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இலங்கக க கைதீவு கண்ணகி அம்மன் ஆலய குளிைச்ச்ிச ்சடங்கு 

மைபுகளும், குளிைச்ச்ிப் ப டல்களின் இகச நுட்பங்களும் 
 

தங்கை ச கக பிந த் 
 

முதுநுணா்  கலலம ணி (குரலிலை), 

சிதா்த லனகா்குடா்டிபுரமா் , க லரதீவு-03, அமா்ப லர ம வடா்டமா் , இலஙா்லக. 

 

முன்னுகை 

     இலஙா்லகயினா்  கிழகா்கு ம க ணதா்திறா்குரிய தனிதா்துவம ன சிறபா்பமா்ைஙா்களிலா்  கணா்ணகி 

அமா்மனா்  ைடஙா்குகளுமா்  அடஙா்குமா் . கிழகா்கு ம க ணதா்திலா்  உளா்ள அலனதா்துத் தமிழா்  கிர மஙா்களிலுமா்  

கணா் ணகி அமா்மனா்  கக யிலா்களா்  க ணபா்படுகினா்றன. கணா் ணகி அமா்மலனக் குலததயா்வம கவுமா் , க வலா்  

ததயா்வம கவுமா்  வழிபடுமா்  மரபு க ணபா்படுகினா்றது. பதா்தினிதா் ததயா்வம மா்  கணா் ணகி அமா்மனா்  

குடிதக ணா் டுளா்ள க லரதீவு கிர மதா்திலா்  கணா் ணகி அமா்மனா்  கக யிலா்  குளிரா்ைா்சிச ்ைடஙா்கு மரபுகலளயுமா் , 

அதா்துடனா்  குளிரா்ைா்சிபா் ப டலா்களினா்  இலைநுடா்பஙா்கலளயுமா்  ஆர யா்வதலன க  கா்க ககா் இவா்  

ஆயா்வுகா்கடா்டுலர விபரண ஆயா்வுமுலறயியலிலா்  எழுதபா்படா்டுளா்ளது. 

 

க கைதீவு கிை மத்தின் கண்ணகி அம்மன் ஆலய வைல று 

  கைரனா்  தைஙா்குடா்டுவனா்  கணா் ணகிகா்குைா் சிலல அலமதா்து 

கைர  டா்டுதா் தலல கரம மா்  வஞா்சி ம  கரிலா்  அலமகா்கபா்படா்ட ஆலயதா்திலா்  

பிரதிடா்லட தையா்து தபருவிழ  எடுதா்த னா் . கி.பி.12ஆமா்  நூறா்ற ணா் டிலா்  

இவா்விழ விறா்கு இலஙா்லக மனா்னனா்  கயவ கு தைஙா்குடா்டுவனினா்  அலழபா்பினா்  

 ிமிதா்தமா்  தைனா்ற னா் . பினா்பு கயவ கு மனா்னனினா்  அலழபா்பின லா்  கைரனா்  

தைஙா்குடா்டுவனினா்  வழிவ ா்த கைன திர ைனினா்  மகள ன கதவ ா்தி அமா்லமய ரா் 

தனது மகளா்  சினா்ன  ைா்சிய ருடனா்  இலஙா்லகயிலா்  முருகனா்  குடிதக ணா் டுளா்ள 

கதிரா்க ம ஆலயதா்திறா்குப் ப தய தா்திலர கமறா்தக ளா்ள கயவ குவினா்  

விரு ா்தினர கதா் தஙா்கியிரு ா்து ப தய தா்திலர கமறா்தக ணா் டனரா். அமா்லமய ரா் 

த னா்  இலஙா்லக வருமா்கப து கணா் ணகிஅமா்மனினா்  சிலலலயகா் தக ணா் டு 

வ ா்தத கவுமா்  கரா்ண பரமா்பலரகா் கலதகளா்  கூறுகினா்றன. 

 

   அமா்லமய ரினா்  ப தய தா்திலரயினா்  வழியிலா்  எமது 

பழமா்தபருமா்  கிர மம ன க கரறு மூதூரா் (க லரதீவு) க ணபா்படா்டது. 

இஙா்கு அமா்லமய ரா் வ ா்து தஙா்கியிரு ா்த ரா். பினா்னரா் கணா்ணகி அமா்மனா்  

கபரருளா்  இபா்பழமா்தபருமா்  கிர மதா்தினா்  மீது பதி ா்த க ரணதா்தின லா்  

கதவ ா்தி அமா்லமய ரா் இதா் தமிழா்கா் கிர மதா்த லா்  ஈரா்கா்கபா்படா்டு 

 ிர ா்தரம ககவ தஙா்கியிரு ா்து கவமா்புமர  ிழலிலா்  த னா்  தக ணா் டு வ ா்த 

பதா்தினிதா் ததயா்வதா்தினா்   விகா்கிரகதா்லத சிறு ஆலயமா்  அலமதா்து 

பிரதிடா்லட தையா்து பூலைகளா்  சசய்து வழிபட்ட ை். (க லரதீவு 

கணா் ணகி அமா்மனா்  ஆலய மக குமா்ப பிகேக சிறபா்புமலரா், பகா்கம் 24) 

என அறியமுடிகின்றது. 

 

திருக்குளிைச்ச்ி/கவக சிப் சப ங்கல் 

    க லரதீவு கணா்ணகி அமா்மனா்  ஆலயதா்திலா்  

திருகா்குளிரா்ைா்சி இடமா்  தபறுவதனா்  வரல றா்றுபா் பினா்னணிலய 

க  கா்குமா்கப து கதவ ா்தி அமா்கமய ரினா்  மகள ன சினா்ன  ைா்சிய ரா் 

அழகினா்  மீது லமயலா்  தக ணா் ட முகா்குவ குடிவழி இலளஞரா்களா்  

அமா்லமய ருகா்குமா் , இளவரசி சினா்ன  ைா்சிய ருகா்குமா்  மிகவுமா்  

தத  ா்தரவு தக டுகா்க, தவறுபா்புணா் ட அமா்லமய ரா் பதா்தினி ததயா்வதா்தினா்  சிலலயிலன எடுதா்துகா் தக ணா் டு 

மகளுடனா்  க லரதீவு கிர மதா்திலா்  இரு ா்து ‘தமா்பிலுவிலா் ’ எனுமா்  தமிழா்  கிர மதா்திலா்  அமா்மனா்  சிலலலய 

பிரதிடா்லட தையா்து வழிபடா்ட ரா். பதா்தினி ததயா்வதா்தினா்  சிலல இடமா்தபயரா் ா்த பினா்பு க லரதீவிலா்  

தக ளா்லளக  யா் , அமா்லமக  யா்  எனா்பன மகா்கலள வ டா்டின. இதன லா்  க லரதீவு மகா்களா்  தமா்பிலுவிலா்  

கிர மதா்திறா்குைா் தைனா்று கதவ ா்தி அமா்லமய ரிடமா்   ிகழா் ா்ததலனகா் கூறி மனா்னிபா்புகா் ககடா்டு மீணா் டுமா்  

க லரதீவுகா்கு அலழதா்து வ ா்தனரா். மறா்றுமா்  பதா்தினிதா் ததயா்வதா்லத மீணா் டுமா்  க லரதீவிலா்  பிரதிடா்லட 

தையா்தனரா். அமா்லமய ரினா்  கவணா் டுகக ளினா்  தபயரிலா்  கறா்புகா்கரசி கணா் ணகிலயக் குளிரா்விகா்குமா்  

தப ருடா்டு தப ஙா்கலிடா்டுப் தபருவிழ  எடுதா்தனரா். இபா்தபருவிழ விலா்  தக மா்பு முறிதா்தலா் , கப ரா்தா்கதஙா்க யா்  

உலடதா்தலா் , தக மா்புதா்தடா்டு, வை ா்தனா்  கூதா்துகா்களா்  எனா்பன இடமா்தபறா்றன. இபா்தபருவிழ  வருட வருடமா்  

லவக சி விை கதா்திலா்  (லவக சித் திஙா்களா் ) தக ணா் ட டபா்படுமா் . இதலனத் தறா்க லதா்திலா்  லவக சி 

திருகா்குளிரா்ைா்சி என அலழபா்பரா். (க லரதீவு கணா்ணகி அமா்மனா்  ஆலய மக குமா்ப பிகேக சிறபா்புமலரா், 

பகா்கம்.25). 
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கவக சிக் குளிைச்ச்ிச ்சடங்கின் மைபுகள் 

    இலஙா்லகயிலா்  க ணபா்படுமா்  கணா் ணகி அமா்மனா்  ஆலயஙா்களிலா்  இடமா்தபறுமா்  

திருகா்குளிரா்ைா்சி விழ , தமிழா்  ம த லவக சிபா் தபௌரா்ணமியிலா்  இடமா்தபறுமா் . ஆயினுமா்  க கரறு மூதூரிலுமா் , 

ய ழா்பா்ப ணமா்  வறா்ற பா்பலள கணா் ணகி அமா்மனா்  கக யிலிலுமா்  திருகா்குளிரா்ைா்சி லவக சிபா் தபௌரா்ணமிகா்கு 

அடுதா்து வருமா்  திஙா்கடா்கிழலம இடமா்தபறுவது மரப குமா் . திருகா்குளிரா்ைா்சி விழ   லடதபறுமா்  

திஙா்கடா்கிழலமகா்கு முனா்  வ ரதா் திஙா்கடா்கிழலமயனா்று 

“ைமுதா்திரதீரா்தா்தமா்” எடுதா்துவரபா்படா்டு, ஆலயதா்திலா்  

“கலா்ய ணகா்க லா்”   டா்டபா்படுமா் . ைமுதா்திரதா்திகல தீரா்தா்தமா்  எடுதா்து 

வருமா்தப ழுது ஏறா்கனகவ ததரிவு தையா்யபா்படா்ட தமயா்யனா்பரா் 

ஒருவரினா்  க ணியிலா்  பூவரசு மரதா்தினா்  க ர ன கிலளதய னா்லறபா் 

பகா்தரா்களினா்  லககளின லா்  முறிதா்து, அதலன ைமுதா்திர 

தீரா்தா்ததா்துடனா்  ஆலயதா்திறா்கு எடுதா்துைா் தைனா்று பதா்தினி 

ததயா்வதா்திறா்கு முனா்ப க பூவரசு மரகா்கிலளலய  டா்டு 

கபா்புகனா்ம ரா்கள லா்  (பூைகரா்) பூலைகளா்  தையா்யபா்படா்டு அனா்லறய 

 ிகழா்வுகளா்   ிலறவலடயுமா் . இரணா் ட மா்    ளா்  தைவா்வ யா்கா்கிழலம 

ம லல 7 மணிகா்கு கலா்ய ணக லிறா்குமா் , அமா்ப ளுகா்குமா்  பூலைகளா்  

 லடதபறா்றபினா்னரா் உடுகா்லக அடிதா்து “ஊரா் சுறா்றுகா் க வியமா்” 

ப டபா்படுமா் . இதா்துடனா்  அனா்லறய  ிகழா்வுகளா்   ிலறவுதபறுமா் . 

மூனா்ற மா்    ளா்  புதனா்  கிழலம தத டகா்கமா்  ஞ யிறு வலர பகலா்  ஒரு 

மணிகா்குமா் , ம லல 7 மணிகா்குமா்  அமா்ப ளுகா்குமா்  பூலையுமா்  

தத டரா் ா்து உடுகா்லக அடிதா்து ஊரா் சுறா்றுகா்க வியமா்  ப டுதலுடனா்  5 

  டா்களினா்   ிகழா்வுகளா்  இடமா்தபறுமா் . அடுதா்த  ள ன 

திஙா்கடா்கிழலம முழு  ளுமா்  பூலைகளா்  இடமா்தபறுவதிலா்லல. 

அனா்லறயதினமா்  முழு  ளுமா்  “சிலபா்பதிக ரகா் க லத” ப டபா்படுமா் . 
 

    கமலுமா்  அடுதா்துவருமா்  தைவா்வ யா்கா்கிழலம உதயமா்  4 மணிகா்கு கணா்ணகி அமா்மலனகா் 

குளிரலவபா்பதறா்க ன  ிகழா்வுகளா்  இடமா்தபறுமா் . இறுதியிலா்  குளிரா்ைா்சிபா் ப டலா்களா்  ப டிமறா்றுமா்  மஙா்கள கீதமா்  

ப டி குளிரா்ைா்சிபா்பூலைகளா்  முடிவுகா்கு வருமா் . இதலனதா் தத டரா் ா்து லவக சிகா் குளிரா்ைா்சி  ிலறவலட ா்து 

எடா்ட மா்    ள ன அடுதா்துவருமா்  திஙா்கடா்கிழலம அமா்ப ளினா்  எடா்ட மா்  ைடஙா்கு இடமா்தபறுமா் . இதனா்கப து 

கிர ம மகா்களா்  குடுமா்பமா்  குடுமா்பம கப் தப ஙா்கலா்  இடுவரா். (தெய  தனா் , க லரதீவு கணா் ணகி அமா்மனா்  

ஆலய மக குமா்ப பிகேக சிறபா்பு மலரா், பகா்கஙா்களா்  26-27) 

குளிைச்ச்ிப் ப டல்களின் இகசநுட்பங்கள் 

   ைடஙா்குகளிலா்  ப டபா்படுமா்  ப டலா்களா்  அலனதா்துமா்  தைவி வழி ககடா்டலா்  மூலமா்  உணரா் ா்து 

ப டபா்படுகினா்ற ப டலா்களா்  ஆகுமா் . இலை தமிழா்மகா்களா்  மதா்தியிலா்  ைமயைா்ைடஙா்கினா்  ஒரு பகுதிய கக் 

க ணபா்படுகினா்றது. இலைபா்ப ரமா்பரியம்   டா்ட ரா் இலைமரபு ை ரா் ா்தத கக் க ணபா்படுகினா்றது. 

இமா்மரபிலா்  ககளா்வி ஞ னமா்  மூலமா்  கறா்கற கர அதிகமா்  ப டுவரா். இவா்  இலைநுடா்பஙா்கலளப் புரி ா்துதக ளா்ள 

கவணா் டும யினா்  ைடஙா்குப் ப டலா்களிலா்  முழுலமய கத் ததளிவு அலடய கவண்டும். ைடஙா்கினா்  ஊட க 

இலைமரலப இரணா் டு வலகய கபா் பிரிகா்கல மா் . 

1. ததயா்வம டலுடனா்  இலண ா்தத கபா் ப டபா்படுமா்  இலைபா்ப டலா்களா்  

2. தனி  ிகழா்வ க இடமா்தபறுமா்  இலை  ிகழா்தா்துலக 

    உடுகா்கடிதா்துபா் ப டலா்கலளபா் ப ட அபா்ப டலுகா்கு ஏறா்றத கதா் ததயா்வம டுமா்  

முலறசை்டஙா்குகா் கக யிலா்களிலா்  க ணபா்படுகினா்றது. இைா்ை ா்தரா்பா்பஙா்களிலா்   ப டபா்படுமா்  ப டலா்களா்  

த ல டா்டுபா்ப டலா்களா்  எனல மா் . மறா்றுமா்  தனி ிகழா்வ க இடமா்தபறுமா்  இலை ிகழா்தா்துலக, கணா்ணகி 

கக யிலிலா்  இடமா்தபறுமா்   குளிரா்ைா்சிபா்ப டலா்களா் , மறா்றுமா்  வழகா்குலர, ஏலனய கக யிலா்களிலா்  ப டபா்படுமா்  

க வியமா்  எனல மா்  (கிருோ்ண ர ெ  ைரா்மிள , க லரதீவு கணா் ணகி அமா்மனா்  கக யிலா்  ைடஙா்கு இலை ஓரா் 

ஆயா்வு, பகா்கமா்  34). 

 

  ைடஙா்கு இடமா்தபறுமா்  தப ழுது பகலா் , இரவு பூலை க ரஙா்களிலா்  அமா்மனா்  க வியமா் , 

உடுகா்குைா்சி ா்து எனா்பன ப டபா்படுமா் . ப டுமா்  தப ழுது சிலமா்பு, அமா்ம லனகா்க யா் , உடுகா்கு கப னா்ற 

இலைகா்கருவிகளா்  எனா்பன இலைகா்கபா்படுமா் . (கிருோ்ண ர ெ  ைரா்மிள , க லரதீவு கணா் ணகி அமா்மனா்  

கக யிலா்  ைடஙா்கு இலை ஓரா் ஆயா்வு, பகா்கம் 32). 

 

    ைடஙா்கிலா்  ப டபா்படுமா்  இலைவடிவஙா்கலளகா் க வியமா் , அகவலா் , கத தா்திரமா் , குமா்மி, 

த ல டா்டு, ஊஞா்ைலா் , ஒபா்ப ரி, அமா்ம லன, சி ா்து என வலகபா்படுதா்தல மா் . ைடஙா்கிலா்  ப டபா்படுமா்  ப டலா்களா்  

அலனதா்துமா்  தைபா்கபடுகளிலுமா் , ஓலலைா்சுவடிகளிலுமா்  எழுதபா்படா்டுப் கபணபா்படா்டன. பினா்பு இவா்கவடா்டுபா் 

பிரதிகளா்  தத குபா்ப க “மக  ம ரிதா்கதவி திவா்யகரணி” எனா்ற நூல க தவளிவ ா்தது. (கிருோ்ண ர ெ  

ைரா்மிள , க லரதீவு கணா் ணகி அமா்மனா்  கக யிலா்  ைடஙா்கு இலைஓரா் ஆயா்வு, பகா்கமா்  35) 
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முடிவுகை 

   இலஙா்லகயிலா்  வ ழுமா்  தமிழா்  மகா்களிகடகய கிழகா்கு ம க ணதா்திலா்  த னா்  கணா் ணகி 

அமா்மனா்  வழிப டுமா் , ைடஙா்கு வழிப டா்டு முலறலமகளுமா்  அதிகம கபா் பினா்பறா்றபா்படுகினா்றன எனல மா் . 

க லரதீவு கணா்ணகி அமா்மனா்  கக யிலா்  பழலம மிகா்கது. இ ா்திய அரைபரமா்பலரலயைா் கைரா் ா்தவரா்கள லா்   

கணா் ணகி வழிப டா்டு முலறகளா்  இலஙா்லகயிலா்  அறிமுகபா்படுதா்தபா்படா்டன. இதிலிரு ா்து தமிழா்  டா்டிறா்குமா் , 

இலஙா்லககா்குமா்  இலடகய கல ை ரதா் தத டரா்புகளா்  க ணபா்படா்டுளா்ளன. எனா்பதலன அறியமுடிகின்றது. 

மறா்றுமா்  கணா் ணகி அமா்மனா்  வழிப டு ஆகமமா்  ை ர மலுமா்  க ணபா்படுகினா்றது. இவா்  ஆலயதா்திலா்  புதிய 

ஆலயமா்  ஆகமமா்  ை ரா் ா்துமா் , பலழய ஆலயமா்  ஆகமமா்  ை ர மலுமா்  க ணபா்படுகினா்றலம தனிைா்சிறபா்பு 

மிகா்கது எனல மா் . இைா்ைடஙா்கு முலறலமகளிலா்  பல க வியஙா்களா்  ப டபா்படுகினா்றன. சில க வியஙா்களா்  

ஊருகா்கு ஊரா் கவறுபடுகினா்றன. இலவ ப டபா்படுகினா்ற மரப னது ககளா்வி ஞ னமா்  மூலமா்  ககடா்டு, கறா்று 

அதலனபா் ப டுகினா்றனரா் எனல மா் . அதா்துடனா்   உடுகா்கு, சிலமா்பு, அமா்ம லனகா்க யா்  கப னா்ற 

இலைகா்கருவிகளுமா்  பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளன. தத குதா்து க  கா்குகினா்றகப து கணா்ணகி அமா்மனா்  ஆலய 

ைடஙா்கு வழிப டா்டிலா்    டா்ட ரியலா்  இலை, இலைகா்கருவிகளா் , வை ா்தனா்  கூதா்து எனப் பல கலல, கல ைா்ை ர 

அமா்ைஙா்கலள உளா்ளடகா்கிக் க ணபா்படுவது எமது தத னா்றுதத டா்டு வருமா்  கலல, கல ைா்ை ர விடயஙா்கலள 

கபணவுமா் , எதிரா்க லதா்திலா்  தமிழனது கலல, கல ைா்ை ர விடயஙா்கலளப் கபணச ் ைடஙா்குமுலறகளா்  

உறுதுலணய க உளா்ளன எனா்றும் கூறமுடிகின்றது. 

  

SRILANKA KAARAI ISLAND KANNAGI AMMAN TEMPLE’S COOLING CEREMONY, 

CUSTOMS, SONGS AND MINUTE MUSIC TACTICS 

Thangarasa gopinath 

  Srilanka’s East districts’ unique special features includes the Kannagi Amman 

ceremonies.  All the Tamil villages in East districts built this Kannagi Amman temple. They 

are considering Kannagi Amman as their own God and guarding angel. The worshipping 

customs are also in practice. Chastised god Kannagi Amman swells in Kaarai Island’s 

village and this research’s insight of telling the cooling ceremony, customs and all the 

minute music tactics are also put to test and analysed in varied perception. 


