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செய்யுண் முதற் குறிப் பகராதி 
  

Quem 
Tanne OY ee, 

பக்கம் 

அடியனேனறிவிலாம 104 

அடைட்பது மத்தவனணு 11 
அத்தா வெனிலவர் 1] 
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அரியயன் முதலியாக் 79 
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* அன்னதின் யாகசாலை 21 

அனனேோ வெனிலவர் 11 

அழனகைக் குளிரு 80 

இத்தலத்து வபெபதலுக் 110 

இந்து சூடினை 79 

உரியவஞ்செழுத்தெட் 44 

எண்ணில் கூறமற 18 

எத்இக்குர் தன்னை 76 

எழுகடற் புனலு முண்கோ 25 

ஏதங்கடந்து வினைகடந்து 30 

ஐயனே போற்றியழலலிா 33 
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ஒலிகொண்ட 78 
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ஓரும்யாழ்சதண்டி 80 

கடியேறுமலரோனை 81 

கருமுகில் விளர்ப்ப 10 

காவலான் முதற்றேவர் 81 

காவாயெனிலவர்தன் 11 

கூற்றுவரக்கண்டு சங்கா 10 

சத்தறிவீன்ப ரூபத்தனி 107 

பக்கம் 

சராசரமானாய் போற்றி 107 
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தீங்ம்காயு மவுணர்குல 83 

தீமதிய மைந்ததியற்கை 21 

நதானை முகற்ளெய 81 

நினபவா தமையெப்போ 104 

% பலவோடு கோங்குவேங் 9 

பல். லுபிரை மயக்கிவினை 78 

பார்பூத்த மாயூரரகா 133 

பூமிமலாளனு 81 

போறறிசகசாபொங்கர 17 
மண்ணவராதியார் 76 

மண்மசண் மாாபினு 7 

மதவிமிலுமை சொரூபம் 106 

மறைமுடிய மாவான் 46 

மறைஞடி வினடமாடு£ 91 

மறை முதலெவையு 78 
மா 2மவு முகில்தவமு 16 

முந்தனுயிர்க் குயிராய 81 
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யாவரும வழுத்து 79 
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ணை அவடை. 

0 டாணத்இனால் முக் தரத்தக்க க்ஷேத்தாம் அருணாசலம், 

ரிசனத்தினால் மோக்ஷமளிக்கும் ஸ்தலம் சிதாகாசமாகிய சிதம்ப 

ரம். க்ஷேத் இரத்தில் பிறட்பசனாலே ப முக்தி தருவது திருவாருர், 

க்ஷேத்திரம் சென்று மரணமடைதலினா 2லயே மூக்இக்குசு காண 

மாயிருப்ப.௫ ஸ்ரீகாசி க்ஷேத்ரம். இ அடற்றி கமவையிற் பிறக்க முத்தி, 
காசியிலிறக்க முத்தி எனவும்,தோமர் தில்லையில் திரு ௩டங் காண, 
எனவும், அருணையை நினைக்க முத்தி எனவும் வாக்பங்கள் எழுந்தன 
பாலும். 

இவ்விதமான பல கேஷேத்இரங்களில்,பரீகெளரி மாயூரம் ஸ்நாக 

கட்டத் திற்குப் பெயர் வாய்ந்தது, அம்பிகை2ய மயிலுருவமடு 

தீது எமபபெருமானைப் பூசனை புரிந்த இச் சிரிப க்ஷேத்திரமஇல், 

துலா மாஸத்தில் ஈச்வரனே பஞ்ச பஞ்ச” உஷச்காலத்தில் ஸ்காசம் 

செய்து, ப்ராதஃ கால ஸ்காநத்தின் மபருபையைப் புலப்படுத்தத் 

தாமே உதாரணமாய் நிற்கிறார். இச்சகைய சகோஷமஇரததில், 
அசேக உயிர்கள் விருஷப தீர்ததத்தில் கூழ் முக்தி பெறறிருப்ப 

தாகப் புராணமும கூறுகிற ற. இச்த மாயூ சச்ஷத்தா மஹாசம் 

யம் வடமொழியில் இயன்கிருப்பது வடமொழி வல்லுசரே றி 

யக் கூடியதா யிருப்பகனாலுப, சென்மொ.ழிபீல் பாவலர் இலகசான 

மஹா விதட௨ான் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுர்தாம் பிள்ளை யவர்கள் செய்யூட்சு 
ளாலியற்றிய மாயூர ஸ்தலப் புராணம் செஈதமிழ் வல்லுகர்க்கே 
விளங்கக்கூடியதா யிருததலாலும், இரச க்த்இரச்இின் மஹிமை 

ஸாதாரண ஜனங்கள் எவாரலும் நன்றாக அுறிந்துகொள்ளக் கூடர 
ததாயிருக்கன்ற. 

(ட/ல ஈண்டர்களும் இவ்வரிய செய்யுள் நாலினை வசனமாசச் 
செய்யத் தூண்டினமையினாலும், இந்த கேஷத்திரத்தில் எனக் 
குள்ள விசேஷமான அபிமானத்தா லும், ஸ்ரீபிள்ளையவர்கள் செய்த 
யுசாணத்தை முசலூலாக வைத்துக்கொண்டு இதனை எளிய வசன
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சடையில் எழுஇ2னன், wut so Cray மதுாஞ் சோச்இ 

னிஇசைக்கஞ் சீரிய கூரிப தீஞ்சொலானியன்ற செய்யுட்களிற் 

சிலவற்றை இடை பிடையே யாவரும் படித்தா ச் இக்குமாறு பதிப் 
பித்திருக்2றன், அவரியற்றிப ப। பிரததின் கண்ணரைக்த ௮ 

மைத திருச் செய்யுட்களை ror DEL DG Sets gan Gon or. 

இரலிக்குமு ௪ மின மினி பா3வது போல் ஸ்ரீ பிள்சாயலா்கள் 

இயற் றிய நாலினை வசன நூலாக வசையப் புதந்த இதன் சண் 

பிழைகள் பல மலிர்இரத்தலும் கூசிம், அ கலின் செந்தமிழ் வல்ல 

சான் 2மார்கள் அவற்றினைப் ரபா ருட்படுத்காது எம்மைப் பொறு 

த்து அருள்புரிய 7வண்டுகின றெனன். 

இவ்வரிப நூலினை வரைதலிடை3ய சேரிட்ட இடையூறுக 

ளைக் களைந்து தோன்றாத் துணைபாப் சன்று கடை பா குமட்சிம் 

அருள்புரிர்ச ஸீ அபயப் பிரதாம்பிதா ஸமேத மாயூர நாதேச்வாரை 
மனமொழி மெய்களாற் Sapp Rex pew esr 

முனிஸிபல் ஹைஸ்கூல் வீ. சுப்பிரமணிய ஐயர். 
மாயூரம், 80-8-19 தமிழ்ப் பண்டிதர் 

மாயூர ஸ்தல புராண வசனத்தைப் பற்றிய 
அபிப்பிராயங்கள். 

  

ee வவ 

கடலூர்க் கலாசாலைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் பிரம்மஸ்ரீ ௩, பலராமைய 

ரவர்கள் எழுதுகிறார். 

அமிழ்தினு மினிய தமிழ் மாழிசெய்த sy Rt sags cor 

அவதரித்த பாவலாளராகய ஸ்ரீ மீஞட்சி சுந்தரம் பிள்ளை யவர்கள் 
செய்த மாயூ ஸ்தல புராணம் பண்டிதர்களே கண்டு களிகூருமாறு 

அமைக் இருத்தலின், அதனைச் சாமானியரும் உணருமாறு என 

கண்பரும் மாயூரம் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதருமாகிய பிரமஸ்ரீ, 
7. சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்கள் எளிய வசன ஈடைபில் இயற்றி யுள் 
ளார், மாயூர ஸ்தல மகாத்மியத்தில் ஈ9பட்ட ஈண்பர்கள் பலரும் 

இசை வா௫த்துச் சச்தோஷமடைவார்க ளென்பதற்குச் சர்தே52ம 

கடலூர்க் கலாசாலை, me ந பலராமையா. . 
(3 1-8-12) தமீழ்ப் பண்டிதர்



a. 
சிவமயம் 

இருச்சி ற்றம்பலம் 

ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை யவர்கள் இயற்றிய 
மாயூர ஸ்தல புராணத்தின் பாயிரச் செய்யுட்கள். 

கடவுள் வாழ்த்து 
anlage LM Rename 

அகத்திய விநாயகக் கடவுள் 
பூமேவு தன்டையார் தமைவிளக்கு முக்திருக்கை புணர்த்தல்வல்ல 
தே மேவு பெருக்கருணையாள ெனநெரிப்பமறைத் இருகாமங்கள் 
பாமேவு பலலிருக்க அசத்தியமால் களிறெனும் பேர்பமித்து நாளு 

மாேவு பயிலாடு அறைத்தளிவாழ் பெருமானை வணச்சஞ்செய் 
[வரம் (1) 

பெரிய விநாயகக் கடவுள் 
யானனிய பேருருவாயக்த பதாசலபாமுடி மேச்சுபறாத நாமே 
துன்னிய பேருருவாய்ந்த பூசத்தினடி சிழச்முத் தோய்தற் கேற்ப 
மின் னிய பேருருவாயர்து பெரிய உாரணமெனளும போகலிஎங்கப் 

[பூண்டு 

பன்னிய பேருருவாய்க்க மாழயிலை தளியமரும் பரன்றான் போற்றி 

வதான்யேச்வரர். 

சிர்பூத்த விமைபாரும் ௮மையாருர் தோட்சசிசேர் செல்வவேர்தம். 
பார்பூத்த திருவாலும் பெருவானும் புசம் புரவு பண்ணுவானுங் 

கூர்பூதத வேனோருக் தேனோருபலர் இரைட்பக் குறித்தகல்கி 
யே்பூத்த மயிலாடு துறையமரும் வளளலா மிருதாளடோற்றி (3) 

சூதவனேசர் 

இச்சை யறிவுறு தொழினய்ப் பசையாதி யாதியா யெண்ணிலாத 

விச்சை செயாரணி முதலாய்ச் சத்தி விந்து வாஇயாய் வேருயின் லு: 

மச்சையினிதோம் பிவொனளவாத கருணையிற் பல்லண்ட மீனும் 

பச்சைமயில் போற்றெடுக்க மாவடி வீற்றிருப்பாரைப் பரவி வாழ். 
[வாம் (4) 

அபயப் பிரதாம்பிகை 

பரவுபிற ரபயவசதம் புனைந்தும் பாவனையாம் படியானாண 
வுரவு மிருமவை பலர்ச்கை யமைத்தமைத்தபடி. யல வுயிர்க்கு 

[மாற்றிச் 
கரவு தளிர் தாவனைய வுடயமே திருப்டெயராய்க் கதிர்ப்பப்பூணுற் 
pre புளைவார் டாலபபஞ்சனாயச தாளஎடர்து வாழ்வாம் (5)
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'பிரந்தமலர்ச் கருங்குழலும் செவ்வாயும் வெண்ணகையும் பசு 2வய்த் 

[2 சாளுஞ் 
சுரந்தவருள் பொழியு மிருவிழியு மெழில்வழி முகமுந்துணைப் 

[2பாற்றோடும் 

சரந்த தஇருவிடையபொண் செம்ட் டுடையமங்கஃப் பொற்கழுத்து 

[சாளு 

மிறந்த வருக்கரு எஞ்சனாப? ாபுரப். (தம மிறைஞ்சிவாழ்வாம். (6) 

மயிலம்மை 

வாசிபொலி பிரமவன மாயூரமெனு மொருபேர் மருவியொக்கத் 

அவியன முணராதமும௦ச் சரப ிமாருமயிலாத் தோன்றியாங்கு 

மேவீயமர் சருவிடப। மரங்கமா ஈடம்புசிய விழைந்து நேரக்கி 

யோவியெலாம் முனம$5ழ் பூச்தமாந்து தொழும் பசுமயிலையுன்னி 

[வாழ்வாம். (7) 

சபா நாயகர் 

மமாடுவான கைோக்க நகாடுவானவர் பலரும் வணங்க வாழ்த்த 

வூவோன் பொழிவசெனப் பாவொன் புலவர்துஇி யுரைப்ப யாரு 
நீமிவான் முதலியவையோடு வான்வளி பொருவல் நீத்தானந்தங் 

கூவொனம் பலத்துளாிிவான் குஞ்சிதத்தாள் குறித்து வாழ்வாம்,(8) 

சிவ காமி யம்மை 
கரமூன்று மடியிரண்டுஞ் சிருஷ்டிமுதலை$ தொழிலுங் கர்ப்ப 

[வாத்றச் 

இரதூன்று நான் குழுளார் சேவி/ப வெண்முறுவல் செவ்வாய்த் 

[Saroiu 
புசமூன்று மெரித்தார் செய் ஈடங்காண்டல் ௮வலிக்கப் போதல் 

(ஆய 
இரமூன்று மிரண்டனுக்கும் வீனை ஓதலாம் பராபரைதாள் சேர்ந் 

(வாழ்வாம், (9) 

தக்ஷ்ணா மூர்த்திக் கடவுள் 
மான்மலாவன் முன்மீனார் தொன்முதலென வழுத்தற் கேற்பச் 

சூன்மலர் கருணையாலோர் தொன்முதல் அமர்க்தான் மாக்கள் 

கான்மல ரடங்குமுண்மை கைமலர்க காட்சயொலே 

தான்மலர் தரத்தெரிக்குந் தம்பிரான் சரணஞ் சார்வரம், (18)
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வயிரவக் கடவுள் 

HAG Cet pus முன்னஞ்சு மொள்ளுர்ப் படையுர்தேசு 
விங்கு சக்கா முன்னான வெம்படை யஞ்சுமஞ்சுந் 
தாங்கு சூற்படையுஙம் கொண்டார் தலைக்கலை நெய்த்தோேற்ற 
பாங்குசேர் வடுகப்புத்2தள் பதமலர்க் கன்புசெய்வாம். (117 

அகத்திய விநாயகக் கடவள் 

உபர் இணையு மஃறிணேயு மாய 8வாரு திருவுருவழூற்று 2 ௨வும் 
பெயர்வில கருணைக்கணொங்க வவகிரண்டு தஇணையுபிரும் பேணித் 

[தாங்க 

லயர் வுலசக் தெரிப்ப விளமதியு மு.துவரவு முடியலங்கம் காக்க 
ம.பர்வுதப விற்றிருக்கு மகத்திய வாரணத் கடிகள வணக்கஞ் 

1சசய்வாம் (12) 

குமாரக் கடவுள் 

தெடுவரை விற்பவன கொளிபடு வரையைக் கூறுசெய்து கிலவுமண் 

[டத் 
தொடுவரைவிலுயிர்க்கு முடன்மு.தலியதன் கூறுசெயு மொருவேல் 

(கொண்டோர் 
கொடுவரசையைக் கூறுசெய்து :கடன்மாவுங் கூறுசெய்து கொடும் 

[பக்கஞ்சாரச 
தடுவரையிற் பொலிமயின் 2மற் பொலிதரு சேவகன் மலர்ததாள 

[Osa வாழ்வாம், (13) 

நந்தி தேவர் 

வண்ணம் பொலியுமேரு மால்வரையை மேவு ஈசையினர் சர் 
விண்ணம் பொலியு மிளாவிசத '22வ9லன மான்மறிபினா]ு 
தண்ணம் பொலியுங் சைப் பாமற் சாரும் விருப்பரறிவுடை2யா 
செண்ணம் பொலியுந்தைச் சாரயிருச்கு மிமாருவன் பதம்பணிவாம், 

இடப தீர்த்தம், 

Bn sy நதிபதியுபப் புனலுற்று முளகாரம் யாவுச் [2 பாயும் 

துஇிகெழுவப் படிந்தாடிக் தாமீட்டும் பாவமெலார் சதொலைத்துப் 
கடயருணின மலமாக யயிரோம்புக வேரனருள் கன்னித் தீர்த்த 
'மதிசெய்வுலாத் தீர்சக2மனுமிய திர்த்தசஇனையாம் வணக்கஞ் 

[ செய்வாம். (1) 

தமிழாசிரியர் 
மயிலை கிகசாஞ்சாயன் மங்கையொடு மருள்பாப்பி வானோ/சூழக் 
.கயிலையமர் பெருமானிலு லோபா முத்திரையெனும் பேர்க்கற்பு 

(வாயர்



குயிலை பொழியொடுஞ் செந்தமிழ் பாப்புமுனிவர் குழாக் 
[குலவிச சூழ 

வெம்லைக்டு பணீப்பொதியத் தமருபொரு முனிவரன்றான் மேவி 

திரு ஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் [வாழ்வாம். (16) 

இமரொடுவள்ள நீர்தத்தவ முயன்றெழு நாளாற்றி 
wut கொடுக்சணை யென்றய்த்து வருந்து மாலன் போலாது 
suonGe நீரத.நாள்ளவாய்க் கட்டவீழ்ததுத் சாவா 
தமசோரு பதிசஞ் செவவாய மலந்தவர்க் கடிமைசெய்வாம், (17) 

திரு நாவுக்கரசு நாயனார் 

பெறுமணி நிறத்தமைத்தும் பிறக்கு பொனனுட ம்பிற் டோர்த்து 
மூறுபெருல் காவல்பூண்டோர்ந்துறங்கு மாயவன் போலாது 
பேருபணி போன்னேலாகங்சைப பேருழவாரததாற்சேர 
வு௮புறம விட்டாளந்த வறச்கஞ் செய்பவா தூளுள்வாம், (18) 

சுந்தர மூர்த்தி நாயனார். 

எண்ணி மாலயன் முன் னோர் குற்றேவல் செய்பெரும்பேறென்று 
கண்ணிநா முய்வோமென்று தாளும் காத்தருக்கவு ள்ள 
புண்ணிய முதல்ல ன்ருனே போரது GPS paver செய்ய 
வண்ணிய தோழமைப பாலமைர்தவர்ச் கன்புசெய்வாா. (19) 

மாணிக்க வூசக சுவாமிகள் 

1... மனைப் புறற்தம்இ முன்பா சுவடுறுத்தாள்போலா 
அசவகாதழ்.இ யன்னான மண்சுமநதுழன்றடியொனறேறறக் 
கரவின் மேல் 8ழ்பினனென்னக கரை தீருமோரு முப்பாலுக 
திரமுறு சுவடு கொணமார் தசழ்நதவாக சன்புசெய்வாப, (80) 

தண்டீச நாயனார் 

LIT gs arse polaron p படுபழி யலைக்சப்பட்டு 

கோதசக வடைநது இரந்த நோன லையிரர மணை 
மேதச வர்தணாள னாருயிர் வியபாய்தது 
பாதக உபையுமுதஇ பருகினார் சரணஞ் சார்வாம். (21) 

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார் 

தகைபெழ முண்மை வாய்க்சதஞ் சரித்திரமேயாய 
தொகைவிீரியேரா மூன்ுந் தொ முபெரியோர்ச்குஞ் ௦ சொற்ற 
பகைதலீரக் கூரவனாவான் படர்சடைப்பிரானே யக 
கசை கோஞுமற.பான் மூவர் ஈழ. மலர்ப் பாத.ம்போற்றி, (22)



GA பத்திரம் 

௬-௦: 

அருக்கம் 

1 

Dm 
w
m
a
 

So 
ச
ே
.
 

ப
்

 
ல
ம
 

8ல
்
 

2
m
 

8
 
O
b
 

௫
.
 
a
d
 

WD 
WD 

பம
்

 
வம

்
 

மம
 

பவ
ம்
 

மல
்

 
வம

்
. 

பம
்

 
பம
்ப
ம்
 

வம
 

க
ே
 

1 
6
 

இ
க
 

w
o
r
 
D
H
 
W
A
R
N
 

S
&
H
 
W
K
 

DO 

திருசாட்டுச் சருக்கம் 

நகரச் சருக்கம் 

நைமிசாசணியச் சருக்கம் 

திலீபன் மூத்யெடைகத சருக்கம் 

நானமுகன் நஷ்டித் தொழிலடைந்த சருக்கம் 

தக யாகர் சருக்கம் 

யாக சஙகாரச் சருக்கம் 

மாயூரமான சருக்கம், 

தேவி வசம் பெறு சருக்கம் 

மாயூர நாதர் வள்ளலாரரய சருக்கம் 

தேவி பூசனை புரி எருக்கம் 

ஸ்தல மாகாதமிப சருக்கம் 

கெளரி சாண்டவ சருக்கம் 

திருக்கல்யணச் சருக்கம் 

கஜ ஸம்ஹாரச் சருக்கம் 

கவுண்டின்னியன் பிஇிரர முத்தியடைர்த சருக்கம் 

சுசன்மன் முத்து பெற்ற சருக்கம் 

வாயசம் பூசை புரி சருக்கம் 

லபிரவர பூசை புரி சருக்கம் 

திரூநாலவசா கரர்த்திகள் பூசை புரி சருக்கம் 

இ. தருமன் பூசனை புரி சருக்கம் 

காமன் பூசை புரி சருக்கம் 

தீர்த்த வி2சடச் சருக்கம் 

அஃத்தியர் பூசை புரி சருக்கம் 

க்ண்ணுவர் பூசை புரி சருக்கம் 

இலட்சுமி பூசை புரி சருக்கம் 
விசாலன் பூசை புரி சருக்கம் 

யானை முத்தியடைர்த சருச்சம் 

பக்கம் 

இ
 
ம
்

 

id 

18 

29 

29 

30 

37 

38 

42 

44 

92 

௦6 

6 |



சருக்கம் 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

3 ¢ 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

45 

47 

48 

49 
D0 

குதிரைகள் முத்தி பெறு சருக்கம் 

கசமும் கழுகும் முத்தி பெறு சருக்கம் 

பாமபு முத்தி பெறு சருக்கம் 

௩சியூக குரல்கும் முததி பெறு சருக்கம் 

கங்கை முத்தி பெறு சருக்கம 

பூனையும் கிளியும் முத்தி பெறு சருக்கம் 

சயதுந்கன் முக்தி பெறு சருக்கம் 

தீர்க்க சங்கை முக்இ பெறு சருக்கம் 

பார்க்கவி பூசை புரி சருக்கம் 

வாணி பூசனை புரி சருக்கம் 

இடப வரலாறுவாத்த சருக்கம் 

உத்தர மாயூரமான சருக்கம் 

சத்தபுரி சருக்கம் 

சுகந்த வனச் சருக்கம் 

யோக விததம சருக்கம் 

மாயூர வள்ளல் நாற்றிசை வள்ள லாயே சருக்கம் 

விசுவகா சச் ௪ருக்கம 

அஷ்டலீ௰க சருக்கம் 

நாதசன்மன அ௱விததை முத்தி பெறு சருக்கம் 
ல்யாறப்பர சிறப்புச் சருக்கம் 

விருஷப தீர்த்த மஹதவ முரைத்த சருக்கம் 

பக்கம் 

89 

90 
91 

92 

93 

94 

95 

017 

100 

102 

102 

106 

108 

108 

1]1 

110 

119 

120 

121 

124 

125 
நைமிசமுனிவர் ூசிதஅப் பேறு பெற்ற சருக்கம் 180



பிழைதிருத்தம், 
ence CAE 

வரி பக்கம், பிழை திருத்தம் 
11 8 வழிக்கும் Bf ee ts 

24 5 ins gi ce et 

27 5 பெருமானை Gorn Pap 
12 6 யெல்லாம Gr 
32 6 நிற்கும BD. tb 

30 «66 சதி சக்தி 

38 6 யானைமுசர்சட ஸி மாண நூசம்றடவு 

4] 6 பொலிய =m பொலிய ன் 

25 4 ரல ஆய்க ரல 

7 8 Bam io wis» இடைவிட தறை 

21 8 சிவ பருமன் ரில பருமான் 

27 Il (ro ine cpa tr 

1 iz (C8 JN BEB! Tub bod பாட) ஊதிப் மாகமியம் 
80 32 Li Grech t 6 Ct 
61 12 Gen, > & Oped, £5 31 3B 

36 12 P(t te DUAN உ ப ஒருவ ரத. 
1 18 Los em ott GL) u.66 oa)’ fog LI 

1i 14 அசையுற்ப ஆசையறுப 

44 15 FN, LIB சபா 2. 
21 15 டைய அ னேய ல் 

33 15 WD bg WI Din «a 

10 16 கையினால் னை பினில் 

2 18 நடர்துவா ஈடத்ணுவா 

12 18 9-சஷாபாத Reiger’ 13 

15 18 Ope T Live go BBG cue sp 

11 18 BT wor ou vr 2 DONTLOOT 

23 18 பிறகு பிருகு 

25 18 பதின்ம pp பதினமசே 

.3 19 நிர இசை la Be 
1 ]9 விரும்பியயங்கே விரும்பியாங்கே 

21 19 சாயிசசய சாயுச்சிய 
20 19 மனவி மனைவி



10 

வரி பக்கம். பிழை 
14 20 இருமாப்பு 
26 20 பிரைச் 

6 21 விஷ்னு 

34 21 வந்தவாால்லாம் , 

26 22 werner Pre 
38 22 Cree i 

19 28 அலட்சியம் 
12 24 பிராணிகலெல்லாம் 

1 25 தஷயாகசருக்கம் 

80 25 விரவயம் 
32 25 இளச 

38 25 சாவாண் 

31 ட பனவு 

(27 திகபாக சருக்கம் 

41 21 சரத்தினினறும் 
43 Guns 2 @ fie “0ழிர்தரு 

44 மாயூர aw’ £7 a 

45 36 28 சரணாற 

12 29 விருஷ்பா 
19 80 சத்துரு 

21 80 விதை 

28 30 வழுப்பட் 
5&6 31 மன்னுலக 

14 31 அழையுடை 

11 81 பையில் 

25 31 @ Drake 

3 32 Cuma 
15 32 8a? u pp 

22 32 கொண்டாட 

32 32 Midi one 

33 32 அ.ச்தகைய 
15 98 இம௰யவார் 

38 34 சருக்கம் 
38 35 சுடர். 

திருத்தம் 
இறுமாப்பு 

பிறைச்ச 

விஷ்ணு 
வர்தவாறெல்லாம் 

பிடிப்பா?ரா 
கோக்கய 

அலட்சியம் 
பிராணிகளைல்லாம் 

யாகசங்சாசச்சருக்கம் 

விரளியும் 
கிளர் 

சாவாண் 

பானம் 

யாக சங்காரச் சருக்கம் 

இரத இனிலும் 

மேலெழுர் தீரு 

$ர் 

சரணா 

விருவிபா 

கத்ரு 

விருதை 

a suit. 

மண்ணுலக 

அழகனையடை 
மயில் 

இறக்க 
ஏங்கி 
நிலைபற்.று 
கொண்டாடி 

இப்போப்பட்ட 

அத்கசைய?ே 
இமையவர் 

சருக்கம் 
கடரா்து



il 

வரி பக்கம். பிழை திருத்த * 
2 36 புறமாமென பு -ருமென 

11 86 வாகங்கடர்தகாயிர் வாதங்கடர்தாருபிர் 

25 36 er Fir sath (Ow 77 ofl சன 

3L 36 பெும பெரும 

40 36 அறபு தன்மை தன்மை 

93 37 இலை டை. 

30 37 IG 7 +66" oS LOTUS பிரச 2 or rus 

1௦ 39 Cero 1,3 (SFT OF BID 

15 89 Da rms AR Rtg mT 

2] 50) 2 உரப் B "லஙாய் 

15 15 சே வகர செப்வீர 

12 21 aur yy GaP) PF 

15 5! 7 மி டார பரவு றது 
19 அட 6 » ட்டது BF IID BOR 

19 32 வண்டி? அ SW cost iy ROM sat 

30 53 OFT uth LL GEN 
i4 54 உணட தத உ. படிக 

15 54 eeu pur eur ou DP or Pas 

OT 01 wt t fader 7 

3 62 BIT oF ET OH; 

1 64 40-(வது பக்கம) 64-(வ.த பககம்) 

12 64 வைரவர் பூசை வபிரவர் பூசைபுரி 

பு ௪ரூச்சம் சருக்கம் 

21 64 விஷ்ணுவை விஷ்ணு 

9 71 கொடி. கஞ்சம கோடுகஞ்சம 

12 711 யொண்ணாமல பெயண்ணாமல் 
& 73 பாவம்மாளஹிதனு பாயஙகளை பழித்து 

19 78 அத்தர் 2. இல Mb Bo Sos BY 
21 15 சேதால் சாப்பிராதிப சொல்காப்பியரா இய 

1 17, விற்றிருபபோய வீ.றமிருப்போய் 

9 17 மற்றுள தென்று மறறனதென்று 
985 ரர  தருதலை இ.மி.தலை 

9 18 விரலினை விறவிளை



12 

வரி பக்கம் பிழை 

7 
i3 

ல 
௮0 
0 

6 
21 

9 
13 

3 

3 

3 
al 

கி 

18 
22 

ட் 

ai 
18 
14 

21 

22 
17 

30 

12 
7 

32 

78 
78 

79 
19 
TO 

80 
80 

81 

88 
90 

90 

94 
95 

06 

OF 
97% 

98 

99 
99 
102 

i03 

1903 
104 

108 

115 
121 

192 

123 
124 

125 

125 
127 

12 
128 

இல்கவிரல் 
பயதாட்டு 

விட்டினை 
யூறலசெழு 
யுரிததிரநாசி 

சுழலரிதார் 
கமற்ப்புடவ 

வணக்சாச 

இரயால் 
மாஹில் : * 

fig & og 
பாங்க 
பதன வியை 

அக்கம் 

ote Bos thd ZB 
AF BOO Tit BOT 

விண்ணுசாமி 
புலா வினை மீயா 

திருத்தம் 
இங்கவிரல் 
ws gor A 

வீட்டிலை 
ய.றல் ச மு 

யுரித திமீகாசி 

சழ -ரிசாய 
கபடப்புறவ 

வணங்காத 

இமய மால் 
மாஹின் -இ 

Sera 
பாக்கா 

பாரை வியை 

அக்கம் 

ain Boe 1 ae ge 
T FHT Y off 

ef as ory 7 rth 

புலால்கை 7ய , 
அ ரக்கயர யிம்னன் அகல எயினன் 

வமவதிக்கும் வவமதக சம 
வந் துறவாயிற்று வாரலாயிற்று 

விறைவினெடுக் விரைவி “னத் 
CT BONG BLL பாதாரவிக கம் 
மல்காசாஸனம் மங்களாசாஸனம் 

பாலல் பால் 
இனிஉாழக்து Sal gain pt wp 

லீயாசப்பா ய றப்பர் 

வரத். இத் தனை வ௫,த். இனை 
உன்மன த்தில் உ,மமன த இல் 
மனமாக a மனனமர்க்லு 

முர்தெரு PIO sre 
LjT 6 gp C17 

GaaSarsas தேவலோக 
மனைனிமா மனைவிமார்



  

    

A tthe, 
ae ட்டு 

இிவமயம 

திருச்சிற்றம்பலம். 
௦ ௦ ம 

மாயூர ஸ் தல மானமியம், 
go aS 

திருநாட்டச் சருக்கம், 

டலாடையடுத்த மண்ணுலகத்தில் மாநுடர் உப்யவேண்டி. 
சாப்பாபாணரும நீலக்கரீவருமாகிய வள்ளலார் என்னும் மகத் 

தானபெயரை வாய்ந்த சிவபெருமான், விரும்பி வசியாகிற்கும் சோ 
ழராட்டின் பெருமையைப பறறிச்சிறிது கூறுவாம். பூவினுக்கு 

தாமரையும் மா.நுடவர்க்கங்களில் புருஷோத்தமாயெ ஸ்ரீமாராரா 
யணமூர்த்இடும் சோலைகளில் தேவலோகத்இலுள்ள கற்பசவன 
மும், பசுக்களில் காமதேனுவும் தருமங்களிற் கருகல்தாரசிரமதரு 
மமும் எங்கனம் ஏிறர்தனவாயிருக்கன்றனவோ, ௮ங்கனமே சோ 
paar நாடுகள் பலவற்றுள்ளும் மேம்பட்டதாயுள்ள௮ ஏராள 

மான பயிர்த்தொழிலாளரும் இல்லறவாழ்க்கையை நீத்து சச்கால 
க்ஷபங்களிலன் றி வேறொன்றிலும் புலன்செல்லவொட்டாமலிரு 
கற ரந யொ௫ியாச்சாமஙகொண்ட மகாபெரியவர்களையும் இச 

சோழகாடுடையதா யிருக்கின்றது. இரராட்டின் செல்வமிகுதி 
யாலே யாவரும் விரம்பி இங்கு௮டையும்படியாயும், சதாசார்வ 
SIO Sg குறைவில்லாத விளைவையடைந்து, சீவ்வித கஷ்டம் 
நேரிடினும் பொறுமையுடன் ரடத்து ௮ரசிறையை வழுவாது செ 
லு.ந்தும்படியான விசேஷமான பெருமைகளை வாய்ஈதிருப்பதும் 
இசசென்னிவள நாடேயாம்,  இமயபர்வதராஜ புத் Aes Bes 
உமாதேவியார் மமிறுருவம்தாங்கி இங்தே சஞ்சமித்துக்திலால;



2 மாயூர ஸ்தல மான்மியம், 

பஇயாயெ சிவபெரும।ளைக்குறிதீது அருஈதவற்கள் பல இயற்,ரிப் 
பெரும்பேறடைந்த தலமும் இ*சோழவளராடேயா௩, சோழ 

சாட்டில் எந்த விடங்கமா சோக்குனாலும் அவ்விடங்களெல்லாம 
அளவற்ற பெருமையுற்ற சிவத்தலங்களேயாகும. இங்குள்ள இரத் 
தங்கள்யாவும் பரிசுத்தமுள்ள புண்ணிய தீர்தீதங்களேயாம, தாம் 
செய்த பூர்வசன்மாந்திர வினைப்பயக்தால் இங்குவககடைகக 
பேர் யாவருக்கும் விசேஷபாக்யெங்களை யுண்டாக்கி (க இுயலக.த் 
தையளிப்பதும் இசசென்னிவள கா டேயாம், 

வேசமார்க்கற் கற் சொல்லிபன வற்றிலிரு௩த வழுவியலர் 
இக்காட்டிலிலா ; அகமசாஸ் இர நாலாசாயசசியில்லாதவர் இக்காட 
டி.லிருப்பது அபரா வமே. துன்மார்க்கர் என்மேற maw gto 

இக்சாட்டில் கேட்பகருமை; 'சோழவளநாடு சோறுடைத்து” என் 
னும் கூற்றுக்ணெங்க அவ்விஷயம் இச்சாட்டில் உண்மையாகவே 
இன்றும் அறுபவத்திற்காணலாமூமெனின், தேஹி oo Pace 
ருக்கு ௮ன்னபனியாதவர் இந்நாட்டில் இலசாவரா என்பதும் 0 
ppd.  இரநாட்டிலுள்ளாரெல்லாம் இறைவன்மாட்டு உண்மையா 
னபக்இபூண்டொழுகும் உக்சமபக்தர் என்பதை எவரும்மலுக்க 
மாட்டார்கள், 

இடட்சமி கடாட்சம் நிறையப்பெற்றதால் தரித்தாம் ப௫ிப்ப 
ணிமுகலியன இல்லாமலும், அரசரின் பெங் 2கொன்மையீனால் பகை 
ஞரால் உபத்இரவப்பட்டு ஜனங்கள் வாதையுமுமலும், இம்மாகி 
லத்தினுள்ளயாவரும் போற்ற இச்செம்பியர் வளகாடுமிக்க அழகு 
ள்ளதாயுள்ள; இத்தகைய அிறப்புவாய்ர்க சோழவளகாட்டில் 

சூல்சொண்ட கறுததமேகங்கள் சூம்ஈது கொடுமையான உக்தெத் 
தைக்கொடுக்கும் கசவனின் ஆறறலைக்கெடுத்து ஈபிட்ரம்செய் 
யக்கருஇப்பெய்யும் மழையின் வளமும் பெருமை/ம பேசலாம் 
தசமைத்தோ ? இப்படி பமைபொழிஈது பெபுண்ணிய நர்நாட் 
டினைச் செ மிப்பிக்கும் Ot (ரூமை வள்ளலார் என்னும் சீரியபெயர் 

வாய்ந்த சிவபெருமானுக்கே உரிய2தயாம, இத்தகைய ஐலவரு 
ஷம் எல்லாமலைகளின் மீறும், விசேஷமான விருக்ஷ்வகைகள் நெ 
ருங்கியுள்ள காகெளிடஈதும், நீர்வருவாய்களான பல்லாயிபம் 
ஐடைத்தலைப்புகளிலும், தாழைவர்க்கங்கள் அடர்ந்தகழிமுகல்கட 
நிகரைகளிலும் பெய்து வெபபட.க்மொகிலமாக்களை மகிழ்வுறுத்.து 
வதாகும். இப்போப்பட்ட மழைபொஜிக்து எங்கும் நீர்மயமா 
யத் துலங் சற்டிலவிடங்களில் புற்பு5/கள் ஆங்காங்கே தோன்றி 
இருப்பத, பூமாதேவி இம்மழையி ஓுண்டாகெ குளிசையாற்றாது 
இர் பசும்போர்வை போர்த்திருப்பதை நிகர்த்ததாமும், இத்த 

'தய பலவிதரன்மைகள் ஒருங்கே வாய்ந்து சிறப்போடோங்கும்
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சோழவளகாட்டின் வளப்பங்கள் பலவற்றைக் கூறுவதென்றால் 
e * 3 . ச ௩ * 

ஆயிரம்சராவுபடைச்த ௮ூசேஷனும் சிறிதயர்வான் எனின், மாநு 

ட(வேடம்புண்டுத் இரியம் ிீபாலிகள் எவ்வாறு சொல்லவியலும் ? 

ரவர்ணத்தைக் காட்டிலும் ஈஇப்பி8ல மிக புலவர்களால் 

விமிரசகமாகப புகழ்ந்து கொண்டாட ந ஈக்க இக்நாட்டின் வளப்ப 

தீதை மிருஇயம வளர் ச் ரெ rr வெஸ் மிமென்றுசை மேலாடி 

பிருப்பது 61 UTS (LD FH ிமயானா லும் டப்பா ஐ இவ்வள (வோ 

செருக்ஃமாய்கிறுக் இ கூடி பவரையில் எம்பெருமான் (LPs Horn : 

சன் அருள் கொண்டு ொொட்டிற் நணியென விளக்கும் நம்மாயூ£ 

சகாத் இன்பெருரைபையம சிறு கூறுவாம, 

( இருகாட்டு௪ சரு£்சம மா றறிற்ற,) 

  

2. நகரச்சருக்கம், 

பெ ரமையிஞல் பெரிலிவடைபும மகசாஈபகெள் பல்லோர் 
am இங்குவசிப்பசனாலும், சடைமருங்கில் இளம்பிறையும் தினி 
விறில்னுக இரு றூதலும, இடமருங்கில் உமையாஞம் எம்மரு 
ங்கும் பூச்கணமும் புடைஞா2 படிகைலாசபஇயாகய பரமேசுவ.ன் 
சோஇரூ மாய் இங்கு aegis சன்மையினா லும், Osan Hur பூரம் 
பூலோக சிவலோகமம என் ற சொல்லக,க குந்த சயாம் என்ப 
ற்கு. அட் ட சேபளையுமுண்ே Lm? எல்லாவகைச்சாஸ் இரங்களும் 
பாபரனுமயெ ஈசனிட ந்இருஈமேத உண்டாயதென்னும் தன்மையி 
னாலும், பரமப யொயெ ஏிவபெருமான் அகப்பொருளென்றும், மற் 
மையதெப்வதங்கள்யாவும் புறப்பொ, நளென்றும் பெரியவர்களால் 

கொன்று காட்! @ ஓபபுஃ்கொள் ள்! ளப்பட்டுவரும் மாட்சிமையினா ௮ம் 
கெள மாயூர Cane gr சரம் நால்வேதங்கமா நிகாத்தது என்றும் 
சொல்லலாம். ம் த்துப் ரான்ற தந் ் தவரிசைகளையுடைய கட்டழ 
னுடைய சேவதாஸ் இ! ஈள் எப்போதும் கெருங்கிச்சூழ்க்துள்ள 
L pit oll a ஈகமரன்றும், பெரிய பொன்னகரென்றுமான பலவகைப் 
பெபர்கவைக்கொண்டு இக்கெளரிமாயூரத்தை யழைத்தலும் சால 
வும் அமைவுடைது; தேன்னுளிக்கப்பெற்ற அருங்கூக்குலையு 
டைய அபயாம்பிகை?யாடு தெப்வக்சன்மைமிக்க தேவராயகசாடு 
யவள்ளலார் விற்றிருந்கும்படியான செளரிமாயூச கேஷேத்தித்னதை 
G தவலோகமென்றும் பொன்னகர் ன்றும் “பெரியோர் பெயர் 
கொடுத்தழைப்பர்,
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Hor Cora அருளொழுகுவதுபோலவும், அப்பே்ப் 
பட்ட அருளாறுவமாகிமீ்ய சோதிஎவருூபமாகய பரமதியிருக் நுபக் 
தர்களுக்கு வேண்டியனவறறை வசையாது கொடுத்தற் போல் மயி 
லாடூதுறை என்று சொல்றும்படியான மாயூசத்தைச்செர்ந்தவர்க்கு 
நிழலோடு விசேஷமான இன்பச்தைக்கொடுப்பது மாயூரசதை 
Sire அழிகுதசா நிறகும பெருமையுள்ள எண்ணிறந்த பூவளர் 
”சாலைகள. இந்த மீத திரச்தில் வயற்புறத்தே விளங்காநிற்கும் 
ஆகாயததையளாலிய கருபபங்காட்டோடு பக்கத்தில் வானளாவி 
வளர்கின்ற மா மாங்கவின் கனிகள் கலக்கும் சன்மை ஈசுவாகடா 
ட்சத்தினால் ஞானப்பாலுண்ட இவங்குமசகதையாபெ இருஞானசம் 
பந்த மூர்ததி ராயனாருடன் வாகீசர் ௨னனும் புனைவு பெயருள்ள 
இருகாவுக்காசு நாயனார் வாமிகள் ஈட்புக்கொண்டுறவாடியது 
wun gud, ஊற்றெடுத்துப் பெருிக்கொண்டி ருக்கறை வாழை மா 
பலா எணுமுச்கனிகளுடன் மற்றைய மாக்கனிகள் DOT MGHOFT 

ந்து இன்னும விசேஷபான நன்மணமளிப்பது arGsr apgsoren 
லி? ஷபக்.தர்கள் புகு இிருக்குமிடதீது மற்றைய சில்லரைப் பகதர் 
கரம் சேர்கநு உண்மையான பக்திகொண்டொழுகுவதையொத்தி 
ருக்கும், சரையோசங்களிலுள்ள கதலி விருக்ஷங்களிலுள்ள நீண்ட 

இலைகளின் மேல் வயல்களிலுள்ள செர்நெறகதஇர்கள் வளைற்து மோ 
இப்படி ந்திருப்பறு, ரூற்றமில்லாக தம்மேற்போர்வையாகிய உமியி 
னின்றும் விடுதலை பெற்று, அரிசியாடு உலையிலிட்டும் சோருஈப் 
பட்டபின்னர், மீண்டும் அவ்விலையிலேயே உண்ணப்படுமாறு தாம் 
வத்துசேரவேண்டு மென்னும் சுவதஈதஇரத்தை இப்போதே கொ 
ண்டாடிக்காட்டுவது போலுபுள்ளறு. மயில்போன்ற சாயையை 
யுடையவளாகிய குயில்போலும் இனிய அமிர்ரவசனம பேபம் 
உமாதேவியார் அம்மபிலுருவமெடுத்து எம்பெருமானைப்பூசை 
புரிர்தசலமென்று, விசேஷமான வெயிலையும் நிலவு வெளிசசமாக 
க்காட்டும் ௮ளவில்லாப்பாதபங்கள் அடார்த சோலைக்கண்ணுள்ள 
புஷ்பங்களாற் பொதியப்பட்ட மாக்கொம்புகள் தோறும் களிமயில் 
கள் தங்கள் கலவத்கை மிசக்களிப்டள் விரித் ராடாநிற்கும், சோலை 
சூழ்ர்த பற்பல ஓடைகளிலும் செவ்வாம்பற்புஷ்பங்கள் பல்லாயிசம் 
பூத்திருப்பது எண்ணிற்கடங்கா த தீபங்கள்போலக் காக்தி விசா 
நிற்கும்; இப்போப்பட்ட கேஷத்இரத்தின் மாடமாளிகைக்கண் விற் 
ருக்கும் மடகல்லார் தம் விட்டில் சமைப்பதற்காகக்களையும் அரி 
சியின் கமுரீரே விசேஷ விஸ்தீரணாமுள்ள வயல்களுக்கு நீசாகப் 
பாய்ர்ு விடுமென்றாலும் அம்மாட மாளிகையினின்று உண்டா 
கும் ஈறுமணமுள்ள தாபங்களினின்றெழும் புகைகள் வானத்தை 
குடுமென்றாலும் இக்சககரின் பெருமையை இப்படிச்சொல்வதை 
லிட்" வேறெவ்விசமாக டுன்னும் மிக்ரூயர்.நஇச் சொல்ல
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லாம்,  தம்பொருளேயோல பிறாபோருளின்மீறும் ௬௮௭ 
வைத்துப் பாதுகாத்தும், ஒப்புபாவற்ற அவரியமான காரி 

யத்திலன்றிக்சம் பணத்தில் ஓரு இம்ியளவு. கா Or gu செலவ 

பிர்ஈலில் நிரய ப சாக்ரெதையுடன் ர் நூககிப்பார்கது குடிக்கன 

தழைச்செட்டாய்ச் ரெப்யும் செட்டி களாக வணிகர் வீதிகள் 
பல இச்சலர்திலுள்ளன பொருுள்கவ்க?நர்ள்ள வேண்டிய தர 
தயான காலஙகளில இப்பொருள்ரமா வாமிரியும, ௮அவற்றைத்தம 
கையினின்று விற்க வேண்டிய கால௪களில தவ இலாபத்தோடு 
விற்றும், சீராய் வியாபார ஞமசய்யும இரட்டி மாகளின் பெரு 
மைஅளவிடற்பாலதன்று  பிரமாதமாகக்கார்டி விசுசன்ற கோ 
மேதகம், வஜ்ஜிரம், முதலிய நவாதக்இனங்களும், சந்தன ௮கிற் 
கட்டைகள், பானைம்தீரதங்கள், உயர்ந்த பொன், முஜ்னு, இன் ர 
வையுடைய தீர்தேன் இக்கரைப பல் வேறுவகைபபட்ட பொரு 
ள்களை வணிகர்கள் தங்கள் மாடங்களிற் சேர் ததுக்குவிக இரு ௧௧ 
லால் அம்மாடங்களை யாவரும் பார்தகமாத இரத தில மலைம்பூமபடி, 
யான மலைக்கு உவமை கூறுவதும் ஸாற்றும் பொருகுமுறறதாயி 

யிக்கின்றது. இத்தன்மை வாய்ஈத வணிகர் ஸவிீதியைம இனம சோஇ 
ட்போரி _தீதிலகப்பமெ மணி முச்து வகையருக்களில் சிறிதுபாக 
மேனும் அளகாபுரித்தலைவன் ரூபோன் மனைவியர் முலை முகட்டில் 
காணக்ைக்காதெனமறால், தேவேகஇரனும் நம் ஈகர்செட்டி 
மார்களுக்கு அவ்விஷயத்தில் தாழ்ர் ஈவன் என்று படுத். துக்சொல் 
லலும் இன்றியமையாதேகோ? இன்றி யானையா நலிய வாகனா Beal) 
ல் ஏறிநடத்தி கம்பிரமாய்ச்செல்லும் ௮ரச, மன்ன, மந்திரி, முதலி 
யேராவசிக்கும் விதிநரரம், கூ.திரைரள் கொட்புறவுலவும் செண்டு 
வெளியும் இகரகரத்தில உள்ளான, மீவதங்கள் முறையிடும் முறைப் 
படி ஜோ இச வரூபராகியும இரி2ஈ௧இர7 தாரியுமாகியசிவ பெருமானை 
முறைப்படி வமிபமெ அ தணர் olf Gas ait பல௮ம் இர்ஈகரத்தேயு 

ள்ளன. பொன்னியெனறு சொல்லபபட்ட இனிய ஈன்னீராகிப 
காவிரியில் ஸ்காரஞ்செய்து புளிதமாய் மடி பபுடவையடனேயே 
அறுக வையுண்டிகறாடன் விருரநணாத்தயார் செய்து அன்புடன் 
அ௮.இதியர்கமா நல்வாவேற்று போஜனம் செய்வித்து இன்பமே 
அனுபவித் இிருந்கும இமமாரகரத்திலுள்ள பார்ப்பனமகளிர் விடு 
கள் இற்நகாத் இல் அர்கம் உள்ளன 

அ/றுபத்துசான்கு கலைஞஷ்ஞானங்களையும் ஐயர் தஇரிபறவோது 
யுணர்க்க கெளரி மாயூர கேச்திரத்தில் வாசஞ்செய்யா நிற்கூம் 
அந்தணர்கள் எப்போதும் மஹாதேவன் உருவமில்லாமல் மற் 
றெல்விச பிம்பங்களின் உருவங்களை மனமொப்பிப்பார்க்கன்றவரி 
லா; அன்னவர்களின் வாசக்கரகங்களாபெ பிரம்மாலயங்கள் ஏற் 
பட்டிருக்கும் ஒழுங்கைப்பற்றி வெருவாக வர்ணித்துக்கூறலும்



ட மாயூர ஸ்தல புராணம். 

இயலுமோ? மகாமகிபை பொழுகதிய சகதிபோஜாதாதிபஞசமு 
கங்களினின்றும் தோன்றி பொறு சிறபுவேதாகமங்களிலும் 
றையே வல்லபாய் பரார்தகத்தோமு அன்மார் ரசசையும் விரு 

ம்பி அருச்சளைபுரியும் எண்ணில்லாத ௮இ சைவர்சனின் இருகி 
கள் இங்கு ஆமை இருக்கும ஒழுங ரம என்வே! (2 வூ பாரு 

ளினின்றும் பிரிர்து பல்வேறு கேரப்பட்ட சாஸ் இரக்கல்விசசாலை 

களும் எண்ணிறர்கன ஆங்குள்ளன. தம்மையடித தக்கல்வி பயி 
அறவரும் மானாக ௭ வயதி ரிபு வன்னம். அசசங் 

களை Curios soi சிக ரநோனாசிரியர்கள வாழிடப் 
களும் பல இங்குள்ளன வுரிய2வண்டிய நல்விஷயங்களை 
யெல்லாம் நன்கஈரிநது. காமகருமீராக லோபமீமாக மரு 
மாற்சரிப ஸதலியவகைா பத வயொழித் து BOO oi BVA SBI 

யோக சமாதியில் ஜோஇ எவருபதட2ல  கலநநு Ga 

மாரர்தத்தை புனுபகிபபஇலே “ப காலஙகழியா நிற்ரும பெரு 
மைபொருஈடிய சைவமுனிவாகள் வாழிடங்களும் பல உள் 
ளன, முல்லையருபபளைய அபபா சமை த அன்னத் நுடன் 
பொன்வர்ணபாயாஎகிப பருபபு, அவ்வளவிறசிகற்ற புத்துருக்கு 

கெய்யுடனும காதபபல இனிய வாசம விசாறிற்றாம் பொறிகநறி 
புளிக்கறிசசதமாய் போஜனம் தயார்ரெய்நு ௮௫௫ சற்காரம் 

செய்யும் அுன்னசச்இபங்கள் அளப்பில்லாரன ஆண்டுள்ளன, 
இனிமையான பானகமூம, மனடும்ரு ரைத வெட்டு (வர் விளா 

மிச்சர் முதலியவைகளையிட் வாரனையாய்த் தயாரித்த இன் 
னிள நீருடமை, வாசனைபபுற்கள் மூ. சலியவையும் அஜையொத த 
பல சாக்குகளையுப Coico இனிமையாய்ச் தயாரிததுக் HLL 
டங்களாய் அடிக்கி அங்குவருவோருக்கும் ஏராளமாய் ars oa 
கைதணித்தற்குரிய தண்ணிப் பகதல்கள பலவும் அண்ட் சேவ்வி 
தாய் இடங்க2டாறும் விளங்மும, வாரனைமிக்க துளவக்தாமம் 
புனைமத இலட்சுமி பதியாகிய ஸ்ரீமந்நாராயணாமார்த்தி வாழ்கின்ற 
கோயில்கள் LIMO/LD OO I KGl IGT ILO TU! ௮பபோதப பா அதோ 

ன்றியுள்ள தேவதைகளின் 2கா பில்கள் காண்ணிறக தனவும் ஆவ 
காங்கு திறப்புற்.று விளங்கா நிற்கும. உபப்பிரமர்களில் ஒருவ 

ரான தக்ஷப்பிரஜாபடுயினது யாககதைச் சதைதத வயிரவக்கட 
வுள், மஷொஞுானைச் சங்காரளசெய்து உலகவாதையை அறவே 
பொழித்த சாராயணி முதலிய பல்வேறு நாமங்களை த தரித்த சக் 
இஸ்வருபியாயெ இரிருலி, அ௮ஸ்தக்திலே உற்பவித்தம ஹாசா ஸ்தா 
என்னும் ஒப்பற்ற பெருங்கடவுள், ஆறுமுகக்கடவுள் என்னும் 
சுப்பிரமணியக்கடவுள் 69 சதுகரங்களையடைய யானைமுகக்கடவு 
ளாகயெ விக்னேசுவரா Quinny ப்பட்டவாகள் பல்லோர்வாழும்படி 

யான அளவிற்கடங்காக கேரியில்கள் பல இங்ரு செவவிதாயப் 
. eee 

பெர்லிவுடன் விளங்கர்கிற்கும்,
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44 
ப்்டற்மகண் மார்பி மறுகு மாயூ மொரு கா ணி 

கண்ணுமற்றஇற்பதித்தசிரமணியசைக கபா வு 
ன் இறப்பார் ் GUNG OIL பாலும் குண்ணுதுசிறப்பார் ராப்பணா யநரம் ப 2 பா இ 

. * டி » ௩ டி « ந a 33 

விண்டவர் LIS LP காரநம்வர்ளலார் விள (GB onde. 

இனம் இர்தஇமிக்க மாயூர க்ஷேர் இரத்தில் ளீசேஷமான 
T ILE ணியிழைத்த (றி BOG! SDD, DLE OF [ர FOWL SOILD உளள 

இரத்தங்கள் பலவற் நல்பரம் விராகளு செய்பவன் சம்சா பர்தங் 
கள் ௮றுபவெதுடன், அவருக்கு வி கமான ரங்கஇயுமுண்டா 
மல் கூடுபென்பதற்கு ஆட்சேபனை, 92 தனுமின்று. 

பெ ருமையற்ற பர்வதசாசன் அருந்தவம் இப் ரிப்பெற்றெ 

Og 5 உமாதேவியார் விருப்! [டன் சரச மயிறு $கொடு செய் 

பும் பூசையைக்காணுமா று, பம்பல மதவர்சள் தங்கள் உயர்வான 
பல ஏிகாங்களையுடைய விமானங்கருடன் வம். இங்கு தங்கியிருத் 
கல், பர்வசராசனண யோதத ஈண்பா்மவாகிய பல பலைகள் அங்கு 

வற்று படிர்இருக்தல்போன்றுள்ளது. மயிலு நத்தாங்சிய அம்மை 
பூரை செய்தவிடமாகிய ஒப்பற்ற மாமரம், அகனடையில் தபஞ் 
செய்சு அம்மையாகிய உமைக்கு திழல் கொமித்துபரரிப்பதன் றி 
இவ்வம்மையின் பூசையைக்கண் ணுறுவான இங்கு வந்திருந்த தே 
ேர்இரன், பிரமன், நாராயணமூர்த்தி முதலிய 7தவர்சள் மீதும் 
வெயில்பட்டு வருர்காவண்ணம் வி'ரசஷமான நிழலை ந்தக் திருந்தது. 
இக்ஈகர்ப்பெம்மான் கோயிலில் கிருகந மண்டபங்கள் திருவிழாக் 
காலங்களில் உபயோகப்படும்படி யான மண்டபங்கறாம் நல்லவே 
லைப்பாட்டெ.னே சாஸ்இர விஇப்படி அமைக்கப்பட்ட அர்த்த 

மண்டபங்களும் நாருயிரம் தூண்கள் வாயிர்துள்ள ஆயிரக்கால் 
மண்டபங்களும் பார்ப்பவர் கண்லைச் வரும்படியான நித 
இரவேலைப்பாகெளாடனரைக்கப்பட்ட பலவகைப்பட்ட விசித்திர 
மண்ட பங்கம் செரிநதுள்ளன.  சதாரசர்வகாலமும் மண்ணோர் 
களும், ஸ்ரலதரிரனார்த்தம் இங். அடையும் விண்ணோர்களும் 
தங்கள் தங்கள் பாதங்கள் அடிக்கடி பூமியில் பதிதலால் அழுத் 
தப்பட்டு நோயில் தெருவிதிகளில் 2 கோன்றும் ஈவமணி வர்க்கங் 

ஏராளமாய் வரும் கண்ணுறலாம். தெருக்களின் ஓர் (பக்கத் 
ல் பொற்கட்டி கீஞுவியில்கஷயும், மற்போர் பக்கத்தில் பலவிக வர் 

ாழுள்ள பட் டாடைத்தொருடுகளும் கவனிப்மீபாரின்றி,வறிதே 

விடப்பட்டி ருகடுன்றன வென்றால் டும்ஈகரின் வளப்பச்தைப்பற்றிப் 

பின்றும் பின்னும் கூறல் வேண்டுமா ? எந்த வேளைகளிலாகட் 

மும் எத்த விடக்நிலாகட்டும் எவர்கள் சேர்ந்த விடங்களிலாகட் 
டும், தேவா ॥ கோஷ்டி சனின் சப்தமும், இருவாசகம் ஒதுதலினாது 
ஊடாபெ ஓசையும், இருச்ரு, யசார், சாமம் அதர்வணம் என்னும்



8 ஞாமிசாரணியச் சருக்கம், 

நான்மறைகள் Theo சொல்லுமிமாதையும், ஆகமம் கற்கும் சபத 
மம், புராணங்கள் பலபடிபபோர் சப்தமும், ஹஹா என்று ௮ஞச 
லியத்சராய் பக்காகள்சிவசாம சங்£ீர்சதனம் செப்புமோதையின்றி 
அங்கு வேரோம்சாதையங் கேட்சபபடவில்லை, மின்னார்வளைகளினி 
ன்றுண்டாஞும் சலகலவெலும் ஒலியும், அன்னார் பீலியினின்றெழும் 
சப்திருவர், மண்மங்கலம்போர் முதலியன பற்றி இடைவிடாவ்தறை 
விக்கபபரகின்ற பேரிகைகளின் ஐலியும், விஃனகள் போன்ற நாப 
பியங்சளினின்றுண்டாமும வாதஇய ஒலியும், கைத்தாளங்களை 
வாஇயஙகளுக்குக தகு நாறபோல் தடடுவதனால உண்டாகும் 
ஓசையும், மற்றைததொளை வாததஇயங்களினின்று முண்டாகும 
பல்வகை ஒலிகளும் ஒன்னுய்சசோஈது கடலொலியைக கூடத 
தம் வலலமை மெமபட்டசனால் Dds FU GO UI HG GG. பேலா 

னசாசுவத பதம கடைகசவேண்டி இ இரணை புள்ளிட்ட தேவா 
களெல்லாரும் மறறையோரும டுடைவிடானு மாயூரராதாகோயில் 
வாயில் புக்குக்காலையிலும மாலையிறுப, உசிகாலங்களிலும அ 
க விசைகறண்டாகாரமாய் பூமியில விழமுஈதும, பிரதக்கணங்கள் 
பலமுறையே செய்அம் க/சனமை செய்வசாகின்றார்கள். இசதகைய 
மகாமகிமை பொ ருநஜிய, கோயிலீனகண்ணே எ.ஈமம்மையாயயே 
அபயபபிதா மபிகை 2யாபெ பகதர்கள் மனத சந்துஷ்டியாகும்படி. 
சடைப்பெருமானுயெ சிவபெருமன் இருபாகிதியாய் அசசுபுரியா 
திறபார், 

(கரச்சருச்சம் முற்றிற்று, ) 

  

3. கைமிசாரணியச் சருக்கம், 

பண்டைக்காலத்தில் மதத்திதரும ஈகாங்கள் எழனுள் ஒன்ற 
தாய்விளங்கும் காஞ்சுிமாஈகரத்தின்கண்்ஏதோலர் காணத்தைமுன் 
னிட்டு ௮ன்னவாகனனும் மலர்மிசைக்கடவுளுமான கான்முகபபிச 
மன்ஜர்கால் பிசன்னமாக ௮ன்னவனைக்கண்ட௮ ருந்தவத்தோர்க 

ள் பல்லாயிசவர் ௮வசைச் சூழ்ந்து பற்பல த.திகளாற் போற்றி, தா 
மரைமலரில் வீற்றிருக்ரும் தேவே!,நாங்கல் யாதொரு இடையூறு! 
முறுவண்ணம் டொருக்இ எங்கள் தவங்கலச்செய்தற்கோர் பொரு 
தீதமான விடம் குறிபபீராக என நயந்து கேட்டார்கள். விசேஷ 
மான தபசினாற் சிறர்த முனிவர்கள் சொல்லியவற்றைர் செவியி 
க் கேட்டவேதராயசன் ஆங்குறு தருப்பை யொன்றிளை wy 
ப ரேமியாக்கி அபிமந்இரித்து அதனைபபூமியின்மீது விசையாய் 

லிட்டு ஏ/முனிவர்காள்.! இர்கேமி ஏங்குப்போயுற்றதோ ஆங்கேயே 
சென்று நிவிர் அமைதிடிடன் விற்றிருப்பீர் என்னப்பணித்தான்.
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ws dion in ஸ்ரீசலம் வச்து et 3 5ST Boo ம். ப்ரீ ச லேரை வண 

BDI Lar fy றினான். பின்பு இருக்கெ, காரம்” இருக்காளத தி, திரு 

$்காஞ்சிபு ரம், இழு நவாலல்காடி.. BOER, Baym, றம், இருவோற்றி 
யூர், இருவண்ணாமலை, வி் (நதிதாசலம், இ. ரப்பா SPL புலியூர், இத. 

[ர்பம்ம், Pes yp, (pital ரூம் io. EM Upreb di சிவல் தலங்க 

போதும் ன்லை யாஜ்திளை one “AG Ba ya AT கோயில்களி 
ள்ள எம் OLE Ge earth | உலர் 9 அம்மையும். தரிசனம் செய் 

மி, 2} yas a wi புண்ணிய இரக ங்கள் (லவ றுள்ளும் Lig. & 

லும், & காவிரி leet anecdote. 2 வன். அங்குவர்து 

சே Tif lb DBT ௮/2 17 Sy Lit jay யால், அ 27/07 BS இல் பலமுனி 

GU ர் இயன் ன் Sloan 5ம், a bi ர 1] ot ட்ப i Ravana பழி clas சில்நீசாடி,, 

விப a உருத்இராக்மம் பவை பப்பெடுற. இிவவிமாய்கய்களேை புடைய 

வஞய் ட eu 1A) Bin OB ind Covi yD ut ர. BSI hho ton a, 

பின்னர் தன்னேச் sian வற்து aac i) Mi TRE OL மகா 
வன் வைரம். Be (i மோ! பிலித். {Che ட் a தம் EL, 71/0 ip மணமிரு 

ன்றிது ன இருவாயினால் டு வதிவிட. 4. ௮ஸ் இயர் அர்ச் 

சகணைசெய்த பெருமை பொருச்திய  அகத்இிய Sanus SOx 
(4) Bd YO GY oof Di நனை Df giv ரர சிவபெரு 

மாரன் சந்திகானம். மன்று, மனம்செல்ளு 1 எண்ணிறந்தமலர் 
Nala «Para Gee. yg தழு... பிரமாமர்துதிவத் பு அபவிப்பா 

னாபிஷன், (down | யெ அம CLG Galt “Deana ய சயிலிலும் 

113 த ஜி. பூமியில் ahh ty 5 “poo ay வந்தனைகள் ஸ்தோத் 
இர வழி பட்ட உள் ( தலியன மெய்பு ௮ஃத த இரம்நிலேயே 
ko (BEI a) Saar வும் viva oF oxy ‘és மூன். அம்மன் னன் இக்கோயி 

ONE, குண்டி ய சாபு த்தி று! பலன், அதும், இரவி [க்களும் ௪௭ 
ot னுக்றும் ofr GH சிக்னு! ம் விலை! யா ற், க 4607 col ந. “4 பட்டாடை 

LT IF CB ie PLOT 6 GILD afhend PR GAA BON மனப்பூர்வ 

மாய அபி ிமர்னிந்தும், நெடுங்காலம் 3 தலத், இலைய வ௫த்தான், 

இப்வாறு அங்கு பலதா லம் வருதி Bg BS பமன்னன் பாமேசுவான் 
ஆனை யால், நம்மா Wr: யெ யா. of & oe பா! [ரி [சி ட்மிம் ம மரி ர் ழ் al வெருகா 

லம் SF ELL க ௮ப்பின்னா் செவெலலாஃப்பறவியையடைந்தான், 
ல்வாறு நர Bee ர! )]மிலிபனும் a heed விததிதினை யறி: 

பத நானும் ம் அறிம தவாறு சொல்லுவ னென்றார் ரூதமாமுனி 

வூர், 

(திலீபன் முத்தியடைர்ச சருக்கம் முற்றிற்று) 

 சைகாைரல்! 

 



10 மாயூர ஸ்தல புராணம். 

5, நான்முகன் சிருஷ்டித்தோழிலடைத்த சருக்கம், 

ன்னமொரு கற்பாரச சாலத்தில் துளரித்தாமம tps vx 
ஸ்ரீ மரநாசாயணமூ/ சதியின் நாபிகமலத்தில ப்ரம்மசுவாமூர் ததி 
யாம் பரமபதியின் இசசாமாத்இரத்திறனால, புஈழ்பெறற கான்முகப் 
பிரமன் தோன்றினான அ௮வவாறு தோன்றிய 2௮தககிழவன காப 

ரைததண்டின் வழியாய் இறக லிவ் ணுவை வணங்கி ஏ ! முடம் 
ரசுடைஞாதஇயே ! Pat எனகமிடம பணியாது என வினவினா. 
ஏ 'புசலவனே ய பாயாக, நினககும, erg Go, நாயகசாவா 
கூர்மையான ரூலாயுச ததைக்கையினால கரித்த[சிவபெருமானென் 
துணர் / ௮ன்னவம்£ நாகந சுவமியற்றி நின்ிருல் டி ததொழில 

த்தவறுதலின்றிரசெபவாய் என௱னா மகாவிஷ்ணு இனை 

செவியுற்ற மலர்மிரைக்கடவுள அடியரதமிலலா நிதிய பராபர 
வஸ்துவாகிய பப வ க.ம தலமிபாரெனச கருதத் 9 
ள்சறறுஆலோசி, பன இ௩னம ம போடஈ துகிறகுமள விஷ்டொ 
ன்னித்தென்சை பி? மிரமபவுப ரேளரரியமாயவின ககும வவமொ 
ன்றிருககிறது, BV morass Sa ஞசெயவ;யெனில தர 
நரரியாகிய இவபிரா 297 vos! Bl திருகசோல ல் சாட? ௪ halon ~o on D 

யப்பெறாது உனக வ் 7ஷ சாமர ப ர ுபை (நம எனு 

ஒர் அசரீரி சகணிமொன்று மொழிஈத க பொழு மமயாள னய 17 
மன் கேடடான 

Blin a ase ரியா... இறிரசைகூடலா பெனசசநறுள bo 5, 

விரைவுடன் சானபாரன பரரீ/ குரிசத ஈம ரூறும்பபுைணிப 
வனத்தினையும கண்ணு புன், கஉண்ணுறறவளவில காவிரியில் 
விஇுப்படி ஸ்நாரகஞசெ.ப்து, விபூ இருசதிராக௩களமு திலியமுறை 
பபெறவணிஈது era gous eeu சிவபெருமானைபபெரி அமபத இய] 

ய்த்தியானிபடானாயினான், சாமக்குமீராகாஇகம் யறவவேயொழிதது 
நான்முகன் ஈசுவசானுகக&ரஈம நனககுமிகனுணடாகுமபடி. பரம 
வனைக்குறித்து அரு தவமியறுவாளுபினான. ப) இனாயி/ ப iy! 161 
கள்காறும் எகாக்ச சிதகனாப் தவமபுரிநத நான்முகளை வியகத பர 
மேசுவான் இடபாரூ... சாய் ௮னனவருக்குச காடி கொபெபாரா 

மினார், இககா ட்சியைமகுள்ணால்கணட நான்முகன் ஆரநதபுவ 

காங்கிகனடு பல்ுறை வா.இசதெழு ரு Li Satya மாய ஸ் மதா 

ப தீதிராதிகள் செய்து இபயபோதுதான ரான் கடைத?ேதேறினேன 
ன்றும் பலவிசை கூறுக அர்த, இத்தகைய (கொலம் பார்க்க இவ் 

அற்பனும்கொடுச்சு வைத்தேனே எனமனரு ர2௦8-அவானானான்.
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18 மாயூர ஸ்தல புராணம், 

ஞறைவற் நடச்துவாளுபினான். பிரமன் தவம்புரிந்த வனம் எனு 
ம்பெயருடையசாயும், அவன் பூசித்த சுயம்புலிங்கம் பிரமலிங்கம் 
என்னும் பெயருடையதாயும், ௮கன் வல பக்கத்திலிருக்கும் 
திர்த்தம் பிரமதீர்த்தம் என்னும் ேர்பெற்றும் விளர்கா நிற்கும், 
இவ்விதமான பிரமலிங்கம் இனை த்தரிசிப்?போரும், பிரமதட இல் 
முழுகுவோரும், சவசாயுச்செ பதவியை எளிதிலடைவார். இங் 
கனமாகப்பிரமன் எல்லாமாயல்லவுமாயுள்ள ஐப்பழ்ற ஒரு பெரும் 
சடவுளிடத்தருள் பெற்றுக்தன்னுலகமாயெ சத்தியலோச மடை 
ig ன் சிருஷ்டித்தொழிலைச்சரிவர நடத்தாகின்றனன், 

(சான்முகன் சிறாவ்டித்தொழிலடைம்த சருச்சம் முற்றிற்று.) 

  

2. தக்ஷயாரர் சருக்கம். 

Da gare வாங்கள பலவும் பெறற முனிவர்கள், தேவர்கள் 
முதலிய மறமோரும் இடைவீடாறு சூழ்ந்து போற்ருகிற்கும் பிரம 
புசததிறுள்ள அவயம்புலீங்கத்தில் ஒவிர்ப்பவித்றுள்ள சிவபெரு 
மானி இருபா கடாக்ஷ விட்சணியஎஇினால் இருஷ்டி Gor pleco @ கழி ப டவல இனால் ADS BOs ( 
யடைற்து தாமரைமலர் மேலுறைவாழுமய நான்றாகன் பல அறி 
புதப்பொருள்களையம் விபைவாய்ப்படைப்பவனாமூன், இப்பபேர்ப் 
பட்ட சிருஷ்டி ததொழறில்கள் எலலாவற்றையும் தானே நின்று 
சேய்யல் சாக இயமாகாதெனக்கறாஇி தனம்ருதவியாய் நின்று இச் 
சிருஷ்டி. திம ga மூலைம்குறைவற ஈடா தீ இப் புகழ்பெற தன்மனோ 
சற்கற்பத்தால் ஒன்பது உபவபிரமர்களையும் ௪ருஷ்டி த்தான். எற் 
தமற்ற பிருகு, புலத்தியன், ஏலகன், மருது, ஆங்கெசன், தட்சப் 
பிரஜாபதி, மரீசி, அத்திரி, வசிட்டன் என்,று பெயரிடடமைக்கப் 
படுென்ற இவ்வொன்ப.இன்மரே மேற்கூறிய பிரமனால் சிருஷ்டிக் 
கப்பட்ட உபப்பிரமாவார், இப்படிச் சொல்லப்பட்டவாகளுள் 
தட்சப்பிரஜாபஇயென்பான் முறைவற்ற தபோமடகிமையின் காரண 
மாக ௮ேக பிள்காகளைப்பெற்று அவர்களையும் இச்சிருஷ்டித் 
தொழிலையே செய்யும்படி. கட்டளையிட்டான். அுன்னவர்களும் 
தர்தையிஞனேயைச் செய்யுங்காலையில் விணாகானச்தினால் இடை 
விடாது பகவந்ராமசங்காத்தனம் செய்துகொண்லொவும் நர. அ ப 
மாமுனிவன் அங்கும்தோன்றி, ஏ/ மைச்தர்காள் / நீவிர்யாது 
செய்ய முயலுகிறீ ? இத்தொழிலினால் மீவிர் அடையும் பயன் 
யாது? நீங்கள் எல்லோரறாம் விசேஷ சறப்புப்பெராத இத்தொழி 
லினின்.றும் நீக்க, மூதாதையர்சளாலும், மற்.றுழள்ள பெரியோர் 
களாலும் சிமோஷ்டமானதென்று விபர்தோதப்படுகின்ற பிரமபுரத் 
தை இன்றே அனு? ஒருங்குசோச்து ஆங்குள்ள சுவயம்புலிங்க
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சதைனப்பூர்வமாய் வழிப்பட்டு வாரசிக2தக றுமின் / அப்படிச் 
செப்விர்களாயின் நீவிர் நிரதிளையாஈரதம பெறலுவறும் சுலபசாத் 
Buon gt! நுதனால் மண் றுலக த்தவர்களாலும் விண் ணுலகச்தவர் 
சுளாலும் பெரிதும் போற்றப்பட என்று பழியாப் புகழுமடை 
வீர்கள்! என்றார்... இம்மா துரிய வானம் '8நட்ட சக்ஷப்பிஜாபஇ 
யின் சனைபர்கள் ஈராதமமாருஷி விரும் ியால்2க பிரமபாம் ரோக் 
இக்கமிர்சென்றனர், அல குபபிசம தாள த்தில படிக்று உள் 
ளங்குளிச அடினர். அண்டொள பிரபலிப் om I MEA Ce sal B 

ப்படி. ஸ்காஈஞ்செய்கித்து அர்ச்சிக்லு மிச்ச வர்தனை வழிபாட்டு 
டனே மனப்பூர்வமாப் ஸ் 2சாதீஇரஞ் செய்கு பின்னர், அப்பிரம 
of a 3s சானுககிெத் இனால் ௮ப்பாசிவச் கடனே அவர்கள் இரண் 

டறல்கலர்தனர். இவ்வாறு கம் மசகள் பிரமலிஙகவைக்கெயமாய 
ஷணர்ர்க தட்சப்பிஜாபதி பெருமூச்செறிந்து மற்றுச் செய்வ 
தொன்றின்றெனத்மதளிக 9, மீண்மெ பழையபடி பலபுத்இராகளை 
ததன் இர்சாமாத் இரத் இளுல் சிருஸ்டி தீது. அவர்களையும் கிருள் 
டி.த்தொழில்கள் நடாத்தி கொண்டிருக்குமாறு சட்டளையிட்ட 
ருவிசான் இனிமையாய்ச் காவர்சநிநு வருவாயிஷன் இப் 
பட பபட்ட புத் ரொகளிடத் wie மேற்கு Nu eD நராதமாமுனி 
வர் 2ட்டும்சோன்பி அன்னவாசளைப் பாரபபுக்கர்களாச்?, பிரம்பு 
ம் ரெறுகமி இவர்களையா் சாயுசசிய பதவியை யடைபசசெய் 
தார், இப்படிந்தம ப்ட். பலரையும் பாமப் சத திற பார்க்கப் 
பாரீக்சப் பிரியப்படாளுப் மனம் மிுறியும் வெனுமபிய தட்ச ப்பிர 
ஜு /இயும் inn Bir py ipow! are Wu er Gang Csr ge), sep gy கிரு 

ன்டித்தெமில்கறாக்கு'டவாம் வீணாலித து எம்பிஸ்மாகளையும் மடு 
துமையால், நீயம் நின் மக்களாயும, மம் யையும் இழற் து வீண 
ஞப்ம்கண்ட கண்டவிடல்களிறும் இடைவிடாமல் இரி. ச்சடவாய் 
எனச்சாபம் கொடுந்தான.. தீமையைத் சரும் சம்சா? பற்தங்க 
சிடி றன்று செட்ட நெறிகளி லய சஞ்சாசஞசெய்யாது பச 
சவம் இணிடக பில பக்ியை யுண்டாகடுப் பரமபதமடைபும்படி 
யான ஈன்னெறிமய சன் மக்கறநக்குக் கற்பித்த எம்மை mere 
நிதானியாபல இவ்வாறு சரபமிடடதனால், ஏ மொடி பவனே] 
தேவாகளுக்கெல்லாம். உ$தமச சிபபஷ்டனாகய எம்பெருமான் 
மூக்கண்ணப்பன 3 கெப்8ீச்சூி இலச்காசி உன் புன்தலை அண் 
டிக்கப்படுவதாக! என்ற பிபி சாபத்இனையும் காரகமாமுனிவர் 
தக்கனுக்கறுக்ரொகம் “செப், தட உயாரயினார், 

இவ்வாறு நாரதர் தீக்சகனுக்குச்சாபங்கொதெ.௮, நீங்குக 
௮ம் தனது தவத்இன் பெருமையினால், தக்கன் ௮கேக மகளி 
செச்சிருஷ்டித்து அவர்களால் ௮னேக மருகர்களையுமடைந்தான்.,
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பின்னா ப JAY மபரிய பாண்ட களை டமா Gi py te. கபி in UM றிறகேற சராசாபபொருளகளையும படைசன, உய Ga or ise பெரியோர்களாலஃ௫.தப்படட ஒ்ப்பயாவறைவை யாம் உயர எயா 
ன்னையைர்சக்சன் தன்ம சபபெ மூன் என ஐடி rode) ar, பிபில! 
தவசிகள் @ பமெமையைபம், அவள் பூர்னஜன்ம் 4 Hi ath 
பற்றி Dorn IDE Fy SHOE moh Vay gen ரவி ப்பார் 
என்னும் பெயாமாய்ந்ததக்சன கன்ம சர நிதிப் மாபா 
SHA Ba tio கருணபபெருபபிமுமபாய வ் புரட் பி படி அவன ப்பா பணநது பபா னமின் 2 pol Bune பு, டய. ட்ரீ 
வ்பென்னுப கன்ம நு திர்ச9ி 902 சட ம்ப ர ழாரு ட) 
லாம் தலைவனும் ஃப்பறற QB GLE i rt at oat 
மருமக்கள் பலிலொருவளுச ப ெறனனேய ம yc pia tT) 
பின் ஜவர, [BOR sh cbr MBN ar சாவக (0 கப ம எ 37207 இவனமிகண்ண தரைப லி ௪ மட்டி. மடவ மம , dig 

சீ 

வட டர் ௩ தமதிருப்பிடம யெ ல்லி சய மைப் 2 த a Crs pid ; rey சு 

கையிலேராக/ ன BRB! HS TY, 7137 இட்டு ரதி wut ro to yt 
தரன், அவன நனபம்ோோவியா பன பு] பார்ல பவட. 
வாகரள், ௨ சோகிெளியிடத ர சி,2 சியி மாப or te tea 
மற்றையரகளால உணர்க ப alta! ot 1b (லு. கய teak 
வற்புழுச 5, அவன் YY! Da ant 4 FMS To CPV TW ௩ பூய! 
சோகத்சினுல.யகங குலைய 3/ வெல் சபி ற்று ரா ட று “aS 
GOL /பத ரனுல் சீம ராரா 27 add ௨ ( பாப் நி 

LO BOD UE TT VBR widens © jy wed 
Saar a FIRM DOLL, 2, OMT TS சவர், ee 

இர்தச எந்திரனை என்றுமிபர அ அட்டமி ற்ர்ச்டபாடாபு 
த்வையிலேற்று௪ சச ரெமோ லிபா விள ஸூ tee. இர 

Jane BEG BH yg bist aA 1, யா ல் ப வப் 
‘ys காலமிராஈ சன ch இப்பட பிர Wb SIE ரா ரபா 
எ சதுமுகனிடம் விபைவுடன்பென்று அவர ah (eer Gat, 
Ff Urge Oeuinjs spongujon.Cuseh, win a £0 dv வா தற்பரிப 
புண்ணியகேஷச் ேமொன் றுமின் ! என்று டர, வேண்டும 
இருஷண சேம்மன ததினில சிவபெருமானை தஇியாவரித்து அன்ன 
வன அன்புடன் வ௫ிக்கும்படியான வெல் ரலமோன்றிக்யாடி 
தீது * கீழ்க்கடலுக்கு மேத்திம்ல் ஒழு யோட pian Sdars 
புறத்தில் காவிரிக்கரைச்தென்புறத இல்மசகள டா ஏன்னா Bert 
neon Ror பாகத்தில் இவவியாகசாலைகை வருகதல் 
pp A gun டாருந்துமென்றுசச வமூகன் ௮தாவுடன் கூறினான், 
சான்முசப்பிரமன் கூரிய மொ ழியைத்தலைமற்கொண்டு பலபேர் 
கள் தீம்மைசசூழ அவன் அச்சுத இழ்காரசென்று அவ்வ ச்தைப ட் 

டி ப்வத்ச்சணக கூவி யாக்சாை ASA GOT BI கூறலும், வில்வ. 
சரி 
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வட ட் பப a 
wall hg நல்லார் கிரா ப்பர், yea pants Su PL. ML வ16 பர் Bi Fr லை 
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Ghee om ட்ட a ட, 
trae ot 47 ப்பன் ri ‘ated eit ony, ம் ப்ப (ஸ்ர, யப் PO Lip ea 

Lar? a, ல பி டூ 
நனி LATE LT க யா utp 1, ft. a Nt oh Pes Hy fe ட் fda At FIT BBO 

ae 

mp ep ra ay a, 
பான் 8427 மடம் ரிஸ் விவ புராரி இ i LEM GI FL Gay . 

் ச் 4 ‘ 1 

» pee Nf tha eto. . ச ry “oy உ 4 
பேட. ‘ye ‘yee சகட்ட, வட்ட aa kd is . my ர 

PASSE OMB EES MIS AL 1 ta batt ei LUT EA OD, ; | ட் 
ட் j , ச 

வட்டு 7 a \ 

அழரு ப 7/7) அர்ச், மு ஸ் ர் ஜவர ப ay LAT ag oF if லை வஞ்ச்கப் 

ப்பட ல்லி 244: அரமிணார ம். a A. Pp ஜீ 1G மிருஇடிம் மகழ்பூத்த 

வணுப், Os மாகக் மட க்ரிஸ் aye Our 1 அபை iit £வரும். அறிந்து 

பேரி தசெரும்படியாய ரி. பூர இம 1 ப/2வேண்டி. பவாகளுக்கு LT B 

ர்கம்யும், ய ன Le ப்பு gel ப shale $59 ara யவாக ORF (Gj 
் rey ‘ 5 

ae ர் ர் ணையை த 1/0 207/7 5. ம யும், war's oor கிமீ 

OF nar sy alas ஆன்ம! ட்ர்துஸ் அடைய மகாவிஸ் ணு 

(0௮௮ ௦ aGi® eat Hd art G சன்றும் ட தரிலிப் பதற்காக 

(வல் Eager may mrt Oe Be அஙருசமு யாகத்தின் 

(பொய்த். ( Qe: fof? ம்பம், Ore பரன் மருமகனாகிய கைலாசபஇ 

பரம். பமல பந்து yee 9%கவெண்டி. . ஸ்ரீகைஸ்யககிரிக்குப் 
[அ ச 

ப புறப்பட்டும் g fo} என்றுன். [பிவி று வபோயவன் . வெள்ளியங்கரி' 

Qe ன், ர ரகரவிலில் peas ன் மலையிபால், படுத் இருக்கும். 9 திய்பற்ற 

[க்ரிட் if! ப rads Ria ery SOL, 77. ட. ad ans oh Bi BD ae NT GON SOT அனுமத பெ பரு 

மானார். புரிஉமா' தேவியசோடு இங்காதனத் தில், பாம் atl     {Pov பீப் ப்ப ட் 

ப igs கள் பல்கு டம் ஜா ஜாஹாவேன்று.. தோத்தரிச்சக். கொலு, 

யூ fiat திருக் Barmy es sone e heen. சர்வேசுவானைக் 
காண்ட லும் உட ன தண்டாகாசமா। ப்ப்பூமியில் விழுந்து ஈமஸ்க. 

hoot ஸ்தோத்ரம் செய்யத் _தவறின தன் பிழையைச்சிறிதே. 

னும் இர்றியாமல், பெண்ணேக்கொடுி த்தமாமனாராயெ தனக்கு: று 

பனாவான். வற் கணை புரியவில்லை; சரம்பலைப்பூசியிலங்கும் பித்தன் ் 

ஏன்று வாயில்வம் தலாறெல்லாம். 'அவசைத் spss அவ்விடம் th 
லிட்டு நீங்க kasd Bl நாங்க னாம். .எமரிவன், . யாள் செய்யும், நாகத் 

. தில். அவிர்ப்! it BLD Charan ரு nae சக்தானல்லன்; அன்ன ! 

யும், ய்ர்ன்- இவ்லியாகத்திற்கு . அனையேன் , மரியாதை, எல 
இன்ன தென் ரியா. அவ்வத்பாளை [ன் அ என 
் என்ச்சொல்லிக்கொன் டட ஐம்கினுல், அன் eM 
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னன்; பரிசுத்தமாய நான்கு வதங்ககநா நீண்ட சாலமாகக்கச 
இக்கதறியும அவாசாபாதங்களாகசாண முடியாக பபசுயபபிர 
காசனாம எமபேருமான் ௩டஈத சயகடகளையெல்லாமிஈ இருக நம, 
அறியான் பபால மகையாடி ates Soe meer. Cove Su 
வானு பிதயரி?ராணமீடே பசார் ராலை புகாரநின்ற தக்தாரேஜாடட), 
அங்கு சாகஷாக மகாளிஷ் எத வருதல் கண்டு அலா சாடாச ரர் 
த்தொழுது, *,'பராளிஷ் ஸு” ரில். ன்னு உபிறகன 
இவவியாகததிாகு வாராகவளாஸனம் தத்துவ மதன், தாமா 
தான் யாகததஇற்கஜிபடுப ரது நாவு யாதா MF vost 
(மம் சேரிடாவண்ணப Tram py ou wm Pu, எனறு இருது ஈட 

டலும, கேவி னன rl FLD ர றன ர. என்ப 
மொஜழிபபடி ! 8௦யா பாவம்” இவனுக ரு காசதாலம சமபவிதக 
மதயென மகா விஷ்னு தம மனசுதிரல நினைத எ pow pin 
பேசாமல் அ௮மைவுடனிருஈதாா.. இபடடியிருகருறகாலக தில், 
பிரமன், அக்கினி, நிருதி, வருணன, வாய, குபோன, 
ஈசானன், இயமன, இன், கமெபுரடா, இன்னசா யடசர், வித் 
இயாதரா, கருடர், சித்தா,சாரணர், சூரியன், ஈஈ இரனையு எறிட்ட 
ஈடசததிரஙகள முதலியயவலோரும் யாசச7&உமிசாக்கி வாதனர். 
விசெவமானதட்சணையும போஜனமுமபதுவதறருப பிராமணக 
ALLE Lia தடசப்பிரஜாட தியின ஜன மன் பலருமயாக 
சாலைக்குள் வது 21 ஈராக். வாதவா உலலா ழம உமர தவி 
சகதரான சிவபெருமான இிககுவாதகாசணமனைவென்று ஒர 
வருக்கொருவா தககஷசகுள் சோஈது சோகது இசாசியமாயப 
பேசிக்கொணடாகள் இிவயிதகாரி. கதைபபற்றி ராம்பே௫ுன், 
யாவா ஈமமேல் என்ன கூறறம கணமிமபிடி பபாரோ? யாவர் வந்தா 
லென்ன போனாலென்ன ' இவ்விசாரம்குமக ?5அககு என் றுசொல்வளி 
ப்பிவைருககாரியஙகளை 2யாசயொதவரரய ஈபிவலைலய நாம்பார்ச்க 
லாம் என்றுச ம்மாயிரு௩ரனா om Baik TH மாகா, பதாளாரை 
யால எலலாரும் யாகசாலை புகுதாரகள் எனசசாவவகொணாடு 
சேவர்களுக்கினிமையாயு ளன பாகஞ௰ய;ப அாமபிநதான் தக்க 
ao, இப்படி gross தம்கனை Cores oh முரலிய பாத 
வப்பெரியோர். எ 'த௪க' யகஞாக்கனும, பக 2ஞசுவாலமான 
பரமேசுவாளை இகழ் னு அவரை நீக்கி இவவியாகம ேயதலி௰பல 
னில்லை' என்று பலபல்கூறியும '2களாமலிருஈததை நோக்கிய பல் 
லோச் யாசசாலைவிட்டகன்றனர், இவர்போயதைபபா£ ததும் தக் 
கன் ஈன்னெறியொழுகானாய்ச் தான்பிடி த்த முயலுககு மூன்றே 
கால் என்றயடி,, எசாலுக்கு௮விர்ப்பாகமும யாகததிறகு ஸ்ரீமுக 
மும் அ௮வருக்குக்கொடுத்து வரவழைப்பதில்லை என்னும் பிடிவா 
சீத் அடனிருக்கனன், தக்கன் செயலிவ்வாறகாக, கைலாயகிரி 
யில் பாரமசிவனோடு இனிது விற்றிருக்கும்உமாதேவீயார், பாமசிவ
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ao Viurg nsdn soarig gi, ‘ute eran Stong Oru wirs 
nsuurraarls ory, ames pon’ orang dst gh Law 
வன *ஈங்காய்' என்னை அவமதித்த sizer wis 30K நி போயி 

அினாயாயின் நின்னையும் அவன் ௮வம இபபன்என்பதுநிசசயம ! என் 

௮சொல்லியும என் தர்தையை யான்போய் ஈலவழிப்படுத நிக 
ளிடததும் சேரேவர ஏற்பாடு செய்வேன் எனறு சொல்லிவிடை 
பெற்று எம்பிராட்டியாம் எம்மன்னை சதியம்மை ஈசுவரனைவிட் 
டசன்று தமசந்தையாம தககன் மகசசாலை குறுகஞள. 

பி, குறு 2 கருஙகண்ணும் வெக வாயினைய ழடைய 
எமமம்மை பிரசன்னமாயதைககண்டுப, அருஞானகதசாாம சிறை 
நதசகொடியனிலும் கொடியலுபான தகன, சான் ௮ன்னவளைப் 
பராககரதவன் 2ீபால இருஈதனன் நால2வரஙசள், அறுபதது 
நான்கு சலைரு ஞான வானையும் பெற தபியற 2தியுணா௩ம மாயித் 
அலானாக ௨ ரவனிருஈஇடிஸ. ஈசராலுமகரசம Cups புன் 
மைகடனபையிககதநொடி பவாஈகராக கர்பபவாஎனவையாற பிற, தண 
வமலசூர நங்கு சச்சானுா ஐ ,ுமண்ட்டா ச புன்னர். & Bey 
பெயருடையடஉமரே வியர் தமமனான. னிட Com oI, அவரும் 
தக்கனிருரதல। ற Gots நலடசிபஞசெய்நிபா௩ சனள தாயும 
தன்னிடம வெறுபபுற நு அலத, மை சறட மி ரறுநதலாறறு 
தவளாய், மீட்பே உமை ராரகணிடம செனபூ சை, குரிமியா 
டும் பின்வருமாறு கூறது டள, 

இட Bustos இயற்கை மயாவன மி௮ 
செயக்கைமீயா மறைகளாயிபமும 

a ri Buse தி மனா (ர) பசமலு் ருள் த 

சததுவககடர் ச ேரொளியை 
நீ மதியாமலிகழ் ததென்னிகழ்ஈது 

$செழுமொக்குளிற்டுதைவாய் 
தாமதியார்க்குமில்லயோவிஙகுச 

ரூழ்கதுளா..றிவுமிப்படியோ? (5) 

ச்! த௲தையே ! உனக்குஇப்படிப்புக்இ கெட்பெபோனதெ 
னன ? யார் கினக்மு டங்களனம புத்தி கறபிததராகள ! வேதங்க 
எினுும அறியப்படாத உண்மையாய பாம்பொருளை, நீரிலே 
இமைப்போதிலே உறபவித்து அழியும் குமிறி போன்ற அற்ப 
ஆயுளையுடையசனாயே நீ இசழ்தல சேரிதோ * ஈல்லஞானவான் 
கள் இங்கில்லையா / உன்ளைசரூழ்க இருபபவர்களின், அறியும் இத 
தன்மை அடைஈதிருபபேமியா ! எனலும் இது கேட்ட தக்கன 
மிசசக்சோபஙகொண டோ னாட'  ராமசசகுணபபிகதமை பரமே
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Basar HITE மச பதி விதக் கயும், மீதவர்கள்பல்லோ ம் 
யாகசசாஇயில் கூடியிநப்பதை ய் ம், அவன் TF I0F DMS yas 

தையும், அம்மை சத 0 bark மெயொாரகினியில் 2 us vow dy i og Kage 
ண்ட DFU pd GUT BLAS ost MEI உனாராகுர ன் தன. நலனை அயுப் 

மி ஈட்ட து யோடடபடிய்ப Fey whl ~ 
ரு oo உரு 1) ௫ 4 யே . * fo + ல ம.றா ப Lf} pik Ho. Lattin 4 2/1 ல் iad cath Ob ரு Th Dest SOS 

ர் 

த pave) tug 

a ‘ 5 ரீ ரு. 2 ர 
மோய்/ பகிர/க் ரு 6 4 ம. அ ௮1 22) PLP ELT ய ம மாடு SDB) க்கு 

* . “ 3 3 ay . . ௪ 4 

Li T nb BN ம் பாரம்ற OP a மயிர உ ரில் IF VIG Goad நவை TWO Ds 
ச ௪ ய் ௬ * சட்டி ர . 

ய்ய்ற்ு wot ம்ஹி னன்ன D b da WLU bb BW w i வளைத் 

webs LD oY NLM OT CLITA Bo SL HIN வயிர னு BCH 77௪ னி NGS 
ய் . . [இ] * ” . * * ட் ‘ LML I D GTUL By BW TILT ody ANNO DM Dit] 0 oh B's பாடற்து 

Lo 1] பாக துபை ஈமான், 4 புடி புர ரது பாடகா ட்ரீ ரும் ப 
ட பட த டட ஆரு 1 ioe anh ு 4 7 ay i, ce va “ ME HELM EMM YBBR WL LIT FFB BI. VLC BITS தம் 

ர் 

உள் வம் தம சடையினின்றும் இரதுசேகான் எ.) சபை யுக 
ர ட aw . ர் 

தனிய/ யடி) dl th தரையினிலறைந் தான், இவவ ணம் டமிைம்கு 
sioner gun வீண்ணடுங்? மண்ணடுங்க ௮8 OBI IHL BS air 

உ ர 2 ச் ௪ . * 5 மீம் அ௮ரீகாச வீபபத்இரன், பத்திரகாளி சகிதமாப் எம்ஷம அமை 
மிம்ப்ன்ன தென்னவென்ன என்று என் யன், 

(ரமுடிவிஎம்பு பொழத்இிசை புயர்தடவா 81 
மருமலாச்ரெய்ய பாகமண்பாப்பனைத்துமாசம் 
கருகிருளனை த்து ட்மய்நீது கண்ணெழு சவாலை பாப்பு 

வொருபானடிக் கிழ்ர்தாட ச்சீதுரைக்கலுற்றனன பரன், (0) 

எழத்சாயமண்டலத் இற்சப்புறங் கூடப்பொப் ஈட்டமெயடயான 
தேகத்தோடும், இசைகளை யளாவிய புஜங்கள் சா வாண்ட் 
களும் வியாபித்திருக்கிற கால்களுடலும், (? நண்டமெனியட னும 
விண்ணாரமேகத்திடியென்ன வெடிச்ச காலு மடையாஞய், கண் 
CDi புகையும் கனலுமெழக்கனன்் காலன் ௪ ஈா்முலைய, வநது 
தோன்றினன், 0 sre Pu Dose RanGso ba oma ie), 

‘ ர ச . வரை ரிது OD pre nye OP ay ae. (னனுமுண்கோ வ். Buty Buy eh hep [Bar 
பறழூவயரப் மபய/ம்கோ மற்றைவபையேலா ம ரிச்கல கெப் 

ஸ்ர ’ ' "ya + A ~ + ‘ ரூ. மீ 

கெழுபுவியட௩ம வாங்கீக்பேழ்கிளா வாயிற்டுபய்கோ [1] 
செ ழுவியவண்ட மெல்லாஞ் சிதர்படசசிதைத்தல் செய்கோ, 

ed 

OF gi மன ! எழுகடலையும் குடி ச்கட்மிமமோ 7 ஸசியசந்தி 

சர்கள் ரூழ2மருமகதர பஸ்யை அர்தாதஇல் பெயாத்தெறியட்டு 
மோ? மறற எல்லாமலைகளே யெல்லாம் பொடி த்தெரிவேனோ? இப் 

பூமண்டலத்தை அப்படிய சுருட்டி வாய்க்கஸ், பேய்து விழுவ் 
வேலஷோ ? சர்வாண்டங்கமாயும் நிலைகுலுங்கச் செய்ய வேண்
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1 

fer ஸ்ரீமர்சாசாயன மூர் க்தி, பிரமன், டக் இரண் அய டவர் 
யெல்லாம் RG AG மிரர், es ஐ உள்ள ங்கையில் ல வதி மை 

துப் பொட்ட ரகத் தரித்துச்கொள்ளலாமா? ஈட்சம் சரோமமை (மி 

யின் மீறு & mSurg போமிவிக்க மர்ரிதானற்இ ல் உத்ாரலாறு 
மா. ச். Cp His லில் ல வயம்பு Ong வரயா ih a பாாபாறு பர் இற் ae மய ॥ு யா் 

அசெய்பலாகும், இ, (நுபைகூரற iil LL UNS ?தவென்றான், 

| கொ, woe char ஐர் வேள்வி ஈட இஃ்கொண்டிருக்கி 
பரன்) : வி], இல் UND) i! a OPI dM hs மிதம் IG பனா அ. பிழி aden மரன், 

இம்மகச்சால் ou Cale: oat பத/ 6 ர, ர். SHE g 97: ant ‘he MLD | பில்லையெனின், 2.1... 

னே ஸநும்மகம் ச லையை நிமி புதல் TH Led பிணக்சாலையாக மாற, றி 
மீண்ட a Maou pg miiveyins பரிிமெசவான் விரபற்தாரை 
சோக்கி மறிய மி Fa ன் au ohh are, een ay, Mawar: pi Geu 
அலம்கரகத் i a aba ர ஜல சவ ் ஈம்வாு வதம், od மானிம்கூறி 
தீம்கள் யாகசாலை யை LEI Boe Coop eT CTL Le மண் 

Oa Be aren ட யன். றி! கவி om x ety Bhd Ny hh on oy பம Ore re ee கர்ணனை டு 

bh தப்பி.2 fe OMNI TT PYG Le AP LIGI | 
(Cares Poth oa LIL, eu tl Dia Hod CH மாவலாமியை நியமி 
த்து உட்புகு HBL, புல்ல 1/3 area கூட்டஙமள். பொல் 

as me 

'¢ திவா அமா ரவ ஸூம் க் படிவ 1B oH alt EA AE UTE Glare ty. it 

7 Coe (hr i ப a ‘yh he ப்ப ய SED லை 
7 டச் 

cn ட * + cf . cy 

தக்களிடம் : ட் பவா பனு புட் ப ல்க plant LY AT cL உமர ரர விலை ட் என்ட 

ச் . om re moot os உருட்ட 

“Gun? taf ன்ன ag தட் bee ET gl ae gn வு fo) Man IT 5 aD aire 
. * wy ் a - ws, . cas e a 

LATELY. ம வரம் ம் ட்ப ப்பி லய gl. hth nen Mx 2 லி பய் LIEN TP ST a 

அன் வெவாறு பரன் 30 1 எல்ல. 3 இயந்தமில்லாத பரா 
பரவல GIO ம், அம்பல் பறக்கும்! மானமும் Lei hi வினா 

அம், பிமமனாலும் பவற்றி. Pi, வபால அன்னர் il oD ஸம் தேடி 

ESTING. i do Bar itt Cpa, dis ply (பான பரமே வர, ளுருவனே 

MT GIG ONS ப அ லிட். 3 அற்றும் wag னும் எமக்கும் ஒப்பற்ற ஒரு 

பெரு ருந்தலைவன்' என்று இரும்றா வேகம் உறுவெடும் ஒடனே வம் 
கூறிப்போயிற் று, மல் ex DY sun Ba 2னாயுளளிட்டவா ஜொர் 
பதன் -கடைம்.3 ச ௮ம் பொருட்டு அலாகல விஷத்ைை அமிராதம் 
பேரல். erases நெல் பிக்க aia & ணையுடை ய பரமகவெளையன் 3] 
வேறு! பரவன் G கபெயாம். பார சதி ரல் அலிர்ப்பாலம் கொள் apg 
துன் 1: eo © gos க்கூட்டங்களில் சிபேஷ்டமானவன்யாவன் ₹ என்று 

“Big Co வதம் ம முறை! பிட்டுக் ககுரியறு. “எவருடைய கிரு, பரகடா 
அத Leoni 'யத்தால் எம்சாசமாய, பாசங்களின் சல்லிவோற்றுப் 
ணக ச வனருளால். மூத்தியுலகம் soli TH த்தில் ழும்? 7 எவன் 

சுள்£ல்' பஞ்சகருத்திபங்கள்.. இடையூ பூறில்லாமல் ஈடைபெறும்? 
எவன் உமையவளின், AHN. வான் ? இரிபுரசங்கா ரஞ், செய்தே தா. 
இ யன்ன? அவனே. யரகங்களெல்லாவற்திற்கும் நாயகன்”. என்து 
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வைகும் மாதேவருங்காணா மலாடியோனாபெ சிவபெருமான் ௮ண் 
டுஅவருக்குக்காட்டு கொடுத்தராளிஞர். விசபத்தார் ஈசுவாதரி௪ 
னம் பெற்றவசாப் ௮ரேகமுறை பூமியில் விழுந்தெழுக்து ஸ்தோ 
தீ. இஞ் செய்தான் பாகசாலை அழிர்து போனதன்மையும், பல்லா 

யிர உயிர்கள் அடிக்கும் விதத்தையும் பார்த்து மிருதியும் இரக்க 
மூற்றார். இரக் கழற்ற பெருங்ப. ரணை ச் தடங்கடல் aa. rane 
கோக்க, யாகத்தில் நிழர்துவிட்ட உயிர்கள் யாரையும் ஒன்று 
விடாபல் எழுப்பு எனலும், ௮ங்கனமே பத்இரரும் செய்தார். 
அபயன்மாலி2-யுள்ளிட்ட எல்லா தே தவர் சமரம், அஷ்ட இக்கு! ரால் 

கர்களும், சித்தர், சாரணர், கருடர், சாகர், ரக்ஷ சரங்கள், சந் 
இரருரியர், மடநல்லார் முதலிய யாவரும உயிரபெற்றெழுக்நு 
சர்வ ஜீவசபாபரராய |ரீபகவான் விடையின் மேலெழுச்தரு 
வியிருப்பதை காளாப் பெற்று, பூமியில் விழுந்து படிந்து சாராய 
ணன பிரமன் முதலியார் வெடச மபலிட்டினால் பழு திருக்காத 
அகண்டு, ஈல்மிலாரும் எழுக இருக்கவன ஈசுரன் அரு்ஞாபித் 
தா. “நிப்போதாலது வாம ர்ஞூ அவிர்ப்பாகஈ உண்ரீடா இல்லை 

யோவெனப் புற்றுஇசுத ிள்ஞகன் 2கட்டலும், சாரணப்பிசமர் 
கள கூறுவார் ! ரின்னடியாராகய யாங்கள் அடி ச்கடி, ஆணவமம 

angi Hin Vd கெந்கின்மறும்.! தங்கரம் எம்மைக் குரங்கு 
போலாட்டூவிக்கறிர் தாற்கள், எங்கள் பிழை பொறுத்துக்கொள் 
சூம், என்.று அடி கஈடி. விண்ணப்பம் செய்ய எங்களுக்கு தெரியு 
மேயொழிய மவேரென்றுமறிய மாட்டோம். க்ஷீசாப்திகடையுங் 
காலத்தில் கொஃம வி.மிமான்று லெகுண்டெழ, எங்கள் வேண்டு 
கோட்ணெங்கி, அல்விஷத்தஇனை அமுதாககொண்டு எங்கள் மனை 
வியர்சளின்மா ங்கல்ய ச் திற்குபலமுண்பெண்ணினீர!! இம்மா திரியா 
ன காரியங்கள் நீவிர் எமக்கு ௮ரேகம் செய்திருந்து அடிக்கடி 
தங்களுக்கு அபராதமான காரியங்களையே செய்து நீகிர் 
அப்போதப் பாறு கண்டித்தபின்புகான் குணப்படுவோம்; 
தர்த்தத்திலுள்ள பாசிக்கொத்துக்களசான அடிக்கடி கையி 
னால். விலக்கரவிடின் மீட்டும் ௮வை ஏஈம்மிடம் வந்து 
சேருமல்லவா? gad இன்று நாங்கள் செய்த அ௮லட்சியசத் 
இற்குத்தக்க சைகை அடைந்து விட்டோம். இமத தாங் 
கள் எங்களுக்குச்செய்த பேருபகாசமாகும்,  இதற்குத்தக்கபடி 
யாய் எங்களிடமிரும் துத் தாங்கள் எதிர் பார்க்கவேண்டிய கைம் 
மசறுதங்களுடையசரணாறவிர்தங்கனைஇடைவிட £துராங்கள் பணி 
ந்தொழுகுதலேயாம், இவ்வாறு பற்பல விசைப்பூமியில் விழுய்து, 
பேரற்றாகின்ற அரிப்பிரமாதியர்களே மிகவும் தேற்றி : ஏ! (2தவர் 
களே! நீங்கள் செய்த பிழைகளை இன்றே பறித்துவிட்டோம் ; 

4 செம்பொன்பள்ளிமுதலிய ஸ்தீலங்களிற்கருகலிருக்கிற பதி. 
பல் என்னும் சேஷ்த்தாற்தைத் தரிசித்து நீவிர் பாபத்தைப்
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போக்குவிர்'' என்ற உ பஈரர வார்த்தைகள் பல பரர்ர். ந. ஏ. வீர 
. 8 “se 8 ட டி ,ி ௩ ௩ [] oy ௩ * 15 Bat இனி நீயும் ர bs BOS HV GQ aun Pe ROM MN Byatt பகுக்க 
* ௩ «nh “~ * al “yh ம ey தில் சூட்சம souegusd se) Sarpy ara Hooda sPianwihgs 

rite , உறு a ச ras! க . ~ ® . * 

அ ணுபை நிக்கி பூரணியாகிய Ho OY OL de suv g oe agus 

௧௪ பலன் 2 atartiog OO. Hum pot) lu Pera அடைங்தாய் 7 
எனறும், கக்கவனகில் கின்பரன் கிகாயினிள்று Pups sow 
லினை அமோனிர்,ஏ அபயமளி ,சாயாதலின் ௮ம்மயிலுனுருவமே 

. ந உ ரு ர் 4 . ச் ‘ * “ தாங்கி, பிரான் pon? olaTR  ம்மைப்பூஜை புமிர்கு தலமாயெ 
ச 5 கூடா yo க பிரமபுரம் பேன்று, நட வனை பா முறை பூளு ஈய்யக்சட 

ச * 9 [2 * ரு . . ச . 

வாய, யானும், “2 சொ லு ராமர் நரி பர்று உன்ளைப்பண்டு 
"ey ௭ ரூ “ரூ ௩ + . பச 

போல் Cel lure «fy ried af BAR LITT YT Tb 

தானமாயிஞர். 
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றை முதலிய பலவா. முள்ள ளா மலர்களை பக்கரகட்டு சளியனாம் பர 
wh 3 SH TUS aye பவன் மெனியும் உள் மும் சன்னாகுளிர் 
த் இல்மபபி ர் ல் a மீபலாகம் (க | Hag Bott ttl + ிவவா (Ap & ம் bene) 

1, 

ம்மைமு: $ நாற்ற றப BE I ர்வ்ி வம். பபருமாள் 1 பூஸசயுரிம் 

தமாந்தபோ அ தரும: உள்யாவும் சித் தாட்டி - நி; லே ப்ற்று 

நின்ற முனியா bid DOT ம் IG ஸீ BIT OY ர்க பரம் ணர் ஈனா ; ழி xr our 

ae ம ‘os த்த தாகர ன ப/நழியமா Silty Hew, TILT BERL 85 5 

தைக்குறிக்று ஆந்த பாவாய் ஞர், சவர். ம்ம பணமா a Gear 
Gu மயூரமாக IO Gi GI Bat புடன் ues ஸமானை த் ரர் றி YG 
எண்ணிறர் க KTM AT GSI fut 0 % Dou. %, LOW Cy 'g பதும ந. இரு: UB 

கரசணத்கால் கலம் மண் று? னும் விண் ஹுவகும் பெரிதும் 
{PPeD கெ காண்டாடப் வபர, ப்ற்தி og 2 கெளசி Up மன் னும் 

Apes ம பர் பற்றது 2 ப்ட் கா ஐயப் ய; ய ன்மை ட்ட 1) ட் "சளி “i uy 

ரமென் று een £ல் விம் னும் உட்ச ரிப்பாபாகில், youd பெடும்பா 
தக? சேயாயினும் அவா செய்த பாதப் கள்யாவும் அற் வே பொழிந்து 

| அவர்முத்தியுலகம் ே சர்வா? ரன் டல், Gee 8 GRID SLD MIS. 
| 7] வேறென்ன செரல்ல பபண் on ? வேதமும், ஆகமங்களும் 

் திதுப் Friis ிகாசங்களும் Log த, முள்ள ill CORON ரம் இக்கெள் 

டெத்ஜும் மின். கேஷத்திரங்க! ஸு jong Das Ooe Bo DL Gor Sen 

எங்குராம் Base, ர்ப்பட்ட 2 ரத். இடிக்க ச கெளரிமாயூமென், னும் 
ச்ன்று சொல் & ல்படி, யாய் “ORE oi AT, ர் இ இந் அவ்ர் வார, Dt பெ 

யை வழிப்பட்டு சதா சார்வ்கால பமூவ்புட்ட Loh By song மதர் D 
கும். | . gue மூன்தீனுலானெ 

   

ஸ் 

  

க்கனமாக ௮ரேக Cao gran OP aa மு யி ளு ) வெ றி 
அட | 

ச்சூழ்ந்த. எம்மன்னையாம் ிலம்லம (1 றன். 7 ("ஸரீ க் ie ரீ வ “ 

ப்பூர்வமாய்ப். பூஜித்த வெத்தலத்தில் யங்க “hi விம். ORLA ன் 
ர் 

பக்த ow ட்டில் ¢ a, oval ei i wa பலி) ey’ பேன். 

ட வது ரம், பயிலுருத் ai: தீம்ய ம்ம ம்கம்யிற், ட 

*ுடியால்!' அதிர்சவராம். இட் 

   ற் 
நிம்மி? 

“t
e 

 



தேவி வரம் பெறு சருக்கம், 33 

8. தேவி ௨ம் டெறு சருக்கம். 

இசா று பிரவ பா. தேவியானவள் பூசை செய்து 
yan aim statin, WUT gy ராடை அள ஈசவாலும் இடீரென 
Len Da grwo) >. ஈரரசனசகாு பபராது அம்மை 7 யான் என் 

செயம்ீரமிஸஞு தெரியலீஷவைமய ' எளிதினிற்காட்டு ் னபிமை செய 222 தெரியள்கவை2ய ' எளிதினிற்காட்டுதாவல் 
லகடுக்கை?வண்சசெஃ வயுகிய மால இன்பு காணபபெருமல்மரை 
தற்ஞுற்ற தவக்குைக௱ என்னி டனனிடததிருஈகசனவோ ! இவ் 

சர் வச வரன [Dod DF De OU Pf! TH 5 Sl sb இனி எத்தல 

த்நுல் போய்தலீா பு! ௨.௭ புகதறுவாளாயிளனாள், என்னைவிட்டுப் 
பிரியா இளம ரை) ட்.) வ்பும இவவடமபை வைத் இருக்கும். 

பாவியேன் மெய பூய என்ன பூரைவு கேரிட்டதோ ன்று 
மனஙகசிது உடனே பிரமதடததல படிவது விசேஷ புஷ் 
பககளைக்கொணராது அலியினிறசிறாக கோவை வ்சேஷமாக 
லுர்சசனைபு ரிய, பகவா னும மனதஇிளகினவராி இமையவர் பலரும் 

ஸ்தோத்தரரசெய்ய மகாதபசசி 2ரஷ்டார்சலாகிய முனிவாகள் 
apt! ஹா! வென்று மிககொலிபப விருஷபாருடராய் அம்மை 
க்குக்காட்சிக்கொட நு நின Sub DDS PAH Bri மீண்டும் 

தீர்த்தத்தில் ஸ்ராஈமசெயவாய/க என்னலும, மயிலமமையும் இத் 
SEEN uy. Sago, பிணிமக உருவநீகது கருங்கூரதலும் செவ்வா 
யையும், பிரகாசம் பொருகதியபிறைபோன்றநெற்தியையமுடையப 

ழைய அம்மையுருவம பெற்றவளா.ப்க் சசன ஈசல் விருஷபார,ட 
சாயிருக்கும நிததிய முஃகனாம பரமேசுவானின் மீது அன்பு 
மிக்கூர்ந்தவளாய் பலவிசைகதரையினிறபடி ஈதெழுவதானாள். எம் 
ம்மையைச் Hips BGS Loppan pu பாரிலகலெஉலாம தலைகியா 
இய உமாதேன்யாரைப2பால2வ தாமும் wi oma நீங்கபபெ 
ற்றவையாய் ஈசுவரனையும் ௮மபிகை(பும பணிஈதிருஈ தார்கள். இவ 

வாறு பணிசத உமையவலை கக்கி நின்னுடைய பாவங்களயாவு 
ம். இச்சடத்திற்பம " தமைபாலே மவயொழமிர்து போயிற்று: 

ப ர் தி ஹ்ஹ பி ், அதி ஆ PM, 

நீ ஈமக்குசசெப்த பூசனையை நிகிம்சசியுடன் ஏற்று ஆரார்தித்தோ 
டா ‘ “3 a * க க 

wo! நினக்கு 2வண்டிப வாம்யா ? எனவினயினான்/ அம்பிகை 
யும் 

* “oO 8 ம். . 

மெயனே போத்றி போற்றி பழலவிர் மமுமானேர்து 
கையனே போற்றி போற்றி கையர்கண் காணாமேனிச் 
செய்யனே போற்றி போற் ரித்தேவரைக் காத்தாண்ட 
வையனே போற்றி போற்றி யெனவிதுவகுக்கலுறறாள்', (8) 

தீதியாதியிதமாகப்பாபேசானைப் போறறி பின்வரும் வரங் 

களைக்கேட்கலானாள் ! மீயனே .! அடியேன் செய்த பூசைத்கூதி 
8 ர * ச் * ச « ¢ * தாங்கள் உவர்ததுண்டானால், இச்சலம் விஷ்ணுபிசமமா திதேவர்மு!



3d மாயூர ஸ்தல மான்மியம். 

தலியோரசால் கெளரிமாயூமெனவேபெபரிட்டழைக்கபபடல்வேண் 
டும்) இககாமஞ சொற்றவா எல சச ரா ஒட்டி 1 அடைய 
வேண்டும்; தாயுமயா௩ உலவி 1 ஒர. வய 
தாங்கள் மாயூரரா தனெனபபெபா Loon vf darter Oe 9! 

ள தீர்த்தங்களிலாடி நின்னை வானு iol evra Ose aro did? 
ஆபாதகங்களை யகறுி யருால2வணடும, ரரன பூக செயகு 
இலிங்காகாரதஇில் என்றும பிரசன்னமடப, 95௫ அகதிலிருகு 
நின்னை நினைத்த போககும apa Buaties Caron Ou. சூரியன் 

gon sr Gud சஞ்சாரளுசெய்யும் லாமா? ரல பொன்னி. நீரில 

அடியார்களுக்கெலலாருககும தீ சகவாரிசெயறு, அதில வந்து 
மூற்ளெருய்புபாறு அருளயுரிப வேக ப... வடா வழிசசெ 
ச்லும்போசதார். நாளீல wads rn ௪/8 சம உர்சருச்சா 
லோகததையும மன பபூாவமா ப்உ்ணன ub Gy Op MBM NT SUN EG 

வர்க்குசசாமீபத்தையும், இஙகேயெ சில நா௭ருநது shaggy 
வகதவர்ககு சாருபமும ௪தாசாவகாலப்மம் ௨ எனை விட்டு நீங்கா 
மல் இததலகசதிலேயயயுறைவோருச ஸு சாயுசசிய பசுவியம நீவிர் 

கொடுத்தருளல்் வேண்டு மிப, பிரமகததிபும ஸ்கர் றற தியம், சச 

தீதியும், பிதுர், மாதாஹகசெளும ன்னைககணட மாததிசச தில 
சூரியனைக்கண்ட பனிபோல நீசகம௨ண்( ம, Osta GH Mou 
வித்த புல்செடி, மாகசள், படி உ” பு சம ௪௪. ஈரம், 

பன்றி, £ரி, பூளை, முதலிய எ௨லா ல 7. ட டர ரா பாபரி பர 
ணனே ரீ நின் சாணாகதியே ய வ், £6 7 வட்ட ii 

உன்னை ஸ்சகோகஇரம Glewuyin பாவம்பா ் iia cf 

ளமுதலிய FEM அசெல்வங்களையும ye fe Cra, Fe bos 

செல்வததை மிகுதி By corso wna mh Geni av Ugio we 
“D5 Si கடைசியில நின்னுடைய பாதாரவிர்தசீனையே யடைசல 
வேண்டும். கண், கை, கால், சேவிகள் முஈறயே குுறந்த குரு 
டர், சேவிடர், மூடவா முதலாயின .சள் யாவரோயாயினு.5, குஷ் 
டரோகிளாயிஜோ ர்கள்யாவரேயாமினு, கதிடேறு/வகையிலலாதவ 
ர் யாவரேயாயிலும் நின்னை ப௫தது வாத து இரத்தத்தில் படி. 
வாசேயாமாடூல்,பழிபாதகங்கள் நீங்கி இன்பம பெறறுக்கடைகீ 
2த.நுமபடி. அ௮ருள்புரிசல (வேண்மெ. இடபடியாகப பசாபரையா 
யெ அம்பிகை சேட்டவாங்களெல்லாவற்றையும் ஈசுரன்'சசுட்டவா 
றே கொடுத்து, சவயம்பு இலிகசகதுள்ளே பைசா ராவு 
ஊைத்துயில்ே வானா ஸ்ரீமர்ரா aan மூ ததி pear Cg eut 

கள் யாவரும்மலர்மாரிதூவி ஹர! ஹா! என்று ஆாபப்£ததார்கள், 

(தேவீவசம் பெறு சருச்சம்  ரறிற்று,)



cn
 மாயூரநாதர் வள்ளலாராய சருக்கம், 2 

10. மாயூரநாதர் வள்ளலாராய சருக்கம், 

Dargie sia யாகத்தில் அசோரவிரபத்திரரால் 

அடிபட்டு பூறிபடபெமீபான அயன் மாறுள் ளிட்டதேவர்கள் எல் 
லாரும், ௮ஷ்டவிரட்டத்தானங்கள்லொன்றாகிய இரு. ப்பறியலூர் 
உற்று ம்மா coat tit (oO FO! FLW ஒு றவ Lod hy Toe வரது சேர்ரந்தமை 

e ச் . ச ௬ 

கூறுவாம், பராபானாகிய பகேசு௨ரனை அவம் இது யாகஞ்செய்த 
ட. உரு ் . . 

பேயனைக சோக் தமையினறாலே GIL (Lf. LW oD gb GM Oty) Ca (hy Lege OU 
. க் டி ‘ அ க 

தர் இரங்களையும் ௮றவேயிழர்ததொடு ௮கோச வீரபத்திரசுவாமி 
பால் பொறுக்கலாற்றுத்தண்டனையையும் ுடைந்தோம. இனி 
ராம் சடைத்தேறும் வண்ணம் மாமூரராகனை மடைந்து கத பெறு 
வோம் என்று தேவர்களெல்லாரும் மாயூரம் சோவாசாய்ஞாகள்! 
பிரமனால் முன்னம் இங்குண்டாச்கப்பட்ட பிரமதீர்த்தத்தல் மு 
றைப்படி எ நாஈஞ்செய்து மகிமை விளங்கும் விபூதி தூளனமும, 
அதன்மேல் இரிபுண்டாமும் ஆகம நாற்சகளிலே சொல்லப்பட்ட 
விதிப்படி தரித்து மகாதேஜலஸையும் கொடுக்கும்படி யான உருத்தி 
சாகூதாரணமுஞ் செய்துகொண்டு, பஞ்சாக்ஷர மகாமர்இரத்தை 
மனதிலே ஜபித்துக்கொண்டும் அயன்மாலையுளளிட்ட எல்லாத் 
செவர்களும் மாயூராகரை நோக்பெபுறப்படலானார்கள். எம்பிசானை 

e உ ௪ ௪ . (ச 5 ‘ . 

உள்ளங்குளிர ஆட்டெதற்குற்ற வ்சேஷமான ை தலங்களும், ௮வரு 
ககுச்ரூட்டத்தக்க வில்வம் மூசலாய அருமையான புவ்பங்களும், 

* ௪ ௬ ச a ச் «tm ச 

சாலியன்னம், சித்திரான்னம், பக்ஷியம் ருூதலான நைவேத்தியங்கு 
ளும், ாபங்சள் இபக்சள் முதலியன பஉவும யசேஷ்டமாய்ச்சே 

கரிக்கலானார்கள் ௮. ருமையான யோகியர்களின் மனதில் ஜோ 
சுவரூபமாய் விட்றிருக்கும் பிரபுவாயும், உலக,த்தவாகளின் கத 
மார்க்கமாக கொடிய ஈஞ்சினை ௮ம௫மாகவுண்ட பெருமை தங் 
கியவனும், ஸமூன்னொ கால் பிரமன் வரது தன் குறையிசப்ப அக்கு 

மைபை நிவாச் கிதமவனும் சக்ஷபாகஞ்சிதைச்சவனுமான எமழு 
ல்வனுபெ பாமேசுவசனை பேற்கூறிய உபக1௭ ங்கள் கொண்டு பூசி 

௪ “ + ச். ப * . ச oe ஙி * 

த்துமிரு தியம்வா DS தாட் பின் வருமாறு எலலாதம தவாகளும் த்ங் 

கள் குறைக£யிரர்று து. இக்கத்தொடங்கினார்கள். 

‘Df 5 MIT YO ATU Gey Haters HAG CS VEG FY TLL 
,பெரு ஈமசையின் படிட்பொருளாய்ப் டெரிதாய்ச்£றிதாட்ப்பேரு 
Duty pyvingdsra yan தறிபாஇசள் சடந்து [ணர்வாய் 
சரா 9வொரிபாபமர் மாயூர ச சின்றுள்கைதொழுதேம், (9) 

} 

அன்ருயருவரீபருவாய் மற்று பய மாயொன்பதுமல்கடர்து 
நின்றாய் ஒல ல பிருளா னெரும்குண்டலெடய நூவுயிர்க்கு 
தன்னு. புணாவுபுணர்த்திரிவாணம௰மாயை மாமாஎய 
என்முயிரண்டிம்மலுவாதி யியைப்பாய் கின்னைச்சாணடைர்தேம்,[10
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 மாயூர ஸ்தல மான்மியம், 

பு வசை பதச் ஏவ முமள்ளு ச புற பமெனப்புகல 
ிருஃபாடதத சசொளப்் பொருகதியியலமாறு சொழிர்படச்ச 
MAG ge score ௩) புலன் வமச்சென்றாற்றும வனைசுவாசகம 
சருரரா ஈச; எபப்பிரறு சநிப்பிப் பாய கிற்புகல் புதம், (11 

௮10,1யமப பருவ ற டனைசசொக்குஞ் சமமோகடு 
யா டயரூ ஏாறிடப் ,இிசதே யமைாத சகலாதனினிசத 
தா 9 பரி ஏாரிரனி5த$ரவாச் ஈததாச ரில் வயசக 
வயோி பலா ன்ப 9$த மொரஙா ரின்னைச்சணடடசசேம, (12) 

ீர்சிஃட5ங ணைட5த கரூ யெனபலவெலாஙகடக நு 
வாக் ,பபாதா, யிர் கட 5 மாமுவரு ர்னறஜொடர் குடாது 
(8 உகடடசது பரச மாய்ப்பிரியாச் eee nf § Og a 
ST sao 5 @ .றகத பரமபொருளேகினனைச்சரணடைகதேம், (19) 

எல்லார் சண்டத்சர் புதனே யடியார்ககெளய சருணையனே 
சொல்லார் மர நயின் முடியா தூபபிஉசசாவேண்யனே 
செலலார் கூசசமஙுமையம | கெறியோ பாதிமேன் யனே 
ஈல்லார் புக ழமாயூரமாதா நின்னைச்சணடைமஈசேம்.? | (34) 

9) ony ஸ் காத் தரம்செய்த நாராணனுக்கும், அட்டதிக 
குபாலகாகளுக்கும, மறை றய'2 தவர்க ரககும் அரள சரபபதற்காக 
wud was Doar pd, ஐஈரவான் பிரசன்னமாயினான். இபப 
டி.ப்பிரசன்னமாபஈ ரன் 4! சேவாசமின உங்சஷடையபுஜைக கும் 
பிரார்த்தனைக் கம மிகுகியும பெசசிஜேம் ! உங்களுடைய பாபநு 

கரொல்லாம் என்னுடைய Bier gs FF RCC விமோசன 
மாய் விட்டன. பிரமனே ' Sag ap Sa! Br Orion! (x Cua son! 

இபமதாமசாஜனே! வருணே ஈசானிய?ன' ச இன! ஞரிப 
னே?சக்ஷதஇரக கஉூடடங்க ளே! கரச பண்டைபம்பால உருவஙக 

யடைந்து உங்கரூடைய அபிஷ்டபப ) உங்களுடையபனைலீமார் 
களுடனும் இருது உங்கள் சொழிவ்சசெப்து உவசத்தற்குபகா 
சமாயிருபபீாகள! மாயா கேஷேகரரன வாள எனனை தரிசித் 
அப்பெறுதற்கரிய Or 1_DI டப) ஈடா நா ரா” Ss Stl Lam Gee உங்களு 

க்குக்குறைிஉலை, நீயசள் பசாஸ்கானம போய்சசேருங்கள ! 
என்று வீசேஷமான வாககள் பலவற்ரை வசையாது கொடுத்தரு 
ஸிஇலிங்கத்துள் மறைஈதார். மலாவஜம் ரெ?பாலஓும, தே வேக் 
இசனும் இப்படிக்கைமமாறு கராமல 1). ॥ட பல ழடொலவே 
ண்டியவாங்கமாத்தமக்கு 2- ண் ர் r Fert atu ஸ்ரிம 
ar? Sal gd வள்ளலார 5 2 ஏ டாரபு an SRB ப்ச்ச் 

சூட்டினார்கள், கொடி 9 9) ப திவியா யும் (ம ஜாத 

se Bo WET EGR OFL oe ea ற டா டி ஏ ak spies 

போற்றி செய்து, தன்று ஷட் ( te dull b {Jordy se பீ 

சுத்சமாய்ச்ச்ேவலோசக பகம் சோசதான். இப்படியாக sigue



தேவியா? wh | H FFF ப di 

Map i egy pesiw மீக அருமையானவரசர்களீர்சகள்ளலாலா 
வாழ்த்திக்கோண்டே. எல்லா வானவரும தலம் ய வாஸ்து னங் 
களை இனிதணுஇஞார்கள். 

(மாயூரகாதர் வள்ளலாபாப சருக்கம்) சறிம்னு | 

11, தேவிபூசனை புரி சருக்கம். 

டை லிற்செல்லாம் கரரஎரியாகிய உமாதேகியார் ஸ்ரீமாயூரசா 
தரைப்பூஜைபுரியவேண்டி பிரமதர்ச்தத்தில் முறைப்படி எ்ராகஞ் 
செய்து அடிக்திதை சமலினி முதலிய பல்லோர் இருளைபார்கள் த 
CHE (GPO HUT HIT MOTD TG நந்தியாவட்டை, பல்லிசை, ம 
நீசாரம்,செவவரந் இ, பாடலம, மா அல,குசாவகுளம் வில்வம், ௪௧ 

கை,தேங்கொன்றை,செவவகக் இ, மிட டான், புன்கைஷ்ருருக் த, 
பொன்னாளி.மா, வன்னி, குசமபை, வேஉகை கொங்கு, சொக்கு 

மந்தாரை, வெட்பாலை, ௮ பசாசாடகருவிளங்குவளை, அம்பல், சத 
குப்பை, கண்டங்ககத் இரி, அலரி, நாவல், வலுமிக௨௮, பாயிஜா 
BL, STEWS, WSF, oi (haa, pseu worsen, ws S30 
Eon ug Fons) Oerm@ehurig கிரமப்படி மினு, பெரி.ப 
மாலைகள், தண்டை மாலைகள் முசுலிபனவாய்ச்( 2; ௧௩கை, 
யமுனை கோதாவரி, ஸாவு, ௩௫மச, ஸி,௮, சாவேரி மூத 
லிய ஈதிதீர்த்தங்களுடன் பனிநீர், காரப்பூம முலீபனவும் ௮இற் 

FEZ புதுக்கலசக்தில் MT UIISGBO, 7 yu ony cen ongow 
கள், இனியதேன், பசும்பால், தயிர், sac. clergy முதலியன 
வும் கசேத்திபங்கள் பற்பலவும், குடை, கொடி, சாமரை, கண் 
ணாடி, சிவிறி, முதலியபல வுபமாணங்களுளொன்றேனுக் குறை 
வில்லாமல் சேரித்து வைத்துக்கொண்டு உச்சகொலத்தில்சர்வரிய 
மத்துடனும் விசேஷமான வாத் இப ஒலியுடஹம், பஞ்சாட்சாத் 

தைச்சசாகாலமும் இயானித்த இ௫பத்தட?ன அகம சாஸ்திரத் 
இற்சொல்லிய விதமாய் ஒன்௮ுங்குறைவில்லாமல் அவ்வவ்வபிடே 
கங்கள் அகும்போ.தும், ௮ப்போதப்போறுச் தக்கபடி தூபதிப 
கைவேத்தியா திகளையும் குறைவறச் செய்து கடைசியாக wee 
அதயபரமானனங்களுடன் இறைவன் உவக்கும்படி மகா கைவேத் 
இயமும், கற்பூர தீபாராதனையும், வி.பூ ரரக்ஷையுமிட்டு பச்தர்களு 
க்குப பிரசாதங்களையம் மன(மவர்து கொடுத்திருக்குங்காலத்.து, 
இலிங்கச்திலிருந்து சர்வேசவான் மலர்ர்த முகத்துடன், ere 
பவிப்பாரா யினார். பிரசன்னபாய் சாரவேசுவான் உமையவளை சோ. 

க்சி, அம்பிகாய்! உனது பூசனைக்கு மிருஇயும் உவந்தோம்[.



‘BB மாயூர ஸ்தல மான்மியம். 

8 என் வாம பாசுத்தமாற்து பம் தர்சரடைய சம்சார பட்சம்களை 
யறவே நீக்கி, அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவாமும் பாலிபபாய 
என்.று சர்வேசுவான் இருவாய்மலாந்தருளியபடியே இலிங்கத்.லு 
மறைர்தான்; சர்மிவசுவரியாயஜகதீகூவரியும் ௮பயம்பர்தாம் சை 
என்னும் பிரக்யாதியான பெயசையடைநது அப்பெயருக்கேறட 
ஈக்கர்களுக்கபபம் கொடுத்து வருவாளாயினள். 

(சவி பூசனை புரி சருச்சம் முற்றித்று, | 

12. ஸ்தல மகாத்மியசருக்கம், 

ஸம்பிபா சம், இரவுரவம, கொடியதவனம், வாதுகம், மூக 
லிய பாதகர்களுக்கென் று சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நரகங்களில், தாங்க 
ள் எடுக்கு ஜன்மங்களில் கொடியவைகளைப்புரிந்கத யேர் பல்லோர் 
பின்னர்க்கொண்டு செறு ்சப்பட்டு விசஷ தொர்சரவடைவார் 
அள் என்.று சாஸ்திரங்கள் கூறுவனவாகும். குர மனைவியை யிச் 
சித்து ௮வளைப்புணர்க்க தீயவன், அவன் இறநதபின்னர் நரகத் 
இல் கொண்டிவைக்கப்பட்டு, அவனது குறிபிலூசிச்செருகி வகை 
தீது ௮ர்நாகத்நில் வெருகாள் வைத்திடு கபின் பின்னர் கொட் 
டான், ஆமை,ராய் கலிய ஜன்மங்களெ?் மீட்டும்மீட்டும் மீளா 
கரக ததுககாளாவான், தஈனறுடைய பொறசாயையும், தன்னி 
அம் மூத்தவளைபும், சகோதரன் மனைவிகளையும், வேதியர்மனைவி 
களையும, பதிலிருதைகளையும், தர்தையின் சகோதரிகளையும், மா 
மன்மனைவியர்களையும், மாமிமார்களையும், சிறுதரயார்களையும், இச் 
சித்தவர்,குருமாரின் மனைவியைச்சர்க்சதனால் ௮னுபவிக்கத்தக்க 
ஈரசத்தையடைந்துத்துன்புறுவர். பர் தவர சனை, குடும்பவஞ்சனை, 
பெரியார்முர்திபாஜனஞ்செய்தல்,சக்நியாடூ சசுவாதூஷணம், நல் 
லாரைப்பொல்லாரென்றல், வேததக்தைப்பணத்திற்கு விற்றல், பிர 
மகத்திரெய்தல், இப்போப்பட்ட பாதகங்களைப்புரிந்தோர் கும்பி 
பாக நரகத்தில் பல நாறுயுகங்கள்காறும் கொண்டுய்க்கப்பட்டு ௮வ 
ஸ்தைப்பட்டு பின்னர் பன்றியாய்ப்பிறந்து நீண்டகாலம் உழன்று 
இரிவார். இப்படிப்போல செய்யப்பட்ட மாபாதங்கள் பல கோடி. 
யுண்டு, அப்பலகோடி பாதகங்களுக்பென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்ட 
ஈசகங்களும், ௮அக்கொடுஞ்செயல்களுக்கென் றேழ்பட்ட தண்டனை 
களும் பல்2காடியுள்ளன, இப்பேர்ப்பட்ட பலகோடி பாதகமும் 
நிக்கி ஈசரபசவியடையவேண்டுமானால், ஈசுரபக்இ மிகுதியும் இரு 
தீதல் வேண்டும், அத்தகைய பக்இ அ௮ம்முன்னவனை மனப்பூர்வ 

மாய் அர்ச்சித்தேத்துவசனால் உண்டாகலாம். எவ்விதமாக காம்
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அக்கொடிய ஈரசங்களிலிருர். தும் வெளிவாவேண்டுமானாலும ஈ௬ச 
பக்தியைத்தவிர வேறு ம நந்தில்லை. அப் போப்பட்ட யாவும் வல 
லவன் இன்புற்றமர்ஈ கருக்கும் சிறந்த 60s oor FO ot 10 sas 
தம் பெரியவர்கள் சொல்லககேட்டும் தெரிஈ தகொண்டு நாம் ௮ங் 
குசென்றடைந்து அம்மகாபுருஷனை பனமொழி மெய்களால் 
வழுவாமல் தியானமோ, அரசசனையோ, தொண்டோ இவைகள் 
yang ௮ன்னவனை மனமகழப்பண்ண வேண்டும், 

19, குருக்ஷேத்திரம், திருப்பருப்பசம் திருக்கேதராம், 
சோமகாதம், கோகர்ணம், விரூபாட்சம, இருக்குடகதை, இருக் 
காளத்து, காஞ்சபொம், திருச்கழுக்குன்றம், திருவொற்றியூர் இரு 
ப்பாசூர், திருவாலங்காடு, இ ர 2வறகாடு, திருவெண்பாக்கம், இரு 
முல்லைவாயில், இருக்கச் சார, சிறுபாக்கம், ௮ரசிலி, புறவராபனங் 

உண்ட . : a ட 
காட்டூர், இிருக்கோவலுர், இருவதுகை, திருவண்ணாமலை, திருகாவ 
லூர், இருததுரையூர், ஈ பஞ்ச ஈம, இருக்கண்டீசுவாம், தருக்காவ 
அர், இருப்பா திரிபபுலியூர், இருவெண்ணெய்கல்லூர், விருத்தாச 

லம், அவிகா, இருபபாண்டி ககொடுமுடி, சாயாவனம், சுவேதா 
சனரியம், திருசசெங்காடு, சீகாழி, திருக்கோலக்கா, திருப்புன் 
௪ £, ஐமாம்புலியூர், புள்ளிருக்கும வேளூர், திருக்குறுக்கை, திரு 
ஈளனாறு, பரீவாஞ்சியம், திருவாரா, திருபபனாசாள், தருவா 

ச ச் வ் . 

லங்குடி, இருவாபபாடி, 3 ரலிடைமருதூர், தருவாலவாய், இரா 
மேசுவசம், இருநெல் வலி இருக்குறருலம், இபபேர்படட்ட பல » BH DEO ) ; 

ஸ் சலங்களுள்ளும் செளரிமாயூ கோேஷேததாம் ௮திக மகிமை வாய் 
, நீதது என்று வேதங்களே கூறும். இக்கலகதனைசகற்றி எத்திக் 
இலும் ஒரு யோசனையளவு தாரா இருக்கப்பட்ட தலங்களைப்போல 

தீதலங்கள் இப்பூமண்டலகில இருபபஇன்று. மற்ற எத்தலங்க 
ளும் இககெளரி மாயூரசே த திரத்திற்னா லருபடி தாழ்ர்ததே 
யன்றி உயார்ததில்லை என்பது மேவேசததுணிபேபயாம். இப்போப் 

பட்டடக்ஷேத்திமொன்றிருககறதெ.று அறியாதவாராய்த்திரித 
ரும் புல்லரிவாளராயினோர் யாவசெயாகிலும அன்னவர் பைச்தி 
யம் பிடித்தவசாய் ௮கேக தராநோய்சளுக்காளாசக்கடைசியில் 
இறக.த சரகவாதனைக்குட்பமிவதும் இண்ணமேயாம். 

[ச 21 யூரத்தெல்லையை ஒரு முழை பிரசச்கணம் செய்பவா சுவ 
respi, இரண்டினால் உம்பர்வாழ்வும், மான்றினால் சத்திய 
லோகமும், கான்இனால் வைகுண்ட பதலியும், 8ந்தால் சஈலலோக 
ச்ஞ்சாசக தவழும், ஆறினால் (Hous பதவியும், எழினால் ag I (Lp 

கன்வஇியுமுலகறூர், எட்டினால் இயமனுலகத்தையும், ஒன்பானால் 
பராசத்இயுலகமூம், பத்தினால் இருக்கபிலாய பதவியையும், பதி 
ஜென்றால் சிவலோகத்தில் சாயுச்சிய பதவியும் பன்னிரண்பெதின்
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மூன தினாக முறையே சாமீப சாரூபஙகளையும, பதினன கால ஈச 
ளிடம் இரண்டறககலககும மோடசபசவியம, முடைவார்கள என் 
பதும:கிசசயம. பிரதபைப்ல மாயூப பிரதக்ஷிணம் encima con Bee 
பாவம்போம) துழியையில விசேஷவாமும, சவாககபதய இரிதி 
யையிலும, சதா ததியில இ௦திரபதலியும, பிரமபகம பஎச௫மி.பி 
அம சாவலோக அசசாடனி ஷஷ்டியிலும, சபதமிபில வமீசஷா 

ஈஈதமூம், அ௮ஷ்டமியில இவ்டபூ ததியும் ஈவமியில கணத்தின் 
தலைமையும், தசமியில பரசிவபதமும, ஏகாதியில வைகுண்ட 
லோகழாம, துவாதடியில கைலாசபதகவியம, எஞ்சிய நால செவ 
லோக சாலோக சாமீபசாரூப, சாயுசசய பதவிகரம மாயூரததெ 
அலைவலம் வருபவருககுக கஇடைககும, மேருகரிபோன்ற பெரிய 
தோர் தருமததை வேறெொத தலததில செய்து விசேஷபான புண் 
ணியத்தைசசமடாஇபபதை சிறியதா கருமம மாயூர? ததிரத் 
தில்செய்து எளிகில௮பபயனைசமபா இதது விடலாம, மறஜோ தல 
தி.தில்இலடசபபிராமணபோஜனம செய்விததலினாலுணடாகும மச 
த்சான புண்ணிய விசேஷககை இமமாயூ ஆ ததிரததில ஒரு 
சண்டாளனுககுச சிறிதனன மிரிதலினலை சமபாதிததுவிடலாம, 
ஆபிரவருடம மறொருதலக கில வசிததடையம பெருதத இலா 
பததைஒருகணததில மாயூர?-ஷகதரததை மிதிகதும,நினைததும் 
அடைகுவிடலாம. பிறி? தரர்தலக தில காலவருஈ தகடாதடையும் 
பாக௫பததினை, மாயூரகதிலே நினைததமாகறிரத இதனாலேயே Fe 
UTS RUT எளிதில அடையலாகும எனபதறகையமபேயின my. 
பிறிதாயதோ தலகதினிறசெனறு ஸ்தலோபவாசமிருநது அத 
ஞல் ௮டையும பேறறினை, இககெளரிமாயூசேஷதஇரததினில, 
நலலபால, கெய் தபி£ மோ (முதலாய பலவகைபபடட பஞச௪பட 

சிய பாமான்னங்களுடன உடமபு பருகக் கொழுசகவுணடு பரி 
சுத்தமான கணிகைமாதா பலலோருடனும இனிமையாயபபோக 
மனுபவிச்திருகசாலும் எளிதில பெறுவது நிசசயமேயாம என்ப 
அம துணிபு, 

் அ சையுடனே கெளரிமாயூர கேதஇரசஇனைப்பிதகணம் 
வருமொருவரை பூலோகத்தவாபலருமீ தேவனேபெனபபோற்றுடு 
ஒர் என்.று சொலலபபட்டிருககறது சதுமுகன் முகலியதே வர 

கள் ம் வரும் அன்னவசையே பிரம்மசுவருபமா SLI பாவிசுகிறார்க 

'ளென்னில் இபபிரத க்ஷணமகமையைப் பெரிதுமவீரிததுக்க. ஐவது 

அவடூியழற்ற த, சிவமிரான் இனிதமரும புனிசமான மாயூரக் 
த்திசத.இல் உற்பயிக்கும் செடி தொடி பலி பூண்டு விருகூவரகக wie 

சரியாவும் ஈற்றில் ஈசனின் சாணார.4ிஈதத்தையே கணடிபபாய் 

அடைபன்றன வெள்பதிஞலேயே இரத க்கு இரமகமை eT (EH 

பததியச்டல்ள்ற ன. ஊர்வழிப்பிரயாணதஇிலாகிலும, வியாபார
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முறையிலாகிஓம், இரத க்ஷேத்திரத்திலுள்ள கணிகை மாதர்களை 

யுததேசித்தாகிலும, ஒரு ஈண்பனை யு52தசத்தாம், wn fh’ pau 

Ass Bag 0, மாயூரம் ஒருவன் சோஈதாலும், விசேஷமான 

தன்மையை?ய யடைவான் என்பதம் நிச்சயம், 

கார கேத்இரத்தில் விக்கும் மகா பேரியவர்கள் கூட 

தம்மரும்புதல்வர்களுக்கும் புதல்விகளுக்கும் விசுவாாதன், அன்ன 

பூரணி, விசாலாட்சி என்னும் பெயர்களையே முறையே வைப் 

ப்பதை மனத்தி லெண்ணாசவர்களாய் மாயூரராதன், அபயாம் 

பிகை, ஞானாம்பிகை என்று முறையே பெரிதும டோற்றி வைத் 

தழைக்னெரார்களெனின், இக்கேளரிமாயூரம் என்னும் இருப 
பெயச் மாகா மந்திர மென்று கருதப்படுசற பஞ்சாகரத்இற்கும் 
மீமம்பட்டது என்ற, கூறம வேண்டுபோ? கெளரிபாயூச 

கோ்ஷத்இரததில உள்ள சலங்களெல்லாம் புண்ணிய தீர்த்தங்களெ 

epi, கறசிலைகளெல்லம சிவலிங்கவடி வெனறு மூசைதசால், 

இரக க்ஷத்தரத்திற்கணை இப்பூமண்டலததில் எதுவென்று 

எடுத தரைக்கலா&? இபபடியிருப்பதனல், இரத் தலத்தில் ௩9ப் 

பபோசெவரும் சிவசாடசசிய மடைதற்குரியயவரே என்று சொல்வது 

செவ்வீதாசப் டொருர்துமென்பதறகையமே யின்று, 

புண்ணிய Cams Grou பாயூரத்தில் வரது, ஈஈவரனை 

த்தரிசக்கப் பிரியமூடையோ 7ரவரையும நல்வர2வறறு, அவர்க்குத் 

தீருர்த உறைவிடங்களையும உண்டிகள முதலாயவற்றையு௩ பிரீ 

யமுடன் உதவுவார்க்குக் கிடைக்கும பாக்கியம், அளவிதந்ததா 

கும் என்பதில் சர்மீதகமே யில்லை, சேவப் பிராமணர்கள் பல் 

லோருக்கும் போஜனமளிததுதவுவே.ர் அடையும பாக்யெத் 

நதைப்பறறி,ஈசுவாமீயைன்றி வேறெவரும சொல்லத் திறமல்கர் என் 

O° இர்ச ்ஷததிரததில் செய்யும அன்னதான ததன் பெருமை. 
யையும் சொல்லலாம் சகைமைத்தோ 2? 

(மாரபூரததிற்கு உள்ளம மகிழ்க்து போர்௫, 5 50.5 Bor 

ஆரர்தமாயப் பிரசஷூணம செய்தும், ௮த்தலத்திலிருந்து ௮ரேசு 

தான தருமம்களையம வழுவரறச்செய்பவர்கள், பஞ்சமாபாதகர்களே 
யாயினும, அவர்கள் அப்பாதகம் நீக) ஈசுவர ஸரந்நித்தியதஇி 

னையடைவார்கள் என்பதும் இஸ் ணம்! இண்ணம் ! / 

6
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மாபா கேச்திரஞ் சேர்ர்சு, ஈசுவர வழிபாடு, தான தரு 

மங்கள் முதலியவற்றை முறையே சாஸ்தீர விதிப்படி செய்ப 

வர்கள், ஈரக வாதனைக்குட் படாமலுர், கொடிய HD MY BS EC} 

ero gin, வேறு பிறப்புக்கள் பல எடுக்காமலும், பரபேசுவர 

னுடன் இரண்டறக்கலக்கும் நிலையான பதவியையும, உறுப்புகள் 

குறைந்து ௮கெளசவ மடையாமலும், இருப்பார்கள் என்பும் 

தேற்றம் மாதுபாசனாகி வாமும் அர்த்தசாரீசுவரராய எம்ப 

ரூமானும், மேற்கூறியவற்றிற்கெல்லாம் சாகஷிபூகமாக விள 

“suai, ஏ! உண்மையையுள்ளபடி யுணர்ந்த மெய்ஞ் 

ஞானிகளே ! இ.ஐ2வ பாயூத்தலத்தின் மான்மியமாகும் என்ப 

தை ஈண்குணர்விர் 1! இமமாயூ கேத்இரப் பிரசக்சணத் தினால் 
அடையும் ?பறுகளோ அந்தம் என்பதற் சையமேயின்று 

என்று சூதபுராணிகர் நைமிசாரணிய வாஸிகளைப் பார்த்துத் திரு 

வாய்மலாச் தருளினார், 

(ஸ் சல மகாத்தியச் ௪ரூச்சம் முற்றிற்று.) 

ஸீதை 

13 கெளரி தாண்டவ சருக்கம் 

இல்லாறுகக் களிப்புடன் இனிது விற்றிரா நிற்கும் எம் 
பெருமாட்டி ஜாதிச்வானின் ஓப்பற்ற டா.தம்களைப் போற்றி, ௮கா 

இயானவ?ன! முன்னம் பயிலுரூவமடுத்து பெண்மயிலுடன் உப 

கரணங்களாகிய பக்ச வாதீதியங்களில்லாமல் நடனம்புரிந்தாய்! நார 
ணனறுயன் முதலிய தேவர்கள் பல்2லாரும் ஹர ஹரவென்று துசி 

க்கும்படியாய்ப் பற்பல சசாசரப் பொருள்களும், எல்லாத் 2தவர்ச 

ளும், யானுக்கண்ண DG கண்டின்புறும் படியாடம் இல்லைபன் நில 

யுள்ள நடன மும் இம்.ஈயூரச்இஇலுள்ள தென்று எவரும் நினைத் 

அப்போற்றற் கிடமாயும்) ஆந்த தாண்டவம் புரிதல் வேண்டி3ம 

ன்.று சேட்டுக்கொண்டனள். ஏ] மும்மையே/! நின் கருத்தின்படி. 

யே இசை வன்; குற்றமற்ற இத்தலச்இல் ௮ப்படியான ஒரு ஈடனம் 

காம் புரியசவண்டுவதும் வசியத்தான்; முகல் போலும் கூற்
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தலையுடைய கெளரியாகய நின்பொருட்டே அத்தாண்டவத்த 

யரம் புரியா நிறம். அதிதாண்டலவம் கேளரிதாண்டவமேனவே 

பெயர் பெறும், என்று கூறிய சரவேச்வரன் ஈக்தீயம் பெருமானை: 

உடனே விளித்து, இத்தலத்தில் யாம் செய்யக்கருதிய சாண்ட 

வத்தைக் குறித்து,பிரமன் முதலான சகல தேவர்களுக்கும் செய் தி 

சொல்லி பயனுப்புக எனத் இருவாய்மலர்க்தார். நர்திசேசர் 
ஈசன் பணித்தவாற செய்தனர். எல்லாத் தேவர்களும். 

இமைப்பொழுதில் ஈசனுடைய நர்த்தரம் son QI pera 

வேண்டி,கெளரி மாயூரம் சேர்ந்தனர், இவ்வாறு வந்து சேர்ச்தோர் 

யாவரும், பாவராசம செய்யும் பிரமதடம் புக்குப் படிந்தாடி விபூதி 

தீரித்து, உருத் தியாக்கமணியினைக் கழுத்திற் செவ்விபற வணிந்து 

அபயப்பிரதாம்பிகாசமேத கேளரிமாயூரேசனின்னிமு. தாள் வண 
ங்கி நர்த்தன தரிசஎம் விழைந்து இபையாதவர் நினரூர்கள், 

இப்படியாகச் சகலரும் வந்த செய்தியை மம்மையால் றிந்த 

உமாதவன் தன்னிச்சாமாத்திரத்தினல் மண்டபமொன்று நிருமி 

தீது, நாரணன் மத்தளம் போடவும், நான்முகன் தக்கபடி தாளங் 

கள் போடவும், தும்புரு சாசதரிசை பாடவும், யோகய ர௬ளத்துறை 

பெம்மான் அார்தத்தாண்டவம் புரிசலுற்றான். இப்படியான ஈர்த்த 

னம் நிகழா நிற்புழிக் கண்ட முனிவர்சள் ஹர ஹர என்று புஈழ்ர்து 

௪லித்தார்கள், ,௮டியவரெல்லாரும்சளிப்பென்னும் கரையிலாக் கட 

லிலாழ்ச்கனர். நடனத்இற்குத் தகுந்தாற்போல் வேய்ம் குழல் பலர் 

ஊதினர். வான் தோயும் தமருகம் ஒரு கையினிலும், மான் ஒரு 

யினிலும், மழு ஒரு கையினிலும்,9ன் முத்இசை ஒர கையினிலும் 

areas, எம்பிரான் அரார்துடனஞ் செய்து பச்த பரிபூரணனய் 

விளங்குவாசாயினார்.ஐ5£ தீசனின் கபர்த்த0மன்னும் சடை எண்டிசை 

களிலும் விசாலமாய் விரியவும், மூன்றாம் பிறைச்சர் தரன் சந்திர 

* னோேதள்ளவும், புலியதளாடை ௮ரையிலிலங்கவம், என்புமாலை 

புஜங்களிலும் மார்பிலும் தொங்கவும், பக்தபரிபூரணனாம் OG 

'பாகரன் குஞ்ச பாதத்துடள் நர்த்தனம் செய்வானாபினன். செவிக் 
குண்டலங்கள அசையவும், புருவம் கெறியவும், பிரணவ 

மலர்ப் பெருமாலை மணம் விசவுட், வேதச் சிலம்பு உண்மையிற் 

சலசல ென்றொலிக்கஉம்,
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உரியவஞ் செழுத்தெட்ெ. முச்சாரெழுத்தோங்குகாலெழுத்தப்பாத் 

பிரியமிச்சபிஞ்செழுத்செனயாவரும்பேசு மூவெழுத்செல்லாந் 

தெரியநின்.றதாமீரெழுச்சோரொழுச்சென்னுமெண்டிறனா9 

யரியமாமறையந்தச் திற்படிபவனானர்த கடஞ்செய்வான். 

இம். திரியான ஈசன் இருஈடத்தினைத் தரிசியநின்ற மால் 

.மூதல் தேவர்பலரும்கெளரியும் து இத்தனர், இவ்வா 2ற இந்த க்ஷேத் 

இரத்தில் நடனஞ்செய்பத் திருவுளங்கொண்டருளுவீர்எனக்7கட்டு 

க்கொண்ட அம்மையின் வார்த்தைக்கு, ஈசனும் ஓஒ மென விணக்கி 

னர். இப்ேேபர்்பபட்ட மாயூரத்தில் கெளரிதாண்டவ தரிசனம் செய் 

வார் ௮டையும்பேறு அளவிடற் பாலதன்று, பிரமன் மால் முதலிப 

தேவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்ணங், உமையை மணப்பதாக 
எசன்௮ருளிச் செய்ய, அன்னவர்களும் உமைபின் திருமணச்சைக் 

தண்ணுற்று ஈற்பேறுபெற்றுப்ந்தார்கள். 

(கொரி சாண்டவ சருச்சம் முற்றிற்று) 

  

[4 தஇிருக்கலியாணச் சருககம் 

O) i Basi, பிரமன், நாரணன் முதலிய தேவர்கள், கெளரி 

தாண்வட தரிசனம் செய்த பிறகு உல£ன்ற, மம்மைக்கும் பராபர 

வஸ்துவாயே பாமேசுவானுக்கும் நிகழப்போகும் கலியாணக்சோ 

லத்தைக் காணுவான் பெரிதும் அவாவுற்றிருக் தனர், ப்பசமா தத் 

இரங்களில் இந்காடு செப்சு தவமே தவம்! ஈசனுக்கும் உமாதத 
விக்கும் கலிபாணம் நிகழ? வண்டி யதற் நரிய ஆபத்சங்கள் டல 

றீறை ஈம்மாலான.து முட ப்ரீபாம் என்.று, தேவர்களெல்லாரு:உ மன 

அட்சொண்?, விசுவகர்மாவைக் கூப்பிட்டு ஈசுவானுக்குக் கலியாண 

மண்டபம் ஒன்று கட்டும் (டி அஞ்ஞாபித்தனர். நீலமாமணியால் 
மே இகையாக்க, மாகதத்தாற் படிகளும், அவ்?2வதிகைமேற்ப 

எரிக்கனொல் சுவர்களு மமைத்து நாஜுபுறத்திலும் வாயிற்படிகள் 

வைத்தும், இன்னும் ஈவாத்தின முதலாயவைகளினால் கலியாண கூட
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ங்களு மமைச்து, மண்ட த்திற்கு முன்வாயின்முகமெல்லாம்முத்தெ 
டுத்தார்கள். தாமரைவண்முளைகள் பாய்ச்சனொர்கள்.மின்வாய் மணி 

கலசத்தில் பொற்சென்னெற்கதிர் சூட்டி விளங்க வைத்தார்கள். 
கமுகு கதலிசளோி தோரணம் வாயிற்புணச சாட்டினார்கள். இப் 
படியாக மகோன்னதமாக அமைக்கப்பெற்ற மண்டபத்இல், சசனின் 
திருக்கலியாண நாளினைக் குறிப்பிட்டு, நகரத்தாருக் தம் வள்ளு 

- வரைக்கொண்டு பேரிகையால் தெரிவிததார்கள் ஈசனின் இருக்களி 
யாணத்தைக் சேட்டோர், ஈசாததுள்ளார் யாவரும் இன்றுதாம் 
கடைச் 2 தறிமனாம்! இந்த பாக்யம் இன்று தான் மக்கு லபித்த 
தென .ாந்தக்கூத்தாடி, மனமூழ்ச்து, தம் ஈசத்தைச் சிறப்பாப் 

அலங்கரிக்கலானார்கள். 

இகரத்தார் யாவரும் இக்கியாணத்தைத் தத்தம் வீட்டுக் சலீ 

யாணங்களன வே கருஇத்தத்தம் வீடுகளின் ஒவ்வொரு பாகத்தை 
யம் ஈன்கு அலங்கரிக்கலானுர்கள். தங்கள் தங்கள் மாளிகை 
களின்?மல் ௮2௦௧ கொடிகளையும், ஈறுமணமுள்ள பல கிறமுளள 
மாலைகளையும் கட்டித் தொங்க விட்டனர், கரும்பு, கதலி இவளை 
களை பந்தற்கால்களிலலங்காரமாகக் கட்டினர். இக்ககியாண கோல 
Saou பார்க்கவேண்டி அகர் யானை, குதிரைகள், தேர், 
பல்லக்குகள் முதலியவைகளிலேி வகதார்கள், ஒவ்வொரு குடும் 
பச்தினரும், தத்தம் வீசிகளில் ௮றுசுவையுண்டிகள் தயார்செய்து 

அரதணர்கருக்முப் போஜாம் திருப்தியாய்ச் செய்வித்து, சந்தனு 

Bama உபசாரம் செய்தும், தாம்பூலங்கள் வழங்$யும், புஷ்ப 

மாலைகள் போட்டும் உபசரித்தார்கள். மகளிர்கள் பலரும், பு.௪ 

ஈன அபரணங்களையும், புத்தாடைகளையும் உடித்திொண்டு 

அப் குழல்களில் புதிதான புஷ்பங்களை வைச்துக்கொள்ளுவ தான 

2ள, கணிகை மாதர் பல்லோர், தெருவிஇகளில் ஏற்படிததப்பட் 

ருக்கி கர்த்தனசாலை2வில் இன்னிசைகளுடன ஈடனமும் புரியா 

நின்றனர், இப்படியாகச் சிப்புடமனாங்கும் மாககாத்தில் பிரமாதி 

தேவர்களை யுள்ளிட்டவர்சளெல லாரும் கூடி ச் கலியாண காருக்கு 

மூதனாள் மிருதீதுசங்கிரகணம் செய்து பாலிகை விதைகள் விதைத் 
தார்கள். வேதகோஷங்களும், வாத்தியங்களும் Ne முழங்க, 

Qiupp எம்பெருமானை, ஜோ.இிமயமாய்ப் பிரகரசியா கின்று
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(பொன்னாதனத்திலமர்த்தித் தேவர்கள் யாவரும், தம் கைகளைச் சிர 

மேற் கூப்பிக்கொண்டு _அஞ்சலியஸ்தராப் ஸ்2தாத்தரிக்க லுற்றார் 

கள். பிடபூஜை, புண்ணியாசவாசனம், கலசபூஜை, சங்கபூறை 

முதலியன முழைப்படி யியற்றி, கங்கையாதிய நதி தீர்த்தங்களைக் 
கொண்டு எம்பெருமானை உள்ளங்குளி£தர ஆட்டவேண்டியதற் 
சாக ஈசனைப் பார்த்து (ஓஒ சர்வேசுவானே ! செஞ்சடையையும், 

தோலாடையையும், சர்ப்பாபரணங்களையும், கபாலமாலையும், மூத 

லானவைகளையும் ஒழித்து, தங்கள் வேறோர் ௮ழயே உருவங்கொ 

ள்ளின் , தங்களை ௮பிஷேசம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு நிரம்பவும் 

செளகரியமாகயிருக்கும்” என்று விண்ணப்பஞ் செய்ய, எம்பிரா 

னார் sow ter ஆகுக, என்று சொல்லி ஸ்ரீமர்காராயணமூர்த்தியும் 

பார்த்து மிகுதியும் மோஹிக்கும்படியான திருவுருக்கொள்ள, 

தேவர்கள் யாவரும் உருத் இரசமச௪மகத்சோகி ஆகம விதிகளிற் 

கூறியபடி, வெகு ஒழுங்காக ௮பிஷேகம்செப்௮, பட்டாடைகளும், 

மின்லும் ஈவரத்தினுபாணங்களும் சாத்தி, நெற்றியில் விபூதி சந்த 

சம், திலகம் முதலிய பொட்டுசளினால் அலங்கரித்து, ஈசனின் 

திருவுருவின் அழருக்காக திருஷ்டியும் கழித்து காரணனாதிய 
வாமனோர்கள் யாவரும் செப்பருந்து இ செப்பினார்கள், பின்னர் 
௪சுரனைத தெருவில், பவனி வரவேண்டும் என்று சொல்லிப் பொன் 

அகிமானமொன்று கொண்டு, சந்நிதானத்தின் முன்பு வர்தார் 

௪ள், இவ்வித சமாசரசத்தைக் கேட்டு தேவர்கள் யாவரும் அங்குப் 

போந்து சூழ்ந்து நின்றார்கள். முரசு, தண்ணுமை, தடாரி, 
மொந்தை முதலிய ஈரபபு, தோல், தொக முதலியவைகளால் 

செய்யப்பட்ட பற்பல வாத்தியங்களும், கடலொலிபோல் ரசு 

முறைக்கேற்ப முழங்காநிற்கவும் சொடி குடை ஆலவட்டம் முத் 

லிய விருதுகளும் முன்சின மங்களகரமாய்ப் போசாகிற்ப, செடிய 

வன், பிரமன் முதலியவர்கள் பாதுகைகள் நீட்ட அவற்றின்மீது 

அடிவைத்து கருணைமூர்த்தியானவர் நடவாநின்றனர், 

'மரைமுடி யமர்வான் வந்தான் மாயூரநாதன் வச்தா 

னஜைபெருங் கமலச் செல்வி யஞ்ச காயகியை லேட்டு 

முறையுடன் மணாளன் ஒர்தான் மூவுலசாளி வர்தா 

னிை யவன் வந்தான் வர்தானென்று சின்னங்களார்ப்ப
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(இிக்கனம் வாத்தியசோஷங்கள் பல முழம்காநிற்கவும் 

பழைமறைகள் பின்னின்று முறையிடவும், தேவூலோகத்தகர் 

பல்லாண்டு பாடவும், குற்றமற்ற முனிவர்களெல்லாரும் சிரங்களில் 

கைகளை முகிழ்த்து ஹூஹர வென்றார்ப்பரிக்கவும், ஈவாத்தினக9 

தமான பொன்விமானத்தில் ,துராகணித்து நகர்வலம் வராகிழ் 

(கையில் சந்திரனையாக்க முத்துப்போன்ற தர்தவரிசைகளையுடைய 
மடரல்லார் யாவரும், இங்காங்கு கூடி ஈசுவரன் உலா வருங் கோலத் 

தைக் காணமிகுந்த ஐசைகொண்டு கின்றனர் இப்படியாக ஈசுவர 

தரிசனம் செய்து நின்ற இளம்பெண்களே மன்மதனும் பார்த்து; 

அவர்களின்மீது பாணப்பிர2ய।கம் செய்வானாபிஞன். இப்பாணம் 

பொறுக்கலாற்றாது கருமையான கூகதற் பாரபழம், இதயமும், பிள 

ந, இப்பெண்களுக்குக் காமமஇகரிகது இடையும் உயிரும் மிகு 

இயும துன்பமுற்றது. இ2சகைகமாயுடைய சைவளைகளும், மாதிர 

ங்களும், தம்மாடையும் ஒருங்க நமுவிவிழ, மாதர்கள் தங்கள் 

உயிரிழப்பதற்குமானார்கள். மடமைத்தன்மைமிச்க மயிமல?பா லும் 

சாயையும் வனப்புமுடைய உமாதேவியானாக் கலியாணம் செய்து 

கொள்ளப் போகுமவர், ம௫்கைப்பருவமுடைய எங்களை சியல்லாம் 

மயக்கத்திலாழ்த்திப் போதல் வேண்டுவதவசியம் தான? இதுவும 

எமது தலையில் ௮ன்று பிரமன் எழுஇயிருந்த விதமா? கலியாண 

சுர்தானே ! சொல்லுவிென்ருர்கள். 

Feats கண்டு காமுற்ற ஒரு பெண், எம்மண்ணலை 

விளித்து, உம்மைப் பார்த்து மையல் சொண்ட. சான் விரும் 

பியவற்றை நீவிஃீமா கொடுக்கம ட்டாத பிறப்பு லாய்ந்திருச் 

இறீர், நீவிமீரா தரித்திரராயுமிநச்சவில்லை உமக்கு யா 

நள்ளல் என்று போர். கொடுத்தார்கள்? அப்படிப் பெயர் 

  

   

   

  

கோடுத்தவர்களா ரன கண்டு உமமைப்பர்றிப் பேசவேண்டிய 

தஷயங்கள் பல இருக்னெறன என்ரும். பக்தர்கள் நினைத்தன 

ற்றை யெல்லாம் நினைத்தபடியே ஈயவல்லவர் நீவிர், என்று பெரி 

மயார் சொல்லுவார்களாயிலும், யான் நினைத்தபடி Cuore Sant 
ச ச » ரி 6 % உர உர க . இ ro 

தாங்கள் ௮ர௬ுள புரியக் காணாம்! எனெனெண்ணப்படி சிறித 

னும் எனக்கு கொமித்தருளமாட்உர் என்றாள் தர் மாது, இன்ப 

சாகம ரூபமாக நீவிர், எதோ தர் பெண்ணின் இன்பத்தைக் ௧௬ ௮,
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அவளைப் பாணிக்ரெகணம் செய்யக்கருஇப் போடன்றீர். எம்மைச் 
சேர்ந் இன்பந்தாருங்கள் என்று கேட்பாரா எம்போலியர்கட் 

குச் சிற்றின்பம் தந்தருளமாட்டாத தாமோ, பேரின்பத்தைக் 

கொடுக்கப் போகின்றீர்? என்றாள் ஒரு ஈங்கை, கொம்சைகள் 

பொருமிடவும் இடை அடங்கவும் ர் மாது சென்று ஈசுவரன் முன் 

தோன்றி, ஏ! மய! கேளரிமாயூகேஷத்இரத்தில் வந்து நும்மை 

தரிசனம் செய்தோர், ௮ஞ்ஞானார்தகாரம் ஒழிய,மற்று ஞானமார்க । 

மடைவர் என்லும் புராணம் கூறும் மொழி என் மட்டில் பொய் 

பாயப் போய்கிட்டதேயோ என்றாள், விருஷபவாகனாரூடரான 

பரமேசுவரன் முன்னமொரு தெரிவை போந்து நின்று, என்பு 
மாலையணிந்த முகூர்த்தததோமி எம்மிடம் வரது, ஈனவி 

லே?ய சேரிராயிலும், கனவிலேயாவது ஈள்ளிரவில் எம்முடன் 

வந்து கூடமாட்டீரோ? அப்போது நீவிர் று னுஷ்டிக்கும் விரதம் 

எங்கேயாவது பறத்துவிரி2ம ! என் சேய்விர் என்றாள். ஒரு 

மல்கை, தந்தையாகிய தக்ஷப்பிரஜாப தியினிடத்துப் போதல் கூடா 
தென்று சசதவிக்கு யாது சொல்லியும் கேளாளாய் சென்று, 

அன்று உம்முடைய சொல் தவறியதனால் யோகாக்னியில்த் தன் 

னின்னுயிரைத் தானே பாய்த்துக்கொண்டனள். அப்பேர்ப்பட்ட 

வளை இன்று நீரே போய் விவாகம் செய்துகொள்ளப் பாடகி! 

உம்முடைய உத்திரவுக்கு எள்ளள3வளும் பிசகாமல் நடக்கிறேன்; 

எம்மை வதுவைசெய்.து கொள்ளுமென்று என்று கெஜ்சக்கேட் 

டூக்கொண்டா லும் சம்மதியிர்/ இதுவும் சக்கதோ! என்றாள் ஒரு 

பல். ௪கல புவனங்களுக்கும் கர்த்தாவாகயிருக்சப்பட்ட சாம்ப 

மூர்த்தஇியாயெ தங்களையன் றி மன்மத விரக துக்கத்தினின்றும் 

எம்மை நீக்குபவா,யாவசயிருக்றொர்கள்? என்று நங்கையோருத்தி 

கூறினாள், மான் '2பான்ற கங்கா தேவியைச் சிரத்தினிலும், ௨ 

மேழுர் தரும் மான் போன்றவளை இடப்டாகத்தினிஓ.ம் வைச், 

னிய நீவிர், ஏன் எம்மை மற்றொருபாகத்தில் வைத்துக்சொள்.. 
கூடாதோ? எம்முடைய உடம்பு காம விரகத் இனால் பசந்துடே் 

po சண்டீர்/ ஒப்பற்றவசே அருள் செய்வீசாக! என்றாள் ஒ( 

ெதரிவை, உம்மீது வேட்சை மிகுதியுங் சொண்டவளாய் எம் உடை, 
முதலானவை யாவையும் இழாழேம்; இவ்வழகுடைய எம்மைக் 

அடைக்கண்ணால் டார்ச்.தச் சபை: புரிமீன்! பங்க ம் நீவிர் ஒறு
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பையை பாலிக்க மாட்டீரேயாமாகில், உம்முடைய மூன்ருயது 

சண்ணையாவ விழித்து, எம்மை எரித்துப் பாடி சூர்ண பாக்கி 

விடுங்கள்! வென்றி மழுப்படைபி 377 என்று விளித்துக் சோப 

ாய்க் கூறினள் ஓர் பூவை, 

இம்மாதிரியாக பேதை அரிவை தேரிவை மங்கை பேரிளம் 

பேண் பரறாவம் முதலான பல்2வற வசைப்பட்ட பருவமடைய 

பெண்களும், காழுற்றுக் கருத்தழிய எத்தகை சிபாரும் கைமுகி 

bse ஸ்தோத்திரம் செய்ய, சடைப் பெருமானாகிய பர2ம.* வதன் 

,தன் கோயில் வாயிழ்படியை ௮ணுகுவாராயினார். விமானமூற்று 

இழிர்அ, சபா மண்டபத்தில் போய் ஈவரத்தின க௫தமான இய்கா 

தானத்தில், ஈம்பன் விற்றிருந்கானாக, அசம்பையர்களை யொத்த 

கணிகை மாகரிற் பல்மலார், ஒருங்குகூடி பரத சாஸ் இரட்படி கான் 

முன்னே நாட்டியஞ் செய்வாசாயினார். இஉட்சுமி தேவி முதலாய 

மற்றைய தேவஸ் திரீகள ஈம்மம்மைக்குக் கையில் பொன்சாப்புகட்டி 

மங்கள ஸ்ராஈஞ் செய்ய, இருமஞ்சனசாலைக்கு அழைத்துப் 2..ாாவா 

சாயினா், ஜாதிசுவரிக்கு உன்னகபான லா இிகளினால் அப்பிய 

ங்கன ஸ்கானத்தை பங்களகரமாகச் செய்வித்து, டை தரிப்பித 

கார்கள். பின்னர் தம்சச்€ப்பினால் அன்ன வள து குழலை வாசி, சடை 

பின்னி, சடைக்குவர்த ௮௧ ஆபரணர்களிட்டும, நெற்றிக்குக் 

தக்கதோர் இலதம் தட்டியும், கண்ணுக்கு மை திட்டியும், அரை 

யில் பட்டாடையை கலியாண கோலத்திற்கேற்பகொய்து கட்டியம், 

2 காங்கைகளாகிய மலைகளின்மீத சரிஃது விழுற ஈதியே போல 

முத்தாரங்களை மார்பிமில புளைவித்தும், வளை கடகம் முகலிய வளை 

களை முன்கையில அணிகர்.தும், ஒவ்வொரு வீரலுக்கும பொன் 

மோதிரங்கள் பலவற்றைக் கோத்தும் ஓட்டிமாணம், மேகலாபா 

ணம், முதலியனவற்றை இடுப்பில் சேர்த்தும், பாக சாலங்கள் பல 

வும் சேர்த்தும், தேவியைக் கலியாண சோலத்திற் கேற்பத் திவ்யா 

லம்காரம் செப்வித்தார்கள். சோதிட கணித சாஸ்திமம் வல்ல நிப 

ணர், இது தக்க முகூர்த்தம்,தேவியை யழைத்து வாருங்கள் என்,று 
சொல்ல னம மடச்தையர் ச வாபரணாலங்கார பூஷிதையை 

அழைத்துக் சொண்டு வரது எம்மையனாம் ஈசனின் பக்கத்தில் 
உட்கார வைத்தார்கள். சூரியனும் ௮தன் கரணமும் வேறு வேறிரு 

7
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ந்ததுபோல் முறையே விற்றிருந்த பரமனையும் பர?மசுவரியை 

யம், அயன் மாலாதி விண்ணோர்கள் பார்ச்.௪, இப்2பாது தான் 

நாங்கள் பாக்கியம் பெற்றவராஜேம் ! ஆ?2னாம்!/ என்று சொல்லித் 

இ.தியா கிற்க, செக்தாமனரக் சகண்ணனாபெ ஸ்ரீமச்காராயணுமர்தஇ 

சந்தோஷ சித்தராய் எழுந்திருக்க தம்பஇசளுக்கு மதுபர்க்கம் 

கொத்து, பூஜைகளை வழுவற ஈடத்இ எந்தையாகிய எம்மையன் 

உமாதவன் கரத்தில் ஸ்ரீமர்காராயணதஹார்த்தி காரை வார்ச்சவும், 
அவனியிலுள்ளாெல்லாரும் ஹூ ஹர! ஹர! என்று வெகாம 

கற த்தனங்கள் செய்துகொண்டு முகிம்த்த கையினராய் ond ge 

தீ.திரஞ் செய்யல!னார்கள் , செம்மலாஞபையன் ஓம குண்டத்இல் 

செந்தியிட்ி, சமித்.துக்களையும், நெய்பையும் துகி செய்ய, புச் 

கனியும் வலஞ்சழித்துச் சுவாலித்து எரியாசின்றது. Hess 

விதமான வாத்இ.பங்கள சடலொலியிலும் மிக்கொலிப்ப, அந்தண 

ர்கள் மகதாசீர்வசனங்கள் கூற, சுவர்க்க மத்திய பாதலத்.இிலுள்ளார் 

யாவரும் மிகுதியும் போற்ற, மங்களமாகத் திருமாங்கல்யத்தை 

சுந்தானாம் வள்ளலார் தம் இருக்கையில் தாங் எம்மம்பிகை 
இருக்கமுத் கல் கட்டினார். Deru gs BH Hosa arg Sums 

மிக்கொலித்தன. முனிவரர் பல்2லாரும் ஆ?ர்வசனங்கள் கூறினர். 

வேத சோஷர்கள் அப்போது மிகுதியும் பலத்இருந்கன. மாயூர 

நாதரும் அம்பிகையின் பாணிக்ரெஹணம் செய்த வண்ணமாய் 

அக்னியை வலம் வர்து, அம்பிசை சமேதராய் ௮தில் லாஐ ஹோ 

மம் செய்தார். பின்னர் அம்மி மிஇத்தல் மூகலியன சடங்கு 

கள் முறைபெற நடந்தேறி, அபயப்பிரதாம்பிகா சமேதராய் 

மாயூரராதர் வீஇகளில் மீண்டும் இருவுலாப் போவதானார், 
இப்படி அம்பிகை சம்மதமாய் எழுர்தருரஷவைக் கண்டுவகை 

பூசீ.த மடவார் பலர், வேதமூடிக்கும் எட்டானாபிருக்கும் ௭௬7 

னின் திருக்கோல?ம சறந்ததென்பார்; அ௮சளைக் காட்டிலும் ௪௬ 
வரியின் ௮ழ?க மேம்பட்டதென்பார். பில்ரீலார்.. இருவருடைய 

அழகும் ஒன்றுக்கொன்று (2 தால்வியில்லை என்பார் மற்றும் சிலர். 

மியிலுள்ள ஈம் பார்க்சம் கொத்து வைச்சதுவே சிறந்த 

'தென்பார் சிலர், நாம் சரத் இரமடைர்ததற் தப் பாரயாசனம் பகவத் 
தரிசனம் படைத்த, து தான். சிலாக்கயமான தன்பார் 

இலர்). இச்சன்மம் மிதந்த ஸாபல்யம் பெற்றுவிட்டது; ஏதா
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தல்ல ஜன்ம மெடுத்ததின் டய7னா என்னவோ? இட்பே்ப்பட்ட 

Uses Sis பாக்கியச் கடைத்த௪. இச்சு ஜமைம் பூர்வகதில் 

செய்க பூஜா பலன் தானோ? ௩௦ம் கொடுத்து லைச்த பாக்யம் 

தான் இதற்குக் காரணமாயிரக்கலாம் என்றம் செொல்லிக௦சாள் 

வார்கள் லெர், ஈகர் வாழ் லார் பல்£லார் ஏராளமான புட்பங்களை 
வாரியிறைப்பார், இலர் எராளமாய் பொரிகளை எடுத்து is ot 

கரமாய்த் தூவுவார்கள்; பலர் டனி நீர் பொருநதிப சஉறுபணல் ௪ம 

மும் சந்தனச் செற்றினே அள்ளி யிறைப்பா ரீ, பலா போன்காச்கா 

Hog 8a மிறைப்பவர். ஈச லான் வரக் கண்டவர் பல் £லார் gle 

வீட்டு வாயிற்றிண்ணைகளில தீபம ஏற்றி வைப்பார். பல்லார் 

மஞ்சளுடன் சுண்ணாம்பு கலர்சு நீரைப் பாத்துரங்களிலிட்டுச் சுழ 

ற்றிக் கவிழ்ப்பவரா வார்கள், இவ்விதமாய் ஈகரரா we poe) go 

வண்ணம் திருவுலாப் போந்த பாமழூர்தி ௮ம்கையோடு சவ 

ர்ண மயமாப்ச் கோபுரச் செகரங்களையுடைய தம கோயில் வாயில் 

வந்துற்ற. அங்கு நிறை2வற வேண்டிய சடங்குகள் யாவ மூஷந்த 

பின்பு, மாயூரநாதர் கர்த்தியினால் மிக2காங் கும விருஷப தீர்த்தம் 

சேர்ந்து ஸ்நாகஞ் பசய்யப் பெற்று, தன் கலியாண)்தின போருட்டு 

வந்த ஸ்ரீமரநாராயண apt ss, பீரமன் முதலிய தேவர்களுக்கும் 

a 5 BOLD உபகாரங்களும செய்து அவரவர் யதாஸ்தானவ் 

கள் போயச் சேரும்படி ஆஞ்ஜாபித்து இலிங்கத்தில் அக்தர்த 
தனமாய் மறைவதாஞான், மபிலீயலாகய அ௮பயப் பி. தாமபிகை 

டிம், ௮பயாஸ்தமான கைமயான்றுடஓம் இடுப்பிலொரு சையட 

னும் உலகத்தில் நிலைபற்றிருக்கும் ஜீவன்க ௦ளல்லாவற்றிற்ளும் 

இன்ப வாழ்வை யளிதது அமரந்திருந்காள். இததகைய கலியர 

ணத்தை வருஷவாரியில் ஒழுங்கு பெறவும், விசேஷபான செலவு 

னும் ஈநடாசத்துவோர் இலட்சுமி கடாக்ஷம் நிறையப் பெற்றவராய் 

மலவகுகாலம் இவ்வுலகத்தில் ஜீவதசையோடிருர்லுக் சடையில் 
சிவசாயுச்சீயசதை முடைவார் எனபதும திண்ணம, 

( திரு/சல்லியாணச் சருக்கம் முற்றிற்று) 

எழத
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153 கஜ ஸம்ஹாரச் சருக்கம் 

Fao Sad பிராணிகளும் மற்றைய யாவும் விசேஷமான 

இன்பத்தை WI BUGS Hid ter guid eeu gree இறப்பு 

Capa aie மாயூரம், என்னும் கஷச்திரத்தின் தென்மேற்றினச 

யில் தாருகாவனம் என்றோர் வனம் உள்ளது. இவ்்வடகியில் வாழும் 

முனிவர்கள் பல் £லார்கரம், கரும மார்க்கமே பிரதான மென்று 

அதுசரித்தவர்களாப், சத்தறிவின்பரூபத்தனிமு,தல் வேறில்லை 

பென்று கருத்துள்ளவராய், எசுவரனை மிகுதியும் ௮வமதஇத்தவ 

சாயிருக்கனர். இவர்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையைக் குறைவற 

கடாத்துவதில் உதலியாயுள்ள இவச.து மனைவியரும், தம்மைக் 

சாட்டிலும் கற்பிற் சிறந்தவர் இப்பூமண்டலச் இலிலென்றும் மிகச் 

செருக்குக் கொண்டவர், இப்பேர்ப்பட்டவர்களின் கர்வ பங்கத் 

தைக் ௧௬.௫ ஸ்ரீசாசதமாருனிவர் மாயூரராதரின் திருமுன்தோான்றி, 

அன்னவர்களின் குணா இிசயத்தைப்பற்றி அவருக்கு அறிவித்தலும் 

உமேசன்,முருந்தனைகினைத்தலும், அவரும் இடீரெனத்? தான்றினார். 

அவரை கோக்க, எம்பெரு மாலும் ஏ. நாராயண! மோ௫னிப் பெண் 

வடி.வங்கொண்டு தாருகாவன இருஷிகளின் செருக்கை யடக்கு இ! 

என்னப் பணித்ததற்கு, ஓமன வணங்ூனென் முகுர்தலும், முகுந் 

தன் மோூனெப் பெண்ணைத் தாருகா வனத்து முனிவர்களெல்லாரும் 

கண்டு, மன்மதன் அம்பு பட்டு தம் தவத்தினின்றும் தவறினார்கள். 

இல இருஷிகள், ௮ம் மோகினியின் முலை யொன்றை?ய கண்டு மய 

க்குவாராயினார். இலர், ௮வளது புருவச்சை மட்டிம், சிலர் சற். றிடை 

யிற் கட்டப்பட்டுள்ள கலையொன்றை மட்?ம் கண்டி தவல் குலைந்து 

மயங்கி நிலைகுலைந்து விழ்வாராயினார். இப்படிக் கரும மார்க்கத் 

கதயே சறெந்ததெனக் கொண்ட முனிவர்கள் கோலமிவ்வாருக, 

சடைப்பிரானாயெ மாயூரநாதர் சக்நியாச வேடம் கொண்டவராய், 

அம்முனிவரின் கற்புடைப் பத்தினிகளிருக்கும் தெருவிடை, சாவி 
வஸ்திர தாரியாய், திருக்குறுக்கை என்னும் தலத்தில் அறப் தனை 

.உருவமின்றி, நெற்றித் தீயால் எரித்த பின்னர் தானே ௮வ 

டைய லேலைபைச் செய்தற்கு ஒப்புக்கொண்டவர் போல், வேட 

"மெடுத்துக்கொண்்ு கோடி சூரியர்கள் பிரகாசித்தாலொப்ப ௮ழகு 
வொய்ந்தவராயும், களங்க மற்ற சந்திரன் போன்ற முகத்துடனும்,
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பொன்னாற் கடையப்பட்டாற்போலே தாஞுடனும், அழிய ஈறுமண' 

மலர் மாலையை யணிந்த மார்புடனும், கருணா ரஸம் வழிர்தோடும் 

இருக்கண்களோடும், பரிஈ.ச்சமான வெண் மூ£லைத் தோற்கச் செய் 

யும் திருவாயுடலும், ஜாலு பாஹ-ஈவாயும, மலர்ச்க முகத் ட 

னும், யாரவர் மனதையும் உருக்கும்படியாப் மனதிற்குள்ளே மய 

இரம்மியமாய்ப் பாடும் கனிவான தேக் தொனியுடலும், நெற்றீ 

9ில் மகிமை பொருந்திய விபூதிடிடனும், கா இல் இலங்கும் குண் 

_லங்களுடனும், முனிவரை மயங்கச் செய்த மோகினியும் மபக்க 

மடையும் படியான இருக் 2காலம் தாங்கி, வேதப் பாதுகையில் கால 

வைத்ம்தறி, ஒரு கையில் சமருகச்தை ஒலி செய்துகொண்டும் 

மற் ரர கையில் பிட்சை கொள்ளும2 கபாலத்தைத் கால்அியும், 

முனிவரின் இல்லறக்கிழதஇகள் வாழும் பெருஞ் சேரியிடம் 

பிட்சை யெடுப்பான போல் ௮ணு?), அடி யென்லு:௨உ வாத்தியத்தை 

முழக்கலும், வீணா கானம் ரஸமாயக் கேட்டு இன்புற்று ௮சை 

யாமலிருக்் கம் அசுணப்பட்கள் போல, தம் கையிற் பிச்சையோடு 

ஸ்திரீகள் வெளிவர்துற்ரர்கள். பிட்சையிட வரத ஸ்இரீகள், பரா 

பானின் முகதகையும், கண்ணையும், புயச்தையும், மார்பையும், 

செங்கைபையும், காலைபும் ருூதலாய எல்லா அவபவ இலக்கணம் 

களையுங்கண்சி காமங் கொள்ள, இது தான் சமய மென்றுணர்ர்த மத 

னன இர்ரங்கைகளின்மீது தம் பாணப் பிர2யாகம் செப்வானாபி 

னான், தன்னுடைய வஸ்இரம் அவிழ்ர்து விழ்ர்ததைக் கவனிக்கா 

மல் பிச்சை யெடுக்க வந்தீரே 1 உம்முடைய டையை sits 

வைத்து வர விட்டீென்னலும், பிட்சை போட வர்தனைபயே ! 
நீ என்ன இலுசாய் வர் இருக்கிறாய் எனறார், இதைக் சட்ட 

ஸ்திரீ நாணங் கொண்டாள, எ. அுடியவ£ீர 1! கான் தனப்பிச்சை 

$சாடுப்2 பன்! கலததில் ஏற்றுக் கொள்ளும், என்றொருகஇ கூற 
ey ay 

    Sane mr queue பேசுகிறு2ய ! என்றார் கருணை.பாம கபா 

ழ் பின் உருவெளித் தோறறத்தைக கொண்ட மற்2ரர மங்கை 

‘ar! 5h 6m) 550 am!! பிட்சைகொள, என்று தன் கையிலுள்ள பிட்சை 

யைப் போடவும் அது மண்ணில் விழுந்ததைக் சண்டவள், 

என்ன பிட்சா பாத்திரம் ஓட்டையா, என்றுள், ஆலகால வித்தை 

மறைத்துப் பிட்சை யாண்டி வேடம் புனைந்து வந்த எம்மானை
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நோக் பக்தர்கள் கொ?ிக்கும் பலியை ஏற்றுக்கொள்ள வந்தீரோ, 
அல்லது என்னுபிரையே அப்படியே பீட்சையாசக் சவர்ந்து8பாக 

லர்தீசோ, சொல்லுமின்!” என்றள், காமமயக்கத்தால் உடம் புழுமு 

வதும் மெலிந்தாளோர் மாது, பிட்சையிடப்போன வோர் மாது 

கன் வளைகள் கணையாழிகள் முதலாயினவற்றை பிட்சா பாத்.இரத் 

இல் நழுவ விட்டாளாக' யான் மாலானேன்; தயவு செய்க மவ்வளை. 
களையும், மோ இரங்களையும் எனக்குக் கொடுத்தாயென்றால், என்னா 
வேரு wen & Gen 0 மென்னலும் (உன் இடைக் குறை சூறை 

யாய்த் தானிருக்கும் அது மாறுததே' என்றுர் ஈசுவரம் காம 

4ிக்ச வளொருத்து 'வீய2ன/ என்னுடைய குறிப்பறிர்ன, உடன் 

படமாட்டீ2ர! நீமிசக்கசமன மில்லாதவே? யென்ன லும், இரக்க மனங் 

கோண்டே வந்தேன் ஈங்காய்!” என்றனன் புனித மூர்த்தி, ய 2ன/ 

கின்னையடையுமாறு உன்னருகே சேரவும் அறியக்கூடா தவரா 
சிருக்கறீர்; ஏன்! மாலறியாயோ? என்றுள் ஒரு மாது. *மாலறி 

யானே யான், அதற் கென்ன செய்வதென்றான் எம்பிரானும், இவ் 

வாருச, முனிவசரின் இல்லறக் கிழத்திகள் யாவரும் ஒருங்கே வர்.து 

௪சனாயே பிச்சை யாண்டி முன் தோன்ற நிறையழியப்பெற்றார்கள். 

இப்படி முனிவாரும் பத்தினிகளும் தம நிலை கெட்டழிர்ச பின்னர் 

ஸிழித்துக் கொண்டவர்களாய், ஓல்கு வான் மாயூர நர்தே! ௩ம்மை 

இக்்2காலம் சண்டதென்றுன்னிச் சினமிக்கூர்ந்தவராய் gio 

குண்டத்தில் ஒரு பெருர் தீய வளர்த்து மர் இ£ராச்சாரணங் 

களோடு இகுதிகள் முதலாயின செய்ய, அக்குண்டத் இனின்றும், 

&ராவதம், புண்டரீகம், வாமனம் புஷ்ப தந்தம், சரர்வ பெளபம் 

முதலிய அட்ட இிக்கயங்களும் பயப்படஉம், சடலும் பூமியில் 

Curae வழிதரும்படியாயும், ர்தகலும் டயப்,0ம்படியாயம் 

மிச்க கோரரூபத்தோடும், கோபத்தோடும், நிலப்பெருமலை போடீ 

வும், பிறைச் சந்திரன் போல வக்கர தத்தள்சனையும், நீண்ட SR 

அகையையுமுடைய gi wurts opudssge. DaSay seus (pe 
வரர் ஈசுவரன் மேலேவலும், ௮.௮ வேகமாய்ப் போய் ஈசனை ஓ. 

வாயில் விழுங்கிவிட்டது. இது சண்ட மறைகள் PSU sear Ue 

ரம் கூக்குசலீட்டன, எல்லாரும் வேருண்டனர்கள், ! இஃ்தென்ன 

அிபரீ.த சரலமென்ன த்தயக்ஜொர்கள், சுப்பிரமணிய மூர்ச தியோடு 

அணைச்சு. பார்வதீதேலீயே, இனிமாம் என் சேடவது omy
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ஒருவாறு பயப்பட்டாளென்றால், மன்பதைகள் என்ன பாசி பட்டி 
ருக்கும்? இக்சோலத்கைக் சண்டி என்பதையும் ஒருவர் எடுத்து 

மொஜியவும் வேண்டுமோ? பக்டி வலைப்படு?வானாப எம்மானை 

யாரே யுணர்ந்து சொல்லவல்லார்? 

LE gin பொருர்திப தர்இபின் வயிற்றிலுள்ளவன், அகனைக் 

_ LED ௮க்சஜத்தின் சோலைச் தன்னுடம்் 9ல் போர்த்தக்கொண்டு 

மனை மூடிய ௧இர் போலவும், நீறு பூக நெருப்புப் போலவும் 

வெளிப்பட்டு விருஷபாரூடராப்க் காட்சி தர, எம்மையனை 

ஸ்சதோச்தரித்த வண்ணமாய், தேவர்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள 

கற்பகத் தரமலர்களைப் பறித்துப் பறித்து எராளமாய்த் தகினா் 
கள். பூவுலனரும் ஈசனின் மீறு புஷ்ப மாரி பொழியலானார்கள், 

கரும மார்க்கமே விசசஷமாகக் கொண்டவசாயெ முனிவர் 

அப்போ மிசவும் வெட்கெொராய், விருஷபாரூடனின் சச்கிதா 
re வாது சேர்ந்து அவருடைய பாதார விர்தங்களில் விழ்க்து 

தமஸ்கரித்து! எண்ணரும் புவனராத! நாககளறியாது சவறு தங்க 

 இவவபசாசகச்தசைட் பொறுக்கத் தயை 

செய்ய வண்டும் எனலும், 'இருபாகா மூர்த.இ ஈம்மைப் Lala ose ca 

CHES ow lpES., SOLD 

ளாகக்கொண்டு, நீவிர் கெளரி மாயூர க்ஷேத்திரத இற் சென்று, Gare 

ரத்தத்தில் வி ப்படி. ஸ்காரஞ் செய். தவஞ் செய்மின்” என 
அப்படியே செய்த எல்லாமுனிவர்களும் கெதெலிலலாப்பேரின்ப 

வீட்டை யடையலாஞார்கள். முழுமறையவராம் முனிவரும், அவர் 

பத் இினிகளும் காண்ட எண்ணம் மாறுபட்டு விட்டமையர a, 

இப்போதும் அப்படி இவர்கள் கொண்ட காரியத்தினின.தும் 

னு டப விடம் வழுவூர் எனறும், 5ஜ ஸம்ஹாரம் ஈட? த விடமா 

பற்றி வீரட் _காசத்தலமேன்றும் பெயர் கொடுததழைபபர்- 
\ ion TH புகழ்சசோதபபட்ட பறியல் விபட்டானம் போற் 

து விளஃ்கும் வழமுஷரில் இருக்சோயில் கெண்டிரா நிற்கும் 

ஜ்ரங்குராம்பா ஸமேத ஸ்ரீகிருத்திவாஸேச்வர சுவாமியைத் ede 
நீம் செப்லார், இம்மையிலும் மறுமையிலும் பெரூம பாக்கிய 

   

    

  

   
முடைர்து இவ ௪, ம் ரொச்சிபத் சை யடைவார், இப்போபடட்ட 

தல தரிசன மடைந்தோர் அடையும் 2பற்றினை, எவாறித்மு கூற 

வல்லார்? முனிவர் வாசஸ்தானம், ஓமகுண்டம் ஸ்தாபித்த இஃம் 
ந்
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விசேஷமான கர்மாக்களுடன் அவர்கள் பயின்ற விடம் இப்?பாப் 

பட்ட இடங்கள் பலவும் அங்சாங்கு இன்னமும் பார்க்கக் கடைப்ப 

சாகும், இம்மாயூரத் தெல்லையைச சூழ்ந்து ஏழு யோசனை எல்லைக் 

குள் செம்பொன்பள்ளி, ஈனிபள்ளி, பறியல் முதலிய வூர்களோடு 

முனிவர் மயமாயிருக்கப்பட்ட வழுவூரின் பெருமையும் இவ்வளவு 

மிகு.தியாகுமானால், மாயூரத்தின் புகழைப பற்றிப் பின்லும் பிவி 

ஆம் வீரித்துக் கூறலும் வேண்டுபோ? 

(சஜ ஸம்ஹாசச் சருக்சம் முற்றிற்று 

ஹி. 

16 கவுண்டின்னியன் பிதிரர் முத்தியடைச் சருக்கம் 

இரத் இிகளாற் சிறப்புற்றோக்மும் கங்கைக் களரயில் வேத 

அி.த்தாய சவுண்டியெனன்னு பார் இருஷி சன பர்ணசாலைபில் 

வத்து வருவாசாயினார். sor, ௮க்னிஹோச்திரம் முதலாயலை 

செய்தற்குத தேவையான ஹோமச சமித்துக்களும், புரச 

இலைகள் முதலிய கொண்டுவருதற்கும், மரமகள், செடிகொடிகள், 

மலிர்துள்ள அடர்ந்த?தோர். காட்டினிடத்தில் புக்கு, veil gs 

சமித்துக்களை ஒடித்துக் கொண்டிமுக்கையில கூ கூ வென்ற 

கூக்குரல் இடீசென sed கிளம்புவதை இருஷி கேட்டார். 
இச்சபதம் LOG ar ஒரு பாழங்கிணற்றிலிருஈ து எழுர்தது 

/பாலும எனறு உணர்ந்தார், பினனர் முனிவரும் ஆங்கு ௮ணு 

Eu வரும ணெறறினைக் குனிந்து பார்த்தலும், gags 

பி.துர்ஸ்வருபமாயுள்ள தொறை முனிவரை கோக்க! Bu! 

உம்முடைய பிதுர் வர்க்கத்தைச சேர்ந்தவர் / எம வாழ்க் 

ஒருவருக்கு ஒரு தானமும் கொடுத்ததில்லை ! அசேகரிடமிருப் 

சண்ணிறந்த தானங்கள் பலவாக்கி மஹா பாபியாய்ப் போட. 

கான், சவ காம சங்கீர்த்தனத்தை மறந்தாவது , ஸ்மரிப்பதில&, 

யாதலின் ரான் கொடு நரகுக்கரளாகி யலமந்து தவிக்கன்றேம்; 
சங்கள் மூலத்தில் ஜனித்த௨ன் ம மயோருவனே, அருமருந்தே 
போலிருச்சே்றாய் 1 நீ எம்மான் முக்கணப்பன் இனிதமரும்
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தலமொன்றிற் சென்று எங்களுடைய ஈர) வி?மாசனாரத்சம் செய்ய 
வேண்டிய பிதிர்க் கடன்களைச் செய்து சடைத்தேம்றுகாய்! என்று 
அப்பினாப் பூதஞ் சொல்லச் கேட்ட குண்டின கோத்ரத்தான், சன் 
ஆச்சிரமம் புக்கு, சன் பிஇரமைக் சையேற்றுலான் ௪௩.௫, எத்த 
லத்தில் சென்று, சான தருமங்கள் செய்யலாமென யோ சிபாகிற்கு 
மளவினிள், மகதியாம் முனிவன் ஆண்டுத் திடிரென சோன்றி 
ஞன. இம்மாதிரி பிரசன்னமாய முனிவனைக் சண்டு டி பணிந்தெ 
முர்ச கெளண்டினிய மகருஷி a! நாரதபகவானே 1! எம் பிஇரர் 
கொடிய ௩௫ல் அகப்பட்டு வருதா நிற்கின்றனர், அன்னவர்களை 
சரையேற்றுவதற்கு எத்தல;த்தில் போப் எவ்விதம் செய்தால் தர 
தஇியாயிருக்கும் என்று கர இய ௪ மக்கு,புண்ணிய ஸ்கலம், அப்போ்ப் 
பட்ட கார்யத்திற்குத் தகுந்ததேதென்று தேவரீர் இருவாய்மலர்க் 
,கருளல்வேண்டும், என்னலும் ஈாரதர், a! கேளண்டினீய/” ரீ விசை 
வின் கேளரி மாயூர க்ஷேத்திரம் சோந்து வள்ளலார் சந்ரிதியின் எதி 
ரிலிருக்கற சிவ கங்கையில் ஸ்நாகஞ் செய்௫, அர்குள்சா ஈச வரனை 
வழிபடு, நின் இஷ்ட சித்இிகளெல்லாம் சானே நிறைமவறும் என் 
ரூர். கெளண்டினியன் மாயூர கேச்திரத்இற்குக் 0௪4 சென்று 
பிரமதீரத்தத்தில் இனிசாடி ஸ், வோபவாசம் ஓா நாளிருக் அ அபயப் 
பிரதாம்பிகா ஸமேத மாயூரனாதேசுவாரை மனமொழி மெய்சளால் 
தொழும், இவவிருஷியின் S Raa aan யாவரும் தாகங்கள் பாபம் 
கொடியில் தொலையப் பெற்றவராய் வெ சாயுசயெ மடைர்தனர்,இப் 
பி.இரா சங்கள் வெலோச சாதனமைய மா யூகேத்திரச்டில் போந்து 
சத்காரியக்கள் செய்த மகனை நோக்கி / ௪! “கெளண்டினிய/ பிள்ளை 
எனறும் இப்படிப்பட்ட பிள்காயைப் பெற்வேண்டெப்பா 
இத்தலத்தில் உன் சிறந்த தவத்தால் நாங்கள் உள்ளங்கை செல்லிச் 
$்ரிபோல மேம்பதவி யடைர் தவரானோம் / இத்திருத்சலச்தைப் 
ரல புண்ணியச்தை எளிதில் ஈவது இவ்வகன்ற kp cere og Béy 

_ வொரு தலமில்லையே யென்னலாம்; இனி நீ தலைமுனற தலை 
றையாக ஈல்ல சந்ததி3யோடு ௬௪ ஜீவியாச வாழ்ந்து கடையில் 
i முக்சனாகாய்” என்று id Ber கவுண்டியலுக்கு அருள் 
செய்தார்கள், இபபடி சொல்லிய பிதிரர், கெளண்டினியன் பார்த்இ 
ச்ச சிவலோக பதவி யடைந்தார்கள், பூமியிலுள்ளோர் சாணு 
யாறு சம் பிதிர்க்கடன்களை நாரதமுனிவாருளால் முடித்த கவுண் 

$
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ஆனிய மஹருஷி ஸர்தாஷ சத்தமை மாயூ?க்க்இர வாஸத் 

தைய பெரிதும் அவலம் த்து நெரொளங்கிருந்தான். 

Bu பி.இசர் தனக்குரைத்தபடி ௮ரேக தான தருமங்களை o 5 

தலத்திலே?ய வேதகெறி முறை வழுவாது செய்தான். விசேஷ 
கமாய்ப் புராணங்கள் பிறப்பித்துக் கூறும் சிவராத்ரி வருகத்சையம் 
பெரிதும் அனுஷ்டித்து பூத்து செப்தான், தன் பேர் சொன்ஸ் 
மாத்திரத்திலே பாபங்களெல்லாம் 8ங்கும் மஹா சபஸ்வியான 
சசெளண்டினிய மஹருஷி பல விரதாறுஷ்டானங்களுடன் அந்த 

Says ars AGoou Onarar தாமஸிக்கலானார். 

ஒரு இனம் செய்ற தபளின?ேலேே தம் பிதிரா பலர் 

தாம் கருதிய ஈல்லுலசம் சேர்ந்தின்பமடைவதற்குக் காணமாய 
இம்மாயூர சேத்திரம் விளங்கிற் றல், இந்த ஸ்தலத்திற்கு 
ஒப்பாக எந்த கேஷேத்திரத்தை ஒப்புக் கூறலாம், இதற்கு வேறோர். 

Cees Brn நிகரில்லை என்றே கூறவேண்டும். இப்படிப்பட்ட புனித 

மான கேஷத்திரத்தில் நெடராள் வாஸமாயிருர்து பின் கெளண் 
ஆ.னியமஹருஷி யதாலஸ்சானம் சேர்ந்தார். 

(செளண்டினியன் பி.திரர் மு.த்தியடைச் சருக்சம் மு.றீறித்று) 

Wr 
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இல் வேதங்களையும் அறுபத்து நான்கு கலைஞ்ஞானங்கம. 

யும் பர் இரிபற உணர்ந்து சேசு விதமான யாகங்ககாட 
செய்த சுசனமன் என்னும் பெயரிய அர் தணனொருவன் Ga 

சுதஇ யில்லாதவனா பிருக்தான், சகல கலை ஞானக்களைாயும் 3 
கள் பலவற்றினையும் ஆற்றியும் தான் மனத்தூய்மை பெற்றிராலாடி 

வற்றி மிகுதியும் வருந்தியவனப், இர். இரனைக் குறித்துத் wre 

மியற்றினான். இவனுடைய தவத்சினைப் போற்றிய இர்இரன்! 

பிரசன்னமாய், அந்தணனை நோக்? (நினக்கு வேண்டியது யாது”? 

எனதும் சுசன்மன், ய /! தேவலோகாஇிபதியே ! இம்மைக்கும்
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மறுமைக்குமுரிய எல்லாக் கர்ம காரியங்களை விதிப்படி யான் ஆற்றி 

யும் மனத் தூய்மை யில்லாது தடுமாறுலஇனின்றும் நீக்கி, நல் 

வழியிலுய்க்கும் ஈல்லுபாய மொன்று தயவு செய்து திருவாய் 
மலர்ந்தருளல் வேண்டுமென்று கேட்க, ஏ! சுசன்ப! நல்ல கேள்வி 

கேட்டனை!! இசா சத்த சத்தி யடைவதற்குச் தக்கதோர் உபா 

யங் கூறுறேறன் கவனமாய்க் கேள், பூவுலகத்திலுள்ளோர் பல 

ரும் ஏத்திப் போற்றிக் கொண்டாடும்படியான கெளரி மாயூர 
க்ஷேத்திர மொன்றுளது! பஃது யாவர் எது நினைத்தர 

அம் எளிதில் கொடுக்க வல்லதாயுள்ளு, தாமரை மலரில் 

விற்றிருக்கும் தேவாயே பிரமதேவனுக்குச் சிருஷ்டி த் தொழிலை 
முன்னம் கொடித்தது, தக்ஷப்பிரஜாபஇ தனது யாகத்தில் செய்த 

அபராதத்தினைப் ப.றியலூரிடை அவன் செய்த தவத்தினால் பறித் 
அப் பின்னர் மாயூரஞ் சேர்வித்து ௮வனை ஈல்வழியிலுய்த தல 

மகர விஷ்ணு முதலாய தேவர்கள் பல்லோரும் இத்தலத்தில் எம் 
பெருமானை உள்ளக் Bale go பூசனைகள் பல புரிய அவர்கள் விரும் 

பிய வரங்களைக் கொடுத்தது; ௮ம். கையே மயிலுருவம் பெற்று 

ஈசனைப் பூசனை புரிந்து, சுய உரும் பெற்றது.தாருகா வரத்து இரு 
ஷிகளும் ௮வர.து பத்தினிகளும் செருக் கொழிக்து முத்தி பெற்ற 

தம் இத்தலத் தில 3ய! தக்ஷப் பிரஜாபதியின் புத். இரர்கள் பலரும் 

நாரத மாமுனிவர் அறுக்கிரகத்தால் பிரமலிங்கா நுக்செகம் 
பெற்று முத்தியடைக்த கலமுமிதுவே / யோகலித்தமன் என்னு 
.மந்தணன் சிற்றின்பங்கலா நீக்கிப் பேரின்ப மடைந்ததும் இச் 

தலத்திலே?ய, கவுண்டினியன் என்னும் இருஷிச் சிரேஷ்டலும் 
தன் பிதிரா்களைக் கடைத்தேற்றிய விடமும் இதுவே! சாந் இரர 

யணம் முதலிய பல விரதா நுஷ்டானங்களினால் பல சலங்களில் 

aA SIGs x பெறும் பாக்கியத்தினை மாயூரத்தெல்லையை மிதித்த 

[ors Bog Bee அடையலாகும். இத்தலத்தினைக் காட்டிலும் 

சிறர்தசோர் தலம், சொர்க்க மத்திய பாதாள மென்லுமிடங் 

களில் எவ்விதம் தேடினும் டைப்பது அபூர்வமேயாகும், அபயப் 

பிரதாம்பிகையோடு கூட வள்ளலார் என்னும் €ீரிய பெயர் வாய் 

ந்த சிவபெருமான் பக்த பரிபாலகமாய் வீற்றிருக்கும் ஈகரும் 

மாயூர ஸ்தலமே யாகும்,



60 மாபூர ஸ்தல மான்மியம் 

(ரதிவள்ளலார் எதிரில் அமூசம் போல் விளக்கா கிழ்கும் 

பிரம தீர்த்தத்தை ,தியானியாத ச வரையும் உலகத் தவரும் மனித 

693 மதிச்சமாட்டார்கள்; wine, இபயானியாதவர் பேரின்ப 
சாகரத்தில் முழுசாதவசீ£ யாவார்; பாபகிநாசம் செய்யும் அதி 

தசைய பிரம தீர்த்தத்தில் முறைப்படி. படிக்தாடி பேராஈந்தம் 
அருபவிப்பவராய் முத்தியடைர் தவரரகெனின், அப்பிரமதீர்த் 

தத் இன மூமையினை ஒரு சாவினால் சொல்லலாம் தகைமைத்தோ? 

காவிரி ஈதிபின் மத்இயில் சிறப்புற்றோங்ெ விளங்காநிற்கும் விரு 

ஷப தீர்த்தத்தின் மகிமையைச் தான் சாதாரணமாய்ச் சொல்லி 

விடலாமா? வல்வினைகள் பலவும் சிதைக்கவல்லதாயிருக்கும்படி. 
யான Had Heaps இரத்தத்தின் மூமைபைப் பகுத்துப் URS HE 

கூறுவதென்றால் தயிரம் cra ven ss wares gud Cag 

arg HIB AFFUD. Og geasu wHean Ads Osarh wrups 

Cogs B15 ftir நீ விரைவின் அடைர்து 5815 3a5NH 9.8 
தாடி சசுவானை உள்ளன்பு கூரப் போற்றுவாயானால், நீ கருகிய 

மனத் தூய்மையை யடைந்து பேரின்பத்தை யைவதில் 9மி2௫ 
அம் தட்சீசபனையில்லை என்று கூறி 8ரவதச்சன் தன்னுலகம் 

புக்கனன். 

GC Beas Boor தன்னுலகு போய பின்னர் சுசன்மப் பெய 

ரினேன் மாயூர மாத்தலம் சென்று நீறு பூசி, மாமறைகளினள் 

சிறப்பித்தோ தப்பட்ட கண்மணி போலும் அக்கமணிகள் பல 

பூண்டுப் பிசம தீர்த்சம் முதலியன படிந்து கபர்த்தம் என்னும் 

சடையையுடைய எம்பெருமான் ஸ்ரீமாயூரகாதர் சந்நிதானம் 

மீசர்ந்து உரோமஞ் சிலிர்ப்ப, கண்களில் Briss கண்ணீர் ததும்ப 

வாயாற மனதாத ஸ்தோத்தாஞ் செய்து சித்த சுத்தியை யடை 

bgp ஈசுவா சாரரித்திய மடைந்தனன். இம்மாஇரி அடைந்த 
மாத்இிசச்தில்சித்த சுக்சியை சுசன்மன் பெற்றான், சம்சாச பந்தங் 
களை நீக்கச் சித்த சுத்தி தா வல்லதாபிருக்சப்பட்ட இம் மாயூர 

சகாத்திற்கு நிகசான ஸ்தலமொன்று இப்பூமண்டலத்தில் mse 

அம் உள்ள ?தா? 

(சன்௦ன் முத்தி பெற சருக்சம் முத்திர்று) 
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18 வாபசம் பூசை புரி சருக்கம், 

பொன மயமாய் விளங்கா நிற்கும் மகாமேரு பர்வதத்தின் 
aT gous பொர்தில் புசுண்டன் என்னும் பெயரிய காகமா 
ன்று ௮ரேசயுக காலமாக வ௫த்திநாத.து. மனத் தூய்மையுடலும் 
அேச கற்பசாலமளவு வ௫த்இருர் சதைப் பார்த்தார் வசிஷ்டர் முத 

ரய பல்லாயிர இருஷிச் சி2ரஷ்டர்களும், இப்படிச் சஞ்சீவி 

பாட வத் இருந்த காககத்தைத் தரிசனம் செய்ய?வண்டி வசிஷ்டர் 
(0 தலான பெருகல்லோர்களும் அங்குப் போயுற்று வாயசத்தைக் 
கண்ணுற்றார்கள், காகமும்! இப்படித் தம்மைப் பார்க்சவந்தவர் 

களை நோக்கி ஸ்வாகதமா? வாருங்கள் ? பாகவதோத்கமர்களே 7 
ஸத்தியம்வத! தர்மஞ்சா! என்றித்தியாது விதமான இனியகல் 
வசனங்கள் பல கூறிற்று, வாயஸத்தை நோக்யெ முனிச் ச3ஷ்டர் 
கள்,ஏ! லாயசமே! நீ நெடுங்காலமாக நல்லறிவி2னடும் இங்கு ஜீவித் 

இருச்கின்றனையே / அதற்குக் காரணமறிவதற்சாக2வ, உன்னிடம் 
பரல்கள் பொர்தோம்.? அப்பேர்ப்பட்ட தன்மையை எவ்வாறு 
பெற்றனை என்பதை எங்களுக்கு விளக்க உளாக்க வேண்டும், 

சன்று கேட்க! வாயசம் பின் வருமாறு கூறலுற்றது. 

“முனிச் சிரேஷ்டா்களே ! தேவர்களே ! படினன்கு உலகங் 

களும் ஈனகு போற்றி ஏத்தும் படியான சீரும் பேரும் பெற்ற கெளரி 

மாயூர க்ஷத்இரத்திலுள்சா இர்த்தங்களில் ஈன்றா.பமர்ர்தாடி. 
அவல சலுக்குரிய வர் தனை வழிபாகெளுடனே .தங்கே2ய பன் 

ணட்சாறும் யான் வத்து வாராகின் மன், இங்ஙனமமர்ந்த என 

க்கு ஈசுவான் விசேக ன அுரள் கூர்ர்து என் முன்பு பிரசன்ன 

மாக, எனக்கு அளவில் கற்பங்கள் பூவுலசத்தில் சத்த சுத்இசீயா 

ம், மெய்ஞ்ஞானத்துடன் பிரமாதி தேவர்களும் பார்ததுப் 

புகழ்ச் து கொண்டாடும் படியாய் வரத்து வருமா௮ பெறுத்த வரர் 
சர்.தருளினார். இப்படியான மாஷி தர்தகன் 20 அம்.மாயூமென்ற 

ஆப்பற்ற தலம் என்று பின்னும் ௮ப் பட்டி உமைப்பதாகும்/ மன 
இற் சியைர்ச மயூ வடிவு கால்யெ அம்மை இரண்டு தரம் இமமாயூர 
Cag sAisGa aig பூசை பெற்றுப் பேறுகள் பலவடைர் இருப் 

wens கான் கண்ணாக் கண்டிருக்கிறேன்; மலர்மிசை யேளு 
ணுயெ வேதன் இமப்மாயூ, கோத்திரத்தில் பஞ்ச முகங்களுடன்



62. மாயூர ஸ்தல -மான்மியம் 

வர்.து ஒன்பது தரம் பூரித்தது சண்டிருக்க்றன், அன்னவனே 

காருன் முகங்களுடன் இங்கு வரது பத்துத் தடவைகள் போற்றிப் 
பழிச்சிப் பேறுகள் பெற்றதையும் யான் ஈன்கு அறிர்துளேன். 

மாயோஞ கய ஸ்ரீம் நாமாயணமூர்த்தி தவள ஸ்வரூ.பத்தோடும் 
பரிசுத்த மூர்த்தியாம் பாமபதியின் பாதங்களைப் பத்.து.த்தரம் பணி 

யக்சண்டுளேன். அத் ககையவனே மீண்டும் ஈரிய இருமேனியை 

யடைர்து பன்னிரு தடவை மாயூரேசனைப் பணிந்து போற்றிப் 

பெறலரும்பறுகளைப் பெற்ற விதத்தனை என் கண்ணினைகளாலும் 
தரி8த்தவன் யானேயாவேன்,” 

ம் நாரணன் நான்முகர்களே இப்படிப்பட்ட விதமாய் ௮நேசு 

விசை மாயூரேசனை விரும்பிப் பூசனைகள் பல புரிந்து நற்பேறு. 

பெற்றுப் போயினார்கள் எனின், தேவேர்இரனை யுள்ளிட்ட தேவர் 

கள் ௮வாவர்களின் க்ஷமார்த்தத்தைக் ௧௬இப் பண்ணிய பூசைக 

ளைக் கணக்கிட்டுரைப்பதென்றால் என்னால் முடியாததாகும்; 

சைலாயபஇியாம் பசசிவ சொரூபனே இத்தலத்தில் இனிது விற்ற 
ருள்புரிகறான் என்னில், இந்த க்ஷேத்திர மளமையை யாரே உடைட்: 

பதில் வல்லவராவார்.! ௮ப்போப்பட்ட ஈசுவராலுக்கரகம் எனக்கு, 
மிக்கருந்ததனாலே ஈரர்கள் வதிய மிப்பூமி பல்காற் சாம்பராயினமை 
யும் என்னிரு கண்களால் நேச தடவை தரிசித்துள்ளேன்; இன் 

ge கேளுங்கள் !/ இப்பூமி மீட்டும் வேறுருவமைந்ததும் ௮௪ 

தடவைகள் பார்த்துளேன், கொடியனாகிய அசுரன் பூமியைக் 

கவர்ர்ததும் பல தடவைகளில் பார்த்திருக்கிமறன், பூமியை மீட் 

டிம் சரிப்படுத்துவதற்காக அநேக தடவைகள் வராக அவதாரங் 
சளை எடுத்ததையும் நான் பலகாலும் பார்த்துளேன்.! ஐ. நீதி 

தீவறுச் சன் மார்க்கத்திலேயும் ஞான மார்க்கத் இலு மன்றி வேர 
ன்றிலும் புத்தியை விண செலுதக்தாத தவச் ௪$ரஷ்டராகய வ௫ஷ் 

டஉ/ உம்மைப் போன்ற வசிஷ்டர்கள் எழு பேரை இதற்குமுன் 

சற்பக்சளில் பார்த திருக்கிறேன் ; காரியாகாரியங்களைச் சீர்தாக் 
இச். செய்யவல்ல வேத வியாகர்கள் பல்லோர்கள் ௮ப்போ'தப்போது 
ஜனித்து வேதங்களை விளக்க உரைத்தவற்றையம் பல விசைகளில் 

aot ep Cores,”
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ஸ்ரீ be காசாயண மூர்த்தி ௮மிருத மெடுப்பதற்காகத் இருப் வபாற்கடலைப் பன்னிரு தடவைகள் கடைய யான் பார்த்திருச் வேன், இரேணுகை வயிற்றில் ஸ்ரீமகா விஷ்ணு BD sma ஜனன மாயதை நான் பார்சத்இிருக்க்றேன், ஸ்ரீமகா விஷ்ணு புச் தாவதாரமெடுத்ததை முப்பது தடவைகளில் சண்டிருக்வன், எம் பெருமான் உருத்திர மூர்த்தி ௮௧ தடவைகளில் திரிபுராசுர சங்காரங்கள் செய்ததையும் யான் சண்டுளேன். மாயவன் பாண மா? எட்டுத் கடவை வர்.துளசைப் பார்த்துளேன், பரிசுத்த மார்ச் இயாம் இருமால் பதினோரு தடவை இசாமாவதாரம் எடுக்கச் கள் சேன், அ௮ன்னவனே ஸ்ரீ கருஷ்ணகார்த் இ யம்சமாக பதினா தடவை wa shige கண்டி ருக்ேன். ௮ன்னவரே பார்த்தசாரஇ யாக விருந்து எட்டுத் திடவை பாரதப்போர் ஈடத்தக் சண்ணுற்று ளேன். Cer ah தீ மூர்த்தி மான்றுகடவவை மன்மத சகனமும், இரண்டு விசை அந்தகாகர வதமும், எட்டுத் தடவைகளில் வேதக் கிழவரின் சிரச்சண்டனமும் செய்துள்ளதை யான் சாட்சிபூசமாய் கின்று பார்த்துளேன், 

இத்தியாதி வில தரிசனங்களாலே சான் அடைர்ச பிர யோசனம் என்னவோ சிறி? லுமில்லை; ஆனல் இவ்வுடற் பாரத் தைத் தாம் இன்ஸும் இப்பூமியில் நிலவ வேண்டுமென் ஓம் விருப்பம் சறிசேலும் எனக்கில்லை, இனி ஞான மார்க்கச்ிலேபே என் புத்தியை ஒருங்கு செலுத்திப் பாம்பரன் அடியையே சாரும் ௮வா பெரிதுமுடையேன். kp Baye cory பெற்றிருக்குமளவும் 2 Mad கச்தை 6ீத்திருத்தலவயெமான த. மடமைச் தன்மை மிக்க இவ் வுறச்சமுற்றுல் அ௮ரேக பிறவிகளை பெத்த மன்லுலகத்இல் மன்னி அவஸ்தைப்பட வேண்டி. வருமாதலின் நீவிரெல்லாரும் கேள்ரி மாயூர க்ஷேத்திரம் சென்று, எல்லா மாயல்லவுமாயிருச்சப் பட்ட ஸ்ரீமாயூர நாத தரிசனம் பெற்று கிருதார்க்தராகச் கடவீர் சான்று முனிவார் முதலாபி2னார்கஞக் கு வாயசம் விரிவாப்க் கூறிற்று, 
வீர்யம் உரைக்க வார் ச்தையைச் கேட்டபோதே எல்லோ ௫ம் சந்தோஷ சத்தர்களா2, சிறப்புற்றோங்யெ கெளரி மாயூச ஷேச்இரத்தைச் சோர்து பிரம தீர்த்தம் விருஷப தீர்த்தம் pa
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லாய தீர்த்தங்களிற் படிர்தாடி மகமேரு இரியை வில்லாகக்கொண்ட 
ஈசுவரரின் பாதத்தை மெய்யன்புற ne a Saf sg பேசானந்த 
சாகாத்திலாழ்ந்தவராயினார்கள். இத்தசைய 282. மிக்க மாயூ௫ 
ஸ்தலத்தின் புகழைப் பற்றி ஆஏசேவனேயூலும் எவருக்காவது 
தன்ரு எடுத்துசைத்ததும் முடியமான காரியமோ? sag Bens: 
சிற்த இருஷிச் ஈரேஷ்டர்களே ! இத்தலச்தினைத் இயானியாக. 
வர் யாவசேயாயிலும் அவர் புகயரேயென்று வேதங்கள் கூறு 
மமன்னில், பாயூ க்ஷத்திரத்தைத் தியானியாதலர் பாபம் ௮௫ 
மல் தயரச்காளாவார் என்பதும் சொல்லவேண்டுமோ ? 

(வாயசம் பூசை புரி சருச்சம் முறித்து) 

 கலாவனைவை்கன்டி. 

19 வையிரவர் பூசை புரி சருக்கம், 

நினைத் தவற்றை யேல்லாம் ஒருக்கே தீரலல்லதாயள்ள மாயூச 
கேத்தித்திலுள்ள மாயூசேசனின்னருளால் சிருவ்டி த் தொழிலை 
யடைர்த பிரபன் கனக்கு பேலானவசொருவருமிலர், என்லுப 
சிசுக்களை ஐர்;சாலக.இல் ௮ ைவானாயினான், ஈசவரனின் வரப் 
பிரசா.த.த்தினால் வல்லாச் சருஷ்டிகளையும் யாமே செய்து ௩ம 
தாணைப்படியே்பூமியய அரசு புரிவோபென்லும் கருத்அட்கொ 
ண்டவனான பிரமனது தந்தையாம் இருமாலும் ௮வனிலும் மிகச 
சாவம் சொண்டவனாயினான். 

விட ஹுவைப் பிரமாகளின் மனக்கோளகள் இவவாறிருக் 
கையீலோர் நாள் இருமால், பிரமன திருப்பிடம் சென்றான், இவர் 
AGS US கண்ட கான்முகளும் எழுந்திராமலும் வர் சவரை 
விசாரித்துபசார மொழிகளும் கூருமதும் மெளனியாயிருந்தான், 
இஃதறிர்ச நெடியவனும் பிரமனை நோக் எனனே ! நான்முக ச் 
ஏன் இன்னணம இருக்கன்றளை! வர்தால் மரியாதைக் குறிப்புடன் 
எழுந்து நீ போற்றுவதுமிக்லை; ஈல்வறவேம்றாய மில்லை; பேசினாயு 
மில்லை, இன்று எனன உனக்கு நேரிட்டதெனப் பிரமன் ஏ! 
ிஞ்ணுவே [கான் தான் பெரியவல என்பதை ஏன் நீ நீண்குண,
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ர்ச்திலை! என்னைத் தேடி வந்த நீ என்னசம் புக்கதும் என்னை 
வந்திப்பதை விடுத்து, என்£மல் குற்றமும சுமத்இ நிற்கன்ற 
னையே! அும்மாற்றம் நன்று! ஈன்று! என்று கர்வ மேலிட்ட பறை 
யவன் கூறினான். இது கேட்டலும் புருஷோத்தமன், இப்படி த் 

தான் இதுவரையில் ஈடர்து வந்ததோ? உனக்கு எததுணைத் 

தரம் வந்தனை யான் செய்துளேன்? மொழிதி எனலும் பிரமன், 

ஏ! விஷ்ணு 2வ! சசல உலகக்களையும் உன்னையும் கற்பங்கள் 

தோறும் ஈவநவமாகப் படைக்குமாற்றல் மிக்குடைய என்னை நீ 

வந்திப்பதற்கென்னை? உனக்கு முறைமை தெரிர்ததில்லை என்றான் 

௪.அர்முகன். இவ்வாறு கூறிய பிரமனை நோக்கி முரார், ஏ! பிரம]? 

முந்தி உன்னை என் நாபி கமலததில் முளைத்தெழும் தாமசை 

யில் உற்பவிக்கச் செய்ததை நினைக்காமல் வாயில் வர்தவாறெல் 
லாம் பிதற்றுனெறனையே யெனலும், கோபம் மூண்ட தாம 

ரைக் கிழவன், நீயேயோ என்னைப் படைத்தாய். உன்னுரை ஈன் 
றுயிருந்ததென்று சொல்லிக் கொண்டே நாரணனின் கதுப்பிற் 

டொட்டெனப் புடைததன ன். 

[நை பட்ட காரணனும் பிரமனிடம் தோ ல்வியுருனாய் ௮வ 

றுடைய கதுப்பில் இவலும் பல அடிகள் கொடப்பானாக, வாய்ச் 
சண்டையிலிருந்து கைச்சண்டைக்கு வற்லுவிட்டது. கைச்சண 

டையினால் இவ்கீரு திறசகாரும் ௮லுத்அப்போய சண்டமெடுத் 

தடித்துக் கொள்ளவும் புக்கனர்; இந்த கோசயுத்தக்தைச் தாங் 

காத தேவேந்இரனை யுள்ளிட்ட தேவர் யாவரும் இச்செய் இயைப் 

பற்றி கைலாச கிரீசனிடத்தில் விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ளத் 

தனது குறு ஈகையினால் வயிரவக் கடவுளைச் சிருஷ்டித்து, பிரம 

“சிஷ்ணுக்களினிடையில் விளைர் திருக்கும் கலசத்தை யடக்வொ 
வன்று பாமேசன் ௮ளுப்பினார்,வயிரவக் சடவுளும் ௮ன்னவர்களி 
ம் சென்றான், இப்படி வயிரவக் கடவுள் இவகிருவரிடம் செல் 
வதை யுளவினாலறிர்த மயோன் அவ்வ காதர்க்கு ௮ஞ்சி ஒரு 

வருடனும் எதுவும் சொல்லாமல் தன் வைகுந்த நகரமோடி. 
ஒளித்துக் கொண்டான், 

விச. ப்புச்தேள் வருவதைப் பார்த்தும், சிறிதேனும் இல 
அழியம் செய்யாத பிரபன்,.ஏ உச] என் மகனே! வருதி! ama!
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இவ்கிடம் வருதி! சண்டை இருச்இ! என லும் கோபம் மிக்ச 

லெ நாதன் ஞெ2?ரலெனப் பிரமன் மேற் பாய்ர்.து, sat ௮ழயெ 
தலைகளிலொன்றனைத் தன் கையிலுள்ள உூரினால் பறித்து கிட 
அம், நான்முகன் பதறிக் கதறி வீழ்ர்தமுதனன். 

a? pis பிரமன் கடைத்தேறுமாறு ௮ருள் செய்து கொப்த 

தலையினையும் கையகத் தேர்த விரைந்து வவகுந்த ஈகாம் புகுக்ஏ 

ஆசார வாசலிற் காப்2பானான விஷ்வக்ஸேன மூர்த்தியைச் தன 

முத்தலைச் சூலத்தினாுல் ஒருவாறு தேய்த்துக் கொண்டே உள்ளே 

சென்று இருமாலைக் கண்டித்து ௮வனது உதஇிரத்தைக் கபாலத் 

தேற்றான். 

துண்டஞ் செய்யப் பெற்ற மகாவிஷ்ணு மூர்ச்சித்து வீழலும் 

மாங்கல்ய பிட்சைக்காக வடுக காதரிடம் முறையிட்ட இலட்சுமி 

தேவியின் பொருட்டுத் திருமாலையும் விஷ்வக் ஸேனணையும் மீட்டும் 
ஜீவ பிட்சை கொடு தீதெழுப்பி, அவருக்கு மூன் போல இறை மாதி 

தல்இக் சங்கா ஈ இயாற் சூழப்பட்டுள்ள காசி மாஈகரம் Gers ga 

புக்கனன், 

ரசி சென்றுற்ற வகெப்புத்தேளும் கங்கை மாகஇயில் விதிப் 
படி. படிந்து ஆங்குள்ள அன்ன பூர்ணி விசாலாக்ஷீ ஸமேத விசுவே 
சீரை மனமொழி மெய்களால் உள்ளன்புடன் போற்றி செய்ய, 

விசுவேசரும் பிசசன்னமா௫, இத்தலத்தைக் காட்டிலும் சிறந்த 
தலம் ஸ்ரீ கெளரி மாயூர மென்பர்) ௮த்தலத்2ல2ய அம்மை 

வீசாலாட்சியோடு நாம் இனிது வீற்றிருந்து பக்தர்களுக்கு 
வேண்டிய அருள் பாலிப்போம், ஆதலின் அர்த கேஷத்திரத். இனை 

விரைவின் அணுகிப் பிரம தீர்த்தத்திலும் மற்றுமுள்ள தீர்த்தங் 

களிலும் விதிப்படி படிர்தாடி எம்மை அரச்சித்தேத்.து.தி! அப் 
பொன்னி சூழ் பாயூரத்தில் உனச் கவண்டிய வாரங்களை வேண்டி 

யரங்2க ஈ3௦வாம்' எனலும், வ௫ுகப்புத்தேள், மாயூர Cage Bald 

அடைந்து வள்ளலார் என்னும் புனைவு பெயருடைய அபயப்பிர 

தாம்பிகா ஸமேத மாயூரேசரைத் sna sg வசது இருபாறுக்கிய 

கத்தாலும், ௮வர் சர்நிதானத்துள்ள தீர்த்த மடிமையாலும், தன் 

பூர்வ சன்மார்திர வினைப்பயத்தாலும், நற்பேறு பெற்றதோடு, 

சசுவரன் வடக நாதன் முற்றோன்றி, ஏ.! வக! ரீ இன்று முதல்



திகுமாலவதார மூர்த்திகள் பூசை புரி சருக்கம் 6Y 
இச்ஈசர்க் சாவலனாக விருந்து நின்னைப் டோற்றுடவர்களுக்குத் சேவையான வரங்களைக் கொடுத்து வாழ்வாயாக” என்று அருளிச் 
சேய்யலும வடுகனும ஒமென வணக்கி ஆம்?௪ வதிவானாபினான். 

(வயிரவன் பூசை புரி சருச்சம் முற்றிற்று) 

  

20 திருமாலவதார மூர்த்திகள் பூசை புரி சருக்கம், 
சேோரமகாசான் Cag maan Cot Gon Guth seur FPS Ba @ 

சென்றொளிக்கையில், பாரமேசுவராளுக்கரசம் பெற்ற திருமால் 
மச்சாவதார மெடுத்துக் கடலிற் புகுந்து ௮௪ ரனைக் கொன்று 
தால் வேதங்களையும் மீட்டுல் கொணர்ந்து, அதனால் செருக்குற்று 
தான்கு தஇிக்குகளும் பூமியும் பிறவும நிலை கலங்குமாறம் பிலத் 
அவாரங்களுட் புகுந்து உபத்திரவப்படுத்தம் சமயத்தில், இந்த 
அர்த்தத்தைக் BENT FU REG அறிவிக்க, அவர் மஹா சாஸ்தர 
வை ஏவினார். அவரும் மீன் பி க்கும் பாவனையரப்க் கடலில் தம் 
வலையை எறிந்து இபமீனைப் பிடித்து நன்கு சட்டி விழி யெலு 
ம்பைக் கழற்றி மோதிரமாக்கி எம் சிவபெருமான் கையினில் 
மோதிரமாகத் தரிப்பித்தலும், புவிபிலுள்ளோர் விண்ணுளோர் 
தங்கள் பயம் தீர்க்கார்கள், ஸ்ரீமசாவிஷ்ணுவும் நீம் பாபத்தைத் 
தொல்ப்பானெண்ணி மாயூர Cases Bard புகுந்து தீர்ச்தங்களிந் படி.ர்தாடலும், மாயூரேச னனுக்ொசத இனல் மீட்டும் சிருஷ்டி த் 
தொழிலும் வைகுண்ட ஈகராட்சியம பெற்றுப் போனார், 

'இருப்பாற்கடலை அமிருதம் வேண்டி திதி அதிதி மைந்தர் 
களுடன் முறையே மேருகிரியைக் கொண்டு SOLS Cumin ss gy 
ஆமை யுருவடைந்து திருமால் மேருசரிபைத் தாம்ஃப் பின்னர், சே வலிகொண்டு, ௮க்கடலைப் பெரும் சோபததுடன் கலக்கி உலூலுள்ள உயிர்களுக்கு ஆபத்து விசாப்பதை Curtis Gar, ருத் இராதிகள் கைலையம் சி புக்கு உமாபதியிடம் தங்கள் குறை 
ain Was தந்தப்பிரான் மூகத்சை ஈசன் சோக்க லும், அன்ன] லும் விரைவினெழுர்து சென்று கமடத்தைக் கசக்க சொர BB HSI மாதவன் மார்பிலணிர்தான், பின்னர் இப்பிழை
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பொறுக்க மாயூசத்தில் வரது தவஞ் செய்ய ம௫ழ்ர்க மாயூ?சசன், 
அன்னவருக்குப் டண்டைப் போல வைகுண்ட லோசத்தையும் 

HIF முறையும் Fig விடையளித்தனுப்பினார். 

இர் காலசுதில் இரணியாட்சன் பூமியைப் பாயாச் சுருட்டிக் 

கொண்டு போயதை மீட்மிம் கொண்டுவர சுவேத வராஹ ஸ்வருப 
மெடுத்த ஸ்ரீமர்காராயண முர்த்தி பிலம் புக்கு ws de Our sor 

ணனைக் கொன்று தன கொம்பின் நூனியில பூமியை எடுத்து 
மீட்டுங் கொணர்ந்ததுமன்றி ௮வ்வலி பெற்ற தன் கொம்பின் 

வல்லமை கொண்டு பூமியிலுள்ள வரைகளையெல்லாம் எடுத்துப் 
பர்.துபோல் விளையாடிய கனல், மாநுட மாக்களுக்கும், வானாடர் 

களுக்கும் துன்புண்டாய்,மீட்டும் ௮வர் கைலாசப இயை யணுக லும், 

உமாதவன் தம் மைக்தனாம் குமா வேளினை கோக்க யருளினார்; ௮வ 
சூம் விரைவிற் சென்று ௮வ்?2வனதஇன் gore ues, ௮ப் 

பன்றிபின் எலும்பை ஈசன் மார்பில் அணிவித்தான். ஸ்ரீபுரு 
லகோத்தமனும் தான் செய்த மறம் களைவான், மாயூரம் நகரம் புக்கு 
மேலவதாரங்கள் போல முறைப்படி. மாயூ2சசனை வணங்கலும், 
அன்னவரின்னருள் பெற்றுச் செல்வானாயினான், 

ஹி/னிபன்றனத மைர்தன௫ பக்இக்கு வியர்து, ௩ர மடங் 

கலாய் ஸ்ரீமர்சாராயண மூர்த்தி தூணினின்று ௨இத்து ஹிரணி 

வாசுரனது வயிற்மைக் ண்ட பின்னர், விஷ்ணுவுக்கு இரத்த 

“வெறி மேலிட்டு உலகுக்குத் தொந்இரவு விளைத்தலும், உலனெர்க் 

குள்ள உபத்திரவத்தை நீக்குவான், விர பத் இரனை சரப வுருக் 
கொடு ஏவினர் சிவயபிரானும், அ௮ன்னவனும் சாமடங்கலைக் கொன்று 

உலூற்கு நன்மை பயக்சு, விஷ்ணு தெளிவுற்றவராய் மீட்டுமொப் 

அற்ற மாயூரமடைந்து அபயப் பிரதாம்பிகை ஸமேத மாயூரேசனைப் 
பெரிதும் போற்றி நற்பேறு பெற்றனர் என்பர், 

வார மனவுருக்கோடூ மாவலியிடம் மூன்றடி மண் யாத்து 

நெடிய திரிவிக்கிரம ஸ்வருப மெடுத்து மாவலிபின் செருக்கையடக் 

இய பூநீமாகாராயணமூர்த்தி செருக்கு மிக்கோனாய்ப் பூமிக்கு 
தொர்தரை விளைப்பதை யறிக கைலாசபஇ வடுகநாதனை ஏவலும், 

அப்பிரான் கடுகென வந்து நெடியவனின் தோலை யுரித்து சட்டை
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போல் அதனைத் தன் மேற் போர்த்துச் ஈட்டை நாதனேனப் பேர் 

புனைர்தான். ௮/செடியோனின் மு. துகெலும் பர் தண்டினை கையி? 

தனி யெ?த்துத் தாங்யெ தன்மையினால் தண்டபாணி யென்லும் 

சிரிய பெயரை இவ?ர பெற்று உலகத்தை இரட்சிப்பாசா யினா. 

௮த்திரிலிக்செமப் பெருமானின் குதிகால் நரம்னைத் தனி யெடு 

த்து மாலை போலணிக்கதனவலும், நரம்பணிபன் என்னும் காம 
சேயமுடன் ஒளிர்வானாபினான். இப்பேர்ப்பட்ட மகாபா தகங்களைதி 

தணிப்பதற்காக ஸ்ரீவால ॥ ?தவமூர்த்இயும் மாயூரக்ஷே க் திரமடை 

ந்து உருத்இராக்ஷமாலை விபூதி முதலியன முறைபெற அழகாய் 

அணிச்து ஈச வர சர்தொனத்தில் முன்னா உயானாப் கின்று, வண் 
மயிலைப் பெருமானை, வள்ளலெனும் பெயரானை, யொண்மபி£லார் 

புறத்தானை யுவர்தேத்தி வழிப்பட்டான். நெற்றிக் கண்ணினையு 
ou ிவபிரானும் ஸ்ரீமகாகிஷ்ணு யின்பேரில் அன்பு மீக்கூர்க்து 

ஏ! இருமாலே! இதுவரையில் நீ ௮றிபாது செய்த பிழைகளைப் 

பொறுத்தசம்”” இனிபாவது அற்ப புத்தியுடையோனாப் ஒழுகாதி 

ரூக்கக் கடவாப் என்று நற்புத்தி புகட்டிய ஈசனை நோக்க சாரா 

யண மூர்த்தி, எம்ோேனே ! எல்லா நினகருளேபன்றி, வேறில்லை 

என்று தொழுகேதஇ, சன் யதாஸ்தானம் சேர்ந்து இருமாமச 
ளோடும் இனி விற்றிருக்தான், 

ந9பலவதாச மெடுத்துச் செய்த பிழைகளைக் Stow es 

மாயூர கோேரத்திரமென்னில், இப் 2பாப்பட்ட தலம்போன்ற இறந்த 

தலம் விண்ணகரில் தேடினாலும் இடைக்கா தென்றேகிறுஇட்டமாய்ச் 

சொல்லலாமா தலின் ஏ! முனிவர்களை / இர்த க்ஷேத்திர மகமை 

யைப் பற்றி கான் சொல்லிய விவ்வாருன வசனத்தையும் கவன 

மாய் மனதில் பதித்து வைத்துச் இக் இடங்கள் என்று நைமிசாரணிய 

லாசிகளை சோக்கிச் சூதபுசாணிகர் கூறினர். 

(திருமாலவ சார மூர்த்திகள் பூசனை புரி சருச்சம் முற்றிற்று.) 

  

44 , இயம தருமன் பூசனை புரி சருக்கம். 

பதக்க முனிவர்கள், தேவர்கள், பிரமன், மால் முதலியவர் 
ளாலும் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பரிம் பெரு வாய்ர்சு திருக்கட
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வூர் என்ஐம் சிறந்த க்ஷேத்ரத்தில் மார்க்கண்டன் என்னும் மழ 
முனிவன் லிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து இனநங்தோறும் சுகர்தமூள்ள 

பல்வகைத்தான பத்த புஷ்ப தூப தீப ரைவேத்திய சதெமாய் 

சமள்த தேவோபசார இராஜோபசாரமாக அன்பு மீக்கூர்ந்து எம் 
பாரமேசனைப் பரிந்து பூசித்து வாராகிற்கையிலலோர்காள், வைவச 
வத மன்னனாம் இயம தரும ராஜன், இம் மார்ச்சண்டேய முனிவ 

னத வாழ்ராள் குறுனெமை கண்டு தன் அங்குச பாசக் கயிறுகளு 
டனே கறுத்துப் பருத்த உருவத்துடன் ம வாகனாரூடராய் தன் 

டைய படர்கள் தன்னைச் சூழ்ந்துவா ஈசுவரபூஜை புரியாகிற் 

கும் பசம இளைஞன் சிவபக்தனாம் மார்க்கண்டேயன் முன்பு தோன 
இனன். கூற்றுவன் ௪ இர்கிற்றலை யுணர்ஈ்த மார்க்கண்டேயன் ௮ஞ் 

சாசெஞ்சுடன் எம்பார்வதீசனை நோக்க), 

“கூ ற்றுவரக்சண்டு சம்கரவோ! கொடூகஞ்சமு ண்டு 

போற்று பிரமன் முதலோர்க் குயிர்தர்த புண்ணியவோ ! 
வேற்றுமிசையுவர தொள்ளடி.யாரை யெதிர்பலவோ ! 

தோற்று பயந்தவிர்த்தாள் புகலென்று து.தித்தனனே." 17 

இவ்வாறு துதியாநின்ற மழவிளம் குபரனைக் காப்பான் ௧௬இ 
இலிங்கத்தினின்றம் பாரவதிசன் ,வீர்ப்பவித்து கூற்றுவனை மண் 

விழுந்து மாண்டெபட உதைத்து விழ்த்தினன். இவ்வாறு மாண்ட 

சமன் ஈசுவரானுக்கெஹம் பெற்றுப் பின் கதை என்னும் ஆயுதக் 

தாம்யெ கைடயடனெழுர்திருக்து எம்மானைப் பணிந்து எமக்குத் 

தாங்கள் அருளும் பணிவிடை யா9தனன, தூயவனாம் பரமேச 

pila! appa! நீ யாம் இனிது வீற்றுப் uss பரிபாலனஞ் 

செய்யும் மாயூரம் புலன், நின் குறைகள் யாவும் நிறைவே.றுமென 

இம், உடனே தாழாதெழுந்து இயமன் அத்தலம் கோக்க விரைந்து 

சென்னாள், அங்கு சேர்ந்து பிரம தீர்த்தம், விருஷப தீர்த்தங்களில் 

படிந்து விபூதி ருத்திராட்ச தாரணங்களுடன் சிவ பிரானையும், !்* 

மிகை அஞ்சழாயகியும் பணிச் 2த.த்திப, பின்னர் ௮ம்2மன்மை 

பெற்ற மாயூர க்ஷேததிரத்தின் ஈசானிய இக்கல் தரிலிங்சம் ஸ்தா 

S50, ங்கு ஓர் தடாகமும் உண்டாக்க அவ்வி லிங்கதஇனை 

கன்கு வழிப்படலானான். தான் பிரதிஷ்டை செய்த லிங்கத்இற்குப் 
பூசனைகள் முதலியதும் நன்சாற்றிய பின் கெளரி பாயூர க்ஷேத்தி
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சத்தில் வீற்றிருக்கும் மாயூரேசன் கோவில் புக்கு அம்மையாஜாயு'$ 

பணிந்து பின் வருமாறு போற்றுவானாவான், 

'அத்தாவெனி ல௮ர்சன்மை யெண்ணா மலருள் சுரக்கும் 

பித்தா சொடிய வெனையுஈன்காண்டருள் பேசரிய 
சுத்தா தொழும்பர்த மெய்ப்பில்லைப் பேசுட சார் மணியே 

முத்தா செழும் பொழின்,மாயூரமேய முழுமுதலே! 18 

காலாயெனி லவர்சன்மை யெண்ணாது கடைச்கணிக்குங் 

கோலாயெனை யுங்குறித்தாண்டுகொள்  சடிகஞ்ச மண்டுஞ் 
சாவாய் மறைமுடிச்கெட்டாய் மெய்ஞ்ரானத் தனிச்சுடரே 

மூவாய் செழும்பொழின் மாயூர மேயமுமுழுதலே 1 29 

அன்னேவெனிலவர் தசமையொண்ணாமலருள் சுரக்கும் 

பொன்னோவெனுஞ் சடையாய் யடியேனையுழ் 9பாற்புறவாள் 
பன்னோககவுர் தவிர் தாயாரும் பரிரதுதொழு 

முன்னோப் செழுஃபொழின் மாயூர மேய மழுமுதலே, 20 

ரன்றிவ்வாறு தோத்தரிக்கும் இயம தரும சாஜனுக்கு உமாம 

12ச௪ன் பிரத்தியஈமாய் ! ஏ! ஈமசன / இனி ஈமது பக்தரிடத்து 

மட்டும் நீ பாதல் தவிர்! அப்படிப் போனாயெனின் ரீ இரந்து 
படுதல் இண்ண2மன்றுண/ 7 இனியுன் பாபம் யாவும் இம்மாயூர 

கோத்திரத்தை நீ அடைந்த மாத்திரத்தில2ய போப்விட்ட 

தென்னலாம்! நீ இனி நின்னாரி புதக்து நினது தொழில்களை வழு 

வறச் செய்து வருவாய்! என்றுபணிததார். பின்லும் ஈசன் ௮வனை 

கோக்?! ஏ! தரும! மீ அன்பினால் ஸ்தாபித்து அர்ச்சித்த இலி 

கத்இல் யாம் என்றும் வீற்றிருப்2பாம் ! நின்னால் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட தீர்த்தமும் நகரும், நின் பெயரகோண்டே அழைகச்சப் 

படுவதாக என்று கூறி ஈசுவரன் அந்தர்த்தானமாயினார். ஈச வரன் 

பணித்ததைச் சிரமேற்கொண்டு தன்னூ! புக்கான் இயமலும்; 

தருமன் வரம் பெற்ற காரணத்தால் அத்தலத்தில் விளம்கியிருக் 

கும் of FLD தருமலிங்கம் எனப் பெயரா பெற்ற து, அவனால் OV 5H 

பித்த தடமும், அவன் பூரித்துப் பேறுபெற்ற விடமும் முறையோ 
தருமதீரத்தம், தருமபுரமேனவே பெயர் பெழ்றனவென்பர் அறி 

வுடையோர், நீலகண்டப் பெம் சான் ஈமனைக் கோ.த்துப் போரிய 
ற்றிய சாரணசதால் அத்தலமும் விரட்டமாய.ு, 

(இயம தருமன் பூசனை புரி சருச்சம் முற்றிற்று) 
க்வாத வார்க
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2 காமன் பூசை புரி சருக்கம் 

ஹிமோத்சரி ராஜலுக்கு உமாதேவி கன்னிசையாய் உற்ப 

வித,த காலத்தில், மாயூர சேத்்.இரச்தில் கடுக்கை, கொன்றை முத 
லிய விழுக்ஷங்கள் நினறஈததோர் வனத்தீனிடை எம்பருமானா 
இய சஉபிரான் சட்சீணா மூர்ததி, யவசரமாக விற்றிருர் களர், HE 
காலையில் தேவர்சள பன்டதைசள் மாவராம எப்டோது ஈசன் 

உமையோடு சோவதனால் gar age ஆச சுகபடைவோபெனக் 
சாததிருந்தலா, வல்ணுவம் சம மானஸிக புத்தினயெ பன்ம 
தனை சள்தது, நாயான் பேல் டாணம் தொடுச்ச ஏகினான், தந் 
பையின் சோற்சடஉா பன்பசலும, டாணம் 'பியோசெதலம் 
ஈசனும் தன் நெறறிச் சணணினல் பத சட்டெறித்தனர், 
இசதி தேவியாம் பதனின் பனைளி, தயாக்சடலாழாத உண்ணமாப் 
அரக்சனாகுமாறு பதனலுக்கு வரமளித்தனன், 

i 

ர சஓகச்கு இச்தககய மபமாசம செய்சோமே எனும் 

சுசிர்த மனத்தினனா5, தள்னுஎஉடய பச்இனியுடலும் அங்க 

வேள் பாயூர பாககர் சேர்ஈது விதிப்படி ஈசனை மர்சசனை செய்து 
இல்ட சதி பொருன், நட்டபாடியாம செபிசான்,நெற்றிக் சண் 
ofp க்கா பன்பசலுடல் சுடட்டட்டு, சாடபராச்கப்படட்ட 

ள் தாளம் வீரட்டபாயத, மததீருசசலச்தை மூதி எவர் போற்றி 

ழைம்,உடபோடடட்ட ௮ ருபையாை Cu pg Gn uj எளிதி௨எடய 

ஸ்ர ம். 

(சாமன் டசை டரி சருசசம முர்றி7.ஐ) 

  

23 தீர்த்த விசேடச் சருக்கம் 

வள்ளலார் என்லும் பெயரிய பாயூர காதர் வீற்றிருக்கும் 

திருக்சோயிதுக் கபிமுகத்திலிருக்கும் நர்த்தம் எப்பாவத்தையும் 
எளிதில் நீக்சலால் பாஉஙாச தீர்த்தமெனப் பெயர் பெழம், அட்ட 

fy tg Ba mp பரபேசன் த. இஃகாளில் ழூ தம் சையினில் 

தரித்த சூலத்தால் சேடி பேடுத்த காரணம் கொண்டு சூலதீர்த்த
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மென்னும், ஆதி நாள் முதல் விசேஷமான வாங்களை எண்ணி 

லார்களுக்கு ஈந்துள்ளதால் ஆதி தீர்த்தமெனவும் படும்: 

தேதகாதிதேலசாயெ பஸ்நீவள்ளராசர் இருமுன்பு இலங்கு 

iN gir eae Be படிமீவாருடைய பாவங்களைளமிதது விரிதல் 

பற்றி பாவநாசதீர்த்தமென்று எல்லாரும் புகழ்ச் தசைப்பதான 
பெயர் பெற்றது அத்தீரத்தம். தருமமார்க்சத்தையும், அருத்த 

த்தையும், இஷ்டகாம்யங்களையும் முத்தியையும் முறைய ஈல்கலா 

அம் அத்திர்த்தத்திற்கும் தருமதீர்த்தமேன்றும் அத்ததீர்த்தகாமதீர் 
த்தமென்றும், முறையே பெயர்வர்கன. ஸ்ரீ.மாயு சர் ஈட்ட 

Wire சிரமேற்கொண்டு மயிஓுருக்்சாண்ட அம்மை ஸ்ராஞ் 

சேய்து பண்டை வுருவய்சியசே, மற்றைய கொடிய பாதகம் 

காயும் அத்திர்த்தம் முழுகி எழுத மாத்திரத்தில் நிவர்த்திக்க 

வல்லது என்பதற்குச் சாட்சியாகும் 

வரவிக் கரையிறுள்ள மரங்களிற்குலாவும் மாபயில் 

களின் உருவம் படிர்துத் தண்ணீரில் பிரஇிவிபபித்துத் தோன் 

லும் சாட்டு, முன்னம் மூம்ச எழுந்துத் சம் புருவ மடைந்து 

போன மயில்களின் தேசங்களை அவ்வாவி கன்னுள் இன்னும் 

GOR FSIS சொண்டிருப்பது போறுமுள்ள து. அன்னம் முதலான 

எண்ணிலாப் பறனவகள் அத்திர்தத்தல் கூடிக் Gard களித் 

இருத்தல், முன்னம் தேவ உருவமடைந்க மயில்கள் போல2வ 

இப்2பாது காமுமடையலாமன இர்சைசொண்டிருப்பதுபோலும் 

உலாவுவது பாலுமிருக்கும், இத்தகைய பாபகாசதர்த் * மகமை 

சொல்லப் புகுவோமானாக் ஈமக்குப் படிக்க சாலமும் எமுகக்கால 

மும் போதாதென்னில், அசன் மகமை எண்ணிறர்ததன்றே 

சொல்ல?வண்டும். இத்திர்க்,சக் சுரையில் சிராத்தம் செய்யின் 

அவரவர் பிதிரர்கள் பத்து நூற்றாண்டு காறும் சிவ2லாக பக.மியை 

விட்டி சாலோகம் வரார் என்பதும் தண்ணம். வருஷப் பிறப்பு, 

தட்சிணாயன, உத்தராயண புண்ணிய காலங்கள், மாதப் பிறப்பு, 
கிரகண புண்ணிய காலங்கள், இப்படி ப்பட்ட விசேஷ காலம்களில் 
இப்பாவராசதர் சத்தில் படிவது விசேஷ பயன் தர வல்லதாயுள் 

சா, வேச விதப்படி சங்கற்ப முதலியன செய்துகொண்டு சத் 

பிமாமணர்களுக்குத் தகூணையும் கொடுத்து இததீர்த,சதஇல் படிக் 

10
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தாட வேண்வெதவசியமாகன்ற த. அத்தீர்த்தத்துல் ஸ்ராஈ மாடித் 

தங்கள் தங்கள் சக்இக்குக் சகுந்தவாறு சச்பாத்இரக்களுக்குத் 

தான தருமக்கள் செய்து, வேதங்களும் தேடித்தேடி காணமுடி 

யாத வள்ளலாருக்கும் அபயாம்பிகைக்கும், குளிர்ச்சியாக 9 

லேகம் செய்து வைத்தலும் ௮ விசேஷமாகும். 

Peas ithe பக்தர்கள் எல்ல.ருக்கும் இர்த் சவாரி 

செய்யும் ௮ச்சுபதினத்தில் தாமும் அத்தீர்த.த.த.இல் மூழ்9, குற்ற 
மற்ற சாலியன்னத்தை அத்தீர்த்தச் கரையி?ல?ய அடியார்களுக்கு 

இனி.துதவுசலினால், அவர்களடையும் பேற்றை யாசே ஈன்கறிஈ்து 

சொல்ல வல்லவர்? அத்தீர்த்சத்தை என்றும் அழமிவடையாமல் 

காப்பாற்றுவோரும், லெமடைர்க காலத்தில் அதனைப் பு.துக்சச் 

சர்ப்படுத்துவோரும் அத்தீர்த்தக் கரையில் ௮ளகவில்லாப் பொலம் 

பூச்சொரியும் நந்தவனம் ௮மைப்போரும்,வி?சகமான சாம்பிசாச் 
Gun பெற்று ௪சுவர பதவியை இனிதடைவார் என்பதும் இண் 

ண்ம, 

இ) தவரையில் சொல்லி வந்த தரம மார்க்கங்களில் ௮ ரஷ்டிப் 

பதில் ல குறைவுகள் நேருமாயினும், அத்திர்த்தச்இில் படிக்க, 

அதம் செய்யா இிருத்த2ல மேதக்க அ௮றமாகப் பாகிக்சப்படும், 

இச்செறியை யாவது அறசரித்தால் அவர்கள் மேலான Rous 

ம்டைவார. 

இத்தகைய மகா மகமைபொருர்திய தீர்ச்தம்தன்னில் எத் 

தேயத்தவரும் வக். இனிதமர்ஈதாடி எம்மானருள்பெற்றுப் 

போகதும் இணறியமையாததேயாம், அவர்களால் கலால் ஈட் 
வர இத்தோக்சதஇல் படிக்தாடிப் போவது அசாத் இபமென்னில் 

வாகா இசளிலாவ௪ எசறிவர்து ௮ன்னணம் செயது போதே 

வேண்டும், அதவும் முடியாதென்றால் பின்னர் சொல்கியளாறு 

செய்மின் ! அத்கிருத்தலம் புக்கு அத் இருக்தீர்தி சம் படிந்சவரின் 

காற்ருவது படியுமாறு எவரும் பார்க்கவேண்டும். வும் 

கூடாத சாரியமாயாகலிுமொகில் அத்திர்த்தம் படிந்து வர்ததாக 

மேேபாவணையாக சிறிது கோம் செய்தலே போஅமானதாகும்/ 

இர்தச் காரியம் உட ஒருவனுக்கு இபலா9 தன்னில் ௮ன்னவர்க்கு
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யாம் சொல்லவேண்டுவ தொன்றுமிக்லை. சூலை, ser, குட்ட 
சோய், சரட்டுவாசம், குன்மம் முதலிய எக் சொடுநோஃய யுடைய 

வளுபிருந்தாதும் இத்தீர்த்தத்தின் ஜர் சமனத்தால் இர்ளோய் 
கள யாவும் சூரியனைக் கண்ட பனிபோல் பறந்து ஒடாநிற்கும், 
இன்ன தன்பையதான றந்த பாயூர கேய் இரத்தின்சண் பற்பல 
விடங்களில் ,தங்சாங்கே பல் வேறு வசைத்சான இன்னும் டல 

பல தீர்த்தங்கள் விளங்காகிற்பசை பின்னர் ஐக்சாக்கே சொல்லப் 
போவதை ஏ! பக்தி வைராக்ய லர்களே ! சவனமாசச் சேட்டும் 
கொள்ளுங்கள் என்று சூதபுராணிகர், ரைமிசாரணிய வாகிக் 
ளுக்குத் திருவாய் மலர்ந்தருளினார். 

(திர்த்சவிசேடச் சருச்சம் முற்றிற்று. 

  

24 ஸகத்தியர் பூசை பூரி சருக்கம். 

பொ தியமாமலை, மலையாசலம் எனும் சிரிய டெயர்கள் 

கொண்ட மலையில் இனிது வ௫த்இசா நிற்கும் அறிய சவத்தவனு 
இய விர்த மடச்சனோன் குடமுனி குறுமுனி என்னும் பெயர்கள் 
பல வாய்ந்த அகத்திய மாமுனிவன், தொல்காப்பியர் முதலீப தன் 
அடைய பன்னிரு சீடர்களை யுடன்கொண்டு அமமலையிலிருக் 
கசையிலோர் சாள் மாயூசேசன் சன்னிசானம் சென்று போற்றிக் 
கதி பெறவேண்டுமென்று எண்ணுவானாயிஞன், அர் உனம் நினை த்த 
அக்கணமே குடமுனிவன், தன்னுடைய தொல்சாப்பிராதிய பன் 
னிரு மாணவர்சளுடன் பலையாசலம் நீக்கக் சானமும் Ger pip 
a தியும், கடுஞ் சுசமும் கடந்து, ௪கல சாமபிராச்செங்களி லும் 
குறைவற்றதா பிருக்றெ ஸ்ரீ கெளரிமாயூர க்ஷேத்திரம் புக்குச் சிவ 
தீதலக்கள் பல பலகற்.தளளும் புகு ௪, மிச இனிமையாப்ப் பால் 
போற் பெரு? வாசாரிற்கும் பொன்னித் தடாதி நீராடி வராக ஸ்வ 
ரூபபாயும், ஹம்ஸரூபியாகியும் முறையே அடிமுடிகளைச் சேடியும் 
காணக் டைக்காத ஸ்ரீவள்ளலாரின் இயான பூர்வசபான த்ரியம் 
பக மர்திரத்கத உச்சாணம் செய்து விபூதி தரித்து fs Maras 
பல புனைந்து, ஈசுவரன் சோகில் புகுர்.து விசேவமான கார்இியை
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வீசாகின்ற ஒப்பற்ற ஒற்றைக் கொம்பையுடைய விக்னேசுவாரின் 
பிம்பத்தை ஸ்தாபித்த அதனைப் பூச புரிவாளுபினான், பன்னி 
ருடர்களும் அகஸ் தியர் சொற்படி இருமஞ்சனத்இற்கு வேண்டிய 

வரிய பொருள்கள் பலவற்றை முறையே எடுத்துக் கொடுச்சக், 

குறமுனி சணபதிக்கு பூசை பலவற்றை மந்திர பூர்வகமாப் 
முறைப்படி ஆற்றித தண்டாமாரமாய்ப் பூமியில் கிழுக்து ஈமஸ்கரி 

சது தன்னிருவினைகளை நீக்க ஆட்கொண்ட சிராயகருக்கு கஸ் 

இயவிசாயகர் என்னும் இருப்பெயரிட்டு எழுது, கைமுகிழ்த்து 

கினறுசொண்டு பின்வருமாறு தோத்தரிக்சலாயினான், 

விநாயகர் ஐ. 
பபீண்ணவ ராதயர் சூழ்சதிணி தேத்து மாமயி லாடு துறைக் 
சண்ணவர் செய்பணி சண்டருள் செய்யும சத்திய வாசணமே 
கண்ணல ராகமுன் னபவை மாஜற்றிச யசதரு கற்பகமே ! 

பண்ண ருட்கொள?ிக் சாமி யேரீ பல்லாஈண்ெ பல்லாண்டே!21 

எத்திக்குர் தன்னன யாடையெ னப்புனை மீசன் றிருமனே 

(sig வித்த யாரும் பேசமு ளைத்தவ மொய்யமர்செ 

யத்திக்ு ரங்யெ ருள்பதிச் தூர்ச்ச வக த்திய வாசணமே 

பத.திச் ளிய பராபர னே நீ பல்லாண்டு பல்லாண்டே! 92 

வாசவன் மாமல சோனெடு மான் மதல் வானவர் சொழு?சச்சப் 
பேசரி தாமிடை பூறுதவிர்த தப் பெரிதருள் புண்ணியனே 

யாசமை யாச்சிவ யோச ரத்து எசத்திய வாரணமே 

பாசமொ டங்குச மேந்திய கைய[ய் பல்லாண்டு பல்லாண்டே! 23 

Devers கோத்திரஞ்செய்த அகன்இய மகாருஷி உணேசன் 

Heme பெற்று ரீ வள்ளலார். சர்கிகானத்.இன் முன்பு 

சென்று, இருமஞ்சனமாதிப பலவற்றைக் சொண்டு அபி?ஆகாஇ 

களை மன்னு முருத்திர ஈமக சமசத்தால் வானவர் கோஞாம் எம்ப 

ருமானது திருவுள்ளம் உவக்க சாட்டி தூ. பே ரைவேச்சியாகி 

கள் குறைவற ஈடாத்தி, அவர் திருமுன்பு பலமுறை பணிடது 
எழுர்து கின்று பினவ௬ுமா௮ தோத்தரிக்க துற்குசர், 

ஈசன் துதி. 
ஒருபோகு மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா--தரவு. 

'மாமேவு முூறவழு வளமேவு பகிசிமயம் 
தாமேவு சையமெலுச் தனிமேவு வசைரின்;ம்
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வியக்குபல மணித்தொளுமால் யானைக்கோடுகளு 
மியல்குகதிர் புயைபொன்னு மெறிவியைச் சச சூற்றுணியு 

மிருசோலஞ் செறி! வெடச்தெரீகத அயைத்தெங்ஙிடச்த 

மருசோடும் புனற்பொன்னி யாறுலாஞ் சோணாட்டிம் 

காமருபல் வளம்2பாலியுல் சவுரிமாயூ£ த்தின் 

சா மருவுஞ் சுடர்பரப்புமணிக் கோயில்வீற் ஜிரபபோய்/ 2 

அடைப்பது மத்தவன லு? யன்பினாராதிக்கப் 

படைப்பது மற்றுளதென்று பாச்குபெறக கொடுச்சருளிக் 

கலச்கா வலவுணருளவ் கலகசாமல் வ, இழைஞ்ச 
சிலங்காவ லுனக்ன்று சேர்;தன மென தருள்செய்கு 

புரந்தரன் முனெண்மாகளும் பொருர்துமலர் தூ.பிரப்ப 
நிசசதார மெண்டிசைச் காவ ீர் புரிமினெனப் போச்டு 

வானோர மிருசதிரு மண்டணோரும் பாதலம்வா 

ழேனொரம் தகொழவியைர்ச விளிசளிச்த வரு?ளாய்சேள். 2 

தாழீசைகள். 

அம்மையொரு பறதகவபயுருகாச வருள்புரிக் தனை 5 

செம்மையொரு பறவையுநச் செமிம்சமைக்குச தசங்குறிச்தோ! 
மபிலுருவப் பூசையிமனா மாசேவிபன்னாஞம் 

பயிலுருவப் பபணையினோ பாம்பா மிழ்கதி விருப்பம்! 

oS BAU பூரையெனில் வயங்குசின் சேணிபிலுமை மன 
பயிலுநவப்பூரைபேோத்பல் ரொடிக்கை தோயாசே 

தோகையாய் மடித்தஇனுஞ் ௭௦ தரிக்கு மன்றிடைகின் 

ஷனோசையாய் ஈடித்தது மிக2கமையாய் மடி ௪2! 

மரவடியின் லீற்றிருப்பாய் வவரி3ய னென்பாய்மென் 
பூவடியாள் சொடுத்சவூப் பு செயும் வென்? 2, 

அ/நளப யாம்பிகையை மணமரத்தி னாயாத்முயேற் 
ஜெ ரளமழை விதித்ச விதி செளிவிப்பாரிலையன் நே! 26 

அராகங்கள். 

ிர்மிபகின் முதலிய லமரர் பலருமுய 

வருவிட மழுதுசெய் ॥ணபலி கருணையை! 

(இமை.பவர் முதலிய dae Tem os we sr 
வமைதச இரிபு மழல்செயு முறுவ$ல 

வரவது கருதலின் மிழையவனி ழிவுரை 
Show சரமுறு தகை புரியுரினை



78 மாயூர ஸ்தல மான்மியம் 

Beer ரிைவனமெய் கெறுநெதகெதகென 

வரியொடு வலரரிது வடியொரு விசலினை, 

தாழிசைகள், 

ஒலிசொண்ட படைதசல்பு£ வுள்ளனகிழ் ரொரும்கழிக்கும் 

வலிசொண்ட கீனச்கொருவன் மசமழிச்ச தொருபுகழே! 

சிங்சலிரன் மாய்த்துரி: சொடிறலுடைய சினச்கொருமா 

தீங்கசிரன் மாய்த்தரிமேம் போரர்திய தர் தக்கதே! 
எண்ணில் கூழ்சொய்திலுமாய்த் செழுரின் னோர் சாமமெனித் 

கண்ணில் கூர்றோன் ரலுச்காச்சா லெடுத்த லழடற்றே 
நினை ச்குறிப்பார் பல்காமர். ரோர்வரிலு மாய்ச்திடலெய் 
விளைக்குறிட்பா ரொருவலுச்சா விழி சல் வேண்டுமே! 

பல்லு பிரை :மயக்வினைப் பயதாட்டுர் இழலாய்ச்குச் 
சில்ஓுயிலா மய மயத்திற மூட்டலருமைத்தே 

இத்தலத்தின் புற்றாருக[செளியையா யரிதாறி 

னஃ த் லத்த பலக பெனச் சாட்ிசருச் சர ச்சென்னே 

அம்போதரங்கம். நாற்சீர் 

யோசலித்சமனெலு மொருவன் போழ்றகி 
வேசனீச்தமக் ௪. திவி து Bev Sour 

குண்டின கோத்திர குமார்க்சாகர 
சண்டின பிதிரருச்சருள் சுரந்தனே 

அம்போதரங்கம். நாற்சீர் 

அரியயன்.முதீலியர்கி சரியகாட்டியை 

மரிய லெவ்வுபிரிலு மருவுமாட்டியை 

பிரியமிக்ச வருளம்பிறகரு மாட்சியை 

யுரியவொளன் பஃசெட்டா Gay Hew ppv Penn 

அம்போதரங்கம் (psi). - 

Loe fas Qweoary கவின் தனை 

a OS OM SN fie» சின்றனை, 

யறயடியவர் பெறுமொன்தனை 

wah@ மலவலி கொன் தனை 

கழைதபு முயிரெம தென் தனை 

கருதலர் வலிகெட வென்றனை 

நிறைதார ௩டஈவின் மன் தனை, 

நிசழ்கரணை யொடுகவின் தனே 

22 

oe 

89 

3h.
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அம்போதாங்கம் (இருசீர். 

Digay tor கர்.துகடி$னே எசமீக்ளே Cusurs®@ tor 
பத்தமாற்தினே சந்சமாற்றினை பண்செப்வாயினை எண்செயாயினை 

சிர்சதயற்தனை அதைசெழ்றனை கேயம்மூட்டினை மாயம்விட் 

[4 
சச் சரச்நினே யக சாச்தினே சொக்கசோச்இனை சச்சகூத்தினே ப 

இவை பதினுறு மிருசிரோசடி யம்போதரங்கம். 

எனவாங்கு (சுரிதகம்) (தனிச்சொல்), 
யரவரும் வழுத்த மெண்டோட் செல்வ 

பாவரும் புகழப யாம்பிசைபாக 
முறைமாடி விளள்கு மாயூசேச 
சிறைசார வெலயையுகிரப்பு பெருவள்ளால் 

விழை சடியேன் செய்விண்ணப்ப மொன்று 

ரூழைர் த ரின்னடியார் உட்டம்பொருச்தி 

யொன்றியு பொன்ருஅவக்கு 

கன்றிசெயின் பசயசதளிசகுகவே 90 

க்பிண்ணம் பொருக் இய பாகரக்கள் பகவால் முச்சணப்பெய 

ீமாயூசேோசனப் 2போறறி செப்த sso Bu xt அபபப்சசாம் 

விகையின் சாிகானதஇின் முன்பு இருமஞ்சனமாஇகளை கிறை 

ச் கொண்மி2பாப், அன்னவளுக்கு ௮ 9சகூகாஇகள் rsa sD 

௨7 இகள் முதலியன முறை பெற ஈகடாதஇய ன் குறுமனிகர் ௮ம் 

அமையின் இரு மன் தண்டாசாரமாய்ப் பலவிசை f Dio Sipe 

கின்று மெய்யன புடன் பினவருமாறு சோததிரிக்கத் மிதாடகனர், 

அம்பிகை துதி, 

“கருமுகில் விளர்ப்பக குத த நெய்த இரைவண் சண்சவா 5 Qu 

(குழல் €போறதி 
யாரு பரமபான் செஞ்சடைப் பிழைவிளர்ப்பவுவமொெளி Mea 

[ தல் போற்றி 

பெருமறைத துதி3யோடிழிஈசவென்றுதிடம் பிறக வேற்றதள் 

| செவிபோகத்றி; 

௮ருவு டல்லுயிழும் வாழ்தரச் கருணை வழிதரு விழி. ஐச போற ழி” 

a pw? s ip மேருவில்லிஎயப் பொரு த2வலும்புருவச் சிலைபோற்றி 
யுதலகெழகோமமபி யுரிததிமகாச யொள்ளிய குமிழ்மலர் போத்றி,



௮0 LOM ஸ்தல மான்மியம் 

யலிலாசமைந்த நீர்கிலையென்ன லாரயசபோலம்கள் போத்தி! 
யிறல்செப்வெவ் விடபு.ண்டவர் பச் செய்வா ய்க்சின்பஞ் செய்பவ 

[னாய் போற்றி St 
அ/ழனசைச் குளிருன்னசை யாகஉளிஈசை யெழுசசை போற்றி 

 தீழங்சடுகுழலும் யாமுமொவ்வாது சமிழ்சிசர்ச் தெழுமொழி போற்றி 
, சழலரிதார் மங்கலம்பூண்டு க$ தியிற்பொலிசளம்போ ற்றி 
டபுழல்படுபசுவே.யிணை சசாசழ gy yeu பொலிசோட்டுணை போழ் றி39 

16 

ஒரும்யாழ்சத் சண்டின்உனப் புரச்சஅட்டி யொளீசெர் முன்ச£ம் 
| போத்றி 

பூருவி னொன்றபதிய மவெவ்குயிர்ச்கு பயர்சபு மொருகரம் போத்றி 
சேருமொண் கரர்தளி தருனழச் சேஈ்த.த சமிருகை விரல்போத்றி 
சாருவின் மூக்சிழ் பொலி துசேர்சொளிருக் தீண்மலர் விரலுஇர் 

| போற்றி 80: 
வாருபொள்ஒடமும் புனைர்து மெய்ஞ்ஞானம் வழிதர சதருமுலை 

(போற்றி 

பார௫ுமற்தலகு மடங்க தோத்ருப் பண்புத் செழில்போர்தி 
கூருசல்வனப்பினர்யாவட்டம் குலவுமுக்திச் சுழிபோற்றி 
சேரு ஜூவுலகுளிருப்பது செரித்துச் திகழுமும் மடிப்பெழில் 

(போத்றி 4.0 

செய்டலான் பொதிரக்தமின் சென வடுத்த செம்பட்டுச் Fp Seo. 

Cun pe 
யுய்ய வெவவுயிரும் வெளிவாச்தோர்றியுருச்ளெர் கடி சடம்போந்றி 
யைங்செம்பட்டான் மறைத்திடபட்ட ஊரம்பையர்ச வானெழில் 

(போத்றி 
மையகல் காமசெலுவீன் மூச்காமணி ௬ ழர்தாளெழில் போர்றி, 41 
8 geo கணைச்சால் போற்றி யொண்கடாஞ் சிறுசசாசுத் தை 

(போந்த 
2)௬வளர் சமறப்புடவடி. போற்றி யொளி செழுவிர துர் Cur mB 
maori sof சேம்சடியேங்கண் மனம்புகு முள்ளடி போத்றி 

குருவளர பயாம்பீகைப் பெருமாட்டி குலாவுநின் பேசெழில் 

(போற்றி 4.2 

இன்சுகிதமாய் அபயாம்பிசையை மெய்யன்பூற ஸ்தோத்தி 

செய்த பின்னற ருன்றபெறிர்த குமரவெளின் கோபில்புக்கு, 

அவருக்கு அபிஸேகா திகள் குறைவற ஈடாத்தி ர்ச்சளைகள் முத 
ie இனிது முடித்த, பிரசக்சுண நபஸ்சாரக்கள் முறையே



அகத்தீயர் பூசை டரி சருக்கம் Sti 

விதிட்டடி செய்து முடித்த ஒல orf ay) 00! oF wy ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய 

நூர்த்தியையும் பின்வரும் பாடல்சகளால பை கசத சீதோச்தரிக்க 

ஐற்றார், 

சரவண பவன் துதி. 
வெறு 

பூமிமணலவாளனு மொண்புண்ட ரிசச்சவனு 

காமிது செய்குவதென்று ஈயந்தளத்தட் கரு இது 

(2சாமிரிய வடைந்சேசதுஞ் et ei tr eco 

srdeter acchens gtvGu oar ge w 

சரவணபஉனை வணங்காத் சவைய்யன்ன உலையெேே 4S. 

(Lpesgoiltés EW savor gu anew 

பந்தன் வலிகெழு புயங்கள் பன்னிரண்டு பளையஞ் 

சர்தஜஞெரு பிறையனைய சந் சனிளையவனெங் 

கர்தனுருச் காணாத கண்ணென்ன கண்ணே! 
சடம்பனுருச் காண? சண்ணென்ன கண்ணே 44 

கடியேறு மலரோனைச் ௧6 ஞ்சிரையில் வைத்து 

படியாதி யெலவுலகும் படைத்தருளூம் பிரா 

முடியாத முசலோனை மூவர் பெருமானை 

வடிவேலன் னைப் பேசாவா மயெனனஉாயே 

வள்ளி பணாளனைப் பேசாலா யென்னவாயே 45 

கரவலான் முஏற்மிரவர் கைய வித்துப்போற்ற 

ேஉலாளு£ய ரூரெறு ழோழியச்சவட்டி 

மேலா னிவிசடையும விண் ஞடுபுசக்த 

சேஉலான் £ர்கேளாச் செலியேன்ன செவியே 

மச் வேடன் சர்கேளாச் சேவியெவன செவியே 48 

இந்தானை முசற்தளேய நாமகனை யெமச்கும 

தந்தானைத் சன்சரணம தன்னடியார்ச் கொரடுசோ 

மூத்தானை உலசன்ற வுமையாள் கண்மணியின் 

.ந்தானை நீனையாத பனமமேன்ன மனமே 

மயூ வானை நீனையாச பனபென்ன மனமே LT 

'இக்கோயு மவுணர்குலஞ் ௪2௩2 ழியமாடடி. 

பாங்சேயும மரர்சிறை விடுத்தருள் பண்ணவனை 

சாந்சேடில் பசமலடய ஈன்று புரிர்தா 75 

eEcare On emGeeuné wacuma சையே 

சந்தவே டொண்ட்செயாச்னக மென்னகையே! 49. 

1a



“82 மாயூர ஸ்தல மான்மியம 

(இவ்வாறு த் தேய்வயானை பணாஎனாம் சாமிநாதனை வணக் 

இப் பின்னர் தம் மாணாக்கர் கூட்டத் 2தா$ மீட்நிம் எம்பெருமான் 
இருமுன்னர்ச் சென்று றுவனதருள் பேற்று மீண்டும் ககர விட்டு 

$௨க பாய ரததின் யோசனைக சுறறளவு தூரததிலிருக்கும் பல 

பல சிவச் தலங்களிலேயும சென்று ஆம்காங்கு எம்ிபருமானையும் 

அம் கையையும் வணங்கி இரும்பவும் தன் யதாஸ்தானமாகய 

போதிய மாமலை சென்று தவத்தில் இனிகமாச் தனன், 

கக தீய முனிவரால் ஸ்சாபிக்கப்பட்ட அகதஇய தீர்த்தத் 

இல் ஸ்காகம விதிப்படி புரிர௫, அன்னவன் அருத்த அகத் 

திய விநாயகரை யரூச்சித்து வழிபா9 முறைப்படி செப்வான், 

சம்சாரபர்தங்களை நீககி விரிபிவோன் என்பது ுிச்சயமேயாம். 

அத்தகைய விர பருக்கு (2ீமாககம) கொழுக்கட்டை முகசலியன 

வேண்டியவளவு eager செப்பு மாவிலை; தார்வை சாத்தி, 

மனப்பூர்வமாய் ௮ஈரகைய கணபதியைப் பூசை செய்வோசெல 

ரும் பஞ்சமா பாரு நாகந நீக ஈப்பெறறு பரகதி செல்லுவ। ராவார், 

(ஸூறுமுனிவன், விக்தினேசுவரன், உமாமகேசன், அம்பிகை, 

சுப்பிரணியக்கடவள் மு. ருலாப்னோேரைப und ne at s Ba பூர்வ 

கமாய்ச் செய்தள்ள பாடலகளை குறறம நீககக் கற்று, அறுஇன 

மும் தோததிரஞ் செய்யும் மாட்சிமை யடைக?தார் யாவரேனும், 

தரித்திர தசைபை யடையாபலும் யாரிகாரு துன்பசசையமகட 

யாமலும் சுகஜீவிகளாய் இம்மண்ணுலகததில் மன்னிப் பினனுல 

கத்தில பேராராதப பேபறையே யடைததுப்வார்களென்பதும் 

தேற்றம். 
(அகத்திபர் பூசை புரி சருசகம் .ற்திற்து) 

அத்த 

25 கண்.துவா பூசை புரி சருக்கம் 

அ] ச்சரமம் வீடடுக் காசி யாத்திரைககாகத் தம் தாம பத்தி 

Pum Guat Curis கண்ணுவ முனிவர் கல்வரையும், கான் 

வாறும், பலசரமம் கடஈது போதம போத, இடைவ.மியில் மட,



ac esnat ons Uf Fmdalo 33) 

மைத் சன்மை மிக்க மாதரார் மூவா BL Ly UD ay Duyn be RIT LL, 

அவ?ெதிர்ப்பட்டார்கள். எ தரப்பட்ட. மடவாரகள் பதி விளைச்த 

மடமாதா என்று by ia: தி; ops 8 மி வீல் ஒய் Dy Dee 5B ம்சல். 

ங்கள்! என்று லவரிட.ப மியா ய் பபளனபய்ச். சாயை 

காட்டினார் சண்ணுவழுனிவா. 

: ச . ப ட ட ரு. சூரநு அ : 
௧௪ சைகை காரடடிய பச்வாம்ல, இவ இம்ம gy pal 

க * ட “yo, ஆ 2 ச = a , . ர 2 ன் ரு ய க art ‘ 

௫ம் வரக் சண்ட இருஷூ.௪ சமரஷ்டன Karls ம்க்ச்கானுப, ஏ: 

புலைச்£யர்களே எம்மிடதது நெழுல்பு சலடா௮ டா இ அயற் 
. “he ச் tn ப் ad 

PSs x Cura rau! பனக கூயனலுப, படவ? ப. நீவிர் யாவா 

விளங்க வுசைததிர் என்றனா, ஸமூனிவரும, தான கண்ணுவானனை. 

pie, A Ol Sy om வருபவள் தன od 2 பத துனி lo usom piu, தான 

கல்கையாடப் மீபாவதாயும் புகழனார்... கண்டுறு Meat sant spl 

கூறக் கேட்ட மடமாதர் கலாலன மகைய(டி, ஒண்ணுக்லாளாகய 

மந்தாகினி மயன்பவள் மூனிவனைப் பார்தது, ஏ! முணிவா! Caer, 

யான் தேவகங்கை” வனா ௦0௬ புடை வதியவள ஸ்ரஸ்வதி, 

மற்றொரு புற மிருப்பவள காளிந்திபாவாள் என்று ௯ டிஞள். 

இதைக் சட்ட GIT GON ott (றச், ஜ். ய்ய ண் Lull yt La chibi டள ர 

நீவிட் இப்புலையுருவ மமய்து மறற வரணம் யா. என இஸ், 

சங்கை ஈலு௯ச செய்வாள?;-- ப] புல2ாப11 உலக துதி மாபா 
ஆ] ச ௩ . ட் . * ௩ . ) ப . 1 

விசமளல்லாரும் எம்முடைய தரத்துக்கு படு மல்ட்டி ம்! தழுறும் 

. ; ச க் fe ச் ௩ க புரி, ர ச my . ௫ - ஈ 

ALI வக் மயி யாகராள உடப்!। FLU ob BUS ab} Doe MLD, இலத 
ரு வ q த * : * ve | ௪ 

கைய டாவ விமாசனமாக கெளரி மாடிரத்தில் காவிரியின் விருஷப 

தீர்த்த, கட்டத்தீல் ஸ்காஈஞ் ic go ou Gat oy Lb மாயூ௦ ராசனின் 

இன்னருமா பெற்றுக் ௧20)... ழ் es: Di போடிர்மாம் io] OT als 

4 1 oe ப . . _ ot ப் ஆ . 

வழிச் சென்றார்கள். அம்மூன்று OL. OT BOT Thi, இர வாறு ப்ரஸ் 

லிய மடபாதராரின் கதி பென்னா 2மா பாரப்ர் எம் எனலும் 
* * * . ௩ ச » os, ey 

ay rT LF பெரிது முற்ற கணணுவா, வா களின் பின் மதாடாகது 

தம் தாம பத்தினியுடன் 2 சல்வா ராயிஞர். 

லை பாதர் மூவரும் மா Sh ட) தீர் மூவரு தூரத்தை யு, மழகு மிகுந்த 

இட்ப தீர்த்தத்தில் ப்பூ றதர்பூ புலைச் சன டம் நீற்தப பேற்று war 

(ce சட் திவவய செஜஸுடன் தம பண்டையவுமுவப டந்து, எ மபெருமா 

கையும், ஞ்சதாயகடையும் உள்ளல்புடன் தொழுது சேன்
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பொருந்திய மகர்சளால் மர்ச்சித்துப் பெரிதும் எத்திப் போற்றி 

தகதம் இஷ௲டசிக்அ பெற்றவராப்ச் சத்தமிடம் போய்ச் சோர்தார் 

கள. 

௪! தகைச் தன்னிரு விழிசளாலும உற்று கோக்கித் தெளி 

வடைர்ச கண்ணுவ மாமூளிவன் தானும் அல்லிடப தீர்த்தப் 

YMG HSTTES மமைபை மாகில மாக்களுக்கு இனிதூ 

தீதுப் பின வருமாறு பகாலு ன, 

" சேல்லீநம் இத கண்மிச7? 7கண்மின ஜான்னவி, மந்தாகினி, 

வாணி ழதலாய மூவரும் தம் புவைச் சன்மத்கை இததீரத்சத் ல் 

மூழ்க, அச்சன்மம் நீ்கப் பெற்றார்கள், இப்2பாப்பட்ட மாத்து 

வக்தை படைக்க தர்க்கத்தில் அும்ஹவரும் ஸ்காஈஞ் செய்து 

தற்மீபறு பெற்றதை யான பார்த திருக் 2 தன்! இப்படி இத்தீர்த் 

தம் மிகுந்த மகத்துவம் பொருந்தியது உமா தனிச் சகிதனைவள்ள 

லாரின் இருபாகடாக்ஷ விட்சணியத்தினு2ல யேன்பதும் இண் 

ணம். இப்படி இத்தீர்த்த மூபையைக் கண்ணுவரினிதடுத் 

அரைக்கக் கேட்டிர௪ மண்ணார் பல்சலாரும் அத்திர்த்தத்தில் 

AAG. wrong, drug மகிழ் றர்தார்கள். ofl 81 oT பல் 

லோரும் தீம் கரு சக தம் கைக் கட்டிய மந்தார மலர்களை மாரி 

போல் இடைவிடாது பொழிந்து ஆக்கக் கூத்தாடினாகள், 

aff Cee களிப்பினை ums sors முனிவரும் தம் 

தரும பத்தினி சசகமப் அவலிடப தீர்த்தத்டும் படிர்தாடி ௮௧ 

கமணிபும் விபூ By 0 சன் மேளியிிலங்க ஸ்ரீபஞ்சாட்சர (oar 

ஐர்தரச்தை உட்கொண்ட ஹிருதயத்தினனுப் ஈவரத்தின கசத 
மான 3காபாம்களுடன் விளங்கும் ஈசுவரன் சோயிலை யடைந்து, 

பெரிஏம் அவரையும் அம்பிகையையும் Woe sR, செய்து 

(sofa pigs um ig, ud sin wi pi Qoury. Caps 

இரத்திலினிது வூத்தா தன் மனைவியுடன் தன்னச்சிரமம் புக்கனன. 

ட ள்ளம்சை செல்லிபக்சகனியனவே கங்கை முதலிய மூவ 

Gow எண்ணிறந்த பாவங்களை இவ்வி௨ப தீர்த்தம் விமா 

சனம் செய்தரதனில், பெரும் புசம் பெற்ற இவமி_ப Biss
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மகத்துவத்தைப் பற்றி எம்மானு? ப எம்பருமாசன sayy gi 

எவரும் சொல்லி முடியாது என்பதும் கிச்சயம், 

(சண்ணுவர் பூசனை புரி சரச்சம் முற்றிற்று) 

26 இலக்குமி பூசனை புரி சருக்கம் 

இந்திரப் பிரஸ்தமென்னும் சசசத்தில் இந்திரதத்தனேன் 
ஐம் அவிஜெருவன் ௮திரபவ தியான இலட்சுமிஃபன்னும் பெய 
ரினளாகிய தன்னில்லறக் கிழக் கிியாடிம இல்லறம். வழுவாது 

ஈடாத்திவரும் சாட்சளில், தன் மனைவி தன கும். சொக்தகளில் 

பலவற்றை தன்பிறந்தகம் கொண்டு ரீசர்ப்பகை ௮றிந்தவசை௮வள் 

மீது மிகுதியும் சினங்சொள்வானுபினுன். இச்செனங் காரணமாக சல 

இலக்குமி தன் கழுத்திற் சுருக்கிட்டுக் கொண்டு பாண்டனள். இப் 

படி அற்பாயுளால் மாண்டவள் பேயுருவமாூப் பூமியில் சஞ்சரிக்க 

வ.இப்படும் காலையிலோர் காள் இப்பைசாச ரூபம் சாக்த முனியா 

இய சாபாலியைக் கண்ணுற்று அவன சீசவடி. வணங்கிப் பேருருவம் 

நீக்கத் சக்க மாற்றுபாயம் யாதன வணய்ூக் சேட்டது. அன்னான் 

அப்பி2ரத மாதை 8 யிவண் வந்த விவர முனபத்தி என்னலும், 

௮து தன் வரலா.று முற்றிலும் கூறிற்று, ஏ] பைசாச ம ! நீ மாயூச 

கேடக்திரமடைரந்து அங்குள்ள விருஷப தீர்த்தத்தில் முழு, வள் 

ளல் காயஃசையும், காயகியையும் தரிசித்து. இவ்வருவம் நீங்கி மகர 

2கஜஸுடைய பெண்ணுருவ மாடையப் பெற்று பிரம தத்தன் என 

னும் மறையவன் நின்னை மணப்பள் செழித்து வாழ்வாய் எனச் சா 

பாலி முனிவன் கூறினன், 

ங்கவன் கூறரிபவற்றைத் தலைமேற் கொண்டு பெயுருவம் 

சாபாலி யிடற்பிலிருர்சம் விடைபெற்று மாயூர க்ஷேத்திமம 
டந்து இடப தீர்த்தத் தில் படிந்து நாயகனையும் நாயகியையும் 

போற்றிப் பணிர்துத் தன் சுய வுருவமடைந்து,பிர௦சதத ன முனி 

வன் கூறிபவலா?ற கண்டு மணந்து எண்ணிறந்த புத்திரப் பேறு 

களை யடைந்து மண்ணுல?கார் யாவரும் கொண்டாட வாழ்ந் இருர் 

காள், 

(இலட்சுமி பூரை புரி சருச்சம் முத்தித்று)
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27 விசாலன் பூசனை புரி சருக்கம். 

தெய்ஃத் தன்மை பொருர்திய amen பாயப்பெற்த 
த . ச ஆ ௬ ௩ சு ey ர் . , 

அங்கவள தேோ்தில் செங்சொல் செலுத்திவா௫ விசாலன் என் 
plu பூரசன் சோலு பண்டபச்தற்கு or காள் வந்த விச 

வைஷ்ணல7 டல்லோர் தம் வைணவ சமய திைப்பபுறிப் பிரசங்கம் 

பலமாய்ச் செய்து மசனால் அவ்விசாலலும் வச் தரோயொயினன். 

வைணவர்சகளை உபசரிப்பரகயே பெருத்தசதோர். கொழிலாகக் 
௩ 

கொண்ட இய்விசாலன், சைவர்சளைசக் காணின் மிக்க வெறுப்புற்று 

இலா உயம்சள் பலவற்றினை இடி. துப் பொடிசெய்துகொண்டு வாழு 

பவள், பாஞ்சராத்திரக் சாரராகிய வைணவர்களைக் சாணின மிகுதி 

யும். விருப்புற்று அவரடி. பலாத் துணையை? பெரும் பற்றுக் 

கோடெனக் கொண்டு வாழுபவனுக்கு மோர் நாள் சாக்காலம். 

WG BOD SH. 

ற்றுவன் தம் சிமுள்ள பல படர்களைக் கொண்டு இவனைப 

டாசக் கயிழ கொண்டு கட்டிக் கொமிமைப் படுத்தி தம்முலகம் 

சோத்தக கோண்டு சித்திர குத்தனைக் கூப் இவலரசன் செய்த 

பாவச் செயல்களின் கணக்குகளைக் கேட்டஓம், இப்போப்பட்ட 

வனைக் கோ ௩சசத்தினில் சொண்டு புவஸ்தைப்படுவித்தார்சள். 

புலிக் கூட்டம்கள பாயவது போல் இவளிசாலனைச் சூழ்ந்து, வாள் 
— | டட “ க் ' உ உட ‘ ‘ க ச 

சைக்ஈகாண்டு இவனைச் சண்டம் கண்டமாப்ப் பலா முந்நரகம் இல் 

சலைட்பாரயினா, டலர் வலிய இருப்புலச்சையால் மண்டை சுக்கு 

SGU புடைப்பர், பல்மீலார். இவனைக் உள சள வென்று 

(rai FS ae mE கொப்பரையிய கொண்டு மமுக்குவார், Fx 

Ceara வனுக்கு இத்தண்டம் போதாதென்று சொல்லீச்கோ Bai 4 é 

ண்ட்ட, பனங்காய்களிடம்ருந்து நுங்குகளை ௪ முப்பது போல் 

இலன் கண்களைக் குத்தி எடுப்டா£, பலபெர் இவனை பொங்குகனற 

கெய்நிறைந்த பாண்டத்தில் பாட்டு பாட்டிப் பாட்டி. வதக்கி வறுப் 

பர். பல பேர் இவன் வாயில் ஈயத்தை உருகக் காய்ச்சி ஊற்ரு 
வர்; இப்படியாக இச்சலக் தமோ௫ுயை மரெள!வாதி நரஃங்களிமல 

உர . » . டூ ட சஷி ே ச மி go: ம் . 

Outs Ogi FIs GL USSSU பேயருவுடன பூமியல் Fore 

தித் தலைர்தவ இப்பட ல்டுக்சப் பட்டவன், வீர்தமால்வரைச் சாச
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லைச் சார்க்தான், இவன் தாகம் பசி முதலி.ப பிணிகளுக் காட்பட்டு 

வந்து தரிதருங்கால் பூர்வ சன்ம கன்ம பலத்தினால் செப்வாே 

மாய் ப ரகத்திய முனிவன் வதியும் மலைபாசலம் UE DM அன்ன 

மூனிவன் பதங்களைப் பெரிதும் பாவி தம் கன்ம பலம் மாற்று மரு 

ந்து யாசித்து அழுது நின்றான். நின்றவனை கேரக்கப yo Bu 

ரும் சிவத் து£ராகியாகிய நின்னுடைய முகத்தல் விழித்த 

தராது! துபினும் என் செய்வது? ஏரீதா? ஒரு நிதமாப் உன் சாப 

னக மி ஸி நமா சனத்திர கு ஓஒ ந வழி சொல்லுக றன் ச 

முனிவன் கூற லுற்றன், 

பைசாசமே! கேள்?! வடூிகாக் கிறைபார். கூபான் 

மாளிகையிலிருந்த சுச£ீரவா என்னுங் கந்தருவன் பூத் இரி 

மனோக்கினி என்னு மார் வளிகை தா சால் நாடி காட்சிபிள 

பொருட்டு ஆகாய சஞ்சாரியாப் வந்தவன் ஒர் wrt, Qe grand 

யின்சகணடைக்*, அங்கு ஈு்றவமியற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஈற்கு 

ணத்தினனாம் உருசி மாமு! புத்திரன் மிந்திரரினன்னும் பெயரிய 

சட்டழகுள்ள இளைஞன் தவம்புரியா கிரபதைக் கண்ணுற்றுக் 

காமுற்றுள். சனதெண்ணத்தை அவனுக்கு எரித்துச் கூற புன் 

னவனும் ஈசுவர சங்கற்ப மெப்படியா யப் படியாதன்று ௪௪னி 

உத்துப் பாசத்தைப் 2பாட, எப் சீபா.து கன்னண்ணம் Fg Bas, Ho 

என்பதையே வெரு காலம் எதிர்பார்த்இுரக் த மானாக்கனியும் 

வெகு காலம் மித்தரனருகருஈது காசி இருக் தும், அவன் சன் கலம் 

விட்டப் பெயர்க்தானல்லன். இவளா காம மிக்-வளாய் தவத 

விருக்சப்பட்ட மித திரனை வலில புணருவான் எண்ணி, அன்ன 

வன மார்பகத்தை யணைந்து முயமக, அவன் இவளைக் தன்?னொரூ 

mre விலக, மிகுதியும் சினந்து அவளைப் பேயுருவாசெனச் 

GSS GAT, WI OS AM wor GQ Suu asus gg Bis go, gris aww 

யுள்ள அசிதன் என்னும் முூணிவனைச் சார்க்து அ௮ன்னவனாுணையால் 

மாயூர மடைக்அ இடப தீர்த்தம் படிந்த வள்ளலாரையும் அஞ்சநாய 
கியையும் பணிச்து தன் னுருப் பெற்று மீண்டும் மித்இரளை யடை 

ஈது உரசி, அதன் Daur 6 xf யரும் சேர்ந்து மித்திரனுக்கும, 

அேோக்கினிக்கும் மணா புணாவித் தார்கள், ௮ப்படி அவ்விரு Burs 

ப.தஇிகளும் பல காலம் ஜீவசசையோடிருர்மு முத்தியனடந்தார்கள்
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மாயூர கேக்திரம் மேற்கூறிய மா இரி,சனைத்தவா்றை நினை த் 

தாங்கே தரவல்லதாதல் பற்றி, அத்திரு ததலம் புகுத, உன் சிவத் 

துரோக நிவாரணமும், பேயுரு நிவாணமுமடைந்து போத, எனர் 

குறுமுனிவன் சொல்லியபடி விசாலன் என்லும் ஹசசப்மீடய் அல் 

வணம் சென்று, இடப தீர்த்தத்தில் புகுந்து நீராடி பாபவிமோச 

னம் அடைர்து மோட்ச சாம்பிராச்யேம் பெற்றது. சிவத் துரோக 

மான விசாலன் மடைந்த துன்பத்தை யறிந்த பின்னராவது எவ் 

வீ வைஷ்ணவரும், சமத்துவ புத்தியை யனடாது பேழுபெறம் 

படியான வழிகளைத் தேவர் என்பதும் தேற்றம். 

(விசாலன் பூசனை புரி சருச்சம் மு. த்றிற்று] 

ட 
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அிும்புருடோடு நாரசமூனி இபயால் எமையில் உலவி வரும் 

காலையிலோர் காள் ஓர் பனை அவரைச் கண்டு வணக, ஏ! முனி 

வரே! நான் முன சனமத் இல் மாசார்தன் என ஓம் பெயரிய மிரா 

மண புத்திரன்; விஷ்ணு பச்.ஈனா பிருக்கேன்; CLT ws, HES Bs 
யர் முதலான பல்லார் சிவ பக்தர்கள் கைவயங் கிரிவா சனாகிய 
உபாபதியைத் தரிசிக்கச் செல்லக் சண்ட யா ன், வரை அவமதித் 

pF செருக்குற்று அவருக்கு மரியாதைகள் செய்யாமல் ௮சை 

ஒற்று ஈட்காசல், இகழ்தல் முலியல செய்ஈமை டார்ச்து, wai 
என்னை மதகு கொண்ட யானை யுருவா ௦௧ம் சாட் கொடுத்த 

பின்னர், அவரை வணங், சாபலிபோசன இனத் இனை இரக்தேன், 
அவரும் கருணைகூாந்து' நுருண்டு போயதின் பின்னர் கா 72 முனி 

வரால் சாப வீமோசன பாகு"மென்றனன். 

இல்கிஷயம் சேட்ட கார, முனீவன்,௮'இடமே!£ சிவனடியார் 
கலக்கு அபரா கம் விளைத்தமையால் நீ இச்சாடம் பெற்று Qa grar 

ari Oges Boa pie! Defi மீ பாயூசம் சோந்து இடப தீர்த்தத் 
fo OWT BEF செய்து (ss பெறுவாய் என்று நாரத பூனிவன் கூறி 
ஞர். அப்படியே யானையம்,பாயூரகே ச இரம் புக்கு, வீருவபதீர்த்தத்.
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Ba OP guitar மாய nator eo agarrwkeru ts ef Pg x 

அவர் வரப் பிரசா த்தி இனால் கன்னு Thay கப் பரை ய்ய உட ருவச்தைய 

OL GI FH GNI) CLIT NIK Si டையில் வெசாயர்ியெ படைர்களு, 

(யானை முத்திய Ws aD bg சருக்கம் பூற்றிற்று) 
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29 (GY DT DM 
Lf? ee ர) FD oh hi, 
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Br axon iy cr} at. yD MIE ளின்... கால்கள் sty நட் 

. . 
come 

Lp Bar விளாஜ்து as ருக்க, இர௫்கரைய றி வாரமமி Guster ற் 

கொன்று பின் வருவது சபச௪! Dow. spy ச ano lo pO A 
9 

Camry Lint GB (BLL TERT (IPM FEV LG DD Pee PLO UI i Bem 

: 

my : ச 

யில் நான வணிகனா 5, ப்சாளமான பொன்ன Alon nil oD BUG 

கடன் வாம் மீட்டுக் கொடுத்துக் குறித Ppa kav. ஒஜுணால் Ras 

. ல , ; oN டி வட த ஆ 

ம சப கப & சி ல் தட GDA! een Oat NOLIN sb) cd | ob li, icy Pe CD தே 

(hh Bari ற் இமம் கறு வ 2, BY) dot od! றது, ம ne “pail Dy யான் 

முன் சண் மத்தில் சூத்த Ba ay a hh தம்மரர ண் (னி வி் ன்ப, 9, 

a 4 
. a 3 . 

- 

மறையவனாயிருர்க காலத்தில், கடன் வாங்கி மீண்டும் கொடுற்,- 
௬. 

ந * 4, 
ட் ர . ல் . 

carsales; ஆதி லின், நன் LIT MOLT BoM (பெரில். Maen bes 

Lp COLD BIL பின்னு மிப்சபாது 
அர் வ ரூ! HD at Os YY ௮7 ர்க் து IY) oy? 

B
m
 

ஏன்று இரு குஅிரைகளும் BRA OEE கள் Doo) att iGO ge 

. ட * ் ச் ட் . . . . ஐ 2 4 

தைக கண்ட சப்தவேதி FAW 5 ரம் au Ne நியு சிய 5 லிப் 

றில் BPA RL வசிட்டனை Ws yD to See amy 0 கூ. லும். 

இவற் DBF சாப வி CLOT Fob. 1d FUSS, LO, மாநகர் oa oor 

ஆங்கு இவ வி] ந அவங்களா ய! டப தர்க்கத்தில் ORY &; 

bin4, கடைம் ர] மதற்லுவறு நின் கடமை யாரும் சான்று கூறினார், 

குரு வாக்னை மேற் சகாண்ட திலிபனும் அவ்லா 2ற செய்லித்த 

அவ்விரு G Bow 1B Oth 4) முன்னு நுவமடையப் பார்தி St mF A: 

tons Ostips, ஈசுவராஞ்ஞையின வண்ணம், யோத்திமா ௩௧7 

புக்கான். தம்ம (ரல மடைந்ச ரூதிரைகளும் EVI ER Tal. 

பெற்று நெடு நாள் இப்பூவுலகல் ஈன்னிக் சடையில் சிவலோக 

சோச்தன. 

(குதி எ ரகள் முத்தீ பெறு சருச்சம் முற்றிர்ஐ) 
12
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80 காரமும் கமுகும் முத்தி பெதற சருக்கம் 

(07 ஹிஷ்மம் என்னு!ச வளககரசசாள் 2வானாகய சித்திர 

துவஜனேன்பாூனாருவன் ஒர்கால் காட்டகததில் ரீவட்டைக்குச் 

சென்று, பல்லாபிர மிரூஈங்களை ஐருங?க வளைக்து வளைத்துக் 

கொன் நு மிகுதியும் இளைப்படைக் க, சாக?வட்னை மிக்கவனாப், 

ஆசணியத் இதுள்ள பாரத்துவாஜாச்சிரமம் புக்கு இங்கு யோகதஇல் 

விற்றிருக்த முனியர் தன் வருசைபைக் ஈண்டி அலட்சியஞ் செய் 

இரர்ககாகக் காணம் கொண்டு அன்ன வளை யுதைக்தனன், 

யோக நிர ொயினின் றெமுர்தஇிரக்த பாரக். தவாஜலும், 

அசசனைப் பார்க், ஏ! கெகக் துவஜ ! ஞான வினஷப் என்னை 

eoasgg Curtin ups gion யாகல் பறறி நீ கமுக£யா ௧௧7 

வெனச சாபமிட்டனன் ௮சசன் சமூகைபஈ மாறிக் கண்ட கண்ட 

விடங்கரீடாதம் இரியா நின்றன். மாஹிஷ்மடு REEDS அண் 

னவன் பிளளைச்சு பாடஞ் சூட்டி, அரா கக் 9சொண்டனர், 

கிச்தபமாகச் இரிகரா நின்ற gine? am ஒர். கன்னான் 

கையிற் Baku gir, அன்னவன் இரன (0. தன்மீது ot a DB 

புதுப் பாத்திரர் சுமைகளை யேற் ப! எம்)பருமானுக் கக் இருவிழா 

நடக்கும் ஸதலங்கப்டாறும் வீயாபாம சிமித்தமாக இக்கமுகை 

யைக் சூகக்கொண்டு பாக நிறகையி லார் eros Ray Bos மாதத் 

இருளிழாக் GAHAN TEC) வணிகன் wes pen soo 

பாத்திரங்களுடன் மாயூரம் சசாந்தனன், கழுகை மேற் பாத் 

இரங்களைக் 2ழி௦ச்கறு *, சத்தபபட மண்ணில் cpt ga Lj Teil gis 

கழுரை fap? go புசரரகையில், சூர் ௬்ழுகு ௮ கனருகில் வர் 

துற்று, ஏ! கழுதை?! ரீ யாரென்ன வினவலும், தான் அவவருவ 

மடைச்தபையைக ககத்தபம் கூறிற்று, கழு grt a! ga gue! 

என பிறப்புணாத் அகில்! a, AS gp சேட்டருள ! ராண வித மலை 

யில் லதிர்த கிராதன்; அங்கு வருவாருடைய பணம் முதலிய 
டி 6 உட ச ’ ச 

பொருளெல்லாம் சவர்ர்த அவருடைய உயிருடன் அவரத இன் 

௮ம் வண காய பிறப்பிலும் சடைப் பிறப்பை யடைக்தேன். 

நாக் அகத்திய தரிசன மடைர் தமையான், மூதுருவம் இனன
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தென்றறியும் வசமடைந்துளேன், யிலும் முன்னம் செய் 

அசோரமான இரு இயத் இனால் பாம் ஈரசுடைர்து உபத்நிரவப் 

பட்டுக் கடைசியில் இச்சமுகுறாவ படர் தளன். இலவருவா் 

போக்கி மூதிருவமடைக் ன, ஈ௬ வரக இயானம் மசய்வதற்கு? 

Pea ap திர்த்துமா டி. 

ரு ென்இ இவவினிய ௫ 5 ams மாடுர மாச்ரலபென்று எலரும் 

மசால்லாநிற்பா,நீயும் ௪ மூர் கிரு! விதப் SNS SM Sv Uppity 3 Pave en” 

திக்க உபாயம் சேவொள் பொழு: ட், துலங்க 

க . டி . 

சான்று சொன்ன வார்்தையைக் கட்ி4 கரத மடம் ar தொடர் 
. ~ 8 ட ட 1 mye cn ந்து சென்று கழுறையும், விருஆபு Sige Flt BO முழுகிய 

. an * “ Oo “ , ் கு ட்டி 5 eo; Q ட . . ’ 

தும், இவ்விய சரீரங்கள் பபற்று Cga ிலாகத்திலிருஈது. வந்த 

பொன் ai oT IE ஸில் ao § இவை பப்பா ன லுல 3] (ககன, 

(கரமும் கழுகும் முத்தி பெற்ற சரகம் ப PB Fp) 

81 பாம்பு முத்த யடை 12 சருக்கம் 

@) ida" Grd 5 EEO யாகதஇன் பொருட்மி ஒரு His Wit 

போன கண்ணபிரான், 2ீவட்டைக்காசச் கரமணுடன் சாட்டி னுட் 

சென்றனர். காட்டி ற் மசன்றது உ பாயலன் பாம்டிடா ன பிணைக் 

கண்டு இது சிலம்பு சகொமலொமலவன பயக்கெண் பறைம்பாலப் பித் 

துறக்க பாம்பிலை. கொச்கிய, புருோச்சமலும் 1 பர பாம்பே! 

நீ இவ்வணம உலற்தற்குக் காரணமெசை? மீ 'சீதவசின? வு 
றான் திய நகுஷ்ணா 

இய யான் முன்னர் இந்திர usally Go Hs go நாறு அசுவ 

ணனோ?சாற்றுவாய் என தும், ஸா மிய குலத்தற 

மேத யாகம் இயரறித் தேவமலாகம் சோந்து ஐப்த ருஷிகளால் 

சுமக்கப்பட்ட பலலக்கலேறி மிீதவூலாகத்தில் பவனி வருங் 

காலையில் சசிதேவியைச் சிக்ரேததில் கெப் ப யப்பட்ட யான், 

பல்லக்கு சுமப்சபாசாய மூனிவர்களை சாசாரண பல்லக்குப் போக 

களாக ம.தித்.து,.ஸர்ப்ப wine oe லசசப்படுசஈ லும் “saiade 

என்னைச் ஸஎரப்பமாகுமாறு சபித்து என்னைப் பூமியில் போசட்டெ 

திய, யான இச்சரப்பமாக மாறிக் இடர் அழல்கி2றன். இவ்வுறுவம் மீக் 

சத தக்க உபாயம் யாது எனக் கண்ணபிரானைப் பாம்பு இரந்து 

வேண்டலும், 8 மாயூர ஸ்தலம் சேர்ந்து விதஷப தீர்த்தத்தில் 
முழுகுலாயாகில் இவகருவம் நீங்கப் பெதவாயென்றான், இது
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ம்கட்ட பாம் பு வெரு தூ ஜ்திலுள்ள ௮,2இ. நத்தலம் யான் போய்ச் 

சேருவ?சப்படி? மிக்க கஷ்டமாயிருக்கு 8 2:27 சேதேவரீரே அ ச்சலம் 

போய்ச் ப 2 எருதற்குக் தக்க உபாயம் Geran வேண்டு மென்ன, 

கண்மண் கன போரு வவ கத இனை தன் மலர்க் frase 

டுத்து ளிட்டடறிய, மாயூரத்திலுள்ள GLU Sidag Ra Map 

SD, ar Get நீக்கப் (ay று அய உருவ படை ந்து waver 

பக்தி ௦ (he Wl go இவ சாயக் இயம் பெற்ற த. 

(பாம்பு முத்தி யடைர்த சருக்கம் முற்றிறி.று) 

92 நரியுங் குரங்கும் முத்தி பெற்ற சருக்கம் 

அப அடர்தி மாரில் ஒரு சாலத்தில் இரண்டு சூத்திர 

ஈண்பா an) LF ya gk Ont சரலுகு Silent wa லா கம் புக்கா. 

இப்படிப்பட்ட ஈண்பரிருலரும்  பமனுலகச், இனின்று ஒருவர் 

பின்்னொாருவயய் மீட்டும் பரியம் ரூரங்முமாசப் பூமியிற் சனித்த 

னா, இலனிரு நரியும் Zan Gib ஒரு சமயத் இல் மரத்தில் சூரங்கும், 
ச உ 85 * . 

BS ip wMuyurs wor my ge தமக்குள்ள நட்பு கொள்வனவா 

யின, இப்பபு Seydunai Bor நாள, சொம்பில் வாமும் வாநரம், 
: . ’ ச கடட . க ச 

ஏ! சம்புமிய! என்ன பாபம் செப்.2 இவ்வுலகில் இவ்வுருக்கொண்டு 

பிறந்தனை சொல்லாபாக சாலு, சம்புகம் ஏ. கபிமே! பிராமண 

தக்௲னை கொ Cha னும் மிசாடாத இருபணமை உலகத்து முன 

சன்மத்தில் வாழ்க் இரும் ச தனாகலால் பிணக் இன்னும்படியான 

இச்சனமம் லத்த, உ: ஒன் உகாரணம் யாது கூறென்று ஈரி 

Calas கப கூறலும்றது! a! நண்ப etays tin! பரத இரவிபங் 
௭ eo. க ‘ « ¢ ய்து ‘ ௪ உ « 

Sen Bari igi (தனி ஜன்மத்தில் ச்கமரய கழித்து வசத யரன் 

இவ்வாகர வுரு பெடுக்கும்படி ரீரர்க்தது என்று, இவை யோன்றற் 

கொன்று பேசும் உலையில் இவ்விரண்டிற்கும் நறகாலம் பிறந்ததை 
யொப்ப, காசிப முனிவன் ஆல்குப் பிரசனனமாய இவவிரண்டினையு 

மழைத்து p. HI Git a(S, if ற்கா ஸுக பிறத்த வழி மேமிகிமிறன் என்று 

சொல்லி, அுனழைக்துப் பெய், மாயூர இடப சர்த்தக்கில் விட்டு 

முக்தி பெறச் செப்தனன். 

(நரியும் குரங்தம் முத்தி யடைக்த சருச்சம் முற்றிற்று)
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88 கங்கை முந்தி பெறு சருக்கம் 

(pre ANT முச்சம் நண am aq 1% நருமேதன், ௮ருச்சேபனேன் 

ie aot வர ரீ குலா Rs T&G WT இரை சப்பத் தம.காச்சிரமம் ங்கப் 
° ௪ ata) ச ். e 

ப/தப்பட்ட அச்களமையத்தில் மாயாம் விருஷப தீர்த்தத்தில் ஸ்காகளஞ் 
் ௭ “eo மு * ௩ 

ச ‘LI Gl மாம ரசனை Ly LD eW OLE cf ரகாம்பிசையையம் Bar gah கி 

ரூ ௪ 9 ஆ ச ் கர் oor ௩ 

ப ல (ர Lf ES sh, oO DF Akg ர்ச்ன wef A aul Bae Sor o Dips 

க் » உ ௪ . ம் ‘ எந க . 

GH. SoiansVins Cole vosmagHi Koni DM 15,5 IHS Bow 
ச் ; ் tf ் ர் ் J னி ம் ் ற கூறுகுவா சாயரினா. அப்படி மாயூரம் வருங்காலை வஹியில் ஓர் 

பைசாசம் நூலில் தோன்றி, இவர்களை விழுங்?ளிடப் பார்த்தது: 

இவ்விப்பிர / சேஷ்டர்கமிா விழுங்க வக்த முப்பைசாசக்தை 
டட கவற ட ் ் et “ம 'சராக்ிமியார் ஹறசார சப்சமிட அப்2பய்க்கு ஞா மின்தயமா 

இற்று, ஞா 2 AD Gide (ப் WLI PLL! இம் மணிவரை கக்கி eu ares 
ட ௪ ரூ * ¥ ச . ௪ 

A783! யான் கங்கை ிெயன்னு பெண், என் பிதா என்னை ஏது 

ஏழாவற வயதான கன்னிஞாப் cas DN கன்னிகா தானஞ் 
2) ட ® a . ௯ + ~ ர் . * « 

OF UU UB ET BY வயதில ரு, சனி னிட aD Pes ing oul Ba 

விகவையா சீனன்; கணவ எரிறச்த sd Hy கருமாது நான் "பாருபட்ட் 

Dat தொழிலெ mF Cola ண்டு அ தனுர் Por ou BC hh a BF 

7 . ர me ச . , , a . 
செலுத்தி அன F BBY வரன் ரப்பா De 2, AE TY FON 'p Fag பினும் 

7 , ச ச ச ஸ் . ட; ௪ * ர 

பொன் வாக்கம் கொண்டை அன்ன பனிக் கும் வேண்டியவளவு 

” ராழிலை TDs சனசத்தை மன் e n Px: Ler LOT: ப். ON E BDF மன ௦மலும உ சழ. on அன்ய oUt sb 

ரம்ரிற் கையால் கூட, யான கார்சைஸா oo Dan லை பெரிதும் ம் | 
ar அப்புடையவள், கான். ஐத்நுணல் இ, பண இிகான்டணியர 

SUM, IMM Sa gin shire Sn செல வழிக்காது 31051 எண் 
எத சதீதிரண்டாவது வப காறம் Deon Wen மிதடி வைற்து நீலை 

குலைங்லு மாண்டு 2 ம்பா Pam ea இபபடி ட ப்பட்ட மகா LIT TG BLT OO BE EO 

இப் 2பயுடம்பு தரித்துமலு சீவன்; பமல கரிசன மாத்நிரகஇல் கல் 
க ரூ * “oO » ௬ 

on may Gua DOT, BS cay இப் சபப் ற. (வம seg e நியிரி og 

ய்ரூள் புரிதல் ப வேண்டுபென்ன டி Qi Come, Cader 1) முனிவு ரும் 
1. “இப? ்பயைத் தம்மடன் கூட்டிர் செற்று மா பரத் பிலம் புக்கு 

விருஷப நீர்த்த நீராடி, ௮ஞ்௪ நாயகியையும், சிவபேருமானையும் 
ச் 7% ~ * ட * . ந 

காமு. gs உ2்டாற்றி யா வரும் முகிதியடைந்தனர். 

7 ௩ . ௩ க உ . 9 . (fee 1°58 Qup Fréabd pbb bm) 
வைகளை,
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(22 ரகா€னி coogi Com வாய்ந்த கங்கா ஈத்மன் பாக்க 
° * . க om. க (ஆ! ட (d * ட உ 

பாரத் துவசன் எனஓம இரு Ob dT FLD & சிரு சயன தக: 

இருள் பவப் ஈயா 2 கொ தங்கிப் புச்? நந்தலன்ல CUT poten 

னிடததே, பல்லாயிரம் பமவைகபா Dal g கரித்துவாரா கின்றன. 

இப்ப றிவைகளுள் 4 ப்பொழிலீனில் சம் பெட்டைப் பறைவை 

இவி யுடன் CL pera சணிகவ பலய ற்ை றகர சா இக்சொண்டுே வியர் 

முகுவாயந்த & ati ‘0 olny ன்றும் இன்பமாய் our Jy Gi வது, இப்படி. 

இக்சிளி வாமுமோர் நால Qo pe Gu சமயம் பார்தது பூனையொ 

ன்ற மென் off Grier on வநது இக்டீளியைப் பி I 1/4 Ge இறும் ஸி க்க Baie 

பிக்கையில் கிளிய Ka! yartul uo oo pu நினக்கும் தகடு 

ஹைகஇஃல0ாக, நீ என் னா (3 ன்ன ணம் ௮௬ லுவது நீதியாப 2 0) gat 

தினக்கடுக்கா த.! நின்னுடை(. ம பிறப்பும் எனக்கு ஞாபகம் வரு 

இற.லு, Bava 0 on | கிம் உன் றன், எனப, பூனை ஏம்தா 

சொல் சேட்போம் எனும், சாத்தி oie mi Bus விதர்ப்ப நாட்டில் 

முன்னம் பிருகத் திரதப் போ் வாய்ஈ்து OTT RL பன்னனாயெ 

நீ, சோடுக்சோல் புசிக்காயாலயால், நின் மணத் இருப் பின்னர் 

௮௮ சாரணமாக பல்ல்கைய கொடு Ba கசரிலேயு (Yi. org, பின் 

BI LD dls Garon wy சாலங்காறும் பூமியிரில இருமியாய பல் 

பல் வேறு பிறப்புகளு மெடுத்துமல ற iB? Hao BU, இப்பிறப்பு. 

களுக் செல்லா. நரம் பினை, இப்பபா ன பூனையாக பாமினை, 

முன் சார் தாஸ், po யான் நில க்ருப புக தனா யிருர்த பெ பருந் 

தோஷத்தினா மலே மய * மசொடிய வடக Ph FDS oth Ot! GYD உழன்று 

wor Fue on gre Genwi பல பிறப்புக்கு 2படுத்துக் கடைசி 

ஸில் இக் கிள்ளேயா யுருவெடுத்மு இெெருருவுக்2ீகார் விசீமாசனக் 

தைப் பற்றியும் சி திததுக் சாஸ் பிருச்ிறன என்லும் இத்தியா இ 

விதமான உண்மையை யது சுகம் கூறிற்று, இவளிஷய 

wets anes CHR கறிமமுணடா த பாததுவாஜர் பொருக் 

Gaer Bar p Bem aie 2) போறது நுமக்கு இப்பிறப்பு தர்வுறு 

மாறு உபாயம் மாயூர கேத்திரத திற்குப் டோய் இடப தர்த்தத்தி 

லேயாடி மாயூர காதரையும் ஞானாம்பாள் அபயாம்பாள் 'என்னும் 

அம்பிசைகளையும் தரிசனம் . செய்தலே எனக் கூற்றும், பூனையம்.
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இளியும் அவ்வாறு அர்த ஸ்.தலச்இற்குச் சென்று விருஷப தீர்த்தத் 

இல் புக்கு விஇப்படி ஸ்காஈஞ் Oe lap, gir மருய பாடைநது மன 

சமாழி மெப்சளால எம். ரோைந் தொழு Ra Patan சோக்தது. 

பூனை இளிகள் முத்தி பெறு சருக்கம் முத்றிற்று) 

தடை 

2௦ சயதுங்கள் முத்தி பெறு சருக்கம் 

கண்ணுத இறை களித்தமாடன் ர காடு ஈகராரரம் பண்புடை 

பானு, சய அங்க ராச ௭ன்டான் நீதி நெறி தவ ழுமல் செற்ச்கா 

சலாச்சு காளில், 2பால்லா சுவைஷ்ண மப கரக்கும்! ட்டு, வெ 

சமயம பொல்லாததென்றும்,.ஐ1 ச பத்னைரை வாயில் வந்த வாசிற 

ல்லாம் தெழித் துரைக்து சடையர்களி ஒர் கடை (மை வா ரர் இருக் 

கும் சாளில், ர்ரகமில் சாத ரங்கள் பலறையும் mem TT TaD 

ர்ந்த தேவசாமி என்ஜம் வேகியன் மைர்கன் எல்லாராலும் மிக்க 

இத் நரைக்ரப்பட்ட அரிசாமி என்பவன் தன Bley RL மனனியு 

டன கர் காள் பள்ளியமையிற்றுபின்றனன். அுப்சிபாறு. வலு 

டைய மனைவி ஆடை தரிதகிலள், அக்கால ல மகன Cram 

ங் சந்தமுவன் மாய AGH MF HIT 0d} முசனர் மான mila rf asp 

a Gu sso, oy ip Rear LA a AYE DE aI Buse மயி, துவ 

ள்மீதுவைட* வசைபினம் உலாவ? றக காண்டு கரச தனித் 

தான், இதற்கடையில அரிசாமி ஐபில் ளெழு ௦ நன ுவனப்புமிக்க 

மஉதனவியைக் BY GOD) பி நடு அலி ந்து வளி Ra குமிடமி er GY 

வென ஈகர முழுவதும் ததடி, மலைந்து இரிவாளுபிஞன், இப்படி, 
29௫ ந்தவ) wy 1 | பிஉ। பிபி மிக்சலைச்ு, இவன் a) ObT 

பன் என்னு 2௨ tren Dw Aaa» புரள, அவன் பார்ரவி 5 DG 

4ன்னம் மிகாண்டி Pro os god op விருது புரிக தங்கால் 

(காப்விட (Let rm TLS IL, LAR On ot Bae பிருகு விஷம் 

இன்வரிளாமி Ly as ait Aloo eB! 5 uded at if ih HS 3வலரிக்காம லுண் 

us அதனால் இமமரையவன் உமனுலகு ஈடி இனி + Fes wear 

குதாயிறறு, இது பலராலுட கேட்மிணர்ந்த பதுமகாபன, அன்னவ 
தூகிகு ௮ன்னமிட்ட சன் மனைவி பாப மிக்கவளாயினாள் என்து 
தின் சாதலியுடன இத்திரி இரஷிபினிடம் அனு னன்,
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® . * ௪ . ச் * 

அரவினைக் கருடன் வருத்த ௮.௮. Magn pptAvo; பூப் பிணி 

வருத துகலான் கருடனும் Sy OU NY aN aT வருத்திற்று வன் பப் 

. க் > % * ay * ‘ sy * பிணி தணிப்பான் கருஇிர்ய உன் மனைளியும், அலவரிசாமிக்கு வன்ன 

மளித் கனளாகையால் இம் மூவருக்கும் இப் பாவம் சேராது காண் 
௬ a * ச சு ௩ * e 

olen அத்திரி மகருஷி வர்களை 2 மி துறிறும சாலையில், ராஜர் 

WN ovat. T கிருதம் பாபம் லபதே காதர win sw? என்றவாறு 

©. . டி . . ச ட ‘ ட 

இப்பாவங்களல்லாம் இஃநகரின் சிசாரில் 2சான் மன்னனாகிய சய 

துங்களைச் சார்வதாக என்னு ிமார்வாக் கூ Brug Palos gu, Rane 

(og em எழுவதாயிற் று. இறைக் ரட்ட பன்னன் மிகு இயம் இருக் 

ச ௩ . ச் ௩ os ௪ . 

இட்டான், இப்பாவதறைச் ப்ர லைப்பான் J (LJ அங்கன் ew பண் 

டனன். இப்பாவம்நினால் ப க்சப்பட்டவனாப் ஹா! ஹா! இத ௬ ‘0 (யம் ஷ் ம ப்பி (60) ர் ச் ட் ட தந 

கென்ன மரய்வோம என்று மிழுதியம் உலாப் பட்மிடானாப் 
னீ 

௩ ய க ட ட . ச் . : 

அக்கம் சிறி2தலும், கொள்ளாமலும் தன் ஐுடம்பின்செவ்வியைச் 

இறி2தனும் ரோக்காமலும் பேய பிடி. க்தவன் டால ஊநாகமடாறும் 
ல் & ன். கடட 4 ர ~ o 

இரதரா நின்றான். 2 தா வ் ற [சச இத ௮ ait ofl 27 var ்பாழிக் 

இன்ற சைவ ln Sams Ln Sus FR FOR ஒருவனை இிலை௫ல் விட்ட 

aD Sint ? 

on Lda acai gun Qua gp OL Pd um iaip gio” 

சயதுநுகன், கங்கை முதலிய பற்பல இர் சத்தங்கள் பம் விசேஷ 

a pil he eM oe ர உர தர ர கண் கப்ஸ் wis GAA Ra Fr, எம்மா கறுசமாகு onheemin பிசய இடு 

தானங்கள் பல சற்பாத்இரங்களுக் 8௫ம் அலும்வுவிட்டானே 
~ த் 2 / 
யொழிய, அவனப் (பிடி சி டபிலிப் ௮வனின் ல! நில் குவ தன்ன 

மவ மிகவும் sy SE SHINS Diora மிழுக்கைபிலோர். மாள் 

சனகன் ன்னும் ம ம் இஷ 0 பட்சம் திவ் இப சீய் ங்கன் முன்பு 2 பாம் 

தானாக, எ 7 விப்பிரசீர! இப்பாலம் வ ars 5D GOs Bry ol wee & 

 ா வேண்டு மென்ன விரச்தலும், அவர் கொடி 2. I Be கருள வே ம மான & சிதிலும், அவா "காடி மயான? சிபது 
“® . epee - . . ரீ ௬ துரோயொகிய உனக்குக் கழுவாயுரைச்சலுமடாது! ஆயினும் 

எம்மானாய ஈடசாஜப் பெம்மானை யடிபணிக?ல மேகச்சது; 
<d * சு * * க் A oe + ம். வி . னு சீர்த்த மிக்க மாயூரத் தலத்தில் விருஷப தீர்த்தத்தில் படிக்காஜி. 
அவ்வூரில் இரும் 2௧7 யில் மிதா ண்டருளியிருக்கும் பெம்மானையமுத் 

திதலே மேகக்கதெனச் சொல்லலும், அவ்வாறு மாயூரத்தல 

மடைந்து சாகிரியின் சண்ணுள்ள இடப தீர்த்தத்தில் படிர்தாடி
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“மறையடிவினிடமாடும் வள்ளலார் பதம் போற்றி, 
அறை கருணைப் பெருவாழ்வாமஞ்சகாயகியென்னு 

மிறைவிபதங்களும் போற்றி யெண்ணில் விழாசூறப்பித்து 

தறைபுகழுஞ் Fu Gi weer aor a Fan wen! wt Eyer’ 49 

Pp ruc டணியும், தருவா பரணப்பணியம்,/ பாற்கலப் பமிவட் 

டப்பணிகளும், பேரன்பு 7மலிட்டினால் ஈசனுக்குச் செய்கு சில 

னடியார்களுக்கு ஸமாரா கனைகருரம் பல செய்து, விபூதி ange 

IT SE சாரணாங்களும், Liar eu ico Dug Re Oeil] yy Ww. 

இயானிதத,ல கலாசபதியின் விடைபெற்று ஈன் காடிஈகர் மன்னிப் 

பல காலங்காறும் செங்கோலினிநாச்சி ச௩சமிகு சைவசபய2ம 

இறர்ச சமயமன ஸ்தாபித்து வள்ளலார் அருளினால் உயர் இவ 

லோசுமுற்று ஈணி வாழ்க்திருர்கனன், 

(சயதுக்களன் முத்திபெற சருகச்சம் பர்மிந்ழு) 

LOP- 
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அ ?யாத்தியா புரியை யசசாண்டு வச௪  த9ரதராமனேன் 

டான் இராஉணா தீயமைச் சக2ரஞ் செய்5 பின்வர் ௮சுவபேது 

wns மொறு முசய்யா நின்றான். yD ad att aff காண்பான் அட்ட 

கோண்முனிவன் முதலாய பல: முனிவர்களும் வந் இருந்தார்கள் , 

பின்னர். உரோமேச் முனிவன் amare. இப்முனிவாகலைப் 

பார்த்த இராமன் முதலியோ ரெல்லாரும் ம] முது முர்கிகய 

பாத்யாசமன ங்கம் முறைப்படியே ஈதலகானார்கள், 

சோமசமுனி அப்போ௮ அட்டகோண முனியைப்டார்த்து. 

g! முனிச் சிமேஷ்டரே! நீவா மாறு சுறடம் மாணபூறச் சுண்டு வாழ் 

வாய்;யான் அதிறடாதிதான் சண்டுளேன்; ஆதலின் நீவி2ர பெரிய 

வர் எனஅ௮ட்டகோண்முனி அதனாலயே உயர்வு காழ்வு கருதிட 

வேண்டா ம்;மாயூரத்தில்.வருடக் தோறும் இஷ்ட சித்திகளை Asean 

மாய்க் கொடுக்கும்படி யான விருஷப தீர்த்தத்தில் Ung eum 

சம் செய்வாயாகில் முப்போது என்னைக் காட்டி லும் நீவிரே பெரி 

13
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வவராவிர் என்றனர், அவே பினனும் கூறுவார்: இராவிட தேசத் 

சல குண்டின கோத்திரத்திலே யூற்பவித்த Cuter@su தற் 
குணக்சானாயை விண்ணாாமி என்போனாயெ ஒருவனுக்கு 

'இ?ரவை எனலு 5 மணைசியினிட தஇில் அரி, கவி, சிவன் என்று 

மூன்று குமாரர்கள் பிறந்தனர். அவர்களில் அரி என்பவனுககுத் 

தகப்பன் கலியாணம் செய்வித்தான் மற்நிரு குமாசரர்களும் உமு 

தொழிற் செல்வா தம் மூன் 2ீனனிடத்இற் பிரியம் ona & Bes 

சாகி சனி2ப பிரிந்து அப்புறம மீபாதலானார்கள். 

(Ep ar? ey goin தீன் மனைகிகன்னை தன் மாதுலனகத்தேவிட்டு 

வப்ப௫ித் துலாதஇல் மாயூரம் விருடப தீர்த்தது லாவேதென்றுள் 
ளு கொண்டவனாப்ப் புறப்பட்? சித்திர கூடம் வரது Carn sires. 

வழிஈடச்,த இளைப்பினால் மிக்கப் பசியோடு வருபவன், ஒரு விட்டினி 

ன்று புகை எழுவதைச் கண்? இங்கு ஏதாவது பு9ித் இடற் கன்னம 
கப் படுமென்றுளத் இற் £றோக்து, ௮க்ருகத்இனை நோக்கி வருகை 

யில், அன்னோன் வருகையைக் கண்ட ஸாக் Cure Radu 

சுந்தர ரூபத் 2 தாடு முள்ள இளம் பெண்ணாப் சமைப்பத ற்ிகன்று 

ஏதா விறகு தரிவாள் போன்று, அவவிட்டினின்றும் வெளி£ய 

வர்தாள்.வரதவளைக் சண்ட மறைபவனும்' ஏ கற்புடைக் காரிகாய்! 

கான் மிகச் களைப்புழ்2றன், எனக்குப் படப் பிணி தீரச் சிறிகன்னம 

ிப்பையேல், என் உயிர் தரி த். திருக்கு மெனலும், அவளும் மென 

விணகக, இவ் 2வதியனை உள்ளழைத்துச் சென்று, இவளைச் சிறிது 

சோஞ் சயனிக்கச் சொல்லி, மும்மகள் அடுப்பில் நெருப்பு மூட்டி. 

னாள். வழி ஈடந்த இளைப்பினால் வருத்த டிற்றபர்வுற்றுத் துயின்ற 
அம்மறையவனின் இன்னுபிர் கவர்வாள், இவ்வரக்9 தன் மனத் 

திலெண்ணுவாளாயினள், இப்படி இவள் எண்ணும்காலையில் பழி 

யினஞ்சு மெங்கள் பரம்பானாம் மாயூரேசன் சருபா கடாட்ச வீட் 
சணியத்தால் *ஏ! மரக்! மும்மறைபவனைக் கோறலினால் பாபம் 

கினக்கு வநது சூழும்; அம்மழையவனா 2ல 2ய உனது பைசாச 

உருவம் நீங்குவதாகும், சன் கொடிய எண்ணத்தைத் wast’ எனறு 

மோர் ஆகாய வாக்கு ஆண்டி orp gun, மறையவன் விழிப்பானாயி 

ன், பரக்யெம் ஜெசேலென வெழுக்து ஈமஸ்கரித்து மறையல 

னின் பாதம் போற்றி, ௮ன்னவனிடம் தன் முற்பிறப்பினைப் பின்வ 

நூமாற௮ ஆரக்கலாயிற.று. ஏ.! மறையவ! இப்போது தீர்க்க சங்கை
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எனலும் பெயரிய பான முற் சனனத்தில் யமுனா தரத் இிலிருஈத 

இராமனென்பவனின் அருமைப் புதல்வி, வேங்கடியா காமம் பூண் 

டவள்,எம் தரை என்னைக் கிருட்டின ளென்போலுக்குப் பாணிக் 
இரகணம் செய்விக்க யான் இருகிணியின் காரியததைச் சரியாகச் 

செய்தலில் சிர்தைப் பூண்டிலளாயி2னன் ; யான் மாமி பாமன்மார் 

களை அவது போராடல் செய்வன், இவ்வாறு புவிக்கெனத்தோ 

னறிய தாமசகது2பாலக் இருகத்திற் ரோன்மிப வென்னைக் கலக். 

சப்படாம லிருக்கச்செய்ய, என்னையும் என புருடனையும் சனியாச. 

ஸிருக்கச் செய்தனர். யானோ அக்கனமிருக்தும் ௮கமுடையகனை 

மதிப்பஇல்லை; அவனை உபத்திரவம் செய்வதி?2ல?ய எனத இர்தை 

சரடும்; ஒரு காளுக்குப் பதக்கு சாதம் சாப்பிடுேேன். இப்போப்: 

பட்ட என் கொடுமைகளுக்குப் பயர்.து என் புருடன் விண்ணுலகம்: 

சோந்தனன், 

பர் னும் பீனனர் பைசாசம்ரீபால் உறக்கங் சொள்ளாது பல 

விடங்களும் இரிர்து பொருள் மிகுதியும் தேடி வைத்துக் சால ௧௫ 

யால் இறந்து கொடுமையான தரகத்துள் ளமுக்தி டல பிறப்பும் 

பிறந தக் கடைசியாக பச்சைப் புலாலினையேோ பெரிதும் வீருபடு 

யுண்ணும் இத்தகைய கொடிய முரச்உயாயினேன். இனி எனக்கு 

இவவுருவம் நீங்கத்தக்கப் பிராயக் த்தம் சொ ல்லீயருளல் வேண்டு 

மென்று இசந்து கேட்டும் அரக்கியை மறையவன் நோச்சி, ஏ 7 

அ௮ரக்யயே.! நீ என் பின்னே Long glo aig Coin விருஷப aig 

தத்தில் ஸ்காகஞ் செய்வாயால் சாப விமோசஎம் நினக்சாசலாம் 

என்ன, மறையவன் சொற்படியே தீர்க்க சல்கை ௮வன் பின்னே 

தொடாந்து போயினன், 

[மணன் அஞ்ஜையின் வண்ஷம் விருஷப தீர்த்தத்தில் 

படிர்தெழுர்த திர்ச்ச சங்கை மென்லும் பரச்யும் முை:ர௬வ 

neg பொன் விமான மேறி, பனவனையும், மாயூரேசனையும், 

அம்பிகையையும் கொழுது விண் ணுலகடைந்சனள், 

வேதியன் இச்செய்தி கண்டிறும்பூகடைந்சவனாய் சானும் 

இஷ்ட இத்திகளைப் பெற்றுப் போயினன். மட்பேர்ப்பட்ட 
இடப இர் த்தத்தில் வருடந்தோராடும் நீமய உத்தம வேதியன், 

Renter ஒட்டா மாரு ரும்ல்லை. அச்சகைய உன்ளையேயான் பிகு
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இயும் வண ங்கு வன் என முனிவன் சொல்ல யாவரும் சக ரீசாவு 
அித்சரானா்; இவ்ளிஷபம் உண்மையது சான் என்று AD Hor Sonn 
ரெல்லாரும் ல்ப்புக்கொண்டார்கள் 

ச ௩ (சீர்ச்ச சக்சை மத்திபெறு FRET (OB Oy.) 

சட 

37 பார்த்தவி பூசனை புரி சருக்கம் 
(0ீணமும் உணவம் பொருக்க குளிர்ச்ெெ மிகச துளமோலை 

யைப் புனையும் சக்கி பாணிபாகிய திருமாலினுக்கு திருமகள், புவி 
மகள், நீள பென்னும் pur இன்னுபிர்க் காகலிசளுளா், 

இவரில் இடசால் நீளபிடக்சே விஷமான காதலினை 
யுடையான். Ip Er sar இவவாறு நீசையிடம் காகல் மலிட்டவ 
CD"! OD Lp நாளொரு நாளி ாதமகள் பால் LY SB His poy 

அவளிடம் சேர்கற் ஈப் 0 பிளை, நீச பிட சகன்புடை மையி 
னால Dp tt gy Sn ORM ar ட Air A ans குக், 2 Fn ser 
சிறிதும் yon Cards ey 8. இிளைல்லள், திருமகளைத் 
இருமால் அன்பு சீமவிட்டுத தீழுவலும், இருமகள் செ மீக்கூர்க்கு 

வளாயும், வெறுப்பு 2மலிட்டவளாயும் Anes கொண்டு அயற் 

புறத்த நின்று கரிசடிப்பாளா பிள்: அங்கு மஞ்ச விட்டுப் 
பெயாவாளா.பினாள். அன்ன சாரணனைக் தன் பகைஞுனப் போற் 
பார்ப்பாளாயினை்; காரணனும் ௮ மங்கையை சோக்! பபண் 
கள் ராயகமே! உண்மையில் உன் மேலையே விருப்பு DS Rem 
வன் யான்; பருஞ் 2சல்வ?ம/ ப 237 நீ எஸ் கோபித்துக்சொள் 
ளாலும் நேரிதாமோ” என்னக் கூறினன், அதற்குத் திருமகளும் 
₹(நீஆ நின்னைக் (ீகாடிப்பாள் : Dae வாராத Huh seg 

போகு; யாது சொல்லினாபானாலும் என்னின்பம் நினக்கு மிக்க 
சசப்பே! கரும்பனைய கின்பமளரித் கும் நீஊயினிடம் போத!?பாஇ! 
என மொழிக்தாள்” கமலை எவ்வித குற்றம் செய்யினும் பொறுத்துக் 
இருபைகூர்ந்து ஏ! மலர்ச் செழுந்தோசாய்! எனக்க கினின்பளி 
த்தி! ின்னின் சுவை வாயூறல் AD 2 gona 3 BY BEST SUM என் 
னுபிர் வீர்தொழிவ.து சத்தியமென வுரைக்கனன்'9ெடி.யவளும்,
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நீ யாது கூறினு மேலானது; யானோ ADS sap கினக்ணெல் 

சேன்: நீ 82 பாரிலந ல மேதகவுடைத்து என்றிசைத்தனள் மா 

os, aR! given! எம்ிபொன்னே / மாமணிமயே 7 8 

Slow ey Ola anata sarap! என்று ஆரை ேலிட்டவனுப் அவளடி 

விழுந்து ஈபந்து தொழமுகான், 

(இசர் சாமரை மலர் மேலுறை வோளாஇப திருமாமகள் புரு 

மிஷாத்தமரின் இத்தகைப காரியதனையும் சவனிக்க இலளாகி 
ன் தாளினால் ws Amor Ae apg har ysis HIYDS 

HST OO NTS, WB Hidosoo சீசாக மனங் சுவன்று! 

wh acfsru! carkso at DO gimu 6 Ball wr yam radee 

லனச் சபித்தான். பதுமாசனியும் weer ‘owe ழிப்படி சய 

iG கவின் பண்ணாக OD SOF 5 HA Ar, 

(பிருகுவின் yaork ac மார்க்தவி என்னும். பெயர் பூண்டு 

Lowa FLs பருவ மடை ந்த னன் நறை யை மக்கி எனக்குகி இரு 

மால் தர முகணுத் தக்கு உப ra மருளுஇ சானலும், இருஷிச் Asrag 

பர். மீ கெளரி மாயூர க்ஷேத்திரம் சென்று, காவிரியின் விருஷபதீர்த் 

கத்தில் படிர்தாடி வர்ரேலாறையும் ௮ஞ்சநாயகியையும் போற்றி கின 

மிரு. ப்படி திருமாலினை மணப்பா ப ண் அருளிச் செய்தார். 

வ DT a0 Loi & Sass ௮த்திரு தல பமடைந ஸ் ல்ப்பகித் திலாது 

இடை விருஷப தீர்த்தத்தில் கோயர்தாடி ஈசுவானையும் ஈசுவரியை 

ய ஸ்சோதக்இிரஞ் 2சய்௫ வாழ்க்து வரு நாளில் வள்ளலாரின் ௮. 

கரகத் 27ல் Cag uous Dope Mor ஆச்சிரமம் பு.ருக்னு, நின்மகளை 

எனக்களிப்புயாக வென பிருகுவினைக் கேட்டலும், ஒமெனவிணங் 

பெ பிர ௪, மாயூரம் வரு பார்க்தவியைத இருமாலினுக் களித்தான். 

LOT ag ae. cine aad paste வைகுந்த லோகம் சோர்து 

தவர்கள். பொற்றிட லெய்றி 615668 பஞ்சாயுதங்களோடும் 
p fix a . பு 5 * oa டர , Og டு 

அரசு புரிபாறின்றனை, எசுவாரானுக்கரகச்தல் அன்று கொட் 

மாம் பாறுறன் என்னும் பெயர் கொண்டு பிரவ மாமுனியும் மாயூ 

சச னின்னருளை விய துசொண்டு/ தின தாசிரமம் புக்கு இனிமை 

வரய்க் சாலம் கழிப்பானபினன். 

(பார்ச்சுவீ பூசனை புரி சருக்கம் முற்றிற்று)
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88 வாணி பூசனை புரி சருக்கம் 

(மூன்னபொருகால் சத்திய லோசத்திற்றோன்றிய வால கில் 

லியருருவத்தைக் சுண்டு எள்ளி ஈகைத்த காலைபிலவர் னந, எம் 

பரித்த2 தசம் கண்டு ஈக்கு நீ மானிட பாதாகுதி எனன சபித்தது 

கண்ட வாணி ஈயந்து, முனிவசை கோக்க, அம்மா நுடவுருவமெய் 

இக் கழியுமாறு திருவருள் புரிதல் வேண்டு பென்றிரர்.த கேட்க 

முனிவரர் கூற இுற்றார். 

அ] திரி முனிவனாதியர் ஓர் வனத்தில் முன்னொருகால் வதி 

ache காலையில், அவர்கள யாவரும் நகெடுக்கமுறக் கொள்ளிவாய்ப் 

பேயொன்று அவர்கள் முன்னிலையில் தோன்றிற்று, தோன்றிய 

தைக் கண்ணுற்ற முனிவரர் நீ யார் என்னக் கேட்டலும் 2g), 
“யான் பிராமண குலப் பெண், என்னுடைய கணவனோடுறையும் 

கால், அவனை மிக்க வப வதிக்கும் குணமே வாய்க்த தன்மையினால் 

இச்சொடுமையான கொள்ளிவாய்ப் பேயுருஉம் தாங்களேன்; ஐ 

முனிவர்களே! இவ்வுருவம், நீங்குமாற்றருளிச் சேய்யல் வேண்டு 

மென, முனிவரர், எ! பேயே! நீ மாயூரஞ் சாரந்து, இடப தீர்த்தத் 
இல் முழுக இச்சாப விமோசன மடையக் சடலாய் என்னும் இவவ 

ர்த்தையைக கேட்டவக்கணமே UW பெயாந்து போய் மாயூத் 

இருத்தலம் புக்கு விருஷப இரத்தத்தில் முழுகித் தன்னுருவமடை. 

க், நற்கதி பெற்றது போல், வ! வாணி 7 நீடிம் மாயூரமடைந்து 

isa பெறக்கடவாய் என்ன வோதீய முனிவன் மொழிப்படி யே 

வாணி கேளரிமாயூரமடைக௮, விருஷ்ப தீர்த்த சட்டத்தில் விதப் 

படி. ஸ்காரஞ் செய்து ஈசனுக்கும் அ௮ம்பிகைகளுக்கும் முறைய 

பூசனைகள் புரிந்து பிரம லோகம் Catt sia, 

(வாணி பூசை புரி சருச்சம் முற்றிற்று) 
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தரு பினு மினிக்குமாறு மாயூர Comps Ga மனைகளை ol Ag 

Gan வராநின்ற சூதமுனிவர் சதைகளில் அச்தியாஈக்த 

வசத்தராய் ஈ௦பட்ட நைமிசாரணிய;“வாசிகள் வசை கோக்க
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“4 விருஷ்பதீர்த்தம், விருஷபதீர்த்தம் என்று பல்காற் கூறினீர் 

களே! அவ்விருஷபம் பொன்னித் துறையில் வஈதவிச மென்னே? 

என்னச் கேட்பாராயினார், அதற்குச் சூகர், கைலாச கிரியில் உமை 
யோடும் வயா நின்ற கண்ணுதல் மாயூரேசன், ௪ சேகலியார், 
மயிலுருவமெடுத் சப் பூமியில் வரிக்கும் காளில், அப்ிபம்மான் 
விரோதார்த்தமாகப் பூமியில் சஞ்சாரஞ் செய்வானெண்ணி, 2ம் 
மூடைய விருஷப வாகனத்தின் மீ2தமி, மலர்மிசைக் கடவுளாயெ 
பிரமதேவனும், இருப்பாற்கடலின்கண் வளரும் மாயோனும், 
தேவேந்திரனும் தேவர்கள் முதலிய பல்2லாரும் தத் தம் வாகள 
ரூடர்களாய்த் தன்னைப் புடைசூழ, கைலாயகிரியயைவிட்டு ரீ 
தஇிருவுலாப் போவதாயினார். 

இகம் போகும் ஈசுவரன் பின்ன அவரஇனனருள் 

பெற்ற நாரணன் முதலிய வானகாடர், எம்மானது அடியிணையை 
யே தொடர்ந்து செல்லுவா ராயினார், 

ரசனை ஊரச்து வாசாநினற விருஷபமோ, எம்மானைத் தாங்கும் 

பெருமையினால், என்னைக் காட்டிலும் Cetus Beer pseu 
'தெவ/களின் வாகனாதிகள் இறப்புற்றறகோ வெனவே கர்வ மிச்ச 
சாய் ஒரு கணப் மபாழுதில் சர்வாண்டக்களையும் பிரககூணம் 
வந்து நறப்புற்றோங்கே மாயூரப் பொன்னியாற்றிடையினில் வ 
வாயிற்று, 

உைரகங்கமா யெல்லாம் விறை விெைடுத்தயிது தலையே தன 
தொழிலாக கொண்ட பகதிராஜாவாயும், விஷ்ணுவாகனனாயுமுள்ள 
கருடன் விருஷபவாகன கஇிக்குச சரியாய்த் தொடர்ந்து வம முடி. 
யாமல் இடபக்திற்குப் பத்து லக்ஷ யோசனைக்குப் பினனாலேயே 
ன்பு இளைப்புற்றுத் தரையில் விழும் சன்மையற்ற து, 

(plas இலக்ஷ மயாசனை தூரத்தில், விஷ்ணு alam sas 

கப்புறத்.இல் பிரமனூர் திபாகிய ஹம்ஸமும, அதிலிருஈது சானூறு 
லட்ச யோசனைக்குப் பின்னால் பியல் கண்ணையுடையவனான 

தேவேந்திரனின் ராவதமேன்னும் வெள்ளை யானையும் இளைப் 
புற்று விருஷபத்தோடு தொடர்ந்து வர மாட்டாமல் பெருமூக் 
செறிந்து நின்றன,
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அக்கினி தேவன் முதலாய தேவர்கள் எழுவர்களின் வாக: 
னா.திகளும், பொன் கழல்கள் பூண்ட மற்றைத் தேவர்களின் வாச 
ங்களும் இல்த்து வெகு தூரக்திலேய அப்புறம் செல்லமாட் 
டாமல் நின்றமைவனின், எம்பிரானாம் பரமே வரன் ஏறி யருஷிய 
விருஷபத் தின் சேசச்மைப் பற்றி சொல்லலாம் சன்மைத்தோ? 

இப்படிப்பட்ட பல்லோர் தேவர்களுடைய வாகனா இசைப் 
பின்னிட்டுத் 2தாற்று நிற்கச் செய் தமையா லும், RS SCL E gin 
மான பொன்னி நதியின் மத்தியப் SxS erg Re தான் தனியாய் 

வக் துற்றபையாலும் இவ்விரூஷபம் பிகு இயும் செருக்குக் கொள்ளா 
நின்றது. 

செருக்கு மிகுதியும் of mage ம் கொண்டகேன ©) Ts 

கண்ணுதல் மதனை யடக்குவான் கருதி, சன் சாளினால் ஏற்றினை 

மெதுவாக அமழுத்தலும் இடபம் வீசைஈ்லு பாதலம் புகாநின்றம. 

ப்்காநின்ற விருஷபபோ மிக்க வெருட்டி கொண்டதாய், பரன் 

ற்பத் தன்மை மேலிட்டும், இறுமாப்பு Ae Buje on gaa இல் 

வாறு இச தசைய செருக்குக்கொள்வாளாயினேன். தேவரீரது பாத 

விர் தமின் றி, பூமியில் விடப்பட்ட நான்மிகுஇயும் அவஇயுறுறேன 

எனறு ச்ண்ணீா கீதும்பத் ததும்ப பன் வரும் பாடல்களால் மனஃ& 

Sarg gs Asso Yi, 

அடியனே னறிவிலாமை யாற் செ௫ச்மு சேனோலம் 

கொடியனேன்றிங்கு மாய்த்துச் குறிச் சொளல் வேண்டுமோலம் 

கடி யவாளரக்கன் வேண்ட சனிந்தருன் புரிர்தாயோல 

கெடியவன் முசலோர் தேரு சின்மலப் பொருளேயேரலம்? 50 

நி னைபவர்தமை யெப்போது சினைபவ வோலமோலம் 

புனை தரும%ஃ திலாசை மறர்தருள் புாணவோலம் 

மினைதரு கிலங்கை Cas sp இன்னருள் புரி சாயோலங் 

சணைசட னஞ்ச முண்டு கடவுளர்ப் புரக்சாயோலம்' SE 

*செதிதருமடியார் செய்த Feowew wodurwre 
குதிதரு. மேஜோர் செய்யும் குணங் சொள்ளாயோல 

முறியுட லிலம்கை வேர்தற் இன்னருள் புரி சாயோலம் 
கெறிதருபுகழ் மாயூர வித சக வோல மோலம்” 52.
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யாதும் இங்கு துலா மாதத்தில் தவறாது வந்து ௯ ரீசின்றன, 

14 ்
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AG sa 1h Bi 9 HTM கால்கள் நால் சவதல்களாகும், சாதி 

இரம னதும் en Dr a art Oy வால், கொம்பு கள த சலாயின இவ 

சொரூபம், ௪௫௫ ஸ்மிருதிகள் சீரத்திரங்களாம். பிரணவம் விருஷ 

பத்தின் சலாசம், 

6/2 சவிரிலுமை சொருபம் வாண்முஈ மலரின் மேயோன் 

சுதமிலாக மம்கணெற்றி தொக்க பூன்காலின் மூலம்- 
பதமிகு கீர்த்தமெல்லாழ் பைந்துழாய்சக் சொண்டல்கண்ட 

மேதவுறுதியான பஞ்ஈமாதியு மோங்குசாது' ௦8 

03 நாள்ள அமர களைல்லாம் அவ்வி பத்தின் மற்றைய PBy g க, 
ங் . ச . ° 4 ரூ 

உறுப்புசளிலுள்௱ார்கள், இத்தசைப இடப ஏற்றினை நீல 2மக 

சாமளனாயெ மகா விஷ்ணு ூரலிய தேவர்சளும் வக்து வணக்கப் 

பேபிஞர்களென்றால் இல்தூ மோர் ஆச்சமியமா2மா ? 

ஞ்ச மரபாதுகர்களி பினும் இவ்வாறு கிஷ்ரை வாதஇய கேவர் 

சுள் RMT AT Oh Mg? a7 பட்ட விருஷபத்தைக் காணின் 

அத் ர், BS இல் MACH 11. ஸ்ரா rh செய்து, அவமவற்றினப் Ga 

தக்கணங்கள் பல புரிர்து. விர்ஷமான அபிஷேகாதிகள் செய்து 

அ௮ஞ்ஈலி செய்தலை சிதம் சாரும். இப்படியாகச் செய்து மகா 

தேவன் சோயில் புக்கு எம் சொனையும் எம்மம்மை அஞ்சநாயகியை 
ந் * . க e க ௫ + ச ௪ 

பும் ஸ்2்காத் பஞ் செப்தலுக் அளவற்ற LILI SH DT MOV BT HL, 

இ௫ தான் அவ்வி ரஷபம் காவிரி யாற்றிடை வரத காணமென்னச் 
சூத முனிவன் கூறிப் பின்னும் உத்தரமாயூர மகிமையைப் பற்றி 

LB SnD GHD UT 

(Quu வரலாறுஉரைத்த சருச்சம் முற்றிற்று) 

த்தி 

40 உத்தர மாயூரமான சருக்கம் 

(மூனனம் விருஷப திற்கு ஞானமுதவு?2வன் என்றருளிச் 

செய்தவாறே சோதி லிங்கப் பெம்மான் சுரர் முதலிய யாவரும் 

போற்ற காவிரியின் வட பாகத்தில் சுவயம்பு இலிங்க வடிவமாக 

முளைத்தனன். இப்படி, இலில்கமாக அகவிர்ப்பவித்த எம்மானைத் 

G gait மூனிவசா யாவரும் மிபாந்து கொண்டாடினார்கள்.
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லோகம் சேர்ந்து தம் தொழிலைக் குறைவற ஈடச்சா Borner. 

(உத்த மாயூரமான சருக்கம் முற்றிற்று) 

தஹ.
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4] சத்த புரி சருக்கம் 

“A ச 
AP OD Dg ஏட. கஜாபில் தட்? aM ‘LOT A அ பினவாரமாயி 

~ hme ட. so ரீ . a 
CHU VM UP SPT TH ST omen aw Ghir Wr பட சிய உப 

Cathy Gg eu பாட்டஇிபாம் 4. neared amet Bad பிராமி 

யா இப சப்த பரிகள் காட் பூசண புரிப்2வண்டு ன்று சீசப்ட 

னர்கற்,. நதம் ர் லாபி சன்னியர்காள்7 ரிலிர் மாயூரம் 

சென்று இடப தீர்த் sia ஸ்நாரம் செய்து வி இப்படி, BEA 

சேத். ஐமன்! என wan 

BY Mae Tan BU பி. ரீய பிராமி, மஹேசுவரி, கெள்மாரி, 

வயிணலி, வராரி, இந்திராணி, காறண்டி மாகலிப ஏழ கன்னியர் 

கஞ், மாடும் புக்கு எருவை கலர மற இடப தீர்த்தத்தில் 

முறப்படி புடிக்காடி, அரி ரீஷகடடு சாமம்கிரியைகள் முதலியன 

ஏச மாயக் கெண்டி தாத் தான்றிகாம், கருணுபுரம், கஞ்சாரு 
பசுபதீ சீவாம், சந்திபுரி, தரு௨ ரம், உத்தா மாயூரம் முதலிய ப.இ 
சுளில் (பறை 881 மிக்குப் ? 2பாறறிப் று பெற்றார்கள். Qes cg 

மாகர்கள் (ழக 8 er ip Eve 0) if ஒன்றையாயினும் இயானிப்ப 

வர் மோட்ச” பசவிபை தடைிஈறி.4 பெறுவர் என்பதும் நிச்சயம், 

(சத்த புரி சருக்கம் பத்தித் று) 

* 42 சுகந்த வனச் சருக்கம் 

(முன்னம் ase But gg aod yao du விதலா சுரன் என் 

பாரினா ருவன், குன் குருவாகிய மழைகோடன் சீர்பாதக்களை வண 

்ூ woh Dow garg BL oun, RRA நான் முகப்பிரம 

னைக் குறித்தும். தவம் Oot Bu dA அவனரூள் மிகப் பபற்று, 

எண்டிசாமுஈங்களிலும் ரென்று கடல்ரும் மண்ணுலகையும் விண் 

ணுலகையும் ஒருக்க ஜித்தயானுல் வின்னுடசெல்லாரும் 

உனது வலிக் த மிகுஇயும் பயக் ஐ மாமே க்ஷேத்திரம் சசர்வார்கள், 
  

% இது மாயூரத்தர இலுள்ள விஷ்ணு ச்சி;தரம், ஸ்வாமியின்்பெயர் 

பரிமளாரங்கர். தேவி.ரின் பெயர் ரங்கநாயகி, திருவிந்தளுர் என்று ஆழ் 

லார் மங்காசாஸலனம் பண்ணீன இக்த க்ூத்ரத்தையே, இப்போது இரு 

விழச் தூர் என அழையா நிற்பர்,
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ஆம் ௭) ஜின் gil ன்ட் Lior Da 10 7/0 செய்பாமல் Oe 
“ 

அங்கள் விரலாகரன் கொிமையினுல் தடக் 

% 4 7d ர * ட ப் க a 

காமல் கின்று போயின வாதலால், வானம் மழை வழங்காது பேச 

து. ச . 
BIN Bi MT. NAT 

Yom uses Geo anasto s goin ur உலகுயிர் மாக்ககரக் 

Caran dsm soars 35 தவிர இவனது கொடுமையினால், (lar ot Spr 
க * 75 ் . ச உட © a சட 

உலகத்தில் D auto) S01 sar Be. EH Fr. 19 Ld தன்று விஸ்தாசமாய்ச் 

(சொல்லச் கூடியது,
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எ a omy ர a . . ட பி 

விழ GOS 3B Bev y பலை முழை நீடிய்ம் veld hd & ru Bg ake 

. oO coe a” oy. £ . a ட்ரூ 
ப் ய ய் Ff 2 o x hye ne wh x ப் . Cy Bh) and & ட் vane ் Bug! யொ திற OB? ow whi யஸ். (497 டி திம்ப! பற Pgh ch marti 8 1m % Sih 

rh , - o~ cad . ‘ i i . ர். eu * ர் 1 ‘ ம் . bo 4 . ரு . 

Sif Bi UB Ut ப் ர் if கட ர டு ர் CORR on oad ft’ woe Les Hi வ் இதோ! ட மிக 

*, “5 . an . ய அஆ , a . 

செய்வாம் 6000ம். UNG ig DSN ob) Mal wi i eg. naan 4 பல்வ 2 

ஷி ட ட உர ட Pipe ப ரி ட Re a, ட ரு 
ற்ப op mae . ட்டம் உட்டு Ve te OM md ri te ae “pot Prose 5 இயா மப டட்ட்டா ப யப் ட ட த] ப்ப I ag he UN ஸம் ப்ப இட்ட பதிற் பிட்ட 5) ஹ்ப்லி 

டி க க . oe . » a“ ச ட ட் ய ர் . . 

வலம் Hy Git Lieu ப் ப் வீ we ne "yal hk ee ர் டம் i ud வொ ட்டி பக் ப்ப பர தாபி] Org ப 
் ‘ 

or’ res , ந ், “en ல் ர க ௪ 2) . 
சதன். வாட் எட ட போ Z mor su ‘e வட்டு oe ன் 5, பிர. ள் 4 ne 
Bi [ys | பர் ப்ரம் அரம் bp dwt ee ES ah ap pi FY எர ப்ரபு 

. “ . (OM ym ge, fa LP geen SOD On, பவட ச 
ns ட wy * FLO SH wei PORT டல் Pe ag tl SON வியி பது படிப்ப 2 விரியச் டி டல ப, பத ய் 

* * க mn * 

திர Up. இல பாம ரா nl 7 hs அருரூம ப் Cor? a , இடா கமாத் இ [ & it ese af, 

Lie 
” o,f . rata வ் ர: 

ரசம் ய ர் ப் டட {Ee வயர் ரலி ude gf Ry Gat taba பப்பி “By OMT 

. ் ந வை ட டு டட. தி மாயவன் Ga Hh Lae woe த்ர av we edie h, oii 2 ay ef ரய வளன் 

ச ர] உ க்ஷ : ச . ம் 

கார்டு அர வாம ப கை தது. Ds னிவ GAY hatie: dep HO od Soh de tia a ca ன னை. உட டாடா ML பம Madd kt அட்ட 

டர், ஸ்ப os ட்ட “oO "oO க் 
லவியுடை 4 ப ஜி பப பிய ப ட்ட ட பட்ட்டமி! ட மர Pe ட்ட ப்ர ஹி Af TY LTH ப்ப 

றிட விய விய பர் OT bana அன்பர் TR LA lt LI, AN ot க்ருபா! ற் நிலை 9ிம்க 

ச் [ச [14] rd ௬ 

தாட்டி, எம்பெருமானை சீராக்கி, 

“இத்தலத்து ஒப் seeps கெல்வாரும் சாபுறுவார் 

கைததலத்தர அகப் பயல CF ol gh! BH NWT oh sb 

் ‘ 7 “ ட் ் ர ட & ப்ட் a, 
eu GOV 2 லு hou! vay op Hts “ fmm gel on wh GE ET Ge? யப்பட்ட LGU Cts & 

பைத்தலப்பாப் பணிப்டாம பாங்குபெற ௮ருளென்றான்” 56 

ச ழ் * 8 க உ 

(2 Fame gases Pan. இத்திகமா உள்ளற்கை கெல்லியல் 

வச்ச எல்லாறு கனி ம் யய பாலி ட்ட இர ம்ப ன் த க து ஸ் இ a ட 3 

மாசை கொள்ளது சசஜமே, அ. சலின், காவும் இர்தலத்தில் வூத்து 

அப்ஃபறு பெ ULE Gd Boh obs it AO ae oa அச்பப வேண். லும், சம் அப 

குமா @ Coos யால் தவம் ழ் abd Out seg’ பரிமா வனம் 6] ன்னும் பெயா் 

கள் வாய்ந்தவிடம் ப அ௭ந்லு் ப! பி தலமான (கோயிலொன்.ற அமை 

த்து, அன்பு Baa glow, is OS Sue, S NWOT (முதலிய பல்லா. 

WEEE எல்லாக் SHIH KEN UL மரல் 25 ஓழி தவனாக சர்2 Bia 

ரத்தனாுய் தனது பாம்பணையில் அரிதுயிலமர்வானாயினான். 

த/எ9ி மாலையைப் புளைந்து இலட்சுமி தங்கப் பெற்ற ஸ்ரீமந் 
ரராயண மூர்த்தி தினப்பிசதி தினமும் தான்றோன்றீசுவரத்தின்
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டு ச * . உச ‘ ச க கண்ணே ஸ்வயம்பு விந்நமாம். ந கிரப்பவித் இ.நக்கற நநீமர மகா 
அ ௪ . உ “2 * ஸல ௬ ரு ., ச ட் rath ப “ ட a ஞ் nite “uy wh . ஃ 

‘Ot a 23071 2 2 i Ag eh OB ச் ரா iy ye we i n eed hy a oe ww அறிதி 

வனத்தில் இருக்ரிகாயில் laa ane or ர் ழ் த் பந Lithia [இப ப கார TANF க 

(சுகர்ச வனச் சருக்கம் முற்றிற்று ) 

aay a 

48 யொக விதந்தம சரும்கம், 

சீங்காதரத் தில் யோகித்தமன் வீல் றாம் altel fas விப்பிரண் 

gan ஐரம பசிதினியாபெ ஈண்ட பயென்பமமிளாமி வளித்து வர் 
* . > , 1a ட் * ட ச . ay a v ars) * வ் 

தான், Dog Arie? en ss MEQ புதிர் பலமீலார் ஐளித 
௪ க . , . ச் டி 4) . : 

இருர்சன ர். யோக விந்தமனன்னலும் பபரிமியான். ஸாதுவான 

ன்மையடைய மவஇயனணா! 1 FE BT BLA, பவா BB adh LOT 5 Ba வினப் 

பயனாம், இர்ச ஜன்மத்தில் நயர்க்து இலமர்று?. மறறம புசித்த 
» உ 4 . “Ty . » > ச , ப்ர 4 « 

SMEG UCD, A Fag orm GF Bai Bm gue, FOG Aw om spo 

பத்னி முதலானவர்களைக் காபபாற்றுவகளணுலுண்டான.. விச 
. ட் ப , ௪ ச te a : ச cel ப் , ° ay ச ட் a * . a ote nap 

மான இரமடித்தினாலும் பட்ட BBO GHITD pss Gain bey 

கரையில்லை. மனுஷனுக்குத் சரித்தித்தை1 காட்டிலும் கொடிய 
¥ . ன . re : ச . 

கஷ்டமும் உண்டோ ? இல்லைய Curae oo srw. 

இப்படித் தரித்தரத்றுக்காட்பட்டுக் ஈஷ்..ப்பட்டுத். ஈவில் 
கும் பிராமணன், 0௧1 டிய BION BAT பல செய் து இத்தரித் தரத்தைத் 

தன்னினின்று நீக்க நினைத்து, ௮வவா?ற உக்கிர சபஸ் செய்தான். 

இத்தவத் தினால் உண்டாகிய HES) 8 gar sore gs BD Lj Hs ge சஹிக் 

கலாயிற்று, இப்படி த் தபாக்னி தம் முலகம் புகுந்து வருத்துவ 

தையும், யோக வி.ந்தமன் என்னும் வீப்பிரன் ஈவம் செப்யூ மாறற 

லினையும் வானராடார் யாவரும் சேர்ச்து தம்முடைய பதியாகயெ பிசம 

லுக்கு எடுத்துசைத்தார்கள், மலர்மேலுைபவனாயே வேதாவும், 

உக்ர தபஸ் செய்யும் பிராமணன் முன்ன ப்ரலன்னமானான், பிர 

மன் வர்தலுணர்ந்த பிராமணனும் பிரமனைப் பலவாறு ஸ்தோதஇ 

ரம் செய்து நின்றான், அுவிஜோச்தமனை கோக்டப் பிரமலும்யாது 
மேேண்டுமென்று கேட்க யோகவிககமனும், கான் வறுமைக் கடலில்
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அமழுக்திக் சரைகாணா.து இருக்குக் serena ahs was gy, 

தன் வறுமையை wo a லொழிக்க Seam ove 9 வணச்சமாய் 

உரைத்தான் இது சேட்ட பிபன் புன்றாறுலல் Cr ஜூ. உ௱ 

தெண்ணப்படியே வேண்டிய இரவியம் கொக /காம, இர மயி 

பத்தினைக் கைக்கொண்டு அருபவீத மிர கிரு. Boar etary 

Carbs gun ஸாகலீவியாப் வாழுமலாய் ஏறு ! ராலலிப் பிரான் 

அர்தாத்தானமாயினார். பிராபண சி/ரஷ்டமுட இலவம் இனிதா 

கப் பபற்று தன் ப னையடைய, இவனுடைய (YL Fa யாவ 

இலனை மொய்த்து நெருக்கை தோரதணன் தார Co சலப் 

பேற்றினைப் பறறி யாவரு அறியும்படியாகத ரான த் பெய்த 

விதத் இனையும், பிரமன்: 'ப்ரளன்னபாயனைய, Iam etry 

கொடுத்சமையும் விவரித்துக் கூறினூன், இப்ப டுஞ் செல்உள்று 

உன் யோசுவித்தமன் என்னுநமி விப்ரன் ஸுகமாக மூவ் மாலத் 
இட்ட வ ச ர 

ள் 

Dy oga ca Cow ob gnu ort தவன் யவாடரயலு பரம் இங்கி ய 

தென்றறிய பயன் யோஃவிததமன் வடம «pa நடந்தா, 

குற்றமில்லாத ஜோதனுபயமான (பொன்ட்ப கு எத்ரப்பட்டா 

போல, அங்கே மியான் புையலைக் கண்டான, அட்பில தயலத தனை 

யும் யோகள்த்சமன் கைக்கொண்டு தன் ப&ையீம் என்று, தன் 

மனையாட்டியினிடம் ஓப்புவ்க்க, gaol UL AEG sho erage 

துடன் கணவனை லிங்கம் செய்துசொண்டம் ஸ்தோத்திரம் 

செய்தும், சன் புத்திர்கருடன் ௮ரனைத் இரலிய2ையும் ம௫ழ்க் 

கனுபலீத் தாள், 

வி சஷமான இமகியதமைப் பெற்ற பூ மச் சிமெஷ்ட.், 

செய்யலம், ௮ வசவர்கள வேண் வருவார் யார்க்கும் அன்ன தானம் 

டியன வேண்டி யாங்கு கொடுக்கவும், சாஸ் திரோச்தமான இறந்த 

பல விதமான தருமல்களை லிறுப்படி செய்யயும், பூர்ண woo gor i 

வனாய் இருந்தாலும், அத். இரவியத்சைப் பெற்ற சண்டியோ தன் 

அணவனுடைய அபிப்பிராயத்திற்கு மும்றிலும் மாறுபட்டி ருந்தாள், 

குழந்தைகளும் கூட தன்னுடைய பிதா தாம கைங்கர்யம்களில் 

இசவிய விரயம் பண்ணுவதை ஓத்துக்கொள்ளவில்லை. இசனால் 

ல்னம் பெரிதும் புழும்கனொன் யோசு எிச்சான், பிரமனருளினால்
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கடைக்ச மாநிதியம், பிறருக் குபயோகப்படாமற் போமானால், ப்ர 

யோசனப்படா மற் போகுமே! நம்முடைய பணம் நல்வழியிலுப 

யோகப்படவற்கு ஆஸ்பத மில்லாமற் டோய்விட்டகே!என்றுறுக்சப் 

பவொன், இதை நினைத்து நினைத்துத் துக்சப்பட்டு வியர்வையினா ல்: 

தேஹ முழுவதும் நனைத்துக்கொள்வான் அடிக்கடி உஷ்ணமான 

பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு கலிப்பானாயினான். 

விஷமான நன்மையைத் தரத்தக்க கல்வி ப.பிலாதவன், சோ 

யற்ற வாழ்வினை யடையாதயன், ஈல்ல ஸாது சங்கள்கைச் சோந்து 

பழசாதஙன், தான் சொன்ன வார்த்தையை அங்கேரித்துக் கேலாத 

மனைவி மைச்சரையுடையவன், இப்படிப்பட்ட மனுஷன் உலகத் 

இல கரசசணா திகளுடே ஸஞ்சரிப்பானுபிலும் நீண்ட is Rape 

சோிகூடிய பிசேதத்திற்குச் சமானனே யாவான் என்பது நிச்சயம். 

வாரபிலில் விருந்தினர் காத்திருக்க அுவராளை யுபசரியாது 

தன் மனைவியும் தானுமட்டும் கதவினைத் தாழிட்டு இன்புறச் சாப்பி 

ட்டானேல், இல்லற தருமம் ௮ஃதாகு2மா? ஒப்பற்ற வேதவித் 

அக்களான பிராமணர் முகத்தில் வாது பாக்க அபர்2ஸிடம்இல் 

Aegis சாப முசம் காட்டி ௮வமாலம் செய்யம் தரர் சணர்தை 

யுடைய இச் சண்டியாகிய மனையாளை நீம், என்று ஸுடுமா யிருப் 

பன் என்ற கவலை மிக்கவனானான் வயோகவித்தமன், துர்க்குணியா 

இய மனையியுடன் உலசமெல்லாமு சரிக்க, உயிர் வாழ்வதைக் சாட் 

டி.லும் எந்த உபாயம் தேடியாவது அப்்பபோ்ப்பட்ட பிராணனை 

மாய்த்துக்கொள்ளலாம் என்னும் விதி யிருக்கின்ற, அப்படி ஜீவ 

லயம் செய் துகொள்ளல் துன்மரண௰மன்று சோல்லப்படா, வேத. 

விதலுக்களான ப்ராமணாவமானம் செய்தல் வீணாக ஒருக் 

போகாது, அப்படிப்பட்ட மபரிமயாரும் CFDS BEBE: 

சிஷி ச்ரேஷ்டரான பிராமணாவமானம் செய்தல்லவா அண்டை பத் 

OW LICHEN Gor ௩ருஷிலி எல்லும் எஹாராஜிலும ப் 

துடன் ஸ்வாக்கத்தினின் று பூமியில் fips ed olen 

ன் யோக் 
இப்படி யாகப் பல பல யோசனை செய்த பிராம£” ட் 

poms r 
J gid LILd & CQ 

  

   

' . . . 

விச தமன், துஷ்டாகளாவ தீன் மனைவி Li GiGi Che. Cw 

ப்/பயோசன மில்லை யென்று எண்ணினான், அப்ப 
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வஸிப் ,தனாலாய ப்ரயோசனம் ரக ப்ராப்92ய urs domme தீர் 
மானித்தான் தன் உபிர்க்குறுஇ பயக்கும் படியான கார்யங்களைச் 

செய்துகொள்ளலே சிறந்தன மதித்துத் தன் மனைகி மக்களைத் 

அரும்பாய் மதித்தான், தன் கைக்கு வேண்டிய பொருளை எடுத்துக் 

கொண்ட மறையவன், இல்லம் நீக? விருத்த கங்கைக்கு யாத் இரை 
போய் அத்தீர்த்கத்துல் படிந்தாடினன், பின் அவ்விடம் விட்டு 

அவாசி என்று கோேஷத்இரமடைர்தான். வேத சாஸ்இரக் 
களிற் சொல்லியபடி. சிறந்த தானங்களெல்லாம் செய் ?வாமென் 

னில், ௮தற்கு TIF கே்ஷேக்கிரம் சறந்ததென்றும் தலோசிப்பா 
OMe. இப்படி யா3லாடத்துக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் 

ஆசாயத்தில் அசரீரி வாக்கொன்று, ஏ! அண! மாயூர க்ஷேத்தி 

ரம் அடைவாய், நீ எண்ணியபடி தக்கு செய்பின் உனதெண்ணப் 

படி இஷ்_ சித்தியாகு” மென்றது. இவ்வசரீரி வாக்னேைக் கேட்ட 

தன்னெண்ண 4 பலிக்கச் சொல்லிப அ௮வ்வற்புத வாக்ளை விபர்து 
பெரிதும் போற்றினறன் போக வித்தமனென்னும் பிராமணன். முன் 
னா£ல?ய இரத க்ஷச்இரம் சிறந்ததென்று பல்லோர் பெரியோர் 
சொல்லக் காதற் பட்டிருக்றெஜ அதனை உறுஇப்படுத்தி?ப தெய்வ 

வாக்கும் Taps sss yr», ௮ந்த க்ஷேரச்சரத்தின் மஹிகமபைப் 

பின்னும் பன்னிக் கூற?வண்டுவதின்று, ஸாக்ஷாத் உமாதேகியே 

விபந்து அக்தலத்தில் அமர்ர்.த பூசனை புரிந்த தலமாகிய அம்மாயூ 

சதீ.இல், தூயானும் பரிசுத்த மன மமுடைய யோகவித்தமன் சென் 

றடைந்தான் 

மாரயூர2கூக்இரம் சர்ஈ்து வள்ளல் நாதர் சந்நிதானம் ?சர்ட்.து 

இவ கங்கைபில் ஸ்கானம் செய்து, விருஷப தீர்த்தத்தில் கிதிப்படி 
நாரம் செய்தும் மஹிமை பொருந்இிய விபூதி முதலிபன முறை 

0 அணிர்து, வே௫யர் பல்?லார்க்கும் அர். ஸ்.தலத்இல் செய்ய 

Ait U தானங்களை சாஸ்திர விதிப்படி செய்தான். பூசானம் 
வழ்ர்ர்குச் செய்தான் அழூய சிறிய வத்ஸக்களுடன் பால் 

யாணபு “2454 கோக்களை சிலர்க்குச் தானம் செய்சான், கள் 

சாரிகளுஃ் ணிக்கொள்வற்கு வேண்டிய பணம் 0 68 Ae coe 
களைச் 9 "ல்லற தரூமம் ஈடத்த வழி செப்பும் படியான தானங் 

21: வரிக்22வண்டிப சொசம்களு ச் அவற்றிற்கு
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வேண்டிய உபகரணங்களுடன் சில கரக தானங்கள் செய்தான், 
௩ ச ப ௩ ௬ . . ச * 

மற்றப்படி தன் விருப்பப்படி பலவேறு தானங்களை பலர்க்கும் செய் 

தன, 

இப்படி யாகத் தானங்கள் டல தன்னிஷ்டப்படி செய்த யோக 

வித்தமன், அழுக்காசய௮ஞ்ஞானார்தகா.ாம் நீங்கப்பெர்ற மனதி 

னனாய், ஈச்வான மாயூசேசன் மலர்த்தாள் வணங்கும் மனமிக்கேர 

னப், ஈச்வரன் கோயில் புக்கான் எண்ணில் பாவங்களை யிமைப்ப 

ளவில் நீக்கும் மாயூ2சசனின கோபுர தரிசனம் செய்து ௮௨௫ முறை 

யாய் ௨ணகங்கி, கோயிலுள் வணங், அதனை பரதகஷூஸம செய்து, 

அஃ&ஸ்திய விநாயகரை ௮ஞ்சலியஸ்தனாய் ஸ்? நாத்திரஞ்செய்து ௮வ 

ருடைய அனுக்ளஜையுடன் ச௪ச்வா ஸர்நிதானம் சென்று பாயு,?ரச 

னின்பாலல் பரிவு கூர்ந்து இளகிய மனததுடல அவர் மல த்தாளை 

மலர்ந்த ஹிருதய கமலமுள்ளோனாகிய யோகவிததமல வணக 

ஞான். ஈச்வர தரிசனமானபின், ஞானாம்பிகை அபயப் பிரகாம்பிகை 
களையும் முறைபெற weaker, eeu Omen re gps, 

உரோமஞ் சிலிர்தத சரீரததுடஐம, இன்பம பேருரூ மனகதட 

னும், தார்சு பாஷ்பம் பொழியும் கண்களுடலும, பக்கி பரவசததி 

னால் காக்குழறவும் ௮ம்பிகையை வாயார, மனமார ஸ்7தாசுதரித் 

தான், இரத சிறர்த மாயூ க்ேஷேதஇரத்திலே2ய பல காள் காறும் 

வ௫த்திமம ,சைகொண்ட யோகவிததமனென்னும பிராமணன் 

விருஷப தீர்த்தத்தில் ஸ்நாநத்துடன், பல கால அங்கு லூத்தான், 

இப்படி எண்ணிறக்த தருமங்களும் தானங்்களஞாு செப்ஐ இடைவி 

டாத புன்புடலும், பச்தியடலும் அத்தலத்தில் Sree காலம் 
வஸித்து வர்ததன பலன், அவனுடைய தர்ம சிந்தனை யில்லாத 

இல்லாளையும், அவனது புத்திரர்களையும முத்தி யுலகதஇல் சேர்த்த 

தென்றால் ௮த்தலத்தின் மஹிமையைப் பற்றி வேறு யாது கூற 
மவண்டும். 

(டோக கிச்சம சருச்சம் முர்றிரறு.) 
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ரிப் பிரம் சாதிகள் ௮வுணர்களின் உபத்திரவம் சாங்கமாட் 
பாது தவித்து எம்பெம்மானாயெ மசா தேவனிடம் அபயம் புகுந்த 
காலைபில், திரிகேத்திச காரியாயெ சிவபெருமான் மேருவை வில்லாக 
வும், வாசுகியை ராணாவும் ஏற்ப$ிதஇத் தம் வில்லை வளைத்து ௮ம் 

ஆபத் தொடுத்து இரிபுர சம்ஹாரம் செய்யலாயினார், 

'இத்தீய கணை தாக்கா முன்னே ஈச்வானின் மதஹாஸதஇ 

னால் முப்புசங்களும் வேகாகிற்ச, இக்கணை போயுற்ற தலத்இனைக் 
காண்பான் வேட்டு, தே?வர்இரனும், பிசமலும், மகாவிஷ்ணும் 
'போசத் தொடக்கர். 

இருவதிகையினின்றும் புறப்பட்டவிவர் சாடு, சாடு, மேடுகள், 
ஆருகள், குன்றுகள், மலைகள், வனார்இிரக்கள் தாண்டியும் இக் 

கொடும் கணைபுக்க விடத்தை சோக்க இல்லாசாய் பொன்னியாற்.று 
வடகசைக்கண் வந்துற்றனர். வடகரை சேர்ந்த பிரம விஷ்ணு 

தே2வக்திரன் மு.தலி.ப மூவரும், இனி ஈடக்கும் வழியை அறியாத 

ain வள்ளலாரை கோக்க ஸ்தோத்திரஞ் செய்வாசாயினார், இப் 
படி. மார்க்கமறிபாது தவிக்கும் இம்மூவர் முன்னால், சொத ரூபமெ 

டுத்து ஈசுரன் தோன்றி :'உங்களுக்கு வேண்டுவதி2வன்” எனும் 
இவர்கள் ஈசன் முப்பு மெய், கணை விழுந்த விடம் தரிசிப்பான் 

வர்.துளே முக்கு வழிகாட்டி யுய்கிக்க வேண்டுமெனும், அவ் 

வாறே வேடன் பின்?2ன புன்னாகச் சொலைவரைபிற் போனவர் 

வேடனைச் காணா bp சிெவக்குறி யொன்றை?ய சண்டார்சள். சமக் 

குள் இறும். தடைந்தார்கள். உடனே ஈசனை கியர்துக் mage 
த்தப் போற்றுவாசாயினார், வழிகாட்டும் வள்ள?லா என்று 
பெயர் கொடுத்து வியர்தார்கள், ௮,த்தானம் வணங்கினவர் பாவ 

மெல்லாம் ஒரு நொடியில் பஞ்சாய்ப் பற். தபோம். இத்தலத் 
இல் எம்மம்மையாகிய ஐ5தச்வரியின் விச மான வசக்கள் பெற்ற 
இருமகள் மஷொசானைச் சங்காசஞ் செய்தாள். சப்தமாதர்கள், 
விகன், சூரியன், முதலாயவர்கள் இத்தலசஇில் போர்து எம்பெம் 

மாளைத் தூயமலர்கள் கொண்டு பூசித் சேச்இப் பெறலரும் Sup
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பபெற்றுயர்ர்தார்சள், மேற்றிசை வள்ளலாரின் மமைகளைக் சண் 

ஏ! மக்காள்! தேர்மின்! முன்னாலேயே உத்தா மாயூசேசனின் 

அருமை பெருமைகளை இனிதெடுத்துசைத்துளோம். விருஷபத் 
இற்கு ஞானோசயம் வரச்செய்தாற்போல் எண்ணில்லாதவர்களுச் 
கும் ஞாகேைய முண்டுபண்ணி விசேஷ வரங்கள் உதவுஈ்தன்பை 
கலாயே அன்னவர் சைகாட்டு வள்ளல் என்னும் சீரிய பெயரும் 

பெற்ரூர், 

மோ ன முத்திரையாக சின் முத்திரையுடன், தன்பாலனு 

கியவர்களுக்கு அளிக்கும் ஞானாசரியனாப் விளக் அன்ன வருக்கு 
ஞானம் புகட்டும் ௮ச்சிறஈ்,த ஞானாசிரியனாம் எம்பெருமான் மாகாத் 
'மியத்தை மாநுடரோ அறிந்து சொல்ல வல்லவர்? அப்படி அஞ்ஞா 
ஞரியரின் மான்மியஞ் சொல்லி வாமுரா தான் மகா பெரியவர்; 

அவரே சிவ சொரூபரென்று சொல்லின், ௮வசது மமை அளவி 

ற் போமோ? 

சீன்மார்க்கமென்று பெரியவர்கள் பலரும் மீமற் கொள்ளும் 

சிவ நெறி தழைக்கவும் பாசமய மென்னும் தன்மார்க்கங்கள் யாவும் 
௮றவே சல்லி வோற்றுப் போசவும், யா மும் சம்சார பர் தீங்களின்று 

a8 நிரதிசயாறந்த மடையவும், எல்?லாரும் சச்தோஷிக்கவும், 

காழிமாறகரில் கவுணியர் குலத்.துச் சனித்த பாலருவாயஞம் கொச 

சைப் பாலன் ஸ்ரீஞானசம்பந்த மூர்த்தியார், சச்சொயுதப் படையை 
மாயோற்கு ஈல்கம் எம்பெருமானைத் தறிரப்பான் கருத் துக்கொண்டு 
மறையோர் தொண்டர் குழாத் தாடும் மாயூர?கஷத்தரம் புக்ச காலை 

பில் காவிரியில் வெள்ளம் மிகப் பெருக்கடுத் தோடா நின்றது. 
பூமியின் கணுள்ள எல்லா ஸ்தலங்களையும் ஒழிவற்ற பத்.இயால் 

தரிசித்து மாயூர நாதனாயெ நின்னைக் காணும் அவாவே பெரிதும் 

மேலிட்டவனாயெ எனக்கு அக்கரை சோமுடியாமல் இப்பெரு வெள் 

ளம் காவிரியிற் போர்ததே என்.ற சம்பர்தர் மனமுருக? தாத்இசம் 
செய்யாநிற்கையில், எம்மையனாம் பக்த சசஷூக பாமேசுவான் மீட்டு 
மோர் ரோத ரூபனாக காவிரித் துறையிலிறக்கு துறைகாட்ப்கோன 
போல் வந்து திருஞான சம்பர்தமூரத்திமுன் தோன்றினார், தோன் 

றின எம்மையன் சம்பர்தலாத் தன்னுடன அழைச்துச் காகிரிபி 

தாடே ௮ச்சச்குப் போசையில் சலம் இவர்களின் கணைக்காலன
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வேயரயிற்.று லெ விடங்களில், சில விடங்களில் மணலும் தெரிர்் த.து. 

இப்படியாக முப்புரி நாலராயெ ஞான ஸம்பர்தசை அழைத்துச் 

சென்ற வேட உருவம் புனைந்து சென்றவர் தென்க சேர்ர்சதும் 

இடீரென அந்தாத்தானமாகலும், வியக்து இரந்த வசத்தராய் நின்ற 

கொச்சைப் டாஎனாம் சம்பந்தா அங்கு சிவலிங்க வடியவான்து 

கண்டு, இனம் ௩டர்சவை யேல்லாம் ஈசுவராலுக்செகமே 

கன வியந்து, உட்டெம்பான் நலற்காட்ட வள்ளலோவே னத் தொட 

eeu பதிகம் பாடுலாராயினார். Gory undp aig சேர்ந்த எ. 

சம்பந்த மூர்த்தி நிவாசாட்டட் பதி£ம் பாடி நிகரில்லாத ' ஆரக்த 
முற்ற, மம்முறையே பல தலம்சடோறும் சஞ்சாரம் செய்ய பாயூ 

சம் விட்டகனறூர், 

௫ ௪ * ௭ . ச * 6 ச 

ண்டளப்பவன் மாயூரமடைர்து வள்ளல் பாம் நினைந்து 

வி?சஷமான சம் இயற்ற, ஈசுலான் ௮ன்னவனுக்கு முன் பிரசன் 

னமாக கினச்கு லேண்டியலசம் யாதென்று சேட்டான். விண்ணவர் 

குரலனாக Cavern OG ene விரும் Gem னணாதலீன் எனக்கு ஞானமரு 

ளல் வேண்டுபன்று மாதேவனை இரத்தலும், ஈசுவரன், அண்ட. 
4 } டி வ் * - க ச ் . ௩ ௯ 

ளப்பவனே! உத்த] மாய ரத்தில் சென்று விருஷப தீர்த்தத்தில் ஸ்ஈச 
ச ந் எ ச . * ௪ ச ~, * 

கஞ்செய்து, OT Lt. Be WL} பூசித்தா டப் ஆனின் நைட oi) gohan அடை. 

வாய் என்று றாளிச் செய்து, சிவலிங்க வடி வபாய் ஈசன் உத்தர 

மாயூசம்புக்கு விற்றிருர் னர். 

ஆன் ஞனை விருப்புடன் பூசை யாற்றி ஞானம் eBay 

/மஉடைற்று வாக்கு தரும் வல்ல எலு வாழ்ச்தி தன்னுலசம் சேர்க் 

னன், 

வி? 5 பெற் ரனல் சாற்றிச்ரும் பரர வி2சஷமான புகழ் பெற்ற பாயச வள்ளல் சாற்றிச்கும் பரந்த 

சரத்தியை யுடையனாக வேழ வேருயே நாமம் புனைதலாலே நாற்தி 

சைவள்ளல் என்னும் ரிய டெயர் பெற்றனர். இவவற்புதத் தல் 

சண்டேத்தம் பெருமையுடையவர் யாவராயினும் பிரமபதம் ou 0 ge 
என்றும் மீள போட்௪ பதவிக் காளாகுவர் என்பதம் திண்ணம்” 
திண்ணம்?! 

- (மாயூர எள்ளல் ரார்றிசை உள்எல( சய சருச்£ம் மு.ற்திற்ற),
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45 விசுவராத மூர்த்தி சருக்கம் 

அன் மிக்கு விஈசன்ற தசெப்வச்சன்மை வாய்ந்த கங்கா 

ஈதி என்னும் தன் ஈனைலி Suginn மோகத்தினாலோ, மாயூச 
re ப ° ௪ ‘ ௪ ச . . 

2க்ஷத் இரத்தில் காவிரிபிரு கரைபில் வூக்சம் விருப்பினலோ, 

சூரியன் தூல ராசியிழ் சஞ்சரிக்கும். 8ப்பசி மாதத்தில் சங்கை 

தங்கிய பொன்னியார்றில் விரூஷ। கீர்க்தர்டும். சென்கரைக்கண் 

இந்திரன் முதலிய (தவர்சள் ௨ஈர1ர மாமகளை சையோழியாமல் 

மாரிபோல் தீம் களிப்பு மிகுதியால் ஆ£வவும், துக்துபி முதலிய 

வாத்தியமாளும் கட?லாலிக்கு சமல ippuat சிுகவும், சசி 

விசுவராத மூர்த்தியாம் எம்மண்ணல் உலகககவர்சள் கடைத் 

௪.த.றும் பொருட்ரி இலிங்க வடிவாயமர்ந்தனன், 

விஃவா [தப் பம்ரான் ஸீரஷப நீர்ந்தக்களைபின் தென் 
௪ e ’ bd m nd டத ட . , ர் பாங்கர் விரும்பி வந்தடைந்சகை யுணரர் க வர் மனைவியர் ன்ன 

பூர்ணி விசாலாட்சி யம்பைஈ-ளுஈ தோமிபர்கள் பல் சீலார்களும், 

பெம்மான் மாட்டு தம்மைச் சூற்ர்து வாசா ற்கு, எம் Bang ae | 

வந்து சேர்ந்தனர். நம் பெற் றுரிருவரும்.. இங்கனம் வந்து 

அசர்ற்ததை யுணரக்க துண்டி யானை முஃ5ப்பிராணும், ஆகுவ கன 

னப் ுத்சானத்இல் வரத விற்றிருந்தான் இருமுதுூவரும், 

விநாயகா த்தியும் அங்கு வந்து சீசர்ர் ரை £யுணர்ந்த வயிரவக் 

கடவுளும் HUG VD Geis sai, ஈப்பிரமணியதூர்த்தி கயா, 

A ae QUIT SD முதலியவர்கள் சமேதராய் விரு வசாதப் பெம்மான் 

இக்காவிரியில் வந்ததை யோர்க்த மாநுடசெல்லாரும் காசி க்த் 

ArsAaks வைத்துள்ள விரசஷாபிமானத்தை நீத்தார்கள், 

கங்கைக்கு மேலான ப௫மை பாய்ந்த விருஷப நர்ம்தத்தில் 

ஸ்காகஞ் செய்து ௮ூலெ சாயகனையும், அன்னபூர்ணி விசாலாட்டி 

யம்மைகளையும் விதிப்படி. wish gts 5a, பிதிரர்களுவக்குமாறு 

 கயாச் சொத்தங்சளும் செய்து, மபூ2ரசளையும் ௮ஞ்சனுயயை 

யும் தொழு மகா தேஜஸ்விகளாய் ௮ 2நகர் வாழ்தராகிற்பார், 

விருஷப இரத்தத்தில் மூற்ெ அலெ சாயகளை ஸ்தோத்திரம் 
செய்து விசேஷமான அிராத்காஇிகளும், பிண்ட கருப்பணங்களும் 

செய்?வார் தம் பிநிரர் தம்மைக் கரை2பற்றினவராவார்கள். அப்
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போ்ப்பட்டவாகளே எஃலையில்லாச் செல்வவர்தாகளாக பெருமை 

யுற்று வாழா நிற்பர், 

(விசுவராத மூர்ச்தி சருச்கம் முற்றிற்று) 

ச் ° ச ச 

46 அட்ட லிங்க சருக்கம் 

சொல்கற்கரிய பெருமை வாய்ந்த மாயூர க்ஷேத்திரத்தில் 

சோந்து மருத நிலகது வேந்தர்கள் வானோ எட்டுப்போ, 

வள்ளலாரிடத்து வசம் பெற்ற காலையில், அுவ்வள்ளலாரைத் தனித் 

சனி ஸ்தாபிதஅப் பூசை புரியலானார்ஈள், 

fafa இசையில் மரு மேவன் சிங லிங்கம் ளிதாபித்து தீர்த்த 

மும் உண்டபேண்ணிப் ; fel) # Gol புரிந்து வணக்க வண்டிய வாங்கள் 

Ou pipes. 

மு நாக்குடைய சேயன் ஒரு லிங்கமும் RigSip. தன் 

இசையில் ஸ்தாபிச் அப் (பூய (று மபற்ற ன். OMG தேவன் 

மற்சொரு இக்கல் ௦ மரு இவ லின் வம் ஸ்தா। Bas அப் Ah oF uy te & தள 

மே தி க்மு வவேண்டிய வர்கள் பலடப்றைப் பெழுவா பிஷன். நிருதி 

இக்கில் நைர லிங்கமன் று 2 தவன் படட லிங்கரும் தீர்த்த ப bos 8 1b Hh Bi Saf பி விட்ட ம் elas ம் oh Oud 30 Ot BD yy 

கழக து alae Bie Pg OLN Ip. வருண தன் 

இக்கல் பற்சீமுட் இவிங்க ௩ மாக்கும் வ்தாபிறம். இஷ்ட aR 

து ை - . படைந்தான். வாயு இக்கில் வாயு தன் பேரிட்9ி ஐரிலிங்கமும் 
* ச 2 * * » ந் ௩ மி ௪ ச 

இர்ச்தமம் தன் பெயரால் ஸ்தாமித்துப் பூசனை யியற்றி வேண்டிய 
. . . ர : . at ௪ ‘ , . 

sa LD பெற்றான், (ஸ் LIT BLDG ai fw வடபாலி ம்லார இலிங்கம் 

ச a we a ப உரு + ட “ ஸ்தாபிதனு AR pmMY FCM Fi WMGEBUUT OM OME 

தனன. ஈசான்ய திக்கில் ஈசானன் தன் மபயரிட்சி ஈசானிப 

இலிங்கம் ஸ்காபில்மு ஈசால்ய நீர்ர்தபான்று vapign LB rag 

பாக்கயெம பெற்றான், 

அட இக்கு க பாலகாகளாலும் இவவாறு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட. 
, ‘ ரி “ உரு . 

Ba spire OTD HEME GY செய்து வ்ஷிட்லிய்ம் பிளவும். செய் சீவரம்” 

பெறலரும் பேறு பெற்று வ் மீமி பேறகடவதுண்மையேயாம். இவ் 

வெட்டு தீ Bay fe pit ace ஆப்ப, BUC ut al பரம் னு கலி ரப் 
மி i 

i மசய்து Lf il det வடவர் ரும் ய் 1 SLAM vial ப கம்மம் ம் ழி ர் uk 1ம். 

(அட்ட லிங்க சருக்கம் முற்றிற்று]
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47 நாத சன்மன் அந வித்தை மூத்தியடை சருக்கம் 

வெள்ளிய இன களைக் கொழித்தொ முகரும் கருங்கடல் சூழ்ந்த: 

காசினியில் பேருபை யாய தெய்வ பறை யோழுக்கம் பயில்கின்ற 

நாடொன்றில் வேதியர் தம் குலத்துதித்த நாசசன்ம னென்னும் 
வே. தியனொருவன் தன் மனைவி அவித்தை என்னலும் sin us Bel 
யுடன் இல்லறம் ஈடார்தி இணி wt Lrg வருகாளில் காலகதியால். 
இருவரும் கைலையஙகிரியில் சாலோக பபதவியூற்தரை. 

சாலோச புதலியில் மனைவியுட விரு48ற பன்னாட்கள் இ& 

நிகபிலையே காலங் சழித்து மஹம்மேருவை திரிபு. சம்ஹார கார 

ணமாகவில்லாக வளைத்தஜா/சவானுடன் இண்டறக் கலப்புத ஆசை 
யுற்று ஈசுவானை வேண்டலும் UIT POF AVIA கூறுவார்,வய/நா தீ சன்ம 

என்னடிக் கலட்புற உளக்சொண்ட யேல், கீ நின் பனைவியுடன் பூமி 

யில் சான் நன்கு விரும்பி இனிதமரும் சல மொன்றில் சார்ந்து 

என்னை யணைந்து ர்ச்சித்சேச்து சலினலைடைவாய் என்று திரு 

வாய் பலாச் தருளினர், 

(ம்ரீன் so Sind கையினிர்றமித்தும் செளரியானவள் சண் 

களிக்க, கெளரி சாண்டவபென்னும் தாண்டவ.ச்தை மன்றினிலே 

புரியாநீன்ற எம் பருமாலை வரைய்கி, ருள் விடைகொோண்டு லை 

மலையினை த் தன் ப ல வியா€ம இர வித்டையடன் ரத சமன் நீரூடி 

நிலமடைர்தான, 

[ர மியிஓளள பிராமணோத்தபன் இம்மண்ணின் மிக்க முது 

குன்றம் என்னும் பேயர் வாய்ந்த விருத்தாசலம். பய் எப்பாவங்க 
ளையும் போக்கும் ம்ணி முத்தா n me ண் மூழ்கி விரத்தாம்பர 

பாலாம்பா சமேத விருத்தகிரீசரைப் பணிக் $த வி௫ிப்படி போற்றிப் 
பணிந்து: போற்றி! கதலி: வனத்தில் அமர்வானாபினன். விருத்த 

இரிப் பெம்மான் நாத் சன்பனை கோச்சி, ந பஞ்ச ஈத Sans Bid 
சென்று வழிப்புட்டு; 'இன்ட 92 இப் (பறுவாய் ” எனலும் மறைய 
வன் மனையாட்டியோடும்; அக்கசருக்கு தன் வீணைகளைக் களைவான் 
எண்ணிப் டோய் சேர்ந்தான், 

16
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அகருமத்தினை அழவே காந்த முப்பத்திரண்சி அறங்களையும் 

மூறை£ய வளர்த்த தர்ம ஸம்வர்த்தனி சமேத பஞ்சஈேதேசுவாரை 

மனப்பூர்வமாய்வர்இச்து ராடோறு வழிபடாநின்ற நா தசன்மலுக்கு 

சசுவாலும் ப்ரத்தியட்சமா நினக்கு வேண்டியன யாவெனக் கட்ச, 

*6 நாத சனமனும், வளம்மிக்க பெருங் கங்கையினு (மலாய் பெரு 

மைபொருந்திய தீர்த்தத்தில் ஸ்சாஈஞ் செய்௪ பிதிராகள் யாவரும் 

ஒருங்கே கரையேற கயயை யடைந்து மாக்திமை பொருக்திய Are 

தீதாஇகள் செய்து எமுமாதர் காதலித்த கிடங்களாகய சப்தபுரத் 

இனைச் சோக்து,சிவ ஞானம் நிரம்பு மனத் தினனாப் இலிக்கம் ஸ்தா 

பித்து அதனை அன்பினாலாரா இத்துக் கடடை?ிபில் கின்னடிக் சலப் 

புறற்சேற்ற மிக்க உயர்வுற்ற தலி பா9தன்றா௮? இதற்குச் சா 2வ 

சவரன், நின்னிஷ.. பூர்த்தி செய்யும் படியான தலம் கேளரி மாயூர 

ஸ்சல?ம யொழிய வேறொன்றின்று ) அத்தல்த்இல் வசிக்க எனக் 

கும் மிக்க விருப்புள்ளதா சலின், நாமும் அவலிடம் வருன் றோம், 
என் பின்னே நீயும் சொடர்ர்து வருவாப்! என சர்வச்வான் 

CEST. தாமஸம்வாத்தனி WoUgTT எம்மண்ண துடன், 
காத சாமனும் அவன்றன் மனையாட்டி ௮ன பிச்சையும் மாயூத்இற் 

குப் பச்சிம திக்கிலே வாது பொருர் திஞர்சள், 

மாயூர மேற்றிசையி2ல வர்இருச்த பெம்மான் மறையவனை 

'சோச்சு, ஏ. வேதிய! கின் மனைளியுடன் இம்மாயூரத்தில் இடப 

தீர்த்தத்தில் ஸ்சாரஞ் செய்.து, தென்றிக்கல் வந்து Arr gsr Baar 

செய்து கிசேவமான சானா இச் ரெியைகளை வழுவறச் செய்து விசுவ 
காதரை வழிபடு பின்னா, உத்தர மாயூரத்தில் தக்ஷிணா-ழர்த்தி 
westerns இருக்சோலங் சொண்டிரறுக்கும் ஈச்வரனிடத்இற் 

சென்ற, பத்தா தொழும் சிவ லிங்கப் பிரதிஷ்டையை வழு 

விதிப்படி செப்அ பூத்து நித்தி. முச்தனாப் மசேசலுடன் இரண் 
அறச் சலப்பாயாச வெள அருளிச் செய்தார். 

Mur pur Deere aperydua Cacii ms som, 

அச்திருவை யாற்மின் அமாவதுபோல் தேவரீர் இச இருத் சவ், 

அம் இனிதமர்ச்து சாட்? சொச்ச வண் மென்றது இரர்ததற் 

'சேற்ப, அவ்வா?ற செய்குமன விடை பகார்து பொரப்பர் பர் 
அிம திக்கிலேயே யுதைவாராயிஞார்.
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4௫ சனமதும் 8யாறப்பர பணித்தவாறே விருஷப தீர்த்தத் 
நில் படிர்அு சான,சர்மம், பிஇிரர்சடன்சள் முகலாயின முறைபெறச் 
செய்து ஞானாம்பாசமேச வதான யேச்வரரை வணக்கப் போற்றி ௪௪ 
தோஷ?த்தராய்தான்றொன்றீசம், கருணா புரம்,கஞ்சாறு,பசுபதீச்சுரம், 
சந்திபுரி, தருமபுரம், உத்தர மாயூரம் மு.சலிப ஸப்தஸ் தானங்களையும் 
தரிசனம் செய்து ஆரிய மூர்தஇயாம் Selon apis Mex gear 
சொழறும்,லிருஷபத்இற்கு முன்னம் அருளிச்செய்தபடியேபஇிபக 
பாசம் என்றும் பொதுச் சிறப்பின் பகுப்புணா த 3, மல் கழி சட் 
டருள்சானுர் துணிபு முகலீய ஞானைமங்களை நன் குபோதித்துண 
லும் மனைகியும் தன்னோடு இரண்டறக் கலக் கின்புறும்படியான 
உபதேசக்களை ஈன்கு பெற்று, தென்றிசை மபாயூரத்தில்காஅ சன்மன் 
தின் மனைவியுடன் புதுஈ்.து வளளக் அஞ்சநாயகியார் 27 பாதங்களைத்: 
தொழு போற்றிச் இ செய்வாஞாயினன். 

பூனனாளாம் இச்செயல் நிசழாகிற்புழி ஜா சாள் மாயூரேசன் 
இவர்கள முன் சோன்றி, ஏ.! மறையோப் ! நீ இடப் புறத்தே சிவ 
das குறியொன்று Pod, இடப் பாசத்தின் இனிது விற்றிருக். 
ரும் உமையாளின் வலப் பாகத்தில் அம்மையின் சூறியொன்று: 
நிறுத் இப் பூசனை சரி வாப் புரிவையாயின் நின்னைச் சின்ைட்களில் 
மூ.ச்தியங்கடலில் சோப்பிப்போம். 

Qs Hs Bir Cupp arp சன்மன், THOD wae 

சேத சப்பட்ட இச் சிவலிங்க தரிசனம் செய்தோ முத்தியடைதல் 
வேண்டும் என்னும் வாத்தையும் ஈசனிடத்திற் பெற்று மகம் த 
சசரன் குறித்தவாறு பூசனை புரிஈ்து, அம்மகேசன் அவிரப்பகித் 
அள்ள இலக்கத்திலுள் இரண்டறக் சலர்தனர், 

இக் கண்ட மண்ணவர்கள் GNA பாலசரானார்கள், 
வானவர் பூமழை பொழிரஆ்தார், நாசசன்மலும் அவனது மனைவி 
அனகித்தை யென்பாளும் சிவாநர்த போகமே அறுபவித் திருக் 
தர், 

விள்ளனாயகசைக் ETC SUD ௮ஞ்சமை௫யின் மலாப் பதம் 
அதியாதவரும் ரத் சனமன் அாளித்தைப் Bear புரியாகவ 
௫ம், விசேஷமா துன்பத்சையே பக 'விப்பவராய் லெய்ய வசீ ஜ்
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கரகுக்குள்ளாவார் என்பது சேற்றம் என்னும் விஷபத்தை of 

நைமிசாரணிய வாசிகளே! உள் மனத்டி லமுர்சப் பதித்து எம் 

மானை இங்ிருக்கே மனத[ர ஸ்மரியுங்கள் என்று சூத புராணிகர் 
கூறினா. 

(காத சன்மன் ௮5 வித்தை முத்தி பெறு சருக்£ம் முற்றிற்று) 

we 

48 ஐயாறப்பர் சிறப்புச் சருக்கம் 

LOT ga ஜேன் முதிர்ச்சி பெற்ற நரசசன்மலுக்காக லபா 

றப்பராம் பஞ்சன.தசவார் மாயூர மணு லம், சத்தி ஸ்வரூபி 

யான தரும சமவர்ததனி பம்மை சததனுக் கேற்றபடி திருவுருச் 

கொணடு மாயூம் வந்து சேர்ந்து எம்பெருமானிடத் துனறவதா 

வினை, 

Du மிருமுது குரவரும் மாயூரம் Sulsgo5s sora 

ஆற்றைக் கோட்டினை யுடைய விக்சேனச்வசரர், சுப்பிரமணியக் கட 
வள, வூிசநாதன், கர்இடம் பெருரான், பூக கணங்கள், மற்றைய 

உபு தேவதைகள் யாவரும் இர் ராபூதங்களாரப் மாபூாம் ல்யாறப்பா் 

அர்நிதானத்திலுர் வற விளங்க உத்தர தட்ணெ mesons 

ளிரண்டுர், சாமரை மலர்சள் பூத்து, அன் னப் பட்டெள் முதலாய பல 

யறவைகளுடன் கூடிய தீர்த்தங்கள் யாவும் இவ்வையாறப்பர் சந்நி 
தானத்தில் ஒவ்வோர் அம்சா பூசத்தினாலே வர்றது விளங்குவனவா 

அன, 

நாச சன் மாவுக்காக ௮ருள் பா லீத்த நம் பஞ்சா தேச்வரரை 

அடியார்க் கெளியென்றும், மாதசவுடையார் என்றும், போற்றி 

ஞூர்க் கருள்வாசென்றும், எல்லா உலகங்களும் பெய/காடுத் 

தீழைப்பது ஏன் அவருக் எப் பொருந்தாது? தடியா/க் கெளியரா 
கிய இப்பரம கிருபாசிதி இங்ரு சோந்துளார் என்பர் சில்லோர் : 

அற்றன்று; மாயூர சேச்சி வாஞ்சை மேலிட்டவய் இங்கு 
சோரந்துளார் என்பார் பல்லோர் இவர்க்குப் பஞ்சாத *ஆூத2ரத் 

இன் சண்ணும் வாஞ்சை மிகுதியு மூடைஎமயி ௪ 'லைய ௮த்இரு
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வையா ிருக்கும் பச்சிம இக்கனையே நோக்க யிருப்பார் என்றி 
ஷ்சப்பாசாயினார் பல்லோர். ஸ்ரீ பஞ்சக தேச்வார் மனமாந்து விற் 
விருப்பார்க்குப் ஏ பம்பொனாலயம் முதலிய பற்பல கைங்கரியற்க 

ளூம், பிர2மாற்சவ் உற்சவ முதலிய தவகளும், திருக்கல்யாணம் 
ஸப்த்தஸ் தான வுலா முதல் பல ௨ ற்சவங்களும் முறைபெறச் செய். 
போற்றி பல்லோர் 9வ கதி பெறாின்றனர், ் 

பொருள் பெற வேண்டினாலும், புத்திர் வேண்டினாலும், 

சிவ லோச பதவியை யடைய வேண்டினாலும், ஞானமடைய வேண் 

டினாலும், எது வேண்டினாலும் பக்தர்கள் gue றப்பசைச் சே, (வாராக 

றார்கள், தர்ம சம்வர்த் சனி யம்மைபின் ஈனம் விருப்புற அபிஷேகச 

இகள் அவட்குச் செய்து ரறப்புப் பல செய்கோர்கள் விசஷா 
கந்த போகானுபவம் பெற்றுக் கைலாசபஇியைச் சா/ வதும் சத்ய 

மேமயாம், 

Mur piu ஸந்நிதான த்இலிருக்கும் தீ.த்கத்இல் விதிப்படி 

ஸ்நாஈஞ் செய்து தானதர்மாஇகள் செய்வா! அடையும் பேற்றினைப் 

பற்றி சாதாண மனிதரால் சொல்றவும் கூடுமோ ? 

(pts சன்மனுக்கு வழிவிட வர்த பஞ்ச ஈ2௧௬௮72 toregs 

க்ஷத்இரத் இனை விரும்பி அங்கன அமாந்இருத்தலைத ிதரிறனும் 

பொழில்வளம் மிக்க அரந்ரகரில் இருக்க விருப்ப Mere மிருந்த 

ப 2டயர் களுக்கு எனன சொல்லிக்சான். என்ன காசிய [தப் 

போகிறது, ் 

(ஐயாறப்பர் சிறப்புச் சர $கம்முழ்றிற்று,) 

தி. 

49 விருஷ்ப நீர்த்த மகத்துவ முரைத்த சருக்கம், 

ூந்தெரு கற்பத்திலே மூன்றராக் கோடி தீர்த்தங்கஷம் 

இரண்டு போய்க் கைலாயிரியை ஈண்ணி,யானை யுரியையுடைய திரி 

நேத்திரனைக் குறித்துத் தவமியற்றின. இவவாறு தவ மியற்றிய 
இர்த்தங்களை.இீராக்க, இறைவன் பிரசன்னமாகி யாது குறித்து இத் 
தவ முயலுதீரொிரசத் தீர்த்தங்கள், எங்களிடத்2த தம் பாவம்
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களைச் தணிப்டா துற திபூண்டு எல்லோரும் முழுகுதலினால், gar 

கள பாவம் ஈாங்கள் பெற்று உடம்பு மிகுதியும் சறுத்தோம், எனக் 
கூறும், உமேசன் நீங்கள் கெளரி மாயூர கோத்திரம் புகுத 

விருஷப தீர்த்ததில் படிர்தாடி, பாவங்க ளொழியப் பெறுவீர் எனச் 
சொல்லி அர்தாத் தான மாயினார். 

சனுரைத்தவா?ற இம்நூன்றவக் சோடி தீர்த்தங்களும் 

ஆண்டு தோறம் பறவைகளீன் உருக்கொண்டு பறந்து மாயூ 
Cams hr புகுர்த;விருவப திர்த்தத் இல் படிந்தாடி வள்ள சாயக 
சின் ரபாதக்சளைத் தொழுது எழுர்து உவந்து தத்தமிடம் சார் 
வனவாகின்றன. 

வே இயனொருவன் தன் தாயைட் புணர்ர்ததனால் சொடுமை 

யான சாகத்தி லாழ்ர்து, பின் பிறப்பின் நஐடாய்ப் பிறரது மற் 

கூறிய விருஷப நஇீர்த்தத்தில் மயேசன் செய்த ura users, 

வள்ளலாரின் னின்னருனினால் சிவ பதவி சார்ந்தனன் என்றால் அத்: 

Pigs மனமையைக் கூறலும் இயலுமோ? 

தன்மை என்ஜும் வனப்பு மிக்க விலைமசளொருத்தி தாவி 

யா திஸ்தையாடுப் பின்னா தண்டச வனத்து சிவ தாசனருளினால் 

விருஷப தீர்த்த மகமை சொல்லப் பெற்று அத்தீர்த்சம் படிந்தாடி 
அமல நாயகற் டேணி ரும் பதம் பெற்றனள். 

விருஷபதீர்த்தத்தில் சங்கற்ப பூர்வசமாய் ஸ்நாஈம் செய்து- 

பூதானம் செய்வார் கைலாஸூரியைப் பொருந்தி இன்பமனுப வித்து 

வாழாரநிற்பார், தண்டுலம், டயறு, உளுந்து முதலிய தானிய தானங் 

கள் செய்வோர் சசதிய லோகம் சேர்வர். 

. (மிருதங்சம்போல் தடித்துப் பருத் தருண்ட நீறு பூத்த பூச 

ணிக்காய்த் தானம் செய்வோர் சூரிய லோசமும், ஸர்வாபரணாலக்க 

ருதையான கந்நிகாதானம் செய்வார் இர் இரமீலாசமும், ௮சுவ தர 

ம் செய்வோர் சர்இர லோகமும், சேவர் என்பதும் சாதமே,. 

சென தானம் புரி்தோர் ௮ரசசாய்ப்பிறஈ்து அ௮ரசாளுவர் 

காளிகோம், குளம், அன்ன தானங்கள் முதலீயன செய்வார் வெ 

பலோசு பதவியை யடைந்து Ga சாயுச்சிய மடைரழ் பிரமாநந்த முத் 

சி யவர்.
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தத சொலத்தி லொரு கற்பத்தில் பூபிபிலுள்ள உபிர்கெல் 

லாம் பெரும் பாவங்கள் பலவற்றை இபற்றினவாதலின், பூமி 

மிக்க பளுவுற்ற.து. இச்சங்கதி பிரமனுக் கெட்ட அவனும் சாரண 

னிடம் ஈண்ணி இவ்விஷபத்தைக் கூறினன், 

Lith நாராயண மூர்த்தியும் கைலாய இரி புக்கு யாயி வரு 

டம் தவமியற்றப் பாவன் அவருக்குக் காட்டு ஈல்னொர். கல்கி 
ஈசன் மகா விஷ்ணு 2வ/! நின்கருத்தென்னவென வின வலும், உயிர்க 

ளெல்லாம் பாவத்தில் மூழ்னெவென்று தாழ்ந்தான். ஈசனும், விஷ் 

ணுவை கோக்க), எல்லா உயிர்களும் கதுபடைய 2வண்டிகானல் 

பெரியவர்களால் வியந்து கூறப்பட்ட கம புராணங்கள் முசலிய 

பருவதாகருஇியமைரத மறைகளனைத்தையும் நீரின் வடிவமாக்கு 

வாம். ௮ இல் உபிர்கள் ஐ ஐகற்ப பூர்வகமாய் ஸ்ராஈஞ் செய்யப் பாவம் 

கள் அ௮ழிர்.து?பாம்! சன்றுசைத்து அவைகளை யெல்லாம் நீர் வடி. 

வாக மாற கினைர்தனன, 

சசுவானின் இச்சா மாத்திரத்தில் பூமி முழுதும் விரிந்து 

பரந்து அ௮ச்ரிய உதகத்தளை கோக்க தபிரம் யோசனை அகன்று 
் கண்டுள்ள புண்ணிய திர்த்சமாகச் சருங்குக வென ஆஞ்ஞாபித் 

தார், 

° இத்சீர்த்தம் ஒரு ஸ்திரீ வடிவமாக, கைலாயம், வைகுந்தம், 

சத்திய லோகம் மு.தலிய லாகம்களில் முறைய பன்னிரண்டு வர 

ஆகாலவளவு wet al anne ite, eshu லோகத்தில் குர 

முனிவன் சென்று ௮த்2,தவ சல்சையை இச்சிக்கப் பிரம தேவன் அத் 

இர்த்தத்தை நின் கடத் இற் கொண்டு போவாயாக என வருளிச்செய் 
தான். இவரும் அத்தீர்த் தத்தை கடத்இற் பெப்?த9ததுச்கொண்டு 

பூமியில் சகிய பர்வதஜ் சென்று அதனை ஒரு ஸ்தானத்கில் வத் 

fim. 

அவவிடத்தில் பலாசமொன்றில் இருஷிகள் அகர் வாழா 

கின்றுர், அம்மாத்இ னருகல் போர்த இந்திரன் ௮ம்.உத் இனை ஓ 

விறகற்காகதெொடியா நின்றான். அதனால் மஹரிஷிகள் இர்இரளை 
அரசிழக்குமாறு ச௫ிபாகிற்க,தேவேர்இரனு 5,ஒ.! இருஷிகே நீகிள் 
மூங்கிலாகுதிர் எனமபி பிரதி சாபம் வழங்கள்,
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செங்கஞக்கு இப்பிரதி சாபம் எப்போதொழியு மென்னக் 

கேட்ட முனிவரரை நோக்கித் தேவேர்இரன் கூறுவான் இங்கே ஒரு 

முனி க்கத்தில் கடத்திற் புனல் கொண்? வரும்போது பப் 

புனலின் மீர் பட்டு முன்னுருவம் பெறுவ”) என்னக் கூறிப் போயி 
னன். 

அப்படி பு ன்னரச் கூறியதற்கேற்ப ஸஹிய பருவதத் தின்மேல் 
ஸ்தாபிக்கப்படாநின்ற கடத்தின்மீது காகமோன்று போய் உட் 

கார்ர்கது. உட்சார்க்க காகத்தை கோக்யே முனிவனும் போ! போ! 
வென்றான். சே.வலைசத்திலிருந்து கடத்தல் சிரப்பியிருக்ெ தீரத் 
தம் போ! போ! வென்று முனிஉன் ஈம்மைச்தான் சொல்லுகறாரோ 

வென வன்னி, வினாவுட னெழும்பி அங்கு வளராநின்ற மூங்கிற் 

காடுகளில் பாய்ந்து ஐடி. சடலிற் புகாரின்றது. 

இதான் கூறிய கூற்றின் வண்ணம், பல மூங்ல்சளும் இத் 
இரத்த மமையால் மீட்ட்ம் சவ௫களுருவம் பேற்றன. வினாவாக 

வோடும் இரஈ.இ கவேரன் செய் மாதவத்தால் காவேரிப் பெயரும் 
பெற்ற தென்பர்,மேவோனாயயே அகல்இயர் இவ்வாறு தம் கடச்இனி 

ன்றும் எழும்பி தன்னுத்தாவின்றி யேகக் கண்ட பெரும் நீர்வெள் 
எத்தை இந்தகஷணமே உளுச்தளவாய்ச் சுருக்கி சமனம் செய்வார் 

போல் தம்மிருக்கசையை விட்டெமிீ.இ அதனைப் பின் தொட £லுற்முர், 

fio guile பின் 2ன மாயூரக்ஷத்திரம் வந்தணுச, ஸ்ரீ வள்ளராய 
கரைக் கண்டு வணங்கப் போற்றினார், 

தி மூர்த்தியாயெ பரமடிவன் இவா கருத்தீனை யுணர்ந்து 

லோபா முத்திரையெனும் ௮ணங்கை இவருக்குக் கொடுத்து அவ் 

விருஷப தீட்த்தக் கரையிலேயே இருக்கலியாணம் செய்த கோலத 
தின் 63தீகம் ஆண்கெடோறும் இப்போது ஈடவாகிற்க்ற து. 

கரசிபன் புத் தாசந்தானத்தை யிச்சித்து விருஷப தீர்த் தத்.இல் 

மூழ்க சா வேரி அவருக்கு நேசே பிரசன்னமாகி, நின்பனைகிமார் 

யாவரும் வந்து இத்தீர்த்தத்தில் மூழ்ச, விசேவ புஃ.ிர சந்தான 

மீடேன்;இவ்வாறு நீ கின்மனைலி மாரோடு ஸ்ராஈ”? த செய்யும் கட்டம் 

காசியப &ட்ட பென்னட்படட்0ம்/இக்சட்ட ச் 5 முழுகுவோர் யாவ
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௫ம் அளவற்ற புத்திர சந்தான மடையட்டுபெனப் புசன்று காவிரி' 
பம்மை அர்தர்த்தானமாயினாள. 

அதிதி அத்திர்த்தத்தீல் விதிப்படி ஸ்காஈஞ் செய்து முப்பத்து 

முக்சோடி தேவைப் பெற்றாள். திதி யேன்பவள் ஸ்காஈமாடி முன் 

னயதிலும் இரட்டைப் பங்கு வவுணரைப் பெற்றாள், மதியமைக 

சைத நீராடி அட்ட இக்சுயங்கள் எட்டையும் ஈன்றாள். சத்துரு௨ம் 

இத்தீர்த்த மையினால் பல்லாயிரம் பாம்புகளையும்,பெருமை பெற்ற 

விரை ஸ்நாசஞ்செய்து முட்டையோரிண்டும் பெற்றாள், 

விதை பெற்ற முட்டைகளில் யோயிர மாண்டெல்லைப் பொறு 

மையாய்க் காவாபல் அதியவசாமாய் மியான் றினை யுடைக்க தொடை 

வரையிலுருவமைர்த கோடி பன்மத ரூப செளந்தரியமுள்ள மைந்த 

னப் பார்த்து, முறியாது செய்?தாமே என விரதை மனம் கவன் 

ள், ௮,சனால் அவளே மற்றைய முட்டையை ஜாக்கிரடையாய்ப் 

பாதுகாத்துக் கடைசியில் கருடனைப் பெற்று சந்தோஷித்தாள், 

காரசிபலுடைய மற்றுமுள்ள மனைவிமாரும் விருஷப தீர்த்தத் 

தில் புகுர்தாடிப் பெற்ற பேற்றைப் பற்றி ஆயிசம் நாவு படைத்த 
ஆதிசேஷனும் சசால்லி முடியாது.ட்ட இக்கு டாலகரும் இக்காவி 

சியின் இடப தீர்த்தத்திற் போச்து இன்பமாய் நீராடி விசேஷமான 

வல்லமையையும் தேஜஸைய மடைந்தார்கள், 

சூரிய சர் திரரிருவரும் இச்தீரக்ககநில் wy Le சம் இஷ்ட as 

இகளைப் பெறறுர்கள. 

Lions Buen Qssigss uGandaxn விச்சிரவ முனியை 

பெற்ருன்.விச்சிரவன் இத்தீர்தத மகிமையால் குபோனைப் பெற்றான் 

திர மரைமலர் மேலுரைவானாபே பிரமன் இத்திர்ச்சத் இல் 

ஸ்ராகம் புரிக்து சனற்குமா சர்களைப் பெற்றான். 
ச் 

விண்டுழாய் மலர்மாலும் இத்திர்த்த மையால் மன்மதன் 

முதலான எ ஈன்றுன், தசரத மன்னன் இத்தீர்த்த மகத் 

அவத்தினால் இராமஞ்தி நான்கு புத்திரர்களை ஈன்றான், பாரெடுக் 
17
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கும் சத்திக் ரிபான் நசக்ரீவன் என்னும் பெயரிய இலங்கை 

வேந்தன் இத்தீர்க்க விசேச னல் அட்ட இக்கு விஜபத்சையு 

மடைந்தான், இத்தீர் சக மமையினால் ண்டு கம் புத்திரர்களைப் 

பெற்றுச் கடடசிபில் அவர்களிழர் ச இராஜ்ஜிய பாரத்தையும் பெற்ற 
தோடு அளவில்லாத எண்ணிறாச மாக்கள் இப்புனலுண் மூழ்ச 

தம் இஷ்ட காமியார்த்தள்சளையும் பெற்றார்கள், 

வரீனத்தில் மிளிரும் ஈட்சத்இரங்கள் பலவற்றிற்கும் ஒரு 

கணக செ0ுக்கலாம்,ஸப்த ஸாசாசஇன் நுண்ணிய மணலசகாக கூட 

ஒன் 9ரூனறா ஈ எண்ணி விடலாம் அனால் விருஷப தீர்த்தத்தில் 

ஸ்காநம் செய்பவரின் எண்ணிக்சையை?யா எண்ணி முடியவே 
முடியாது! ௪. நைமிசாரண்ய வாசிகளே! அறிந்து சொளஎளுகங்கள். 

இங்கு வந்து இப்புண்ணிய விருஷப தீர்த்தத்தில் ஸ்சாகஞ் 
செய்த பற்பல தேவைகளும் தத்தம பெயரால் தீர்த்தமுண்டு 

பண்ணிப் போயினர். ௮த்தீர்த்தத்தில் படிபவரும் ஈசுவானதாணைபி 

னால் முத்தி யுலகம் புகா நிற்பர் என்று சுதமுனிவன் நைமிசாரணிய 
வாசிகளைப் பார்த்துக் கூறினர். 

(இடப தீர்த்த மசத்தவச் ச நச்சம் முற்றிற்று] 

தெ 

50 நைமிச முனிவர் பூசித் தப் பேறு பெற்ற சருக்கம் 

8722 மிக்க மாயூ?ரசன் மானமியத்தை விரிவாய்ச் Gaur 

முனிவர் சொல்லக் கேட்ட மைமிச முனிவர்,மீட்டும் அ௮ம்முனிவசை 

மிகுதியும் ஈமஸ்காச பூர்வமாய் அஞ்சலி செய். ஐ momma, ஓ! சூத 

மாமுனிவரே! மாயூரேசன் மான்மியத்சைத் தங்கள் Bajar ss ao 

சேட்டு மிகவம் தன்யரானோம், இனி தார்கள் தயவு செய்து நித்திய 

கர்மாநுஷ்டான விதிகளைச் செய்தலைப் பற்றி விரிவாய்க்கூ.றுமின் 

என்ன கேட்ட முனிவர், * சவுசம் பற்கொம்பு தேர்.'இதடுத்தல், 

.... * சவுசவிதி முதலிய பத்து oS Beton பத்தித் பனிப் புச்சசச்.இல் 
கெளியிவெசாச உத்சேரிச்சப் பட்டி. ௬௪2 த. 
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ஸ்சாநாங்க விதிகள், அநுஷ்டானம், சூரிய ஈமணஸ்காரம், சிவ பூரற, 

போஜனம், சுவா தரிசனம், ஐபம். ௪மாஇ முதலியவைகளை பற் 

றிய பத்து விதிகளை அவர்களுக்கு விரிவாய் எடுத்துப2தடித்தார். 

இனள்எனம் சூசமேலானியம்பிய மாற்றக்களை உற்றுச் 

கேட்ட முனிவர்கள் சொல்துதற்கரிய மூழ்ச்சி மேவிட்டவசாய் 

ஈசுவரன் பாதங் காண்டற்குரிய சூழ்ச்சியை இப்போது ஈன்குணாச் 
சோம், என்றுளத்இற ௧௬இ சாம் மேற்கண்ட யாகத்இனைச் சரி 

வச முடித்த, பெளசாணிகசாயெ சூதக மேலோனுக்கு வி2சஷ ஆசா 

ரோபசாரங்கள் பல சசய்து, அன்னானையு முடன்கெொண்டு மாயூரத்தி 

அள்ள வள்ளனாபகசைக் காண்பான் விருப்புற்று நைமிச வனம் 

Fae ani. 

He nape, காடும், காடும், குளிர்ச்சியான பன்ன இகளும், 

கடந்து சோழ நாடூ சேர்ந்தார்கள். அங்காட்டி துள்ள பற்பல சிவஸ்ச 

லங்கமாக் கண்டு தரிசித்துப் போற்றி மிக்க இறும்ுகடைந்த 

aru, wrt கெொரிக்காகத் தாண்டவம் செப்யா சற்கும் மாயூச 

கெத்இரத்திலும் புகுவாராயினார். 

இர் மிக காலத்தும் ௮ழிதலில்லாச மாயூர க்ஷச்சரத்தைச் 

சுற்றி ஒரு யோசனை அளவிலுள்ள பற்பல இலிங்க முகூர்த்தங்க 

ளையும் ஐழிவற்ற பத்தியால் தரிசித்துக்கொண்டு மாயூ க்ச்இ 

சத்தின் விருஷப ரத்தம் புகுந்தார், விதி பூர்வகமாய் சன்கற்பம் 
செய்துகொண்டு மூ.இல் நீராடினர். 

UD) ax பாவநாசம், பிரம தீர்த்தம் நுதலிய தீர்த்தங்களிலும் 

விதிப்படி யிவர்கள் படிர்காடி கண்மணி பூண்ட களத்தினசாய் 
'வெண்ணீறணிர்த மேனியரசாய், பஞ்சாட்சாத்சை யுட்ொண்ட 

மனத்இிசராய்,தொமுககை சலை2மலற மாயூரநாதன் கேயில்புக்கு 

அகத்திய வாரணத்தைப் போற்றி யதனனலுஞ்ஜை பெற்று, மாமியா 

னும் ௮ரிதற்கருமையாயுள்ள வள்ளற் பேம்மானையும், அஞ்சு மாயகி 

யம்மையும், தற்றைத் தேவர்களையும் அவரவர்கள் சர்நிதானக்களிற் 
th, ண்களில் ஆச்ச பாஷ்பம் சொரியவும், புள போய்த் தரிசி, 

ரக்த ஸ்?த$ச் ர பாடங்கள் தனித்தனியாய் இயம்பி வல்
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விளைகள் யாவும் போக்கயெவரஇக் சளித்தி 6ம்படியான வாழ்வீனை 

படைந்தார்கள். விருஷப தீர்த்தம் புக்கு நீராடுதல், புராண பிரசங்கி 

களுக்கு வந்தனைகள் புரிதல், ௮த்தலவாசம் செய்தல் இம்மூவசை 

யொழுக்கங்களைச் சிறந்ததென மேற்கொண்டவராய்ப் பன்னாட்கள் 

காறும் மாயூர க்ஷத்திரத்தை விட்டு நீங்காமல் நைமிசாரணிய முனி 
வரும் வசித்து வந்தனர், 

இப்படியாக வித்து வந்த முனிவர் பல்லோரும், பாயூரேசன் 

HGS CHUB sation விடைபெற்று மீண்டும் ரைமிசவனமாயெ தம்: 

வ. சாஸ்தானம் சேர்ந்தனர். 

இவ்வாறு போயவர், தம் தம் ஆச்சரமங்களில் Cure இரு 

ஷிகளை ௮வரவர தாச்சரமங்களிற் புகச் செலுத்தி, சூத மா முனிவ 

ரையும் அவரதார்சிரமத்தில் கொண்டு விட்டுப் பின்னர் இவர்கள் 

தம் சொந்த வுறைவிடமாகய நைமிசாரணியம் சார்ந்து மாயூர நாதர் 

பாத கமலங்களையே அ௮நுதினமும் பெரிதும் போற்றி வாழ்ந்து 

வாரா நின்றார்கள். 

இனிதாகர் செய்யப்பட்ட இம்மாயூர மான்மியத்தை எழூத 

வேர்,எழுதுவிப்போர், அச்சில் ஏற்றுவோர்,அச்சியற்றுவிப்போர். ம னஸ் 
கனிதரப் பல்லோரும் கேட்டின்புறுமாறு கால?-்ஷப பூர்வகமா 
ப்ப் பிரசங்கப்போர், இம்மான் மியம் தக்கவர் சொல்லச்கேட்போர்,கற் 

பவர் கேட்பவர்களுக் குதனி செய்?வார், இம்மான்மி.பத்தை மாயூரே 

சனின் விஒயம் கொண்ட பெருமை கருதிப் பனிமலர் கொண்டு பூச 

னை புரிவோர், முதலாய ஞானவான்கள் பல்£லாரும், இப்பிறப்பில் 
மனைவி மைந்தர் சங்க நிதி பதுமநிதி யென்னு மிரண்டு நிதிக2ள 

டும் இன்புற வாழ்ந்த பின்னர், தவர்களாகத் மிதய்வ நாட்டுக் கொம் 

மைவெம்முலையாா போக மனுபவித்து, பாதுபாகனாகிய DID HAT 

கடன் இரண்டறக் கலக்கும் பிரமாகந்த முத்தி பெறுவர், 

இம்மான்மியத்தினைப் Oud grr பொற்றி.நிலை குலையாமலும், 

தெய்வம் போற் போற்றி உயர்ந்த பீடத்தில் தம் இருகத்தில் வைத் 

அப் பூசிப்பவர்,பெறலரும் போகத்தை வள்ளலார் தறக்க?3த்தால் 

Gupex பு. ண்மையேயாம்.
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Fi ee வாய்ச், இம்மான்மியம் தங்? யிருக்கப்பெற்ற ம௫மை 

பொருந்திய கிருகத்தில் பூதப் பிரேச பிசாசா இிகளும், கொடிய 

கோயும், நுழைவதற்குப் பெரிதும் மஞ்சும்.அப்€பர்ப்பட்ட கருகச் 

தில் இருகிதிகளும், காமதேனு முதலியன சார்ர்திருந்காலொத்ன 

விசேஷ சாம்பிராச்சிய முண்டா சாடோறும், தழைத்தோக்கி 

அளரா நிற்கும் என்பதம் சாதமேயாம், 

“தட 

வாழி விருத்தம். 

“பர் பூச்ச மாழசாசர் வாழ்ச வருள்வள்ள த் பாமன்காழ்க 

வேர் பூத்த சரக் சடல் சணஞ்சனாய9 வாழ்ச லிவருச்சென்று 

சார் பூத்த மனத்சன்பர் வாழ்க பெருஞ்சைவ மெறி சன்கு வாழ்க 

சீர் பூச்ச வம்பலத் துளானச்,ச ஈடசவில் குஞ்சித. த்தாள் வாழ்க! 

(வமிச முனிகர் பூசித்துப் பேறுபெற்ற சருச்சம் முற்கித.று) 

(மாயூர ஸ்தல மான்மியம் முற்றுப் (பேற்றது.) 

~~ wh.




