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இருச்சிம் றம்பலம் 

ஆச்சான்புரத் தலவரலாறு 

1. . தலமும் இருப்பிடமும் 

அசனமர்ந்த அன் பினராய் ௮அறுபகைசெழற்று 
ஐம்புலனும் அடக்கிய ஞானப்புகதுடைமரரி தம் 

உள்ளப் புண்டரிகத் துள்ளிருக்கும் புராணஞூய 
இறைவன், காணுத அருவினுக்கும் உ ருவினுக்கும் 
காரணமரமய் நிகழ்குறியாம் 9வலிங்கம் மூதரைகிய 
திருமேணிகளிடகத்து எழுச்கருளியிருக் அ, பூ கைக் 
கொண்டு தன் பொன்னடி போற்றியும், காக்கைக் 

கொண்டு தன் கரமம் சகவிற்றியும் வழிபாடுசய்யும் 
ஆன்மாக்களுக்குப் பக்தம் அறுத்து wy Bap 

இன்பத்து அழியாவிட்டினை அளித்து,  அருள்பாலிக் 
கும் தலங்கள் எண்ணில. அவைக் சோணாட் 
டல் கொள்ளிட கதிக்குத் தென்பால் விளங்குவன 

வற்றுள் ஆச்சான்புரம் என்பதும் ஒன்று. 

  

   

“ தஞ்சை ஜில்லா சீகாழி காலுக்கசவில், மாயூர 

மிருந்து. சென்னைக்குச் செல்லும் புகைவண்டிம் 
பாதையிலுள்ள கொள்ளிடம் என்னும் பகை 
வண்டி. கிலையத்திலிருக்த இழக்கே 5ல் 
லிருக்கிறது. மட்சாலை வழியாகி 
வண்டி வசதிகளும் உண்டு. | 
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£.  தலப்பெயர்கள் 

சிவலோகம், நல்லூர், இருமணவை, முத்திபுரம், 
இக்காலம் எனப் பலபெயர்கள் இத்தலத்துக்கு 
வழங்கப்படுகின் றன. 

சிவலோகம்:- வ௫ட்டர் முதலிய முணிவர் 
கட்குச் சிவலோகம் காட்டியருளியதால் இத்தலத் 
திற்கு இப்பெயர் வந்தது. 

நல்லூர்:- ஆதியில் பிரமதேவன் பல தலப் 
களையும் வணங்கிக்கொண்டு சீகாழிக்குப். போகும். 

காரல் - இத்தலத்தில் உள்ள மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் 

முதலியவற்றின் இிறப்புக்களையும் செழிப்பான 
பலவளங்களையும் கண்டு “இஃது ஓர் நல்லூர் ஆகும்” 

ora Dan (பால் இப்பெயர் வந்தது, 

  

மண வை- -முத்திபூரம்:-- சைவ சமய முதற் 
குரவராவயஷிதிருஞான சம்பந்தப்பெருமான், தமது 

திருமணத்தில் தம்: மனைவியரோடும் அடியரர்க 
ளோடும்  பரிசனங்கள் புடைசூழ எழுந்தருளி, 
இறைவனருளால் தோன்றிய. சோதியிற் கலந்து 
மூத்தி எய்தினமையின் மணவை, முத்திபுரம் 
என்னும். பெயர்களும் வழங்கலாயின. 

ஆச்சான்புரம்:- ஆயாள்புரம், ஆச்சாள்புரம் 

என மருவியது. திருஞானசம்பர்த சுவாமிகளது 

திருமணகாலத்தில் அம்மையார். பேதமின்றி
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யாவர்க்கும் திருவெண்ணீறு அளித்து, சோதியுட் 

புகுவித்த தலமாதலின் இப்பெயர் -பெற்றது. 
(ஆயாள்--அ௮ம்மையார். புரம்-ஊர்,) 

3. கோயிலமைப்பு 

ஆலயம் ஊருக்கு ஈடுவில் இரண்டு பிராகாரங் 
களுடன் விளங்குகிறது. உயர்க் தமதில்களால் சூழப் 
பெற்றது. முன்புறத்தில். இராஜகோபுரக்கதோடு 
கூடிய வாயில் அழகு செய்இறது. சுவரமியும், 
அம்மனும் கிழக்கு முகமாக எஏழுந்தருஸியிருக்து 

காட்சி யளிக்கன்றார்கள். வெளிப்பிராகாரத்தி 
௮ள்ள நூற்றுக்கால் மண்டபத்தில் திருஞான 
சம்பந்தர் தோத்திரபூரணி அம்மையாரோரடு தனிக் 

கோயிலாக விளங்கு௫ன்றுர். பக்கத்தில் சனீஸ்வரர் 

பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருக்இன்றார். . இம்மண்ட 
பத்திற்குத் தென்பால் காரியாலயம் இருக்கிறது, 

வெளிப்பிராகாரத்தில் தென்கிழக்கில் மடைப் 
பள்ளி இருக்கிறது. தென்மேற்டுல் மாவடிவிகாய 
கரும், மேற்கில் முருகக்கடவுஞும் எழுக்தஸி யிருக் 

இன்றார்கள். வடமேற்கில் அம்மையார் ஆலயமும், 
an G ips Be lyse ere விளங்குகின்றன. 

'உட்பிராகாரத்தில் தெற்குத் திருமாஸிகைப் 
பத்தியில் ௮றுபான்மும்மை கரயன்மார்கள் கரட். 
யளிக்கன்றார்கள். மேலைத் திருமாளிகைப்பத்தியில் :
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. சோமாஸ்கந்தர், இலக்குமி, விகாயகர், முருகன், 
“சந்திரசேகரர் முதலாகிய உற்சவமூர்த்திகள் craps 
தருளி இருக்கின்றனர். வடக்குக் திருமாஸிகைப் 
பத்தியில்: பூகைலாச நாதர், காக நாதர், சுந்தரே 
சுவரர், விசுவகாதர், மாதுருபூதேஸ்வரார் ஆ௫யோர்' 
பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருக்டின் றனர். அர்க்கை 
யும் அப்பிராகாரத்திலேயே விளங்குஇன்றாள். 

சுவாமிக்கு முன்னுள்ள மகாமண்டபத்தில் 

வடபால் பள்வியறையும், ௪பையும் இருக்கின்றன. 
இழ்பால் சூசியன், பைரவர், glut, சுக்தரர், 
சம்பக்தர், சக்திரன் ஆகியோர்கள் பிரதிட்டை 
செய்யப்பட்டிருகிடுன் றனர். 

4. மூர்த்திகள். 

இறைவன் திருநாமம் இவலோகத்தியாகர். 
இறைவி இருகாமம் திருவெண்ணீற்றுமை யம்மை, 

சிவஷனோகத்தியாகர்:- வ௫ட்டர், விசுவாமித் 

திரம், அருவாசர் முதலிய நரற்பத்தெண்ணாயிர 

முணீவர்களுக்குச் ஏவலோகச் கரட்டிசயளித்த 

மையின் **திவலோகத் இயாகர்'” எனத் திருகாமம் 

பெற்று விளங்குஇன் ரர். ae 

திருவெண்ணீற்றுமை:- Baqgrarou6 su 
பெருமான் மணமகளோடும் அ௮டியார்களோடும்



5 

சோதி ஆலயத்துள் புக்கபோது மணமக்களிரு 
வர்க்கும் மற்றவர்க்கும் திருவெண்ணீறு . அஜித் 
தமையால் “*திருவெண்ணீற்றுமை'' ஏன்ற பெயர் 
அம்மையாருக்கு வழங்கி வருஇன்ற.து. 

2. தலப்பெருமை. 

வ௫ட்டர் முதலாகிய முணிவர்களுக்குக் இவ 
லோகக்காட்டு wos xy, முருகப்பெருமான் 
பூசித்து வழிபட்டது, மாந்தாதா. என்னும் அற 
சனால் திருப்பணி செய்யப்பட்டுத். இருவிழாவும் 
நடத்தப்பட்டது, இருஞான சம்பந்த சுவாமிகளது 
திருமணத்தில் யாவருக்கும் ஒருசேர மு.தீதியளித் 
தத; மேலும் அருட்சோதிக்கு ஒளியும் தண்மையும் 
உண்டென அ.ியாது அ௮ச்னியாம் என்று அஞ் 
யோடிய அபக்குவர்ககாயுய்கூட சக்தி பெருமானால் 
மறித்து * வரச் செய்து சேரதியுட் புகுவித்து 
அருள்புரிச்தது ஆய பல பெருமைகளையுடையது. 

0. புராணலரலாறு 

சிவலோகக் காட்டி அணித்தது:- முன்னொரு 
நாள் வ௫ூட்டர், பராசரர், பிருகு, சமதக்னி, 
விசுவாமித்திரர், அத்திரி, அருவாசர் முதலிய 

* 
  

இதற்கடையாளமாக ஈக்இ வெருட்டி, =3 208 என்ற 
பெயர்களுடைய இடமும், மடுவும் இருக்கின்றன.
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மாபெரும் இருடிகள் யாவரும் ஒன்றுகூடி. நீறு பூசி 

அக்கமணிக் கலன்கள் அணிந்து, ஜஐம்புலனடகஇ, 
அஞ்செழுத்தோதி, பதினாயிர வருடங்கள் கடுந்தவம் 
புரிந்தார்கள். தவத்தின் உறுதியினைக் கண்ட 

இறைவன் கருணையோடு உமாசமேதராய் இடபார 

ரூடராய்க் காட்ச? அளித்து உங்கள் விருப்பம் 

யாது? கூறும்”? என்று தஇிருவாய்மலர்க்தருளினார். 

காட்சியினைக் சண்ட முனிவர்கள் ஆனந்த 
ப ரவசராய் வீழ்சது வணங்கு கடல் விட முண்ட 
கருணா மூர்த்தியே! புண்ணிய முதலே! .சிவலோ 

கத்தைக் காணவேண்டும் என்னும் அவா மிக் 

குடையோம். அதனைக் காட்டி அருள்பாலித்தல் 
வேண்டும்!” என்று கூற, “அவ்வாறாயின் நீங்கள். 
நல்லூருக்கு வாருங்கள் அங்கு அதனைக் காட்டு 
வோம்!” என அருள்செய்தான் ஈசன். உடனே 
முனிவர்கள் அங்கு கின்றும் புறப்பட்டுப் பல தலங் 

களையும் வணங்கிக் கொண்டு இங்கு வக்தார்கள். 
பஞ்சாக்கர தீர்த்தத்தில் நீராடி, ஏவலோகங் 

காணும் பெரும்பேமடைந்தோம் என்ற உணர்வு 
மீதுர ஆலயத்துட். சென்று இறைவனை வணங்இ 
னார்கள். அவர்கள் முன்னே சிவலோகம் தோன் 
யது. விம்மிதமுற்றார்கள். அக்காட்சியைக் 
BI OT BO BTL LG HT SOT. 

நான்முக ஸிருக்கையும், காரணன் பதவியும், 
திசைகாப்பாளர் இடங்களும், உருத்திரர் உருத்திர ..
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மகளிர்களுடன் நெருங்கு இருக்கும் இடமும் சண் 
டார்கள். சரியையரதி தாற்பாதர்களையும். அனுட் 
டித்துப் பேறுபெற்றோர்கள் அமர்க்தடு மிடமும், 

அறவோர்கள் இருக்குமிடமும், மாதவர்கள் வாழ்க் 
இடுமிடமும், பாரிடத் தலைவர்கள். சூழ்க்திடுமிடமும் 
சென்று சென்று கண்டு அஞ்சலி செய்தார்கள். 

இறுதியாக இறைவன் திருமூன்னர்ச் சார்ந்தார் 
கள். அங்கு இன்னரர், இத்தர், தவத்தோர் முதலி 
யோர்கள் சூழ, பிரமனும் மாலும் குறையிரப்ப, 

இக்திராதியோர் ததிதமக்குரிய ஆலவட்டம் வீசதல், 
கண்ணாடி. காட்டுதல் மூதலிய தொழில்களைச் 

செய்ய, வாணாசுரன் குடமுழா முழக்க, உலகம் 
யாவையும்: ஒருகணத்தி லழித்து மறுகணத்திலாக் 

“சூம் வலியுடைய குறட்பூதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் 
புரிய, வேண்டுவார்க்கு வேண்டியன அளித்து 
முருகனுடனும், அம்மையாருடனும் நவமணி 

மண்டபத்திடையே அரியணைமிசை வீற்றிருக்கும் 
கருணாமூர்த்தியாகிய பேரிறைவனை மெய் புளகம் 

போர்ப்பக் எண்டார்கள். : வீழ்ச்து பணிக்தார்கள். 
அப்போது சிவலோகக் கரட்சி மறைந்தது. முன் 
ணிருக்தவாறே இறைவன் ஆலயததிலெழுக்தருளி 
இருந்தான். 

முன்னைய காட்சியையும், பின்னைய காட்சியை 
யும் கண்டுதரிசித்த முனிவர்கள் இறைவன் திரு 

- வருளையும், அவர் தமக்கு எளிவக்து காட்சியளித்த 
கருணையினையும் நினைந்து நினைந்து வியந்தார்கள்.
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பலவாறாகக் தோத்திரம் செய்தார்கள். சிலகாள் 
இத்தலத்தில் தங்கித் தத்தம் பெயரால் தீர்த் 
தங்கள். உண்டாக்கு, இறைவழிபாடி.யற்.ரர இக் 

் தலத்தை ௮ரிதனகன்று தங்கள் இருப்பிடமாகிய 
தபோவன த்தை யடைந்தார்கள். 

 மூருகன்:- தேவர்கள் புடைசூழ, இறைவன் 

். கொலுவீற்றிருக்குங்கால் சூரனதுடலம் பிளந்திட 
விடுக்க ௬டரிலை நெடுவேல் . வீரன். முருகப் 
பிரான் இறைவகலா வணங்கி “ஏந்தரய்! தேவா 
ரிடத்தில் ஒன்று கேட்டுக்கெரிந்துகொள்ள அவாவு 

இன்றேன்”” என, இறைவரும் ஆணை தந்தனர். 

முருகன் “பூவுலகத்தில் சவலோகத்தையளிம் 

பதும், தீர்க்க மட௫மையுள்ள தும், புண்ணியக் தனை 
வளர்ப்பதும், அருந்தவரகளும் : வாஜஷோர்களும். 

் பணிய நீ யென்றும் மூழ்ந்திருப்பதுமான தலம். 
Qo NM உரைத் தருளவேண்டும்'' என்றனன். திருச் 

செவியேற்ற இறைவனும் உவகை மிக்கு உமை: 
பவள் முகத்தை கோக்க, அம்மையாரும் புன்முறு 
வலித்தனள். பின்னர் இறைவன் :முருக! மேருவின்" 
தென்பால் சோஷ௭ுட்டில் சீகாழிக்கு வடக்கே ஓர் 
தலமிருக்கன்றது. அதன் பெயர் இவலேோரம்.. 
வாஷோர்களும், சத்கர்களும், முனிவர்களும் ஈம்மை 
வணங்குதற்காக அங்கு நாடோறும் செல்லுஇருர் 
கள். அங்கு நமது முன் பஞ்சாக்கரதீர்த்தம் இருக் 

இன்றது” என அருளிச்செய்தார், ' இதனைக் கேட்ட
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முருகன் இறைவணிடம் விடைபெற்று இத்தலத்து 
வந்து பஞ்சாக்கர தீர்த்தத்திற் படிந்து இறைவ 

னப் பூத்துச் இருமூன் கின்றான். “பெருமறை 
யின் மூழுமுதலே! இிற்பரமாய் இலங்இ ஓங்கும் 
பேரொளியே! அருள்வடிவே! சீர்கொண்ட தனிப் 
பொருளே! சவலோகத்தியாகா Gur 09” எனப் 

 பலவாரறுகத் துதித்து snor Ou paper. 

மாந்தாதா:- இவன் அயோத்தி நகரத்து 
அரசன். சூரியகுலத்தவன். ஒருகாள் தமது குரு 
வான வூட்டமுணிவர் வகதையிளைக் கூர? வருவ 
கால் இத்தலப் பெருமையிஜேயும் கூறக்கேட்டு 
ம௫ழ்ச்ியுடன் வணங், தமியேன் சிவலோகம் 
சென்று பஞ்சாக்கர தீர்த்தத்திற் படிநீது உமை 
'யொருபாகன் திருவடியை வணங்க விரும்புகின் 
றேன். தேவரீர் அருள் புரியவேண்டும்! என்னு 
விண்ணப்பித்தான். முனிவர் “சவ பணிவிடைக் 
குள் இறந்தது அருச்ச்னையே. அவ்வருச்சளையால் 
விஷ்ணு உலகமெல்லாங் கர்த்இடு தொழிலும், 
அவுணர்தம்மை வென்றிடு. வரமும் பெற்றான். 
பிரமன் படைத்தற்றொழிலைப் Ou wag or. இந்திரன் 
இர௫்திராணி இளமூலையின்பம் பெற்றான். சந் 
திரன் இறைவர் சடைமிசை யிருக்கப் பெற்றான். 
மற்றைய வானோரும் தத்தமது. Go Kear Us 
போக்இக்கொள்ள மண்ணிடத்துவக்து அரன்றனை 

- அர்ச்சிப்பார். ஆகவே இவார்ச்சனை மிகவும் இறப் 
புடையது. அதற்குகந்தது சிவலோகமேயாகும்.
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மேலும் அங்குச் சென்று திருப்பணிகள் புரிதல் 
மிகுக்த புண்ணியம் தரும். ஆதலால் அங்குச் 
சென்று. தீர்த்தமாடி இறைவனைப் பணிக்து வருக?” 

_ என்று கூறி விடைகொடுத்தனுப்பினார். 

அரசன் சேனைகள் சூழ ககர்நீங்க தில்லை 
முதலாகிய தலங்களைத் தரிசித்துக்கொண்டு இத் 
தலத்து வந்தான். இயற்கைக் காட்சிகளும் உவமை 

வகையால் ஈசன் திருக்கோலத்தை கினைவூட்டின. 
பஞ்சாக்கர தீர்த்தத்தில் மூழ்கிப் புனிதநீ றணிந்து 
காட்கடன் முடித்தான். கோயிலினுட் புகுந்தான். 
வணங்கினான். கைகள் சென்னிமிசைக் குவியத் 
"தோத்திரித்தான். சிலகாள் தங்கியிருந்து வழிபா 
டஉாற்றினன். ஒரு காள் இறைவனை வணக்குங் 
கால் “மன்னவ! இத்தலத்தில் நீ அன்போடு வழி 
பட்டதால் கருதிய யாவும் உனக்குக் கைகூடும்”! 
என ஆகாயத்தில் ஓர் வாக்கு எழுந்தது. 

அதனைச் செவிமடுத்த அரசன் இறைவனருளை 
வியந்து குருவினுடைய திருவடியை கினைந்து 
ஏத்தினான். ஏவலாளர்களைக் கொண்டு திருப்பணி 

செய்து முடித்தான். தீர்த்தத்திற்குப் படித்துறை 
அமைத்தான். கந்தனவனங்கள் பலவும் உண் 

டாக்கனான். திருவிழாவும் இறப்புற கடாத்தி 
அயோத்தி: ககரஞ் சார்க்தான். 

கரகமாமுணிவர்:- இருநீறும் கண்டிகையுமே 

மெய்ப்பொருளெனக் கொண்டவர். சிவனடியே
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இர்திக்கும் பான்மையர். இமயமகன்று காத் 

தலத்திற்குச் சென்று கங்கா நதிக்கரையில் தங்க 
பலகாலம் கடுந்தவம் புரிக்கார். இறைவன் விடை, 

மீது காட்சியளித்து “முனிவ! வேண்டும் வரம்யாது? 

கூறுக”: என்ன, முணிவர். பணிந்து அடியேன் 
இனிப் பிறவிக்கடலில் அழுக்தாது, பேரானந்த 
மடைந்து, தேவரீருடைய இருவடி நீழலில் இருக்க 
அருள்செய்யவேண்டும்'' என்று விண்ணப்பித் 

தார். அதுகேட்ட இறைவன் *மூணிவ ! நீ விரும்பு 
வது அ௮ஃதாயின் சோழகாட்டி லுள்ள சிவலோக 
மென்னும் தலத்தை யடைக; அத்தலம் முத்தி 

யைக் கொடுக்கும். ஆகலின் இக்கங்காநதியில். 

மூழ்கிச் செல்லுக '' என்னு அருள்செயப்தார். 

முனிவரும் விம்மிதமு.ற்று இறைவன் ஆக்ஞை, 
யின்படியே அஞ்செழுத்தோதிக் சுங்கையில் ve 
இனார். இறைவன் திருவிளையாடலை யாவர் ௮ Sart? 
மூழ்கின முனிவர் . இத்தலத்து ஓர் தீர்த்தத்தில் 
எழுக்தார். காட்டுகளைக் கண்டார். காட்சிதான் 
யாது? நிலையியற்பொருளும் இயங்கயற்பொருளும் 
ஆய எல்லாம் இறைவன் வடிவமாய்த் தோன்றி 
யதே.  என்செய்தார்? தலத்தை மிதிப்பதற்சூ . 
அஞ்சினார். தலையாலே நடந்தார். அரன் கோயிலை 

அ௮ண்ணிச் சவலோகத் தியாகரைப் பணிந்தார். 

அப்போது “நிருதி திசையில் சென்று தங்குவீர்; 

சிலகாளில் திருஞானசம்பச்தன் மாதவர் குழாத் 

தொடும் இத்தலத்தில் வந்து மணஞ்செய்வான்.
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அம்மணத்தில் உமக்கு முத்தி'' என அசரீரிவாக்கு 
- எழுந்தது. முணிவரும் அவ்வாக்இன் படியே கிருதி 
இசையைச் சார்ந்து யோகத்தமர்க்தார். அவ்வா 

இிருக்குங்காலத்தில் சிவவுரு தோன்றக் கண்டார். 

. அதனைப் பூசித்து வழிபட்டார். 

சோழகாட்டு அரசன் மூணிவர் பெருமை 
யினையராிந்து இத்தலத்து ass இறைவனைப் 

. பணிக்கு, முணிவரிருப்பிடஞ் சென்று . வழிபட்டு 

. அவரிடம் கல்லா௫ிபெற்றான். மூனிவர் அரசனைப் 
பார்த்து. “ஈசனுக்குப் பூசனை சிறப்பாக நடத்த 

வேண்டுமென்று எண்ணினேன். திருவருளால் 
இறைவன் ஈண்டுத் தோன்றினன். இவ்விறை 
வனுக்குக் கோயிலொன்ற௮ு அமைத்தல்வேண்டும் '? 

என்று கூற, அரசன் வணங்கி “ஐயனே! அடி. 
யேன். ஆலயம் அமைத்த.ற்குவேண்டிய பொருளும், 
நரடோஜவும் பூசனை நடைபெறும் பொருட்டு அதற்கு 
வேண்டிய விலா கிலன் முதலியனவும் ' பிறவும். 
இப்பொழுதே தருகின்றேன். தேவரீர் அருள் புரிக”? 
என. விண்ணப்பித்தான். முணிவரும் இசைந்தார். 
சொல்லியபடியே அரசனும் TUM OTT BTS 

கொண்டு கோயில் எடுப்பித்து, விளை கிலன்களும் 

அளித்தான். பின்னர் முனிவரையும், பெருமான 
யும் வணங் விடைபெற்றுச் சென்றான். முணிவர் 

அங்கொரு தீர்த்தமும் அமைத்துப் பெருமானைப் 

பூசித்திருந்து திருஞானசம்பக்த சுவாமிகள் திரு 

மணத்தில் முத்திபெற்ரார்:
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கங்கை:- கர௫யில் கங்காதி தீரத்தில் தவஞ் 
'செய்திருக்த. காக்மாமுணிவருக்கு இறைவன் காட்ட 
யளித்து இத்தல மான்மியத்தைக் கூறுங்கரல், 
அதனைக் கேட்டிருந்த சங்கையும் தவம் செய்தாள். 
இறைவன் காட்9 தச்து “விரும்பியது யாது"? என) 
* மீதவரீர் BUDD Ap OU GI FH Gn NY Us AaiGoor 
கத்தில் அடியாளும் சென்று வணங்க வேண்டும். 
அருள்புரிக ?* என்றாள். இறைவனும் அவ்வா 
யின் அவர் ஏய கெறியில் நீயும் செல்க £* 
என்ன, கங்கை பணிந்து இத்தலத்து மூணிவா் 
எழுத வாவியில் எழுந்தாள். தலத்தை வலமாக 
வந்தாள். அதுகண்ட மக்கள் யாவரும் ஈதென்ன 
வியப்பு என்று தத்தமக்குள் வினுவிக்கொண்டார் 
கள். தேவர்கள் யரவரும் ஒருக்கு கூடிவந்து 
“இறையோன் சடைவளர்மானே ! உயிர்ச்தொகை 
புரிந்த பர்தவல்வினைகள் அணைத்தையும் ஒழிக்கும் 
பாவையே! உன்னில் மூழ்கும் பொருட்டு வானவர் 
முதலியோர் கா௫ியில் Ses Fors : தேடுவார்களார 
தலின் காசியை யடையவேண்டும். இல்லாவிடின் 
அப்பதி இிறப்புறாது'' எனக் கூடிச் சவலோகக் 

_ தியாகரையும் பணிந்து “கா௫மாககரினிற் கங்கை 
யூற்றிடச் ana YD” என்று இரக்தனர். 
கங்கையும் ஆலயத்தினுட் புகுந்து இறைவனை 
வணங்கி கிற்க, இறைவன் கங்கையை: நேர: 
நீ இத்தலத்தினத் தரி௫ித்தாய்; கா௫மரககர் 
செல்லுதி'” என ஆக்ஞாபித்தார். “புரமெரித்த 
"தேவே! கின் அருளிதுவாஇற் Seti ptistel peice
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எனக் கங்கையும் விண்ணப்பித்தாள் அவ் 
விரக்கமான மொழியினைக் கேட்ட இறைவன் 

இன்று கார்த்திகை ஞாயிறாதலின் ஆண்டு 
தோறும் இக்காளில் இங்கு இப்பொழுது வந்த 

வாறே வந்து தரி௫த்துச்செல்க '? என்.ற அருளிச் 
செய்தான். கங்கையும் ஈன்றெனத்தே றிப் வனிதா 
காசியை யடைந்தாள். 

திருஞானசம்பந்தர்: உலகம் உய்யவும் 

சமண்வலி அழியவும் சைவர் தழைக்கவும் சீகாழிப் 

பதியில் அவகரித்க செம்மல். மூன்றாம் பிராயத்தி 

லேயே அ௮அம்மையப்பரால் மெய்ஞ்ஞானத்கோடு சவ 
ஞானமும் அளிக்கப்பெறறுத் திருஞான சம்பக்தம் 

பெருமானாமயினார். இறைவனது அருள்வழியே 
அடியார்களோடு சிவதலங்கள் தோறுஞ் சென்று 

அமுதளாவிய தண்டமிழ் மொழியால் பாசுரங்கள் 
பாடிப் பொற்றாளம், சிவிகை, முத்துவிதானம், 

பொற்கிழி, படிக்காசு முதலியன இறைவனால் 

தரப்பெற்றும்; விடத்தால் £* இறந்த வணிகனை . 
உயிர்ப்பித்தல், மறைக்்சதவினை அடைத்தல், 
பாண்டினாடு சென்று சமணர்களை வாதில் வென்று 

இிருகீற்றொளி தழையச் செய்தல், மட்பாண்டத் 

துள்ள என்பைப்  பூம்பாவையாய் உயிர்ப்பித்தல் 
முதலிய எண்ணிறக்கத அற்புதங்களை கிகழ்த்தி 

யும் சீகாழி வந்தடைந்தனர். தாய் தந்தையர் 

சுற்றம் முகலியோர்களது வேண்டுகோட்டுணங்க 
தமது பதினாறாவது பிராயத்தில் நல்லூரின்கண்



15 

நம்பாண்டார் நம்பிகளது SqusarGu Carshr 
பூரணியை மணஞ்செய்ய அடியார்கள் அனைவரும் 
புடைசூழ சிவிகை ஊர்ந்து இத்தலத்திற்கு வக் 

தருளினர். வேதியர் நம்பாண்டார் இல்லில் வேத 
விதிப்படி. மணச்சடங்இயற்றினாகள். அக்னியை 
மணமகளோடும் வலம்வரும்போது திருவருளால் 
இவ்வக்கனியாவது கம்மிறைவன் திருவுருவே என்ற 
எண்ணம் வர, இவ்வுலகயல் வாழ்க்கை தொடர்க் 

ததே என்று கினைந்து வருந்தி *“இல்லாளோரடும் 
நின்பாதமலர் சேரும் பருவம் ஈதென்று” விண்ணப் 
பி.த்தனர். கவ்லோகத்தியாகரது ஆலயத்தை 

கோக்கு மணமகளோரடும் மணத்தின் வந்த அனைவ 
போடும் எழுக்கருஸினர். அவ்வமயத்து அரனார் 
உருவேயாய் விளங்கு மெய்ஞ்ஞான ஒளியாய் விண் 
ணுற ..கிமிர்ச்து நின்று வாசலும் வகுத்துக்காட்டி 
யருளினர். ஞானசம்பந்தர் ஆணையின்படியே 
மணத்து வந்திருந்த முருகர், நீலநக்கர், பெரும் 
பாணர் முதலிய அளவிறம்க அடியார்கள் We 
சோதியிலுட் புக்கனர். 

அருட்சோதிக்குக் தண்மையுமுண்டென இலர் 
அறியாது அஞ்சி மீண்டு செல்லத் தலைப்பட்டனர். 
நந்தியம் பெருமானும் அவர்களுக்கு = ஓடி. 
வளைத்து, . அதிலும் அகப்படாது ஓடுகின்றவர் 
களைப் பாய்வதுபோல் முனிந்து தீவ்இழைக்காமல் 

கொணர்க்தார். பிள்ளையார் அவர்களை கோக்க 
“நீவிரும் தீர்த்தத்தில் நீராடி. சோதியுட் புகுமின்!?
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என்ன, யாவரும் அதில் eeppS நின்றார்கள். 
அப்போது உமையம்மையார் தோன்றி அவர் 
களுக்கு வெண்ணீறு அளிக்க ச9வஞானமடைத்து 
சோதியுட் புகுச்தார்கள். இறுதியாக ஞானசம் 
பர்தப்பிள்ளையார் தாமும் தம் காதலியைக் கைப் 
பற்றிக் “காதலாக! என்னும் திருப்பதிகத்தை 
ஒதி சோதியுட் புகுந்து கலக்து மீளா கெறியாகய 
ப.தமலரின் நிழல் சேர்க்தார். . 

1. தீர்த்தங்கள் 

பஞ்சாக்கர தீர்த்தம், . பிருகு தீர்த்தம், அசுவ 
தீர்த்தம். வூஷ்ட தீர்த்தம், அத்திரி தீர்த்தம், 
வியாச தீர்த்தம், மிருகண்டு இர்த்தம், அகத்திய 
தீர்த்தம், சமதக்ணி இர்த்தம் முகலிய தீர்த்தங்கள் 
இருக்கின்றன, பஞ்சாக்கர தீர்க்கம் நீங்கலாக 
ஏனைய எட்டுத் தீர்த்தங்களும் இழ்ததிசை முதலாக 
முறையே ஏண்திக்குகளிலும் YODED HS 
BO por. ஆங்காங்கு அமைக்கப்பட்ட Cpooleur 
கள் பெயரால் அவ்வெட்டுகத் தீர்த்தங்கட்கும் பெயர் 
கள் வழங்கப்பெறுன்் றன, 

பஞ்சாக்கர தீர்த்தம்:- இறைவன் பேரருளால் 
தனது கரத்திலுள்ள சூலப்படையினை பூமியில் 
காட்டி எடுத்து அப்பள்ளத்தில் முடியிலுள்ள 
கங்காநீரினைப் பெய்து நிறைத்து ஆன்மாக்கள் 
மூழ்கு உய்யும்பொருட்டு வேசம் கான் னும் மெய்ப்
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பொருளாவகதும், காதலாகி ஒதுவார்தமை கன் 
னெழிக் குய்ப்பதுமான பஞ்சாக்கரத்தைக் தாபித் 

கான். அதனால் இப்பெயர்பெற்றது. 

வேதாந்தனென்னும் அந்தணன் காமனுடன் 

போர்செய்ய ஆற்றராதவனாரி அவன் வயப்பட்டு 
மடவாரின்பத்தில் ஈடுபட்டும், வழிப்பேோவார்கக 

வகைத்துப் பொரு அபகறித்தும் வாழ்க்து 

- வந்தான். குல ஒழுக்கத்தை விட்டான். தாய் 
தந்தையாகள் கூறும். சொற்களையும் கேட்டர 
னில்லை. தன்னைத் அுன்புறுத்திய சுற்றத்தார் 
களுக்குப். பயந்து தன் ஊரைவிட் டசன்றான். 
ஊர்ளராய்த் இரிச்தான். ஆங்காங்கும் அவனோ 
டொத்த குணமுடைய நண்பர்கள் பலர் கட்டுற 

வாயினார்கள். அக்கூட்டுறவு அவனது குணத்தைப் 
பெருகச் செய்தது. 

இவ்வாறு இவன் திறிந்தலைக்து. இறுதியாக 
கல்வினப் பயனால் இத்தலத்து வந்தான். அப் 

போது கோடைக்காலமாதலின் . இத்தீர்த்தத்தில் 
கீராடினான். எழுந்தான். சிவலோகத்தியாகருருவம் 
கண்ணுக்குப் புலப்பட்டது. அன்றிரவு இத்தலக் 
இல் தங்கினான். மறுகாள் புறப்பட்டுப் பல இடங் 
களுக்குஞ் சென்றான். குறித்த வயது முடித்த 
வுடன் இயமதாதுவர்களால் கரகலோகத்திற்குக் 

கொண்டுபோகப்பட்டான். அப்போது வழியில் 
சிவகணங்கள் தோன்றித் தடுத்து, **தரறுவர்களே!
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இவன் நல்லூரில் பஞ்சாக்கர தீர்த்தத்தில் நீராடி. 
யதனால் பாவங்கள் தீர்ச்துவிட்டன”'' என்று கூறித் 

ST HOM BAL dB HG I விடுவித்து, விமானத் 

தின் மீதிருத்தி வானரமகஷிர் சூழக் கயிலைக்கு 

அழைத்துச் சென்று இறைவன் திருமுன் விட்ட 

னர். உடனே வேதாகந்தன் வீழ்த்து வணங்க ௮ப் 

பெருமான் ஆனைப்படி. கணாதிபனா௫ நித்திய வாழ்வு 
பெற்றிருந்தான். 

6. தலவிருட்சம் 

தலவிருட்சம் வில்வம். 

9. வழிபட்டோர்கள் 

பிரமன், முருகன், வேதாந்தன், வ௫ட்டர், 
பராசரர், பிருகு, விசுவாமித்திரர், சமதக்னி, 
அத்திரி, துருவாசர், ௮சுவர், வியாசர், மிருகண்டு, 

அகத்தியர், மாந்தாதா, காகமாமுணிவர், கங்கை 

ஆகியோர்கள் இத்தலத்திறைவனை வழிபட்டுப் 
பற்பல பேறுகளைப் பெற்றுள்ளார்கள். . 

10. சுற்றுக்கோயில்கள் 

| தென்மேற்கு மூலையிலும் வடமேற்கு மூலை 
மரிலுமாக இரு விகாயகராவயைல்கள். இருக்கின் றன.
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11. மண்டபங்கள் 

இிறப்பாக உள்ளது நாற்றுக்கால் மண்டபம். 

உற்௪வ மண்டபம் எனவும் வழங்கப்படும். 

12. சிற்பங்கள் 

இல இிற்பங்கள் பல்லவர்கள் காலத்துச் 

சிற்பத்திறனை விளக்கூவனவாக இருக்கின்றன. 

13. நித்தியபூஜைகளும், திருவிழாக்களும் 

காரண காமிக ஆகமமுறைப்படி நாடோறும் 

ஐச்துகால பூஜைகள் கடைபெறுகின்றன. வைகரி 
"மாதத்தில் பிரமோற்சவம் ,ஈகடைபெறுஇன்றது 

பிரமோற்சவம் முடிந்த மூன்றாம்சாள் வைகாஇ 
மூலத்தன்று தோத்திர பூரணாம்பிகையோடு திரு 

ஞான சம்பந்தப் பெருமான் . திருமணம், பஞ்சாக் 
கரத் திருப்பதிகமாகிய தேவார தோத்திரத்துடன் 
மூத்தியெய்திய காட்டு ஆவை திருவிழாவாக 

தடத்தப்பெறுகின் றன. 

14. சொத்துக்கள் 

- நன்செயில் சுமார் 170 ஏக்கரும், புன்செயில் 

சுமார். 70 ஏக்கரும் கிலங்கள் இருக்கின்றன. 
சுமார் - 1800 ரூ மதிப்புள்ள. திருவர்ப் ரணங்களிருக்
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இன்றன. சர்ச்கசாரிலிருந்து மோடினித்தொகை. ரூ 
510-8-0 இடைக்கிறது. வெள்ளி ரிஷப வாகன 
மொன்றும் இருக்கறது. 

15. திருப்பணி 

அம்மையார் கோயில் இராஜகோபுரம் பழு 

. பட்டிருந்தகால் ௮தனை இடித்தெடுத்து விட்டுக் 

-கோபுரவேலை காட்டிக் கம்டப்பெற்றுள்ள த. 
,சவாமி. F668 மகாமண்டபத்தில் உடைந்து 

போயிருந்த மேற்பாவுக்கற்களைா எடுத் துவிட்டுப் 

புதுக்கற்கள் போடப்பெற்றன. சபைக்குப்பக்கதீ 

தில்- பந்தோபஸ்து அறை ஒன்று கட்டப்பட்டிருக் 
இறது. சுவாமி கோயில் பிராகாரமுழுதும் இமிட் 
டி.க்கல் போட்டுக் களவரிசை செய்யப்பெற்றது.. 
சுவர்கள் முழுவதும் ச௬ுறண்டி வெள்ளை பதியப் 
பெற்றன. மேலப் பிராகாரத்தில் நந்தவனத்திற் 
குச் சுற்றுச் சுவர்கள் கட்டி வளர்சி செய்விக்கப் 

பெற்று வருகிறது. இருக்குளமும் பாய்கால் வடி 
கால். கட்டிச் சுத்தமாக வைக்கப்பெற்று வருஇற.து. 

இருஞான சம்பந்த சுவாமி கோயில் மதில்களுட்பட 
பழுது பார்த்துச் சிமிட்டிபூசப் பெற்றது. 

10. சமயப்பணி 

உற்சவ நாட்களிலும் ஏனைய இறப்பு காட் 

களிலும் புலவர்களால் சமயச் சொற்பொழிவுகள்
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நிகழ்த் தவிக்கப் Qu Ger mar. யாத்திரை 
செய்வோர்கள் தலப்பெருமையினைச் சுருக்கமாக 
அறிக்து வஜிபட்டிய்பம்வணைடு.  ஆச்சாள்பு ரத் தல 
வரலாறு” என்னும் உரைகடைநூல் ௮ச்௫ியற்றி 
வழங்கப்படுகிறது. இது இப்பொழுது இரண்டா 
வது பதிப்பாக: வெளிவருகிறது. 

11. நிர்வாகம் 

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் தருமபுர ஆதீன 

. பரிபாலனத்திற்கு உட்பட்ட தேவஸ்கானங்களுள் 

ஒன்று. அதீன கர்த்தரவர்களாக எழுந்தருளி 
யிருக்கும் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சண்முகதே௫க ஞானசம்பந்த. 

பரமாசாரிய ௬வாமிகள் அவர்கள் ஆதீன கர்த்தா 
ஸ்தானத்தை வடக்க ஆரம்பித்தது (26-0-88)முதல் 
இவ் வாலயத்தையும் பரிபாலனம் செய்து வரு 

இன்ரறார்கள். 

18. கல்வெட்டுக்கள் 

பெரிய பிராகாரத்தில் உள்ள திருமதிலில் 
8-பக்கங்களிலும் கல்வெட்டுக்கள் : காணப்படு: 

இன்றன. உட்பிராகாரத்திலும், வடக்குப் பிரா 
காரத்தின் உட்சுவரிலும் . காணப்படுசன் றன.. 
1918-ல் அரசாங்கத்தார் அவைகளுக்கு நகல் 
எடுத்துப் போயிருக்கின்றார்கள். தஞ்சை ஜில்லா 
கெஜட்டியர் 254, 2558-ம் பக்கங்களில் இவ்விடத்
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தில் ஆங்கிலேயருக்கும் தஞ்சை மன்னன் படை 
களுக்கும் 1449-ல் ஒரு பெரும் கடும்போர் நிகழ்ந்த 
தாகவும் அதில் லாரென்ஸ் என்பவர் இக்கோயிலைக் 
கைப்பற்றுவ. தென்ற தீர்மானத்தில் இருந்த 
தாகவும், கோயிலைக் காப்பாற்றும் கருத்துடன் 
அங்கிருந்த பிராமணர்கள் கோயிலின் உள்ளே 
இருக்கும் புணிகமான இடங்க அமித்துவிடாம 
லிருக்கும்படி. வேண்டிக்கொண்டு இறந்து விட்ட 
தாகவும், குறிப்பிடப்பட்டிருக்கன் றன. 

“19. புராணங்களும் திருப்பாடல்களும் 

கொட்டையூர் சிவக்கொழுந்து தே௫கரவர் 
களால் இயற்றப்பட்ட தலபுராணம் ௮ச்ூடப் 
பட்டிருக்கறது. 551 தருவிருத்தங்கள் கொண்டது. 
திருஞானசம்பக்த சுவாமிகள் அருளிய திருப்பாடல்' 
களம் உள்ளன. 

இருச்சிம் றம்பலம், 

கல்லூர்ப் பெருமணம் வேண்டா கழுமலம் 

பல்லூர்ட் பெருமணம் பாட்டுமெய் யாய்த்தில 

சொல்லூர்ப் பெருமணஞ் கூடலே தொண்டர் 

ஈல்லூர்ப் பெருமண . மேயஈம் பரனே. 

தருமண லோதஞ்சேர் தண்கட ஸித்திலம் 
ட பருமண லாக்கொண்டு பாவைசல் லார்கள் 

வருமணங் கூட்டி. மண்ஞ்செயு சல்லூர்ப் 

பெருமணத் தான்பெண்ணொர். பாகங்கொண்'் Cars
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அன்புறு சிர்தைய .ராஇ யடியவர் 

ஈன்பு௮ு ஈல்லூர்ப் பெருமண மேவிநின் 

நின்புறு மெர்தை யீணையடி யேத்துவார் 

அன்புறு வாரல்லர் தொண்டுசெய் வாசே. 

வல்லியங் தோலுடை யார்ப்பதூத போர்ப்பத 

கொல்லியல் வேழத் அரிவிரி கோவணம் 

சல்லிய லார்தொழு ஈல்லூர்ப் பெருமணம் 

-புல்யயெ வாழ்க்கையெம் புண்ணிய ஸார்க்கே. 

ஏதுக் தீரிடு காட்டெரி யாடிவெண் 

ணீறுகர் . தீர்நிசை யார்விரி . தேேன்கொன்றை 
srose இீர்திரு சல்லூர்ப் பெருமணம் 

வேறுகர் தீருமை கூறுகச் தீரே. 

எட்டப்பட் டார்க்கெளியான் செங்கண் வேட்டுவப்: 

பட்டங்கட் டுஞ்சென்னி யான்பதி யாவது 

கட்டக்கொட் டாட்டரா சல்லூர்ப் பெருமணச் 

இட்டப்பட் டாலொத்தி சாலெம் பிரானிசே, 

மேகத்த சண்டனெண் டோஎன்வெண் cxf ime 

பரகத்தன் பாய்புலித் தோலொடு பச்தித்த 

நாகத்த னல்லூர்ப் பெருமணத் தானல்ல 

போகத்தன் யோகத்தை யேபுரிச் தானே, 

seas தீரன்று. தாளா லரக்கனை 

உக்கிருர் தொல்க வுயர்வரைக் €ழிட்டு 

ஈக்கிரும் தீரின்று ஈல்லூர்ப் பெருமணம் 

புக்கருர் தீிரெமைப் போக்கரு of Cr.
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ஏலுர்சண் டாமறை யானு மியல்புடை 

மாலுர்சம் மாண்பறி இன்றிவர். மாமறை 

சாலுந்தம் பாட்டென்பர் ஈல்லூர்ப் பெருமணம் 

போலுந்தங் கோயில் புரிசடை யார்க்கே. 

ஆத ரமணொடு சாக்கியர் தாஞ்சொல்லும் 

பேதைமை கேட்டுப் பிணக்காறு லீர்வம்மின் 

சாதனை ஈல்லூர்ப் பெருமண மேவிய 

வேதன தாடொழ வீடெளி தாமே, 

கறும்பொழி௰் காழியுண் ஞானசம் பச்தன் 

பெறும்பத நல்லூர்ப் பெருமணத் தானை 

உறும்பொரு ளாற்சொன்ன வொண்டபரிழ் வல்லார்ச் 

கும்பி பாவ மவல மிலசே, 

திருச்சிற் தம்பலம் 

காத லாக் க௫ூந்துசண் ணீர்மல்க 

eg வார்தமை ஈன்னெறிக் குய்ப்பது 

Gas சான்சினு மெய்ப்பொரு ளாவது 

சாத னாமம் ஈமச்சி வாயவே, 

கம்பு வாரவர் சாவி னவிற்றினால் 

வம்பு ஈசாண்மலர் வார்மன Qanciu sy 

செம்பொ ஸார்தில கம்முல குக்கெலாம் 

ஈம்ப னாமம் ஈமச்சி வாயவே, 

செக்கு ளார்வ மிகப்பெரு இர்கினைச் 

(தக்கு மாலைகொ டங்கையி லெண்ணுவார் 

தக்க வானவ சாத்தகு விப்பது 

ஈக்க னாமம் ஈமச்சி வாயவே,
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இயமன் தூ தரு மஞ்சுவ ரின்சொலால் 

ஈயம்வர் தோதவல் லார்தமை ஈண்ணீனால் 

நியமக் தாணினை வார்க்னி யானெற்றி 

ஈயன ஸாமம் சமச்சி வாயவே. 

கொல்வா ரேனும். குணம்பல ஈன்மைகள் 

இல்லா ேனு மியம்புவ ராயிடின் 

எல்லாத் தீங்கையும் நீங்குவ பென்பரால் 

சல்லார் நாமம் ஈமச்? வாயவே. 

wis ரம்மன்ன பாவங்கண் மேவிய 

பக்த னையவர் தாமும் பகர்வரேல் 

இச். அம் வல்வினை செல்வா மல்குமால் 

நந்த சாமம் ஈமச்? வாயவே, 

ஈரக் மேழ்புக நாடின சாயினும் 

உசைசெய்: வாயின சாயி னுருத்திரர் 

விரவி யேபுரு வித்திடு மென்பரால் 

வசத ஸனாமம் சமச்சி வாயவே. 

இலங்கை மன்ன ஸனெடுக்த வடுக்கன்மேல்... 

,தலங்கொள் கால்விரல் சங்கா ஞான்றலும் 

மலங்கி வாய்மொழி செய்தவ னுய்வகை 

ஈலங்கொ ணாமம் ஈமச்சி வாயவே. 

போதன் போதன கண்ணனு மண்ணறன் 

பாதச் தான்முடி கேடிய பண்பசாய் 

யாங் காண்பரி தாச. யலர்தவர் 

ஒது சாமம் ஈமச்? வாயவே
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கஞ்ச மண்டையர் கையிலுண் கையர்கள் 

வெஞ்சொன் மிண்டர் விசவில சென்பரால் 

விஞ்சை யண்டர்கள் வேண்ட வழமுதுசெய் 

கஞ்சுண் கண்ட னமச்சி வாயவே. 

சக்தி காமம் ஈமச்சிவா யெனும் 

சச்தை யாற்றமிழ் ஞானசம் பர்தன்சொல் 

சித்தை யான்மூழ்ச் தேத்தவல் லாரெலாம் 

பக்த பாச மறுக்க வல்லார்களே. 

திருஞானசம்பந்தர். 

காழிசா டுடையபிரான் கழல்வணங்க மூழ்வெய்த 

ஆழியினும் மிகப்பெருகு மாசையுடன் திருமுருகர் 

வாழிதிரு நீலாக்கர் மு.தற்றொண்டர் மற்றெனையோர் 

சுழுசெடுஞ் சற்றமுடன் தோணிபுரச் தொழுதணைக்கார். 

பெருமூழ்ச்ச யடன்செல்லப் பெருச் தவத்தால் பெற்றவரும் 

மருவுபெருல் இளையான மழறையவரு முடன்கூடித் 

“-இருவளர்ஞா னத்தலைவர் திருமணஞ்செய் தருளுதற்குப் 

பருவமிது"' என்றெண்ணி அறிவிக்கப் பால்கணைக்தார். 

அருமறையோ சவர்பின்னும் கைதொழுதங் கறிவிப்பார் 
இருநிலத்,து மறைவழக்கம் எடுத்தீர்£ர் ஆதலினால் 

வருமுறையால் ௮றுதொழிலின் வைதிகமா கெறியொழுகும் 

இருமணஞ்செய் தருளுதற்குத் இருவுள்ளஞ் செய்யும்!'என. 

மறைவாழ அ௮ர்.தணர்தம் வாய்மையொழுக் கம்பெருகும் 
அறைவாழச் சுற்.றத்தார் தமக்கருளி உடன்படலும் 

பிறைவாழுச் தஇிருமுடியிற் பெரும்புனவலோ டரவணிக்த 

கழறைவாழுல் கண்டத்தார் தமைத்தொழுது மனங்களித்தார்.
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ஏதமில்£ர் மறையவரின் ஏற்றகுலத். தோடி.சைவால் 

சாதர்திருப் பெருமணச்ு ஈம்பாண்டார் ஈம்பிபெறும் 

காதலியைக் காழிரசா டுடையபிரான் கைப்பிடிக்கப் 

போதுமவர். பெருந்தன்மை எனப்பொருக்த எண்ணினார். 

“ஞானபோ ஸகருக்கு 6b pos Ror ஒழுக்கத்தால் 

ஊனமில் லத்தும்பால் மகட்பேச வர்த''சன 

அனபே றர்தணர்பால் அருளுடமை யாம்''என்்ற 

, வானளவு நிறைர்தபெரு மனமகிழ்ச்சி யொடுமொழிவார். 

“உம்முடைய பெருச் தவத்தால் உலகனைத்தும் ஈன்றளித்த 

அம்மைதிரு முலைப்பாலிற் குழைந்த ரம தண்டார்ச் 

கெம்முடைய குலக்கெழுச்தை யாழுய்யக் தருன்றோம் 

- வம்மின்”என உரைசெய்து மனமகிழ்ச்து செலவிடுத்தார். 

* பேருவகை யாலிசைவு பெற்றவர்தாம் மீண்டணைக்து 

காருலவு மலர்ச்சோலைக்.. கழுமலத்தை வர்தெட்இச் 

சருடைய பிள்ளையார்க் கவர்நேர்ர்த படிசெப்பிப் :-.. 

பார்குலவுச. இருமணத்தின் பான்மையினை ஙூ தொடங்குவார். 

    

வேக வாய்மையின் விதியுளி வினையினால் விளங்க் Ss 

இதி நீருல இயன்முறை ஒழுக்கமும் பெருகக் 

காதல் நீள் திருச் தொண்டர்கள் மறையவர் கவிஞர் 

மாதர் மைச்தர்பொழ் காப்புசாண் சகர்வலஞ் செய்தார். 

ஆர்வம் மிக்கெழும் அன்பினால் மலரயன் அனைய ௯ 

சீர்ம றைத்தொழிற் சடங்குசெய் திருச் துரால் முனிவர் 

பார்வ மிப்பட வருமிஞு வினைகளின் பர்தச் 

பார்பொ ழிப்பவர் இருக்கையிற் காப்புகாண் . சாத்த, "
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ஏல ' இக்£லம் யாவையும் எழுச்சிமுன் காட்டும் 

காலை செய்வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான் 

மூல மாகிய தோணிமேல் முதல்வரை வண௰*ூச் 

சீல மார்திரு .வருளினால் மணத்தின்மேற் செல்வார். 

தவச சாள உய்க்குர் தனிக்குடை. நிழற்றச். சாரும் 

பவமறுத் தாள வல்லார் பாதமுள் எத் தக் கொண்டு 

, புவனங்கள் வாழ வக்த பூக்தசாய் வேர்தர் போக்து 

:இவனமர்ர் அறையும் சல்லூர்த் இருப்பெரு மணத்தைச் சேர்ர்தார். 

விண்ணவர் மலரின் மாரி விசம்பொளி தழைப்ப வீச 

ம்ண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமா ர௬தமும் வீசக் 

கண்ணொளி விளக்கம் மிக்கார் காமர்தோ ரணங்களூடு 

புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம்பச்தர் முன்பு Fare sai. 

ஆங்குமுன் னிட்ட செம்பொன் அணிமணிப் பீடர் தன்னில்: 
ஒக்கெய 'ஞானவெள்ளம் உள்நிறைச் தெழுவ தென்னத் 

தாங்க முத்தின் பைம்பூண் கண்ணிலா எறிப்ப ஏறிப் . 

பாங்கொளி பாப்பி கின்றார் பரசம யங்கள் வீழ்ச்தார். 

இருமகட் கொடுக்கப் பெற்ற செழுமறை முனிவர் தாமும் 
அருமையான் முன்செய். மெய்ம்மை அருக் தவ மனைவி யாரும் 

'பெருமகழ்ச் சயினாழ். பாதம் விளக்குவார் பிள்ளை யார்முன் 

உரிமையால் வெண்பால் தாகீர் as eres தேச்தி வந்தார். 

் eed 1 இகதா அதத 

பெருகோளி ஞானம் உண்ட பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில் 

மருவுமங் கலநீர் வாசக் கரகமூன் னேர்தி வார்ப்பார் : 

தருமுறைக் கோத்தி ரத்தின் தங்குலஞ் செப்பி “என்றன் — 

அரூநிதப் பாவை யாரைப் பிள்ளையார்க் களித்தேன்”? என்றார்.
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அருப்புமென் மூலையி .ஸனார்தம் ௮ணிமலர்க் கைப்பிடித்தங் 

கொருப்படும் உடையபிள்ளை: யார்திரு உள்ளச் தன்னில்: 

- **விருப்புதும் அங்கியாவார் விடைஉயர்த்தவரே”” என்று 

.தஇருப்பெரு மணத்தைமேவஞ். சர்தையில் தெளிக்து செல்வார். 

மந்திர முறையால் உய்த்த எரிவல. மாக மாதர் 

- தந்திருக் கையைப் பற்றுச் தாமரைச் செங்கை யாளர் : 

* இந்தஇல் லொழுக்கம் வந்து சூழ்ந்ததே இவள் தன்னோடும். 
அந்தமில் சிவந்தாள் சேர்வன்'” என்னும் ஆதரவு பொங்க. 

- மலர்பெருல் செயும் தொண்டர் கூட்டமும் மல்கிச் சூழ 

அலகஒில்மெஞ் ஞான;ததெல்லை அடைவுஐங் குறிப்பால் அங்கண் 

உலூனெம்: மருங்கும். நீக்க உடன் ௮ணைந் தருளவேண்டுத 

குலமணம் புரிவித் தார்தங் கோயிலை கோக்கவெர்தார்? 

  

   

  

:பவமற: என்னை முன்னாள் ௮ண்ட௮ப் பண்: 

சவமலாப். பாதங். கூட்டும். என்னுசல் லுண 

காதல்மெய்ப் பதிகம் “கல்லூர்ப்பெருமணம்'” “எடுத் 

fan பிறவிப் பாசம் தஇர்த்தல் செம்பொருளாக். கொண்டு 

**சாதனே!... ஈல்லூர் மேவும் பெருமண ஈம்பனே உன். 

பாதமெய்ச் நீழல் சேரும். பருவமீ””. தென்று பாம. 

தேவர்கள் தேவர் 'தாழுர் இருவருள் புரிர்து “*நீயும் 
, பூவையன் -ஞாளும் இங்குன். புண்ணிய மணச்இன் வந்தார் ' 

யாவரும் எம்பாற் சோதி இதனுள்வர் தெய்தும்'” என்று 
மூவுல கொளியால் விம்ம முழுச்சுடர்ச் தாணு வாச,
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கோயிலுட் படமே லோகங்குல் கொள்கையாற் பெருகுஞ்சோதி 

வாயிலை வகுத்துக் காட்ட மன்னுசர்ப் புகலி மன்னர் 

பாயின ஒளியால் நீடு பரஞ்சுடர்த் தொழு போற்றி 

மாயிருள் ஞால முய்ய வழியினை அருளிச் செம்லார். 

*ஞானமெய்ந் நெறிதான் யார்க்கும் நமச்சிவாயச்சொலாம்' என் 

ரோனூர் ஈமச்ச வாயத் தஇருப்பதி கத்தை அங்கண் 

வானமும் நிலனும் கேட்க அருள்செய் “திம் மணத்தில் வச்தோர் 

ஈனமாம் பிறவி தீ.ர யாவரும் புகுக'' என்ன. 

வருமூறைப் பிறவி வெள்ளம் வரம்புகாணா sept Si 

உருவெனுக் துயரக் கூட்டில் உணர்வின்றி மயங்கு வார்கள் 

திருமணத் தடன்சே விச்சு மூன்செலுஞ் Rotter 

மருவிய பிறவிநீக்க மன்னுசோ தியிஞட் புக்கார். 

ஆறுவகைச் சமயத்தில் அருச்தவரும் அடியவரும் 

கூறுமறை மூணிவர்களும் கும்பிடவக் தணைக்தாரும் 

வெறுதிரு வருளினால் வீடுபெற வக்தாரும் 

ஈதில் பெருஞ் சோதியினுள் எல்லாரும் புககதற்பின். 

காதலியைக் கைப்பற்றிம் கொண்டுவலங் கெ "ண்டருளித் 

இதகற்ற வர்கருளும் திருஞான சம்பச்தர் 

சாதனெழில் வளர்சோதி ஈண்ணியதன் உட்புகுவார் 

போதகிலை முடிச் தவறிப் புக்கொன்றி உடனானார். 

சேக்கிழார். 

  

ஞானசம்பந்தம் பதிப்பகம், தருமபுரம்.
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