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தென்பாதகண்டம் இவெனடியார் அதுபத்துமூவரை 

உடையது, எமது நாடாகிய யாழ்ப்பாணம் இவனடியார் 

இருவரை உடையது. இவர்களுட் பிந்தியவராகய காவலர் 

பெருமானுடைய இருச்சரிதை அகேகரால் எழுதப்பட்ட. 

காவலர்பெருமானாலே அஇிக்கப்பட்டவரும் “ பூரணிவாறு 
தூதிமான்”” என்று சங்கரபண்டி கராலே கணிக்கப்பட்டவரு 
மாகிய ஞானப்பிரகாச முனிவரது திருச்சரிதையையும் யாம் 
"அறிதல் இன்றியமையாததாம். அவருடைய இவ்விய சரித் 
தரத்தை இப்போது எமக்கு எழுதித்தந்தவர்கள் சைவத் 
தொண்டையே பொழுது போக்காகக் கொண்ட திருமயிலை 
Gos சே. வெ. ஐம்புலிங்கம்பிள்ளையாவர். இதற்காக 
எமது வணக்கம் அவர்களுக்கு என்றும் உரியதாம். 

கந்தவனம் } 
விரோத பல்குனி 10௨ சு. சிவபாதசுந்தரம்.



| ஞானப்பிரகாச முனிவர். 

  

இற்றைக்கு 910 ஆண்டுகளைக்கு மூன்னர் யாழ்ப் 

பரணத்து நல்லூர்ச் கோட்டத்சைச் சேர்ச்க இருகெல்வேலி 

என்னுங் ரொமத்தில் ஞானப்பிரகாசர் எனப் பெயரிய ஓர் 

சைவ௫கொடுணி இருந்தார். பாண்டிமழவர் குடியில் வந்தவர். 

பரம்பரைச் சைவவேளாளர். அ௮இகாரம் செல்வம் சல்வி 

முதலியவற்றோடு விள௱்பயெவர். தர்ஜையார் பெயர் காராள 

பிள்ளை எனக்கூறுப,  சாவலர் பெருமானின் மூ.காதையருள் 

ஒருவரொென காவலர் சரித்திரம் அதிவிக்ெறது. இவர் 

காலத்தில் இலங்கையை அரசாட்டு செய்த பறங்கெர் 

(Portuguese) மதவெறியால் உந்தப்பட்டுப் பல அக்ரெமன் 
களைப் புரிந்தனர். அவற்றுள் திருக்கோணமலை, சல்லூர் 

முதலிய இடங்களிலிருக்த வொலயங்களையும் ௮அ.ராதபுரத்தி 

லிருந்த பல சிற்ப மாளிகைகளையும் இடித்து ஒஜித்சமை 

எடுத்தியம்பற்பால., இஃகன்றி ஒவ்வொரு குடித்சனக் 

காரனும் முறைபாடாகத் தினமொரு பசுவைக் தங்கள் 

அதிகாரிக்கு மாமி௪ உணவித்காகச் கொடுத்தனுப்ப வேண்டு 

மென்ன  குட்டனையிட்டிருர்தனர், அக்கட்டளையின்படி 

ஞானப்பிரகாசர் முறைவக்தது. அவர் அப்பாவச் செய் 

அக்குப் பயக்து முறை நாளுக்கு முன் இரவே ஊரைவிட்டுப் 

புறப்பட்டு வேசாரணியமார்க்கமாக இர்தியாவித்குச் சென் 

இனர். பிறரு, அப்பமுர்த்திகள் முத்இயடைந்த இருப்புக் 

அரைப் புகலிடமாகர்கொண்டு அவ்ஷர்மமேவிய புண்ணிய 

மூர்த்தியை முப்பொழுதும் திருமேனி இண்டிப் பூக்கும் 

திவமுதல்வராயிருக்ச பெரிய அண்ணாசாமி இவாசாரிய 

சென்பவரிடம் வெதிக்ை பெற்றுச் செம்பரத்தை அடைக் 

தார். அங்கே ஒருமண்டலசாலம் தேலி உபாசனை ப்ரிக்தார். 

சிவகாமித்காயார் Boge பரங்ன்படி, லெ காட்கள்
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கழித்து கெளடமெனப்படும் வங்காள தேசத்திற்கு௪ 

சென்றார். . ச 

அங்கே வடமொழியிற் பெரும் பாண்டி த்தியமூடைய 

ஓர். பிராமணச் சந்நியாசியைக் எண்டார். அவர் தமது 

மாணவர்களுக்குத் இனக்தோறும் தர்க்கம், கிமாஞ்சை, 

வியாகரணம் ஆய சாத்திரங்களைப் போதித்துவந்தார். 

அப்பாடங்களை ஞானப்பிரகாசர் தாரகின்று தவறவீடாமல் 
அவதானித்து வந்தார், ஆரியர் சமது மாணவர்களைப் 

பரீக்ஷித்தார். அவர்கள் சரியான விடை பகரவில்லை. 

இவரைப் பிறகு பரீக்ஷித்தார். இவரது விடை appar 

Briss. அதை யறிந்த ஆ9ிரியர் இவரையும் மாணவர் 
கூட்டத்திற் சேர்த்துக்கொண்டு பல .நால்களைக் கற்பித்தார். 

இப்படி ஒருவருடம் கழித்தபின், இவர் பேராற்றலுடையவ 
ராகக் காணப்பட்டார். இதை யறிந்த ஆரியர் இவரைள் 
தென்னுட்டுச்குக் திரும்பிச் சென்று அ௮க்கே வேண்டிய 
நூல்களைக் தாமே இயத்தலாமென்று பணித்தார். அவ்வாணை 
யைச் சிரமேற்கொண்டு தென்னாட்டுக்கு வரது இப்போது 
குன்றக்குடியிலுள்ள திருவண்ணாமலை ஆதின த்அுத் தலைவரை 

அடுத்த அம்மடத்திற் சந்நியாசம் பெற்றுச் சவொகமன்ககக் 
கசடறக் கற்றுணர்க்கார், அம்மடத்தி லிருந்கபோதே 
தமிழித் சிவஞான Gs Bur Hage இர் சுருக்கமான உரையும், 
சம்ஸ்கிருதத்தில் பெளஸ்கராகம விருத்தூத்தார்சகொமணி, 
பிரமாணதிகை, பிராசாத (பிகை, அஞ்ஞான விலேசனம், 
சவயோகசாரம், சவயோகரத்தினம், வொகமாதிமான்மிய 
சங்கிரகம், ஒமாத்இிரிகற்பம் மததலிய மால்களும் இயத்திஞர். 

பிறகு, சதம்பீரத்தித்கு வந்த அங்சே தல்இயிருந்து 
சிவகாமசுந்தரி சோயிற் றிருப்பணி செய்வாராயின். பின்பு



தமக்குச் டைத த புதையலைக்சொண்டு ஞானப்பிரகாசம் 
என்னும் குளத்தைச் கோண்டுவித்தார், அக்குளத்தின் 
சமீபத்தில் இவர் பெயரால் git மடமும் உளது. [இவ் 
விரண்டும் ஈல்ல நிலையில் இல்லை. இவற்றைச் சர்ப்படுத்க 
வேண்டியத எமத கடனாகும்.] இவர் சதம்பாத்திலேயே 

மன அந்திய காலத்தைக் கழிக்கலானார். ஓர் பல்குனி மாசப் 
பூசத்தில் நிஷ்டைகூடிச் வெயசமடைந்தார், இவருடைய 
சமாதி ஞானப்பிரகாசக் குளத்திற்குச் சமீபத்துள ௮. 

மூணிவர் சமிழில் இயற்றிய சிவஞானூத்தியாருபை 
ஒன்றே, இக மறைஞானசே௫ூகர், வொக்ரெ யோககள் 
ஆய இருவரின் உரைகளுச்குப் பிர்தியஅ. நிரம்ப அய 
GaGat,  சவஞானயோக்கள் உரைகட்கு. api Burg. 
இவ்வுரை சருங்கச்சொல்லல், விளங்கவை. கதலென்னும் 
இலக்கணமுடைய. அதன்கண் காமிகம், வாதுளம், bese 
கம் முதலிய சிவாகமங்களும், தொல்காப்பியம், ஞானுமிர்கம், 
கோயிற்புராணம் முதலிய தமிழ் Moser பிரமாணமாகக் 
சாட்டப்பட்டிருப்பவால், இவர் இருமொ.திகளிலும் வல்லுநர் 

என்பது பெறப்படுன்ற ௮. இவருடைய சித்தியாருரை 

பின்வரு. மாறு இறப்பிக்கப்பட்டுளது; 

சொல்லீ னுலிற் நுரிசறுஞ் சோத்திரத் 

தொல்லு மேற்சிவ ஞான முதித்தீடுக 
செல்லு மெய்யரு ணந்திசெய் சித்திக்கு 

நல்ல ஞானப்ர காசன வீற்றுரை 

இவ்வுரையைத் தழுவிக் கொழும்பு - மு, திருவிளங்கம் என் 
பவர் கல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர். ஐர் அரிய விளக்கவுரை 
யைச் சித்தியாருக்கு எழுஇ வெளியிட்டார்.



டத் 

முனிவரின் .சித்தியாருரை : முதன் முதல் இணுவில். 

நடராச gus 1887-ல் அச்சிடப்பட்டது. பிறகு 

சென்னை - 'சண்முகசுந்தா முதலியாரால் 18--8--89.ல் 
மற்றைய ஐந்து உரைகளோடு. சேர்த்து அச்டப்பட்டது. 
சில ஆண்டுகளின் பிறகு, வஇரி-வித்துவான். சி, தாமோதரம் 

பிள்ளையால் தனியாகச் சல குறிப்புரையுடன் அச்சிடப் 

பட்டது. இப்போது இம்மூன்று பதிப்புப் பிரதிகளும் 

ிருவீளங்கத்தே௫ிகர் உரையும் கடைப்பகருமை. ஆகலின் 
முனிவ சித்தியாருரையைச் தற்காலத்திற்கேற்ற விளக்கச் 
குறிப்புக்களுடன் அச்சிடவேண்டிய து அவயம். அசனரது 

வடமொழிச் சிவஞானபோத விருத்தியுரையையும் தமிழில் 
மொழிபெயர்த்து அச்சிடுவது mob. இப்போது. யாம் 

உடனே செய்யத்தக்கது அவரது இத்தியாருரையைக் கூறிப் 

புரையுடன் அச்சிடுவதேயாம். அதுவே அப்பெரியாரனு 

ஞாபகச் சின்னமாக விளங்கும். 

மூனிவர் இயற்றிய வடமொழி நூல்களிற் இவஞான 
போதவிருத்தி, இத்தாந்ததகொமணி, சவெயோகரத்னம், இவ 
யோகசாரம் ஆயெ கான்கும் 1997-ம் ஆண்டில் முனிவரின் 
வழித் தோன்றலாயெ த. கைலாச பிள்சோயவர்களால் வெளி 
பிடப்பட்டன; அவை எம்போன்ற வடமொழிப் பயிற்சி 

 யில்லாதவர் களுக்குப் பயன்படுவதில்லை, சிவனையைத் தமிழ் 
மொழிபெயர்ப்போடு அச்சிட்ட கைலாசபிள்ளையவர்கள் 
இர்கான்கு நாலையும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்போடு றச் 
டாது விட்டது வருந்தத்தக்கது. முனிவரின் இத்தியா 
ருரையையும் மற்றைய வடமொழி நூல்களேயும் நீர்வேலிச் 
சங்கா பண்டிதர் பெரிதும் போஜ்றியதாகத் தெரியவருறது. 
Aig pe இர . . . ் மனிவாற சித்தியாருரையை அவர் *ஞானப்பிரகாசியம்”



ச 

என்னும் பெயரோடு அச்ட எண்ணி யிருந்ததாசவும், அள் 
வெண்ணம். நிறதைவேளும் முன்னர் இதந்துபோனதாசவும் 

 ுதியக் கிடக்கன்றது. “ண்டு 

மூனிவருடைய: சீடர் வாணி- இல்லைகாதத் தம்பிரான் 

என்னும் வவதொண்ட.ர்.  இத்தம்பிரானூர் பல வெதொண்டு 

களை வேதாரணியத்தில் ஆற்றியுள்ளார். வியாக்ெபாத 

புராணம் பாடிய அளவெட்டி - வைத்தியராக முனிவரும் 

சமது ஞானப்பிரகாசர் காலத்தவரென்பர், அவரும் சமன 

பிற்காலத்தைச் கதெம்பாத்திலேயே கழித்தவர். 
ட் 

ஆரியர் ம. ௧. வேற்பிள்ளாயவர்கள் இயத்றிய ஈழ 

. மண்டல சதகத்தில், ஞானப்பிரகாச ௬வாமிகள் வரலாறு 

பின்வருமாறு தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது: 

சீர்மேவி யாழ்ப்பாண நிருநெல்வே லியிலியாஞ் 
செய்தவ மெனாவுதித்தான் 

சிந்தும் பழிக்குவேந் துயருழந் தஞ்சிநந் 
தேயமக லுஞ்சிந்தையான் 

சர்மேளு யெளலனத் தெரிகுளிக் Gua da 
ஊேந்திழையை யுங்கதறலீட் 

டெய்தீச் சிதம்பரத் திறையிறைளி தாள்புக்கொ 

ரேழேழு நாளுபவசித் 
தூர்மேலு கெளடத்தெ முமையம்மை யழ்ஞந்த 

வுற்ருரியக் கடல்கடந் 

தும்பர்ருரு வீன்மகா பண்டிதனு மாய்ச்சனன் 

முற்றபய லுறவுமையருட் 
ரார்மேவு சைவீத் தனித்துறவி யாயினான் 

சரந்தநா யரீசமேத
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சந்த்ரமேள லீசனே மைந்தொழில் வீலாசனே 
சந்த்ரபுரதல வாசனே, (1) 

ஆயசில யோகீபின் நில்லைமா நகரடைந் 
தம்மையப் பரையடிதொழு 

தானந்த வெள்ளத் தமிழ்ந்தியக் கினிதிக் 
கடைந்தயர் மடாலயத்துட் 

போயரிய நிட்டையி லிருக்குநா எிற்புதையல் 
புவியிற் புலப்படுதலும் 

புனிதனிஃ தாட்கொல்லி யென்றஞ்சி யாப்பிகோடொர் 
புரையுட் புதைத்தகறலும் 

தூயகோ முட்டியொரு வன்முன் புதைத்தது. 

துறந்துபோ னன்மறந்தே 
துளைலனோ டோடிவந் தனையதங் கீன்மையீற் 

MUG: தலறினன்சேர் 
நாயகம நாருமுன் சரணகம லந்தருதீ 

சரந்தநா யகீசமேத 

சந்த்ரமெள லீசனே வயைந்தொழில் விலாசனே 
சந்த்ரபுர தலவாசனே. ் (2) 

அழுகுரல் சென்க்கொடங் கையன்வேய் Salas 
யாற்றியவ லமதறைகென ; 

வாதியந் தஞ்சொல்லு மவனைவா வென்றழைத் 
* தாப்பிபி தகற்றுகெனுமப் 

பொழுதவ னகற்றியப் புதையல்கண் டக்மகிழ்வு 
பொங்கியம் முனிபொன்னடி
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போற்றிமூ வுல்கிளின் போலுழுண் டோஞானி 

புதையலினி நின்னதேயான் . 

விழுமியசெல் வத்தினேன் கைக்கொளிக் கீழியென 
விரத்திகோ டன்மறுப்ப 

விமலநின் பெயராலொர் குளமிங் கமைத்தியென 
விட்டது விரைந்தேசினாள் 

அழுதழுத் தழுதுதொழு தாசர்தந் தாசநஞ் 
சாந்தநா யகீசமேத 

சந்த்ரமேள லீசனே பைந்தொழில் விலாசனே 
உசந்த்ரபுர தலவாசனே. (3) 

'இத்திரலி யங்கொடிம் முனிவர்மு வியற்றியிடு 
ஞானப்பிர காசகுளமே 

யாழுன் னிசைத்தகள மினையதிங் கில்லையேல் 
யாதுசெய்வா ரீண்டுளோர் 

சத்தசில காமியொந வற்சரத் தொருதினஞ் 
சூழ்கரை தவந்தினமர்வாள் 

சோதியுத் தேளியுந் தெப்போற் சவங்கொள்வர் 

ச்ற்றிலுந் தீருமடமுறும் 
நித்தநிய மத்தொழி னிரப்புழூர்த் தீக்கிதரு 

நீடுமந் தணரனைலரு 
நிகரின்மா கேசுரரு மிலர்கள்பன் னியருமிந் 

நீர்நிலையி னின்றுமகலார் 

சத்திசில காமிகேர யிலுமமைப் பித்ததிவர் 
சாந்தநா யகிசமேத . 

சந்த்ரமெஸ லீசனே யைந்தொழில் விலாசனே 
சீந்த்ரபுரதல் வாசனே. (யூ



கம முனிவர், 

“ஏள்வுயிருந் தன்னுயிர்போல் எண்ணுந் தபோதனர்கள் 
செல்வறிவை நாடிமிகச் ரீந்தைவைப்ப தெந்நாளோ,”” 

என்னும் தாயுமானவர் பாடலுக்கு உதாரணமாக விளங்கயெவ 

ரென்று கூறலாம். இதச்சுசைய பெரியோர்களின் அருஞ் 

செயல்களைப் போற்றுவதோடமையாது அவற்றை யாம் 

பின்பற்றி எம வாழ்காளைப் புனிசப்படுச்துவோமாக, ௮வ 

ருடைய குரு பூசையையும் நடத்தவேண்டிய எற்பாடு 

செய்தல் உகம், இதெம்பரத்திற் றெப்பாசவும், இருகெல் 

வேலியில் சாதாரணமாகவும் ஈடத்தலாம். 
7 சர் e 

சபையார் இப்போது செய்யக்கூடிய கருமங்கள்: 

(1) முனிவருடைய சரித்திரத்தை வெளியிடுதல். 

(5) அவருடைய குருபூசைத் தினத்தை (பூச ஈட்சத் 
ஈம்) மாதந்தோறும் கொண்டாடுதல், சிறிய 

அளவில் பூசை இயற்றல். 

(5) பங்குனிப் சான்னுளை. விசேஷமாகக் கொண் 
டாடுதல். 

(4) முனிவரது இத்தியாரின் உரையை அச்சிடுதல். 
(க முனிவர் இயற்றிய அால்சையெல்லாம் தேடிக் 

கண்டு காப்பாற்றி வைத்தல், பிறகு சமயம் 
வாயக்கும்போது ஒள்வொள்றாக வெளியிட 
மூயற்கி செய்தல். 

(6) முனிவரின் மட த்தையும் குளத்தையும் (இதம் 
பா்த்திலுள்ளவை) ஈல்ல கிலைமைக்குக் கொண்டு 
வருதல். 

(1) மூனிவருடைய சமாஇக்கும் Bi BSE ட் ( பூசை புமிவின்௮௦ 
பகலினில், ளி 5 இ யூ க 

ய



ஞானப்பிரகாச முனிவர் 

உருவப் பிரதிட்டை. ' 

சிதம்பாத்தில் ஆனிஉத்தி வைபவம். 

(29 - 6 - 1952.) 
sent Lalit 

திரு. சே. லெ. ஐம்புலிங்கம்பிள்ளை எழுதியது. 

    

ஞானப்பிரசாச முனிவர் யாழ்ப்பாணத்துத் இருகெல் 

வேலியில் 875 ஆண்டுகளுக்கு முன் விளங்யெ ஓர் பச 
ஞானி. ஆனுமுககாவலரின் முடும்பச்தைச் சேர்க்க மூன் 

ஜோர்களில் ஒருவர். ீவகாருண்ய இகாமணியாகிய இப் 

பெரியார் பறக்யெர்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை கிரா 

Sih bs Br இந்தியாவிற்ருச் சென்று அங்கே அறவுபூண்டனர். 

அயாஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் புலமையுள்ளவர்.  அுமிழில் 

இிவஞான௫த்தியாருக்கு இருமையும் வடமொழியில் பல 

geo சால்களும், திவஞானபோதத்தித்கு (வடமொழி) 

விருத்தியுரையும் இயத்தியவர். இருவண்ணாமலை மடத்இற் 

காஷாயம் பெத்றுச் சிதம்பரத்துற் பலகாலம் வத்து அக்கே 
சிவகாமியம்மை கோயில் சட்டுதல், ஞானப்பிரசாசக்குளம் 
வெட்டல் முதலிய பெருந்திருப்பணிச் வெதர்மங்களில் ஈட 
பட்டு அப்புண்ணிய கலத்திலேயே செவபதமடைர்தவர். 

இப்பெரியாரது உருவச்சை எமத கண்பரும், காவலர் 

தரும பரிபாலன கர்த்தருமாகய முதலியார், க. மப்பிரமணி 

யம் அவர்கள் தமது சொந்தச் செலவில் புதிதாகச் செய் 

i
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அதனை ஞானப்பிரகாசக் 'ரள)த்தின் வடகரையிலுள்ள 

சேக்ழொர் கோயிலில் சென்ற கந்தன(₹் இனித் இருவுத்தா 

ஈன்னாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9-ஈணிக்கு (29-0-59) 

ஸ்தாபிதீதுக் ரூம்பாபிஷேகம் முசலிய ஆகமக் கமியைகளைப் 

பூரிவித்துத் இனபூளைக்குக் கட்டளை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 

அவ்விமழாவைத் தரிசிக்கப் பல வெனடியவர்கள். வர்தா 

குழுமித் தேவார பாராயணம் முதலிய சிவ தொண்டாத்கி 

emir. இச்வெ EBB KOH BL புறிக்க ஈண்பா் க, சுப்பிர 

மணியம் அவர்களின் அன்பின் பெருக்கு மிகவும் பாராட்டத் 

PEER. காவலர் அதகிலையப் பாதுகாவலராச இவர்கள் 

வ்ந்து பிறனு பல சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதைக் 

காணலாம். காவலர் அறகிலைகளைப் பாதுகாக்கத்தக்கவர் 

இவரைப்போல் வேறொருவர் இடைப்பதூ அமுமையினும் 

அருமை பென்று யான் உறுதியாகக் கூறுவேன், இவர்க 

ளுடைய உண்மைக் குணமும் Gaus Rupr போற்றற்பாலன. 

40 பாம்போ திருந்துணைபுமிந்த புண்ணியம்” என்பதை ஈன் 

கதிக்து அதற்கேற்ப ஒழுகுபவர் இவராவர். 

சிதம்பா தரிசனத்திற்கு வரும் வெகேயர்கள் தொண் 
&டர்சீர் பரவுவாராயே சேம்ஜொரையும் சிவகாருண்ய Bas 
'சொருபியாயெ ஞானப்பிரகாச வள்ளலாரையும் அவரன 
ஞானப்பிரகாச தீர்த்தத்தையும் தரித்தல் பெரும் புண்ணிய 
கயாம். 

“எவ்வுயிரந் தன்னுயீர்போ லெண்ணுத் தபோதனர்கள் 
செவ்வறிலை நாடிமிகச் சிந்தைவைப்ப நெந்நாளோ,”” 

தா ர். , சாடுமானல. 
இிருச்சிற்றம்பலம்,! 

Henge



பிசகடன பத்திரம். 

  

கந்தபுராணம் செய்யுள் 
கந்தபுராணம் வசனம் 

பெரியபுராணம் சூசனத்தோடு 

பெரியபுராண வசனம் 

திருவள்ளுவர் பரிமேலழசகருரை 
திருவிளையாடற் புராணம் 

இருவிளையாடற்புசாண வசனம் 

நாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு 

அருட்பா இது அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டும் 
திருவாசகமும் திருவிசைப்பாவும் இருப்பல் 

லாண்டும். பெரியபுராணச் செய்டுட்டிரட்டும் 
Sou அடங்யெது. 

இறுமுகுாவலர் சரித்திரம் 

கோயித்புராணவுரை 

சைவசமயகெறியுரை 

பதிஞெொா ந இருமுறை 

இருவாசகம் a 

இருமுருகாற்றுப்படையுளை 

சிசம்பரமான்மிபம் 

சிதம்பரமும்மணிக்கோல்வ 

சிவாலயதரிசனவிதி 

நித்தியகருமவிதி 

முதற்சைவவினாவிடை. 

இரண்டாஞ்சைவகினாவி டை 

ஸ்ரீலஸ்ரீ, ஆறுமுகதாவலரவர்கள் , 
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ணிக்கவாசகர் புராணம் 

  

சே வே. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை.



.. சாது அச்சுக்கூடம், 

இராயப்பேட்டை, சென்னை.
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திருவம்பலர் சருக்கம் 
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திருவடிபெற்ற சருக்கம் 
அரும்பத விளக்க அகராதி 
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சிவமயம் 

பதிப்புரை 

* போதவூர் நாடறியப் பத்தர்தமை வாதில்வேன்ற 
வாதவூர் ஐயன்அன்பை வாஞ்சிப்ப தேந்நாளோ ?? 

சைவசமயாசாகியராயெ மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் புராண 

வசனமாகிய இச்சிறுதூல் இற்றைக்கு ௮றுபது ஆண்டுகளுக்கு 

முன் *சென்னையிற் றிகழ்க்ச இராவிடவர்த்தன சபையினர் 

வேண்டுசோளின்படி யாழ்ப்பாணத்துப் புலோலி - மகா 

வித்துவான் வ. கணபதிப் பிள்ளையவர்களால், பெரும்பாலும் 

வடமொழி ஆலாசிய மான்மியத்தைத் தழுவியும் ஒரு சிறித 

தமிழ்த் இருவிளையாடற் புராணம், திருவாதஷார் புராணம் முத 

வியவற்றை ஆதரவாகச் கொண்டும் 1875ல் எழுதி அச்சிற் 
ப்.இப்பிச்சப்பட்டத. இது ௮ச்சாலத்தில் விஏங்கிய சொர்க்சபுர 

ஆதனேத்தைச் செர்க்த இராமலிங்கத் தம்பிரான் முதலிய 

சைவாசாரியர்சளால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது. 

இவ்வித் அவப் பெரியார் எழுஇய மற்றோர் வசனதூலாகய 

கில்ஹணீயத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை, யான் 1928ல் 
அச்சட்டேன். அப்போதான் இப்புராண வசனமும் 

இவரால் எழுதி அச்சிட்டிருப்பதாச அதிச்தேன்.வித்துவானின் 

திமிழ்வசசன கடை சரலச்சிறக்ததாசக் காணப்பட்டமையாலும், 

ம்ணிவாசசப் பெருமானார். சரித்திரத்தை விரிவாகச் கூறும் 

கல்ல வசனதூல் வேறின்மையாலும், இதனை மீட்டும் ௮ச்டச் 

கருதிப் பிரஇிக்காசப் பலவிடங்களில் அஅநூதல் முயன்றும் 

இடைத்திலது. , | 

இவ்வாறு 'இகைப்புற்ற காலச்து, மகா வித் தவானின் . 

தமையனார் குமாரரும், சைவசமய பரிபாலனமே பொழுது
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போக்காசச் கொண்டவரும், என் அதிப் பிரிய wee 
ஸ்ரீமத் ச. சிவபாதசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்,ஒரு பிரதி,சென்ற 
பங்குனி மாதமே அனுப்பி யுதவி. புரிக்தனர். அப்பிரதியைச் 
கொண்டு இப்பதிப்பைத் தற்சாலத்திற்கேற்ற கடினசக்தி நீக்கம் 
போன்ற இல மாற்றங்கள் புரிர்து, அரும்பத விளக்க அகராதி, 
தாலா?ிறியர் சரித்திரச் குறிப்பு, சுவாமிகள் இருவுருவப்படம் 
முதலியன பு.அவதாகச் சேர்த்து வெளியிடலானேன். 

இக்தூலாரியர், சம்ஸ்கருதத்திலும் தமிழிலும் ஒருங்சே 
பெரும்பாண்டித்தியம் படைத்தவராதலாலும், அவர் இருந்த 
காலத்தில் தமிழ்ப்பண்டி தர்களால் -- மணிப்பிரவாள ஈடையே 

கையாளப் பெற்றிருக்தமையாலும் இவருடைய வசனங்களில் 
வடமொழிச் சொற்பிரயோகம் பல்கியிருப்பத நூதனமன்் று. 
மிழ் வசனங்களிற் இறக்ததாகச் கருதப்படும் ' சாண்டவசாய 
மூசலியார் எழுதிய பஞ்சதக்திரத்தையும் நோக்குச. 

இ௮, ஆறுமுக காவலருடைய பெரியபுராண - வசனத் 
திற்கு அனுபந்தமாகத் 'திசழவேண்டுமென்பத கருதி எழுதப் 
பட்டதாகும். ௮.த மூதற்பதிப்பின் முகவுரையிலுள்ள பின் 
வரும் வாக்கியல்களால் அறியலாம் :_ ட 

“ சைவ சமயத்திற்குப் பிரசான குரவர் சால்வ்குள் ஒருவ 
ராய திருவாதவூரடிகள து இிருச்சரிதம் தமிழிலும் சம்ஸ் 
இருதத்திலும் பத்திய ரூபமான பிரபக்தங்களுள் அடங்கியிருச் 
இன்ற. ஆயினமையின் ௮௮ கலைவல்லார்ச்சேயன்றி ஏனை 
யோர்க்குச் சலபமாய்ப் புலப்படாத. சவெனடியார்களாகிய அறு 
பத்தமூன்று காயன்மாரத திருச்சரித்தொத்தைச் சைவூத் 
தாந்த சாகாத்தை நன்கு பருயெவரும், பரமத திமிர பாஸ்காரும் 
சைவமென்னும் செஞ்சாலி வளர வேதாகம பிரசங்கமாகிய 
மழைபொழியும் காலாம்புதமும், அதல்ய DS say குடா 
மணியும், தரவியச்தைத் இரணமாசச் கருதி, 
திருப்புகழைப் பிரவிஸ்தரணம் செய்தலே விகோதமாகச் 
கொண்ட மகானுபாவருமாகய ஸ்ரீலஸ்ரீ Bows 

‘PaQuguras 

சாவலரவர்கள்
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கத்திய ரூபமாக இயற்றித் தமது பரோபகார இச்தையினை- 
விளக்கினர். ஆதலின் .ஐன்ம சாபல்யம் அபே-ஷித்த சைவர்கள் 

யாவரும் அம்மகானுபாவாஅ பெரியபுராண வசனமாகிய ஒளஷ 

“தத்தை புண்டு, பவரோசர் தர்ச்.து கவலோகசுகம் அடைகஇன் 
இனர். அறுபத்துமூன்று காயன்மா£அ இருச்சறித்திரத்திற்குச் 

சமமுடைத்தாய இிருவாதஷரடிகள் சரித்திரமும் கத்திய ரூப 

மாகவே யிருப்பின், ௮.து சைவசமயப் பெண்களுக்கும் பாலர் 

கரக்கும் ஏனையோர்க்கும் பிரயோசனமூடைத்தாய் இருக்கு. 

மென்பதைச்கருஇ * * * யாவர்க்கும் புலப்படும் வசன் 

கடையில் ors cor cir.” 

“இச்வெபுராணத்தை அம்ிட அனுமதிதச்அம், பிர: 

யூதவியும், :அச்சடுங்கால் ஒப்புசோக்கி இன்நியமையாத் திருச்: 

தங்கள் கூல Lye gu, கஉன வடமொழிப் பதங்களுக்கு விளக்க 

மெழுதி யுபகரிதீதும், பெரும் அணை புரிக்த சிவபாத சுந்தரம். 

பிள்ளையவர்களுக்கு யான் செய்யுங் கைம்மாறு யாள ௮? திரு: 

வாதவூர்த் இருச்சோயிலின்சணுள்ள சுவாமிகள் இருவுருவப்: 

படம், அன்பர் கோழி - சில - கண்ணுசாமிப் பிள்ளை யவர்கள் 

பெருமுயற்சயொற் இடைத்த௮. 

இக்காலத்திற்கு எற்ற வசன நாலாதலால் மசாவிச்,துவான் 

எழுதிய இரகுவமிசம் முதலிய ஏனையநால்களை அசட்டு: 

வெளியிடவேண்டு மென்பது எனது வேணவா. இருவருள் 

துணை நிற்பதாக. 

நமச்சிவாய வாழ்க! நாதன்தாள் வழ்க !! 

வ, ஜம்புலிங்கம். 
ஸ்ரீமுக, கார்த்திகை. 
ன | ௦ 

iS





மகா வித்துவான் 

வ." கணபதிப் பிள்ள் 

சரித்திரச் சுருக்கம் 

~—-o— 

gat யாழ்ப்பாணத்அப் புலோலியைச் சேர்த்த சைவ 
“வேளாள குலத்திலே கல்வி செல்வம் முூதலியவந்றிற் சிறப் 

" அற்ற ஒருகல்ல குடும்பத்திலே தோன்றிய வல்லிபுரசாத பிள்ளை 

ஏன்பவரின் புதல்வர் மூவருள் இடையினர். கவிசிரேஷ்டராய் 

விஷங்யெ உடுப்பிட்டி - வெசம்புப் புலவரிடம் தமிழ் இலக்கிய 

இலக்கணம் நன்னா கற்றவர். தமிழிலே பாண்டித்தியம் 

அடைத்த பின்பு, சென்னைச்குச் சென்று அங்கே ஆங்கிலமும் 

சம்ஸ்கிருதமும் பயின்று, சென்னைச் சர்வகலாசாலைப் பிரவேச 

பரீஷைஷையிற் சத்திபெற்றனர். பின்னர், சம்ஸ்கிருதச் கல்வி 

யிலே ஆர்வம் மிச அக்துறையிலேயே முழு மனதையுஞ் 

செலுத்தி ௮இற் பெரும்புலமை எய்.தினர். 

பிறகு கெடுங்காலம் காஞ்போத்அப் பச்சையப்ப வித்தியா 

சாலைத் தமிழ்ப்பண்டிதராக விளங்கி யிருச்தார். அதன் 

பின்னர்த் இருவனர்தபுரத் து மகாராஜா கல்லூரிப் பிரதம 

தமிழாசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். அங்கே தமிழ்ப்புலமை 

சடாத்திவரும் சாளிலே, 189562 கவம்பர்மி' ஏகாதசியிலே 

வப தமடைச்தனர். 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் பெரும்பாலும் வடமொழி தூல் 

களைத் தழுவினவைகளே, அவற்றுள் தெரிக்தவை :-- 

தமிழ் 
(1) வில்ஹணீயம் 

(2) இரகுவமிசச் சுருக்கம் 

(9) மாணிக்கவாசகர் புராணவசனம் 

(ம் இஈ்இரசேனை சாடகம்
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(5) இசகுவமிச கேர்மொழி பெயர்ப்பு 

(6) மார்க்கண்டேய புராணம் 

(7) வேதாரணியேசுரர் ஊஞ்சற்பதிகம் 

(8) தருச்ச சாஸ்தி வினாவிடை 
(9) பதப்பிரயோக விவரணம் 

சம்ஸ்கிநதம் 

(10) சம்ஸ்கிருத பிரதம வாசக புஸ்தகம் 

(11) ” அவிதிய 2 

(12) சக்திதர்ப்பணம் 

(18) வியாகாண சங்செசம் 

(14) சப்தகுசும மாலிசா 

(15) தா.தரூபதரிசினி 

(16) கங்காகதி பிரவாச மசமா.ந வர்ணனம் 

இவற்றுட் பல ௮ச்டெப்படவில்லை. 

பிள்ளையின் மாணாக்கருட் இறக்தோர் தம்பியாராய- 
புலோலி - குமாரசாமிப் புலவரும், தங்சையாராயெ பார்வதி 
யம்மையாருமாவர். குமாரசாமிப் புலவர் இலக்கண வன்மையிற் - 
சிறந்தவர். அதற்கு அவர் எழுதிய ஈன்னூற் காண்டிகையுரை 
விளச்கமே சான்றாகும். புலவர் 1920ல் சிவபதமடைக்த 
னர். தங்கையார் இலச்யெ அறிவிற் சிறப்புற்றவர். அவரது 
மாணவியர் இருவர் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க பண்டி.த பரீஷையிற்- 
சித்திபெற்றிருப்பது அவ்வம்மையாரின் புலமையைக் காட்டும். 

மொழிஅலாடிரியசாகயெ மாகறல் - கார்த்திகேய முதலி 
யார், பிள்ளையவர்கள் சென்னையிலும் காஞ்சியிலும் வ௫த்த 
காலத்துத் தாம் அவரிடம் பல அல்களைச் கற்றறிக்ததாகப் பல: 
முறை என்னிடம் 'கூதியுள்ளார்.. அன்றியும் தமது மொழி 
காலின் ஆசிரிய வணக்கத்தில் பிள்ளையவர்களைத் தமது ஆரி 
யா் மூவறாள் ஒருவராகப் பாராட்டியுமூள்ளார். ஆதலின் முதலி.
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யாரும் பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர் வறிசையிற் சேர்க்சவே 

யாவா,. ல் 

பிள்ளையவர்கள் காலத்தில் சென்னையில் விளங்கயெ திரா 

விடவர்த்தன சபையினர் பல பண்டி தர்களைச் கொண்டு, இரகு 

வமிசம், அககிர்ணபம் மூசலிய சம்ஸ்கிருத நூல்களைத் தமிழில் 

மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டதாகத் தெரியவருன்றஅ. ௮ச் 

சபையில் பிள்ளையவர்கள், சொர்ச்கபுரம் இசாமலிங்கத்தம்பி 

சான் முதலாயினோர் பண்டிதர்களாக விள௩்கனொரென்ப. MBF 

சபையைச் சேர்க்த சதுர்வேத வையாகரண ஸ்ரீநிவாசாசாரிய- 

சுவாமிகள் என்னும் சம்ஸ்கிருத வித். தவசிரோன்மணி மாட்டுப் 

பிளளையவர்கள் குருத்,அவம் பூண்டிருச்சாகவும் அறியக் இடச் 

Ber ps.



உட 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மாணிக்கவாசகர் புராணம். 

ee 

பாயிரம் 

காப்பு 

சத்தி யாய்ச்சிவ மாகித் Satis 

முத்தி யான முதலைத் துதிசேயச் 

சுத்தி யாசிய/சோற்போர ணல்குவ 

சித்தி யானைதன் சேம்யபோற் பாதமே.



மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

நடேசர் 

இதச்தரு மடச்தையொ டியைச்அயி ருடம்புபோல் 

விசம்படுல சம்சளில் விரிக்தொளி விளங்குவார் 

மதல்கமொடு அச்.தபி வளங்கெழ முழங்கவே 

இதெம்பா ஈடம்பயில் செழுங்கழ விறைஞ்சுவாம். 

சிவகாமீ 

ஆடக சிசம்பா!/வணங்குமை யணங்கிலாள் 

நாடக னனந்தசுக கன்குபுனை பங்கினாள் 

ஏடச மணம்பொருவ வெங்கணு மியைக்குளாள் 

பாடக மிலங்குசிறு பங்கய மிறைஞ்சுகாம். 

த . சுப்பிரமணியர் , 

அங்கமத சும்பலுயர் தும்பிமுக னெம்பி?ர் 

தீங்குஞெகி ழஞ்”௮. சதங்கைகள் புலம்பவே 

மங்கையுமை கண்குளிர வர்துலவு சன்றதாள் 

அங்சைமலர் கொண்டுமிகு மன்புட னிறைஞ்சுவாம். 

நூற்பயன் 

இக்தவள ஈற்கதை யியம்பினர் சயர்தே 

சக்தையி னினைப்பவர் செவிப்புல நிறைப்போர் 
Yes ழப்புவி புரப்பருடல் விட்டால் 
௮த்தவுல கத்தினி லான்சபையில் வாழ்வார்.



க. மத்திரிச் சருக்கம் 

<3 Bung Buin ag சூதரும், சர்வ பூசா தாரமான வரும், 
கிஷ்களரும், கிசாமயரும், நின்மலரும், பாஞ்சோதியும், 

மாயாபாச. பந்தனப்பட்டுழலும் ஆன்மாக்களுக்கு 

அருள்வெள்ளம் பொழியும் வண்ணம், Qo Beas 

னங்களும், கேகனம் வச்சிரம் அங்குசம் வி௫கம் வேல் 

அபயம் வரதம் பல்சுயம் மணி மழு தண்டு வில். என் 

பன இயைக்க பன்னிரு திருக்காக்களும் சொண்டு சகளீ 

alg பெருமானும், ஆய சுப்பிரமணியக் கடவுள 

பக்தகோடிகளுள் அக்கரகண்ணியரும், வேசசாஸ்திர 

மஹாகிஇியும், உருத்திராக்க மாலாபாணரும் பஸ்மோத் 

சாளிச விக்கொகரும், ஸ்கர்தவிஞ்ஞான தீபத்தித்று 

வர்க்தியென வாய்ச் தவருமாகிய அகஸ்இய மஹாமுணி 

வர் எழுக்கருளியிராக்து இராலிட சாதியர்க்கு காதோஜ் 

பத்தி, வர்ணோற்பத்தி, அர்த தவிவிர்தி, அலங்கார 7௪ 

யுக்கமான விருத்தத்தின் இலக்கணம் ஆதியவற்றை 

மொழியப்பெற்றதும், தேவாதிதேவசாகிய சோம 

சுந்தாக்கடவுள் அனேகம் இருவிளையாடல்கள் செய்யப் 

பெற்றம், வேசவதி தாமிரவாணியென்னும் உபய 

ஈதிகவின் வளங்கள் மல்கப்பெற்றதும், இயலிசை 

காடகம் என்னும் முத்தமிழையும் ிவைக்குழாக்கள் 

பகர்க்து தலைசாய்த்இருக்கும் மனோகாமான சோலைகள் 

மலியப்பெற்றதும். பசமகுறுவாயெ குகப்பிசமமாம் 

அங்கத்தமிழ்ப்புலலவசாக இருக்கப்பெற்த மகிமை சேர்ந்து 

ஆம், ஈக்ோரி முதலிய பொய்யடிமையில்லா புலவர்கள் 

வ௫ிக்சப்பெற்றதும். யெ பாண்டி மண்டலத்திலே,



ள் மாணிக்சவாசகர் புராணம் 

பல்வகை வளம்வாய்ந்து ஒப்புயர்வின்.றி விளங்கும் இரு 

வாதபு£ம் என்னும் ஒருபதியுள.து. அப்பதிக்கண் 

வ௫க்கும் பிராமணருள் ஞானாசாரங்களிம் Api gar 

சான அமாத்தியகுல வேதியர் ஒருவருளர், அவர் 

பாரியாகய ௪.இத்துவ ரத்தினத்தின் இருவுசாத்திலே, 

கருணாபயோநிதியாகிய சோமச௫ந்தாச் கடவுளஅ அனுகி 

இரக வலத்தினாலும், மஹான்சள் புரிர்த ' புண்ணிய 

பலத்தினாலும்,வஞானமே ஒருவடிவெடுக்து உற்பவித் 

தாலென்ன ஒரு குழக்தை பிறந்தன. உலகன்கண்ணே் 

பல்லிடத்தும் வியாபிக்கும் மாயா ஜரலமாயெ அந்து 

காரப்படலம் அகலவும், அம்மாயா ஜால்இல் அகப்படு 

வாரை நரகப் படுசூழியில் வீழ்க்கும் பசமதங்களாகிய 

தாசகாகணங்கள் ஒளிமழுங்கவும், வெயக்தர்கள து இரு 

தயங்களாயெ பங்கயங்களெல்லாம் மலரவும் உதபஞ் 

செய்த ஞானபால்கசரரகிய அக்குழந்தைக்கு, chr Bust 

யாவரும் திருவாதபுரேசர் என நாமமிட்டனர், பூர்வ 

பக்ஷத்துச் சந்திரன் சகோமம் மடழவும், சர் இிரகாந்தம் 

நெக்குகீர் பொழியவும், குழு ௪ தடாகங்கள் குலாவிப் 

பொலியவும், காளுக்குநாள் சலாவிருக்இியெய்தி வளர்த் 

தாலென்ன திருவாதபுசேசர், தர் மழெவும், தாய் 

நயனங்கள் ஆனந்தபாஷ்பஞ் சொரியவும், வெனடியா 

ரது Bion gear மலர்ந்து இகழவும், BT CHET ETE 

வளர்ந்தனர். நிஷ்காமனா புண்ணியமா விதையினுள் 

அடங்கியிருந்து, அங்குரித்அ, ஜனனமென்னும் பன் 
கத்தினின்றும் நீக்கு, சிவானுக்செகமாயெ குருத்து 

வாய்க்கு, கானாவகை விக்கனெமென்னும் களைகள் நீங்கப் 
Quin, சைவநிச்சயமென்னும் பலம்விளையும் வண்



wh NE சருக்கம் @ 

ணம் வளர்க்து செர்கெல் என்று உருவகித்துசைச்கப் 

படும் தசைமையினசாகய இருவாதபுளேசருக்கு அவர் 

ஞாதியர் அன்னப்பிராசனம் செளளம் ஆ.தியகிரியை 

கள் இயற்றி, விச்தியாரம்பஞ் செய்விக் அ, உபஈயன 

விதி முடித்தனர்... 
சைவமுனிவர்கள் இயற்கிய மாதவங்களும், இரு 

வாதபுசேசர் பூர்வஜனனங்கமேடோறும் புரிக்த சிவபுண்ணி 

யங்களும், ௮வரு தந்தைதாயர்செய் ௧ அருமங்களும், 

கருணாம்பு இியாகிய பரமசிவன து அனுக்கிரசுமூம்ஒருக்கு 

சேடஈ்சமையாலே, அவர் வேதாங்கங்களாகிய இசைஷ், கற் 

பம், வியாகசணம், சக்த, சோ இஷம், கிருக்கம் யெ 

வற்றையும், தரும சாஸ் இரங்களையும், சர்வ புசாணவ் 

களையும், தருக்க மீமாம்ஸ சாஸ்இரங்களையும், ஆயுர் 

வேகம் சனுர்வேதங்களையும், பல்வகைக் கலைகளையும், 

வே,சாகமங்களையும், சானாசேச பாலைகளையும், இசாஜ 

நி.தகளையும், பதினாறு வயசினுள்ளே கற்று சமான 

மத்த பாண்டி தீதிய மெய்இனர், 

திருவாதப்பேசர் மானுடர்க்கு இன்மியமையாச் இறப் 

பின வாய கலைஎள் யாவற்றிலும், அவற்றின் பயனாய 

ஞான் த்தினும், ௮தன் பயனான ஓஒழுக்கத்தஇினும் Big 

யரவரும் புஈழ்ந்தனைக்கும் வண்ணம் நிலலாகின் தனர் 

என்னுஞ் சமாசாரஞ்.செவிடுற௮, சக்சனப் பொதியச் 

செந்தமிழ்முனியும் செளர்காபாண்டியனென்னும் மஹா 

ராஜனும் சங்கப்புலவரும் தழைத்தினி தமர்ந்த மங்கலப் 

பாண்டி. வளராட்டின்கண்ணே மறம் எனப்பவென 

அணைத்தும். “ஓட்டி, அறம் எனப்படுவன அசைத்தும் 

காட்டி இராச்சிய பரிபாலன oh செய்துகொண்டிருக்கு



சு மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

அரிமர்த்சனபாண்டி௰ மஹாராஜன் அதிக சந்தோஷ 

மடைர்அ, அவசைத்தன துசமூகத்துக்கு அழைப்பித்து, 

அவருக்குச் செயற்பாலனவாய உபசாரங்கள் யாவுஞ் 

செய்து, இறுவயதிலே அலடைந்த பெருங்கல்வியைச் 

சுட்டி மிகவும் ஆச்சரியமுற்று,  * இவ்வாறு சம்பவித் 

தமை இருபாசமுத்திரமாகிய சோமசுக்தாக் கடவுளது 

திருக்கருணா கடாக்ஷூத் இனால் '? என்னு புகழ்ந்தோதி, 

அவரைக் தனதுபிச தான மக்இரியாக்கத் **தன்னவன் 

பிரமராயன்?” என் னும் நரமம் வழங்கி, rae ராஜர்களும் 
மதிக்கும்வண்ணம் பீதாம்பாம், இரத்தினஎபரணம், 

வெண்குவிகை, சாமரை, யானை, ரூதிரை முதலிய பல 

வரிசையளித்து, ௮வசைச் சன்மானித்தனன். கருவிக் 

இமமதியும் நூல்களிலும் மனுகீதியிலும் மஹா 

நிபுணசான இறாவாதபுசேசர் இசாச்சியயரிபாலன 

கருமத்திலே சிறிதுர் தவறாது முயன்றும், அன்னிய 

தேசங்களிலிருக்து சொணரப்படும் யானை குதிசை இரத் 

தினம் முதலியவற்றை . குணதோஷ பரிசைஷசெய்து 

அசசன்பொருட்டு வாங்கியும், மன்னரிடுக் இறைகளைக் 

கிரமப்படி ஏற்றகாலத்தில் ஏற்றும், பிற ஆவசியக கரு 

மங்களை விதித்தகாலத்திலே முடித்தும், அரிமர்த்தன 
பாண்டிய மஹாராஜனனு ஆனந்தத்தை நாடோறும் 
விருத்திசெய்வாரானார், இங்கனம் நிகழுங்காலத்இல் 
அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹாராஜன் இராச்சிய பரி 
பாலனத்இிற் கொண்ட கவலையாதானுமின்றி, சன் 
மாளிகையினில் இனிதவதஇக்து ௪கல போகங்களையும் 

அனுபவிச்து வந்தான். 

திருவாதபுசேசர் மஹாபிரபுத்துவ்மான இராஜ 
ப தமடைம தன மேனும், பாவத்திற்கு அஞ்சுகின் ஐவரும்,



மர்தரிச் சருக்கம் oF 

அனலேர்பம் பாமாணுப் பிரமாணமேனும் இல்லாதவரு 

மாதலில், பொருட்களின் நித்தியாநிக்தியததைக் கைஜ் 
தலகெல்லியவ் சகனியேபோல் கன்ருணர்க்த மஹான்கள் 

ஒழுகய் பத்திரெறியே தாமும் ஒழுக விரும்பி, இவனடி. 

யார்க்கு. திருவமுதளித்தலாயே உத்தம புண்ணியர் 

Baw 6 or on புரிந்தும், சகலான்மாக்களுக்கும் திரு 

வருள் சரக்குக் திருவுளத்தராய்ச் சோமசுந்தரக் 

கடவுள் எழுந்தருளியிருக்கும் ,திருவாலயஞ் சென்று, 

அவர் சந்கிதியினின்௮, இருகாஞ் சசமிசைகூப்பி, அழ 

விடைப்பட்ட மெழுகேபோல உள்ளகெக்குருக, உரை 

தமொற, உரோமன் இலிர்ப்ப, கண்சளினின் அம். 

ஆனச்தவருவி சொரிய, பேரின்பக் கடலிலமிழ்க்தி, 

அதித்துள் சேலித்தும், பவசாகசதீர மேற்றுச் 

தெப்பமான இவொமத்தை உச்சரித்தும், மெய்யன்பு 

செய்து வருவாராயினார்.  இக்கனமே காடோறும் 

ஈடைபெறுங்காலை,  இருவாதபுசேசர் பூர்வஜன்மங்க 

டோறும் புரிக்கு கிஷ்காமனா புண்ணியங்களின் பயனாய், 

மெய்ம்மையாம் பொருள்விவேசமும் பல்வகைப்பட்ட - 

பொய்ம்மையாம் பொருள்விவேகமும், அவருக்குத் 

தோன்றலும், இகத்திலே யனுபவிக்கப்படும் பாலவான 

இசாச்சிய-கம் முதலியவற்றிலும், பாத்திலே யனுப 

விக்கும் எவர்க்காதி போகங்களிலும் £ கிசாசையு தனு, 

சூரிய கரணோவ்ண ததால் வருக்திய பிரயாணிகள் சாயா 

விரு்;ச்சடியை யடைதல்போலவே, ஜனனவெயில் 

வருத்தம் கிக்கும்படி. சிவபெருமானது திருவடித் 

தமை நிழலிறந்சேசவிரும்பி, கிருபாசாகாமாகயே எம் 

பெருமான், ஆன்மாக்கள் யாவும் பாசபக்தம் Sage



oS} மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

முத்திபெற்தய்யும் வண்ணம் தருவுளங்கொண்டு திரு 
வாய்மலர்ந்தருளிய் நிமலாகமங்களை ௮ இகர திதையுடன் 

.அல்லும்பகலும் கற்றுவக்தார். சைவாகமங்களைக் கற்று 

வருங்காலை, கானாவிதமாய்ப் பாசம் வியாபிக்ன்றமை 

யும், ௮ப்பாச சம்பந்தத்தினாலே அன்மாக்கள் ஜனன 

மசணமென்னும்' பெறாங்கடலுட் Siig மயங்கித் 

தயங்கு கன்றபையும், uote wreath bas 

கொண்ட பெருங்கருணைச் இறத்தினாலே, Farrer 

அப்பாசத்தை நிக்கெ சைவல்யசுகங் கொடுத்தருளு 

இன்றமையம், ஏசுபிர்மமாயும், சத்தியஞான சுகமஸிப்ப 

வாயும், கிஷ்சள ராயும், விசுவாஇக பிரபுவாயம் சர்வஞ் 

ராயும், சர்வகர்த்தராயம், பரஞ்சோ தியாயும், அப்பிள 

மேயசாயும் இருக்கன் ற. . சிவபெருமானைத் இரிகாணங் 

களாலும் , மெய்யன்போடு சேவிக்கும் அடியார்க்கே 

யன்றி ஏனையோர்க்குக் கைவல்ய பிராப்தி அசாத்தியம் 

என்பதும், இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் விரைவிலே 

படையும் விதியுடையார்க்கு முன்னுண்டாவதாஞ்ம் ௮இ 

 ,தீவிரபக்குவம் உற்முர்க்குள் சத்தியஞானம் உணர்த்து 
வது எம்பெருமானது இருவாயினின்றும் பிறக்க பரி 

சுத்த அகமம் என்பதும் திருவாதபுசேசருக்கு ஈன்று 
MULL er. 

புலப்படவே, மெய்ஞ்ஞான த்திர்குச் சாதனமான 

.விசா௱மடைந்து திருவாதபுசேசர் ““வேதாக்கத்துணிபும் 
ஆகமைத்துணிபும் பேதமுடையன என மன௫ூலே கிசு 

மும்-சற்தேகத்தை யொழித்அ, குருவடிவாயெ தம்மை 
யும் சீஷனாயெ என்னையும் ஈன்கு உணர்த்தியருளும் 

ஸஞானாசாரியர் வந்து எனக்கு உபேசஞ்செயப்பெறும்



மந்திரிச் சருக்சம் ௯ 

காள் எக்காளோ?”” என்னு பலவாறு புலம்பிடும், **மெய் 

வன்பினர்க்கு எளிவரும் பெருங்கருணைக் கடலாகிய 

ஞானாசாரியான Hy Bs போதனையினாலன்றிப் பிறி 

தொருவாத்றால் பாசவிமோசனஞ் செய்ய வுன்னுதல்2 

.மசக்கலமின்றி மஹாசமுத்திரத்றைக் கைகளால் நீக்திக் 

கரையேறத் அணிதல்போலும் '” எனச் இர்இத்தும், 

பேரின்பவீடெய்தும் விருப்பமிகுதியால், சற்கு£வர் 

உளரோ என்று: அறியும் வண்ணம் சைவாசாரியர்க 

சநூடனே எண்ணிறக்க வாதங்கள் செய்வாசாயினார். 

தேனணுண்ணும் அபேகைஷையுடைய வண்டு சோலையிலும் 

,தீடாகத்திலும் அலர்ந் திருக்கும் பல்வகை மலர்களிலும் 

of toi gel tig அவற்றிலிருக்கும் மவினால் உத. 

பூரணமூருனு, மிருதன் பொருந்திய மலபைழி தேடித் 

திரிதல் போலவே, மோக சகமாகிய இன்பமதுப் 

பருகும் அபேகைஷயின சாகிய இருவா தபுசேசர் பற்பல 

சளைவாசாரியர்கருடன் வாதஞ்செய்துசெய்து, மனப் 

மணமுருமையாலே, ஆசமல்கைகள் யாவற்றினையும் 

நிக்கும் மஹாசக்தியுடையாசாயெ ஞானாசாரியரை த் 

"தேடித்தேடித் Gia sort. 

இக்கனமே ஆத்துமவிசாஈங்கொண்டு சிவபெரு 

மானது இவ்வியசாண புண்டரீகநிழலடையும் ஆசை 

.மீதூரத் இருவாதபுசேசர் இருக்குக்காலத்தில், ஒருகாள் 

அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹாசாஜன் பல்லலங்காரங்க 

டனும் வந் சங்காசன த்தின்மீ௮ விற்றிருக்கனன்- 

அ௮வவமையத்தே மஹாராஜனது குதிரை கிரசைகாப் 

போர் அவன் சந்நிதிசென்று விழ்க்து. கமஸ்சரித்தா 
*5மஹாராஜனே 1 சந் இரகுலஇபேமே ! உமது சாலையில்
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கின்ற கூதிரைகளுள் அனேகம் இறந்துபோயின 

எஞ்யெவை வியாதியினாலே பீடிக்கப்பட்டி ௬க்கின் ஜன 3 

ஆயினமையால் புதிய குதிரைகள் ஆவூயகமாக வாங்க: 

வேண்டும். அன்னிய தேசங்களுக்குச் சென்று ப.ரராஜர் 

கள் யாரையும் வென்று வாகைமாலை சூடற்குக். 

குதிரைப்படையே ௮இசகாயம் ; ஆனகாரண த்.தால் எவ்: 

வகைமுயற்சிசெய்தேனும் குதிரைசம்பாதித்தல்வேண் 

டும் ?? என்று அஞ்சலிக்கர த்தினராய் மொழிக் சனர். 

அச்சமயத்திலே சில தாதுவர்கள் மஹாசாஜன௮ சந். 

கிதிசென்று கும்பிட்டு “மண்டலேகூ.ரா ! சோழதேசக் 

கடற்கரையிலே ஆரியதேச.த்தவர்கள் உத்தமகுதிரை 
கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ; யாம் அதுசண்டேம் ?”” 
என்னு சொன்னார்கள். அச்சமாசாரங்கேட்டலும் அள 
வில்லா in pray io மஹாசாஜன் அவர்களது விசுவா 
சத்தை வியந்தோஇப் பின்பு மத்திரியாயெ இருவாத: 
புசோசரை நோக்கி “மந்திரி! நிரே எனது கண். உம்மை 
யன்றிவேறியாவர் இராஜகாரியம் விசுவாச பூர்வசமாய்ச் 
செய்கன்றார்கள் ? என் குதிரைச்சாலை காப்போர் குதி் 
ரைகளில் எண்ணிறந்தன மாண்டனவென்றும், எஞ்சி 
யன வியாதிகளாற் பீடிக்கப்பட் டிருக்கின்்றன 
வென்றும், யுத்தத்திம்கேற்ற உத்தமமான குதிரை 
ஒன்றேனுமில்லையென்௮ும் எனக்குச் சொன்னார்கள் At 
ஆதலாலே நீர் என் திரவியசாலை திறர்து அளவில்லாத். 
இரவியம் எடுத்துக் கொண்டுபோய், சோழதேசக் கடத் 
கரைசென்று அங்கே கொடுவசப்படும் உத்தம குதிரை 
களில் அஇயுத்தமமாயின எண்ணிறந்தன 
வாரும் ”” என்று அஞ்ஞாபிச் தனன், 

வாங்க



மத்திரிச் சருக்சம் ௧௪: 

அசுகேட்டுத் தருவா தபுசேசர் இராஜன் கட்டளை 

யிட்டவாறே புரிவோராய், இராஜனனு இரவியசாலை 

Bots உக்சமவாசி சொள்ளவேண்டிய 'இசவியங்க - 

ளெல்லாம் எடுப் பின் அறைத்தாமிறக, 4 sar 

வியச் சமையைச் தமது விட்டில்வைத்ல, பிசயரணத்: 

இன் முன்னே எம்பிசானாகிய சோமசச் தரக் டைவுளை ச் 

தரிசித்து வணங்கி அவரது விடைபெற்றுச் செல்ல: 

வேண்டும் சஈக்கற்பமுடையராய், இர்சதசாயகமாடய் 

சவர்ணபதுமினி என்னும் போசன்ன சலிலம் நிறைந்த 

வாவிரரில்விழ்க்து ஸ்நானஞ்செய்அ, பாவங்களனை த்தை 

யும் தூளியாக்கும் வெ௫ன்னங்களாகிய விபூதி உருக் 

இசா மணிமாலை தரித்து, கித்திய கருமங்கள் யாவும் 

மடித்து, அத்தடாகத்தின் எமீபத்தே விற்றிருர்தரு 

OLD விகாயகக் Sater காளிகேோம் சந்தம் தாபம். 

தீபம் மு.சலியவ ற்றுல் பூரித, பின்பு கஇருபாசாகா 

மாகிய சுப்பிரமணியக் கடவுளைச் சேவித்து, தமது 

மணாபிலாஷங்கள் சம்பூரணணமாஞகும் வண்ணம் பரப்பிரம 

மான அவரைப் பிசார்த்திக்து, பின்னர் அனுக்காக 

ரூபிணியாகிய மீனுகதிஜேவியார். திருச்சங்கிதி முன் 

aterm வணக்ூத் அதித்து, பின் சோமசுந்தாக் 

சடவுள் திருச்சர்கிதிசென்று, வெயிலிடைப்பட்ட வெண் 

ணெயேபோல மனமுரு அஞ்சவியஸ்தரரய் உமோ 

மாஞ்சிதமு ற்று “ருஷ்டி, ஸ்இஇ சங்காரம் இிசோபவம் 

அனுக்கிரகம் எனப்படும் பஞ்சகருத்தியங்களும் நடை 

பெற அனர்தச் தாண்டவம் புரிந்தருளும் எம்பிமானே | 

அருட்கடலே : அடியார்க்கெளியரளே ! பத்இிவலைபிற்படு 

பவே! என தாருயிசே ! தேவாதிதேளசே ! அகில:
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காசணசே ! இவபிரானே |! அடியேனது பிரயாணம் 

சபலமாகும்வண்ணமும், அச்திரவியமனை த்தும் தேவ 

ரீருக்கும் தேவரீளை மெய்யன்போடு வழிபடும் அடியா 

.எுக்கும்விகியோகமாகுமானம், இருவுளம்பற்றியருளுக”” 

என்று பிரார்த்தித்து கின்றனர். இவ்வாறு இவபிசானைப் 

பிரார்த்திக்கும் திரும்பும் அமையத் இல் ஐர் அஆ.திசைவப் 

பிராமணர் அவர்க்கெஇர்சென்௮, அவர்கையிலே இரு 

கீறு கொடுத்தனர் ; ௮தளை அளவில்லாத சரத்தை 

புடன் வாக்கித் இருவாதபுசேசர் **இதுவே என்பிசா 

யாண இத்திக்கு முற்குறி* என்ன பேருவகை Curis 

மேனியெங்கும் பூர். பின்பு சிவபிரானைம் தூதித்னு 

விடைபெற்று, பாண்டிய மஹாரசாஜனது மாளிகை 

-புஞுந்து, அவனுக்குத் 2௦௫ பிரயாணத்தை மொழிக்கு, 

அவன் அனும இபெற்று, சங்கம், படகும், பேரி, சல்லி 

“கை, தாரைமுதலிய வாத்தியங்கள் எங்கும் முழங்கவும், 

வெண்ுடைகவிப்பவும், சாமசையிரட்டவும், சதுரங்க 
'சேனைசூழவும், இரத்தினகிதமான் பொற்சிவிகைமீது 

, இவர்ந்து, கல்வரையும் பாலைக்கடுஞ்சாரமும் கான்யாறும் 

முல்லை மருதங்களும் கடத்து கிழக்குச் caps kre gon 
அண்ணதான திருப்பெருந்துறை கோக்செ Gear pent.



௨. இருப்பெருத் துறைச் எருக்கம் 

இங்கனம் நிகற்வுறவே, இரிவர்க்கங்கள் யாவத்- 

அள்ளும் மமை தங்கியிசாகின்ற கைலாசத்திலே,. 

சாம்ப தமாயெ உத்தம செம்பொன்னாலியன்று கவ 

மணியமுத்தி விளங்கும் திருவாலயத்திலே, ஆயிச 

கோடி.  பாலாஇத்இியர்கள் ஒருங்கு இத்தாலென்ன 

அனக்தங்பெணங்கள் வி௫ித் Sart seco gue or இருட். 

குழாமகத்றிப் பிசகாயோநின்ற கனகமணிமண்டபத் : 

திலே இவ்விய இல்காசன தீ இன் மேலே, ஏகபிரமமாயும், . 

பரிபூரணராயும், சர்வஞ்ஞராயும், சர்வவியாபகராயும்,.. 

சர்வ௪த்தியராயும் அலெபிசபஞ்ப சாகதியாயும், நித்திய 

சாயும் உள்ள இவெபிரான், தமது இருபாசத்தியாய : 

பார்வ இதேவியாரை வாமபாகத்திற் கொண்டு அருட். 

குடல் பூரணமாய்ப் பொங்கித் ததும்பும் இருஈயனங்கள் 

பொலிய எழுக்தருளியிராக் தனர். அவ்வமையத்திலே - 

பிரமதகணங்களிற் இலர் பேரி, சாகளம், ச£மண்டலம், . 

அந்துபி, சன்னம், சங்கம், சல்லிகை என்பனவாஇயான 

வாத்தியங்களை மூழக்கின் 5 Root இருபுடையினும் 

சுவரிவிசனர் ; இலர் ஆலவட்டம் அசைத்தனர் ; இலர் 

மு. த்தவெண்டுடை கவித்தனர்; அம்புருகாசத கத்த: 

வித்தியாதசர்கள் வீணைசேர்த்துச் இவரிரானது நிரு: 

மல வாஸ்தவ௫ர்த்தியைப் பிர இபாதிக்குஞ் சாமவேதம் : 

களைப் பாடினர். உடைவாருநம் பிரம்புக் சால்க் இத். 

தாந்த சைவூகோாமணியாகிய திருகந்திகேகரர் இவெபெரு . 

மானுக்குப் பக்கமாய் நின்றனர். இலஷுமியும் பூமி 

தேவியும் சேவமாதர்களும் உலகமா தாவாகய பார்வதி



ச 
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"தேவியார் சமீபம்கின்று சேவித தனர். அவ்வமையத் 
இலே பிரமவிஷ்ணு முதலியோர் உரைக்கருஞ் ௪7. 

,பூடனெழுந்து ** சிவபெருமான் கருணைகூர்க்தருளுஞ் 

சமயகிதுவே”! என்று சமிசை கரதலங்கூப்பி ஹசஹர 

முழக்கஞ்செய்து, அழல்வாய்ப்பட்ட மெழுகேபோல 

மனம் கெக்குகெக்குருக, தேகங்கம்பிக்க, உசோமிஞ் 

கஇலிர்ப்ப, மயிர்ச்சால் சோற௮ும்சுவேசசல முண்டாக, சண் 

களினின்றும் ஆனந்தபாஷ்பஞ் சொரிய, நாத்தழு 

துழுப்ப, உமைதடுமாற, தம்மை மறர்னு, பேரின்ப 

சாகாத்தமிழ்ந்தி கின்றனர். இவ்வாறு கிகழ்வ௮ஞ் 

சமயத்திலே எம்பெருமான் கருணைமழை பொழிக் 

திடும் தருமுகத்திலே தருப்புன்னகை காட்டி, தமது 

திருச்சந்நிதியில் நிற்கும் கணா இப இகனையும், ப.தி.தர்களை 

யும் சோச்கியருளி அன்பர்களே ! தருவாதபுபேோசன் 

என்பவனுக்கு ஞானேபைசேசஞ் செய்யுமாறு துணிக் 

தேம். அதலில் நிவிர்யாவரும் ஞானாசாரிய வடி.வல் 

கொண்டுசெல்லும் ஈமக்குச்ஷர்களாய் ௮மையும்வண் 

ணம் மானுடவேடந்தரித்து எம்முடன் வம்மின்” என்று 
அஞ்ஞாபித் தருளிஞர். எம்பிரான் கட்டளையிட்டருளிய 
சணத்தேதானே அவர்கள் யாவரும் அவ்வுருவம் 

அமைந்தனர். அவர்களோடு, சவபிசான் ஞானாசாரிய 

வடிவக்கொண்டருளி அரிபிசமேச்திராதியாது மனங் 

களுக்கும், வேதங்களின் இரசுகளாயெ உபகிஷதங்களுக் 

கும், அதிதமாயிருக்க்ற திருச்சாணாசவிர் தங்கள், 
, ூமிதேவி தன்மாக்கரங்கடோலும் பஞ்சாக்கினி ws Bu 
னின்று வருந்தியியற்றிய gepsrucer தபங்களின் 
:பெரும்பபனென்ன, சரைமீ அண்ட, மெல்லமெல்லச்
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"சென்று இருப்பெருக்துறை யென்னும் இவ்வியகே்ஷேத் 

,இரமடைந்து, asa புன்னாகம் சந்தனம், சம்பகம் 

காந்தம், குங்குமம், செருந்தி, கோங்கு, பாடலம், பன 

௪ம், சூதம், கூரா, பூகம், தெங்குமுதலிய சாயாவிருசஷூவ் 

கள் செழிந்து சூரியகாணம் .அணுப்பிரமாணமேனும் 

விழப்பெழுது, ors Buin பொருர்தி, மலயமந்த 

மாருதம் விசப்பெற௮ம் மனோகரமான ஒரு பூஞ்சோலை 

சென்று, அதன்மத்இயிற் பொலியும் சுகர்தமலர் 

நிறைந்த சாகைகள் செறிந்த Enis Hass 59 

பிலே அடியார்குழாஞ்சூழ எழுக்தருளி, இருவாதபுசே 

erg பாசபர்சம் கழிதற்குரிய காலம்பார்த்து இனி 

.இருக்தனர். 

அல்வமையத்திலே இருவாதபுசேசர் தானைபுடை 

Gp, மாமணிச் இவிகையினசாய்ப் பலருஞ்செல்லப் 

"பெறும் பெரும்விீ தியே சென்று, nap eps ars 

அள்ளே விழ்ச்து கரைசிறிதுங் காணா௮, வேகமாருசம் 

விடி யுலைப்ப, சோகவன்னி சுட்டகம் வருத்து, பற்பல 

.இசைக்குர் இரிந்தோர். கமையொன்றுகண்டு, வமை 

.பமைப்படாத மூழ்வுடையோசரய், ௮தளைச்சேர்க்தா 

லென்னவே, பாவபுண்ணிய பாசவாற்றலாற் பல்வகைப் 

பட்டுத் தோன்றும் ஜனன சருத்தர த்தினுள்ளே 

Abs, அசையென்னும் பிரபலவாயு வி௫ிவி௫யுலைப்ப, 

.நானாவகையாக வியாகுலமென் னம் அக்னிமன தீ.இனை 

அலிக்கு, வருர்இத்திரிக்தவராகெ இருவாதபுரேசர், அக் 

கடலின் சமையை யடைதற்கேற்ற இருவினையொப்பு 

மலபரிபாகம் “ சம்பவிச்சப்பெற்று,  செவபெருமானது 

இருபாசத்தியின் வசத்தால் இருப்பெருக்துறை யடைச்



௧௬ மாணிக்கவாசகர் பாரணம் 

தனர். இருப்பெருந்துறையின்கண் உளவாடிய விவித: 

மான சோலைகளையும், பூக்கடாகங்களையும், செர்நெல் 

வயல்களையும, கன்னல்வேலிகளையும், ஏனைய வளங்களை 

யுங் காணுக் தோறும் பேருவகையேப்தித் Boas 

புளேசர் சிவபிரான் ஞானாசாரியக் திருமேனி கொண்டு! 

எழுக்தருளியிருக்கும் சைத்திய பூஞ்சோலையினருகே 

செல்லுங்காலையில், அங்கே சிவபக்த சங்கத்தினின் 

றெழும் நிமலசைவாசமக்களின் அதிமதுரதொனி அவ 

சது சுரோத்திரார்தி வழிச்சேறலும், Loom & (5, 
தேகமெக்கும் உசோமாஞ்சதெமுற்று, எல்லையில்லா 
ஆனந்தம் தலைக்கொள்ள, தமக்குப் பாங்கேகின்ற பரி 
சனரிற் சிலரைப்பார்தது. ஏவலர்களே ] இச்சத்தம் 
யாது? அதனை இப்பூங்காவித்சென்று அறிந்து வக்தரை 
மின்? என்று கட்டளையிட்டனர், திருவாதபுரேசர் 

இட்டகட்டளையைள் சரமிசை தாங்கி ஏவலர்கள் புஷ்ப: 
கந்தனவனஞ் சென்று பின்னர்த் இரும்பிவரது 
“சுவாமீ! இவ்வுத்தியான மத்தியிலே தர் குருந்த 
விரு௯% நிழலிலே ஓர் அசனத்தில் வியாக்காசருமன் 
திலே, சடாமுடியின சாயும், விபூதி ருத் இிராக்ஷ மாலிகை. 

விளங்கும் மெனியின ராயும், புஸ் தகர் தாங்கிய கரத்இன 
சாயும், தகஷிணாமூர்த்திபோன் ற ஒரு அசாரியர் விற் 
ிருக்கின் றனரீ, அவருக்கு sr bye Yen எண் 
ணிதக்த அடியார்கள் pss af 6 OR ga யாதோ 
ஒரு தாலைப் Lug Salar mew i, 

னத்தா லுண்டாறும் ஓலி?! 
இவ்வண்ண 

இஃது அவர்கள் பட. 

என்றனர். எவலாளர்கள் 
ம உரைத்தலும் அம்மஹாளைக் காணும் 

அவலோடு இிருவாதபுசேசர் அவ்வாசாம மத்தியிற்.
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சென்று, அகமும் முகமும் அலர்ந்த மாமணிச் சிவிகை 

நின்றும் இழிந்து தம்முடன்வக்த் பரிசனரை யெல்லாம். 

அகங்கண் கிறுவி, தாமே தனியே தரத்? தாடு செல் 

அகையில் அவர் மனதெல்லாம் கெருப்பிவிடும் வெண் 

ணெய்போல உருகியது; கண்களினின்ன அனந்து 

பாஷ்பம் தாரை காரையாய்ப் பொழிந்தது. வலக்கண் 

ணும் வலத்தோளும் ஓவரமுனு துடித்தன. உரோமம். 

புள்ளியாயின, இங்கனம் நிகழலும், இருவாதபுசேசர் 

aia அதிசயமடைந்து ' ** எனக்கு ' இம்மஹாசனைக் 

கானை முன்னமேதானே ஐர்காலும் உண்டாகாத பத்தி 

யுண்டான௮. வி.மியினின்்௮ும் ஆனச் சவருவி சொரி 

இன்ற. மெய்ம்மயிர் பொடித்தது, வலத்தோளும். 

வலக்கண்ணும் அடிக்கன் றன. என் மனசு வன்னிபெய். 

வெண்ணெய்போல adi Li SIGHS aT OS. என் 

தேகமும் உணர்ச்சிழுற்௮ும் சுவாதந்திரிய மற்றன. 

இஃக்தென்ன அற்புதம்! இங்கனம் நிகழுன் காரணத். 

கானே இவசே அடியேனது மலபாச௪த்இனை யொழித்து 

ஆட்கொண்டருளும் வண்ணம் வக்தருளிய ஞான? 

மூர்த்தி, இதிற் சிறிதுஞ் சந்தேகமில்லை" என்று 
சொல்லி விரைவில் கடந்து சூருக்தவிரு£ சமீபஞ் 

சென்றனர். அவ்விருக்ஷத்தின் சமுளதான ஓர் பிரா 

சாதத்திலே. ௮திபாவனமான ஐரிடத்திலே, வேதங்கள்: 

pr புடையிலும், கிமலாகமங்கள் தர் புடையிலும்; புமா 

ண்கள் ஐர் புடையிலும், கானாபேதமான சமயால்கள் 

ஓர் புடையிலும் தொனிப்ப; வேதங்களாம் பிரதிபாஇக் 

கப்படும் கருமீரர் தீது காம மோஷ வைபவங்களையும், 

தக 

அவ்வேதங்களுக்கு அஇதமான கதிக்கு. எதுவெனள் 

மா. ௨



18.5 மாணிச்சவாசசர் புராணம் 

சைவாகமங்கள் பிரதிபாதகஞ்செயும் சரியை இரியை 

மயோகம் ஞானம் எனப்படும் சதுர்ப்பாதங்களையும் ஈன் 

குணர்ந்த மாணவர்கள் வினாவிடை பேச ; சரியையில் 

ada தொண்டர்களும், கிரியையில்வல்ல அடியாரும் 

சிவயோகத்தில் வல்ல தாசர்களும் ஞானத்தில் வல்ல 

பத்தரும் பொலிய; மூல வேதங்களோதி முடியாத 

பொருளாகிய சிவபெருமான் திருவாய்மலர்த்தருளிய 

நிமலாகமங்களின் அளவினை யுரைப்பவசாயும், அவற் 

ஜின் அர்த்தங்களை யுணர்ந்து அவற்றின் மகிமையால் 

.ஆகருஷிக்கப்பட்டு ஆராமைப்பபெபவசாழும்; அவ தக்றைக் 

,தற்பவராயும் ; நித்தியானநர்தங் சாரணமாகக் சே 

நடனம் புரிபவசாயும், அழுதும் தொழுதும் நகைத்தும் 

அயர்பவசாயும்; ஞான ஈயனங்களாலே பசம௫வுனது 

,இருவுருவைக்கண்டு பின்பு இப்பிரபஞ்சத் தனைக் காண 

மனமின்றி விழித்தசண் குருடரானவசாயும்; தொளா 

பிரத்துத் கொண்ணாத்றொன்ப௫ அடியார்சூழ, உருத் 

இராக்ஷமாலையைச் சரதக்தினும் காஇனும் கரத்தினும் 

உரத்தினும் கழுத்தினும் தரித்து, கெற்தியிலே விபூதி 

அணிந்து, காஷாய வஸ்திரம் உடுத்து கரத திலிலகும் 

சிவஞானபோத புஸ்தகத் இன சாயும், காட்டிய சன்றுள் 

இரையினராயும், தண்டு கையினில் விளங்க, காவினால் 

பஞ்சாக்ஷரோச்சாரணஞ்செய்து, ,இருவடி.களில் பாகை 

சேர்த்தி, புசங்கபக்தனம் விளங்கும் ஜடாகலாபங்கள் 

'பொலிய, யோகாசன த்திலே ஞானாசாரியர் வீற்றிருக்க 

ையைக்கண்டு இருவாதபுசேசர் குருமூர்த்தியை அன்பு 
நிறைந் சமனூனால் வண௫ூ, வணங்காதவர் போலவும் 

பெருமித மு.ற்றவர்போலவும் ஈடி.த்.௮, ஞானதேூகரை



'திருப்பெருச் அறைச் சருக்கம் ate 

கோக்கு *5 ஐயனே ! தேவரீரது திருக்காத்துச் திகழ் 

வும் புஸ்தகம் யாதெனச் செப்பியருணாக 7? ஏன்னு 

(வேண்டினர். ' அப்போது ஞானாசாரியர் **இப்புஸ்தகம் 

சிவஞானபோதம்”? என் ௮ உத் தசமனித்,தருளினர்: ௮௮ 

கேட்டுத். இருவாதபுசேசர் **சவாமீ! சிவமாவது யா? 

ஞானமாவன யாதி போதமாவது யாது? அடியேனது 

இவ்வினுக்கட்குப் பிரதியத் கரம் அளித்தருளுவிசாயின் 

மு.ர்காலத்திலே இருக்கைலாசகிரியின் த௲ிணசிகாத் 

தில் கிற்கும் சல்லாலவிருக்ஷ£$த்இின் நிழலிலே சனகர், 

சனந்தனர், சனாகளர், எனற்குமாரர் என்னும் முனிவர் 

கால்வர்க்கும் உப தசஞ் செய் தருளும்வண்ணம் தகநிணா 

மூர். த்தியாப் எழுக் தருளிய பெருக் கருணைக்கடலாயெ 

சிவபெருமானே தேவரீர், அடியேனும் தேவரீரது இரு 

வடிக்கடிமையாவேன்'” என்றனர். 

௮௮ கேட்டுக் குருசுவாமிகள் **சிவமாவது சமா 

@Bs சதெமாய் நித்ஞுஞ் சத்தியப்பொருளே ; அப் 

பொருளையறிவசே ஞானம்; அறிக் தனை உணர்வனவே 

போதம் ** என்று திருவாதபுசேசாது புந்தியில் போக்க 

அங்கை அசலும் வண்ணக் கூறியருஸினர், அவர் 

யுகன் றருளிய வார்த்தையைக் கேட்டலும் அதிதீவிர 

பக்கூவமடைக்தவசாகிய இருவாதபுசேசர் rear oor tb 

பலத்தின் சண்ணே இருஷ்டி ஸ்திதி சக்காசம் 

திரோபலவம் ௮னுக்ளெகம் எனப்படும் பஞ்சகிருத்தி 

பண்களும் ஈடைபெறும் வண்ணம் அனத்தம் 

தாண்டவம் ' புகிந்தருளுஞ் கிவபெருமானே அடி 

யேனை ஆண்டு கொண்டருள் திருவுளம் பற்றி 

ஞானதேூகத் திருமேனிகொண்டு வர்தனர் 1! என்று



௨௦ மாணிக்சவாசகர் புராணம் 

மனத்திலே நிச்சயித்த, அவனு: இருச்சரண புண் 
டரீசங்களின்ான் விழ்க்தெழுக்து, அஞ்சலியல் கராம் 

st எம்பெருமானே | சருணையங்கடலே! : மின்னினும் 

அகித்தியமுடையனவும், எக்காலத்தும் அக்கதை 

விளைப்பனவுமான பிரபஞ்சப்பொருட்க ளெவற்றையும் 

அடியேன் விரும்பேன் ; தேவரீரது இருவடிக்கம 

லங்களை யடைந்து, இருவினைப்பற்றினுலே தொடர்க்து 

வரும் ஜனனமென்னும் விய௫ன ததை யொழிக்கு மாறு 

பெருங்காகல் கொண்டேன் ; ஆயினமையின் எம் 

பிசானே! தமீயேனை இங்சே ஆட்கொண்டருள்க””ன் று 

பிரார்த்தித்து, முகமெல்லாம் கண்ணீர் wp sO sor 

செரிய இரங்கியமுது Oar newt. இவ்வண்ணமேபுகன்று 

திருவாகபுரேசர் அழுது கிற்கின் ஐமையைக் கண்டு, அன் 

கனம் வதிக்தபத்த சங்கச்சிலே சரேஷ்டரான ஒருவர் 

அவர்க்கு இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் சம்பிசாப்து 

மாயதென் ஐ. நிச்சயித்து, எழுந்து ஞானதேசிகர் Ba 

முன்னின்று “எம்பிரானே! கருணாசாகாமே! தேவரிர் 

இவ்வன்பன் மீது இருவருட்கண்செய்து, இவனது 

வினைகள் யாவற்றையும் அகற்றி ஆட்கொள்ளும் 
வண்ணம் திருவுளம்பத்றி யருஞக 7? என்னுபரிக்னு 

வணங் நின்றனர், 

அனுபொ்ழுது பரமதயாறிதியாகய ஞாஞாசாரியர், 

ஜனன த்திற்கஞ்டச் சி்ஹறைவெருவி அதனை யொழித் 

தலையே முக்யெ மஷோதமாய்க் கொண்ட இருவரது 
புசேசர்மேல், திருக்கருணாகடா௯்கஞ் செய்து; அ.இத்தி 

யன்முன்னர் பதுமம் அலர்க்து கின்ரூலென்ன, தமக்கு 
முன்னா முகமலர்ந்து நின்ற பக்குவரைப் LITT Bil
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“அன்பனே! கின்னையடிமைக்கொள்ளும் கிமிச்தமாயே, 

யாம் இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் எய்தப் 

பெற்ற இம்மாண வருழாகிதுடன் இத்தலத்றைச் சார்க் 

தேம். கீ. பூர்வஜனனங்களிலே மஹாகிஷ்காமனா. புண் 

ணியம் செய் தனை; நின்புண்ணியமே நின்னை ௪ம் ரகஷ்ணை 

புரியும் ; கீ யாதொன்ற்ற்கேலும் அஞ்சேல்”? என்னு 

திருவாய்மலர்க்த. அகத்தாளை அவசையாட்கொள ற்கு 

வாய்ந்த சன்னாளாய்க் கொண்டு, கமத இருச்சக்கிதியில் 

விழ்றிருக்க மாணவர் யாவருள்ளும் சிசேஷ்டமானவர் 

ஒருவரைப்பார்ச்து. * மைந்தனே ! இவபுண்ணியம் 

புரிந்த விவேயோகிய இவ்வன்பனத விய௪னங்கள் 

யாவையும் விமோசனிப்பித்து ஞானோபதேசஞ்செய்ன 

ஆட்கொள்ளும் வண்ணம் இத்தருற்றேம். ஆதலின் 

சைவாகமங்களிலே பிரஇபாககஞ் செயும்வாறே செயத் 

பாலனவான யத்தனங்கள் யாவையும் நீ விரைவித் 

செய் தமுடி "என் ௮அஞ்ஞாபிக்கருளின ர். ஞானேசகர். 

சவின் உருவிய சேனினுக்தெளிபாலினும் இனிய மதுர 

வாசசங்சேட்டலும், அவ்வடியரர் பேருவசைபூக்து குரு 

சுவாமிகள் அ இருக்களுணையை வியற்தூ அக்கணத்தே 

தானை அப்பூங்காவினிடையே புஷ்பமாலிகைகளினாலும் 

பட்டுவஸ் திரங்களினாலும் ஒர் ஆலயம் சமைத், அவ் 

வாலயத்தின் மத்தியில் இவ்விய ஒர் அசனம்செர்த்து 

ஞானோபதேசத்திம்னு வேண்டிய சம்பாரங்கள் யாவை 

யம் சம்பாதித்து வைத்துப் பின்பு, ஞானாசாரியாது 

இருச்சக்கிகசென்று கைகளைச் சென்னிமேலேற்றிக் 

கும்பிட்டு “*மீனக்கோட்டமுடையார்ச்காச் சுவப்பன ன் 

தனுர் தோன்றாது பெருமானே ! தாயவகத்தினராய



௨௨ மாணிக்கவாசசர் புமாணம் 

அடியார்ச்செளிவரும் கருணாகிதியே | தேவரீர்: அனு” 

மதிப்பிகாரமே gouge, அமைந்தது '' என்னு 

விண்ணப்பஞ்செய்தனர். பின்பு சூரியால் சமயன மாய், 

ஞாலமெக்கும் இருட்படலஞ் செறிந்து பினை 

நாழிகையாய் சகல பிராணிகளும் நித்திசாவஸ்தை 

யடைந்தஇிருக்கும் அர்தி.தரா.த்.இரியில், கிருவாதபுசேச 

ருக்கு மாயாமலம் கீங்கும் சமயம் Fite FG Hl. 

அத்தருணத்தைப் பிரதீகஷித்து இருக் சவசாகிய 

ஞானஞசாரியர், திருவாதபுசேசரை யாட்கொள்வதற்கு 

வாய்க்சகாலம் இஃதே யென்று மாணவகுழாத்தை 

விட்டெழுந்து இருமஞ்சனச்சாலைசென்று, குக்குமம் 

புழுகு கஸ்.தூரி சந்தனம் முதலிய வாசனா வஸ்துகளை 

Mees oder gw, திருமேனியெங்கும் அர்ப்பணஞ் 

செய்து, பரிமளமூட்டிய குவிர்ர்த தூய sarees 

Co nmr erie, இருமேனிக்கண்ணுள கான 

நீரை வஸ்இரத்இனால் துடைத்து, அகர்ச்சியமான பட்டு 

வஸ்இரம் உடுத்து, ஈவின gous gg Mah ssi, 

தென்றாகமாக ஆசன தீதின்மேல் விற்றிருக் தருளின ர். 

அப்பொழுதேதிருவாதபுசேசரும் தூயகீரிலே ஸ்நானஞ் 

செப்து, சுப்பிராம்பரந்தரிதது, திருமேனியிலே இரு 
நீறணிர்து, தமனு சிரமிசை இருசாண பங்கயங்களை 

யுஞ் சூட்டிக் கைவல்லிய எகமளிக்கும் வண்ணம் இரு 
வுருக்கொண் டெழுச்தருவியவசாயே ஞானாசாரியாஅ 

இிருமுன்னிலையிய் சென்று ம௫ழைகூர்ர்து நின்று : 
“eis திருப்பாக புண்டரீகல்களை அபிஷேகதனு 
முன்னர். அவற்றிற்கு அர்ச்சனை புரிக்கு, பின்னர் 
பனிதிர் முகலாய லாசனா வஸ்துகள் Caria எக்
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னைக், 
தினத்தை, ௮வாஅன தஇிருமேனி 'பெல்க்தோர “படில 

மதுகாமூரலும் வண்ணம் மென்வாசச் செங்கமுசிர்த 

தாமம் சூட்டி, அவது திருக்கோலத்தை நயனங்கள் 

கொண்ட அவாகீக்கப்பார்த்து, எல்லையில்லாப் பேசா: 

னக்தங்கொண்டு, ஆத.த்துடனே கைகூப்பிவணங்கு,. | 

பருப்பு காரிகேள பழக்துருவல் ௪ருக்களை ஆய: 

வற்றைச் சேர்த்து, பசப்பாலிலே சமைத்த தஇவ்விய 

அமுதினை, ஞானாசாரியர் சந்நிதியிம் சனசுபிடத் திலே: 

சுவர்ணபாஜ்திசத்திற் படைத்து, அதில் செய்சொரிக்அ,. 

வாழைப்பழம் மாம்பழம் பலாப்பழம் of Bie hon pe 

சேர்த்து, அதரத்துடனும் அச்சத்துடனும். கரு, 

சுவாமிகளைப்பார்தது, * பூர்வகாலக்திலே அரிபிரமேக் 

'இசாதியர் பிழைக்கும் வண்ணம் ஆலகாலவிஷத்தை. 

யுண்டருளிய பெருமானே ! அடியேன் இப்பொழு: 

தேவரீரது சந்நிஇயிலே விநியோகிக்க அழு இனை யுண் 

டருள்சக ** என்று பிரார்ததிக்கலும், காருண்ணிய வின்: 

இரகமாகய ஞானாசாரியர், அன்பாது வேண்டுகோளின் 

படியே உண்டு ஜலத்தினாலே இருக்கர சசோருகங்களைப்- 

பிரக்ஷாலனஞ்செய்களர். ௮கன் பின்னர் Baas 

புசேசர் வெள்ளிலை பாக்கு முதலியவற்றை அர்ப்பணஞ். 

செய்து சண்டாகாதத்தோடு தூபதீபங்காட்டி, ஞானா. 

சாரியாஅு இிருமேனியிலே தஇருநீ௮ தரிசு, சாரப்பணவ் 

காட்டி, garg இருமுடியின்மேற் ' பட்டுக்குடை 

கவித்து, வெண்சாமாம் ஆலவட்டம்பற்றி அடியார்கள் 

. பரிவுடன்சூழ, திருவாதபுசேசர் ஈறுமலர்நிறை கரதலத்: 

தோடு, குருசர்கிதியில் இனி LAS Hi sert. + 

அவ்வேளையிலே, ஞானாசாரியர் பதிஜோர்மக் ae 

களும், எண்பத்தோர் பதங்களும், ஐம்ப ச்தோசஸஷூரன்
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ளும், இருத் திருபத்துகானு புவனங்களும், முப் 
பத்தாறு. தத்துவங்களும், ஐர்னகலா பேதங்களும், 

ஆறு அத்துவாக்களும் 509, மனாதீதமான இவச் 

தோடு அ௮.ிவுசேசப் பாசபந்தம் நிங்சப் பெ௮பவராகய 

,தி௫வாதபுசேசர்மேல் இரங்கிக் இருபாகடாக்ஷஞ்செய்து 

ப்ரிபஞ்சாஷுா ததை ஸ்தூலரூபமாகவும் சூசக்ஷ்மரூப் 

மாசவும், ,அ௮வாது. செவிவழியே உபதேூத்து, 

சாவ் திசை செய்தருளினர். இருவாதபுோச£அ 

FEN பவங்களும் ஞானதே௫ிகாது அம்பகதோக்கக்தி 

னாலே தீபத்தின்மான்னர் அந்சுகாரம்போல நிங்னெ. 

அதுபொழுது திருவா, கஷாடிகள் தேத சுவாமிகளது 

,திருவடிக்சமலத்தின்சழ் விழ்க்தனர் ; ஆனந்த முற்று 
வாழ்க் தனர், அதன்பின் குருசுவாமிகள் வே.தடிரங்களுக் 

கும் ௮திதமான தமதூ இருப்பா தங்கள் இரண்டையும், 

சர் தோஷத்தோடு, அன்பா சென்னிமீது சூட்டினர். 
உடனே அவர்க்கு சம்சாரவாசளை அகன்றன. 

அகாதியாயிருக்கு பளகாணங்கள் அளைக்தும் மாண்டன. 

மித்தியாஞானங்கள் யாவும் இழிக்தன.வெசாணங்களும், 
அவற்றின் பயஞய சுஞானமும், ஈுகவித்துவழும், 
அகவறிவும் ஜனித்தன. இங்னைஞ் சம்பவித்தலும், 
Boor saree, sug சென்னியின் மிதிருந்து 
குருசரணாசவிர் தங்களை, இருகயனங்களிலுஞ் சேர்த்தி 
னர்? இருகரங்களாலும் மார்பிலணை ச்சனர். பின்னர் 
மஹாஆனக்சுத்தோடும் சத்தியஞான த்தோடும் எழுந்து 
கின்னைர், அப்போது கர சமூகத்அடன் தேவேர் 
கான் பஞ்ச தாருக்களின் சக புஷ்பங்களை வருஷம் 
பாலப் பொழிந்தனன் . ூதிகணா இபஇகள் ஆர்த்தனர்.
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அடியார்கள். அனக்தாவேசமுற்று ஈடனம்புரிந்தனர்.. 

.ஏண்ணில்லார் ஞானாசாரியர்க்கு இருபுடையினும் சாம 

சம் வினர் ; அலவட்டமசைத்தனர், இன்னணம் நிகழ 

-விற்றிருர்ச ஞானதேசிகாது சந்நிதியில் விழ்ந்தி 

ஹறைஞ்சு, Farge Bale இருகசங்கூப்பி, வெயிவிடைப் 

பட்ட வெண்ணெயே போல உருகுகன்ற மனனெசாய் 

திருவாதவூரடிகள் “Oru விஷ்ணுக்களாக்குல் காண் 

பரிய பெருமானே ! தேவர்கள் முனிவர்கள் தொழுத. 

கரிய பிசானே ! ஒன்ஈஜ்கும் பற்றாத றியேனது பவங் 

கள் யாவையும் வீட்டி, மேலாம்பதத்தஇில் காட்டியருளு 

,திம்சா. இத்தேிகள் திருமேனிகொண்டு எழுக்தருளி 

னீர்? என்பிதாவே ! என்னையடிமைக் கொண்டருளிய 

ஆ இகர்தசாவே! மான்மழுத்திகழும் இருக்கர முடை 

பாரே! காலனையுதைத்ச தஇிருவடியினசே ! என்ளுல 

தெய்வமே! பொய்யர்க்குப் பொய்யனே ! மெப்யர்க்கு 

மெய்யனே ! மர்தன தாறுவில் வன்னிபோலவும், பாலி 

னில் கெய்போலவும் மறை௰்து கிற்பவரே 1 அன்பெனும் 

.பாசமிசி த் அப் பற்றுவார்க்கு எளிதில் வெளிவரும் 

கருணாமூாார்ச்தியே! போற்றி! போற்றி! என்னு 

புகன்று! அழுதுகின் றனர். 

அன்றிராவின் இருள்நீங்கி பிராமிய முகூர்த்த 

" மாதும் இருவாகவாட்கள் ஞானுசாரிய அ திருமேனி 

௪க்தனாதி பரிமள வஸ் கள் நஅம்புஷ்ப மாலிகை என் 

பனவற்றின் பாரக் தாங்கலாற்றானு என்றிரங்்க, அவற் 

றைநீக்கி, மனத்துயர் யாவுமகன்று, அடியார் குறாத் 

Bon விளங்கினர். பின்பு சூரியோதயமாதலும் ஞான 

தேசிகர் தருவா தஷாடி. களுக்கு கிமலாகமங்களின் அர்த்
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தங்களைப் போதனை செய் தருளுவா ராயினா். *வாராய். 

மகனே ! செம்பினிற்பற்றிய களிம்புபோலவே யாம். 

நின்னைப்பற் கிய மலம்; எதிர்ப்பட்ட வஸ்துகளின் வண்- 

ணங்களைப் பொருந்துன்.ற ஸ்படிகம்போவிருக்கின் றது: 

உன் தன்மை. ௮ம்மலவாசனை காரணமாக எண்ணில்லாத 

ஜனனமெடுத்து உழன்றனை. நீ பிறந்த புவனங்கடோ: 

௮ம் யாம்கின்று நினது புண்ணிய பாவலங்களுக்கேற்பச் 

சகதுக்கங்களை அுகர்விக்தேம். நீ அவற்றை அகர்க்து: 

மனக் கொட்டங்காரணமாக மீட்டும் பிறவிக்கு வித்துண் 

டாக்கத் இரிந்தனை. ஆன்மாக்கள் புரிக்கு புண்ணிய: 

பாவக்களுக்கேத்ற பிரயோசனமான சுகதக்கங்களை 

யாம் அகர்விப்பது என்னையோ? என்று ௪க்தேடுப்- 

பையேல், அதனை கிசாகாணஞ் செய்வேம், கேள்: கினக்: 

GF சர்வஞ்ளுத்துவமே யில்லை ; ஆதலின் இக்காலத் 

Boa Gig mario, இஃது அடையற்பாற்று: 

என்று அறிய திவல்லையல்லை ; நினது வினைகள் நின்னை 

யறிந்து சேரும் வன்மையின அல்லவா என்னு சந்தே. 

இப்பையேல் அச்சந்தேகம் ஒழிப்போம், கேள்: வினை 

கள் எடமாதலால் அவற்றிற்கு அவ்வகையான சக்தி: 
யின்று. அ.தலில் நின்னையும் கின்னினைசளின் ப்யனான 
சகஅக்கங்களையும் உணர்ந்து சர்வஞ்ஞுத்துவமுடைய 

சாம் ௮வ ற்றை சின்னைக்கொடு HD SB, மெய்ஞ்ஞான 

மனித, மலவாசனையகற்றி, சைவல்லியககம் நின்னை 

யனுபவிப்பித்தல் ௮ இியாவியகம். இம்மலவாசனையை 

யார்க்ரும் ஒருங்ககத்தி யாம் அவசையெல்லாம் மோக்ஃ 

அகம் அனுபவிப்பியாத இருக்காங்காணம்' என்னையோ 

வென்று சந்தேப்பையேல், மகனே! சேன்: யார்ப EG
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பாவபுண்ணியங்களின்பலன் துலைத்தட்டிலிட்ட சமபாச 

முள்ள இருபொருட்கள்போல் சமநுறுகின்றனவோ 

அவ்வவர்க்சே மலபரிபாகம் சம்பிசாப்தமாகும். அக்கா- 

லம் வர்செய்தப்பெருதோர், ௮ஃது வருவ்காலபரியந் 

தம் வருக்தி, மயங்கி, ஜனனமென்னும் மஹாசாகர மத்: 

தியில் விழ்ர்து உலைவர்; அவர்கள அ பவபர்களை யொழி' 

யூங்காலத்தைப் பிரஇகதித்இிறுக்கும். எம்மையேனும்,. 

ஜனனமாண வேசனைப் பட்டுலையுக் சம்மையேனும் அக் 

காலமளவும் விசாரியார்சள். இருவினையொப்பு மலபரி' 

பாகம் எப்போது கூடுமென்று கேட்பையேல் உத்தரம். 

அளிப்பேம், கேள் : ஈமக்குளவாகிய ஸ்வரூபம் மூன் 

ண்டு, அவை உரூபம் அருபம், உருபாருபம் என் 

பனவே. அவற்றுள் உருபம் : கினது ஈயனேச்திரி 

யத்இத்கு கோசாமா௫வக்த இக்குருவடிவம். அருபம்:: 

ஆஇிமத்தியாக்த வர்ச்சிதமாய், சாவாச்தரியாமித் அவம். 

எய்த, சகலான்மாக்கள அம் பாசவேர்களைந்து அவாவ்; 

மனகோசாமாயிருப்பன. உருபாருபம் : ௪கலரும்வற்து 

வணங்கம் கெளிதாய் ஆன்மாக்கள் வெஃகிய வாங்க 

ளெல்லாம் அளித்தருளும் சிவலிங்க வடிவமே, சாலோக 

சாமீப சாளூப சாடுச்சியமென ஈம்பகம் நான்குள, ஈம். 

பொருட்டு ஈந்தனவனம் வைத்தல், அவ்விருக்ஷங்களின்- 

மலா்பறித்தல், மலர்சளாலே பலவகை மாலைதொடுத்தல்,. 

ஓயாது கமது சர்த்தியைப் புகலல், யாம் வசிக்கும் ஆல- 

யம் பரிஷ்கரித்தல், கோமய லேபனஞ் செய்தல், அங்கே: 

'சீபமேற்றல், ஈம்மடியார்க்கு த்தொண்டுசெய்தல் என்பன 

வாதியான சிரியையை அணுசரிப்பவர் காலோதபதம் 

அடைவர். கற். தவர்க்கங்களும், அாபதீபங்களும், திருமஞ்.
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சனமும், புஷ்பமாம், ஏனைய பூசனா சம்பாரங்களும், 

:சம்பாஇத்துல்: கொண்டு, மாயாவசப்பட்ட Hames 

அிறிதுமின்றி, பூசச்த்இ இரவியசகத்தி, மர்திரசுத்தி, 

Jims SB, இவிங்கசு த்தி எனப்படும் பஞ்சபவித் 

,திரிசாண இருத்தியங்கள் முடித்து, மனம் வாக்னுக் 

சாயம் என்னும் இரிகாணங்களாலும் கம்மை வந்தித்து, 

.ஆக்னிகக் கடன்கழித்துச் சைவாகமப் பிரகாரம் ஒழுக 

லாகிய இக்கிரியையை இயற்தவல்லவர் _ சாமீபபதம் 

.அடைகுவர். இசாஜ௪ காம௪ சாத்துவிக மென்னும் 

திரிகுணங்களையும், சப்த ஸ்பரிச ரூப ஈச கந்தமாயை 

பஞ்செர்திரிய  அுகர்வையும் அடக்கி, மூலவாயுவை 

யெழுப்பும் வழிகளாபெ இடைபிங்கலை யிசண்டைபபும் 

அடைத்து, சுழுமுனை வழியைக் இதர்து, நமத. கடனச் 

கிலம்பொலியுடன் போய், பஞ்சாகஷாங்களும் எகா 
ராகாசமாயிருக்கும் தன்மை சண்டு, நாதமுங்கடச்சு 

வெளியிலே புருந்து மஹானுபவ மடைக்தவர்கள் ஈமு 

சாருபப்தம் அடைவர். பல்வகைப்பட்ட SOME LPSH 
களையும், சதர்வேதங்களையும், சட்சமய எரஸ்தரங் 
களையும், சைவாகமங்களையும் நன்குணர்ந்து, அக்து 
ஞானவாத்றலானே பதி wae பாசம் என்னும் Be 
UST Ss ல௬்ணமே பிரகானமெனக் கொண்டு, விஷ. 
பஸ்களின் மதிடருண்டு திரிதலையொமிகஅ, வெபோதம் 

விறாத்தியாகப் பெற்றுத் திகழும் மனசடைய மஹான் 

களே ஈமது சாயுச்சியபதம் அடைவார்கள். சைவ சன் 
னங்களாகிய விபூதிருக்தசாக்மாலை பூண்டவர்கள், 

பொல்லா வுருவினமேனும், இழி குலரேனும், ஞானா 
ரர மற்றவமேனும், me Bo ge பக்தியில்லாமேனம்,



AGLCuUGs Gomme Fenda ௨௯. 

அவரை, .அவர்பூண்ட சைவவேடத்இன் கிமிச்சஞ் 

சம்பாவித௮, அவர் முன் விழ்ந்து, வணங்க அமா. 
திருதீதி அவர்க்சடிய்வரா் தம்மை அடியார்க்சடிய- 

செனப் புகலுபவர் அகங்கார மமகாரங்களை அனுப்பும்... 

மகனே. ! கானா பேதமாய் விரிந்து கடர்த நினது ௪ஞ்டித- 
கன்மங்களெல்லாம் ஈம சாக்ஷாஷீஇகைஷயால். Baz 
னெ. Borg பிராரத்த கன்மம் இத்சேகச்அடன் 
ஒழிந்துபோம். sig அருள் அகாமிய சன்மங்களை 

us bod, உன்னுடையன வென்று புகலும் உடல் 

பொஞுள் அவி மூன்றும் ஈம்மூடையன வே. இன்று: 

கினக்கு யாம்காட்டிய குறுவடிவக்தை எக்காலம் 

. தியானஞ்செய்து கொண்டிரு. இலைகளே யாங்கூறும். 

ஆசமமுக்கிுய போதனைகள்”? என்று ஞானாசாரியா் திரு 

வாயப் மலர்க்தருளலும், அவரது அமலவாசகல் கேட்டு 

அகங்களிக்த,  இருவாதவூ£டிகள் அவரது திருப்: 

பாதாரவிந்தங்களின் Bip phar ஈமல்கரிக்து எழுந்து 

தின்ன எம்பெருமானே! தேவரீர் 06 s@Bus அடியே. 

னிழைத்த பிழைகளனை த்தையும் பொறுத்து அனுக் 

கரகம் செய்கருளினமை தேவரீ£து பெருங்கருணை த் 
இிறக்தையே காட்டுனெ.றல. அடியேனை எக்கால ல் 
அம் இசகதிகத்கருளுக, பிரானே | என்னுடையனவேஸ 
முன்னெண்ணப்பட்ட உடல் பொருள் ஆவியாக மூன் 
அம் தம்முடையனவேயாக அர்ப்பணஞ் செய்தேன்”? 
என்றுரைத்து உருக் தம மேனியினிருக்த ஆப 
ணம் பி.தாம்பரம் பட்டு வஸ்இரம் குதிரை கொள்ளும் 

பொருட்டுக் கொடுபோக்க இரவியங்கள், ஆயெ யாவை 
யும் ஞானாசா்சியரது திருமுன்னிலையில் வைத்து: 

வணங்கினர்.



மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

அப்போது ஞானே தகர் திருப்புன்யு௮வ 

லோடு முசமலர்க்திருந்தனர். பின்பு ஞானாசாரியர் 

, தம்முன்னர் நின்ற அடியாருள் ரோஷ்டமானவர் ஒரு 

வரைப் பார்த்து “அன்பரே ! இப்பொருளை யெல்லாம் 

மது ஆலயத்திருப்பணிக்கும், மாதவர்க்கும், அது 

லர்க்கும் வழங்கி வியயஞ் செய்யும்” என ஆஞ்ஞை 

செய். தருளினர். ஞானதே?ிக.து. தருவாஞ்ஞஜையைச் 

சிரத்தையுடன் இரத்இன்மிதுகொண்டு,. அவ்வடியவர் 

அவ்வாறே வியயஞ்செய்தனர். இல்வண்ணம் Aap gb, 

ஞானமாகிய மருந்துண்ட தருவா தவூடிகள் பாசப் 

பிணியகலப்பெத்௮, ஜீவன்ருதத்தராயினர். மு.த்தவெண் 

குடைகலிப்ப மாமணிச் இவிகையினிவார் து சர்வாபர 

ணம்பொலியுச் Sass Ger rr ais Sopa sey ror, 

அவற்ஜையெல்லாம் பமித்தியாகஞ்செய்து, மேனியெய் 

கும் வெண்ணீறணிக்கு, உருத் தரமணிபூண்டு, கெள பீன 

வுடையராய், ஆனர்தவருவி நிரந்தாஞ்சொரியுங் கண் 

களுடன் ஞான தேிகரைப் பார்த்து நிற்பர், அழுவர், 

தொழுவர், விழுவர், எழுவர், பின்செல்வர், முன்போவ 

வர், ஈடிப்பர், பரன்புகழ் படிப்பர் ; இவ்வாறுகின்று, 

எங்கும் பாஞ்சோதிரூபங்காணுக் காசணத்தினாலே, 

இராப்பகல்களின் பேதக்தெரியாது, பித்தர் பாலர் 

-பிசாசர்அயெ இவர் தன்மையடைந்தவராய் இருக்கனர். 

'திருவாதஷூடி.கள் இக்கில்மைய சாயினமையைப் 

பார்த்து, அவரது பிரதானபர்துக்களும் சைனிய 

விமர்களும் சகித்தத் கொண்ணாப் பெருர்துயருற்று 

**அரிமர்த்தனபாண்டிய மஹாசாஜன து சிரேஷ்டமந்இரி 

யாகிய திருவாதபுசேசர் இசாஜகாரியஞ் செய்தலை
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apis, சிவபக்த சங்கத்தில் சேரர் இக்கனமாயி 

னே] ஐயையோ 1! இச்சமாசாரம் LOAD TIT EQ CM BT 

OeGnjooup le அவன் அழல்வாய் நாகம்போற் சறிச் 

அனந்து இவர்க்குக் சண்டஞ்செய்வான். அங்கனஞ் 

சம்பவித்தக்கால் இவர் யாதபுரிவர்? மஹாராஜனது 

இசவியசாலையிலிருந்து அளவின்றிய சனங்கொடுவக்த 

-னசே; அதையெல்லாம் சிவனடியார்க்கு வழங்கிச் செல 

வழித்தனசே ; மஹாசாஜனுக்குக் குதிரை கொள்ள 

பாதுபுரிவர்? அ.றிகிலேம். ஐயையோ | விணாக இவ்வடி. 

யாருடன் சோந்து, இரவியத்தையெல்லாம் போக்கி 

னோ. காம் யாதுசெய வல்லேம்!”” என்று பலவாறு 

.புலம்பிப் பின்பு யாவரும் ஒருங்கு சேர்க்து திருவா say 

டிகள் இருமுன்னிலையிற்சென்று அஞ்சலியஸ் தராய் 

வணங்கி நின்னு *௬ வாமி ! நீர் பாண்டிய மஹா சாஜனுக் 

குக் குதிரைகொள்ளும் பொருட்டன்றா. அளவில்லாத் 

தரவியக்கொண்டு ஈண்டுவக்திர்2? ௮ங்கன மாகவே, இராஜ 

-கரரியஞ்செய் தலில் மனஷக்கங் கொள்ளலையொழிச் ௮, 

அவனது இரவியத்தையெல்லாம் வீணேசெலவழிதச் 

சமை சியோஷ்டமர்திரியாகிய அமக்குத் திகுஇயன்றே; 

இராஜனஅ பிரதானபுருரான நீர் இவ்வாறு உதா 

சீன த்தோடு இருப்பில் மது ஆஞ்ஞைப்படியே ஒழு 

கும் பண்பினசாய நாமெல்லாம் யாது பரிய வல்லேம் ? 

சுவாமி! அடியேங்கள்மேற் கருணைகூர்க்னு எங்களுடன் 

வக்தருள்க ?*.என்று பலவாறு பிசார்த்தித்சனர். ௮, 
"கேட்டுச் இருவா,சவூடிகள் இறிது கோபமுற்று அவரை 

யெல்லாம் பீரர்த்து * அஞ்ஞானாக்ககாரம் நிறைந்த 

Bison oP a | நீவிரெல்லிரும் யாவர்? அமக்கும் எனக்
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கும் யாது சம்பர்தமுண்டு? இனி என்முன் நின்றா 

மாயாபேதமான இப்பொய்ம் மொழிகளெல்லாம். பகான் 

மின்; என்னை விட்டுத் தூரத்தே அகலுமின் ** 

என்றனர். 

இவ்வண்ணம், திருவா சஷாடிகள் கூறலும் அவர்கள் 

யாரும் அதவியசனமுற்றுப் பிரலாபித்து 44 ஐயை: 

யோ! இனியாம் யாதுசெய்வோம்? யாம் சொல்வதையுங் 

கேட்டின் றிலர், தாமேனும் செமப்படி. கடக்கின்நிலர். 

எங்களைக் தூரத்தே ஒட்டுன்றனர். எங்களா 

லியன்ற தர்திரமனைத்அம் பிரயோகிக்தேம் 1! அவற்றி' 

லொன்றேனும் பயனுடைக்தாயிலதே. இணி இன் 

விடத்துக் கலங்கிரின் தழுசலால் யாஅம் பிரயோசனம் 

இல்லை. காமனைவரும் அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹா 

ராஜன் சமீபஞ்சென்று, எண்டு நிகழ்ச்ச விருத்தாக் தல் 

கள் யாவற்றையும் தெரிவிப்பதே சூக்தி'” என்று நிச் 
சயித்து மதுராபுரிக்குச் சென்தனர். மதுசாபுரி Cea 

அம், பாண்டிய மஹாராஜனது சமூகத்துள் சென்று 

அவர்களெல்லாம் சரமிசைக் கர தலக்கூப்பி, இராச். 
காலத்துத் தாமசைத்தடாகங்கள் போலவே சோபை 
குன்றிய முகத்தராயும், கவல்இன் ற உளச்தசாயும்,. 
விதிர்க்கும் மேனியராயும், அரிமர்த்தனளைப் பார்த்து: 
*இராஜூரகாமே! உமது காமக்தரிக்சப்பெற்று உமக்குப்: 
பிரதியாய் இராச்ிெ பரிபாலன * சுருமஞ் செயும். 
SHOU per Bus திருவாதபுசோசாஅ செயல்களை 
யெல்லாம் உமஅ சந்நிதியில் அச்சமின் நிக்கூ.ற. வல்: 
லேமா? மஹாசாஜனே! கேட்டருள்க, திருவாதபுசேசர் 

உமதவிடை: பெற்றுத் திருப்பெருக் அறைக்குச் சென்ற.
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பின்பு, அவ்விடத்துளதான ஓர் பூஞ்சோலையிலே, 

குருக்த விருக்ஷக்இன் கீழலிலே,விபூஇி ருத் இராக்ஷமாலை. 
தரித்தவசாயும், சிவபிரானது: இருசாமச்தை இடை 

விடாது உச்சரிக்கும் வாயினசாயும், ஆனர்.௫. பாஷ்பஞ். 

சரக்கும் சண்ணின ராயும்; புஸ் சுகங்கள் தரங்யெ' காத்: 

. இனராயும் அனேகஞ்லவேர்கள் Gps anes, sap Gra. 

குழாதீஇனிடையே சர்இரன் QrarAcnsg CurnGor,. 

அவ்வடியார் குழாத்தினிடையே gi இவ்விய ஆசனக் 

திலே வியாக்கிராசன த இன்மீ* ஓர் தாபதர் விற்திருக்: 

தடையைக் சாண்டலும் உமது மக்இரியார் மாமணிச்: 

சிவிகை நின்றிழிர் த, நிலமேகத்தைக்கண்ட மாயூா 

சமூகம் போலவும், சந்திசோகயங் சண்ட. சகோரங்கள் 

போலவும், users gino, செய்வஅயாகென் தறி 

யாத, கைகூப்பிக் கும்பிட்டு, ௮ சாபகருடனே பிரீதி: 

யாய்ச் Roan don SGU), சங்கரா 1 சிவனே | காள 

கண்டா ! சந்இரசேகரா ! பக்தவற்சலா'” cron Cars 

இரஞ்செய்து,௮அவாது பா சமிசண்டையும் தமஅசென்னி 

யித்சூடி வச்தித்து, குதிரைகொள்ளும் பொருட்டுக். 

கொடுபோர்த இரவியங்களையம் ஆடையாபரண முதலிய 

வற்றையும் மனமுவக்து . அவர்க்ர்து, இராஜர்கள sn 

பிரகான புருஷர்களுக்குரிபனவாய பி.தாம்பாம் வெண் 

பட்டு எவர்ணாபசண மாஇியவற்கை இகர்து, கெளபின 

வுடையுசற்னு, இர௫ிற்கையை விரித்.து, மேனியெங்கும் 

இருகிறணிக்து பஞ்சாஸ்காக்ைை ஓயாமல் உச்சரித்துக் 

கொண்டி.ருக்கன்றார்.. “சுவாமீ ! இராஜகாரியஞ்செயும் 

அம்போலியோர்க்கு இச்செய்கை தருதியன்றே” என்று 

சொன்ன எங்களையுவ் கோபித்துக் அசத்இப் பித்தர் 

மாற. ௩



TP மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

(போல இருக்கின்றார் ; இவையே தஇிருப்பெருக் அறையில் 

கிகழ்ச்த விருச்தாந்தங்கள் '” என்றனர். 

இவ்வார்.ச்தை கேட்டலும் கோபாக்ளனெயினாலே 

அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹாசாஜனது கண்கள் இவர் 

தன ; உதகெள் அுடிக்தன ; மேனியெல்லாம் வெயாச் 

sa; sac சமீபத்தே நின்றோர் யாரும் Gre 

புகண்றனர். சறிதுபொழுது கோபாவேசத்தினாலே 

யாதும் உரையாடாதிருந்து, பின்னர் ஒருவாறு 

மனந்தேறி * பமண்டலாதுி பதிகளுக்கு இத்தகைய 

மந்திரிகள் இருப்பின் தரலியம் சேனை முதலிய 

வற்றில் யானுசான் இரா ?”” என்று அட்டகாச௪ஞ் 

செய்தனன். பின்னர் ஐர் பத்திரிகை வரைந்து தன் 

துவர் கையிற் கொடுத்து “ராரணசே | நிவிர் வாயு 

வேகமும் மனோவேகமும் பின்னிட விரைந்து இருப் 

'பெருர்அுறை சென்று, மஹாதிரவியத்தை அபகரிக்க 

விரும்பிக் செமெதியரைப்பார் சொல்லால்மருண்டு கையி 

._ விருந்து பொருளெல்லாம் இழந்து பித்தர்போல் ஈடிக் 

இன்ற இருவாதபுசேசருக்கு இப்பத் இரிகையைக் காட்டி. 

அவசைப்பிடித்து ஈண்டு சீக்கொம் வாருங்கள் ?? என்னு 

அஞ்ஞாபித்து அனுப்பினன். அனுப்பலும், தூதுவர் 

அதிவேகமாய்ச் சென்று இருப்பெருந்துறை படை 
அ௮ம்கேஅழுதகண்ணும் தொழுதகையுமாய்ப்பசானந்தப் 
பாவையில் மூழ்கியிருக்னெற இருவா,சவூடிகளைள் 

சுண்டு அவரது பாதாக்இகத்தில் விழ்க்து ஈமஸ்கரித்து, 
‘gaurd | இஃது அரிமர்த்தன பாண்டியமஹா.ராஜன் 

அணப்பிய பத்திரிகை” என்று அவாது“திருமுன்னிலை 

யில் வைத்தனர், அதுபொழுது இிருவாகலூடிகள் உதா



AGLOQUGE gaye சருக்கம் கூடு 

னாய் அதனைச் ' சாதாரண ஜனங்கள னுப்பிய 
us Bios போலே. எண்ணி, ஒருவரைக்கொண்டு 
வா௫ிப்பிக்க ** அரிமர்த்தன பாண்டியன் தென்னவன் 
பிரமாராயரொன்னும் மந்திரிக்கு எழுதுவது:-என் இரவிய 
சாலையிலிருந்து குதிரை கொளளும்பொருட்டு எண். 
ணில்லாத இரவியம்' வாரிக்கொண்டு திருப்பெருக் அறை 
சென்தகீரே ; அத்திரவியச்ை யெல்லாம் வீணே 
வியயஞ்செய்து, குதிரை கொள்வ தற்குப் பிர இயாப்க் 
கெளபின வுடைதரித்து, பிச்சாகள்போலே ஈடிப்பது 
உமக்குச் தருதியன்றே. இதுவா மாது கல்விபினாலே 
சீரடைக்க பயன் ? ஈன்று! தன்று !! இராஜர்களாய்ப் 

பிரஜாபாலனஞ் செய்வதினும், உதராக்கனி தணிக்கும் 
பொருட்டு விடுகள்தோறும் யாசிப்பது மேன்மையா 1 
முக்யெ . சகாயர்களாயிருக்து இசாஜர்களுக்குப் பிழை 
செய்து, அவர்கள் AS SSB A611 பிசதிகஉூலமான 
கருமஞ்செய்வது தழுஇியா 1 இதுவா பரலிய வய௬ 
தொடங்கி நீர் அல்லும்பகலும் 4 Be பரிச்சிரமமுற்றுப் 
படித்த கல்வியால் ௮டைச்சபிரயோஜனம் 1 அரசர்களை 
அடைர்து வாழுசல் கொடிய சர்ப்பத்துடனே வாழுதல் 
போதும் எனுக்துணிபு உமக்குப் புலப்பட்ட விஷயமா 
யின், இப்பத்திரிகை சண்ட சணச்தேசானே இரிம் 
தாமசஞ் செய்யா, இத்தா சர்களுடனே, என gy இசாஜ 
தானியாகிய மதுராபுரிக்கு வருக” என்னு எழுதியிரு ௧௮ 

லைச்சகெட்டலும் திருவாகவூடிகள் திருவுளத்தே சிறிது 
வெகுண்டு ** எம்மை அழிமைக் கொண்டருளிய கிருபா 
F (tp & Br witer FanGar ren gy அடியார்க் நாம் டி மை 
யன் ரி வேறியார்க்கேலும் அடிமையல்லேம்; அங்கன 
மாகவே, அரிமர்த்தன பாண்டியன் தான் எமக்கு மதல் 

  



௩௪ மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

வனென்௮ம், தனக்குயாம் பிழைசெய்தேமென்றும் 

சொல்வஅ என்னையோ?” எனத் திருவுளத் கெண்ணி 

“எம்மையாட்கொண்டருளிய இருவருட்கடலாயெ பரம 

சிவன பலத்தினாலே காலனேனும் யமதூ துவசேனும் 

தருடிராஜன.ு இலைகொண்டு எம்முன்வருவதற்கு அஞ்டு 
அலைந்துலைவசே ; அவ்வாளுயின், திரிபு ரசங்காரியாகிய 
சிவபெருமானது அடிமையாக சாம்யார்க்சேனும் அஞ்சு 
தல் தகுதியா?” எனச்சொல்லி, சோமசுக்த.ரச்சடவுளை 

யூம் மீனாஷிதேவியையம் மனத்திலே தியானித்த, பின்பு 
SOR பாசபந்தமகற்ி அடிமைக் கொண்டருளிய ஞானா 
சாரியரது இிருச்சர்கிதி சென்று, அவரது இருவடிக் 
கமலங்கள் முன் வீழ்ந்து ஈமஸ்கரித்து எழுந்து பத்திய 

டன்கின் ௮ எம்பெருமானே!௮ரிபிசாமாஇயர்க்கு எட்டா 
௮ரும்பொருளே! இடபகேதனசே ! வெயிலிடைப்பட்ட 
புழுப்போல் நாயினேன் பாசவல்லிடர்ப்பட்டு வருந்து 

தலைக்சண்டு, அதனை யொழித்து அடிமைக் கொண் 
டருளும் பொருட்டுத் திருமேனி கொண்டருளிய 

பிரானே | ஆன்மாக்களனைத்தும் குதியடையும் வண்ணம் 
கிமலாகமங்களை த் திருவாய்மலர்ச் தருளிய கருணா 
சாகாமே! மெய்யர்க்கு மெய்யனே! பொய்யர்ச்குப் பொய் 
யனே 1 சிருஷ்டி. ஸ்திதி சங்காரம் 'திசோபவம் YY ER 
சகம் எனப்படும் பஞ்சகிரு தீ தியக்களும் சடைபெறும் 
வண்ணம் அனக்தகிருத்தம் புரிந்தருளுஞ் சுவாமீ | அடி. 
யேன் இப்போது யாதுபுரிவேன் £ அரிமர்த்தன பாண் 

டியன் குதிரைகொள்ளும் நிமித்தம் கொடுத்த இரவியல் 
களையெல்லாம் தேவரிரது ஆஞ்ஞைப்பீடியே உடிது 

திருவாலயத்இிற்கும் உமது அன்பர்க்காம் மன ப்பூர்த்தி



திருப்பெருக் துறைச் சருக்கம் ௩௪ 

யூடன்' வழங்கினேன் ; அப்பொருளில் இலப்பிரமாண 

மேனும் என்கையிலில்லை? அரசன் குதிரைகளை 

யனுப்பும்படி அடியேனுக்குப் பத்திரிகை விடுத்தனன்; 

குதிரை யனுப்பாக்கால் கொடும் காகம்போலச் அவன்; 

இதனை எண்ணியெண்ணி வலையிடைப்பட்ட மான் 

பிணைபோல் மனமெலாம் வருந்தி மயங்குகின்றேன் ; 

திருப்பாற்கடல் கடைந்த காலத்துச் ேேவர்கள் யாரை 

யும் இரகதித்தருளக் திருவுளம்பற்றி ஆலகாலவிஷ த்தை 

யுண்டருளிய பிரானே! உம்மடிகளையே கதியென கம்பி 

யிருக்கும் அடியேனுக்குற்ற இடரை நீக்கியருள்க??* 

என்று பிரார்ச்தித்சனர். 

அச்சமயத்திலே ஆகாசத்தினின்றும் ors sos 

பனே ! சாம்பிரியமில்லார் போலவே நீ மனக்கலேசம் 

அடைவதென்னை ? குழக்தாய்! அப்பா ! இறிதும் அஞ் 

சேல் ; மகனே மாணிக்கவாசகா ! கி கவலைகள் யாவும் 

ஒழிந்து இக்கணத்தேதானே அரிமர்த்தன பாண்டிய 

BSG பத்திரிகையனுப்பு. சகலரும் சின்பெருமையை 

வியந்தோதும் வண்ணம் : நாமே குதிரை கொடு 

போந்து பாண்டியனுக்குக் கொடுத்து மீள்வோம். 

யாம் கின்பக்ஷன்இில் எக்காலத்தும் நிம்சின்தேம்; 

கி ஸ்இர சிச்தனாகு 
யொன்று கேட்டு, இன ரக்ஷகரரகய சிவபெருமானஅ 

"என்னு மனோகரமான வார்த்தை 

பெருங்கருணைத் இறத்தை நினைந்துகினைக்து மன 

செல்லாம் கெக்குகெக்குருகி “அரிபிரமேர் திராத 
  

* ஈவெனடியார் உலகப் பொருட்களைச் குறித்தும், சரீர 

வேதனையைக் குறித்தும் வியசனித்சாரென்பசு பெளராணிக 

முறையாம்.
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யரது கனவிலும் தோன்றி யருள்புரியாக எம்பெரு 

மான் அடியேலுக்கு இப்போதருளியமை அவர் அடி 

யார்க்கெளிய சென்னும் போருட்டி௰௦த் தினை சனிவிளக்கு 

சென்றதே”? என்று பாமவெனது பெருங்கருணையை 

வியந்தோதி ஞானாசாரியாது திருச்சக்கிதியி னின்றும் 

அகன்று, அரிமர்த்தன பாண்டியனது தாதாீமுன் 

சென்று ** மஹாசாஜனே ! கான் ௮றுபத்தைந்து இன த் 

அள் உமக்குக் குதிரை கொணருவேன் ; அதற்கு 

முன்னே கானே, அக்குதிரைகட்கேற்ற மக்துசைகள் 

சமைக்கவும், தடாகங்கள் கல்லவும், மஅராபுரி வி.இகனை 

அலங்கரிக்கவும், ஆஞ்ஞை செய்வீராக, என்மேல் மாத் 

சரியமுற்ற Burg ani gengster விசுவஓயிராக; என் 

மீத உமக்கு முன்னிருக்த விசுவாசம் இப்போதும் இருக் 

G8" என்று ஒர் பத்திரிகை வசைந்து அவர்கள் கையிற் 

கொடுத்து மதராபுரிக்கு௮னுப்பினர் இருவா, Sarg aor. 

அதுவர்கள் போனபின்னா், ஞானபக்தியடையமேனும் 

திருவாசவாடிகள் மனச்சஞ்சல மீத இருக்தனர்; 
அப்போ௮ சப்.தவாசிகள் பூண்ட கேருடனே தினாதி 
பதியாகிய சூரியன் மேற்கடலில் அஸ் சமயன மாயினன்; 
அப்போது அவர் மனல் அயர்பரர் சா த்போலப் பூமி 
யெங்கும் அர்தகாரம் பசர்தது. இறிதூ பொழுதின் . 
பின்னர் குரு; தினி காயனாயெ சந்திரன் சழ்த் இசைக் 
கடலில் உதித்து, ரெணகரங்களால் இருட்குழாமனை த் 
தையும் போக்கனன். மனோகரமான சந்திரப் பிரசாசத் 
,தின்ுலே can பிராணிகளும் ஆனர்தமடைக்கனவேளும் 

(திரூவாதஷாடிகள் மனோவியாகுலம் மேற்கொண்டு, 
திருமுகமெல்குஞ் சோகபாஷ்பஞ் Ge Dur, சவபெருமச



திருப்பெருச் துறைச் சருக்கம் ௧௩௯ 

௬௮ தஇிருச்சாண புண்டரீகங்களை இருதயத்திற் நியச 

னித, யாவரோடேனும் உமையாடாது அயின்் றனர், 

அ௮க்கனமே அயிலுகையில் வெள்ளியம்பல த்தினே 

até ser செய்தருளும் கருணாமிர்த சாகாமாகிய சவ 

பிசான் ரூருக்ச விருசஷத்தடியில் எழுர்தருளிய இரு 
ஞான தேிகத் இருவடிவோடு, இருவாதஷூாடிகள து 

சுவப்பனத்திம் றோன்றித் தரிசனம் கொடுத்தருளி,. 

*: அன்பனே ! மாணிக்கவாசகா | எம வாற்சல்லிய 

குழர்தாய் ! நியே எனக்கு முக்க பக்கன் ; காமிருக் 

கையில் காம்பிரியமில்லார் போலவும், அன்னையில்லாப் 

பிள்ளை போலவும் & கவல்கின்றதென்னை ? மகனே 

கின்னைப்போல அதிவிசுவாசமுடைய பக்தன் வேறி” 

யாவன்? மைந்தனே ! கின் மனோதல்கள் யாவுஞ் சம் 

பூசணமாகும், நிவிரைக்து பாண்டியராஜன் சமீபஞ்செல்.. 

யாதொன்றையுஞ் இர்தித்துத் அக்கயேல், ௮தஇிவேசு 

முள்ள குதிரைகளை சாமே கொணர்ந்து அரிமர்த்தன 

பாண்டியனுக்குக் கொடுப்பேம். கின் மனசிலே எப்போ 

அம் சந்தோஷம் கிலைக்குக”* என்று இருவாய்மலர்ந் 

தருளி மறைந்தனர்.எண்ணில்லா ஆன்மவர்க்கங்களனை ச 

இலும் வியாபித்து அன்னையைப்போலப் பரிந் தருளும். 

, கருணுபயோகிதியாயெ பரமன் மறைந்துபோத 

அம், இருவாசஷாடிகள் அனந்த சாகரத்இற் படிக், 

தேகமெல்கும் உசோமாஞ்சிதயுற்௮ு, நேத்திரங்களி: 

னின்று னக தவருவிசொரிய, எம்பெருமானஅ திரு 

காமத்தை உச்சரித்து, ** தேவர்கள் கனவினிலும் “தரி” 

இத்தற்கரிய எம்பிரானது திருவுருவம் காயேந்கு கன 

விலும் கனவிலும் காணற்தெளிதாய் வரும்படி, எம்.
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பெம்மானஅ . திருக்கருணை த்திறம் இருந்தமை என்னை 
யோ?” என்று பரமசிவனது BT (GON BOOS வியந் 

“தோதிப் பின்பும் அயின் றனர். 

அயின்றெழுக்து, சூரியோதயமாதலும் AsSBu 
கருமங்கள். முடித்துத் திருவேண்ணீ நிலக்குக் திரு 

மேனியசாய், குருந்த விருக்ஷத்தடியி லெழுந் தருளிய 

ஞானாசாரிய/அதிருமுன்னிலையினின்௮ு,தோத் இரித்துச் 

கும்பிட்டு, குருசுவாமிகளைப் பிரதகதிணமாய் வந்து 

பணிந்து கின்றமுதகனர். அதுபொழுது ஞானாசரரிய 

சுவாமிகள் திருவாதவஷூரடிகளை நோக்கி * அன்பனே ! 
பாண்டியன் நின்னை வருத்துவானென் றெண்ணிச் சிறி 
தேனுங் கவலையுறேல் ; நாமே உனக்கு இதகாரணசாய் 
இருப்பேம் ; ஒன்றற்கும் அஞ்சேல் ; முன்னர்ப் பாண் 
டியனிடஞ் செல். ஆலணிமாசத்து மூலாக்ஷி£க்இரத் 
திலே குதிரைகள் வருமென்று சொல்லியிரு '? எனக் 
கூறியருளித் தமது இருக்காத்தாலே, திருவாதவூரடி. 
கள் நெற்றியிலே விபூதிதரித்து மக் 'திரிகளுக்குரியன 
வான பிதாம்பரம் இரத்தினாபாணம் முதலிய கொடுக் 
தருளி, பாண்டியனுடைய முன்னிலையில் வழங்கும் 
வண்ணம்: விலைமஇப்பில்லா இரிரத்தினமும் ஈந்து ஆசீர் 
வாதமொழிக்து, மதுராபுரிக்குச் செல்லுமாறு அனு 
மதி கொடுத்தருளினர், காயைப் பிரிக்க கன்று துய 
ருற்௮ு உலைதல்போலவே ஞானாசாரிய சுவாமிகளைப் 
பிரிர்தமையாலே திருவாதஷாடிகள் asap 
கரிய அயருற்று, கண்களினின்றும் சோகபாஷ்பக் 
தாரைதாரையாய்ச் சொரிய, அழுது, புலம்பி, மஹா 
அிலேசத்துடன் திருப்பெருச் துறையை விட்டகன்று,



திருப்பெருக் துறைச் சருக்கம் Ps 

வழிக்குக் துணையாகச் வெபிசானது inh பஞ்சாக்ஷரங் 
களை உச்சரி ,சீஅுக்கொண்டு மதுராபுரியை அடைந்தனர். 
3ாஅராபுரி படைக்கு, இசாஜமந்திரத்அட் பிசவேசித்து, 
அக்கே தாரகாகணஞ்சூழச் சக்இரன் பிரகாகித்தாற் 
போல, மந்திரிகளின்" மத்தியிலே அரிமர்த்தன 
பாண்டியன் கோபித்தலைக் கண்டு, உட்பிரி தியின் தி 
வணங்கு, குருக்சமா நீழலில் வி.ற்றிருக்கும் ஞான 
தேசிகர் ஈந்தருளிய இத்தினத்தை அரசன் சையித் 
கொடுத்து விகயத்தோடு கின்றனர். அப்போது 
பாண்டியன் பணிக்க, அவன் முன்னே ஓர் ஆசனமீது 

fb DH wom a. 

திருவா சுவடிகள் விற்றிருத்தலும் அரிமர்த்தன 
பாண்டியன் தனக்றாச் சமீபத்தே நின்ற nis Bilson Som 
வமையும் தூர அகலுமாறியற்தி, அவளை நோக்க, 

“* திரேஷ்ட மந்திரியாரே ! நீர் என் ,இிரவியசாலையி 
லிருந்து கு.திரைகொள்ளும்படி. எவ்வளவு இரவியல் 
"கொடுபோர்தீர் ? அத்திரவியத் இற்கு எவ்வளவு குதிரை 
கொண்டீர்? நீர் கொண்ட குதிரைகள் எவ்வெவ் 
விலக்கணம் வாய்ச் சன? அவைகள் எவ்வெத்தேசங்களி ம் 
பிறந்தன ? இறக இலக்கணம் அமைந்தவற்றுள்ளே 
'உத்தமமானவை எத்தனை ? மத்திமமானவை OT Boom? 
அதமமானவை எத்தனை £ நீர் இதுகாறு திருப்பெருந் 
துறையிலே யாதுசெய்து கொண்டிருக்தர் 2? இவற்றை 

எனக்கு மொழியும் '? என்று கேட்டனன். அப்போது 
திருவாதஷரடிகள் அடியார்க்கு அபத்துற்ற காலச்அப் 
பரிக்தருளுநம் “ கருணாசாக£மாயெ சிவபிரானை த் திரு 
.வுளத்தே தியானித்து மஹாராஜனைப் பார்த்து “மண்ட
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லேந்திர சேகரா ! உமத இரவிய சாலையிலிருந்து யாள் 
கொடுபோர்த பொன்னுமோ அளவத்தது $ அதற்குச் 

கொண்ட குதிரைகளுமோ எண்ணிறக்சன ; அவைகள் 

கானாதேசங்களிலும் பிறந்தன ; உத்தமமான இலக்க: 

ணங்கள் வாய்க்கப் பெற்றன ; அவ்விலக்கணங்களைச்- 

கரமமாய்க் கூறுவதற்கு யான் வல்லேனல்லேன். அவை: 

கள் விரைவிலே இங்குவரும் ; வக்தபின்னர் அவற்றின் 

இலக்கணங்களை நஈன்றுணர்வீராக, அக்கு. களைகளை 

யுடைமையாலே நீர் அச்சுவபதியென்னும் விசேஷகாம 

முவீர். @ 

திருவாகஷாடிகள் கூறிய வார்த்தை கேட்டலும் 

அரிமர்ச்சனபாண்டிய மஹாராஜன் சிறிதுமனந்துளக்க 
அவசைப் பார்த்து ** அமாத்திய சேகாரமே ! உமது பிர 
பாவத்தைச் சிறிதும் யானுணராது அன்பிலார்போல: 
உமக்குப் பத்திரிகை வரைந்து விடுத்தேன் ; அதைச் 
சுட்டி கீர்கவலு தலொழியும்'"என் ௮ மதுரபாஷணங்கூ றி 
முன் தனக்கும் அவர்க்குமிடையே அபிவிரு த்தியான 
சினேகத்தை வியந்தோது, ௮வாஅ இருதய பங்கயத்தை 
அலர்த்தும் வண்ணம் திசவியங்களும் ஆப. ணங்களும். 
வஸ்இரங்களும் அவர்க்கு வழங்கி ஈன்கு ௪ம்பாவனை 
செய்அ, அவர் தம்மனைக்குச்செல்ல அனுமதி கொடுத்து: 
மஹா ஆனர்தந்துடனே இருந்தான். திருவாதவூரடி 
கள் இக்ரமாய் சுவர்ணபதுமாகரம் எனப்படும் 
உத்தமதிர்த்தக்திலே Pf tpi gn ஸ்கானஞ்செப். அ, பவ- 
மனைத்தையும் நிராக்கும் இருரிஅ தரித்து, உருத்தி 
சாக்ஷமாலை பூண்டு, சந்தியாகால வர்சனா இகளைக் செமப்: 
படியே: இயத்றி, பின்னர் அவ்வாவியின் தரத்தின்



திருப்பெருச் அறைச் சருச்சம் PR. 

சண்ணே எழுந்தருளிய தாரகப் பிசமமான கணபஇ 

யைச் சேவித்து, அவர் தஇருச்சர்கிஇி நின்றொருவி, 

சேவாதி தேவராய சுப்போமணிய சுவாமிகள௮ 

திருச்சர்கிதி சென்று வந்தித்து, அதன்பின்னர். 

அக்தராவரணஞ்சென்னு அவ்விடத்திலே அருவாகியும் 

உருவாகியும் அறாவுருவங்கடந்த சத்திய ஞானானந்த. 
ரூபமாயும், அலெொன்மாக்களிடத்தம் வியாபித்தும், உயி: 

சனைத் இற்கும் உணர்வாயும், ௪ராச£மனை தீதுக்கும் மூல. 

காரணமாயும், நிகிலபிரபஞ்ச சாகதியாயும் இருக்கின்ற. 

செவக்கொழுக்தைக்கண்டு, பூமியில் விழ்க்து, அஷ்டாங்க 

பஞ்சாங்க வி௫முறையாற் பணிக்கு, பின்பு சகல சித்திப் 

பிரதரயினியாகிய மீனாகதியம்மையையும் முன்னுசை கத: 

வாறே பணிந்து, எம்பெருமான் சந்கிஇியினின்௮: விழி 

அளிப்ப, மொழிதழுதழுப்ப,உடல்பனிப்ப, இரிகாணங்க 

சூம் அன்புருவாய்சக் தோன்ற ** ழேவாதிதேவசேஒ 

அ௮சசே ! வெள்ளியம்பலத்தே திருத்தாண்டவம் புரிக் 

தருளிய சுவாமீ 1 அடியார்க்கெளிவரும் பெருங்கருணைக் 

கடலே! சாதி மலமுத்த இத்துருவாகய பரஞ். 

சோதியே ! பாசபக்தப் பட்டுழன்ற காயேனையும் ஓர் 

பொருளாகவெண்ணி ஆண்டுகொண்டருளிய மணியே ! 

பாண்டியராஜன் குதிரைகொள்ளும் வண்ணம் ஈந்த 

,இரவியங்களை யெல்லாம், சேவர் ரஅு இருவாஞ்னைப்: 

படியே உமது 'திறாவலாலயப்பணிக்கும் உமத மெய்யடி. 

யார்க்கும் கொடுத்தேன்; பாண்டியன் என்மீது வெகுளா 

திருக்கும் வண்ணம் குதிரை செலுத்துமாறு என்வா 

தென எண்ணியெண்ணி என் இத்தமெல்லாம் ஈலிஏன் 

தே; எம்பெருமானே! கான் யானபுரிவேன்? கிரேகதி;



ல * மாணிக்கவாசசர் புராணம் 

என் உடல் பொருளாவி மூன்றும் உம்மூடையனவே'” 

'என்னு வேண்டிரின்றனர். ௮ச்சமயத்திலே ஆகாச த்தில் 

*மெய்யன்பனே ! மாணிக்கவாசகா ! நி இதிதேனும் 

மனோ வியாகுலமுறேல்; பயமென்பதனை நின் மனத்தி 
னின்அம் கிர்மூலஞ்செய் ; நீ அபேக்ஷிச்சவாறே, சூரிய 
-ன௮ தேரிற்பூட்டிய குதிரைகளினும் அ௮.திவேகமுள்ள 
குதிரைகளைக் கொணர்ந்து நின்பொருட்டுப் பாண்டிய 
னுக்கு வழங்குவேம் யாம். 'சமுசயமுற்௮ வருந்தேல்'! 
என்று ஓர் அசரீரிவார்த்தை கேட்ட. து Boa 
-ஆரடிகளது சுசோத்திர ரந்தரத்திற் புகுதலும், அவர் 

gabe பயோததி நாப்பட் படிந்து, சிவபெருமானஅ 
பெருங்கருணையைப் புகழ்க் தம்மனை புக்கனர். தம்மனை 
"சென்ற பின்பு திருவாகவூாடிகள் “*திருவருட்கடலாகிய 
சோமசக்காக்கடவுள் கிச்சயமாயே பாண்டியனுக்குக் 
குதிரை கொணர்வர்; அன்றியும், அடியேனுக்கும் எக்கர 
மாய்க் கருணாகடாஸஷஞ்செய்வர்'” எனமனூலே எண்ணி, 
பின்னர்ச் சிவனடியார்களையும் தமது பந்துக்களான 
பிராமணர்களையும் அறுசுவைப் போனகமு தலியவற்றி 
னாலே சம்பாவி த்து, தாமும் அடிசலயின்று மனக் 
கிலேசம் பரமாணுப் பிரமாணமேனுமின் தி, மனோகர 
மான தமதுமாளிகையிலே இனி வதத்தனர். இங்கன 
மாஞாங்காலையில் ஒருகாள் திருவாதவூடிகள ஆ சுற்றத் 
தாரும், இஷ்டரும் ஒருங்கு கூடிவக்து, சுவல்இன்ற 
'கெஞ்ச த் இன சாயும், கம்பிக்கும் மேனியராயும், அவரை 
"நோக்கித் ““திருவாகபுரேசசே! மந்திரித்தொழில் பூண்டு 
இசாஜரிடத்தே சேவித்தல் பிராமணர்க்குத் தரும 

மன்றே. அத்தருமம் நெதிபிதற்க்து மக்திரித்தொழில்



,இருப்பெருச். அறைச் சழ்ச்கம் ௪௫- 

பூண்டக்கால் இசாஜர்க்குப் பிரீதிகாமாக ஒழுகுவதே: 

மானவ சாஸ்திரத்தின் அணிபு, கீர் முக்கிய மக் இரியாக: 

யூம் இராஜதுசோகஞ் செய்தீரே; இஃது சகலகலா-பண் 

டிதரான அமக்குச் தகுதியா? எங்கள் யார்க்கும் 'எண் 

ணில்லா ஆண்டு கற்பிக்கும் இறமுடைய உமக்கு இவ் 

விஷயம் யாம் கூறுவது ஆவசியகமன்றே. கீர். இருப்: 

பெருந்துறையிலே செய்துவைகளைப் பாண்டியராஜன் 

.அறிக்திலன்.. இஃது பரமசிவன ௮ திருவருட்டிறனே 

யன்றிப் பிறிசென்னை ? நீர் இழைத்த uci gs sm ser 

பாண்டியராஜன் உணர்வனேல் உம்மையும் உமக்குற்ற 

சனங்களாகய எம்மையும் கொடுந்தண்டஞ் செய்விப் 

பனே. அஅங்ஙகனஞ் சம்பவிக்குல்கால் யாமெல்லோமும் 

யாத புரிவோம்? கீர் செய்வகொன்றும் சன்றன்று ; 

பாண்டியனுக்கு விரைவிலே குதிரை வருவதாக உரைத் 

தரே ; காளை என்சொல்ல வல்வீரையா 1 உமக்கு உம். 

ஜோசாயிருக்கும் சுற்றத்தவரையும் : இஷ்டமையும், 

சார்பினமையும் சம்சரஷூனை செயல்வேண்டு மென்னும் 

விருப்பு உமத மனத்திலே திலப்பிரமாணமேனும் 

இல்லையே. உம ஒழுக்கத்இனாலே ௨உமஅ செய்கை 

கள் யாவும் உமக்கே மிகவும் சிறர்தனவாய்த் தோன்று 

கின்றன போலும்; இஃது ஈன்று ! ஈன்று [!1?? என்று 

இடிமுழக்கம்போலப் பகர்ற்தனர். அவர்கூறிய வார்த்தை 

கேட்டலும் இருவாதவூரடிகள் புன்முறுவல் செய்து 

ஆதாரத்துடன் அவர்களை கோக, பெரியோயே! சேண் 

மின்! எத்தின ச்திலே சம௫ிவன் Chrare wee & திரு 

மேனணிகொண்டு* எம்மை ஆட்கொண்டருளினசோ, அச் 

  

னெத்தேதானே, சுற்றத்தவர்களிடச்தும் இ



தக மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

on pgp Coram பந்தம் நீங்கப் பெற்றேம்; ௪௪௮ 

கங்கள த்றேம் ; தேகாபிமானம் ஒருவினேம்; இரவியத் 

தில்.நிசாசையு நேம்; கோபமும் அகங்காசமு மற்றேம்; 
:பரவ புண்ணியங்கள் . ஒழிக்தேம். ஆயினமையின் நீவிர் 
எமக்கு யார்? யாம் மக்கு யார்? எம் குருசுவாமிகளது 

கருணாகடாக்ஷத்தால் சம்சாரவாசனையெல்லாம்கீங்கெ து. 
எமது தந்தை தாய் குரு என்னும் மூவரும் இவ 
பெருமானே;பாரி கிசாசையே;புத்திரர்கள்.சகலான் மாச் 
.களுமே; சுற்றத்தவர் சிவனடியார்களே: பகைவர் எழு 
வகைப்படும் ஜன் மங்களே என்பது கைத்தல கெல்லியங் 

கனிபோலச் செவ்விதின் ஓர்ந்தேம்; ஊரிலுள்ளோர் 
சமைத்த அன்னமெல்லாம் கம்மதே ; பூமியெவ்விடமும் 
மது சயனப் பள்ளியே ; கெளபினமே நாம் தரிக்கும் 
வஸ்திரம், விபூதியே காம் மேனியித் பூஞ் சந்தனம்; 
உருத்திர மணிலவடமே ஈமக்குச் கறக்க ஆபரணம். இச் 
.தினத்தே தானே மக்கு மரணஞ் சம்பவிக்குமேல், 
சம்பவிக்குக; எக்காலத்தும் பிராணனோடிருக்க நேரிடி. 
னும் அவ்வாருகுக ; பாண்டியன் ஈம்மேல் வெகுண்டு 
கண்டனை புரியினும் புரிகுக$; அவ்வாறன்.றி கம்மை . 
மகிழ்விக்க எண்ணிலும் அவ்வண்ணம் புரிகுக ; எமது 
பிசாணன் மோக௯கம் அனுபவிக்கச் சம்பவிப்பினும் 
சம்பவிக்குக$ ௮ஃதன்றி அதோகதியடைக்து யாதளை 
அனுபவிக்க நேரிடினும் நேரிடுக ; எவ்வாறு நிகழிலும் 
நிகழுக 3 காம் ஐர்காலும் BanQan Ber மறவேம்; 
பிராரத்த கன்மம் வக்சணுஇல் அதனை யாவர் நீக்க 
வல்லவர் 1 எல்லாஞ் சிவன் செயலே என் 
கல்லார்போ 

கிருப்பசன் றி, 
ல் மனங்கலங்கி .பழுதலாலே அடையும்



,திருப்பெருச் துறைச் ௪ருச்கம் சள 

சரயோசன மென்னை ? பெரியோசே !' இவையெல்லாம் 

ங்கட்கு காம் கூறவேண்டி௰ அவூயகம் யாசேனு 

மின்றே. ஆபினமையாலே நிவிசெல்லீரும் : எம் 

"பொருட்டுத் அன்புறு இருமின் **? எனச் சொல்லி அவர் 

கள் யாரையுமனுப்பி சிவகாம பஜனஞ் செய்துகொண்டு 

பாதானுமோர் சற்தனையுமின் றி இனிதிருக் தனர். 

இவ்வண்ணம் இவஞானச் செல்வ. ரான திருவாதவு 

டிகள் இருக்கும் காலையிலே, குதிரை வரவிற்கு 

நியமித்த தினத்துக்கு இசண்டு இனத்தின் முன்பு, 

ஜர் வந்திரி, அரிமர்த்தன. பாண்டிய மஹாராஜன் 

பரிஜனங்களின்றிச் தனியேயிருந்து சமயம் பார்த்து, 

அவன் முன்சென்று விசயத்துடன் நின்று ₹6 இராஜ 

சேகர! போற்றி! போற்றி!! அடியேன் தேவரீருக்கு 

உசைக்கம் பாலதாய வார்க்கை யொன்று. அஃது 

யாசெனக் கேட்டருள் வீசாக, உமது பிரதான மச்திரி 

sr Bas இருவாதபுசேசர் குதிரை கொண்டனர் 

என்னுஞ் சமாசாரம் முழுதும் அ௮௪.த்தியமே, அவர் 

,இருப்பெருக்துறை சென்றபின்பு உமத இரவியசாலையி 

லிருந்து கொடுபோக் த தனங்களையெல்லாம் வேனடி.யார்க் 

கும் இருவாலயப் பணிக்கும் ஈந்தனர்; கிர்கோபத்தால் 

விடுகச பத்திரிகையைக் கண்டஞ், விரைந்னு ஈண்டு 

வந்து, உமது வெருளியை அகற்றிப் பிராணசம்சச்ஷணை 

'செய்யுமாண, உம்மீது ௮ன்புடையார்போலச் இல பிரிஇ 

வாசகர்கள் மொழிச் த, இங்கே குதிரை த்தொகுஇவரும் 

'என்முர், மஹா.ராஜனே ! அவர் மொழிக்தவந்றில் ஐன் றி 

னேனும் விசுவ்சியா இருப்பிமாக!” என்னு சொன்னான், 
ன் 4 ae ஜட ; ள் 

அது கேட்டலும் சீறிச் சனர்து பாண்டியமாஜன்



௪௮ மாணிச்சிவாசகர் புராணம் 

தூதுவரை நோல்இ, *சாரணசே | கிவிரெல்லீரும் வாட 

வேகமும் மனோவேசமும் பின்னிடும் விரைவுடன் இருப் 

பெருக்துறையென் னும் இருப்பதி சென்று, அங்கே: 

குதிரைகள் உளவோ இலவோ என்று பார்த்து வர்ண 

சொல்லுங்கள் 7? என்று ஆஞ்ஞை செய்தனன். அகந்தர 

மாகவே அரிமர்த்தன பாண்டியன் தருவா தஷாடிகளை த் 

sug சபைக்கழைத்து  * முக்யொமாத்தியசே!' 

இன்னும் குதிரைகள் வர்ல. அவைகள் வாராமைக்ளுக் 

காசணம் யாது? கூறும்?" என்றனன். அ௮தஅுகேட்டுத் 

திருவாகவூடிகள் *மஹாராஜனே ! இன்று மதல் 

மூன்ன தின ததுக்குள்ளே குதிரைகள் ஈண்டு வரும் $ 

அதனைச் இந்தித்து யாதேனுஞ் சந்தேகமாறு திரும், 

அன்றியும் ௮க்குதிரைகட்கேற்ற மக்துரைகள் சமைக்க 

வும், அவற்றிற்கும் சண்ணீரூட்டும் வண்ணம் தடா 

கங்கள் கல்லவும், நகரலங்கராஞ் செய்யவும் கட்உளை 

யிடும் ? என மொழிக்தனர். அரிமர்ச்தன் பாண்டியன்: 

அவ்வாறே கட்டளையிடு தலும், அவன எவலாளர்கள் 

பவனவேசச்அடன் நகாமெங்கும் ஐடி. அலங்காரஞ் 

செய்தனர். சமுத்தாம் போன்ற தடாகங்கள் 
தொட்டனர்; விசாலமான மந் தரைகள் FOODS BOTT. YS 
GBoorser 2_abr apy பொருட்டுக் காணம் மு.கலிய பல் 
வகைக் தானியங்களை மலைகள்போலக் குவித்தனர். இவ 
வாறு மூன்றுஇனக் கழிக்த பின்ன ரும் குதிரைகள் 

வக்இல. அதுபொழுது பாண்டியராஜன் முன்னனுப்பிய 

GN Biot weir அவன் முன்னிலையில் சென் று ₹₹ ப்மண்.. 

or Bu BE us| அடியேம் எல்லோமும் அ இவிரைவுடன் 
டத் இருப் canis . ன் 

ஜபக் இருப்பெழுக்துறையினும் ஏனைய பஇசளினணார்தேடி



கிருப்பெருச் அறைச் சருக்கம் கூ. 

னோம், அங்கே குதிரைப் படையைக் சண்டிலோம் ?* 
எனச் சொன்னார்கள், இவ்வார்த்தை கேட்ட அள்: 
கணத்திலே பாண்டியராஜன் சூத்தற்கருல். கோபங் 
கொண்டனன். அவன் எண்கள் செக்கராவானம் போலன்: 
Rak sar ; 2. SOx ome கைகளும் அடித்தன ; மேனி 
யெங்கும் வெயர்த்சத ; இனை மே Carnage முத்: 
அிருக்கும் அ௮ரிமர்த்சனபாண்டியன் முன்னிலையிலே இரு. 
வாதவூரடிகள் சிவபெருமானது திருச்சரணபுண்டரீகள் 
கள் தாங்கும் இருசயபங்கயத் டன், மெல்லமெல்ல: 
கடந்து. அவனைக் காணுமாறு சென்றனர். அவரைக் 
காண்டலும், யுகார்தகாலத்திலே பிசசண்டமாருதம். 
சாக்கர் சமுத்திரம் கோஷிக்காற்போல, கோபமெலும், 
எண்டபவனக் தாக்க அரிமர்த்தனன் மஹா தொனி! 
Moar sg, தனக்கெதிரே தண்டபாணிகளரம் கின்ற 
கிங்கரர்களைப்பார்த்து, 1 தண்டத் தலைவர்களே ! கள்வ 
ஞகிய இ.த்திருவாதபுரே.௪னை நிவிர் ப.ற்நிக்கொடுபோய். 
கானாவகையான. நிர்ப்பந்தங்கள் செய்து, இவன் 
குதிரை கொள்ளும்வண்ணங் கொடுபோர்த Brus 
களையெல்லாம் வாக்க வம்மின் ?? என். ஆஞ்ஞை செய் 
னன். ஞானதேடிகரத சாரச்வுஷீ ,தீணையினாலே:. 
திருவா, தஷாடி.களை விட்டகன்ற அணவபாசம் மீட்டும். 
அவரைப்பற்றி நலிவு செய்யுமாறு சென்ராலென்ன.,. 
வன்சண்ணசாகிய கிங்கரர்கள் மாணிக்சவாசகப் பிராட் 
பற்றிச் செ.ம்௦த்துடன் சென்று உன்ணமான வெயிலில்: 
நிறுவி அவர் முதுகிலே பார.மான சல்லொன்றை. 
ஏற்றினர். அக்வேளையிலே சிவபத்த ொமணியாயெ. 
தருவா தலாடி.கள் திரிபுசசங்கார காலத்திலே 2} Bure 

மா. ௪



Bo மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

முள்ள மேருகிரியை வில்லாகக் திருக்காச்தே சாங்யெ 

விஜயசலராகயே சிவபிரானது இருவடிக்கமலங்களை ச் 

தியானஞ் செய்துகொண்டு நின்றனர். ஆயினமையில் 

எம்பெருமான*- அனுக்கொக வலத்தினாலே அக்கல்லின் 

பசசம் அவர்க்கு அணுவளவேனுர் Garon Dog. 

தம்மை யடைந்த மெய்யன்பாது பாசங்களையெல்லாஞ் 

சமக்குங்* காருண்ணியச் இறத்தினராய பரமூவன் 

திருவாதவூடிகள் முதுலேந்திய கல்லின்பாரர் 

Carer PEGE Gb aemrenr th Bui 6 Mea enin அற்புத 

மன்றே ! தேவாதி தேவாது இருப்பா தாரவிந்தம் 

களையே பரிக்கும் மன த்துடன் ப.த்சசிசோமணியாகிய 
மாணிக்கவாசகப் பெருமான், தமது முதுகனிலேக்றிய 

கல்லின் பாரக்கோன்ரா௮ கிம்றலும், அதனைக் சண்டு 
வன்கண்ணராகயெ தண்டத்தலைவர்கள் யாவரும் அதிசய 
DEMS By MST மாயாதக்தஇரப் பிரயோகத்திஞலே 

இயத்றினசென்னு சந்தித்து, அக்கொடிய பாதகர்கள் 
எமது சுவாமிகளன இருக்காங்களிலும் திருப்பாதம் 
களிலும் கிட்டி SLO BH மகிழ்க்துகின் றனர். அக் 
கொடுந் தொழிலுச்கும் அஞ்சாது சைவ௫௪மயாசரரிய 
சுவாமிகள் சிவனருளாலே தளர்வின்றி கிற்றலும், 
அதனையும் பார்த்துத் SOLS Zoot aor அற்புத 
மடைர்தனமே லும், பாண்டியராஜன 2s) தண்டத்திற்கு 
வெருவி, மாணிக்கவாசகப் பிரானு பிடரின்மீது 4B 
பாசமான  கல்லையேற்றினர், கன்றின்பின் புறிந்து 
செல்லும் தாய்ப்பசுப்போல அடியார் பின் பநிற்து   

* கிடைச்கத் திகுமோகற் கேண்மையார்ச் கல்லால் 
எடுத்துச் சுமப்பானை யின்று, (திநவநட்பயண்)



திருப்பெருக் துறைச் சருக்கம் Ba 

செல்லும் கருணாசாகரமாகய சோமசுந்தரக் கடவுளது 
திருவருளினாலே அக்சல்லும் எம்பிசானுக்கு யாதேனும் 
இடர் விளைச்திலது. அதனைக் காண்டலும் சண்டன் 
தலைவர்கள் அ இகோபருதிது “காம் எவ்வான தண்டம் 
புரியினும் இவர் வருக்துகன் நிலர் ** என்து தம்முள்ளே! 
சிர்திதத, அவரைச் சிறைச்சாலையில் வைக்கும்வண்ணம் 
உத்தே௫த்தனர். அன்னதோர் காலையில் சிவபத்த 
சிசாமணியாயெ இருவாதாவுடி களுக்குத் தண்டச் 
கலைவர் செய்யுமா உத்தேிக்ச சண்டங்களையெல்லா 
மறிந்து, அவற்றைக் காண மனமஞ்சினான்போல ஆதித் 

: Busi ஒளிஞ்ன்.றி பச்சி சமூத்தரத்இல் மறை௰் 
தனன், சூரியாஸ்க மயன த்தின் பின்னர், வெண்பிறை 
விளங்கவும் தாரகாகணங்கள் சோபிக்கவும். செக்கர் 
வானம் வக்சுமை, இருபாசாகாமாகயெ வெபிசான் திம்மடி. 

யாசாகிய திருவாதவாடிகளுக்குச் சம்பவிக்க இடரிள 
அகற்றத் இருவுளம்பற்றி, விஷ்ணுவாக வசாகக்தின் 
திர்தமும் பிரமகபால மாலைகளும் பிரகாகிப்ப, Bais 
திருமேனியுடன் தோட்றினஞாவ்போலும் ! அப்போது 

ட முல்லைசள் motes சோபிக்க, புண்டரீக ௪௭௭௬௪ 
ளெல்லாம் பொலிவழிக்து நின்றமை, Gauss சூடா 
மணியாக திருவாதவூாடிகளுக்கு ச் அயர்சம்பவித்த 
னைக்சண்டு அனுதாப ஞசூனியரான சிறியோர் மெ, 
அனுதாப புக்கரான பெரியோர் ₹₹ மஹானுபாவருக்கு 
இல்னம் சம்பவிக்ததே ! ஐயையோ !!?* என்னு மகம் 
வாடிப் பொலிவழிர் இருக் தா.ற் போலும்) செக்கர்வான்ம் 
மறைதலும் 'இருட்குழாக்கள் மி யெவ்விடத்அம் 
செறிந்து வியாபித்தமை; சைவ ௪மயாசாரிய யெ



௫௨ மாணிச்சவரசகர் புராணம் 

மாணிக்கவாசகப் பெருமானுக்குத் சண்டஞ் சம்பவித் 

தனைப் பிறர் கண்டக்கால், எம்பெருமாண் காணமுற்று 

வருர்துவாசென்னு எண்ணி, இசாவாகிய மங்கை இரு 

ளாகிய காத் இனால் மதுராபுரிவாசகளது கண்களையெல் 

லாம் மறைத்கமையோலும் ! இமாவாதலும் கோபித்அ 

இருகண் பொறிப்பறக்க கோக்றாம் வன்சண்ணசான 

தண்டதக்கலைவர்கள், தவமே தர் வடிவெடுத்து வர்தா 

லன்ன திருவாதலாடிகளைச் சிறைச்சாலை யடைவிதது, 

அவரது திருக்கரங்களிலும் திருப்பாதங்களிலும் கிகளம் 

பூட்டி, உரைக்கரும் Be coarse, செய்தனர். 

தண்டத்தலைவர் செய்த கொடும் வேதனைகளையெல்லாம் 

அனுபவித்துச் அன்பக்கடலைச் சிவபிசானது இருப் 

பாதமென்னும் தெப்பமே துணையாகக்கொண்டு கடம் 

தனர். உஷற்காலமாதலும் சோமசுந்தரக் கடவுளையும் 

லை லோசமாதாவாகய மீனாஷிதேவியாரையும் இருப் 

பூம்பள்ளியினின்றும் அயிலெழுப்பும் வண்ணம் 

அடியார் குழாங்கள் செலிர்து தோத்திரஞ் செய்யும் 
கோஷமும், மங்கல சங்கரா தழும், சர்வே. தகானமும், 

திருதாதஷாடிகளது இருச்செவி வழியே வார்த்த 
அமிர்த சாரையோலப் புகுதலும், அவர் பேரானக்தப் 
பெருக்கடலில் மூழ்கி, எம்பிசானது இருச்சேவடிக்கே 
சிந்தைவைத்தார்.. அதன் பின்னர், திருவாசவாடி 
களுக்கு அன்றிமாவில் யாதுகிகழ்ந்ததோ என் நறிய 

அபேகதித்தவன்போலவும் ; ஞானானந்த சோதியாக 
இவபிரான், மெய்யன்பராஇப திருவாத ஆடி கராக்காள 

ராதமுரசங்கள் லலிப்பவும், குதிரைவீரர் செ.றியலும் 
சேதப்பரிமீ இவரது மதுசாபுரி விியில்வரும் இருக் é



திருப்பெருக் அறைச் சருச்சம் ௫-௨ 

கோலத்தை, ஜன்மார் தச க்கள்தோறும் இயற்றிய தவச் 

,தின்பயளுற் தரிசித்து, அனக்தமடைய விரும்பியவன் 

போலவும், ஆதித்தியன் பூர்வதிசையில் உகயமாயினன் , 

அப்போது மாணிக்கவா௫கப் பெருமான் காருண்ணிய 

ASB reu7Bus சோமசுச்தரக் கடவுளும் மீனாகதிஜேவி 

யாரும் எழுந்தருளியிசாகின்ற இருவாலயத்தின் செம் 

பொற்கோ த்தை கோக்கு, இருக்காங்களை ச் சென்னியிற் 

சேர்த்து, ஈயன பங்சுயங்களினின் ௮ம் பாஷ்புதாளை 

இயாஅ சொரிய எம்பரம்பரனைப் பாவொராயினார் :-- 

எீக்தா யனேத்துலரு மீன்றாபெச் தேவர்க்குச் 

தீச்தாய் செழுங்குவளைச் தாராய் பெருக் துறையியில் 

வச்சாய் மதுரைத் திருவால வாயுறையுஞ் 

சிச்தா மணியே சிறியேற் செொங்சாயோ, க 

மூவா முதலாய் மு. -ுமறையா யம்மறையுக் 

தரவாத சோதித் தனிஞான பூசணமாய்ச் 

தேவாதி தேவாய்ச் இிருவால வாயுறையும் 

ஆவார் கொடியாய் அடியேற் இரங்காயோ. ௨ 

முன்னா மு.தபொருட்கு முன்னா முறுபொருளாய்ப் 

பின்னாம் புஅமைக்கும் பின்னாகும் பேசொளியாய்த் 

தென்னா மதசைத இருவால வாயுறையும் | 

என்னா யசனே எளியேற் செொங்காயோ. ௩ 

மண்ணாய்ப் புனலாய்கி கனலாய் வளியாக 

விண்ணா யிருகுடரா பித்தனையும் Cag Bs . 

பண்ணா யின்சயாய்ப் பனுவலா யெக்கண்ணாங் 

சண்ணானா பென்னுறு கண்காணாவா றென்கொல்லோ. ௪
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பொங்குஞ் செமடங்கல் போன்றுருச்து வெங்கூற்றம் 

அங்கும் புரியா வருஈ்அன்பத் தாழ்ச்அகான் 

மங்கும் படி.யறிக் தம் வச்தஞ்ச லென் இலையால் 

எங்குஞ் செவியுடையாய் கேளாயோ என்னுரையே. டு 

பூட்டியருட் பாசமிரு பாதம் பொறித்.தடலிழ் 

கூட்டி யடியாரு எசப்படுத்தாட் கொண்டருமை 

காட்டியவோ இன்றென்னைச் கைவிட்டாய் வெய்யொனை 

ஆட்டி யொறுச்குமிடத் தாரேன்று கொள்வாரே. & 

ஊரா முனைச்சிரிப்ப தோராயென் றுன்னடிமைச் 

காரா யடியே னயர்வே னஃதறிக்கும் 

வாரா யரசன் தமறிழைக்கும் வன்சண்ணோய் > 

பாரா யுன்தன்மை இதுவோ பரமேட்டீ.ர ௭ 

எம்பெருமானே | சகலலோகக்களையும் இருஷ்டித் 

தருளிய பிசானே ! தேவர்கட்கெல்லாம் பிதாவே! 

நிலோம்பல மாலாதரமே ! (பாசபர்தப்பட்டு உழன்ற 

காயேனையும் ஆட்படுக்தருளும் வண்ணம்) இருப்பெருர் 

அறையென்னும் கேஷத்தத்திலே ஞானதேக௫ிகச் இரு 

மேனிகொண் டெழுச் தருவிய பரமதயாநிதியே! அளைத் 

அயிரும் வழிபட்டு உய்யும்வண்ணம் இருவாலவாயின் 

கண்ணே திருக்சேரயயில்கொண்ட பெருமானே! (அடியார் 

அபேசநித்த.. வரங்களையெல்லாம் அளித்தருளும்) 
சிந்தாமணியே! கடையேன் வருந்துதலைக் கண்டும், 
திருவருள் ப்யவாது வாளாவிருக்குங் கரரணமென் 
னையோ? அதியக்தமற்த முழுமுகற்கடவுளே ! புசாசன 

வேதங்களாயும், அவற்றிற்கு அதிதமாயும் இருக்கும் 
~ Wi pal poeGeal dam cae 

களின் பான்மையாதலால், திருவாசபுரேசர் வருந்திச் கூறிய 
தாக இங்சே பாவிச்சப்படுறெ.த. அவர் சற்றேனும் வருந்த 
வில்லை யென்பது முன்னமே காட்டப்பட்டது,



திருப்பெருச் அறைச் சருக்கம் இட; 

சமானாதிகாகத ஞானபூண ரூபே! தேவாதி தேவரே! 

திருவாலவாயின்கண்ணே எழுந்தருளி யிருக்கும். 

இடபகேதனசே ! சோமசுக்காக்கடவுளே ! அடியேய் 

இரவ அருள்புரியாக வாறென்னை? முன்ளைப்பழம். 

பொருட்கும் முன்னைப்பழும்பொருளே: ! பு.இயாரினும். 

புதியாரே 1 சோமசுக்தா பாண்டியராய் வந்தருளி' 

வையம்புசந்த மணியே! திருவாலவாயின் சண்ணே 

திருக்கோயில் கொண்டருளிய பிரானே ! என் பிராண” 

reyes! எனியேன்படும் அயாங்கண்டும் இரு, 

வருஷ் புரியாசவானு என்னையோ? பிரு இவி அப்பு தேய: 

வாய ஆகாசம் எனப்படும் பஞ்சபூதங்களாயும், சற்இர 

சூரியசாயும் இன்னும் கானாபேதமான பொருட்களாயும்;, 

பண்ணாயும், பண்ணுக்கு இன்றியமையா வேண்டப் 

படும் காதமாயும், வசையாயும், சர்வபூசசாகதியாடிம் 

இருக்கின் உ பெருமானே ! அடியேனன அயரைக் காணா. 

இருக்கும் வாறென்னை.? கொடிய யமனும் வடவா 

முகாக்கினிபோழ் சனக்து தன்னுலகத்திலே செய்யா ௪: 

அன்பமாகிய்கடவில்விழ்நது, நான் வருக்அுகன் மமையை- 

அறிந்தும், அடியேன் கண்மூன்னின்ன **அன்பனே! 

அஞ்சேல் ?' என்று அபயம் அளித்தருளிலீர் ; எங்குஞ்: 

செவியுடைய பெருமானே ! அடியேன் உரைகளைக்: 

கேவரீர் கேட்டருளிரோ $ எளிதாயே - காருண்ணிய 

மெனும் பாசம் பூட்டி, உபயபாச புண்டரீகம் உடலிழ் 

பொறித்து, அடியார் சங்கக்னுள் ஒருவனுக்கு, மலப் 

பத்தனை த்தும். நிக்கி அடியேனை அட்கொண்டருளி, 

அக்கருணையின் அருமையை அடியேனுக்கு உணர்த்தும் 

வண்ணமா இன்று காயேனைச் கைவிட்டகன்னீர்? வெ
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பிரானே ! இக்கண்டத் தலைவர் என்னைச் எஞ்சலப் 

படுத்துங்கால் உம்மை யாவரும் நிந்இியார்களா 1? பாம 

தயாநிதியாகிய நீர் அடியேனைக் கைவிடுங்கால் ஊரின் 

அண்ணே யுள்ளோர் உம்மை மிக் இப்பார்களே யென் 

பதை அறியிர்! அடியேன் மீது கருணை கூரலிர் ! 

அடியேன் அுக்கஞ் ச௫க்கலாற்றாது இபங்டி மயவ்க விம் 

.கஇன்றமை யதிம்தும் எனக்கருளும் வண்ணம் வருடன் 

பமிலிர்! அரிமர்த்தன பாண்டியனது ஏவலாளம் அடியே 

னூக்காச் செய்யும் கொடுக் தண்டங்களையும் பார்க்கின் 

ிலீர்! ௮கலலோக நியர்தாவாயிருக்கும் உமது செயல் 

இவா? பகர்க்தருளும் '* என்றின்னவானறு இருவாத 

வூரடிகள் சோமசர்காக் கடவுளது திருச்சாண புண்ட 

ரிசங்களைக் திருவுளத்தே இயானித்துப் பிரலாபித்த 

௮ம், இளங்குழக்கைகள் அழுமொலி அவச தாயர் 

கள் செவிப்புலஞ் சென்றாலென்னச் இவபெருமானது 

திருச்செவி வழிப்புகுகலும், எம்பிரான் தாயினும் 

பரிந்து அவர் மேற் கருணை கூர்க்லு, அவருக்கு ற கான 

இறையினை விடுவிக்கும் வண்ணம் இருவுளம் users. 

சூரியோதயமாதலும் அரிமர்த்னை பாண்டியன் சயன 

மொருவி, கிரால் முூனபைதாதியஷற்றைப்.. பிரகா 
னித, பிரசன்ன சலிலவாவியில் pipes சிவபூசை 
முடித்த), சர்வாலங்கார மீமனியஞாய்ச் செம்பொன்னா 
லியன்ற மந்திரத்தின் பூர்வபாகக்கிலே மணியணியா 

னத்தின் மேல் உல்லாசமாய் விழ்ஜிருர் தனன், அவ் 
"வேளையிலே சீண்டச் தலைவர் மாணிக்கவாசகப் பெரு 

aes திருமூன்னிலையில் மென்று இடிமுழக்கம் 

SHY BIDE சூர்க்தநோக்குடன் பசர்த்து, “RG 
வாசபுரோசசே ! குதிமை கொள்ளும் பொருட்டுக் கொடு



திருப்பெருக் துறைச் சருக்கம் Ber 

"போந்து, சவெனடியார்க்கு ஈது Aug, Orde திரவிய 

"மெல்லாம் இக்கணத்தேதானே ஈயும் ; அன்றேல், இவ் 

"லெயிலிடை நில்லும் *' என்னு கூறலும், திருவா சவூடி 

கள் யாதேனும் ஆக்ஷேபஞ் செய்யாது, வெயிலிடை 

கின்றனர். பின்னர்ச் றிது பொழுஇல் ஆசபக்தெ.லுக்ச 

'இளைப்படைந் து மாணிக்கவாசகப் பெருமான், தமது 

OMA Des aus! ஆட்சொண்டருளிய கிருபா 

சாகரமாகிய ஞானதேசிகாது Bijan sumed & 

தியானித்து மனத்தே எண்ணுவாசாயினார் :--** சர்வ 

-வியவகமுடைய பெருமானே ! சிவனே ! ஆனந்தத் 

, தாண்டவம் புரிக சுருளும் பிரானே! ஏழைகட்கு ௮ன்னை 

யே! கக்காதானே! காளகண்டா ! காலகாலா | கமலாபதி 

சாயகா ! பக்தவற்சலா ! திரிபுரசங்காரீ | அடியார்க்கு 

அளிவரும் கருணாபயோ நிதியே ! சூலபாணீ 1 சகந்திர 

சேகரா | புவனத்தரய காணா! பக்தார்த்இி பஞ்சன 

பபச! தருப்பெருந்துறையின் கண்ணே தேவரீர் அடி 

யேனுக்கு மொழிந்த வார்த்தை அசத்தியமாகுமா 8 

பாண்டியனுக்குக் குதிசைகள் ஈதல் உமது சஉடனன்றா 8 

மாம்சமயமான தேகத்துற் கொள்ளும் அபிமான ததை 

;யூம் அநித்தியமான பூமிவாழ்விற் கொண்ட விருப்பினை 

யும் இகக்த, ஜனனமரண வேதனை யொழிக்கும் வண் 

ணம், தேவரிரது இிருச்சாணத்திலே : சரண்புகுந்த 

என்னை, மீட்டும் பாண்டியனிடம் ௮ப்பினீர் ; இஃது 
உமக்குத் தகுமா? ஈதியினிடத்து உளதான சுத்தோத 

கம், சமுத்திர த்தின்கண் உள கான உவர் கீசோடு sais 

பின்னர், முன்போல இன்சுவையின தாய் இருக்குமா P 

“தேவரீசது கருணாகடாக்ஷத்தால் மாயாபந்சமகலப்



௫௮ மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

பெற்று, அதிபாவனமுற்று, பரிசுத்த பத்தசங்க மத்தி 
யிலிருக்ச அடியேன் மாயாபர்ச வளத்தரான பாண்டி. 

யன் முதலியோர் குழாத்திடைக் கலந்தேன் ; இனி: 

எவ்வாறு முன்போலவே, பாவனமடை லேன் ? புண்: 

ணிய ரூபிணியாகிய உமாதேவியாரை வரமபாகத்தத் 

கொண்ட பிரானே ! தேவரீரிடத்தே காயேனுக்கு 

அன்பு: அணுப்பிரமாணமேனும் இல்லை யென்ப- 

தனைத் திருவுளத்திம் கொண்டு என்னை வெறுப்பி” 

சேல், இப்பொழுது, கீரன்றி வேறு யார் சகாய: 

மாவார்? பாஷண்டத்ரும மேற்கொண்டு படி.ற்றொழுக்கம் 

ண்டு யார்க்கும் வியசனம் விளைத்த திரிபுசவாசி 

களைச் சங்கரிச்த பிரானே! உமது இருப்பாத பங்கயத். 

இ.ல்கே அன்புபூண்ட காயேனைக் கொடியரான தண்டத் 

அலைவர்கள் தரங்கரும் வெப்பக்தின சான வெயிலிடை 

- நிறுத்தினரேன்னில் ௮&௫ உமது கின்மல இர்ச்இக்ளு்: 

தீருமா ? அரிபிசமேக்திராஇயர்க்கு மேலான கடவுளே! 

உமக்குஅடியனாகிய காயேனைக் கொடியர் வருத்தத் தேவ 

ரீர் வாளாவிருப்பின், யாரினி உமக்கு அடிமையாவார் ? 
அகங்காரங்கள் நீங்கப்பெற்ற மஹான்கள் புகலும் 

தூயலார்த்தைகளேயன்றி, என்போலிய எனனது. 
வார்த்தை தேவரீரதூ திறாச்செவிவமிப் புகுமா PP? 
என்று இன்னணம் திருவாதவூ£டிகள் இலேசழூற்று: 
வாடலும், கருணாமிர்த சாகரமாயெ சவெபெருமான், 

அலா சிஹதையை நிக்கா ௪.த்ளுக் கருணை செய்தருள, 
வா.சாயிஞுர். 

©



கூ. குதிரையிட்ட சருக்கம் 

இருக்கைலாச வா௪ராயெ பரமசிவன். பக்த௫கா- 

மணியாகிய மாணிக்கவாசகப் பெருமானுக்குற்த . இட. 

சினை நீக்ரும் வண்ணம் இருவுளம்பற்றி ஈந்திகணாஇப.தி' 

களைத் தமது திருச்சக்கிஇக்கு வரும்படி. வினித்தனர்.. 

அப்பொழுது அவர்கள்யாவரும் அச்சத்துடன் எம் 

பெருமானது சம்பஞ்சென்௮னு சென்னிமேற் காய்கள் 

கூப்பி வணங்கிகின் ௮ *(ஆகமம் வேதம் புசாணம் ஸ்மிருதி" 

முதலிய நால்களாம் பிரதிபாதிக்கப்படும் முழுமுதற் 

பதியே ! சங்கரா | அடியேங்களைத் தேவரீர் ஈண்டு 

வரும்வண்ணம் விளித்தருளினமை யாது காரணம். 

பத்தி என்று அடியோங்கட்டு மொழிக்தருள்'” எனப் 

பிரார்த்தித்தனர். அப்போது சலபிசான் அவர்கள் 

மேல் திருவருள் கோக்கஞ்செய்து “*கணாதிபதிகளே !- 

கமத பத்தசிரோமணியாயெ மாணிக்கவாசகன் 

பொருட்டுக் குூ.திரைகொணர்வேமென முன்னமே பாம் 

திருப்பெருக் துறையில் மொழிர்சேம் ; குதிரையின் 

கிமித்தமாய் அரிமர்த்தன பாண்டியன் அவனை வெயி: 

லிடை. திறுவுவித்தூ மிகவும் வருததவிக்னெ்ருன்... 

எமனு வாற்சல்லிய குழந்தையாகிய மாணிக்கவாசகன் 

வேதனையினால் உருகியழ,௮ தனை யாம் சயேம். எமது- 

குழந்தையின் சிழையை இன்று விரைவிலே விடுவிக்க 

வேண்டும், இன்றே ஆவணிஞுல ஈகஷச்இரம். ஆலில். 

hot ssa பாண்டியனுக்கு இன்தே குதிரை 

யெல்லாம் செலு ச்தல்வேண்டும் ; ஆயினமையின் நிவிர்' 

எல்லீரும் விளைந்துசென்னு வனத்திற். சஞ்சரிக்கும்.



௬௦ மாணிக்கவாசகர் புமாணம் 

நரிகள் யாவையும் ஒருங்கே தொகுத்து, அவற்றை 

யெல்லாம் பரிகளாக்கி, நிவிர் அப்பரிகளைச் செலுத்தும் 

சேவகர்களாட முன்னர்ச் செல்லுங்கள்) யாழும் கு. இரை 

1 எனப் -வியாபாராஇபைதியாப் உங்கள்பின் வருவேம் * 

பணித்தருளினர். இவ்வாறு சிவபெருமான் பணித் 

தருளலும் நந்திகேசுவரர் முதலியோர் அக்கணத்தே 

, தானே ௮ரணியத்இற் எஞ்சரிக்கும் ஈரிகள் யாவும் பரிக 

ளாய் அமையும்வண்ணமியற்றி, தாங்களும் குதிரைச் 

"சேவகர்கள் வடிவம் பூண்டனர். இங்கனமா ததும், பக்த 

அனவற்சலசாயெ மஹாதேவர், அரிபிசமேக்இரசதியர் 

வழிபடும் தமது எதாவெரார்த்தச்தை மறைத்துச் 

குதிரைவாணிபப் பிரபுபோல வேஷம்பூண்டு சதுர் 

“வேதங்களாலும் அமைக்க உத் தமவாசியின்மேல் இவர்ச் 

தருளிப் பாண்டிதேசத்து சாஜதானியாயெ மதுராபுரி 

கோக்கிச் சென்றனர். சங்கம் முழவம் எக்காளம் 

சரமண்டலம் பேரிகை முதலாய வாத்தியங்களின் 

கோஷம் அஷ்டதிகார்தங்களையஞ் செனிபடுத்திற்று. 

குதிரைகளின் குசங்களினின் வெழுந்த பூதூளி, வாசு, 

அனக்தன், தக்கன், எங்கபாலன், குளிகன், பமன், 
மகாபதுமன், கார்க்கோடசன் ஆயெ PALL LOT TEE 

களின் கண்களை மறைத்தது. குதிரைகள் பாய்தலால் 
பூமியைத் தரங்குஞ் சேஷன் அபிகஷணம் பணாமருடம் 
நெளித்சனன். குதிரைகளின் கனைப்பிலெழும் ஓலி 
one pana புண்டரீகம், வாமனம், குழுததம், 
அஞ்சனம், புய தந்தம், சார்வபூமம், சுப்பிரதீபம் 

ஆயை அஷ்டகஜங்கரம் வெருவி மேணி Bi 5 Bo 

-கதிரைக் கூட்டத்இன் தலியினாலும் குதிரைச் சேவகர்
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ஆர்ப்பினாலும் கைலை, இமயம்; எமகூடம், கந்தமாதனம், 

Gig, Goal, மர்தரம், விந்தம் ஆய அஷ்டகுல- 

இரிசளின் குகைகளிலே அனுகாதம் நிறைந்து யார்க்கும். 

பயம்விளைர் ௧.௮. இவ்வாரூருங்காலையில் மனுராபுரியின் 

Bouts FB HS, அணித்தான ஸ்தான த்இல்கின்ற 

சிலர் குதிரைப்படை வருதலைக்கண்டு, பவன வே௫மும் 

பின்னிட விளைவுடன் முன்னோடி, பாண்டியமகா.ராஜன் 

சமாகத்இு்சென்று விஈயமாய் வணல்கின் று கலைகளின் - 

மேல் கைகள் கூப்பி வராங்க *5 மஹாராஜனே ! சந்திர 

குலஇலகமே ! தூளி எங்கும் பரக்கவும் வாத்தியங்கள் 

டயுகாநீத காலத்றுச் சழுத்தரம்போல மஹாகோஷம் 

விளைக்சவும் குதிரைப்படை உம ஈகரின் மதிற்கணித்: 

தாய் வருன்றலு;யாம் இன சண்டனம் !” என்று விண் - 

ணப்பஞ் செய்தனர். 

அவர்களுரை சத வார் ச்சை கேட்டலும், அரிமர்த. கன 

பாண்டியராஜன் நிர்த்ததோவரான Bajar zaps. 

களை வருத்தினமைபஜ்றி, அளவில்லாத பச்சாத்தாப 

முற்று, தனது அசம்பிரேகதிய கிரு த்தியத்தை நினைக : 

நினைக வருந்திப் பின்னர் ஒருவாறு. மனந்தேறி,. 

அவர்மேல் வா௪ல்லியமும் அபிமானமுங் கொண்டு. 

அவரைத் தன் முன்னிலையிலழை க், அவர் மனச்தை 

மகிழ்விக்கும் பொருட்டாய்ப் பீதாம்பாம் இரத்தினா 

பாணம் ஆதியவற்றை அளவில்லாது ஈந்து * இோஷ்ட 

மர் இிரியாசே! நீர் என் பொருட்டாய்க் கொண்ட குதிரை 

களைக் காணறும்வண்ணம் வாரும்? என்னு பிரீதி 

வாசகம் பகா, அவரோடு இரத்தெச் இவிகையி: 

Caf மனுரைமாககாக்தின் மதிற்புறதீதுள சான



RB. மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

வையாளி விதிசென்று, அவ்விடக்துச் BoC ser gold 

கும் புஷ்பமாலிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, எவ்விடத் 

அம் பணிநிர் விசப்பெற்ற சைத்தியமான முத்துப் 

பந்தரின் நிழலிலே சனசபீடத்தின்மேல் உல்லாசமாய் 

விற்றிருக்கனன், இயலிசை நாடகம் என்னும் Ee 

தமிழிலும் வல்ல புலவர் சூழவும், வேதபாரகர்களாயெ 

அிராமணோத்தமர்கள் மங்கலவாசகம் பகரவும், சந்தா 

மங்கையர்கள் கைவளைகள் புலம்பக் சுவரிகள் வீசவும், 

மர்தமாருகம் கறுமலர்களின் வாசக்தோய்க்து வச் அலாவ 

வும், ஆராவலி மூகலிய அபசணங்கள் மின்ன்வும், 

பூரண சந்திரன்போல அரிமர்தீதன் பாண்டிய மஹா 

ராஜன் விற்றிருக்தலும், மாணிக்கவாசக சுவாமிகளது 

அகங்களிப்பவும், யாவாதும் விலோசனுரவிர்தங்கள் 

கனிப்பவும், மனுவில்லாத சந்திரகுலம் விளங்க 

வும், சிவசாதனங்களாயெ இருகும் உருத் இசா 

மாலையும் பஞ்சாகதைரமும் ஒங்வெர்த்இச்கவும், சங்கு 
எக்காலம் பேரிகை துற்துபி முதலிய வாத்இயங்கள் 
கடல்போல் ஒலிக்கவும், குதிரைப்படை பிசமப்பிரளய 
காலத்து எங்கும் பார்துவரும் சமுச்திரம்போல வரு 
தலைச் தாாத்தே கண்டனன், குதிரைச் சேவகர்களிழ் 
Got இரத்தினம் இழைத்த இெவேஷ்டனத்தர் ; 
ஆசாவலி பிரகாசிக்கும். மார்பினர்; செம்படாத் 
தால் இயற்றிய: கவச௪த்தினர் ; உடைவாள் பிரசா௫ிக் 
“ரூம் இடையினர்; செருப்பணிந்து காவினர் ; Bi SS 
போக்கினர் ; இடி முழக்கம்போன்ற தொனியினர் ; 

'இன்னனவான பல்லலங்கரரங்களோடு எண்ணில்லார் 
காற்புடையினும் குதிரைமேலிவர்ந்து மதர்ப்புடனே
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YOFGE FILL, சருணாமிருது சாகாமாகய சோமசுக் தரக் 
கடவுள் கூதிரை வாணிபர் வேஷக்தரரய், திருமார்த்த 
காம மோக்ஷ்ங்களாயெ சதுஷ்பாதமுடையதும், - ஞான 

காண்டம் கரும்காண்டமாயெ இருசெவியின அம், 

அஆலோகனாதிதமான பரஞானம் அபசஞானம் ஆகிய 
அண்ணின அம், விதியாயெ முகத்தினஅம், நிஷேச 

மாகிய வாலினதும், விவிததந்திரங்களாயெ புறச் 
அருமத்தினதம், மந்திர பேதங்களாயெ சதங்கைகள் 
சிலம்புகள் கண்டாப.ரணங்கள் ஆதியவை பொருச்தப் 
பெற்றதும், தாரகமாயெ கடிவாளம் Ot ராருந்தப்பெற்ற 
அம், புறச்சமயங்களாயெ உலகாயிதகம், பெளத்தம், 
அதமணம், மீமாம்சை, பாஞ்சராத்திரம், பட்டாசர்ரியம் 
என்பன வரதியான சைநியங்களொல்லாம் இரிர்தோட 
மஹாயுத்தம் விளைப்பதும், கோடி. கோடி. அண்டப் 

அள் யாவற்றையும் பறித்து ஐர் பிண்டமாக அடக்கி 

உண்ணார் இறச்ததும் ஆய எதுர்வேதப் புசவியின் 

மேல் உபநிஷதங்களாகிய கல்லணை சேர்த்து, அதன் 

மேல் இவர்ந்து, ஆரணமாகய உறையினின்தெடுத்த 
-நோனமாகிய கட்கம் புறவிருளை நிப்ப, சிகாபக்தமும் 

உருத்திராக்க மாலாபரணமும் வச் முதலியவற்ருல் 
இயன்ற ஆராவலியும் புஜவலயங்களும் மணிக்காண்ட 

லங்களும் வச்சிரக் கவசமும் அகலில் அணிக்த திரிபுண் 

டாமூம் வெண்பட்டும் பிரகாஇிப்ப, திருவடிகளிலே 

பேச் சிலம்புகள் புலம்ப, இருபாலும் கங்காகதியின் 

தாவல்யமான துரங்கங்கள் போல் சாமரங்கள் இட்ட, 

மு த்சவெண்னாடை நிழற், தோற்கருவி அளைக்கருவி 

Bb maemo கமம்புக்கருவி கஞ் ௪க்கருவி கலிய
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பல வாத்தியங்களும் ஆகசமவே.௪ புராணங்கள் உ௫. 

Cassa ass வெபெருமானே ப.சமபதியென அறை 

தல்போல ஒலிப்ப, ஆரியசேச இராஜர்போல அரிமர்த்: 

தன பாண்டிய மஹா. ராஜனது கண்களிப்ப இதயாம் 

புஜம் ௮லர எதிர்வந்தனர். 

பிரமப் பிரளய காலத்திலே மஹா சமுத்திரம் 
ப.ரந்தாற்போலக் குதிரைப்படை எங்குஞ் செறிய, 
மேக படலத்தைக் இழித்து ஆதித்தியன் சேரபித்தாற் 
போல சர்வாபரணாலங்காச தேகத்தராய்ச் சேவகர்கள் 
வாள் வேல் வில்லு பாணம் முதலிய தரித்துவ.,சோம 

சந்தாக்கடவுள் சமது இருக்கண்ணழலாலே தந்த 
மன்மதன் அனந்தம் யுகங்களாய் அுண்கரமான தவம் 
இயற்றிப் பெற்றாலன்ன சுந்த. ரமான திருமேனியுடன் 
தோன் ௮.தலைச் சாண்டலும், அரிமர்த்தன பாண்டியன் 
மிஞுந்த விஸ்மயமடைந்து, ₹: இவ்வலங்காரங்கள் 
யாவற்றையுங் காணுதற்கு தேவேர்இிரனுக்குப் போல 
எனக்கு அயிரங்கண்கள் இலவே”என்அகூறி, ஆனந்தம் 
பொங்கத் ததும்பும் பூணசந்இரன் போன்ற வதனத் 
தோடு திருவாதஷாடிகளைப் பார்த்து மந் இரி சிரேஷ்ட 
சே! இக்கு இரையின்மேல் வருகின் ஐ மஹாபிரபு யாவர்? 
இவரைக் காணலும் என்மனசெல்லாம் ஆதஇத்திய 
இரணம் விழப்பெற்ற ஈவநீதம்போல உருகுன்றதே! 

Dad ges பேராசை Mer Bsr oC ws | இவர் யார்? 
சொல்லும் சொல்லும்?? என்னு பலகால் வேண்டினன். 
அப்பொழுது சிவபெருமான் கொண்டருளிய இருவரு 
வினைக் சண்டுகண்டு கிருப்தியுர.து பின்காரும் பார்தது 

நிற்கும் திருவா கஷாடி கள் மஹாசாஜனை Cree, Sack Ba
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குலாஇப£! இவர் யாவசென்று யாரறிவாரி??? என்றனர். 

பின்பு மஹாசாஜன் மந்திரிசிரேஷ்டசாகிய இருவாதவூமி. 
களை கோக்க “*மக்திரியாமே! ஆரியசேசப் பிரபுக்களாகய 

இவர்கள் குதிரையேற்றதஞ் சிறிது சாட்டும் வண்ணம். 

சொல்லுக'* என்றனர். அஅகேட்டுத் 'திருவாதவூரடிகள் 

“ஓயையோ! மஹா. ராஜன் இங்கனங்கூறினனே; அரிபிர 

மேக்திசாதியர் வழிபடும் பசமபுருஷரரகிய சோமசுந்தரக் 

கடவுளையா இவனுரை ,ததவாறுசெய்யும் வண்ணம் யான் 

பணிப்பேன்; இஃது என்ன??? என்று இறிதுவருந்தி,. 

சிவபெேருமானுக்குச் சமீபத்தே சென்று, மனத்தால்: 

வணவ்கிகின்௮, வெளியில் வணங்கார்போல நடித்து, 

அவரைகோக்கி “விஷ்ணு முற்காலக்தில் வராகவடி. 

வெடுத்தும் பிரமா அன்னப் பறவை வடிவெடுத்தம். 

அடியும் முடியம் முறையே காணரும் பெருமானே! 

இடபவாகனத்தின் மேலன்றி இன்று Boar 

வாகனத்தின் மேல் இவர்ர்அுவரக் காண்பதற்கு, 

யான் யாததவம் புரிஈ்ேேதன்? தேவரீர் ஈயனேந்திரியத்: 

(இதற்குக் கோசாமான இவ்வடிவங்கொண்டு வந்த கார 

ணத்தரால் அடியேன் தரிசித்து உய்யப் பெற்றனன். 

தேவரீர் அவாங்மனகோசாமான திஷ்கள வடிவமா 

யிருப்பில் ௮.தனை யார் தரிசக்கவல்லார்? விஷ்ணு பிரமா 

இர்இரன் முதலியோர் தேவரிரது ஏவலைச் செய்யும் 

பொருட்டுச் சரத்தின்மேற் குவித்த கரத்தராம் 

அபேகஷித்அரிற்க, அடியேனை ஆட்கொள்ளும் பொருட் 

டாய் இப்பொழுது அச்சுவ வியாபாரியாய் anode 

கொண்டு எழு கருவி வந்தீர் ; இதனால் தேவரீர் அடி 

யார்க்கு. எளியவர் என்பது தெற்றெனப் புலப்படு! 
மா.டு
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இன்றது '” என்று பல வாஸ்தவ ரூபமான வாசசல்கள் 

பகர்ந்து பாண்டிய சாஜனது விருப்பத்தினை அவர்க்கு 

மொழிந்தனர். 
அப்பொழுது சோமாக்காச் கடவுள் அதற்குச் 

சம்மதித்து, திருப்பாதங்களில் ௮ணிந்த சதங்கையும் 

தாமேறிவக்த வேதப்பரியின் மணியும் புலம்ப, குதிரை 

Wer கடிவாளச்தை இழுத்து அரசன் முன்னர்ச் 

சென்று 4! மஹாசாஜனே ! எமது குதிரையேற்றம் 

அறிதுகாண்'? எனப்பகர்ர்து, தமது குதிரையை முன் 

கடத்தி மயூகதி, மல்லகதி, வானாகஇ, விடயகதி, 

வியாக்செகதி தூய பஞ்சகஇகளும் ஈவசாரியும் பதி 

"செட்டு வி௫ித்தாமும் யே விகற்பங்களெல்லாக் 
தோன்ற காகபந்தம் தர்க்கவிதி முதலிய வா௫த் 

'தொழில்களெலாம் காட்டி அஷ்ட இக்குகளும் மயக்க 

இயற்றி விண்ணோஅம் மண்ணோசதும் எண்டிசை 

Curr மனங்களையெல்லாம் அசைத்தனர். அவ் 

வாதே, அவருக்குப் பாங்கேகின்ற சேவகர்கள் யாவரும் 

தாம்தாம். ஏறிவர்ச குூதினாகளின் சாமர்த்தியம் 

களை யெல்லாம் காட்டினர். அதுகண்டு பாண்டிய 

ஹாசாஜன் அளவில்லாக பேசானக்தர் தலைக்கொள்ள 

அவசையெல்லாம் பார்தது ₹* உங்களில் Bu and? 

கூறுமின் கூறுமின் '? என்று பன்முறை கேட்டனன், 

அப்பொழுஅ அவர்கள் அங்குலியை நீட்டிச் சோம 

அந்தரச் கடவுளைக் சாட்டி, இவளே sog காரயகர் ?* 
என்௮ குறிப்பினால் உணர்த்தினர். அப்பொழுது பசஞ் 
'சோதியாகிய சோமசுந்தரக் கடவுள் ஆசணப்பரியில் 

இவர்ந்து மனோவேக சுதியடன் யாவரும் மனசைக்
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கவரும்படி. விளங்க அவன் முன்போதலும், அவன் 

அவது கருணைகாட்டத்தின் உற்பதனத்தால். மனா 

மயக்கத் : தன்னை. மறந்து அனக்குத்துடன் எழுந்து 

சன் இருசெங்கைக் கமலங்களையும் கிரமிசைக் கூப்பி 

வணங்கிகின்னன். அவன்போலவே அவனுக்குப் 

பாங்கே நின்றோர் யாவரும் சரமிசைக் காரதலங்கூப்பி 

வ்ணங்க நின்றனர். அதுபொழுது 46 ge @Banr 

வாணிபப் பிமபுவைக் கண்டு அரசனாகிய யான் எழுதக் 

தேன் ; ௮ஃது ௮றுசிதமே”' என்னு எண்ணி மிகுக்கு 

இலச்சையுற்௮,  நின்றவன்போல, கடித்துப் பின் 

ஆசன தஇிலே இருந்திலன். பின்னர் அச்சுவப இயாகி 

aig சோமசுக்கரக்கடவுள் அரிமர்த்தன பாண்டிய 

மஹாசாஜனை' நோக்கி, ** சந்திரவம்ச சிகாமணியே ! 

பாண்டிய ம்ஹாசாஜனே! ஈமது வார்த்தையைக் கேளும். 

உமது மர்இிரிகளுள்ளே கிசெஷ்டரான இவர் உமக்கு 

எக்காலத்தும் இதமே செய்கின்றனர். உமது கோச 

இருகத்திலிரும் து எவ்வளவு இரவியம் இவர் குதிரை 

கொள்ளும் பொருட்டுக் கொணர்க்கனபோ அவ்வளவும் 

எமக்கும். எமது அனுசசர்க்குமே வழங்கனெர். இஃ 

sa Os இலாம்சப் பிரமாணமேனும் நிஷ்பிரயோஜன - 

மாசு வியயஞ்: செய்இலர். இவர் சோமசுந்தரக் கடவு 

A_ se Bois பக்இிபுடையார் என்பதனை யாம் 

கண்டு அறிபஇரவியத் தற்கா இப்பரிகளை யெல்லாம் 

விக்செயஞ் செய்தேம். இத்தன்மையனவான கதிரை 

களை வாங்குதுற்னு உமனு BrSuwm போதுமென்று 

ஒருகாலும் எண்ணற்க ; மந்திரிமுக்கயொரான இவளை, 

ஏற்றகாலத்திலே குதிரை கொடுவா யாமே பிடித்
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தேம்; நீர் பிடி.த்இலீர், அவருக்குத் தூக்கஞ் சம்பவிச்: 

மையாலே எமக்கு அதிகந்துக்கஞ் ஜனிக்கனே ற... 

இக்குஇிரைகள் யாவும் உத் தம லக்ஷணம் வாய்ற் தன '? 

என்று கூறினர். 

௮து கேட்டலும், பாரெல்லாமுண்ட விஷ்ணுப் 

போல உடலம் பூரித்து, அரிமர்த்தன பாண்டிய want 

சாஜன், அச்சுவபஇயை வியச்து புகழ்க்து, சக்கம்பஞ் 

செய்து விலைமதிப்பில்லாச தர் வஸ்.இசத்தைக் 

கொடுத்தனன். அவ்வஸ்திரத்தினைச் சோமசுந்தரக் 

கடவுள் தமது திருக்கரத்திலிருந்த செண்டின் 

மேல் ஏற்று ஈசைசெய்தனர். அதுகண்ட பாண்டிய 

மஹாராஜன் ** இவன் பிரபுவேனும் வியாபாரியே ; 

அ௮ங்கனமாகவே, யான் வழங்கிய வஸ்இிரத்தனைப் 

பணிந்து வணகி௫ச் சிரத்தையுடன் ஏற்றிலன் ; ௮, 

முடிமீது சூடிலன் ; ௮,கனை வழங்யெ என்னைப் போற்றி 

லன் ; உகா€னமாய் இருக்கின்றான். இஃது என்னை 17” 

என்று சிந்தித்து மஹாகோப மூற்றனன். வேகச் 

இரக்களாயெ உபகில தங்களுக்கும் ௮திசமானவசான 

சிவபிரான் சயனேந்திரியத்திற்குக் தருகியமான வடி 

"வுடன் வர்தனமோனும், பாண்டியராஜன் அவர் சிவபிசா 

னென்று ௮.றிர்தஇிலன். ௪கல பிசாணிகளிடத்தும் வியா 

பிக்கும் அக்.தர்யாமிச்.துவம் உடையாராயெ சிவபிரான் 

ஞானமளி்தக்காலன்.றிப் பிறிதொரு வாற்றுலேளும் 

அவசைக்காணல் அசாத்தியமே. wore Caen 

தலைக் கண்டு, திருவாதவூடிகள், அரிமர்த்தனனைப் 

பார்த்து ** மன்னவனே ! அஷ்டஇிக்கலுள்ள அசசர் 

வழங்கும் வஸ்இிரங்களையெல்லாம் செண்டிலே ஏற்பது
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அவது சேசாசாரசமே?” என்ற பிரீதி வசனம் 

மொழிந்து அவனது மனத்திலுண்டான கோபத்தை. 

கிக்ெர், 

இவ்வாருயின பின்பு, அரிமர்த்தன பாண்டியமஹா 

ராஜன் வாலை௯்௲ணம் வல்லாமை யழைப்பித்து, அக் 

குதிரைகளின் இலக்கணங்கள் யாவையும் அறிந்து அவை 

கள்யாவும் இலக்கணம் வாய்க் தன எனமொழிட, பின் 

் பாண்டியராஜன அ ஏவலர்களில் ஒருவர் காத்தில்வாங்க, 

குதிரைச் சேவகர்களில் ஒருவர் கொடுக்க, அவைகள் 

யாவும் மக்துரையிற் பற்திக்கப்பட்டன. பின்னர்ச் 

சோமசந்தரக்கடவுள், தருவாதஞாடிகளும் அரிமர்தி 

தன பாண்டியனுங்காண, தாம் வந்தவழியே சேவகர் 

களோடு திரும்பி, ௪மஅ வடிவம் மாறி மறைந்தனர். 

உடனே அவருடன் வக்த கணங்களும் மறைந்தனர். 

“மந்திரி இரேஷ்டரே! நம்மாலே யான் உத்தம 

மான யுத்தப் புரவிகளைப் பெற்றேன்; உமத சாமர்த் 

தியம் மிகவும் ஈன்று 1 நன்னு!! அஷ்டர் வார்த்தையைக் 

கேட்டு முன்னர் நும்மை வருத்தினேன். யான் ௮ஞ் 

ஞானங்காரணமாக இழைத்த பிழைகள் யாவையும் 

Out mg ga கொளல்வேண்டும்''என்னு பற்பல பிரீதி 

வாசகங்கள் பகர்ந்து MOTH மனசை Gina $a, 

அவரை வீட்டிற்களுப்பிப் பின்பு ௪துரங்கசேனை சூழ்ர்து 

_ அரிமர்த்தன பாண்டியமஹாசாஜன் மத்தியான 

மாகுஞ்சமயத்திலே தன்மாளிகை சேர்ந்தான். ஈகரவாசி 

களும் அப்பொழுதே தத்தம் வீடுசென்௮ு குதிரை 

களின் வன்மையையும் விசேஷத்தையும் அஇசயத் 

துடன் பேசியிருந்தார்கள். சோமசுந்தரக் கடவுளும் தாம் 

வ.
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அடியார் பொருட்டுச்செய்த காருண்யமயமான திரு 

விளையாடலைக்கிருபாச த் தியாகிய மீனா-ஷிதேவியாருக்குப் 

பரிவுடன் பகர்ச் இருந்தார்.. சிவபத்தராகிய மாணிக்க 

வாசசசுவாமிகளும் மஹாசாஜன் வழங்யெ பலவரிசைக 

ஞசூடனே, வாத்தியங்கள் கடல்போலொலிப்ப, அங்க 

ஏசிஷ்சர்கள் சூழுந்துவர, ௮னேசுமடவார் மங்கலமேக்தி 

வா, எண்ணிலாதக பிராமணர்கள் ஆனந்தத்துடன் பாடி. 

வர, எம்பிசானாகிய சோமசுந்தரக் கடவுளது இருக் 

கருணைத் இறத்தை கினைந்துகினைக ஐ அன ந்தவருவி 
சொரிந்து தம்மனை புகுந்தனர். அச்சமயத்திலே அவர் 

வரவினைக் கேள்வியும் வக்துவற்.த வினாவிய பக்அக்கள் 

யார்க்கும் ௮வ்வவர்க்கே வாறே விடைபகர்ந்து, இரு 

வாலவாயின் சண்ணேஎழுக்தருளியிருக்கும் கருணாமிர்த 
சாகரமாயே சோமசுந்தரக் கடவுள், அடியேனுக்குத் 

திருப்பெருக்துறையிலே மொழிந்தருளிய பிரகராம் 
பாண்டியனுக்குக் கு.திரைவழங்கி, அடியேனஅ விய 
சனங்கள் யாவையும் ஒழித்தருளினர், என் உடல்பொரு 

ளாவியாகெெ மூன்றும் அவருடையனவே யென்ஞுல்: 
எனக்கு விளையும் அயரனைத்அம் அவருடையவை அன் 

றோ? இனி இப்பாரபஞ்சத்தினே அடியேன் வெல்லும் 
வண்ணம் பரிக்துஇரங்குவர். அன்றியும் அடியேன் நித்தர் 
யானக்த.சுகம் அனுபவிக்கும் வண்ணமும் இருவுளம்பம் 
Bout NAG FIC enw ஐயமில்லை.” என் ௮ இவ்வாறு 
தம்முள்ளே இர்இித்து இகத்து ம் பாத்தினும் ஆசை 
இறிதுமின் றி உண்மைய ஸி. வானச்த வடிவா௫இியும்,ஞான த 
இற்கும் ட் i தகும் சூம ஞான மாயும் இருக்கின் ற மீசாமசந்தசக் 
கடவுள அ குஞ்டிதககடன பாதங்களை மனசிலே. ஐயா



குதிசையிட்ட சருக்கம் ௪௬ 

தியானித்து இருக்சனர். அப்பொழுது ஆதித்தியன் 

சப்தவாசிகள் பூண்ட ேருடனே மேஜற்றிசைக் கடலுன் 

மூழ்ச, பஅமினியாகயே நாயக. வியோகமாரத்ரு௮ பிரலா 

பனஞ்செய்ய அ௮ஸ்தமயமாயினன். உடனே அகாசத்தி 

௮௨ல் அஷ்ட திக்குகளிலும் அ௮ர்.தகாரபடலம் செறிக் ௪௮. 

ais பொழுதின் பின்னர்ச் சந்திரோ தயமாயித்ற. 

௪ந்இரன் பொணமா௫ய கரங்களை அகாசமெவ்விடத்தும் 

பரப்புதல், கவெபெருமானஅ குதிமைப்படையின் வச 

வால் எழுக்து ஆகா௫த்தும் செறிந்திருந்து தூளியை 

நீக்குவான் போலும்! உடனே குறாதம் மு.சலியன தடா 

ams groin soother nein, பாண்டிய மஹா.சாஜ 

னது தண்டத்இனாலே வருச்திய மாணிக்கவாசக: 

சுவாமிகளது இருதய குழுகம் சோமசந்தாக் கடவு 

ளது இருமுக சந்திரனைக்கண்டு அலர்க்ததுபோலும் 1 

ஆகாசபென்னும் கடாகத்திலே அலர்ந்த நீலோ் 

பலம் அம்பல் முதலியபோல் நக்ஷத்திர கணங்கள். 

சோபித்தன, அவற்றின் ஈடுவில் விளங்கும் பதுமம். 

போலும் சர்தான், அப்பறுமத்தின் மேல் விழும் 

வண்டுக்குழாங்களைப் போலும் சந்திரன் மத்தியிலே 

விளங்கும் களங்கம். மேகங்கள் லவணத்துவம். 

பொருந்திய சமுத்திர ஜலத்தைப் பருகி பூமியிலே பல் 

விடத்தும் சொரிதலைக்கண்டு சந்இரனென்னும் விகாண 

லைபுறாஷன் இருப்பாம் சழுத்இரத்தைப் பரு, அப் 

பாலைப்பூமி எவ்விடத்தும் சொரிர்காற்போல, சக் இரிகை 

எவ்விடத்தும் பிரகாசிக்க. மனோகாமான சந்திர 

இரணம் எவ்விடத்தும் பாத்ததும் அகலபிராணி 

களும் ஆனக்தீ மடைக்கன ; சோலைகளெல்லாக் தளிர்த் 

தன ; சகோசன்கள் மஹா ஆனந்தம் அடைந்தன.



we மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

அவ்விசாவிலே பாண்டியராஜன்து மங்துரையி 

லிருக்த பரிகளெல்லாம் ஆலவாயின்சண்ணே எழுர் 

தருளிய சோமசக்தாக்கடவுளது இருவுனப் பிரகாரமே 

மீட்டும் கரிகளாயின, அக்கரிகள் தங்கள் கழுத்திலிருக்த 

சன்கலிகளையும் வார்களையும் அறுத்துக்கொண்டு பல் 

விடத்தும் ஓடும்; எதிர்த்தவர்களைச் சாடும் ; பற்பல 

-விடுகளை நாடும் ; மதில்களைத் தாண்டி ஓடும்; Bex 

(மூ.தலிய மிருகங்களைக் கொல்லும் வண்ணம் குழாமாய்க் 

கூடும். நரிகள் இங்கனம் செறிக்தமையாலே சங்குச் 

சப்தமும், பற்பல வாத்தியங்களின் ஒலியும், மதுைமா 

நகரில் மாதர்கள் செய்யும் சல்தகடன லலியும், வித்து 
வான்கள் செய்கின்ற பிரசங்கங்களின் ஒலியும் அடங் 
இன. இந்கரிகள் பரத்தலைக்கண்டு அவற்றை ஐட்டும் 
'பொருட்டுத் கண்டு முதலிய அயுதங்களைத் தாக்கி 
எதிர்க தவர்களைச் சிற்லெ கொல்லும்; இத்சில வெல்லும். 
மன்றிலிலும் இத்தா கூடத்திலும் மாடத்திலும் செய் 
கன்திலும் தெற்றியிலும் ஆவண த்இலும் ஆலயத்தி 
அம் ஏனைய இடங்களிலும் செறிந்தசெறிந்து மதுசா 
ககசவரசிகட்கு மிகுந்த அயர் விளைக்தகன. ௮ப்போஅஞ் 
இலர் தங்களை இசகறிக்கும்பொருட்டுச் சோமசுந்தரக் 
கடவுளையும் மீனாகதிதேவியையும் அஜழைத்தழுவார்கள். 
சிலர் *: இராஜன் செங்கோல் கோடினதோ ?”” என்று 
புலம்புவார்கள். இலர் அச்சத்தினாுலே கதவடைத்து 
இருப்பார்கள். 

இவ்வாருருங்காலையில் மனுஷர்கள் ஒலியும் குதிரை 
களின் ஒலியும் பகுதிகளின் ஒலியும் நஈரிகஷின் ஓலியும் 
ஏனையவ ற்றின் ஒலியும் பாண்டியமஹா.சாஜன து செவிப்



குநிரையிட்ட சருக்கம் ore. 

வுலஞ்சேறலும் அவன் பிரளயகாலத்இிலே உருத்திரன் 

'கோபித்தாற்போல மஹாகோபமாற்றனன். அதுகண்டு 

அவன் பரிஜனர் அஞ்யெசன்றனர். பிரா உணர்கள் 

ம்ஹாராஜன் யாஅபுரிவானோ என்று இர்தித்து மனம் 

வெருவினர். அவ்வேளையில் அரிமர்த்தன பாண்டிய 

.மஹாராஜன் அன ப்பொறி Riga saree ws Bi 

கனிற் சிலமைநோக்க :₹ மந்திரிகாள் ! Qarcvenawreor 

ஈவினசப்சம் இன்னு மதுராபுரி விதியெங்கும் எழுப் 

காரணம் என்னையோ அறியேன்; ௮ஃ&து யாது? நீவிர் 

உசைழமின் எனக் கூறினன், அவ்வுசைகேட்டு அவர்கள் 

*: இராஜசேகரா | நேற்று இங்கு வந்த குதிரைகளெல் 

லாம் இப்போது கொடிய நரிகளாய் உருமாறிசா. இது 

யானுமாயமோ ? யாமறியேம் *”? என்றனர், உடனே 

பாண்டிய மஹாராஜனூ கோபாக்கினி முன்னிலும் ௪த 

மடக்கு வர்த்தித்தஅ. அச்சமயத்தில் அவனு சேனா 

விரா்சள் பல்லிடத்தும் செறிந்த நரிகள்யாவற்றையும் 

கானுதிசைக்கும் ஒட்டிப் பின்பு இசாஜசமீபஞ் சென்று 

₹₹அோர்இரா | உனது மர்னமையில் முன்னே கின்ற 

குதிரைகளையும் நேத்றுவந்த மாயப்பரிகள்கொன்று 

,நரிவடிவ மெடுத்.துப் பற்பல மிருகங்களுக்கும் மனுஷ 

க்கும் தீங்குவிளை த்து ஐடின. இஃது என்னமாயமோ? 

சோமசுந்காக் கடவுளது திருவுளம் மாறியதோ? அல்ல 

:தேல் அவா தருவிளையாடலோ!”' என்௮ வியசன ச் 

,அடன் கூறிகின்றனர். 

அப்போது  மஹாராஜன் வன்கோபமுற்ு 

தனக்குப். மாங்கே கின்ற மர்இரிகளைப் பார்த்து 

"* அமைச்சசே ! இருவாதபுரேசனென்னும் இருண்மன



௪௪ மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

முடைய திருடன் எனது திசவியங்க ளெல்லாவ்றையும் 

அபகரித்து திருப்பெருந்துறையிலிறாக்௪ு மாயவேஷர்க 

ளுடன் பயின்றுகற்ற மாயாதர்இரப் பியோகத்தினலே 

காட்டின் சண்ணே எஞ்சரிக்கும் ஈரிகள் யாவற்றையும் 

பரிகளாக்கி என்னை வஞ்டிச்சனன். இவன்செய் மாயங் 

கண்டரா? இம்மாயம் எனக்குச் செய்த Baar suGre 

ணுக்கு என் செய்யலாம் 1”! என்று கூறினன். அவ் 
வார்ச்தை கேட்டு மக்இரிகள் யாவரும் அவனது அச். 
குத்தையும் கோபத்தையும் கோக்க யாதும் பேசாது 

சுத்திமப்பி இமைபோல் அசைவ Ser part, அந்த 
வேளையிலே, சோமகசக் காக்கடவுள் தமக்காகப் பரி 
கொணர்த்தனர் என்பதனை மனூலே. உள்ளி உள்ளி: 
சோகங்களெல்லாம் நீங்கப்பெற்று, ஞானதே௫ிகரது 
இருச்சசண . புண்டரீகங்களை & Busch g maQaran 

EHS தருலாதஷாடிகள் yor Dard sini த்த 
தொன்றையும் அதியாசாய் அரிமா த்தனபாண்டிய மஹா 
ராஜன் சமீபஞ் சென் தனர். 

அக்கப்பொழுதில் பாண்டிய மஹாராஜன், திரிபு 
தகன காலத்திலே மஹாதேவர் ஈகைத்தாற்போலக் 
'சகேோபநகை செய்து அவரை நோக்கி, “பிரதான மந்திரி 
யாசே! நீர் என்பொருட்டுஈல்ல குதிரைகள் கொணர்த்தீரி 
Ba மஹோபகாரம் | இது செய்ய உம்மையன்றி 
வேறு யார் வல்லார் உம்மைப்போல இன்னும் இல 
மற்திரிகள் எனக்கிருப்பின் நானென்ன சகோேகமமடையரது 

இருப்பேன் ? நீர் நேத்து இந்திரஜால மஹாஜால வித் 
தையே காட்டினீர் ! தேற்று கீர் Garam tig குதிரைகள் 
யாவும் ந 2 . + ம eae க 
MTS இடின. அன்றியும் என் பட்டினத்தில் வ௫ிப்
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போர் மஹாபிடை எய்தினா”' என்றனன். அதுசேட்டுத். 
திருவாதவூடிகள் சோமசுந்தரக் கடவுளது திரு. 

மேனியைக் கண்ட காரணத்தினாலே, இறிதேனும். 

அச்சமின்றி, மலர்ந்தமுகத்அடனே அவனைப் பார்த்து: 
**இராஜனே! கூ.இரை கொடுவர்,சமையால் எனக்கு யாது: , 

கோஷம் ? யான் இந்திரஜால மஹாஜாலங் காட்டினேன் 

என்று சொல்கின் நீசே. நான் உமக்கு யாதானும் ஐர்- 

அரோகஞ் செய்திலேன் ; காரியகர்த்தா யானல்லன்... 

அக்குதிரைகள் யாவும் என்னாலும், உமத மக்திரிகளா 

௮ம், அச்சுவாக்தியகஷர்களாலும் நன்றாய்ப் பரிசோஇக்:- 

கப்பட்டனவே ; ௮வைகளைக்கண்ட ஜனங்கள் யாவரும் 

அளவில்லாத சர்அஷ்டி. யடைந்கமை நீர் உணர்விரே ட் 

யானும் அக்குதிசை வாணிபப்பிரபுவினாலே வஞ்சிக்கப் 

பட்டேன். அக்கு இரைகளுக்கு இருர்த உக்சம லக்ஷணம். 

களையெல்லாம்கேட்டு, மிகுக்க ஆனந்தமடைந்து, நீரோ 

வரிசையளித்திர். இக்கு திரைகளை யான் கொண்டிலேன்;: 

சோமசந்தரக்கடவுளே கொண்டனர்; நீர் சோமசுந்தரக் 

சடவுளிடத்தே மிஞுக்க பக்தி யுடையிராதலால் அவர்: 

இத்தன்மைக்தான இருவிளையாடல் உமக்குக் காட்டி 

மறைந்தனர். இஃது கிச்சயமே. ௮வ னு லிலையினாலே 

கீர் மயங்கனிர் £? என்.றனர். 

அப்போது பாண்டியம ஹாராஜன் ௪இக்கருக்- 

கோபமடைக்து, பின்னரும் அவரை நோக்கு, இருவாத: 

புசேசசே! நேற்று இங்சே கொணரப்பட்ட குதிரை 

கள் யாவும் கரியுருவமெடுச்து, என் மக்அரையினின் ற. 

மக்தரமலைபோன் ற உன்ன தமான குதிரைகள் யாவை: 

யையுக் சுடி ச்சன. அதலால் அவைகள் கட்டியிருக்க பர்த: புல கடி DOW BD PLE HO ச்



௪௬ மாணிக்கலாசசர் புராணம் 

ங்களை அறுத்துக்கொண்டு ஈரிகளுடனே வன த்துக்கு 

:ஐடின ** என் சொல்லிச் ரூர்த்தநோக்குடனே தனது 

கண்ட த்தலைவர்களைப்பார்த்.த, கண்டத் தலைவர்களே! 

இம்மாயாவித்தகனைக் கொடுபோய்க் கட்டி, வெயிலில் 

நிறுவி, மிகுக்ச வருத்தஞ்செய்து, எனக்குக் குதிரை 

கொள்ளும் பொருட்டுக் கொடுபோகர்த இரவியங்களை 

"பெல்லாம் வலிந்து வாங்குங்கள் '* என்னு இடிபோல் 

முழங்கி ஆஞ்ஞாபித்தனன். ஏவலாளர்கள் ௮க்கணச் 

,கிலேகானே இருவாதஷாடிகள து நிருப்பூயங்களையுர் 

திருக்கால்களையுங் கட்டி, இழுத்துக் கொடுபோய், அக் 

கினியிலும் அதியுஷ்ணமான வெயிலிடை நிறுவி, சூரி 

wor பார்ச்ஞூம்வண்ணம் அவரது இருமுகத்தைத் 

திருப்பி, இருகெற்தியிலே பாசமான கல்லேற்றிக் 

கொடுமை செய்தனர். 

அப்பொழுது இருவா.தவூரடிகள் அதனைச் சகிக்க 

லாத்ருதவர்போலப் பரமசிவனை ஆமக்திசணஞ் செய்து 

புலம்புவாராயினா :-- 

சாசவோ சாத முடி.விறச்த சாடகஞ்செய் 
பாதவோ பாதகஞும் என்னைப் பனிகொண்ட 

வேதவோ வேத முடிவின் விளைச்ததனிப் 
போதவோ போத கெறிகடர்த பூணவோ. 

ஐயகோ என்னுடைய அன்பவோ அன்பர்க்கு 
மெய்யவோ மெய்யில் வினையேன் தலைவைத்சு ‘ 
கையவோ செய்யகழற் காலவோ சாலனைகீகாம் 
செய்யவோ வேதப் பரியேதஞ் சேவகவோ.
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அதிதவோ கல்லாக் கடையேனை அட்கொண்ட 

பித்தவோ பொய்புலகை மெய்யாகப் பேதிக்குஞ் 

ஈித்தவோ த்தச் தெளிவித் தெனைத்தந்த 

மூத்சவோ மோன மயமான ஸூர்த்தியவோ. 

தொல்லையோ நிருவர் தேடுஞ் சோதியே யாஅ செய்வேன் 

தில்லையோர் பரவ நின்ற தெய்வமே யாத செய்வேன் 

இல்லையோ கருணை நின்பால் இன்றெனை அடிமைச் சொண்டாய்- 

அல்லையோ தமியேன் இன்னல் ௮றிதியோ அறிச்தி லாயோ. 

பரித்திரள் சரியே யான பான்மைகண் டடியேன் தன்னை 

வருத்தினர் இதனை மாற்ற வல்லநீ மாற்றா யாகில் [eager 

தீரித்தனை விடத்தை யென்னுச் தகைமையும் புரங்கண் மூன் 

எரித்தும் இலவா மென்றென் திரங்னெ ரெயர்க்கு மிச்சார். 

சர்வலோக நியந்தாவே ! காதார்தாதிகமான வெளியிலே: 

ஆனந்தத் தாண்டவம் புரிக்தருளுகின் உ இருப்பாதார 

விந்தங்களுடய பெருமானே ! பாவியாகிய அடியேனையும் 

ஒரு பொருளாக எண்ணி அடி மைக்கொண்டருளிய 

பிரானே ! வேதங்களை ச் திருவாய்மலர்க்தருளிய கருணா. 

நிதியே ! வேதாந்தத்தில் பிரஇபாதிக்கப்படும் aa 

ஞானசொரூபியே ! ஞானாதீதமான பூரணசே! என் 

பிதாவே! அடியேன்மீது கேயம்பூண்டு வக்தருளிய- 

பிரானே ! மெய்யடியார்க்கு மெய்யனே ! ye 5 Burd 

நிறைந்த சிறியேன௮ சிரத்திலும் இருக்காச்தை வைத் 

தருளிய பிசானே! அடியார்களை இரக-்ஷிக்சலில் யாவரும் 

நிகரில்லை என்னும் ஜய€ீலத்கை யார்க்கும் விளக்கும் 

பொருட்டு அணிந்த வீரக்கழல் பொருந்திய இருச் 

சரணபுண்டரீக் முடையாசே ! பக்த சசோமணியாகிய. 

மார்க்கண்டேயரஅ பிராணனைக் சவரும்பொருட்டு வத்சு



ஏதி! மாணிக்கவாசகர் புராணம் oe 

யமனை உதைத்தருளிய காருண்ய ரூபியே ! சஅர்வேத 

வாசியின்மேல் இவர்ந்து வந்தருளிய தேவனே ! என் 

பிதாவே! மூடனாயெ சிறியேனை அடிமைக்கொண்டருளிய 

பெருமானே! மித்தியாரூபமாகிய  பிரபஞ்சத்தைள் 

சத்தியருபமாகக்காட்டும்சித்தசே! என் மனசின் கண்ணே 

“ கெடுக்காலம் குடிபுக்கிறுந்த சக்தேகங்களனை சீதையும் 

நீக் ஞொனம் உண்டாக் இரகஷிக் தருளிய அகாஇமல 

மூத்த சித்துருவாய பெருமானே ! ஞானானக்தமய 

மூர்த்தியே ! முன்னைப்பழம் பொருட்களாகிய பிரம 

விஷ்ணு இருவரும் முறையே அன்னமாயும் பன்றியா 

டும் முடியும் அடியுந்கேடியும் காண்பரிய பெருமானே ! 

-இதம்பரத்தின் சண்ணே தில்லைஹைவாயிரவர் வணங்கும் 

வண்ணம் எழுக்தருளிய பிரபுவே! அடியேன் யாது புரி 

வேன்? யாது புரிவேன் ? கருபாசாகரமாய் இருக்கின்ற 

தேவராீரிடத்து இப்பொழுது அறுக்ெகமில்லையோ? 

அடியேனை ஆட்கொண்டிலிரோ 1 சர்வஞ்ஞசாயிருக்கற 

தேவரீர் அடியேனது வியசனம்களையேல்லாம் ஆறி 

-மிராரி தேவரீர் கேற்றுக்கொணர்க்க குதிரைகளை தம் 

கரிகளாயினமைகண்டு, பாண்டியராஜன.து.. தண்டத் 

தலைவர்கள் யான்தேவரீருக்குச் இருப்பெருக்அுறையில் 

அர்ப்பணஞ்செய்த தரவியத்தையெல்லாம் வாக்கும் 

பொருட்டு என்னை வருக்துனெதனர்; அடியேனது 

இத்துயரைக் சேவரீர் நீக்கியருளா திருப்பி மாயின், 

முற்காலச்திலே இருப்பாற்கடலில் உண்டாக விஷ்ணு 

முதலிய தேவர்கள் யானையும் அஞ்சுவித்த ஆலகால 

விஷத்தை உண்டருளியதும், பாண்ட் தருமம் மேம் 

கொண்டு யார்க்கும் இன்னல்விளை த் Bry ran Baten cs
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புமதிதுடன் எரித்தருளியதும் ஆய இக்காருண்ய 

கிருத்தியங்கள் யாவும்பொய்யாகுமே!'*என்னு பலவாறு 

பிசலாபித் தனர். 

மாணிகச்சவாசக சுவாமிகளது பிரலாபசுரம் எங்கும் 

செவியுடையாராகிய சோமசுந்தாக்கடவுளத. இருச் 

'செவிப்புலஞ் சென் உடைதலும், இளங்களன் ௮'அமுமொலி 

கேட்ட ஈன்றணிமைப் பசுப்போல இரங்க, EH GRAD CH 

சாகரமாகய எம்பெருமான், அவ்வடியாஈது பிரபா 

வத்தை யார்க்ஞும் தெரிக்கும் பொருட்டும், ஆரணங்களா 

அம் வாணித்து முடியாத தமன இருச்சடிலத்தின்மீது 

மண் தரிக்கும் பொருட்டும் சம்மீது மெய்யன்பு கொண்ட 

பிட்வொணிச்சி பம்மையைக் சமது உலகத் இற்சேர்க்கும் 

பொருட்டும், வேசுவ இஈதியை கோக்கி 4 வேசுவதியே | 

கீ எக்கரம் wenn Gs ans bate மதுராபுரி பெங்கும் 

பரந்து நமது குழந்தையாக மாணிக்சவா௪கன ஆ 

வியசனத்தை ஓழி!” என்று அஞ்ஞாபித்கனர், 

சோமசுந்தரக் கடவுளது இருவாஞ்ஞையைச் சரமீத 

இ.உ.த்தையோடு கொண்டு வேசுவதிஈதி மஹாதொனி 

விளை கத, இரையாகய கரங்களால் இருகமையினுள 

வான மாலதி, கொன்றை, காயா, முல்லை, சுருக்கு, 

பலா, ஆசினி, மா, அசோகு, தெங்கு, aor, err, 

மசர முதலான விழுஷங்களைப் பிடுங்கப் பல்லிடத்தும் 

PR, மதுராபுசியினள்ளே புகுக்தது, ஈஇப்பிரவாகள் 

"செல்லுகையில், ௮ திலே கரியயானைக் குழாங்களெல்லாம் 

அகப்பட்டுச் சென்றமை முகிற்குழாங்கள் படலம் படல 

மாய்ச் சென்ரு ச்போலும் | சங்கங்கள் காஜஞ்செய்யள் 

இரளைக்கரங்கள் மேலோங்கி எழ, வைகை நதி செல்லு



HO மாணிக்கவாசகர் பூராணம் 

இன்றமை, வபக்தசாயே மாணிக்கவாசக: சுவாமிகளை 

வருத்தும் தயரை அழைத்து அவரைச் தண்டிச்காம் 

வண்ணம் கையோச்சச் செல்லல் போலும் |, மேலாகப் 

போகின்ற சங்குகளை அகாசத்இிலுள்ள கரதத்திரல்: 

குழாத்துடன் சேரும் வண்ணம் எறிந்தும், வேகமான 

சலம் பொருந்தியும் தயமிருகங்களை அழித்தும், பச 

முதலியலற்றை அளித்தும் செல்லுன்.ற வேகவதி, 

திரிசங்குச் சக்கரவர்த்தியை ஈக்ஷத்திர பதவிக்குச் 

செலுத்தியும், மிகுர்சத கோபமுற்றும் துஷ்ட நிக்ககம். 

பண்ணியும் இஷ்டபரிபாலனஞ் செய்தும் திரித்த 

கெள? முனியை நிசர்க்ஞும். பற்பல தாமசைமலர்கள் 

பல்லிடதீதும் பார்து விளங்கவரும் வேகவ இ இர் இரை 

கிகர்க்கும். அவிக்தம், அசோகம், சூதம், ஈவமல்: 

லிகை, கீலோற்பலம் அகியவ றின் மலர்களையும் கரும்பு 

களையும் இரைச்சரங்களால் வாரிக்கொண்டு செல்லும் 

வேகவதி மன்மதனை நிகர்க்கும். இவ்வாருகவே சென்ற 

வேகவதி மதுராபுரி மதிற்புறம் சென்று, ஆண்டுளவாய 

விடுகளையும் சிறிய அவாசங்களையும் இடித்து வாரிக் 

கொண்டு ஈகரினுள்ளே புகுந்து, ஆவண விதியினும் 

தெற்றிபினும் சனுக்கக்களினும் ஏனைய இடங்களினும் 

அ.திவேகத்தடன் பரந்த. 

அதனைக் காண்டலும் வெருவி ஈகரவாூகள் ஐடினர்; 

Gat ஒதுக்கம் காடினர் ; இலர் தங்கள் தங்கள் ” 

புதிதிரர்களைத் தேடினர் ; கலர் தங்கள் புத்இரர்களைச் 
காணான அவர் நதியிலே விடினசென்று ஒருங்கே 

கூடினர் ; இலர் தமத பாரிகளைக் கைகளிற்பத்தி உயர்ந்த 
இடக்திற்கு ஓடவோர்கள் ; இலர் RHE mM காணாது



குதிமையிட்ட எருச்சும்: HE 

தூமானுவார்கள் ; சிலர் தம்ா பொன்னையும் ஆபரணம் 

களையும் ஏனைய பொருட்களையும் , பேணுவார்கள் 3 சிலர் 

இில:பொருட்களைச் கைக்கொள மறந்து அக்கிப்பார்கள்? 

இலர் மாடங்களிலும்- மாளிசைகளிலும் கோபுரங்களிலும் 

ஏறுவார்கள் $ இலர் 4*இந்ககரம் ஜலக்திலல அமிழ்க இப் 

போகுமே |? என்ன! புலம்புவார்கள் ; இலர். ** இவ்வித. 

மான அதிசயம் யாம் எர்நாளுல் some Court, Cub pub 

பரிக்ளெல்லாம்.கரிகளாயின. இன அசம்பவம் 1, என்ன 

தீங்கு சம்பவிக்குமோ?'” என்னு . அஞ்சுவார் ; Ror 

சருசச்தி ராஜனுயெ. வருணன் இப்பொழுது 

Cari sa abso en?” என்பார் ; இலர் * எமது அர் 

மர்த்தன பாண்டிய மஹாராஜனது செங்கோல் . கோடி, 

னதோ? சோமசுந்தரக் கடவுள இருவிளையாடலோ P 

யாதோ ? அறியோம் ?? என்பார். க 

அப்பொழுது பாண்டிய மஹாராஜனும் மிகுந்த 

வியசனமடைந்அு நதியின் எமீபஞ்சென்று ௪வர்ணமும். 

புஷ்பமும் : முத்தும். பட்வெஸ்தரமும் ஆபரணமும் 

பிற சகம்பாவனா வஸ்தூகளும் ஈதியிலிட்டு இருகை 

களையுஞ் பொசின்மேற்கூப்பி, ** ஐகத்தாருக்குச் தாயே.1 

யார்க்கும் பிசாணனே 1! வேகவதி அன்னையே! கின் 

கோபந் தணிந்து எங்கள் யாரையும் இரசுதித்தருள் £* 

என்று பிசார்த்தித்தனன். அப்போதும் வேகவஇ: 

சிறிதும் குறையாது தரங்க சமூகங்களை அகாசம். 

grb ie PAu sg அதுகண்டு அரிமர்த்தன. 

பாண்டியமஹா. சாஜன்" மஹரவியசனுற்று மந்திரி: 

களைப் பார்த்னு மர் இரிகாள் ! ஆ இகர்த்சாவாயே சோம. 

அர்தாக். கடவுளது பூசனையில் யாதாணும் ஐர் (HO wy 

Lor,



௨ மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

உண்டாயதோ? பெரியோர்களது மனங் குன்றும் 

வண்ணம் யாதானுக் தீங்கிழைத்தேனோ ? என் செய் 

கோல் கோடியதோ ? சொல்லுமின். யாது காரணமாக 

'வேசுவஇிரநதி இன்னு என் பிரரர் தீ சனையையுங் கடந்து 

பரந்தது??? என்னு வினாவினன். அப்பொழுது மர் 

'தரிகள் யாவரும் அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹாரராஜனை 

நோக்? ** மண்டலாஇிபதி! பரமசிவனன பக்தராமய 

,திருவாதபுசோசரஅ மனச மிகவும் வருக் திய; அவரை 

உமது . தண்டத்தலைவர்கள் கொடிய வெயிலில்  கிறுவி 

மிகுக்த அயசஞ் செய்தனர். ஆமினமையால் வேகவதி 

கதி இப்பொழுது அபூர்வமான பிரவாகம் பொருர் 

இற்று, அவரை வருத்தஞ் செய்யாது மிகுந்த பிரீதி 

செய்து சர்தோஷிப்பித்தால் இர்ஈஇி இக்கரை விட்டு 

மிங்கும், இதுவே எம்மனத்தில் எழுக்த கருத்து” 

ன்றனர். 

மஹாராஜன் அவர் வார்த்தை கேட்டலும் அபரி 

மிதமான சந்தோகஷழுற்று ** மஇமக்திரிகாள் | யான் 

எண்ணியவாறே நீவிரும் இப்பொழுது மொழிக்திர்கள், 

இஃது மிகவும் ஈன்று £* என்று செல்லி அவர்களைச் 

அம்பாவித்து மாணிக்கவாசக சுவாமிகளைத் தனது 

முன்னிலையில் அதைப்பித்து, பிரிதியினுடனே பற்பல 

இனிய வா௫கம் பகர்ந்து ** மந்திரி இபோஷ்டரே | கீர் 

திருப்பெருக்துறையிலே இவெபெருமானது. அடியா 

ரக்குத் தானம் வழங்க இரவியமெல்லாம் என்னுடை. 

யனவே. ஆதலின் அத்திரவியத்தால் உண்டாகும் 
புண்ணியமும் என்னையே சாரும்; இதனை எண்ணாது 

பான் அஞ்ஞானம் காரணமாக உம்மைத் தண்டிப்பித்



குதிரையிட்ட சருக்கம்: ௮௩ 

தேன். ௮ஃது மடமை என்பது இப்பொழுதே எனக்கு 

கன்கு தோன்றுகின்றது. யான் செய்வித்த Osean 

டங்களைப் பொறுத்தருளும்”? எனப் Dri gOS sonar. 

பாண்டிய மஹா.ராஜன் ஈண்டுக் கூறியவாறே பிரிதி 

வசனங்கள் மொழிந்த பொழுதும், முன்னே அக்னி 
போலக் கோபித்தபொழுஅம், முறையே விருப்பும் 

வெ_ப்பும் பொருந்தப் பெருதவசாகிய திருவாதவூரடி 

கள் வேகவதி mall guar Gor புகாவண்ணம் சோமசுந்தரக் 

கடவுளைத் தியானித்த, அச்சணமே சுவர்ணபதுமினி 

என்ஆம் தீர்த்தத்திலே ஸ்கானஞ்செய்து வெண்துச 

அடுத்து விபூதியணிக்து உருத்திராக்க மணிமாலை 

பூண்டு நித்திய கிருத்தியங்கள் முடித்து அத்தடாகத் 

இன் சமீபத்தில் விற்றிருக்கும் சர்வசித்தி யஸித் தரு 

ளும் பிரபூவாகிய விகாயகக்கடவுளை ஈமஸ்கரித்து, 

மாயூரவாகன சாகய சுப்பிரமணியக் கடவுளை வற் 

இத் தப் பணிக, பின்னர் மீனாக்ஷிதேவி எழுந்தருளி 

யிருக்னாம் திருக்கோயிலின்முன் சென்ற பக்தியடனே 

வணங்கிக் தோத்தஇரித்து * அகலலோச ஜனனியே ! 

அடியேனை இரஷித்தருள்க '* எனப் பிரார்த்தித்து, 

.. பின்னர் மூன்று பிரதகதிணஞ் செய்து அஞ்சலிக்கர த் 

தின.ராய்க் கும்பிட்டு, இடபத்தின் சமீபக்தே மூன்று 

ரம் பசக்தியடனே ஈமஸ்காரஞ் செய்து, துவாரபாலகர் 

களையும் நந்திதேசுவசரையும் நமஸ்கரித்து, அந்தர 

வ.ரணஞ் சென்று சந்திசசேகசரையும் ஈடேசசையும் 

கமஸ்கரிக் அ, அவாதசாக்த ஸ். தலத்தில் இயற்றப்படும் 

கின்மல நடனத்தைக்கண்டு அனக்தங்கொண்டு நான் 

புண்ணியவான் ! கான் புண்ணியவான்!! 7? என்று தமது



௮௪. மாணிச்சவாசசர் புராணம் 

இஷ்டத்தினை மொழிந்து, ஈடேசரைப் Grits Boa, 

மஹா மண்டபத்தை யடைந்து HESS BEG For sy 

வாரபாலகர்களை : நமஸ்கரித்து; அங்கும் விநாயகம் 

கடவுளை வணங்க, சோமகக்கரக் கடவுளது ௮மலமான 

ஆ.திலிங்கச்சைக்கண்டு பக்தியடனே வணங்கி அனந்த 

பாஷ்பஞ்சொரியும் கண்ணினாய் அனந்துசாகா£த்தில் 

அமிழ்க்தி புளகாஞ்ித சா்வாங்கசாய் சர்வாபிஷ்ட பிரத 

சாய எம்பிரானைத் இயானித்து அவரது இருச்சம்கிடி 

யில் கின்றனர், 

அரிமர்த்தன பாண்டிய மஹாராஜன் தனது 

மந்திரிகளை யழைஜ்அ *: மக்இரிகாள் 1 கிவிர் யாவரும் 

விரைவிலே சென்று வேகவதி ஈதியின் களையை 

அடைப்பித்து வாருங்கள் ** என்றூ ஆஞ்ஞாபித்தனன். 

அக்கணத்தே தானே மர்இரிகள் யாவரும் விரைந்து 

சென்று அர்ககரச்திலுள்ள பிரஜைகரடைய தொகை 

பெல்லாம் குறித்து ஈஇக்களையை ௮. த்தொகைப்படியே 

பாகஞ் செய்து எல்லைவைத்து ஈக£மெவ்விட த்தும் 

பறையடித்து எல்லோரும் தத்தமக்கு வருத்த எல்லை 

யை அடைக்கும்படி. அஞ்ஞாபித்தனர். ஆஞ்ஞாபிதத 
அம் ஈகாவாடிகள் கூடை மண்வெட்டி. ஆதியவற்றைக் 

கொண்டு வருவாரும், மரங்கள் சுமக்து வருவாரும், பசர் 
தழைகளும் வைக்கோற் கட்டுகளும் கொண்டு வரு. 
வாருமாய் ஈதிக்கரையிற் கூடினர். இலர் வைக்கோற்கட்டு 
களை நிறுத்துவார்கள் ; . மரங்களை நிரைப்பார்கள் 7 
மஹாசப்தஞ்: செய்வார்கள் ; பறை யடிப்பார்கள் ; மண் 

வெட்டுவார்கள் > DY Boar கொட்டுவார்கள் ; ஈதிக்களை 
உட : அனு ர a இிடைகைப்படில் . சந்தோஷம் அடைவார்கள். ; கரை



் குதிரையிட்ட சருக்கம் “38 

புடைத்த நிர் பெருகக்கண்டு கெஞ்சங் கலங்குவார்கள்? 

““வேசவதித் தாயே! இவ்வளவு கோபம் ஏன் உனக்கு? 

சாக்தமாகு, சாக்தமாகு '? என்பார். - 

இவ்வாறே naran@acr யாவரும் கரையடைக்குஞ் 

சமயத்திலே, அர்சகரின் தென்£€ழ் ச் திசையில் வ௫ய்ப 

வரும், ௮ இவார்திதிகமுடையாளும், முல்லை மலர்போல் 

வெளுத்த சேசமுடையாளும், சேகாகித்தியத்தை 

யுணர்க்து வெபிரானையே எச்காலத்அுஞ் சேவிப்பவளும், 

இனந்தோறும் முதல் அவித்த பிட்டினேத் இருவால 

வாயின் கண்ணே எழுந்தருளிய எம்பெருமானுக்கு 

மரனசார்ப்பணஞ் செய்து பின்னர் விக்செயஞ் செய்ப 

வளும் ஆகிய வர்தியென்னும் பெயரிய ஐர் பிராமணப் 

பெண், இராஜனஅ காரியாதிப.இிகள்- செய்யும் தயாஞ் 

சியா, , சோமசக்கரக் கடவுளது. தருச்சந்கிதி 

சென்று, மிஞக்து பக்தியடனே வணங்டு ** நாசபந்தன 

முடையாசே ! அரிபிரமேக்திராஇயர் அதிவரும் அமல 

ப.ரானக்த சோதியே | Bor rapser! அடியேன் யாது 

புரிவேன் ? பாண்டியராஜன SB ஏவலாளர்கள் எனக்கு 

வரையறுத்த. பாகம் அடைப்பிக்கும் வண்ணம் கூலி 

யாள் அனுப்புமாறு என்னை மிகவும் au ba Glow cpt sai. 

எனக்கோ மீரேயன்றி வேறோர். சகாயமில்லை. 

இவ்விருத்தாப்பிய காலத்திலே அடியேனுக்கு இச்சஞ் 

௪லம் வருவது உமது அருட்டி.றத்திற்குச் கக்கதா? 
தேவரீர் இப்போது அருள்புரியா தருப்பிரேல் 

அடியேன் பிராண பரித்தியாசஞ் செய்வேன். வேதென் 

செய்ய வல்லன் 7:” என்று புலம்பிக் கண்களினின்று 

சோகபாஷ்பம் முத்துச்ச ங்கள் போல ஓயா



௮௬ மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

சொரிய அழுதுரின்ற பின் வீடு சேர்ந்தனள். அப் 

போனது அலுக்செக இர்துவாகிய சோமசம்தாச் 

கடவுள் வக்இயினது வியசனத்தை யொழிக்கும் 

பொருட்டும், பக்த சிரோமணியாகிய மாணிக்கவாசகப் 

பெருமான் மேலே சொண்ட வாழ்சல்ய த்தை யாவர்க்கும் 

விளக்கும்பொருட்டும் இருவுளக்கொண்டு, தமது 

சதாசிவ மூர்த்தச்சை மறைத்து மானுடவேடற் 

கொண்டு, அழுக்கு வஸ்தஇரமொன்னறு அரையிற்றரித்து, 

கூடை இர௫ற் கவிழ்த்து, தோளின்மேல் மண்வெட்டி 

யேத்தி, மிகுந்த பரியுடையார் போலவும், கூலி கொளப் 

படுதற்குப் பெருங்காதல் கொண்டார். போலவும் 

கடித்த, வர்தி வ௫க்கும் வீட்டிற்கு முன்னிருக்கும் 

விதிசென்று **கூலி கொடுத்.து' என்னை ஏவல் கொள்வார் 

உண்டோ?'* என்று சத்தமிட்டு கின்றனர். நித்தியா 

னக்கராயெ சோமசுந்தாக் கடவுள் இவ்வாறு 

சத்தமிட, அ.தனைக்கேட்டு வந்இ மஹாசந்கோஷ 

மடைந்து வெளியே சென்று, அக்கூலியாளை யழை த, 

* அப்பா | எனக்கு வசையறுத்த பாகத்தை 

அடைத்துக் தருவாயா?” என்று சேட்சு, எம்பெருமான் 

** அதனையான் அடைத்தற்கு. என்ன கூலி தரு 
வாய் அம்மா Pe? என்று வினவினார். அப்பொழுது 

வந்தி *பிட்டிடுவேன் '* என்று சொல்ல, எம்பெரு 
பியினாலே மிக வருந்தியவர்போல் நடித்து 

“அம்மா, எனக்கோ பட அ.திகமாயிருக்கி 2. ஆதலால் 
உன் பிட்டில் 

மான் 

உதிர்ச்கனவற்றை யெல்லாம் நாணுண்ண 
டூ, ன் ம ட ் ம் ன 
இவொயாச ; முதல் உண்டு என் பசியாறி, பின்னோ 
i i - 3 ம் . ட . ரையடைச்சச் செல்வேன் ?* என் றனர். அதுகேட்டு



கு.திரையிட்ட சருக்கம் aor 

வக்தியம்மை மிகுக்கு ஆனக் தமடைந்து ₹* அப்பா, உன்: 

என்று உதிர்ந்து 

பிட்டை எம்பிரானுக்குக் கொடுக்க, அவர் இருவசையிழ்: 

கட்டிய இழிந்த வஸ்தரத்திலேற்று ௮தனை உண்டருளி' 

“அம்மா, இப்பிட்டு இருவாலவாயின்கண்ணே எழுக 

தருளிய சோமசந்தரக் கடவுளுக்கே தஞுந்தது ?* 

என்று சொல்லிச் சரமசைதக்து ஈகைத்து ஆனந்தக் 

விருப்பப்படியே யான் செய்கிறேன் ?? 

கூத்தாடி உண்டருளினர், 

பின்பு சி.றிதுபொழுதில் எம்பெருமான் எழுத்து 

வேிசய்பவர்போல, சம்பிரமமாய் வேகவதி ஈ௫ிக் 

கரை சென்று, பிரமவிஷ்ணுக்கள் வழிவழி யடிமையா: 

யிருக்கின்ற தம்மை வர்தியினடிமை யெனக் கூறி, சளை 

யடைப்பவசாய் மண்ணைவெட்டுவார்; அதனைத் தமது. 

திருச்சரத்தஇன்மேல் வைப்பார் $ *5 அம்மா | Qasr 
2 மிகவும் பாரம் பாரம் '” என்னு சொல்லுவார் ; றிது: 

“மண்ணைக் கொட்வொர் ; பின்பு ௮ தனைக் கொடுபோய்க்: 

கரையிலே சொரிவார்; சும்மாட்டைக் தட்வொர் 3, 

வேலையினால் மிகவும் வருக்தியவர்போல நடை தளர் 

வார் ; பிட்டினை. எடுத்து வாயிலிட்டு உண்பார் ; ஆனந்த: 

் கரமான சங்கேம் பாவொர் ; தம்மிடத்திருக்கும் பிட் 

டைக் கூடகிற்குல் கூலியாட்களுக்கு நீட்டுவார்; அவர் 

கள் அதனை ஏற்கவர, ஈகைசெய்து தமது வாயிலிட்டுச்:. 

சிரித்து ஈடிப்பார்; தொழில்செய்வார். யாரும் பராக் 

கடைய மரங்களை நதியிற்றள்ளி அவற்றிலேறி விளை 

யாடுவார்; உன்மத்தர்போல ஐடுவார். இங்கனம். : 

எம்பெருமான்”  இறிதுபொழுது இருவிளையாடல், 

செய்த, வேலையினால் அறவருக்தி இளைக்கவர்போலக்:



௮௮ மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

திருமேனியில் :  வெயர்வரும்பப் - பெருமூச்செறிர்னு 

வாயொலியாற் காற்றழைத்து மிகும்பசியினர் போலத் 

தளர்ர்து, தமது அடியாளாகிய வந்தியம்மையின அ பிட் 

மூன் மேற்கொண்ட பெரும்சசையினசாய் மீண்டும் 

அவள்பாத் சென்றார். அதுகண்டு அவள் 4, அப்பா! 

கசையெல்லாம் அடைத்தாயிற்றா 2?!” என்று வினு 

வினாள். அதுகேட்டு எம்பெருமான் **அம்மா, இறிதனு 

-குறையக்கரையெல்லாம் அடைத்தாயிற்று? இப்பொழுது 

ப௫க்கனல் என்னை வருத்துஇன் 0.293 ஆதலின் கீ ௮தனை 

கீக்கும்பொருட்டுப்: பிட்டிவோய் 1” என்றனர். க்தி 

வும் தனக்கு வரையறுத்த கரையெல்லாம் சிறி தபொழு 

.தில் அடைக்கப்படுமென்று எண்ணி ஆனந்தத்துடன் 

பிட்டை எம்பெருமான இருக்கத்திம் கொடுத் அனள். 

அதனை எம்பெருமான் அவலுடன் வாங்க மிக 

அகைசெய்து, கூதி தாடி, பாடி, கதிக்களைக்கு ஓடி, மூன் 

போலவே திருவிளையாடல்செய்த், ஒரிடததித்போய், 

ச்ம்மாட்டைக் தலையணையாக வைத்துத் அயின்றனர். 
அள்சமயத்திலே அங்கு abs இராஜ காரிய தரிசி எம் 
"பெருமான் நித்திரை செய்வதனைக் கண்டு *- யாவன் 
இங்கே அயில்கின் ஐவன் P?? GT ea Di வினாஷ அவ் 
விடத்தே நின்ற சனங்கள் இவன் வக்தியின ௮. கூலி 
யாள் *” என்றுர்கள். அக்கணத்தே அவன் Baas 

எழுப்பிச் கடிந்து **நி யார்? உன்தேசம் யாது? உனக்ருச் 
தர்தைதாய் உளரார் ஜி இசாஜஞுமாரன் போலத் 

: “தோன்அகின் தளை ; உன்னை யடிக்கக் கையெழுடன்றி 

௮; உன் மாபு யானு ? சொல்?” என்று வினாவினன். 
ஊசாமசுந்தாக் கடவுள் புன்னகைசெய்து **நரன். மதமா



குஇிசையிட்ட சருச்சம் ௮/௯. 

புரியில் உள்ளேன்; சர்வபாசர் தரிப்பவன் ; எனக்கும். 

பிதாவும் மாதாவும் பர்துக்களுமில்லை ; உத்தரதேச்.். 

,திலேர் தனபதி என். சகாவாயிருக்கின் னன். யான். 

சாதுக்களை . இசக்ஷிப்பவன் 3... பசதே௫, ' ச. ரக்ஷுகன்-? 

என்னால் நினக்காச் செய்யவேண்டிய சென்ன $* உனக் 

'கேனும் உன் இசாஜனுக்கசேனும் யான் அஞ்சேன். இங்கே 

வர்தியம்மையின் பொருட்டு மண்சுமக்க வந்தேன் ** 

என்று எம்பெருமான் கூறலும், இராஜ காரிய shu Bus 

மச்திரி அவரை நோக்கி ** நி மிமவும் இறுமாப்புடையாய், 

குணலில்லாயேனும் குணமுடையார்போலத் தோன்று. 

இன்முய்; இராஜனுக்கு அஞ்சேனென்னு அவா இீனமுடை. * 

யார்போற் பேசுகன்றாய் ; உன்னை அடிக்கவேண்டும் ; 

யான் இப்பொழுது தருமத்தின்பொருட்டு இரக்கி அடி 

யாது விடுகின்றேன். PEGs FBS சென்று as BEG 

வகுத்த கரை வரம்பை eww SH. யான் கூறியவாறு 

செய்யாயேயாயின் நி அடிக்சப்படுவை. அரிமர்த்தன 

பாண்டிய : மஹாராஜன் கோபமடைந்து உன்னைத் 

தண்டிப்பான் ; ப.சாமுகமாய் இரேோல்'” என்று சொல்லிச் 

"சென்றனன். © 

பின்னரும் எம்பெருமான் முன்போலவே இரு 

விளையாடல்செய்௫ ஐயின்றனர். அப்பொழுது இசாஜ 

as அஞ்ஞாகாரிகள் கதிக்களரை அடைபட்டமை 

காணும்பொருட்டு AGUA, மற்றைய பிரஜைகளுக்கு 

வகுத்த பங்கெல்லாம் அடைபட்டி.ரு த தலையும் வக்திக்கு 

வருத்த பாகம் ௮இகம் உயரசாதிருத்தலையுல் சண்டு அது 

கோபமுற்று அவ்விடத்து கின்ராரிற் சிலரை நோக்கி 

₹ இதூ யார்க்கு உரியது 2” என்ன வினாவினர். அவர்கள்



௬0 மாணிக்சவாசகர் புராணம் 

இஃது வர்தியென்னும் பெயரிய பிட்வொணிச்ிக்கு, 

உரியது ; அவளால் விடுவிக்கப்பட்ட கூலியாள் பித்.” 

தர்கள்போல நஇதீரத்தே இரிந்து விளையாட்டு அயர்ர். 

என்றனர். அது 

கேட்டலும் ஆஞ்ஞாகாரிகள் வாயுபோல் விரைந்து எம் 

,தனனேயன்றிக் கசையடைத்திலன் ?? 

பிரான் அயிலுமிடஞ் சென்று, அவரை வலிக்அ பற்றி 

யிமுத்து* “அடா! தூன்மதிரிறைந்த கூலியாளே! நீ பிட்டு 

வாணிச்சியின் பிட்டினை யுண்டு ஈடிக்கின்றாயேயன்றி 

அவட்குரிய கரையினை உயர்த்துகின் விலை. இராஜன் இத. 

ளைக் கேள்விப்படின் உன்னையும் மற்ற யாவமையுல் தண் 

டி.ப்பனே. அர்ப்புச்தியுடையானே, நீ சக்ரம் வந்.இக்கு. 

வகுத்த நீர்ச்சரையை உயர்த்து?” என்று உரைத்தனர். 

அப்பொழுது சோமசுக்காக்கடவள் "இவர்கள் யாவரை 

யும்திணமாகமதித்துப்புன்னகைசெய்து சொல்வாசாயி' 

ஞார்:-*அஞ்ஞாகாரிகளே | வீணே பிதற்றன்மின். யான் 

சுவாதீன மூடையேன் ; ஆதலில் எவர்க்கேனும் அஞ். 

சேன் ; பூமிக்கெல்லாம் யானே இராஜன் ; இராஜன் 

அரிமர்த்தன பாண்டியனென்று எண்ணன்மிண் ; நிவிர் 

போய் அரிமர்த் சனனுக்கு என் பிரபாவங்களை யெல்: 
லாஞ் சொல்லுங்கள் '* என்று எம்பெருமான் கூறி' 

யருளலும், Cr. ஆஞ்ஞாகாரிகள் அரசன்: 

எழுவ்று ன்று அவனுக்கு அதனை மொழிக் தனர். 

அவவராத்தை கேட்டலும் அரிமர்த்தனபாண்டி௰: 

மஹறாசாஜன் ஆலகால விஷம்போலச் சிறி புருத்து, 

இருதாகிருத்திய பரியாலோசனையின் தி, ௮க்கணத்திலே 
தனது அஸ்தான மண்டபத்தினின்றும். வெளியே 

சென்று, வ் வலாளர்களும் DIE FETE CMD பாங்கே.



குதிரையிட்ட ௪ருச்கம் ௬௧: 

ஞ்ழ்க்துலர, பொற்பிரம்பு தாங்கே -கரத்தோடு வேக 

வதி ஈதிதரஞ் சென்றனன். அங்சே உதாசீன த்தோடு 

எம்பிசான் ஐயில்கின் தமையைப் : பார்த்தலும் மஹா 

sagen a கோபாக்டனி முன் னிலும் நாறுமடங்கு, 

ant SBS ws. அவன் அடிக்கும்போருட்டு உத்தேசித்து 

இருக்கதைக் கண்ட. கூலியாட்கள் எம்பிசான் 

சமீபஞ்சென்னு **அ௮டா ! கூலியாளே ! இராஜன் ஈண்டு” 

வருகின்றான் ழ; கின் உதாசீன த்தைக் காண்பனேல்: 

உன்னைத் தனன காத்திருக்கும் பொற்பிரம்பினால் 

அடிப்பான் ; இதில் யாதேனுஞ் சந்தேகமில்லை £? என் 

னர். அவர்கள் அச்சத்துடன் உரைத் ௪ வார்த்தையைச். 

கேட்டும் எம்பெருமான் Fa gun அஞ்சாது நகைசெய்து- 

மண்ணைச் செ௫லே தாங்கி, மண்வெட்டியைத் தோளின் 

மேலிட்டு, மெல்ல ஈடர்து, மண்ணைக் sors கொட். 

டாது,  ஈதிப்பிரவாகத்தைப் பார்த்துக் கொண்டு 

நின்றனர். அகண்டு விவர்து பாண்டிய மஹா 

சாஜன் *: இவனை அடித் காலேயன்றிக் கரையுயராதூ **" 

any எண்ணிச் தனதுகோமள காத்திலிருக்க 

சுவாண வேத்இரத்சால் எம்பெருமானது முதுகிலே. 

அடித்தனன். 
அச்சமயத்தில் சோமசுந்தரக் கடவுள் தமது 

திருச்ச த்திலிருர்க மண்ணைக் கொட்டி ** அரசனே 1. 

என் என்னை அடிக்இன்றுய் 2?” என்றுரைத்து மறைக் 

தனர். அடல பிராணிகளிடத்தும் ஏனைய பிரபஞ்சப் 

பொருட்களிடத்தும் வியாபிச்திசாகின்௨ு சோமசுந்தரல் 

கடவுளது இருமேனியித் பட்ட அடி பாண்டியனது 

முதிர் பட்டத; ௮வன் பாரியரத முூஅகினில் பட்டத.



௬௨ மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

மர்இிர்களது. (gb பட்டன; அரசனது இளங் 

குமாரரது மூதுகிற் பட்டது.) விரர்களது முழுக் 

பட்டது ; யானை பரிழுதலியவற் மின் மு.௮கல் பட்டது; 

சந்திரன், சூரியன், இராகு, சேது, ames Barman, 

பிருனுவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் ஆஇயவற்றி 

அம் பட்டது ; தேவர், அசுரர், சித்தர், வித்தியாதரர், 

தத்தியள், கருடர், காக்கருவர், கன்ன ரர், கிம்புருஷர், 
   

நிருதர், பதர், தர், பைசாசர், அக்தார், முனிவரர், 

உ௱கர், வியோமசரர், போக பூமிவாசிகள் மூதலாயோர் 

முனுகிலும் பட்டது ; பி, விலங்கு, மமம், கல்லு 

முதலியவற்றிலும் ஏனையவற்றிலும் பட்டன ; ௮ண்ட 
சராசரங்கள் யாவற்றிலும், சோமசுக்துரக் கடவுள 
SEC பட்டஅடி படுதலும், ஷீரசாக த இலே 
Hams Sonus யோகறித்திளை செய்து கொண்டிருந்த 

விஷ்ணு தண்ணென விழித்தனர் ; பதுமாசன த்தில் 
Pitino ருஷ்டி செய் கொண்டிருக்கு பிஎமா 
இது யாது?'”என்னு வியர்தனன், சேவர் கரன் அஞ்ச 

னன், இவ்வாறாகுவ் கால்யிலே ௮ர௫னது ஏவலாளர் 

கள வர்தயிடஞ் சென்று அவளைப் பத்தியிழு த்த 
வருதக்தஞ் செய்தனர். அவள் ௮ சட௫க்கலாற்றுது 
அழுச பிரலாபகால் கேட்ட சோமசுந்தரக் கடவுள்? 
கிருபாக த்தியாயெ உமாதேவியாசோடு இடபவாகனமிது 
Dare sao, BOM HOH LP ata, obs) கணாஇபதி 
aden aio an வர்தியைத் தேவவிமானமீது ஏற்றுவித் 
தனர். அப்பொழுது வார்த்திகம் கிங்கப்பெற்று, வந்தி 
Linens கோமளஸ்இரியாகித்     (Darel tor or மீதிவ Ty 
Backus ரூபமுடைய தோழியே சாடு சைலாசஞ்



குதிரையிட்ட சருக்கம் ௬௩. 

செண்றனள்.. அவ்வர்புகக்சைக் சண்ட ஜனங்கள் 

யாவரும், ஆனக்தமுூம் ௮.இசயமுமடைக்கு அவளது: 

புண்ணியத்தையும், உன்னக சதியையும் வியக்துகூறி 

நின்றனர். 

பாண்டிய மஹாசாஜன.து தேசத்திலே அடிபட்ட 

தனையும் அவனது .மந்இிரிகள் மேலும் ஏனையோர் 

மேனும் அடிபட்டதனையும் அவனறிந்து 1 Be 

மடைந்து ** இஃசென்ன அற்புதம்! என்ன அற்புதம்]!** 

என்று பகர்ந்து நின் வளவிலே சோமசுக்த.ஈக்கடவுள் 

யாவருங் காண ஆகாசவாணியாத் கூறவாராயினார் டர 

Be பாண்டியாரஜனே | கின்னிடத் துகின் ௮ Boars 

புேசன் கொடுபோச்த இரவியங்க ளெல்லாம் புண்ணிய 

மார்க்கமாய்ச். சம்பாஇக்கப் பட்டமையினாலே அவை 

எமக்ரும் எம்மடியார்களும் விரியோகிக்சப் பட்டன; அப். 

பொருட்களாலே கீ அனக்தம் புண்ணியமடைந்தாய்.. 

இிருவாதபுசேசனை நீ சண்டிக்தமையாலே, யாம் வன 

சஞ்சாரஞ்செய்யும் கரிகளைப் பரிகளாக்கி நினக்கு அளித் 

கேம். பின்னரும் சீ அவளைக் தண்டிப்பித் சமையால்- 

யாமே, அதனை நிக்கும் பொருட்டு, வேகவதி நதியை: 

ஈண்டு அனுப்பினேம். பின்னர், தாய்பேர்ல எம்மடியார் 

மேம் பரிவுகூரும் வர்தஇியம்மையை இரசிக்கும் 

பொருட்டாய் மண்சுமந்தேம் யாம், இத்தனை யெல்லாம்: 

செய்தமை , இவ்வன்பன் பொருட்டேயாம். இவன 

பிரபாவத இனை நீ இறி.தும் உணர்ந் இலை ; இவனுலே நி. 

இம்மை மறுமை இரண்டிலும் புண்ணியப் பிராப்தி 

எய்தினை. இவனது இச்சைப் பிரகராமே & wg 

இராச்சிய பரிபாலனம் செய்வையேல் தீர்க்காயுசம்



ar மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

சகலசம்பத்தும் ௮டைகுவாய்'' என்று எம்பெருமான் 

.கூறியவார்த்தை கேட்டலும் அரிமர்த்தன பாண்டிய 

.மஹாசாஜன் அச்சமும் உவகையுமடைக்து Sy feu 

வெள்ள த்தாழ்க் த, மாணிக்கவாசகப் பெருமான் இருச் 

, தருளும் இடர்தேடிச் சென்றனன். 

் சகலலோக கியக்தாவாயெ சோமசுர் தரக் கடவுளது 

இருமேனியிற்பட்ட அடி தமது BGC woth gua 

படுதலும், ** அரிபிரமேக்திராதியர் சேவிக்கும் இருப் 

பாதாச விர்தங்களுடைய சோமசற்கரக் கடவுள் 

தறியேன் பொருட்டாய்க் கூவியாளாய் எழுக்கருளி 

.னசோ?”' என்று வியசனப்பட்டுச் சோகபாவ்பஞ் 

இந்துக் சண்சளோடு வி£்ிருரத மாணிக்கவாசக 

சுவாமிகளது திருச்சமுகத்திலே பாண்டிய மஹா 

சாஜன் விழ்ந்து ஈமஸ்காசஞ் செய்து இறாகைக் sued 

strug; Gro wy விரயத்துடன் நின்று “ சுவாமீ! 

'இருவா தஷாடிகளே ! சுவர்க்க லோகத்தினின்று பூமி 

, யின் சண்ணே ஆமாத்திய குலத்திற் பிறந்தருளி, 

புழுத்த காயினும் கடையேனாகிய எனக்கு மந்திரியா 

யிருந்து, வேதச் சரங்களாகிய உபநிஷ தங்களுக்கும். 

. அதீதமான திருவடியுடையாராகய சிவபெருமான் வே.௪ 

வாசியின் இவார்அவச வியற்றி, அடியேனுக்குச் இரு 

-வுருவினைக் காட்டி, எனது மலபாசத்திளை யகற்றும் 

. வண்ணம் தேவரீர் இருவுளம் பற்றினீர். பிசமவிஷ் 

ணுக்கள்தொழுதம்கும் ௮ரியாசாகிய சிவபிரான் அடியே 

னது ஜனன க்கம் ஒழியும்வண்ணம் தமது திருமேனி 

யைக்காட்டியருளினர் என்பதைச் சிறிதும் ஓராது, 

9g @@u சான் ௮வது மாயமாயெ ஜாலத்தில்



குஇிசையிட்ட சருக்கம் ௬௫ 

HSL OF சுவாதக்இரியம் இழந்து, அழுக்காடையை 

எம்பிரானுக்கு ஈக்தேனே. இஃகென்ன அபசாரம் 1 

குதிரையின்மேல் வந்தருளியவரே தேவாதி தேவ 

். சாயெ சிவபிரான் என்றுணசா2, கொடிய கசசப்படுகுஹி 

யில் விழ்த்தும் அற்பமான இரவியத்திலே ஆச௪க்இ 

யூற்௮ுச் தேவரீருக்கு உரைக்கு அடங்காத் துயரங்கள்? 

யாவையும் செய்வித்தேன். அடியேன் அஞ்ஞானவ் 

காரணமாக இழைத்த அபராதங்களை யெல்லாம் 

சுவாமீ, பொறுத்தருள்புரிக$ பாமூவன் வேசுவா௫ி 

Gomis வந்து; பின்பு கூலியாள் வடிவமெடுத்து 

மண்சுமக்தகே பாண்டியதேசச்திற்கு மிருக்த 20.2. 

இஃது போதம், தேவரீர் எனத இரரச்கயல்களை 

(யெல்லாம் ஏ.ற்௮க் கொண்டிருப்பதே அடியேனுக்குத் 

தேவரீர் இப்பொழுது அருளவேண்டிய வசம்'” என்று 

பிரார்த்திக்கனன். 

அ௮துபொழுது விய௪னங்களை விளைக்கும் இராச்இ 

யாதி போகங்களிலே நிசாசையுற்றவசாகிய திரு . 

வாதலாடிகள் அரசனை நோக்கு மஹாராஜனே | 

கான். திருப்பெருந்துறை செல்லும் வண்ணம் செய் 

வதே எனக்கு நீர் இராச்சியத் திருவதினும் மிகை 

'யுடைத்து”” என்றனர். அதுகேட்டு மஹாசாஜன் யாதா 
ணும் அக்ஷபஞ் செய்ய அஞ்டி * சுவாமீ | தேவரீர் 

,திருவுளப் பிரகாரமே செய்தருளுக *? என்று சொல்லி 

அவரை மும்முறை வணங்க, விடைபெற்அத் தன் 

சேனையுடனே மாளிகை சென்றனன், அவ்வமையச் 

திலே மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இராஜ பரிஜனர்க்குரிய 
(வேஷத்தை இகந்து, சிவனடியார்க்குரிய Carag gon >



ae மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

உகந்து, இருவாலவாயின் கண்ணனோ . எழுத்தருளி' 

யிருக்கும் Gurren BE கடலாகிய .சோமசந்தரக் 

கடவுளைச் சேவித்து, இருப்பெருக்துறையிலே குரு 

சரணாரவிந்தங்களை ச் தரிசிக்கவேண்டு மென்னும் காதல் 

Bars வாயுவேகம் .. போலச்சென்ன, , கண்ணிற் 

கெட்டாத கானகங்களையும் பஇிகளையும் கடக்னுடி திருப்: 

பெருக்துறையிற் Oren a, குருந்த விருதைத் தடிபில் 

எழுந்தருளியிருக்கும் Gro? sa சுவாமிகளது இருச் 

சாரணவாரிசங்கள் முன் விழ்க்கு, 

இிண்டுதற் கரிய மார்பிற் சேயிழை தனத இ னாலும் 2 

ஈண்டொரு மாற்றி னாலு மெய்திய தழும்ப் போற்றி 

வேண்டிய வடிவ மாச வெம்பரி மேற்கொண் டென்னை 

ஆண்டருள் செய்ய வத்த அண்ணலே போற்றி போற்றி ” 

அண்டருக் சரியாய் போற்றி யடியவர்ச் கெளியாய் போற்றி 

வண்டமிழ்ப் பாண்டி காடு வாழமண் சுமக்தாய் போற்றி 

சண்டனச் கினிய மேனி காட்டியென் சென்னி மினு 

முண்டகத் திருத்தாள் வைத்த மூத்தனே போற்றி, போற்றி” 

என்று ஆரதிக்ஞாம் மாணிக்கவாச்சப் பெருமானது 

இருச்சென்னியின்மீது ருருசுவாமிகள் ௧௦ அருமைள் 

திருச்காத்தை. வைத்தருளி, “அப்பனே ! எழு” 

என்றலும், அவர் எழுச்துகிற்ப, அவரது கெத்றியிலே 

விபூதிதரித்து ஞான லோசனத்தினாலே பார்த் 

தருளிய ன்னர், அடியார் பக்தசங்க மத்தியிலே விற், 

ிருந் தனர். 

இங்கனமாகுங் காலையிலே ஆஇிமத்இயாந்ச 

ரஇதராகிய ஞானுசாரியார் தமக்கு சாற்புடையினும் வீழ். 

இிருந்த அடியார்கள் யாரையும் பார்ச்தருளி “அன்பபே!



குதிரையிட்ட சருச்சம் mor 

யாம் எண்ணிவக்க கருமங்கள் யாவும் சம்பூரணமாயின?" 

நம்வடிவினைக் சாணும்வண்ணம் கைலாசவாசெள்பேசவா 

வுத்தனர்; ஆதலின் அவர்க்கு மனப்பூர்க்தி செய்யு: 

மாறு. யாம் அங்சே விரைவிற் செல்லல் வேண்டும். 

கிவிர் யாவரும் ஈண்டு இனிது வாழ்ச் இருங்கள்; யாம். 

முன்னர்ச் செல்வேம்''என்றுரை த்தனர், YUE FON 5 

கேட்டலும் அழலூட்டிய நாராசத்தைக் காதினிற் 

செறித்தாலென்னவும் இடியே௮ுண்ட அரவம் வருந்: 

,தினாலென்னவும் அடி.யார்கள் யாவரும் மயக்கி விழ்ர்த 

னர்? *சடாமுடிகள் தரையிற்படப் புசண்டனர் ; பல- 

வாறு தோத்இரித்கனர் ; எம்பிரானே ! எங்கள் பிரா- 

ணனே ! சிர்தையே ! சிந்தை தெவிட்டாத தெள்ள 

முதே! தந்தையே! அடியேங்கண்மேழ் கருணா கடாக்ஷஞ் 

செய்து மாயாவிருத்தி வவியகற்நியருளிய பெரு 
மானே ! அடியேங்களைக் கைவிடுகின் தீரா 2 அடியேம் 

Crater pi sent பொழமுதேணும் பிரிந்திருக்க 
வல்லேமா? பிராணன் Gis, x sos ஆற். றலாலே- 

சஞ்சரித்த தேகம், தானே எஞ்சரிக்குமா? பாமதயாகிதி!: 
யாம் யாது புரிவேம்? யாது கதி??? என்றின்னவாது” 

பிரலாபித்த, ஞானாசாரியாது பொன்னல் கழலிணை 

யைப் பூண்டு வணங்ூ விழ்க்து அக்கன். 

அடியார். புலம்புகன் ஐமையைக் கண்ட ஞானாசாரியா்,. 

சன்று. அழக்கண்ட . பசுப்போலிரக் - அவர்களைப்* 

பார்தீதுத் இருக்காம் அமைத்த *₹ அன்பர்களே! வருந்: 

தன்மின்; வருந்தன்மின்; வருர்தன் மின்; யாம் செல்லுங் 

கால் நீவிர் இக்ஞ்ருக்த விருக்ஷநீழவில் இர்திவ்விய பிடம். 

அமைத்அ, அதன்மீது சமது பாதயுகளம் போன்ற இர் 

மா. எ



பென்! .மாணிக்சவாசகர் புமாணம் 

பிரதிமை யியற்றிவைத்.த, அதனை காமென எண்ணம், 

அபிஷேக பூசனாதிகளை ged Bing யியத்றிச் சக் 

இத்து வந்தித்து, வியசனங்களெல்லாம் ஒழிக்து 

இன்பத் அடன் சிலகாலம் இங்கே வாழ்க் இருங்கள், ஓர் 

இனத்தில் ஈண்ளெ காய தடாகத்.திலே gt அக்கினிச் 

சுவாலை தோன்றும் ; அப்பொழுது BAT எல்லிரும் 

இத்தடாகத்தில் விழுவிசேல் நம்மிடத்து வருவிர்கள் ; 

அதுகாறும் நிவிர் ஸ்இரசித்தத்தடனே யாதானுக் 

கவலையின்றி வதியுங்கள் ** என்று கொல்லி, அவர்கள் 

யாரும் கூடிப் பின்னெபோக மெல்லமெல்ல நடந்து, 

றிது தாரஞ் சென்ற பின்னர், அவர்கள் யாரையும் 

நோக்கி * அன்பர்களே, இனி நில்லுங்கள் '? என்னு 

உரைத்தருளினர். அன்னதோரர் காலையில் அடியார்கள் 

யாவரும் செங்கை கூப்பி வணங்கி, மனங்கம்பித்து, 

வாய்விட்டமு௮, ஐம்புலனுஞ் சோர்கது, கெஞ்சக் தடு 

மாறி, தாய் நிங்கப்பேற௮ும் இுவர்கள்போல, விம்மி 

விம்மி யிரல்கி, வேகசனையடைந்து ஆசாரிய சுவாமிகளைச் 

சோசபாஷ்பஞ் கொரிடுங் கண்களால் கோக்க **எம் 

பரமபிதாவே ! அடி.யேங்கள் இனியெப்போது தேவரீ 

ரைக் காண்பேம்£? எப்போது தேவரிரது இருமுகார 

விந்தத்தைத் தரிசித்து எம் அயர் ஒழிவேம்? எப்போது 
தேவரீரது இருவாயினின்று பிறக்கும் அஇபாவன 

மான ஆகமார்ததங்களைச் சராவணஞ் செய்வேம்? எப் 

போது ஜேவரிசது தஇருச்சாணாரவிந் தங்களை எது 

சென்னிகளிய் டி. வினைகள்யாவும் நீங்குவேம் 2”? 
எனப் பலவாறு பிரலாபித்து Yor g இருச்சாணவாரி 

சங்களில் விழ்ந்தமுது புரண்டனர்.
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அப்போது அவர்கள் யாவரையும் பின்னருக்தே ற்றி 

ஞானாசாரியர் செல்லலும், மாணிக்கவாசச சுவாமிகள் 

மீட்டுஞ்சிறித.தாரம் ஞானாசாரியர் பின்னே சென் றனர். 

அடியார் அமுது பின்தொடர்வகைக் காண்டலும், 

இளங்கன் நினைக்கண்ட பசுப்போல் இரங்கி ஞானாசாரியர் 

இர்கொன்றைமச நீழலில்விற்றிருந்தனர். அவ்வேளையில் 

,இருவாதவூடிகள் ஞானாசாரிய சுவாமிகளது இருப் 

யாத யுகளத்தைக் சமது கண்ணீரால் அபிஷேகித்து, 

யாதும் பேசவொண்ணாதஅ அக்கசாகர த்தில் அ௮மிழ்க்இச் 

கத்திப் பிரதிமைபோல அசைவற நின்றனர். அப் 

(பொழுது ஞானதேசிசப் பெருமான் தஇிருவாதவூரடி 

களைப் பரிக்து அரறுட்சண்களாற் பார்த்து ** அப்பனே | 

மாணிக்கவாசகா ! நீ கலங்கிகின்ன கவலுறுஙல் காரணம் 

என்னை ? யாம் எக்காலத்தும் நின்னைச் ௪எம்ரக்ஷணை 

செய்யும் பொருட்டே யிருக்கின்றேம் ; கின்னகத்தே 

குடிபுகுந்த சோகங்களையெல்லாம் BEG 5 ஈம்முருவினை 

எண்ணியெண்ணி ஆனக்தம் அனுபவி. யாம் சர்வவியா 

பக முடையேமாயினும், திவ்விய சேஷேத் தரமாகய இத் 

'இருப்பெருக்துறையின்கண் உள தாய இக்குருக்க விரு 

தத்தின் நீழலிலே மெய்யடியார்க்கு.ற்ற வினைகளனை த் 

தையும் நீக்கியாளும் நிமித்தமாய் அ.இசர்துஷ்டியுடன் 

வ௫ிப்பேம். சுழுமுனை வழியிலே சப்திக்கன்ற காதச் 

இற்குப் பிரதிகாத சன்னமான சங்க வாத்தியமே 

யன்றி வேறெவ்வசைப்படும் வாத்திய வர்க்கங்களும் 

இத்தலத்தின் சண்ணே ஒலிக்கத் தகா.யாது காணத்து 

ஞ் சங்கமனீறி ஏனைய காதக்கருவிகள் எண்டு 

.ஆகாவென வினாவுவையேல்,கினுஆசக்கைகழிப்பேம்;



#00 மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

கேள்: இந்த ஸ்தானம் நிச்சப்த பூதமான அ; அன் தியும் 

கமத இருபாசக்தியாகய உமாதேவியார் காண யாம் 

பஞ்சகிருத்திய காரண நடனம் புரின்றேம். இலை 

களே சங்ககாத அங்கோ தஇற்குக் காரணம். இவற்றை 

யெல்லாம் நி ஈன்னாணர்ந்து, துக்க பரிதீதியாகஞ்செய்து 

நமது பக்தசங்கத்திற் சேர்ந்து, குருர் தவிர்க ழு 

லில் ஜர் ஆசனத்தில் ஈமதூ பாதயுகள பிசதிமைசெய்௮ 

அதனைப் பூசை செய்துகொண்டு பேசானற்தமடைக்து 

ஈண்டு வதி. யாம் முன் கூறியவாறே தடாகத்தில் அக் 

இனிச்சுவாலை. தோன்றுங்கால், நம் அடியார்களோட 

நீயும் விழாது இவ்விடம் நின்று உச்சரகோசமங்வா 

யென்னும் பெயரிய ஈமது ஸ்தலத்தித் சென்று அவ் 

விடத்து அணிமா, ம௫மா, இலமொ, கரிமா, பிசரப்தி, 

பிராகாமியம் ஈசத்துவம், விக அவம் எனப்படும் அஷ்ட 

மாசித் இகளையும், பலவகையான Pairs wacom 

அடைச்சு, tog இலிங்க ஸ்தாபனம் பொருக்திய 

சோஷத்தாங்கள் தோ௮ஞ்சென்றுசென் ௮கம்மைச்சேவி; 

௮ங்கங்கேல்லாம் ஈம இக்குருவடிவமே காட்டுவேம். 

பின்னர்த் திருக்கழுக்குன் ஐஞ் சென்று அவ்விடத்தில் 

சிலகாலம் வதி. பின்பு, தம்பா சேவு ச் இரத இற்குப் 
போய் அங்கே புறச்சமயக்களை அனுசரிக்கும் யாவரும் 

சத்தியமார்க்சமாயே சைவத்தின் மசமையை உணர்க, 

ஈம்மையே. அ௮காஇமலமுத்த இத்துருவாகிய முழு 

முதம் கடவுளென்று கண்ணெர்க்து பாசபம்தம் விட்டிக் 

கைவல்யம் அனுபளிக்கும் வண்ணம், பெள தீதர்களை 

மஹாவாதத்திலே ஐயங்கொண்டு, பின்னமே மம் 

உத்தம பதமான சாயுச்சியபதம் அடைகுவை *! எனச் 

திருவாய் மலர்க்தருவினர். ்
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இவ்வண்ணமே ஞானாசாரியசுவாமிகள் . இருவாய் 

மலர்ந்தருளலும், அவரது இருச்சாண புண்டரிகள் 

களின் முன்னர் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்" வீழ்ந்து 

வண் எழுந்துகின்று, விஈயத்துடன் அவரைப் 

பார்து, ** சுவாமி 1. என் பசம பிதாவே! அடியேன் 

ஞானோபதேசம் பெற்ற க்ஷத்இரமாகிய இருப்பெருச் 

அமையின் சண்ணே முத்தியடையாறு, இதம்பர 

சேஷஜ்இரத்கின் கண்ணே முத்தியடையும் வண்ணம் 

தேவரீர் ஆஞ்ஞாபித்தறாளிய காரணம் என்னையோ? இது 

அடியேன் உணரும்பொருட்டுப் பெருங்காகல் கொண் 

டேன். ஆதலால் எம்பெழுமானே,. அடியேனுக்கு 

அக்காரண த்தை மொழிக் கருளுக ?? எனப் பிரார்த் 

இத சனர். அதுகேட்டு ஞானாசாரியசவாமிகள், ச£ல்கால 

சந்திரன்போன்ற மனோகாமான மக்தஹாசம் பிர 

காசிக்கும். திருமுகத்திலே ம௫ழ்வுகாட்டி, அன்பரை 

கோக்கி * வாராய் எம்மகனே ! குளவியினால் எடுக்கப் 

படும் புழு தான் எடுக்கப்பட்ட இடத்திலன்றி, 

“வைக்கப்பட்ட இடத்திலன்ரு வேட்டுவன் ஞூளவியின் 

வடிவினை எய்துன்றது? அப்பனே ! இக்தலத் 

லே உனக்கு யாம் உபதேசஞ் செய்தேம் ; ஆதலின் 

" இக்இருந்து நீ முத்தி யெய்தல் astra, Bsus gs 

திலே கானே கினக்குூ முத்இயுண்டாகும். அர்த கேஷத் 

, திமமேசிவானுபூதிவர்க் தன த்.இல்கு மிகவும் வாய்க்தனு, 

சரீரத்தின் கண்ணுளவாகய ஜூலாதாரம், soa Rai 

டானம், மணிபூரகம், அகாககம், Mar dB, அன்னை
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எனப்படும் ஆறு அதாரங்களுள் முன்னையஇன் 

apis சழமுமுனைகாடிபில் தேஜோமயமாய், அத் 

தேஜில் பஞ்சாக்ராகாரம் ஏகாகராகாஎமாய், பிரணல 

காதம் உண்டாகி, அச்காதம் அடங்கிய இடமே மமக்கு, 

நடனசாலையாகிய சஇதம்பரம், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, 

வாய, அகாசம் எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் இடை, 

பிங்கலை, சுழுமுனை அய மூன்றுகாடிகளும் சோம சரி 

யாக்னியாயெ மண்டலச்இரயமும் அண்டத்சும் 

பிண்டத்தம் பிரமாண பேசுமேயன்றி பிறிஇன்றி 

ஒப்பக் தங்குன்ற காரணத்தால் அண்டாசாசமும் 

பிண்டாகாசமாகும். பிசம விஷ்ணு உருத்திர மஹேசச 

சதாசிவர்களாகிய  பஞ்சகர்த்தாக்கள் அதிஷ்டிக்கும் 

அவஸ்தா பேதங்களும் இவ்வீரிடத்தும் ஒப்பக் 

காணலாம். அதலினாலே மூலசூகம சதைப் பரியாலோ 

சனை செய்யுக்கால் அண்டாகாரமும் பிண்டாகாசமும் 

இவலிங்காகாசமா யிருக்கும் or 366s வெளியின் மேல் 

தேஜோமயமான சபையொன்் ற உளு; அச்சபை 

யின் மத்தியில் GP தரமான ௮ம், வர திீஇனங்கள் 

இழைத்துச் சுவர்ணத்தா லியன்ததும், பிரபாமண்டல 

மண்டி கழுமான பத்திராசன தல், அபயங்கொடுக்குக் 

Sakon gS Delon ஹு சர்வலோகத்திற்கும் அனுக்கர௪ 

காரமான aminuts hon Se இறிது குஞ்சி தமாகவும் 

உன்ன தமாகவும் செய்து, அபயகசத்திலே ரசூலாயுதர் 

தாங்கி வாக்கா த்தை காகபா௫த்தால் அலங்கரித்து, மம் 

நைய எட்டுக்கசங்களில் தமாம், சரம், கட்கம், பரசு, அடு ள் ் க்க » : ன ் 53 . ் 
அக்கினி, கார்முகம், கேடம், கண்டம் அகிய இவற்றைத் 

ர 
ஙு f Sg, Bours பல் ் i i , 

TSB, Pours “டாகலாபச்களும், பஸ்மமும், புஷ்ப



இிருவம்பலச் சருக்கம் soe 

மாலிகையும், பன்னகோ த் சராசங்கமும் பொலிய, திரி 

கேத்திசங்களும் இருதுதலிலணிர்த இரிபுண்டாம். 

களும் விளங்க ஈமு கிருபாசக்தியாயெ உமாதேவி 

பக்கக்திலே ஒங்கரகிற்ப, அவள்மேறத்கொண்ட பார் 

வையும் புன்முற௮ுவலும் தோன்ற, நமத சடையில் 

விளங்கும் கங்காகதிபின் தொனியும், புஷ்பமாலிகை 

கில் வீழ்கின்ற பிரமரல்களின் ஒலியும், மங்கலவாத்: 

தியங்களின் தொனியும் மந்திரவேதங்களின் ஒலியும். 

தாண்டவச்சிலம்பின் ஒலியும் எங்கும்பரக்க, முறநீக்இரர் 

களும் எனைய மஹான்களும், பசமானக்த சாகாத்தற். 

படிந்து உருகிப் பாவச௪ப்பட, உடலங்கம்பிக்க யாம் 

ஈடனம் செய்வேம். ௮௪ ஈடனமே, இிருஷ்டி. ஸ்இதி 

சங்காரம் இசோபவம் அனுக்கோகம் ஆகிய பஞ்சகிருத்தி' 

யங்களுக்கும் காரணம். மலவிருத்தி வலியகற்றி' 

ஆன்மாக்கட்ரு மோக்ஷ சுகமளிக்கும் வடி.வமே இக்குரு. 

வடிவம்; ஜகத்இன்சண்ணே வ௫ப்போர்வர்து வணங்கும். 

கால் வழுவா அனுக்ளெகஞ் செய்யும் தலும் அள் 

இதம்பாமே. பிரமா விஷ்ணு ரமு.தலிய தேவர்களும் 

பதஞ்சலி வியாக்செபாதரும், யாம் திரிபு விஜயஞ். 

செய்த காலத்த அழிவடையாதிருக்த ஈமது பக்தர்கள் 

மூவரும், இல்லைமுவாயிரவரும், ஏனைய மஹான்களஞம், 

தொழப்பெறுவது அச்சிதம்பரம். மகனே மாணிக்க 

வா௫கா |! இவைகள் யாவற்றையும் கீ உணர்க்துகொள்”” 

என்னு ஆதாரத்தோடு மொழிர்து ௮வது கெற்றியிலே 

விபூதியைச் தமது திருக்காத்தாற் ஐரித்து,*குழர்தாய்,, 

கவலை யாதுமின் நி இவ்விடத்து நில்? என்றுசொல்லி 

ஞானாசாரியர் போதலும், மாணிக்கவா௫க சுவாமிகள்



OP மாணிச்சுவாசகர் புசாணம் 

மனம் பதைத்து முகமெல்லால் கண்ணீர் முச்செனத் 

அளிப்ப வாய்விட்டழுது அவர்பின்னே, தாய் பின் 

னோடும் மகவுபோல் சாவி ஓடினர். அகண்டு ஞானா 

சரரிய சுவாமிகள் தஇருவாதவூரடிகளை உபயதிருக்கர 

சரோருகங்களாலும் அலிங்கனஞ் செய்து அவளை 

Goria * அப்பா குழந்தாய் ! அஞ்சேல் **? என்று 

பின்னுக்தேற்றி, அவர் முன்னே நடந்தனர், நடந்து 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் காணவே விரைவில் ஞானா 

சாரியார் மறைந்தனர். அதுகண்டு விரைந்து Boars 

ஷாடிகள் மிகவும் வருந்தக் 30 யழுது கைகூப்பிக் 

கும்பிட்டு பிரிவாற்றாதவராய் அடியார் குழாத்திற் 

சேர்ந்து றிது வியசனம் மிங் அவ்வடியார்களும் தாழு 

சாய் ஆசாரிய சுவாமிகள் கட்டளையிட்டருளிய பிரகாரமே 

குருக்சு விருக்ஷத்தின்மே தேவசா யோக்கியமான 

௫னம் ஒன்றமைதீஅ, அதின்மேல் குருசுவாமிகளஅ 

பாதப் பிரதிமை யியற்றிவைத்து அதனைக் செமமாய்ப் 

BASS sont. Gor Ravan og, Cret 219 மாணிக்க 

வாசக சுவாமிகள், பரமசிவன் ௮ன்பிலேனும் தம்மைப் 

பாடிணோக்குப் பரிந்தருளஞுவென மஹான்கள் கூறும் 

வாய்மையைக் கடைப்பிடித்து, சவொானுக்செசம் எய்தும் 

பொருட்டாய், 

கமச்சிவாய வாஅழ்க காதன்தாள் வாழ்க 

"இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி னீங்காதான் தாள்வாழ்ச 

* . * * ௪ 

"சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்க்து சொல்லுவார் 

“செல்வர் எவெபுசத்தி னுள்ளார் வெனடிக்ழ்ப் 

பல்லோரு மேத்தப் பணிக்து 

அன்னுஞ்செபுசாணம் முதலான தோச்தரங்களைப் பாடி 

உ



இருவம்பலச் சருக்கம் sof 

.அடியார்களோடு வஇயுங்காலத தில், முன்னே ஞானாசாரிய 

சுவாமிகள் உரைத்தருளிய வண்ணமே தடாகத்தில் 

அக்னிச் சவாலை Cup, அ௮.தனைக்கண்டு மாணிக்கவாசக 

அவாமிகளை a hasan fis அடியார்யாரும் 4s 

னுள்ளே விழ்ர்தனர். விழ்ந்கபொழுதில் சிவபெருமான் 

உமாதேவி ச௫சராய் இடபவாகன மேலிவர்ந்து அதி 

தடாக சமீபத்தே நிற்ப, அவ்வடியார் யாவரும் கண 

நாதர் வடிவமெய்தி, பாம௫வனனு திருமுன்னிலையில் 

கின்றனர். அவர்களெல்லாரையும் பசமசிவன் பார்தது 

“அஷ்பமே! எம்மை மாத்திரைப் பொழுகேனும் அகலா 

திருக்கும் அம்மை இக்ருக்கச் செய்து யாம் தனியே 

மைலாசஞ் சென்றமையும், கீவிர் எல்லீரும் இவ்வாவியில் 

எழும்அக்கினியிற்புகுமானுசெய்சமையும் யாறனுகாணம் 

பத்தியென வினவுவீசேல், உரைப்பேம் ; கேண்மின் : 

எமது வாற்சல்ய குழந்தையாகிய மாணிக்கவாசகனை, 

பெளத்சசை வாதிலேலென்று ௪ற்சமயமாகய சைவத் 

(தினை ஸ்தாபிக்கும் பொருட்டு, பூமியில் இருக்கும் 

வண்ணம் செய்சேம்; ௮வன் எம் பிரிவாற்றாது மிக 

வருக்துவான் என்பதனை முன்னே உணர்த்து உங்களைச் 

இலகாலம் அவனுடன் இருக்குமானு செய்தேம். மல 

பந்தம் நீங்கப் பெற்றவர்களும் பூமியிலே மானுஷ்ய 

சேகம்பெற்றுச் சிலகாலத்சேனும் வசிப்பசேல் அவரை 

.மலவாசனை பற்றுமென்பதனால் இவ்வாவியிலே ஞானக் 

இனிச் சவாலையைத் தோழ்றுவித்து முன் அமக்கிருந்த 

மாயா தேகங்களைக் தடூப்பித்து இச்சேகத்தைத் 

.தர்தேம்””. என்றுரைத்தருளி அவர்களோடும் மறைந் 

தருளினர். இல்விரு த்காங்தங்கள் யாவும், ஓர் கொன்றை



௧௦௭ மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

மர நிழலிலே விந்றிருந்து கவெயோகஞ் செய்அகொண் 

ருந்த இருவாதஷரடிகளுக்கு ஈன்ரு தோன்றின. 

தோன்றலும் அடியார் விளைவில் எழுக தனர் ; சிரசிலே: 

இருக்கரங்களைக் கூப்பினர் ; சண்களினின்னறும் ஆனந்த 

பாஷ்பஞ் சொரிய அ.த்தடாக சமீபஞ்சென்று அங்கே 

விழ்ந்து “oI ம்பெருமான் இடபவாகன மீதிவர்ந்தருளி 

வக்தருளிய தலமோர்'” என்று அழுது ** என்பிதாவே | 

அடியார்கள் உமது திருப்பதமடைய காயேனை ஈண்டு 

இருக்குமாறு செய்தீர். அடியேன் பாவி! பாவி!!”? என்று 

புலம்பினர். பின்னர் ௮வ்விடம்கின்று அகன் சூருந்த 
விருக்ஷத்கடியிற் போய், அக்கேயுள கான சூருபாத 

பிரதிமையை இருகைகளாலும் பற்றி வீழ்ந்து அழுது 

புலம்பி, 

மெய்தா னரும்பி விதிர்விதிர்த் தன்விரை யார்கழற்கென் 

கைதான் தலைவைத்துச் சண்ணீர் ததும்பி வெகும்பியுள்ளம்[் 

பொய்தான் தவிர்க்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னு 
கைதா னெ விடேனுடை யாயென்னைச் கண்டுகொள்ளே. 

* * * * 

பாட வேண்டுகான் போற்றி நின்னையே 

பாடி சைந்குகைக் துறு) கெக்குதெக் 

சாட வேண்டுகான் போற்றி யம்பலத் 

,_ தாடு நின்கழற் போற சாயினேன் 

கூட வேண்கொன் போற்றி யிப்புழுச் 

கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம் 

வீட வேண்டுகான் போற்றி வீடுதர் 

தருளு போற்றிகின் மெய்யர் மெய்யனே. 

எனத் திருச்சதகம் பாடி, இரக்கி, பின்னர் ஞானாசாரிய 
சுவாமிகள் கட்டளையிட்டருளியமையை நினைந்து அர்த 

ஸ்தலத்திலே எழுக்தருளியிருக்கும் இவலிங்கப் பெரு



இருவம்பலச் எருக்கம் ௧௦௭ 

மானை வணக்க, விடைபெற்று அவ்விடம் நின்றும் 

உதக்காகோசமங்கை யென்னும் ஸ்தலத்தை யடைந்து 

ஆண்டுள தாய ஆலயத்திலே வலிக்கப் பெருமானைத் 

,தரிசிக்கையில், அவ்விடத்தே தம்மை ஆண்டருவிய 

ஞானதேசிகத் திருமேனியைக் காணாமையால் வெய் 

அயிர்த்அ வருந்தி ₹* எம்பெருமானே ! நாயேனைக் 

கைவிடுகின் மீசோ?'?' என்று புலம்பி, 

சடையவ னேனைச் கருணையி ஞாற்கலச் தாண்டுகொண்ட 

விடையவ னேவிட் டிடுதிசண் டாய்விறல் வேங்கையின்தோல் 

உடையவ னேமன்னு முத்தா கோசமவ் கைக்காசே [ளே 

சடையவ னேசளர்ச் சேளெம்பி ரானென்னைக் தாங்சச்கொள் 
* * ச ச 

ஏனும் யானுன்னை யேத்தினு மென்பிழைக் சேகுழைக்கு 

Carn வேனை விடுதிகண் டாய்செம் பவளவெய்பிழ் 

றேசுடை யாயென்னை யாளுடை யாய்சிற் இயிர்க்கரங்கிச் 

காய்சின வாலமுண் டாயமு அண்ணச் கடையவனே.. 

என நீத்தல் விண்ணப்பமென்னும் பாடலைப்: 
பாட, சிவபிசான் கருணை கூர்ந்து தமது ஞானதேூகச் 

திருவுருவைக் காட்டியருளினர். தரிசனம் பெத்த. 

பின்பு அத்தலத்இனின்றும் மீங்க Yous Paap s 

Brmaten 5 ohP 6g, சோழதேசஞ்சென்ற, அக்கே 
திருவிடைமருதாரிலே  இிவலிங்கம் பொருமானைச் 
சேவித்அப் பின்னர், திருவாளுர்சென்று தியாகசாஜரைச் 
சேவித்து, 

பூங்கமலத் தயனொடுமா லதியாத கெறியானே 
கோரங்கலர்சேர் குவிமுலையாள் கடருவெண் ணீருடீ 
ஒங்கெயில்குழ் திருவாரூ ருடையானே யடியேனின் 
பூங்கழல்க ளவையல்லா தெவையாதும் புசமேனே.



Oy மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

: சடையானே தழலாமீ தயங்குகூர விலைச்சூலப் 
படையானே பாஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை . 

,விடையானே விரிபொழில்சூழ் பெருக். துறையா யடியேனான் 
உடையானே யுனையல்லா துறு ணைமற் றறியேனே.. 

உற்றாரை யான்வேண்டே னூர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன் 

‘Shaper யான்வேண்டேன் கற்பனவு மிணியமையுல் 

குற்றாலத் தமர்க தறையுங் கூத்தாவுன் ருரைகழற்கே 

கற்றாவின் மனம்போலச் கந்துருச வேண்டுவனே. 

எனச் திருப்புலம்பலென்னும் பாடல் ஓ.திவணல்ட 

வன்மீகராதாது விடைபெற்று, ஆண்டுின்று சென்று 

காழி யென்னும் Galas Sr gang யடைந்து 

- சிவலிங்கப் பெருமானைக்கண்டு தரித்து ௮வது திருச் 

- கரண புண்டரீகங்களைப்பற்றி, 

உம்பர்கட் சராசே யொழிவற சிறைந்த 

யோகமே யூற்றையேன் தனக்கு 

வம்பெனப் பழுச்தென் முடி.முழு தாண்டு 

வாழ்வற வாழ்விச்த மருக்தே 

செம்பொருட் டுணிவே €ருடைச் கழலே 

செல்வமே சிவபெரு மானே 

எம்பொருட் டுன்னைச் இக்செனப் பிடித்தே 

னெக்கெழுக் தருளுவ இனியே. 
s * ௬. ௪ 

புன்புலால் யாக்சை புணாபுரை சனி௰ப் 

பொன்னெடும் கோயிலாப் புகுந்தென் 

என்பெலா முருக் யெளியை யாயாண்ட 

ஈசனே மாரிலா மணியே 

துன்பமே பிறப்பே யிறப்பொடு மயக்காச் 

தொடச்கெலா மறுத்தகற் சோதி 
இன்பமே யுனனைச் சிக்செனப் பிடித்தே 

னெங்கெழுச் தருளுவ இனியே. 

னப் பிடித்தபத்சென்னும் பதிகத்தைப் பாடி



இிருவம்பலச் சருக்கம் ௧0௯. 

ஜன்மவாசனை யகற்றும் பிபாவமுடையதான ௮த்தலத். 

இலே கருவாசனை பகற்னும் காதலோடு இலகாலம் 

வதிக்து அத்தலத்தை நீங்கி, இருக்கமுக்குன்ற 

மென்னும் சவக்ஷேத்தரஞ் செல்ல அபேகஷித்து, 

சிதம்பர எல்லையை காடிச்சென்று ௮கற்கு உசத்தசஇசை- 

சென்று, மணிமுத்ககதி சூழும் விருத்தாசலத்தை 

வணங்கி, இருவெண்ணெய் கல்லூருக்குப்போய் அத்: 

தல த்தைவணங்கி, அண்டுகின் ௮, ,திருவண்ணாமலஓைக்குச்- 

சென்றனர். தூரத்தே தானே விசுவருண்மணி 

TSUNA அருணாசல த்தைக் கண்டு கரிசனம் பண்ணி, 

பின்னர் அப்பதி புகுந்து, இருவாலயத்துட் பிர 

வேத்து அனலாசல காதரைச் சேவித்து ஆனந்த - 

சாகரத்து அமிழ்க்திசதம்மை மறர்துதலமிட்டு**அரிபிச 

மேக்திராதியர் ஓலமிட்டலறிய காலத்தில் இருப்பாற் 

கடலில் உதிக்க ஆலகாலத்தை உண்டருளிய பெரு 

மானே! கங்கா தரரே!பவரோக மருந்தே! முற்காலத்தில் 

அக்கினி பர்வதமாய் கின்றருளிய பெருமானே ! ௮ : 

ட லோக ஜனனியாகிய உண்ணாமூலையாள். பல்கனே ! 

அண்ணாமலையானே !”* என்று தோத்இரித்து, தம்மை 

 யரண்டருளிய ஞானதேகிகக் திருமேனியைக் சண்டும் 

கண்டும் இருப்இியெய்தாது அசண்டாகார GaGure 

மென்னும் பேரின்ப வெள்ள க்தைப் பருகிப்பருகி ௮வ் 

விடத்தே வதிந்தனர். அங்கன மாகுங் காலையில், மார்கழி 

மாதத்தில் ஆருச்திசா ஈக்ஷத்திரத்திற்கு முற்பட்ட 
பத்துச் இனத்திலும், பிராமிய முகூர்த்தத்திலே மாதர் 

கள் சயனமொருவி அனலாசல wr gone சேவிக்கும் 

வண்ணம் மனைகள் தோறுஞ்சென்று ஒருவரையொருவர்



௧௧௦ மாணிச்சவாசசர் புராணம் 

அறைத்துப் பூங்கமல வாவிகளிலே ஸ்நானஞ் செய்வ 

தனைக் கண்டு அவர்கள் கூறியதாக, 

ஆதியு மக்தருஉ மில்லா வரும்பெருஞ் 

சோதியை யாம்பாடச் சேட்டேயும் வாட்டடங்சண் 

மாதே ௨ளருதியோ வன்செவியோ கின்செவிதான் 

மாதெவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திெயவாழ்த் தொவிபோய் 

வீதிவாய்ச் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறக், அ 

போதா சமளியின்மே னின்றும் புசண்டிங்கன் 

தெனு மாசாள் இடம்சா ளென்னேயென்னே 

மீசே யெச்தோழி பரிசேலோ செம்பாவாய். 
௪ * ௩ க 

போற்றி யருளுகநின் னஞ்ாதியாம். பாதமலர் 

போற்றி யருளுகரின் னர்தமாஞ் செக்தளிர்கள் 

போற்தியெல் லாவுயிர்க்குச் தோம்மமாம் பொற்பாதம் 
போர்தியெல் லாவுயிர்ச்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் 

போஜ்தியெல் லாவுயிர்க்கு மீறா மிணையடிகள் 

போற்றிமா ஞான் முசனுங் காத புண்டரிகம் 
போற்றியா மூய்யவாட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள் 

போற்றிய மார்கழிக் சாடேலோ செம்பாகாய், 

என்று திருவெம்பாவை யென்னும் பாடல் பாடி, 
லும்மங்கையமே கூ தியதாச, 

செங்க ணெமோஓஞ் சென்றிடச் அல் காண்பரிய 
Qurag மலர்ப்பாகம் பூதலத்தே போரச்தருளி 
எங்கள் பிறப்பறுத் இட் டெக்சாமு மாட்சொண்டு 

செய்கு திசள்சோலைத் சென்னன் பெருச்துறையான் 
அங்கண னர்சணடி ம் a 

ப ட கணனா யறைகூவி வீட ம் ் ் குளு 

   Go or@ ater ஊணம்மானாய், 
* *



இிருவம்பலச் எருக்கம் ௧௧௧ 

பெற்றி பிறர்ச்சரிய பெம்மான் பெருக் அுறையான் 
சகொற்றச் குரையின்மேல் வக்தருளித் தன்னடியார் 
குற்றம்க ஊீக்டிக் குணங்கொண்டு கோதாட்டிச் 

சுற்றிய சுற்றக் கொடர்வறப்பான் தொல்புகழே 
பற்கியிப் பாசத்தைப் பற்றறகாம் பற்.றுவான் 

பற்றியபே ரானஈ2ம் பாடுஅங்சா ணம்மானாய், 

oar தஇருவம்மானை பாடி, Rossa Hee 

வதிற்று, பின்னர் ஆண்டு நின்றும் காஞ்சிமாபுரத்துச் 

சென்ற, அங்கே எகாம்பர நாதரையும், காமாகதி தேவி 

யையும், கூமரகோட்டத்து அடிகளாக சுப்பிரமணிய 

சுவாபகளையும் வணங்கி, திருக்கழுக்குன்றஞ் சென்று, 

அக்சே ஞானதேக்கத் திருமேனியைக் கண்டு, எல்லை 

மில்லாப் பேரானந்தங் கொண்டு, 

பிணக்டி லாசபெ ருச்.து ஹைப்பெரு 

மானுன் னாமங்கள் பேசுவார்க்கு. 
இணக்டி லாததோ ரின்ப மேவருச் 

அன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான் 

உணக்ட லாததோர் வித்து மேல்விளை 
யாமலென் விணையொத்த பின் 

கணக்கி லாத்திருக்கோல சீ ats 

காட்டி னாய்கழுச் குன்றிலே. 
* * ® 

இயக்கி மாறு பத்து கால்வரை 

யெண்குணஞ் செய்த வீசனே 

மயச்ச மாயதோர் மும்ம லப்பழ 

வல்வி னைக்கு எழுக்தவுக் 

அயக்ச றுத்தெனை யாண்டு கொண்டுநின். 
தாய் மலர்ச்சழல் தச்தெனைச் 

சுயக்க வைத்தடி யார்மு னேவர்து , 

காட்டி ஞய்கழுக் குன்றிலே. 

னும் பாடலைப் பாடி, Bosc அங்கே aR,



582. மாணிக்சவாசகர் புசாணம் 

பின்பு ஆண்டு நின்றொருகி, இதெம்பாத்து எல்லையை 

நாடிச் சென்ன, ௮த்தலத்தை யடைந்து, இருபக்கமும் 

கிளைநிரையாய் நிற்கும் கொன்றை மாங்களையும் 

ஏனைய வவெபூசைக்கு உ௫தமான புஷ்பங்கள் அலரும் 

மரங்களையும், சம்சாரலாசனை நீங்கப்பெற்ற மஹான்சள் 

விற்றிருக்து வேகபாசாயணமும் நிமலாகம படனமும் 

செய்கின்ற ஒலி ஓயாது கேட்டின். உ மண்டபங்களையும், 

மன்றுகளையும், ஆவணவீ இகளையும், இரகபச் இகளையும், 

செள தமாலைகளையும், சண்டுகண்டு மசிழ்கொண்டு, இரு 

வாலயத்தினுள்ளே புகுக்து, திருச்சபைசென் பஞ்ச 

கருத்தியங்கள் நடாத்தும் பொருட்டு ஆனந்தத் 

தாண்டவம் புரியாநின்ற நடே௪ரைத் தரிசத்தலும், 

ots பசமூவன் ஞானதேசிகத் தஇருவுருவைக் 

காட்டலும், நேச்திரங்களினின் அம் ஆனந்தபாஷ்பஞ் 

சொரிய, தேகங்கம்பிக்க மெய்ம்மறக்து, அன்பு அஆராமை 

மீதா எம்பெருமானை நோக்கு, 

இக்இரிய வயமயங்கஇ யிறப்பசற்கே சாரணமாய் 

அக்தாமே திரிக் போ யருகர௫ல் வீழ்வேற்குச் 

சிர்தைசனேத் தெளிவித்துச் வெமாக் யெனையாண்ட 

அந்தமிலா வானந்த மணிகொள்தில்லை சண்டேனே. 

. * ட் ் = 
பூதங்க ளைச்காஇுப் புலனாடப் பொருளாடப் 

பேதங்க எனைத் அமாய்ப் பேதமிலாப் பெருமையனைக் 

கெதங்கள் கெடுத்சாண்ட ரரொளியை மாகதத்தை 

லேதம்சள் தொழுதேத்தும் விளங்குஇல்லை சண்டேனே. 
என்னு சுண்டபத்தென்னும் பாடலைப்பா 
திருக்கும் இிவலில்க ஜே. 

ஈடனகாரண ஜே. 

டி,மூலஸ்தான ச் 
ப ரதியும் சிதாகாசத் இலிருக்கும் 

£ஈதியும் எகாகாசமாயிருக்கும் மகானு



இருவம்பலச் சருக்கம் க்க. 

பூஇியில் இருந்து தம்மை மறக், நிஷ்ரியராய் ௮சை: 

யாது ௪த்திரத்தெழுதிய புருஷாகாரமென்ன நின் றனர். 

அப்பொழுது மரணிக்கலாசகப் பெருமான் நின்ற. 

நிலையைக் கண்டோர். யாரும் அஇசயமடைந்று: 

₹: இக்தென்ன! இஃதென்னை ! 1! Sars சைகால்கள் 

கிஷ்கம்பமா யிருக்கின் ஜன ; சண்கள் இமைக்கின் ஜில 3 

இஃது என்ன அபாயமே !!?” என்னு தம்முள்ளே பேசி. 

அடியாரை கோக்க **அன்பரே 1 சபையைவிட்டுத் 

தூசத்தே அகலும் ?? என்றனர். 

படிசாரகர்கள் இவ்வானரைத்த போதும், கடேசாது 

தாண்டவஞான புசாசன இயற்சையைகாடி, லோ 

கனாதிசமான துரியாதீத பாவெளியில் அமிழ்ந் இத: 

தம்மை மறந்து, ஸ்தம்பம்போல கின் றஐவராயயெ wrod 

வண வாமின் அதைக் கேளாது நின்று, பின்னர் 

சாமுடற்காள்ளே பிராணன் புகுக்தகாலென்ன, திருக்: 

௪௪ சரோருகங்களைச் சென்னிமே் சூட்டி * இவவ: 

போற்றி போற்றி '? என்னு தோத்திரித்து, சனக: 

௪யையை மூன்றுதாம் பிரதகதிணஞ் செய்து, மூலஸ் 

சானேசுவாளை வணங்கு, சிவகாமியம்மையின் இருச்: 

சரணா விக்தங்களைச் சேவித்து, அண்டு கின்றகன்று, 

அத்தலத்திற்கு மேற்றிசையி லிருக்கும் புலிச்சாம் 

அடைக்கு, அங்கே சிவபெருமானை வணக), பின்பு 

தெம்பா விதியிலே செல்லுகையில் குலாப்பத்த, 

கோயிற் அிருப்பதிகம், கோயில் கூத்ததிருப்பதிகம், 

இரத்தத் இருவகவல், இருவண்டப்பகுதி, போற்றித் 

திருவகவல், +» திருப்பொத்சண்ணம், ' இருத்தெள் 

ளேோணம், இறுவுக்இயார், திருக்தோறோேக்கம், திருப்பூ 

or,



௧௧௪ மாணிக்சவாசகர் புராணம் 

வல்லி, தஇருப்போன்னூ௫௪ல், அன்னைப்பத்து, திருக் 

கோத்தும்பி, .குயிற்பத்து, இருத் தசாங்கம், அச்சப் 

பத்து ஆய இப்பாடல்களைப் பாடி, பின்னர் அர்ககரின் 

புறத்தே. தர் பன்னசாலை சமைத்து, அங்கே யோக 

படத்தில் விற்றிருர்து : கவபெருமானஅ திருவடிக் 

கமலங்களை த் இயானித்துக் கொண்டிருர்சனர். 

.இங்கனமாஞால் காலையில் மாணிக்கவா௫கப் பெருமானது 

இருவாசகத் தமிழைத் தில்லையிலுள்ளார் அதிசயத் 

டன் புகழ்ர்திருக்தனர்.



இ. புத்தரை வாடல் வென்ற சருக்கம் 

இரவா சலூாடிகள் செம்பாத்தில் வில்வ வனச் 

திலே சஞ்சரித்த, ஜீர்ணப த் தரம் உண்டு சிவயோகத்தில் 

இருக்குங் காலச்இல், சிவபக்கனானய சாப௪னொருவன் 

கானாதேச வளங்களையும் அறியும் அபேசைஷயினனாய், 

சோழ . மண்டலத்திலே எஞ்சாரஞ்செய்து, இலங்கா 

அவிபம் சென்று அவ்விடத்துனவான இராமங்களிலே 

௪ஞ்சரிக்குங்காலையில், தான் போன இடங்கள்தொறம் 

1 திஞ்லைத் திருச்சிற்றம்பலம் வாழ்க '? எனக் கூறவா 

En goer. சிவபிசானஅு DEC S Br S Blow வாழ்த்து 

வதைக் கேட்டு மனம்புழுங்கிய அறிவிலிகளாகிய 

பெள த்தர்சளில் சிலர் சமது இராஜனுச்கு சைவ தாப 

சகரனு விருத்தாந்தத்றை மொழிந்தனர். அஞ்ஞானவ் 

குடிபுஞுந்த சிர்தையனான பெளத்தசாஜன் அத்தாப 

சரைதல் தனது சமுகத்திற்றுக் கொடுவரும் வண்ஸம் 

sor ஏவலாளர்களைப் பணிக்க, அவர்கள் சைவ gre 

ரிடஞ்சென்று **சவரமீ! உம்மை எமது அரசர் 

அழைத்துவரும் வண்ணம் கட்டளையிட்டனர் ; ஆதலில் 

நீர் யாதானுமோர். ஆணேேபமின்றி வால்வேண்டும் '? 

என்று வேண்டினர். அப்போது தாபசர் * ௪ எஞ் 

சாரியாப்ப் பிச்காடன தீதனாலே வேனஞ்செய்யும் என் 

னுடனே நுமது அசசனுக்கு யாது காரியமுளு 1? 

என்றனர். அதுகேட்டு ஏவலாளர்கள் “சுவாமீ! நீர் 

பசதாடன தஇனால் 2வனஞ் செய்பவரேனும், யாவசை 

யும் தீங்கிருகது பரிபாலனஞ்செய்யும் ‘ya சாது ஏவற் 

படியே ஈடப்பது ௮ழகு''என்று சொல்லி வேண்டலும்,



௧௧௧ மாணிக்கவாசகர் புராணம் 

அத்தாபசர் அவர்சளஞுடனேபோய் இராஜ சமுகஞ் 

சென்றனர். அங்கும் சைவர் “தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம் 
வாழ்க ** என்ன சொல்லி வீற்திருத்தலும் பெளத்த 

சாஜன் சைவரஅ விபூதிருத்தராக்ஷ மாலையையும் கையில் 

விளங்கும் பிரம்பையும், ஐடாகலாபங்களையும் எண்டு 

சிறிது மனந்துளங்கி :: தாபசசே, இப்பொழுது கீர் 

8 தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம் வாழ்க ' என்று உரைத்த 

காரணம் யான?!” என்று வினுவலும், தாபசர் ** இலங் 

சாதிபஇிமே 1 கேள் : சோழ பண்டலத்இிலே சிதம்பச 

மென்ன ம௫ூமைதம்யெ சேத்திரம் ஒன்றுண்டு, 

௮௮ முன்னே தில்லைவனம்; அஃதே புவனங்களுக் 

செல்லாம் புசாதனமான ஸ்தலம் ; விராட் புருஷன 

இருதய புண்டரீகமாயெ அத்தலத்தில் சுவாணசபை 

ஒன்றுண்டு; அதிலே சேவா சேவசா௫ய பாம 

சிவன் கருணாசக்தியாகய உமாதேவியார். கண்டு 

மழெப் பஞ்சகருத்திய காரணமான நடனம் புரிவர். 

அங்கே, கெடுக்காலம் குஷ்டசோக)த்தினால் வருந்திய 

இ.ரணியவன்மன் மூற்யே மாத்திரத்தில் அவனு 

வியாதிகள் யாவற்றையும் நிக்ெயெகான இவகங்கை என் 

ணும் ஜர் தீர்த்தமுண்டு. அதிலே மூழ்5ப் பாம 

சிவனது ஆனர்.ச கடன க்கைச் தரிசனஞ் செய்வோர் 

ஜனனமரண வேதகனையற்௮ு மோஷ சுகமடைவர். சகல 

ஆன்மாக்களஅம் பாசபக்தத்இளை யொழித்து மோக்ஷ 

aoe கொடுத்தற்குக் தாமே வல்லசென்னும் ஜயலேத் 

தைக் காட்டும் வண்ணம் பசமூவன், ௧ம௫ வாமபாகத் 

தில் வி்றிருக்கும் அண்ட சராசரங்களனைத்தையும் 

ஈன்ற... இனக்சவல்லியாயெ உமாதேகியார் பார்த்து



Yssor ar Be வென்ற சருக்கம் க்கள் 

மை நடனம் புரிக்சனம், இவயிரரானானு இருச்சசணாச 

வித்தல்களைச் இயானியாக தியரும் மனம் வாக்னுக் காய 

Goer aug இிரிகணல்களாலும் பாவமே புரிகின் கொடி 

யாரும் ஒருதாம் * திருச்சிற்றம்பலம்* என்னோதில், 

அஃது பஞ்சாகதாத்தை இருபத்தோசாயிரத்து HD 

சோறும் உச்சரிப்பதற்குள் சமம்; ஆதலாலேதான் 

இலங்காடிபதி, யான் *தில்லைத் திருச்சிற்றம்பலம் 

வாழ்க என்று எப்போதும் - சொல்கின்் தேன் '” 

என்றனர். அவ்வுளை செட்டலும், அரசனுக்குப் பாங்கே 

விற்கிறது பெளத்தருரு இனற்து 4 னளைவளெ ! பிட 

காசமம் மரன் தனாலும் பிர இிபாதிக்கப்படம் கடவுளே 

பன்றி வே கடவுளரும் உளரோ? பான் இத்தின தத 

கானே Fare புசழ்ர்துரைக்கப்படும் சிகம்பரத் 

இத்குச் சென்று கின்கடவுளது விஎத்துவச த்தையும் 

விரக்கழுலையும் அறுத்து, உலகோர் யார்க்கும் புத்தனே 

Stay Dar oi SUCH எத்தியதிசை விளக்கி, அக்னைக 

சபையே எம்பெருமானுயெ புத்னைத பள்ளியாகச் 

"செய்வேன். இக்காரியம் ன்று Box $5) guar Sar 

முடிப்பேன்”? என்று பிரஇிஞ்ஜை பண்ணி, ஐர் சிவிகை 

மீதேறிள் தனன சீஷவர்க்கங்கள் காற்புடையிலுஞ் 

ரூழச்சென்று சிதம்பசத்து எல்லையை யடைந்தான். 

அப்போது இலக்காதிபதியும், தன்னுடைய புத்திரி 

யினது மூகத்துவம் bas, கனசுசபைக்குப் போக 

அபேச்ஷித்து சைனியக்கள் சூழ்க்னுவாச் சிதம்பாத் 

இற்குப் போனான். அரசன் போதற்கு முன்னமே 

சென்ற பெள தீதகுரூ இவிகையினின்று Baum, Sear 

  

BT ST St இருக்கோயிலின் கண் இருக்கும் சனசமயமான
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மண்டபத்தில் வீற்றிருந்தனன். அன் பின்னர் இலங் 

சாதிபதியும் அங்கே சென்று, தன் கூரவனாிய 

பெளத்தனை. வணங்கி அம்மண்டபத்திலேதானே 

ஒருசார் விற்றிருக்கனன். os gece திருவாலயப் 

பரிசாரகர்கள் மனம்நொந்து *“இஃதென்ன அதம்! 

இஃ்தென்ன ௮.நு௫தம் !! எம்பிரான இருக்கோயிலி 

னுள்ளே புறச்சமிகளாகய பெளத்தர்கள் yes 

சனசே!!!'” என்று சொல்லி மனம்கொக்.து, கோபித்து 

அவர்களை நிந்தித்து, 1 பெளத்தனே ! நீ இவ்விடம் 

நின்றும் விரைவிலே தடு ?? என்றனர். அப்போது 

பெள த்.தகுரு பரிசாசகர்களை கோக்க, ** சைவர்களே ! 

யான் சோழ மஹாராஜன௮ முன்னிலையிலே உமஅ சடீய 

மாகிய சைவம் அ௪.த்திய மார்க்கமென் ௮ம், பெள த தமே 

சத்திய மார்க்கமென்றும் ஸ்தாபித்தன்றி இவ்விடம் 

நின்றும் ஏசேன்'” என்றான். இவ்வார்த்தை கேட்டலும் 
பரிசாசகர்கள் யாவரும் ஓடி, இல்லை ஞூவாயிரவர்க்கும் 

ஏனைய மஹான்களுக்கும் இவ்விருத்தாந்தத்தை விளம்பி 
னர். அழலாட்டிய வேல்பேரன்ற அவ்வார்த்தை 

அவர்கள் செவிப்புகுதலும், யாவரும் அக்சணத்தே 

கானே திருவாலயஞ் சென்று மண்டபத்திலே கூடி, 

“Quer Gor! @ A grub அச்சமின்றி நீ ஈண்டு வந்தனை; 
நி மூடன், இங்கு ரி வந்திருக்கும் காரணம் யாது??? 
என வினவினர். அவர் வார்த்தைகேட்டுப் பெளத்த 

குரு சைவர்களை நோக்இ 4 ஆகமவேத பு.சாணங்களாலே 
அங்கடவுளாகய சிவபெருமானே பமமபதியென நீவிர் 

ஸ்தாபிப்பிர்களேல், உங்கள் ஸ்தாபனை அத் 
டித் ர & a ல த . 5௮ என்கடவுளே பாரமப்தமியன ஸ்தாபனம் பண்லு:



பூத்தரை வாதில் வென்ற சருக்கம் ௧௧௯. 

வேன் யான். வாதஞ்செய்ய வல்லீரேல் வம்மின்'” எனக் 

கூறினன்.அப்போஅ இல்லை மூவாயிரவர்கள் முனிக்கு, 

“பெளத்தனே, நாய் குரைத்தாலும் நின்று அதன் 

கோபத்தினை நிக்ளுவது பெரியோர் . சடன், இழிமை. 

யுடைய கின்னுடனும் வானசெய்வனது எம்கடனே, 

HIF gh சகலகலா பண்டிதர்களும் சேர்ச் திருக்கும். 

சயையிலே தருக்கஞ் செய்தக்கால் வாதங்களின் குணா 

தோஷங்கள் யார்க்ஞூம் உறுதிப்படும். அ௮ஃதன்றி, 

தனியே நின்னுடன் வாதஞ்செய்யதச் தகாது *? என்று: 

சொல்லி, அவர்கள் யாவரும் வேறோரிடச்இற்கூடி. 

(யாம் இவனை முனிந்து ஐட்டுவேமேல், ஊரார் யாரும் 

*இல்லைமூவாயிசவர் பெள தீ தன வினாக்கட்டா உத்தரம். 

புல ௮றியான அவனை வீணே முனிர்தனர் ? என்று 

உலகம் ஈம்மைப் பழிக்கும் ; ஆதலில் மஹாசபையில்: 

தருக்கஞ் செய்வதே அழக! என்று தம்முன் அலோ 

சித்து மற்றைகாள் சபைக்கு வரும்வண்ணம் பிசா 

மணர்சளணாக்கும் பண்டி தர்களுக்கும் ஏனைய மஹான்களுக் 

ரும் பத்திரிசையனப்பி யாவரும் தக்தம்மனை புக்கனர். 

அத்தினத்தில் சூரியாஸ்தமயனமாய் இருளெங்கும். 

ப.சச்தலும், ளைவர்கள் யாவரும் கன்ன மன௪டையா 

சாய் அன்னமயின்௮ துயின் றனர். அவர்கள் gud gy 

கையில் யாவாஅம் சுவப்பன சீதிலே ஈடேசப்பெருமான் 

திருக்காத்திலே பிரம்புதாங்கி, இரு அ.தலில் விபூதி 

திரிச்ன, கழுத்திலே உருச்திராகு மணிவடர்தரித, 

திருமுகத்திலே திருப்புன்முனுவல் காட்டி, மனோக 

மான இருவடிவங் கொண்டு ₹* அன்பர்களே | அஞ்ச 

இருங்கள். ஈமது சசும்பசத்து எல்லையிலே மாணிக்க
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வ்சசனேன.ப்பெயகிய பக்சன் இருக்கன்றான்.௮வளைப் 

'பெளத்தரை வாதிலே வெல்லும்வண்ணம் வேண்டு 

AP Cre, sare யாதானும் அக்ஷபமின்.றி அவர்களை 

வாஇல்வென்௮ ஈம சைவத்தையே யாவரும் மழ 

ஸ்தாபனஞ் செய்வான்!” என்று உரைத்து மறைக் 

,திருளினர். இதம்பமேசர் மறைந்துபோதலும் அவர் 

கள் யாவரும் பேசானக்தக் கடலுள் தளை ௧௮, எம்பிசா 

னது பெருங்கருணைக் இறக்கை வியக்தோது, பின்பு 

அமின்றனர். பின்னர், சூரியோதயமாகலும் யாவரும் 

சயனமொருவி ger Sarre பொன்னம்பலனாதர் 

,திதிதம் சுவப்பனத்திலே தோன்றி உரைத்தருளியதை 

ஒருவருக்கொருவர் உரத்அ எம்பமம பிதாவை வியர்அ 

கூறி, அன்பு ஆசாமை மேற்கொண்டு, வபக்த சிசோ 

மாணியாகிய மாணிக்கவாசகப் பெருமான் வீற்றிருந்து 

சிவயோகம் செய்யும் பன்னசாலை யடைந்து, பக்சே 

எம்பெருமான் பதுமாசனம் விட்டெழுசலும், அவர்க 

Gar wenn agen விசயச்தஅுடனின்று பொன்னம்பலகாதர் 

தங்களுக்குச் சவப்பனத்திலே உமை த்தரறாஷியதைச் 

அிவானுபவச் செல்வருக்கு மொழிக்தனர். அப்போது 

தில்லை மூவாயிசவ.து வார்த்தையிலே சரத்தை கொள் 

எாதவசாய், திருவாதபுசேசர் வில்வ வனத்திலே பல் 

விடத்தும் உலாவிக்கொண்டு கின்றனர். அவர்கள் 

மீட்டும் மீட்டும் அவரை வேண்டி. ௮வர்பின் செல்லவும் 

அவர் பெளத்தளை வாஇலே வெல்லுமாறு சென் திலர். 

அப்போது இல்லை மூவாயிரவர் அக்கக்கோண்டு ௩டராஜர் 

இருச்சங்கிதி சென் ௮, **சபாபதி! தேவரீர் மொழிக்தரு 

அரிய அடியவர் காம் பலவாறு பிரசர்ததிக்ச போதிலும்
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மிருசங்களோடு ஐடுகின்றனசேயன் ரி எம் வேண்டு 

"கோட்ருச் சம்மதிக்க நிலம், Quer gamer வாதிலே 

"வெல்லு சற்சூ உபாயம் யாது 1 மொஜஹிக்கருள்க'' எனப் 

அசார்த்திக்கலும், ஆகாச த்தனின்ன **இல்லை epee 

வசே! ஈம் வார்த்தையைக் கேண்மின்; இறாுவாதபுசேசனை 

அழைத்தற்கு இர் உபாயம் சொல்வேம் : யாம் இருப் 

“பெருக்துதையிலே திருவாதபுரேோசனுக்கு ஞானோேப 

“சேசஞ் சேய்து திவ்விய இிருஷ்டியினாலே பார்த்த 

பொழுதே அவனுக்கு மாணிக்க ரக்தினம் போன்ற 

வாக்கு உற்பச்தியானு, mooie நீவிர் அவனை 
மாணிக்கவாசகன் என்னும் காமத்தால் ௮றைப்பிர்களே 

யாயின், அவன் நமது வேண்டுகோட் பிரகாரமே 

“பபெள த்தளை வாதிலே வெல்வான் £” என்று சிவபெரு 

மானது ,திருவாக்கும் பிறந்தது. அசைச் கேட்டலும் 

தில்லை. மூவாயிரவர்கள் ஆனர்தக்கடலில் மூழ்கத் 

தம்மை மறந்து, நடேசாது அருட்டிறத்தை வியச் 

தோதி, அக்கணத்திலே கானே வில்வவனஞ் சென்று, 

அவரது தசதாகாமமாகிய மாணிக்கவாசகர் என்னும் 
காமத்தைச் சொல்லி அழைத்தனர். **மாணிக்கவாசச 
சுவாமி! வர்கருளும் வர்தருளும் ; பெளத்தர்களை 

கிக்காகஞ் செய்து ளைவூல்தார்சத்தை ஸ்தாபனஞ் 
'செய்தருளும்'*என்று இல்லை மூவாயிசவர்கள் அழைத்த 

agora கேட்டலும் மாணிக்கவாசகப் பெருமான், 

““இக்காமம் குருர்ச விருத சடியிலே ஞானோபதேசஞ் 

Geis nose crore sara கிருபாசமுத்திரம் 

அடியேனுக்கு”  ஈந்தருளியது. அஃது இப்போது 

அம்பானது அருளினாலே இவர்கட்ரும் தெரிவிக்கப்
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பட்ட ; இதிலே சந்தேகமின்் ௮!” என்று இ௧இ௮௮, 
சீம்மைப் புண்ணிய வக்சரென மதித்து, இல்லை வா 
பிரவர்களுக்குச் சமீபத்திலே வர்சனர். அவர்கள் 
யாவரும் கைத்தலங்களைச் சென்னிமேற்கூப்பி நமல் 
SESH, மாணிக்கவாசகப் பெருமாளைப் பூசித்ன, ஐர் 
திகதிகருடைய கதோளின்மேலே எம்பிரானை யேத்தி, 
இவகாமங்களைப் பாடியும், எம்பெருமானுக்கு சாஜ்புடை 
யிலும் அடியும், பல்வகைக் தாளங்கொட்டியும், ஹா 
ஹர முழக்கஞு செய்தும், சாமவேதகானம் பாடியும், 
பெள த்தருரு இருர்ச ஸ்தான த்இற்குச் சமீபத்திலே 
ஓர் மாமணிப் பிடமீது விற்றிருப்பித்து, சைவாகம 
கிர்தகர்களாகய சண்டாளப் பெளகத்தரைப் பார்ப்பலு 
எம்பெருமானாிய. மூணிக்சவா௫க சுவாமிகளுக்கு b 
த்காதெனச் சிந்தித்து, ஜர். இரைச்சலை கட்டினார், 
இங்கன மாகப் காலையில் இல்லை மூவாயிரவர் விடுத்த 
திருப்பத்ெத்தைக் சண்ட சோழ . மஹாசாஜனும், 
பெள சாணிகர்களும், தார்க்கிர்களும், வையாகரணர் 
களும், ஆசமிகளும், வேதவிக் சசர்களும், ஏனைய 
மஹான்களும்வர்அ மணிமண்டபத்தில் af HORS sari. 
சோம மண்டலாதிபஇயைக் சண்ட ஈழமண்டலாதிபதி 
pia உபசாசஞ்செய்து தானனுப்பிய இறையின் 
சேஷக்றைக் கொடுத்து முசமன்பகர்ந்து தித்றலும், 
சோழராஜன் 

  

அவன் விரயச்தை வியந்து அவனைத் 
ன் பாகல் விற்திருப்பிக்து மகிழ்வித்தனன். 

பின்னர், சோமமகாசாஜன் எழுக்து மாணிக்களாசக 
சுவாமிகளது தஇருச்சசணா£ விக்தங்களின்ழ் வீழ்த்து 

‘i A 4 = 2 2 . ry ட ஈமலகைா தது எழுற்னு, சென்னிமேர் கைகூப்பி வணம்க



பத்தரை வாதில் வென்ற சருக்கம் காட 

கின்று * சுவாமீ இவஞானச் செல்வசே ! வேதகிக்தகர் 

களாகிய பெளக்களை வாஇலேவெல்வகு தேவரீரது 

கடன். சைவாகம கிந்தகர்களரகயெ அவர்களைச் சல்கரிப்- 

பனு அடியேன் கடனாகும்'” என்றனன். இவ்வார். த்தை 

கேட்ட பெளத்தர்கள் யாவரும் மனம்ஈடுங்கி இருக்க, 

மாணிக்கவாசசப் பெருமான் பெளத்தகுரவனை «8 

ஈண்டு வந்த காரணம் யாது???” என வினாவினார். 

“*சைவே!சேராம்:எம்சடவுளாயே புத தனேயன் தி. 

ஏனைய எ௪மயக்கடவுளர் பதியல்லர் என்பதை ஸ்தா 

பித்து. இவ்லிடச்தே பெளத்தர்களை வ௫ப்பிக்கும் . 

வண்ணமே யான் எண்டு வர்தேன் ; இஃதன்றி என் 

வரவிற்கு வேறு காரணமில்லை '* என்று பெளத்தன் : 

கூறலும், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருப்புன்னகை 

செய்துபெளத்தனஅ அஞ்ஞான த்திற்கு இரங்கி அவளை- 

நோக்க, “பெளத்த குரவனே! நீ வணவக்குங் கடவுளது 

இலக்கணங்களும், அக்சடவுளைச் Cri arg HE 

Beer ura ub Bs SrouiIGs qu Om Sup கூறுவாய்” 

எனப் பணித்தனர். எம்பெருமான் இவ் வானு புகலலும், 

Quan gb weir கோபமுற்று, ** சைவசே ! பிசவிக்குருட 

ணக்ருச் சூரியப்பிரகாசங் காட்டல் முடியுமோ ? எம் 

கடவுளாகிய புத்சனது மூமை யாவற்றையுக் கூற 

ஆயிரம் காவும் போதா; உம்சடவுள் யோக்யெதையுடைய 

அடியார்க்குப் பிடகாகமத் தஇரயத்தைப் போதி ௮,அன் 

மாக்களிடத்துக் கொண்ட காருண்ணியங் காரணமாகப் - 

பல்வகை யோனிதோறும் gam 8 ba அவற்றிற்கு 

இதமேசெய்.த/, ஜீவஹிம்லை சோச த் அவம் அசத்தியம் 

மனுபானமாகயே பாவங்களையொழில௰்து, குஞ்சுராசன



SOP மாணிக்கவாசகர் புசாணம் 

- விருக்ஷ நிழலிலே வி.ற்றிருப்பர், கருப்ப சம்பக்தத்.சால் 

உண்டாகும் உருவம் வே சனை குறிப்பு பாவனை விஞ்ஞா 

னம் ஆகிய பஞ்சகந்த ௪கிதமாய கானாபேத ஞானமுண் 

டாகி நீக்குவதே ஜன்மவியசனம் ; பஞ்சகந்த ௪௫த 

- மான ஆன்மா அழிந்துபோவதே க்ஷணபங்கம் என்னும் 

ae” என்று கூறினன். அதூகேட்டு மாணிக்க 

வாசகப் பெருமான் பெளத்தனத அஞ்ஞான த்துக்கு 

இரங்கு, சோழ மஹாசாஜனது முகத்சை கோக்க, *பர 

.மாணுப் பிமாணமேனும் விவேகமத்தவனாகயபெள த்த 

MES wre யாது பகர்வேம்!”'என்றுபை தப் பின்னர் 

"பெள,த்தனைகோக்கி **பெளத்தனே ! கின்கடவளாகிய 

புத்தன் குஞ்சசாசனவிரு௯௨ நிழலில் விற்றிருந்து 

,தார்மிகபோ தனாமயமான பிடகாகமத்தைப் போதிப்பன் 

என்றுரைத்தனையே : ஞானம் உண்டாகி மீட்டும் 

இர் மாத்திரைப் பொழுதினளைளே மமைர்துபோம் 

என். தனையே ; அங்கனமாயின், பதமும் அர்த்தறும் 

.ஆய்க்து சொல்வதற்கு முன்னே உணர்வுகெடில் அக் 

கடவுள் திருமசாஸ் தரம் பகர்வதெவ்வாறு? இஃது 

சம்பவமே. .ஐ.தலில் தருமசாஸ் இரமே கினக்கில்லை. 

நின்கடவுள்.ஆன் மாக்சளிட த அக்கொண்டகாருண்ணியல் 

காரணமாக கானாபேத யோனிகள் தோறும் பிறப்பன் 

.ஏன்றனையே ; ஜன்மம் பிரஞ்ஞாபாவம் விளைப்பது 

வாஸ் தவமன்ரு ? அற்றேல், ஒருவா அஞ்ஞான ததை 

அகற்ற முயல்பவர்க்கும் அஞ்ஞானபர்தனம் கிகழ்வுறு 

மேல், அவர் அஞ்ஞானமகற்றுவது எவ்வாறு ? நின் 

- கடவுள் ஜீவஹிம்ஸை செய்யான் என்றுபைத் தனையே ; 

-கின்கடவுள் பிறந்த பல்வகை யோனிகளுள் சாய் சரி புலி



புத்தரை வாதில் வென்ற சருச்சம் க௨ட : 

இங்கமாதியவும் அடங்க யிருக்கெ னவே 1; அங்கன 
மாகவே காய் மு.தலியவ றின் வடிவெடுத்அப் பசியினால்: 
உமன்ற காலத்அப் புல்லா இன்னான் 8 பஞ்சகந்த௪௫ த. 
மாகி கணக்திலே உருவம் பங்கமாகும் என்றுசைஜ்: 
சனையே;அன் றியும் கின்கடவுள் ஆன்மாக்கட்குக் கருணை 
செய்யும் பொருட்டாய்ப் பற்பல யோனிகோறும் Gok. 
தனன் என்றனையே ; அவ்வாருயின் பசஸ்பச விசோத 
மாயிருக்னெ றனவே நின் தகாஷ்டார்தங்கள்.காசணமான 
ஆன் மாவோடுகூடும் காரியமான உருவமில்லாத இடச். 
கின்கபவுளுக்கு உருவம் உண்டெனக் கூறுவது எல். 
கனம்?கின்சடவுள் அதணபங்க மெய் அங்கால் பிடகாகமம் 
போதனை செய்வது எங்கனம்? கின்டைவுள சாகிய 
இருபத்தோர் புத்தர்களும் தாயான உசாத்தையே - 
பிறிப் பிறர்தனரென நின்னூவிற் கூறப்பட்டிருக் 
கன்றசே. ௮ங்கனமேல், சாயசைக் கொன்ன: நரகப் படு 
குழிபில் வித்பவசோ தேவலக்ஷூணம் உடையார் 
சஅர்ப்பூதங்களின் சம்மிச்சாமேயன் றி, உருவினுக்கு 
ஆன்மாவில்லையென கின்னாகமத்திற் கூறப்பட்டிருக்- 
கின்றதே ; அங்கனமாகவே, யிலும் காலத்திலே 
முகத்தில் ஏறிப்போம் எறும்பைப் ததபேதம் அறியாத 
aun most Bat P அகாசமென்றனு pi கிழுமில்லை, அங்கு . 
வியாபிக்கும் சப்தமுமில்லையென Bsr are ph கூறப்: 
பட்டிருக்கின்றதே ; yore woe வழக்கமேயன் ஜி 
வாஸ்தவமான பதார்த்சமன்று என்றுரைப்பையேல், 
பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு எனப்படும் கான்கு பூதம்: 
களும் மிச்சிரீமித்தற்கு. ஸ்தானம் அத்தியாவசிய 
கே அங்கன மாகவே, அர௱்தஸ் சானமே ஆகாசமாகும்;



= GOS மாணிக்கவாசசர் புராணம் 

இதனால் கின்மதம் அபாசமுடையேென்பது தண்ணம். 

திக்கென்று சொல்வ உலகவழக்கமன் ப் பிறிதன்று 

என்று கின்னூலிம் கூறப்பட்டிருக்கின் றே $ அவ்வாரு 

யின், நி வடதிசையிலே குஞ்சராசன விரும் உள 

தென்று வணக்கஞ் செய்வதென்னை ? நின்வார்த்தை 

பூம் செய்கையும் ஒன்றையொன்று விரோதிக்கின்ற 

னவே. இப்போலி நியாயங்கள் மூடர்கள் பித்தர்கள் 

ஆகியவர் சமூகத்திலே கூறப்படிலன்றி, வித்துவான் 

கள் சபையிழ் கூறப்படில் எவர் அுங்கேரிப்பார் 2 உயிர் 

களைக்கொன்னு அருக்துவத பாவமெனப் பகர்க்தும் புன் 

புலாலுணவு கொள்கன் உனையே; இஃதென்னை? நீபுலால் 

உண்பையெனக் கருதி உயிர்களை வதைப்போர் பாலம் 

உன்னையன்றா சாரும்? பஞ்சகர் தரும் அழிவி த ண 

பங்கமென்னம் முத்தியென்று நின்னூலில் கூறப்பட்டி 

ருக்கின் றதே; பஞ்சகர் தமுமழிய முத்திபெற்றோர் யார்? 

* பஞ்சகந்தமுமழிய அவற்றிதுண்டாகும் ஞானமே” 
எனஉத்தாம்உபைப்பையேல், பஞ்சகக்கம் அழியவில்லை 

யென்றும் ௯ணபங்க மோணமில்லை யென் அங்கோடல் 

வேண்டும்'”, என்ன இவ்வாறு பெள த்தமதபோ தனைகளி 
அள்ள ஆபாசங்களைப் பிரதரிசன தீதனர் ; அப்போது 

ஆசேஷிபங்களுக்கு யாகானும் சமாதானம் பகர வன்மை 

யின்றிக் கோபமுற்றுச் சைவசமயாசாரிய சுவாமி 

களைப் பார்த்து *5 எம்கடவுள் யாவர் > எம்முத்தி யாது? 

என வினஞாவினிரே அங்கடவுள் யாவர்? அம்மு திதியாவது 

யாது 7” என்னு வினாவலும், பரசமய ,இமிரபானு 
ஐ : ட வாகிய மாணிக்கவாசகப் பெருமான் கூ௮வாராயினா: OW err oh கடம i ர பெளத்தனே | கேள்: எம்பிசான் an Raq நிழலில்



பூச்சை வாதில் வென்ற சருக்கம் ௧௨௪ 

அிதற்றிருர்னு பரிபக்குவ அடியார்க்கு கிமலாகம போதனை 

"செய்பவர் ; இருமேனியிற் பொலியும் தருவெண்ணீ ற் 

இர்; ஆனக்தம் தாண்டவர்; உமாதேவி சகிதர்? கருணா 

மிருக சாகரர் ; எம்பிசான் மனையை வேதங்களின் 

-இரசகளாகிய உபகிஷ கற்களும் கூ.றவல்லவா 1? என்று 

சிவஞானச் செல்வசாகிய மாணிக்கவாசகப் பெருமான் 

கூறலும், பெளத்தன் மாழ்சரியமுற்று, எம்பிரானை த் 

தடுத்து, “சைவமே | அவங்கட ளாகிய இவன் முன்னே 

கல்லாலின் கிழலில் ஜப. மணிவிள BSH ETS Gor Ff oP 
Gist sor pens SBS ; ஐபமணிவிளவ்கூல் காத்து 

சாய் யோகாசனத்தில் விற்றிருக்த காரணத்தினாலே 
LIT DUM BAIT GOT கடவுள் அங்கடவுள் அல்லசென்றும், 

அவரின்மேலான ப.ரமப தியயொருவர் உளசென்றும் 

அனுமானிததற்கு இடமுண்டே. உலசோர் யாரும் 

வணங்கச் கவன் நடனம் புரினைரா சென் நீரே; ஈடனம் 

புரிபவர் தமக்முமேலானவர் பார்த்துமகமும்பொருட்டே 

யன்றிள் சுவேச்சையாப். ஈடித்தலுண்டா 1? அங்கன 

மாகவே சிவபிரானின் மேலான கடவுரண்டென்ப.த 

திண்ணம். ' சைவசே! அமதுகடவுள் இருமேணியெகவ் 
கும் வெண்ணீறு அணிந்திறாக்கின் றனர் என் மீமே; திரு 
"மேனியிலே இவவெபிரான் வெண்ணி_றணிக் தமை வாது 
.இருமேனியினம் வெண்ணீது அதிபாவனம் உடைத் 

'தென்னுள் கருத்தினாலன்றா 1? இவெபிரான் Yrs sore 
சவரன்" என்றுசைத்திரே; ஸ்திரிபூம்ஸ மிச்சமான 

வடிவம் அசம்பவமே. ஐர் பாகத்தில் உமாதேவியிருப் 
பில் சிவபிரான் அறவறத்திருத்தல் எவ்வாறு??? என்று 
பற்பல ஆசேஷபங்கள் செய்து ௪த்சமயமர்யெ ளைவசத்



aay மாணிக்கவாசகர். புராணம் 

இன்மேத் ரோஷம் எற்றினன். அக்காலையில் சைவத் 

தாந்த சாகாமாகிய மாணிக்கவா௫கப் பெருமான் புன் 

மூ௮வல்செய்து பெளத்தனது அஞ்ஞான தீதுக்காக 

இரங்க, “*பெளத்சனே, நீஇப்பொழுது usw Bur 

சிவமிரான்மேற் ஜோஷமாகக் கூறியவத்தித்ஞூச் சரா 

தானஞ் சொல்லுங்கால் வேதாகமங்களின் வாக்யெல் 

களைக் கூறல்வேண்டும். அவற்றைச் சண்டாளனுயெ 

நின்முன்னே கூறல் மஹாபாதகமே யாகும் ; ஸ்தா 

லார்த் தங்களின் ஆற்றலாலே நின் அசேபங்கருக்றார் 

சமா சானஞ் சொல்வேம் கேள்: இவெபிசான் ஜபமணி 

திருக்காத்திற்று்க வடவிரு௯௨ நிழலில் எழுக்தருளி 

பிருக்கமை தம்மிலும் மேலான பரமபஇ ஓருவர் 

eer Or eer எண்ணியன் ௮;உலகோர்யாவரும் தவமார்க்சப் 

பிரவேசம் புரியுமாறும், எம்பிரானது சீடரான ௪ணகர் 

முதலிய மஹான்கள் யோசச்தெரியும் வண்ணமுமே 

யென்று அமி. இவபிரான் ஆனக்கடனம். புரிவது 

தம்மின் மோலாஜோர் கண்டு மலமும் வண்ணமென்று 

ஆமேஷபித்தனையே ; அதற்கன்ற, இருண்டி முதலிய 

பஞ்சூரு கீ இயல்களும் ஈடைபெறும் பொருட்டே. 
பஞ்சூரு கீ இபற்களும் கடைபெறவே. ஆன்மாக்கள் 
பாசபந்த வேகனையசன் ௮ கைவல்ய சுகமடைவது இண் 

ணம்.  ஆதலில் ஆனர்தடடனம் எம்பெருமானது 
பெருங்கருணை த் றத்தை விளக்குனெ றே. எம்பிரா 

னாய பாபடிவன் வெண்ணிறணிர்சது யாதுகாசணம் 

Uf BC wesr வினவுவையேல், உக்தரமளிப்பேம் கேள் : 

அஆன்மாக்கள த" வேதனைகளை யகற்றும் வெண்ணி ற்றை a : 
OT in CEE a: + ie ர் மம ICB LES oor திருமேனியித் ரித்தமை பிள்ளைகளது



புத்தரை வாதில் வென்ற சருக்கம் ௧௨௯ 

கோயகற்றும் பொருட்டுத் காயர் ஒளஷதம் உண்டது 

போலாகும். பெளத்தனே ! இவபெருமானேயன் றி 

வெண்ணீறணியத் தக்கவர் வேறு யார்? ayy Bud aor gp 

மூமை வேதல்களாலும் கூறிமுடியானு,  அ௮ண்ட௪ரா 

சரங்களனைகஅம் ஈன்றருளிய அனந்தவல்லியாயெ 

உமாதேவியாசை எம்பெருமான் வாமபாகத்திற் கொண் 

டமை ஆன்மாக்கள் யாவத்றிற்கும் போகமனிக்கும் 

பொருட்டே ; அவழ்திற்கு யோகமனளிக்கும் பொருட் 

டாக யோசவடிவுடன் இருந்தார். ப.ஈமூவன து. குணங் 

கள் இத்தகைமையே யெனக் கூறுவது அரிது. அவர் 

ஆதிகர்த்கா, சிவயோக, ஜோதி, பேரானந்த சாகரம், 

கிராமயர், கிரஞ்சனர்; எம்பெருமான் மணியாங்ககத்தில் 

கின்றருளிய கிலையேயன்றி வேறேஅ பதம்? ஏது நிலை 

ஏது கூறற்பாற்று??? என்று ஆ்்ஷேபங்களுக்குச் சமா 

தான நியாயங்கூறிப் பின்னர், சைவாகம நிர் தகர்களாயெ 

பெள த்தர்களஅ காவிலேகின்று அவர்கள்பேச இயற்௮ும் 

காரஸ்வஇியைக் கோபித்து, **கலைமாதே! சிவபெருமானை 

நிந்திக்கின்ற தீய பெள த்தர்களஅ காவிளையகன்று போ?* 

என அஞ்ஞாபித்தலும், ச௪ரஸ்வதியஞ்ச ௮கன் றனள். 

அ௮ப்பொழுஅ. பெளத்த குசவனும் அவன் . சீஷர்களும் 

மூகராயினர். ௮அகண்ட இலங்காதிபதி மனம்நடு௧க 

எழுந்து மாணிக்கவாசக சுவாமிகளது திருப்பாகார 

'விந்தங்களின் மூன் விழ்ந்து ஈமஸ்கரித்து “ஏம்பெரு 

மானே, தேவரீர் கருணைவெள்ளம் பொழிர்திடும் இருக் 

கண்ணால் கோக்க என் ஊமைப் பு.தல்லிக்கு வாக்கு 

வரும்வண்ணக் இருவுளம்பத்றி யருள்வீரேல் அடியேன் 

தேவரிருக்குச் தொண்டனாவேன்”” என வேண்டினன். 
மா. ௯



SILO "மாணிக்கவாசகர் பீராணம் 

அப்பொழுஅ இகவஞானச் செல்வசான இருவாத 

வூடிகள் அவளை அழைப்பித்துக் FH @R SAE 

வீசணஞ் செய்து அவளைத் தமது இருமுன்னிலையில் 

இருத்தி “மங்கையே! பெளத்தர்கள் செய்த ஆகேஷபல் 

களுக்கெல்லாம் நன்கு சமாதானஞ் சொல்லு!” என்று 

ஆஞ்ஞாபித்தலும், ௮வள் யாவரும் அதிசயிக்கும் 

வண்ணம் உத்தாமளித்தனள்,. அவளுளைத.த உத்தரம் 

கவின் அழுத்தத்தைச் சல்பெ௫ுத்து மங்கையர் செய்யும் 

திறுச்சாழலாக, 

தசவதும் வெண்ணிற பூண்புவும் பொக்கரவம் . 

பேசுவதுச் திருவாயான் மறைபோலுவ் காணே 

பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை 

ஈசனவ னெவ்வயிர்க்கு மியல்பானான் சாழலோ. 

டது * * * x * 

அருச்தவருச் காவின்€ ழறமுதலா கான்கனையும் 

இருந்தவருக் கருஞமது எனச்கறிய இயம்பேடீ 
அருக்தவருச் கறமுதல்சான் கன்ஈருளிச் செய்திலனேல் 
திருந்தவருச் குலலயற்சை தெரியாகாண் சாழலோ. 

என்னும் பாடலைப். பாடினார். அப்போனு இலக் 
காதிபஇ விபூதி ரத்திராக்மாலையாயே வெ௫ன்னவ் 
களைத் தரித்து, பஞ்சாரா த்தை உச்சரித்து ஆனர்த 
LGB ST Rand sey8, *சோழமஹாராஜனும், சிதம்பா 
வாசிகளும், திருச்சித்றம்பலமும் வாழ்க” எனப் பல 
தரல் கூறி மாணிக்கவாசகப் பெருமானைப் பிரகுகதிண 
மாய்வக்து விழ்ந்து நமஸ், காசம் பண்ணினான். ௮ களைச்



புத்தரை வாதில் வென்ற சருக்சம் ௧௩௧௫ 

கண்ட பெளத்தர்கள் எல்லோரும் தமது மகத்துவம் 

நீங்கும் வண்ணம் பரமததிமிச பாஸ்கரசாகய மாணிக்க 

வாசகப் பெருமானை வணகங்கிஞார்கள். அப்போது சோழ 

மஹாசாஜனும் இல்லையிலுள்ளாரும் அவர்கள் மூகத் 

அவம் நீக்கும்வண்ணம் எம்பிரானை வேண்டினர். இவ 

பக்தர் திருகேத்திரங்களாற் பரிந்து பார்த்தருளிய 

பொழுதே பெளத்தர்களது மூகத்துவம் நீக்யெது. 

நீங்கலும், அவர்கள் ஆனந்தமடைந்து எம்பெருமானை 

நோக்க, “சுவாமீ! சைவசித்தாக்.த சாகரமே ! அடியேம் 

ஜன்மாக்தரங்கள் தோறும் இயற்றிய பாதகத்தினால் 

முத்தி சாதனமாகிய விபூதி ர௬ுத்திசாக்த்தைப் பூண்டு 

ஜன்ம சாபல்யகரமான பஞ்சாக்ஷரக்சை உச்சரிக்கப் 

பெற்றிலேம். அடியேங்கட்கு விபூதி ௬.த்திசாக்£மாலை 

காஷாய வஸ்திரம் தந்தருஸி இந்தத் அவசாடையைக் 

த௫த்தருள்க'! என வேண்டினர். அவர் QT FO BS SLL 

மாணிக்கவாசகப் பெருமான் £7 Dare சணசந்திரன் 

போன் ற திருமுகத்திலே மந்தகாசப் பிரகாசங் காட்டி, 

வர்கள் பூர்வத்திலே புண்ணியஞ் செய்சவர்களென 

எண்ணி, இவெசாதனங்களாகிய விபூதி ரூத்திராக்ஷ 

மாலிகை அவர்கட்கு ஈந்து,காஷாயவஸ் இரந் தரிப்பி SSI, 

அவர்களது சீவரவஸ்திரங்களை அக்கினியில் தப் 

பித்தனர். அவ்வமயத்திலே சோழமண்டலாஇப இயம், 

இல்லையிலுள்ளாரும், ஈழமண்டலா தபதியும், பெள த்தர் 

களும் சுவர்ண௫பைக்குச் சென்று நடராஜர் முன்னே 

pig ஈமஸ்கரித்அு மாணிக்கவாசகப் பெருமானை த்



sme. மாணிச்சவாசசர் புசாணம் 

தோத்திரித்து அவரது விடைபெத்றுத் தத்தம், 
ஸ்தானஞ் சென்றனர். இவர்கள் போதலும் மாணிக்க 

வாசக சுவாமிகள் திருப்புலிச்சசம்போய் அங்கே முன் 

போல வி.ற்றிருக்து பேசானர்௪ சாகாத்துள் apps, 

மாலும்புலியும் ஒருங்குவர்து ே தகம் உரிஞ்சிப் போகவும், 

பசுக்கூட்டங்கள் கன்றென்னும் பிரார்தியால் மோர்து 

ஈக்கவும், பறவைகள் அனந்தச் சண்ணீரைப் பருகவும் 

இிவயோகத்தி விருந்தார்.
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சி.வயோகியாய்ச் கஇவெபோசமென்னும் பேரின்ப 

வெள்ளம் பருகிப்பருகி இருர் சுவசாயெ மாணிக்க 

வாசக சுவாமிகள் இருப்படையாட்சு, திருப்படை 

யெழுச்சி, அச்சோப்பத்து, தேவலோக யாத்திரைப் 

பத்து அகிய பாடல்களைப்பாடி, மனோவியசனஞ் 

சிறிலுமின்றி, சிகம்பாமே எவற்றினும் மேலான Bar 

ப தமொனக்கண்டு இருக்குங்காலத்தில், ஈடசாஜர் பக்த 

சிகாமணியாகிய மாணிக்கவாசகப் பெருமான்மேற் 

கொண்ட பேன்புமீதார ஓர் பிராமண வடி. வக்கொண்டு, 

திரிசூத்திரம் விளங்கவும் இரு ற. தலிலணிர்ச இரிபுண் 

உரம் இகழவும் மெல்ல மெல்ல அசைக்து Sam se, 

சடிசளுக்குமுன் சென்று நின் றருளினர். அற் சணரைக் 

காண்டலும், மாணிக்கவாசகப் பெருமான் பரிவுகூர்ந் து 

“௬ வாமீ! இவ்விடத்தே வித்றிரும்'என ஆசனம் வழங் 

இனர். ௮ர்தணர் விற்றிருச்சஉலும், தருவா சவூடிகள் 

gat சத்தேசத்தவரொென வினாவினர். பிராமணர் 

பாண்டி சேசத்தவசெனச் கூறக்கேட்ட மாணிக்கவாசச 

சுவாமிகள் அதி சக்தோஷரழுற்று, “*சுவாமிபிராமணோச் 

தமசே! திருப்பாத புண்டரிகங்கள் வருந்து ஈண்டுவக்த 

காரணமென்னை ?'” என வினாவ, எம்பிரான் ** சுவாமீ | 

உம்மைச் காணும் பொருட்டே வர்தேன் ; நீர் ofa 

மேந்திராதியர் ௮ிவரும் இவபெருமானைக் குதிரையின் 

மீதேறிவர இயற்றிய பெருங்கர்த்தியினாலே பாண்டி, 

மண்டலமுழுதும் மேன்மை யடைந்தது, நீர் திருப்
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பெருந்துறையிலே ஞானதேசிசாது திருவடிகளைச் 

சேவித்து வியசனங்கள் யாவும் நீங்கி, திருக்கழுக் 

குன்றஞ்சென்று, பின்னர்ச் தம்பா Cape marinas gn 

பெளத்தரை வாதிலே ஜயித்து, சைவ௫த்தாக்த 

ஸ்தாபனம்செய்திர் என்னும் விருசத்,தார்,க.த்சைக்கேள்வி 

யூத்றுச் சைவர்கள் சகலரும் ஆனந்தக்கடலுள் இளை தத 

னர். பொன்னம்பல வாணரசை வியந்து பாடிய இராவிட 
பிரபர்தங்களை ஐ௫ம்படி. யெண்ணி, அவற்றை உமத 

அற்பு ச,ச்திருவாயினா மகேட்டு எழு தல்வேண்டுமென்லும் 

பேராசை தூண்ட ஈண்டு வந்தேன் ”” என்ஜனர்.. 

அவ்வார் த்தை கேட்ட மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தாம் 

பாடிய சதுர்வேதார்ச் சசமான அற்புதத் Barbu பிர 

LG Bin ear திருவாசகமுழுதையும் மனமுவக்துசொல்ல, 

ஈடேசர் தமது அருமைச் இருக்க£ங்களால் ஐர் ஏட்டில் 

வரைச்தருளினர். பின்பும் தமதுவாற்சல்ய குழர்் 

யாகிய மாணிக்கவாசக சுவாமிகளது அற்பு; மனோக 

மாணிக்க த்தன வாசகாமிர் கத்தைக் சமதுசெவிகளில் 

நிறைக்க வேண்டுமென்னும் வாஞ்சையினாலே, பக்த 

திசோமணியை தோக்க, ** சுவாமீ | பொன்னம்பல 

காதரைக் கவிகாயகனாகக் கொண்டு தர் கோவைப் 

பிரபந்தம் பாடல்வேண்டும் * என வேண்டினர். 

அப்பொழுது மாணிக்கவாசகப் பெருமான், 

'இருவளர்சாமரைசீர்வளர்சாவிகளீசர்தில்லைக் 

குருவளர்பூங்குமிழ்கோங்குபைங்சாச்தள்சொண்டோங்குதெய்வ 

் மருவளர்மாலையொர்வல்லியினொல்யெனகடை amie 

அருவளர்சாமன்றன் வென்றிக்கொடிபோன்றொளிர்கன் றே.
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போதோவிசம்போபுனலோபணிகளதுபதியோ 

யாதோவறிகுவதே தமரிதியமன்விடுத்த 

தூதோவனங்கன் தணையோவிணையிலிதொல்லைத் தில்லை 

: 'மாதோமடமபிலோஎனகின் றவர்வாழ்ப இியே, 

என்னாம் செய்யுட்களை. முதலாகக் கொண்டு. ஞானா. 

Bua sos ato sg கானூாறு: துறையுடைத்தான 

கோவைப் பிரபந்தக்தைச் சொல்ல, அழகிய இ்தம்பல் 

முடையார் தமது அருமைத் இருக்கரத்தால் எழுத, புஸ்: 

BESO SS Sy. sor முன்னே வைத்து அம்தா்த தான: 

மாயினீர். அதுசண்டு விசைத்து எழுந்து திருவா சூ, 

சடிகள் ௮௫ தண வடிவல்கொண்டு வக்தருளிய கருணையல் 

கடல் தில்லைச்சிக்றம்பல முடையாரென நிச்சயித்து. 

எங்கும் ஐடினா; ஆனக்தக் கூத்தரை காடினர; எம்பிரான் 

மீது பற்பலஅுதி பாடினர்; ஆனந்தக் கண்ணீர் பொழிக். 

அனர். ** அடியேனது பாடலைச் திருக்க£த்தா லெழுதி 

ய்வர் பொன்னம்பல வாணசோ ? எம்பெருமானே! அடி. 

பேனை ஈண்டுக் கைவிடுத்அ எங்குப் போயினீர்??” என்று: 

பூமியின்மேல் விழுக்தனர், *: சாமகானப் பிரியராகிய- 

கடன ௪பாபதி. அடியேனது பாடல்களை அருமைத்: 

திருக்கா சீ சால் எழு இியருளினமையால் அடியேன் இரு, 

தார்த்தன் ! இருதார்ச்தன் 1!” எனப் புகன் றனர், “எம். 

பெருமானே [1 சிறியேன்முான் நில்லாது விரைவிலே 

அக்தாத்தானமாயின காரணம் யாதோ?” ' என்று. 

இரக்கச் கரைமீதுவிழுக் தனர். பேரானந்தப் பெருங்கட 

ள் அழ்ச்கனர். இங்கனமாதலும் அற்பக் திராவிட 

பிரபக்கத்தில் ம்கிமடையும் கடசாஜர் கிதாகாசம் புக்கு, 

அரிபிரமனா இயோளை நோக்க), ₹: இஃது நம் பக்தனான
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மாணிக்கவாசகனால் இயற்றப்பட்ட அற்புதமான 

தமிழ்ப் பிரபந்தம் '" என்றுசொல்லி, அதைச் சதுர் 

(வேதங்களையும் கிமலாகமங்களையும் திருவாய்மலர்ந் 

கருளிய அருமைத் இருவாயினால் வாசித்துக் anos 

,இருக்கோவையாரின் முடிவிடத் தில் * திருச்சிற்றம்பல 

மூடையார் கையெழுத்து * என எழுதி, அுப்புஸ் 

தகத்தினைச் சேமித்துப் பின்னர், தம்மடியாராகிய 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள௮ Ge பாவத்தையும் 

மகிமையையும் சகலகலா பிரவிணத்துவத்தையும், 

மற்றைய அடியார் எல்லோர்க்கும் உணர்த்தத* இரு 

வளம் பற்றி, அத்திருமுறையை ரங்கமணி மண்ட 

பத்தின் வாயிற்படியில் வைத்தருனினர். ௮.சனை அர்ச் 

சக.ராகய தர் தஷிதர்கண்டு அ௮ற்புசமடைந்து இப் புஸ் 

தகம் எண்டிருச்தல் தைவிகமென்று ௮திசய வெள்ளத் 

தாழ்ந்து, அர்தசகணமே போவாவென்லும் பிர 

சண்டமாருதந் காக்க ஐடி.ச் இல்லை மூவாயிரவர்க்கும் 

ந்த கோத்தா த்துலே . உறையும் எனையோர்க்கும் 

காம்சண்ட அற்புதத்ை மொழிந்தனர். அவ்வார் த்தை 

'கேட்டோர் யாவரும் ௮னக்௪ வேலாவலயம் காப்பண் 

படிந்து இரஜிசமணி அசங்கமண்டப வாயிற்படி முன் 

விரைந்தோடி, அச்சத்துடன்கின்று *₹இஃத எம்பிரான் 

தருவாய் மலர்ந்தருளிய அ௮ரியசைவ அத்தாந்தமோ? 

யாதோ?” என்று ௮றிவது உத்தமமென்று யாவருங் 

கூறலும், ௮ம்மஹான்கள் கூறிய வார்த்தையைக் கடைப் 

பிடித்து, தர் தீக்ஷிதர் அச்திருமுறைக்கு மலர்களாற் 

இனை புரிந்து தாபதீபங்காட்டி, இருப்புஸ்தகத்தின் 

இருக்கயிற்றை யவிழ்த்து அதிலெழுதி யிருக்கும்
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அவபுராணம் முதலிய திருவாசகத் தமிழையும் திருக் 

கோவையார் கானூனு பாடலையும் ஐஇ, ஈ.்தில் -* திரு 

amg Grech மோழிந்தத, திருச்சிற்றம்பல முடையார் 

-கையேழுத்து'' என்று வாசித்தனர், 

ஒருகாழ் கேட்பினும் உருகாமனமும் அழல்வாய்ப் 

பட்ட மெழுகேபோல உருகுமாறியற்னும் திருவாசகத் 

தமிழ் இருக்கோவையாருடன் செப்புதல்' கேட்ட 

.இல்லைமூவாயிசச் செய்யமா முனிவரும் அல்லல்தீர் 

கெஞ்சக்து அறிஞரும் தம்மைமறக்து அருட்சிவபிசான் 

.மானுடருய்யச் சிறந்த நற்தமிழ்.நால் செய்வித்தனர் 

என, ஈடராஜரைத் தோகத்திரித்துச் கிவஞானச் செல் 

வரான மாணிக்கவாசகப் பெருமானைப் புகழ்ந்து, “இப் 

பரடல்களிருக்கள் இவலோக சாதன மார்க்சமடைய 

வேறும் சைவரல்கள் வேண்டுமோ?!”'என வியந்தோதி 

விளைவில் ஆண்டு நின்றகன் ௮,௮க்த அற்புதச் Bur 

,பிரபத்தங்களின் அருத்தத்தை மாணிக்கவாசகப் பெரு 

மான் Sing அருமைத் இருவாயினால் மொஜிக் தருளும் 

வண்ணம், அவரைப் பிரார்த்திக்ருமானு அவர் இருக்கு 

மிடஞ் சென்று, அவர் இருமுன்னிலையில் வீழ்ந்து 

* எம்பெருமானே ! இப்புஸ் தகம் ஈகடசாஜா.து இருவரு 

ளால் அரங்கமணி மண்டப வாயித்படியிற் சண்டனம் ; 

இஃது சிவபெருமானது திருவருளன்றிப் பிறி 

தென்னை 2” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தனர், அவர்க 

ener Ss வார்த்தை இருவாசகத்தமிம் புகன் றருஷிய 

அவஞானச் செல்வராயே இருவாதலூாடிகளது Boat



௬௩௮ மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

செலிவழியே தேலாமிர்த தாரைபோலச் செல்லஜும், 

எம்பெருமான். .உடலங்கம்பித்து இருகேத்திரங்களி 

னின்றும் ஆனர். தவருவி பூரணமாய்ப்பொங்கி 'த்தஅம்பிச் 

சொரிய, அன்பு ஆசாமை மீக்கொள்ள, 'திருக்கர 

சசோருகள்கள் இரண்டையும் சிரமிசைவை,தது * இழி 

யேன் பாடிய புன்பாடலை ஆரணங்களும் அரிபிரமேந்த 

சாதியரும் போற்றப்பெஅம் இவயிசான் அக்கேரித் 

திருளும்வண்ணம் யான் யாதுூதவம் புரிந்தேன்? அறிக 

லேன் ! அறிகிலேன்!!! '* என்௮சை தது அழு தனர்,அவ் 

வமயத்தில் தில்லையிலுள்ளோர் யாரும் அஞ்சலிக்காத்' 

தினசாய் நின்று எம்பெருமானைகோக்க, ₹* சுவாமீ! ஆர 

ளூர்த்த பூணமான இருவாசகமென்னும் தேனைச் சிவ 

பிரான் திருச்செவி மடுத்தருளும் வண்ணம் வந்து 

செய்தருளிய செயல்கள் யாவை? அடியேங்கட்கு. 

கெள தூகலம் உண்டாகின் ற௫, அவ ற்றைஎம்பெருமான் 

மொழிக்தருளுக *? என வேண்டினர். அவர்கள் வேண் 

டனும் நாதாக்தமுங் கடக்க. மெய்ஞ்ஞான அனத்த: 

போதமாகிய இவபெருமான் விஷ் ணுமுதலிய தேவர் ' 

களது மனங்களக்கும் வேதச்செங்களுக்கும் ௮௫ 
மான  தஇிருவடிக்கமலங்கள் பூமிமேற்பட்டு வருந்த 

வத்து, அடியார்க்கு எனியசென்னும் தமது பேரருட் 

அத்தை விளக்கும் வண்ணம் செய்தருளிய செயல்கள் 

யாவையும் செப்பியருளினர். அவற்றைக் கேட்டுப் 

₹: பொன்னம்பல நாதர் அவர் அடியார் இன்னம் பலபல 
பனியில் oe 5 : ் 
யோனியில் எய்தாவகை கருணை கூர்க் தனர் ?? எனப்



திருவடிபெற்ற சருக்சம் ௧௩.௯௦ 

புகன்று, அந்த மகூமைதக்யெ தமிழ்ப் Grosse 

சுளின் ௮ருத்சத்தை மொழிந்தருஞம் வண்ணம் கிவ 

ஞானச் செல்வளைப் பிரார்த்திக்சனர். அப்போது: 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் “*அன்பர்காள்,கீவிர்வேண்டிய 

on தமிழ்ப் பிரபந்தங்களின் அருத்ததிதைச் உன 

மணி அ௱ங்கஞ்சென்ன புகர்வேன் '” எனப் பகர்ந்து. 

அவர்களெல்லாஞ் சூழ்ச்துபோகஈட்அ ஆண்டுச்சென் அ: 

ஈடேசாது தஇருச்சக்கிதியினின்று, * இத்தமிழ்ப்பிரபந் 

தத்தின் அருத்தம் இவரே”? என்று தாண்டவ ரரஜமைன். 

காட்டி யாவருங்காண மறைக்து இவசாயுச்யெம் ௮டைச் 

தனர், மாணிக்கவாசகப் பெருமான் பாலுடன் நீர் கலர் 

தசென்னச் வெத்துடன் ஐக்கியமாதலும் இல்லையிலுள் 

ளார் யாவரும் ஆனச்சு பரவ௪(மடைக்து தேச கம்பித 

மூத்து மேனிவெயர்த்து உசோமாஞ்சிதமுற்றுச் இர 

மிளைக் காதலங்கூப்பி ஹாஹா முழக்கஞ் செய்தனர். 

இவஞான ச்செல்வர் இவசாயுச்சியபதம் அடைச்தமாத் 

இசரத்திழ் சிவபெருமானுக்குப் பாங்கே கின்ற பிரமத 

சணங்கள் ஈடனஞ்செய்தன 3 Sem Bu Baer ஆனந்த. 

முழக்கஞ் செய்தனர்; அம்புரு நாரத இத்த வித்தியாதரர் 

கள் சாமவேதகானஞ் செய்தனர்; அந்தர அர்.தபி முதன் 

இன: தேவர்கள் மந்தார புஷ்பமாரி பொழிக்கனர். 

இதம்பாவாசிகள் யாவரும் பொன்னம்பல aT BT gi ya 

கழல் மன்னிய மனசடையாராய் மஹாதேவாது 

சுருணைவெள்ள;தீஅஆஜ்ற்து சைவடுத்தார்சு சாகாமாகிய 

மாணிக்கவாசகப் மெருமான் திருவாய்மலர்ந்தருஷிய



௧௪௦. மாணிக்கவாசகர் புராணம் 
ச் 

அற்புதச் திருவாசகத் தமிழென்னும் அதிமதுரச் செக் 

தேனைப் பருப்பருடு ஆனந்தம் அ௮டைக்திருக் தனர். 

ஈனமிகுர் தளதோலு மென்புகரம் புஞ்சயும் 

அனவுடற் வெரூப மாமிதனைத் தெளியாமல் 

ஊனவுடற் இரைதேடி புழன்றுலூழ் றடுமாறி . 

மாகரடழ் புகுவாரே மாயைவலைப் பயவொர்சள். 

வாது ரந்தணர் தந்திரு வாய்மை விளங்கு திருக்கதை 

efor ஏன்புட ஞனொண்செவி யூடு முகந்தது சேட்டவர் 

போதமெய்ஞ்ஞானமு ஓஞ்சுகபோகமுடன்புகழ்பெ.றுவர்கள் 

இதில் பங்க டொலைக்துபின் சேர்குவர் வண்டுவ லோகமே. 

பூதல மாழம் வாழ்க பொன்மழை பொழிந்து வாழ்க 

வேதவா கமமும் வாழ்க வேச்தர்செய் கோலும் வாழ்ச 

தீதிலை5 கெழுத்து ரீறுஞ் சவெனடி யாரும் வாழ்க 

வாத்து ரிறை புராணம் படி.த்.தவர் கேட்டோர் வாழ்க, 

திருச்சற்றம்பலம்.



அரும்பத விளக்க அகராதி 

அகிதர் - பகைவர். 

அக்கிரகண்ணியர் - முதலாக மஇக்கப்படுவர்; 

அக்குறித்தல் - முளைத்தல், 
அங்குலி - விரல். 

அசம்பவம் - சம்பவியாத.த. 

அசம்பி?ேகதிய இருத்தியம் - அலோசனையில்லாத செயல்... 

அசாத்தியம் - பெறற்கரித. 

௮சுவம்--௮ச்சுவம் - குதிரை. 

அச்சுவாதியகஷர் - குதிரைகளின் மேற்பார்வைச்காரர். 

அஞ்ஞானம் - அறியாமை, 

அடில் - சோறு ; உணவு. 

அ.திபாவனம் - பெரும்பேறு. 

அ.திஜடன் - மூழுமூடன். 
அதிதம் - அப்பாற்பட்டது. 

அ.துல்ய - ஒப்பற்ற. 

அகந்தரம் - பின்பு, 

அநர்கயெம் - விலையுயர்க்த. : 

அசாதிமலமுத்த த்துரு - அ௮காதியே மலமில்லாச 

ஞான வடிவினர். 

அருிதம் - தகாதது. 

௮.௬தாப சூனியர் - அநு. தாபமில்லாதவர். 

அ.நு.தாப யுக்தர் - அநுதாப மூடையவர். 

அகத்தகாரம் - இருள். 

௮க்தராவரணம் - உள் வீதி. 

அந்தர் இருகம் - உள்ளறை ; மூலஸ்தானம். 

அந்தர்த்தானமாதல் - மறைதல். 

அபசாரம் - தகாத ஈடை. 

அபரிமிதம் - அளவற்ற. 

அபிஷணம் - அற்ப நேசம். 

அபூர்வம் - முன்னில்லாத ; அதிசயமான.
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அப்பிரமேயர் - ௮.நியப்படா;தவர். 

அம்பகம் - சண், 

மும்புகிதி - கடல், 

அரணியம் : காடு, 

அஏவிர்தம் - தாமரை, 

அரிபீரமேர்திரர் - விஷ்ணு, பிரமா, இச்.இரன். 

அர்த்தவிவிர்தி - பொருள் விளக்கம். 

அர்ப்பணம் - கொடுத்தல், 

அவாங் மனகோளசம் - வாக்குக்கும் மனதுக்காம் எட்டாத. 

அனுகாதம் - எதிரொலி. 

ஆசாரம் - வடிவம். 

ஆசங்கை : ஐயம். 

ஆசினி - ஈமப்பலா. 

ஆஞ்ஞாமித்தல் - கட்டளையிடல், 

ஆதபச் தெறுக்க - வெயில் வருத்த. 

ஆதிமதயாக்தவர்ச்சிசம் - தொடக்கம் கடு இறுஇியில்லாத. 

ஆலர் - வருக்அவோர், 

ஆந்த வேலாவலயம் - ஆகத்தக்கடலாற் சூழப்பட்டு, 

ஆபாசம் - போலி கியாயம், ' i 

ஆமக்திரணம் - அழைத்தல், 

ஆமாத்திய சேகரம் - மக்.இரிகளுட் சிறர்தவர். 

ஆரணார்த்த பூரணம் - வேதப்பொருள் கிறைக்த. 

ஆராமம் - இன்பமான இடம், 

-ஆராமை - தாங்காமை. 

ஆராவலி - முதிது மாலை. 

ஆலிங்கனம் - தழுவுதல். 

.ஆலோகனுதீதம் - பார்வைக்கு எட்டாத. 

ஆவணம் : வீதி, 

ஆவண வீதி”. சடைவிதி, 

ஆவாசம் - வாசம்பண்ணாம் இடம் : வீடு,



அரும்பத விளக்க அகராதி ௧௪௩ 

ஆக்ஷபம் - குறை கூறல். 

இகச்து - விடுத்து. 

இ.சஜதம் - பொன். 

ஈனன் - தாழ்க்தவன். 

உகந்து - விரும்பி. 

உதரம் - வயிறு. 

உதாசீனர் - பொருட்படுத்தாதவர். 

உபயம் - இரண்டு. 

'உற்பதனம் - எழுதல் ; பறத்தல். 

உன்மத்தர் - பைத்தியகாசர். 

ஒஷற்காலம் - விடியுமுன். 

ஒளஷதம் - மருக்து. 

கடாட்சம் - கடைக்சண் பார்வை. 

கட்கம் - வாள். 

கணம் - கூட்டம். 

கம்பிக்க - அசைய ; நடுங்க, ., 

கவிகை - குடை. 

கனகம் - பொன், 

காணம் - கொள்ளு. 

கால காலன் - யமனைக் கொல்பவன். 

காலன் - யமன். 

காலாம்புதம். -. இருண்ட முகல். .. 

கானம் - பாட்டு. 

கிரண உஷ்ணம் - கரணத்தின் சூடு. 

இருதாஇிருத்திய பரியாலோசனை .. செய்யத்தக்கது 

தகாத என்ற ஆலோசனை... 

கஇிருதார்த்தன் - செயலின் பலனைப் பெற்றவன். 

இருபா சக்தி - அருட்சத்தி.' 

கிருபாசாணம் - அருட்கடல். 

இன்னம் - அச்சம்.
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குகப்பிரமம் - முருகச் கடவுள். 

குஞ்சராசன விருக்ஷம் - அரசமாம். 

குஞ்ச ஈடனம் - வளைக்து ஈடித்தல். 

குமுதினி - ஆம்பல். 

குழாம் - கூட்டம், 

கேசம் - மயிர். 

கேதனர் - கொடியையுடையவர். 

சைவல்யம் - தணிமை ; முத்தி. 

கோசூருகம் - திரவியசாலை. 

கோசசம் - புலப்படுவது. 

கோமளம் - அழகு, 

கோமயம் - சாணம், 

கோஷித்தல் - ஒலித்தல். 

கெளதூசலம் - பற்று ; ஆசை. 

க்ஷணபங்கம் - கணப்பொழுதில் அழிதல். 

க்ஷீரசாகாம் - பாற்கடல். ் 

சகளீகரித்தல் - வடிவெடுத்தல். 

சகா - தோழன். 

சதம் - நூறு. 

சதுக்சம் - நாற்சந்தி. 

சப்த - ஏழு, 

சமானாதிகரசிதம் - .(சமான-டஅ.இக.4-7தெம். ஓப்புயர் 

வில்லாத. ் ் 
சமூகம் - கூட்டம். 

சம்சாரம் - பிறவி, 

சம்பாரம் - பொருள். 

சம்பாவனை - உபசாரம், . 

சம்பிராப்தம் - பெறுதல், 

சம்ரக்ஷணை - காத்தல், . 

சரணம் - கால்,



அரும்பத விளச்ச அகராதி ௧௪௫: 

சாணாரவிக்தம் - (காண-ட ௮விக்தம்) திருவடிச் சாமரை. 

ச.ர.ற்காலம் - கூதிர்ச்சாலம். 

சருமம் - தோல், 

சசோரறுகம் - சாமரை. 

சர்வஞ்சூர் - எல்லாம் அறிபவர். 

சர்வச்தர்யாமிச் தவம் - சர்வ வியாபகத் சன்மை... 

சர்வபூதம் - எல்லாப் பொருள்கள். 

சலிலம் - தண்ணீர். 

சன்மானம் - உபசாரம். 

சாகரம் - கடல். 

சாம்பூசதம் - பொன். 

சாக்ஷ௩ஷீ தக்ஷ - ஈயனஇிட்சை. 

சிகாபக்தம் - ௪டைஞுட, 

இகொமணி - உத்தமர். 

இதாகாசம் - ஞானாகாசம், 

சிரக்கம்பம் - தலையசைத்தல், 

இரத்தை - பற்று, 

இரவணம் - கேட்டல், 

கரவேஷ்டனம் - தலைப்பாகை. 

இியேஷ்டர் - இறக்தவர், 

சின்ருத்கிளை - ஞானக்குறி. 

வ. வஸ்.இரம் - சச்நியாச உடை. 

சுத்தோதகம் - (சுத்த--உகம்) ஈல்ல. கீர். 

௯ப்பிராம்பாம் - வெள்ளை ஆடை. 

கூரம் - ஓலி, 

ert - தேவர், 

சுரோத்திர சத்திரம் - சாது; 

சுவர்ண பதுமிணி - பொற்றாமரை, 

சுவாதக்திரியம் - தன்வயம். 
சுவேதம் - வேர்வை. 

tor, &O
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சூதம் - மாமரம், 

சூர்த்த - கொடிய ; சினத்த; 
கதி - உபாயம். 

செம்படம் - வெர்த சிலை, 

சேகரம் - முடி, 

செஷம் - மிச்சம், 
சைத்தியம் - குளிர்மையான. 

சோகம் - க்கம். 

சோபை : ஒளி. 

சோரத்துவம் - களவு. 

செளதமாலை - வரிசையான மாளிகைகள், 

ஜடாகலாபம் - சடாமுடி. 

ஐய?லம் - வெற்றியடையச் தன்மை. 

ஜனனி : தாய். ் 

ஜனித்த - தோன்றிய. 

ஜன்மசாபல்யகரம் - பிறவியின் பலனைத் தருவது. 

ஜீர்ணபத்திரம் - சருகு, 

தியாகி இ - கருணைச்சடல். 

தர்ப்பணம் - சண்ணாடி, 

தர்மார்ச்சசாம மோட்சம்-அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, 

side போதனாமயம் - தருமபோதனை: கிறைச்த. 

திக்ஷிணபாதம் - வலக்கால். 

தாசர் - அடியவர், 

தாபசன் - தவஞ் செய்கிறவன். 
தாபதர் - முனிவர். 

தாமம் - மாலை, 

தாாரகப் பிரம்ம் - பிரணவம். 

தாரகாகணம் - ஈட்சத்திரச் கூட்டம், 

தாவல்யம் - வெண்மை, : 

.இகந்தம் - அடிவானம்,



அரும்பத விளக்க. ௮சராதி srg 

(ஸ்) ததி - காத்தல். 
ஸ்திரசித்தம் - கிலையானமனம். 

'இரயம் - குன்று. 

'இிறிகரணம் - மணம், வாக்கு; காயம். 

BAGS HI - aps gre. 
இிருசியம் - காணத்தக்க த. 

திரோபவம் - மறைத்தல். 

தீரம் - சமை, 

இன ரக்ஷகர் - வருச தவோரைச் காப்பவர். 

அவராடை - காவி வஸ்இசம். 

துளங்க - சலங்கி., 

அஷ்காம் - செய்தற்கரியது. 

(ஸ்)தூலார்த்தம். - வெளிக்கருத௮. 

தெற்றி - இண்ணே. 
சேஜோமயம் - ஓனிகிறைக்த. 

சசை - அசை. 

கயனம் - சண்... 

ஈவரீதம் - வெண்ணெய். 

ஈவீனம் - புஇிய. 

காதாக்தாதீதம் - சாசமுடிபுக்கு அற்பாற்பட்டது. 

காப்பண் - ஈடு, ் 

காராசம் . அம்பு. 

கா.ரகேலம்--சாளிகோம் - தேங்காய். 

கிகிலப் பிரபஞ்சம் - மூழுப்பிரபஞ்சம் 

மிக்ரகம் , வருத்துதல். i 

நிச்சப்தம் - சத்தமில்லாத. 

கிமலாகமம் - குற்றமில்லாத 'ஆசமம். 

நியந்தா - தலைவர். 

கிரச்தரம் * இடைவிடாமல், 

நிராசை - ஆசையின்மை.
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ரிராமயர் - குறைவில்லாதவர், 

கிர்ச்சோஷர் - குற்றமற்றவர். 

நின்மலர் - மலமில்லாதவர். 

கிஷ்களர் - சுத்தமுடையவர், 

கிஷகாமனா புண்ணியம் - பற்றின்றிச் செய்த ஈல்வினை, 

கிஷ்கியியர் - செயலற்றவர். 

கேத்திரம் - சண், 

பக்தவத்சலர் - அடியாறில் அன்புடையவர். 

பக்தார்த்த பஞ்சனபார் - பக்தராகிய: .அடியாருடைய 

அன்பத்தைத் தீர்ப்பவர். 

பச்சாத்தாபம் - பின்பு அச்சித்தல். 

பச்சிமம் - மேற்கு. 

,படிற்றறமுக்கம் - கூடாவொழுக்கம். 

பமம் - தாமரை. 

4b Fert - கட்டு, 

பக்தி - வரிசை, 

பயோத்தி - (பய. உதஇ) பாற்கடல், 

பர பிற, 7 

பாசமய இி.மிரபானு . பிற சமயங்களாயெ இருளை நீக்கும் 

சூரியன். ் 

பரஸ்பர விரோதம் - ஒன்றுக்கொன்று மான. 

பறிச்சிரமம் - முயற்சி, 

.பறித்தியாகம் - விடுதல். 

பரிஷ்கரித்தல் - நீக்குதல். 

பவம் - மிதவி, 

பவனம் - காற்று, 

பவிதரீகாணம் - சுத்இிசெய்தல், 
பஸ்மோத் , தூளித விக்ரகர் . (பஸ்ம உச்தாளித) 

நிறணிச்ச மேனியினர். 

பஜனம் - ak.



அரும்பத "விளக்க அகராதி க 

பாதயுகளம் - இருபாதக்கள். 

பாலாதித்தியன் - இளஞ்சூரியன். 

பரஷாண்ட தர்மம் - சமய விரோதம், 

பாஷ்பம் - நீர், 

பிரசன்ன சலிலம் - தெளிக்ச நீர், 

பிரதியாஇத்தல் - விளக்குதல், 

Urals ge - எதிர்பார் த்தல். 

பிரபாமண்டல மண்டிதம் - ஒளியினால் விளங்குகின் ஐ. 

பிரபாவம் - பெருமை. 

பிரமதசணம் - சவெசணம். 

சிரமாம் - வண்டு, 

பிரவிஸ்தீரணம் - பரப்புதல். 

பிரவீணத் வம் - சாமர்த் இயம், 

பிரக்ஷாலனம் - கழுவுதல். 

பிராச்தி - மயக்கம். 

பிராப்தி - பெறுதல். 

.பிராமிய முகூர்த்சம் காலை, 

பீதாம்பரம் - பொன்னாடை. 

புசங்கம் - பாம்பு, 

புண்டரீகம் - தாமரை, 

பும்ச - ஆண். . 

புவனத் தாய காரணர் - மூவுலகங்களையும் ஆக்குபவர். 

பூசம் - கமுகு. 

பூர்வதிசை - இக்கு. 

போனகம் - சோறு. 

“பெளராணிகர் - புராணசாரர். . 

மஞ்சனம் - ௮பிஷேகம். 

மண்டலே&திர சேகார் - பூமிபிலுள்ள அரசருக்கு மூடி 

போன்றவர்.



e@lo மாணிக்கவாசகர் புரானாம் ஐம் 

மர - Gotu. 

மச்சசாசம் - புன்டிரிப்பு, 

மக்னரை - குதிரைச்சாலை. 

மனோகரம் - அழகு. 

மஷோசம் - ஆசை. 

மாயம் - மயில், 

மாலாதரர் - மாலையைத் தரித்தவர். 

மாற்சரியம் - பொருமை. 

மிச்சம் - சலப்பூ, 

மித்தியா - பொய், 

மகர் - ஊமை, 

யுக்தமான - தகுதியான; 

லச்சை - வெட்கம். 

லவணம் - உப்பு. 

லீலை - விளையாட்டு, 

லேபனம் - பூசுதல். 

வராகம் - பன்றி, 

வர்ணேற்பத்தி - எழுத்துகளின் சோற்றம். 
வர்த்தனம் - வளர்ச்சி, 

வர்த்தி - BA. 
வன்னி - நெருப்பு. 

வா? - குரை, 

வாமபாகம் - இடப்பாசம், 

வாரிசம் - தாமரை. 

வார்தீதிகம் - மூ.அுமை, , 

வாற்சல்யம் - அன்பு. 

வாஸ்தவம் - உண்மை, 

விக்கினம் - இடர்,



அரும்பத விளச்ச அகராதி கடச 

விசுவ௫ருண் மணிபூரகம் - விராட்புருஷனது சாமிச் 

தானம். ் 

விதாண இலபுருஷன் - கொடையாளி. 

விநியோகம் - உபயோடுித்தல் ; சொடுத்தல். 

'விமோசனம் - நீங்குதல். 

Swear - அச்சம், 

வியாக்இரம் - புலி, 

வியோகம் - பிரிவு, 

விலோசனம் - கண். 

விவிதம் - பலவிதம். 

விஸ்மயம் - ஆச்சரியம், 

விக்ஷணம் - பார்வை, 

(வேத்திரம் - பிரம்பு.



சுவாமிகள் அதி. 

ந்தமொ டுயிர்படுல் — 
கணபங் கம்மெனச் :- 

சிர்தைகொள் சாச்சியர் 

'தியங்ச மூகராய் 

Cpe sry ஞூசையை 

மொழிவித் தெக்தைபால் 

வற்இடு மடிகளை . 

வணச்கஞ் செய்குவாம். ஐ 

பேசுபுகழ் வாதவூர்ப் ் 

பிறர் BOGE அுறைக்கடலுண்டு 

ஆகிலெழில் தடி.த்தயா . 
.... அஞ்செழுத்தீ லதிர்த்தெழுக்ன 
'தேசமலி தரப்பொதுவார் 7 

சிவபோக மிகவிளைவான் 

வாசகமா மாணிக்ச 

மழைபொழிமா முடில்போற்றி, மூ 

: எழுதரு மறைகள். தேறு . 

.. இறைவனை எல்விற் கங்குல் 

பொழுதறு காலத் தென்றும் 

பூசனே விடாஅ செய்து. 

தொழுதகை தலைமே Cans 

அளும்பு கண்ணீருள் மூழ்கி 
அழுதடி. யடைக்த அன்பன் 

ஆடியவர்ச் கடிமை செய்வாம். (௩) 

(பெருக் அறையிற் குருச்தகிழற் 
பெருமானின் அருள்பெற்றுத் 

இருக் அமறைப் பொருளெமக்குள் , 
செச்தமிழாம் றெருட்டியெமைப்





AO 

சுவாமிகள் அதி 

-கந்தமொ டுயிர்படுல் 

கணப் கம்மெனச் 

இச்தைசொள் சாக்கியர் 

,தியங்ச மூகசாய் 

முக்தொரு மூகையை 

மொழிவித் செச்தைபால் 

வக்திடு மடிகளை . 

வணக்கஞ் செய்குவாம். (5) 

"பேசுபுகழ் வாதவூர்ப் 

பிறர்.துபெருச் அதைச்கடலுண்டு 

ஆலெழில் சடித்தயா 
அஞ்செழுத்தா லதிர்த்தெழுச்அு 

மதசமலி தரப்பொ.துவார் 

சிவபோச மிகவிளைவான் 

வாசசமா மாணிக்ச 

மழைபொழிமா முல்போற்றி. ஹே 

எழுதரு மறைகள் தேறா 

இறைவனை எல்லிற் சங்குல் 

பொழுது காலத் சென்றும் 

பூசனே Surg செய்து. 

(தொழுதகை தலைமே லேறச் 

அளும்பு கண்ணீருள் மூழ்க 
அழுசடி யடைகத்த அன்பன் 

அடியவர்ச் கடிமை செய்வாம். (a) 

பேருக அறையிற் குருக்தகிழற் 
பெருமானின் அருள்பெற்றுத் 

இருக். துமறைப் பொருமெமக்குச் . 

செச்தமிழாற் றெருட்டியெமைப்



௧௫௪ மாணிச்சவாசகர் புராணம் 

பிரிச்திடவே பிறப்பிறப்பும் 
போருள்செய் பெருந்தகையைப் 

பரக்தபுகழ்த் இிருவாத இ 
ஷரனைத்தா. ஸீணைபணிவாம். 

தேனூறும் வாசகங்க... 

எனதும் இருக்கோவை 
கானூறு மமூதாற 

மொழிர்தருளும் சாயகனை 

வானூறுங் கங்றைகிகர் - 

மாணிக்ச வாசகனை 

யானூறு படாதவகை 

மிருபோது மிறைஞ்சிடுவேன். 

பேருச்அுறையிற் சவெபெருமா னருளுதலும் 

பெரும்கருணைப் பெற்றி கோக்கிக் 

கரைக்துகரைந் இருகண்ணீர் மழைவாரத் 

Aru sts Curt as 

திருக் அபெருஞ் சிவபோகச் கொழுக்தேறல் 

- வாய்மடுத்துத் தேக்செொ செம்மாக்து 
இருர்தருளும் Qugi@isg வாதவூர் 

அடிகளடி மிணைகள் போற்றி. 

வாத சாளிதனை 

வான்கருணை யால்லிழுய்கும். 

போத ரேறேரின் 

பொன்னடியுங் are Go. 

பரிமேல் வரவமலன் > 
பாடியமெய்ப்;பத்தன. - 

இருபதமுஞ் சென்னியில்வைப் , 
பேம். 

(தர 

(@y 

() 

(a)





a 

கணப் இ தூணை. 

ஈமயாசாரியர் ச நீதானாசாரியர் 

ரித்த சங்குரகு் 
பதர் 

ள்வர் நான்மணிமாலை மூலமும் உரையும்: 

சந்தானாசாரியர் மாலையும் 

திருமயிலை : 

Gs. Gas. ஜம்புலிங்கம்பிள்ளை 

இரட்டியவை. 

இசம்பர சைவப்பிரசா௪ வித்தியாசாலைத் 

தருமபறிபாலகர் 

௪. பொன்னுல்வாமி அவர்களான் 

சென்னை: 

வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலையில் 

அச்சிடப்பட்டன. 

மன்மதனும் Ag Senn s” * 

வீலை அணு 8.
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அப்பர் 

சுந்தரர் 

மாணிக்கவாசகர் 

மெய்கண்ட தேவர் 

அருணந்திசிவாசாரியர் 

மறைஞானசம்பந்தர் 

உமாபதிசிவாசாரியர் 

நால்வர் கான்மணிமாலையுரை 

'மெய்கண்டமாலை 

அருள்ஈந்திமாலை 

மறைஞானசம்பந்தமாலை 

உமாபதிசிவமாலை 

பக்கம். 
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21 
32 
41 
44 
45 
46 
53 
92 
94 
96 
98
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பதிப்புை 

  

சைவத்திள்மேற்சமயம்வேறிலையத்ற்சார்சிவமாம் 
தெய்வத்தின்மேற்றெய்வமில்லெனுநரன்மறைச்செம்போருள் ளாம் 

மைவைத்தசீர்த்திருந்தேலாரமுந்திருவாசசுமும் 

உய்வைத்தரச்செய்தநால்வர்பொற்ருளெம்முயிர்த்துணையே. 

சசைவசமயாசாரியர் கால்வர் சக்காணாசாரியர் நால்வர் 
சரித்இரங்களை அருக்கமாகவும் எளிய குமிழ் வச௪ன கடையி 
னும் எழுதச் சிறுபிள்ளைகளுக்கும் சொற்பப் படிப்புள்ள 

மக்களுக்கும் போதிக்க வேண்டுமென்று சகானது நண்பர் 

சைவப்பெரியார் யாழ்ப்பாணத்துப் புலோலி ௬. சிவபாத 
சுந்தரம் பீள்ளையலர்கள் - ல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
என்னைக் தாண்டினார். அவர்கள் விழும்பியபடி. எழஇ 

யனுப்பினேன். அவற்றுடன் கால்வர் கான்மணிமாலையும் 
சந்தானசூரவர் கான்மணிமாலையும் சேர்க்கும்படி கூறினேன். 
காகிதப் பஞ்சம் அம்மாலள்இல் நிலவியதால் சரித்திரச் 
௬ருக்கங்களை மட்டும் சமயாசாகியர் எந்தாணாகாறியர் சரித்திர 

சங்கரகம் என்னும் பெயரால் கொழும்பு விவேசானக்கு 

சபையினர் மூலமாக 1948ல் அச்சிடுவ்ச்சனர். அப்பிரதி 
கள் இப்போது கடைப்பதருமையாக இருப்பதால் சிதம் 
பரம் காவலர் சைவப்பிரகாச விச்இயாசாலைக் கருமபமி 
பாலகராகய ஈண்பர் ச, பொள்னுஸ்மாமியவர்கள் இம் 
பதிப்பை. அச்ட்டுள் தனனு பாடசாலையில் பாடபுத்தக 
மாக எற்படுக்க முன்வந்தனர். இச்சங்கிரகத்தோடு கால்வர் 
கான்மணிமாலையை உரையுடனும் (or sor sit BRL சாலஞ் 

சென்ற சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை தமிழ்ப்பண்டிதர் 
சொ. இராமலிஙாத் சம்பிரான். எழுதிய உரையிலிருந்து 
அனுவஇதக்சுது) சந்தானாசாரியர் சால்லாது மாலைரளையுன் 
சேர்த்அள்ளேன். தினியாயுள்ள. ஓவ்வொரு மாலையுக் 
பற்றுப். பாடல்களைச் . சொண்டு.  மெய்கண்டலமாலை 

 



2, ப Bajos ற 

    

   
10 ஆள் சப்பிரமணியஃவாரமிகள் பாடி     

     

,திருலாவடு 

யது. மற்ற மூல 
4 று த ் : 

ஒருவராயிருச்சு இருமயிலை வித்துவான். சண்டுகம் பில 
பாடியவை. இவ்விததுவான். சக்கான கூரவா கான்மளி 

மாலை யெனப் பெயரிய நாலையும் பரடியுனார். Bf Blow Fs 

திடுவாவடுவுறை அதினத்தார். சமிபத்தில் அர்சிட்டிறுப்ப 
தால் அளைச்சொக்காமல் மேற்குறிப்பிக்௪ு.. மாலைகளை 
மட்டும் சேர்க்கலானேன். 

அ மடலில் என்று தா NET ETH ள் 

     ow 

நால்வர் நான்மணிமாலை சிவப்பிரகாச சவாமிசள்செய்த 
ore gross சிறந்தது. அனை இருவரவூனுறை 
மாதவன் சிவஞான சுவாமிகள் மது ஜேஷயில் எப்போதும் 

சூடி.யிருந்ககாகம் கரணபாம்பரைச்செப்தி. இதை எனறு 
அமிழாகிரிபர்கள் சொல்லக் கேட்டிறாக்ெேன். 

சமயரசாகியர் சந்தானாசாரியர் சரிக்திரங்களை எமத 
சைவமக்கள் அறியவேண்டியது அவசியமன்றோ ? சமயக் 
கல்வியும் பிரசாரமும் இன்மையால் இப்போது இவவெபக்இ 
குன்றி வருகின்ற. எல்லோரும் இச்சிறு நாலை ஆதரிப்பா 
சாக! “மேன்மைகொள் மைவுமிதஇ விளங்குக உலக. 
மெல்லாம்.” 

சொற்கோவுந்தோண்புரத்தோன்றலும்எஞ்சுந்தாலும் 
சிற்கோலவாதவூர்த்தேசிகனும்--முற்கோலி 

வந்திலரேல்நீறெங்கேமாமறைநூல் தானெங்கே 
எந்தைபீராணைத்தெழுத்தெங்கே. 

பூழிய்கோன்வெப்பொழித்தபுகளியர்கோன்கழல்போற்நி 
ஆழிமிசைக்கல்மிதப்பில் அணைந் தபீரானடிபோற்றி 
வாழிதீருநாவலுர்வன்தொண்டர்பதம்போற்றி 
ஊழிமலீதீருலாதவரர்திருத்தாள்போற்றி. 

திருமயிலை ' 1 a 

மன்மத AF Gans 35 சே, வெ. ஐமபுலீங்கம். 

  

1



சமயாசாரியர் சநீதானாசாரியர் 

சரித்திர சங்கிரகம் 

  

3, சம்பந்தர் 

வேதநெறி தழைத்தோங்க மீகுசைவத் நுறைவீளங்கப் 
பூதபரம் பரைபொலியப் புவிதவாய் மலர்ந்தழுத 
சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பந்தர் 

பாதமலர் தலைக்கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம். 

தென்னுட்டிலே கொழி மென்பது ஜர் பழம்பதி, 
அதற்குப் பிரமபுரம், தோணிபுரம், புகலி முதலிய பன்னிரு 
திருப்பெயர்கள் உண்டு. த்திருப்பதியில் பல Tt pope 
களுக்கு Cpe Gam shay sui érex gn Garwent ஒருவர் 
இருக்கார். அவர் தமது பெயருக்கு ஏற்றபடி. பெரிய சவ 
பக்தர், அவர் காலத்தில் பெளத்தம் சமணம் ழேதலவிய 
புறச்சமயங்கள் தமிழ்நாட்டில் மிகுதியாகப் பரவியிருந்தன. 
அதினால் சைவசமயம் குன்றியிருந்த௮. இக்கிலையை யறிந்து 
சிவபாதஇருதயர் மிகவும் வருத்தப்பட்டார்; பூறச்சமயங் 
களை ஒழிததுச் சைவசமயத்தை வளர்க்கத்தக்க ஓர் புதல் 
வரைப் பெறுதற்கு விரும்பிச் சிவபிரானை வழிபட்டுவந்தார். 
வ்வழிபாட்டின் பயனாக இவா மனைவியாராகய பகவதி 
யம்மையாரிடத்தே pT goin pian a பிறந் த.௮. இளமைய 
லேயே அ௮்குழர்னதயினிட தே தெய்வச்சன்மை விளங் 
யது. அசன் ஞன்றாம் வயதிலே ஒருநாள் அவர் தக்
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லார் கீசாடச் சென்றார். குழம்தையும் அவரைப் பின் 

தொடர்ந்து Grex ps. தந்தையார் குழந்தையைச் சுமையில் 

லிட்டூக் குளத்தில் மூழ்ஜொர். குழம்ை அவரைக் 

காணாமையால் இகைத்துக் கோயிற் சோபுரத்தை கோக்க 

அம்மே அப்பா என்று சிம்மி yop sss. தோணியப்பர் 

உமாதேவியாரோடு எழுந்தருளிக் குழர்தைக்குக் காட்டி 

தந்து சவஞானமாயெ பாலைப் பருகுவித்து ௮அழுகையைத் 

இரத் தருளினார். த்னதயார் நீ.ராடலை முடித்துக்கொண்டு 

குழந்தையிடம் வந்தார். குழந்தைக்கு ஞாஜனேதயம் 

உண்டாயிருப்பதை அறிந்தார்; ௮௮. உண்டுபண்ணிய 

வரைக் காட்டும்படி கேட்டார். குழர்தை தமது மனக் 

கண்ணிற்குத் தோன்றிய இவெபிரானைச் சுட்டிக் காட்டிய 

தோடு அவ்விறைவன௫ இலட்சணத்தையும் “தோடுடைய 

செகியன்'' என்னும் திருப்பதிகத்தால் அறிகித்தஅ. அழுத 

போத “அம்மே அப்பா” என்௮ அழைத்ததுபோல, இப் 

பதிகத்தின் முதலிலும் சத்தியை முதலில் வைத்திருக் 

இனெருர். இதனால் ச.த்தியாகிய இருவருள் மூலமாகத்தான் 

உயிர்கள் சவத்தை யடையலாம் என்னும் உண்மை 

பெறப்படும். . 

இக் குழை இறைவனால் வலிய ,தட்கொள்ளப்பட்ட 

மையால் ஆளுடையபிள்ளையாரென்றும், சிவஞானம் 

அட்டப்பட்டமையால் திருஞானசம்பக்தமூர்த்தி என்றும் 

அழைக்கப்படும். பிள்ளையாசின் சிறப்பைக் கேள்வியுற்ற 

திருசாவுக்கரசர் இரு8லகண்டப்பெரும்பாணர் முதலிய பல 

இவனடியார்கள் சீர்காழிக்கு எழுந்தருளிஞர்கள். பெரும். 

பாணர் பிள்ளையார் பாடும் இருப்பதிகங்களையெல்லாம் 

விணையில் வாசித்துக்கொண்டு பிள்ளையாரோடு இணைபிரியா 

மல் இருக்அவந்தார்,
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பிறகு, பிள்ளையார். தலயாத்இரையாகச் சிதம்பரம் 
(குதகனிய தலங்களுக்குப் போனார். தந்தையார் இவரைத் 

தோளிலே தாக்சச் சென்றுர். இவர் இதம்பாத் தைத்: 
தரிரிக்தேபோத அப்பதிபிலுள்ள இல்லைவாழக்கணர்களைச 

இறப்பிச்து ஒரு இருப்பதிகம் பாடினர். இிருக்கோலக் 

காவில் இவருக்குப் பொற்றாளம் அளிக்கப்பட்ட. பின்பு 
திருசெல்வாயிலரத்துறையை அடைத்தார். wats 

அவருக்கு மூக்கப்பல்லக்கும் முத் துக்குடையும் Eps we 

கன்னங்களும் ிவபிராளல் அருளப்பட்டன. 

இருப்பாச்சலொச்பமம் என்னும் தலத்தை படைத்த 
போ, அங்குள்ள சகொல்லிமழவன் என்னுஞ் வசன ge 

மகன் மூப்லகன் என்னும் கொடிய சோயினுல் வருந்து ௬௬ 

அறி, அவள் கோயை சீக்கும்படி ஒரு இருப்பெம் 
பாடினார். அவள் உடனே சோய் நிங்கப்பெற்றுப் பிள்ளை 

யாரை வணங்கினாள். அப்பால், கொங்கதேசத்திற்குச் 

சென்றார். இருர்செங்கோட்டிற்குச் சென்றபோது, guy 

டைய திருக்கூட்டத்தினர் பனி மிகுஇபால் ௭ரங்கண்டு 
அருந்தினர். பிள்சாயார் உடனே தஇிருகீலகண்டப்பதிகம் 

பாடினார். பனிப்பிணி அர்சாமி முழுஅம் விட்டொழி:௫௮. 

... இருப்பராய்த்துறை, வலஞ்சழி, பழையாறை மு.தவிய 

தலங்களைத் தரிசிச். துக்கொண்டு அவர் பட்டீச்சாம்.சென்றாச். 
அங்கே அவருக்கு முத்துப்பக்சர் அளிக்கப்பட்ட. பிறகு 

இருவாவடுதுறைக்கு வந்தார், அப்போது தந்தையார் 

யாகஞ் செப்வதற்குப் பொருள் வேண்டுமென் பிள்ளையா 

ருக்கு விண்ணப்பிச்சார். ஒரு இிருப்பதிகம் பாடிய அவின் 

பொன் உலவாக்கிி2பான்று ஆவ துறையானுல் அளம். 
பட்டு. அதைத் தந்தையாரிடம் கொடுத்தார்.



4 சமயாசாரியர் சந்தானாசாரியர் 

தருமபுரம் இிருரள்ளாறு முதலிய தலங்களுக்கும் 

போய்ச் சாத்தமங்கையை அனடந்தார். அக்கே திருகில 

சக்கறைக் சண்டு அவருடன் சிலகாள் தங்கினார். பின்னர்,. 

இருச்செங்காட்டங்குடியில் சிறுத்தொண்டஅரக் கண்டார். 
இவ்கிரு தொண்டர்களையும் தமது திருப்பதிகங்களிலே 

இறெப்பித் தப் பாடினார். சஸ்ளாயபின்பு இருமருகலுக்குப் 

போய்த் தரிசனஞ் செய். தகொண்டிருக்தார். அங்கே ஒருவன் 

காம்பு கடித்து இறர்தான். அவனுடன் வந்த அவனது 

மாமன் மகளாயெ கன்னிகையின் அச்கத்தை நீக்கத் நிரு 

அளக்கொண்டு அவர் ஒரு திறாப்பதிகம் பாடினார். உடனே 
அவ்வணிகன் உயிர்த்தெழுந்து பிள்ளையா வணங்கினான். 

பின்பு, இருப்புகலூருக்குச் சென்று அங்கேயிருந்த 
மூருககாயனுருடைய திருத்தொண்டைச் றப்பித்துத் 

'இருப்பதிகமொன்று பாடினார். பின்னர் அப்பர்சுவாமியைச் 
சந்தித்து அவருடன் தஇிருவிழிமிழலையை அடைந்தார். 
அப்போ பஞ்ச,த்தாம் பலர் பசி நோயினால் வருக்இனர். 
வின்ளையாருக்கும் அப்பர்சுவாமிக்கும் தனித், சனி ஒவ்வொரு 

பெசற்காகு இனந்தோறும் சவபிரானூல் அக்கோயிலில் 
வைத்தருளப்பட்டத.  அக்காசைக்கொண்டு இருவரும் 

௪ம௫  திருக்கூட்டத்தாருக்குக் குறைவின்றி அமுது 
ae gp aii sank. 

சலகாட்களுக்குப்பின் இருவரும் பல தலங்களை வணங் 
இக்கொண்டு வேதாரணியத்துக்குச் சென்றனர். அங்கே 
சேதங்களாற்.. பூரக்கப்பட்டுத் திருக்காப்பிடப்பட்ட 

கோயிற் நிருவாயிலைத் இறக்க அப்பஜூர்த்திகளும் 

அடைக்கப் பிள்ளையாரும் திருப்பதிகங்களைப் பாடியருளி' 
ஞர்கள். இப்படி. இருவரும் வேதாரணியத்திலே இருக்கு



sighs rasa $ 

போத, மதுரையிலிருந்து unebrg.ci gue மனைகியாரும் 

மமங்கையர்க்காயொர்) முதல் மக்திரியாரும் (குலச் 

வர்) அனுப்பிய சில தானுவர்கள் வர.௮, பாண்டிகாட்டிலே 

சைவசமயம் குன்றியதாகவும் சமணசமயம் பரகியிருப்பா 

தாகவும் அதனால் சுவாமிகள் மதுரைக்கு எழுச்,கருளிச் 

சைவத்தை நிலைகாட்டவேண்டிய து அவசியமென்றும் முன 

விட்டனர். பிள்ளையார் அப்பர்சவாமிகளை வேசாரணியத் ௪ 

(லேயே இருச்சச்செய்௫ சாம் மதரைக்குப் பிசயாணமானார்.. 

பிள்ளையாரது வருகையைக் கேள்கியுற்ற பாண்டிமாதசேகி 

பாரும் குலச்சிறையாரும் அவரை எதிர்கொண் டழைத் 

ser. அவ்விருவாஅ அருமைத் இருத்தொண்டுகளை அவர் 

ஒரு இருப்பதிகத்திற் ஜெப்பித்தார். Gay wore 

சொக்கலிங்கப் பெருமாளைத் தரிசித்து ஒரு இருமடத்தில் 

தம இிருக்கூட்டத்தவோடு எழுந்தருளி யிருக்தார். 

பிள்ளையாரையும் வரைச் சேர்க்து செவெனடியார் 

கூட்டத்தையும் சண்ட சமணர்கள் பொழுமைகொண்சு 

பசண்டியராசணிடம் போய் முறையிட்டனர். அச்சிவனடி 

பார்களை மதுரையிலிருந்து அர.த்.இகிட உபாயம் un ser 

பாண்டியன் அவர்களையே கேட்டான். அவர்கள் காயனாச் 

தங்யெள்ள மடத்தில் இவைப்பதே தகு.திமயன்று விடை 
கூறினர். அரசன் அவ்வுபாயத்திற்குச் சம்மதிக்கவும், 

பிள்ளையாரது மடத்திலே கெருப்பு வைக்கப்பட்டது 

மடத்திலிருந்த திருக்உட்டத்இனர் விரைக்து Captions 

அணைத்தார்கள்; பின்னர் இச்செய்தியைப் பிள்ளையாருக்குத் 

இதெரிலித்் தனர். சமணர்களின் செயல் மிகவும் தீயதான தால் 
பிள்ளையார் அரசனைத் தண்டித்து அவனது தேய வனையைத் 

தொலைப்பதற்காக செய்யவே திருவாலவாய்” என்னக் 

கதொடக்கமுடைய திருப்பதிகத்தைப் பாடியருனினச்..
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கடனே பாண்டியனுக்கு வெப்புகோய் உண்டாயிற்று... 

சமணருருமார்கள் பல சீகச்சைகள் செய்தும் அக்கோம். 

கீக்சவீல்லை. பமற்கையர்க்கரசியாரும் குலச்செறயாரும் 
அம்பா தசவாமிகளை வரவனழுத்தால் கோய் தஇருமென்று 
யாண்டியனிடஞ் சொன்னார்கள். வரவனழைச்தத்ருப் பாண்டி 

வன் சம்மதித்தான். அவ்வாறே பிள்ளையாரை அனழச்சவும், 

அவர் சிவசக்நிதானத்திற்குச் சென்று வணக்கியபின் 

வயாண்டியஹூடைய மாளிகைக்கு வந்தார். சுவாமிகளது 
லருளகுயை அறிந்த சமணர்சள் பனம் புருங்கி அவரைச் 

சமயவாதத்திற்கு னம த்தனர். பாண்டியன் பிள்ளையாசை 

கம் சயணர்களையும் கோக்குத் சனச்கு வர தள்ள கோயை 

eet deararss SidGe pars gals Cas pasmras 

என்றுன். சமணர்கள் ௮ரசனஅ௮ இடட்பாகச்.து கோயைத் 

தாச்சள் தீர்ப்பதாகவும், மற்றைப் பாசத்து கோயைப் 

வினகாயார் தீர்க்கவேண்டுமென்றும் உ௮ திசோண்டார்கள். 

அப்டியே ஸவர்சள் பாண்டியஓுனடடய இடப்பாகத்தை 

மயிர பிலியிஷலே தடவி மச் இரங்களை உச்சரித் தனர். வெப்பு 
கோய் அதிசசித்ததேயக் திச் Rise Ge pr dad, 1S6n Sow 

யார் திருகிற்றுப்பதிகம் பாடி வலப்பாகத் திலே இருகீ.ற்மைப் 
சிய அனில் அப்பாகத்து கோய் 2௩௪௮. இடட்பாகத். ஐ. 

கோயைச் சமணர்சள் நீக்க முடியாமையால் பிள்ளைகளே 

அதலையுக் தர்ச்க கோத்தது. பாண்டியன் உடனே சைவ. 

சமயத்தை மேற்கொண்டான். 

அப்பால், சமணர்கள் தங்கள் சமய மையை Calo 

காட்டுக ற்கு வீரும்பிஞர்கள். ௮.ற்காச இருபக்கச்தாரும் 

தத்ம் சமயக்கறுத்தை ஏட்டிலே எழுதி நெருட்பிலீடத் 
தீர்மானித்தனர். சமணர்கள் தம்மர்தெத்தை எழு திவிட்ட 
௪டு வேத்து சாம்பராயிது. அலாமிகள். “போகமார்த்த
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நூண்ருலையாள்'' என்றுக் திருப்பாகரத்தை எழுதியிட்ட 

எடே பச்சையாய் இருக்கு. இரண்டாவ முறையாகத் 

,தல்கள் எட்டை வைகை ஆற்றிலே இடத் தீர்மானித்து 
எதிர்கோச்ச் செல்லும் எடே மேய்ப்பொருஷ்டையது 

என்று ஒட்டினார்கள். னால், சமணர்களிட்ட ஏடு கடலை 

கோக்கச் சென்றது. பிள்ளையாரிட்ட ஏடோ நீரைக் இழித் 

துக்கொண்டு எதிரே போன, இதனால் சமணசமயம் 

பொய்க்ெறி என்று காட்டப்பட்டன. பாசன் சைவனுக 

மாறினமையால் சமணசமயம் பாழ்பட, சைவம் தழைக்க 

லாயிற்று. சைவசமயத்சைச்சார விருப்பமில்லாத சமணர் 

கள் தாங்களே கழுமரங்களில் ஏறிச் தங்கள் உயிரை 

மாய்த்தனர். 

பிறகு பிள்ளையார் பாண்டிஈஈட்டி லுள்ள ஏனையதலங்களை 

வணங்ூக்கொண்டு மீண்டுஞ் சோழகாட்டை அடைந்தார். 
war முள்னியாற்றக்கரையைக் கட்டியபோது ஆற்றில் 

வெள்ளம் புரண்டு ஒவ தைக் கண்டார். வெள்ளப் பெருக்க 

னால் ஆற்றை ஐடத்தாற்கடக்க முடியாதாயிற்று, எதிர்ச் 

கரையிலுள்ள கொள்ளம்பூதாரைப் பிள்ளையார் வணங்க 

விரும்பினனம௰ால், ஒடத்தின்மீறு கம்மடியவருடன் ஏதி 
“டிகாட்டமே கமமும்'” என்னும் இருப்பதிகத்தைப் பாடி. 
னாச். திருவருளால் ஓடம் ௮க்கரை அடைந்தது. 

அதன்பின்னர், தெளிச்சேரியை கோக்கச் சென்றார். 

போதிமங்கையிலுள்ள பெளத்தர்கள், சிவனடியார்களைச் 

காணப் பொருமைகொண்டு, அவர்க வா.துக்கழைத்சனர். 

அப்போது சுவாமிகள௮ எழுத்தாளர் பஞ்சாக்காப்பதிகத்தி 

அள்ள “புத்தர் சமண் கழுக்கையர்'” என்னூர் திருப்பாடலைச் 

சொல்லி பெளத்தர்களின் தலைவனான புத்தகந்தியைத்



8 சமயாசாரியர் சக்தானாசாரியர் 

சண்டித்தனர். இதைக் எண்டு மருண்டோடிய பெளத்தர்கள், 

பிண்டும் வந்து மந்திரவாதமின் பித் தருக்கவாதத்இத் 

கழைக்சவும், பிள்ளையார் இசைர்தருளினர். சம்பந்தர் புத்த 

னே வாதஞ்செய்து அவனை வென்று சைவத்தை காட்டி 

ஞர். புத்தர்கள் தங்கள் சமயம் பொய்ச்சமயம் என்றறிக்து 

சைவசானார்கள். பிள்ளையார் பின்பு இருகெய்த்தானம். 

முதலிய தலக்களுக்குப் போய்க் கடைசியாகச் Pan Pag 
வந்து அங்கே சிலகாள் தங்கியிருந்தார். 

பின்பு அவர் தொண்டை காட்டிலே யாத்திரைசெய்ய 

விரும்பிப் புறப்பட்டார். பல தலங்களை வணங்கிக் சொண்டு 

இிருவோத்தூரை அடைத்தார். அங்இருந்த வெளடியாச் 
தருவர் தாம் பசம௫வனுக்கு அக்கும் பனைகளெல்லாம் ஆண் 

பனைகளாடுக் காயாதொழிகின்றன என்றும், அதனால் 
தம்மைச் சமணர்கள் கேலிசெய்கருர்களென்றும் சொல்லி 

மூறையிட்டார். சாயனார் திருக்கோயிலுக்கு எழுக்கருளிப் 
் பாடிய ஒரு திருப்பதிகத்தில் இப்பனைகளைச் குறிப்பித் தருளி 

ஞர். அவ்வளவில் அவைகளெல்லாம் பெண்பனைகளாசு 

மாறிப் பூத்துக் காய்க்கக்கொடங்கென. இவ்வற்புதத்தைக் 
கண்ட சமணர்கள் தஇிகைத்தனச். பலர் சைவராயினர். 

சுவசகமிகள் அவ்விடத்தினின்றும் மீல் இருவாலங்காடு, 
திருக்காளத்தி முதலிய தலங்களுக்குச் சென்று வணங்கக் 
கடைசியாகத் திருவொழ்றியூரை வக்தடைக்தார். 

அக்காலத்திலே, இருமயிலாப்பூரிலே சிவசேசச் செட்டி 
யாரென்னும் வணிகப்பிரபு ஒருவர் இருக்தார்., அவர் 

பெருஞ் சிவனடியவர். அவருக்குப் பூம்பாவை என்றொரு 

மகள் இருந்தாள், அவர் சம்பந்தரஅத மமையைக் கேள்வி 
வற்று அவர்மீது அளவில்லாத அன்புடைய் ராய் விளங்கெ
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மையால் தம் மகளை அவருக்கே மணஞ்செய்கிக்க நிச்சயித் 
இருந்தார். ஒருகாள் அப்பெண் திடீரெனப் பாம்புகடித் 
இறந்தாள். அப்பெண்ணின் சவத்தைச் சசனஞ்செய். 

எலும்பையும் சாம்பரையும் ஒரு குடத்தில் சேமித்து வைத் 
திருந்தார். பிள்ளையார் இருவொரற்றியூருக்கு வர்திருப்பா 

தைச் செட்டியார் அறிந்து அவரிடஞ்சென்று நிகழ்க்ததை 

யறிவீத் அத் திருமயிலைக்கு அவரைக் சம்மோடு அழைக்கச் 

சென்றார். பிள்ளையார் சிவகேசர௮ கருத்தை முடிக்கவும், 

சமணம் பெளத்தம் முதலிப புறச்சமயங்களை அழிக்கவுக் 

திருவுளங்கொண்டு பூம்பாவையின் எலும்புஞ் சாம்பருக் 

Mepis GU snes திருக்கோயிலீனருசே கொண்டுவசச் 

செய்து “மட்டிட்ட புன்னை” என்னும் திருப்பதிகத்தைப் 

வாடினார். உடனே பூம்பாவை குடத்திலிருக்.து வெளியே 

தோன்றினார். இவ்வினோதத்தைக் சண்ட புறச்சமயிகன் 
அதிசயப்பட்டார்கள். 

பிறகு சவெகேசரிடம் வீடை பெற்றுக்கொண்டு இரு 

மயிலாப்பூரை அகன்று திருவான்மியூர், திருச்கமுக்குன் றம் 

முதலிய ழதிகளை வணங்க்கொண்டு செதெம்பாத்தையடைக்து 

அங்குச் சிலகாள் , தம்அயிருந்தார். தந்தையார். முதலிய 

சற்றுத் தவர் சர்காழியிலிருககு அக்கே வருதலும் அவச்சு 
ளுடன் சர்காழிக்குச் சென்மார். 

சீர்காழியில் வ௫க்கும் நானில, தந்தையாரும் பிறரும் 

சுவாமிகளைத் திருமணஞ்செய்தருள வேண்டினர். வைதிக 

கெதியை நிலைகிறுத்தவேண்டிக் சுவாமிகள் உடன்பட்டு திகு 

கல்லூர் ஈம்பாண்டார்ஈம்பி என்பவருடைய மகளை வேத 

விதிப்படி விவாகஞ் செய்தருளிக் சமது இருமணத்தைக் 

காணவதக்தவர்கள் எல்லோருஞ் சூழத் திருமணக்கோலத் 
தோடு திருகல்லூர்ப் பெருமணச் திருக்கோயிலை யடைக்தா
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“*கல்லூர்ப் பெருமணம்” என்னும் இருப்பதிகம் பாடியருளி' 

கர், அப்போது ஒரு பெருஞ் சோது தோன்றிற்று, அவர்: 

கடீச்சவொய த் இருப்பதிகம் பாடி, அதைப் பூிச்தபின்பு, 

எல்லோசையும் அச்சோதியுட் புருத்திச் சாம் கடைசியாகத் 

ம்முடைய மளைவியாருடன் ௮ச்சோஇுயை வலஞ்செய்து 

யணிக்து அதனுள்ளே புகு மூத்தியடைக்கார். அப்படி. 

அவர் முத்தியடைர்த இனம் masrA மூலமாகும். 

அப்போது அவருக்கு வயது பதினாறு. 

ஞானசம்பக்தர் மூன்றாம் வயதில தெய்விகத்தோடு 
விளங்கெமையால் அவர் சாமுித்தரொனப்படுவர். சாமு: 

சித்தராவார் முற்பிறயிகளிலே சரியை இரிபை, போகம் 

மு;சலிய மார்க்கங்களிழ் றலைசறக்து இப்பிறப்பில் ஞானத் 

தோடு விளங்குபவர், இவர் அதிச ஞானத்தைப் பெற்றிதுந் 

மையால் சுப்பிரமணியர் அவதார ென்று சிலர் கூறுவர். 

அருணிரியார், இதம்பரசாமிகள் முதலியோர். சம்பக்தர் 
செய்த அற்புதங்களைச் எப்பிரமணிபர்2மல் ஏற்றிக் கூறுவர். 
அப்பிரமணியப் பெருமானுச்சும் சிவபெருமானுக்கும் பேத 
சின்மையால் சம்பக்தரைச் ௬ப்பிரமணிபர் Har Sag ines 
கூறுதல் சைவ இத்தாந்த சாத்திரத்திற்கு விரோதமாகும் 
கப்பிரமணிபப் பெருமானுடைய ப.தவியைப்பெத்த gi 
பக்குவ இன்மா சம்பக்தராகப் பிறர் சென்று கொள்ளு தலை 
ஈறபுடையதாரும், சம்பக்தருக்கும் இறைவனுக்கும் Bais 
தொடர்பு . மகனுக்கும் தந்தைக்கு முள்ளதை ஓக்கும். 
விள்ளையாருக்கு வேண்டிய வ௪இகளையெல்லாம் தந்ைதையாயெ. 
சிவபெருமானே அமைத்துக் கொடுத்தமை இத்தொடச்பை 
உ இப்படுத் தும். 

சுவாமிகள் . தமது மூன்றாம் வயதுமுதல் பதினாறாம் 
வயதுவரையில் அசாவது பதின்ரான்௮ நண்டுகள் தமிழ்
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காட்டிலுள்ள பல இடங்களுக்குச் சென்று தமத தேவாரப் - 
பாடல்கள் மூலமாகவும் பல அற்புதங்கள் வாயிலாகவும் 
சைவத்தைப் பரவச்செய்து, புறச் சமயங்களை மங்கச் 
செய்தார், சுவாமிகள் அழ்புதங்களை ௮.இிகமாகக் கையாண் 

Lup என்னெனின், ௪மயக் கொள்கைகளைத் தருக்க முறை 

யாக வாதிப்பதினலும்பார்க்கச். சாமானிய சனங்களுக்கு 

உணர்ச்சியை உண்டுபண்ணக் கூடியவை இவ் வற்புதல்களே 

யாதலின் என்சு. இவர் ௮ரூளிய பாடல்களுக்குச் தேவாரம் 

என்ன பெயர். ' இவை முதல் மூன்று திருமுறைகளாக .. 

வருக்கப்பட்டுள்ளன. இவர் அருளிச்செய்த திருப்பதிகத் 
தொகை 16000 அவற்றுள் இப்போ அல்ளவை 384, இவரு 
பாடல்பெற்ற தலங்கள் 216, சுவாமிகள் பல சமயங்களை 

நிராகரிக்அச் சைவத்தை நிலைநாட்ட வத்தவராதலின் தாம் 

அருளிச்செய்த ஒவ்வொரு பதிகத்திலும் சைவத்தின் 

௫.ற்றத்தையும் பெளத்தம் சமணம் முதலியவற்றின் தாழ்வை 

யும் எடுத்துக் கூறுவர். இவரது தேவாரங்கள் இடல் இளை - 

காடகம் ஆகிய முத்தமிழ் இலக்கணங்களும் விரவியுள்ளன. 

இதனால் இவரை முத்தமிம் விரகரென்பர், இவரைப் - 
பாரசமயகோளரி, சைவசிகாமணி, பாலமுவாயர், எண்பை௰ர் 

காவலன், கவுணியர் தலைவன், சிவஞானச்கன்று, காழி 

வேந்தர் முதலிய பல பெயர்களால் ஆன்ஜனோர் அறைப்பர். 

திமிழ்காட்டிலே சைவ சமயமானது புறச்சமய - 

இருளாய் சூழப்பட்டுச் சற்றுச் சன்னொளி குன்றியிருக்த 

காலத்திலே, எம்பர்தர் தோன்றித் SoS pdr gala - 

எங்கும் பரப்பியமையாலும் புறச்சமய இருளைப் போக் 

கினமையாலும் இவர் புரிந்ததவதொண்டு ஏனையோர் 

செய்ததிலும் மேலாகப் போற்றப்படுகின்ற. இதனாம்-. 

(போலும் ஈம்பியாண்டார் ஈம்பிகள் சுவாமிகள் மீது YD:
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பிரபந்தங்கள் பாடியறு. ஈம்பிகளாக்குப் பின்வக்சு சேக் 

Gyre தாம் பாடிய பெரிய புராணத்தில் மூன்றிலொரு 

பகுதி சம்பந்தருக்குக் கொடுத்துள்ளார். 

குவாரிகள் காலத்தில் விளங்கிய மெய்யடியார்கள்:-- 
இிருகாவுச்கரசர், பொத்தொண்டர், இருகிலகக்கர், முருகர், 
இிருகீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், குங்குலியக்கலயர், குலச்சிறை 

யர், கின்ற?ர் நெடுமாதர், மங்கையர்க்கரசியார் முதலியோர். 

சுவாமிகளர்ல் தேவாரத்தில் பாராட்ட்ப்பட்டவர்கள்:-- 
சண்டேசர், கண்ணப்பர், கோச்செங்கட் சோழர், நீலாக்கர், 

மூருக்ர், சிறுத்தொண்டர், மங்கையர்க்காரியார், குலச் 
சிறையார், தில்லைவாழர்தணர்கள் முதலியோர். 

சுலாமிகளுடன் முத்தியடைந்தவர்கள்:-- திருநீல சச்கர், 
மூருகர், சிவபாத கீருதபர், ஈம்பாண்டார் ஈம்பி, இருகீல 

கண்டப்பெரும்பாணர் முதலிய  இருத்தொண்டர்களும் 

- அவர்கள் மனைவிமக்களும், 

நாயனாரின் சரித்திரத்தைக் கூறும் நூல்கள் 

பதினொராம் திருமுறைப் பிரபந்தங்கள் (6) 
பெரிய புராணம், i 
சீகாஜித்தல புராணம். 

ஆச்சாபுரத்தலபுராணம் முசலியன 

துதி 
பண்டைவல் கினையினுற் பாயு டூத்துழல் 
குன்டரை வேன்றுழன் கூடல் வைசியே 

வெண்டிரு நீற்றொலி விளங்கச் செய்திடு 
தண்டமிழ் வீரகள்மெய்த் தாள்கள் போற்றுவாம். 
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திருநாவுக் கரசுவளர் திருத்தொண்டின் நெறியாழ 
வருஞானத் தவமுனிவர் வாகீசர் வாய்மைத்கழ் 

பெருநாமச் சீர்பாரவ லுறுசின்றேன் பேருலகில் 
ஒருநாலுக் குரைசெய்ய வொண்ணா யுணராதேன். 

தெவ்பெண்ணை யாற்றைச் சூழ்ந்த திருமுனைப்பாடி 

காடென்பனு இப்போதுள்ள கூடலூர்ச் சில்லாவாகும். 

அகேக அரத்ராண்டுகளுக்கு முன்னே அச்நாட்டிலேயுள்ள 
இருவாமூரிலே புகழனார். என்னும் வேளாளர் தமா. 

மனைவியாராகயெ மாதினியா ரென்பவரோடு வாழ்ச் 

வக்தார், அவருக்குச் திலகவஇயா சென்னும் பெண்ணுக் 

மருணிக்யொர். என்னும் பிள்ளையும் பிறந்தன. Bos 

வதியாரும் மருணிக்யொரும் சிறுவயதிலே தங்கள் தாப் 

தர்தையசை இழர்தனர். யிலும், இளமையிலேயே 

லைருணிச்யொர் ௪கல மால்களையும் படித்து வல்லவராயினார். 

அவருச்கு யாதொரு குறைவும் கேரிடாதபடி தமச்கையா 

சாமே திலகவதியார் துணை புரிற்னுவர்தார். 

மருணிக்கியோர். சரீரமும் செல்வமும் கிலையில்லாசவை 

என்று நினைத்துப் பல தருமங்களைச் செய்துவந்தார். 

இவ்வுலகலாழ்வு மண்ணாவன இண்ணமாதலால் மாயமான 

என்னு கண்டு இல்லதவாழ்க்கையை வெறுத்தார். ஆயினும் 

பாடலிபுத்இம் என்னும் இடத்திற்குச் சென்று ௪மணர்க 

ளோடு சேர்க்து அவர்சளுடைய போதனையினாலே மயக்செ் 

அமணசமயமே மோட்சத்தைத் தாத்தக்கதென்று எண்ணி 

திற் புகுந்தார். அச்சமய நூல்களை யெல்லாங்கற்றுத் 

" மூதர்ச்சிபெற்றாம். புத்தர்களுடன் வாதஞ்செய்யக்கூடிய 

வல்லமை  படைத்தவராகுச் ச௪மணசமயக் குருவாக . 

விளக்கனர்,
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இவர் இவ்வாறிருக்க, தமக்சையாராயெ இலகவஇ 

யாரோ தஇிருவதிகைவிரட்டானக் கோயிலிலே திருச் 

சொண்டுசெய்.௮வந்தார்; சமது தம்பியாருடைய நிலைமையை 
ஒரு நாள் நினைத்த வருக்இஞர். அவரை மீட்டும் சைவ. 

சமயத்துக்கு த் திருப்பும் ஆசையோடு இவபிரானைத் 

அதித்தார். அப் பிரானா இருவருளால் மருணிக்கியாரத 

வயிற்திலே கொடிய சூல்சோய் உண்டாயிற்று. அக்கோய் 

அவரைமிகவும் வருச்தியத, எவ்விச சச்சையாலும் 

கோய் நீங்கவில்லை, சமணர்கூளல்லோரும் அவரைக் 

கைவிட்டனர். அத்தருணத்தில் gat தம்முடைய 

சகோகரிபாருக்குத் தமன தேக ரிலைமையைத் தெரிவித்தார். 

, திலகவதியார் சமணர்களு டைய பள்ளிக்குத் சாம்வர முடியா 
, தென்று மறுத்துவிட்டார். அ. சனால் மருணீக்கயொர் சாமே 

தமது சகோதரியாசிடம் போக நினைத்தார். அவ்வாறே 
அருவருங் காணாதபடி. ஓர் இரவில் தமது சுமக்கையாரதூ 
இருமடத்தை யடைந்து அவரத பாதங்களில் வீழ்க்து 
வணக்கத் தம்மைக் கரையேற்றியருளுமபடி வேண்டினார். 

வேண்டவும், தமக்கையார் பிறவிப்பிணி முதலிய ௪கல 
கோயையும் நீக்க வல்ல வைத்்இியகாதரரயெ சிவபெரு 
மானையே வணங்கும்படியும் அவருக்கே தொண்டு பூண் 
டொழுகும்படியும் உபதே?த்௮த் இரு£ற்றை «Osa 
அவருக்குப் பூசினார். மறுராட்காலைபில் அவரை யழைத்துக் 
கொண்டு திருவதிகைவீரட்டானத் திற்குப் போனபோ௮ட 
மருணிக்யொருக்குத் தமிழ்க் சவி பாடும் வல்லமை உண்டாக 
வும், அவர் விரட்டானேசுவரர் மீது “கூற்றுபின'” என்னுக் 
திருப்பதித்தைப் பாடியருளினார். உடனே வரைம் + 
பிணித்து வருத்திய சூலை காய் நீற்று. அவருடைய 
பாடல்கள் இனிமை மிகுந்து விளக்யெமையால், அவருக்கு
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Bia TI? என்னும் காரணப்பெயர் இணைறவளுற் சூட்டப் 
பட்டன, நாயனார் மனம் மொழி மெய்களால் சிவபெரு 
on MSGS இருக் தொண்டு செய்அவந்தார். 

சுவாமிகளுடைய செய்கையைக் கேள்வியுற்ற சமணர் 
கள் பொழராமை கொண்டு, அவரை அுறைப்பித்துது 
அண்டிச்கும்படி, அரசனுக்குச் கற்பித்தார்கள். அவண் 
அவ்வண்ணமே சுவாமிகளை வருவித்துக் ௬ண்ணாம்பு 
அதையில் இடுயிததான். ஏழுசாட் சென்றபிறகு வ் 
வதையைத் இறத பார்த்தார்கள். நாயஞர் BAG gna 
வருதக்சமின்றி இருந்ததைக் அண்டு அஇசயித்தார்கள். 
அதன்பின், ஈஞ்சு கலக்க பாற்சோற்றை உண்பித்தார்கள். 
ஈஞ்சும் அருதமாயிற்று. இவற்றோடு அடங்காமல் 
அவரைக் கொல்லும்படி யானையை aad ani sar. காயஞா் 
ஒரு திருப்பஇகம்பாடிய அளவில், அவரைக் கொல்லவந்து 
யானை அவரை வணக்கிச் சென்ற. கடையாக அவரைக் 
சல்லோடு சேர்ச்னுக்கட்டிக் கடலிலே தன்ளிஞர்கள்.. 
காயஞர் சிவபெருமானஅ திருவைக்தெழுச்டை நினை கீதுள் 
“*கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சிலும், குற்றுணே 
யவன ஈமச்சிவாயவே” என்னும் திருப்பதிகத்தைப் பாடக் 
கல்லே தெப்பமாக மிதக்கக் கரையேறினார். இவற்றை 
யெல்லாம் அறிர்ச பல்லவராசன் நமயனாரை வர்லு வணக்க 
சவனானான். 

பின்பு, சிவதலயாத்திரை செய்து பெண்ணாகடச்தை 
அடைச்தார், அங்கே திருக்கோயில்கொண்டுள்ள இலக் 
“கொழுக்திசர் ஈவாமிகள்மீது சூலக் குறியையும் இடபக் 
கதியையும் அவர் வேண்டுகோளின்படி பொித்தருளினர். 
பின்னர், தெம்பரம் முதலிய திருப்ப இகளுக்குச் செண்டு 
திருப்பதிகங்கள்" பாடினர்.
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பின்னர்ச் சம்பக்தறுார க; -காயனாரது ம௫மையைன் 

கேள்வியுற்று அவனாக் 'காணவிரும்பிச் சிகாழிக்குப் 

(போனார். சுவாமிகளது வருகையை அறிந்த பிள்ளையார் 

அவரை எதிர்கொண்டழைத்தார். காவுக்காசர் பிள்ளை 
யாரைக் மழ விழுந்து பணிய, அவர் சுவாமிகளைத் தாக் 

விட்டு “அப்பரே! என்று முறை பாராட்டி, வணங்கனெர். 
அது முதல் இருவரும் பல சிவதலவ்களுக்கு ஒன்றாகப் 

போய்ப் பதிகம்பாடி வருவா ராயினர். திருச்சத்திழுற்றத்தை 

அடைந்தபோது நாவுக்கரசர் தம்மீது திருவடி. சூட்டி. 

யருஞும்படி சிவபிரானை வேண்ட, அவர் அவ்வாறே இருகல் 

அரரில் அருள்புரிந்தார். 

Rann கழிர்த.௮ம், தி௫்சஞூரிலுள்ள ப்பூ கயடிகள் 
பலதருமங்களைச் ௬வாமிகள் பெயராம் செய்.துவர் அமையைச் 

சுவாமிகள் கேள்வியுற்று அவளைக் காணக் சென்றார். 

ng Bort ௮ப்பரைப் போசனத்திற்கு அுழைத்தூகிட்டு, 
தம் மூத்தமகனை வாழைபிலை ரிர்துகொண்டு வரும் 

பொருட்டுத் தோட்டத்திற்கு அனுப்பிஞர், இலை யசியும் 
போன அம்மகன் பாம்பு கடிக்க இறந்தான். அவன் இறக்க 
மைக்குத் அக்கியாமல், அப்பருக்கு அறு படைத்தலே 
பெருஞ் வபணியாகக் கொண்ட அடிகளும் அவர் மனைவி 
யாரும் சுவாமிகளைத் இருவருது செய்தருள அழைத்தனர். 
அங்கு கிகழ்க்ததைத் திருவருளால் அறிக்க சுவாமிகள் ஒரு 
திருப்பாசுரம் பாடி இறந்த மகனை உடனே எழுப்பி 
யருளினர். அப்பூதியாரின் திருசக்தொண்டைச் ஜெப்பித் அத் 
தமது திருப்பதிகத்திலும் பாடினார். 

சிலகாலத்தில்குப் பின் அப்பர் சம்பந்தருடன் வேகா 
ச்ணியத்துக்குப் Gur et. அங்குள்ள சிவாலயச்திற்குப்
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போனபோனு, வேதங்களால் அருச்சிக் அத் திருக்காப்பிடப் 

பட்ட கதவு அர்காள்வரையும் அடைக்சப்பட்டே யிருக்கு 

மையைக் கண்பார்கள். அதைத் தஇறப்பிக்க எண்ணி, 

அப்பர் திருப்பதிகம் பாடினார். பிள்ளையார். மீட்டும் 

அடைக்கப் பாடினார். அதுமுதல் அக்ககவைத் இத்த 
லம் கூடுதலும் இலகுவாயின, 

பின்னர், பிள்ளையார் மதுரைச்குப் போசவும், அப்பர் 

திருவானைக்கா முதலிய தலங்களை வணங்கத் இருப் 

பைஞ்ஞாீலியை நோகச் சென்றார். வழியிலே அவருக்குப் 

பசியும் தாகமும் வரந்கன. இவற்றை நீக்கத் திருவுளங் 

சொண்ட இவெபெருமான் வழிமிலே ஒரு சோலையையும் 
குளச்தையும் உண்டாக்கப் பிராமண வேடம் பூண்டு வர் 

இவருக்குச் சோறும் தண்ணீரும் கொடுதஅப் பசியைத் 

திர்த்சருளிஞர். அதன்பிறகு, திருச்காளத்தி முதலிய 
தலங்களைத் தரித்தார்.  இருக்காளத்தியில் இருக்கும் 

போறது உத்தரசைலாசத்தைச் தரி௫க்க விரும்பினார், இருக் 

காளத்திபிலிருக்து புறப்ப்ட்டுக் சாசி முதலிய வடகாட்டுத் 

திருப்பதிகளை வழிபட்டு இம௰மலைச் சாரவிலுள்ள திருக் 

கைலாசூரியை நோக்கி இடைவிடாது ஈடர்துசென்றார். 

பருக்கைக் சற்கள் நிறைக்க மலைச்சாரல் வழியாக ஈடக்தா 

செல்லுவதால் தம. தேகத்அக்கு நேரிடும் அன்பங்களைப் 

பொருட்படுத்தாது கைலா௪மலையை எப்படியேனும் 

தரிசி.த் அத் தீரவேண்டுமென்னும் உறுதியுடையவராயிருக் 

தார். மறுபடியும் சுவாமிகளைத் தமிழ்காட்டிற் செலுத்தத் 

திருவுளங்கொண்ட சிவபெருமான் இவரைக் கூவியழைத்அ.ச் 

சாம் உத்தரகைலாசத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக் 
கோலத்தைக் திருவையாத்றித் காட்டுவதாகவும், ௮௬௨௫ 

அள்ள தடாகத்தில் முழுச் இருவையாற்ை அடையும் 
2
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படியும் பணித்தருளிஞர். ராயனார் ௮ங்னமே ௮ப்யொய் 
கையில் மூழ்கத் திருவையாற்றில் அடைக் அங்கே திருக் 
கசைலாசக் கோலத்தைக் கண்டு we pi gsr. 

அப்பால், அவர் சம்பந்தரை மற்றுமோர்தரம் «6§ Dow 

அவருடன் சிலகாலம் அளவளாவி யிருந்தார். சம்பந்தர் 

தொண்டைகாட்டை நோக்கிச் செல்லவும், சுவாமிகள் 

பாண்டிராட்டுக்குச் சென்றார்; பல இவ தலங்களைச் தரிசித் 

அக்கொண்டு கடைசியாகத் இருப்புகலூரைச் சேர்ந்தார். 

அங்கே ஓவ்வொருராளும் கைத்தொண்டு செய்துவருவா 

சாயினார். அப்போது இவரது மனவுறுதியை யாவருக்கும் 

காட்டுதற்குத் திருவுளங்கொண்ட எம்பெருமான் இவருக்கு 

முன்னே பொன்னும் ஈவரத்தினங்களும் பிரகாசித்துக் 

கிடக்கும்படி அருள் செய்தார். காயனார் அவைகளைச் 

சாமானிய பருக்கைக் கற்களாகவே மதத்தார். 

இவ்விதமாகச் சுவாமிகள் திருப்புகலூரில் தம் கிலையித் 

சிறிதும் கலங்காது Passage காலத்தில் இருகாள் 

இறைவன் திருவடிரழலைச் சோவேண்டுமென்னுவ் கருத்துத் 

தோன்ற ஓர் திருப்பதிகம் பாடியருளினர். அப்பர் 

எண்ணியவாறு பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியன் aps Acs 

பேற்றை அருள்புரிந்தார் சித்திரைச் ௫கயமாகய கன்னாளில். 
அப்போது சுவாமிகளுக்கு வயத 81. 

அப்பர் சரியாபாதத்தை விளக்கவந்த குருமூர்த்தி, 
அிவாலயங்கள்தோறுஞ் சென்று அங்கே காணப்படும் புல் 
ஆண்டு முதலியவற்றை நீக்கும் இருத்தொண்டை மேற் 
கொண்டவர், புல் பூண்டைச் செதுக்க எடுப்பதற்குரிய 
ஆயு தமொன்றை எப்போஅள் கையில் வைத்இருப்பதால், 
இவருக்கு உழவாரப் படையாளி என்ற பெயர் வழங்க 
ஸாயிற்று. சரியை இரிய யோகமாயெ மூன்றினுள்
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sor ah EET all wal செய்யத் தச்சுதாதலால் அப்பர் சரியை இவெபுண்ணியத்தள் உமலாரசத்தொண்டு செய்,தருனிஞா். 

சுவாமிகளது இருப்.பாடல்கள் தேவாரத்தைச் சேர்க் Bou. இவரது பாடல்கள் கான்கு ஐது அரும் திரு 
மூற்களாக வகுகப்பட்டுள்ளன. இவருடைய திரும் 
பாடல்கள் இனிமைவாய்ச் னவ; ஒலுவோர்க்கும் கேட் 
போர்க்கும் அன்பை விளைத்துச் கருங்கல் mead sane அருசச்சிசய்யம் தன்மையுடையவை. இவர் அருளிச்செய்த 
திருப்பதிசக்தொகை 49000. அவற்றுள். Bi Cur அள்ளவை 311. இவருடைய பாடல்பெற்ற தலக்கள் 125, 

6 இவர் சைவ௫௪மயியரசகப் பிறந்தும் ஊழின் aed ar gb பூறச்சமயமாகிய சமணத்திற் புருக்தார்; பிறகு தமக்கை 
யாரின் குரூபதேசத்தால் சைவசமயத்தின். உண்மையை உணர்ர்து அதன்வழி இழுசலானார், ௬வாமிகள் கேலான கிலையில் நின்றமையால், இவருக்குச் சமணர்களால் செய்யம் வட்ட அன்பங்களெல்லாம் இன்பங்களாக con Mar. அச் 
அன்பங்களை இறைவனே எம்முக்கொண்டான்.. 

சவாமிகளுக்குச் வெரன்னம் முதலிய சாதனங்களிலும் 
சிவாலய தொண்டிலும் போமிமானம் உண்டென்பதை 
இவருடைய பாடல்களால் அறியலாம். இிவபிரானுடைய 
காமங்களை எப்போதும் உச்சரித்துக் கதற வேண்டுமென் ர 
௬வாமிகள் ஈமச்கெல்லாம் போதிக்கின்றார். வெண்ணீறணி 
யம்போன பஞ்சாக்காத்னத உச்சரிக்கவேண்டுமென்று பல பாடல்களிற் கூறுன்றார். தாம் ஊழின் வலியால் சமண சமயத்திற் புகுக்சாழன் றமைக்கு பெரிதும் வருக்இப் பாடு 

இன்றார். சிவனடியார் மலையேவந்து வீழினும் கிலைகலங்கா 
சென்பதை ஓர் பாடவில் விளச்குளெளார், பழமொழிகள் வாயிலாகப் பல உண்மைப் பொருட்களை மக்குப் புசட்டு 
கின்றார். இவையெல்லாம் படித்து இன்புறச்சக்கண, சமது aur des dor ஆளுடைய ரசு, வாசேர், தாண்டு Baud sect 
சான்றும் அழைப்பர்,
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3 & bord. 
நேசற்றைந்த வுள்ளத்தால் நீலநிறைந்த மணிகண்டத் ‘ 
தசனடியார் பெருமையனே யெல்லாவுயிருந் தொழவெடுந்துத் 
தேசமுய்யத் திருத்தொண்டத் தொகைமுன் பணித்த தீருவாளன் 
வரசமலர்மென் கழல்வணங்க வந்த பிறப்பை வணஙய்குமம். 

இருமுனைப்பாடி. காட்டிலேயுள்ள திருகாவலூரிலே பல 
ோற்றுண்டுகளுக்கு முன்னர் சடையஞரென்னும் ஆசை 

ரொருவர் இருந்தார். அவருடைய மனைவியார். இசை 

ஞானியா சென்பவர். இவர்களுக்கு ஐர் ஆண்மகவு த ௪.து. 

அப்பிள்ளைக்கு சம்பியாரூரர் என்று பெயர் வைத்தனர். 
அர்காட்டாசராகயயே காசிங்கமுனையரால் அப்பிர்ளை வளர்க்கப் 
O44 

மண்ணு செய்யத்தக்ச வயதை மடைக்தபோதுூ Leek 

சடங்கவி இவொாசாரியரது மகளை விவாகஞ்செய்ய தாள் 

குறிக்கப்பட்ட௫. இருமணச் சடங்குகள் ஆரம்பிப்பதத்கு 

முன்னர் சிவபெருமான் ஒருப் பிராமணவேடத் தோடு 
வத, அக்சலியாண விட்டிலுள்ளவர்களை யெல்லாம் கூவி 
அழைத்துத் தமக்கும் மணமகனாகய சம்பியாரூரருக்கூம் ஓர் 
வழக்குளதென்றும் த முடித்சதபிறகே மணத்தைத் 
'தொடக்கவேண்டு மென்றும் கூறினர், கம்சியாரூரர் அவர் 
கூற்றுக்குச் சம்மதித்தார். இழவர் ஆரூரர் தமக்கு அடிமை 
யென்றும் அப்படி. அடிமையென்று மெய்ப்படுத்த அவர 

மூன்னேர். தமக்கு எழுதிக்கொடுத்த அடிமைக் கைச்சாத் 
தோலை தம்மிட முளதென்றும் சொன்னார். பிராமணர்கள் 
அடிமையாதல் உலக வழக்கில் இல்லையென்று சொல்லீ 

அங்குள்ளோர். வாதிக்கக் வர் தம்மிடமிஞுக்த ஓலையை 
அவர்களுக்குக் காட்டித் தம்வழக்கை உண்மைப்படுக் இஞ்.
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‘ 

Durant Bpage_o ஏவல்வறி நிற்பாராடு அவி 
பின்ன சென்றார். முன்சென்ற இழெவர் இருவெண்ணெய் 
கல்லூமினுள்ள இருவருட்டுறை என்னுஞ் இவாலயத்திற் 

புருசவடனே மறைத்தருளினர். உயிர்தோறும் கலந்து 
கித்கும் கள்வராயெ இழெவரைச் தேடூவாராயினர். ஈம்பி 
யாளுரர். அப்போது பரமசிவன் அவருக்குக் or. Aare se 

திறுஸி அவரை இல்வாழ்க்கையிலிருர் அ உய்விக்கும் 

பொருட்டுத். தாமே வலியவர்கு தடுத்சாட்கொண்டதாக 
மிகி த்தருனினஞர். கங்யொளூரர் கடவுளைப் புகழ்க்னபாட. 

விருப்பருடை யவராகுி 6 பித்தா பின றளூடீ 2 என்னுள் 

O gr sage sryjeora திருப்பதிசத்சைப் பாடியருளிஞர், 

திருமணத்தைத் தவிர்க்கச் கிழவாரகக் சிவபெருமாஸ் 
எழுர்தருஸி கம்பியாரூரருடன் வல்வழக்கிட்டபோஸண 
அவனா இன்னவசென்று அறியாது “பித்தன்!” முதலிய 
வவைகைச் சொற்களை நாயனார் கூறினமையால் “ன்றொண். 
உன்” என்ற பெயர் அவருக்கு உண்டாயிற்று, 

காயஞர் இருநாவலூர், திருத்துறையூர் முசுலியகோயில் 
களைப் பாடி யருளிச் சிதம்பரத்தைநோக்கப் புறப்பட்டார். 
வழியிலே இருவஇகையில் தங்கினர். அங்குள்ள ஒரு மடத். 
திலே கித்திரைசெய்யும்போது பரம ப.இ கரயனாருக்குத் 
திருவடி. இட்சை செய்தருளினார். பின்னர்த் இிருமாணிக் 
SY, இருத் இனைககர் முதலிய திருப்பதிகளை வண௩ூக் 
கொண்டு செம்பரத்தை அடைந்தார். அங்கே தம்” 
விருக்கும்போன ௪பாகாதர் திருவருளால் திருவாரூருக்குச் 
செல்லும்படி ஓர் கட்டளை பிறந்தது. அதன்படியே Baur 
ரூருச்ருப் புறப்பட்டார். வழியிலையுள்ள சிசாழி, மாயூரம் 
அம்யர்மசகாளம், திருப்புகலூர் முதலிய தலங்களைத் sae gs
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அத் திருவாரூமைச் ௪மீபித்தார். காயனூரஅ வருசையை 

வன்மிககா தராலறிர் ச இருவாளுர் அடியலர் கூட்டத் இனர் 

அவரை எதிர்கொண்டு உபசரித்தனர். srugyt திருக் 

கோயிலிறளைளே போய்த் இருமூலட்டரனேசகரரை வழி 

பட்டுச் திருப்பதிகம் பாடியருளிஞர், 

ிருவாரூரிலே Fig தஇயாகசாசப் பெருமாளைத் 

தரிசித்து வருசாஷிலே ஒருகாள் இருவருள்கூட்டப் பரவை 

யார் என்னும் சிவகேயம்வாய்ந்த பெண்மணியைக் கண்டார். 

கண்டஅம், அவர் பக்குவமுள்ள ஆன்மாவென 90g, 

௬வாமி சக்கிதானத்இற்குச் சென்று, அப்பெண்ணை ஆட். 

கொள்வதற்கு உத்தரவு சந்தருளும்படி. இடறவனை- வேண்டி. 
ஊர். அவாமிகளைக் சண்ட பரவையாரும் அவரே தம்மை 

“சடேற்றத்தக்கவரென நினைத்தார். இெவபிரானன கட்ட 

காப்படி, சுவாமிகள் அம்மையாமை ட்கொண்டருளிஞர். 

Bue திருவாரூரிலே வூத்துவரும் காலத்திலே 

தருகாள் தேவாசிரய மண்டபத்திலுள்ள சவனடியார்களைத் 

தொழுது அவர்கள் பெருமையைச் சிறப்பித்துக் திருச் 

தொண்டத்தொகை பாடியருளினர்.  அத்திருப்பதிகத் 

இற்கு வன்மீகநாதர் “*தில்லைவாழந்தணர் ௪ம் அடியார்க்கு 

மடியேன்'' என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்தருளினார். 

சாயனஞார். திருவாரூசிலே வ௫ித்வந்தபோது அவர் 

வீட்டிற்கு வேண்டிய நெல்லும் பருப்பும் குண்டையூர்க் 

மெவர் என்னும் சிவனடியார். உதவினர். அப்படி அவர் 

கொடுத்துவரும்போ௮ மழையின்மையால் வளம் ௬ருஸ் 

இற்று. போதிய தானியங்கள் அனுப்ப முடியவில்லை. ப் 

பெரியவர் மனம் புழுங்கிஞார். சுவாமி திருவருளால் se 

Gwar gigas நெல் மலைபோஜ் குவிந்தது. சலாட்.
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சென்றபின், இருகாட்டியத்தான்றுடிக்குச். சென்று அற் 

குள்ள கோட்புலவிசாயனாரை ஒரு திருப்பதிகத்திலே 
சிறப்பித்துப்பாடி, வலிவலம் முதலிய தலங்களை வணக்கத் 

திருவாரூருக்குத் இரும்பிவந்தார். பங்குனி உத்திரத் இரு 

காள் நெருங்குதலும் திருவிழாவைக் காணவரும் Garona. 

கார்களது மாகேசுரபூசைச் செலவிற்காகப் பொன்வேண்டிச் 

அிருப்புகலூரையடைக் ௪ அங்கே இறைவன் இருவருளால் 

செங்கற்களைப் பொன்கற்களாச மாற்றிச் இருவாளுருக்கு 

மீண்டார். 

பின் பல தலங்களுச்ருச் சென்று இருமுஅகுன் ஜெனப் 
படும் பழமலைக்குப் போனார். அங்கே விருச்தகிரிகாதர் 

பன்னீராயிரம் பொன் கொடுக்தருளவும், அவற்றை மணி 

முத்தாகதியிலே இட்டனர். பிறகு கடம்பூர், இதம்பரம், 

மண்ணிப்படிக்களை மூதிலிய தலங்களை வணங்கித் தருவா 

ரூரைச் சேர்க்தார். அங்சே அனைவரும் ஆச்சரியப்படும்படி 

தாம் இற் மிலிட்ட பொன்னையெல்லாம் திருவாரூர்க் சமலால 

யத்திலே வரப்பெற்றார். 

சிலகாளாயபின், திருகள் ளா முதலிய தலற்களுக்குப் 

போய்த் இருக்குருகாஷரை அடைந்தார். அங்கே இவரது 

கண்பராயே பாபைஇ தண்ணீரும் பொதிசோறும் கொண்டு 

வந்து கொடுத்தார். மற்றும்பல கோயில்களுக்குச் சென்று 
கடைசியாகத் திருவொற்றியூரை அடைந்தார். 

இருவொஜ்றியூர் கா.சரை ஒருகாள் தரிசித் அத் இரும்பும் 

போது, அத் இருக்கோயிவிலே திருத்தொண்டு புரிச் துவக்க 
சங்கலியார் என்னும் தவப்பெருஞ் செல்லியைத் திருவருள் 
கூட்டக் கண்டார். அவரைத் தமக்கு அடியாராகக்கொண்டு 
வேண்டியகாலம் வரையும் அவரோடு கிற்பதாகச் சொல்லிச்
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அங்சனார். ஒருநாள் இருவாளூர்த் தியாகராசப் பெருமாஞாது 

ஞாபகம் வரவும், ௮வர்மீன இருவொஜ்றியூரிலிருக்தபடியே 

ஒரு திருப்பதிகம் பாடியருளினார். பின்னர் , ஒருகாள் 
அவரைக் தரிசிச்கவேண்டு மென்னும் பேரவாவினால் உந்தப். 

பட்டவராய்த் திருவாரூரை நோக்ூப் புறப்பட்டார். BE 

வொத்றியூரின் எல்லையைக் கடக்த௮ம் இவருடைய இரண்டு 

கண்களும் மறை கன, காரணம் ௪க்இலியாரோடு வேண்டிய 

காலம் நில்லான போயதே. காயஞார் இறைவனைப் பலவித: 

மாகத் ௮.இத்தார்; கண்ணொளி வரவில்லை. 

எவ்கிகமேனும் திருவாரூருக்குப் போய்த் தீரவேண்டும் 

என்னும் ஆசை மிகுஇயால் வட இருமுல்லைவாயில், இரு 

வெண்பாக்கம், திருவாலங்காடு முதலிய அலங்களை வணங்ூக் 

காஞ்சீபுரத்தை அடைந்தார். ஏகாம்பரராகரைத் தரிசிப்ப 

தத்குக் சண்ணில்லாமையால் மிக வருந்திக் கடவுளைப் 

பலவாறு வேண்டினார். வேண்டுகொட்ணெங்கயெ ஏகம்ப 

வாணர் இடக்சண்ணை மாத்திரம் கொடுத்துத் தசிசிப் 
Assur. . 

406 Bwarugant, இருவாத். துறை, இருவாவடு: 

அறை மூதனிய தங்களைப் பாடிச்சென்னு இருவாளுசை 

யடைந்து அப்பெருமான்மீது “மீளா அடிமை” என்னும் 

திருப்பதிகம் பாடினார், வன்மிககாதர் வலக்கண்ணையும் 

கொடுத்தருளினார். நாயனார் சிலகாள் தேவாசிரய மண்டபத் 

திலும் பின்பு பரவையார் விட்டிலும் கடவுளைத் இயானிச் 
அக்கொண்ெ வீத்திருக்சருளினார். 

திருமங்கலம், இருப்புன்கூர் முதலிய கோயில்களுக்குப் 

போய், மீண்டும். திருவாரூருக்கு வந்திருக்தநாளிலே கரயஞர் 

- பெருமையைக் “கேள்வியுற்ற சேரமன்னசாயெ சேரமான்
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பெருமாள்சாயனூர் அவரைக்காணத் இருவாருருச்கு எழும் 

தருனிஞர். வந்தும் நாயனணானர வணங்க அவருடன் மிச 
கட்புடையவராயினார். இதனால் நாயனாருக்குச் “சேரமான்: 

சோழர்” என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று, பின்பு இருவரு 
மரகப் பாண்டிநாட்டிலுள்ள பல தலங்களுக்கு யாத்திரை 

யாகச் சென்று மீண்டும் திருவாளுரை' gions gent. சேரர் 

பிரான் நாயனாரைச் தமது காட்டிம்கு அழைத்தார். நாயனார் 

உடன்படவும் இருவருமாக மலைகாட்டுக்குப் பிரயாணமாயி 

னர், வஹழிபீலேயுள்ள இருவையாற்றைக் தரிசிக்கச் சேர 

காரன் விரும்பினார், ௮ப்போன வழியிலையுள்ள காவேரிகதி 

இடங்கள் செல்எமுடியாதபடி பெருக்கெடுத்த.ப் பாய்ந்த, 

ந்தார். ஐபாற்றுப்பாணரை விளித்து ஒரு இருப்பஇகம் 
ung ge. அவர் “ஓலம்” என்று அருள்கரக்து காவேரி 

கதியை விலகி வழிவிடும்படி பணித்தனர். இருவரும் 

கதியைக் கடக்குசெனறு செம்டொற் சோதியை வணங்கி 

மீண்டனர். மீண்டும் முன்போலக் காவேரியாறு கரை 

புரண்டு ஐடிற் று. பிறகு இருவரும் கொடுங்கோஞூரை 

அடைத்தார்கள். பங்ளுச் இலகாள் தங்கினர். 

ஒருகாள் வன்மீகநாதரை நினைந்து இருவாளுருக்குச் 

செல்லப் புறப்பட்டார். சேரமான் அவரைப்பிரிய மனமில் 
லாதவராய்த் தடப்டவும், நாடனூர் தஇியாகேசரைத் தரிசிக்க 

லேண்டுமெல்ணும் ஆசைமிரு தயால் சேரர்தடைக்கு இணல் 
௧௮ திருவாரூரை வந்தடைந்தார். 

சிலராட்சென்ற பின்னர் சேரமான் பெருமாளை நினைக Bw 
அவரிடஞ்செல்லத் திருவாளூரிலிருர௪ புறப்பட்டார். வழி 
கேயுள்ள திருப்புக்கொளியரைச் சேர்க்சுபோ.து ௮க்சே 
கிசழ்ர்த சம்டவங்சளால் 5௫ பிராமணச் ரன் ௨ ஆண்டு
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களுக்கு மூன் நமு;தலையால் விழுக்கப்பட்டானென்று 

கண்டார். கருணைமேலிட்டினால் அச்சிறுவனை எழுப்பஜ் 

திருவுளப்கொண்டு அளிகாசிலயய அடைர்து அக்கோயிலில் 

விற்றிருக்கும் சவபிரானார்மீன ஒரு இருப்பதிகம் பாடியருளி 
ஞர். உடனே ஒரு முதலை அச்சிறுவனைக் கொண்டுவந்து 

குளக்கரையில் உமிழ்ஈ்௧௮. எல்லோரும் ஆச்சரியமடைந்ச 

னர், பிறகு; அவ்விடத்சைவீட்டு மலைகாட்டுக்குச் சென்றார். 

இவர் வரவையறிந்த சேரமான் பல வரிசைகளுடன் இவரை 
எற்றருளிஞர். 

சோமன்னான இராசதானியாகய மசோதை என்னும் 

ககர,த்திலே நாயனார் எழுந்தருளி யிருக்கும்போ௮ ஒருகாள் 
திருவஞ்சைக் களத்அக்குச்சென்று சுவாமி தரிசனஞ்செய்௮ 

மெய்ம்மறக்து தம்மை இறைவனன இருவடியித் சேர்த். 

கிருளும்படி. பன்முறை இறைஞ்சினார். இவர் விருப்பச்தை 

Sen para ae சிவபிரான் ர் வெள்ளையானையை அணுப்பி - 

அதன்மீது இவரை ஏற்றியழைத்து வரும்படி தமது பூச 

கணங்களுக்ருக் கட்டளையிட்டார். அங்ஙனமே ஒரு வெள்ளை 
யானை திருவஞ்சைக் களத்திற்கு வரவும், நாயனார் அதன் 

மீது ஏறித் தமது தோழராயெ சேரமான்பெருமாளை 
நினை த்தவண்ணம் கயிலையை நோக்கச் சென்றூர். ௮ப்போ௮ 

நிசாடிக்கொண்டிருக்க சோர்பெருமாள் தமது தோழ 
ருடைய கொள்கையை ஞானக்கண்ணா லறிர்து உடனே ஒரு . 

குதிரையின்மேல் ஏறிக்கொண்டு திருவஞ்சைக்களத்திற்குப் 
போனார், அங்கு. அகாயவழியாகச் செல்லும் சுந்தரைக் 

கண்டு தமத குதிரையின் செவியில் பஞ்சாட்சரத்தை ஓதி 
யருனினார். அக்குதிரை உடனே ஆகாயச்இத், பாய்க்னு 

சந்தர். செல்லும்  யானைக்குமுன் விரைந்து ஓடிற்று, 

இருவரும் இருக்கைலாசத்சை அடைந்து. கைலாசபதி:
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யாயெ சிவபிரானை இறைஞ்சித். தம்கள் தங்கள் பழைய 
- நிலைமைகளாகயெ அலாலசுந்தர பதவியையும், சணகாதப் 
பதவியையும் முறையே அடைந்தார்கள். இருவரும் முத்தி 
படைச்ச இனம் ஆடிச்சுவாதியாகும். நாயனார் முத்தி 
ய்டைர்தபோது அவருக்கு வயது 18 என்ப. சுந்தரர் பாடிய 
திருப்பாடல்களும் தேவாரத்திற் சேர்ந்தவை. இவருடைய 
பாடல்கள் ஏழாவது திருமுறையாக வருக்கப்பட்டுள்ளன , 
இவருடைய பாடல்கள் மரம் பொருந்தியவை. பல 

. திருப்பாடல்களுள் திருக்குறட் கருத்தும் அடிகளும் எடுத் 
சாளப்பட்டுள்ளன. கிலையாமையைப் upp இடித்துக் 
'கூறுவனபல. இவர்பாடிய திருப்பதிகக்சொகை 85000, 
இப்போது வழங்குவன 100. நிந்தாஸ் அ இிகளாசவும் Reo 

. பாடல்களைக் காணலாம். 

கைலாசத்தில் அணுக்கத் தொண்டராயுள்ள ஆலால 
சுந்தரரே அடியார் பெருமையை சீள க்குவதற்குச் எந்தரராக 
அவதரித்தாரென்ப. நாயனார் திருத்தொண்டத்தொகை 

- பாடாமலிருக்கால் எமக்கு அடியார்கள் பெருமை தெரிக் 
திராது, ys தொகையே பின்வக்த திருத்தொண்டர் 
திருவக்தாத, பெரியபுராணம் முதலியவற்றிற்கு வழி 
காட்டியா யிருந்தது, திருத்தொண்டத் தொகையாலி 
என்னும் பெயரும் நாயனாருக்கு இசனாற் Sm sas, 
இவர் ஞானத்தில் யோக மார்க்கச்தை விளக்கவந்தவர். 
(ar gros du திருவாருருக்கு இறைவனால் அழைக்கப் 
பட்டு ௮ங்கே பன்னெடுகாள் விக்கம் இருத்தொண்டத் 
தொகை ூதலியன அங்கே இறைவனருளாஜ் பாடியும் 
ச வபிரானோடு தோழமை ண்டஅம் கருதத்தக்கன. 

. திருவாரூர்த் தியாகேசரிடம் இவருக்கு அன்பூகமென்பது 
இவரது தேவாரப் பாக்களால் அறியலாம். திருவொற்றி
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ஆரிற் சில காலம் தங்யெபோறும் மலைகாட்டில் சேரமான் 
பெருமாளோடு சலகாள் நின்றபோ௮ம் வன.மீகப் பெருமானை 

நினை ரு உடனே தஇருவாளுருக்குப் புறப்பட்டு இவ் 

வன்மை வெளிப்படுத்தும். 

இருவாரூரில் இருந்தோ பரவையாரென்னும் pt 

பக்குவமடைந்த. ஆன்மாவைத் திருவருட் சம்மதப்படி 

ஆட்கொண்டு தமக்கு அடியவராக்க அவரோடு பல தொண்டு 
புரியலானார். இவ்வாறே சிலியா சென்னும் மற்றொரு 

பக்குவ ஆன்மாவையும் இருவொள்றியரில் இறைவன் ௮.ணு 
மதியோடு ஆட்கொண்டு அருள்புரிக்ததஅமாகும். இரு 

ஆன்மாக்களையும். யோகப் பயித்சியிற் பழக்குவித்தா 

சென்பனு பெரிய புராணத்தில் நூணுகி அறியற்பால, 

“மற்றுப் பற்றெனக் இன்றிகின்திருப் பாதமே மனம் 

aris son” “வழுக்கிழினுக் திருப்பெய ல்லாமல் 
மற்று கானறியென்'” *நற்றவா உனை நான்மறக்கினுஞ் 

சொல்லுக ஈமச்வொயவே”” முதலிய தேவார அடிகளால் 

காயனாருடைய இந்தனை எப்போதும் சிவபெருமா 

னிடத்திலேயே பதிர்துடைர்ததென்பது பெறப்படும். 

இவர் பசுகரணமற்றுச் சிவசரணாமுற்று விளங்கியவராகலின் 

தமக்கென ஒரு செயது மில்லாசவர்; இவர் செய் இருவிளை 
யாடல்களெல்லாம் இறைவனைச் சார்ந்தவையே. சிதம்பர 

சயாகாதனாத் shaigsGurg@ இவரடைந்த நிலையைப் 
பெரியபுராணம் *ஐரனு பேரறிவும் கண்களே கொள்ள” 

“ிகண்ணிலாமலர்ர்த வேணியாய்'” என்னும் திருவருட் 
பாக்களால் ஈனி விளக்குகின்ற. 

சமது ஆண்டவரும் ே அஷ் ரம் யோககாயகருமாகிய 

சிவபிரானைப போல சுவாமிகளும் யோகியே. இசனாலன்றோ
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பர்மயோடியாயே பெருமிழலைக்குறும்ப காயனாரும் நம 

சவாமிகளைச் குருவாகக் கொண்டு angle gi எல்லாம 

வல்ல சித்சராகய சிவபிரானே இவ்வழி கிழ்பவராகலின், 
செங்கல்லைப் பொன்னாக அக்குவதும். மு. தலையுண்ட பாலனை 

அழைப்பதும், ஆற்றிலிட்டபொன்னைக் குளத்தில் எடுப் 

பதும், பெருக்கெடுத்தோடும் ஆற்றைவழிவிடச் செய்வம் 

Geode. “ure செய்யுட் அரிசுகநக்சூடனாகி” 

என்னும் தேவாரத்தால் எம்பெருமான் இவரோடு எல்லாக் 

காரியத்திலும் சொடர்புடையா ரென்பஅ புலப்படும். இவர் 

திருவொற்றியூர் எல்லையை நீங்யெதுல் சண்ணிழக்தமையும் 

பிறகு கண் பெற்றமையும் இருவிளையாடலாகும். Ga 

பெருமான் சம்பர்களை மசன்மைகொண்டு பிள்ளைத் சன்மைச் 

குரிய முத்தப் பல்லக்கு, முச்னுக்குடை, முக்துச் இன்னம், 

முத் அப் பந்தர் முதலியவற்றை அமைத்துக் கொடுத்து 

அவரை ஆடம்பரமாக விளங்கச் செய்தார். ௮ஃதேபோல் 

அந்தரரோடு கோழமை பூண்டி அத் 2தாழமைக்கு ஏற்ப 

டொன், பொருள், பட்டாடை, வாகனம் முதலிய பரிசுகளை 

வழங்கி எப்போதும் மணக்கோலத்தோடு உலாவும்படி 

பணித்தருளினர். எதெல்லாம் இறைவனுடைய அருட்டிற 

மெனச் சொல்லத் தக்கது. 

காவலராகிய சேசமான் பெருமாள் காவலராகய சந்தா 
மூர்த்திகளின் சோழமையை காடினமையால் அவரும் 
யோக்திரராய் இருத்தல் வேண்டும். அவர் பூசைழுடிவில் 
கடராசப்பெருமானது காத்ிலம்பொலி கேட்பது இதனை 
மெய்ப்பிக்கும். சுந்தரர்கைலாசக்திற்கு யானைமீது ar we 
வகை யறிக சோர், fog குதிரையின் காதில் 

8 பஞ்சாக்காத்தை ஓதவும் அதுவிரைந் து யானைக்கு முன்னே
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அடித்றென்பண பெளாரணிகம். ஆன்மாவாகிய அம்வபைன் 

கடவுளாயே இலக்குக்குச் செலுத்துவன பிரணலமாயெ 

வில் என்று முண்டகோபகிடதம் கூறூன்றஅ. மேட 

இங்கே குதிரையாக உருவடக்கப்பட்டுள்ள௮. சுந்தரர் 

எறிச்சென்றவெள்ளையானை பிரணவமாம். எதெல்லாம் 

அ ணுடு அறியத்தக்கன. 

கோட்புவிமாயஞுர் சமன அறிய புதல்விகள் இருவரை 

யூம் சுவாமிகனிடத்தே யிட்டு அவர்களை ௮டிமைகொள்ளும் 

படி வேண்டிஞர். அவர்கள் இளமையும் பக்குவ கின்மையை 

யூம் சண்டகாயனார் அவர்களுக்குப் பரிசதீட்சை மட்டும் 

புரிக்தார். இனால் இவ்விரு ஆன்மாக்களும் பாளை சங்வெ 

யாரைப்போல் பக்குவகிலையை அடையவில்லையென்பணா 

இெபெைறப்பட்ட..து.. 

நமது சுவாமிகளுக்கு வழங்கும் பெயராலன:--சம்பியா 
சூரி, இருகாவலூரர், ஆளுடைய கம்பி, வன்றொண்டா. 

தம்பிரான்தோறர், சேோமான்தோழர், இருமணக்கோலப் 

பெருமான், இருக்தொண்டத்தொடையாளி, சங்கடியப்பன், 

வனப்பகையட்பன் முதலியன. 

நாயனார் காலத்தில் இருந்த மெய்யடியவர்: -விதன் 
மிண்டர், பெருமிழலைக்குறும்பர், எயர்கோன்கலிக்கா.கற் 

சோமாிமாதர், சேரகான்பெருமாண், கர௫ிங்கமுனையரையறர், 

கோட்புலியார், சடையனார், இசைஞானியார் முதலியோர். 

பெருமிழலைச்குறும்பராயனார் ஈம சுவாமிகளிடத்அப் 

பேரன்புடையவர். அவரை வழிபடுதல் ஒன். றினுலேயே 

முத்தியடைக்தசாரென்றால் காயனாரின் பெருகையை எண் 
Ben carp! இயம்புவது. 

தக
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நாயனார் சரித்திரத்தைக் கூறும். நூல்களாவன:-- பெரிய 
புசாணம், ! திருகாவலூர்ப் புராணம், திருவாரூர்ப் புராணம், 
பேளுூர்ப்புராணம், திருக்துருத்திப் புராணம், wan Pic's 

யூராணம் முதலியன. 

ததி. 
வறந்தீடு பொய்கைமுன் எீரம்ப மற்றஎன் 
உரைந்திரு முதலைவந் துதிப்ப ஏன்னதால் 
இறந்திடு மகள்வளர்ந் தெய்தப் பாடலெர்ள் 

திறைந்தீடு சுந்தரன் அடிகள் போற்றுவாம். 

  

ச், மாணிக்கவாசகர் 

  

   
   

பேசுபுகழ்லாதஜர்ப்பிறந்துபெ ஐறக்கடலுண்டு 

ஆசிலெழிறடித் தயரஎ மலதீர்ந்தெழுந்து 
தேசமலிதரப்பெரதுவார்சீஎபோகமிகவீகா வான் 
வாசகமாமாணிக்கமைபெரழிமாழுகில்போற்றி. 

மாரணிக்கவாசகர் பாண்டிகாட்டிலே வைகையாற்றம் 
கரையிலே மதுசைச்குச் சமீபத்திலுள்ள திருவாதவூர் 
என்னும் இருப்பதியிலே ஆமாத்தியப் பிராமண குலத்திலே 
பிறக்சவர். இவரது இயற்பெயர் இிருவாசஷரர். த்தை 
யாரின் பெயர் சம்புபாதாசிரயர், தாயாரின்பெயர் 
சிவஞானவத. இவர் பதினாறு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே 
(சே தசிவாகமங்களையும் பல கலைகளையும் கற்றுச் தெளிந்த 
அருட்புலமையினராய் விளங்கினர். அதனோடு இறந்த 
ஒழுக்கமும் நிறைந்த சிவபத்தியும் உடையவராகக் காணப் 
பட்டார்... இவரது. குணாஇசெயங்களைக் கேள்விப்பட்ட 
அரிமர்த்தனபாண்டியன் இவரைச் தனன முதல் மக்இரி.பாக 
ஆக்கக்கொண்டான். நென்னவன் பீரமராயன் என்னும்
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: பட்டப்பெயரைச் சூட்டினான்... இப்பெயருடன் மக்திரிய் 
பதவியை ஏற்றுக் குறைவற ஈடா அம்போ, இவருக்குச் 
சிவபத்தியும் உலகத்தின்மீது வெறுப்பும் மேலிட்டன.. 
இச்சமயத்திற் பாண்டியன் இவரை அறைத்து Sipser gb 
அறைக்குச் சென்று நல்ல குதிரைகளை வாவ் வெரும்படி. 
பெரும் பொருள் கொடுத்து அனுப்பினான். புறப்படுமுன் 
திருவாலவாயிலே எழுந்தருளியுள்ள. ,சோமசந்தரக்கடவுள் 
சந்நிசானத்தை அடைந்து, குதிரையின்பொருட்டு Rema 
ளாயே மிலேச்சர்களுக்கு அரசனுடைய பொருள் செல்ல 
தைப்பற்றித் அக்கத்அுடன்:விண்ணப்பித் தனர். கடவுளின் 
உத்தரவு பெற்றபின் மதுரையை: விட்டுப் புறப்பட்டுச் 
சோழதேசத்தை நோக்கச் சென்றூர். சென்றவர் வழியிலே 
யுள்ள திருப்பெருர் தறை என்லுக் தலத்திலே தங்கினார். 
அங்கே ஒரு ஞானாசாரியர் குருச்தமரக்தின்சழ்ப் பன 
மாணவர் சூழ வீற்நிருப்பதைக் கண்டார். கண்டவுடன் 
ஆனந்ச.பரவசமானார், பின்பு, தம்மை ஆட்கொண்டருளும் 
படி பரமாசாமிபரை வேண்டிஞர். இவருடைய மேலான 
நிலையைக் கண்ட ஞானாசாரியராகய கடவுளும் இவர் 
விரும்பியவாஹறே ஞானோேபதேசத்அடன் திருவடி இகைஷயும் 
செய்தருளிஞர். 

ஞானோபதேசம் பெற்ற பின்பு, சிவானக்தமேலிட்டி 
னாலே .வதிமதுரமான பாடல்களைப் பாடுவாராயினர், அம் 
பாமாலை விலையுயர்ந்த மாணிக்கக் கற்களாம் கோக்கப்பட்ட 
சரமாலையைப்போல் இருச்தமையால் சிவபிரான் இவருக்கு 
மாணிக்கவாசகர் என்னுக் திருசாமத்தைக் கொடுத்தார். 
குதிரை வாங்குதற்காகக் கொண்டுவச்* பொருளை யெல்லாம் 
திறுப்பெருதறைபிலே சிவாலயன் திருப்பணியிலும் சில 
எடியார் வழிபாட்டிலும் செலவழித்தார். திரம் வந்த 
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காரியத்தையும் மறந்து பித்தம்பிடி த தவர் 2பால் இருந்தார். 

தம்முடன் வந்த பரிவாரங்கள் என்ன சொல்லியும் இவர் 

கேட்டாரல்லர், . இவர் இப்படி. நடப்பதை அவர்கள் 

பாண்டியனிடம் போய் முறையிட்பமார்கள். இவரது 

நிலைமையைச் கேள்வியுற்ற பாண்டியன் ச௪வாமிகளை உடனே 
மதுரைக்குத் திரும்பும்படி. கடிர்தெழுஇய ஓலையொன்றை 
மனுப்பினன். அவ்வோலையைதக் தமது ஆசாசியமர்ததி 

யாக எழுந்தருளியிருக்க இறைவனுக்குக் காட்டினர். அலர் 

அடுத்த ஆவணி மூலத் தருகாளன்௮ குதிரைகளைத் தாமே 

மதுரைக்கு இட்டிச்கொண்டுவருவதாகவும், மாணிக்க 

வாசகர் மதுரைக்குச் சென்று ௮ங்ஙனமே பாண்டியனுக்கு 

அறிவிக்கலாமென்றுல் கூறினர். 

சுவாமிகள் உடனே மனரைக்கு மீண்டு, இறைவன் 

சொல்லியவாறு பாண்டியனுக்குத் தேறுதல் சொன்னார். 

௮.ரசனும் அவணிஞுூலத்தை எதிர்பார்த் துக்கொண்டிருக் 

தான். அச்சமயத்தில் மக்திரிமார்களில் ஒருவன் அரச 
னிடஞ் சென்று முதன் மந்திரியார் குதிரை வாங்குதற்குச் 
கொண்டுபோன பொருளையெல்லாம் இவனடியார்கள் 

பொருட்டுத் திருப்பெருக்துறைபிழ் செலவறித் அவிட்டன 
சென்றும், அதனால் அவர் கூதிரை வாங்கவில்லையென்றும் 
சொன்னான். அவன் கூறியவாறே அவ்மிடத்தில் குதிரை 
ள் இல்லாமையை அறிந்த அரசன் நாயனாரைச் சிறையி 
லிடுவித் அவர் கொண்டுபோன பொருளையெல்லாம் 
வாங்கும்படி கட்டளையிட்டான். ஏவலாளர்கள் சுவாமியை 
வருத்தினஞர்கள். அவர் சிறிதும் மனங்கலங்காமல் இவ 
Berta & அதித்தவண்ணமா யிருந்தார். இதனால் அவருக் 

யப்பட்ட ுன்பங்க ளொன்றும் அவரைச் இறிதம் 
ஹாக்கா னாஜிற்தன. 
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இப்படி. கடக்துவரும்போது gael மூலகான் 
'கெருங்கிய. பரமசிவன் குதிரைச் சேவகர் வேடம் பூண்டு: 

குதிரைகளுடன் மதுசைக்கு எழுச்தருனிஞர். குதிசைப் 

பர்.இிகளின் வரவைக் சண்ட பாண்டியன் மகிழ்ச்சியடைந்து 

மாணிக்கவாசகரைச் சறைச்சாலையிலிருக்து SOLS D He 

eis குதிரைகளைத் தானும் அவருமாகப் பரீகைஷ 

செய்தனர். கு.இிரைகள் சிறி.ஐம் இலக்கணப்பிழை யில்லு 

மையைக் கண்டு ம௫ழ்ர்தான் அரசன். பிறகு, குதிசை 

வீரராக எழுக்தருளிய சிவபிரானிடம் அவற்றைக் கயிறு 

மாற்றி வாங்கிக்கொண்டு அவருஃ்கு விடையளித்து அனுப். 

ஞான். ஆயினும் அன்றிரவே அக்குதிரைகளெல்லாம் கரி௯ 

ளாக மாறின. முன்னிருக்த குதினரககையும் இக்ககிகன் 

கடித்துக் கொன்றன. இதனை அறிந்த பாண்டியன் இதா 

மாணிக்கவாசகர் செய்த ரசூழ்ச்சிபென்று ௧௬ வசை 

மறுபடியும் துன்பப்படுத்துவானயினான். வன் செய்கு 

அன்பமொன்றும் அவரைக் தாக்கவில்லை. 

அடியார்க்கு எளியவராயெ சிவபெருமான் காயனாருக் 

குச் செய்கு அநீதியை ஒழிச்சவும், செம்மனச்செல்கி 

யென்னும் ரூரதாட்டியின் சிவபத்தியை உலகத்தாருக்குக் 

காட்டவும் இருவுளக்கொண்டு வைகையாதிறை மசரைமா 

ககரின்மீது பெருக விடுத்தார். ௮ மேலும் மேலும் 

ககரையே அழிப்பதுபோலப் பெரு ஓடிற்று. இசை 
திற்கு பாண்டியன் சொக்கலிங்க மூர்த.இின்பப் பலவா 

போற்றினன். வேள்ளம் இறிஏங் குறையவில்லை. 'பெருக் 
இற்குக் காரணம் சான் .மாணிக்கவாசகருக்குச் . அன்பஞ் 

செய்ததே என்று எண்ணீ அவரைச் சறைச்சாலையிலிருக் த 

விடுவித்துத் தான் செய்தி*ஞூற்றத்தைப் பொழத்தருளும் 

வடி. வேண்டினான். வைகைக் கை அடைப்பித்துற்குல்.
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அவருடைய துணையை நாடினான். வேண்டுதல் வேண்டாமை: 

Bors தாயனார் சவபிரானிடம் பதக்கு உள்ளத்தினராம். 
சுகரிலுன்ளாச் அனைவருக்கும் வைகைக் கரையை அடைக் 

கும் பொருட்டுப் பல்கிட்டுச் சிறிது சறிது பாகமாக: 

ஒவ்வொருவருக்கும் அளவிட்டார். அவர் ஏவியபடியே 

சுகாத்தார் தத்தம் பாகக் கரையை அடைத்தனர். 

ஆயினும் சிவபத்சசரோமணியாகிய செம்மனச் செல்வி 

வென்னும் பிட்டுவாணிச்சியின் பங்குமாத்திரம் அடைக்கப்: 

யடசம விருந்தத. இசையறிர்ச அரசனுடைய ஏவலாளர் 

கள் அம்மையாரை வற்புறுத்.துவாராயினர். இதனால் 

வருந்திய அம்மையார் சோமசுந்தரக்கடவுளின் இருக் 

கோயிலை யடைந்தார். தம்முடைய பிட்டைக் கூலியாக. 

ஏற்றுக தமது பங்கை அடைப்பார் இல்லாமையையும்,. 

மக்குப் பந்து மித்திரர்க ளெவரும் இல்லாமையையுக். 

கூறி முறையிட்டார். இவெபிரான் அம்மையாரில் Ores 

தாமே கூவியாளாக எழுந்தருளிவக்ு அவர் கொடுத்த 

விட்டை. வாங்க யுண்டு வைகைக் கரையை அடைப்பவச் 

பேசல் கடித்தார். அம்மையாருடைய பங்கு அடைக்கப் 
யட்டதாயினும் மற்றவர்களுடைய அணையின் உயரத்களவு 

வரரமையைக் கண்ட அரசன் கூலியாளாக வந்த கடவுளைப் 

விரம்பிஞல் அடித்தான். அப்பிரம்படியானஅ பாண்டியன் 

மேலும் ஏனையோர்மேலும் பட்ட. இவையெல்லாம் 

தம்மடியவராகய மாணிக்கவாசசர் பொருட்டுச் சவபிரரண் 

fis இருவிளையாடல்களென்று பாண்டியன் அறிந்தான். 

ஜின்பு, அவரிடம் சென்று தான் அறியாமை காரணமாகச் 
செய்த பிழைகளைப் பொறுத்துத் தன்னாசாட்சியை எத்றரு 

ழ்படி வேண்டினன். அவர் அவ்வேண்டுதோளை மறுத்துச் 
© கவெவேடக், பூண்டவாய்த் திருப்பெருக் தறைக்கு எழுக்.
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FG! அங்கே சிலகாலம் வித்தார். பிறகு oases 
கோசபங்கை, இருவிடைமருதார், இருவண்ணாமலை, இருக் 
கழுக்குன்றம் முதலிய தலங்களை வணங்க, அவ்வவ்கவிடன் 
களில் இருவாசகப் பாக்களைப் பாடியருளிஞர்;, கடைசியாகச் 
*ிகம்பாத்தை அடைந்தார். 

௬வாமிகள் சிதம்பரச்.இல் எழுக்கருளியிருக் சு கானிஷே 

'சோழதேசத்துச் செவபத்தர் ஒருவர் தலயாத்திரையாக 
இலங்கைக்குப் போனார். அவர் அடிக்கடி “பொன்னம்பலம் 

வாழ்க என்று சொல்லுவது வழக்கமா aS aye a. அவர் 

அப்படிச் சொல்லுவதைக் கேள்வீயுற்ற அக்காட்டுப் புத்து 

சொரசன் அவனர வரவழைத்தான். அவர்மூலமாகச் தம் 
வரத்தின் இறப்பை அறிந்தான். இதெம்பரத்திலுள்ள வால 

வத்தை இடித்தொழித்து அந்த இடத்தில் பெனத்தாலயம் 
இன்று கட்டவேண்டுமென்னும் எண்ணம் அவனுக்கு 

உண்டாயிற்று. கவே அவன் பெளத்த குருவோடும் ser 

ஊமை மகளோடும் சிதம்பாத்துக்குப் போனான். போனகம் 

இல்லைவாழ் அந்தணர்களை வாதத்திற்கு அழைத்தான். 

(பெளத்த குருவோடு வாதஞ்செய்யத்தக்க ஆற்றலுள்ள 

வரைச் தஇில்லையிலுள்ளார் தேடுவாராயினர். அப்போது 

சஈடராஜப்பெருமான் அவர்களுக்கு மாணிக்கவாசகசைக் 

குறிப்பிட, உடனே அவரை வரவழைத்தனர். சுவாமிகள் 

புத்தனுடன் வாதஞ்செய்து அவனை வென்றதுமன் வி அவண் 

சேட்ட வினாக்களுக்குப் பிறவிதசொட்டு ஊமையாயிருக்கு 

பெளத்த அரசனது மசளைக்கொண்டு வீடை Grrage 

வித்தார். வினாவும் விடையும் சுவாமிகன் பாடியருளிய 

திருச்சாழலிதற் காணலாம். பெளத்தசெல்லாம் sug சமயன் 

Bar புன்மையைக் கண்டு சைவராயினர்.
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* சுவாமிகள் சிதம்பரத்தில் வரித்துவரும் கானி 
அவருடைய  இருவாசகத்தைப் பரவச்செய்யவேண்டு 
மென்னும் பெரும் கருணையிஷலே சிவபிரான் பிராமனை 

(வேடத்சோடு அவரிடம்'எழுக்தருளினார். அவர் சொஜ்படி. 
இருவாசகம் முழுவதையும் எழு இக்கொண்டு திருச்சிற்றம்பல 
முடையசச்மீது ஒரு இருக்கோவைப் பிரபந்தமும் பாடுகிக் 

சார். க்கோலையையும் எழுதித் தமது திருக் கைச்சாத் 
திட்டருனிச் சம்பா சிற்சபை வாயிலிலுள்ள பஞ்சாக்கரப் 
படியிலே சுவடிகளை வைய த்தருளிஞர், 

அவ்கிரு நூல்கசையும் அருச்சகர் கண்டு பேராச்சரிய: 

PhD அடிய. ரெல்லாருக்குஞ் சொல்ல, அவர்கள் அர்நான் 

கனின் பொரும் அறிய விரும்பியவர்களாய் மாணிக்க 
வாசகப்பெருமானிடஞ் சென்றார்கள். அவர் எல்பீலாரை 

கும் பொன்னம்பலத்திர்கு அழைத்து வரது தம் மால் 

களுக்குப் பொருள் Qasr என்று sumer sip sR ous 

சுட்டிக் காட்டி எல்லாருங் காணக் கனகசபையுட்புகுக்து: 

அப்பெரு சானோடு இரண்டறக் கலந்தார். அவர் இவ்வாரு 
முத்தியடைக்த தினம் தனி மகம். சுவாமிகள் ash 

வடைந்தபோது வய 32. ஈமது சுவாமிகளைத் திருவா. 

ஜாடிகள், மணிவாசகர், Carma Cassi, ஆளுடைய: 

அடிகள் என்று அனழப்பது உண்டு, சுவாமிகளை ஈக்தியக். 

தேவர் அவ தாரமென்போர் “குடமுழா சேனை வாசகளுக் 
கெொண்டாச்” என்னும் அப்பர் தேவார அடியைக் காட்டுவர்.. 

சசயனஞா் அபான் மும்மை நாயன்மார்களிற் Corrs 

அனியடிவச். இவர் சிவகாணமுற்று ௮றிவாற் சிவனேயாய். 

விளங்கிபவர். இவர் உபதேசம் பெற்ற இருப்பெருர் துறை. 

வில் இவருக்கே எல்ல உற்சவாஇகளும் இப்போததாலும்.
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கடத்தப்படுகின்றன. மார்கழிக் திருவா தரைக்கு முன்னே 

எல்லாச் சைவாலயங்களிலும் திருலெம்பாவைப்பூசை ஈடத் 

-கப்படுவஅம் ச௬வரமிகளின் சனிச்சிறப்பைக் காட்டும். 

- தமிழ்வேதமாயெ திருவாசகமும் இருக்கோவையாரும் 

பன்னிரு Bay tps 0 Goo எட்டாவது திருமுறைபாக 
வருக்கப்பட்டுள்ளன,  இத்இருப்பாடல்களின் மொத்த 
எண் 1050. இருவாசகம் சல்கெஞ்சையும் இளகச்செய்யக் 
கூடிய, மனதை உருகச் செய்வதில் இதற்கு ஈடான 

நால் இவ்வுலூல் வேறில்லையென்று திட்டமாய்க் கூறலாம். 
திரு்கோலையாரோ பேரின்பமாயே ஞானத்தைப் 

ys Cag. 

சுவாமீகளால் நமது திருப்பாடல்களில் பாராட்டப்பட்ட 
அடியலவராலார்: சண்டேசர், சண்ணப்பர், வண்டோ தமி 

முதலியோர். பல மொழிகள் இருவாசகத்தில் எடுத்தாளப் 

பட்டுள்ளன. அதர், பப்பு முதலிய ,திசைச்சொய்களும் 

QB Shan an Gor . 

சுவாமிகள் சரித்திரத்தைக் கூறும் நூல்களாவன:--திரு 
விளையாடற்புராணம், திருவாதஷாடிகள் புராணம், இரும் 
பெருர் அறைப் புராணம், திருவுத்தரகோசமங்கைப் புராணம் 

முதலியன. இவருடைய திருக்கோலையாருக்குப் பேரா 
சிரியர்எழுதிய உரையேசிறர்,௧௮. இருக்கோவையாருண்மை 

என்னும் நால் கோவையாரின் பெருமையைக் கூறும்... 

துதி. 
க்ந்த்மொ  டுயீர்படுங் கணபங் கம்மெனச் 
சிந்தைகொள் சரக்கீயர் தீயங்க மூகரரய் 
முந்தொரு மூகையை மொழிலீத் தெந்தைபால் 
வற்திடு மடிகளை வணக்கஞ் செய்ருவாம். 
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கத்தானாசாரியர் 

முத்தாந்த வித்தே முளைக்குநில மாயெழுந்த 
நித்தாந்த மார்க்கச் சிறப்பே பராபரமே. 

மொய்கண்டதேவர், அருணந்திதேவர், மறைஞான 
அம்பக்து தேவர், உமாபதஇிதேவர் யெ கால்வரும் சந்தாளு 
சாரியர் எனப்படுவர். இவர்களுள், மெய்கண்டார் அருணக்தி 
யாருக்கும், அருணந்தியார். மறைஞானசம்பக்தருக்கும், 
மாறைஞானசம்பந்தர் உமாபியாருக்கும் குருவாயுள்ளவர் 
a0, இவர்கள் இப்படிச் தொடர்ச்சியாய்க் குர சஷ்யராய் 
வக்தமையினாலேதான், இவர்களுக்குக் சர் தானாசாரியர்கள் 
சான்ற பெயர் garg. சந்தானம் என்பதன் பொருள் 

தொடர்ச்சி, இந்தகால்வரும் இவ்வுலகத் தில சக்தானுசாரிய 

சாயிருக்கதுபோல இருக்கைலாசத்திலும் நால்வர் சந்தான 

சரசியசாயுள்ளவர். அவர்கள் இருகக்திதேவர், corde srt 
முனிவர், சத்தியஞான தரிசிமுனிவர், பரஞ்சோ திமுனிவர் 

என்பவர்களாம். இவர்களுள், பரஞ்சோதிமுனிவர் மெய் 

கண்டாருக்குக் குருவாயுள்ளவர். அகவே சந் தானாசாரியர் 

கள் திருரர்திதேவர் முதல் உமாபதிதேவரீருக எண்மர் 
உள்ளவர். இருகந்திதேவர் திருக்கைலாசத்திலுள்ளவரா த 
லால், இந்தச் சந்தானத்துக்குத் இருக்கைலாசபரம்பரை 

யென்று பெயர். சக்கானம் என்பதும் பரம்பரையென்பதும் 

* இரேபொருளுடையவை, 

சிவபிரானால் அருளப்பட்ட வேதம் வெொகமம் ஆயெ 

இருவகை நூல்களிலுமுள்ளவைசகளை மெய்கண்டார் முதலிய 

கால்வரும் தமிழிலே உபதே௫த்தனர்; மறைஞானசம்பந்தர் 

Spies மூவரும் அவைகளை உபதேசத்ததோடு நில்லாது, 
வைகளை மூல்களாகவும் செய்தருளினர். இவர்கள்
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இத்சமிழ் நூல்களைச் செய்திராவிட்டால், cog sou sang 

அறிய விரும்புவோர் சமஸ்கிருதத்தை அகலமாயும் அழமா 

யும் கற்௮ அசன்மேல் வேத௫ிவாகமங்களைக் கற்கவேண்டிய 

சாவர். இவர்கள் இத்தமிழ் நால்களைச் செய்தருளிய து 

மது பாக்யெமேயாம். இனி இவர்கள் சரித்திரத்தைச் 

அருக்கமாகக் கூறுவாம். 

மெய்கண்டதேவர் 

பொய்கண்டார் கானுப் புனிதமெனு மத்துவித 

மெய்கண்ட நாதன்ருள் மேவுநா ளெந்நாளேோர. 

தென்னாட்டிலே, திருமுனகுன்றம் என்னும் விருத்தா 

FOS MSS அருகாமையிலுள்ளது கடந்தைககர் என வழன் 

கப்படும் தஇிருப்பெண்ணாகடம் என்னும் தேவாரம்பெத்த 

தலம். அத்தலத்தே அச்சு தகளப்பாளர் எனப் பெயசிகா 

“சைல வேளாளர் ஒருவர் எழுதா ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

இருச்தார். அவருக்குக் குலகுருவாயிருக்கவர் சகலாகம 

பண்டிசாமெ  அருணக்இரிவாசாரியர்,  அச்சுதருக்குப் 

பிள்ளையில்லாமையால், அதைப்பற்றிச் தமது குருசுவாமிக 

ிடம் முறையிட்டு வருக்இனார். குருகாகர் சேவாரத்இரு 

முறையிற் கயிறு சாத்திஞர். 

பேயடையா பீரிவெய்தும் பிள்ளபீனே டுள்ளநினை 

வாயீனவே வரம்பெறுவ ரையுறவேண் டாவொள்றும் 
வேயனதோ ரூமைபங்கன் பெண்காட்டு முக்குளநீர் 

தோய்வீனையா ரவர்தழ்மைத் தோயாலாந் தீவினையே. 

aes இருப்பாகூரம் உதயமாயிற்று, அப்பாஉலித் 

குறிப்பித்தபடி, ௮ர்ச ௫ம் அ௮வர்மனைகவியாரும் திருவெண் 

காட்டிற்குச் சென்று முக்குளகீரில் மூழ்கச் சலகாட்கள் 

வெண்சாட்டு கர சரையும் பிரமவித்தியாகாயயையும் வஹி
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வட்டு வசனர், அவ்வறிபாட்டின் பலனாக திருஞான 
சம்பக்தரைப்போன்ற தர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. se 

குஓந்தை சுவேதவனப் பெருமானின் திருவருளாற் பிறந்த 
மையால், அப்பெயமையே அதற்கு இட்டார்கள். இரு 

வெண்ணெய்தலஃ லூர்ச் சடையப்பவள்ளல் என்பவர் இக்குழந் 

*தைக்குச் தாய்மாமனார். அவர் இக்குழந்தையைத் தாய் 

சுந்தையரோடு தமது வீட்டிற்கு அமைத்துச்சென்று: 

இங்கேயே வளர்த்தவந்தார், அங்கே அப்படி, வளர்க்து 

வரும்போது, ஒருகாள் ஆகாயமார்க்கமாகத் இருக்கைலா 
கத்திலிரார்த பொதியமலைக்குச் சென்ற பரஞ்சோஇமா 
முனிவர், இரண்டுவருடக் குழந்தையாக வி.இபில் விளையா 

ஒ.க்கொண்டிருர்த இச்சிறு குழந்தைபின் அிதிகிர பக்கு 

வத்தைக் கண்டு, அவகர அணா சல ிக்ைசெய்து மெய் 

கண்டதேவரென்னுச் இருகாமத்தைச் சூட்டி சிவஞான 

போசத்சை உப2?த9),ச தருளினார். ( இச்சிவஞான32பாதமே 

கணிக்கவா௫கருக்குச் வெெபருமாளால் இருப்பெருக்துறை 
யிற் குருக்தமசத் தடியில் உபதேசிக்கப்பட்டதாம். மெய் 

கண்டார் என்பதன் பொருள் உண்மையை அறிந்தவர் 

என்பது, ் 

திருஞானசம்பக் சவாப்போல மெய்சண்டாரும் சாமு 
- இத்தரேயாவர். சாமுசித்தராவார் முற்பிறப்பிலே செய்க 

புண்ணியமேலீட்டினு?லை ஞானவுணர்ச்சியுடன் பிறந்து 
சிலோபாசனைபண்ணுவோர். சமயாசாரியராமெ சம்பர்து 

க்கும் சச்தானாசாரியராகயெ மெய்கண்டாருக்கும் இளமைப்- 

இிராயத்திலேயே ஞானோதயம் உண்டானது. கோச்சத். 
தக்கது. 

பாஞ்சோ இமகாமுனிவர் தமக்கு உபதேசித்த செவ: 
ஆானபோ தத்தை மெய்சண்டார். தமிழிலே பன்னிரண்டு.
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தீதிரமாக வருத்து வார்த்திகம் என்னும் பொழிப்புமை, 
உதா.ரணச் செய்யுள்கள், சூர்ணிக்கொச் என்னும் ட்ட 
வணை தூய இவற்றோடு திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் அருட் 
டுறையிற் கோயில்கொண்டுள்ள பொல்லாப்பிள்ளையாரது 
திருவருளே அணையாகக்கொண்டு இயத்றியருளிஞார், 

அமத குடும்ப குருவாயெ அருணர்இசிவாசாரிய 
சென்னும் வேதியரை வேளாளரா௫ய மெய்கண்டார் எப்படிச் 
சடராகக் கொண்டார் என்பதை அறிவது அவ௫ியம். மெய் 
கண்டார் தினந்தோறும் தமத விட்டில் ஞான நால்களைப் 

பிறருக்குப் போ தித்தவந்தனர். அதனை அறிக்க ௮ரணக்இ 
இவாசாரியர், மெய்கண்டாரது பக்குவகிலையை உணரா gi, 
பிரசங்க சபைக்குச்சென்று, அலட்சியமாக *அணவமலத் 
தின் சொரூபம் யான?” என்னு பிரசங்கயொராயே மெய்கண் 
டாரை வினாவினார். அவர் “தாங்கள் நிற்கும் கிலையே 
ஆணவசொருூபம்”” என்று கூறித் தமத பார்வையினாலே 
அவருக்குச் சவ.தின-்ஷ செய்தார். உடனே அருணக்தியார் 
மெய்கண்டார௮ இருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்க, அவரை 
ஞானகுருவாகக் கொண்டார்; செஎஞானபோதத்தை வ 
சால் உபதே?க்கப்பெற்றார்; மெய்கண்டாருடைய நாற்பத் 
தொன்பது மாணவர்களுள் தலைகறந்து விளங்இஞார். 

மெய்கண்டாரின் னையை மாணவர்களுட் சிறந்தவர் 
உண்மைவிளக்கஞ்செய்க மனவாசகம் கடக்தாரும், அகளறு 
போதம் முதலிய சாத்திர நால்களியற்றிய சிகாழிச் 
சி.ந்றம்பலகாடிகள் முதலியோருமாவர். 

சிவஞானபோதத்திற்குப் பல உரைகள் உண்டு ஆனால் 
அதிகமாக வழங்கப்படுவன சிவஞான சுவாமிகள் எழுதியசத் 
அரையும் மாபாடியமும் பாண்டி ப்பெருமாள்பிள்ளை இய ற்றிய:
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விருத்தியுரையுமாம். மெய்கண்டார் சவபதமடைந்து இடம் 

திருவெண்ணெய்கல்லூர். குருபூசைத்தினம் ஐப்பசிச் 
௬ வாதி. 

“சிந்திப்பாம் வெண்ணெய்நல்லூர் மெய்கண்ட. தேவனடி 
வந்திப்பாம் வாழ்த்தி மசிழ்வாம்.?” 

  

- அருணத்தி சிவாசாரீயர் 

“பரதிவிருத் தத்தரலிப் பார்விருத்த மரகவுண்மை 

சாதித்தார் பொன்னடியைத் தான்பணிவ தெந்நாளே॥? 

மெய்கண்டாருடைய முதல் மாணவராயெ ஆசாரிய 

சுவாமிகள் திருவதிகைக்குச் சமீபத்திலுள்ள திருத். துறை 

பூரிலே ஆ௫ சைவகுலத்திலே பிறக்தவர். வேத௫வாக 

மங்களை ஐயக்திரிபறக்கற்று விளங்கியவர். இத்தகைய கல்விச் 

சிறப்பினா£வலேயே இவருக்குச் சகலாகம பண்டிதர் என்னுங் 
காரணப்பெயர் வழங்குவதாயிற்று, இவர் தமத ஆரியர் 

செய்தருளிய சவெஞானபோதத்தின் வழிநாலாக, 629 

பாடல்களையுடைய சிவஞான இத்தியாரையும் இருபா 

இருபஃது என்னுஞ் சிறு நூலையும் இயத்தியவர். திவஞான 

சித்தியார் பரபக்கம் சுபக்கம் என்னும் இரண்டு பாகங்களைச் 
கொண்ட. பரபக்கம் மற்றைய சமயங்களின் கொள்கை 
களைக்கூறி அவற்றிலுள்ள பிழைகளைச் கூறுவது, சுபக்கம் 
சைவக்கொள்வளைளைக் கூறுவது. இச் சவஞான?த் Burge 
குச் சமானமான வேறுழால் இல்லையென்று கூறுப. 
*இவத்திற்குமேற் றெய்வமில்லை, சிவஞான?த்இக் குமேத் 
சாத்திரமில்லை?? என்னும் பழமொழியை கோக்குக. 
தாயுமான சுவாமிசளுக்குத் தமது மெளனகுரு தேூகரால் 

- உபதேசிச்கப்பட்டது சவஞானத் யொ ரென்ப. சிவஞான
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சித்தியாருகறு ஐர் அசுலவுரை வெள்ளியம்பலவாணத் தம் 
பிரான் சவாமிகளால் இயற்றப்பட் டிறுப்பதாசவும் ௮த.ற்ளூ 
ஞானாபரண விருத்தியுரை எனப் பெயசென்றுப் கூறுப, 
sade Sues சிவஞான சுவாமிகள் இயற்றிய 
சிவஞானமா LUIZ FOS ASSO Sere கூறுப, இவ்வரிய 

உரைப்பிரதி தருமபுர ஆதினத்திலிருப்பகாகவும் அன் 
வாதினைத்தார் ச்சட்டு வெளிபிட முயத்ிெய்து வருவ 
காகவும் தெரிசன்றன. முன்னரே இக் லுக்கு ஆறு 

பெரியோர்களால் இயற்றபட்ட உரைகள் உண்டு, இத்தனை 
உரைகள் இர்.நாலுக்கிருப்பது இதன் சிறப்பைக் காப் 
இன்ற. ‘ 

சிவாசாசியர்  இருத்துறை யூரிலேயே Geus 
மடைந்சனரெனக்கூழுவர். இவர் குருபூசைத்தினம் 
புரட்டாசிப் பூரம். 

  

மறைஞான சம்பந்தர் 

“திற்றம்பலமன்னுஞ் சின்மயராந் தில்லைநகர்க் 
கொற்றங்குடி முதலைக்கூறுநா ளெந்நாளோ.?? 

அருணர்இ சிவாசாமியாரின் மாணவராகிய இச்சம்பந்தர் 

திருப்பெண்ணாகடத்திலே வேதியர் குலத்திலே பிறந்தவர். 
வேதூிவாகமங்களை ஈன்றாய்க் கற்றுத் தெளிவுபெற்றவர். 

இதனால் இவருக்குமறைஞான சம்பற்தர் என்னும் பெயர் 

வழங்குவதாபிற்௮ு. தம குருகாகராகய rome Gi 
யாரிடம் பெற்ற உபதேசம்களைக் தமத மாணவருட் இறந்த 

உமாபஇ. வொசாரியருக்கு.. உபதேூத்தருளிச் இதம் 

பாத்னைச் exife இருக்களாஞ்சேறியிலே சில ஆண்டுகள் 
மெளனவிரதம். பூண்டிருந்து.. பிறகு சவசரயுச்சியம் 

  



a
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ிடைர்சவர். இவர் மெளனரிலையிலேயே கின்றமையால் 
யாதொரு நாலுஞ்செம்க சாகத் தெரியவில்லை, இவருடைய 
சமாதி திருக்களாஞ் சேரியிலுள்ள, இவரது குருபூசைச் 
தினம் வணி உத்தரம். 

  

உமாபதி சிவாசாரியார் 

“குறைவ்லருண் ஞானமுதல் கெரற்றங் குடியார்தம் 
தலறைமலர்த்தாட் கள்புபெற்று நாமிருப்ப. தெந்நாளோ”” 
/மமைஞான எம்பக்கருடைய மாணவராயெ உமாபஇ! 

சிவம் தில்லைவாழக்கணர் மூவாயிரவரில் ஒருவர். சக்தான 
குரவர் நால்வருள் சடையவர். இவர் சிதம்பரத்தைச் 
சார்ச்த கொற்றவன்குடி என்னுங்கிராமத்தில் வசிக்க 
வந்தமையால் கொஜ்றங்குடி முகலியாரென்று அழைக்கப் 
பட்டார். இப்பெரியார் வேதூவொாகமங்களைக் சுடறக்கம்று 
வத்றின்படி நின்றவர். வடமொழியிலும் தமிழிலும் 
பெரும்புலமை யுடையவர். இவ பத்தியிலும் அடியார் 
பத்தியிலும் றர்தவர். 

ஒருகாள் இச்சிவஞர் ஈடராசப் பெருமானைப் பூசத் அம் 
திரும்பும்போது அக்காலத்தில் இவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த 
சிவிகை, திவர்த்தி, கொடி, பரிவாரம் மூதலிய விருஅகளோடூ 

af Has MPa சென்றார். இவரது அடம்பாத்தைக்கண்ட 
மாறைஞான சம்பந்தர் “பட்ட கட்டையித் பகற்குருடன் 
போடன்றான் ' பாருங்கள்!” என்று குறிப்பாகக் கூறினர், 
இசனைக்கேட்ட சாயனார். இவிகையினின்றும் உடனே 
இறல்கி மரைஞான சம்பந்தரை ate mee, அவர்வறியே 
கடப்பாராயினர்.  சம்பர்தர் Ferg: மேலான நிலவை 
ro Bah Eq அதிலிக்கும் பொருட்டுக் தாம் புடைவை
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ிதய்பவர் வி.இக்கு ஒருகாட்சென்று அங்குள்ளவமி. ம் 
செசவுக்கு வைத்திருக்கும். கூழை வாங்கல் பருகஞர். 

ப்படிப் பருஞாங்கால் வாத முறங்கை வழியாக Ray Bus 
சேடத்தை அருகேயிருக்க உமாபஇயார் ஏற்றுப்போனம் 
sia மாந்திஞர். இச் செயற்கருஞ் செய்கையை 
றிந்த மற்றைப் Broan pig ami sar இவாசாரியரது. 
உக்நதநிலையை அறியாது அவரைப் பழித்தன ரென்றும், 
ஈடே சப்பெருமானைப் சச்சு ஓட்டாதபடி அவரைச் 
AOS sen சென்றும் கூறுப. 

சிவாசாரிய : வாமிகனிீடம் திருவருட். சிறப்புற்று 
வீளங்பெதென்பதற்கு பின்வரும் மூமைகள் சான்று 
SGA 

1. பெற்றான் சாம்பான் ன்னும் பஞ்சம Gas 
ப்க்கனுக்குச் சபாநாயகர, 

“அடியார்க் கெலியன் சீற்றம்பலவன் கோற்றங் 
குடியர்செழுதிய ஏக8ட்டுப்--படியிள்மிசைப் 
பேற்ருன் சாம்பரனுக்குப் பேதமறத் ற்க்கைசெய்து 
முத்தி கொடுக்கமுறை. 

wer més திருமுகப் பாகுரத்இன்படி முத் இிகொடுத் திருனின. 
மையம் பின்பு அச் சாம்பானுடைய மனைவியும் அசசண் 
மூதலியவர்களும் காணப் பரிபக்குவ மடைந்திருக்கு 
மூள்ளிச்செடி ஒன்றினுக்கு முத் கொடுத்தருளியது. 

8. இதம்பரத்தில் நிகழும் மார்கழித் இருவாதிசைத் 
திருவிழா ஒன்றிலே Csr Cue a தடைபட்டு கின்ற 
போது “Glantg Gazal” என்னும் இறு நுலைப் பாகி, றக் 
செய்தருளிய. 

்
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3. இதம்பர மான்மியங்கள் பல. அவற்றுள் கோயிற் 

புசாணம் ஒன்று, இதூவஞர் பாடியது. இப்புராணம் 

அழங்கேற்றப்படாமல் பேடகத்துள் வைக்கப்பட்டிருக்க 

பொழுது, தாம் உமாபதி வெத்தின்?படகத்தள் மறைந்து 
இருப்பதாகச் சபாநாயகர் ,தில்லைவாழர் சணர்களுக்கு 

அறிவித்தமையும் அவர்கள் ஆசாரிய சுவாமிகளைத் தேடி 

வர் கோயிற் புராணத்தை அ௮ரங்கேற்றச் செய்தமையுமாம். 

இவனார் இயற்றிய நூல்களாவன:-- 

சித்தார்த அட்டகம் (சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பயன், 
வினாவெண்பா, போற்றிப் படிரொடை, கொடிக்களி, கெஞ்ச 

வீடுதா௮, உண்மைரநெறி விளக்கம், சங்கற்ப கிராகரணம்) 
'சோயிற்புராணம், இருத்தொண்டர் புராணசாரம், சேக்கிழார் 

புசாணம், திருமுறைகண்ட புராணம், இருப்பதிக்கோவை, 
இலவகாமக்கலி வெண்பா, பெளட்கராகம வடமொழி வியாக்க 

யானம் முதலியன. இவழற்.றுள் சிவப்பிரகாசமாவன. எளிய 

செய்யுள் ஈடையில் முதல் நாலாகிய சிவஞானபோதம் 

அதன் வழி.நாலாகய சிவஞான இித்தியார் ஆயெ இவ்லிரு 

அரல்களுட் கூறப்பட்ட விஷயங்களைச் சுருங்கச் சொல்லி 

விளங்கவைப்ப௮. பாசப்பற்று நீங்க ஞானம்பெற்றுத் 

திருவடியை அடையும் முறையைச் தெளிவாய்ச் காட்டுவன. 

இவ்வரிய சார்பு அலுக்குத் திருவிளங்கத்: தே௫கர் எழுதிய 
பு.த்தரையே இக்காலத்திற்கு ஏற்றது. 

திருவருட்பயன் நூறு திருக்குறட். பாக்களால் 

இத்தாந்தக் கருத்துகளைச் சுருஸ்கக் கூறுவது. இதற்குப் 
பல பழைய உரைகளிருப்பினும் புலோலி ஸ்ரீமத். ௬. வபா. 

சர்தாம்பிள்ளையவர்கள் எழுதிய விளச்கவுரையே தற்கால 

உலக நிலைமைக்கு இயைந்ததென்று கூறலாம். எனைய இறு
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ஸநால்களும் இத்தாந்த சாத்திரக் கருத்துக்களை விளக்கு 
Gem arta, 

சுவாமிகள் அடியார் பக்தியிற் இறந்தவரென்பதா 
அவர்கள் பர்டிய திருத்தொண்டர் புராணசாரம், சேக்கிழார் 
புராணம் முதலியவற்றால் அறியலாம். சேக்ழோரிடத்அப் 
போன்புடையவ ரென்பது பின்வரும் திருவிருத்த ச்தாத் 

புலப்படுகன்ற ௮. 

மதுரலீராமாயண சுதையுரைசெய்த வான்மிகபகவனு மேரப்பல்ல 

வித்வழி பாரதழுரைசெய்து கரைசெய்த வேதளியாகனு மொப்பல்ல , 
சிதைவறவாயிர நாவுடனறிவுள சேடவிசேடனு மொப்பல்ல [பார். 
போதீயமலக்குறு முனிஎனு மொப்பல புகழ்புனைருள்றை முளிக்கெள் 

சேக்கிழார் புராணம்... 

கோயிற்புராணம் சிதம்பரத்தின் பெருமையைக் கூறுவது.. 

இதன்கண் சைவத்தார்த நுண் பொருள்கள் Qasr ae 

& Dygue Cerarar. ஏனைய நால்களும் இத்தன்மையனவே. * 

௬வாமிகள் வீளங்யெகாலம் இப்போதைக்கு 650 

ஆண்டுகளுக்கு ருன்னரென்பத அவர்கள் இயற்றிய சங்கற்ப 
கிராகாணத்தால் தெரிஏன் றது. 

சுவாமிகளின் பரம்பரையில் வர்கமாணவரே இருவ 
வடுஅறை ஆதீனக் தாபகராகய நமச்சிவாய தேிகரும். 

தருமபுர அதனத் தாபகராயெ ஞானசம்பர்௪ தேகிகருமாம். 

சுவாமிகளின் திருக்கோயில் கொற்றவன் குடியில் அமைக் 

கப்பட்டுள்ள.ஐ. இவர் சிவபசமடைக்த இனம் இத்தரை 
அத்தமாகும். ட
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மெய்கண்ட சாத்திரமெனப்படும் சத.தார்த சைவஞான 
சாத்திரங்கள் இருவுக்கி முதற் சங்கற்ப நிராகரணம் இ௮தி 
யாச வரும் பதினான்்குமாம். அவற்றின் பெயரும் முமையும் 

பின்வரும் வெண்பாவால் அறியலாம், 

உந்திகளிறு வுயர்போதஞு சித்தியார் 

யிந்திருபா வண்மைப் பீரகாசம்- எந்தவருட் 

பண்புகினு போற்றி கொடிபாசமிலா நெந்சுகடு 

உண்மைநெறி சங்கற்ப முற்று, 

நூல் ஆசிரியர் 

1. இருவுக்தியார் திருவியலூர் உய்யவச்சேதவகாயஞார்... 

2. இருச்களிற்றுப்படியார் இருச்சடவூர் உய்யவர் ததேவகாயனா 
8, சவெஞானபோதம் மெய்சண்டதேவகாயனார். [். 

4, வெஞானத்தியார் } ம ல 
ற. இருபா இருபஃது அருணந்தி வொசாரியர். 

8, உண்மை விளக்கம் மனவாசகங் சடக்தார், 
7. சிவப்பிரகாசம் 
8. தஇிருகருட்பயன் 
9. வினாவெண்பா 

10, போத்றிப் பஃறொடை | ல 
71. கொடிச் கவி ( உமாபதி சிவம். 
12. கெஞ்சுவிடுதாஅு | 
18, உண்மைகெறிவிளச்சம் 
34, சங்கற்ப நிராகரணம் ] 

மேற் உறிய தமிழ்ச்சித்தார்த சாத்திர மூல்களுக்குச் 

சார்பாகப் பின்வந்தவர்களால் பல நால்கள் ஆக்கப் 

பட்டன. அவை தருமபுரம் திருவாவடுதுறை ஆனெங்களி 
லிருந்த சவொனுபலச் செல்வர்களால் அவ்வப்போது 

இயற்றப்பட்டவை, அவை பண்டார சாத்திரமென 

வழங்கப்படும். இற்றம்பல நாடிகள் சாத் தரக்கொத்து,
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மூத்திரிச்சயம், சவகெறிப் பிரகாசம், தத்துவப் பிரகாசஞ் 

கிவபோக சாரம் முதலியன இவ்வரிசையித் சேர்க்சனஊாம்.. 

திருவுந்தியார், சவஞானபோகதம், வஞானூத் யாட், 
,இருபாஇருபல்து, சிவப்பிரகாசம், திருவருட்பபண், 

"உண்மை விளக்கம், உண்மைநெறி விளக்கம், கொடிச்சி, 

வினுவெண்பா முதலிய _நால்கள் ூங்லெத்தில் மொழி. 

பெயர்ச்சப்பட்டுள்ளன. இம்மொஜிபெயர்ப்பின் மூல 

மாகவே எனையோருக்குச் சைவடுத்தாச்தக். கொள்கை 

இன்னதென்று தெரியலாயிற்று, இவ்வா, தல்லெத்தில் 

'மொழிபெயர்தஅுப் பெரும்புகழ் படைத்தவர் எனது 

கண்பரும் பேோரமிஞருமாகயெ ஈல்லசாமிப் பிள்ளையவர்களாம். 

அவர்கள் சைவ சமயத்திற்காகப் புரிக்கதொண்டு மிகவும் 

போற்றத் தக்கதாம். இச்சைவப்பெரியார். 1920-௮. 
ager” Aa suc sort. 

சித்தந் தெனிந்து சிளமானோ ரெல்லார்க்குங் 

கொத்தடிமை யான குடிநான் பராபரமே. 

இிருச்சித்தம்பலம், 

ar
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கணபதி அணை, 

நரல்வர் நான்மணிமாளை 

மூலமும் உரையும்: 

re 

5 
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

ஆணனறுமுகநாவலசவர்கள் 

சம்ப சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலைத் 

தருமபரிபாலகர் ் 

௯, யோன்னுஸ்வாமி அவர்களால் 

சென்னபட்டணம் 

வித்தியா நுபாலனயத்் திர சாலையில் 

வுச்சித்பதிப்பிச்சப்பட்ட௮. 

1965.



o*



SS 

நால்வர் தான்மணிமாலை 
[ உரையுடன் ] 

காப்பு 

குறள் வெண்பா 

எப்போ தகத்து நீனைவார்க் கிடரில்லை 
கைப்போ தகத்தின் கழல். 

இதன் பொருள். எ போஅம்-எக்காலச்தம், esp 
ம தைத்சைண், கை டோதசத்தின் - த. திச்சையையனடய 

யானைமுகத்தையுடைய விகாயகப்பெருமானஅ, கழல் - இரு 
வடிகளை, கினைவார்க்கு - நீனைப்பவர்க்கு, இடச் இல்லை - 

யாதொரு அ௮ன்பமும் Rte, என்றவாறு. 

நூல் 

நேரிசை வெண்பா 

பூவான் மலிமணிரீர்ப் பொய்கைக் கரையினியற் 
பாவான் மொழிஞானப் பாலுண்டு--நாவான் 
மறித்தெஞ் செவியமுதால் வார்த்தபிரான் றண்டை 
வெறித்தண் கமலமே வீடு. . 

“ள். பூவால் - தாமரைப் பூக்களால், well - 

திறைந்த, பணி நீர் பொய்கை கரையின் - பரிசுத்தமான 

நீரையுடைய அடாகச்சரையில், மொழி ஞானப்பால் உண்டு - 

(அம்மையாரால் கொடுக்கப்பட்ட) புகழ்னெற ஞானப்பாலை
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உண்டு, மறித்து - மத்தித்து, அழுதாய் - அமுதாக, இயற் 
பாவால் - தேவாரப்பாக்களால், எம் செவி - எமது காலு 
களுக்கு, வார்த்த பிரான் - வார்த்தபிராளுயெ திருஞான 
FU SD, தண்டை - தண்டையணிந்த, வெறி தன் 
சமலமே - வாசனை பொருந்திய குளிர்ந்த தாமரையோன்ற 

திருவடியே, விடு - அடியேனுக்கு வீட்டைத் தருவதாகும். 
சஃறு. 

உமாதேவியாரால் கொடுச்சப்பட்ட ஞானப்பாலை உண்ட 
திருஞான சம்பக்சலூர்த்.இ மாயனாரின் இருவடிகளே அடியேன் 
அீடுபெறுவதற்கு எதுவாகும் என்பது கருத்து. 

* பிள்ளையார், சிவன் சத்த இருவராலும் அளப்பட்டமையி 
னுலே ஆளுடையபிள்ளேயரர் என்னும் திருப்பெயரும், சவஞானத் 
தோடு சம்பச்தஞ் செய்தலிஞலே தி௫ஞானசம்பந்தமூர்த்தி என்னுச் 
திருப்பெயரும் உடையராயிஞர். (1) 

கட்டளைக்கலிந்துறை 

வீட்டிற்கு வாயி லெனுந்தொடை சாத்துசொல் 
வேந்தபொது 

வாட்டிற்கு வல்ல னொருவற்கு ஞான 

வழுதுதவி 
காட்டிற் கிலாத குடர்கோய் ஙநினக்குமுன் 

னல்கினுமென் 
பாட்டிற்கு நீயு மவனுமொப் பீரப் 

படியினுமே, 

இ-ள். வீட்டிற்கு - மூத்தியடைதற்கு, வாயில் 
சானும் - (யாவரானும்) எனு என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப் 
படுகின்ற, தொடைசாத்து - தேவாரப்பாக்களை (சிவ 
பெருமானுக்கு) அணிந்த, சொல் வேந்த- திறுகாவுக்காசே],
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பொ ஆட்டிற்கு வல்லன் - சனகசபையில் ஈடனஞ் செய் 
SAO wda@Bu சிவபெருமான், ஒருவற்கு - ஆளுடைய 
பபிள்ளையார்க்கு, (காட்டிற்கு இலாக-உலசத்திக்கு இல்லா த் 
ஞான அழுது உதவி - ஞானப்பாலைச் கொடுத்து, காட்டிற்கு 
இலாத- உலகத்இற்கு. இல்லாத, குடர் கோய் -சூலைகோயை, 
கினக்கு - உனக்கு, முன் கல்னொம் - முற்காலத்துக் 

சொடுத்தயோதிலும், பாட்டிற்கு - (அச்சிவபெருமால மீது 

யாடும்) பாட்டிற்கு, அவனும் நீயும் - அவ்வாளுடைய 

பிள்ளையாரும் நீயும் எப்படியினும்-எவ்வகையினும், ஒப்பிர்- 

ஒத்திருக்க்றிர், என் - (அங்ஙனம் கொடுத்த அச 
பெருமானுக்கு) யாது பயன்? எ..று, (3) 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யரசிரிய விருத்தம் 

படியிலா கின்பாட்டி லாரூர ஈனிவிருப்பன் 
பரம ளென்ப 

தடியனே னறிந்தனன்வான் றொழும்ச னினைத்தடுத்தாட் 
கொண்டு மன்றித் 

'தொடியுலா மென்கைமட மாதர்பா னினக்காகத் 

தூது சென்று 
மிடியிலா மனைகடொறு மிரந்திட்டு முழன்றமையால் 

விளங்கு மாறே. 

இ-ள். ஆரூ£- ஈம்பியாரூரனே!, வான் தொழும் 

ஈசன் - தேவர்கள் தொழுகின்ற இவெபெருமான், நினை - 
கின்னை, தடுத்து ஆட்கொண்டும் - திருமணஞ் செய்யா 

வண்ணக் தடத்த அடிமை கொண்டும், அன்றி - அல் மல்லை 

மல், தொடி உலாம் - வளைகள் பொருக்கியுள்ள, மென் கை 

மடமாதர்பால் - கெல்லிய கைகளையும் மடமையையுமுடை ய 
Quan sels, நினக்காக - நின்பொருட்டு,, காசு
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சென்றும் - தூதுபோகயும். மிடி இலா - வறுமையில்லாத, 

ஊனை கன்தொறும் - விடுகள்தோறும், இரந்து இட்டும் - 
அன்னம் ஏற்றுக்கொடுத்தும், உழன்றமையால் - நின்பின் 

இரிக்தமையாலும், கின் படி. இலா பாட்டில் - நினஅ ஒப்பில் 
லாத பாட்டில், பரமன் கனி கிருப்பன் என்பன - அம் 

பெருமான் மிக விருப்பமுடையன் என்பதை, அடியேன் - 

அடியேன், விளங்குமாறு - விளங்கும்படி, அறிந்தனன் - 
யான் ஆராய்ந்து ce sex. எ-று. ஷீ 

நேரிசையாசிரியப்பா 

விளங்கிமை பகிர்ந்த மெய்யுடை முக்கட் 
காரண ஸனுரையெனு மாரண மொழியோ 
வாதிசீர் பரவும் வாதவூ ரண்ணன் 
மலர்வாய்ப் பிறந்த வாசகத் தேனோ 
யாதோ சிறந்த தென்குவீ ராயின் 
வேத மோதின் விழிநீர் பெருக்கி 
நெஞ்சரெக் குருகி நிற்பவர்க் காண்கிலேந் 
திருவா சகமிங் கொருகா லோதிற் 
கருங்கன் மனழுங் கரைந்துகக் கண்க 
டொடுமணற் கேணியிற் சுரந்துநீர் பாய 
மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப் பெய்தி 
யன்ப ராகு௩ ரன்றி 

மன்பதை யுலகின் மற்றைய ரிலரே. 

இ-ள். விளல்கு இழை-வீளக்குன்ற ஆபரணத்தை 
வுடைய உமாதேவியார், ப௫ர்ந்த - பங்டட்டுக்கொண்ட, 

மிமய் உடை - திருமேனியையுடைய, முக்கண் காரணன் - 
மூன்று கண்களையுடைய உலககாரணஞயெ சிவபெருமான௭, 

உரை எனும் - இருவாக்கு என்று இறெப்பித் அச் சொல்லும்...
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ஆரணமொழியோ - வேச வாக்கோ, ஆதி 8ர் பரவும் - அச் 
சிவபெருமானது. சிறப்பைத் ஓதிக்னெற, வாதவூர் 

அண்ணல் - இருவாதவூர்ச் தலைவராயெ மாணிக்கவாசக ௮, 

மலர் வாய் பிறர்த - செங்குமுதம்போன்ற வாயினின்றும். 
உண்டான, வாசகத்தேனோ-திருவாசகமாய சேன் தானோ, 

இறக்கு - மேன்மையடைய, மாதோ சஎன்குவிராயின் - 

யாதோ என்று விஞவு.வீரேல், மன்பதை உல௫ல் - மக்கட் 

பரப்பையுடைய இவ்வுலகத்தில், வேதம் (பலகால்) ஐ.தின் -. 

வேதத்தைப் பலமுறை யோதினாதும், (அது கேட்டு), 

Bor பெருக்கி - கண்களினின்றும் நீரைப் பெருகச் 

செய்து, நெஞ்சம் நெக்குரு9 - மனம் குழைக்துரு9, நிற்ப - 

வர் சாண்டுலேம் - நிற்கின்றவர்களை (யாம்) கண்டிலம்; இரு 

வாசகம் - தீருவாசகத்தை; ஒருகால் ஐஇன் - ஒருமுறை : 

யோ தினாலும், கருங்கல் மனமும் - கருங்கல்லைப்போன்ற 

மனமும், கரைந்து உக - உருக் கய, தொடு மணல் 

கேணியில் - தோண்டுகின்ற மணற்கேணி சுரக்குமாறுபோஷ 

அண்சள் நீர் சுரந்து - கண்கள் நீர் பெருக, பாய - (கூற்றும்) 

யாய, மெய் மயிர் - உடலிலுள்ஏ மயிர்கள், பொடிப்ப - 

சிலிர்க்க, விதிர்விதிர்ப்பு எய்.இ - ஈடுகடுக்கனு: மடைக்னு, 

அன்பர் ஆகுகர் ௮ன்.றி- ௮ன்பவர் ஆருபவரல்லது, மற்றை 

யர் இலர் - அன்பர் அகாமிலர், எ-று. (4. 

நேரிசை வெண்பா 

இலைபடர்ந்த பொய்கை யிடத்தழுதல் கண்டு 

முலைசுரந்த வன்னையோ ! முன்னின்--னிலைவிளம்பக் 

கொங்கை சுரந்தவருட் கோமகளோ சம்பந்தா 

இங்குயர்ந்தா ளார்சொல் லெனக்கு,
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இ-ள். சம்பந்தா - இருஞானசம்பந்த மூர்த்தியே! 
இலை படர்ர்த- தாமரையிலைகள் பரவிய, பொய்கையிடத்அு - 
,தடாகக் கரையில் (பிரமதீர்த்தக் கரையில்), அழுதல் கண்டு - 

(8) அழுதலைப் பார்த்து, மூலை கரந்த- இருமூலைப்பால் கரந்த, 
அன்னையோ-அன்னையாகய அம்பிகையோ?, முன்-முன்னே, 
நின் நிலை விளம்ப - நினது நிலைமையைச் (சோணாூட்டந்த 

ணன் தருவன்) சொல்லும்போதே, கொல்கை சுரந்த - இரு 
முலைப்பால் சுரந்த, அருள் கோ மகளோ - அருட்பெருக்சை 

யுடைய மங்கையர்க்கரசியோ?, இங்கு - இவ்வுலகத்தில், 

உயர்ந்தாள் - இவ்விருவருள் உயர்ந்தவர், ஆர் - யாவர்? 

என்க்கு சொல் - எனக்குச் சொல்லுவாய். எ-று. (5) 

ads op 

எனக்கன்பு நின்பொருட் டெய்தாத தென்கொல்வெள் 
ளேறுடையான் 

தனக்கன்பு செய்திருத் தாண்டக வேந்தவித் 
தாரணியி 

-னினக்கன்பு செய்கின்ற வப்பூதி யைச்சிவ 
நேசமுறு 

மினர்க்கன்பு செய்கம்பி யாரூர னேத்து 
மியல்பறிந்தே. 

இ-ள். வெள் ஏறு உடையான் அனக்கு - வெள்ளிய 
இடப வாசனத்தையுடைய சிவபெருமானை, அன்பு செய் - 
அன்பு செய்விக்னெற, தஇருத்தாண்டச வேந்த - திருச் 
தாண்டகமென்னும் தேவாரப் பாக்களைப் பாடியருளிய திரு 
நாவுக்கரசே!, இத்தாரணியில் - இவ்வுலகத்தில், நினக்கு - 
நின்னிடத்த, அன்பு செய்ளெர-, அப்பூதியை - அப்பூதி 

, நரயனாரை, சிவசேசம் உறும் - சிவபெருமானிடத்து ன்
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Yep, இனர்க்கு - அடியஎரிடத்கு, அன்பு செய் - அன்பு 
செய்கின்ற, நம்பி அரன் - சுந்தரர் ச் Sorueyt, as gb 
இயல்பு அறிர்தும் - துஇக்கின்ற இயல்பை அறிச்திருர் அம், 
எனக்கு, அன்பு - அன்பானது, கின்பொருட்டு 2 நின் 
oP Ag gin, எய்தாது - அடையாது, என் - யாரது 
காரணம். எ-று, 

சொல்.- ௮சை. ் (6. 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

அறிந்து செல்வ முடையானா 
மளகைப் பதியாற் மருழமைகொண் 

“டுறழ்ந்த கல்வி யுடையானு 
மொருவன் வேண்டு மெனவிருந்து 

துறந்த முனிவர் தொழும்பரவை 
துணைவா! நினைத்தோ ழமைகொண்டான் 

சிறந்த வறிவு வடி.வமாய்த் 
திகழு நுதற்கட் பெருமானே. 

இஃள். அதந்த முனிவர் - முற்றத்தறர்த முனிவர் 

கள், தொழும் - தொழுகின்ற, பரவை அணைவா - பரவை 

கேள்வனே]!, Apis அறிவு வடிவமாய் - இயத்கைய றிவ 
சொருபமாய், திகழும் - விளங்குனெற, அூதல்கண் 
பெருமானே-கெற்றிக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான்றானே, 

அறிந்த - தெரித்து, செல்வம் உடையான் - பொருட் செல் 

வத்தை யுடையவனும், அளகைப்பதியான் ஆம் - ளகர 

யுரிக்குத் தலைவனுமாயெ குபோனை, தோழமை கொண்டு - 
சிகேகங்சொண்டு, உறழ்ர்ச௪ - தம்மை ஒத்த, கல்வி உடையா 

னும் - கல்விச்சேல்வ முூடையவனும், ஒருவன் வேண்டு 

மென - ஒருவன் வேண்டுமென்று, இருச்அ - தேடியிருர்துட
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மின் - நின்னை, தோழமை கொண்டான் - சகேகமசகக் 
கொண்டான். எ-று. Ci} 

நேரிசையரசிரியப்பர 

பெருந்துறை புகுந்து பேரின்ப வெள்ள 
மூழ்கிய புனிதன் மொழிந்தவா சகமே 
வாசக மதற்கு வாச்சியந் 

தூசக லல்குல்வேய்த் தோளிடத் தவனே. 

இ-ள். பெருந்துறை புகுந்து - திருப்பெருக்துறை 
பென்னும் திருப்பதியையடைஈ த, பேரின்பவெள்ளம் 

கூதீற்யெ-பேரின்பமாயெ வெள்ளத்தில் அமிழ்ந்த, புனிதன்- 

பரிசத்தனுய மணிவாசகப்பெருமான், மொழிக்த 
வாசகமே - சொல்லிய இருவாசகமே, வாசகம் - வாசகமா 

கும்; அதற்கு - ௮த் தஇிருவாசகத்திற்கு, வாச்சியம்- 

வாசகத்தால் உணர்த்தப்படும் பொருள், ௬ அகல் 

அல்குல் - ஆடையணிந்த அகன்ற அல்குலையும், வேய் 

தோள் - மூங்கலையொத்த தோசையுமுடைய உமாதேவியை, 

இடசத்தவனே - இடப் பாகச்.திற்கொண்ட சிவபெருமானே 
அவன். எ-று, (8) 

நேரிசை வெண்பா 

இடுகாட்டுண் மாத ரெலும்பிற் புரண்மால் 
சுடுகாட்டு ளாடுவாற் சுட்டி--ஸனொடுகாட்டுஞ் 
சம்பந்தா! என்புகின்பாற் றந்தாகிக் கொண்டிலனென் 
கும்பந்தா மென்னுமுலைக் கொம்பு. 

இ-ள். சுகொட்டுள் - ச௬டுகாட்டிலே, ஆடுவான் - 
கடிப்பவனுயெ இவெபெருமானை, சுட்டினொடு காட்டும் - 
சட்டுகலோடு காட்டிய, சம்பந்தா - இருஞானசம்பக்சு
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“மூறர்த்தியே!, இடுகாட்டுள் - சுடுகாட்டுள், மாதர் - பிருக்தை 
பின, எலும்பில் - எலும்பிலே, புரள் மால் - புரண்ட 
திருமால், என்பு நின்பால் த்ர்து - அவ்வெலும்பை கிக் 
oh sms கொடுத்து, கும்பம் தாம் என்னும் - HPs 
சலசமென்று சொல்லும்படியான, முலைக்கொம்பு- தனங்களை 
யுடைய பூங்கொம்புபோலும் ஓர் அரிய பெண்ணாக, ஆக்கக் 
Banani war என் - அங்ஙனம் செய் தகொள்ளாமைச்சூக் 
காரணம்யாக? எ.று (33 

கட்டகக்கலித்துறை 

கொள்ளைக் கதிர்முத்தின் பந்தருஞ் சின்னமுங் 
கொள்ளுமொரு ் 

பிள்ளைக் கதுதகு காவர சாய 
பெருந்தகையோய்! 

கள்ளைக் குவளை யுமிழ்வீ ழியிற்படிக் 
காசொன்றுகீ 

வள்ளைக் 'குழையுமை பங்காளர் கையிலென் 
வாங்கினையே. 

இ “ள், நாவரசு ஆய பெருந்தகையோய் - வாசே 
ெனும் திருகாமம் பொருந்திய பெருந்தகைமை aun ci 
வரே], வள்ளை குழை உமை பங்காளர் கையில் - வள்ளையிஷை 
போலும் காதுகளையுடைய அ௮ம்பிகைபாகராகய சிவபெரு 
மானது கையில், கொள்ளைக்கதிர் முத்தன் பம்தரும் - 
(தருப்பட்டீச்சரத்திலே) ரணங்களை விசம் ops gk 

தீரும், இன்னமும் - (இருவர,த் அறையிலே) முத்துச் 
இன்னமும், கொள்ளும் ஒரு பிள்ளைக்கு - வாங்கிக்கொண்ட 
ஆளுடைய பிள்ளையாருக்கு, சூவளை கள்ளை உமிழ் வீழி.பில். 
குவளைமலர் தேனைச் சொரிஏன்ற திருவிழிமிழலைபிவே..
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படிக்காசு ஒன்று ௮து தரும் - படிக்காசு ஒன்றை வாங்கு 

தலும் தகும், நீ என். வாங்க - நீர் (அப் பிள்ளபோல 

அப் படிக்காசு ஒன்றை) யாதுக்குப்பெற்றீர்? (சிவபெரு 

கான கட்டளையை மறுத்தற்கு அஞ்யோ?) எ-று. () 

எண்சீர்க்கழிநெடிலரி யாசிரியலிருத்தம் 

வாங்குசிலை புரையுமுட லெனுங்குளத்தின் மூல 
மலமெனுமோர் வெங்கரவின் பகுவாயி ஸின்றும் 

தீங்கிலுயி ரெனும்பனவக் குலமகனை யாதி 
திரோதாயி யென்னுமொரு வெந்திறற் கூற்றுவனால் 

ஓங்குறுகா தாந்தமெனப் பெயரியவக் கரையின் [டாய் 
உமிழ்வித்துச் சிவமெனுமோர் தந்தையொடுங் கூட் 

கோங்கமுகை கவற்றுமிள முலைப்பரவை மகிழக் 

குண்டையூர் நென்மலைமுற் கொண்டவருட் கடலே. 

இ - ள். கோங்கம் முகை-கேரங்கரும்பை, கவற்றும்- 

(தோம் அழகால்) வருத்தம், இளமுலை - இளமைவாய்க்௪ 
தனங்களையுடைய, பரவை மழே - பரவைநாச்சியார் 

மகூழ்ச்மெடையும்படி, முன் - முன்பு, குண்டையூர் - 

குண்டையூரிலுள்ள, நெல் மலை - நென்மலையை, கொண்ட - 

( இிருவாளுரில் பூதங்களாற் கொணர்ந்து) குவிக்கப்பெற்ற, 

அருட்கடலே - கருணைக்கடலாகய கம்பியாரூர3ே]!, வாங்கு 

இலை புரையும் - வளையும் வில்லை யொத்திருக்கன்ற, உடல் 
எனும் குளத்தில் - தேசம் எனப்படும் மடுவிலே, மூலமலம் 

எனும் - ஆணவமலம் எனப்படும், ஓர் வெம் கரவின் - ஒரு 

வெவ்விய முதலையினஅ, பகுவாயின் நின்றும் - பிளவுபட்ட 

வாயிலிருந்தும், தீங்கு இல் - அஹிவில்லாத, உயிர் எனும் - 

உயிர் எனப்படும், பனவக்குலமகனை - அந்தணகுலப் 

புதல்வனை, அதி திரோதாயி எனும் - தொடக்கத்தே
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திரோதானசத்தி Quentin, ஒரு வெம்திறல் கூற்றுவ 
னல் - ஒரு வெவ்விய வலிய இயமஞல், ஐங்குறும் - உயர்ந்த, 
காதாந்தம் என பெயரிய - காதாந்தமெனப் பெயர்பெத்த; 
அ கரையின் - அ௮க்சரையிலே, உமிழ்வித்து - கக்குவித்து, 
சிவம் எனும் - சிவமெனப்படும், ஓர். தந்தையொடும் - 
ஒப்பற்ற பிதாவோடூம், கூட்டாய் - சேர்ப்பிராக, எ - இ. 

சிவபிரானத ஐந்து அருட்டொழிலைச் கூணுவதாம். (11) 

நேரிசையாசிரியப்பர 

கடனிற வண்ணன் கண்ணொன் நிடந்து 
மறைச்சிலம் பரற்று மலரடிக் கணியப் 
பரிதி கொடுத்த சுருதிநா யகற்கு 
முடிவிளக் கெரித்துங் கடிமலர்க் கோதைச் 
சுரிகுழற் கருங்கட் டுணைவியை யளித்து 
மருமக ணறும்பூங் கருமயி ருதவியு 
நென்முளை வாரி யின்னமு தருத்தியுங் 
கோவண நேர்தனை நிறுத்துக் கொடுத்து 
மகப்படு மணிம் னரற்கென விடுத்தும் 
பூட்டி. யரிவா சூட்டி யரிந்துந் 
தலையுடை யொலிக்குஞ் சிலையிடை மோதியு 
மொய்ம்மலர்க் கோதை கைம்மலர் துணித்துந் 
தந்தையைத் தடிந்து மைந்தனைக் கொன்றுங் 
குற்றஞ் செய்த சுற்றங் களைந்தும் 
பூக்கொளு மாதின் மூக்கினை யரிந்து 
மிளமுலை மாதர் வளமை துறந்தும் 
பண்டைநா ளொருசிலர் தொண்ட ராயினர் 
செங்கண்மா றடக்கையிற் சங்க நாண 
முட்டாட் பாமரை முறுக்கவிழ் மலர்மேல் 
வலம்புரி கிடக்கும் வாதவூ ரன்ப 

5
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பாடும் பண்ட கூடும் பொருட்டு 

மதுரைமா ஈகரிற் குதிரை மாறியும் 

விண்புகழ் முடிமிசை மண்பொறை சுமந்து 
கீற்றெழின் மேனியின் மாற்றடி. பட்டு 

நின்னைத் தொண்ட னென்னக் கொண்டன 
னிருக்கு மடுக்க லரக்க னெடுப்ப 
முலைபொர வரைபொரு மொய்ம்பின் 

மலைமக டழுவ மனமகிழ் வோனே. 

இ உள். செம் சண் மால் - செந்தாமரை பலர்யோலும் 

Boiss சண்களையுடைய இருமாலின து, தட சையில் சங்கக் 
சாண - பெரிய கையிலேந்திய பாஞ்சசன்னிபமெனலும் 
சங்கு காணும்படி, மூன் தாள் தாமரை - முள்ளபைகளை 
யுடைய காளத்தையுடைய தாமரையீன௮, முறுக்கு அவிழ் 
மலர்மேல் - கட்டவீழ்ர்த மலரின்மீது, வலம்புரி கடக்கும் 
BU BOLT அன்ப - வலம்புரிச்சங்கு தங்கும் இிருவாதவூரில் 
அவதரித்த அன்பமே!, கடல் நிறம் வண்ணன் -கடல் 
போலும் கறியகிறத்னதையுடைய இருமால், கண் ஒன்ன 
இடர் - (திருவிழிமிழலையில்) தன் சண்களிலொன்றைப் 
பெயர்த்து, மறைச் சிலம்பு அரற்றும் - வேதமாகிய சிலம்பு 
ஒலிக்சன்ற, மலர் அடிக்கு அணிய - மலர்க்த திருவடிக்குச் 
சாத்த, பரிதி கொடுத்த - (அத்திருமாலுக்குச்) சக்கரப் 
படையைக் கொடுத்த, சுர; காயகற்கு - வேதருதற் 
பொருளாக சிவபெருமானுக்கு, முடி விளக்கு எரித்தும் - 
,(கணம்புல்லகாயனார்)  தம்முடியை விளக்காக எரியக் 
செய்தும், கடி மகர் கோதை - வாசனை பொருந்திய மலர் 
மாலை யணிந்த, சுரி ரூழல் - சுருண்ட கூச்தலையும், கரும் 
கண் - கரிய கண்களையுமுடைய, வியை - (இல்வாழ்க்
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கைத்) துணையாகுச் தம்மனைவியை, அளித் தம் -(இயத்பகை 

காயனார்) கொடுதம், அருமகள் - (மானக்கஞ்சா.றகாயனார்) 

தம் அரிய புதல்வியின், ஈறும் பூ கரு மயிர் - வாசனை மிக்க 

ஹுழயே கரிய கூந்தலை, உதவியும் - கொடுத்தும், நெல் முளை 

வாரி -(இளையான்குடி.மாற காயனார்) வயலில் நீரில் மிதந்த 

நெற்களின் முளையை வாரிக் கொடுவர் அ, இன் அரு ௮ருச் 
தியம் - இனிய ௮ழமுதாகச் சமைத்து அதனை உண்பித்தும், 

'கோவணம் கேர் - கோவணத்திற்கு கோக, தனை நிறுத்து 

கொடுத்தும் - (அமர்நீதி நாயனார்) தன்னையும் நிறுத்துக் 

கொடுத்தும், அகப்படும் மணிமீன் - (அதிபத்தகாயஞர் தம் 

வலையில் முன்) அகப்படுகன்ற இரத்தின தமாயெ உறுப் 

புக்களமைந்த பொன்மீனை, அ௮ரற்கு என விடுத்தும் - வ 

பெருமானுக்கு உரித்தெனக் கடலில் விடுத்தும், அரிவாள் 

பூட்டி - (இரிவாட்டாயநாயனார்) ௮ரிவாளைப் பூட்டி, ஊட்டி 

அறித்தும் - தம் கழுத்தை யறுத்தும் உடை ஒலிக்கும் - 

ஆடையைத் துவைக்கன்ற, சிலையிடை - கற்பாறையினில், 

தலை மோதியும் - (தருக்குறிப்புத்தொண்டகாயனார்) தம் 

தலையைத் தாக்கியும், மொய் மலர் கோதை - (கழற்சிங்க 
காயனார் தம) வண்டுகள் மொய்கன்ற மலர்களையணிந்த 

கூந்தலையுடைய மனைவியின், மலர் கை ஓணித்தும் - செந்தா 

மரை மலர்போன்ற கையைச் சேதித்தும், தந்தையை தடி.க் 

அம் - (சண்டேக.ரகாயனார்) தம் பிதாவின் தாளைத் அணித் 

அம், மைந்தனை சொன்றும் - (சிறுத்தொண்ட காயனார்) தம் 

புதல்வனைச் சமைத்தற்குக் சொன்றரிர்அம், குற்றம் செங்த - 

கிவாபராதம் செய்த, சுற்றம் களைந்தும் - உறவினருள் ஓர் 

சிறுவனும் எஞ்சாவகை (கோட்புலிகாயனார்) சிதைத்தும், 

* கொளும் - (சிவபிரான் திருமூத்றத்துச் இக்திய) மலரை 

'யெடுத்த, மாதின் மூக்கை - நங்கையின் காசியை, கொய் ௮.4
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[செழுதனணைகாயனார்) அரிக்அம், இளமுலை மாதர் வளமை .. 
இளங்கொங்கைகளையடைய  மகளிர்பால் அசரும் இன் 
பத்தை, அறற்அம் - (இருநீலகண்ட Grier). ஒழிதல், 
பண்டை கானில் - முற்காலத்தில், ஒரு இலர் அடியர் ஆயினர் - 
ஒப்பத்த இலர் அடிய யினர்; (அவர் அங்கனமாக) இருக் 
Sb அடுக்கல் - தான் இருக்கின்ற சைலையை, அரக்கண் 
எடுப்ப - இராவணன் அூக்கலும், (அன்சண்டஞ்2) வழை 
பாகும் - மூலையையொச்ச, மோய்ம்மில் - கோள்களில், 
மூலை பொச - முலைகள் தாக்கும்படி, மலை weer Sapa ~ 
மலையரையன் மகளாகிய உமாதேவியார் அணைக்க, மணம் 
மூற்வோனே - மனம் மகிழ்வோராயெ சிவபெருமானே, 
பாடும் பணி - பாடுகின்ற இருத்தொண்டை, மீ கூடும் 
பொருட்டு - ரீ அடையும் நிமித்தம், மனுரைமாககரில் - 
மன்ரைமாககாத்தில், Gorn மாறியும் - (கரியைப் பரி 
சாக்பெ் பாண்டியனுக்கு) அதனை விற்றும், விண் புகம் - 

தேவரும் ுஇக்னெற, முடிமிசை - Sooo ka, மண் 

பொறை சுமந்தும் - மண்செறிக்த கூடையை வலிந்தெடுக் 

அம், நீறு எழில் மேனியில் . திருநீற்றின் எழில் படைத்ச 

திருமேனியில், மாறு அடிபட்டும் - அப்பாண்டியனால் பிரம் 

யடி. யேத்றும், கின்னை தொண்டன் என்ன - நின்னைத் திருத் 
தொண்டன் என்று சொல்லும்படி, கொண்டனன் - கொண் 
உருனிஞச். சாறு. 

உலகத்தில் சிவனடியார் மிகச் சிலே என்பதாம். (12) 

நேரிசை வெண்பா 

மகிழ்ச்சி மிகவுண்டு போலு மெதிர்வந்து 
பூகழ்ச்சியொடு நீபாடும் போது--கெகிழ்ச்சிமலர்ச் 
சந்தையினும் வண்டிரையுந் தண்புகலிச் சம்பந்தா £. 
தக்தையினும் பால்கொடுத்த தாய்க்கு,
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இ-ள். வெிழ்ச்சி மலர் - விரிதலையுடைய மலர்களிஷ் 

அர்தையினும் வண்டு இரையும் - சர்தையொலியினு 6 வண்டு 

சுள் மிக வொலிக்கும் (சோலை சூழ்ர்த), தண் புகவீ 

சம்பந்தா - சூளிர்ச்சி வாய்ந்த சீர்காழியில் அவசரித்து 

ஞூானசம்பர்த மூர்த்தியே! ௪.ிர் வர்.த - சன்னிதிழமுன்னர் 

செடைர்௮ு, புகழ்ச்சியொடு - சீர்.க.தியொடு, ரீ பாடும்2பா..௪- 

சீ (வேதவொகம கெறிசளைப்) பாடுங்கால், தகை suf goth 

பால்கொடுத்த தாய்க்கு - தந்தையாயே Par Buggin el spits 

ஞானப்பாலைக் சொடுத்த அன்னையாமெ உமாதேகியாருக்கு 

Bs மஒழ்ச்சி உண்டுபோஜும் - மிச உவசையுண்டு?போ லம். 

எ-று. 
(ls) 

கட்டளைக் கலித்துறை 

தாயிலி யாகுஞ் சிவபெரு மான்றளைத் தானெனுமோர் 
கோயிலி னாரறி வாகிய நாமமுன் கொண்டிருந்த 
வாயிலி னுணவ மாகுங் கபாடமு மன்றிறக்து 
“கோயிலி யாகிய சொல்லிறை காட்டுவ ஜனோக்குதற்கே. 

இ-ல். கோயிலியாயெ - பிறவி கோயில்லாகஉராகிய/, 

சொல் இறை - வாசேமூர்த்தி, சான் எனும் - ஆன்மா எனம் 

படுசன்ற, ஒர் கோயிலின் - ஒப்பற்ற கோயிலவின்கண், ஆர் - 

ொருக்கிய, அறிவு யெ காமம் - அறிவு எனு 

பெயரை, முன் கொண்டிருந்த - புசாதியே கொண்டிட 

வரயிலின் - வாயிலில் பந்இத்.து நிற்கும், ஆணவம் ஆகும் - 

ஆணவமலமென்ின்ற, சபாடமூம் மன் இறச்து - ௧௪௮ 

ao Ass Apia, தாய் இலி அரும் - தனக்கொரு சாய 

மில்லா சவராயெ, அெபெருமான்தனை - கெெபெரு வானை, 

கோக்குதற்கு ,சாட்டுவன் - காணக்காட்டுவர், or - 

ப தசயிலி - ஆதஇி௰ர்.சமில்லா,சவர். {ip



He: கால்வர் காள்மணிமாலை 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி யரசிரிய வீருத்தம் 

கோக்குறு நுதலோ னின்னிடை விருப்பால்: 
தூற்பக வன்னநுண் மருங்குல் 

வார்க்குவி முலைமென் மகளிர்தம் புலவி 
மாற்றுவான் சென்றன னென்றுல் 

கோக்கலிக் காமன் வயிற்றிடைக் குத்திக் 
கொண்டதே துக்கு£ புகலாய் 

காக்கரு மதலை விழுங்கிய முதலை 
கான்றிடத் தோன்றுமா வலனே. 

. O- a. விழுல்யெ at - விழுக்கிய முத தலையே,. 
கான்மிட - சரையிற் சுக்ஞம்டடி,, காக்கரும் - (ஒருவராலும் 
உதப்பித்த ம்கரிய, மதலை-புசல்வன், தோன்றும்- தோன்று 
தற்சேலவாயெ, காவலனே - வான் வன்மையையுடையா 
பலவே! கோக்கும் அசலோன் - கெத்றிக் கண்ணராயெ 
சிவபெருமான், நின்னிடை விருப்பசல் - நின்னிடைவைத்த. 
அன்பால், நால் பகவு அன்ன - மாலின் சேர்பாதியை ஓத்த, 
அண் மருங்குல் - நுண்ணிய இடையையும், வார் குவி முலை 
கச்சணிந்த குவிந்த தனங்களையு முடைய, மெல் மசனிர்தம்... 
Did Pur iioanrs Ra yg, புலவி மாற்றுவான் - ஊடலைத் 
கணிக்க, சென்றனன் என்றால் - (xB sp.) சென்றன 
னென்று பெரியோர் சொல்னுவாராயின், கோ கலிக்காமன்... 
எயர்குடி த் தலைவராயெ கலிக்காமகாயனா ரொருவரும், (து 
காரணமாக) வயிற்றிடை - தம் வயிற் மிலே, கு.ச்திக்சொண் 
உ௮ எதுக்கு - குத்திக்கொண்டது யாக்க] ம புகலாய் ... 
கீ சொல்லுவாய், or = a. (15); 

நேரிசை யாசிரியப்பா 

வலமழு வுயரிய நலமலி கங்கை 
௩திதலை சேர்ந்த நற்கரு ணைக்கடன் , 
மூகந்துல குவப்ப வுகந்தமா ணிக்க
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வாசக னெனுமொரு மாமழை பொழிந்த 
திருவா சகமெனும் பெரு& ரொழுகி 
யோதுவார் மனமெனு மொண்குளம் புகுந்து 
நாவெனு மதகி னடந்து கேட்போர் 
செவியெனு மடையிற் செவ்விதிற் செல்லா 
வுளமெனு நிலம்புக வூன்றிய வன்பாம் 
வித்திற் சிவமெனு மென்முளை தோன்றி 
வளர்ந்து கருணை மலர்ந்து 
விளங்குறு முத்தி மெய்ப்பயன் றருமே, 

இ உட். வலம் மரு உயரிய » வலப்பக்கத்திலே மமும் 
படையை உயர்த்திய, ஈலம் மலி-புனித நிரம்பிய, சங்கை இ 
தலை சேர்க்க - கங்காகறி தலைச்கூடப் பொலிந்த, mas 
கரு ஊக்சடல்-ஈல்ல சிவம் என்றே கிருனபக்சடலை, மூக... 
(Gugigia p புகு) கொண்டு, உகர்த-உயர்ற்த, மாணிக்க 
வாசகனெனும் - மாணிக்கவாசகன் எனப்படுசின் த, இருமா 
மழை - ஒப்பற்ற றத மேசமானது, உலகு உவப்ப - மக்க 
ஞுூயிர்கள் மகம, பொழிந்த-சொரிக்த, திருவாசகம் எனும் இரு 

வாசகம் என்இன்ற, பெருகிர் ழு; -பெருவெள்ளஞ் சென்று, 
இன்வார்-ஒ.அவார்களுடைய, மனம் எனும்-உள்ளமென்ின்ற, 
ஒள் குளம் புகு - ஒள்னிய எரியினுள்ளே புருக்து.நிரம்பிர 
நா எனும் - வாய் என்கின்ற, மதூல் ஈடந்று - மதடூன்வழி 
வெளிப்பட்டு, கேட்போர் - சரவணம் செய்பவர்களுடைய, 
செவி எனும் - செவிகள் என்கின்ற, மடையில் - மடைகளில், 
செவ்விதின் செல்லா - வருவல் இல்லாமற் சென்று, உளம். 

எனும் - அவர்களுடைய மனம் என்கின்ற, நிலம் புக- 

நிலத்திற் பாய, ஊன்றிய அன்பு ஆம் வித்தல் - அங்கே 
ப.இக்கப்பட்டுள்ள அன்பென்னும் வித்திலே, சவம் எனும் -
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இவமென்இன் த, மெல் மூளை - கிஇமுளை, தோ க்றி- முத்து, 
வளாச்து- வளர்ச்சியும் 2, கருணை மலர்ந்து - இருபைவிரிக்து, 
shore pith * ஒளிர்கின்ற, முத்தி மெய் பயன் - முத்தி 
இயென்சன்த உண்மைப் பயனை, கீரும்- உதவாகிற்கும். எ.று. 

திருவாசகம் மூ.த்நியைத் திரும் என்ப கருத்த. (16) 

நேரிசை வெண்பா 

பயனாகு நல்லாண் பனைக்குவிடத் திற்கு 
மயிலாகு நோய்க்கு மருந்தா--முயிராகுஞ் 
சிந்து மெலும்பிற்குச் சிரபுரத்து நாவலன்சம் 
பந்த னியம்பு திருப் பாட்டு. 

இ-ள். சிரபுரத்து நாவலன் சம்பக்தன் - சிர்சாழியில் 
அவதரித்த முத்தமிழ் விரகராயெ திருஞாலசம்பந்தர், 
இயம்பு திருப்பாட்டு - திருவாய்மலர்க் தருளிய திருப்பாடல் 
களின் விளைவு, கல் ஆண்பனைக்கு-மண்புமிக்க ஆண்பனைக்கு, 
பயன் அகும் - பயனாகும்; விடத்தித்கு மயில் ஆகும் - 

விஷத்திற்கு மயிலாகும்; கோய்க்கு மருக்து ஆம் - பிணிக்கு 
மருந்தாகும்; இந்தும் எலும்பிற்கு உயிர் ஆகும் - உருச் 
Pasig Bits oon ee உயிராகும். எ-று, (17) 

கட்டளைக் கலித்துறை 

பாட்டான் மறைபுக மும்பிறை சூடியைப் பாடிமகி 
மூட்டா மகிழ்சொல் லிறைவனைப் பாடி யுவப்புறுக்க 
வேட்டான்மலிபெருங் கல்லவன்போலமிதப்பனெனப் 
பூட்டா மறிதிரை வார்கடற் கேவிழப் போதுவனே. 

இ-ள். மறை புகமும் - வேதங்கள் புசழ்னெற, பிறை 
சூடியை - பிறைதரித்த சிவபெருமானை, பாட்டால் - தமிழ்ப் 
பாக்களாயெ தேவாரங்களால், பாடி - அதித்த, மகிழ் 
ஈட்டா - இருவுளம் மூழ்வித்அ, மூழ் - தாலும் ம௫ழ்ச்த,
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சொல் இறைவனை - வாசசவள்ளலை, பாடி - புகழ்க் பாடி, 
உவப்பு உறுக்க - அவருக்கு மடுழ்ச்சியை உறுவிக்க வேண்டு 
மென, வேட்டான் - அன்புமிக்க ஒருவன், அவன் போல - 
அவ்வாசே வள்ளலைப்போல, மிதப்பன் என - (யானும்) 
மிதப்பேனென்று, மலி பெருங்கல் - மிகப் பருத்ததொரு 

கல்லை, ட்டாவிழ - தனது உடலிற் பிணித்துக்கொண்டு 

கிழ்தற்கு, மறிதிரை - மடங்குசன்ற அலைகளையுடைய, 

வார்கடற்கே - நெடிய கடலுக்கக, போதுவன் - அணிக்கு 

செல்வன். எ-று, ஷ் 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி யரசிரிய விருத்தம் 

போத முண்ட பிள்ளை யென்பு 
பொருகண் மாது செய்ததோ 

காதல் கொண்டு சொல்லின் மன்னர் 

கன்மி தப்ப வுய்த்ததோ 

வாய்தி றந்து முதலை கக்க 

s மகனை நீய ழைத்ததோ 
யாது நம்பி யரிது நன்றெ 

னக்கி யம்ப வேண்டுமே. 

இ-ள். கம்பி-சம்பியாரூரவள்ளலே! போதம் உண்ட 

பிள்ளை - ஞானப்பாலையுண்ட ஞானசம்பக்த வள்ளல், என்பு- 

எனும்பை, பொருகண் மாது செய்ததோ - காகொடு மோனா 

இன்ற கண்களையுடைய பெண்ணாகச் செய்ததோ? சொல் 

லின் மன்னர் - தருநாவுக்கரசுவள்ளல், கல் மிசப்ப - சல் 

- (தெப்பமாக) மிதப்ப, காதல்கொண்டு உய்த்ததோ -(அதை) 

விருப்பத்தோடு செலு த்தியதோ? முதலை - முதலையான௮, 

வாய் இறக்கு - தன் வாயைத்திறக்று, கக்க - உமிழ, மகனை 

கீ ௮ழைத்ததோ - புதல்வனை கீ ௮ழைத்ததோ? யான
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சின - (இம்முத்சொழில்சளாள்) எ,த்சொழில் அரிதாகும்? 

sag எனச்ரு. இயம்பலேண்டும் - தெளிய எனக்குத் 

'இதரிவிக்க வேண்டும். எ-று. ் 

ஆதாசம் எனுவுமின்றி ௮ரூ.சச் இறச்௪ பிள்ளையை அழைப் 
8gsC a மேலானது. (19) 

நேரிசை யாசிய்யப்பா 

வேண்டுநின் னடியார் மெய்யன் பெனக்கு 
மருள்செய்! சிவனே யலந்தே னந்தோ 
முறையோ! முறையோ! விறையோ னே!'"பென் 
றழுது செம்போ னம்பலக் கூத்த 
னருளாற் பெற்ற வன்பினி லொருசிறி 
தடிய னேற்கு மருளல் வேண்டும் 
நீயே கோட ஸின்னருட் பெருக்கிற் 
கேற்ற தன்றிள வேறுகந் தேறியைப் 
பரிமா மிசைவரப் பண்ணிய வித்தக! 
திருந்திய வேத சிரப்பொருண் முழுதும் 
பெருந்துறை யிடத்துப் பெருஞ்சீர்க் 
குருந்துறு நீழலிற் கொள்ளைகொள் வோயே. 

இ-ள். இள ௪௮- இளமையொருக்திய இடபத்தை, 
கூகற்து ஒறியை - எரும்பிச் செலு ததிய சிவபெருமானை, 
ய்ரிமா மிசை - குதிரைமீல, வர பண்ணிய வித்தச - வரச் 
Oris ல்க ககரே! பெருக் துறதையிட த.ஐ - திருப்பெருக் 

அறை வென்லுக் தலத் இலே, பெரும் 2ர்.மிக்கமேன்மையை 
வுடைய, குருகது உறு நீழலில் - குருந்தமரத்தின் விரிக்க 
நிழலில், இருகதிய - இருத்தமடைந்த, வேதசரம் - வேத 
மூடிவீம் செறிந்த, பொருள் முழுலும் - சைவ௫த்தாக்தப் 
பொருள் முழுதும், கொள்கை கொள்வோம் - (சிவபெருமா 
of gg4) கொள்கசாகொண்ட திருவா சவாண்ணலே! 
சிவனே - வனே! நின் படியார் மெய் “பனபு - கினன்
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Op LITT Sor go உண்மையன்பு, எனக்காம் வேண்டும் - எனக் 
ob உரித்தாகளேண்டும், அருள்செய் - ருள்செய்வாய்! 
லந்தேன் - (அதனைப் பெருமையாலே) அமயருற்றேன், 
௮க்தோ - ஐயோ! முறையோ முறையோ - (அருள் பாலி 
யாமை) மூறையோ! முறையோ], இறை3யோனே' என்று 
அழு - முதல்வனே என்று அழுலு, செம்பொன் அம்பலம்- 
செவ்விய கனசசபையில், கூத்தன் அருளால் - ஈடித்தருளும் 
சிவபெருமானஅ அருளால், பெற்ற அன்பினில் - அடைந்த 
அன்பிலே, அடியனேற்றும் - நடி யேணச்கும், ஒரு சிறி - 
Neth a, அளித்தல் வேண்டும் - திர்தருளல் வேண்டும்; . 
நீயே சோடல் - ish நீரே கொள்ளுதல், நின் அருள் 
பெருக்கிற்கு - நுமது இருபை மிஞ்இக்கு, ஏற்றது அண்னு - 
Cpe pannus gy. of - a. (20)... 

நேரிசை வெண்பா 

கொள்ளைகொள்ள வீடுதவிக் கூற்றைப் பிடர்பிடித்துத் 
தள்ளுந் திருஞான சம்பந்தா!--வெள்ளமிடு 
மேடேறப் பால்குறைந்த தென்றழுவ ரேகழுவின் 
காடேறப் புக்க வருகர். 

இ-ள், சொள்ளை கொள்ள - (யாவரும்) கொள்ளை 

கொள்ளும்படி, விடு உதவி - முத்தியுலகத்தை யுதவி,. 

கூற்றை - இயமனை, பிடர் பிடித்து. தள்ளும் - அணுகா 
திகற்றிய, திருஞான சம்பர்தா-திருஞான சம்பந்த வள்ளலே!, 

சமுவின் காடு - சழுக்கூட்டத்துல், ஏறப் புக்ச - ஏறும்படி 

அணிந்த, அருகர் - மணர்கள், வெள்ளம் இடும் - வைகை 

ஈதிப பெருக்கலிட்ட, ஏடு ஏற -(*வாழ்கவக்தணர்”” என்னுந் 
திருப்பாசமப்பதிகம் வரைந்த) ஏடு எதிரேறிச் செல்லப் 
பார்த்து, பால் குறைக்கு என்று - தம் பக்கம் குறைக்க 

தென்று, அழுவரே - மறுச்சக்கவரே, எ-று. bh



76 நால்வர் நான்மணிமாலை 

கட்டளைக் கலிந்துறை 

அருகக் கடல்கடந் தேறிய தோசிலை யம்பியென 
பெருகக் கடல்கடந் தேறிய தோசொல் பெருமிடறு 
கருகக் கடல்விட முண்டோ னடியிற் கசிந்துமனம் 
உருகக் கடலன்பு பெற்றசொல் வேந்த வுனக்கரிதே. 

இ-ள். கடல் விடம் - பாற்கடலித் Cox fu 
Hag sons, பெருமிடறு கருக - பருத்த கண்டம் கறுக்க, 
உண்டோன் அடியில்- உண்ட சிவபெருமானஅ திருவடியில், 
மனம் கூந்து உருக - மனம் உருகிக்கசிய, கடல் அன்பு - 
கடல்போலும் அன்பை, பெற்ற - அடைக்த, சொல்வேந்த - 
வாசேமூர்த்தியே!, அருகக்கடல் - சமணக்கடலை, கடக்து 
ஏதியதோ - நீந்திச் சைவமென்னுவ் கரையில் ஏதி.பதோ$, 
பெருகு ௮அக்கடல் - பெருயெ அக்கடலை, இலை அம்பி என - 
கல் தெப்பமாகமிதப்பச்சொண்டு, கடந்து ஏறிடதோ - 
கீர்திக். கரையேறியதோ!, உனக்கு அரிது சொல் - 
(இவற்றுள் யாத) நமக்கு ௮ரிய௫ சொல்வீராக! ஏ ஸஹ, 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யரசிரிய வருத்தம் 

உனற்க ரும்புகழ் மேவிய சுந்தர னும்பன்மீ திவரா 
நினைப்ப ருங்கபி லாயம டைந்தமை கின்றுகாண் குறவே 
எனக்கு வந்துறு மோமக வென்றழு கின்றநா எலைபா 
றனித்த ருந்துபு மாலை யுமிழ்ந்திடு தம்பிரா னலனே. 

இ-ள். உனற்கு அரும் - சித்தித்தற்கரிய, புகழ் 
மேலிய - புகம் படைத்த, ந்தான் - சுந்தரமூர்தஇ நாயனார், 
உம்பல்மீனு இவரா - வெள்ளைய னைமேல் எழுந்தருளி, 
நினைப்பு அரும் - நினை த்தற்கரிய, கயிலாயம் அடைந்தமை - இிருக்கயிலா பத்தை அடைக்தமையை, கின்று காண்குற -
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சதிர் கின்று தரிசித சற்கு, மகவு என்று அமுனெற சாள் ௪ - 

குழக்தையெனக் கூறுமா௮ விளங்? அழுத அப்பருவத்தி : 

லேயே, பால் அலை. பாற்கடலை, தனித்து அருர்அபு - 

தனித்துப் பரு), மாலை உமிழ்க்இிடு - ௮இில் மிதர்தணுயெ 

இருமாலை (ங்கு) உமிழ்ர்த, தம்பிரான் ஈலன் - 

உபமன்னியரிடத்தஅண்டான உயர்த்த  வொனளுக்கெகம், 

கனக்கு வக்து உறுமோ - அடியேனுக்கு வந்தடையுமோ. 

எழு (23) 

நேரிசை யாசிரியப்பா 

கலமலி வாதவூர் ஈல்லிசைப் புலவ! 
மனநின் றுருக்கு மதுர வாசக! 

கலங்குறு புலனெறி விளங்குறு வீர! 
திங்கள் வார்சடைத் தெய்வ நாயக 
னொருகலை யேனு முணரா னஃ௩தான்று 
கைகளோ முறிபடுங் கைகள் காணிற் 

கண்களோ வொன்று காலையிற் காணு 
மாலையி லொன்று வயங்கித் தோன்றும் 
பழிப்பி ஜஞென்று விழிப்பி னெரியு 
மாயினும் தன்னை நீபுகழ்ந் துரைத்த 

பழுதில் செய்யு ளெழுதின னதனாற் 
புகழ்ச்சி விருப்பன் போலு 
மிகழ்ச்சி யறியா வென்பணி வானே. 

இ-ள், ஈலம் மலி - வளம் நிரம்பிய, வாதவூர் கல் 

இசைபுலவ 2 வாதஷரில் அவதரித்த san இர்த்தியை 

யுடையவரே!, மனம் கின்று - (நினைக்குக்தோறும்) உள்ளத் 

Ba நின்று, உருச்கும் - (அசை) ' உருக்குகன்ற, மதுர 

வாசக - இனிய திருவாசகத்தை இசைத்தருளியவரே,!
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கலங்குது - கிலைதவறுதற்குக் காணமாடன்ற, புலன் கெறி.- 

ஐம்புல கெறிகளினின்றும், விலங்குறு விர - நீங்க ஆண் 

மையை யுடையவரே!, தங்கள் வாச் ௪டை - ஒற்றைக் 

கலையாகிய இறுமதி மிலைச்த செடுஷ்சடையையுடைய, தெய்வ 

நாயகன் - தேவாதிபா, ஒரு கலையேனுூம் - லேசு முதலிய 

கலைகளுள் ஒன்றாயினும், உணரான் - உணசாச், கேணியப் 

படாதவசி) அல்தான்.௮ - அதுவன்றி, கைகளோ - அவர் 

திருக்கைகளோ (எனில்), மு.றிபடும் கைகள் - முறிபடும் 

கைகளாம்; சண்களோ - இருக்கண்களோ (எனில்), காணின் - 

தேோர்க்து உணரின், ஒன்று - ஐரு கண், காலைபில் காணும் - 

காலையிற் Coppa; ஒன்னு - மத்றொருகண், மாலையில் 

வயங்கி தோன்றும் - மாலையில் விளங்கு தோன்றும்; பிப் 

பின் ஒன்று - பழிப்பினைபுடைய பிறிதொருகண் (கெற்றிக் 

சண்), வீழிப்பின் - விழித்தவழி, எரியும் - (அப்பார்வையித் 

பட்டவை) கீருகும்; பினும் - இக௱னம் இருப்பினும், 

தன்னை ம புகழ்ஈ்னு உரைக்க - தம்மை கீர் புழ்க்தா 

- சொல்லிய, பழு. ௮ இல் - குற்றமில்லாத, செய்யுள் - திருப் 

பாடல்களை, இகழ்ச்சி அறியா - இசழ்பு சமிதும் பெருகு, 

என்பு அணிவானே - என்பை (பரணமாக) sores 

ராயெ அவ்விறைவசே, எழுதினன் - எழுதினர்; அதனால் - 

amar எழு தினஅமயாலே, புகழ்ச்சி மிருப்பன் போலும் - 

அ[அவர்) புகழ்ச்சியில் ௮இமிருப்பர் போல்வர். @ - mp. (24) 

நேரிசை வேண்பா 

வானும் புகழ்புகலி மன்னன் றொடம்பொன்று 
தேனுந் திதழியோன் சீரேடு--தானுவ் 
கரியாய் மொழியுங் கரியாய் விடாம 
லெரியா ரழல்வீழ்ந் தெழுந்து,
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. “ள். வானும் புஈழ் - தேவரும் அதிக்சின்ற, புக 
மன்னன் - சிர்காமியில் அவதரித்த திருஞாசைம்பர்கு 
சுவாமிகள் அருளிய, தொடர்பு - திருப்பஇகம், ஒன்று ஏ 
கானும் - எழுதிய இிருவேடுகானும், எரி ஆர் - எறிதல் 
வாய்த்த, அழல் விழ்க்து- இயில் Sapte, ad} aera. ruc. 
க்ரியாகு கிழுபடாமல், எழுந்து - முன்னையினும் விளக்க 
மடைந்கெழுக்னு, சேன் உக்து இதழியோன் சர் - சேனைக் 
சொரியும் கொன்றைமாலை யணிக்த பாமருடைய பாதை 
நிலையை, கரி ஆய் மொழியும் - தானே eres நின்னு 
சாற்றும். ஊறு, 

இியிலிட்ட திருப்பதிச ஏடு எரிச்துபோசாமல் நின்றது. (25 

கட்டளைக் கலித்துறை 

துடைவாழை மேன்மட வாரல்குற் பாம்புதொடமயங்கி 
௩டைவாய் பிணமெனப் பட்டார் பெறுகிலர் ஈச்சுகுலை 
புடைவாழை மேலுர கந்தீண்ட மாய்ந்த வொருவனுயி 
சடைவா எனருள்புரி யுந்திரு நாவுக் கரசினையே, 

இ-ள். மடவார் - பெண்கள, ஹடைவாறையேல் - 
தொடையாயே வாழைமீதுள்ள, அல்குல் பாம்பு - HOG 
wore பாம்பு, OGge- Bam, wum® - கிறையறிக் அ, 
கடை லாய் - நடை. வாய்க்கு, பிணம் எனப்பட்டார் - பிண 
மென்று சொல்லப்பட்டவ ரெல்லாம், குலை உடை குலையை 
புடைய, வானழைமேல் - வானழயிற் ஐன்யெ, ௩௪௬ உரகம் ~ 
விடம் பொருக்திய பாம்பு, இண்ட மாய்க்க - இண்ட இக 
ஒருவன் - மூச் சதிருகாவுக்காச, உயிர் , அடைவான் _ 
முன்போலுயிர் அடையும்படி, அருள்புசியும் - திருவருள் 
பாலித்த, திருசாவுக்கரசளை - திருகாவுக்கா௪ காயஞுறை, 
ப.௮கூலர் - (மூன் வழிபடுதல்) பெறுதாசே. உ gn 26) 

~~
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அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

அரசன் பரிமேல் வரநெடுநல் யானை 

யெருத்தத் தமர்ந்துபோய் 

வரதன் கைலை மலையடைந்த மணியே! 

மணிக் ரிடுபசும்பொன் 

நிரைசங் கெறியுங் குளத்துவரச் செங்கற் 

செம்பொ ஞனாப்பாடும் 

பரிசின் றெனக்குன் செம்பவளத் திருவாய் 
மலர்ந்து பகர்வாயே. 

இ-ள். சன் - (2.94 6 glow an sr Bw) சோமான் 
பெருமாணாபனார், பரிமேல் வ?-ர இரை மேலேறி உடன்வர, 
'கெடுகல்யானை எருத்தத்து - நெடிய நல்ல வெள்ளையானையின் 
பிடமிமில், அமர்ந்து. போய் - தக் சென்று, வரதன் - 
இிவபிரானது, கைலைமலை அடைந்த - இருக்கைலை மலையை 
யடைந்த, மணியே - மாணிக்கம் போல்பவயே!, மணிகிர் - 
(மூனகுன்றத்திலே) மணிமுத்துஇயில், இடு பசும்பொன். 
இடப்பட்ட பன்னீராயிரம் பசும் பொன்னும், திரை - 
அலைகள், சங்கு எறியும் - சக்க Qurmag@earp, 
குளத்து வர - திருவாரூர்க் குளத்தில் அணுகவும், செங்கல்- 
(இருப்புகலூரிலே திருமுடி. வைக்கத் அயிலப் பெற்ற) 
'செங்கற்கள் பலவும், செம்பொன் ஆ - செம்பொன் ஆசவும், 
பாடும் பரிச - பாடுந்திறத்தை, உன் செம்பவளம் திருவாய் 
மலர்க்லு - உமது செவ்விய பவளம் பேரலும் திருவாயைத் 
இதர, இன்று எனக்கு பகர்வாய் - இன்று சிறியேனுக்குச் 
செய்புவீராக; எ-று, : (27)
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நேரிசையாசிரியப்பா 

பகிர்மதி தவழும் பவளவார் சடையோன் 
பேரருள் பெற்றும் பெராரி னழுங்கி 
கெஞ்சரெக் குருகி நிற்பை நீயே 
பேயேன் பெருது பெற்றார் போலக் 
களிகூர்க் துள்ளக் கவலைதீர்ந் தேனே 
அன்ன மாடு மகன்றுறைப் பொய்கை 
வாதவூ ரன்ப வாத லாலே 
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளூவளார், 
“நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர் 
'கெஞ்சத் தவல மில”ரெனும் 

செஞ்சொற் பொருளின் றேற்றறிந் தேனே. 

இ - Gi. அன்னம் ஆடும் - அன்னங்கள் விளையாடு 
இன்ற, அகல் அறை பொய்கை - அகன்ற துறைகள் வாய்ந்த 
'இருக்குளங்கள் செறிந்த, வாதவூர் அன்ப - திருவாதஷரில் 
அவதரித்த அன்பரே!) ப௫ர்மதி . இளம்பிறை, தவழும் - 
ஊருன்று, பவளம் வார் சடையோன் - பவளம் நிகர்த்த 
நெடுஞ் சடைகளையடைய இறைவரது, பேர் அருள் - 
தெய்வத் திருவருளை, பெத்றம்-பெற்றிருக்அம், பெறுரின் ! 
அதனைப் பெருதார் போன்று, அழுக்கு - வருந்தி, நெஞ்சம் 
செக்கு உரு - மனசெ௫ழ்ச்சயத்ற௬9), நீயே - நீரே, 
நிற்பை- வாடிகித்கின்றிர்; பேயேன் - பேய்த்தன்மையுடைய 
யானே, பெறு ௮ - அவ்வருளைப் பெரு இருந்தும், பெத்றூர் 
போல - பெற்றவர்போன்று, கனிகூர்கது - பெரி௫ம் மஇழ்ச௪ 
யிற்திளைத்து, உள்ளம் - உள்ளத்தில், கவலை தீர்க்தேன் - 
Burr SiO ger; ஆ.தலால் - ஆகையால், தெய்வப்புலமை - 
தெய்வப்புலமையையுடைய, திருவள்ளுவ காயர் 2
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“கன்று - தமக்கு உறுதியாயினவைகளை, றிவாரின் .- 
அறிபவர்களினும்,. : கபவர் - (அவையறியாக) இழ்மக்கள், 
திருவுடையர் - ஈன்மைய/டையராவர்; (அவர்போல) கெஞ் 
சத்து - தமது கெஞ்சினிடத௮, அவலம் இலர் - (வை 
காரணமாக) கவலையிலர்;'” எனும் - என்றருளிய, செஞ் 
சொல் - திருக்குறளின், பொருளின் தேற்று - பொருட் 
டெளிவை, ௮.றிச்தேன் - தேர்க்துணர்க்தேன். எ-று. (28) 

நேரிசை வேன்பா 

தேனே றலர்சூடிச் சில்பலிக்கென் றூர்திரியு 
மானேறி யாண்டுப்பெற் றுன்்கொனீ--தானேறும் 
வெள்ளைமணி யென்று வினாவுவோம் வாங்கியவப் 
பிள்ளையையாங் காணப் பெறின். 

இ-ள். தேன் ௪௮ - வண்டுகள் தங்யெ, அலர் சூடி - 
மலர்களை யணிக்து, இல் பலிக்கு என்று - சிறுபலியின் 
பொருட்டென, ஊர் இரியும் - (முனிவர் பத் தினிகளின்) 
இருச்கைகடோறும் திரிந்த, ஆன் எறி - இடபத்இவர்ந்த 
பெருமான், நீ எறும் - நீர் ஊருனெற, வெள்ளை மணி - 
(வெண்முத்துச் சவிகையை, யாண்டு பெற்றுன் என்று - 
யாங்குப் பெற்று உமக்கு ஈந்தாரென்று, வினாவுவோம் - 
கேட்போம்; வாங்க - (அச்சிவிகையைப்) பெற்ற, அப் 
விள்ளையை - ௮த் திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையாரை, யாம். 
காணப்பெறின் - யாம் தரிசிக்கப் பெறுவோமாயின், ௪.- து. 

கட்டளைக் கலித்துறை 

பெற்றா னினைப்பெற்றவர்போற் பெறலும் பிறப்பதுண்டே. 
னற்ரு ரணியினினைப்போற் பிறப்பது நல்லகண்டாய் 
செற்றார் புரமெரி செய்தவில் வீரன் றிருப்பெயரே 
பற்றா மறிவெண் டிரைக்கட னீந்திய பால்கனே !
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. B+ at. செற்றார் புரம் - பகைவமலு. இரிபுமய்களை, 

ணி செய்த - கிறாக்யெ, வில் வீரன் - மேருமலையாகயே வில்லை. 

புடைய சிவபெருமானு, திருப்பெயரே ஜ் திருகாமமாகயெ 

வஞ்சாக்காமே, பற்று - செவ்விப அுணையாகக் கொண்டு, 
ஊறி வெள் திரைகடல் - மடக் வி.எம் வெள்ளிய வலைகள் 
வாய்க்த கடலை, நீந்திய பாவலனே - கடந்த வாசே 
மூர்த்தியே!, ஈல் தாரணியில் - உயர்க்த இக்கிலவுலகத்திவே, 

பெத்றுல் - (ஒரு புதல்வனைப்) பெற்றால், கின பெற்றனர் 

“போல் - உம்மைப் பெற்ற தாய்தக்தைகளைப்போல, பெற 
அம் - (உம்மையொத்த தர். புதல்வனைப்) பெறுதலும், 
39றப்பது உண்டேல் - பிறத்தல் உளதாயின், கினப்போல் 

உம்மைப்போல, பிறப்பதும் கல்ல - (ஒரு பூசல்வனுவெ்ட் 
பிறச்தலுமே இறந்தன.  - g. 

“கற்றணையாவது ஈமச்சிவாயவே?? என்னுக் தேவாசம் 

இங்கே இர்திசாச்சச்ச ௮. . (805 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம் 

பாவாய்ப் பொழிந்த வானமுதப் 
பவளத் திருவாய் ஈம்பிநீ 

சேவாய்ப் பொருதுக் தருமமுடைத் 
தேவன் மலைக்குப் .போம்பொழுது 

-காவாய்ப் பயந்த தடக்கைமலர்க் 

கழறிற் றறிவார் கடாவிவரு 
மாவாய்ப் பிறக்கக் கிடையாதே 

மாவாய்ப் பிறக்கும் திருமாற்கே. 

g - ள்... வான் அுழுதம்- இறந்த முத்இ சச தவங்களைட 
வர. ஆம் - இருப்பாடல்களாக, பொழிக்த - சொசிக்கு
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பலனாய் இருவாய் ஈம்பி - செம்பவளனம்போலும் இருலாலை 

முடைய நம்பியாரூரவள்ளலே!, தருமம் - தருமேவதையை,, 

பொருதும் - சண்டையிடுகன்ற, சே ஆப் - இடபமாக, 

உடை - உடைய தேவன், மலைக்கு - சிவபிரானமரும் திருல் 

கைலைமலைக்கு, கீ போம்பொழு௯ - கீர் எழுர் தருளும் கால், 

கா தம் - கற்பகத்தருவை நிகர்த்த, பயந்த - (கருதுவார் 

க்ருதுவன வெப்ப) ஈல்யெ, மலர் தட கை - செக்தாமறை 

மலர் போலும் பெருமைவாய்ந்த இருக்கரங்களையுடைய, 

கஹறிற்றறிவார் - சோமான் பெருமாணாயனார்,  கடானீ 

வரும் - செலுத்திவரும், wr ஆப் பிறக்றாம் - இனி ௨௮ 

மூடிலிற் குதிரையா யுஇக்கும், இருமாற்கு இையாது -. 
இருமாலுக்குச் பட்டாசு, எ-று, 

திருமாலின் சல்க அவதா.எச்றைச் குறிப்பிக்ச௮. 1, 

நேரிசையாசிர்யப்பா 

திருவார் பெருந்துறைச் செழுமலர்க் குருந்தி. 
னீழல்வா யுண்ட நிகரிலா னந்தத் 
தேன்றேக் கெறியுஞ் செய்யமா ணிக்க 
வாசகன் புகன்ற மதுர வாசகம் 
யாவரு மோது மியற்கைத் தாதலிற் 
பொற்கல நிகர்க்கும் பூசுரர் நான்மறை 
மட்கல நிகர்க்கு மதுர வாசக 
மோதின் முத்தி புறுபயன் 
வேத மோதின் மெய்ப்பய னறமே. 

“ள். திரு அர் பெருர்னுறை - திருப்பெருக் துறை 
யிலே, செழு மலர் குருந்தின் கீழல்வாய் - செழித்த மலர்கன் 
செறிர்சு குருந்த மரறிழவில், உண்ட - பருயெ, நிகர் இல். 

a



நூலும் உமையும் க gs 

ஆனந்தம். சேன் - ஐப்பிகர்ச ெவொனந்தத்தேன், தேக்ளு 

அறியும். உவட்டெடுக்கும், செய்ம மாணிக்கவாசகன்-ஞான 

கொழுக்கச் சிறப்பையுடைய மாணிக்கவா௪சவள்ளலார், 

வசன்று - அருளிச்செய்த, மனரம் வாசகம் - இனிய திரு 

வாசகம், யாவரும் - எவரும், ஓழும் - ஐது, இயம் 

அகத்து - இயல்புடைய; ஆதலின் - ஆகலான், பொன் 
அலம் நிகர்க்றும் - (௮௮) Qua pur Ba gen gw யொக்கும்; 

சுரர் (தும்) கான் மறை - பூ தேவராகிய அக்தணர் ஓது 

கின்ற கான்கு வேதல்களும், மண்கலம் நிகர்க்கும் - மட் 

பாத்திரங்களை யொச்கும்; (அஃதன்றி) மனாம் வாசகம் 
அதின் - இனிய இருவாசகம்தை யோஇஞனுல், உணு பயன் 

மூத்தியே - (அதனால்) அடையும் பயன் முத்தியே; வேதம் 
ஓதின் - அவ்வேதங்களை யோதனுல், மெய்ப்பயன் அறமே- 
மஅவற்முலடையும்) உண்மைப் பயன் விண்ணாலகா St 
வபதங்களே, எ-று. 

திருவாசகத்தின் மேன்மையை கூறியது. (823 

நேரி வெண்ப£ 

*அறத்தா நிதுவென வேண்டா சிவிகை 

மிபாறுத்தானோ டூர்ந்தா னிடை'”யை--மறுத்தார்சம் 

பந்தன் சிவிகை பரித்தார் திரிகுவர்மற் 

றுந்துஞ் சிவிகையினை யூர்ந்து. 

"இஃன். சம்பந்தன் சிவிகை - இிருஞானசக்பந்தம் 
Qugurag முத்தச் சிெவிகையை, பரித்தார் - தாங்கம் 
பெற்றவர், உந்தும் சிவிசையினை - செலுத்தும் வேறு இவி 

அகையை, ஊர்ந்து - நடாத்தி, திரிகுவர் - (இத பொழுதக் 
இறந்த தேவராய்தி) இரின்றாராகலான், அறத்து, அழு -
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தருமத்தின் பயன், இன என - இதுவென்று (யாம் ஆகம 

ஊளவையால் அறிவிக்க) வேண்டா - வேண்டி௰ இல்லை; 

இவிகை - தண்டிகையை, பொறுத் சானோடு- சமப்பவனோு, 

ஊர்க்சாணிடையை - செலுத்துவோனிடத்தக். (காட்டு 

யனவையினாலேயே அறியப்படும்) என்னும் பொருளமைந்த 

இருச்ரு.தளை, மழத்தார் - பழுத்தவரயினார். எ - g. (௨ 

கட்டளைக் கலிந்துறை 

ஊர்ந்து வருமிள வேறுடை யான்ற ஸனுளத்தருளாஜ்: 

சார்ந்து சமண்விட் டுறுமுனக் கேவருஞ் சைவ௩லங், 

கூர்ந்து மிளிர்தரு நாவர சே!ஈல் குரவுமுனஞ் 

சேர்த்து மருவினர்க் கேசிறந் தோங்குறுஞ் செல்வமுமே:. 

- ஜ். காவரசே - வாசேப் பெருந்தகையே! கல் 

ஞூரவு - தரித்தாச்தை, முனம் சேர்த்து - முன்னர்ச் enti ge, 

மருவினர்க்கே-(பின்னர்ச் செல்வம்) எய்தப் பெற்றவர்க்கே, 

செல்வமும் - அச்செல்வநும், Boia ஓங்குறும் - அருமை 

படைத்தாய் விளங்கும்; (அதுபோல) இள ஏறு - இளமை 
வாய்ந்த இடபவாகனச்தை, ஊர்ந்து வரும் - செலுத்த 

வரும், உடையான்தன்- இறைவருடைய, உளத்து அருளால்- 

திருவுளக் கு.ரிப்போடுகூடிய திருவருளானே, சமண்சார்க்கு... 
சமண் சமயத்தை யடைந்னு, (இருளால்) கிட்டு - 3 Bay. 
வருளானே (அதனை) நீங்க, உறும் உனக்கே - சைவசமயத் 
“தைச் சார்ந்த அாமக்கே, வரும் ௪வ தலம் - (சின்னாள்): 
க்ங்கப் பின்னர்ச்) சேர்ந்த அச்சைவத்தின் சிறப்பு, கூர்ந்து. 
மினிர் தரும் - இறக்து விளங்கும், or - gy. 

° 
a a கமச்சிவாயவே?? என்பதை விளக்கு வ.
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. AHS நெடிலடி யாகீரிய விருத்தம் ‘ 

செல்வ௩ல் லொற்றி யூரன் செய்யசங் கிலியா லார்த்த 
மல்லலம் பரவை தன்கண் மாழ்குற வமிழ்த்து மேனு 
மல்லுஈன் பகலு நீங்கா தவன்மகி ழடியி லெய்தி 
நல்லவின் படைந்தி ௬ுப்ப னம்பியா ரூரன் yor. 

இ-ள். செல்வம் ஈல் ஒற்றியூரன் - கல்விச் செல்வமும் 

பொருட் செல்வமுமுடைய சிற்த திருவொற்றியூரில் எழுச் 

தருவியசிவபெருமான், செய்ய சங்இலீயால்ஆர்.த்.அ-பெருமை. 

யற்ற சங்கலி காச்யொராற் பிணிப்புடையராக்கி, மல்லல் - 

பண்புமிக்க, ௮ம் பரவை தன் சண் - ௮ழசையுடைய பமனை 

காச்சியாரிடத்தே, மாழ்கு உற - ஆர்வ மீனாரக்சண்டு;, 

அமிழ்த.திமேனும் - அவர்பால் பொருத்துவீத்தாராயினும், 

நம்பியாரூரன் - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், மடழ் வன் 

அடியில் - மகிழ்ச்சியைப் பயக்கும் அச்சடவுளின் உபய 
இருவடிகளில், அல்லும்: ஈன் பசலும் - இரவும் பகலும், 

நீங்கானு எய்.தி- இடைவிடாது ஓடுக்க, ஈல்ல இன்பு - றந்த 

இன்பத்தை, அடைந்திருப்பன் - gisttg இிகற்வார். எ-று; 

பசவையாரும் சங்கிலியாரும் சர்.தரறாச்கு ஞானசக்.இ கரிய 
சச்தியாராச விளங்கினர் என்பது. (35) 

Colas wrddudus 

தானே முத்தி தருகுவன் சிவனவ 
னடியன் வாத வூரனைக் 

, கடிவின் மனத்தாற் கட்டவல் லார்க்கே. 

இ-ள். சிவன் - சிவபெருமான், வன் அடியன் 

வாதவுரனை - தனது அடியவ இருவாதலூடிகளை, 

கடிவு இல் ”- நீக்க மில்லாத, மனத்தால் - உள்ளத்தால்,
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சட்ட வல்லார்க்கு - (நே௫த்துப்) பிணிக்க வல்லவர்க்கு, 

தானே - தாமே (முற்பட்டு), முத்தி தருகுவன் - பரமுத்தி 
அமைத் தந்தருளுவார். எ-று. 

மாணிச்சவாசகர் அறிவாற் வனே என்பதாம். (86) 

நேரிசை வெண்பா 

வல்லார் பிறப்பறுப்பர் வண்மை ௩லங்கல்வி 
கல்லா தரவின்ப ஞானங்க--ளெல்லாந் 

திருஞான சம்பந்தன் சேவடியே யென்னு 
மொருஞான சம்பந்த முற்று. 

இ.ஸ். வண்மை- பொருளும், ஈலம் - (௮ப்பொரு 

அரன் எய்தும்) புண்ணியமும், இன்பம் - (அப்புண்ணியப் 

பயனாயெ இம்மை மறுமை) இன்பங்களும், கல்வி - கல்வியும், 

கல் இதரவு- (சேக்கல்வியா ளெய்தும்) கல்லன்பும், ஞானங்கள் 

அல்லாம்-(அவ்வன்பின் பயஞயெ) ஞானமும் ஆயெ யாவும், 

திருஞானசம்பக்தன் - திருஞானசம்பக்தப் பெருமான௮, 
சேவடியே என்னும் - சிவக்க திருவடிகளே எனக் க௬ு.ஓம், 

இரு ஞானசம்பரச்தன் - ஒரு ஞானசம்பந்தத்தை, உற்று - 

அடைகீன, வல்லார் - வல்லுகரல்லாரும், பிறப்பு ௮றுப்பர் - 

ப்பை யொழிப்பார். எ.று. 

சம்பர்தர் திருமணத்திற்கு வர் தவரெல்லாம் பவெப்பேறு 

அடைச்சது சோக்கற்பால.து. (87) 

கட்டளைக் கலிதீதுறை 

உற்று னலன்றவக் தீயினின் ரனல ஞூண்புனலா 
வற்றா னலனுகர் வுந்திரு நாவுக் கரசெனுமோர் 
சொற்றா னெழுதியுங் கூறியு மேயென்றுந் துன்பில்பதம் 
இபற்றா ஜொருநம்பி யப்பூதி யென்னும் பெருந்தகையே.
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இ-ள், ஒரு சம்பி அப்பூதி என்னும் பெருந்தகை - 
ஒரு நம்பி யப்பூ சியென-ஈம்பியாரூரரால் உயர்த்திச் அதிக்கப் 
பட்ட மிச்சமேன்மையுடையவர், தவம் உற்றான் அலன் - 

சமியை கரியை யோகங்களாயே தவத்தை அதுட்டி ததவரு 

மல்லர்; தீயில் சின்னான் அலன் - பஞ்சாக்கினி நடுவினின்னு 
கடுத்தவம் புறிக்தவஞுமல்லர்; புனல் ஊண் ஆ- கீமை 

உணவாகக் கொண்டு, கர்வு அற்றுனும் அலன் - மற்றை 

யுணவுகளை நீக்னெவருமல்லர்; திருவவுக்காசு எனலும் ஐர் 
சொல்தான் - இருகாவுக்காசு என்னும் ஒரு சொல்லையே, 

எழுதியும் - (யாண்டும்) இட்டியும், கூறியுமே - (அதனை 
உயிர்க்கு இபயக்கும் மக்திரமாக) உச்சரித்துமே, என்லும்- 
எக்காலத்திலும், gay இல் பதம் - துன்பமென்பனு 
சாட்டணையும் எய்தலில்லாத முத்தியை, பெற்றான் - 
அய்இனுர், எ-று. 

அப்பூதியடிகள் *இருராவுச்சரசு?? என்னும் மச்.இர.த்சையே 
Sf Yd Swat geri. (ஷே 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி யரசிரிய விருத்தம் 

பெருமிழலைக் குறும்பரெனும் பரம யோகி 
பெரிதுவந்துன் திருவடித்தா மரையைப் போற்றி 

விரைமலர்தூய் வந்தனைசெய் கின்றா ளனென்றால் 
விளங்கிழையா நிருவரொடு முயங்க லாமோ 

வுரைமதிநின் நனைவெறுப்ப தென்கொ னின்னை 
யுடையானுக் கடுத்தசெய லுனக்கு மாயிற் 

சுரர்முனிவர் பரவலுறும் பெருஞ்சீர்த் தொண்டத் 
தொகைசெய்தோ யறமுதனால் வகைசெய்தோயே.
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‘ இ ஜி. சாரர் முனிவர் ல் தேவர்களும் முனிவர்களும், 

வரவலுழும் - துதிச்னெ.ற, பெரு ர் தொண்டத்தொகை 

மிக்க சர்த்திபடைக்த இருச்தொண்டத் தொகையை, 
செய்தோம் - அருளிச்செய்தவரே!, அறம் முதல் சால்வகை ... 

அறம் பொருள் இன்பம் விடென்னும் உறுதிப் பொருள்கள் 

கான்கையும், செய்தோய்-வருத்தருளியவயே!. பெருமிழலைக். 

கு௮ம்பர் எனும் பாமயோக - பெருமிழலைப் பதியிலிருக்௧. 

கு௮ம்பகாயனா - ரென்னும் பசமயோயோனவர், பெரிது: 

உவந்து - சுழி? பருவகையுற் ௮, உண் இிருவடித்தாமனரயை 

போற்றி - தேவரீருடைய இருவடிக் கமலங்களைத் அதித. 

விர மலர் தாய் - பணமிக்க மலர்சளா னருச்சித்து, வர் தனா 

செய்றான் என்றால் - வஜிபடுெறாரென அறிஞர் விதப் 

பாராபின், வீளங்கு இழையார் இருவரோடு... இகழும் 

துணிகளைப்புளைத்த தேவிமா ரிருவரோடு, முயங்கல் ஆமோ- 

சேர்க்து வாழ்வது தகுதியோ? (தரு இயன்றா பினும்), கின்னை 

உடையானுக்கு - உம்மை அடிமையாகவுடைய உமாபதிக்கு. 

(சிவபெருமானுக்கு), அடுத்தசெயல் - உரிய செய்கை, 

உனக்கும் அபின் - உமக்கும் பொருந்துமானால், (அஃது 

ணர்ந்து வழிபடா௮) நின்தனை - உம்மை, வெறுப்பது என் 

உரைமதி - வெறுப்பது ஏன்னை? உரைப்பிராக! எஃறு, 

wn) ~ மூன்னிலையசை, 

பெருமிழலைக்குறும்பர் சுக்தாமை வழிபட்டே முத்தி எய்தி 

னர். சுக்தார் யோகியேயன்றிப் போென்று என்பதாம். 

மலைமசளை யொருபாகம்'? என்னும் இருவாசகமும் “மக்சை 

யோடிருக்தே யோகுசெய்வானை?? என்னும் இருவிசைப்பாவும் 

இர்திச்சற்பாலன. ‘ (39)



மூலமும் உளரயும் QE 

நேரிலா யாசீரியப்பா 

செய்ய வார்சடைத் தெய்வ சிகாமணி 

பாதம் போற்றும் வாதவூ ரன்ப 

பாவெனப் படுவதுன் பாட்டுப் 

“பூவெனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே.'' 

இ-ள். செய்ய - வெந்த, வார் உடை - ரீண்ட சடை 
முடியையுடைய, தெய்வசிகாமணி - தேவாஇிபாது (சில 

பெருமான்), பாதம் - இிருவடிகளை, போற்றும் - வழி 

படுன்று, வாதலூர் அன்ப - இருவாதஷூரில் அவதரித்த 

அன்பரே, பூ எனப்படுவ ௮ - பூவென்றுயாவரானும் 

உயர்த்திச் சொல்லப்படுவ*, பொறி - இருமகள், வாழ் - 

வாழ்ற (s8Su), ஆவை - செந்தாமரை மலரேயாம்; 

(அதுபோல பா எனப்படுவது - பாவென்று யாவராணும் 
பகரப்படுவஐ, உன்பாட்டு - ம தஇிருப்பாட ல்களேயாம். 

oT - 

திறுவாசசத்திற்கு ரிசானபாடல் வேறு இல்லைடென்பதாம் 

நால்வர் நான்மணிமாலை மூலமும் உரையும். 

முற்றுப்பெற்றன.



சந்ீதானகுரவர்மாலை 

  

Ll. மெய்கண்டமாலை 

  

பூவேபொற்பூவின்மணமேமணப்புஅப்பூல்கற்பசச் 

சாவேயென இருசண்ணேயென்சண்ணுட்சருமணியே 

சோவேருணக்குன்றமேயெனையாண்டசுசோசயமே 

சேவேதிருவெண்ணெய்மெய்சண்டகாசமெய்த்தேசசனே. qd) 

மெய்வாய்சண்மூக்குச்செவிவழியேசெல்விடயமைர் இன் 

ஜவாயசப்படுமிபோன்மடங்குமருவினையேற்கு 

உய்வாய்மைகாட்டிவினைவீட்டியின்பமுறச்கருணை 

செய்வாய்திருவெண்ணெய் மெய்கண்டசாதமெய்த்தேசிகனே. (2) 

ஊானேயவ்ஷானினுமயியேயுயிர்ச்குமிசேயுணர்வே 
வானேமழைப்பொருளேயருளேவடிவாகமவெல்' 
கோனேயென சற்றிமீா னின தாகவுங்கூட்டுவையோ 

சேனே திருவெண்ணெய்மெய்சண்டகாதமெய்த்தேசெனே. (8) 

பார்.த்தவிடமெங்குசாயேற்குவேற்றுமுசப்படுமற் 

ரூர்த்தவறிவினர்ரே பமும்வேம்பெனச்சகாமருளிற் 
: கூர்த்தமெய்வேடமுமப்படியேயென்சொடுமையிதைத் 
உதீர்த்தென்னையாண்டருள்மெய்கண்டகாதமெய்த்தேசெனே. (&) 

- முற்பவம்வச் சவ ரலாறுமுற்றுமுடி* ததற்பின் 
உற்பவம்வச்தவசலாறுமோர்கிலனுண்மையென்னே 

அற்புதவிச்ரசவானர் சரூபவருட்செல்வமே 6 

சற்பசசின்மயமெய்சண்டசாதமெய்த்தேகெனே. (5)



மெய்சண்ட மாலை 

உன்மச்தமாயைச்குமுன்ன அசன்மமெனமைப்பார். 
சன்மத்இன்முன்னதுமாயையென்பார்ச லங்காசருள்வாய் 
தன்மத்தைமுன்னிட் டமூன்றுமுணருச்தபோசனர்க்குச் 

சின்முச்திரையருண்மெய்க ண்டசாசமெய்த்சேசகனே. 

சுந்தரமானமுச த்தாமரமையுஞ்சு.ரர் தவருள் 

. உக்தியபார்வையுஞ்சின்மு.ச்கிரைச்கையமோங்குமின்பம்' 

தர்தருள்மேனியும்பா சா.ரவிச்தமுமாய்த்தமியேன் 

சிர்தைகுடிகொண்டமெய்சண்டசாதமெய்ச்தேசிசனே. 

ஆதுகலேனென்சவலையெலாநின தஞ்செழு,க்ழைச் 
கூறுகிலேனின்னருட்பெருச்சச்சைச்குறித்தணர்ச் அள் 
ஊதுகிலேனின்னருளெனைச்காக்குமென்றுண்மையதாச் 
தே௮ூலேன்வெண்ணெய்மெய்சண்டசாதமெ ய்க்சேசிசனே. 

அறிவாலறிதற்கடங்கா சபேரொளியாகியெய்கும் 
நிஜைவாய்ப்பமசுசமாகிசேயமிலாருளத்தித் 
பிறிவாயடி யருஎத்தமு சாய்ப்பெரிதாகுமின்பச் 

௫ 

(8) 

செறிவார்திருவெண்ணெய்மெய்கண்டகாதமெய்த்தேசிகனே, (3 

கருவினையெய்கச்செயுமாணவத்துக்குங்காணமாம் 
இருவினைசின் றநிலைமைமற்றுண்மையெல்லாமொருசொழ் 
பொருவின சாசவமைத்தரு ண்ஞானப்பொருட்சுவையாய்த் 
இருவெண்ணெய்மேவியமெய்சண்டராசமெய்த்தேசிசனே. (10) 

மெய்கண்டதேவர் திருவடி வாழ்க.



2. அருன்தந்திமாலை 

  

. BGCauges_CahagrortOryisGgia 
மருவேமண மலமேோசினையெய்துமெயம்மாண்பினர்தம் 

பரிசேபெருஞ்செல்வமென்னச் அணிச் அ... ரவிரின்றே 

செரிவாலடைவதென்றோவருணக்திமெய்ச்தேசிகனே. (1 

நீற்றைப்புனை.புமெய்யன்பாளர்? ஈயமிலவவன்று 

கூற்றைக்குமைச்சஇருவடிச்சேயன் புகஉடமெய்ம்மை 

ஆற்றிற்புகவுரைச்குுச் திமார்ச்ச மணையவெணைத் 

தேற்றிச்கருணைசெய்வாயருணச் திமெய்த்தேேசகனே. (கர் 

விரவியவெம்பாஞ்சராத்திரமா இயவிட்டுகின்று 

கருதுசுபச்சகெறியேவிழைச் துல் தவன்பு 

மருவியிறைவனடிச்ழேடங்சமரபுனிரின் 

"தெரிசனங்ட்டுவதென்றோவருணர்திச்ேேதசனே. (601 

. சசேகானடிச்சன்புசெய்வாைச்சாண் புகுக்து 

சசியாமனங்க?ிர்தேரின் அருசிச்சயல்விழியார் 
சசையேயொருவிசின்னுண்மலர்ப்பா சசயப்பதென்றோே 

இசையேச் அஞ்சர்த் இியருணச் இஞான மெய்க்தேசசெ னே. (க) 

கறுவிற்பிறக் தரின்றெய்ததேனின தகழன்மலரைப் 

பரிவிற்சருகாசொழிச்சேன்மடவார்பயோதரமே 

மருவிக்கழிச்ே தேனினைமேவவெண்ணிமஇத்ததியேன் 
இருவருணல்குவதென்றோவருணகச்திச்ேேசெனே, (3) 

பொய்கண்டகன் றபுனணிதனெம்மானெம்பொருவருஞ்சர் 

மெய்கண்டதேவன்் மலர,ிச்சாளெனமேவிஙின் து 

மைசண்டவாணனற்றுடொழுஞ்செல்வம்வழங்குகண்டாய் 
செய்சண்டதென் அுறைழாருணம் திமெய்த்தேெனே த் 

co



அருள்ஈர் இிமாலை Be 

சாண்டகுமாமணியைச்தொழிலாத்றச்சனசமன்றில் 
தாண்டவஞ்செய்புஈற்றெய்வசொமணிசண்ணருனே 

 பூண்டமெய்கண்டபிசானுனையாளற்புதமுணர்க்தே. 
தண்டி வர்தெய்தினனாலருணர் இமெய்த்தேெனே. @ 

சிலக்தனைமானுமொருதேவுஞ்9த்தியித்செக்கெறிக்கே 
அவக்தனைநீக்கியருள்செய்ததூலுமடைவினின்றென்று 

உவக்தனைபோலுமுதவினையாவின்றொருமையினிஹ் 
சவர்சபக்கேருகச்தாளாயருணச்திச்சேசிசனே. (9) 

திருவஞ்செழுத்தினின்முப்பொருளுண்மைதெரித்தனையான் 
'பொருவஞ்சனவிழியார்மயலெய் தியபுலனொழிக்தேன் 
,தருவன்சனனமெனினின்னடியவர்சார்பெனுமத் 

இருவர் தனையருளாயருணச் திமெய்ச்தேசிசனே. ஷ் 

வாடுஞ்சிறுமருங்குற்ப ரவைக்சண்மடக்தையர்பால் 
நீடுங்கலகியையுள்ள தீ தடைத் தரின்னேயமொன்தி 
துடென்றிருரிதியுள்ளுமெய்த்தொண்டசையுன்னியுன்னி் 

இேதடும்பரிசு,சவாயருணச் திமெய்த்தேசிசனே. (LO) 

அருணந்திசிவம் திருவடி வாழ்க.



3, மறைஞானசம்பத்தமாலை 

EPS 

யதியேயருட்கற்பசமேமெய்ஞ்ஞானப்பாமச*சகோ 

சீ.தியேயென்னாருயிர்ச்கோருயிரேசெக்சமிழ்ச்சொருசன் 
கிதியேயென்றன்னையடைவதல்லாலிச் தீணிலத் இன் 
மதியேன்பிறபை மறைஞானசம்பர்தமாமணியே. 

தாழ்த்துகிலார்முடி சாழ்சரசெய் தவர்சாபதரரச் 

குழ்த் தூலார்மலர் அ வடிவெய்திலர்தொல்புவியித் 

பாழ்த்தமனத்கேனினதடியாரைப்பரிர்சடைச்ு 

வாழ்த் தலேனெம்மறைஞானசம்பச் சமாமணியே. 

யசவேளெனினும்பணியேனெனினும்வெஞ்சமயில் 
ஒருவேனெளிலுரின்னன்பர்தங்கூட்டமுவச்சடைர ௮ 
சருதேனெனினுமவர்சாமமேனுல்கரு இகிற்௪ 
வசமேயருளுமறைஞானசம்பச் தமாமணியே, 

பழங்கணடைர் தபா தவிச்சேங்கமென்பாவிகெஞ்சம் 
அழுவ்குச் துயர த்தமுர்தனன்றோரின்னடிபரசம் 
கழகங்குடியாரைப்பாவிரின்றேத் தம்பரிசசனை 
வழங்குசண்டாயெம்மறைஞானசம்பச்சமாமணிய, 

அஞ்செழுத்துண்மையறிவித்சரனடிச்சன்பினரை 
'செஞ்டெத்தன் னரினைவளிச் தாய்ச்இக்நிலவுலஇற் 
ஞ்சுபடாப்பெரும்பாடெய்துவேனின் அபாடறியேன் 

. வஞ்சர்தவிர்ச்துமமைஞான சம்பர்சமாமணியே, 

ச்தையிலென்றன்சரத்தினிலென்றென் ஐஞ்சேரும்வசை 
வர்சவணித்தமியேனைவராமன்மஇழ்ச்து தனைத் 
கீர்தவனீயென் அணர்ர்்இவண்பாடி த்தருக்கறிற்கு 
மைர்தனையாளெம்மறைஞானசம்பர்சமாமணியே.் 

(2) 

(4) 

(5) 

(6)



மறைஞானசம் நீசுமாலை OT 

அசவாணனேபொருளென்றாச மமரநதையாய்ம்துறைச்ச 
மறவேல்விழிமடவார்மயலாழ்க் துமயக்குனெழேன் 
கிறைமேணின்பொன்னடியென்முடிகுட்டியதன் மையென்று 
மறவேனினியெம்மழைஞானசம்பம் சமாமணியே. ரூ 

மாவொன்றுசண்ணியர்மையலித்ெூட திமயல்ூப் 
பூவொன்றவாடிச்சாட்படுவேனைப்புரிம்அமவர்க் 
சாவொன்றுகையமைத்தஞ்சேலென் றன்புகனிச் தடச 
வாலென்றுரையெம்மறைஞானசம்மர் சமாமணியே. (3) 

செ ள்ளுணர்வோர்தொழுமெம்மோயெம்போல்வர் துசேலகயெ 
உள்ளத் தஞ்சென்னியின் மேலூமிரூத் தியுலப்பிலகுள் [ன் 
வெள்ளஎத்தழுத்தியென்னாவியொடாச்சைவெறுக்சைகொண்டால் 
வள்ளலுரீசொன்மறைஞானசம்பக்தமாமணியே. (9) 

போதவனாதியர்சேடரிதாயபுசணசுக 
போதமளிப்பவென்போலுருச்சொண்டுபுசைதவிர்த்திட் 

டோதருகின்னடிகுட்டியின்றாண்டனையொண்மலய 
மாதவனேருமறைஞானசம்பச் சமாமணியே. ட. 

மறைஞானசம்பந்தர் திருவடி வாழ்.



கீ. உமாபதிசிவமாலை 

  

பார்சான் றவேதப்பனுவல் சொற்றுான்பச்இரம்விடுப்பப் 
பேர்சான் தபெத்றான் றனகஇன் பவீடுபெறப்புரிக்த 
ஏர்சான் 2றின்னருணீர்மையுணர்ச் அுனையெய் இனஞால் 
சீர்சான் தகொத்தல்குடி வாழுமாபதித்தேசிகனே. டி 

பண்ணீர்மைத்திஞ்சொல்செறினா அகெஞ்சைப்பிரிவின் MOS 
'கெண்ணீர்மைகுன்றாதெமையாண்டுசொண்டவியல்பதென்னே 
உண்ணீர்மைமாருப்பெ ரியாருரைச்குமுமைப்பயனே 
செண்ணீர்ருடியானருளெம்அமாப இித்தேகெனே, (2) 

uderer pagiousls « mas m puTd g ye 1b 
OgrarriNCea Es guco ssn cin_eCarguPe 
சல்சான்றசெஞ்சங்கரையேன் தனச்குன்சழற்புணையே . 
செல்சா.ரரனருளெய்தமுமாபதித்தேசசெனே. 

(3). 

படிச்கணெ ல்லாட்பிறப்பும்பிஈச்தெய்த் தை ன்பான் மொழிப்பைர் 
தொடிச்சைகல்லார் சமயற்சடலாழ்ம்து அம ரு௮டன்றேன் 
சொடிச்களிபாடியரின்குறிப்பொன் அங்குறிச்சறியேன் 
செடிச்குடிலத்தேற்கருளாயுமாப இசதேசெனே. (4. 

அறியார்க£ச்தெம்பிானருளான் மாகிலமுணரக் 
குதியாவொருமுட்செடிக்கு யார்வீடுகொடுச் தனைஙின் 
வெதியார்சழன்மலர்ச்கன்பாளர்தம்மைவிரைச்தணையச் 
சிறியன்றனக்கருள்வாயோவுமாபதித்தேசெனே, இ 

மூப்பொருளென் துமனாதிமெ ன்றோதுமுறைமைதனைச் 
கைப்பொருள்போலவிளக்கனைசார்பெனச்சட்டுமைக்கும் 
மெம்ப்பொருணாவிலுனதருட்ரகவிழைர் துகின் ற 
'செப்புவதெப்படிசண்டாயுமாப இித்தேகெனே, i (6.



pam 
உமாப இ௫வமாலை 

ஒருகுறளீரடியாலுறசன்றளர்தோக்கெதொச்ு 
ஒருகுறளாமவ்வருட்பயனோ இயுலகளச்த 

பெருகருணாடி.மரபுளியெய்தினன்பிஞ்ஞகஞர் 
'திருவருணாடியதேவேயுமாபஇித்தேரிசனே. 

பத்திச்கடற்பரப்பார்தொண்டர்சீரைப்பாவு௫ற்பார் 

மு;த்திச்சரிதர் தனைவாய்மலர்ர் தருண்முன்னவவென் 
சித்தத் துயர் தனைப்போக்கியாள்செம்மறைப்பயனே 
இத்இிச்குஞ்செங்கரும்பேயெம்முமாப இித்தேசிகனே. 

எத்தேவருர்தொழுதேச் துநின்சர்கிஇியெய் திமலப் 
பித்தேயொழிர் தன்றிருசாமமர் இரம்பேசுவனோ 
சத்தே?வாகமத் துச்சியினோங்குர் சனியின்பமே 

சித்தேகொற்றங்குடிவாமுமுமாப இித்தேரசெனே, 

கன்னலினின்சுவைபாணியினுப்பெனக்சட்டுசைக்கு 
ஈன்னயமுத் தில் தனையான்பெறகல்குசண்டாய் 

பொன்னிசன்னாடுசெய்பாக்கெமேயெம்புரசைதவிர்ச்குஞ் 

செக்கெறியோர்தொழுதேத்துமுமாப தித்தேகெனே. * 

உம்ரபத்சிலம் திருவடி வாழ்க. 

இிருச்சிற் றம்பலம். 

வஅந்யய 

(8) 

Q) 

(10):
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