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௨. 

கணபதி துணை, | 

இ ருச்சிற்றம்பலிம 

அருணகரிபுரஷை 
— SES ட்டை 

விநாயகர் காப்பு. 
துய்ய கொன்றை முடியணி சோதியா 

னையன் மேவு மருண இரிப்புகழ் 

வைய மெங்கு மடழ்வுற வான்றமிழ் 
செய்ய வைங்கரன் சேவடி. சேர்த் தவாம், (௧) 

நம்பி சாளூஞ் சிரமுற சாட்வொம் 

"வெம்பி வந்த பிறவி விடுக்கும் 

மொயம்பி யற்றமிழ் மாலை முடிக்கவும் 

தும்பி யானனன் பாதத் துணைகளே, (௨) 

கரண மாபுல னாணவ கார்மிய 
மரண மாகத் இகழ்ந்த மருப்புடன் 

மோண மாசைச் சிலம்படி முண்டக 

மரண மாவெம் மிதயத் தணிகுவாம். (௩) 
  

பாயிரம். 
௮ருணகிரிநாதர், 

பூமீது பயில்வானும் புனன்மீ தி துயில்வானும் புவனி மாத 
நாமீஜ இசழணங்கு நாரணியும்நணிந்தேத்த ஈயப்பான் சாதம் 
தோமீது தடைமினிது தடைத்தற்குச் சுருதிசொலு நீதி யே து 

வரமீதுபுரிமினெனு மருணி யமலன டி. பணிவரமன்பால்.(௧)



2 அ௮ருணகரிடராணம். 

பராசத்தி. 

௮ருச்கனொூ பிரியாத வவிரொளியைப் போன்றுமலத் 

தநாதி முத்த, னெருத்தனவ ஜெடுபிரியா துறைச் துலக மாக்கி 
யளித் தொக்கி யானென், செருக்குமரித் துயிர்க்குமல பாச 

த்திற் சவனடியும் ஜெரிரிப் பித்தே, யிரக்சமுட னருள்புரியும் 
பராசத்தி பதமுமனணத் தெண்ணு வாமே, (௨) 

1அடியருணகிரிகாதர். 

பளிங்கனைய மேணியனைப் பால்பவள மைகனகம் படிக 

மென்ன, விளங்குமூக மைக்துவிழி மூவைந்து முடையாஜோ 
வேணி தன்னி, லிளம்பிறையு மணிந்திலங்குஞ் சதாசிவனைப் 
பதமிரண் டை யிருதோ ளானை, யுளங்குளீர வருணகரிச் சார 

Ne லயத்திலிங்கத் தன்னு வாமே, (௩) 

உண்ணுமுலையம்மை, 

பண்ணார்மறை பயின்றேஈமக் குறுஇப்பெரும் பீயனை 
விண்ணாடரும் பணிந்தேத்திட விதியாலருள் விமலை 

பெண்ணாணலி யெனும்பிள்ளைகள் பெற்றேயவர் தம்மா 
லுண்ணாமுலை யமையாள்பதம் பணிவாமுளத் துகந்தே. (௪) 

சப ாரநாயகர், 

விழைவாமிரு வினைவேரெனு மிருளோடவு மெமதுட் 
பழைதாமருண் மயமாகயெ பதிஞானமு முறவு 

மிழைகேரிடை மடவாளுமை யிசைபாடவு மாடு 

மழகார்தரு மதிருங்கழற் பெருமானல ரடி.யே. (௫) 

திருவண்ணாமலைகாதர். 
புகமும்பெரும் புலவர்க்இரு Lae புரிய 
மகிழும்படி. சவலோகமும் ஷீங்குந்திட மண்ணை 
யகமுக்திரு மாலுக்கரி தாகும்மென துள்ளே 

[திசழுச்திரு வண்ணாம்ப் பெருமானடி. சிறந்த, (௬)



ப ரயிரம், i 

செல்வவிராயகர், 

சாதக வல்வினை தானநவே தாரக மாமுன தாளருளாய் 

போதக னெல்லி.பினாடிவொன் பூணஞனமறை பாடி.டிவான் 
மோதச னன்புமை யாள்சணவன் மூகுல கும்முயமுன்னுதவும் 

வேதக செல்வவி நாயகன் வே.றும லரதவி நாயகனே. (௭) 

சுப்பிரமணியர். 

தீரணிதலர் தினிதிருந் து சார்க் திவ புரமமலன் சரணஞ் 

சார்வா, னிரவுபக லெனுமிரணடு மில்லாத சிட்டைபெற வெ 
ரணி யாமே, யரனமல னருள்குமா னருணவரிச் சாரலில் 62 

லயத்தின் 2 £ழ்பால், வரமுடைய கோபுசீவா.் தலினிலவு Er) 
தனம. வ வணங்கு 'வாமே, ~ (௮) 

அதிகாரத் இருகந்திதேவர்; மூன்றாம்பிரகாரத்து.த 

இருகஈதிதேவர்) மகாகாளர்; இடபதேவர்; 

சண்டேசாரகாயனா. 

௮ரனமலன் சணத்ததிப னருணந்தி பதம்பணிவா மரண 

மூன்றுள், வரமுடைய _ நந்திபச மாகாளர் மலரடி.ய மனத். 

தின் வைப்பா, முர்முடைய ய விடையடியு முளத்தணிவார் Be 
தைபத மொழித்து வாளாற், பரமசிவ னருள்பெற்ற சண்டிம 
றை யவனடியும் ப ணிவாம். பாங்கால், (௯) 

சனற்குமாரர்; வியாதமுனிவர்; சூதமுனிவர்; 

நைமிசாரணியமுனிவர். 

சனற்குமான் சரணவிணை தனைித்தலைமேற் ருங்குவமெம் 
மனத்தினுற வுறவைப்பாம் விர்தமுனி மலர்ப்பாத 
மெனக்டனிய சூதமுனி யிணையடியெம் மெணத்திலங்கும் 
வனத்துறையு மற்றையர்தம் மலரழ.யும் வணங்குவமே. (௪௦)



௪ ௮ருணரிபுராணம். 

கெளதமமுனிவர். 

௮லருமா சமலிதியா லருணடரி தனையருச்சித் தடி.வா ரத்தி, 
னுலகெழு மூயவுதித்த விலிங்கத்து மருச்டித்தா லயமு மூரும். 

வலமாரும் வானவர்கம் மியனாலே புரிவித்து மகிழ யாரும். 
தலமேமும் புகழவருந் தவமுயலுவ் கவுதமன்றாள் பணிவாகச் 

தாழ்ச்தே. (௧௧) 

காரைக்காலம்மையார. 

முன்னுணர்வி னொடுதோன்றி முச்நீர்ச்சா ரைக்காலிற் 
சன்மயன்செய் இருஈடத்தைத் இளைத$தால வனத்தயிர்கட்" 
கன்ணியமில் லமலனரு ளாகமமு மருந்தமிழாற் 
பன்னியெமச் குணர்வளித்த புனிதவதி பதம்பணிவாம் (௧௨) 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகாயனா. 

௮ருந்தியுமை யருள்கிண்ண த் தடி.ரிலைவே தாகமத்திற் 
நிருக்.துபயன் செந்தமிழா லெமக்களித்த தேசிகனைக் 
குரும்பைமுதி ராண்பனையிற் குருத்,து.இக்கத் தமிழ்கூறிக் 
கருஞ்சமணர் களைச்சமுவேற் றியமீளி கழல்பணிவாம். (௧௩) 

திருகாவுக்கரசுகாயனார். 

பன்னெடுகா“எமண் வைப் பருவமுறப் பசுபாசஞ் 
சின்மயனின் னருள்பெற்றுச் சிறுபிணியும் இர்க்தானை 

யின்னிசையா லியலியம்பி வாசே னெனுகாமர் 
தன்னையுநின் மலீனருளாத் நரித்தவனைத் தாள்பணிவாம்.(௧௪) 

ச்ந்தரமூர்த்திராயனார். 
வடகயிலை மலைபிரிர்து வச் ததிதஇம் மண்டலத்தெய்* 
 சடஏடசைர் தாட்கொளலுன் சட்டுரைத்துப் பதிகமவ 
னடிகிழலை யடைர்தாரை யறிவித்தே யெமக்டுந்தப் 
படிமுழு அம் புகழ்நிறுவு மாரூரீர் பதம்பணிவாம், (சுடு)



பாயிரம். டு. 

சவபுர) மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

பெருந்துறையிற் குருந்தநிழற் பெருமானின் னருள்பெறந் 
அத், இருந்துமறைப் பொருளெமச்குச் செந்தமிழாற் றெருட் 
ந.யெமைப், பிரிர்திடவே பிறப்பிறப்பும் பேோருள்செய் பெ 
ருந்தகையைப், பரக்சபுகழ்த் இருவாத9வூரனைத்தா ளிணைப 
ணிவாம். (௧௬) 

திருமாளிகை த்தேவர்முதலியோர். 
நின்மலணின் னருளாலே மீத்துலச வாழ்க்கையினைச் 
மோன்மயனைச் சவனவனைச் தஇத்திர்தச் சொலினாலெம் 
புன்மையினைப் போக்கெமா ளிகைத்தேவன் முதற்புலவர் 
ஈன்மலர்த்தா ளிணேபணிந்து மனத்தகத்து நாட்டுவமே, (௧௭) 

சிறுத்தொண்டநாயஞார்; இயற்பகைநாயனார்; 

ஏனாதிகாதகாயனார்முதலியோர். 
மைந்தனைத்தான் வதைத்தடிஏன் மாதவனுக் இனிதருத்தி. 
யுய்ந்தவனை மனைவிதனை யந்தணனுக் குதவினனைச் 
சிந்தியிடு மெதிரிநுதற் றிருடீற்றைத் தொழுதானை 

யிர்தமுறை மியற்றியவே னையாடியு மிறைஞ்சுவமே, (௧௮) 

மெய்கண்டதேவர். 

வேதத்தி னரும்பொருளை விமலனரு ணர்திக்குப் 
போதித்த 9வஞான போதத்தைக் குருமரபா 

லோதித்தேர்க் தருந்தமிழா லெமக்குணர்த்தி யெம்மூனஞ் 
சேதித்த மெய்கண்ட தேவனடி. சந்இப்பாம். (௧௯) 

சிவப த் ST. 

புனிதவுடல் பொன்னிசகளம் “sn st peu fp பூதலத்தின் 

மணிதருடல் வல்லிருப்பு வல்லிபிவை பிரண்டினையுச் 
தனையனைய Raver weer றரிப்பானென் ற்வன்சரண 
சினையுமவ ரெவரேனு மாசவங் ரடி.நினைவாம். (௨0)



௬ அருணகிரிபுராணம். 

வாழ்த்து. 

வானவரு மாதவரு மநையவரும் வாழ்கம௫ழ்ச் 
தானினமும் வாழ்கமழை யவனிம$ழ் வுறப்பொழிக 
ஹனவினை யொழிக் துமுறை யுறவுலகர் தனையோம்பித் 
தானவினை புரிமன்னர் தழைகபுவி தலத்தென்றும். (௨௧) 

௮ச்தணர்க்கு மருந்தவர்ககு மாதுலர்ச்கு முச்சிதனில் 

வக்தவர்கள் யாவருக்கு மகிழ்வுநவோ தனமளிப்பார் 
தந்தமர்க ளொடுந்தழைக தமிழ்விதியா ரியவிதியுஞ் 
சந்தையுறக் கற்றுணர்ந்தார் தாமுமவர் தமர்தாமும், (௨௨) 

Bh OO) Fu SST EVID. 

ஆண்டுகலி யுகத்தினுக்கு நானூற்று முப்பத்தீ ராயி ரத்த, 
ளீண்டுறநா லாயிரமு மறுநூறு மைம்பத்து நான்கு நீங்க, வீ 

ஸண்டுபிர மாச வாண்டின்மக ரத்செழுவா யெகா தேட, சண் 
ழ.ரவி வாரத்தின் மான்மாகேந்திரம்வணிகர் திகழும் போதில் 

நூல்செய்யத் துணிதல், 

தருணமதிச் சடைமுடி.யா னருணரிச் சதாரிவன்சர் நிதி 

வா மத்திற், புரவிகள்பூண் மண்டபத்தி னால்வேத மாகமங்கள் 

புராண மெல்லாந், இரிவுமறத் தேர்ந்துணர்க்த வைதஇிகருஞ் 
சைவர்களுர் திகழ்சங் கத்தி, னருணகிரி வரர்தமிழா லறைச 
வென வவரருளப் பகர்வா மன்பால், (௨௪) 

நால்வரலாறும்; ௮வையடகீகமும். 

பந்தமறச் குத்திரர்ச்ரும் பணிமொழியா ரவர்தமக்கும் பரிவு 
கூர்ந்தே, நக்திதனச் sha ஈம்பனருள் 'புரியவரு ணந்த 
தானு, மந்தவிதஞ் சனற்குமீரர்க் கருளவவர் வியாதமுனிக் 

கருளிச் செய்யப், புந்திமசழ் வுறச்சூதர்க் சவர்புகன்ற பதி 
ளெட்டுப் புராணம் தன்னுள். (௨௫)



un ud o tb. GT 

சைவபுரா ணந்தனிலா யிரகோடி யுருத்திரசங் கதைதான் 
சான்றோ, ரைவகைவேள் வியரமரு மருணஇிறி வ ரத்தைவிரித் 
தறைத லாய்ந்தே, கைவலியம் பெறவெவருங் கற்றுணர்ந்து 
செந்தமிழாற் கழறு இன்றார், தைவிகவாக் சனெொருளா லெம 

துரைக்கா சரித்துவரஞ் சமைப்பா ரென்றே. (௨௬) 

or 0 O ut ch om ‘h. 

பூவலயச் தனிற்புனித தலேச்சரமிப்'பொருப்பிர்தப் பொ 

ருப்பின் மேன்மை, நாவிருநூ றெண்ணூறு முடையானே 
கவிலவல னான்கு வேதப்,பாவுமெழு நான்கொடறு மூன்றுமு 
ணர் கவுதமனும் பக.ர வல்லண், றேவர்குர வனும்விரித்துச் 
செப்பவலனி மற்றெவசே தேர்ந்து சொல்வார், (௨௭) 

ப திகம். 

மூக்தியகற் பாந்தத்தி லகம்பாமென் றயன்மொழிய மோ 
கத் தான்மா, லந் தவயன் றனைக்கன்றி யகம்பாமென் நூடவ 
வர்க் களக்க வொண்ணுச், செந்தழலாய்த் இகழ்ந்தவர்முன் 
சிவனவர்தம் முள்ச்செருக்கைத் இர்த்த வாறு,மந்தவழ லினை 

யமல னருணஇரி யெனத்தசையி னமைத்த வாறும். (௨௮) 

ம௫இழ்ர் துமையாள் கயிலைமலை நிலவமலன் கண்புதைத்து 
வந்த குற்றம், புகழ்ச்திடுமெய்த் தவத்தாலே போக்குதற்குக் 
காஞ்சியெஜம் புரிபுக் கங்கே, நிகழ்ந்தசவ லிங்கத்தி விமல 
னையர்ச் இத்தலுரின் மலன்வாச் கேவத், இகழ்ந்திலங்கு மரு 

ணூரி செர்ந்தங்கே யூருந்தவத்தைச் செய்த வாறும். (௨௯) 

இந்திசனு மிமையவரு மடெஜொடு பொருதுவலி மிழந்தெ 
யச் தங்க, வம். துமையாண் மல்ரடிமுன் வங்கித்தல் குறை 
யறைய மலையா எப்போ, தந்தவசு ரனைத்துர்க்கை யெனு 
மணங்கை யேவியழிப் பித்த வாறு, மந்தனவன் களத்திலிங் 

சங் சண்டதனைத் தன்கரத்தில் வாங்கு மாறும், (௪௦)



௮) அ௮ருணகிரிடபுராணம். 

ஒருவாதே யதகரத்தி ஓுறலுமூமை மிதுவென்னென் 

னது மீச, னருளால்வான் வாணியெழ வதுகேட்ட வவ்வ 
தியவ் விலிங்கர் தன்னைத், திருவாரும் கட்சமெனுக் தீர்த்தத் 
இன் நீரத்தர்ச் இத்த வாறும், வரமாருர் தர்க்கைதனை யத்தீர் 
த்த தடந்தன்னில் ஏவத்த வாறும். (௩௧) 

மூப்பொழுது den ive) மூ.த்தனையர்ச் சித தவிழா முடி. 
த்துப் போற்று, மப்பொழுதம் பிகைதன்முன் னருண$ூரி நில 
வமலன் ரோன்றக் கண்டே, தஇப்பியமா மவனுருவைத் இருக. இருக 
யனம் புதைத்தபிழை ர்ச்ச வாறு, மொப்பரியா னவனுறை 
க்குப் பிரியாத வரமுதவி யுகந்த வாறும், (௩௨) 

புடைதொழுது நின்றபுரச் தாரன்முதலோர் தமைகோச்டப் 
புனித ஸிந்தத், தீட வரையை வலஞ்செய்கை தாம்வேண் 
டும் பலத்தினைச்சா இக்கு மென்றே, படிஈடையின் முறைஈட 
க்கும் பலத்தினையு மின்னருளா லறைந்த வாறும், சடவுளரு 
ளாலமரர் கம்மியனா லயம்புரியுங் கண்ட வாறும். (௩௩) 

புழுகுதனை யொருகாவி காடோறு மிப்பொருப்பிற் பூசிப் 

பூரி, யொழுமெரித் தப்பலத்தின் மனுகுலத்தி னுற்பவித்தொ 
ண் புழுகுர் தேடி, வழுவறவே சாத். தவித்துப் புழுகுமக pa 
ணூரி வரைப்பி ஜேோங்கு, முழுமுதலி னடி.யடைச்த முறை 

யினைய மிச்நூலின் மொழிகு வாமே, (௧௪) 

பொருவரிய மெய்ஞ்ஞானச் சண்ணாலெ யெமைச்சண்டார் 
புவிமற் றெல்லா, மொருவியிடும் காலமெலா மொன்றுவசெம் 
பதகிழலிவ் வுண்மை ஞான, மரிதயிர்கட் செளியகெறி யாச் 
குவமென் றயன்றிருமா லாற்றும் போரி,னெரியருவாய்ச் கயி 
லையொழித் தருண்டுரி யாடுயிஓங் கெல்லை சொல்வாம். (௩௫) 

பாமிர்தித்று, 

ஆட திருவிருத்தம் "௩௮ 
பிணைக்



இருநாட்டுச்சிறப்பு. 
——>———— 

மல்லன்ஞா லத.தச் தொண்டை மண்டல மதற்கு நாப்பண் 

கல்வியான் முற்றி ஞானச் கண்ணுறத் தவஞ்செய் வோர்க்கு 
மில்லையென் னாதே தம்பா ஓள்ளதின் னருளா லீயு 
ஈல்லவர் நாளு நீரி ஈகர்வித மருணை நாடே. (s) 

Viraar auve Garage Caypter akoy Quagea 
வளவிய தாழை பூகம் வருச்கைதே மாவு, மெங்கும் 
தளவமல் லிகைமரச் சாரஞ் சாதிவில் வாதி யெங்கு 
களினவா விகளு மெல்கு முளஈக ரருணை மாடே. (௨) 

டேவ று. ண 

முருகவிழ்கு ருந்ததின்ம ராவிளைவு தேறுமுளை சாதி முதறு 
மிருகரையு முக்திவிதி யான்முமுகு வாரிடரி ரித்தொழுகுகீர்த 
திருஈதிய ருச்சனை செ யச்சிவனை வேண்டி.யிட லுக்இிருமுனாள் 
வருஈதிவரத்தைமனி தீர்க்குதவு கங்கைஈதி மானுமிதுவே, (௩) 

எண்ணரிய மநெல்லினைவி ளைத்தொமுகு கீருசவி யெண்டி. 
சையின, முண்ணவெவ ரும்மமுத மோதனமு ஈல்ருமுப காரி 
யிதுதான், விண்ணவர்கள் பூசனையை வேதஇியர்க ஸணீதிபகர் 
வேத விதியாற், பண்ணல பாணியினை யென்றுமுத வும்ப 

ரப தத்தி னுறவே, (௪) 
Caw go. 

தன்னேரா மித்திருநீர் வயலெங்குர் தடுத் துழவ 
ரீன்னுணன் னாளென்றே யேரினுழா திளங்குழைதான் 
பன்னாளிற் பருவமுறப் பலவிதசா லியும்வித்தி 
கன்னாளிழ் பன்னாள்சென் நிடவளர்த்து நாற்றினையே. (டு) 

வில்லைகிகர் புருவத்தார் வேலிளைப்போல் விழியிணேயார் 
முல்லைமுகை முறுகலினார் முழஙிகியிடச் ளெரோதை 
மல்லரிடம் வயறோறும் வானவர்சோ னடிவணம்இ 
சல்லுழவு சொடுங்குழுமி சாத்நினைச்செய் பிடைஈவோர். (௬)



௧௦ ௮ருணகிரிபுராணம். 

அடி.யனைய விடுகிடையார் தொண்டைநிகர் செவ்வாயார் 

பிடியனைய வழி.ஈடையார் பிதையனைய சறுநுதலார் 
வடமனைய வயி.றுடையார் மயியனைய சாயலிஞர் 

கடுவனைய Ger DS Sunt களைகளையங் கடைசியரே, (௪) 

உண்டொருவன் கவெனமல ஸுயிரினளு மெனவுணர்க்த 
vere TOES gr Toners uo ser Su wader sev 
கண்டுழவர் கடி.தரிநது கைச்சிறவா criva pons 

திண்டிகமுங் கசனகவரை யெனப்பலபோர் விதஞ்செய்தே(௮) 

ஏர்க்காலான் மிதிப்பித்தே போர்விதம்வை யெடுத்தடக்இ 
நீக்காவெண பதடி.ஈவ மணிவ்ரைபோ ஸனெற்குவித்தே 
வாச்சாலே புகழுகர்க்கும் வறியவர்க்கு ம௫ழ்ந் துதவி 

நாச்சாலே ஈயமுரைத்து கிறைப்பர்மனை தொ.றுகயந்தே. (௯) 

௦ வறு, 

இத்தகைய திருநதியின் கஸ்ரயின்பா லிலங்குமல ரோன் 

௫ னீன்ற,வுத்தமர்சால் வருமவர்பா லுதித்தவநு லோமசொடு 

பிரதி லோம, ரத்திறத்தொவ் வாவந்த ராளிகரும் விராத்தியரு 

மடைவிற் றஙகு, நத்தமக ரம்பாழ. ஈகர்புமென் றியம்புபெய 
சருணை காடே, (௧௦) 

ேே வ, 

டகத் தாகுங் காள மதிர்முழ வாதி வீணை 
கோடமம்ச் குழலும் யாழு மியம்பிடச் கோதை மாதர் 
பாடிரின் mp வெரச்தை பசுபதி முதலோர்க் கெல்லா 
காடொறும் விழவு மல்கு ஈகர்வித மருணை காடே. (௧௧) 

சனசமும்கொக்துக்கொ்றுக்சன்னிகைகணிடை யென்றே 
பனுமியல் பார்த்துச் கன்னீ/பாணிதா ஊத்தாற் பற்றி 
மனமிசண் டற்ற வந்த மாதரக் தாமும் வைச் 

சினமறுத் தறத்தைச் செய்வாரி இகழ்பதி யருணைத் தேசம், (]



Sq@ercOs@ nun. ௧5 

பொருந்திய காலர் தன்னிற் போதுசூட் டீனனல் லாரைப் 
பரிந் தபெற் றெடுத்த தந்ைத பாங்குறப் பயந்த பாலர் 

பெருந்துறை யாக வேத முடன்பிறச் தாரு மென்றெண 

ணருந்ததி கற்பினார்வா மணிக சரணே. நாடே (௧௩) 

மைந்தரை யில்லார்ச் இல்லை மறுமையு மென்றே யெண்ணி 
யஈதமா தியுமி லாவெம் மமலனின் னருள்£ற் பெற்ற 
மைர்தரைத் தாங்இத் தாயர் ம௫ழ்ச் துபா ராட்டு மோசை 

யந்தாத் தார்க்கு மின்ப மாக் மருணை மாடே (௧௪) 

மீன்னிய மாட நீடு மாளிகை கூளி கைக்சண் 
கன்னலுங் சனியுங் சுண்டும் மோன்மொழி கன்னி மாச 
ரன்னையெயவ் வுயிர்க்கு முண்ணா முலையுமை யென்றம். மானை 
ன்னயம் பாடி. யாடு ஈகர்திக ழருணே நாடே. (கடு) 

ஒருமுத லிருவர் தேடு முக்கண னான்கு வேத 
மருளின னாணடொன் நற்கு மருளிரு நாழி நெல்லாற் 
றருமமெண் ளுன்கு மோம்புக் தாயுமை சரணம் பாடித் 

தெரிவைய ரூச லாடுர் திகழ்பதி யருணைத் தேசம். (௧௬) 

௮ந்தணர்க் கன்ன சாலை யாதுலர் மருத்துச் சாலை 
வந்தவ ரெவர்க்கு மன்னம் வழங்கிடு மடமு மோங்கச் 
சந்தத மன்ன பானர் தானியந் தனமுஞ் சாலச் 

செக்தமி ழோர்க்கு மீவார் இசழ்பதி யருணைத் தேசம். (௧௭) 

வணங்குவர் மண்ணோர் கண்டான் மன்னவன் புதல்வன் 
றன்னைக், குணங்குண மின்மை காடார் கூற்றினைக் குழை 
தீதான் சின்ன, மணிக்சவர் தம்மைக் கண்டர் லவர்குணஞ் 
செயலா யாதே, யணைந்தெஜர் கொள்ளு மன்ப ரணியுள 

தருணை காடே, (௧௮) 

௮றிர்தமர் வாடு யென்று மன்னியர் மனையுண் பார்வாய் 

திறந்திட விருப்புத் துணடப் புட்சளும் பிரிம்டித் இன்று



௧௨ அருண௫ரிபுராணம். 

மறக்துமன் னியர்சோ றுண்கை வழுவற மெனம இத்துச் 

சிறர்ததம் மனையி லுண்பார் செழுகக ரருணைச் தேசம். (௧௯) 

தனத்தினைப் படைத்து மன்ன தானமும் புரியார் தம்மைத் 

துனைத்தெழு தருமன் நூதர் தூண்டிலிட் டொறப்பர் மற்று 
மனத்துயர் செப்வரி கண்டை சாதலான் மூழ்ந்தன் னாதி 

Bor ser oso மென்பர் தஇிகழ்பதி யருணைத் தேசம். (௨௦) 

ars pL. ஓயிரு னுண்ணு மிமுதையை யெரிபோல் வெ 

யதாய்க், கூர்க்தமுள் ஸிலவிற் கோத்தச் குறைப்பாீர் வாளா 

லென்றே,யோர்ம் தயி ௬டலைச் கோற லூனுண லெஜுமி ரண் 
டுச்,தீர்ந்தவர் சிறந்து வாமுஞ் செழுகக ரருணைத் தேசம்,(௨௧) 

ஆலய மமலற் காக மதனுயி ரிலில்க மென்றே 
பாலக ரா௫த் தாமே பல்லுயி ரினுக்கும் வேதத் 

தேலுமா யாகத் தல்லா லுயிருட லீர்தல் செய்யாச் 
சீலர்கள் சிறந்து வாழும் திகழ்பதி யருணைத் தேசம். (௨௨) 

சன்மயன் சவன்பொற் சோயிற் செம்பொனுங் சவர்ந்த 
திம்பன், வன்னியின் வீழ்ச் து வேவன் மற்றைய ஈரச் தோ 
று, ற, மிச்கிலை ய.றவ னென்றெம் மிறைபொருள் சிறிதங் சொ 
ள்ளாச், செர்நெறிச் ல ரென்றும் திகழ்பதி யருணைச் தேசம். 

அன்னியன் மனைவி யாச மணைந்தவ னயோம யத்த 
வன்னியின் பாவை தன்னைத் தழுவிவெம் தருக வாடு [யாச் 
மென்னுநா லெண்ணி யென்றும் பிறணிலா ளிணைத்தோ டோ 

செக்நெறிச் லர் வாழுஞ் செழுஈக ரருணைத் தேசம், (௨௪) 

தந்தைதாய் குரவன் ரூளிற் ஐழ்க்தவ சேவல் செய்யா 
மைந்தர்கண் முகத்தி கல் குசத்தாற் நூதர் 

கொர் துவ ரென்றே யஞ்சிக் குறைந்தவ ரேவல் செய்து 

ஈிக்தனை மழெ வாழ்வார் இசழ்ப்தி (ருணைச் தோசம். (௨௫)



திருகாட்செசெப்பு. ௧௩. 

முத்றவச் சோறுஞ் செய்து ருற்றுஈல் வினையி ஞலே 
கற்றது லினைத்சச் கோர்க்குச் கருணையா லுணர்த்தார் வேட 
செற்றீடு வனத்து ஈச்சு மாமா மாவ ரென்றே 
ஈற்றவர்க் சருளிச் செய்வார் நகர்திச ழருணை காடே. (௨௬) 

உதித்துகின் ரொடும்சற் க.க மற்றுமா யிர்மா டோறு 
முதித்துநின் ரொடும்கும் காயத் ண்டுத யாதி செய்வான் 
மதித்திடி னவன்வே றல்லன் மலமிலி மலாரி யென்றே 

இதப்படத் தெருண்டத்தர் இகழ்பதி யருணைத் தேசம்.(௨௭) 

EEG விழாம லீசன் கழலடி நீழல் சேர்தற் 
கொருப்படு முளத்தார் தாழ்க்தே யுதவிய கனகம் வாங்கி 

விருப்புடன் விமலன் கோயில் கோபுரம் விமானம் வேறுந் 

திருப்பணி செய்யுஞ் லேர் இகழ்பதி யருணைச் தேசம். (௨௮) 

தந்தைதாய் புதல்வர் பாரி தம்முடன் ரோன்றிஞாரும் 
பக்தமென் றவரை விட்டுப் பசுபதி பாதந் தன்னை 
யைந்தைய மடக்க யந்தச் கரணமு மார்வம் கூரச் 

சிஃ் தனை செய்வார் சேருஞ் செழு: ரருணைச் தேசம், (௨௯) 

மயலிலார் மனத்தின் வாக்இன் வழுவிலார் வடி.வட் தன்னி 
னியலுளே புகழும் கண்டி. யிணையலா லணிய மில்லா 
ரயலிலா ௬றவ மில்லா ரறிவினுட் இவனா லன்றிச் 
செயலிலார் செறிந்த நீடஞ் செமுச ரருணைச் சேசம், (௩௦) 

இருகாட்செறப்பு முற்தித்து. 
ஆ. திருவிருத்தம் - ௬௮. 

AHANAHOR Abit a> 
Pe U.V.S. IYER பூட்டிக் 

நூயழார 20௮ பமக



௧௪ ௮ருணகிரிபுராணம். 

இருநகரச்சிறப்பு, 
—_¢-—~——. 

செப்பியவித் திருகாட்டிற் சகரமென வருணடரி திசழ்க்த 

60, மெப்பொழுதும் பரமசிவ னுலகுய்ய விதுதன்னி லிலங்க 

லாலே, முப்பொரு,தும் வானவரு முனிவருமே னையருக்தம் 

மூடிசாய்த் சேச்தம், தப்பறவே யவர்விரும்பும் வரமருள ம 
ழ்க்திந்தச் சயில நாதன், (௧) 

பூவலயத் தளவளவில் சவெபுரியு ளிதுவாம்ற் புதவெற் பெ 
ன்றே, தேவர்களும் தொழுமிந்தத் திருவண்ணா மலைப்பூ/ வ 
திசையின் வேத, காவினர்மன் னவர்வ௫ூயர் கூத்தாரு மறறை 

யரு நயந்து நீதி, மேவியுறை யம்வியனார் பியனார் பரியொன்றுண் டத 
ன்வளச்தை விளம்ப லாமே. (௨) 

இருகரைக்கும் திருக்கரத்தா லெறிர்தூல்சந் தேலமில 
வங்க மாதி, யருவீனைச ளனைத்தமறத் தாநெருக் சட்டவர 

மருள்சோ ணாறு, பெருகுநிறை நதிபுரிச்குத் தென்றிசையிற் 
பருகுகாக்குப் பிணியும் தீர்ச்கும், குருமணிகள் தொழித்தயலிற் 

குளநிறைத்து வயலனைத்துங் கூடி. யோடும். (௩) 

செஞ்சாலி பொற்சாலி திருவரங்கன் இறுசம்பா வாதி யெ 
கலா, மேஞ்சாதே மிர வயல்க ளண்டிசைய முூளவங்கே 

யிலவ வாயார், ஈஞ்சாரும் விழியிணையார் ஈ.றும்பால்கன் னலு 
மென்ன ஈவிலுஞ் சொல்லார், மஞ்சாரு மிருளளக வுழத்திய 
ர்வா னவர்கோனை வாழ்த்து வாரே. (௪) 

ேே வறு, 

வருச்சையுட னாசினிசே ree வகுளாதி 

தருக்ளெரும் பொழிலெங்கு% தாழையிள நீர்க்குலையைப் 
பரித்துநெருச் பயெவனமும் பரளையொடு பசுந்தாறு 
தரித்துவளர் பூகநிரை தானுமுயர் வானிலவும், (௫)



திருஈகரசஈசறபபு, ௧௫ 

வாழைவனமச் தாழைவன மெனவளாகஈது வாணிலவும 
வேழவனம பூகவன மெனவோ ௩9 விணடடவு 

ஞாழலொடு கணவீரஞ சாதிமுலை ஈ5தி௨.௨ட 
மேழிசைவண டமாமயிலை யாதிவன௫ களுமெஙகும (a) 

பஙகயவா விகளெஙகும பைககுவளை யோடைகளு 

மஙகவுடற பிணியினையு மவலவினை .பனைதி௫னையு 

மிககவனை விழுககருளை யொருகனாததில் விலகடயிடுஞ 
செஙகதிரோனெனசதீககுக தாததமுமுணடெணடிசையும 

ஆய5தரிய வேசவிடு ய௩தணாகள கலிவலிதான் 
மாயகஇடவே மதிததுமழை பொழியமகம புரீசாலை 
யேயகதுளவெக கணுமனபா லீவாகள பலரவாபாற 
ஜோகதிடினே சிலரிரப்பா ரவாகதிரயகுஞ சிதையினால (௮) 

போதனுமா தவனருனும புரகதரனு மறறை.பரும 

வாதையறத தமசூடட வரமு௱கசை மலசரேநதி 
யாடு வஈதமிலா வமலனளப பரியனவன 

urge meh ss வாலயமும பலநிலவும (௯) 

ஐா.தகரத தானமுககக ளாறுடையா னடலவேலி 
சு௩37தத சாததாததோ லாததாககை வயிரவறகுஞ 
சிரதுகதாத தினகரறகுஞ சிறபப்றுமா லயமபலவுக 
சஈதமககு விதிதததலஈ தணனினிலவு5 தகைமையினால (௪0) 

Ca my 

ஏசாருர் திருவீதி பலவிசைய காறறிசைய மிடையி னெல்கு 
57ராச முறமுழகக சானாவாததியயகளுநதேர் கடைமா வூரும் 
போராரும புசவலருமபூசுரரு மமறையருமபொதளிபபோதச 
சீராருர்திருவணணாமலைபபுரிதாஜோன றென்றுஞறக த நீடும் 

வேதவொலி தாளததின சதிவீணே மழலைமொழி வெண 

சங் கோசை, சோதையர்கள் சேவிசை குட்முழவம பேரிசை



௧௬ ௮ருணகிரிபுராணம. 

கொச் கரையின் கோட,மாதிகடு வந்தமிலா வமலனரு ளால் 

வேத மாதி யாய்க்தா, ரோதியபா டலின்பண்ணு மும்பருல 
இனும்புகுக்து நிறைத்தே யோம்கும். (௧௨) 

மறையவரு மன்னவரும் வ௫ியருஞ்சூத் திரருமுறை வழியி 
னாலே, முறையுறலிா£ழ் மாளிகையின் சூளிகையின் முகடு 
தொறு மொய்யெர் டுற்றே, யறையமணி களுமணிச்தே யாதப 
த்தால் வருந்தபன முயிர்கட் காற்ற, நிறைகதிரைத் தகைவன 
போ னிரச் துகொடி. விதம்வானி னீடி. யோங்கும். (௧௩) 

நீரிகொடி. விதமவைதா னின்மலனைச் சின்மயனை நிரந்த 
முன்னா, ஞடி.யிரி மயனரிமுன் னொள்ளழலா யோய்பெவர்க் 
களப்பொண் ணானை, வாடியவர் தொழவருளுக் திருவணணா 
மலையானை வணங்க வம்மி, ஞடகநா உாள்வாரே யென்ற 

வசை யழைப்பனபோ லசைந்தே யாடும். (௧௪) 

தாளநிகழ் சதிசாளம் தருமழலை சங்கனொலி யாதி தங்க, 
வேளனைய வியனருவர் முறையாலே வே தவிதி வினையி னிற் 

குங், காளையர்க ளாஇநிகர் கன்னியர்கை யினைத்தானச் சட 

னாற் பற்றி,மூளுமழ லினைவலஞ்செய் மனைகளுள பலமுழங்க 

மூன்னும் வேதம். (கடு) 

தப்பறவே வேதாதி தனையணர்க்தோ ரோருயிரோர் தனு 
விற் றங்), யெப்பொழுது மின்பொடுதுன் பனுபவிக்கு மெ 
ன்றெணுவா ரவர்ச டாமே, யிப்புரியு ளோருயிர்தா னிரண்டு 
டலி னுண்டுகொலென் றைய மெய்த, வொப்புடைய மனத் 
தினராய்ப் பாரகர்பா ரியர்வாமு முறையு ளெக்கும், (௧௬) 

புத்திாரை யில்லார்க்ளுப் புத்தியுமுத் தியுமிலயென் றம 

லன் றன்னை, வித்தகனை யருணரெி வெற்பினனைப் பணிச் தவ 

னின் னருளாற் பெற்ற, புத்தரைப் புனையிழையார் மாளி



இருககரச்சிறப்பு. ௧௭ 

சையின் சூளிகைமேற் புகழு மோசை, த்தம௫ூம் வுறக்கேட் 
டுத் திவிதலத்துத் தேவருமா தரவு செய்வார். (௧ஏ) 

ேேவறு 

கரும்பனையார் மொழியதனாழ் கயலனையார் கண்ணீணையா 
லரும்பனையார் முலையதனா ல.ரவனையா ரல்குலினாற் 
சுரும்பமருக குழலவிழ மாளிகையின் குலிசைமேற் 
கரங்களிஞற் கழல்பர்தம் மானைபயில் கன்னியசே, (௧௮) 

பொருவிழியாற் சயலனையார் “புணர்முலையான் மலையனையா 
சுரிகுழலா லிருளனையார் துடி.யனையா ரிடுகடையா 
ஓருவதனாற் றிருவனையா ரூசன்மிசை யுகந்தேறி 
யருகயநுண் ணிடைதுவள வசைந்தாடு மரிவையரே. (௧௯) 

இல்லையென வளதென்ன வையமுறு மிரிடையார் 

மூல்லைமுகை ககையல்ல வெனத்திரீவா முறுவலினார் [யார் 
வில்லியர்கைச் சணையலக்கண் ணெனத்செளிவாம் விழியிணே 

மல்லன்மனை ஜொழும்வள்ளை வாக்குறகெற் குறுமடவார், () 

வட்டமதி நிகர்முகத்தார் மதர்விழியார் மணிஈகையார் 

பட்டணிந்த வல்குலினார் பாடகஞ்சேர் மெல்லடியார் 
சட்வெடச் சனதனத்தார் கவின்பொன்னாண் சந்தரத்தார் 

சட்வெத்தா லன்னமருக் தவர்கரத்திற் ரூழ்ச்தளிப்பார். (௨௧) 

௮ருந்தவர்க்கு மந்தணர்க்கு மன்னமரும் திடுஞ்சாலை 
வருக்திவழி வருவார்க்கும் விருத்தர்க்கும் வறியார்ச்கும் 
பரிக்தருத்தோ தனசாலை பாணியப் பந்தர்களு$ ் 
திருக்தியுறுக் திருவீதி தொறுகிறைக்து சிறப்புடனே. (௨௨) 

பா.திமதி யனநுதலார் பரதவர்சஜ் பருவத்திற் 
காதிவரு மதிமுகத்திற் கயலிணை போற் சகண்ணிணையார் 
சாதிமயிற் சாயலினஞர் தளவமுசை யிளஈசையார் 
மேதசைய வாய்பவளங் கொண்மினெலு மெல்லியரே.(௨௩'



௧௮ அருண௫இிரிபுராணம். 

ஈஞ்சனையார் விழியதனா னடையதனாற் பிடி.யனையார் 
மஞ்சனையார் குழலதனான் மயிலனையார் சாயலினன் 
வஞ்சியிளங் கொடியனையார் வழங்குடையான் மலரடியாற் 
பஞ்சியினார் திதிமிதனைக் கொண்மினெனும் பாவையமே. () 

முருக்தெழ்ச்செவ் 9 ரயிஜேயார் முதிர்ந்தகதிர் மதிமுகத்தா 

ரருக்கணிகர் படரொளியா ரம்பனைய வம்பகத்தா 
ருருக்கியொளிர் செய்யபொறுக் சொத்ததிரு வழகுடையார் 
வருக்கைதே மாங்கனியுங் சொண்மினெனும் வல்லியசே. () 

தண்மதியி னிளநுதலார் தரளகிக ரிளஈகையார் 
கண்மயிலின் சாயலினார் கலைகிறைந்த மதிமுகத்தார் 
பண்மலிக்த வின்சொலிஞர் படவரவத் சல்குலினார் 
கொண்மினறு கெய்தயிர்பால் 0 கோபால ¢ குலத்திணேயார். () 

மறுமதியென் றதுமாற்றி மலர்ச்சமலத் தஇணைமுகத்தா 
ரறுபதஞ்சே:ரளகத்தா ராடரவத் தல்குலினா 
ரிறுமிடையென் றிரங்சகாதே பணைத்இலங்கு மிளமுலையார் 
றுவிதுதே னிதுகொண்மின் வம்மினெனு நாரியசே. (௨௭) 

ஒப்பரிய மருதரிலத் துளபண்ட முல்லைவள 
மப்புவரி தனிலுதித்த வரும்பொருள்வெற் பலொாதி 
யெப்பொழுது மாவணவீ தியினிறைந்தி லங்குதலா 

லிப்புரிதா னின்னதிணை யெனச் தணையா ரியலோரும்.(௨ ௮) 

பரித்சமுனை யுடறோறும் பண்ணியபுண் ணியத்தாலே 

தீரித்துடலக் தனையிக்த வருணகிரித் தலந்தன்னின் 
விருப்புளுற வருண$ூரி விமுனமர் திருச்சொயிற் 
றிருப்பணியைச் செயமடி.யூர் மனையெங்குஞ் சறந்திலங்கும், 

பொன்னனையா ருருவதனாற் புயலனையா ரிருள்குழலாற் 

சன்ன்லென வமிர்தென்ன விள்ளையின்கர மரமுரன்ழே



Bapsare® roy. ௪௯ 

நின்மலன்ற னிவேதனத்தின் பொருட்பயெர்நெற் rte gen a 
செரச்நெலினைக் குறுமடவா ருறையுள்ளூஞ் சிறச்திலககும். () 

மூ.த்தனய முறுவலினார் முளரிமலர் நிகர்மூகத்தா 

ரத்திரம்போ லம்பகத்தா ராடரவத் தல்குலினார் 
வித்தகன்வே வ சகன்விளம்பும் பர.தவியல் விதிவழியே 

சித்தமகழ் வுறாடஞ்செ யரங்கெங்குஞ் சிறக்திலக்கும், (௩௧) 

வேளனைய வெழிலுடையார் வெற்பனைய மற்புயத்தார் 
பாளைபுனை குஞ்சியிஞர் பாரசவ ரெனும்பெயரார் / 
தாமுதற் கருவியினைத் தாமுழ்ககத் 2 தமையன்பா 
வாளருண இரியானை யடி.பணிவரீ ரசமெல்கும். (me) 

Cw gi. 

தேகென்கைத் தெண்டுவன் றிருமுன்னே தந் தலைமேற் 

பிண்டப் பெற்றே, வாசமுறு கீறணிந்து கண்டிவடம் பூண்ட 
வைத்து மஞ்சட் காப்பு, மீசனிணைத் இருவடியை நாடோ.றாஈ 
தன்டரத்நு னேக்திச் தம்முட், காசுகடிச் திலங்குமுருத் Boe 

ணிகை மார்மனையுங் கவிஞர்ந் தோங்கும். ~e (nm) 
Ga my. 

ஒ.றுத்தார்கள் புலனை து மூறவுபசை யெறுமிரண்டு 
மறுத்தார்க எவனிதணி லாக்கையொடு வாழ்க்கையினை 
வெறுத்தார்கண்மெய்க்சணிர்து வெண்ணீற்றைக்கண்டிவடம் 
பொறுத்தார்கள் சிவபூசை: புரிமடமும் பொதுளியுறும். (௩௪) 

தரித்து ரத்திற் கண்டிவடர் தனைத்தவள நீறணிந்து 
பரித்துளத்தி னருண௫ரிப் பரமசிவன் பாதமலர் 

குருத்தமதி பொதிசடையான் கிரு ்? கோயில் தேள்விகுளீர் 

இிருத்தருகன்  மடச்தாலுஞ் தெப்பூடனே இகழ்ந்தறுமே. () 

உடல்ிறையென் அவர்த்திடலு  மொழிப்பனுமிர்க்கொப்பரிய 

சடவுளவ னருணடரி ராதனென்க் கருத்நிலெணி



௨௦ ௮ருணகிரிபுசாணம். 

யடிசளம ராலயத்திற் காரியங்க ளாராய்ந் து 

திடமுறவே செய்விப்பார் திருமடமுஞ் சிறக்துறுமே. (௩௬) 

ஒஇயரு மறைகான்கு மொளிரங்கி தனையோம்பிப் 

போதிஜனொடும் புனலிடுனாடும் புரி$தமல னடி.ப்பூசை 
மாதவர்க்கு முச்சிதணில் வர்தவர்க்கும் வறியவர்க்கு 
மாதலர்க்கு மனமருத்து மருமறையோ ரகமெங்ரும். (5௪) 

ே வறு, 

இருமூன்று மெழுசான்கு மீரிரண்டும் திரிவைய மறவே 
யெண்ணி, யொருவாதே புயிர்க்குயிரா யுறைவானை யூயிர்க் 

கன மொழிப்பான் றன்னை; மருவாரும் பொழிலருண மலை 

யானை நறுங்கொன்றை மால் யானைப், பரிவாலே யருச்சனை 
செய் பண்டிதர்வாழ் மனைசளுள பலவே பாங்கால், (௩௨௮) 

மே வறு, 

௮ன்னமிரப் பவர்க்சொளியா ராய்ந்தியன்முற் றறிவொளியா 
ரின்னலினைப் புரியாரே யெதிலர்க்இப் புரியாரே 

சன்னலென மொழிவாரே கரிசனைத்து மொழிவாரே 
யுன்னதந்தா முரையாசே யுணர்வுதவு முரையாரே, (௩௯) 

ஊனினைக்கைத் துண்ணாரே யுடையாரே யண்ணுரே 
வாணினையு மதியாரே மறவாத மஇயாரே 
தானனைத்து மானவனைத் தமியனையெம் மானவனை 
யானெனதென் றநுன்னாரே யானேயென் நுன்னாசே. (௪0) 

தானவினை புரிவாரே தவநெறியே புரிவாரே 
யீனவினை விழையாரே யெழிலுடைய விழையா! 
மானமனத் தள்ளாரெ மறத்தைமனத் துள்ளாரே 
வாணிலவு மிசையாசே மவின்ரன மிசையாசே. (௪௪) 

சல்லாரைக் சணியாசெ கற்றவருக் சணியாரே 

சொல்லானாஞ் சுவையா? 'சொல்லலாற் சவையரரே



இருககரச்சிறப்பு. 25 

நல்லாரைச் செறிவாரே ஈமனைகச்கைச் செறிவாரே 

யெல்லார்க்கு மினியாரே யிணையிவருக் இனியாரே, (௪௨) 

ேேவறு, 

மதித்துரையா விப்புரியின் மேல்பாலின் வானவர்மண் 

னவரு மூய்ய, வுதித்தொளிரு Con we alors இசையின டி. 

வாரத்தி னிலவி யொங்கும், குதர்க்கமற*விதர்க்கமுற் வேத 
மூங்கூ. நியவிமலன் றனித்த கோயில், விதித்திறத்தா லியற்ற 
விய னுறவிளங்கு மதன்டிறப்பார் விளம்பு வாரே, (௪௩) 

மண்டிகழுச் இருகடமா ளிகைமதிலும் வானவரு முனிவர் 

தாமு, மெண்டிசையி னுள்ளோரும் வீழ்க்துதொழு தேத்தி 

யிட விலங்கா நிற்குக், திண்டிகழுங் சோபுரமுக் திண் கூலத் 

திருக்குளமுஞ் சிறந்து £ழ்பா, ஓுண்பெல வவற்றினுள சிறப் 

பதனை யாவர்விரித் துரைக்க வல்லார், (௪௪) 

ேவேறு, 

கண்ணில்லார் சாணார்கள் கடவுளரு ளாகமத்தை 
யெண்ணில்லார் நகித்தியரை மித்திசமு மெண்ணாரென் 
றண்ணலரு ளாகமகா லேழிலுக்கு மருச்சனையைப் 
பண்ணியிடு மாகமபண் டாரமும்பாவ் குறவிளக்கும். | (௪௫, 

கருணையுள்ளார் சால்வேதம் கற்றெழுகான் கரகமமும் 
பொருணயந்தா ராய்க்தைச்தின் புலன்களைந்த போதகத்தார் 
தீருணமதிச் சடையானைத் தற்பரனைச் சதாசவெனை 

யருணூரி நாதனைமுப் பொழுதுமுகம் தருச்சிப்பார். (ee) 

காலையினும் புனன்மூழ்டு விதிமு்றையிற் கடன்முடிப்பார் 
நூலணிமார் பினர் சரத்தி னுதன்கார்பு புயங்களத்தும் 
பாலனைய நீறணிவா ரருண௫ரிப் பகவனடி. 
வேலைதொறும் ,பணிர்துவியனீ மறைவிளம்பும் வேதியசே. ()



௨௨ ௮ருணஇரிபுராணம். 

கனிமனத்தார் சண்டி.இரு நீறணியுங் கடனுடையார் 

(புனிதவதி சம்பந்தர் வா£சர் முதற்புலவர் 

மணிதருய மறைப்பொருளைத் தொகுத்திலச்கும் வாக்ியலை 
யினிதிசையா லருண௫ரி நிருமலன்முன் னிசைப்பாரே.(௪௮) 

நெற்றியினீற் நினையடையா ரருணூரி நினைவுடையார் 
கற்றுணர்ந்து பரதமுதற் கலைதான்ங் கரதலத்திற் 

பற்றிஈடம் பயில்விப்பார் பாரசவர் பாங்குடைய [ன்றே. 
ட ச ௪ அணைக் ச % பொறந்றொடியார் தமைப்பொருவில் போத்கணின் னிசைபுக 

அடி.யனையார் பிடியனையார் துவளிடையா லடி.௩டையால் , 
விடமனையா ரமுதனையார் விழியதனான் மொழியதனால் 
வடமனையார் வயிததனான் மலையனையார் முலையதனா 
லமசளது திருமுன்னே ஈடம்புரியு மரிவையரே. (௫௦) 

மானனையார் விழியிணையான் மதியனையார் முகமதனாற் 
நேனனையார் மொழியதனாற் றிருவனையா ர௬ுருவதனு 
லானனம்ச எளைக்துவிழி யைம்மூன் ரோன் சர்நிதிமுன் 
ரூனதனா தானதனா வெனப்பாடுக் தையலசே. (௫௪) 

பண்ணனையார் மொழியதனாற் பணையனையா ரணிதோளாற் 
சண்ணிணையாற் கயலனையார் கவின்வாயாற் றுவரனையார் 
திண்மதியந் தனையனையார் தம்முகத்தாற் றழனெற்றிக் 
கண்ணனருட் டி.ருமுன்ே நின்றாடுல் கன்னியரே. (௫௨) 

விதியாலே யாகமத்தி ணித்தவிழாத் இங்கள்விழா 

மதியாலே பணிக்குரியார் மண்டலமு மற்றுமுள 
பதியான மூவர்ச்கு மருணூரிப் பரன்றன்னைச் 
சதியார்ச்குங் காட்டியருள் ஏரிவானை யடியணைச்சே. (௫௩) 

திருகரச்சிஜ்ப்பு முற்றித்று. 
ஆட திருவிருத்தம் - ௧௨௪. 

௭ஸலில்கலைன :



அருணாசலோதயச்சருக்கம். 
வவ இவை 

கருவுரு வினுமூள கவலைகள் களைவா 
னருவினை யொடுமத னதுமுத லரிவா 
னிருமல னிணையடி. கிழலினை யடைவான் 
பரிவொடு கரிமுக னடியிணை பணிவாம். (௪) 

Cam gm. 

கருணாசல னிமையோர்தொழு கயிலாச& னியலாம் 
வருணாசல மறைஞானிசண முகன்வாரண வதனத் 
தீருணாசல னெனுமூவரைச் சமைத்தானெமைத் தடுத்தா 

னருளுசல னமருந்திருக் கோயிலெம தறிவே. (௨) 

பெருச்சாரணி தனில்வந்தினிப். பிறவாம்வினைப் பிணியம் 
பொருந்தாதுபுக் இருர்தேவ புரஞ்சிற்புரி புகுவா 
மருந்தாருயிர் மமகோய்க்கொளி ரருணாசலன் மயமா 
மருந்தாமுலை யடி.மாடொறும் பணிவாமுடி. யணிவாம். (௩) 

ே வறு, 

பகர்ந்தனம்பா* யிரத்தொடுமண் டலவளமும் பதிவளமு 
மயன்கற் பாந்தத், தகம்பரமென் றலுமயங்கி யரியுமகம் யா 
மென்றன் நூடல் கண்டே, இகழ்க்தமலன் செந்தழலா யள 
ப்பரிதா யவர்க்கவர்தஞ் செருக்கைத் தீர்த்தே, யுகந்தவர்செய் 
பூசையுல குயவருண இரியெனவி௫ குறைதல் சொல்வாம்.(௪) 

சிறந்துதிகழ் நைமிசா ரணியத்தைச் சேர்ந்தனன்ன் மய 

னை யுன்னி, யறம்பொருளின் பொடுவீ? மாராய்ந்ச சூதமுனி 
யப்போ தங்கே, யுறைந்தவருக் தவசெதிர்கொண் டுத்தமகின் 
வரவுமுனை யுடலி னாலும், பிறக்தவறத் தால்விளைந்த பெரும் 
பயனென் ததிமிதரம் பேரி சே. (௫) 

அஞ்சியவ ௬ுசைமறுக்ச வவீரளித்த வாதனத்தி னமர்ர்து 

குதனெஞ்சினினைர் தீமலனட. நிகழ்த்தியிரு மூன்ழெழுத்த * 

* இருமூன்றெழுத்த- தரரசபஞ்சாக்ஷரம். 
 



௨௪ ௮ருணகிரிபுராணம். 

கேச முற்றா, னெஞ்சலிலா வருந்தவர்க எப்பொழுதுன் னரு 
ளாலே யெணிஜே மீசன், விஞ்சையரும் தொழவுலசம் விள 
ங்கவுறை இன்றபதி விதங்க ளெல்லாம், (௬) 

wer Bi வரமினியா மறிதற்கா தரவுடையோ மாக 
வென்னக், கருணையனைப் பதுசயனைச் கழல்பணிந்து சனச 

முனி கரிசு Siég, பரமசிவன் பதமடைதற் கெளியகெறி 
கிற்றுமிர்ச்குப் பச.ரா யென்ன, வருணடரி நினைவார்ச்கா மப் 
பலமென் றயனறைத லறைவா மென்றான். (௪) 

ே வறு, 

| செனகனே யண்ட மெல்லாக் தேசனே தே? னாலே 
யனகனே யறங்க ளாதி யறிவனே யயனே யன்பர் 
நினையுமாத் திரத்நிற் பாவ நீக்மே லாக்ச மீசன் 
வனசத்தா ணீழல் வைத்தற் Ca gars தலஞ்சொன் மன்னோ. 

என்.றத் இியலோ சத்தி விறைஞ்சியே சனகன் கேட்ப 
நன்றென நயந்து வேதா ஈவின்றிட வாங்கே ஸனு 
மன்றியே யரியு மோடுத் தசம்பச மெனலும் நீயாய் 
நின்றவ னருண வெற்பை நினைச்தவர் முத்த ராவார், (௯) 

என்றியம் புதலு நீர்தா மிகலிய வாறு தானென் 
னன்றா னழலா யோங் நுஞ்செருச் கரிந்த வாறென் 
ஸனின்றவை தனைவி எங்க வெனக்கருள் செய்யென் நேத்தப் 
போன்றிக முருவி னும் பரிந்துகேள் புகல்வா மென்ருன். 

மண்ணுறு மனித ராண்டு மஇத்தரா ஞூந்றின் மேலே 
யெண்ணிய முப்பத் தீரா யிரங்கலி யுசத்துச் கேயு 
மண்ணிய துவாப ரைச்கா மஒற்றிரு குணித முனனாத் 
இண்ணிய திரேதத் தந்தத் இரிர குணிதம் தேரில். (௧௧) 

இனையகா லுகமீ ரைஞ் ஞூ றெமக்கொரு பகலா யெண்ணனு 

மீனையமா லுசமீ ஸலாஞ்லூ றெல்லியா பெல்லி தன்னிற்



௮ருணசலோதயச்சருக்கம். உடு 

றனியுறத் தயின்றேம் யாமே சத்திய லோகம் தன்னிற் 
பனியுறச் சுவர்க்க மந்தம் பத்துல இனைநீர் கொள்ள, ;௧௨) 

௮ப்பொழு தரிதா ஜோக்கு யறலினா முலகச் தன்னை 
யிப்பொழு இசனைக் காப்பா மென்றெணி யிரச்சத் தாலே 

மைப்பெரு வரையே யென்ன வல்லுரு வராக மாடு 
யொப்பருங் கோட்டின் மீதே நிறுவின னுலக மெல்லாம், () 

எண்ணிய வுகங்க ளாண்டா யிரஞ்செல வெல்லி மாண்டே 
நண்ணலும் பகலப் பேரது சானெழும் தலகா சாரத் 

தெண்ணிமுன் னவனை விண்ணே யலருட லியற்நி னேனுட் 
ERICH FLED 'பத்தாற் சட்னுறுங் சாலத் தாலே, (௧௪) 

பண்ணிய வுலகக் தன்னைப் பார்த்திடு வாமென் நெண்ணி 
விண்ணொட மண்ணு மற்றைப் பாதல விதமு நோக்டு 
மண்ணிடைச் கடல்க டன்னை நோக்கியே வரலு மங்கே 
கண்ணனைக் கமழுக் நீம்பாற் சடலிடைத் துயிலச் கண்டேன். 

ஒழிக தஞ் சலினைச் கண்ண வென்னயான் அயங்கத் தானும். 

விழிமலர்ந் தென்னை கோக்க யாவனீ விளம்பா யென்ன 
வழிதரு மூலக மெல்லா மாத்செய aug னென்றேன் [ண். 

கொழுவிய கோட்டாற் ராக்டுக் குவலயங் சாச்தேன் யான்கா 

ஆதலி ஞலே யானே யதிபதி யுலகுக் கெல்லா, நாதனும் 

பிதாவு மாவே னினக்குசா னெனலு மிப்போ, தோதிய 

வரைமெய் யாமென் னொடுபொரு தெனைரீ வெல்லின், மாதவ 

வென்றேன் மானும் வருசவென் னொடுபோர்ச் கென்றான். () 

கடலிடைச் கணக்கோ போர் சாரினிதனிலென்றேயான் 
படர்தலுச் தொடர்ந்து வந்து ace டச்திற் கூடி 

விடமன சரத்தை யென்மேல் SOs ser னவனப் போதே 

பொடி.செய்தே னதனை யா னும் குசையெனும் புல்லைவிட்டே.



௨௭ ௮ருணகிரிபுராணம். 

எறிக்தனன் முசலம் பின்னை யான்விடுஞ் சூலத் தாலே 

முறிந்தது முசலம் தானு முறிதரச் இ௫ரீ தன்னை 
யெறிந்தனன் பிரம மென்னு மத்திரத் இனையா னேவி 
மறிந்தொடிச் திடவே செய்தே னதனையும் சண்டம் மாயன். 

அன்றியே யெய்தாள் பாசு பதமெனு மம்பு தன்னைக் 
கன்றியே மகேச மென்னும் கணையினை விடுத்தேன் யானுங் 
குன்றிட வுலக லக மெல்லாம் பொருதன விரண்டு கூடி.ச் 
சென்றிடத் தேவ ராண்டு திவிதலச் 0 தேவர் நொந்தார். (௨0) 

ஊடி.யே யாஞ்செய் பூச லாலுல கொடுங்கல் சண்டே 
வாடி.யே வாஜோர் கோனும் வளரொளிக் சயிலை புக்குப் 

பாழயே வேத மீசன் பதம்பணிர் தயன்மா றம்மி 
டியே பொருகன்ருர்க ஞலசம்வெக் தொடுங்கு தென்றான். 

கடுத்செழு விடத்தை யுண்டெம் தலையினைச் காத்தாய் 
வாளத், தடர்த்தெழும் புரங்கண் மூன்று மரித்தெமச் கருள் 
செய் தாண்டாய், தடுத்தவர் பூச லிந்தச் சகத்தினேத் தாங்கா 
யென்ன, ௩டத்தொழி னம்பன் ரூனு ஈகைத்தது ஈன்றே 
யென்றே, (௨௨) 

ஊடலை யொழிப்போ மென்றே யுரைத்தவர்ச் கெங்கண் முன் 
நீடின னளச்ச லாகா நெருப்புரு வாட யப்போ [னே 
கூடியே பொருத வெம்போ ரிரண்டுமவ் வொரளியிற் புக்குச் 
கூடின 'வதனைச் கண்டற் புதமிது வென்கொ லென்றே. () 

எண்ணினோ மந்தப் போதி லீசனின் னருளி னாலே 
விண்ணிடை வாணி தோன்றி விமலனுஞ் செருக்கை வீட்டக் 
கண்ணிவெங் சனலாய் நின்சின் கண்டவ ரிதனச் நாதி 
புண்ணியர் இறப்பை யுள்ளசி ரென்றவப் பொழுதில் யாங்கள். 

ஊடலை யொழிர்தசோ மிந்த கொள்ளெரி யாதி தன்னைத் 
சேடியான் சாண்பே சென்று இருமகள் சொழுசன் செப்பி



௮ருணாசலோதயச்சருக்கம், ௨௭ 

யீளெ வராச மாக யேழுல இனையுக் ண்டு 
கோகெ ளிரண்டிஞலும் வருடமோர் சோடி. சென்றும்.(௨௫) 

சண்டில ஷொி$்தள் எத்திற் செருக்கனேக் களைந்து மண் 
ணோர்ச், கண்டர்க உமக்கும் யாமே யதிபதி யெம்மை யாள் 

வா, னொண்டனி மூல மான பசுபதி யென்று சோர்ந்தான், 

மண்டனைக் ஈண்ட கொம்பால் வடிவமு மனம மெய்த்தான். 

ஹூலத்துச் குண்டோ மூல மோகத்தி Cw ure 
காலத்தைக் கடந்த வீசன் கழலடி. காண்பா மென்றே 
சீரலத்தை பேகம் தன்னைச் சழித்தனம் வீணே யென்னுஞ் 
சிலத்தை யுடைய னா) மீண்டும்ன் னெல்லை சேர்ந்தான். () 

௮ன்னமா யானு மப்போ தடைந் துவா னளவில் சால 

மின்னலை யுற்றுங் காணே னெரிமயத் துச்சி தன்னை 
யென்னையவ் வானிற் கண்டா ரிருடிகள் லத் தேசர் 

ஈன்னிலை நினதென் றங்சே ஈசைத்தவர் ஈவில லுற்றார்.(௨௮) 

ஆதிள் எந்த மில்லா வரும்பெருஞ் சோதி யான 
நாதனன் முடியைச் சாண மாடினை மோகத் தானீ 
பூடிரின் னுடனே பாத மோடியே காண்பே னென்று 
தேடிய மாறுங் காணான் செருச்சொழிரஅ் தாங்குச் சேர்க்தான். 

9 

என்றவ ரருளிச் செய்யச் சேட்டெமக் இறைவன் றன்னை 
யின்.றுணர்த் இனசே யென்றவ் விருடிச டமையு மேத்தி 
யொன்றியுள்ளிரண்டற்றரோங்குமொருவனைச் சிவனையுள்னிப் 
பொன்றிடச் செருக்குள் எத்தின் முன்னைய வெல்லை புக்சே. 

சண்டரி தனையு மங்கே சண்டிழிலன் சனலி னந்த 
மெண்டனை யிறர்த கோடி வருட்முக் தேடி. யானு 
மெண்டனை யுடைய இத்த ரிருடிக ளென்னைச் சண்டே 

யொண்டனி முதறுக் சொப்பீ£ ரிலிதனச் குச் யுண்டோ,() 0.



“௨௮ ௮ருண௫ரிபுராணம். 

ஆ$ிகள் எந்த மில்லா வரும்பெருஞ் சோதிச் கந்தம் 
பாதமு முண்டென் ரெண்ணிப் பார்த்ெத் தணிந்தா யீதுன் 

மாதரி னி மயங்டி மாலும் வராகமாய் மண்ணைச் €ண்டெய்தீ 
தாதியைக் காணான் மீண்டே யடைந்தன னந்த வேலை.(௩.௨) 

ஏணிலா வெண்ண, மில்லாய் நீயுமீ ளென்றார் நொந்தே 
காணிகாள் மீண்டே னென்று நவின்றிட மாயன் கேட்டித் 

சாணுவைச் இவனை யானென் ஐருக்கிலார்க் கருளு வானை 
காணகு மலரி னாலு மருச்சனை நயந்து செய்தே, (௩௩) 

நீற்நனே போற்றி நீண்ட நெருப்பனே போற்றி சங்கை 
யாற்றனே போற்றி யைவா யரவனே போற்றி வெள்ளை 
யேற்நனே போற்றி யெல்லா வுயிசையு மீன்றாப் போற்றி 
கூற்றினைக்குமைத்தப்பாலன்றனக்குமிர்கொடுத்தாய்போந்றி. 

ஒருவனே போற்றி போற்றி யொப்பிலாய் போற்றி யெங்கள் 
குரவனேபோற்றிபோற்றிகோணல்வெண்பிறையாய்போந்றி 
யருவனே போற்றி போற்றி யருவர வாய் போற்றி 
சரவண பவனைப் பெற்ற சங்கரா போற்றி போற்றி, (௩௫) 

ஐவசை மெய்ய வத்தை யறிந்தவர்க் கருள்வாய் போற்றி 
யைவகை யவத்தை தன்னி னடங்குடா தமர்வாய் போற்றி 
யைவித மான பூத வாகத்து மமர்வாய் போற்றி 
யைவசை வேள்வி யாளர்ச் கருள்புரி பமல போற்றி, (௩௬) 

பெண்ணலா யானு மல்லாய் பேடியு மல்லாய் போற்றி 
மண்ணலாய் வன்னி மீர்கால் வானமு மல்லாய் போற்றி 

சண்ணலாய் கருத்து மல்லாய் கலைமுத லல்லாய் போற்றி 
யெண்ணலாயெழுத்துமல்ல$யிவற்றின் வே றல்லாய் போற்றி, 

மனத்திலும் கரியாய் போற்றி வாக்னொக்கெட்டாய் போற்றி 
யனைத்துயி ரிலுக்கு் தோன்றா வரும். தணை யானாப் போற்றி 
  

ஏ உன்மாதம் - சித்தப்பிரமை,



௮ருணாசலோதயச்சருக்கம். ௨௯ 

ெத்தினைச் செற்ரா ருள்ளத் தரண்டறத் திசழ்வாய் போற்றி 
யெனச்டினி யானேபோற்றி யெனத்துதி மிசைத்துகின்றான். 

௮வணிவ னென்றே யார்க்கு மறிவரு மமலன் றன்னை 
யவமனு மில்லா தானை யுரையினுக் கெட்டா தானைப் 
பவனெனு நாமத் தானைப் பசுபதி தன்னை யானும் 
புவனியிற் போதி னாஓம் பூசனை புரிர்து நின்றே. (௩௯) 

வரையினை வில்ல தாக் வல்லர ணழித்தாப் பொற்றி 

யருமறை விரித்து நால்வர்ச் கறமுத லளித்தாய் போற்றி 
கிரையிலாக் கடலி னஞ்சை யுண்டிருள் சண்ட பொற்றி 
செருவினைச்செய்த வெங்கள்செருக்கனேத் தீர்த்சாப்போற்.றி, 

ஆக்கையை யின்றி யாக்கை யாக்கிடு வானே போற்றி 
கோக்கே யின்றி யெல்லா கொச்சி வானே போறறி 

நாக்னை யின்றி வேத மாதிநூ னவின்றாய் போற்றி 
யூக்கமா ருள்ள மின்றி யனைத்தையு முணர்ந்தாய் போற்றி. () 

ஆட்வொ யெம்மை யாக்கி யடிக்குவாய் போற்றி போற்றி 
யோட்வொ யூனம் தன்னைப் பக்குவ முறினன் பர்க்குப் 
பாட்வொப் பொற்றி போற்றி யவர்தமைப் பரிச்துன் மேனி 
காட்டியா ளெமையு மென்னக் சடவுளூம் கருணை கூர்ச்தே. 

Ga gy. 

௮ருச்சகரொரு கோடி.திரண் டனையதிரு வுருவொளீர வலை 
யார் கங்சை, யெருக்கெெழி யிளம்பிறையு முதிர்சடையி விலங் 
யிட வெழின்மா லாகங், கருக்யெவக் கடுமிடந்றிற் கலச்தி 
லங்க மழுமானுங் சையில் வைக, வரத்தைய௫ள் கரமபய 
கரரிலவ வாமத்தும் வலத்தின் ரரலும், (௪௩) 

விலையில்லா வெண்ணீறு விளக்பயெட நதலின்சண் மெய் 

பின் சண்ணுச், தொலையில்லரீ மூரனகை யொடுதொன்ற முக



௩௦ ௮ருணகிரிபுராணம். 

மலஒருங் சாதிற் ரோடு, நிலையில்லா வலைநீரி ஸிகழ்சங்கச் ருழை 
யுழூற நேரின் மார்பிற், சொலையில்லா வாய்த்ததலை யென்டே 
னச் கொம்பாமை துதைந்து தோன்ற, (௪௪) 

புலியுரியும் இருவரையிற் பொருந்தவொலி சழலடி.யிற 
பொலிய வெம்மை, நஈலியுமழற் நூண்மயத்தி ன௫ஈம்ப னில 
ஙஇயிட நயந்த நாங்கண், மலரடியின் மலர் தூவி வணங்0ி 
யெமை யாண்டருள வந்தாய் போற்றி, தொலைவிலியே சய 

[பாத்தி போற்றிசய தோன்றாத துணைவா போற்றி, (௪௫) 

எருக்தெழி யணிசடையா யிரவாடி. சயபோற்றி யெற்க 
ஞள்ளச், செருக்கரிந்த செந்தழலே சயபோற்றி போந்றிசய 
சிவனே போற்றி, யிரக்சமூடன் பொ.றுத்தெங்கள் பிழையெ 

மக்இன் னருள்புரியு மிறைவ போற்றி, கருக்குழியி லுக்கா 
மே யன்பரவர் தமையாண்டு சாப்பாய் போற்றி, (௪௬) 

என்று தத யியம்பியபின் பணிக்தெழுந்தே யெதிரெங்கள 

கைகள் கூப்பி, நின்றனமப் போ துகந்து நின்மலனு கேயழ்தா 
லெம்மை கோக்கு, யொன்றியறும் பத்தியின ஓுமையுசந்தோ 
மூமக்குறுதி வரத்தை நீர்தா, மின்றிசைமின் நருவமென வின் 
னருளா லியம்புதலும் பணிந்தே யாங்கள், (௪௪) 

ேே வறு, 

௮ந்தரத்துள் ளாரவனி பாதாளம் தமர்வாரு 
மிக்தவழன் மயத்தால்வெம் திடரு.றுகன் ராரிதனைச் 
சக்தரசே சரவருண சயிலமெனச் சமையெனலு 

மக்தவழ லினையருண இரிமயமாக் செனமலன், (௪௮) 

மரியாத மருக்தினைய மணிதர்ருக் தாமருந்து 
மொருவாதிவ் வரைதன்னி இறவருள்செய் யுலகனைத்துக் 
தீருவானே பெனயாம்க எர்தவரம் களைத்தர் து 

பரமேச னுலகமுயும் வழியெமக்குப் பசர்ந்திவொன். (௪௯)



HTC eC arr su) சசருக்கம், ௩௧ 
விளங்குமழன் மயமாசெ இருதத்தின் வெற்பிஐரான் வளங்களெரு மாணிச்ச மலையாகும் திசெதத்தச் அளக்குமொளிக்கனகவமையெனத்சோன் றம அவாபனாயிழ் சளங்கமுறுங் கலியுகத்திற் சில்மயமாம் சா ண்பார்க்கே.(டுட) எண்டிசையு மூச்கோண முசமாடி யிதுகிலவு மெண்டி.சையி னள்ளாருங் சண்டுநினேந் அயவெளிதி னெண்டிசைப்பா ல்ருமிதனை Quai der yy தொழுதெத்தி பெண்டி சழுச் SOO SL wort sa லிருத்தவரே, (௫௧) 

ே வறு, 
௮ண்டத்திந் பார்ப்பினுறப் பெனமுகமைந் சையிருசை படி.யொன் ஜொன்று, கொண்டெட்டுத் திசைமுகத்துங் குளி rand குன்றத்து ரிர்தச் கொலம், கண்டிட்ட aye g 

பர் பேரார், 
(௫௨) 

தெரி௫ித்தா நிக்ரியை மூன்புரிர்த M0 g ON Door § 56 Bi வர்,பரிசுத்த:ராய்கினைந்தார் பாங்குறவே பூசையினைப் பண்ணி தருவ, கரிசற்று Soy Menus கலக்திருப்ப ரண்டமெலாம் சழியு நாளி, லிருளற்றெம் மடியடைவ ரென்றெமக்சன் னரு ளபுரிந்தவ் வரைய ளேம்ந்தான், 
(௫௩) 

வேவறு, 
ரிருமல னிசைத்த வாதறி ஐுசக்தொறு நிலவி யோங்கு மிருநிலத் தினுக்கு மேனை யுலகனைம் தினுச்கு மெ.ஐ 6சகிரி மிததான் மண்ணே வாரிநிகொண் டிடினும் வைகும் “6/௮ முலருக் செல்லா Dg Se? Ase லத்தின். (௫௪) 
இலங்குமிக் இரிய லென்று மிருச்கெழு வாய வேதங் *லர்திசம் நாலெழ் மூவா ரென்ஈவி ஞூல்க ளெல்லாம்



௩௨ ௮ருணகிரிபுராணம். 

புலன்களை வென்றோர் வக்ப் பொருப்படி. புடையிற் றங்இ 
மலங்களைக் தினையும் நீர்வர் மனத்தினிவ் வரையை வைத்தே. 

எண்டிசைப் பாலர்பூசித் இலங்கடுஞ் சவலி௩் கந்தா 

னெண்டிசை யினுக்தா நீடு மிவ்வரைக் கேனை யோரு 
மண்டிய வாஞ்சை மாலே மடழ்வுறப் பூசை செய்த 
திண்டிக ழிலிங்கக் தீர்த்த விதங்களும் இகழு மிங்கே. (௫௬) 

கன்மயங் காட்டிக் இந்தச் இரிகலி யுத்தி லேனும் | 

பொன்மலை மணிமா ணிக்கப் பொருப்பழற் பொருப்பு மென்று 
ஞூன்னுக வொருப்பட் ழுந்த விதத்திஞென் நுன்னி ஞர்கண 

முூன்னுள பாவர் சர்வர் முளைப்பிலர் முத்த சாவர், (௫௭) 

ேே வறு. 

இதயத்து ளிரணியவெழ் பெனவெணுக விக்சரியை 

மதிநெற்றி தனிலொளிரு மாணிக்க மலையெனவே 

பூதயத்தா யிரமிரவி யொளியெனவுச் சியிலுனுக 

பதழமுத்தி பெற்றிருர் 2 பரமசிவன் பதமடைவார். (௫௮) 

முத்திவித நான்கவற்றுண் மூன்றபரம் பாமொன்றே 
ிததியசம் தானந்த சத்தியிற் கன 1 னிமல 

சித்தசலன் ரவனவன்றாள் சேர்ந்திருக்கை பரமுத்தி 

யத்தனுல கடைதலவ meade பிவையபரம். (௫௯) 

Cw wm. 

என்தறிர் இந்தச் நூல விலிங்சமெண் ணிச வென்றஞ் 
சென்றிடும் போதும் போகர் திளைத்தடும் போதும் பாய 
கொன்றிடம் போது Coryd நுளைக்இடும் போது முன்மெய் 
பொன்றிரம் போது மேலைப் புரிபுகுர் இருக்கும் போதும். (, 
  

a ர. ry 1 கனம் -உருவம்.



௮ருணாசலோதயசசருக்கம. ௩௨ 

Cw gy. 

இந்த வருண இரிதன்னைச் கண்டே யிலங்கு மிணைவிழியாத் 
சந்தி தோறும் பரிசுத்த சாட நினையும் சகுதியருஞ் 
சிந்தித் தய வினையனைத்துஞ் சவலோ சத்சைச் சேர்ச்திருக்சே 
யந்தப் புரியுட் போசவித மனைத்து மமல னருளாலே. (௬௧) 

கழிய வனந்தங் கற்பங்கள் சைப்பா ரந்தப் போகத்தை 
யொழித லின்றி யப்பரியு ஞூறையு மமல னுண்ணோக்சகா 
லழிய வகரோ யிரண்டற்ற வமலங் காண்பார் தம்முள்ளே 
மோழியும்பொருளுரமடங்கிொண்முத்தராவர்பின்முளையார். 

சந்தி தோறு மருணடூரி தன்னை'யுன்னுச் தபோதனரைப் 
பந்த மறுக்கும் பரமசிவ னிவரென் நெனுவார் பணிவாருமப் 
கந்த மலரா லருச்சித்தே யன்ன மருத்துக கருணையரு 
மந்தத் தமல னடி.யடைவர் சவலோ கத்தி னனுபவித்தே, () 

Ca mm. 

அறுசுவையோ டிட்டான மருந்தியிருப் பாரருண இரியி 
னெலலை,பொறிசகளொடு மனமடக்டுப் பூரித்த மலனைமற்றைபீ 

புனித தானத், துறையுமருச் தவர்க்கொப்பா ரோதனமூட் 
ூழூ.னிவருச் குயர்வொப் பில்லா, விறைவனிணை யடி.யுணர்ர் 
தார்க் ட்டான மருததினருச் இணையா வாசே. (௬௪) 

பன்னுமொழி மக்திரமாம் பசுபதியர்ச் சனையாகும் பாப் 
காஞ் செய்கை, யுன்னுதலொப் பரியசிவ னுருநினைவா குச்.த 
யில மொடுக்க யைச்த, மன்னியனல் லாவமல னடி.கண்டிள் 
ளசைவற்ற சமரதி யா ன்லுபுக ழருணடூரி வட்ட்த்தின் 

மைச்தர்சவின் மாதர் தாமும், (௬௫) 

$ மொழியும் பொரு மென்ற - நால்வசை வாக்னெ பகு 

இயவாயெ வேத முதலிய சொற் பிரபஞ்சத்தையும், சிலமுத 
ஞத மீராயெ பொருட் பிரபஞ்சத்தையும். 

௩் 

 



EP அ௮ருணகிரிபுராணம், 

ேவறு, 

சண்டே தூரத் தவ்வரையைக் சாலை தன்னிற் புனன்மூ 
ழ்சிச், சொணடே கரத்தி னலர்தினமுர் தூவிப் பணிவார் 
கொடுவினைகள், விண்டே யொழியத் தரையோரும் விமலன் 
புத்தில் வீற்றிருப்பா, ரண்ட மெல்லா மட௩ூடிநா ளாசற் 
தமல னடியணைவார். (௬௬) 

பிறக்தா ரிர்த வரைநிலவுச் தலத்தி லொருகாட் பிரியாதே, 

யுறைந்தார் தாமு மொடும்னெரு மொருவித் இிவியஞ் சிவபுர 
த்திற், சிறர்தே யிருப்பர் சிலகற்பஞ் செல்லப் பிரிர்தே சிவபு 
ரத்தைப், பிறந்தே தரையிற் பிறவாத Oe LOUD றமலன் பத 
ம்பெறுவார். (௬௭) 

விருப்பா லஎருண கரிதொழவே வருவார் வழியின் வியந்இ 
டீனே, யிரித்தே யவல வினையனைத்து மமலன் புரத்தின் புட 
னமர்வர், பிரித்தே யதனிற் பிறர் துமணிழ் பெருமா னருண 

இரிதெரி௫த்,திருப்பழர்புகுக்தே சிவபுரத்திழ் சவன்றா எடைவ 

ரிலயத்தின். (௬௮) 
வரமா ரருண ரிதொழுவா மென்றே வருவார்ச இடைவ 

ழியிற், பரிவா லன்ன பானாதி யு£வி ஜேோர்கள் படி.யொருவி, 
யரனாள் புரிவாழ் வலுபவிப்ப ரவிழொளன் நினுக்கா, மிரககற் 
பம், விரவா நிற்க விரைமலர்த்தா டன்னி விருந்த விருப்பு 
Cem. (௬௯) 

தோன்றிப் போகம் சத்? sora Ceres 
gromAaGeress Porn srlss Mpnut ses Went w லரு 
ண இரியடைச்தே, மூன்றிர்போதும் புனன்மூழ் முளரி 
யாதி மலர்கொய்தே, யான்ற விதியர்ச் யெங்சொடுத்தே யரு' 
ச்சித் தருண,கரியன்பால், (eo)



௮ருணாலோதயச்சருக்கம். உடு 

பெத்தே யிர்தத் தலமருணப் பிறங்க வினைச்சண் டருச்சிச் 
கப், பெற்றான் மற்றென் பேறென்றே கருத்திற் பிறழா நிலை 
நின்றே, கற்றா வினைப்போற் செவெனடியிற் கவா ரவர்தங் 
கருத் தகந்தே, பற்றா மவர்மெய்ப் பஞ்சவிதம் பஞ்சபூசச் 

தனித் பதிந்சே. (௭௧) 

ஆக்டப் புனித வுடலமல னவர்தம் புரியட் டகத்தவல 
நீச்டிச் செலுத்திச் வெபாரழ்டி ஸிருத்து நிசரில் போசவிதக் 
'சேச்சச் செகத்தைச் சிதைத்திரொ எவர்தஞ்சிற்சத்தியிலின்ப 
மாக்கத் திரைப்பிச்தருவனவர்ச்கவரைவைத்தேதன தடி.க்£ம் 

அருண இரியென் பவரொருகாலற்றை யவல வினையற்றா 
சருண சரியென் பவர்பலகர லாண்டொன் per வினையற்ர 
சருண இரியை யகத்திருத்தி (ருண கரியென் பவர்தினமு 
மருண இரிரா பகனருளான் மேலுற் றமல னடியடைவார். () 

Caw gm. 

கண்டறி யார்ச விர்த வரையினைக் கண்டார் சொல்லக் 
கொண்டுளம் தன்னிற் சந்தி தொறுங்குறித் திடின்முற் பாவம் 
விண்டிடச் வலோ கத்தின் வீற்றிருர் தமல னோக்கால் 
விண்டிரு எந்தம் தன்னின் முத்தரா குவர்பின் மீளார், (௪௪) 

கண்டிடச் கருதி னாரிக் கரியினைக் காணு முன்னே 
விண்டன ரேலா கத்தை விமலநின் னருளி னாலே 
மண்டனிற் பிறந்து வத்திவ் வர௫ரி வட்டச் தன்னிற் 
றிண்டி.சழ் விதியாற் பூசை வெமயச் சிலம்பிற் செய்தே. (எடு) 

நீக்சிமுற் கரிசு தன்னை நிருமலன் புரிசேர்ச் தங்சே 
யாக்யெ போச பேத மனுபவிதீ'சமலா னந்த 
கோக்கினா னீங்கி மூல சகோயுல கொடுங்கு கரளித 
வாக்இனுச் சரிய முத்தன் மஷ£ழ. நிழலின் யாத் (எச்)



௩௬ ௮ர௬ணகிரிபுராணம், 

Cw yy. 

பெற்றே யருண இிரித்தலத்தைப் பெருமா னருண கிரிவர.நூல் 
சற்றே யுரைத்து மருண௫ரி தன்னைச் கருத்தி லிருத்தாதார் 
வற்ரு ஈதியின் கரையிருந்து மதனீர் மூழ்கன் காகச் துதலு 

மற்ரா ரனேய₹ரவர்கரரோ வவல விலங்கா ரணியத்தின். (௪௪) 

தூல மான சிவலிஈக மிந்தத் துங்க வரையென்றே 
£ல ரறிந்தே விஇவழியார் செய்வர் பூசை தெருளாத 
மாலர் தரையின் மலையென்றே மனத்திற் கருதி மதியார்தங் 
சாலின் மிதித்தே யேறுவரும் தமக்காம் துயரம் சருதாதே£() 

மதியா இந்த வரரியை மிஇப்பார் வீழ்வர் வன்னிதனின் 
விதிநூ லுணர்க்தார் மிதியார்கண் மிதிக் லவரும் வீழ்ந்தழிவ 

Gur seer மழற்குழியி னென்றே யறிர்திவ் வருவரையை 
மிதியேலென் றுதடுத்தகெவொறுச்சமிதித்தார்கமைவேர்தன், 

சித்தர் முனிவர் தேவர்களும் இகழுங் கயிலை மலைநீங்டுப் 
பத்தி யுடனே வக்இந்தப் பரம னருண இரியடைந்த 

சித்த மொருச்சச் 9வனடியைத் தெரிசித் தள்ளு மவனருளாற் 

நத்த மிட்ட பலம்பெறுவ ரிம்மை தனிஜுந் தவறறவே, (௮0) 

ே வறு, 

வந்தமரர் மற்றையரும் வடகயிலை மலைநீம்க 
யிர்தவரைத் தாழ்வினிருர் இிட்டவர மெய்துவரேற் 
சந்திரீசே கரனங்குத் தனித்துறைவ னோேவென்றே 
யக்தமுனி வினவவயன் விளங்கவிடை யருள்புரிவான்.(௮௪) 

பெற்றமரர் சித்தியினுட் பிராசாமி யர்தனையு 
மற்றையரு மங்குமூள ரிங்னூீதளர் மலவயிரி 

பற்றறுக்ச வுயிர்க்ெ.ங்கி யிலங்வயெடும் பதிவிதத் த 

ழ்றுதைர் ச பணிவார்ச ளொருபொழுது Gorges, ()



௮ருணுசலோதயச்சருக்கம, ௩௭ 

ெவறு, 

ஆதலான் முனிவ நீயு மாதர வுடனே சென்று 
பூதலர் தன்னிற் புக்குப் புசகழ்பெறு மருண வெற்பைக் 
சாதலாற் கண்டு கண்ணாற் கருத்தினு விருத்தி யங்கே 

மாதவம் புரிச புத்தி முத்தியு நினக்கும் வாய்க்கும். (௮௩) 

ஈறைமலர்ச் குழலி நாவார் புகமுமை ஈங்கை தானுங் 
கறைகெழு கண்ட் வைகும் கயிலையி னீங்கப் போந்தே 

மழைமுறை விதியா லிர்த வரையினு மருச்சித் தன்பாற் 

பிறையணி சடையான் றன்னைப் பிரிவிலா வரமும் பெற்றாள். 

ேேவறு 

என்றிசைத்தா னெழிற்சமலத் தவிரினிலங் கயன்சனக 
மூனிக்கின் பெய்த 

வென்றருளாற் சூதமுனி மிருக்குமறை முனிவருளத் 
தெண்ண மொன்ற 

வன்றருளிச் செய்தவழி யாராய்ந்திம் மண்டலச் தள் 

ளாரு மெண்ண 
விஞதிசைத்தேன் றொகுத்திலங்கு மருணஏரி தன்னையென 

தெணத்துள் வைத்தே. (௮௫) 
வ. 

தங்க மான சயிலை மலையனே 
துலங்கு செஞ்சடைச் குட ! மலையனே 

மங்கை யாளுமை யாண்மண வாளன் 
மால் யன்சிரம் சகொய்யச்த வாளனே 

வெங்கை யானை யுரித்த விடலையே 
So! cyt sent யாணீ9 விடலையே 

யெக்சள் பாச மறக்க, மாவையே 
யீட ழிதிதரித் தாய்சர மாவையே, (௮)



௩௮) அருணகிரிபுராணம். 

மெய்யில் வெண்பொடி. பூசும் விரதனே 
விண்ணு ளார்மயத் தான விரதனே 

கையி லம்பென வாய்த்தவன் கண்ணனே 

கரியு மன்ப,ரசமலர்ச் சண்ணனே 
பைதல் வெண்பிறை பாம்பணி வேணியே 

பத்தர் மேற்படர் தற்குள வேணியே 

மைய லென்றனை மாற்றிய வாச்டியே 
மலின மண்ணின ரேத்தரா வாக்கியே, (௮௭) 

ேேவறு, 

படி.யிற் நிவியிற் பமிலேனே பரமற் றவரைப் பரவேனே 
ஈடலைச் கடலிற் படியேனே ஈமனைச் குறுசத் தடி.யேனே 

யுடலைச் ிறையிற்புரியாதா ருணர்விற்புரிவற் ரொளிர்வோனே 

யடிவைத் தெனதுச் சியினாளா யருணச் சயிலத் தமர்வானே. 

இபலிற் பொருளொத் தியிர்வாழ்வா யெணமற் நிருளிற் 
ுயில்வேனா, னயர்வற் றறிவுற் நிடவேயன் னடிவைத் தெ 

ன.தச் சியினளாயப், கயிலைச் சமிலத் தமர்வானே சனகச் ரி 
யிற் பயில்வானே, யயனச் சதனுக் கருள்வானே யருளாச் 
சயிலத் தமர்வானே. கல) 

௮ருளுசலோதயச்சருக்கமுற்றிம்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௨0௬, 
See



அருத்தவச்சருக்கம், 
ணை கொண 

உடலுறு முயிரொத் துயிர்தொறு நிறைவுற் றுறைஏவ னரு 
ள்பெற் ரொளிர்வோனைத், இிடமுடை யடியர்ச் ெர்கெ 
ஏதயத் இனகர னெனமாற் நிசழ்வோனைத், தடவரை fh 

லற் புதமூனி மொழியைச் சியி லெழுதித் தருவோனைக், 

சடகரி முகனைப் பணிகுவ மவலச் கடிலற வமலக் கரை 
சேர்வான். (௪) 

Cw pm. 

ஒருவனிரு வுருமிகல ஈடுவே யுணர்வரிய வனலுருவி ஜெ 
ளிர்வோன், வெருவிய்வர் தொழலுமருள் புரிவோன் மிடலு 
டைய விசலவரை விடவே, தீருணமதி சடைமுடி.யி னணி 
வோன் சகலரையு மகலரையு மகலா, னருண$ூரி யமலனவ 
னடியா மறிவினுற கினைவமிரு ளறவே, (௨) 

இனகரானு மதிதவள மதியுக் திருகயன மெனவன ஓு முடை 

யோன், கனகமன சடைமுடியி லணியோன் கமழிதழி டிதி 
யினொடு ஈதிகீர், மனகினைய நிலவருண மலையான் மலவயிரி 

தனதடியை மநவா, ரனகணிரு மமனவணஷொடகலா தமருமு 
கை யடி.முடி.யி னணிவாம். (௩) 

ேேவறு, 

தேர்ச் துரைத்தாச் திசழருண இரிய தய மினியாச் 

இசைமுகனைப் பதம்பணிக்து சனகமுனி செனச 

சார்க்தருண இரித்தலத்தைத் தவம்புரிர்தே யுமையாள் 

சங்கரனைத் தணவாத வரம்பெற்றா ளென்றா 

யார்ர்தமல னமர்ளெ்ற கயிலைமலை யொருவி 

wiper Gd படைசற்சென்' னே அவரு ளெனறுவ் 

கூர்ந்தவரு எயனவனுச் குரைத்தமுறை சூதன் 

குறிதீதுமுனி வருக்குணர்த்துர் திறத்தையுங்க... நுவமே.



#0 ௮ருணகிரிபுராணம் 

Cw pm. 

மண்டலத்தி னூநிலவு மாமேரு வதன்வடபாற் 
இிண்டிகமுங் இரிமூன்று இகழுந்தென் றிசையினுமூன் 
றுண்டுகுட இசைதனிலொன் றுளதுகுண திசையினுமொன் 
நெண்டிகழிவ் வெட்டிலுட்டெழ் இறுதிவரை மிமசரியே.() 

இச்தவிம இரிக்ருணபா கத்தின்வடக் செழிற்கயிலை 
யர் சவரை வெள்ளிமய மதன்வளமார் சொல்லவல்லார் 
மூந்தியல் வினையாலே முதல்வனருள் பெற்றடைந்தே , 
சிர்தைதிகழ் வுறக்கண்ணாற் நெரிசத்தத் இள்ப்பதலால், a) 

Li gGey ose ener வாறுபரு வத்தலருஞ் 
Figs முளவந்தச் சயிலத்திற் றபோதனரு 
மக்தரத்தி லியங்இயிடுஞ் சித்தருமா தரவுறவுட் 

சிந்தனைசெய் இருப்பார்கள் சவனமலன் றநிருவடியே, (er) 

பதிதியினைப் போலுமத படசொளியின் பாங்சாலே 
குருமதியந் தனைமானும் குளிர்ந்திலக்கும் கோலத்தா 
லெரியினுக்கு மீணையாகு மிருண்டவினை யெரித்திடலாற் 
பொருவரிய சவனெனலாங் களம்கமிலாப் புனிதத்தால்.() 

Cwm py. 

வணமார்தரு படி.கோபல மெனவேவடி வுடையா 
செணமார்மன முடையார்சடை மிடையேபிறை யுடையார் 
திணமார்கதை மழுவோதிரி சகையுங்கர முடையார் 

கணசாதர்கள் பிரியாவெலை சயிலாயான் மலையே. (௯) 

வரியார்புலி வயிரம்மற மருவும்முழை யுழையே 
வெருவாகளை யரவம்மது சல்த்தொடு விரவு 
மொருவாதுட லுறையும்பசை யறமற்றைய வுயிரும் 
சரிபோயரி ௨ருசேபயில் சயிகாயஈன் மலையே, (௪0)



௮ரு5தவச்சருக்கம ௪௪ 

தீனாரமிர் தனத்சேன்புனற் சுனையின்னலர்த் தேனை 

யாறாசன பருடக்சளி யுறவேயணி பெறவே 

நானாவித விசைபாடி.ட ஈடமாடி.0 மயில்கள் 

கானார்பொழி னிழலின்னெழிழ் கயிலாயான் nia Cu. (ss) 

Ca yg. 

நாளமலர் மேலயனு நாரணனு ஈண்ணரிய ஈம்ப னமலன், 

வாளெயிறு திர்ச்சரவி யைத்திகழெ ரிக்கொருகை மாந்தி 

சதம் ரோளிணைது ணித்தறிவி றக்கனக னத்தலைது ணித்த 

ருஷஜ்செய்தோன்,காளவிட முணடமணி சண்டனமர் சோயில் 

கயி லாய மலையே. (௧௨) 

ஆரணமு மாகமமு மங்கமுமு ரைத்தறிவு யிர்க்க ருளுவோன் 

பூரணன ஸந்தனும காதியுமெ ஜஞம்பெயர்பு ரிந்த பொதுவாக் 

தாரணிமு னாதமுடி. வாயெறு தத்துவமு தச்ச நிலவும் 

சாரணனி ராமயன சாரணன தெல்லைகயி லாய மலையே. () 

துண்டமத ரூடி.சுட சாடுஈட மாடி.தணை யென்.று துணிவா, 

லிண்டைமலர் கொண்டுவழி பாடுபுரி மாணியுமி ரீர்வ லென 

வே, மண்டி.வரு காலனுயிர் மாளவுழை செய்தமற வாத மன 

மார்ச், சண்டயனை யாண்டருள்பு ரிக்தவன தெல்லைகயி ஓாய 

மையே. (௧௪) 

Caw pm. 

எண்ணரிய சொடுமுடியுண் டி.தற்கிதெனுச் Gud ear ani. weir 

வண்ணமணித் தூண்சதபத் துறுங்கனக மண்டபத்தி 

ஜெண்மணிக சொளிரரியா தனத்தின்மிசை யுலகுய்ய 

வெண்மஇயம் புனைசடையா னுனிமயுடனே வீற்றிருந்தான்.() 

ஈன்.றுஈகு சாண் மலர்மா லைகடூங்ச ராற்றிசையுச் 

தென்றிசையிற் குமரியெனுக் நேசமெலாக் தேசுறவே



௪௨ அ௮ருணஇிரிடராணம், 

பென்றிசழுஞ் சடைமுடி.யான் பூங்கமலச் சேவடியா 
னென்றுமிணை யிலிபொதிய மலைகோக் யிருந்தனனே. () 

சங்சையமு னையுமிரட்டச் கவரியினைப் புடைநின்றே 
யங்கைகுவித் தார்வமுற வகமடழ வணிகளரு 
மங்கையுமை தோழி.பர்க ஞூழைநின்று வாழ்த்இிசைப்பச் 

செங்கமல முகமலரச் கண்களிக்சத் தெரிசித்தே, (ser) 

மல ரயன்மால் வானவர்கோன் மாதவரு மற்றையரு 

மலர்தூவிப் பணிந்தேத்த வருணந்தி முதற்கணமுந் 
தீலைசாய்த் துத் துதிசாற்றச் சாமமறை யின் £த 
ஈலமாரும் தம்புருவு கரரதரு ஈவின்றிடவே, (௪௮) 

நடம்புரிய வரமகளிர் சானாவாத் இயமுழங்கத் 
இடந்திகழுஞ் சிலகணங்கள் விசடஈடஞ் செயச்சிறந்த 
கடக்தமுனைக் சதைவிதமு மருள்செய்தே கருணேசன் 
விடங்சனுரக் தவர்தமக்கு முறையறவே விடைகொடுத்தான். 

தீணர்கிருர்த மண்டபத்தைத் தண்மலர்பபூங சாவனத்தை 

யணைர்தீன்னே யுமையுடனே யதனிடையி னலர்த்தவிர 
னெணந்தமக்கு மெணவரியா னெழுர்தருளி யிருத்ததுமே 
மணங்கமழும் குழலுமையாண் மலவயிரி வயின்வந்தே. (௨0) 

மலர்க்கரத்தால் விளையாடி. மழழ்ந்தவன்கண் புசைத்தறுமே 

யலக்தணுற வாருயிர்க ளிருண்மூடி.ற் நளனைத் துலகு 
நில த்தவரு மருச்தவரு நீள்விசம்பிற் றேவர்களு 
மிலக்கமற விருள்விளைந்த தென்னோவென் நிடருறலும்.(௨௧ ) 

தேர்ச் துளத்தப் பொழு தல ஈத்தருமை விளையாட்டாற் 
கூர்ந்தவிருண் கூுதலாற்*குறிப்பரிதாய்ச் சாலவித 
மார்ர்தவிதி வினைவிட்டா ரனைவருமென் நறிந்திதனை 
வார்க்தசடை மதிவைத்தான் மூன்னுரைப்பா மெனமதித்தே.



௮ருந்தவச்சருக்கம். ௪௩ 

அடைர்தமலன் றிருமுன்னே பணிந்தெழுக்தா ருயிர்த்துணே 
விடக்திகழு மிடத்றினனே சயபோற்றி வித்தகனே [யே 

ஈடம்புரிவாய் சயபோற்றி நாராயோ கங்களையு 
மடங்கிடச்செய் வாயாக யமலசய சயபோற்றி, (௨௩) 

சத்திவ மெனவிரண்டு விசமாளை தற்பானே 
வித்தகனே நுழதுதிரு விளையாட்டால் விண்ணவரும் 
கொத்தயராய்ச் காலங்கள் குறியாதே குழைந்துளச்தி 
னித்ெெரை மித்திகமும் புரிந்திலர்கா ணிருமலனே, (௨௪) 

ஒருசணத்திற் பா தியமக் கொருகோடி வருடமெமக் 

இருண்மூடி. யிடுங்கால மிக்தவிரு ளினைமாத்றாய் 
பொருவிலியே போதசனே பயெனலுமிரம் இப்புனித 
னெரிவிழியைகெற்றிதனிற்படைத்தொகெடூயிருளெல்லாம்.() 

௮ம்பகத்தைப் புதைத்தசரழ் விகெவுமை யென்றருள 
ஈம்பனிணைக் சண்புஷ்தத்த கரம்பிரித்தா ணாய$தா 
னும்பருமற் றையர்தாமு முரியவினை யினையொழிக்து 

வெம்பியிட வியணிருள£ விளையாடி விளைத்தனையே. (௨௬) 
ர் 

உலூனுக்குத் தாயா? யிருக்குமுனக் ததகுமோ 
வுலசனைத்து மொடுக்படுவோ மொடுங்கிடும்கா லந்தனிஞ 

முலூலக்கும் பாதமுனா ஓதித்ததுன் ரேவெனறு ['சான். 
மூலவுமுறை யுரைத்தருளிவ் வினையெனச்கென்றுரைத்துமை 

அஞ்சியடி பணிக்திடலு முயிர்களச மலத்துவினை 
ஈஞ்சழியப் பரிகார மூண்டுலக நாயகியே 
விஞ்சைமய நீகினக்கு வினையில்லை யாழினுங்கேள் 
பஞ்சமுகத் தெமையிலிங்சர் தனிஓருச்சி பிப்பழிபோம்(௨௮) 

என்றுதிரு வுளஞ்செய்ய வெணங்குளிர்க்தே யேக்திழையு 
சன்ற்ருளிச் செய்தவழி ஈறும்லரி னால்விதியா



௪௪ ௮ருணகிரிபுராணம். 

லுன்றனையா னருச்சிக்கு மெல்லையினை யுணர்த்தெனலு 
மன்றினடம் புரிவானு ம௫ழ்ச்தெக்சொல் வாமென்றான். () 

கருநெறிசேர் பரதகண்ட முரித்ததனுட் சாஞ்சியெனும் 
புரி தீததனிற்செப் புண்ணியமொன் ரூங்கோழ 
யருமூனிவ ரண்டர்களுஞ் சத்தர்களு மப்புரீயிற் 
பரிவொடுசேர்ம் திருச் துதவம் பணிப்பெறுவ ரிட்டபலம்.(௩.0) 

கம்பகதி யெனவொன்றுண் டாங்கதனிற் கலந்தாடிற் 
கம்பிக்குங் கரிசனைத்தும் யாவர்க்கு மாதலிறாற் 
சம்பந்தி யெனும்பெய்ரை யதுதனக்குக் கட்டுரைப்ப 

ரும்ப்ருமின் புறவொருமா நிலவுமதற் குத்தரத்தின். (௩௧) 
௮த்தருநீ ழலிற்புரியு மருச்சனையா குதியாதி 

யித்தனையென் றளவிடுதற் கரியபலத் தினையீயஞ் 
சித்தம௫ழ் வுறவங்கே சேர்ந்துசெய்தாச் சிரமத்தைப் 

பத்தியின லெமையருச்ச தவம்ப£ளிப்பாம் பெருடலும்.(௩௨) 

வந்தகள மயமா யாமங்கே வார்குழலாய் 

நந்தமை௰ பருச்சிக்கு முறைகண்டு ஈயத்துனது 
சிர்தைமூழ் வுறவிரும்புஞ் செயலளிப்பா ₹மென்றிரஸ்இச் 
சந்திரசே க.ரனுமைக்குத் தண்ணளியாற் சாற்றினன்பின். () 

சணங்களெண்யோ இனியுமிடா சனியினொ சமலையெனு 
மணங்களொடு காமகளு மட்டவயி ரவர்சூழ 
வணகங்இபுமை யமலனடூமனத்திருத்து வடகயிலை 
தணந்துகணத் தொடுங்காஞ்சி வளகாடு தனைச்சார்ந்தாள், () 

C வறு, 

மலைமசண் மலசீழ. லைக்க வூய்த்துறுக் 
தலைமையை யுடையது தரம நூனெழி 
நிலையினர் வளத்தொு நிலவி வாழ்வது 

தொலைதனச் கரியது தொண்டை மண்டலம், (கட)



௮௬ தீவசசருக்கம். ௪டு 

விழுமிய பலத்தினை விரும்பி வேதனுஞ் 
செழுமலர்ச் கண்ணனம் பூமி தெவியு 

முழுதுணர் முனிவரு முன்னி முத்தனத் 
தொழுதருள் பெறுபதி தொண்டை மணடலம்.. (௨௬) 

அல்லியக் தாமரைப் போதி னாவலர் 

வல்லியாற் சண்பக முதல்வ னச்தினாற் 
பல்லுயிர் களுமுணு பாலி நீரினான் 
மல்லலை யடையத தொண்டை மண்டலம். (௩௪) 

Areal dar வயலினு னீண்ட தாழையால்" 
வல்லிபின் னடைகமு கணிஈல் சாழையால் 
வில்லிவில் வருச்கைதே மாவும் வீஙகலான் 
மல்லலை புடையது தொண்டை மண்டலம். (௩௮) 

ேே வறு, 

வரமுள விந்தத் தொண்டை மண்டலம் பூமி தேவி 
இருநத லிதற்கு வாய்த்த திலதமே யாகும் சாஞ்டு 
கருணையால் விரவு மிந்தச் காஞ்டுமா நகருக் சொத்த 

புசமிலை புவியின் மேலைச் சவெபு.ர மிதனைட் போலும். (௩௯) 

மண்ணுல கத்துண் மேரு மலையலை யாத வண்ணந் 
இண்ணிய கமட மாடத் தாங்யெ செங்கண் மாலே 
யண்ணலை யமலன் றன்னை பருச்சனை செயலு மந்தக் 
கணணனுகச் சமல னல்கும் கச்சபா லயமூங் காஞ்சி. (௪௦) 

புல்லிய நெறி.பிழ் செல்லும் புத்தரு ளொருவன் பாச 
மில்லவன் வெனென் நெண்ணி மிசழ்க்திடா தேமுற் கோலர் 
தொல்லைய சயம்பு லிங்கத் தலரென்த் அணிச் த தாஜோர் 

சல்லினை யெறிய நல்குங் கட 'டவுளாலயம்வண் காஞ்சி. (௪௪) 

கந்தையி னழுச்கை நீக்கக் கடி.துதா வின்றென் ரூர்தங் 

சர்ஜதமிழ் கரிசு நீக்சர வணமலீழ பொழியச் சண்டே



௪௬ அருண ரிபுராணம், 

சிந்திடச் சிலையின் மேற்றன் சரத்தினே யறைந்தான் முன்னே 
வந்தும் முடன்வா வென்ற வாக்தென் புரிவண் காஞ்சு. () 

வாய்ர்தமுற் நவத்தா விந்த மண்டல* தன்னிற் ரொன்றித் 
தோய்ந்துதண் புனலி னாளூஞ் சுத்தராய்ப் பத்தி யாலே 
சாந்தமு மலருக் தாங்கித் தங்கையா லோணன் ரானுங் 

காந்தனும் பணிய நல்குங் கடவுளா லயம்வண் காஞ்சி, (௪௩) 

எண்ணரும் பத்த ரின்னு முளரவர் பணிந்தே யெத்தத் 

தண்மலர் தூவிக் கையா லொப்பரும் தலைவா வென்றே 
யுண்ணெகழ்ச் துருசக் கணடே யுகந்தவ ருள்ளர் தன்னிற் 
சுண்ணிய வாங்க ணல்குங் சடவுளா லயங்கள் காஞ்சி, (2௪) 

எண்ணுள முனிவ சேத்தி யிறைவவித் தலத்தெல் லோரும் 
பண்ணி௰ந் தரும மொன்று கோடியாம் படி.௩ல் கென்னப் 

பண்ணிய கோடி. பென்னும் பெயரினைப் பொருவி லாத 
கணலுத லருளாற் பெற்ற சவினக ரதுவண் காஞ்சி, (௪௫) 

Ca m. 

DQreorua er dporareAs yfigenteré Ceri Genwou இரி 
யின் மங்கை, மனம௫ழப் பாங்கெயரும் புடையடைய மற்றை 
யரும் வரநீர்க் கம்பை, யெனுரஇியைச் சண்டுவிழி யிணேகு 

ளிர வதன்வட£ ரத்தி னேய்ந்த,வனலனைய தளிர்ச்ரனேயோ 

டணிபெறுமே சாம்பரத்தை யணுச் கண்டாள். (௪௬) 

தக்ககனி காயலருந் தண்டளிருஞ் சந்ததமுர் தழைத்தே 
யோமங்கும், கொக்இதன்மேற் குயில்கூவுங் குழையுமன மீண் 
டெமக்குக் குழகன் றன்னை, முக்கணனைப் பிரிதலினன் முய 
ன்றிரிவொச் தலமெங்கன் மமோழியாய் நீதான், விச்னெக்தீர் வ 
ழியென்றே விசயையெஜர“தோழியொு விளம்பும் போதில். 

பொன்னனைய சடையானைப் புரவயிரி தனைநினையப் பொ 
௫வில் லானைச், சின்மயனை சின்மலனைச் சிவனையயிர்ச் குயிர்



௮ருந்தவச்சருக்கம். ௪௭ 

தன்னைத் தெரிரித் தள்ளு, மன்னியமந் நிடுநிட்டை புரிதலு 
மே யரியதவ மெளிதின் மூற்று, மென்னுமவ டண்னையுகம் 

தக்கணத்திற் கணம்கடனை யெவி யேதான், (௪௮) 

புரிவித்தாச் சரமத்தைக் சம்பைஈதித்தென்புடையிற் றிகழ 
யாரு, மிருளொத்த வளகத்தைச் சடையாக்இத் தோழியர்ச 
ளேவல் செய்யத், துரிசெற்.றுங் கம்பைஈஇ/தோயத்திஞடொ 

அழமுப் போதுந் தோயீந்து, பரிசுத்த முறகீற்றை மெய்க்கணி 
ச்து கண்டிவடம் பரித்துப் பாங்கால். (௪௯) 

நேற்றிமுறை யுறநியதி முருகவிழு முளரிமல் ராதி சொய் 
சே, த்றிடையார் செயவேவல் இந்தையினாற் சவெலிங்கக் 
திகழச் செப்தே, தற்பரனை நிற்குணனைச் சதாவெனை யந்தம 
யர் தன்னி ஓன்னி, யர்க்யெமும் கொடுத்தலரா லருச்டுத் துக் 
ரூறைவறவா கமவாக் காலெ.. (௫௦) 

கண்டசளங் தளையகளன் றனையிதய சமலத்திற் காதல் । 

கூரத், தண்டிகழுஞ் திலையென்னச் இத்தரரூ பமுமென்ன 

விருந்து சீரார், புண்டரிக வலர்முகத்தித் குவளைவிழி யாற்பூ 
சை புறத்துங் சண்டே, யெண்டிகழு மெழுத்தா மியம்பியற 

மெண்ணுன்கும் புரிவா மென்றே. (டக) 

௮ருமறைக ணான்னையம் தனித்தனியே பயில்விக்கு மந்த 
ளோைர்ச், குரிமையுறப் பயில்வார்ச்கு முறையளன பானாதி 

யுதவ லொப்பில், பரமசிவ னாசமத்தைப் பயில்விக்கு மந்தனா 
ர்க்கும் பரிவு கூர, வுரிமையுறப் பயில்வார்க்கு முறையளன 
பானமுத ஓுதவ லன்பால், ௫௨) 

வயிரவதந் இரர்வாம தந்திரர்சா ரூடர்பெய்கண் மாற்று நா 
Cort? மயிர்கடியு மாருகதர் பவுத்தரிவர்க் சன்னாதி சட்டு 

மீதல், செயிரரிக்கு மிருஇியிதி சர்சஞ்ித் ரர 

MAHAMAHOPADHYAYA



௪௮ Hopson BAL ever iw, 

வார்க்கு, முயிரினுக்குத் தணையான புராணஞ்சோ இடந்தர் 
க்க மோது வார்க்கும். (௫௩) 

காவியமா யுள்வேதம் காந்திருவஞ் சத்தவியல் கற்றாய் வா 
ர்க்கு, மாவியினுள் ளானமல ஊனருத்தவிப்பா னென்பார்க்கு 
மன்ன மீதல், கோவினுக்குப் புர்சொடுத்த னீரளித்தன் மரு 
நதளித்தல் கொடுகோ யாளர்ச், ேேதுபா லும்மெணெயு மிள 
ல்ருழவிக் கெழுத்திளையார்க் இயற்று கத்தல், (௫௪) 

இல்லம்விளச் கெண்ணெய்சுக்கு மீதனிறை சர்ப்பிணிச் 
சான் பாலென் றேதான், சொல்லியவெண் Geis papi 
வித்து நாடோறுக் துயர நீக்இப்,பல்ுயிர்க்கும் பரிச் ததனைப் 
பணியார்க்குப் பசபாச மென்னு மூல, வல்லிபினை யறமாந்றி 
மநவாதே யமலனடி. மனத்துள் வைத்தே. (௫) 

Ga gy. 

வேனிற் காலம் தனிலைந்து வெய்ய தழலி னூநின்று 
மேனைச் காரின் மழைநின்று மிலங்கும் பணியி னீர்நின்றுங் 

கானத் துறைய் மருந்தவரா சாயப் புரியிற் கடவுளருக் [பாம். 
தானத் துளவிஞ்சையர்காஞ்டித் தலத்தினுமைசெய்தவம்பார்ப் 

என்றாங் கடைந்தா ரவர்கண்டே' யின்ன ஓளத்துற் றிர 
ங்்கியிடச், ருன்று: தியற்றித் தவந்தன்னைக் சோட்டுப் பூவும் 
கொடிப்பூவு, நின்ராழ் புனலி னிவர்தலரும் பூவு நிலத்து நிச 
ழ்பூவுஞ், சென்றே வனத்துங் சொய்தகொ வக்தே நானலுஞ் 
சேடி.யரும். (௫௭) 

கந்பை நதியின் மணலள்ளிக் கூப்பிக் கையால் வடக 
சையி, னம்பன் றன்னை யனேத்தயிர்க்கு நாதன் றன்னை நவி 
ற்றியவத், தம்பர் தன்னிற் சண்டுவிதி சன்னா லருச்டுத் இடும் 
போதிற், கம்ப னென்னும் சடவளுளமைச் சருள்வர் மென்றே 
கருத்தும். (Ga)



௮ருர்தவச்சருக்கம். ௪௬ 

மின்னிப் பொழிய மேகங்கள் விழுந்த வெள்ளம் வியன்ச 

ம்பை, யென்னு நதிடட் புகுர்தலைச்தே யேல மிலவங் காதியி 
னை, மன்னும் கரையோ ரிரண்டினையும் விழுங் வரலு மய 
ங்கிமன, மன்னே யன்னே யென்றுஓமயை யயலுந் றவர் 
பாங் யெொழைத்தே. (௫௯) 

விரைய வெழுக பெருவெள்ளம் விழுங்கிக் சரைக ளிசண் 
டினையும், வருகின் றதுகண் டிலைகொல்லோ வென்ற மாற்றம் 
தனைக்கேட்டு, வொருவா தஐமையாள் சிவலிங்கம் தன்னைக 
கைபா லுறத்தழுவிப், பிரியா திருந்தாள் சிவன்செயலே மிது 
வென் றுள்ளம் பிழழ்தே. (௬௦) 

வரதன் வனின் னருளாலே தோன்றி வானம் தனில் 
வாணி, சுரிமென் குழலே பெருவெள்ளம் தொலைக் த இனிநீ 

துயரொழிர் த, விரைய விக சிவலிங்கச் தன்னைத் தழுவும் 
வியன்கரத்தைச், கரையா வருவா மணலானீ சமைத்த விலி 
௩௧௨ கனங்குழையே, (௬௧) 

இர்* விலிங்சச் சனிலிலங்9 யிருர்சே யாமேத் தினரெவ 
ர்க்கும், பந்த மறுப்பும் Cura sé gary பாலித் இடு 

Cara, மெந்தம் ர், புவிதலத்தி லெண்ணழ் கரிய வுள 
வவற்றுண், முந்திச் கணிச்கும் பதிவிதங்க எறுபச் செட்டா 
மூகிழ்முலையே, — (௬௨) 

௮ர்த வறுபத் தெட்டினுக்கு மக மருணா சலமுயிரின் 
பந்த பாவத் இனுக்குரிய பெயரே ர௬ணமப் பாவக்தா ] 
ets வரையைத் தெரிசித்தார்க் இல்லை யிதனா லிதனாம 

முந்திய ருணசலமென வேமொழியப்புஞெசொன்முறையர்லே 

செய்ய தழலின் மயமாடித் தழு மிததா விசனாலே, வை 
ug தவர்சண் டருண9ிரி யென்றே வணங்கு வார்றனத்தின்,



(0 ௮ருணகர்புராணம, 

(மைய லரிக்கு நினைவாருச் ெனன் ம£லமேன் மருக்தென்றே, 
மெய்யன் புடையார் விளிம்புவர்க ளெமக்கு நாமம் விளங் 

னவால்,. (௬௪) 

இனைய இரியை ரீயடைந்தாம் றைஞ்ச யேத்தி யெணத் 

இருத்தி, முணிவர்ச் கதிபன் கவுதமனு முயன்று தவமால் 
குறைன்ரா, னென்தி யானென செருக்கில்லா னெமக்கு . 
மெய்யன் புடையனவன், றனதாச் சிரமஞ் சார்க் துணர்க்தச் 
சயில விசிட்டர் தனையவனால். (௬டு) 

இயலின் விதியா லெமையருச்டத் தந் தத் தூல விலில்கதீதும் 
பயிலுங் சணங்க ளாலந்தப் பதியிழ் பணுவித் தாச்ொம 

முயல்க வரிய தவரினத முன்னாச் தோன்றி முன்வினைதா 
னயலாயறவெம்மொடும்பிரியாவரமுமளிப்பாமுனக்சணங்சே 

என்றே மொழிய வெணியமைய மெழுந்த மொழியின் 
பொருளெல்லா,கன்றே யென்றே யனுமதித்து ஈயந்தாங் ர 

ந்த முனிவர்க்கு, மொன்ற வுணர்த்திப் பரமசிவ னுரைத்த 
மாற்றத் இனையிணிரீர், குன்றாப் பேரன் பொடமமலிள் குழ 
சன் பரம எருள்குறித்தே. (௬௭) 

எனத கொக்கைக் குறியிலங்கு இந்த விலில்கர் தீனில்வி 
Burp, நினமும் புரிந்தே யருச்சனையைச் வனே பவனே 
சசராதா, வனகா வசலா வகளம்கா வென்று துதித்தே யார் 
வத்தான், மனமு மவன தாலயமே யாக விருமின் ம௫ழ்ர் 

இிங்சே, (௬௮) 

௮௪ள மயமா யான்றானு கார்வத் தொடுமிங் சொருகலையாற் 

சள மான வெலிக்க மித்ற்குப் பூசை தனைப்புரிவே 
னிசள மக்கு மிக்தமய கிரச்த பணிய நிலத்தெகர்க்குர் [சே, 

தவளச்சயிலைதனிற்போசள்ிொத்ேயதின்மீதிலுஞ்.சமைத்



அ௮ருஈதவசசருககம,. @a 

Cw go. 
சாமித்த பலர். தன்னைக் சண்டஉளிப்பாம் பத்தர்க்குச் ௧௫ 

ணை யாலே, யாமித்தா ரணிதன்னி லிதனாலே காமாட்சி யெ 

er Op கூறு, நாழத்தை ஈயக்தேமிர் சாமகவின் றெமையுனு 

வார் பாவ நாசர், சேமத்சைப் பெறுவாரே யோமமெனும் புர 
த்திருர்,த செகந்தே யுங்கால். (௭௦) 

என்.றியம்பி பிறையமல ஸணியம்பி.பவா சகப்படியே யருண 

வெற்பைச், சென்றடைவே ஸிணனியென்று நிருவுள்ளஞ் செ 
யவெவருச் தஇகைத்துந் தாழ்ச் து, நின்றனர்க எப்புரியை நீங் 

இயுமை நிரர்தகணம் பரந்து செல்லத், தன்றுணேயாச் தோ 

ழியர்கள் புடையடைய வருண௫ரித் தலச்தைச் சார்ந்தே, () 

Ga my. 

ஆதர வுடனே செர்மச்துகண்டெழி லருண வெற்பைப், 

போதிளைத் தூவி யன்மாற் பணிடஆ் துமுன் புரிந்து கின்றே 

வேதச போற்றி யெல்லாம் விமலனே போற்றி பேகற்றி 

சேதக போற்றி யன்பர் இமிரமுச் இிருகொக் காலே, '(௭௨) 

அ௮னைவரங் சண்டே யய்ய வருணவெற் பானய் போத்தி 

மனகினை வினுக்கு மெட்டா மலரடி. யானே போற்றி 

யெனதுயா னென்னு முள்ளத் இமுக்லெொர்ச்செல்லாமுள்ளுக் 

இனசான் போல Qa or ns திகழ்ந்தருள் செய்வாம் பதத 

ஆ$கள் எந்தமில்லா வமலனே போற்றி யெனறே 

யோதியே துகள் பின்னும் பணிக்தெழு**தகக்த மீண்டே 
மாதவ ரங்கே தங்கும் வனத்திஞச் சிரமஞ் சேரப் 
பாதபம் சயத்திற் சூட்டி. யலரினைப் பணிந்து பாங்கால், (are) 

sage Pals யென்றே wore சரற்றுங் காலைச் 

சங்கர னேவ லாலே சுவுதம முனிதன் சாலை 
shes லெசால் பென்று சாற்றியே கவுத மன்றன் 
மங்கல! வர்ச்சி ராமஞ் சேர்தலு மூழ்ச்து வர்தே, (எடு)



டு௨ ௮ருண கிரிபுராணம. 

பணிந்தனன் பத்த ரோடு மம்முனி துதிசள் பண்ணி 
யணைந்தகா ரணமு மிம்கே ஊருங்கயி லாயம் தன்னைத் 
தணந்தகா ரணமுமக் காஞ்டுித் தலமடைர் தமலன் பாத 

மணந்திகழ் மலரா லர்ச்சித் தவனுரை மதித்த வாறும், (௭௬) 

௮றிக்தன னுமைதன் பாலென் ரூதனத் இருத்தி யார்வஞ் 

சறெக்துற விதியி னாலே பூசனை செய்தா னப்போ 
தறம்பொரு ளின்பம் வீடு மறிந்தமா தவனை நொக்ட 

யுறைந்தருக் தவத்தை யிங்கே புரிந்திட வுன்னி னேனான். () 

பன்னுச பரம மான விப்பருப் பதத்தின் மேன்மை 
யென்னவே யுமையா எந்த,முனிசிவ னிணைச்சா ளெண்ணி 
யன்னைதன் னேவ றன்னை ம.றத்திட வஞ்சி யங்சே 

தன்னத குறிப்புத் தன்னை வணங்கியே சாற்ற ஓுந்ரான். () 

eee தாதி நூலி னறம்பொரு வின்பம் வீடும் 

படி.த்துணர்ந் தய்ய பாரும் பாங்னொற் பசர்க்சர் நீரே 
மூடி க்குரித் தான மன்னர் மொழிவழி யணுகர் பண்ட [ரூன். 

மெடுத்செதிர் கொடுத்தல் போல யானுமக் செப்பே னென் 

டே வறு, 

௮ருண இரியி னுதயமுத லறைவ லயன்கற் பாக்தத்தி [ம் 

லொருவ னமலனுள்னவன்துலகம்புடைப்போமென்றுளத்தி 
தெருளுக் தன்ஷம யிலனாடச் செகத்துக் கசிபன் யானெனலு 
மருளு மனத்தாற் செககாதன் யானே யென்றே மாயவனும், 

yor Ou Ours gy மயனுடனே யமல னவர்போ ரறவழலா 
யொஷ்ஹி யோங்க வதனாதி யந்த முணரா சவரொடுக்இ 
ரின்று துதிக்கவவர்ச்கருளிசீண்ட கெருப்பைப்பொருப்பாக்கா 
யென்றே யவர்க ளிசர்திடூறு மருண Gilews Bex edd! em ney ei. 

இச்த வயன்மா லிருகான்கு இசையார் மலரா ளேனையருய் 

சுந்த மலர வருச்சித்துச் சரதம் புலர்சள் சைக்கொண்டார்



அருந்தவச்சருக்கம். ௫-௩ 

பர்த மான பாவமறும் பார்த்தார்ச் இந்தப் பருப்பதத்தைச் 

சிந்தித் தவர்கண் டிங்குறைந்தே முத்த ராவர் செகமுடி.வில்.() 

சமலா லயத்தஇிற் பிறந்தாரும் சாரித் தலத்தி விறக்தாரு 
மமல னடங்கண் டவர்தாமு மணியார் இல்லை மணிமன்றி 

னிமல னருண இரிகண்டு நினைந்தா ரெவர முத்தரெனும் 
விமல னுலகத் துமிருய்ய விரித்தே யுரைத்த வேதமூமே, () 

இந்தக் இரிப்பூ ருவதிசையி னிடையிட் டீரோ சனைக்சப்பால் 
வந்தித் திரவி வ௫த்திடுமிவ் வாறே வீர பத்திரனும் [தரவன் 

வரித் துறைவன் ஜென்றிசையின் வருணன் குடபால் வத் 
சிந்தை திகழச் திரிகுலம் வடபா ஸிலவிச் சிறக் தது மே.(௮௪) 

ேவறு 

எண்டிசை யுள்ளார் சண்டே யிறைஞ்சிட முச்சோ ணத்தா 
யெண்டிசை முகமா யென்று மிலக்டு மிந்த வெற்புத் 
தெண்டிரைச் சோனா நிர்தத் இருமலைத் சென்பாற் செல்லு 
மண்டியே குணபா லோடும் இருகி மழ மண்ஜனோர்.' ௮௫) 

ஒருவட,மோங்கரு மிந்தச் சரியினுத் தரபா கத்தி 
ஜெருவரு முணரா ரந்த வடத்த.று முரமார் மூலம் 
பிரிவறு நிழலோ டுந்றுப் பேணிய பலங்க எீயு 
மருமலர் வருளம் தானொன் ரதன்புடை மன்னி நிற்கும். () 

செய்தொரு தீர்த்தம் தன்னைச் வெனத இருமூன் மாயன் 
மையலாற் பிருகு பாரி தனைமுனாள் வதைத்து வந்த 
வெய்யநி வினையை விட்டான் விஇியினா லதனின் மூழ்ூப் 
பையச வரையி லார்த்த பசனையர்ச் சித்.துப் பாங்கால்: (௮௭) 

அத்தபத் தொருகோ கன்னத் தள்வுபூ தானஞ் செய்தான் 
வித்தக வேத மோதம் விப்பிரர்க் கார்வழ் தாலே 
அய்த்தமேற் போசச்தன்னைத் துளினை த்தொலைத்தந்தத்தின் 

முத்தனே யாவன் மண்ணின் விண்ணிலு முளையானென்் றும்,



டு௪ அ௮ருணடரிபுராணம். 

அ௮துதனகச் கங்கி திச னெயஜெரு நர்த்த மாக்க 
மதனனுச் இளைத்துப் பெற்ற திலோத்தமை தனைவாஞ் சித்தே 
யதயமா யெவு னத்தை யொழித்தன னதனின் மூழ்கி 

விதிவழி விமலன் பாதத் தருச்சனை விழைம்_த செய்தே. (௮௯) 

கொடுத்தவ ரீதன்கூ லத்திற் கோவினை யந்த னுளர்ச் 
கடுத்த$ வினையைப் போக்க யவனியிற் போகக் துய்த்து 
விடுத்தவிண் மேலே சென்று வியன்சிவ புரத்தின் மேவி 

மூடிக்குமா Coss தன்னை முத்தராய் முளையா ரென்றும். () 

செய்தொரு ஈதியைச் செய்யாள். சிறக்தவிப் புரியின் €ழ்/பாற் 
௮ய்யவநர் நீரிற் ரோய்ம் து சுருதியின் வழியர் நீரை 

மெய்யனை யருண வெற்பின் விமலனை யாட்டிச் சூட்டி. 
யையஙுக் திரிவு மின்றி யாருயிர்ச சங்ச ளாய்ச்தாள். (௬௧) 

அயிந்தய மென்னும் தீர்த்தம் குணதிசை யாக்க மூழ்கி 
வயந்திகழ் மகவான் மாய்த்தான் முனமறை வாக் னானைச் 
குயர் தகொன் றதனா லான கரிஏனை யகல வக்ச 
ணயந்தருச் சனையைச் செய்தே மான்மறை விதியி னாலே. () 

வன்னிதன் நீர்த்த மல்கும் வன்னிதன் றிசையின் வாஞ்டத் 
தன்னியன் மனையா டோளை யணைந்தவ னதனின் மூழ்ூல் 

வன்னியிற் Sign மென்ன மாப்ந்இடு wis மாக 
சென்னியிற் பிறையுஞ் சூடஞ் வெனடி. சந்தை செய்தே. () 

தென்றிசை தன்னிற் நீர்ச்தஞ் செய்தது தன்னின்.மூழ்க் 

சொன்றுயிர் கொள்ளவல்லகுறிப்பினைத்தருமன்சொண்டான் 
வென்றிவெள் விடையி ஞனை விமலனை விதுலன் றன்னை 
பென்றமெவ் வுயிரு சல்சா விறைவனையெணத்துள்வைத்தே. 

நிருதிசன் Dene’ ofS கிருஇயாற் சமைத்த தீர்த்த 
மொருமைய உணர்வி ஞலே புளத்தனி பமல ஜனேனருண்



௮ருந்தவச்சருக்கம். டுடு 

முருசலர் மல்கு மந்தப் பொய்கையின் மூழ்ெனாருக் 
கொருவ்ம்வே தாள பூத மற்றைய வன மெல்லாம், (௬௯௫7 

குட்டுசை வருணன் செய்த குளர்தனின் மூழ்க னார்க்குத் 
இடமுறு பாவச் இருஞ் வெளடி, இர்நை செய்தே 
சடனுடன் மூழ்க யங்சே கரிசனை யறுக்சா£ நிற்பர் 
விடையினை யூரூம் வேத வேதக னருளி னாலே. (௯௬) 

வட்குட இசையின் வாயு வாய்க்கவே நீர்த்தஞ் செய்து 
சடனுட னதனின் மூழ்கச் சழித்தன னவலக் கந்தந் 
தொ.டலிஞ லான தோட மற்றைய துரிசுக் இரும 
படி.யுார்க் சகத்தி லுன்னிப் பசுபதி பதும பாதம், (௯௭) 

ஆக்கியுத்தரத்திற் பொய்கை யளகையா இபன்கண் ணாலே 
சகோக்கயே சவுரி தன்னை வணங்டொ நானத் தாலே 
வீக்கிய வினையை விட்டான் விதியினா லதனின் மூழ்கி 
நர்க்குற நவின்று ஈம்ப னாமமா யிரமு ஈண்பால், (௬௯௮) 

இசையிலீ சானம் தன்னிற் செய்தொரு நர்த்தம் யானு, 
மிசையிய லென்ன வெண்ணற் கருமுயிர் தோறு மெக்கு 
மசைவற நிற்கு மீச னணிமுடிச் கதனீ ராட்டிப் 
பசையுறும் விதியாற் பூசை பண்ணியே பாட் னாலே. (௯௯) 

பண்ணியே ததக டன்னைப் பன்முறை பரம னேயென் 
சண்ணுறத் தோன்றி யாட்கொண் டருளெனசக் கசியும் சா 
os, தெண்ணுதற் சரியா னென்முன் ஹிலங்னென் பணிச் 
தேன் யானு, மண்ணிதின் வருக வென்றே யரூளலு மனு 
நின்றேன். (௪௦0) 

உன்ற$னை யுகர்தோ முன்றன் பத்திய மூணர்க்திப் போது 
மேன்றருள் புரிர்தே யிச்த வெல்லையி லிருந்து நீதா 
னென்.றுமர்ச் சனை செய் யெம்மை யென்றருள் புரிய யானு 
ஈன்தருள் புரிந்த வாறென் ஜோதியே துதிக ணாவால், (௧0௪)



Ga ௮ருணூரிபுசாணம். 

மண்ணுல சத்தி லுள்ள மலர்மு£த ஓுபயோ சத்தா 

லண்ணியச் தணரிவ் வெற்பை யருச்சனை செயவல் வாரோ 
அண்ணிய விலிங்க மாச வுதித்திடி னுவந்து நோக்கப் 
பண்ணுவர் பரிர்து பூசை பனுவலின் விதியைப் பார்த்தே. () 

என்றியா ணீரச்த ௩ற விரங்யெவ் வுயிர்க்கு மீசன் 

பொன்றிகழ் சடையான் வன்னிப் பொருப்படி வாரப் பூர்வத் 
தொன்றியுற் பவித்தான் ரானே யொளிர்சிவ லிங்ச மாகி 
யென்றனச் னிபான் றன்னைப் பணிந்தெழுர் தேத்தியானும். 

ஆகம விதியி னாலே யருச்சனை புரிக்தே னன்பா 
லேகனை யாதி முத்தன் நறனையிணே யில்லா தானை [லா 
மோசமு முளத்தென் பெற்றேன் முதல்வனை யுயிர்சட் செல் 
மாகமு மதியே னாதி மலாடி. நிழல்வாஞ் த்தே. (௧0௪) 

விதியினா னீரு மர்.த விமலலிங் கத்து மர்ச்சித் 
தபதி யானார்ச் செல்லா மஇபதி யானான் 'றன்னைச் 
சஇவழி ந௩டம தாடுந் தற்பரன் றனைச்சந் தத்தா 
லிதமுற வேத்தி விட்ட வரத்தைப் பெறுவீ ரென்றே,.(௪௦௫) 

அருந்தவ னுசைத்த மாற்ற மனைத்துஈன் றென்றே யன்னை 
புரிர்தருக் தவஞ்செய் தற்கப் புரியினீ சான இக்ற் 

திருக் துமாச் சொமர் தன்னைச் கணங்களாற் செய்வித் தங்க 
வ்ரர்திசழ் காவ லாக வயிரவர் தம்-ம வைத்தே, (௧0௬) 

உரமுள தூர்ச்கை நீன்னை யுட்வொ ரத்தின் வைத். தள் 
ஞூரூடெச் சண்ட யாரு மொள்ளழ னடூவி னுற்றே 
யரியன தவஞ்செய் தன்பா லாகம விதியி னாலே 
டமமா ஜிலிங்கந் தன்னிற்பண்ணியர்ச் சனா டோறும். () 

மற்றைய சிவலில் சத். தம் வாரியான் மலரி னாறு 

முத்தியே பூசை தன்னை மு-றயுறக் ௬ுறைத லேற்ற



SFE DUFF (HEED, @er 

மற்றிட வாதி முத்த னடியீணை யசத்துங் சண்டு 
சிற்றுயிர்க் இரங்கு யெண்ணான் சறங்களுஞ் செய்யு காளில்,() 

ேே வறு. 

இந்திரனு மிமையவரு மேனையரு மருணூரி பெல்லை தன் 
னின், வர். தமையாண் மலரடிமுன் வணங்குதலு முமையும 
வர் வாட்டம் கண்டே, யெந்துமது குறையறைமி னென்றிர 
ங்ெ யருளுதலு மிரச்க மில்லான். மந்தகனஞ் சனூரியின் 
வாழசரன் மடடனெழிர் வருவா ரில்லான். (௪௦௯) 

அயனளித்த பெருவரத்தா லாடவரா லழியாதா னசரர்க் 
கல்லா, நயமளித்து மற்றையசை ஈலித்தியவொன் வெடித்த 
மொழி $விலு காவான், பயமிருத் தப் பணிக் தபணி யாங்கள் 
செய விற்றிருப்பான் பரம ளூனென், மயமிகுத்த வரமூடை 
யான் வலியுடையா னெமையென்றும் வருத்த லாலே. (௧௧௦) 

வலியற்றோ மூடலத்தின் மானமுமற் ரோமனத்தின் வான 
நாட்டி, னிலையற்றோ நீணிலத்தார் நீடியபா தாளத்து நிலவு 
வாரு, மலலுற்றே யவனாலே யவனேவல் செய்தொழு9 பழு 
ங்கு இன்றா, ரிலைமற்றோர் பற்றுமெமச் கும;சர ணிலையல்லா 
லென்ற போதில். (௧௪௧) 

அஞ்சேலஞ் சேலவனை யழிவிப்பா மழிவிலசோர் கன்னி 
தீன்னாற், றுஞ்சானைச் சுரராலும் தோலானை யாவர்க்குக் தரி 
சன் றன்னை, மஞ்சாரும் வரையனைய வடி.வினனை மடெனெ 
ஐ மசுரன் றன்னை, ஈஞ்சான மொழிஈவில்வான் றனையவ 
ஞற் சிலர்வருர்தல் கண்டச் நாளில், (௧௪௨) 

என் நிரங்க யருள்செய்யு ,பிமையமயி லிணேயடி'யை யிறை 
ஞூ யேத்திச், சென்றனரிக் இரன்றேவர் இிருமூணிவர் ட் 

நறையருக் தந்தம் தேச, மன்றிரழை யடர்ப்பானு மீழிவ 
யென்றுளத்தி லச்ச மற்றே, யொன்றுமிரு அப்பத்தை 

யுயிர்க்குதவு மூமைசரண முளத்துள் வைத்தே, (௪௧௩)



(௮ அருணடிரிபுராணம். 

ே வறு, 

தரிசனெனு மடெனுக்குத் தொலைதலும்பச் (குவவினைகள் 
வரியகரு மான்மரையும் வதைந்தருக்த மதித்தவன்றன் 
பரிசனங்க ளருணடரி வனந்தன்னிற் படர் தஓுமே 

வெருவியடைம் தனவுமையாச் சிரமத்தை மிருசமெல்லாம்.! ) 

கண்டவற்றுட் சலுழ்ச்சியினைக் காவலுறும் வயிரவர்கண் 
மண்டியவர்க் கெதிர்செண்று பொருதவரசை வலிதொலைத்தார் 
விணடவர்கள் விரைந்தோடித் தமதிறைவன் வீற்நிருக்கு 

மண்டபத்தைச் சேக்ச்தவனைப்பதம்பணிந்துவாழ்த்திசைத்தே. 

ஏண்டிசைக்கு ளெமச்செதிர்கின் றெமைப்பொருதா ரிலரி 

ன்று, மண்டி யெநிர் வந்தெமுனம் வயிரவரெம் வலிதொலை 

த்தா, ரண்டமுற வோசங்குமரு ளாசலத்தி னருவனத்தோ, 
சொண்டொடியாச் சரமத்தைச் சாத்திடுவா ௬ுரமுடையார்.() 

என்றியம்பச் கேட்டவனு மெரியுமிழ விணைவிழியி 
னன்றெனவே ககைத்தவரை நலித்தழிக்க வல்லவர்க 
ளின்றெவரென் றவன்வினவ விகச்சணமே யவர்தம்மை 
வென்றிடுவா மென்றுலெ -வீரர்விரைக் தெழுக்தனரே.(௪௧௭) 

அவர்தம்மு ணிகும்புனெனும் பெயருடைய வடலசுர 
னவசண்டசக் தனிலெனக்கா செதிர்கிற்பா Oren sad cor gy 

தவவனங்காத் இரிம்வடுகர் தலைதறிப்பே னெனச்சாற்றிக், 
சவசமுட லினுக்சணிந் து காவலஞர் சழல்பணிந்தான்.(௧௪ ௮) 

வெல்லவரசை யென்றவனும் விடைகொடுப்பவிசைந்தெழும் து 
மல்கமுழ வாதியொலி மதகரிபாய் பரிதானை 

யெல்லையிறேர் புடையடைய யானையினை யூர்ந்தடைக்தா 

ஜெல்லைவபி ரவர்சீடுஞ் செருக்சள்த்தப் பொழு.தருத்தே. () 

வந்தசுரர்வெரொடு பொருசன்றா சென்றுமன 

Gari grad வர்கள்பணிந்து மு.வலவுமை முன்னுமையு



௮ரு$தவச்சருக்கம். ௫௯ 

மந்தவசு ரரையழிப்பாள் சொற்றவையேன் றழைத்தவளைச் 
சிந்திசெ மடெனது Ari stent செருக்சளத்தல். (௧௨௦) 

என்றுஇரு வளஞ்செய்ய வெழுதரிய விளங்கொடியு 

ஈன்றெனவே வின். றுனதின் னருளரலே sru@Cu 
சென்றசெருக் களத்திலவன் செந். துணிடூபேன் றிவிமழெ 
வென்தனளக் சணத் தமையின்னருளுணர்த்தவெணித்தாமே. 

எண்டிசையும் $ீழ்மேலென் றநிருதிசையும் சாப்பாரு 
மண்டிவரு மசரரொடு வயிரவர்கள் பொரும்போசைச் 
கண்டிவொ மடெனொடு சன்னிபொரும் போருமென 
மண்டலத்தி னருணூரி யடைச்துமைதாள் வணங்க சே, () 

௮மர்க்கஞ்சாக் கொற்றவையை யயன்முதலோர்சண்டனு டச் 

தமக்குரிய படைகொடுத்தார் வாங்கயெவ ளவைதரித்தா 
ளெமக்கெல்லா மென்றுமருக் துணைரீயே யெமச்டரம்டுச் 
சமர்க்களத்தின்மடெனைக்சொன்றழியென ஓஞ்சம்மதித்தாள். 

ஆர்ர் துபணிக் துமையடியை நினைக் தமல னடி.யிணையுங் 

கூர்க்தவரு ளாலிமவான் கொடுத்தவிறன் மடங்க வினை 
யூர்ந் துபுகழ்ச் திடட்புடையே யும்பருமிம் பருமுசக்து 
சேர்ர்தனள்கொற்றவைபசுரர்செருக்செறுஞ்செருக்கள த்தை. 

கோக்கயெதி ருறநின்ற கோலாரும் படைவியக்தே 
யாக்னெளப் போதுதன தடி தனில்வே தாளசணம் 
போர்ச்ச்ளத்தக் சார்வமுறும் பூசணம் புரவிகரி 
தாக்கமருச் கஞ்சாத வ்.ரக்கரையுஞ் சமைத்தனளே. (6௨௫) 

ேே வறு. 

சண்டவன்க எித்.தரின்ற கன்றுசேனை மைக்க தல் 
கொண்டவாளெ டுத்தனன்கொ தீத் தமற்றை வீரரு 
மண்டிவா ளெடுத்தெதிர்ந் த வச்தசேனை ம£ய்த் தளர் 

அண் டமரீப்வி ழப்பதஞ்ச ரசிதணிந்து தோளுமே. (௪௨௭)



௧௦ அ௮ருணகிரிபுராணம். 

செருக்இியேறி ரும்பனோடு வந்தெஇர்க்த சேனையை 
மூருக்னெச ரக்கருமு றிர்துதோண்ம றிந்திடத் 
தருக்கயேரி கும்பனுக்ச நித்தெதர்ச் து வாளின 

லரக்சகசைத்தொ லைச் துமற்றை யாரையும டர்த்தனன், ௪௨௭) 

அணங்குசண்ட வள்படைச்செ ருக்குமந்த வேலையிற் 
பிணங்களாக வர்தசேனை பேரினானி கும்பனுக் 
அதணிக்திரண்டு துண்டமாக வாளினாற்று ணித்தன 

ணிணக்தசைக்க ஊந்தனைப்ப ருந்தருக்தி கீடவே. (௧௨) 

ேவேறு, 

நீப்பினர் இலர்சர மெனவிரை வொடுதப னமுழுற்துண் 

மைப்பெரு வரைதணி னிலவிய மடென தடி.பணியா 
வொப்பரி யவளுடன்மிடலினு மொருவனிசைகையொளிவா 
ளிப்பொழு தெறிதறு மெம்படை யிறைவனு நிலையிலனே. () 

என்றது மிணைவிழி மினிலெத் வெரிபுகை பும்மெழவே 
நன்றென நகைபுரி தஓுமுழை சணிரில வினர்பலருஞ் 
சென்றவள் வலிசித ௮வமென ஓசை யததெளியா 

கின்ஓவ ளுமிர்பரு குவனென வவனுள மதிலெணியே.(௪௩ 0) 

Cw wm. 

எண்ணரிய தேரிவளி யிபமென்ற விவைமிடைபத் 

தஇிண்ணியதோ எசுரர்களுஞ் செ.றிர் தவரத் இசைகானகும் 
பண்டுூழஙவ முசலளவில் பறையறையப்,பலர்பரவ 
வண்ணமணித் தேருர்க்து வந்தனன்போர்ச் களமடடன். () 

UIT Ss gem ower WEL. seer பதைச்சவுட லம்பகழி 

கோத்துறுதிக் சொமொத்டு ளெய்தபெரும் ரூருதிஈதி 
சீர்த்தால்ச மெனவொழுக கெரிழைசே னையைத் தணித்தான் 

கூர்த்தபசி செடப்பருந்தின். குழக்கூளிச் குழுமிஜீச்கு, ()



அருந்தவச்சருக்கம். ௬௧ 

ேவேறு 

விட்டன ரிவர்களு மசுரர்மெய்'விடமன சரம்விடலும் 
பிட்டெ லிருபிள வெனவிழ வுதிரமு ஈனிபெருகப் 
பட்டன ரிடர்பல ரியமன புரிவிரை வெ்டுபடர்வார் 
கிட்டி ரெமதெதிர் பொருமிவ ரெனவசு ரர்கணினைவார். () 

உண்டுதி ரமூநிண மொடுசசை யடல்விர தலுமசசர் 
குணடுக ணுளகூ ளிசளொடு பூதமு ஈனிகுழுமிப் 
பண்டி.கழ் தருபா டலினொடு காடக முறைபயிலும் 
கண்டிமை யவர்கண மடிழ்வுற வருமுனி வர்கள்கணமும். () 

மிடஓுறு தன்படை யடைதறும் விறலுறு கனிபடைமுன் 
திடமுடை யுடன்மூ டலுமிகு சினமுற வலியுறுதேர் 
கடவின னடுபடை யொடுமெதிர் வருகணி கன்பிடைமுன் 
விடமன சாமவ னவளுட லொடுபட ஈனிவிடலும். (௧௩௫) 

விட்டொரு கணையினை யவனெ்திர் விகெணை யொடிபடவே 
சட்டிரு வினள்கடு வனபல கணையவ ஸனுடல்விடலும் 
பட்டவ ஐ.டலினை யுருவின। பலகணை களுமவலத் 
துட்டச னதிதய ர௬ுறவலி தொலைதலு முடலிடையே.(௧௩௬) 

பொகூனெ னெதிர்பொறி யர்வென வுருள்சலை மழைபொழி 
தங்கிய மெனவச ணியமென வதிர்குர லொடுநிலவத் [வித் 
இங்களை நிசர்முக முடையவள் சிலையுறு மழைபொழிவித் 
தெங்கணு மவனிட ருறவெதிர் சிலைபொடி. படவெணஜும்.”() 

ேேவறு, 

ஹுணங்கனைச்ச மர்க்களத்த ழிக்கைவீர மன்றெனு 
மெணத்தனைத்த டுத்ிறுப்ப லிக்களைத்தி லென்றவன் 

அணிக்துவிட்ட வம்பினைச்சு ளிட் துண்டு தூணொனத் 

, கிணிர்ததோளி வாளியொன்ழி விட்டரிந்த லும். (௧௩௮)



௬௨ அருண கிரிபுராண ம். 

தோலெடுத்து வாளெடுத்து டற்றுளக்கி யுக்ரெக 
சாலனுக்கு மொப்பெனச்க நூத்தெஇிர்த்த இர்த்தனன் 
வேலெடுத்த வாளெடுத்து வீரிகுத்தி யீரவே 
யோலெடுத்தி ளைத்தொலைச்செ ருக்களத்தொ ளித்தனன். () 

௮ருக்கனொப்பெ னப்பினைச்செ ருக்களத்து இத்தனன் 
இரத்தினைக்க இர்த்தசக்க எத்தினிற்சி தைத்தனள் 

சுரர்க்குமொட்பெ னத்துளித்தெ இர்த்திடத்த ணித்தனள் 
சருத்தருத்து விஞ்சையந்த வஞ்சகன்௧க முத்தையே. (௧௪0) 

சரபமென்ன வக்தகின்ற வன்றனைத்ச றித்தனள் 
பிரமனென்ன வச் தரின்ற வுன்றனைப்பி எந்தனண் 
மூரனைவென்ற மாயனென்ன வக். தமூண்டு மண்டின 
னரமுமுள்ள சாளிபோலு இத்தசர்த்தொ எித்தனன்! (௧ ௪௪] 

வன்னியென்ன வந்தெதிர்த்து தித்தொடுங்கு மாய்வலுங் 
சன்னியென்ன வந்தெதிர்த்து நின்றொலைக் கரப்பனு 
மின்னுமென்ன வச்தெதிர்த்தொ டுல்வீழ்ச் து Sar gn 
மன்னமென்ன வந்தெடிர்த்தெ யச்குலைந்த ழிக்திடும், (௪௪௨) 

ஏனமென்ன வக்தெதிர்த்தெ யத்தளர்ந்தி றந்திடு 

மானுமென்ன வந்தெதிர்த்த நின்றிளைத்து மாய்ச்இடுங் 
கானவல்லி யம்மெனக்க வித்தொலைக்க ரந்திடுஞ் 

சேனமென்ன,வக்செதிர்த்து நின்றுளைக் து தேய்ந்திடம், () 

Cw gp. 

shGure arg sGier orse@ 

லரிவா er steré Arum OeraGar 
எரிபோல் வ.ரலும் மீனைச் சிரமும் 
மரிவாள் பரிபோல் வூலும் மரிவாள். (௧௪௪) 

அரசம் மென்டே வர்றும் மதனைச் 

சிரமும் மரிவாள் சின்றுறி நெயரும்



அருகதவசசருக்கம். ௬௨ 

வெருவும படி வே அுருவம் பலவாய் 
வரலும் மரிவா ஞளூலவா விலியாள், (௪௪௫) 

Cw gp. 

வஞ்ச கன்வடி வம்பல 'கொள்ளுவன் 
MGA rex peas gr gy மினியிவன் 

அஞ்சு மாறுமை பாள்சொலு மென்ற தன் 

னெஞ்சுள் விர்தை யுமையை நினைதலும். (௧௪௬) 

மதிக்க யாரு மட செனவரு 
மெதிர்த்த போதவ வஊைச்சர மீர்ந்தது 

மிதித்த நின்றிடின் வேற்.றுரு வங்கொளா 
னிதத்சை யெய்த வுலகயந் றிவ்வணம், (௧௪௭) 

எனும் வாக்செழ வானத் தெணியவை 
யன்ன வன்மடி டாசார ய்வரல் 

சன்னி சண்டு சளைந்தவன் றன்டிரக் 

தன்ன தாளின் மிதித்தன எளத்தலை. (௧௪) 

டி வறு, 

வாஜொர் பொழிக்து பூமாரி வாழ்த்து ஞர்சண் மண்ணவரு, 

மேனோ செவரும் துதியியம்பி யெமக்குத் துணேநீ யெனவி 
சைத்,த, கானா வுலச முயமடென் றன்னை வதைத்தா யென 

கவில, யானே வதைச்சு வல்லேனோ வுமையா ஸியம்பா விடி. 
லென்றாள். (௪௪௯) 

மேதித் தலைமே விருபதமும் விளங்கு யோங்க வெச்சாளுஞ் 

சோதிக் சாரத்திற் சச்சரஞ்சங் லெங்கத் தனுவுஞ் சுடர்ச்சரமும் 

வாதத் திவொள் கேடகமும் வரத மபயு Qu gia ip aid 
போத்த்தெவருக்இயானிக்கப்புரிந்தவிஎங்குய்ச்ட்ட்புவியும். 

பரிவுள் ஞூறவிக் கோலத்தைப் பாங்சாற் பூசை பனுவித்தே 

புரிமை யுறவே சிர்இப்பார்ச் esl விசயக் தனையுளத்திழ்



௬௪ அருணகிரிபுராணம். 

கருதும் பலங்க எனைத்தினையுங் சருணைதன்னா வளித்தாளென் 
அ௮சைசெய் இடவும் பருச்சதிப ஜேன் ராளுய்ச் திடவுலகம். 

௮வரா தரித்த வடி.வடனே யணுடப் பணிந்தா என்னைபச, 
மெவருக் துதித்தா ரவ்வணல்கை யிமய மயிலும் வாழ்த்தை 
தீதுத், இவியும் புவியண் ணடுஙடுயிடச் செற்ற கொடியோன் 
திரந் தன்னைச், குவிமென் முலைக்கொற் றவைபதத்தின் Cp 
கண்டாள் கொடி.யிடையாள். (௪௫௨) 

கரிசார் கொடிய வவ்வசுரன் களத்திற் கண்டே வெலி 
ங்க, மளா ருமையா எததனைத்தன் சரத்தாற் பறித்தா ளத. 

சரத்தி, ஜெருவா துறையச் &வுசமன்ற இழைச்சென் றிந்தக் 

சிவலிங்கம், வருமா றென்சொ லவ்வசுரன் களத்தி லெனமா 
தீவனுரைப்பான். ௧(௫௩) 

சித்தர் இகழு மொரு?த்தன் வரனே யவன்பே ரவன்றன 

திள், வைத்தே யருணா சலந்தன்னை மறவான் மண்ணின் வள 

த்தினேயுங், சைத்தா னவன்றன் கருத்துகர்து காண்டற் சவ 
ணச் சிலமூனிவர், முத்திக் குரியத ரித்தலத்தில் வக்தா ரவன் 

மூன் முகமலர்ந்தே,. (௪௫௪) 

ஐதித் தத் தன்னைர் தனைச்காண வாஞ்சை யுடன்வர் தார 

வரைத், துதித்தே யெதிர்சொண் டின்சொலினைச் சொல்லா 
இருந்தா னவன்றன்னைச், கொதித்து முனிவர் குணதுட்ட 

னிவனென் நுளத்திற் குறித்தியலின், விதித்த MGs o fur 
னை நோக்கி விரைந்து விளம்பிவொர். (௧௫௫) 

ம௫ழ்க்து காணத் தனைத்தன்பால் வந்தார் தம்மை யெதி 
ர்கொண்டு, இகழ்ர்து சிறந்தடி வாதனத்தி லிருத்துத் தெளிச் 
தீர்க் யெசலமும், புகழ்ர்,துபூசை புரிதலினி திவைரீ புரிந்தா 
யிலையிதனா, லிசழ்ச்த மடொ சரனாக வென்றார் மூயொ இருக் 

தானை. (சடுசு)



அ௮ருகதவச்சருக்கம். ௬௫ 

அந்தச் சணமெ யவன்மடெ QO) னவர்வாய்ச் சாபத்தாற், 
சிந்தை தளர்ந்தே இத்தனவன் நிரு மிந்த வுடலென்றோ,வர்.து 
நும்மை யென்பாலே வணம்கா வழுவெவ் வழிமாறு, மிக்த 
விரண்டு மின்னருளான் மொழிமி னென்றே யிறைஞ்சுதலும். 

ேவறு, 

கொற்றவை தன்கை வாளாற் குறைப்பளுன் சிரத்தை யந்தப் 
பொற்றொம. மிதிப்ப ஞன்றன் புன்தலை யினையப் போதிற் 
குற்றமு மற்று முன்னைக் காயமுங் கூடு மென்றே 
ஈற்றவர் நடந்தார் ௪தத மாச்சர மத்தை சாடி. (௪௫௮) 

பண்ணினன் றவங்க எந்தப் பாதச னயனை நோச்டு 

ஈண்ணிமூன் னயனும் வேண்டும் வரத்தினை ஈவில்வா யென்ன 
விண்ணினிற் றேவ ராலு மெண்டிசை வேந்த ராலு 

மண்ணினுள் ளார்க ளாலும் வதைத்திடா வரல் கென்றான் 

ஆகு குறித்த வாறென் றயன்வர மளித்தே யேக 
மாகவெண் டிசைய மற்றை யுலசமூ மண்டி.ச் சென்று 
மோகளம் வல்ல ஞூ முனித்தெஇர்ச் தாரை யெல்லா 
Coss யகஞய்ச் சேனை ,பொடும்விரைர் இயங்கு நாளில், () 

ேவறு. 

தரீத்தே களத்திற் சவலிங்சர் தனையர்ச் சிக்குந் தவனைய 
வன், பரித்தே கரத்தாற் பசதணிய விழுங்க னானப் பொழு 
தீவன்றான், றரித்த விலிங்க மிவன்களத்தற் றங்கிற் நிவன்றா 
ரிமையட, னருச்சித் தவனொ சிவலிங்க மலணே யென்று 

னருந்தவனே. (௧௬௧) 

௮ங்கை தன்னி னொருவாதே டூமரு மிர்தச் சிவலிங்க, மிங் 
ர நீங்கும் வகையாதோ வென்றே யூமையா ளெண்ணுதறு, 
மங்குல் வாணி யுஇத்திமய மயிலே வருத்தம் தணிமனத்திற், 
கங்கை முதலா 8வ]ர்த்தத் தாரமீ: ன.துரின் கரத்தொருவும். (]



௬௬ ௮ருணகிரிபுசாணம். 

கங்சை யமுனை சரசுவதி கமழ்கோ தாவி ரிகாவேரி 
நங்கை ந்து சன்மதை? சேவி சோண ஈநதியெனவே 

யிங்கே யெணுழொன் புத்திய மிச்தத் தலத்தி ஸினிததிக்கு 

டிங்கை விந்தை கைவாளால் வெட்ட வாய்க்குஞ் சலைழடுவில. 

  

ேேவறு, 

ஐப்ப௫ மாதர் தன்னிற் கேட்டையி னதனின் மூழ்கு 
மூப்பது சாள்கண் முற்றின் மோசன மாமி லிஸ்ச 
மப்பெரும் பொய்கைக் கூலத் தர்ச்சனை யதனுக் காக்கத் 

தப்பற வங்கே மற்றோ ரிலிங்கமு மர்ச்சிப் பாயே, (௧௬௪) 

கார்த்திகை மாதச் துள்ளே கலந்தவுத் இரா௮ டத்தில் 

வாய்த்தநால் விதியா லெம்மை வரையடி. வாச லிங்கத் 

தேத்திரல் விழாவுஞ் செய்வி யிலச்குச தப மெங்குங் 
கார்த்திகை யோடு இஙகள் கலந் தறங் காலம் தன்னில். 7) 

விளங்இரின் முன்னே யாமுன் விருப்பமுக் தருவ முன்னைக் 
களகமு நீங்கு மென்னச் சடவுளி னருளி னாலே [ட்டே 
யுளங்குளிர்க் நிலங்கத் தோன்று மோசையை யுமையாள் சே 

யளந்ததன் பொஜள்க ளெல்லா” மனுமதி செய்தன் பாலெ. () 

கொற்றவை வருச வென்று கூறியிச் லையி னின்சை 

வெத்றிவா ளால்வெட் டென்று வுமைசொல வவளஞாம் வாளா 

லற்றிடச் சிலையை வெட்டி னாள்சய மாக வங்கே 

யுற்பவித் தனீர்கங் சாதி யொன்பத சன்னி மாரும். (௧௬௭) 

அருளிய தாலச் தன்னிற் வெறுணி யனும தத்தாற் 
பொருவிலாக் கங்சை மூழ்கிப் போக்னெ ளொருபா வத்தைப் 

பிரிவுபெற் திலங்க மற்றை யதனையும் பெருநீர்ப் பொய்கைக் 
கரையிலர்ச் சனையைச் செய்த கட்டுரை விதியினாலே, () 

மற்றொரு இவலில் கத்தை மாமறை விதியி எலே 

சற்றணி ஓத்த வர்தச் தட்சிசீர்ச் சத்தின் மேல்பா



அருக்தவச்சருக்கம். ௬௭ 

லர்ச்சனை புரிச்தாள் பாவச் இர்த்தரு எமலன் றன்னைக் 
கொற்றவை தன்னைச் தங்கென் றேவினள் வடகூ லத்தின்.() 

கார்த்திகை மாதக் தன்னிற் சடவுள்சற் பித்த நாளிற் 

ர்த்திகழ் விதியி ஞலே இிருவிழாத் தனைச்செய் வித்தே 
கார்த்திகைச் சார்த்தி சைக்கண் கனலழலினையுஞ் சாத்தித் 

Siggy மாட்டி. யர்ச்டித் தனள்சிவன் முறையிற் Coed, () 

மூறையற விதியிற் பூசை முழி.த்தரின் மலன்முன் னின்றே 
பிறையணி சடையாய் போற்றி பேரரு ளாளா Cura 
சறைகெழு சண்டா போற்றி கயிலைன் மலையாய் போற்றி 
நறைமலர்க் கொன்றை சூர ஈம்ப்னே போற்றி போற்றி. () 

ஏகனு மாளாய் போற்றி யிருவருக் கரியாய் போற்றி 
யோகரு முய்ய மூன்று விதமுற வுறைவாய் போந்றி 
போகரு முய்ய நான்கு மநையினைப் புசன்றாய் போற்றி 
யாசமச் தன்னை யைந்து முகத்தின லளித்தாய் போற்றி, () 

எட்டுர வாக யேழி னிசையுமாய்ச் சமய மாருத 

தொட்டவைர் தொழிலாய் நான்கு தோற்தஜாய்க் காலூன்ற 
யிட்டமாம் பலமி ரண்டா யேசகனு மானாய் போற்றி 
கட்டிலா வுயிரின் கட்டைச் களைந்தருள் கடவுள் போற்றி, () 

உலகொரு மூன்று மாகி யுணருயிர் மூன்று மாகு 
மலமொரு மூன்று மார மற்றவத் தையுமூன் ரூடப் 
பலமொரு மூன்று மாடுப் பசர்ச்தவிவ் விதங்ச ளெல்லா 
மலனுமாய் நின்ராய் போற்றி யராதியே யமல பொற்றி. () 

எண்ணரு மூயிசை யீன்றே யவுற்றிலங் படுவாய் போந்றி 
யெண்ணரு மண்ட பேத மியற்றிடு வித்தாய் போற்றி 
யெண்ணரும் வினையு மெண்ணிப் பலமுறை யீலாங் போத்றி 
யெண்ணிரு மூன்றி னது மெ கொளு விறைவா பொத்தி.)



௬௮ அருணகிரிபுராணம். 

Ga yy. 

என்றுதுதி செய்யவுமை மீசனுமு கந்தே 
நின்றனன கத்தொடுபு றத்தினுகி றைந்தே 
மன்றினட மாடி.பிறி வற்றமய முள்ளெ 
யொன்றுசிவ ஞானுவிழி யாலுறவு ஊர்ந்தாள். (௧௭௬) 

ஞானவிழி யாலமல மேனியினை நாடிக் 
கானினட மாடியிரு கண்மலர்பு'தைத்தா 
ஞூனவினை தன்னையுமொ ழித்தொளிர்தல் பெற்றாள் 
வானவர்கள் பூடழைபொ ழிச்தனர்ம கிழ்ந்தே. (௧௭௭) 

வெறு, 

புரிந்தாய் பிழைமூன் சயிலையெனும் பொருப்பி னதனா லெ 

மைநீதான், பிரிர்தா யவற்றா லெமைஞான விழியாற் கண 
டப் பிழைபிரித்தா.ப், நிரக்தே யெம்மை யிணிடீங்கா துறைச 

வென்றே நிருமலன்றான், பரிச்தே பகர்ச் து நிறைர்தெங்கும் 
நிற்கு நிலையும் பகர்ச்திவொன். (௪௭௮) 

மூல மெண்ணற் vise நீதான் முளைத்த வுலகஇறுக்கு 
மேல முனக்கு நாமன்னை நீரின் மயத்தின் முளைத்தெழு்த 
ஞால விறுதிக் குமிரினுச்கு சாமே தந்ைத யெனரவின்று 
காலம் கடந்த சடவுளுனக் இட்ட வரங்கள் கழறெனலும். () 

ே வறு, 

வான நாடரு மண்டலத் தார்களு 

மேனை நகாடரும் வர். துன் னிணையடி. 

மான நூல்விதி பின்வழி பட்டே 

ஞான மேனிய ஈல்கரு ளென்றனள். (௪௮0) 

மூழவ மாதவி தங்கண்ரு ழங்கவே 

விழவு சாடொறு மல்ச வீழி



ARE SUFE SSD. ௬௯ 

புழுரு சந்த லாதியும் போதுடன் 
செழுமை யோதெத் இங்கள் விழவுமே. (௧௮௧) 

மாத பூசையு மற்றுள பூசையு 

மோது நூல்வழி மின்னு வோதியே 
வேத மாதி விதியுணர்ச் துன்மலர்ப் 

பாத பூசனை பண்ணும் பனவரும். 

மற்று முள்ள வினையிய லின்வழி 
மூற்.று வாரும் தழைச்துற மூலனே 
இற்று யிர்க்சரச் கத்தருள் செய்யெனப் 

பற்றி லானு மனுமதி பண்ணினன் (௧௮௩) 

பணிர்ச வன்பதம் பின்னும் பணிமொழி 
யணிர்து தன்சிரத் தார்வத்து னற்றன 
தெணச்த ஸனிற்பிரி யாமல்வைத் தேத்தினள் 
கணங்கள் சண் களித்திடக் கண்ணினால். (௧௮௪) 

Cw gy. 

புடைநின்ற புரந்தானைப் பார்த்தவன்பே ரழசருணத் 
தீடவரையை வலஞ்செயலும் வலஞ்செய்தரர் தம்பலமு 
மடைவுபட வருள்செய்து முறையுறவே யனைவர்க்கும் 
விடைகொடுத்தா லயத்தருச்தா Gnu. Carr வீற்றிருந்தான். 

Cw mg. 

என்றிசைத்தா செழிற்கமலத் சவிரினிலங் கயன்சனச மு 
ஸிச்சிள் பெய்த, வென்றருளாற் சூதமுனி யிருக்குமறை மு 
cha ges தெண்ண மொன்ற, வன்றருளிச் செய்தவழி யா 
ராய்ந்திம் மண்டலத்துள் ளாரு மெண்ண, வின்றிசைத்தேன் 
ஹொகுத்திலங்குமருணஏரிதன்னைடுயன செணத்துள்வைத்தே. 

Cw ga 

வரமறை யோஇிய வாயவனே வானில 8ரல வாயவனே, 
பிசமனை யாக்யெ பீடினனே €பரா ணஊட்டவம் பீடினனே,



௭௦ ௮ருணூரிபுராணம். 

பரவினை மிற்றொறு மாட்டினனே யணங்குமை யாளுறு மா 
ட்டினனே, கருவினை சாய்ச்திடுங் கணணினனே கருதடி யா 
ர்சமக் சண்ணினனே. (௪௮௭) 

Curses Bah மூடி.னனே பொருவிழி யாளொடு மூடின 
னே, “மாதவ ருச்கஉ மோதினனே வளரொளி பல்லற மோ 

இனனே, யாதியு மர்தமு மில்லவனே யடி.யர டைர்தம ரில் 
லவனே, பேத மவர்க்றெப் பேணினனே பிறரறி யாயவனப் 

பேணினனே (௪௮௮) 

ேே வறு, 

கருவைத் துரிசைச் களையாயெங் களவைச் கருணைச் கட, 
லானே, பரிவுற் நுனைக்கண் ணினைமூடிப் பழிபற் றியவம் 

பிகைபார்மே, லெரியுற் றறஓுற் றெழிலாகத் இடரற் றிட 
வொப் பரியாளென், றரிவைக் சுதுலைச் கருள்வானே பரு 
ணச் சயிலத் தமர்வானே. (௧௮௪) 

பகலற் நிரவற் றுன்பாதம் பரவப் பதம்வைத் தெனையா 

ளாய், சசலர்ச் கவரொத் தவர்பாசந் தனையெட் டதனைத் 
தசைவானே, விகலர்ச் கவருச் கழல்வானே விரையத் த 
ஊத் தனியேதா, னகலர்க் கெதிருற் றருள்வானே யருணச் 

சயிலத் தமர்வானே, (௧௯௦0) 

அருந்தவச்சருக்கமுற்றித்று. 
ஆ. திருவிருத்தம் - ௪00. 

pCR



வலம்:புரிசருக்கம். 
வளைக் 

உடலுற முயிரொச் துமிர்தொறு மொளிர்வோ 

இமைதவ முயலப் பிரிவ வுறைவோன் 
சடைமுடி. தனிலப் பொசெமி யணிவோன் 

சகலரு மூயவெட் டிருபது தருகோ 
னடி.யிணை நிழல்புக் கசலற வுறைவர 

னகசவிரு ளொடுதம் துவவித மறவே 

கடுவினை யொகெட் டுருவமு மறவே 
கடகரி முகவன் கழலிணை பணிவாம், (௪) 

Caw gy. 

கனக வெற்பினுங் கயிலை வெற்பினுங் கழுகு வெற்பிலும் 
பிரியாதா, னனக னறபுத னருண வெற்பின னலரி ஜஞொத்த 
தன் னடிபா9, மனித ருக்குமுண் மலம ரித்திலங் குணர்வி 
னுந்றெழுழ,பனுபூதி, தனைய ளிப்பவன் சகள நிட்சளன் சர 

ண நித்தலும் பணிவாமே. (௨) 

அருவ னிட்கள னமல ஸனித்திய னசல னற்புத லுமை 
யாள்வான, கருவி னுட்படு மெமைய ளிப்பனு மெனம னத்தி 
னும் கருதாதா,ரிருவ ருக்குமொள் ளெரியெனத்திகழ்ம் திசலி 
ரித்தவர்க் இனியா, மொருவ ஜெப்பில னவனி டத்தறு 
மூமைம வர்ப்பத முனுவோமே, (௩) 

Cw g. 

பகர்ச்தனம்பார்ப் பதிபகவன் கண்புதைத்து வந்த 

பழுதரித் தத் தவத்தமல ஜனொடுபிரியாப் பாங்கும் 

திகழ்ச் துறுமித் திருமலையை வலஞ்செயலும் பலமுஞ் 

இவெனிசைத்தா னிந்திரனுச் சென்றருளிச் செய்தா 
ப்்ணர்த்து விரித்தவையு டென்றுபணிக் தயன்முன் 

னுரசைத்தலுமே சனசனய ஸவுசைத்தநூறை யினையோர்ந் 

தகககுவிரச் சூதமுனி யருந்தவருக் குணர்த்து 
மந்தசெறி தனையுமனை வரு௫ணர வறைவாம். (௪)



௪௨ அ௮ருணகிரிடாரர்ணம். 

ar & faa wu. 
Ca my. 

வானவர் தமக்கு முந்துஞ் சந்திமார் கழிமா தந்தா 

ஹனுடற் கரிசும் வாத்டு னுளத்தினாம் தரிசு நீக்கு 
மானுடர் புனலின் மூழ்க வாய்க்கவே நியதி முற்றி 
மோணிச ளாயிம் மாத முந்திய நியதி தன்னில் (டு) 

வலம்புரிர் திச விர்த வரைசிவ னடி.யுள் வைத்து 

நிலந்தனி ஓயிர்கோ காதே நிறைந்தகர்ப் நிணிபோற் செல்க 
நலந்தரு வெழுத்தோ ரைச்து நாவுற ஈவில்க தங்கைத் 

தலங்குவிச் துரம்வைத் தல்லாற் செபவூடட் தரித்துத் தாமே.() 

செப்புமிம் மாதர் தன்னி லொருவல மொருகாட் செய்தான் 
றப்பற வருட மொன்று வலம்புரிந் தானை மானு 
மிப்புவி தன்னி லிட்ட பலமுறு மிவன்மே லேறி 
யொப்பருஞ் சவெலோ கத்தின் வளந்திளைத் துறைவன் மீளான். 

௮டி.யொரு வைப்பி னாகு மாயிர மசுவ மேதம் 
படி.தனில் வாச பேய பலமொரு நூறும் பாங்கார் 

தடையற முற்று மிர்தத் தடவரை வலஞ்செய் சான்ரோர் 
விடையுடைச் கொடியா னாஞஞ் சிவபுரம் புருவர் மீளார்.(௮) 

மொழிச்சவிம் முறைமை செய்ச மகரமுக் தியகா' டன்னில் 
விழைக்துவிண் ணவரு மற்றை வேதக முனிவர் தாமுங் 
குழைக்துளம் தன்னி லிந்தச் குலவரை குறித்துச் தம்பா 
லழிச்திட வரிட்ட மிட்ட முறவலம் புரிவ ரன்பால். (௯) 

இக்தான் னாளி லன்பா லிதமுயிர்ச் இசைய வெண்ணி 
யந்திவா னனைய ழேனி யமலனா Senger CeO 
மூக்தியே யிர்; வெழத்பை வலஞ்செயு முறையி னாலே 
சிச்தையும் திகழப் போற்றி செய்திடச் கணம்சள் சேர்ந்தே.



வலம்புரிசருக்கம். ௭௩ 

பண்டித னாக மூர்க்க னாகபா சகனே யாச 

வெணடிகம் குலத்தோ ஞ௪ விவரலா வெவரு மாத 

லண்டரும் பணியு மிந்த வருவரை வலஞ்செய் தாரேல் 
விண்டி மனந்தங் கொடி. மேனிவெவ் வினைக ளெல்லாம்.() 

பாதுகை யோடு செல்லேல் பரிகரி யூர்ட் து செல்லேன் 
மீதுறக் ருடையுஞ் செல்லேல் வித்தக விமல னாதி 
நாதனை யுன்னி யிந்த நகத்தனை வலஞ்செய் ஈல்லோர் 

Cass னருளினாத்தம் விரும்பிய பலங்கொள் வாரே. (௪௨) 

மருவலர் தம்மை வெல்வோன் மாசெ னென்னு மன்னன் 
பரியினை யூர்ந்தே யிந்தப் பருப்பதம் வலஞ்செய் தான்முன் 
ன.ரூனொள் வீழ்ச்தா னந்த ஈற்பரி 9வுலோ கத்தை 
விரவியே சணம்சட் செல்லாம் வேந்தனாய் விளங்ற்றன் றே. 

ஆதலி னாலே யன்ப ரகத்துனி யமலன் பாதம் 

பாதுகை யாதி விட்டுப் பதத்சனல் வலத்சைச் செய்க 
வேதசன் விமல னென்றும் விளங்க மிர்த வெற்பைப் 

போதக ஸிவர்க்கு நல்கும் புத்தியு முத்தி தானும், (௧௪) 

'ஒருபத வைப்பி ன0லே யுளத்தினம் பாவ மோடு 
மிருபத வைப்பா லேகு முரையினா லிசைந்த பாவக் 
திரிபத வைப்பாற் நீரு முடலினாழ் செய்த மை 
ஈரர்தமக் குயிரை பூரு ஈம்பனின் னருளி னாலே, (கடு) 

காலையின் வலத்சைச் செய்யிற் கரிசுகள் கழிய முச்சி 
வேலையி லிட்ட சத்தி விளையும்பின் வேல் ser etn 
சாலவே தழைத்து நீடுந் தனத்தொ? தானி யாதி 

ஞாலமுயர் திடவே வாய்த்த வ௫ணவெற் பினையெர்சாஞும், 

ஆதித்த வாரம் தன்னில் வலஞ்செய்தா 7இத்து மெய்க்கோ 
யாதித்ச லோகஞ் சேர்ந்தின் சகார்த்தரன் புரியுஞ் சேர்வர்
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௭௪ , ௮ருணகிரிபுராணம், 

சோதிச்சச் திரனவா ரததுற சுழனறவா தாமு மவ்வா 

றேதத்தை யில்லா மற்றை வாரத்தும் பலமிவ் வாறே. (௧௭) 

ஆக்கையா லொருகா லிச்ச வருவரை வலஞ்செ.் தார்தம் 
வாக்குற வெழுத்தோ ரைந்து மானடி. மனத்துள். வைத்தே 
போக்கியூன் Guo Buy மீசன் புரம்புகு$ இருப்பர் புன்மை 

நீக்கின் மலன்ராள் சேர்வ ர௬ுலகெலா நல்கு நாளில். (௪௮) 

சித்திரை மாதச் தன்னிற் Avnigg மபர பக்கத் 

அத்தம மான வீரே மாந்இதி யு.றும்வா ரத்திற் 

சுத்ததோ யத்திற் ரொய்ந்து துய்யவெண் ணீறு பூசி 
வித்தக் விலில்கக் தன்னைப் பணிக்இியல் விதியி எலே. (௧௯) 

இம்மையிற் பலத்தை வேண்டா இமையவர் சுவர்ச்ச மாதி 
யம்மையிற் பலத்து னாசை யற்றுளத் தாதி முத்தன் 

மும்மல மோச சேச ஜுயிர்க்கவன்"மூர்த்த மான 
செம்மைய சிலம்பு தன்னை வலஞ்செயுர் தெள்ளி யோரே. () 

அசத்ததத் தவத். தஞ், சுத்தா சுத்தத் துவத்துக் தங்கார் 
விசுத்ததத் துவத்திற் போகம் இளைப்பர்கள் விமல ஜோக்கா : 

னூத்திட மூல கோயு சாதமு மொடும்கு காளில் 
வ௫ப்பர்க எராதி முத்தன் மலரடி. நீழல் வாழ்வின். (௨௪) 

| மூலமெவ் வுயிர்க்கு மூல மலத்தினு மராதி முத்தன் 
மாலய னூட நீர்க்ச வளரொளி யா நின்ற [ஜே 
தூலவிஏ கத்தைத் தொண்டர் வலஞ்செயு முறைமை சொன் 
மாலயத் இலிங்கத் தன்பர் வலஞ்செயு மடைவுஞ் சொல்வாம். 

ஆலயவலம். 
“2 வறு, 

இகழும் பூர்வ இசைரோச்டி யமல ஸில்ம்குஞ் சிவலிம்சர், 
திசமு மற்றைத் தென்றிலீசலைய கோப் புவியிற் சிவலிம்
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கம்,திகழு மருகக் குடஇசையை கோக்கிச் சோம இசையினையு,, 

நிசழு முகமைக் ததற்சதனைப் பூர்வ இசையி னிகழ்த்திடுவாம். 

இலங்கு மீச முசமுச்சி தன்னி லிசத் இசைகோக்க,யிலங்கு 
மதன்£ழ்த் த தற்புருடம் பூர்வ.த் தெழிலார், வலத்தோண் மே, 
லிலங்கு மகோரக் "தேன்னோக்க!மினியசசோதல் சிறுபுறத்தி, 

னிலங்குங் குட குடதிக் இனை கோக்கு மிடத்தோள். வாமம் வடச் 
கலங்கும். (௨௪) 

Cw yp. 

தென்றிசை sorar ConaOs Dapshy. ofa wiCa 
Qure On uge Se wéAun mw@ Coregs 
தென்றிசை யகோரம் பூர்வ இனச்புரு டத்தா னத்தி 
ஜொன்றுமிவ் வாறு மற்றை யுத்தர இக்கு மேற்கும். (௨௫) 

எத்திசை தன்னை நோக்கி யிலங்கிடுஞ் சிவலிம் கச்தா 

னத்திசைத் துவார பால ரர்ச்சனை புரிக வன்பா 
லத்திசை தன்னிற் பீட மிடபமு மெதிசே யாகுஞ் 
சுத்சசை வாக மத்தன் விதிவழி தொகுத்துச் சொன்னோம். () 

கன்மசா தாக் யங்காண் கருதுதற் பருட மெங்கு 
மன்னபா னாதி யந்த முசந்தனிற் கொடுக்க வன்பா 
ger ey. லகோரங் ! கர்த்தா மூர்த்தமே யுணரிற் சாத 

மன்னிய வமூர்த்தம் வாம மஇத்திடி.ற் சிவமீ சானம், (௨௭) 

சன்மசா தாக்கி யத்திற் கலந்து.று மற்றை நான்கு 
மன்னுமூன் றிரண்டு மோன்,.று மற்றைய முகக்க டம்மி , 
லுன்னியம் முறைமை தன்னை யோதன மாதி யெல்லாங் 

Stuer srg யத்திற் நிசைதெர்றுங் கொடுக்க கற்றோர். () 

பூரூவ திக்கு கோக்கும் புனிதன்மூன் வலப்பா னிற்க 
வாருறத் தெற்கு சோக்கு மமலன்மு£ன் னிற்ச வவ்வா 

ஜேருற மேற்கு கோக்கு மிறைவன்முன் ; னிடப்பா னிற்ச 
சருறப் புரிவார் பூசை யிம்முறை சேரம இக்கும். (உ



௭௬ ௮ருணகிரிடாணம, 

மனிதர்தா பித்த லிங்க மாதவர் வானோர் மற்றைப் 

புனிசராங் கணங்கள் பூசை புரிந்திட மிலிங்க மென்றும் 
பனுமிவை சான்குக் தானே படி.தனி ஓதித்த லிங்க 
மெனுமித னோட மைக்தும் பரார்த்தமென் றெணுசவெனறும். 

உரைத்தவிவ் வைந்துமொன்றுக்கொன்றினில்வரமாயோங்கு 

வரத்தினை யளிக்கு மிக்த முறையினால் வலஞ்செய் வார்க்கு [ம் 

மருச்சனை புரிக விந்த வைக்திலிங் சத்து மன்பாற் 
றரித்தெழு நான்கு மீசன் முசத்தினுற் பவித்த சைவர், (௩௨) 

வைதிகர் பெறினுஞ் சைவ இச்கையை வாய்க்க வேதங் , 

கையினாற் பரார்த்ச லிங்கம். தீண்டுதல் கடனோ அன்று 

வையகர் தனக்கு நாசம் வருமிவர் சண்டிற் சுத்த 
சைவராற் பரிகா ரத்தைப் புரிகரால் சாற்று மாற்றுல். (௩௨) 

தரீத்தபி டேக மந்தஞ் சுசியினாற் சுத்த சைவ 
சருச்சனை புரிச வொன்று மன்பினற் பரார்த்த லிங்கம் 

தீரித்திடா னபிடே காந்தக் தாவர லிங்க் சண்டி” 

பரித்திடா வளத்தைப் பாரும் பார்த்இவர்க் காகும் பாவம். () 

ஆதலால் வேந்த னாராய்ர் தடைவற வபிடே காந்த 
மோது,நூன் முறையி னுள்ள வுத்தம் னாலே பென்றும் 
போதச புணிதன் நன்னைப் பூசனை புரிவித் தானே 

“லாதிதன் சவலோ கத்தி னமர்வன்பூ சசனு மங்கே, (௩௪) 

சந்திகண் மூன்றும் பூசை தவறறச் சமைத்துச் சைவ 
னந்தநள் ளாதி யில்லா வமலனீ டி.லிங்கச் தம்கு 
மூக் தமா வரணம் தன்னின் முறையுறு வலமுஞ் செய்து 
வந்தனை புரிந்து நின்று வா!ழத்தக மலாரி பாதம். (௩௫) 

வாசக விதியி ஞலே மலாரிதன் மயலிங் கத்தத் 
பூசனை புரிந்தான் பீன்பு வ வலக்புரிர் இடானே (பா?



வனீம்புரிசருக்கம். ௭௭ 

லாசுள னன்ப னல்லன் விடம்பனே யவனா யுங்காற் 
நேசிக னென்னப் பட்டான் வலஞ்செயுர் தெள்ளி யோனே. 

சரியையுங் திரியை தானுஞ் சால்புள யோகர் தானு 
மதிதனுட் டிக்கை யார்க்கும் விதியிஞ் லாத லாலே [யில் 

பரிவுடன் படர்ந்து பாங்கால் வலஞ்செய்தோர் பரமன் கோ 

வரவ புரத்தின் வாழ்வர் முத்தியு மெல்ல வாய்க்கும். (௩௭) 

Ga yg. 

நினையி ஜொருகா னேரிழையை நீங்கும் பிரம சரியந்தான் 

மனையின் வாழ்க்கை வனத்துறைதன்மற்றையதிவன்னாச்சிர 

மெனுமிம் மூன்று மியல்வழியி ணியற்ற லரிதா தலினாலே 
வினையை வெல்வார்வலம்புரிகவிமலன்்கோயில்விழைவறவே. 

ேவறு. 

மன்னிடிஞ் சவன்றன் கோயில் வலம்புரிச் திரிவா மென்றே 

yor oO மளவி லோடு மிம்மையி னுற்ற பாவ 
மூன்னைய வுடலந் தோறு முற்றிய a மெல்லா 

மன்னிய மாஞ்சென் நீச னாலய மடையும் போதில். ,௩௯) 

அடி. தொறு மசுவ மேத யாகத்தின் பலம தாகும் 

படி.தனைப் பார்த்த மெல்லப் பதத்தினை வைத்தக் Sr 

மடி யுமெய் வருந்து மென்றே மனந்தணி ஓருடச் செல்ச 
வடி.களா லயத்து வட்டத் தசத்துனி யமலன் பாதம். (#0) 

நிறைந்தகர்ப் பிணிதா னெண்ணெய்கிறைருடச் தலையின் மே 
யுறைந்திட நிசளங் சாலி னுறமெல ஈடத்தல் போல 
மறந்திடா தமலன் பாத மனத்துற வலமுஞ் செய்க [தே. 
சிறந்தவைர் தெழுத்துஞ் செப்பிஷ்செபவடங் கரதீதற் சேர்த் 

ேவறு, 

ஒப்பா ரில்லான் 9வுெனமல னுறையும் கோயின் முதலதனுச் 
கப்பா லிரண்டா மாவரண மூன்றா ருவதே யதற்கப்பா



எ௮ அ௮ருணகிரிடுசாணம். 

லப்பா னாலா மாவரண மைம்தா குவசே யதற்சப்பா 
லப்பா லூரின் புறமதனோ டாராம் வலஞ்செய் யாவரணம், () 

ஆதி தன்னிற் புரிவலத்து னதிக மிரண்டா மாவரணத் 
தோது மிந்த முறையிங்கு முயரும் பலமொன் றினுக்கொண்று 
காத னுயிர்கட் குமிர்நோய்ச்கு மருச்த னமல னமபனவன் 
பாத மலரைப் பரிர்துளத்து லவவற்றின்வலஞ்செய்வ ur ws. 

ஆலயதரிசனஞ்செய்வார் ரிமகுமெல்லை. 

Cw mp. 

புகுச்திடா நூரி ஒள்ஞர்ப்'புறத்தினி ன மல னென்றே 
இகழ்ந்தகோ புரத்தைக் கண்டு சிலர்பணி வாரு முண்டு 

புருச்தரும் புரியி எள்ளே கோபுரத் சதிதூ சத்.துத் 
ற்கர்சனி லரனை யுன்னிச் சிலர்பணி வாருண் டன்பால்.(௪௪) 

கோபுசத் தருகு சேர்ந்து கும்பிடு வாரு முண்டு ' 
கோபுரத் தள்புக் சப்பாற் கும்பிடு வாரு முண்டு 
தாபா பலிபீ டத்தைச் சார்க்திடா தயனிற் பாரு 
மாபர னென்று பீடம் வணங்கி வாரு முண்டே. (௪௫) 

அரங்கை யடைந்து நின்றே யடி.பணி வாரு மூண்டு 
UTE Sot மண்ட பத்தின் புறக்கடை பணிவா ரண்டு 

ணிரச்துநின் நிறைஞ்சு வாரு முண்டநின் மலன்பா 'தத்தைப் 

புரிக்திறைஞ் சாரு முண்டே பருத்தமண் டபத்துட் புக்சே, 

Caw p. 

அப்பாற் புகும் து ளாலயத்தி லமல னசலன் 9வனசள 
ஜெப்பா ரில்லா னுயர்ச்தாரு மில்லா னுயிர்கட் குபிராகி 
மெப்பா லினுகீல் சாதிருச்கு மிறைவ ஸணிலங்கு மிலிங்கமய 

மெய்ப்பா விதியா லருச்சப்பீர் சத்த சைவர் விழைஏடனெ.()



வலம்புரிசருக்கம். ௭௯ 

ஆலயதரிசனஞ்செய்யும் ௮தணர்முதலியோருள் 

இனஞார் இன்னவெல்லையினிற்பரெனல். 

வன்பார்ம் How eu கோபுரத்தை மூழ்ச்டி யறக்கண் டூர் 
ப்புறத்துற், றன்பால் வலஞ்செய் சமலடனனப் ப.ணிவர். புலைய 
சடைந்தூரு, எின்பார்ர் திலங்குங் சோபு&த்தி cB sr ரத்துற் 
நிறைஞ்சுவர்தாள், வன்பார் மயிர்கொய் பவரிராது கழுவும் 
வண்ணார் மற்றையரும், (௪௮) 

சோல மாருங் கோபுரத்தின் புறத்தே குறுக கும்பிடுவர் 

மாலை கார ரெண்வணிகர் முதலோர் மனத்தின் ம௫ழ்வுறவே 

கால காலன் கழறுமியல் விதியைக் சடச்கை கடனலவென்் 

நேலும்பலத்தையிவர்பெறுவரிபலைக்கடக்தாரென்டெறவார். 

Ca p 

பொற்றைநிகர் கோபரத்தட் புகு$தாய ரெழுவாயர் 

வெத்திலைவா ணிசதர்முதலேரர் வீமலனடி யிணைபணிவர் 
மற்றையர்கா லாம்வரண % வாய்தலின்முன் பணிக்தெழுச 
பற்றினரேற் நீக்சைபலி பீடத்திப் பாற்பணிவார். (௫௦) 

வருமுறையறீற் கூத்தாரு மிரண்டாமா வரணத்திற் 

பரமசிவன் சக்கிதியிற் பலிபீடச் தனிற்பணிசக 

பொருவருமா மண்டபத்தின் புறக்கரையிற் பணியலுமாம் 
பெருமைதருஞ் வெக்கை யினையவர்தாம் பெற்றாசேல்.(டு௪) 

ஆக்கையினை வெறுத்திவர்சை வாச்டிரமத் தனையடையின் 
பார்க்கலுமா மண்டபத்து னுட்புருந் து பசபதிதா 
ணோச்சுவருள் வாய்தலினூல் வசியர்மனு நான்மன்ன 

சாக்கமுற, ஈவெடைந்த பணிவார்க எமலனையே.' (௫௨) 
ணவ ககா அவை 

ஆவரணம் என்பது - வரணம் எனத் தலைக்குறைந்து 
நின்ற, 

 



0 அ௮ருணகிரிபுராணம். 

சிரத்தினு2த் தெண்தெனைச் செவன் முன்னே தேசசெனாற் 
தரித்தரங்கற் புகு துபணிர் தாடுவளே தளியில்லாள் 
uns gage னுபதேசம் பணிக்தரங்இற் பரசமுணர்ம் 
அருத்திரகன் ணியர்தம்மை யாட்டுவிப்ப னுகப்புறவே. (௫௩ 

Ca op. 
HGESDOUM டபத்தட் புக்கே யந்தண ரமலன் பாதங் 

கருத்தினுங் கண்டு வாழ்த்திச் கைதொழு: வார்சா லேமுக் 

, திரித்துரால் வேத மாதி தன்னையு மமலன் மேனி 

| யருச்சனை செய்வார் சுத்த சைவருட் புகுந்தன் பாலே, (௫2) 

அந்தண ரரையர் மற்றை யனைவரு மமலன் பாத 

வந்தனை செய்யு மெல்லை முறைய மதித்தச் சொன்னோம் 

பந்தனை யறவே பாங்கா லவரெலாழ் பணிய மாறுஞ் 
சிந்தனை செய்தே யீசன் நிருவடி. செப்பு வாமே. (௫௫) 

அந்தணர்முகலியோர் பணியுமுமைமை. 

உத்தர இசையிற் காலை நீட்டிட % லொருசா லத்து 

மித்திறம் பதத்தை நீட்ட % லிந்திர நிச்ச லென்றும் 

பத்சர்கண் மேற்குச் தெற்கு நீட்செ பாதந் தன்னை 

(வித்தக விலிங்கர் தன்னைப் பணிபயர் விரும்பி Sax டு௯) 

தேடிகன் றன்னைத் தெவர் இருவடி. தன்னை மீச 
னேசசைச் சந்தி தோறு நிருமலச் நனையர்ச் இக்கும் 

பூசுரர் தம்மைத் தந்ைத தாய்தனைப் பணியும் போதுங் 

காசினைக் கடி.வார் நீட்டல் * வடக்னும் ழெக்குங் காலே. () 

வழியிடை ஈடக்கும் போது மலரினைச் கொய்யும் போதும் : 
விழுமியர்ச் மம் போது (த்தர வினையின் கண்ணு 

மெழுதிடம் போதும் வரப்மை மியலினை யிதழின் கண்ணே 
யழகுறு மரையர் பாற்சென் றடைர்தமர்ர் திருக்கும் போம், 

நீட்டிடல் - நீட்டற்க,



வலமபுரிசருக்கம். AS 

புனலிடை மூழ்கும் போது நியதியைப் புரியும் போது 
மனலினை யோம்பும் போது மருச்சனை செய்யும் போது 
மனையிடை யருந்தும் பொது மலசல மாற்றும் போதும் 

பண வரைக் ஞுாவர் தம்மைப் பதம்பணி வதுபாம் கன்றே. () 

நாலிரண் டைந்து மூன்றென் றென்றுசொன் னாமத் தாலே 
யேலுமங் கந்தா ஞன்கா மிவைகளா டவருச் சேயு 
நாலிரண் டல்லா வெல்லா நாரியர் தங்சட் are 
நாலிரண் டாதி யங்கங் கருமினி ஈவிந்று வாமே, ( ௬௦) 

பூரூவ இசையை நோக்கும் புனிதன்முன் பலிமீ டத்தி 
னேருறு மெரியின் சோணச் நதெதிரணித் நெல்லை தன்னிந் 

£ரூறுஞ் சரத்தை வைத்து நிலத்துறத் இணி. மார்பு 
நெருறக் கரங்க டம்மை நீட்டியுத் தத்து நேசால். (௬௧) 

மடக்கியே கரங்க டொஞு மண்ணுறத் தெற்கே போகச்த் 
இடச்சர தன்னைத் ண்டச் செறித்திரு கன்னர் தன்னை 

முடிக்கவட் டாங்க் தன்னை முந்தியே வலப்பால் செய்க 

விடப்புறத் தங்கம் தன்னை பியற்றுசக வதன்பி னென்றும். () 

சிரங்கர முழந்தாண் மண்ணைத் தீண்டல்பஞ் சாங்க மாகுஞ் 
இரக்சனிற் கரங்கள் கூப்பிற் றிரிவித வங்க மாகுஞ் 

சிரந்தனைத் தாழ்ச்து நிற்கை தெரியினே தரங்க மாகும் 
வரம்பெறு மெட்டு மைந்து மத்திம மூன்றே சம்பின், (௬௩) 

தென்றிசை தன்னை நோக்குஞ் செவனது சக்நி திக்க 

ணொன்றிய பலிமீ படத்தி னிருதிதிக் குறுங்கோ ணச்தி 
னின்.றுமுன் னிசழ்த்து மாற்றா னிமலனைப்'பணிக மேல்பா 
லொன்றிய சிவன்றன் முன்னு நீருதியிற் பணிக வோர்ந்தே, 

வடதிசை தன்னை நோக்கு மலவலி லயிரி முன்னே 

இடமுறும் பலிபீ டத்தின் வாரிகோ ணத்சைச் சேர்ந்தே 
௬



௮௨ ௮ருணகிரிபுராணம், 

யடி.யிணை நீட்டி. மேல்பா லமலனைப் பணிக வன்பா 
ுடலுரை யுணர்வா லுற்ற தீவினை யொருவ வோர்ந்தே, () 

இனக ரன் றன்னைப் பாம்பு தீண்டினே யபரா ணத்தின் 

மனமகிழ் வுறவெல் லோர்க்கு மகரமா தாதி வாய்க்க 
லினையகா லத்தின் ஈழழ்கி மீசனை யிறைஞ்சச் செல்வோர் 
தனபதி திசையைத் தெற்கே நோச்யே விலிங்சம் தன்னில். () 

மேலைய இசையிற் சாலை நீட்டி டல் வெய்யோ னந்த 
வேலையி னுச்டு நீங் யியங்கலான் மேல்பா லந்தச் 
காலையி லட்டாம் கத்தைக் காதல்செய் யாதே கைக 
ளேலவே கூப்பியயுச்ச மேற்றொழ வினிமை யாமே. (௬௭) 

வலம்புரிச் திருக வாதி மண்டலம் பிரம சாரி 
வலம்புரிச் திடமுஞ் செய்க மனையுளார் வனத்து ளாரு 
மிலந் துறர் இரந். துண் பார்க ளிடம்பரிச் திக் வென்றும் 
விலங்சென வுடலச் தன்னை வெறுத்தது மெய்யே யாயின்.() 

பத்தியாம் வலத்தி னாலே பொருவரி தாய ஈல்ல 
முத்தியா மிடத்தி எலே முறையுற விரண்டுஞ் செப்பிற் 
புத்தியு முத்தி தானும் பொருந்திடும் போதம் தன்னில் 
வைத்தம லன்பொற் பாதம் வாச்டினால் வாழ்த்து 'வார்ச்சே. () 

வலமிடம் புரிச சைவ தீக்கையோர் முதல்வட் டத்தி 
chad. pr கீழ னீச்கிமுன் நிரண்டுட் செல்க 
விலும் விரிவக் கோயி ஓச்கெனைச் தனைத்தும் போகச் 
செலுகவுச் தரத்திற் சோம சூத்திர மிதுதான் றேரில். (௭௦) 

திருவுலாச் செயும்போ தீசன் _நிகழ்பெரு வீழாவிழ் பத்தர் 

பரிகீற வுடனே செல்ச படீர்ர்திடிற் நூபி நீழ 
லொருவுத லறவே குழ்கை யொழுங்குடன்பலியித்செல்கோர் 

பிரிவுச் செல்சை தாலும் பிஷழயன்று பேனுள் சாலே. ()



வலம்புரிசருக்கம். ௮௩ 

வலம்புரிச் திடுச தீக்கை வரத்தினை யில்லா ரெல்லா 

மிலங்கிடு மிரண்டாம் வட்டத் தேனைய வட்டத் துள்ளும் 
குலஃ்தனி ஜெய்யார் சைவ சீச்கைசொண் டிடினு' முக்தர் 
தலச்சனிழ் செல்லேன் மற்றைத் தலம்வலம் புரிதல் -சரல்பே. 

மே வறு. 

தெரிசித் தத் தடவிடையைச் சென்றிடஞ்சண் டேன் 

றிருவடியைச் தெரிசத்த மீண்டுதிட விடையைக் 
தெரி௫ித்துச் சென்றுவலஞ் சோமதிசை சேர்ந்து 

_ மீண்டிட்பர் தெரிரத்தத் தஇகழ்சண்ட ளடி.பைபத் 

தெரிடுத் அப் பராசத்தி யெனுஞ்சோமஞ் சேர்ந்து 
மீண்டுதிறற் சண்டனடி. தெரிசித்து விடையைக் 

தெரி௫ித்துச் சிவலிம்கர் தெரிஏித்தப் பணிக 

விதசோம சூத்திரமொன் றனந்தபலஞ் செயமே, (௪௩) 

தெரிசத் சப் பிரியும்போ த,டலைவலம் புரிக 

இடவிடைமுன் சண்டனைமுன் சிவசத்தி மூன்னும் 

பரிசுத்தர் தெரிசிக்கும் பராசத்தி நிலவும் 

பரமசிவ னாலயத்தின் விரிவுவட பாலிற் 
கரிசெற்றிச் சவபுசம்புச் கமலனடி. காண்பார் 
சடவாதே புடைகின்று சைதொழுத மீள்க 

வரமுற்ற காலத்த மற்றையகா லத்து 

மஇித்தவள வினுக்கப்பால் வலஞ்செயலு மாமே. (௭௪) 

Ga m. 

- வைத்தமல னடிமனத்துள் வாக்கனெழுச் தைக் இனையு மரு 

க்சன் ரோற்ற, மத்தமய பரியக்தட் வலம்புரிந்தார் சவாலயந்த 

மாக்சை யாலே, கைத்தவல வினைமினைத்துஞ் சுத்தசிவ Jog 

வத்திற் சலர்து வாழ்வர், முத்தியினைப் பெறுவார்ச எண்ட 

மெலா மொடுற்திநொண் மூலா தன்னில். (௭௫)



MP ௮ருணகிரிபுராணம். 

ஒருயாமம் வலம்புரியி னுடலிஞற் திவினைக ளொருவு மெ 
ல்லாங், சருவாதை யிவர்மண்ணிற் வெலோச மடைந்துகளிப் 

பறவே வாழ்வர், பெருகார்வத் தொடுமேலைச் ॥வலோசம் 
பெற்றிருப்பர் பேத மற்றே, பரமேசன் பதமடைவ ரண்ட 

மெஃா மாயையினுட் படியும் பொதில், (௭௬) 

ேவ ௮, 

அருக்கனல் வாரக் தன்னில் வலஞ்சேயி னமலன் கோயில் 
பரி தீ.தவம் பத்தி யோடு பகலெலாம் பாதக் தன்னால் 

வரதம் பிணிகண் மாய மதியது வாரர் தன்னி 
ஓருத்தெழு முச்சி தன்னில் வலஞ்செயி னொருயா மந்தான்.() 

கண்டனில் வருத்த நீங்கும் சாதலுற் நயலான் சொண்ட 
பெண்டனைப் புணர்ந்த பாவம் பிரியுமங் களவா ரத்தி 

லெண்டிகழ் சடிகை பதறி யியற்றிடி.ற் பிணிச ளெல்லாம் 
விணடிடும் புதவா ரத்தின் பலத்தையும் விளம்பு வாமே.(௪.௮) 

வாய்த்த முணர்வு பத்துச் கடி.கையுள் வலஞ்செய் தார்க்ஞத் 

£ர்த்திடந் துயரம் தன்னைச் செயின்வலம் வியாழம் தன்னி 
லீத்துகட் இடவே யெய்து நிதிவெள்ளி மியற்றி ஞர்க்குத் [கே. 

தெய்த்திடும்வினைத்தீம்கெல்லாஞ்ச னிஅனில்வலஞ்செய்தார்க் 

௮ட்டமி தன்னின் மூழ்கி யற்றைய நியதி முற்றி 
மூட்டல வலத்தைச்செய்யிற்கடி. சைமூவிரண்டொன்றுள்ளே 
இட்டவர் சவலோ கத்தைச் கெழுவுவர் சாமி பத்சை 
பிட்டமுள் ஞறவிவ் வாறு சதுர்த்தசி யியற்றி னாரும். (௮0) 

ே வறு, 

விளங்யெபூ சணைதன்னில் விதிபாத மமவாச 
தளங்கவருக் கனைமதிசைத் தொட்டிடும்சா லத்தாலங் 
சளல்கமறு மற்றையாத் காலக்ச ளினும்புரிவா 

ருளல்கருதும்'பலமடைவர் ரவ்லோசத் துறைவாசே. (௮௪)



வலமபுரிசருக்கம, AB 

Ga nm. 

சணபதிக் சேசு மாகுங் கதிரவற் ரெண்டே யாகு 
மெணிலொரு மூன்றே மீசற் குமைதனக் சேகான் கேயு 
மணிவண னான மாலுக் கீரிரண் டாகு மன்னும் 
விணின்மதி சூடிக் ன்னும் பலவிதம் விளம்பு வாமே. (௮௨) 

வலம்புரிச் திக நூறு வாய்த்டப் பத்து நூறு 

மிலங்கவா யிரத்துப் பத்து மிசையவே நியுதர் தானு 
ஈலம்பெறு கோடி. தானுஞ் சித்தியை ஈயந்தார் செய்ச 
சிலந்தியை யரைய னாக னானவர்க் இட்டஞ் செய்யும்.(௮௩) 

Cw wy. 

தந்தை வலத்திற் றசகுணிதக் தாயை வலஞ்செய் வதுதாயி 
னைக து மைந் துங் குரவன்வல மதனிழ் றசமால் வலமாகும் 

பந்த மறுக்கும் பராபரைதன் வலர் ஏ னதனிற் பத்தாகுஞ் 

சிந்தைக்கரியவென்வல த்தின்டிறப்பாருணர்ச் துதெரிப்பாசே, 

Ca gm. 

உத்தம மூவே மாகும் வலம்பதி னேந்தோ டொன்பான் 
மத்திம மாகு மற்றைச் கனிட்டமே ழைக்து மூன்று 

மி.த்தறத் தியன்ற தொன்றை யியற்றுக விரண்டு மொன்று 
கைத்திடல் சணச்கே யாதி கடவுளைப் பணிவர் கண்டே, () 

ஈடக்ததி தூசம் தங்கு ஈகரினை யடையும் போது 

படர்ந்தடைர் தமலன்கோயில் வலஞ்செயிற்பதத்தினான்முன் 
னடந்தன பதவைப் பெல்லாம் வலமெனக் கொள்வ னம்பன் 
படி.க்துபின் பணிக முன்னம் பண்ணிய பாங்கி னாலே (௮௬) 

பணிந்தவ ரவய வத்திற் பற்றிய மணலொவ் வொன்றம் 
கசெணர்திச பிமையோ காண்டா யிரமல ரிரதம் தன்னி 

லணைர்தமர்க் இருப்ப ரின்புற் றமவன்றன் வெலோ அத்திற் 
றணந்திடு மவர்மு ணின்ற த.நுவினிற் சார்ச்த பாவம், (௮௭)



௮௬ அருண கிரிபூாராணம. 

ேவறு, 

ஒருமூன் றைந்தே மாதியென வுரைத்த முறையின் வலஞ் 
செய்து, பெருகார்' வத்திற் பணிந்தெழுந்து Cu@s g Sue 
கரங்கொட்டி, யொருவா வுவகை யொமொடிப் பின்னும் வல 
ஞ்செய் தொருப்பட்டே, கருதா வமலன் நிருவுருவ மதனைச் 

தீனது கருத்துள்ளெ. (௮௮) 
பணிக்தே பின்னும் பாங்கான தலத்தி னிருக்து பரிவட 

னே, யெணச்தன் னாலல் லதுகாவர லியன்ற தியம்பி யெழு 
த்தைந்துக், தணந்தே யந்தத் தலந்சனனைப் புகுந்து தமது 

மனை தன்னுள், வணங்கா வமலன் மலரடியை யிருப்பார்ச் 

குணடோ மணிற்பிறப்பெ, (௮௯) 

டேவறு, 

தென்றிசையிற் றுவாசத்தைத் திகழ்பூர்வ இசைதன்னை கோ 
'க்கும் தேவர்க், சென்றுமிடப் பால்பணியே லிருச் தியம்பேல் 
செபந்தனைய மிடப மீச, னென்றவிவ ரீருவருக்கும் குறுக்க 
பங்சேல் புறங்காட்டே, லிருகை யல்லா, லொன்றவொரு கர 
ங்குவியேல் வலக் தன்னை யிடர்தன்னையொருசாற்செய்யேல். 

உத்தரியத் தொடுபணியே லோங்கெயகோ புரச்சாயை கட 
வே லுண்ணே, ஸித்திரைசெய் யேல்கடவே ஸின்மாலி wi 
தனையர் தண்டே னீட்டி.க், கைத்தலத்தால் விச்சொகம் சளைத் 
இண்டெல் சாதலுறச் சணிகை மாரை, யத்தமத னாற்றீண்டே 
லவரொடுபே சேல்விழியா லவரைப் பாரேல். (௯௧) 

வீண்பேசேல் சபைச்சருக மல்லாத சொல்விஏம்பேல் 
விளம்பிற் சேளேன், மாண்பாருத் சமசையவ மதியேல்புல் 
லியர்தம்மை மதித்துக் கூறேல், காண்பார்கள் சனுக்ிய 

சடவுளரும் பொருளினைச்சா தலித்துப் பாரே, லேண்பூண்ட 
விருச்சாதி தனிலியம்பாச் சர்தெய்வம் பணியே லென்ழம்.()



வல்ம்புரிசருக்க ம். ௮௭ 

௮ருமறையா தியம்பயிலே லுன்னததா னத்திலிரே லம 
ரேல் பீடத், தொருவரைப்பார்த் தறடசையே லூடன்முதறழ் 

ருச்தரத்து ளொன்றுஞ் செய்யேல், வரமுடைய வியலன்றி 
மற்றையபா டலைமனத்தின் மதித்துக் கேளே, றிரிவிதமா செய 
சந்இி யல்லாத காலத்தா லயத்துட் செலலேல்ஃ (௯௩) 

வலமிரண்டொன் றிவைபுரியேல் வரமான பாடலொ 
பண்ணை யன்றிப், புலியவிய லொடுபொருந்தும் புறநீர்மை 
மூதற்பண்ணும் புரிர்து பாடல், சொலியவிவை யெண்ணா 

ன்கு ளொருகுற்றக் தனைச்செய்யிற் றுயக்கத் தாலே, நிலவு 

வரு மறைதன்னு ஞருத்திரத்தை நிகழ்த்தலுமம் மாசு நீங்கும். 

௮ருமறையின் வாககயம்ப வருக.ரல்லா ரறைந்தி௫ெ வகோ 
ரர் தன்னைக், சருதஇியுளத் தாயிரமக் கரிசொழியும் புத்தியி 
ஞூற் கருதிச் செய்தா, செரிரிரயத் தழுக் திவ ரீதற்கில்லை பரி 
காச மியலுளிந்தத், துரிசுதனைத் துயக்கத்தாற் புரியற்ச விழை 
வாலே. தய்யோர் தாமே, (௯௫) 

எணியபழு தெண்ணான்கு ளொன்றினையு மியற்ராதே தம 
ச்சா மெல்லை, பணிபவரே பணிந்தபலம் பெறுவார்ச எப்பா 

ஓம் படர்ந்து செல்வா, ரெணமிலரென் பெறுவ. ரவ ரிகழ்க் 

இடுவர் பணிக்தபல மியலா ராயர். த, தணமுடைய தேூிகனு 
மன்னவனாற் செய்விகச்இற் சிறப்புச் சேர்வான். (௯௬) 

வறு, 
தர்தமக்குத் தக்சதலச் தனினின்று தலையாலும் 
வர் தனையைப் புரிவார்கள் வந்தவழி மதித்தறைவாஞ் 
சிர் னைசெய் இடுகவினை ச் திறமுணர்க்து செவனருளாற் 
சர்தமல ரயனவரைப் படைத்தனன்றன் சவினுடலின்,(௬௭) 

௮க்சணர்முதலியோருற்பத்தி. 
அ௮ந்தணராண் பெண்முறையோ டவன்முகத்தி ஓதித்தார்கள் 

வுந்தனர்பின் புயர்தன்னின் மன்னருமாண் பெண் மூறையாழ்



tabled) 9 (600 GAL jo ext wD. 

பபந்தமுடன் வரியாவ sored udsgriaer 

| சுச்தரத்த பதத்துதித்தார் சுத்தமொடு சூத்திரரும். (௬௮) 
ஓதலரு மறைமுதனூ லோதுவித்த ஓயிர்க்ரெங்டு 
யீதலிரம் திடலியற்ற லியற்றுவித்தன் மறையோர்க்காம் 
பூதலத்தை யோம்புதன்ஞூன் ருச்சரமம் புரிதன்மறை 
யோசலிவை மனர்க்குரிமை யினிவயர்க் குணர்த்துவமே, () 

ஒதலரு மறையினையு முயிர்க்சரங்கு யுளதொன்றை 
யீசஓுழ லோம்புதலா னிலக்தன்னை யெப்பொருளு 
நீதியுறக் கொளல்விற்கை நிற்றலிரண் டாச்சிரமத் 
தேதமிலாச் குத்திரர்ச்கு முரியதொழி லினையிசைப்பாம்.(௧ 00) 

௮க்தணரா ரியர்தமக்கிங் கனுகூலம் புரிந்திடுதல் 

சிந்தனையின் ம$ழ்ச்டியுறச் இறந்தமனை தணில்வாட்கை 
வந்திரந்தார்க் குள்ளதனை வஞ்சனைசெய் யாதுதவன் 

மச்தமற வுழுதுவிளைத் இடல்சாலி வயலினுமே, (298) 

௮ச்தணரா தியருதய மவர்செயலு முறையறைந்தாந் 
தந்தையுயர் குலந்தாழ்க்த குலந்தாயென் றியம்பியிட 
வர்துதித்தா ரணலோமர் மதிக்கெவர் தாமெழுவ 
ரிக்தவனு லோமரெழு வரையுமினி யியம்புவமே. (௧0௨) 

அலுலோமருற்பத்தி. 
Cw gy. 

௮ச்தணன்றா னரையர்குலக் சனீனிதனை யலர்கூட்டி பணை 
ந்த போத, வந்தவன்சே னாபதிமன் னலன்மன்ன வர்க்சொ 
ப்பன் மதித்தி டுங்கா, லந்தமறை யவன்வூயர் சன்னிதனை 
யலர்சூட்டி, யணைர்த போது, வந்தவன்பேர் மருத்துவனன் 
மருத்துவநூ லாய்க் துபிணி மாற்று வானே. (௧௦௩) 

முன்மொழிந்த வந்தணன்றா சுரமென் மணத்தின் 
மொய்யார் மன்னர், சன்னிதனைச் சல்த்ததுமே சலித்தவனே



வலம்புரிசருக்கம். ௮௯ 

£ழ்மையுடைச் சணக்கன் சற்றே, ஈன்னிலைநூ லிளையாய்ந்து 
விதிஉழியா ஞன்முகனைப் பூசை செய்வன், மன்னவர்தம் 

மாளிகையிற் கணக்கெமுத் யவர்முன்னே வாடப் பானே, () 

சூத்திரர்தங் கன்னிதனைச் சுருதிமறை யவனலரைச் சூட் 

டித் தோய, வாப்த்தவன்பேர் பாரசவ னவனுவச்ச னெனப் 
பகர்வர் மதித்தி டுங்காற், "£ீர்த்திசமுங் சாளிதனை யருச்டப் 

பான் யாமளத்தின் விதியைத் தெர்நர்தே, வார்த்திகழ்மத் தள 

முழக்கு மாதர்நடஞ் செயுங்கான்மா தேவன் முன்னே, () 

ே வறு, 

வேட்தன் வயர் சன்னிதனை விதிநால் வழியி லணைத 

ஓமே, வாய்ந்த வன்பேர்மற் குருசெட்டி. வூியர்க் கொப்பான் 

மலைமிள்கு, மேய்ந்த விஞ்சி மஞ்சண்றுத லெவையும் கொள்வ 
ணிவைவிற்ப, ஞய்ந்த விதியந் தணர்க்களிப்ப னரிசி சறிமற் 

றனைத்தினையும். (௧௦௬) 

பகர்ந்ஆ வரையன் சூத்இரர்தம் சாவை தன்னைப் பகர்விதி 

யா, ஓசந்து புணர வற்பவித்தான் பெயர்தெண் । டகனென் 
றுரைத்இியவர், இசழ்ந்த வரையர் புடைசெறிந்த  பிழைசெய் 

சவிரைத் தெண்டிப்ப, ணனிகழ்ந்த முறையா லவரேவப் பெறு 

வன் வாரா நிதியினையும். (௪௦௭) 

வளமார் வியர் சூத்திரர்தவ் சன்னி தன்னை மணம்புணச, 
வுளமா தரவு பெற்றிடவே யுஇத்தான் பெயர்கு சுகனவனே, 

யெளியா ணிவன்வெற் நிலைவணித, னென்ப ரெவரு மவன் 
விழ்பன், மெளவே சென்று வீதிதொறும் பாக்கும் வெள்ளை 

வெற்றிலையும், (௧0௮) 

அறைக்த விவர்ச ளனுலோம ரறுவ ரொமெற் ஜொருவணிவர் 

நிறைந்த விதியாற வ.£ச்சைசி குரியா ரெனவே நிளைசமுதற்



௬0 அ௮ருணகிரிபுராணம. 

நிறத்த வந்த கால்வருந்தே சிகரா. வாரே சறப்பின்றிப் 
பிறந்தார் பிரதி லோமரவர் தமையு மினியாம் பெசுவமே. () 

பிரதிலோமருற்பததி, 

Cwm yp. 

சூத்திரன் வியர் கன்னி தோண்மணம் புணர்ந்த போது 
வாய்த்தவ னாயன் மேய்ப்பன் வனத்தினா னினங்க டம்மைப் 

பார்த்தவர் Sea coll சொளிற் படி.தீலு மவனப் போது 

வாய்த்தவன் கள்ளு விற்கும் வணிக னூர்ப் புறத்து வாழ்வான். 

௮ந்தணர் சன்னி தோளை யணைதலு மவனப் போத 

வந்தவன் புலையன் வாரை வாய்த்துறச் கழுத்திற் கட்டிப் 

LI SAPD Dussen Cupar Foon பறையும் சொட்டு 

முந்திய பசலூர்ப் புககு மாற்றுவன் முடையூன் மற்றும். () 

மாலையுஞ் சூட்டி. மன்னர் கன்னியை வியண் ஜொயச் 
சாலியன் சணித்து நூலாதி சமைப்பனே யாடை தன்னை 

நாலிய லர்சுணாளர் நங்கைதோ ணண்ணும். போது 

பாலையாழ் ப.பில வல்ல பாடுவான் பிறப்பன் பாங்கால் (௧௧௨) 
MN ஒடமடள், அக் 

மன்னவன் மறையோர் கன்னி தனைமண வினையாற் புல்லச் 

சொன்னிலை தணிய வல்ல சூதனுற் பவிப்ப னீதி 
பன்னியே யறிவன் முந்இப் பகா மிருவர் தாமு 
மூன்னிடி. லிவருஞ் சைவ இீக்கையி னுரிய ராவார். (௪௧௩) 

ேே வறு. 

உரைத்தாமே யாம்பிரதி லோமரையு மினியுரைப்பாய் 

கருத்தார்ச்ச கள்ளத்தாற், சாதலித்துப் பிறர்மனேயைப் 

பரித்தேயர் தணர்முதலோர் புணர்தறுமே யுற்பலித்தார்ச் 
ரித் ருரிச்சான பெயரக்த ராளிசரென் ௮.றுமுறையும், (86°)



வலம்புரிசருக்கம். Fads 

அர்தராளருற்பத்தி, 

பண்டிகமு மறையாளன் மற்ளொருபார்ப் பான்பரித்த [ம்பேர் 
வொண்டொடியைப் புணர்தலுமே யுற்பவித்தான் றனக்குறு 
குண்டசன்சோ ளசன்விதவை யொ டிகூடு தீலும்பிற்க்தா 

ஓண்டி. VIE USES | சிகையுமறை யோதாரே, (௧௧௫) 

வேக்தர்குலக் கன்னிதனை வேடியன்சோர் ain Oooo x 
வாய்ந்தவன்பேர் சணிகனவன் மதித்தங்க மிருமூன்று 

மாப்ச் துபல. கலையீனையு மறிவிப்பன் வருபலமுக் 
தோய்க்இடினு மிவர்வசியர் கன்னிதனைச் சோரத்தால்.(௧௧௬) 

Ca gw. 

வந்தவன் கும்ப காரன் மறையவர் செனனர் தன்னி 
லந்தமாங் காலத் தும்மந் தணர்முக மயிரும் கொய்வன் 

பக்தமாங் கருவியாலே யவர்லை மயிரும் பாரின் 
முந்தியே பணுவன் கும்ப மாதியை முகச்க நீரும். . (௧௧௭) 

தோயவர் 'சணன்ருன் சொன்ன குலத்துள விதவை தோளை 
யாயவன் சணச்சன் யாச மந்தணர் புரியு மாளில் 
வாயின்மர் திரமுஞ் சொல்லி: யவர்வயின் மார்பு ரோம 

மேயவே சகொய்வ னூருச் கெழுதுவன் கணக்கெக் ராளும், 

சூத்திரர் கன்னி, தோலைச் சோர்வில் தணன்ரான் ரோய 
வாய்த்தவன். வரையுள் வைகும் வாளர வினையும் பற்றி 
யார்த்திடப் பலரு மாட்டிப் பற்றியாங் கவரீ பண்ட 
மேத்தியே யவரை யென்றும் திரவ னே யெளியனஞாயே, () 

௮ந்தணர் சன்னி தோளை மணை தல மரையன் சோர்வில் 
வந்தவ னூருர் தேரை வகுத்திட வல்ல தீச்சன் 
புர்தியின் மகழ்ச்சி பொங்கச் தல்குலப் பெண்ணேப் புல்ல 

வச்சவன் பெயரே போசன் மனினலன் மன்னர்க் சொப்பர்ன்,,



௬௨ ௮ருணகிரிபுராணம். 

வூயர்பாற் சன்னி தோளை வஞ்சனை யதனாற் புல்ல 
விசைபவன் குதிரைச் ( செட்டி. யேனையர் சன்னி தன்னை 
ஈசையுடன் புண்ரச் ச் குலி யென்னாசா மத்தான் ரொன்றி 
யசைவற*வரையர் சூலம் பிடித்தவர்ச் கணுக னாவ்£ன். (௧௨௧) 

கூர்த்தவா தரவாற்டசோர்விற் பனத்தியை வியன் கூட 
வா.ப்த்தவ னாடை தன்னின் மானை மாற்றும் வண்ணான் 
பார்த்திவர்பெண்ணைப்புல்லப்பகழிவேவென்ரான் ரோன்றுஞ் 
சர்த்ததங் குலப்பெண் சோர்விழ் சங்கரி செட்டி. தோன்றும், 

வேதியர் குலத்தள் வரத விதவைதோ ளிவன்ரான் ரொயத் 
அத்தனே யென்றும்பேரோன் ஜொன்றுவனவன்றான் மன்ன 
சோதிய வுரையைச் கேட்டெ யுணர்த்திமற் றவர்பாழ் போகி 
யீ.தவ ரிசைத்த மாற்ற மென்றுவக் தியம்பு வானே. (௧௨௩) 

குத்திரர் சன்னி தோளைக் தோய்தலு மவன்சோ ரத்தால் 
வாய்த்தவன் பெயசே தந்து வாயனூ லிழையி ஞீலே 

போர்த்திடும் படத்தை ரெய்வன் புரிவொடு பனத்தி தோளைச் 

| சூத்திரன் சோர்விற் ரோய மரச்சலத் தச்சன் ரொன்றும். () 

வேந்தர்தங் கன்னி தோளை விழைந்திவன் சோரவிற் புல்ல 

வாயந்தவன் மூங்கி லாலே பாய்முறம் வகுப்பான் ஜோன்றுர் 

தோய்ந்திட வயர். சன்னி தோளினைக்செக்சான் ரோன்றம் 

வாய்ச் அதம் குலப்பெண் புல்லப் புல்லரி வான்றான்்ரோன்றும். 

ஆகதரா ளிசகரைக் சகொய்தே யறைந்தன மினியா ராப்ச் 

சே, வாய்ந்தராற் குலத்தி லுள்ள மாதரை யனுலோ மாதி, 
தோய்ர்திடத் தோன்றவின்ற விராத்தியர் தமையுஞ் சொல் 
வாம்,பாய்ர்தெழு மவர்சச் தோற்றர் தொகுத்தினிப் பசர்வாம் 

பார்மேல், (௧௨௬)



வல் ம்புரிசருக்கம். ௬௩ 

வீராத்தியருற்பததி. 
மருத்துவன் பனத்தி தோளை வாஞ்சையான் மணந்த போது 
மரக்கல மீகா மன்றான் வருவன்மா நிதியஞ் செட்டி 

விருப்புடன் வேந்தர் கன்னி சனைவிழைக் slats Cure 
இரத்ததா ஈரதித்த ரோமங் சொய்பவ லுஇப்ப னன்றே, () 

விரும்பியே பனத்தி தன்னை வெற்றிலை வணிகன் புல்ல 

மரங்களான் மனைக ளாச்க வல்லகம் மியன்ரான் ரென்றும் 

பரிர்தவன் பரித்த போத பார்த்தவர் பாவை தன்னைப் 

புரிர்சபூ மாலை காரன் புவனியிந் மன்று வானே, (௧2௮) 

௮ரதணர் கன்னி தோளைச் சாலிய னணைந்ச போது 

வந்தவன் மோலி னாலே வாளுறை யாதி செய்வான் 

புச்தியின் மடுழ்ச்சி பொங்க வசியர்தம் பெண்ணைப் புல்ல 
மந்தனே யென்ன யாரும் வருவன்மீன் வலைய னாங்சே. () 

வேதியர் கன்னி தன்னை விழைக்துகள் வணிகன் புல்லச் 
சாதனேர் சகத்தி னான்கு ருலத்தினுட் சனித்த நீதி 

மாதர்க ளாடை தன்னி லிருதுவை மாற்றும் வண்ணான் 
தெகீர் தன்னி லந்தக் குளத்து ரூயர்க்தோர் இீண்டார்.  () 
புரிவுடன் பனத்தி தோளைப் புணர்தலும் புலைய னர்காட் 
பரிவுறப் பிறந்தான் றன்பேர் பகர்ந்திடிற் Sue CUS, 
யரிவனட் டதனைத் இஸ்பன் சடலையி லமாவ ony ew 
மருவிடா னவலரப் பாரார் மறையவர் மன்னர் தாமும். () 

இன்னுமூண் டெணப்ப டாத விதிம்பிறப் பிஃ வற்றின் வாரா 
நன்னெறி தனையுஞ் சொல்வா மினிஈ. ருய்ய காடி.ற் 

சின்மய னாதி முத்தன் வெனவன் றனையர்ச் BSB 
லின்னியல் விதியான் மேஜலுற் நிரீப்பர்சள் வீ மெய்தம். () 

ச இக்கனக் தொகுத்துளைச்சப்பட்டனவும் பிறவுமாகிய 
பிறப்புவிதங்சள் கப்பிரபேத்ஞ்ூகுதசங்தெை முதிலியவத்றில் 

விரித் தரைக்சப்பட்டன. 

 



௬௪ ௮ருண கிரிபுராணம். 

ேவறு, 

மணலினையஞ் சிவலிங்க மயமாக்கி பருச்சிக்க மலமி லா 

னைத், திணியரசிலை செம்புவெள்ளி பொன்மயத்தும் திகழ்படீ. 

கந் தணினுஞ் செய்ய, மணிம௰த்தும் வாணலிங்கக் தன்னி 

னும்வா ளொளிவாய்த்த விரதத் தாலே, பணியசிவ லிங்கத்து 
மர்ச்சிக்ச வொன்றினுக்கொன் நேற்றம் பார்க்கில், (௪௩௩) 

வரையிறைய ரசதனின் வகுத்திக மண்டபத்தை வரமா 
ராற்றின், கரையினுமாங் கடவுளம ராலயத்து மடந்தளிலுங் 

சட்ட லாகு, மூரமுடைய சிலையாலு மழமொன்யா ளனேழை 
ச்.து மொருமூன் றென்ற, விரிவுறகாற் கோணச்கால் வட்டச் 

தாத் புரியலுமாம் விதியி னாலே, (௪௩௪) 

2 வறு, 

தஇிசைகான்கு முறவாய்தல் செய்திடு சிறப்புளதென் 
றஜிசையொன்்றிழ் செய்யலுமாஞ் சிவபூசை யினைச்செய்வா 
னிசையநடு வேயதனில் வேதிகையை யியற்றிவட 

திசைநோக்கி யிருந்துசிவ பூசையினைச் செயல்சிறப்பே.(௧௩௫) 

அக்தணர்முன் ஜொருகால்வர் சிவத£ச்கைச் கருகரவர் 
சிம்ன்தம௫ழ் வுறப்பூசை செய்கசிவன் நிருவடி.யிற் 
புந்இிமகழ் வுறப்பூசை யனுலோம ரும்புரிக | 
தீக்தமக்குத் தக்கவெலை மண்டபத்திற் றனித்தனியே. (௧௩௬) 

சீர்மூழ்டு விதிமுறையா னியதியினைப் புரிர்ததன்பின் 
பார்நீடு மலராதி பறித்தபிடே கம்பணற்கு 
நீர்வாய்ர்த குடத்தெடுத்து திவேதனத்துச் குரியனவுந் 

கூர்வாரு மாதரவாற் கொணர்ந்துகுறை வறக்குவித்தே, () 

பரித்துறவே மவுனத்தைப் புஞ்சலிதகத்தியினை 

ais gdp முூறையாலெ,. வீமஷனையர்ச் சனைபுரிச



வலம்புரிசருக்கம். ௯௫ 

வுரித்தான வுபசார மெண்ணிரண்டு முற்ப்புரித்சே 
கருத்தாலே கொடுக்சவுப சாரநிதி கையினிலார். (௧௩.௮) 

இருதூணி யுத்தமே நிவேதனத்துக் கெனவெனுக 
வொருதூணி தண்டுலத்தை மச்டிமமென் றுணர்ந்திடுக 

விருகுறுணி யொருகுறுணி கனிட்டமித தனிற்கனிட்ட 
மிருகாழி யையுழக்கு வறுமையினு மிகழ்வாமே. (௪௩௯) 

மூற்றியபின் சிவபூசை வலம்புரிச மூவேழு 
மற்றையமூ வைந்தாடி மதித்துமனத் சமலனடி. 

பத்திறுச்கும் பசுபதுயைப் பராபரனைப் பணிட்தெழுந்து 
சொற்றுஇியுஞ் செய்சிகெ பண்ணினொடு சுவையறவே. (௧௪௦) 

பொருந்திரவன் வலம்புரிந்தான் புகழ்பூசா பஜக்தன்னைப் 

பரிந்துவலம் புரியாதர்ன் பத்தனலன் பார்புசழப் 
புரிர்தவனே செவெபசை பொருள்கருஇப் புகழ்வானேல் 
வரச்தனைத்தான் வெனருளாற் பெறவலனே வஞ்சகனே. () 

ஆதலினாற் பிறப்பிறப்புக் கஞ்செனர்க எமலனவன் 
பாதநிழ லடைந்திருக்கும் பரமபலம் வாஞ்சித்தா 
ரா.இரடு வந்தமிலா வமலனடி. யருச்சித்துப் 

பாதமுற வலம்புரிக பணிகதுதி பண்ணுக வே. (௧௪௨) 

தரிசாலஞ் கெவெபூசை யிளைச்செய்க திடமில்லா 

ரிருகாலம் புரிர்திர விம்முறையு மரிதாகி 
லொருகாலம் புரிந்திகெ வோகையுற வதன்பின்பு 
பரிவோ படர்ந் துவலம் புரிகபசு பதிகோயில். (௧௪௩) 

முறையுறவே பணிக்துதுதி மொழிர்தொளிரு முகத்தி 

னுறையுமெதிர்ப் பட்டவுரு வம்முறையி ஜுள்ளத்தி 
னிறையரிரு மலன்சோயி னெஞ்சசத்தி லிருத்தியன்ன 
மறையவர்ச்கு மாதவர்ச்கு மருத்தசதம் மனைபுகுர்தே.(௧௫௪)



௬௬ அருணகிரிபுராணம். 

ே வறு. 
என்றிசைததா னெழிற்கமலத் தவிசினில்ங் சயன்சனச 

முனிக்ச் பெய்த வென்றருளாற் குதமுனி யிருக்குமறை 
மாதவத்தோர்ச் கெண்ண மொன்ற, வண்தருளிச் செய்தவழி 
யாராய்ந்திம் மண்டலீத்துள் ளாரு மெண்ண, வின்றிசைச் 
சேன் ரொகுத்திலம்கு மருணகரி சன்னையென தெணத்தள் 
வைத்தே. (௧௪௫) 

ே வறு, 
வெய்யவன் காலனை வீட்டினனே வீறுள wa Bay வீட்டி. 

னனே, தையலர் முன்னர வாட்டினனே தசமுகன் Capen 
பல வாட்டினனே,பைதலெ னென்றிடர் பாத்றினனே படர் 
சடை மேனிப் பாத்றினனே, சையலென் றென்னாள நாட் 
டீனனே ஞானமண் ணாமலை நாட்டினனே. (௫௪௬) 

ஜந்தட னான்கு மடச்செனே யால மிடற்றி னடச்னெ 
னே, பந்தமெய் யன்பர்க் கறுப்பவனே பத்சர்தம் மையைகச் 
சறப்பவனே, சந்திர சாபம் தடுத்தகவனே தவத்தினர் பால்வர் 
தரித்தவனே, கந்தனைப் பெழ்றஈற் காரணனே கருத்திலக 
கும்மிரூக் காரணனே. (௧௪௪) 

மே வறு. 

முனைவினைத் இறத்தின முதிரவுற் றுடற்கணோ 
யிணியெமச் கொழிப்பசா ரென்மனத் திளைப்பிர்சா 
ளனையத் தை% யற்றுரீ ரருணவெற் பகத்துனீர் 
தனையளிப்ப ஜெொப்பிலா தவனுடற்ற டுப்பனே. (௪௪௮) 

கருவினைக் கழிக்கலாம் கரியசட் டழிச்சலா 
மொருமையுத் நிருக்கலா மொளிருநிட் களத்துமீ 
ரிருவருக்கு மெட்டொணா வெரிமயக்ச னததி 
மருணவெற் பகத்துனீ ரயர்வினைத் தடுத் துமே, (௧௪௯) 

வலம்புரிசருக்கமுத்திம்ற. 

ஆட இருவிருத்தம் - ௫௪௯, 

  

  

அலுசமம் - வெறும்புமிகு£..
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nm 

சவளச் இரியைப் புரைகற் பகனைத் 

தவளப் பொடியைத் தகமெய்ச் சணியும் 
பவளத் துருவத் தனைமுற் பணிவாம் 

மவலத் இனையற் றமலத் தடைவான். 

ேவறு 

உருஏடல மிருவினையு மொருவவிருண மலமும் 

பொருவரிய பரமஏவ னடியிஷொடு புசவுர் 

தருணமதி யடனரவு சடைமுடியி லணியு 

மருணடரி யமலனிணை யடி.முடி.பி னணிவாம். 

இருவசய னரியிகர்ச ளிசலியெதிர் பொரலும் 
செரிவரிய வெரியிதென வவர்களெதிர் தகழ்வோன் 

வெருவியவர் பணியவருள் புரிவிமல னெழிலா 

ருருவினொடு பிரிவரிய வுமைபதமு முறுவாம், 

Caw yy. 

௮ருணடரி slorune Mousens vores Qeu 

(௩) 

படைவுரைத்தாஞ் சனகமுனி யயனடியிற் பணிச்தே 

தருணமதிச் சடைமுடியா னேவலின்விண் டபதி 

சமைத்தனனா லயச்தன்னைப் புரிதனைய மென்றாய் 

விரியவிளம் பவன் சமைத்த விரத்திரத்தை யெனும் 

வேதனவன் றனக்குரைத்த விசத்தாரத்தைச் ரதன் 

கருஇயருர் தவருணரச் கட்டுரைத்த முறையும் . 

கணியுரைப்பாங் காரினியோர் சருதியிடச் சற்றே. (௪) 

Ga g. 

கற்பார் சச் தனில்மரர் தம்மியனை வருகவெனச்,.கடவு ளே 
ஏச், சற்பாதி மியலெல்லார் தெருண்டவவன் வர்.தவ னடி.



௬௮2) ஒிருணகிரிபுராணம். 

முன் வீழ்க்தே, தற்பாவி னிசையாலே நயந்துதுதிசத் தென்ன 

ற்செய் பணியை கம்ப, பொற்பாரற் புதவருணப் பொருப்ப 

வூருள் புரியென்றே புகன்று நின்றான். (௫) 

ஆக்கெ வெமக்கருக மாகயவா லயத்தனைமண் டபமற் 

நறெல்லாச், தேச்குபினற் றிருக்குளமும் திருவீதி யொடுபரியுஞ் 
செய்சென் றேவ, வாக்இனுக்கு மரும்பொருளே திருவண்ணா 

| மலைமருந்தே மண்விண் மற்று, மாக்கெடக் டெவாய்கின் னரு 
. ளாலே சமைப்பனெனப் பணிந்தே யன்பால். (௬) 

Ce gy. 

மூவுல குந்தொழு தய்யமு ளைத்தெழு லிங்கந்தான் 
மேவியு சந்தம சாலய மேதினி யோர்காணத் 

தேவரு காடிட முற்றியு றும்படி. சந்தித்தான் 
யாவரு மற்புத மெய்தவி எங்கிய தேரார்ந்தே, (௪) 

ஏலுறு மண்டப மால.ர ணம்பல வேணோடே 

மேலுயர் கோபுரம் வீதிகண் மாளிகை மீதாரக் 

கேரலிய பாலமு றப்புடை யாழிய கூபாதி 
சாலைம ரங்களூ நூன்முறை யோசெ மைத்தானே. (௮) 

Ce Dp. 

ஆட வத்தமிலா னமலனுறை யும்கோயி லாதி மிப்பால், 

எனனை ச்ச் 

மா மிப்பச, ள் பொழி பிட மி மிட்பமிலம் கர்ஏியமா - 
மிதன்பூர் வத்தில், (௯) 

ஆராய்ச் த பரதவிதி வாட்வெச்சப் பாரசவன் பயின்றே 

யாடல், கரரரர்ந்த வளசத்தரர் சணிவாயார் மதிமுகத்தார் 
சயல்பேரத் சண்ணார், வரரரர்த்த வனமுலையார். ஈடம்புசிரு



ஆலயத்தொபெரியாக்கபெசருக்சம். ௬௯ 

மண்டபமு மதிச்சச் செய்தான், ரோர்க்த இருவண்ணா மலைம 
ருத்த னடி.க்கமலஞ் சிரத்.தும் வைத்தே. (௪௦) 

ஐச். துவிதத் தாவரணக் கோபுரமொன் பானேழா றை து 

மூன்றென், றிந்தவித நிலையடனே யெழிலுறகாற் நிசைதனி 

னாம் வாய்த லேயப், பர்தமுறுக் இ கடமா ளிகைப்பத்தி பல 

வுறவுண் மதிலிற் பாங்காற், இர்தைம$ம் வுறக்கண்டார்க் சா 
டகத்தா னவமணியாற் சறச்சச் செய்தான். (௪௧) 

இறர்தமுக லாவரணம் தனிலமலன் சம்நிதிமிற் நிகழச் செ 
ய்தா,னிறங்கெர்வெள் விடைகேரமி லங்கிமுத லீசாக்த நிறுவி 

ஞன்சேர்ச், துறைந்திமொ லயமனலோ ஸனெழுமாதர் சணப 

தியொண் குமான் சேட்டை, யறந்திகழு மயனருக்க னென் 
sine 

னுமிவர் தமக்குமுறை யறிந்து தானே. (௧௨) 

மற்றையிரண் டாமாவ ரணத்தங்க இசையின் மடைப் பள 

ளி வாழு, முற்றவெலை நகிருதிதணிழ் சயனவெல வாழ்திசை 
யோம மீச, முற்றிகழிர் இூன்முதலோ ருழைச்செம்கெ லனம 

ஞ்ச ன.நாலைச் சேட்கை,கற்றிடுதல கறியமுது பட்டாடை யெ 
லக பங் சற்பித் தானே. (௧௩) 

மற்றைமூன்றா மாவரணத் இந்தினா தியர்சோபின் மதக் 

சக் செய்தான், பற்றிமூறை மாலாமா வரணத்திழ் பலவிதமண 
டபமும் பண்ணி, முற்றியவைம் தாமாவ ரணத்திசா னதிசை 

தன்னின் மொய்யார் தம்ப, முத்திடவா யிரமணியான் மரச 

தமா இியின்மத்றை யுறப்புஞ் செய்தான். (௧௪) 

இயம்பியவைச் தாமாவ ரணப்புற்ச்தன் ணிலீரைக்து செ 
ண்டி னிப்பா, னயர்தருண சரிநாத னைப்பூச ளைபுரிய ரம்மி 

மார்க்கு, வயம்பெறுமா ளீனசவகுத்தான் வடபர்லின் மல்



௪௦௦ ௮ருணடிரிபுராணம், 

பாலின் வகுத்தான் வாய்க்கப், பயக். துபணி செயயுமகத் தடி. 

யார்க்கு மனைதன்னைப் பாங்டு னாலே, (௧௫) 

* சென்பாலின் மறையோர்க்குஞ் சோதிடர்க்கும் வயித்தியர் 
௧௫ மனைகள் செப்தா; னன்பாருஞ் சையர்ச்குப் பூர்வதிசை 
தனின்மடங்க ளாசீடுப் பாங்கா, லின்பாலு மாவிரத செழுவா 

யர்ச் ரெண்டாம்வீ தியின்மேல் பாலின், வன்பாரு மடம்புரி 
ந்தான் வடபாற்பம் சமயத்தோர் மடமுஞ் செய்தான், (௧௬) 

மருத்தெனையு மருத்தியிடு மனைவகுத்தான் பிணியினர்க்கு 
வட்பாற் ரென்பா, லருத்திடுஞ்சா லைகளன்ன மக்தணர்க்கும் 
விரதியர்க்கு மமலன் சின்னந், தரித்தவர்க்கு On Hore Ge 

தளர்ர்தவர்க்கும் விருத்தர்க்குர் தம்மைத் தாக்க, வொருத்த 

சைய மற்றூர்க்கு முச்சியில்வர் தாரெவர்க்கு மூவகை யுற்றே, 

மற்றையமூன் ருந்தெருவி னடம்புரியு மடவார்கண் மனை 
கள் வீணை, யொற்றுகர்க்கு முழவாதி யொலிசெய்வார் தமச் 

குமுறை யுறையுள் செய்தான், முற்றியகா லாச்தெருவுத் தரத் 
தாடை வகுப்பார்க்ள் மூறையாற் செய்தா, னற்றையடஇழ் 

பாற்குயவர் கோபாலர் முதலோர்க்கும் வகுத்தா னில்லம். () 

தெற்றியுறும் தென்றிசையா வணவீதி தனிலசையர் வட 
யர் செட்டி, மற்றையசூத் திரரடைச்சாய் வணிகர்மும்மை 

மலவயிசிச் குயர்தே சாக்குஞ், சிற்பிமுத லோர்மனையர் இசழ் 

ர்இடச்டிர் தனைசெய்இவ் வீதிச் சப்பாற், பற்றியுத வெண்டி, 

சையு மாச்னெனே பொழிலினையும் பாக்கிளாலே, (am) 

எழிலாரு ஈறுவிலியர்ற் சடம்பதனா லிலர்தையினா fe 
மாதி," 'நிழலாரு முழம்பரத்தாற் புளியதனு வரசதனா ஹிம்பச் 

சன்ன, எழசாரு மிறலிபிஐ அஞ்சமைத்தாள் பொழிலெட்
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மம் வடபா லந்தர், தழலாதி மூன்றல்லாத் யைந்தும் குளம் 

கூபஞ் சமைத்தான் ரானே. (௨௦) 

மே வறு. 

புரிக்கு மப்பாற் பொழிற்புடையின் 'வடபா விருப்பார் புரி 
சமைக்கு, மரத்தச் சர்சகளு மதன்வடபா லீருது வண்ணார் வ 

தீதிவெ, நிருப்பார் மற்றை யிழிகுலத்தா ரிதற்கு வடபா வலிப்பு 

ரியின், மரித்தார்க் கெல்லாம் பொழிற்புடையீ சான இக்ன் 

மயானந்தான். (௨௧) 

ப்சிச்சப் புறத்துப் பொழிலஓக்குப் yin குரோசத் தினுக் 

கப்பா, விருப்பார் புலையர் முற்பகலி ணியங்கிப் புகுவ ரய 

காடி, பிரீத்தப் பொழுதே மீண்டியவேர் பிற்கூ நடையார் 

பிழைத்தடையிற், புரிக்கும் தீங்காம் புகலெஉன்நே நிறுத்தி 
யிடுக பூபதிதான். (௨௨) 

மன்னன் மனுநூன் முறையாலே நிறுத்திழ் றரையின் மனி 

தரைத்தா, னின்ன லடையா: ணிம்மையினு மிட்ட மான பல 

ம்பெறுவன், றன்னை வெல்வார் தமையின்றித் தானே யாள் 
வான் நரைமுழுதும், பின்ன மறவே புயிர்தோறு நிற்பா னரு 

ஞூம் பெறுவானே. (௨௩) 

ேவேறு. 

கண்டி மையோர் சம்மியன்செய் பணதியெல்லாங் சவுதம 
ன்ரான் காதல் கூர்ர்தே, யண்டர்பிரா னடி.யிணையிற் பணிச் 

திமல வினிகின்னை யருச்சித் தேத்த, வெண்டிகழம். திணர்பதி. 

ன்மர் ஈடம்புரியுங் கன்னியர்ச ளெழுவர் வேண்டு, மண்டல 
த்தென் றடிலனருள் பெற்றவரைத் தீருப்பைதனில் வருதி 

தான வாச்சால், (௨௪) 

உபுசல் - புசற்க, 
 



௧0௨ ௮ருணகிரிபுசாண ம. 

இருத்தமுறச் செய்துஇிருக் கோயிலினைப் புரியினையஞ் பெ 
னமுன் சென்றே, கரத்தினலர் தனைத்தூவிப் பணிந்தெழுக்.து 

அதிசெயுகசம் மியனை கோக்இ, நிருத்தனிரு மலனருண இரி 

நாத னேசத்தா லவன்றான் வேண்டும், வரத்தையருள் புரித 

இமெ மாருத சாதலுற ம௫ழ்ந்து நின்றே. (௨௫) 

அறபுதனே சயபோற்றி யாரூறுக் கப்பாலுக் சப்பா லாய, 
சிற்கனனே சயபோற்றி செகத்ததய நிலைகொலைசெய் யாதே 

செய்யு, நிற்குணனே சயபோற்றி நின்மலனே சயபோற்றி 

யென்று தாழ்க்து, மற்றிணையு மில்லா? மலவயிரி யனுமதியா 
லடைர்தான் வானம், (௨௬) 

என்றிசைத்தா னெழிற்கமலத் தவிரினிலம் சயன்சனக 
மூனிக்கின் பெய்த 

வென்றருளாற் சூதமுனி யிருக்குமறை முனிவருளத் 
தெண்ண மொன்ற 

வன்றருளீச் செய்தவழி யாராய்ந்திம் மண்டலத்துள் 
ளாரு மெணண 

வின்றிசைத்தேன் றனொகுத்திலங்கு மருணடரி தன்னையென 
தெணத்துள் வைச்தே. (௨௭) 

ேவேறு . 

வெள்ளை யேற்றினை யெறிய வீரனே 

வெய்ய வன்வினை வேறு வீரனே 

யள்ள லாக்கையை நீச்செனச் கையனே 
யடிய ரிட்... மருள்வரக் சையனே 

கள்ள ருள்ளிலங் சாத சழல்னே 
சாத்தி னேந்தச் லிற்றங் சதழலனே 

செளளி யாருட் டி.சழ்இிருத் தாளனே 

Apa ஜுக்கன் ஐருழ்ருத் தாளனே. (௨௮)
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வெள்ளை நுண்பொடி. பூசும் விரதியே 
வெம்பி ரைந்தனை யேத்த விரதியே 

யுள்ள வாறுரு வாக்னை வேளையே 
பூட் ஓும்முமை சொண்டணை வேளையே 

துள்ளு மான்மறி யேர்தும் ௪ரத்தனே 
திரிசொ ழித்திடு மஞ்சச் சரத்தனே 

யள்ளு மன்பர்க் கொளிரும் பதத்தனே 

யுணர்வை யாக்டெ வோதும் பதத்தனே, (௨௧) 

ேே வறு. 

பொருளினொடும் புதல்வரொடு மழோர் புனையிழைக ணரு 
வியினு நெடூழா, ரிருவினையு மிருண்மலமு மறுவா ரிடரி 
ஜெ முடையுடது மெறிவார், வரமுடைய வரிபதமு மதியார் 
மணமலரி னயனுலகு மதியா, ரருணடரி யமலனழ. நினைவா 
சவனடியி னிழலினினி தமர்வார். (௩0) 

இருநிதியு மெழிஒருவு சிலையோ விடருடலை யினியதென 
வெனுவீ, ரொருமையுணர் வுளமதனி துறவே யொளிருமுய 
ரருண௫ரி யுனுதர், சருவினுள துயர்விதமு மறுவீர் கருதரிய 
சவலுலகு பெறுவீர், நிருமலன தடி.கிழலை யடைவீர் நிகமுஈல 
மூமதறிவி னிசமே. (௩௪) 

ஆலயத்தொடுபுரியாக்யெசருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௫௮0. 
i



| BOF ௮ருணகிரிபுராணம், 

தகராபதிபுழுகுசாத்தியசருக்கம். 
வவககாளிதவைகைகளு, 

எணமுடை யடி.யவ ரிடர்கடிவா னிமூரி மகளுமை பெறு 
மெழிலார், கணபதி சழலிணை கரு.தசே கற்சொட கவலைகள் 
களையுஈரே, மணிலினி யடலொடு வருமவரோ மறலியு மெதி 
ரினின் மறுகுவசோ, விணினுள ஷணிகளை விழைகுவரோ 
விமலன இணையடி. விரவுவரே. (௪) 

Caw go. 

எழுதபுச முடையா ரெழிலருண இரியார் ! 
புழுகுமகழ் பெருமான் புனிதவடி. புகழ்வோ 

(மொழுகுமல ஈவவா யடலினிணனி யுதியோ 
மழசயெவி ணடைவோ மமலனடி யடைவோம். (௨) 

கருதுவதன் முனமே கருதினவு முறுமே 
விருமையிலு மினிதா மிருபலமு மெளிசே 
யருணூரி யானோ டமருமுமை யடியே 

யொருமையுற வுளமா தரவுமுற வுனுவோம். (௩) 

ேவறு. 

புரியினுட னாலயமும் புரிந்தமுறை புகன்றாம் 
பொருப்பிதனி னொருகாவி புழுகுத்னை யொற்றி 

யரையனென வுதத்தறிவோ டணிலவித்தப் புழுகு 

மடைச்தசம லன்புரியை யென்றருளிச் செய்தாப் 

விரியவதன் வழிபாடும் விளம்பெனவே சனசன் 
விஇியடி.யிற் பணியவவன் விளம்பியவா றுணர்ந்தே 

சுர.திவழி முனிவர்க்ருச் சுதமுனி விரித்துச் 
- சொன்னமுறை யீனையுமினி யாமுணர்ர்து சொல்வாம்.(௪)



தீராபதிபுமுகுசாத்தியசருக்கம். £0@ 

Cw wp. 

மாணின மரைகண் மற்றை வனமிரு சங்க ளெல்லாங் 
கானவர் வலையும் கொண்டு வருதலைக் கண்டு கண்ணா 
லூனுட னடும்ஈ வஞ்சி யோடலு மங்தோர் காவி 

தானுமுள் எச்சம் தஙகா வொடியிச் சயிஷம் தன்னை. (௫) 

சார்ர்துளச் தச்சக் ர்ந்து சரித்திடுஞ் சரிச்கு காளி 

லார்ந்தவன் பாலே யிக்த வருணவெற் பிலிங்கத் OSrp He 
சாந்தெனப் புழுகு தன்னை முன்னுள தவத்தி னாலே 

போந்திட லின்றித் தங்கும் பேரர ணெமக்ட தென்றே, (௬) 

நாடொறும் புழுகு தன்னைச் சாத்தியே ஈயக்கு நாளின் 

மூடிய வுடலின் கன்மம் பக்குவ முற்று முற்ற 
வீழய தடலப் போதே விரைந்துயர் வெற்பை நீங்கு 
நீடிய மனத்தி னிந்தச் இரியினை நினைந்து கொண்டே. (௪) 

Ca p. 

மண்டலத்தெண் டிசையினையுங் காச்குமனு குலமன்னன் 
மதிமா னுய்யப்,பண்டையுணர் வொடுமவனற் பாரிவயித் நுதி 
த்தேய யோத்தி தன்னி, லெண்டிசையும் புகழேமாங் கதனெ 
ஜம்பேர் பரித்தெணத்தினருண வெற்பைச், கண்டிதனைக் ௪ 
ண்ணாரக் சாண்பாஞ்தென்றென்்றுளத்திற்கருதிக்சொண்டே. 

தர்தையனு மதிபெற்றுத் தணந்தந்தத் தலக் தன்னைத் தானை 

குழச், ஏக்தைமூழ் வுறவழியிழ் நீர்த்சங்கள் செறிந்தாடி.ச் தெ 
ரித் தேதான், வந்தனையும் புரிர்தல்கங் இலங்குசிவ லில்கம 
யம் வரரத் தோடே, யிர்தவெழி லருண9ரி சர்க் துதெரி சத் 

இறைஞ்ச யின்ப முற்முன். (௬) 

வலஞ்செய்து புதச்தன்னால் வசமருளு மருணமலை. தன் 
னைப் மின்னுர், தலக்தன்னிழ் பணிர்தெழுக்து சயமோற்றி



௧0௬ அ௮ருணகிரிபுராணம். 

சயபோற்றி போற்றி யென்றே, யிலங்கவெணர் தனிலிருத்தி 
யிருகிலமு முயவெழுந்த சவலிம் சத்தே, ஈலங்ளெரும் வரை 
சசாரற் பூரூவதிச் சாலயத்து னணணிக் சண்டே, (௧௦) 

மூக்திவலம் புரிச்சடமு முதல்வனிலம் காலயத்தை முறை 
யினாலே, வந்தலையுஞ் செய்துமன மூழ்ச்சியுறத் ததஇத்தே 
மான் மதமும் வாசச், சந்தனமுஞ் சாந்தடலும் குங்குமங்கற் 
பூராதி தனையும் தேடிச், கக்தமல ராதிசிவ பூசையுப யோக 
மெலாங் கைசக்சொண் டெதான். (௧௧) 

ஆட்டுவித்தா னைச்தினையு மமலனணி முடி.தணிலர்ச் சகர் 
தம் மாலே, கூட்டுவித்தே யமிர்தைம்து மற்றுமூள கொழுங்க 
னியுங் குளிர்ந்த நீரு, வீட்டிமண முறுவேல மெடுத்தாட்டு 
வித்ததனை நீக் யீரம், வாட்டியவத் இரத்தாலே பட்டாடை 
யணிவித்து மடழ்ச்சி கூர்ந்தே. (௪௨) 

சாத்துவித்து ஈறும்புமுகு சந்தனத்தி னெடுமற்றைக் சந்த 
மெல்லாம், வாப்த்தசருங் குவளைமுதன் மலர்மாலை யணிவித்து 
வாசத் சோடே,கூர்த்தவெ ன்றும்புசையும் குங்குலியப் புகை 
யினையுங் கொடுப்பித் தானெய், தோய்த்தவிழை யிற்றீபஞ் 
சுடரிலங்கச் காட்டுவித்தான் சோதி தன்முன், (௧௩) 

தெ௫செனா லுபசேசம் பெற்.றுஎகூத் இிரர்விளைத்த செக்கெ 
லன்னம், வாசமுள சறிவிதமும் வாழைஞமுதற் சனிவிதமு மற் 
றை யாவு, சேசமுட ஸனிவேஇப்பித் தேனையுப சாரமெலா 
கிறைவித் தேதன், பாசவிதம் பறிப்பானை யலர் தூவிப் பணிர் 
செழுர்த துதித்தான் பால்கால். (௪௪। 

நித்தவிழாத் திங்கள்வீழா சேயத்தாற் புரிவித்தா னிறைரீர் 
வாய்த்த, செய்த்தலையூர்சி சீர்மைசளுஞ், ெப்புறவே சேர்த்தா 
செண் டஒி.சைய௰ி லுள்ள, பத்தீசெல்லாம் வர்திட்ட வாங்சள்



தீராபதிபுமுகுசாதஇியசருக்கம். ௧௦௪ ' 

பெறும் பாய்ரும்பார்த் தத்தான் பாசங், கைத்தலர் தாய்ப் பணி 
ர்தெழுக்து நின்றமலன் றிருமுன்னே பொழியக் சண்ணிீர், () 

ேவறு, 

மாலையாண் கெந்தாய் போற்றி மணங்சமழ் னெற கொன்றை 
மாலையாய் பொற்றிபோற்றி ம௫ழ்ர் தனைவணங்குமென்னுண் 
மாலைமாற் நின்னே போற்றி மடங்கயெவ் வுலகுர் துஞ்சு 
மாலையி னடஞ்செய் வாயூன் மலினமு மாற்றாய் போற்றி, () 

கைதவ மென்றே நூலுட் சட்டிரைத் தானே போற்றி 

ைத்வ ருளத்தி னின்றுங் சாணுதற் கரியாய் போற்றி 
கைதவ லில்லா வன்னி யேர்திஞய் காத லார்ஈங் 
கைதவம் கண்டுன் சண்முன் புதைத்தகா சரித்தாய் போற்றி, 

நாகநாணாக்க, யொன்னார் ஈகரினை யெரித்தாய் போற்றி 
நாசரா சத்தோ டே ஈயர்தருள் புரிந்தா யிந்த 
நாசத்தி னுள்ளாய் போற்றி நாதனே காளிப் போதென் 
னாசத்தை சாகமென்றே ஈடுல்கனே னம்ப சானே. (௪௮) 

என்றவன் றுஇக்கச் கேட்டே யிரங்யெள் எருண வெற்ப 
னன்றவன் நூலவாக்சை யடக்டியைம் பூதம் தன்னி 

ஜனொன்.றறுண் னாக்சை தன்னின் வித்தக வுருவு மாக்டச் 

சென்றிடச் சிவலோ குத்திற் செஓத்தலுஞ் சேர்ந்தா னங்கே. 

ஆக்குள போகர் தன்னை யலுபவித் திருக்சின் ருனுண் 
ணிக்குத லறவே நிற்கு நின்மல ஜனோச்ச னாலே 
தூக்டே கால மெல்லா வுயிர்களுக் துகளுர் சீர்ர்தே (ம். 
யோங்குமுள்ளொளியைச்சண்டதிளைப்பன்றன்னுணர்வா னக் 

Cw 2. 

எண்ணரிய ரின்னுமுள ரரூுணடரி யிறைவனடி. மிணையிற் 
பூசை, பண்ணுவித்சா சமவிதியாற் பார்புசழ வாழ்ச்திட்ட பல



௧0௮ ௮ருணகரிபுராணம். 

ங்கள் பற்றி, விண்ணொருவி விமலன2 புசத்துறைன் முரு 
லகம் வீயு காளி, லுண்ணிலவும் பெருயிர் உ சண் னேமொ 
ழித் தனுபவிப்ப ர௬ுணர்வா னந்தம். (௨௧) 

ஆதலினாம் புழுருமச ழருணடூரி யமலன்மயந் தன்னி லாரும் 
காதலின னறும்புழுகு கற்பூரங் கத்தூரி சாத்து விக்கன் 
மோதமுற வீண்டுறைந்து முத்தன.து புரியடைவர் முடியுகாளி 
லாஇயருள் பெற்றாச்ற் றனுபவிப்பர் தமதுமிகு பேரானந்தம், 

மனத்தினையா லயமாக்இ மலைமருந்தற் கானைந்து மாட்டி 

மற்றும், புனத்தினறும் புழுசொகெற் பூரஞ்சர் தனஞ்சாத்திப் 
போதஞ் சூட்டித், தினத்தினஞ்செஞ் சாலியனச் இகழ்தூபக் 

தீபமுஞ்சிக் தனையாற் செய்வார், வினைப்பகையை வென்று 
சிவ புரத்திருகதர் இயத்தடைவர் விமலன் பாதம். (௨௩) 

மனத்தாலே யியற்றினிவை வாய்த்திரிமோ திருவண்ணா 
மலையாற் சென்னிற், சனத்தாலே யோருரகடம் சீண்டுதலு 
மொருவனைமற் ஜொருவன் சேர்ந்தே, நினைத்தேவான் கருட 
னைத்தான் பார்த்திடவவ் விடநீங்கு நினைவாற் செய்கை, யிணி 
த்தான்மெய் யென்றருண மலைமருந்தற் இப்பூசை மியற்றா 
யென்றும். சா (௨௪) 

சண்கொடுப்பர் குருடர்க்குக் கால்கொடுப்பர் முடவர்க்குக் 
கவிகள் பாடு, மெண்கொடுப்ப ரூமர்ச்கு மின்னருளாற் புதல் 
வரையு மளிப்ப ரில்கே, மண்சொடுத்து ரிதிகொடுத்து மணம 

லர்தூய்ப் பணிர்தெழும்த வாழ்த்த வார்க்கு, விண் சொடுப்ப 
ரதன் மேலைப் புரிவீதமுங் கொடுப்பரிணை யாய வீரம், (௨௫) 

இச்தவிய ஓடனேனை 'யியன்முமுதும் கற்றுணர்ந்தே யின் 

பம் ம் கூரச், Romp pects விரித்தரைப்பர் இகழவுளல் கேட்ட 
  

Gugguli - - பசமான்மா.



தீராபதிபுமுகுசாத்தியசருக்கம், ௧0௯ 

ஊருக் தெள்ளி யோரும், புந்இிம௫ழ் வுறவுறைந்து பூதலத்இற் 
வெபுரத்துப் புகுக்து வாழ்வ, ரந்தமுூறு சாளுலக மடைந்த 
மல னடி.இளைப்ப ரறிவா னச்சம், (௨௬) 

என்றிசைத்தா னெழிழ்கமலத் தவிசினிலக சயன்சனக 
மூனிக்கின் பெய்த, வென்றருளாந் சூதமூனி மிருச்குமறை 
முனிவருளத் தெண்ண மொன்ற, வன்நருளிச் செய்தவழி 
யாராய்ந்தும் மண்டலத்துள்ளாருமெண்ண,வின் நிசை த்தேன் 

ளொகுத்திலங்குமருணசரிதன்னையென தெணத்துள்வைத்தே. 

அருணடுரி வரமிதனை யழகுறவே யிதழெழுதி யணிந்து 

மையு, மருமலரா லர்ச்சித்து வாஞ்சையுறச் கற்பார்கைச் சொ 
டுத்த மாந்த, ரிருகிலத்து மின்புந்றுச் சவபுரம்புக் கெழுத்தொ 
ன்றற் கெய்தக்கற்ப, மொருபஃது ௪தமுறைவர் முற்றலுங்கா 
லங்களஃ தொருவி மீண்டே. (௨௮) 

உற்பவித்துப் பூதலத்து ரயர்ந்தகுலத் தோதிமறை யாதி 

யோர்ந்தே, வெற்பையுற்றுத் தெரிரித்து விதிவழியா லர்ச்சி 

த்து விழைந்து போற்றி, யற்புதனின் னருளாலூர்ச் தலரிர/ 
தஞ் வெபுரம்புச் கமர்வா ரந்தத், திற்பரம சிவன்பாதஞ் சேர் 
ச் துஇளைத் இருப்பார்தஞ் சத்தின் செல்வம். (௨௯) 

ேே வறு, 

காடரங் காச ஈடித்தவனே சதிரவன் வாயி னடி.த்தவ 
னே, தோடொரு சாதற விட்டவனே சர மரணற விட்ட 
வனே,வீடவெம் கூற்றினை வென்றவனே' விழியெரி காமனை 
வென்றவனே, மாடொரு .கூழி wesw ex மான்மமு 
வேறி மங்கையனே. (௩௦) 

தீஞ்சென் வாவிகள் சார்ந்தவனே சார்க்தவர் தம்பவ மீர்ந்த 
வனே, வெஞ்சின வேழ முரித்தவனே விசையனெய் வில்லு 
பஇரித்தவனே, பஞ்சம ரிட்டையர் பானவனே பத்தர்கள் கட்



௧௧௦ அருண கரிபுரா ணம். 

டிமிம் பானலனே, வஞ்சக ருள்ளத் தொளிப்பவனே மாதவ 
ரூள்ளச் தொளி ப்பவனே. (௩௪) 

Ca mg. 

தணணுர்மதி குட்ஞ்சஎட முடியானடல் விடையா 
னண்ணார்புரத் தொருமூவரை ஈயந்தன்றருள் புரிந்தான் 

பண்ணார்மொழி யுமையாள்வலப் பாகன்பரிப் பாக 
னண்மைல யமலன்னடி பணிவாமுடி யணிவாம். (௩௨) 

காலாடிய மறையாகம காலேழையு 5வின்றே 
மேலாய வழிதன்னையும் விரித்தானுய வெவரு 
மாலாயெ விருவர்க்கரு மருந்தானவன் வாமப் 

பாலாகிய வண்ணாமுலை பாதம்பணி வாமே, (௩௩) 

தீராபதிபுமுகுசாத்தியசருக்கமுற்திறறு. 

ஆ. திருவிருத்தம் - ௬௧௨. 

௮ருணடரீபுராணமுற்றுப்பெற்றத. 

திருசசிற்றம்பலம், 

 



உ 
கணபதி துணை. 

பிரகடன பத்திரிகை. 

௮சி௦பதிப்பிக்கப்பட்டபுத்ககங்கள். 

சடம்பவனபுராணம். 

அருண இரிபுராணம். 

காழியந்தாது, 

  

அ௮ச்சுற்பதிபபிக்கப்படும் புகதகங்கள. 

வாயசங்கிதை. 

சர்காழிப்பசாணம. 

கிவப.ராக்இரமம். 

உமாபதிசிவாசாரியார்புரசணம். 

கச்சியப்பசிவாசாரியார்புசாணம், 

 




