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சிவமயம், 

° 9 5 

இரு நாவலா மானமீயம், 

உமாதேவியார் அருச்சித்த சருக்கம், 

o—~<w இணை ஓ 

அசண்டாகார கிக்க வியாபஃ சச்சிதானக்சப்பிழம்பாய், 

  

MS Bai gw? Sure வஸ்துவாகய பரப்பிரமம், பசுபதி 

யாகிய சிவபெருமானே யென்பது வேத சிவாகம இச்தாந்த 

வோம், அச்சிவபெருமான் ஆன்ம கோடிகளெல்லாம் உய்யும் 

பொருட்டுப் பெரு ம் ஃருணையினுலே அக்னிக்கு. உஷ்ணம் 

போலவும் நீருக்குக் தட்பம்போலவும் தமக்கு வேறாகாது ஓ 

முய விளங்கும் தமது சத்தியம் சருமபத்இனியும் உலகமா 

     

   

   
   

'வுமாகிய உமாசேவி.பாரோுி கலந்து அருளானந்தக் BP 

ஈட செய்து சாசுவசமாக வெ முந்தருளி.பிருக்கும் ஸ்சானம் 

தீகைலாச பர்வகமாம், 

| ஸ்ரீ சைலாசபர்வகத்திலே செம்பொற்றிருக்கோயிலிலே 

ச சிம்மாசனத்தனமீே,2 ஒரு திருமுகமும், மூன்று இருக் 

சளும், கங்கையையும் இளம்பிறையையும் அணிந்த கற் 

ச் செஞ்சடையும், சங்கச்குண்டலம் தரித்,க வலத் இருச்



௨ .... திகுகாவலூர் மான்மியம். 

செலியும், சோடினி தணிஈது துலங்கடும் இடக் திருச் செ 
விபும், உலகள் காக்கவேண்டி. ஈஞ் ஈண்டு கறுக்க காளமண்ட 
மூம், கான்கு புயல்களும், அபயம் மழுப்பொருந்திய ans 8 

ருக்கைகளிரண்டும், வரகம் மான் ரிக்க இடக் இரக்கைகளி 
ரண்டும், பூணூல் எண்ணிறஃ*,க பிரம விஷூ ணுக்க௱ துசா அம்பு" 

மாலைகள் பிரமாவினது சிர மாலைகள் இவீற்றை யணிஈத.இ 

குமார்பும் புல்த்தோலுடைபொ? பொலிக திரு வரையும் 

வ ரக்கழல் சிலம்பு அணிக இரண்டு Bh Wey. Kon பொரும் 

தியதாய்ச் | திருவெண்ணீ zB பரவப்பூசிய செம்பவளத் திரு 

Cinch aa ae us பச்சைப்பெண்ணாிய உமாதேவியார் வாமபா 
கத்தில் மருவச் சிவபெருமான் நித்திய கல்யாணியாராயெ ௨ 
பகேகியாரோ? 9 தமது தஇிருமூகமண்டல ஈவில் கொன்றும் 
இருப்புன் முறுவலில் நின்றும் பெ. ரூம்கெடி 2 தூவ: நம் அரு 

ளானகத்த வெள்ளம் ஆன்மகோடிக௱ாறு காபச்திரயக்கதை ௨ 

பசமனம் செய்து குளிர்கீக்குமாறு எழுக்தருளிபிருக்கும் ௮ 

வசசம் ஸ்ரீ கண்டமூர்க்தி அவசரமாம், ப 

ஸ்ரீ கண்டமூ?த்தியாகய செவெபெருமான் we. மாதேலியா 

ரோடூ ௮ங்கனம் எழுந்தருளியிருப்பாராச ஒருகாள் உமாதே 
esuer Boiesd-9 opp சிவபெருமா துடைய ob 

ond 2 வெபெருமான் இருப்புன்மு வல் இளநிலா முத் ய்யா 
உமாேசலியாரை கோக்க “பெண்னே நின் for eri 

 



உமாதேவியார் அருச்சித்த சருக்கம், க 

என்னை?'' என்,று வினாவியருளிலர், தேகியார் *சரவலோ 
சைக காயகராகிய ஸ்வாமீ! பூலோகத்திலே உயிர்கள் தேவரீ 
பைர் சேவிக்கும்பொருட்டுத் தேவரிர் அருட். பிரச். சகாம 
ரூபந்தால்கி எழுந்தருளிபிருக்கும் முக்கியஸ் தலம் யாது? உ 
ரைத்கருளல் வேண்டும்” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார் 
அதுகேட்டு ஸல்னீம் “பெண்ணே! பூலோகதஇலே ஈமக்கு உ 
ats sonar காசி முதலாக எண்ணிறக்கனவாம், அவ 
ற்௮்ள் நாம் சோ இப்பிழம்பாய் நின்ற திருவண்ணாமலைக்கும் 
காக்கிருக்க சோதியாய் ஆனா ஈநடனஞ்செய்யும் தெம்பர 
மாகிய தில்லை வனக்துக்கும் கவே நிலைபெற்றுள்ளது திரு 
SIM get என்னும் இவ்விய ஸ்தலமாம், அங்கே பிரமா விஷ் 
ணு இந்திரன் முகலிய சேவர்களெல்லாம் வக்து வேண்டிய 
வரங்களைப்பெற்௮ு மிளவார்கள், அக்கஸ்தலத்தில் சத்துவ 
குண பூகர்களாய் யார் யார் வந்து ஈம்மை வழிபடுவார்களேச 

அவர்களுக்கெல்லாம் வேண்டிய வரங்களைக்தந்து (பக்கசநே 
சுவரன்' என்னும் சாமந்தரித்துச் சிவலித்கக் இருமேனிதா 
ங்கி என்றும் பிரசன்னமாய் எழுக்தருளியிருப்போம், HES 
ஸ்சலத்திலே 8 சென்று அச்செலிக்கத்திருமேனிகில் ஈம் 
மைப் பூசிக்கக்கடவாய், ஏருட்டி. இதி சல்காரம் இரோபவம் 
அக்கம் என்னுங் ரக்திபக்களைந்தையும் செவ்வே செ 

ய்யும் செயல் வண்மையை உனக்குச் தர்தருளுவோம்'' என் 
அ சட்டளையிட்டருளிஞர். ௮.துசேட்டுக் தேகியார் இருவு



ச .. திருகாலலற மர்ன்மியம், 

ளமி௫ழ்க்து பக்கசகேசுவரசாகிய எம்பெருமானே, தேவரீர் 
திருவிளையாடலை என்னென்று சொல்வேன், தேவரிர் sub 

Curer gy உளளக்குறிப்பினை இதுவென்றறிக்து அத Pa 

பொருத்தமாகத் தேவரிரைப் பூசிக்கும் வண்ணம் ஆஞ்ஞை 

தீந்தருளினீர். உம்மைப்பூிக்கும் ஆசை கலைக்டோய் எழு 
ந்தெழுக்தோக்கி வருத்துன்றது, ஆகல இப்பொழுதே 
விடைதருக'' வென்று பிரார்த்தித்கார், கைலாசபதியார் த 

மக்குப் பிரிவாற்றாமை 57நதும், தேலியார்கொண்ட திருக் 

குறிப்புச் சவகோடிகளெல்லாம் சவபூசைசெய்து ஈடேறும் 
பெருங்கருணை பற்றியத வேறில்லை ஆசலால் அப்பிரிவாற் 

முமையைச் சகித்துத் “தேவி! நீ கல்ல காரியமே தினைந்காய், 
ரீ திருகாவலூரிற்போப் ஈம்மைப்பூசிக்க, நாம் தா past go 
வந்து காட்டுதந்து உன் மனேரதங்களையெல்லாம் (ip biel 
ப்போம்'' என்று அருளிச்செய்தார். 

ேதலியாரும் கிடைபெற்ற௮ுக்கொண்டு தமது காயகர்பா 

லன்பும் சீவர்கள்பாலருளும் பூண்டு திருமுகமலர்க்து சேடிய 

ர? ளெண்ணிறர்தோர் தம்மைச் சேகித்துவரத் தெய்வலிமா 

ன்த்தின்மேல ஆரோசணித்த.ச் தேவமாதர்கள் ஆடல் பாட 

ல் செய்து மூழ்விப்ப இனியவாத்தியங்கள் முழங்க மதாலட், 
சுமி வராகினி சூலினி சரசுவதி மாசேசுவரி முசலியோர் பு 
ல்லாண்டுசொல்லக் கோமடர்கையர்கள் இருபுறமுஞ்சாமரை 
'ஜீசப் பூசோகஜஞ்செய்£ சவப்பயனப்ச் சன். நிரை ரோசி



உமாதேவியார் அருச்சித்த சருக்கம், ட 

வழிழில் ஈறப்புக்களையெல்லாங்கண்டு இருகாவலூர் என்னும் 
ஸ்.சுலத்தில் வக்னு சேர்க்தார், அப்பொழுது ISB Ht AI 
ர் லெமாயிருப்பதைச் தேகியார் கண்னூற்று இரண்டு இ 
ருக்கண்களினின்றும் பாஷ்பம் பொழிய கெஞ்ச கசெக்குருகி 
ப் பரவசமாய்ச் சர்ணோத்தாரணஞ்செய்து பக்தசநேசுவரர்தி 
ருவருளை கினைஈ்து தமது பக்கத்தில் தமக்குப் பணிபுரிந்து தி 

ன்ற ரூலினியைப்பார்த்தருளினார், சூலினி அப்பார்வையி 
ஞுல் அம்மையாரது திரு௮ளக்குறிப்பை அறிந்து தன்னுடை 

ய GN Fa Be பூமிபிற குத்தினை. உடனே சகல பாவங்க 
ளையும் அகற்றும் மகமை யுடையகதாப்ப் பாசாளகல்கை சவ 
ஞானி கரடைய உள்ளம்போலச் தெளிந்து கதித்தெழுக்து 

கிறைக்கது. அதற்குச் 'சாம்பூரகதிர்ச் தம் எனப்பெயர் தக் 
அ பார்வதி தேகியார் எல்லாம் கேவமாதர்களோடும் அத்தர் 
கீ.2த்.இல் ரீராடிச், ருலினி சரசவஇ துர்க்கை இலக்குமி முத் 

லிய அ.த்தேவமாதர்கள் சூழக் கோபு. ரவாயிலை யடைந்து ௨ 
ள்ளேபே:ய்த் திருகுலலிங்சப்பெருமாளைப் பூசிக்கச்சொடங் 
கி ஆலபயத்தின்முன்னே எழுக்தருவியிருக்கன் ஐ காவலடியில் 
விசாயகரைப்பார்ச் தருவினார், அம்மையாரது இருக்குறிப் 
பை கூரத்தபிளளையாராகயெ விகாயகக்கடவுள் அறிந்து திருவு 
ள மகழ்ந்து பாதக்களை ஈமஸ்கரித்து ஈக்.சவனம் புகுர்து பர 

மசிலார்ச்சனைக்குரிய சறுமலர்களைக் கொய்துவக்து உபகரித் 

தார். அம்மையார் உபகரணங்கள் சகலமும் அமைத்துச்



௬ திருகாவவூர் மான்மியம். 

கொண்டுவல்து மாசிமாதத்தில் அபரபட்சத்தல் ௪.தர் 2௧9 
இதியில் வரும் மகாசிவராத்இரியில் முதலிரண்டு சாமங்களி 
அம் பூசையை விதிப்படி முடித்து முன்றாவது யாமத்தில் த 
மது இளையபிள்ளையாராயெ கக்தஸ்வாமியைப்பார்த்தருளது 

ம் அவர் தமது அம்மையார் தருக்குலிப்பையநிர்து சாம்பூக 

க தீர்த்தத்தின் பக்கத்தில் தமது வேலாயுதத்தனாற் குச்.து 
தீம் உடனே பாகாளத்தினின்றும் இவ்கிய கங்கை வெளி 
வச அதை உமையம்மையார் கண்டு அதற்குச் *ச.த்இிபிலதர் 

தீதி மென்று காமக்தரித்து ௮.த்திவ்கிய இர்தத,த்.தால் மூன் 
மூவது யாமத்தில் ஸ்வாமிக்கு அபிஷேகஞ்செய்து பூசித்து 
காலாவது யாமத்திலும் அப்படியே பூசைசெய்து ஸ்ஜேத்தி 
சம் பண்ணிச் சரசின்மேற் கரசமலக்களைக் குவித்துக் கும்பி 
ட்டுப்பிரக ௯திண ஈமஸ்கா ரஞ்செய்து பூசையை முடித்துக் 

கொண்டு பரமவெத்மைச் சோதி சொருபமாசம்கண்டு 

பணிம.தஇிய சதியிதழி மலரொளிர் செஞ்சடில மெலும் பவளச் 

சாட, மணிமசரச் குழைச்செவிபு மடழ்சருணை பெருகுலிழி அதன த 
தேசச், இிணிபுயமும் விடமிலக்கு மணிமிடறு மபயமெனச் Opis 

சைய, மணிக ழதூச் இருகடியும் செண்பொடியா சழல்வடிவ மமர்ச் 
ச தேலை, | (௪) 

bi ater புலசனை த்ச சிநைச்சவுயிர தொதுமொலிரு : ag 
dou, அத். துவைமெய் யடியருள மசலாத பரம்பொருளை மன்காச் 
"கட்டாக் சத்தசெழுஞ் சடரொளியை மதைமுடிமி. rier Nba 

 



உமாதேவியார் அருச்சித்த சருக்கம், ௭ 
சொல்லைவாழ்வை, யத்தனைத்த னசத் இருத்தி யாசத்தப் பெருக்க 
ட்லு எழுர்தினாளால், (2) 

என்று கூறிய பிரகாரம் சிலாரந்தக் கடதுள் மூழ்கினார். 
சாமானியர்களாகிய ஈரரசளே தம்மைப் பூசை செய்ய அதற் 
ருத் தி; Sande ங்கி அருள்புரியுங் கருணைக்கடல் சமது ஏக 
சாயகியார் தாமே தம்மின் வேறறத் தாமேயாகயெ தமது 
தா சாதமிய ச,ச்தியாரே *சேட சேடி பாலம் பேணித் தம் 
மைப்பூசை பண்ணுவாரானால் அப்பூசைக்கரக்கி யருளும். 
அருளளவையும் அன்ப்ளவையம் இன்னதென் நறியத்பாற் 
சே !1 பூசைசெய்து ஸ்சோத்திரஞ் சொலித்களை கின புண் 
ணியர்பால் ஈண்ணம் காசை செய்தி$ம் அம்பலக்கூத்தர் அம் 
பிகையாருடைய பூசைக்கும் இயான த்துக்கும் ம௫ழ்க்து எனி 
வக்து விஷய பூகராய் அவரது இருதய புண்டரீக மத்தியில் 
தீகரசகாச த்தில் சமது கா.தமாகிய திருச் லெம்பொகி கேட் 
4495505 அத்தியற்புச அமரிமிதாநர்த கடனசோதஇ 
சொரூபங் காட்டியருள, அம்மையார். அதில் விளை 5 york 
தகி கேனை யுண்டு இறுமாக்து களிக்கடலின் மூழ்கினாராக, 
ல்வாமி புறத்தும் அப்படியே காட்டு க்தருளத் திருவுளங் 
கொண்டு அத ரதுக்துபிகள் முழங்கக் கர்கருவர்கள் இசை 
பாட சாட்டிய மகளிர் சாடகஞ் செய்ய ஏவன் மகளிர்கள் 
சாமரை வீசத் தேவர்கள் * அரகர" வென்ன ௮ புஷ்பமாரிட பொ 

 துண்டானஒமைத் தன்மை. 
 



ஹி திருகாவலூர் மான்மியம், 

ழிய வேதியாகள் வேகங்களை உத்கோஷிக்கப் பத்தர்கள் 

களிப்ப இடபாருடராய் Can wig இருமுக மண்டலத் 

தல் திருப்புன்முறுவல் காட்டி கின்றருள, அம்மையார் எம் 

பெருமானுடைய பிரசன்ன விலாசத்தில் விளங்கிய அதஇிமோ 

கன சைதன்னிய இருங்கார செளந்தரிய மென்லும் மது 

வைச் தமது தஇருந்கண்களாகிப வண்டுகள் உண்ணக்கண்டு 

எம்பெருமாலுக்கெ BS ச செல்ல, எம்பெருமாளும்எம்பிசாட் 

டயாரை ரோமாஞ்ச முண்டாகள் தமது மார்போடு இறுக 

ஆலிங்கனஞ்செய்து காமாக்தரராயெ தாம் அல்வாலிங்கனகத் 

தில் ௮திமோகதரானாரென்னும் அருள் நாடகங்காட்டி. எம் 

பெருமாட்டியாரது திருமுக பத்மத்தில் காட்டஞ்செய்து 

“தேவி! ஹரிக்கமுடியாத ஈமது மனசை ஹரித்து ஈமக்கு 

மகா மனோஹரியாய் ஈம்மை நினது மனக்கோயிலில் ௮டை 

தீது உனது தயான மார்க்கத்தில் நம்மை வைத் தமையால் 

தினக்கு மனோன்மனியென்னும் பெயர் வழங்குக, நீ பஞ்ச 

கருத்தியங்களைச் செய்யவும் உனது மனதில் எண்ணிய எண் 

ணிய காரியல்களையெல்லாம் எண்ணிய எண்ணியவாறு இயற் 
றஐவும் கினக்கு வரமளித்தோம். அ௮.அவுமன்றிப் பக்த சனல் 
கள் நின்னையும் ஈம்மையும் ஏககாலத்தில் ஏககொஜகிற் 
கண்டு சேகிக்கும்படி நீ ஈமதுவாமபாக,தஇல் மருவுக'” வென் 
௮ ௮ரூளிச்செய்து ௮ம்மையாரைத் தமது அருட்கரங்களால் 

அச்சபெடுச்.த.ச் சமது வாமபாகத்தில் மனமூழ்க்து இருத்



உமாதேவியார் அருச்சித்த சருக்கம். ௯ 

தி.பருளிஞர், ச.த்திசிவமென்னும் இருவரும் நாபிகா seus 
பாவத்தரல் ஸ்திரிபுமான்களாப் இடமூம் வலமுமாகத் தரும 

தேவ தாரூப ரீஷபாரூடர்களாய்க் காட்டு தந்தருளிய ஏக 

அருட்கொலுவைம் சேவர்களொல்லாங்கண்டு இமையா காட் 

டம் பெற்றபேறு இனறு பெற்மோம் என்னு ம௫ழ்ந்து ௮ம் 
மையும் அப்பரும் அய இருமுது குரலாக த பாச பத்மங் 

களிலும் விழுந்து ஈமஸ்ரித்துப் பலவிசமாய we st SB 
சங்களைப் பண்ணிஷர்கள். அத்தேவர்கள் எம் பருமானே! 
தவ7/7 லா்பக்கத்றும் அம்மையார். இரபக்கத்தும் ஏக அவ 

சரமாய 6 Pb SHIRE Hid இந்கமகா மங்கள HHL OST 

அவை என்றும் சுரர் நரர் மூகலிய பக்த ஜனங்களொல்லாம் 

தரிசிக்கும்பொருட்நித்திருவருள் செய்க' வென்று பிரார்த்தி 

த்த அப்படியே வசமும் பெ ிறுச்சென்றார்கள், 

அர்காள் தொடுத்துக் இருகாவலூரில் ௮ம்மை பெயர் 
மஷேன்மனி பென்று வழங்கி வருவதாயிற்று, wre 
மாசத்து அபரபக்கத்துச் சதுர் 2தசி இதயில் வரும் மகாவ 
ராத்திரியில் மனோன்மனி சமேதராக.ப பக்தசநேசுவரடைப் 
பூசிப்போர் முத்தியை யடைவார்கள். அம்மகா வெராத்இ 
சியில் அன்போடு பசுவின் கெய்யினாுல் பக்தசரேசு.வரரது 
ஆலயத்தில் திருவிளக்டுவோர் மூன்.௮ுலகங்களுக்கும் ௮ 
பதசளாய்ச் செங்கோல் செலுத் நெ௫ோள் அரசுபுரிக்து 
௮.தன்மேல் சவலோகத்தை யடைலார்கள், அம்மகா வெ



௧௦ திருகாவலூர் மான்மியம். 

ராத்திரியில் மூக்களம் பொருத்திய வில்வங்களைக்கொண்டு 
பக். தசசேசவரரை அருச்சித் தவர்கள் சவசாருப்பிய முத்தி 
யைப்பெறுவார்கள், இன்னும் அம்மகா Rats 6 RPGS இரு 
தாவனூரில் சாம்பூகக Bi 4 S80 ராடி முதலாவ.ஐ யாம் 
தல் இடபமும் இரண்டாவது யாமத்தில் கோவும் சரன்றுவது 
யாமத்தில் தலமும் கரன்காவது யாமத்தில் பூமியும் மறுகாட் 
காலை.பில் கன்னியும் தானஞ் செய்தவர்கள் ராச வம்சத் 

இல் பிறந்து வெண்கொற்றக் குடைூிழலின் ழிருக்து 
செங்கோல்செலுத்தி இஷ்டபொகங்களெொல்லாம். தகர்ந்து 
பெரும்புகழ் கிறுவி அசன் மேல் வெபதத்தையடைவார்கள், 
சத்திதீரம்தக்இல் மாழ்கனோரும் அதனை யுட்கொண்டவர்க 
சூம் தீவினைகளும் கோய் களும் நீங்கி இன்புற்.௮ வாழ்ஈூது வெ 
லோகம்பெறுவார்கள அத்தித்கம்சைக்கொண்டு ச$்கனக் 
குழம் பளாகிப் பக்தசகேசவரருக்கு அபிஷேகஞ் செய்வித் 

தோர் சிவசாருப்பியம்பெறுவார்கள் .எ.ர்தக்கருமத்தாலேலும் 
இருகாவதூருக்குவந்து சிரமத்தினல் ஒருகாள் பொறுத்தி 
ருர்அு புறப்பம்வோர், அக்கு ஒருஎள் தரித்திருக கவர்கள் 

இல்ல,0,தஇலி.ரந்து இனிது வாழ்க்து opp da Aa srs 
Gissmes தியானித்துப் ப.ரகதிபெறுவார்கள். 

உமாதேலிபார் அருச்சித்த சருக்கம் 
ழற்றிப்ஓ, 
அளை.



சிவமயம், 

விஷ்ணு பூத்த சருக்கம். 

கிருதபுகத்திலே இராக்கதர் குல.த்திலல இரணியன் என 

பவன் ஒருவன் இருந்தான். ௮வன் வெகுகாள் அரிய தவக் 

கள் செய்து நிலம் கீர் தி காற்று முதலிப பூதங்களினலும் 
பறலைகளினுலும் மிருகங்களிலும் சுரராலும் கரரச 
ஆம் இரகிற்றுன் பகலிற்றன் காசமெய்மாத பெரு வரம் 
பெற்றவன். தேவர்கள் முனிவர்களை யெல்லாம் மதியாது 
அவர்களுக்கு இடர் செய்யும் வன்கணைளன், அவன் பூமி 

மு.தளிய உலகங்கவி லெல்லாம் வேச வொரக்கங்களை Hose 
எல்லாரும் தனது காமத்தையே மந்திரமாகக் கொண்டு உச்ச 
ரிக்கும்படி. செய்தான், அவன் திக்குகளிலெல்லாம் போய் 
இர*தீரன் அக்கினி யமன் நிருதி வருணன் வாயு குபேரன் 
சசானன் ஏன்னும் இக்குப் பாலர்ககாயம் மற்றும் தேவர் 
முதலியோர்களையும் தனது புய பராக் கிரமத்தால் வென்று 
அவர்களெல்லாம் இனமும் தன்பால் அச்சத்தோடு வந்து 
தத்தமக்கு இயனற பணிகள் செய்ய was வீற்றிருந்தான், 
அவனுக்குக் தயை கடையா, 

அவன் செய்த இடுக்கண் .ச௫க்காது ஒரு காலத்தில் இக் 
தான் $சவர்சளோடு பாற்கடலில்பள்ளி கொள்ளும் மகா



௧௨ திருகாவலார் மான்மியம். 

விஷ்ணு விடத்திற்போய் ௮டி. பணிஈு பகைவனைகய அவ 
னைத் தொலைத்துச் தங்களுக்கு அபயக் தக்து தங்களைப் பாது 

காக்கும்படி. பிரார்க்தித்கான். அது கேட்டு 4 அப்படியே 
செய்வோம் திங்கள் உமது பதிக்குச் செல்லுங்கள்” என்று 
விட்ணூ ஆஞ்ஞாபிக்கத் தேவர்கள் &215இரம் பண்ணித் 
திங்கள் பதிக்குச் சென்றார்கள். 

அதன்பின் இரணியனே மகர வலியன், அவனைத் 
தொலைக்கும் உபாயம் யாது என்று பகா விஷணு தமது உள் 
SPO BIT சர்வசத்.சராய செவபெருமான் கருணை 
புரிந்து வரம் தருவாரானால் இன்று தானே அவ் விரணிய 
னைக் தொலைக்கும் வலி ஈமக் குண்டாமென்று துணிந்து 

தமத .அரவணையை கிட்டெடுக்து, பூலோகச் இலே மு,கல்வ 

ராகிய சிவபெருமான் சர்வான் மாக்களுக்கும் அருள் புரியும் 

படி. திருவுளங்கொண்டு எருந்தருளியிருக்கும் அதி பரிகத்க 

திவ்விய ஸ்.தலம் யாது என்று ௮சேக ஸ்தலங்களை பெல்லாம் 

மனில் வைத்துச் சர் தூக்கப் பார்த் து.த் தெளிந்து, சமது 

மனக்கவலை நீங்க இருகண்களினின்.று ஆனர்த பாஷ்பம் 

பொழிய, எல்லாத் சலங்களுள்ளும் உயர்ச்சதாய்ச் சவெபெரு 
மான் சமது பத்தர்களுக்கு அவர்கள் எண்ணியபைப் பார்க்கி 

அம் மிக அருள் செய்யும் பொருட்டுப் பச் சசரோசுவரர் என் 

அம் மகா மகிமை காமம் வ௫த்து வீற்றிருந்து உமையம்மை 

wrt pew wig பூசை செய்ய அலவ்வுமையம்மையாருக்கு



விஷ்ணு பூசித்த சருக்கம். ௧௩ 

௮௬௭ செய்து பெரும் புகழ் படைக்ச பரிசுத்த Badu 
ஸ். தலம் இருகாவதூர் என்று துணிகது அங்கே வக்து பக்தச௪ 
கேசுவாரைப் பூிக்கும்படி பாற் கடலினின்று புறப்பட்டு, 
அகேக நாடுகளைபெல்லாம் தாண்டிக் சமிழ் காட்டிலுள்ள 
sb காட்டை யடைந்து அர்த ஈடு நாட்டில் பெரு நாவலர் 
புகழும் தருகாவலூர் என்னும் இவ்வீய ஸ்கலத்தின.து Cary 
சத்தைக் தாரத்தே கண்டு அடியற்ற மரம்போல் நிலத்தில் 
விழுந்து ஈமஸ்கரித.து எழுந்து திருகாவலூசில் வந்து சேர்த் 
தார், 

Cites மாத்திரத்தில் உடலெல்லாம் சோமாஞ்ச 
முண்டாகக் கண்களினின்.றும் ஆனக்த வெள்ளம் பொழிய 
மனமானது அழலிடைப்பட்ட மெழுகு போல கெக்கு கெக் 
குருகச் சிவன்பாற்பத்தி இவ்வண்ண மெல்லாஞ் செய்யுமோ 
வென்று ஈயக்து வியந்து ஆவண விதியைக் கண்டு வணங்கித் 
சேவர்குழாம் கெருங்கெ கோபுர வாயிலை.படைந்தார், கிரு 
பா சமுத்திரமாகிய பக்த சரேசுவரரஅு சங்நிதியைக் கண் 
டார், களியூமமிர்தத்தை உட்கொண்டார், கரகமலம் ரெ 
மேற்கொண்டார், ஆனர்தக் கூத சாடினார். பக்த சசேசுவ 
சரை வாழ்த்தினார். இத்தன்மையராகய மக விஷ்ணு இருக் 
கோயிதுக்குள் மேற்.நிசையில் சமதுவில்லையெடுத்து வளைத் 

அ.தூன்௮ பாணக்களைப். பூட்டி hei, அப்பாணல்கள் 

முள் அம் பூமிளயப் பிஎத்சதும் பிளர்ச சதரமாபெ பிரரே



௧௪ திருநாவலார் மான்மியம். 

சத்தினின்௮ பாகாள கங்கை யெழுக்து நாற்றிசையும் மூட் 

டி நிறைந்தது. அதற்குச் * சக்கர ஜீத்து” மெனப் பெயர 

தத்து தமது கையில் எகம்நரத்தையும் பாஞ்சசகஃ்கிய மென் 

னும் சவ்மையும் அதிற் சேர்த்தார். அர்சக்கர தீர்த்தத்தின் 

கரையிற்.ரனே பாதகைய இரணியன் காசமு.றவேண்டி. 

வேதம் விதத் தபடி மகத்மாகிப யாகத்தைச் செய்கார். HF 

ன்மேல் சாம்பூ கததிர்த் தத்தில் நீராடிப் பஸ்ம ருத் திசாக்ஷங் 

களை Hoot 5 ZI Raat, MUFASE SS மனோன்மனி சமேத 

ரர பக்தசனேசவரபை வலமாகவக் து ERS THUIT FF 

கிதியில் VER OTE HB பாநுவாரத்தில் திருவா த்திமலர்மா 

லசாத்தித்தேங்காய் முப்பழம்மோதகம் நிவ சனம்செய்து 

இவலிங்ஃப் பெருமானுக்கு ஈல்லெண்ணெய கருப்பஞ்சாறு ௪ 

பிச் செய்தேன் செல்விள$ர் ஈகந்தபொடிமாக்காப்பு செல்லிக் 

காப்பு வாழைப் பழம் FERN சாக்கை பால் சுத்தோதகம் 

முதலிய a DpH அ௮பிஷேகஞ்செப்து பரிவட்டஞ் சாத்திச் 

சொர்ன ரத்தபைரணங்களை த் தரித்து மாலை சாத்தித் தூப 

இபங் காட்டி கைவேத்தியம் சமர்ப்பித்து மற்றும் உபசாரக் 

கள் செய்து அம்மைக்கும் இதே பிரகா.ரம் பூசை செய்து 

BA சதார்ச்சனை பண்ணி ஸ்வாமியை வலம் வந்து ஈமஸ்கரித் 

து வாழ்த்தினார். மகாவிஷ்ணு செய்தபூசையையும் ௮௮7௮ 

அன்பையும் கண்டு மனோன்மனி சமேதராபயெ பக்சசசேசுவ 

ரர் இடபாருடராய்க் காட்சி sistent, விஷ்ணு சரிசித்



விஷ்ணு பூசித்த சருக்கம், கடு 

அத் தோத்திரம் பண்ணிஷர், ஸ்வாமி Bruno Ages 

aap cm oar! wt gy வரம் விரும்பி ஈம்பைப் பூரித சாப் சொல் 

க வரத்தைத் கருலோம்”' என்று அருளிச்செய்ய 

விவ் ணுவானவர். 

“ ஐர்தொழிற்கு பரையாகி மெப்பொருள மாகி யப்பொஞு 
மல்லவாய், முர்துசான் மரையு மறிஃ தர்சரிய மூலமா யடியார் 
சட், சிக்சையன்ச விருள்ரத ஞானகொ.? செய் இயாசனுமா 
இய, டெர்தையே புளஇயம்புன்ற சதெனவீருகைகூப்பி Quer 
Bor err, 

என்று BB Sai நின்று இசணியனென்பவன் விலங்கு 

களால் பறவைகளால் தரகர் மனிதர் தேவர்களால் படைக் 

கலங்களால் காசமெப்புமான்றிம். கனது உடலினினழும் 

ஒரு அளி இரக்கம் 23 கிழின் அதினின்று பல BLING HSH, 
ண்டாகும்படி, வரம்பெற்றுப் புய பராக்கிரம சாலியாய்ல் 

தேவர்களையெல்லாம் வென்று * இரணியாய ஈம” வென்று 
தீன் பெயபையே பல்லாரும் ரொல்ல விதித்தான். Casta 
புராண கலைகள் விளங்கவும் ஐக்தரு நிழற்கீழ் இக்கரன் வாழ 

வும் மாகுவாகள் நெறி வழாது கவமுபலவும் பாககனுிய 

அரக்கன் மார்பைப் பிளந்து உ திரபானம் பண்ணு கற்குசிய 

ஆுதமாக எனது கைககம் அமையவும் கான் ஒரு ஈர௫9க்க 

மாக அவதரிக்கவும் எனக்கு மர்தீரோபதேசம் தேவரீர் ௮௬ 

ளிச்செய்தல்வேண்டும், அரக்கனுடைய உயிர் சுவர்ந்தபின்



ox திருகாவலார் மான்மியம். 

அடியேனைக் காப்பதும் தேவரீர் கருணையேயாம்.!” என்று 
விஷ்ணு வரம் வேண்டினார். அது கேட்டுச் வெபெருமான் 
விஷ்ணுவின.து செளியில் மக்தரோபதேசம் பண்ணி “லிஷ் 
வே! உன் மனசில் இந்த மந்திரத்தை ஸ்மரிப்பாயானால் 
ரீ நினைக்கு காரியங்களெல்லாம் முடியும்!" என்று உறுதி 
மொழி அருளிச்செய்து மறைந்தருளினார். 

மகாவிஷ்ணு சிவபெருமானை - மர் திர குருவாகத்தியா 
னம் பண்ணிச் சக்கரதீர்த் தத்தில் ஸ்கானஞ்செய்று உடல் 
முழுத் தருவெண்ணிறணிந்து சரம் க முத்து முகலிய விட 

ங்களில் உருத்திராக்ஷம் தரித்து அம்ப சமேதராய் இட்பா 
ரூடராய் ஸ்வாமி ௮ருளிச்செய்,த மந்திரத்தை மனடில் இலட் 
சம் உரு ஐபித்துக்கொண்டிருர தார், இது இப்படி நிகழ, 

இரணியன் தனது பிளசாயாயெ Greer ga sree 
னைப் பள்ளிக்குவைத்,த சமயத்தில் உபாத்தியாயர் *இரணியா 

us’ Qasr pri guiding ௮ர்தப் பிள்ளைக்குச்சொன்னார்,. 

௮௮ கேட்ட பிரகலாதன் அப்படிச் சொல்று தற்கு உடன்ப 

டாத மறுத்து வேத சம்மத மி.ஐு,சான் ap Hep 

ச மந்திரத்தைச் சொன்னான். உபாத்இயாயுர் பயந்து இச 

ணியனிடத்திற்,போய் உம பிள்ளை பிரலாசன் உம்மை. 
பிசழ்ச்அ அட்டாகம மச்சத்சைச் செரன்ளுன் என்௮சொ. 

ன்ஞர், என்,௦ மாச்திர.இில் இரணியன் மதனை. பழுத்து:



விஷ்ணு பூசித்த சருக்கம். : ast 

ais. Tuvtnt str wees et Gar syaraar any 
spe0sen® assriiaa, இரணியன் மசனைப்பார்த்து *ரீ 

யாது சொன்னாய்' என்று கேட்டான், வேதப்பொருளை wy 

ணர்க்து கெளிஈக புத்திமானுகிய மகன் *நல்லகைத்தான் 

சொன்னேன்' என்றுன், இரணிபன் “குழக்தாய் shomss 

னேன் என்றும், ௮) இன்னதென்று சொல் தான் சொன் 

அஃ! என்றான். சாதுவாகிப பிரலொகன் இரணியளென் 
ம் வன்மனக் கயவனைப்பார்தது “ஒம் கமோ கச. ராயணுய” 
என்று சொன்னான். அவன் சொன்ன மாத்திரத்தில் இர 
ணியன் வெகுண்டு யமனை யழைக்து $இவன் உயிரைக் கவர 
க கடவாய்” என்று HBS gro இன்னுமடாதனவாகிய இமை 

கள பலவற்றைச் செய்மும் இடர்ப்படுத்தினுன், படாத இ 
டர்கள் எத்கனையே! பட்டும பிரலொதன் எவவாற்றுனும் 
அன்புற்று னல்லன். கான் சொன்ன அட்டாக்ரரத்தையே 
மேன்மேலும் சொல்றதும் விரகமுடையவனாயினான். இணி 
ute எத்தனை இமைகள் செய்தும் ஒன்றும் அவன்பாற் ப 
ஒிக்காமையினால் மனம் சலித்தவஞய் ஏட இத்தனை லிவா 
ம் செய்கன்றாயே, உனது கா.ராயணன் எக்கேயிருக்வெருன் 
சொல், என்றான், பிரலொ,தன் அவன் பூமியிலும் மத்தெ 
வலிடங்களிதும் இருப்பான்! என்று சொன்னான். *இந்தத் 
அணில் இருப்பானோ என்று இரணியன் கேட்டான் இருப் 

பாளென்௮ பிரலொசள் சொன்ன ன், இரணியன் அர்த)



Su} - திருநாவலார் மான்மியம். 

தூணைக் கையா லறைக்கான். மகாதேவர் உபதேத்த மர் 

திரப்பொருளை மனதில் வைத்த இலட்சம் உர எற்றிச் சித் 

திபெற்ற காராயணர் பிரகலாதன் பகிழக் தமன மூடி அண் 

ட. முகட்டை URL. MITT DIGS STAM அஞ்ச அசேகங் 

கைகளோடு அக்கை ஈகங்கள் அபுதங்களாய் அமையக் கண்ச 

ளினின்றும் நீச்சுவா$ல-ள் காலக் கடைவாயில் வக்கிர Shs 

ங்கள் இலங்கப் பூமி அகாயம் பற்றை இடங்களிலுள்ள வே 

சாசிகளெல்லாம் ௧3 ஈடம்கத் இக்கயல்களெல்லாம் ஓடக் குல 

பாவதங்களும் அண்டமும் வெடிக்க ௩ரசிம்மமாப்க்தோன்றி 

ஊழி இடியேறுபோல இடித்து இரணியன் சேனைகளாயெ 

அ.ரக்கர்களையெல்லாம் கொன்று தொலைக்கார். அகன்மேல் 

இரணியன் தேவர்களெல்லாம் அக்சம்படி கொதிமத்செ ழுந்து 

பொருதான். நரரிம்மாரர்த்தியோடு நரணிபனும் பலவிதமா 

ன யுதீதங்களைச் செய்ய அவனோடு தாமும் பூமிக்கும் ஆகாய 
க்துக்கும் முட்டி எதிர்பொரு துநின்மர். முடி வில் நரசிம்ம 
மூர்த்தி இதுதான்சமயம் இதுதான் இடம் என்று கண்டு மா 
கலைக்காலத்தில் அரண்மனை வாயிற்படியில் அவனைப்பிடித்துத் 
தொடைமேல் வைத்துத் தம்முடைய 58560 5 மார்பில் ஊ 
ன்றிப் பிளக் இரணியசனைக் Caran 7i. அவ்லிரணியனது 

மார்பத்தினின்றும் இரச வெள்ளம் வெளியே கக்க தளை 

யுண்டு அதனால் மதமேத்கொண்டு மூவுகசத்திதள்ள adie 

ளைபெல்லாம் சவளீகரிக்கும்படி, புறப்பட்டார். சேவர்களெ



விஷ்ணு பூசித்த சருக்கம், ௧௯ 

ல்லாம் உருண்டு பயந்து இருகாவலூரில் பக்தசகேசுவரர் ௪ 
க்சிதிபீல் வரது “2 நபாசமுத்திரமகிய ஸ்வாமீ! 5.ரசிம்மத்இ 

த்ருப்பய£. 3 ேெவரீர்பாற்சசண்புகுந்தோம். உமக்கே அடை 
ககலம்' என்று விண்ணப்பஞ் ரெப்தார்கள், ஸ்வாமி *தேகிச் 
கால! 827 Ht De Geen _p அபயம் தந்து தமது அம்ச 

தி சால் ரப. ரூபச்சைக்கொண்டு நரசிம்மத்தினது மார்பில் 
அிண்டமதாற் முகாத் B OTS FSO S யுண்டார். நரசிம்மமா 

சய விஷ்ணவும் 3.0.4) EGS #19 மயக்கமும் நீங்கி இலக் 

குமி சரஈலகி இ௩்திசாணி முகல்.ப தேவமாதர்களது மங்கல 

சூக்திசம் தழைக்க தலாகலமுண்டு தேவர்களைக்காத்௪ எம் 

பெருமானு அருள் இருக்கபடி என்னை' என்று வேதாகம 
ங்களால் பலமுறை வாழ்த்திப பக்தசகேசுவரரது அருளும் 

அனும.இயும் பெற்றுத் இருகாவலூரில் ஆலயத்தின் மேற்றி 
சையில் ஏக்க தர்த சத்தின் மழ்பால் இலட்சுமி தேலிபோடு 
கோயில்கொண்டு விற்திருக்தார். 

வணி மாசத்தில் பெளர்ணமியில் சக்கரதீர்த்தத்தில் 
சீராடினே! சகல வினைகளினின்றும் நீங்கப் பொன்னுலகம் 

புக்கு ஆரசான்வர். இருகாவலூர் என்னும் ஸ்.சல.த்இல் வக் 
தோர் ச ச.துருக்களை வென்௮ துன்பம் நீக்க இன்புற்று வா 
ழ்வார்கள், பக்தசநேசுவசரது பாத,க்தை கிளை ச்சோரும் 
அப்பலத்தைப் பெறுவார்கள், பக்தசகேசுவரரது பாதத் 
சை யறிர்ச மெய்ஞ்ஞானிகள் வினையினீங்கிச் செவ சாயுச்ச 
யம் பெ௮வார்கள். 

விஷ்னுபூரிந்தசதக்கட் ழற்நிற், *



ட 
இவமயம், 

சண்டேசர் பூசித்த சருக்கம், 
ee LOOP டட எனவவ யயவனை 

ஈடகாட்டிலே பெண்ணையாய்றம் கரையிலே இவண் 

ணெய்கல்லூர் என்னும் F420 spe au gi. ௮ம் .ரவெண்் 

ணெய்ால்லூரிலே அரசர் மு.லத்தீலே பசுபதி என்பவன் ஒரு 

வனிருக்தான். அவன் மகா குணவான். இவ பக்திமான், * 

தீதமான அறிவுடையோன், பல்ம ருத்திராச்நூாபரணன, இ 

வாராதன தற்பரன், மகைருவரியவான், அழகன். புச் 

இரபாக்கியன், பக்சசனப்பிரியன், தாதா, ஈநத்தோர 

களும் த.ப௫களும் வ.$தால் அ சமம் புற.ழம் பலர்மேவோ 

ன். இக்க இயல்புகளையுடைய பசுபதி யென்பவன் பெருங் 

ர்த்தமானாய் வாழு காளில் வெண்மை கருமை OF can புக 

ச் புசைமை பொன்மை பிசங்கம் என்னும் கிறங்களையுடைய 

கூவாயிரம் பசுக்களை இடையர்களீட,த்தில் மேய்க்கும்படி ஓ 

ப்பித்து அவற்றின் பாலைத் சேவர்களுக்கும் குழக்தைகளுக் 

கும் பிசாமணர்களுக்கும் சேர்க்கும்படி ஏற்பாடு செய்தான், 

... ஏந்தக்காலமும் வழுவாமல் அர்த ஏற்பாடு ஈடந்துசொ 

ண்டு வருசாளில் ஒருகாள் அப்பசு நிரைகளில் ஒருகிரை திரு 
 நூததூருக்குச் சமீபத்திலே போய் மேய அர்கிரைக் குரிய 

| இடையர்களை யேலிச் சலியாண ரென்னுஞ் வத். துலிசரையு 

ழ்னிவர் பிள்ளையையும் அவ்ஜினட்புர்சளுச்கு அ நிபதிசளாச



சண்டேசாரர் பூசித்த சருக்கம், ௨௮ 

ப் பேசி அப்பு நிரையின் பாலை நாலுபங்காக்கி ஒருபக 

த் திருகாவதூர்ப் பக்தசசேசுவரருக்கும் ஒருபங்கை Cas 

மோதும் விப்பிரருக்கும் ஒரு பந்கைக் குழந்சைகளுக்கும் 

ஒரு பங்கைச் சுனக்குக சருர்படி. செய்தான், இடையர்க் 

ள் அப்ப“ நிரையை “மேய்த்து இஈ்தப்பிரகாரம் செய்து வ 
நானில் அக்கலிபாண சிவாசாரியருக்குச் தவத்தால் வந்த 
வதரித்ச குமாரரும் திரு ரவலூ/ச் சவமறையோர் குலத்து 

கல்லாடம் ஒரு ஈம்பிபும் வேதங்களை ௮த்தியயனம் பண்ணி. 
யவரும் தன்று கலம் ஸ்காக ிபமழம் இரண்டு காலம் ws 
கிணிகா!ய கிபம நூடையவ நம் சிவதிகநாவாலும் சவபூசசர் 
கருமாகிப சவப்பிரியரென்னும் புத்திரர் தகப்பனுரது ஏவ 
லிலைபச கிரைக்குப்போய் மி குந்த விருப்பத்தோடு வலஞ் 
செய்து கறக்ச பாலில் ஸ்வாமிக்குரிய பாகத்தைச் சமர்ப்பி 
608538 பக்தி செய்துகொண்டு வந்தார். இப்படி வரு 
நாளில் ஒருநாளில் $ரடி கிபமமுடித்து ஆலபம்புகுந்து அபி 
கேக்க சமயத்தில் வந்திரு த பாலை பார்த்து மனம் நிறையா 

மல், சொர்ணுபரண சததெங்களா பெ ஐஞ்தூ௮ பசுக்களைக் ௧ 

a gas ara dD வேதிபர்களுக்குத் தானம் பண்ணுவதைப் பார் 

க்கினு.॥ ஒரு கபிலைப் பசுவின் பாலைச் சவெபெருமானுக்கு ௮ 

பிஷலேஈம் பண்ணிப பலன் பெரி தீர்கும். நூறு குடம் பாலை 

வேதிபர்களுக்குக் கொடுப்பதைப் பார்க்கிலும் ஒரு குடம் 

பல் சிவபெருமானுக்கு ௮அபிஷேத்தால் அதன் பலன் ஒன்



௨௨ திருகாவலூர் மான் மிமம். 

௮ பத்து தூறு ஆபிரம் கோடியாகப் பெருகும் என்று சம் 

மனசில் எண்ணிப் பசு நிரையிறி போய்க் குழந்ைசகளுக்குரி 
ய பாகத்திற் பாதியும் ஜேதியர்க்குரிய பாகத்திற் பாதியும் 
அரசனாகிய பசுபதிக்குரிய பாகத்தின் முக்காதுமாக er bey 

ஸ்வாமி பாகத்தோடு சோத்து எல்லாம் சேர்த்த பா தி.தட்தீ 

தை இடையர்களாற் சக்நிதயிற் கொண்டுவந்து Cris pF 
சாம்பூரத தீர்த் கத்தில் ஸ்ரஈஷ் செய்து நியமங்களை முடி த்து 

ஸ்வாமியைஅருச்சித்தும் ைலம்மாக்காப்பு ரசபஞ்சாமிர்கம் 
' பஞ்சகவ்கியம் பஞ்சாமீர் சம் நெய் தான் கொண்டுவரத் பால் 
தயிர் தேன் கருப்பஞ்சாறு பழம் நீரத்தம் அன்னம் பூரண 

கும்ப தீர்த்தம் பனி£ர் அர்க்கிய சலம் இவற்றால் சங்கின் 
அபிஷேகித்தும் பசுவின் கெ1மபினால் ம*திரங்கொண்டு அடி. 

யால் முக$.து சிவலிங்கத் துக் கு ஈ1லம்.கலம் 2மலாக நனிபா 

ல் அபிஷேகத்தும் வேதாகம விதிபினல் சமித் தோம மாயி 
சம் ஆகுதிசெய்தும் வஸ்இரம் ஆபரணம் புஷ்பம் மு. கலியவற் 

ரல் அலங்கரித்தும் பாலும் அன்னமும ஸ்வாமிக்கு Bap 

த்து வில்வச்தீனல் சகஸ்.ர சாமார்ச்சனை செப்து சர்வோப 
சாரத்களையும் செய்து மன்முரு் சுண்ணீர் டொழிபச் Bo 
சன்மேந் கைகுவித்து வலஞ்செய்து ஈமஸ்கரித்து எழுக்து 
 காத்தழமுதழுப்ப ஸ்தோத்திரம்பண்ணியபின் மனோன் மனியா 
ருக்கும் முறைவழாது பூசை செப்தார், ்



சண்டேசாரர் பூசித்த சருக்கம். ௨௩ 

இப்படிப் பூசை செய்யும் காளில் பிதாவிடத்தில் இடை 
யார்கள் வந்து நடப்பை அழுது சொல்லப் பிதா Ha SI 

not Hig sre நேரே முழுதும் பார்க்க எண்ணித் இரு 
க்ேரயி ஆக்கு வகார, புத இரரா இய இவெப்பிரியர் பூசையை 

முடித்துச் கொண்டி மீண்டு திரும்பி வந்தவர் பக்கத்தே நின் 
2 பிசாவைக்கண்டு தொழு நின்றார். பிதாவும் தான் வத 
காரணத்தைப் புத்து நக்கு? ரொல்லாமல் இருகம் போய்ச் 
சேர்க்கச், wp sa அப பிதா திருக்கோயிலில் காவல் மர 
தீதில் வரது ஒனி5இிரு*மார், புத்திரர் தமது பழையமூறைப் 
பழி.2.ப பூரை செய்பு ஈரலமாகிசம் சசபம் பண்ணும் வரை 

யும் பார்ச்திருகு புதிர/பால் வக்து * பிதாவை முன்ன 
வன் தலையன் 5௫ என்றும் அவன் உரைச்தபடி. செய்தல் 
பயன பெறுமெ றும் 2வேகாகமங்கள் சொல்வதை யறியாய் 

போதும். நமது உரையை மறுத்து £ இதனைச் செய்தது 

என்ன காரணம் என்று சொன்னார்!” இச் சொல் சொன்ன 
மாத்திரத்தில் சிவபூசைக்கு வீ£ராகஞ் சொல்லியதோ வென் 

ல் அ பக்துடிக்கம் கோபிழ்முச் சிவசிவ வென்று இயம்பிக் 

கைபில் ஐ! கோலை2படுத்துப் பிசாவுடைய பதம் சாயும்படி 

அடித்தார், பிசாலும் விழுந்தான். இவப்பிசியர் அதுவும் 

போதாது பிசாவி னுடைய கழுத்சை பறுக்கக் கையில் வா 

டுத்து வரு கதம் சவெபெருமான் ஒரு வேடப் வத்து 
தாளைப் பதித துக்கொண்டார், உடனே வப்பிரியர் ॥ரசை



௨௪ திருகாவலூர் மான்மியம், 

கிலத்திலறைக்கார். வெபெருமான் அலர் மனன் அன்பை 

யறிர்து அம்மையார் வாம பாகத்திற் பொருக்க மீ கண்ட 

மூர்த்தியாய் இடபாருட _ரழய் அர்சிவப்பிரியர் முன்ேே எழுச் 

தருளினார். அது கண்டு வெப்பிரிபர் இரு கண்களினின் 

Bu gasses வ௱வி பொழிய மனம் செக்கு கெக்தருக ஆன 

கச வெள்ளத்தில் மூழ்கி ரோமாஞ்2_ முண்டாக அஞ்ரலி 

செய்து நிலத்தில் தண்டாக-ரமாக வி முந்து நமஸ்கரித்சசர், 

ஈமகைரித்து எழாது கிடர்ச குழந்தையைப் பக்சசகதேதரர் 

தமது அருமைச் இருக் கரங்களால் தூக்கி யெடுத்துக் தொ 

டையின் மீது வைத்துப் புழதியைத் அடைத்தருளினர், 
மனேன் மனி அம்மையாரும் தமது முன் றின யினால் துடை 

த்த்ருளிஞர், அப்பொழு? சவெப்பிரிபராகிய 'சழந்தை இளி 

யுருப்பெற்௮ கிளங்குகதும் இதிரன் மூதலிப சேகர்கள் 
(முனிவர்களெல்லாம் வந்து சேந்கார்கள். குழநையைச 

சிவபெருமான் சண்ணுற்றுஅடியார்கருக் கெல்லாம் ஜெப்பு 
டைய நீ செய். பூசையைக்கண்டு பெரிதுமுவர்சோம். 8 
விரும்பிய வரங்களைக் கேள்" என்றா! சிவப்பிரியரும் பர 
மசிவனைப் பலவாறு அதித்து * எம்பெருமானே | தேவரீர் 

பக்கத்தில் அடியேன் உறை. சேவரீரது பூசையை வெறு 
ப்பவர்களை அடியேன் தண்டிக்க, இச்,சப்பிரகா.ரம் வரமளித் 
திருள்க, "என்ற பிரார்த்இித் சார், ரபாசமுத்திரமாயே பக்' 
தீசிகேசுவரர் வெப்பிரியர் வேண்டிய வரங்களை அளித்தருளி
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த் சாம் தரி,த் தருளிய இரு வெண்ணிறும் பொனனடையும் 
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சந்தருளிக் குழந்தாய்) உன மனசில் விரும்பிப.து எதுவோ 

அ ஈமக்குவப்பாகு மென் றுரை, த்து “உள்ளன் தவஞ்செய் 

து பெற்ற உனது பிதா உனது சிவ பூச! பலத்தால் “பி.றசி 

நீங்கி கமது பரம பதம அடைக ' வென்ு அருளிச் 

ஜ் C satan முனிவர்சன் 
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பெருகிக் $கருடகதி' பென்று பேர் பெற்றுக் கோயி றன் 

றிசையிலே விளங்க அக்கருட தர்த்தத்கில் ST மண்டபம் 

அமைப்பித்து ஸ்வாமியையும் அம்மையையும இடபாரூடர்க 

ளாக ௮ம்மண்டபத்தில் எழுர்தருளச்செய்து தீர்க்கோக்ஸ 
லம் முடித்தான், அதன்மேல் அவசாவரோகணம் செய்னு



௩.௦ திருநாவலூர் மா அமியம். 
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   தருக்கைலாச. ௦-பிலே செம்பொழ்றிருக்சோயிலிலே 

மர்திரசிம்மாசனத்தினமீது ஆமரதேவியார் வாமபாகத்தின். 

மருவ முழுமுதற்கடவுளாகயே சவெபெருமான் ஸ்ரீகண்ட “தூர் 

த்தியாய்ப் பிர்மா விஷ்னு இந்திரன் இருடிகள் முனிவர்கள்
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வாய்ச் *நரகுரர” என்னும் நாமழ்மிீதாமி த சதர்த்தி 

வெளிப்பட்டு ரி ணர். அப்பொழு தேவர்களும் கணந்த 
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Chin KH EI Ap ih Bi boo சபஸ்கரிக்து? கொண்டாடிஞர்கள். 

இது இப்படியாக 

உமாதேவியார் கண்ணாடியில் கம்யுடைய அழகிய இரு 

மேனியைப் ப்ர கதி தமது Qi OMB, by களிப்புண்டாக 

அழைக்கரு£, ௮வரத பிரதிலிம்பக்தினின்றும் இரண்டு 

பெண்கள் இருவவதாரமாய் வெளிவ£து ௮ம்மையாரது இரு 

வடியை வணங்கினார்கள், அவ்விருவர் இருகாமமும் *கமலினி”



௩௨ தீருநாவலூர் மான்மியம். 

“அதிச்திை' என்று வழங்கினார்கள், சுந்தரமர்த்திமள் ஸ்வா 

மியிடத்திலும் கமலினி அந்தி இருவரும் ௮ம்மை.டிட 

திதிலும் அணுர்காகளாய்ச் சேர்ந்தார்கள். சேந்து அவர 

sau 8 5 AB பணிபைச் செய்து வரும் நாளில் ஒரு சாள கம 

திருமாலைசா. 
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ய்ச்சேர்க்தார்கள். சேர்க்து sug Quarau §    
     

   

ாயாட்டுகள்; 

பலவும் ப:பின்று ந றுமலர்கொய்தார்கள். அப் i 

ரராயெ சுத்தராறர்த்தியும் ஸ்வாமிக்.குத் இர 

பொருட்* பூக் 'கொய்பவேண்டி Lf 555 i 

வத்து சேர்க்க rT. அகிகே பூமி செய்த மாதவ a 
தமிழ் மொழி தழைக்கவும், சைவம் கவும், ர 

மேம்படவும் ௮ப்பெண்களிருவரையும் ஆசையோடு பார் தீத. | 

   Callen. அதுபோலவே Aft பெண்களிருவரும். a di i, 

தியை ஆசையோடு பார்த்தார்கள், இட்படி ஒருவரில் , 

வர் ஆசையுடையவராய்ப் பார்த்த uli@amu pwd 
    

  

திற,ச்சாரும் மடக்கிக்கொண்டு தத்தம் ஆலயம் போய்ச் கே 7 

ர்ர்கார்கள, நந்தனவனத்தில் அவரவர்பால் நடந்த சக்க” 
தியை உயிர்தோறும் ஒளித் சகள்வ.ராசய கைலாசபதி ௮.நிஈ்து 
சக்கரமூர்.த்தியையம் சமலினி அமிர்தி என்னுமிருவசை 
பும் பார்த்து “நீங்கள் ஈர்சனவனத்திற். போய் ஒருவரை 

பொருவர் இச்சித்சமையால் பூலோசத்திற் பிறந்து இச்சிக்ச



சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமி திருவலதாரச் சருக்கம். ௩௧ 

பீரகாரம் இன்பம் ௮லுபவிக்கம் கடவீர்கள்.”” என்று ௮௬ 

ளிர்செய்கார். அது கேட்டமாத்திரத தில் ரீஈஈத.ரர் ஈடுகடுவ் 

கக் கண்ணர் பெருக முகம் வெயர்ப்ப அஞ் சலியஸ்தராய்ச் 

சில பாதாரவிட்தங்களில்வீழ்ர்து “சுவாமீ, அடியேன் பேதை 

“மையிஞற் பிழை செய்2தன். அசைப் பொறுத்தருளுக. 

தேவரீர் பாதத்தை $ஐகி அடிபேன் உய்வேனல்லேன். சிறு 

வர்கள் பகுத்தறிவின்மைய்னாம் செய்க பிழையைப் பெற் 

ஹோர் பொறுப்பது முறையன்றோ ? அடியேனைக் தேவரீர் 

புறம்பாக்கினால் அடியேன் என் செய்வேன்” என்று பிரார்த் 

இத்தார், ஸ்வாமி அதுகேட்டு 4 ஐய! நீ அவ்விரு பெண்க 

ளோடும் பூமியிற் மேரன்றி இன்ப நுகரும் வீயாசத்தால் ஈம் 

மைப் பூசை செய்வோனாய் ஈமது திவ்விய ஸ்கலக்கள் தோ 
றும் போய் உலக முய்ய வேண்டி சமது குணமகுமைகளை த் 

திராவிட சூக்தகளாகிய திருப்பதிகங்களாகப் பாடக்கடவாய், 

இதுவே உன்னை அனுப்புவதின் பயன்” என்று அருளிச் 

செய்தார். சுந்தரர் ௮துகேட்டு மனம்தேறி * ஸ்வாமீ! அடி 

யேன் தோன்றுத ற்குரீய ஸ்லம் யாது” என்று வினாவினார். 

“ஐய ! காம் பக்தர்களுக்கு அருள்செய்யவேண்டி அதிகப்பிரீ 
தியோடு எழுக்தருளியிருப்பதும் பார்வதி ஈம்மைப் பூசித்தது 

மாகயெ ஸ்தலம் திருநாவலூர். அத்திரு நாவலூரில் சடைய 

னார் என்லும் சிவத்.துவிசன் தனது மனைவியாயெ இசைஞா 

 ஹியோடு “கக AMAR OPR RR” வேண்டி அரும் 
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௩௪ திருகாவலூர் மான்மீயம். 

தவம் செய்கின்றான். அவன அருசச்திரபோய் நீ அலதா 
சம் பண்ணினால் உனக்தக்ஈலி.பாணம் புரியும் காளில் நாம் 

அதனை வந்து தடுத்து உன்னை அட்கொள்வோ ” மென்ற 

உரைத்தருளிஞனர். அம்மையார் கமலினியைப் LTT Bap இ 

ருவாரூரில் ஈல்லறிவும் மல்லொழுக்கமுமுடைய சவி என்னும் 

ருத்திரகணிகை ஒருக்கி இருக்கன்றள், நீ அவள் பாரி 

போய் அவதரித்துச் கந்தரசரோடு இன்பருகர்ச்த. கை iH. 

வருக'' வென்றும் ,௮.95இிதையைகநேரக்௰)த் “டுசன்னுட்டில் 
ஞாயிற என்னு ஈறரில் ஞாயிறுெவ னென்னும் வேளாளன் 
ஒருவன் இருக்கின்றான், க அவன்பால் மநளாய் அவ;தரித் 

அத் திருவொற்றியூரில் ச$தரனைம் கலந்த இன்பம் ந;க/நது 

கைலைக்கு வருக!” என்றும் ஆஞ்.ஞாபித் தருவிஞர், 

இ௫ இப்படி.பிருக்க, பூலோகத்திலே காசி, இருச்கோகர் 
ணம், காஞ்சி, திருக்காளத்தி, இருவண்ணாமலை, திருக்கோவ. 
அரர், திருவெண்ணெய்கல்லூர், இருநெல்வெண்ணை, BBs 
சம், கல் லூர், விருத்தாசலம், திருவரையணிரல்லூர், திருவி 
டைமருதார், தருமுண்டி ஈரம், பிப்போரணியம், இழுவாமா 
தீதார், வில்வால் நூர், தருக்கண்டீச்சுரம், வகுளவனம், இருவ 
தகை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், திருக்கடவூர், தெம்பரம், கோ 
ழி, திருவெண்காடு, திருவேளூர், இருவாரூர், இரிசெபுசம், தி 
ருவாசைக்கா, திருமறைக்காடு, திருவாலவாய், மாயூரம், கும்.



உ. வே, ea pron gus நால் நிலயம் 

கந்தாமூர்த்தி ஸ்வாமி சிருவ்வதரிரிச் சருக்கம். கூடு 

பகோணம், திருக்குற்முலம், என்றா சொல்லப்பட்ட ஸ்தலல் 

கள் பலவற்றுள்ளும் பஞ்சபூகஸ். தலங்கள் சிறந்தன. அவற் 
ள் தருகரவ லூர் தரகாயு5த்தில் வன்னிவனமென்று வழ 

ங்கியது, ௮ங்சே சிவபெருமான் வன்மீகத்துள்ளே இவலிங்க 

சதர்த்தியாப் எழுக்கருளியிருப்பர், வன்மீககாத.ராயெ ஸ்வா 

மியை ஒர் சுரபி தனக்சோறும் அ ௮காலமும் தனது மடியி 

னின்றும் பெருகின பாலி ஒல் அபி? ஷகஞ் செய்து தேன் 

முச்கனிகளை கிவேதித்துப் பூசிதுவரும் காளில் ஒரு காள் 

ஒரு புலி கண்ணில் சீப்பொறிகால வாலால் அடித்துப் பாய் 

க்துவ.ர ௮.தனை அச்சு ரபிஉண்டு சிவலிங்கப்பெருமானைப் பார் 

தீனி அம்மா அம்மா வென்று கூர்சஷிட்டு அசரற்றியலறச் 

சுவாமி கண்டு சீவலிங்கக்தினூடு தோன்றிப் புலியைக் கொ 
சாறு HIGF சுரபிக்கு மு;த்திகொடுத்தருளிஞர், ௮,சளுல் 
அவர் பசுபதி பென மண்ணுலகிலும் விண்ணுலகிலும் பேச் 

லழங்கப்பெற்றார். மார்கழி மா.கத்தில் விதிபாதத்தில் என் 
மீசகா௪சை வான்மீக, வ௫ட்டர் என்னு முனிவர்கள் அருச் 
சனை செய்து பசுபதி யென்று ஸ்தோத் இிரம்பண்ணினார்கள் 
அவவன்னிவனம் கலியுகத்தில் இருகாவல்வனம். என்று 
வழங்கி வருசன்றது. அத்திருராவல்வன த்தில் பாரத்துவாசர் 
அத்திரி, ௮ங்கொ, காசிபர், கெளகொ, என்னும் பஞ்சரிஜி 
கோத்திரத்தில் ஏன்ராுயெ கெளசகெகோத்திரத்தில் அரசா. 
என்னும் .திசைனர் உளராயினார், அவர் மனைவி செளந்தரி



௩௬ திருநாவலூர் மான்மியம், 

யார், ௮வவிருவருக்குச் சடையர், இகாமணி, சூடாமணி 
எனனு மன்று புத்திரா. அவர்களுள் சடை UHH இல்ல 
றத்தில் மகப்பேறின்றி மனந்தளர்க்து சமது பனைவியாரா 

இய இசைஞானியாரோடு பரமசிவனை நோக்கி அருந்தவஞ் 

செய்வாராயினர். அப்படிர்செய்து வரும் காளில் ஒருகாள 
சிவபெருமானது இருவருள் கை-ூடச் சடையனார் இசை 

ஞானியாரோடு மலரணையில் கலந்திருக்கும் சமயத்தில் தம் 
மிருவர்க்கும் புத்திரப்பேறு இல்லாமையை நினைந்து கல 
அவலிருவரமத்திபீல் அவணிமாச த்இல் UT ests Benin wy 
தர ஈட்சத்திரத்தில் சொர்ண ரத்திபைரணங்களைப் பூண்டி 

மூன்று பிராயமுடைய குழந்தையாயர் சோதிசொருபராகிப 

சுக்கா சில.தல்லியராய்த் சோன் றியருளினா், சோதியாய்த் 
தோன்றிய மூன்று பிராயமுடைய அக்குழந்தையைச் சடை 
யனார் கண்டு இது ௫வனருள் என். கண்டு கையினால் எடுத் 
அத் தோளில் ௮ணைததுக்கொண்டார். தேவர்கள் மலர் 
மழை பொழிந்தார்கள். வானதுந்துபிகள் முழங்கன, தந்ைத 
தாயிருவரும் ஆனந்தக்கடலில் ரூழ்கொர்கள், இந்த அதிசய 
தீதைச் திருகாவலூர் வாழ்வார் தெரிந்து ௮வ்கிருவர் தவப் 
பயுளையும் வியந்து பலவி. சமாக முகமனுஅரத்துக் கொண்டா 
டினாகள். சடையனார் அளவில்லாத களிப்புடையராய்ச் 
சொர்ணம் வல்.திரம் பசு முதலிய தானங்களையெல்லாம் ௮4 
திணார்க்கு Hor gp அக்குழ்சை நாயகாக்கு ஈம்பியாரூரர்""



சுந்தாமூர்த்தி ஸ்வாமி திர்வவதாரச் சருக்கம், met 

எனறு நாமகரணஞ் செய்தார். ஈீம்பியாருர ராகிய Gipson gs 

ஒருகாள் ௮ரைஞாணும் சதங்கையும் ஒளிசெய்யச் சிமுவரக 

ளோடு தருகாவலூர்த் தெரு விதியில் சிறுதேர் உருட்டி. 

விளையாடிவாராயினர். அப்பொழுது திருமுனைப்பாடி. நாட்டு 

க்கரசராகிய கரசிங்கமுனையரையர் ௮.த்தெருவிதியில் யானை 

மேற் பவனி வருவாராய் அங்கே விளையாடிக்கொண்டி ருந்த 

ஆ.திசைவ குமா ரராகிய நம்பியாரூரரைக் கண்டு மனம௫ழ்ந்து 
யானையினின்றும் இறங்கக் கையினால் எடுத்தணைத்து ௮ள் 
விறந்கு பு.த்திரவா ற்சல்லி.ப மூடையவராய் ராஜ் குமாரரகளு 

டைய முறைமைகச் கேற்பப் பீதாம்பரம் ஆபரணங்கள் அணி 
ந்து ஆஞ்ஞாசக்கர அ. ரசுரிமையுக் தந்து வளர்த்து வந்தார். 
நம்பியாரூரர் ௮ரசிஎங்குமரர்போல் வளர்ந்தும் தமது வை 
திக சைவமரபிந்சேற்ப அந்தந்தக் காலங்களில் அந்தந்தச் 
சடங்குகளை நூல்கள் விதித்தவாதே நிகழ்த்தப்பெறுவரா ௪ 
லால் அவருக்கு ஐரகாம் வயது வக்தவுடனே சடையனாச் 
தமது இருகத்தில் குழக்ை தீக்கு வித்தியாரம்பஞ் செய்கி 
தீ.து நால்களை யெல்லாம் பயிற்றிக் கற்ரோர்களெல்லாம் விய 
க்கச் சர்வசாஸ்திரபாரங்ககர் என்னும் முறைமையையுஞ் 
செய்வித்தார், உரிய காலத்தில் உபகய௩ம் ஈடக்கது, அதன் 
பின் சமயம், விசேஷம், கிர்வாணம் என்னும் மூன்று த 
யும் ஈம்பி.பாரூரர் பெற்றுக்கொண்டார். அதன்மேல் ஈம்பியா 
ரூரருக்குத் திருமணப்பருவம் வந்து சோர்த்து, 

சுந்தரழர்த்தி ஸ்வாமிகள் தீருவவதாரச் சருக்கம் ழற்றிற்று, ' 

MAHAMAHGPABHY AYA 
Ao tt CUAMIMATUA IVEOQ 1 IRRARY



a. 

சிவமயம், 

சுநீதாமூர்த்தி சுவாமிகளைத் தடுத் 
தாட்கொண்ட சருக்கம். 

படவ $ய இ: 

ஈம்பியாரூரர்க்குத் திருமணப்பருவம் சேரத் தந்தையாராகிய 
சடையனூா சமது பந்துக்களாகிய ததிசைவரை வரவழை 
தீது* எனதருமாரன் சகல கலைகளையும் படித்து முதிறுப் 

பெற்ருன். இனி, குணம் அறிவு குலம் இவற்றால் உயர்ந்த 

கன்னிகை ஈமது இனத்தாளாய் வேண்டப்படுவள்' என்று 

தெரிலித்தார். அதற்கு அவர்கள் *௬நகரர்க்கயைஈ்க மணப் 

பெண் புத்தூரில் சடங்கவி வொசாரியா மகள்தான் என் 

அ சொன்னார்கள். சடையனார் அ௮ர்தப்பெண்ணை மணம்பேட 
வருகவென்று ௮வர்களிடத்இற்சொல்ல, அவர்கள் சடங்ககி 
யார் விட்டுக்குப்போய்க்குலம் கோத்திரம் முகலிய சொல் 

லிப் பெண்கேட்கச் சடங்கவியார் உடன்பாடு செப்ப அவர் 

கச சம்பிக்கு ௮ர்ஈங்கை உரியாளென்று சடையனாரிடத்தில் 

வந்து தெரிலித் கார்கள், சடையனாரும் மனம௫ழ்ந்து திரும 
ணத்இற் குரியகாலமாக வைகாசி மாசத்தில் & VER x1 O or 

wp herd se கலியாணத்இத்கு வருசற்குரியரெல்லாம் 

வரும்படி. மண்வோலை பலுப்பித் இருகாவ ONT BET BOS ௮ 

ஒக்சரிப்பித்தார். பர்து மித்திரர்சள் குழாம் குழாமாக வந்து 

 



தடுத்தாட் கொண்ட சருக்கம், ௩௨௯ 

சேர்ந்தார்கள்: வக்தவர்களுக்கெல்லாம் முகமனுசை வழல்9 

அவர்களுக்கு இடம் பொருள் ஏவல் முதலிய உபசாரங்கள் 

அமைப்பித்துர் சடையனார் தம.தூ திருக்குமாரர்க்குத் இரு 

'மணக்கோலம் செய்வித்தார், அப்பொழுது ஈரசிங்கமுனைய 

ரையர் சமது ராஜ வரிசைகளோடு வரவும் வேதியர்களும் 
சறதத்தார்களும். ஆடவர்களும் மகளிர்களுமாக நெருக் 

வரவும் மணவாளராகய நம்பியாருரரைப் பொற்சிலிகையின் 

மேலேற்றி மங்கலவாத்தியம் முழங்கப் புறப்பட்டார்கள். 

பு.த.தூசில் சடங்கவி௫வாச.ரியர் மாடங்களைப்புதுக்கிப் பூர்ண 

ரும்பங்களைவைத்து அ௮ஒற்புகை ஊட்டி விதிகளிலெல்லாம் 

காவணம் இட்டு வாழை கழுகு காட்டி. மணிமாலை மலர்மாலை 

சளும் தொக்சக்கட்டி மாணிக்கங்கள் அமைத்து won 
காரஞ் செய்வித்தார். 

தருசாவதூரினின்று ஆடவரும் மகளிரும் | இருமணவாள 
சோடு புறப்பட்டுப் புத்தூர் வ$துசேரச் சடங்கவி வொசாரி 
யார் முதலியோர் எதிர்கொண்டுதழுவி உபசரித்தார்கள், திரு 
மணத்துக்கு வந்கவர்கள் ௪டங்கவி சிவாசாரியர் ரகத்தில் 
திருமணச்சாலைபோய்ச் சேர்ந்தார்கள், . இருமணச்சாலையில். 
அங்குரார்ப்பணம்செய்து ஈம்பியாரூரருக்கு PTE Seren 
பண்ணிஞர்கள். அன்று செய்யவேண்டிய சடங்குகளையெல் 
லாம்செய்து மழுகாள் ஈம்பியாருூரரைச் .இருமஞ்சனமாட்டு



eu) திருகாவலார் மான்மியம், 

வித்.து மணவாளக்கோலம்செய்தார்கள், நம்பியாரூரரும் திரு 
வைர்செழுத்தை உட்கொண்டு திருவெண்ணிறுசாத்தி யானை 
பின்மேல் அரோகணித்து வீதியில் வந்தார், விதியில் ௮0௧௮ 
சாஜவரிசைகளோடு ஆடவர் மசளிரெல்லாம் பலலிதமாகக்' 
கொண்டாடப் பவனிவந்து திருமணச்சாலைபு குது ஆசனக் 
இதன்மேல் வீற்றிருந்தார். சடங்கவி சிவாசாரியர் தமது பக 
சோநீராட்டி மணக்கோலஜ் செய்கித்துப் பாவ்யெர்கள்கையா 

vier sae Crd 5 glass திருமணச்சாலையில் நம்பியாரூரர் 

அருகேயிருத்தி ஒமம் முதலிய ரியைகளைச்செய்து தாரை 
வாரத்து, தத தம்பண்ணப் புகுவா.ராயினார், 

அங்கே முன் திருக்கைலாசத்தில் சிவபெருமான் தாம் 
வாக்களித தருளியபடி ஈம்பியாரூரரைத் தடுத்தாட்கொண்ட 
ரள விரும்பிக் கன்றைநோக்கிய பசகின் வரவைப்போலக் 

சையிற்கோல் பிடித்துக்கொண்டு ஒருவேதியகிரு,்தராய் மூ 

ப்பினால் சளர்ஈடைகொண்டு விரைந்து திருமணச்சாலையில் 

வந்து நின்முர், அங்இருர் சவரெல்லாரும் ௮வ.ர.த வரவையும் 

விருத, ச வைதிக தேசளையும் கண்டு கைகுகித்தக் கும்பிட் 

டு வர்தனஞ்செய்தார்கள். சவெபெருமானாயெ விருத வேதி 
யர் *“சபையோர்களே ! கரம் சொல்வசொன்றுளது, அதைக் 

கேளுங்கள் "' என்றார், வேதியர்களும் ஈம்பியாரூரரும் “ & 
லாமீ| ராம் முன் செய்த தவத்தால் சேவரீர் இவ்விடத் தெ
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மு கருளப் பெற்றோம். தேவரீர் கொண்ட கருத்தைத் திரு 
வாயமலாக்கருளுக '' என்றார்கள், சுவாமி அப்போது ஈம்பி 
யாரூரரைப்பார்தது *உன்னிடத் தில் ஈமக்கு வழக்கிருக்கின் 

றது, அதை முடித்துவிட்டுப் பின் மணம்புரியக் கடவாப் '” 

என்றார், ௮.துகேட்டு ஈம்பி.பாரூரர் * சுவாமீ, என்னிடத்தில் 
வழக்குள காயின் ௮தை மூடித்தபின்புகான் மணம்டரிவேன் 
அதனைச்சொல்க ' என்றார். வேதியர் 4 அக் கணர்காள், இந்த 
ஈம்பியாளூரன் நமது அடிமை” என்று அருளிச்செய்தார், மா 

லயன் இருவரையும் மற்றுக் தேவரையும் அடிமை கொண்ட 
தேவாகோமானாகிய வேதிய விருத்தர் கூறிய மொழியைவின 

விச் சபையிலிருக் 5 பிராமணரெல்லாம் “பொருக்தாமொழி 
புகன்றார் இவவிருத்தர், இஃது என்னை !! ' என்று மனூல் 
எண்ணினார்கள், ஈம்பியாரூரரும் மிகச் சரித்தாச். ௮.துகண்டு 
விருத்த வேதியர் * உன்பாட்டன் எழுஇ£்.க௩த அடிமையோ 
லை ஈம்மிடத்தில் இருக்க நீ சரிக்கது என்னை ' என்று புருவ 

ம் நெறிக்க வற்கலை நெகிழ முன்வர்துகின்று ஜெக்துரைக் 
கார். சபையிலுள்ள அக்கணர்கள் *ஸ்வாம், கோபத்தைவி 

டுக' என்றார்கள். மணவாளராயிருக்க நம்பியாளுரர் “பிரா 
ணர்க்குப் பிராமண ரடிமை என்னும் புதுமை இன்று பேச 
ஈசம் கேட்டோம், 8ீயார்? பித்தனே !' எனறார். 'பித்தனெ 
ன்று உரைத்த உரைக்கு கான் ராணேன். உன் பாட்டன் எ 

URE சந்த அடிமை ஒலை இதோ இருக்கின்றது, அதைப்பா
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ர்.5.துப் ன் பேசுவதைப்பேசு" என்று உள்ள தீதில் அன்பும் 
முகத்தில் கோபமும் பொருந்த உடல் அடிக்க விருத்த வே 
இயர் சொன்னார், ௮2 உண்மையை அறியும் பொருட்டு 
“அடிமை ஒலையைம் காட்டிகீ என்று நம்பியாரூரர் சொல்ல 

“ஓலையின் உண்மை யறிதற்கு ஏற்ற தகுதியை நீ உடையை 
யல்லை. பிசாமணாச்களுடைய சபையில் தெரிவிப்பேன்' எனறு 
திருஃப, ஈம்பியாரூரர் கோபித்து ஒலையைக் கைப் பற்றும்ப 
டி. செல்ல, விரு.ச வேதியர் முன்னே ஓட நம்பியாரூரர் பின 

னே ஐடிக்கையிலுள்ள ஒலையைப் பறித்துக் கிழித்தார், மால 
யலும் வானவர்களும் முறையோ முறையோ வென்று ஓலி 

ட அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அபய.ங்கொடுக்கும் வலியராகிய 

விரு, வேதியர் ஒலை கழிபட்டவுடனே முறையோ முறை 
யோ வென்று ஓலமிட்டார். பிராமணர்கள் அவரை விலக்கிப் 
*பொருந்தா அழக்குப்பேசும் விருத்தரே 1? உமது இருப்பிட. 
ம் யாது? சொல்லும் எனறுர்கள். காம் இருப்பது திருவ 

ண்ணெய் நல்லூர். இவன் ஈமக்கடிமை என்பதை ஒப்பிவகுவ 

தன்றி தலையையுப் கிழித்தான், வேதியர்காள் ? நீஏகள் பார் 
க்ச ஓலையை இவன் வலிந்து இழிக்கசனால் எனது வழக்கு 
கெளன்றதாயிற்று. ௮தனேடி இவனுடைய பாட்டன். முன் 

எனக்கு எழுதிச். மூலவோலை என்னிட. மிருக்கெற.து 

ஆசலால் பவல்லிக்குச் காரணம் இன்னும் எனக்குண்டு' என் 
௮ மேலும் உரைப்பாராயினர், *வழக்குண்டாயில் பேரிவெ
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ல்வ கன்ரோமுறை. கையிலிருந்த தலையைப்பற்றி இவன் ஒழி 

தீதானே இவனைப்பற்றித் இருவெண்ணெய் நல்நூருக்குச் 
சொல்வேன்." என்று விருத்தவேதியர் உரைக்சார். ௮.துகேட் 

டுப் பிராமணர்கள் * விரூத்தரே இருவரும் எண்டையிடிதல் 
நிதியன்று. நிங்களிருவரும் திருவெண்ணெய் ஈல்லூசந்தணர் 

கள்தீர்த் படி கடந்துசொள்ஞல்கள்' என் ஈர்கள், ௮௧ ற்குட 
சபட்டு வேதியர் முன்னே செல்ல நம்பியாரூரர் பீன்னேகசெ 

னர. அவரது பிதாவும் பருக்களும் மற்ை யோரும் எந்த 

காளிலு மில்லாசு இந்த வழக்கு என்னமோ என்னாமோ என் 

௮ பரபரத்த மனசை. புடைப வர்களாய்த் B குவெண்ணெய் 
தல்லூருக்குச் ஈந்கரசோடு ௬லாமியைச் தொடர்ந்துசென் 
ரோகள, ஈமபியாரூரர் இருமணம்தைக தடுத்து விருத தவேதி 

யர் திருவெண்ணெய் கல்தூருக்கு வருகிற சமாசாரத்தை ௮ 

ங்குள்ள மறையோர் கேட்டூ ay son காரணத்தை அறிவா 

மென்று எல்லாரும் ஐரிடமதி.ம் கூடினார்கள். விருத கு வேதி 
யா் சுந்தரரோடு அங்கே செல்ல அம்மறழையோர்கள் முனி 
வே! எழுக்கருளுக, இங்கே வக்த கருமம் யாக? உமது பக் 
கத்தில் வந்தவர் யாவர் ?' என்று வினுவச், சுவாமி “அக்தண 
ர்காள் மணக்கோலக் கொண்டிருக்கும் இவன் எனது அடி. 
மை, என் வார்த்தையைக் கேளானாய் முன்னாளில் இவன் பா 
ட்டன் எழுதித்தக்க அடிமையோலையையுக் இழித்தான். இங் 
த வழக்கை உள்சள்பாம் சொல்லவக்கேன், இதனைப் பழுகற
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ஆரசாய்க்து தீருக்கள்' என்றார். சபையோர் Hg கேட்டுப் 
பிராமணர்களுக்குப் பிராமணர் அடிமையாதல் உலகத் இலில் 
லையே, இது என்ன வழக்கென்று சொன்னீர் ஐயா!' என்றா 

ர்கள். *பாட்டன் எழுதித்தக்த ஒலையை இவன் கிழிக் சால் 
அதுவே வழக்கன்றோ!' என்.று சுவாமி சொன்னார். மறை 
யோர்கள் 'கம்பியாரூரரே உமது கருத்து யாது" என்று தே 
ட்கப் “பெரியோர்களே, என்னை அதி சைவன் என்றுநீம்கள் 

அறிமீர்களோ ; ஈரமில்லாத கெஞ்சோடு இவர் தமக்கு நான் 

அடிமையென்று சாதித்தால் நான் என்ன சொல்லத்தக்கது'" 

என்று கவன்று சொன்னார். விருத்தன.ர நோக்க, '*ச.பாமீ, 

இவ* உம்மூடைய தலையைக் கழித்காராயிலும் வேறுசாட்சி 

உண்டாயிற் சொல்லும்'' என்று மறையோர்கள் கேட்டார் 

கள, * இழித்த.து படியோலை ஈசாலவோலை என்னிடத்திலிருக் 

கிறது” என்று மூன்றுருக்கொண்டு முத்தொழிலும் செய்யு 
ம் முதல்வராகிய வேதியர் அருளிச்செய்தார். *மூலவோலை 
யைக் காட்டு' மென்று அந்தணர்கள் கேட்க *இந்ச அடிமை 
யானவன் பறித்துக் ஜியாதபடி சொல்விரானால் காட்டு 

Cas’ என்று வேதியர் சொல்ல *இழிக்கவொட்டோம்' என் 
அ. வேதியர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள். அப்படியே மூலவோ 

லையை அவர்கொண்டுவரச் சபையோர் ஏவற்படி. ஒருவன் 

சுருளை 8ீக் “திருவெண்ணெய்கல்தூர்ப் பித்தனார்க்குச் இரு 

சாவார் ஆதஇசைவனுயெ அரூரன், மாலும் புத்தா பெளத்தி
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சாதியாகவரும் என் மரபினரும் வழிவழியடிமைகளாகு, 

இது உறுதியாக கான் எழுதித் தந்த அடிமை ஒலை. இப்படிக்கு 

என்கைபெழுத்து'” என்று அதிலிருக்கபடியே வாசித்தான். 

அந்த இலையின் எழுத்துக்கேற்பப் பாட்டனஞராகிய ஆரூரர் 

எழுதிய மற்றும் ஒலைகளை வருவித.து ஒப்புகோக்க *இவ்வோ 

லை Bi FST IGS வெற்றியைத் ததத... அ௮வர்சொன்ன படி. 

சரி' என்றார்கள் சபையோர்கள். “ஆதலால் தருகாவலூர் ஈம் 

பி பாரூரரே இருவெண்ணெப் நல்லூர்ப் பித்தாக்கு உரி. பதர 

ண்டை நீர் செய்வதே முறை' என்று சபையோர்சொன்னார் 

கள். எனக்கு முன் னள்வீதிபிதுவாயின் யான் இசையேனெ 

ன்றல் ஏற்குமா' என்று செயலற்று ஈம்பியாரூரர நின்றார். 

சபையோர், (விருத தராகய ஸ்வாமீ, நீர்காட்டியஓலையில் உம 

துஊர்ப் 2பர் இருக்கின்ற,து. இவவூரில் உமது குடியிருப்பு 

எங்கே? சமக்குக்காட்டு” மென்றார்கள்; வேதியராகிய முத 

gat என்னை நீங்கள் த ஒியிரகளாயின் எழுந்து உடன் வாகு 

ங்கள்! என்று அந்தணர்கள் சூழத் தொண்டரும் பின்னே 

செல்லத் இருவெண்ணெயகல்லூ! ஆலயமாகிய திருவருட்டு 

றையிற்புகுந்தார். போனவர்கள் வேதியரைக் காணாது wu 

இரின்றார்கள். வேதியர் கோயிலிற் புகுந்த தென்னை * இவர் 

இவபெருமானே! என்னு எண்ணி மெய்சிலிர்த்துக் கண்ணீர 

ரவிபாய ஆனந்தவெள்ளத்தில் முழுகனார்கள், ஈம்பியாரூர 

௫ம் ழெய்மயிர் பொடிப்ப அழகிடைப்பட்ட மெழுகுபோற



௪௬ திருகாவலார் மான்மியம். 

கெக்குகெக்குருக தனக் வருபிபொழி.ப உச்சியிழ் கூப்பிப 
கையராய்ப் பலவிசமாகத் நுதத்துச், “ஈவாமீ, அடியேன் 
அறியாமையால் ௮பராகஞ் செய்தேன், தேவரீர் இன்னும் 

ஒருமுறை காட்சிதந்து ஆட்கொள்வது தேவரீருக்குக்கடன்" 
என்னு பி.ராரத்திச்தார், பக்சவச்ஸலராகிய ஸ்வாமி இருவரு 
ளசரந்து அம்மையார் வாமபாகச்திற் பொருக்க ரிஷபாரூட 

சாய்த் தமது தெய்வக் கோலக் காட்டு தந்து *ஈம்பியாரூர,, 

நீ கைலாயத்தில் எமக்குத் கொண்டன், அங்கே நாம் செய்த 
ஆஞ்ஞையினால் இங்கே ரீ வர்து அவதரித்தாய்' உன்போ் ஆ 
லால சுந்தரன், நீ மண்ணுலகில் துன்பமாகிய கு$ிம்பவாழ்வி' 
ல் அகப்படாது கரம் வச்தூ உன்னைத் தடுக்கசாட்கொண்டோ 

ம். என்று அருளிச்செய்தார், அதை ஈம்பிபாரூர ராகிய PLE 

சர் கேட்டு தவணவோலை காட்டி.வழக்கட்டுக்கடுக்காட்கொ 
ண்ட செய்வமே, இனி அடி.யேன்செய்யும் ஏவலை இன்னசெ 
ன்று அருளிச்செய்க' என்றார். * சுந்தரா ? நி கோபத்தோடு 
தமது ஒலையைக் கிழித்து வீசி வன்மை செய்தாய், ஆதலிஷ 

ல் உனக்கு இளி வன்ரொண்டன் என்லும் நாமம் வழங்கு. 

நீ செய்யும் பூசை பாட்டேயாகுச, ஈமக்கு இன்பமாகப் பதி 
த ,ததைப் பாடக்கடவாய' எனற ஸ்வாமி அருளிச்செய்தார், 

*இப்பிறகியில் அடையும் பயன் இன்னதென்று அறியாத 

என்னை விப்பிரனாவெர்.த மெய்ஞ்ஞானம்சர்தருசிப ஸ்காமீ? 
ளகில்லாத உமது குணப் பெரும் கடலில் எல்கனம் ௮ள



தீ$த்தாட்கோண்ட சருக்கம். Se 

கறு உம்மை எங்கனம் பா$கேன்' என்று வனறொண்டர் இ 

றஞ்சி நின்றார். *வன்ரெண்டனே, நி ஈம்மைப் பித்தனெ 

ன்று சபைபிற் சொன்னபன்றே? அதையே முதலாகக்கொ 
ob பாமக' என்று திருவருட்டுறைகாதர் அருளிச்செய்தார். 

அறுகேட்டுப் பரமாசாரீயராகெ FREI DS காபன் “பித் 

தா பிறை சூடீ' யென்று திருப்பதிகம் பாடினூா், ஸ்வாமி 

காயனரைப் பார்தது (அன்பனே நாம் எ முக தருளியிருக்கும் 

ள் தலங்களிலெலலாம் போய் 8 ஈம்மைப் பா$க” என்று ச் 

ஞ்ஜை செப்து மறைக்தருளினர். தஇருவெண்னெ பல் லூர்த் 
திருவருட்டுதையார.து விடையருள் பெற்றுக் கொண்டு 

ரடையனாரும் ஈரசிங்சமுனையரையரும் பிறரும் Kp காவலர் 
கே..மானாகய சத் தரசா7க்திஈவாமிசள் திரு வலூருக் தவழ 

5 தருளினார். சடையனார் கரசிக்கமுனையை Tut மு.சலிமயார 

சிவபச்தர்களாய் நமது சந்தராமத்திகளைச் சிலம்என்று எண் 
ணி வாழ எம்பெருமான் அங்கே சுலாமி தரிசனஜஷ் செய்து 
தருப்பதிசமாலை சாத்தி வருவாராயினர். 

சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகளை ச சடுத் தாட்கொண்ட, 
FHSS PD OD De 

Ne eee )}-—



உ 

சிவமயம். | 

உற்சவம் புரிந்த சருக்கம், 

(x) 
மனுகீதி முறைப்படி உயிர்களையெல்லாம் கண்ணுங்கரு 

தீதுமாய்ப் பரிபாலனம் செய்து வாழும் செங்கோன் மன்ன 

    

meu ஈரசிங்கமுனையரையகாயனார் திருகாவலூர்ப் பக்த௪. 

கேசுரருக்கு உற்சவம் செய்விக்க கினைந்து கோபுரம் மதில் 
மண்டபங்கள் தாபியாவும் புதுப்பித் து நிலைக்கண்ணாடிகள் 

வைத்து முக்துமாலைகளைத் தாக் வந்த சிவனடியார்களுக் 

கெல்லாம் ௮ன்னசாலை தண்ணீரப்பர்தல் ௮மைப்பித்து எண் 

டிக்கிலும் பலிபீட மிட்டு யாக சாலை வேத சாலை பாக ச1லை 

த சாலை தியாக சாலைகளும் நிருமித்து கூஷிகம் மமில் இளி 

யானை காமதேனு ரிஷபமுதலிய வாகனங்களைச் சுவரணமாக 

அமைப்பி,த்துத் தேரை அலக்கரிப்பித்துப் பூப்பக் தல்போடு 

வித்து வீதிகளில் வாழை கமுகு தோரணங்கள் நாட்டுவித்து 

எங்கும் கொடிகளைக் தொங்கச் கட்டி அங்கங்கு முத்தார 

ங்கள் தொங்க தூக்கிச் சுத. ரரூர்த்தி ஸ்வாமிகளை மு.தனா 

ள் ராத்திரி உற்சவாசாரியராகச் கங்கணம் புளைவித்துச், வா 

கம விதிப்படி விராயகர் சுப்பிரமணியர் அம்மை சதம் ஸ் 

வாமிக்குச் சித்திரை மாசத்தில் பூர்வபக்கத்தில் ஷஷ்டி இஇியி 

ல் துவசாரோகணஞ்செய்து பஞ்சமூர் த் இசளையும் அவரவர்ச்



உற்ச்வம்பரிந்த சருக்கம், சக் 

குரிய வாகனங்களில் ௮கேக வரிசைகளோடு எழுக்தகுளுகி 
த்து ௮ தனோ?சந்தசரர்ச் இகளையும் ( 5ரசிங்கமுனையசையர்) 
த்ம்து கண்ணனுக்கும் சருத்துச்கும் உள்ளும் புதம்பும் ஒப்ப 

ஸாட்சர்த் சிலமாகக் கண்டு நமது குல தெய்வம் இவரென்று 
திதித்து அவரை அலங்கரித்துச் சிவினகபின்மேல் எழுந்தரு 

ஞ்வித்துச் சுவாமி பக்கத்திலே திருகிழா வஞ்ம்படி. செய்து 

௮கேக கெளரவ சன்னங்களைடு இந்தப்பிரகார்ம் எட்டுரா' 
ள் வாகனோற்சவமும் ஒன்பதாம் காள் ரதோ ந்சவமும் பத் 
தாந்திருஈளில் திர்த்தோற்சவமும் நடத்தி அதன்பின் உற்ச 
வம் ஈடத்திய ஆதி சைவர் கோமாளைப் புஷ்பலிமான ததன். 
மீது ஏற்றி வாத்தியங்கள் முழக்க இருபோதும் உற்சவம் 
செய்து ஈதில்கானம் பண்ணுவித்துத் துவசாவ் ரோசணம்: 
செய்ித்து, உழ்சவ பரிசமாப்தி பண்ணுலித்துப் பக்சசரே. 
Sarat திருவருளையும் சுந்தசகமர்த்திகளது இல்கியப் பி./சாத 
திதையும் பெற்றார், 

உற்சவம் புரிந்த சருக்கம் 

உட)



உ 

சிவமயம், 

சுந்தாமூரத் திஸ்வாமிகள் 
மகாபூசை செய்த சருக்கம், 

    

மகோற்சவம் முடிந்தவுடன் சுந்தரகார்த்திகள் பக்த 
சகேசுரருக்கு மகா பூசை செய்ய் திருவுளங்கொண்டு wa 
க்கமுனையரையரையோக்கி *அபிரஞ் சங்கம் வைத்து அபி 
லேகஞ்செய்து மகாதேவரைப் பூசிக்க விரும்பினேன் ஏன் 
௮ அனுக்டெகஞ்செய்ய உடனே .ஏரசர் கோமான் HS DH 
ரிய உபகரணக்களையெல்லாம் வருகித்துக் கொடுக்கச் தேகெ 
கா,தராயே சுந்தரகரர்த்திகள் சம்புகதியிற் நீர தீதமாடித் தம 
த சிவகர்மங்களைமுடி, த்து விக்கசேக. ரைப் பூசித் து மண்ட 
பத்துள நின்று அரணிபிழ் So IO gb s5 சிவாக்கினியினா 
ல் ஒமஞ்செய்.து ஆயிரம் சங்கம்வைத்து அருச்சித்துத் து 
வார பூசைசெய்து தைலம், மாப்பொடி, ர.சவர்க்கம், சலவை, 

'பஞ்சகவ்கியம், பஞ்சாமிர்சம், கெய், பால், ச௰ிர், தேன், கரு 
ப்பஞ்சாறு, பழவர்க்கம், இள?$ர், சர்க்கரை, 186 @ saib, 
சந்தோதகம், சங்கதீர்த்தம் என்னு மிவை உள்ளிட்ட அபி 
'ஷேகத்தைச்ொய்து பட்டு,தபரணம், சந்தனம், மாலை இவை 
களைச் சுவாமிக்குச்சரத்தி அதுபோல மனோன் மனியம்மை 
காருக்கும் அபிஷேகளச்சாச்சள்செய்து சுவாமி அம்மை 

ச்சங்கள் பானீபம் தாம்பூலம் நிவேதித்து "இருவருக்கும்



மகாபூசைசேய்த சருக்கம். டூக 

போகாக்க பூசைபுரிக்து சோடசோபசாரங்களும் செய்து 

இருவடியை கினைஃது ஆனக்சபாஷ்பம் பொழிய ஜெபகரமா 

தீம நி2வதனம்செய்து பலகிச ஸ்தோத்திர பிரககூழ்ண ஈம 

ஸ்காரங்களைப்பண்ணி ஸ்வாமி அம்மை இருவரையம் மீட்டும் 

ஈமஸ்கரித்து எ1ரக்துகக்நிணாசதர் கத்தியை, சகாவெக்தை, மே 

தாவியை மிகுந்த அன்பில் தியானிக்க, மே. காவி சகூதிணா 
சேர்த்தி சுக் கரகாரக்கிகளுக்குப் ப்ரசன்னராய்க் “Hips STU 

உன் அன்பிழ்கும் செய்த மகாபூசைக்கும் நாம். மசழ்ந்தோ 
ம். வேண்டிய வரங்களைக்கேட்கு௫' என்று அருளிச்செய் 

கா்.” சுந்தராறர்த்திகள் *ராயினேனை மாயாமயக்கம் esis 

அ ஆட்கொள்ளவக்த ௮ம்பெருமானே ! எக்காலமும் கேவ 

ரீரை உமது சிவலிக்கத்திருமேனியில் அருச்சிக்கும் வரத் 
தை அருள்க! என்று வேண்டினர், அதுகேட்டுத திருவுள 
UID தமது இருக்கரத்கால் சுந்த ரகமர்த்திகள் நெற்தியி 
ல் திருவெண்ணீறுசாத்திப் படிகலி.க்கமொன் று தந்தருளிக் 
குழக்காய் ! திருவெண்ணெய் ஈல்தூரில் காம் அஞ்ஞாபித்த 
பிரகாரம் இருகாவலூரி லும் மற்றுள்ள தலங்களிலும் ஈம் 
மைப்பாடுக, ௮துவேஃமக்குச் சாஸ்வசமாயெ அர்ச்சளையாம், 
அதனோடு இப்பூமியில் ௮கே௧ இவ்வியபோகங்களை துகர்க்து 
முடிவீல் பழைய ருத்திரவடிவத்தோடு ஈம்ப £ல்வருக' என்று 
திருவாய்மலர்ந்தருளி,க் தகூழிணாமூர்த்தியாயெ பக்தசரேசுவ 
சர் வெலிங்கத்திற் கலந்தருளினார், சுக்கரமூர் த்திகளும் ௩79



௫2. தீருகாவலூர் மான்மியம், 

BH YAS பை.பரும கிவராமம ஓத? சுவாமிபால் மக்திசம்பெ 
2௮ ஆனந்தபாஷ்பம்பெொழிது துதித்தார்கள். அதன்மேல் 
சநதரசமர்த்தி சுவாமிகள் £தம்பரம் முதலிய ஸ்தலங்களிற் 
பேய்க் தரிசனம்செய்து திருபபதிகங்கள் பாடி க் தருவாரூ 
சில்வர் வனமீககா தர், தி.பரகராசப்பெருமானைத் தரிசனம் 
செய்து திருப்பதிகங்களபாடித் தியாகராரப்பெருமானது இ 
ருவருளிஞல் பரவையாரைக் திருமணஞ்செய்தும் திருவொ 
ற்.நியூரில்வந்து சக்கிலிபாரைத் திருமணஞ்செய்தும் வன 
ருள்வண்ணமாக;் திவவியபோகங்களை நுகர்ந்து பதிகங்கள 
பாடி.ப பதினெட்டாவது வயதில திருவஞ்சைக் களத்தில்வ,5 
அ சுவாமி தரிசனஞ்செய்து சமது பிரியாகண்பராயெ சேர 
மான் பெருமாள குதிரைபபவனிசெய்துசேவித்துவரக தாம 

காய மார்க்கமாக வெளளானைப் பவனிவம் து மாலயன்முசு 
ய வானவா கணம் தொழச் இருக்கைலாயததுக்கு எழுத 

ருளினா சுந்தரமூர்த்தி பபெற்ற சடையனார் இசைஞா 
னியாரிருவரும் வளர்த்துப் பூசித்த co wf Ss wong 
திருகாவதூரி லிருக்தபடியே இருக்கைலாயம் புக்கார்கள், ௪௩ 
க.ரமூர் தீதிகளுக்கு பனைவி பென்னும் நியமன பாக்கியம் பெ 
தற புத்தாச்சடங்கவி சிவாசாரியார் இருமகளாரும் சுந்தரா 
்,ததிகளையே தியானம் பண்ணிக்கொண்டி.ருர்து சவகதபெற் 
மூர். பரவையார் சங்கலியாரிருவரும் ௮ங்கககிருச்தபடியே 
திருக்கைலாயம் புக்கார்கள். 

மே.தல் யுகத்தில் வில்வவனமாயும் இரண்டாவயுகத்தி 
ல் வன்னிவனமாயும் மூன்றாவதுயுகத்தில் மழெவனமாயும் 
நாலாவதுயுகத்தில் காவல்வனமாயு ௨ இருப்பது இருகாவலூர், 
Hass aig பக்தசசேசரரைத் கரி சித்தோர் சிவகதிபெ.று 
A Fork,



மகாபூசைசேய்த சருக்கம். Cn 

தொண்டர் நாயகர், ஞானே.ஈரர, மனோன்மனி நாயகர் 
விஷ்ணுபூசிகர், சம்புபுசேசரர், சண்டேசானுக்கரகர், ௧௫ 
டானுக்கிரகர், விஷபாத விமோசகர், சந்கரதேவர், கபர்த்தி 
சா, ஞானாசாரியர், சுக்கரானுக்கிரகர் என்னலும் இப்பன்னிப 
உச ர ட்ரூ + . . ண்சிகாமங்களும் தருகாவ தூருடையார்க்கு வழங்கும் திழுகா 

மங்களாம், 

இத்திருகாவதூரைக் சரிசித்தோட் ௪ SUA om FD Ri 
நீது இகபர முஃஇி யின்பம் பெற்று இனிது வாழ்வார்கள், 
இ௫்கப் பிரகாரம் உபமன்னிப முனிவ சதகமன்னியர் முத 
லிய மாணாககர்களுக்:கு CANS LF SHH MW மாணுக்கர்களாயே 
௮ம் வர்கள உபமன்னிய குருப!கம் தலைசீமற்கொண்டு 
திருகாலதூர் மான்மிய இரவணுனக்குத்தில் ஈதழ்கி இன்பம் 
Mm afl go au Tipart Tay sr, 

சும்கரசதர்ததி ஸ்வாமிகள் WH LAME DFM ET AID 
ல் . 4] . , 

Up DO MO Pp wv, 
. e e . ¢ Ly ௬ 

திருதாவலூர் மான்மியம் முற்றிற்ற, 
ஆ * . “os * . ரூ ட ஸ் 

ஸ்ரீ எக்கா ச2/ 2 இிஸ்வாமி மண்னை, 
கலைக. 

  

சேக்கிழா ர்பெருமான்சேவடிபசசதுஷ் 

சேக்கிழார் தமதருடிகழ் உரங்பொருட்மீட. 

ஆல்முகக 7வலனடிபிணைபரசதுக் 

கேறுமுககின்பக்திகம்கரம்பெ குட்ட, 

ச்சி்றம்பலம், 
wibrielbees Se iray, டாக்டர் 

௩. வே, FN Bian wu it fee in ofS,





௬௨ 

இவமப.ம், 

தஇருநாவரார் மானமீியம். 
ohm roe 

பிழை திருத்தம். 
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