


ஆசைவாய்மொழி வரலாறும், 

மீனாக்ஷி சுந்தரர் கோயிதம். 

  

ஆரியர்? 

ஆர். ஏத்றநரா Ode, 
இந்துமதப் பிரசங்கியார். 

—jo— 

ஸ்ரீ சித்திரை Here நூலக வொளிாடு, 

No. 1, 

1943. 

பதிப்புரிமை நாலகத்தாரர்க்கு] [விலை ரூ, 2-0-0





மொருணடக்கம். 

vo 

அத்தியாயம் . பக்கம் 

1. பெயர் 1 

2. அமைப்பு க் 

5. பழமையும் படையெடுப்பும்” 9 

4, கோட்டை 18 

5. விசேடங்கள் ae 

6. தருமங்கள் 85 

7. கோயில்கள் 48 

8 மக்கள் 54 

9, முப்பந்தல் 68 

10, மார்த்தாண்டப்பிள்ளை வலிய எஜமான் 79 

71, அகலிகையூற்று ஆதிமுத்தானந்தசுவாமிகள் 85 

18... சித்தாகிரி (செக்கர்கிரி) 90 

13, uésg தேவசகாயம்பிள்ளை 94 

74, பெருமைக்குரிய பிரமாணங்கள் 108 

75, ஆலவாய்ப் பெருமை 122 

26, சிவபெருமான் 127 

77. மீனாக்ஷி இரு அவதாரம் 181 

79, பராசத்தி 141 

29. விநாயகர் 147 

50. சாஸ்தா 151 

27, முருகன் 159 

25. தற்கால மத அபிவிருத்தி 165 

<9) FIL Bib 191



சமர்ப்பணம். 

நேரிசை வேண்பா. 

பாதம் பணிந்தேன் பலகாலும் பூசித்தேன் 

ஏத மகற்றி யெமைக் காப்பாய்--மாதங்€] 

GID தல்கெயெதால் நான் வசை,ந்தேன் இச்_நாலை 

மீனாக்ஷி சுர்தாரூர் மீனு. 

ஆசிரிய விருத்தம். 

  

ஆசை தகரில் அழகாக 

அமைத்த ஏங்கள் தெய்வங்காள்! 

சீரை யெல்லாம் தெரிந்தவரை 

செய்தேன் நுத்தம் அருளாலே 

நேரை மறந்தேன்; மெழி தப்பி 

நின்றேன் அடியேன் தொழுகின்றேன்; 

உலைக் குறித்த சரிதமிதை ட 

உங்கள் இருமுன் வைக்கன்றேன். 

மீனாக்ஷ் சுந்தரர் அடிமை, 
ரா. பாதூமநாரா பேள்ணே,. 

— 
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a. 

மதிப்புரை, 

poor பதியின் அரிய சரிதமிதை 

யாருமே கற்க இனிதுரைத்தான்--சீரிய 

தண்டமி ழாசிரியன் சைவசம யத் தாண்டன் 

பண்டிதன் பத்மநா பன். 

புத்தேரி [ கவிமணி 

248-1943 oY 6x0, ேதசிகவிநாயாகம் Gor aur. 

eh 

கோட்டாறு 

மக௱மதி சதாவதானி 

கா, மா, செய்குத்தம்யிப் பாவலர் அவர்கள் 

இயற்றியது. 

  

தாய்மொழிக்கே யார்வச் ததும்பத் தமிழாரை 

வாய்மொழிக்கே தொன்னூல் வகுத்தனன்காண்-.. 
். [ஆய்மொழிக்கே 

சான்றோரு மெச்சுதகை சால்பதும் நாபனெனும் 

வான்றோய் புகழோன் மதித்து. 

நகைக்க வ கஞ்.



il 

“Sapere Aude” 
“2 wars” 

S. §. Bharati M. A, B L. MALAYAGAM 
Advocate, Pasumalai 

South India, 

இருவாளர் பத்மகாபபிள்ளே அ௮வச்சள் எழுஇய “*ஆரைலவாய் 

மொழி” வசலாற்றைப்படித்தேன், அரும்புழை எனவும் ஆரும் 

பொழி எனவும் வழங்கும் ஊரின் இலக்கியப்பெயர் **அஇரைவாய் 

மொழி” அல்லது **தலவாய்மொழி'” என்றிருத்தல் வேண்டு 

மெனக் காட்டப்படுகிறது. 

இ தென்பாண்டிக்கும் தெற்குச் இருவால்கூருக்கும் இடை, 

- எல்லையாகவும் ஈங்கசோ தனைச் தலமாகவும் இருந்து வருகிறது- 

இவ்ஷர் பழைய சமய சாத் இிரங்களும் புசாணக்ககைகளும் தனக்கு 

உரியனவாகப்பெற்று தமிழ் சைவம் இரண்டிற்கும் சிறந்த தொடர் 

புடைய பழைய ஊராகத்தெரிறத, கல்ல அருஞ்செயலாற்றிய 

பெருக்திறலோர். பெருக்தகையினர் பலருச்குத் தாயகமாகவும்; 

தங்குதலமாகவும் இருக்இருக்கறெ௪, இன்னும் தமிழ் இயக்கங்கள் 

முன்னேற்ற மூயற்சிக்கு ஊக்கஞாட்டிவரும் இதப்புடையதா 

யிருந்து வருகிறது, இவ்ஷர்ப்பழைய வரலாறுகளை எல்லாம் கல் 

வெட்டு, அரசாங்க அவணங்கள், பழம்பாட்டுக்கள் போன்ற தக்க 

ஆதாரங்களை த் துருவித் தொருத்து ஆசாய்ச்சி முறையில் 

தெளிவாகஎழுதியுள்ள இக்த.நாலை அவ்வூர்ச் சித்திரைவிலாசாம் 
பத்தகசாலைக் கழகத்தார் வெளியிட்டது மிகவும் பொருத்த 

முடைத்த. இதைச் இருவாங்கூர் அரசாங்க ௮இகாரிகள் பள்ளி 

மாணவருக்கும் பாடம் வைத்தூம் ௮ரமயெல் புத்கசுசாலைச 
ளுக்குலால்இயும், தமிழ்மக்கள் வால்டப்படி த்.அம், ஆக்யெ பத்மகாப 
பிள்ளை அவர்களை ஊக்கு, இன்னும் பல.தால்களை ஏழுஇ உபகரிக்கள் 

அ£ண்டுவோர்களென , ஈம்புகிறேன். அவர்களுக்குப் பல்லாண்டு 

ELEC nH, சால் நதிலயத்சையும் வாழ்,க்அுறேன், 

8.8. Bharati.
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Vidwan R. Padmanabha Pillai, the author of 

the present book is well known as an ardent 

preacher of the Saiva Siddantha system of religion 

and philosophy. He isan able speaker, as well 

as writer in Tamil and his prose style is simple, 

chaste and elegant. It is remarkable that. he 
can command the Malayalam language also with 
equal facility, vide, his highly useful compendium, 
called “A Text Book on Hinduism” which has 
won the approbation of some emineni authorities. 

The opening pages of this book deal with 
stone inscriptions that probably escaped the view 
of the archaeological department or were not 
yot dealt with by it, and therefore their publi- 
cation reflects much credit on the author for his 

deligence in collecting and interpreting them for 
the benefit of the public. It goes without saying 
that they, as well as the old Ola records to which 
he adverts later on, are all informative and 
throw a“flood of light on the state of society 
and customs and manners of the times to which 

they have reference. 

The chapter on Vellalas is full and interesting 
as far as it goes, and it gives a graphic description 
of the habits, customs and manners of the 
Vellalas, and of their original settlement in the 
country. Then follow the legends regarding 

Muppandal, Kali, Marthanda Pillai (Valia Yaja- 
manan), Adi Muthananda Swamigal, Siddargiri, 
Meenakshi Amman, Parasakthi etc, which are 

all told with prestine simplicity and faithfulness, 
‘and would certainly be interesting to the general 
reader. The terrible and pathetic story of the
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christian martyr, Bhaktha Devasagayam Pillai, 

which finds some parallel in the persecution and 

martyrdom of Christ, is here narrated in all its 

sombre detail, and if true, cannot but deeply 

stir the heart of every reader. 

Finally, his observations on the present condi- 

tion of the Hindu religion, and the urgent need 
for its spread and expansion on proper and 

methodical lines, are all pertinent and useful. 

His treatment of the subjects of idols, temple 
worship, Bhakthi, etc., contain valuable hints and 

suggeticons that will please and satisfy the 
thoughtful reader. 

I may be permitted to remark here that the 

correct, original form of the word *“Aruvamozhi” 
or “Araivaymozhy” seems to have been ‘Aralvai- 
mozhi” gradually corrupted into its present form 
as the word “Aral” in Tamil means a chain of 

mountains. The word thus originally meant 
“A way in the midst of a chain of mountains”, in 
other words, a pass in the Ghats. No other 
interpretation is so appropriate, and itis quite 

conceivable that the word‘ Aral’, in common parlance 
must have easily passed into its colloqual form 
of ‘Arai’? or “Aru”, 

On the whole, there is no doubt, and it is 
gratifying to find that Mr, R, Padmanabha Pillai 
has turned his long stay in ‘Aramboly’ to very 
good account and has given us a mass of valuable 

information on the historic village of Aramboly 

and also incidentally on the early history and 
condition of Nanjinad itself, which is likely to
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prove interesting to the common reader and 
important to the general history of Travancore, 

for which he deserves the genuine thanks of all 

Travancoreans, 

T, Lakshmana Pillai, B. A. 

ae aoa : Isai Tamil Chelvar 
27 --8 — 1943. Major Treasury Officer (Retd.) 

  

es 

முகவுரை, 

  

எனன ஈண்பர் ஆர், பத்மகாபபிள்ளை அவர்கள் வெளியிட் 
ஐருக்கும் ஆராய்ச்சிதால் தமிழரிகள் அனைவரும் கற்றறிந்து 

இன்பு வேண்டிய நாலாசூம், ஏனெனில் இ **ஆரைவாய்மொழி?* 
என்னும் ஒரு சிற்றூரின் ,சரிதஇரம், என்று கருதுவதற்கு 

இடமில்லை. கானும் இத்துறையில் இறக்கிக்கொஞ்சம் - வேலை 

செய்தவனானபடியால் இருவிதாங்கூர் சமங்சானத்கின் சென் 
கிழக்கு மூலையில் ஒலுங்கக் கடக்கும் ஒரு இற்றாரின் சரிக்இசம் 

மாத்திரந்தான் என்னு எண்ணுவக்டெமில்லை, இந்.நாலில் காஞ்டி 

காட்டின் சரித்தொமும் இருகிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் oh a BT 

மும் கலந்து வக்திருக்னெற, “ இதோடு மாச்இரமல்ல; 
தென் இருவிசாங்கூர் ௪மிழ் மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள் அவர்க 

ளது பண்டை உயர்நிலை இவைகளையெல்லாம் விரிவாகவும் அழகா 
கவும் இக்கால் எடுதச்காட்டுகின் 2௮. 

சரித்திர ஆசாய்ச்ச்க்கு இம்மாதிரி நால்கள் இன்றியமையாத 

னவாகும், ஏனெனில் இருக்கக்கூடிய ஜலைகளை காம் பார்வையிட்டு 

ஆராய்ச்சி செய்து விளக்டுக்காட்டி வெளிப்படுத்காது போவோ 
wae, தமிழர்கள் இருவிதாங்கூரில் இருந்தவர்கள் இக்த 

சமஸ்தான த்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்களுக்கும் எனையோரைப் 

போன்ற உரிமைகள் உண்டு என்று சொல்வதற்கோ, நிலைகாட்டு.



“wi 

வதற்கோ தக்க சான்றுகள் இல்லாமல் போய்விடும். இருக்கும் 

சல்வெட்டுக்களை விளக்இச்காட்ட முடியாமலும் போச நேரும் 

தலைகளும் அழிர்துபோய் விடக்கூடும், ஆகையினால் இக்.நாலா 

னது சரித ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்றியமையாக ஆதாரம் 

என்ப.த.ற்கு யாதொரு தடையுமில்லை, 

மேலும் '(இசாம்பொழி”' என்று இதுகாறும் வழக்கிவக்௪ 

ஒரு இழ்றாரிலிருப்பவர்கள், முதன்மு கலாக SOD ஊரின் புரா 

ணத்தையும் சரித்திரத்தையும் இப் புதியமாதிரியில் வெளியிட 

“வேண்டுமென்று எண்ணம் கொண்டது மெச்சத்தக்கதாகும்; 

வியக்கத்தக்கதாகும், வழங்வெந்த பெயரை மாற்றுவதில் கான் 

விருப்பங்கொண்டவனல்லேனாயிலனும், அது காகரீகம் என்று கருத 

இறவனல்ல என்றிருக்காலும், அப் பெயரின் உற்பத்தி என்ன 

என்பதை 50 அவலுண்டு. எனக்கு மாத்திரமல்ல பல 

ஈண்பர்களுக்கும் ௮.2 ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். ௮கைக் குறித்து 

மிக நுட்பமாக அசிரியர் தராய்ச்சி செய்திருக்கின்றார்கள். ஆயி 

ணும் இனிமேல் இந்த அாலைப்படித்த பிம்பாடு, பழைய ஆசா 

மொளிக்காரரைக்கண்டால், அவர்கள் சத்த ஊர்க்காரசென்று இந்த 

ஆாலைப்பார்த்து.த்தான், சொல்லவேண்டிய கிலை எனக்கு ஏற்பட் 

டிருக்கன்றது; எப்படிச்சொன்னாலும் சரியாக இருக்குமென்றும் 

தோன்றுகற௮,. அதுபோகட்டும், 

இதுவரையிலும் எனக்குத்தெரியாகதும் பலவிக ௬கரமான 
செய்திசளும் இக்.தாலில் ீடங்கக்டெக்கன்றன: கான் இதக்கு 
முன்னால் இக்தாலான சரித இர ஆசாய்ச்சயொளர்களுக்கு முக்கிய 
மான ஆரல் எனக்கூறினேன். ஆனால், கான் சமீபகாலத்தில் அர்த 
ஊருக்குச் சென்றிருந்தபோது பல இடங்களையும் சுற்றிப்பார்க்க 
சேரிட்ட௪. அப்பொழுது இடீரென கன்னியாகுமரிக்கும் மேல் 
என்று எனக்கு ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்ட, அப்பொழுது என் 
னுடன் இருக்க ஈண்பர்களிடம் கான் நினைச்சதை வெளியிட்டேன். 
அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள்; அவர்கள் yh seat dan si sore, 
ஆகையினால் ௮ந்த ஊரின் வளங்களையும், அதன் அழகையும், 
௮சன் அமைப்பையும் குறித்துச் கூறியிருப்பஅ 
ம்ிசையாகாது,
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௮அமட்டுமல்ல, நாஞ்சொட்டைச்சேர்க்க ௮.இலும் ஆசைவாய் 

மொழி ஊருடன் பலவிதத் தொடர்பும் உள்ள எனக்கே அத்த 

ஊரின் ௮ருமை பெருமைகளைக்குறித்து இர். தாலைப் படிக்கும்வசை 

யிலும் தெரியாமல் இருந்தன, அதிலும் உண்மையிலே பல 

காரியங்கள் ஒற்றுமைப்படுத்திப்பார்க்கும்போத சன்னியாகுமரிக் 

கும் மேல் என்று கருதலாம். இவ்வித உண்மைகளையெல்லாம் 

ஊரார் வெளிப்படுத்த முயன்றது Qh உயர்ந்த பணியாகும், 

இம்மாதிரி வேறு எந்த ஊரிலும் இவ்வித அழகான வேலையில் 

ஈடுபட்டிருப்பதை கான் அறிந்ததில்லை, ஆயினும் இவ்வளவு 

அமைப்புடன் இறந்து வாய்ப்புற்றிருக்க்ற ஒரு ஊசைக்குறிச்னு 

என்போன்றவர்களுக்குக் கூடக் தெரியாமல் இருக்கக் காரணம் 

என்னவென்றால், அங்கு அமைந்த சங்கம் (Customs) amma 

Thuis, வருகிறவர்களும், போடுறவர்களஞம் எப்பொழு.து 
ஊரைவிட்டுப் போகலாம் என்ற எண்ணங்கொண்டவர்களாகவும் ... 

அதன் ௮ழகை இருக்கது அனுபவிக்கக்கூடிய எண்ணம் இல்லாகு 

வர்களாகவும் பொதுவாக இருக்கலாமோ எனத் தோர்றுகறெது, 

ஆயினும், ஊரின் பெயரை மறக்துவிடமாட்டார்கள். ஆகையினால் 

ஊரார் சுங்கமட்டுமல்ல, வேறு ௮ேக விதத்தில் தங்களூர் 

சிறப்புற்றிருச்கின்றது என்று காட்டமுயன்றது போத்தத்தக்கதே. 

ஆக்கியோன் முயத்சியைக்குறித்து இவ்வளவு அவ்வளவு 

என்று சொல்ல முடியவில்லை, மு.சலாவள, இக்தாலானது பழைய 

காலபுசாணங்கள் போல் அல்லாது, புதுமாதிரியில் அமைக்கப் 

பெத்றதாகும். அதுவே கஷ்டமான கரரியமாகும். மூன்மாஇரி 

இல்லாது புதிசாக ஒரு வழி சண்டுபிடிச்து ஒரு அலை இயற்று 

வது மிசவும் கடுமையான வேலையென்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. 

இரண்டாவது இவ்வூரைப்பற்றி எவ்வெவ்விடங்களிலெல்லரம் 

மேற்கோள் காணுன்றதோ, அவைகளையெல்லாம் தேடிப்பிடித்து 

ஒரு அரலுக்குள் சுருக்கமாக அமைப்பது அருமையான 

வேலையன் ரோ? 

மற்றொன்று, ஆசிரியாது ஈடுகில்மை. இம்மாதிரி ரல் 

எழுதப் பலவிதத் இறமை வேண்டும். முதலில் உதவிசெய்யச் 

கூடிய ஊராரைப்புண்படுத்தக் கூடாது; அன்றியும் ஊருக்கு
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வேண்டிய காரியங்களையும் ஊரார் செய்யவேண்டிய 'காரியங்களையும் 

சொல்லவேண்டிய மூஜையில் செரல்லவேண்டும்; ௮வைகளையெல் 

லாம் அந்தந்த இடம்களில் ஆசிரியர் விளக்கிக் காட்டியிருக்இறுர்கள். 
அதோடு பொதுமக்கள் அ௮.றியவேண்டியதையும் மிகைபடாமல் 

நியாயமான முறையில் அழகுபட எடுச்.ஐக் காட்டியிருக்கின் ளார்கள், 

௮சசாங்£த்தார் ஊசைச்சூறித்,து ௮.றியவேண்டியவைகளையும், 

குறைகளையும் அவ்வப்போ இடையிடையே எடுத்தாண்டிருக் 

இருர்கள். 

இந்துமதப் பத்றுடையவர் ஆதலாலும், அதிலும் மதசம்பக்த 

மாக மிக ஆராய்ச்யுடையவர் ஆதலாலும் ஊரில் இருக்கும் 

விசேடங்களையும் விரிவுபட எடுத். துக்காட்டியிருக்கன்றுர்கள். 

ஆகையினால் இக்.நாலை வெளியிட்ட. ஊரார்க்கும் அந்தப் 

பணியை மிகத்திறமையுடன் வியக்கக்சக்க விதத்தில் இயற்றி 

முடித்த ஆசிரியர் ஆர், பத்மராபபிள்ளை அவர்கட்கும் நாம் கடமைப் 

பட்டிருக்னெறோம், 

இக்.நால் பள்விக்கூட மாணவ மாணவிகள், முதிர்ந்தோர், 
இளையோர், தமிழ்மக்கள் அனைவரும் போற்ற வேண்டியதாகும், 

மேனும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இம்மாதிரி நால் வெளிவரு 

மென விரும்புகிறேன்; எதிர்பார்க்கி£ேன், 

18, சிதம்பரம் பிண்ணை, 8. 4.11, 
காகர்கோவில் Advocate Ex. M. L. C. 
30-8-1943, சைவசித்தாந்தக் கழகத்தலைவர், 
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வஞ்சி காட்டின் தென்பால், குமரிமுனைக்குப் பத்துக்கல் 

தோலைவில், மேற்குமலைச் தொடரின் தென் அற்ற, கணவாயில் 

அமைந்தன இவ்வூர், பலபொழு.தும் கேர்க்த, படையெடுப்புகளின் 

பயனால் இவ்வூர் மக்கள் கல்வி, செல்வ கிலைகளில் வனல்குன் வியே 

வாழலாயினர். அமச்கிலை போக்கும் கோக்கொடு நமது காருண்ய 

மன்னர்பெருமான் முடிசூட்டுவிழாவின்போது இவண் இக்ால் 

நிலையம் காணப்பட்டது, கிலய வாயிலாய்பபல சர்திரு ச சக்சொண் 

Deon நடைபெறலாயின. “sig Baw மக்கள் மனதை மாற்றும் 

gi சக்கரம்” எனும் ௮.றிஞர் மொழி உளம் கொண்டு ஆரைவாய் 

மொழி சரித்தாம் ஒன்று வெளியிட. கினைக்தேரம். 

௮.தனை எங்கள் ஊர் பாடசாலைக் தலைவரும், தென் இந்திய 

இந்துமத சொழற்பொழிவாளரும்; **சுயோ.கனன்'' இந்துமத பாட 

புத்தகம்” இந்.நா.ற்களின் ஆசிரியருமாகிய, உயர்இரு 13, பத்மகாப 
பிள்ளை அவர்களிடம் வேண்டிச் கெரண்டோம். அவர்களும் 

அன்புடன் எல்கள் வேண்டுகோட்கு இயைந்தனர், ஐசாண்டாகப் 

பல்லிடமும் சென்று தேன் சேர்க்கும் வண்டினைப்போல் வரலாற் 

plas Owes இனிய தமிழில் விழுமிய நூலாக யாத்து 

உதவினர். இக்இயாவிற்கு கைபர் கணவாயும் இற்முலிக்கு பென்னர் 

சணவாயும்போல் இருவிதாங்கூருக்கு ஆரைவாய்மொழிக்கணவாய் 

அமைந்தன, என அரிய சான்றுகளுடன் எடுத்துக் காட்டிய 

அன்னார்க்கு, எழுமையும் எங்கள் ௮ன்பெனம் அணியை ௮ணி 

யாக ௮ணிவதல்லால், வேறு யான செய்யவல்லோம். அவர்கள், 
உலகுவப்ப இன்னும் பல .தாற்களை இயதக்ற அளவற்ற ஆயுளையும் 

குறைவம்உ செல்வத்்தினையும் அளிக்க மீனாக்ஷிசுந்கரரைப் பன் 

(pop வேண்டுசன்றோம். 

போர் நிகழும்காலம் என்பதையும் தம் உள்ளத்தில் கொள் 
ளா) ஊளர்நலம் ஓன். ரினையே உயர்வெனக்கொண்டு, இவ்வெளி 
பிட்டிற்கு வேண்டிய பொருள் அளித்து, உதவிய சமுதாயக்கார்க் 

கும், மற்றவர்கட்கும் எங்கள் ஈன்றி என்றும் உரித்தாகும்,
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காலினை அழகு செய்யும் அழகிய புகைப்படங்கள் எடுத்து 

தவிய அன்பர் ]1. 0. குத்னாலம் அவர்கட்கும், சூறித்த கால்த்இல் 

கண்கவர் வனப்புடன் அச்சாக்இத்தந்த எம், எஸ், எம் அச்சகத் 

தலைவர் அவர்கம்கும் மனமார்ந்த கன்றி கூறுகின் மேம், 

இக்காற்பொருளை எடுத்தாளும் உரிமை, இக்.தாலாசிரியர்க்கு 

wot Bain அளிக்கப்பட்டுள்ள ௮. 

காலின் பெயர் ஆளைவாய்மொழி வரலாறெனினும், பொதிந்த 

பொருள் தென்னிந்திய சரித்திர வரலாருகும்- தகவே தென்னிந்தி 

யர் யாவரும் கறப்பாக இருவிதாங்கூர் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் 

Gb இல்லங்களில் அமைக்கவேண்டி௰ சரித இர நாலாஞும். ஆயின் 

ஆமரைவாய்மொழி மக்களோ எனின் ஆண்பெண் இருபாலாரும் 

மனப்பாடம் செய்னு தம் உரிமைப்பொருளென உவகை உறல் 
வேண்டும், ஆகவே அன்பர்கள் யாவரும் இக்தால் தரும் பயன் 

பெற்று எங்கள் உழைப்பிற்கு ஊக்கமளிப்பார்களாக, 

ஆரைவாய்மொழி ப்ரீ சத இரைவிலாஸ் நால் நிலயத்தினர், 
15--1+119 } 

  

ஓம் 

மூன்னுசை. 

  

மீனாட்சியம்மன் கோயிலின்கண் யாதேனும் ஓர் தொண்டியற் ந 

வேண்டுமென்றெண்ணினேன். எண்ணியபோது அலயசத்தையும் 

BY FCO இறப்புறும் ஊரையும் பற்றியதால் ஓன்று வெளியிட 

வாய்ப்பு கேர்க்தது, சரித்திர சம்பந்தமாயும், சமய சம்பக தமாயும் 

காஞ்சொட்டில் ஓர் சிறந்த ஸ்தானம் இவ்வாசை நகர்க்குளனு, 
பிகப்பழைய ஊராதலால் வெளிவக் கதம் வராத கசாயுமுள்ள பற்பல 

கல்வெட்டுக்களும், ஓலைப்பத்இரக்களும் இடைத்தன. ஆமையூர்ச் 

சரிதம் !(நாஞ்சொட்டுச் சரித்திரமே, மட்மெல்ல இருவாங்கூர் 
சரித்திசம் என்று கூறுதற்கும் சடையில்லை, மீனாக்ஷி சுந்தரர்
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கோயிலோ சே.ச சோழ பாண்டிய காட்டிற்குச் சொக்சம், ஆகவே 
இச்.சாலான௮ இருவிதாங்கூருக்கும், சென்னை இராஜ.சானி மக்கட் 

கும் பொதுதாலாகும், 

நம் பாசக காட்டிலே ஐர் ஊரின் சரித்திரம் எழுதுவது எளி 

தில்ல. எனெனில் கம்முன்னை?யார் தத்தம் சரிதம் எழு இவைக்ளூக் 

வழக்கமில்லை, தம்கள் முப்பாட்டன் பெயா்கூடப் பலருக்கும் 

தெரியா. கன்னியாகுமரியில் உவாகாட்களில் தர்ப்பணம் செய் 

யும்போது குருக்கள், பாட்டனார் முப்பாட்டனார் பெயரைச்சொல்லி 

கீர்வார்க்கச்சொன்னால் இக்தூச்கள் பலரும் பெயர் தெரியாதென்பர், 

இத்தகை தமிழ்காட்டு மக்கள்வசிக்கும் ஊரைப்பற்றி எவ்விதம் சரி 

தீம் எழுதவியலும்? பல சர்ணபசம்பரை வரலாறுகளையும் பழைய 

நாற்களில் உள்ளவற்றையும் இடைத்க கல்வெட்டு ஜலைப்பிரமாணவ் 

கள் முதலிய ரிக்கார்டுகளையும் வைத்து ஒருவாறு எழமுசலானேன்- 

முதிறிலும் சரியென்.று கூறவியலா, இலர் சரித்திரம் மட்டும் 
அவயம் என்பர், இலர் சுமயப்பகுது மட்டும் அவ௫யமென்பர் 

இசண்டும் சரியல்ல, இருபொருளையும் கலக்தெழுகலே தருதி. ் 

இத புதிய முறையிலுள்ள தாலாகும். இல செய்யுட்களும் 

உரை கடையும் விரவப்பெம்றது, பல்லாயிசம் ரூபர செலவு 
செய்து தமிழ் மக்கள் கோயில் கட்டியிருக்னெறனர், எப்படிக் 
கும்பிட வேண்டும்? என்ன மந்திரம் சொல்ல வேண்டும்? we 

கோயிலிலுள்ள தெய்வங்களின் விசேடங்கள் என்ன? பக்த 

என்றால் என்ன? விக்கிரகல்களின் பெருமை என்ன? இவையைப் 

பற்றி ஒன்றும் தெரியானு, தெரிய முயற்சிப்பதும் இல்லை. 

இறப்பாக கம் தாய்மார்களுக்கு இத்தகைய ௮.றிலே இல்லை. 

பெண்தெய்வம், இருச்சகலியாணம் முதவியவைகளைப்பற்றி 

இக்காலத்தில் பலர் குறைகூறினாுல் பதில் சொல்லத்தெரியாமல் 
நம்மவர் விழிப்பார்கள். பொதுமக்சஞூம் இதனைப்படித்து நம் 

சமய அறிவைப்பெறவே இக்.தால் எழுதலானேன், காளடைவில் 
இவ்வாசாதகனையில் மாற்றம் செய்ய வரும்போது இவ்வறிவு மிக்க 
பயனளிக்கும், 

, பலவூர்களுக்கும். தலபுராணங்கள் உண்டு, அவை கஷின 
செய்யுள் கடையிலானவைகளே, சரித்இர ஆதாரங்களையும் மக்
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களையும் பற்றிக் கூறுவதில்லை, மூர்த்தி தலம் இர்த்தங்களை 
மட்டும் விளக்குவர். 

இவ்ஷரார் அனைவருக்கும் இக்தூல் வெளியிடுவதில் உற்சாக 
முண்டு, அவ்வும்சாகம் கறந்த சேசாபிமானத்தைக் காட்டுகன் ௦0௮, 

ஸ்ரீ சித்திரைவிலாச௪ ாலகத்தாருக்கா இகன் பதிப்புரிமை 

அளிக்கப்பட்டது, பொறுப்பேற்ற நாலகத்தாருக்கு எனறு வணக் 

சம் உரித்தாருக. 

பிரமாணங்கள் தந்,ச பெரியார்களுக்கும், பொருளுதவிசெய்த 

பெரியார்களுக்கும் முகவுரை எழுதிய காஞ்சகொட்டின் இலகம், 

ஆராய்ச்சி வல்லார், வழக்கறிஞர் உயர் இரு பி, சிதம்பரம் பிள்ளை 
அவர்களுக்கும் மதிப்புரையளிசக்ச கவிமணிகளிலும் சிறந்து 

இந்தாமணியாம் உயர் இரு எஸ், சே௫கெலிகாயகம் பிள்ளையவர் 

கருநக்கும், கல்லையும் உருக்கும் இசைக்தமிழ்ச் செல்வர் உயர் இரு 

தி, ல௬்ஷ்மணன்பிள்ளை யவர்சஞக்கும், தமிழ்ப்பணியே தலை 

யெனக்கொண்டு அல்லும் பகலும் ஆராய்ச்சித் அறையிலுழைக்கும் 

தமிழ்ப் பேராசிரியர், வழக்கறிஞர் உயர் இரு, எஸ், சோமசுந்தர 

பாரதியார் அவர்கட்கும், சசாவதானி, மகாமதியன், தேவாமிர்தப் 

பிரசங்கக்களஞ்சியம் உயர் இரு செய்குத்தம்பிப் பாவலர் அவர்கட் 

கும், என்து மனமார்ந்த நன்றியைச் தெரிவித் துக்கொள்ளுறேன். 

ககம ம 

15-8.1943 R. ugg wcréar,
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கடவுள் வணக்கம். 

  

3: ௬௭ணயாதி 

மேய்ரின்ற விநாயகனே மேன்மையைச் 
செய்தவனாம் மேலாம் தெய்வம்/ 

போய்கையார் விகாயகனோ புகழீந்து 
-வினைநீக்கிப் போதம் நல்கும்; 

செய்வனவும் சிறப்பாக்கி இவியகுல 
சேகானார் செம்மை சேர்ப்பர்; 

உய்வழியாம் காமெல்லாம் ஒன்றுசேர்ந்து 
ஃயர்பாதம். உள்ச வேண்டும். 

2, மீனுக்ஷி கூந்தரர் 
ஆனாத செல்வமெல்லாம் அருளுடனே அளித்திடுவாய் 
வானாளும் போகமதும் வழிபடுவோர்க் கருளுவையே 
தேனார்பூங் காறிறைக்த திருவாரைப் பதிவிரும்பும் 
மீனாக்ஷி சுந்தாரை மிகுமனபால் வணங்கிடுவோம். 

சோம சுந்தரன் மீனக் கண்ணியள் 
். காமன் வென்றவன் ஞான வடிவள் 
GTO BRAVE தானம் தந்தவள் 
சேமம் சேரலாம், ஊனம் திர்ப்பளே. 

3 ஐயனாம் 
என்பாட்டை வினவிடிலோ எவ்வளவோ குறைகளுண்டு 
உன்பாட்டை உரைக்துவிட்டால் உலகமெங்கும் புகமாமே 
அன்பார்ச்த இருவுள்ளத் தையனவன் மலரடிகள் 
வன்பாலே மறந்தடியேன் வழிதப்பிக் கடந்தேனே, 

4, மாடன் தம்பிரான் 
வடைமாலை போட்டு வணங்குகின்ற மக்கள் 
இடையாத எப்பொருளும் கட்டும் - நகடையதஇலே 
சீடன்போல் சாத்தரவின் சேன் தலைவரரம் 
மாடன் தம்பிரானை வாழ்த்து, 

5. அசலிகை ஸூற்றூ ஆதிமூத்தானந்தர் - 
மழமைவிமவே தவம் கடந்து மருதறிலம் விளைவித்தார் 
குழவிகளின் பிணிகளையே குறைத்துவிட்டார் குருசாதன் 
பிழைகளெலாம் பொறுத்தருளி பெருநெறியாம் சிவணெ 

| [்நியை 
விமைஈ்கிடவே தமிழகத்தார் விரும்புவன இனிதமைத்தார்.
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அகலிகை யூற்றின்௧கண் ஆனஈதம் கொண்டீர் 
மிகரிலா யேரகனெறி தேயம் - மிகவே 
மருந்தளித்தீர் மக்களுக்கு மாட்சியுரை யீன் நீர். 

அருக்தவனாம் ஆதிமூத்தா! ஆள், 
6. செக்கர் கிரி முருகன் 

கஇித்கர்கள் சங்கமு ன் செம்மையாய்த் 
காள்வணக்கம் செய்த கோயில் 

பத்தர்கள் வெள்ளிதொழும் பாங்குடனே 
காவடிப்பா பாடும் கோயில் ' 

இத்தரையில் யோகனெறி ஏகாந்தம் 
கூடுவோர்கட். கின்பக் கோயில் 

பெத்தநிலை நீக்கியருள் முத்இநிலைப் 
பேறளிக்கும் செக்கர் கோயில், 

7. தோவாளைக் கிருஷ்ணண் 
நாவாரக் குறைபலவும் ஈவின்றபெரும் சிசுபாலன் 
பாவாணர் பழிதீதுரைத்த படுபாவிக் கஞ்சனொழு 
மேவாரை யழித்துவிட்டான் மிகுமாற்றல் கண்ணபிரான் 
தோவாளை ஈகரின்கண் துலங்கியருள் செய்தவனே. 
8. மூம்பாந்தல் இசக்கியாம்மன் 
முப்ப்தலில் வீற்றிருந்காள் முத்தமிழார் ஒளவையார் 
வெப்பர்தரன் இர்திதருளும் மெய்யடையரனள்-- இப்பதியார் 
எண்ணும் பொருளளிப்பாள் ஏற்ற புகமளிப்பாள் 
தண்ணம் இதனையே தேறு, 
'வீறுடைய இசக்கியம்மன் வினை-ஊயே அறுத்திடுவாள் 
மாறுபடும் மனிதர்களின் மமதையை வகிர்க்திடுவாள் 

, ஆறிவரம் அளித்திடுவாள் ௮கர்தூய அடியவர்க்கு 
தேறுங்கள் கருணையுள்ள தெய்வமிவள் தொழுஇடுவோம். 
9. நதேவசுகாமாம் பின்னோ, 
சத்தியமாம் வேதத்தைச் சார்க் துநின் ற காரணத்தால் 
எத்தனையோ இன்னல்கள் ஏசுவைப்போல் நீர் பொறுத்தீர் 
உத்தியோகம் வேண்டாமல் உயர்ஞானி யானவரே 
கித்தியமாம் வாழ்வெல்லாம் கேயமுடன் SEDO tr. 
10. மார்த்தாண்டபிஸ்ணை வாலியா சாஜமாண், 
உலகுபுகழம் மார்த்தாண்ட உயரர்தகுண மன்னவரும் 
நலமுடைய போர்ததலைவர் ஈயமெல்லாம் மெச்சிவிட்டார் 
பலமுறுகல் கோட்டையும் பல வாகக் கட்டி வைத்தார் 
வலிய யஐ மான்பாதம் வரிசையுடன் வாழ்ச்திடுவோம், 

ஆசிரியன்.
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ஆரைவாய்மொழி வரலாறும் 

_ மீனாக்ஷிசுந்தரர் கோயினும். 
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ஆரைவாய்மொழி வாலா 

— Sa 

அத்தியாயம் 1., 

பொயார், 

ஆசல்வாய்மொழியெனும் பெயர்:-- இவ்வூருக்குப் பல பெயர் 

கூறுவர். அவற்றை அமாய்வோம். ஆரல்--மதில், கேரட்டை 

வாயிலிவிருக்குமிடம். அசன்வாழ்மொழி- சிவபெருமான், சாத்தா 

மூ.தலிய தெய்வல்கள் வீர்ழ்ன்ற இடமென்பர், அரண்வாய்மொழி 

அரண் --கோட்டை, மதில், மலை எனப் பலபொருள் படும். கோட் 

டைவாயிலின் வழியென்னம் கூறலாம், மலைவாய் (கணவாய்) 

வஹியிலிருக்னாம் ஊர் என்றும் சொல்லலாம், 

ஆசல்லாய்மொழி:-௩ பண்டு பாண்டியிலுள்ள படைவக்த 

காலத்துச் தீர்வைக்கலமாகலாலும், கோட்டைவாயிலாதலாலும் 

வெளிகாட்டாமை அறிய ஐர் வாய்மொழி வாக்கம் சொல்ல 

வேண்டுமாம். 1 இரளைவசய்மொழிக் கோட்டையிமல உழக்காழாக்கு 

நெல்லுக்கு ஏழு வாஜைப்பழம்” என்று வரக்கூடியவர்களை சொல்லச் 

செய்வதில் அவர்கள் “ழ் சரியாகச் கொல்லாமல் “ அனவாமொளிக் 

கோட்டையிலே உளக்காளாக்கு கெல்லுக்கு ஏறா வாளைப்பளம்?* 

என்று கூறுவதில் வெளிசாட்டாரென்றறிக்து கோட்டைக்கு 

உள்ளே விடாமலிருக்தார்களாம். இது சுங்கக் கலமாஞும், அப் 

போது படைகள் பலவக்து சூழப்பம் உண்டுபண்ணும் காலமாயி 

ருந்தகால் இவ்வாறு சோதித்தனர் போலும், இன எவ்வளவு 

உண்மையென்று நிச்சயிக்க வியலவில்லை, பகைவர்களைய றிய இது 

வும் ஓர் வழிதான்.
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ஆலவசய்மொழி:-- மதுசை மீனாக்ஷியும் சோமசுக்தரமூர்த்இ 

யும் முப்பக்தலிலும் பின்னர் இவ்ஷரிலும் ஏழுந்தருளியிருப்ப 

தாலும், இதியிடமாகய மதுரைக்கு அலவாயென்ற பெயரே பிர 

இத்தமானதாலும் இங்கும் ௮ப்பெயசே நிலைத்தது. மதுசையாகய 

இவ்வூருக்கும் பெயர் அமைந்தது நியாயமே, சிதம்பரம் மேலைச் 

இதம்பசம் என்பதுபோல் வட மதுரை, தென் மதுரை, மேற்கு 
மதுரை என மூன்றாயிற்று, 

மதுபையூரை அமைக்கப் பாண்டியன் சிவபிரானிடம் வேண் 

டவே, அவர்தம் உடம்பிலணிக்இருந்த பாம்பை ஏவி நான்னு 

எல்லைகளும் காட்டிக்கொடுசக்கச் செய்ததால் அலவாயாகிய பாம்பு 

காட்டிய ஊர் ஆலவாய் orem ape Hm, 

இவ்வூருக்கு ஆலவாய் என்பதும் பொருந்தும், ஆரையென்று 

சுருக்கக் கூறுவாருமுளர், எப்படியாயினும் தற்காலம் சர்க்கார் 

ரிக்கார்டுகளில் ஆரல்வாய்மொழி யென் பெயர் காணப்படுவதால் 

அப் பெயசை மாற்ற முயலவேண்டும், இன்னும் பல வாருசவும் 

கூறலாம். இடச்சுருக்கக்தால் விட்டுவிட்டேன். ஒவ்வொரு 

ஊருக்கும் பல காரணங்களாலும் பெயர் உண்டாகும், தஞ்சன் 

எனும்அசகூரன் இருக்தவர் தஞ்சாவூர், இராமன் ஈசுவானைப் பூசித்த 

ஊர் இராமேசுவரம், அன்னி தவஞ்செய்யும் ஊர் கன்னிமாகுமரி, 

இந்்இரனைச் சு,த்தப்படுக்திய வூர் சக்கரம், இவ்வா பற்பல காச 

ணங்கனால் ஊர்கஷநக்குப் பெயர் விளங்கும், எல்லாவற்றிலும் 

தெய்வப் பெயர் இலங்குமார் விசேட மன்னோ 1 soupy ஆரை 

வாய் மொழிக்கு ஆலவாய் என்ற பெயர்தான் மிக்க விசேடம், இத 

னைப் பிரசாரத்இிற்னுக் கொண்டுவரவேண்டும், மதுரையில் abga- 

s0GS a8 தேவாசம் பாடிய சம்பந்தரும், அப்பரும் அவ்வூருக், 

குரிய பல பெயர்களிலும் ஐலவாய் என்ற பெயரையேபெரிதும் 

போத்தினர், 

*அர்கமில் புகம் எந்தை யாலவாய் 

பந்இியார் கழல் ஈக்தை செய்மினே." 

“அம்பொன் ஆலவாய் கம்பனார் கழல் 
நம்பி வாழ்பவர் துன்பம் வீடுமே,” 

** அலவாயாவது மிதுவே?
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“இரு ஆலவா யான் திருநீ2ற'' 

மதென்னாலலாயில் உதையும் எம் மாதியே” 

என்று ஞானசம்பக்க சுவாமிகள் பல விடங்களிலும் பாடினர், 

அப்பர்சுவாமிகளும்'ஐயனே ஆலவாயிலப்பனே அருள்செய்வாயே”? 

'சென்கூடல் 'இருவாலவாய்ச் சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றேன் 

கானே" எனமனமாருகி கவின்றனர். ஆதலால், காமும் ஆலவாய 

என்னும்பெயசை வழக்காற்றில் கொண்டுவருே மவாமாக, 

சரதாரணமாக ஊர்களாக்கு மலை, ஆறு, கடல், பூமி, முதலிய 

இயத்கையமைப்பினாலும், ௮.சசர்கள், முனிவர்கள், ேவர்கள், தெய் 

வங்கள் முகலியவர்களின் பெயர்களாலும் பேயர் இடுவர், அதில் 

தெய்வங்களின் பெயர்தான் மிக்க சிறப்பாகும், 

ஆரைவாய்மொழியேஷம் பெயரே பண்டைக்காலம் முதற் 

கொண்டு வழங்கி வருன். ற. 

கொல்லம் 985-ரமாண்டு வைகரி மாதம் 39-ம்தே.இ காஞ்சில் 

காட்டு ஆரைவாயமொழியில் வனார்த்தி ஆறுமுக கதிர்குடர்ஹஸ்ப் 

பிரமாணம் ஸாக்கார் முத்தஇுரசையுள்ள து.) 

கொல்லம் 944. ஆவணி 24-ரம் தேதியில் ஆரைவாய்மொழியில் 

(ஓலைப் பிரமாணம்) 

கொல்லம் 0206-ல் ஆவணி டல் ஆரைவாய்மொ ழி (ஓலைப் பிர 

மாணம்) ் 

சேவஸ்தானப் பழைய ஓலைப் பிரமாணங்களிலும் ஆரைவாய் 

மொழியென்று காணப்படுஇன் ௦௮, 

1021-ஈமாண்டு வைகாகி 309-ல் ஆரைவாய்மொழியில் ஈம்பியா 

“ருக்கு ௮கரம் கட்டிக் கொடுத்தனர், (ஓலைப் பிரமாணம்) 

அகலிகை பூற்றுக்கல்வெட்டு:.- திருவாங்கூர் ஆர்சக்யொல 

ஜிக்கல் ஸீரியஸ் வால்யம் 6-பக்கம் 97-மு.தல் 99-வரை, 

கொல்லம் 812-ஈமாண்டு தை மீ” 11.ஈம் தே.க இசவிவர்மர் 

மசாசாஜாகாலத்திலுள்ள ௮.
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அசலிசைய மறுக் சல்வெட்டு, 

காஞ்சிதாட்டு ஆரைவாய்மொஜியில் 
கல்லகுட்டி. ஆண்டாரேன் அகலி 
கையூற்றங் கரையில் தம்பிரான் 
இசவிவர்மரான சிறைவாய் pbs sb 

. பிரான் தாணுவுக்குச் சோமவாசம்-- 

என்று காணும் கல் வெட்டிலும் இவ்வூருக்கு அரைவாய்மொழியெ 
அம் பெயர் காணப்படுகன் று. 

ஆரைவாய்மொழி:--- ஆரை.மதில், அரண், “அமை சுற்று 

மூ.ற்௮ பாரெலாம்'' கம்பர், ஆமை ஆரல் (மதில்) ::இரலோங்கிய 

அயோரசத்திமாககர்!' மொழி--வழியாகத் இரியலாம். பொழில். 

என்றதும் மொழியாகத் திரியலாம், (ஈத்தாமொழி) 

அ. ரண்--அரை- இல் மூன்று சொற்களும் ஒர பொருளைக் 

குதிப்பசால் ஆரைவாய்மொழி யென்றே சொல்லவேண்டும், முன் 

னார் பழைய ஓலைப் பிரமாணங்களிலும், சேவஸ்தான ரிக்கார்டு 

களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் ஆரைவாய்மொழியென்றே வழங்கி 

வந்ததாலும், மலைவாயில், கணவாய், கோட்டைவாயில் முதலிய 
எல்லா அர்த்தமும் தருவதாலும் இப் பெயரை உறுஇப்பருித்துக, 

ஆலவாய் என்றும் சறுக்கி அழைக்கலாம், 

சோமசுக்கமுர்த இிஇங்குவக்தபின் இவ்வசை அலவாய்மொழி 
யென்று சொல்லுதல் இறப்பென்று ஓர் பாம்பசை விடுகவி வங்கி 

வருகின் தாய் இவ்வூரில் முச்கிய குடும்பத் தஇினராயிருக்க காலஞ் 
சென்ற தாமரைக்குளம் மெம்பர் சிவமாணுபிள் சையவச்கள்வழி 
யறிய கேர்க்ததாயக் கவிமணி தேகெவிராயகம்பிள்ளையவர்கள் 

ளெ
. 
ம
ே
 

80
 

கூறி ன்றனர். 

“ஆலவாய்ச் சோமசக்தாக்கடவுள் அம்மை 

மீனாகூநியோடெ ழுக்து 

சோலைசூழ்ப் பொய்கைச் சாரலின் தென்பால் 

Caren SiS mise Be 

  

PUFO Nene Oues eee ees tEstaeeseses ௫௨௧௧ ௨௨௧௧௩௮௧௪௨௨ ௨௪௧௧௯௨ 

தலவாள்மொழி யென்றப்பதி தனக்கு 
அமைக்கது பண்டைகாட் பெயரே!”
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அத்தியாயம்: 2. 

அமைப்பு. 

சயெமலையின் தென் கிழக்கு மூலையில் ஆசைவாய்மொழி ஊர் 

இருக்கின்ற... இருவாக்கூர் சமஸ்சானத்இன் இெக்கெல்லையில் 

இவ்வூர் அமையப்பெற்றது, இது இர் முக்ய கணவாய், பாண்டி. 

காட்டிற்கு இ,சன் வழியாய்க் செல்லலாம், இமயமலை எவ்வளவு 

பழமையானதோ அதனினும் மிகப் பழமை ஸகயபலை என்று 

அறிஞர் கூ௮ுன்றனச், சென்னாடு உலகில் மிகப் பழமையான 

பூமி என்று மேல் காட்டறிஞரும் ஓத்அுக்கொள்ளுகின் றனர், தென் 

னிக்இயப் பரறைகள் மிகப் பழையனவென்ற௮ு ஸ்சாட் எலியட் கூறு 

இன்றார், இர்இயகாட்டிற்குக் கைபர்க்கணவாய் எவ்வளவு முக்கியமோ 

அவ்வள ஆசைக்கணவாயும் இருவாங்கூருக்கு முக்யெமாகும். 

CLP AN பக்கமும் மலைகளால் சூழப்பட்டிருக்கின் 2.௮. கணவாயி 

லில் நீண்ட கோட்டையும் உளு, செக்கர்இரியும் காற்முடி மையும் 

வடக்கு மலையும் சிறக்க அரண்சளாம். ஆரைவாய்மொழி காஞ்சு 

காட்டைச் சேந்து. பழைய பன்னிரு பிடாகையில் தோவாளைப் 

பிடாகைமைச் சார்க்கு, தோவாளைப் பிடாகையில் ஆளை அசைப் 

பிடாசையாம்.  கோவாளை, செண்பகசாமன்புதார், சோழபுரம் 

மூன்றும சேர்ந்து அரைப்பிடாகை, ஆமை வடக்கூர், தாணுமால 

wer) grit, பெருமாள்புரம் மூன்றும் சேர்க்து அ௮ரைப்பிடாகை, 

மூப்பக்தல், விஷியன் குடியிருப்பு, பொய்கைச்சரி, அழயெசேசி, 

கூருசடியும் இவ்ஷ்ரைச் சார்க்கு இடங்களாம். : 

“வஞ்டு கா௨தனில் சன்செய் காடெஸச் 

செந்தமிழ் வழங்கும் தேயமொன்றள அதன் 

அந்தமில் பெருவளம் அறியார் யாசே 

மருதமும் செய்தலும் மயங்கி அக்செய்கும் 

புசையு செல்வம் நிலைபெற வளரும்!” (மனோன்மணீயம்) 

குறிஞ்சி நிலம்:-- மலையும் மலைசார்க்த இடமுமாம், மலைகளில் பல 

மசங்களுண்டு, 

“நரங்கு கோங்காசினியா நானாவித த் தருவும் 
ஓங்கும் பொதும்பர் உடையாகப்-- பாக்கர்
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வடமேத் பனித்துவலை வார் கொடியும் முத்து 

வடமாகப் பூண்டாள் மலை" (காஞ்சில் வெண்பா) 

முல்லை நிலீம்:--காடும் கரடுசார்ச்த இடமுமாம், மிருகங்கள் பலவுள, 

ஈமான் கூட்டத்தூடு முல்லை மாச்கள் மேய்க்கின்2 பல 

ஆன் கூட்டமோட்டு புலியும்-- தன் கூட்டக் 

கேடிவிழ ஆயர் சி.ஐ சடியோசிக் தொழித்துச் 

சாடி யெழலாய தடம்,” (நாஞ்சில் வெண்பா). 

வாய்கீத மலையும், வருபுனலும், வல்லசணும் காட்டிற் குறும். 

பென்றனுர் வள்ளுவனார், 

 ணெியின்மை செல்வம் விளைவின்ப2மமம் 

௮ணியென்ப காட்டிற் இவ்வைக்து”” (இருக்குதள்) 

இவ்வைக்வும் இங்கே அமையப்பெற்றிருக்கின் ன, 

தமியின் டைப்பு, பூமியின் கிலைமை, தீர் கிலைகள், ப மண், 

உலோகங்கள், கால நிலை, தாவரம், ஜர்னுக்கள் Bawa Hop 

பொறுத்து மனித வாழ்க்கையும் தொழிலும் இருக்கின்றன. பூமி. 

மக்கள் வ௫ூப்பதற்கேற்றது, ஏனைய வ௪திகளும் உள. வடக்கு 
ES aos 8°10? veh aus Sida Coens 77°—30' o@ 

Adguir இவ்ஷர் அமைக்கிருக்கின்றஅு, 1] ௪து.ரமைல் வீஸ்தீர்ண 

முண்டு, 

பசக்களும், ஆடுகளும், காளைகரரம் ஏராளம், மேயும் வ௪தி 

யுள, தண்ணீர்க்குறைவால் மருககிலச் செழிப்புச்குன் ஜிய, 

மலையும் மலைசாரக்த இடரும், காடும் காடுசரர்க்த இடமூம், சாடும், 

நாசொர்ந்க இடமும், கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும், ஆ௫ூயெ கால் 

வகை நிலங்கறநம் இங்கு அமையப்பெற்றிருக்கின் றன, கடல் கேரே 

30 மைல் தெற்கே இருக்கின்றது. Here ல்லை; மருதம் 

கெம்சல் அயெ கலங்கள் அலல ரகக லுக்கும் பைக 
கும் ௮௪ அூ£மில்லாதகாரல் இணைமயக்கம் வருவதியல்பு, மலைப் 

பொருள் கடலோரச்திலும், நாட்டுப்பொருள் மலை£யோத்இிலும் 

மாறிமாறி வருதல் கெறியே, பூமிசாஸ்இர நாலார் இதனை மலை 

காடென்பர், உண்மையில் நால்வகை கிலங்களும் கலந்த பூமிதான், 

தண்ணீர் வச௪இவச்தால் மருக நிலம் செழிப்பு ற்ளோங்கும், பற்பல
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பயிர்களும் செய்யத்தக்க சிறந்த பூமி, ஓ நிரப்பான தரை மத் 

றிடங்களில் இதுபோலில்லை. ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பூமி கோட் 

டையின் இழக்கே உளு, மலையடிப்பாகல்களிலும், தமி நிரப் 

பானது. 

தமி கல்ல வளமுள்ள து. வறட்சிமிக்கது, கஞ்செயும், புஞ் 

செயும் ஈன்கு பயிசாகும், அறுகு காலைக்தடி. நீளத்தில் படரும், 

கெல், சோளம், கேழ்வரகு, உளுந்து, துவரை) கொச்சை, கம்பு, 

எள் முதலிய தானியங்களும் பருத்து, மிளகு), சீனியவரை, 

வெள்ளரி, கத்தரி, வெண்டை, அறைச்கீரை முதலிய பயிர்களும் 

செழிப்பாய் வளர்கின்றன. ஏராளம் மிளகுவற்ற்ல் தானியங்கள் 

ஏற்றுமதியாகின் தன, “*கன்னியினம் பருத்திக்கார் காலம் காய்க் 

ஞுரூதர்'',.. இவ்வூரில் விளையும் கம்பு, சோளம்) அறைக்சசை இவை 

களைப்பற்றிக் கவிமணி தே௫ிசவிகாயகம் பிள்ளையவர்கள் பாடியது 

காண்க, 

கம்பனையும் சோழனையும் காதிஇடுவோம் காற்றரஇன் 

வம்பினாக்கும் அஞ்சா வாழ்ந்திடுவோம் உம்பர்கொன் 

வானமழை பெய்ய ம.றுத்திடினும் மற்றெம்கள் 

கூனை மழைக்குண்டோ சூறை” 

பச்சடியும் தீண்டேன் பருப்பினிலும் கைவை?யன் 

இச்சடியும் தீண்டேன் இழங்குமமடேன்-- மெச்சுபுகழ் 

ஆரைப்பதஇயில் அவித்துக் கடைக்கு வைத்த 

இரைக்கறி டைச்குமே மேல்”? 

மலைவளம் மிக்கவூர், மலைப்பொருள்களும் இங்குள, மருக்துக்குரிய 

பற்பல செடிகணாம் வளர்ன்றன, மலையில் கேணும், கொம்பரக் 

ரூம் ஏராளம் காட்டுப் பொருள்ககுரம் செழிப்பாயுண்டு. 60 ஆண்டு 

குரைக்னாமுன் காப்பிப் பயிர் செய்தனர். இன்னும் செய்யலாம். 

பரசுராமன் காலத்தில் இவ்வூர் உள, சணவாயிலிருப்ப தால் 

மிகப் பழைய காலம் தொட்டே. இவ்வூர். அமைக்திருக்இன் ஐ.அ, 

எனென்முல் மக்கள் போக்னுவ£வு இதன் வழியாய் இருப்பதாலும், 

கணவாயும் கோட்டை... வாயிலும் சுங்கத்தலமாயு மிருப்பதாலும் 

இல்கே ஊர் உண்டாகக் கராணமுண்டு.. இவ்வூர் தியில் கோட்
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டையின் இழக்கல் தானிருந்த௮, அங்கு கோயில்களும் தெருக்க. 
ளும் இக்தன. இன்று ௮து குடியிருப்புக்காடு எனும் பெயரோடு 

apagsa pgs. கட்டிடங்கள் இருக்தனவென்பதற்கு இன்றும் 

அறிஞசூறிகள் : காணப்படுகின்றன, ஆண்டான் கவி.ராயன் இவ்வ, 

சைப்பற்றிப் பாடின போது 

'நாப்பக்கலுக்கு மேலஷூ்'? 

பெரியகுளம், பொய்கைக்குளம், வைகைக்குளம், கரும்பாட் 

முக்குளம் இய சாக்கணறாம் சுங்காமனோேடையம் உள. கூ ஷ் கூ ஞூ னா 7 

என்றார், 

மலைவளமுள்ள இவ்வூரில் இப்போதுள்ள மீனாகூஷியம்மன் 

கோயில் எல்லாம் ஆதியில் காடாகக் தானிருக்கஅ. பின்னர் 

கோட்டை முதலியன ஏற்பட்டபின் வடக்கும் தெற்கும் ஊர்கள் 

வந்தன, கான்கு விஇகணாம் உண்டாயின, கொல்லம் 400.ரம் 

ஆண்டுக்கு முன்னே கோட்டைக்குள் ஊர் வக்காயிற்று, கொல் 

லம் 878-ம ஆண்டு அகலிகை பூற்வத் செப்பக் குளத்தினருக 
அள்ள கல்வெட்டில் அய்யன் கோயிலுக்கு வரிபாட்டிற்கும், சந் 

அஇரதசதிற்கு வழிபாட்டிற்கும் சொதனுவிட்டதாய்க் தெரிகிற, 

மீகால்லமை 687-மாண்டு வடச்கூர் Gunso தருவிலிருக்௪ சாத்சா 

உடையான்பிள்ளை பல கோயில்கருநக்கும் மாலைக்கட்டு சாமம்விட்ட 

பட்டயமிருப்பதால் அதற்கு முன்னசே அரையூர் வக்தாயிழ்று. 

$21-மாண்டிலுள்ள கல் வெட்டினால் ஆசையூர் முந்தியது, 

701-1மாண்டு இசாமப்பணிக்கர் தலைப்பிரமாணம்உள்ள ௮, 

ஜலைப்பிரமாணம், (மத் தபிள்ளை) கொல்லம் 966-ரமாண்டு 

தாணுவப் பண்டாரம் வகை பனை ஒஹ்றியாயிற்று, தெற்குத் 
தெருவில் மனைக்கு எல்கை: Ager area தெருவுக்கும் மேற்கு, 

கிழசமல் தெருவுக்கும் வடக்கு (பவ இதனால் 966-4G 
முன்னே தெரு வீ.இகளும் இருவிழாவும் உண்டென் நிக,
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அத்தியாயம் 8. 

பழமையும் படையெடுப்பும். 

ஒளவையார் சோ சோழ பாண்டியமன்னர்களை வசவழைத்,து 

மூப்பந்தலில் வைக்.து ஓர் திருமணம் செய்விச்த வரலா வழங்இ 

வருவதாலும், அவர் சங்க காலத்திலிருக்கதாலும், புறகானாறு Ups 

லிய தாற்களில் பாடியிருப்பதாலும், பரணர் காலத்திலிருக்த காலும் 

ஊரணர் காலமாகிய இ, பி, மூதல் நாம்முண்டிலும் முப்பக்தலிலும், 

ஆரைவாய்மொழியிலும் ஊர் இருக்திருக்க வேண்டும், அது இலம் 

BD DERE Ho0d 1900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னசாகும், என்க காலக் 

இல் நாஞ்சில் வள்ளுவன் காலச்.து.ம் எல்லையில் இவ்வூர் உள௮, 

சே வம்சத்தின் இரண்டு இளைகளில் ஒரு களையான பத்ம 

சரபபுசத்தில் இராஜசானியை அமைத்துக் கொண்டு ஆரைவாய் 

மொழி வழியாக இவ்விடத்திற்கு வ.£ முயன்றுகொண்டிருக்கு 

பரண்டியர்களையம், சோழர்களையும் மறுத்துத் இரும்பச் செய்து 

கொண்டிருக்கு, இதனால் பண்டைச்சரலம் கொட்டே அன்னியர் 

படையைத் தடுக்கும் இடமாசவும் இவ்வூர் இலல்கற்று, 

சகியமலையின் கீழ்த்திசையிலிருக்த தென்னாடுகளைப் பாண்டி, 

யர் தண்டு வந்தனர், ஆய் வள் அசசர்களுடைய காடு வேணுட் 

ஆகிரும் பாண்டிய காட்டிற்கும் இடையிலிருக்கன. நகாஞ்கொடும் 

ஒர் காலத்தில் ஆய் வேள் காட்டைச் சார்க்ததே. இருவாங்கூர் ௮௭௪ 

ஆய்வேள் அரசர்க்கு உசவி செய்ததால் பாண்டியர் தருணம் கோக்க 

இ, பி, ஆரும் தாற்றூண்டில் ஆரைவாய்மொழி வி படையெடுத்து 

ஐடில பராந்தகன் விழிஞம் பிடித்சான், க. பி, ஏழாம் நாற்றுண்.. 

ழூல் அரிகேசரிமாறவர்மன் எனும் பாண்டியன் ஆரைவழி சென்று 

கோட்டாற்றைப் பிடித்தான். பிறகு ஆய்்3வள் காடான காஞ்டு 

கரடும் பாண்டியர்க்குக் கம் அடங்கிற்று, மேணுட்டுச் சேனை பாண் 

யன் படையை ஆரைவாய்மொழிக் கரைக்கோட்டை வசையிலும், 

தட்டிற்று, 

1மாறன் சடையான் கல்ளெட்,ட௫. 

காலஞ்சென்ற பேராடிரியர் 8, சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் M.A, 

இக் கல்வெட்டை. ரைவாய்மொழி பக்கத்திலிருந்து கண்டெடுத்
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அத் இருவனர்தபுரம் பொருட்காட்டு சாலையில் வைத்திருந்தார், 

இப்பொழுது ௮சனை பதச்மகாபபுஈம் ௮ரண்மனைப் பொருட்காட்சி 

சாலையில் வைத்திருக்ன்றனர், வட்டெழுத்திலிறாப்பதால் 
காலத்தால் முந்தியே. சரித்இரப்பி.கானமானது, இ, பி, 770 

உள்ளது, ௮௯, பி, 6ம் மாத்றுண்டாகும், 

ஆர்க்யொலஜிக்கல் ஸீரியஸ் வால்யம் 1 பக்கம் 159-120 வரை, 

ஸ்ரீ கோமறன் சடையற்குஇ 

பத் தேழா மாண்டு Cea மா 

ஞர் படை விழி ஞத்து ப்.ுறத்து 

விட்டுமக்கக் கரைக்கோட்டை அழி 
உ பபாண வரப படிச்சவ சசய்ய சகட சகடகட க

ல
்
ல
ே
 

- இதில் கரைக்கோட்டை அழிப்பான் வர என்ற கால் அரைவாம் 
மொழிக் கரைக்கோட்டையே ஆகும். இன்றும் கரைக்கோட்டையை 

கோட்டைக்கரை யென்று கூறுகின்றனர், கோட்டைக்கரைச் 

சாத்தா, கோட்டைக்கரைப் பூதத்சானென்று ௮. தெய்வங்களின் 

பெயரும் கவண்மென்னு ரிக்கார்டுகளில் காணப்படுகின்றன, பழைய 

கோட்டை இவ் வூரிலிருகத௮, ௮௪ இடத்திலேயே பின்னர் 

ஸ்ரீ மார்த்தாண்டவர்ம மன்னன் உறுதியான கற்கோட்டை கட்டி 

ஞர், கரைக்கோட்டைவரையிலும் படைகள் வந்ததைக் தப்பரசக் 

காரைக்குடியென்று சரித்திரப் புத்தகத்தில் எழுதினர், புதிய 

ஸ்டேட் மானுவல் எழுதிய சரித்திர ஆசாய்ச்சியில் வல்லுனரான 
ஸ்ரீமான் 1], 8, வேனுப்பிள்ளையவர்கன் மட்டும் சரைக்கோட்டை 

ஒசையிலும் அசத்தியதாகக் தினர். 

“A hundred years after this another Pandiyan 
king Jatila Paranthaka pushed on his arnis up t¢ 
Vilinjam and obtained some temporary success. | 
But a few years later the resistance offered by the 
Venad king, forced him to retire to Karaikotta, 
pursued by the Travancore forces.”
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கொல்லம் 6ரம் தாற்ருண்டு முற்பகுதியில் எழுதப்பட்ட உண் 

ணிரீலி சந்தோம் என்னும் மலையாளமும் தமிழும் கலந்த மணிப் 

பிரவாள நாலில் தோவாளைவழி (ரைவழி) படையில் எழுந்தருளு 

லதாய்க் கூறுவது காண்க, 

(எண்ணிக் கொள்ளாம் படையிலெழு கள்ளத்து 

கொல்லத்து கின் ர 
கண்ணில கூடாதடய ரடல் கூறாளி தோவாளை 

நின் ர! 

வர்ணிச் சேற்றம் புஜக சயனம் கண்டு 

கைகூப்புவானே 

புண்ணியத்தின் றே பெருமனவரம் நின்வசச்தென்று 

Cues of Sus” 

ஆரைக் கோட்டையை சதோவாளைக் கோட்டையென்றும் 

சிலர் கூறினர். 

ஆரைவாய்மொழி வழிவருசையைத் தான் தோவாளை வழியெ 

னப்பட்டது. ஆரை தோவாளைப் பிடாகையைச் சேசர்க்ததாலும் 

௮இச தாசமில்லாதகாலும் தோவாளை வழியென்ருர். பழைய 

சாலை, ஆசைக்குச்சற்று தெற்கே தோவாளை வழிசெல்லும், ஆரை 

வாய்மொழிக் கோட்டையை சுிக்திரம் தேவஸ்தான ரிக்கார்டில் 

தோவாளைக் 'கோட்டைப்படி வாயில் காவல் என்று எழுதப்பெற்ற 

கால் இருஊர்களும் ஒன்னெனக் கூறினர், இந்த தேவஸ்தான ரிக் 

கார்டு எழுதின காலத்திற்கு முன்னே ஆசைவாய்மொழி ஊரைப் 

பற்றிய பல கல்வெட்டுக்களும் ஓலைப்பிரமாணங்களும் உள, அரை 

யூர் ௮ப்போதெயிருக்தும் தோவாளைக் கோட்டையென்றது மேற் 

கூறிய காரணங்களாலக் தான், 

Bharani சாட்டை மார்த்தாண்டவர்ம மன்னவன் பத்ம 

காப் சுவாமிக்குத் இருப்படி தானம் செய்யும்போது “தோவாளை 

(தல் கவணாறு'' வளனாயிலுமுள்ள தேசம் என்று சமர்ப்பித்தார். 

௮து 985-ரமாண்டு தை மாதம் nd தேதியாகும், அதற்கு 

முன்னே ஆரையூரில் ௮வாது சட்டளைக் கல்லெட்டுள து, என் 

ராலும் தோவாளைப் பிடாகை முதல் என்னும் நோக்கத்தோடு 
கூறினர்,
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மலையிலூன்ள கல்வெட்டு. 

கொல்லம் 0993-ல் பாலமார்த்தாண்டவாமன் தேன் தாங்கிப். 

பூதத்தான் கோயில் பாழையில் எழுசக்கட்டளையிட்டார். பாறை 

யில் வேலும் மயிலும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன, (முருகன் 

துணை) அகஸ்தீசுவரம் கோயிலுக்கும், குமார கேரயிலுக்கும் 

சொத்துக்கள் தானமாய் விடப்பட்டிருக்கன்றன, 

௯௱உ௰உ௭௫ 

அல்ப மீ” ௩௰௨ 

நயிஞர் வாலமாத்தாண்ட 

வர்மசாய சறவாய் மாத்த 

பண்டாசத்இல் நிரம் 

கல்பனை வருகையில் செய்தவோ' . 

லை மூன்னாள் ௨உ௰களு கார்த்திகை மீ ௨ இயதி முதல் 

அகத்திசுவம் கோயில் குமாசகோயில் 

O
N
O
 

O
R
 
W
P
 

எனவவ க்க ப (சகது எண்யகக சக கலவ க கட ளச்ர வகா க 

(வீரகோளப் பெரரிக் குளங்களை) 

காட்டின் எல்லையில் எழுதிய நோக்கம் யாதா? 
T, A.S. Vol. VI 

ஆரைவாய்மொழிக் கல்வெட்டு. 

ஆரைவாப்மொழிக் கோட்டையின் பக்கம் அலத்துறையாற் 

மின் கரையில் கடுக்கரையின் சமீபம் எழுதப்பெற்றிருக்கன் ௮, 

கொல்லம் 949.॥மாண்டுள்ள. கல்வேலைகளின் அளவுகளைப் 

பற்றிக்கூ௮ம், 1], ந, 5, 17௦1, 711 7895 112. கடுக்கரையிவி 

ருந்து ஆரைக்மீகாட்டை அசம்பமல்லவா, 949-ரமாண்டு பங்குனி 

மாதம் (ம் இயதி முதல் ஆனி மாதம் 50-ம் Bus வரைக்கும் 

-இக்காட்டுக்கல் வரைக்கும் மாசி மாதம் 30-ம் இயதஇி வரை நாட்டுக் 

கல்லிலும் தெற்கு இருவாய் பிறிகனம் முளம் எட்டு, இம்மடையும் 
உள்பட நீளம் முளம் 342]-க்கு பல (உதர) தீ இன்படி அளவு 
சிரம் 2095 இ,
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ஏழாம் நூற்றுண்டினி௮ தியில் பூதல விரமார்த்சாண்டவர்மன் 

களக்காட்டிலிருக்து வந்தான், விஜய ஈகரப் படைகளை தாம்பிர 

வர்ணிக் கரையில் வைத்து வென்றான், இப்போருக்கும் ஆரைவாய் 

மொழி பயன்பட்ட. விஜயககரப் படைகள் வித்தலன் தலைமையில் 

கோட்டாற்றில் வைத்து எதிர்த்துத் தோற்றன, கோட்டாற்வுறு 

பிரான்ஸிஸ் ச2வரியார் எனும் பெரியார் கையில் சிலுவை வைத்துக் 

கொண்டு சேனைகளின் முன்னின்று உதவினார், என்லும், ஆரைவாய் 

மொழி வரையிலும் வக்து படைகளை ௪.திர்த்தாரென்றும் சில சரித் 

இரங்கள்: கூறும், ச2வரியார் இங்கு தங்கச்சென்னார். விஜயாகசப் 

படைகள் நாஞ்சகொட்டில் வந்து கொள்ளை நடத்தக்கூடாதென்று 

உடம்படிக்கையாயிதிறு, இது உண்ணிக் சேோளவர்மன் காலம் 

என்பர், 

இரவிவர்மன் கொல்லம் 889-893 ஆரைவாய்மொழியில் 

யபகைளை வைத்லுப் பிறர் பிரவேிக்காமல் தடுத்தான், இசனாலும் 

இவ்வூரில்மக்கள் ௮.இிகமாய்த் தங்கக் காரணமாயிற்று, 

இ.பி, பத்தாம் தூற்றுண்டில் இராச இராச சோழனும் அவன் 

மந்தன் இராசேர்திரச் சோழனும் சேோகாட்டை வென்றதாகக் 

கூறும் கல்வெட்டுகள் சுூக்திசம, கன்னியாகுமரி கோயில்களில் 

காணப்படுகின்றன, நகாஞ்சினாடு அப் 2 பாது வெளி காடாசு விருக் 

தது. படைகள் ஆரைவழியாகத்தான் போயின. 

2. பி,19-ஈம் நாற்டுண்டில் வேணாட்டாசன் களக்கையை 

(களக்காடு) சலைககராக வைத்தான். அப்போதும் ஆரைவாய்மொழி 

வழியைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம், இ. பி.* 12ம் தாத்முண்டு மூடி, 

வில் “14'ஈம் தாற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் (1807-ல்) அல்லாவுதீன- 

vm sso மாலிக்காபர் மதுரைக்குப் படையெடுத்துவக்து 

மீனாட்டு சுந்தோசர் கோயிலில் பல பாகங்களையும் இடித்தான். 

அப்போது கோயில் பூசாரிகள் மீனாட்சி சுந்தரேசர் தங்க விம்பன் 

களை எடுத்துக்கொண்டுவக்து காஞ்சொட்டில் கிலுகிலுப்பைக் காட் 

ஜல் (அரளைவாய்மொழியில்) வைத்து பூசித்ததாயத் தெளிவுகள் 

இருப்பனவால் ஆரையூரின் பழமையும் பெருமையும் அறியலாம் 

(இது மதுரைக் கோயில் தாலிப் புத்தகத்திலுள்ள2) Agi@ gus 

பைக்காடு அரையூரின் பக்கத்திலுள்ள து,
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இசவிவர்மச் சக்கரவர்த்தி கொல்லம் 471-ல் சஹியமலையைக் 
கடந்து இவ்வூர் வழியாகப் பாண்டியர்களையும் சேரழர்களையும் வென் 
முன், சேச உதய மார்த்காண்டவா்மன் சாக்தமுடையவன், க் 

சால,திகில் செட்டையாபு.ரம் ஜமீன்தார் வள்ளியூர் மு.;லிய இடல் 
களைப்।பிடிக்கமுயன்றான், 

இளவசசன் இரவிவர்மன் சேனைகளுடன் இருகெல்வேலிக்குச் 
சென்று கருவேலம் குளம் போரில் வென்ருன். 

திருமலை சாயக்கன் வேணாட்டைப் பிடிக்க வேண்டுமென்று 
பேசாசைகொண்டு பணகுடியில் வந்து பாளயமடித்தான், இசாமப் 
பையன் என்பவன் தலைமையின்&ழ் பெரும் படையை அ௮னுப்பலா 
ஞான், இசாமப் பையன் ஆரைவாய்மொழி வறழிபுகுக்து Ren Haas 
குச் செய்த தீமைகள் கணக்கில்லை. படைகள் வீடுகளைத் இ வைத் 
அன; பயிர்களைப் பாழாக்னெ: கொள்ளையடி த்சுன? காஞ்சிகொட்டி ந் 

குப் பெரும் சேடுண்டாயிற்௮ு, காஞ்கொடு அப்போது Caren. 
டில் இல்லை, இப் படையெடுப்பில் முதலில் கஷ்டமனுபவித்தவர் 
யார்? அரையூர் மக்களன்றோ? 

கொல்லம் 810-7ம் ஆண்டு கணியாகுள*்தில் இரவிக்குட்டிப் 
பிள்ளைப் போரில் பல அன்பங்கள் வக்தரலும் இஅதியில் நாயக்கர் 
படை தோற்றது, இருவாங்கூர் படை. வெற்றிபெற்றது, Baga 
கூரின் பழைய இசாஜதாணி பத்மகாபபுச மன்ரோ. இசவிவாமன் 
859 முதல் 893 வரை ஆண்டான், இக்காலத்தில் வடுகர்படை 
ஆசைவாய்மொழியில் வக்கு. அவ்வழி காஞ்சிகொட்டி த் புகுந்து 
கல்குளம் வரையிலும் சென்ற. அரசன் கூட்டத்தோடே படை 
களைக் கொன்றான், இத்துன்ப மொழிகளைக் கேள்விப்பட்ட மகா 
சாணி மங்கம்மாள் பழிவாங்க எண்ணி காசப்பையன் தலைமையில் 
ஐர் பெரும் படையை அனுப்பலானாள், காஞ்சிகாட்டை அழித்.துப் 
பெண்களின் நகைகளைப் ப.றித்தார்கள், கொடும்போர் கடத்தப்பட் 
௨.௮, சாட்டிரம்குக் அன்பங்கள் பலகேர்க்தன. இவளையும் தோற்கச் 
செய்தார்கள். தோற்றுலும் போகும்போது எல்லைப் பக்கங்களில் 
கொள்ளையடித்துச் சென்றான், அ.இத்இயவர்மன் கரலத்தில் 
தோவாளையின் இழக்குள்ள கள்வர்களால் கொள்ளை௩டத்தப்பட்ட த. 
ஆரைபோன்ற பலஷர் ஜனங்கஞம் பயந்து மலைகளில் ஒஸித்தனர்.
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ஆற்காட்டு ஈவாபினுடைய உத்இியோகஸ்தன் சந்தா சாகப் ஆரை 

வழி உள்புகுந்து காகர்கோயிலின் சமீப இடங்களில் கொள்ளையிட 

- மூயன்றனன். இக்காளில் ஆலவாயின் நிலையென்ன? தளவாய் 

இராமையன் இவனைச் சமாதானமாய் அணுப்பினான், 

சகாத்தம் 1203-ல் பராக்ொம பாண்டியன் ஆசைவழி வந்து 

சோழபுஈம் கோயில் பழுது பார்த்தான். 

மலை இடைவிட்டிருக்கசாலும், கணவாயானதாலும், சஸ்தா 

மேடு பள்ளமில்லாமல தநிரப்பாயிருக்கதாலும் பாண்டியர்களும், 

கோழர்களணாம் படையெடுத்து ஈம்காட்டிற் புகநேர்ந்தது, பக்கத் 

தில் கோட்டாறு செழிப்பான முக்கிய வியாபாசப்பட்டணமாயி 

ருந்ததும் ஐர் காரணமென்று சிலா சரணனை சூப்பிரண்டன்று 

தர. இராமகாசையர் கூறுஇன்ளறார், 

ஓர் படையெடுப்பில் பதினாயிரம் படைவீரர்கள் guj sme 

ளேக்திப் பகைவர் காட்டில் ஓர் ஊர் வழிவருவ்சென்றால் அவ்வூ 

ரின் நிலையை coe வாணிக்க வியலுமோ? தழ்கால யுத்தத் 

தில் ஈம் ஐக்யெபடைகளே இக்கப்பூர், ரங்கூன் முதலிய பட்ட 

ணங்களை தம் வச௪.இக்காகக் காலிசெய்தனர், பின்னர் ஜப்பானி 

யப்படைகள் வந்து பாம்ப்களிட்டும் பீ.ரம்கிவைத்தும் டாங்கு 

களைக்கொண்டும் ௮ழி.த்கமை ஈமக்குத் தெரியுமன்றோ? இச்செயலை 

முன்னிறுத்தி ஆரைவாய்மொழிக்கும் காஞ்சகொட்டிற்கும் உற்ற 

படையெடுப்புக்களை எண்ணிப்பார்த்தால் அந்தோ! சண்ணீர் 

பெருகும், இத்துணைத் அன்பத்திற்குள்ளான கம்முன்னோர்கள் 

என்னினைந்தனசோ? யா செய்தனேபி படைவக்த காலக்தில் 

விடுகளிலுள்ள பெண்களை மூதலில் சாத்சனராம், இலர் மானச் 

,இற்கஞ்சி மலையில் ஒளித்தனர், இலர் விரக டன போர்புரிக்தனர், 

ஆரையூரின் துயரம். 

(கிளிக்கண்ணி மெட்டு) 

ஆதிபராசக்தி அம்மை உமை மீனாக்ஷி 

பாதிப்பாசிவை£ய-- அன்னையே 

பாலித்திடு மக்களை யே ஆதி
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காயக்சார் படையெடுப்பில் காட்டைச்காக்கப் பாடுபட்டோம் 

,தியதொழில் புரிக்தேசேனை -- அன்னையே 

தியைவைக்தார் ஊனரயெல்லாம் ஆத 

வடுகர்படை வந்தபோது வாள்கோண்டு வெட்டிவிட்டேம் 

கடுக்கமுற்ற பசைவசெல்லாம் - அன்னையே 

நாட்டைவிட்டு ஓடிவிட்டார் ஆதி 

மங்கம்மாள் மசாராணி மாபெருங் சோபம்கொண்டு 

கன் படையெல்லாமே- அன்னையே a ட Cu — அன்னை 

கலைவருடன் அனுப்பிவைத்தார் ஆகி 

வக்து ங்கள் மாபாவிப் படைகளெல்லாம் ஊரைச்சுற்றி வக்து 

கோட்டை கொத்தளங்களை-- அன்னையே [ எல்கள் 

GO sg Dad கொடியவரும் ஆதி 

காஞ்சிகாட்டிற் புகுந்தவர்கள் காசவேலை செய்தாாரக்தோ 

நாட்டைக்காக்கும் மன்னவே-- அன்னையே 

நாரம் தக்து மன்மை செய்விர் ஆகி 

குடிக்கக்கண்ணீர் இல்லாமல் குளங்களோல்லாம் வறண்டு 

குழாய்தீ தண்ணீர் தந்தானாலும்-- அன்னையே [போச்சே 

கும்பியைக் குளிரவைப்பீர் ஆதி 

। உதையமார்த்தாண்டன் ஈரதார். 

ப.ரக்கோடி. ஐயன் கோயிலுக்கு வடபாலுள்ள இடங்களை 

உதய மார்த்தாண்டன் புதரர்க் காடென்று (கொல்லம் 1012 

ஸெத்றில்மென்றில்) சவண்மென்று ரிக்கார்கெளில் காணப்படு 

Gans, பொய்கைக் குளத்தின் பக்கத்திலுள்ள புதவூர் என் 
UG உதயமார்த்காண்டன். புதூசாகும், தனைப் பழைய 

ஆசைவாய்மொழி யென்பர். அ௮ங்சே ஓர் பிள்ளையார் கோயில் 

இருச்கன் ஐ, ஊர் இருக்ககற்கு வேறு அறிகுறிகளும் உள. 
இத உதயமார்த்தாண்டவர்ம மன்னனது பெயரால் விளங்கு 
கின்றது, கொல்லம் 700. ரமாண்டு தோவாளை, தாழக்குடி, காகா 
கோயில், வடிவீசுவாம் மூதலிய கோயில்களுக்குச் சொத்துக்கள் 
விட்டு களக்காட்டையாண்ட ஜயதுக்ககாட்டு உசயமார்த்சாண்ட 

மன்னன் ஆரையூரில் வந்தபோது அவர் மீதுள்ள அன்பினால்



17 

இப்பெயர் இட்டனர்போலும், இவர்காலம் சற்றுப்பிந்தியத, ௮ல் 

லது 6), மி. 8935-ல் கொல்லம் ஆண்டை. நிறுவிப் புகழ்பெற்ற 
கஉதயமார்த்தாண்டவன்மனத பெயராலும் வழக்கலாம், இவர் 

பசும் பாண்டி காட்டிலும் பரவிற்று, உதயமார்த்தாண்டன் 

பூசைக்குவிட்ட இடமெனவும் கூறுகின்றனர். எப்படியும் ௮சசர் 

பெயசால் இட்டபெயர் தான், சக்இரம் கோயிலில் a gusts 
தாண்டன். பூசையுளல, தஇருவட்டாற்றில் உதயமார்த்தாண்.. 

மண்டபம் உளஅ, சோன்மாதேவியில் கொல்லம் 558-010 

கரையாண்ட உதமமார்த்தாண்டன் பெயசாலும் கிறுவப்பெற் 
ஜிருக்கலாம், 

சொக்கநாத பூபால சமுத்திரம். 

மங்கம்மாள் தன் நாயகன் சொக்ககாக காயக்கன் பெயரால் 
ஆசையைசிசேர்க்ச சொக்சகாச பூபால சமுக்இரத்தைப் பிராமணர் 

களுக்கு. கானம் செய்தனர். குமரியில் பிராமணர்களைக் கூடியே 

தச் செய்தாள், வரியில் சஅர்ப்பாகமிருந்தத, பின்னர் தாழக்குடி, 

பெளஸ்கார் ஸ்ரீ செளக்திரபாண்டியன் பிள்ளையவர்கள் அப்பூமி 
2000 எக்கா புஞ்செய்க்சாடும் விலைக்ளு வாங்க. தர்ம ராஜா 

காலத்தில் அதிலுள்ள சசம்பிரித்து $ பாகத்தைக் தனக்கெடுத் 

அச்கொண்டு 3 பாகமும் ஸர்க்காருக்குக் கொடுத்துவந்தார், 

Sonn) சக்தோசர் கேர்யிலிலும் வைத்துச் அவாதூ தர்மம் 

'தடைபெற்றதுண்டு, நிலம் கண்டெழுசத்துக் காலத்தில் இப் 

ஆூமியை கவண்மென்றுக்கு எடுத் துக்கொண்டார்கள். தாழக்குடி. 

Lb அம்பல,த்தாடுவார் பிள்ளையவர்கள் காலத்தில் இருவாங்கூர் 

லர்க்காரிவிருக்ஐ அக்குடும்பத்திலுள்ள ஒராண்பிள்ளைக்கு மாதம் 
80 ௩, விதம் ஆசக்இரதாரம் கன்கொடையளித்து Geet ar 

ஷப்பந்தல் கண்ணீர் மடத்திற்காம் சொத்துள.து, 

இசாமசமுத்திசம், ௮ம்பாசமுத்திரம்போல் சொக்ககாக பூபால 

௪முத்கசம் பெயரும் உளது, படையெடுப்பினால் சொக்சுகாத 
பால சமுத்திரமும் பழமையால் உதய மார்த்தாண்டன் புதா 
Bb அமைந்தன, 
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அத்தியாயம் 4. 

கேட்டை. 
  

கோட்டை: மும்காலத்தில் ஓர் கோட்டை இருந்த 

சென்று மூன் படித்தோம், (கரைக்கோட்டை இடிப்பான்வா 

கல்வெட்டு) இருவாங்கூர் இராச்யெ.த்தின் தென்கழக்கு மூலை 

மலையில்லாமல் இறக்திருக்தசால் அவ்வழியாக எக்காலத்திலும் 

படையெடுப்பு கிசமுமென்றும் அதைத்தடுக்கள் கடுக்கனச முதல் 

gorau) தெற்னுமலையைன் தாண்டி. கன்னியாகுமரிவசை ஓர் 

கோட்டை, கட்டினார்கள். இக் கற்கோட்டை பலமானது, வடச்சூ 

மலையிலிருந்து இவ்ஷர் தெற்குமலைவசை ௬மார் 9% மைல் கிளம் 
உண்டு, பழைய கோட்டையிருக்க இடத்தில் கல்ல பலமான 
கற்கோட்டை டிலனாயின் உசவியோடு 9980-ல் மார்த்தாண்டவர்மன் 
கட்டினார். வலிய யஜமானும் முன்னின்று சவினர், Gipsqu Oss 
கும் பாகங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டன. இம்மன்னன் காலத்இல் 
இங்கே £000 படைகள் ஸ்இரமாய்த் தங்னெ, பலர் தங்யெ 
தால் இவவூர்ச் இறப்புற்றஅ, கோட்டையின் நடுவில் மண்ணாக 
Boiss, கோட்டை நல்ல அகலம் உண்டு, 65 வருடந்தான் 
இருக்கது. கடுக்கரையிலிருக்து ஆமைவாய்மொழி வடக்குமலை 

வழி தெற்குமலையைக் கடந்து குமரிவசையிலும் செல்இன்றது, 
இங்கு இசண்டு ஐாத்திலும் கொத்தளங்கள் கட்டி பீரங்கிகளும் 
வைத்தனர், இடையிடையே மருநீதுப்புசைகரம் இருச்கன. 
அவையெல்லாம் இப்போம். காணலாம். கோட்டையின் வெளீ 
பில் பெரிய அகழ்க்டெல்கு இருக்க து. அதன் அறிகுளஜி வடக்கே 
இன்௮ம் காணலாம். கோட்டைகள் காவலுக்காக படைவிீசர்கள் 
அரைவாய்மொழியில் தல்னெசன்ஜோ? அவர்கள் வச௪.இக்காகம் 
பெரியகுளம் மைதானம் பயன்பட்ட, முதீகாரம்மன் கோயி 
அக்கு வடக்கு 80 அடி. நீளம் 40 go LAID பெரியமருக் 
அப்புளை இருக்கது, அங்சே மருந்தும் செய்தனர், பலவிடம் 
களுக்கும் அணுப்பினர். பட்டாளக்கரரர் உபயோகத்இற்காக நட - 
குடம் தண்ணீர்கொள்ளும் எட்டு சல்தொட்டிகள் ஆங்காங்கே 
இன்றும் காணப்படுகின்றன. 7%3%3 தொட்டியின் அளவு, 
நிலட்பாமைக்கண்டன் சாத்தா, கோட்டை வாயிலின் கேசாகவிருச் 

6





19 

இறத, கோட்டையின் மருங்கில் படைகள் தங்க பல இறுகட்டி 

டங்கள் காணப்படுகின்றன, கோட்டையைக் காத்துக்கொள்ள 

படைகளை வைத்ததோடி பல தெய்வங்களையும் பிரட்டி தீதனர், 

அவைக்கு கவண்மென்றிலிருக்து பூஜையும் பதிவும் ஏற்படுத்தி 

இன் களவும் நடந்துவருகன் றன, கோட்டைக்கசைச் சாத்தா 

விசேடமான ௮, 

கோட்டக்கரைப் பூதத்தான்: அழகிய கற்சிலை சுமார் 1700 

ரூபாய் விலைபெறும், தெய்வம் இசவு பெரிய தோற்றத்தில் ea 

வலியோடு கோட்டையைக் சாக்க கோட்டையின் தெழ்கேயரத்திலி 

ருக்து வடக்கு மலைக்குச் செல்வதைச் For சண்டதாகக் கூறுகின் 

னர், பகைவர்கள் கோட்டையைப் பிடிக்க முடியாமல் வருந்தவே 

பூதத்தான் சுவாமிக்கு வெளியில் பூசைசெய்ய, அவேசமுண் 

டாகி 8$ சாழிசை மாறிரின்ற காலத்தில் கோட்டை பிடித்ததாக 

இர் வசுந்இயும் உலவுகின்றது, அ௮க்கோயிலுக்குச் இறந்த வழிபாடு 

நடதச்௪ வேண்டுவகலூயம், கோட்டையில் பல சாக்கான்கோயில் 

கரநம், பூதத்தான் கோயில்களும், மருந்துப் புளைகளும்; இயக்கி 

யம்மன்களும் இன்னுமூுள, இது நல்லமுறை, விரர்களும் தெய் 

வங்களும், மந்திரவாஇகளும் எல்லாம் வைத்தல் பண்டைக்கால 

வழக்கம்போலும். இக்கோட்டை இவவஷருக்கும் இருவாகங்கூருக் 

கும் பெரிய பாதுகாப்பும், சரித்திரப் பிரதகானமும் அகும், காற் ் 

ரூடிமலையின் தெற்கே கோட்டை நடுவில் ஓர் பூசத்தான் பிடத் 

தில் கல்வெட்டிருக்க்ற௦௮. தற்போது ௮ழிக்துவிட்டது. 

இசாமசகுத்இசம் கோட்டை: கொல்லம் 944_ரமாண்டு 

தசை மாதம் lea கட்டப்பட்டது. 

புன்னாகூளம் சவுக்கை? கொல்லம் 998-ஈமாண்டு மார்கழி 

யில் கட்டினர், மலையாளப் பட்டாளம் காவலுக்கு வைகச்சுனர், 

வேலுத்தம்பி தளவாயின் பகையை அடக்குவதற்காக இருச் 

சினாப்பள்ளியிலிருக்து மீகணல் னொண்டு லிகர் என்பவனை லார்டு 

மின்றோவின் கட்டளைப்படி சென்னைக்கவர்ணர் ஆரைவாய்மொழி 

வழி இருவாங்கூருக்கு அனுப்பினார். அவர்கள் வ.சாமலிருக்க தன் 

னாலியன் £மட்டும் பலம் பிரயோூக்க வேண்டுமென்று Cagis 

தம்பியும் தீர்மானித்கார், ஆரளைவாய்மொழியில் ஏசாளமான படை
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களைவைத்து எதிர்த்தார்கள், யுத்தமுறையில் நன்கு பயிற்சி 

பெற்ற பிரிட்டீ&் படைகள் கோட்டையினுள் தக்திரமாய்ப் 

புகுந்து பின்னர் கோட்டையை இடித்துவிட்டு உதயவரியும் பத் 

மநாபபுரமும் பிடி த்.துச்சென்றன, ஆமை வாய்மொழிக் கோட்டை 

யைப் பீரக்வெத்து இடித்த அவர்கள் சானென்ற இவ்வூசார் 

பலரும் கூறுகின்றனர். இடிந்த கற்கோட்டையின் பாசங்கள் ஆக் 

காங்கே சாணப்படுகன்றன. 30 ௮டி கிளம் 25 அடி உயரம் 18 
௮டி. கனமுள்ள கற்கோட்டை வடக்கே இடியாமலிருக்கன்றது. 

அதன் பக்கம் அகழும் பார்க்கலாம், கோட்டை. பிடிக்கவந்தபெர 

முது பல கதைகளும் கூறுகின் றனர். ஆங்கலெப்படைகள் காவற் 

Geng மண்குன்றில் பாளமமடித்துக் குழல் கண்ணாடி வைத் 

அப் பார்த்தனர், கோட்டையின் பாதுகாப்பைக் சிலரிடம் சேட் 

உறிக்தனர். கோட்டைக் காவலான இரு பூதததான்களையம் பூசை 

நடத்தி ஆவாகத்து விட்டார்களாம், இதையெல்லாம் எப்படிஈம் 

புல? இவ்வூர் ஜனங்களில் கசைரியமுள்ளவர்கள் இலங்கு தங்னெ 

மாம், இலர் பெண்கள் பிள்ளேகளோடு பக்கத்து மலையில் 9 நாள் 

திங்னெராம், விமானாக்கராமணம் வந்தாலும் ஆரையூர் மலையில் 

தங்கவசதியுண்டு. தோசைப் பானையைக்கூட மலைக்கு எடுத்துச் 

சென்றதாய்க் கூஅவர், தெற்கு மலையிலும் இலர் சென்றனர், 

அழகீயபாண்டியபுரம் நகரம் பெரியளீட்டு முதலியார் ஓலை. 

“Gerad 920. இசாமசமுச்திரம் கோட்டை ௮இழ் 

வெட்டுகற வகைக்கும், தோவாளைக் கோட்டை ௮ஒழ்வெட்டுகத 

வகைக்கும் 919-ம் வருஷம் பிசானம்மேல்வாரம் உபயம் பலிசை 

வகைக்கும் 9£0.ரமாண்டு கார்லசைக்கு அஞ்சாலி கோட்டைக் 

குக் கால்கழிவு பிடிச்சு? என்பது ஒலைப்பிசமாணம். காஞ்சகொடு 

முழுவதும் இரண்டு கோட்டைகளிலும் அகழ்க்டெங்கு வெட்ட 

பு.ரவுகார் வந்ததால் அவர்களுக்கு இஸ்.இயில் காரில் கோட்டைக்குக் 

கால்கோட்டை கெல் குறைத்துக் கொடுத்தனர். ஆரைச்கோட்டை, 

நாஞ்சி காட்டிற்கும் பொதுவென்று இதனாலறிக. அஞ்சாலியென் 
பு அஞ்சலியளவு கெல். இருகைகளும் குவித்து வாரியெடுக் 
கும் நெல்லின் அளவு,
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இப்போது ஆனைக்கெங்கு என்று சொல்வது அந்த ௮௫ 

ழைத்தரன். Bp ார்க்து அதிக காள் ஆசவில்லை, இலகாலம் 

வண்ணார் சலையடித்து obser, 

மன்னர்பிரான் கட்டளை. 

984—9—24, 

இவிடத்தே செப்கியொவத, 984 மாசி 1-ம் தேதி ஆசை 

வாய்மொழிக் கோட்டையில் கொம்பஞ்சியாளுகள் கேறியதின்றே 

சேஷம் முதலியாருடே. சாதனம் கொண்டு ஒரு க௮த்தலுட்டி. 

இருவட்டா௮ு இளையதம்பிசான் இருமனஅகொண்டு எழுந்தருளி 

யிரிக்குக்க இடத்.௪ு செக்காஹே பலகூட்டவும் காரியவும் நீலகண் 

டப்பிள்ளை விசாரிப்புகாற்ரடு பறஞ்னு இருமன தறியிக்கும் 

போள் ஆருவாமொழி வெடப்புசைக்கு அகத்திருக்கதில் ஏதானும் 

பணம் எடுத்து வழிமேல் கொண்டுவச்சு விதம் வச்சு கொண்டு 

போய பிரகாசம் ஈவகசைப் பணம் விதம்வச்சது இன்னாசென்று 

வரியோலை யெழுதியிட்டுண்டென்னும் முதலியாருமடே சாதனம் 

கெொரண்டுவக்க சூட்டி. அறிய பல்குவைத்த அளாகளேயும் இக்காரி 

யம் எத்தஇிறையும் தாத்பரியமாய் மு.கலியரர் பணம் எடுத்தவை 

விசாரிப்பான், இது அழூயெபாண்டியபுஈம் முதலியாபயேோ கேன் 

பிக்கயம், சாதனம் எழுதிய குமாரன் செண்பகராமன் ஐப்பு, 

பாலசாமவர்மா குலசேகரப்பெருமாள், (இதில் குட்டி, பிராமணப் 

பிள்ளை) மருக்துப்புளையில் கஜனா இருந்தது; படையாளிகள் பாலு 

காத்துவந்தனர், படையெடுப்பில் பலவூசார்களும் இங்குவந்சனர். 

Got அதையெடுத்துச் சென்று வழியில் பங்குவைத்தனர். அப் 

போது காஞ்சிகாட்டின் காரியம் பார்த்துவந்த பெரியவிட்டு முன 

Aunt விவரம் மகாராஜாவை அறிவித்தார். அகற்கு அசசர் பெரு 

மான் இட்ட கட்டளையாகும், வேலுர்தம்பி தளலாயின் கட்ட 

ளைப்படி. இவ்வூரில் பலஷர் வீரர்களும் கூடினர் என்பது நினை 
விருக்குமே, இதற்கு அரளையூரார் பொறுப்பாளிகளல்லர், ஆையில் 

வைத்து பிரிட்மஷீ படைகளை எதிர்ப்பது கடை எதிர்ப்பென்று 

பலஷார்களையும் இங்குவரச் செய்தனர், 

வட்டக்கோட்டை:-- கல்லும் சுண்ணாம்பும் சேர்த்துக் கட் 

டப்பட்ட௮, 1800-ல் பிரிட்டீஃக படைகள் ஆரைவழிச்செல்லும்
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கோட்டையை அழித்தன. குமரிக்கு மூக்கால் மைல் மேற்கே 

இருக்கன்.ற.௫. செவரைக்சோட்டை இதற்கு வடக்கே ஒன்றரை 

மைல் தாரத்திலிருக்றெது. இதனோடு சேருன்ற அ, செவரைகச் 

கோட்டை பழைய கோட்டையுடன் சேருகிறது, 28 இசா 

மமேஸ்வாம் கோட்டையோடு சேருகிறது, அதிலிருந்து காற்ருடி 

மலைவரையிலும் இரண்டு மைல் தாரம் செல்லுகின்றது. இரா 

மேஸ்வாம் கோட்டையினருகே ஒரு மருச்அப்புரையும், களஞ் 

இயெமுமிருக்கன. வட்டக்கோட்டை இன்றும் அழிச்சப்படவில்லை, 

ஆரைக்சோட்டை 17 மைல்கிளமுடைய ம், மிகுக்தபணம் செலவு 

செய்து சட்டப்பட்டதும் குமரியிலும் மற்ற பாதை வழியும் 

பகைலர் வராமல் தடுக்கக்கூடிய மாகும், 

  

அத்தியாயம் 5, 

விசேடன்சுள். 

சுங்கத்தலம்:- (சவுக்கை 0101810118) வெளிகாட்டிலிருக்தும்; 

உள் நாட்டிலிருந்தும் வரும் இல சாமான்களுக்கு வரிவாங்குமிடம், 

இருட்டுத்தனமாகச் சரமான்களைப் பிறகாட்டிற்குக் கொண்டுபோ 
வதைத் தடைசெய்வதற்குக் காவல்புளையையும் ஆசையில் கர்னல் 

மன்றோ அரையவர்கள் ஏற்படுக்கினா், சவுக்கையை அவர் ௪ீர்இரு க் 
தனுர், அதும்குமுன் மார்ச்சாண்டவர்மன் மன்னர் பிரான் காலத் 

இல் இப்புதிய சவுக்கை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, அதற்குச் சில நாம் 
ரூண்டுகளுக்கு முன்னமே இக்கணவாயில் சுங்கம் வாங்இியிருத்தல் 

கூடும், சங்ககால சாலாகய பட்டினப்பாலையில் சங்கம் வாங்கி 

வந்ததாய்க் காணப்படுன்ற ௪, அவ்வாஹே ஆரைக்கணவாய் பாண் 

டியோடுசேோர்க்தும், பிரிர்தும் இருந்ததால் அக்காலம் முதற்கொண்டு 

சுங்கத்தலமும், அதனால் காகரீகமும்பெற்று, சுமார் 8 லக்ஷம் 

ரூபாய் வரையிலும் ஆண்டுதோறும் வருமானம் உண்டு, சுங்கம் 

வாக்கும் இடத்தைப்பற்றிப் பட்டினப்பாலை நாலில் கூறுவ 

காண்க, 

'நல்லிறைலவன் பொருள் காக்கும் 

தொல்லிசைச் தொழின் மாக்கள்
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அளக்தறியாப் பல பண்டம் 

வரம்பறியாமை வச்தீண்டி. 

யரும்கடிப் பெரும்காப்பின் 

வலியுடை வல்லணக்கி னான் 
SBR ee, 

புலிபொறித்துப் புறம்போக்இ 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் பண்டைக் காலத்திலேயே இவ் 

வழக்கம் கூறப்படு்ெறது, 

ஆரைவாய்மோழி நாஞ்சினாட்டாரை அன்புடன் 
ஏற்றுக்கொண்ட வரலாறு. 

அரசர் நீட்டி, 4, 

கொல்லம் $6--6--682 காஞ்கொட்டு ஜனங்களுக்கு அறிக்கை, 

தாங்கமுடியாக சங்கடத்தால் காஞ்சொட்டு மக்கள் தங்கள் 

ஊர்களைவிட்டு ஆரைவரய்மொழியில் வந்து தல்னெர், (இசவிவர்மா 

அமசர்காலம் 786 முதல் 886 வளை) மன்னர்பிசான் பூதப்பாண் 
டியில் எழுக்தருளி தாதனுப்பி அவர்களது உரிமைகளை முன் 

போல் அளித்தனர், இருவட்டாற்று மடத்தார் நாஞ்சகொட்டார் 

பிடாகைக்கூட்டம் இடும்” மூரசை உடைத்தனர், அதற்கு ௮ம் 

மடத்தைக் இவைக்சக அசசர் கட்டளை பிறக்க, இரண்டு வெண் 

கல மூரசுகளும், 4 வெள்ளி வெண்டையங்களும், கொம்புகளும் 

பரிசாய் அளிக்கப்பட்டன. 

பெரியலிட்டு முதலியார் ஓலைப்பிரமாணம், 4, 

1, ' காஞ்சொட்டு மங்கலம் முதல் மணக்குடிவரைக்கு ஒள்ள 

காடு ஒக்க பலபல உபத்இரங்களும். 

2. பலபல தங்கடக்களும் கொண்டு ஆரவாயிமுழியில் நீங்கி 
இரிச்ககொண்டு காம் பூதப்பாண்டியில் வந. 

் 3. இருந்து (பேரகத்து) இறிகுமான் காராயணனனேயும் 

இளம்பேல மார்த்தாண்டன் இசவியேயும் Boh aH? 

4, இராமனி சாமனோடும் பிள்ளமாயேயும் சாத்இருக்கி 

காட்டின்றே 'தங்கடங்களும் தீத்து,
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5, இருவட்டாற்று மாத்தாண்டவன்மன் மடத்தில் நின்று - 

நாட்டின்றே முரசு வெட்டிக் €ீறியதினெ (சாத்திழுக்க-யாத்இ 

மையாக), 

0. கோண்டு மேல்படி இல்லத்து மடம் காடுகேறி சுடுக 

கொண்டு நாம் மேல்படி மடத்திலைக்கு, 

7. கழிவும் செப்துகொடுத் ஐ காட்டிலேக்கு இசண்டு வெண் 

லை முரசும் வெள்ளியினால் காலு வேண்டையமும் (கொம்பும்), 

8. கொடுத்து சாட்டாரேயும் பூதப்பாண்டியில் வருத்திச்சு 

நாடு ஈம்மே வந்து கண்டதின்றே சேழம் புருவாக்இரப் பருக் 

கைக்கும், 

9, தனித்தெண்டமும் வேண்டிச்சால் காட்டினு சங்கடமுண் ' 

டென்று நம்மோடு சொல்லுகயால் எண்ணாரற்று முப்பதச் இரண் 

டாமாண்டு தகை மாதம், . 

10, இருபத்திரண்டாம் இயஇ முதல்க்கு புருஷாக்திரப் 

பருக்கையும் தனித்தெண்டமும் வேண்டிக்க இல்ல என்றும், 

11. செய்க இவ மேல்படி ஆண்டு மேல்படி மாசம் இரு 

பத்து இரண்டாம் இயதி கல்பித்தமைக்கு, 

13. இச்செய்தி சொல்லி வடவகை தென்விதி காடமைந்த 
பேர்க்கு நீட்டு. எழுதி வீடு என்று இருவுள்ளமாய கி.ட்டு, 

தீங்கடம் - சங்கடம், 

சாத் இராக்கி--யாச் இரையாக்கி, 
ர் ர் 

நீட்டு 5. 

ஷை. 886.ரமாண்டு காம் பூகப்பாண்டியில் வக்ஈதின்றே சேழம் 
நிங்கள் ஓக்கக்கூட நாட்டின்றே தங்கடம் பலம் சஈம்மோடு புரு 

மாக்தாப் பருக்கை தனித்தெண்டம் வகைக்கு முன்பில் Qs er api 

சாம் நில்கள்க்கு நீட்டுசக்கதின் மண்ணம் கடர கொள்ளுமாறும் 

சங்கேசம் இடப்பட்ட மடங்களில் உள்ளவர்கள் முன்பில் ௮ம் 
மாவன்றே கேரத்தே கடக்கவண்ணம் அல்லாதே ௮.இச்சரமம் 
உண்டெங்கில் நிங்கள் தன்னே சோதிச்சு கொள்குமாறும் 
விட்டு எழுஇவிடு' எந்த இருவுள்ளமாய நிட்டு, 

1222
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ஆரையிலிருக்து ஜனங்கள் சென்றபின் பூதப்பாண்டியில் 

வைத்துக் இடைத்த அனுகூலங்கள் மேற்கூறியவைகளாம், 

Gopi. Document 6. 

அரசர் நினைவு. 
(கொல்லம் 898--894-வரை) 

snes aA காயக்கன் நகாஞ்சகொட்டில் படையெடுக்கையில் 

அவனை எிர்க்கத்தக்கவரில்லை. பெருந்துன்பம் விளைக்த௮. 

1, தென்விதி காட்டார் கண்டு 2, அ௮னக்தோசி நாயக்கர் 

மூப்பக்தலில் வர்.து பாளயம் செய்து தாழக்குடிக்குக் ழெக்கொக் 

கயும் கொள்ளயிடுகையும் 3, கால்தாலி பறிக்கையும் ஆடுமோட் 

ஒச்சுக்கொண்டு போகயும் இங்கனேயுள்ள ௮ச்கிசமல்வள் காட் 

ய தொக்கேயும் 4, ஈம்முடே மனத்தோடு காட்டியெந்றும் 

அவலேசம் நிருவிக்கேண்டா, இப்போன் நரம் 3 நிருவிச்சால் 

உள்ள செய்்இ கிக்கள்க்றா அறியாமல் 2லா, அதறிஞ்னு காட் 

உசசாயிட்டு ஐழிக்கத்தக்கவண்ணம் மனது 6. செலுத்திக் கொள் 

கரகயம் வேணம், அதினொத்தபோலே காமிரிக்குக்கதும் ஓண் 

டெக்தும் 7, இப்படிக்குத் இருவுள்ள த்தின் படி நினைவு எழுதின 

கணக்கு தம்பி இராமன் இராமன் ஏழுத்து, இக் கடுஞ்செயல் 

ஆரையூரிலிருக்து தொடங்கி தாழக்குடி வசையிலும் பரவிற்று. 

மக்கள் என்னபாடு பட்டனரோ? யாது செய்தனசோ? உஙய்த் 

அுணர்க, ் 

T. A. S. Vol V. P. 219, af 5-7. 

- *இவிக்தரத்தில் சுவாமியுடே சங்கேதமானபடியினா?ல ௮விட 

மொரு ஓதுக்டெமென்று சொல்லி காட்டிலுண்டான பெட்டிப் 

பிரமாணமும், பொன் வெள்ளி வெங்கலபாச்இரமும், சீலை பிட 

வையளும் கெல்லும் வித்தும் படை கடத் இச்சொண்டு போட்ட. 

வகை எல்லாம் கொள்ளையாடினபடியினாலேயும்'' படையெடுப்புக் 

காலத்தில் ஜனங்கள் பணம் முதலியனவைத்த பெட்டி முதலிய 

சாமான்௧களெல்லாம் பாதுகரப்பிடமாயெ சுசீக்கிம் தேவஸ்தா 
னத்தில் கொண்டு வைத்இருக்கின்றனர். அவற்றையும் பசைவர் 

படைகள் ரூறையாடின,
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அ சண்மனை2-- செக்கூரில் அசர் தல்இயிருக்கும் பெரிய 

அசண்மனையொன் IES BI. அவர்கள் குளிக்கும் pawn bring 

நாழிக்ணெறும் மண்டுடி௰்  இடக்கின்றது. 

அதற்குப் பவதிகொட்டாரம் ஏன்று 

YEH STM தெய்வமாகிய கொட் 

இன்றும் உளது, 

அசண்மனையிடிர்அவிட்ட௮. 

பெயர் வழகங்வெக்தார்கள், 

டாசத் இயைக்யெம்மன் கோயில் இன்றும் காணலாம், கொட் 

டாரத்திலுள்ள பகவதஇதேவியின் ஆலயம் இடிக்துடக்கன் றது. 

ap sere இடிபட்ட காலத்திற்கு முந்தியே இது இடிக்துவிட் 

டது, பார்வையிலும் பழையகாலக் கட்டிடமாய்த் தெரிகின் ae 

மாஜிஸ்திசேட்டு கோர்ட்டு கெடுங்காலமிருக்தது. சுமார் 55 

ஆண்டுகளுக்குமுன் மாற்றினர். 

சர்க்கார் ஸ்தாபனங்கள். 

பாரல்ட் அப்பிஸ் (வனம் இலாகா காரியாலயம்) மலைகளின் 

மேற்பார்வைக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கின் றது. 

௪வுக்சை எக்ஸைஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆப்பீஸ்:... தீர்வைச் சாமான் 

னின் வரிவளுலித்ஐ ஆண்டுகே௮ும் மூன் ௮லட்ச ரூபாய் சர்க் 

சரருக்சூ வருமானம் இடைக்கன் றது. பிரயாணிகளும், வண்டி. 

மயோட்டிகளும் கொடும் வெயிலினால் கஷ்டப்படுகின் றனர். தண் 

ணீர் குடிக்கக் குழாய்கள் மிக அவூயம், யாத்திரை செய்யும் 

பெண் பாலர்க்கு மலல் கழிக்குமிடம் வேண்டும், சவுக்கை 

யின் முன்பாக தகரக்கொட்டகை போடுதல் மிகவும் ஈலமாகும். 

பள்ளிக்கூடம்: தமிழ் ஈடுத்தாப் பாடசாலையில் .500-க்கு 

மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கல்விபயின்று வருகின்றனர். 

ஹாய்மொழியப் பயிற்சி வளர்ச்யெடைக்து கொண்டிருக்க து, பா. 

சாலைக்ளுக் கணெறும், தேகாப்பியாசக் கட்டிடமும் மிகவும் அவசிய! 

மாம், . 

கண்ஸர்வென்ஸி ஆப்பிஸ்: சுகாதாரமும், ஜனன மரணக் 

கணக்கும் சவனிக்க a Hur Borg, 

Arn ஆப்பிஸ்-- இருவாக்கூருக்கும், கோச்சிக்கும் aig. 

தப்போக்குவரவும், ஸேவிங்ஸ் பாங்கும் உண்டு, ஸேவிங்ஸில் இன் 

னும் கூடுதல் பணம் போடலாம்,



 



27 

ஸ்ரீ சித்திரை வீலாஸ் நூல் நீலையம், 

அண்மையிலமைக்கப் பெற்றன ஈம் இத்திளை விலாஸ் நால் 

நிலையம், சுமார 2500 ரூபாய் வரையிலும் செலவாயிற்று, நாத் 

கள் ஏராளம் வர்தூகொண்டிருகின் றன, அதன் அமைப்பு மிக 

வும் செம்மையான, அக்க தலைவர்: ஏற்ற அமைச்சர்,” மிக்க 

பொறுப்பாளர் அமைக்க GOH, அதற்கு ஒருவய தாகு முன்ன 

இக்காட்டில் சந்ததால் நிலையத்தாரும் தலையிடாத புத்தக வெளி 

யிட்டிவிறங்கயிருக்கின்றனர்.. இஅபற்றி வடக்கூரார் அனைவரை 

“யும், விசேடமாக உயர்திரு , தலைவர் 5, அசஸ்இயலில்கம் பிள்ளை 

யவர்களையும் ஈன்ருபாராட்ட. வேண்டும், 

மக்கள் முதலில தாயையும், பின்னர் தந்தையையும் அறிவர், 

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வமென்றார் ஈம்மர் ஒளவைப் 

பிராட்டியார். அவ்வாறே--ஈம்மைப் பெற்றுவளர்ச்து தங்க இட 

“மிக்க இரைவாய்மொழியெனும் sre, Mother Land 

தாய்கரடு) இம்மையிலும், மறுமையிலும் இன்பமளிக்கும் Ben F 

சுந்தரேசர் எனும் தாய் தந்தையரையும் பற்றிய *'இரைவாய் 

மொழி வரலாறும் மீனாட்செந்த?சசர் கோயிலும்'' எனும்பொருதி 

தமான நாலை வெளியிட்டது மெச்சத்தக்க? த, 

கால் கிலையத்தார் பெருமைக்கு இது போதிய கானமுகும, 

முதலி.ம் செய்யவேண்டிய கடமையைச் செய் அவிட்டனர், இன்னும் 

கைச்தொழித்சாலை  இருஷித்?சாட்டம் முதலியன விரைவில 

மைப்பர, 

சானல் தண்ணீர் இடைக்சப் பெருசவிடங்களில் புஞ் 

செய்யப் பயிர் எவ்வாறு செய்யவேண்டு மென்பதை முன்மாதஇரி 

யாய்க்காட்ட அரைவாய்மொழியின் பக்கத்தில் கவண்மென் றிலி 

ருந்து ஓர்பண்ணை அமைத்திருச்ன் றனர், இதைவிடவும் மழை 

குறைவான இடங்களில் உள்ள வித்துக்களைக் கொண்டுவந்து காட் 

டுகின்றனர், சோளம், பருத்தி, எள், கம்பு, கேழ்வாகு முதலி 

யன முக்கியமானவை, கசாப.றி.த்தல், கடுதல், வசம்பு கோலுதல், 

பாத்திசெய்தல் போன்றவைகளுக்கு ஆட்செலவு இல்லாது இருஷி 

உபக.ரணங்களால் செய்யப்படுகள் றன, Bo பாத்தஇிகளாய் 

அமைக்து மழையிரத்சை நிண்டகாள் விடாமம் பாதுகாக்க வ௪௫இ



28 

கள் செய்யப்படுசன்றன, எல் லோரும் எப்போதும் சென்று 

பார்த்து மிகுந்த ஊதியத்தைப் பெறுவார்களாக, 

ஆசையில் ௮வ௫ியம் பருத்தியை ரலாக்கும். ev (Spin- 

ning Mills) ஏத்படுத். தக, அரைவயிய்றுப் பட்டினிகிடக்கும் 

மக்கள் பலரும் ஆயிசக்சணச்கான ஜனக்சுறாம், வேலையில்லாத் 

Bonen bie, கல்ல பிழைப்புபபெற்.று மக்கள் பசிப்பிணி 

யாற்றுவம்.... பருத்இப் பயிருக்கு இவ்வூர் மிகவும் ஏற்ற வளப்ப 

முடையது. அல் நூற்கவேண்டிய ௨௪இகளும் இங்கு உண்டு, 

ஐக்கிய சங்கம். 

சரியாய் வேலைசெய்து தொழிலாளருக்கும், விவசாயிகளுக் 

கும் பற்பலதுறையிலும் மூன்னேற்றத்திற்குச் தஞுந்தவா௮ முயற் 

இச்சு, பணச்கவ்டம் நில்க?வண்டும், கடன்காரர்களாயிருக்கலர 

காது. ஒற் அமையுடனும், உண்மைய டனும் உழைக்கவேண்டும், 

எல்லாப்பொருள்களும் இதன் வழியாய்க் கொடுக்கலாம், இலாப 

முண்டு, 

5 மைல் கிழக்கேயானாலும் காஞ்சினாட்டில் இவ்வூர் பிரத் 

,தஇியேக €தோஷ்ண நிலைமையையுடையஅ, உஷ்ணம் கூடுதலான 

பூமி, ஆதலால் தான் சோளம்) பருத்தி, எள் முதலியன பயிரா 

் இன்றன, ஆடுகள் ஏராளம்; காளைசறறம், பளக்களாம் மிகுதி, 

இவை புஷ்டியாய் வளரும், ஆனால் பால் குறைவ, நல்ல சத் 

அள்ளும், கோயாளிகளுக்குத் தக்க ஒளடதமுமாகும், 

பசு மடம், 

வித்துக்காளைகள் அரசாம்கக்இலிருக்து அவயம் வளர்க்க 

வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்தல் கலம், நூற்றுக்கணக்கான பசுக் 

களை எளர்த்திள் எத்சமான பால் சயாரித்ு பட்டணங்களுக்கு 

மோட்டார் முகலிய வாகனங்கள் வாயிலாக வியாபாரம் செய் 

யலாம். விளைவில் இதை ஆசம்பித்தல் மிகவும் கலமாகும், இவ் 

றின் வாயிலாகப் பால் கூடுதல் ஆக்கவேண்டும், 

தபாலாப்பிஸ்;... வெளிசகாட்டி ற்கும், உள்காட்டி மகம் கடிதப் 
போக்குவரவுள்ள து.
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பொ.கு மராமத்து Burin ஷெட்:-- இஞ்ினீயர் இலாகா 

வைச் சேர்ந்த. 

தேவசுவம் ஆப்பிஸ்:-- சொக்கலில்க சுவாமி கோயிலிலுள௮., 

சகாயகன பாடசாலைகள்? குருசடி, ஹிக்துமிவன்; அரதர் 

மிஷன், லண்டன் மிஷன் அகிய பிரைமரிப்* பாடசாலைகளும் 

உள்ளன, 

சந்தை. தோவாளைக் தாலுகாவில் உள்ள இருசக்தைகளில் 

முதன்மையானது, பற்பல காய்கறிகளும், பயி௮, கேழ்வரகு, 

சோளம், கம்பு, உளுந்து முகலிய தானியங்களும், வெங்காயம், 

மிளகுவற்றல், மாதுளம்பழம், தூதுளை, எண்டைக்காய், மிள 

காம், மீன் முதலியனவும் ஏராளம் விற்பனையாஞும், பாண்டியிலி 

ருக்து பலரும் வியாபாரத்திற்கு வருவர், இங்களும் வியாழனும் 

சந்தை கூடும், 

ஆசுபத்திமி:-- இரட்சணிய சேனை ஆசுபத்திரி ஒன்றளது. 

கோயாஸிகள் தச் சிகதஸைசெய்ய ஏற்றது, இத்தகைய MH 

பத்திரி இத்தாலுகாவில் இதுபோன்று பூதப்பாண்டியிலுமுண்டு. 

ஆரையூசார் ஒன்றுசேர்க்தூ விளைவில் இதனினும் Adsu®r 

தியடன் ஓர் அ௱பத்திரி அமைக்கப்போவதாய்க் கூறுன் றனர், 

“பெண்கள் டாக்டர்கணாம் வாக்கூடுமாம், 

போலீஸ் ஸ்டேஷன்:-- தஇருவாங்கூருக்கும் பாண்டிக்கும் 

ஏல்லையில் காட்டின் பாதுகாப்பிற்கு அமைக்கப்பட்டிருக்ன் றல. 

போலிஸ் இலாகா பாதுகாப்புப் படைகளும் இன்ஸ்பெக்டரும் 

ஹெட் காண்ஸ்டபிள்களும் உளர், 

வியாபாரம்: பண்டைக்காலம் தொட்டே இவவூர் Anis 

வியாபாரத்தலம். 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இறந்த வியா 

பாரம் உளது, காஞ்சொட்டில் பலஷூாார்களும் Dagaits உருக், 

பருப்பு, மிளகுவற்றல் மூகலியன ஈயமாய் வாங்கச் செல்வர். 

சவுக்கையும் புஞ்செய்ப் பயிரும் பாண்டிக்கு அ௮ண்மையிலிருப் 

பம் இதற்குக் காரணமாகும். ஆண்டுதோறும் இயிரக்கணக் 

கான ஈகல்லெண்ணெய் டப்பாக்களும் மிளகுவற்றல் சாக்குகளும் 

ஏற்றுமதியாகன்றன. பலபொருள்களும் பிண்ணாக்கு மூடைகளும்
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Baarg CuiBa pr,  பலசரக்னாக்கடைகள் பேர்பெத் றவை, 

காசக்கடைசள், ஜவுஸிச்கடைகள், எண்ணெய்க் கடைகள் பல. 

மேனாட்டுப் பொருள்கள் விற்கும் கடைகளும் உள. 

காற்ற: சென்மேத்கு, வடடிழக்கு இரண்டு பருவக்காத் 

அகளும் வீசும், வடமழெக்குப் பருவக்காற்றினால் ௮தஇகமழை 

பெய்கின்ற, வைகாசி, ஆனி, ஆடி. மாதங்களிலும் கொடுல்காத்று 

அடிக்ளும். இவ்வூரிலடிக்கும் காற்று உடம்பிற்கு ஏற்றது. பார் 

வைக்கு அச்சத்தையுண்டுபண் ணும், கோடைக்காலத்தில் கல்ல 

தென்றல் வீசும், “ரத்இரை பத்இல் சிறக்க மேல்காற்று!' என்பர், 

பகலில் ஈல்லவெயில் அடிச்சாலும் இரவில் இன்பமான காற்று 

விளம். மற்றவூர்களில் கென்மேற்கூப் பருலச்காற்கினால் மழை 

பெய்யும்போது இல்கே குறுக்காய்த் தடுக்கும் மலை இல்லாததா 

அம் கணவாயானதானும் மேகங்கள் அூரத்தப்பட்டு மழை 

சூறைர்அுவிடுகறது, அனி அடி. மாதக்காற்று 80-40 மைல் 

Caras Bog aq. 

eargook— Gossaerpo எப்போ.தும் விசுவசால் இரத் 

தத்தம் உண்டாகறஅ, ஆயம், இளைப்பிருமல் (ஆஸ்மா) முதலிய 

கோய்கள் இங்குவாசா, பெரிய டாக்டர்கள் அக்கோயாளிகளை இவ் 
வூருக்கு அணுப்புசன்றனர். மண்ணும் உடம்பிற்கு. கல்லது, 

பொதுவாக இங்கே கோய்கள் குறைவு, ஆண்களும் பெண்களும் 

நல்ல உயரத் தடனும், உடம்பின் வலியடனும் வாழ்கின் றனர், 

வறுமையாலும் ம்னு காரணங்களரலும் இலர்க்கு கோய்களு 

மூண்டு, சுகாதாரத்திற்கு முக்கியமான ஐர் இடையூறு தண்ணீர்க் 

குறைவாம்.  சூஸிக்சு அவ்வள ar Quine. நீச்ச்செழிப்பிருக் 
தரல் இது இறந்த சுகவாச ஸ்தலமர்யிருக்கும். தொத்து நோய் 

அள் சூறைவு, இருவாங்கூரில் ச௪ராசரிவயது 4898 ஆண்களுக்கும், 

445 பெண்களுக்குமாகும், 20% பேர் ஆண்டுதோறும் அகால 
மரணமடைகின்றனர், (1931லே ஸலென்ஸ்ஸ்படி) 

மழை. 

1885-1908 வசையிலும் 30 வருட மழையளவில் மூக்யெ 
மாண பலஷர்சளிலும் எடுச்ச எணக்இல் மிகக் குறைந்த இடம்
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ஆரையாம்., 28.15” மொச்ச மழையாம் வாரியூர் தாமரை 

குளம், ௮கஸ்இீசுலரம் முகலாரன ஊர்களை விடவும் How May. 

ஏப்ரில் மாதம் 8,11'* மழையும் இடவப்பாஇயில் 5.191ம். தலா 

வருடம் அக்டோபர் மாதம் 6,9''ம் கவம்பர் மாதம் 0,58”ம் இரும். 

மண்ஸுணை க தடுத்து மழை பெய்விக்க ஆரை மலைக்கு உயரம் 

கசூறைவு, அனி, அடி மாதக் காற்று கணவாய்வழி இங்கு மழையை 

கன்றாய் பெய்விக்கானு, விசைவாய் அடிச் கணவாய் வ 

இழெக்கே செல்லும், பங்குனி, இத்திரை மாதங்களிலும் இறக்க 

காற்று விசம், கன்னியாகுமரியைப் சபால் ஆ 2 சாக்கியமான- 

உலர்க்கதென்றல் காற்றுவிகம், வெயில் கடுமையாய் இருந்தாலும் 

காற்று மெதுவாக வீசிக்கொண்டே இருக்கும், இதனால் சூடும் 

குறையும், 1883 முதல் 1937 வை ஆசையூரில் 54 ஆண்டுகளின் 
கூராசரி மழை 85:09 இஞ்சு ஆகும், கழிக்க 3 ஆண்டுகளின் ror 

சரி 492 இஞ்சு தான், நஈலம்பர் மாதம் 8:1 இஞ்சும், பெப்சவரி 

யில் மிகக்குறைவும் ஆம், சூரியோதயம் சரியாய்க் தெரியும். 

மழைகுறைலாயினும் அதற்கேற்றவாறு இருஷி செய்கின் ஐனர். 

புதிய ஸ்டேட்மாணுவலில் 6) இஞ்சு மழை மலையிலுள 9தன்ஞளார், 

கல் வெட்டு 
ஆசைவாய்மொழி கோட்கைசருகலிருக்க கல்வெட்டு பிரபஸர் 

சுந்சராம்பிள்ளேை அவர்கள் வெளியிட்... வட்டுடழுத்தாலான து, 

ஸ்ரீ சோமாறன் ௪டையம்கு இருபததேழாமாண்டு சேரமானார் 

படைவிமிஞத்து யுக்சச்து விட்டுழக் சகக்கரைக்கோட்டை. அழிப் 

பான்வச பெருமானடிகளன்பு மீக்குள இரண இர் த இயும் 

அமர்க்கயிஉம் உள் விட்டினொற்றைச் சேவகர் கோட்டை அழி 

யாமைக் காக்தெதிர்க்து பலரும் பட்ட இடத்து இரண இர்த்கஇ 

உள்விட்டுச் சேவகன் கொழுவூர்க் கூற்றத்ுப் பெருமூர்த்தி கம் 

பெருக்கிணை ஆத்இரத்தாற் பலசோடுங்குச்திப்பட்டான். இரண 

துங்க மெனனளி......... இ, பி, 7-ம் தாற்றாண்டில் உள்ள. கோமா 

றன் சடையன் ஆட்டியில் 27-வனு ஆண்டில் அசசாண்டுவக்த சேச 

அசசன் விழிஞக்தைக் சாக்கிக்களைக் கோட்டையை (இசைக் 

கோட்டை) அழிக்க முயற் த்தான். அப்போது இரண௫ரத்இ, 

அமர்க்கஹி என் இரு வீரர்கள் கோட்டையைக் காவல் புரிந்தனர்.
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இவர்களுள் இரணரூர்,த்இ மிகவும் இறந்த வீரன், அவண் பலகைக் 

கொன்றுன்- கொழுவுர்க் கூற்றத்துப் பெருமூர் கத்தியால் இவன் 

கொல்லப்பட்டான். 

2 : : டட ஞ் 
பாண்டியன் படையெடுச்து வக்கு, கரைக்கோப்டை. அ 

SING FIO OT LB. 

ஆசையில் அரிய மருந்துகள் உள?-- தூதுளை, சண்டக்கது 

தரி, மருந்அுப்புல், கிலவாகை ௬ண்டை, குறுக்தட்டி முதலியன. 

தெரிந்தஅம் தெரியாததுமான மருக்லுப் பொருள்கள் ௮ளவிறக்கன 

பார்க்கலாம், 

ஈஞ்சக்கடி மலையில் மிருத, அசி, பிச்சி, செவக்இ ரத 

லிய பூச்கள் எராளமுண்டு, 

காடை முதலிய பறவைகள் சன்கு வாழ்இன்றன. நீர்ப் 

பறவைகள் எருக்கம், 

இவரில் ௪௬தல் கலையும் பாகவதர்களாம் மிருஇப்பட 

சேவண்டும். 

மருந்துப்பொருள் மிக்கிருப்பதால் இக்க வைத்தியத்திலும் 

ஆயுர்வேத வைத்தியத்திலும் ஜ் ரஸாயன கொழிற்சாலை ஏற்ப 
டுத்தி இராவகங்கள், செக்தூரங்கள், லேூயங்கள், களைலங்கள் 

முதலியன செய்து அனுப்பலாம். 

986 அனி 22 சசசோாதர பாவத்இல் இமிக்ஞுாக்க கர்ணல் 
ஸாகுபினு (மாகாசாஜா ௧,பனை) 

தோவாளை முகத்த சர்வாஇகாசம் விசாரிக்ஞார்௩ ராமன்பிள்ள 
குடியானவன்மாரோடு ஏறிய உபத்திரவம் செய்து கைக்கூலியம் 
பதிக்க பிறசாரம் ஆவலாஇ உண்டாக கொண்டு அவனே வரச் 
ஜிக்2 வண்ணம். எழு அயச்சிரிக்கு&்.று, ஆழூகம் விசாரிக்குக்க 
Bam gan Baas முகம் விசாரிச்ஞாக்கு ஹரிஹா அ௮ய்யனேயும் 
கஸ் தீசுவரம் முகம் விசாரிக்குக்கஇனு சங்கரகாராயணனேயும் 

கிச்சயிச்ச பிறசா£மெல்லாம் எழு வக்நிரிக்குக் ற, தேரவாளை 
முகதீது இராமன் பிள்ளயே வருக்கு விசாரிச்சு ௮ அவஸ்தைக்கு 
எழுதி வரிகயும் வேணம்,
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பெருமாள்புசத்திலிறாந்த கஸ்தூரி ராஜு என்ற பிரபு ஐர் 

வெள்ளாளசானையும், ஓர் வெள்ளாட்டியையம் அடிமையாஎக்கொண்ட 

வர்களை நன்மைச்கிருத்துவதுபற்றி அழகயபாண்டியபுரம் பெரிய 

விட்டு முதலியார்க்கும் (காஞ்சிக்ஞுறவன் மக்திரிகுலத்தார்) இவ 

ருக்கும் வழக்கு 65g. மகாராஜாவின் “கட்டசைப்படி ஸர்லாஇ 

இராமன் என்பவர் சமாதானமரசு வழக்கைத் தீர்த்து வைத்தார். 

(பெரிய விட்டு முதலியார் ஓலைப் பிரமாணம்) கஸ்தாரி ராஜுவின் 

சொத்துக்கள் தெற்கூரில் இன்றுமுள, 

திருப்படி தானம். 

இருப்படி. தானத்தில் பீ பச்மனாப சவாமிக்னா ஆமையரைச் 

Caria தோவாளைப்பிடாகை மூதற்கொண்டு காத்துக் கொள்ள 

விண்ணப்பித்ததால் ஸ்ரீ பத்மகாபனுக்கு முதன்மு சல். ஆசைவாய் 

மொழியைப்பற்றிய நினைவே இருக்க, அவர் கடைக்கண்ணாும் 

ப.தியாமலில்லை, அவர் எல்லா ஊர்களையும் காத்து வகச்தாலும் 

மகாவிஷ்ணுவும் மன்னர்பிரானும் செய்க உடன்படிக்கையின்பர. 

திருவாங்கூர் அரசர்களுக்காம் சுவாமிக்கும் இரையூரைக் காத்துக் 

கொள்ளும் போறுப்பு முகன்மையானது, 

சுண்ணாம்புக்கல் நிற்றல். இருவாங்கூரில் மிகவம் சுருக்யெ 

இடத்தில்தான் இக்கல் உள, இக்கல் பூமியின் விசேடத்தால் 

கடைக்கன்று௧, லெப்டினைட் என்ற கல்லைப்போன்ற த, லேசான 

வெள்ளைகிதம், இகனால் PS srapcu Ae மானும், FEA (COYLE Ly 

களி, கரன்ட், குவார்ட்ஸ், மாகிளனெட், இல்மனெட் போன்ற 

வையுள, இதனை கன்குபரி௯தித்து அபிவிருக்தியாக்கவேண்டும். 

இங்கு பாறைகளிலுள்ள பொருள்களை ராய்ச்சி செய்திருக்கின் 
றனர், 

இரும்பு. 
இவ்லூரில் 15 அல்லது 10 ௮டி. அழுத்தில் தோண்டினால் 

இரும்புச் தாதுப்பொருள் காணப்படுவதாய்த் செரிகின்௦௯. ஒரு 

காலத்தில் இரும்புக்கொழில் சிறப்பாகச் செய்யலாம், ஏற்று 

மதியும் ஆகும். (8, 14. 1161ம் பக்கம்) இம்கே இரும்புத் தொழி 
லாளர் பலருளர்,
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கட்டிடங்கள்: இசாவிடர்களின் பழைய காகரீ கச்சையொட் 

டிய கட்டிடங்கள் தென் இருவரக்கூரில் மிகுதியென ஸ்டேட்ஸ் 

மாணுவல் கூறுஇன்றது. ஆலயங்கள், மடங்கள், வீடுகள் இவ் 

வூரின் பழைய காகரீகத்தைக் காட்டுகின்றன. பனையோலை 

விடுகள் NEB Hb Som? காள டைவில் அவையெல்லாம் மாற்றி 

ஐடிட்டார்கள். தற்போது காணும் கட்டிடங்கள் இருகெல்வேலி 

மதுரை முதலிய பாண்டிகாட்டு ஊர்களின் மாதிரியான காரைவீடு 

களே, பார்க்க அழகாயிறுக்கின்றன,  காஞ்சிகாட்டில் இம்மா 

இரியில்லை. 

பெருமாள்குட்டிக் கரையாளர் என்பார் பெயரால் பெருமாள் 

புரம் என்னு வழங்கினர். அவர் ஓர் பிரபு, அவர் காலம் மாக் 

இய. மூதலில் கோட்டைக்குக் இழக்கே இருந்தனர், பின்னர் 

இங்கு குடியேறினார், ௮வ.ச வீடு தெற்குப் பள்ளிக்கூடத்தின் 

இீழ்பால் வண்டிப்பேட்டையின் 4 HEA HES BILD, BOT 2B 

மனைகளில் இறை ஒழிவான 12 மனைகள் இன்றும் காணப் 

படுகின்னை, 9280-ல் கோட்டை கட்டிய இழ்பி பெருமாள்கூட்டிச் 

சரையாளனனு ஞால்த்தைச்சேர்க்த அண்டார்பிள்ளை கசையாள 

ணுக்கு ஓர் வி௫த்துர வேலைப்பாடமைந்த இரிகைக்கல் பரிசாகக் 

கொடுத்திருக்கின்றான். ௮.த் திரிகையில் கரையாளனஅ பெயரும், 

குமானாசாரியென் ம சிற்பியின் பெயரும் எழுதப்பட்டிருக்கன் ஒன, 

இன்றும் ௮.த.இரிசைக்கல்லைக் காணலரம், 

தாணுமாலயன் புதூர். 

தாணுமாலயன் என்ற ஒருவரால் இப்பெயர் ஏற்பட்டு. 
௮86 ஆண்டுகளுக்குமுன் இவ்வூரில் ஊர்க்சகணக்காயிருக்தவர் வீட் 

டுப் பிரமாணங்களின் குறிப்பினால் இத தெரியலுற்றேன், 

இரறுஷ்ணபிள்ளை பெளஸ்தார் இங்கே பிரதானியாயிருந்திருக் 
Gem meri, அவர் மனைவிக்கு அம்மச்சியெனும் பட்டம் இருக்க 
தாம், மிக்க செல்வம் படைத்தவர், அவர்கள் வீடும் உளது, 

இசாமப்பணிக்கர் என்பார் பெரிய பணக்காசர், இவ்வூரில் 
இன்று காணப்படும் எல்லாக்கட்டிடங்களிலும் பழமையும் உறு 
இயம் உடையது அவர் சட்டிடமாகும்,
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கொல்லம் 914-ல் ஆசையூரில் மு.கற் கண்டெழுத்தும் 9718-ல் 

மீண்டும் கண்டெழுத்அம் நடட்பாயிற்று, 

தோவாளைக் தாலுகரவில் 977 ஆட்கள் வி.தம் ஒரு௪அ.£॥ மை 

அக்குள் தங்குகின் றனர். இத்தாலூகாவில் 1112-ல் 14105 எக்கர் 

கெல், 408 எக்கர் தென்னை, 834 ஏக்கர் மச்சினி, 7 எக்கர் கரும்பு, 

387 ஏக்கரா தேயிலை, 60 ஏக்கர் காப்பி இவை பயிராயின, 

14184 சீ, மைல் உளது, 425384 ஜனங்கறாளர். 

தோவாளைப் பகுதி 19-57 ௪, மைல், கனைவுள்ள பூமி 17141 

எக்கர், பு.துவல் பூமி 46-19, 

தோவாளைச் சானல்: நீளம் நத-மைல். பழைய நிலம் 

4639 எச்கர், புதிய கிலம் 711] எக்கர், குளங்களும் புதம் 

போக்கும் இருத்திய நிலக்கள் 1088 எக்கர், இருச்த2வண்டிய 

பூமி 811 எக்கருமாகும். 

*காம்புவிட்டுக் கன்றுண்ணும் தோவாளைக்கால்?? 

நாஞ்சில் வெண்பா, 

பாங்குகள் சருக்கம், லைப் இன்ஷுரன்ஸில் பலரும் சேர 

வேண்டும். சவண்மென்று பப்ளிக் பிராஞ்சு கலம், ஸேவிக்ஸ் 

பாங்கில் பணம் மிகு.இயாய்ப் போடவேண்டும். 

அத்தியாயம் 0. 

தருமங்கள். 

மடு மரணக்கல் வெட்டு, 

ஆரைவாய்மொழியில் தெற்கே காவற்சாலையின் இழபால் 

*மடத்துவிளை'' எனும் பெயருள்ள ஓர் விளையின்க௧ண் இம்மடு 

மசணக் சல்வெட்ளே௮, இதுவரையிலும் வெளியாகாத கல் 

வெட்டு, குளத்இன் கண்ணீரில் விழ்க்திறக்த ஒருவன் நற்பேறு 

பெற அவன் பின்னோர்கள்விட்ட தரூமமாஞும், இத்தகைய கல் 

வெட்டு மிகச் சுருக்கமே, இக்கற்றூாணை இப்போது ஓர் இசக் 

இயம்மனாக வழிபடுகின்றனர், அதன் காற்புறங்களிலும் எழுதப் 

ஒருக்கின் ஐ.து. 270 ஆண்டுகளுக்குமுன் உள்ளது,
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க இன்னா 
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கைக்குள் 

பட்டவிளை 
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சேர்த்கறை 

மூன்றாவது பக்கம், 

ஸன்மக்கஞ்செம் 

வாத்து வரத பர 

Case உப்பு 

ஊறு காயு 

கொடுத்து இருக் 
இக்க பிறகாரம் 

தன்மம் CL oS) 
Garoramr 

சகவும் இக்க 

படி ஆத எந்த 
இதால பெறு 

கேசுமே இக்த 

தன்மமு ஈ 

உதயா விச்சு 

க் கொள்வாரா. 

நான் காவத பக்கம், 

கரட்டூர் 

இரா மன் 

இந்த தன் 
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வரி, நான்காவது பக்கம், வரி. நான்காவது பக்கம், 

9, விட்ட சுவா 22 ராசவும் 

10, தியத்துக்கு 93 இந்த தன் 
ll, o @sn OG 24 மத்தை 

12. sus Gui 25 பரிபால 

13. ser Ga 26. ஸம் செய் 

14, amas 22 தபேர்க 
15. ensues 28 0 ar yeu 

16, காராம்ப 29 Burs 

14, சுவை 30 ம்செய் 

18 கொண் 81 தபகம் 

19 ணா தோஷ 892. பெறுவா 
20 முன்கை மை. மாகவும் 

21 யேப்பா 

வைகைக் குளத்தைத்தான் இராமன்புதூர் குளம் என்பர், 

வரிகள் 11-15 இசாமன்புதூர் ஆளையைச் சேர்க்தவூர், குருசடி க்கு 

மேத்கே இருச்சின்ற௮, 

வரிகள் 56-34 அர்காலில் விளைகளுக்கு ஏக்கர் ளென்று 

சன்.நில்லா,க,சால் 12 எர்த் தரையென்று எழுஇனர். சுமார் ஆறு 

ஏக்கர் இருக்கும். 

கோம் பக்கம், 15-10 சித்திரைக் தீர்த்தம்: இத்திரை 

மாதப்பிறப்புத் இரத்தம் என்றும், சத்இிரை மாதம் சித்திரை 

காள் தீர்த்தம் என்றும் கூறலாம், ் 

3-ம் பக்கம் 910 சுவாத்தியம்:-- பாக்யம், சுகம், 

11- அகிதம்;-- பகை (இதமின்மை), 

26-89 அசுபதியாகம்:-- அசுவமேச௪ யாகம், 

தருமங்கள் பல செய்திருக்சன்றனர். பற்பல கோயில்களுக் 
ரும் பூசைக்கும், மாலைகட்டவும், மண்டபங்கள் செய்யவும் சொத் 
அக்கள் விட்டிருக்கள்றனர், கல்வெட்டுகளும் தலைப்பிரமாணவ் 
SOR பார்க்க,
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தருமங்கள். 

கர்ப்பக் டன் குழக்தை பெறாமல் இறந்துபோன பெண் 
களுக்குச் சுமைதாங்கத் தருமங்கள் பலர் செய்திருக்கின் றனர். 

பரிய ரஸ்தாக்களின் பக்கத்தில் காணலாம். கல்லிலும் எழு 

துவர், இது சாத்இர விஇப்படி. செய்வதாகும், 

மூப்பக்தலின் சமீபமுளள சுமைதாங்கிக் கல்வெட்டு 1005-ம் 

வலை மாதம் 8-ரம் தேதி பூச நட்சத்திசம் சிெவனணைக்தபெரு 

மாள் உபயம், பற்பல தருமங்களும் பற்பல கோக்கங்களோடு 

செய் இருக்கின் றனர், 

வணிகர் தெருவில் கரடிமாடன் கோயிலின் வடக்குச்சுமை 

தாங்கியில் காண்பது, 

1009-2 GR தையி மீ 19-ம் தேதி ஆரைவாய்மொழி 

விடுமாடன் செட்டியாற் மகன் சுடலைமுத்து செட்டியார் வைச்௪ 

இிமைதாங்கி கயினார் துணை. 

கரகரியாளன் அம்மன்கோயில் ௬மைதாக்கி 

ஸ் 

1. a Sait Hw 6. பிள்ளைம 

2. எருந ஆவ 7. சன் as 

உட ணி மாதம் 8, ம்பசம்பி 

4.° ௩ உபண் 9. எ்ளைக்கு.ரா 

5, டாசம் 10. மசுவாமி 

11. துணை, 

இது செண்பகராமன் புதாருக்குப் போரும் சோட்டின் வட 

பாகத்திலிருச்றது, அந்த ரோடு 1050 ல் வக்கது. அதற்கு 

முன் ஒற்றையடிப்பாதை உள௮, அதில் சுமைதாங்கி அமைத்தனர், 

ஆரையூரில் பழையகாலங்களில் குதிரைகள் பல இருந்தன: 

மாடுகளும் எமாளம், குதிரைகளிலும் மாடுகளிலும் பொதிக 

ளே்றிப் பணகுடி, பூதப்பாண்டி மு.தலிய இடங்களுக்குச் செல்வர், 

சிலர் தலையிலும் சமை தாக்இச்செல்வர், தலைச்சுமடு தாங்குவோர் 

சுமைதாங்ககெளில் இறக்குவர்.
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கோயில்களும் ஏசாளமுள, பக்தி நெறி வளர இவை அவள 

யமே, காலத்திற்கெற்றவாறு சர் இருத்தத்துடன் பரிபாலனம் 

செய்யவேண்டும், பலரும் பூசைக்குச் சொத்து எழுக nad Dime 

கின்றனர், பல கோயில்களும் சமூகத்தார். மேற்பார்வையிலிருக் 

இன்றன. 

கோயில்களும் தருமங்களும். 

வடக்கூர் தென்மெற்கு மூலையில் இருக்கும் கன்னிவிகாயகர் 

கோயிலில் புதியகோட்டைகட்டிய ஆசாரிமார்கள் இருப்பணிசெய்த 

தால் 920-ல் கல் மண்டபம் அமைந்தது. அதில் மூத்த பினளை 

வீட்டாரின் உருவச்சிலை இருப்பதால் கொல்லம் 0-ம் நாற்றாண்டில் 

(காயில் சட்டியிருக்கலாம். (ஒலைப்பிராமாணத்தாலறிக) 

கிணறுகள். 

பற்பல ஜாதியாரும் பற்பல கணெறுகள் வெட்டியிருச்சன்ற 

னர், தணணீர் வ௪இ குறைந்ததால் கணெறுகள் ஏராளமூண்டு, 

பெரிய குளத்தில் வேளார், வணிகர், ஈழவர் முதலிய ஓவ்வொரு 

ஜாதயார்க்கும் ஓவ்வொரு இணறு வெட்டப்பட்டிரறாக்கன் ற, 

ஒரு கணற்றில் கல் வெட்டுமூனளனு, 

1061-ம் வல வைகாசி மீ.8௨ ஆரைவாயிமாழி பணிக்க 

மாசாருக்க ஊருகாறர் சடலைமுக்து மாடசுவாமிப்பணிக்கர் மூதல் 

பேர்கூடி. கெட்டிய ணெ, கடவுள் இணை, (கல்வெட்டு) 

தண்ணீர் மடம் கட்டியிருக்ெறனர்,. முப்பர்தல் மடம் 
பேர்பெற்றது, சொத்து ஏராளமாண்டு, யாச திரைவாசிகளுக்கு 

இரவில் உணவளிக்கும் கர்மம் உள. 

சோமன் கத்தோலிக்கர், இரட்சணிய சேனை, அரதரன் மிஷன், 
லண்டன் மிஷன்களுக்கும் தனித்தனி தேவாலயங்களும் உண்டு, 
லண்டன்மிஷ்ன் தேவாலயம் மிசவும் பெரியது, பெருமாள்புசம் 
மாடார் சமூகத்திற்கும் சில கோயில்கள் உள.
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பெருமாள்புரம் மயானத்திலுள்ளது. 

1, ௯௭௱௯௰௨ ரூத் 5. மாத்தாண்ட மூப்பன் 

2, இரை மீ மி௮ு௨ ஆரை 6. வைச்௪ சமடுதாங்கி 

3, வாய் மொளியிலிருக்கும்.. 7. மூறப்பணுக்கு நயினார் 

4, வண்ணான்றாத்து மகன் 6, துணை, 

சுபேதார் ணெறு;-... பெரிய குளத்தில் காணப்படுகின்றது, 

பட்டாள வீரர் பெயரரல் விளங்குகின்றது. படையபெடுப்புக் 

காலத்தில் இலர் சாமான் பெட்டிகளை இக்கிணெற்றில் இட்டனர். 
இவ்ஷசாரில் சிலர் பட்டாளத்தில் சுபேதார் முதலிய உத்தியோகத் 

இல் இருக்கனர் பாலும், புள்ளிப் பட்டாளத்தார்க்கிது பயன்பட 

ட. படைடையெடுப்புக் காலங்களில் ஈகையும் பணமும் வைத்தி 

ருக்கும் பெட்டிகளை இக்ணெற்றில் போடுவார்களென்பது வழப் 

குமொழியாம், 

அகலிகையூற்றுக் கல்வெட்டு 

ஆண்டார். பல தருமங்கள் செய்திருக்கன் தனர், ஆர்க்கியா 

லஜிக்சல் ஸீரியஸில் வெளியாக்கின து, 

13. காஞ்சிகாட்டு ஆரைவாய் 21, பிள்ளையார் 2 பண்டார 

14, மொழியில் save 22. SHIG உதகபூறுவத 

12. ட்டி ஆண்டாசேன் ௮௧ 25, ஸ்மதானப் பிழமாண 
10, விகை யூம்றங்கரையி 24, ம் எழுதிக்கொடுத்த பரி 

171. ல் எங்கள் மாமனார் உடை 25, சாயது ர. மடத்து 

18, யவனடியான் ஞானி 26. EG விட்டுக்கொடுத்த கி 

19, யார் கட்டிவைத்த கல் 27. லமாவது மேழி யூரில் 

20. மடத்து நல்ல விநாயக 

கல்ல சூட்டி ஆண்டார் என்பவர் பெரிய பணக்காரர், அவ 

ருக்குப் புத்தேரி, பூகப்பாண்டி) அழகியுபாண்டியபுரம், அமை 

இவ்வூர்களில் எல்லாம் நிலங்கள் இருந்தன. 

117. மடத்திலிருக்கிற பண்டா181, Cardia war shag 

118. சத்துக்கு (1 128. இருப்பள்ளிச் செக்கும் 
120. ப.க்கோடி அய்யன் 184, பங்குனி உத்தா இரு
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195. காளுக்குமயேசபூசைக்கும்131, இருக்கார். .இிகைக்கு 

126. அரக்காறர் ௮ம்பலக்காற 132, இருக்கண்சார் தலுக்கு 

127. Gag சேறு கொடுக்க 198, தாணுவுக்கு சோம 

128.  சத்திரை பரணிக்குமயே 134, வாசம்தோறும் மாலைகொ 

129. சரபூசைச்கு 125. ண்டு போறதுக்கு 

180. சிவன் சாத்திரி பூசைக்கு 

பிள்ளையார் பூசைகளும் மடம் ஐலை சுட்டவும் மண் லைக்க கல்லில் 

எழுக வைத்தனர். ஸர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களை அக்காலத் 

இலே பெரிதும் மதுித்திருக்கன்றனர். வரி வளுலிக்கும் அம்பலக் 

கரருக்கும் அரரக்காரருக்கும் இருவிழமாவில் விருக்தளித் இருக்கின் 

தனர், மகேசுவர பூசை இவணடியார்களுக்கு உணவளித்தலாம், 

சைல பற்றிற்கு தக்க சான்று, பரணித்திருகாள் று க்தொண்டர் 

திருகாளாம். 

கொல்லம் 684 ல் இவ்வூர் சாத்தா உடையான் பிள்ளை எழுஇ 

வைத்த தருமத்தில் சுசீந்தை, செந்தூர், நாகை, பூதை முதலிய 

ஊர்ச்கோயில்கறாக்கு மாலைகட்ட மான்மியம் விட்ட பிரமாணக்இல் 

gore பரக்கோடி அய்யனுக்குத்தான் தர்மம் எழுதினர், 

மீனாட்சி, சொக்கலிங்கத்தின் பெயர் கல்வெட்டிலும் இவ்வோலையி 

௮ம் குறிக்கப்படவில்லை, இதனால் இதற்குச் சிறிது பிந்தி புதிய 

கோட்டை. கட்டின காலத்தில் முப்பக்தலில் நின்றும் சவா.மியையும் 

அம்மனையும் கொண்டு வந்து பிரஇட்டித்கனர் என்று இலர் கூறுவ 

தற்கு இவையும் ஆதாரங்களாம், ஆதியில் பரக்கோடி அய்யன் 

பெயசால் உள்ள தேவஸ்சான ரிக்கார்டுகள் பின்னர் சொக்சலிம் 

கக்தின் பெயரால் மாறியிருப்பனவும் சந்தேகத்திற்கு இடனாம். 
தூத்தபிள்ளை விட்டார் தருமங்களை ஓலைப்பிரமாணங்களில் பார்க்க, 

தோவாளைக் கல்வெட்டு, நம்பர் [, 
காக்கும் விநாமாகர் கோயில் பாறையிலூள்ள தூ. 

3. அருளிச்செயல் கொல்லம் எனு an கார்த்திகை மீ” 
வி உ தவ 

2. பக்கழத்து இறையே தெ௫ியும் காயமுட்சையும் பெற்ற 
சவத நாளில்
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சயதுங்க காட்டுச் சக்காநகாராயண2வன்று மண்கொண்ட 

பூகல வீரச் 

சிறிவிர உதய மாத்தாண்ட (வர்மர்) இருப்பாப்தூர் 

மூத்தவசாய கரம் காஞ்சு 

OO சுச௫்இரத்து கோதுகுல சபையாரில் (ஆரியன்) 

செக்கன் பெரிய பெருமாள் 

மார்த்தாண்டப்பிரமாகி ரயனுக்கு சாஞ்சகொட்டு கோவா 

ளையில் கயினார் யிலையாவணு 

கோயிலுக்கு ௪ பண்டாரகணக்கும் எழுதிய பழையப 

படிக்கு உடமையும் பற்திக்கொண், 

டு ஆசக்இிரதா£வர் சக்ததஇிப்பிறவேசமும் கல்லிலும் 

செம்பிலும் வெட்டிவிச்சக் கணக் 

க்கும் எழுதிய பொதும் படி. களக்காடான சோழ ரூல 

வல்லிபூரத்து விர 

மாத்தாண்ட சலுர்வ வெஇமங்கலம் என்னு நம்பெசால் 

வைய்த்த 

அகரச்சிமெயில் புதிய விட்டில் நரம் விடாயிருந்து கத் 

பித்தமைக்கு 

தாணுப. இன்னா முதல் இததரகுபிடி பாடாக கணக் 

கும் எழுஇச்கெ 

ரண்டு உடைமையும் பற்றிப் பொதும்படி பார்க இவை 

இப்படிக்கு இராமன் இசா 

மன் எழுது (மண) 

சரித்திரப்பி சானமானஅ, உதய மார்த்தாண்ட மன்னன் 

சசீக்இர,க்இலிருக்த ஆரியன் சொக்கன் பெரிய பெருமாளுக்கு இ 
பண்டாரக்கணக்கு முதலியன அளித்தது, ஆர்ச்யொலஜிக்கல் 

ஸீரியஸில் வெளியிட்டிரக்ன்றனர். 
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தோவாளைக் கல்வெட்டு. நம்பர் 11 

காகும் விநாயகர் கோயில் கல்வெட்டு. 

1. 

க 

8. 

10. 

அருளிச் செய்தல் நாஞூகாட்டுக் தோவாளையில் கயினார் 

அதித த விண்ணகம் எம்பெருமானுக்கு உச்சி இசை 

யொடு கூட வைச்சு கிவேதிக்குமாறு கற்பித்த வகைக்கு 

காள் ஒன்னுக்கு அழுது படி மடை இருகாளிக்கு கெல்லு 

அஞஞாழியும் 
மேற்படி கோயிலில் பிராமணர் ஊட்டுக்குவ.உ இருபத்து 

காலுக்கு கான் ஒன்றுக்கு ௮ அணி பதக்கு ௮௮ 

நாழிக்கு கெல்லு சலனெ முக்குறுணியும் மூசம்பின்னும் 

உப்பின்னும் கெல்லு எழுகாழியும் கூட காள் ஒன்றுக்கு 

கெல்லு கலனே தூணி கானாழியாக ஆண்டு ஒன்றுக்கு 

அதிகம் உட்பட காள் முன்னாற்றறுபத்தஞசுக்கு 

கோட்டை 

(முன்னாற்றைம்) பத்தாறே முக்கால் கெல்லு அ௮றுகாழி 

யம் உடமை பெறும் பெத்று ஆண்டு ஒன்றுக்கு 
[த் கோட்டை. கொண்ணூறும் கூட கோட்டை 

முன்னாற்றைம்பத் சாஹே முக்கால் கெல்லு அறுகாழி 

யும் வேளஞசனவகைக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு பணம் அஞ் 

அத்றெழுபதீ 

கொன்றையசைக்காலும் இவ்வவக உள்படும் பூசையும் 

கடந்து பொருமிடத்து முடக்கம் வருதலாகாது நடத்.இக் 

குடுக்குமாறு கற்பில் 

கயில் பெருமசள்ளுக்குக் குடுக்கவும் பெருமாளுக்கு 

எதிர்த்தப்பூசை யொடு கூட காஞ்சிபுரம் கொண்டான் 

மடத்தில் நின்று மல்கஇ பெருமாறு கர்ப்பி 

தத காள் ஒன்றுக்கு ௮இகம் கொண்ட கானாழிக்கு 
கெல்லு குறுணி யிருகாழியும் மெற்படி மடத்தில் 
மனிச்சம் ஒன்றுக்கு காள் ஒன்றுக்கு நெல்லு
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குறுணி யிருகாழியுமாக ஆண்டு ஒன்றுக்குக் சோட்டை 

Bt Dugg மூன்றே எட்டு மா முக்காணி நெல்லு இரு 

கநாவுரியும் கவெதத்துக்கும் சவாத்இதமு 

ம் இழுவட்டாமிமில் அமுனபடி கேல்லெடுக்க ௪த்தக் 

கூலிக்கும் பணம் எழுபத்தொன் றரையும்கூட கோட்டை 

கானூாற்றிருபத்தி மூ 

ன்னு மாழுக்காணி கெல்லுக் கு௮ுணியுரி பணம் அறு 

கூற்று நாற்பத்திரண்டெயரைக்காற்கும். கூட விட்டுக் 

குடுத்ச வகை 

தோவாளைப்பற்றில் வில்லிச் சோக்குளம் கிலம் 61 Hus 

தொரு முக்காணியரைக்காணியின் ௮சையே மாசாணி 

யும் மேற்படி பற்றில் புறத்தா 

ல் கிலம் பதீது மாவரையரைக்கரணி முகந்இரிசையும் 

கம்பி குளம் நிலம் ஒன்பதுமாவும் கங்கைக்குளம் நிலம் 

ஆனுமாவும் தாழ ் 

க்ரூடி பற்றில் தாமரைகுள த்தில் கழ முதல் சண்ணாறு 

முதல் இரண்டால் கண்ணாதறு வசை நிலம் பதினா௮மா 

வசைக்காணியி ் 

ன் மூன்றுமா முக்காணியம் மேல் கரை பஇன்மான்றாவ் 

கண்ணா கிலம் பதின்னான்௮ு மரவரைக்காணி ழுர்இ 

நிகையின் மாகா 

ணியும் கூட கிலம் தொண்ணூற்றாறு மாமுக்காணியரைக் 

காணியின் முக்காலே மாகாணியும் தோ 

வாளைப்பற்றில் ரூலசேகாப் பபரி பெழுமாள்க் மூளி 

இன் ஜ் அகசப்பற்றில் வாடா கடமையும் ஆண்டு ஓன்று 

க்கு பணம் இருபத்திரண்டும் கூட கயினார் இச்சு விண் 

ணகர் எம்பெருமான் € பண்டாரம் கையாண் 

டு சொண்டு இக௫்தப்படிக்கு இசையும் ஊட்டும் ௩டத்இ 

பெருமாள் ஆகிசேசவப் பெருமாளுக்கு பூளைக்கும் 

மனிச்௪
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த்தினு வக சிவிதத்தினும் இவ்வகையில் குறியும் கொடுக் 

சபோக மரனும் கொல்லம் ௮றுதாற்ற௮ு எழுபதசமாண் 

டு கும்ப ஞாயிறு இரண்டு சென்ற காள்விட்டுத் தக்கெம் 

இது மேல்ப்படி காள் முத்தலைக்குறுச்சியில் சிறி விச 

கோளே 

சசாத்து புதியயெடத்அ காம் விடாயிருக்க இம்மார்க்கமே 

இன்னாள் மு.தல் கையாண்டு கொண்டு கல்லிலும் செம் 

பிலும் வெட்டி மேல்படி. சொல்லில் சாணத்தாரும் பட்ட 

கஜம் கூட ௪ந்திசா. 

0-ம் வரியில் எ.இர்த்கபூசை யென்பதை ர்க்கயொலஜிக்கல் 

வெளியீட்டில் சார்சு2 பூசையென்று எழுதியிருக்கின்றனர், து 

பிழை, எ.இர்தசபூசைகான். சாஸ்இரத்இல் உள்ள, கல்லில் 

௪.இர்சச பூசையென்று சானிருக்கின்.ற௮, 
pee 

தோவாளை கிருஷ்ணசுவாமி கோயில் கல்வெட்டு. 117. 

1. 

2. 

5. 

அருளிச்செயல் கொல்லம் ௭௮ oR காத்திகையும் 
௰௨ உ பூ௮வ பச்கிழத்து Bop Our eau 

ம் காயராட்சையும் பெற்ற அச்சுவஇ காள் செயதுங்க 

நாட்டு சக்காகாராயண வென்று மண்கொ 

ண்ட பூதல வி. கிறி விர உதய மாத்தாண்டவர்மர் 

இருப்பாப்பூர் முத்த வராய நாம் காஞ்தொட்டு சுசீக்தி 

எத்து ; 

கொ.துகுல ச௪வையாரில் ஆரியன் சொக்கன் பெரியபெரு 

மாள் மாத்தாண்டப்பிசமாகி ராயனுக்கு காஞ்சிகா 

ட்தோவாளையில் நயினார் இரி ௪ கிட்டிணன் கோயிலுக்கு 

காளது முதலுக்கு ௪ பண்டாரக்க 

ணக்கும் எழுதிய பழையபடி. உடைனமயும் காள் ஒன்” 
Ger மஞ் காழியும் 

Brea sit சந்தஇப்பிற வெசமெ கல்லிலும் செம் 
பிலும் வெட்டிவிச்சு க்சொண்டு
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8. பொஜதும்படி களக்சாடான சோழகுலவல்லிபுசத்து விர 

மாத்தாண்ட சுவ வெது மங்கலம் என்று கம் Crane 

9, . வைய்த்த அகசச்சிமையில் புதிய விட்டில் நாம் விடாயி 

Hig கற்பித்தமைக்கு தானும் இக்காள் முதல் இத்த 

சகுபிடிப 

10. ஈடாகணைக்னாம் எழுஇக்கொண்டு உடைமையும் பற்றிப் 

போதும்படி பாற்க இவை இப்படிக்கு இராமன் இராமன் 

எழுத்து 

& 

கோயிலில் மணியடிக்கும் மண்டபத்தின் பக்கம் இருக்கன் ஐ௮. 

உதயமார்க்காண்ட மன்னனது உருவச்சிலை சந்திரம் 

இருவாள்கூரில் இத 3பால் அழகே கற்சிலை காண்பதரிது, 

கல்வெட்டுகளில் எழுதுக்களைத் இருத்தலாகாது, அனு 

போல் இருந்கால்கான் ஈமபுவார்கள், சில குறநிலெழுத்துக்களை 

கெடிலாய் வா௫க்கவேண்டும். 

பெருமாள்புரம் மாரியம்மன் கோயில் பாலத்தின் இழச்கு 

ஆலமாத்தடியில் உள்ள சுமைதாங்குக் கல்வெட்டு, 

1. ௨ ச௬௨௰௭ 8 aX Ba 

2. இத்தரை மீ” 2 OG a. 9, வனுதய்ய 

ம அசண்வாயி 10. சவர் கழுக்கு 

4. மொழி சவுக் 11. ம் மீனாட்ட 

5. சைக்கணக்கு ௬ 12. அம்மன் 

6. கதாமய்ப 13. துணை, 

7, ஏவர்கட்டும் 

இவ்வூருக்கு அ௮ரண்வாய்மொழி என்ற பெயர் இக்கல்லில் 

மட்டும் தான் காணப்படுகின்றது, 

425 சவுச்கைக் கணக்கு. 

meat tp} ee
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அத்தியாயம் 7. 

கோயில்கள். 

அ.இக்கோயில் வடக்கூரிலுள்ள சரன் சாக்கோயில் என்று 

௮தன் அரைப்பால் அறியலாம், Dargis iin பலிபீடமும் 

சாஸ்தாவின் கேசே உள, இருவிழாவும் சரஸ்தாவுக்குரிய பங்குனி 

உத்இர காளிலாகும், பின்னர் இ, பி, 1310ல் மதுரைப் year 

Bom சுந்தரோசரை இங்கு வைத்அப் பூசித்தனர், வலெகாலம் 

சென்றபின் முப்பந்தலில் ஒளவைப்பிசாட்டியரல் பிரதிட்டிக்கப் 

பட்ட மினாகதியம்மன் சோமசுக்தசமூர்ததி ஆகிய இரு விம்பக்க 

ளையும் கொண்டுவந்து இவ்வூசார் சாத்தாப்கோயிலின் வடபக்கம் 

பிராகார த்தில சிறப்பாக பிரஇட்டித்தனர். பின்னர் அம்மைஞும் 

அப்பனும் முதன்மையாயினர். அகமையொட்டி முறாகண், CCL. et 

தகதிணாமர் த்தி சண்டேசர் முதலிய மூர்த்திகளையும் பிரஇிட்டிக் 

தனர், 

ம தரையில் இருக்கல்யாணம் ஈடைபெறும் நாளில் இங்கும் 

இருக்கல்யாணம் நடைபெறும், மதுரையைப்போல் மீனாக்ஷி 

யன்னை nig விளங்குகின்றனர், மீனுநிகோயில் அமைந்த 

பின் இவ்வூரில் ஆண்களும் பெண்களும் மீனாகூஷி சோமகந்தசத் 

இன பெயரிட்டு வழங்கினர், ஐயனுர் பெயரும் வழக்கக்இலுள அ, 
மனரையின் சம்பக்தம் ஏற்பட்டபின் இவ்வூரின் தெற்ளுள்ள 

குளத்தை வைகைக்குளமென்று அமைத்தனர், (sein Qin or 

ரிக்கார்டு) வைகைககுளம் புசவிலுள்ள நிலங்கள் யாவும் மினாக்தி 

சுந்தேசர் பூசைக்கு விடப்பட்டன, 

இ, பி, $910-ரமாண்டு மகமதஇயர் படையெழுச்சியில் மாலிக் 

காபர் கர்ப்பக் இரகம் நீங்கலாக பல பாகங்களையும் மனுளைக்கேோ 

யிலில் இடித்னவிட்டான், பராக்ரம பாண்டியன் காளையார் 

கோயிலுக்குப் போய்விட்டான், பூஜை செப்பும் பட்டர்கள்பயக்து 

சுவாமியையும் அம்மனையும் பெயர்க வேறிடத்தில் வைத்து 

விட்டு அந்தம் தானங்களில் வேறு விம்பல்களை வைச்அவிட்டு 

சிறு தங்க விக்கொகல்களை எடுத்துக்கொண்டு காஞ்சில் நாட்டில் 
இலுகிலுப்பைக் காட்டில் வந்து சேர்ந்தனர், புறப்படும்முன் 

ஆ த் : : a . ் குலசேகரப்பெருமாள் என்ற சோழனிடம் கருஷலம் இருக்
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சூமிட ழும் சுவாமி வைத்த அறையும் கூறிச் சாவியும் கொடுத்து 
விட்டு பட்டர் குலத்தில யார்வச்து கேட்டாலும் அளிக்கவேண்டு 

மென்ற செப்பேட்டில் எழுஇ வாங்கச் சென்றனர். (இது 

wngms& Care தரல புச்சகக்திலுள்ள $0) இலகு வக்து 

ஆலவாய்மொழிக் கோயிலில் தான் தல்கியிருக்க வேண்டும், 

ஆரைவாய்மொழி ஊருக்கு மேற்கே போகவில்லை, முன்னரே 

மீனா௯தி சுந்தபேசரை முப்பக்தலில் பிசஇட்டி த் இருப்பதை அறிக் 

சுவாமியையும், அம்மனையும் இங்கே வைத்துக் தவரூமல் சிலகாலம் 

பூஜை செய்தனர், கெனலுலெப்பைக் காடு என்பது அரைவாய் 

மொழி முப்பந்தல் காகொன், காற்று விளைவாம் அ௮.ஒ.ப்பதால் 

கிலுகிலுவென்று மரங்கரினுடையவும். மற்றும் FS Sor uae 

லாம், காற்றாடி. மலையென்னு வந்தஅம். இதுபோலவே, ஆகவே 

ஆலவாய்மொழி மீனாகூதி சந்தசேசர் பெரும்பததர்களான மனசைப் 

இசகர்களாலும் பூ௫ிக்கப்பட்டனர், பின்னர்ச் லெகாலம் கழிந்து 

அவர்கள் மதுசை சேன்றனர், . 

இவஷரில் இருவாவடுதுறைமடம் அமைகதிருக்கின் ஐ. 
அசுலிகை பூற்று கெப்பக்குள தஇன் Cie Bb வடக்கும் பக்கங் 

கில் மண்டபம் கட்டி. பல கற்பிடங்கள் இட்டிரறுப்பதால் பலர் 
கனமும் கிவபூசை_ செய்அவக்கனர் என்னு தெரிறது. இது 
சைவ சமயத்தின் சிறக்க அறிஞூதியாஞும். அக்காலத்தில் வெனெ.லி 
இங்கு வளர்க்கோங்இயிருக்க௮௪, இருவாவடு அறைமடத்தை ஓட் 
டிய கல்லவிகாயகர் கோயிலும் இருக்கின்றது, அகுத்குப் இசைக்கு 
இவ்வூர் பிரபல சூடும்பத்தினரான உயர்திரு ௮கஸ்இயலிக்கம் 
பிள்சேயவர்சளின் முன்னோர்கள் மான்மியம் விட்டிருக்கின் றனர், 
கொல்லம் 83ம் ஆண்டு. அகலிகையூற்றுக் கல்வெட்டுள ௮. 
சந்திரத்தில் இருவாவடு துறைமடம் கட்டினபின்னர் தான் Dance 
மடம் கட்டினர். 300 வருடங்களுக்கு! முன்னிருக்கலாம், ஜயக 
இயப்ப கரயக்கர் ஒருமடத்இற்கு 8 டீடம் கட்டினர். ௮.இல் ஒண்னு 
௬௪கதிர மடம். அதன்பின் இங்கும் அமைக்கனு, காஞ்சிகாட் 
ஒல் இன்றும் இவ்வூர் சைவப்பற்றிலும், திமிழ்ப்பற்றிலும் இறந்து 
விளங்குகன்௦௮,. தெற்கு ஊரிலும், வடக்கூரிலும், ஈடுவூரிலும் 
வள்ளன்மை மிக்க வெள்ளாளர் முதலியோர் வசிச்து வருஇன் 
றனர்,



50 

இல்குள்ள பாறைகள் கற்பணிக்கு விசேடமானலை, கல் 

விம்பங்கள் செய்யும் அரும் இற்பிகள் இலங்கு வூ. வருகின்றனர். 

கற்கோட்டை கட்டினவர்களும் இவர்கள் முன்னோர்கள் சான், 

அவர்கள் வடக்கூரில் ot தெருவில் தங்றாஇன் தனர், தெற்கூர் 

பிள்ளாயார் கோயிலும் கால ஆசாய்ச்சியில் 2௦0 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் என்று இட்டமரய்க் கடறலாம், 

வடக்கூர் மத்தாரம்மன்கோயில்;-- மிசப் பழையது, கொல் 

லம் 097-1மாண்டு வைகாசி மாதம் 96-ம் உ. ஈல்லமாடன் ஒளி 

முத்து என்ற வண்ணார் பக்தன் இக்கோயிலுக்கு மணி மண் 

டபம் செய்துவைத்திறுக்கும் எல்வெட்டுக் கோயிலின் முண் பார்க் , 

கலாம், அம்மன மூலஸ்சானம் அதற்கு. மூன்னாமைக்திருக் 

Ge, பட்டாளக்கார் வழிபட்ட கோயில் என்பதற்கு 4 படை 

விரர்களின் உருவச்சிலை காட்ஒயிருப்பது தக்க சான்றாளும், வெடி 

மருக்துப்புளையும் அசன் சமீபத்தில் தான் உளச. அம்மனும் 

சுவாமியும் விசேட மூர்த்தங்களாம், இப்போது ஈல்லமாஇரியாய்ப் 

பரிபாலிக்கப்பட்டு வருகின் ஐ.அ, 

மாரியம்மன் கோயில்;--.. கொடுக்கல்லூர்க்காரி ஓர் காயர்ப் 

பெண்மணி 9 வயதிலே துறவியாக பல இடங்களிலும் சென்று 

விட்டு இறுதியில் இங்குவந்து சேர்ந்தாள். அவள் பெயர் ஐயனப் 

பிள்ளை. முதலில் வடக்கூர் மூத்தாரம்கன் கோயிலில் தான் தங்க 

யிருக்கனள். பின்னர் புதியகோட்டை சட்டி புள்ளிப்பட்டாளம் 

வந்தபின் வலிய யஜமான் காலத்தில் புள்ளிப்பட்டாளச்காசரிட மும் 

மற்றும் யாசகம்பிரித்து தெற்கூர் பெருமாள்புசத்இில் மாரியம்மன் 

கோயிலைக் கட்டினர். அப்பொழு. பெருமாள்குட்டிக் கசையா 

ரின் சந்ததியார் மு.தன்மையாயிருக்கனர், கொல்லம் 972.0 

இக்கோயிலுக்குச் சொத்துவால்கிப் பூசைசெய்ய புத்திரன் கொண் 

டான்பிள்ளை என்பவரை அமழைத்ன அற்பாடு செய்திருச்கிருன். 

(தலைப்பிரமாணம்) ஐயனப்பிள்ளை சன்னியாசினி 120 வயதுவரை 

வாழ்க்னு கார்த்திகை மாகம் அஷ்டமியில் ௪மாஇயானாள். +65) 
இளை செய்துவந்தாள், இன்றும் அவர்களுக்குக் குருபூசை கடை 
பெற அ. அவர்கள் ௪மாஇிமடமும் உளு, அப்பூசாரி குடும் 

பத்தினர் தாரன் பரம்பசையாக இன்றும் சை செய்கின்றனர்,
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ஆதியில் கோயிலின் பக்கம் எல்லாம் பருக்திசாடென்பா. அம் 

மன் மழை பெய்விக்கும் தெய்வமும் மரரி நோயைக் தடுப்பவளுமாம், 

ஆலவாய் விற்பாட்டு. 

கரைக்கோட்டை எல்லைவிட்டுக் சாரணிய வாருமம்மா 

ஆரையூர் எல்லையெல்லாம் ஆட்கொண்ட மாரிமுத்தே 

வடக்கூர் மூதீதாரம்மா வாய்ப்பாகக் காத்இடலாய் 

வடக்கு வாசல் செல்வி2ய மன்னர் போஜ்றும் காளியம்மா 

கோட்டைக்களை காவல்கொண்ட குணமருளும் பூசத்தானே 

காட்டைக் காக்கும் தேவகைகள் கான் வேறு கண்டதில்லை, 

முப்பந்தலில் வீற்றிருக்கும் முன்னவனே என்தாயே 

சத்தியம் பார்த்தருளும் தயவுடைய இசக்கியம்மா 

இருஸ்தவரும் கும்பிடும் சர்த்தபெற்.ற காளியம்மன் 

அண்டமிழ்ப் பாவையவள் காழ்விலாச் செல்வியவள் 

கொண்டதொரு தோஷமெல்லாம் குணமாசச் செய்வாளவள் 

என்னுறையைத் தீர்த்தருளும் இசக்கியனும் மாதாவே 

அ௮வ்வையெனும் பெயருடனே அ௮ன்பாச விற்திருக்திர் 

ஆடு கோழியஅக்கவரும அறிவிலா WESOHS 

தேமொழி சொல்லுவது தேவியே உன்பரக்தான் 

ஊறு செய்யும் பிள்ளைகளை உத்தமியே காத்தருள்வாய் 

மூலல் மானும் வக்து கின்று முன்னின்று ரூம்பிட்டதை 

பிசகாமல் பார்த்ம்கனம்மா பிடொரியரே உன்பெருமை 

மோட்டாறில் வந்தவர்கள் மோனெியைக்கண்டவுடன் 

கேட்டாராம் வியப்பு தவே: கீழிறங்விப் பணமிடுவர் 

கெற்றியிலே கிறு பூசி கின் மலராய்ச் செல்வாரன் ஜே 

வெற்தியெல்லாமித போலே '8வறிட.த்திற் காணே 

காடசர்கள கும்பிடும் , சாயகியார் கோயிலிலும் 

வாடாமற் சென்று வழி பாடுசெய்ய வேண்டும் 

உன்பெருமை சொல்லாமல் உன்னருளைத தேடாமல் 

என்பொருமை சொல்லி இசைக?தனே ஈசுவரியே 

என்ிறுமை தீர்ப்பணலே இகக்யெம்மன் பொறுப்பாமே- 

நாலாகிரியன்,
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சாத்தாலிற்ளு.த் கான் ஆதியில் இருகாள் எற்பட்டது, இரு 

விழா ஏற்படும் முன் தெரு GP Raat அ௮மைக்கதிருக்கலாம். 

கன்னிவிகாயகர்.- @QéeenIe nariun கட்டியது புதிய 

கோட்டை கட்டின. இற்பிகளே. (980-ல்) அதற்கு முன்னரே 

பிள்ளையாருக்குச் இறுகோயில் உன, கொல்லம் 90().ச்கு முக் 

Bug, கோட்டை வக்தபிறகு 2007 நரகரிகப்பட்டிருக்கலாம், 

பரக்கோடியன் கண்ட சாத்தா? இதியில் இவ்வூரில் சாஸ் 

'தாங்கோயில்தானிருந்தது, தொண்டமான் ப.ரவர்சள். முயல் 

வேட்டைக்குச் சென்றபோது மூயலொன்று இசக்குச் செடிக் 

கரட்டில் ஒளித்சகாகவும், அவர்கள் வேலால் குத்தவே அக்கு 

சுயம்புவாய் முளை த்இருக்த சாஸ்தாவின் மேற்பட்டு இரச்தம் வக்க 

தாகவும், செடிகளை வெட்டிப் பார்த்தவுடன் சரஸ்.தாவின் இசண்டு 

சுயம்பு லிங்கல்கள் காணப்பட்டனவாயும் கூறுவர், தெற்குப்பக் 

“அம் இருக்கும் மூர்த்தியின் தலையிலோர் அடையாளம் இன்றும் 

காணப்படுகின்ற, சலையைப்பார்கசால் சானே முளைகச்கதென்று 

எளிதில் அறியலாம், பரவர்கள் எண்டுபிடித்ததகால் பசக்கோடியன் 

சண்ட சாஸ்காவென்று பெயர்வக்கது, அவர்சளாக்குச் இருவிழாக் 

காலங்களில் பிரசாதம் பவுண்டு, பூதப்பாண்டி முதலிய கோயில் 

களைப்போல் இங்கு முளது, ஐம் ரிஷி சமாதியான இடமென் 

அம், ஆதலால்தான் இவ்விய அருள் நிறைந்த இடமென்றும், 

வெட்டும்போது இரத்தம் வந்ததென்றும் கூறுவர், 

சாஸ்தால்கோயில் மிகவும் A Ou 6009 Hb 3 a0, ஆசியில் 

கட்டியிருக்க கற்கள் மிகப்பழமையரானவை, ஆயிரகதிற்கு மேத் 
பட்ட ஆண்டுகளாயிருக்கலாமென்பர், ஆசம்பகாலத்இல் குலாலர் 

கள் பூசைசெய்து வக்தனர், காகரிகப்பட்டபின் ஆதி சைவர்கள் 

ஜை ஈடத்தலானார்கள். பூஜை சம்பந்தமாக இரு பக்க BI ha 

Gb apseGnesa. குலாலர்கள் இல சேவதைகளை ஏவினர். 

அவைகளை ஈம்பியார்கள் கோயிலின் கிழக்குப்பக்கம ஸ்தாபித் 
தனர், ஆதி சைவர்கள் இல தெய்வங்களை ஏவினர், அவற்றை 

வேளார் தங்கள் தெருவில் ஸ்தாபித்தனர். பின்னர் அரஸ்தாங் 
கோயில் பெரிதாக்கப்பட்ட, சுவாமி மிக்க அணுக்கிரகவார்த இ. 
Simons Bun Gan nes go, மினாக்ஷியம்மனும் சுவாமியும் ம.து.7 
யைப்போல் மிக்க விசேடமாய் அருள் நிறைக்கு விளங்குன் றனர்.
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“தொழுக கைச் துன்பம் துடைப்பர்”' 

“பத்திவலையிற் படுவோன் காண்க”? 

அடியவர்க்கருளும் இ.இழுர்த்தியாய் இலங்குகன் தனர், 

அம்மன் சச்கிதியை நெடுந்தூரத்தில் நின்றும் ரூம்பிடலாம், 

சர்கிஇித்தெரு பின்னர் ஏற்பட்டது, இப்பொழு.து மீனாக்ஷி 

கோயில் தஇருவாக்கூரிலும் வெளியிலுமுள்ள கல்ல கோயில்களில் 

ஒன்னாக en ween psi, மனுசையில் முதலில் மீனாக்தியைக் 

கும்பிட்டு ௮னுக்செகம் பெற்று பின் சோமசுக்தரகுர்த்தியை தரி 

Rout, *தாயைக்கண்டு பின் தாதையைக்கூடி?? என ஆன்றோர் 

கவில்வர். அவ்வாறே இலங்கும் மீனாக்ஷிஅன்னையை வணக்ூவிட்டு 
வின்னர் ௮ம்மையப்பசை கும்பிடுவ.ஐ வழக்கம். மக்கள் முதலில் 

தரயைத்தான் அறிவர், பின் தாய் அறிவிக்கக் தந்தையைக் காண் 

ui, இங்கனமே சேரம ௬ந்தரனை வணங்கினோம், **சக்இயாய்ச்: 

சிலமா௫'! என்றார் பசஞ்சோஇ முனிவர், 

மீனாக்ஷியம்மன் கோயில் இருப்பணி, பிள்ளையில்லாஇிருக்த. 
திருகெல்வேலியார் ஒருவர் (குழந்தை பெற்று தர் மண்டபம் கட்டி, 
வைத்தாராம். கீழத்தெரு ஸ்ரீமான் முத்தையா பிள்ளை அவர்கள் - 
ஐயன் கோயில்; மாடன் தம்பிரான்காயில் முதலிய திருப்பணிகளும் 
செய்த வைத்தனர், அன்னா. உருவச்சிலை கோயிலிம் காணலாம், 

வடக்கூர் கீழத்தெரு குலசேகரவிஈரயகர்;-- குலசேகரப் 
மிபருமாள் மன்னர்பிரான் பெயரால் சுட்டப்பட்டிருக்கலாம். 
“peu கோயில் பெரியவூர் சமூகத்தைச் சார்ந்தது, ஊர் நடுவி 
லிருப்ப தவே ௮.த.ற்கழகு, மக்கள்தொழ வசதியுள்ள, Bos 
பரிபாலிக்கப்படுகன்றஅ. இனிமேல் ஆலயங்கள் ஒதுக்கி இராமல் 
இதுபோல் மத்தியிலமைத்தல் ஈன்மை பயக்கும், 

பெருமாள்புசத்தில் நிலப்பாறைக்சகண்டன் சாத்தான்கோயில் 
மிகப் பழமையான, கோட்டை கட்டுமுன்னபே உள்ளது, வடக் 
கூர் சாத்தான்கொயில் வந்தகாலத்திலிவும் உளதென்பர், முகப்பு: 
மண்டபத்தில் திருக்கைவேல் சொர்ண ஆண்டிச்செட்டியார் உர; 
வம் கொத்இக் கல்லிலும் எழு திவைத்தனர்.. அதன் எதிராக காகுட்டி, 

, ஆனைக்குஞ்சன் வேளான் உறுவழும் தூணில் கொத்திப் பெயரும் 
எழமுதப்பட்டிருகஇன் 5௮,
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கசெய்சண்ட விகரயகர் கோயில்:-- பழமையான, 1091 

இத்தரையில் மதில் கட்டப்பட்டது, 1114-ல் விமானம், மண்ட 

பம் முதலிய இருப்பணிகள் செய்யப்பட்டன, மீனாகூதியம்மன் 

'இருக்கவியாணத்தில் தவமிய ந்த இங்கு எழுச்தருளுவார், சோம 

சுந்தரமூர்த்தி மாலையில் மாலையிடுசலும் இக்கு கடைபெறும். 

மதுசையைப்போல் இங்கு கடைபெற௮கறஅ, 

கன்னியர் எழுவர் கோயில்;--- மலையடிவாரத்தில் ஒர்கோயில் 

உள.ஐ, இவ்வூரில் மற்றவிடங்களில் சண்ணீரில்லாதிருந்தும் இத் 

தெய்வங்களினருளால் டி) தை அமாவாசையை யொட்டி தண் 

oP ium ஊற்முசப்பாயும், இங்கு பலரும் வவபோசனக்திற்குச் 

செல்வர். 

ஆசைவாய்மொழியின் கீழ்ப்பக்கம் முப்பந்தல் இசக்கியம்ம 

னும், கோட்டையில் பல தெய்வக்களும், வடக்கு மலையில் ஜயன் 

கோயில்களும்) ௮கஸ்.இயர் கோயிலும்) மேற்கே பொய்கை விகாய 

கரும், ௮கலிகையூற்றுக் கோயிலும், லண்டன்மிவன் தேவாலய 

மும், தென்மேற்கில் செக்கர்இரியம் மெய்கண்ட விகாயகரும், 

தெற்கு சாத்தான்காயிலும், சாடார்கள் பெருமாள் கோயிலும், 

தேவசகாயம் பிள்ளை கோயிலும், இன்னும் ஆங்காங்கு பற்பல 

கோயில்களுமாக இவ்வூருக்குப் பாதுகாப்பாகஅமைக்திருக்ெ றன. 

அகம ea 

அத்தியாயம் 8, 

12ககண். 

ஆசைவாய்மொழி மீனாகூஜியம்மன் கோயிலிம் டெக்த கல் 
வெட்டுக் தாண் இனுவசையிலும சிலா சாஸலன இலாகாவிவிருக்து 

வெளியாகா,த.து. பு.இதாய்க் கண்டுபிடித்தது, இவ்வூரில் பல பட் 

டஉடையாசையும் இழையும், ஊழியமும் இல்லாது சக்தோஷமாய்க் 
குடியேறச்செய்த முக்யெ விஷயத்தை விளக்கிக்காட்டுவ௮. திரு 
மலைகாயக்கன் காலத்திலுள்ள ௮. திருமலைகாயக்கருடனிருக்த வட 
மலையப்பபிள்ளையைப்பற்றி இதில் கூறப்பட்டிருக்கன் 2.௮. அவருக் 

குப் புண்ணியமாகக் கல்வெட்டி. காட்டிக் கொடிக்கப்பட்டது. பண 
குடி. காட்டில் மாணிக்கவாசகம் பிள்ளையின் பெயர் வருதல் பாண்டி
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நாட்டின் சம்பந்தத்தைக் குறிக்கும், நாஞ்சில்காடு அக்காலத்இல் 

வேணுட்டில் இல்லையன்றோல கொல்லம் 8841-ல் எழுதப்பட்ட, 

ஆண்டு எழுதின இடம் 4 இஞ்சு அகலத்தில் தலைப்பில் கல் உடைக் 
திதென்றாலும் வேறு தெளிவுகளால் சாலமதியலாம், முதற்பக்கம் 

இல வரிகள் அழிக்தவிட்டன., இருமலைாாயக்கன.து உடனிருந்த 

வடமலையப்ப பிள்சோயால் இதன்-சாலமறியலாம். 
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12, 
13. 
14, 
15. 
16. 
1%. 

35. 
36. 

3%) 
38. 
39. 

மீனாகஷியம்மன் கோயில் கல் வெட்டு. 

முதற் பக்கம், 

உ-சகாத்தம் (க௯ட௫௱௭௰) 18, 

சீன்மேல் செல்லாகி 19. 

ன். உ கொல்லம் (௮௱) 20, 

௩௰களு மார்கழி மா 21. 

Sb WGe (பூர்வ) பட் 23, 

சத்து... Cer 23, 
LD ATT (UPLB, (ப 24, 
கமும் கொ........... 20 

பெற்ற ௨த............ 0.2.26 

ஞள் முதல் (மூ.றத்தா)காட் 27 
டுபணனுடி,....... பவ வ வய 28 

மூல்கள,,........... (பப பப 29 
மாசறு... .பபபப்ப்பப குடியெ 30. 
ுடற பெர்கள் 31. 

கு கல்வெட்டி காட் 92. 

946655 usB 33. 

சம் தரும... பபப. 34 

காட்டின ,..........ப்ப்பவவய் 

அக்கு கள(க்சாடு) 

வடமலையப்ப பிள் 

ளை அய்யன் பாத... பை 

தகு புண்ணிய மா 

கவும் தெய்வு கன் 

னியாபிள்ளைய 

வர்களுக்குப்புண் 

ணியமாகவும் 

கல் வெட்டி கா 

ட்டிக்குடுத்தபடி 
கள் ஆரவாய்9 

மாழியில் கடி. 

யேறுகிறகாஞ்செ 

ரட்டார் மதக 

சந்தரமணி உஇரமா 

ஞசாரி சச்சு ௧௨௪௦௧௪௨௨௪௨ 

இரண்டாம் பக்கம், 

செட்டி 40, 

யள் ௮ 41, 

ள் பண 42. 

ரா 43. 
ர் சாலி 44, 

யர் கை 

க்கொள 

ரீ இழுவ 

ர் சாணா 

ர் வாணி
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இரண்டாம் பக்கம். 

BD குடி 
TMS 

ட்டளையி 

ட்டபடி 

யினாலே 

திங்ககுந 

க்கு கட் 

டளையி 

ட்டு ஈம் 

ம் தள் வெலையிதுமு 

தலான செல்லாம் 

வேண்டாமென்று 

கட்டளையிட்டோம் 

இர்தக்கல்வெட்டும் 

படியாசாமொரு 

வர் பரிபாலனமாக 

கடத்தி வரு 
பெர் சாலொகசா 

ரூய சாமீப சாயு 

ட்சிெயப தவியைப் 
பெனவாசாகவும் 

இ.தக்கு ௮இதெம்ப 

ண்ணின பேர்கெல் 

கைக்சகசையிலே 

காராம் பசுவை 

கொன்ற தோஷ 

யார். சவ 53. 

ளக்கார 54, 

ர் சொல் 5௦, 

லியர் யி 50. 

௮ முதல 51. 
fear (Hig. 58. 

யளெல்ல 59. 

ஈம் வக் 60. 

61. 
மூன்றாம் பக்கம். 

கவச ககக ககக சசககக கல்லே 280, 
கி யிலெகா8], 
ஞ்சி காட்டு பிறக்கு 82, 

ஓக்கற்றபடி அடை 83, 
லைப்படி உண்டான se 84. 

டமை படியுமிறுத்து ப 85. 

லபட்டடையார் வ 86, 

கீது குடி ஏறு பெ 87. 

1B 306 BC ou 88. 
ருக்கிற மணியகார 89. 

ன் கட்டளையிட்டு 00. 

ஒலைஞடுக்5 படிக்கு 91. 
உண்டான இறை 92, 

யுமிறுததுக் கொண் 93. 

செகத்திலே வக்து 94, 
ரூடியெறுவாசாகவும் 95. 

இதுக்கு மெல் வெடி 06. 

விசாம் ஊழிய 97. தீஇிலே பேரவானாகவும் 

நான்காம் பக்கம். 

100. சுவர 

101, Bera 

Gesu 

ஒக்கு
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நான்காம் பக்கம். 

10%. க்கசய் 119, அத்த 

103. பயன்ப 120. கசம் 

104, 19,57 121. அழக 

105. ஊையே 122, ப்பமுத 

106, பிள்ளை 129, லியார் 

101. அய்யன் 184. பணரு 

108. பாதத்த 125. டி. காட் 

109. ஈணையு 126. டில் மா 

110, ம் தப்ப 121, ணிக்க 
111. ॥தஇச் 128. arse 

118, தப்படி 199, ன்பிள்ளை 
113, க்கு மணி 130, ஆரைவா 

114, யம் கல் 191, ய மொழி 
119, லவ - 132. ஊரில் 

116. w பிள் 133. மாடன் 

1311. ளே ௮வ 134, பிள்ளை, 

118. ர்கள் 

சூறிப்பு:--- இதுபோல் கொல்லம் 6601-ல் ஜயகம்மன் 

இசண்டாமன் காலத்தில் இடலாக்குடி. பரசுராமப் பெருக்கெருவில் 

சாயக்காரர்களுக்குப் பிராமணாள், பிள்ளைமார்களுடன் தண்ணீர் 

கோரலாம், வரிகளில்லை. சல் காட்டிக்கொடுக்க மன்னர் கட்டளை. 

பூதிப்பாண்டியில் இரு முடுக்குகளின் சர்இியில் சொல்லம் 

8614-ல் சாலியர்க்கு வடக்குக்தெருவில் தக்க மன்னர் கட்டளை 

யிட்ட கல் வெட்டு காணப்படுகிற, 

1-8 சாலிவாகன வருடச் 1577 

9... கொல்லம் 831 தான். இருமலைகாயக்கனும் வடமலை 

யப்பபிள்ளையும் இருந்தகாலம் 1688-59 கொல்லம் 798-694 வரை, 

ஆம), சொக்ககாத காயக்கர் காலம் (1509-18 &, 1.) 

T. A.S. VOL, V. 199—201 

0-7 சோமவாரமும்
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10--1] மூறத்தா நாட்டுப் பணகுடி சன்முர், இருமலைசாயக் 

சன் மதுளை இருகெல்வேலி ஜில்லா அ௮சசனாயிருக்தான், பண 

கசூடியில் வந்து தம்இத்தான் முதலில் காஞ்சிகொட்டைப் பிடித்த 

னன், மதுரை ராஜ்யத்இற்காத் திருவாங்கூர் அரசன் கப்பம் சட்டி 

enor, (மங்கம்மாள் சரித்திரம் கூறும்) விஜய ஈகரத்தார் இருவாய் 

கூளை வென்றதாகத் தாம்பிரவர்ணிக்கசையில் இருகெல்வேலியில் 

ஜயஸ்தம். பம் காட்டியிறாக்ன்றனர்.  (இருவாங்கூர் சரித்திரம். 

ஒப்பவில்லை.) ஸ்டேட் மாணுவலிலும் பார்க்கலாம், 

19—20 களக்காடு என்றிறாக்கலாம், வடமலையப்பபிள்ளை 

அப்போ களக்காட்டில் இருக்கவும் கூடும். இவர் இருகநெல்வேலி 

யில் சேனாபதியாக விளங்கினார், அய்யன் என்றது CUE 

தோர் (அரசர்), 

93-94, தெய்வுகன்னியா பிள்ளை.பும் பணகுடியில் பாண்டி, 
யில் உச்தியோகப் பிரதாணியாக விருச்சலாம்.. இவர்கள் பேரால் 

கல் காட்டப்பட்டது, 

33. கல் எழுஇன அசாரியின் இரட்டைப் பெயசாசலாம், 

3%. பணகாசர் லூர் தொழிலாளர் 

43, ஈழவர் 

47, கொல்லியர்- கொல்லா: 

65—67 அடையோலைப்படி பல ஜாதஇயாரும் உடமை ௮௪ 

சிறை (குடிகள் ௮சசர்க்குச் செய்யுமுரிமை) இறுத்து செலுத்தி, , 

படி இள்விதம், எர்க்காறுக்கு இறைசெலுத்இனர், 

08, பட்டடையார்-. மூசல் வேலைக்காரர். பலபட்டடை 

யார் - பலஜாதியார். (பல தொழிலாளர்) 

20-71 ஆரைவாய்மொழியில் மணியக்காரன் இருக்ுவந்தான்., 

நிலவரி வசூலிக்கும் உத்தியோகஸ்,தர்களில் கள்ளர், மறவர் காட்டில் 

அம்பலக்காரர் என்றும், மற்றையிடல்களில் மணியக்காரர் என்றும் 

அழைக்கப்படுவர். (திருமலைநாயக்கர் சரிதம் 17-ம் பக்கம்) மணி 
பக்சாரன்-- விசாரணைக்காரன், 

74. இறை குடியிஹை



59 

78—80 இணிமேல் வெடிவிசாம் விட்டுவிடுங்கள் (ஊதியம்) 

92. அ௮கிதம்- இதமில்லாமை (பகை) விபரீ தம்செய்லோர். 

100-105 சுவாமி சாயக்கரய்யன் பாதத்தாணையே, 

சுவாமி- எஜமான், சுவாமி- இருமலைகாயக்கர், அய்யன் பாதத் 

தாணை என்றது காட்டிற்கு அரசனான துபற்றியே, 

106-111 பிள்ளை அய்யன் பாதத்தாணையும் தப்பாது-- வட 

மலையப்பபிள்ளை, தெய்வகன்னியாபிள்ளை. ஆகிய இரு உதச்தியோ 

கஸ்.தர்கள் பாசுக்கட்டளையும் சவழுமல் 

112--118 மணியம் ஈல்லரிவன்பிள்ளை இழக்கே இருமலை 

கரயக்கர் காலத்தில்கான் மணியச்சார் உத்யோகம் உளதென்பர், 
(அம்பலக்காரர், மணியகரர் - வரிபிரிப்போர்) 

119-193 அததந்திசம் ௮. தந்தம் தக்திரம்--படை, 

படைத்தலைவனாகிய அழகப்ப முதலியார், ௮வ.ச.அ வீடுமீனாகூதி 
winner கோயில் சக்கிஇத் தெருவில் இருக்கற த.இங்கு ஒர 

ஒரு முதலியார் விடுதான் உளது, 

184-139 பணகுடிகாட்டில் மாணிக்கவாசகம் பிள்ளை இக்கு 
வந்ததாலும் காயக்கரது ஆட்சிக்காலம் என்பதுறுஇகான். ௮ல் 

லையெனில் காஞுூகொட்டிலுன்ளார். பெயரோ வேணுட்டிலுள்ளார் 

பெயசோ கூறியிருப்பார், 

கொல்லம் 881-க்கு. முன்னே சல ஜாதியாரெல்லாம் தல் 
Rewer mori, நாடார், ஈழவர், வாணியர், முதலியோர்களெல் 

லாம் வடக்கூர் முத்தாரம்மன் கோயிலின் மருங்கில் தல்னெர். 

இ௮௫ அரசர் கட்டளைப்படி குடியேறுகலாம், காயக்கர் சர்க்காரிலி 

முக்த இற்கு வரி வாங்கொர். கொல்லம் '(03 லேயே இவ்வூரில் 

ஈழவர்களில் பிரகானியான இராமப்பணிக்கன் என்பார் தங்கியி 

ருந்தனர். ஐலைப்பிரமாணர் பின்னாலுள்ள அ, 
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அரசர் நினைவு. 

(ஆண்டில்லை) (வடமலையப்ப பிள்ளையைப்பதி.கிய௮) 

ஸூர் செட்டி ஒூப்பமாரும் பல பட்டறையும் semG— 

நிக்கள்க்கு பல கூட்டம் Saal உண்டெந்து உள்ளது. இட்டி 

ணய்யன் இக்க பறஞ்ஞயச்சிட்டு நிககடே தங்கடமும் நிக்இப் 

பொறுப்பிச்சு வைக்இக்கதும் உண்டு. கிலங்களுக்கு உள்ளி, 

யே இட்டு ௮சமனையாருக்கு (மதுவை காயக்கருக்கு) குடுத்து 

ப்பட ச்சால் மத்துள்ளதினு ஒரு உபக்கஇரவமுண்டாகாதே இசிச் 

கத்தக்கவண்ணம் காம் வடமலையப்பபிள் ளேக்கு இவுடிக்நு ஓலையெ 
மூதி அயச்சிட்டும் உண்டு, திருவாங்கோட்டுக்கப்புறம் வடமலை 
யப்பபிள்ளை பார்சுபம் செய்தல்லே இரிக்குகரா, இவிடே கிலவினு 

பத்அபணம் ஆளூரிக்தூ வக்கிட்டுவேணும், அதிஞ்ணு மாட மீ” 

D2 க்ககம் ஆயிரம் பணம் அடைச்சு குடுக்குமாறும் இப்படிக்கு 

இருவுள்ள ச்இன்படி கணக்கு பெருமாள் ராமன் எழுத்து, 

இவ்வூர் சாத்தா உடையான் சோணாசலம் பிள்ளை கொல்லம் 

960.ல் பல்லக்கு ஏறிப்2போக அயிரம் பணம் சர்க்காருக்கு அடிய றவு 

தர்க்து மிக்க விமரிசையுடன் சென்றதாய் மறத்தபிள்ளை விட்டு 

தலைப்பிரமாணங்களால் விளங்குகின்ற, இது செல்வச்செழிப் 

பைக்காட்டும், அகலிகையூற்றுக் கல் வெட்டு காட்டிய குடும்பத்தார் 

இவப்பணி செய்திருக்க றனர், கொல்லம் 9681-ல் சாத்தா உடை 

யான் சோணாசலம் பிள்ளை இருவனக்தபும். ௮சசமாளிகைப் 

பணிக்கு 6013 பணம் அளித்திருக்கன்றனர். (லைப் பிரமாணம்) 
அவர்கள் அக்காலத்தரசர்களிடம் மிக்க பக்தியுடையவர்கள், ௮ச௪ன் 

அவரிடம் கம்பிசக்சைகொண்டு பணம் கடன்வாவ்கயிருக்கிறார், இதி 

லிருந்து ௮௭௪ பக்தியுள்ள பெரிய பிரபுக்களும் இருந்தனர் என 
அ.ியக்கெடக்கின்றது. இப்போது யுத்தச்கடன் லெ அரசாங்கத் 
BO ஜன நன்மைக்கு வாக்குவதுபோல் அக்காலக் கிலும் வாங்க 
யிருக்கலாம். 

மிஷன் குடியிருப்பில் சாடசர்சளில் இலர் @ den ga மார்க் 
சுத்தில் 130 ஆண்டுகளுக்கு மூன் சேர்க்கனர், சாம்பவர்களும், பச 
வர்களும், படையாட்சிகளும், யாதவர்களும், மறவர்களும் இன் ஒம் 
பல ஜாதியினரும் பழைய குடிகள்தான். படையெடுப்புக் காலத்தை
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யொட்டி முஸ்லிம்கஷம் குடியேறினர். விசுவப்பிரம்ம we Bur 

பண்டேயுளர்.  இற்பத் தொழிலில் இவர்க்கை எவருமிலர், காசுக் 

கடை. இ௫்கு முக்கியமாயிருக்கஐ, இப்போது லண்டன்மிஷண் 

அரதர்மிஷன், ஸால்வேஷன் ஆர்மி, சோமன்க,ச்தோலிக்கர் தய 

எல்லா கிருஸ் அவர்களு பாளர், ரூருசடிக்கருஸ் தவர் சேவசகாயம் 

பிள்ளையின் பின் வச்.சவர், ஒரு பட்டணத்திற்கு வேண்டிய எல்லா 

வித ஜாதி சமூகத்தினரும் இங்றுப்பது மிக்ச விசேடமே, பல 
ஜாஇயினசையும் விரித்துவைசகம் சானின் கூடுகல் விலையை 

எண்ணி விட்டுவிட்டேன். வெள்ளாளர் தங்னெ காலம் முதற் 

சொண்டு சாம்பவர்களும் சேரியில் தங்வெருஇன் றனர், சேரி என்பது 

சிறந்த பெயராகும், சேர்ந்திருக்குமிடம் சேரியாம். அவர்கள் நல் 
அஜறைப்புடையவர்கள். கோட்டையும் படைகளும் இல்இருக்து வக் 

ததால் ஆரைவாம் தோவாளை ஊர்களிலுள்ளவர்கள் தைரியத்துடன் 

படையிழ்்சேர்க்து. காட்டைக்காக்க போசசாடியிருக்கன் port. இன் 
௮ம் இவ்விரு ஊர்களிலும் படையில் அஞ்சாமல் சேர்கின்றனா. 

நாகரீகம் மிகுந்த இக்காலத்தில் இது மெச்சத்தக்கதே, மனித 
னுக்கு ஆண்மையும் வீரமும் அழமகன்றோ? 

வெள்ளாளர். 

வெள்ளாளர் பண்டைக்காலமுதத்கொண்டே உழவ தொழி 
லிலும், விசக்திலும், செய்வ பக்தியிலும், சக ஒற்றுமையிலும், 
பசோபகாசத்திலும் இறக்து விளங்கனெர், 

“மாவும் வேளாளர் மேழியின் விளைவவன் ஜோ 

காராளர் பயிர் வளரும் இறத்சாலே'? 

வெள்ளாளர் பயிர் வளர்க்க்கும் இறத்தால் அசசறிகியும் ஆலயப் 
பூசையும் விருக்தோம்புதலும் இனித நிகழும், கம்பர் ENS விரும்பி மூ ( 

ஆசையில் வெள்ளாளர்கள் சைவசமய அபிமானிகள், சைவக் 
கோட்பாட்டுடன் வாழ்க்து வருன் தனர், இங்கு ஈடைபெறும் காரி 
யங்கள் யாவும் சைவ சமய முறைப்படியானவைகளே. 

மருத நில வாழ்க்கையில் பண்டுதொட்டே வேளாளர் அமைந்த 
னர், சிலர் சமது விடாமுயத்சியின் இனால் நிலப்பொருளை மிகுதியா 
சப்பெற்று வேளாண்டலைவசாய் கு௮கில மன்ன.சாய் மேம்பட்டனர்,
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தமிழ்காட்டு மன்னர்கள் வேளிர் வகுப்பின சோடு பெண்சோடல் 

கொடுத்தல் முதலியன செய்து வக்தனர். உருவப்பஃறர் 

இளஞ்சேட் சென்னி அழுக்தூர் வேள் ட,சல்வியையும், கரிகால் 

புதல்வன் நாங்கூர் வேள் மகளையும் மணக்கனரென்ப, வள்ளன் 

மையில் இவர்க்கணை எவரும் இல்லை என்ப, “எச்சாளூம் காப்பாரே 

வேளாளர்காண்? என்முர் கம்பரும், சடையப்ப வள்ளல் வெள்ளா 

ளர் அன்றோ? காஞ்€புஈத்தில் மன்னன் சொடுவ்கோலனாக வேளச 

ளனொறுவனை அரசனாசகக்சொண்டனர்... அமைச்சராக செல்இ 

ஜார், சாயுபரனசவாமிசள் முதலியோர். இருக்கனர், பிற்காலல்லு 

அரியகாயக முதலியார், றை அழகப்ப முதலியார், இறு 

முகம்பிள்ளைகளவசய்  மு.கலியோரும் உளர், பெரிய பூரா 

ணத்தில் கோட்புலி காயனாம், சலிப்பசையார், சலிக்சாமர், மானக் 

கஞ்சாறர் என்போர் படைத்தலைவசாய் விரான்னெர், 63 காயன்மார் 

சில் பன்மலர் வேளாளர்களன்னோ! பிதர்க்னு அடிமை வேலை 

செய்மம் Garp st ate இவர்க்கில்லை, இவர்கள் சூத்திரால்லர், 

“Corr ett ors SIS G(Lp gr am dev 27 

- . இல்லென மொழிப பிற வகை நிகழ்ச்சி” 

உமையம்மை காஞ்டியில் தோன்றி ௮றம் வளர்த்தகாலை வேளாளர் 
அதனைக் கொண்டு பயிர் செய்து உலகிர்கு. வேண்டும் உணவுப் 
பொருளைத் தந்தனசென்ற வரலாறு கரஞ்டிபுசாணம், பெரிய புசா 
ணங்களில் விளங்குகின்றது, உழுவார் உலகத்தார்க்காணி”? 

பழையனார் நீலி கதையில் எழுபது வேளாளர் வசய்மை 
யைக்காக்கச் Sage zones சம்பந்த மூர்த்தியும் தேவாரத்இல் 
கூறுஇன்றார். 

சைவசமயாசாரியரில் அப்பர்சுவாமிகளும் வைணவசமயாசா 
கியரில் ஈம்மாழ்வாரும் 2வளாளசன்றோ? மெய்சண்ட தேவர், குமா 
குருபரர், சிவஞான சுவாமிகள், கச்பெப்பர், சிற்றம்பல நாடிகள், 
இசாமலிங்க சுவாமிகள் முதலியோர் வேளாள சிகாமணிகளன்னோ? 
இருவாங்கூமில் வலியமேலெழுச்௮ு, தளவாய், சம்பிரஇ, கீழக்கூட் 
டம் முதலிய பண்டைக்கால உத்தியோகங்களில் வேளாளர்கள் 
இறந்து விளங்னெர்,



63 

ஆரைவாய்மொழி பெருமாள்புரம் வணிகர் சமூகத்தார் முதன் 

மையானவர்கள், இவ்வூரில் ஆகக்குடிகள், முதலில் கோட்டை 

யின் இழக்இல் தங்கியிருந்தனர், அதற்குரிய சதெளிவுகளில் பலசெக் 

weer இன்றும் காணப்படுஇன் றன. பின்னா் முத்சாரம்மண் 

கோயிற்பக்கம் தங்கியிருந்தனர். அங்கே பிள்ளையார் கோயில் 

முத்தாசம்மன்கோயில் முதலியவற்றில் வழிபட்டிருக்கனர். வணிகர் 

தெருவில் பின்னர்தான் கூடியேறினர், கல்வெட்டுத் தர்மத்தில் 

கூறிய பார்க்க, மீனாட்யெம்மன் கோயில் பட்டயத்தின்படி எழாம் - 

,இருவிழாவில் மண்டசப்படி,ச் தர்மம் செய் வருகின் றனர், மீனாக்ஷி 

யம்மனிடம் சிறக்ச பக்தியுடையவர்கள். சமுகவகையரய்ப் பஜனை 

மடம் பிள்ளையார் கோயில் மூகலியன வைத்து பரிபாலிச்சன் ஐ 

னர், சைவசமயப்பற்றும் F pegs ஆசாசரும் உடையவர்கள், 

கல்ல வியாபாரிகள், ஈல்லெண்ணெய், பிண்ணாக்கு ஏராளம் அயல் 

காட்டுக்கு அ௮னுப்புன் னர், செல்வச்செழிப்பும் உள, 

இக்குலத்இல் பிறந்து சிவத்தொண்டு செய்து முத்இிபெற்ற 

அடியார்கள் சிலரைப் பற்றிப் பெரிய புசாணமும் இருவிளையா 

டலும் கூறும், கிலப்பாறைக்கண்டன் சாச்தான் கோயிலில் இருக் 

கைவேல் சொர்ண ஆண்டிச் செட்டியார் தர்மம் செய்இருக்கின் 

னர், கல்லில் பெயர் எழுதப்பட்டிக்கின் 2.௮- 

நாடார் சமூகம் சுமார் 2000 மக்கருநக்ஞூ மேல் இதற்கூர் 

பெருமாள் புசத்தில் தங்குகின்றனர். இவ்வூரில் ௮ இக்குடிகள், 

முதலில் கோட்டையின் இழக்கில் தங்கியிருந்தனர். பின்னர்ச் 

சிலர் முத்காசம்மன் கோயிம் பக்கம் வாழ்க்து வக்தனர். கோட்டை 

கட்டுமுன்னரேோ. பெருமாள் புரத்திலும் தங்க வருகின்றனர். 

இருஷிக்தொழில் செய்வதில் பேர்பெற்றவர்கள். ஆண்களும் 

பெண்களும் நன்முய் முயற்சசெய்து பயிர்த்தொழில் செய்வர். 

இது போற்தததகக்கது, பொதுவாக எண்டைச் சச்சரவுகளில் ஏழ் 

படாமல் ஒதுங்கி வாழக்கூடியவர்கள். முயற்சியால் செல்வமும் 

வளர்ந்து வருகிறது. முப்பக்தலில் ஒளவையாரம்மன் காலததில் 

இச்சமூகத்தார். உளொன்பர். முப்பந்தலில் இரு இசக்கியம்மன் 

கோயிலில் ஏன்௮ இவர்களைச் சார்ந்ததாகும், 1014-7 மாண்டு 

குவண்மென்றிலிருக்து இரு கோயில்களுக்கும் வழிபாடு செய்த 

நீட்டு இவர்களிடம் இருக்கெ றது.
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் இவர்களிம் சிலர் விஷ்ணு மதத்தைச்சார்ந்தவர்.. காத்தற் கட 

வுள் பெருமாள்சோயில் கட்டி வ.ஜிபடுகின் றனர், பலரும் சைவ 

மதத்தைச் சார்க்ஹவச்கள், முழு முதற்கடவுள் சிவபெருமானை 

வழிபடுகின்றனர். இரு சமயத்தாரும் ஒற்அமையாய் இருக்கன் 

pot, அுபத்துமூன்று சாயன்மார்களில் எணாஇகாதகாயனார் 

நாடார் குலத்தைச் சார்ந்தவன் மொ? அவரால் அடியார் ug Bla ay 

இருகீக்றின் சிறப்பும், பகைவரையும் கேூக்குமியல்பும், போர் வலி 

யும், வி.ரமும், இண்டவளனிடத்தன்பும் விளல்யெதாய்ச் சேக்கிழார் 

பெருமான் கூறினர். முத்தாரம்மன்கோயில், பெருமாள்கோயில் 

உச்சினிமாகாளிகோயில் முதலியன இவர்களைச் சார்க் சன. 

வேளாளப் பேண்கள்:- பேரும்பரலரும் விட்டு வேலைகள் செய் 

வர், கற்புடையவர்கள், சமயப்பற்றும் தெய்வ பக்தியும் நிரம்பிய 

வர்கள். சிலர் தோட்டல்சளில் புஞ்செய்ப் பயிர்க்குரிய வேலைகள் 

செய்வர். தைரியமும் தேகவன்மையும் உளர், படிப்புள் ௪மாசாக 

வுண்டு, பெண் சூழந்தைகளை வற்பு௮,தஇ 7-10ம் வகுப்பு வரையிலும் 

கல்வி கற்பிக்கவேண்டும், படிப்பு கிசம்பினால் சான் அவர்கள் வயிற் 

றிற் பிறக்கும் மக்ககோ காலோடிசமாப் appar po வளர்க்கமுடியும், 

இவ்வூர் பழைய தலைப்பிரமாணங்களில் பெண்களுக்கு ஏராளம் 

ஸ்இரீ சனம் கொடுத்ததகாய்த் தெரிகின்றது. பருச்தி ஏசாளம் விளை 

வதால் சாட்டுச் சுற்றி தால். காதீறால் லாபமிகும், சகாஞ்ுனாட்டுப் 

பெண்கள் எதுகை மோனையுடன் ஒப்பாரி வைப்பதில் வல்லவ 

சென்று காஞ்சி வெண்பா கூறுனெறது, 

ஒப்பாரி வைச்சமுக ஒண்டொடி, மார்க்காசுகவி 

ஒப்பாறாமில்லா தோதுல்கனாம்-.. இப்பாரில் 

வரிசை வரிசை தானமெனல் வீண்பொய் இவர்வாய் 

சொரிவரி சைக்கில்லைமய சோர்வு? 

இறந்தவரைக் தேடியமுதல், பட்டினத்தடிகள் காலத்திலும் அவி 

காகியில் சுந்தரமார்த்தி சுவாமிகள் சென்றபோது மூதலையுண்ட 
பார்ப்பனப்பிள்ளையைதக் தேடியமுத;இலிருர் ம் கண்ணடி; மணி 
மேகலை முதலியோர் அமுததிலிருக்தும் சமிழ்காட்டு வழக்கமென் 
ope, பழைய தமிழ் நாற்களில் இவ்வழக்கம் உளது,
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(இவ்வூரில் ஆரியக்குய த்தியெனும் ஓர் பெண்மணி 90 வயது 
வரை வாழ்க்து கோயில் பூசையும் செய்ததாய் வழக்கும் மொழி 

yrs, இ சமயத்துறையில் போத்றத்தக்கது,) 

பொற்கலை ஆண்டிச்சிப்பிள்ளை, ஆனக்,சவடிவு முதலிய பல 

பெண்மணிகள் இல்லறத்திலும், சமயத்துறையிலும் சிறந்துவிளங் 

Bert, கெளிலிற்கு ஒலைப்பிரமாணங்களுள. 

குடிசைக் கைத்தொழில் படித்து ஓய்வு நேரங்களில் வேலை 
செய்யவேண்டும், கண்ணீர்க் கஷ்டத்தால் ௮இகம் வருக்துவோர் 

பெண்களாவர், அவர்கள் துன்பத்தை விரைவில் ஒழிப்போமாக, 

ஆலயக்களில் இக்தப் பெண்கள் சென்றால் பேசாமல் மந்இரம் 

ஜெபிக்க வற்பு௮த்சவேண்டும். இப்புத்தகத்தில் மக்திர ஜெபம் 

யரடம் அவசியம் எல் லாரும் படித்துக் டைவுள் காம். ச்சை ஜெபித்து 

கன்மையடைவாராக, ஆலயதரிசன விஇகளும் கற்பிக்க, 

9717-ல் பெருமாள்புரம் இரு, குற்றாலம் பிள்ளையவர்கள் வீட் 

3ல் ஓர் பெண்மணிக்கு ஸ்.இரீ. தனம் கொடுத்த பரிசஜலை யொன் 

ளது, வடக்கூர் மூத்தபிள்ளையவர்கள் விட்டில் 840-க்காமுன் 

ஸ்.இரி.சனம் கொடுத்த ஓலையொன்றுளது, இவ்வாறு பல வீடு 

களிலும் இன்றளவும் கடைபெறுகன் த௮. 

நாஞ்சிகொட்டு வெள்ளாளரிடையில் சொச்துரிமை ஆண்களைப் 
போல பெண்களுக்கும்' இருப்பதால் ஸ்.இரீ தனம் ௮.இகமாய்க் 

கொடுப்பதில்லை, கணவனிறக்தவர்கள் கைமை சோன்பாற்றுவர். 

அல சமூகத்தாரிடை சிறுபான்மை மறுமணமுண்டு, பெரும்பச 
அம் அவ்வாறில்லை. 

ஆண்கள்?--. நல்ல விரமூம் உழைப்பும் உடையவர்கள். 

பெரும்பாலரும் விவசாயிகள், சோம்பலற்று வேலை செய்கின்ற 

னர். தேக இடமும் ஏற்ற உயரமும் உண்டு, போலிஸிலும் பட் 

உாளத்திலும் சக்தோஷமாய்ச் சேருசன்றனர். Rod வியாபாரம் 

செய்து வருன்றனர், படிப்பு ஏற்றவாறுளது, யோ௫யர், ஞானி 
யர், கர்மிகள் பக்தர்கள் உளர், இலர் விறகு வெட்டியும் இலர் 
கூனையில் தண்ணீர் இலைத்தும் வேலை செய்து வருகின்றனர்5 

செல்வச் செழிப்புமுண்டு, பொதுவாக மிகவும் ஈல்லவர்கள்,
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பிராமணர்கள் சுருக்கமாயுளர், கல்லில் சிற்பவேலை செய்யும் 

இற்பியர் கோட்டை கட்டிய காலம் மு.தர்கொண்டு தல்கெருகன் 
அனர், இவர்களுக்கு இணை இச்காட்டில் இல்லை, பொன் வேலை, 

தச்சவேலை செம்பும் விசுவப்பிரம்மரும், மட்பாண்டம் செய்யும் ” 

குலாலரும், பிராணோபகாரிகள், வண்ணார், மூப்பர்களும், ஆக பத 

பல தொழிலாளர்களும் இங்கு வசித்து வருஇன்றனர். whats 

en உண்டு. அ௮ணஞ்சி மறத்தி காஞ்சிகாட்டைக் காத்து மன்னரி 

டம் பரிசு பெற்றாள். பயிர்த்தொழிலில் காடார்களும் வெள்ளா 

ளரைப்போல முன்னேற்தமடைக்கிருக்கின் சனர், 

ஆடுகள் எசாளம், பால்மாடுகளும் காளைகளும் ௮.இகம், யாதவர் 

களும் உளர், பண்டைக்காலம் தொட்டே பசுமாடுகளை வளர்த்இ 

வக்தனர், நமொடுகளை கூட்டத்தோடு விற்கவும் வாங்கவும்செய்வர்- 

1046-ம் ஆண்டு மார்கழி 21-ம் உ முத்தும் பெருமாள் வேலா 

யூதத்துக்கு அரைவாய்மொழி இருச்சிததம்பலம் ஆமுகப்பெரு 

மாள் எழுதிக்கொடுத்த மொழி மாருகச்சச்ட்டாவக, பசுவின் 

மாடு பாதிக்கு ஏள்ப்பிச்ச வகையில்.................. காரிப்பசு வருக் 

கம் க்ஷ யான் அடுமச்சத்துக்கு ஆவஅபாதிக்கு வகைவச்சு த௩௮ 

போன தினாலே 68. பசுக்களையம் ௮இ3ல உண்டாகிற aon qe 

ளையும் ஜே. யான்தானே அனுபவித்துக் கொள்வானாசவும்,......... 

என்ற பெருமாள்புசம் ஸ்ரீ காக்ஞும்பெருமாள்பிள்ளே சுடலையாண் 

டிப்பிள்ளையவர்கள் ஓலைப்பிரமாண த்தாலறிக, 

ஆரைலாய்மொழி ஓர் ஸென்ஸஸ் டெளண், 1941-ல் 971 

ஜனனமும் 173 மாணமும் உண்டு, 1941-ல் ஸென்ஸஸ் சணக் 

இன்படி. மொத்தம் ஜனங்கள் 7106, 1931 ஐ.விட 581 அட் 
கள் கூடுதல், ஆண்கன் 3589, முன்னைவிடக் கூடுதல் 146, 

பெண்கள் 85144, முன்னைவிடக்கூடுதல் 455, 1981-ல் ளென் 
ஸஸ்படி. ஜனத்தொகை 9443 ஆண்கள், 3142 பெண்கள். மொச் 
தம் 6585, ஜனங்கள் விக்கும் வீடுகள் 158, சடைகள் கோவில் 

கள முதலிய மனிதர் வாழ்வில்லாச கட்டிடங்கள் 200. தோவாளைத் 

தாரக் தற்பொழுது சென்ஸஸ் கணக்இன்படி கல்வியில் ஏழு 
தாலுகாவிற்கு மேல் நிற்கின்ற, ஜன த்தொசைப்படி வெள்ளா 

ளர்கள் இிருவாங்கூரில் 50:7%, படிப்புடையவர்கள். வெள்ளா 
ளர் குழந்தைகளில் 1000 க்கு 18$ இறக்் மன. தோவாளை த்
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சாலுகாவில் 141 : 64, சது சமைலும் 43324 ஜனங்களும் உணம், 
தோவாளை ச் தாலுகாவில் 1000 பெருக்கு படிப்பிருக்தால் 694 
ஆண்களுக்கு 306 பெண்கள் தான் படிப்புடையவர்கள். இத் 
தாலுகாவில் இரண்டு பட்டணங்கருநம், 149 சபொமங்ககம் உள, 

மொச்தம் வீடுகள் 9099. 21370 ஆண்களும், 51954 பெண்க 
ரம் உளர், ஜனத்தொகை F.1D D Bt 

விவாசுக்கணக்கில் இருவாங்கூரில் விதவைகள் Hen pall A000, 
ஏற்றவாறு மீண்டும் மணம் செய்யலாம், பொதுவாக ஈம் நாட்டில் 
விவாகம் ௮காக ஆண்கள் இகம் என்றும், விவாகமாகாத பெண் 
கள் கிருஸ்கவரிடையே அதிகமென்றும், விதவைகள் இக்துக்க 
ஊிடையே கூடுதல் என்னும், கிருஸ் கவர்களிடைபிலும் மூன்லீம்க 
ஸிடையிலும் கணவனையிழந்த மனைவிகளும் மனைவியையிழக்,௪ 
ஆடவர்களும் சுருக்சமென்றும் 1958-ல் வெளியான டயரக்டரி 

புஸ் ககத்தால் விளங்குகன்௦, ௮இல் 500-க்கு மேற்பட்ட ஜாதி 
கஞுண்டென்றும் அலையில் 77 மூக்கியமென்றும் காணப்படு 
இன்றன, 

கொல்லம் 8655-ம் ஆண்டு பொஜற்கலை ஆண்டிச்சிப் பிள்ளை 
பம்)  பண்டாசம் பிள்ளையும் ஆலவாயில் இறப்பு்றிருக் களர். 
இறக்க தெய்வ பக்தர்கள். மீனாகூதியம்மன், பசக்கோடி அய்யன், 
கலிங்க சுவாமி மு.சலிய கோயில்களுக்குச் சொத்து விட்டிருக் 
Gen ment. பொழ்கலை ஆண்டிச்டப் பிள்ளையை நாஞ்சில்காட்டில் 
மூன்று தலைவர்களில் ஒறுவருச் மாடம்பிப்பட்டம் பெற்றவருமான 
காழக்குடி வைரவன் பிள்ளை ய்வர்களின் இளைய சகோதரர் மணஞ் 
செய்து வாழ்க வக்தார், நாஞ்சிகாட்டு மு.கி.கலைவர்களும் விசர் 
களே, பிடாசைக்கூட்டம் கூட்டுவித்து. பலதும் செய்வர். ஈம் 

பெரியோர்களே. 

*தாழக்குடியில் வைசவளும் 

திமிழ்த்தேளுரில் சர்இனும் 

கூழம்பெருக்கு முளையகல்லூர் 

குறும்ப னணஞ்சபெருமாளும் 

காளையிவர்கள் தலைதெறிக்கில். 

கன்றராய் வாழும் நாஞ்சில் காடே.”
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என்பது பழைய பாட்டு, சலைதெறிக்கில் என்றது ௪ரியல்ல, பகை 
வர் கூற்று, 

திருவாளர் குற்ருலம்பிள்ளையவர்கள் வீட்டு ஓலைப்பீரமாணம். 

நீட்டு. 1048ல் திருவனக்தபாம் சதிர்க்கோர்ட்டில் மேலெ 

முத்து வேலையில் பெராமாள்புசம் சுப்பிரமணியபிள்ளை ஆனுமுகம் 

பிள்ளை என்பவர் இருக்கிருக்இறுர். அவரையொட்டிச் இவருக்கு 
மகா.ரரஜா கணக்குப்பட்டத்திற்கு நீட்டுக் கொடுத் இருக்கருர், 

966-0 பெருமாள்புசத்திலிருக்து இருச்செக்தூர் கோயில் 

காரியம் ஒருவர் பார்த்தார், இப்பொழுதும்கூட இவ்வூர் வாசி 

யான ஒரு சாமியார் இருச்செக்தூர் கோயிலில் முதன்மையா 

யிருக்இன்றார். 

901-ல் பெருமாள்புரத்தில் மை. யாரவர்கள் பசம்பரையார் 
எழுதிய விலைப்பரிச. ஜலையொன்றுமூுள௮. இவ்வோலைகளிலி 

ருந்து பெருமாள்புரம் எனும் பெயர் முன்னே wou GA sr 

யமியலாம், : 

=a dbo 

அத்தியாயம் 9. 

முப்பந்தல், 

சோ சோழ பாண்டியர்களாயெ மூவேந்தர்களும் தங்குவதத் 

கரக மூன்று கட்டிடம்கள் எட்டினார்கள். அதனால் முப்பந்தல் 
எனும் பெயர் வந்தது, மூன்று கட்டிடங்கள் இப்போதும் காணப் 
uae nm, இலர் மீனாட்டு கோயிலும்) சொக்கலிங்கர் கோயி 
௮ம், ஒளவை (இசக்கியம்மன்) கோயிலும் ஆய மூன்று கோயில் 
கள் இருப்பனவால் முப்பந்தல் என்பர், 

முப்பந்தலில் ஒளவையார் கோயிலும், இசக்யெம்மன் கோயி 
௮ம் சிறப்பாகக் காணப்படுன் றன, ஒளவையார்சான் இசக் 
யம்மனென்றும், காளிசேவிதான் இசக்யெம்மன் என்றும் கூறு 
இன் றனர், ஓசாவையார் ௪ரசுவஇ சேவியின் அவதாசமென்பர்.. 
இசக்கியம்மன் உமாதேவியன் றோ, ஆகவே ஐே பராசக்தியின்
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கோற்றந்தான் இப்போதிருக்கும் தேவியென்பதில் இழுக்கில்லை, 

எல்லாவுயிர்களையும் இயக்குபலள் இயக்கயம்மன் (இ௫க்) ஆவாள். 

தியை இச௫க்கியென்றும் கூறுவர், ஒளவையார் சோயில் இங்கு 

வரல் காசணம் என்ன? நம் கரஞ்சில் காடு செக்தமிழ் ஓல்கும் 

காடென்பதற்கையமில்லை, தாழக்குடியிலும் ஒளவையாரம்மன் 

காயில் இறப்பாக விளங்கு௫ன் ௦௮, 

“சூடகக்கைச் சூலம் த.ரந்தே உயிர் துறந்த 

தாடகையின் வெற்புதவு தண்சல௪-- ஏடகத்துத் 

தின்குவ் கலைமகள் போலவ்வை wit sof வே 

நெக் கேனுமுண்டோ இசை! 

கமும் சூடும் தெறுதலால் முன்னவ்வை 

சசாகைக்குமரி யிவர் கூட்டமிட்டார்....- இதம் 

பொதஇகுளிர் வேண்டாள் முதியள் வெம்மை பொருள் 

வதிகுவாள் மாமலை நிர் மாடு,” . [சன்னி 

காஞ்ச வெண்பா, 

ட ஒளவையார் இவ்ய கெல்லிக்கணியுண்டு நீண்டராள் வாழ்ந்த 

தாலும், பிசாசுகளைப் பாடல்கள்பாடி ஐட்டியதாலும் கடவுள் பக் 

Huo கற்பும் மிகுந்கிருந்ததாலும் garg தெய்வத் தன்மை 
இறக்து விளங்கெத, வேள்வி, தானம், தவம் இவத்றூல் மனி 
தீர்ககரம் சேவர்களாகலாம், 

“யஜ்ஞ தான தபஸ் சைவ பாவனானி மகீஷிணாம்'” கரமம், 

கோபம், முதலியவைகளை அகற்றியவரும், அன்பு, வாய்மை, ' 

கரண், ஒப்புரவு, கண்மணோட்டம், ஐம்புலனடக்கம் உடையவர்களும் 

முனிவர்களும், சேவர்களுமாவர், 

**காமக் ரோத வியுக்கானாம் 

ப யதீனாம் யச சேதஸாம். (தை) 

பிறந்த பிறப்பிகில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு 

Cup dor பேரின்பம் உற்றிடலாம் வம்மின்”* 

இப்பிறவியிலே நித்திய மெய் வாழ்வு பெறலாம் என இசாம 
லிங்க Hoar a mde apt,
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ஓளவையார். வெறும் புலவர் மட்டுல்ல, இழுக்க மிக்க 

வாழ்க்கை ஈடாத்திய உத்தமப் பெண்துறவி. சிறந்த யோடணி, 

உயர்க்த ஞானி, ஆதலால் அவர் எண்ணியவாறு மக்கராக்ளு 

அருள் சூரந்தனர்,  காஞ்சிகாட்டில் இரண்டு கோயில்களிலு5 

மனுசமான கூழும், கோொழுக்கட்டையும் இறந்த நி? வகனமாகும், 

கண்ணூயாடிய வணிகப்பெண் தெய்வமாடச் சேசகாட்டில் செல் 

குன்றாரில் விளங்ளுவத போன்ற ஓளவையாரும் தெய்வமாக 

ஆலவாய் முப்பக்தலிலும், தாழக்குடியிலும் இலங்ஞனாகின் றனர், 

மக்களனைவரும் பல்லாண்டுகளரய் வழிபட்டு அளப்பரிய ஈன்மை 

களடைக் ௯ ages port, தெய்வ அருள் நிறைக்க ஆலயல்களாக 

விளங்குகின் றன, 

புறகாணாற்றில் கூறப்பட்ட காஞ்சில் வள்றாவன் கம் சாஞ்சு 

ஞட்டைச் சரர்ந்சவனாகவுமிருக்கலாம், வித்துவான் இ, த. சனக 

சுக்காம்பிள்ளேயவர்கள், இருவள்ளுவர் பிறக்க நாடு காஞ்சில்கா 

டெனக்கூறுகின் னர். வள்ளாவன் பிறக்கு மயிலையென்ற கபில 

கவலைப் பிற்கால நூலாசவும் மனுக்இன்றனார், பண்டு தமிழ் es 

Buys woritG@uen_6Gajiga சேர காடென்றும் கூஅவர், 

மதுரையிலும் மயிலையிலும் இருவள்ளாவர் இருக்இருக்கலாம். 

அல்லாவே நாஞ்சில் காட்டிலும் ஏன் இருந்இருக்க முடியாது ? 

ஒளவையாரும் சே காட்டில் பிமச்சனர், சேகாட்டின் ஐர் பகுதி 

யான அதிகமான் மாடே தன் காடெனவும் அதிகமானே தம் 

அ ரசசனெனவும் கூறினர், ஒள வையேன்னால் தாய் எனப்பொருள் 

படும், இப்பெயர் எல்லோரிடமும் அன்புடைய அவர்க்கு சாலப் 

பொருந்தும். ௪ங்க காலத்தில் இக்காடு காஞ்சில் வள்ளுவன் ஏன் 

ணும் ஓர் இற்றாசனால் ஆளப்பட்டமையால் இத வள்ளுவ காடா 

யிற்தென்று உயர் இரு 16, 14. சிவராஜபிள்ளை அவர்கள் கூறுஇன் 

pot, வள்ளுவ காட்டில் சமயசமாசமுடையவர்கள் என்பர். 

பூத ஈசர் மேவு புராந்தகனும் பூமகள் சேர் 

சிதரனும் காகராக் தெய்வதமும்--௮ உரவாய் 

லாஜ்வுருவோங்கி Cuneta வள்ளுவகாட்டி த் சமயக் 

கோள்பேழு Caran qe.”
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ஒளவை பாடிய அ௮திகமானஞ்சியை ப்பாணரும் பாடியிருத்த 

லால் பரணர் காலம் ஓ, பி, 95--60.-க்கு முன்னசாஞம், ஓசாவை 

யும் இச்காலக்தவ?,  ஒனலை இரண்டாம் நாற்முண்டிலிருக்க 

உக்ரப்பெருலமுதியையும் பாடியுள்ளார். காஞ்சில் வள்ளுவனை 

யூம் புறநானூற்றில் பாடியிருக்கின் தனர், அவன் ஐர் பெரிய 

யானையைப் பரிலலெளிச்சான். யானை கம் மலைகாட்டுப் பொரு 

ளன்றோ? கடவுளைப் பலவினாஞ்சிப் பொருசன்'” புறம் 1287-ம் 

பாட்டில் சாஞ்சில்மலையின் செழிப்பையும் பாடினர். BF Car 

இவ்வசலாறுகளால் ஒளவையாருக்கும் ஈம்மூசோடு நெருங்கிய ௪ம் 

பர்தமுளு. வரைச் சேர - சோம பாண்டிய காட்டு மக்கள் 

பெரியாராகக் கொண்டாடினர், அவருக்கு எல்லோரும் உணவும் 

ளிப்பர். “*எத்திசைச் செல்வினு மச்திசைச் சோ” கூவேக் 

திர்களாும் அவரைப்ேபோற்றினச். அவர் சொல்லைப் பெரிதும் ஆதி 

O¢ gerd, “ena smal odes Ostia até’ என ஜனக்கள் 

SHAG pai, ஓளவைபார் முப்பநக்தலின் சமீபத்தில் gi 

இடைப்பெண்ணின் வீட்டில் தங்கர். அவளும் அவள் சகோத, 

னும் புலவர் பெருமாட்டியை அன்புடன் உபசரிகதனர், இல 

நாள் அங்கு தங்கினர், அப்பெண்ணுக்கு மணமாகவில்லை. தன்னை 

ஆதரித்த அவர்களுக்குச் இறக்க உகவிசெய்ய எண்ணி முப்பத்து 
லில் வைக்கத் திருமணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார். மிக்க விம 

ரிசையாய்க் கொண்டாடலானார்கள், மூ 2வக்தர்கரக்கும் ஜலைய 
Gent, பாண்டியனுக்கனுப்பியவோலை 

வையத்துறை ering IT tf SO gem om om 

செய்யக் தகாதென்று தேம்பாே--தையற்கு 

மீவண்டுவன சொண்டு விடியப் பதினெட்டாகாள் 

ஈண்டு வருக விசைக்து,'' 

சோ சோழ பாண்டியர் மூவரும் வந்தனர் என்றால் இருமணத் 
தின் பெருமையையும் ஒளவையாரின் செல்வாக்கையும் பற்றிக் கூற 
வும் வேண்டுமோ? மூவர்க்கும் சங்குவதற்ருச் சிறக்க கட்டிடல் 
சுள் அ. ரசர்கணாகவியால் கட்டப்பட்டன. அக்கட்டிடங்கள் 
இன்றுநமுள, மணத்திற்கு வந்த பாண்டியன் உக்ரப்பெருவழுஇ 
இனமும் முளை மீனா௯தி ௬ந்கரேசர் தரிசனம் செய்த பின்னர் 
தான் சாப்பிடுவது வழக்கம், இங்கும் அவ்வாறு தரிசனம் செய்ய
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வில்லை2யன வருக்க வ, உடன் ஒளவைபரர் அங்கயற் கண்ணியை 

யும் சோமகந்தாமுர்சுதியையம் பிரதிட்டிகனுக் கோயில் கட்டினர். 

இருமணாக்இல் பெரிய விருக்௮ு நடைபெற்ற. எல்லாக்கனிகளும் 

விளம்பினர், பனக்கனியில்லையென வே உடன் ஒளவையார் ஓர் 

பனக் தூணை ததட்டிச் சிறக்க பாட்டுப் பாடினர், உடன் சனிகள் 

உ இர்க்தன, அவர்சராக்களிச் சன ர், 

*இங்கட்ருடையுடைக் சோனும் சோழனும் பாண்டியனும் 

மங்கைக் கறுடை வக்அ நின்றார் மணப்பக்தரிலே. 

சங்கொக்க வெண்டுருத்தின்று பச்சோலை சலசலத்ுக் 

கொல்கிற் குறத்தி கூவிமுலை போலச் குரும்பை விட்டு 

அங்குக் சண்ருற்றி படிக்கண் கறுத்து அணிகவந்து 

Li HEH மூன்௮ பழக்சாவேண்டும் பனச்துண்டமே'” 

முப்பந்தல் இசக்கியம்மன் வில்பாட்டு. 

அவ்வையாசம்மன் தாழக்குடியிலிருக்து புறப்படுகிறுள் 

*அ.இச்௪ன்பூரைவிட்டுச் காட்டு மடப்பாதை கூடி 

Silat SHAT th டக்து aR aio) லயன் தோப்பும்விட்டு 

சேர்நாரைப் பதஇகடக்து சோமான் கோட்டைவிட்டு 

அதிர்த்தி விளைக் காடஇில கோயில் கட்டிக் குடியிருத்இ 
பெண்ணான பெண்கொடியாள் ௮வையாருக் இழவியவள் 
பாலோடே. பண்ணையோடே. பாக்யெத்தோ டிருக்கையிலே 
ஆதிச்சன் பூசத்திலே வாறதந்த வேளையிலே 

_ புசட்டாசி மாத்தையிலே பன்னிரண்டாம் தேதியிலே 
மழைச்கொதுஇ இடைப் பெண்ணின் 

மனையதிலே சென்றராளே 
அனவையாைக் கண்டவுடன் அகத்திறுக்த சேலையிந்தாள் 
அப்போ பாண்டியராசன் ௮இர்த்இி விளைச்காட இலே 
ஆதரவாய் வந் சேர்க்கான், 

விற்பாட்டில் ஒளவை வரலாறும்; இடைப்பெண் கலியாண 
மும், சோ சோம பாண்டியர் வகததும், முப்பந்தல் இசக்கயம்மன் 
கதையும் கூறப்படுச்றன, பாட்டைக்கிருத்தி விரைவில் GR 
டவேண்டும்.
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இருவாங்கூர் ஸ்டேட் மானுவல் இசண்டாம் பாகம் 373-00 

பக்கத்தில் முப்பந்தல் வரலாறு கூறப்படுகின்றது, *“*அரளைவாய் 

அிமாழியின் கிழக்கில் ருப்பக்கல் இருக்கின்ற, இடைப்பெண் 

ணின் கலியாணத்தை யோகினி ஒளவை ௩டாத்தினாள், அதற்கு 

மீவந்தரும் வந்தனர், அவர்கள் பக்தல், ஈகை, ஸ்இரிதனம் 

முதலியன அளித்சார்கள், இது கர்ண பரம்பரை வ.ரலாறென்று 

மிஸ்டர். காசமையா கூறுஇன்ளார். 

காஞ்சினுட்டு வெள்ளாளர் வரணத்தைப்பறிதிறும்" சில எழுது 

Sami, இதனைக்தொடாரச்ு பண்டை காளிலே3ய பலர் பாண் 

AGES இங்கு வந்து தங்இப்பின் நாஞ்சொட்டி ம் புஞுக்தனர், 

இ௫வும் கலியுக ஆரம்ப காலமென்பர், 

நாஞ்சகொட்டார். அரைவாய்மொழிக்கடுத்த முப்பக்தவிலும் 

ஆரையிலும் பண்டைகாளில் தங்கியிருக்கலாம், காஞ்சொட்டார் 

பலர்க்கும் இங்க சாத்தான்கோயில்களும், புஞ்செய்க் காடுகளும் . 

இன்றுமுள.  நாஞ்சகொட்டார் gg GIA இங்கு தஙஇப்போயின 

ரென்பது இவ்வூரார்க்கு மிக்க பெருமையாகும், முப்பந்தல் 

usa நின்றும் மீனாச்நியையும் சோம சுந்தரரையும் கொண்டு 

ஆலவாய்க் கோயிலில் பிசதிட்டித்தமை முன்னர் கூறப்பட்ட, 

அம்மண்டபத்தில் பெருமாள் குலசேகரப்பெருமாள்'' என்று 

எழுதப்பட்டிருக்கன் 5௦௮. : 

genie Cea சோழ பாண்டிய மகாதேவர் கோயில் ஒன்னு 

னு, அழமெபாண்டியபாம் பெரிய விட்டு முகலியார் குடும்பத் 

தாரில் ஒரு பிரிவினர் ௮தன் தர்மகர்த்தர்கள், ௮ம்கு மூவேக்தர். 

களும் வக்க தாய்க்கூறுவர். அதற்கு முன்னே முப் 

VFA Qs மூவேக்தரும் வக்திருக்கலாம், இன கர்ண பரம்பரைக் 

௧௫, அனால் பெருவள்ளலாகய பாரி ஒளவையாரது ஈண்பன், 

நூவேந்தர்களின் சூழ்ச்சியால் பாரி இறக்துவிட்டான். பாரியின் 

மகளிரான அங்கவை, சங்கவையைக் கபிலர் அழைத்துச்சென்று 

'வேளிருட்செறர்ச இருக்கோவேள் முதலியோர்பாற்சென்று மணம், 

பரிய வேண்ட அவர்கள் மறுச்தனர். பின்னர் கோவலூரிற் கல 

யாரர்ப்பாரதுத பாதுசாவலில வைச்தனர். இவர்களைப்பார்க்க கம் 

பிராட்டியார் ௮ங்கு சென்றனர். பாரி மசளிர் மெல்லியலார், முல்



74 

லைச்செடிக்குத் னது சதேரையளிக்ச பாரியின் மச்களை ஒளவைப் 

பிராட்டிக்கு முன்னே தெரியும். அன்றிரவு இலக்கறியுணவிட்டு 

அன்புடனுபசரித்தனர், அதனையுண்ட பெருமாட்டியார் 

“வெய் தாய் தறுவிசாய் வேண்டளவும் இன்பதாய் 

கெய்சகானளாவி கிறைபிட்டுப்--பொய் 

அடகென்ன சொல்லிய முதக்தை யிட்டாள், 

கடகம் செறியா தோ சைக்கு'” என்று அவர்கள் ஈஸ் 

hie பெனுதத்ஞூரிய முயற்சிகள் Ost sont. அம்மகளிர் கவியா 

ணம் முப்பர்தவில் வைத்து சடைபெற்றிருக்கலாம், ஒளவையார் 

உதவி செய்யத்துணிச்ததால் தான் மூவேந்தர்கராம். வந்தனர். 

QS இருமணாத்இற்கு ஐலையெழுத விகாயகர் வரவில்லையானால் 

சாபமிடுவசாகவும் ஓர் பாட்டுள து. ௮ங்கே மகளிர் இருவர், இல் 

கொருவர்தான், 

“*கரிமுசவன் சண்ணாலவோலை ஈடிதெழமுத வாராமீனல் 

தன்னாண்மை இர்ப்பேன் சபித்து?” 

Dig garg தெய்வத்தன்மையைக் காட்டும். ஒளவையாருக்கு 

விசாயக பூசையுமுண்டு. கோவஜனுூரில் வைத்துத் செய்விகனுக்குப் 

பாரிமகளிளை ஒளவையார் மணம்செய்து வைத்தது கொள்ளகச்தச் 

கதன்றென்றும், மணத்தினையொட்டிய பாடல்கள் ஓளலவையாரு 
சங்க தரத்பாடல்கள் போலில்லையென்றும் இல ஆசாய்ச்யொளா 

எழுதுகின்றனர். அவ்வாறே மூப்பக்தல் வரலாற்றையும் மறுக்க 

லாம், சரித்இரக்சண் கொண்டு பார்த்தால் சமய விஷயங்களில் 

சில மாறாகத்சோன்றலாம், சமயக்கண்கேரண்டு பார்த்தால் கம்பிக் 
கையுண்டாகும். 

அக்காலம் முதற்கொண்டு முப்பக்சலெனும் பெயரும் வழக்இ 
வருறெறு, மீனாட்சி சுந்தசேசர் கோயிலும் நிலைத்தது, சையும் 
கடச்ுவக்கது. பின்னர் ஒளவையாரையும் பிரதிட்டிக்அக் கோயில் 
கட்டினர். இப்போதிருக்கும் தண்ணீர் மடத்தின் இழ்ப்பக்கம் 
ஐர் தோட்டத்தில் இக்கோயில் இருந்௮, பின்னர்தான் ஜனாவை 
யாரையும்,  இசக்கியம்மனையம் பிர.கஇிட்டிதஇருக்கும் Drang 
கோயில்களும் வந்தன, பழைய சாஜபரசதையையொட்டி நாடார் 
களது கோயிலும், புதிய ராஜபாதையை யொட்டி. வெள்ளாளர்
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ear கோயிலும் இருகின்றன,  முப்பந்தலிற் காணப்படும் 

சிறக்க ணெனு மூவேக்தர்களும் வந்த காலத்திலுள்ளது தான்- 

இடைக்காலத்தில் மண் தூர்ந்தூவிட்டது. சுமார் நூறு வருடல் 

sons ype இருவிதாங்கூர் சவர்ண்மென்றனார் அதைச் இர்ப்படுக் 

இனர், இசக்யெம்மன் கோயிலில் தெய்வம் பிரத்தியட்சமாய் விளவ் 

குன்ற, பண்டைக்காலம் தொட்டே பலரும் வஹிபட்டுப் பல 

கன்மைகளைப் பெற்கிருக்கன்றனர்.  இருவாக்கூர். மன்னர்கள் 

அதன் வழியாய் வெளியூரூக் கெழுக்தருளும்போது அம்மனை 

வணங்டுப் பதிவுக் காணிக்கை வழங்குவ வழக்கமாம், வெளியூரி 

அள்ள பலரும் இக் சீகாயிலுக்கு வழிபாடு செய்கின்றனர், கோயில் 

நல்ல நிலையில் மேற்பார்வை செய்யப்பட்டு வருகின் 2௮, அலவாப் 

ஊருக்குத் தேவி நன்மைசெய்து வருகிறாள், மக்களொல் 

லாம் அடிக்கடி சென்று வழிபட்டு ange pot, இருவாக்கூர்' 

சமஸ்சானச்தை எல்லையிலிருக்து சாப்பாற்றுஇன்றாள், காட்டிற் 

குப் பாதுகாப்பாயமையப் பெற்றுள், தெய்கு முனையில் குமரியும், 

வடக் கொடுங்கல்லார்ப் பகவதியும், தென் இழக்குக் கணவாயில் 
முப்பந்தல் அம்மனும் நாட்டைக் காக்கிருர்கள், 

இசக்கியம்மன் பெருபை:-. நாஞ்கொட்டிலும், பாண்டி காட் 

டி.லும் உள்ள பலரும் சத்தியம் செய்ய விரும்புமிடம் இக்கோ 

யிலாஞும். சில முஸ்லிம்களும் சல இருஸ் தவர்களும்கூட இக்கு 

வஜிபாடு செய்வதுண்டு, மோட்டாறிலும் வண்டியிலும் ஈடக்தும் 

செல்வோர் தேவிக்குப் பணமிடுவர், ஸிலோன், ஸிம்சப்பூர், 

அரத்துக்குடி, மதுளை, சென்னை முதலிய பலஷூர்களிலுள்ளாரும் 

இவ்ருவர்து -வழிபாடு செய்வர், ஈம் காட்டுப் பெண்களுக்கு ௮ம் 

மண்மீது அளவிலா புக்தியுண்டு, 

உருவம் வைத்தல்: விம்பப் பிரதிட்டையின் சுருக்கெ 

இரியைகள் இதற்கு நிகழும், ஒளவைப் பிராட்டிக்ஞூம் இ௫க்கி 

யம்மனுக்கும் வெவ்வேறு உருவங்கள் கொண்டுவ வைப்பர், 

அதற்குப் பொருட்செலவமுள அ; நன்மையுண்டு, ஒளவையாரின்” 

உருவம் தென்னாட்டில் எங்குமில்லை, பழைய உருவல்களைப் 
பாமாக்காமல் ஒரிடத்தில் மதில்கட்டி வரிசையாய் வைத்துப் பாது 
காக்கவேண்டும், சண்ணூயின் உருவக்சிலை லண்டன் பொருட் 
காட்டு சாலையிலிருக்கன் ௦2, ஒளவையாரின் உருவங்களைப் பலரும்
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கேட்பர், உருவம் விடும்போது '*௮டிமைசொண்டு'கடமை தீர்த் 

தேன்!” எனவும், பூசாரியிடம் “முக்கால் குன்று கரம் ஏம்முயோ'? 

என்றும் மும்முறை கூறுவர். பூசாரி “er OS mas”? என ஒருமுறை 

கவில்வர். 

கானி: உமாதேவின் தோற்றம், காளிசான் இசக்கயம் 

மன், மூஷொகானைக் கொன்று தேவர்களைக் காப்பாற்றி உக்க 

ரூபத்தில் கித்கும் கருணைவடிவமாகும், பெரும்பாலும் துர்க்கை 

யும், பிடாரியம்மன்களும் இக்கோலக்கான், இவை தேவியின் 

வேசுவடிவமே, அன்னியாகுமரி, கொடுவ்கல்லார், செய்குன் ort, 

சேர்த்தலை முசலிய இடங்களில் தேவியின் சாக் சவடிவங்களாகும். 

காளிதாஸன் கும்பிட்ட சாளியும், இராமகருஷ்ணப் பசமஹம்ஸரீ 

வழிபட்ட. காளியும், கஈம்ஜர் பத்திரகாளி, இச௫க்கெம்மன்களைப் 

போல் உக்கரவடிவக்தனரன் றோ? ஸம்ஹா.ரத் தொழில்புரிக்அ உயிர் 

களின் வினையை விட்டுவர், இருவொர்றியூர் காளியும், மேலாங் 

(கெரட்டுக் கரனியம், மண்டைக்காட்டம்மனும், முப்பக்தல் அம்ம 

அம் வீறுடைய தெய்வங்களன்னோ? கஈம்பாவங்களை உடன் தீர்த் 

கிருளுவர். 

பத்திரகானி:-- கரிய கிறமும், சர்இரக்கலைபோல் வளைக்க 

பற்கள் உள்ள முகமும், உடையாள் வச்சசம்போன்ற வாள், வலு 

கரத்திலும் மது கிறைந்த பாத்திரம் இடஅகையிலும் தரிப்பள், 

தலைமாலைகள் அ௮ணியப்பெக்றும் பற்பல பாம்புகளின் படங்களின் 

இர,த்தினங்களால் விளங்கப்பட்டு மிருக்கெறாள், தேவர்களால் 
அ.இக்கப்பட்டவளும் ஆவள், தக்கன் வேள்வி தகர்த்தவளன்்ஜனோ? 

அர்க்கை;--. வலது மேற்கை முதல் சக்கரம், கபாலம், 
அம்ப, ரூலமும், இடது மேற் கை முதல் சங்கு, பரிச, வில், 
கைமுத்கிரையும் ஏந்தி மஷொளாரன் தலையில் நிற்பவளும், தேவர் 
களரன் வையி கிப்பிட்டிவவைம் ஆவள், 

பிராமணரல்லாத தமிழ் மச்சளின் ஊர்வகைக் கோயில்களில் 
எல்லாம் துர்க்கை, பசுவதஇி, இ௪க௫), முப்பிடாரி, முத்தாரம்மன், 
மாரியம்மன், பத்திரகாளி முதலிய தெய்வல்களைப் பிரஇட்டித்லு 
வழிபன் தனர், இவையாவும் பராசக்தியின் கோலங்களே,
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. . . . . incrar gal Qen en 
அவஷ்டஅசசர்களை அடக்குவதற்கு சாக்தவடி.வமுள்ள தேவிகொண்ட, 

கோலங்களாகும், இதன் இறப்பையறியாது இவ்விபாட்டை. 

இகழன்மின், மஞ்சணெய் சக்காரத்தின் இர்சக்கொலமாம். 

வாசனைப் பொருளாயணிவள், 

சூலம் பகைவரையடக்கும் ஆயுதம், ஒருகாம்பில் மூண்று 

திலையேன்? படைச்தல், காத்தல், அழித்தல் முக்தகொழிலும் 

ஒருவளே செய்வள் என்பதையும், இச்சா சக்த, இரியா எக்கு, 

ஞான சக்கியாய மூன்றும் ௮வளேயென்பதையும், சசசுவதஇயும், 

லஷ்மியும், பார்வதியும் ஒன்றே என்பதையும் குலிக்கும். 

ஆசாய்ச்சியாளர், சே, என், இவசாஜபின்ளை. பவர்கள் முப்பக் 

தலும் ஒளவை வரலாம் ப.த்றி காஞ்சில் வெண்பாவில் கூவ 
காண்க, 

பாவேந்தர் போற்றவ்வை பாடற் பணிதழுவி 

மூவேந்தர் சேர்க்த முறைமையால் காவேக்னும் 

.எப்பந்தல் வாய் வல்லிசையும் இசையாகர 

முப்பந்தல் வாய் முழக்கின் மூன்!” 

காலீயைப்பற்றி ஸ்ரீ அரவீந்தகோஷ். அடிகளீன் கூற்று 
a ofp dp os 

“neh son gener gas தன்மையை சன்கரிப்பவன், பல 

அசுரர்களையும் கொன்றவள். “ ஒரேயடியாய்க் தலையிலடிப்பாள். 

காமம், கோபம், லோபம், பொஞுமை முதலிய ௮௪2 ரூணக்களை 

வெட்டிப் பலிகொள்வாள், அவருக்கு மக்கள் பலவிீனமாய் மடியர் 

களாய் இருத்தல் பிடியாது, விரத்துடன் உற்சாகமாயிரு ச்சலே 

விருப்பம், கையிலே ஓர் தலையை வெட்டி ஸவைததிருக்காலும் 

காக்கை நிட்டி விரப்பல்லைக் காட்டினாலும் அவள் மக்களுக்கு 

இசக்கமுள்ள தாயன்னோ? தன் பிள்ளைகளை அன்பாய் கேப்பாள் } ழீ தீ (ட் Be /6 ர ஸீ ய்பயாள. 

FIST OP SIM OLD, அன்புடைமை, வாய்மை முதலிய ஈல்குணமுள்ள 

பெரியார்களின் வழிபடு கடவுள் காளியென்று அடிகள் தம் காலில் i sf திம He 

சரழுதகிறார், கைகளில் சூலம், வாள் முதலிய ஆயதங்களேக்தி 
னாலும் அபயயளிக்கும் கையும் வரமளிக்கும் கையும் உள, கரி 

இல்லையானால் துஷ்ட சங்காரம் ௮கேக தூற்ருண்டுகளாகும், 

இத ஓசே நிமிஷத்தில் தீர்ப்பள், உருத்திரனில்லாமல் விஷ்ணு
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இல்லை; அழிவில்லாமல் படைப்பிவ்லையன்றோ? ௮வள் அ௮னக்தம், 

அழகு, சக்தி, வீரம் மு. சலியவைக்கு இருப்பிடம், சாஸியைக் 

சுண்டு அஞ்சவேண்டாம்.” தக்கன் வேள்வியில் பத்திரகாளியின் 

வி ரச்செயல்கள்யாவும் மறக்கருணையன்றோ? அக்க நிகழ்ச்சியில்லை 
யெனில் தேவர்களும் முணிவர்களணாம் தக்கனும் கல்வஹிப்படமாட் 
டார்கள். பகைவர் தலைகளை அமிந்தனர். கர் துசங்கள் போலடித் 

னன் பத்திரகாளி”! (கந்தபுராணம்) 

கடராஜனுடையவும் காளியினுடையவும் தாண்டவம் ஸிக்க 

விசேடமன்றொ, மதுரை மீனாகூறி கோயிலில் இகனை அழுசரய 
மைக்திருக்கின் றனர், 

**இசக்கியம்ம ஸவிணையடி போற்றி 

அவ்வைப் பிசாட்டி யடியிணை போற்றி? 

1088-coraw@® வைகாகி மீ” முப்பந்தல் கோயில் கொட்டகைத் 
இருப்பணி நடைபெற்றன, 1047 ஆவணி மீ 1-ம் தேதி சரி 
மீனுட்கொதனை மாற்றி கரக்கிமஇராதனை இரு ஊர்காரர்கருநம் 
கியமித்தனர், 1116-ல் இருகளர் தர்மகர்த்தாகறைம் சேர்ந்து சுற்று 
மண்டபப் புதுத் கிருப்பணியாரம்பித் இருக்கன் றனர். 

முப்பந்தல் தண்ணீர் மடத்தின் முன் கல்லில் காண்பது, 

  

1.  கரசளு இ 9. wa பெருமாள் 
2. இத்தரை மீ” 6. செய்வித்த 

9. எ உ முத்து 7. உபயம். 

4, சுவாமி விநா 

முப்பந்தல் டோனாவூர். 
od 

mLGpe (Fellowship.) 

இது தொடக்கி சுமார் 1 ஆண்டுகளிருக்கும். அயர்லாந்து 
தேச ஸ்ரீமஓ, சமைசக்கோ அம்மையார் எற்படுக்இனா, பெரும் 
பொருள் செலவுசெய்து .இகளை நடா,ச்.திவருகின் உளர்,
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கோச்கம்?--. 6156 குழந்தைகளை எடுத்து வளர்த்தி அவர் 
களுக்கு உணவு, உடைகள் அளிக்க, கல்வி, சுகாதாரப் பயிற்கி 

கல்கி: வருகின்றனர். உண்மைக் இருஸ்தவராக வாழவேண்டும். 

Cary G0 குழக்தைகள் QHegaig தங் ஒருவாரத்தில் 
கலன் பெறுகின் றனர், 

காற்றாடி எஞ்சின் ணெம்றினால் பற்பல பயிர்களும் செய் 
யப்படுகின் றன , 

Baza, ஒலைப்பெட்டிகள் செய்கல், shoppin Foy 
செய்சல், பருகச் இயை த்தல், படிப்பு, வேசபாடம் மு.சலிய வேலை 
களுண்டு, இத்தகை ஸ்காபனம் மிக அவயம். 

அத்தியாயம் 10, 

மார்த்தாண்ட ப்பிள் ளோ, 
வலிய எஜமான். 

” கொல்லம் 905 சித்திரை மாதம் பிறக்தார். காயர் குடும்பத் 
கைச் சார்க்சவர்.. பள்ளியாடியின் சமீபக்இிலுள்ள ரூழிக்கோட் 
டில் பிறந்தார், 

ஐத்ையரர்? ஸ்ரீ வீரமார்ச்சாண்டவாம மகாராஜாவின் 
Yass saci இசவிக்குறிப்பு, இவர்தான் நாஞ்சொட்டில் இரவி 
புனர் ஸ்சாபிக்தவர், சிறக்க தேவி பக்தர், இசவிக்குறிப்பு இறக் 
கும் காலச்இல் மார்சுசாண்டவர்ம மகாசரஜரவினிடம் ன் மகனைக். 
காப்பா கறிச்சொள்ள வேண்டினார். 

மகசாஜா இவருக்கு எல்லா வித்தைகளையும் கற்பிக்க ஏம் 
பாடு செய்தார். ஆயுதப் பயிற்சியில் இறந்து விளல்கினர். ge 
தையைப்போல் தேவிபக்இ இவருக்கும் உள, அவர் பூசித்த 
தேவி விம்பங்கள் இப்பொழுஅம் புன்னாகுளத்திலு ம அசுஸ் இீ௯ 
வாக்கிலும் காணலாம். ௮.ரசன் மார்ச்தாண்டப் பிள்ளையையும் 
அங்கரட்சகனாக்கினார், வடக்கே நெடுக்கோட்டை கட்டச்சென்றார், 
பின்னர் ஆரைவாய்மொழியில் பாண்டியிலிருக்து படைகள் வரு 
வகைக் தடுக்க இவர் இக்கு தங்கவேண்டியதாயிற்று,
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நல்ல இடமான உடம்பு, மகாராஜா இவரை ஆயுகாப்பியா 

சத்தில் பரீட்சைகளும் செய்தார். எல்லாவற்றிலும் மார்த்தாண் 
டப்பிள்ளை தேறினார், 

வட்டக்கோட்டை கட்டல்: சோமாக்காரரைக் கடுக்க 923-ல் 

கன்னியாகுமரியில் வட்டக் கட்டை டிவனாயின் கட்டளைப்படி, 

கட்டினா, 9235-ல் காயங்குளம் யுத்தம் வெற்றிபெம்றகன் அறி 

கூறியாக மாவேலிக்கரைக் கோயிலில் ஐர் விளக்குமரம் அவர் 

பெயரால் நாட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

திறமை; கோட்டையை அடைத்து மதஇிலோசம் முன் 

போடச் செய்து பகாசாஜா இவரை உள்ளாக்கழைக்சரர்,  க.இ 

சையிலிருந்து குதித்து மலையும் முள்ளையும் தாண்டி, உள்ளுக் 
குச்சாடினார். 

ong? மகம்மதிய வீரர்கள் மகாராஜா Agape விருக்துக் 

கழைக்கலே, கொலிக்காக அறு தேக்காய்களும் வைத்தார்கள். 

கையினாற்பிழிக்து. பால் எடுத்துச் சாப்பிடக் கட்டளையிட்டனர். 
வீரர்கள் தோ.ற்முர்கள், இலர் தே.ல்காயைக் கையினாம் மொண்டை. 
மாற்றிச் சரட்டையோடு GPs பால் எடுத்துக் குடித்தனர், 
இர் சமைதாய்கிக் கல்லைத் தனிமையாக தூக்கிக் ழே வைப்பார். 
பலர் சேர்க்ு அதைச் இரும்ப எடுத்து வைப்பார்களாம். 

மகாராஜா வாழைபில் செம்புக்கம்பி இறக்கி இவருக்குச் தெரி 
யாமல் வைத்துவிட்டு வாழையை வெட்டச் சொன்ன தற்கு இவர் 
இதில் யாதோ பரீட்சையுளது என்றெண்ணி இரும்புக் கம்பி 
பென்று உறுஇப்படுத்தி ஊக்கத்துடன் வெட்டிவிட்டார், ௮7௪ 
னிடம் அடியேன் இரும்பென்று எண்ணி செம்புக்காகக் கால்களைக் 
தேன் என்றார். அரைவாய்மொழியில் மீனூட்யெமமன் கோயில் 
மூன்னுள்ள பேரிய கற்றாண்களிசண்டும் அவர் அல்கி காட்டினால் 
ஒரு தலைப்பில் யானையும் ஒரு தலைப்பில் இவரும் Gagne தூகி 
Beni ser ren, 

இவருக்கு ஓர் யானையம் கொடுச்இருக்கனர், இவசோடு புள் 
ளிப்பட்டாளத்தில் 8000 பேர் இருக்தார்கள். சவுக்கையில் இப் 
போதிருக்கும் கல் கட்டிடச்தை உபயோஇத் இருஈழார், அவர்
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உபயோகிக்க தூக்குமஞ்சம் இன்றும் சவுக்கையிம் காணலாம், 

ஆசைவாய்மொழி வடக்கூரில் பூமுகத்து விட்டில் தங்கினார். 

மினாட்டயெமமன் கோயிலில் கரடோறும் தரிசனத்திற்குப் போவார். 

அவர் ஆலயதரிசன த்இற்குப் போனதையொட்டி பட்டாளக்காசர் 

பலரும், ஊர் ஜனங்களும் தரிசன த்திற்கு கான்தோறும் சென் றனர். 

௬ இரம் கோயில் ரிக்கார்டு: தோவாளைக் கோட்டைப் 

படியில் காவல் நிற்கும் குஞ்சுக்கூட்டம் பிள்ளைமாரில் புனச்சல் 

மார்தீதகாண்டப் பிள்ளையின் பட்டாளத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 
இருபதினாயிரம். கோட்டை மெல் சம்பளம் கொடுக்சவேண்டு 

மென்று சு€க்இரம் தேவஸ்தான ரிக்கார்டுகளில் காணப்படுஇன் 
2௮, மார்த்தாண்டவற்ம மகாராஜா தன் மருமகன் கார்த்இகைக் 

. இருநரஸீடமும் இவரைப் பழச்சப்படுத்து வைத்தார். 

பாலசாமவர்ம மகாசாஜர காலச்இல் வேலுத்தம்பி தளவாயும் 

இவரிடம் சிகேகமாயிருந்தார், . வேலுத்தம்பி தளவாயின் பகை 

காரணமரய் இருவாங்கூளை பிரிட்டீஷ் பட்டாளம் 0984-ல் பிடிச்ச 

வரவே ஆரைவாய்மொழிக் கோட்டையில் வைத்துப் பெரியயுத்த 

மேற்பட்டது... தளவாய் பெருமுயத்சியுடன் லலிய யஜமானிடம் 
பொறுப்புக் கட்டினார், இவர் இறமையுடன் போர் புரிந்து பலரை 

வும் கொன்முர். பிரிட்டீஷ் படைகள் பிரங்கவைத்துக் கோட்டையை 

இடித்து விட்டனர், ஊர் ஜனங்கள் பலரும் மலையிலும் அயலூர் 
களிலும் மூன்று காள் தங்னெர், புன்னாகுளம் சோட்டையையும் 

வெட்டி முறித்தார்கள், 80-வது வயஇல் (984) வலிய எஜமான் 

மை. போரில் காயம் பட்டிறக்தார், இறக்கும் தருணச்தில் பிரிட் 
மஷ்காரரர் மெச்சத்தக்க வாக்கு மூலம் கொடுத்தார், அவரைப் 

புன்னாகுளத்தில் ௮டச்சம் செய்தார்கள், இறந்த விரருக்கு ஈடுகல் 
காட்டி வைப்பது பண்டைய வழக்கம். இவ்வூரில் ௮வது இலையும் 
உடைவாளும் வைத்துக் கோயிலும் கட்டிக் சவர்ண்மென் திலிருந்து 
சையும் டந்து வருகிறது, யுத்தம் வெற்றிபெற மக்இரம் ஜெபித் 

இருக்கதாகவும் தெரிறெ௮, உடம்பின் வன்மைக்குத் தக்கபடி, 

Yar g உணவு மிகவும் கூடுகலாயிருக்க௮, காலைந்து பேர் சாப்பிடும் 

உணவை அவர் ஒரு கோத்திற்கின்பதுண்டு, கேள்வரகு மாவரைக் 
கும் ஓர்செக்கு இன்றும் சவுக்கையில் அவர் ஆலயத்தின் முன் சாண 
லாம். ௮இல் அவர்தானே மாவனைப்பார், பதப் பேர் சேர்ந்தும்
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அரைக்கமுடியாது. இதேமாதிரி அவர் விட்டிலும் இரிகைக்கல் 

உள, பெரிய செல்வந்தராகவும் விளக்கினார், அவர் படுக்கும் 

கட்டிலிற் போட்ட சங்கிலி தாக்டியிருந்த வளையங்கள் இன்றும் 

சவுக்கையிற் காணலாம், கட்டில் 09 அடி நீளமும் 4 அடி. வீதிய 

முூளஅ.. ஆள் கல்ல உயரமும் பருமனும் உடையவர். படைசளாக் 

கெல்லாம் தலைவராயிருக்கமையால் வவிய யஜமரன் எனலும் பேயர் 

வந்தத, 

௪வுக்லைக் சல் கட்டிடம் பட்டாளம் SHRI Has இடமாகும், 

வலிய எஜமான் ஆப்பிஸ் ௮றை மத்தியில் விளங்குகின்ற, சவுக் 

சைக் கல் சட்டிடத்தில் தாற்றுக்கணக்கான மின்சளின் உறாவம் கல் 

லி£ கொத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்ஷரில் மீளூட்சியம்மன் கோயில் 

முக்யெமாதலால் ௮ம்மனது அடையாளமாக மீன் கொடியை இட் 

wert, மீனாட்சியம்மன் கோயில் மண்டபங்களிலும் மீன்களின் 

உருவம் தீட்டப்பட்டிருக்கன்றன, மீன் கொடி பாண்டி௰ மன்ன 

ுக்காகலால் பாண்டியன் காலக்இ௰் கட்டப்பட்டதென் ௮ வழக்க. 

வேண்டாம், கோட்டை கட்டிப் பட்டாளம். தங்னெ காலத்துச் 

இருவாங்கூர் அரசாங்கதக்தாரால் கட்டப்பட்டதே, இவவுர்க் கல் 
மண்டபங்கள் எல்லாவ௰்றிலும் மீன்கொடியுண்டு, 

(கோட்டை வாயிழ் பாங்கர்ச் கோயில் மூடிகொண்டு 
பாட்டை வழிப்போம் படைத்தம்பூர்--கேட்டல் 

கருக்கும் வலிய எஜமான் நிறத்தைப் 

பெருக்குமே பின்னோர் வாய்ப்பேச்க"? (காஞ்சி வெண்பா) 

985 பெப்ரவரி 6-ல் ஆசையில் பிரிட்டீஷ் படைகள் Suen. 
கோட்டை உறு இயாகவும் கல்ல பாதுகாப்புடனும் பீரல்கெஷெடனும் 

இருந்தது என்று பிரிட்டீஷ்படைகளே ஒப்புக்கொள்ளா௫ன் தன. 

“The pass was protected by a strong wall sup- 
ported by built bastions provided with guns” » 

கோட்டைபிடித்தல் எளிதான காரியமல்ல, கோட்டையின் 
வெளியில் தங்ியிருக்த படைகளுக்கும். பகலில் கோட்டையைப் 
பிடிக்கமுடியாமல் இரவில் நகர்ந்து wat bg உருண்டு மிக்க உயர
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மான மஇலை 60 மணி சோம் வருக்இத்தாண்டினர். மறு நரன் காலை 

யிம் சோட்டைக்குள் நுழைந்தனர். கர்ணல் சென்று லிகரின் ஏவு 

திலின்படி. கர்ணல் லேலிஷ் சக்செத்தில் தகந்திமமாகக் கோட்டை 

யைப்பிடி க.கார். 

மார்த்தாண்டன் செண்பகராமனது வீண்ணப்பம். 
ep fe > 

(ரிப்போர்ட்டு) 002 சத்த... 

பிரிட்டீஷ் படைகள் வந்து ஆரைக்கோட்டையை இடித்த 

பின் ௮வர்கொடுத்த வாக்குமுலமாவது, கான் இளமையிலேயே 

மகாராஜாக்களைச் சேவிச்சேன். 9060-ல் செடுககோட்டைக் கட்டப் 

போனேன். டிப்புவின் பட்டாளத்தில் 500 வில்லசையும் கொண்டு 

எதிர்த்,து கும்பனிஉதலியால் குடஞுமலைவரளைச் சென்றேன். 6 பட் 

டாளத்திற்கு கர்ணலாயிருக்தேன், 1500 பணம் ௪ம்பளமிருக்த.௪, 

கர்ணலின் சம்பளமும் தந்து ஆடுதலியும் பாருவும் தந்தனர்.” 
உண்மைஉரைக்கார், இறந்த தேசாபிமானி, அ௮சசரறு ஈட்பிற்குமிய 

வர். கற்பனைப்படி. கிழக்கே கோட்டைசளிலும், கொத்தளங்களிலும் 

காவலும் சட்டஇட்டங்களும் ஈடாத்இ, கடற்கரையில் உருக்கள் 

(படகுகள்) வருவதைக்கவனிக்கவும் காவலாக்இனர், வேலுத்தம்பி 

யுடன் அதிகமாய் நெருங்கவில்லை. கம்பனிப்பாளயம் ஆரைவாய் 

மொழியில்வக்கது. நான் சமாதானம் செய்ய உகயகரியில் வெள்ளைக் 

கொடிகட்ட பால்வாணகராதபிள்ளையிடம் இலோ௫ித்தேன், கற்ப 

னைப்படி. சமாதரனமாய்ப் போனேன், தகளவாய்க் கேட்சுவில்லை. 

யூத்தத்திற்காச் தயாரானார். தன் வார்த்தையைச் தளவாய் மதிக்க 

வில்லையென்னும் அவர் கருதினர். அப்போது காலில் கோயென் 

௮ம் முனுமைப்பருவமென்றும் கூறுகின் றனர், 

வலிய யஜமான் விற்பாட்டு 

தென்னாரைப்பதியஇிலே கோட்டைக்டடெம் பார்த்தல்லவோ 

கோட்டைகட்ட தீர்மானிச்சு காளான நாள்பார்த்த 

கல்லதொரு இவசத்திலே வானம் வெட்டி கல்லிறக்க 

பட்டாளக்காரர்களும் பீ.ரங்இக்கா ரர்களும்
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படையெடுத்து வர்தல்லவோ வாரதர்தவேளையிலே 
கோட்டைவாசலிலை உடையான்பிள்ளை வலியயக௪மான் 

வாளோடுகூடி டிராசுகள் தாம் போட்டு 

வாசலி?ல நிற்கும்போது வெள்ளைக்கார படைகள் வந்து 

.அர்த்சவிளைப் போக்கஇலே கூடாரம் தானடி. ச 

அப்புகள் சகேட்டல்லவோ கோட்டைபிடிக்க வேணுமென்று 

கோட்டைகடை வழியாக கோட்டை கடந்து வந்தல்லவோ 

வருகிற சமயத்திலே உடையான்பிள்ளை வலியஜமான் 

படைகளைத்தான் தடுக்க ௮௫ிலொரு வெள்ளைக்காரன் 

உடையான் பிள்ளையை வாளெடுத௮ வெட்டிப்போட்டான், 

௪ரி.கீஇரமும் சரியில்லை, பாட்டும் பிழையதிகம், 

9685-ல் பிரமாணம்:-- 1084 தை மாதம் இரவு அரைமார் 
களும் கூடவே வந்தார்கள், கோட்டைப் படியிலிருக்க பெரிய 

அப்பாக்ககளை ச் இருப்பிவைக்அச் சடஆரம்பிச்சனர், கோட்டைப் 
படி. காத்துறின் உ சிப்பாப்களிற் கலர் மாண்டனர்... இலர் ஓடி, 
ஒளித்தனர், (அஞ்ஞாழி செல்லுக்காக உயிசை விடலாமாவென்று 
ஓடியதாய்ச் இலர் கூறுவர்) பின்னர் தளவாய் வேலாயுசன் செண் 
பகசாமன்பிள்ளை சில விசர்களுடன் மாசிமாதம் தோவாளையில் 
படையெடுப்புக்குப்புறப்பட்டபோது கும்பனிப்படைகள் ஒழமுெ 
சேரியில் எ.இர்த்துப்போர் தொடங்னெர். அ௮சசர் போர் வேண் 
டாம்) வெள்ளைக்கொடி பிடிக்கனவேண்டுமென்று கட்டளை இட்டனர் 
என்பர். இதனால் வலிய யஜமான் ஆரளைவாய்மொஜியில் வைத்து 
இறக்சவில்லையென்று ஐய வேண்டாம். அவர் மாண்டது இக்கு 
தான். இருவாங்கூர் படைகளுக்கு த்தெரியாமல் இசவு வந்தனர், 
முகாட்சாலையில் மருக்துப்புரைகளும் பிடித்தனர், கர்ணல் ஸென்று 
லீகர் கோட்டையில் தல்கினர். கோட்டையின் உள்ளம் புறம்பும் 
வாயில்கள் (8ீரங்கிகளால் இடித்துத் கிசாரக்கப்பட்டன,  இதைப்பி 
டித்த அவர்களுக்குப் பெரிய வெத்றியென்பர், ஸி2லாண் படை, 
கஞூம் புது தளவாடங்களுடன் ஆரைக்கு வந்து சேர்க்கன. வலிய 
யஜமானைப்பற்றி அவர் கூறவில்லை. வலிய எஜமான் உருவச்சிலை 
மாரிமுத்சாரம்மன் கோயிலில் தூணில் செய்து விட்டி முக்கின் னர், 
அவர்தானென்று உறுதியரய்க் கூறமுடியாது, 

வலிய யஜமான் மலரடி. போற்றி 
சேனை ககலைவர் சேயடி. போற்றி
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அத்தியாயம் 1], 

அகலிகைஞூற்றூ ஆதிழுத்தானந்த ஊரி கண், 

eee கள். 

பாண்டிகாட்டில் மதுையில் பிறந்தவர், பன்னிரண்டாவது 

வயதில் தாயிடம் ஏற்பட்ட சறுசண்டையால் வெளியூருக்கேகனெர், 
ன்னர் காயார் பெரிதும் வருந்த நேர்க்சது, பல இடங்களிலும் 

தங்கி, இ௮இயில் அரளைவாய்மொழியில் வக்துசேர்ச்தனர், ஆல 
வாயில் மீனாட்சி சுக்கசேசர் அருளா,ம்பிறந்த அடிகள் மீனாட்டு 
சந்தமேசர் விற்றிருக்கும் அலவாய்மொழியை அடைக்கனர், 

ஆரைவாய்மொழியில் சொக்சலிங்கம்பிள்ளே மூத்தபின்ளை சுவாமி 

களைலரவேம்.௮ுப்பெரி. ஐம் உபசரித்தார். அவர்கள் வீட்டில் தல்னெர். 
வேளாளன் என்பான் *'விருக்இருச்க உண்ணாதான்'” என்பதுபோல் 

நூத்தபிள்ளை சவாமிகளை உபசரித்தனர், அடிகளுக்கு மூன்று 

கோம் உணவில்லை, ஐசே கேசம்சான் உணவு, ' உணவுப்பொருள் 
சோறல்ல, சிறுபயிற்றின் பருப்பை அவித்து ௮ல் உரியப் ப௬ 
வின்பாலும் விட்டு வைப்பார்கள். சுவாமிகள் அதில் தல்சப்பஸ் 

மம் போட்டுச் சாப்பிடுவார்கள், மூத்கபிள்ளையவர்கராக்குக் Gps 

தையில்லாமலிருக்க சால் வருக்தினர். சுவாமி gi eGo ஈல் 

அனணுக்கெடுக்கவே பிள்ளையவர்களின் மனைவி கருவுற்று ஆண்குழக் 
தையைப்பெத்மூள், ஒரு காள் குழக்தை மாறுபாடான உணவி 

ov Congo இறக்கும் நிலையிலாயிற்ு, அரக்ச்செல்ல வேப் 
பக்சழையம் வக்க, எல்லோரும் துயரச்கடலில் மூழ்கினர், 

santas சஇத்தர்கிரி மலையிலிருக்து வக் மகவை கண்ணீரில் 
குளிப்பிக ews sat, பின்னர் acon 514 0 APE அ௮டிகட்ரு 

மூதீதபிள்ளேயவர்கள் மடம்கட்ட இடம் கொடுத்தார்கள். ௬வா 
மிகள் மடம் கட்டும்போது வேலையாட்களுக்கு மாலையில் வேலைக்குத் 

ருந்த கூலி தன் கெஞ்சைத் உடவி ஓவ்வொருகாளும் கொடுத்து. 
வக்சனர், இதனையறிக்து பலர் சவாமிகளின் சடசானார்கள். பெரி 
அம் கொண்டாடினார்கள். இல்லறத்தார் அவிகளுக்கு வேண்டும் 
உதவிகள்செய்கல் அவசியம், _கத்தபிள்ளை எராளம் செல்வம் 
படைத்தவர், ஆலவாயூரில் பண்டுசகொட்டே சிமான்களும் உளர்,
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எட்டுவயதில் எங்கராரக்சாரியர் சக்நியாசியானார். அடிகளும் பால 

சந்நியாசியே,  இாம்பகாலத்தில் வெள்ளிய ஆடை உடுத்தனர், 

பின்னர்தான் கரவியுடுக்க Cores, 

பெரியார் காள்தோற௮ம் செக்காகிரியென்னும் இத்தர் இரியில் 
சென்று அலயதரிீசனம் இயானம் முூகலியன ஈடாக்இவிட்டு பசல் 

பதினெட்டு காநிகையில் இங்குவந்து மலையூற்று மண்பானைச் தண் 

ணீராலிட்ட குன்று கூடம் வெந்நீரில் குளிப்பது வழக்கம், பின் 

னர்ச் சிவபூசை செய்வார். மாத்திரைக்கோல், பெரியசக்கு, பாதக் 

குதடு, ஸாளக்கிசாமம் போன்ற உறுண்டைச் சிவலிங்கம், வேலா 

யூதம் முதலியன வைத்துப் பூஜிக்ச,கற்கு அறிகுறியாக இன்றும் 

அலை அகலிகையூற்றுச்சமாதஇயிம் சாணக்கிடக்ன் றன, 

சை முடிந்தவுடன் சாப்பிடுவார். மதுரையிலிருக்தூ Gus 

ஹோர்கள் சுவாமியைத்தேடிவந்து ஆலவாய் மொழியில் தங்கனர், 
பலவாண்டுகள் கழிந்தன. சிலர் சவாமியின் பெருமைய றியாமல் 

குறை கூறினர். அடிகள் வருக்கி களக்தையிற் (களக்காட்டித்) 

சென்றிருக்கனர்.  ஐராண்டு கழிந்து ஊராரெல்லோரும் ஒன்று 
சேர்ந்து சுவாமிகளை அழைத்து வந்தனர், 

பெளர்ணமியில் சிறக்க பூசை ஈடாத்அவர், கார்த்திகை மாதம் 
திருக்கார்தஇிகையில் ஏக்கருக்கு 8 படி செல் வீதம் பிரித்துக்குரு 
சை செய்து எல்லாச்சாகியாருக்கும் உணவளிப்பர், சுவாமிகள் 
வருணனை நோக்கிச் தவம் டெப்பார், இவ்வூரில் மழை செழிப் 
பாய்ப் பெய்து பயிர் செழித்தோக்குமென்௮ எற்பட்ட Dawns 
கத்தை OQCurgs  Qeawsrt Br gon5ujon செய்து 
வருகின்றனர், ~s 

முன்னாளில் இருநெல்வேலியில் செல்லையப்பர் சுவாமிக்கு 
நிவேதன த்திற்குரிய நெல்லைக் காயப்போட்டு விட்டுப் ௫கர் ரூளிக் 
கப்போனார், அப்போது பெருமழை வந்தது. உடன் சாரி 
கெல் டெக்குமிடம் மழை பெய்யலாகாசெனச் இவபிரானிடம் 
பிரார்த்திக்கவே அதற்கு மட்டும் மழையில்லாது பாதுகாத்தார், 
இசை கெல்லுக்கு. வேலிகட்டியதால் அ௮ன்றுமு சல் வேணுவனம் 
கெல்வேலியாயிற்று, ௮வ்வாழே Pier i wear வயலில்மழையில்லா த
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பயிர் கரிக்துவிட்ட தாய் வருந்திச் சுவாமிகளிடம் கூற உடன் சவா 

மிகள் ௮வர்பொருட்டல்லாமல் ஊசாருக்கும் பயன்படுமாறு மழை 

பெய்வித் தனர், 

அப்போதிருந்த அரசன் சுவாமிகளின் பெருமையைக் கேள் . 

விப்பட்டு ஆரைக்கு லந்அ பார்த அுச்சென்றதாய்க். கூறுவர், இவர் 

பட்டினச்தடிகளைப்போலக் துறவிக்குப் பெற்றோரின் தடையைப் 
பொருட்படுத்தவில்லை. தாய் தடையென்றேன் பின் தாரம் தடை 
யென்றேன்”! என்றார் இராமலில்ஈ அடிகள். செல்வம் முதலிய 

வெளிப் பொருட்களினுடையவும், உடம்பு முதலிய அகப்பொருட் 

களினுடையவும் நிலையாமையை உணர்ந்து கீக்குகலே துறவெ 

னப்படும், எல்லாவற்றையும் ஒருமிக்கவோ ஓவ்வொளன்றாகவோ 
அறுக்கலாம், ஓவ்வொரு பொருளையும் விட்டுவந்தால் ௮ நிமித் 
திமான அன்பம் குறையும், 

“யாசனின் யாகனி னில்யொனோத 

லதனின சனி ஸிலன்'? (குறள்) 

சற்றும் அறுத்தல் சிறப்பாம், மனைவி, மக்கள், செல்வம், இவற் 
வின் பற்றையறவே விட்டுவிட்டார், ஆமை தன் உறுப்புக்களை 
அடக்குவதுபோல் துறவி ஐம்புலன்களையும் go Ba at. 
மனதை வென்று கடவுளிடம் செலுத்தின தாலும், சிவபூசை செய் 
திதாலும் அவர் நினைத்த பொருட்களையெல்லாம் ஆண்டவர் ௮௬ 
ளினார், பலருக்கும் கோயைத்தர்திது வைத்தார், ஜீவகரணம் 
நிக் இவகரணம் பெற்ற பெரியார்க்கு இவ்வூரில் பல டர்கள் 
உளர், யோகமுறைகள் ஈன்கு பயின்றுள்ளார், யோகம் சித்தன் 
தின் பல விருத்இகளையும் தடுக்கும். 

"யேசு: சித்தவ்ருச்தி நிசோத: 

சுவாசத்தை அடக்றாவர், இசேசக பூக கும்பகம் செய்து பழ 
னர், இயானம் ஆசனம் சமாதி முதலிய அஷ்டாக்க யோகம் 
பழகுதலும் உண்டு. யோகிகட்கு மனதின் சுபாவம் Boe தெரி 
யும். சாதாரண ஜனங்கள் அதறிவதில்லை மனதையடக்இ ஜம் 
பொறிகளை வெல்லவேண்டும், வென்ருல் காம் பெரிய பயோ௫ியொக 

லாம். யோகமே முத்திமார்க்கமென்௮ு பதஞ்சலி பகவான் கூறு
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வர். ஞானமில்லாமல் உண்டாகும் யோகத்தால் வீடு பெறவிய 

org. மோட்ச அசையுள்ளவர்கள் யோகத்தையும் ஞானச்தை 

யூம் ஈன்கு பயிலவேண்டும், 

மயோகோபிஜ்ஞான ஹீனஸ்தூ 

தமோ மோக ஸாதனே 

தஸ்மாச் ஜ்ஞானம்௪ யோகம்௪ 

(ppp sre மாப்யஸேதி'' (இறை) 

ஆகவே யோக மார்க்ககதோடு ஞானமார்க்கமும் பயின்றுள்ளார், 

இறந்த பக்தனாயும் விளங்கினர், 

௪மயம்?-- மனிதப்பிறவி பெற்ற பயன் சவெபெருமான் றிரு 
வடி படைவகதமற்காம், சவாமிகள் முழுமுதற்கடவுளரயே சிவபெ 

ருமானது. மெய்ச்சமயமாயெ சைவசமயத்தைச்சார்க்தவர், ஜீவ 

காருண்யம் மிக்கவர், கொலைமுதலியன அறவே வெறுத்தவர், 

தஇிருகிறும் ௬தக்திசாக்மும் எப்பொழுதும் அணிந்திருப்பார். சுவா 

மிகள் எழுதிய நூலில் வெ சச்தொனந்த பதம் என்பசை விதந்து 

கூறுவதால் இத்தாந்த சைவர், ” 

ப. ரமூவனமலன் பக்தர்க்னுள் சன்னம் 

உருவுடலிற் சண்டியும் நீறும்!” 

அகந்தை குறைந்து சிவபூசை செய்யும் இயல்பினர், 

“வாழ்வெனும் மையல் விட்டு வறுமையாம் சிறுமைதப்பி 
சாழ்வெணும் கன்மையோடு சைலமாம் சமயம் அரரும் 
ஊழ்பெறலரிது உயர் சிவஞானத்காலே 
போழிளமதியினானைப் போய்றுவார் அருள் பெற்றுசே”? 

(சிவஞான?த்.இயார்) 

பல சாஸ்திரப் படிப்பு: தமிழ் இலக்யெ இலக்கணப் பயிற 
உடை.யவர- , வடமொழியும் அ2.றிருக்கவேண்டும், வைத்திய 
நாலில் வல்லவர், அகத்தியமுணிவர் எழுதிவைச்ச நார்களை 
யெல்லாம் தொகுத்து ஒரு ஏட்டில் அனுபோக முறையான சிறந்த 
வைத்திய சாஸ்திரம் தன் கையால் எழுதிவைத்இிருக்னெ றனர். 
அது இவ்வூர். திகு விரபாகு ஆசாரியவர்களிடம் இருக்னெறது. 
எட்டிற்காணும் முதற்செய்புள்..
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"*அடிமுடியுமாகி கின்ற கிர்க்குணத்தைப் போத்றி 

௮ சுடந்த நின்மலத்தை அடுத்தென்னாளும் 

வடிவுடைய வன் உமையைப் பூசை பண்ணி 

மகத்தான சன்மயத்தின் கருணையாலே 

படிமீதில் வைத்தியம் தானிஈண்டு லட்சம் 

பாடியதோர். பாவையெல்லாம் கு௮ச்சியானும் 

சடி.இயாச் சூத்திம்போல் ஆயிரத்தி ஐ.சாறும் 

சாற்றினோம் கணேசாருள் தான் காப்பாமே” 

மாக்திரீகத்இலும் தேர்ச்சியுண்டு, சோஇடமும் ஈன்ளு கற்றவர், - 

விஷவைக்தியம், சகண்வைக்இயம் செய்அவக்தார்கள், வைத்திய 

ஏடு எழுதி 184 ஆண்டுகளாயிற்று, தன் சீடர்களிடம் சமாதி காள் 
முன்னரே தெரிவித்தனர். ஞானிகள் வருவ்காலமறிக்அுைப்ப 

இயல்பு, ₹1அறிவுடையார் ஆவதறிவார்'* 

கொல்லம் 1010.மாண்டு சித்திரை மாதம் 8-ம் தேஇ இங்கட் 

கிழமை ஆதஇழுத்கானந்தசுலாமிகள் சிவபெருமான் இருவடியோடு 
இரண்ட றக்கலந்தனர், 

இப்பொழு அசகலிகையூற்றில் சுவாமிகள் சமாதி மடத் 

இல் புதிய இருப்பணி கடத்தியிருச்கன் றனர், சையும் உள ௮. 

மக்கள் நாடோமும் சென்று ௮ருள்பெறவேண்டும், இர்்அக்கள் 

கடைவுளையும், கடவுளருள் பெற்றவர்களையும் கும்பிடுவர், குரு 

பூசைகாளில் சாப்பாட்டோடு விரிவுரைகளும், பஜனையும், புராணப் 

பிர௪ங்கங்களும் கடைபெறவேண்டும். 

ஆகதிமு.த்தானக்தர் இருவடி. வாழ்க] 

அகலியூற்௮ ஆதிமுத்தர் 
கிகரிலா இணையடி கிசம்பணிவோமே. 

கொல்லம் 988 கன்னி 91-ம் ௨ இசாணிகெளரி லக்ஷிமிபாய் 
அல்லியம் சார்த்தினத, (கையெழுத்) மருத்துவாமலையில் ஓர் 
சாமியார் இரறுப்பதாய்த் தெரிவதால் அவசிடமிருக்து விபூ இவா் 
அணிந்தசால் Can Bib glwssa Ewer Dori, அக்கா 

ஐதீதில் வாழ்க்திருக்கவர் ஈம் ௮கலிகையூற்றுச் சுவாலிகளன் ஜோ? 
கம் அவாஸிகள் மருத்தறுலாபலையிலும் சிலகாலம் sae பிருக்கதாய்ச் 
சொல்லுவதால் மகாசாணிக்கு விபூதியளித்தவர் இலர்சானென்று 
ஊடுக்க இடமுண்டு, குலசேகரபு£ம் ஞானியார் சவாமியுமாகலாம்,
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அத்தியாயம் 18. 

சித்தர்கிறி. (செக்கம்கிரி) 

  

ஆரைவாய்மொழிக்கு மேத்கிலிருக்கும் மலையாம். இத்தர்கள் 

ஆடி. அமாவாசையிலும், சித்திரைப் பெளர்ணமியிலும், இம்மலையில் 

வந்து கூடுவார்கள், அனுபற்றிே இச்சாட்டில் கத்தர் கலைக்கும் 

போதிய ஆகாரங்கள் இருக்கின் உன, 

' கோககன் றயோகர்  மனக்குகையில் வாழும் குருவே 

சண்முகம் கொண்டகோவே”' என்றார் இராமலிங்க அடிகள், AE 

,தர்சள் என்பார் பண்டைக்காலத்து அறிவருள் ஒருசாசார், யோகம் 

பயின்று, விரிஈ்த காட்டுயற்றுப் பொருள்களின் உண்மை இயல்பு 

களையும், அவற்றைப் பயன்படுத்தும் முறைகளையும் அறிந்து 

மருத்துவ.நால், மந்திர.தால், இரசவாக.நால், யோக.நால், ஞான 

நால் என்னும் பற்பல அால்களையும் இலக்கியங்களையும் உலகுக் 

தீர்சனர். வடக்க போதியமாலை, மகேக்இரகிரி இவைகளில் தங்கி 

யிருக்ளும் சித்தர் இிலகரான அகத்திய முனிவரைக் தரிசித் தவிட்டு 

இம்மலையில் வக வெளவால் புடை முதலிய குகைகளில் தவ்இ 

யும், முருகன்கோயில் பிர.திட்டையாவ தற்கு முன்னோ. வேல் 

முதலியனவைத்துப் ஸூஜித்துமிருக்கலாம். வேறிடங்களில் இதுபேோ 

லில்லை, தோவாளையில் ஒரு இச்தர் முிட்டைக்கசை உண்டதால் 

அக்கு CpAc_on GE amr பரசித்சமாயிற்று, செண்பகராமன் 

புதரில் ஒரு சித்தர் சைத்தண்டு சாப்பிட்டதால் அங்கு ரைக் 
தண்டு இறெப்பாயுண்டாகற து, 

மண்ணின் கலமும் மறக்கமுடியாது... இப்பெரியார்களும் கா.ர 
ணமாகலாம், தோலவாளைச்ூித்சர்பெயில் 50 வருடன்களுக்குமுண் 

சித்திமார்ச்கம் பழகவந்த இடத்தில் இப்போதிருக்கும் கோயிலில் 
இத்தர்கள் காட்சியஸித்ததாய் ஊராரிடம் கூறி அங்கு கோயில் 
கட்டினர். இரவில் இரண்டு யோ௫ூகளின் 10 அடிக்குமேல் கிள 
முள்ள இரண்டு எலும்புக்கூடுகள் வந்தனவாம், அவற்றை அங்கு 
சமாதியில் வைத்திருக்கின் னர்,
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பழனிமலை போசகர், புலிப்பாணி முதலிய சித்தர்களால் Bors 

புதிறிருப்பதுபோல் இதுவும் இறப்புற்றிருக்கலாம். ஆதலால், 

உச்சிமலையைச் இறு பழணியென் றும், ,இருவாங்கூரின் 6-வது 

முருகன் தலம் என்றும் அழைப் 2பாமாக, 

ஆரைவாய்மொழிச்செக்கர்கரி உச்9லை முருகன் விம்பத்தில 

ணிக்இருக்க பொன் உருத்திராக்ஷச்தைப் பாண்டியினின்றும் வக்க 

படைகள் மலையிலைறி யுத்தவசஇிகள் பார்த்தபோது விம்பத்தி 

லிடப்பட்டிருக்கத பொன் ' உருத்இராகூஷக்தை எடுத் அக்கெரண்டு, 
விம்பத்தையும் உடைத்அுவிட்டனர், பின்னர் வேது விம்பம் பிர 

இிட்டிச்கப்பட் oe 

கொல்லம் 975-மாண்டு செக்காகிரி அடிவாரத்திலுள்ள முரு 

கன்கோயில் இயாகராயதூர்த்தி என்னும் ஒரு சைவ சிகாமணியால் 

பிரட்டிக்கப்பட்டது, அவரது மனைவி மீனாக்ஷி ஆனந்தவடிவு 

அம்மாள் ஷே. கோயிலுக்கு 977 லும் 981 லும் நிலம் முதலியன 
வாங்கிய பதிவுச்€ட்டு ஓலைப்பிரமாணங்கள் அவர்கள் பேரன் 

திரு. சண்முகம்பிள்ளேயவர்கள் காண்பித்தார்கள். அம்மையார் 

இறந்த வெபக்தை, மனைவியின் வேண்டுகோளின்படி மனமிசைக்தே 

இக்கோயில் பிரதிட்டிக்கப்பட்டது. 

உச்சிமலையில் ஒரு கொட்டி டெக்ன்றது, அதில் gi 
வரி எழுதப்பட்டிருக்க, பழனிபலை எனக் காணப்படு; ௮. 
வட்டெழுத்சகாலானஅு, மலையுச்சிக்குப்போகும் வூமியில் pi கல் 
Gan Gora, ௮ பாறைமீ௮ எழுதப்பெத்ிருக்கெ ௮, Do Bude 
குமரகாயகன் துணை என்று எழுதப்பட்டி ருக்கிறது. 

1, உமசமூண 6. ருகான 

2. லமானூச [த ரகெழெயசனட௨ 

8... ஸ்ரீ லதெ௪ 9.  யாஉருகுமரகாயகன் 

4, துஉள்ளேகு 0. இணை, 
5, @e.0GGG 

எழுத்துப் பருமனாயும் முந்திய காலத்தமிழ் வடிவமாயும் 
இருப்பதால் இற்றைக்குச் சுமார் 300 வருடகாலமாய் இருக்கலாம்.
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ஆகவெ செக்கர்கிரிக்கோயில் பழமை வாய்க்த.து என்பனும், முக்கி 

யம் என்பதும் இகனாலறிக, கல்வெட்டு அழிக்துவிட்ட ௮. வாக்க 

முடியானது, 

உச்சமலையூற்று இயாகராயர் வெட்டினார். sony bm 

விசேடமானது, சொல்லம் 981 வைகாசியில் உச்சமலை முருக 
ணுக்கு நிலங்கள் வாங்கினர். 280 வருடங்களுக்குமுன் உச்சிமலைக் 

கோயில் பிரதிட்டை நடக்கிறாக்கும், குன்று கோறுூடல்கின்ற 

பெருமாளாகய முறாகனதுகோயில்கள் இக்கு மலைமீ அம், மலையடியி 

௮ம் அமைக்கன மிக்க விசேடமே.  தண்ணீர்க்கஷ்டமுள்ள இவ் 

ஆரில் மலையூற்று அமைக்ததும் முருகனருளேயாம். Assia 

சடையவும் முருகணுடையவும் அருளால் இவ்வூற்றுரீர் இன்னும் 

அ.தஇகப்படவேண்டும். அதற்கு ஆண்டுதோறும் மக்கள் குழமுமிப் 

பிரார்த்தனையும் வழியாடும் நடாத்த வேண்டும்,  உச்சிமலையில் 

தெற்குப்பக்சம் இருக்கும் செக்கர்கிரிக்கோயில் ஓர் கோசாமியும், 

பின்னர் ஓர் பெண்ணுறவியும் இருந்து இருவருளோடு மாறாகன் 

கொண்டுபுரிக்திருக்கின்றனர். இது தோவாளை ஊரைச்சார்ந்து 

தாகும். இத்தர்களை வழிபடவேண்டியணஅ இன்றியமையசத்தே, 
அவர்கள் எஸி.இில்- அனுக்கரகிப்பர், அணிமை, மஇூமை முதலிய 

அ௮ட்டமாசித்திகளையும்பெற்௮ு இருவருள் நிறைந்தவர்கள். 

“பக்குவமா ஞானமோடு பக்இயேதும் பகருவதற் 

கென்பா Caren Hats யேனும் 

இக்கலியிலி ௬மைக்குகல மளிப்போன் எர்தையாம் 
கந்தஞனொருவன்சா னென்றும் 

அக்கருக்கைக் தக்கதென வக். கொண்டே ஆரைவரய் 
மொழி யென்ன ஞ்சர் பெற்றோர்கள் 

செக்கர்கிரி வாழ்பால சுப்ரமண்யன் திருவடி யைள் 
சிர்திப்பேன் வக்திப்பேனே'? 

(Bes grt இ, A, கரசாயணசாஸ்கிரிகள்) 

ஆரைவாயமொஜழி), செக்கர்இரி முருகனால் சர்பெற்றோக்குன்றது 
எனக்கூ௮வது காண்க, காசியிலிருந்து பழனியாச்சியம்மாளுக்குத் 
தீசாக்குன்ம கோயிருக்கது, அப்பொழுது இறைவன் கனவில் 
தோன்றி 8 தெற்கே ஆரைவாய்மொழிச் செக்கரசரியில் gawd
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Gigi தீரும் எனக் தரிசனம் நல்இனார். பின்னர் இங்குவக்.து 

தியாகராயமூர்த்தியின் குலத்தார்களின் உதவியோடு கோயிலைப் 

97 B09. 6 Bia, 

இததர்சனில் சிலர் அடிக்கடி தோன்னுவஅண்டு, அவர்கள் 

தீரிசனம்பெற்றவர்சளும் இங்கு உளர், இத்தி பழகுவதற்கும் 

பலர் வருவர். இத்தர்கள் சுவாசத்தை மட்டுப்படுச்தி யோகம் 

வயின்று நிண்டகாள் வாழ்ன்றனர், இருமூலர் 3000 ஆண்டுகள் 
வாழ்ந்தனர், அவர்கள் உடம்பு அழியாமல் பலகாலம் இருந்த. தண்டு, 

*ஏற்மியிறக்கு இருகாலும் பூரித்துக் 

காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கறிவாரில்லை 
காற்றைப் பிடிக்கும் கணச்கறிவாளர்க்குக் 

கூற்நையுதைக்கும் கூறியது வாமே? (இருமூலரி) 

உச்சிமலையில் சித்தர்கள் தங்கும் காலங்களில் ஓர் வெளிச்சம் காண் 

புண்டு, அ௮சனைப் பலரும் சண்டதுமுண்டு, சிலர் ௮தனை வெளிச் 

சப்புல் என்பர், 

வெற்றிவேலன் மலாடி போற்றி 
செக்கர் இரியான் சேயடி போற்றி, 

னார் 

i
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அத்தியாயம் 18. 

  

ரக்த நேதவாசகாராம் ரரள்ளே. 
op Gee 

ஈட்டாலம் ஊரில் மருதக்குளன்களை எனும் வீட்டில் 1719. 

கிலகண்டப்பிள்ளை பிறக்தார். காயர்ஜாஇயைச் சரர்க்தவர், தமிழ். 

வடமொழி, மலையாளம் முதலிய பாஷைகளை ஈன்கு பயின்னுள் 

ளார். சர்க்கம், இலக்கணம் மு.சலியனவைகளையும் ஈண்கு சுற்.௰னர். 

படைக்கல பயிற்சியும் உள, பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். 

Cran SHADES Goo plat. 

காளைப்பருலம் 'வக்தவுடன் காயர்ஜா இயில் at இறந்த பெண் 
மணியை மணந்தார், மார்த்தாண்டவர்ம மன்னர்பிரான் இவர 
தஇறுமையையறிந்து பச்மனாபபுசம் நிலகண்டசவாமி கோயிலின் 
கர்.திசாவாய் நியமித்தார், அரண்மனை உத்தியோகத்இிலும் அமரக் 

தார். tore Reon A ati மன்னர்பிரானின் கருணைக்குப் பாத்திர 

மானார், கோட்டை, மேற்பார்வையாள சாகவும் இருக்கார், 

குளச்சல் யுத்தத்தில் பிடிக்கப்பட்டு இருவாங்கூரின் மூன் 
சேற்றுக்திற்குழைத்க பெரிய சப்பித்தான் டிலனாயின் ௪௧௫௧7 
மானார், டிலஞபின் ஈட்பு காஞுச்னாகாள். வளரக்? தாவ்யெது, பின் 
னர்ச் கிலெங்களாக நிலசண்டப்பிள்ளையவர்கள் கவலைய ற்றிருப் 
பதையறிக்த டச்சு வீரரான டிலனாயென்பார் பிள்ளையவர்களிடம் 
தாங்கள் முகவாட்டமாயிருப்பதின் காரணமென்னவென்௮ வினவி 
னார். கன்அகாலிகளும், கன தானியங்களும் கஷ்டமடைக்க வாலும், 
குடும்பத்தில் கோயாஸிகளின் எண்ணிக்கை பெருவெருவதாலும்தான் 
என சனம் ௪தார சஞ்சல சாகரசத்இல் PESOS BED 80 9 1g. Cha 
கிறது, இனவும் தேவி கோபமாயிருக்கலாமென்றும் தெரிவித்த 
னர், உடன் டிலனாய் அிடுமேடும் மடுவும் போலொச்ச செல்வம் 
போனதற்கு வருந்தவேண்டாம்.. பிரிய ஈண்பரே கர்த்தரின் 
இருபை என்றுமே We மேலான தாகும், அதுவே அமைதியை 
பூம், அனக்தத்தையம் அளிப்பதாகும் என்றார், பழைய ஏம்
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பாட்டின்கண் யோபு என்ற ஓர் பசம பக்தனிருக்கார், ஏராளமான 

செல்வம் படைத்தவர். பல ஒட்டசங்களும், சுமார் ஏழாயிரத இற்கு 

மேக்பட்ட ஆடுமாடுகளும் ௮வசது செல்வ,ச்சின் அறிகசூறியாக 

விளங்கெ, யோபு செல்வத்தைவிட தெய்வத்தையே மிசவும் 

வழிபடுபவசாகவிருக்தார், தெய்வச்செயலால் யோபு பலவிதமான 

சஷ்டஈஷ்டங்களறாக்காளாக கேர்ந்தது,இறுஇயில் தன் மக்கள் முதலிய 

செல்வமெல்லாம் இழக்தபின்னரம அழியாச்செல்வமான தெய்வ 

பக மாத்திரம் ௮வசை விட்டகலாமல் கிலைத்திருக்க.து, அதுவே 

இன்களவும் அவச பெயரை உலகில் அ௮மசத்வம் பெறச்செய் 

௪௮. யோபு இவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாது **கர்ததர் 

தந்தார். கர்த்தர். எடுச்தார். கர்த்தரின் காமம் துஇக்கப்படுவகாக 

என்று தன்னைப் பார்க்கவரும் சற்றுத் சாரிடமும் ஏனையோரிடமும் 

தெரிவிக்க வக்கனர். gam ocr அருளினால் அவர் மீண்டும் 

செல்வக்களை அடைநங்கதார், மேலும் ATERAD Seri! srorG ga pith 

முற்றி உடல்முழுதும் அழுக காற்தமெடுக்கவும் தலைப்பட்டு. 

அவரது மனைவியாரும் கடவுள்செயல். சான் என்றும் சடவுளிட 

மிருது ஈன்மையைப்பெறும் சாம் என் தீமையையும் பெத்று 
அணுபவிக்கக்கூடாது? என்று மொழிக்தனர். யோபுவின் சரி 
தையைக் கேட்ட நகீலசண்டபிள்ளையாரின் மனத்துயரம் அகன்றது, 
உலகதுனபங்கள் யாவும் ஈன்மைக்கே என்னும் உபமதசம் அவ 

18 இருதயத்தில் ௪தா ஓலித்துக்கொண்டிருக்கத, டிலனாயின்' 
போதனைகரரம், யோபுவின் அத்துவார்ச்தமான அரிசையையும் 

கேட்ட பிள்ளையவர்களின் மனதில் இப்பியிற்பட்ட பனித்துளி 
போல் பதிந்தது. ் 

அழியாத வாழ்வென்னும் பரகதியைத் தந்தருறாம் GEES. 
வுளான சர்மேவேசுவரனை ஈம்பினால் மனச்சஞ்சலமின் றி எப்போும் 
ஆ தலாயிருக்கலாமென் அ கூறினர். பனெனர். சர்வேசுவான் 
யாசென்றும், அலாது இலக்கணம் எத்தகையதென்றும் படைத் 
தவரான டிலளணாயிடம் கேட்டறிக்தார், பொய்திதேவதைகளி 
ணியல்பும், சசத்தஇியவேதத்தன் மகிமையும் உணர்க்து ஞான இசை 
பெற அவரவுற்று தளகர்த்தசாயெ டிலனாபிடம் விவரத்தை 
Baller pork, நிலகண்டபிள்ளையவர்களுக்கு ஞானஸ்கானம் அளிக் 
கவேண்டுமென வடக்சன்குளத்தில் தல்கயிருக்கத சேசுசபை பாஞ்
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சேதிகாதசவாமிகளுக்குக் கடிதம் கொடுத்தனுப்பினர். கனம் 

சுவாமிகள் பசஞ்சோஇகாதர் இவருக்கு உறுதியும், ஞானமும் 

இருப்பினும் உத்தியோகமுறையால் மறுதலிக்கக் கூடமென 

எண்ணி இகைஷபண்ண தாமதம் செய்வாராயினர். இையறிக்க 

பிள்ளை யவர்கள் சுவாமி அடியேனை சத்தியலேதததில் சேர 

யாரும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை, என் உடல், பொருள், ஆவி மூன் 

றையும் சத்தியவேதத்திற்காக தத்தம்செய்யவும் தயா.ராயிருக்இ 

Cnet” என உறுதிமொழி கொடுத்தார், குருசுவாமியார் மனம ' 

இழ்க்து ஞானஸ்கானச்சடன்குகளை இனி நிறைவேற்றினார். கில 
கண்டப்பிள்ளை என்னும் பெயசை மாழ்கி (லாஸறஸ்) தேவ௪காயம் 

பிள்ளை எனும் காமத்தைச் சூட்டினர், 

அல்கிருக்து இருஃபி படைத்தலைவசான டிலனாயைச் சர் 

இத். த தமதில்லமேகனர், *யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ் 

வையகம்'” என்றுன்னித் சன் மனைவியாரிடம் ஞானமார்க்கத்இன் 

மூமைகளைக் கூறலாயினர். மும்மூர்த்திபோன்ற பற்பல தெய் 

வங்களைக் சொழுவது பயனற்ற, எல்லாம் வல்ல சர்வேசுவரன் 

ஒருவனே, அவனை வணாக்கினால் எல்லா ஈன்மைகளும் பெறலாம். 

காமிருவரும் உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்று என்பதைப் மபாலிருக் 
aC, கான் மெய்யான கடவுளென்னும் சர் 2வேள்வரனை வணம் - 

ரூம்போது நீ பொய்த் தெய்வங்களை வழிபடல் நியாயமன்று, 

ஆதலால் கீ சத்தியவேத; த்தை யேற்ற௮ுக்கொள்கவென்ருர், இதைச் 

செவியுற்ற தேவியார் மனம்வருக்கி கம் முன்னோர்களும், மன்னர் 
பெருமான்களும் வணங்கிவந்த தெய்வத்தைக் கைவிட்டு கிசரும், 
ஈனரும் கைக்கொள்ளும் புதிய மதத்தை தழுவுதல் திகுமோவென் 
அசைக்கலானாள். கண்ணே! நீ புத்தியீனமாய்க் கூறுஇன்றாய். 
இஹிந்தோருக்கும், உயர்க்கோருக்கும் தெய்வம் வெவ்வேறல்ல. 
மழையும், காற்றும், வெயிலும் சகலருக்கும் ஒன்அபோல்சானே 
இடைக்கும். சத்தியவேதம் படித்தால் உன மனத்தை கவ்விக் 
கொண்டிருக்கும் அஞ்ஞான இருள் அகலும் என மிகச்சசந்தமாய்க் 
கூறினர், மனைவியார் அதற்குச் சம்மதித்தனர், பின்னர் தன் 
அன்னையாரிடம் இவ்வுண்மைகளை ஈவின்தனன். அவ்வம்மையார் 
பத்திரகாளியம்மையின் கோபம் தனதருமை மருமகனை பிடிக்கு 
மூன்பாக காப்பாம்றவெண்டுமென் மண்ணி விரைந்து . மருமசனி
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டம்சென்னறு மன்றாடிப் புத்திபுகட்டினள். அவர் அதற்கு இசைய 

வேயில்லை, பின்னர் தன் மகளைத் தனிமையில் அழைத்து “aor 

மணி உன் கணவனுக்கு எக்தப் பாவிகளோ மருக்துகொடுத்து 

மதியை மழுங்கச் செய்தூவிட்டனர். garg பேச்சும் செயலும் 

முன்மாதஇரியில்லை, நி அவர். சொல்லுகிறபடி மஇியினமாய் ஏதா 

வ செய்துவிடாதே, இறுஸ்சவமகத்தை அங்கேரித்தால் உனக் 

குப்பிறக்கும் ஞுழந்தைகளின்கதி யென்னவாகும்? சுற்றத்தார் 

கம் விட்டுச் சடங்குகளுக்கு வரமாட்டார்கள், உன் கணவனது 

செய்கைகளால் உத்தியோகமும் நிலைக். இறாக்குமென். ௦ ஈம்பிக்கை 

யமில்லை எனப் பலவாலு பு.க்இபுகட்டலானாள், கணவனே தெய்வ 

மென்று நினைந்துள்ள மங்கை நல்லாள் தன் தாயின் சொற்களுக் 

இசையாமல் சன் கணவரோடு வடக்கன்குளத்இற்குச் சென்று 

பாதர் புட்டாரி 5. 4... என்னும் சுவாமிகளிடம் ஞானஸ்னானம் 

பெற்றாள். அன்றுமுதல் அவளை ஞானப்பூ (கீேோஸா) வென்ற 

மைத்தார்கள். வீட்டிற்குவக்து பலரிடமும் சத்திய வேசத்இன் 

உயர்ந்த தத்துவங்களையும் கூறி இருஸ்துமதத்திற் சேர்த்தனர். 

கணவனும், மனைவியும் ஞானஸ்னானம் பெற்றபின்னர் இறை 

வன் சோதனைச்சாளரயினர், மாளுக்குகாள். இன்னல்கள் பல 

சூழலாயின. பிள்ளையவர்கள் இெேசுபெருமானை உறுஇயாகப் 

பிழ.தீனுச்சொண்டார், குடும்ப தேவதையான பத் இரகாளியம்மன து 

கோபத்தால் இங்கனம் அன்பல்சள்வருன்றன, தற்கு சோயில் 

1செதிட்டையும், இருவிழாவும் ஈடத்சவேண்டுமென்று பக் அக்கள் 

எல்லோரும் கூறினர், அவ்வாறே தேவசகாயம் பிள்ளையின் 
மாமனார் அதற்குவேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்்சனர். பத்மனாபபுசம் 
கோட்டை வேலை விரைவாக ஈடந்துகொண்டிருந்தமையால் தேவ 
சகாயம்பிள்ளை அங்கேயே தங்கயிருக்தனர். பிரஇட்டைக்குத் தலை 
காள் வச்துசேர்ந்தார், பிராமணர் விபூதி கொடுத்ததை கடு 

எறிக்அவிட்டு அல்கு குழுமியிருந்த கற்றத்தாருக்கும் ஏனையோ 

ருக்கும் கிறாஸ்து பெறாமானது அரும்பெருங் கருணையைப் பற் 

௮ியும், இக்னுச் செய்வங்களின் சூழைபாடுகளைப் பற்றியும் பெரிய 

கொரு உபதேசம் செய்தனர், பிராமணர்கள் அவர் கூற்றுக்கு 
ம௮ப்புளைத்தனர், பிள்ளையவர்கள் அதற்கும் தக்க சான்றுகளால் 
பதிலிற௮ுத, சன, இருவர்களும் வெஞ்னேம் . கூறிப்பிரிந்தனர்.
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மனைவியை மேக்கோட்டில் தாய் வீட்டில் வ௫ிக்கச் கட்டளையிட் 

டனர், பிரதிட்டை கானில் மாமனார் இறந்தார், அமங்களமாய் 

முடிர்சனு. பிராமணர் ஈடுக்கப்போயினர். 

மார்த்சாண்டவர்ம மன்னர்பிரான் காலத்தில் ௮7௪ பக்.இ 

யிலும், காட்டின் நலத்திலும், பற்றுடையவருமான இராமையன் 

தளவாயினிடம் மருதங்குளக்கரை நிகழ்ச்சிகளையும், பிள்ளைய 
வர்கள் மதம்மாறஜின விவசத்தையும் பிராமணர்கள் தெரிவித்து 

மதப்பகையை ஸமூட்டினர்.  இராமையன் தளவாய் பிள்ளையவர் 

களின் செய்கைகளில் கடுஞ்னெமடைந்தார், இந்துத் தெய்வள் 
களை அவர் சூறைகூறுவசாகவும் அவரிடம் கூறினர், ஒருகாள் 

கனம் புட்டாரி சுவாமிகள் வடக்கன்குளத்தில் ஓர். கோயில் 

கட்ட தடிகள் மலையில் வெட்டுவதற்கும். ஆரைவாய்மொழிச் 
சவுக்கைவதி கொண்டுபோக அ௮சசாங்கத்தார் அனுமதிப்பதற்கும் 

எழு இயனுப்பினர், உடன்சான. சேவசகாயம்பிள்ளேை இசா 
பன் தளவாயைச் சண்டு விவரம் தெரிவித்தார், இராமையன் கள 

வாய்ப் பிள்சோயவர்களை வெகுண்டு கோக்கி “அயோ! பிராமணர் 

களையும், தேவர்களையும் குறைகூறிய உன்னையும், உன் துணைவர் 
களையும் அடக்கக் சுழுவிலேற்றுவேன் பார்!” என்றனர், பிள்ளை 

யவர்கள் அஞ்சாமல் '*இயேசுபெருமானின் இருவுள்ளம் அவ்வா 

விருக்குமாயின் யான் அதைச் செமேல் கொள்வேன் என்னைச் 

திண்டிக்கவேண்டுமாயின் தண்டியுங்கள்”? என்றும்... விட்டிற்கு 

ஆண்டவனைப் பிரார்த்தஇித்தனா, லராள் சென்றபின் பிராமணர் 

கள் மன்னர் பிரானிடமும் புதிய கிருஸ்தவரைப்பற்றிப் பலவாறு 
கூறினர், மன்னரும் தளவாயிடம் சகல சம்பவங்களையும் கலக்து, 

முடிவுசெய்து, உடனே பத்மனாபபு த்திற்கு ஏவலாளரை அனுப் 

பினர், இசையறிக்த டிலனாய் சேவசகாயம்பின்ளையை வடக்கன் 

குளம் சுவாமிகளிடம் அனுப்பினர். சனம் சுவாமிகள் அவரை 

அசீர்வதித்து, பரிசுத்த ஸெபாஸ்டியன் சரித.ச்தை நவின்று விடை 
யளித்தனர். வழியில் பந்துக்கள் கூறியதையும் பொருட்படுத்த 
வில்லை, சேவகர் பல சொல்லியும் கேட்கவில்லை, தளவாய் இதை 
யறிந்து காலிலும், கையிலும் விலன்இட்டு இறைக்கூட த்தில் 
அடைக்குமாறு கட்டளையிட்டனர், கேவசகாயம்பிள்ளைக்கு உதவி 

யாயிருக்க டிலனுயைக் கண்டித்தனர், சிறையில் பிராமணர்கள்
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சொன்னவார்்த்சதைகளைக் கேளாமையினால் கழுத்இல் எருக்குமாலை 

யிட்டுக் குளுமைக்காட்டி ற்குக் கொண்டுசென்று வெட்டிவிடுமாறு 

ஆணைபிறக்தத, விஷயம் அறிந்த பக்தர், **இணை கான் நீண்ட 

நான் எதிர்பார்த்திருந்தேன், இப்பொழுது கடவுள் அருள் கடைச் 

SOLE மகிழ்கி2றன்,”? orem Opt. 

- ஆரச்சார் வரது எறாக்குமாலையிட்டு கொல்லக்கொண்டுபோனார். 

பலவிகசமான அன்பத்இற்காளாக்கர்; அடித்தனர்; மி௫இத்சனர்; 

இப்பொழுது கொல்லவண்டாமென்௮ மன்னன் கட்டளைபிறச் 

68, இறையிலிடுமாறனு கட்டளையிட்டனர், பின்னர் ௮வமை 

ஊருக்கு ஊர், பட்டணத்இற்கு பட்டணம், சந்தைக்குச் சந்தை 

ஒரு எருமையில் ஏற்றிச்சென்று இருஸ்துமதம் கைவிடுமான௮ு உப 

தேத்து வந்தனர், கேளாமையால் ஓவ்வோர் தடவைகளிலும் 

50 அடிகள் அடிப்பர், அடிபட்டு இசத்கம்பெருகும் காயங்களிலும்) 

கண், வாய், நாசிகளிலும் மிளகுத்தாளைப் போட்டுக் கடும் வெயி 

லிலே நிறுத்தவும், தாகத்திற்கு அழுக்குநிர் கொடுக்கவும் செய் 

தனர். ஞூன்னத்தாூர், கட்டாலம்வழி பத்மனாபபுசததிற்குக் கொண்டு 

போவர், இத்துயரமான காட்சியைக் கண்ணுறக்| கடற்களையோ 

சங்களிலிருக்த சணக்கற்ற இருஸ்தவர்கள் வருவர், சேவசகாயம் 

பிள்ளை அடியுண்டு, (ஐயோ கோ,” வென்ற சப்தமிடுவதில்லை. 

கல்வாரிமலையில் இயேசு பெருமான் சிலுவையைச் சுமக்து செல் 

அகையில் மூம்முறை விழுந்த விருத்தாந்தங்களை வாய்விட்டுச் 
சொல்லி, “இயேசு பெருமானே உம்மைம் பின்பற்றும் பாக்கியம் 

எனக்கும் கிடைதததே அதுவே யானடைக்த பிறவியின் பயன்” 

என்பர், இருவாங்கோட்டிம் கொண்டுசென்று விலக்கட்டு வைத் 

அனர், 

ப.ஃ்பல கொடுமைகள் செய்தும் இவர்மனம் மாறாத கால் ௮.இ 

காரிகள் பலரும் வக்து இந்துத் தெய்வங்களின் பெருமைகளைக் 

கூனவர், தேவசகாயம்பிள்ளை இக்துமகக் சூறைகளை எடுத்து 

ரைப்பர். இனமும் ௮டத்தபின் மிளகுப்பொடி பூசுவதால் காய் 

கள் குணமடைவதைப் பார்த்து பலரும் அ.இசயப்பட்டனர், 

தோவாளைக் காட்டிலுள்ள முள்ளுக்கம்புகளால் அடித்து புலியூர்க் 

குறிச்சிப் பாறையில் வெயிலில் உட்கா. ரவைத்தனர், குடிக்கத் 

அண்ணீர் சேட்டதமற்கு குப்பைகள் அழுக காம்றமெடுத்த sors
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QaOsemt, தாகம் இராமையால் மேலும் தண்ணீர் கேட்கப் 

பாரறைமீதுத் தள்ளினர், பிறகு அவர் மோஸஸ் சன் கோலால் 

பாறையிலடி,க்அுத் தண்ணீர் வருவித்கததுபோன்று இவரும் எசுபெரு 

wiles Suis pS தண்ணீர் வேண்டுமென்ற கைஞுட்டு மடிக் 

அப் பாறையிவிடித்தார். உடன் தானே பாறையிலிருந்து நிரூமி 

YO BERS SBI கடவுளைக் MALE, 

“லா ராவழி கனிலே சிறுபாறைகனில் ஊம் 

நிசையுண்ண அருள்புரிந்சாய்-.- காணும் 

Cedi gC aor arb wl $C wor,” 

சதேவசகாயம்பிள்ளை நாடகம்) 

இக்தப் பெருமையை யளிக்து பலவூர்சளிலிரும் ஒம் ஜனங்கள் 

பாரீக்கவக்கனர், அ௮.இசயித்கனர், பழங்கள் முதலியன கொண்டு 

aig கொடுப்பார்கள். சேவகர்சளன் காணாதவேளைகளில் உபதே 

சும் பெற்றுச் செல்வார்கள், வாடிக்கையாக மிளனு அரைத்துக் 

கொடுக்கும் பெண் இரு. தேவசகாயம்பிள்ளைமேலுள்ள பக்தி 

யால் அரியை மிளகுடன் சேர்த்து அவளைத்துக் கொடுத்தாள். 

உடம்பில் பூகியபோது ௮இக சகோவிரப்பதாய்க் கூறினர். ஆசச் 

ரர் (அராய்ச்சியார்) பெருவிளையில் கொண்டுவந்தன பஃட வேப்ப 

மாத்தில் சேர்த்துக்கட்டி maggot, ஏழு மாதம் சரியானபடி 

அன்ன ஆகாரமின் நிக் கட்டுண்டு கிடந்கார், பல கோயாளிசளும் 

பக்தரைவந்று தரிசித். ஐக் ham ins. 4) சென்றனர். ஆசச்சாருக்கு 

மகப் பேறில்லாமையால் பக்தரிடம் தன் கசூறையைச் செப்ப 

அந்ருர், அதற்குப் பக்தர் 'பிள்ளையில்லாகவன் பாச்கியவான்'” 

சன்று வேதப்புக்குகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ௪, கீர் ஏன் 

விணாகச் சங்டைப்படவேண்டும்? என்௮ தெரிவித்சனர், ஆச் 

சார் வருத்தப்பட்டு இந்தஅடிமைக்குக் குழக்தையில்லாவிடில் எனது 

சொத்தக்களெல்லாம் அழிக்துபேசம் என்றார். பின்னர் தேவ 

சகாயம்பிள்ளே அசச்சாரிடம் ஏசுபெருமான் இருவருளால் ஓர் 
ஆண் குழந்தை பிறக்குகென் றனுக்கொஇத் சார், விரைவில் ஆசச்சார் 

மனைவி கர்ப்பவஇயாயினள், பிள்ளையவர்களின் பெருமையை 
யறிந்த பலர் கருன் ரவ மக.௮இல் செர்க்கனர், ஆசச்சாரின் உ௰£வி 
யால் வேப்பமாரச்இன் பக்கத்தில் இலைப்பச்கல் போட்டு YAO Be
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சச் செய்தனா, ஆரசச்சாறுக்கு Camearii பிள்ளையிடம் Mor 

விலா அன்பு apuienipo.  apsRRorpoan  y.cgeyu 
அரையவர்களுக்கு ஜலையிலெழுகி om auidadwaezis Adin Gar 

வா௫ுத் அக் சேட்டுக்கொண்டிருப்பார், ஓர் storia ‘Ceasar 

வும், ரூசையப்பரும், குழந்தையான எசுகாதரும் தேவ௫காயம் 

பிள்ளையின் தரிசன த்திலே கோடி சூரியப்பிரகாசத்தோடும், அலல் 

காரத்துடனும் கதோன்றியறாளினர், புதிய கருஸ்சவசாதலால் இவ் 

விஷயன்களையெல்லாம் குருசுவாமிக்கு எழு இனார், உமக்கு மாண 

காலத்தில் ஆற தலனித்தார்கள், கல்ல தைரியமும், பகீஇயும் உண் 

டாக அனுக்கெ௫த்தார்களெனக் ரூருகலாமி பதிலில் எழுதினார், 

இதைப் பலருமறிக்சனச், 

தேவசகாயம் பிள்ளையின் நிலையைச் சில Goer went 

கள் தெரிவித்தனர், பிராமணர்களுக்காக பக்தசை Casas 

இற் கொண்டுபோய்க் கொல்ல ஏழ்பாடு செய்யலுற்முர், இவ்வுண் 

மையை ஓர் ஆறவியலிந்து, மன்னர் பிரானிஃ௨ம் வந்து குற்றமற்ற 

ஒருவனை மதம்மாறிய அபராரதத்திற்காகக் கொல்லுதல் 268 

யன்தென வுபதே௫க்தார், மன்னரும் தற்காலம் சரியென்று ஓப் 
புக்கொண்டார், 

பின்னர் மற்றைய சேவகர்களை மாற்றிப் பிராமணர்களை கிய 

மித்தனர், மதுபேோக்இரர் என்னும் பிரொவின்ஷியல் பெரிய 

சுவாமி மறைவாய் வந்து. தேவசகாயம் பிள்ளையை அ௮னுக்கர௫த் 

அச் சென்ளூர், 

பிள்ளையவர்களைப் பானகாச்.அவக்த ஏவலாளர் ஓய்வுற்று இச 

கடியமாய்ச் கொன்றுவிட விடம் தயாராக்கெர். இஃதறிந்த 

great பக்தரை எங்கேயாவது ஐடி தளித்துகொள்ளுமாறு 

வற்புறுத்தினர், மதுரேந்தா சவாமிகட்ரு விஷயம் தெரிவித் 

an, வர் ௮து கூடாதென்று தடுத்தனர். உலக இரகஷூ்கரான 

கார்க்தனுச்காக உயிரை விடுகலே கடமையும், மேன்மையுமென்று 

முடிவுசெய்து ஆரச்சாரின் எண்ணச்தை எழற்றுக்கொள்ள முடி. 
யாதென்றார். அாச்சார். அதிசறப்பட்டார். 

இவ்வரறு மூன்று வருடகாலம் குளிக்காமலும், எத்றகான 

வுணவருச்சாமலும், கொடிய துன்பங்களை அனுபவித்தும் வந்தா
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அம் ஒருவிதமான மாறுதலும், களைப்பும் அவர் முகத்தில் தோன்ற 

வில்லை. எப்பொழுதும் மலர்ந்த முகமும், சொல்வன்மையும், 
விசுவாச வன்மையும் உடையவராகக் காட்டுயளிச்சளர், இதைக் 
கண்ணு றவர் யாவரும் அ.இசயப்பட்டனா, 

ஏசு பெருமானது நிலைமையின் சாயன்போல் துன்பங்கள் 

ஒருவாறிருக்கனவென்.௮ு சொல்லலாம், பிமான்றுல் சுவாமிகள் 

(%. 17, Pimantel 8. J.) வக்அபார்த்து அதசயப்பட்டார், 

வேத்சாக்ஷீ மருடம் சூட்டல். 
அ.இகாரிகஞம், பிராமணர்களும் சென்று தெரிவித்ததின் 

பயனாஈ தளவாய் துைரவாய் மொழிக் கோட்டை 

வாயிலின் பச்சம் கொண்டுசென்ற கை, கால்களில் விலகூட்டு 

உணவளிக்காமல் சிறையிலிட. வேண்டுமென்றும், இரவும், பக 

லும் போர்வீரர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றும், 

வேறு எவரும் சமீபத்தில் போசலாகாதென்றும் கடுங்கட்டளை 

பிறந்து. வீரர்சள் ஆரையில் கொண்டுவர விலங்கிட்டு 

ஓர் ூவாசமசத்தினடியில் கட்டிவைத்தனர். படுக்கவும் இருக்கவும் 

முடியாமலும், உணவும் சண்ணீருமில்லாமலும் பெரிதும் வருக்இ 

னார். ஜரிரண்டு காட்கள் கழிக்சவுடன் நிலைமையில் மரற்றம்வக்.௧.௮. 
ஆரையூர் மூக்யெ வியாபார ஸ்சலமூம், சவுச்கையமானகால் தாம் 

ME கணக்கான ஜனங்கள் பார்க்கவந்து காவலர்களைப் பொருட் 

படுச்தாமல் ௮வரைத் தரிசித்து கண்ணியப்படுத்தவும் செய்தனர். 

வடக்கன்குளம், மணப்பாடு, இருகெல் வலி, தூத்துச்றாடி மூசு 

லிய இடங்களிலிருஈ்து கணக்கற்ற ஜனம்கள் வக்து தரிதிக்கவச 

ஏம்பித்சனர். மிக்கல் கடுமையான அசண்டனைகளையும் அந்தோன் 

அடன் ஏற்றுக்கொள்வகால் ஜனங்கள் ** வேதசாக்ஷி *” என்று 

சொல்லி வணக்கனர். கோயாளிகளின் நோய்களைத் தீர்த்தார், 
இவற்றை மீண்டும் பிராமணர் தெரிவித்தனர். எதோ பத்திர 
காளிச்சித.துத இவனிடம் உண்டென்றும், பலரும் இறைக்கண்டு 
ம.இம௰யங்கக் இருஸ்தவ மதத்தில் சேருன்றனர்என்றும் கூறினர், 
இ தியில் ஏரைவாய்மொழிக் கரற்மூடி. மலையில் யாறும் அறியாமல் 
அட்டுக்கொல்.லுமாறு கட்டளைபிறஈ்களு, மிராமணர் ஆசையில் 
வந்து கொலைக்குரியன தயாரித்தனர், 

அப்பொழுது அவது மனைவியார் பலவிடங்களிலும் தேடிச் 
காணாமையால வாடிக் கலக்கமுற்று இங்குவந்து சேர்ந்தனள், கற்பின்
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மிகருஇியோடும், சந்தச உருவத்தோடும் வந்த தனது மனைவியைக் 

சுண்ட பிள்ளையவர்கள் ஐூயா வென்று BEM GE (HHS BS 

கதறினார், மனைவியாறாம் சண்ணீர்ப் பெருக்செடுச்தோடக் தன் 

பதியின் பாதார விந்தங்களில் விழ்ந்து வணங்கெர், பின்னர் 

பிள்ளையவர்கள் தம தஇருக்தேவியாளை வாரியெடுத்துக் சண்ணீர் 

துடைத்து தழுதழுக்க சூரலில் கூறினார், “சண்ணே! நீ என் 

னைக் கணவஞாகப் பெற்றதில் துன்பமேயல்லாது. வேறொன்று 

மில்லையென்று வருக்சாதே, எனு செல்வத்தித்ளும், இறப்பில் 

கும் பங்காளியானதுபோல் அன்பத்இத்கும், அவமான தஇற்கும் 

பங்காளியாக கோர்க்க, இவற்றை மேலும் பொறுமையாய் ஏற் 

௮க்கொண்டால் சுவர்க்க போகத்இற்கு நீயும் பல்காஷியராவாய். 

என்றைக்காவது ane இறக்கவேண்டியது தானே? அதற் 

குப் பலகாரணங்களும் ஏற்படும், உலகமாள்ளளவும் நிலைகிற்ப 

அம், சுவர்க்க பேரியடிப்பதும், சச்? சானக்க சொரூபியான பரம 

கர்த்தனால் மதஇக்கப்பட்டதமான தெய்வப்பிரீதி மரணம் ஒன்னு 

தாரன். அதுவே மேலானதாகும், ஆதலால் உலகவாழ்வை, விரும் 

பாமல் நித்திய வாழ்விற்குரிய வழியைத் தேடவேண்டும், சண் 

டண உடனுக்கும, உள்ளத்தித்குமாக இசண்டுவகைப்படும், உள் 

ள.தனதையொட்டிய அன்பமனுபவிக்காத ஏவனுக்கும் உயர்வில்லை, 

அன்பானுபவங்கள் தான் நன்மைக்குரியவழி, நான் பேரானந்தம் 

அனுபவிப்பேன். எனென்றால் ஆண்டவன் கித்தத்இற்கெங்க 

எல்லாச் அுன்பம்களைபும் அனுபவித்து ager? mer, அன்பு 

“நிறைந்த ஆண்டவர் என்னையழைக்கும் காள் இட்டப்படுத்தி 

விட்டார், இத்தருணம் கழிக்தால் உனக்கு என்னைப்பார்த இருக்க 

மூடியான, இணி3மல் உனக்கு உப3தூக்கற ஒரு சந்தர்ப்பமும் 

வராத, ஆசையால் கான் இப்போது சொல்வதை ஒருபோதும் 

மறவாசே, இனிமேல் இக்நாட்டில் தல்டில் சுற்றத்தாரும் ஏனை 

யோரும் கேடுசூழ்வா, நி வடக்கன்குள,த்தில் தங்க வாணாளைக் 

அழிப்பாயாக. அ௮ள்கே எல்லாம்வல்ல இறைவன் உன்னைக்காப்பரத் 

அவார், பர்துமித்திர்களைத் அறப்பதுபற்றி மனம் வருக்தவேண் 

டாம். புவன ர்தகனாகயெ கர்த்தனே ஈமக்கு உயரியபக்அவும், 

மித்தரனுமாவர், சடவுளிலும் மேலான பந்து மணிதர்க்கு வேறெ 

வருமில்லை,
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இவையனைத்தும் கேட்ட தேவியார் விம்மிவிம்மி அழலா 

யினர், தேவசகாயம்பிள்ளே அஞ்சாதே! கருணையக்கடல் காரப் 

பாத்றுவார். அன்னவர் அருளால் காமிருவரும் ௮வசன பாதா 

விக்தங்களில் ஒருமிக்அவணங்றாம். காலம் வருமென்ற௮ுசொல்லி 

தேவியை அ௮ககிருக்துபோகத் ஐரிசப்படுத் இனர், 

பின்னர் மகோறச கோயாளியான ஒரு பெண்மணியைக் 

கொண்டுவந்தனர்... பிள்ளையவர்கள் அப்பெண்ணின் கெற்றியில் 

agian அடையாளம் கரட்டி உன்மிகாய் ரெய்வாலுகூலத் 

தால் தீர்ந்தது. மீ இருஸ்து சமயம் தழுவிக்கொள் என்ளுர், 

அ௮ப்பேண் கோய்திர்கறு கிண்டனானிரும்தாள். கணக்கிலா ஜனம் 

சன் வந்துபோய்க் கொண்டிருக்தார்கள்,. பின்ளையவார்கள் ஐனங் 

ச்ளிடம் நீல்களெல்லொரும் போகலாம், நாளை Qa gi விகே 

டம் நிகழவிருக்கிறபடியால் இன்றும், காளையும் ஒருவரும் இவ 

விடம் வாலாகா௫தெனக் கூறினர். அடுகககாள், வெள்ளிகிழமை, 

மணத்திற்கு. விதித்து காள், ஜெப தபங்களை முடிதுதார், 
ஞானஸ்னானம்பெற்று எழு ஆண்டுகளு, இறைப்பட்டு மூன்று 

ஆண்செழரமாயின,  காற்பதுவயது கிறைக்தது, 17/98 தை 

மாதம் [4-16 இ வெள்ளிக்கிழமை எலர்க்கம் அளிக்கக் கர்த்தா 

இருவுள்ளம் சொண்டார், பழைய புத்தகத் இல் அவர் ஐர் பிர 

Bion உத்தியோகஸ்தர் என்று கூறப்படுகிறது, படையாளிகள் 

சொக்லக் கொண்டுபோகும் விவசம் இவருக்குத் டதரியும், காரவல 

ரிடம் நீங்கள் மறைவாக ஐன்றும் பேசவேண்டாம், உங்கள் கட 

மையைச் சிவச நிறைவேற்றுக வெனப்புசன்முர். காற்முடி, மலை 

பில் கொண்டுபோய்க் கொல்லப் 2பாவதைப் பிள்ளையவர்கள் அதிக் 

ததை நினைந்து காவலர்கள் பெரிதும் வியப்பெய் இனர், உடன் 

புறப்பட்டார். விரைவில் ஈடக்க வற்புறுச்சி அடிச்தனர், காலில் 

விலங்குடன் அரிதமாய நடக்கவில்லையயென் று விலல்இணிடுக்குகளில் 

நீண்ட தடியையிட்டுக் தரக்சச்சென்றனம்.. இத்தர் கரதிமுடிமலை 

யடைந்ததும் என அன்மர ப.ரக;இக்குச் செல்லுமிடம் இது வே. 

ஆகையால் இறிதுகோம் கடவுளைப் பிரார்த்இக்க உத்தரவு 
வேண்டுமென்றார், அவர்கள் ௮னுமஇயெற்னு முழந்தாளிட்டுப் 
பிரார்த்இித் தனர், “எல்லாம்வல்ல இறைவனே! மனிகஞுப்ப் 
பிறந்து யூதர்களின் ஆணேபல்களைப் பொனுத்இர், ட ட 5 யூகாஸிஞல் 
காட்டிக் கொடுக்கப்படவும் Ger) Be, = @ சவுக்காலடி. பட்டர், AG
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முகத்தில் அப்பப்படவும், பெரியமரத்தைச் சுமக்கவும் செய்தீர், 

தேவரீசே! நீர் எனக்குச்செய்த கருணை மட்டில்லாக, இவ் 

வேளையிலும் காத்தறாுளவேண்டும்.?” என்று விழுர்து தோத்திரம் 

செய்தார், பின்னர், கிகேகிசர்களே! உங்கள் கடமையைச் செவ் 

வனே நிறைவேற்றுங்கள்,” என்றார், அப்போது பிள்ளையவர் 

களை ஐருபாறையில் கி௮ுத்கி மூன்றுவிரர்கள் அப்பாக்க நிறைக் 

அச் சுட்டார்கள், சூற்றுயிராய், இயேசுவே] எம்பெருமானே! 

எமைக் காக்தருள்க,”” என்று பாறையினடியில் இடிவிழ் மசம் 

போல் விழுக்கார். மறுபடியும் உயிரிருப்பதைக்கண்ட இருவிசர் 

கள் மார்பைகோக்கு மீண்டும் சுட்டனர், இயேசு பெருமானின் 

சாயலில் ஐந்த காயங்கள் பட்டு உயிர்துறக்தார், வேதசாக்ூறில் 
இரீடம் சால்கிச் இறக்கார. ் 

இரு தேவ௫காயம்பிள்ளை உயிர தறந்த மறுஇனம் விலங்கை 

எடுத்துக்கொண்டு உடம்பைப் போட்டுவிட்டுப் போய்விட்டனர். 

வடக்கன்குளம் மதுசேச்கி சவாமிகள் பிள்ளையவர்களின் உடம் 

பைக்கேட்டார், வெளிநாடு கொண்டுசெல்ல அனுமதிக்கப்பட 

வில்லை. கிலகாட்கழித்து பொதஇுமாட்டில் வியாபாசம் ஈடாத்தின 

இருஸ்சவர்கள் கோட்டாற்றுச் சவேரியார் கோயிலிற்கொண்டு 

கொடுத்தனர், அங்கே ௮வசத அறிவுடல் அடக்கம் செய்யப் 

பட்டது, அப்போது சொச்சி மெட்ராணியார் இவர் புகழைப் 

பரப்பினார். விலங்குகளையும், தலையில் கட்டிய உருமாலையும் வாங்இ 

வடக்கன்குளத்கில் கோயிலில் வைத்திருக்கன்றனர். ஆரைவாய் 

மொழி இராஜபாதைக் கருலுள்ள ஓர் மாத்தடியில் கற்கிலுவை 

காட்டப்பட்டிருக்றெலு, பூவசச மரததஇற்குப் பிறகு இவ்விடத்தில் 

வாகைமசம் இன்றளவும் கிற்ெது, பூவசசுமரம் சவுக்கையின் 

மருங்கிலென்பாருமூளர், அவரது மனைவியார் வடக்கன்குளத்தில் 

14 ஆண்டுகள் வழுவின்றி வாழ்ந்து மேன்மையான கர்த்தரின் 

பாதார விக்தக்தையடைக்கனர். காற்றாடிமலைஇப்போது பிரசித்த 

மாஇவிட்டது, அங்கே கருங்கல்லில் வெட்டுண்ட பாறைமீது 

ஒரு சிலுவை காட்டப்பட்டிருக்கின் 2.௮, ஒரு கோயிலும் காத் 
ரூடிமலைக் கருகிலுள்ள கூருசடியில் உள, 

இப்போ இருவிழாவிற்குப் பலரும் வக்துகூடுவர், இஃ்தோர் 
புண்ணியஸ்தலமாய் விளங்குன்றது, ஆரையூரை உலகெய்கும்
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அறியச் செய்துவிட்டது, இற்றலிேசேசம் அறிக்தகொண்டு. 
பரிகைஷக்குச் சணக்குததெரியாமலிருந்தாலும் மாட்டுக்கு உண்ணி 

வக்தாலும், கோய்கள் வக்காலும் தேவசகாயம் பிள்ளைக்கு வழி 

பாடுசெய்து இக்துக்சரரம் ஈன்மைபெஅவஅண்டு. 

இவர் சரித்தீரத்தைப்பற்றிய வாதங்கள். 

  

இருவாக்கூர் ஸ்டேட் மானுவல் இரண்டாம் புத்தகம் 139.ரம் 

பக்கத்தில் இருவிதா௫்கூரிலும், Oar FAG aud Or BOW ண்டாயிருக்கு 

மிஸ்டர் ஜெ. டி. மெக்கன்ஸி அரையவர்கள் (2, 19- Mackenzie) 

தேவசகாயம் பிள்ளையைப்பழ்றி அடியில் வருமாறு எழு இஜர், 

“தேவசகாயம் பிள்ளை, டிலனாயிடம் கில இருஸ்சவகத் தத் துவல்களைக் 
கற்றுக்கொண்டார், இவருக்குக் இருஸ்அு தர்மம் பெற்றுக்கொள்ள 
விருப்பமுண்டாயிற் று. 1745 ல் புட்டாரி சுவாமியினிடம் 

ஞானன்னானம் பெற்றுத் சேவசசாயம்பிள்னை ஏன்ற புதிய பெய 
ரையும் பெற்றார், Bere வருடங்களுக்குப்பின் மதம்மாறின 
காரணத்தால் ௮வசைச்சிறையிலிட்டனர். இறை சென்று மூன்று 
அண்டுகள் கமிந்தபின்னர் 1753 ல் ௮சசர் கட்டளைப்படி Os ice 
இராஜபாகசையில் ஆரைவாய்மொழிக்குப் ussdOH sowre au. 
C4Caren poi,” மிஸ்டர் மெக்கன்ஸியின் அபிப்பிராயங்கள் சுமி. 
பல்லவென்ற௮ மிஸ்டர் காசமையா ஸ்டேட் மானுவலில் எழுஇ 
யுள்ளார். இத்தகைய ஒரு கதையை ஈம்பவியலான, ௮.2 நடக்கு 
தில்லவென்௮ சகோஸ் றல, பிள்ளையவர்களின் SIV EB ORL 

Gem call gout a cir முன்னுள்ளோர் இீசர்களரப் இருந்தார்களென்று 

கம்பும்பொருட்டு உயர்வு ஈவிதியாம்க் கூறினர், இந்தியர் ஏற்க 
னவே இறக்தவர்களைப்பற்தி அதிசயோக்தியுடன் அதுக்கும் இயல் 
பினர். டி.லனாயின் உபசேசப்படி. இருஸ் கவ சமயம் புஞந்த இரு 
மூதவசகாயம் Gearlog கிறையிலிடவும், எட்டுச்கொல்லவம் 
டிலனாய ௪ம்மஇக்கமாட்டார், அஞ்சுதெய்கில் ஜா பிரதானியின் 
மகளை டிலனாய் மணஞ்செய்ய விரும்பினார், அப்பெண்ணின் பெற் 
ஹோர்க்கு விருப்பமில்லாததகால் அவருடன். யக்கம்செய்ய மகா 

சாஜாவைக் தாண்டினார்,
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இதுபோல் மகாராஜாவின் உண்மை அன்பும், அணைவனு 

மான டிலனாய் செவச௫காயம்பிள்சோ விஷயக்கிலும் யாதேனும் 

சொன்னால் அதற்கனுகூலமாய் செய்திருப்பார், தேவசகாயம் 

பிள்ளை அரண்மனை உத்தியோசஸ்க.ராதலால் அரண்மனை இரக௫ 

யங்களில் யாதேனும் வெளியிட்டிருக்கலாம். அ௮ச்காரணத்தால் 

அவர் கிருஸ்தவராஇச்சிலவாண்டுகள் கழிந்தபின் விசாரணைசெய்து 

தண்டி த்திருக்கலாம். மடம் நூற்றாண்டில் சேசமான்் பெருமாள் 

தாமஸ் செனானாவிற்கும், ௮வரத கூட்டாளிகளுக்கும் சல உரிமை 

Sen, சுகக்இிரங்களும் கெளிவு௨ன் அனுமதித்தனர். இவ் 

வாறு இருஸ்தவர்களுக்கு மதப்பிரசங்கத் இற்கும், மனம்போல 

கோயில்கள் கட்டவும் அனுமதி நல்னெர், அவரது பரம் 

பரையார். ஒருவர் இருஸ்தா தர்மம் புஞுந்ததால் sae +H Has 

மாட்டார். eee, ose சரிதம் சரியென்று நம்ப ஒரு வஹி 

யூமில்லை,'” இருவாங்கூர் ஸ்டேட் மானுவல் புத்தகம் 8, பக்கம் 194, 

இதற்கு ம௮ப்புரையாக இரு, மாதாவடியான் அவர்கள், தாம் 

எழுஇயமலையாளப்புத்தகத்தில் பலகியாயங்கள்காட்டுன் றனர், தாள் 

பஞ்சத்தால் எழு கவியலவிலலை. தெய்வ அருள்பெற்த ஒருவருக்கு 

இருஸ் ஐ சமயத்தில் அர்ச்யெ௫ஷ்டப் பட்டம் இன்னும் அளிக்கப் 

படாமலிருப்பது நியாயமோ டிலனாய் வடக்கன் குளத்தில் ஞானஸ் 

னானம் கொடுக்க அணுப்புகறதற்குக் காரணங்களுள, அங்கே 

பிசான்சதேசக்குரு வீரமாமுனிவர் அருஸ் துமார்க்கம் கன்கு பாவச் 

செய்இருக்தனர், 1146-ல் அவர் ஆண்டவன் இருவடியடைந்தார். 

௮வ7ஐ பெருமையைக்கேள்.விப்பட்டு இரு. நிலகண்டப்பிள்ளையை 

டிலனாய் அம்கனுப்பினர்போலும், 

மார்த்தாண்டலா்ம மன்னர்பிரான் பாவம் கூறையவும் புண் 

ணியம் கூடவும் முஹைஜெபம், பத் இரதிபம், திருப்படிதீசானம் 

முதலிய புண்ணிய கருமகங்களும் செய்லவர், இிறக்த தெய்வபக்தர். 

குடிகளிடம் அன்புடையவர்.  சர்திருத்த வித்திட்டவர், அவர் 

இங்கனம்செய்தார் என்பதை எவ்வாறு ஈம்புத? எப்போதும் தன் 

குடிகளெல்லாம் நலமாய் வாழவேண்டுமென்று எண்ணியவர்,பகை 

வர்களிடமிருக்து ஈம்மைக்காப்பாற்றினவர், இதுவிஷயமாய் எனக் 

கொன்றும் சொல்ல வியலவில்லை. தேவசகாயம் பிள்ளையவர்களைப்



108 

பதறிய நாலைந்து சரித புஸ்ககங்களில் உள்ளவற்றைக் கூறினேன். 

தளவாய் இராமையனும் மிகப்பபெரியவர். இறக்க புண்ணியவான். 
பெருந்தியாகி, பலவாண்டுகளாய்ச் சேவசகாயம் பிள்ளை சரிதம் 

மலையாளம், தமிழ், அங்கிலம் முதலிய பாஸைகஸிலும் வெளி 

யிட்டிருக்ச் றனர். 

சேவசகாயர் இருவடி வாழ்க 

பசவம் கிக்க பக்கர் வாழ்க 

கோவம் ஞறைக்க ஞூணவான் வாழ்க 

சேவகம் வேண்டாச் சரியோன் வாழ்க. 

அசக்தியாயம் 14, 

பெருமைக்குகிரா பிரமாணற்்௭ண். 

இவ்வூர்ப் பேரியார் ஒருவர் கணக்குப் பட்டத்திற்குத் 
திருமுகம் வாங்கிய ஒலை. 

ne een 

1. வாலகுல சேகாவர்மன் கரீடபஇ மன்னே சுல்தான் மசா 
ராச ராச ராம ரரச பா.குற்ஷா வெம் ஜாபி அய காம், 

ஆசலாய்மொழியில் சாக்தாவுடையான் சோணாசலத்இனு கணக் 
கணு இருமாசம் கொடுக்கயில்' இக்காள் PeveG gress சாரமே 
சந்ததிப் பிறவேசமே ஈம்முடெ கணக்கும் எழுஇ உடம் அணுப் 
பெறும்பற்கி கடக்துூகொள்ளுமாறும் செய்க, இது கோம் 
ஆண்டு தை மரதம் உழும் சேதி இருவனக்தபுஈம் செட்டு, 

அருளிச்செய்த ௪காத்சம் ௬௭௱உ௰கூன் மேல் செல்லா 
கின்௨ கொல்லம் ௬௱௮ம-57ம் ஆண்டு தை மாதம் உ௰௮.ம் தேதி 
வெள்ளியாழ்ச்சயும் ரோகணிய௰ும் பூர்வபட்சுத்து கவியும் மசேக்திர 
ருதிதிய யோகமும் வாசகக் கரணரமும்பெற்ற இக்சாஸில் ஸ்ரீ பத் 
மனாப சாஸ வஞ்சி புல்லிச்சோட்டு விளாகம் தலமாச காம் இரிக்க 
இவதாஞம், இவை வலிய மேலெழுத்துக் எணக்கு Goo pay Qua 
பெருமாள் மாதேவன் எழுத்து,
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முத்தபிள்ளையவர்கள் வீட்டு ஓலைப்பிரமாணம் 

(மன்னர் பிரான்) நினைவு. 

eae dp oe 

௨ சாத்தாவுடைய மூப்பன் கண்டு நமக்கு இவிடெ ஒரு௮டி. 
யக்திரமாககொண்டு ஆ வகைக்கு சாதனங்கொடுத்து ௮ங்கோட்டு 

அயக்குக்தா, அம்கோட்டு வலக்கால் இரு. நானு பணம் சாதனம் 

கொண்டுவக்௩ அளின்மேே பக்கல் கொடுத்தயக்கணம். தமக்கு 

BACK. vargas அத்தோ அடியக்இரமாகக் கொண்டஇனே 

நினக்கு எழுதி அயக்குந்கது, ஆ வகைப் பணமும் பலிசையும் 
பின்னாலே கொடுத்தயக்குகயும் ஆ மென்னும் இப்படிக்கு திரு 
வெழு,ச்ஏம்படி. நினைவு எழுகிய கணக்கு செண்பகராமன் மாதே 
வன் எழுத்து, 

9, க௱ரமி-மாண்டு சை மாசம் உ௰அஃரம் சச சதோவா 
ளைப்பிடாகைக் கேள்வியில் ஆரைவாய்மொழியில் கணக்கு சாத்தா 

வுடையான் சோணாசலம் கேடியான் இருமுகம் கொடுத்தவகைக்னு 

அடியூறவு தீர்க்பணம் ௨௯, இப்பணம் இரண்டாயிரவும் பிற 

வகைச் சேகரிப்பில் மூதல் கூட்டுவகைக்கு கேட்டு ரெல்லைசாதன் 

சரமலிங்கவும் ஓடுக்குமாறும் கல்ப்பிச்சு சீட்டு எழுதிய வலிய 

மேலெழுத்து பிறைசூடும் பெருமாள் மாதேவன் எழுத்து, 

4, கொல்லம் எ௱௬௰க.-£ம் ஆண்டு ஆனிமாதம் முதல்தேதி 

எழுதின பொருள்செலவு ஐலைக்காரணமாவது. இசாசார் சென்னாட்டு 

குறுநாட்டு கடிகைய பட்டினத்து கஇழக்கு மனையின் காட்டுவிளை 

பிலிருக்கும் வலங்சைவுய்யக் கொண்டாரில் பெரிய மொட்டை 

யன் பெருமாஞக்கு ஊரி து தன்னிலிருக்கும் பெற்ற 

பெருமாள் இராமப்பணிச்கன் பெரிய மொட்டையன் பொருட் 
சிலவோலை எழுஇிக்குடுத்த பரியாவத:-- கான் பிறக்தஅுபேருடய 

னாயாண்டனுபவித்து வருகிற புல்லுவிளையில் என் கூறு தெக் 

க்ணைத்த தட்டுமடல் முதுபனை நிக்கி ஒன்றனா எர்த்தரையும் 

விருச்சங்களும் நால்வரெணமாக்கூடி, வீலை சண்ட  அன்றாடு 
வழங்குறு கெல்மேணி கலியுகசாமன் பணம் ௨௰க இப்பணம்,
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இருபத்தொன் அுக்கும் இந்தவிளைக்கு பண்டாரக் கடமைக்காயி ௧௫ 

யுமிறுத்து கையாண்டு கொள்வானாகவும், இப்படி சம்மதித்து இப் 

பணம் இருபத்கொன்ற.ம் கொண்டு இக்சப்பொருட்செலவு தலை 

ass கொடுத்தேன். பெரிய மொட்டையன் பெருமாளுக்கு 

பெருமாள் சாமப்பணிக்கன், பெரிய மொட்டையன், இப்படிக்கி 

இவர்கள் சொல்ல இக்கப்பொருள் செலவோலை எழுதின பபரிய 

மொட்டையன் சொல் எழுத்து, 

கொல்லம் 763-க்குமுன்னசே இவ்வூரில் மூ.தீ.தபிள்ளையின் முன் 

ஹோர்தங்கியிருக்கின் றனர், இசாமப்பணிக்காவீடும்பழைமையான ௮. 

5. திருவனந்தபுரம் தேற்குமாளிகை கட்டப்பணம் கொடுத் 

SA. ௯௱௮மி-ம் இண்டு வைகாசி மாதம் இராம் தேஇ கழு இய 

அறிவு சீட்டாவது, 

கோவாளைப் பிடாகைக் சேள்வியில் ஆரைவாய்மொழியில் 

கணக்கு சாத்தாவுடையான் சோணாசலம் டெியான் இிருமுசத் 

இனும் மேனாவு கேறி நடக்குக்க வகைக்கும் அடியுறவு தர்க்க 
வசையில் இருவனந்தபுரத.தக் கோட்டைக்கு அகத்துத் செக்குத் 

தெருவில் மாளிகைப் பணிவகைக்கு தர்௩பணம் 6012, டயார் 
கொடுத்தயச்சகாக செய்து, 

ஒக்சரவது ஓடுக்கு 14%, விலை அனகச்தவராகன் 31ஃக்குப் 

பணம் 6613-ம் ௮னக்கராமன் பணம் 150-க்ஞகுப் பணம் 518௩ம் 

சக்கறம் பணம் 3-ம் ஆக வகை மூன்றினால் ஒடுக்குபணம் 980, 

இப்பணம் தொள்ளாயிரத்து எண்பதும் இருவனச்தபு7த.அக் கொட் 
டாரம் உட்பட்ட மாப்பணி லகை, பண வகை முதல் கூட்டு 

வசைக்கு பற்றிக்கொண்டு அறிவுச் சீட்டுக்கொடுக்க கேடி பணி 
கள் மூதல்பிடி. பல்ப்பனாபன், வன்னியப்பெருமாள், 

6. பல்லக்கு ஏறி விருதுடன் எப்போதும் சேல்ல அனுமதி 
காஅம-£ம் அண்டு அடி மாதம் மி.ாம் தேதி எழுஇய அறிவு 

Peta gi 

தோவாளைப் பிடாகைக் கேள்வியில் ஆரைவாய்மொழியில் 

கணக்கு சாத்சாவுடையான் சோணாசலம் கேட.யான் தஇிருமுகத்இ 
௮ம் மேனாவுகேறி நடக்குச்5 வகைக்கும் அடியறவு இர்க்கவகையில்
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தெற்குச் தெருவில் மாளிகைப் பணிவகைக்கு வகை தக்க 

பணம் 6019-ல் ஷையார் கொடுத்தயச்சதாக மய துகான ஒடுக்கு 
942 விலை அனந்தவராகன் 34.-க்குப் பணம் 8044-ம் அனந்தசா 

மன் பணம் $23-க்குப் பணம் 1607-ம் ஆகவகை இ.சண்டினால் 

ஓடுக்குப்ணம் 1000, இப்பணம் ஆயிரவும் இருவனந்தபுசததுகி 

கொட்டாரம் மரப்பணிவகை பணவகை முதல் கூட்டுவகைக்குப் 

பற்றிக்கொண்டு பற்றுச்சீட்டுக் கொடுக்க கேட பணிவகை முதல் 

பிடி பல்ப்பனாபன், வன்னி௰யப்பெருமாள், மூ.த்தப்பிள்ளையவர்சள் 

எப்போதும் பல்லக்கில் ஏறிச்செல்வர், கீழே அணிவிரிப்பார்க 

ளாம், அப்பல்லக்கு இப்பொழுதும் இருக்கின்றது, 

7. தாணுறார்ததி, பூதலிக்கம், நாகாம்மன், பாக்கோடி 
அய்யன் கோயில்களுக்கு அ௱௮ம௰ள-ல் தர்மம் விட்ட ஒலை, 

சகாப்தம். க௬ச௱௩உ௰க-ன் மேல் செல்லாகின்ற கொல்லம் 

௮௱துமஎ-ரம் ளா சரவருடம் கார்த்திகை மாதம் உ௰உ-எ்தேதி 

பூர்வபக்கத்து ௪துர்த்தகியும் அக்ரலாரமும் ௬ சலக்கசணவும் மூல 

நட்சத்திரவும் இருகாம நிததியயோகவும் பெற்றகாளில் உதகபூர்ல 

தர்மதானப் பிரமாணம் எழுதிய பட்டயமாவது:-- 

நாஞ்சிகாட்டில் ஆளைவாய்மொழியில் செட்டுச்சொல் விளய் 

கும் பெருமான் சாத்தாவுடையான் 6. காட்டில் org upher கன் 

கையாடுவான் தர்மபு.தஇசன் உள்ளிட்டாருக்கு பட்டயம் எழுஇல் 

கொடுத்த பரிசாவத, 

காளஅறு; தல் தாணுமாலயப்பெறாமாள் சுவாமிக்கும், தூத 

ஞைத சுவாமிக்கும், நாசாம்மனுக்கும் வாராவாரம் சாத்னுமாலை சுவடு 

ஐந்தும், பரக்கோடியனுக்கு இனசரி சாத்துமாலை ஒன்றும், ௮ம் 

பலவாண சுவாமிக்கும் இனசரி சாத்துமாலையும், பேடி தேவஸ்தல 

சுவரமிகளாக்கு விக்கொச உடைமைப் பணம் அண்டு ஐன்றுக்கு 

NEBr ab ஒன்றுக்கு பணம் ஆது வீதம் பணம் 30-ம் இருச்செக் 

அரர் வீரவாகு சுலாமிச்கு கச்சை எடுதனுகட்டுகிற வகைக்கு பணம் 

ஆனும் ஆக இக்தவிசமான ஏவபணிவிடை செய்அவருகறஐ வகைக்கு 

டை. காட்டு ட யூரில் பெரியகுளம் புரவில் ஈடுமடைப் போக் 
இல் முகல் சண்ணாற்றில் வயல் ஒன்றுக்கு எல்சையாவது:- Bip
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எல்கை தென்வடல் காலுக்றாம் மேற்கு, சென் எல்கை னக 

தக்கச்சன்பிள்ளே ஊர்துக்காம் வடக்கு, மேல் எல்கை தெண் 

வடல் பெருல்காலுக்கும் இழக்கு, வடஎல்கை கரைக்கும் கரனுக் 

கும் தெற்கு, ஆக இவ்விக சொக்க கான்செல்கைக் குள்பட்ட 

நிலத்தை மேட. கங்கையாடுவன், தர்மபுத்தன், பண்டாரம் உள் 

ஸஷிட்டாறுக்கு உதகபூரல கர்மசானப் பிரமாணப்பட்டயமாக எழு 

இக்கொடுத்தேன். செட்டு சொல்விளங்கும் பெருமாள் சாத்தர 

வுடையான் இந்தப் பட்டயம் கடுவெழுகின 6%4.யூரில் ௮ணஞ்ச 

பெருமாள், அணஞ்சபெருமாள், 

ge es ௯. 

காஉ௰உஎஎம் ஆண்டு நீட்டு, 

8. உயர்திரு 14, அகஸ்தியலிங்கம் பிள்ளையவர்கள் 
வீட்டுப் பிரமாணம், 

ee 

விட்டிணுபாரம் உள்ளிட்ட, பதிஅவகைக்கு புள்ளிக்கு சீட்டுக் 

கொடுக்கையில் தட்டான் விடுமாடன் பேரில் அஞ்சாலி அடைப் 

பின் படிக்கு நிலம் காணியரைக்காணியின் £ழ் முக்காலே அரைக் 

காலுக்கு கார்பசானம் தீர்வைப்படி ஒள்ள அஞ்சாலியம் செல்ல 
வஸ்ஐ.தக்௩ மேலப்புத்தெரியில் சேர்ந்த ange கிலம் அமை 

மாவின்8ழ் காலலஅரைக்காலுக்கு பஞ்சபாண்டவர்கள் மடத்துக்கு 

ஆண்டு ஒன்னுக்கு வாடாக்கடமை மாக்சால் பணம் (paar apn 

கொடுத்து பஞ்சபாண்டவர்கள் மடசது மேல்வாச பேரின்படிக்களு 

நிலம் முக்காணி அரைக்காணி முக்திரியின் இழ்காலுக்கு ஆண்டு 
ஒன்னுக்கு காற்கலவரிசை ௮ல் பெருமாள் ஸ்ரீ பற்பனாபப்பெரு 
மாள் ஆசைக்கு ஒன்றுபாதியம் கயிஞர் இருவாழுமார்பர் 
பூசைக்கு ஒன்றுபாஇயும், பஞ்சபாண்டவர் மடத்துச் எட்டியும் 

பிடிச்சுள் செலவறுக்தும் சொடுக்க யாவிச்சக்கொண்ட Bar 
மரி ஆசக்கராசாரமே சந்ததிப்பியவசமே யாவித்துக்கொள்ளு 
மாறும் செய்கு, இது கொள்ளாயிரத்.து இருபத்திரண்டாம் ஆண்டு 

பங்குனிமாதம் பத்தாம் தெய்தி கல்பித்தமைக்கு தட்டான் விடு 
மாடனுக்கு நீட்டு எழுஇவிடுகயென்னு திருவுள்ளமாயு ட்டு,
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9, உயர் திர. 14. அகஸ்தியாலிங்கம் பின்னையவர்கள் 
வீட்டுப்பிராமாணம். 

சரலிவாசன சகாத்தம் ஆ௭௱ச௪௰௮ ன் மேல் செல்லாகின்ற 

கொல்லம் ௭௨-ரம் ஆண்டு வியவருஷம் தை மாதம் ௨-ம் தேதி 

மங்களவாசமுூம் அமாபட்சுத்து ஏகாதசியும் விரு த்தியமாமயோகமும் 

இங்சக்கரணமுமாகப் பெற்றநாள் ௮னுக£ கட்சத்இரமுமாக கரள் 

செய்த பறையடிமை விலையோலைக் கரணமாவதனு:- காஞ்சிகொட்டு 

ஆரைவாய்மொழியில் ஆறுமுகப்பெருமான் ஈக்தீஸ்வான் உள்ளிட் 
டாருக்கு டி. நாட்டு சாமரைஞூளம் கணக்கு பூதலிக்கம் ஆதிச் 
sor உள்ளிட்டார். பறையடிமை விலையோலை எழுதிக்கொடுத்த 

பரிசாவது:-- நாங்கள் குருபாமகுடையோராக ஆண்டு அனுப 

வித்து வரு அரைவாய்மொழி ஸ்ரீ பால பொய்கை புறஞ்சேரி 

யில் கடக்கும் இண்டாதாரில் பறை இ௫க்இ பூரகுமா௨.திஇயும் மேல் 

படியாள் முலையுண்ணியும் பறைமாரச்ட புரசுசாணியும் ௮தற்ளைய 

ஆண்புரச இன்னக்கரணியும் ஆகசசனம் நாலும் விலைசொள்வாரு 

ளோ கொள்வாருளசோ வென்று நாங்கள் மு.ற்கூற விலைகொள் 

வோம் கொள்வோமென்று இவர் பிற்கூறி எம்மிலிசைக்து o Mt 

மொழி மொழிக்து மறுமொழி கேட்டு உறுமொழிபேசி தம்மில் 

பொருக்தி ஆரைவாய்மொழி மன்றருகில் கிறுத்தி கால்வர்கூடி நடு 

வர்மூலமாக விலைஙிச்சயித்த அன்றாடகம் வழங்கும் நெல்மேலீ 

கலியுக சாமன்பணம் நாற்றைம்பத, இப்பணம் அூற்றைம்ப 

அக்கும் விலையாலணக்களத்தைச்காட்டி Guim கை செலவாகக் 
கொண்டு விலையறவிற்ற பொருளறப்பம்றி விற்று விலைப்பிரமா 
ணம் செய்துகொடுத்தோம். கணக்கு பூதலிங்கம் ஆஇச்சன் உள் 

ளிட்டார்.  அறுமுகப்பெருமாள் கக்தீஸ்வான் உள்ளிட்டாரறுக்கு 

இப்பரிசு விற்பறைஇசக்கி புரசுமாடத்தியம் மேல்ப்படி முலையுண் 

ணியும் மாசச்சி புசசுகாணியும் ௮த.ற்ளேைய ஆண்புசசம் அகசனம் 

தாலுக்கும் இது விலையோலையாவதாசவும் இதுவல்லது வேறு 

விலையாவண பொருளரவண சிலவாவண பொருள் மாண்டறுஇ 

பொருள் செலவு ஓலைக் கரணமும் காட்டவும் கடவதன்றியென 

ஒருசாலாவ.து இருகாலாவது முக்காலாவது ஐலைக்கூற்றம் எழுத் 

அக்குற்றம், சொல்குற்றம், பொருள்குற்.மம், வெட்டுச்செருக்கு, 

வரிமாறாட்டம், வரிநுழைக்தெழுதல், வாசகப்பிழை, மறு எக்குத்
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Pips Gbipucr QP AurIs gw விலைப்பிரமாணம் செய்து கொடுத் 

தோம், BOM ESL, BONG BL ஆ.இச்சன் உள்ளிட்டார். அறுமுகப் 

பெருமாள் ஈ£திஸ்வரன் உள்ளிட்டாருக்கு, இப்படிக்கு கணக்கு பூக 

விங்கம் ஆஇச்சன் உள்ளிட்டார், இதற்கு சாட்சிஇராமலிங்கம், நல்ல 

இவன், (ஒப்பு) சாணுவன் பிச்சையாண்டி. (ஒப்பு) இப்படி. இவர்கள் 

சொல்ல இக்தப் பறையடிமை ஓலைக்காணம் ஈடுவெழுதின ஆசை 

வாய்மொழிதேசம் ஊர்கணக்கு வன்னி௰யப்பெருமாள், நந்தீஸ்வரன், 

(ப்பு) 
ஆரைவாய்மொறியிலிருக்து தாமரைகுளத்தில் தங்கவவெந்த 

காலஞ்சென்ற உயர்திரு 14, கிவசாண பிள்ளையவர்கள் சூமாசரி 

இருவாளர் அரிஹா மஹாதேவன் பிள்ளையவர்கள் தந்த ஜலைப்பி£ 

மாணங்கள், 

வெள்ளாட்டிவீலை ஒலைக்கரணம். 

10. அகாத்தம் காக ஸன்மேல் செல்லாகின்ற கொல்லம் 

aside OF ஆனி மீ” ௩௨ ௨. அமரபக்கத்து அுவாதெசியும் _ 

ஆதித்தலாரமும் எனக்கரணமும் விருத்திகாமருத்தியோகமும் 

உரோகணி சாட்செய்த வெள்ளாட்டி. விலையோலைச் காணமாவிஜறு. 

காஞ்சகொஃ்டு ஆரைலாய்மொழியில் பொய்க்கலைமகள் ஆண்டிச்ப் 

பிள்ளைக்கு மே. நாட்டு பு௮க்ொமத்தில் சொல்விளங்கும் பெரு 

மான் மகள் அய்யனடியாளென வெள்ளாட்டி விலை PWS Sar orm tb 

எழுஇக்குடுத்த ulsiigs, கான் குறுபராமுடையொனாய் ஆண்ட 

அனுபவித்து வருறெ காகர்மகள் ஈல்லதம்பியை சொள்வாருளரோ 

கொள்வாருளரோ என்று கான் மு.ற்கூற இவர் கொள்வோமென்னறு 

பிற்கூறி எம்மிலிசைர்து எதிர்மொழிமொழிக்து மறுமொழி கேட்டு 

தூதப்பாண்டியில் மன்றினிற௮ு,தஇ கால்பெர் கூடி ஈடுவர் முன்பாக 

விலைகிற்செயித்க அன்ருடகன் வழங்காம் சென்மெனி சலியுகசாமன் 

பணம் ௫௰ம் பூசிக்கணம் பணம் ௧ ஆக பணம் டு௰க யிப்பணம் 

அன்பத்இிலன்றும் விலையாவணக் களத்தெ காட்டியேற்றி கடச்சில 

வறக்கொண்டு விலையறவிற்றுப் பொருளறப்பற்றி விற்று விலைப்பிற 

மாணஞ்செய்.ஐ. குடுத்தென் சொல்விளஙக்கும் பெருமாள் மகள் 
அய்யனடியானள், பொடற்கலை மகள் ஆண்டிச்சிப்பிள்ளைக்கு இப்பரிசு 

விற் வெள்ளாட்டி, நாகர் மகள் ஈல்லகாய்க்கு இதுவெ விலையினூ
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யாவதாகவும் இது வல்லது, வேறு விலையாவணச் இலவாவணப் 

பொருளா வணப்பொருள் மாவ இிபொருள் இலவொலைக் கரணவும் 

காட்டவும் கடலதன்றியே யோருகாலாவது யிருகாலாவன முக்கா 

லாவது ஐலைக்குற்றம் எழுத்துக்குற்றம் செரற்குற்றம் பொருள் 

குற்றம் வெட்டுச்செதுக்கு வரிமாமுட்டம் வாசகப்பிளை மற்று 

மெல் சூத்தமும் குத்தமதன்றியே விற்று விலைப்பிமாணஞ்செய்து 

குடுத்தன். சொல்விளங்கும் பெருமாள் மகள் அய்யனடியாள். 

பொரற்கலைமகள் ஆண்டி ச்சிப்பிள்ளைக்கு. இப்படிக்கு சொல்விளல்கும் 

பெருமாள் மகள் அய்யனடியாள் தற்குறிக்கு கற்குறி மாட்ட திக்தெ 

ணும் இப்படி இவர்கள் சொல்ல இக்க வெள்ளாட்டி. விலையோலைக்கர 

ணம்ஈடுவெழுதின காஞ்ூனாட்டு தாழைக்குடியில் பெருமாள்க்குட்டி 

ப.சதெசி ௮.றிவென். உலகூடைப்பெருமாள் வேலாயுதப்பெருமாளும் 

அறியும் இப்படி அறிவேன் ௮ணஞ்சபெருமாள் கோணைப்பில்ளை 

யும் இப்படி. ௮றிவேன் அறமனத்த ஈயினான் படக்குட்டியும் அறியும் 

இப்படி அறிவேன் செந்திப்பெருமாள் உலருடைப் பெருமாளும், 
கொல்லம் ௬௩௰ ரமாண்டில் இிருவாங்கூரில் ஆடிமைவியாபாரம் 

அறவே கிறுத்தப்பட்டஅ. பண்டைக்கால ஆதாரங்களின் இனிய 

தமிழ் கடையைக் கவனிக்க, வெள்ளாட்டி--ஏவற்பெண் 

ஆவணம் முறிச்சீட்டு (விலையோலை) 

“gion இர்த்தாள கின்றார் ௮வணம் கொண்டுசென்றூர்'” 

(பெரியபுசாணம்) 

ஆரைவாய்மொழியிலிருக்து தாமரைகுளத்தில் தங்வெந்த 

காலஞ்சென்ற உயர்இரு. நிர், கெதாணு பிள்ளையவர்கள் சுமார் 

திருவாளர் அரிஹரமகாசேவன் பிள்ளையவர்கள் தந்த ஓலைப் 
பிரமாணம், 

வெள்ளாட்டி விலையோலைக் கரணம். 

௪காத்தம் கக£டுமகூன் மேல் செல்லா நின்ற கொல்லம் 

௯௱௫ளு பாட்டாதி மீ... புதனாச்சையம் அமசபட்சுத்துள் சத் 

தமிடிம சக்சகாமயோகமும் சங்கசாணமும் பெற்றோணெி காட் 
செய்த வெள்ளாட்டி. விலையோலைக்காணமாவத காஞ்சகொட்டு உதை 

யன் புதவூரில் ௮ணஞ்டப்பிள்ளை மகள் அணஞ்ப்பிள்ளைக்கு
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முறக்தாகாட்டுப் பணகுடியில் உத்தமகாச்சியார் மகள் மயிலேறும் 

பெருமாள் உள்ளிட்டார் கான் விலைகொண்டுடையவனழாய் ஆண் 

டனுபவித்துவருற வெள்ளாட்டி கார்இிமஇியை விலைகொள்வா 

ருளசொ கொள்வாருளசொ என்னு நான்முற்கூற இவர் கொள் 

Gara கொள்வோமென்று பிற்கூறி எமமிலிசைக்து எதிர்மொழி 

மொழிந்து மறுமொழிகேட்டுக் தம்மில் பொருந்தி காஞ்கொட்டு 

பூசப்பாண்டி மன்றில் நிறுத்தி கால்வர்கூடி ஈடுவா்ப்ழன்பாக விலை 

நிற்செயிக்ச அன்றாடகன் வழங்கும் கெல் மேனி கலியுகரரமன் 

பணம் உ௰ (80) ஊூச்கரணம் பணம் ௪ம் (ஒன்றும்) ஆக பணம் 

உ௰க-ல் ஊடிக்காணம் பணம் நிக்கி பணம் ௨௰-ம் விலையரவணக் 

சள த்தேக்காட்டி யெற்றிக் கைச்சிலவாககொண்டு விலையறவித்துப் 

பொருளறப்பற்றி விற்று விலைப் பிமாணஞ்செய்து கூடுச்தென் 

உத்தமரகாச்சியார் மகள் மபிலேறும்பெருமாள் உள்ளிட்டார் ௮ணஞ் 

திப்பிள்ளை மகள் ௮ணஞ்டிப்பிள்ளைக்கு கான்விலை சகொண்டுடைய 

லளாய் ஆண்டனுபவித்து வருகிற வெள்ளாட்டி காந்திமதிக்கு 

இதுவே விலை ஐலையாவதகாகவும் யினவல்லது வெறு விலையாவணப் 

பொருளாவணச் சிலவாவணப் பொருளமாவறுஇிப் பொருள் Aa 

வோலைக் கரணவுக்காட்டவுள் கடவதன்றியே., ஒரு சாலாவ, 

யிருகாலாவஅ, முச்காலவஅ, லைக் குற்றம், எழுக துக்குற்றஞ், 

சொற்குத்றம், பொருள் குற்றம், வெட்டுச் செக்கு, வரிமாருட் 

டம் வாசகப்பிளை, வரிமறுக்கெழுகல், மற்று எக்குற்றமும் கூத்த 

மன்றியெ விற்று விலைப்பிமாணஞ் செய்அுகொடுத்தேன், உத் 

கம நாச்சியார் மகள் மயிலை௮ம்பெருமாள் உள்ஸிட்டார் அ௮ணஞ் 

சிப்பிள்ளை மகள் அ௮ணஞ்டிபிள்ளைக்கு இப்படிக்கு உத்தம os 

சியார் மகள் மயிலெறும்பெருமாள் உள்ளிட்டார் அத்ருறிக்கா தற் 

குறி மாட்டெறிரந்தனும் இப்படியிவர்கள் சொல்ல Bes வெள் 

ளாட்டி. விலையோலை ஈடுவெழுஇன காஞ்சிகாட்டு பூதப்பாண்டியில் 

அணஞ்சமுத்து பூதலில்கம் எழுக௮, இப்படி அறிவேன் முறத்தா 
காட்டுப் பணஞுடியில் செக்தியப்பெருமாள் குமாருப்பிள்ளை, இப்படி 
அறிவேன், பூதப்பாண்டியில் குலசெகரப்பெருமாள் Sel gor 
Bing அறிவேன், சலியுகுத்துமெய்யன் சேசக்குட்டி. இப்படி 
அறிவேன். ஈயினான்குமாரசாமி இப்படி அறிவன், ஆயிரங்கா 
வுடையான் பூகனாதன், மயிலைறும்பெருமாள் பெயர் பெண்பாலே,
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திருவாளர் ௮ரிஹாமகாதேவன் பிள்ளையவர்கள் சந்த தலைப் 

1ொமாணங்கள், 

பற்றுச் சீட்டு, 

அ௱௯மிகளு புசட்டாஇ மீ” ௨௰௯ ௨ கல்க்குளம் YALE BD 

சுப் ரமணியன் பூகனாசன் காஞ்கொட்டு ஆரைவாய்மொழியில் 
பொத்கலை மகள் அண்டிச்சிப்பிள்ளைக்கு. பற்று ஈறுக்று எழுஇக் 

குடுக்க பரிசாவிது, மூன் எ௰௮ ளூ வடபாறை குறுக்கிட்டான் 

இவனடியான் என்னொடுவெண்டின கெல் கோட்டை ௪ க்கு கேட. CF 

கூடுகல் ௯௪ ரெ... பலிசைகுடுத்து உரியும் கொக்குவகளிவு 

உரியும் முகத்தன்மையாக மூறயிட்டு கனித்தகளிவு உரியும் மூ.தல் 

பலிசையுள்பட பெ வருப்பறுத்தகோட்டை ௯ (ஒன்பது) இக் 

கோட்டை ஒன்பஅக்ராம் கோட்டை, சுக்கு (ஒன்றுக்கு) பணம் 

ச (ஏழு) ஆக வருப்பறுத்த பணம் ௬0௩. யிப்பணம் அறுபத்தி 
மூன்றும் பற்றிக்கொண்டு மூன்இட்ட முறிகளைஞ்ச பொகயினால் 

ப.ற்௮ுச்சீட்டுக் குடுத்தேன், சுப்பிரமணியன் புத் இரன் பூதனாகன் 

பொற்கலை மகள் ஆண்டிச்சிப்பிள்ளைக்கு இப்படிக்கு சுப்பிரமணி 

யன் புத்திரன் பூகனாகன் இப்படி இவர்கள் சொல்ல இக்தப்பற்றுச் 

சட்டு ஈடுவெழு ன காழஜைக்குடியில் பரதெ9 செம்பிராக்குட்டி. 

எழுத்து, 

கீழத்தெரு மூத்தபிள்ளையவர்கள் வீட்டு ஓலைப்பிரமாணம். 

afi I, ௬௮௮ ரூ ஆவணி EU sa தஇருவிதாக்கோடு 

சமத்தானத்தில் ஸ்ரீ பண்டாரகாரியம் செய்வார்களொம் தொவாளை 

மண்டபத்தும் வானக்கலில் சொர்க்க தொவாளைப்பிடாகைக் கெள் 

வியில் ஆரைவாய்மொழியில் சுப்பிரமணியன் 

சுப்பிரமணியன் Fé Dara! பெருமாளுக்கும் நாகர் 

இடப்பாகத்துக்கும் எமுகுக்கொடுச்ச பட்டயமாவ, கேட 

கெள்வியில் சென்மம் பொய்சைக்குளம் புரவில் ௪ (காலா) ங்கண் 
eno இ (ஜச்இல்) கலியுகத்து மெய்யன் உள்ளிட்ட தடி. 
௮௨௪ கூ 11] ) விர 

கொட்டை, கவவி _(ஒன்காலே மூண்டாணி) ௩உளிக்கு (ுன்னாளி 

உரிக்கு)
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3. கசைச்காட்டில் முதல் சண்ணாறு ௬ல் (ஆறில்) ஆலம் 

விளை ஒன்றுக்கு விரகொட்டை களு க்கு (ஒன்றே முக்காலுக்கு] 
(ஞூ) ஆண்டு (௧ க்கு) ஒன்றுக்கு கடமை படம் (௫வ ம்) ஐந்கேகா 

௮ம் ஆக கடி. (ணா) ஆண்டு (௧) ஒன்றுக்கு பணவசை முதல் கூட்டு 

பணம் (௯வபாசு) ஒன்பதேகாலேமாகாணி அ௮ரைமாரகாணியில் பயனு 

யிட்டு ௮அளக்கவெண்டும் பயறுபடி, (வ) காலுக்கு பணம் அரைக் 

காலும் பணாமாயிட்டு ஓடுக்கவெண்டும் பணம் (சிசு) ஒன்பதே 

மூண்டாணி அரளைமாகாணி 

4. ௮௮ ளூ (88) ஆண்டு (ஸா) ஆண்டு (௧ க்கு) ஒன்றுக்கு 
மூதல்க் கூட்டுபணம் wave யிப்பணம் (ஒன்பதேகாலே 

மாகாணி அரைமாகாணியும்) ட. கெள்வியில் வெச்சிரிக்குக்க 

தவணைப்பிரகாரம் பயருயிட்டும் பணமாயிட்டும் ஒடுக்கி பற்றுச் 

சிட்டியும் 

5. வார்ஙிச்சுசொண்டு சுகமெயிருக்து கொள்ளுகெயும் 

Gai amid, 

அர்த்தம்பணம் we (106) காளது aiOe@pd 2 Sob 

பணம் கம் (ஒன்னும்) ஐசு அ௮ன்ருடசன் வளங்காம் கலியுகராமண் 

பணம் mer (107) இப்பணம் மாத்தெழுக்கும் கட. இுலாவடித் 

தொட்டம் தட்டு ௨ க்கு (இரண்டுக்கு) தொட்டம் ௧ம் (ஒன்னும்) 

இன்னாள் முதலுக்கு தோட்டொற்றியாக யாவிச்சங்கொண்டு கேட 

அுலாரவடித்தொட்டம் தட்டு ௨ க்கு (இசண்டுக்கு) தொட்டம் ௧ 

(ஒன்௮) க்கு கட. காஞ்சிபுரங்கோண்டான் திருமடத்தில் பூசை 
வெஞ்சனம் வசைக்கு அண்டு ஒன்றுக்கு ஒற்றி மிச்சவாரக் கடமை 

பணம் கட௫வி.ம் (ஒன்றரையே மூண்டாணியும்) அண்டுதொழறு 

சிுத்துச் சட்டியும் பிடிச்சுச். சொட்டொற்றியாக கையாண்டு 

(கொள்வானாசவும் கல்பிச்சு இக்ச தூலாவடிச்தொட்டம் சட்டு ௨ EG 

(இசண்டுக்கு) தொட்டம் ௪ம் (ஒன்னும்) செட்டு செவகப்பெருமாள் 

அணஞ்?க்கு தொட்டொற்றியாக எழுஇக்கொடுத்தார், ஸ்ரீ பண் 

டா.சகாரியம் செயிவார்கள் இக்த தொட்டொற்றி இலைஎழு இன கேடி 
இருமடத்து சணக்கு நீனலையப்பன் எழுத,
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கீழத்தெரு மூத்தபிள்ளையவர்கள் வீட்டு ஓலைப்பீரமாணம். 
Bee oH ஆவணி மீ ௪௪ ௨ எழுதின சொட்டாற்றி ஐலையா 

ag. இருவனந்தபுரத்து பள்ளிகொண்டருளுகின் 2 பெருமாள் 

ஸ்ரீ பல்பனுபப்பெறாமாள் செத்திரத்தில் ஸ்ரீ பண்டாசகாரியம் 

செயிவார்களொம்  காஞ்இனுட்டு ஆசைவாய்மொழிபில் செட்டு 

செவகப்பெருமாள் அணஞ்க்கு காஞ்சிபுச்கொண்டான். இரு 

மடத்தில் ூசைகொள்ள வகை ஒற்றியாக எழுதிக்கொடுத்த தொட் 

டமாவது தொவாளைப் பிடாகைச்கெள்வியில் அரைவாய்மொழி 

உள்ளிட்ட சக்கெதச்சில் துலாவடித்தொட்டம் (ஒன்ற) கக்கு 

எல்கை மெல்மாடதக்து கொட்டதகக்கும் கணத்துக்கும் மெத்கு 

அம்பலவாணன் மருமப்பன் தொட்டத்துக்கும் வடக்கு கேடி யான் 

செல்லித்கொட்டதக்துக்கும் செவகப்பெருமாள் அணஞ்சி தெல்லித் 

தொட்டத்துக்கும் அலாவடிக்ளும் இளக்கு பெருமாள் எங்கொடியண் 

உத்தக்கும் தெச்குமாக இவைகடுவில் தொட்டம் கம் (ஒன்னும்) 

6. கெல்லிக்தொட்டத்அக்கு எல்கை கூடியான் தொட்ட த்துக்கு 

மெற்கு அம்பலவாணன் மருதப்பன் தெல்லித்தட்டுக்கும். வடக்கு 

கூடியான் தொட்டம் உத்துக்கும். இளக்கு பேர தெல்லிக்கும் 

இணகத்்தச்ரும் தெக்குமாக இவையடுவில் தெல்லித்தொட்டம் கம் 

(ஒன்றும்) ஆக,ச்ெெல்லிக்கட்டுஇரண்டுக்கு கொட்டம் « (ner m)aGq 

முன்னாள் பேடி. இருமடத்தில் கிக்தும் எழுகிக்கொடுக் ச கரணம் 

க ரணாஸிக்கொண்ட அ௮அயலோடொத்த அர்த்தம் பணம் Gora 

(176 ல்) இடத்சடி நெடுங்கன் தடிக்கு இருமா அரைக்காணி விரை 

கொட்டை முன்றுமா முன்னாளிக்கு பெரும் பணம் எ௰ (70)ம் 

தெற்குத்தெருவின் பழமை. 
௯௱௬௰௬-மாண்டு அடிமாதம் 81-ம் தேதி எமுதின பதிவுச் 

சீட்டாவது;:- ஆரைவாய்மொழிச்செட்டுச்சொல்விளங்கும் தாணுவப் 

பண்டாரம். வகை மனைஒ௰்றி தோவாளைப்பிடாகை கேள்வியில் ஆரை 

வாய்மொழி ஊரில் தெற்குத்தெருவில் மனை ஒன்றுக்கு எல்கை: 

சென்வடல் தெருவுக்கும்மேற்கு இழமேல் தெருவுக்கும் வடக்கு 

சோணுசலம் சரத்தாவுடைய ஞூப்பனுக்கு பண்டார Hp dasa. 
மனைக்கும் இழக்கு ஜெல் காராசத்துக்கும் தெம்குமாக மனை 

ஒன்றுக்கு அளவு களை 5 1/16க்கு செயம் பணம் 36 க்சூ 9477-ம்
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ஆண்டு ஆயக்கட்டின்படிக்கு அர்த்தம் பணம் 18 ம் ஏற்றொற்றி 

கூடினவகை 9000-ம் ஆண்டு கார்த்திகை org 8-ம் தேதி திருவ 

னந்தபுசம் கோட்டை வேலைவகைக்கு வச்சேழுத்து வகை விசா 

சிப்புக்கணக்கு ஈசானம் இட்டினன் வசம் ஒடுக்கு பணம் 18£$ ம் 

ஆசவகை இரண்டினால் கட பானை ஒன்றுக்கு அர்க்கம் பணம் 

90% இப்பணம் முப்பத்தாறேமுக்காலுக்கும் ஷே. மானக ஒற்றி 

யாக பாவிச்துக்கொள்வாராகவும், இப்படிக்கு. பஇவுச் சிட்டுக் 

கொடுச்த கோவாளைப்பிடாகைக் கேள்வியில் சுப்ரெமணியன் 

மாணிக்கவாசகம், மேற்படியில் சணக்கு உமையொருபாகண் எப் 

டரமணியன், கண்டெழுத்துக்கணக்கு புன்னைவனம் சங்கரராமன், 

கர. கணக்கு பண்டாரம் காகுட்டி எழுத, 

பொய்கை வினாயகர்க்குச் சொத்து 

௯௱எ௰௮.௩£ம் ஆண்டு அவணிமாதம் ௪ம் தே. எழுதிய 

உபயக்கடன் முூறியாவது.-- கோவாளைப் பிடாகைக் கேள்வியில் 
ஆரைவாய்மொழியில் ஊர்வகைப் பிள்ளையார்கோவில் ஈயினுர் 

பொய்கை விகாயகர்க்கு ஜே. யூரில் சோணாசலம் சிதம்பர 

சிவன் உபயக்கடன்முறி எழுஇக்கொடுக்ச பரிசாவது?- ழை. 

பிள்ளையார் ser ூம்சுதுறை மகமைவசையிலும் vert 

கலியாணவகையிலும் எலுமிச்சவகையிலும் பலர் யாசகம் வகையி 
அம், கான் பற்௮பணம் 4800, இப்பணம் 4800௧௫ அளக்கவேோ 
கெல் கோட்டை 11% இக்கோட்டை பதினேழமரையும் 978உரம் . 
ஆண்டு இடலம் மூதல்க்கு கார்பாதி இடவபாஇயாக அளகு வரு 
லெனாகவும். இதில் ஒரு பூவாகிலும் உபயம் முடக்கம் வக்கால் 
என்றே வகையான இழைச்சகுளம் மேலப்பத்இல் இட்டிணன் 
கூளம் உள்ளிட்டட வில் 10 ல் பள்ளவயல் திடிஒன்றை சிற்ஜறொற்றி 
யாக இறங்கக் சையாண்டுகொள்வாசாசவும், இப்படி. சம்மதஇச்௯ு 
இந்த உபயக்கடன்மூறி எழுஇக்கொடுத்தேன், சோணாசலம் 
இதம்பரசிவன். ஈயினார் பொய்கை விகாயகர் சுவாமிக்கு, இது 
கையெழுதின கேட யூர் சவசக்கான் சிதம்பாகுற்றாலம். 

பிரம்மஸ்ரீ சுப்பையாப் பட்டர் அவர்கள் வீட்டு ஓலைகள், 
கொல்லம் ௯௱௯௰௧.ல் நயினார் சொக்கலில்கசுவாமி கோயிலில் 

ஆமுககயினார் வாகனமும், வாகனத்தஇல் எழுந்தருளச்செய்யும் 
விம்பப் பிரதிட்டையும் செய்யப்பட்டன,
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௯௱௮௫-£மாண்டு கோயில் சம்பந்தமான விசேடங்களுக்கு 

சழு இய ஓலையில் இராஜாதிராஜ இரவிவர்ம ஈழகாடுவென்௮ யாழ்ப் 

பாணம் ஜயித்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. 

௮-வது ஆஇண்டிற்குமுன் பாக்கோடி ஐயனுக்குக் AG 

விழா உளது, ் 

கொல்லம் க௱றுமக-ல் இத்இிரை மாதம் மிகஉாம் தேது இல் 
களாட்சையும், அமாவாசையும், ௮சுவஇகாளுமாய சுபதின த்தன்னு 

கோயில் கொடிமாப் பிரதிட்டையும் அஷ்டபக்கனரும் ஆயிற்று, 

1076-ல் மீண்டும் சுவாமிக்கும் அம்மனுக்கும் சற்று தேவை 

களுக்கும் மகா கும்பாபிஷேசமாயிற்று, (கல்வெட்டு) 

1108-ல் இரண்டாவதும் கொடிமாப் பிரதிட்டை ஈடந்தது, 
சுவாமிக்கு அஷ்டபச்தனமும் கடந்தத, (கல்லெட்டு) 1104 & 

மீனா௯்தியம்மன் முகப்பு மண்டப வேலையாசரம்பித்து 1106 a 

முடிவுற்று. (கல்வெட்டு) 

ப்ரீ பொன்காத்தபேருமாள் நாடார் அவர்கள் வீட்டு ஓலைப்பிரமாணம். 

நீட்டு மகாராஜா அவர்சளிடமிருக் து முன்னாஷில் கரைக்க 

சன் எனும் பட்டத்திற்கு ஸ்ரீ பொன்காத்தபெருமாள் காடார் 

அவர்களது பாட்டனார் சொக்கன் செம்பன் என்பார்க்ளு அளிக்கப் 

பட்டத, கோவாளைக் சஞ்சிப்புரை ஊழியம் முதலியன புரிய 
வண்டும். 

oe
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அத்தியாயம் 18. 

மீனாக்ஷி சுந்தரர் கோயில். 

காக pa 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஆலவாய்ப் பெருமை. 
வையவன், 

*அனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன் 

ஞானகுரு வரணியை உள்காடு”” 

பதினெண். பு. சாணங்களில் ஸ்கரச்சம். இறக, அனற 

ரூமாசசங்குை, ரால் பிரமசங்ககறை, விஷ்்ணு௪ங்கிை, 

FHSS FBS, ஞூசுசங்கதையென ஆணி சங்தைகளடங்கவயெ.து. 

அதில் எங்க சங்தை இலபிசான் உமைக்குக்சொல்ல, முருகன் 

கேட்டு அகத்இயருக்குச் சொன்னார், ௮ல் கேட்ட மாத்திரத்தில் 

முத்தியனிக்ஞூம் தலமொன்ன சொல்லப்படுகிறது. அதுவே 

ஆலவாயாகும், as மா்தஇ  தலத்திர்த்த மூன்று 

விசேடங்களும் உண்டு. பரமூலன் அருட்கொண்டு 64 இருவிளை 

யாடல்கள், மக்கள் அறியுமாறு செய்த தலம் வேறெதுவுமில்லை, 

இதகளைப்பூலோகச் சிவலோகமென்பர், பொற்ழுமரைப்பொயகையில் 

மீன் முதலிய ஜீவராகிகள் Beir ache, 

பரதகண்டத்தில் சவெதலங்களில் 08 இறந்தன. அவற்றுள் 

ளும் கான்கு இறந்தன, சிதம்பரம், காச, இருக்காளத்தி இரு 

வாலவாய் என்பன, 

சிதம்பமம் கரி தவர்களுக்கும், சாடிய இலி.௰க்சவர்சளைக்கும், 

காளத்தி வழிபட்டவர்க்ளும் போக மோசக்ஷமளஸிக்கும், ஆலவாய 

தன் பெயரைக்கேட்டவர்ச்குப் போகுமோ  மார்க்கமென்று 

கூறினர். நான்கிலும் இருவாலவாயே இறந்தது, எல்லாத்தலல்க 
ளையும் படைக்கும்பொருட்டு இரு ஆலவாயை முதலிற் படைத்து 
அ.தன்சண் எழுந்தருளினர்,
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; பரஞ்சோதி முனிவர் விரதம் கொள்ளுவகற்கும், தானம் 

செய்வதற்கும், பூசை செய்வதற்கும், தீ௯தாஸ்கானம் செய்வதற் 

கும் எல்லாத்தலங்களிலும் இரு ஆலவாயே சிறச்ததென்றும் எளி 

தில் முச்திபெறலாமென்றும் கூறுவதால் ஆலவாயாகிய ஆரைவாய் 

மொழியில் வூப்போர் தானதர்மல்களும் ஆலய தரிசனமும் 

செய்ய வேறிடங்களுக்குப் போகவேண்டாம், இங்கேயே. செய்து 

- விளைவில் பயன்பெறலாமென்னு அகத்தியமுனிவர் வாக்கை எடுத்து 

ஓனுகின்றனர், இதன் ம௲ூமையை அறிந்துதான் மற்றைய ஊர்களை 

விட இங்கு மக்கள் அ.இகமாய்க் கோயிலுக்குப் போடன் றனர் 

போலும், மதுரையைப்போல் ஆலயஅமைப்பும் அதைச்சுற்றி ஈகா 

அமைப்பும் இவ்வளவு அழயெ முறையில் உல௫ல் எங்கும் இல்லை 

பென்று அறிஞர் கூறுஇன் றனர், 
மூர்த்தி விசேடம்; of முதலிய தலங்களில் சிவலிய் 

கம் தோன்றும் முன்னரே இச்சிவலிங்கம் தோன்றியஅ. கடம்! 

மா.த்தடியில் ஆதியில் சுயம்புவாய்த் கோன்றிற்.று, 92 இலக்க 

ணங்களுமுடைய சஇவெபெருமான் இம்மால லிங்கத்தில் தேவியுடன் 

- தோன்றியதால் தேவர்கள் சோமசுக்கரன் எனும் இருகமம் சாதி 

இனர், இமமூர்த்தியையும் அம்மையையும் தரிசித்தால் பல பிற 

விகளில் உறும் பாவங்களும் 8ீவ் போக மோக்ஷங்கள் பெறலாம். 

பூசித்தவர்கள் எல்லா இன்பத்தோடு பேரின்பமும் பெறுவார்கள், 

இக்இரன் விருத்திராகரனைக் கொன்றதால் பிசமஹததி தோஷம் 

பிடிச்சவே தேவலோகத்தும் தீராமைகண்டு குருவுடன் கா௫, காஞ்சி 

முதலிய பலவிடங்களிலும் சென்றுப பழி தீராமையால் கடம் 

பவனத்தில் வந்தவடனே பழி நி.க்கியது கண்டு சோமசுந்தரக் 

சடவளைப் பூசித்து துன்பம் நீல்கி படும்ச்சியெடைக்சான், அயன் 

விமானம் செய்து வைத்தான், பின்னர் ஆண்டுதோறும் இத்திசை 

மாதத்தில் சித்திரையில் வந்து சோமசுக்காணைப்பூஜிப்பகால் இன் 

றும் இங்கும் அங்காம் விசேடத்திருகாள் நடைபெற. 
கடைச்சங்கம் கடந்த இடமாதலால் மிகப்பழைய ககரமென் 

பது உண்மை, பழம் பெரு நாற்கள் வேளியான இடம் இதுவே, 

 இல்லையில் கூத்தனே தென் பாண்டி காட்டானே”? 
“பாண்டி காடே பழம் பதியாகவும்'” 

லெப்பஇிகாரக்கதை நடந்த இடமும், அருக்குகள் முதலிய _நாற்கள் 
வெளியான இடமும் இதுவே,
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சோமசுந்தரப் பெருமான்செய்த அற்புதத் திருவிளையாடல்கள், 

  — 

64 விளையாடல்கள் நிகழ்க்ததிலிருக்து யார்தான் இக்கோயிலைக் 

கும்பிடமாட்டார்கள்? 

1. மாணிக்கவா௫கர்க்காக கு.திரைச்சேவகனானார், 

2. ஏழை வாணிச்சியின் பிட்டுச்காக nets Fins பிரம்படி 

பட்டார், 

3, கெளரியெனும் பெண்மணிக்கு வைணவ உபக்இரவம் 

தர்க்க விருத்த குமா.ரபாலரானார். 

4,  இண்டாத் திருமேனி பாணபத்திரனுக்றாவேண்டி. விறகுக் 

கட்டுச் சுமக்தார். 

5. பத்இரனுக்குச் சே மன்னனிடம் திருமுகம் கொடுத்து 

செல்வம் அளித்தார், 

6, பத்தன் மனைவியின் சக்சேப் போட்டியில் நடு நிலைமை 

யோடு தலைமை தாங்இனார், 

7. தருமி என்னும் ஏழைக்கு ஓர் க்வி எழு இக்கொடுத்து 

இழியைப் பெறச் செய்தார், 

8,  ஈக்சரரிடம் வாதிட்டு இலக்கணம் உபதேடூத்து அ௮ளுக் 

இரகித்தாீர், 

9, எல்லாம் வல்ல இத்தரானார். 

10, தனபதியின் தங்கையின்பொருட்டு மாமனார் வேடம் 

அணிக் வழக்குரைத்தார், 

11, சல்யானையைச் கரும்பு தன்னச்செய்தார். 

12, தஇருவாதவூடிகளுக்குபசேிக்தார். 

19, கருங்குருவி, காரை, பன்றிக்குட்டி. மூசலிய அறிவில் 

. குறைக்தவைகட்கும் கருணையால் அருள்புரிக்தார்.. 

இவ்வாறு 64 லீலைகள் உயிர்களை உய்விக்கும் பொருட்டு செய் 

தருளினர், இவற்றின் விரிவைத் இருவிளையாடற் புராணத்இல் 

படித்துக்கொள்க, இவவூசார் அனைவரும் இந்நதாலை அவயம் 

படி.க்தறிய வேண்டும், இருவிளையாடற்பு சாணம் வசனநால் இங் 

குள்ளார் படித்தறிக.
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மதுரை மீனாக்ஷியம்மன் அருள் லீலைகள். 

  

1. இருமலைகாயக்கசது தராத கஷயகோயைத்தீர்த்து வைத் 

ததால் ஆலயத்திருப்பணியைப் பு.துக்கத் இருவிழாவும் ஈடாத்இனார் 

2 குமர குருபரசுவாமிகள் மீனாகூதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

பாடி. ௮ரங்கேற்றினபொழுது மீனாகூஷியம்மையார் ஒரு பிராமணப் 

பெண் வடிவாய் வந்திருந்து கேட்டுத் தலையசைத்தனர். 

வருகைப்பருவக்இல், 

“தொடுக்கும் கடவுள் பழம் பாடற் 

ஜொடையின் பயனே! ௩றைபழுத்த 

அதைத்திச் மிழி னொழுகு ஈ௮ஞ் 
சுவையே! யகந்தைக் இழங்கை யசழ்க் 

தெடுக்கும் தொழும்பருளக் சோயித் 

கேற்றும் விளக்கே வளர்சமைய 

இமையப் பொருப்பில் விளையாடும் 

இளமென் பிடியே oro) sa ceed 

உடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ற 

ஒருவன் நிருவுள்ள கீதிலழ 
கொழுகவெழுதிப் பார்த்இருக்கும் 

உயிர் ஓவியமே! மதுசாரம் வாய் மடுக்கும் 

குழற்காடேந்துமிள வஞ்சிக் கொடியே வருகவே 

மலய,ச்அவசன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே!” 

என்னும் பாசுரச்தைச் சொல்லும்பொழுது அம்மையார் இரு 
வாயால் '*மற்னொருமுறை கூறுக! என்று கேட்டதாகவும் கூறுவர், 
பின்னர் திருமலைகாயக்கர் குமாகுருபச சுவாமிக்குக் கனகாபிஷே 
கம் செய்தனர், 

தேவிபக்தரான நீலகண்ட தீக்ஷிதர், இருமலைஈரயக்கரிட்ட 
கட்டளைப்படிப் போர் வீரர் கண்ணைக்குத்துமுன் தாமே save 
ளில் கற்பூரஹாரத்்இியை வைத்தக் கெடுத்துவிட்டாம், இதையறிந்த
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காயக்கர் வருந்தினார். மீனாக்ஷியம்மை கண்ணை மீண்டுமருள 
மீனாகதியானக்தசாகாஸ்சவம், எனும் வடதாலைப் பாடினவுடன் 

கண்ணொஸி பெற்ரூர், 

ஸ்ரீ வீரமார்த்தாண்ட வர்மர் இளவசசசராயிருக்கபோது இச 

விக்குறிப்புடன் மதுரை மீனாகூதி சுந்தரேசர் கோயிலில் சென்று 

41 காள் தவமிருந்து தேவியினருளைப் பெற்றாராம், தேவி 

யனுக்கிரகத்சால் வாளும் இடைக்ததாம், தேவி சனவில் “*எனக்ளு 

உன இராஜதானி பதமனுபபு ரத மிீலகண்ட சுவாமி கோயிலில் 

ஆலயம் கட்டி. ஆனக்தவல்லியென் தழைப்பாயாக!' என அருளினர். 

பின்னர் அம்மன்னன் இருவாம்கூரில் பற்பலயுத்தங்களிலும் வெற்றி 

பெற்று பல காடுகளையும் வென்றார், பக்மனுபபுசத்தில் ஆனக்க 

வல்லியம்மனுக்கு மண்டபம் கட்டினார். 

இிருமலைகாயக்களைப்போல் மீனாக்ஷியினறாள் இவ ருக்கும் 

இடைத்தது, 

மொழிபெயர்ப்பு. 

வஞ்சி காடாளும் மாமுடி மன்னா! 

தஞசமா Oude s தாணியோர் போற்ற 

பதம பப் பட்டணம் தன்னிலே 

பாங்குடன் நீயும் பணிசெய்க கோயில் 

நிலசண்டனாம் நின்மல சூர்த்தியின் 

கோலமாய் வாமத்தில் குலவுவேன் யானே 

ஆனந்த வல்லியென் அழகு காமம் 

ஊன மில்லாமல் உரைக்திடு வாயே, 

தூலாகிரியன். 

கொல்லம் 8685-ம் அண்டிலேயே கல்குளம் ஆனக்தவல்லி 

யம்மனுக்றுள் சொத்து , விட்டதாய் ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ஸீசியஸ் 

VOL. V பக்கம் 1470ல் காணப்படுஇன்ற.து. ஆகலால் அனக்கு 

வல்லிக்குக் கோயில் கட்டவில்லை; விசேடப் பூசைக்கு சொத்து 
விட்டிறாக்கலாம்.
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கலி விருத்தம். 

1. பாண்டி மன்னர் பலரும் வணங்கியே 

வேண்டி. கின்று விழுப்பொருளெய்இனார் 

காண்டி வந்த தடாககை யம்மைமய 

ஈண்டி வந்தனம் எம்மிறை சரப்பதே, 

த மாலிக் சபரும் வக்கமை காரணம் 

. சிலி யெங்கள் சிறப்புடைக் கோயிலில் 

ஆலி மிக்க கல் லக்கணர் அர்ச்சனை 

இலைப் புத்தக உண்மை உணர்க்சனம். 

3. சன்னிப் பெண்ணாம் கவினுடை கரயகி 

பொன்னி வேக்தன் புரக்தச னாஇயர் 

பின்னிடு மாறு பெரியதோர் வெற்றியால் 

பன்னியைக் காணப் பசுபஇ வக்சனன், 

4, வந்த போது வணங்கிக் கவிழ்க்சனள் 

கந்த மிக்கக் களிப்புறு மாலையும் 

சொக்க மான சுடர் மூடி சூட்டியும் 

எந்த நாளும் இறைவனை யேத்இனள்... 
_காலாசிரியன், 

அத்தியாயம் 16. 

_ சிவபெருமான், 

  

பரமசிவனே உலகத்தைப் படைத்துக் காத்து, அழித்த, 

மறைத்து, அனுக்காடுத்து ஐந்தொழிலும் புரிகிறார். ஆயிரம் 

சாகைகளுள்ள சாமவேதத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் ௮இபதி பாம 

சிவனென்௮ கூறப்படுகின்றது. உலகம் முழுவதையும் சல்கரிக்கும் 

பொழு பாமேசாரன் தான் எ ஞ்சு வர், மறறவையெல் 

லாம் சிவணில் தடுக்கும், அவ்விதமில்லையானால் ௮து சர்வ wan 

காசமாகான, பின்னர் சங்கானே படைத்தல் முதலியன புரிவார்.
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*ஏகனான இவனே ப.இ” ; 

“அக்தமாதி யென்மனார் புலவர்”! 

(சிவஞானபோத முதற் சூச்இரம்) 

உருத்திரன் ஒருவன்தான்; இருவரல்லர்; அவர் எவ்கும் நிறைந்த 

வர்; எல்லாமறிபவர்; எல்லாம் செய்பவர்; அவர்தான் விஷ்ணு) 

அவர்தான் பிரமன்; அவர்தான் சக்இசன், (சுருதி) 

“எல்லா வுலகமு மானாய் கியே”” 

“கரியானை கான்முகனைக் கனலைக்? 

காற்றைக் கலந்து கின்ற பெரியானை (தேவாசம்) 

உலகம் மூழுதும் கீக்கமற நிறைந் த படைத்தல், காத்தல், அழித் 

தில் செய்பவன் எவனோ அவனை இருக்கு வேதம் துதிக்கின்ற. 

ஆகையால், ஓரே செய்வம்சான் இதெல்லாம் செய்னெ.யகென்ற 

மிக, பல தெய்வங்களில்லை, 

வைணவ சமயம் விஷ்ணு ஒருவனே யாவும் செய்கின்றான் 

என்னும், வேதார்த மகம் பசப்பிரமமே யாவும் செய்கன்றதென் 
அம் கூறுகின்றன. அதில் யாதொரு இழுக்குமில்லை, கடவுள் 

ஒன்றே, பெயர்தான் வித்தியாசம், இருஸ்தவரும் முகம்மதிய 

ரும் கடவுள் ஒன்றென்௮ சொல்ல இந்துக்கள் பலவென்று 

சொல்லலாமோ? 

ஓவ்வொரு மதத்தினர் கடவுளுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் கூறு 

இன்றனர். 

“ஒன்றென் றிரு தெய்வமுண்டென்.றிரு'? எனவும் இிவபெரு 
மானுக்கு உருவம், அருவம், அருவுருவம் என மூவுருவம் உளது, 

“ஒருருவே மூவுருவாய், ஆனகாளே”” எனவும் 

“யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வமாட 

யாங்கே மாதொரு பாகனார் சாம் வருவர்”?
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பாமேசுவசன் 

  

அருவுருவம் 

அருவம் 
| உருவம் 

  

சிவம், சக்தி, காதம், விந்து, | பிரமன், விஷ்ணு,உருத்திரன்,மகே 
சுன்,   

Serhan, 

இவ்வொன்பஅ பேதமும் ஏககா தனன. பசமேசனே ஈடிப்பான், 

ஐக்தொழில்களும் உயிர்களுக்காகக் கருணையால் செய்கிறான். 

சவொலயங்களில் பசமேசுவசனை ஆகம முறைப்படி, பிரதிட்டித்திருக் 
இன்றனர், 

கடவுள் பலரில்லை, ஒன்௮தானுண்டென்று வேதாந்தமும் இத் 
காந்தமும் ஒன்றுபோல் கூறுன் றன, கோயிலில் மேற்கூறிய 

தத்துவம் மனதிலாகும்போது கடவுள் ஒன்றென்றும், மற்றை 

யவை இறைவனில் ஒடுங்குமென்றும் அறியலாம், இத்தத்தூவம் 

பெண்களும், பிள்ளைகளும் நன்கறியவேண்டும், ஒரே தெய்வம் 

ஓவ்வொரு தத்துவத்தின்படி. ஒவ்வொரு தொழில் செய்யும்போது 

இவன்சக்தி என்னு ஒன்பது பேதங்களாகின்றது. என்றாலும் 

பொருள் ஒன்றுதான், 

இத் சக்தியோடு சேர்ந்த சென் ஆன்மாக்களின் மலகோயைத் 

இர்த்தற்பொருட்டு சுத்த மாயையில் தொழில் செய்ய இருவுள்ளம் 

சொண்ட அவசரம் இவம், அவ்வாறு தொழில் செய்யவேண்டு 

மென்றெண்ணிய அவசசம் சக்தி. சக்தியென்பது அடங்கி நிற் 

சூம் ஆற்றலைக் சூறிப்பது, காதம் ஒலியையும் விந்து குறியையும்
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- உணர்த்தும், சுத்த மாயையோடு கூடின அவசரம் காதம், அசுத்த 

மாயையோடு கூடிய அவசரம் விர்து, இன்னவாறு செய்யவேண்டு 

மென்றெண்ணிய அவசரம் சதாசிவம், எண்ணியவாறு செய்யுங் 

கால் அவரவர் சுன்ம பலச்தை அனுபவிக்கச் செய்யம் முறைமை 

யில் அனுபவிக்கவேண்டாக கன்ம பலன்களையும் அனுபவிக்க 

லேண்டிய௰ கன்ம பலன்களில் உள்ள கோஷக்களையும் மறைத்த 

லாயெ அவசசம் மசேசுவசம். அணுபவிக்கவேண்டி௰ ஓவரி 

யங்களைக்கொடுத்தும், அணுபவிக்கவேண்டாக ஐசுவரியங்களை 
மறைத்தும் வைத்தவின் மகேசுவரம் எனப்பட்டன, அவ்வா 

ணுபவிக்னாம் சாலச் இளைப்பொழிச்சற்பொருட்டும், வே௮ உல 

கத்தில் இன்பன்பம் துய்த்தற்பொருட்டும், இவ்வுலகில் வேற: 
உடம்பு, வாயிலாய் இன்பதுன்பம் அகர்சற்பொருட்டும் சல்கரிற்த 

லாகிய அவசரம் உறுத்இசன், அனுபவிப்பதற்காக கிலைச்சச்செய் 

பூம் அவசரம் விர்ணு, அனுபவித்தற்ளுரிய உடல், கருவி, உலகம் 

பொருள் முதலியவற்றைச் தோற்றுவிக்கும் அவசாம் பிரமண், 

இதன்மேல் செய்யவேண்டுவன ஒன்றுமில்லாமையால் ஒன்பது 

பேதம் இத்தாந்த சாத் இரத்தில் வசையறுக்கப்பட்டது.  இச்வெ 
பெருமானே ஈம் சோமசுக்தரக்கடவுளென்றிக, 

அ௮ரசன்போல் சுத்த சிவம், அவ்வரசன் தொழிற்படுத்த 
வேண்டுமென்றெண்ணிய௰ய அவசரம் இவம், எவ்வாறு தொழித் 

படுத்தலாமென்றெண்ணிய அவசரம் சக்தி. தன்னுள் அடங்க 

யுள்ள. தொழிர்செய்யுமதிகாரிகளைத் தெரிந்தெடுக்க எண்ணுதல் 
காகம். அ௮வ்வஇகாரிகளைச் தெரிக்தெடுக்கல் விக, இன்னின் 

ஞர் இன்னின்ன காரியச்தை இவ்வாறு செயம்யவேண்டுமென்று 
கியமித்தல் சதாசிவம், செய்யுங்காலத்தில் பிறழாதிருச்கச் செய் 

தல் மகேசுவரம், முறை பிறழ்ந்தாரைத் சண்டித் தலும், அவிய 
மானபோது அப்புறப்படுத்தனவேண்டியதை அப்புறப்படுக்தலும் 

உருத்திரன். முறைபிறழ்க்தாரைக் காத்தல் விஷ்ணு, காத்தலுக் 

காகக் கைத்தொழில் கிருஷி முதலியவற்றை உண்டுபண்ணுதல் 
பிரமன், இவ்வாறு உவமையாலறிக, இதில் ஆதி, ௮அனாதியென் ௮: 

மைவேண்டாம். இது முழூ உவமையல்ல. ஒருவாறு மாணாக் 
கருக்கு விளக்ளும் உவமையரம், 

‘age அறிவே ெமென்றுரைச்தார் மேலோர் 
வித்தசனாம் குருவ மென்றுசைத்தார் மேலோர்; 

urs Burt,
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அத்தொயம் 17, 

மீனாக்ஷ் திரு அவதாரம், 
வெம்மை ea = 

பாண்டி நாட்டில் மலையத்துவசன் என்னும் ௮சசன் ஆண்டு 

வந்தான், அவன் மனைவி காஞ்சனமாலை, இருவரும் மிக்க தவ 

Pecunia, இவபக்இயிம் இறந்தவர்கள்.  நெடுங்காலமாகக் 

குழக்தையில்லை, சவ விரதங்கள் கோற்றும் மகப்பேறு இல்லை, 

பின் 99 அசுவமேத யாகம் செய்ததால் தேவேந்திரன் உபதேசப் 
படி. புத்தாகாமேட்டி செய்யவே உலகமாசாவர௫ய உமாதேவி 

மூன்று தனங்கள் உள்ள pi பெண் வடிவமாகி மூன்று வய 

பிராயத் துடன் யாக குண்டத்தில் தோன்றினாள். உடன் காஞ்ச 

னமாலைகுழச்தசையை எடுத்து மார்போடணைத்து உச்சிமோகத்து 

முத்தமிட்டு ஆனக்சமடைந்தாள், 

பசம ஞானவடிவாகிய மீனாக௯தியம்மை கருணையால் அவதரித் 

திதையறியாக மலையத்துவச மன்னன் வருக்தி யான் பிள்ளைய 

லாது வருக்தியதற்கு ஒரு பெண் டைத்தது, அன்வும் என் 

பகைவர் ஈகைக்குமாறு மூன்று மூலையுள்ள குழக்தையாயிற்ே, 

என்செய்வேன் என்முன், வானில் இவெபெருமான் இருவருளால் 

ஓர் ௮சரீசி கோன்றித்று, “அரசே உன் மகளுக்குப் புத்திரனைப் 

போலுள்ள சடக்குகளேல்லாம் செய்து தடாதகையெனப் பெய 

ரிட்டு முடிசூட்டக்கடவாய், கணவன் வரும்போது ஒரு தனம் 

மாயும்... ஆதலால் நீ கலங்காதே.” தடாதகை என்றால் பிறரால் 

தடுக்க இயலாத இறமையுடையவள் என்பத பொருள், 'அசசன் 

சோமசுந்தரக் கடவுளைத் துதித்து மகிழ்ந்தான், மூன்று மூலை 

தோன்றுமா? இருபெண் ஓட்டியிருந்ததும், இரு பசுக்கள் 

ஒன்று சேர்ந்து இருக்கதும், 19 மண்டைகளுள்ள பனையிருக்க 

அம், இக்காலத்தும் காண்கிமோமன்றோ? இது உலக இயற்கை. 

Osu asC ur ipo இசனிலம் விசேடமானது, முக்சண்ண 

ணும், நான்முகனும், ஜங்கானும், ஆனுமுகனும், தேவர் ம௫மை 

யரம், அ௮வல்றிற்றாக்காரணங்களுமுள, தடாதகை தரய்வயிற்றில் கம் 

போல் பிறக்கவில்லை. தெய்வக்கோலத்இல் வேள்வியில்தோன் றியது
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சைவப் பெறாமையாம்.  அருள்சவமாடையார்க்கு  ஈசுவரிகுழக் 
தையாய் வருவள். தக்கன் முதலிய பெரியார்க்குக் குழச்ையான 

இலும் மனிசனாயெ பாண்டியனுக்குப் பிள்ளையாசப்பிறக்2.து மிக்க 
ACE Cn, ஆதலால், மனிதர்கள் பெரும் புண்ணியம் செய்து 

தெய்வப்பேற௮ு அடையலாம், என்பது மீனாகதியின் இரு அவதார 

சத்தால் அதிக, “warren ga Gr நந்தகோபனுக்கும் சண்ணன் மக 

வாய்த்தோன்றியது காண்க, மன்னவன் மூற்வால் பற்பல தான 

தீருமல்கள் செய்தனன். 

தடாதகைப்பிராட்டிக்கு.. 04 கலைகளும், யானையேற்றம், 

குதிரையேற்றம் முதலிய வித்தைகளும் படைக்கலப்பயிற்கியும் 

அளித்தான். தற்காலப் பெண்மக்களுக்கும் இத்தகைய பயித்டி 

அளிக்கலாம் என்பது பலையத்துவ௪ மன்னன் உல௫இற்றாக் காட்டி 

விட்டான். மேனாட்டாரும் ஜப்பானியரும்போல், ஈம் காட்டுப் 

பெண்கள் பயிற்சிபெறலாம். மகன் இறமைகண்டு ௮ரசன் முடி. 

ரூட்டு விழாக்கொண்டாடினான். மதுரையில் இன்றும் இருவிழா 

வில் பட்டாபிஷேகம் விமரிசையாய் கடைபெறுகின்றது, 

அரசாட்சி;- அறதால் வழுவாத செங்கோல் செலுத்தனள். 
எலிசபெத்து, விச்டோரியா முதலிய மகாசாணிகளைப்போல் கன்கு 

ஆண்டுவக்தனள், சன்னிப்பெண்பாண்டி காட்டை ஆண்டுவந்ததால் 

அக்காட்டிற்கு சன்னிகாடெனப் பெயர் வந்தது, இக்யொவைச் 
சற்றி பார்க்கவக்த பாஹியான் என்னும் ன யாத்.இரிகன் 'கன்னிப் 
பெண்ணொருத்தி தென்னாட்டைச் செம்மையாய் ஆண்டுவக்தனள், 
எனக்குறித்தன்ளான். மீனாக்நியாகய தடாதகையின் அசரட்டி 
யென்ன அறிஞர் கூறுகின் றனர், 

தென்னாட்டில் மலையத்துவசனது அருமை மசளரயெ தடா 
அகைப்பிராட்டியார் ௮.ரசாண்ட செய்தி வடஈரட்டிலே சந்திரகுப்தர் 
grease சிறப்பித்த இேச்சு தாகரசாயெ ஸெலாச்கஸ் என் 
பவர் ஏறக்குறைய ௪, மூ, 312 0 எழுதிய குறிப்புரைகளுட் 
காணப்படுகன் ஐ ௫, மலையத்துவசன் காலம் இ. மூ, சான்காம் 
கதாற்றாண்டென்று கருதலாம். (இலக்யெ வரலாற),  மலையத் 
அவசன் சலகாள் ஆண்டபின் சிவபதமடைந்தான். உத்தரக்ரியை
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களெல்லாம் பெண்மகளே செய்தாள், இக்காலத்தவர் லர் அக் 

இயேட்டிக்கரியை செய்ய பெண்மகளுக்குரிமையில்லை யென்பது 

சரியல்ல, ஆண்மகனில்லாஇருப்பின் செய்ய உ௱ிமையுண்டென்௮ 

இசனால 

பெண்ணாசாட்டை- தமிழையும் தமிழ்ப்புலவர்களையும் ஆது 

ரித்தனள், வடமொழி வேதங்களை ஈன்கனு பயிலச்செய்தாள். 

கோயில் வழிபாடு குறைவற நடக்கது. இதனைப் பாஞ்சோதி 
மூணிவர் சிறப்பாய் விளக்குனெருர். . 

மீனாகதியம்மனை முற்பிறப்பில் வழிபட்டதால் காஞ்சன 
" மாலைக்குச் தேவி பிள்ளையாய் அவதரித்தாள், அம்மையின் அருளை 

அளத்தற்கரி, தாமை வழிபட்டால் சாமே கேரில் பிள்ளையாய் 

 வருவரென்றால் வேறென்னதான் பெறவியலாது, இக்காலமக்கள் 

இதனையறிர்து தேவியைத்தொழுது பல போகங்களையும் பெறுக, 
மு.ற்பிறவிடுண்டென்றும் இச்சரிதையாலறிகிறோம், 

தடரதகைப்பிரரட்டி ஏண்டிசையும் வெல்லல்;-.- தாய் காஞ்சன 

மாலை சன் மகள் மங்கைப்பறாவம் அடைக்கலம் மணம் நிசழவில் 

லையேயென வருக்தினள். **கடாதகை அம்போதாஞம்'' என்ன 
உறுமொழி கூறி இக்ஞுவிஜயம் செய்யப் .புறப்பட்டனள், வடகாட் 

டல் சுயபதி என்னும் ௮சசனை வென்று இறைபெம்முள். இக்குப் 
பாலசர்களை வென்றாள், கயிலைசோக்கிச்சென்றாள், 

பாண்டி காட்டுப்படைகள் இருக்கைலாயமலையை வளைய, கந்தி 

தேவர், பகணைங்கள் முதலிே யார் எதிர்த்துக்தோக்றனர். Gas 

பிரான் இசறிந்து படைக்கலக்களோடு வசவே தன்னையே சக்கு 

இன்ற இரு கோக்குடையவலப்பாதியை எதிர்கண்டான். கண்ட 

போதே ஈடுவிலுள்ள ஒரு தனம் மறைக்தது, உடனே உள்ளத் 

இல் கரணமும், மடனும், அச்சமும் உதிக்கமுன்னைய அன்பு கூடி. 

கொள்ள கண்கள் புறவடியை கோக்க தலைகுனிந்து நின்றாள். 
மூன்னாளிலே தோன் மிய அசரீரி வாக்கை அறிந்த சுதமதி மந்திரி 
கடாதகைப்பிராட்டியிடம் இக்கைலாசபஇயே நும் மணவாளன் 

என்றான், சிவபெருமான் இன்றைக்கு எட்டாம் நாள் சோமவார 

சத்தன்௮ு உன்னை விவாகம் செய்ய வருவோம். 8. மதுரைக்குப் 

போவென்௮ இருவாய் மலர்ந்தருளினார், ்
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மீனாட்சி திருமணம், 

மதுரையில் இறந்த அலன்சாரம் செய்யப்பட்ட, தேவர், 

முனிவர் முதலியோர் வக்து கிறைந்தனர், மன்னர்களும் கூழு 

மினார், கலியானாமண்டபம் ஈன்று அலங்கரிக்கப்பட்டது, தடா 

கைப் பரோட்டியை ஈனவசியாய் யாவரும் மதஇத்தனர். மீனாட்டு 

ய்ம்மையாகிய தடாதகையைப் புகழ்க்கனர், 

இருமால், பிரமன் முதலியோர் புடைசூழ வேதவிகிப்படி. 

சகேவியைத் இருமணம் செய்தா மக்களை அர்வஇத்கனா். மது 

சையில் நடைபெறும் எல்லாத் இருவிழாக்களிலும் இருக்சலியாணக் 

திருவிழாவே மிக்க சிறப்புடையது, இன்றும் அவ்வாறே கடை, 

Gumke ps. 

ஆலவாய்மொழியிலும் இருச்சலியாணம் ௮தே காலத்தில் ௪ 

,இரைத்இல்களில் சிறப்பாய் கடைபெறுஇல் ௪௮, மதுளையம்பஇயில் 

இருந்து மீனாட்செர்தபேசர் வந்ததற்கு. இதுவும் gi சான்று, 

இத் இருமணத்தை யொட்டி இலக்குமியும், சரஸ்வதியும் 

கோழுிகளாயினர், மாமி காஞ்சனமாலை கங்கை கி.ரால் மருமகன் 

பாதகமலங்களை விளக்கினர். மருமகனைக்கண்டால் மாமி ஒளிக்க 

லாகாதெனும் உண்மையைத் தமிழ் மக்கள் அறியவேண்டும், மால் 

அலியம் சூட்டினர், காஞ்சணமர்லை, அடியேன் அருமையாய்ப்பெதீத 

கன்னியை விவாசம்செய்து இப்பாண்டிகாட்டை அரசாணாக ஏன்று 

விண்ணப்பம் செய்தாள், வெபெருமான் தம் வேடங்களை மாற்றி 

அசகியல் கோலம்கொண்டு செளக்கரபாண்டியனாக காட்டைச் செம் 

மையாய் ஆண்டுவக்தரர், தற்கால அரசியல் ஞானிகள் ஆண்டிக் 
கோலத்துடன் அசசாளா வியலாது எனும் கூற்று உண்மையே. 
சோபசங்கானே மன் கோலமால்றினார், 

இருக்கலியாண காலத்தில் புலிமுனிக்கும் ப.தஞ்சலிக்குமாக 

பொற்சபையில் (கனக௪யை) ஈடனம் புரிவதுபோல் வெள்ளியம் 
பலத்தத் Gyn sare, பெண் வீட்டாசனு அகந்தையை 

அடக்கச்முண்டோ கசனுக்கு அன்னமளிக்கச் செய்தும், அன்னக் 
குழியும் வைகையும் ௮ழை,க௮,ச் இருவிளையாஉலும் புரிக்தார்.
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திருக்கலியாணத் தத்துவம், 
ee es 

waeohe urCurafeud vrnGacr அ௮னுக்கரகத்து 

மணந்த விசேடக்தகை அண்டுதோறும் இருக்கலியாணத்தில் பல 

வூர்சனிலும் சிவாலயங்களில் கொண்டாடுகின்றனர், அ௮ண்டுதோ 
ம்" அம்மன் சாமியினிடம் சண்டையிட்டுக்கொண்டு வேறிடம் 

Lael nee, தாரலியஅ ச்தெறிவகாசவும், பழிஜனங்கள், வல்லோரும் 

கூடவருவதாகவும், பார்வகி ௮ண்ணன் விட்டில் சென்றிருப்ப 

தாகவும் பரமூவன் இதனையறிந்து மாலைவேளையில் வக்து மாலை 

யபிடுவதாசவும் சாகாரண ஜனங்கள் கூறுவர், பெண்பாலார்க்குக் 

இிருச்சலியாணம் பார்க்க மிக்க சக்தோஷம் உண்டு, 

திருக்கலியாணம் என்றால் தேவனும் 'தேவிக்குமுள்ள இரு 
மணம் என்று பொருள், ஈ௪வசன் தவம் யோகம் போகம் உள்ள 

வனென்ன௮ காணப்பட்டாலும் உண்மையில் இவையொன்றும் 

உள்ள்வனன்்௮ு. இவையெல்லாம் கடக்தவன் அவன் அளுபி, அத் 

தெய்வம் இருக்கலியாணம் புரிவது சரியா? அனாஇயொாய் ஆணவ 

மதத்தில் அழுக்இக்கெக்கும் உயிகளைக் காப்பாற்௮ுவதுத்கு கனு 

கரணபுவன போகல்களைப்படைத்.௮ு ஈல்கு அறிவை விளங்கச் செய் 

தார். சிற்றறிவிம்கொக்தவான மோட்சத்தையும் ஈல்கிபோக 

மோட்சங்களை ௮பைவிக்கறுர், அதோதொன் கருணையுடன் ஜீவ 

DEG Harenw கின்று அவையவை நடாதிஅகன்றுர், ஈசுவரன் 

ஜீவ Saw விளங்குவதால் ஜீவாண்மாவிற்குப் போகத்தையரு 

ஞம்போனுதான் போயொகவும் யோகத்தை நல்கும்போது யோகி 

யாகவும் தாரவேண்டுமென்னும் நிலையுளைடாடன் 9 I, 

போயொய் இருக்அயிர்க்குப். 

போகத்தைப் புரிசலோரார்"” (சித்தியார்) 

“தென்பாலுகக்தாடும் இல்லைச் இத்றம்பலவன் 

பெண்பாலுகர்தான் பெரும் பித்தன் காணேடி 

பெண்பாதுகக்இலெனேல் பேதாயிறுகிலத்சோர் 

விண்பாலியோ செய்க விடுவர்காண் சாழேலா'” 
(இருவா௫கம்)
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சிகம்பரக்இல் பொளத்தர்கள் ௪மயவாதம் செய்யும்பொழுது Ga 

னார் மனைவினய்க் கண்டு காழுற்முர் என்றும் இதுவா கடவுளிலக் 
கண்ம் என்றும் கூறியபொழுது மணிலவாசகப்பெருமான் தேவியை 

விரும்பிய காரணங்களை விளக் வினாவிடையாக இருவாசகத்இல் 

பாடியுள்ளார். 

ஜகதீசன் உயிர்கட்குப் போகம் ஈல்க உமாதேவியோடுகூடப் 

போடுயாகவும் யோகத்தை நல்க கல்லாலின் நிழலில் யோகியாக' 

வும் அவதரித்தார், ௮க்த உருவங்கள் தோல், எலும்பு, மச்சை, 

இறைச்சி, ஈரம்பு முதலியன அமைக்க நமது மாயா உடம்புபோல் 

ETM. Las கருணையுள்ள ஞான சொருபமாம். 2 BO LIT ED 

ஈசுவானது போக ரூபத்தில் காணும் உமாதேவியும் உலகப்பெண் 

களைப்போலல்ல. அக்இனியினின்றும் ௮கலாத ஞூடுபோல் ஈசனை 

விட்டுப்பிரியாக ௮வனது கருணை ௪க்கியாம், ஆ.கலால் தேவியின் 

உருவமும் சனேவடிவமே, இவ்வாறு பரமேசுவசனும் பரா௫௪க்இ 

யும் ஆணும் பெண்ணும் உருவம் கால்க உல௫ற்கு அ௮ம்மையப் 

பராய் விளங்குகின்றனர், வேறுபொருள்போல் சேர்ந்து தம்மில் 

ஐக்கியமாய்ச்சேர்ச்து. படழ்சன்றனர்.. உடவுள் உலகைப்படைக் 
கன்ருசென்றால் அதைப்படைக்க யக்இரங்களும் மற்றும் வைத்து 
எத்தனை ஆண்டுகளாகும் என்று யோடப்பிர்கள், மனிதவியல்புக்கு 

அவ்வாறுதான் முடியும், அனால், அவர் ages weg Genre 
யாவும் படைக்கின்றனர். அ௮னுபோல் இருக்கலியாணச்தில் சக்இ 
பூம் சிவனும் சேர்க்தார்கள் என்றால் மனித இயல்பை வைத்அச் 
தெய்வத்தை அளந்து கூறலாகாத, தெய்வத்தன்மை வேறன்றோ? 

மீனாக்ஷிஎந்தமேசர் தருக்கலியாணம் திருவிளையாடற்புசாணத் 
இல் பாஞ்சோதிமுனிவர் sae கூறுகின்றனர், திருமணத்திற்கு 
அக்கினிமேதேவனும் ௮க்கினியை வளர்ப்பவனும் அச்கினியில் ஆகு 
இயை எற்பவனும் சிவபெருமானே கடவுள் உலகம் போகம் அனுப 
GS ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கலியாணம் செய்தார். ௮.௪ சகைய 
இறைவன இருவிளையாடல்களை யாருக்கறியவிய லும்? 

“நுத்ற மங்கல காண் சாத்தி மழு அல. என்றாள் செங்கை 

ப.ற்றினன் பற்றிலார்க்கே விடருள் பசமயேோ௫”? 
((சிறராவிளையாடல் புசாணம்)
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*இணசெரித் தேவுக்கானே யெரி வளர்ப்பவனும் தானே 
உணவு கொள்பவனும் சானே யாகிய ஒருவன் வையம் 

புணர்வுறு போகம் மூழ்சப் புருடனும் பெண்ணுமாகி 

மணவினை முடித்தான் அன்னான் புணர்ப்பையார் மதிக்க வல்லார்”" 

(இருவிளையாடற் புராணம்) 

அக்னியின் சூரிபோல் அபின்ன சக்தியான உமாதேவி தக்ஷன் 

மகளாகவும், பர்வகரரஜன் புச்இரியாகவும், மலையத்.தூவசன் மக 

ளாகவும் எங்கனம் பிறந்தாள்? அதலால் பராசக்தி ஜனனமரண 

முள்ள ஜீவிகளைப்போலென்று எண்ணாற்க, தக்கன் மு.தவியோர் 
தேவியை கேரக்கி பிள்ளையாய் வரவேண்டுமென்ன௮ அவம் இடந்த 

தரல் தவத்தில் கருணையுண்டாய் அ௮வதரித்தனர். இவ்வாறு தேவி 
பிறந்து வளர்க்து பாமேசுவானை அடையத்தவம் செய்தகாலையில் 

பசுபதி கருணையோடு கூட தேவியைத்திருமணம் செய்த எந்தர்ப் 

பங்கள் தான் மீனா௯தி கலியாணம்போன்ற பல இருக்கலியாணங்கள் 

ஆண்டுதோறும் அதனை கினைப்பூட்டி அ௮ம்மையப்பரின் 
அருளைப் பெறுகின்றனர், இருக்கல்யாணத்திருகாள் மக்களுக்கு 

விசேட அராளைத்தரும் ஈன்னாளாகும், அன்று தரிசனம் மிக்க 

பயனையளிக்கும், தவத்திற்கு மகிமையுண்டென்றும், ஆண்டவன் 

அருட்கடல் என்றும், பெண்களுக்கும் ஈசவச சாக்ஷாத்காரம் 

பெறலாமென்றும், ஜீவான்மாக்கள் தவம் செய்கால் கடவுள் பிசத் 

தியட்சமாவாசென்றும், உள்ள பெரும் தத். துவய்கள் , இருக்கலியா 

ணத்திலடங்கியிருக்கன் றன, கன்னிமாகுமரிப் பகவதி கையில் 

ஐபமாலையோடு «Higgs தாணுமாலையனை சோக்கித்தவம் செய் 
கின்றாள். பக்தர்களும் கடவுளையடைய  .வேண்டுமென்ப 

எ.கிர்கோக்கு, குமரிப் பசவஇ கற்பகால;த்தில் உஉவளையடைவதகாய த் 

தலபு. சாணம் கூனும், 

“நீலத் இளைக்கட லோசத்கிலே-கின்று 

நித்தம் தலம் செய்யும் குமரி? urs Bune. 

சிவ பசம்பொருள் பெண்ணை இட பாசத்தில் வைத்தாலும் 
ஐம்புலனையும் வென்ற ஓர் துறவியென்றறிக. 

கேரிழையைக் சலக்திருந்தே 

புலன்களைந்தும் வென்ளுனை'" (ம. சவாசம்)
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இந்த உலகத்திலிருக்து கொண்டே. பரலோகமும் பெறலாம், 
Tam in the world but not of the world. எசுவானே 

் இவனும் சக்இயுமாயிருக்து ஜீவராசிகளை ஈடாத்தவில்லையேல் ஜீவ 
சாசிகள் ஆண் பெண்ணாகவயிருக்து இன்பமனுபவிக்கமாட்டார்கள். 

*“அவளால்வக்க ஆக்கமிவ் வாழ்க்கை யெல்லாம்?! 

தவத்தின் பயன் கடவுட் கருணையாம், இது உலசமறியவேண்டும். 

சாத்திரக்கருத்தம் அதுவே, கடவுள் நித்திய கவியாணமூர்த்தியே, 

சத்தி சிவதரிசனம் ௮இ௧ விசேடமாம், 

*திவஞ் சத்திதன்னையின்றும் சக்திதான் சிவத்தையின்றும் 

உவத்திருவரும் புணர்ந்திங்கு லகுயிசெல்லா மீன்றும் 
பலன் பிரமசாரியாகும் பான்மொழி கன்னியாகும் 

தவக்தரு ஞான ச்தோர்க் இத்தன்மை தான்றெரியுமன்றே,'* 
இத்தியார், 

*மண்ணினல் லாவண்ணம் வாழலாம் வைகலும் 

எண்ணினல்ல கஇக்யொது மோர்ரூறை வில்லை 
கண்ணினல் லஃதுறும் கழுமல வளககர் 

பெண்ணினல் லாளொடும் பெருக்தகையிருக்கதே'” 
தேவாரம். 

பள்ளியறை: - ப ரம௫வனிலிருக்து சக்இயும் சக்தியிலிருந்து 
பிரபஞ்சத்தில் எல்லாப்பொருளும் உண்டாயின, சக்இயும் னும் 

[பிரிக்திருக்கவியலாஅ, கோயில்களில் இரவில் சடையில் பள்ளி 
யறைப்பூஜை கடைபெ௮கறஅ௮, வைகறையில் தஇருவனக்தல் 

உணர்த்தி விம்பக்தை ஈசுவர சன்னிதானத்இற்குக் கொண்டு 
பேசவார்கள். உற்பத்தியென்பதுபோல் லயம் எனும் ச,ச்வச்தைப் 
பள்ளியை உணர்த்துகின்ற ௪. 

இவனிலிருக்து தோன்றிய சக்தி மீண்டும் சவனில் சென்று 
ஐயிக்கிறது, உலகம் முழுவதும் இவ்விதமே ஈ௬வ ரனில் 

லயிக்கன்.ற.௮. ் , 

*௪த்இ சிவம் இரண்டாடிச்கான் மூடிவில் ஒன்றாக 
சித் மாய் நின்ற இறமறியேன் ணமே''
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பள்ளியறைக்குச் சிவபிரான் இருப்பா தா.ரவிக்தங்களை மட்டும் 

கொண்டுபோவர், உருவமுள்ள விம்பங்கஸில்லை, உருவத்துரு 

மேனியைக் தரித்து ௮ருவத்திருமேனி தரிசனம் பயிலுவதத்குப் 

பள்ளியை பயன்படுகின்றது. * வெபிசான் உருவக் கோலம் 

கட சாஜர் மூசலிய ஜூர்தீஇகளிலும், அருவக்கோலம் பள்ஸியை 

யிலும், அருவுருவக்கோலம் இவலிங்கத்திலும் காட்டி யருள்வர், 

ஜை முடிவில் சக்தியையும் சிவனையும் சேர்த்து அம்மையப்பராய் 

வணங்குவர், இரண்டாக யிருக்ததை ஒன்முகப் பூஜிப்பர். 

பள்ளியறையில் நடைபெறும் அலங்காரம் கிவேத்தியம் யாவும் 

நம் அணனுக்கரகச்தின்பொருட்டேசெய்கிறோம், கடவுளுக்கு 

ஊணுமுறக்கமுமில்லை. 

உண்ணா அுறங்கா இருக்காய் போற்றி” 
(இருவா௫கம்) 

பள்ளியை அவிக்செகோபாஸனையாம், 

சவக், 

மீனாக்ஷி சுந்தரர் கும்மி. 

  

வாழ்த் தங்கள் வாழ்த் அங்கள் மல்கையசே -- மகிழ்க 

தேத்துங்கள் எத்துங்கள் ஈசுவரியை, 

1 Fi பெறும் வஞ்செல் தேசத்திலே - செல்வச் 
இறப்பு௮ம் ஆலவாய் ஈகர,ச்இிலே 

பேர் பெற்ற மீனாக்ஷி பெருமையெல்லாம் --நிதம் 

பேணிக் கும்மி யடிப்போமே. 

2. தென்னா டாண்டகல் தெய்வமடி--நந்தம் 
தேசமெக்கும் புசழ் வெற்றியடி 

மன்னாதி மன்னர் வண்ட வக்த---இக்த 

மாகிலச்இில் தெய்வம் வேறுளதோ, (வாழ்க்)
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இருக்கலியாண இனத்தினிலே--யாமும் 

இஞ்சோறு மெத்தப் படைத்துவிட்டோம் 

திருக்கமுடன் சென்று சங்கரன் தன்னொடு 

சாற்றினாளே குறை gr psec 

பெரும்பசிக்காரனோர் திறுவனுளன்- அவன் 

பிணியைத் “நீரடி. பெண்மணியே 

அருஞ்சொல்லைக் சேட்டம்மை ஆய்தலின்றி--௮ங்கு 

ஆட்களை யேவினர் ப௫ஜர்க்க , 

குண்டோதான்றன் குறைதர்க்கப்-பெரும் 

குவலயப் பொருளெலாம் போதாமல் 

[மண்டலம் கேரக்சி மனமுடைந்தரள்--மண 

மாட்மை சான்ற மினாகதியன்னை, (வாழ்த்) 

சேசர்கோன் வந்து இறப்புச்செய்த-.-நல்ல 

தெய்வங்கள் வேறெங்கும் கண்டீரோ 

வீ.ரர்களிருவரும் வேண்டி. கின்றார்-- அவ்வை 

வினயமாகப் பிரதிட்டை. செய்தாள். 

முன்னவனார் சோம சுந்தர மூர்த்தியும் 

முத்தமிழ்த்தலைவரில் மு.சன்மையானார் 

பன்னரும் லிலைகள் பலபுசிய--தெய்வப் 

பாவையரும் கூடச் சேர்ந்தனளே, (வாழ்த்து) 

வக்லுடன் மாமனுமாட--வணிகர் 

வழக்குகள் தீர்த்து வழங்கினாமே 

பக்த கெளரியின் பரிவிற்--சரல்கியே 

பாலனும் விருத்தனுமாகி நின்றார். 

இருவாசகம் பாடத்திருவருள்--செய்து 

தேூிகன் மாணிக்க வா௪கனுக்கி 

ஒருவாப் பிறப்பறத்து யர்பதம்--ஈல்யெ 

உத்தமனார் வல்ல சித்தனாமே. (வாழ்த்து)
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10 அங்சயற் கண்ணியின் அருளை Caroinig.— 216m 
ஆலவரய்க் கோயிலி லமைச்சருடன் 

மன்கையர்ச்சாசயாம் மகசாணி--௮ம்மை 

மாலையும் காலையும் வாழ்த்.இ கின்றார். 

11 ஏழிசைக் தேங்கள் இறைவன் பா._-.-ஏங்கி 

ஏம காதனூரை விட்டோடினானே 

வாழிய சுந்தரர் வாழிய-- தலவாய் 

வாழிய மீனாக்ஷி வாழியவே. (வாழ்த்,த) 
லாடிரியன், 

அத்தியாயம் 18. 

பரரசக்தி. 

(பெண் தெய்வம்) 
—— 

இருஸ்தவர்களும், மகமதியர்களும் கடவுளை அணாக எண்ணி 

வணங்குன்றனர், ஆண் பெண் காரணமாக உலகில் ௪கல ஜீவ 

சாசிகளும் உற்பத்தியா௫ன்றன. ஜீவிகள் யாவும் இவ்வாறு ஆண் 

பெண் என்னும் இரு இனத்்இனின்௮ம் தோன்றுவதால், ஆதியில் 

ஆண் பெண் என்ற இரு தெய்வங்களினின்௮ும் மனிதரும் தோன் 

ியிருக்கலாம் என்னும் யுக்தி வாதம் நியாயமே, 

ஈசுவரனும் தன் சக்தியைப் பெண்வடிவமாம்இப் போகியாயி 
ருந்து ஜீவிகள் எல்லாவற்றையும்' போகம் அய்ப்பிக்கருர், பாம 
சிவனுக்குச் சக்தியும், கவெமுமான இருவிதச் சன் மைகள் 

இருப்பனவால் உலூலும் கானாவித ஜீவராசிகளும் ஆண் பெண் 
நிலையிலிருந்து போகம் அனுபவித்து உலகை வளர்க்கன் றன, 

பிடம், லிங்கம் இவை வேனும், சக்தியும் என்ற போதனையை 

காட்டுகின்றன, பெண்தெய்வம் பலவோ? ஒரே பராசக்திதான் 

பெண்தெய்வங்களாக உலலைறியப் படுன்றனள், பரமேசுவர
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னிடத்திருந்தண்டான பரமேசுவரி (பராசக்தி) சிவளுயிருக்கும் 

பொழு சக்தியாகவும், காதத்இற்கு விந்துவாகவும், பியமமனுக்குச் 

சரசுவஇயாகவும், ௪தாசிவனுச்கு மனோன்மணியாசவும், மகேச 

னுக்கு மகேசையாசவும் வருவாள், பாமூவெனுக்கா ஒன்ப 

௮வஸ்தா பேதங்கள் உள்ளனபோல் பராசக்திக்கும் அவஸ்தா 

பேதங்களுண்டாயிற்று, 

சக்தியாய் விக்கு சக்தியாய் மனோன்மணி தானா 
ஒத்து மகேசையாகி உமைதிரு வாணியாகி 

வைத்துறு வொதிக்கக்களன் வருஞ்சத்தி யொருத்தியாகும் 

'எத்இறம் கின்றானீசன்| ௮.த்திறமவளும் கிற்பள்”' 

(கிவஞான?த்தி) 
இதிலிருக்து பசாசக்கியொன்றென்றறிக, அவள் ஏழு அவஸ்தா 

பேதங்களை யடைஇன் றனளென் நியம்பப் படுகின்றது, 

சிவன் சக்தி யிவர்களது பந்தம் எவ்வாறி 

சக்இயும், வளனும் தீயும் சூடும்போல் பிரிக்கமுடியா தவராம், 

ரூட்டிலிருந்து ௮க்கனியையோ, அக்கனியிலிருக்.து ரூட்டையோ 

பிரிக்கமுடியாமை போன்ன பரம௫ிவனின்றும் பராசக்இயைப் பிரிக்க 

வியலாது, இரண்டினையும் வெவ்?வற பிரிச்சவியலாசென்றுல கா 

சறியும் பொருட்டே. ஈஈவரனது உடலில் பாதி ஆணும், பாதிப் 

பெண்ணுமாக அர்த்த காரீச உருவத்தில் ஆலயங்களிலெழுக்த 

(ுளச்செய்கின்றனர், பிரம்மன் சாரசவஇக்கு srl gunna 

கொடுத்சருளிய தம், விஷ்ணு மார்பில் இலக்குமியை வைத்தருளி 
பதுமான  தத்துவமிதுவேயாஞும்,  மாமும், வைரமும் போல் 

சிவனும் ௪க்தியமாம், சிவ தத்துவச்தினின்றும் 69 தத்துவ 

மும், சக்திதத்துவத்தினின்றும் சகாகிலத்தக்துவமும், அதனின் ௮ 
உலூலுள்ள எப்பொருளும் உண்டாயிற்று, இசையால், சக்தி 

இவனது மகள், மகளை மனைவியாகப்பெற்றது முறையோவென்பர், 

பரமேஸ்வானோடுகூடச் ௪க்இ உட ன்தோன்றியதால் தேவியை 
ஈசனது சகோதரியென்று யஜுர் Case he கூறப்படுன் றது, 

2 ராஸ்தே ரதா பசுஸ்தம் 

gran moa? ange ure! 
ஸைஸ்வஸ்.ராம்பிகயா சம் ஜுல:ஸ்வ*! (யஜுர் வேதம்)
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மணிவாசகப் பெருமானும் இக்கருத்தை வெளியிடுகன் றனர், 

சிவனது காய சக்தியாம், ஆதலால், எல்லாச் சிவ. ர௫களும் சக்தி 

யிலிருந்து உற்பவித் தன என்றாலும் ஈசுவரி கன்னியும், ஈசுவரன் 
பிரம்மச்சரரியுமாவர், இங்கனம் இருவரும் கன்னியும், பிரம்மச் 

சரரியு மாதலால் போகப்பிரியரல்லரெனினும் சுயகலமில்லாது 

ஜீவிசட்காகவும் செய்கின்றனர் என்பது பொருள். 

வத்தல், அவித்தல், பொரித்தல் முதலிய தொழில்களை 

௮க்னி செய்வதுபோல் இிருஷ்டிஸ்இதி, சங்காரம் முதலிய 

தொழில்களைப் பராசக்தி செய்றுள், பல தொழில்கள் புரிக்தா 

லும் இயம் சூடும் ஒரே தன்மைதான், சிவன் ஐந்தொழில் நிகழ்த் 

அம்போ ஒரு மாற்றமும் அடைவதில்லை, , ஓவ்வொரு தொழில் 

புரியும்போது ச௪ரஸ்வஇ; இலக்குமி, உமையென்று பல பெயர்கள் 

கூறினாலும் உண்மையில் தேவி ஒன்றுதான். 

இவன் அர்த்தகாரிசனானஅ:-- பிருங்க மகரிஷி சங்கரனை 

மட்டும் வண௩ட வலம் வைத்ததாகவும், பெண்ணை வணங்குவதில்லை 

யென்றும் உறுஇ உரைத்தார், உடன் தேவியின் பிரார்த்தனைக் 

கேற்ப தன் உடம்பில் பாத ஈல்யெதாய்ப் புராணம் கூறுகின்றது. 

பசுபதி பாதி அணும், பாதிப் பெண்ணுமாக இருந்தை 
ஞானசம்பந்த சவாமி தேவாரத்தில் பாடுகின்முூர், சம்பக்தருக்குப் 

பார்வ தேவி ஞானப்பாலூட்டினர், தக், பிள்ளையாரி௨உம் பால் 

தந்தவரைக் காட்டச் சொன்னபோ௮ பரமூவன் காளை வாகனத்தில் 
விண்ணில் காட்டு அருளினார், அப்போ பாதிப் பெண்ணும் 

பாதி ஆணுமான தோற்றத்தைக் கண்டு “கோடுடைய செவியன்? 

சன்அ௮ பாடினார், பாலன் பொய்யுரையார், உண்மை வடிவம் கூறி 

சர், அர்த்தகாரீ௪ உருவம் இக்துக்கள் வழிபடவேண்டியதே,. 

பரமேஸ்வரனுக்கு சக்திகள் பலருண்டோ? இல்லை, ௮சசனஅு 

ஒரே சக்தி மந்திரி, சேனைத்தலைவன், ௮.இகாரிகள் இவர்களில், 
பிரதிபலித்து பற்பல தொழில்கள் புரிவ தபோல் ஒரே சிவசக்தி 

பிரமன் முதலியோர் எக்காரியம் செய்யினும் ௮ரசன் இந்தித்ததை 

யொட்டி அல்லாமல் நடைபெருததுபோல், போக மோட்சங்க 

ளெல்லாம் கருணையால் ௮ரன் சங்கற்பப்படி நடைபெறும்,
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இவசக்இயின் இலக்கணம் என்ன? மேய் கூறியவை சக்தியின் 

ஸ். தூல இலக்கணம், சூஷ்ம இலக்கணம் ஜீவிகளின் ௮னுக்கெகத் 

இன் பொருட்டு பொதுவாகச் தானதிந்தும், ஜீவான்.மாக்களைய ஜிவித் 

Bb 8G ஞானமாம். ஞான சொருபிதான் பராசக்இ. ஜீவான்மாக் 

களுக்கு மலபரிபாகம் உண்டுபண்ண ஐர்கொழிலும் செய்கன்றனள். 

௮௮௯ வியாபகமான இரோகான சக்தியால் Bru இச்சா ஞான 

௪க்திகளாகி மூன்முய்ப் பிரிகநு தொழில் நடத்துகின்ற, ஞானம் 

எப்படியோ அதற்கொக்சவானு இச்சையும், இரியையும் நடை, 

பெறும், ஆ.கலால், பரா௫க்இயென்முல் தடுக்கப்படா௫ அனுக்ககம் 

என்பது பொருள். இவ்வாறு ப.ராசக்இ, இேோோதானசக்கு, 

இச்சா௫க்கி, இரியாசக்கி, ஞானசக்இ, என்று ௪௬௫ ஐக்தூ விதமாய் 

இருந்தாலும், பமாசக்தி மட்டும் ஈச சொருபமென்றும் வளைய 

காலும் அசன் வியாபாரபேதமென்னமறிக. ் 

சேவி கோவில்களில் மூன்று ஸ்தூபிகள் வைப்பதன் கோக்கம் 

சன்ன? இச்சா ௪க்.இி, ரியா ௪க்.இ, ஞான சக்இ யென்றும் மூன்று 

சக்இகளைக் குறிப்பதாய்க் கூறப்படுகிற, சக்இதான் இர்லுக்களின் 

ஆசாதனையில் மூக்கெமென்று புலனாகும். தாய் முசன்மையன்றோ! 
ஜீவான்மாக்களாக்குப் போகம் கல்கி, அதிவுசொடுத்௮, மோட்சம் 

அருளும் கருணையும் ஈகாவனுக்கு இயற்கையிலுள்ள சக்தியாம். 

“அருள சக்தியாகும் ௮ரணன்மனக்கருளையின் மித் 

தெருள் சிவமில்லை யக்தச் சிவமின் கி கக்இயில்லை!? 

உலகவிருளைக் செணங்களாலகற்றிக் கண்களுக்கு ஒஸியருளும் 
கதிசவனைப்போல் அங்தப்பராசக்இ சருணையானதால் ஈசுவரன் 

௪க்தியால் அஞ்ஞானமகற்கி ஜீவிகளை யனுசக்ச௫க்ன் னன் 
சூரியன் இருளை ஓட்டுவகால் யாதொரு பயனையும் பெருகதுபோல் 
கடவுளுக்கும் கருணை இயற்கையானகால் யாதொரு பயனுமில்லை, 

மேனாட்டு விஞ்ஞானிகள் கூறும் மாற்தர் (Matter) சிவனும். 
எனர்ஜி (13710ஐ37) சக்தியென்றும் சொல்லலாம், உல௫ல் இருவித 
அக்இிகள் உண்டென்று கூறுவர். அதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 
இவனும், கைனற்றிக் எனர்ஜி ௫க்இயுமாவர், தேவியாரா னையை 
இகழ்வோர் இவையெல்லாம் சுவனிக்சவேண்டும்,
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உல௫ல் மனித உடம்புகள் பெற்றோரின் உடம்பின் நிலையைப் 
பொறுத்திருக்கும், ஓட்டு மாங்கனியைப் பார்த்தால் ஒரு பக்கம் 

புளிப்பும் மனுபக்கம் இனிப்புமாகவிருக்கும், ஒரு பக்கம் காரும்! 

மஅபக்கம் காரில்லாமலும் இருவித சேர்ப்புடையதாகவிருக்கும். 

இத்தகைய இருவகைச் சேர்ப்பு எப்படி. உண்டாயிற்று? ௮ அதன் 

உற்பத்திக்குக் காரணமான இருவித மரங்களின் சேர்ப்பால் வந்த 

தென்று ஈமக்குக் தெரியுமே. இதுபோல் மனித உடம்பிலும் வலது 

பாகம் அஆணென்றும், இடது பாகம் பெண்ணென்றும் மருத்துவ 

தால் கூறும், ஆடவருக்கு வலப்பாகம் வரும் கோய் கடினமென்றும், 

இடப் பாகம் வருலது எளிதென்றும் வைத்திய நிபுணர்களின் 

கருத்து. இதுபோல் மின்சாரத்திலும் பாஸித்றிவ் (120௧ப1116) 

GnahdSa (Negative) என்௮ இருவிதமுண்டல்லவா? இவை 

இசண்டும் சேர்ந்தால்தானே மின்சாச சக்த ஓடும், 

இதனாலன்றோ. கடவுளை ஸ்ரீராமகருஷ்பசம ஹம்ஸர் 

தாயாகவும், மாணிக்கவாசகர் அம்மை அப்பராகவும் வாழ்த்தி 

வணகனெர்.. இத்தகைய பெண்தெய்வமாகய பராசக்இியே கம் 

மீனாட்சியம்மன், த.த்.துவக் கூற்று:-- தேவியென்முல் ஞான த்தைப் 
பக்தனுக்குக் கொடுக்கும் பிரகாச ரூபமான ஈ௪வச சக்தியென்று 

பொருள்படும். மனிதர் வைதீக மார்க்கத்தில் முயற்சித்துப் 

பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தத் அவ ஞானம் தேவியென்பர், 

இவை அல்லது தேவியென்றால் எல்லாம் 'சிவரூபமான பிரம்மம் 

என்ற நிச்சய பு.த்தியாம். சாத். தரங்களில் பெண் வடி.வமாய்க் கூறி 

யிருக்கும் தேவிகளெல்லாம் பிரம்ம ஞானத்தின் பேதங்களென் ௮ம் 

கூறுன்றனர், மும்மூர்திஇகளையும் படைத்த தேவியென்ப தால் 

இருபத்திகாலு தத் அவங்களுக்கும் மூலகாசணமான பிரம்ம சக்இ 

அல்ல பீரகிருதியென்பது பொருளாகும், ஸ்தாலார்த்தம் சொள்் 

வதில் பயனில்லையென்பர். எல்லா தேவிகளின் கதைகளும் சத்துவ 

ஞான தரிசனங்களே, 

சரஸ்வதியென்றால் பசமாத்மாவை எம்பக்இத்த வாக்கு, புத்த, 

வித்யை, ஞானம், இவைகஸின் அ௮இஷ்டமான தேவஜை, ஸர்வ 

வித்தியா சொருபிணியென்று பொருள், ஸாவிததிரி அல்லது 
காயத்திரி யென்றால் நான்கு வேதங்களினுடையவும், வேதாகமம் 
களினுடையவும், சந்தசுகளுடையவும் மாதா. பிரம்மன் மனைவியாகிய
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அதிஷ்டானதேவதை, அர்க்கையென்றால் ஆபத்தை இல்லாமலாக்கு 

பவள், விஷ்ணுமாயையென்றும் ஷைஷ்ணவீ யென்றும் பெயா. 

இவ்வாறு தேவிகளுக்கெல்லாம் ஞான சம்பந்தமான “ அர்த்தமே 

கொள்ளவேண்டும், 

மழையும் காற்றும் பராசக்இ செய்கைகாண்”? 

துன்பமிலாத நிலையே és)” 

முன்பு கிற்னெற தொழிலே சக்தி? 
1௦5.௧ நிலையின் முடிவே சக்தி!” 

*'சாம்பமைப் பூசி மலைமிசை வாழும் 

சல்கானன்பு சதமலே சக்த? 

2சசுரம்பர் கெடுக்கும் BONS OI FES)? 

மாதா பராசக்இ வைய மெல்லாம் நீநிறைந்தாய்!” 

“மகா ௪க்இ யில்லா வஸ்அவில்லை!! 

“அதியாஞ்சிவனு மவன் சோதஇயான சக்தியுக்தான் 

அல்குமிங்கு மெங்குமுளவாகும்--ஒன்றே 

யானொலும் உலகனை ததும் சாகும். -௮அவை 

யன். றியோர் பொருஞூமில்லை அன். றியொன்றுமில்லையி ச 

ஆய்க்திடில் துயமெல்லாம் போகும்---இந்த 

அறிவுகான் பரமஞானபாகும், 

மூர்த்திகள் மூன்று மூலப்பொருளொன்்௮-- அந்த 

மூலப்பொருள் ஒளியின் குன்று 

கேர்த்கிகமுமக்த வொளியை எந்த 

கோழமும் போற்று சச்தியென்று? 

**ஈம்பினார் செடுவ,இல்லை 

நான்மாறையின் தரப்பு? 

அம்பிகையைச் சரண்புகுக்கால் 

௮இ௪ வரம் Cu mora” 

“அதாரம் சக்தியென்றே 
அருமறைகள் கூறும்! 

(பா.ச.இியார் பாடல்) 
சுப்பிரமண்ய பாரதியார் தேவி பக்இயித் ச றந் சவர்,
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சிவனெறித் தொண்டு. 
= அவமயயை ம. 

உயர் இரு என் அகஸ்இியலில்கம் பிள்ளையவர்கள் இவெபக்இயி 

௮ம் தமிழ்ப்பற்றிலும் பொது கன்மைக்குழைப்பதிலும் சிறந்து 

விளங்குகின்றனர், மீனாகூஷியம்மன் கோயிலில் இத்தா சபை 
முகப்பு மண்டபம், தளவரிசை, வெளிச்சுற்று மதில், தெப்பக்குளப் 

பணி, பல கணெறுகள், பஜனை மடம், மூப்பந்தல் சுற்றுக்கட்டிடம் 

பெண்பள்ளிக்கூடம், ஆண்பன்ளிக்கூடம், சத்இிரைவிலாச௪ சாலகம் 

முதலியன" ஊராரின் ஒற்றுமை மிக்க உதவியோடும் சர்க்காரின் 

௮னுமதியோடும் கீண்டகாள் உழைத்து அழகுற அமைத்திறுக் 

Gernot, இவ்வாறு சுயகலம் கருதாமல் பொதுகலம் கரத சமய 

முன்னேற்றத்திற்கும் சமூக மூன்னேற்றத்இற்கும் உழைப்போர் 
ஈம் காஞ்சினாட்டில் மிகச் சிலொதாமுளர், MO CIES மீனாகூதி 

யன்னையிடம் அளவிலா பக்தயுண்டு. வடக்கூரில் பெரியவர் 

தர்ம கர்த்தரும் மாஜி ஸ்ரீமூலம் ௮ஸம்பிளி மெம்பரும் ஆவர். இந் 

தரலை வெளியிடவும் வேண்டும் பொருளுதவி செய்து ஊக்கப்டுத் 

ஞர்கள், அில்கயற்கண்ணியினருளால் பற்பல தொண்டுகளும் 

புரிவார்களாக, 

ee 

௪ 

அத்தியாயம் 19, 

  

விநாயகர். 

எல்லோரும் முதலில் வணக்கும் மூர்தீதி, பலரும் பற்பலவாறு 
பேசுகின்றனர், பார்வகி தேவியின் அழுக்கு உருட்டி வைத்த 

தென்றும், கொழுக்கட்டை தின்றதால் வயிறு பெருத்தசென்றும், 

விரூபமான இக்கெய்வத்தை வணங்குவது கியாயமல்லவென்௮ம் 

இலர் கூறுவர். அனால் விகாயகரின் தோத்றத்இற்குத் தக்க கார 
. ணக்கள் உள, 

விகாயஈன் என்னால் காயகன் இல்லாதவன் என்று பொருள், 

கணேசன்தான் எல்லாவற்றிற்கும் தலைவன், “ஓம் ௮னிசுவசாயகம?!
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என்ற மந்திரத்தின் கருத்தென்ன? இவெ கணங்கட்செல்லாம் 

,தலைவனன்றோ கணபஇ, 

கணைபதியின் உருவம்? யானை முகம், ஒற்றைக் கொம்பு, 
e a : ட் ப 

குடவயி௮ு, இடது கையில் மோதகம், பெருச்சாமி வாகனன், 

ஜங்கம் முதலியன உடைய தோற்றம், 

பாரத கண்டத்இல் எல்லாக் கோயில்களிலும் விக௱யகசை 

வணக்குடன்றனர். புலவர்கள் நாலாசம்பத்தில் கணபஇ வணக்கம் 

கூறுவார்... கோயில்களில் (PALF (Darla tse EHS B0 ie 

தேவர்கள் முதலியோர். முதலில் கணபஇ. பூசை செய்வர், யார் 

எக்காரியம் செய்தாலும் முதலில் கணபஇயைப் பூஜிக்கவில்லை 

யானால் ௮.தற்கிடையூறு செய்ய சிவபெருமான் கட்டளையிட்ட தாகக் 

காந்தபுமாணத்தில் கூறப்படுன்றனு, இந்த கூரர்த்இக்கா ஒரு 

உபடிட தழுறம் ஜர் உபபுசாணமும் உண்டு, விகாயகர் கையில் இருக் 

கும் பாசமும் அங்குசமும் யானைப் பாகன் கையிலுள்ளாவை, இக்கு 

யானையின் கையிலிருக்கின்றன. இந்த யீனயை நடாத்துவோ 

ரில்லை, என்னை? யானை மூகனே யானைப்பாகளாக பாசான்கு௪ம் 

கையில் ஒந்இ உயிர்களாகும் யானைகளே ௩டாத்துஇன்றான். 

பண்டைச்கசாலதீஅ ஓம் என்று வேகம் ஓதக் தொடங்குவார் 

கள், இப்போது அரி ஒம் என்னு தொடங்குவர், உலகம் ஓம் 

எனும் பிரணவத்இனின்றும். விரிக்கதென உபகிடதம் கூறும், 

தமிழில் “ஐம்?” என்னும் எழுத்தின் வடிவம் ச௪ணபஇயின் 
உருவமாம். 

“ஐம் இத்யேசாக்ஷாம் பிரம்ம வளந்சே மயோகின:"? 

“பிரணவம் ஸர்வ வர்ணானாம் ஜீவபீஜமுசாஹிருதம்'" 

“இஜை சக்இ பாசம் எழிலார் மலமாயைஉற நிற்கும் ஒங்காசத். துள்!” 

எல்லா மக்இரங்கறாக்னாம் ௮ஆசாசம் பிரணவ மந்திரமாம், எந்த 

மக்இரம் உச்சரிக்தாலும் பிரணவம் சோத்தே சொல்லவேண்டும். 
இக்அக்கள் மட்டுமலல இருஸ்தவர், மகமதியர்களும் 6 gino” 
மொழி சேர்த்து தல்கள் வேத புஸ்தகம் படிப்பர், இதனால் ஓம் 

காகத்தின் பெருமையை உணரலாம்,
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sar pelo ssa Grama sraipis, 2 sor Gur gaerrent 

கணபதியுமாகும். ஐம் எனும் தமிழ் எழுத்துக் கணபதி விம்பம் 

போலிருக்னேறது, ௮௨-ம் ஐம். சிவனே கணபஇி, 

பெரிய வயிறு எல்லை அண்டங்கருரம் சன்னுள்ளடக்கம் 

என்பதைக் Gish ng, வயிறும், அண்டமும் உருண்டை, 

வடிவமன்றோ? சையில் மோதகம் வைத்திருப்பதால் இன்பபளிப் 
பவன் என்பதைச் சுட்டுகன்றல, மோதசம் உருண்டை வடிவ 

முள்ளஅ, பக்தர்களின் பக்தியால் மோதசம் தனக்கு விருப்ப 

மென்பது கருத்து, யானை முகம் மிருகங்களும். தானென் 

அணர்க்அம். கால்கள் மனிதர்களைப்போல் இருப்பால் மனிதனும் 
அவனே என்றறிக, முக்கண் ஐல்க.ரம் இவையால் தேவனென்௮ம், 

யபிரணவமான தனால் எல்லா வேத மக்இசங்களும் கணபதியே என்று 

ops, எலி வாசனம் அணுவிலும் ௮ணு அவன் என்னு சாட்டு 

இன்ற து. 

தமிழ் மொழியில் 4௨” இக்ச அடையாளத்தைப் பிள்ளையார் 

கழியென்பர், இதூ காதவிஈதுக்கள் சேர்ந்ததாகும், 

_ Gigi “OQ” sraa*—" இவையிரண்டும் சேோர்துதான் 

கணபதிக்குறி, மனித இருட்டியும் இவ்வாறுதான், பெண்கரு 

அணுக்கள் சடுனும் மிகச்சிறிய வட்டப்புள்வி போன்றும் ஆணின் 

கருவணுக்கள் ....?? நீண்ட வடிவத்திலுமிருக்கும், இரு அணுக் 

Bomb சேரும்போது கர்ப்பமுண்டாகும், அதுவே காத விந்து 

வடிவம். *₹௨”! பிள்ளையார் சுழி, சைவம் இயற்கைக்கு எவ்வளவு 

ஓத்ததாயிருக்கின் ஐ.அ, இவ்வாறு உலஃப்படைப்பின் ஆசம்பத்தைக் 

காட்டும் நாத விக்துவடிவமான பிரணவ நூர்த்இயின் மகிமையை 

8) Oa. 

Aernat முன்னிலையில் தலையில் கூட்டித் தோப்புக்காணம் 

போடுவதன் கோக்கம் என்ன? கஜ மூகாசரன் கடவுஸஷினிடம் 

வரம்பெற்ற பின் தேவர்களைத் அன்புறு இனன். தேவர்கள் 

அவனைக் சண்டவுடன் தலையில் குட்டித் தோப்புக்காணம் போட 

வேண்டுமென்று கட்டளை பிறந்தது. இந்த அவமானம் பொறுக்க 

முடியாமல் அவர்கள் பரம௫வனைப் பிரார்த்தித்தபொழுது தேவியி
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னருளால் விநாயகன் பிரணல வடி.வனாய்த் தோன் நினன். ஆனால் 

தாயின் வயிற்றிற் பிறக்கவில்லை. உடன் சிலபிரான் ௮டியித்கூறும் 

வரங்கள் நல்கெயனுக்செஇ் தார், 

1, எத்தொழிலும் செய்யுமுன் உன்னை வணங்குவோசை 

யெல்லாம் அவர்களது எண்ணம் ஈடே௮மாற அருள்புரிக, 

9. உன்னை வணங்காதவாகள து கருமங்களுக்கு இடையூறு 
செய்க, . 

3. தேவர்கட்கெல்லாம் தலைவனாபிருப்பாயாக, 

4, கஜமுகனைக்கொன்று தேவர்கள் அயரம் தீர்க்க, 

தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் வில்க்குகளாலும் கொல்ல 

our garg வசம்பெற்ற அசுரனை, முற்கூறிய குன்று உருவமூம் 

பெற்றாம் கொல்லமுடியாது.  இயுதல்களாலும் சாகாண். அதலால் 

தனது கற்றைக்கொம்பை முறித்தெடுக்து அவனைக் குத்திக் 

கொன்றுர், மீண்டும் பெருச்சாழியுருவத்கதில் வக்தெதிர்த்கான், 
அதையும் அடக்கி alt Bon nT EE EDT. அவன் Mss gowns 

அகழ்ச்தான். DainssonG Csatacr wipig gener 

அசசனைக்கண்டு அஞ்சி வணங்கிய மாதிரி தம்மைக்காததருளிய 

ஆண்டவன் இருமுன் தோரப்புக்கசணமிட்டு வணங்கெர், 

அன்னு தல் விக்கினேசர் முன்னிலையில் தலையில் குட்டி 

வண்ட வக்தனர், 

வல்லபை என்றொரு சக்தியுண்டு, (மூன்று தேவியர் உளர் 
என்பர்) 

கணபதிக்கு யானைத்தலை, தேவ உடம்பு, துதிச்சால், இவை 
மூன்றும செர்ந்த உருவம் உளது, பிள்ளையாரின் நிறம் கவப்பு. 
இதனால் இவப்பாடைகள், செம்பூக்கள் இனை மிக்க விருப்பம், 
ஜப்கால்களில் மோதசம் வைச்ச காம் தனக்கும், தண்ணீரொடுத்து 
தாய் தம்தையரைப் பூசிக்க அம்பிக்கையும், பாசாங்குசம் கொண்ட 
இரு கைசஞூம் மனணிதர்ககாகவும், தேவர்களைக் காப்பற்ற
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ஓ.த்ழைக்கொம்புள்ள கரமும் என்னு கச்யெப்பர் தணிகாசல புரா 

ணத்தில் கூறுகின்றார், பிரமாண்ட சொரூபியான தேய்வம் ஒரு 

சிறிய எலியை ஊர்இயாக்கியது அணுவிலும் ௮ணு, பெரியதிலும் 

பெரியன் என்ற தக். துவச்தை விளக்குகின்றது. 

.நேங்காய் உடைத்தல். 

நாம்செய்த பாவங்கள் உருண்டு இரண்டு கிற்பதாய்த் தேங்காயை 
எண்ணி ௮னு கணபஇ வணக்கத்தால் உடைந்துவிட்டதாய்க் 

கருதலாம், தேங்காய் உடைக்கு ' மேல் பாவம் செய்யாஇிருக்கவே 

இவ்வேற்பாடு வக்த௮., தேங்காயை எ.ஜிக்து பலர்க்சூமஸித்தல் புண் 

ணியமுமாகும், தேங்காயில் மேடியம் என்ற விலையுயர்ந்த பொருள் 
இருப்பதாய் ஐர் ஜர்மன்பண்டிதன் கூறுகின்றான், இது தங்கத்தை 

விட விலையுள்ள, அதனால்தான் தேவர்கட்கு தேங்காயுடைத்து 

நிவேிக்க விஇத்தனர், 

“தடக்கை ஐந்துடைத் தலைவா போற்றி 

இடுக்கண் தீர்க்கருள் இறைவா போற்றி” 

இவ்ஷரில் நல்லவிகாயகர், பொய்கைவிகரயகர், மெய் கின்ற விகாயகர், 

குலசேகர விகாயகர், ஆபத்துக்காத்த விநாயகர் கைக் கொண்ட 

விநாயகர் முதலிய கோயில்கள் பலவுள. அங்குதரிசிப்போர்க்கும் 

இது பயன்படும், 

அத்தியாயம் 80 

  

சாஸ்தா. 

பெரிய கோயிலில் முக்கயெ மூர்த்தி சாஸ்தா, சாஸ் தாவென்றுல் 

Friant அல்லது கட்டளை கல்குவோர் என்பது பொருள், 

சாத்தான் கோயில்கள் பல மலையோரங்களிற் காணப்படுகன் நன, 

அவை பெரும்பாலும் புத் தமதக்கோயில்களென ஆராய்ச்சியாளர் 

இலர் கூறுவர். புத்தமதப்பிரசார£,த்திற்கு முன்னரே சாஸ்,கா உள் 

ளதரகத் தெளிவுகள் உள,
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முன்னாளில் தேவாசுரர்கள் ஒன்றுசேர்ச்து பாலாழியில் 

அமுதம் கடைந்தனர், அப்பொழுது அமிர்தம் தோன்றிற்று 

காசாயணன்  ௮மயெ மோடுணியெனும் பெண்லேடம் புனைந்து 
அமுதம் விளம்பினார், கல்லொமழுக்கம் மிச்ச தேவர்கள் மோடனிப் 
பெண்ணைப்பா.ராமல் அ௮மிர்கத்தையண்டனம். அனால் ௮௯ரர்சளோ 

அமுதம் விளம்பும் ஜகன் மோகினியின் அழகைப்பார்தஅ மயங்கி 

அவள் கயனாமிர்தம் மட்டும் உண்டதால் அமுதம் பெறவில்லை, 
அசன் அரியாகிய மோகணியோடு சேர்க்ததால அரிகாபு.க்திசனான 

அரத்தா உற்பத்தியாயினர், ஈசவரன சேர்ப்பு மணிசபைப்போன் 

pan வென்தறிக, 

சரத்தாவினவதாரம் மிச்ச விசேடமான, சைவம், வைணவம் 

சாக்தேயம் முன்றும் கலந்தது, சாத்தா எல்லா ௪க்இகறுநம் 

சோந்து உலக ரட்சையின் பொருட்டலதரித்தனர். மேவர்களின் 

குலதெய்வம், பிசாமணர்களும் மற்றவர்களும் சாஸ் தாவைக் குல 

தெய்வமாக வணங்குன்றனர்,. ஈம் காட்டில் எல்லோருக்கும் 

குலதெய்வமாக ஓல்வொரு சாத்காங்கோயில் உண்டு, உருத்இசர் 

கூட்டத்தலைவர். அளவற்ற பூதப்படைகருக்குச் தலைவராய் 

உருத்திரலோகத்திர்கதிபதியாலர். புவன அசமாசரங்களை இராப் 

பகல் காப்பர், 

தமிழ்மோழியிலுள்ள பழைய சங்க நூற்களில் .ஐயணுர் 
(சாக்கா) வணக்கத்தைப்பற்றிக் கூறப்படுன் ௨௮, சூர்பன்மனின் 
கொடுமைக்கஞ்சின தேவேந்இரன் ஐயனை த தியானித்தான், ஜயனார் 
தோன்றின் சிவபிசானைன் தரித்து வருமளவும் **இந்திராணியை 
யாம் சாப்போம் தனித்து விட்டேகுக'! என்றுர், உடனே sor 
UPL. SSO UDELL மகா. கரளனையழைகத்து இக்இசரணியைளல் 
காப்பாற்றக் கட்டளையிட்டனர், அவ்வாறே பெருவிரனாகிய மகா 
காளன் சூரபன்மன்தங்கை ௮அஜோமு? முதலிய அசகாரப்பெண்க 
ஸினின்றும் இர்கிராணியைக் காப்பாற்றினர், அம்மகாகாளன்தான் 
கம் கோயில் வெளியில் பிர.இட்டிச்இிருக்கும் தெய்வம் மாடன் 
அம்பிரானாயிருக்கலாம், எல்லாச் சாத்தான் சொயில்களிலும் மாடன் 
தம்பிரான் (மகாகாளன்) உண்டு, ஆடு) கோழி முதலியன பலி 
யில்லை, வீரச்கோலம் காணப்படுகிறது, இச்சந்நிதியினின்றும்
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சாரி அனுக்கிரகம் பெற்றபின்னசே ஈம்பிரான் விளையாட்டில் 

கு.நிரைவாகனம் புறப்படவேண்டும், இங்கு பலருக்கும் அனுக் 

இரகம் எனிஇழ் இடைத்ததுண்டு. முன்னாளிற் கோயில்சகைகளை ன் 

இருடியவனை இத்தெய்லம் காட்டிக்கொடுத் துவிட்டத. மாடன் தம்பி 

சானுக்கு வடைமாலை இறந்தவழிபாடாஞம். கொடிமரம் வந்தபோது 

கூட வந்த தெய்வமென்பர், 

பரக்கோடியன்சண்ட ஐயலுக்குப் பக்குணி we eH He கொடி 

யேத்றம் வேளையில் மாடன்தம்பிரான் அவேசழுற்றதாம். மை 

மிபாட்டுப்பார்தது நிலையமிட்டார்களாம்., 

“கொடியேற்றும் வேளையிலே கொடிப்படலை பறுக்குதப்பா 

இமிலைகளை யுடைக்குதப்பா இருதாஸி பண்ணுதப்பா”” 

. (விற்பாட்டு) 

இச்சலிய/த்இில் சாத்தா. அனுக்செசரார்தஇியே,  புட்கலை 
யென்றும், பூரணை யென்றும் இரு தேவிமாருளர், கோளத்தில் 
சாத்தன்டபேோயில்கள் பலவுள, பங்குனிமாதம் பெளர்ணமி உக்க 

நானில் அவர் பிறந்ததால் எல்லோரும் தத்தம் சோயில்களில் 

  

சரத்தாப்பிரீதஇு ஈடாத்துவர், பங்குனி உச்சம் சாஸ் 

பிறக்தசானாகும்.  பலைகாட்டில் ஜக்து முக்கிய சாதசன் கோயில்கள் 

உள்ளன, அவை: பாண தீர்த்தம், GO BNL, MEF, 

கோயில், ஆரியல்காவு, சபரிமலை, எபரிமலையின் பெருமையைப் 

பற்றி அதிகம் கூறவேண்டுவதில்லை ஆண்டுசோற௮ம் பாமர 

பண்டிக.சான லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஐயப்பன்மார்களாக விரகு 

அனுட்டானத்துடன் செல்வதைப்பார்க்கவேண்டி௰ ஒரு காட்சியே, 

HEDGE செல்லவேண்டி௰தம் இர் துக்களின் மூச்சிய கடமை 

யாகும், இஃதொன்றே ஐயனார் மகிமைக்குத்தக்க சான்னுளனாம்- 

காக்தமலையும் முக்யெ தலமென்பர், அதூ இருக்குமிடம் * 

தெரியவில்லை. ஆரைவாய்மொழிச் சாஸ்தாவும் மிக்க விசேட 

முடையவராகும், மக்கள் பலரும் தொழுது அருள் பெத்திருக் 

கின்றனர்.
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தம்பிசான் விளையாட்டு சாஸ்தாவின் வாகனம் குஇினா, 

வேட்டைக்குப் புறப்படல் ுட்டநிக்கொகமும் சிட்டபரிபாலனமு 

மாளும், உலகாட்சை ஐக்தொழிலில் ஒன்றன் ர? அதனையே 

சாஸ்காவும் செய்கின்றனர். இங்கு நடைபெறுவது போல் செவ் 

வையாக வேறெங்கும் கடைபெழுத முக்ய இருகாளாகும். பலவூர் 

மக்களும் வருவர், கசூதிரை சுற்றுவதும், Sirsa தாங்கிகள் 

மெய்மறக்து பக்தியுடன் சுவாமியையும், வாகனத்தையும் தூக்கி 

ஓடுவதும் அவ்வோட்டத்திற்கேற்ப பக்க வாத்தியங்களும் சண் 

கொள்ளாக் காட்சியாம், 

இறைவன படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், 

அருளல், முதலிய ஐந்தொழிற்களையும் கோயில்களில பத்து 

கான் இருவிழாவும் ஈன்குணர்ச்துன்றது, உத்ஸவம் என்றால் 

பேரிய படை.த்தலாஇ காமியங்களையுணர்த் தும், வாகளூஇ உத் 

வங்கள் சகா,ச்தலைச்குமிக்கும். கூ.௫ிளை வசகனை த்தில் எழுக்கருள் 

வத பெரிய தத்துவத்தை விளக்கும், இது லயக்கொம சகங்காசக் 

கோலம். அறம் பொருளின்பம் வீடாய் நான்கு கால்களும், ஞான 

காண்டம், கன்மகாண்டம் எனுமிரு. காதுகளும், விடயாதீதமான 

பாஞானம் அபர நானமென்ற கண்களும், விதியாகய மூகருயம் 

சென்னும் ஈகைகருரம், ஆகமங்களின் விலக்ரையெவானும், ஆகமவ்க 

மந் இரல்களெனும் பாதசாமும், பிரணவசக்கடி காணும், அண்ட 

கோடிகள் சேர்ந்த முதுகும், உபநிடத தத்துவல்களாகிய ஜீனியும் 

உள்ள வேதக்குதிளையில் ஈசன் சவாரி செய்கிரூர் 

இரியனல்லன் கு.திரை யிரண்டுள 

வீ௫ிப்பிடிக்கும் விசகறிவாரிலை 

கூரியகாசன் குருவினருள் பெற்றால் 

வாரிப்பிடிக்க வசப்படுக்கானே”” (இருமக்தஇரம்) 

வாசி யேறு தலென்றுல் (சூ.திரை யே௮ுதல்) மும் மேலும் 

செல்லும் வாயுக்களை அ௮டக்குதலாம், சுழி மூனையில் பிராணவாயு 

னவச் செலுச்சவேண்டும், மனதை விடயக்களினின்றும் மாற்ற 

வேண்டும், பிராணாயாமம் பழகுதலின் கருத்தும் இதுவே. 

“கட்டக்கயிறெடுத்துக் கலைகாலுஞ் சேர்,ச்தி௮ு௧இ 

அட்டாங்க யோக மெலா மாண்டிருக்தாலாகாதோ'!
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குதிசை வாகனத்தின் காற்புறங்களிலும் கான்கு வீரர்களையும் 

கரணாலாம், Hi CMT ae Lear Arol ob சுட்டினால் ௮.இில் பட்டவர் 

கஹின் தலை வெடிக்கவேண்டுமென்னு கடவுளை நோக்கித் தவம் செய் 

ஜான், பக்தவலையிற் படும் பரமசிவன், வேண்டியவரமும் அவ 

ணுக்கு நல்கினார். கினைகத்க அளவில் எல் 2லாரையும் கொல்லும் 

ஆயுதம் பெற்ற அகரன் பயிற்சிக்காகப் பர2மசவரன் தலையை 

கோக்இச் சட்டத் சலைப்பட்டான்.. ஈவான். ஓட்டம் பிடித்தார். 

இவ்வாறு சரவுக்கஞ்சி (2யாடுவது கடவுஞக்கடுக்குமோ வென்றை 

யுறவேண்டாம், ஈசுவரன் சர்வ சராசர சொருபியல்லவா? அக்குத் 

தெய்வத்தைக் சூறிவைத்தால் சர்வ சராசர நாசமுண்டாகுமென் 

அன்னிக் கருணையால் பிராணிகளின் சட்சையைப் பொறு சகோ 

தாய் கடித்தார், அ௮சுரனும் தொடர்ந்தான், இவனைக்கொல்ல Upp 

கூறிய மோடனியை எண்ணினார். கா.ராயண மோகினியின் கண் 

சவர் வனப்பைக்கண்டு அசுரன் காமாக்தகனானான் . அசுசனிடம் 

கான் இசையவேண்டுமானால் அவன் தலையில் கைவைத்துச் ௪த்இ 

யம் செய்யவேண்டுமென்௮ மோகினிகூறினாள். பெண்ணாசையால் 

அசுரன் அ௮வ்வா௮ செய்யவே தலைவெடித்து இறக்தான். இந்த 

சட்சா மோனியினின்ற௮ு மன்றோ சாக்ஷாத் சாஸ்தா அவதரித்தார். 

“நின்றானை கண்டாரனும் நிலைருலைக்னு தமோ றி 

ஒன்முகுமவிடம் விட்டு உலகமெலாம் கிறைக்துகொண்டு 

மன்ருடும் செஞ்சடையான் மனத்துயரமவள் மேலே 

எறும்பு கடையானை மு.தலெவ்வயிர்க்கு மீருன 

சடம் பெறவே படைக்கவுனைச் செவனாருமத றிக்தார்? 

(விற்பாட்டு) 

தர்ம சாஸ்தா தாண்டாகரனால் உலகல் அழிந்துபோன தனுர் 

வேதத்தையும் ஆயுதப் பயிற்சியையும் மீண்டும் நிலைகாட்டினார். 

யானைவித்தை, கூதிரைவித்தை; படைக்கலப் பயிற்சி இவைகளை 

யெல்லாம் இரும்பவும் நிலைபெறச் செய்தார், தாண்டாசரன 

எளிதான உபாயத்தால் எளிதில் உலகைவென்௮ விடலாமெண்பது 

இயலாது, மனிதனுக்கு வீமமும், போர்த்இறமையும் வேண்டு 

மென்பதான தத்துவங்களை உலூழ் குணர்த்துவதற்கென வே சாஸ் 

தாவைப் படைவீசன் வேடத்தில் அ௮.சசநிதிபாலிக்க ௮ரிஹரபுத்இர
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ஞாயவதரிப்பித் இருக்கன் றனர், இக்காசணங்களால் யானையேற்றம், 

குதிரையேற்றம் முதலியன கூறும் சாத் இிசங்சஸில் சாஸ்தாவைக் 

குருவாகக் கூறப்படுசன்றத, பாரதீய மச்களனைவரும் ஐயனை 

(சரஸ் காவை) அவசியம் வணங்கல் வேண்டும், ஆயுதாப்பியாசம் 

பழகுதலும் ஈன்றே, 

அச்வம் ஸமாருஹ்யம் வனேசரக்தம் 

கோதண்ட காசாசகாம் தராப்யாம் 

St சாரம் அதியதிபுகு பூதகாதம் 

தீயா யேத் ஸாபூஜ்யம் ஸுகுமாாரரூபம்'' 

சாஸ்தாவின் உற்பத்தியில் , பாமேஸ்வான் மோடணியைக் 

கண்டு மோடுச்கலாமா எனும் கேள்வி கேட்கலாம். மோனி உல 

கைக் காப்பாற்றுபைவள், இவள் உலகைக் காப்பாற்றும் இருமலின் 

௮வதாசமன்றோ? சிவபிரானும் உலக பாலனமல்லார மற்றொன் கி 

லும் பற்றில்லாதவர், சேவர்சளின் தவத்இற்கிரவ்டு மகாவிஷ்ணு 

இக்த உருவங்கொண்டார், அந்த காராயண மோகினியில் மன்ம 

தனை யெரித்தவனும், அமிர்தம் கடைக்க காலதிதில் உண்டான 

காளாகூட விஷத்தைப் பிறர்க்கஷிக்காமற் முடித்தவனும், பாலாழி 

யிலுற்பவித்த அரிய அமுதத்தை அ௮ரிஹரர்கள் மோடக்காமல் 

அதற்காகத் தவம் செய்தவர்களாக்குக் கொடுச்து உலகபாலனம் 

செய்தவனுமாகிய கிலபெருமான் தனது சச்சிதானந்த சொரூப 

, சக்தியைத் தோற்றுவித்து தரும மூர்த்தியான ௮ரிஹாபுத்கரனை 

யவதரிப்பிக்தார். 

அமிர்தம் பெற்றாலும் ஒருக்கால் தேவர்களுக்குத் இன்பம் 

வரலாம், அசுரர்களும் அமிர்தம்பெற்று அமரத் இியசாஇத் தேவர் 
களைத் அன்புறுத்தலாம், அத்தகைய அன்பும் வராமலிருக்க உலக 
பாலன கர்த்தாவான சாஸ்காவை நல்கினர், இத்தெய்வம் பூவுலகற் 
கென்றல்ல எல்லாவுலகள்களுக்கும் அடைக்கல மளிப்பவசென்று 
புசாணங்கள் விதந்து கூறுஇன்றன. இவ்வாறு அரியுமசனும் 
சேர்ர்துஇ்ச சான்காவைள் சாதாரண ஆணும்பெண்ணும் சேர்ச்து 
பெற்றஅபோல் நகிளைக்சலாகா௮.
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**சரஸ்தாரம் சர்வபூ தேசம் 

Pause Gor gue 

agéur தல்பலமாப் னோதி 

ஸத்யமேதல் கலெளயு Ca” 

**மல்வீடு கண்டவன் பாணியடி விண்ணில் 

விளக்கில் நின்றவன் வாணியடி, 

காய்விடு கண்டவன் ஞானியடி பரி 

தாண்டிக் சொண்ட்வன் பட்டாணியடி”? 

\ (குதிரை வாகனத்தில் G0 GBI வீரர்பாட்டு)) 

“வாலைக்கும்மி”” 

சாத்தா. 

—_—— 

“இந்த வண்ணமிருக்கு முராரியும் 

அந் வண்ணக் தமலனுமாகியே 

முந்துகூடி முயக்கிய வெல்லையில் 

வந்தனன் எமைவாழ்விக் குமையனே. 

மைக்கருங் கடன்மேனியும் லானுலாஞனு 

செக்கர் வேணியும் செண்டுறு கையுமா 

யுக்சொச்துடனோர் மகன் சேர்தலு 

மூக்கணெக்தை முயக்கனை நீங்இனான். 

அத்தருக்திரு மைக்கும் கரிகர 
பு.த்தின்னெணு காமம் புனைக்அுபின் 

மனாத்த பான்மையுரூத்இரர் தம்மொடும் 

வைத்துமிக்க வரம்பல நல்கிய. 

புவனமீக்து புவனத் இறையென 

வவனை நல்கயமாரு மாதவ 

செவரு மேத்திடு மேற்றமு கல்கினான் 
சவனதின்னருள் செப்பும் பாலதோ.
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5.  அங்கண்மே வியரிகா புத் இரன் 
சங்கையிற் பெருஞ்சாரதர் தம்மொடு 
எங்குமாகி யிரும் தெவ்வு லகையும் 

கங்குலும் பகலெல்லையுங் கரப்பனால். 

6. மண்ணகத்தரும் வானவரும் மல 

சண்ண வுநீதின மர்ச்கிக்கு. நிர்மையான் 

சண்ணனும் புகழப்படு காட்டிய 

னெண்ணி னங்ச௪ுவனுக் கெஇரில்லையே,? 

ககதபு. சாணம், 

.... மானுடர், தேவர், இக்இரன், இக்இராணி, இவர்கள் அயர் 

தீர்த்தார், 
ee Scns 

யானவாகனம், 

NO மனா 

erga வெய்ய களிற்றிடை யாஇப் 

பாரிடர் எண்ணிலர் பாங்குற ஈண்ணப் 

பரணை புட்கலை ூம்புற மேவ 

வாசண மூர்பவன் முூன்னுதவகதரண், 

௧௩௧ புசாணம், 

  

மாடன் தம்பிரான். 

சாத்தன தருளினிற்கும் தானையக் தலைவன் வரனோர் 
வத்தவையான வெல்லாம் வியத்தருவிசனுக்இ 
திதவன் முதலோர் யாரும் புழைலெவ்விடச்தை யுண்டு 
காத்சவனாமம் பெற்றோன் காலற்கும் காலன் போல்வான். 

கந்த புசாணம்,
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அத்தியாயம் 21, 

முருகன். 

—t 

சூரபன்மன் கொடுமைகள் பொறுக்கமூடியாமல் தேவர்கள் 

கைலாயத்தில் சவெபெருமானிடம் முதையிட்டு கிக்திருவடிக் கொப் 

பான ஐர் மகவைகத் சக்தருள வேண்டுமென்௮ விண்ணப்பி தனர். 

உடன் சண்ணு தற் பெருமான் ஐச்துமுகங்களோடு ௮தேதோ முகமும் 

கொண்டருனி ஆறுமுகங்களிலும் கெற்றிக்கண்களினின்றும் ஆறு 

,தீப்பொறிகளைச் இந்தினர், அவை ச௪சவணப் பொய்கையிற் சார்ந்த 

“ வுடன் ஆறு குழக்தைகளாயிற்று. இதனைக்கண்டு ௮க்கருழக்தை 

களை உமாதேவி ஒன்றுசேர்த்து எடுத்தபோது ஆறுமுகங்களும், 

இருகால்களும் உள்ள ஓர் உருலமாயிற்று, ஸ்கந்தன் என்றால் 

ஒன்று ?சர்க்கப்பட்டவன் என்பது பொருள், 

முருகன் இருவவதாரம் சுந்தபுசாணத்தில் விரிவாய்க் கூறப்படு 

இன்ற, ஐமுகச் வனே அறுமுகத் தெய்வமானான். அனால், 
கம்மைப்போல் தாய் வயற்றிற் பிறக்கவில்லை, கடவுள் தோற்றத் 

இன் அற்புஅச்ைப் பாருங்கள்! 

*ிபம்மான் முருகன் பிறவானிறவான்” எனவும், 

“அருவமு முளுவுமாகு அ௮காதியாம்ப் பலவா யொன்ரறாய் 

பிரலமாய் நின்ற சோதஇப் பிழம்பதோர் மேனியாடுக் [டே 

கருணைகூர் முகங்களாறும் சாரங்கள் பன்னிரண்டுங்கொண் 

ஒரு இருமுருகன் வக்தாங்குதித்தனன் உலகமுய்ய” 

ஞானபாகம் மிகுதியானபொழுது ஈசனைச் வெனென்றும், இரியா 

பாகம் மிருதியானபொமுது எக்தியென்றும் கூறுப, அறிவிற்கா 

தா.சமான எழுத்தினொலி தோன்றக் காரணமாகிப் பிரணவ உரு 

வுடைய மூத்தமகனைச் சிவாம்சமென்றும், இளையகுமாசனை சக்த 

் யம்௪ மென்றும் கூறுவர்,
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அறுமுகப்பெருமானை மானிடத் தொகுதியில் சோர்த்துளைப் 

போர் ஆறு கலைகள் இயற்கைக்கு மாறென்று மலைவர், (வழக் 

சூரைப்பர்) இவ்வுலகில் இருகலை, முத்தலை, கான்குகால்கள் உள்ள 

பிராணிகள் சுருக்கமாயாவதூ பிறக்கின்றன, ஆனால், அவை பலகி 

குறைவினால் விளைவில் இறக் அபடுகன்றன, இங்கு தெய்வ ௪க்தி 

"யான சால் பலமாய் ஜீவித்திருப்பகாய் ஈம்பலாம். சயரமுகனும் இவ் 

வாறுதான், ் 

வேல் ஞான ௪க்இயும், வள்ஸிகாயக இச்சாசக்தியும், தேவ 

சேனைச் இரியாசக்இயும் ஆறாம். மயில் தனது இச்சைக் இரியை 

ஞானசக்தஇகளை முருகனது. இச்சைக் இரியை ஞானசக்தி வஹி 

நிறுத்தி ேபேரின்பம் அனுபவித்து விடடைக்க௮, தமிழ் 

மக்கள் வேலும் மயிலும் அணை” யென்பதில் வேல் இறையறி 
வையும், மயில் உயிர் அறிவையும் உணர்த்தும், ஈசனது அருட்சக் 

அஇயின் அவதாரமே முருகன் ஆகும், 

**கல்லகக்குடைக்த செவ்வேள் கந்தணனோர் தறாவதகாகி 

வல்லியற் கிரியை ஞானவல்லியின் இளையாயச் சூழ 

பல்லுயிர்க் கருளைப்பூத்து பவனெலி காய்தஇட்டன்பர் 

எல்லவர் தமக்கு முத்த ய.சவுமென்றும்”” 

(கந்த புசாணம்,) 

வள்ஸிகாயகியைக் கிரியையாகவும், தேவசேனையை ஞானமரகவும், 

கூறுதல் காண்க, aco (2தவசேனையோடும் மயில்வாகனத்துட 

னும் தனது பன்னிருகைகஸில் ஐர் கையில் வேலேக்கி அறுமுகம் 

கொண்டதற்கு நூற்களில் பல காரணக்கள் கூறுவர், Qs em ag 
aon Csits ஐர்தெழுக்து மந்திரத்தின் குறிப்பென்பர், 
இழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு மேல், Erp ஆயெ ஆறிலும் 
பரக்து நிற்கும் சிசாகாச வடிவத்தை அறிவிக்கின்ற தென்பர். 
ஆறுமத உண்மைகளையும் உணர்கச்துமென்பர், இவவாஅ பல கியா 
யங்கள் கூறுவர், 

ஈக்£ீர தேவர் இயம்றிய திருமுருகாம௮அப் படையெனும் 
காலின் கருத்து வருமாறு,
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ஒருமுகம் இருள் நிறைந்த உலகம் கசூற்றமில்லாம்ல் ஒஸி 

பெறும் பொருட்டு பல ரெணக்களையும் தோன்றச்செய்த.௮. ஒரு 

மூகம் பக்தர்கள் வணங்கினால் அவர்கள அரசூத்றம் நீங்க அவர்களின் 

இதப்படி. மகிழ்க ௮, வேண்டும் வரங்களை அளிக்கும். மூன்றாவது 

முகம்மந்தி ௪ெமான வேதத்திற் கூறியவாறு முறை தவரூமல் 

அர்சணர்களின் வேள்விகளை எண்ணுகின்ற. காலாவது முகம் 

வேதாகமல்களில் மழஹைக்துகிடக்கும் தத்துவங்களை முனிவர்கள் 

LAG ஆசாய்க்து போதிப்பித்து சந்திசனைப்போல் எல்லாத் 

இிசைகளையும் விளங்கச்செய்யும், ஐந்தாம் முகம் இறாவுள்ளத்இல் 

தோன்றும். சமத்துவம் நீக்கிக் கோபக் அடன் அகரர்களைக்சொன்னு 

போர்க்கள வேள்வியைவேட்கும், அழுவஅமுகம் சுந்தரியும் வேடப் 

பெண்ணுமான வள்ளிநாயகியோடிருக்த இல்லறக்தை ஈடத்து 

இன்று. இ௫னைக்கூறும் இருமுருகாற்றுப் படையெனும் அல் 

தமிழில் முக்கியமான பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாகும். இதற்கசுசை 

பயெழுஇய நச்சினார்க்கினியர் அடியில் வருமாறு எழு அ௫ருர், முரு 

கன் ஒரு கரத்தால் தேவர்களையும் முனிவர்களையும் காப்பாற்று 

கிறான், அதற்கொத்த ஒருகை மறுபக்கம் இருக்கின்றது. ஓர் 

கை அல்ஞுசம் தாவ்குறதா, அதற் கொத்த ஒர் கை ஆடை 

யணிக்து மருங்கு கடக்கிறது, ஐந்தும், ஆளும் சைகள் பரிசோடு 

வேலைச் அற்றுகன்றன, அடுக்க கைகள் முனி புங்கவர்கட்சூ 

மேளனப்பொருளை உணர்த்த மார்போடு சேர்க்து இடக்னெ் por, 

ஒன்பதாவது கை வளைகளுடன் மேலே கறங்கு போர்க்களத்தை 

விரும்பும் முத்ிபை ஈல்கன்றது. இதற்கொத்த கைமணியோ 

சையை மூறக்கின்றது, பதினோசாவ கை மழையெய்விக்கறது. 

கடைக் கரம் தெய்வப் பெண்களுக்கு மணமாலை ரூட்டுகன்ற. 

பன்னிருகரங்களும், பன்னிருமாதங்களும், பன்னிருராடு 

களுமாம், 

*எறுமயிலேதி விளையாடு முகமொன்றே 

ஈசருடன் ஞானமொழி பேசமுக மொன்றே 

மாறுபடு rons வதைத்த முகம் மொன்றே 

வள்ளியை மணம்புணர வந்தமுக மொன்றே 

கூறுமடியார்கள் வினை இீர்த்தமுக மொன்றே 

குன்றுருவ வேல்வாக்ள கின்றமுக மொன்றே



162 

ஆமுகமான பொருள் கீயருளல் வேண்டும், 

ஆதியருணாசல மமர்ந்த பெருமாளே” 

ஆறுமுகமான தத்துவம் எனக்குத் தெரியாதென்றும் நீயே அருள 

வேண்டும் மென்றும் அருண௫ரிகாதர் இருப்புகழில் கூறுகின்றார், 
ஓவவொரு முகத்தினுடையவும் தொழிலுக்கேற்் வாறு கைகளும் 

வேலைசெய்ெறன,  ஆுமுகன்களும் திரு, புகழ், ஞானம், 

வைசாக்யெம், ஐசுவரியம், வீரியம் முதலிய ஆறு குணங்களைக் 
குறிக்சூமென்பர். ் ் 

*அதியோடக்தம் கய ஈலன்கள் 

ஆுமுகமென்று அறியேனே?” (திருப்புகழ்) 

இவனும், சக்தியும் சேரும் சுத்தப்பிரம்ம நிலை சுப்மமண்யன் 
சஎன்பஇலும் AHS உண்மையுண்டு. கிவபிரானுக்கு ஈசானம், 

தித்புருவம் அகோரம், வாமதேவம், ௪த்தியோசாகம் என்ற 

ஐந்தும், தேவியின் ஒருமுகமும் சேர்த்து முருகனுக்கு ஆறுமுக 

மாயிற்று, 

மரயிருள் ஞாலம் ம்னுவின்றி விளங்கப் பல்கதிர் விரிக்சன்று 

ஒருமுகம் அர்வலசேத்த அமர்ந்தினிதொழுக காதலினு வக்து 

ல.ரங்கொடுத்தன்ே”' முதலியன, (இருமுருகாத்றுப்படை) 

சத்தான பவனும், சத்தான சக்தியும் சேரும்போது ஐனக்த 

மான Guar தோன்றவேண்டுமன்றோ? sal, gts, Crus 

ஜேவரும் சச்சிசானந்த மூர்த்திகள், சத்து என்றுமுள, இத்தக, 

அறிவு, ஆனந்தம், மோட்சம், இவ்வுண்மையை சோமாஸ்கந்த 

மூர்த்தி உலகினருக்குணர்த அவர், 

Sara, அகலம், கனம் இலை ஒருபொருளில் வெவ்வே 

பிரிந்திறுக்கவியலா. அவைபோல் இம்மூர்த்இகள் மூவரும் சொல் 
லளவில் வேருகச் தோன்றினாலும் எல்லாம் ஒன்றுதான். 
ஆனக்சமான இறைவன் கான் முருகன், அவன் என்றும் இளைய 

வனும் அழகனும் அவன், 

சச்சிதானந்த வுருவாண்டி-ப.7 

gsur போசம் தருவாண்டி
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agh sriypsriidé Gpurang.— 265 

உத்தம தேவனைப் பாடுல்கடி 

OWES மானவ முதனடி- பர 

மானக்க நாட்டில் கஇபனடி. 

தானக்த மில்லாச் ௫.துரனடி---சில 

Fam ips BO சரமியடி.!? (இசாமலிலங்கசுவாமிகள் 

ஞூரசற்காரம்;-  ஞூரன் 1008 அண்டங்களையும் 108 யக காலம் 

ஆண்வெக்கசான். தேவர்களைப் பலவான துன்புறு சஇனான், ஜயக் 

தன் முதலிய தேவர்களைச் சிறையிலிட்டான், அ ஈரர்களின் 

உணவுக்குச்தேவர்கள் மீன் ௬மர்துகொண்டு போகவேண்டும். 

இத்தகைய அன்பக்கள் சேவர்கள் ௮னுபவிக்கனர், வானவர்க்கு 

இத் துன்பங்கள் முன்னைய வினைப்பயனே காரணமாம். அ௮.தரவது 

தச்சன் வேள்வியில் பங்குபெற்று வவெபெருமானைக் கூறை கூறி 

யதைக் சேட்டிருந்ததால் நந்இதேவன் சபித்தார், அ. தனால் 

Danan இன்புற மேர்க்கது, இறுதஇயில் முருகன் அவதரித்து 

சூரபன்மனை வேலால் குத்திக்கொன்றூர். வரபலத்தால் மீண்டும் 

மயிலாகவும், கோழியாகவும் எதிர்த்சான், உடன் அகந்தையை 

அடக்கி மயிலை வாகனமாசவும், கோழியைக் கொடியாகவும் ஆக்க 

அணுக்ெடுத்சார், ஆண்டவனது பெருங்கருணையைப் பாருங்கள்! 

SRW Cw MR அவனது அகங்காரத்தை அழித்து 

அருள்புரிந்து தனது வாகனமாக்கி உயர்பதவியை கல்னென், 

சைவ மதத்தின் மேலான தத்அவத்தைப் பாருங்கள்! அது எல் 

லோருக்கும் வீடஸிக்கும். கல்லோருக்கு எளிதில் மூ.த்தியெய்.து 

விக்கும். பொல்லாருக்கு wre Sauder ws soar Osage, 

ரூரசல்கா.ரத் தத்துவம்: ஆறுமுகன் கருணைக்கடல், சூரன் 

ஆணவாஇ மலம்கிறைக்த உயிர். **அகங்தையுடையார் ஆண்டவளைச் 

- தொஜார்'” வேலப்பன் சூனது அஞ்ஞான இருளை ஞானசக்இ 

யாய வேல்சொண்டு ஒட்டி மெய்யறிவளித்த முத்திகொடுத்தான். 

வள்ளிதிருமணம்:--- வள்ளி. உயிர்; வேடர்கள் ஜம் 

புலன்கள்; இனைகிலம் உலகம்; இனை முதலியன அ௮.ற்பப்பொருள் 

கள், பறவைகளை ஓட்டியது. மாயையை நிக்குதல், வள்ளியைத் 

இருமணம் செய்த ஜீவேசுச ஐக்கியம், (உயிர் இறையோடு கலதீ
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தல்) இதுதான் வள்ளிதிருமணமென்று சண்மாகலகமியில் விளக் 

இனர், குரு தன்னையறியாச் சடனை யாட்கொண்ட மூறையபோல் 

சிவஞானபோகம் 8 ஆம் சூத்திரக் கருத்தோடொத் தும் கூறுவர், 

வள்ளி காயகியுடன் பல லீலைகள் காண்பிக்தமை தேவியை 

அணனுகரகிக்க அவரத பக்தியைப் பரி௯ூதித்சசாளும், அல்லாது 

காமவிகாரமல்ல, இவ்வுண்மை கக்தபு.சாணக்தில் இனி௮ விளங்கும், 

புசாணங்களை தத் துவம்தெரிந்து படித்தால் இவை தெரியும். 

 தேவசேனையும் வள்ளியம்மனும் முற்பிறவியில் இருமால் 

மக்கள். முருகனை மணச்சுவேண்டுமென்று 1? வருடம் தவம் 
செய்ததால் தவத்துக்கு இரக்கு இருவரையும் மணந்தான், வள்ளி 

காயகியுடன் காட்டிய லீலைகள் எல்லாம் அருள் வீலைகமள. சந்திரன் 

கலங்ெ தண்ணீரில் ௮லைவஅுபோல் சோற்றினாலும் உண்மையில் 

அவ்வாறில்லை, ௮ங்கனமே அ௮றுமுகணாடலெல்லாம் என்ரும் கந்த 

பு. சாணதாலார், 

கேவசேனையும் வள்ளியும் உடலும் உயிரும்போலும் மலரும், 
மணமும் பேரலும் அன்புடனளாவனாவியிருக்கனர், எண 
Bt OTs COBH சக்களத்தி சண்டையென்பது வெற்றுளை 
யரகும். 

'இக்திரனருளுமாதும் எயினர் தம்மாது மிவ்வா 

pigs Gad ser யன்புடன. ளவளாவி 

சிந்தைய முபிரும் செய்யும் செயற்கையும் சிறப்புமொன்றாக் 
கந்தமு மலரும் போலக் கலந்து Car Dom 3D யுற்ளுர்?? எனவும் 

:இக்கிவர் இருவர்தாமும் யாச்கையு மூயிரும்போல”? எனவும் 

முருகன் கோயில்கள் வட இந்தியாவிலும் தென்னாட்டிலும் மிஞுதி, 
said இருச்செக்தரர், பழனி, இருப்பசல்குன் தம், Siar 
சகம் (குமாரகோயில்) குன்றுதோறுடல், பழமுதிர்சோலை ஆய 
ஆ௮ம்முக்கியம், சலியுகத்தில் அனணுக்கிரகூர்தஇ முருகனே. 
எல்லாக்குணங்களா லும் பரமேசுவரனுக்கு ஒப்பான விகாயகளையும், 
கூமானையும் சாம வேதத்தில் துதிச்ன்றனர் ,திருவேசகத்தை 
நச்சினார்க்கினியர் மலைகாட்டுக் சலமென்பா், (குமாரகோயில்),
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*தியவை புரிந்தாரேலும் ரூமா வேள் இருமுன்னுத்றால் 

தூயவர் மேலைச் தொல்கதியடைவென்சை 

ஆயவும் வேண்டுங்கொல்லோ அடுசடர். முன்னாள் செய்த 

மாயையின் மகனுமன்னோ வரம்பிலா வருள் பெற்றும்க்தான்! 

; (கந்தபுராணம்) 

“அறிவாகிய கோயிலிலே 

அருளாயே தாம் மடிமேல் 

போறிவேலுஉனே வளர்வாய் அடியார் 

yg வாழ்வுறவே புவி மீதருள்வாய்!” (முருகா): 

fag Aunt பாடல்; 

eed se 

அத்தியாயம் 22, 

தற்கால மத அபிவிருத்தி, 

தற்கால இக்துக்களுக்குச் செல்வமில்லை; கோய்கள் பல; 

அற்பஆயுள்; தொழில் முன்னேற்றமில்லை; கல்விக் குறைவென் 

றெல்லாம் குறைகூறடன்றனர், அதற்கு மேனாட்டாரைப் பின் 

ப.ற்றவேண்டும், உல3யல் காரியங்களில் வேண்டுவனவும், வேண் 

உாதனவும் கவனியாமல் மேனாட்டாரைப் பின்பற்றும் இந்துக் 

கள் மத விஷயங்களிலும் அவர்களைப்போல் நடக்கவேண்டும், 

திட்டமாகவும், ஒழுங்காகவும், கட்டுப்பாடாகவும், ஜபம், ஆலய 

தரிசனம், பிரார்த்தனை, சமயப்பிரசாரம் இவை செய்வதாயிருக் 

தால் துன்பம் நீங்கு இன்பம் பெறலாம், அவர்களைப்போல் கைத் 

தொழில், வியாபாரம், கல்வி) ௪காதாசம் இவைகளையும் wear a 

கவனித்து ஒற்றுமையாய் வேலைசெய்யவேண்டும், இந்து சமூ 

கத்து அண்களும், பெண்களும் ஒன்றுசேர்க்து கடவுள் பிரார்த் 

தனை செய்தல் கலம், 

இந்துக்கள் மதசம்பந்தமான அறிவும், அதற்கொத்த வாழ்க் 

கையும் ஈடத்தவேண்டும். பண்டிருக்ததென்றால் இப்போது என்ன 

பயன்?
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அலயம்:-- ௮ என்றால் பச (உயிர்) லயம்-- ஈடுபடுமிடம், 

அதாவது ஆன்மாக்களின் மனம் ஓடுங்கி முத்திபெறும் இடமாம், 

பல இடங்களிலும் அலையும் மனம் ஒடுங்க ஈடுபடுமிடம் கோயி 

லாகும், கல்விபயிலும் ஆரம்பகாலத்தில் மாணவர் பொருள்களை 
வைத்து எண்ணி கணக்குச்செய்து பின்னர் மனதினால் செய்வது 

போலவும், அரிச்சுவடி, முதற்பாடப் புத், ககம் முதலியனபடித்துப் 

பின் பெரிய ஸாற்கள் படிக்னுப் புலவசரதல் போலவும் மக்கள் 

கடவுள் வழிபாடு பயின்று வெற்றிபெறுமிடம் ஆலயங்களாம், 

வாக்கிற்கும் மனஇற்கும் எட்டாக இறைவனை தாவரமான 

கோயில்களிலும், சங்கமமான மனிதர்களிலும் வழிபடலாம், 

தால. எங்கமங்க ளென்றிரண்டு ரவினின்று 

மாபரன் பூசைகொண்டு மன்னுயர்க் கருளைவைப்பன்”? 

[சனவும் 

“நடமாடும் கோயில் மணிதன்; படமாடும் கோயில் ஆலயம்” 

[ என்றுமாம். 

சக்தி சிெவலிலையால் உலகம் கடைபெறுன் ௦௮, மாற்றரும், 

எனாஜியும் பிரியாதிருப்பதுபோல் ஈசனும் சக்தியும் பிரியா திருக் 

ன்றனர், 

கடவுள் எங்கும் நிறைக்திருப்பகால் கோயில்களில் சென்று 

விக்செகங்களை என் வழிபடவேண்டும்? உலூலுள்ள எப்பொரு 

ஸிலும் இறைவன் விளங்னொலும் அவைகளுக்கு வெவ்வேறு 
மிபயர்கள் உண்டு, அவைகளைப் பார்க்கும்பொழுது அவைகளின் 

பெயர்கள் நினைவிற்கு வருவசன்றி இறைவன் என்ற எண்ணம் 
வருவஇல்லை, பொதஅவான நினைவடையார்க்கும் கண்டவுடன் 

எடவுளின் நினைவு வருவதற்காக த்தான் மூர்த்திகளும், ஆலயம் 
களும் ஏற்படுத்இியிருக்கன்றனர், ஜகதிசனறு கருணாவிலாச. த்தை 
யொட்டிய அறிவுபேற கோயிலைப்போல்வேமெ அவுமில்லை. கோயில் 
அரம், விக்ரெகங்களும், பலதம்துவங்கள் நிறைந்தவை,
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விக்கிரகங்கள், 

~_——— 

_ கஇிரவனொஸி எங்கும். ஒன்றுபோல் விளக்கினாலும், எண் 

ஷடிப்பளிங்கியில் கூடுதல் தோற்றுவதுபோல் கடவுள் உலகி 

அள்ள எல்லாப்பொருட்களிலும் கிறைக்திருந்தாலும், ஆலயங் 

கனிலுள்ள விக்கரகங்களில் அவருடைய சைதன்யம் கூடுதலாக 
விளங்குகிறது, தெய்வம் பழத்தில் ரஸம்போலவும், பாலில் கெய் 

போலவும், விறல் தியபோலவும, ஸர்வ வியாபியாம், பாலில் கெய் 
போல அளுபனான சர்வ வியாபி விக்ரெகங்களில் தயிரில் கெய் 

போல் வெளிப்படுவர். பூமியில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் நீர் 

இணாறுகள் வழி வெளியாவதுபோலவும், ஸர்வ வியாபகமான மின் 

சாசச௪க்கி பெளவர்ஹெளடல் (2௦௭௦ 110156) இருந்து கூடுதல் 

வெளியாவது போலவும், கோயில்களின் விக்பெகங்களில் கடவுளின் 

சானித்தியம் மிகுதியாயுண்டு. “விசேஷேண இருஹ்யதே இதி 
விக்ரஹ? பூஜிக்கும் பிரதிமையிலிருக்து செகிக்கவேண்டும். ஈசுவச 

னென்றே விக்கிரகம் எனும் சொல்லின்பொருள், ஓருவன் அக்கினி 
கொண்டுவா என்றுசொல்லும் காலத்தில் யாரும் எரியும் விறகைச் 

தவிர தனியான அ௮ச்ினியைக் கொண்டுவருவதில்லாகசதுபோல 

மூர்த்தி உருவமாக வைத்துத்தான் சிவனை பூஜித்துக்கொள்ள 

வேண்டியது. 

*பதாக்னிமானயே யுக்தே 

ஜ்வலகத் காஷ்டாத்ரு தேஸ்வயம் 

eraoh சாணியதெ த்வதம் 

பூஜ்யோ மூர்த்தியாக் மனாசவ”! 

இயானம் வணக்கம் இவையில்லாத முக்திபெற வியலாது. 

கடவுள் தன்னைவணங்கப் பல மூர்த்தங்களையும் கற்பித் இருக்கிறார் 

அவை ,இலயல்களிலே விம்பங்களாம், அவைகளைக் கண்களால் 

தரிசித்து தெய்வமாகப் பாவனைசெய்்து வணக்கினால் ஆண்டவனை 

“ நேரிற்கண்டு தொழுத பயனுண்டு, அம்மூரர்த்இகளைத் இயானிப் 

பதும், கோயிலிற்செய்யும் தொண்டுகளும் அவருக்கு கேரிழ் 

செய்பவைகளாகும், சுடவுளை கேரிற்காணும் ஞானிகள் நிங்கலாக
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எல்லோரும் ஆலயதரிசனம் செய்யவேண்டும். ஜீவன்முக்தர்களும் 
க்ேஷக்இர தரிசனம்செய்யவேண்டுமென் று சாத்திரம் கூறுகின்றது, 

சைவமதாச்சாரியர் நால்வர்களும், பன்னிரு ஆஜ்வார்களும், சங்கசாச் 
சாரியரும், பட்டினத்தடிகள், தாயுமானவர், அருண௫ரிகாதர், 
இராமலிங்க அடிகள்: போன் ஐவர்களும் ஆலயதரீசனம் செய்து 
பிறரையும் செய்யத் தூண்டினர், சாரதாரனா ஜனங்களுக்கு யாசே 
னும் ஒரு உருவக்தில்லாமல் கடவுளைச் தொழவியலாது என்பது 
விவேகானந்தர் வாக்கு. 

கடவுள் சர்வ சரீரியாகலால் அவரை எதில் பூத்தாலும் 

அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்வர், மனிதனது உயிர், உடம்பு முழூ 

வதம் பவியிருப்பசால் அவயவகங்களில் இல்லையென்௮ சொல் 

லலாமா? '6றரவம் Panis 936" என்னு கூறுவதால் விக்கரகன் 

களில் கடவுள் இல்லையெஷ்று சொல்லலாமோ? ஒருவனைத் 
தொழும்போது அவனில் கோன்றும் கடவுள் சைதன்யத்தை 
யன்றி அவனது ஓவ்வொரு உறுப்புக்களையும் வணங்கவில்லை, 

அவ்வாஹே இந்துக்கள் கல்லையும் செம்பையமல்ல கும்பிடுவது; 
அதில் அமைந்திருக்கும் ஆண்டவனைத் தொழுடன்றனர். ஞான 
உருவனும், பலமற்றவனும், உடம்பில்லாதவமான இறைவனை 
வணக்கும் பக்தர்களின் உபாசனைக்கு வேண்டி உருவம் கற்பிக்கப் 
படுகன் ஈசென்பது உபனிடத முடிபு, 

'உபாஸகானாம் கார்யார்த்தம் 

_ பிமம்மணோ ரூபகல்பனா”' 

ee ee, 

ஆலயதரிசனம். 
— Nas 

உடற்சுத்தம்:-- குளித்துத் இருகி றணிந்து சுத்சமான உடை 
களோடு செல்லவேண்டும். கனைக்த ஆடை, அவ்வளவு விசேட 
மில்லை. குளித்தவுடன் ஈரஅடையோடும் பலர் செல்ன்றனர், 
COTES சுக்கசமான அடைக்கு வசதியில்லையானால் ஈர ஆடையு 
உணும் செல்லலாம், குளிக்க வசதியில்லாகவர் கை கால் மூகம் 
கழுவிச் சுத்த அடையுடுத்துத் இிருகிறணிந்து செல்க,
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வாக்குச் சத்தம்: உடற்குத்தியோடு வாக்குச் சுத்தமும் 

வேண்டும். கோயிலுக்குள்கெட்டபேச்சகளோ வீண்உரையாடலேோர 

ஆகாது, மந்தரம் ஜபிக்கவோ கோத்திரப் பாடல்கள் பாடவோ 

செய்யலாம், 

மனச்சுத்தம்;.-.-.. இது எல்லாவற்றிலும் முக்யம், கூடிய 

மட்டும் மனசமாதான ததுடன் இருக்கவேண்டும், தரிசனகேளை 

பில் காமகோபங்களை யகற்றவேண்டும், இவைகளால் பலருக்கும் 

கேடுவிளைக் தண்டு. கோயில்களில் தரிசனத்திற்குச் செல்லும் 
பொழுது சந்தரிசளான பெண்கள் வசலோ, அல்ல இலர் நெருக் 

இத்: தள்ளவோ செய்தால் அங்குகிற்கும் மக்களின் மனம்மாற் 

மைடையும். குளிக்கப்போய்க் சேற்றைப் பூசவதுபோல் கடவு 

ளைக் ரும்பிடச்சென்றும் மனம் வேறிடங்களிற் பற்றுகின்றது, 

விட்டில் வந்து ௮ன்மைய நிலையை எண்ணி ஆண்டவனிடம் மன் 

னிப்புக் கேட்கவெண்டு4, மேல் இவ்வாறு நிகழா இருக்கப் பிரார்த் 

,இக்கவேண்டும். காளடைவில் மனம் FAIA He 

ஆலயதரிசனம் எப்போதும் செய்யலாம், காலையைவிட உச் 

இக்காலமும் அதைவிட சாய £ஷைஷயும், அதைவிட அர்த்தயா 

மும் விசேடமென்று சைவாசுமங்கள் கூறுகின்றன. சாலைத் 

தரிசனத்தால் தலைகாள் செய்த பாவமும், உச்சிக்கால தரிசன 
தால் இப்பிறவியிற் செய்த பாலங்களும், அர்த்தயாம தரிசனத் 

தால் பலபிறவியிற் செய்த பாவங்களும் இிருமென்று சாத்திரங்கள் 
சாற்றுன்றன, இலர், கோயில்களில் சென்றும் சன்மையொன்றும் 

இடைக்சவில்லையே என்பர், இது உண்மையாயிருக்கலாம். அவர் 

களின் பச்திசெத்தை மிகக் சூறைவாயிருக்கும். 

கண்ணப்பன் எனலும் வேடன் 6 காளில் பூத்துச் சாரூப 

மு.த்திபெத்றதை ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர் கூறஇன்றார். காடோறம் 

சென்று தொழுதால் பரவம் நீங்கும், । 

சர. ரம்-. உடம்பிளுற்செய்டிம் வழிபாடு கோயிலைப்பெருக்கி 

வுப்புசவாக்காதல், மெழுகுதல், Mor aL, பூப்பறித்து மாலை 

கட்டிக்கொடுத் தல் முதலியன. இவைகட்சுத்தத்துவார்த்தங்கள்உள,
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ஆலயத்திற்குச் செல்லும்பொழுது யாதேனும் பொருட்கள் 

கொண்டுசெல்ல வேண்டும். கடவுளுக்கு இலஞ்சமாவென்று இலர் 

கேட்கலாம், அது சரியல்ல, கருணைக்கடலான கடவுள் ஓஜம்பூதவ் 

களையும் ஈமக்களித்தார். ஐம்பூகல்களின் கலப்பன்னோ நம்மாடல், 
இவை கமக்கு இன் கியமையாதவை, காற்றில்லாமல் ௮சைகிமிட 

G4 இருக்கவியலாது, தாகதனக்கு நீர் இடைச்சவில்லையானால் 

எவ்வளவு வருத்தமுண்டாகின்றனு. sog சகானுபவத்தித்குரிய 

பல பொருட்களையுமளிச்ச அண்டவனணிடம் ஈன் ரியலிகலோடிருக்க 
வேண்டியது ஈம் கடமையன்றோ? கடவுளை வாழ்த்த வாயும், 

நினைக்க மனமும், வணங்க தலையும் தக்கருஸிய கடவுளைக் தொழா 

இருப்பது எவ்வளவு ௮.றிவினம்? 

வாழ்த வாயும் நினைக்க மட. கெஞ்சும் 

தாழ்த்தச் சென்னியும் தந்த தலைவனைச் 

சூழ்த்த மாமலர்த் தாவித் அதஇியாதே 
விழ்த்சவா வினையேன் நெடுங்காலமே?? 

தேவாசம், 

எண்களால் ஈசுவரனைப்பார்க்கவும், காஅகளால் அவர் இர்த் 

Sous கேட்கவும், கெஞ்சினால் இயானிக்கவும், தலையால் வணன் 
சவம், கைகளால் கூப்பித்தொழவும், கால்களால் வலம்வசவும் 
காவினால் காமம் ஈவிலவும், செல்லச்த£ல் தொண்டுகள் புரியவும் 
வேண்டுமென பக்தர் தலைவனான அப்பர் சுவாமிகள் தாண்டு 
கின்றார். 

கமக்கு ஒரு ௮ உதவி செய்தவனிடம் சவ்வளவு சன்றி 
பா.ராட்டுகமோம். ஈம்மைப் படைத்து எல்லா கன்மைகளையும் 
அளித்த ஆண்டவனைக் கும்பிடாமலிருப்ப எவ்வளவு அறி 
வினம்? ஈஸ்வரன் பஞ்சபூத சொருபனான தால் பஞ்சபூத உப 
சாரம் BH Ss sont, L 

1 ஸூமியுபசாசம்;:.- பலவிதப் பழங்கள், கிழங்குகள், 
சந்தனம், வெற்றிலைபாக்கு, தேங்காய் இவை மி சம்பக்தமான 
பொருட்கள், 

4. நிருபசாரம்:--. பரல், தயிர், கெய், பன்னீர், பழச் 
சாறுகள் இளநீர் முதலியன (ரீர்ப்பொருட்கள்)
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5 தீடிபசாசம்;-- விளக்குகள், இசச்தினுபரணம் 

கன், பொன், வெள்ளி ஈகைகள் முதலியன (அக்னி சம்பந்தப் 

பொருட்கள்) 

4 காற்றுபசாரம்2-- தூபம், சாமரம், விசிறி, குடை 

முதலியன, 

5 ஆகாசோபசாசம்?-- மணியோசை, பாடல்கள், அக்கு 

ஊதல், காதஸ்வரம், மிருதங்கம், வேதபாராயணம், இருமுறைப் 

பாராயணம்; தோ .ச்இிரங்கள் முதலியன, . காயம் இல்லையானால் 

இவைகளின் ஒலிகேளானு, இதலாற்றுன் சாதத்தை ஆகாச இனத் 

இல் சேர்த்தார்கள். 

கடவுள் இவையொன்றம் கேட்கவில்லை. ஈமது கன்மைக்கு 

வேண்டி பக்தியோடு கொண்டுபோனால் ஈம்ருள்ளமறிக்து ௮ணுக் 

இரரடூப்பார். 

கோயில்களிற் சென்றால் கோபுரத்தைக் தூலலிங்கமாக 

வணவங்குக- கொடிமரத்தின் பக்கத்திற்சென்று ஆண்கள் அட் 

டாங்க ஈமஸ்காரமும், பெண்கள் பஞ்சால்க ஈமஸ்காரமும் மூன்று 

தடவை செய்தல் வேண்டும்: மீனாகூதியம்மன்கோயில் so @ 

மண்ட்பத்தில் எல்லாரும் ஈமஸ்காரம் செய்வார்கள். மூன்றங்க 

கமஸ்காரம் எல்லோருக்கும் பொது. 

ஏகாங்க சஈமஸ்கரசம் தலையால் வணங்குவகாம், பாவம் “போக 

வேண்டுபவர்கள் பூமியில் விழுந்து வணங்குக. அகங்காரம் 

ஞூறைந்தவர்கள் அவ்வாறு செய்வர், அகந்தை குறைவதே இறைவ 

னருள் பதிய வழியாம், கொடிமர த்தைக் கும்பிடும்போது அதைத் 

கொடலாகாது, பின் பலிபிடத்தின் மருங்கு சென்று நமது 

கெட்ட சூணங்களையெல்லாம் கடவுள் இருமுன் பலியிட்டதாக 

எண்ணுக, 

வலம் வருதல்:--- கோயில்களில் பஞ்ச ரசொகாசங்களை பஞ்ச 

கோசங்களாயெண்ணி அவையைத் தாண்டுவதால் கடவுளை, அணுகு 

வதாய்ப் பிரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். வலம் வரும்போது 

கோயிலின் பிரதான மூரர்த்இக்குரிய மூலமந்திரம் ஜபிக்க, 

விரைவில் செய்யற்க, தலையில் எண்ணெய்க்குடமெடுத்த நிறை
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கர்ப்பிணி ஈடப்பதுபோன்னு மெதுவாய் நடக்கு, உட்பிரா 

.கரரத்தைவிட வெளிப்பிசாகாரம் வலம் வக்தால் கூடுதல் புண்ணி 

யம், முதலில் வணங்கும் மூர்த்தி கணபஇ௰பம், விகாயக சக் 

நிதியில் தலையில் இருகைகளாலும் கூட்டி. 3 தடவையிற் கூறை 

யாமல் தோப்புக்காணமிட்டு தான் செய்து ரூத்றன்சசோ மன்னிக்கப் 

/சொர்தீஇக்கவேண்டும். «artemis கணபஇக்குச் தேல்காய் 

எிவர். ௮ சன்கராக்காவ?- சாம்செய்ச பாவங்களெல்லாம்உருண்டு 

அரண்டு தேங்காயின் வடிவம்இலிருப்ப. காகவும் விசாயக வணக் 

கக்கால் ௮வையுடைக்து Asie தாகவும் (மல் இத்தகைய பாவம் 

செய்வஇல்லையென்றும் உள்ள சங்கற்பமாம், தூவாச பாலகர்களை 

வணங்கிச்செல்க. பின் சிவாலயங்களில் நகக் இியையும், விஷ்ணு 

ஆலயங்களில் கருடனையும், ஓவ்வொரு கோயில்களிலும் Qs sre 

வசகனைஞுர்சிஇயையும் வணல்குக, பின் பிரதான மூர்த்தியின் 

திருமுன் சென்று காம் கொண்டுபோன பொருட்களை கிவேதப் 

பித்தும் அர்ச்சனை செய்வித்தும் மிக்க பய பக்தியுடன் தலையிற் 

கைகூப்பிக்தொழுது Cele பாவங்களைப் போக்காக, மேல் 

பாவம் செய்யாஇருக்கப் பிரார்தஇச்ச வேண்டும், அன்றியும் 

மூலமக்இரம் ஜபிக்சலவலயம். தேவார இருவாசசத் (இருமுறை) 

தோக்இரங்கள் பாடல்லேண்டும். பெண்களும் தோச்இரங்கள் 

சொல்லல் வேண்டும். யாகொரு பயனையும் விரும்பாமற்றொழ 

வண்டு மென்று இசோசாரியன் ABER apt. Boon ps Bees 

போர் தம்கள் குறைகளை ஆண்டவனிடம் முறையிடல் வேண்டு 
மென்பது சையர் அணிபு, தேவி இருமூன் சென்று UGE (HF, 

நடராஜர் முதலிய 29 மூரர்த்இகளையும் முறைப்படி வணங்குக. 
அலியுக வசகணான முருகனை அவசியம் வணங்கவேண்டும். விப 
ரீ தகால?சோஷம் கிங்கு கவக்கிசகங்களையும் கும்பிடலாம், இறுஇ 

யில் சிவாலயங்களில் சிவயோக,க்.இலிருக்கும் சண்டேசர் இருமுூன் 
சென்௮ மும்முறை கைகொட்டிக் தோத்்இரம் சொல்லிச் Rau 
தரிசனபலம் நல்கப் பிரார்த்திக்கவேண்டும், வை ச வை “yo 
தொழுக, பின்னர் கொடிமாகத்இன் பக்கத்திலோ அல்ல gw அம்மண் 
சக்கி பெரிய மண்டபச்இிலோ வக்கு மும்முறை விழுக்து 

வணங்கிவிட்டு வடக்கு கோக்கி உட்கார்க்து தரிசித்த பிரதான 

மூர்த்தியை மனதில் தியானித்து ஐந்தெழுத்து மக்திரம் 108க்கக் 
குறையாமல் ஜபித்துக் இருகி௮ு பூசிச்செல்க,
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இறுஇயில் இக்கோயில் மாடன் தம்பிரானைத் தொழவேண்டு 
வது மிக முக்கியம், சாத்தாவிற்குமிய தோத்திரம், தேவார, இரு 

வாசகம் சொல்க, பலரும் ஓன்றும் சொல்வஇல்லை. ௮து சரியல்ல. 

பல பெரிய கோயில்களிலும் பக்கங்களிலும் ஏழைகளான ஜனங்கள் 

பிணை கேட்பார்கள். அவர்கட்ரு யாசேனும் கொடுப்பது கடவு 

ஞூக்சூ மிக்க சந்தோஷம், Got கோயில்களில் ஏராளம் பணம் 

Gea Gelait. ஆனால் எழைகளுக்செங்குவ இல்லை, இலர் ஏழை 

களுக்குக் கொடுப்பர், ஆனால் கோயில்களுக்கு ஒன்றும் கொடுப்ப 

இல்லை. இருவர் செயலும சரியல்ல, ஏழைகளுக்கு. உகவுவது 

போல் ஆண்டவனுக்கும் வழிபாடு செய்யவேண்டுவது சுடமை 

யாகும். எல்லா காஞம் போகவேண்டும். இயலவில்லையானால் 

சேட காலங்களிலாவது செல்லவேண்டும், இலர் 5 நிமிடத்தில் 

சுவாமியைக் கும்பிட்டு மீன்வா. இத போதாத. அரை மணி 

கோம் காடோறும் செலவு Crus, இல்லறத்தார் மனைவி மக்கு 

ளோடு செல்லுதல் கூடுதல் புண்ணியம் என்பர், சிலர் வியாபாரம், 

உத்தியோகம், ருஷி முதலிய வேலைகள் உண்டென்ற சொல்லி 

ஆலயத்திற்குள் செல்லாமல் இருக்கண்டனர். எவ்வளவு வேலை 

யிருக்காலும் 94 மணி கோத்தில் $ மணி கேரம் இடையாமலிசா௪. 

நிலைபெறுமாறு எண்ணுதியே கெஞ்சே நீ வா 

நித்தலும் எம்பொாரணனுடைய கோயில் புக்கு” 

“ஒருக்காலும் இருக்கோயில் சூழாசாகில்'” தேவாரம், 

இலர் எவ்வளவு தடை கேரிட்டாலும் போகாமலிசார்; சைவ 

மதாசாமியர்கள் ஆலய தரிசனம் அவசியமென ass 

அனர், கோயிலில் போகாமல் கடவுளைச் கும்பிடமுடியா தாவென்பர், 

௮ உயர்கிலையிலுள்ளவர்கட்கியலும், சாதாரண மக்களுக்கு 

மனஅமைஇ வசான, கோயில், கொடிமரம் இவைகளைக் கரணும் 

இரா தமி மணியோசை கேட்கும்போதும் கடவுள் கினைவுண்டாகும். 

'தீபா.ரா தனை: கோயில்களில் எல்லாவித மேளங்களும் 

பஜனை அடல் பாடல்கள், வாசனைப்பொருட்கள், எட்டழகிகள் முத 

லிய மனதைக் சுவரும் பொருட்கள் இருக்தாலும் ௮வைகளை 

மறக்து தீபாராதனை வேளையில் ஈசனைக்கும்பிடப் பழகுவது சோயில் 
களில் கான் இயலும், ்
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சோயில்களில் செய்யதீசகாக வேலைகள்: செருப்பு, குடை 

கொண்டு போதல், மலஜலம் கழித்தல், அப்பல், சூதாடல், வியபி 

சாரம், விண்பேச்சு, வெற்றிலை போடல், ௪ண்டையிடல் ரூத 

வியன, 

  

பக்தி. .. 

- பக்இியென்றால் ஆண்டவனிடம் வைக்ராம் அன்பு, இறைவன் 

,இருவடியடைகலே முத்தியம், முதிஇபெறும் வழிகள் கான்கு, 

வை; சரியை, இரியை, யோகம், ஞானம் ஆளும், இவற்மைக் 

கர்மம், பக்தி, யோகம், ஞானமென்பர். 

சரியையைத்தாத மார்க்கமென்பர், ஆண்டவன் இருமேணி 

கொண்டெமழுரக்கறுளியிருக்காம். கோயிலின் அசுக்கத்தைப் போக் 

விளங்கும்படி இருமெழுக்கிட்டு, குற்றமில்லாத, திருவிளக்கிட்டு ௮ழ 

இய நந்தவனங்கள் வைத்அப், பூக்கள் எடுச் தப் பொலிவாகய மல 

சால் இண்டை மு.கலிய மாலைகள் கட்டி, இறைவன் இருமேனியில் 

சாத்திள், சிவபிரான் சர்க்தியை வாயார வாழ்த்இ அடியார்களைக் 

கண்டால் அடியேன் செய்யவேண்டிய கடமைகள் எவை? அவை 

யாவென அ௮ருளவேண்டுமென வணக்இ அவர் அருளிச் செய்யும் 

பணிவிடையும் செய்வதாம். மனக்கவலை திரவேண்டுமோானால் 

கடவுளைச் தொழவேண்டும். அதனால் முன்னைய விளை திரும் 
என்றும் பிறவி மீங்ருமென்றும் இருவள்ளுவர் கூறுவர், கர்மம், 
யோகம், ஞான மார்க்கங்கஷிலும் பக்கி மார்க்கமே பெரிதென்று 
பெரியார் பலரும் கூறுவர். எல்லாவுயிர்களும் இறைவனை 
யடைய எளிதான வழி பக்இயே. 

'பஃஇ வலையிற்படுவோன் காண்க! 
“ang Burs any தலம் செய்இலை 
அ.த்தியாலடியார்க் கொன்றருவிலை 
Osis n8c 205 சோற்று சுதையர்ச்கே 
பக்தியாய்ப்பணி யாய்மட கெஞ்சமே?” 

தேவாசம்,
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அறுபத்துமூன்று சிவனடியார்களும், பன்னிரண்டு ஆழ்வார் 

களும், கபிர், இராமதாஸ், அருவன், பிரகலாசன், அனுமன் 

முதலிய பெரியார்களும் தெய்வபக்இ செய்து முத் இபெற்றார்கள், 

விவேகானக்தர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இசாமலிங்க அடிகள் 

முதலியோரும் பக்தி பெரிதென்றார்கள்.  உள்ளமுருகின பக்தி 

பெரிதென்றார்கள். உள்ளமுருனெ பக்தியால் இறைவனருளை 

எளிதிற்பெறலாம், 

*உள்ளமுருடில் உடனாவசல்லள 

தெள்ள எளியசரென்றுக் Sup" 

“Gage நெக்கு நினைபவர் கெஞ்சுளேபுக்கு நிற்கும் பொன்னார் 

௪டைப்புண்ணியன்!” பக்தர்கள் ஆண்டவனையும் ௮வனடியார்களை 

யூம், ஒன்றுபோல் கருதவேண்டும். பக்தர்களுக்கு விதித்த 

சிறந்த வழிபாடு மானிடபூஜையென்று சுவாமி விவேகானந்தர் 

கூறுவா, . 

gorupp uéAGu Cuno p Gog eS eRse wo pg. 

சாதாரண ஜனங்கள் சத்தம் குறைகளை முறையிட்டு வேண்டிய 

வைகளைகத்கரும் பொருட்டு இறைவனை வணங்குஇன்றனர், 

இக்துக்கள் மட்டுமல்ல இஸ்லாமியர்களும், இருஸ் தவர்களும் பக்தி 

பெரிதென்பர். பாமர ஜனங்கள் பசவானைத்தொழுது பக்தர்களாக 

விடுகின்றனர். பண்டிதர்களோ விணாக வாய்ப்பறையடிக்கின்ற 

ori, புசமாணக்கஸிற் கூறப்படும் பல புண்ணியவான் களும் பக்இ 

செய்து புருடார்த்தல்கள் பெற்றார்கள். மனவலிமையுள்ளாச்க்குப் 

பக்தி எஸிதாம், பக்இ பயனுடை ச்தாயிருக்கவேண்டும். மேல் 

பாவஞ்செய்யாமலும் ஈல்லொழுக்க முடையவசாயும் இருக்க 

வேண்டும், கொடிய சிறு தெய்வ வழிபாடு அ௮வ௫ூயமில்லை, மூர்த்தி 

பேதம் நினைக்கவேண்டாம், 

எல்லோரையும் கல்வழிப்படு ச அவது அவர்களின் மனச் 

சாகஜிப்படி. நடப்பதே, கடவுள் கோயிலில் மட்டுமா இருக்கிறார்? 
எங்கும் நிறைந்தவரன் றோ? ஆகையால் ஈம் முன்னும் பின்னும். 
விட்டிலும் காட்டிலும் ஈம்மைப்பார்க்இறார், ஈம் எண்ணமும் 

பேச்சும் செயலும் யாவும் கடவுள் அ.றிகிருர், என்றெண்ணி 

பக்தர்கள் கடக்கவேண்டும்.  மீனாட்செம்மன் கோயிலில்தான் 
இருக்கிறாள் என்றெண்ணர்க, ்
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பக்இியைச் தகாழ்க்கபடி யென்றும் உயர்க்தபடியென்ற௮ும் இரண் 

டாகப் பிரிக்கலாம். ஆண்டவளுக்குச் இல பொருட்களெல்லாம் 

கிவேதஇத்துவிட்டுத் தனது அசைகளை நிறைவேற்றித் கரவேண்டு 

மென்னு பிரார்ச்இப்பறும், ஒன்௮ம் கொடாமல் எல்லாம் தனக்கு 

வேண்டுமென்று. பிரார்த்கிப்பதும் கீழ்ச்க£ப் பக்தியாம், 

இக்கஇரிய விடயங்களான இன்பத்தை விரும்பாமல் சன்மங்க 

ளெல்லாம் ஆண்டவணிடம் அர்ப்பிக்கும் பக் இ உயரச்த காகும், 

இது மேலான பக்தியென்று விேகானக்கர் கூறுகின்றுர். ஸ்ரீ 

௫லவ்கராசாரிய xan soir பக்திகிலையை ஐக்து உவமைசளால் சிவா 

ஊக்க லகரியில் விளக்குகின்றார். அல்கோலமரத்தின் விக்துக்கள் 

பக்குவமாம்பொழுது இரவில் மாரச்காம்பினின்றும் மூட்டில்விழும், 

கரலையில் கஇரவன் வெம்மைக் கஞ்ெதாய் மசத்தில் தத்தம் காம்டி 

களில் பற்றிவிடும், அவ்வாறே கில பக்தர்கள் இறைவனைப் பத் 

௮ிக்கொள்வர், இரும்பு ஊசிகள் கார்தக்கல்லின் மருங்கிற் செல் 

அம்போதா இயற்கையான கரக்தசக்இயரல் இழுக்கப்பட்டு ௮இல் 

சேர்ந் தவிடும், உயிர்களும் அவ்வாறே ஆண்டவனையடையும். 

கொடிகள் மசத்தையே பற்றி நிற்பன போன்று இறைவனையே 

பற்றிக்கொள்வர். சர் தகஇ கன் மார்க்கச்தில் எவ்வளவு இடை 
பூணுகள் வந்தாலும் பொருட்படுத்தாமல் சஎடலில் சேறாவதுபோல் 
அடியார்கள் எவ்வசாவு இடையூறுகள் கேரிட்டாலும் கடவுளை 

யடைவர், எல்லாவற்றிலும் சிக்து கஇயின் போக்குப்போன் ௨௮. 

மேலான பக்இ நிலையாகும், 

கண்ணப்பன், குகன் மூ.தலியவர்களின் ue) விசேடமான, 
காரகர், சாண்டில்லியர் முதவியவர்களும் பக்தியே மேலான 
தென்பர், பக்திக்கு. ஆண், பெண், உயர்ந்த ஜாகி, தாழ்க்தஜாஇ 
பணக்காரன், ஏழைகள் என்ற வேக்றுமையில்லை, யாவர்க்கும் 
இறைவனிடம் அன்பு செலுத்தலாம், 

னூன்பத்தால் பீடி க்கப்பட்டவர்களும் ஆன்மஞான இச்சை 
யுள்ளவர்களும், இகலோக பாலோக சுகம் வே ண்டுமென்௪ இச்சை 
புள்ளவர்களும், ஞானிகளும் என்னை வணக௫குகன்றனார், எக் 
தெந்த உருவத்தில் இச்சிக்கெறாுனோ wis பக்தர்களின் பச்இியை 
கான் இடப்படுத் அயன். (பகவத்தை)
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மானிடப்பிறவி வெத்தொண்டுக்கென son pGer pert, அன் 

போடுருக அகம் குழைக்கால் ஆண்டவனையடையலாம்.  அசுந்தை 

யொழியவேண்டும். பக்தர்கட்ரு ஆலயதரிசன காலத்தில் கண்ணீர் 

வருதலியல்பு. தெய்வம் அன்பு வடிவமன்றோ? அன்பே Ga 

மென்றார் பெரியாரும், சாயகி தன் தலைவனிடம் வைக்கும் அன்பு 

போன்னு நாமும் கடவுளிடம் அன்புசெலுத்தல் வேண்டும். 

கடவள் பக்இயால் தவமும், பாவம் நிக்குதலும், பேரானந்தமும் 

பெறலாம், 

மிபருகலாம் தலம் பேதமை தரலாம் 

இருக லாகிய இக்தை திருக்சலாம் 

பருகலாம் பசமாய தோரானக்தம் 

Racers வாழ்த்தி வணங்கவே? (சேதவாரம்) 

பக்தியைப்பற்றிய பெரியார் கூற்றுகள், 
சுவாமி பரமானந்தரின் கருத்து. 

es fF ot 

சுதக்திரனான கடவுள் என் பக்தர் கையில் சக்யிருக்கிறேன் 

என்டுமூர். ், 

“T remain bound to my devotees” 

கம்பினவர் srciurpouu@adi, “Te will bless you and 

protect you from all evils” 

குழக்தையைப்போல் களக்கமற்.று அவரிடம் கேட்க, 

கீ உண்மையான பக்தனாயிருக்கவேண்டுமானால் உலூயல் காரி 

யல்களிலிருக்து MUGS எது வச்சாலும் மனம் சலங்கலாகாலு, 

மனச்௪த்தம், கபடமின்மை, சுயகலம் கருதாமை, எல்லாவு 

யிரிடத்தும் ௮ன்பு இவை பக்திக்கு அவசியம், உண்மை பக்தியால் 

மனச்ச ததமுண்டாம்,
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“Root out all selfish desires and you will reach 
the goal” 

அன்பம் வரும் போதெல்லாம் ச௪டவுளை நினைப்பார்கள், பாண் 

டவரின் தாய் குந்திதேவி எனக்கு எப்போதும் துன்பமும் மன 

வருத்தமும் தக் ஐகசொண்டேயிருப்பாய் கடவுளே! உன்னை கான் 

ம௰வேன் என்றாள். 

மோக்ஷம் வேண்டுமானாலும் கொடுத்து விடுகிறேன். ஆனால் 

பக்தியைக் , கொடுக்கமாட்டேன். என்னவென்றால் பக்தனுக்குக் 

கட்டுப்படுவேன், 

The Lord says I can give salvation but I do not 
give Bhakti. By giving Bhakti (devotion) I become 
bound to my devotees. 

ன்பம் a@guGura GsrigGée Therefore we must 
not give way to anxiety if trouble comes but only 
pray, pray with great earnestness. 

நாம் உலகத்தாயின் மக்கள், ஈம் பலன் அவளிடம் இருக்க௦ ௪. 
தைமியமாய் வாழ்க் ஐ தைரியமாய் இறக்க, 

We are children of divine mother. Pray to her 
like a little child and she will protect you. 

பக்தர்கள் ௮.ச்சத்தையறவே நிக்கி விடுக, “நாமார்க்கும GY 
யல்லோம் சமனையஞ்சோம்”' 

பையின்: உத்தமன் இசட்டிக்கப்படுகிருன். 

1. Who walketh uprightly shall be saved. 
2. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, 
3. For whom the Lord loveth he correcteth 

even as a father the son in whom he delighteth. 
I. Naradiya Bhakti:— Communion with God 

by love, devotion and self-surrender.
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Il. Bhakti:- According to Ramanuja it is 

neither blind attachment nor mere emotionalism. 
It is steady remembrance (meditation) marked by 
direct and continued perception. 

Ill. Bhakti:-- A passive, relationless identity 
excludes the joy of adoration and devotion but 

Bhakti is the very soul and heart and summit of a 
more complete union. (Sri aurabindo) 

மந்திர ஜபம், 
துன்பம் நீங்கல். 

—— 6 $s 

இக்துச்சன் பலவிச அன்பல்களினால் உழல்கின் தனர், இந்தி 

யாவின் சராசரி வயத 23. மேனாட்டாரின் சராசரி வயத 50 க்கு 

மேலாகும், ப.ரதகண்டத்தில் உண்டாகும் கோய்களுக்கோ, கர்ப் 

பிணிசளுடையவும, குழக்தைகளுடையவும் மசணத்திர்கோ கணக் ' 

இல்லை, செல்வநிலை மிகவும் சூறைவு. இதனைப்போக்கும் வழி 

சுகாதார தத்துவப்படி உடம்பைப் பேணி சன்றாய் முயற்சித்து 

வேலைசெய்வகோடு ஆல.யதரிசனமும் மக்தரஜபமும் செய்வதாகும், 

மந்தரம் என்முல் என்னைக்காப்பாற்றுவது என்பது பொருள். 

யார் ஜபிக்கறார்களோ (மனனம் செய்கிறார்களோ) அவர்களைக்காப் 

பாதிறும், கடவுள் காமத்தை உருவிடுவதே ஜபமாம், 

தெய்வங்களின்முன் பக்இயுடன்' இருடிகளால் செய்யப்பட்ட 

அதிகள் தான் மக் இரங்களென்று யாஸ்கமுனி கூறுகின் றனர். 

மக்திரஜபத்தால் பக்தன் அகண்ட, பரிபூண நிலையை 

அடைவான். 

ஐந்தெழுத்து மந்திரம்: ஏழாம் நூற்முண்டில் வாழ்ந்த 

இருகாவுக்காசு சுவாமிகள் சைவமதம் விட்டு ஜைனமதம் புகுந்தார் 

கள், மீண்டும் சைவத்தில் புகுந்தனர், தமக்கை திலகவதஇயம்மையார். -
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Agso 608, piOsysm ubGsb காதில் ஓதி தூயசாக்கினர், 
ஜைனமதத்தில் தான்பட்ட துன்பத்தையும், சைவத்தில் சவெபெரு 

மான் இருவருளையும் வியக்து தேவாரங்கள் பாடினார். ஜைனர்கள் 

இலர் சைவசத்தும் சென்றதையறிஈ்து சமணமுணிவச்களன அண்டு 

தலால் மகேக்இரவர்மன் என்னும் பல்லவ வேந்தன் அ௮ப்பர்சுவாமி 

களைக் கொலைசெய்யக் சட்டளையிட்டான. அவ்வாறு சுண்ணாம்புச் 

சூளையில் வைத்து தீயிட்டனர், எழுகாள் அ௮திலிருக்தார், பஞ் 

சாக்த மந்திரம் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார். சாகவில்லை, தீ 

பேரின்பமாயிருக் ஐ, ஜைனர்கள் வகு பார்த்தபொழுது ம௫ழ்ச்ி 

யாயிருப்பதுசண்டு பாய௫ச்இல் ஈஞ்சுகலக்து கொடுக்சனர், ஜம் 

கேழுத்து பச்இரமோதிக் குடித்தார், மானவில்லை, மதயரனையை 

ஏவினர். ண்முூடி, மந்தரம். ஜபிததுக்கொண்டு ஆண்டவனை த் 

இயானித்திருந்தார், யானை அவரை வலம்வ$அ பாகனைக்கொன் ற ௮. 

பின்னர் கல்லோடு சேர்த்துள் குயிற்முல் சட்டிக் கடலில் தள்ளினர். 

இறைவன் காமமர௫ய ஐர்செழுத்து மச்இரம் ஜபிச்அப்பிழைக்தார். 
கல் தெப்பமாகி அடிகளைக் கரையேற்தினது. இறைவன் கால 

ஜெபத்தால் எத்துணை ௮.இசயல்கள் நிகழ்ச் இருக்கன் உன, இனை 

யறிந்த பல்லவ மன்னன் சுவாமிகளின் திருவடிகளில் விழ்ந்து 
வணங்கினான், 

*ஒல்லினோடெனைப் பூட்டிய மண் சையர் 

ஜல்லைகீர் estas வேன் வாக்கினால் 

கெல்லுகிள் வயல் கீலக் கூடியான் 

கல்ல சாமம் கவிற்றி யுய்ந்சேே னன்றே” 

சான்று அடிகள் தனக்குற்ற தன்பக்தை அரன் நல்ல காமம்கவிற்.றி 

உயக்ததாய்க் கூறுவது காண்க, 

4கல்துணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும் 

நல் துணையரவது நமச்சிவாயவே” (அப்பர்தேவாரம்) 

இவ்வளவுமாட்சிமையுள்ள மக்திசம் இக்துக்கள்எல்லோருச்கும் 

பொதுவென்று இவபெருமான் அருளியிருக்கன் றனர், இந்து 

சமயத்தவரான எல்லா ஜாதியார்க்கும் ஆண் பெண் வேழ்றுமை
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பில்லாமல் ஜபிக்கலாம், கொலைபாதகனும், பாவிகளும், பஇதரும் 

எல்லோரும் ஒன்றுபோல் ஜபிக்கலாம் என்று வாயு ஸம் ஹிதையில் - 

கூறப்படுகின்ற௮. 

**டுகால்வாசேனும் குணம் பல ஈன்மைகள் 

இல்லா சேனும் இயம்புவ ராயிடின் 

எல்லாத் இங்கையும் நிங்குவ சென்பமால் 

நல்லார் காமம் ஈமச்சி வாயவே”? 

சுருக்கெ எழுத்துக்களும், விசேடப்பொருள்களும், முத்தி நல்கு 

ல.தும், ஐயமத்றதுமான மக்திரம் “ஓம் eRe” என்னும் 

பஞ்சாக்ஷமா கும். 

இராவணன் கைலை மலையைத்தாகச்யெபொழுது பரமேசுவான் 

கால்விசலால் ஊன்றவே பாதாள உலூல் ஆழ்க்தனன். கடவுள் 

இருபையைப்பெற வீணையில் ஸாமகானமும், ௮.இலும் முக்கியமாக 

ஐந்தெழுக்அம் பாடி, நன்மைபெற்றுன் 

“பண்டைய ராவணன் பாடி. உய்ந்த” 

“இலங்கை மன்னன் எடுத்த அடுக்கல் மேல் 

திலங்கொள் கால்விசற் சங்கானூன் தலும் 

மலங்க வாய்மொழி செய்தவ னணுய்வகை 

நலங்கொள் காமம் நமச்சி வாயவே” (தேவாசம்) 

மரர்க்கண்டன் ஜக்தெழுத்தை ஜபித்து இவளைப் பூசித்ததால் 

காலனைவென்ன௮ு சிரஞ்€வியானானென்னறு புசாணம் கூ௮கன்றது. 

சைவசமயாசாரியர் கால்வர்களும் ஸ்ரீ ௫ங்கசாட ரரியசுவாமி 

கஞம் ஐக்தெழுத்து மடமையைப் பாடியிருக்கின் ஐனர், 

நமது துன்பங்களையெல்லாம் ஓட்டுவதும் அதுவே. எத் 

தகைய இடையூ௮ வந்தாலும் பிறரிடம் சாண்புகவேண்டாம். 

**இடுக்கண் பட்டிருப்பினும் இரக்து யாரையும் 

விடுக்கட் பிசானென்னு வினவுவோ மல்லோம் 

அடுக்கற் சஜ்டெக்கனும் அருளினாமுற்ற 
ஈடுக்கத்தைக் கெடுப்பது ஈமச்சி வாயவே!” (தேவாரம்)



182 

ஜக்கெழுத்அத்தத்.துவம்:-- இம்மக்திரம் ஈமச்சிவாய என் 

பதாம், சிவனுக்கு வணக்கம் என்பத பொருள், இகாசம் இவளை 

யும், வகாரம் சக்தியையும், யகாசம் ஜீவான்மாவையும், ௩காரம் 

இரோதாயியையும், மகாசம் மாயைமுதலிய மலங்களையும் ஞு.ஜிக்ளும்- 

அதாவது மாயாமலம்நிக்இ ஜீவான்மாவித்குத்திரோ தான ததை 

நீக் தனது சக்தியால் அனுக்கரடுத்து முத்திகல்கும் இவனோடு 

ஐக்யெமாவதை உணர்த்துகின்றது, இத எல்லா மந்இரங்கறைக்கூம் 

ஆதாசமானதால் “வேத இருதய மக்திர”மென்பர், 

கர்யம் வைத்திருக்கும் பெட்டியில் சாயம் எடுத்த பின்னரும் 

றிது காள் ௮சன் மணம் மாறுது,  அவ்வரறு ஜீவன் முக்தர் 

களுக்கும் முன்னைய வசசனாமலம்பேரக ஐக0ெழுத்து மக் இரஜபம் 

வேண்டும். நெருப்பு இரும்பைக் தன்னிறமாக்குவ.துபோல் ஈஈவரன் 

இந்த மானதபூஜையால் ஜீவான்மாவை சர்வக்ஞத்தவம் முசுவிய 

குணங்களைக் கொடுத்து பேசானந்த நிலையை கல்குவர், 

சிவமால மக்திசம்--ஓம் நமூவோய 

கணபதி மந்திரம். -ஓம் சணாபதயே ஈம: 

தேவிமச்இரம்2-- ஓம் உமாதேவ்யை கம; 

முருகன் மந்தரம் ஓம் ௪ரவணபவரப நம: 

சாஸ்தா மக்திரம் ஓம் சாஸ்இரு மூர்த்தயே ஈம; 

விஷ்ணு மந்இசம் ஓம் ஈமோ நாராயணாய; 

மந்தரம் ஜபிக்கும் முறை: பல் துலக்கிக் கைகால் சுத்தி 

செய்து இருநீ.றணிர்து வடக்கோ கிழக்கோ நேரக்கியிருக்து 

108, 1008 தடவை ஜபிக்க, மனம் அமைதியாயிருச்க வேண் 

டும், தற்காலத்தில் மனம் ஐஒன்றுபடாமல பலரும் ஜபிக்கின் றனர். 

௮௮ அதிகப் பலனளிக்காது, 

சட்ட. எண்ணக்களை  மனஇனின்றும் அகற்றவேண்டும். 

இனமும் % மணி கேரத்இற்னாக் குறையாமல் ஐபித்தல் கலம். 

வீடுகளில் ஐபிப்பசைவிட கோயில்களில் கூடுதல் பலனுண்டு. 

உள்ளம் உழுஇக் கண்ணீர் மல்கி ஜபித்தல் விதியொம், விரைவில் 

ஜபிக்கலாகாது. மனம் அதில் ஊன்றியிருத்தலவசயம், பிறர் 

காதில் கேளாமல் வாய்மூடி மனஇல் ஜபித்தரல் ௮திகப்பலன்
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என்பர், கொடிய இக்த யுத்தகாலத்தில் ஜபம் முக்கியம் என்று 

இீழ்காட்டாரும் மேனாட்டாரும் ஒன்றுபோல் வற்பு௮,ச. துன் றனர், 

குடும்பஜபம் கணவனும், மனைவியும், 13 வயதுக்கு மேற்பட்ட 

பிள்ளைகளும் தனித்தனியாக வீடுகளில் ஜபித்துவரவேண்டும், 

இதைவிட முக்யெ வேலை வேறில்லை, பெண்களுக்கும் இம்மக்கி 

ரத்தைக்கற்பிதகது ஜபிக்க வற்பு௮த்தேண்டும். தற்காலத்தில் 

அதன் அவசியம் மிகுதியன்றோ? சிலர்க்கு உடன் பலன்னெடக் 

கும், எல்லோருக்கும நாளடைவில் பலனுண்டு, ஆதலால் இப் 

புத்தகத்தைப் படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் ஜபம்செய்ய வேண்டுமென 

கேட்டுக்கொள்ளு றன், மற்றவர்களை அவ்வாறுசெய்யக் தூண் 

டி.னால் பெரும் புண்ணியமுண்டு, இதுவேகம் மதத்தின் இரககயப் 

பொருளாம், பிராமணர்களும், இருஸ்தவர்களும், மகம.இி.யர்களும் 

தங்கள் மத மக்திரத்தை ஜபிக்கன்றனர், இந்துக்களெல்3லாரும் 

தங்கள் மதமக்இரத்ை ஏன் ஐபிக்கலாகாு? ் 

பெரியார்களிடம் உபதேசம் பெற்று 29550 வேண்டு 

மென்னு விதி, இனால் 100 க்கு: 99 பேர்கஞம் அதற்கு 

முயலுவதில்லை, பெரியார்கள் இடைப்பதுமில்லை. அவர்கள் 

பிறருக்குச் சொலவதுமில்லை, காலம் தாழ்த்தாமல் ௮ண்டவனையே 

குருவாக எண்ணி இப்புத்தகக்திலுள்ள மகத்இிரங்களை விதஇப்படி 

ஜபிக்கலாம், இம்மக்இரங்கள் சாஸ் இிரல்களிழ் கூறப்பட்டவை, 

Boe பெறவேண்டுமென்று சைவ சமயம் வற்புறுத்துகன்றது. 

எத்தனைபேர் இகைைபெற்று உபதேசம் பெறுகின்றனர். அது 

நன்மை என்பு! எல்லோருக்கும் தெரியும். நடைமுறையில் 

வருவதுதான் கஷ்டம், 

எல்லா இந்துக்களும் தங்கள் குழக்கைகளுக்கு யாதேனும் 

இராசிரியரிடம் வித்யாரம்பம் செய்கிறார்கள். அவ்வாறே ஞான 

இசைஷையாயெ மக்இிராபமதசமும் ஒருவரிடம் பெற்றுக்கோள்ள 

வேண்டும். இதைக் கவனிப்பதேயில்லை. ஆடவர்கள் உபதேசம் 

பெற்று தங்கள் மனைவிமார்களுக்கு உபதேசிக்கலாம், இதத்கு 

௮தஇ௧ பணச்செலலோ, பெரிய சடக்குகளோ தேவையில்லை, 

முன்னிருக்த௮, சடங்குகளின் காரணத்தால் தற்பொழுது அறவே 

நின்றுவிட்டது, எவ்விதத்திலும் கடவுள் காமம் ஜபிக்கவேண்டும். 

மந்திரங்களை மறைவாக வைத்தார்கள், பிறர்க்குச் சொல்லிக்
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கொடுத்தால் பாவம் என்ருர்கள், ஏனென்முல் ௮தைக்கேட்டுக் 

கேவலமாக எண்ணிவிடுவோருக்குஉபதேே௫ிக்கலாகாது என்பது, சான் 

விதி. தெ:ப்வ பக்இயில்லார்க்கு சொல்லுதல் கியாயமன் ௮. விடாமல் 

ஜபிப்போமென்று உறுதிமொழி கூறுவோருக்குச் சொல்லலாம். 

Cwm sore wows wes soe 

குஹ்யானாம் குஹ்யரமுத்தமம் 

பவிதரஞ்ச பவிதீசாணாம் 

மூலமந்திர ஸ்ஸனுதன;" 

றவ வேதாக்கு ஸாரார்த்சு 

ஸம்ஸா சார்ணவ தாரக” 

விரதங்கள்; நம் காட்டில் இகங்கட்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, 

சனிக்ழெமை விரதங்கள் முக்கியம், பெளாணமி, பிரதோஷம் 
ஏகாதசியும் விரதகாட்களாம், ஸ்லந்த ஷஷ்டி, சிவராத்திரி, விகாயக 

சதுர்த்தி முதலியன வருடவிரதங்கள். விரதகாள் தவகாளாகும்- 

ஈம் நாட்டுப்பெண்கள் விரதங்களை ஈன்று ஆசரிப்பா், விடு வாசல் 

அத்தம்செய்து நீசாடி தாய அடையணிக்து ஆலயங்களுக்குச் 

செல்வர். உணவைக் குறைத்து பட்டினி இடக்கவேண்டும், 

தண்ணீர் அருக்தலாம், பலகாளும் வேலைசெய்து களைத்இருக்கும் 
குடல் முதலிய ஜீரணக் கருவிகளுக்கு ஐய்வுகொடுக்க வேண்டு 

மன்றோ? அடுத்தகாள் முதல் பலமாய் வேலைசெய்யும, லை 

கோய்களுக்கு பட்டினி அவசியம், மூலமந்திரம் எல்லோரும் 
-ஐபிக்கவேண்டும். காக்தியடிகள் உண்ணாவிர,சமிருர்.து தவம் செய்னு 

அரியபலன் பெற்றதைக் கண்கூடாகக் கண்டோமன்றோ? fase 
சுனில் ஏழைகளுக்கு உதவிசெய்ய வேண்டும், உடம்பு கல்லநிலையில் 

வரும், எண்ணிய காரியம் கைகூடும், பாவம் குறையும், ஆண்டவ 
னருளும் பெதலாம், Gani விரதகாட்களில் & வேளை சரப்பிடுவர், 

இது உடம்பிற்குக் கேடு, பயனும் குறைவு, ட்டாடுதல், புலா 
அணவு, கட்கூடி, சிற்றின்பம் கருதல் முதலியன ஆகா. பல 
முனிவர்களும், சேவர்களும் விரதங்களிருக்து பெரும் பயனை 
யடைக்ததாய்ப் புசாணம்கள் கூறுன்றன. Ars craton Qe 

காலத்இற்சேற்மவாற௮ு கையாள வேண்டும், காலையில் உணவருக்தகாமல் 

11 மணிக்னாச் சாப்பி, பின் இசவு கிற்றுண்டியருக்தலாம், 

இதற்கு ஈடுச்சரப்பலன் உண்டு, மூழுப் பட்டினி உத்தம பலன்
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உபவாசம் படி.ப்படியாய்ச் செய்யவேண்டும். ஐய்வு கோள்களில் 

தேவா ரத்திருவாசகங்களும் புசாணங்களும் படிக்க, சல்தேத் 

அடன் பஜனை செய்யலாம். அன்று மனம் வேுவழிகளித் 

போகாமல் சடவுளையே கினைக்சுவேண்டும். எல்லா மதங்களிலும் 

விரதமுண்டு. 

G தா த் தரங்கள் 

  

சிவாலயத்தில் பல ூர்த்திகளுக்கும் செர்ல்லவேண்டி௰ 

தோத்இரங்கள் அடியிம் கூறப்பட்டிறாக்கன்றன, தெய்வ அருள் 
பெற்ற பெரியார்கள் பாடல்கள் தான் : இறைவன் முன்னிலையில் 

தோத்இரங்களாகப் பாடப்படுகின்றன, 

விநாயகர். 

**௪தஇ யாய்ச் வெமாடஇத் தனிப்பர 
முத்து யான முதலைக் துதிசெயச் 

சுத்தி யாகிய சொற்பொரு ணல்றாவச் 
சிதி யானை சன் செய்யபொற் பசதமே 

சிவபெருமான் 

மவேதியா லேதூதேர். விண்ணவர் அண்ணாவென்.று 

இதியே மலர்கள் தூவி ஒருங்குநின் கழல்கள்காணப் - 

பாதியோர் பெண்ணைவைத்தாய்ப் படர்சடை மதியம் சூடும் 

ஆதியே ஆலவாயில் அப்பனே அருள்செய்யாயே,” 

(தேவாசம்) 

“அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே 

அன்பினில் விளைக்க ஆரமுதே 

“பொய்மமையே பெருக்இப் பொழுஇனைச் சுருக்கும் 

புழு, த்தலைப் புலையனேன் தனக்குச் 

செம்மையே இய Pons gt அளித்த
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செல்லமே சிவபெருமானே 

இம்மையே உன்னைச் இகச்கெனப் பிடிக்தேன் 

எங்கெழுச் தருளுவதினியே”” - (இிருவாசசம்) 

கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்கனியை 

கசையிலாக்கருணை மாகடலை 

மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலையை 

மதிப்பவர் மனமணி விளக்கை 

செற்றவர் புசங்கள் செற்ற வெம் திருவை 

கிருவிழி மிழலை விற்றிருக்த 
செரற்றவன்.றன்னைக் கண்டு கண்டுள்ளம் 

குளிரவென்கண் குளிர்க்கனவே'” (திருவிசைப்பா) 

8பரலுக்குப் பாலகன் வேண்டியமுஇிட 

பாற் கடலீன்ற பிரான் 

மாலுக்காச் சக்கரம் ௮ன்றருள் செய்தவன் 
மன்னியதிலலை தன்னுள் 

ஆலிக்கும் அக்தணர் வாழ்கின்ற 

இில்லைச் இற்றம்பலமே யிடமாக 

பாலித்து நட்டம் பயில வல்லானுக்கே 

பல்லாண்டு கூறுஅம்மே? (திருப்பல்லாண்டு) 

(உலகெ லாம் உணர்ச் தோதற் கரியவன் 

நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன் 

அ௮ல$ூல் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான் 

மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்'” (பெரிய புராணம்) 

Gaal 

*மங்கையர்க்க£சி வளவர் கோன்பாவை 

வரிவளைக்கை மடமானி 

பங்கையச்செல்வி பாண்டிமா தேவி 

பணிசெய்து நாடொறும் பாவ 

பொங்கழலுருவன் பூதகாயகன் நால் 

வேதமும் பொருள்களு மருஸி
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அக்கையம் கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த 

ஆலவாயா வதுமிதுவே!” (சேவாசம்): 

*செழியர்பிரான் நிருமகளாய்க் கலைபயின்று 

முடிபுனை*்து செங்கோ Core 

மூழுஅலகும் சயங்கொண்டு தஇிறழைகொண்டு 

கந்திசண முனைப்போர் சாய்த்துத் 

தொழுகணவலற் கணிமண மாலிகைளூட்டித் 

தின்மருடம Tos செல்வக் 

sopao தன்னசசளிக்ச பெண்ணாடு 

யடிக்கமலம் தலைமேல் வைப்பாம்” 

( திருவிளையாடற் புசாணம்) 

**பெருக்சே னிறைக்கு ஈறைக்கூந்தற் 
பிடியே வருக முழுஞானப் 

பெருக்கே வருக பிறைமெளலிப் 

பெம்மான் முக்கட் சடர்க்கடுகல் 

MAREE ST வருக மும்முறதத்சூம் 

வித்தே வருக வித்தின்றி 
விளைக்கும் பரமா னகந்தத்தின் 

விளைவே வருக பழமறையின் 

குருக்தே வருக அருள்பழுத்த 
கொம்பே வருக தஇருக்கடைக்கண் 

கொழித்த கருணைப் பெருவெள்ளம் 

ருடைவார் பிறவிப் பெரும்பிணிக்கோர் 

மருச்தே வருக பசங்குதலை 

மழலைக் இனியே வருகவே 

மலையத் துவசன் பெற்றபெரு 

வாழ்வே வருச வருசவே 

(மீனாகூதியம்மை பிள்ளை த் தமிழ்) 

முருகன் 

“apd, முகங்கள் போற்றி முகம்பெர்ழி கருணைபோற்றி 

ஏவரும் அதஇக்க கின்ற ஈரா௮ு தோள்போத்றி காஞ்சி
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மாவடிவைஞூம் செவ்வேள் மலாடி. போற்றி யன்னான் 

சேவலு மயிலும் போற்றி திருசக்கைவேல் போற்றி போற்றி” 

நடராஜர் 

ஆஇயாய் நடுவுமா௫ு யளவிலாவளவு மாச் 
சோதியா யுணர்வு மா௫ுச் தோன்றிய பொருளு மா௫ப் 

பேதியா வேக மாகிப் பெண்ணுமா யாணு மா௫ப் 

போதியா கிற்ஞும் இல்லைப் பொதுகடம் போற்றி போற்றி, 

சாத்தா 
லோசவிரம் மசா பூஜ்யம் 

ஸாவச௯தா கரம் விபும் 

பார்வதி ஹிருத யானந்தம் 

சாஸ்தாரம் பிரணமாம் மியஹம், 

தக்ஷ்ணா மூர்த்தி 
கல்லாலின் புடையமர்க்து கான்மறையா தங்கமு தல் 

கற்ற கேள்வி 

வல்லார்கள் தால்வருக்கும் வாக்கிறக்த பூரணமாய் 

மறைக்கப் பாலாய் 

. எல்லாமா யல்லதுமா யிருக்ததனை யிருக்கபடி 
யிருந்து காட்டின் 

சொல்லாமற் சொன்னவரை கினையாமல் நினைந்து பவத் 

தொடக்கை வெல்வாம்.!”. 

bbs 
*வந்திழை யடியிம் ரூழும் வானவர் மகுட கோடி, 

பக்தியின் மணிகள்கிக்க வேத்திப் படையாற் apa 
அந்தியும் பகலுக்தொண்டர் ௮லூடும் குப்பை யாக்கும் 
கந்தியெம் பெருமான்பாத ககைமலர் முடிமேல் வைப்பாம்? 

சண்டேசர் 
“அண்டர் பிரானும் தொண்டர் தமக்கஇப னாக்கனை ததகாம் 
உண்ட கலமும் உடுப்பனவுஞ்சூடு வனவு முனக்காகச்
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சண்டீ சனுமாம்பதம்தந்தோ மென்றம் கவர்பொற் றடமு 

[டிக்கு 
அண்ட மதிசேர் சடைக்கொன்றை மாலை வாம௫ச் சூட்டினார்” 

திருமால், 

பச்சை மாமலைபோல் மேனிப் பவளவாய்க் கமலச் செங்கண் 

௮ச்சுசா வமர பேறே ஆயர்சம் கொழுக்தே என்னும் 

இச்சுவை ,தவிர யான்போய் இந்திர லோச மாளும் 

௮ச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா ஈகருள் ளானே” 

முப்பந்தல் முதலிய அம்மன்கோவில்கள் - 
“*சுரும்புமுரல் கடிமலர்ப்பூ ககுழல்போற்றி 

புகுதரியத் கதொடிக்கோள் போற்றி 

கரும்புருவச் சிலை பாற்றி சவுணியர்க்குப் 

பால்சுரக்த கலசம் போற்றி 

இரும்புமனங் சூழைத்தென்னை யெடுத்தாண்ட 

அங்கையற்க ணெம்பி சாட்டி. 

அரும்புமிள ஈசையோற்றி யமாணதா 

புரஞ்லெம்பு மடிகள் போற்றி.” 

திருநாவுக்கரசர் 

**இடையருப் பேரன்பும் மழைவாரும் 

இணைவிழியும் உழவா 6 Bate 

படையறாத் இருக்காமும் சிவபெருமான் 

றிருவடிக்கே பதித்த கெஞ்சும் 

நடைபயருப் பெருக்துறவும் வாசேப் 

பெருக்தகைதன் ஞானப் பாடன் 

தொடையராச் செவ்வலாயும இவவேடப் 

பொலிவழரும் துதித்து வாழ்வாம்” 

முப்பந்தல் ஒளவையார், 

“பழுதகன்ற கால்வகைச்சொன் மலயெடுத்துப் 

பச்திபடப் பரப் பித்திக்கு
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மூழூதகன்னு மணக்துசுவை யொழுகயணி 

பெதமுக்கண் மூர்த்தி தாளிற் 

ஜொழமுகசன்.ற வன்பெனுகார் தொடுத்தலங்கல் 

சூட்டவரிச் சுரும்பும் தேனும் 

கொழுதகன்.ற வெண்டோட்டு மூண்டகத்தா 

ளடிமூடிமேத் கொண்டு வாழ்வாம்.” 

அதலிகையூற்று ஆதிமுத்தானந்த சுவாமிகள் 

*இல்லைலா மக்தணாத மடியார்க்கு மடியேன் 
இருகீல சண்டத்துக் ஞூயவனார்க்கு மடியேன் 

இல்லையே யென்னாக இயற்பகைக்கு மடியேன் 

இளையான்றன் சூடிமாறன ஒியார்க்ஞு மடியேன் 

வேல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன் 

விரிபொழில்னும் Gare port விறன்மிண்டம் கடியேன் 

அல்லிமெண் முூல்லையக்தார். அமரகி.இக் கடியேன் 
ஆளூ£ னாரூரி லம் மாணுக்காளே”” 

விநாயகர். 

“*வாணுலகும் மண்ணுலகும் வாழ மறை வாழப் 

பான்மைதரு செய்யதமிழ்ப் பார்மிசை விளங்க 

ஞானமதம் ஜர்துகசம் மூன்றுவிழி கால்வாய் 

யாளைமுக ளைப்பரவி யஞ்சலிசெய் இற்பாம்”?
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அதுபநதம், 
- emcee fp cette 

காற்றின் செழிப்பு. 

  

அரபிக் ஈடலில் 9 Guile தோன்றி 

பருவ காலத்இல் பாங்குடன் விம் 

தென்மேல் காற்றுத் இசையெலாம் சென்று 

வன்மழை பெய்து வளப்பம் நல்குமால் 

ஆரை யூரில் அதுசெயும் வேலையின் 

ரைக் கேட்டால், சனமிக வருமே 

மழைபெய மேகம் வக்இடுவ் காலை 
பழைய மலைமேல் பலமாய் அடித்துக் 

கணவாய் வழியாய்க் சாறுடன் செல்லும் 

சணத்துளி மழையோ கானுதல் இல்்ஃம் 

செல்வர் விட்டில் சீனியும் பாலும் 

அல்னெர். இல்லில் அடியும் பிடியுமாம் 

என்னும் தன்மை இதனா வுணர்க் சதாம் 

செழித்த வூரில் சிறப்பாய்ப் பெய்யும் . 

பொழிந்தது அரையில் புழுஇயும் மண்ணும் 

அடுத்து வூசார் ௮திமழை யென்ருல் 

கொடிய காற்றுக் குறைவிலை இங்கே 

காதீறின் போக்கை சமது லரிதே 

அூற்றத் தொடங்கத் அயரைப் பெருக்கும் 

இலை வீட்டை ஒருங்கே மறிக்கும் 

சீலை தாக்கிச் சேய்மை சேர்க்கும் 

கிழவிகள் தெருவிற் ழே விழுவர் 

குழந்சைக ளெல்லாம் கொட்டி. ஈகைப்பர் 
உழவர் பயிரை உதிர்த்து நதிக்கும் 

இழவர் ஏங்கிக் கெட்டேம் என்பர் 

சோளம் வாழை சூழ்ந்த (PHOS 

நீளமாய் வளர்ந்து நிற்க வியலா
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கண்ணில் மண்ணால் காலடி. தப்பி 

எண்ணெய்க் GOS யிட்டு விழிப்பர் 

தண்ணீர் சோரும் தையல செல்லாம் 

கண்ணீர் வார்த்துக் கதறுவர் பெரிதும் 

அரிவை யொருத்தி அயலார்க் anf 

தெருவில் லந்து தேறி நடக்தால் 

அறுவை உயர்க்து அழுவள் ஐயசால் 

எண்ணெய் தடவிய எழிலுறும் இருப்பு 

மண்ணைத் சடவி மாற்றுதல் கண்டு 

ஆடி. பசர்தீது அயர்வர் இளைஞர் 

வண்டியில் பாசம் வைக்கோல் வைக்கு 

குண்டில் மறிந்த கூட்டம் Ho Maho 

Asrdor@ Borg கிறைக்த கூலமும் 

எல்லை சட்டி Qeorase evi ggGaut 

பல்லைக் காட்டிப் பற்பல பிதற்றுவர் 

மழைக்குப் பிடிகீத. மாண்புறு குடைகளின் 

கழைகள் முறிந்து காத்றித் பறக்கும் 

புடலைப் பக்தரும் போட்ட பயிர்களும் 

நடன மாடி ஈகலிவன காண்க 

அபலூர்க் * கணாக்கர் ஆலவாய் வக்தபின் 

புயவின் கொடுமை பொரு தொடுவர் 

மையைத் தூக்குவோர் தொம்மமன வீழ்ந்து 

சுற்றிலும் பார்த்துச் சுறுக்காய் எடுப்பர், 

சண்ணில் மண்ணாம் காஇல் மண்ணாம் 

புண்ணில் மண்ணாம் பொங்கவில் மண்ணாம் 

விண்ணில் மண்ணே மீசையில் மண்ணே 

Sein Goer wan Gam தெருவில் ' மண்ணே 

அடுக்களைச் சமையல் இகாதென்பர் 

ஈடுச்கம் பொறாது ஈல்லுடை, out Rout 

படுக்கை . வேணு பார்க்கவும் வேண்டுவர் 

கலவிக் கேற்ற கால மிதென்று 

தலைவியைச் சேடிச் தயங்கித் இரிவர் 
  

சுணக்கா- உச்இியோகஸ்தர்
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வெளியிற் செல்ல விளக்குகள் உகவா 

குளிக்கலாம் என்னால் குளிரோ அதிகம் 
வங்கக் கடலில் வந்தஇடும் காற்று 

பங்கப் படுத்திப் பதற அடிப்பினும் 

எங்கள் ஊரார் ஏற்றத யென்பர் 
dip மழையை “ஏந்தி வந்து 

தூற்றிக் தாற்றிச் துயரைப் போக்குமே 

பெய்தபின் இதுபோல் பெரும்புயல் அடிக்கும் 
உய்வழி இலையென ஐவர் மக்கள் 

விட்டைப் பெருக்கும் வேலையால் சலிப்பர் 
மோட்டின் மீதே முற்றிலும் பட்டைகள் 

காட்டில் இதுபோல் ககரமும் இல்லை 

பாட்டில் பாடி பயனும் உளதோ 

இயற்கை யமைப்பில் இயைந்த சணவாய் 

செயற்கை எவையும் செய்யவும் இயலா 
ஆங்க மருச்னுவர் அறைவதும் உண்டு 

ஈங்குள காற்றே இருமலைப் போக்குமாம் 

பொங்கல் வந்தால் போகும் என்பா 

தங்கி ஆடி. தாண்டும் என்பர் 

சித்திரை மாதச் Opis தென்றலை 
எத்தனை வாழ்த்தினும் ஏற்குமே அம்மா 
பங்குனி மாதம் பாரெலாம் புழுக்கம் 
இங்கு நமக்கோ இணையிலாச் சாமரம் 

குமரியி் செல்லக் கூப்பிடும் பெரியோர் 

தமசொடு ஆலவாய்த் தங்கப் பார்ப்பீர் 
கன்னித் தெய்வக் காட்சியோ சூறைவிலை 

மன்னிய இருவர் மாட்டியும் ஒன்மே 

ஆவின் பாலொடு ௮ழூய €ீரை 

மேவும் காய்கறி மெச்சமாம் இக்சே 

கடல்வளம். அங்கே கால்வளம் இங்கே 
உடல்வளம் இங்கே ஊர்வளம் அங்கே 

கயல்வளம் ௮ங்கே சுயற்சணி இங்கே 

புயல்வளம் ௮ங்கே பூரணை இங்கே 

நிதிவளம் இதுவோ நிலைவளம் இதுவே, 
நூலாசிரியன்.
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பொன்பாண்டியத் தேவர், 

=e eee 

பாண்டிய மன்னன் மூழ்க்து இக்தாமணிக்கு ஜமிக்தாராக 
நியமித்தார். எவெலிப்பதிமுதல் இந்தாமணிவசை 860000 எக்கர் 

உள்ள 7 குளப்புரவு நிலம் தானம் கொடுத்தார், பெரியவிச 

பாலமார்த்தாண்டவர்மன் காலத்தில் இருவாங்கூருக்கு வக்னு 

இசாஜச்துசோ௫ளை வென்று மன்னர்க்கு தவிபுரிக்தாசாம், 1000 

படை வீரர்களுக்குச் தலைவன், * குளப்புமவு நிலங்கள் மன்னர் 

பிரான் தானமனளித்தார். மாதவலாயத்தில் னு.ரிரைப் படைகளும் 

யானைப்படைகளும் இருக்சன, அவையின் மேற்பார்வை இவர்க 

ரள,  அரைவாய்மொழிக் கோட்டையின் மேற்பார்வையும் 

பரர்தினவந்தார். பாண்டியன் கொடுத்த செப்பேடும் 925 ல் மார்க் 

காண்டமன்னன் கொடுத்த நிட்டும் அக்குடும்பத்தாரிடம் இன்று 

மூள. அவரது ஊருக்குப் பாலமார்த்தாண்டபுரம் எனப் பெயரிட் 

Lorie அவருக்குப் பட்டம்வைத்த மதுளை மீனாகதியினுடைய 

வும் சொக்கலிங்க மூர்ச்இியினுடையவும் கோயில் தாழக்குடிக் 

இழஷரில் உளு. 

தெற்கர் பெருமாள்புரம் தர்மகர்த்கர் உயர் இரு 

கா, சங்காகா.ராயணபிள்ளை யவச்சுள் முப்பந்தல் கோயிலும் மெய் 

சின்றவிகாயகர். கோயிலும் காரியங்கள் பார்தி வருஇன்ரார், 

னசவப்பற்றும் அமிழ்ப்பற்றும் சேசப்பற்றும் உடையவர்கள், 

இக்காலை வெளியிட சழூசபண்டிலிருக் த. பொருளுதவி ஊக்கப் 

படுத்தினர், 

- ஆரைவாய்மொழி வாலிபர் சங்கத்தார் ஈங்லவேலைகள் செய்து 

வருகின் னர், இளைஞர்கள் ஊக்கமுடையவர்கள், காட்டிற்கேற்ற 

வேலைஎள் செய்ய விருப்பருடையலச்கள். சமக்தூவம் சகோதர 

gages பமோபகாரம் முதலிய உயரிய கோக்கங்கள் உண்டு, 

கூட்டங்களும் ஈடாத்துவர், 

Digeniuaii— சாம்பவர் சமூகத்திற்கு மாரியம்மன், 

உச்சினிமாகாளியம்மன் கோயில்களும் கோள இர்அமிஷன் பாட 
சாலையும் உள,
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லண்டன்மிஷனில் பேர்பெற்ற . fear அசைமசனூர் 

இவ்வூரில் வக்திருந்தனர். 130 ஆஇண்டுசளுக்கு முன்னசாகும், 

இசை விசேடமாய்க்கூறுவர், லண்டன். மிஷனைச் சேர்க்க பல; 

ஸ்தாபனங்களும் உண்டு, 100 மக்கள் உளர், லூதர்மிஷன் 
ஸால்வேஷன். ஆர்மி ஸ்தாபனம்களும் உள. 

“The Muslims always received very kind and 

generous treatment at the hands of the rulers of 
Travancore. So great was their attachment to 
the ruling family that when a Mugal Sirdhar 
made an irruption into Travancore in the middle 
of the seventeenth century, the local muslims not 
only refusedto join the invader but gavetheir support 

to the state in turning him beyond the Aramboly 
frontier.” புதிய Siu sae VOL I. 818௭ரவத பக்கம் 

சாவது நூற்றாண்டின் மத்தியில் மூகல் ஸர்தார் படையெடுத்த 

போது முஸ்லீம்கள் அவனோடு சேராமல் திருவாக்கூருக்குழைத்து 

ஆசைவாய்மொழிக் கோட்டைக்கு வெளியில் அசத்தினர். இதில் 

Dooce gear முஸ்லீம்களும் உண்டு, அப்போதே இங்கு 

கோட்டைக்குள் முஸ்லிம்களும் சங்கிவருனெ றனர், மதற்றைமூர் 

முஸ்விம்சரடன் இவர்கரம் சேர்க்க அசன், 

MID WHIEFE. 

"அனைவ 

FET BOL இலாகாவிலிருக்து 1114 முதல் ஐர் மிட் gp wens 

கர்ப்பப் பாதுகாப்பும் செபரிபாலனமும் செய்ய எற்படுத்இியிருக் 
கின்றனர். எல்லா வீடுகளிலும் சென்று கர்ப்பிணிகளுக்குபதேச 

மும் பிரசவத்திற்குதவியும் இனாமாம் மருக்துமளிப்பர், இதனால் 

சிசுமாணமும் குறைந்து வருன்றஅ. பெண் மக்கசொல்லாம் 

இது சம்பக்சமான தமிழ்ச் தண்டுப் பத்திரிகைகள் வாங்கி 

வச௫க்கவேண்டும், 

ஆரும்புழை:--- மேற்குக்தொடர்ச்சி மலையினின்ற௮ும் இழக்கே 
செல்ல ஐந் அபுழைகள் உளவென்௮ம், இது ஆரும் புழையென்றும்



இருவாளர் 

இன் றனர், 
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சோமசுக்கரபாசதியவர்கள் ]4. 1. 1/, கூறு 

புழை-- நுழைவாயில் (கணவாய்) ஆசையாய் Curis 

பெயர் ஆராய்ச்சியில் இத்தகைய யுக்தி வாதங்களையும் சேர்த்துப் 

படிச்ச, 

10 

15 

20 

தம்பிரான் விளையாட்டு, 

  

சர்மிகும் அரையில் சிறப்புடைத் திருநாள் 
எர்பெற ஈடப்பது எப்போ தம்மா! 

பங்குனி மாதம் பண்புடை நாளில் 

Bag ஈமக்கு இணையிலாக் சாட்சி 

அங்கதன் அழகை அறைஞுவன் கேளாய் 

மணக்காடி ஊூராடு மங்கலம் வருமால் 

பணாஞுடி. சூழ்ந்த பாண்டிய சனைத்தும் 

கும்மூரர்த் இருகாள் ஈம்பிரான் ஆட்டம் 
விம்மிப் பரர்க்க Hoop Hout மாசே! 

பாத்துரக் கடைகள் பாங்குடன் கோக்க 

ஆத்திர மூடனே அரிவையர் செல்வர் 

மிட்டாய்க் கடைகள் மிக்கன கண்டு 

தட்டுடன் வாங்கக் தாயை வினவுவர் 

டைலைக் கடைகளாம் கண்ணாடிச் கடையாம் 

குடலைப் பூக்கள் கோத்த கடைகளாம் 

வெற்றிலை பாக்கோ விற்றுக் இரிவர் 
விளம்பரம் தூக்கிமனோர் விளைவாய்ச் செல்வர் 

இளைஞர் கூட்டம் என்னை யென்பார் 

கரப்பிக் சடைகள் கணக்கி லடங்கா 

சாப்பிடும் கடையில் எக்கரம் குறைவே 

புட்டாச் சேலைகள் கட்டாய் விற்பர் 

கட்டாப் பொருளும் மட்டாய் வருமால். 

தையல் கடைகளில் தையலார் வேலையே 

பையல் ௮ம்கிகள் பாங்குடன் வாங்கலாம்
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எண்ணிலாக் கடைகளும் எண்ணிலா மக்களும் 

லெண்ணிலா வீசும் விழாவில் வருமால் 

Bosc Busia தெய்வத் இருகாள் 
பெருகாள் பெருகாள் பெண்டுகள் பெருசாள் 

ஊரெலாம் கொடிகள் உடையெலாம் புதுமை 

வீடெலாம் விருந்து விளக்குகள் பலவே 

தேடலென் இரவியம் திருகாட் கலையெவில் 

ஊடல் கொள்வோர் உறுபொருள் பெறுவர் 

போலீஸ் வீரர் பொதுவாய் நிற்பர் 

எக்ஸைஸ் இலாகா இலங்கும் ஒருபால் 

ஆரியர் கூட்டம் அமைவுடன் பார்க்கும் 

தேவத் தான இலகர் வந்தால் 

ஆவ.து கோக்க அமரார் ஒருபால் 

கோவில் கர்த்தர் கூடவே வருவார் 

அகத்திய லிங்கர் soe Daa 

அகத்தியம் வேண்டுவ அர்வமாய்ச் செய்வர் 

கடையில் விற்பனைச் கணக்கு முடித்துத் 

தடையில் மளிகைத் தலைவர் கூடுவர் 

ஊரா ரெல்லாம் ஒருங்காய்த் இரள்வர் 

சர்பாதம் தாங்கள் லர்முன் வருவர் 

பத்தியின் பெருமை பலத்தின் நிறைவும் 

புத்தியி லொன்றல் புண்ணியம் மிகுதி 

இத்தனை பயனும் இதனாற் பெறலாம் 

கோயி லெங்கும் கொட்டும் முழக்கும் 

சாயும் கேரம் சாமியைப் பார்ச்ச 

தாயும் மக்களும் தட்டில் செல்வர் 
பாட்டுகள் ஆட்டம் பலசொ.ம் பொழிவும் 

வேட்டைச் சாமி விரையுமுன் நிகழும் 

பத்து நாளும் பற்பல தத்.துலம் 

பெத்தரைப் படைத் தப் பெட்புடன் காத்து 

நித்த மழித்து நின்மல ராக்கி 

முத்தி யருளும் முழுமுதற் கடவுளின் 
சத்தியின் பெருமை சாற்றத் தகுமோ?



60 

65 

70 

19 

80 

85 

90 

198 

ஏட்டு காளும் ஏச்பன நடப்பதால் 

மட்டிலா ம$ூழ்ச்டு மக்கள் அடைவர் 

ஒன்பதாம் காஸில் உயர்க்த பரியில் 
மன்பதை காத்து மாற்றலர் வெல்வர் 

வேட்டை யாடி. வினைகள் தீர்ப்பர் 

காட்டவர் கண்டு நலமுடன் தொழுவர் 

வெற்றிலை பாக்கும் விரைசெறி பூவும் 

முற்றிலும் தட்டில் முறையாய் வைத்து 

கொட்டும் முழக்னாம் கூட்டிக் கொண்டு 

இட்டமாய் எதிர்செலும் இறமுடைச் கணக்கர் 
நாட்டார். கூட்டம் ஈலநூறும் மன்றில் 

பேட்டி வந்த பெருமை யுன்னி 

பட்டும் மாலையும் பாங்குடன் வைத்த 

தட்டைக் தூக்கிச் தகவுடன் வருவர் 

கு.தினா கறங்கும் கோலம் பார்க்க 
கொதித்து நிற்பர் குழந்தைகள் பலரும் 

மாலை மயங்குநமூன் மாடன் தம்பிரான் 

மாலை சாத்தினால் வரமருள் புரிவர் 
அரியும் ௮ரனும் அமைவுடன் சேர்ந்த 

ரிகா புத்இரன் அசுவத்து லேறினன் 

சைவர் பார்த்துச் வவ என்பர் 

வைணவர் கண்டு வினயமாய்த் தொழுவர் 
உலகத் துன்பம் ஓட்டுவா னையன் 

விலக யோடுவர் வீசம் Goes grr 

ஆரை யூரில் ண்கள் உண்டு 

வீரஞ் செறிந்த விடலைக ளுண்டு 

உயரம் மிக்க உத்தமர் உண்டு 

படையிற் சேரப் பலரும் உண்டு 

நடையிம் இறிதும் ஈலியார் உண்டு 
எல்லா வீரரும் இங்குளர் என்று 
பல்லோர் சொல்லப் பரதம் தாக்குவர் 

சுற்றிச் சற்றி சுழன்று வருவர் 
ப.நிறிப் பற்றிப் பலரும் தொயங்குவர் 

ஓற்றுமை சாட்டி, உயர்த்தி நிற்பர்
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விமானம் போன்றே விண்ணி லேகுமால் 

அமானிடத் தன்மை அனைவரும் அறைகுவர் 

சாத்தனார் ஊர்இயில் சமர்த்தர் கரல்வர் 

95 ஆதீத மாக அடைவாய் நிற்பர் 

பூரணை யன்னையும் புட்கலைத் தாயும் 

ஆசணம் போக்றும் ஐயன் பாதமும் 

கண்டு களிக்கும் கடலில் மூழ்குவர் 

100 பொங்கும் மங்களம் பூரண மாகுமே. 

(நோலாகிரியன்) 

தாய் மகளுக்கு ஆரையூசைக் காட்டுகிறுள். 

உச்சி மலை மீதில்-- முருகன் 

ஓப்பிலாக் காட்சியடி 

மெச்சும் மலையூற்று-- அடியில் 

மிக்கச் ச.ரகஇடுமே, 

பாக்கு ஒப்பாமே--மகளே| 

பன்னீரும் தோற்றுவிடும். 

மேலை யிறுக்க் கட்டி--மடக்தையர் 

Geiétga நடப்பாரே : 

செப்புக் குடமெடுத்துச்-- மியர் 

வெப்பத்துடன் வருவார் 

செப்புவர் தாய்மாரும்--உலஇல் 

இறப்புகள் வருக்தஇினோர்க்கே 

வேலவன் கோயிலஇல--பெண்டுகள் 

வெள்ளிக் இழுமைகளில் 

பாலுடன் நெய்யும் கொண்டு--பதிவாய் 

பாதத்தில் வைத்தடுவார், 

காற்றாடி. மலையஇலே கரிய 

கம்பாமை மீதினிலே 

கூற்றுக் இரையானார்-- நீலகண்டர் 

குற்றங்கள் சாட்டப்பட்டு
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குருசடிச் கோயிலொன்று -- அங்கே 

ரகூம்பிடும் மக்களுண்டு ் 

வருஷக் இருகாஸில்-- வணங்க 

வருபவர் கணக்கிலையே 

சங்கச் தலமாரும்-- சவுக்கையில் 

சோதனை செய்வாரே 

எங்கெவர் போனாலும்--பொருள்களை 

இல்குதான் காட்டவேண்டும் 

கோட்டை வாயிலின் அண் -- படைவீரர் 

கோட்டமும் சாட்டிடுவேண் 

பாட்டினில் பெரியவனாம்-- ஒளவை 

பாட்டியின் கோயிலைப்பார் 

இத்திசை _நாலகமும்-- அக்காடி, 

பத்இகள் மாண்புகளும் 

பத இயில் பெரியவசாம்--அகலிகைள் 

இத்தரின் சமாஇயமே 

மீனாகூநி கோயிலினும்-- மிக்க 

மேன்மையாம் கட்டிடமில் 

ஆனாத பெசியவசாம்- அசத இயர் 

ஆலயம் மலைமீதில் 

கூனைக் ணெொறுமுண்டு-- கொல்லையில் 

கூட்டமாய்ப் பயிர்களுண்டு 

ஆனக்தமளித்திடுமே--௮கேக 

ஆடுகள் மாடுகளும், 

தூலாகிரியன். 

வலிய யலமான். 

  

ஜனறல் ஞமாரன் தம்பியும் புனச்சல் வலிய யஜமானும் 

கார்த்திகைச் திருகாள் இசாமவர்ம மன்னர்பிரானுக்கு உதவியாய் 

இசாமேசவரம் இர்க்தயாக்திரைக்குள் சென்றனர், (இராமேசுவரம் 

விற்பாட்டில் உளென்பர்)
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வலிய யஜமான் பெயர் எழுதப்பெற்ற ஓர் செக்கு கப்பிய 

oo vies Bude அந்ைவிளையில்உளது. ௬௪% இரம் தலைமையாூிரியர் 

ஸ்ரீமான் தாணுபிள்ளையவர்கள் வலிய யஜமானஅ குடும்பத்தைச் 

சார்க்தவர், அவரைப் ப்றிய சில சூறிப்புகள் தந்தார்கள். வலிய 

ஜமான் இருவரென்று சல ஆராய்ச்சியாளர் க௬.ஐ௫ன் தனர், ௮௮ 

சரிசானோ? 

பல்பொருள், 
னைக, 

ஆரையிலும் காஞ்சிகாட்டிலும் உள்ள வெள்ளாளர் பாண்டி. 

பிலிருந்து வக்தலர்கணாம் பூர்வ கசூடி.களணும் சோழர்காலத்து வந்த * 

வர்களுமாவர். 

10ம் தாற்ருண்டிலிருக்து 13ம் நாூற்றுண்டு வரையிலும் 
காஞ்சினாடு சோழர்களின் Bin இருக்ததென்பர், 

முன் பல படையெடுப்புக்களிலும் ஆசைவாய்மொழி முதல் 

கோட்டாறு உள்ஷிட்ட காஞ்டினாட்டில் உள்ள கட்டிடகிசள் இடிக் 

கப்பட்டும் மக்கள் அன்புறு த்தப்பட்டும் வர்கனர், பல படை 

பெடுப்புக் காலங்களிலும் எ.இர்த்து நின்றதால் தைரியமும் போர்த் 

இறமையும் பொறுப்பும் காஜ்சினை்டார்க்குண்டென்று. ஸ்ரீ 

காசமையா ஸ்டேட்மானுவலில் கூறு னர், 

நாஞ்சினட்டார் இருவாங்கூர் ௮.சசர்களுக்கு வேண்டி மதுரை 

மீனாகூதியும் சோமசுந்தரரும் இருக்கும் ஆரைவாயமொழியில் 
mas முன்னாளில் சத்தியம் செய்ததாய் ஓர் கர்ணபரம்பசை 

வாலாறுளஅ, இலர் மதுரையில் வைத்து ஈடந்ததென்பர் 

இத்தர்கரி அடிவாரக்கோயிலில் உபொழுது தரும கர்த்தரும் 

தமிழபிமானியம் இக்தால் வெளியிடப் பொருளுதவி செய்து ஊக் 

கப்படுத்தினவருமான இருவாளர் சண்முகம் oir Qa Wiener 

கன் விட்டு தலைப்பிரமாணத்தில் 1003 புசட்டாகி 8ம் தேதி 
மீனாகூறி ஆனந்தவடி.வின் மகள் காந்இிமதியம்மாள் இயாகராசபிள்ளை 

மகன் மீனாகூதிகாதபிள்ளைக்கு செக்கர்கிரி முருகன் சொத்து முழு 

அம் விலையெழுதிக் கொடுத்த ஜலைப்பிசமாணத்தில் உதய மார்த் 

Memmi gt Cunt ager ee.
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In front of the local temple dedicated to 

Meenakshi-Sundaresar there is a ‘Mukha-manda- 

pam’ named ‘Chitra Sabha. It is 45 feet long 
49 feet broad and 19 feet high. An amount of 
Rs. 16000, raised by public donation and Govern- 

ment contribution had to be spent towards the 

construction of this grand edifice. There are four 

granite pillars supporting the mandapam, each 

pillar costing Rs. 500/- On one of these pillars a 

beautiful image of His Highness Sri Chithra 

Thirunal Maharajah is carved out with rare 
artistic skill. In addition to this the images of 

Puranic personages like Kali, Natarajan, Sivakami, 

Vamanan, Agasthian, and Raja Rajeswari carved 

out on these pillars are specially note worthy, 
since they prove beyond any shadow of doubt that 

this ancient and noble art has still got its votaries 
amongst us. The first stone for the Chitra Sabha 
was laid by Devaswam Commissioner O. 5. 
Ramaswamy Iyer Esq. on 18—1—104 & it was 
completed on 29—11—109, This ‘Chitra Sabha’ and 
the ‘Chithira Vilas Library’ are standing monu- 

ments of the loyalty which characterises the 

people of the locality. 

வடக்கூர் தெருக்கள், 

1. சக்கிதித் தெரு 
உ மீனாகூஷியம்மன் வடக்குத்தெரு 

3. சிவகாமி ழேத்தெரு 

A, புட்கலை (பொற்கலை) தெற்குச்தெரு 

5. பூரணை மேலத்தெரு,
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குறிப்பு:-- இவ்வூரில் மீனா௯தி, சிவசாமி, புட்கலை, பூரணை 

gau mae தேவியரின் பெயர்கள் பண்டைச்காலம்தொட்டே 

தலைப்பிரமாணன்களிலும் மக்கள் பெயர்களிலும் வழங்கிவருவதால் 

தெருக்களுக்கும் அப்பெயர் வைத்து அழைத்தால் செல்வம் ஓன் 

கும் என்பர், ரிக்கார்டுகளிலும் இவ்வாறு எழுதலாம் 

ஸ்ரீ சித்திரை மன்னர்பிரான் மாண்பு. 
= oc 

(சோல்லு பாப்பா என்ற மேட்டூ) 

பாடுவோமே பாடுவோமே 

பாமனருள் புரியப் பாடுவோமே 

ஆடுவோமே ஆடுவோமே 

ஆனைவமும் சேர்த்து கொண்டாடுவோமே 

பதும காப தாசனைப் பாடுவோமே 

பர்ரெங்கும் புகழ் பெற்றார் பாடு?வாமே 

புதுமைகள் பல செய்தார் புகழுலோமே 

பூர்த்தியான அ௮றிவளிக்கார் புண்ணியவானே 

வேலை யில்லாக் இண்டாட்டம் விளக்கனோமே 

வேண்டுவன செய்து வைத்தார் வியப்புறவே 

ஆலைகளில் தொழிலமைகத்தார் ஆர்வமாக 

அனைவருக்கும் ௮ன்னமாச்சு அன்புடனே 
ஆலயங்கள் இறக்து வைத்தார் ஆதரவாக 

அரிசனமும் அந்தணரும் சேர்ந்து நின்றாபே 

பள்ளிவாசல் செய்ததைப் பாராட்டுவோமே 
பலவிடத்தும் மிஞ்சாரத்தைப் பார்க்கவேண்டுமே 

பல்கலைக் கழகமதைப் பரவிடுவோமே 

Bwana செல்லுது பரர் காவிகருடன் 

மெத்த அறிவுடைய மேன்மையாளசாம் 

ஸர்,.ஸிஎ8ி. இராமகவாமி ஐயாம் றந்த மந்திரியே 
சித்திரையாம் எங்கள் மண்ணம் செப்புவோமே 
சீராக ஆண்டு வருவார் சிறப்புடனே, பாடு 

அரலாசிரியன்.
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ஆரைவாய்மொழி கணவரயைப்பற்றி 

உயர் இரு இசாமனாதையர் அவர்கள் 

(தர்க்கியாலஜிக்கல் ரூப்பிரண்டன்ற) 

இந்திய சரித்திர மாதாதப் பத்திரிகையில் 18 ஆண்டு 

களுக்கு முன்னர் எழுதியது. ் 

“Of about a dozen passes that pierce the other 

wise impregnable mountain—barrier of Travancore 

three ie the Achchancoil, the Aryankavu and the 

Aravayrooli passes stand out as the most Importent 

that connected Travancore and plains of Tinne- 

velly, Madura and Coimbatore, 

The Aramboli pass formed the portals through 

the Pandayas, Choclas, Vijayanagara generals 

and the Madura Nayaks poured in from the other 
side of the ghats, time and again. 

Simple fortifications of stone walls defended 
by astout garrison must have served asa defence 
The debris of these walls are still traceable in the 
ruined heeps of loose stone lying about in situ 
andthe thorny belt of Karuvel trees the ragged 
survivor of a more effective kadaran of former 

days, still serve as a whole some deterrent to the 
smuggling activities on this Frontier station, The 
etymology of the name of the Aruvaymoli pass is 
one of interest and various interpretations have 
been suggested. In ayacut registers, the name 

is given with a long a and ஆரைவாய்மொழி மது be 

considered as a corrépt derivative of ஆசைவாய்வழி 
the gate way of the fortifications. Ifthe botanical 
signification of g»r a kind of plant is taken, the
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place may be considered to have derived its name 

from the plants which may have grown in abun- 

danco in its vicinity. “.2ceaa,8” and its meaning 
of the ‘ways of Buddihists’ who are alleged to 
have come through the pass entroute Ceylon 
appears to be a fanciful interpretation. With the 
short a as the name occursin late inscriptions 

அருவாய்மொழி மகம also be considered as derived 
from .gcaranweay) which has the connotation as 
ஆரைவாய் வஹி noticed above, Ifthe last syllables 
Gurf have to begiven prominence, then a vague 

resemblance may be seen between this name and 
அருண்மொழி 019 ௦04 ௩௨ (461 ௦1 நகரக &்கர்க I; the 
Chola King, who was first to christen his southern 

conquests in his own name, Gur may have then 

been paraphrased into a7isGur) and «GorGurs 

may have then been expanded into sq@arasdurfs 

from which அருவாய்மொதி முூதநூ have been the 
colloquial derivative. The Tiruvalangadu plates 
give this title of Arunmoli to Raja Raja I (South 
Indian Inscriptions Vol. III P. 391)” 

இதற்கு மறுப்புரையாக அதே மாதாந்தப் பத்திரிகையில் 

மிஸ்டர் 8, இரன்சகசுவாமி சரஸ்வஇ (Asst. Epigraphist) 
1467வ.ர பக்கத்தில் எழுஇயிருக்கிறார், அது வருமான, 

“Mr. Ramanatha Iyer considered various 
alternative origins as ஆரளைவாய்மொழி, அருசன்வழி, 
அருவாய்மொழி, அரண்வாய்மொழி, 1 ந] my friend has 

entirely missed the correct import of the expression, 
The latter portion of the name of the Pass is af 
instead ௦7 கோழி which Mr. Ramanatha Iyer 
himself suggests. But it is only with reference to 
the main stem of the word that he has been misled 
The word is found used in two places in the
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Sangham literature ie in Ahananuru (281) and 
Purananuru (175). The ‘Aravaiys, referred to in 
the two places do not appear to be identical. But 
the meaning of the word in bothis the same, 
The word ‘Arai’ in Tamil means a mountain and 

with the addition of the termination ‘way’ (mouth) 
would mean the mouth of a mountain. It would 
therefore mean a mountain Pass.” 

திருவாதிரை மடம்:-- அசலிகையூற்றில் சிவபூசை செய்த 

பின்னர் இம்மடத்தில் தவ்௫ியிருப்பர், சைவ அசாரத்தைக் காட்டு 

இன்ற, 

குட்டிப்பிள்ளை ஞானியார், சிவகாணு ஞானியார் என்ற பெரி 
யார்கள் இருவரும் சகோதரர்கள், இறந்த வெ பக்தர்கள், பலவில்வ 

மான்கள் ஈட்டு வளர்த்து எணி வைத்து காடோறும் வில்வம் 

பறித்துச் சிவபூஜை செய்தனர், 

இருவாவடுதுறைப் பண்டாசச்.. சக்நிதிகள் ,இமையூரில் 

சிலகாள் தங்கியிருந்தனர், இவர்களும் விருக்களித்தார்களாம், 

  

தண்ணீர்ப் பஞ்சம், 

wa fp 

Grfens Geuedrun. 

1. ஏழாகி சாடிவரும் எங்களது பெண்களெல்லாம் 

மாஜாமற் செய்யும வகையுளதோ--தோழாகேள்! 

மன்னவனு மல்லாது மாகிலத்தார் போற்றுகின்ற 

தென்னவனும் பார்வஇயும் தேறு, 

2௨. செத்தவரின் அட்டியிலே சேர்க்துகி சாடுதற்கு 

ஒத்த குளமுளதோ ஐவீர்.-இத்சரையில் 

கோடையா லும்ற கொடும் வெப்பம் தீர்ப்பதற்கு 

வாடையி லுண்டோ வகை,
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3. நி.றில்லா கெற்றியை நித்தம்பா ஹென்பார்கள் 

தில்லா பூருக் கழகேத?--தே.மினபின் , 

லெட்டாம வெட்டியோ வேழூறு தான்பார்த்தோ 

முட்டாமற் செய்வீர் முறை, 

4. சுல்கான ஐடையாரம் சூழ்ச்ககற் பெரய்கையரம் 

மங்கா வலத்துறையோ மாகஇயாம்..சங்காபே 

கூர்தல் குறைவ:2சா கோடை மலைபூற்றோ 

ஏக்திழையா செண்ணி யிசைக்னு, 

5, முப்பந்த லன்னையே! முத்தாரி! மாரியம்மா! 

வெப்பக்தர் காளியம்மா] வேண்டுகெரோம்--இப்பஇயில் 

பெண்டெய்வம் மிக்கிருக்தும் பேதையர் அன்புறுதல் 

சுண்டிருக்தல் சானுமமோ காண். 
அரலா௫ரியண், 

தண்ணீர் வசதிக்காக sharon gm gH ஊர்க்காரிலி 

te அனுமதஇத்திருக்கெ றனர். மலையூற்றைப்பெரிதாக்க முய 

ன்றனர். கெருவிற்ெண்டு குழாய்க்கணெறுகள் போடலாம் 

குளிக்க மூன்று குளங்கள் வேண்டும், இருக்கும் குளங்களைச் 

சீர்படுக்துக 

தேவசகாயம் பிள்ளை. 

  

Hang சரிசம் எழுதப்பட்ட மார்கள். (அகிழ்) 
(1) தேவசகாயம் பிள்ளே காடக எட்டுப்பிரதி, (2) பாதர் 

எலியாஸ் இற்ராலியன் பாஷையில் மாதப்பத திரிகையில் வெளியிட் 

woe, (8) பசஞ்சோதிகாதகவாமி சரிதம் 
(4) வேத்சாக்தி தேவசகாயம் பிள்ளை சரித்திசம், (தமிழ்) (5) யேசு 

இருதயதா தன் பத்திரிகை, (6) சேவசகரயம் பிள்ளை சரித்திரம் 

(மலையாளம்) பலரும் மார்த்தாண்டவர்ம மன்னர்பிரான் அவரைச் 
  

கோடைமலைய ற்று -- கோடையில் இவ்வூர் மலையூற்றில் தண் 

ணீர். கண்ணிர்போல் சிறிதாய் ஊறிவரும், _நாற்றுக்கணக்கான 
குடல்கள் வரிசையாய் வைத்திருப்பர், ஒருகாள் போனால் மறு 
காள்தான் தண்ணீர் சொண்டு வரலாம்,
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தண்டித்ததாய் எழுதுஇன் றனர், அம்மன்னர்பிரான் ஒருவர் மதம் 

மாறின காசணத்இற்குத் தண்டி தீஇருக்கமாட்டார், 9௮ உத்தியோ 
கஸ்தர் யாரேனும் உத்தாவிட்டிருக்கலாம்... மன்னர் பிரானையும் 

தளவாய் இராமையனையும்ப ற்றிக்கூறுவது சரியல்லவேன் ௮ இக்துக் 

களிற் பலர் கூறுன்றனர், அன்றியும் இவ்விரு பெரியார்களும் 

சிறந்த புத்திமான்கள், மார்க்தாண்டவர்ம மன்னர்பிசானைப் போல் 

உயர்க்த கோக்கநமுள்ள அ௮சசர் இல்லை. தேவசகாயம்பிள்ளையைத் 

தண்டித்ததுற்கு widget ரிக்கார்டுகளில்லை, கிருஸ்தவர்கள் தங்கள். 
மதப்பிரசாரத்தின். பொருட்டு நாலை வாடித்சவர்களு மனம் 

உருகுமானு எழு இிவைம் னர் என்று மறுப்புரை wen port. 

இக்இிய காட்டில் கிருஸ்சவர்களை ஆதரித்தவர்கறாம், இருஸ்தவ 

வாழ்வில் சந்தோஷி ளவர்களும் இருவாக்கூர் சர்க்காரும், 

இருவாங்கூர் மக்களும் இருவாக்கூர் ௮௯ குடும்பத்தாரும்போல் 
வேணு கூறவியலு ம 

இன்றைக்கும் 16 இலட்சம் ஈருஸ் தவர் இர்காட்டில் waren 

வாழ்ச் றனர், ஆகவே அரசர்பெருமானும் மந்திரிசத்தமலும் தான் 

வரைத் தண்டித்தார்கள் என்பதற்கு ஏற்ற ரிக்கார்டுகள் இல்லை, 
இக்கிலையில் அதனை எப்படி கம்புவஐ? கல்வெட்டுகள், ஐல்ப்பிர 

மரணங்கள், ஊர்க்கார் வெளியிடுகள் யாதொன்றிலும் இன்களவும் 

எங்கள் மன்னர்பிசான் கட்டளையிட்டதாய்க் காட்டமுடியாறு, 

மேலும் அலர் முஸ்லீம்கள், இந்துக்கள், _இருஸ்தவர்கள் ஆயெ 

சல்லாக்குடிகளையும் தன்பிள்ளைசளைப்போல் கே௫/கும் தன்மை 

உடையவர், மனிகளாமெ 2தவசகாயம் பிள்ளை பக்இியினாலும் தவத் 

தினாலும் ஞானத்தினாலும் எப்படி மகான் அனா அவ்வாறு 

எங்களது மாட்டமைமிக்க மார்த்சாண்டவர்ம மன்னர் பிரானும் 

மூஜைஜபம், பத்திரதிபம், ல௬;இபம், ஹிரண்யகர்ப்பம், தூலாபரூஷூ 

தானம், யஜ்ஞம், அன்னதானம்; பூதானம், கோதானம், வேத 

மக்திரபாராயணம், ஆல:ப,த்இழுப்பணிகள், இருவிழாச்கள், நித்திய 
கர்மம், வழியம்பலப்பணிகள், தெய்வபக்தி இவைகளால்மனிதனாகிய 

அவர் தேவனாய் இன்றும் விளங்குறூர் என்.று உ.றுதயாய்க் கூறு 
வேன். மனிசன் சேவனாசலாம் என்று இக். துமதசாஸ் இரங்கள்முறை 

யிடுனெறன, உலகசரிச்இரத்இல் இவசைப்போன்.ற அரசர்கள் சிலர் 

தாம் உளர்: பெரியகர்மயோகு; உயர்ந்த ஞானி; இறந்தபக்கன். இவ 
2அம௫மையை அறிந்துதான் ஸ்ரீ சித்திரைத்திருநாள் மன்னர் பிரான்
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பல்கலைக்கழகத்தில் இவ பெயசால் pi ஸ்காளாஷிப் எம்படுதஇ 

யிருக்கன்றனர்.  இருவாங்கூரில் இவருக்குக் கோயில் கட்டித் 

இருவிழாவும் ஏற்படுத்தி வழிபடவேண்டும். 

- நினைவு, 
சோணாசலம் சாஜ்.தாவுடயான் மூப்பன் எண்டு இவிடெ ஜாடி 

யந்திரம் ஆக சொண்டு ஆவகைக்கு இ($) கோட்டை எள்ளும் 

௪(4) தலாம் பஞ்சதாதயும் 110) கலசம் கல்லெண்ணயும் a(1} 

அலாம் சந்தனக்கட்டியும் எடுப்பிச்சுல் சொண்டு (௰௨) 10 உ உக 

அக்கு முன்பில் வருக்கு இனின்றெ கூடச்சன்னெ அருமனை நாமற் 

PEG ஈடு கடத்து வருகயும் வேணும் எக்.தும் இப்படிக்கு இருவுள் 

ள.த்தின்படி நினவு எழுதிய கணக்கு செண்பகராமன் மாதேவன் 

எழுத்த, (ஒப்பு) 
109-ம் பக்கம் அரசர் நினைவு. 

இசண்டும் மகாசாஜா இருவுள்ளத்தின்படி சணக்கு செண்பக 

சாமன் மாதேன் எழுதயதாய்க் கையெழுக்கிட்ட 2 தலைப்பிரமாணங் 

கள் மூத்த பிள்ளை வீட்டார்கள் வகை கிடைத்சன, பழைய 

வோலைகள்் தான், புதிதாக உண்டுபண்ணினவையல்ல, ஆண்டு 

இல்லை. மன்னர்பிரான் பெயரும் இல்லை. ஒருகாளும் இருநாறு 

பணம் கடன் வாகங்கியிருக்கமாட்டார். ஒருக்கால் ஜயக்கன் சங்கரன் 

கம்பூதிரியவர்கள் வாக்கியிருக்கலாமெனச் இல ஆசாய்ச்சியாளர் 

கருதுகின்றனர். மன்னர்பிரான் பெயர் சொல்லி யாரேனும் வரங்இ 

யிருக்கலாம் என்கின் னர். அன்றியும் இருவனக்தபுசக.இலிருக்து 

ஆசைவாய்மொழிக்கு எழுதியனுப்பவும் மாட்டார்கள், அதலால் 

இசண்டு பிசமாணங்களும் மன்னர்பிசானைச் ௪ம்பக்தித்கதசல்லவெண 

நூலை வா௫ப்போர் உணர்க துகொள்ளவேண்டும். ஸர்க்கார் அவசிய 

களுக்கு வாங்கக்கூடும், சொந்த ௮வசியத்இற்கு ஒருபோதும் வாங்க 

வேமாட்டார்கள். apse பிள்ளை பெரியரபு என்பதற்கையமில்லை, 

இவர்கள்பெரியஇராஜ பக்தர்கள், பிசமாணம்இருப்பதுஉண்மைதகான் 

அன்னியாகுமரியிலும் ஆசைவாய்மொழியிலும் க ரயிலை 
யொட்டி பஜனை மடம் பஜனைக்காரர் தல்க ஸர்க்காரிலிருக்து கட்டி 
யிருக்னெ.றனா், 

வடக்கூர் பொய்கை விகாயகர் கோயில் தர்ம கர்த்தர்கள் உயர் 
திரு, ௮, மூத்துக்கறுப்ப பிள்ளையவர்களும், இ. ௩, சுப்பிரமணிய, 

பிள்ளையவர்களும் ஆவர். இவர்கள் சைவப்பற்றும் தமிழ்ப் பற்றும் 
உடையவர்கள், இக்நால் வெளியிட சமூக பண்டிலிருக்து பொரு



211 

ons செய்தார்கள், சேத்தெரு, வி, ஆறுமுகம் பிள்ளேயவர்கள் 
RaGsrenguppin இயல்பினர், கீனாகூதியம்மன்  சோயிலில் 

இவர்கள் சகோதரர்கள் தொண்டியற்றியிருச்ன் தனர், சைவப் * 

வற்றுடையார், இக்தாலியற்த பொருளுதவி ஊக்கப்படுத்இனார்கள். 

கோட்டை. 

சண்டாசாகிபின் படையெடுப்பு முடிந்தவுடன் மார்த்தாண்ட 

வர்ம மன்னர்பிசான் காட்டின் சென்கிழக்கு மூலைபலையில்லாமலிருப் 
வதால் பாண்டியினின்௮ம் படைகள் வருவதைக்கடுக்கவும் காட் 

ஐன் பாதுகாப்பிற்கும் குமரிமுதல் ஆரைவழி மலைவனையிலும் 
கோட்டைகட்டினார். 

கறிக்கு மணமளிக்கும் அப்பக்கொடி இலங்கு ஏசாளம் உண்டு. 

ஓர் பரற்கு அவசியம், 

ardent மரணக் கல்வெட்டு. 
es OL 

முப்பந்தல் ரஸ். சாவின் ௮ல் காகர்கோவிலுக்கு 9-வது 

மைல் கல்லின் இழக்குள்ள சுமைதராகல்கியில் காணப்படுவது, 

௨- க௱௰௮ ஸூ பல்குனிமீ' உ௰ஈ௩. ௨ தாணுவன் தாணுவபிள் 

ளைக்கு மாணதுணை, 200 வருடத்திற்கு முன்னுள்ள. சோடு 
அதற்கு முன்னசேயுள.து, 

சூ.றிப்பு:- 51-ம் பக்சும் ஆலவாய் விர்பாட்டை :*கல்லார்க் 
சூம் கற்றவர்க்கும்'” என்றமட்டிலும் 191-ம் பக்கம் காற்றின் 

செழிப்பை *(பாலொடு கலந்த நிரதுபோல் பக்ஷமாய் நாமிருந் 

தோம்'' என்ற மட்டிலும் பாடலாம், 

  

Extract from the Inspection Notes of the 

Devaswom Communissioner 

Mr. O. 8S. Ramaswami Iyer on 18-1-114 

ARAMBOLI DEVASWOM. 

Arrangements had been made for laying the 

foundation stone of the proposed new Mandapam 
sanctioned to be constructed at a cost of about
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Rs. 11000 the Villagers contributing Rs. 6000, for 

the work. Mr. Agastialingam Pillai, the chief 
man amongst them, who has taken of the contract 

for the work has been taking great interest. 

Most of the important people of the locality and 

‘the surrounding places had 00106... 

we moved on to the ‘Altharai’ on the north side of 

the temple onthe bank of the tank. Here the 

Prathishta of a new Ganapathi Vigraham was 

performed solely atthe expense of the Villagers. 

N.B. The estimate has been revised te 

Rs. 16000. 

Extract of latter No. A of 4—3—1103 from the 
Assistant Devaswom Commissioner, Suchindrum 

to the Devaswom Commissioner Travancore. 

ARAMBOLI DEVASWOM. 

There is only an allotment of over Rs. 100 in 

cash for the Ulsavom in this Devaswom but the 
public are spending every year an amount of 

about Rs. 890 from their pocket to enhance the 
grandeur of the Ulsavam. [Large number of 

worshippers come tothe temple every day and they 

are so enthusiastic over the proper conduct 
of the ceremonies in the Devaswom that. they 

are contributing another sum of Rs. 1500 per 
annum towards the enhancement of pathivoe 
under Nitianidhanam and the grandeur celebration 
of Attaviseshams in the temple Mr. N. Agastia-~ 
lingam Pillai secretary to the Aramboly Thiruppani 
committee and anex member of the Srimulam 
popular Assembly has put in a petition before 
me to the effect that he is prepared to undertake
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the work of putting up a Mukappu Mandapam 
jin front of the Sri Meenakshi Amman shrine 

on the contribution system... cscs ன ட 

அடிமை வியாபரம் இவ்வூரிலும் இருக்த௮. கோல்லம்1030ல் 

அடிமைத்தனம் இிருவாங்கூரில் அறவே இல்லாமலாயித்று, 

பெரும் ஊதியம்: இல்துறடத் சர்க்காசிலிருக் து தண்ணீர் 
வச௪.இயஸித்தால் (8 லக்ஷம் ரூ. செல்வு செய்து மலையில் ௮ணை 
கட்டினால்) 6000 எக்கர் புஞ்செய் கிலங்களையும் ஈஞ்செய் கிலங்க 

ளாக்கிப் பூ கோம் லக்ஷம் கோட்டை கெல் இக்காட்டிற்குக் 

இடைக்கும். பர்மாவை எதிர்பார்க்கும் சஷ்டத்தில் ஒருபங்கு 

சர்க்காருக்குக்குறையும், நிலம் திருத்த அதிகச் செலலே இல்லை, 

மி ஈன்றாய் விளையும், குடிகரக்கும் சர்க்காருக்கும் பெரும் 

இலாபம், முதலில் பணச்செலவை பார்க்கலாகானு, இதுமாதிரி 

வசதியான பூமி இருவாங்கூரில் இல்லை. கெல் இடையாத்திண் 
டாட்டம் குறையும், நல்ல உரமும் குழையும் இங்கு கடைக்கும், 

சர்ச்காரிலிருக்து செலவாக்கனெ தொகையை 89 ஆண்டுகளில் நிலங்க. 

ளில் இஸ்இயாக வளூலிக்கலாம், மேல் பல ஆண்டுகளில் பெரும் 

வருமானமாகும், 

இவ்வூரில் இருக்கும் துர்க்கையம்மன் கோயில் வெள்ளாளர் 

“சமூகத்தையும், கரடிமாடன் கோயில் வணிகர் சுகத்தையும் சேர்க் 

தவைகளாகும், படையாட்சி சரூகத்தார்க்கு தேவசசாயம்பிள்ளை 

யிருந்த இடத்தின் மருங்கலுள்ள ஒருஸ்.ஐ தேவாலயம் சொந்தமாம், 

வாழ்த்தூ. 

வாழ்க ஐயனார் வாழ்க ஆலவாய் 

வாழ்க மீன்கணி வாழ்க சுந்தரர் 

வாழ்க மக்களும் வாழ்க மன்னவன் 

வாழ்க சேந்தமிழ் வாழ்க யாருமே. 

முற்றிற்று.



பக்கம் 

10 
14 
13 
16 

19 

26 
31 
BL 
54 
63 
64 
72 
77 
79 
88 

122 
135 
135 
135 
136 
151 
166 
168 

வரி 

14 
16 
10 
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பிழை அருத்தம், 

  

பிழை 

Dison 
கோமறன் 

பகைகளை 

Gare ore 

ebg எங்கள் மாபாவிப் 

படைகளெல்லாம் ஊசைச் 

சுற்றிவந்து எங்கள். 

கோட்டக்களை 

வீடு 

பவதி 

கோரட்கை 

என்பொருமை 

மெய்கண்ட 

சார்ந்ததாரும் 

காலசதிலும் 

byt BBS ov 

அசரர்களை 

வளர்த்து 

மாப்யஸேச் 

சக்தை 

மதத்தில் 
ஜீவாண்மா 

நிலையுளை 

ஞா 2னவடிவமே 

சாததான் 

மன்னுயா் 

உருவத்தில்லாவல் 

திருத்தம் 

இருக்சன 
கோமான் 

படைகளை 

இசாசராச 

மாபாவிப் படைக 

பெல்லாம் வக்னு 

என்கள் ஊரைச் 

சுற்றி 
கோட்டைக்கசை 

விடு 

uae 

கோட்டைக் 

சன்பெருமை 

மெய்கின்ற 

சார்ந்ததாகும் 

காலத்திலிருக்தும் 

சிலே 

RIT BOT 

வளர்ச் BI 

மப்யஸேகதீ 

சங்கை 

மலத்தில் 

ஜீவான்மர 

நிலைபண்டாகறது 

ஞ்்னவடிவமே 

சாத்தன் 

மன்னுயிர் 

உருவச்இிலல்லாமல்
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181 15 பண்டைய - பண்டையி 

181 15 உய்ச்தது உய்ச்தன 

195 21 mid whife mid wife 
௨05 10 and plains and the plains 
206 4 Buddihists Buddhists. 
202 17 ரூபாயில்--ரூபாவிதம் 

குறிப்பு:- கல்வெட்டுகளிலும் தலைப்பிரமாணங்களிலும் சில 

பில ழகள் காணப்படும், உள்ளவாறு எழுதப்பட்டிருக்கன் றன, 

மா, தற்கு, 

பாட பேதம், 

பக்கம் வரி 

சமர்ப்பாணம். 
9 அமைக்த-- ஆளும் 

10 எல்லாம்-- முழுதும் , 

50 12 அ.த்தந்திரம் --கஜனா.. உத்தியோகல்- 
தன் என்றும் கூறலாம், 

36 21 இரண இயர்--இரணயெர் (ஈரணையேர்) 

193 7 உயர்ந்து--அயர்ந்து (இழிந்து) 

மை. 31 aodlaCann arnlOgsero—anda 

கேற்ற சாலமிதென்பர், 

804 27 ஸர், ஸி, பி, இராமசுவாமி அய்யர் 

சத்இயிற் இறந்த ச€வ உத்தமனே. 

127 4 யம்மையே பிராட்டியே 
127 15 மாலையும் ஆரமும் 
207 20 ஆடிவரும் அடினால் 
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இந்நூல் வெளியீட நன்கொடை செய்தவர்கள். 
——Sa Ee 

கம்பர் பேயர் தோகை 

த ரூ. 
1, ஆரைவாய்மொழி ஊர்வகை 100 
2, பெருமாள்புசம் ஊர்வகை 100 

9. ஆரைவாய்மொழி செட்டு உளர்வகை 75 
க், ஆரைவாய் மொழி வணிகர் சமுதாயம் 21 

5. ட. விசுவப்பிசம்ம சரு சாயம் 7 

6. உயர்திரு என், ௮சஸ் இயலிங்சம்பிள்ளையவர்கள் 8 
7, கடி (Lp, Hie வீ, ஆமுகம்பிள்ளையவர்கன் 95 

6, கட மீ, சண்முகம் பிள்ளையவர்கள் 20 

9. மே சி, முசு, கஇருவ்ணபிள்ளையவர்கள் 11 

10. கேட மு, ௬, ஆனையப்பபிள்ளையவர்கள் 10 

11. பே கெ. இருவடிகாக பிள்ளையவர்கள் 10 

12, டே கா சல்கரகரராயண பிள்ளை அவர்கள் 5 

13. பே அ.முவி.நூதீனுர்கறுப்பபிள்ளையவர்கள் 5 

14, ஷி, ௪. தருவம்பலம்பிள்ளையவர்கள் 5 
15. ஷே ௪௪. இமாமகருஷ்ணனாச்சாரியவர்கள் 5 
16, 0. வி, கோலப்பனாச்சாரியவர்கள் 3 

17, ஸ்ரீலஸ்ரீ இக்னேஷிபஸ் மரியா சஎவாமியவர்கள் 10 

(இசாசாவூர்) 
16, உயர் திரு எஸ், ஜெ, டெதியயர்கள், மிஷன் குடியிருப்பு 10 
19. ய பெரன்காத்தபெருமாள் காடார் அவர்கள் 10 

20. , மா. செண்பககாடார் அவர்கள் 9 

21,  சா.லெஷ்மணப்பெருமாள்காடார் அவர்கள் 9 
22 oy பெ, வெனணஞ்ச பெருமாள் stat அவர்கள் 5 

23, 7%. மாதியாடும்பெருமாள்காடார்௮வர்கள் 5 
24. 4, வே. பண்டாசம் காடார் அவர்கள் 5 
25, an he பொஜுவாண்டி நாடார் அவர்கள் 5 

26. 4, 4G G. vauepu est salt ear 5 
21... ௮, சுப்பிரமணிய காடார் அவர்கள் 5 
58. , மாடசுவாமி காடார் அவர்கள் 5 
29, ” விரளுரப்பெருமாள் நாடார் ௮.வர்கள் 3 
90. 4 Ge ap. இப்ராஹிம் சாஇப் அவர்சள் 5 
Bl. ரா, பத்மராபபிள்ளே அவர்கள் (.த௫ிரியர்) 60 

0 மொத்தம். wl
 

    

எம், எஸ். எம், பிரஸ், நாகர்கோவில்,
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