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விஷயங்கள். 

திர்மவர்மாவின் கைங்சரியம் 

*திளிசொழன் கைங்கரியம் 

ரரஜமஹேகிர சோழன் கைஙகாயம் ves 
ரரசசேோழன் கைங்கரியம் 

ஞுலசேகரபபெருமர சீ கைங்கரியம் 

ச /பட்டாள் வரசல் 

பங்கை பரழ்வார் பரபரவம 

சொளேசஇரஹிம்ஹணன் கைங்கரியம 

கங்கைதேவா இங்கணன் தண்டபகரம | 

| Ph கைங்கரியம் 

விகரமசோ மனான௮க ரஙக.௪ கைங்கநறி பம 

ர 5தரபரண்டி பதேவர கைங்கரியம் 

ஜ்மமலங்கெரண்டு கேர.பில பொன் 
மேய த பெழுமாள / உ தரபாண்டி௰ 

தேவா கைங்கரி பபா ) 

லாரத்துபகுசோழன் கைங்கரியம் vee 

nn பரரயக்கர கைங்கரிபம ves 

சரியமரணிக்கத் சண்டயகாயககர | 
கைங்கரியம் J " 

மபயர் தண்டயகரயககர் கைங்கரியம் ட 

ஐம்லைப்பெருமாள் ௯ ஈங்கரியம் 

கவிரசாஏக்க? தவர் கைங்கரியம ய 
கரடகுளூர் 'வாதருயர் கைங்கரியம் ய 

தவப்பெருமாள் கைங்கரியம் ... னு 
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வரலகர தழுயர் கைஙகரியம ve 

அஇரிவிக்காமசோழன் கைங்கரியம் 

பள்ளிகெரண்டசோழன் கைங்கரியம் ய 

கலியுகரரமன் கைங்கரியம் க 
தஇிருக்குறளப்பன் சன்னிதி பப woe 

ANNUG Fears! 3 HG HAIL vee bee 

இருமங்கைமன்னன் கைங்கரியம். wee 

சோழன் பர Rape wor ere vee 

1g VAP A TT அழகியமணவாளனக் ) 
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WINE STL YY DADs Ol Taw Coot } 
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Oa raat D as 5 ) 

hai 57 ORM DIT row SO Bly. +b கருமன் 
சரீரம் விட்டது 

கொட ர் .அழகிபமணவரளசனைக்கரத்தது .. 
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இருவசங்கமாளிகையரரையும் வே? றி | 

காயர் சியாமையம் கோயிலில் 
ப்சஇிஷ.ட்டிப் பித்த ந ) 

அழகியமண OMT ABT if to கெரடனரை: பும். 

இருளர் சண்டது 

பெருமர£ யம் கெரடனசையும் FEB TBE | 
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4 விஷயஙகள,. 

இருஷ்ணாாயவு த் தமாம்பிகைங்கரியம் 

குடல்சாரவரளஈயினார்கைஙகரியம் வ 

கோவிந்தராஜர் கைங்கரியம்... ses 
கம்பசர்ஜுூமல்லர் கைஙகரியம் «+ 

ஐர்நயகரயக்கர்கைஙகரியம க 

அப்புள்ள ரர்ப்ர இிஷட்டை 

கம்பசாஜரவின் கைங்கரியம் vee 

ஆழவார்ஜீயர் கைங்கரியம் 

அழகர் கைசகரி.பம 

ஸாஞுவதிருமனராஐர கைஙகரிபப 

கக்தாடைரரமா தவுஜதரஸர் கைங்கரியம் 

தேவதரயமருயர தனமரன து 

உடையவர்கல்ப்பித்த ௧ Da wa தது 

மணவாளமாமுனிகள் மர்களாசரஸ் 
'னத்தாலே கம்பெருமா ॥ கேரயி 
லிலே எழுச்.தருனியிருஈ தது 
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விம்ஹாசார்யர் பண்ணின 
கைஈகரியம் j 
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கோயிலொழுகு, 

7 a * cr a . ச 

மாடமாளீரைசம் "ரப டம மன்னுசேர் ரவிகிகாமன்வீதடுபும் 

ஆடலமாறனகள “ஈன்விரிபு மா சொடனபர்*குறைவிஇடம் 
உ அ . * . . * ட . . 

bee CUGUT Suse sas I) ப co wa pra we ; /ரன்லீஇயும் 

சேடரியசர்மவரமாவினவீ£யம் சென்னார் ரொ வாவரணமே,? 

என்று பூர்பர்கள் ரூவா சர இரப்படியை பறுப 

வி ச்சுபடி யே, Lyi vrs ஏ பண்ணின Biju! monet 

யத் pl L(G va reo: என 

ஆ BUT way? ீரங்க விபரசத்தை ஃபித்து, ஸத்ய 

லோகததிலே அரே கரவ ஆரா நிந்தவர கரம், அநத 

Hau Sots a ob Qanparrg 02d oy அயோத்யா பட் 

டணத்தில் செடுங்காமம தருவாரா ரால் எண்டருளி, தத் 

MI UIT TI BOG TRI Se மகன், தம்மு 

டைய நருபையிமு லே ஸ்ரீரங்க ௮மாக கதை ஸ்ரீவிபிஷணாம் 

அானுக்குக கெரடு௩க7 அலணனும், அடத விமாகசத்தை சிர 

ஸாவஹித்துக்கொண்டு, இரண்டு இருக்கரவேரி சடுவிலே 

ஸ்ரீ சக் த்ரபுஷ்க ணி கரை.மிலே கொண்டுவக் து அவ்விமா 

6 Eon த ஏர்மவர்மா லபித்துப்போர ; 
I 

தர்மவர்மாவின் ை கங்கரீயம். 

திருவாச னம, அமுது மண்டபமும், கோயிலா ழ்வர 

சைச் சூழகத திருவெண்ணாழியும், இருவணுக்கன் Bear 

சல் இருமதளும், திருகடை மாளிகை, அழ மணவா 

என் திருமண்டபம் முதலான பல இருமண்டபங்களும், பல



௨ கேோமிலொழுகு. 

இரும.இின்களும், பல கோபுரங்களும் சேனை முதலியார் 

கோயிலும், விமாகமும், அதுக்கு வடமேல் புறத்திலே 

இரண்டாம் திருமஇிணில் அடக்குவாசலுக்குமேலே இருக் 

கேரபுர ஈயினாரும், திருக்கோபு£மும், சக் த்ரபுஷ்கரிணிக் 

கரசை ஆஸ்காக மண்டபமும் கட்டிவைக்கையில் தா்மவர் 

மாவின் கைங்கரியம். 

Rah? ara மூன் கைங்கரியம் 

| அதன்பின், அ௮சேக கரலச்துக்குப் பிற்பாடு இருக்கா 

வேரி ஸ்தூபிபர்யமகம் மணல்கொழித்து பகுகரலமாய்க் 

கரடு மூடிப்போனஅகக்தரம், யாத்ருச்சிகமாக தர்மலச்மா 

வின் வகையில் சோன் அமத வடதீதிலே ரூ மாத்இின் 

கிழலிலே மிருக்க,௮ச்த மரக் இன்மேலே ஒரு * 5-5 1S hE SB. 
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ஸவாஸு௦தேவோரங்போடப்ரத்யஷம்பாமம்பதம், (க). 

விமாஈம்ப்ரணவாகாரம் வேசச்ருங்ஈம்மஹா ச்பு.தம்- 

ஸ்ரீ ரங்கசாயீபசவார் ப்ணவார் த்சப்ரசாசக:. (௨) 

ஏன்று இரண்டு சுலோகத்தையும் அகேகாவ்ரு த் இ சொல் 

லக்கேட்டு, சோமனும் ஆச்சர்யப்பட்டு, '*இந்தக் கிளி 

புசசண வசம் சொல்லித்நே! இதென்ன”? என்று விசார 

ரித்து, தெரியா தபடி.யினாலே ஸ்ரீரங்க விமாஈத்தை உண்டு. 

பண்ணுகிறறுர்ளா அசத மரத்துக்கு மேற்கே திருமுடிக்கு 
ஈடுவிலே ௮ஸ் இவாரம் பறித் து ௮ரையளவு தலைவரையும் 

வைள வளையம். eal 

* சுகம்- இளி, 

 



ர் 

சே ரமிலொழுகு. a 

ஏ.றினவளவிலே, அவன் ஸ்வப்சத்திலே “நாம் அச்ச மர்த் 

இன் BC ip இருக்கிறோம்”? என்று செரல்ல7 DIS SOILD, 

அ௮ச்த மரத்தின் கழே நீரங்க விமாகம் இருக்கக்கண்டு: 

'ஸச்தோஷித்து, ௮க்தக் காடு வெட்டி மணலையும் பறிப் 

பித்து கேோயிலாழ்வார் விமாசம் மூதலாகத் இருவிதி 

ப. பூர்வப்சாகார மெல்லரவற்மையும் தென்னாறு வடவாறு 

களும் aa வைத்து, பல இிருகச் தவகங்களையும உண 

டரகல, திருப்பணி த் தி ருவாராதகங்களும் கண்டருளப் 

பண்ணி, % DCM) MT A BHLO இருப்பதி ஏன்று al or Bl Baar gi, BT iw 

வர்மாவின் வகையில் கஷிசேோ மன் கைங்கரியம். 

ரா மஹெ, தந்திர சோழன் சைங்காயம். 

சுகந்தம், ரரஜமஹேர தரன், ப்ரகதி ஸம்வ தஸரமும் 

அிருக்கரவேரி பெருகவர்தால் இருவ ணுக்கன் இருவா௪ 

அக்குள்ளே ஊற்றாறலா யிருக்கையில், அத்தைய துறு 

பிக்து, இருவ ரச் கரழவான் கண்ணைர்ச் தருளுகிற வடமும் 

முதலாகத் ஊள௮ரிசை பண் ணுவித்து,கோயிலா மழ வாரைச் 

சூழ எழுச் தருளியிருக்கிற நரரரயணா, srQeahs T, நாக 

FusT, கரரஸிம்ஹர் இருக்கிற தளவரிசை மட்டத் துக்கு 

மேலேயும் எடுத்துச்கட்டி, தூணும் எழவீசிக்கட்டிவைத் 

அத் தளவரிசையும் ப௫ிப்பித்து, இரண்டாம் அவரணத் 

துச் இருமஇளும், தெற்குத்திருவாசல் கோபுரமும், வட 

எண்டைத் திருவாசலும், தர்மவர்மாவின்வகை கைங்கசிய 

மான இருக்கோபுரகயினார் சேகைமுதலியார் கோவில்கவி 

ரத் இிருக்கோபுரமும் தனவரிசையும் ராஜமஹேச் தரசே 

ழன் கைங்கர்யமாகையாலே, ராஜமஹேச் தரன் இரு வீதி 
சான்று வ்பவஹாரம் கடக் துவர் து. — 

நந்தசோழன் கைங்கரியம். 
அசச்தரம், சிசு ரபுரியிலே தர்மவர்மாவின்வம்சசான 

ஈ்தசேரழன் ராஜ்யம் பண்ணுகிறகாலத்தில், பகுகரலம்



௫ கேரயிலொழுகு. 

(௧) DFU Bw Cai HT Bi ஸ்ரீரங்ககாயகரிடி தீ. திலே அதப் 

வணனாய் தபஸ்ஸைப்பண்ணி, ௮க்த தபோபலத்தினாலே 

ஓரு தரமரை ஜ்டைரில் கரமரைப்பூவீலே ஒரு ௪ 

வாக ஸ்த்ரீப்ரஜை யிருக்கக்கண் டு, ௮க்தராஜா Dn (HARI. 

OY, MEGEG LCM Fou S தம்முடைய Ban & EC w 

கொண்டு வந்து கமலவல்வி என்று ஈரமகரணம்பண்ணி 

வளர்க்குமிடத்தில், அக்தக்குழக்தையும் வளர்ச் து பெரிய 

வளாம், ஒச்தபெண்கஞ்டனே வாயரடும் கரலத்திலே, 

ஒருகாள் ே தோழிகஞுடனே வீலோச்யரகத்தில் புவ்பாபச 

சயம் பண்ணுகிற 4 BMD SHON ROE TT OT ஞூ இரை 

ஈம்பிரான்மேலே ஏறியகுளி பலாச தக த்துக்குவேட்டை 

எழ BERND OUNT, அச் தக்கமலவல்லிக்கு அதுிஸுாந்தர 

ராய் விபவாவதராமாக ஸேவைளஇக்க? கமலவல்லீயும் 

கண்டு மோகித்து, மஹாப்ரயத்சத்தினாலே Csr Sword 

Cs 0060 ght gs தன்னீ இயிலேவக்து (௨) உகமததை 

போலமிருக்க, <n BY 12 ray, கமலவல்வியைகண்டு மர் 

மதவிகாரம் என்று Basle sg, உனக்கு ஆர்மேலே 

மண்ஸ- இருக்கிற??? 

க்கு ஸ்ரீரங்கசாயகரன்றியிலே ஒரு க்தரிடத்திலேயும் மகஸ் 

ஸுழஇில்லை, சன்னை ஸ்ரீசங்காஜருக்கு பரணிக்ரஹணம் 

பண் ணுவியும் என்று சொல்ல? ராஜரவும் ஸு துஷ்டனாய், 

தன்மச கிரிகளுடனே ஆலோசித்து, தம்முடைய குமாசத் 

இகமலவல்விைப ஸ்ரீரங்காரஜஇறாக்குக் கன்ணிகரப்ரதாகம் 

பண்ணி ௮ திவிஸ்மிதமாகத் இருச்கல்யாண we amr San 

வத்தைப் பண்ணுவித்து, பெண்ணக்கோயிலுக்கு ௮னுப் 

பும்போது, ஸ்த்ரி தனமாக முக் நூற்றறுபதின்௧கலம் தங்க 

DUP துபடியும்) 2 | அக்குவேண்டின பருப்பமுனும், கொம் 

சான்று ழீ கேட்க; கம்லைல்லி, இ 

  
  

(௧) தாபத்பன்-மலடன், 

(௨) உர்மசத்தை-பைத்தியம் பிடித்தவள்.



கோயிலொழுகு. இ 

பஞ்சு கொடியஞ்சு கறியமுதுமு), அதுகளுக்கு வேண்டின 

சம்பாரங்களெல்லாம் தங்கத்தாலே பண்ணுவித்து ௮து 

காயும், ஸ்கரீகளுக்கு ஸமங்களான நாறுபரிசரரிகை 

களையும் கொடுத்தனுப்பிலைக்க? ௮ர்த கமலவல்லியும்கேச 

விலிலேவக்.து திருமண் ணுக்குளளே புகுக்து ௮அதருச்பை 

யாக; அ.த்தைக்கண்டு ராஜாவும் ௮ இஸ் துவஷூடனாய், ௮௪ 

பதீயனாகையாலே தம்முடைய ஸர்வஸ்வச்தையும் பெரு 
மரளதீனம்பண்ணி, திருமாமணிமண்டபங்களும், இருமதி 

களும், இருக்கேரபுரங்களும். திருஈக்தவசஙகள முதலா 

னதுகளையும் கட்டிவைதீது, தம்முடைய பட்டணமான 

உறையூரிலேயும் தம்முடையகுமாரத்தியும் ௮அதிஸுந்தர 

ரூபத்திஷலே வகரித்தபடியாலே அழகய மணவாளப், 

பெருமானையும் ப்ரதிஷ்டிப்பிக்து, விமாக கோபுர மண்டப 

ப்ராகரரர இகரையும்சிஸ்த்ரு தமாகக்கட்டிவைத்து, அனை த் 

தழகும் கொண்டருளப்பண்ணுவித்துச்கொண்டிரும் தான், 

இந்தப்படி, உறையூரிலே பஹுகாலம் கடக்தபின்பு, கலியு 

கத்திலே பஹுகரலம்சென்தவகச் தரம், ஒருகரலவிசேஷ த் 

இலே ஒரு சோழனுடைய பாபவிஷவே.த்தினாலே மண்மாரி 

பெய்து பட்டணம் முழுகிப்போயிற்று. DCE SID, Dg 

முதலாக சோளதேசாதிபதிகள் கங்கைகொண்டானிலை 

வாஸம்பண் ணுகையில், காலவிசேஷத்திலே உறையூரிலே 

கொஞ்சமாகக் கோயில்கட்டி, பெருமாளையும் காய்ச்சியா 

மையும் தருசோழன் ப் இஷடிப்பித்தான், கமலவல்லியைத் 

இருமணமபுணர்ச் த்து முதலாக, **அழகூயமணவாளராஜ 

மஹேக்த்ரன்இருவீதி'” என்று திருகாமமாய்த்து. 

குலசேகாபெருமாள் கைங்கரியம். 

கல்யப்தம் ஐம்பது வருஷூத்.துக்குமேல் குலசேகரப் 

பெருமாள், சேர சோழ பாண்டியமண்டலங்களுக்கு ப்ரபு 

வாய், உறையூரமதுசை கொல்லிககர்களிலே திருமாளிகை



௬ கேரயிலொழுகு. 

கட்டிராஜ்யபாரமபண்ணுகிம காலத்திலே,கீலாம்சையரான 

தம்முடையபுதீரி சேரமுவல்வியை ௮ ழகயமணவாளப்பெரு 

DT OEE BS தருமணம் புணர்ப்பித து, தம்முடைய ததி 

தையும் ஸ்த்ரீ தனமாகப் பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பிக்னு, 

மூன்றாம் ஆவரணத்தின் தென் 2உமற்கலேசேனை வெள் மான் 

இருமண்டபமுமகட்டி, அக்ததி இருச்சுதறு ஜீ tC ep bar 
ரணம் பண்ணுகையில், அச்சுத திருவிகிச்கு குலசேகரன் 

இருவீதி என்று இருகாமமரயத்து. 

ஆரிபபட்டாள் பாசல். 

அதின் பின்பு, கல்பப்தம் மூசி நூற்றறுபது வறாுஷ.க 

துக்குமேல், வடக்கே யிருச்து கெ௱ட தேசத்துக்கு ப்ரபு 

வான௮ன்,  அகேகம் சேனையுடனே பஹு தரவயன்தை 

துலாபுருஷம் தூக்கிக்கெசண்டெர்து பெரு மாஷக்கா ஸமர்ப் 

பிக்கு ரிடதீதில், அச்சு தாரன்யத்தை அங்கோரம் பண்ணா 

மல் பஹு நரன் வெஹியிலே கிடக்க? அதுக்குக் கரவலரக 

வம் தன் மநுஷயர்களைக் கோவில் வாசலிலே கரவலாக 

விர (HEB AYN, Dh,’ ய தேச & B® b LITT WAN aT nT MAY B Hts 

போனபடிரினாலே, ௮ அதத ப்ரரம்ஷஹ்ணா் பெருமாள் இரு 

வள மிரங்கும்படி, கடந்து கெரண்டபடி மிஞலே பெருமா 

ளும் அர்கம் கடாக்ஷிதீதுத ஜிருப்பலளம் Gb Hurl gs 

தைபருளிச்செய்.மு, அவர்களுக்காக ப்பபுவை அ௮.றுக்ர ஹி 

த்து, கோயிலிலும் பு றப்பட்டருளாும்போதெல்லசம் மூன்றாம் 

வாசவிலைதாம் அவர்களுக்கு அர்ச்சாவ தரரமர்யாதையை 

* அளித்து இருப்பவளம் இறக்து வாச் த்தை யறளிச் 

செய் தபடி :-- * அருளப்பாடு செம்பொன் மாளிகை இரு 

வரங்கேசனார் திருவாய் மலர்க்தருளிக் தருகூறு செய் 

வாச்,”” அவர்களுக்காக, அகத வகுப்பான கெளட 

தேசாிபதிக்கும் 4 ்” அருளப்பாடு செம்பொன் மாளிகை 
* குலைர்து என்பும் பா. 
 



கேசயிலொழுகு. ஏ 

யருள்செய்தார்?? என்று சாதித்தெழுக் தருளுவர். அது 

முதலாக அச்தத்திருவாசலுக்கு ஆரியபட்டாள் வாசல் 

என்று தஇிருகாமமாய்தது. 

திருமங்கையாம்வார் ப்ரபாவம். 

கல்யப்தம் சானூற்று சாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு 

மேல் ஆழ்வார் இருமங்கையாழ்வார் தினம் திருவரங்கச் 

திருப்பதியிலே கிதயவாஸம் பண்ணிக்கொண்டு திருமொழி 

முதலான ப்ரபக்தங்களையும் ௮அருளிச்செய்துகொண்டு பல 

இருப்பணிகளையும்பண்ணிக்கொண்டு எழுச் தருளும் காலத் 

இலை, இருவிளக்குப் பிச்சனைப் பெருமாள் கடாக்ஷித்து, 

அவனுடனே கித்யமாக வினவிய மரம் கரலக்திலே, ஒரு 

நார் இருவிளக்குப் பிரச்சனை சேத் கேட்டருள் 2 பிச்ச 

ணும், இருமங்கை மன்னன் விஷயமாக, “*ப்ரபக்த முகத் 

தாலே தேவரைப்பாட சினை தீது த்தன்ன ச் தானேதுதித் 

தரன்” என்று விண்ணப்பஞ்செய்யக கேட்டருளி, “திரு 

மங்கை மன்னன் சேதியை நினைக்கவேண்டாம்?” என்று 

சியமிதீது, ஆழ்வாரிட தீ.திலே மிகவம் கிறாபையுடனே எழுக் 

தருளி யிருக்கும் காலகீஇிலே; மதுரகவியாழ்வார், இரு 

நகரியிலே சடகோபனை அர்ச்சாவிக்ரணமாக ப்ரதிஷடிப் 

பித் த, கம்பனையும் ஆழ்வார் ஸுக தியரலே * சங்கப்பல 

கையிலே ப்ரதயக்ஷமாக ஜயித்து, ஆழ்வாருக்கும் அனைத் 

FPSO கெண்ட ருளப் பண்ணிக்கோண்டு, இருவரங்கச் 
nn அஷ 

a nn a அவயவம். என நிததமான en RE Neate Aa 

த t 5 a oripwrit Qu5 wus ssid சங்கத்தலைவர் பாடிய 

செய்யுள்:-- 

ஈயாடுவதோ கெருடற் 04 இிழறே? யிரவிக்கெதிர் மின்மினியாடு 

வதோ?, சாயோடுவசோ வுறமிப்புலிமுன்? ஈரிகேசரிமுன் நடையா 

டுவசோ?, பேயாடுவதோ வழகுருவசிமுன்? பெருமானடிசேர் வகு 

ளாபரணன், ஒராயிரமாமறையின் தமிழின் னெருசொற்பொருமோ 

வுலகிற்கவியே,



௮ கேோோயிலெரழுகு. 

இருப்பதி.பிலே அடிக்கடிவக்து ரீ கார்யம் ஆரரயச்து 

கொண்டிருக்கிற காலத்திலே; ஒரு இருக்கார். தீ.இிகை திவ் 

விய மஹோ தக்ஸவ்திலே பெருமாளும் கரய்ச்சிமார்சளும் 

இருமஞ்சனம் கண்ட ருஸி, உடுததுப் பூசி முடித்து PLUG 

திருக்க, இருமங்கையரம்வாரும் “*இருகெடுச் தாண்டகம்? 

என்து முதலான ஆறுப்ரபச் தத்தை யிட்டருளி, பெருமாள் 

திருச்செவி சாத்தும்படி. தேவகாகத்திலே ஏறிட்டு அபி 

கயித்.து ௮.நஸக் ிக்க,பெருமாளும் போரவகச் தருளி, ஆழ 

வரருக்கு ஸகலவரிசைகளும் சாதிக்கத் இருவுள்ளம்பற்றி) 

““ஆழ்வா்! நரமுமக்குச் செய்யவேண்டுவதென்”” என்று 

சொல்ல; இருமங்கை மன்னனும், *“கரயன்தே. ஸ்ம்ஸரரி 

யசய்ப்போக்த வடியேனை இப்படி. விஒ.யிகரித்தபின்பு அடி. 

யேனுக்கொரு குறையுமில்லை, ஆகிலும், 3 மார்கழிமாசத் 

திலே சுக்கில பக்ஷசஇல் ஏகாதசமினன்று அ தயயகேரத 

ஸ.ம் கொண்டருளும்பேரது சடகோபன் செரல்லான இரு 

வாய்மெொழியை வேதங்களுடனே கேட்டருளி வே.ச்ஸாம் 

யமாக அநுக்ரஹித்தருளவேணும்'” என்று விண்ணப்பளு 

செய்ய; பெருமாளும் மிகவும் உகந்தருஷி, அப்பொழுதே 

சடகோபன் திருவாய்மொழிக்கு வேதஸாம்யம் அறூக்ர 

ஹித்து, * “அத யமசகோத்ஸவத்திலே வேதங்களுடனே 

திருவாய்மொழிழுங் கேட்டருளுகிறதாகக் இருவள்ளமா 

னோம்” என்று இருமுகப் பட்டையமும் ஸகல வரிசைகளை 

யும் ஈம் * தழையிடிவான் கையிலே ௮னுப்பியருள) “இக் 

கலியன் தேவகானக் தினாலே மிகவும் பாடுகையாலே அவர் 

மிடறுசகொக்தத, இன்று சாம் சாத்தி மீகுக்த தயிலக்காப் 

பை அவர்மிடத் திலே தடவுங்கோள்?? என்று பரிஜகங்களை 
சல வவசைவவையைகுட அவயவகைபம்க அகலக்,   

ஷ் * ர் ° ௩ ச . ரூ ° e . ® ட 

+ Ves ONG DBT S FSO கலியநரள்பாட என்னும கரதத 
ர ௪ * 6. 

இல் பரச்சக் காணலாம். 

் தீழையிடுவான்- திருப்பணிசெய்வான்.



கோயிலொழுகு, ௯ 

கியமிக்க/ பரிகரமும் அப்படி ச்செய்ய/ இருமங்கை மன்னன் 

கருதார் கீ தசாய், கம்மிடத் துக்கு எழுக் தருளினார். தழை 
பிவொனும் திருமுகப்பட்டையம் முதலான ப்ரஸாதங்களை 
யும் கொண்டுவரு ற சேடஇயைக்கேட்டு சடகோபனும், 
மதுரகவிகஞடனே புறப்பட்டருஸி, தையிடுவாசை யெதிர் 
கெரண்டு பரஸாதமும் சூடித் திருமுகப்பட்டைய தீதையும் 
சிரணாவஹித்துச் தழையமிரவாரை ஆதரித்து, மறுகாள் 
திருககரியி லும் புறப்பட்டு மார்க்கசீர்வூமாஸத்து TEN SE 
மிசினன்று கோயில்வர எழுக்தரூள, அச்சேதியை கேட் 
டித் திருமங்கை மன்னனும் எதிர்கொண்டு ஆழ்வாரை 
சேவித்து, மதுசசகவிகளுடனே பெரிய பெருமான் ஸக்கிஇ 
யிலே எழுக்கருளப் பண்ணிக்கொண்டுவா, பெருமாளும் 
ஆழ்வாரைக் கடாக்ஷித்து “sebum puri” என்று தஇிருகா 

மம் சாத்தி, ஸகைலவரிசையும் பசஸாஇதது, ஸர்தமயா மட 

மான திருக்குறளப்பன் கோயிலிலே வீடு தியாக விடச் 
செல்லி சியமிக்க? அத் தப்படி யே திருமங்கை மன்னனும் 
மதுரகவிகளும், பரிஜகங்களுடன் ஆழ்வாசை க் இருக்குற 

ளப்பன் ஸக்நிதியிலே எழுஈசருளப் பண்ணிக்கெரண்டு 
போய், மற்றைகாள் விடிவோறே திருவதியய ச உத்ஸவம் 
ஆரம்பித்து, வேகசாஇிகள் தொடங்க கடக்த வசக்தரம், 
ராதரி Of pBuwm ara ar திருமண்டபத்தில் ஆழ்வரர் 
எழுச் தருள; பெருமாளும் “*அருளப்பாடு திருவாய்மொழி 
விண்ணப்பம் செய்வார்”? என்று ௮ருளப்பாடு முதலான 
ஸகலவரிசைகளும் ஸாஇக்க, ம அசகவிகளும்ஆ ம்வாருக்கு 
கரணமூதராயிருக்து, இருவாய்மொழியைத் @ sree 
தேவகானத்தினாலே அபிகயத்துடனே சேவித்து, பத் 
தாரம் திருசாளில் வேதாஇகள் சா.ற்.றினவுடளே, ராத்.இரி 
இருவரய்மொழியும் சாற்றி, ஆழ்வார் முன்பு இருவாய் 
மொழியைத் தலைக்கட்டினவாழே இருவடி.களைச் சேர்க்த



௧௦ கோயிலெொழுகு. 

படியை அதுகரித்து, பெருமாள் திருவடிகளைச் சார்க்கு 

வடனே பெருமாளும் ஆழ்வாரை ஏகரசகத்திலே வைத் 

துக்கொண்டு, மாலைகள் - ப்ரஸாதம் - கஸ்.தாரித திருமண் 

காப்பு மு. தலான அனை த்துகளை ப்ஸாதித்துத் இருசகரி 

க்கு விடைசாதித்து, தமமுடைய வரிசைகளெல்லாம் சாதி 

தீது அனுப்பியருள, ஈம்மாழ்வார் உடனே, கலியன்பின் 

செல்ல, மதுரகவிகளுடன் புறப்பட்டருளி, 'இருககரிக்கு 

எழுக்தருளி, ப்ரதிஸம்வதஸரம் அக்தப்பிரகரரம்கடக்க 7 

இருமங்கைமன்னனுக்குமாக தர்சசப்ரபச் தம் அருளின தி 

னாலே, ஆஷட்கைங்கர்யமும் செயதருஞ வதாக, ராலமகேக் 

ரன் இருவீதியில் வடகிழக்கிலே நூம்றுக்கால்மண்டப 

மாகத் சிருமாமணிமண்டபம்சட்டி , ESCH Dr Raped gs 

ரும் அத்மயமோச் வமகடத்தி, குலசேகரன் Ba 

தஇியைச்சூழ்ச்த இருமதிளும் அறுக்குச் தெற்குவடக்குத் 

தஇருவாசல் கோபுரங்களும், ௮த்இருவிஇயில் தென்மேல் 

மூலைக் தருமண்டபமும் இருகடைமாளிகையும், தென்&ழ 

கிலே பெரிய இருமடைபளளியும், காலாக திருச்கற்றைச் 

சூழ்ந்த இருமதிளும், அதில் தெற்குவடக்கு கோபுரங்க' 

ளும் கட்டிவைக்குமிடத்துல் / வடக்குத் இருக்கோபாத் 

Bon எடுக் குகை அழூய சஙககயினார் ஸரர்ரித்யம் செய் 

தருளின படி.யினாலே அவருக்கு எடுத்துக்கட்டியும் ஸ்தாபி 

யும் கட்டிவைத்து, அறுக்குக்கிழக்கே சக்ழிரபுஷகரிணிக் 

கரையிலே கொண்டாடிப்பொடியாழ்வரர் இருமாலைப்பல 

கையிருக்கிறபடியினாுலே ௮.த்தைவிட்டு மதிள்கட்டிகையா 

லே ஆழ்வாரும் ஸக்துஷடராய், தம் முடைய கையில் இரு 

தீது ஆயு கதிதுக்கு க்ருதஜ்ஞ்தையினாலே ““அருள் 

மாரி”? என்று "ஆழ்வார் இருகாமம் சாத்தினதைக்கண்டு 

களித்து; பூர்வம் தென்மேல்புறத்திலே சிசளாபுரியான



கேரயிலெரழுகு. BE 

உறையூருக்கு ப்ரபுவானவன் சேரழன் ராஜயபாரம் வஹிக் 

சச்செய்தே, திருக்காவேரிகரையிலே தாமரை ஓடையில் 

தாமரைப்பூவிலே தருகன்னிகரசிகுவைக்கண்டு எடுத்துக் 

கொண்டுவந்து ஸ்வஸ்தீரீயின்கையிலே கொடுத்து ““கமல 

வல்லீ”” என்று இருகாமமசாதீஇி வளர்ச்தவடனே ஸ்ரீசக்க 
cé ராஜர் இருக்கல்லியாணம் செய்தருளி 

ளர்?” 

அழகயமணவா 

என்ற இருகாமம்பெற்ற:னெேபு ௮க்த ஈந்த சேரமு 

ணும் தன்குமார்த்தியான உறைறடூர்வல்லியாருக்கு ஸ்த்ரீ 

தமாக பஹு த்ரல்பற்தை தங்கத்தாலே ஒருகாளையில் 

படி த்௲னமரக முச்.நாத்றறுபதின்கலம அமுதுபடி மூத 

லான ஸாமக்ரிகளும் தஇிகளும்கொடுத்து, காலாம்சுந்றுத் 

தென் மேல் ஜூலையிலே “கருவகலம்கட்டிவைதீனு, அதிலே 

வந்த பதார்த்தங்களைாக்ஷேமித்துவைத்து, அச்தக் கருவு 

கலத்துககுவடக்கு வடககுத இருக்கொட்டாசமும், Ge 

குவடச்சாக பெரியஇருரடைமாளிகையும் கட்டிவைக்கும் 

கரலச்இலே, ஒருக் உரல் பெருமாள், மஞசனக்குளி உத 

ஸவத்துக்கெழுஈ கருளக் கூடாமல், பரிஜசங்களுக்கு ௮௬ 

ளப்பாடிட்சி, *“ஈம்கலியனை மஞ்சனக்குளிஉத்ணவம் பண் 

ணிவை ததுக்கொண்டு வாருங்கோள்”” என்று திருவுள்ள 

மாக) அச்தப்படியே ஈகடத்தினபின்பு, அதுமுதலாக ப்ரதி 

ஸம்வத்ஸரம் அச்ச உத்ஸவம் இருமங்கைமன்னனுக்கே 

ஈடந்துவா, திருமங்கைமன்னலும், சர் தரபுஷ்கரிணிக்களை 

தொடங்கி வெளிய ழகயாணிலும் தஇருகடைமாளிகைகட்டி 

வைத்து, தளவரசிசையும்பண்ணியி திக்கையில், இருவீதி 

pear are திருவீதி ? என்று இருகாமமாயத்து. 
nr a aR one ee ae et Le 8 tem I sat are IS RE NNER ௭ வைனை அணைக் NN   

* சருவுசலம்-சச்சறை ற்சரக்கையிட்டு வைச்கும் அறை; 

ஸ்ரீபண்டா மென்றபடி.



௧௨ கேசயிலொழுகு. 

சோளேந்திரஹிம்ஹன் கைங்கரியம்: 

அத்திருவீ தியில் சச் தீரபுஷ்கரிணிக்குக்கிழக்கு, சோ 

ளேச்தரஸிம்ஹஷன் கைங்கரியமான திருமண்டபம். 

கங்கைதேவர் சிங்கணன் தண்டயதாயக்கர் 

கைய்கரியம். 

ஆசோசக்யசசலையும், இருகடைமசனிகையும், பர தாப 

சக்ரவர்த்தி கார்யப்பேரில் கங்கைதேவர் சிங்கணன் தண் 

டயசாயக்கர் கைங்கரியம். 

விகரமசோழனான அகளங்கன் கைங்கரியம். 

அத்தைச் சூழ்க்க அஞ்சாம் இருச்ஈ௰ற்றுத் இருமதி 
ஞூம், அதில் கரலு கேரபுரமும், இருவாசலும், வட கிழக் 

திலே கோசாலையும், ௮/இல் குழகாஸச்சிதியும், 6 Sur Hap. 

ட்டையும், தென் மேற்கலே விமானத்துடன் Caras gw, 

அதிலே சகரவர்த்தித் இருமகன் ப்ரதிஷடையும், வட 

மேற்கில் சாய்ச்சியார் கோவிலும், ஆலிகாடன் இருவீதி 

யில் பெரிய திருமண்டபத்தில் பெரிய இருவடியும், ௮ த இரு ் 

மண்டபத்தில் அடிப்பாரமும், குறடும் கட்டுவித்தது, விக்ர 

மசோழனான அகளங்கன் கைங்கரியம். 

சுந்தாபாண்டியதேவர் கைங்கரியம். 

சுக் தரபாண்டி௰ தேவர், சேரன் சேரழன் வல்லான் 

தேவன் முதலானாசை ஜயித்து **எம்மண்டலங்கொண்ட 

பெருமாள்?” என்று விருது செலுச்தி, ௮ச்த தரவ்பங்க 

ளாலே சாஜமஹேச் தீரன் திருவீதி முதலாக இக்சாலு 

வீ இயம இருபத்துசாலு துலாபுர௬ஷ மண்டபம்கட்டி துலா 

பச.ரச்தூக்5, இருமுக தீ துறையிலே ஒருகிரையாக இரண்டு



கோயிலொழுகு. ௧௯ 

ஓடங்கட்டி, ௮ல் ஒரு இடத்திலே தச்சுமூழதீ திலே ஏழு 

முழமிருக்கிற பட்டச்தானையின்மேலே தானும் தன்னு 

டைய ஆயுதங்களஞுடனே யிருக் து) ஒரு இடத்திலே அத 

மட்டத்துக்குச் சரியாக ஸ்வர்ணம் முத்து முதலான கவ 

ச ஜீகங்களும் ஏற்றி ஆனை துலாபுருஷக் தூக்கி, இது Bas 

லாக ளேமே தனங்கள் அழைப்பித்து, கல்போக்த ப்ரகா 

TD SYST BI OMG OH LUT CNOA FG, EDS தரவ்யத்தை 

கைங்கர்யம பண்ண உத்யேரகிக்கு மளவில்? அர்த தரவு 

யம், ஸ்பரிகாரரன ஸ்வாமில்குத் இருவுள்ள மாகாதபடியி 

னாலே இரண்டு வருஷூம மறிபட்டுக் கடர சது; அகக்தரம், 

அவனுடைய ஆர் திஇியாலேயும் அனுஸாண த் இனாலேயும் 

ஸபர்கரரசன பெருமாள் Amar MOTT GG BI, HEB 

SIAUZO SE கருவுகலக்திலே முதலிட்டுப் பண்ணின 

கைந்க ர்யதிதுக்கு விவரம் க 

இருவ ணுக்கன இருவாசல் தீருமதிஞக்குமேலேசூழச் 

சூழ்ச்சியாக எடுத்துக்கட்டுவித்து, இருவணுக்கன் தரு 

வாசலுக்கும் தாம வர்மாவின் கைங்கர்யமான அழகிய 

மணாளன் தஇிருமண்டபத்துக்கும் ஈடுவ்லே ஓரு பத்தி 

வெளியாய் தருவ ணுக்கன இருவாசலிலே சுருளும்படியும் 

கட்டி.யிருக்கையில், ௮௫௪ வெளியை ௮ச்தத் திருமண்ட 

பத்துடனே சேர்த்துப் பாவுகல்லும் போட்டு வெளியை 

யபை,த்து, ஈடுவில் பள்ளமும் துற்பித்து, தளவரிசையும் 

கட்டுவித் து, மேல்பூறமும் தீழ்ப்புறமும் சுருளும்படியும் கட் 

ONES, HIES திருமண்டபத்துக்குத தெற்கு பெரிய 

இருவடி. ஸக்கிஇக்குக் இழக்கும் மேற்கும் கல்லறைகளைக் 

கட்டுவித் து, மேல்புறம் வெளியை யடைப்பித.து, சேனை 

முதலியார் திருச்சுத்ரான சாஜமஹேச் தரன் திருவீ தியில்



கு௪ கோயிலொழுகு. 

தெக்குத் இருவாசல் முதலாக, சுற்றுக் இருகடை மாளி 

கைகளும், துலாபுருவ் மண்ட பங்களும்) இருப்பூமண்டப 

மும், UT EFT, ANB திருவாசலுக்குக் ழக்கு 

முதலாக திருகடை மாளிகைகளும், துலாபுருவ. மண்டபங் 

களும், ௮ழ௫ூய மண வசனளன் திருமண்டபத்துக்கு Car 

தஇிழக்காக தஇருவிதில்குச Bp, 0g Ben கொரழிட்டின் 

'மேலே இிருக்காவணப் பத்தித் இருமண்டபமும், சக்த 

பாண்டிய தேவர் pr பியப்பேலல் பாண்டிய மண்டலதீதில் 

பல்லவன் விமுப்பரை யன் கரியமாணிக்கத் இன் கைங்கரியம், 

எம்மண்டலங்கொண்டு கோயில் போனவிமேயர்த 
‘ e க் . க ரு ௪ 

பெருமான் சுந்த பாண்டியதேவர் கைங்காயம். 

Quapsr apn Bays n wap ar NCE ax x sir இருவித இரயில் 

ஆரியபட்டாள் கரவலரன தெற்குத்திருளச லுக்கு மேற்கு 

சேனை வென்றான் இிருமண்டபதுக்கு மேற்கு துலாபுர௬ு ஷூ 

மண்டபமும் அதத் ிருவாசலுக்குக் கிழக்க துலாபுமுஷ 

மண்டபமும், வடக்குத் இருவாசலுக்குக் Hips} sry 

ருஷ் மண்டபமும், முன் கம்பர் தண்டமகரயக் காரறிகாரி 

பரப ஆயிரக்கால் மண்டபம் கட் ட்டிவைத்த பெருமாள் தே 
வன கைங்கர்யமான சுறறுச்ளூமர் த இருக்க ரவணமுள்பட 

பெருமாள் தேவன் தஇருமண்டபத்தை அறைகுறையும் 

இர்த்துக்கொண்டு, இருகாளும் சுகதசபாண்டிய௰ன் கட்டை 

யசக ௩டக்தது. இதுவும், இத்திருச்சுற்றில் தளவரிசை 

யும், தஇருகடை மாளிகை திருமண்டபமும், சரலரச் திருச் 

Fp வெளியமகயசனில் இருகடை மரஸிகையில் துலா 

புருஷ மண்டபங்களும் கட்டிவைத்து, தன்னைவிக்ரஹமாகப் 

பண்ணுவிக்கிற துக்கு பெருமாள் பரிகரங்கள் சம்மதியாத 

படியினாலே தன்பேரிலே (*பொன் மேய்ச்த பெருமாள்?!



கோயிலொழுகு. கடு 

என்று பகவத் விக்ரஹறமும், ௮ழ௰ய மணவாளன் திருமண் 

டபத்தில் பெரிய இருவடிகமினாரையும், கீளரம்சையான 

சேரகுலவல்லியாரையும் தங்கக்தாலே எ றியருளப்பண்ணி 

வைத்து,சக்கன மண்டபத்தில் பெரியதிருவடி ஸக்கிதிக்கு 

அடுச் சாப்போலே இழ்ப்புறத்தில் கல்லறையில் பொன் 

மேய்க்த' பெருமாளயும், திருப்பூமண்டபத்தில் தென்புதத் 

தறைமிலே சேரகுலவல்லியாரையும் ப்ரதிஷட்டிப்பிதது, 

பெரிய பெருகசாளுக்கும் அழகிய மணவாளப் பெருமாளுக் 

கும் ரத்ச இருவபி?ஷேகங்களும், ரதீஈரங்கிகளும், தஇிருவனக் 

தாழவானுக்கு ரத்கரங்கியும், பெரியபெருமாளுக்கு மாணிக் 

கத் இருவபிஷேகழமும், எயிரதீ இருவபிஷே.கமும், ரத்ச 

DUD, FHC இருப்பாகையம, மாணிக்கமாலை, கமல ப்ச 

மாரணம் கண்டமாலை - ஸ்வச்ணச் செண்பகமாலை : ரத்கக் 

கமுகீர்மாலைகஞம், பலவகைத் இருவாபரணங்களும், பொன் 

னாலே உத்தரீயமும், கேரவிலாழ்வாரும், விமானமும், 

பொன்னினமேலே முக்துச்கட்டின ரத்க ப்ரபை ஸிம்ஹா 

ஸகமும், இருமுத்தின் us Soyo, செம்பொன் இிருவாச 

அம்; அமுது மண்டபமும், இருவண்ணாழமி இிருமதிள்கள் 

முதலானதுகளும், பெசன் தடுபோட்ட இருவணுக்கன 

இருவாசலும், கல்தோரணமும், ரதகத்தாலே பண்ணு 

வித்து; ௮ழூய மணவாளன் இருமண்டபமும், பெரிய திரு 

வடி. விமரகமும், இருக்கோபுசகயினார் விமானமும் » ராஜ 

use Briar BAP Ayo, மதிள் கொடுங்கை தூண் முத 

லானஅகளும், பொன் தகடு போடுவித்து, குலசேகரன் 

இருவீதியும் அர். தப்படியே பொன் செய்வித்து, அணிய 

சங்கன் இருமு.ற்றத் திலே கொடிக்கம்பம் பொன்னாலே காட் 

டுவித்து, இதுவும் தங்கக் கொப்பரைகளும், தங்கத் தளி 

கைகளும், வட்டில் வேஇகை தஇிருக்குத்துப் பணிவிளக்கு



களா கோயிலொழுகு. 

இருமஞ்சனத்தாழி தருமஞ்சனக் கொடிகளும் பண்ணு 

வித்து, மேற்படி.யார் திருகாளான சித்திசைத் திருகாளுக் 

குத் திருக்காவேரியிலே பெரியதாக esr றணிவெட்டுவித் து, 

அதுக்குத் இருக்கரவேரி நீர் பாயச், முத்தும் பவளமும் 

கட்டின தஇிருக்கானணமும் கட்டுவித்த, ஊறணியிலே 

இருப்பள்ள ஓடம் பொன்னாலே பண்ணி Bos B, YF Bow 

சாய்ச்சிமார்களுடனே பெருமா ளெழுக்தருளி சிறப்புச்கட் 

டளையும் பண்ணி, ஒருகரள் படித்தனமாக முக நூறு அறு 

பதின்லை அழுது படியும். பெொன்னாலே கொம்பஞ்சு கொடி 

யஞ்சு சறியமுது வகைகளும், அதுக்குக் தக்கதாகப் பண் 

ணுவித்து, வடக்குமாடச் HH DMO Gms or gs ௧௬ 

Gr ar மேர்படியார் கைங்கர்பமரக ஈடக்கையாலே அக்தத 

BSI STEN ஸிம்ஹாஸகக்களவாக முகபத்ரத்துக்கு 

பொன் தகடும், பொன்னாலே பெரி.ப இருடி. குதிரை கம்பி 

ரான் ஆனை நம்பிரான் இருக் தமீடம் சேனை வென்றுன் 

இருச்சு2்.றிலே எழு தருளும்படி. செம்பொன் திருத்தேரும் 

கட்டுவித்தது. ஆக, உடைப்பொன் பதினெட்டலெக்ஷமும், 

கோயில் பொன் மேய்ச்தது பளினெட்டு லக்ஷமும், எமமண் 

டலங்கொண்டு கோயில் பொன் மேய்ச்த பெருமாள் கக்கா. 

பரண்டியதேவர் கைங்கரியம். 

குலோத்துங்கசோழன் கைங்கரியம். 

பெருமாள் தேவன் மண்டபத் துக்குக் கிழக்கு கரு 

கரலிலே ராம லக்ஷ்மண ஸுக்ரீவ ஹ.ுமாருடன்கூடின 

கரலுகால் மண்டபம், குலோத்துங்கசோழன் கைங்கரியம், 

கம்பயதண்டயதாயக்கர் கைங்கரியம். 
ஆலிகாரடன் 'திருவீ இ மேல்வடக்குமூலை பரவாசுதே 

வர் ஸக்சிதியும், அகளங்கன் திருவீதியில் மேல்புறத்து



Car dares. கள 

சு. தர்சகப்பெருமாள் கோவிலும், காய்ச்சியாச் ஸக்கிஇுமண் 
உபமும், இக்தத்திருச்சுற் றிலே ஆயிரக்கால் மண்டபமும் 

வடூழக்கல் கேரசாலையை யழித்து கெளத்தியாகக்கட் 

டின கொறட்டின்மேலே பத்திக்கொறடும் கட்டி, லக்ஷ்மீ 
கரராயணப் பெருமாள் கோயிலும், இவர் ஸக்கிதிக்குத் 

தெத்கு சசயகப்பத்இயும், தேவாஸன கொடும் பத்தியும், 

அஞ்ச கரயகர் காணியும் சூறுயுகணிவெளிக்கும் படிக்கு 

மடுத்த மதிளுட்பட்டதும், பட்டத் துயானை பூண்ட. புரவி 

யில் குறடும், கு.திரைபூண்ட புவியில் கூறடும், சுருளும்படி 
யும், மேல்கொடுங்கையும் கட்டிவைத்தது, வல்லாளதேகன் 

வகையில் ப்சதாப சக்ரவர்த்தி ரரமகாத தேவருடைய ப்ச 

தசகிசம்பயர்தண்டய சாயக்கர் கைங்கர்யம, 

கரியமாணிக்கத்தண்டய நாயக்கர் கைங்கர்யம். 

*அதுவும், இதுக்குக்கீறில் திருக்காவணப்பத் தியம், 
கரயகப்பச் இயம், கொறட்டில் சித்திரப்பணிதியும், தவா 

ஸகமும், படியும், மேலில் கொடுங்கையுட்படக் கட்டுவித் 

தது, கம்பயர் கண்டய கரயக்கர் தமையனார் கரியமாணிக் 

கத் தண்டயகரயக்கர் கைங்கர்யம்: 

கம்பயர்தண்டய நாயக்கர் கைங்கர்யம். 

இருவாழியசழ்வான் கோயில்வாசல் உரலுகால் மண்ட 

பழமும், கம்பயர்தண்டய STUBS கைங்கர்யம், 

மலைப்பெருமாள் கைங்கர்யம்: 

எடுத் தகை ௮ ழ௫ூய ஈயினார் கேரவிலுக்கு விவரம் :-- 

திருமங்கையாழ்லார், ஆலிகாடன் இிருவீதியில் வடக்குத் 

இருக்கோபுசத்திலே எடுத்தகை அழகயசிங்களை ஏறி 

யகுளப்பண்ணின விடத்திலே அவர் ஸாச்கிதயம் செய்.தரு 2 |



௧௮ கேகோ மிலொழுகு. 

ளினபடியினாலே எடுத்துக்கட்டியும் விமாகமும் கட்டுகித் 

தச்) அகக் தரம், முன்னடிப்பாரமுள்ளதும், மலையானசர 

ஜராவான சேரகுமாரன் மலைப்பெருமரள் கைங்கர்யம, 

வீரநரசிங்கதேவர் கைக்கர்யம். 

. இதில், இருமண்டபமும், மேலெடுத்துக்கட்டியும், மதி 

ளும், கன்னடியராஜா வீரகரசிங்கதேவர் கைங்கர்யம். 

ஆகுளூர் வரகா தராயர் கைஙகாயம். 

இக்தக்கோயில் முகப்புக்கொழடு இருமண்டபமும், 

சுருளும் படியும், ஆகுஞஷார் வரகாதராயா் கைங்கர்யம். இக் 

தக்கோயில் இருமடைப்பளனளியும் ௮வர் கைங்கரயம், 

தேவப்பெருமாள் கைங்கர்யம்: 

இதுக்கு வடக்கு ௮களங்கன்வாசல் சிலைகாலும், வட 

புறத்தில் திருமதிலும் பழகச் சரிக்துபோகையில், saver 

அம் நிறுத்தித் திருமதிளும் கட்டிவைத்தது, ஆகுஞூர் 
வரசா.த.ராயர் குமாரர் தேவப்பெருமாள் கைங்காயம். 

வாலநாதராயர் கைங்கர்யம். 

பெரிய திருமண்டபத்தில் பெரிய திருவடி. கோயிலைச் 

சூழக் த பரமன மண்டபம், ஆகுஞூர் வரகாதராயர் ராஜ்யம் 

பண்ணின காலத்தில் தச்சன் பாமனைக் கொண்டு cr gy 

த்திலும் சாலரணி காலோட்டுக்காலும், எட்டு கும்பசரக் 

argu gilt கேர் தீ தியாகப் பண் ஹறுவித்து, பெரிய 

இருவடி. மண்டபமும் கட்டுவித்து, பரமன் மண்டபம். 

என்து பேரிடுவித்தது, வரசாதரரயர் கைங்கர்யம். 

திரிவிக்கர மசோழன் கைங்கர்யம். 

Bis அ௮கீளங்கன் திருமஇளைச்சூழ்ச்த தங்களும் 

விழாவருத இிருவிதியைசசூழ்ச்த தருமதிளும், சாலுதி



கோயிலொழுகு. ௧௯ 

ருக்கோபுரஙகளும் திரிவிக்கரமசேரழன் கைக்கர்யமாகை 

யாலே, இத்திருவீ திக்குத் திரிவிக்கரமன் இருவீதி 

என்று திருகரமமாய்தீது. 

பள்ளிகொண்ட சோழன் கைங்கர்யம். 

இ தில் தீழமாடத்திருவீ இயிலே ur@a rr தஇிருமாளி 

கைவாசலிலே௰ிருக்து பெருமாள் ஆயிரக்கால் இருமண்ட 

பத்தின் மேலே கொடைகண்டருளும்போது இசைசேலகிப் 

பார்கள். தெற்கு மாடத்திருவீதிமிலே க&ீழ்கண்டத்திலே 

பல்லவராயன் மடமும், வடக்கு மாடத்திருவீ.தியிலே மேல் 

கண்டத்திலே இலங்கேசுவான் மடமும், திருத்தேர் ழ் 

கண்டத்திலே சே ன்மடமும், அதுக்குக்கிழச்கே பாண்டி 

யன் மண்டபமும், மடமும், அவர்கள் ததீயாராதகமும் 

கடச்தது. அத்தைச்சூழச் த மாடமாளிகைசூம் இருவீதி 

இருமதிள் காலு திருக்கோபுரவாசலும், பள்ளிகொண்ட 

சோழன் கைங்கர்யம். 

கலியுகராமன் கைங்கர்யம். 

அச்தத்திருவீ. திமில் ௨௨வண்டை மேல்கண்டத்திலே 

இருமங்கையாழவார் மடமும் கட்டிவைத்தார்? மற்றும் 

3655 மடங்களுமுண்டு, ஆக, திருவீதிகளெழுக்து 

அ௮துவரையிலே ௮வரவர்பண்ணின ஜீர்ணோத்தாரணத்தி 

னலே அவரவச் பேர்வழியிலே வ்யவஹாரம்கடச்து வரு 

கிறது) அத்தைச்சூழக்த திருவீதி, கலியுகராமன் கைக் 

கர்யம், 

திருக்குறளப்பன் சந்நிதி 
சுற்றுச் கோவில்களில் திருக்குதளப்பன் கோயில் 

அகா இதியாம், தென் திருக் காவேரிக்கு வ௮டகசையசய, ws



௨௦ கேோரமிலொழுகு, 

தீயாமடமாயிருக்தது. கல்யப்தம் சானூற்று காற்பத்தஞ்சு 

க்குமேல், மதுரகவியாழ்வார் சம்மாழ்வாசைத் திருககரியி 

லிருக் து பெருமாள் கியமனத்தினாலே எழுர்தருளப் 

பண் ணுவித் துக் கொண்டுவர, பெருமாளும் கம்மாழ்வா 

ருக்கு ஸஈத்யா மடத்தை விடுதியாக ஸாதித்தருளின 
படியினாலே, 9g முதலாகத் திருக்குறளப்பன் ஸச்கிதி 

யிலே ஈம்மாழ்வார் எழுக்தருளி யிருக்கிறார். இருக்குத 

ளப்பன் புரணஸித்தம், 

வலலபமூதவன கைஙகாா யம் 

கல்யபதம் நார் றஞ்சுக்குமேல், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே 

அழகயமணவாளன் ரங்கமனனாசாக எழுக் தருளி, சூடிக் 

கொடுத்த கேர்தையைத் திருமணம்புணர்க்து, காய்ச்சிய 

ருடன் கோவிலுக் கெழுர் தருளும்போது, பெரியாழ்வார் 

சிஷ்யனான வல்லபதேவன் கோதைக்கு ஸ்த்ரீதசம் ௮கேக 

மாகக் கெரடுத்து, திருப்பல்லக்கிலே சூடிக்கெரடுத் தவல 

யம் எழுச் தருளப்பண்ணிக்கொண்டு, தென் திருக்கரவேரி 

வடகரையிலேயிறங்கி கீராட்டம் பு. தலான அ௮லங்காராதி 

களைப் பண்ணிக்கொண்டு, ௮னைவரு மெதிர்கொள்ளத் 

இிருப்பல்லக்குடனே கோயிலிலேபுகுச்து அத்ருச்யையான 

படியினாலே. அ௮க்தத் தரு த்தோப்பிலே சூடிக்கொடுத்த 
கரய்ச்சியார் கோயில் கட்டி ப்ர திஷ்டிப்பித் த. து,வல்லபதே 
வன் கைஈ்காயம். 

t 

திருமங்கைமன்னன் கைங்கர்யம். 

கல்யப்தம் சரலூற்மெண்பதுக்குமேல், இருமக்கை 
wr pert த சாவதா ரக்கோயிலைக்கட்டி ப்சதிவ்.டி.ப்பித் து, 
இம்மையும் விக்சஹமாக மூலோத்ஸவ விக் ரஹமல்சளை ஏறி



கோயிலொழுகு. ௧௨ 

வருளப்பண்ணி ப்ர.இஷ்டி.ப்பித்அ, அதற்கு வடபுமமாகத் 
தாம் வாள்கடைதாூசம் கிலங்கொண்டு, ஸ்ரீ பண்டாரத் 

இலே தரவ்யத்தை முதலிட்டு, பாடியவாளன். துறை என்று 

அதுக்குத் இருசாமம்சாத்தி, அவ்விடத்திலே ஸம்ஸ்க்ருத 

சரன பேருக்குப் பாமபதமுண்டாகத்தக்கதாக ௮க்த Ue 

தேசத்துக்கு ஸ்ப்றுஷூடியில்லா தபடி. பெருமாள் ஸக்கிஇ 

யிலே வரம்பெற்றபடியினாலே, இதுகள் இருமங்கைமன்னன் 

கைங்கர்யம், 

காட்டழூய சிங்கர். 

கிழக்கில், சாட்டழயெிங்கர் புரணஸித்தம், 

சோழன் ப்ரதிஷ்டை. 

தெய்வப்புள்ளேறி வருவாரும், பலமண்டபப் பெரு 

மாளும், மேல்புறம் அழகயிங்கரும், ஆதிகேசவப் பெரு 

மாளும், சோளாதிபதி ப்.தஇஷ்டை. பன்றியாழ்வானும் 

சோழன் ப்ரதிஷ்டை, 

டில்லீசுவான் அழகயமணவாளனைக் கொண்டு 
போனது, 

இப்படி. திருவரங்கப் பெருககரிலே பெருமாள் பரி 

ைஙகளுடன் வாழ்க்திருக்இஐ௦ கரலச்திலே, டில்லீசுவச 

னான துலுக்கன் பீரதாபருதாரனைஜயிக் து, தொண்டை 

மண்டலம் சோழமண்டல முதலான ப்ரதேசங்களிலேபசவி 

முற்றிலும் வயாபித்து, திவ்யதேசங்களில் பெருமாள் களையு 
மெடுச்.துக்கொண்டு போமளவில் ; தீருவரங்கச் திருப்பதி 

யிலேயும் வந்துபுகுக்து, கோயிலிலே ப்ரவேசித து, வடக்கு 

வாசலிலே புகுக்து) ஆர்யபடாள் சரவலரீன வடக்கு வாச 

லிலே புகுரவர அவ்விடத்திலே பஞ்சுகொண்டான் என்கற



௨௨ கேரயிலொழுகு, 

வரிருகது படைபண்ணி அவர்களை சிறுத்த, பஹுஜங்க 

ளாகையாலே பத் துபோவிழுக து பஞ்சுகொண்டானை சரிப் 

பிடித்து உள்ளேபுகுக்து கருவுகலம் முதலானதுகளையும் 

கொள்ளையிட்டு, ௮ழயெமணவாளப் பெருமாள் சேரகுல 

வல்லியார்மு தலான விக்ரஹங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு, 

ஸர்வஸ்வத்ையம கொண்டு போகையில், கரம்பனூசகிலே 

ஒரு அம்மையார் 'சித்யமாக அழகிய மணவாளப் பெரு 

மாளை ஸேவியரமல் சாப்பிடுகிற இல்லை”? என்று வ்ரதத்தை 

யபுடையளாயிருக்றெவள், பெருமா ளெழுக்தருஷின வுடனே 

உபவாஸத் துடனே, ஸம்ஸாரத்தைவிட்டு டில்லிசுவரன் பா 

ஊசையத்திலே ப்[வேசிச்து பலஹாரம் தேஹதாரணமாகப் 

பண்ணிக்கொண்டு அக்தத் துலுக்கனுடனேகூடப் புழப்பட் 

டு, திருசாராயணபுத்திலே சரமப்ரியரையும் கொண்டுபோ 

இறதைக்கண்டு, டில்லிமிலேயுமபோம் வேவூதாரியாய் துறு 

க்கன் வீட்டிலேபுகுக்.து, பெண்டுகளையும் மருவியிருக்க, து 

அக்கன், இச்த விகாஹங்களை அரண்மனையிலே உக்ராண 

தீதிலே வைக்க/அ௮திலே அழூயமணவாளப்பெருமாளை ௮ 

௪ டில்லீசுவரன்குமாரதீதி கண்டு, தனக்கு விளயாடவே 

ண்டுமென்று எடுத்துக்கொண்டு, தன்னுடைய சயன க்ருஹ 

தீதிலேவைத.துக்கொண்டிருக்கையில், அழகயமணவாளப் 

பெருமாள் திருமேனிக்கு ஸாதகமில்லையென்று ௮கத௮ம் 

மையார் கிறாசயித் து, இச்தச்சே தியை ஸ்தலத்திலே அறி 

விகச்கவேணுமென்று, இருவாங்கச் இருப்பதியேறவக்று ௮ச் 

சேதியை விண்ணப்பஞ்செய்ய, பெரியபெருமாளும், ஸபரி 

க.ர.ராய்க்கொண்டு மிகவும் உககந்தருளி, ௮க்த ௮ம்மையா 

ருக்குப் பின்சென்றவல்லி என்று இருகமம்சாத்தி ஸகல 

வரிசைகளும் பரஸா இக்க,



கேோரயிலொழுகு, உ 

ஸ்தலத்தார் அ௮ழயெமண வாளனை யெழுந்தரு 

ளப் பண்ணிக்கொண்டு வந்த.து. 

அகக்தரம் ஸ்தலத்தாரனைவரும் ௮க்த வருத்தாச் 

த.த்தைக்கேட்டு சன்ருக ஆலோசனைபண்ணி, ஸ்ரீரங்க 

சாய்ச்சியாசை வில்வமூலத்திலே க்ஷேமத்திலே எழுக் 

தருளப்பண்ணி, பெரியகோயில் திருவணுக்கன் இருவா 

சலை கல்திரைபரிமாறி, கோயிலைப் பாழ்போட்டு, பரிஜகங்க 

ளனைவரும் அறுபது இருகரமம், பின்தொடர்ச் தவல்லியை 

முன்னிட்டுக்கெரண்டு டில்லிமிலே போக, பின்தொடர்ச்த 

வல்லியும் முன்புபோலே வேவூ.த்தைத்தரித்து அரண்மனை 

யிலே புகுக்.து, பெண்டுகளையும் HU SES 5, O peu 

மணவாளப்பெருமாள், அச்தத்துலுக்கன் Gori gs F ov-a 

ல்தாணி யுடனே பகலில் அ௮ர்ச்சரவிக்ரஹமாயும் ராத்ரியில் 

விபவாவதாரமாயும் ஸகலஸம்ப்ரமச் துடனே அனுபவித்து 

விஹரி தீதுக்கொண்டிருக்கிறபடியைக்கண்டு, பரிஜசஙகளு 

க்குச்சொல்ல,; அவர்களும், பரடுவரரை முன்னிட்டுக்கொ 

ண்டு, டில்லீசுவனைக்கண்டு ஐக்கணிகாட்யத் தினாலே ௮ச் 

த ப்ரபுவை கன்றாக வசீகரிக்க ௮ச்தததுலுக்கனுன oO 

தான் ஸக்தோஷப்பட்டு பஹு தீரவ்யங்களைக் கொடுக்க, 

பாடுவாரும், YEE BIA FOS வரங்காரமல் **சம்முடைய 

அழூயே மணவாளப் பெருமாளைத் தரவேண்டும்?” என்று 

கேட்க, டில்லீசுவசனும் தன் மறுவூயனைக்கூட்டி, **உச் 

சாணத்திலே யிவருக்குவேண்டினவிக்ரஹத்தை எடுத்துக் 

கொள்ளட்டும்!” என்று உத்தரவுமிட, இவர்களும் உக்சாண 

த்திலே சோதிக்குமளவில், அங்கே ௮ழகயமணவாளப் 
பெருமாளைக் காணாமையாலே கேவலம் விஷி.ண்ணராம்,



௨௪ கேரயிலொழுகு. 

His அம்மையாரைக் கேட்டுக்கொண்டு, டி.ல்லீசுவர 

னுடனே, “உம்முடைய குமாரத்தி எங்கள் பெருமாளை 

வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்”” என்று சொல். லுமிடத்தில், 

அவனும், “உங்கள் தெய்வத்தை நீங்களே அழைத்துக் 

கொள்ளுங்கோள்?? என்று சொல்ல; பரடவொனும், தேவ 

காசச்தினுலே ௮ழூய மணவாளப் பெருமாளை சன்றாக 

ஏத்தி ஆகர்ஷிக்க;) போகசஹ்கங்களஞுடனே அந்தப் 

பெண்ணைக் தாங்கப்பண்ணி, தாமெழுக்தருளக்கண்டு, 

பரடுவாரும் ஸுல்கானுடனே சொலை; அவனும் ஆஸ்சர் 

ப்பட்டு, “உங்கள் தெய்வத்ைைக் கொண்டுபோங்கேரள்”! 

என்று உத்தரவு கொடுக்க; அப்பொழுதே டில்லிவாசலு 

க்கு சீட்டுவாஙகக்கொண்டு பரிஜுஙகளனைவரும் பெருமா 

௯ எழுக்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு ௮திசக்ரமாக ௮க்த 

சா தரியிலே எண்காதவமழி Qi ws Srl sor. 

சுல்தாணி பெருமாளைத் தேடிக்காணாமல் 

சரீரம் விட்டது. 

மற்றைகாள் விடிவோறே டில்லிஈவரன் பெண் எழுக் 

இருக்து, பக்கத்திலே பெருமரலாக்காணாமல் இடுக்கென்று 

விஸரகராக்கையாய் அச் த$புரமெல்லரம் ே தடிக்கரமைல், 

உகசரணம் மு. தலான வெளிகளிலும் காணாமல், விரஹத்இ 

னாலே து3தையாய், ப்ரண ஸம்சயம் வச் தவளவிலே 7 

சதபிதாவான டில்லீசுவரன் இக்தச் சேதியறிக்து, தன் 

பட்டணத்திலே ௮ச்தத திருவரங்கக் தருப்பகியாரைவிசா 
சிக்குமளவில், அவர்கள் மு.தல்காள் ரரத்ரியே புறப்பட்டுப் 

பேசனார்கள் என்றசேஇயும் கேட்டு, “அவர்கள் கொண்டு 
Cure pies an த்தை ம னுஷியரையனுப்பி அழைப்பிக்கற 
ப்ச்யர் கம். பெண் தரிக்கமாட்டாள்" என்று ௮ றிந்து, பெண்



கோயிலொழுகு. ௨௫ 

ணைத்தானே பயணமாக ஸேகைகநையும்கூடக்கூட்டி, வழி 

பிலே கண்டவிட த். திலேவிக்ரஹத்ைைைக்கொண்டுவரச்சொல் 

லியனுப்ப இவர்கள் புறப்பட்ட மூன்றாசாள் ஸேகையுடன் 

டில்லீசுவரன் புத்ரியான ஸல் தரணியும் புறப்பட்டு, பெரு 
மாரலைக்கா ஹுமாசையாலே ப்ராணன் தரித்து, பயணகதி 

பிலே இருவேங்கடத்தின் ஸமீபத்திலே சச் தரசிரிபாயக் தம் 

வர/பெருமாள் பரிஜகங்களம் அவர்கள்கட்டினசேதியைக் 

கேட்டு, *இணனிமோசம் வக்த.து, ஈரம் கூடிப்போனோமசகில் 

அவர்கள் பெருமாளைக் கொண்டுபோவார்கள் ஆனபடியி 

னாலே அவரவர்கள் தனித்து யதேச்சையாகப்போவோம்”” 

என்றுகினைத்து, கொடவர் மூன்று திருசாமம் மைத்துன 

னும், .மாப்பிள ளையும், மருமகனுமாக மூன் றுபேரும் பெரு 

மாளை எழுந்தருளப்பண்ணிக்கெரண்டு தருமலையிலே ஏறி 

னார்கள்; மற்ற ஜம்பத்தேழுபேரும் தனித்து யதேச்சை 

யாகப்போனார்கள். அச் தத்துலுக்கரும் வழியிலே பிவர்களை 

க்காணாமல், பயணக இயிலே தஇருவரங்கக் கிருப்பதியேறச் 

சென்று, ௮ங்கே பெருமாள் எழுச் தருளாத சே தியையும் 

கேட்டு, கோயில் திருவரசல் கல் திரை மிட்டி ருக்கிறபடியும 

கண்டவுடனே,டில்லிசுவரன் புத்ரியான ஸுல்தாணி), சக் 

தயக்தியைப்போலே விரஹா திசயத்தாலே சரீரத்தை விட் 

டர்ன். 

கொடவர் அழகிய மணவாளனைக் காத்தது: 

அதின்பின்பு, ௮ தஸேசை திருமஃபர்யக்தம் போம 

oral, ௮ங்கே, பெருமாள் இருமலையேறி யெழுக்தருளின 

சேதிகேட்டு, ௮ச்த.த் துலுக்கர் ௮டி.வாரச்.இலே யிருக்து 

கொண்டு ஆளைவிட்டுச் திருமலையெல்லாம் தேடுவிக்.ஆமள



௨௬ கோயிலொழுகு. 

வில் பெருமாளுக்கு ௮ச்த ப்ரதேசததிலே ரஹஸ்மமாயும் 

இருக்கப்போகாம லிருக்கையில், கொடவர் ஆலோசனை 

பண்ணி மைத்துனனையும் குமாரனையும் உயரவைக்கது, 

தாம் பெருமாள் இருமேனியை அணைத்துக்கொண்டு 

* pap Bus sb பண்ணிலை கத்து, திருமலையில் தலையான 

*பணாக்ரு தியா யிருக்கிற சரிவிலே, பெரிய கொடியைக்: 

கட்டி மைத்துனனும் குமாரரும் உயரவிருக் துவிட, கொட 

வர் இருமேணிதய்ந்து பெருமாள் ௮தின்€ழே எழுக் தருளி 

யிருக்க, ௮ர்தக் கொடவசான அம்மானும் மருமகனும் 

கொடிகளைப் பிடிச் துக்கொண்டு அர்ச் சரிவிலே யிறங்கிப் 

பெருமாளை ஸேவித்து, அவர் திருமேனியையும் ஸம்ஸ் 

கரித்து, அஜ ஞாகமாக அலாமேல்மங்கை புத்துக்கு 

வடக்குச் சரிவிலே பஹுகால மிருக்க/ அம்மானும் பரம 

பததீதுக்குப்போய், மருமகன் மாத்திரம் ௮கேக காலம் 

கக்தமூலாசகராய, பெருமாளுடன்கூட அஜ்ஞாதமாக 

இருக்தார், 

டில்லீசுவான் அஆம்சர்யப்பட்டு. 

அச்தத்துலுக்கன் சேனையும் பெருமாளைத் தேடிக்கா 

மைல் டில்லிக்குப்போய், டில்லீசுவரனுடனே கடக்க சேதி 

யைச்செரல்ல) டி.ல்லீசுவரனும் சேோகஹர்ஷாஸ்சர்யங்களு 

உடனே யிருச்தரன். பரிஜகங்களும், கசமேண திருவரங்கத் 

திலே வகது சேர்ந்தார்கள். 

* ஒஷ இ-பச்இலை மூலிகை, 

* பணாக்ருதியாயிருச்சிற-பாம்பின் படம்போன்ற,



கோயிலொழுகு. உள 

திருவரங்க மா ளிகையாரையும் வேறே நாய்ச்சி 

யாரையும் கோயிலில் ப்ர திஷ்டிப்பித்த_து. 

கத்தேசாகிபதியான சோழன் ௮நுமஇயாலே கோயி 

லை த.திருக்காப்பையும் நீக்கி, அழூய மணவாளப்பெருமரளை 

கரசாசேசத்திலேயும் ஈரசாப்ரகாரத்தா லும் தேடுமளவில், 

பெருமாளையும் கொடவரையும் காணாமல், ததாகமககிர்க்க 

மாதிகளும் சசணாுமையாலே, தன்னுடைச் சோ திக்கெழுக் 

தருனினதாகத் இருவாங்க மாஜிகையாரை தத்ஸ்தரநத 

இலே ப்ர இஷ.டி.ப்பித்து, வில்வஷூலத் இலே oT pt SHAT 

பண்ணியிருக்க ஸ்ரீரங்கசாய்ச்சியாரையும் ப்ரதிஷ்டை பண் 

ஆவதாக வில்வமூலக்தைச் சோ இக்குமளவில், நரய்ச்சி 

யார் அத்ருணயராய், கரணப்படரமையாலே, வேழேசாய்ச் 

சியாரை ஏறியருளப்பண் ணுவித்து ப்ர இஷ்டி ப்பிதது, பூர் 

வ ப்ரகாரம்போலே ஸகல உத்ஸவங்களும் பெருமாளுக்கு 

கடப்பித் துக்கொண்டு போக்தார்கள், 

அழகிய மணவாளனையும் கொடவரை யும் 

இருளர்கண்ட து. 

இச் தப்படி. அழூயமணவாளப்பெருமாள் கோயிலிலிருக் 
அபுறப்பட்டருளி, டில்லீசுவான்்வீட்டிலே இரண்டுவருவம் 
இருக்து, கூறைகாள் கரட்டிலேயுமாக அறுப.துவருல தது 

க்கு Dh AMDT FLD குறைவாயிருக்கிற காலத்திலே, இரண்டு 

இருளர், திருமலையடிவாரத திலே ஒருபரணிகுடி சையிலே 

ஒரு திவயமஙகள விக்ரஹத்தையும், ததாராதகராய் தலையும் 
வளர்த். துக்கொண்டு ஒரு கொடியை அசையிலே கட்டிக் 
கொண்டு கமுகம்பட்டையாலே கெளகிகமும் தேக்குமட 
லாலே ஆச்சா தகமும்.தரித் துக்கொண்டு கொத்தான்கெ



௨௮ கேோரமிலொழுகு. 

டியை யல்ஜோப வீதமாகத் தரித்துக்கொண்டு எண்பது 
வயஸ்ஸ- வருத்தராக ஒருப்ராம்ஹணரு மிருக்கக்கண்டு7 
௮க்த இருளசிருவரும், ௮ச் த வ்ரு.த்தரண்டையிலே வகு, 

பூர்வோத்தர வருத்தாக் தங்களைக்கேட்க; ௮க்த வருத்த 

ரூம, இருவரஙக திருப்பதியிலிருக் து பெருமரள புறப்பட் 

டருளினது முதலாக அற்றை வரைக்கும், 6.65 MHS 

தாக் தங்களைச்சொல்லி, “*சரமும் வருத்தராலேம், இந்தச் 

சே தியை காட்டிலே அறிவித்துப் பெருமாளைக் கோயில் 

சேரும்படி பண்ணவேணும்'” என்று ௮ஈத இருளசைச் 

சரணம்புகுர, 

பெருமாளையும் கொடவரையும் சந்திரகிரிப்சபு 

வெளிப்படுத் இன .து. 

௮ச்த இருளரும், சக்தீரகிரி பட்டண ததில்போய்அவ் 

விடத்தில் ப்புவினுடனே இச்சேதியைச்செரல்லி, அசத 

ப்ரபுலை வனச் தரமாப் துஷப்ரவேசமான ப்ரதேசத் இலே 
கூட்டிக்கொண்டுவக ௮, பெருமாளையும் வருத தரையும் செ 

விக்கப்பண்ண, அக்த ப்ரடிவும் ஆண்சர்மப்பட்டு, வருக்க 

ரையும்பெருமாளையும் வெளிப்படுத்தி காட்டிலே எழுக தரு 

ளப்பண்ணிக்கெரண்டுவர 7 

கொடவர் பெருமாளுடன் கோயிலில் எழுந்தருள 

பரிஜநங்கள் ககைந்த.து. 

HEF ADT SHO, தம்முடைய பிதா மாதுலருக்கு 

மச்தீர ஸம்ஸ்காராதி கர்மங்களைப்பண்ணி கிறைவேற்றி, 
அ ந்தப்ரசபு ஸமர்ப்பித்த தசங்களையுங்கொண்டு பெருமாளை 
யெழுச்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு இருவசங்கச் இருப்பதியி



கோயிலொழுகு. ௨௯. 

லேவக்_து கோயிலிலேயெழுக் தருளுமளவில், கோயில்பரிஜன 

ங்கள், பஹ-ஈகரலம் ௮.இக்ரமிதீதபடி யினாலேயும் பூர்விக 

சான வருத்தரெல்லாரும் மரித்துப்போய் இருக்கிறபேர் 

இக்தப் பெருமாளை ளேவித்தறியாதவர்க ளாகையாலே, 

கோமிலிலே இக்தப்பெருமாள் உள்ளே யெழுச்தருளவெச 

ட்டரமல் தகைக்தாச்கள. 

வண்ணானாலே அழகிய மணவாளென்று 

தெளிந்த சாஜேந்த்ரசோழன் கைங்கர்யம். 

வ்ருத்தரும், ஆர்யபட்டாள் வாசலுள்குள்ளேசேனை 

வென்றான் இருமண்டபத் தில் திருமயகைமன்னன் திருமண் 

டபத்திலே எழுச் தருளப்பண்ணிக்கொண்டி ருக்தார்/௮கத 

வ்ருத்தரான கொடவரிடத்திலேயும் பெருமாளிடச் திலே 

மம் போமிருக்கிற பரிஜனங்கள் ௮திசங்கை பண்ணிச் 

கொண்டிருக்க, மற்றைகாள் உதயகாலத்திலே காய்ச்சி 
யரர்கோயில் வில் அழல த் திலே ஸ்ரீசஙக நரய்ச்சியாருடைய 

கிரீடத்தில் மகுடமாத்திரம் வெளியாகக்காண்பிக்க, அதை 

க்கண்டவுடனே அதைச்சோதித்து ஸ்ரீரல்க சாய்ச்யொர் 

மூலவிகரஹ த்ைதைவெளியிலே யெழுக் தருளப்பண்ணி, இந்த 

அற்புதத்தை பரபுவானசோழனுக்கு எழு இயனுப்பி, ௮ 
முதலாக அச்த வருத்தரானகொடவரிட த்திலேசங்கையை 

விட்டகிஇவரை௮ழகயமண வாரளப்பெருமாள் என்று ஸம்சயப்: 

பட்டே்க்கொண்டிருக்குமளவில், சோழனும் கேரவிலுக்குவ 

க்து பெருமாகாயும்ளேவித்து, இச் தவரு த்தாச் தங்களையும் 

கேட்டு, இருவரங்கக் திருப்ப இயில் பூர்விகரைத் தேடுமச 

வில், கோயில் வண்ணானொருவன் தொண்ணூறு மூன்று 

வயஸ்ஸில் காயதார்ட்யமும் பரஜ்ஞா பாடவமு மிருக்க,



௬௦ கேோயிலெரழுகு. 

வயோதிகத்தாலே தருஷ்டிஸெளகர்யமில்லாமல் ௮க்தக 

னாபிருக்கக்கண்டு, அவனைப் பூர்வோத்தரங்களைக்கேட்கு 

மளவில், ௮வன் சொல்லுகிற உத்தரமும் இச்சு வருத்த 

ரரன கெரடவர் சொல்லுகிற உத்தரமும் ஓத்திருக் தபடி. 

யினாலே, ௮௫௧ வண்ணானை ““அப்புறம் இகத இவ்யமங்கள 

விக்ரஹத்தை கிர்ச்தாரணம் பண்ணுகிறது எப்படி2?? 

என்று கேட்க; அந்த வண்ணானும். தனக்கு த்ருஷ்டி. 

தெரியாதபடிமினாலே கண்டறியக் கூடாது, ஆனால், 

தாரன் பஹுகரலமாக அழகயெமணவாளப்பெருமாள் சாத் 

தியருளின கைலியில் ஈரவாடை இரத்தம் சாப்பிட்கைங் 

கர்யமும் பண்ணிப் பழகி யிருக்கறபடியாலே இப்போது 

இக்தப்பெருமாள் திருமஞ்சன இீர் த்தம் அப்படி.யிருக்கவி 

ல்லை, ஆனபடியினாலே, இருவருக்கும் திருமஞ்சன ம்பண் 

ணி ஈரவாடை தீர்த்தம் ஸாதிக்க, கைலியைக் கெரண்டு 

வர் துதனக்குத் தீர்த்தம் ஸா திக்கச்சொல்ல; அச தப்படி 

யே இருவரையும் இருமஞ்சனம்பண்ணி ஈரவாடை தீர்த் 

SONI HES; Bigs வண்ணானும், அழகிய மணவாளப் 

பெருமா ளீரவாடை தீர்த்தத்தைச் சாப்பிட்டு, *'இவரே 

கம்முடைய ஆண்டவன?! அழகிய மணவாளப்பெருமாள்/?? 

என்று கண்ணும் கண்ணீருமாக மோகித்திருக்து, 

௮கேகம் போதைசக்கப்புறம் மோகம் தெளிஈ்ததுகண்டு, 

சோழன் முதலானபேர்கள் அவனுடைய பக்திக்கு ஆஸ் 

சர்யப்பட்டி ருக்குமளவில்; அன்று சாத்திரி அகத ப்ரபு 

வான சோழன் ஸ்வப்ஈத்திலே இந்த வருத்தாக்தங்களை 

அழகிய மணவாளப் பெருமாள் ஸ்வப்கம் ஸாதித்ததி 

னாலே, ஸ்ரீரங்க தாய்ச்சியாரையும் ௮அழக௰ய மணவரளப் 

பெருமாளையும் பூர்வப்ரசாரமாக ப்ர.திஷ்டிப்பித து, பெரு
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மாள் சியமகத்தினலே, ராஜமஹேக்தரன் இருவீ தியில் 

வடக மமூலையிலே திருகடைமாளிகையிலே அநையாகத் 

தடுத்து, அர்த டில்லிசுளன் புதரியான ஸுல்தா 

ணியை சிக்ரூபமாக எழுகிவைத்து or Hap ls Zr, 

பெருமாள் கியமகத்தினாலே, கித்யமாக ப்ராத;காலத் 

திலே, டல்லியில் நடக் தபடிக்கு கோதுமை ரொட்டியும் 

மதுரப்பருப்பும் கச்சிடிபான பொங்கலும் பெருமாளமுது 

செய்தருளி,சாக்து கரய்ச்சியார் ௮அமுதுசெய் தருளும்படி. 

பண்ணி, அதம்கரகக் கொழறகாட்டிலே இரண்டு கராமம் 

மைர்ப்பிக்கது, சாஜேஈ்தரசோழன் கைங்கர்யம், 

திருத்தாழ்வாரைதாவமர், ஈரங்கொல்லி, பஞ்சு 

கொண்டான, இசையறியும் பெருமாள் 

கூட்டத்தார் என்னும் அருளப்பாடு. 

அழகிய மணவாளப்பெருமாளும், சேரபாண்டியன் 

சிங்காசகத்திலே ஏறியருளி, அச்ச வருக்க£ரான கொட 

வரை அழைப்பித்து, “*இருத்தாழவரை தாஸர்”? என்று 

அருளப்பாடிட்டு, ஸகலவரிசைகளும் ஸாதித்தருளி, 

YES வ்ருத்தனை வண்ணானையும் ** ஈரங்கொல்லி 

என்று அழைத்து பஹுமாகம்சாதஇித்தருளினார். அது 

முதலாக, கொடவருக்கு “*“திருச்தாழ்வரை தாஸர்? 

என்று பட்டப்பேரும், ‘rome rive? cro oi Cards 

நிதி வண்ணானுக்குப்பட்டப்பேரும் நடக் துவருகிறது, குல 

சேகரன் திருவீ தியில் வடக்கு வாசலிலே, பஞ்சுகொண் 

டான், துலுக்கருடன் படைபண்ணி சரீரத்தை உபேக்ஷி 

தீதபடியினாலே, அர்த வாசலிலே பெருமாள் எழுக் தருளு 

கிறபோது௮அச் தப்பஞ்சுகெரண்டானுக்கு வரிசையுடன் ௮ 

ருளப்பாடுஸா இக்க த்திருவுள்ளமானார். இந்த வ்ருக்தாச்
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தங்களெல்லாம், சரந்து காய்ச்சியார் ஸக்ரிதியில் வெளிப் 

புறத்துச் சுவரிலே சிலாலிகிதம் பண்ணியிருச்தது; சிதா 

மண்டபம் ஜீர்ணோத்தாரணத்திலே விசகலித மாய்த்து. 

அழகிய மணவாளப்பெருமாள், பாடுவரருடைய கரக 

சஸத்திலேஈடுபட்டு ஸுல் தரணியைவிட்டுவருகையாலே, 

அதுமுதலாக, பாடுவாருக்கு **இசையறியும் பெருமாள் 

கூட்டத்தார்? என்று அருளப்பாடு ஈடசது வருகிறது. 

ஸ்ரீமத்நா தமுனிகள் கல்பித்த கட்டளை. 

அக கதரம், பெருமாள் திருவரங்கக் திருப்பதியிலே 

ஸாுப்சஇஷூடராய் பூர்வப்ரகா ரமாக கித்யோத்ஸவ மா 

ஸோதஸவ ஸமவத்ஸசோதஸவா இகளும் சண்டருளு 

மிடத்தில், மார்கழி மாஸத்திலே பூர்வப்ரகரரம் இருவத் 

யயகோத்ஸவத்திலே திருமங்கை மன்னனுக்கரகத் Ba 

வரய்மொழிக்கு வேதஸாம்யமநுக்ரஹித்து பஹுகாள் 

இருவாய்மொழிகேட்குமிட த்தில், கசரலதோவூத்தினலே 

ப்சபக்தங்களும் திரோஹிதங்களாய் அதயயநாத்பாப 

கங்களும் இல்லரமல், அதினாலே ஆழ்வாரும் கோமிலு 

க்கு எழுகதருள £மலிருக்குங் காலத்திலே ; கல்யப்தம் 

மூவாயிரத்துச் தொள்ளாமிரத இருபத்து லுக்குமேல் 

ஸ்ரீமககாதமுணிகள் அவ தரித்தருளி, மன்னனார் ஸகதிதி 

யிலும் திவ்ய தேசஸேவாகிமித்கமாக எழுக்தருளி, இருக் 

குடந்தையிலேவர, அங்கே “*ஆராலமுது”* பத்துபாட்டு 

மாதரம் ஈம்மாழ்வார் பாடலிலே யிருக்கக்கேட்டு, இரு 

ஈகரியிலே எழுக்தருளி, மதுரகவி ஸம்ப்ர தாயஸ் தமான 

ஸ்ரீபராங்குசகம்பி: ஸந்கிதியிலே ஆழ்வார் விவ.யமான 

“கண்ணிறுண்டிறுத்தாம்பு?? என்டெ பத்துப்பாட்டு anf



கேோயிலொழுகு. ௬௯௯ 

தத, யோகதசையிலே ஆழ்வாசை ஸாக்ஷாச்கரித்து, 

தச்முகமாக ஆழ்வார்கள் பதின்மரும் ஆண்டாளும் ௮௬ 

ரிச்செய்த இவ்யப்ரபர் தங்களைலபித்து கருதார்ச்தராம், 

இிருவாங்கக் திருப்பதியேற வெழுச்தருளி, ஸ்ரீகரர்யம் 

கிர்வஹிக்குமளவில்; பெருமாள், திருமங்கை மன்னனுச் 

காகத் இருவாப்மொழிக்குப் பண்ணின அநுக்ரஹாதி 

சயத்தையும, ஈமமாழ்வார்திறத்கில் பண்ணின க்ருபை 

யையும் கேட்டருளி மிகவும் உககது, ஸ்வசிஷய ப்ரசிஷ்ய 

முகத்தாலே அசேகம் ஸ்ரீவைஷணவர்களுக்கு ஆழ்வார் 

கள் ஸ்ரீஸுக்தியான இவ்ய ப்ரபக்தங்களைா அத்பயகரத் 

யாபகங்களைப் பண் ணுவித் துக்கொண்டு பெருமாள் இரு 

வாய்மொழிக்கு வேதஸாம்யம் அநுக்ரஹி ச் தபடி.மினாலே 

சேதத்தைப்போலே திருவாய்மொழிக்கும் உபக்ரமோத் 

ஸர்ஜு காலத்தை, திருக்கார்த்திகை திவ்யமஹோத் 

ஸவத்திலே உக்ஸர்ஜு காலமென்றும், மார்கழி மரஸத் 

Ao சுக்லஏகாதச அத்யயகோத்றவத்திலே உபக்ரம 

காலமென்றும் சிர்ணயம்பண்ணி); இருக்கார் திகையிலே 

உத்ஸர்ஜகம் பண்ணின வகக்தரம், திருவச்.பயசோச் 

ஸவத்திலே உபக்ரமிக்குமளவும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் 

அனைவரும் நெஞ்சினால் சினைக்தும் வாமினால் மொழியாம 

அமிருக்கும்படி, பண்ணி, முன்புபோலே பார திஸம்வத்ஸுூ 

மும், பெருமாள் ஆழ்வாருக்குத் திருமுகப்பட்டையம் 

முதலான வரிசையும் கெடுத்து, திருக்கார்த்திகை 

மஹோ த்ஸவத்திலே இருகெடுக் தாண்டகம் திருமுன்பே 

பசடின இளைப்புத் தரும்படி தான்சாச்தி மிச்சமான 

, எண்ணெய்க் காப்பைத் திருமங்கை மன்னன் மிடற்நிலே 

சாத்துவிதீத கட்டளையை, ஆழ்வரர்களுக்குச் தலைவ 

3
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சான கம்மாழ்வாருக்குச் சாத்தி, தச்சேவமான எண் 

ணெய்க்காப்பை ஸ்ரீவைஷணவர்கள் திருமிடந்றிலே சாத் 

தஇிக்கொள்ளும்படி, பண்ணிவைத்து/ரிகாஇபேதேச சூர் 

விதமான வேதங்களுக்கு சிக்ஷாதிகளும் இஇஹாஸபுர£ 

ணங்களும் ௮ங்கோபாங்கங்கள ர மிருக்குமாபோலே, ஈம் 

மாழ்வாரருளிச்செய்த ப்பஈதங்கள் சாலும் சதுர்வேத 

ஸ்தாரனங்களாகவும இவைகளுக்கு மற்ற ஆழ்வார்களும் 

ஆண்டா ஷமருளிச்செய்த ப்ரபர் தங்களும் அங்கேரபாங் 

கங்களாகவும்) இருவாய்மொறி தவயார்த்த விவரண 

மென்றும்: இருப்பல்லாண்டுமூதல் பெரியாழ்வார் இரு 

மொழி திருப்பாவை, காம்ச்சியரர் இருமொழி, பெரு 
மான் திருமொழி, திருச்சகத விருத்தம், இருமாலை, 

திருப்பள்னியெழச்சி, அமலனாஇப்பிசான், ஆக இப்ப்ரபக் 

தங்கள் ப்ணவார்த்த ப்ரகரசக மாகையரலே முத 

லரயிர மென்றும்; கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு ஈமச்சப் 

தார்தீத விவண மென்றும்; இருமொழி, திருக்குறுக் 

தாண்டகம், இருநெடுச் தாண்டகம், முதலாழ்வார்க 

ளருளிச்செய்த ப்[பக தங்கள் மூன்றும், கரன்முகன் இரு 

வஈதாதி, திருவிருத்தம், திருவரசிரி.பம், பெரிய திருவச் 

தாதி, திருவ ழகூற்றிருக்கை, சிறிய இருமடல், பெரிய 

திருமடல் இவை மஈதரசேவ, விவரணமென்றும்/ முதல் 

திருவந்தாதிறு தல் திருமடலீருக சப்தாஸ ப்ரதாக 

மாகையாலே இபல்பாஎன்றும்/ இருபத்துமூன்று? ப்ர 

பக்தமும் இருமக்தரார்த்ச விவரண மாகை பாலே, 
திருப்பல்லாண்டுமு தல் இிருகெடுக்த ரண்டகமீருக, ௮தய 
யகோத்ஸவத்துந்கு. முன்பு பத்துகாள் பெருமாள் 
கேட்டருளும்படிக்கும்; இருவத்பயகோ த்வைமான மம்மு



கோயிலொழுகு. ho 

காள்மு.தல், திருவர்தா.திமுதல் இருமடலீமுக இயத்பா 
ஆசிரமம் கேட்டருளும்படிக்கும்; ஆழ்வார்கள் பதின் 

மரும் ஆண்டாளும் மதுூரகவியும் ஆகப் பன்னிரண்டு 

இருசாமங்க எருளிச்செய்த இருபத்துகரலு ப்ரபச்தங்க 

ளின் பாட்டு மாலாயிரமென்றும்? ப்சாம்ஹணனுக்கு 

வேதவேதாசத இதிஹாஸ புராணாஇகிகள் அதிகரிக்க 

வேண்டினாற்போலே, முமுக்ஷாக்களான ஸரீவைஷ்ண 

வர்களுக்கு இப்ப்பு தங்கள் அவண்யம் அதிகரிக்க 

வேணுமென்றும்; இதில், திருப்பாவை, திருப்பள்ளி 

யெழுச்சி, கிதீயம் ப்ராத;காலத்திலே அநுஸைதேய 

மென்றும், இருவாய்மொழிக்கு ஆத்பகதத்திலே, ஆம் 

வார் விஷயமான '*கண்ணிநுண்டசிறுத தாம்பு”? அநுஸக் 

தேயமென்றும்; இப்படி ஸமயவ்பவஸ்தை செய்தருளி 7 

ப்ரதிஸம்வத்ஸரம், தாம், இருக்கார்ச்திகை மஹோக் 

ஸவத்திலே, தஇருமங்கை மன்னனைப்போலே திருகெடுக் 

தாண்டகத்தை தேவகாகத்திலே யேறிட்டு அபிசயத் 

துடனே ஸேவித்து, சாமுண்டுபண்ணின திருமொழித் 

-திருகரளில் முதலாமிரத்தையும் இருமொழியையும், 

திருக்குறுச் தாண்டகம் கஇிருகெடுக் தாண்டகம் முதலான 

வைகயும் தேவக்ரஈத்திலேயேறிட்டு ௮அபிகயத் துடனே 

ஸேவித்து, அத்பயகோத்ஸவைத்திலே திருவாய்மொழி 

யையும், மதுரகவிகள் ஸேவித்த கட்டகாயிலே தேவகா 

நத்திலே ஏறிட்டு அபிகயத்துடன் ஸேவித்து, ௮த்யய 

கோழற்சவத்தின் சரத்துக்கு மற்றைகாள் சப்தாஸ ws 

தாகமான இயற்பாவை இயலாக ஸேவித்துக்கொண்டு, 

இப்படியே ப்ரதிஸம்வத்ஸரமும் அசேககாலம் ஸேவி 
தீது, தம்முடைய பாகிசேயரான கீழையகத்தசழ்வான்



௬௭ கேரயிலொழுகு. 

மேலையகத்தாழ்வான் இவர்களுக்கு ஆழ்வார்களுடைய 

இவ்யப்ரபக்தங்களை யிசையுடனே ஸாதித்.து, தம்மைப் 

போலே திருமொழி தஇிருவாய்மொழித் இருகாளிலே 

ஸேவிக்கச்சொல்லி கியமித்து, தாம் மன்னனார் கோயி 

அக்கெழுக் தருளிஞர். 

தமையகதச் தாழ்வானும் மேலையகத்தாழ்வானும் 

ஸ்ரீமக் சாதமுனிகள் கல்பித்த கட்டளயிலே திருமொழி 

இருவாய்மொழித் இருசாளிலே ஈன்முக ஸேவித்து 

அழகூய மணவாளப்பெருமாளை மிகவும் உகப்பிக்க, பெரு 

மாளும் உகக்தருளி, ஒருத்தருக்கு “மதியாத தெய்வங் 

கள் மணவாளப் பெருமாளரையர்”? என்றும், ருத்த 

ருக்கு “*நாதவினோத அரையர்!” என்றும் திருகாமம் 

சாதித்து, ஆழவாருக்கு ஸாதிச்ச கட்டளையிலே குல் 

லரவும் தொங்கல் பரியட்டமாகப் பட்டும் பருத்தியும், 

சாதீதிக்களைக்கத இருமால்கள், ப்ரஸாதங்களும் ஸாதி 

தீது) நம்மாழ்வாருக்கு விடை ஸாதித்தவடனே யாத் 

சரநுகுணமாகத் தம் வரிசைகளையெல்லாம் ஸாதித்தாற் 

போலே, அசையர்களுக்குக்கம் வரிசைகளான சதீரதால 

வ்ருக்தாதிகளை ஸாதஇத்து,, ““ஈம்பராடுவானை வீட்டிலே 

விட்டு வா” என்று தம் ஸேகரதிபதியை நியமிக்க, கிய 

மகஈப்படியே ஸகைலபரிஜகங்களுடன் ஸேராபதி அுரக்தர 

ரும் அரையரசை வீட்டிலே விட்டுவக்தார்கள், அதுமூத 

லாகப்பாவொருக்கு ௮க.த இரண்டுபட்டப்பேரும் * அரை 

யர்”? என்கிற வ்யவஹாரமும் ஈடக்துவருகன்றது. காச 

சஸத்திலே துவக்குண்டு' *கரயகஸார்வபெளமன்""என்ற 

மேன்மைதோன்த “*அசையர்'' என்றெ திருகாமமும், 

அக்தி' ப்ரபு.த்வ ஸுசகமான குல்லாவும், தொங்கல் பரி



கோயிலொழுகு. ௬௪ 

பட்டமும் ஸரதித்தருளினது பாடுவாருக்கேயல்லாமல் 

மற்றபரிஜாங்களுக்கில்லை, 

உய்யக்கொண்டார், மணக்கால் நம்பி, 
ஆளவந்தார் வைபவம்: 

ததக தரம, உய்யக்கொண்டாரும் மணக்கால் கம்பி 

யும் தர்சகத்தையும் ஸ்ரீசார்யத்தையும் கிர்வஹித்துக் 

கொண்டு வருங்காலத்திலே; ஒட்டியதேசத்து ப்ரபு கரை 

புரண்டுவருமளவில், அச்சே தியைக் கேட்டு அழகிய மண 

வாளப் பெருமாள் வலசை எழுந்தருளி, அழகர் திருமா 

லிருஞ்சேரலையிலே ஒரு ஸம்வத்ஸரம் எழுந்தருளி 

யிருந்து, இரும்பி எழுக்தருளின விடத்திலே, ஸ்தலசத் 

இலே சிலபரிஜகங்கள் ரங்கக்ரோஹிகளாய் அதில் அர்ச் 

சகரும் அ.நுப்ரவிஷடாரய் மெ.ப்திப்ஈ் து போகையில், 

ஸ்ரீவைகாகஸசாஸ்தரஜ்ஞரான ஈம்பிமார் ஆரா தகம்பண் 

ணிக்கொண்டு வக்தார்கள். இதர மதஸ்தரான ஷட்ஸ 

மயத்தாரும் இருவரங்கக் திருப்பதிமிலே வீடு கட்டிக் 

“கொண்டு ஸ்வதந்தரரா யிருக்தார்கள். இப்படியிருக்கும் 

காலத்திலே, 'மணக்கால் கம்பியும், பமுனை தீதுறைவரான 

ஆளவச்தாசைத் இருத்தி, பெரியபெருமாளை ஸேவிக்கப் 

பண்ணுவிக்க; ஆளவக்தாரும் பெருமாளுடைய கடா 

க்ஷச்தினாலே பரமவிரக்தராய், தம்முடைய ஐஸ்வர்யாதி 

களை பரிதீயஜித்து ஆருமஸ்விகாரம் பண்ணி, பெரிய 

பெருமாள் ஸாம்சாஜ்யத்கினுள் புகுக்து, ஸ்ரீகார்யம் கிர் 

வஹிக்கிறகாலத்திலே; ஆகமப்சாமாண்யம் செய்தருளி), 

இதரஸமயிகளை கிரஸித்து, இருவரங்கக் இருப்பதிகிலே 

அவர்களிருப்பும் உத்வஸித்து, பஹு க்ரர்தமுகத்தாலே 

தர்சக கிர்வாஹம் செய்தருளி யிருக்கும் காலத்திலே /



௬௮ கேோசயிலெரழுகு. 

அழ்வார் திருவரங்கப் பெருமாளரையர் 

வைபவம்: 

ஆழ்வார் இிருவரங்கப் பெருமாளரசையர் ப்ரடுத்த 

சாய், காகாதி வித்யைகளிலும் பகவத் ப்ராவண்யத்தி 

லம் மிகுக்தவராய், திருமொழி திருவாய்மொழித் இரு 

காள்களிலே ௮ழகூய மணவாளப் பெருமாள் விபவாவ 

தாரரத்தில் செய்தருளின அபதாகங்களை நகாடகமாகத் 

இருக்கோல மடுக்குச்சாத்து அபிஈமித்து மிகவும் உகப் 

பிக்க, பெருமாளும், போரவுகக்தருஸி, **கேரயிலுடைய 

பெருமாளரையர்?! என்று திருகாமம் சாத்தி, ஸகல வரி 

சைகளையும் ஸாகித்தருளிஞர், ஒருகரல விசேஷூத்இலே, 

இருவூறல் மஹோத்ஸவத்திலே, தஇிருக்காவேரியிலும் 

நடைக்குப் பரியாயமான சோளுக்கினியான்மேலே புறப் 

பட்டருளி, அசையசை யழைத்து, **ஈம் சடையழகுக் 

டாகப் பாடும்33 ஏன்று அருளப்பாடு ஸாதிக்க? அவ 

ரும், இசையிலே யேத்திக்கொண்டு வர, கோயிலிலே 

எழுக்தருளினார். ஒருகால விசேஷ த்திலே, பங்குனி உத் 

இரத்தில் சாய்ச்சியார் கொலுக்குளிர் "சேரலையிலே, 

நரய்ச்சியாரும் தாமுமாய்க் குமிழிரீருண்டு வவ்வலிட்டு, 

௮க்த அரையரைக்கடா௯தித்து வஸர்தனுக்கு அருளப் 

பாடு ஸாதிக்க? கோமிலுடைய பெருமாளசையரும், இரு 

வுள்ளமறிக்து ரஸிக்க?; பெருமாளும் போர உகக் தருளி 

னார். és அரையர் தொட்டு **கோமிலுடைய பெரு 

மாளரையர்'” என்கிற பட்டப்பேரும், அடுக்குச் சாத்திக் 

கொண்டு அந்தந்தத் திருக்கோலத்துடனே 'தசாவதா 
சாதி விபவாவதாராபதா சாபிசயங்களும், திருஷ்தலுத் 

ஸவத்திலே தஇிருக்காவேகிக் கெழுச்தரூளித் இரூம்பி



கோயிலெரழுகு. ௬௯௯ 

யெழுக்தருஞம்போ துஇசையுடனே எழுச் தருளுூழ தும், 

பங்குனி உத்திரத்திலும் காய்ச்சொர் சேர்த்தியிலே 

வஸர்தனுக்கு அருளப்பாடிட்டு கரகம் கேட்டருளு 

கிறதும் கடக்துவருகிறது. 

உடையவர் வைபவம். 

இர் தப்படி. அசேக காலம் ஆளவந்தார் ஸ்ரீகார்யம் 

விசாரித்து, தமக்குப் பின்பு உபய கைங்கர்ய சிர்வாஹ 

கரரர்ரி என்று திருவுள்ளத்திலே சினை த்திருக்க/ ஸ்ரீ 

பெரும்பூதாரிலே இளையாழ்வா சவதரித்து, பெருமாள் 

கோயிலிலே யாதவப்ரகாச னண்டைபிலே வித்யாப்யச 

ஸம்பண்ணுகிற சேதியைக் கேட்டருளி, ஆளவர்தார் 

பெருமாள் கோயிலுக் கெழுந்தருளி, இணயாழ்வாரைக் 

கடாக்ஷித்து, **உபய கைங்கர்ய சிர்வாஹகரரகவே 

ும்'' என்று அ.நுக்ரஹித்து, போருளாஎர் ஸக்கிதியி 

லேயும் ப்ரார்த்தித்துக்கொண்டுகோயிலேறவெழுச் தருளி 

இளயாழ்வார் யாதவப்ரகாசனைவிட்டுத் தேவப்பெருமா 

ளுக்கு சாலைக்ணெற்றிலே திருமஞ்சன கைங்கர்யம் பண் 

ணிக்கொண்டிருக்கிற சேதியைக்கேட்டு ஆளவர்தார் 

சேவப்பெருமாள் விவயமாக ஸ்தோ தரத்தைப் பண்ணி 

யருளி, பெரியஈம்பியைப் பெருமாள் கோயிலுக்கு அனுப் 

பியருள, பெரிய ஈம்பீயும் பெருமாள் கோயிலுக் கெழுகச் 

தருளி, தேவப்பெருமாள் ஸர்கிதியிலே ஆளவர்தார் 

ஸ்தோத்ரச்சை விண்ணப்பஞ் செய்ய, இளையாழ்வார் 

கேட்டு கேவலம் ஈடுபட்டு, ஆளவச்தாசை லேவிப்பதா 

கப் பெரிய ஈம்பியுடனே இிருக்காம்பனூரிலே யெழுச்த 

ருளிமிருக்கையிலே கோலாஹலத்தை விசாரித்து, ஆசா 
வச்தாமைச் திருப்பள்ளி படித் துற தாகக்கேட்டு மிகும்



௪௦ கோயிலொழுகு. 

சோத்து, பெரியகம்பியுடனே ஆளவச் தாருடைய திவ்ய 

மங்கள விக்ரஹத்தை ஸேவித்து, அவருடைய மகேச 

UNTO Ss uns gs பரதிஜஞஜஞைபணண், தாம வரத 

வரத்து கிஷூப்பல மாகையாலே பெருமாளையும் ஸேவியா 

மல் பெருமாள் 'கேரயிலுக் கெழுச் தருளி, தேவப்பெரு 

மானுக்கு முன்போலே திருமஞ்சனகைங்கர்யம் பண்ணிக் 

கொண்டிருக்து, போருளாளப் பெருமாள் இருக்கச்சி 

ஈம்பிரடனே ஆறு வார்த்தை யருளிச்செய்தபடி.மினாலே 

“*பெரியகம்பிகிருவடிகளிலே ஆஸ்ரூமிக்கவேணும்” என்று 

புறப்பட்டருளின ஸமயத்திலே; அழகயமண வாளப்-பெரு 

மாளும் பெரியகம்பியை சியமிக்க, பெரியகம்பியும் புறப் 

பட்டருளி, பயணகதியிலேவர, இவரும் ஸ்ரீ மதுரரந்த 

கத்திலை ஸந்தித்து abg கார்யத்தை நிறைவேற்றிக் 

கொண்டி, இருவரும் பெருமாள் கோயிலுக் கெழுக் 

தருளி, சில கரலமிருக்து, பெரிய ஈம்பி கோயிலேற 

எழுக்தருணின அகக்தரம், இளையாழ்வார் ஆஸ்ரீம wat 

சரரம் செய்தருளின சேதியை ஸ்ரீரங்க இவ்ய car 

வ.ரஸிகளும் பெருமாளும் கேட்டருளி, அழகே மண 

வாளப்பெருமாள் நியமனத்தினாலே, ஸ்தலத்தார் இரு 

வரங்கப் பெருமாளரையசை பெருமாள் கோயிலுக்குப் 

பபயணம்பண்ணி, இராமாநுஜனை அழைத்துக் கொண்டு 

வரச் சொல்லியனுப்ப; அசையரும் புறப்பட்டு, பெருமாள் 

கோயிலுக்கெழுக் தருளி, தேவப்பெருமாளை காகரஸத்தி 

னாலே மயங்கும்படி. பண்ணி, இர 7மரநுஜனை பாரிதேோரஷி 

கமாக வாங்கிக்கொண்டு சகாப்தம் விக்ரம ஸம்வத்ஸரம் 

வைகாசிமாஸம் ரத்த பெளர்ணமியிலே Card gig 

கெழுச்தருளுகிற சேதிகேட்டருளின ௮ழய மணவாளப்
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பெருமாள் கியமகத்தினாலே, ளேனைமு தலியார் ஸ்பரிகர 

சாய்ப் புறப்பட்டருளி, பன்றியாழ்வான் கோயிலள வாக 

எழுச்தருளி இராமாநுஜனை எதிர்கொண்டு கோயிலிலே 

அழைத்துக்கொண்டுவச,; அழூய மணவாளப் பெருமா 

ளும், திருவணுக்கன் இருவாச லளவாகத் திருக்கைத் 

தலத்திலே எழுச்தருளி எதிர்கொள்ள; இராமானுஜ 

னும், பெரிய கம்பியை முன்னிட்டுக் கொண்டு meds 

யிலே புகுக்து ஸேவிக்க ; பெரியபெருமாளும் குளிரக் 

கடாக்ஷிதீது, பரிவட்டம் முதலான வரிசைகளையும் 

செங்கோல்யும் ப்ரஸாதித்து, **நம்முடைய உபய 

விபூதியும் உமக்கு இஷ்ட விகியோகார்ஹமாம்படி. 

தந்தோம், நீர் உபயவிபூதியையும் உடையவராய் கம் 

கரர்யக்தை ஆராய்சதுகொண்டுபோரும்'” என்று ௮௬ 

ளப்பரடு ஸூதஇத்து, “*தரிவிக்ரமன் இிருவிதியில் வடக் 

குமாடத் திருவி.தியில் £ழ்கண்டத்தில் முதல்மனையான 

சேரன் மடத்திலே, உடையவரை விட்டு வாருங்கோள?? 

என்றுபரிஜகங்களுக்கு சியமிக்க; ௮ தப்படியே உடையவ 

ரும், மடத்திலே, ஆழ்வான்ஆண்டானுடனே எழுக தருளி, 

பரிஜுங்களையும் பெரிய ஈம்பியையும் க்ஷாமணம்பண்ணிக் 

கொண்டெழுக்தருளி மிருந்து, மற்ருகரள் முதலாக ஸ்ரீ 

கரர்யம் கிர்வஹித்தருளின விவாம்;--ஆழ்வானை தர்சக 

OT MT AM FFE FOSS; உசாத்துணையாக கியமித்து, 

முதீலியாண்டானை உள்துறை கைங்கர்யத்திலே கியமித் 

து, தாம் திருக்கொட்டாரவாசலுக்கு தீ தென்புறத்திலே 

உமிக்கட்டில் குறட்டிலேயிருச்.து திருவிடையாட்டப்பரிப 

வமூம் மேல்முகம் கீழ் முகங்களான, திருத்சோப்புக்களில் 

விசேஷங்களும் திருக்கொட்டாரத்தில் மர்யாதைகளும்



௪௨ கோயிலொழுகு 

அறிவறிவாக விசாரித்து, படி. த்தனம முதலான துகளும 

திட்டம்பண்ணி ஈரள்தோறும்படி த்தனமு சலானகணக்கு 

களைப்பெருமாள் பெரிய ௮அவஸாமமுதுசெய் தருளினபின்பு 

ஏகாரச்தமாக ஸக்கிதிமிலேவிண்ணப்பஞ்செய்துகொண்டு, 

இச்தப்படி. ஸ்ரீகார்யம் விசாரித்து, கருவுகலம் முதலான 

வைகளையும் விசாரித்து, பஹ Mars தரையாயிருக் தபடி. 

யினாலே, அந்தச் தத்துறைகளைத் திட்டம்பண்ணவேணுமெ 

ன்த இருவுள்ள தீதிலே சினை த்திருக்க) இப்படி அநில்தி 
வாய் விசாரிக்கிறது பரிஜகங்களுக்கு கிர்ப்பர்தமாய், கால 

தோவத்தாலே பரிஜகங்கள் விஷப்யோகாதி ஈதிபா 

தைகளைப் பண்ணின படியினாலே, உடையவரும் இருவரங 

கக்திருப்பதியைவிட்டு இரண்டு வருஷம் இருவெள்ளறை 

யிலே எழுக்தருளியிருக்து, அவ்விட த்திலே அழகியமண 

வாளப்பெருமாளை எழுச்தருளப்பண்ணி, ஏரியுங்கட்டி, 

பங்கயச்செல்வி ஸ்ரீகார்யத்தையும் கர்சஈ நிர்வாஹத்தை 

யும் செய்துகொண்டு எழுக்தருளி யிருக்க? பெருமாள் 

கியமஈத்தினலே பரிஜகங்கள் அதநுதப்தராய, உடைய 

வரை எழுச்தருளப் பண் ணுவித்துக் கொண்டுவரச்சொல் 

லித் திருவரங்கப் பெருமாளரையரசை அனுப்ப; அரைய 

ரும் உடையவரை அழைக்துக்கொண்டுவர7 உடையவ 

ரும் ஸ்ரீகார்யம் விசரரிக்குமளவில், அகளங்ககாட்டாழ 

வான், உடையவர் இருவடிகளை ஆஸ்ரயிக்க/ அவர்ஸமர் தீ 

சரரகையரலே திருவிடையாட்டம் விசாரிக்கிற கைங்கர் 

யத்தை அவருக்கு சியமித்தருளி; பூர்வம் தீரிவிக்ரம 

சோ ழன்கைங்கர்யமான ஆலிகாடன் திருவீ தியில் பெரிய 

தஇருமண்டபத்தில் குறட்டின்மேலே மரக்கோப்பாகத்திரு 

மண்டபங்கட்டிவைதத, தருசாள் ஆண்டான், தத்யோத



கோமிலொழுகு. ௪௯ 

ஈதீதுடனே ஈல்ல காவல்பழத்தை பெருமசன் அமுது 

செய்யப் பண்ணுவிக்க) பின்பு, உடையவர், ௮, மய மண 

வாளப்பெருமாள் ஸச்கிதியிலே வர, திருமுக மண்டலம் 

வாடியிருக்கக் கண்டு, அமுதுசெய்த பதார்த்தத்தை 

விசாரித்து, *“தத்யோதரத்துடனே காவல் பழ மமூது 

செய்தபடி. மினுலே இப்படியாய்த து” என்று ஆண்டானை 

நிக்சஹித த, தம்சிஷூயரான கருடவாஹநஈபண்டி தரைக் 

சொண்டுபெருமாளுக்குச் சி௫த்ஸிப்பித்து, பூர்வம்புராண 

ஸித்கமாய் ஜீர்ணமாயிருக்த த்வம் த்ரியை ப்ரஇிஷட்டிப் 

பித்து, அந்தக்கேோயிலை கருடவாஹக(ஈ பண்டி தருக்குக் 

கட்டளையிட்டு, அவரிடத்திலும் சித்பமாக ராத்ரி திருக் 

கரப்புச்சேர்க்கிறதற்கு முன்பாகக் குடி நீர்பால் அலங்கார 

மாகவக்து அமுது செய்தருளும்படி, இிட்டம்பண்ணி, 

திருவரங்கக் இருப்பதி ஸ்ரீ பாஞ்சராதீரம் என்று சாஸ் 

தரஸித்தமா யிருக்க, ஸ்ரீவைகாகஸமாயிருக்கலாகாது?? 

என்றுவைகாகஸ நஈம்பியாரை நிக்சஹித்து, ஏகாயகர் 

அஞ்சுபேருக்கு தீக்ஷை ஸாதித்து, மண்டலகாமமென்று 

இவர்க்குப் பட்டப்பெயரரக அஞ்சு திருசாமமும்ஸா திதீது 

**பரகவத நம்பிமார்??என்று சாஸ்தா ஸித்த வ்யவஹார 

மும் ஈடத்திவைத்து,ஸ்ரீபாஞ்சராத் ரத்தில் பாரமேசுவா 

ஸம்ஹிதாக்ரமத்திலே திருவாசாதநம் கடத்திவைத து, 

கருவுகலம் முதலானதுகளுக்கு தீ தோதவத்தித் தாய் 

மையோரான கொடுவாஸெடுப்பார் கையிலே பூட்டும் 

இறவுகோலும், தமையிவொருடைய முத்ரை - தார்கள் 

பகதி ராஜ பரிகார மாகையாலே தங்கள் கைக்கர்யத்து 

க்கு பஜமாஈரான கருட முத்மையும்; ஆர்யபட்டாள் கர 

தலும், பல்லவன். விழுப்பரரையன்சணக்குமாககடச் துவ.)



rr கேசயிலெொழுகு. 

௮/இல் பஹு அவச தரையாகவிருக் தபடியினாலே, திருவா 

ழுியிலச்சினை தம்மதாகவும், ஸ்ரீபாஞ்சஜக்ய முதிரை ஈமபி 

மாரதாகவும், ஈடத்துவிக்க; அந்தக் கணக்கனை ரங்க 

தீசோஹ.த்தினாலே தள்ளி மிருக்தபடியினாலே ஒரு ஸ்ரீ 
வைஷ்ணவ ப்மாம்ஹணனுக்குக் கணக்குக் கட்டளையிட 

நினைக்க, ஸ்தலத்தரர் பூர்வ மர்யாதையை விண்ணப் 

பஞ் செய்ய, அந்தப்படியே வேளாளனான விழுப்பரைய 

அக்குக் கோயில் கணக்கன் என்று கீரனூர் கிழவனுக்கு 

ஆஸ்ரூயண பூர்வகமாக “*சடகோபதாசன்”? 

யராமத்தை ஸாதித்து, அவனுக்கு '“ஸ்தலஸம்ப்ச த? 

என்னும் பேரையும் நாட்டி, அவர்களுக்குச் சிலவ்யவஸ்தீ 

தையும் பண்ணிவைத்து, இளநீர் திருத்தி ஸமர்ப்பிக் 

கிறது கைக்கோள முதலியாயிருக்க, ப்ராம்ஹணனை கிய 

என்று தரஸ் 

மிச்கவேணுமென்று முதலிகள் விண்ணப்பம் செய்ய,முத 

லியையழைத்துஎக்த மாத்திலுன்ள இளகீர் பெருமாள் 

இருவள்ள த்துக்கு உகப்பாயிருக்குமென்று கேட்க,அந்த 

மூதலியும் அழகயமணவாளன் தஇிருவுள்ள த்துக்குத் தெரி 

யுமென்று செரல்ல, அவனுக்கு பாவசுத்தியுண்டாயிருக் த 

படி.யினாுலே திருவுள்ளமுகக்து அவனையே அந்தக் கைக் 

கர்யத்திலே நியமித்து; பூர்வம் இருமங்கை மன்னன் 

காலத்துக்கு முன்னும் கொவணவர், கொடவர், கொடு 

வா ளெடுப்பார், பாடுவார், தழையிடிவார் என்று அஞ்சு 

கொத்திலே பரிஜகங்கள் அடங்கி கடச துவக்ததைப் பத் 

அக்கொத்தரகப் பெருக்கி ஈடப்பிக்கவேணுமென்று HH 

வுள்ளம்பற்றி யிருக்குமளவில்/ 

வாக்மியாய் ராஜவல்லபராம் ஈம் கோயில் புரோஹி 

தசான ஈம் பெரியகோயில் ஈம்பி, உடையவரை மதியாதே



கேசயிலொழுகு. ௪௫ 

இல்பிஷம் பண்ணிக்கொண்டிருக்க? உடையவரும் அவ 

ரைத் திருவரங்கக் திருப்பதியில் உத்வளிப்பிப்பதாக த் 

இருவுள்ளம்பற்றி, ஒருகால விசேஷத்திலே புறப்பாட் 

டுக்குக் காத்திருக்கிற ஸமமயத்திலே, உடையவர் ஸ்வப் 

ஈத்திலே, பெருமாள் வருத்த ஸ்ரீவைஷணவராய் ae gy 

“(பெரிய கோயில் ஈம்பி பஹு கரலமாய் கம்மை ஈம்பி 

யிருக்கிறார், இருவுள்ளமானபடி. செய்யவேணும்?? என்று 

அருளிச்செய்ய; உடையவரும் கண்விழித்து, ஆழ்வானை 

அழைத்து, “பெருமாளுக்கு கம் சதீருவான பெரிய 

கோயில் கம்பி பிருக்கிறதே திருவள்ளமா யிருக்கிறது, 

நரம் பெருமாள், கோயிலுக்குப் போவோம்” என்து அரு 

ளிச்செய்ய/) ஆழ்வானும், “பெருமாள் அக் தப்படி. ௮௬ 

ளிச்செய்கபோதே அவசை அநுகூலராய்த் இருவடிக 

ஸிலே ஆள்ரமிக்கும்படி, பண்ணியருளுவர?? என்று விண் 

ணப்பகஞுசெய்ய; “ஆடல் அவரைத் திருத்தும்”? என்று 

அருளிச்செய்ய/ ஆழ்வானும்,விச்வானா பெரியகோயில் 

நம்பியை கரமேண இருத்தி, உடையவர் திருவடிகளைச் 

சேரவிட, உடையவரும் அவரைக் கடாக்ஷித்து கருபை 

பண்ணி, அவருடைய வரங மாதுர்யத்தினாலே “*அமு 

தன்”? என்று திருநாமம் சாத்தி, ஹ்ருஷடசாயிருக்க/ 

உடனே ஐப்பசி மாஸத்திலே அமுதனாருக்கு மாத்ருவி 

யோகமாம், பத்து காளையில் கர்மங்களை கிறைவேற்றி? 

ஏகாஹத்துக்கு, மூன்புபோலே LITT EBT யிறுக்கிற 

தேஹாநுபச்இிகளை புஜிப்பிக்க வொண்ணாமையாலே எம் 

பெருமானார் ஸக்கிதியிலே சென்று விண்ணப்பஞ்செய்ய/ 

உடையவரும், தம் மு. தலிகளைக் கடர௯நிக்க, மு.தலிகளும் 

இசையாம லிருக்கக்கண்டு, ஆழ்வானை அழைத்து, “கீர்



my 

பேசய் ஏகாஹத்தை ,புஜித்து நிறைவேற்றும்!” என்று 

அனுப்ப; ஆழ்வானும், கியமகப்படியே புஜிக்து, உச்ச 

சராபோசச ஸமயத்திலே பெரியகோயில் ஈம்பி கையிலே 

அவரதான கோயில் பெளசோஹித்பமும் புராணபடகமு 

மான கோயில் காணியாக்ஷியை தானம் பண்ணுவித்துக் 

கொண்டு, தாகசாஸகமும் வாங்கிக்கொண்டு மடத்திலே 

ஸமர்ப்பிக்க/ 

உடையவரும் ஸக்துஷடராம், தஇருவுள்ள த்திலே 

கினை த்தபடியே ஸந்நிதி பரிகரங்களைப் பத்துக்கொத்தா 

கப் பெருக்க; (௧) திவ்ய தேசவாஸிகளாய் பூர்வம்கோயி 

லொட்டற்றுத் தம் திருவடிகளை ஆளஸ்ரூயிக்தவர்களை 

“இருப்பதியார்?” என்று ஒருகொச்தாகச்சாற்றி, அவர் 

கள் கைங்காயங்களை விபஜித்து, இருப்பாற்கடல் தாஸர் 

இருக்குறுகைப்பிரான்மு தலாக உள்ஞூர்காணியாளரான 

செல்வகம்பிமு தலானார்ககும் கைங்கர்யங்களை கியமித து] 

(௨) இரண்டாம் கொத்தான, கொடவரில் திருத்தாழ் 

வசை தாஸர் தஇிருவம்சசான அஞ்சு திருகாமத்துக்கு 

ஆஸ்ரயணபூர்வகமாக, “' திருக்குருகூர் தாஸர், காலு 

கவிப் பெருமாள் தாஸர், சடகோப தாஸர், திருக்கலி 

கன்றி தாஸர், ராமாநுஜ தாஸர்”? என்று இருகாமமும் 

ஸரதித்து, விசேஷ கடாக்ஷம் செய்தருளி, அவர்களுக் 

குக் “கோயில் கைங்கர்யங்களாயும் வ்யவஸ்இிதமாக்கி, 

“ இருப்பணி செய்வார்?” என்று கிரூபகமரக்கி/ (௯) மூன் 

ரூம் கொத்தாக, பாகவத ஈம்பிமாரை ப்ரதிஷடிப்பித் அ, 

அவர்களுக்குக்கைங்கர்யமர்யரையைப்பண்ணுவித்து, 

(௪) காலாங்கொத்தாக, தோதவத்திச் தூய்மழறையோ 
“ரன '5கொடுவாளெடுப்பாரில், பெரிய பெருமான் இருவ



கேரமிலொழுகு. ror 

ரங்க மாளிகையார் முதலானபேருக்கு ஆஸ்ராயணா இிகளைப் 
பண்ணிவைத்து/ '*உள்ளுரார்"”என்று வ்யவஹரிப்பித்து, 

(இ) அஜ்சாங்கொத்தாக, பாவொரான காதமுகி யசை 

பர்களுக்கும் ஆறாயணாதிகளை ஸாதித்து, கைங்கர்ய 

வயவஸ்த்தையும் ''விண்ணப்பஞ்செய்வார்?? என்கிற வய 

வஹாரமும் கல்பித்து; (௬) ஆராங்கொத்தாக, திருவரங் 

SAMO NTT என்றும் தூயமுனிவேழம் என்று மிருக்கிற 

தம்சிஷயருக்குத் இருமஞ்சசம் முதலான சில கைங்கர் 

யங்கலா உண்பெண்ணி ஒரு கொத்தாக்்5, அவர்களுக்கு 

** இருக்கரகக்கையரர்?? என்று பேருண்டாக்கி ) (௪) 

ஏழாங்கொத்தாக தழையிவெரசான ஸேனை ஈரதப்ரம்ஹ 

ராயர் வீரஸுக்தர ப்ரம்ஹராயர் ஐகஈ்ரரத ப்ரம்ஹராயா் 

முதலானாருக்கு ஆஸாயணாகிகளை ஸாதித்து, அவர்க 

ளுக்கு, பூர்வம அர்தச்த ப்ரபுக்கள் பேர்கொடுதத துகளை 

விளங்கும்படி, பண்ணி, அவர்களுக்கு **ஸ்தாசத்தார?? 

என்று, வ்யவதறாரமுண்டாக்கி; (௮/எட்டாங்கொத்தாக, 

பெரிய நம்பிக்கு ருக்வேதமும், பெரிய ஈம்பிகளுக்கு 

யஜுர்வேதமும், திருப்பணி செய்வாருக்கு ஸூமவேத 

மும், கம்பிமாருக்கு அதர்வண வேதமும், ஆழ்வானுக் 

குப் புராணமும், கேரவிக் தப் பெருமாளுக்கு இதிஹாஸ 

மும், ஆச்சானுக்கு ஸ்ரீரங்கமாஹா தம்யமும், இருவாங்கத் 

தமுதனாருக்கு இயலும், பிளளானுக்கு பூர்வோத்தரமி 

மாக்ஸா ஸ்த்ரமும், சிறியாழ்வானுக்கு ஆஸ்வலாயன 

ஸுுதீரமும, கடரதாரம்மாளுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யமும், மற்று 

முள்ள மு தலிகளுக்குக் கைங்கர்யங்ககா ஸக்கி இ விண் 

ணப்பம் செய்யும்படி. நியமிதீது, அவர்களை ஒருகொத் 

தாக்கி, ''பட்டாள்கொத்து”” என்று பேரிட்டு(௯) ஒன்ப



#9 Card Qn r ap. 

தாங்கொத்தாக ஆரியபட்டாளை ஒருகொத்தாக்க, ௮வர 

கள் கைங்கர்யததையும இட்டம்பண்ணி , (௧௦) பத்தர் 

கொத்தாக, புண்டரீக சாஸர் கைங்கர்யத்தையும் இட் 

டம்பண்ணி “'தரஸகம்பி கொத்து?” என்று வ்யவஹரிப்பி 

தீது /-இந்தப்படி பத்துக்கொத்தாக்கி, Ou sul gow 

களை வ்யவஸ்த்திகமாக்க்ரளேகாபதிதுபந்தரராய்கெொர 

வணவரான தாம் திருவரங்கக் இருப்பதி ்ரீவைஷணவர் 

களுக்குத் தலைவாகையாலே,முதல்கொத்திலே அநுப்ச 

விஷூடராய், தாம் நிதீயமாகக் கல்பித்த கருடவாஹக 

பண்டி தருக்குக் குடிநீர் கைங்கர்யத்தையும், திருப்பதி 

யார் கொத்தோடே சேர்த்து, இக்கொத்து முதல் 

பேரும், பாரம்பர்யமாகக் கொடவருக்கு இரண்டாம்பே 

ரும், தாம் கட்டனாமிட்ட பாகவத ஈம்பிமார்களுக்கு த் 

தோதவத்தித்தாய் மறையோருடைய கைங்கர்யம்எடுத் 

துக் கைநீட்டுகிற தாகையாலே கொடுவா எெடுப்பாசெ 

ன்று ஈம்பிமாருக்கு மூன்றாம்பேருமாக இப்படி. கைங்கர்: 

யத்தைப் பசத்துப்பேருக்கும் திட்டம் செய் தருளிஞர், 

இப்படி. பத்துக்கொத்துக்கும் கைங்கர்ய விபரகம் 

பண்ணி, பாம விரச்தராய் தேசாச்தரிகளான ஏகாங்க 

கள் ஈரலுபேருக்கும்வ்யவஸ்த்திதமாகச்சிலகைங்கர்யல் 

களை நியமித்து? தங்கப்பிரம்பு சரன்கு, வெள்ளிப்பிரம்பு 

இரண்டு, தலைவளைச்சல் பிரம்பு இரண்டு, ஆச எட்டுப் 

பிரம்புக்கும் விரக்தரரன இருகரமதாரிகளை கியமித்து, 

அவர்கள் கைங்கர்யங்களையும் விபஜித்து; தேசாக்தரிக 

ளானசாத்தாத முதலிகளுக்கும் சிலகைங்கர்யங்களையும் 

கியதமாக கியமித்து7 சூதீரர்களுக்கும் பத்துக்கொத்தா 

சத் திட்டம்பண்ணி) ௮ தந்தவகையில் பத்.துக்கொத்



கோயிலொழுகு. ௪௯ 

அுக்கும கைஙகர்ப விபரகம் செய்தருளி, இருவரங்கச் 

செல்வம் சிர்தாமே மங்கரமே பொங்கும்படி. ஆராய்க து 

கெரண்டு வருங் காலத்சிலே 7 

ஒரு இிருளத்ப ப ரகவ த்துக்கு இருககரியிலிருக் 

து ஆழ்வாரெப்ர ஈதரு iT KL TDD சிலஉபர இிகளுண்டச 

பரிருக்க, சம்பெ RID T Bt ரம கோயிலிலே ஆழ்வாரை 

இிருப்ர இஷடை பண்ணினைதீது,  இருமங்கை மன்ன 

னைத் தவிர மற்ற ஆ றவ ர்களையும் 5 தமனி களையும் 

Baqi Dagar” me. com sll om அத்து, இருமெ rip Diy ous 

மொழித்திரு£ஷகர் த ஆழ்வார்கள் எழக்தருளப், பெரு 

மரன் அருவப்பரசி ர தலான அரிரைகம்ர ஆம்வார்களு 

KG WT DS bly BMT bE HE கரணபூதரரன அமை 

ருக்கு அருளப்ப ர) ம £ இஅிக்கும்படி பண்ணி இயற்பா 

க்குள் முதலாவ /கள் முகமான இயற்பர அருளிச் 

செய்தவர் மாதரம் ௮மகயமணவாளன  இருமண்டபத் 

இம்ல ஸககிஇக்கு கேட்க எழக்தருளியிருக்கும்படி, பண் 

ணிவைத்தும், பெருமானுடைய இருமுள த் திருசரள்க 

ஸிலை இிருவீதிகவிே தேசாதரி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் 

திருகே Tames TB BI 2) uous ரவை சித்யம ஒரு இருவச் 

தாரதியாகஅதுசைித் துவா/ அச்தத்ருக்கேோரவைஆழ் 

வரர் திருவோலக்கம/ உகயாலே, இிருப்பணி செய்வாரு 

க்குத் தம் உகப்பினாுவே ஆழ்வார்களுடைய ஸர்கிதிப்பே 

ரரகச் சிலகைங்கர்யங். எ நியமித்து? தமமுடைய தர்௪ 

னத்துக்கு வெற்றிதே! எம ஸமயசத்ரத்தை திருக்கோ 

வைக்கு முன்னேபிடிக் dig. இருப்பணிசெய்வாரை கிய 

மித்து7 இவ்வ ற வா க்கும், ஆண்டாள் தவிர மற்ற 

ஆழ்வார்கள் தந்தாம் ிருகக்ஷதர.த்தினன்று இிருமஞ்ச 
4



௫௦ கோயிலொழுகு. 

னத்துடனே ஸக்கிகியிலேயெழுச் தருளி,ப்ர தமகடாக்ஷத் 

இலே மங்களாசாஸகம் செய்தருளி, இதிருவரராத௩மாய், 

அமு.துசெய் தருளி,ஸேனைமு தலியாரும் அழு துசெய்தரு 

ஸின வகந்தரம், ஓருதளிகை ப்ரஸாதமூம் ஆழ்வரர் ௮ 

முதுசெய்தருளி, ஸ்ரீபண்டாரத்துர் தப்பேரனனெபு, தரம் 

உடுத்துக்களைக்த IT SHUT! YD சூடக்களாந்த இரு 

மாலையும் பூசித்களைக்த கனபழம் சடசகரபனும் ப்ஸா 

இத்து ப்ஸாதப்படவிடைஸ இத்து. தம் வரிரைகளாக 

சதாதாலவ்ருு தாஇகளைப்ரஸர7 இக்க, புறப்பட டு, சரய்சதி 

பரர்ஸ் ஈகி திபரி2லயும் / ௪ கப்பட Our W Fb BIT it, இரு 

வீதியிலே பெழுந்தருன: அத பாபக ஸப்ரிவைஷைணவர்கள் 

இயல்ஸேவிக்க, திருப்பணிசெ.ய்வ ரர் அ உத த்திருவே TNS 

கத்துக்கு ஸ ர்நிதிப்போரப் இயலுக் த ஹம [ப்பிக் நிற 

அடைக்கரயமுதுவரங்கியும், ௪8 நடி BND YL, ஸமயச தீ 

ரத்தையும் பிடிச்துக்கொண்டு, ஆழனா7/ தம்2கரயிலிலே 

எழு *தருளினபின்பு அரையருக்கும் ஸ்ரீபா சம் தரங்கின 

சாத்தாதம தலிகளுக்கும் அதியாபக ஸ்ரீவைவ.ணவர்க 

ஞுக்கும்பஹுமரகம்திருப்பணிெ ப்வார்ஸா௫த.து; இர்த 

தமும, சாத்துப்படியும், டைக்காயமுதும், ஜிருவோலக் 

கத்திலே விசியோகம்பண்ணி; கோயில் பரிகாங்களாரன 

பத். துக்கொத்துக்கும் அதயாபகர்கள் பஹுமதியுடன் 

விரியோகம்பண்ணி, ஸேவாகாலமாய்த் இருவோலக்கம் 

கலைக்தபின்பு ததீயாராதகம் ஈடக்கும்படி பண்ணி, ஆண் 

டரள் திருகக்ஷூதரத்துக்குத் தம ஸக்சிகிமிலே தானே 
சாத்துமுறை ஸமயத்திலே பெருமாள் தோதவத்தத் 
தூய்மறையோர் கையிலே அறுவாண மனுப்பியருள, 

ஆண்டாளும் அவர்களைஆதரித்து ஆழவார்ஸக்கிதியைப் 

போலே ஈடக்கும்படி திட்டம் செய் தீருளிஞார்,



கேசயிலெொழுகு. @s 

Désiuy எம்பெருமானார் இட்டம் செய்தருளின 

படி.பினலே, பெருமாள் ஸக்கிதிமிலே ஆழ்வாருக்குக் கர 

ணழபூதராரான அரைய, அஆமவரராகள அருளிச்செய்த 

இவய ப்ரபக்தங்களை இசையடனே விண்ணப்பஞ் செய் 

வார்கள், காரய்ச்சியார் ஸகநிதி முதலான திருவிருப்புக் 

கனிலே ஒருபரட்டு ௮சையர் இசையுடனே ஸேஃிக்க, மற் 

றப் பரட்டுக்ககா இயலாக ஸ்ரீவைவ்ணவர்கள் ஸேவிக்க, 

இசையுடனே அசையர் சரற்றுவர். இயற்பாவோடே கூடி 

னதும் சாதமுனிகலாத் தொட்டு உடையவர் காலத்திலே 

யும் அசேககர் அசையர் ஹெவித் துக்கொண்டு வருமள 

வில்; ஒரு கரலவிசேஷத்திலை, பெரிய கேரரில் கம்பி, 

தம்முடைய கோயில் பெளசோஹித்பதிகையும். புராண 

படநத்தையும்.ப்ரம்ஹூதததையும .ஆழவானுக்கு தாகம் 

பண்ணி, தரம் கேர.பிலிலை ஒட்டம் நிருக்தபடி யாலே, 

அது முதலாக ஆழ்வான் பட்டரள் கொத்திலே சேர்ந்து 

ஸக்கிதி பெள?ோஹிதபமும் சிர்வஹித்துக்கெரண்டு, 

பூர்வம் இருக்குுங்குடி மிமில நடக்த கைசிகவ்ருத்தரக் 

தத்தைப் பெருமாள் தம்முடைய ஸர்கிதியிலே உத்தாகத் 

வாரத௫ூியில் சால்போத்ஸவைகாலத்திலை விண்ணப்பஞ்செய் 

யச் சொல்லி நியமித்து, ஸ்ரீ பாஞ்சராதரோக்த ப்ரகரர 

மாகத் தாம் ௮க்த உத்ஸாரந்தத்திலே திருவிதி யெழுக 

தருளுகிற ப்ரம்ஹ ரதத்தை பெளசரணிகரான பெரிய 

கேசயில் ஈம்பிக்குப் பாரிதோஷிகமாக ப்ரஸாதித்து, தா 

முள்ளே எழுக்தருளனினது முதலரகக் கைசிக புராணம் 

படி.த்.து, ப்ரம்ஹ தமேறி வி.இிவலம் செய்கிற தும், ஆழ்வர 

னுக்கே ஈடக்துவருகையில்; இத்தை உடையவர் கடர 

௯தித்து, **வித்வானைை இருவரங்க ததமு கனார் இப்படி.



(௨ கேோரயிலெொ முகு. 

ஓழிர் திருக்கலாகாது?”என்று இிருவள்ளம்பற்றி; பிள்ளை 

இருவரங்கப் பெருமாளரையர் இருமாளிகைக்கு எழுக்த 

ருளி, இயற்பா ஸ்ரீகேோசத்தை பிக்ஷையாரகக் கேட்டுக் 

கெரண்டு, *4ஸர்கிதியிலே இன்று முதலாக இயற்பாவை 

்? என்று சியமித்து, அமுத 

COT HOPS, PHD Du puroma wr BS Gl, ஸ்ரீ 
ச - “a ச / ச 2) 

கேசத்தை MH சிதபரிலேவைத்து, பநீகேோரச த.தின்மேலே 

நீங்கள் ஸேவிக்கவேண்டர 

**இயற்பானை ஆயிரம் ஹேவியும்?? ஏன்று கியம் த்தரு 

சம்படி பண்ணி, அன்றைக்கு அரையருக்கு ஸர.இக்கிற 
ஒஏரிசைெெல்லரம் அவரு நகு ஸர தி ந்கும்படிபண்ண? அமு 

தனாரும், அழு்வாருக்குக் கரணாடபூகராரய் இயற்பரவை 

ஸேவிததூச் சாத்தின னெபு. அரையரைப்்2 பாலை வரி 
. ச ரூ. ne . ச உட 

சைக ODT இர BHI; வீட்டி? so Da DM & whale i . (BT ULF 
. அலா? ் யொர் கேரயில் முதலான, ததணிலேயும் ALE BAYT இயற் 

பாவைத் தொடக்க, ஸ்ரீ வைஷணவர்கள் அநுஸ* இப்பர் 

கன், இசையெல்லரம் அரையர் oy Ws LHD yg இய 

லெல்லஃரம் LF; DOM DI. TOT aL ரக்னா YAMS BB 9 Sh. பெரிய 

ஹந்சிதுரிலே இயற்பானை 9 ip FOF Y MWS DSB OS, 

மற்ற விடமெல்லாம் அவர் தெரடங்கி ஸ்ரீ வைவ்.ணவர்கள் 

Pf BID ரதி பபச ர்கள். திரு ar Dal» Duar ல் இருக்கேரவை 

ஆழ்வார் அஇருவோலக்க மாகையரலே, அன்விடத திலே, 

Dp UE WT HH Bd BIBT Ly BT வைஷ்ணவர்கள். மநறை 

யிடங்களிலே மூவாயிரத்றுக்கு ஆழ்வார்களுக்குக் ௩ரண 

[நதர் அரையர், அரையர்களுக்கு ரீ வைஷ்ணவர்கள் 

ைகாரிகள், பெரிய கேரயிலிலே இயற்பாவில் ஆம் 

வார்களுக்குக்கரணபூதர் அமுதனார். கரயச்சியார் கேரயி 

லிலே ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அமுதனாருக்கு ௮சையர்போ



கோயிலெரழுகு. ௫௩௯ 

லே ஸஹைகரரிகள். திருக்கோவையில் ஆழ்வாருக்குக 

கரணபூதரான ஸரீ வைவணாவர்கள் திருவோலக்கத 

தருகே திருப்பணி செய்வரசை ஸக்கிஇப்பேராக கியமிக் 

கையாலே, அக்தத் திருவேரலக்கத்தில் விகியோகாதி 

கைங்கர்யபரர் திருப்பணி செய்வஏரர், ஆகையாலே, ஆழ் 

வரர்கள் ஸந்கிதியிலே ப்ஸலர7த இருப்பணியாராஇி விதி 

Cu rau) Ven; த.தீயரரர தரமே உளளது, 

இப்படி உடையவர் இட்டம்செய்தருளின MEG BID 

சில கானக்குப் பின்பூ, இருவசங்க ததர தனார், எம்பெரு 

மானார் விஷயமாக, கருதி ஐபஸங்க்வையாலே சுலிதீ 

துறை நூற்ற தரி சமல் ண்ணப்பருசெய்ய/ பெருமாள், 

ஒரு ஸப்தாவரணத இருசாஜில, உடையவரை, தம்மு 

டனேகூட re ee சன் yl Bune க்குருளி, திரு af 5) 

ICN கைல வரத்யங்களையும் POG By ஸ்ரீ வைஷணவர் 

களன் HED WMS DEAE கட்டருளி, போர௮கக்த 

ருளினார். எம்பெருமரனாரும் மடத்து வாசலிலே ஸ்வாமி 

ori LITT B Bly இருக் கணகனரமலை அமைதநக, அது 

முதல் மடததணடை நிறுத்தி ஸேவிக்கிறது வழக்கம், 

அது முதலாக, பெருமாள் சியமக த்தினாலே, பெரியஸச் 

BBG ல இயற்பா அநுர ரி தி gy or BT ௮ ந் தா் 

இயை வரிசையுடன் கேட்டருஷகிரூர், கரய்ச்சியார் கோ 

பிலிலேயும், அப்படியே ஆண்ட.ரன் ஆழ்வரர் ஸர்கி தியி 

லேயழும் இயற்பாவை அம தனர் யஜமாஈராய்த்தொடங்க), 

ஸ்ரீவைஷணவர்கள் அ.நூலக்தித்துத் சலைக்கட்ட, நூற் 

றந்தாதி தொடக்கத்திலே ௮அசையரைப்போலே வரிசை 

களை உடையவர் கியமகத்இினலே சரத்றுகிற து, உடைய



Gr கேசயிலொழுகு. 

வர் நாற்றந்தரதியை இயற்பாவோடே, மு தலாயிர த்திலே 

கண்ணிருண் சிறுத்தாம்பைப்போலே சேர்த்து ஸகல ஸ்ரீ 

வைஷணவர்களுக்கும் ப்ரபக்ககரயத்ரியாக திதியா.நுஸந் 

8) கயமென்றும்/ இத த அழு தனாருக்கும் திருப்பணி செய் 

வரருக்கும் மடமும், இருமானிகைகளிலே அத்யாபக ஸ்ரீ 

வைஷ்ணவர்களுக்கு முன்னே பஹுமாகமும் திட்டம் 

செய் BH oer. 

4 கேரயில் கைங்கர்பபரரையும் ௮வரவர்க்கு 

வ்யவஸ்ததிதமான கைங்கர்யங்களாயும் தட்டம் செய்த 

குளி, ஆழ்வரர்களையும் ப்ரதிஷட்டிப்பிக் து, அவர்களுக்கு 

இருகக்ஷ தீரம் முதலான உதவா இகளையும் உபலாளகங் 

களையும் ஸ்ரீ பாஞ்சாரதர ப்ரகாரமாக வயவஸ்ததை 

பண்ணி; பெருமரஞக்। குத் இருவாராதாம் சித்யோ த்ஸவை 

பசக்ஷாதவ மாஸோதாவஏளம்வதஸேோ தவ மஹோ 

தீஸவா இகளையும் விஸ்தாரமரக£டத்தியருி: திருப்பணி 

ஜீர்ணோத்தாரணங்களையும் பண்ணுவிக்கு மீடதீதில் ; 

BEU இிறாவசராதச௫வர்ச்க ௮கை மதலரன துகளுக்கு உத 

வம்படி, மரடமாளிை Bq Up DB Char 2 இயில் ஈரரக்ம பர. bE 

இலே கே ரசால்யும் Bl. டூ) அதது, Pp bl Lith க்களையும் 

அவ்விடத்திலே வைத்து, மம்றபசு மர்தைகளெல்லாம் 

வட கரையிலே சேரழங்ககல்லூர் வணிதத்திலே யிருக் 

கும்படி அஞ்சுகாரரமத்தை அழித்து வசமாக்கி அதிலே 

ஆகிசைகாத்த பெருமாளை ப்ரதிஷட்டிப்பித து, ப்ருதாச் 

வர த்தைப்போலே பசஙக்களிருக்கும்படிபண்ணி, ௮களங்க 

காட்டாழவான் இருவிடையாட்டச் சீர்மை விசாரிக்குமள 

வில், கேவலபகவதபாரும் காலக்ஷேபபரரு மாகையாலே



கே சயிலெழுகு. ௫௫ 

ஜும், தரமும் அடிக்கடி பசுக்களைக் கடாக்ஷிக்க எழுக தரு 

ளுறெபடி.யினஞாலேயும், இரவரங்கக் இருப்பதியைப்போல 

பெரிய பெருமா ப்ரதிஷட்டிப்பித்தருளி, கேரயிலிலே 

மிருக ௪ வைகாகஸ கம்பிமாரைத் இருவாசாதகம் பண் 

ணச்சொல்லி கியமித் தருளிஞர். 

Dé sing திருவரக்கேசனாருடைய ஸ்ரீகார்யத்தைக் 

குறைவத ஆசாய்க் துகொண் டிருக்கச்செய்தே. தாமும், 

இருக்கோட்டியூர் கம்பி முதலான அஞ்சு ஆசார்யர்கள் 

ஸக்கிதியிலும் எகலார் த்தங்களையும் அறிக்து, அதகேகம் 

கிஷ்யரையும் லபித்து, உபயகைங்கர்யததுக்கும் ஆழ்வா 

னையும் ஆண்டானையும் கடவராக்கி, தரம் **இக்விஜயம் 

செய்தருனவேணும்?? என்று இருவள்ளம்பற்ி, ஆழ் 
வானை யாதாரரஸஹாயசாக்கி, ஆண்டானை ஸ்ரீகார்ய கிர் 

வாஹகராக்கி, ஆண்டானுக்குச் செங்கோல் ப்ரஹாதிக் 

கும்படி. ஸக்கிஇயிலே விண்ணப்பஞ்செயய/ பெருமாளும், 

போசவகக்தருளி **உமக்குப் பாதுகையரன தாசரதி ஈம் 

வீட்டை ஆ ரரயக்கடவர், நீர் கமமுடைய ஆராமங்களை 

யும் ஒருவருக்கிட்டு, ஈம் தர்சகத்தில் களையுத்து, “*ஏம் 

பெருமானார் தர்சசமே ஸர்வோத்க்ருஷூடம்!”என்.று நரலு 

இசையிலும் ஜயஸ்தம்பம் காட்டிவாரும்?? என்று விடை 

ஸாதித்து, ஸகல வரிசைகளையும் ப்ரஸாதித்து, முதலி 
யாண்டானுக்குச் செங்கோல் வரிசையும் ஸாதித்தருளி 

னார். உடையவரும் பெருமாள் கியமக ததினாலே ஆழ்வச 

னுடனே இக்விஜய யாத்ரை செய்தருளினா், முதவி 

யாண்டானும் கொழட்டிலே யிருந்து கோயில் திருவிளை 

யாட்டத்தையும், இருக்கொட்டாரசக் கோயில் கைக்கர் 

பயங்களையும், உள்ளேபுகுக்து கருவுகலவரசலிலே மிருஈது 

இருமேனி உபசார ரத்தையும் ஸக்கிதியிலேயிருக்து திருப் 

5



@a கேகேோயிலொழுகு. 

பவள உபசாரத தையும் உடையவர் சியமசப்படி, ஆராயக் 

துகொண்டு அ௮னைத்தழகும் கண்டருளப் பண்ணிக்கெச 

ண்டிருக்தார். 

உடையவர் நியமி க்தருளிள அனாத கொத்துக் 

குக் தலவரரன திருப்பதியார் கொத்தில் கெரவணவ 

ரான ணேனாபதி துரகதரசான செங்கோல் பார்பத்திய 

கைங்கர்யங்களுக்கு விவரம்: உதய கரலத்திலை கேர 

WACK aig Dudas இரு மண்டபதி32 ல கெரறட்டி 

லே யிருந்து இருக்கொட்டாரத். மிலே அதிகாரி வத்து 

ஸேவித்து திறக, அவனக் தமது கைங்கரயதுதி திலே 

கியமித.து, அடை மகளுக்குக். கைங்கரயபசர் வச்து ஹே 

விக்க, திருமஷ்சனத்துடசனே 2 MS WL HG BE அணிய 

ரங்கன் 'இருமுற்றதகே ல் தனதன கார்பத்தடி 92 ல் தண 

டன் ஸமமர்ப்பித்து குலசேகரன் திருவீ.தியி2ல வலமரக 

வரும அரில், இருமடைப்பன்னியிலை இருக்கி கூடை மு 

தலான சாமக்ரிநமா யதா MOTH WA DG & MTL BD 

களயும் கசாலோசிதமா௫ திருப்பணியாரங்கலாயும், கறிய 

முது முதலான துகளையும, உள் துறை அதிகரரியையும் ஏ 

கரங்களையும் தமது கைஙகரயங்களிலே கன்றாக கியமி 

தது, - Ts துகொண்டு வ்யஞ்சன க்ருஹத்திலே கெய் 

யமுதுமு தலான ரஸ வர்க்கங்களில் கிழைவேறவும் Ber 

ரித்து, அக்தர் தக்கைங்கர்யத திலே சியதமான ஏகாரங்கக 

ஊத் ததநுகுணமாக நியமித்து, நரழிகைவட்டில் வாசலி 

லே கோயில்காத்தபெருமாள்ஸேவிக்க 1 ராஜமஹேக்த்சன் 

இருவீ தியிலே ஸேவாகராரமத்திலே கருவகலம் கைய ழி Of 

oo pau TF Cw தோதவத்தித் தாூய்மழையோருடன் கூடி. 

யிருந்து, ஸ-க தப் பெட்டி. யைநீட்டத் தம்முடைய மனு 

ஷயனான எகாங்கி ஸுகக்த பெட்டியைத்திறந்து மலயஜ



சேோயிலெொழுகு. இள 

கர்ப்பூரகாச்மீர கஸ்தாரியா திகள் யதாபூர்வம், Bou, 

காதிரிக்தமாக தோதவத்தித் தூய்மழறையோர் கையிலே 

ஸமாப்பிக்க, சாத்துப்படி, அஞ்சனக்காப்பு, கஸ்தூரித் 

திருமண் காப்பு, ௧௧ஸார குளிகை முதலரனதுகளையும் 

யதாபூர்வகமாக மைர்ப்பிக்கும்படி கியமித்து, முதற் 

கிதமரக நாய்ச்சியார் ஸக்நிதிக்குத் கிருப்பரியட்டம் திரு 

வரபரணம் ஸுகக்தரதிகள் காலேோசிதமாக ஸமர்ப்பிக் 

கும்படி. Gud so அனுப்புவிக து, திருப்பூ மண்டபத்து 

லே சென்று இருமேணிக்குப் பாங்கான Has gs செங்கழு 

நீர், செண்பகம், மல்லிகை, புண்டரீகம் முதலான கதம்ப 

ஙகளையும், இருக்கரகக் கையாரையும், உ௫த கைங்கர்ய 

ங்களிலே சியமித்துக்சகொண்டு, சேனை முதலியாரைத் தி 

ருவடிதொழுது, ததநுமதியுடனே அழகிய மணவரளன் 

இருமண்டபத்திலே ஜயவிஜபர்களைச் சேவித்து, பத்துக் 

கொத்துப் பரிகரமான ஸ்ரீ வைஷைணவர்களையும், ஏகரங்கி 

காயும், சராத்தாத முகலிகளையும் இருகாம தரரியரன 

பேத்திரபாணிகளயும், பத்துக் கொத்து சூதா பரிஜ 

னங்களையும் யதாதிகாரமான தங்கள் தங்கள் கைங்கர் 

யத்திலல ஜாகருகரா மிருந்து ஈடப்பிக்கச் சொல்லி திய 

மித்து உள்ளேபுகுக்து, இருவாசாதனம் தொடங்கிவைத் 

து தாரையுஷணம் முதலாகப் பெரிய அவஸரம் உசஸவா 

senor பின்பு வரிசையுடன் ஸேவித்து ஸ்வக்ர௬ுஹத்தில் 

ப்ரஸாதம். இிரும்பக்கொறட்டிலே யிருந்து க்ஷீரான்னம் 

குடிஜீர்ப்பாலனவும் நித்யோத்ஸவத்தை ஈன்றாக நடப் 

பித்து, சேனைமுதலியார் பக்கலிலும் வரிசைபெற்று புறப் 

பட்டு கொறட்டிலே யிருக்து இரண்டு துறைகளில் தர்ம 

பாதிகள் அனைவரையும் அழைப்பித்து 6 Sus Saw 

விசாரித்து கோயில் சீமைபருவமும் சன்றாப் ஆரரய்ச் தூ 

ஆர்யபட்டாள் வாசலிலே ௮பசரச க்ஷ£மணம பண்ணிக்



௫௮௮ கேரயிலெொொழுகு. 

கொண்டு பாரியுடன் புறப்பட்டு வீடு சேருகை கைங்கர் 

யம், 
விசேஷப்படி ததிருகாள் புறப்பாட்டுக்கு திருவணுக் 

கன் திருவாசல் பெருமாள் புதப்பட்டருளின.து முதல் 

சேபாண்டியததிலே ஏறியருளுகிரவரைக்கும விடாமல் 

ஸகல கைங்கர்யங்களையும் Hosts அதிகாரிகளைக் 

கெண்டு பண்ணுவிக்கிறதும், கம்பி ஆர்யபட்டாள் 

நீங்கலாக ஸகல பரிஜனங்களுக்கும் ஆறாயணம் ப்ரஸா 

இக்கிறதும் ஸகல பரிஜனங்களிலேகிக்ரஹாதுக்ரஹங்கள் 

செய்தருளுகிற_ தும இவர் கைங்கர்யம். திருவாபாணப் 

பெட்டி. கருவுகலம் (Yi BUT RT MEOH GF சகர மூதரை 

WOEn கைங்கர்யம் இருக்கொோட்டாரத் ததிகாரியும், 

உள் துறை அதிகாரியும், பல பட்டடை அதிகாரியும், 

பல திருப்பணி .ஏதிகரரியும், ஏகரங்கிகளும் திருவிடை 

யாட்டத்து மணியக்காாரரும், தர்மா திகரரிகளும், ஸ்ரீஸே 

நரபதி துரக்தரரான செங்கோல் பார்பத்தியக்காரருக் 

குக் கரணபூதர்கள் கொவணவர், இந்த ஸேகாபதி தரக் 

SIT rar செங்கோல் அதிகரரிக்குப் பெருமாள் ஸாதிக்கி 

ற விவரம்: அலஙகாரரஸஈத்திலே அமுதுசெய்தருளின 

பின்பு தத்ஸக்கி தியிலே திருப்பதியார் பாஸாக ஸ்வீகர 

சம்பண்ணிவைக்க ஆமலகமா தீரம் ஸ்வீகரிக்கிறதும் வளை 

யம் ஸாஇிக்கிறதும நிதயப்படியும் விசேஷப்படியும் இரு 

மண்டபங்களிலும் ப்ரத்யவஸாமும் ஸேனை முதலியார் 

அமுதுசெய்து பெருமாள் அமுது செய் தருளினவடனே 

யதாரவாகத் திருவாரா தனம்பண்ணின கமபியாருக்கு பத 

க ரஹமான ஸுக்தரபாண்டியத்திலே அள்ளு இர்த்தம் 

ஸ்வீகாரமாய், கதையைக் கழுவினபின்பு பரிசாசக பற்றான 

தோதவத்துச் தூாய்மமையோரசான உள்ளூசாருக்கு பத



கேரயிலொழுகு. ௫௯ 

கரஹணத்திலே உத்தாணியிலே யெடுத்து ஈம்பியார் 

ஒருக்கால் ஸாதிக்க ஸ்வீகரித்து கையலம்பி மசகளால 

ததியானவடனே வட்டிலிலே இருப்படிக்கத்தை முகந்து 

உத்தாணியிலே திருப்படிக்கத்தை யெடுத்து ஸ்ரீகார்ய 

துச் தரருக்கு அருளப்பாடுஸாதிக்க அவரும் காயன்தே 
கரயன்தே யென்று கூப்பிட்வொ, அவருக்குச் தோதவ 

த்திதி தூய்மறையோர் திர்த்தம் முக்கால் ப்ஸாதஇத்த 

வடனே பரியட்டமும் ப்ரஸாதஇக்க சகுல்வப்ரஸாதமும் 

உத்தர கண்ணியிலே கரத்து ஸாதிதது திருமாலை வகச் 

சல் வளையம் ப்ஸாதகமும் ரீசடகோபனும் ப்ரஸா தித்து 

பரி.பட்டம் அவிழக்கறது. பெரிய அவஸரம், சேனை முத 

லியார்௮முதுசெய்தருளினவடனே அச்தப்பரிஜனத் தளி 

கையைத் திருப்பணியரரங்களுடன் srs பரிகரம் 

செற்கோல் துரக்தசர் திருமாளிகையிலே கொண்டுபோய் 

அவருக்கு ஜீவிதமரகக்கொடுக்கறது. உத்ஸவரக்தத்தி 

லே ளேனைமுதலியார் ஸக்கிதியிலே ஸகல வரிசையுடன் 

ஸேவிக்கிறதும் புறப்பாட்டிலே பெருமாள் எக்காளச் 

சின்னங்களுடனே மேற்படி வழியாகச் சேனை முதலியார் 

கோயில் வாசலிலை யெழுக்தருளி சேனேசருக்கு அபி 

முகமரக எழுந்தருளின வுடனே சேபைதி துரக்தரர் 

பெருமாளுக்கு வலது பக்கத்திலே தண்டு நுனியிலே 

மேற்கு முகமரககின் று ஸேவிக்க? திருவோலக்க காயகம் 

பண்ணுற ஸ்தானத்தார் திருவடி விளக்கு, தஇருப்படிக் 

கத்தை பதக்ரஹமாக சுந்தா பாண்டியனும் உத்தரணி 

கண்ணியில் வாங்க ஸாதித்து திருப்பரியட்டமம் ப்ரஸா 

இத்தவடனே தோதவத்தித் தூாயமறையோர் சாத்திக் 

களைக்சத புஷ்ப ப்ரஸாதமும் ஸாஇித்தபின்பு ஈம்பிமார் 

வெளளவகச்சல் இருமாலைகளை சாததாச முதலிகள் கை



௬௦ கேோயிலொழுகு. 

யில் வரங் ப்சோக்ஷித்து பெருமாள் திருவடிகளிலே ஸ 

மர்ப்பித்து வாங்கி ஸேனைமுதலியாருக்குச் சாத்தி அவர் 

சாத்திக்கொண்டிருக்த இருமாலைகளைக் கெரண்டுவந்து 

ளேபைதிதுரச்தரருக்குமுன் அமுதுசெய்கருளி காளரஞ் 

சிமிலே மாற்றின வாய ப்ரஸாதமும் ப்ஸாதிக்கவுடனே 

உத்தர கண்ணியிலே இருக்காகக்கையார் கலசப் பானை 

யிலும் சுத்தஜலம்வாஙக செங்கோலதகிகாரிக்குக் தோத 

வத்தித் தூாய்மறையோர் கையலம்ப சுத்தஜலம் ஸாதித் 

தவுடனே சம்பிமார் செங்கோலைக் களைந்து அவர் கையி 

லே ப்சஸாதிக்க, கோதவத்தித் தூய்மறையோர் ஸ்ரீசட 

கேரபனை சீரோ புஜங்களில் ஸாதஇக்தவடனே ஈம்பிமரர் 

செங்கோலை வாங்கி பதாபூர்வம் வக தபின்பு சழையிகிவர 

ரும் பரியட்டத்தை யவிழ்த்தபின்பு பெருமாளும் தெற்கே 

திருமுகமண்டலமாகத்திரும்பியருளினபின்னேஎக்கரளம் 

முதலானதுகளைகிறுத்திஸகைலவா தயங்களும்அலங்கரிக்க, 

தோதவத்தித் தூாய்மறையோர் அருளப்பாடு ராமரறநுச 

னடியார் என்று அருளப்பாடிட்டி ஜீயாள் ஸ்ரீ வைஷண 

வாள ஏகாங்கிகள் சாத்தாத முதலிகள் Uf BOT CH HF 

தீதிர்த்கம் சடகோபன் ப்ரஸாதிக்கிறது. உடையவருக்கு 

முன் ்ரீவைஷணவாளென்று அருளப்பாடு ஸா.இிக்கிறது. 

திருவாய்மொழித் திருகாளிலே சாஜமஹே்தரன் இரு 

வாசலுக்கு வெளியிலே சாமாநூசனுடையாரான பட்டாள் 

சாத்தா முதலிகளும் இருக்கற தினால் சேனை முரீதலி 

யார் வாசலிலே சேனாபதி துரக்தரருக்கு மாத்ரம் வரி 

சை ஸாதித்து குலசேகரன் திருவீதியிலே வேத பாசாய 

ணம் சாத்தினவுடனே கல்வ ப்ரஸாதமும் ஸ்ரீ உடகோப 

னும் கைக்கர்யத்துக்குப் பேராக ப்ரஸாதித்தார். கைங்



கே ரயிலெரழுகு. ௬௧ 

கர்யம் கடத்திவச் ததற்குப் போக ணேனுபைதி துரக்தர 

ருக்கு அருளப்பாடிட்டு வரிசை சா தித்தபின்பு ராமாநுச 

முடையாருக்கு அருளப்பாடிட்டு பட்டாளுக்கு சாத்தாத 

முதவிகளுக்குக் தீர்த்தம் ஸாதிக்கிறது. பட்டாளுக்கு 

கைங்கர்ய பரதவாகாரமும் ராமா நுசமுடையாராகரரமு 

மாக இரண்டாகாரமுமுண்டு. குடை.கண்டருளுங் காலத் 

இலும் திருமொழித் திருகாளில் உலாவியருளுங் காலத் 

இலும் ரகாரசோஹண காலத்திலும் மற்றும் ஸ்சாகவிசே 

ஷங்களும் இச் தப்படி. கடக்கும் ப்ஸாக விகியோகத்துக் 

கும் யதாசாஸ்தீரமாகக் கார்யம் ப்ஸாதம் அமுது செய் 

பப் பண்ணின ஈம்பியாருக்கும் அள்ளும் கைங்கர்ய பர 

சாய் பரிசாரக பாரான திருப்பதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக் 

கும் ஆனவடனே ஸ்ரீ ஸேகாபகி துரக்தரருக்கு அருளப் 

பாடிட்டு ப்ஸாத விரியோகம் ஸாதிக்கிற கரமத்தை 

அதிக்சமித்து முன் வழக்கமென்று தாதமுநிகளுக்கு 

அசையர் கையிலே விரியோகம் ஸாதிக்கும்படி, உடைய 

வர் கல்பித்த கட்டளைப்படியே யானபின்பு, செங்கோல் 

தரித்தவனுக்கு அருளிப்பாடிட்டு aang Bare 

கச் செல்வனார் கித்யோ க்ஸவங் கண்டரூளும்போது ஸ்ரீ 

சடகோபனும் செங்கோலும் இல்லாமையாலே தஇிருவோ 

லக்கமும் விசியோகமும் இல்ல். கோவணவர் பெரும் 

உள்துறை அஇகாரி கைங்க7யங்களுக்கு விவசம்; ஆர்ய 

பட்டாள் வாசலுக்குள்ளே யிருக் துகொண்டு திருப்பவள 

வுபசாரமும் திருமேனி யுபசாரமும் ஆசாய்ச் து திருமடை 

ப்பள்ளியிலே உதயகாலத்திலே யதாபூர்வம் அமு துபடி 

பருப்பமுது கறியமுதுமுதலானதுகள்வக்து திருமடைப் 

பள்ளியிலேயிருக்கறதை காய்ச்சியார் பரிகர த்தைக்கெர



௬௭௨ கேோரயிலெரழுகு. 

ண்டு ராஜோபசாரமாகச் தளிகைக்குப் பண்ணிவைத்து 

பால்காரரைக்கொண்டு பாங்காகப்பாலமுதுதிருத்தி,தொ 

ட்டிப்பால் தயிரமு துமு தலான துகளை த இருப்பவள த.துக்கு 

எப்பாகப் பண்ணிவைக்கறதும் உசறுகரம பச்சடி வடி. தயிர் 

கெழுகறியமுதுகளை தத்தத் கைங்கர்ய பரரைக்கெரண்டு 

நன்றாகப் பண்ணிவைக்கிற.தும் திருப்பணியாரக்காரரைக் 

கொண்டு திருப்பவள த்துக்கு ம்ருதுவாய் சஸமாய் ஹ்ருத் 

யமாய்ப் பண்ணிவைத்து அச்தக் தத் திருப்பணியா ரங்களு 

க்கு காங்கியைக்கொண்டு சகெய்யமுதுமுதலான ரஸவர்க் 

கங்களைத் தத்தத் காலங்களிலே விடவைத்து DiS BHF 

ஏலம் சாம்ப்சாணி கற்பூரம் கஸ்தாரி முதலான தரவ்யங் 

களை விடவைத்து கரலம்தப்பாமல் or pars வட்டில் வாச 

ACH அடிக்கடி. சாழிகை கேட்டுக்கொண்டு அந்தந்தக் 

கரலங்களிலே சுருளமுது முதலானதும் ௮முது செய்யப் 

பண்ணிவைத்து காலோசிதமாக ஸுகக்தா இகளையும் சல 
வை இருவாபரணங்களையும் சாத திவைக்கிறதும் விசே 

ஷோ த்ஸவங்களிலே தம்ம.நுஷ்யராகக்கொண்டு திருமண் 

டபத்திலும் உபசாரமும் ஆராய்க து கொண்டு கோயி 

விலே கானே வ்யாபிக்கற.து கைங்கர்யம். இருக்கொட் 

டாரத் ததிகரரி கைங்கர்ய விவரம்: உதயத்திலே திருக் 

கொட்டாரத்திலே யிருந்து கொண்டு ஓரு நரளையிலே 

படி த்தன த்துக்கு அமுதுபடியிலே கல்லு நெல்லு இடி 

சல் கொழியலில்லாமல் ராஜ யோக்யமாக மூன்று வகைச் 

சோ தனம் பண்ணிவைத்து, திருமடைப்பள்ளிக்கு ௮னுப் 

பிவைக்கிறதும் பருப்பமுது உளுத்தம் பருப்பமுது கடலை 

கோதுமை முதலரன தவசங்களை அக்தக்தப்படி சோதிப் 

பித்து ௮ச்தர் ஈப்பருப்புக்களை திருமடைப்பள்ளிக்கு௮.னு



Caria rap. ௬௯ 

ப்பிவைக்கிறதும் கொம்பஞ்சு கொடி யஞ்சு கறியமுதுகளை 

யும் தேங்காய் பழம் முதலான துகளையும் அந்சாளும் இரு 

வளக்காரரைக் கொண்டு திருக்கொட்டாரத்திலே சேர்ப் 

பித்து திருலடைப்பள்ளிக்கு அனுப்பிவைக்க தும் இரு 

விளை யாட்டத்திலும் அக்காளும் வன்மை கு ரநெல்லு 

முதலான தரன்யங்களும் புளி முதலான ரஸவர்க்கங்களை 

யும் கறியமுது முதலான பதார்த்தங்களையும் வந்தததை 

எறையாயிரங் கொண்டான் எண்ணெய் அமை முதலான 

ப்ரதேசங்களிலே அமைப்பித்துக்கொண்டு பதனம் பண் 

அுூறதும் இருப்பணியாரம் மு தலானதுக்கு வேண்டின 

சாமான் திருமடைப்பள்ளிக்கு அனுப்பிவைக்க தும்பெரு 

மாள புறப்பட்டருளினால் ஆயிரம் ஆளவிடவைத்து கூலி 

கெரடுிதது குடைகள் எடுக்கவும் கொடி.யாடை முதலான 

துகளை இருவளக் கரரரைக்கொண்டு விடவைக்கற.தும் 

சாத்ரி ௮க்த ஆள்களைக் கெரண்டு பந்தங்கள் பாண 

வித்தைகள் முதலரனதுகளுக்கு ஆயிரம் ஆளுக்கும் 

படிகூலி கொடுக்கிறதும் நெல்லு குத்தி வைக்கிறதும் 

ஆனை குதிரை பசுக்களை மாடப்புறா மான்கள் கடம்பை 

மயில் கினிகள் இதுகளுக்கு த்திணிபோடவை ததுபோஷிக் 

கிறதும் பசுக்கடைய இகாரிக்கும் பகக்களைக்கறப்பிதீதுதி 

தழையிடிவார் கையிலே ஒப்புக் கொடுக்றெதும் இதுகள் 

திருக்கொட்டரர அதிகாரிக்குக் கைங்கர்யம், பல திருப் 

பணிீ அதிகாரி கைங்கர்யங்களுக்கு. விவரம்: கித்யப்படி 

இருமதிள கோபுரங்களிலே செத்தை குத்திவைக்கறதும் 

ஜீர்கைதாரணா கி திருப்பணிகளைப் பண்ணிவைக்கிறது 

ம் சித்போத்ஸவ விசேஷோ தஸவங்களிலே வெளியாடை 

படிடி.ப்பிக்கெ தும் திருமண்டபங்களுத்கு முன்னே இருக்
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கரவணம் இருஷறல் திருக்காவணம் மு. தலரன தகனையும 

பரிமாற வைத்து அலங்கரிக்கிறதும் பல திருப்பணி பதி 

காரியினுடைய கைங்கர்யம். பல பட்டடை யதிகாரியும் 

சோழங்க நெல்லூர் பசக்கடை அதிகாரியும் திருவிளை 

யாட்டத் ததிகாரியும் உடன் சே ிபலபட்டரை அதிகாரி 

கைங்கர்யத்துக்கு விவரம்: இருவரங்கன் இருப்பதியில் 

தீழ்முகம் மேல்முகமான இருக; த வகங்களை விசாரித்து 

இருமேனிக்குப் பாங்கரக சிவக்க செங்கழுகீர் கஸ்துரி 

அரளி மல்லிகை முல்லை செண்பகம் புண்டரீகம் மற்று 

முன்ன புஷ்பம் முதலான ஸுகம்தங்கள் ஸர்வ காலமும் 

உதவும்படி. பருவம் பாவித்து கெரம்பஞ்சு கொடியஞ்சு 

கறியமுதுகளையும் கரும்பு, முதலான ரஸ வர்க்கங்களும் 

உ த௮ம்படிசேர்த்துஅனுப்புகிறதும் களரிலே ௮ன்யாயம் 

அக்ரமங்கள் நடவாமல் MFTTED y gi PST anT HST AY 

ம் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கை கைங்கர்யம். Bh al 

ளையாட்டத் தஇிகாரி கைங்க TUR OS Harri: இரு 

விளா பாட்டச் சர்மையில் பயிர் பருவம்பார்த்துப் பயிரிட 

வைத்துத்திருக்கொட்டார ததுக்கு தான்ய தவசங்களும் 

7ஸ வர்க்கங்களும் மரவடை மாவடைகளில் பணங்களும் 
விசேஷ கார்யமாய் பழம் தேங்காய் இஞ்சி மஞ்சள் முத 
லான ஊனறுகரயக்கு உளள ஸாமக்ரிகளும் அனுப்பிவைக் 

கிறதும் பெருமாள் திருசான்களிலேதிருமண்டபங்களிலே 

திருப்பாவாடை முதலானதுகள் அமுது செய்தருளுகிற 

தற்கு அமு துபடி பருப்பமழுது மூதலான ஸாமக்ரிகள் 

சேர்த்து அனுப்பி வைக்கிறதும். மம்றை விசேஷோத்ஸ 
'வங்களுக்குக் கோயிலுக்கு உலுப்பை உஊளழியங்களும் வா 

ழை கமுகு இள$ர் கரும்பு முதலான ரஸவர்க்க ஸரமக்ரி 
கன் அனுப்புகிறது கைங்கர்யம். பசுமந்தை யதிகா
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ரிக்கு ஈடக்கிற விவரம், பசுக்களை கித்யமாக உசிதமான 
படி. போஷித்துக்கொண்டு அதிலே விடிவோரை பால் 
கறப்பித் து ௮5௧ இடையன் கையில் கொடுத்து,பாலறை 

யில் பால்காரர் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கிறது கைங்கர் 

யம். ஏகாங்கிகளில் இருவர் கொட்டார EB அதிகரரி 

யோடே கூட அர்தாப்பூகர். ஒருத்தர் ஸந்கிதி வாச 

லிலே ஏகரங்கி 2. SID D0 2] DH ரிக்கு அர்தர்ப்பூகர். 

ஒருக்கர் அதபயகபர ராகையரலே இருவிளை பாட்டத்து 

மணியக்காரரிலே . அற் தர்ப்பூதர். இவர்கள் தொழிலி 

ருக்கும்படி. யாய் மாலு Cur விரக்த ராகையரலே 
ஸ்வதக்கசசா மிருப்பார்கள். ஆக இப்படி, அதிகாரிக 

ஞுக்கு எஜமானரசா ப ஸேசாபதி துரக்தரரா மிருக்கிற 

முதல் கொத்திலே செங்கோ லதிகாரியான மு தலியாண் 
டான் ஸ்ரீ ளேதநேோருக்கு அவயவ பூதசா Fut. இக் 

தப்படி. வடந்துவரதது. அக்தப்படி ரரமாநுசனுக்.கப் 

பெருமாளும் உகப்புடனே உபயவிபூதியும்ஸாதித்து தன் 

ஸு்சகமான செங்கோலயும் ஸாதித்து உபய at, Buy 

மூடையவர் என்றுஇருகாமமஸா தித்ததுமு தலாக உடை 

யவரும் கிரங்குச௪ ஸ்வதக் தரரரய் உபய விபூதியிலும் சிறு 

முறிசெலத் திக்கொண்டுஸக்கி Duk gg cores cor ஐ துகெர 

த்தாயிருக,து பண்ணின கைஙகர்யங்களைப் பததுக்கொத் 

இலேபெருக்க, பத துபரிஜனங்களுக்கும் சியாமகராகமுத 

லியாண்டானை செங்கோலதிகாரத்திலே கியமித்து தத் 

SIMU காரணார் ததமாகச சோழனையும் OF TU nd Fg 

தான சாஸனமும் பண்ணிவைத்தார். முதலியாண்டான் 

காலந்தொடங்கி ௮க்த மர்யாதை இருநூறு ஸம்வத்ஸாம் 

ஸ்வதக தரமாய்கடக்துவக்தது, துலுக்கவாண த்துக் குபின் 

பு கோவணவர் வரிசையிலே ஸ்ரீரங்க ஈர ராயணஜீ யென்
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அம் பட்டர் உத்தமகம்பி சக்ரராயர் என்றும் கக தாடை 

சாமரநுஜய்யங்கா ரென்றும் கெரறட்டுமணிய மென்றும் 

எளம் கேழ்வை என்றும் இப்படி பலவிதமாய் கடச்துவரு 

இற.து, செங்கோல் கீங்கலாக மற்றபேர்களுக்கு மரயாதை 

சடக்கிறது. தஇருப்பதியார் கொத்துக்கு விவரம்--கைய 

கர்ப வகை-திருமஞ்சனத்துடனே உள்ளே வந்து இரு 

வணுக்கன் இருவரசல் குலசேகரன் படி.க்குப பிரம்பு 

இருக்காப்பை உள்ளுகாள் நீக்கி உடனே திருவாசலை 

யும் செப்பூத் திருவாசலையும் தோதவத்தித் தூாய்மறை 

யோரான தர்மவர்மரவின திருவிதியன தஇிருகடைமா 

ளிகை திருவலகு சேர்த்து ௮மு.து மண்டபமும் இருவல 

குசேர்த்து சாலுதிக்கும் ஸ்வாமிகள் ஸக்கிஇியிலும் திரு 

விளக்கு சோதித்து இிருவரராதனத்துக்கு தட்டுதரி மக் 

சிதி முன் இருக குத்துவிளக்கு, அழகிய மணவாளன் 

திருமண்டபத்து விளக்குக்கும் திரிபரிமாறி இதுகளுக்கு 

கெ.ப்ப முது ஏகாஙகியான சொன்பண்டாரிகையமிலேஅறை 

யிலைபோய்வாங்கிக்கொண்டிவருகறதும்கும்பாலத்திக்குதி 

திரிபசிமாறி, கொளுத்திக் கொடுக்கிறதும் பெரங்கல் பெரி 

யவஸரம் க்ஷீரான்னம் சாத்தனிகை முதலான மங்களர 

லத்தியோடேகூடினதமங்குத் திருக்கொட்டாரத்திலே மா 
வாஙகச்கொண்டெச்து உண்டை பிடித்துத் திரிவைத்து, 

கொளுத்திக் கொடுக்கிறதும் தனிகைவச் தவடனே திருத் 

திசை பரிமாறி பரவாடை விரித்து அமுது செய்தருளு 

கிறபோது பகந்தம்பிடிக்கிறதும் தமத்துக்கு அரசன்போக 
ம்போது பச்தம் பிடிக்கிறதும் செங்கோல் தரித்த ஸ்ரீகர் 

யம் ஆராய்கிறதும் அழுது விண்ணப்பம் திருமஞ்சனச் 

கவி கொக்கவி விண்ணப்பம் கட்டிகவி விண்ணப்பம் செய் 

கிறதும் பெருமாள் இருவணுக்கள் இருவாசலுக்குவெளி 

யிலே திருமண்டபத்திலே ஏறியருளினால் திருவாராதனச்
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துக்குச் இருப்புகை நீட்டுகிறதும் இருப்பவித்தரத் இரு 

கரளிலே முன்னேசரத்தாவது தஇருவாரதன தீதுக்கும் திரி 

இரிக்கிறதும் திருக்கார்த்திகைக்கு ஆயிரம் பெரும் இரி 
இரிக்கிறதும் சித்யகைமித்திகத தருவாரா தனங்களில் 

இராமாநுஜனுக்குச் திரிபசிமாறிகொளுத்தி நீட்டு தும் 

இருக்கார்த்திகை சாயங்காலத் திலே திருமடைப்பள்ளி 

யிலிருக்து திபாராதகத்துக்குக் திருவிளக்குகளையெடுத் 

துவருகறதும் தளிகைக்குப் பண்ணுகிறதும் ஸக்கிதிக் 

கு தளிகைஸமர்ப்பிக்கிறதும் அமு.துசெய்தபின்பு தளிகை 

மாற்றி செலவழிக்கிறதும் அழுது மண்டபம் சேர இிக்கிற 

தும் பாவரடையாலே துடைக்கிறதும் சரயங்காலத் இ 

லே செய்யமுது பிடித்து வது ஆர்யபட்டாள் வாசலுள் 

பட்ட மூன்று சுற்றிலும் இருவாசல்களிலேயும் ஸக்கிதியி 

லேயும் திருவிளக்கு ஏற்றுகிறதும் பெருமாள் வெளியிலே 

யெழுக் தருஸினால் இருமண்டபங்களிலே திருவிளக்கு ஏத 

தூகிறதும் இரும்ப உள்ளே எழுக்தருளுகிறபோது இருவ 

ணுக்கன் இருவாசலுக்குள்ளே இரண்டு பக்தம் க sah 

யாக எதிசே பிடிக்கிறதும் திருக்கார்த்திகை ஸ்ரீஜயக்தி 

பொரி விநியோகம் பண்ணுகிறதும் சித்யகைமித்திகங்க 

ஞக்கு MNS gy புல்லுகெரண்டு வருகிறதும் இருப்பவி த் 

இரம் கட்டுகிறதும் உத்ஸவ பலிப் தரனக்களுக்கு ஊழி 

யம் பண்ணுகிறதும் கருடவாஹன பண்டி தருக்கு குடிநீர் 

பால் ஆசோக்ய சாலைகளும் அலங்கரரத துடன் கொண்டு 

வந்து நீட்டுகிறதும் திருப்பதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கைங்கர் 

யம்,சித்யோ தீஸவங்கள் பலிப் தரன த்துக்கு த் திருவரங்க 

ச்செல்வனார் புறப்பட்டருளி ௮ழகயமணவாளன் தஇிருமண் 

டபத்தில் ஏறியருளுகிறதற்கு கைவிளக்கு பிடி த்துச்கொ 

ண்டுவக்து திருமனகுத்துவிளக்கு ஸமர்ப்பிக்கெதும்இச்த
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இருப்பதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கைங்கர்யங்களிலலே அக்ஷ 

ய வருவ த்கிலே துலுக்காணத்துக்குப் பின்பு கனிகை 

க்குப் பண்ணுகிறதும் தகளிகைமாற்றி செலவழிக்கறெதும் 

பாவாடை விரியோகம் பண்ணுகிறதும் ஸ்ரீ பண்டாரத் 

திலே சேர்ந்து இச்தழி.பம் திருப்பதியார்கெர த. கிலே 

வங்குகிறஅக்கு ஸ்காபகமாக அனத ழு துச் 

குறுக்குத் இிருக்கரப்பு ேோரக்கிதும் சேனாபதி BITS 

சரன கேரவணவருக்கு ப்ரஸாத ஸ்வீகாரம் பண்ணிக் 

கி௰தும் இருக்கார்ததிகை ஸ்ரீஜபக்தி பெரிய விகியோகம் 

பண ணுகிறதும் திருப்பாவாடையிலை அள்ளு வரஙகுகிற 

தும் இருப்பாவரடை விசிபோகத்துக்கு அருளிப்பாடிடிகி 

றதும் வைத்துக்கெொரண்டார்கள். பிறகு திருமஞ்சனக் 
தி = கவி, திரும் திக் BIA, BL DS கு விண்ணப்பம், திருமண் 

டபப் படியில் இருவாரரதன காலங்களிலே திழுப்புகை 

நீட்கிிறதும் சுத்தத் கைங்கர்பங்களிலும் மால் கணக் 

கிலைவைத்து அருதுபலகை சேரகிக்க நரைஇறைக ற 

BILD இருக்கர தட் DEAS தருமடைப்ப சணியிலும் ஏ 

முதிபம் சகாண்டு, ௮ரத்திலே ஒரு தபம் உக்தமநம்பிக்கு 

தான சாஸனம்பண்ணிக் கொடுத்து மற்மை ஆறு இபப 

களம் சிலதுகளை தணித்தனியேசெலவலிக்தார்கள். விக் 

ரயித்் து தானசரஸணனம்பண்ணியும் போகுபடியாலேஅதில் 

பேர் இவர்களுக்குவச் ததில்லை. இதில்கிலபேர் உத்தமகம் 

பி.ழூதலான கேரபணஉடையரர் காலத் துக்குப்பின்பு பலத் 

இனுலே சிறிது ஸ்வதச் தரங்களும் சிறிதும ர்யாதைகளும் 

நாதனமாகக் கல்பித்துக்கொண்டார்கள். இவர்கள்பேரு 

க்கு விவரம் மங்களாரலத்தி உண்டையும் விசேஷவகை 

இருமஞ்சனக்கவி லோகம் விண்ணப்பம் செய் துடனே 
கள்வப்சஸாதம்ஸா திக்கிறது. திருப்பாவரடையில் அள்ளு
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ஸாதஇிக்கிறதும் இருக்கார்த்திகை தீபாராதன த்துக்கு 

ஏற்றிக் கொண்டுவந்து கையிலேயும் களிகை பண்ணின ப 

STIS தங்களுக்குப் பணிப்போரும் இச் தப்பணிபெருக்கும் 

உடையவர் கட்டனைக்குப் பின்பு தரு காலவிசேஷ த் திலே 

ஸ்தலத்தார் திட்டம் பண்ணி விதமும் திருமுகப் பட் 

டயமாகப் பண்ணிவைத்துப்பற்றினர்கள். அதிலே ப்ரஸா 

இத்ததும் பகர் போக்குகெல்லு சிலஙகளுக்கு பதிலாக 

CSU Ftp உருப்படி, பணியாரம் பற் கினார்கள் : கரல 

விசஷூத் துக்குப் பின்பு ஸதலக்தார் சிலபேர் ப்ராபல்யத் 

தரலே ஸேபைதிதுரச் தாருக்கு முர்தின அிகஸ்வாதக்த் 

ர்யங்களைக் கல்பிதீது தாங்களும் ப்ஸாதம் பணியாரங்க 

ளு உடக்கையிலே கெல்லும் பணமும் ௮இகமாகப்பழ்றி 

சா தீதுப்படி வளையம் ஸ்வதர்தீரங்களும் கல்பித்துக்கெ 

OTT. sro son காணியாயிருக்கை த 

விர்ர்து கொத்து கைங்கர்யங்களைப் பிரித்து விக்ரமித்து 

PUNT GETS HEF அனேகம் செல்லும் பணமும் 

ப்ரஸாதம் பணியாராஇகளும் பற்றினார்கள். காலவிசே 

ஷூ.த்திலை இருக்கார்த்திகை என விளக்குக் கொளுத்தி 

க்கெரண்டு வச்தவருக்கு தீர்த்தம் சச்தனம் வரிசை அதி 

கப்படி. கல்பிதம். இருவாரய்மொழறி தஇிருகானிலே இருவ 

WEIS BT பாட்டுக்கு அருளப்பாடு இருப்ப இயாருக்குப்பின்பு 

கிற்கு, இருப்பணிசெய்வார் கொத்து கைங்கர்யத்துக் 

கு விவரம் ரரஜமஹேக் தாரன் திருவீதி சக்தனமண்டபம் 

முதிலான திருவீ திகளெல்லாம் திருவலகு சேர்த்து, இரு 

நீர் பரிமாறுகிறதும் பெருமாள் புறப்பட்டருளினால் இரு 

வீ.திசோ தனையும் உக்ளவாச்தத்திலேதிருப்பணிப்புமாலை 

விண்ணப்ப௫ு செய்கிறதும் பெருமாள் .-கொடை கண்டரு 

ளும் உரைக்கும் விசேஷித்து மத்யாஹ்ன த்திலேயும்



௪௦ CardOanr aye. 

'பூறப்பாட்டிலேயும் இருகீர் பரிமாறுகிறதும் பெருமாள் 

எழுக் தருளி கொடவர் என்று அருளப்பாடு ஸாதித்த 

வுடனே திருமுன் இருபுறமும் இரண்டு கொப்பரையிலே 

கற்பூரம் முதலான பரிமளம் கூட்டி திருமஞ்சனம் பூரித்து 

அந்தப் பரிமள த். துவாசனை இிருமேனியிலே காற்றுவிசும் 

படியாகச் சருளமுது அமுதுசெய்தருளுகிற பர்யச்தம் உ 

பர இறைக்கிறதும் எம்பெருமானார் WEEE கைங்கர்யம் 

விசேஷித்து எம்பெருமானார் திருவீ தியிலே ஸ்ரீவைஷண 

வர்கள் இருக்கோவை கோத்து ஆழ்வார் இருவோலக் 

கமாய் இயற்பாவைஅனுஸக் இக்க கியமித்தபின்பு தம்மை 

ஆஸ்ரமித்து ஐந்து தாஸ்யகாமமும்ஆழ்வார்கள் திருகா 

மம்பெற்ற இிருப்பணிசெப்வாரை அர்தத்திருவோலக்கத் 

துக்கு ஸக்சிகதிப்பேோரக கியமிக்கையில் ௮க்தத் இருவோ 

லக்கத்துக்குமுன்னே மமயசத்ரம் பிடித்து வருகறதும் 

சந்தடி விலக்குகிறதும் ஆறாவது .அடைக்காய பழம தே 

ஙகாய் பணம்மைர்ப்பித்தால் ஸக்கிதிப்பேோகவாங்க, திரு 

வோலக்கம் ஆனபின்பு பணத்தை ஸ்ரீவைஷணவர்களுக்கு 

ஸமர்ப்பிக்கிறதும் பழம் தேங்காய் திரளாக ஸமர்ப்பித் 

தால் வாங்கி திருவோலக்கம் எமுக் தருளும்போது அக் 

தப்படியே பழம் தேங்காய் முதலானது சேர்த்து தாக் 

தாம்ஸக்சிதியிலேயெழுக் தருளி ஸேவாகாலம் ஸேவிக்கிற. 

இருவோலக்கததுக்கு தாததம் சாத்துப்படியும் சுருளமு 

தும் பழம் தேங்காய்விகியோகம்பண்ணுகிறதும் ஒருகரல 

விசேஷங்களிலே தர்சக விஷயமாதல் கோயில் விவ.கமா 

தல் ஸங்கேதம் கூட வேண்டினால் ஸமயசதரத்தை ஒரு 

ப்ரதேசத்திலே காட்டி, அவ்விடத்திலே அனை வரையும் 

கூட்டுகற கைங்கர்யங்களை இவர்களுக்கு உடையவர்மடம் 

இருமாளிகைகளிலே ௮க்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்க்கு முன்னே



தேேோயிலெழுகு. எக 

ஜியார்களு. க்குப்மின்னே at A யாகாதிகள் கட்டா யிட்ட 

ருளினா... G6 BIW சகரப்தம் ஆயிரத் BI DoH Dt bw gs 

தொண்ணா, ற்று ஐன் அக்கு மேல் பரிதாபி ஸமவதஸ 

சத திலே ஆழ்வார்களையும் ஆண்ட ரளையும் ௨ BUT Boor 
யுமதரினிக்சமன் திரு வீஇக்குன்ளே அகளங்கன் திருவி தி 
wf en ஆலிக டன் இருவி இ.ரிலும் oF (Up 5 BHAT List axon 
od) a)! BENG 5 BI LD OW-w ih தரபாண்டிம. ன் துலாபுருவஷமணடப 

SASH நம்மாழ்வாரும் இருமங்கைமன்னனும மதுரக 
BOM Dar Lp 5 BWM ARH கையி ல் பெருமா WB. ,திவைஙக ஸி 
ல் இயல் ஹெவி த்து சாத்தி வுடனே Dp par ர்களுக்கு தீ 

OD TT MD கம்மரழ்வரர் wih Been இயல்சாக இன 

வைஷ்ணவ TB a 2G SE 7 ததமூம் மதுரகவியான ஆழ் 

வரர் திரு mig சிலயைம் இ திருப்பணிப்புசெ ய்வரர் ஸர.இப்பர். 
ஆழ்வார். இி வடி. சிலை கு. இராமாநுச௪ னென்மூ திரு 

நரமமானாலும் இப்பதிரசிலே மூன் ஆழ்வசரை ஏறியரு 
ஏப்பண்ணிக் கொண்டுவ து DMG DS குரனினது மது 
சகனிதளாகைய/லே அழவாரையும் இருடி, சிலையை 
மும் ஏறியகுளப் பண்ணிவைக்து _ஏம்பெருமானு ர் இரு 
அடி... சிஜக்கு மதுரகவிகளென்று திருகாமம் சரத்து ய்ரு 

ணினார். அதுமு தலிச் தப்படியே ஈடக்கிறது. சகாப்தம் 

ஆமிரத் து இரு.நா ற்று த்தொண்்ணா ற்மேழுக்குமேல் நன 

வருஷம் பெரிய BO கரளிலே ஏல்லைக்கரையிலே திருப் 
பணிப்பு செய்வார் கி/வஹி த்தது SP ENTE எல்லைக்கரை 

யிலே Bp இருப்பணிப்பு செய்வ ர்க்க Cara. 5 இியபெருமான் 

STs சென்று அருளப்பாடு ஸா இ; ச்.து, ஸகல வரிசையும் 
Ores i bog ஆனையேழ்றம் ஈட 5 BIG B p $I. 

காரலவிசேஷத்திலே இயல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கால 
தோஷத்தினால் இருப்பணிப்பு செய்வாரிடத்திலே ௮இ 
சங்கை பண்ணி இயலிலே யரசாகிலும் ஸமர்ப்பித்தபணங் 
களத் தாங்களே வரங்குகையில் தேங்காய் பழம் முதலா 
னது தஇிரனாக மமர்ப்பிக்கிகதை வாங்கி அவர்க 
ளுக்கு விசியோகம் பண்ணுகிழதையும் விட்டுவிட் 
டார்கள், இதன்பின்பு ப்ரஸாதம் பண்ணியாராஇகள் 
ஆழ்வார் இருவோலக்கத்திலே விசியோகம் பண்ணுகி 
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௭௨ சேகோயிலெரழுகு. 

றது நாதனமாகையாலே திருப்பணிப்பு செய்வார் 

அந்த விநியோகம் பண்.ணுகிறதில்லை. இவர்சுள பேரு 

க்கு விவரம்: இருவாய்மொழித இருகரளிலே மாதர 

மாகத் திருப்பணி விண்ணப்ப மரனவடனே இர்த்தம் பரி 

யட்டம் திருமால் சக்தனம் சடசகேரபன் ஸர இிக்கிறதும், 

உடையவர் கல்பித்த திருப்பணிப்பு மால் விண்ணப்பம் 

செய்றதுக்கு அருளப்பாடு முதலான தும் உடையவர் 

SUIT ST. நில காலத்துக்குப் பின்பு எல்லைக் கசை 

யிலே அருளப்பாடிட்டுத் தீர்கதம் சந்தனம் பரியட்டம் 

இருமாலை ஆனை யேற்றம் முதலான வரிசை ஸாதிக் 

இறதும் இக்தத் திருப்பணிப்பு செய்வாருக்கு அக்ஷம வரு 

ஷூதது துலுக்கவர ண ததுக்குப்பின்புக ரலனிசேல.த் திலே 

ராயர் இருவரங்கன் திருப்பதிக்கு வந்து ஒரு உதஹவ 

கரலத்திலே பெருமாளத் திருவி தியிலே ஸேவிக்க வந்த 
விடத்திலே, ரரயர், வாய தமபலததை உமிய இருப்ப 

ணிப்பு செய்வார் பரிஹரித்து எடுத்து எறியக்கண்டு 
கொடவரை தீரிப்படி செய்யலாமா வென்று கேட்க 

அடி யேங்களுடையகை ங்கர்யமென்று செரல்ல அப்பொழு 

தேராயர் கெரடனசை நல்ல வார்ந்தை சொல்வி கொஞ் 

சம் தரவியம் கொடுத்து, இருவீதி சோ தனகைங்கர்யத் 

தைத்தாம் வரங்கி தம் மனு. பரைக்கட்டனையிட்ட படி.பி 

னாலே அது முதலாகத்தம்மடைய கைங்கர்யத்தில் பாரதி 

பாரன் இருவிதி CET GM FD விட்டு சோ தன த்துக்குப் 

பேசான எட்டாக் திருநாளில் ஏல்லைக்களையிலே ஆனை 

யேத்றம் முதலான வரிசைகளைப்பற்றிக்கொண்டு அதத் 

தொழில் தங்களதென்கிறதற்கு ஸ௫௪கமாக ராஜமஹேக் 
தரன் வீ. இயிலேயும, குலசேகரன் வீதியிலேயும் இருகீர் 
பரிமாறுகிறதும், துலுக்க வாண த்துக்குப்பின்பு கைங்கர் 
யங்களை கிர்வஹிக்கமாட்டாமல் ஆழ்வார், OFT rue ove 
நி.தி ௮.இிகப்படி பரிசாரகங்கலை வைத்துக்கொண்டு ஆழ் 

வரருக்குக் கரணபூதரான சாத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் 
கிதயப்படி. பரிசாரகம் பண்ணும்படி, தானமாகவும், கர 
யமாகவும ஆச்சர்ய ஸமர்ப்பணயாரகவும் விட்டுவிட்டார் 

கள், இக் கொத்துக் கைங்கர்யத்திலே ப்[தானமான



Card Oar ye. ளக 

Bajwa விண்ணப்பம் செய்கிற கைங்கர்யத்தையும மற்ற 
பாதிக் கொத்து கைங்கர்யங்களையும் வைத்துக்கெரண 
அனுபவித்துவருகறுர்கள். இக்கைங்கர்யத்துக்கு பாதார 
னமான து திருப்பணிப்புமாலை விண்ணப்பம் செய்கிறபடி.யி 

னாலே தஇிருப்பணிப்பு செய்வாசென்று வ்யவஹாரம கடகது 
வருகிறது. உடையவர் ஸச்கிதி நம்பிமார் இருவாசாத 

னம் மாத்ரம் பண்ணுறெது, கால விசேஷூத்திலே அது 

வும்விட்டு மார்கழி மாஸம் மாதீரம நடச்துவருகிறது. 

பாகவத ஈம்பிமா கொத்துக்குக்கைங்கர்ய af ana ib: — 

கர்ப்பக்ருஹத்திலே திருவாரரதன காலங்களிலே இருப்பு 

கை நீட்டுகிறதும், திருமணி கததி pir 11 &) 1p gb, பர தமகடா 

க்ஷச்கிலேயும்) இருமு த்து. இகக்குகிற மைய த திலேயும், 

கஸ்தூரி இருமண்காப்பு ஸமயத்திலேயும் இருக்கண்ணாடி. 

ஸமர்ப்பிக்கிறதும் மதுவர்க்கம் வரஙகி நீட்கெகிறதும் கித்ப 

கைமித்திகஸ் தபனஙகளுக்குப பாக்கு, வெற்றிலை, பழம், 

தேங்காய், வெல்லம் இது முதலான ரஸவர்க்கஙகளை 

வரங்கி நீட்டுகிறதும், செனைக்கால் மேலே மிருக்கிற கும் 

பாரத்தியை எடுத் துநீட் டுகிறதும், பெருமாளபுறப்பட்டரு 

ளினால் அடப்பங்கட்டுகிறதும், தோதவத்திச் தூய்மறை 

யோர் கையிலே வாங்கி உடையவர் நம்பிமாருக்குக் கட்ட 

காயிட்டார். கிஜகைங்கர்யங்களுக்கு விவரம்:--ஏ.றியரு 

ளப் பண்ணுகறெதும் திருக்கொடி கம்பதீ திலே திருக் 

கொடி. யரழ்வானை எறியருளப் பண்ணுகிறதும், இருக் 

கொடி. கம்பத்தடியிலே ஸ்ரீ கார்யஸ் தருக்குச் செங்கோல் 

ஸாதிக்கிறதும், விசேஷ காலங்களிலே பெருமாள் ஸ் 

கிதியிலே ஆழ்வார்களுக்கு அமுதுசெ.ப்யப் பண்ணுகிற 

தும், இருக்கார் த்திகைக்கு தபஸ் தம்பத்திலேயேறி திபா 
TT bb STL (Har பண்ணுகிறதும், ஈம்மாழவாருக்குத் 

இருகப் பட்டயம் வரசகம செய்தருளுகிறதும், உளளூ 

சாருக்கும், ஸ்தானத்தாருக்கும் அருளப்பாடுஸா தஇிக்கிற 

தற்குத் இருவுள்ள மருளிசசெய்கிறது, கைஙகச்யமான 

வுடனே  காரிப்ரஸா தம் வாங்கிக்கொள்கிறதும் இது 

பாஞ்சராதரஸித்தம். உடையவர் கியழகத்தரலே சங்க 

மு. த்ரையிலச்செ யெடுக்கிறதும், பேரீ தாடனத்துக்கு 

     

 



ore தே rk Oar ap &. 

தேவதரவாஹனாத கிண்லோகங்களை த திருமுன்பேவிண்ணப் 
பம் செய்கிறதும், Ly றப்பா ட்டிலே மேனை ம கலியாருக்குப் 

பெருமாள்ஸா இந்கிற திரும ரலையைச்சாத்தி முன் சாத்தி 
பிருகத மால்களைக் களைக் 6 Bi செங்கேோரல, இரரரிக்குச் 
சா. துகிறதும், ஆர்ய பட்டாள் ௮ரரலுக்குள்பாட்ட பெரு 

மரன் கித்யஸரிிகளுக்கு ருத்திர MTT oor NUP FT AY 
அசெய்யப்பண்ட ணுூறதும், ஏகரயன சரகை க்கு. அருளப் 
பாடி ஸாதித்த வடனே ஒரு பஞ்ச. விண்ணப்பம் செய 
கிறதும், தங்களிலே Bur aM 19, BVI, ஐ ரக 

UGB SITY மிருக்கி வர் ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ஸமஹி.ரரக ர 

மத்தில இக்ஷை ஸரஇக்கிமதும் இது ழூ தலான GAS AT 
கைங்கர்யம். இவர்கள் தைங்க ர்யங்களுக்றா பே விவ 

ரம்.-- திருவ. TIT GBS ஒருவனை பம் MW BUT MOT IDB 
ரியும் Fr a SILI. இரத்த கைணார் Fr HD பருளின தூம 
இருக்கேோமணியங்களும், கரர்யம், ப்ாஸாதம், அரும், 

பெருமா ர் புறப்பட்டருஷம்2போ.து இருவ ணு $B OT BH 

வரசலிலை அமுளப்பாடு, இ. pray கா. ல விசேஷூத்திலே 
திருவாய் மொழித் இ. ரரஸிலே மாத்து தரமாக ... நுது௨ 

பேரி தாடனத்துக்கு விண்ணப்பம் செய்தாருக்கு 
விண்ணப்பஞ்செய்தபின்பு உடகோபனை ஒறுக்கரல்ஸா இக் 
கிறதும், முக்திப் பரிபட்டம் முதலாரனதுகள் ஹா இக்கிற 

தும் கல்பிதம். இருக்க பதிகை, Buss தரபா ரஹ 
ணத், தக்கு அறு ிக்கயிலி பரியட்ட திருமாலை தீ BW 

சடகோபன் ஸாதி க்கியதும், மஹோ 1 paw gf திலே ம் மருத் 
ங்க ரஹணத்துக்கு கியமிக்கிற காலத்திலே ஓழ் ps 

திருமாலயும், ச௪சதனமம, ஒரு BLT இரத்தமும் மம், ஒருக் 

கரல் சடகேரபனும் ow T BEB D 51D @ தி. முக்கரல் ors 

கும்ஸாதஇிக்கிறதும், வெள்ளை வகைச்சல் திருமாலைண இக் 
இதும், இருபிடி சந்தனம் கரைத்து சாத்து ஸாதிக்கி 
ற்தும், சிரோபுஜங்களுடைய சிரஸுக்களிலே ஸ்ரீசரடகோ 
பனை ஸா இக்கிற தும், கைங்கர்யபரரில் ஸேகரபதி துரக 
SITTM BG தாடையாருக்கே உள்ளது. ம ற்ை றப்பேருக் 
கில்லை. கால விசேஷத்திலே அவரவர்கள் கல்பிதீதுக்
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கொண்டார்கள், நம்பிமாருக்கு உள்ளது, கரர்யம் ப்ர 
ஸாதம் அள்ளும் பூஜா கரவ்யங்களும் விக மற்ளொன்றும் 
தேவையில்லாமலிருக்கது. கால விசேஷூத்திலே இலங 
கையைத்திருமுகப் பட்டய/மாகச் சிலாலிகிதம பண்ணின 

ன்பு அதிகப்படியாக இக் கைங்க. ர்யத்துக்கு கெல் அம, 

கிலங்களுக்குப்பகிலாகப் பண்ணியரரம் ஏழு உ.ருப்படியும் 
DENIS Hy BTV விசேஷக் இலே இலங்கைப்படியின் 

Bo) yp pu வட் டமும் விழுக் தபின்பு ஸ்ரீ பண்டாரமாய் 
நரன் ஆன் GT ORT 6 LUT ir கும் டத ந்து, க்ர்மேண மூர் 

வ ஸ்வதக்தீரங்களெல்லரம் கல்பித். துக்கொண்டு அனுப 
வித்கார்கள். இதுவல்லாமல் முப்பது வட்டமும் நாளும் 
க்ரய விக்யமும்பண்ணி, தழையிொர் கைங்கர்யத்தை 

யும் கொண்டு அனுபவித்து விக்ரயித்து உள்சநரார் 
கைங்கர்பங்களிலே AH geet; ஆனையேற்றமும், 
SIMI MATH அனுபவித்தும் க)_ச்துவருகிறது அது 
களில் 2 ன்ளூரரர் கைங்கர்யம் லபித்த பின்பு செம்பொன் 

இருவாசல் பீகமுத்ரைக்குளளே கோயிலாழ்வரர் 
காவலும்புறப்பட்டருளினால் உள்ளூசாருடன் கூடி யிருக் து 

இிருமேனிக் கரவலும் பண்டாரிகையிலே திருவாபரணா 
இப்பெட்டி கன ஒப்பவை த.துக்கொண்டு இரும்ப ஒப்பக் 
கெரடிக்கிற தும், இருவிருப்பிலே பழம் தேங்காய் முத 

லான கரணிக்கையை உள்ளூரசாருடனே பாரதி பற்றுகிற 
தும், தழையிரிவொர்கையிலே ஆனையேறி குடைபிடிக் 

இறகைங்க / ர்யத்தை வையயனஙக7 தானம் அரங்கு சில 

wir Por பின்பு முறைக்கார பட்டாசார்யர் திருகர 
ள் காரருக்குப் பின்னேயிரு ர். குடை பிடிக்கெதும் கட 
BI MD) ® p $i. ே தாதவத இத் தூய்மறையேரரரன உள் 
ஞளூரார. கைநஙகர்யம--ப்ரர தக்காலத திலே அலங்கசசத் 

இருமஞ்சன த்துக்குத் இருவெண் சாமரம் பரிமாறுகிற 

தும், தி ௫௮ ணுக்கன் இருவாசல் முதலான இரண்டு 
வரசல் திருக்காப்பு நீக, பஞ்சபாதாராஇகளைச் சேரதி 
தீது வைக்கறதும் சலவைகளை நீட்டி ஓப்பவைத்துக் 

கொள்கிறதும் சேர்த்தியில் அருளப்பாடு எடுக்கற தும், 
திருவாராதன ஸமயத்திலே சாத்துப்படி, பாசாப்பெட்டி.



OY Fir கேரயிலெரழுகு, 

இருவாபரணங்களை நீட்டுகிறதும், கஸ்தாரி திருமண் 
காப்பு நீட்டுகிற தும், இருவெண்சாமரம, இருமுத்துக் 

குடை பிடிக்கிறதும, தளிகை முதலான அலங்காரஙக 

ளுக்கெல்லாம் திருவெண் சாமரம் பரிமாறுகிறதும், 

அமுது செய்கிறபோது தளிகை யண்டையிலே கின்று 

குஞ்சம் பரிமரறுகிறதும், சாதீதுப்படி. சேர்த்துப் பரிம 

ளங்கூட்டி, ஸ்வாமிக்கு FT த்திவைத்து ஐப்பவைத்துக் 

கெரண்டு செலவழிக்கிறதும், இருவாபரணங்கள் பட் 
பருத்திகள் சாத்திவக் நு இரும்ப கருவுகலத்திலே பத 
லம் பண்ணுகிறதும், பெருமாள் இனம் உத்ஸவாதிக 

OSH புறப்பட்டருளி பேறியருளுகிற துக்கு சொட்டை 

மொத்தை பீதாம்பாங்கள், கஸ்தாரி, இருமண்காப்பு 
நீட்டுெதும், சேர்த்தியில் இருமேனிக்கரஅலும்,சேர் ததி 
யிலே செங்கேரலதிகாரிக்கு பரியட்டங் கட்டி. சக சனம் 
BDI BE $l ஊரதிக்கிறதும், சேர் தீதியில் உதவைங்களுக்கு 

சந்தனம், அருவாணம், இருப்பணியாரம், விகியேரகம் 

பண் ணுகிறதும் பெருமாள் சேர்தீஇியில் புறப்பட்டருளி 

னால் திருவணுக்கன், இருவாசல், இருக்காப்பு நீக்கு 
தும், நீக்கின ௮டனே இரண்டு பக்கத்திலும் உபய சரம 
சம், குஞ்சம், இருவாலவட்டம், கரனாஞ்சி, செரட்டைக் 
கத்தி, இருமுத்துக்குடை. ஸேவிக்கிறதும், வெளிரிலே 

எழுக் தருளி இருமண்டபங்களிலேயும், தஇருவச்தஇக் காப் 
புக்குத்திருவடி விளக்குவாருலியன் நீட்டி. குடம்மாற்று 
கிறதும், சே த்தியிலே விட்டுபுகுப்பட்டருளின.து மதல் 
தஇருமண்டபத்திலே ஏறியருளுகிறவளவும் ஸரீ சடகே 
பனை மரரிலே யெழுக்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு ஸாதிக் 

திற பேருக்குச்சா இக்கிறதும், பெருமாள் திருமண்டபத் 
திலே யேறியருளி இருத்கிளை நீக்கினஅடனே பெருமா 
ளுக்கு வலது பக்கத் இலை சின்றுகொண்டு Bomar vat 

டம் பரிமாறிக்கொண்டி இருமேனிக்காலலா மிருக்து 
ஸேவிக்கவக்த பேர்களுக்கு, தீர்த்தாதிகள் ப்ரஸரதிக் 

கிறதும், அவ்விடத்திலே திருவாராதன காலத்துக்கு 

இருமடைப்பள்ளியிலும்; மது வர்க்கத்தை வாங்கி நீட்டு 
Hogi, Bhar saw tows ator Far சாம
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சர திகளும் நீட்டி கஸ்தூரி கிருமண் கரப்பு மையத் திலே 
வளமம் நீட்டி. மாற்றுகிறதும், பெருமாள் அமுது செய் 
தருளினவடனே மங்களாலத்தி தட்டு மாற்றி, உடனே, 
செங்கோலதிகாரிக்கு செங்கோல்தவிர குறை வரிசைகள் 
ஸாதித்து ஸேவிக்கப்பண்ணி, திருவே ரலக்க தீ.திலே 
இர்ச்தாதிகள் ஸா இக்கிறதும். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் களுக்கு 
அருளப்பாடு ஸாதித்து வர்ணாம்ரமாநுகுணமாகவும், 
பெரிய ஈம்பி சாமானுஜமுடையாசென்று அருளப்பாடு 
ஸா திக்கிறது. இரண்டரகர ரமுண்டு, 

இளகீர் அமுத செய்தருளுகிற காலத்திலே அமுது 
செய்தருளின இளகீரை யேத்திம, ர pp திருவோலக்கச் 

இலே வைக்கிறதும், அருவாணம் சாத்துப்படி. கொண்டு 
வர்து செங்கோலதிகாரிக்கு முன்னே வைக்கிறதும், திரு 
மண்டபத்திலும், உள்ளே யெழுக் தருளி ஏகாக்தமாக த் 
திருமஞ்சனம் கண்... ர௬ுளுகிற கரலங்களெல்லஈம் சலவை 
சாதீதுப்படி நீட்டுதிறதும், தருமன். சனங்களுக்கும் கொப் 
பரை இருமஞ்சனத் தூக் Sib DH சேர்க்க இதும் இ 
ருமேனிக்கு ழம்பும், வளையம், சலனை, இருக்கு ழல் மண்ட 
லடி,சங்ககிதி, பதிமசிதி, ஹைஸ்ரத ரமைத்கட்டும்கொடுக் 
கிற.தும, இது மு. தலரன ஸந்நிதியில் அக் தரங்க கை 
கர்யங்கள். இவர்களுக்கு துலுச்கவாண த் துக்குப் பின்பு 
இக்கைங்கர்யங்களை த தரங்கள் பண்ணி இத்திருக் கமாட் 
டாதே சாத்துப்படி சேர்க்கிறதும். திருமண்டபங்க 
ளுக்குப்பெருமாள் எழுக்தருளுகிறபோது கொப்பரைகள் 
உபகரணப்பெட்டி, தஇிருவாபரணப்பெட்டி. முதலானது 
களக் கெொண்டுபோகிறதும், ஸ்ரீ பண்டா. தீதிலே சேர் 
த்து. அச்தக்கைங்கர்யம, SOE ATO FMD 05 VW WOFE 
மாக அதுகளைத் தாங்கள் கூட விருக்து எடுப்பித்துக் 
கொண்டு சாத்துப்படிமுதலானவைஓப்பவைத்து அனுப் 

வித்துக்கொண்டு வக்தார்கள். பின்பு கால விசேஷூத் 
இலே ஸ்ரீ சடகேரபனை யெழுர் தருஎப்பண்ணி எல்லாருக் 
கும் ஸாதிக்கிறதும், பெரிய ஸக்நிதியிலே செம்பொன் 
இருவாசல், பீகமுத்ரைகளும் ஈம்பிமாருக்குக் கொடுத்து
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விட்டார்கள். அது முதலாக செம்பொன் தஇிருவாசலுக் 

குள்ளே கேரவிலாழ்வரர் கரவலும் விசேஷப்படிக்கு 
திருவாபரணம் முதலானதுக ர உள்கரார் கையிலே 
நம்பிமாரில், முூறைக்கரரர் வரங் 2 பெருமாளுக்கு ஸமர்ப் 
பித்து, திருமண்டபதத திலே திருமேனிக் BT HN ரயிருக்து 
அரும்பி எழுக  கருனினபி அபு படர மப் ரர் கையிலே pu 

பக்கெரடு கலி, ததாக நடந்து து வரு சிறது. பின னையும் சிலி 
நரளைக்குப் பின்பு உள்ளார கைங்கர்ய தி) தப் பண்ணி 
பாதியைப்பிரித்து கருவுகலம் திருவாபரணம் கைநுகர்ய 

மும் ஜயவிஜயரன் இருவணுக்கன் BR OT FX பிக 

முதிமையும் ஸந்நிஇிபஞ்சபாதா வேடுகலாச் கத்தி 
பண்ணி ஈம்பிமார்கையில்மைர்ப்பிக்கி தும், சா தீதுப்படி 

பரிமளம் கூட்டுதிய தும், புமுகுக ரப்பு வடிமிட்டூ டு நீட்டுதிற 
தும, ; இருப்பரியட்டம் சலனை நீட்டி வாகி ஒப்புக்கெரள் 
ளு. தும், மண்டபப்படி அருவரண துக்கு அடைக்கர 

யிலை சோ இத்து, ஸந்தி கிதியிலே மை ர்ப்பித்து அழுது 

செய்தருளப் பண்ணின பின்பு aris, தி ரை ரலக்கத் 

திலே விதி 'யரக த்துக்கு செங்கோல இிகரரிக்கு முன்னே 
OUD BMD ; WAC UTE TA 6 BIW அருளாணங்கொண்டு 

போகிறதும், அஞ்சனக்கரப்பு a wie Duo 
கம்பிமார் கையிலே Bons ரபதி துசர்தார் முகாந்தசமாக 
மமர்ப்பிக்கிறதும், சத்தச்கரலங்களிலே மங்களாலத்தி 
தட்டு இிருப்பதியார் கையிலே கொடுத்து இரும்ப வரங் 
இக்கொள்கிற தும், அமுது செய்தருளும் வேளையிலே கெய் 
யமுது ஸமர்ப்பிக்கிர கண்ணியை தழமையிடுவார் கையில் 

கொடுத்து திரும்பிவாங்கக்கெரள்ளுகிறதும், ராத்ரி பிக 
முத்ரையான பின்பு கருவலைவாசலிலே கரவலாகப் 

படுத். துக்கொள்ளுகிறதும், பெருமா ow பூறப்பாட் டிக்கு 

ஏகார்தத்திலே சொட்டைமெ திட நீட்டுகிறதும், டிறப் 
பட்டருளினால், இடது பக்கத்திலே மிருக து செரட்டைபி 
ட.த்து வருகிறதும், இருமண்ட பங்களுக்கு தீதிருக்கு தீது 
விளக்கும், கொப்பரைகள், ஸக்நிதி உபகரணப்பெட்டி 

திருவாபாணப் பெட்டிகளை ஸ்ரீ பண்டார மனுவஷூயாளைக் 
கொண்டு எஏடுப்பிததுக்கெரண்டு இருமண்டபத்திலே.
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பெருமரள் ஏ.றியருளின வ௮டனே ஸக்கிதியிலே அமர்த்தி 
அவரவர்க்கு ௭௧௧ வேலையிலே பெருமாளுக்கு வே 
ண்மெொன உபகரணங்களைக் கொடுத்து இரும்ப வாங்கி 

ஒப்புக்கெ ரள்ளுகி, றதும் இதுமு தலானஊழியங்களையும் த 

ஙகளுக்கு ப்ர தானமான ஊழியங்களயும் வைத்துக்கெர 
ண்டிஇதுக்( குப்பெரு ora MEE RIS ஏகா; தத திலேதி 
ர்சுதம், FLEE TUM அரைக்கொத்துக்குண்டரனஇக்கை 

IBIS iF 11D பற, ிக்கொண்டு ம 02) D vor 4 rr நரனிலே 

சேர் த்து த் ஈனப்பிரித ம், விரித்தும் BIN விசேஷத் 

திலே Bro ரஹம பண்ணமரட்டாம.லும, சில ழியங்களை 

ம் தரனம் பண் ஊணினார்க௰ ள். இத்தக் கைங்கர்யம் பிரித் 
தபடி சிலே, பண்டாரரியென்று இக் கைங்கர்யத்துக் 

கும் MUM ADT TLD GL. BOHM » Si. ஆகத தே தவத் 

Bs தூய்மலறையோசான ன் ஞசரர் கைக ர்யம், 
துலுக்கவரண குக், குப்னெபு ர க்தக்கைந்கர்யம் கரகர 
விதமரயப் நடத் BAH, தூ. விண்ணப்பம் செய்வார் 

கொக் EE கைங்கர்ய MH TAT தத் கரல தீ இட ல 

இருமத்சனத்துடனே அழகிய மணவரளன் _இருமண்ட 

பத கிலே யிருந்து வீணை ஸேவிக்கிறதும, திருவாராத 
ன் தொடங்கி விண்ணப்பஞ் செய்வாரறுக்கு அருளப்பா 
ovr B தவடனே திருகரமங்கள வித்து, இிருவ.ரசாத 
னம் முடிஈ் தவடனே அருளப்பசடி முன்னாத இருமுன்பே 
நின்றுகொண்டு மூவாயிரத்தில் ஒரு பாட்டு மேவிக் 
இறதும் பெரியஅவஸரம் இருவராசனத்திலேயும ராத்ரி 
அஇருவாராதனத்திலேயும் இர்தப்படிஸேவிக்கறெதும், செ 
ல்வர் சித்யோத்வைத்துக்கு அணியரங்கன் தஇிருமுற்ற 
தீதிலே இசையும் ராஜமஹேக்தாரன் இதிருவாசலிலே படி 
யேற்றம் ஸேவிக்கிறதும், ராஜமஹே. ந்தரன் திருவி”, தியி 
லே 'தென்மேற்கிலே வீணஹஸேவிக்கிம தும், மற்றைப்படி 

திருமஞ்சன கரலங்களி லும், உலாவி: பருளும் Bi VES aN 

BID, 2. FMWMH T VES of அம் இசையுடன்பாடி படியே ற்ற 
ஙகளிலே ஸேவிக்கிறதும், திருமொழித்திருகாள தி திருவா 
ய்மொழித்தி திருகாள களிலே டட்டப்பேோ ர*அருளப்பாடி. ட்டு 

பட்டும் பருத்தித்தொங்கல்பரியட்டம் மு தலரனஆம்வார்
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கள் வரிசைகளைப்பெற்று இசையுடனே மூவாயிரமும் அபி 
ஈயத்துடன் அபதானங்களை சகாடகமாக ஸேவிக்கிறதும், 
மார்கழி மாஸம் முப்பது நாளும் பின்மாலே திருவாசாத 
னம் ஆரசம்பித்சவுடனே, இருப்பளளியெழுச்சி, திருப் 

பாவை இசையுடனே ஸேவித்.து, திருவாராதனம முடிக த 

௮டனே, பட்டப்பேராலே அருளப்பாடி.ட்டு, பட்டுப் பரு 
தீதி முதலான பரியட்ட வரிசைகளைப்பெற்று இருப் 
பாவை சாத்தி காள்பாட்டையும் ஸேவிக்கிற தும், இருஷ 
சலிலும், ஸ்ரீ ராமகவமி ஸ்ரீ ஐயக்கிகளிலும், பட் 
டப்போரலே அருளப்பா முதலான வரிசைகளைப்பெற்று 

நின். றுகெரண்டு தரலேலோ பாட்டு ஸேவிக்கிற தும், பங 
குனி உத்திரத்திலே, ப்ணயகலஹத்துக்குஆ ழவாருக்கு 

க்கரணமபூதராயிருந்து ஸமாதானததுக்கு அருளப்பா 

ஸாதிக்க, உத்தர ப்ரதமுத்தரங்களராலே இருவரையும் 
சேர்த்துவிடிகிறதும், தவஜாசோறண க ris BOW 

Quihurr Garinjotu Phu Pas Far & BORG gt UL. 
டப் போலே அருளப்பாமிடன் வரிசைகளை wr DLS, 
பண்டனமும், இெசொளி மினமையும் இசையுடன் ஸேவி 

தீதுப் பரோபதேசம் பண்ணுகிறதும், இருப்பர்ளி யோ 
டத்திலும், இருத்தேரிலும், எம்பெருமானாடியாள் 
மலப்பு ஸேவிக்க இசை ஸேவிக்கிறதும், இது மழூதலான 

கைங்கர்யம். துலுக்கவாணத்துக்குப்பெனபு ஒரு கரல 
விசே௮க்திலே அம. செய்தருஷகிமமமயத்கிலேகாங் 
BH Pasar YR SG ஷேவிக்கிறதும் தரங்கள் உண் 
பண்ணிக் கொண்டார்கள். இவர்களுக்கு ௮ஸா தாரண 

மான வரிசை ஆம்வார்கமாப்போலே பட்டுிப்பருத்தித் 
தொங்கல் பரியட்டம் இருமுன் அழக்கமென்று காத 
முனிகளுக்கு ஸாதிக்கிர விநியோக வரிசையும் பட்டப் 
பேசாலே அருளப்பாடிடுகிமதும், தெரங்கல் பரியப்டம் 

இவர்களுக்கே யல்லாமல் மற்றொருவருக்கும் இல்லை. 

இவர்கள் கைங்கர்பத்தைப் பண்ணுகையாலே அமுத 
னாருக்கு கடக்கிறது, குறை பேருக்கு கடக்கிறது நாத 
தனம், அரைமககா பலவக்தமும் ஸ்ரீமக் நாதமுனிகள் 
மருமக்கள் கீழையகத்தாழ்வான், மேலை யகத்தாழ்
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வான் இருவருக்கும் உள்ளதேேயல்லாமல் அரையர் வெகு 
மதி மற்றை யொருவருக்குமில்லை, திருக்கரகக்கையசர் 
கைங்கர்யத்துக்கு விவரம், அருணோதய காலத்திலே 
கை வழி யறையிலும் குடம் வாங்கிக்கொண்டு ஆனை 
மேலே அலங்கார திருமஞ்சனமும் கொண்டுவந்து பின் 
னையும் ஒரு காளைக்கு எவ்வளவு தீர்த்தம் வேணுமேச 

அவவளவு Brg கமும் கெரண்டுவக் து அறையிலே Gers 
க்கொண்டு ப்ரரதக்காலத்திலே இரு. TIT BIT தொ 

டுத்து இருவாசாதன காலங்களெல்லாம் பஞ்சபாதரத் 
இலே திருமஞ்சனம் பூரிக்கிறதும், BOYS: து விளக்கு pw 

காலத்திலே கலசப்பானை யெடுத்து திருமஞ்சனம் ஸமர்ப் 
பிக்க றிதும மதுவர்க்கம் வளையம் அருது செய் தருளுகிற 

தற்கும் எத்த எற்த வேளையில் அழுது செய் தருளினாலும 

WG BG mou 5 BE ல திருப்பவளம் மாற்றி இருமஞ்ச 
னம் எமர்ப்பிக்கிறதும் சிதபப்படி க்கும். விசேவூ.மண்ட 

பப்படி.க்குு பானகம் சேர்ககி)தும் புறப்பட்டருளினால் 
கலசப்பானைகொண்டுி வெளியில் ஏமாராமல் இருப்பவளம் 

இருவடி.கன் விளக்க எமர்ப்பிக்கிறதும் புறப்பாட்டுக்கு 

வகச்சல் இருமா விழும் மழ்றைக்காலங்களிலே திருமால் 

சேர் தீ.துஸம ர்பித்கிா கிறதும் திருமஞ் மூச்ன கரல த ii pea இருக் 

குழல் மண்டலத்துக்கு. ரைம் சேர்த்து ௦ ஸமர்ப்பிக்க தூம் 
செங்கழுகீர் சிவக்க திருப்படுத்காம வாஹனங்கள் சாத் 
தும்படி சேர் ச் துமைர்ப்பிக்க தும் புறப்பாட்டிலே Caney 
பதியாருக்குத்திருமாலை ஸாதிக்கிறதற்கும் ஸக்தி இயில் 
வெள்ளை வகச்சல் நீட்டுகிறதும் இரச்தப்படி எம்பெருமச 
னா கியமன த.தினாலே இக்கைங்கரயங்களாப் பண்ணிக் 

கொண்டு வருமளவில் முதலியாண்டான் ஸேகரபதி தூரக் 
STI Ti ஸ்ரீசார்யம் விசாரிக்கிற காலத்திலே கிருக்கார்த் 
இகைத் இருகாளில் அழகிய மணவாளப்பெருமாள் திரு 
மேனி அனல் ம.ழையாமலும் சீதாரா பர்வத்துக்கு 

சாயங்காலத்திலே Bow ஆலுக்கு எழுக் தருளும்போ.தும 
பர்வ சரச்தியாகவும் தம்முடைய கைங்கர்யமாகச் செல் 
கழுநீர் புஷ்பத்தை யழைப்பித்துத் காமூம் ஸ்ரீ வைஷண 
வர்களுமிருக் துகொண்டு திருக்கரகக்கையார் இருக்கை



௮௨ Gard Oar ape, 

களுக்கு சு த்தஜலம் மமர்ப்பித்.துள் ௯. டவிருர் து செங்கமு 

நீர் இருவாசியை ச்சேர்த்து மைர்ப்பித்தபடி.மினலே அது 

முதலாக இந்தக் கைஙகரயம் ூதலியாண்டான் பநிவைஷ. 

ணவர்களைக்கொண்டுெ \o சாய, இருந நகராகக் கையரர் . அவர 

களுக் தஸ Wane TP wT Who? ந தபடி. Faye , தருக்கரகக கை 
யாருக்கு. அஸாதாரண ஸ்தலமான _ இருப்பும் ண்டபத்தி 
லேதிருவாசி சேர்த்கிற இல்லை. x க்திரை மண்டபத் இலே 

சேர்க்கிறது. இதுவும் வாஹை ப் பெருமாளுக்கு அலங 

காரத்துக் 5 ஆண்டான் அருள்மாரரி நீட்டுகியதும் புறப் 
பாட்டிலே ணேனைமுதலியாருக்குச் சாத துகி DB; ற்கு ஸத் 
சி.இ.ரிலே MAT CM ME FFM இரண்டு 5 சிருமாலை bi OD 
தும் இது மூதலரனதுகள் கைங்கர்யம், து னுக்கவர 

ணத்துக்குப்பின்: ij திருப்பூமண்டபழமும் மற்றைக் கைஙகர் 
யங்களும் நரனரவட்டத்திலே பிரித்து Bru விக்ரம் 

பண்ணி, EN BIN; த்.துக்குப்பின்பு தத்கைஙகர ப்பர் கர 

லத்த திருமால்யுர் வாஹன சாத் துப்படி யும்வெள்னை வகச்ச 

அம் தரஸகம்பி 27 R20 of டரர்கள். மற்றைத்! திரு 

மாளும் WEG ST இகளும் உபய கட்டளைகளும் சாதி 
தாதவர்கள் அசத்த ee Dt DAM 7 TBAT. vee tee vee 

eC, தீதுழ ரய்ஸரமும் வெள்ளை இருமஞ்சனத்துல்ஃ கு 
BL. DR தும் இ, ருவாரரதனத்து க்குத். துளசியும் வேத 
விண்ணப்பத் துக் கும் இருவ, Be காப்புக்கும் திருவாம் 

மொழி சர தீ.நுமுை Db (HD Beas ற்பா FT 5 BY D திக்கும் 

திருப்பாவை FT 5 BVA DD, DB HD வரஹனுதி சாத்துப்படி. 

களுக்கும் இருக்கரகக் கையார் ஸர், ரி.தியி? ல் நீட்டுகிற 
BID WD bY BIH Cor சாத்தா தர்கள் ஸவத, ் தரமா ரகப் பற 
மினபடிகினலே. SIMs SM WD ப்பிக்கிறுர் கள். ஆண் 
டரள திருவாசி அவர்கள் OEE BTML இல்லாபையாலே 

ஆண்ட Tar சியமனப்படிக்கு எப்போ தயும்போல ₹ஸ்ரீ 

வைஷீண வர்கள் தானை சேர்க்கிறார் கன, தழையிடுவா 

ரன ஸ்கானத், தார் கைங்கர்யத்துக்கு விவரம்.-தோ 

சக்கினியானும் இருச்சிறும் ஸமர பூபாலனும் இருப்பல் 

லக்கும். ஆனை நம்பிரான் நீங்கலாக மத்றை QUT DIY OOF IE 

HEH ஸ்ரீ பாதக் தாங்குகிற தும் அலங்கார இருமஞ்ச



கேோரயிலெரழுகு. ௮௬ 

னம் தளிகை அலஙசாரங்களுக்குக்குடை பிடி.க்கிறதும், 
செல்வருக்கு சக்ர க்கூடை பிடிக்க, தும், தோளுக்கிணி 
HET BT Faia LD DED NM T DM BT BIB OM FF; தக்குடை /டிக்கிற து 
ம் பறற பெரும Tw ஐ. தீ தமாம்பி தம்முடைய புத்ரன்பெ 
ரிய திருவடி. அவயம் ரஙுகம்மன்ள ன்கிறபெண்ணயும் அர்த 

ஸ்ரீ ரங்ககரயிக்குப் புதரஸ்வாகரரமாரகக்கொடுக்க அக்த 
ஸ்ரீ ரங்ககாயகியும் அவர்களை பபிமானித் துக்கொண்டு 

தராது வரையிலே கன்கரணிய ரண டரயரச தியா ர் கோயில் 

BD yu Barr F ர் கைங்கரயங்கவிலேபெதிய இரு anny. க்கு இரு 
பது. கசஷம் FY BD, SB HU பத்து ளும் கெ Os a, கான 
பின்பு உத்கமாம்பி பட்டர் இ நூமலாசாரி வாவஹாரக் 

G) BI BF Bl மதுரை அசண்மனையே nb BILL OL ப UG ar Cor 

& am pal Davi ri தீதுக்கு தத்துக் HD DIT OH 
a Yu 5 be இனத் தூக் (Fo YT Gas ar ஏன்னமான 

இலச்சினை ப். But BTW பண்ணிச் கரண்டு பட்ட GIGS 

3 னையில் லாமல் தம்மதரகமே சிரவஹித்துககொண் 

ரர். அதுமுதலாக காச்சிய 3௧ யில் Bon par Boum 

கைஙகர்பஙக ளும் OL முதிமையும் உத்தம சம்பியர 
இன Mot Bb ib. b Bl (RB bi DD. ஆறு. ஸரி, கரை ஸ்வர ராமர 

uP) DI, கருட வரஹனபண்டி. , Bil OBE b TWD 1 aT G இருப்பத 
WT IOI BONE A சஷ்டி. LLIN YE hls B BIBT WLP LD 

Cama ஈடச்துவருஅிறது. பட்டாள். கொத்துக்கைங் 
கரயததுக்கு விவரம். -திருவரரா தனமானபின்பு அமை 
யர் மூவ ரயிரத்திலே ஒரு பாட்டு | ஸேவித்தவடே ஈ திருக் 

கரகக் தையார் வட்டிலிலைடக தஜலங கொண்டுவந்து 

ஸக்கித Bur ற. உள்சரரரன  அருளப்பாடி.ட்டவடனே 
சுத்தஜலம் ஸா.இக்க கையலம்பிக்கெரண்டு தஇிருக்கரகக் 
கையார் கையிலே திருப்படி த் தரனம் வரஙகி ஒருத்த 

ரரகழமுன்னே Shara ஹன பண்டிதர் றுக்வேதம், பெரிய 
நம்பி யஜுர்வேதம், ஸாமவேசும், திருப்பணி ௦ செய்வார் 

அதர்வணவே தம், பாகவத ஈம்பிமார் கூரத்தாழ்வான் 
புரரணம், இருவரங்க தீதமுதனார் கேர விச்தப்பெருமாள் 

ஆச்சான் பின்ளான் சிறியாழ்வான் ஈடாதூர் அம்மாள் 
இவர்கள் முதலான திவ்ய தேசவாஸிஸ்வாமிகளையும்



yo கோயிலொழுகு. 

தம்சாகரத்யாபகர்களையும் க்ரமமாக இதிஹாஸம் ஸ்ரீ 
ரங்க மாஹாதம்யம் ஆச்வலாய௩ ஸுித்ரம ஆபஸதம் 

Liew ® FI 1 போதரயக ஸுத்த்ரம் மீமரம்ஸர ஸு்தரம் 

சரரீரகமீமாம்ஸா ஸு.த்ரம வ்பாகரணம் இயல் ஆள 
வக்கர ர்ஸ்தோத்ரம ஸ்ரீ பாஷயம் கீதாபாஷயம் கதயத் 
சயம் பஞ்சரங்கம் இதுகளை வேதத்தோடே கூட சுக்லய 
இ ுஸ்ஸு சந்தோஸாமம் க்ரமமாக முன்னே வேதங்கள் 
புரரணம் இதிஹாஸம் ஸ்தலமாஹ. ரத்ம்யம் ஸ்தோத்ரங் 
கள் இதுகளை அவரவர்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறதும், 
திருமண்டபங்களிலே ஸ்தானத்தார் அருளப்பாடிட 
இவர்கள் கரமமாக விண்ணப்பம்செய்து பரிசாரகர் வட் 

டிலிலே சமர்ப்பிக்கிறதும் அலங்காரச் திருமஞ்சன 
கரலத்திலே பட்டாளுக்கு அருளப்பாமி ஸாதிததவடனே 
புரூஷூஸு௰க் தம். ஸேவிக்கிறதும், இருவதயயன த் இரு 
காரளிலே இரத BT wf BS wv இயல் நீங்கலரக அிதயம்சே 
ர்த்தியிலே பெரியஅவஸரம் திருவா. ரதனமக்இயத்திலே 
தொடங்க, பெருமான் _ நிறிப்பட் டருளி புரரண ததை 

விண்ணப்பம்செய்த ௮டனே ஹர் 5B WS இர் தீதமும் 
பட்டும் பருத்த தியம் Baw MIT on. ரதமும் ஒற்றைத் இரு 

மரல்மும் வளபம் ப்ரஸா தமும் ்ரீ சடகேரபனும் 
ஸாதித்து தம் ப்ரஹ்மா த.2தையும் ஸாதுத்து ஸகல பரி 
ஜனங்களுடனே வீட்டிலே விட்டுவிட்டுவரச்சொல்லி கெர 
வணசை தகியமித தருவன கைல பரிஜனங்களுடனே வீட்டி 
லே விடுகி கிறது வெகுகாலமாக நடக்துவருகிறது. உடை 
யவர் காலம் முதலாக கொத்து கிர்ணயம்பண்ண முன்பு 
இதுகளெல்லாம் பெரிய கேரயில் கம்பி புரோஹிதரரய் 
பண்ணின கைங்கர்யங்கள். பிரித்துதச்தச்சாகா தயாயி 
களரம் தம் திருவடிகள் யாசசயித்த முதலிகளுக்கு 
ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், சக்தேர tur 
மவேதம், அதர்வணவேதம், சக்லயஜுஸ்ஸு, ஏகரயக 

சரகை, மீமாம்ஸாஸுதரம் சாரீரகமீமாம்லாஸு்தாம் 
ருஷிபுச£ணம், போதயனஸுதரம), ஆசவலாயனஸத் 

ரம், ஆபஸ் தம்பறை-9 தரம், வ்பாகரணஸுித்ரம், ஸ்ரீரங்க 
மஹா தமியம், இதிஹாஸம், ஆளவக்தரர் ஸ்தோ தீரம்,



சகேேோரமிலெழுகு. ௮௫ 

இதுகள் சிலகாலம் சடக் சதற்குமேல் ஸ்ரீபாஷ்யம் புறப் 
பட்டருளின பின்பு ஸ்ரீபாஷயம் ஸ்ரீகீதாபாஷயம் கத்யத் 
ரயம் இம்மூன்றும் ஈடப்பித.துகே கரண்டு வ க். தவிடத் 

திலே பெரியகோயில் கம்பி ஆதவானுக்கு தானசாரணைம் 
பண்ணிக்கெ டித்த பெளசோஹறிதயத்துக்கு அனுமா 
னம் பஞ்சாஙகமும் தீ தீபலமான பு சாணகைசிக ப்ரஹ்ம 

ச தவரிசைகளும் ஆழ்வானுக்கே நடத்தி ம ந்றைக் கைகு 
கர்யங்கமா ஐரரோருத் தருக்கு ஓசொரு கைங்கர்யமாக 

கடத்தி யருளினார். ஆகையால் கொத்திலே சேராமல் 

திவ்ய தேசவாஸியாயிருக்து பெெசரோஹிதயத்தை கிர் 
வஹிததுக்கெ ரண்டி ருந்த பெரிய கோயில் கம்பி கைங்கர் 
யத்தை அனேகம்பேருக்கு ஸுதிதது கெ. TG BSH சேர 
மையாலே பட்டாள் கொததென்று வ் யவஹாரம் நடத்து 
வருகிறது. உடைமவருககுப் பின்பு பட்டர் தர்சனம் இர் 
வஹி.த.தபடி.கினுலே _ அவர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீ குலசேக 
ரன் இருவீ தியில் குலோ த.துங்கச்சேோ மன் திருமண்டபத் 
திலே எ. முக்தருளின உடனே சாத்துகெதும், பள்ளியாழ் 
வரன் கோயில் கலஹத்துக்குப்பின்பு எல்லைக்கரையிலே 
தண்டாகாரமாக உப. சிஷத பாராயணம் பண்ணுகிறதும் 
இது YP BRO Bis சா கைங்கர்யம், இதுக்கு வரிசை 

வெகுமானங்கள், த் சிருவாய்மொழித் அருக ரளிலே அத் 

யயனாரம்பத திலே சேர்த்; சியிலே குலோத்துங்கச் சேர 
மன் மண்டபத்திலே Hea gr இகள் சாத. தின ௨ டனே 

யும் அச்தக்கைங்கரியபாருக்கு இர்த்தம், கள்வ ப்ஸாத 
மும், கரையாமல் சக்தனமும், இர்த்தமும் ஸூதானத 
தார் கையாலே ஸாதிக்கிறதும். அருளப்பாடு கைசிக 
புராணம் என்று அருளப்பாடுஸாத 5.5. தஉடனே கையிலே 
ஸஞூகையைப் பிடி. க்.துக்கொண்டு வர ஆர்ய பட்டாள் 

சொத்துக் கைங்கர்ய விவரம். இருவரங்கேசனார் திரு 
வாய மலர்ந்து, செய்யும் தொழில்க் கூறு செய்தருவின 
வனக்தரம் மூன்ரமுக் திருச்ச ற். மிலே தெற்கு வடக்கு 
வாசலுக்குள்ளே காவல் காக்கிறதும், அதுக்குள்ளே 

கணை பரிமாறிமிருக்கற இருவணுக்கன் இருவாசலுக்கு 
வெளிபிலே கருவுகலக் தவிர இரண்டு இருச்சுற்றிலும்



Af Fr சே ரயிலை ழுகு. 

இச வம்பக அ லும் பக்தம்பிடி தீது போக்குவர த்தைச் செய்து 
ஓப்பவைக்கிற தும் பபருமாள் CBT ahs கினியானிலே 

எழு தருளி இருமண்ட பத்திலே எ திபருளினால் ே CO grams 
னிய ரன் கரவலும் இருதி! use savas கரலங்களி 
அம் மற்றும் உலாவியருணி உவனே மியமுக் கருஷ்இற 

பர்பர்தம் பின் கண்டி டி தது க்கொண்டிஉள்ோ தண்டு 

எளறாுகிற பர்யந்தம். ரர தரி. ஆர்பபட்டாள்.. வரரல்க 

ளும் TT QOS Ay G BIB MIT ABA BK OT BPM WTI VE 
ஹ்ம் பெருமாள். ype i பாலமுது 9 FFU BUD OILY பக முத 
ரை பண்ணிக்கெரண்டி ஆ MLL TAP AT FD கெரட 
வரியிலே படித் து இருக HPO FD WNW சாலா நி ரக்கா 

சந் தையரர் தகைநுகர் WB Bl, SF 1D os 7 ந இ (HB 

BUN, BED Wi DHABI] HER WKH gir. இந் 

தப்படி. மிரு க்குநு காலத் கலே இரக ஆ Ti Lat. kL சரக்கு 

அதி ச வகையுண்டாம் தங்கல் கரனுக்கு ௮௫ இலச்சினை 

யும் இடரமலிரு த்கம் வடா சென்று இருக்கி கிறு காலத் 

இலே சில 4 ன த்கு பின்பு உரை பவர் மேல் சரட்டுக்கு 

எழுந்தருனின னே மிமி ஈண்ட சோழன் பட்டுப் 

போய் கோயிலும் அராஜகமா௰ிமுக்கி 27 தியைக்கேட்டு 
SP Nsom புதனை குலோழ்துங்கர் சோமனும், 

சேரனும், பாண்டியனும் CE ru? gaa வர்த LG DCM 

ஆர்பபட டான் திருக் கரப்பைச் சேர்திதுக்கொண்டு 
௪ ச * “a ச ச் 

வர்க னது பேரைரும். உருது அ றுழுபர ப A OY 4 CP n A முத் 
ரையும் எங்களுக் RE Bit crust வேணுமெ ன்னு 
கேட்க, சேர சோம பாண்டியனும் ும்மதி.த.து பெரு 

மாலை Can al & gi W BN F BX ose Sal Ly. ஆர்ய பட் 

டாளை யழைத்து தங்கள் மூன்றுபேர் முதியையும் ராஜ 

முதசையாக ஆர்யபட்டாள் வர்தத் HON GH TOS 3 

“மின்னிட்டோம் வில்லுமிட்டு வேங்சை படையாளம் 
தரனிட்டோம் இம்மூவருக் தானே” என் றபடி யே செண் 
டும் கையிலும் வில்லும் வேங்கைப்புலியும் அங்கிதம் 
பண்ணி முத்ரை மோதிரத்தைக் கொடுத்து எம்பெரு 
மரனாரையும் அழைப்பித தார்கள். அது முகுலாக 2 rus 

பட்டாள் முத்ரையை தங்கள் கரவலுக்கு ரக்ஷையாக



கேசயிலொழுகு. ௮௭ 

இட்டுக்கொண்டுவருகிரூர்கள், உடையவரும் தஇரும்பி யெ 
முக்தருளி கரிமிகண்ட புதரனை முதலியாண்டான் திரு 
வடி.களில் ஆசரயிப்பித்து கோயிலையும் தானமாக சிலா 

லிகிதம் பண்ணி தாரைவார்ப்பித்து முன்போலே ஸ்ரீகாச் 
யம் பண்ணி கிர்வஹிக்கும்போ.து இச்சு முத்சை ப்ரஸவ் 
கத்தை ௨ உடை பவரும் ஆண்டானும் கேட்டருளி கோயி 

விலே ராஜ முக்ரைக்கு ப்ரஸக்தி யில்லாவிட்டாலும், 
மூன்று பேர் முதிரை அங்கிதமா மிருக்கையாலும் 
கோயிலுக்கு ரக்ஷை யென்று அங்கீகரித்து அதுமுத 
லாக காலுமுத்ரையும் செலுத்திவைத்தார்கள். அவர் 
Bar பேருக்கு தாஸகம்பி கொத்து கைஙகர்ய விவரம். 4 
பூர்வம் புண்டரீகர் பரகவத ப். ரவணரசய திருவெள்ளறை 
முதலான அனேக இவய தேசங்களிலே புஷ்பகைங்கச 
யம் பண்ணிக்கெொண்டிருக்து இருவரங்களன் திருப்பதிக்கு 
வக்.து அனேக இருகக்தவனங்களை மமர்ப்பிதீது புஷ்ப 
கைங்கர்யம் பண்ணி வருகையில் Bob garry ஸமாப் 

பிக்ிறதும,பெருமாளுக்கு த.திருவணுக்கன் திருவாசலுக் 
குள்ளே வெளியிலே திருமுன் பந்தம் பிடிக்கிறதும் உத் 
ஸவா இிகளுக்கு சேனை முதலியாமையும் BF மூர்த்தி 
களையும் ஸ்ரீபாதம் தாங்குகிறதும், தாஸரிப் பகதம் பிடிக் 
Bp git, ச தரக்ரு தியாகவும், பெரிய திருவாய் கட்டுகிற 
தும், ஸத்தாபரண சப்ரம் கட்டுகிறதும் அழ மணவர 
ளப் பெருமாளுக்கு ஸத்தாபரண வகைச்சல், கிளிமாலை, 
கிளிச்செண்டு, தண்டை மாலை, கொத்து மாலை, குட 
மாலை இக்கைங்கர்யங்கள் செய்யுமளவில் தீர்த்தம் சாத் 
துப்படி. பரியட்டம், ஒத்தமாலை ஸாதிக்கிறதும், காய்ச்டி 
யார் ஆழ்வார் உடையவர் இவர்களுக்கும் கைங்கர்யம் 
கடக்துவருகி, றது. இப்படி கடக்குமளவில் சில காலத் 
துக்குப் பின்பு அ திகப்படி.யாயும் மர்யாதை கடக் துவரு 
கிறது. ஏகாங்ககளுக்குக் கைங்கர்ய விவரம் ஒரு oer 
,திருவணுக்கன் திருவாசல் திறக் து இருமஞ்சனம் வகு 
கடாக்ஷித்த பிற்பாடு, யானை,கு கிரை, கபிலை, கன்னிகை 
முதலானபெருக்கு அழகிய மணவாளன், திருமண்டபச் 
திலே கரத்திருக்க அமுது மண்டபத்து முன் திருத் 

7
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இசை நீக்கி கடாக்ஷித ச௮டனே திருப்பணிமா றுகிறதும் 
திருவாராதனம் ஆரம்பித்த காலத்திலே ஓற்றைத் இருக் 
கரப்பைச் சேர்த்து காத்து இருக்கிறதும், அமுது செய் 
தருளினபின்பு Banal apie or இிருவாசலிலே கணையைப். 
பறிமாறி யதாயோக்யமாக ணேவா ஜனங்கள் அண்டை: 
யிலிருந்து ஸேவாஜனங்கள் காணிக்கையேற்று வணேவிக் 
கப்பண்ணுகற தும், திருவாராதனம் முதலான துகளிலே 

கைங்கர்யபரரை ஒழிய மம்றைப்பேரை உளனளே விடா 
மல் கார்தீதிருக்கையும அழகிய மணவசளன் இருமண்ட 

பத திலே ஏ.றியருளும்போது ஸ்தானத்தார் இரண்டுபே 
ரும் வைஷ்ண வனுக்கு என்று மைபோ இத்தரல் அடியே 

னுக்கு என்று கேட்டு எச்சரிக்கையை இர ட்டி த்துச் 

சொன்ன வடனே ஸாவதரனமரக ஒருத்தரையும் திருத்தி 
ரைக்குள்ளே போகவொட்டாமல் காத்திருக்கிறதும், 
on oh இருமேனிக் காவலாக திருமண்டபத்திலே 
படுத் திருக்கததும் கைங்கர்யம். மற்றை யொருவருக்கு 

வ்யஞ்சன அறையில் திருமஞ்சன த. துடன் வக்து ஏலம், 

சாம்பிசாணி, கெய், வெல்லம் முதலரன சரமக்ரிகளையும் 
சக்தனம், கற்பூரம், குங்குமம் கஸ்தூரி மு தலரன ஸுகந் 
தங்களையும் சித்யப்படி, விசேஒப்படி. மு. தலான துகளுக்கு 
FOR p gi Digs சரமக்ரிகளையும் சேர்ப்பித.துக்கொண்டு 

பதனம். பண்ணுகிறதும் கைங்கர்யம். சாத்தாத முதலிக 
ளுக்குக் கைங்கர்ய விவரம். ௨ தஸவங்களிலே இருமண் 
டபங்களுக்கு நி ,தியப்படி அழகிய மணவாளன் திருமண்ட 
பத்துக்குப் புபாலஙகாரம் பண்ணுகியதும் பமப்பாட் 

டுக்கு த் திரும ரலைசேர்த்து ஸமர்ப்பிக்கிறதும் புஷ்ப விரு 
வூடி பண்ணுறைதும், தாூபகலசம் இரண்டு, வரிசை 
இரண்டு, அடுக்கு உலியன் இரண்டு, எரிபாவாடை மிரண்டு 
தங்கப்பச்தம் எட்டு, வெள்ளிப்பக தம் இருபது இவைக& 
ஸேவிக்கிறதும், ஆழவார்களை யெழுக் தருளப்பண் ணுகிற 
தும், இயல் திருக்கோவைக்குப் பின்னே கைகட்டிக் 
கெண்டு பின்னடி. ஸேவிக்கிறதும், மைய ஸங்கே தங்க 

ளிலே இராமானுச அருவாளை யறிந்து சயாள் ஸ்ரீ வைஷு. 
ணவர்களுககுத இிருமேனிக்காவலா யிருக்கிறதும் கைங்
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காயம். வேதரபாணிகளான திருசாமதாரிகளுக்குக். 
கைங்கர்யம் -இரண்டுஇரண்டுபொன்னு த தடியும் இரண்டு 
வெள்ளித்தடியும், இரண்டு தல்வளைச்சல் பிரம்பும் பிடித் 
துக்கெரண்டு பெருமாள் பு,றப்பட்டருளினால் wee Buf 
லேயும் ஸ்ரீ சடகோபன் எழுர்தருளப்பண்்ணுகிறத ற்கு 
முன்னேயும் சக்தடி. விலக்குகிற தும், அழகிய மணவச 
ளன் திருமண்டபச்தவிர மற்றைத் திருமண்டபங்களிலே 
ரும் பெருமாள் எழுக்தருளின ஏடனே திருத்திசை யண் 
டையிலே இருபுறமும் கார்ச்திருக்கிற தும், தளிகை 
வக்த உடனே முதல் தஇிருத்திசை பரிமாறின வளவிலே 
உள்ளேயிருக்கிற சக் தடியைப்போக்கி உள்ளேசோதித து 
வெளியிலே திருத் திசைத் தலையிலே இருக்து தளிகையை 
உள்ளேவிட்டு காத்திருக்கறதும், அமுது சேய்தரு 

orf aor PGCaT 14s FBG எழுக் தருளுகிற ஸ்ரீ உடகோ 
பனுக்கு முன்னே சச்தடி. விலக்குகிறதும, எச்சரிக்கை 
சொல்லிக்கொண்டு முன்னே வருகறதும் தருப்பாவாடை 
விரியோகத்துக்கு அருளப்பாடு ஸாதிக்கப் பெற்றவர் 

போக மற்றைப்பேர்களை பதாயோக்மமாக விரியோகத் 
துக்கு விடிகிறதும் பெருமாள் ஏறியருஞும்போது ஸ்தா 
னத்தார் வேத்ரபரணியென்று ஸம்போ தித்தவடனே 

அம்யாவென்று ப்ரதமுத்தரம் சொல்லி ஏச்சரிக்கை 

யென்று இருக்கால் சொன்னவுடனே மஹாப்ரஸாத 
மென்று ஸாவதானமாகத் இருமலக்கு அருளப்பாடு ஸர 
இக்கிறபாயர்தம் அர்ச்சகர் Ys gin or Curae Lr 
மல்கா ததிருக்கிறதும். புறப்பட்டருளினவுடனே ஐய சப் 
தங்களரலே கைவரரம் பண்ணுகிறதும் திருவக் திக்காப்பு 
இசை தொடக்கம் முதலான விசேவங்களிலே சத்து 
அமுத்துகறதும் இருமொழித் இருகாளிலே கட்டியம் 

விண்ணப்பம் செய்கறெதும் பெருமாள் திருவோலக்க தீ 
துக்கு சச் தடி. விலக்குகிறதும் கைங்கர்யம், ப்ரஹ். மணன் 
கொத்து விவரம், -முதல்கொத்து கோவணவர். இரண் 
டாங்கொத்து திருப்பதியார். மூன்றாங்கெரத்து கொட 
வர். கரலாவது பாகவத கம்பிமார், ஜீச் தாவது உள்ள 
சார். ஆறுவது தழையிவொர். ஏழசவது திருக்கர
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கக் கையார். எட்டாவது விண்ணப்பஞ் செய்வார், ஒன் 
பதாவது ஆர்யபட்டாள், பத்தாவது தரஸாம்பி, பதி 

னோரவ.து சேதரபாணி, ஆகப் பதினொரு கெத்து 
பட்டரள்கொத்து இத்திருப்பதியிலும் தேசார் தரி ஸ்வா 
மிகளும் ஆகையாலே அனைவருக்கும் கைங்க ர்யமுண்டு, 
கொத்திலே சேர்மானமில்லை, சூத்திரக் கொத்திலே 
முதல்கொத்து வெள்ளாழகைஙகர்ய விவரம்.--காலளப் 

பானுக்கு திருக்கொட்டாரத்திலே காலளவும் பெரிய 
கேரவிலுக்கு அமுதுபடி யெடுக்கிறது கைங்கர்யம், 
கோயில் காத்த பெருமாளுக்கு ரரஜமஹேர்தீரன் திரு 
விதி திருவாசல் கரர்க்கிறது கைங்கர்யம், விழுப்பரைய 
னுக்கு கோயில் கணக்கு எழுதுகிறது கைங்கர்யம், ஆக 

இக்கைங்காய பரரில் சூதீ.திரரில் வெள்ளாழர் இ௫ர்கள் 
கணக்களான விழுப்பசையனுக்கு ஓருகரலவிசேஷ த் திலே 
பல்லவனென்கிற ப்ரபு சன் பேர் கேரயிவிலே விளங்க 

வேணுமென்றுஅவனுக்குப்பேர்கொடுக்கையில் ௮துமு த 
லாக பல்லவன் விழுப்பசையனென்று அவனுக்குப் பேர் 

கடக்துவருகிறெது. ௮க்த வகையில் ஹரிசரணாுலயப்பரைய 
னென்கிறவன் கணக்கெழுதுங்காலத்திலே ஓட்டியன கல 

கத்தினாலே பெருமாள் வலசை யெழுக்தருளும்பேரது 

ஸ்தலத்திலே சில ஜனங்களிருக்து திருவிடையாட்டத் 
தில் ஆதாயங்களை யபஹரிதீது பகவத்துரோஹம் பண் 
அுகையில் அவர்கள் தொழில் மாறி ஈகடத்திவைக்கை 
யில் இவனு மவர்களுடனே தரோஹியாப் தள்ளுகய 
டிருந்து மெய்யித்தித்துப்போகையில் உடையவர் காலத் 
திலே உடையவர் ஒரு ப்சராஹ்மணனுக்கு அந்தக் கைஙக 

ர்யத்தை கட்டளையிட நினைக்கையில் ஸ்தலத்தரர் ஸகல 
ரும்பூர்வம்வக் தப்படியேவெள்ளா ழரேயாசவேணுமென்ன 
அச்தப்படியே கோயில் கணக்கு விழுப்பரையனை சாட்டி 

sn mols Burs Spears கெழவனுக்கு வண்சட 
கோபதாஸனென்று பேரும் கல்பித்து இருவகையில் 

பேரும் கரட்டிவைத்து இவர்களிலே பல்லவன்விழுப்பரை 
பயனுக்கு ஆழ்வாருக்கு திருமுகப்பட்டயமும் ஸேபைதி ப 

ட்டயம் சிலாலிகிதமும் எழுதுகறதாகவும் வண்ச௪டகோப
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தாஸனுக்கு குத்தகைப் பட்டயம் அடையோலை யெழுது 

app சேனபைதி பட்டயம் சிலரலிகி தங்களுக்கு ப்ரதி 
யெழுதிக் கட்டிக்கொள்ளவும் கரவி கலம் முதலான 
துறைகளிலே வழி திருவிடையாட்டக் கணக்கெல்லாம் 
இருவரும் எழுதத்தககதாகவும், இவர்களில் ஆழ்வாரா 

ருக்கு திருமுகப்பட்டயம் எழுதுகிறதற்கு வரிசை-சாத்தி 
யருஸின வகைச்சலும் அ.று இிப்பரியட்டமும் ஸாதித்த 

ஆனையேற்றமும் கடக்கும்படி.க்கு உடையவர் கட்டளை 
யிட்டு ஈடக்து வந்தது. Abs வண் சஎடகோப தரஸ 
னுக்கு பாண்டியன் தன் பேரைக் கொடுக்கையில் பாண் 
டிய தேவ ப்ரியனென்று பேர் நடக்துவருகிறது. அனக்கு 

ரம் சில காலத்துக்குபின்பு பல்லவன் விழுப்பரையன் சக்தி 

அத்றுப்போய்ஸ்ரீபண்டாரத்கில் விழுச்துபோயிற்று, தத் 
காலத், இல் விருப்பன உடையவர் இருகாளான ag B 

பைத இிருகாளிலே அழகியமணவாள த்துக்கு குத். தகைப் 
பட்டயம் எழுதின வணசடகோப தரஸனான பாண்டிய 
தேவ ப்ரியனுக்கு ஸ்தலத்தார் ஸம்மதியாக ஆழவார் 
திருமுகப் பட்டயத்துக்கு ஈடக்கிற வரிசையெல்லாம் உண் 
டாக்கி ஈடக்துவருகிற.து. இக்தப்படி WF (HE GUS Tv 

திலே சில காளைக்குப்பின்பு உத்தமகம்பி ப்ரபலமாய் 
காலத் திலே வடசசை கர் கணக்கனை மாட்டிவைத்து 

திருக்கொட்டாரம் எழுதிக்கொண்டு திருமுகப்பட்டயம் 
எழுகி wih Buln விண்ணப்பம்மாத்.இரம் பண்ணிக் 
கெரண்டு வரச்சொல்லி காட்டிவைத்தார். அப்பொழுது 
Yypau மணவாள தரஸரான ஜீயர் ஸ்தலத்திலே இல் 
லரமல்பேசயிருக் து வந்தபிறகு அவனுக்கு கல்பித்த மனை 
யிலே திருவாழிக்கல்லும் பொகட்டு வீடு பிடுங்கவைத் 
இவனுக்கு கோயிலுக்குளளே வர யோக்கியதையின் றி 
துரீத்திவிட்டார். அனக்தரம ஜீயர்பட்டத் திலே வநத 
வரை அ௮னுஸரித்து முன் தள்ளப்பட்ட கணக்கலுக்கு 
அழகிய மணவாள ப்ரியனென்று பேரும் கல்பித்து திருச் 
கோட்ட ாரமும் எழு திக்கொண்டு காளடைவிலே குல்லாய் 
விட்டு கோலம்காட்டித் தனியிலே திருமுகப்பட்டயமும் 
விண்ணப்பம்மா த.இரம் செய்துகொண்டு வரத்தக்கதாக
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முறியும் வாங்க திரும்ப கடக்கையில் வண் சடகோப 
தாஸனான பாண்டியப்பிள்ளை அவனுக்குப்பிறகு அருளப் 
பாடு பிடிக்கிற இில்லையென்றுசொல்ல அப்படியே அருளப் 
பாடு சஉடகேரபதாஸனுக்கே முக்தி ஸாதிக்கையில் சிலா 
லிசிதங்களிலும் ஸ்தல ஸம்ப்[தி வண்சடகோப தாஸன் 
பேர் முன்னேயும் வடகரைகராமத்தில் உள்காட்டுக்கணக் 
கனுக்கு ௮ழகய மணவாள ப்ரியன்பேச பிக தியுமாக லிகி 
தம் பண்ணின துமுண்டு, சிலாலிகித மெழுதுமிட த்தில் 
வண்சடகோபதாளன் தான் மறித்து தடைபண்ணுகை 
யில் பல தூர்ப்பலமாக சிலாலிகிதங்களிலே முன் வெள் 
ளாழனான பல்லவன் விழுப்பரையன் மகனான அழகியமண 
வாள ப்ரியனென்று லிகிதம் பண்ணினதும் ஸ்தலத்திலே 
ஆசார்ய புருவ.ர்களில் பட்டர் ஜீயர் உத்தமகம்பி இவர் 
கள் பலத்து ஈடச்தகாலத திலே கணக்கனுக்கு ஸ்ரீவைஷ 
ணவ ப்ரியனென்று பேர் நடந்ததும். அனந்தரம் கால 

விசேஷக் சிலே ராசகர பலவச்தத்தினுலே துறைவழி 
யெல்லாம் கணக்கு எழுதவும் குல்லாவிட்டு கோலம் காட் 
டவும் முன் வெள்ளாழனான கணக்கன் போல முதலிலே 
அருளப்பாடு சாதிக்கவும் பண்ணிக்கொண்டு கூர காரா 
யண ஜீயர்பேரரலே ப.ரம்பரையாய் அருளப்பாடு பட்ட 

மிட்டுக்கொண்டு ௩டக் துவருகையில் ஸ்ரீ ரங்கசாரராயண 
ஜீயரென்று சிலகாளைக்குப்பின்பு ஸ்ரரங்ககர2ரயண ஜீயர் 
பேசாகையில் ஸ்ரீரங்கசாராயண பிரானென்றுமுன்னிருக் த 

வெள்ளாழன்பல்லவன்விழுப்பசையனணான வகையில் இருக்த 
மூன்னோடையும் கூட ஓக்க லிகிதம்பண்ணி அன்றுமுதல் 

ஸ்ரீ ரங்கசாரரயண பிரானென்று நடந்துவருகிறது. ௧௫ 
வகலம் கணக்கு இருவர் வகைப்பேர் மனுவுூயஞகை ஸ்தல 

ஸம்மதியிலே ஒரு ப்ராம்மணன் எழுஇிவருவன், அனக் 
தரம் அறிய ஈயனாசென்று ஒரு வெள்ளாழன் எழுஇவக் 
தான். அவன் வர்க்கத்திலே சகோவு. தரோஹும் 
stg அவனுடைய சமமதமில்லாமல் ஸ்ரீ பண்டாரத் 
திலேவிழுஈ்க வனக்தரம் இருவர் கைப்பேரையும் தேசாக் 
தத்திலும் கெரண்டுவக்து அக்தக்த ஸ்தானத்திலே 
சேர்ப்பிக்கிற தும் பெருமாள் வெளியிலே புறப்பட்டருளி



கேகேோயிலெெசழுகு. ௯௯ 

னால் பரிகரங்களுடன் காத் துக்கொண்டிருக்கிறதும் திரு 
விடையாட்டத்திலே பலாதிகள் சேதமாகாமே கார்த் 
இருக்கற தும் விரோதி நிரஸ௩ம் பண்ணுகறதும் திருக் 
கொட்டாரத். துக்கு தான்யாஇிகள் கொண்டுவக்து சேர்க் 
இறதும் இப்படி. மிருக்கையில் இரு வெள்ளக்காரசே யல் 
லாமல் மற்றைத் தலையாருக்குமில்லை. பன்றியாழ்வான் 
கோயில்கலக த துக்குப்பின்பு அகளங்கள் இருவீ திமு.தல் 
கொண்டு தலையாரிக்கும் பின்னையும் சில காலத்துக்குப் 
பின்பு கொல்லைச் செவுக்கமும் கண்டாயிற்று, அஞ்சாக் 
கொத்தான சம்மாளருக்குள்ளே சில்ப்பாசாரிக்கு கைங் 
கர்யம்.--தவஜபடம் எழுதுகிறதும் திருமண்டபம் சத்தி 

சரங்களை எழுதுகி), றதும் ஜீரண கேரபுரா தஇிகளை ஜீர்ணோத் 
தாரணம் | பண்ணுகிறதும் விகரஹா திகளையேறி யருளப் 
பண்ண வேண்டிய காலத்திலே ஏறியகுளப்பண் ணுகற 
தும் குடவிமானம் செங்கல் பணிதி சாத்திப்பணிதியும் 
சிக்கிம் பண்ணுகிறதும் ரகாதியான சில்ப சாஸ்த் 

சோக்தமாக ஸ்ரீரங்கமாதன் சியமனப்ரகாரமே அர்ச்சகர் 
களுக்கு அநுகுணமாக கடக்துகொண்டு கைங்சர்யம் 

பண்ணி நடக்துவருகிறமேே கைங்கரியம். பெரியகோயி 
லாசரரி தட்டானுக்கு கைங்கர்யம்-- இருவாபரணங்கள் 

ஓடிக்கது தக்கடிக்கிறதும் புதியது பண்ணுகிறதும் 
அடிக்கடி இருவாபாணஙகள் மெருகு பண்ணுகிறதும் 

ஜயேஷ்டாபிஷேக த்தில் அங்கில ருதலானது கைங்கர் 
யம் பண்ணி மெருகிட்டு கட்டாணி முதல. ரனதுகள் 
சிசோரத்தினம் திருவடி. அலங்காசானைம் பர்யந்தம் 
துக்கடிக்கிறதும் ஸப்தவாரங்கள் இருவாபரணமுமல்வர் 

ணவாஹனாதிகள் ரஜதவாஹனாதிகள் கேதாதி அஸிச ௪.7 
சாமரதவஜ தவஜடக்கயாதி ஈவசத்றைபைைண பூஷணாதி 
ஸ்்வர்ணமூலா திவாஹனாகி பாதராகிகள்பண்ணி மெருகு 
எடுக்கிற தும் கோயுசவிமானாதிகள் செய்கிறதும் கைங்கச் 

யம். அர்ச்சகருக்கு அனுகுணமாக சில்பர் அஞ்சுவேலை 
கம்மாளரையும் கூட்டிக்கெ ரண்டு ரங்க ,த்சோஹம் பண்ணா 
மல் பண்ணுகிறதும் கைங்கர்யம்: கம்மாளர் Oars BW 
அழகிய மணவாள தட்டாராசாரியான செம்புக் கன்



௯௪ கேேோரமயிலெொழுகு. 

னார்க்கு கைங்கர்யம் ஸ்வர்ண ரஜததாமராதி ஸக்கிதி 
உபகரணங்கள் பண்ணுறெதும் ஜீர்ண௱்களை ஓக்கடிக்கிற 
தும் கைங்கர்யம், வெண்கன்னானுக்கு கைஙகர்யம்-- 
வார்ப்பு மணி கெடியாசம் தளிகை வெட்டி வாசல்படி. 
ஸோ.பானம் தீபஸ்தம்பம்மு தலான தளிகைக் கட்டுவேலை 
கள் எல்லரம் வார்ப்பிதீது புதியசாகப் பண்ணுகிறது 
கைங்கர்யம். ஆருங்கொத்து கையில் தொழிலாகை 
யாலே இப்பியா மொச்சியர் பட்டு நூல்காரர் இவர்களில் 
சிப்பியர் கைங்கர்யம் -- மேல் கட்டி. அங்குராயித்து 

தஇருத்திரைப் பச்சவடம் துப்பட்டிசுசினி கபாயி சட்டப் 
பாளம் கொடியாடைமு தலானதுகளை தீதைக்கிறதும்இ.து 
களிலே முத்துக்கட்டுகிறதும் இவை முதலானதுகள் கை 
ககர்யம். மொச்சியருக்கு குடைகள் ஆலவட்டங்கள் பரி 
சை இருப்பல்லக்கு பைசாமம் மு தலரனதுகள் பண்ணுக 
ததும் இரக்குகிற தும் திருக்கார் த்திகை திபஸ்தம்பம் ஏறு 
கிறதும் பெருமாள் வெளியிலே இருமஞ்சனங் கண்டருளி 
னால் அவ்விடத்திலே திருவாபரணப்பெட்டியை அர்ச்ச 
கர பின்னோடே எடுத்துக்கொண்டுவக்து கருவுகலத்தி 

லே ஓப்பவைக்கிறதும், அர்ச்சகர் கெொமிக்க கைக்களவ 
முதலிக்கு உண்டாயிற்று. அது முதலாக இருக்கார்த் 
தகை தீபாராதனத்துக்கு ஸாதிக்கிற அறுஇப்பரியட் 
டம கையாலியைத் தலையிலே கட்டுகிறதும், அர்ச்சகர் 

தவஜபடா இகளையும் தீபஸ்தம்பத்தையும் பற்றிக்கொள் 
கிறதும், இருவாபரணப்பெட்டியின் பின்னே கரவலாக 
வருகிறதும் கியமகம், மூன்றாங்கொத்துக்கு எம்பெருமா 
னடியாருக்கு விவரம். பூர்வம் கோயிலடி யாருமிருக்க 

உறையூர் வல்லியாருக்கு ஸ்ரீசனமாக UNG Bae BOW Ws 

௮ தனாலே உறையூர் வல்லியார் கூட்ட த தாரென்று பேரு 
பெற்றவர்களாய் இருக்கிற எம்பெருமார னடியாருக்கு 
அ சனமேலே காலவிசேவூத்திலே துலுக்கனை வ௫ிகரி 
தீதுச் கோயிலை ரக்ஷித்து சரமசசையிலே இருமனப் 
பள்ளியிலும் கொள்ளி பெற் றவர்களாயிருக்ற எம்பெரு 
மானடி யாளுக்கு கைங்கர்ய விவரம்.-௨உதய காலத்திலே 
ஒருத்தி தீர்த்தமாடி கோயிலிலே அலங்க்ருதையாய்



சே சயிலெசழுகு. ௯௫ 

கோயிலுக்குவக்து ஸ்வாமிகடாக்ஷ ததுக்லெக்காயிருக்து 
தருவாரா தனங்களிலேயும், சித்யோத்ஸவ விசேஷோச் 
ஸவங்களிலேயும் திருவக்திக்காப்புக்கு தட்டு கொண்டு 
வரது இருவக் திக்காப்புக் குடம்மா தறிக்கெரண்டு பேரகி 

றவள். மற்றைப்பேர்களும் உதயத்திலே: அலங்க்ருதை 
களரய் அலங்கரரத் துடனே வருகிற திருமஞ்சன பானை 

முன்னேகடைகேளிக்கை யாடுதிறதும், இருவர் திக்காப்பு 
ஸமயத்திலே தட்டிகளைக்கொளுச்தி கையிலே தரிக்கிற 
தும், இருவரங்கச் செல்வனார் கித்யோதஸவைக்கிலே புறப் 
பாடு முதலாக மலைப்பு கேளிக்கை உலாமடல் அம்மா 
கள் தட்டிக்கேளிக்கை முதலானதுகள் ஸேவிக்கிறதும், 
விசேலஷேோா தஸவங்களிலேயும் கிருவீதிகளில் உடைகேளி 
க்கையும், இருமண்டபத்திலே கேளிக்கையும், அரையர் 
வீணை ஸேவிக்கச்செய்தேயும், இசைவேவிக்கச்சேய்தே 

யம உழைடுர் வல்லியா. கூட்டத்தரா என்று அருளப் 

பாடுஸாதித்த உடனேயும் அரையர் பின்னே மலப்பு 

ஸேவிக்கிறதும், கரல விசேவூங்களிலை உறையூர் வல்லி 
யார் கூட்டத்தாசென்று அருளப்பாடு ஸதித்தவடனே 
உலா ஸேவிக்கிறதும், பதினெட்டாம் பெருக்கிலே ராஸ 
கரிடை ஆடுகிறதும், வஸந்தோதஸவத்திலே கோர 

லாட்டமாடுகிறதும், உத்ஸவ விசேவூங்களிலே காலப்பரி 
கைநரடகமாடுகிறதும், தவஜாசோஹணத் இலே நாட்டி 
WT TD LIL விரயகத்தாள தைத அனுஸரித் தாடுகிற 

தும், பேரீதாடனததிலே தேவதா வாஹனத்திலே அக 
தநத தேவதா crip gs Been ஆடிகிறதும், கரலாஙு 
கொத்தான திருவிளக்கா.ரருக்குக் கைங்கர்யம்.-கருவு 
கலத்து FST தாள வருச்சாதியரை முதலாக ஆர்ய 
பட்டாள வாசலுக்குளபட்ட வாஹன சாலை மேல்கட்டி. 

யலை முதலானதுகளுக்கு திருக்கொட்டாரததுக்கும் 
Anu Sra gin, அகளங்கன் திருவீதிக்கரவலும், தவ 
சம் ரஸவாரக்கம் முதலானதும் தன்னையே ஆனவந்து 
எழு தச்சொன்னபடியினாலே அசக்தப்படி.யே ஈடக்து வருகி 
றது, சாழிகை வட்டில் வாசல் வெள்ளாழமனான கேரயில் 
காத்தபெருமாள் காத்து இருக்கையில் அவன மெய் தீய்
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ந்து போகையில் வெள்ளாழர் தொழில் கரலன வு பெரிய 
பிள்ளை பாண்டியப்பிளளை கரழிகை வட்டில் வாசல்காவ 

லான நாரது தொழிதக்கும் ஞா.தியான பாண்டியனாலே 
ஸதலத்துக்கணக்கு வண் சடகோபதாஸன் வகைப்பே 
சை காழிகை வட்டில் வாசல் காவலுக்கு கோயில் காத்த 
பெருமாளுக்கீடரகக் கட்டளையிட்டு பதிலாக காக்கையில் 

உச்சம ஈம்பி விகாதம்பண்ணி சியாயம்போலே மெய் திய் 
ந்து பொன்னகைக்கரவல் ஸ்ரீ பண்டாரத்தில் சேர்க்கிறது 
ஸம்ப்ச தாயமென்று ஒரு சியாயங் கல்பித்து ஸ்ரீ பண்டா 
சத்தி லேசேர்தது விழுந் துபேரயி ற்று, இரண்டாக காத 

துக்கு சா.லுவனான கைக்கள முதலியான செருவட்ட 

வனுக்கு கைங்கர்யம். பெரும, ரளுக்கு இளகீர் கண்.தி 
DES இருத்தி நீட்டுகிறதும், ஆலிகாடன் இருவாசல் 
அகளங்கன் இருவிதிவாசல் காவல் காக்கிறதும், பெரு 
io) T ar சேர் த்தியைவிட் ae புறப்பட டருளினால் திருத்தி 

ரை பரிமாறுகிறதும் மசிய இறிகட்டுகிறதும், திருமஞ்ச 
னத்துக்கு வேதியை பிடிக்கிறதும், வட்டமணவேதியை 

சூகானுபார்த்து செல்லிக்கட்டுகிறதும், குதிரை ஈம்பி 
சானைப்பரிஷ்கரித்தது அங்குபடியும் வைத்திருக் து பெரு 
மாளேறியருளினவடனே அங்குபடிமைர்ப்பிதது கம்பிரா 
னிலே ப மப்பட்டருளிஞுல் இருவெண்சாமரம் இருபு௰மும் 

ஸேவிக்கிறதும், த திருச்சங்கும் உபய கரகளம் ஸேவிக்கிற 
தும், உப்பு சம்பாரம் ஆசாய்க் து பெ. £டிபண்ணிக்கொடுக் 
கிறதும, ௮க்ச௪ ஆலிகரடன் இருவீதிவாசல் அகளங்கன் 
இருவீகிவாசல்களை த் திருவலகு சேர்க்கிறதும், இருக் 

கொட்டாசத்திலே ஏண்ணெய்வாரங்கிவந்து திருவிளக்கு 

ஏழ்றுகிறதும் குலசேகரன் திருவீதியிலே திருமடைப் 
பள்ளிக்குப் போய் எருவு வாங்கிக்கொண்டு வெளியிலே 
கொண்டுபோய் போடுகிற.தும், தோப்பிலே வாமைகிலை 
வாங்கிக்கொண்டு வர்க்க வகை முதலான கட்டுததளிகை 
யடிக்கு இலை கொடுக்கிறதும், பீகமுத்ரை பண் ணுகிற 
தற்கு களிமண் போடுகிறதும் எம்பெருமானா சடி.யாருக்கு 
கோவணவரசண்டை. ஆச்ரயணம் சாதித்தவுடனே புதச 
ஸ்வீகாசம் பண்ணிக்கொண்டு தட்டிக்கொடுக்கிறதும்,
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சேவகத்துக்கு அழைக்கிநதும், உடையவருக்கு திரு 
வுள்ளமில்லாமல் ஸ்ரீ வைவஷணவனைக் கட்டளையிடவேணு 
மென்று நினைத்து அவனையழைத்து எக்கத்தோப்பு இள 
நீர் கன்றாயிருக்குமென்று கேட்குமிட த்தில் பெருமான 
திருப்பவள தீ.துக்கும், அருளவாயமுக்குக்கும் தெரியுமெ 
ன்றது விண்ணப்பஞ்செய்ய உடையவருக திருவளளமுகக்து 

அவனை தீதானே அர்தக்கைங்கர்யத்தில் கியமிதீதருளி 
னார். இதுவுமொருகாலத்திலே அர்ச்சகர் தவஜாசோஹ 
ணத்துக்கு இருக்கொடிக்கம்பத்திலே ஒரு திருக்கொடி 
யாழவானை யேறியருளப் பண்ணுமிட ததில் கைமோசம் 
வர்கது, அப்பொழுது திருதகிசை பரிமரறுகிற முதலில் 
எடுததுக்கொண்டபடி யினாலே அதுமுதலாக தஇிருக்கொ 

ட. & gor திருமண்டபத.துக்கு அலங்காரங்கள் பண்ணு 
கிற தத ற்கு குருகாகப்பட்டை வேலை முதலானதுகள் கை 
ஙகர்யம்,-பட்டிநூல்காரருக்குகைங்கர்யம்.-- பட் டிநால் 
இருமாலை முசனால்படி. கொச்சுக்கள் முதலான துகளை 
வாஹனாத பலங்காரோசிதமாகப் பண்ணி ஸமர்ப்பிக்கிற 

தும் கைங்கர்யம். தட்டுப்ப மங்குசெட்டியும் தலை பூதா 
னமும் ஸ்ரீ பண்டாரத்திலே பண்ணுகிறது. ஏழாங்கொ 
Sg ஈரங்கொல்லி வண்ணானும், அதில் ஈரங்கொல்லி 
யாவான் பூர்வம் பெருமாள் டில்லிச்வான்வீட்டிலே எழுக் 
தருளியிரும் து திரும்பி யெழுக் தருளினபின்பு வெகுகால 

மாரனபடியினாலே ENS STI ஸந்தேஹித்தவிட ததிலே 
இவன் கையில் பெருமாளிருவருடைய தீர்த்தத்தை உள் 
கொண்டு இவசேசம்பெருமாளென்று கணிசித்தவன், ௮ 
தவர்க்க த்துக்கு அன்றுமுஃலாக ஈரங்கொல்லி யென்று 
பேர் நடக் 5 அவருகிற து. - இவருக்கு கைங்கர்யம் FT 
& புளுகு) சறவையில் உள்சாத்து திருப்பரியட்டங்களை ச் 
இருத்தி வாட்டி, மமர்ப்பிக்கிறதும், இருப்பாவரடைக்கு 
பரவாடை ஸமர்ப்பிக்கிற தும், தளிகை மூடிகள்: வெளுப் 
பித்து அன்றாடம் கொடுக்கிறதும் வண்ணான் கைங்கர்யம், 
திருமண்டபம் மு. தலானஅகளுக்கு மேல்கட்டுக்கு சாயம் 
போடுகி p தும் கைங்காயம். எட்டாக்கொத்து கொசவர் 

கள் MSHS TUL =F Fwy. Sens பண்ணுகறதற்கு
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அன்றாடம் புதுகூன் முதல ரன துகளை ஸமர்ப்பிக்ற தும், 

இருமண்டபங்களுக்கு வேண்டியஉருப்படி களைக்கொண்டு 
போய்க் கொடுக்கிறதும், யாகசாலைக்குப் பாலிகை முத 
லானவேண்டின உருப்படிகளைக்கொண்டுபோய் கொடுக்க 
தும், திருக்கார்த்திகை சீபோத்ஸவம் மு தலான.துக 

ளுக்கு வேண்டினஉ ருப்படி.களைக்கொண்டுவக்.து சமர்ப்பி 
க்கிறதும் கைங்கர்யம், ஒன்பதாம்கொ தீது ஓடக்கரரர்க 
ளுக்கு கைங்கர்ய விவரம்.--ஓடக்கரரருக்கு தென் திருக் 
காவேரி வட காவேரி ப்ரவரஹ கரலங்களிலே கோயிலுக் 

கு வேண்டின பரல் முதலான சரமக்ரிகளைக் கெரண்வெக் 
து இக்கசைசேர்க்கிறதும் பெருமாள் இருப்பள்னியோ 
டம் ஸேவிக்கற தும்கைங்கர்யம், தவணைக்காரருக்கு திரு 
மடைப்பள்ளி முதலான.தகளுக்கு பிரப்பஙகூடை, தட் 
டு, மூங்கில் தெப்பம், மூங்கில் LIT itty அளுக்கொட்டை, 

கார் த. தமபழம், எலுமிச்சம்பழம் மு தலானதுகளும் தெ 
ன்னமரம் இததுக்கட்டுப்பாளைகள் தெப்பத்திலே போட் 
டுக் கொண்டுவக்து சேர்க்கிற கைங்கரயம். பத்தாங்கொ 

தீது ௮ழகய மணவாள கூடஸ்தரான மூட்டுக்கசரரும் 
மணடபங்கெரத்து வித்வான் ௧ளான நட்டுவரும், பஞ்சம 
ஹாவாத்மம் முசலான மேளக்காரரும் இவர்களில் ௮ம 
கய மணவாளக்கூட்டத்தார் கைங்கர்யம், Boerum 
சைப் படியேற்றம்முதலான ஸேவைகளிலும் ஸேவிக்கிற 
தும், அதில் படியேற்றத்திலும் ௩டனம் செயலிலும், ம 

தீதளம் செல்லி மத்தளம் சுத்தளம்வகை ஆவிஜம் ஏன் 
கிற ஐந் துவஅகையும் அடைவே ஐரொன்றாக ஸேவிக்கிற 
தும், வித்வான் களான ஈட்டுவர் பக்கத்திலே நின்று ஸே 
விக்கிற தும் கைங்கர்யம். குறைப்பேர் கைங்கர்யம்--இ 
ருூவனக்தல் முதலாக பாரியளவாக திதய விதியிலும், 

ப,றப்பாடு முதலாக சேரபாண்டி.யணிலே Cur Di onto ar 
வரக உண்டரன கைங்கர்யம், ஆக சூத்.திரக்கொ த்துப் 

பத்தும் உடையவர் கல்பித்த கட்டளை. இந்தப்படி பத 
துக்கொத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களையும், ஏகரங்கிகளையும 
சாத்தாக முதலிகளையும் குலசேகரச் இரைவாணிகர்க 
ளையும், திருநாமதரரிகளையும் சூத்திரர்களில் பத்துக்கொ
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தீது கைங்கர்ய பார்களையும் கல்பித்து இவர்களுக்கு 
கைங்கர்யங்களையும் வ்யவஸ்திதமாக்கி திட்டஞ்செய்் தரு 
ளி ஸ்ரீ பாஞ்சரரத்சோக்கத்தில் பரமேச்வர ஸம்ஹிதா 
க. ரமத்தினாலே திருப்பணி, திருவாராதனம், கித்யோத் 
ஸவம், பக்ஷே தீஸவம், மாஸோ த்ஸவம், ஸம்வத்ஸரே 
தீஸ்வம மஹோ தஸவஙகளான அனை ததழகும் கண்டரு 
ளப்பண்ணிக்கொண்டு வந்தார், அதில் கித்ய திருவா 
TT Bor கிச்யோச்ஸவங்களுக்கு விவரம், 

உடையவரும், ஆழ்வான்கூட பஹாுகாலம் பூப்ரத 

சஷி்ணமாக இவய தேசங்களையும் மங்களாசாஸாம்பண் 
ணி, அவ்விடத் திலேயிருக்கிஉ் எல்லாரையும் ஸ்ரீவைஷண 
வர்களாகத் திருத்தி, பஞசஸம்ஸ்க ரா இிகளையும் ஸாதி 
த்து, அக்தக்த ஸ்தலங்களிலே தம்முடைய மடமும் முத 
ரையும் நடததுவித்து, இக்விஜயமும்பண்ணி, ஜயஸ்தம் 
பமும் காட்டி, ஸகலதேச ராஜாக்களையும், Lb SO BF 

வித்வான்க௧களையும் இருவடி.களிலே சேரவிட்டுக்கொண்டு, 
OUT T Bir பிடத்திலே சரஸ்வதியாலே ஸத்க்ருதசாய் ஸீ 
பாஷ்யகாரர் என்கி றி தஇருசாமத்தை va & BI; தெற்கே 

ஆண்டாள், இருமாலிருஞ்சோ லைமலை அழகர்விஷயமாக 
மகோரதித்த அர்த்தத்தைக் தலைக்கட்டின படியாலே 
*“கேரயிலண்ணன்”” என்கிற தஇிருகாமத்தையும் அடைக் 
து, கோயிலேற வெழுக் தருள 7 7 கோயிலனை ததுக்கொத் 

தும் ஆண்டானும் எஇர்கொண்டு ஸேவிக்க? உடையவ 
ரும், அவர்களை யதாயோக்யமாக ப்ணிபாத op Ames 
குசல ப்ரண்கரதிகளாலே ஸக்துஷ்டரரக்க, கோவிலிலே 
ஸேவாக்ரமத்திலே ஸேகைமுதலியாரநுமதிகெரண்டுஜய 
விஜயாளநுமஇயுடன் உள்ளேபுகுக்து, பெருமானை ஆபர 
SOL மனுபவிக்க/ பெருமாளும் உடையவரைக் கடச 

த்து, “சம்முடைய ஆராமங்களை யாராயக்து, கம் 

ETEK SD Gyo BOOM Ws DI BHI; CT BSR BID Quan sw 
பமும் காட்டிவச் தீசோ??? என்று அர்ச்சமுகமாக விருது 
விட்டருளி, அர்த்தமு தலான ஸகல வரிசைகளையும் ப்ர 
ஸரதித்து, '“கம்வீட்டுக்கார்பத்தையும் ஆராய்ச் துகொ



௬௦௦ கேகேோரமிலெொழுகு: 

ண்டு கோயிலேதானே மயிரும்?” என்று அருளிச்செய்ய/ உ 
டையவரும் *துயோஸ்மி?” என்றுகொண்டு மடத் திலே 
எழுச் தருளி, முதலியாண்டானை அரநுக்ரஹித்து, இற்மை 
வரைக்கும் சிக் தாமே மங்காமே திருவசங்கச்செல்வத்தை 
தவிகுணமாக வர்த்திப்பித்து அனை கதழுகும்கடத் திவை 
தீ.தபடியைக்கண்டு 2 உகக்தருளி, ஸ்ரீகரரயவிசர.ர த கிலே 
அவசையே சியமிதது, பெரியகம்பிமு தலான மு. தலிகளு 
டனே தாம் புறப்பட்டதுழமுதலாகப் பண்ணின உபயகைகு 

கர்பங்களையும் யதாவ்ரு ததமருளிச்செய்து? ஸ்ரீபாஷயத் 
தை ஆழ்வானைக்கொண்டு பட்டோலை யிடுவித்து கிறை 
Car Dar at_Z ar ow. *கிதியிலே விண்ணப்பஞ்செய்து, தம் 
மருமகனான ஈடரதூரம்மரள் கையிலே ஸ்ரீபாஷ்ய ஸ்ரீகோ 
சத்தைக் கொடுத்து TT STFS BF அனுப்பியருள, 
ஸுஸ்வதியும் அந்த ஸ்ரீகோச தைச ஸாவஹித்து றலா 
GSS MGC SID, ந்த கடாதூரம்மாளை நித்யமாக வேச 
விண்ணப்பத்திலே ௪ க தரபா: ஷ்யமானவுடனேசரரீரகப ரஷி 
யத்தையும் விண்ணப்பஞ்செய்யச் சொல்லி கியமில் தருள/ 
அது முதலாக, வேத விண்ணப்பத்திலே, ஸ்ரீ பாவூப 
விண்ணப்பமும் கடந்து வருகிறது, 

இப்படி. ௩டக்கிற காலத்திலே, ஒருகல் தச்சன், முன்பு 
கேரசரலை கட்டுிறபோது ஒருகல்லின் நடுவிலே தேரை 
யும் தண்ணீரு மிருக்கக்கண்டு, **கல்லின் நடுவே மிருக்த 
தேரைக்கு ஜீவாம் கல்பித்த ஈன வரன் நமக்கும் கடத்து 

ர்? என்று, தொழிலைவிட்டு, ப்ரச்பாஸம்பண்ணி, இரு 
முடி க்குறையிலே நிர்வயாபாரனாயிருக்க, Dj gi அறிக்து, 
அழகிய மணவாளப் பெருமாள ப்ரதிதிகமும் இராமாது 
Baar ss ஸாதுத்தைக் கெொண்டுபேரய் ௮வனை புஜிப் 
பி.த.துக்கெ ரண்டிருக்க? கரலாவதியாலே சிலகாரலத்துக் 

குப் பின்பு அவன் மரித்த சேதியைக்கேட்டு, உடையவர், 
**இன்றைக்கானாலும் அழகிய மணவரளப் பெருமாள் 

வெறுந் தலையுமாய் சேரறுசுமவரமல் ஸுகமாயிருப்பர்”” 
என்று அருளிச்செய் தார், 

அப்படியே, ஆழ்வான் மு தலானவர்கள் பஞ்சகரல 
பாராயணராமிருக்குங்காலத்திலே; ஒருகரள் வர்வோபர



கோயிலொழுகு. ௧௦௧ 

தியாலே ஆழ்வான் உபா தாகத்துக்கு எழுஈதருளக்கூடர 
மல் உபவாஸமாயிருக்க/ ரா தரி, ஆழ்வானுடைய தேவிக 
ளான ஆண்டாள், பெரிய பெருமான் திருவொத்தஸாத 
மமுது செய்தருளுகிம பெரிய திருமணி ஐலியைக்கேட்டு, 
பெருமாளைக் குறித்து, “*ஆழ்வான்பட்டினியே யிருக்க 

தேவரீர் குலாவிக் குலாவி அமுது செய்தருளுவதே.?? 
என்று கினைத்தவுடனே, ஒரு ஸ்ரீவைஷணவர், தளிகை 
யிலே திருவொத்த ஸாதச்தைக்கெரண்டு, ஆழ்வானை 
அழைத்து, “அடியேன், அழகயமணவாள தானை, பெரு 

மான் கியமகத்தினாலே ப்ரஸாதம் கொண்டுவந்தேன், அ. 

கீகரிக்கவேணும்?” ஏன்றுசெரல்ல; ஆழ்வானும் திகைத் 

து, ஆண்டாளை HO ip HI, “*ஏன்னகினை ததாய!”? என் 
கேட்க? ஆண்டாளும் தாரன்நினை தீதபடியைச்சொல்ல/ 
ஆமாசர்யத்துடனே **இது ஸ்ரீபண்டாரத்திலே கரயத்த 

ளிகை யரமிருக்குமே!?? என்றுகொஞ்சமாக எடுத்துக்கெ 
ண்டு, குறையை அனுப்பிவிட்டு; அதிலே ஆண்டாளுக்கு 
இரண்டுபாகமும் தமக்கொரு பாகமும் ப்ரஸாதப்பட்ட 
UGE SILL, ஆண்டான் திருவமிலுவாய் தீது;பதீ.துமாஸமும் 

சென்றவுடனே இரண்டு குமாரர்கள் இருவவதரிக்க/ இச் 
சேதியை உடையவர் கேட்டு, ஸந்தோஷூதி துடனே ஆழ் 
வானை க்கொண்டு பு.த்சோ த்ஸவா தயுபலாள நங்களைப்பண் 
அவித்து, பன்னிரண்டாகரள் உடையவர், தரம் ஆள 
வந்தார் மகேரரதத்தை கிறைவேற்றவேணும் என்று, 

எம்பாருடன் ஆழ்வான் திருமாளிகைக்கு எழுக்தருளி 
எம்பரரை, குழ. கதைகளை எடுத்துக்கொண்டுவரச்சொல்லி 
நியமிக்க) எம்பாரும் குழச்தைகளை எடுத் துக்கொண்டு, 

தீவயாறுஸக் தாகத்துடனே வாரக்கண்டு, உடைய வரும் 
** தலஓயம்பரிமளிக்கிறது?? என்று சொல்லி, ஐரு குழந்தை 

க்கு தர்சகோபகாரகரான ஸ்ரீ பாசா பகவானுடைய 
திருகாமம் சாத்தி) ஆளவச் தாருடைய மூன்று மகேோசத 
மூம் சிறைவேற்றி? மற்றக்குழச்தைக்கு ஆழ்வானைக்கொ 
ண்டு அவர் திருத்தமப்பனாகிற சீராமப்பிளளை; இருகச 
மம் சாத்துவித்தார்.



௧௦௨ கேரமிலொழுகு. 

இக்தப்படி, உடையவர் உபயகைங்கர்ய கிர்வாஹக 

சாய், செங்கோல்செலுத்தி, உபயவிபூகியிலும் தம்மு 
டைய சிறுமுறி செலுத்தி; எழுநாறு ஜீயர்களும் பன்னீ 

சரயிரம் ஏகாங்ககளும், எழுபததுசாலு ஆசார்யபுருவூர் 
களும், அஸங்க்யேய வைஷணவர்களும்வஸேவிக்க? அறு 

பது சாதுர்மாஸ்யம் இருவரங்க  திருப்பதியிலேவாழ்க் து 

கொண்டிருக்கும் SINS BCH; 

இம்மண்டலா திபதியான சோழன் பாபிஷடனாம் பக 
வத்வேஷியாய் திவ்யதேசங்களில் கோயில்களை யிடி.க்க த் 
தொடங்க) தத்புதரன், **இருவாய்மொழியும் ஸ்ரீராமா 
யணமுமாகய இரண்டி மதிள் அவிசால்யமாயிருக்க, உன் 
னாலே திவ்ய தேசங்களை அழிக்கப்போமோ?? என்து 
சொன்னாலும், துர்ப்புத்தியாகையாலே கேளாமல் அபசச 
சப்பட்டு, தத.நுகுணமாக குலபாம்ஸனான புசோஹிதப் 
Crt seu, தர்சகஸ்தாபசாசார்யரான ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் 

MEI BIG VSO 5 இவாத்பர தரம்காஸ் இ” என்று 
எழுதீது வரங்க உதயோகித்து, கோயிலுக்கு சாஜபடர 
ளையனுப்பிவைக்க, அக்தச்சே தியைக்கேட்டு, உடையவர் 
கியமக தீதினாலே, பெரியகம்மி, கோயிலுக்கு இங்குவர 
சாதபடி. எல்லை சுற்றிக் காப்பிட்டிருக்கிற ஸமயத் திலே, 
சாஜபடாள எம்பெருமானார் மடத்துவாசலிலேவக்து, ப்ர 
புவண்டைக்குவாரச்செரல்லி அழைக்க, உடையவர் தியம 
கத்தாலே ஆழ்வான் தரிதகண்டகாஷாயன்களை தரித்து, 
பெரியகம்பியுடனே கூட கற்கைகொண்டானுக்கு ராஜ 
படாளின் பின்னே போனார். 

உடையவரும், வெள்ளைசாச்திக்கொண்டு, முதலி 
யாண்டானையும் கூட்டிக்கொண்டு, பெருமாளை ஸ்வசக் இ 
யாலே ரக்ஷித்துக்கொள்ளச்சொல்லி, மேங்கேபுறப்பட்டு 
பின்தொடர்க த சாஜபடாளை மணலைமச்த்ரித்து வழியிலே 
யிறைக்துத்தடுததுப்பொகட்டு, மேற்கே மேல்காட்டிலே 
எழுக் தருளி, முதலியாண்டான் பநீபாததீர்த.௪.ச் னாலே 
சில மதாக்தரஸ்க்தரைத் திருத்தி, தாம் தஇருவனக்தாழ் 

வானாய் ஸஹஸ்்சிரஸ்ஸுக்களுடனே யிருக்கு ப்ரஸங்கம் 
பண்ணி அகேகமதாக்தாஸ்த்தரையும் ஜயித து, அத்தே



CGardQnnr ape ௧௦௯ 

சத்தில்ப்ரபுக்களைபஞ்சஸம்ஸ்காசபரராக்கியா சவா தீரியை 
ஜிர்ணோத்தாரணம் செய்தருளி, அர் ததிவ்யதேச த்துக்கு 
*திருகரராயணபுரம்?? என்று இிருகாமம்சாத்தி,டில்லிக் 
கெழுநதருளி ரரமப்ரியரை எழுக்கருளப் பண்ணுவித் 
துக்கெரண்டுவச்.து, அவருக்கு **செல்வப்பிள்ளை?? என்று 
இருகாமம்சாமத், ப்சதிஷட்டிப்பித்து, தத்ரதய பாவ 
ண்ட பெளத்தரஇிகளைக் கர்சாணமாட்டுவிதது, ஸ்வாமி 
க்கு _அம்பத்திருவரைக் கொண்டு HOM BF pw நடத் 
திக்கொண்டு, உபயகைங்கர்ய சிர்வாராஹகராப் எழுந்தரு 
oP Bayo gi 7. 

இ௫வவிட நடிலே பெரியகம்பியும் So BHT PONT SOUL 
சோழன் ஊம் ௯ஷ Bb HOw பேரம், சேத FIO FF IS of oy 

லே பகவத்பரரம்பததை ஸாஇத்தவிடச்திலே, துசபிமா 
னத்தாலே * “சலா9960ல௩ 6 5௬ சிவாஈபா தசம்காஸ்.தி” என் 

றெழுதசசெரல்வி சிர்ப்பக் இக்க? 9 ஆழ ானும அதை எழு 
B அதன்மேலே கை 55865 தரோணமஸ்இதத: 
பசம்”' என்மெழுதம் உண்ட சோழன குபிகனாய், இருவரை 

யும் ஆஜ்ஞஜைபண்ண/சே ரல்ல7 சேத்சோத்பாடசவேதனை 
ஸஹறிக்கமாட்டாமல் பெரியகம்பி இருசாட்டுக் கெழு தரு 
னினா7 ஆழ வானும் ** அ 5 தப்பாயிஷ்ட் டனைக்கண்ட கண் 
களிருக்க வொண்ணா தூ?? ஏன்று பச்சைக் கபர தழைச் 

சாத்திக்கொண்டு கண்ணையிழகது, **பீர TH 5 ஸ்பர்சம் 
கூடாது? சான்று இருக்குமனவில/ மநுசரக்தக ஸ்ரீவைஷ 

ணவசோருத்த ரிருக்க, அவரை ஸஹரயமரக்க), பெரிய 
கம்பியையும் ஸம்ஸ்கரித்து கோயிலுக்கெழுக தருளி, ஒரு 
கரள் பெருமாளை ஸேவிக்கப்பேரனவிட திலே, ஆர்யபட் 
டான் வரசலிலே ஒருத்தர் ee ஏ ஏம்பெருமானாரும்கு அந்த 

சங்கர், உவ்ளே போகப்போகரது?” எனறு கிவே.இக்க, 

அதீதையொருவர்கேட்டு **அழவான் மஹா ஸாத்விகர், 

உள்ளே போகட்டும்”? என்றுசெரல்ல/ Jor ர் த்தைகளை 
ஆற்வாள்கேட்டு செவியைப்புை தத் தீது ““கம்மூடையஆக் 
மகுணம் ஆசார்ய ஸமபச் தாபாவதறுக் குறுப்பாவதே!?? 
என்று சடக்கெனத் திரும்பி, இிருமாளிகைக்குப்போய், 
விடிவோறே ஆரண்மாஸ சிசுக்களையும் கூட்டிக்கொண்டு, 

ர



௧௦௪ கேசயிலொழுகு. 

ஆண்டா௫டன் இருமாலிருஞ்சோலைமலக்கெழுக் தருளி, 

அங்கே ஆசார்ய விரஹசீதராம் எழுக் தருளியிருக தார். 
அரக்தரம், இக்த வருத்தாச்தத்கை அர்க்யப்சதாக 

கரலத்திலே எம்பெருமானார் கேட்டருளி அபிசரசார்க்ய 

ப்ரதாகத்தைப்பண்ண7 இரு வேங்கடமுடையான் தம்மு 
டைய தஇிருவாழியரலே அக்தச்சேோழனகமுத்திலேகுத்த, 

தத்க்ஷண£த்டிலே வ்ரணம் ஜகித்து, துஷ்பரி2௨௦ரமாய் 

பஹுஈசாய் கீரிமிதீது மரித்துப்போனான். MBL SMES 

அக்தச்சேோ மனுக்கு கரிமிகண்டசேோழன் என்று பேரரய் 

த்து. 
FHL HID, FH] SIM VAY CATS AH SUSE, 

சேரபரண்டியரையும் அமைப்பித்து, மூன்றுபேரும் கேர 
யிலுக்குவா, கோயிலிலே உடையவர் எழுக் தருனினது 

முதலாக, a rudd அரண்மனை ரர இகமரய் கரறுவகலம் 

இருவாபரணப்பெட்டி முதலானதுகளஞக்கு உடையவரிலச் 
இனையில்ல.. மல் ஆர்யபட்டா க [வலும் க ருடமு தரையும் 

சங்கமுதிமையும் மாதரம் கடம். நுகொண்டு வருகையில், 
ஆர்யபட்டரள் அ௮ச்தஸமயத்திலே சே சோம பாண்டி௰ 
சநுமகியில் தங்கள் கரவலுக்குப்பலமாப் ஒரு முத்ரை 
பெற்றுக்கொண்டார்கள். 

அச்தச் சோமனும், *“பூர்விகர், *தேவதாயம் முத 
லானதுகளை ப்ரபுக்கள் விசாரிக்கலாகாது” என்று ஒரு 

ப்சாம்ஹணன இகமரக கடத்திக்கொண்டு வச்தரர்களே/ 
இப்போதும் நம் தகப்பன் துவரு ததனாயப் பட்டபரடு 

கண்டோமே. இப்போது உங்கள் முன்னாக உடையவரை 
அழைப்பிதீது, தேவஸ்த்தாகம் என் பணி யில்ல 7 தபடி. 

அவருக்குக் தரரை வார்ததுக் கெ TBS BC mar? ஏன்று 
சேர பாண்டி பருடனே ஆலோசனை பண்ணி, பெருமாளை 
ஸேவித்து, மாறொன்றில்லா மாருகியாண்டரனை ம் 
பெருமானார் ஸக்தி இக்கு அனுப்பி, தாங்கள் பட்டணங் 

களுக்குப் போனார்கள், 
எம்பெருமானாரும், இருவரங்கச் திருப்பதியைவிட்டு, 

பன்னிசண்டு வர்ஷம் திருகாராயணபுரம் ஜீர்ணோத்தாச 

ணம் முதலான கைங்கர்யங்களையும் கிர்வஹித்துக் கெ



கே ரயிலொழுகு. ௧௦இ 

ண்டி ருந்து, மாஜொன்றில்லா மாருகியாண்டரன் முகவசக 
ESTO கோயில் வ்ருத்தாக்கக்தை அறிக்து, தம் இரு 
Og KANN gears Ts ஐம்பத் இருவர் தரிக்கும்படி. அர்ச் 
சாவதாரமாக தம் சக்தியை ப்ர இஷட்டிப்பிக து, அங்கிரு 
5்.து புறப்பட்டு, திருமலைவழியாக எழுந்தருளி, இருமலை 
படிவாரத்திலே தில்லைகோவிர் தசாஜனன ப்ர இஷடிப்பித் 
அர தில்லைூவாயிரவரிலே அதுகூலருக்கு ஆஸ்ரூயணாதிக 

வ ஸாதித்து, கைங்கர்யபரராக்க, இருமாலிருஞ்சேோலை 
மலையிலெழுரச் தருளி ஆழ்வானையுங்கூட்டிக்கெ ரண்டு 0௩ 

யிலிலே எழுக்தருளின சேதஇியைக்கேட்டு, பெருமாள் பரிக 

ரம் அனை ததுக்கொத்தும பாஸாதத் துடனே எதிர்கெர 
ண்டுபெருமாள் ஸக்கி இ.யிலே அமைகத்துவர/பெருமாளும், 

முன்போலே செங்கோல் முதலான வரிசைகளை ப்ரஹர 
இ த்து மட தே 50 னுப்பியருன ச உடை பவரும், குமக்கு 

ப்ரஸாதித்த வெள்ளாவகச்சல் குறுமாலைகளிலே, வெள் 
மையை ஆண்டானுக்கும், வ௫கச்சலை ம] மூவர னுக்கும் ஷா 

இத்து, ஸச் துவி டாய், மடத் திலேயெழுக் தருளினசேஇ 
யைக்கேட்டுக்கொண்டு, குலோத்துங்கச்சேரமனும் ர 
யிலுக்குவக்து, எம்பெருமானாசை ஸேவித்து, கேரமிலஇ 

காரம் தனக்குப்பணியில்லா தபடி. தாசா பூர்வகமாக ரத 
சரஸகம்பண்ணிக்கொடுத்து, **இருவடி கனிலே ஆஸ்ாரயிக் 
கயவேணும்?? ஏன்று விண்ணப்பஞ்செய்ய/ உடையவரும், 

உகச் தருளி, ௮ தச்சோழனை ஆண்டான் இருவடிகளிலே 

ஆள்ரயிப்பித்து, இருவரங்கக் திருப்பதியை ஆண்டானு 
க்கு தாராபூர்வகமாக தரகசரஸகம்பண்ணுவித து, இத்த 

வ்ருத்தார்தத்தை ஆர்யபட்டாள் வாசலிலே சிலாலிகிதம் 
பண்ணுவித்தார், 

உடையர் கோயிலுக்கு எழுக்தருளின யோகக்கஷே 
மம்€கட்டு, கந்தாடையாண்டான் முதலான முதலிகளும் 

பெருமாள் Card dams gi கோயிலுக்கெழுச் தருளி, 
எம்பெருமானாசை திருவடி தொழுது ஹ்ருஷ்டரானார்க.். 

உடையவரும், யதரபூர்வமாக ஆண்டானைக் Oar 

ண்டு ஸ்ரீகார்யத்தை ஈடத்துவித்துக்கொண்டு வருமள. 
வில்) ஒருமஹோத்ஸவத்தில் தரகப்சகரணத்திலே ஃப



௧௬௭ கேரயிலெொழுகு. 

கரரஸ்மருதியாலே, பெரியகம்பி குமாரருக்கு மாடமாளி 
கைர் Boat Bd» Spor sana தியில் தென்கண் 
டத்தில் மேற்புறத்தில் ப் தமரிவேசகமான MUG GOT 
இரும. ரனிகையையும் அழவானுக்கு அதுக்கு எ இர்மனை 

யையும், ஆண்டானுக்கு அதற்குத் தென்மனையையும் 
தரனம்பண்ணுவித்து, கரசசாஸகமாக ஸ்ரீ ஸேநாபதி' 
பட்டயமும் ஸாதிக் தருளிஞர். 

, இப்படி ம்ம பெரும ரனார் ழூ தலிகளுடன் வாழ்த் ன் 

ருளி நாறுசாது ர்மாஸ்யாநக தரம் சதரபிஷேகழும் கண் 
4 4 99 டருளி, “மூதிரரஜன்?? எங்று பேர் ௨யித் தர தம்முடை 

சிலிபாரன ரரமாநுூஜ. ரன் என்டுற சில்பிக்கு கரந்த 
ஸேவைஸாதித் ந யகாபாவமாக ஸ்வவிக்சஹற க்கை 

ரூ . ௪ ௪ 4! ச . ௪ ° ° . " 

ஏற்யறாரப் பண்ணுவித்து? ஸ்வாம்மா. சிவ்யசக் இயை 
. . “A ச . ௪ உ. ௪ ய 

ஆதரசமபனணி, HL BION ஆண்டரசனைக் ம உரண்டுி ஸ்ரீ 

பெரும் துரிலே ப்ரஇிஷட்டிப்பிதீது, பெருமாள் ஸ் 
25 02 இக ௮ வடு ் . B BaP x தண். sy mt Oar DB ந விடைபெம்று, சுந்தா 

டையாண்। TER: யும் பட் சையும் அழைத்து “நம்பெரு 
மர் தைநகர். ப ததையும் ஈம் தர்சசதை தழும் BIT OG KL 

ம் பண் ணுவ்ே Berar” என்று சியாமி கீது, பரிஜனங்கல்ர க்ஷ 
மணம்பண்ணிக்கெரண்டு இருகாட் டுக்கெழுக்க தருினார். 

ஸ்ரீ ஸேசாபடி துரந்தரராண கந் தரடையாண்டா 
னும், பெருமரம் நியமச த. நினாலே அகளங்கண் இருவ இ 
யில் தென்கழ்ப்புமத்தில் சம த.சபாண்டியன் KOT HAP 
மண்டபத் திலே எகிரரஜனையும் உத்ஸவமையும் ப்ர இஷட் 
டப்பிதது, மார்கழிமாமை முப்பதுகரளும்பெரியஸக்கி தி 
கம்பிமார் எதிராஜனுக்குச் சளிகை அழு அசெய்யப்பண் 

ணவும், திருமொழி திருவாய்மொ ழித இருமாளிலேயும் 

இயற்பாவன் திக்கும் ஆழ்லார கஞ்டனே ஸந்தி இக்கு, 
TG YEO UG. க்கும், BOE Fp. தா உபலாளகமும் ஏழு 

கரனரகப்பண்ணி, திருகக்ஷூதர த் இனன்றுஆழ்வார்களைப். 
CurGa ஸக்கிதிக்கெழுக் தருளும்படிக்கும், மஹோ த்ஸவ 
தீதில் ஸப் சாவரண் த இனன்று தன் திருவாசலிலே திருக் 
கைத்தலத்திலே பெருமால் மங்கள! சரஸகம்பண்ணும்.
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படிக்கும் பண் ணுவித்.து, பெருமாளுக்கு அனை தீதழகும் 
கண்டருளப்பண்ணுவித்தசச். 

(௧) உடையவர் திருவவதரித்க பன்னிரண்டாகாள் 
(பெரிய திருமலைகம்பிசாமகரணம்பண்ணினபெயர், ம்) 277 * 
purr; ( 2.) AOI WME HI TG தரம் தேவப்பெருமாள் 
௮ாதித்தபெயர், ராமாநுஜன்/ (௯) கோயிலுக்கெழுச் தரு 
ஸினபின்பு பெரிய பெருமாள் ஸாதித்தது, உடையவர்7 
(௪) ஆத்மகுணத்தாலே திருக்கோட்டியூர் ஈம்பி பக்கல் 
பெற், oGur, எ ம்பெருமரனார்7 (௫) உபய கைங்கர்யத்தி 

னைலேரும் கோதைசூடிக்கொடுத்த காய்ச்சியார் ஸாதித்த 
பேர் கோயிலண்ணன்; (௬) சரரதாபீடத் தில் ஸரஸ்வதி 
சரத்தின' இருகரமம், ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்7 (௪) ஸ்வமாஹா த் 
sou ச். தினாலே சதாபிஷேகம் கண்டருளி லபித்தபேர், எதி 
சாஜன்7 ஆக ஏழு இருசாமங்களிலேயும், தேவப்பெருமச 
ளும் பெரியபெருமாளும் ஸாதித்த இருகாமங்கள் இரண் 
டுமே பட்டப்பேராய் அருளப்பாடு ஸா இக்கிறது. 

பட்டர் வைபவம். 
HSE SID, பரஷயகாரர் நியமகத்இனாலே பட்டர் 

STFC கிர்வஹிக்கிற காலத்திலே, உடையவர் நியமத் 
தை அடியொத்திக்கொண் டிருக்கிற பெருமாள், பட்ட 

ருக்குத் தம் வரிசைகளை ஸாஇத்து ** வேதாக், Be ear 
ஜயித்து நம் தர்சசத்துக்கு ஆட்படுத்.தும் ” என்று கிய 

மித்து, விடைஸாதிக்க/; வரிசையுடன் புறப்பட்டு, வே 
தாரக்திகளை ஐயித்துவர/7 வேதா இகளும் ஸம்ஸார த.இில் 
அருசியாலே ஸக்யஸித்து, குருகுல வாஸம்பண் ணும் 
காலத்திலே) தீரிவிகரமன் திருவீதித் இருமதிள், கேவ 
லம் ஜீர்ணாமாய் சரிக் துவிழ, வீரஸுக்கர ப்ரம்ஹாரயர் 
HES DRE SL. ONS ETT, 

உ அதன் பின்பு, வேதாச்.திகளான கஞ்சியரும் பட்ட 
ரும் அசையரும் தர்சகம் கிர்வஹித்துக்கொண்டிருக் கும் 
காலத்திலே) தஇிருவசங்கவள்ளலார் தஇருப்பதியார் கைன் 
கர்யமான தஇிருமஞ்சக ம்லோகம் விண்ணப்பம் செய்கிற 
BEG நசகாவிதமாக உதப்சேக்ஷித்து, மலோகங்களும், 
அதுக்கு ஈடுகளும் அருளிச்செய்து, கைசிக புசாணத்



௧௦௮ தே ரயிலொழுகு, 

துக்கு ஈடு அருளிச்செய்து, ஒரு காரர்த்திகைமாஸத் 
இல் கைசிக தவாத௫ியினன்று புராணத்துக்கு அருளப் 
பாடு ஸாதித்து, பட்டும் பருத.தியும் முதலானவரிசைகளை 
ஸாதித்தவடனே, தாமருளிச்செய்த ஈட்டெனே புசா 
ணத்தை விண்ணப்பஞ்செய்ய 7 பெருமாளும் போர உகக் 
தருளி ஸகல வரிசைகளுடனே **ஈம் பட்டனை மேல்விட் 
உல் விட்டுவா ?? என்று கெரவணவனை கியமித்தருள/ 
பட்டரும் உகப்புடனே முன்போலே ப்ரம்ஹாூதக்திலேறி 
இருமாளிகையிலே ஸகல வரிசைகளுடனே எழுக்தருளி 
ப்ரம்றஹாக்தாத்தசை பேதித்துக்கொண்டு திருகாட்டுக் 
கெழுக் தருளினார். 

சராமப்பிள்ளை வைபவம். 
தக்தாம், அவருடைய தஇிருத்தம்பியார் சரரமப் 

பன்மை பெளரோஹிதயமும் புரண படக கைங்கர்யமும் 
பண்ணிக்கொண்டிருக் தார். 

. கூரமாராயணஜீயர் வைபவம். 
கஞ்சீயா தர்சகம் கிர்வஹித்துக் கொண்டிருக்கிற 

காலத்திலே: விண்ணப்பகுசெய்வாரிலே ஒருத்தர், பெரு 
மாள் ஸந்நிதிக்கு யோக்யமாகாமலிருக்க? ஆழ்வானு: 
டைய தேவிகள் ஆண்டாள், அவரிட தீதில் கருபையாலே 
ஆம்வான் இருமாலிருஞஷ்சோலையிலே ஏழுக்தருளியிருக் 
கச்செய்தே ஆழ்வான் இருவடிகளிலே ஆம்ரமித்து ஸக்பா 
ஸித்து, வயோவருக்தாரய் ஆசரர்யன் குடியே கிரூபக 
மரக * *கூரகாரரயணஜீயர?? ஏன்று இருகாமத்தையுடை 

ப/வசாய் மஹாமரர்தரிகரரய், கோயில் வாஸம்பண்ணிக் 
கெொண்டிருக்கியவரை அழைத்து, **உம்முடைய மந்த 
IMS Mi ஒரு கைங்கர்யத்திலே உபயோடுக்கும் ஏன்று 

சொல்லீமிருக்திரே! நீரிப்போது இந்த விண்ணப்பஞ் 
செ.ப்வாரைப் பெருமரள் கைங்கர்யத்துக்கு யோக்யரஏம் 
படி.பண்ணும்? என்று நியமிக்க? அந்த கூரராரரயண 

யரும், ஸுதர்சக சதக த்தைப்பண்ணி, விண்ணப்பஞ் 
செய்வார் கோயற்று பெருமாள் ஸேவாகரலத்துக்கு யோ 
க்யராம்படி பண்ணினார், FESTIVE திலேயிருக்த அசைய 
ரிலே ஒருத்தர், கேவலம் தூர்ததாரய், சற்றின்பத்திலே
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மண்டி, சீழ்பறைச்சேரியிலே ஒரு விஷயத்தைப் பரிக்ர 
ஹித்து காரரவிதமாகத்திரிய, ஸ்வஜனங்களும் ௮க்த 
விஷயமும் ஸாமபேத தண்டங்களாலே தெரியச்சொன்னா 
௮ம் கேளாமல், ஸ்வஜகங்களாலே சிரஸ்தராய், பறைச் 

சேரியிலேகானே கியதமாக வாரஸம்பண்ணிக் கொண்டி. 
ருக்குச்கால தீதிலே/ பெருமாள் ஒருமஹோ தீஸவத் திலே 
எட்டாக் திருகாள் BOD Ip Ly ருக்கு எழேக்தருளு?றதாக; 
எல்லைக்களை கரலுகால் மண்டபத்திலே எழுந்தரு 
யிருகக/ இவர் பறைச்சேரியிலேிருக் து பள்ளும்பறையும் 
இசையுடனேபாடக்கேட்டருளி;பெருமாள் ஸ்ரீபாதம்தரங் 

குவாருக்கு குருவா யிருக் துகொண்டு பறைச்சேரியிலே 
யிருக்கிற அரையசை எர்ரிஇக்கு அமைத்துவசச்சொல்லி 
நியமி தீதருள?அவருமலரு௫, DBS G த ஸங்கோசித் திருக்க7 
அனை த, துக்கொத் அப் பரிகரங்களும் ஜீயர்களும் கீ 

வைஷணவர்களும் ஸங்ககசரா யிருக்க/ பெருமாளும் தம் 
Mae sro ப்ரஸிக்தமாம்படி. அவருக்கு *“வரக்தரும் 
பெருமா சரையர்?? என்று பட்டப்பேர் ஸாதித்து, அவர் 

ஸகைலருக்கும் ஸர்வரபிஷ்டஙகளும் அப்போது வரங் 

கொடுக்கும்படி. அறுக்ரஹிஜ தருளி; அவருக்கு விஷய 
OO Bil F BB முண்டாக்க, பரிசு தீதராக்க, இருவூறல் 

மணஹோத்ளவத்தினன று நடந்து இிரும்பி எழுக தருளு 

@o@ur தும் ஏழாந் இருகரன் சாய்சியோர் கோயிலுக்கு 
எழுச்தருஞுகியபோதும் அவர் பாடி ன பள்ளும் பை இயம் 
இசையிலே கேட்டருளும்படி தருவள்ளம்பம், றி, Dib BU 

படியே செய்யச்சொல் லி கியமித்தருனினார், அதுமுத 

லாக அசையருக்கு on BLD பெருமாளரையம்?? 
என்கிற பட்டப்பேரும் சென்றுவருகிறது. ஆக காலு பட் 
டப்போ அரையருக்குண்டு, 

உ இந் தப்படி பெருமான் அசையரளை அதறுச்ரஹித்த 

ருளி வாழச் தருளுங காலத்திலே, மேற்கே ஸ்ரீரங்கபட் 

டண ப்ரபுப்ரேரி தனாய் ஒரு க்ஷ ஈுதீரமுண்டான ஸயரஸி, 
பெரிய பெருமாளை ஸ்ரீரங்கபட்டணத்துக்குக் கொண்டு 

போகிதாக அதருச்பாஞ்ஜு ததைப்போட்டுக்கெண்டு 
ஒருத்தருக்கும் தெரியாமல் பலிபீடத்தில் ப்ஸாத.த்தை்



௧௧௦ CGardQar ye. 

டெத்துக்கெரண்டு C gam, கா. ரணம்பண்ணி, மக்தரசக் இ 

பாலே பெரிய பருமாளை தருவன 5 த்தா Spar aor இருப்படுக் 
கையிலிருக்து கரலங்குலம் சலிப்பிக்க) மூலப்ரு த்யான 
கம்பிமாரும் உள்ளூசாரும்கண்டு அனைவருடன் உரைக்க 
கூரகரராயணஜியமும், சேதியைக்கேட்டு, உபாயமாகச் 
சே இக்குமன வில்; பலிபீடத்தில் ப்ரஸாதம் அத்ருச்ய 
மாய்ப் போகிமபடிமினாலே? ஒருகாள கடுகும் மினகும் 

கலந்து சேர்த்து பலிப்ஸா தம்பண்ணிவைக்க? அதை 

யறியாமல் அர் தக்ஷாுதரஸசயராஸிஎப்போதையும்போலே 
அந்தப்ரஸுதத்தை பக்ஷிக்க, அழல்வேகத்தாலே கண் 
ணிலேகீர்சொரிக்து அஞ்சனம்கரைச் து வெளிப்பட்டான். 
அகக்குாரம், கூரதார ரயணஜிீயரும் அத்து ஸர்யரணியை 

பஹுப்ரலேபசம்பண்ணி, KO YEN B நில் பதார்த்தங 
காக் ௧ர ward துஸமரதாரகங்களாலேவசீக 1b Bh பெரு 
Lor car 1 50 OW அதம ரக மக்தரசக Sura எப்போதும் 

போல எழுந்தருளப் பண்ணுவித்து; கருவகலத்திலே 
YU SH PMT YB MM SIT LIT CR) திகளை யெடுத்துக் 
கட்டி ௮௬௧௫ ஸமயாஸியின் பின்னே ஆள்கள் கையிலே 
அனுப்பி, கூட வழித்துணையாக TB! Qty BT அனு 

ப்பி, கர்த்தவ்யாமசததை அவர்களுடன் செரல்விய ௮ அனுப் 

வைக்க, ஸச்யரஸியும், அவர்க ஞூடன் புறப்பட்டு, கண 
வாய்மட்டுக்கும் ஜாக்ரதையாய்ப்பேோய, அப்புறம் கிர்ப் 
பயனாயிருக்க/ இக் தஜட்டிகள் சா அபேரும், அவன் ௮௬ 
சியாயிருக் திற ஸமயத்திலே சடக்கென அவனை 1B 8B 

வஸ்தாரரபரணாஇகளை யதாபூர்வமாக கருவுகலத்தில் முத 
லிடுவிச்சார்கள், 

கீழையூரிலே சைவம்விஞ்சி, பெருமாள் எட்:டரக் 

இருகாளுக்கு அ௫லாண்டேஸ்வரிக்கு ஸேவைஸாஇத்.து 
ஐம்புதார்க்தத்தில் திருவடிவிளக்க, கிழக்கே உத்தம 
விக்குவடக்கே MQ wuss wer aro DEE தாப்புக்கெழு 

க்தருளுகிறதுக்கு கரிமிகண்டசோழன் காள்முதலாக சே 
ஷ்டைபண்ணுகையில்) 7 “அவர்களை நிரஸிக்கவேணும்?? 
என்று இ தக்கூ.ரதரசரயணஜியர் அவர்களுடனே மருவி 
ஸ்கேஹம்பண்ணி, புரையறக்கலக்து, ௮க்தச்சைவர் வின்



CardOanr yg. ௧௧௧ 

வளி கீ.தபின்பு, அவர்களுக்கு “ 'ஜங்கமாசச தனை, மஹேஸ் 
வரபூசை பண்ணுகிறோம்? என்று கிழக்கே காட்டழகிய 
சிங்கர் கோயிலுக்குப்பின் வெளியிலே பெரியதாகச்சாலை 
ம் கிரைச்சலும் கட்டிவைத்து) அதிலே பாகயத்கத் 
தைப்பண்ணுவித்து,பெரியதாக ஒரு கொப்பரையிலே கெ 

ய்யையும் BT UFO AS BI; அச தச்சைவர்களனைவசையும் 
அழைப்பித்து, அவர்களணைவரும் சாப்பிட இருந்தவ 
Gar, தாமும் அச் தக்கரய்கிற கெய்க்கொப்பரையிலே த 

ஸிம்ஹயக்தர த்தை மார்பிலே கட்டிக்கொண்டு கு திக்கிற 
போது, அந்தச் சைவசனைவரும் இயக து பள்மமாய்ப் 
போனார்கள், 

ஒரு கரலவிசேவூ.த்திலே ப தினெட்டாம்பெருக்குக் 
குப் பெருமாள் எழுச் தருளி, முன்கடந் தபடி. திருப்பள்ளி 
gL. BASH oy Bua, திருப்பள்ளி ஓடத் திருகாள கண 

டருளுகையில்: பெருமாள் க்ஷூதீர மச்தீர கருதீரிமத்தி 
னாலே, சகடுத் இருக்கரவேரியிலே ப்ரவாஹத்துடனே யெ 
முகதருள 7 அச்சே தியைக்கேட்டு, கூரகாராயணஜீயரும் 

தம்மு டையகையில் வலயப.வி BT BD தீவலமரக தீ.திருப்ப, 

பெருமாள் இருப்பன்ளிதடமும் ப்ரவாஹத்துக்கெ திசேறி 
நிலையிலே யெழுக்தருளி, காய்ச்சியாரும் பெருமாளும் 
ஸாுகமாகக்கோயிலிலே எழு: நதருளினார்கள். 

tur Davina Favs (lp ் இருக்க ரவேரிபெருக்குவந் தால், 
'இருக்குறளப்பன் ஸக்கிதியும் முழுகிப்போய், கோயிலிலே 
யும் ஜலம்வருகையில் இச்சேகதியை இரந்த தேசா திபதியா 
ன ப்ரபுவுக்கும் அறிக்கைபண்ணி, ஸ்ரீஸேபைதி தரக்தர 
சான கச்சாடைத் தோழப்பருடனே ஆலோசனை பண் 
ணி, மேற்கே புக்காக தீர்த்தத்தின்தெருவுக்கு முதலாக 
ததெருக்கடைசி இருக்காவேரியைத்தெற்கே வெட்டி விடு 
மளிவில் சிந்தாமணி ப்ரசாம்ஹணர் தங்களூசெல்லையிலே 
வெட்டவொட்டோம்என்று குறுக்கே படுத்துக்கொண்டு, 

பாதிபர் தகம்பண்ணுகையில், அவர்களுக்கு **பெருமாள 
கைங்கர்யம்” என்று எத்தனையாகத் தெரியச்சொன்னா 

௮ம் சேளாதபடியினாலே அந்த பகவத்கைங்கர்ய விசோ 
இகளை யறப்பார்த்து இருக்காவேரியையும் தெற்கே இரு



௧௧௨ கே சயிஷலெொழுகு. 

ப்பி திருமுடிக்கொடை நயிலே விப்சகரரரயணன்ே தாப்புக்கு 
இழக்கு முதலாகத், ் இரு வரங்கள் திருப்ப BEG இருபுறமும் 
கரையும் போடுவித்து ௮இிலே அணியரங்கன் வாசலையும் 
கட்டிவைத்து அந்தக் கசையிலே புக்கரக இர்த்தததுக்கு, 
ஆக்கேயபாக தீதில் ஒருஉ டைப்புஎடுக்கிற ) ஸமயமாயிருக் 

கையில் தம்முடையசான கருணாகர தாஸனை அங்கே கர 
வலாகவைத்து அவனை பலியாக அறப்பார்தீது அக்கு 

வடக்காலே ரக்ஷையாக க்ஷுதீர தேவதையையும் ப்ரதி 
வூட்டிப்பிதது கோயிலுக்கு ரக்ஷையாக கரரமதேவதை. 
யான திருவரங்கச் செல்வியையும் ப்ர இதிஷட்டிப்பிதது 
இீழ்ப்புறமும் பத்ரம்பண்ணி இச்தப்படி க்ஷாாதரருடைய 

க்ருதரிமங்களுக்கு கரலுபக்கமும் அவகாசமில்லா தபடி. 

சக்ஷைபண்ணி கேரயினுக்கு மேற்கே கக்தாடைத்தோழ 
ப்பரிடதீதில் அனுமதி பெற். றுக்கெ ரண்டு ஊளருணியம் 

வெட்டி. DO BI அதிலே திருப்பளளியோடத்திரு 
காளை நடத்தும்படி. பண்ணிவைத்து கீழையூர் இம்புலிவ் 
கத்துக்கு கேராக கரையழகு சிஙகளை ப்ரதிஷட்டிப் 
பித்து, தத்சக்தி அபிபூ கம. £ம்படி.பண்ணி) கோயிலிலே 

ஒருத தரும குடி.மிரா தபரி. யற்தாஸ்க்தாபகம் பண்ணி) 
ஜ்வர த்தையுண்டாக்கி; கோயிலிலேரா ஜமஹோர், தரன் இரு, 
வீதியிலே கீமண்டையிலே திருமண்டபம் ஜிர்ணோத்தாச 
ணம்பண்ணி, இதரங்கலா எழுதுவிக்குமளவில்7 ௬ வரிலே 
ஸ்ரீராமாயணம்யுததகாண்டம் எழுஇயிருக்கையில், அகத 

ப்ரதிமைகள் யத. ரசரஸ்தர மாக இருக் Bulg. யாலேராத்சி 
கி.த்யம ர்க புத்தங்கள் Hai sna ru By Gare wm 
ரக் தமாம்ஸா, இகள் விழுக் இருக்கக்கண்டு, YS FAST am. 
ங்களுக்கு அங்கபங்காஇகளைப் பண்ணிவைத்தும்; அக் 

தத்தி திருவீதியிலே, உறைடூர் கமலவல்லி காய்ச்சியாரை 
யும், சாத்து சாய்ச்யோரையும், சோகுலவல்லி காமிச்சு. 

யாரையும், யாகசாலையிலே கோபிீகரதரையும், சங்ககிதி' 
பத்மகிதியையும், அகத ap இருவாசல் வெளிப்புறத்திலே 
பத்ரஸுபதரசையும்/ ஜீர்ணோச்சாரணம்பண்ணுவித்து7 
குலசேகரன் இருவி இயிமல சேனைவென்றான் ' தஇருமண்ட 

பதீ.துக்கு மேற்கு துலாபுர௬ுஷ. மண்டபத் திலே ஸ்ரீவசாஹூ



சகேகோரயி்ெலெச மு ஞூ ௧௧௯ 

Hoorn அதுக்கு வடக்கே திருமங்கையாழ்வரர் 
இிருகடை மரளிகையிலே .வஸக்த கோபாலனையும், பெரு 
மாள் தேவன் மண்டபத்திலே லக்ஷமி கரசாயணப் பெரு 
மானையும் வடக்கு வாசலுக்குக்கிழக்கே ஸரஸ்வ இயையும். 
ஹ்யக்ரீவரையும்? தெற்இல் ஆர்பபட்டாள் வாசுக்குக் 
கிழக்கே ஸுக தசபாண்டியதேவர் துலாபுருவூ. மண்டபத் 
இலே, குழலூதும் பிள்ளையையும், Mer எம்பெருமச 
னையும் ஆலிகரடன் Aaa தியில், சக் தரபுஷ்கரிணிக் 

கரையிலே கோரிக் தனையும், வேகவ்யாஸரையும், ஞாகப் 
பிரொனையும்; அகளங்கன் திருவீதி வடக்குச் இருவாச 
அக்குக் கிழக்கே,எடுத்தகை அழகய கமினாருக்கு காய்ச் 

சியாரையும், எஇராஜன் கோயிலுக்கு வடக்கே திருவாழி 
பாழ்வானுக்கு எஇிராக பார்த்சஸாரதியையும், சக் ரவர் 
தீதித் திருமகனுக் கெதிராக விட்டலேண்வரனையும், ப்ச 
இவட்டிப்பித்தரர். 

இப்படி. Des கூரசாரராயணஜியர், தேசாக்தரி ஜிய 

சாயிருந்து ௮கேக ப்ரகாரம் கோயிலை கிர்வஹித்து 
அபிமாகியர மிருக்கிறபடியினாலே, ஸ்தலத்திலே அனைத் 
துக்கொத்றுப் பரிஜங்களிலே சிலபேரும் அபிமாகியான 

ஜியர் பரிஜனங்களும், “இப்படி அபிமாகியான ஜீயர் ஈமக் 
குத் தலைவராய் ஆேேதச்தோடேகூடி. யிருக்கவேணும் ?? 

என்று ஆலோசனை பண்ணி, எம்பெருமானார் கியமகத் 

தையும் அதிக்சமிக்கமாட்டாதே ஸ்ரீ ஸேகாபதி துரந்த 
சான கந்தாடை தோழமப்பரிடத்தில் சொல்ல அவ ரிசை 
யாமல் தள்ளிவிட, அவர் குமாரர் சன்ன வரதாசார்யர் 
பெரிய வரதரசரர்யர் ஸ்ரீகார்யம் விசாரித்துக்கொண்டு 
வருகையில் ஒருகானள் ராத்ரி அமுது செய்தருளின 
பாலிலே தருண மிருக்கக்கண்டு அது பெருமாள் திரு 
மிட்ற்றிலே எப்படிகுத்தியதோ அப்போது அழகிய மண் 
வாளன் திருமன திலே எப்படி. கொக்துதோவென்றுமூர்ச் 
சாரக்ராந்காரய் ஸ்மாரகம் தப்பி வெகுவாய் கண்ணும் 
கண்ணீருமாகத் துக்கக்க அப்போது அழகிய மணவர் 
னன் ஆவேசமுகேக அவர்களை துக்கப்பட வேண்டர 
மென்றது சொல்லி, அவர்கள் தமக்கு ஆயியென்று இரு,



௬௧௪௯ தே சயிலெெொழுகு. 

சரமம் சாதித்தருளினார். ௮.து மு.தல் சின்னாயி பெரியாமி 
யென்று இருகாமம் ஈடக்து வருகிறது. ௮க்த ஆயி ஸ்ரீ 
கரர்யம் விசாரிக்கும் காலத்திலே ஆமியும் யாகம் பண் 
ணிக்கொண்டிருக்க, அப்போது உத்ஸவம் பராப்தமா 

யிருக்க பகிஜகங்கள் இதுஸமயம் ஏன்று வரவு. பரரப்த 
மானவ்யாஜத்தைவைத்து வஞ்சனையாக யாகசாலக்குப் 
பெருமாளை யெழுக்தருளப்பண்ண, ஆயியும் ஹருஷடசாய் 
தம்முடைய ஸர்வஸொத்தையும் பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பி 
க்க, ௮னக் தரம் இந்தப் பரிஜனங்கள் பண்ணின வஞ்சனை 
யை பெருமாள், கந்தூரடையாண்டானுடைய சிஷூ.யனான 

சோழனுக்கு ஸ்வப்னம் ஸாதிக்க, சோழனும் இருககரியி 
Ahi g பரிஜனங்களைப் பார்தது நீங்கள் எனக்கு வஞ் 

சனைபண்ணினாலும் முதலியாண்டான் வம்சத்தில் அழ 
கிய மணவாளனுக்கு கடாக்ஷம் விசேஷமாக உண்டாகை 
யாலே இக்தவிசை ஸ்ரீரங்க வாராஸிகளானபடியால் இந்தப் 
பழமையைப் பொறுத்தோமென்று கோபித்துக்கொண் 

டான். அப்போது பரிஜனங்கள் பெருமாளுக்கு ஸமர்ப் 

பித்த ஸர்வ ஸொத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சேர மணி 
ம் வந்து ஸ்வப்ன வருத்தாக்தத்தையும் தனக்கு பெரு 
மாள் ஸாூ.இத்ததையும் செல்லி எப்போதும்போலே கச் 

தாடை ஆயியை ஸர்வஸொத்தையும் அங்கீகரிக்கவேணு 
மென்று சொல்ல, ஆயியும் அ.துஅறிச்.துகெ ரண்டு முதலி 

யரண்டானுக்குப் பெருமாள் ஸாஇித்த ளேனாபதி பட்ட 
யமூம் சோழன் ஸமர்ப்பித்த தானசரஸனமும் ஆகிய 
இரண்டையும் 56ST OL ஆயியைக்கெரண்டு குறைவ 

'ஸொத்தையும் கருவு கலத்திலே முதலிட்டு; பரிஜனங்க 
ளைப் பார்த்து இரத வஞ்சனை பண்ணவேண்டி யதென்ன? 
அப்படி, ஜீயசை வைக்கவேணுமானால் ஈம்மோடு செரல்ல 
லாகாதாவென்று சொல்லி அர்த ஜீயருக்கு க் தாடை 
ஆயிக்கு ஸ்வா ேமான உடையவர் மடத்தையும் உடை 
யவர் இலச்சனையையும் திருவாழி மோதிரத்தையும் 
'கோவணவர் வரிசையாலே பிரித்து, பெரிய பெருமாள் 
இருமேணி திருப்பவள உபசா.ரத்துக்கு கஸ்தூரி, இரு 
.மண் காப்பு, அஞ்சனக்கரப்பு, புழுகுக் கரப்பு, இக்தக்



கேோயிலெலொ.ழமுகு 
௧௧௫” 

கைங்கர்யங்களை ஜீயருக்கு கியமித்து அவருக்கு C sap 

தாசணத்துக்கு Contam cup தலியார் ஸக்கிதியிலே மாதா 

கரமும் கல்பிதது ஆயிஸம்மதியுடனே 
அனக்தகொத்துப் 

பரிஜனங்களும் கூரநரரரயண ஜீயரை மடத்திலே விட்டு 

வக்தரர்கள் சி லகாலத்துக்குப்பின்பு ராஜகோபத்தாலே' 

பெரியாயி ஆ இகம்விட்டு இருமழிசைக்கு எழுந்தருள ௧௪. 

தாடைத்தோ ழப்பரும் பெரும ar கோயிலுக்கு எழு, 

SHAM oT ச 

அதுமு தலாக, கூரநாரரய்ண ஜீயர், பக்த்யதிசயத் 

தாலே, நலக்இிகழ் ers ரயணஜீயரா மிருகம் தவருக்கு. 

ப்ரி ரஙுகநரரரயணா ஜீயர் 9 ஏன்று இருகாமமாய்தது. 

இந்த ஸ்ரீரவ்ககரரரயணா் ஜியர் கைஙகாய விவரம் செவ 

கேரல்தரித்து ஸ்ரீகார்யம் நிர்வஹிக்கற கோவணவர்கை
 

ங்கர்யத்திலே ‘Dn 5 Bie கட்டுகிறதுக்கு விவசம்;- இரு 

மஞ்சகத் துடனே கருவகலவாசலிலே வந்து, அஞ்சாக்கா 

ப்புழ தலான ஸுக க் தாதிகளை தீ இருத்திவைத்.து, நாய்ச் 

தயார் கோயிலுக்கு அனுப்புகிற அஞ்சனக்கரப்பு முத 

லசன ஸைகம் தங்களுக்குத் இருவ ரழியிலச்சனையிட்டு, ஸ் 

நிதியிலே புகு£து இருவரரா தனம நடப்பித்,து, அலங்கா 

ராறநதரகந்தரம் ஸ்ர சிதியிலேமிருக்,து,க
ஸ்.தாரி தீ திருமண் 

காப்பு ௮ஞ்சாக்காப்பு சாத்தி யருளின பின்பு ஈரய்ச்சியா 

கோயிலுக்குபோய், அங்கேயும் இருவாராதந GINS 

இலே இலசனைப்படியே யிருக்கிற அஞ்சரக்காப்பு கஸ் 

'தரரித்திருமண்காப்பு 
ஆனவுடனே, வெளியிலே புறப் 

பட்டு எழுக்தருளுகறெதும், புழுகுகரப்பு சரததுவிக்கிற. 

தூம், இந்தக் கைங்கர்யம், இவர் பேருக்கு OG HIS TU 

விவரம். ளேனை ap sob wird ஸக்கிதியிலே மாதூகசம் 

ஸ்லீகாரம் பண்ணுவிக்கிறது. ஜியர் பாமபதத்துக்குப் 

போனால் மடத்து உபகரணங்களும இலச்சினையும் கறுவு 

கலத்திலே மு தலிட்டு பரிஜனங்கள் அனை வரும்கூடி. ஒறு 

ஜியரை சம்சயம்பண்ணி ஸேனாபதி அரக் தரரரனி கரக் 

் தாடையா ரனுமதியுடனேபெரிய பெருமாள் ஸக்கிதியிலே 

திருவாழி யிலச்னையும் ஸாதித்து ஸ்ரீசங்க சாராயனா



BE Sr ககோயிலெொொழுகு. 

.ஜீயரென்று சொல்லி ஸேவிக்கப் பண்ணி மடத்திலே 
கொண்டுபோம் விட்டு அரவாணமும் செலவழிக்கிறது. 

சகாப்தம் ஆயிரத்து இருநாற்று நா நபத்தொன்ப 
அக்குமேல் செல்லாகின்ற அக்ஷ£॥ வருவூம் Us Bay sb 

வான் இருமோட்டுக் கலகத்துக்குமேல் சகாப்தம் ஆயிர 

தீது இரு gor oa தொண்ணூ£ ழ்.று மூன்றில் செல்லரகி 

னற பரீ தாபிஸஸ் வைகாசிமீ” Nera NGL DTG Gs Bg 

BET சின்மோஷமாய அதிறு இரும்பவுக் திருப்ப. திமிலே பெ 

ரமான or uF Rt, ரருடன் ப்ர இஷுடைய ரய ஏழேகி Bart sor 

பின்பு, வடக்கே வித்பாரண் வ்னாலே விஜயககரம் ஆனத 
இயக்தி பட்டணம் ப்ரபலமாய ராஜ ஸம்ஸ்தான முண் 
டாய் அரியரிராயர் காலத்திலே இந்த ஸ்ரீரங்க ஈரரராயண 
ஜீயர் பட்டத்தில் உத்தமர் கோயில் காணியாள் LT ts 

ராயர் அஞ்சாவதுபட்ட த்தில் வற்தவர், வாயச்சரலகரரய் 
சகேரவணவரில் LIT BT TT TOs ம்... தீதிலேமிருக்து aD nay 

குறைவு விசாரிக்கிறதும், இவருக்குப் பேறு விவரம். பெ 

ரூமான புறப்பட்டருளி இருவ ணுக்கன் இருவாசலுக்கு 
மேற்கே தஇரும்பினவடனே தஇர்த்தமும் பரியட்டமும் ஒரு 

மாலையும் ஸ்ரீ சஉடகோபனும் ஸாதிதத பின்பு, செங்கேோல 
இிகாரிக்கு சேனைமுதலியார் வாசலிலே கக்தரடையர 

ருக்கு ஈடக்கிறதைத் தள்ளி, தமக்கு முன்னே ஸாதிக் 

கும்படி. பண்ணியும் கித்பமாக செங்கோனுக்கு முன்னே 

ணேனைமு தலியார் ஸக்சிதியிலே ப்ஸாதஸ்வீகாரம் பண் 
ணிவைக்கிறதும் தீர்த்த விகியோகத்திலும் ப்ரஸாத 

விகியோகத்திலும் செங்கேரலுக்கு முன்னே ஸ்ரீரங்க 
கரரரயணஜீயரென்று .அருளப்பாடு ஸரதித்து விகியோ 
கம் ஸா இிக்கிறதும் விட்டி ருக்கிமு: கோயில் ஸ்ரீகார்யங் 
களிலே ஸேபைதிதுரக்கரரான ஸ்ரீரங்க கரரரயணஜீய 
சென்று ஸ்ரீமுகம் எழுதுகிறது மாதனமரகையாலே அனா 
இயாய் திருமொழித் திருகாளிலே இருமலை யபிகயத் தி 
லே ‘ அரங்கனார்ச்காட் செய்யரதே? என்ற ப்ரகரணத் 
திலே ப்ர. தமம் ஸ்ரீளேபைதி தூரக்தரர் கோரவணவர் கை 

ங்கர்பத்தை அபிகயிக்கிற திலே செங்கோல் தரித்து ஸ்ரீ 
கரர்யம் விசாரிக்கிற ப்கராரக்தை அனாதியாய் கடந்து



சேோசமிலொழுகு, Ser 

வருகிற கச்தாடையரசே அனுகரிக்கநதே யல்லாமல் நா 
கனமாய் வச்த ஜீயர் அனுகரிக்கிறதில்லை. கரலவிசேவ. 
,தீ.திலே ஜீயர் மடத்துக்கு ஸ்ரீரங்கராஜர் இருவாரரதன 
முண்டுபண்ணி ஆதீனம் ஸ்ரீ பண்டார மாசையாலே ஸ்ரீர 
ங்கரரஜர் இிருவாராதனத்துக்குச் இருக்கொட்டாசத்தி 
லேஅமுதுபடி சேராய் கெய்யமுது இருவிளக்கெண்ணெய் 
பரலமுதுக்குப் பசு அதுக்குத் தவிடு முதலானதுகளு மு 
ண்டாக்கிக்கெரண்டு ப.ற்.றினார். கோயில் பரிஜனங்கணில் 
சூத் ிரச்கொத்துக்கு ஆச்ரயணமும் காரலவிசேஷூக்திலே 
சாதித் துக்கொண்டுவச் தர.ர், உடையவர் கியமனப்படிக்கு 
குலோத்துங்கச் சோழன் முதலியாண்டான் திருவடிகளி 
லே ஆச்ரயித் து ஸ்ரீரங்கதேவகாயத்தைச் சேர்ந்த கேர 
௮ணவர் வரிசை முதலியாண்டான் கலக்தொடங்கி பன்றி 
யாழவான் இருமேட்டுக்கலக பரயக்தம் ஸ்ரீரங்கஸ்ரீ அஸா 
தாரணமரய நாற்றுத் தொண்ணூறு வருவம் கந்தாடை 
யாருக்கு ஈடக்தது. கரல விசேவூத்திலே சர்தாடையா 
ருக்கு சமயவட்டி லும் ஜீயமுக்கு அரைமனை இர்த்தமாக 
உததரகண்ணி தஇர்ததழம் ஸமமாக சில ஈரள் கடந்தது. 
ன்பு சிலகாள் ஈச்வர (ஹீம் முதல் விக்ரம ஹாம் வரை 
யில் கக்சாடையாரைத் தள்ளி ஜீயசைச் சேர்த்துக்கொ 
ண்டு வேதவ்யாஸ பட்டர் குமாரர் வேதாசரர்ய பட்டர் 
அக்கா இபதிகளைக்கட்டிக்கொண்டுஸ்ரீகார்யம் Gr Qa 
ஷூம்சிர்வஹித் தார். லெைகாரைக்குப்பின்பு முதல் ௮ண்ணன் 
பட்டர் ஜீயர்பட்டதீ திலே ௮ழ௰ய மணவாள ஜீயரிருக்க 
ச்செய்தே ஸமமாக மூன்று பேருக்கும்கடக் தது. ௮ தற்குப் 
பின் வடக்கே சீமைகளாண்டு வெகு வருத்தம் ஸம்பவித் 
து, தப்பிக்கொண்டு இக்த தேசத்திலே வக்து ஸ்ரீரங்கா 
சாயண ஜீயர்பட்டத்திலிருகது பட்டரையும் பரிஜனங்க 
ளையும் துர்க்கா இப இகளையும்கட்டிச்கொண்டு முன்பரிஜன 
ஙகளனைவரும் கல்பித்த கட்டளைப்படிக்கு கதம் உடை 
யவர் கடப்பித்த ஸம்ப்[தாயரறுகுணமாக கொத்துகிர் 
ணயமும்ஜீயர் ஏகரங்கி இவர்களுக்குக் கைங்கர்ய விவரம் 
திருமுகப்பட்டயமாக தர்மவர்மாவின் திரும கிளிலே இரு 
வணுக்கன் இருவாசலுக்கு மேற்கே சிலாலி௫ுதம்பண்ணி



க்க கேோயிலொழுகு. 

வைத்தார்கள். சல காலத்துக்குப்னெபு சின்னாயி பெரியா 
யி காலத்திலே கரிகரல் சோழன் பெரியாயி இருவடிகளி' 
லே அபசாரப்பட்டு பெரியரயி ஆ. இனம்விட்டு வடக்கே 
திருமழிசைக்கு ஏழுக் தருளினார். கச் தரடைச் தோழப்ப 

ரூம் பெருமாள் கேரவிலுக் கெழுச் ் கருவில் ரிலகாலதீ 
துக்குப்பின்பு தேவப்பெரும ரன் கரத TO தோழமப்பர் 
ஸ்வப்ன ச்திலே ற்லோக கரவூத்தாலே உம்முடைய மூன் 

ரங் குமாரசாலே ஸ்ரீரங்கள்கலம் சேோப்பேோரகிமீிரென்று 
கியமிக்க பின்பு பெரியாயி திருவடிகளிலே அபசரரப்பட்ட 

கரிகால் சோழன் மாண்டு சேோரழபட்டங் (Hava து பஞ் 
சத்திர any. (7 த்துக்று ௮. ITT Or IT sit பண்ணுகை 

யில் அழகிய WOT aT aU பெருமாள் அவன் MOLT BB 
லே தன் கரர்யம் பார்குகைக் கே கலப் பெருமரன் ஸக்கி 

BIE wGurud, க்கி நதோழப்பர் குமார. ர் ஈுயரனோ அழைப 

பித்து is (வஸ் முத சலியாண்டரன இன ததை தத இனம், THEE 

சர்க்கர்சொல்லி கியமித தபடி Bey? ல அன. னும் அவரை 
அழைப்பது. அவர் Box f2(t4 93)! a lt 7வப்ரகரரம 'எலி்லாவற் 

ை நியும் அவர் இனம் பண்ணிஞ 7 TYG ஈயாரும் OT BTW 

தேசிகராய் ௮னேக கேர புரப்சரகா சமண்டபங்களை ஜீர் 
ணோத்தாரணம்பண்ணி ஸ்வாமிக்கு நித்போம்ஸவம் ப 

க்ஷா£ த்வைங்களையும் இரு (மணி இருப்பவன் உ.பசரரங் 
கலையும் பயபக்தி யதிரயத் துடனே கடத்திக்கொண்டு 
கரர்யம்சிரவஹித்தார.அவர் குமாரர் இருக்கோபுசத.து 
கயிறா நரளிமஹறராஜன் துரைத்தனத்தில் வெகுகாலம் 
ஸ்ரீகார்யம்கிர்வஹறித்தார்,அவரிரண்டாங் குமாரரான சித 

தண்ணர் வரதூலதேசகபதநிர்வாஹகராப் ஸ்ரீரங்கஸ்ரீ 
துரஈ்தரரர!ப் பஞ்ச கிருவடி. சேசவராஜாவைத் தொட்டு 
ஸ்வாமிக்கு அனை ததழருங் சண்டருளப்பண்ணி ௮னேக 
கைங்கர்யங்களைப் பண்ணிக் கெரண்டிருக்தார். அவர் 
குமரார் ஸ்ரீரங்கராஜரரயன் வாதூலதேசிகரென்று பஞ்ச 
இருவரி. வீரப்ப ராஜாவாலே .௮ழமக௰ய மணவாளப் பெரு 
ாளுக்கு அனேககைங்கர்யம் நடத்திவைத்துக்கொண்டு 
ஜ்ஞானபக்தி வைரரக்யாஇகாரியாய் ஸ்ரீகார்யஸ்ரீயை௫க் 
STOW © பொஙந்காமல் மங்காமல்கைலோபசாசவரிலச ச ளு,



கேரயிலெொழுகு. ௧௦௯ 

ம் கடப்பிக்க, ஸ்ரீரங்கறீயும் தினச் தினம் வ்ருத்தியடை 
க்தூ வச, ஸ்ரீரங்கராஜ காயனும் வெகுகாலம் அனபத்ய 
சரம் ஸ்ரீகரர்யகிர்வாஹக த.துக்குப் பின்னொரு த தருமில்லை 
Bus Glasser விஷணணரசாயிருக்க பகவதனுகரஹத்தாலே 

குமாரர் அவதரித்த பன்னிரண்டாகாள் தேசிகரென்று 
இருநரமம் ரைதித்து mari wid Baa ஸேவைக்கு 
எழுக் தருளின BT wD ஆயிரத்து இரு.நா ற D2) BT: ப்பத் 

தொன்பதுக்குமேல் செல்லரகின்ற அக்ஷய ஸம்வதஸரக் 
தில் துலுக்கர் தொண்டைமண்_லம் வயாபித்தாரென்று 
கேட் ட்டு ஸ்வாமி wie யிலே இங்கே யெழுக் தருளியிரு 

க்கிறதும் வெளியிலே யெழுக்தரு ஸகூறதும் இருவுள்ளமா 
Gav air நு கஇருவள்ளச்சிட்டிப்போரிகையில் ௮அழகய மண 
வாளப் பெருமாள் எழுக்தருளியிருக்கறசே இருவுள்ள 
மென்று நியமி கி.தபடி.மினா?லை இருகரளாசம்பித்து கடக் 
கையில் பன்றியாழ்வரன் கேரவிலிலே பலிலெட்டு மண்ட 
பதீதிலே அழிய மணவாளப்பெருமச ளெழுக் தருளியிரு 
க் மமையத்திலே துலுக்கர் மமயபுரங் கடக் து வருக 
தைக்கேட் டு ஸ்ரீரங்கராஜகரயன் திருவோலக்கத்திலே 
வெழுச் தருளிமிருக்கற பன்னீ ராயிசம்ஸ்வாமிகளையும் இரு 
வோலக்கங்குலையரமலிருக்கும்படிகியமித்.து தஇிருவாசாத 
னம்ஈடக்கிறதாகத்திருத்திசை பரிமாறி, சிறுபல்லக்கிலே 
பெருமாளயே Bury ளப்பண்ணி ஒரு அர்ச்சக ரையும் ஒரு 
உள்ளூர ரரையும் ஸ்ரீபா தக ஈ தரங்குவாரையும் சில பரிகரங் 
கணையும் தமக்கு அக். தரங்க இஷியசரோடேகூட பிள்ளை 
லோகாரசார்யரையும் கூட்டி தெற்கே அனுப்பி, தாம் கேர 
யிலிலே புகுக்து சில திருவாபரணப் பெட்டிகளையும் திருப் 
பல்லக்கிலே ஸ்ரீரங்கசாயச்சியாரையும் சில பரிகரங்களை 
யும்கூட்டி பெரிய பெருமாள் குலசேகரன்படி. கல்இரை 
பரிமாறி, இருமண த்தூ ணுக்குள்ளே ஒரு விக்ரஹத்தை 
வைத்து தகிருக்காப்புகளைச் சேர்த்துவிட்டார்கள். 

நரய்ச்சியார் ஸக்ரிதியிலேயும் அ௮ச்தப்படி பண்ணி 
மற்றைஸ்தானஙகளெல்லாம் திசோ கானம்பண்ணி மெப் 
போதையும்போலே தாம் திருவோலக்குத் திலேவர, துலு 
SEHD திரையில் புகுந்து விக் ரஹத்தைக்காணாமல் பன் 
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SOF கே ரயிலெசழுகு. 

றியாழ்வானையும் அபசாரப்பட்ட ஸ்வாமிகனனைவரையும் 
இருமுடி இருத்தி கோயிலிலே ப்ரவேசித்.து, செம்பொன் 
வாசலிலிருந்து விக்ரஹத்தை யழிக து, தென்கரை வட 

கரை யெல்லாங் குடிபடைகளுக்குச் சே கமில்லா தபடி ஆ 
ண்டுகொண்டு எஜமரனன் அழகியமணவரனளன் இருமண 
டபத்திலே குடியிருக்குமனவில் எம்பெருமானாடி யாரிலே 
ஒருத தி ி அளணைச்சம் இத்து Dal ay. ன்கூடியிருக் துநன் 

மூக வசிகரிக்குமள வில் அணும் முன்ம பனகன தி.தபடி. 

கோயிலைபா தியாமலிருக்கு சுமனவில் கதர்வம் 9 ஜீயர் பப தரண 

தாபனம்பண்ணின தி தினால் அவனுக்குச் Firs BON வயர 

இவருமனளவில் அவன் இது தைவக்கும்றமென்று கினை 
த்துகே ரயில்யழியப்பா ர்க்குமனவில் அர்த எம்பெருமா 
ஞைடிய72 ச் உபாயமாக அவனுக்குத் தெரியச்சொல்லி ௮ 
வன் நினை ததபடி செய்யாமலே கோ பாரமண்டபம் கெரடுங் 
கைகளை அங்கபங்கம்பண்ணிவைகத்து தவனாரபாலகர் மூத 
லரன சுழ்றில் விக்ரஹங்களையும் அங்கபங்கம் பண்ணி 
வைத்தராக ன். அவ்வணவிலே அவன ஸக்.துஷ.டளாயி 

ருக்தரன். அப்படியும் அவனு னுக்கு நரன துவரைக்கும் Cur 

வ விஞ்சினபடியினாுலே இவ்விடத்திலே மயிருப்பதை விட்டு 
கண்ணனூரிலே மதிளப்பிரஙகி, கோட்டைகட்டி வைத்து 
பொன்வளைவிலே திருவிளையாட்டத்தில் ௮ஃகிய மணவா 
ளத்தில் காணியாளரில் சிங்கப்பிரானென்கிழப்ரா ஹ்மணர் 

எம்பெருமாணாடியரன முகமாகத் துலுக்கனைக்கண்டு அ 

வன வாசலுக்குக் கரர்யகரரரா யிருக்.நுகொண்டு கேரயி 

க்குத் திக்கில்லாதபடி. ரக்ஷித்துக்கொண் டிருக்தார். 

பெருமாளும் சாய்ச்சுமாருட னம் அஈ்தரஙக பரிஜ 
னங்களோடிங்கூடி. சிறக்க காட்டிலே எழுக்கருள) 
கள்ளருக் தொடர்க்து ஸர்வஸ்வாபஹாரம்பண்ண, அவ் 

விடத், கினின்று அப்புறததி ல போகையில் அங்கே டுறு 
வஞ்சகள் வர் எதிர்கொண்டு சிறப்புச்கட்டளையமர்த்த ௮ 
வர்கள்பாவம றிக் 5. து OY BO SUAS ஹியாமல் கடாக்ஷித் 
து ஜோ திஷ்ணியடியிலே ஒருமாஸம் எழுர் தருளியிருக்க, 

அங்கே பிள்ளலோகாசார்யர் திருசாட்டுக்கெழுக் தருளி 
இருவத்யயனாக் தமாக சசமகைங்கர்யம்சில மவேற் நினபின்



CardQar ge. ௧௦௫ 

4 இருமாலிருஞ்சோலைமல்யேற Garage தருளி ஒருஸ்மீவ 

த்ஸாம் எழுந்தருளியிருக் து திருகாமக்காலே ஒருணெறு 
ண்டுபண்ணி, அவ்விடத்தினின்௮ு புறப்பட்டருஸி மலையா 

எத் திலேயெழுக் தருளி அங்கங்கே அவரவர்களாலேஸத் 
க்ருக£ாரய் கொழிகுட்டேற வெழுக்தருளி அவ்விடத்தில் 
சிலகாளெழுச் தருளியிருக்க, அவ்விடத் திலே மத்றைதிவ் 
யதேசங்களிலே எம்பெருமான்களும் ஈம்மாழவாரும் எ 
மூக தரு, அச் தஎம்பெருமான்களையும் ஆதரித்தருளி 6 
ம்ம ரழவாரை த்தம்.திலய ஸிமஹாஸை ததிலே வைத்துக் 
கொண்டு 2 ருஸம்வக்ஸரம் அங்கே யெழுக் தருளியிருக்து 
அவ்விடதக்திலும் ஆழ்வாருடன் புறப்பட்டருளி maps 

சத்திலே 3 ஓ... தீதின்மேலேயெழுக்தருள, மத்மேஆழ்வார் 
ப்சாமாதிகமாக மு BI 2QX & DSW யெழுக் தருளி பெரு 
மாள் தனித்தெ முக்தருள த் இருவுள்ளமில்லா தபடியினா 
லே ஓட.த்தைத்திருப்பி பெருமான் கியமனத்தாலே ௧௫ 
டன் வட்டமிட்டவிட த திலேமுழுகி ஆழுவ. ரரை யெடுத்து 
பெருமாளுடன்சேர்க்க, பெருமாளு மாழ்வாருடன் திருக் 
கணாம்பி.2 2ல் அனேககாள எழுக் தருளியிருக்.து ஆழ்வாரு 
க்குத் தம் வட்டமணை முத்துச்சட்டை முதலான பிரு 
அகளும் ஸா தித் தருளி, அஆழவாரபை அங்கே நிறுத்தி 

தரம்ஸபரிகரராய் புஙகனூார்வழியாக ததிருகாரசாயணபுர 
மேற எழுச் தருளினார். இம்வாருடனே as rover & Sov 

யிருக் து ஏகபா தர, த்திலே இருவரராகனங் கண்டருளு 
கையில் ஆழ்வார் இருப்படிக்கமும் பெருமாள் ஸ்ரீ உட 
கோபமும் ஸாதிக்கிறது. அதுமுதலாகப் பெருமாள் இரு 

வரரரதனமான வுடனே திருப்படிகத்தீர்ககம் ஸேணைமு 
தலியார்கேரயிலிலே ஸேபைகி துரச்தரர்மு தலான பார 
பத்தியக்காரருக்கு ஸாஇககிறது; பெருமா ள புறப்பட்ட 
ருனினல் அதுமு தலாக கடையிலே ஸுச் தரபாண்டியன் 
கொண்டுபோடூறதில்லை. 

இந்தப்படி திருகாராயணபுரத்திலும் அனேககாள் 
எழுச் தருளியிருக் து ப் தகூதிணமாக திருவேங்கட த்துக் 
கெழுக்தருளி தஇருமலையிலே திவ்யேர தவைங்களுடனே 
வெகுகாலமெழுக் தருளியிருக் தார்.” இர தப்படி அங்கே



௧௦௭ கேரமிலெழுகு. 

யெழுரஈ தருளியிருக்குங் காலத்திலே துலுக்கன் பாண்டிய 
மண்டல பர்யந்தம் வயாபித்திருக்க வித்யாரண்ய 
னாலே சகாப்தம் ஆனைகொக்இபட்டணம் பரப 
லமாய் அங்கே ராஜஸம்ஸ்தானமுண்டாய ஹரிஹர ரரயர் 
சாஜ்யம்பண்ணி கொண்டைமண்டலமளவரகக்கட்டி ௮ 
வர் கார்யகரரர் கோப்பணஉடையார் செஞ்சியிலேயிருக் 

து திருவேங்கடமுடையானை ஸேவிக்கிற தற்குத் திருமலை 
க்குவக்து இருவேங்கடமுடையானை த திருவடிகொழு.து 

அழகிய மணவாளப்பெருமாள் எழுக் தருளியிருக்கிற பூர் 
வோத்தரம்விசரரித்துபெருமாள 'யெழுக்தருளப்பண் ணு 
வித அக்கொண்டுக்து சிங்கராயபுரத்திலே யெழுக தரு 
ளப்பண்ணி, அங் £ அனைத்தழகுங் கண்டருளப்பண்ணி 
க்கொண்டி ருக்க இந்தச்சேதியை அழகயமணவாளக்கர 

யாளனான சப்பிரான புதரன் திருமணத்தாண் ஈம்பி 
அறிக்துஉததமகம்பியை செஞ்சிக்கு௮னுப்பிவை த். துரு 
கால விசேவ.க்திலே இவ்விடத்திலே துலுக்கன் மர்மத் 

சை உளவாகஅனுப்பிவைக்கையில் கோப்பணஉடையாரு 
ம்கிரவ க பலத்துடனேவக்து துலுக்கரை கிச்சசஷூமாக 
அழித்து சிங்கபுரத இலும் சகரப்தம் ஆயிரத்து இரு. நா 
றிறுத தெரண்ணூற்று மூன்றாம் வருவூத்திலே செல்லா 
கின்ற uh sT ap வைகாசிமீ” பதினேழாந்தேதி இருவ 
சங்கன் திருப்பதியிலே பெருமாளை ஈரய்ச்சிமாருடன் எழுக் 
தருளப்பண்ணி, கேரயில் இருக்கரப்புகீக்கி பெருமாளு 
டன்சேர்ததுப்ரதிஷ்டிப்பித்து தருவா ராதனமும் பண் 

வைத்து தர்மவாமாவின் திருமதினிலே £ீழண்டை 
வெளிப்புறத் கிலே இந்தவருத்தாக்கத்தை 

சூ.மீயா.நீலறா ர ஐஷுரு.கிற வி.க B09 5 Ae நா உஷ் 
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கே சமிலெொழுகு, களே 

ஏன்று சலொலிகதம் பண்ணி வைத்தான். பெருமா 
ளும் காய்ச்சியாருடன் சேர பாண்டி (னில் இணி துடன் 
விற்றிருக் து எம்பெருமானடியாளை யழைத்து, போர உ௪ 
க் தருளி உனக்குவேண்டின தைக் கேட்டுக்கொள்ளென்று 
திருவுள்ள மாகையில் ௮வள் தன்னுடையவர்க்க தீதுக்கு 
திருமடைப்பன்ளியில் கொள்ளியும் இருக்கொட்டாாத்தி 
லேவாய்க்கரிசியும் ௮நதிமகாலத்திலே ஸாதிக்கவேணு 
மென்றுகேட்டுக்கெரண்டாள். அதுமுசலாக இக் தப்படி.ஈ 
டக்துவருகிற து.கோப்பணஉடையா ர்ஆனிமீ”பதினேழா 

க்தேதிஉகதமாம்பிகையில் தாராபூர்வகமாகப்பதினேழா 
யிரம்பொன்னுக்குத் இருவிடையாட்டமாகலம்பத் இரண் 
டு கராமம் ஸமர்ப்பித்தார். ௮வருடன் வச்.த குண்டுஸால் 

வயர் பூர்வம்அணியரங்களன் திருமுற்றத்தில் பாண்டியன் 
கைங்கர்யமான பெரன்னின் திருக்கொடி த்தண்டு துலுக் 
கனழிக்கையில்வெண்கலவார்ப்பாக த்திருக்கொடி ததண் 
டு பண்ணிகாட்டி வைத்தார். இப்படியிருக்ளையில் ஸ்தல 
தீதுப் பரிஜனங்கள் விஜயககரத்துக்குப் போய் கோயில் 

கணக்கு ஆதாய செலவு ற்ப்பவைத்து வெகுமானம் பெ 
தீறுவருகிறகாலத்திலே இக்ததுர்க்கா தபதி துலுக்கவா 
ணத்துக்குப்பின் ஸ்ரீரங்ககரராயண ஜீயர் பட்டத்துக்கு 
ஐ தாமவரான உத தமர்கோயில் ஸ்ரீரங்கராஜனுக்குப்பட் 
டம் கட்டி. திருவணுக்கன் இிருவாசலிலே புதியதாய் ௮௧ 
ச வெகுமதி பரியட்டம் சடகோபன் மர்யரதைநடந்த.து. 
கந்தாடை ரங்கராஜராயன் வம்சஸ்தர் செஞ்சியிலே கொ 
ப்பண உடையாரிடத்தில் அறியப்படுத்தி ௮னாஇியாய் ௨ 
டையவர் கரலத்திலும் சோழன் காலத்திலும் முதலாக 
முன் அ௮க்ஷயவருவூம் வரையில் கோவணவர் வரிசை ஸே 
னைமுதலியார் ஸந்கிதி வாசல் ௮க்ர வெகுமதி எங்க 
ளுக்கு வெகுகாலமாய் ஈடக்கிறதை அதிக்ரமித்து ஜீயரு 
க்கு கடப்பித்ததைச்செரல்லி நிருபம்வாங்கி தூர்க்காதிப 
இக்குக்கொடுக்கையில் அர் த.துர்க்கா திபதியும்ஜீயருக்கு 
அபிமானி யர-.கயாலே உபேக்ஷையா யிருக்தான். கக் 
தாடையாரும் உத்தமகம்பியை அழைத்துப் பார்த்சோ 
அதிக் ரமத்தை, சான் கொஞ்ச த்திலே விடுகிறதில்லையெ



௧௦௮ சேோயிலொழுகு. 

சன்று ப்ரயதீனம் பண் ணுளவோமென்று சொன்னார். தேவரீ 
ர் மஹாகுலப். ரஸ தாளாய இப்போ து.ரயஸம்ஸ் தானம் 
வெகுதாரமாயிருக்கிறது. அடிக்கடி கணக்கென்றும் வழ 
க்கென்றும் காலக்்ஷேபத்துக்கு அிசோதமா மீரு.க்குமெ 
ன்றுசொல்லி தேவரீருக்கு அனாதியாய் அகர வெகுமதி 
கடக தபடிக்கு ஈடக்குமபடி.யாயும் அள்விட.த் இலிருக் து 

வக்த அதிகாரிகள் தேவரீ। ருடைய அனும; 2 பெற்றுக் 
நுக்கொண்டு கோயில் கரரயம் பரர்க்குமபடி யாயும் பண் 

ணி, சரயரண்டைக்குப்போய் உத்தரம்வரங்இக் கெண்டு 
வருகிோேனைன்று உத்தமகம்பி சொல்லுகையில் ஈல்லதெ 
ன்று கந்தாடையார் ௦ சரன்னார்கள். 

இப்படி பிருக்கையில் முன அ அன தகொ தி.துப்பரிஜன 

நக் அவரவா கைங்கர்யங்களை BET pay வாரரமல் பண் 

ணிக்கெரண்டு விஜ/கக.ர தீதுக்குப்போய் சாயருக்கு இரு 
விடையாட்டத்தி ல்கணக்கும் ஆதாயத்துக்கு தீ ர் சனி நரய 
௧௫ இப்புர், கும் mT Tus T EH IMB (HP த்தரித். துவருகி இறக ரல் 

தீதிலே ஸ்தலத்தில் துர்பலங்கள் அதிகமாய் Hau cass 
தில் அரண்மனைக்குப்போகிறகம்குபலமில்லாமல் விசாரப் 
பட்டுககொண்டிருக்கையில் இக்தஸ்கலத்தில்காணியாட் 
சிக்காரர் பூர்விகர் சேரழியர் காணிமாளர் இரண்டுவகை 
யரயிருக்கும். அதில் திருவரங்ககம்பி அணியரங்கஈம் 0 இ 
ருமணத்தாண்ஈகம்ரி செல்வசம்பி பெரியகோயில் su 
சோழியர வகையில் உக்சமராம்பி திருப்பாற்கடல் ஈம்பி 
ஸ்ரீலில்லிபுத்தார் நம்பி என்று இப்படி, சிறிதே (ரண்டு, 

உத்தமகம்பி யென்கிறவர் இந்தப் பரிஜனங்களண்டையில் 
வந்து நீங்கள் ஈன்றாய் விசாரப் படுகிறிகேரள், பரிஜனங் 
க்ள் பத்துக்கொத்தும் விஜயரக சத.துக்குப்/போனால் பல் 
லக்கு மு. தலான செலவுகள் சொம்பசெல்லுமே, என் 
மாதரம் ப் பாணம் பண்ணி ய ணுப்பினால் கானே சுணக்கு 
உத்தரித.து வெகுமானம் பெந்று வருகிறேனென்று செச 
ன்னார். ஸ்தலத்தில் ஸ்.தானாதிபத்பமாக க்கட்டளைமிட்டு 
குறி தலையும் எழுதிக்கொடுக்து அவரை யனுப்பின விட 
தீதில் சகாப்தம் ஆயிரத்து இரு நாற்றுத் தொண்ணூாத் 
கரனுக்கு மேல் செல்லாகின்ற பிரமாதச வருஒூத்தில்,



CardGwr ap &. ௧௦௯ 

அவரும் கணக்குத் தீர், b BI வெகுமரனம்பெற்று இப்படி. இ 

சண்டொரு வருஷம் கடதந்துவருகையில் அ தப்பெரியக்கா 
ஷணராயர் உத்தமகம்பி விஜயககரத் அக்குப்போய் சரய 

ரைக்கண்டு அ கஹரிஹரசரயர்குமாரன் உத தரப்படிக்கு 
அணியரங்கன் முற் DG BH தவத an ay தம்ப BBD HS & Ips 

கே துல, TL hap. மண்டபமும் கட்டி வைக்க அ௮ஙர்தராயர் 
குமாரர் வீரப்பன உடையார் வது துலாபுர௬ஷ. மேறி 

அத்த ச வசைப்பொன் னும் ஹரிஹரராயர் துலாபுருஷ.ம் க 
Ly காரைவரர் திதபொன் அம் கையிலே செட்டி.கொடுத் 

& பொன்னும் கூட்டி, கோயில்விமர wT Uf பெரனவேய்க் 
து இக்தராயர்காணிம்கை இரண்டுபெ மகுடமும் உள்பட 
ஒன்பது பொம்குடமும் வைப்பித்து பெருமான் வெகுகர 

க்காக எழுகச் கறுனினபடி.ரினாலே கானா தேசத்தி விரு 
ந் துவக்த பாதேசிகளுக்கு ஸேவை ஸா இக்கும்படி. விருப் 
பன உடையரமபேரில் சித்திரைத் இருகாள் ஈட தீதுகை 
யில் இருமண தீதூண்டம்பி பண்ணின உபகாரம் தஇருவு 

ன்ன திலே ஐடு௮, ௦படி பினாலே அழகியமணாவாள தீதுக்கு 

வடக்காக யும் எழுதிவைத்து வரிசையுடன் ஸாதி 

அ இருகாளுங்கண்டருளினார். 

இக்தப்படி. கிருகரன் கடக்கையில் பூர்வப்ரகாரம் எ 
ட்டார்திருகான் வீடிலோசே பெருமாள் எல்லைக்கரைக் 
கு எழுத தரு நஷூறபோ து. ஆனைக்க TOMY MF HH? FG 

வில்ரங்கவாசலாலே உள Car @u ape igo] அகிலாண்டே 
ச்வரிக்கு ஸேவைரைதி க்து இளகீர அமுதுசெய்து ஜம் 

பு Biggs § தில் திருவடி.விளக்க, இழக்கே ஆழ்வார் திரு 
மங்கை மன்னனதே TUBE) எழுக்தருளுகிறது. ம திறைத் 
இருகாளிலே அர் தப்படி இருடி. விளக்க ௮க்த வடக்கு 
வாசலாலேதானே திரும்பி உத்தமர்கோயில் ஆழ்வார் 
திருமாளிகையரன கதம்ப திர்த்தத DMD எழுக தருளு 

Ms, தில்சை வரபஹ-ஈச TH + லஹம்பண்ணினபடி மினாலே 

கன்ளும்படியுமாகவும் கேரக்கிக்கெரண்டு மூன்று வருஷ 
கா ல.த்.தி.லும் CLG & By. அதன்பின்பு சகர பதம் ஆயிர தது 

இரு நாற்றுததொண்ணூ மமேழுக்குமேல் செல்லா. நின்ற 
களஸ்ஷ் பங்குனிமி”” இருகாளிலே எட்டாக் திருகரன் பூச்



௧௧௦ கேோரயிலொழுகு. 

வப்படிக்கு ஆனைக்காவலுக்கு ஸமீபத் திலே மேற்கேயெ 
முர்தருளச்செய்தே அனேக பாஷண்டிகள் வேல் முத 
லான ஆயுதபாணிகளாய முன்னே வழக்கிட்டுக்கொண்டி 
ருக்குமளவில் திருப்பணிசெய்வார் முன்போலே Boe 
தி சோதனை பண்ணிக்கொண்டுபோக அத்தை அவர் 
கள் பொறுக்கமாட்டாமல் கொடவரான வேலே தின 
பெருமாள் தாஸசை மெய£ய அறப்பார்த்து க்ஷு தரக்ரு 
ou geo sy ப்யேரகிக்குமனவில் பெருமாளுடன் ௮வ 
சை ஆனை மேலே யெடுத்துப்போட்டுக்கொண்டு ஜீயர்க 
ளும் ஸ்ரிவைஷ்ணவர்களும் அனமச்தக்கொத்துப் பரிஜனய 
களும் வீரக்கூ BID TH TDS OM wD திருவே னக்கு, TT (Ht 
Gl COUGAR TSO GF தண்டாகாரமாகப் பாராயணம்பண் 
ணிக்கொண்டு வீரவாதயங்களுடன் எப்போதையும் 
போலே ஜம்புதிர் ததத. திலே இர்ச்தம் ஸாகுித்து அது 
வேஜயப்ர 5S DHE ப்ர தமபலியாகத் துணிக்து படைப 
ண்ணி அக்தப் பாஷண்டிகளை ஜயித்து எப்பேரதையும 
போலே எழுக்தருளினார். அதுமு தலாக எல்லைக்கசைககு 
எழுச் தருளும்பே ரது இருப்பணிசெய்வ ஈருக்குபட்டும்பரு 
தீதியும முதலான வரிசைகளும் ஆனையே ற்நமும் ஸாதி 
த்து ௨ பரீஷூத்து மக் FT BUS Sut னும் வீரவாத்யங்க 

ஞூடனும் வட தஇருக்காவேரி பாயக்தம் எழுக் தருளி வே 
லேக் இப்பெருமான் தாஸருக்கு ஸ்ரீ சடகோபனும் ஸாதி 
தீது இருவுளளக்காரருக்கும் வரிசை ஸாதித்து கடக்து 
வருகிறது. 

அ துக்குப்பின்பு சைவரும் காயப்பட்டபேரசை யெடு 
த்.துக்கொண்டு விஜயசகர த துக்குப்போகையில் இவர்க 
ளுக்கு க்ருஷ்ணராய உத தமகம்பி முணனேதானே ஸ்த 
லத்து ஸ்தானாகிபதியாய்ப் போயிருக் தபடி.யினாலே அவ 

ருக்கு எழுதி அனுப்பிவைக்க Tr as உபயவா இஸம் 
வாதங்கேட்டு தனக்கு குருவான வ்யாஸஉடையார் கோ 
பரலஉடையார ரகுவுடையார் சந்த்ர வுடையாரையும் Fa. 

ட்டி இரண்டு ஸ்தலததாரிடத் இதிலேயும் எகமுறிவாங்கி ௨ 
த்தமகம்பியையுற்கூட்டி இவ்விட த. துக்கு௮னுப்பிவைக்க 
வழியிலே ஆனைக்காவல் ஸ்தலத்தார் உத்தமகம்பியைக்



சகேேோயிலெசழுகு BEB 

கண்டு ரொம்பவும் ஈல்வார்த்தைசொல்லி நீரும் நாமும் 
Ub $i, உம்மாலே எங்கள் ஸ்தலம் சிலைகிந்கவேணு மெ 

ன்று அர்.த்தாசைசொல்லி உள்ளுக்குள்ள ரக ஸமாதான 
ம் பண்ணிக்கொண்டார்கள், அக் தப்படிக்கு இக்சஸ்தலச் 
துக்குவச் தும் மடாதிபதிகளும் உங்களுக்கு கிரவிவாத 
ஸ்தலம் எது என்று கேட்க தென்கிருக்காவேரிக்களை 
சில் இரட்டைத்திருவாழிக் கல்கால் காலுகரல் மண் 
டபமென்று சொல்ல அது முதல் உத்தம சஈம்பியை 
எல்லை யோடச்சொல்ல அக்தப்படியே யோடுமனவி 
ல் ஆனைக்காவல் அகிலாண்டேச்வரியை வாசலிலே 
வைத்துக்கொண்டு கார்ப்பண்யமாக யாசிக்கு மளவில் 
தாக்ஷ்ண்யத்காலே 4ிழமக்கேமதிளோரமாக வடக்கே புற 
ப்பட்டு ஜம்பு திர் த்தத்தைவிட்டுவிட்டு வடக்கே இடினார். 
அப்பேஉது அனைவரும் கீமையூர் மேல் மதிளையிடி த்து 
கேர்கிழக்கேலடி ஜம்பு தர்சசத்தை சுற்றிக்கொண்டுவர 
வேண்டியிருக்க இப்படி, ஒதுங்கலாமோவென்று ஞூர்க் 
கித்திருக்க தடஸ்கரானமடாதிபதிகள் ஸமா தரனம்பண் 
ணி நல்ல வரர்த்தைகளாலே பொறுப்பித்தாச்கள். ௮.த.ற் 

குப்9ன்பு அவர்பேசனவழியிலே திருவாழிக்கல்லும் பொ 
கட்டுவந்து ஆணைக்கரவல் ஸ்தலத்தார் தங்களுக்கு மாடு 

Cura ps a ற்கு மாத்திரம் வழி கெ ரடுக்க வேணுமென்று 

பரிவர் சீ தனையரக கிலங்கெரடுத்து அனுவர்ததித தபடி. 
யினாலே அவர்கள் மதிளுக்கு மேற்கே பத்துபாகம் MS 
லம் வழிவிட்டு திருவா ஜிக்கல்லையும் பொகட்டு அதுமுத 
லாக எட்டாக் திருகாளுக்கு கிழக்கே எழுக்தருளாமல் 

எல்லைக்கரையிலே யெழுர் தருளுகிறது. இக் தப்படி ஸ். தலீ 

துக்குக்கலஹம் இர்சகதுவிஜயககரத்துக்கு கரலாறுதரம் 
பேரய்ஹரிஹரசாயரை அனுவர்ததிதது சகாப்தம்ஆயிர 
தீது முர்நூற்றுகரலுக்குமேல் செல்லாசின்ற ருத்சோத் 
கரரிஸம்வத்ஸாம்மு தல் ஈச்வரஸம்வ.ச்ஸரம்வரையில் வரு 

ஷம் பதினைந்துக்கும் ஹரிஹ.ரசாயர் மஹாராயர் கொப் 
பணஉடையார் விருப்பணஉடையார ர்முத் ore தன்னாயகர் 
தம்மண்ண உடையார் ப்ரதரனி சோமப்பர் தென்னாயகர் 
கார்யத்துக்குக் உடவ௮ண்ணர் கொப்பண்ணர் உள்ளிட்



௧௧௨ கேோசயிலெரழுகு. 

டார் கையில் உதக தாசா பூர்வகமாகப்பெரிய க்ருஷ்ண 
சரயர் ௨ த்தமசம்பிவாங்கன இருவிடையாட்டம் ௮௫௬௨ம் 
பதினைச் $ துக்கு செற்றேறக்குறையக௩. இதுவும் ஆனையே 

த். றமண்டபமும் கலஹததிலே ஜீர்ணமாகையால் ௮.ததை 
க்கட் டிவைகததும்ே பெரியக்குஷ்ணரா wir 2. தீ.தமகம்பிகை 

நூகரயம், DLP து மண்டபம் GT 9 ௮ BN BING FD செம்பெச 

ன் மேல் பொன பூசிவை, D Bl நடுவிலே இருப்போ ன்கம்ப 

டைக்கிற பலகைக்று த வெள்விததகடும் போட் நினைத்தது 

கரகமங்கலம் அண்ணப்ப உடையர் கைங்கர்யம். இத்தை 

கரலவிசேல.த்திலேபிரித்து வெள்னிக்கொப்பரை பண்ணி 
வைத்து இருவணுக்கர் இருவரசலுக்கு மகர தோரண 
மும் செம்பொன் (ச். கம்பண்ணிலைத்து த இருக்க தவுக்கும் 
அப்படியே பூச் த்தகமிம் போட்கிவைத்து இருவாஙகச் 
செல்வர் எ ழி நர ளியிரு. BN PL & gh BHD It dr த்தகடு 

Burt Davai: தூ FT a wh oY கோபாலாரஜாவின் மனுஷ் 
பனதிம்மார தகர் கைநுகர்யம், — இய மணவரனன் 

இருமண்ட தட தந்தத்த பன்னிக்க டில் மஞ்சம் 

anna ANTITUT Dayr 3 கங்கரயமாகப் பண்ணிவை BB Sle 

பெரிய கருஷ்ணாசாயர் உத்தமகம்பி சகாப்தம் ஆயிரத்.து 
முக்தா Dont ovr | Oa; குமேல் AFF a வருவிம்மு தல் வி 

SID MH சாலுவமைக்கும் வேதாசார்யபட்டர். ஸ்ரீ 
கசாயம் கிர்வஹித கா, 

ஸ்ரீகார்யம் சிர்வஹிக்கிர கரலத்திலே gt S57 Bu 
தியைக் கட்டிக்கொண்டு , ஜியருக்குமு.தலும் இரண்டாம் 
வரிசை தாமுமாய் அனுபவித்து கக் தரடையார அகர 
வேகும் யத் தள்ளி LF அவ 4 லகயில் EDT ர்வம் உடை 

வர் இருகரட்டுக்கு ar முக் தருளினபின்பு எதிர ரஜனை பெ 
கமான் கியமன ததினுலே ஸுர் தாப ரண்டியன 33 லாபுரு 

ஷூமண்டபத்திலே அரச்சால காரமாக எஏறியருளப் பண் 
ணிவைக்து, அனை ததழகும் 2 டது  கஇவைத்து ௧5 தாடை 

பரண்டான் ஆயி உளளிட்டார் பரக்கத்திருமண்டபங்க 

(LD கட்டிவைத்து உபலானித்தபடிபினலே அக்தக்கேர 

யில் கச்காடையார் ஆதீனமாக நடக் துவர இருவரங்கண் 

இருப்பதியிலே பெருமாளை ஸேவிக்கவக்் த பாதேெனங்



கேேோரமிலொழுகு. ௧௬௧௯ 

களுக்குப்பெரிய திருகாளிலே அர்த எம்பெரும ரானார் WE 
நிதியிலே ஸக்கிதிப்பேர் லமயமு திசைய ரன... திரு 
விலச்சனையை ஹார இத்து வக்தார்கள், துலுக்கவாண 

SECn கோயில் இருக்காப்பு சேர் த்திராச் க படியினா 
லே ஐம்பதுவருஷம் வரையில் ஸம௰ய முதிரை ஹா 

க்கத் தில்லாமல் கலஹஷம £யிருக் தது, பின்பு பெருமா 
ளும் இருக்காப்பை நீக்கி ௪௪. TOR விருப்பன உடை 
பார் இருத்தேர் இருகரனிலே பரே FREMONT FET 
லதீதிலே ௮%ஃத ஸமயமுத்ரையை ஸ்ரீ 'பண்டாரமெண் 
DUN BG RTO wri BBD வைத்த இனால் ஏம்பெரு 

OT BT o oi P But ல ஹர க்கவெரட் (ட ரமல் சளேதாசார் 

பபட்டர் அரண்மனை UM jb BION தன்மனுவியரை முத் 
சை ஊர இிக்கச்செரல்லி எம்பெருமானார். எர்கிதஇிப்பே 

ரைத் கள்ளி விட்டு, பலச் தமரககடத் தபடி பப Cn Yas 

ளேதாசரர்ப பட்டர் ஒருக்கரலிருக்கால் எம்பெருமரனா 
ரை ணேவிக்கவக்கவிடத்இல் ஒரு பர்பாயமரக அவமர் 

பாதை கடக்க, அதுமுதலாகப் பூர்வம். தரிவிக்ரம 
சோழன் ப்ரகிவு.ட்டிப்பித்த சகாவர்திதிது இருமகன் 
கோயிலிலே தெற்கு அறையிலே எதிராஜனை cia Sap. 
டி.ப்ரிதீது அன்விடத்திலேயும் பேரிய ஸர்கிகபரில சிலஉ 
பகா ணங்களை ததம்முடைய கைங்க/ யமாகப்பண்ணிவை 

ச்.து, இிருபுகைக்காலுக்குகி கம்முடையபேரைத் திருகச 

மம்சரச இிளக்கிகியிலே. ௮ந்தப்பேசைநட தஇவைத்தாச். 
DG Sig. சாலுவருவ.ம் பட்டருக்குப்பின்பு அகத 

அதிகாரம மாற நாடி. மெட்கிலைமிட்ட உத்தமகம்பிபிளளை 

விஜ கரத்திலும் வந்து கீரிப்படி யே ஸ்ரீ கார்யம் கர்வ 

ஹிக்கத்கொடங்கினவடனே அத்த த்தமகம்பி தகப்பன் 
அழகியமணவ ரள கம்பி எம்பெரு Le ரனார் BINS BS QUE 

டஉவாஹன பண்டி தருக்கு சியமிக்க கைங்கர்யத்தைபாம் 

பரையாயதிருமடைப்பள்ளிகள் அழகயமணவாஎ னுக்கு 
தீகிருமேனி இருப்பவளங்களுக்குப் சங்காக அமுதுசெ 
பகிற பதார்த் தங்களுக்கு பக்வங்கள் சொல்லிவைத்து சி 
றைவ குறைவ விசரரிக்கிற கைங்கர்யமும் ராத்ரி இரு 
ப்பதியார் கொத்தில்சேர்க் து குடி.நீர்பால் அழு.துசெய்ய



௧௧௪ கேோரயிலோாழமுகு, 

ப்பண்ணிவைக்கிறதும் எம்பெருமானார் கரலக்தெரடங்கெவ 
மசபாரம்பர்யமாய் இக்த௮ ழடபமணவாளசம்பி துலுக்க 

வாணத்துக்கு முன் கந்தாடை ஸ்ரீ ரங்கராஜகரயன் வர 
தாூலதேசிகர் இருவடிசளிலே ஆசரயிக தவரானபடியால் 
அர்த அபிமானத்தால் அனச்சசொத்துப் பரிகரங்களும 
உடையவராஜ்ை அதிக்ரமிக்கலாகாதென்று யேரடு 

தீது பட்டரை சிராகரித்து, கந்தாடைபாராதனத்தை 

யும் அதுக்குளன்ன வரிசைகளையும் அவர்கள் தேசாக்தர 
ஸ்தாரனபடி பாலே ஸ்ரீ பண்ட சாத்திலே சர்க்க கராளன 
விலே அசர் தபட்டரும் எல்லாரையும் அனுஸரித்து அர்த் 
பலத்த ரலேயும் ஸமயம் LEM TOM IDEM F தம்முடையவ 

சம்பண் ணுகையில் ஜீயர்மனுஷ்யரிருவரும் கெரப்பண்ண 
திம்மாரஜர் ஸ்தலத்தார் முன்னிலக்கும் உத்தமகம்பி 
பேருக்கும் கஃதரடையரரவரன் Q(B OU HT BALD கரவு 
கள் அனுபவிக்கிறோமென்று உடன்படிக்கை யெழுதிக் 
கொடுத்தது சகரப்தம் ஆயிரத்து மூகநாற்மு காற்பதுக் 

குமேல் விகரரிவருஷ.த தில, 

விகானிணிஹ) தததி நா, 
வொடி$ஷடவஹ 

af! 

al Sus 3as Droameno TO, aD #3 I 

பின்பு ௮5 த எல்லை சிலையிட்ட பெரிய க்ருவணசாய 
ச உத்தமகம்பி ஸ்தலத்துக்கு அனேக. பகரா ங்களைப்ப 
ண்ணி ராஜவல்லபசாய் ரரயமு தரையும் ஸ்தலத்திலே 

சேர்த்துக்கெரண்டு நாற்றெட்டுத் திருப்பதி திவ்யதேச 
கைங்கர்யங்களும் ராயர் சிருபத்காலே ஆராயக்துகொ 

ண்டு வெகுகாலமாயிருக்கிம காலத்திலேதாம் YF SITE 
கிதபரனானோமென்று கலுஷிதஹ்ரு தயனாய் வார் சீ.திகமா 

யிருச் தபடியினைலேயும் தனக்கு ஆசார்பரரன Kb STOOL 
யரர் தேசாச் தாஸ்தர்களானபடியினாலேயும் பட்டர் கக 
தாடையாருக்கு al Grr இயானபடியினாலே அங்கே ஆச்ச 
யிக்க மன இில்லரமல் சி். தித் துக்கொண்டி ருக்க தேசாக் 

ர இவ்விடத்து. சலோகம் பூர்ணமாய் ௮சப்படவிலலை.



கேோயிலெரழுகு, ௧௧௫ 

தாரத்திலேயிருந்து பெரியும்ி வம்சஸ் தரரய ஜ்ஞான வரு 

கீதராய் வயோவ்ருத்தரரப் ஸ்தலம் க்ஷேமமான ஸமா 
சாரங்கேட்டு தம்முடைய ஆனத்துக்கு எழுந்த 
ருள, அவர் திருவடிகளிலே ஆச்ரமித்தார். Des 
Car gre ir rus பட்டருக்கு ௨ தீதண்ட.. பட்டென்று 

இருகாமஞ் சொல்லுகிறது. சகாப்தம் ஆயிரத்து 
(Yoh OD நாற்பத்து மூன்றுக்கு மேல் ப்லவவரு 
ஷூ.த் கில் எல்லக்களை நிலையிட்ட உத்தமாம்பி விஜய 

நகரதீிலேபே ॥/ கேசவேட்டை. ப்ர தரப மஹாராயமை 
சதுரங்கமாடி. ரஞ்சிப்பிதீது ஜயித்து அவர்கையிலே ௮ 
னேகம் வரிசைகளையுமபெழ்று தம்முடைய தம்பிக்கு ரா 
யர். முத்மையும் சக்ரராயசென்கிற பேரும் Lio BO we 

மாக ஆதினமுண்டாக்கி ஸகைலஸ்வதக் திரங்களையும் உண் 
டாக்கிக்கொடுத் Bil தம்முடைய ஆதனத்துக்கும் தம்பி 

சக்ரராயரா தின த்துக்கும் ஸம்பகதமில்லாதபடி கேசவே 
ட்டைபர தாபதேவ மஹாராயரைக்கொண்டு பண்ணிவை 
த்தூ ஸகல பிரு துகளுப வ.ரங்கிக்கொண்டு திவ்யதேசக்க 
ளெல்லாம் ஸேவித்.து ஸ்ரீகர ர்யங்களெல்லரம் பரிசோதி 
த.துக்கெரண்டு OW Ha VS AN ab gy jp தஇருவிடையாட்ட 

க்ரரமங்கள் பரிசோதனை பண்ணி திருவரங்கச்செல்வம் 
சதசரகமாகவளர்தீதிவைத்து ஜீயாள் ஸ்ரீவைஷணவாள 
ஏகரங்கிகள் ஆசாசயபுருஷாள் எல்லாரையும் ஆதரித்து 
க்கெரண்டு பூர்வவ்யவஸ்தை தப்பாமல்கடப்பிதீ துக்கொ 
ண்டு ராயாபேரும் சாயர் பிருதும்பெற்று கோயிலுக்குவ 
ந்து தாம் ஸ்ரீகார்யம் சிர்வஹித்துக்கொண்டு தாம் கோவ 
ணவரரன இருப்ப இயார்கொத்திலேசர்க்து சில மரயா 
தையும் தம்முடைய தம்பிக்கு சேனறுபைதி மர்யாதை வரி 
சையும் பற்றி அனுபவித்துக்கெ ரண்டுவந் தார். இப்பேச் 
தனே ௮வரவர்களுக்கு இரண்டா தனமாக ௩டச்துவரு 

கிறது, 

இரத ஈகாரராயர் சகரவர்த்தித் திருமகன் ஸக்கிதி 
யிலே வே. தாசார்யப்பட்டர் ப்ரதிஷ்டை பண்ணின ஏம் 
பெருமானார் ஸக்கிதகியும் அவராதீன மாச்சுது, கோயி 
லாழ்வாரையும் இருமஞ்சனம் பண்ணிவைத்து அமு gs



BS ty CGara&@GQar pe. 

மண்டபமும் அழிய மணவாளன் இருமண்டபமும் சரக் 
துமாடிவைத்து ராயர் குருவிக்கெ குறிராயக்கர் கைங் 
கரயமாகப் பண்ணிவைத்து வழிகிலையிட்ட பெருமான் ௨ 
ததமசம்பிபிளளை துலுக்கவாண தீதுக்குப்பின் வெகுகாளை 

க்குப்பின் உத்தமகம்பி கோயில் ஸ்ரீரங்கராஜர் ஸ்ரீரங்ககர 
சரயணாஜியர் பட்டத்தில் ஹச் தாமவரானவர்கூரகரரராயண 
ஜீயர் ப்ரஇஷட்டிப்பித்த வஸு த கோபாலன் துலுக்க 

வரணத்தில் சேதமாகையில் அவரையும் ப்ர இிஷ.ட்டிப்பி 
தீது பெரிய மண்டபத்துக்கு தெங்கிலே பாண்டியன் இரு 
ப்ரதிஷ்டையான தாமா கருடனும் சேதமரகையில் 
அவரையும் பெரிய திருமேனி௰ய ரக ஏறியருளப்பண்ணி 
புழுகு காப்பு சாத்திவைத்துப்ா திஷ்டிப்பித்து அவருடை 
யஉத்ஸவைபேரம் கலஹத்துக்கு மன் கோயிலுக்குகிழ்தோ 
ப்பிலே சிக்ஷிப்தமாமிருக்க.து. பின்பு ப்ர தயக்ஷமாகையில் 
அவரையும் ப்ர; திஷூடிப்பித் து வட  இருக்கரவேரி, & © தன் 
கரையிலே எல்லைக்கரை மண்டபம் கட் வைத்து முன் 
பட்டம் ௮ழகிய மணவர ராஜிய ர் கணக்க அக்கு அழகிய 
மணலாளப்ரியனென்னு பேர் கொடுத்து சடக்த அனத்த 

சம பட்டா Gari ரயத்திலே அவனுக்கு ! நிவைஷ்ணவப்ரி 
மனென்று பேர்கெரடிக்க, அவர்காலம்போய் இரும்ப உத் 
தமகம்பி ஸ்ரீகரர்யம் விசராரிக்கதிதொடங்கி ௮த்தக் கண 
க்க னுக்கு வெருபலம் உண்டாக்கி ஸ்ரீரங்க சாரரயணப்ரிய 
னென்று பேருமுண்டாக்கினார். சகாப்தம் ஆயிரத்துமுக் 
நூற்று அறுபத் தரஅக்குமேல் ரக் தரக்ஷி வருஷ. த். திலே 

விருப்பன உடையார் ஸுதர்சனப்பெருமாள் கோவிலும் 
கட்டிவைத்து wo ss ஈரஸிமஹனையும் ப்ர இஷடிப்பிக் 
தார். 

இரத உத்தமசம்பி ஸ்ரீகார்யம் கிர்வஹிக்கையில் பெ 

நரியும்) ஜீயான் ம ஸ்ரீவைஷ்ணவாளான a. 'டனே சாயமுத் 
சையாலே பரரபத்தியக்கரார் வரிசை தரன் பிழ.த்து 
வந்தார். இந் தப்படி. கடக் துவருங்கரலத்திலே சகாப்தம் 

ஆயிரத்து முச்.நாற்று எண்பத்தேழுக்குமேல் பார்த்திவ 
வருஷம் பெரியஜீயா் ஸன்யஸித்து எழுக் தருளி பெருமா 

ar க்ருபை லபித்து தரிவிக்சமன் இருவிதியிலே பல்ல



CarWdGar ap @. Sher 

வராயன் மடத்தைலபித்து காலக்ஷேபம் ஸேவாகரலமும் 
ப்ரதிதினம் தப்பாமல் கடக்துவச, பெரிய உத்தமசமபிகர 
லத்துக்குபின் அவர் புத்சரரன உக்தம ஈம்பியும் பெரிய 

ஜீயர் இருவடிகளிலே HUF TILL, அழகய மணவாளப் 
பெருமாள் ஸ்வப்னத்திலே கிருவனக் தூழவானாய் உத்த 
மகமபிக்கு பயங்காட்டியருளினார். அவரும் தமக்கு ஆப் 

I Tor அண்ணன் ஸக்கிதியிலே ஸ்வப்ன வருத்தரக்தத் 

தை விண்ணப்பருசெய்ய அண்ணனும் நீர் ஜியா் திருவடி. 
களிலேஅபசாரப்பட்டிசோவென்றுகேட்க, அவரும்யதா 
ச்த்ததிைச்செரல்ல உத்தமம்பியை ஜீயர் ஸககி.திக்கு 

அண்ணன் அழைத்துக்ககாண்முபோய் ஜீயரை ஸேவிக் 

கப் பண்ணிவைக்க ஜீயரும் இிருவனக் தாழ்வாளாக Cav 

வை Mr HE அகாலமான படியினாலே மற்றைகாள்விடி 
வோசே ஜீயர் ஸந்தநிதிபிலே .அபசாரக்ஷூமணம் பண் 

ணிக்கெரண்டு தமக்கு ஆச்ரயணம் ஸாதிக்க வேணுமெ 
ன்று ப்ரார்த இக்க, ஜீயரும் அவரைக் கடாக்ஷித்து ஆச் 
TUT Wr DEB பூர்வம் ஆண்டவனுக்கு உடையவர் 
கட்டளையிட்ட மர்யாதையை அ௮ந்தவம்ச்பரரன wr gr 
தேசிகரா கீனரரன ஈரஸிம்ஹதேூகர் அர்தத் இருமாளி 
கையிலிருஈ் துகெரண்டு ஸக்கிதியில் வரிசையும்பெற்று வர 

கந்தரடையாண்டானுக்கு ஆசாரய புருஷ. வரிசையரகப் 
பெரிய ஈம்பிக்கானவடனே  இர்ததப்ரஸாதங்களும் கக் 
தாடையண்ணனேன்று அருளப்பரடும் ஸா இக்கும்படி 
யும் அந்தப்படி, அண்ணன் கேோயிலுக்கெழுக் தருளும்படி. 
யும் ஜியர் சியமன தீ.தினாலே இதுவசைக்கும் உடக்து வரு 

இறது. துலுக்கரவண ததுக்குமுன் உடையவர் பண்ணின 
கட்டளை ஈடகது துலுக்கரணத்துக்குப்பின்பு எம்பெருமா 
ஞர் (BL LD ob? LO குலைந்து தாந்தோன்றியாய் காலவிசேவ. 

தீ அலே ப்ர Bar & பயங்கரம் அண்ணா Lf. DN Ter தில ஆத் 

சார்யபுருஷர்களுக்கு ஆசார்ய புரூஷவரிசையும் பெளர் 

வாரபர்ய்காராமமாய GLE gil வருகிறது, De gar Pung aw தி 

லையிட்ட உத்தம நம் தம்பியான சக்ரரா பஈயனார் தம்மா 

parr ஸந்ரிதிமுன் இருமண்டபமும் வடக்கு மதிமுக 
ப்பு உள்பட்டதும் சந்த்ர புஷ்கரிணிக் கரைகல்ஹாரமும்



௧௧௮ கே சயிலெரழுகு, 

கேரயில்களும் வாணததிலே சே தமா கையில் இதுகளை சரி 
ந் தவீடங்களைக்கட் டிவைத.து வைகுண்டகா தன் 1ஸக்கி 
திக்கு த்தெற்கு BNA றைமண்டபமும் கட்டிவைத்து வை 

குண்டகாதன் காரயசசியார் ஆழ்வார்கள் ஆசரர் யர்கள் 

உள்பட ஏல்லே ருக்கும் புழு துகரப்பு சாத் இவைத்து தெ 

ற்கு முகப்புமண்டபமும் கட்டிவைத்தார். ௮. மண்டப 
தேவாஸன s Hw திருக்கண்ணபுரம் செளரிராஜன எழு 
ச் தருனியிருக் க ஸ்தலத்தில் (DT WUT D> துகளில் வித்யாஸங் 

களனாலே அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் சேண்டாமல் 
சமை, apt Ow யெழுர் தருளி சை, இதும் அகலங்கள் இ 

ருமதின் சரிவும் கட்டிவைத்து அடக்குத் இருவாசல் செ 

ன் புறத்தில் முன்னில் முகப்புத் திருமண்ட பமும் வரசல் 
கொறடும் க கிளர்திதியாகக் கட வைத்ததும் சக ரராயர், 

சகாப்தம் ஆயிரதீதுமுக் நா ற்றுஜம்பத்து காலுக்குமேல் 
செல்லாசின் ற பரீ தாபி வருவம் அனுமக்க தேவருக்கு 

கோவிலும்கட்டி. tis Bais G8 & Si தக்திண OV Ep SI 
இப்தி தென்னாயகர் BDH BI சய/மரக அசத றட ச்துமகம் 

பண்ணிவைத்தார். அவருக்கு உழ பத்து புததூாரை இரு 

விடையாட்டமாக தென்னாயகர் ஸமர்ப்பித்தார். 
அச் தக்கோயிலை கக்காடையாருக்கு மமர்ப்பிக்கை 

யில் கோயிலுக்கு யன்னே திருமண்டபம் கட்டி திருப்பச 
ணாழ்வாரையும் ப்ரதிஷ்டி ப்பித்த.து ௮வர் சிஷ்யன் சாத் 
தாதநரசிங்க தாஸன் கைங்கர்மம். ௮௫ சவருஷம் ஆவணி 
மரஸத்திலே திருப்பவிதரத் இருகாள் சாழ்றுமுறையில் 

௮ ழகய மணவாளப்பெருமாள் பெரியஜீயசை அர்ச்சகமு 
கேனஅழைத்து காளைமுதலாகப்பெரிய திருமண்டபத்தி 
லே ஈடு தொடங்கி காலக்ஷேபம் ௩ட த. துமென்று கியமித் 
தருளி மற்றைகாள் பெரியவசரம் அமுது செய்தவுடனே 

நாய்ச்சிமாருடன் பெருமாள் புறப்பட்டருளி பெரிய திரு 
மண்டபத்திலே யேறியருளி ஜீயர் ஈடுதொடங்க ஒருஸம் 
வதஸாரம் கரலக்ஷேபம்ஈடத்த பகவத்விஷயம் மூற்றிலும் 

கேட்டருளி சாற்றுமுறையன் றைக்கு ஆழ்வார்களுடனே 
பெரிய திருவோலக்கமாக எழுக்தருளிஜீயர் «Orr Bar 
உடனே அர்ச்சகமுகமாக ஸ்ர ஸெலெருஉயாவாஆட



கேகே ர யபிலெர மழ கு. ௧௧௬௯ 

ஏன்கிற பத்பத்துடன் ஸகல வரிசைகளும் ஸாதிதது தச 
ம்ஸாதித்ச வரிசையுடன் நாற்நெட்டு திவ்யதேசங்கள் இ 
ருப்ப, திகிலும் Bs gu gue நடக்கும்படி பாய இருமுகப் 

tt wis ows கி.தீதருளினு ரை. அ.துமு தலாக ந்றுக்கேரயில் 
களிலும் இவ்ப்தசங்களிலும் ப்பம் தர இயிலே அச்சுத 
னியன் ட 4 Dm Jes B இனி திதிலே BD ALI ரி ம் B UO 

ஒருரிஷய (7 வெளி EBO முத் 0 ம B ae ov அகத B OF ழே தா 

ப்பை அழிக்க அக்றைப் பெரறுக்கமாட்டா தே ஏகர ங் 
க ஹிம்ஸிக்க து... தலரசு நீலு பருக்கும் இ. முதலத {Bl Ye Bo OIL ULI PD தலத் 
BI HH Hin (oan afl 3 a உசரதம்வர உத்தமகம் ஸமாதானம் 
பண்ணி ரமாப்தம் ஆசிசத்து முக மாறுறு ஐர்பதிதைக் து 
ப்ரமாதி வருவம் எல்லைக்க ரை மதின் கட்டி வைத்தார். 

e . டி e ன் டட . ப் . 

அண்ணவாண்டப்ப வுடையரம் தி (IH LDIT Cow 

bP Gil cot கைஙகாயா 

(இ) 5 D cB அ) 27. ௩ 5 BO லி மட் ்.... ரர் பதி ஆதிக் (2 தவ 
6 a ச அரு ௪ 

உமரை பரம் வது கரமரனா ௦ BD Dat Lor Dude a» BUR BO Br 

இரு HST ow al. i HIDLMNY அண்ண ஆண்டப்।/உ டார இரு 
ட்ரூ ச ச ரூ 

மாரா குக்கரை ரி விக்ரமன் அருளி ரயில் குலரரைமரர 
ச் டட. ட ச . ் . ௪ oy டச் 

AMDT BUS MW BL. த்தி WMG bh ஊகரடியரலததை 
ok ச ட் த - 
Quran D a rips aw HD & 1B. 

அண்ணப்பவுசையா? கைக காயம். 

குதிமசோ்காரி வருவி.த.திலே அண்ரைப்ப உடை 
யர் கட்டளை - வண இர துவம் Oar. BH Lp dB இருகாள் 

Ltn FG துக்குப்பொ லிவீடாக மல்லிகேவன் புத்து 
ரென்கி. க்ரமத்தகை ஸமர்ப்பிக்தான், அகளங்கண் Be 
PB SON USS F இலே கேடாக்குழி மண்டபமும் அவன் 
கர௫ுப்பணியாகச் செய்து பைத்தது அமத உத்தம கம்பி, 

திப்பராசர் கைங்கர்யம். 
uri gars @ G OB TUD D முகப்பு இப்பராசர் கைஙு 

காயம். 

* பலிவெட்! D6 என்றும் பாடக் ங் காண்றெது. 
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௧௨௦ கேகே ரயிலெொாழுகு, 

(|த். தூர் அழகிய மணவாளபஃபருமாள 
கைங்கர்யம். 

கிருமடை ப்பன்னியுட் பட் டது தூ புத, துரர அழகியமண 

வாரன் பரும r ar BF த் d dD. 

7 ர ் - உட ச 

உத்தமநம்பி சக்ரமாயர் நிர்வஹித்தது 
ச 6. . ச ட்டி . . 

இ.ச்தல மிடி. min Bevel. » ததமரம்பி ஸாவஜிக் 
௪ . ஸு! க ம . . ச 

வரு முதலாக பர்மமர வத் 2/0) வி.ப OM ODT B (ALD LF 

லர்கையிலுரம் வர்ர அரு அுடபாட்ட BATE RBar 

Grimm 1 பிசனட்டாமிரம, இவர் கம்பி சக்ரராயர் 
ச ச க டு டி உ்ட்ட்ி 2. ச . Paw 

TT HTH} 2 CQ BIND D 7 ov பி (ம OBL FT 7 த் a ev $0] 5 

+ ரு 

லை GO: Yds ழு Be hl a தெ S ண்டுபேோ ர்] விந் Bat PE SC; (கு Oa Tb Cad 

WaT Hl f ‘ 

(Ml oI ay) [5 | ண டு. Ail கைஙக! யம. 

சத்வ I? TPB vt ரையும் Bb (WD Db LD a ot கையும் 
ச . ப ட்ட. ர சக் 5 . 

பரதரப FHIM fe கர பப்ப இலை கறுகை தேவர Toor 

இநுகன குகண்ட.. சரக D apc som ரர ய்ய 5 த. தூம, 

உடை பலர் கைக்கர்பமாயிறு குறும், Bl eb dh MT aT தீ 
3 . ay 

திலே Look (BLD « BUT இத 2 த Db rant னும், கெ 7/7 Upp 
உ அ . ௪ . ௪ [க] ச ௪ . 

LD BM Lt அழு ணட்ப tpl tp oot ol OY EP BIL Loser பம்பம் 

BML MT ADH UIDTQ. G1 D3 GIA PAID, 2S WOT rar ap B 

லாக் Bor rhn J TAX இப மறக்க கருடவரஹசபண்டித 

சென்று பட்டப் பர் டர அவரு BY bl. 

அண்ணபபஉபை_யார் கைங்கர்யம்: 

சகாப்தம் ee பயி த், த மு நாற்று எண்பத்தைக் 
துக்கு 2 மெல் முதிரசோத்காரி ௨௬௮.௫ இலே அடையவளைக் 
தான் திரும இளம் இருவாசல் கிருக்கோருாத்தடி யம் 

அணணப்ப உடையார் நி (LILI 

நாகராஜவுடையார் கைங்கர்யம். 

நாகராஜ உடையார் கைங்காயம்:--நரச்சியார்கோ 
யில் திருகடைமரளிகை, 
வவதவளைவைய களையத் பரி வண்னவைவட வாய் Att tte nega தை   

ர நூறு என்று பாடங் சாண்டுறத..



கேோமிலெொழுகு, BOB 

வழியடிமை நிலையிட்ட உத்தமநம்பி கைங்கர்யம். 
பெரிய திருமண்டபத்திலே உடையவர் மரக்கோப் 

பரகக்கட்டி சிறைவேற்றியருளினதுகலஹத்திலே அக்னி 

தக்தமாகையாலே தேவராஜன் கொழடும்கட்டி. இருமண் 
டபழும் Dis திருணைடபத்த தில் கீழில் இ இிருக்காவணப் 

பதியும் கட்டிவைத்தது வழியடிமை சில்யியிட்ட உத்தம 
தமி, 

பெரிய சகாராயர் கைங்கர்யம். 

பெமிய சக்ரசரய7 கைங்கர்யம் :-- முன்சகாப்தம் 
ஆயிர. நீது. பதற Dl api BS By Lp Bi குமேல் மன்மத 

வரு, BRIN | முன் பெரிய இர மண்டபத்து இலே சோழன் 

ப்ர தடையா ன. தாமர பர இமை கருடன். கலஹத் 

Bor பின்னமரகையரலே DB) sl FH NGG WT DY ips 

ம மணவரளப்பெருமால் இருமண்டபத்திலே ஸஃசிதிகரு 

டன் o. ae, ச்ப்பண்ணி ப்ர Party ud & $ ¢. 6 49a 

Gay al? 2 வற விவாறேெஙவ ரசொவதகுிகாரறெ | மீ வ 

ஆட ம பவில « 61 Sy er yomrews ey Dale sq 
woo) Dy I 

என்று தர்மவர்மாவின் இருமகினிலே லொலிதி தம் 

பண்ணிவைத்து, பூர்வம் சோழன் ப்ர திஉடையான சக் 
ரவர்தீ இத் BG ws Camry to ஜீர்ணேக்காரணம் பண்ணி 
வைத. Bl அச GW 5 5B RUN w சூடிக்கொகித்த சாரய்ச்சியர 

ரை யும்ப்ர | நிவு.டி.ப்பி, த்து அக த் ஸ்கிதிக்கு திருமடைப் 

பள்ளியும் கட்டிவைத்தார், அந்த மன்மத வருவம் 
தைமீ” த்திலே புனர்வஸு ஈக்ஷதீரத்திலே பூபதியடை 
யார் திருசான்கடத்தி பெருமாளுக்கு திருச்தேர்த். திரு 
கரளும் நடப்பித்து, ௮ச்த.த் இரு. காளுக்கு பலிவெட்டாக 
தொடையடூரும் கட ப்பித்தார். அக்த சக்ரசாயர, சேனை 

வென்றான் திருமண்டப த்துக்கு மேற்கு துலாபுருவ. மண் 

ட டடத சாஹெ2ம8.5௨ெ௦ ae) dag ஈவிவாறெவ ணெ 
வ.கீகாறெ, வா 

     



௧௨௨ கேகே ரமிலெரழுகு. 

டபத்திலே, பூர்வம் கூரகரர ரயணஜியர் ப்ர திஷ.டி ப்பி 

தத ஸ்ரீவாரஹ கயினார் துலுக்கர் கலஹத்திலே (டிக்க 
மாகையில், அவரையும் ப்ரதி ap 9 LP 5 & th ௮. க்கத் 

BRE Hw ரீ) தில் Bee MILL % BH இலே பெரிய இருமடைப் பப 

ன்ளிக்கு வடக்கே தரமிசம்பி௮ வலா இருப்பணியான சின்ன 

இருமடைப்பள்ளிக் BaY ன்னில் முகப்புங்கட்டுவித்து. என் 
னை வாழல்க்கும HTT PUTA TOT YT aM BGA முதிய ரரையு 

ம் ஏ.றியரு சப்பண்ணுவித்து, “yf BT Bot Lo பெரும, ரன் 

கெரட் சிக்கு மேச, v ip BIB. டிளித் நு Di hb 5B OK ர அட்டில் 

வடக DBM ணின் மே, மாமை Upto) | Pun LIT LIL aT Ga 

வித்து, சோனை மென்றான். இரு 4 DY bY Wy உரை. மாளி 

கை மேல்பூறம் DF BD / தில், அடக்க டைய திபத, ணும் 

கிறுத்ிப். பாவு கபர கட்டு நட் டவைதந் கறம. ஆவி 

நரடன்.. இருந்தொபுரமாவு prawn to Ta வாரலும் 
Bl ONES T வரை BBS உ அக்கிபப கதையால் சேகமாகையர 

லே. சிலகரல் முக அணை அருக Coser ob pera Orn படி. 

உட்படக்கட்டின தும், பெரிய சக்ரா. 

குூவெத்திரைமாயர் தராவினை இர்த்தார், ஈருவேங் 

கடமுடையா ன் கைங்கர்ய 

பின்பு, இர) D ஜீ, றி ழு] BCs mie பூ i+ hav கையில், 

சழிவரன ர ‘Hl மெத்த bbb Bl. 9, ஸரி ipo i bP BB BIA ம்பர 

டிவிக்து, கோபரவண்ணமாம் பம தரரு ம்பண்ணி, C த 

வர்கவாயும் ஏறியமுளப்பண்ணி;  இஙவ்னிடத்ில் ஜி ருக் 
கே THI DA தில் சேதமான பூகவணை ௮ருகணை பாரவகல் 

லம் நவமரகப் பொடு நிவித்து, கேரபாவண் மும் தேவர் 
களையும் உண்டாக்க ப்ர மிஸ் டை. பண்ணுவித்தூ? தர்ம 
வர்மாவின் BOM, த ரி Os உடை ரானிகையும் ச DWE கய 

மரைனானன் இருமண்டமும்? ரானா? DOD HTB Bye இ 

ரில் இருக டைமாளிகை, பரநசரு, Hai இக மட ராரர 

யணஜியர்மண்ட பம், மலரான தும், 2 Bt Scar ean (yo 5 இரு 

மண்ட.பமும், திருமடைப்பள்ளியும், யு தலானதும்? ஆலி 
நரடன் திருமத் திளுக்கு... உட்பட் டதெல்லாம் அரைகுறை 
தர்ததுச் FOG GUD UDOT gy SB, பாகசாலை யருஉணி



கே ரமிலெரழுகு. ௧௨௯ 

யெடுத்துக்கட்டுவித்ததும்;மூவெக் திரை ரயர் இிராவினை 

தர்த்சாரும், இவர் தம்பி இருவேங்கட மூடையானும் 

பண்ணின கைங்கர்யம். 

திருமலைநாதவுத்தமநமபி கைங்கர்யம். 

சகாப்தம் ஆயிரத்து முக் நாற்றறுபக் தாறுக்குமேல் 

சக்த ரஸதிவருவு.ம்மூ தல், . இருபைரத. தீ.தமகம்பி, விஜ 
Wb BS நுக்குப்ே ul Tut, தண்டெபண்ணி, பு ஒப்பட தவர ர்யர் 

மல்லிகா i AMG TAS Lf Bw rat QUT & ar கையி லும் இரு 

பத் இரண்சிகராம ம ம் அர ங்கக்கெ எண்டு, ப்ஜோதபத்து 
வருஷ. தீதிலே கோயிலுக்குவச் த, பெருமா தேவன் 

மண்டபத்துக் கெரடுிங்கையும் oa sg, BRE TL 

Lod & துக்கு ச தன் MI BST OT YS BOY, தின் பழகி 
விழுக் துபோை கமில் அ, இிபாரத்தள வும் பறிப்பித து, 
கல்படை செங்கல்படையுங் கட்டிவைத்து, முதல்கட்டுக் 
கூத் தனவரிரையும்கட்டி, பெமிப தஇருமண்டபத்துக்குக் 

கிழக்கே, நாமு௮ுக்கரல்மணடமும கட் டடனை, த்து, அ) திலே 

ஜ்யேஷூடாபி2/ஷூக தீதில் எஹறைஸ்ரகலசாபிஷேக மம் பண் 
ணுளித்து : இருச்சர ரப்பன்னி சாவடிக்கு ராயமுத் 
sain rsp na ௪, குழிக்தண்டல கம்பாரஜா வருகையில், 

“இக்க வமகளை விடணும்? என்று இருமல்ராஜா 
சொல் ௮சையில்/ இவருக்கும் அவருக்கும் விரோ தமாய/ 

சகரப்தம் ஆடிரத்து மம் நூம்வெண்பதில் ப்ரமா இவரு 
ஷூம பப்ப டரசிமாசத்திலலே. தென்கரை வடகரை சவை 

யாம் மாட்டார் அனைவ ரூம் குடிகளும் புழப்பட்டு, சமை 

யைப்பரம்பண்ணி, ப. ஊிரண்கிவருவு.ம் ஆயிரக்கால் 
மண்டபத்திலும் தேசம் இரத்த DS gD Hey WHS gi; பின்பு, 

சகாப் BID ஆமி, த. Bl Ms ர் or DD Ss தொண்ணூா ற்றிரண் 

டல் ப்ர TaD, . த இலே, , இரு FF y ரப்பள்ளி ? சமை தண்டல்டீர் 

மையும் இருமலைச raps னின் சீர்மையாகையில். தென்க 
ரை வடகரையா ரனைவரும் திருமலைராலாவைக்கண்டு, 
தங்கள தஙகள கராமத்திலே போனபின்பு, இக்தமண்ட 
USB மேல்புறதிது ஓழுங்குமண்டபக் கொறடு 
தூர்சிதுபோகையில், ௮நத மண்ணுமெடிப்பித்து; மீகாபு



௧௨௪ கேகேோயிலெரழுகு. 

ரத்துக்கு வடபுறம் சாரமுற்றும் மண்ணுமெடுப்பித்துப் 
புறம்பே போடுவிக் த, சாக்திஹோமம்பண்ணி, ஸங்க்ர 
மத் திருகாளுக்கும் இத்திரைக் திருகாளிலே எட்டாக் 

ருகானள் எல்லைக்கு மேல்புறத்தி லொழுங்கை மேற்படி. 
வழியாக ஆனை பூண்ட புறம்பில் கொறட்டிலே மேற்குப் 
பார்க்கப் பெருமாளே றியருளி, இதுக்கு மேல்புறத்தில் 
சரமக்தனார் தோப்பிலே இருக்காவணமும் இடுவிகத் து, 
சிறப்புக்கட்டனாரும் நடத்தினது, இருமலகாத உ௧௧ம 

ந.ம்10, 

இதுவும், புந்நாக தீர் த்தக்க OT VAI GIT TAT 

பெருமாள் கோயிலயும் ஜிர்ணோத்தாசணம் பண்ணி, பெ 
ருமாளுக்கு தக் தசப்பரமும் பண்ணுவித்து, ஒரு பங்குனி 
தீதிருகானில் மூன்றாக இருகாள் குதிரைஈம்பிரான்மேலே 
யேறியருளி, ராத்ரி கோயிலுக்கெழுக் தருளும்போது ஆ. 
கஸ்மிகமாக மழை வருகையில் இந்த உத்தமகம்பி வாச 
விலே எழுந் தருளி௰ிருக்க , உதிதமரம்பியும் தம்முடைய 

ஜநஙகளஞுடனே பெருமாளுக்கு ஸர் ஸ் வ.த்தையும் ஸமர்ப் 
பித்து, அதுமு தலாக மூனறாக் திருகாளுக்குத் திருப்பல் 
லக்கிலேகானே எழுக்தருளும்படி இட்டம் பண்.ணுகை: 

யில், இதுவரைக்கும் அக்தப்படி யே நடகஈ்.து வருகிறது, 

கருஷ்ணராய வுத்தமநம்9ி கைங்கர்யம். 

அவர்தம்பி கருஷ்ணராய உத்தமகம்பி, சகாப்தம் 
ஆயிரத்து நானூற்றொன்பதில் ப்லவங்க வருவஷூத்திலே, 
ஏறமாஞ்சிகிம்மப்பகாயக்கர் மு தலானவர் கையிலே இரு 
பதுக்ராமம் திருவிடையாட்டமாக தாரைவாங்கி இருக் 
கொட்டாரமுகப்புத் திருமண்டபமும், நலக்திகழ் ஈரராய 
ணஜியர் ப்ரதிஷடையான செங்கமல கரயகயரர் ar ips 
தருளியிருக்கிற திருமதிஞம் பழகிச் சரிவாகையில் அது 
வம் கட்டிவைத்து இரண்டாம் கெல்லுக்கூடம் பெருர்சா 
ஸியறுத்துச் சரிக்துபோகையில், உளளுத் தளவரிசையும் 
கட்டி, கல்தூணுர்ம் சிறுத் தி, உறுஇியாக எடுத்துக் கட்டி 
OU ETT.



சே ரயிலொழுகு, ௧௨௫ 

குடல் .ாரவாள நயினார் கைங்கர்யம் 
அவர் தம்பி குடல்சாரவாளகஈயினார், சகாப்தம் ஆகி 

சத்து கானூற்றுப் ப இன்மூன்/ றில் விசோதிக்ருதுவருவ. 
ம், ஸ்ரீபண்டார தீனுக்கு சில க்ராமங்கள் விலைகெரண்டு7 
ராஜமஹேக்தீரன் இருவரசல் கிலைகரல் முகவணையுட்பட் 
டதும் துலுக்கரவணத்திலே யிடிவிழுந்து சேதமாகை 

யரல், இந்தத்திருவாசலடி ததட்டளவும் பிரிப்பித்து, சல 
மரககிலைகால் முகவணை உட்பட்டதும் Ga ரட்டிமலயிலே 

வெட்டி ததிர்க்து, கல் அடிப்பாரமுள்ளலும் உறுதியாகக் 

கட்டுவித்து, கொடுங்கையும் வைப்பித்தரர், 

கோ வி ர்தராஜா கைங்காபயம். 

Gow Digs தஇிருக்கோபுர; மும்பண்ணி, செங்கல் 
பணிதி, சார் துப்பணி தி, சித்திப்பணிதி, வண்ணமும் 
Or Up Il $I அஞ்சு பொக்குடமும் வபைப்பித்த து, கேர 

தரா ஜரவின் கைங்கர்யம், 

கம்பராஜாமல்லர் கைங்காயம். 

இதுகளுக்குமுன், சகாப்தம் ஆசிர தீதுமுக் நூற்றெ 
ண்பத்துமூன்றில் சிதரபா.நுவருஷம், அணியரங்கன் திரு 
முற்றத்திலே முன்னிருக்த வெண்கலக் திருக்கொடிக்கம் 
பத்சை வாங்கி பெரிய திருமடைப்பள்ளியிலே வைத்து, 
செம்பினாலே திருக்கொடிக்கம்பத்தில் ஆனை ததகடு சாச் 
சித்தகடு உட்பட பல கடும் நாற்றுப்பன்னிரண்டு தகடும், 
கம்பத் தன்மேல் பெரிய திருவடி. ஈயினாரும் உட்பட செப் 
பின்மேல் பூசின தங்கம் ஆயிர தீதறு நாறுபலம், இதுவும் 

பல திருவாபரணங்களும் கம்பராஜாமல்லர் சுனரரயச் 
கைங்கர்யம். 

வந்நயநாயக்கர் கைங்கர்யம். 

ஆலிசாரடன் திருக்கோபுரம் தென்புறத்தில் தவாச 
பாலகர் துலுக்காவணத்திலே சேதமாசையில், இருவர 
தியாழ்வானையும் பெரிய இருவடியைய£ ஏ.றியருளப்பண் 
ணிவைத்தது ஜக்கய காயக்கர்.



௧௪௨௭ கேகேோரயிலெழுகு. 

அப்புள்ளார் ப்ரதிஷ்டை: 

பட்டர்பிரான்தாஸர், அப்புள்ளாம். ப்ரதிஷ்டை 

கம்்_.யராஜா சைங்கர்யம். 

கோபுரங்ககாயக்கன் தவாபபாலகரரானகங்கையும் 
யமுனையும் துலுக்காவண த்திலே சேதமாகையில், அவச் 
களை ஏறியருளப்பண்ணி வைத்தது, இ.துக்குமுன Liane 

தாக்ம ஙமுஷூத்திலே இருச்சரப்பளளி ரரவடிக்குவக்கு 

கம்பயாராஜாவளின் கைஙக/ பம, 
* ௫ ஆ உ a ச e 

அழ்வசாஜ்யா கைஙகாயம். 

நம்மரழ்வார்கோயில் மேல்புறமுனளாம் மாக்கோப் 

பாக.க்கட்டினது ஆழ்வார்ஜீயா இருப்பணி. 

அழகர் கைங்கர்யம். 

பபவரஸுதவர் ஸந்சிஇக்கு மன்ணில் திருமண்ட 
பம், ஆரியப்பட்டான், அழகர் இருப்பணி, 

ஹஸாஹவதருமலைராலா சைங்ிகர்யம். 

ஆலிசாடன் இருவீ இரயில் வடச்குத்இருவரரல் சக்க 

ளவன் பண்ணின இருப்பணிஜீர் ணமரகையாலே, சகரப் 
தம் ஆயிர தீது முந்நாதறுத கொண்டணூ ற்றி ரண்டில் கர 

வருஷத்திலே இருமலாராஜா அக்தததிருக்கோபுரக்கை 

ஜீர்ணோக்காரணம்பண்ணிவைக்் து. வெளியழகயரணிலே 
கிழக்கே ஆலிகாடன் இருமதிளிலே ஆமிரக்கரல் மண்ட 
US HEAF செவ்வையாகப் போகும்படி. இருக்கேரபுாரவர 

சலுமுண்டாக்கினபடிரினாலே, அதுமுகலாக பெருமாள் 
திருவாய்மொழித் தஇிருகாளுக்கு வெளியழஹகஇயானிலே 

யெழுக் ௧17௦ , அர்ச வாசலாலே ஆயிரக்கால் மண்டப ஜீ 
துக்கு எழுச்தருளுகறது. அதுக்குழமுள், ஆழ்வார்குள் 
பன்னிருவரும் பாமபதனாசலிலை திருவோலக்கமிருக்க, 

௪ . . “5 . சு . ௪ ச ௬ இருக்காப்பு நீக்கனவுடனே பெருமாள் ஆழவாரர்க Car us 
தமகடாக்ஷமரகக் கடாக௯தித்றுப் புறப்பட்டருளி, ஆழ் 
வார்களுக்கு அருள ப்பரடு மூகலான வரிசைகளை ஸா 
தீது, அரையர் உகப்புடனே முக்கண் வாசல் வழியாக ௮



CGarual® ல ரழுகு, ௧௬௨௭ 

கனஙகன் BRAS Buren ஆயிரக்கால் மண்டபத்துக்குதி 
தெற ற்கரலே ழு if & தருளி, படியே ற்றஙகண்டருளி, இருக 

கரவணப் பத்தியிலும் உலசவியருளி, இருவக் திக்கரப்புக 

கண்டருளி, இருமண்டப த் & bp Ow at Baseman t ர. அதுமுத் 

லாக, வெளியழகியானிலே ஆழ்வா THOR HHS TL Aus Us 
புதிசான தவட்டைவாசலாலே ஆயிரக்கால் மண்டபத் 
இல் இருக்கா வணப்பத்; இரிலே உலாவியருளி, இருவச் 
இக்கரப்ப ரானா. அிருமண்ட Ls & திலே a Dua வர், 

அழகிய மணவாளன் திருமண்டபத்திலே சச்தனமரத்தா 
லே மணா _ப மேடை. யும், அலே செம் four ல் பொற்பூச் 

சாண ஹூ. ன்று குடமும் கட்டிவிக் த; அதுமேல Bo BF 

மும் மஞாமும் ப்பி EE, WT OHM 5 Hiner 17 gr. 

கந்தாடை ராமாநுலகாஸணர் கைங்கர்யம். 

FF TLU BL Dey 5S ரணூ£ .றுப்பதின்ஜூன் ற் Vs BH 

BTM ரரமரநுஜன் வது பண்ணின கைங்காயத்துக்கு 
விவரம்: -ப்ரபண்டேேட ரரபரை மீரகரசிஙகரரய ஜா 

தீ. அ சகிக்காத R2 NLA Gt OT QUT TD MOD BF 

செம் யே கு... 4 அரு டை... தனா wT T TID TOOT OW: கலர ரஸ் a 

மும் Lily. 5 Bil விரக் BIT Bil [FBT BOOT பண்ணி, 

அுமதுபா ஸகைபண்ணி, இரு. mous தீ, இக்குப்போப், ப்ர ரர 
மமாடைகளையுர் ஸ்பர்சவேயையாம் UDF FZ, oT TR 
ளேஷக் துடனே ௧ BHT HES வத்து, தம்ியொன விரடரசிங் 

BT WUD IS FIT ஒரு. திரரமமா டை yt கொடுத், Bi த 
OTH DT றெ ml Dae “dy பப, ி களி ழ் லயும் 1) குசா, 5 (pb திரி ழி 

BOT நஙடகக B EPS, Bib ITF) WE IpiD BU pis Ip ue au i BY 

இக்கெரண்டு இ! CH லைப் பறம ரள கேரமிலிலே யம்ஸ்ரீ JTW 

WT avons sn : 97 onan L_ தீதில் WF லங்களையெல் 

லரம் ராயசாலமைப்படிக்கு ஸ்ர இம் பண்ணிக்கெரண்டு, 
FETUTID OT Fg 57 OT HMI Do aor றில் ஹஸெளம்ய 
வருஷ தக்கிலே திருவரங்கக் இருப்பசியிலேவக் து, பெரு 

மானாக்கு ஒரு ஸ்ரீரரமமாடையாம் மமராப்தெது, குர்தா 

டையண்ணன் திருவடிகளிலே ஆரயித் து, விசேஷ.கிஷ 

டனாய், கைல சாஸ் கரங்களையும் படித்து, ஏகரஙக வ



௧௨௨௮ Card) a 1r Op G 

ann sis a, Qoromar rH BuICH **கக்தாடை ரர 
மாநதுஜதாஸர்” என்று தாஸ்யநாரமமும் பெற்று, ரரயசர 
ஸுப்படியே உடையவர் கரல, தொடங்கி அமைவழி முத 
GUT ont TKI BKM குதி தலைவராய், தலத்திலே 

யிருந்த இலச்சினை களுக் க்கு மேலே தேசரக் ரி மு. தசை 
ஆஞ்சகேய மு.க்ரையைப் பெரும. சா ஸக்கி தியி லும் லி 
தீது ஆராமங்களிலே .ஆஞ்சகேய Up SOT wil DW G1 OP 
பர் முகார்தாத்திலே ப்வர்த்இிப்பித்து. இவ்விடத்திலே 
தானே யிருக், துகெரண்டு, கித்யமாக ஏக TEN SH BF உ 

Ol UAT HUIS BEL Con Hy. க்கு இருவ, ணுக்கன திரு 

வர சலிலேயும் பரிமளப் பெட்டி களியும் MU GF OT XN 

மைக்கும் ஆரியபட்டாள் வாரலுக்கும் இருக்கொட்டார 
வாசலுக்கும், இது முதலான துகளுக்கு ஹ.நுமரார முத் 

ரையிட்டு; கொறட்டுப்பார பதயக்கராரருக்கு, புறப்பாடு 
முதலான விடககளிலை ணேவைபனவடனே உத்தமகம் 
D4, கு முன்னாக Carma தீ ர்ச்தப் மாக விசியோகரதஇக 

ஞம் உண்டுபண்ணிக் கெ ண்டி. ௬ ரூம் காலத்திலே ஸர 
வதித்.துவருவூ.தீ திலே; இருக்க ரேவேரி 2 -டைப்பு எடுத்து 
ஈடுத்தோப்புக்கும் சூடி க்தெ இத்த காய்சசியார் கோவி 
அக்கும் நடிவே புமப்பட்டு, கிழக்கே 5 ஆனைக்கா வல் சமீ 

பத்தில் ar VED BORG தூ மே ற்கரலே வ்... இருக்காவேரி 

யை யமை_ ரது, முற்றிலும் ப ப்ளம் பறித் திருக்கையில் 7 த 

YO சுப்பள்ளங்களை தீ PG a aa, று மண் ணினலே தர 
ர்த்து அடை யவளைர் தானுக்கு மேற்கே தெப்பக்குள த் 
ை தழும் oer ணா, ச்தாரணம்பண்ணி, மெய்ய/மண்டபமும் 
கட்டி. வைது இருக் (Hip க்பல BBS ws முன கரவருஷூத் தி 

லே திருச் இராப்பன்ளி சமை LEX ரனதுகள் திருமலை 

சாஜாவுக்கு நடக் குபின்பு, On, 5 BIT QU S BI HS Oa 1 Gar 
ரிராஜாசு 7 த்தரவாய், திரு? ச்சிரரப்பள்னியிலே பரளையம் 
பண்ணிக்கெ ரண்டிருக் கையில் ச் ஆனைக்க ரவலாருக்கு 

கோனேரிராஜா ஸஹரயம் பண்ணி, மஞசன்பொடி. மரை 
தீது விளையாடும்படி பண் அுவித் அம , இருமலை சேரலை 

யெல்லையை யமைத்துக் கெ. ரனளும்படி. பண்ணுவித்தும், 

கேரட்டை சாமக்தனார் சென்றப்பராயக்கர் உளளிட்டச



கே சமிலெழுகு, ௧௨௯ 

ருக்குக்குத் தகையாகத் திருவிடையாட்டச் சீர்மையை 

அமைத்துக்கொண்ட, கோயிலிலேயும் * “புசவரி, கரணிக் 
டி, பரிவட்டம்?” ors கேகம்பெொன்களையெடுத் கை, படம, பர்வடடம எனறு அமரகமபாரனக பித் 

துக்கொண்டு, ஸ்தலத்தை நெருக்கி, பஹு ௪ஈதிபாதை 
பண்ணுகையில் 7 இரண்டு ஜியாளும் ஏகாங்ககெளும் ௮௧. 
ளங்கள் இருவீதி &ழ் கோபுர இலே யேறி சரீரத்தை 

ப்பே௯்தித்தாலும் உபத்ரவம் மறுபடியும் பண்ணுகை 
யில் கக்காடை TTT Hig, இதச் சேதிகளொல்லாம் 
பலகரலும் நரஸர நரயக்கருக்கு அறிக்கை பண்ணின 

படி.யினாலே, தெக்குத் கஇிரசையில் ரரஜகரர்யவ(பரஜமரக 

அமேக தளத்துடனே மரஸகாயக்கர் வர்து கோனேரி 

IT QT Da ஸாஹரித்து, இருச்சிராப்பள்ளி உட்பட்ட 

சரஜயமுூம்7 அமித்த களவருஷம் ஐப்பசிமாசம் பதிகர 

லாக்தேதி காகமகரயக்கரும் குமாரர் நாஸா கரயக்கரும் 
க. 9) . . ௪ 

வரது பெருமாளை ஸேவிக்க, க்ந்தூாடை சாரமாநுஜனும் 
« பி ் 2 க ௪ ச ௪ 

அவர்களை ஸேவிக்கப் பண்ணிவைத்து, இிருவிடையாட் 
டச் சீர்மையையும் பலரும் ஓத்திகையாக ௮.நுபவித்த சர 
மைமயையும் பெருமாள் ஸ்ரீபண்டரரத்திலே கண்டுகொள் 
ளும்படி.ரஸாகாயக்கர் ராயஸமுக மும்வாங்க, இருவிடை 
பரட்டஙகளும் விடுவிக துக்கொண்டு; திருவிடையாட்டச் 
சீர்மையிலே, வெட்டி வரியும் ஈரட்டுத் தலையாரிக்கு முட் 

படப்புரவரியும் ஸூ வமரஈ்பமாகக கழிப்பிதீதுக்கொண்டு, 

பெருமாளுக்கு முத்துக்கல் கண்டமாலை பதக்கம் முத 
லான பலதிருவாபரணங்க.ஸம்,௮றுவாணம் இருவெண்சா 
மாம் பட்டுெவகை பலவும் ஸ்ரீபண்டார தீதிலே முதலிடுவித் 
து, கருவுகலத்திலே ஸ்தாபிதமும் கட்டுவிதது, இருக் 

கொட்டாசம் செல்லும் அமுதுபடியும் குத்தக் Can Pas 
br Card ay wer i விழுக்காடு ஈரஸா கரயக்கன் உபய 
மாக என்றென்றைக்கும் நடக்கும்படி. வாங்கிவிட டு7 பெரு 
மாள் திருவாசாதகக்கட்டளை சாத்துப்படி வர்க்கவகை 
கள கிதயக் கட்டளைகள் முதலானதுகளுக்கும் மாதவய் 
யங்கரசைக் கட்டளையிட்டு, ஒன்ராுலொன்று குறையில்லா 

மல் கடப்பித்தார். அதுமுதலாக, வீரஸுர் தரப்ரம்ஹசா 
யர் மதிளில் தெற்கு வடச்குக் கோபுரங்களும் புதிசாகக்
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கட்டிவைத்து ஆயிரக்கால் மண்டபத்திலே களத்தில்கா 
சைச்சாக்து பழகிப்போகையில் காரைபோட்டுச் சரக் து 

பண்ணியும் அகளங்கன் தஇிருமதிள் கிழ்ச்கோபுரத்திலே 
துலுக்கரவண த.துக்கு முன்னே இடி விழுந்து பழச சேத 
மரமிரு்கையில் பழைய அடி ப்பாரத்துக்குள்ளே மட்ட 
மாக அடிப்பாரமும் மேுமெடுித்துக்கட்டி, குடவரைரும் 
கோபுரம் கட்டி, அ துக்குப்படி.யும் கட்டுவித்த, சிலை 
காரவிலே கேரனேரி ராஜாகாளையில் அர்த கேபாத்தில் 
ஏறிவிமுக்க வியர்களையும் ஏகரங்கக ஊரும் உருக்களடிப் 
பித்து, எழுத்தும் வெட்டுவி தீது, கேரபுரங்கவ் நர யமன் 
பழிச் சரினாகையில் ஈன்றாகக்கட்டி, புதிசாகப் பெரத் 
குடமும். கெரடுங்கை க்ஷம் ® uD FF» இரு கொட் 
Lis gow மூனறாங கூடு Ka NT ID DoHT 1 Ie. Oud து 
DBE HT 31 க்தி லெ கீ AV BOE. யும் சரி 5 BI Dy ப்பா ஸூம் 

பெருச்சா a YW S FSF Sins oHUTD Qi, BPO Yl FL 
னு தர வரிசையுங்கட்டி . மலையிலும் ப தீதி உதிர 
மூவா மரங்க ஆ ஈழைப்பிர், நு உறுதியாகத் தலய ம். 

ஸ்தூபி. ராவும் சலமரகக்கட்டிவித்து. அஞ்சக் டி.லும் 
LbT ab ty NTS விரு தமண் ணும் ஓடிகளு ம்குப்பைகளும் 
எடுப்பித் அ. இரு உடைமரனிகை ஐ மிமண் ணுமெலித்துப் 
Lyin Stas டுவித தூ; இ நடடைமரனி கையும் கட்டு விருது, 
ஆரிரக்கால் நிருமண்டபத் இலெ ரூந்கையில் மேடையும் 
திருமண்டபு தீதுழான்னில் மண் ணுமெடுப்பி த்து, வெளிய 
த கியரனி ல்மண் ணும் அதர ET BOA? A தீ இரும இஷக் 
குட்ப ட மண் ஹூமெடு ப்பித்துர் செப்பணிடு MS BHD, ஓட் 
யன்கல ஹைததுக்குப்பின் ப அகநக DBRS ow FR HB 
Cure aR a அசதச்சரிலவக்கட் நிவித்தும், ௮ணி.யரங்க 
ன் திரு yp 0.5 Baw ஆக்பேபாகத்திலே தி ுஷஞ்சல் ம 
ண்ட பம் SBT ED UT ERR OR & gi & Baer or 6c 
SSID. Maw Mw row. நம் வரஹநங்களும் ஸவர்ணமாகப் 
மூசுளித் தும், ஸந்சிஇிடிலே YS Gs இரு. வாபரணங்களும், 
அசேக உபக ஷு ஙகளும் பண் ணுவி த்தும், விட்டலேசு வர 
area ruin ஜீ ர்ணோக்காரணம்பண்ணிப் பரக்கக்கட்டுவி 
eg, Di gin Ay gs காப்புகளும் பலவகையில் கை
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ந.கர்யங்களஞும் பண் ணுகையில், பெருமான் உகர தருளி), 

 குலசேகரப்பெறாமான்., என்று இருவுள்ளம் பத்றியரு 
ஸி ர். 

அது தலாக உடைபவர்கல்பிதீத Cetin BM SBT 

BIDS ANON BH BT sy! ரர நூஜ ன் அதி சமாகபட்டயமும் 

(நிரல்: நரரரர too of பரைப்போேே மடமும், ஸ்ரீரங்கரா 
ஐர இருவாசாககமாம். மதெராச்கு் வைரரகிறஷர்கு மூதி 
சைபோரடு.ஷழதம்,  சேரயமிலியேோப்ரஸா க பணிபாரர இ 
மடவிரையாகப்பபற்றும் கடர துவருகிற நு. இவர் ரரய 

முடை கம பனுமை ப TON. குலி vd 21. We திமேலே 

வைரய. பஷி, த் துக்கு, கத Bem Huarse BS a, ரவேஷபடியும் 
Bl. Ay. படி. பாரே, | i Db 4 த bb Bl EAMG TM [கரா அப 

படி. ௬ DR HI ப் Bh) Bl. 

Dori, re ML Tih Boi CFI yi Pub E HAT 
arf ra (Fy ch Ti MY கெரண்மிச WHT, Ger BoP a ஜா 

oe ப த cB BUD Uo DID gy 20 ஜு by பப்டி, தது 3] நபவி ந்தது 

மானா ஊர்களை பரி பண்டார KDS BY G FT B Bb HI SINS OT 

Df YI A உக [ன்ப 

தேவதாயம் ராயா மமாவது. 

ht PM BEIGE ழூபரண்டு ப்மண்ட லஙகளுக்கு ஒரு 

ப்ரபு. வாயி ர் Bo ria ரம், A As மின்பில்பு மூ னறுமண்டலத 

BP AD PPM YSLUI AT QIDRM DM ங்கரலத் 5S aw, 

ஒருபடி பரக த்தானே, ரகரப்தம் ஆயிரத்தி BM , ற்று கரத் 
பம்தெொன்பில் அக்ஷ பனு. (ம் வரைக்கும் ர ரரஜாக்கள் 

ம் BM BTU 4 te 39 Buel BOW Dwr 1). ய ப். ரம்ஹ 

ணமாக நீதா GLb; YAM LoDo Sure 
WT UBM DT ETD MED 5B FBI ANGI ஊப்பண்ணிக் 

தெ, ரண்டிருக் க தரர்கள்.. இன்பின்பு, நுலுக்கர்ளந் OB 
சே அதரய ப்ரம்ற தரயங்கலா அழித்து, பெருமாளும் தங 

குவேட் டையாச ஆரரமங்களிலே வெழு ச தருளி, சகரப்தம் 

ஆசிச த.திரு நூற்றுக் கொண்ணூாற் துமோன் நில் பரீதாபி
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வருஷூம் வைகாசிமீ” பதினேழாச்தேதிரிலே திரும்பவும 
கோயிலுக் கெழுச் தருளினபின்பு, இம்மண்டலஙகளெல் 
லாம் ஈரபதியரன ரரயர இம ரன படியினாலே, தேவகாய 

மரன திருவிடையாட்டங்களை , ராயறாம் சரயரமறுஷூயரார 

ன பலதுர்க்காதிபதிரளம் உதகதாராமூர்வகமாக கரர 

மங்களை தாகம்பண்ணி , கோயிலுக்குள் தங்கள் மதுஷூய 

சரக மணியமும் omnis Bayo BL Lorde DB, அரண்ம 

னைரசிர்மையோடொக்ததாக ஆன்மிகரண்டிரும தரர் 

கமா. 

உடையவர் கல்பித்த கட்டுககொலைந்தது. 
eo. aan . En. 

Db சபடி.யினாம் 2, உடை பவர்கம்புத்த கட்டிக்கொலை 
பே 

நீது, “UIT 2 onl tov Ba iD If BM BI Qi ow oder Lb 

QV ad) Tf b Hib பதவிய Toot MW oW uf Fu BHT wt மழுநுதர T 99 
ச ம் . ப் of ச « 

(ET iti 3T DoDD dH (HU) Qn T MMI AIT MIP oS இரா ண்வழி Gail itd 

ஒன் றிலெ ரனறுஙகுமையாமல் GI GM SB Gt. நுனுதி 
. உ ச கு ச . . சச (ஆ! சு * 

do 7 good hb ‘phh ஸ்ர ப்பி OL Ly 2 a jo Lh rf wo ag ர் ul ov ஸ்ரீ {Hf த்ர ர் 

ait Ls ICT TUM ST Lae ENE IMG BY TL செறு 
ே 7 புத்ரா ஹி இல கெட்ட வட BIG WT WF ODM BH ho xr OED ote ALT) LEY oy பகு BSA இல 

டட, a oo. து 2 5 

6 Tore (7 MM 727777 / 2) நயம், எல் மரமா வர DIP ov OP BU FF 

ச [ . ரூ . am ச ச 

மீதல் அரிரைய/ா, ஜி.யு ௪ சந இ ரணடரவது aun 
, ச டக க்ஷ . ச 

a உக்ர LW Le தக்கு (அபர OTL TOM ABI aun ODF Uf LD . சையாம. 
மூனரு மவசிசை ஜீயருக்கும் சிராரளைக கப்பின்பு மூண்டு 

பேருக்கும் ஸம தீர்திதமாயும், வா.தால?ேசிகர் அருளப் 
பாடி சிற.த்இ அண்ணன் இருகாமத்தாலே சமவட்டி லு 
ம உபரிவட்டிலும் இரண்டு வட்டி லும் ஜியர்பட்டருக்கு 
ஸ்மதீர்த்தமும், ஓ.தீ.தபடி வரிளையும் சிலகரவரக்குப்பின்பு 

ஜீயருக்கு உடகோபன் முன்னும் அண்ணனுக்குப் பின் 
ணும் அப்புறம பட்டருக்கும் அண்ணனுக்கும் சடகோப, 

ச் « < . . \ அ க . + ௪ ன் தன்றுவிட்டெ ரருகாளஸாத கூற தூம் மூன்றுபேருக்கு 

ஸமதிர் தீ தமும்ஜீயர்பட்டருக்கு ஐத்தபடி. வரிசையும் இக் 
தப்படி கோவணவர் ஆதனம் குலைக்.து ராயர் நரளைக்கு 

[] இதுக்குள்பட்ட வாக்கெயங்கள சில கோசங்களில் சாண் 
SMe வில்லை.



கே ரமிலெமுகு, ௧௯௩௯ 

ப்பின வேனாபதி துரக தர ரன் இன 5. ௧கெ TB spit பரிஜ 

OI MLD அூதுகிப ஓலைமக்கணையும தள்ளி, ஸ்சானம 
ஸமயம மூதலான *அனகதககெரத்துப் பரிகாரம்? 

ஹும் “பநீரஙகக ! ரரயணஜீயர் முதலசன அனக்தகெரத் 
துப்பாஜனம, என்றும் ரரயர்கரவ முதல் துர்க்கா இபதி 

களுடைய அ வலம்பத தினாலேய।ப Dé gon 5H 5 ev, } 
OTUs TAP Bogus y Dy DFUCH Tol BF Tih 2h & தரும் 

கொ! மிபப।/ரபத்யககாரப. ஒருததரும், ஸ்தலத்தில் 
பெரியவரர 5 ஸ்ரீரறககரர/யணஜியா ஒருத் தரும, ரலவி 

என் 

சேவு. சிலை இவஙகேளவினறுஉததமகம்பியும் ராபர் 

முத்திரை எனறு ரகரரபர் ஒருத்தரும், தேசாகதரியுத் 
இபை ஏவு ழு ஆத தரடை/மரமுஜனும, இப்படி. (ஒரு 

கேோவணவா வரிரை ப குத்தா த சமாயிருகத அுதிகரரி 
கும LMI Bibi bat Tut தல 2 மலை. உடையவர் கல் 

பி; பர நுக்நெரத்து பராம்றண பரிகரஙகளிலேயும் 
ப நந கரா ரய pol T (Hos 7 குதில் கைஙக 1யங்களை 

யும பலவிகமரகந கெரத்கிலை ச ராமல் ஸ்ரீபண்டாரத் 
இமிலவிட 9, 93 EB wT B Dip Dur ug பலனிசமாரக, 

உடைய வா ஐஸ் பதக கெ | தது! மர்யா தையும் அழி சூ, 

பெரு PM 61S DEL THTTIT EI பமுகத்தா ல. அரத 

னி/2பச Tw se மரயாதப்படியே. ,டைபவா 
கலபிக்க வரிசை கு்௩து, ஸவதநதரமரக எர ஸ்தா 

OH OFS BLD PU அசர புவி. ரா பஹ எமார 217 ககா, 

Mao 5 be கெரத்துப் பரிகரங்களும MARTH 
ஸமபவிபர மும் இக்குண்ட ரன பேர்கஷம, இதுழமுத 
லானதுகளெல்லாம் ஈவூ£கமாக நடத் திக்கொண்டார்கன. 

மணவாள மாமுனிகள் மங்களாசாஹநதத்தாலே 

சல் பெருமாள்கோயிலிலே ஏழுந்தருளியிருந்த.து. 

சசப்சம்ஆயிர த.துமுக் நாற்று காற்பதிதேேழில் மண 
வாள மஹா முனியெழுச் தருளி சம்பெருமாளை மங்களர 
சரஸும்பண்ணினதுமுதலாக, பெருமாள் பூபாலராயனை 
விட்டுச் சலியரமல் எழுக் தருளிய௰ிருக் தார்.



௧4 கேகே ரயிலே ர ழி கு. 

விசுவநாததாயக்கரைக்கொண்டு, ந ரஹிம்ஹா 

சார்யர் பண்ணின கைங்காயம. 

சகாப்தம் ஆயிர & DoT DM HS GSP AION ௨து 

ரை D ௬௪௪ இரரப்பல் ளி ட Hood Bb bt ULB oo! Fy இத மாய, 

அவரைக்கொண்டு a, BINS 5 fl +t gers i ரஸிம்ஹச 

சாரர் ம பெருமாளும், Be VID, FLU ஜீ துட இங ௩பஞசபாத் 

Tan. (9. ல், கலசப்பாகன, திருப்படி நகம் ஸ்வா BT OT 

pr OB, PX Dy Horses DB diy OV it at 4B து? பன் ora rut 
7/2 இருமுஒிக்கு ரயிலே ஸ்ரீரங், DIT QED குன் அ. Dot pb 

bh Ooo MONIT ALE oy FROM UY பட்பண்டாச கே Pa a இருக் 

ததை தம் PK Gt ear’ KH ௮3 bt Bhs BF LG 
களையும் டப்ப தது 7 னி நுைவம்பெரன்  ஒகங்கர்யம் 

செய்வித்கா ர. 

ச் ஷு ரூ “~ ச e ச் . 

YbBANG Hoy 27/4 UE ot Lp eet டுளி, Caw 

டி 7 CP Ren. சோக் வி நை ம தலியா 2 தததி அ] லீ 3 ப், ௮ 70௮ 10 BO 

பாமுக்குக் DOTA IT DB Ny மிலி மைய 

ன இருமரையை Af Be AY DU LT BH IUD A OWE OT IGT 

ant ஹர. ரர்பமுக்குளா உது... சம்பு ௫௮. ர்க் இ 

(SMT NEF Bp I dy பெறிய DLN By கரடைபண்ணன் தச 
ச ~ oy . ௪ . ட் ் ச ச ச 

மத்திலேகடக்தது. பிற னட் 9. WOM Murr iter aur 
இ: ப தூல திகம் மூல pa MW EBL SD BT BOL 5B 5 LIT 

DTH Kid, அரா BL oD) ‘b() ரீக ரர் இர் நமைுடக். 

பெரி. அம்பி. தல் இரு 2வாலக்கத்து 
க்கு ஹமவட்டிமி கி! த்தும். தது ப்ரரமாணிகம், 

ர் ப்ர, 7 மாணி [hs 

கருஷணப்பராயகக! கைங்கர்ய. 

சகாப்தம் ஆயிர த்துகரனுாற்றுஜம்பத் இரண்டில் ௬௫௬ 
AP. SOOT LILI ச்யுக்க. நுரை B தன ர ரில் ன் ஸ்வாமிக் (ஞீ AC 6B 

Lo Bhar rir er hen. ர்ப்பிது தன்பேரு க்கு (ol gir 5s ருக் 
காவேரிக்கரையிலே படி. ன தாப யும் மண்டபமும்கட்டி, 
குமாரக 5 Ton) tb am au T bl we, திக்கரைக்கோண்டு ஸ்வாமி 
க்கு அனை தீ தழகும்கண்டரு எப்பண். ணுவித்தார்.



சகேகேோயிெெொழமுரு, ௧௬௫ 

குமாரகருஷ்ண நாயக்கர் கைங்கர்யம். 

பின்பு, குமாரக்ருஷணப்பகரயக்கரும் சாஜயம்பண் 

அுகையில், Marsh THT aI T Foor BT LW (YET 

னது லக்ஷ்த்சைம்பது Ramil nie பான் கைங்கர்யம், YES 

நர ஸி.ம்ஹ.3 தகரைக்கொண்டு * மைர்பபித்தரர். 

உத்தமமம்பிகமும், பட்டர் தருமாலாசா! 

பருக்கும் உண்டான கலஹம். 

சகரப்தம் ஆயிர கத்தைக் தாற்மொன் நுக்குமேல்முக்.து 
கீரப்பகாயக்கர் ற. ரைத்தனணத்இல், முன்பட்டர் சிவூ.யன் 

அைதகதுவ ர தவி குதவன் ட என்கி ௧ சோழியன்கோயிலிலே 

கரணியரட்சி கருடழத்ரையும் உடையனாய், அபு தீர பத்ம 
Bodo, BTS முதிரைகள் மேலே பட்டரகையிலே கடன்ப 

ட்டு கரலதரமமடைகதபின்பு?) அவன்பெண், உரங்ககாரய்ச் 
Puck Dy SIM FS FUT vs, தன் காரணிகளை த் இருமாளி 

கைக்குக் கொடுக்கவிருக்கிறவளை, உத் தமகம்பி ௮நுஸரித் 

து மிதாபேதம்பண்ணி, தனக்கு இரு பெண்ணும் ஒருபிள் 
ஊயும்இருக் கறை ரத ஹஸ்யமரகஸ்வீகாரம்பண் ணுவிக்க/ 
இதறிக்து பட்டர் ம.நுஷ்யரகள் அவளை யழைக்கவருகை 
யில் அவர்களை த்தன்ளிவிட்டு, அவள்கரணிகளையும் லபித் 
து,பட்டர்கையிலேமு தரை அகப்பட்டுப்போன படி.யினாலே 
வேமே கருடமூத்ரை பண்ணிக் கோயிலிலே போடுகையி 
ல்7 பட்டர் திருமலாசார்யரும் HSS முத்ரையைப்போடு 

வர்7 ஒருத்தருக்கொருக்கர் கலஹமுண்டாய், உத்தம 
ஈம்பி முத்துவீரப்பமாயகரைக்கண்டு தஇிருமலாசார்யரை 
அழைப்பித்து, வாசரிசொல்லி அஏர்முத்சையை நிறுத் 
இப்போட்டார், 

சிலகாலததுக்குப்பின்பு, தரிசரபூரக் இன்மேலே சா 
யபரீபடையெடுத் துவறாகையில், துசை, திருமலாசார்யசை 
யழைகத, ஸ்வாமி ஸொக்தெல்லாம் தன் ௮௫னத்துக் 

குக் கோட்டையிலே சேர்க்கச்செரல்ல? பட்டர் இருமலா 
சரர்யரும், * “நரம் மையம்கூட்டி வக் தபேருக்கு ஸ்வா இர 

மாகாமல் ஸ்தலத்தை கிர்வஹித்து, பின்பு உம்வசம்பண் 
10



௧௩௭௬ கேேரயிலெொழுகு. 

apa pw” என்றுப்ரம ரணம்பண்ணி, ள் தல.த்.தில்வரது. 

அகேகதரிதண்ட கரஷ.ரயங்கள் சேகரித்து ராமாநுஐக 

த். தியடன் அசேகம்பேருக்கு ஸக்யாணி வேஷுமாகவும் ஏ 
கரங்கெளுமாகப்பண்ணி, கொம்மைக்கு தருத்தர் விழுக் 

காடு வைத்து, CHAD SROMM OD in ST HED was 

தாம?” என்றுகூப்பிடச்செரல்ல;/தோகூரிலே ரரயர் படை 
யிறங்க, இது அறிந்து, ராயர் உச்தசவின்படி, ரகுகாத 

நரயக்கரும் ஒரு அடப்பக்காரனுமரஃப உள்ளேவக்து ஸ் 
வாமியைஸேவிக்க; இருமலாசசர்யரும், **உமக்கு ஜயம் 

வந்தாற்போலே ஸ்தலம் உம்வசம்பண்ணுகிறோம்?” ஏன் 

DI விசயவாக்கினாலே ரஞ்சிப்பிக்க? அவன் ஸக்துஷூடனா 

ப்ப் போனான். | 

அச் தஸமயத்திலே, உத்தமகம்பி, பட்டர் ராயருக்கு 
எழுதினதரக ஓகுதப்போலையை முத்துவீரப்ப கரயக்கரு 
க்குக் கொடுக்க; அவனும், * “ஈமக்குஹிதராயிருக்கிறவர் 
தீசோஹம்பண்ணுவசேோ2?? என்றுஸம்சயப்பட/ “*௮ந்த 

சகுகாதகாயக்கரைப்போலே நீரும்வக்தால் காம்பிடித்து 
தீதருகறோம்? என்றுசெரல்ல;௮ 6 தப்படி ஸ்வாமியைஸே 
விக்க? உத்தமகம்பியும், ௮ண்ணனண்டையிலேவந்து :'ப 
ட்டர்மேலே தோஷங்களை துரைக்குச்சொல்லவேணும்”? 
என்று கேட்கையில், அவரும் அ௮ஸம்மதசாகையாலே 
மிகவும் கிர்ப்பக்கிதீது உத்தமஈாம்பி செரன்னது சரியென் 
று செொரல்லச்செரல்லி சம்மதிபண் ணுகையில் ' துரையை 
பமைததுவக்து ௮ண்ணங்காரசை துசை கேட்கை 
யில் அப்படி, சொன்னகினு”லே துரைக்கு மகஸ்ஸிலே 
பட்டு, வாசலிலே பட்டசை புரஸ்கரியாமல், வெளி 
யிலேபோய் ராயரை ஸமாதாகம்பண்ணி அனுப்பி, 
தண்டுபோகையில்? உத்தமகம்பி, **புட்டர்கையில் ல 
க்ஷ£க்தரம் அறுவிட்டுத் தருகிறோம், அவர் சஷ்ப 
ன் கத்திவால் நாயக்கனைக்கொண்டு ஆகவேணும்'' ஏன் 

௮, உபாயம்சொக்ல/ துரையும் ௮வனையழைத்்து; '“ஒரு 
கரர்யம் அகத்தியமாய்ப் பண்ணி த்தரவேணும்'” என்று 

கேட்க/ ௮வனுஞ் *'உங்களுக்குத்சோஹம்பண்ணுறதி.



கேோரயிலொழுகு, ௧௬௩௭ 

ல்லை, தாய் தலையைச் கொண்டுவரச்சொன்னாலும் கொண் 
டுவருகிறேன்”? என்ன7 திருமலாசார்யசைக் கொண்டுவர 
ச்சொல்ல) ஆகட்டும், என்று, அ கேகஜட்டிகளையும ஆ 

னை வளையும் கூட்டிக்கொண்டு வந்து, **சிஷூயன் வருகிரு 
ன்?” என்று ஐயங்காருக்குச்சொல்லி ॥னுப்பிவைக்க/? ௮வ 
ரும்உள்ளே ௮ழைத்துவாரச்செொல்லி, பரஸ்பாம் ப்ரீதர்க 
ளாக விருக்கையில்; ஒருஸமமயத்தை உக்தமகம்பிராயக்க 
ருக்குச்சொல்ல? ௮ தவேளையில் நாயக்கரும் பெருமாளை 
ஸேவித்து பட்டர்வாசலிலேவா, பட்டரைக்கண்டு ஸே 
வித்து வாசலிலே னித, துகி ற்கிற பட்டரை, ஆணையை 
ப்படுக்கவைத்து க்கு தஸங்கே தர்களான மல்லரைக் கொ 

ண்டு பட்டரை ஆனை மேலே பிடி, தீதுப்போட்டுக்கொண்டு 
துரை உச்தரவின்மேலே துர்க்கத்திலே ஆறுமாசம்?பா 

ட்டு, உத்தமாம்பியைக்கொண்டு வீடுகொள்ளையிட்டு, மநு 
ஷ்யர்களையும் பிடித்துக்கொண்டு od UT GOT FO ub 
கம் தாதாசார்யருக்கு ௮ தீனம் பண்ணிப்போட்டான், 
அவர் குஞ்சுகுழந்தைகளும் துறையூருக்குப் போனார்கள், 

அவ்விடத்து செட்டி, இருபதினாமிரம்பொன் அரண் 
மனைக்குக் கொடுத்து அ௮வரைவிடுவித்து, துறையூர்சீ 
மையிலே ஏழுவருவூம் வைத்துக்கொண்டிருக்கையில்/ 

ந் தீதுரைக்குப்பின்பு திருமலைசெளரி ராஜ்யம்பண்ணு 
'கையில், அிந்தபட்டர் ௮வரை அறுஸரித்து, “இந்த 
௮.கர்தீச மெல்லாம் உம்முடைய பெரியவர்கள், உத்தம 
ம்பி ௮ண்ணங்கரர் இவர்கள்: வார்த்ையைக்கேட்டு ஈம் 
மைமிப்படி ப்பண்ணினார்கள்? ஏன்று செரல் லுசையில்/ து 
சையும், பட்டரை உபசாசேக்திகளினாலே சமிப்பித்து. 
பஹுமாகம்பண்ணி, ௮வர திரமர்யாதைகளை யதாப்ரகா 
சம்கொடுத்தனுப்ப) உத்தமசம்பியும், பூரவத்வேஷூபி த . 
னாய்,” ௮வரை ஸ்கேஹித் திருக்கையில்/ திலக ரனைக்குபின் 
அசைதுர்ப்புக்கியாலே தம்முடையஆசார்யரான ப்ரண 
eri Sans arr gr WC 5 Re சை அதிக்ரமித்து, அவரை. 
தேசாக் தரம்பே. கும்படி, பண்ணி, சவ்யதிகைஷஷ.பில் பண் 
டாரம் மனுஷ்மள்அய்பகளையனிடத்தி இல், சிஷயனாய், முன்



௧௯௮ கேோசயிலெழுகு, 

ஆசார்யஜ்ஞா திகளென்கிற அபிமானமும் arm oor ws rh 
டத்தில் தப்பினதுக்கு ஸ்தலத்திலே செங்கோல் கொ 
டா த.தினாலே தீனேஷம்பிறக் ஓ) அர் தீதாசையினாலே பட். 
டரைக்கைப்பிடி த்து *“உமக்குஸ்தலத்திலே விரோதியா 
ர்” அர்த்தவரன்களார்? கரரியக்காரர்ஆர்1? ஏன்று கே 
us; Ft ABT GOT I T tb, உத்தமகம்பியம்?? என்று செச 
ல்ல? **அவர்களுக் ச புத்தி சொல்லுகிறோம்?” என்று ஐ 
ருக்கால் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வக தான்.* 

கோ யிலொ Oe (Lp த்ல்பா கம் 

ஸம்பூர்ணம். 

 




