்ட கதவும திறக்க , இரண்டனாம வனாயிரலச
சசன்றரடந்தனர இருவரும. பபசமமனார திருவருளனால பபசனாழரன

எதிரத்து சவற்ற சபற்றது உண்ரம என்றனால இக் கவனாடம
திறக்க என்றனான். அதுபபகட்ட அந்தக் கதவும திறந்ததப்பனா !
மன்னன் மூன்றனாம வனாயிலுக்கு நடந்தனான்
.
அன்பர
பபவண்டயனாங்கு அருள்பபவனாய் , அன்பனால கண்ட இப் பனார
எலலனாம நீ கனாத்திடல உண்ரம என்ற கூ றட, மூன்றனாம வனாயிற்
கதவும திறந்து வழி விட் டது.
மன்னன் நனான்கனாம வனாயில
சசன்றரடந்தனான். சுகந்தபபகசிரயப் பனாரவதிபபதவி என்ற நனான்
மதித்தது இங்கு உண்ரம என்றனால இக் கவனாடம திறக்க
என்றனான். அதுபபகட்ட, நனான்கனாம வனாயில கதவும திறந்தது .
ஐந்தனாம வனாயிரல அரடந்த மன்னவன் , சுகந்தபபகசிக்கு நீபபய
சிறந்த கணவன் ஆவனாய் என்ற நனான் கூறயது உண்ரம என்றனால
இக் கவனாடம திறக்கட்டம என்றனான் .
அதுபபகட்ட ஐந்தனாம
வனாயில கதவும திறந்தது . எங்கள் புண்ணயன் கனாளீசரனக்
கண்ட மன்னன் வணங்கினனான்.
சதனாழுது,
கனாளீசன் தன்ரனச சுகந்தபபகசிரயக்
கண்பபணனாக்கி, இவகக்கு நீபபய கணவன் , இவரள அரழத்துக்
சகனாள் என்ற கூற உரடவனாரளக் ரகயில எடத்து உயிரர
மனாய்த்துக் சகனாள்ளத் துணந்தனான் . அப்பபபனாது கனாளீசர பபதனான்ற
முகத்தில முறவல பூத்து , “மன்னபபன, நீ அக்னி சனாட்சியனா க
இவரளத் திருமணம சசய்த பின்னர இவரள இங்பபக எதற்கனாக
என்னிடம சகனாண்டவந்தனாய் ? நீபபய சகனாண்ட சசலு என்றனார .
அதற்கு மன்னவனும , நனான் நன்ரன உத்பபதசித்பபத இவரள
மணம சசய்து சகனாண்பபடன்.
“மன்னன் சகனாடப்பது எலலனாமும நீபபய
சபண்ட நற்சபனாருகம உள்ள சபரும புவி
அரனத்தும நீபபய
பண்ட தந்தரன எலலனாம கனாப்பவனும நீ“

ஆதலனாபபல இன்ற இவரளயும ஏற்றக் சகனாள் , மறத்தனால,
இங்கு எனது உயிரர மனாய்ப்பபபன் என்றகூற அவனது கழுத்தில
கத்திரய ரவத்தனான் .
இதுகண்ட நமசபருமனான் கனாளீசரும
பபதனான்றச சுகந்தபபகசிரய அன்பபபனாட தன் திருக் கரங்கள் நீட்டத்
தழுவி லிங்கத்துள் புகுந்தனார. சுகந்தபபகசி கனாளீசர சிவலிங்கத்தில
கலந்தரம பபதனான்றம படயனாகச சுகந்தபபகசியின் கனால சதங்ரகக்
குறயனானது கனாளீசர சிவலிங்கத்தின் வனாமபனாகத்தில பபதனான்றத்
சதரியும.
பபகசசுகந்தம (சுகந்தபபகசியின் கூந்தல வனாசரன )
எங்கும சூழ்ந்து விளங்குவதனால , அவ் வனத்ரத சுகந்தவனம
என உரரப்பர. சுகந்தபபகசிரயக் கனாளீசர சிவலிங்கத்திற்குள்
அரழத்துச சசன்றது கண்ட மன்னன் ஆ னந்தக் கடலுள் மூழ்கி ,
எம சபருமனா ரன அன்பபபனாட வனாழ்த்திச சத்திய சநற
பபமற்சகனாண்ட தன் அரண்மரனரய அரடந்து இருந்தனான்.
எழில மிகுந்த சுகந்தபபகசிரய மணம புரிந்த
வரகுணன், அவரளக் கவுரியின் வடவம என்ற உணரந்து
சகனாண்டரதயும, வள்ளல கனாளீசர அவரளத் தனது இனம
என்ற சிவலிங்கத்துள் அரழத்துக் சகனாண்டரதயும
சசனான்பபனனாம.
முன்சனனாரு கனாலத்தில சபரும தவத்து சனகரனாதி
முனிவர நனாலவர கயிரலக்குச சசன்ற , எம சபருமனா னின்
சபனாற்றனாள் வழ்ந்து துதித்து எழுந்து நன்ற , விமலனா, எங்கள்
இன் உயிபபர, பபயனாகத்தின் பண்ரப எங்ககக்கு அருளிச சசய்ய
பபவண்டம என பபவண்ட நன்றனர . அன்னவனும அஃது
உணரந்து கூறனனார .
அது கனாலத்தில , எம அன்ரனயும
சிவசபருமனாரனத் துதித்து , அருந்தவருக்கு அருள் புரிந்த
பபயனாக நூல பண்புகரள இப்பபபனாது நனானும உணரந்திட உள்ளம
சகனாண்பபடன் என்ற கூறனனாள் .
இதுபபகட்ட சிவசபருமனான்,
பபயனாகநூல பண்புகரள நனான் முனிவரககக்கு உணரத்திய

பபபனாது நீயும என்னுடன் இருந்தனாய் , இருந்தும அப்பபபனாது
மதியனாது, இப்பபபனாது வந்து அரத மீண்டம பபகட்கிறனாய் .
ஆதலனால, நீ, ஆதி மனானிடப் சபண்ணனாகக் கடவனாய் எனச
சபித்தனான். இது பபகட்ட உரமயமரம மிகவும வருந்தி
சிவசபருமனாரனத் துதித்துத் தனது இப்பிரழரயப் சபனாறத்து
அருகமனாற பபவண்டனனாள் . எமபிரனானும மகிழ்வுற்ற , தக்கண
கனாளிபுரம என்ற ஓர ஊர உள்ளது . அதில நனாம அமரந்து
இருப்பபபனாம. நீ பபபனாய்ச பபசனாழ பபதசத்து அரசனது மகளனாகத்
பபதனான்ற பன்னிரண்ட ஆண்டல என்னிடம வருவனாய்
,
பபசரத்திடபபவனாம என்றனன் .
சிவசபருமனான் சசனாலலிய
வண்ணம உரமயனாகம , பபசனாழன் சசய்த புத்திர கனாபபமட்ட
யனாகத்தில பபதனான்ற அவனது புதலவியனாக வளரந்தனாள். சசன்னி
குலதிலகம எனத் பபதனான்றய சிறமியின் எழில வளம பபநனாக்கி ,
அருளனால உலகம எலலனாம ஈன்றவபபள இன்ற எனக்குப்
சபண்ணனானனாள் என்ற உவப்பு அரடந்தனான்
. அவளது
கூந்தலில இயற்ரகயனாகபபவ மணம இருப்பரதக் கண்ட
,
அவகக்குச சுகந்தபபகசி எனப் பபபர ரவத்தனான் பபசனாழமன்னன்.
சபண்ணரசி இவ்வனாற வளரந்து வரும கனாலத்தில ,
அவளது எழிலும குண நலனும சபரிது பபநனாக்கி , அரசரகள்
பலரும ஆரசசகனாண்ட வளவனிடம வந்து மணம பபபசினர .
வளவனும தன் மகரளத் தன் மடபபமல ரவத்துக் சகனாண்ட ,
மகபபள, உனக்குப் பிடத்த அரசரிளங்குமரர யனார ? உனது
எண்ணம எவனிடம உள்ளது ,
அவனுக்பபக உன்ரன
அளிப்பபபன் என்றனான் . அதுபபகட்ட சுகந்தபபகசியும சவட்கம
சகனாண்ட, மன்னபபன, உன்ரன எவர சவலகின்றனாபபரனா அவபபர
என்ரனத் திருமணம சசய்யட்டம என்ற கூறனனாள் . மகளின்
திருமண வனாரத்ரதகரளயும அவளது பருவக் குறப்ரபயும
மன்னன் தன் மனத்துள் உணரந்து சகனாண்டனான் . அதனனால,
தனான் எதிர சகனாள்கம அரசரகளிடம சமர புரிந்து , அவரகரளத்

தனது கனாலில விழுந்து வணங்கச சசய்தனான் . அபபத சினத்சதனாட
பனாண்டநனாட்ரட சவலலக் கருதி வரகுணசனனாட பபபனார
சசய்யவும வந்தனான் . கனாளீசபபன வரகுணன் வடவத்தில வந்து
பபசனாழரன சவன்றனான் . பனாண்டயன் சவன்ற கனாரணத்தினனால ,
பபசனாழன் தனது பன்னிரண்ட வயதனான சசலவச சிறமி
சுகந்தபபகசிரயப் பனாண்டயனுக்கு மணம முடத்துக் சகனாடத்தனான்.
சுகந்தபபகசி கனாளீசருக்கு உரடயவள் என்பரத உணரந்த
பனாண்டயனும அவரளச சிவலிங்கத்துள் கலக்கச சசய்தனான்.

(18) விக்கிரமயசாழன் சிவலிங்கப்
பிரதிட்ளடப் படலம்
விக்கிரமச பபசனாழனின் மகளனாகத் பபதனான்ற கனாளீசர
சிவலிங்கத்துள் ஒளிந்த
சுகந்தபபகசியின் தூய கரதரயச
சசனான்பபனனாம. மகம தரழத்த பபசனாழன் தன் அன்பில சிவலிங்கம
உகந்து பதித்துள்ள கரதரய இப்பபபனாது கூறபபவனாம.
குலக் சகனாடயனான சுகந்தபபகசிரயத் தனிக் கனாளிபுரக்
கடவுள் தன் மின்மலிந்த இலிங்கத்துள் விழுங்கினனான் என்ற
சசய்தி பபகட்ட , அரதக் கண்டட வருவனான் பபபனான்ற
சசங்கதிபபரனான் எழுந்தனான் . கனாரலயில நத்திய கருமம கழித்து
அரமசசருடன் எழுந்து சீல வரகுணன் அரவயில பபசரந்து
இருந்தனான். எழில சுகந்தபபகசிதரன எலலனா இடமும பபதடக்
கனாணவிலரல என்ற கூறடக் பபகட்ட பபசனாழன் அறவு மிகக்
கலங்குற்ற, உடல பதற , இன்சமனாழியனால, “வரகுண என்

கன்னிதரன அரண்மரனயில கண்டலம என்ற இரசக்கின்றனார ,
அன்னவள் எங்கு உரறகின்றனாள்ு என்ற பபகட்ட அயரவுற்றனான்.
தவபபயனாகிககம கனாண்பதற்கு அரிய கனாளீசனின்
சிவக்குறயனான சிவலிங்கத்துள் தன்மயமனாய்ச சுகந்தபபகசி கலந்து
அவனுடன் சுகித்து இருக்கின்றனாள் எனவுரரத்தனர. இதுபபகட்ட
வியப்பு அரடந்து பபசனாழனும பனாண்டயனும அவரகளது
அரமசசரகபபளனாடம குடமபத்தினருடனும ஆலயத்திற்குச
சசன்றனர. பபகனாயில வனாரியரும பூசகரும கனாளீசப் சபருமனான்
முன் அரடந்தனர . திருக் கனாப்பு அகற்ற மன்னவரும
முன்சசன்ற அருள்மிகுந்த கனாளீசன் சிவலிங்கத்தில திருவளரும
ஒரு பனாகத்தினில சசழிய கங்கணமும மருகினில கிண்கிணக்
குறயும புதிதனாக அழகுடன் ஒளிர தரக் கண்ட வியந்தனர .
வளவன் கண் பனிப்ப ஆனந்தம சகனாண்டனான் . வரகுணனுக்கு
எனது மகள் சுகந்தபபகசிரயப் பண்ரடய விதிப்பட அக்னி
சனாட்சியனாக அளித்திட்பபடன். இன்ற அவளது ரக வரளயலும,
கிண்கிணயும இச சிவலிங்கத்தின் உள் உருவத்தில
விளங்குகின்றன. மிகவும வியப்பனாக உள்ளது .
இவற்ரறக்
கண்டனால, “சிவசபருமனாபபன பனாண்டயனனாக உள்ளனான் என்பது
நசசயமு என்ற எலபபலனாரும பபகட்குமபடயனாகச பபசனாழன்
வியந்து சசனான்னனான்.
அந்த பபநரத்தில சரடமுடயும பூதி கண்டரகயும
உடசலங்கும அணந்த வபபயனாதிக மரறபபயனான் ஒருவன் வந்து,
சந்நதியில பத்திபபயனாட கனாளீசன் பதம பணந்து , பபசனாழனின்
மகள் சுகந்தபபகசியின் வரளயல மற்றம சதங்ரக இவற்றன்
குறகரளக் கனாளீசன் சிவலிங்கத்தில இருப்பரத பபநனாக்கி அகம
மகிழ்ந்தனான். ஆடவனான், அண்ணல அருள் விரளயனாட்ரட
அன்பு ஊறப் பனாடவனான் , அயன் மனாலும கனாண்ப தற்கு அரிய
பனாதமலர சூடவனான் , குதுகலித்தனான். அந்த மரறபபயனாரனப்

பனாண்டயன் சதனாழுது , “ஏது? நீர எதற்கனாக வந்தீர ? நீவிர
யனார?” கூறங்கள் என்றனான்.
நனான்
கனாஞ்சி
நகரில மரறபபயனார குலத்தில
பபதனான்றயவன், எனது சபயர சிவகரப்பன். பூதி சனாதன சநறபபய
கரடப்பிடத்பபதன்.
சிவ
நசியில
ஏகனாமபபபரசசுரரனச
சிந்தித்பபதன்.
அவன் அருளினனால விண்ண கத்தில அசரீரி
பபகட்டது. “பூமியில யனாம இருக்கும புண்ணயத் தலங்களில ,
தவ மகிரம மிகு ந்தது மதுரரக்கு கிழக்பபக உள்ள கனாளிபுரம
ஆகும.
மக்களின் அன்பிற்குப் பனாத்திரமனான மன்னன்
வரகுணன்.
அவனிடத்தில பபதனாற்ற வளவன் மகிழ்ந்து
விருப்பமுடன் அவன் வளரத்த சுகந்தபபகசிதரனத் திருமணம
சசய்து
சகனாடத்தனான்.
சுகந்தபபகசிரயக்
கனாளீசர
சிவலிங்கத்திற்குள் பபதனான்றமபடச பபசரத்பபதனாம . அக் குறரய
முழுமதி
(சபகௌரணமி)
நனாளில
கனாண்பவருக்குக்
சுகந்தபபகசியின் ரக வரளயலும கனாலசதங்ரகயும கண்கூடனா கத்
பபதனான்றம. அரதத் தக்க மனத்து அன்பிசனனாட தனாழ்ந்து இதில
சனாயுசசியமும அக்கணபபம சபரும புகழும சபறவனாரகள்
.
ஆதலினனால நீ , முத்தி நலம பபவண்டனனால , கனாளிபுரம சசன்ற
பக்திசயனாட தரிசிப்பனாய்“ என்றனன். அசரீரி வனாக்குப் பட நனான்
இங்கு வந்து சித்தியுறக் கண்பபடன் , என் சித்தம மகிழ்ந்தது ,
எனக்கு முத்தி நசசயம, ஐயம இலரல இதற்கு என்றனான் அந்த
முதியவன்.
அப்பபபனாது கனாளீசர சிவலிங்கத்தில ஓர
ஒளியுண்டனானது. மரறபபயனான் அந்த ஒளியில பபசரந்து
ஒளிந்தனான். அங்கிருந்த பலரும இதுகண்ட ஆனந்தக் கடலில
மூழ்கினர.
விக்கிரமபபசனாழ
மன்னன்,
கனாளீசரர மனத்தில
நரனந்து கரம கூப்பிக் கீழ்க்கண்டவனாற துதித்தனான்.

“அன்பர தமக்கு அன்பனாகி, ஆருயிருக்கு உயிரனாகி,
என்பு உருக ஆண்ட அருகம எந்தனாய் எம கனாளீச ,
நன் சபருகு கருரணயினனால, ஏயம இலலனா
எளிபபயற்கு
மன் சபரும என் குலம துலங்க வளர மகப்பபபற
அருககபபவ.

பபகனால மதி புரனந்து அருகம குளிர சரடயும ,
மன்றவரும
ஆலம உவந்து அண மிடறம, அழகு தரும கனாளீச,
சீல மிகு கருரணயினனால சிறபபயன் தன் குலம
விளங்க
ஞனாலம எலலனாம பனாலனம சசய் நன் மகப்பபபற
அருககபபவ.
ஆரணமும ஆகமமும அரி அயனும பபபனாற்ற பரி
பூரணபபன, அருள் வனாரி சபனாருவும எழில கனாளீச ,
பபபரணவு தவத்தனால யனான் சபற சுகந்தபபகசி ரகயும
ஏரண நன் தனக்கு அளித்பபதன், எழில மகப்பபபற
அருககபபவ“
என்ற உருகித் துதித்தனான் . “இனி அஞ்பபசல , நனான் வழங்கும
கனிரய உனது துரணவியிடம சகனாடத்து உண்ணச சசய்க ,
நனக்கு ஒன்ற தனிச சந்ததி ஒன்ற உண்டனாம“ என்ற அசரீரி
வனானில இருந்து ஒலித்தது .
கனாளீசன் திருவருளனா ல ஒலித்த
அந்த அசரீரிரயக் பபகட்டதும , அங்பபக கனி ஒன்ற இருக்கக்
கண்டனான் பபசனாழன் .
மகிழ்ந்து அரத எடத்து தன்மரனவி
ரகயில அளித்தனான். பபவண்ட அவள் உண்ணவும கரு விளங்கி
ஒரு புத்திரரன வனாட்டம இலலனாமல சபற்றனள்
.
விக்கிரமபபசனாழனும மகிழ்வுற்றனான்.

விக்கிரமபபசனாழன்
பபநரந்து
சகனாண்டதற்கு
அருள்சசய்து, நலம விளங்கக் கனாளீசன் அவனுக்கு ஒரு
குழந்ரதரய அருளிச சசய்தனான் .
தன்குலம விளங்கப்
சபற்றதனனால பபகனாழியர பபகனான் அன்பு நரறந்து , தலம விளங்கு
தனாளவனம எனப்படம நனாட்டரசன்பபகனாட்ரட என்னும நன்
நகரில
மகிழ்வுடன்
வற்றருந்து
அருகம
கண்ணுரடயநனாயகியின் ஆலயத்திற்குத் சதற்பபக , ஆகம நூல
விதிப்படபபய ஓர சிவலிங்கத்ரதத் தன் சபயரனால நறவி
குடமுழுக்கு சசய்தனான் . பூரச முரறகரளக் கண் குளிரக்
கண்ட, சிரம ரக கூப்பி நன்ற துதிசசய்து , பண் குளிரப் பல
பனாடப் பணந்து ,
விரட சபற்ற ,
மரனவிசயனாடம
புதலவசனனாடம சபரிது உவந்து மண்குளிரும திருவனாரனக்கனா
நகரில மகிழ்ந்திருந்தனான்.

(19) புட்கரப் படலம்
திருசசிரனாப்பள்ளி அருபபகயுள்ள திருவனாரனக்கனாவில
இருந்து ஆட்சி சசய்தனான் விக்கிர
மபபசனாழன்.
இவன்
நனாட்டரசன்பபகனாட்ரடக்குத் சதற்பபக ஒரு சிவலிங்கத்ரதத் தன்
சபயரனால நறவி வழிபட்ட கரதரய பபமபபல படத்பபதனாம .
தீரமமிகுந்த சசயலகளில பபதரசசியுரடய புட்கரன் என்பவனின்
பனாவம பபதனாய்ந்த வரலனாற்ரற இப்பபபனாது எலபபலனாரும அற யக்
கூறபபவனாம.
மனாநதி

மூழ்குபபவனார பனாவங்கரளப் பபபனாக்கும புண்ணய
பபகனாதனாவிரி.
அதன் கரரயில புரனாணங்களில

பபபனாற்றப்படம கரவரம என்னும ஓர நகரம உள்ளது . அந்த
மனாநகரில அந்தணர குலத்தில பபதனான்றய ஒருவன் , சகனாரல
வஞ்சகம சபனாய் நரறந்தவன்
.
நண்பரரச சூழ்ந்து
சகடப்பவன். கள் உண்ட சகனாடம பழி சசய்பவன் . புரலய
மனாதரரப் புணருபபவனான் . பிறர சபனாருரளக் சகனாள்ரள
யடப்பவன். குலமனாதரரக் கறவி அவர கற்பும சகடப்பவன் .
மனாயம முற்ற ‘பலவனாகடம‘ என்ற ரவத்தியநூல கற்றவன். தீய
பற்பல மருந்துகள் சசய்பவன் . பபநனாயனால நுடங்கினரக்
சகனாலலுபபவனான். வன் சசனாலனால வலியனாரர மயக்குவன் . இன்
சசனாலனால எளியனாரரயும ஏய்ப்பவன். இவ்வனாற புன்சசயல பல
புரியும புட்கரன் என்ற இவன் , நலலறம பபமவிய வித்தகன்
பபபனான்றம,
நன்சநற உரடய
பரிசுத்தன் பபபனான்றம
கனாட்டக்சகனாண்ட, பபமனாகம கரடப் பிடத்து தீயவழிகளில
சபனாருள்கரள ஈட்ட வனாழ்ந்து வந்தனான்.
கமப மனா நதி யின் கரரயில உள்ள ஓர ஊரில
மற்சறனாருவன் வனாழ்ந்து வந்தனான் . இவன் மரறகரள விதிப்பட
ஓதுபவன்.
சட்கரமம என்ற சசனாலலப்படகின்ற
ஆற
கருமங்கரளயும கடரமயனாக நரனந்து தவறனாமல சசய்பவன் .
வித்தகன். சபரிபபயனாரகள் பபபனாற்றம இவன் சபயர கன்மசீலன்.
இவனது மரனயனாள் அஞ்சுபனாடண.
இவனும இவனது
மரனவியும சநடம தீரத்த யனாத்திரர சசய்ய நரனந்து உத்தம
தீரத்தங்கள் பலவற்றல தீரத்த மனாடக் பபகனாதனாவிரி ஆற்றன்
கரரயிலுள்ள கரவரம நகரத்திற்கு வந்துபபசரந்தனாரகள் . நகரின்
நுரழவனாயிலில இருந்த புட்கரன் அந்தணரனக் கண்ட
வணங்கினனான். ஐயனா உங்ககக்கு எந்த ஊர? என்ற பபகட்டனான்.
ஊரரயும பபபரரயும கன்மசீலன் கூறனனான். அஞ்சுபனாடணயின்
ஆரமும குழல பந்தியும கண்ட உள்ளத்திபபல ஆரச
சகனாண்டனான். எவ்வனாபபறனும இணக்கி இவரள என்சசனாந்தம
ஆக்கிக் சகனாள்பபவன் என்ற மனவுறதி சகனாண்டனான்
.

கன்மசீலரன பபநனாக்கி , ஐயனா, இவ்வளவு சநடந்சதனாரலவு
எவ்வனாற நடந்து வந்தீரகள் என்ற பரிவுடன் பபகட்டனான் . அது
பபகட்ட கன்மசீலனும நனாங்கள் பபமனாட்சம பபவண்டப் புனிதமனான
கங்ரகயில மூழ்கி த் தீரத்தமனாட எண்ண வந் பபதனாம என்றனான்.
புட்கரனும, நனான் இங்குள்ள தங்கரளப் பபபனான்ற சபரிபபயனாரரக்
கண்ட அருங்கரலகரள ஓதவும என்னுரடய சபனாருள்
யனாவற்ரறயும
எனது
குருவிற்குக்
சகனாடக்கவும
எண்ணயிருந்பபதன், நல விரனயனால உங்கரளச சந்தித்பபதன் ,
எனது சபனாருள் யனாவும உங்ககரடயபபத , எனப் பலவனாற
உபசனாரம சசய்து புட்கரன் அவனது இலலத்திற்கு அரழத்துச
சசன்றனான்.
கன்மசீலனும அவனது மரனவியும தீய புட்கரனது
வஞ்சகம அறயனாமல அன்பின் மிகுதியனால அவரனத் தங்களது
புதலவன் பபபனால பனாவித்தனர . பபநசம மிகுந்து , ஆய நூலகள்
அரனத்ரதயும
அந்தணன்
புட்கரனுக்கு
ஓதினனான்.
மகநட்சத்திரத்தில திங்ககம (சந்திரனும) வியனாழனும(குருவும)
பபசரந்திருக்கும குமபபபமளனா வந்தது .
அன்ரறய தினம
கங்ரகயில மூழ்கி மீண்டம இங்குவருபபவன்
.
எனது
மரனயனாள் தளரந்து விட்டனாள் .
எனபபவ இவகக்கு நலல
மருந்து ஒன்ரறக் சகனாட எனக்கூற க் கன்மசீலன் தனது
மரனவிரய புட்கரனி டத்பபத ஒப்பரடத்துவிட்ட கங்ரகக்குச
சசன்றனான். பபவதியன் சசன்றபின்னர , அவனது மரனவிக்கு
நலலசதனாரு மருந்து சகனாடக்கிபபறன் என்ற புட்கரன் சசனாலலி
மயக்கமருந்ரதக் சகனாடத்து அவரளப் புணரந்தனன்
.
மஞ்சுபனாடண பின் மயக்கம சதளிந்து சவருவி உள்ளம
சவகுண்ட, அட பனாவி நீ குருவின் மரனவிரயக் கூடதல
நன்பபறனா, என்னருபபக நற்கனாபபத , சகடவனாய் என க் கத்தினனாள்.
மஞ்சுபனாடண, உனது சசனாலரல நனான் மறக்கவிலரல
,
பனாவத்திற்கு அஞ்சுதல, குருவிரன மதித்தல என்ற அறநூலகள்

கூறவன எலலனாம வஞ்சபபம , அரவ சுகம தரனாது . கரலகள்
யனாவற்ரறயும பிரழப்பிற்கனாக உண்டனாக்கினர . மரலயில
வனாழ்ந்திடம மனாதவரர ஆரனாய்ந்து பனாரத்தனால , சதனாரலவு
இலலனாத சுகத்திரன அலலது இவ்வுலகில பபவற ஒன்ற
உணரந்தவர யனார ? தருரணப் பருவம உரடயவள் நீ ,
பபவதியபபனனா சமய் தளரந்தவன் , பருவ வயதில உள்ள எனது
பண்பும நீ உணரந்த வள், இருவரும கலந்து இன் புறதபபல
இனிக் கருமம என்ற உணர , கண்மணபபய என்றனான் புட்கரன் .
மனாய வஞ்சகன் சசனான்னரத எலலனாம பபகட்ட மஞ்சுபனாடணயும
அவனுக்கு இணங்கினனாள். ஆய அன்பின் இருவரும ஒன்றபபய
உடல இன்பக் கடலிரட மூழ்கினனார.
இவ்வனாற புட்கரனும மஞ்சுபனாடணயும இருந்துவரும
நனாளில, கன்மசீலனும கங்ரகயனாடத் திருமபி வந்து பபசரந்தனான் .
புட்கரனது வஞ்சகம யனாரவயும நரனந்து மனதுக்குள்
உண்ரமரய உணரந்து சகனாண்டனான் .
சகனாடய புட்கரனும
தனது மரனவியும மது அருந்தி சிற்றன்பம சகனாண்ட மயங்கிக்
கிடப்பரதக் கண்டனான் .
கன்மசீலன் கண்டவிட்டரத
அவரககம கண்டனர , அவரனக் சகனாரல சசய்தனர .
இருவரரயும பனாதகம பற்றயது . உள்ளம வ ருந்தினர. அறவு
இழந்தனர. அசசம உற்றனர. இனி ஆவது ஒன்றமிலரல என
வருந்தினர. ஊரும இழந்தனர . மறவர வனாழும கனாடககள்
ஓடப் பற்பல நனாடகரளயும கடந்தனர . முன் ஊழ்விரன
கனாரணமனாக அன்ரன கனாளி அருள்சபற்ற கனாளிபுரத்ரத
அரடந்தனர. சீர மிகுந்த உருத்திர தீரத்தத்தில தங்களது தனாபம
சதனாரலந்திட மூழ்கினர.
புண்ணயப் புனல ஆடய
கனாரணத்தினனால அவரகளது தீவிரன யனாவும தீரந்தன.
உரமயும பனாகனும ஒத்தனர . விண்ணரட அரமய,
பபதவரகள் அலர மரழ தூவினர . இவ்வனாறனாக இவரககக்கு

இங்கு ஆகரட நனாயகன் தண் அருள் பபமவி
ட இனிது
வனாழ்ந்தனர.
ஆதலனால சிவகங்ரகயில
நீரனாடபபவனார
பனாதகங்கரளப் பபபனாக்கிடவர என்பது திண்ணம .
ஆயினும
இரதவிட ஏற்றம மிகு ந்தது ஒன்ற உள்ளது , அரதக்
பபகட்பபபனாம.

(20) யபய்கள சாபம் நீக்கியே படலம்
சகனாரலகள் பல சசய்த புட்கர னது பனாவங்கள் தீரந்த
கரதரயப் படத்பபதனாம . பல பனாதகங்கள் சசய்து பபபய்களனாக
மனாறபபயனார சபற்ற சனாபத்ரத மனாற்ற அவரககம முத்தியரடந்த
கரதரயப் படப்பபபனாம.
நறமலர மரங்கள் நரறந்த
கனாடமரலகளில
உற்பத்தியனாகி வ ரளந்து சநளிந்து சசலலும நருமதனா நதி யின்
கரரயில உள்ளது மனாகிண்மதி என்ற நகரம.
அந்நகரில
புண்ணயம பபபனாற்றம தருமபந்து என்ற மரறபபயனான் வனாழ்ந்து
வந்தனான்.
அவன் பபவத நூலகளின் சபனாருள் எலலனாம
ஆரனாய்ந்தவன். தனக்கு உரிய கடரமகளில இருந்து சிறதும
பிசகனாமல வனாழ்ந்து வந்தனான் . அவனது மரனவி தருமசீரல.
இவரககக்கு ஒரு மகன் .
அவனுக்கு உபநயனனாதிய
சடங்குகரள உறவினரகள் மகிழுமபடயனாக
நடத்தி
முதுமரறகரளச சசனாலலிக் சகனாடத்தனான் .
தருமபந்துக்கு
இவன் ஒருவபபன புத்திரன் ஆரகயனால, அதிகமனான அன்பினனால
இரடவிடனாது அவன்மீது பனாசம சகனாண்ட வனாழ்ந்து வந்தனான் .
ஆனனால அவனது மகபபனனா , வஞ்சகக் சகனாடம கள்வரகள்
பபநயத்தின் மயங்கி பபவசியரின் ரமயலில விழுந்தனான்
.
கள்கண்ணுதல களவு சபனாய் இரவகளில பபதரசசி சபற்றடத்

துவங்கினனான். இரவ அறந்த அந்தணனும உள்ளத்துள்பபள
சவதுமபினனான்.
மகரன அரழத்துப் பலவனாற இன்சசனாற்களனால
நலவழிப்படத்தினனான். பபமலும முதியவர பலரிடமும கூறத்
தன்மகன் தீயவழி சசலலனாமல தடத்துப் பனாரத்தனான் . ஆனனால
அரவ எரதயும அவன் மகன் பபகட்கவிலரல . சில நனாட்களில
அந்த ஊர மக்கள் அவனது தீசசசயலகரளக் கண்டத்து
அவரன ஊருக்குள் வரவிடனாமல விரட்டவிட்டனர . அவன்
பபவசி ஒருத்தியின் துணமுதலனான சபனாருட்கரளக் களவனாடம
பபபனாது
சபனாதுமக்கள்
அவரனப்
பிடத்து அடத்தனர .
அங்கிருந்து தப்பித்து ஒரு பபசரியில சசன்ற ஒளிந்து திரிந்தனான் .
இரறசசியும மதுரவயும உண்ட , ஒரு புரலசசியின் தனம
தழுவினனான். இது கண்ட புரலயர அவரன அடத்துத் தீயில
பபபனாட்டனர. அவனது உடலகருகி அழி ந்தது. அவன் பபபயுருக்
சகனாண்ட தீரனாத தனாபம அரடந்து வனங்களில சவருண்ட
திரிந்தனான். அந்த அடரந்த கனாட்டல, தனான் சசய்த தீய சசயலகள்
பலவற்றன் பலனனாகப் பபபயுருவம சபற்றப் பபபய்கள்
பலவற்றடன் பபசரந்து பல துன்பங்கரள அனுபவித்து வருவரத
நரனந்து அழுது புலமபிக் கண்ணீர விட்டக் கதறனனான்.
அந் பபநரத்தில கனாளீசரரக் கண்ட தரிசிப்பதற்கனாக
மனாதவம சசய்த கவுதமமுனி அவ்வழியனாகச சசன்றனான். அவன்
பபபய்களின் துயரம எலலனாம கண்ட , நீங்கள் ஏன் இவ்வனாற
வருந்துகின்்றரகள்?
எனக் பபகட்டனான் .
அதற்கு அந்தப்
பபபய்ககம, ஐயனா, பபககங்கள் எனக் கூறத் தங்களது
வனாழ்க்ரகக் கரதரயக் கூறத்துவங்கின.
மனாகிண்மதி என்ற அருரமயனான நகரில வனாழ்ந்த
நலலசதனாரு பபவதியனுக்கு மகனனாகத் பபதனான்ற , ஓர புரலசசி

சமய்யுறப் புணரந்து இன்புற் பபறன். அதனனால இகழ்சசி
அரடந்து, அருவருப்புரடய பபபய் ஆபபனன் , உய்யும வழி
அறயனாமல தவிக்கிபபறன் என்ற ஒரு பபபய் கூறயது
.
பழரமயனான பனாஞ்சனால பபதசத்தின் அரசரகுலத்தில வந்தனன்
துன்மதன் என்பது எனது சபயர . நலல தவமுரடய அந்தணர
சபனாருட்கரள எலலனாம கவரந்பபதன் , நசித்பபதன், பபபய்
ஆயிபபனன் என்றது ஒன்ற . கலிங்கபபதயத்தில பபதனாடசிகனாமண
என்ற சபயருரடய ரவசியன் மகன் எனத் பபதனான்றபபனன் .
மரறபபயனார நலம தரும சபனாருள் வஞ்சித்துக் கவரந்து உடல
நலிந்து, பபபய் ஆயிபபனன் என்றது ஒன்ற. மற்றரண்ட பபபய் மனா
மரலயனாள நனாட்டல, சூத்திர சபபகனாதரிபபயனாடம, மரறபபயனாரகள்
சபற்ற சபண்பபணனாடம புணரந்பபதன். புலி அடத்து இறந்பபதன்,
பபபய் ஆபபனன் என்றது ஒன்ற. இனம திரிந்பபதன், எனக்கனாக நீ
ஏன் அழுகிறனாய்? என்ற பபகட்டது மற்சறனாருபபபய்.
இவ்வனாற பபபய்களின் இரக்கமனான வனாரத்ரதகரளக்
பபகட்ட சககௌதமன் கருரண மிகுந்து நீவிர அஞ்சற்க
,
உங்கரளப் பபபயனாக மனாற்றய சனாபங்கரள நீ க்கிடலனாம
என்னுடன் வனாருங்கள் எனக் கூறனனான் .
அவரனப் பின்
சதனாடரந்து பபபய்கள் சசன்றன. கவுதமனும முன்சசன்ற, நலவு
அணந்து அருள் நரறந்த சிவசபருமனா னின் திருவருரள
நரனந்து சகனாண்பபட சுகந்தவனம என்ற கனாரளயனாரபபகனாயிரல
அரடந்தனான்.
சபனாலிவு மிகுந்த உருத்திர தீரத்தத்ரதக் கண்ட
மகிழ்ந்தனான். விரனப் பலன்கரள த் துரடத்து எரிப்பதும ,
சநருப்புப் பபபனான்ற துன்பங்கரள நீர ஊற்ற அ ரணப்பதுபபபனால
நீக்கிவிடம தன்ரம உரடயதுமனான இந்த உ ருத்திரதீரத்தத்தில
யனார ஒருவர மூழ்கினனாலும அவரகள் திருக்கயிரலரய

அரடவர.
இங்கு
மனாரகழித் திங்கள்
ஆதிரரயின்
பூரரண(சபகௌரணமி)யில கங்ரக முதலனான நதிககம மூழ்கித்
தங்களது பனாவங்கரளப் பபபனாக்கிக் சகனாள்கின்றன . ஆரகயனால
அத்திதியில இத்தீரத்தம ஆடநர கயிரல வனான்பதம பபசரதல
நசசயம. அன்பபபனாட தீரத்தமனாட இதன் கரரயினில அமரந்து ,
சதற்குதிரச பபநனாக்கி முன்பபனனாரகரள நரனந்து எள் தரப்பணம
சசய்தனால முன்பபனனாரககக்கு பபமனாட்சம கிரடக்கும . இதில
நீரனாட எங்கள் கனாளீசரன வனாழ்த்தி, ஆதிமரறயவரக்கு அன்னம
அளித்தனால, ரவயமும வனானமும பணந்திட மகிழ்ந்து
கயிரலரயச சனாரந்து இனிது இருப்பர.
இத் தீரத்தத்ரத மனதில நரனத்தனாலும நரறந்த
சசலவமும, நன் மக்ககம , நீண்ட ஆயுகம கிரடத்திடம
என்றனால, இதன் சபருரமரய யனாரனால சசனாலல இயலும .
இவ்வளவு சிறப்பு மிகுந்த இத்தீர த்தத்தில நீரனாடவது நனான்
சசய்த தவத்தின் பயபபன என்ற கவுத மமுனிவர பபபனாற்றப்
புகழ்ந்தனார. இவற்ரற எலலனாம அங்குள்ள மரறயவர நன்கு
பபகட்ட உள்ளம மகிழ்ந்தனர. அன்ற மனாரகழி மனாதம பூரரண
(சபகௌரணமி) நனாள், முனிவன் தீரத்தமனாடத் தூய கனாளீசரனத்
துதித்தனான்.
பின்னர அ ந்த தீரத்தக் கரரயில அமரந்திருந்த
பபபய்களின் மீது ம புண்ணய நீரிரன வனாரி இரறத்தனான் .
அதனனால அரவகளின் பபபய் உருவம அகன்ற, அரவ
சபனான்மயமனான விமனானத்தில ஏற அரிய வனான் கயிரல ரய
அரடந்தன.
தவம
மிகுந்பபதனாரும,
மரறயவரககம,
எலபபலனாரும புண்ணய தீரத்தத்ரதப் புகழ்ந்து பபபனாற்றனர. இந்த
உலகில இத் தீரத்தத்திற்கு இரணயனான தீரத்தம இலரல என்ற
வியந்து, தனாழ்ந்து மிகுந்த அன்சபனாடம கனாளீசரர வணங்கினர.

(21) கங்ளக பாபநதீர்த்த படலம்
கனாரளயனாரபபகனாயிலில உள்ள உருத்திர தீரத்தத்ரதக்
கவுதம
முனிவன் எடத்து ஐந்து பபபய்களின் மீதும
சதளித்ததனனால, அப்பபபய்களின் பபபயுருவம நீங்கப் சபற்ற
அரவ திருக்கயிலனாயம சசன்றரடந்த கரத படத்பபதனாம. முங்கி
மூழ்கிபபயனார பனாவங்கரள எலலனாம பபபனாக்குவது கங்ரக
.
இப்புனித கங்ரகயின் பனாவம நீங்கிய கரதரய இப்பபபனாது
படப்பபபனாம.
ஐரனாவதத்தின் சனாபத்ரத நீக்கிய
சிவகங்ரகத்
தீரத்தத்தில மரறயவர தீரத்தம ஆடனர . அங்கிருந்த சககௌதமர
முன்பு வந்து “அருந்தவ ம உரடயவபபன“ என்ற புகழ்ந்து
அவரது திருவடரயத் தனாழ்ந்தனர .
பபபய்கள் மீது உருத்திர
தீரத்த நீரர வனாரி இரறத்து அரவகள் வனான்சசலலுமபடச
சசய்தீரகள். இவரகள் எந்த ஊர ? இவரககக்கு இத் துயரம
வந்தது எவ்வனாற? என்ற பபகட்டனர. அது பபகட்ட சககௌதமனும,
பபசதுக்கரரயில ரத மனாதத்தில இப்பபபய்களின் துயரரக்
கண்பபடன். அந்த ஆணவப் பபபய்கள் சசய்த பனாவங்கரள எனது
நனாவனால எப்படக் கூறபபவன் . அரவகள் உருத்திர தீரத்தத்தின்
மகிரமயனால பபபயுருவம நீங்கிக் கயிரலரயச பபசரந்தன என்ற
கவுதமமுனிவன் கூறனனான்.
அதுபபகட்ட மனாமரறபபயனாரும மகிழ்ந்து, இன்ற ருத்திர
சீரத்தம. இந்த நனாகக்கு இப் சபயர எவ்வனாற வந்தது? அந்த
வரலனாற்ரறக் கூறடங்கள் என்ற பபவண்டனர.
அந்தணரகளது விரு ப்பம பபகட்ட
முனிவரும
அக்கனாரணத்ரதக் கூறலனானனான் . சிவகங்ரகத் தீரத்தத்தினனாலும
உருத்திர
தீரத்தத்தினனாலும கனாளீசனனாருக்கு நீரனாட்டல
நரடசபறகிறது.
ஈசனானியத்தில உள்ள
உத்தரதீரத்தத்தில

இருந்த மீன்கரள எலலனாம கனாளீசர உருத்திரர ஆக்கினனார . இத்
தீரத்த மீன்கள் உருத்திரர ஆன கனாரணத்தினனால இத் தீரத்தத்திற்கு
உருத்திரதீரத்தம என்ற கனாரணப் சபயர உண்டனானது .
எந்த
தீரத்தத்தில தீரத்தமனாடனனாலும உ ருத்திரதீரத்தத்ரத நரனந்து
தீரத்தமனாடனனால நற்பலன்கரளப் சபறவர .
இத் தீரத்தத்தில
மூழ்கிபபயனார எழுந்து மூன்றட ரவக்குமபபபனாபபத அவரகளது
சகனாடரமயனான தீவிரனகள் நீங்கிவிடம . இந்தத் தீரத்தத்தில
திங்கள்கிழரமகளில
நீரனாடனனால
அறபத்தனாறபபகனாடத்
தீரத்தங்களிலும நீரனாடய பலரன அரடவர.
கங்ரக முதலனான நதிகள் எலலனாம தங்களிடம
நீரனாடபபவனாரின் பனாவங்கரளப் பபபனாக்குகின்றன. பூமியில உள்ள
மனானிடர பலரும ப க்தியினனால எங்களிடம வந்து நீரனாடவதனால
அழுக்குகள் பபசரந்து நதிகள் மனாசு அரடகின்றன . இதரனப்
பபபனாக்கிக் சகனாள்ளபபவண்ட இந்நதிகள் யனாவும சிவசபருமனாரன
பபவண்டன. சிவசபருமனானும மனம மகிழ்ந்து , மதுரரக்குக்
கிழக்பபக உள்ள கனாரளயனாரபபகனாயிலில உருத்திரதீரத்தம உள்ளது,
நீங்கள் அரனவரும, “வின்மதி ஆதிரர உற்ற பூரரண
நன்னனாளிலு அன்சபனாட அ ந்தத் தீர த்தத்தில மூழ்குங்கள் .
உங்களது விரனகள் தீரந்து சவள்ரள சமய்யினர ஆகுவரகள்
என்ற அருளிச சசய்தனார.
சிவசபருமனான் கூறய இந்த உபனாயத்ரதக் பபகட்டதும
நதிகள் எலலனாம சிவசபருமனான் திருவடகரள வணங்கி
விரடசபற்ற கனாரளயனாரபபகனாயிரல அரடந்து திருவனாதிரரப்
பூரரண
(சபகௌரணமி)
நனாளன்ற
அன்பபபனாட
உருத்திரதீரத்தத்தில நீரனாடப் பனாவங்கரளப் பபபனாக்கிக்
சகனாண்டன.
கனாரளயனாரபபகனாயில உருத்திர கங்ரகயின்
சபருரமரயப் பபபனாற்ற எலலனா நதிககம அவரவர
பபதசங்கரளச சசன்றரடந்தன .
எனபபவ வருடந்பபதனாறம

திருவனாதிரரத் திருநனாள் அன்ற இந்த உருத்திர தீரத்தத்தில
நீரனாடனனால பனாவங்கள் நீங்கி உயரவு அரடவர.
இவ்வனாற கவுதம முனிவரும உ ருத்திரதீரத்தத்தின்
சபருரமகரளக் கூறனனா ர.
இரவ பபகட்ட அந்த ணர
அரனவரும சந்ததம துதி சசய்தனர.

(22) கவுதமப் படலம்
வனானிலிருந்து பூமிக்கு வந்து இறங்கிய கங்ரகநதி க்கு
ஏற்பட்ட அகந்ரதரய நீங்கிய கரதரயப் படத்பபதனாம .
இப்பபபனாது கனாட்டனில தவம பபமற்சகனாண்ட கவுதமன் ஞனானம
சபற்ற நலலசதனாரு கரதரயப் படப்பபபனாம.
புண்ணய தவத்துக் கவுதம முனிவன் , சபருரமகள்
மிகுந்த உருத்திர தீரத்தப் புண்ணய மகிரம அரனத்ரதயும
புகன்ற பபபனாற்ற நத்தியக் கடன் முடத்து , எழில சிவகனாமி
தன்சனனாடம கனகசபபபசன் கனாரள வனாகனத்தின் பபமல வதி
உலனாவரும கனாட்சிரய மகிழ்வுறக் கண்ட துதித்தனான் . எங்கள்
கனாளீச வள்ளல தன் விமனானமும பபபனாற்றக் பபகனாயிலின் உள்பபள
புகுந்து, முமமுரற வலம வந்து , ஐந்து முரற சதனாழுது
எழுந்து, எட்ட சுபபலனாகத்தில துதித்தனான் .
அப்பபபனாது எம
கண்ணுதல சபருமனான் கருரணயில பபதனான்ற நன்றனான்
.
இருகண்ணீர ஆரத் தழுதழுத்து அரற்றம அருந்தவ முனிவரன
பபநனாக்கிச சிவசபருமனான், “மகிழ்ந்தனம, உனக்கு பபவண்டய
எலலனாம சபறக“ என்றனான் . “கனாளீச, சசசிதனாநந்த பூரண,
நன்னருள், அதனனால மீண்டம பிறவனா நரல சபற்றட எளிய
வழிரய அருளிச சசய்ய பபவண்டமு என்ற கவுதமன் பபவண்ட
நன்றனான்.

அரிக்கும அயனுக்கும அரியதனான எனது உருவம ,
அடயனாரகள் அன்பினனால வணங்குதற்கு எளிதனாய்த் தலந்பபதனாறம
இலிங்கப் படவத்தின்
வனாயிலனாக நன்ற அருள்கின்பபறன் .
பபபரறவுரடபபயனார என்ரனச சுவசசனாரபத்தினில கனாண்பனார .
திருவனாரர, ஆரனக்கனா, அருரண, திலரல, கனாளத்தி, கனாசி
பபபனான்ற தலங்களில சுவனாதிட்டனானம, நனாகதம, விசுத்தி,
ஆஞ்ரஞ என்னும இமமுரற அறந்து , என்ரனத் தலங்கள்
பபதனாறம தரிசித்துத் தனாண்டனனால , கயிரலயில கண்ணுறலனாம .
கயிரல கடந்திடல
ஆலவனாய்,
பபசனாதிமனாவனம இதில
எக்கனாலமும பூரணபபசனா தி வடவனாய் உரறபபவன் . பிரளயம
ஏற்பட்டனாலும இங்கு நனான் குரலவுறனாது இருப்பபபன் என்ற
அறவனாய்.
மனாத்தும தத்துவமனாய், பிரம தத்துவமனாய், சுத்த
நத்தனுமனாய், கனாரணனனாகிப் பூரண புரனாணனனாய் , அணுவனாய்,
மகத்தனாய், வனான் சபனாருளனாய் , மண் நீர தீ கனாற்ற விண் என்ற
ஐந்து பூதங்க ளனாய்,
இரவி மதி என்ற எண்ணற்ற
உருவங்களனாகிச சரனாசரம அரனத்திலும நனாபபன உள்பபளன் .
இரத உணரபவபபர விரனகள் அகன்ற கண்ணுறம என்னுள்
கலப்பவர ஆவனார . இவ்வனாற இங்கு என்ரன உணரபபவனான்
பபபரின்ப முத்தனனாம என்ற அருளிச சசய்தனார.
சிவசபருமனான் கவுதமரன பபநனாக்கி, “பல முநவர
தவம சசய்ய பபவண்ட , உன் ஒருவனுக்கனாகப் பலநனாள் கனாத்து
இருப்பதனனால, நீ, முன்னிய தீரத்தமனாம தனுக்பபகனாட மூழ்கி
வந்து என்ரன வழிபட , மிகவும நலலசதனாரு வரம இங்கு
அளிப்பபபன்ு என்ற அருளிச சசய்தனார . திங்கள் கிழரமகளில
(பபசனாமவனாரத்தில) அன்சபனாட சுத்தரனாய் என்ரனப் ப க்தியில
துதிப்பபபனாரக்கு
எண்ணய
எலலனாம
பரிசவனாடம

அளித்திடபபவன். பின் முத்தியும அளிப்பபபன் என்ற கனாளீசன்
அருளிச சசய்து மூலலிங்கத்தினுள் பபசரந்தனான்.
மனம மகிழ்ந்த கவுதம முனிவன் சிலநனாள் சசலலப்
பின்
தனுக்பபகனாட
தீரத்தமனாட,
ரனாமலிங்கத்ரதப்
பருவதவரத்தினிரய வழிபட்ட ,
பபசதுக்கரர பபசரந்து
பபசதுமனாதவரன
வழிபட்ட உத்தரபபகனாசமங்ரக சசன்ற
மங்கபபளசசுரன் சந்நதி முன் நன்ற வழிபட்டனான் . அப்பபபனாது
சமய்சயலலனாம நீற அணந்த
அந்தணன் ஒருவன்
பபதனான்றனனான். “முப்பிறப்பு ஒழிக்கில தன்னிகர முத்தி
தருபபவன், இப்பிறவியிபபலபபய முத்தி பபவண்டம என்றனால ,
பபசனாதிவனத்திரனச பபசர கு என்ற மங்கபபளசசுரன் சந்நதியில
அசரீரி பபகட்டது .
இரதக் பபகட்ட முனிவனும புளகம
அரடந்து உத்தரபபகனாசமங்ரகரய விடத்து பபசனாதிவனத்திரன
அரடந்து கனாளீசரன வணங்கி மகிழ்ந்தனான்.
அங்கு உள்ள முனிவர அரனவரும குழுமி
அருந்தவக் கவுதமரனக் கண்ட வணங்கினர .
கவுதமனும
உத்தரபபகனாசமங்ரகயில நக ழ்ந்தனவற்ரறக் கூறனனான் .
அப்பபபனாது உத்தரபபகனாசமங்ரகயில பூதி கண்டரகயும
சடனாமுடயுமனாகக் கனாட்சியளித்த சிவதத்தன் என்னும அபபத
அந்தணனும அங்கு வந்து பபசரந்தனான் .
அங்கிருந்த
அரனவரும அவரர எதிர சகனாண்ட பூசித்து அரழத்தனர ,
அதிசயம உற்றனர . சிவதத்தனும கவுதமமுனிவர உரரத்த
வண்ணபபம நகழ்ந்தரத நகழ்ந்தவனாற கூறனனார
.
இப்பிறவியிபபலபபய முத்தியரடயும வரகரய ஒருவருக்கு
ஒருவர சதரிந்திடக் கூற உள்ளம களித்தனர . சந்ததம கனாளீசன்
தரன நரனத்து வந்த மரறபபயனாசனனாட கவுதம முனிவரும
மூல லிங்கத்து முரளத்த அருள் பபசனாதியுள் கலந்தனார.

(23) பவளளளையோளன சாபநதீர்த்த
படலம்
தீரமகள் அகன்ற , சபனாய் தீரந்து , முத்தியரடந்த
பபகனாதமன் என்பவனது கரதரயப் படத்பபதனாம . இப்பபபனாது
கனாளீசரர வணங்கித் தனது பனாதகத்ரதத் தீரத்துக் சகனாண்ட
சவள்ரளயனாரனயின் கரதரயப் படப்பபபனாம.
பபதபபவந்திரன் தனது குருரவக் கனாணனாமல
நனான்கு
தந்தங்கரள உரடய ஐரனாவதம என்ற சவள்ரளயனாரனயின்
மீது ஏறச சசன்ற பபதடனனான். திருக்ரகலனாயத்தில குருபகவனான்
இருக்கிறனார என்ற
சசய்தி அறந்து அங்கு சசன்ற
சிவசபருமனாரன வணங்கித் தனது ஆசனாரனத் தன்பபனனாட
அரழத்து
வந்தனான்
.
அந்த
பபவரளயில
சவள்ரளயனாரனயனானது சிவசபருமனானின் சந் நதியில நன்ற
நந்திரயத் தனது துதிக்ரகயனால பற்ற , “நந்தி மூப்பு உற்றது
என்ன?” என்ற நரகத்து அரசத்தது .
இரதக் கண்ட
சிவசபருமனான், இந்திரன் முதல வனாபபனனாரகள் ஏவரும கனாண, நீ,
இரண்ட தந்தங்கரள உரடய கருரமயனான யனாரனயனாகி
ஆயிரம வருடங்கள் திரிவனாயனாக என ஐரனாவதத்திற்குச சனாபம
சகனாடத்தனார. தனது சசய்ரகயனால சனாபம சபற்றரத நரனந்து
சநனாந்து வருந்திய சவள்ரளயனாரன சிவசபருமனான் முன்
வழ்ந்து வணங்கிப் பலவனாற பபபனாற்றச சரண் அரடந்தது
.
அதற்குச சிவசபருமனானும , ஆலவனாய் என்ற அரழக்கப்படம
மதுரர நகரக்கு கிழக்பபக திருக்கனானப்பபபர உள்ளது . அங்பபக
பிரளயத்திலும அழியனாத பபசனாதிவனம உள்ளது . அங்பபக சீல

மனாமுனிவர பபபனாற்றம சசழிப்பு உள்ளது . ஆங்குச சசன்ற
ஆயிரம வருடம சஞ்சரிப்பனாயனாக, பின்னர அவ்வனத்தில நனாபபம
உன்ரன மீட்ட அருள்பபவனாம என்ற அருளிச சசய்தனார.
நனான்கு தந்தங்கரள உரடய சவள்ரளயனாரன தனான்
சசய்த தவறனால, இரண்ட தந்தங்கரளயுரடய கருரமயனான
யனாரனயனாக மனாறப் பூமியில வழ்ந்தது. நரல கலங்கி யது.
விந்தியமரலரய அரடந்து , நருமதனா நதிக் கரரயில உள்ள
கனாட்டபபல பலநனாட்கள் நலிந்து சமலிந்து திரிந்து , “சய்ய“
மரலரய அரடந்தது. அங்கு உள்ள சபண்யனாரனகள் நீட்டய
கனாமக் கரத்திற்குத் தரலப்படனாது இரு ந்தது. சில யனாரனகள்
பரிபபவனாட சூழ்ந்தன .
சில இருளிலும களிப்பு அரடயனாத
விதிரய எண்ண வருந்தின .
இவ்வனாறனான பல கனாட
மரலகரளக் கடந்து பபசனாதிவனத்ரத அரடந்தது அந்த யனாரன.
மனானின் கன்ற புலியின் மடயில பனால உண் ணும
மகிரமரயயும, மலரகளில பபதன் ஊற்சறடத்து ஓடவரதயும ,
வண்டகள் பனாடவரதயும , பபதங்கனிகரள உண்ட கிளிகள்
பபபசுவரதயும,
மனாந்தளிரகரள உண்ட கருங்குயிலகள்
கூவுவரதயும, வனானில பறந்து சசன்ற உயரமனான மரலமீது
நன்ற மயில ஆடவரதயும கண்ட யனாரன அதிசயத்து அட
சமலல
எடத்து ரவத்துச சசன்றது
.
இரறவனது
ஞனானபபநனாக்கனால, இதுதனான் பபசனாதிவனம என்பரத உணரந்து
அங்பபகபபய தங்கியது . எமசபருமனான் சசனாலலிய வண்ணம ,
இங்குதனான் தனது சனாபம தீரும என்பரத நரனந்து , கவரல
நீங்கி பபசனாபபமசருக்கும கனாளீசருக்கும
பூரசகள் சசய்ய
ஆரமபித்தது.
அண்ணல ஆலயத்திற்கு அக்னி
(சதன்கிழக்கு)
திரசயில குளிரசசி மிகுந்த சிவகங்ரகத் தீரத்தத்ரதக் கண்ட

அதில நீரனாட இரறவரன வழிபடம வழக்கத்ரதக் சகனாண்டது .
யனாரனயின் உள்ளத்ரதச பபசனாதிக்க விருமபி ய இரறவன்,
தீரத்தநீரர விரரவில வற்றச சசய்தனான் . தண்ணீர இலலனாரம
கருரணயின் விரளயனாட்ட என்ற எண்ணய யனாரன , தனது
தந்தத்தினனால பூமிரயக் குத்தி அங்கு இடத்துத் தள்ளியது .
இதனனால பூமி பிளவுபட்ட பனா தனாளத்திலிருந்து தண்ணீர பரிட்ட
வந்தது.
விரரந்து அந்த நீரில மூழ்கித் சதனாண்டர தம
சபருமனாரனத் சதனாழுதலுக்கு எழுந்தது.
அப்பபபனாது,
யனாரன பபதனாண்டய மடவிலிருந்து
தண்ணீர ஆறனாகப் சபருக்சகடத்து ஓடத் துவங்கியது . அதில
பனாமபுககம ஆரமககம மிதந்து வந்தன .
நனாங்கள்தனான்
இந்தப் பூவுலரகத் தனாங்குகின்பபறனாம என்ற அகந்ரத சகனாண்ட
கனாரணத்தினனால எங்களது வலிரமரய இழந்து
, இங்கு
பனாதனாளத்தில அரடபட்டக்கிடந்பபதனாம . நீலகண்ட மந்திரத்ரத
உசசரித்ததன் பலனனாக, இன்ற உனது இந்தச சசயலனால நனாங்கள்
விடதரல சபற்பபறனாம என அரவ யனாரனரயப் பபபனாற்றன.
யனாரனயும அதிகனாரலயில இத்தீரத்தத்தில மூழ்கி ,
தனது துதிக்ரகயில நீர எடத்துச சசன்ற கனாளீசற்கும
பபசனாபபமசற்கும நீரனாட்ட , வனாசரன மலர புரனந்து , சீரமிகுந்த
தனது வனாயினனால வனாத்திய ஒலி முழக்கி நன்ற இரறவரனத்
துதித்து வணங்கியது. கருரண கூரந்து பபசனாபபமசன் அருட்கண்
பபநனாக்கினனான். இதனனால சனாபவிபபமனாசனம சபற்ற ஐரனாவதம
தனது சவண்நறத்ரதயும நனான்கு தந்தங்கரளயும சபற்ற
மிகவும மகிழ்ந்தது. தனது தந்தத்தினனால பபதனாண்டப் சபற்ற இத்
தீரத்தத்திற்குத் தனது சபயரனால
ஆரனமட என்ற சபயர
உண்டனாக பபவண்டசமன்ற பபவண்டயது .
பபசனாபபமசனும
அவ்வனாபபற அருள் சசய்தனார .
இதன் கனாரணமனாக
இத்தீரத்தத்திற்கு ஆரனமட என்றம , பனாதனாளம தன்னின் நன்ற

எழுந்த கனாரணத்தினனால
உண்டனானது.

பனாதனாளகங்ரக

என்றம சபயர

பபமலும, ஊழ் விரனயினனால உண்டனான அரனத்துப்
பனாவங்கரளயும பபபனாக்கும தீரத்தம இது , ஆரகயனால இதற்கு
நற்சிவகங்ரக என்ற சபயர உண்டனானது. யனாரன வணங்கிய
கனாரணத்தினனால இத் திருத்தலத்திற்கு ஐரனாவதப்பபபர எழில நகர
என்ற சபயரும உண்டனானது.

(24) இநதிரன் சாபம் நீங்கு படலம்
இந்திரனது
சவள் ரளயனாரனயின்
பனா வம
முழுவரதயும நீக்கிய படலத்ரதப் படத்பபதனாம . இந்திரன் மீது
பபகனாபம சகனாண்ட குரு சனாபம அளித்தனார . இந்திரரனப் படத்த
அந்தச சனாபம கனாரளயனாரபபகனாயிலில எவ்வனாற முழுவதுமனாக
நீங்கியது என்ற கரதரய இப்பபபனாது படப்பபபனாம.
இந்திரன்,
முன்சனனாரு கனாலத்திபபல ,
மிகுந்த
வலிரமயுரடய சமபன் என்பவரனயும அவரனச சனாரந்த
அசுரரகரள எலலனாம சகனான்ற , மலிந்த பபபர உவரக
எய்தினனான்.
பபபரிரக முழங்க , பபதவர மலர மனாரி தூற்ற ,
மின்னல பபபனான்ற அரமரப ஆட , கந்தருவர பனாட , துமபுரு
நனாரதனாரி சூழ்ந்து வனாழ்த்து க்கள் கூறனர. இந்திரன், பனாற்கடலின்
மீதுள்ள பங்கயக் கண்ணன் பபபனான்ற , கிமபுரி அணந்த நனான்கு
தந்தங்கரள உரடய ஐரனாவதம என்ற யனாரனயின் மீது ஏற ,
பபதவரகளின் அரசனனான தனது உயரமண படத்தில அமரந்தனான்.

பபபனாரக் களத்தில உதவி ஆற்றபபயனாருக்கும , புலவர கந்தருவர
முதலனானவரககக்கும அவரவரககக்கு ஏற்ற இனிய சன்மனானம
சகனாடத்து, அங்கு ஈரக்கும நல அன்பிபபனனாடம எழுந்து சிவந்த
இதழ்கரளயும கனாரகுழரலயும உரடய
இந்திரனாண
தன்சனனாடம களிப்புற்றனான்.
தனது இந்திரசரபரய அரடந்து சிங்கனாதனத்தில
வற்ற இருந்து சூழ்ந்துள்ள அரனவரரயும பனாரத்தனான்
.
ஆனனால கூடயிருந்பபதனாரில தனது குருரவக் கனாணனாமல பபதட ,
அவர எங்குள்ளனார என்ற வினவினனான் .
அவரர எங்பபக
கனாண்பபபன் என்ற நரனத்த பபபனாது , நனாரதன் வந்துள்ளரம
அறந்து அவரர வணங்கினனான். முனிவபபர, உங்களது வரவனால
உய்ந்பபதன் என்ற நன் முகமன் கூற, என்ரனயும ஓர சபனாருளனா
எண்ண இங்கு வந்த கனாரணம யனாது ? எனக் பபகட்டனான் .
அதற்கு நனாரதரும , கயிரலப் சபமமனான் சந்நதியில நனான்
நற்கும பபபனாது , உனது அருள் குருரவக் கண்பபடன் . அவர
முகம துயரத்துடன் இருப்பரதயும கண்பபடன்
.
உனது
சவற்றரய நனான் அவரிடம கூறபபனன் என்றனான் . அதுபபகட்ட
இந்திரனும, நனாரதரனத் சதனாழுது மனாமுனிவபபர , எங்களது
குருவனான சபனான்னவன் தனக்கு நனான் என்ன குற்றம புரிந்பபதன் ?
என்மீது அவருக்குள்ள வருத்தம தனான் என்ன? அரத என்னிடம
கூறங்கள் என்ற பபவண்ட அயரந்து நன்றனான்.
குருவினது உபபபதசம சபற்பபற , நீ உனது எதிரியனான
அரக்கரனக் சகனான்றனாய். ஆனனால அவருக்கு பபவண்டய மதிப்பு
மரியனாரதகரள நீ சசய்யவிலரல , எனபபவ அவரும வருத்தம
சகனாண்ட இங்கிருந்து சசன்றள்ளனார என்றனார நனா ரதர. குருவின்
திருவருள் இருந்தனாலதனான் சசலவமும புகழும பபசரும
,
இலரலபபயல குரலந்திடம சசலவம எலலனாம , ஆதலின்
இப்பபபனாபபத சசன்ற நனாரியனனாகிய சிவசபருமனாரனத் தஞ்சம

அரடவனாயனாக
என்ற நனாரதன்
இந்திரனுக்கு
அறவுரர
கூறனனான்.
அதுபபகட்ட
இந்திரனும,
சவள்ளி
சவண்கயிரலரய அரடந்து , நந்தி எமசபருமனானிடம விரட
சபற்ற உள்பபள சசன்றனான் .
அங்பபக,
பபகசம இலலனா
முண்டதர, மிகப் பருத்த சதனாந்தியர, சநடயர, குள்ளர, தூலர,
சமலலியருமனான பந்தியர, பூதி கண்ட பரித்துரற கணங்கரளக்
கண்டனான். எடத்து ரவக்கும ஒவ்சவனாரு அடக்கும அவனது
இந்திரபபலனாகத்தில
உள்பபளனாரின்
சசலவநரலரயயும
கயிலனாயத்தில உள்ள பூதியரகளின் நரலரயயும ஒப்பட
சசய்து, சசருக்குடன் சசன்றனான்.
“அன்னியம இலரல ,
எவ்வண்ணம அரசன்
அவ்வண்ணந்தனாபபன துன்னுறம உலகம“ என் ற எண்ண
இகழ்ந்து நரனந்து சசன்ற, கண்ணுதல சபருமனான் தன்ரனக்
கண்ட தனாழ்ந்து ந ன்றனான். அண்ணலும அவரன பபநனாக்கி , நீ
உனது குருரவயும மதிக்கவிலரல எனது கணங்கரளயும
இகழ்ந்தனாய்.
ஆரகயனால, சசருக்கரடந்துள்ள உனது திமிர
தீரும வரகயில நீ கனாசி நகரில மனிதனனாகப் பிறப்பனாய் எனச
சனாபம அளித்தனார. ‘குளிக்கப் பபபனாய்ச பபசற பூசிக் சகனாண்டவன்
பபபனான்ற‘, இந்திரனும கண்ணீர மலக , சிவசபருமனானின்
திருவடகளில வழ்ந்து வணங்கி,
“கண்ணகன் ஞனாலம கனாக்கும கருரணயம கடபபல
என்ற
விண்ணரட எழுந்த நீல விடம உண்ட விமல
உள்ளக்
கண்ணரட அகலனா அன்பில கரரயும மனாரக்கண்டன்
கனாண
மண்ணரடக் கனாலன் வழ மனாய்த்த நன் மலரத்தனாள்
பபபனாற்ற“

“சபனான்னண நறத்தினனானும பபபனாதகப் புத்பபதள்
தனானும
இன்னமும அறதற்கு எட்டனா எந்ரத நன்றரனபபய
நமபும
என்னரும பிரழ சபனாறத்து இங்கு இனிது அருள்
புரிதல பபவண்டம
நன்னலனால கதி மற்றலரல நரஞ்சன பபபனாற்ற
பபபனாற்ற“
எனப் பலவனாற பபபனாற்றத் துதித்தனான். அதற்குச சிவசபருமனானும
அருள் கண் பபநனாக்கி, அவனியில பனாண்ட நனாட்டல மருத்துவனான்
என்ற சபயரில அரசனனாகி , நமது கனாளிபுரத்தினில நமரமப்
பபபனாற்ற, பபகனாபுரங்கள் மண்டபம முதலனானவற்ரற உண்டனாக்கி ,
திருவிழனாப் பலவும சசய்து , பூசரனகள் ஒன்றம வழுவனாது
நடத்தி, மரறக்குலம முன் நனான்கு குலத்தவர தரமயும கனாத்து,
நூற ஆண்டகள் வனாழ்ந்த பின்னர உனது இந்திரபபலனாகத்ரத
அரடவனாயனாக என அருள் சசய்தனார.
அவ்வண்ணபபம, இந்திரனும சீர திகழும பனாண்ட
நனாட்டனில மருத்துவனான் என்ற சபயருடன் அரசனனாகி அரசநீதி
அறம வழுவனாமல நனாட்ரட ஆண்ட வரும பபபனாது , ஒருநனாள்,
பபசனாதிவனமனாக இருந்த கனாரளயனாரபபகனாயிரல அரடந்தனான் .
அப்பபபனாது, அவனுக்கு முன்பு நடந்தன எலலனாம நரனவிற்கு
வந்தன. உடபபன அவன் , அங்குள்ள தீரத்தங்களில மூழ்கிச
பபசனாபபமசன் கனாளீசன் தனாள் வணங்கினனான் . கனாடகரள அழித்து
கனாளீசன் முதலனாபபனனாரக்கு விமனானம கரப்பக் கிரக மண்டபங்கள்
பல பபகனாபுரங்கள் ஆகியனவற்ரறக் கட்டனனான் . வதிகரள
அரமத்தனான். மயன் தன்னனால பபசனாமனாக்கந்தர முதலனான உற்சவ
மூரத்திகரளச சசய்வித்தனான் .
கனாஞ்சிநகர ஆதிரசவரர

அரழத்து விதிப்பட உற்சவமூரத்திரய நறவி ஆறகனாலமும
விளக்கு பூரச சசய்வித்தனான் . எட்டத்திரசகளிலும கனாளி
வணங்கிய பபகனாயிலகரள அரமத்தனான்.
பபமலும பலபபகனாட
நதிகள் வசி நசிமணப் பணகள் சசய்தனான்
. கண்ணுதல
கனாளீசற்கும கருதுற பபசனாபபமசற்கும பபமடம ஓட விரட வரும
மதியில விழனாக்கள் பலவும பரிசவனாட நடத்தி , அளவிலலனாத
பண விரன யனாவும சசய்தனான்.
ஆண்ட நூற ஆனது . அங்கு ஒரு நனாள் அதிகனாரலப்
சபனாழுதில, புண்ணய நீரனாட ஈசரன வணங்கிப் பபபனாற்ற
பபபரன்பபபனாட புளகனாங்கிதம அரடந்து இரறவனிடம பபவண்ட
நன்றனான். அருள்நரற கனாளீசனும அவன்முன் பபதனான்ற , நன்
துதி மகிழ்ந்து சகனாண்பபடனாம சனாபமும நீங்கிற்ற , இப்பபபனாது
உனக்கு பபவண்டய வரத்ரத பபவண்டக்சகனாள் என்ற கூறனனார .
அதற்குப் பனாண்டய அரசனனாக அவதரிந்து இருந்த இந்திரனும ,
“மிகுந்த வலிரம சபனாருந்திய வசசிரனாயுதம ஏந்தி இந்திரனனாகி
உனது திருவடரய என்றம பபபனாற்றம நரனவு உள்ளவனனாக
அருள்கு
என்ற பபவண்டனனான் .
“அவ்வனாபபற
ஆகுக,
ஒவ்சவனாரு வருடமும , இடபத்தில திங்கள் பூரரண தன்னில
என்ரன அரமவுறத் சதனாழுக ,” என்ற அருளிச சசய்து
கனாளீசரும மூல லிங்கத்துள் சசன்றனார.
ஆயிரம கண்கரள உரடய இந்திரனும ,
மூன்ற
மதங்கரளயும நனான்கு தந்தங்கரளயும உரடய ஐரனாவதத்தில
ஏறத் பபதவர சசமமலர மனாரி தூவ இந்திரபபலனாகம பபசரந்து ,
மிகவும சபருமிதத்துடன் ஐந்து விருட்சங்களின் நழலி
ன்
கீழிருந்து அரசு சசய்தனான்.

(25) கண்ணுவப் படலம்
சிவசபருமனான் வற்றருக்கும கயிரலயங்கிரியில,
இந்திரன்
தனான்
சசய்த
பிரழயனால
சனாபம
அரடந்த
வரலனாற்ரறயும பின்னர அவன் பபசனாதிவனத்திற்கு வந்து
இரறவரன வணங்கிச சனாபம நீங்கிய வரலனாற்ரறயும கூறய
சூதகமுனிவர, அடத்து கண்ணுவ முனிவரின் கரதரயச
சசகௌநகனாதி முனிவரககக்குச சசனாலலத் சதனாடங்கினனார.
இயற்ரக வளம நரறந்த கன்னட பபதசத்தில ‘மனா
வரனாக புரம‘ என்ற நகரில அந்தணரனாகிய கண்ணுவ மனாமுனிவர
வனாழ்ந்து வந்தனார. அவர நயமப்பட ஆறகனாலமும இரறவரன
வழிபடபவர. திருநீற உருத்திரனாட்சம அணந்த பபமனியர.
நற்சிந்ரதகளின் இருப்பிடமனானவர. பலகரலயும பயின்றவர.
அவர சசய்த நற்கருமங்களின் பயனனாக அவருக்கு மகன்
பிறந்தனான். மகனுக்குச ‘சுசரிதன்‘ என்ற சபயரிட்ட பபவதமுதல
ஏரனய நூலகரளயும கற்பித்து வளரத்தனார. மகனும தந்ரத
வழி நன்றனன். உரிய பருவம வந்ததும மகனுக்கு மணம
முடத்து இலலறத்திபபல இருத்தி கண்ணுவ முனிவர பபதசனாந்திரம
புறப்பட்டனார.
வழியில ரவதீக சமயக் சகனாள்ரககபபளனாட
அரவதீக சமயக் சகனாள்ரககரளயும பின்பற்றம பனாசண்டர
என்ற சமயப் பிரிவினரரக் கண்டனார. அவரகள் வழிநன்ற
அவரகள் சகனாள்ரகரயச சனாரந்து ஒழுகினனார. பண்ரடய நரல
மறந்து
பனாசண்டரககடன் பபசரந்து நற்குணங்சகட்ட
கனாரணத்தனால பிணயில படக்கப்பட்ட வருந்தினனார.
பல
விதமனான மருந்துகள் உண்டம, பிண அவரர விட்ட
நீங்கவிலரல.
“பபவதசமய் சநறரய நீங்கி சபனாய்யரகளனாகிய
தீயவரகரளச பபசரந்து பனாவிபபயன் பனாதகம பல சசய்து

விட்பபடபபன“, இப் பிணயனால என் இறதிக்கனாலம வந்துற்றது.
இனி நனான் பிரழபபயன். இறதி வருவதற்கு முன் என் மகனிடம
சசலல பபவண்டம. தீய நரகம கிரடக்கினும நனான் சசய்த
தீவிரனக்கு கழுவனாய் சசய்ய பபவண்டம என்ற எண்ண
மகனிடம
சசன்றரடந்தனார.
மகனிடம,
“நீ
பபசது
சமுத்திரத்திற்குச சசன்ற என்ரன நரனத்து என் பனாவம
சதனாரலய பபவண்டம என்ற மனத்திபபல நரனத்து நீரனாட
வணங்கி வருவனாயனாக“ என்றனார. ரமந்தனும தந்ரதரய
வணங்கி, நனாடம நகரும நீங்கிச பபசதுக்கரர பபநனாக்கிச
சசன்றனான்.
பபபனாகும வழியில பபசனாதிவனத்ரத அரடந்தனான்.
அத்தலத்தின் பபமன்ரமரயயும கீரத்திரயயும பபகட்டனான். மிக்க
சிறப்புரடய பபசனாதிவனத்து இரறவரனயும ஆரனமடரவயும
கண்டனான். விடந்தவுடன் முரறப்பட ஆரனமடவில நீரனாட
இரறவரன வணங்குபபவனாம என்ற நரனந்து, நீண்ட தூரம
நடந்து
வந்த
கரளப்பினனால
படத்துரறயில
படத்து
உறங்கலனானனான். அயரந்து உறங்கிய அவனது கனவில,
அவனது தந்ரத பிணயனாவும நீங்கி முந்ரதய நலலுருவம
சபற்ற எதிர நன்றனன். எதிர நன்ற தந்ரதரய பபநனாக்கி, “நன்
பிண எவ்வனாற ஒழிந்தது? நீ எவ்வனாற இங்கு வந்தரன?“ என
வினவினனான்.
அதற்கு தந்ரதயனாகிய கண்ணுவமுனிவர, மகபபன நீ
அகன்ற பின் எமதூதரகளனாகிய கனாலரகள் வந்து எனக்குத்
தண்டரனகள் தந்து, என்ரனக் குமபி என்ற சநருப்பில
வழ்த்தினர. அப்பபபனாது என் முன் அமந்தகன் வந்தனன்.
வந்தவன் கண்ணுவனனாகிய இவனது மகன் நலலன்பபபனாட
பபசனாதிவனத்திரடச
சசன்ற
புண்ணயம
நலகும
ஆரனமடவினில
மூழ்கிட
எண்ண
அங்கு
உறங்கிக்

சகனாண்டருக்கின்றனான். இவரன விட்டவிடங்கள் என்றனன்.
உடபபன கனாலரகள் என்ரன விட்ட விட்டனாரகள். என் பிணயும
ஒழிந்தது. நீ உன்னுரடய இடத்திற்குச சசன்ற இனிது
வனாழ்வனாயனாக என்ற விரட சகனாடத்தனர.
நனான் மீண்ட
வந்துவிட்பபடன் என்றனார.
இவ்வனாற கனவு கண்ட விழித்த கண்ணுவரமகன்
மகிழ்ந்து ஆரனமடவினில மூழ்கி ஆனந்த சவள்ளத்தில
திரளத்திருந்தனான். அப்பபபனாது கனவில கண்டவனாபபற கண்ணுவர
அவரது மகரன நனாட பபசனாதிவனத்திற்கு வந்து பபசரந்தனார.
அவரது
பிணயும
அவரர
விட்ட
அகன்றருந்தது.
ஆரனமடரவப்
பபபனாற்றத்
துதித்தனர.
ஆதலனால
ஆரனமடவில ஒரு சபனாழுது மூழ்கி நீரனாடனனாலும ஏழுகடலில
நீரனாடய பலன்கரளப் சபறவர. பபமலும கங்ரகயில நீரனாடய
புண்ணயமும கிரடக்கும.

(26) யதவயசனப் படலம்
கண்ணுவ முனிவரின் பனாலபபநனாய்த் துயரம மனாறய
வரலனாற்ரறத் சதனாடரந்து பபதவபபசனன் என்பவனுரடய வரலனாற
கூறப்படகிறது.
சிங்கள நனாட்டல, நீரவளம நரறந்த விசனாரலயனா
என்னும ஊரில பபதவபபசனன் என்ற சபயருரடய மன்னன்
நீதிசநற வழுவனாது அரசனாட்சி சசய்து சகனாண்டருந்தனான்.
தருமசீலனனாகிய அவன், பபவதங்கள் கற்ற மரறயவரின் அருரம
உணரந்து
அவரகரளப்
பபபனாற்றபவன்.
பரகவரகள்
அஞ்சுமபடயனாக, அவரகரள வழ்த்தி நனாட்ரடச சிறப்புடன்

ஆள்பவன். வபூதி ருத்திரனாட்சம புரனந்தவன். பபவதங்கரளக்
கற்றத் சதளிந்த தீதிலனாத சிந்ரதயன்.
ஒரு சமயம, கனானகத்பபத சசன்ற பபவட்ரடயனாட
எண்ண, பபசரனகள் சூழ, யனாரன மீது ஏற பபவட்ரடக்குச
சசன்றனன். ஒரு மனாரனக் கண்ட, பபவட்ரடயனாடவதற்கனாக
அரதத் சதனாடரந்து சசன்றனான். அவரனக் கண்ட சவருண்ட
ஓடய மனானும, அருகிலிருந்த அடரந்த பபசனாரலக்குள் புகுந்து,
அங்கு தவம சசய்து சகனாண்டருந்த ஒரு மரறயவன் அருகில
சசன்ற ஒளிந்து சகனாண்டது. மனாரனப் பின்சதனாடரந்து அங்கு
வந்த பபதவபபசனன், மனானின் பபதனாரலப் பபபனாரத்துத் தவம சசய்து
சகனாண்டருந்த முனிவரர மனான் என்ற நரனத்து அவர மீது
அமபு எய்தனான். அமபு பட்ட தவத்தில இருந்த மரறயவனும
மனாண்டனான்.
தவரற உணரந்த மன்னன் அஞ்சி நன்றனான்.
அப்பபபனாது மரறயவனின் தரமபத்தினி, கணவரன இழந்து
மனந் தளரந்து வருந்தியவள், தன் கணவரரக் சகனான்ற
மன்னரனப் பனாரத்து, “எனது கணவரரக் சகனான்ற உன்னுரடய
வனாழ்வு அழியட்டம“ என்ற சனாபமிட்டனாள். மரறயவரனக்
சகனான்ற கனாரணத்தனால பிரமகத்தி என்ற பனாவம மன்னரனத்
சதனாடரந்தது. மன்னன் நரல குரலந்து தளரந்தனான். அவனுடன்
வந்த பபசரனகள் அரசனுரடய நரலரயக் கண்ட பபசனாரந்து ஊர
திருமபின. அவனுரடய நனாட்ரடப் பரகவரகள் கவரந்தனர.
பிரமகத்தி பபதனாசம சதனாடர அரலந்து திரிந்த மன்னன்,
தனான் முன்னர சசய்த நலவிரனப் பயனனால ‘பபசனாதிவனம‘ என்ற
கனாரளயனார பபகனாயிரல வந்து அரடந்தனான்.
வந்தவன்
அங்குள்ள ‘யனாரனமட‘ரவக் கண்ட மூழ்கி எழுந்தனான்.
அவனுரடய விரனகள் ஒழிந்தன. அவரனப் பிடத்த
பிரமகத்தி நீங்கியது.

அரதக் கண்ட அரனவரும வியந்து ஆரனமடவின்
சிறப்பிரனப் புகழ்ந்தனர. பனாவம நீங்கிய மன்னனும மகிழ்ந்து
கனாளீசரரத் துதித்தனான்.
அப்பபபனாது கனாளீசர அரசன் முன்
பபதனான்ற “நீதி பபவந்தபபன, நன் பனாவம சதனாரலந்தது. உன்
பரகவரகள் அழிந்து ஒழிந்தனர. உன் நண்பரகள் இன்னும
நனான்கு
தினங்களில
உன்ரனக்
கனாண
வருவனாரகள்.
அவரககடன் ஊருக்குச சசன்ற நனாட்ரடச சிறப்புடன்
ஆள்வனாயனாக“ என்ற அருளினனார. அங்ஙனபபம, அரசனுரடய
நலம நனாடம நண்பரகள் பபசரனகள் சூழ அரசரன அவனது
நனாட்டற்கு
அரழத்துச
சசன்றனர.
பபசனாதிவனத்திலுள்ள
ஆரனமடவில மூழ்கி, தன் பனாவங்கள் தீரந்து, பபதவபபசனன்
சீரும சிறப்புமனாக ‘விசனாரலயனா‘ என்ற நகரில வனாழ்ந்திருந்தனான்.
ஆரகயனால, ஆரனமடவினில உவரகபபயனாட மூழ்கி
நீரனாடபவர, மனாசதனாருபனாகன் வற்றருக்கும ரகலனாயத்ரத
அரடந்து நரலசபற்ற வனாழ்வர.

(27) மகா காயளைசப் படலம்
மன்னன் பபதவபபசனரனப் பற்றய பிரமகத்தி பபதனாசம
நீங்கிய கரதரயக் பபகட்பபடனாம. அரதத் சதனாடரந்து ‘மனாகனாளன்‘
சரிரதரயக் பபகட்பபபனாம.
இமயமரலயில கனாசிபமுனிவர என்சறனாரு முனிவர
வனாழ்ந்து வந்தனார.
ஏரனய முனிவரகளனால பபபனாற்றப்படம
பபமபபலனாரனாகிய அவர, சமய்ந்நூல நன்கு உணரந்தவர. விபூதி,
ருத்திரனாட்சம அணந்தவர. ஒருசமயம ஏரனய முனிவரகள்
அவரர அணுகி, பபவத நற்சபனாருரள சதரிவிக்குமபடயனாக

அன்பபபனாட பபகட்டனர.
கனாசிபமுனிவரும நன்ற
மரறயின் உட்சபனாருரள உரரக்கத் சதனாடங்கினனார.

என்ற

அப்பபபனாது, ரசவ கணங்ககள் பபமபபலனானனாகிய
மனாகனாளன் என்னும தூயவன் ஒருவன் கனாசிப முனிவரர
பபநனாக்கி, அது சபனாருளன்ற என்ற நரனாகரித்தனான். நன்கு கற்றத்
சதரிந்து தனான் சசனான்ன உரரரய மறத்ததனால மனாகனாளரன
‘மூங்ரக (ஊரம)‘ ஆகுமபடச சபித்தனார. உடபபன மனாகனாளன்,
கனாசிப முனிவரர வணங்கிச சனாபவிபபமனாசனம பபவண்ட நற்க,
முனிவரும சீற்றமடங்கி, “உன்னட பபமபபலனாங்க, நீ கனாளிபுரம
சசன்ற யனாரனமடவினில மூழ்கி எழுந்து, கனாளீசன் தன்ரனப்
பூசித்தனால, அவரருளனால குற்றம நீங்கும“ என்றனார.
கனாசிபமுனிவர கூறயபடபபய மனாகனாளன் பபசனாதிவனம
சசன்ற யனாரனமடவில மூழ்கி எழுந்து ஆறகனாலமும வழிபனாட
சசய்து தவமபுரிந்து வந்தனான். ஒருநனாள் கருரண வள்ளலனாகிய
கனாளீசர மனாகனாளன் முன் பபதனான்ற, “மனாகனாளபபன, உன் தவத்ரதக்
கண்ட
மகிழ்ந்பபதனாம.
உன்னுரடய
மூங்ரகத்
தன்ரம
மனாறவிடம, பபவதங்களின் சபனாருள்கரள எலலனாம ஓதி உணரக“
என்ற அருளினனார. மனாகனாளனும பலகரல வலபபலனானனாய்,
கனாளீசர தனாரள சசனாலமனாரலயனாலும, பூ மனாரலயனாலும
வழிபட்டனான்.
மனாகனாளனுரடய துதிக்கு மகிழ்ந்து, கனாளீசர
உரமயுடன் கனாரளவனாகனத்தில கனாட்சி சகனாடத்து ‘பட்டபரண்‘
என்னும பபபரரப் சபறவனாய் என்ற அருளிச சசய்து, “இன்னும
பபவண்டய வரத்ரதக்
பபகள்“
என்றனார.
மகனாகனாளன்,
“எமசபருமனாபபன, உங்கரளப் பபபனாற்ற வணங்கும
எனது
சபயர இரறவனனாகிய தங்ககக்கும இத்தலத்திற்கும விளங்க
பபவண்டம“ என்ற வரம பபகட்டனான்.
முக்கண்ணனும
அப்படபபய ஆகுக என்ற வரம தந்து மூலலிங்கத்துள்
ஒளிந்தனன்.
அன்ற முதல பபசனாதிவன இரறவனுக்கு

மனாகனாபபளசசுரன் என்னும நனாமமும, ஊருக்கு மனாகனாளபுரம
என்னும
சபயரும
விளங்கிற்ற.
மனாகனாளனும
கயிரலயங்கிரிரய அரடந்து சிறந்த கவியனாக இன்புற்ற
வனாழ்ந்தனான்.

(28) யசாம நாதப் படலம்
மனாகனாளனுரடய நற்கரதரய அடத்து சந்திரன்
சவமபிணயிலிருந்து
மீண்ட
சசய்தி
கூறப்படகிறது.
உரமயமரமயினனால சிவசபருமனானுக்குச பபசனாபபமசன் என்ற
சபயர
உண்டனானது
பபபனால,
கனாரளயனாரபபகனாயிலில
இரறவனுக்குச பபசனாமநனாதர என்ற சபயர வந்ததற்கனான
கனாரணத்ரத உரரக்க பபவண்டம என்ற அரசன் பபகட்டனான்.
உதங்க
முனிவரும
அதற்கனான
கனாரணத்ரதக்
கூறத்
சதனாடங்கினனார.
பிரமனின் கனாலகட்ரடவிரலில பிறந்தவன் தக்கன்.
இவன் தன் சபண்களில இருபத்துஏழு பபபரரச சந்திரனுக்குத்
திருமணம சசய்து சகனாடத்தனான்.
சந்திரனும அவரககள்
பபரனாகிணரயத் தவிர மற்ற சபண்கள் மீது விருப்பம இலலனாமல
இருந்தனான்.
அப்சபண்கள்
அவரகளது
தந்ரதயனாகிய
தக்கனிடம சசன்ற முரறயிட்டனர. அரதக் பபகட்ட சவகுண்ட
தக்கன், “சந்திரன் கயபபரனாகி ஆகுக, அவனது கரலகள்
பபதயட்டம“ என்ற சபித்தனான். இந்தச சனாபத்தனால வருந்திய
சந்திரன் தக்கரனப் பணந்து இரக்க, அவனும சினத்பபதனாட தன்
சனாபத்ரதச சிவனனாலும மனாற்ற முடயனாது என்ற கூறனனான்.
சந்திரனும மனம புழுங்கி பிரமன் முதலனாகிய பபதவரகளிடமும,
பல முனிவரகளிடமும சசன்ற இரந்தும, தக்கன் இட்ட சனாபம
நீங்கப் சபறனாரமயனால வருந்தினனான்.

இறதியில கபபகனாள முனிவரிடம சசன்ற தன் துயரரக்
கூற, அவரும, “இவ்வுலகில மிகவும புண்ணய பூமியனாகிய
பபசனாதிவனம சசன்றனால விபபமனாசனம கிரடக்கும“ என்றனார.
உடபபன சந்திரனும பபசனாதிவனத்ரத அரடந்து புண்ணய
தீரத்தங்களில நீரனாட உவப்புற்ற கனாளீசரர வணங்கினனான்.
சன்னிதிக்கு கிழக்கில மூன்ற விற்கரட தூரத்தில தனது
சபயரனால “பபசனாம தீரத்தம“ என்றசதனாரு தடனாகத்ரத உண்டனாக்கி,
அந்தத் தடனாகநீரனால பபசனாபபமசருக்கு அபிபபடகம சசய்து,
விதிப்படப் பூரச சசய்ய, ஒரு நனாள் கனாரல, லிங்கத்
திருபபமனியிலிருந்து சிவசபருமனான் சவளிப்பட்ட, சந்திரரன
பபநனாக்கி, “தக்கனுரடய சனாபத்ரத என்னனால மனாற்றதல அரிது.
இருப்பினும ஒரு உபனாயம சசனாலலுகிபபறன் பபகட்பனாயனாக.
“பபதவர முதலிய யனாவரக்கும அமுத தனாரரகரள பதிரனந்து
நனாட்கள் சகனாடக்கனாபபத. பதிரனந்து நனாட்கள் மட்டம உன்
கரலகள் வளருமபடயனாக அருள் சசய்பபவனாமு என்றனார.
இவ்வனாற அருள் சசய்தலனால பபதவரககம மகிழ்வர.
உன்
உடலிலும அமுதம ஊற ஒளிரதர வளரும.
தக்கன்
சனாபத்திற்கும தனாழ்வு இலரல“ என்றனார.
இரதக் பபகட்ட
சந்திரன், ‘உய்ந்பபதன், உய்ந்பபதன்‘ என்ற மகிழ்ந்து, இன்ற முதல
என்னுரடய சபயரனால இத்தடனாகம விளங்க பபவண்டம என்ற
பபவண்டனனான். சிவசபருமனானும அவ்வனாபபற அருளினனார.
அமனாவனாரச முதல சந்திரனும பதிரனந்து நனாட்கள் கரல
வளரந்தும, பிறகு பதிரனந்து நனாட்கள் கரல பபதய்ந்தும
இருந்தனான்.
அந்நனாள்
சதனாட்ட
பபசனாதிவனத்தில
எழுந்தருளியிருக்கும
இரறவனுக்குச
பபசனாமநனாதர
என்ற
சபயரும, தீரத்தத்திற்கு சந்திரபுட்கரண என்ற சபயரும
விளங்கலனாயிற்ற.
அந்த தீரத்தத்திபபல நீரனாட பபசனாமநனாதரர

வழிபடபபவனாருக்குப் புகழ் சசலவம கலவி வனப்பும எலலனாமும
ஒரு பபசரக் கிரடக்கும. பபமலும கயபபரனாகம பபபனான்ற துன்ப
பபநனாய்கள் நீங்கி இவ்வுலகில சிறப்புற்ற வனாழ்வர.

(29) சுநதரமூர்த்திப் படலம்
பபசனாதிவனத்துக் கனாளீசருக்கு ‘பபசனாமநனாதர‘ என்ற சபயர
வந்த கரதரய அடத்துச சுந்தரர வரலனாற கூறப்படகிறது.
பபசனாழவளநனாட்டல
ஆரர
என்னும
நகரில
எழுந்தருளியிருக்கும
‘தியனாபபகசர‘
பனால
அன்புரடய
சுந்தரமூரத்தி என்பனார மரறயவர குலம விளங்க வந்தவர.
சிவசபருமனாரனக்
கனவிலும
மறவனாது
துதிக்கும
இயலபுரடயவர.
தலங்கள்பபதனாறம அடயனார கூட்டத்பபதனாட
சசன்ற, சிவபிரனாரனப் பனாமனாரலயனால வணங்கி வருபவர,
ரவரய வளம நரறந்த பனாண்டய நனாட்டன் கண்ணுள்ள
திருசசுழி
என்னும
தலத்ரத
அரடந்தனார.
அத்தலத்து
இரறவரன வணங்கி, குண்டனாற்றன் கரரயிலுள்ள மடத்தில
தங்கியிருந்தனார. அவரது கனவில கனாளீசர ‘கனாரள‘ வடவில
பபதனான்றனனார. அவரரக் கண்ட சுந்தரர, தனாங்கள் யனார? என
வினவினனார. அதற்குக் கனாரள வடவில கனவில பபதனான்றய
கனாளீசரும, “யனாம பபசனாதிவனத்து உள்பபளனாம. ரமயண
கண்டத்தனானனாகிய சிவசபருமனாரனப் பனாடம பணரயபபய
பணயனாகக் சகனாண்ட நீ, எமரமயும பனாடக“ என்றனார.
சுந்தரரும அங்கிருந்தவனாபபற கனாளீசரர அன்பபபனாட
பனாடத் துதித்து திருப்புனலவனாயில தலத்திற்குச சசன்றனார.
அப்பபபனாது கனாளீசர, உரமயவபபளனாட ஓர மரறயவர வடவத்தில

சுந்தரர முன் பபதனான்றனனார. வந்த மரறயவரர பபநனாக்கிச சுந்தரர
‘நீவிர யனார? எங்குள்ளீர?‘ எனக் பபகட்டனார. மரறயவரும, “நனான்
யனார என்பரதச சசனாலலுகிபபறன், அதற்கு முன்னர என் பசிக்கு
அன்னம வழங்குவனாயனாக“ என்றனார. சுந்தரர விரரந்து உணவு
ஏற்பனாட சசய்து, மரறயவரர அரழக்க, மரறயவரரக்
கனாணவிலரல.
சரமத்த
உணரவயும
கனாணவிலரல.
இரறவனது திருவிரளயனாடபபல இது என்ற சுந்தரர நரனத்தனார.
அப்பபபனாது,
“பபசனாதிவனத்தில என்ரன
வந்து கனாணனாது
எங்குபபபனாக நரனக்கிறனாய்?“ என்ற ஓர அசரீரி விண்ணலிருந்து
ஒலித்தது. அசரீரிரயக் பபகட்ட சுந்தரர, அடயனார கூட்டசமனாட
பபசனாதிவனத்திற்கு எவ்வனாற சசலபபவனாம? என்ற அளவிபபலபபய,
இரறவனும விரடயின் மீது பபதனான்ற, “யனாம முன்னரச
சசலபபவனாம, நீ குண்டனாற்ரற சயனாட்ட என்ரனத் சதனாடரந்து
வருவனாயனாக“ என்றனார. சுந்தரரும வியப்பபபனாட அக்கனாரளரயப்
பின்சதனாடர இரறயருளனால சிறது பயணம சசய்தபின்னர
கனாரளயின் அடசசுவட்ரடக் கனாணவிலரல.
அடரந்த
அவ்வனத்தில வழி சதரியனாது அடயவரகள் தயங்கியரதக்
கண்ட சுந்தரர, கனாளீசரர வணங்கித் துதிக்க, கனாளீசரும,
அக்கனாட்டலுள்ள மனானின் அடரயத் சதனாடரந்து வருக என்ற
கூறயருளினனார. மனாரனத் சதனாடரந்து சிறது தூரம சசன்றபின்
வழிசயலலனாம சிவலிங்கமனாய்க் கனாட்சியளிக்க, அடரவத்து
நடக்க அஞ்சி, ஒருசனார ஒதுங்கிச சசன்ற சுந்தரர முன்பு பபகனாயில,
விமனானம, பபகனாபுரங்கள் கனாட்சியளித்தன.
அரதக் கண்ட
மகிழ்ந்த
சுந்தரர
அடயவருடன்
பபகனாயிலுக்குச
சசலல
விரரந்தனார. இரறவன் திருவிரளயனாடலனால அந்த ஆலயம
மரறந்தது ‘இதுவும அரன் விரளயனாட்பபட‘ என்ற கனாளீசரரச
சசன்ற வணங்கனாததனால இங்ஙனம நகழ்ந்தது, என்ற நரனத்த
சுந்தரர, கனாளீசர மீது பனாடலகள் பனாடத் துதித்தனார.

கனாளீசர அருளனால, சிகரம முதலனாக பபகனாயிலின்
அங்கங்கள் ஒவ்சவனான்றனாகச சுந்தரர எதிபபர கனாட்சியளித்தன.
ஆலயத்திற்கு அடயனாரகபபளனாட சசன்ற சசனாலமனாரல புரனந்து
கனாளீசரர வணங்கி அங்கிருந்து பல தலங்ககக்கும சசன்ற,
பனாடப் பரவினனார.
இவ்வனாற சுந்தரருக்கு கனாட்சி சகனாடத்து அருளிய
கனாளீசர உரறயும இத்தலத்தின் சபருரமரய யனாரனால இயமப
இயலும?

(30) யதவராதப் படலம்
சுந்தரமூரத்தி கனாளீசரரக் கண்ட வணங்கி பனாடப்
பரவியரதத் சதனாடரந்து, கனாளீசரனால ‘பபதவரனாதன்‘ என்பவன்
சபற்ற நன்ரமரய எனக்குத் சதரிந்தவரர சசனாலலுகிபபறன்
என்கிறனார ஆசிரியர.
திருவனாடனாரனக்கு வடகிழக்கில, திருப்புனவனாயில
அருகில ‘இந்திரபுரம‘ என்ற ஓர ஊர உள்ளது. அந்நகரில
ஒழுக்க சீலனும, மரறயில வலபபலனானும, பபசனாமயனாகம
சசய்தவனுமனாகிய ‘பபதவரனாதன்‘ என்ற மரறயவன் வசித்து
வந்தனான்.
அவனுக்கு இரண்ட மகன்கள். மூத்தவனனாகிய
வினதனுக்கு உபநயனம சசய்வித்து, நூலகள் பல கற்பித்து
வளரத்தனான்.
பின் பபதவரனாதன், கங்ரகக்குச சசன்ற நீரனாட
பபவண்டம என்ற விருப்பம சகனாண்டனான்.
மூத்தமகரனக்
கனாளீசர உரறயும கனாளிபுரத்திலுள்ள மனாமன் இலலத்தில தங்க
ஏற்பனாட சசய்து, இரளய மகபபனனாடம மரனவிபபயனாடம
வனாரணனாசிக்குச சசன்றனான்.

பபதவரனாதன்
சசன்றவுடன்,
இந்திரபுரத்திலுள்ள
அவனுரடய சபனாருள்கரள எலலனாம அங்குள்ள சிலர
அபகரித்துக் சகனாண்டனர. ‘கனாந்தன்‘ என்ற சபயருரடய மனாமன்
இலலத்திபபல வளரந்து வந்த வினதனுக்குத் திருமண வயது
வந்தது. மனாமனும வினதனுக்குத் திருமணம சசய்ய எண்ண
அதற்கு பபவண்டய சபனாருகக்கனாக மருமகரன அரழத்துக்
சகனாண்ட,
இந்திரபுரம
சசன்றனன்.
அவ்வூரில
உள்ளவரகளிடம வனாரணனாசிக்குச சசன்ற பபதவரனாதன் இன்னும
வரவிலரல, அதனனால பபதவரனாதன் மகனுக்குத் திருமணம
முடக்க எண்ண, அதற்கு பபவண்டய சபனாருகக்கனாக இங்கு
வந்துள்பபளன். பபதவரனாதனுரடய நலத்ரத அனுபவிப்பவரகள்
அதற்குரிய ஊதியத்ரதத் தனாருங்கள் எனக் பபகட்டனான்.
இந்திரபுரத்தில உள்பபளனார அரனவரும பபதவரனாதன் சசன்றபின்,
அவன் அரசனுக்குக் சகனாடக்க பபவண்டய வரிப்பணத்திற்கனாக
நலத்ரத விற்றக் சகனாடத்து விட்பபடனாம. “ஒன்றம மீதமிலரல“
என்றனர.
மனாமரனயும மருமகரனயும ஊரர விட்பபட
துரத்தவும சசய்தனர. மனாமனும உள்ளம வருந்தி இவ்வூரில
நன்சனற இலரலபபயனா, பபகட்க நனாட்டனார இலரலபபயனா, மன்னர
தனாம இலரலபபயனா என்ற புலமபிய வண்ணம மருமகபபனனாட
கனாளிபுரம வந்து பபசரந்தனார.
சிறது கனாலத்தில மனாமனும இறந்து பபபனானனான்.
ஆதரவற்ற வருந்திய வினதன் பிரமமசசரிய விரதத்தில
தவறனாதவனனாகி இலலம பபதனாறம பிசரச ஏற்ற உண்ட வனாழ்ந்து
வந்தனான். கனாளீசபபர தஞ்சம என வணங்கி நன்றனான். அவன்
நரலகண்ட
கனாளீசரும,
உரமயவபபளனாடம
இரளயகுமரபபனனாடம,
‘வினதனின்
தந்ரத
தனாய்
இரளயசபபகனாதரன்‘ பபபனாலக் கனாசியிலிருந்து கங்ரக நீரரக்
கனாவடபபபனாலக் கட்டக் சகனாண்ட வருபவரபபபனால வந்தனார. மகன்
வினதரனக் கண்ட தழுவி மகிழ்ந்து சில நனாட்கள் கனாளிபுரத்தில

இருந்தனார. பிறகு வினதரன அரழத்துக் சகனாண்ட பபதவரனாதன்
வடவில வந்த கனாளீசர இந்திரபுரத்திற்குச சசன்றனார.
இந்திரபுரத்தில உள்ளவரகள் பபதவரனாதரனக் கண்ட
கலங்கினர, ஆனனாலும உவரக சகனாண்டவரகள் பபபனால
உபசரித்தனர. பபதவரனாதனும ஊரிலுள்பபளனாரர பபநனாக்கி “நனான்
கனாசி சசன்ற பலநனாட்கள் ஆகி விட்டன. இதுவரர எனது
பங்கிலுள்ள ஊதியத்ரத வரிசசசலவு பபபனாகக் கணக்குப்
பனாரத்துத் தனாருங்கள்“ என் மூத்த ரமந்தனுக்கு மணம முடக்க
பபவண்டம என்றனான்.
ஊரனாபபரனா, நீ கனாசிக்குச சசலலும பபபனாது உன்னுரடய
நலத்ரத சயலலனாம பிறரிடம விற்ற விட்டனாபபய, இப்பபபனாது
வந்து ஊதியம பபகட்டனால யனார சகனாடப்பனார? “பித்தபபனனா நீவிர“
என்றனர.
அதற்கு பபதவரனாதனனாகிய கனாளீசர, “நனான்
பித்தன்தனான், அது இருக்கட்டம, நனான் ஊரனாருக்கு நலங்கரள
விற்றதற்கனான
ஆவணத்தில
என்
ரகசயனாப்பத்ரதக்
கனாட்டங்கள்“ என்றனார.
ஊரனார, சபனாய்யனான ஆவணங்கரள எலலனாம கனாட்ட,
உண்ரமயறய
அரசனிடம
சசலபபவனாம,
என்ற
கூறத்
பபதவிபபகனாட்ரடயில
சிறந்து
வனாழும,
சசங்பபகனாலனனாகிய
பனாண்டயகுல மன்னனனான ‘பூடணன்‘ என்ற சபயருரடய
மன்னரனச
சனாரந்தனார.
அரசனும
இரு
பக்கத்தனார
வனாதங்கரளயும பபகட்ட உண்ரமரய ஆரனாய்ந்து, இந்திரபுரத்து
ஊரனார கனாட்டய சனான்றம ஆவணமும சபனாய் என்ற உணரந்து,
இந்திரபுரத்திலுள்ள
பபதவரனாதன்
நலங்கரள
முன்பபபனால
அவனுக்கு உரிரமயனாக்கினனான். பபதவரனாதனும சில நனாட்களில
தங்கள் குலத்திற்கு ஏற்ற சபண்ரண வினதனுக்கு மணஞ்
சசய்வித்தனான்.
அப்பபபனாது கனாசிக்குச சசன்ற பபதவரனாதனும
அவன் மரனவியும இரளயமகனும வந்து பபசரந்தனர. இரதக்

கண்ட அங்குள்பபளனார அதிசயித்தனார. கனாளீசரும சசனாரணவலலி
அமரமயும இரளயமகனும மரறந்தனர. பபதவரனாதன் மகன்
வினதனுக்கு ஆதரவனாகக் கனாளீசபபர உரமபபயனாடம இரளய
மகபபனனாடம வந்தரத அறந்த பபதவரனாதன், கனாளீசன் தனாரளப்
புகழ்ந்து சபரு வனாழ்வு வனாழ்ந்து வந்தனான்.
கனாளீசரும சசனாரணவலலித் தனாயனாரும வற்றருக்கும
கனாளீபுரத்திற்கு அன்றமுதல அழகிய மங்களம என்ற சபயர
ஏற்பட்டது.

(31) காநத புராண சங்கர
சங்கிளதயில் உ்ளளை
கதாசங்கிரகப் படலம்
பதிசனட்டப்
புரனாணங்ககள்
ஒன்றனான
பிரமரகவரத்தபுரனாணத்தில
கூறப்சபற்றள்ள
கனானப்பபபரர
என்ற கனாரளயனாரபபகனாயிலின் கரதகரளக் பபகட்ட மகிழ்ந்த
முனிவரகள், இத்தலம பற்ற மற்றபிற நூலகளில கூறப்
சபற்றள்ள கரதகரளயும பபகட்க விருமபினர.
அவரகளது
விருப்பத்ரதக் பபகட்ட சூதமனாமுனிவரும மிகவும மகிழ்ந்து,
பபசனாதிவனத்துப்
சபருமனானின்
சிறப்புக்கரள
எலலனாம
கனாந்தபுரனாண சங்கர சங்கிரதயில உள்ள கதனாசங்கிரகப்
படலத்தில உள்ளரத உள்ளவனாற சசனாலலத் சதனாடங்கினனார.
ஒரு சமயம கயிரலயங்கிரியில சிவசபருமனான்
உமனாபபதவியனாருக்குச பபசனாதிவனத்தின் சிறப்புகரள எலலனாம
சசனாலவரதக்
பபகட்ட
முருகப்சபருமனான்,
அக்கரதகரள

அகத்திய
முனிவரக்கு
உரரத்தனார.
அரதக்
பபகட்ட
அகத்தியரும
பபசனாதிவனத்ரத
அரடந்து
தவத்ரத
பபமற்சகனாண்டனார.
அப்பபபனாது ஈசனனார பபபசரனாளியனாய்த்
பபதனான்ற, “எலலனாவற்றற்கும ஆதனாரம யனாபபம“ என்ற புகன்ற,
பூசரன விதிகரளயும கூறனனார.
பின்னர
ஒருமுரற,
உரமயமரம
அரனனாரின்
கண்கரளப் சபனாத்தினனாள்.
அதனனால உலகபபம அக்கணம
சசயலற்றப் பபபனானது.
இதனனால இரறவன் பபகனாபித்து,
உரமரயக் கனாளியனாகுமனாற சபிக்க, அவகம, சனாபவிபபமனாசனம
பபவண்ட, இரறயனனாரின் அருகரரப்பட பபசனாதிவனம வந்து
சனாபம தீரந்து இன்புற்றனாள்.
முன்பு, அயன் அரி அரன்
மூவருபபம தனாங்கள் பரடத்துக் கனாத்து அழிக்கும சதனாழிலனால
பபமமபட்டவர என்ற அகந்ரத சகனாண்டதனால, இரறவனது
சனாபத்ரதப் சபற்ற, கனானப்பபபரர என்னும இத்தலத்திற்கு வந்து
தனித்தனியனாக மூன்ற தீரத்தம ஏற்படத்தி கனாளீசரர வணங்கி
மீண்டம தத்தமது சதனாழிரலப் சபற்றனர.
இந்திரனுரடய
சரபயிபபல அரமரப கனாரணமின்ற சிரித்தனாள். இதனனால
இந்திரன் பபகனாபம சகனாண்ட சனாபமிட்டனான்.
அரமரபயும
மணலூர
என்ற
ஊரிபபல
தனாசியனாகப்
பிறந்து,
பிறகு
பபசனாதிவனத்திலுள்ள ஆரனமடவில மூழ்கி கனாளீசரர வணங்கி,
சனாபம நீங்கப் சபற்ற வனானுலகு அரடந்தனாள். ஊரவசியின்
சனாபமும இங்குதனான் தீரந்தது. ரகலனாய சவற்பில ஈசனனாரின்
முன் நடனமனாடய ஊரவசி மீது, அன்னத்ரத ஊரதியனாகக்
சகனாண்ட பிரமன் ஆரசப்பட்டனான். இதனனால ஈசனின் சனாபம
சபற்றனான்.
இசசனாபம கனானப்பபபரில வந்து வழிபட்டவுடன்
தீரந்தது.
தனாமரர மலரிபபல வனாழ்கின்ற இலக்குமியும,
வனாலகிலலியர என்ற அருந்தவ முனிவரர இகழ்ந்து நந்ரத
சசய்தனாள்,
அதனனால
முனிவரின்
சனாபம
சபற்ற
கனானப்பபபரருக்கு வந்து தவம பபநனாற்ற தன் சபயரனால ஒரு

தீரத்தம உண்டனாக்கி, கனாளீசரரப் பூரச சசய்ததனால சனாபம நீங்கப்
சபற்ற திருமனாலின் மனாரரப மீண்டம அரடந்தனாள்.
ரநந்திருவன் என்ற முனிவருரடய மகரளக் கண்ட
வனாயுபபதவன் இசரச சகனாண்டனான். இரத அவள், அவளது
தந்ரதயிடம சதரிவித்தனாள். இது பபகட்ட, ரநந்திருவ முனிவன்,
“உன்ரன அவன் சதனாட்டனால அவனது தரல சுக்குநூறனாக
சவடக்கும“ என்ற சனாபமிட்டனான். வனாயுவும அப்சபண்ரணப்
பபபயனாகுமபட சபித்தனான். பபபயனாக மனாறய தன் சபண்பபணனாட
ரநந்திருவன் கனாத்தியனாயனர என்ற முனிவரின் ஆசிரமத்திற்குச
சசன்றனார.
அவரும
“மனாசிமனாதம
சபகௌரணமி
அன்ற
கனானப்பபபரரில வழிபட்டனால வனாயுவனால உங்ககக்கு ஏற்பட்ட
துயரம பபபனாகும“ என்ற சசனான்னனார. ரநந்திருவனும தன்
சபண்ரண அரழத்துக் சகனாண்ட கனானப்பபபர சசன்ற மனாசிப்
பூரரணயில (சபகௌரணமியில) ஆரனமடவில மூழ்கி நீரனாடய
அளவில அவரது மகளின் பபபய் உருவம நீங்கிச, சுய உருவம
சபற்றனாள்.
வனாயுவும அவ்வனாபபற சசய்ய அவனது சனாபமும
நீங்கியது.
பின்னர
அரனவரது
விருப்பப்படயும
ரநந்திருவனது
மககக்கும
வனாயுவிற்கும
முரறப்பட
திருமணம நரடசபற்றது.
இவ்வனாற கனாந்தபுரனாண சங்கர
சங்கிரதயுள்ள கதனாசங்கிரகப் படலத்தில பபசனாதிவனத்தின்
மனான்மியங்கள் கூறப்பட்டள்ளன.

(32) தல வியசடப் படலம்
எலலனாம

சங்கரனது கரதகரள எடத்துக் கூற அவற்ரற
உங்களது இயலபிற்கு ஏற்றவனாற அறந்து

சகனாண்டீரகள்.
சிவசபருமனான் தங்கியுள்ள கனாளிபுரமனாகிய
கனாரளயனாரபபகனாயில
திருத்தலத்தின்
சிறப்புகரளப்
சபனாங்கிவரும அன்பினனால இப்பபபனாது சபனாருந்தச
சசனாலகிபபறன்.
இமயமரல, பபதவபபலனாகம, கனாசி, திலரல என் ற
சிதமபரம, கூடல என்ற மதுரர , சீர உலவும அருரண,
திருவனாரர, திருவனாலங்கனாட, திருபபவகர, பபபரிரட மருரத ,
மனாயூரம, சீரகனாழி, திருக்குற்றனாலம,
கனாபபரனாணம, ரசயம,
திரிசிரபுரம என்ற திருசசிரனாப்பள்ளி, திருவனாரனக்கனா முதலனான
பல சிறந்த சிவத்தலங்ககக்கனான எலலனா பபமன்ரமயும ஓங்கி
உள்ளதனாகி இச சீரமிகு கனாளிபுரம உள்ளது என்றனார முனிவர.
பக்தி எலலனாமும பபவண்டமனானனால , பனாவங்கள் பபபனாக
பபவண்டமனானனால, சித்தம நலலமுரறயில சுத்தமனாக இருக்க
பபவண்டமனானனால, திகழ்தரு முத்தி பபவண்டமனானனால , கனாளிபுரத்
திருத்தலத்திற்கு வந்து ஒரு நனாபபளனும அமரந்திட பபவண்டம .
இவ்வனாறனான சிறப்புகரள எலலனாம ஒபபர நனாளில அளிக்க
வலலதனால இத்தலம ஏரனய தலங்களி லும சிறப்பனானதனாக
உள்ளது.
எந்தக் குலத்தில பிறந்தவரனாக இருந்தனாலும, எவ்வரக
உயிரகளனானனாலும,
இவ்வளவு
சிறப்புகரளயுரடய
இத்திருத்தலத்திற்கு வந்து ஒரு மனாத கனாலம அமரந்து இருந்தனால,
அளவரிய குற்றமற்ற இன்பம, முத்தி சபறவர. அதில ஐயம
இலரல.
ஒரு வனாரம தங்கியிருந்தனால தீய பனாதகங்கள் தீரும ,
தரம நரறந்த மூன்ற நனாளில சமபனாதகம தீய்ந்து ஓடம , பரவிய
இரண்ட நனாளில சங்கலிகரணம பனாறம , சபருகும ஓர நனாளில

சனாதிப் பிரமிச பனாவம பபபனாகும, பகரும ஏழு முகூரத்தத்தில ஏய
பனாத்திரி கரணம பனாறம, திகழ் மூன்ற முகூரத்தத்தில சங்கீரணத்
தீதுதீரும, அரிதனாக நகழும கிரகண கனாலங்களில பபநரந்திடல
சனனம நீங்கிப் , புகழ்வதற்கு அரிய கயிரலரய அரடந்து
புனிதரனாய் வனாழ்வர.
சிறப்புரடய அமனாவனாரச சபகௌரணமி முதலனான பல
பருவ நனாட்களில அன்னம அங்கு ஒருவரக்கு வழங்கினனால ,
அரிய வனான்கயிரல கிரடக்கும, முன்னும ஏகனாதசினிருத்ரர
ஆதிபபவதம சன்னிதியில இருந்து ஓதினனால நரனத்த எலலனாம
தந்திடம.
பபபண அத்தலத்தில என்றம பிதிர சிரனாத்தம
சசய்தனால, பபமன்ரம மிகுந்த கரயயில சசய்த மனாபலன்
அரடவர.
மற்றம
சிவசபருமனானுக்கு
உகந்த
திங்கள்
கிழரமயில, சிவபக்தரக்பபகனா சந்நயனாசிக்பபகனா அன்னம வழங்கி
உண்ணச சசய்பபவனார, கயிரலரய அரடவனாரகள்.
தருமங்கள் சசய்பபவனார அந்தத் திருத்தலத்தில ஒன்ற
சசய்தனாலும, அது பல ஆயிரங்களனாகப் பலகிப் பரவும.
அன்பினனால ஒருவருரடய பசிக்கு அங்கு அன்னம ஊட்ட னனால
மற்ற இடத்திற்கு வரும பதினனாயிரம பபபரககக்கு அன்னம
வழங்கியதற்கு ஒப்பனாகும.
இப்சபரிய உலகத்தில வந்து பிறந்தவர யனாவபபரனும,
அவரகள் இறக்கும முன்னர, ஒரு நமிடமனாவது அன்பபபனாட,
அத்தலத்தில வணங்கினனால, தரண யனாவும வந்து தன்னட தனாழ
வனாழ்ந்து, முத்தி அரடவர. அன்பு இலலனாதவரும, சற்றம
அறவு இலலனாதவரும, பபவரச இன்பபபம கருதினவரும, யனாது
கனாரணத்தினனாபபலனா, உயரவுரடய அத்தலத்தில வனாழ்ந்தனால, ஓர

நனாள் அவரகளது துன்பங்கள் எலலனாம நீங்கித், தூய பபபரின்பம
வழங்கும. சதரிந்து பல பனாவங்கரளச சசய்த தீய சண்டனாளன்
முன்பு சசய்த நலவிரனயனால இங்கு வந்து வனாழ்ந்தனால அவனது
பனாவங்கள் எலலனாம மனாறப் புனிதம அரடந்து நற்கதி
அரடவனான். இத்தலத்தில தவம சசய்தனால உண்டனாகும
பலரனக் கூறமுடயுபபமனா!
பபபனாற்றம மனாண்புகரள உரடய கனாளிபுரத்திற்கு
ஈடனான திருத்தலம ஏதும இலரல. பபபனாற்றதற்கு உரிய
கனாளீசனின் நனாமத்திற்கு இரணயனானது ஏதும இலரல. இதன்
சபருரமகரளக் குரறத்து எண்ணனனாலும சசனான்னனாலும நீசன்
ஆவனார. முன்பிறவில சசய்த சகனாடஞ் சசயலகளனால சகனாடய
பபநனாய் கண்டனாலும, சகனாடய வறரம பபநனாயனால வருந்தினனாலும,
கனாளீசன் சன்னிதி அரடந்தனால, சஞ்சலம அரனத்தும நீங்கி,
மனாற்றதற்கு
அரிய
பபபரனானந்தக்
கடலில
மூழ்குவர.
பபசனாதிவனத்தில
வனாழ்பபவனாரும,
வந்து
வழிபடபபவனாரும
எண்ணய எண்ணயனாங்கு எய்திச சுத்தரனாய் முத்தர ஆவனார .
சசனாலலும அத்தலத்தின் பபமன்ரம ரயச சூழ்ந்து யனா ரதனான்
கூறமுடயும!

(33) முனிவர் பூசித்த படலம்
என்றம நரலத்திருக்கக்கூடய கயிரல நனாதன் , நல
உலகிற்கு ஒரு நலவு பபபனான்ற கனாளீசன் ஆகி
, சிறந்த
சமய்யன்பரககக்கனாகக் கனாரளயனார பபகனாயிலில வற்றருந்து
அருககிறனான். இந்த உலகத்தில உத்தமத் தலமனாகிய கனாளிபுரம
என்ற கனாரளயனார பபகனாயிலின் புரனாண வரலனாற்ரற அன்பினனால
அரும தவம பபமற்சகனாண்ட சூதமுனிவன் கூறனனான்.

சபரும தவம சசய்பபதனார அரனவரும
கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணக் கரதகரளக் பபகட்டப் சபரிதும
மனம மகிழ்ந்து , உவரக பூத்து , மிகுந்த அன்பினனால
அத்தலத்ரதக் கண்ட ரக சதனாழ பபவண்டம என விருமபி ,
பபமதகும அன்பிபபனனாட விமனானத்தில சசன்றனர . சடனாமுடயில
சகனான்ரற மலரர அணந்து , உலக உயிரககக்கு எலலனாம
தந்ரதயனான
சிவசபருமனாரன மனத்திற்குள் நரனத்துக்
சகனாண்பபட பபசனாதிவனம என்றம,
கனானப்பபபர என்றம,
சதன்கனாளிபுரம என்றம ,
கனாரளயனாரபபகனாயில என்றம
அரழக்கப்படம இத் திருத்தலத்ரத சநருங்கினர.
வனானத்தில இரடத் பபதனான்றய கனாரளயனாரபபகனாயிரலக்
கண்டதும, தனது சடனாமுடயில கங்ரக ரய ரவத்துள்ள
சிவசபருமனாரன எண்ண வியந்து புகழ்ந்தனர சிலர , நீண்ட
சநடய நரலக் பபகனாபுரங்கரளக் கண்ட ரக சதனாழுதனார சிலர ,
கனாரளயனாரபபகனாயிலின் சிறப்பனான
புரனாணத்ரத வனாசித்து
அவற்றல உள்ள கருத்துக்கரள மதித்து , அதில கூறயுள்ளபட
இரறவரன வணங்கி மகிழ்ந்தனார சிலர.
முனிவரகள், மிகுந்த சிறப்புகரளயும நலலபல
வளங்கரளயும அளக்க முடயனாமல சபற்றத், திருக்கயிலனாயம
பபபனான்ற விளங்குகின்ற இத் திருத்தலத்ரதக் கண்ட , சூழ்ந்து
புண்ணய தீரத்தங்களில விதிப்பட மூழ்கிப் புனித நீரனாடனர .
ரகயில கம ண்டலம ஏந்தி , உடலில விபூதிரய பபநரத்தியனாகப்
பூசிக் சகனாண்ட , கனாளீசர பபகனாயிலுக்கு ஈசனானியத்திரசயில
உள்ள, “வனாள் பபமல நடந்த அமமன்“ பபகனாயிலுக்குச சசன்ற
வணங்கினர.
பின்னர
கனாளீசரனயும,
மற்ற
பிற
சதய்வங்கரளயும தனாழ்ந்து வணங்கினர
.
சந்நதி

மண்டபங்களின் நன்ற ஏத்தும நனான்மரற ஓதுபவரகரளயும ,
திருமுரற ஓதுபவரகரளயும கண்ட வனாழ்த்தினர.
ஐங்கரன் நந்தி முதலனான அரனவரரயும சதனாழுது
சூழ்ந்து, சங்கரரனக் கனாண்பதற்கு ஏற்றதனான சபனாருட்கரளத்
தங்களது ரககளில எடத்துக் சகனாண்ட பபகனாயிலிலுக்குள்
சசன்றனர.
அங்கு எழில சபனாருந்திய
கனாளீசரனயும ,
பபசனாபபமசரனயும கண்ட அபிபபடகம சசய்து , அவரககக்கனான
ஆயிரம திருநனாமங்கரளக் கூற அரசசித்தனாரகள் . சந்நதிகளில
நன்ற தனாழ்ந்து பணந்து , பபவதப் சபனாருள்களனாபபல கனாளீசரன
நரனந்து துதித்து, உள் அன்பில உருகினர. அப்பபபனாது அங்பபக
கனாளீசன் அருள் ஒளி வடவில பபதனான்ற ,
“உங்ககக்கு
பபவண்டம வரங்கள் என்ன ? அவற்ரற நனான் அளிப்பபபன்ு
என்றனான்.
சபரும பனாவமனாகிய இப் பிறவிக்கடரலக் கடக்க
விருப்பம சகனாண்ட, அந்த முனிவரககம, “நனாங்கள் பற்றற்ற
உள் அன்பபபனாடம , உனது திருவடத் தனாமரரரய அரடயத்
திருவருள் சசய்ய பபவண்டமு என பபவண்ட நன்றனர .
“தவத்தில சிறந்பபதனாரகபபள, நீங்கள் எனது புரனாணக் கரதகரளக்
பபகட்ட, அன்பினனால இங்கு வந்து , என்ரன வணங்கித்
துதித்துள்ளீரகள்.
பக்தி இலலனாதவரககம ஞனானபனா
தம
இலலனாதவரககம விருமபி ,
இத் திருத்தலம வந்து
வணங்கினனால,
எலலனாவற்றற்கும பபமலனான
முத்தி
வழங்குபபவன். பின்னர அவரககக்கு கூறக்சகனாள்வது என்ன
என்றனால, சத்தியம, இத்தலம வந்து வணங்கிபபயனாரர நனான்
என்றம விட்ட அகலமனாட்பபடனு என்றனான் சிவசபருமனான்.
இவ்வனாற கனாளீசன் அருளியது பபகட்ட முனிவர
எலபபலனாரும, எங்கள் கனாளீசனின் சபனான்மயமனான திருவடத்

தனாமரரயில தனாழ்ந்து ,
மனத்துள் ஐந் சதழுத்ரதச சிந்தித்து ,
ஆனந்தக் கடலுள் மூழ்கி, சிவபதத்தில வனாழ்ந்து இருந்தனாரகள்.

வனாழி அந்தணர மனாமரழ வனாழிபபய
வனாழி மன்னவர ரவயகம வனாழிபபய
வனாழி பபசனாதிவனத்தின் கனாளீசன்தனாள்
வனாழி அன்பர மலரப்பதம வனாழிபபய !

கனாரளயனாரபபகனாயில புரனாணம முற்றற்ற.
சுபம.

காளளையோர்யகாயிலில் நகரத்தார்
திருப்பணிகள
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.ரனாம.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 பன்னரீ ாயிரம் (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.

காரளயார்மகாயில் கம்பாபிமடகம்
பார்தத
் ிப வரடம் (1886)
சயமான கலியகம் நாலாயிரத்தத் பதாளாயிரத்பதண்பமதழிற்
சழ்கின்ற பார்த்திபநல் 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 மசர்நத
் ிடம் 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.

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 மனமார்ந்தின்பநிரல பபற்றவாழம்
தனபதி தன்பபாரணிகரதாகம் என்றால்
மின்மினியீதத நிரறமாமதி ஒப்பபன்மற
விளம்பதமிவ்வலகம் இனி மவபறன் பசால்வாம்.

சங்ககாலப் பாடல்களில் கானப்யபர்
1) சங்கப் புலவர “ ஐயூர மூலங்கிழனார ”, பபவங்ரகமனாரபபபனனாட
சபனாருதிய கனானப்பபபசரயில கடநத உ்க்கிரப்பபருவவதிளயேப்
பாடியே புறநானூற்றுப் பாடல். (புறம்:21)
“புலவளர யிறநத புகழ்சால் யதான்றல்
்லவளர இறநத குண்டுகண் அகழ
வான்யதாய் வன்ன புரிளச விசும்பின்
மீன்பூத் தன்ன உ்ருவ ஞாயில்
கதிர்நுளழ கல்லா மரம்பயில் கடிமளளை
அருங்குறும்பு உ்டுத்த கானப் யபபரயில்
கருங்ளகக் பகால்லன் பசநதீ மாட்டியே
இரும்புண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிபதன
யவங்ளக மார்பன் இரங்க ளவகலம்
ஆடுபகாளைக் குளறநத தும்ளபப் புலவர்
பாடுதுளற முற்றியே பகாற்ற யவநயத
இகவநர் இளசபயோடு மாயேப்
புகபழாடு விளைங்கிப் பூக்க்ன் யவயல“.

பபவங்ரகமனாரபனின் கனானப் பபபசரயில இருந்ததனாகக் கூறப்படம
இடம படத்தில (1) வட்டமிட்டக் கனாட்டப் சபற்றள்ளது.
இந்த இடத்தில, மிக அடரந்த கனாட இருந்துள்ளது. அதில
மிகவும ஆழமனான, சுமனார 1500 அட விட்டம சகனாண்ட
அகழியின் நடபபவ, மிக அகண்ட உயரந்த பபவங்ரகமனாரபனின்
பபகனாட்ரட இருந்துள்ளது.
2)
சங்கப்
புலவர
“பபபசரயில
முறவலனார“
கனாரளயனாரபபகனாயிரலச பபசரந்தவர.
இவர, புறநனாானற 239
"இடக சுடக எதுவும சசய்க......“ என்ற பனாடலில நமபி
சநடஞ்சசழியரனப் பனாடயள்ளனார.
திரண: சபனாதுவியல துரற: ரகயறநரல
3) இவர, குறந்சதனாரக 17 பனாடரலயும பனாடயுள்ளனார.
குறஞ்சி - "தரலவன் கூற்ற"
4) சங்கப் புலவர “ஔரவயனார“ புறநனாானற 367 "வனாழச சசய்த
நலவிரன.....“ என்ற பனாடலில பபசரமனான் மனாரி சவண்பபகனாவும,
பனாண்டயன் கனானப்பபபசரயில கடந்த உக்கிரப் சபருவழுதியும,
பபசனாழன்
இரனாசசூயம
பபவட்ட
சபருநற்கிள்ளியும
ஒருங்கிருந்தனாரரப் பனாடயுள்ளனார.
திரண: பனாடனாண் துரற: வனாழ்த்தியல
தனிப்பனாடலகள்
1) சதன்கனா குலதிலகன் கனானப்பபபர ஊர வளரும திங்கள்
ஒளிவதன சீரனாளன், மங்கனா சசனாரணம ஒளிர சதனான்முரலயனாள்,
கரணனும பின்னரடந்தனான் கனாண்.
2) நஞ்ரச சயலலனாம தின்ற, நமதிரறரபரயயும பிடங்கி,
புன்சசய்சயலனாம பூந்தழித்துப் பபபனாட்டபபத,
சசஞ்சசனால மரறக்கனாரள, சுகந்தவனக்கனாரள,

கண்டங்கரரக் கனாரள, கனாரளநகரக் கனாரள.
(இத்
தனிப்பனாடலகள்
இரண்டம
சசனாரணகனாளீசுவரனின்
தகப்பனனார
சுப்ரபயனா
பிள்ரள
அவரகள்,
ஜமீன்தனார
அள.அரு.பபசனாம.நனா. அவரகளிடம சசனான்னரவ)

