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னி ட லன் வட்டி வட 
a. 

அண்ணாமலையார் துணை. 

திருவண்ணாமலை தபர த்தினம். 
eee fermen 

விருத்தம், 
இர்திராஇமு.தன் முனிவர்"கொண்டா தீபமெண் 

டி சைசாணவோங்கு தீபம் 
யிமையபர்வதவல்லி கண்கொண்ட இபமிது 

யென்வினை யறுக்கு தீபம் 
சந்திர இத்தனொடு ௮ட்டவயிரவரெவரும் 
சரணெனவணங்கு! தீபம 

சாலோகசாமீப சாரூ.-அமளவிடா 
சாயுச்ய தீபமிதுவே 

இந்தையில்கிமைப்போது ஐம்பூதசாட்யய் 
தெரிசனம செய்தபேர்க்கு 

செய்தவினையேவல்கொடு சூன்யமுதல்பிணியெலாம் 
ஜென்மரந்திரத் து மணுகா 

கந் தமலர்சோலைகுளிர் தீமபுஈல்கிறைச்சாலை 
கனகமலை மீதிலென்றம் 

மண்ணார்மலர்க்கண்மரல் விண்ணாரயன்காணா 
அண்ணாமலை இமே, (2) 

பரிதிமதிதிருவலம் செய் த.த்தொழுக் தீபம் 
பங்கயன் வணர்குஇீபம் 

பாரளந்தோன்தேடி. காண தீபமது 
uri Basar Sup 

சரியைகிரியாயோக ஞானமோன த்தவர்கள் 
ச.தர்நிஷ்டை]செயயு£ பம் 

ஜூனகா இமுனிவாமன?மகலாத.பமது 
சச்சிதானந்த பம 

விரிவானவெண்பச்து கான்குஉட்சஞ்வே 
பேதத்தமர்ந்த தீபம 

வினைப்பயன றிக் தர். கருவிபடைட்போககயே 
வேடிக்கை பார்ச்குஈஇபம் 

மருமலர்சோலைகுளி£ திமபுகலநிறைச்சாலை 

மந்தரமலை மீதிலென்றும 

மண்ணார்மலர்க்கண் மால் விண்ணா ரஉ ன்சணா 

அண்ணாமலைத் தீபமே, (a) 
பிஞ்சுமஇக இயை மூடிமேற்பூண்டஇபமாம் 

பிணிமேலணிர்த தபம்



திருவண்ணாமலை பேர த்தினம். 

பேசறிபமறையடியு ஈடுமுடியுமாம்தீபம் 
பெண்கொடி மணகததிபம 

அஞ்செழுத்தாய்பளு௪ பூகமாயென்னுடற் 
காதாரமான இபம 

அலெபுவனல்களுக் இககுக இஃக்தமம 
அங்கிங்கெனு த தீபம 

தஞ்சமென்றிகிமடியா நெலுசத்திருத்தியே 
தன்னருட் காட்டுதீபம 

தந்தைதாய்குருகெய்வ தமர் தாரமகவுமாய் 
தானுமா யாடுஇிபம் 

சகஞ்சமலர்சோலைகுளிர் இம்புனலறி ஈரச்சாலை 
கனகமலை மீதிலெனறும 

மண்ணார்மலர்ககண் மால் விண்ணாஐயன்கணு 
அண்ணாமலைத் Buu. (௩) 

ஜாதஇிமதபேதமாம் கழற்கற்றமு தியோர் 

சழுகத்தி லங்குஇிபம 
ச.தமறையுஈவேதம.று கொண்ணூம்றியாறுதக் 

துவமெலலாம் நினறதிபம் 
சோதிமலைமீஇழ் சுயர சா இயாயகின்றும் 

சோதஇத்தழைச்கு இபம 
சும்மாவிருககுஞ்£சு கக்கொண்டமெளணி௮யாடு 

சும்மாயிருககுக்தி இபம் 
தீதுி.லபே௪.௦க வா தமிமிமெடையாது 

கெஞ்சைப்பிளக்கு௩ இம 
நின்றகிலைினறட்ட இகசெலாமிரவு பகல் 

நிர்க்தமிசிகெடி ப இம 
மாதுமலைமங்கையொடு YB wort Avni 

மணிரக்சா இபசுடரா 

மண்ணார் மலர்ககண்மால், விண் ணுற.பன கணா 
அண்ண மலைத இடமே. (௪) 

மாசிலாவாகம் புரரணமரையாந்இபம் மகாவாயுஇச்தஇபம், மன் 

ஊன துகிரிகையைக் தன் வைதென்றத்இபம் மாலைமகள் கழுவு இம், சே 

சமிடமாம் பொருள் வற்றவற்.ஐ௩திபம கெ௱னலனைசாய்த் தஇபம் சே 

வரி இரனமூனிவ ரமரர்கின்னருகர்சேடக்களித்கஇிபம், ஆசைவன்பா 

சமா மாசாக்கருணைய முதன்பர்ககு௨ SoG, அ௮ன்பாமபணிப்பூண் 
ட சவலவெனத் சேம்பு மவற்கே இனிசகுக்கஇபம, மாடன்மலர்சோ 
லைகுளி* இமபுனல் நிரைச்சாலை மக்தரமலைமீ றுலென்றும், மண்ணார்ம 
லாகசகணமால விண்ணா£யனகணு வண்ணாமலை ச் இபமே, (௫), 

இருச்சிற்றம்பலம், 
கன ரணை அவைகளை அர



திருவண்ணாமலைதீ 

இபசரிசனச் சரித்இரச் சுருக்கம், 
= 

  

அகண்டாகார சச்டுதானாத பரிபூரணசுயம்பிரகாசப்பொருளாக 

ய ஸ்ரீசைலாசபஇியானவா இ: உலகத்இனுள்ஆல்காகஇிருக்கும் ஆத் 

தும சீகாடிகள் உப்யும்பொருட்டூச இருககேயீல கொண்டிருசன்2 

பல தல்-ஞூள் அளுடைய பிள்ளையாராகிய இர ஞானசபமந்சசுவாமிக 

ள் ஆளுடையவரசுகளாகயே தீருனுவுக்கரசு சவாமிகள ஆளுடைய ஈம் 

பிகளாகிய கந்தரகுறர்த்தி சுவாமிகள ஆளுடைய வடி.களா௫யே மாணிக் 

கவாசக சுவரமிகள என்னும இன்னாலவாகள் அருளிச்செய்த பாடஸ் 

களா உடையன வாயச் சோழேசமூதலரனசேசங்களில இன்ன இன்ன 
தாட்டில் இத்தனை இத்தனை தலககளென்று மூன்னோர்கள் ஏற்படுத் 

இன பசெமப்படியே கடகோட்கெகுள்விருக்குமதலககளைஎளவிசேடமாகிய 

இருவண்ணாமலையென் னம் இருப்பதி திரேதாயுகத்தீல அக்கனிமலை 

யாகவும திரேதாயுகத்தில மாணிககமலையாகவும், துவாபரயுகச் இல் 

வெள்ளிமலையாகவும, கலியுகக் திலகல்மலையாகவும இருவுருக்கொண்டு 
அருணாசலம், சோணாசலம், கெளரி ஈகரம், தேசாகரம், மூத்இககரம் 

ஞானககரம் உலோகம் என்று இல்வாறுபல டெயர்களையுடையதும் 

சிவபெருமான் இரிரூபமாயிருப்பதும், பார்வதியார் இருவவதாரமான 
தும் இருக்கண் புதைத்ததும், படடாசூரமரத்தனஞ்செய்சதும, இட 

ப்பாகம்பெற்றதும், சக்திரவம்சத்தனாயே வச்சிரங்கசபாண்டியன் பே 

பெற்றதும் கலாதரன் காந்திசாலி தஉஞ்செய்து பேறுபெற்றதும், 

அக்சனிவம்சத்தஞகிய வலலாளராசனபுசதரசோகக நீர்த்ததும், இக 
இரதீர்த்த முகலாய ஆனேகொத்சங்களும் ௮ன்பாகள இிருமலை௨ல 

ம்புரிதலும் ஆதித்தறுசகுத் தரிசனவ்கொடுத்ததும சூரியவமசச்சனு 

இெயெபிரதத்தராசனால் ௮கேககாணிககசைகளபெறததும ௮ஷ்டலசுக 
களும் பிரமன்ரு, சலானவர்கள் பாவா௩மர்த்ததும, புளகாஇபன பேறு 

பெற்றதும். நினைக்க முக்இகரும் தலமென்டதும் ஆகம புராணத்தத் 

சொல்லப்படுஇன்றது. 

பரமசிவம் மலையுருவான தற்குச் காரணம் யாதெனில ஒருகற்பதி 
இல் மகாவிஷ்ணுவும் பிரமதேவனும தாம தாம் பிரமமென்௮வா இத் 

அப் போரிட்டதைத் இர்ச்ரும்பொருட்டுச் சிவபெருமான் ஆக்னி
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ஜலையாங் அளர்கள் மத்தியில நின்று கலகத்தைத்இர்த்தருளி௮ வர்கள் 

வேண டிசலிலை தரு9றிய மலையாயுருககொள அதைக்கணடபி7மதே 
வனும் மகாவிணுவும் சுவாமியைமோகக இம்மலையினு.ச்சியில ஒருஜோ 
நி என்னாளூஈதெரியும.டி. கருபைசெயயவேண்டுமென்று பிராத்இதத் 
தார்கள், 

  

அதற்குச சிவபெருசான் வாரும் பிர்மவிஷ்ணுக்களே, காத்த 
கைமாதத்தில வரும் காத்இசை நட்சத்திர ததில இமமலையினுச9 

வில் ஐருஜோதிகாண்பிப்போம சசோஇயை,க் தரிரிச்தவர்களின் 

தாரித்திரயமும வியா இயும கீலக இஷ்காமியககளைப் பெறறு வாழ் 

வரர்கள் இவையலலாம௪ , ௮ரசாகஞம தவசிகளும சரிசிப்பார்களர 
ஞல் இடையூறினறிவாழவாாகள். ௮லலரமலும இதைக்தொழுதவா 

களுக்கும் தரிசித் தவர்களுக்கும் அவர்மட்டிலலாமல் ௮வாகளுடைய 

கோத்திரத்தில இருபத்தொரு தலைமுறைக்கும மோட்சகொடப் 
போம் என்று இருவாய்மலர்ஈதருளினார். 7 

மேலும இம்மலை ௪னனமென்னும் வியரஇககு மறுசதுபோல் 

இருப் சனை மலைமருக்தென்றும அழலவணணமா யிருப்பதனால் 

அருணாசல்மென்றும பெயருள்ள து. இதைஒருதரஞ செொனனவாகு 

பஞ்சாட்சரத்தை மூன்.றுகோடி.தரம் உசசரித்தபலன வருமெனறும 
அருளிசசெயசார். 

அதற்குப் பிரமதேவலும மகாவிஷ்ணுவும் ஆஈக்தமடைரச் துவ 
பெருமானைப் பார்ததுத் தேவரீக் இவ்வாறு மலைககோலமாயிருகதால் 
ஆடியேக்கள் எப்படி. பூசைசெய்யககூடும ஆசையால இகஈதமலையின் 
£ழ் ஒருதாலிலகமூர் ததியா யெழுகதருளவேணடுமென்றுவேணடிக் 
சொணடார்கள் சிவபெருமான் அப்படியே செவலிஎகமூர்த்கமாகின் 
ஜோமென்று ௮௫௧ மலையினுளளே மறைய உடனே அமமலைய௰ி 
ஸிடத்தில APodast Cara pug ௮அதைககண்டு பசமாரக்தமாய 
மயனென்னுர் தேவதச்சனால் ஒராலயங் கட்டு வித்தார்சள, அப் 
Cur தவ்விடத்தில் வளமபொருகதிய ககரமூம முத்தூறு இர் 

தீ.சள்களும் உண்டாயின அலலாமலுல் ஆகாயகற்னக ணெறுக 
னாகவும கற்பக விருடசங்கள் மரக எளாகவும வகஇருந்தன. 
தேதவர்களும ரிஷிகளும் மனிதாகளாக வநது பிறகதார்கள, 
அரம்பால் இிகள தாரிகளாகப் பிறந்தார்கள் கையால ஏஎலலாச் 
தலல்களும் உடலெனறம அ௮ரூணுசல.த்தலம முகமென்றும wf 
ல சிவபெருமான் கணணென௮ம இத்தலதஇன் பெருமையை அனர் 
விட்ட்ச் சொலலுதற் கருமையென்றும சமது, பெருமானாவெ See 
இ சேசுசர் மார்ச்சண்டேய முணிவருககு அறுக்கிரகளஞ் செய்த் 
ம், அக்சாலத்இல் வேபெருமான இருகாய்மார்ச தருரியபழி ௮௧ 

    

 



Blip Metre சரிதிக/ச சருக்கம்," “ 
மலை ின்மேல் சார்த்திகைமாதக்கில் வருசன்ற கரர்த்திகக wide Mt 
திரத்சில் சோதிதரிசனமாடுக் கொண்டுவந்த பாவனையாக இப்போ 
தம் சரத மலைபின்மேல் £பதரிசன்மாகன்றமையால் அத் னெ த்தி 
ல் இக்இர தீர்ச்ச மு.சலாஇப தீர்த்தங்களில் ஸ்கனஞ் செய்தா Af 

யை வலம்வாது .வரவர்கள் ௪ததிக்குத் தக்கபடி கருமங்கள் சேய் 

அ அருணாசலேசுவசசைத தொழுது தீபதரிசனநூஞ் செய்து ஐஇ 

ப்பவர்கள் அளவிலாச்சம்பததையும் மோட்சத்ைசயுமடைவார்கள், 

ஆசிவாரத்தில் அர்தமலை ய வலஞ்செய்தவர்கள் சூரியமண்ட 

லத்தைப்பிளர்து செவபதக்கைக் சமக்கு இடமாகச் சோசத்துக்கொ 

ளவார்கள். சோமவாரத்தில் வலம வசதவர்கள் இரஇனைப் போல் 

ஏாரலகத்சைபுமாண்டு சிவசாரூ .பியகித அடைவார்கள், மங்க 

ளலசாசுஇில் வலஞ்செப்பவர்கள் தங்கள் கடனையும தரித்திரத்தை 

யும் சம்ிலிக்தொடர் பால் வரு௫ச்ற ஏழபிறப்பையும் டீக்குளார் 

கள், புகவாரத்தில் சிவ ர மானைப் பிரகட்சணஞ் செய்பரர்கள் 

ரஈர௮ேேககளைபும் நறுசாஸ்திரங்களைபும் அறுபச்தசான்்கு கலை 

சூள.பும் செளிக்து மாச்இகு ரெதங்கினகராய்த் சேவர்க ளாவார் 
கள். குரவாரக்தில வலமாய் ௮ஈ க ௰ர்கா் இரிமூர்த்திகளும் புசழச் 

சேர்களுக்கும் ரரி வர்சளக் ரு -ேே லாவார்கள், சுக்கிரவாச தீதில் 

(லஞ்செப்சுவர்சள் வினு சத்கிறசோர்மார்கள், சனிவாரவுதயதீ 

இல் வலம்வர்தவர்களுக்கு ரவச்சாசங்களும் பதிஜனோரமிகூத்தில், 

Cpu ms கொடிக்கு சியராக்திரிபிலு ௦, வருஷப்பிறப்பிலும், 
ஐப்பசி மாகலாஇபகூன்.று மா சங்களிலும் வலம்வா அவர்களுக்கு மே 

ற்சொன்ன பலன்களிலும் அதிமான பலன் இத்திக்கும், 

உரஙக்கெரியாஈல் சித்தரும் சேவரும் இச்திருமலையை வல் 
செய்லகால் மற்ற ர்கள் சிரிப்பி தட்சணஜஞ் செய்யும்போது, வாச 

னத்தனமேலேறிககொண்டு வராமலும், போர்வை போர்த்துக்கொ 

ள்ளாமலு%, குடைபிடித்து? கொள்ளாமலும், பாதரட்சை சொத் 

அதசசொள்ளாமறுபம், தாமபூலா தரிகசகாமலு.ு, வேதொருசி* தளையில் 

Orr gr, மனத்தினால் எந்தனஞ்செய்.த அருணாசலேசரையே ௫ 
இச். சககொண்டு மீதர்க பயபத்தியுள்ளவர்களா யிருத்தல்வேண்டு 

மென்றும், அ௮ச்சாளில் விரதமிருந்து செவெகரிசனஞ் செய்ய அலயத் 

இற்போடன்றவர்சகளுள் அணுககரல்லாதவர்கள் அவ்விடத்திலிருக் 
ரூம் ஆதிசைவாசாரியர்களைககொண்டு வில்வார்ச்சனை முதலியவை 
களைச் செய்வித்த ல் தங்கள் சையினால்செய்ச பே௮ கடைச்குமெ 
ep பிர்பசேவர் ௪னசரிஷிசகுச் சொன்னர்,



ப தப்தர்சனச் சாரித்இாரச் சருக்கம், 

ஸ்ரீகசாலாசுத்தில் உலகமாதாவாயெ பார்வதியசோடு சிவபெ 
மான் எழுந்தருளிபிருக்கும்போத அவ்விடத்தில் ஏற்றியிருகத கெ 
ய்த்தீபங்களில் ஒர் தீபம் ௮ணைந் துபோற சணருணத்தில் ஒரெலியா 
னது அதிலிருந்த கெய்யை உண்ணப்போனது பஅவ்லெலியின் 
முசமானது அனைர்துபோகிறவத்தியைச் தாண்டிய மாத்திரத்தில் 
பிரகாசம் அதிகரித்தனால் செவபெருமானாவர் கஇருபைகூர்ச்து ௮ 
வ்வெலிக்கு மானிடசசீரமும் அரசும் மற்றப்பேரும் தந்து பூமியில் 
பிறக்கும்படி கட்டளையிட்டார் ௮வ்வெலியானது மாபலிச்சக்கிர 

வர்த்தியாய்ப் யிறர்.து சகல ஐசுவகியத்தையும் அறுபவித்திருக்குல் 

காலத்தில் ஒருசாள் செவதரிசனத்துக்குப்போக எத்தனித்துத் தன் 

இராகச்சின்னமூதலிய சகல அஆடம்பச விபவத் துடன் சிவாலய்தத 
க்குட்பிரவேசித்துப் பிரதட்சணம் வருகையில் அவ்விடததில் ஏற் 

றியிருக்த தீபகெய்யின் ஒர்.தளி இந்தச் சக்கரவரீத்தியின் தேசத் 
தில் ஒழுகனெவுடன் அந்தச் சக்கரவர்த்திபின் தேசமுழுமையும் 

இரணங்கண்டு வெகுகாலம் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போ 

அ ஒருகாள் சிவபெருமான் கிருபைகூர்ந்து சக்கரவர்த்தியே நீ மிச 
வும் அலங்காரியாகையால் நம்மா ஓனக்குண்டாயிற்று நீ இன்று 

முதல் உத்தேசித்து கெய்முதலிய பொருள்களால் ,ஆலயக்களுக்கு 

த் தபகேற்றுவையேயானால் உனக்கு இர்தவிரணர் தீர்ச்து சாயுச்சி 

யபதக்கடைக்ருமென்று அசரிரியாய்த் திருவுளம் பற்றியதைக்கே 

ள்வியுற்ற சக்கரவர்.த்த்தியானவர் நாச்தமடைந்து அந்தக் கட்டளை 

மின்படியே அன்றுமுதல் சிலாலயங்களிலும் மற்ற இருள்சூழ்ர்த 

ஆரணியல்களிலும் தீபம் ஏற்றிக்கொண்டு வருக்காலங்களில் ஒருக£ 

ள் ்ரீசைலாசபதியாகிய சிவபெருமானானவர் திருவுளமிறங்இிக் கார் 
ததிகைமாசம் பூர்வபட்சம் சார்த்திகைநட்சத்திரத்தில் தேசோமய 

மாயெழுந்தருஸி அச்சக்சரவர்ததிக்குச் சாயுச்சியபத மளிச் தருளி 
ஞர். 

அக்காலத்தில் சிவதரிசனத்துக்கு வக்திருக்த சேலர்சளெல்லா 
io அர்தச்சோ இயைக்கண்டு பயக்.து துதிசெய்ற௮ு சுவாமியிறுடைய 

உஷ்ணம் தணியும்பொருட்டுப் பொரி அவல் கிவேசனம் செய்தார் 

சள், இவ்வாறு சைலாசபதியான சிவபெருமான் மாபலிச்சக்கசவர் 

த்திக்குச் சோதிசொருபமாகத் தரிசனந்கொடுத்த காரணமாசச் 

இவாலயங்கடோறும் சார்த்திசைமாசம் பூர்வபட்சம் கார்த்திசை 
கட்சத்திரத்தில் தீபம் வைக்கவும் * சுட்கப்பனைகட்டவும் ஆயிற்ன] 
  

* சட்சப்பளையென்பது சொச்சப்பானையெள்௮வழக்குரன் றது,



தயதயச ௫௪ சரித்திரச் சருக்கம், 

சார்.த்திகை கட்சத்திசத்திற்கு முன்னாள் பரணி sie she 
சாயங்காலை ௮அதிவாச தீபத்தில் அக்கினி காரிய முதலியவைகளின் 

மூலமாய் மகாலிங்க மூர்த்தியாய் வாகனம்பண்ணி அந்தத் தீபத் 

தைச் சுவாமி சநீகிதானத்திற்றானே பூசித்.துவைக்கவேண்டும். 

ம௮ராள் சாயங்காலை ஆர்த்சளூரிய மண்டலத்தில் தென்னம ர 
ம், பனைமரம், பாக்குமாம், வாழைமரம், மூங்கில்என்னும் இர்சுமச 

ங்களில் ஒர்விதமரத்ைத ஆலயத்திற்கும் இர் இரதிக்குக்கும் மத்திய 

தானமாகிய பிர்மஸ் கானத்தில் காட்டவேண்டும், இர்தமாததக்கு த் 
தீபதண்டமென்றும் பெயராம், 

தண்டவுன்னதப் பிரமாணம், 

சுவாமிகெொப்ப இரகத்து விமானம் எவ்வளவு உயரமே அவவ 

ளவு உயரமாவத அ௮ச்தவிமானக் கழுத்தினளளவாளது இருக்கவேண் 

டும் இவ்விதமான தஇிசுதண்டத்துடன் உலர்க்த தென்னோலையாவது 

பனையோலையாவத, பாக்கோலையாவது, வாழைக்கருகாவத, தாழ 

ஞ்சருகாவ,த, ௮அசோகச்சருகாவதுவிமானம்போல்கட்டவேண்டும், 

மேற்சொன்ன பரணிஈடசத்திர மறுநகாளாகிய கார்த்திக் ஈட் 
சத்திரத்தில் பஞ்சமூர்த்தசமேதமாய்ச் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை 
உற்சவாலல்காரததுடன் எழுஈதருளச்செப்து மேற்படிதீபம சுவா 
மிக்கு முன்னே வரும்படியாசச்செய்து தபதண்டத்தைச் சமஸ்சகா 
ரப்மடுத்திக்கொண்டு ஆதநிபததை அததண்டின்மேல் வைத் தச் ௪ர 
குகளைக் கொளுததிவிட்டு ௮ச்சசகுகள எரிஈதபின்பு மேற்படி. தண் 
டைச் சோதித் விடவேண்டும் ௮ச்சோதியைச் கெவபெருமானாகம 
யாரவனைபெய்.து தரிசிப்பவர்களும் இம்மையில் செல்வமும் மறுமை 
யில் மோட்சமுங் கடைக் தமென்று கமங்களிற் சொல்றுகின்றத. 

தண்டலிதி 

உத்தமம்-சென்னமரம், மத்திமம்- பனைமரம், அதமம், பாக்கு 

மாம், அதமா அதமம், வாழையும கூசங்கிலுமாம், 

தண்டவுன்னதப் பிரமாணம் 

உத்கமம் உயர்வு, மத்திமம் LH SUS Sora) 

மலையைச்சேநர் ச தலங்களில் நட்சத்திரம் பிரதான மாசவும், 

சமுத்தாத்தைச்சேர்ரக்த தலங்களும் பெளர்ண்மிதிதி பிரதானமாக 
வும் பம்வைக்கவேண்டியதென்று ஆகமங்களில் சொல்லுகின்ற, 

திபதரிசனச் சரித்திரச்சுருக்சம் 

oppo paw 
ணை அய்
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Aarnwer, 

திருச்சிற்றம்பஉம, 

௦ 
அருணாசல புராணம். 

மூலமும் உரையு5 
றல னக) ௪05) 4) 12% 09 அவையை 

பாயிரம், 

விசாயகர் காப்பு. 

கலிலிருத்சம் 

மிச்கவேத வியாசர்விளப்பிய 

விக்கதைக்கிதை யீன்றருள்செய்திட 

முக்கண்கெற்பினை மும்மதவாரியை 

சைக்களிற்றினைச் கைதொழுதேத்தவாம், 

(இ-ள்) அகேகவேதங்களை இயல்பாகவே உணர்ர்த வியாசசால் 
அருளிச்செய்யப்பட்ட ஸ்சார்தபுராணத்தில் உருத்திரசல்கேைையிகி 
நூககசூம் இச்சு அருணாசலசரித்திரத்தை இக்காலத்தில் தமிழிற் 

சே “ய இதற்கு இணையில்லையென்று சொல்லும்படி. அலுக்கெகம் 
கைட சதற்கு கூன்றுகண்களஞுடைய மலைபோன்றவமைச் சமுத்திரம் 
போனற மும்மதத்தையும் தும்பிச்கையினையு முடைய யானைமுசம் 

பாருக்திய விராயகரக் கையினாற் றொழுது தோத்திபஞ் செய் 
வோம் எடுத்ச நால் இடையூரில்லாமல் முடியும்பொருட்டு ௭-௮,(0)



பரி யிர். eps டக்க 

பாரயிரம் 

ச௪சபாபதிது தி, 

சந்தக்கலிலிருக தம், 

முதிருஞ்சவை மதுூர்பெற மொழியுக் தமிம் விரக 5 புகழ் 

பதிகர்புனை ௪வனம் பினர் பவ .ஞ்சன னமல க; 

ருஇிரும்படி பசரண்டமூ முையுமபடி Qa huts. 

யஇரம்படி Gieorbyh UBRAs ID MB RWTIDD 

(இ-ள்) மிகுச்த மதசாசமுண்டாகப் பாடுகி எற திருஞானசம்கர் 

தழர்த்து ஈவச.ரிசளால் தோத்தாம மெப்பப்பட்ட படகமாகியமர் 

லையைத் தரிக்கன்றவராயும் தம்மையன..ஈசவர்கள பிறவியைக்கெ 

டுப்பவராஇயும், பலரகிதசாயும், விளல்கிய சூரியனு திரவுர், Li Bo em 

ட மடையவும் விளல்கிப pfu Bay ம் க. ற்ைருள் மொெய்யாகின்ற 

மிகவுஞ் சப்திக்கின்ற வீரகண்டைபைசறரித்த 7 BY ew 

பாரதத்தை வணங்குவோம், எ-று (௨) 

இச்செய்யுளுக்குப் பயனிலை ana bac og, 

இத்தலமகி ழைம 

Sy நுசர்2மிெடிலாகி ரிய்ச் சர்ச விருக்தம், 

இரவிகள் சம்இசர் வ.பிரவர் விஞ்சையரின,யவ பெண்டிசைேச 

ரூரக ரருச்தவர் முனிவரர் ப்ப ர௬வண நெடுமங்கொடியோர் 

பரவி னெருங்கலி லுலச நிறை* கவர் பணியுமிடங்கிடையா 

தீசக.ர வென்பது கடலின் முழல்கிய தருணைவளம்பதியே, 

(இ-ள். ) சூரியரும் சர்திரரும் வயிரவரும் வித்திய/கரரும் தேன 
ரும் ௮ஷ்டதிக்குப்பாலகரும் நாகலோகத்தாரும் ௮ரியதபசிகளுக் 
முனிவரும் பிரமாக்களும் கருடக்கெரடியையுடைய விஷ்ணுக்களும் 
பரந்து நெருக்குதலினால் உலகநிறைக்து அவர்கள் வணங்குதற்கு 
இடங்கிடையாததா லவர்களாலே சொல்லப்பட்ட அரச2வென்கிற 
சப்கமானது சமுத்திரத்திலும் அதிகமாகமுழங்கும் எளப்பத்தை 
யுடைய அருணாசலமென்னும்தலமாம் உறு, (௨) 

இளமுலை மங்கையர் முசமுகெருங்கெ விருகுழையும் பகலே 

யொளிசொரு சந்திர னு_ஸனிரு செக்கதி ரு சயமெனுக் தளனியூர் 
சளையலி முக்தொடை மகபதி தனபஇ தனபதி தண்பதியா 
மளசை வளம்பதி தனிலும் வளம்பதி யர௬ுணை வளக்பதீயே, 

(இ-ன்.) இளமையய கிய தனக்களையுடைய பெண்கள் முகங்க 

ரூம், அலர்களணிர்ச இசண்டு ரத்தனகுண்டங்களும் பகமிலே பிர



oe aD} 5 GRD FEBLER 1 G87 LD. 

சாசிக்கின்ற ஒருசர்தினுடனே இரண்டுசூரியர் உதயமானார்களெ 
ன்று சொல்லும்படியாகிப ஒப்பற்றமுறுக்கவிழ்* த கற்பசமாலையை 
த்கரித்த தேவேந்திரினுடைய பட்டணமாகய மசாபதிபிலும் கு 

போனுடைய ஈகரமாகய அளகாபுரியைப்பார்ச்கிலும் வளப்பத்தை 

யுடையத, அருணாசலமென்னு db தலமாம் எ-று, (௪) 

காலனெதிர்த்திட மார்பிலுதைத்தவர் காமலுருப் பொடியா 

சால மிடற்றினர் மாலை மதிக்குறை யாடசரவப் பணியார் 

சாத! முகத்தவன் ஞால மளிப்பவ னாடுமதற் கரியார் 

சூல மெடுப்பவ மேவு திருப்பதி சோண?ூரிப் பதியே, 

(இ-ள்:) ஏமனெதிர்க்க மார்பினே உதைத்தவராகியும் உன்மதனு 

டைய தேசத்தைப் பொடியாகச் செய்தவராஇியும், விஷத்தைக் சண் 

டத்தில் தரித்தவசாகியும், மூன்றாம்பிறையைத் தரித்தவரசரஇியும், ௮ 

டுகன்ற சர்ப்பக்தை அபரணமாகப் பூண்டவராகியு ம, பிர்மாவும் 

விஷ்ணுவும் தேடுதற்கரியவராகயும சூலக்சைச் சை.பிலெநிசதவசா 

கியும், விளங்கு்ெற பரமசிவன் வாசஞ்செய்கன்ற அழகாகிய பதி 

அகுணாசலமென்னும தலமாம், எ-று, (௫) 

LIT nA anon BELL. 

சந்தக்கலிலிரத்சம், 

உறலொடு பகையறு மொருமுச லெவனவ 

னிஅ௮கியி ஓுலகரு ளிறையவ னெவனவன் 

nen pipe. வினினடம் வளர்பவ னெவனவ 

எறிவினி லறிபவ னடியிணை தொழுதனம். 

(இ-ள்) உறவும்பகையு மில்லாத ஒபற்ற முதன்சையானவனெ 

வன் சருவசறங்சாசமானவின்பு உலகத்தை உண்டாக்குகறவனெவன் 

வேதமுடி.விலே ஈடனஞ்செய்கிறவனெவன் அப்படிப்பட்ட தன்மை 

யாயுடைய ப.ரமசிவனது திருவடிகளை யாம் வணங்கினோம். ௭-௮(0) 

அருணாசலேசர் அதி: 
கலிதிலைத் துற, 

மணிகொண்ட கெடுக்கடலில் விழிவளகுக்திருமானு மறையி 
ஞூ௮ம், பணிகொண்ட பாதலத்தும் பூதலத்து மீதலத்.தம் பரிந்து 

ீதட, வணிகொண்டபிரமாண்ட கோளகைபொற் கோளகையா யழ 

குசாட்டச், கணிகொண்டவொருவனைரயா மொருவசையா மசலா 
கருச் அட்சேர்ப்பாம்,



/ பாயிரம், aD 

(இ-ள்.) இரத்தினங்களுக்கிருப்பிடமாகய நீண்டகடலிலே நித்தி 
சைசெய்கின்ற விஷ்ணுவும் பிரமனும் சான்கள் வாசஞ்செய்றெ பா 
தாளத்திலும் பூமியிலும் போலுலகத்திலும் வருர்தித்ேகட ௮வர்க 

ளால் எட்டப்படாமல் அழசமாகய பிரமாண்ட கோளசையானது 

பொன்னாற்செய்யப்பட் கோளகையாகிய அழகு காண்பிக்க எண் 

ஊங்கொணட ஒப்பற்ற அக்கிளிமலையாகிய பரமூவத்தை நீல்காது 

இருதயசமலத்தற் சேர்த்துக்கொள்வோம் எ-று, (sr) 

ஒருமானைக் காத்தினில்வவசதொருமானைச சரத்தினில்வைத் 

அலசுமேழுச், தருமானை யிடத்தினில்வைத் தருள்வானைப் பவள 

கெடுஞ் சயிலம்போல, வருமானை முகத்தானை யளித்தானளைப் பெரு 

மானை மகழவேறும, பெருமானையருணகிரிப் பெம்மானை யடிபணிக 

அ பிறவிதீர்ப்பாம், 

(இ-ள்.) சாருகாவனரிவிகள் வாவிட்டமாளைக் கையிலேவைத்து 

ம் ஒருமானபோன்ற கங்கையை முூடியில்வைத்துப், ஏழமுலசத்ைைதை 

யும்பெற்ற உமாதேவியை வாமபாகததில் வைத்தும், அடியார்க்கரு 

ள்செய்கிறவரும், பவசரபயபோல்வருகின்ற ஆனைமுகத்தை புடைய 

கணபதியைப் பெற்றவளும், போற்செய்கிற இடபவாசனத்தில் எழு 

ந்தருளுகின்ற இண்டவருமாகிய அருணாசலத்சலத்தில் வீற்றிருக்க 
ன்ற பரமசிவனுடைய சீர்பாதத்தை வகசங்கி இனிமேல் வரும் பிற 

ப்பைத் தீர்த்தக்கொள்ளுவோம் எ-று, (௮) 

உண்ணாருலையம்மை அ.தி. 

காரொழுகுங் குழலாசாக் கருணை வழிச் தொழுகுமிகு கடைச் 

கணாளை, மூரலிள சிலவொழுசப் புழுகொழுக வழகொழுகு முகத் 

தினாளை, வாசொழுகும் தனத்தாளை வடிவொழுகத்தெரியாத மருள் 

தூலாளைச், சசொழுகும் பதத்தானை யருணையுண்ணா மூலையாள்ச் 

சிக்தைசெய்வாம். 

(இ-ள். ) மேசம்போன்ற கூர்தலையும், இருபைவழிரச்தொழுகுகின் 

ற இரண்டு கடைக்கண்களையும், தர் தங்களின்காச்தி இளமையாகய 

சத்தநிகைபோல் பிரகாசிக்கப் பழுகுவிக்கின்ற அழரகுகொருக்நிய 

மூசத்தையும், கச்சணிந்த தனங்களையும், அ தகவழசையுடையதாய் 

ஒருவறுச்சூர் தெரியாத இடையும் செப்புப்பெகருச்திய பா,சல்களூ



௧௬ அருணாசல்பீசாணம், 

முனைய அருணாலத் தலத்தில் வீற்றிருக்சன்ற உண்ணாமுலையம் 

மையை மனத்தில் கினை ச. தக்கொள்ளுவோம், எஃறு* (௯) 

டானை திறைகொண்ட விகாயகர் துதி, 

ம,சகுமன்று மாருக வருங்களிற்று மூகத்தானை மன BE av Br 6s, 

பதமன்று மருந்தவற்குப் பசன்று கடந்தபசம் பாலிப்பானை, 

விதமூன்றுபுசங்கடிக்கா சளித்கருளுமொருமுதலை வேரோடேசஞ், 

இதஞூன்ற௮ு பிறப்பொழிக்கு மானைதிநை சொண்டவனைச் சிந்தை 

செய்வா பீ, 

(இ-ள், ) மும்பசங்சஞூம இராகி ஓடிவருகன்ற யானைமுகமுள்ள 

வரும் பணத்தில் சம்மூடைய சர்பாதங்களைச் செகதிர்ளெற அரிய 

தவத்சையுடையலர்சளு£் க கான்சாம்பதபாகிப சாயுச்சியத்சைக் 

கொடுப் வரூர், மூப்பு "௨ த நீறுரொய்த சிவபி ட்னாலே பெறப்பட் 

உவருப ஒப்பற்ற முஈ பா௫ிப சஞ்சிசல்னே மையு உடய பிறப்பைக் 

கெடூச்டி...றவரார, கிய உ. தஇகறகொண்டவ சென்னும் வீசாயக 

ரை மனதகிற் சேர்ததச்சகொள்ே ம எ-ற, (௧0) 

இபடப்பிர ரியர் Br. 

டொக் சந ஏகர்ர்சோலையருணைகெடுங்கோபுரத்கிற் கரரவே 

ளை, வகசாளை உழ்வீரக வடகீ3 சாராய மழிலிஞாான க, ௧ 
௩ e ச ௫ . “ a rN ௪ 

தாருங்கடக்௨ளிற்று பகவார் நம் sary gna soresiOa, soar 

னையலர்கடப்..ு சாரானைப் பணியவர்காம் தலைபேற் கொள்வாராம், 

(இ-ள், ) பூஸ்சொச்துகாயுலடயப சோலைரூழ்க்ச அருணாசாச்து 
க்கிழக்குச் ரோ புரவாசலுர்சடுசக பேர்புாண்டபத்இலிரக்கிறள 

ரும், சும்ப _சகவர்கமாப். பிமைப்பிக் கச்செய்யவடவீதியலே 

ஹாசஞ்செட்டு ற பூபில், “சனர் கடவு உ, சறியிற் சுட்டப்பட்ட 
மதம்பொரு இர QT ard F F Ax pais p சதேவேந்திரனுககுத் தெ 

ய்்.லோக நசையு। கற்பசவிரூட்சகதினிமலைக் கொடுகத்தவருர், ௪ட 
ப்பபாலையைசதரித்சனரு ராப எ.து சிவரப்பிரமணியக் கடவுளை 
வணங்குகிற அடியார்களுடைய பாதங்கோ த் தலைமேல் வைத்துக் 
கொள்வோம், எ-று, (aa) 

சேவாரம் பாரடி. யஸிய மூவர் தி: 

வாதுகொண்டபாசமய கோளரியையடி. வணங்கி வன்கற்.ழாணா 

ற், கிதகொண்ட கரழுல்கடலைக் கடக்தரெருர் தமிழ்க்கடலின் றிரு 
த்சாள்போற்றி, கா.துசெரண்ட விழிப்பாவை திருமளைச்கெம்பெரு 
மானைக் சால்கணோவச், தூதுகொண்ட சுந்தரனைத் தம்பிசான்தோ 
piu ததிசெய்வோமே,



பாயிரம், கள 

இ-ள் வாதுகொண்ு செயிக்கவர்த சமணர்களாகயெ யரனைகளு 

க்குசிஈ்கமாயெ இருஞான சபமந்தகூர்த்தி சுவமிகளுறையடாதத் 

ன க ௮ணங்இ வலிய கருங்கஷ்லோடுசோ த்துந்கட்டிச் சமணாகள்சமு 

தீதிரகதரபோட அ௮க்கல்லினாலேகானேஅக்சசமுசஇிரத்தைக்கடர்த 

செர்தமிககடலெனறு செல்லப்பட்ட. அப்பர்சவாமிசுரூடைய பா 

சத்தை வண௩௫, காதளவுக் தாவிமகண்சளை யுடைய பாவைகாச்௪ி 

மாரடைய திருபனைக்கு இரண்டு பாகங்களு 7 கோக எமதாண்டவ 

ரைத் தாசாக வனுப்பிய தபபிரான் ரறோழராகிய சுக கரகார்த்திசுவா 

மிசளை வண௱சூலோம் எ-று, (௪௨) 

Rawr sary cr wf. 
தரவுக் கொச சசக்கலிப்பா, 

அ௮த்சரை பெருதுறைபுக் சரி வீரோக் சகடக்ஈடாது 
புதர் டீசஙகடி ௧௮ புனிசமாகிய வன 
முசசனர் மாணிசக வாசகனா aps REG 
விததனார் வாதவூர் விசுககனூர் தா௭எயே றறி, 

இ-௱ பரமசிவன குருமர்சசமாக எழுர்தருளிபிருக்க திருப் 

ெெருர்து௭றக்குப்போய் அக்சுவாமிபிஐுரய அறுக்கிசகம் பெற்று 
அரிசாகி! திவிக்கடலைச்சாண்டி ருசரகாலசதில் வியாபித்திருக்த 
பெளத்சர்கரஷைடை பதசுசைக் கண்டனன்செட்து பரிசுசுசபாகயே 

சிவன் முகதிசைசடைகதகரு 2 அரமுகஇயாகய நிலத்திற்குவிள க 

யாகிய திருவா சவூரிற் பிறக ஞான சொருபியாயெ மிருக்கள்ற் 

மாணிக்கவாசக ஈுவாமிகளுடைய பரகத்சைவணங்துவோம் எற். 

தஇருக்கொண்டர்சள் ஐ, 

அ௮?ர்க்சழிரெடிலாச?ய விருச்சம், 

பனையாளை யார்களித் த ரானங் சவிச்ச வியற்பசையார் பர்க் 
காள்போற்றிச, தனையாளும் பெரூமாணிஈகெச்லிடுக் சண்ணப்பரி 

சாண யோற்றி, வினையாளாறிராஈ தரு$ல சண்டாடி கிரும்பிப் 
போற்றி, எசையாளுமிசாயானறன் கூடி. மாற ரிணோ டியையிஐறஞ்சு 

வோமே, 

இ-ள். பாமூலவன் அடிமாச்வேடம்பூண்ேவர்து பெண்சா தியை 

பெசக்குக் சொடுத்துவீடென்றுஷேட்ச அதற்காகர்சகதோஷத்சை 

யடைக்அ சுவாமிக்குத் சன் பனைவியனரக் கொடுச்து san” 9 B 

கபஒழ்ச்சியடைந்த இஉ றபகை கரா னாருடைய பல போன்ற பாத 

ம்களைவணக்தெ சன்னையாட்கொண்டசுவாமிக்குக்தான் நின் றரு?ப் 
5,



Dy அருணாச௫ல் புராணம். 

பார்த்த எ.க்லைக்கொடுச்சசண்ணப்பதேவர௫பாதத்ைத வணக்கி 

ளசையையுடையவர்கள் அறியாத இருரீலகண்ட சாயனாருடைய பாத 

ததை ம௫ழ்ர்து வணங்கி அடியேனை ஆட்கொண்டருளும் இளையான் 

நன்குடிமாற ஈசுயனாருடைய பாதத்தை வணங்குவோம் எ-று (௪௪) 

ஐயடிகள் காடர்கோ னீரடியை வணம்கமக வருத்தொம் மாற் 

கு,கெய்படிசிலுடன்படைத்தார் திருவடியை தொழுது திருகீற்றுச் 

சோழன், மெய்யடியைப் புகழ்ர்,து தெய்வவுலாச்சொனன:சேனடி. 

விரும்பியேத்திப், பொய்யடிமையில்லாக புலவர்மு,.த லசைவரையும் 

போற்றுவோமே, 

இ-ள். ஐயடிகள் காடவர்கோன் காயனாஅ இரண்டு பாதத்தை 

யும் வணங்கி எமதுசுவாமிக்குப்பிள்ளையை அறுத்துசமைத்த கறி 

யை செய்விட்ட அன்னத்துடன் படைத்த சிறுத்தொண்டகாயனாரு 

டைய மெய்மையாகிய பாதத்தைவந்தித்து வெய்வீகம் பொருந்திய 

இருவுலாப்பிரபர்தம்பாடிய சே £மான்பெருமான் நாயனாரூடையபார 

தத்தை அசையற்றுப்பணிச் த மெய்யடிமையை யுடைய புலவர்கள் 

முதலாகிய சகலரையும் வணங்குவோம், எ-று, (௧௫) 

நந்இகேசுரர் துர்க்கை கெளதமர் சண்டேசுரர் ததி, 

நர்திதிரு வடியிறைஞ்சி கிச்தையடிபுகழ்ர். துமறை சான இற்கை 
ந் தாய், வக். சருளுங்கெளசுபனார் மலாடியென் முடிக்குமூடி மாலையா 

க்த்தக்தையிரு பதஞ்செதத்துச் சிையாதபதத்திருந்த தண்டி த7 

சைச்சிர்தைமிசைக் குடியிருத்தியருணைகிரி கினைப்யவர்தாள்சென்னி 
சேர்ப்பாம், 

இ-ள், ஈந்திகேசுரருடைய அழகூயெபாதங்களைத் தொழுது ர் 
க்சாதேவியினுடைய பாதத்தை வணக்க சான்குவேதத்தினின்றும் 

ஐச்.தாம்வேச சொருபமெண்ணு சொல்லப்பட்ட கெள்தமருடைய 

தாமரைபோன்ற பாதத்தை என்சிறத்துக்குத் தரிக்கப்பட்ட மாலை 

யாகச்செய்து தம்முடையதகப்கனாரது இரண்டு பாதங்களையும் வெ 
Le அ தனால்கெடாத மோக்ஷபதக் இலிருர்த சண்டேசருடைய பாத 

த்தை இருசயத்திற் குடியிருக்கச் செய்து அருணாசலக் தலத்தை 
சினைப்பவருடைய பாதத்தைக்சித்திற் சேர்த்துக் கொள்ளுவோம் 

சற, (sm) 
அவையடக்கம், 

Cen Ger pussys தெளிர் சசுலையிருகான்குர் இகழும்பா 

Ln, கூ.௮ன்்றபுலவர் முன்னே தமியேலுஞ் லெபுகலக் குறிச்ச



பாயிரம்? ௧௯ 

வாலு, வீ௮ுனெற மறைவிரிஞ்ச னேறிவருமனத்தின் முன்னும் விறி 

ஞ்சன்றாகை, யேறுகன்ற கருடன்முன்னு மொருமசசம் பறவையெ 
னத்திரிதல் போலும், 

இ-ள். பல.நால்களையும் குறைவறக்கற்அஎட்டுச்சுவையும்பொ 

ருர்திய தமிழ்பாடல்சளைச் சொல்லுகின்ற வித்துவான்கள் முன்னே 
ஒன்௮மரியாத யானுஞ்சிலபாடல்களைப் பாடகினை த்தவிதம் விளங்க 

யசாலு2வதங்களையுடைய பிரமனேறி ஈடத்தும் அ௮னனவாசனத்தி 
ன்முன்னும் அவன் தகப்பனாகிய விஷ்ணு ஏறும்படியான கருடன் 

முன்னும் ஒருசிறியகொசுகு தானுமொரு பறவையேனப் பறத்தல் 

போலும்-எ௩று, 

எட்டுச்சுவையாவன - சிங்காரம், வீரம் பெருரசை, கருணை 

செளத்திரம், சூற்சை, பயம், (ser) 

நீரிருக்கு தெனப்பழித்.த வீடுவசே வசபாலி னிசமுமானால், 
நாரிருக்கு தெனச்கழித்து விடரவரசோல.துமலரி னண்ணுமானா லாரி 

ருக்குஞ்சடைமுடியார் விடமிருக்குர் திருமிடற்றுரருணைசாதர், பே 
நிருக்குர தன கமையினாலென துன ரயையிக முவமரோ பெருமையோசே ' 

இ-ள். பாலோடு கலந்இிருக்கன்ற் Bors சசவாசயோக்கியத் 
தால் தள்ளாம லெடுத்துக்கொளளுவார்கள, ,ஐத்திமாலையைச்சூடிய 

சடைமுடியையும் ஆலகாலமிருக்குங் கண்டத்தையுமுடைச அருணா 

சலேசருடைய சாமமிருக்கிற பெருமையினஞலே எனனாற்செய்யப்ப 
ட்ட புன்பாடலையும் பெரியோர்கள் ஒப்புக்சொளவார்களே யன்றி 
இகழார்கள, எ-று, 

அழருதரக் சனிந்த ஈச்சுமரம் பழைய தெளிலுமதி லமு௫ண் 

டாமோ, விழைவுதரு சுவைச்கரும்பு புதியதுவே யெனினுமதன் விச 

தம்போமோ, இழிவுற௮ுபச மலுமுயர்வு தங்கெசெய்யுளுமவை பேச 
லிருக்குமாகல், பழமையென ஈலந்சருமோ பு. அமையென கிசழ்ச்தி 

ம்மோ கொள்ளுவோர்க்சே. 

இ-ள், அழயெசவப்புகிறஃ பொருந்தப் பழம்பழுத்த எட்டிம 

சம்வெருகாள் மரமாயிருந்தபோதிலும் அதில் மா.துரிய முண்டாகா 

துயாவராதும் இச்சிக்கப்பட்டஇனிகாயெ கரும்பு கொஞ்சகாளைய 

சாயிருர்தாறும் அதில்சசம்புண்டாகா.த, அதுபோல் கு ற்றத்தோடு 

உடியசெய்யுள் பழமையாயிருர் ச. தினவேயே ஒருஈன்னமயைக் கொ 

டுக்கா௫, யாதொருதோஷமுமில்லாத உயர்வானபாடல் சிலராளைச்



ad அருணாசல்பாணம், 

சூமுன் உண்டாயிருக் ததினாலே இகழப்படா௮, பிரயோசன த்தைக் 

சொள்வோச்களுச்கு, எ-று, (௧௮) 

இனையளவுச் தமிழ்மியெற் றதிமதுரம் பிறர்சசல்வித் திறமை 
யோரும், கினையுமியற்கு வைய றியாகுடர்பளு உவறிவின்முகனே திற் 

தலாமோ, வினையடருங் குவளைலிழி யனிச்சபலசனையதிரு மேனிமா 

ஞர், புனை வில்பதன் பலர்க்கணையைப் பொருப்பதல்லா லவரினம்பு 

பொறுத்திடாபே. 

இ-ள், கொல்லுர்தொழிலடைகின் றஐகீலோற்பலம்போன்றகண் 
களையும் அனிச்சர்பூவோத்த உடம்பினையுமுடைய பெண்கள் கருப் 

புவில்லை ச்தரிச்கின்ற பன்மசனாலே விடப்பட்ட புஷ்பயாணத்தைப் 

பொறுப்பார்களே யல்லாமல் கொடி தாகிய யுச்சத்தில் வீடுகிற அம் 

பைப்பொறுக்கார்கள் அதுபோல தீனையளவு-ூடச் செக்தமீழ்த்கரி 

த்தாம்இன்றி அதிகசம,தாப்பிறர்த கல்விவல்லவர்சளும் இலக்சணர 

சமேயறியாசகூடர்கள் மிகுச்கத ௮அறிலையுடைய சல்விப்பிரசல்கத் 

இன் முன்னிற்கார்கள், எ-று, (௧௯) 

நூல்வரலாறு: 

கருத். துருகவிறை வனர்திக்சருள்புரிய .ஈக்தியு மார்ச்சண்டற் 

கோசு, விருத்திபறை வியாசமுனிக்கவனுசைக்கச் சூதனுக்கு வியா 

சன்சொல்லப், பொருத்தமனவிருடியருக்கருட்சூகன் மொழிர் தடவ 

புராணக்கோடி, யுரூத்திரசங் கதையுரைத்த வருணகிரி வளத்தினை 

யார னுளைக்க ஓுற்றேன், 

இ-ள், மனமாருகப் பாம௫ிவன் நந்திரோேசுரருச்கு அருபுரிய கந் 

திகேசாரூம பார்கண்டேயருக் சரபசெய்ய பார்க்கண்டேயர் வே 

தன்களை பொரங்குசெய்க வியாசருக்க்நஅசெய்ய வியாசர் சூதமூ 

BF a TAGE oF சல்ல Gn BT நலழிப்பட்ட மனருடையசெளானகாதி 

சிஷிசளுக் சருள்செய்த வெபுராணகங்கேரீடியாகும், அவைகளில் முச் 

இயபாதர ஸ்காக்தசதில் உர௫ுத்காசக்ேையிற் சொல்லியஅருணாச 

லரசல.ப।இ.௮பயைச் சொல்லததொடங்கினேன் -௪.௩று, ௨0 

அருக கர்வளபையுமா லயனகதை விடவழல்வெற் பானலா 
Die Dt th A ate ire u LS) 5 # pe, மரனுமையை மணர்ததுங்கண் பு 

1 டீத்ூலா Dir, அணா செடக்பொகைத்தசவு Bao afi ap HOVE 6 WALD " 

. 9) பபூணு, னிருவினையையகத்தியது மற்றுநுள சரினதையெலாமிய 
2 பூச்ோினா,



பாயிரம், ௨௧ 

இ-ள், அருணாசலத் தலமகிமையும், பிரம விஷ்ணுக்களுடைய 

சுர்வமடங்க அ௮க்சினிமலையானதும், ஒப்பில்லா த தக்கனுடைய யாக 

த்தை அழிச்துப்போட்டதும், பரமரிவன் பார்வதியைக் கலியாண 
ஞ்செய்சதார், ௮ப்பார்வதி சுவாமீயிறுடைய சண்களை மூடியதும், 

ப௫டாசுாரனை உபாதெவிகொன்றதும் ௮ப்பார்வதி வாமபங்கத்திற் 

சேர்ந்ததும், வச்சொங்கத பாண்டியனுடைய பாவத்தை நீக்கெனது 

ம் மற்றுமுள்ள துஞ்சொல்வேன், எ-று, (௨௪) 

அங்கிகுல மோக்கரு வல்லாள பூபன்றனரியதொண்டிச், தங்க 

மிகுத் தீர்ததமுடன் திருமலைனா வலம்புரியுஞ் சுடசோச்பேறும், 
பொங்குபிரதத்தனொடு chia St ss angie st Buse, Dae ses 
சேர்வடகலையி லிருர்சுதனை த்தென்சலையா லியம்தலுற்றேன, 

இ-ள், உலகன்கன் ஓங்கு முக்குலவேந்தருள் ௮க்கினிகுலோத் 

அங்கனென்று வழங்குஞ்சேரகுலா திபனாகய வல்லாளசாச க்குப் 

பிள்ளைக்கலி$க்கி முத்தியளித்க.தம், அர்சலத்திலோங்குர் தீர்த்சங் 

சளின்பெருமையும், ௮ வவருணா “லத்தை வலஞ்செய்பவர்கள்பெறு 

ம்பேறும், நதித்தனென்னுங் கதிரவீனுடைய கர்வத்தையடக்கி மு 

ததிடளிச்சவாறும் பிரதாபபெருக்திய பிரதத்த னென்லும் வேந்த 

னது சரிதையும், பாவர் தீத சரிதையும் புழுகு பூஞையாகவிருக்அ 

மூன்றுலோரங்களினுஞ் சஞ்சரித்துவர்த புளசாதிபனென்லுமரக்க 

னுடைய சரிமும், இங்கெெமிகுர் த வடமொழியென்னுங் இரந்தத்தி 

லிருந்கதை சென்மொழியாகிய தமிழின் சொல்லத் தொடக்க 

னேன் எ-று, ௩௨ 

௮௧ இருகிருத்தம் 2.2, 

டுடு்டட0 ண
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CECE ROOK 

  

இல பயம 

சுரு சசிற்ற பலம், 

இருதகரச்சருக்கம். 
பந்த! soma $4, CAAA a 

> 7222 yoy ட் 6. வ டவர் 

௮அ௮?ீர்சக்சழிசெடில் அரியவி ரததப, 

அங்கபமு வுழையிரம்பு சுரிகை சலாதகையான் FSS aor 

றாடே, இங்சளுமிழ் ஈபவனைய வெண்பொடீயான் சடைமுடிரான் 

செறிமுக்கண்ணாள், பொங்குகிருலசைககலாப் புலிரசோலான புய 

கசலான் புரிமுக நாவான், கன்டு தவற்ரடையான். றிதவாணை 

செலுத்தி வெள்ளிக்கயிலைசாப்பான, 

இள, உயாவாகஇய மாழவுஈ மாணுர் பிரம்பு > mem TER eT 

சாகதசையையுடையவர் பாவயபலைபில் சகா பொழிக்ற Panay 

@, NOS 8] க இல் or 6 of இமை டை வர் ToPe vhf it me Ws ON sh 4 3 ரே 

அடையவர் செருக்கி குன்ற சண்க£ூனயுடையஉர் வீளக்குகின்றஇடுப் 

பில் என்றும்சீங்காச புலிசரசோலைபு உடயல”, ஈரனகுபு ங்காயுமு 

ையலச் கூண்றுபுரியா இப ப றாலையுடையலர் கங் சைப டகர ச. ரணு 

ம்தவல்கிள்ற சடைமையுடைய பாரபிவனது சட்டசோ லார் செவிச் 

திக்கொச்டு சலா இரிரை கார்கசின்றவர் எஃறு 

சொய்லனசபகரகிறசதானமை௮ளருக் P mA open ja Dever 

சேற்றுக் சைவபெலும் பயிர்தனழக்கக்சரூுணை tinmiparr Ones



தரு eS OF we a ta, உடு 

உன்னையொப்பர், னைவ௯ரையு மகத்கடக்குஞ் சலாதாரற்குப் புறத்து 

ver mr ACuierer, GsueCners GsiprFass மலர்ப்பதக் 

ச்ட் me SO ons Baer மத்தான், 

(இ-ள்.) கொய்யப்பட்ட தாமரைமலரொத்த நிறச்தையும், வி 

ஷம் பொருந்திய கண்டத்தையும், கல்ல வெண்பையாகதிய சைவ௫ 

மையமென்னும் பயிர் தழைக்கக் கருணையாகய மழையைப் பொழி 

இன்றி மேகம்போன்றவர் பஞ்சேர்நிரியங்களையும் அகத்தில் நின் 

அம் புறத்தில் தமையாகிய பொருள்களில் போசவொட்டாமல் அ 

ட.க்கீேய சிலாதரரிஷிக்குப் பறச்திற் சஞ்சரிச்கின்ற உயிபோன்ற 

லர் வீஷ்ணுமுதலாகிய சேவாகளெலல)ம் வணஙசக அ௮சனால் Bart 

பேரிய தாமனா மலரையொத்ச பாதங்ககா யுடையவா, இப்படிப் 

பட்ட தன்மையையுடைய க௩திசேசுரரெனகிற அழிய நாமத்தை 

பெற்றவா-எறு, 2. 

ஈசனணிமககியுர் Eaamas திருவுரவி Crest pir, 

சேசுவெனவிளங் சமொரு சபயிலாயச் சிலமபுளதச் லமபினமீதே, 

வாசவனே முதலிமையோர் செருங்சதலான பகூடமொடு 'மகுடக் 

தாக, ஓசையுடன் கனகமணிப் பொடியு£ர்ர து கனசமலைக் குவ 

மையாகும, 

   

(இ-ள்.) பரமசிவன் தரிச்கின்ற கங்கையுஞ் சந்திரலும் மேற் 

சொனன சுவாமியினுடைய வெண்மையாகிய திருவுருவமும் அவ் 

வுரவசதிலணிசத இறு$றுமாயெ இக்கான்?னுடைய காந்திபோ 

லப் பிரகாசிக்கும் கைலயமென்னபபட்ட ஒருகிருமலையுண்டு ௮ 

FEB uc sins வணங்குகின்ற ற்காக சே2வக்திரன் முதலாய 

தேவகள் கெருங்குறெபடியால் Bf. s32 @ FP Deu Os rs 

கததுடனே சொர்னப்பொடிகளும் இரத்தினப்பொடிகளும் உதிர் 

ந்து மகமேருகிரிக்குச் சமானமாசுக் எாவியும்-ஏ-று, ௩ 

இந்இரநீ லச்சிலையா லிசைத்சசடக் தெரியாம லெழுதிச்சேர் 

தீது, மர்சசமா மெனவயிரத் தாணிறுத்கி மாணிக்க "மதலை கூட் 

டிச், செந்துரொற் போதஇிகையு மரகதக்கா லஓக்கிரமுஞ் செழித்து 

மீ2த, சந்இரகார்சத்தகடு பாப்பிய மண்டபநுளதச் சயிலமீ2த, 

(இ-ள,) இக்திர நீலக்கல்லினுலே ஒன்றோடொன்று சேர்த்துச் 
சர் துதெரியாமல் இத்திரமெழுகிச் சுவர்வைத்து மக்திரகிரிமீபால 

வயிரத்தூண்களை நிறுத்தி மாணிச்கத்தினால்்செய்த கொடுக்கை சே 

ர்த்துச் சவப்பா௫ப பலளக்கிளு?ல போதிகையும மரககத்தீனால் 

. 4



ae று ௫ சல் பூரா ண 4 
் he 
உத்திரருஞ் சேர்த்து அதன்மேல் ee Brass seOC ute w 
ண்டபம் ஒன்று ௮6த மலையின் மேல்-எ-.று, ௪ 

இருமருங்கும் தரளமணி யிழைக்தவரி யாசனத்தஇ லிருர்து 

நீலப், பருமணியா லிழைத்தசொரு பாகபிடிகை யின்மலாப் பத 

ததையூன் ௮ி, மருவுபெருங் கயிலையின்மீ திருச்துமூய லகன்மு.துகி 

ல் வலத்தாளாூன் தி, பருமறையை முனிலரருக் குரைக்குமின றவ 

னென விருர்தானதவேளை, 

(இ-ள்,) கந்திகேசுவரர் அர் தமண்டபத்தில் இரண்டுபக்கமும் 

முத் துகளிழைக்க சிங்காகனத்தி லிருகது பெரிப நீலரத்தினத்தா 

லே இழைக்கப பட்டிருக்குற பாகச் ஈறட்டின்மேலே மலாபோன்ற 

பாதகங்களை வைததுககொண்டு சிவாணங்களரல் மருவப்பட்ட பெ 

ரூமையாகய எகலாயகிரியில் எமுக கருளியிருக்து மூயலகன் மேல்வல 

ப்பாசுத்தைவைக்து அ ிதாகய£வஅப்பொருளை நூனிவர்களுக் குத்தி 

ருவாய்மலர்ஈ கருளியபர பசிவம?2ப।ாலஇருக்தார் அந் த2வளையில்- ஏ- 

குத்சனும் ரோமசன் குழுகனகுநுூகாக்சன் ச௪கடாயன் கும்ப 
ரீ ஆ . e உ . 

சாதன், வறசாவைசம்பாயனாக ணிசிமுனி புலீக்காலன்வாமதேவன் 

கற்சனகன் சனற்கமான் வாசரா யணன்பதங்கனடளத்கானை, யர்ச் 

சனைசெய் யனஈதமுனி முதலா முனிவராதம மருகறசூ ம, 

(இ-ள்.) குற்சர் உரோமசர் ரமாகாட்சர், சகடாய், ௮கச்இ 
யர், வறசர், வைசம்பாயனர், சணா? வியாக்கெபாதர், வாம2,2வர் 

சனசர், சனர்சகுமாரர், வியாசா, மதங்கா சுவாமியினடைய ஈடனம் 

பொருந்திய இருவடிகளில அர்ச்சுனைசெய்கினற பதஞ்சலி முதலா 

Qu ௮னஈதமூனிவாகள் தபமுடைய பசகதக&றரசூழ-௪-று, Si 

மன்னிய மார்க்கண்டமுனி யுடனெழுந்து பணிரஈ்துயர்கண் ம 

ழைமின்போல, விர்கிலதடீம் பிறப்பதுவு மிறப்பதுவு மிருவினையுமெ 

மக்குத் தோன்றச், சொன்னவொரு தனிமுத3ல மூத்தபெரும் 

பரிசெமக்குச் சொல்வாயென்றா, னன்னவுனா செவிப்புகலு கக்தி 

யருள் சுரந். துழமுனிக்கருள்வதானான், 

(இ-ள்,) சிலைபெற்ற வயதனையுடைய மார்க்கண்டேய மூனிகர் 

சீச்ெத்தில் எழுந்திருக் து ஈக்கிதேவரை வக்கனஞசெய்து சுவாமி 

மேகத்தில் சோன் மி ௮இசக்கர த்தில் ௮ழியு மின்னல்போல உயிர் 

கள் இவவுலகத்தில் பிறப்பதும் இறப்பதும் இவைகளுக்குச் கார 

மாபெ நல்கிளை தீகினைசளாயெ இரண்டும் எங்களுக்கு ere



இருக கர்ச்சருக்கம், உள 

கும்படியாச அருளிச்செய்* ஒப்பற்றகடவுளே சாங்கள் மோக்ஷத் 
)ை யடைவசற்குத் தக்கவழியைக் கிருபைசெய்ய வேண்டுமென்று 

கேட்க அர்தலார்.த்ைசயைக் சேட்டவுடனே மீகுக்த கிருபையுடை, 

weit கஈஇ?தவர் மாக்கண்டேயருக்கு அ௮ருளிச்செய்யக் தொ 

டங்னொ-௭-௮, or 

கம்ப இரும்பகதி காவேரிசோதாவேரி கண்ணவேணி, பம்பை 

நஇவேகாஈதி வேகவதிசரயுஈதி பரமாங்கங்கை, கெம்புகதி பொன் 

முகெல்யமுனைஈ,8 ஈருமசை?மேற் செப்புஞ்சோணை யம்புவியின்மீக 

வுளவங்காடினாதம வீனையகற்று மதுவல்லரமல், 

(இ-ள.) சமீப, கும்பககு, சாவேரி, சோதாவரி, கிருஷ்ண 

வேணி, பம்பைஈதி, வேச௩ ௫, சரயு5இி எல்லரம் ஈஇகளுக்கு மேலா 

Gu கங்காகதி, தாமபிரலாணி, பொன்முகி, யமுனைஈதி, ஈருமதை 

நி மேனமையாகச௪ ரெ.லலபபட்ட சோணைகதியென்று அ௮ழசான 

பூவுல தில் அச்சக ஈகஇகளுண்டு அவைகள் சமமிடத்தில் ஸகான 

ஞசெயசகவ।/களரூடைய பாவகை ES கும ௮ துவல்ல। மல-ஏஈறு, 

க);சிபெனு மெ qh subd கயிலை.பிலுஞ் சிறப்புள.து கங்கைநீதி 

தம, விசுதிரைக கெ முக்சீகாட்டிப் பாகதிககு வேரோட்டும் விய 

தது otf Lp Bem Lot F spi லதிலீ நஈகான LIS i Gln HE SS Ey LD 

efla Poi, ஈசனருளுபதேசஞ ரெவிப்புகல லிஹறைவனென விரு 

க்கல। மே. 

(இ-ள்) கரசிபெ௪கற ஒருவவிய வ.தலம் இர்கச் கைலாயத் 

கைப்பசாககலுஞ இறப்புளளது அககாசியில வருகின்ற கக்காப்பிர 

ais Quambs p புலை-க£க் கொழு காக தடசசெய்து தன்னிடத் 
இல விரு) மபி முழூறு அுவராளுக்கு மே.ட்சததுக்கு வழிசாட் 

மட, களாம் உளள2கம ௮௮ஆரில வி_டால் பசமாவது மிருக 

மாவ பமனிகசாவது பரபிவனுடைய காசகமபிரமோபதேசம Qs 

வீ.2ம॥ சோசலுலே கிலவசாருபபியத்வத யடைநதிருககலாம-ஏ.ஃறு, 

போயொரு புற்மிடஙககொண்டிருப்பதுகண் டிசெல்லார் டனி 

தாபோதறம, ஒகயொரு புதமிடஙககொண டிரூுகததவங் கண்டது 

ண டோ வுரைபபகமகளும, காகமீசை ஈடித்சவரும் குயிவேண்டித் 

திருக்கவஞ்செய் ஈவினக*க(யில், ஏதுமனத்தவரான பருவாரூர் 

தனை யெரிததா£ திருவ(ரூரே, 

(இ-ள,) சர்ப்பப்பு்றை இடமாகக் கொண்கிருக்கதைப் பார் 

த் கேயவலாமல் ஞானிகள் போறறுகன்ற யோ புற்றினிடச்சிலே 

யிருக்கு சலத்தைப் பாசசதஸ்டோ அ௮.துயதெனில், சொல்லக்



உ௮ அருளு சயனம் 

கேளுங்கள் காளிங்கனென்லும் பாம்பின்மேளே.மி ஈடனஜ் செய்த 

விஷ்ணுவுக்கு உயிர்ப்பிச்சை? வண்டி, இலட்சுமிபூசை செய்துக்சொ 

ண்டிருர்த கமலாலயமென்ஓும்தலமாகய வஞ்சகம்பொருக் திய மன 

முடைய திரிபுராதிகளை யெரிச்த சிவபீரான் வாசஞ்செய்கின்ற ஊ 

ச1ய தஇிருவளூர் என்னும் திவ.பத் தலதான் -எ-னு, ௰ 

தக்கவிராட் புருடன்மனத் த௨மெனுமோர் சளமுளகச் தலத் 

தின்மீ2௪, முக்கணனார் ஈடிப்பரவா மூர்.ச்சியிலயிரத்தலொரு மூர் 

த்இதானே, இக்கபீலை யிடகதுறைவ தக௩லகதில பெருமை ஈமமா 

லீசைக்கலாமோ, வக்-னச சபைகண்டா ரரியயன் காணாத முத்தி 

யடை குவாரே, 

(இ-ள். பெருமைபொருக்கிய விராட் புருடனுடைய இதயத் 

தலம।&ய சசபபரமென்று ஒர்தலழடைி அநிலுள்ளகாகிப கனக 

சபையில மூன்று சகணகளையுடைய Uso Rove னர்கத காண்ட 

வஞ் செய்வார் அவருடைய நூதாத்திதலததில் ஆபிரததிலொன்று,க. 

உ, இ?கைலாய பதக்தி லிருக்குமென்றால் அக்தலக்திக பெரு 

௯ மபை நமமாற்செ.ல்ல கூடமா அப்படிப்பட்ட அழக பொருச் 

இய கனகசபையைக்கண்டவர்கள் விஷ்ணுகினாலும் பிரமனாலும் 

கரணப்படாத மோட்சகதை யடைவார்கள்-ஏ-ஈறு, கச 

தாம்சாழியவன்சுவனை வழிபக,ல் பவசையக்கக் தலத் 

சமைப்பார்க்), லோஙமாரவடிவஇசில யு/9ரிழர்சாலுடலமியா கொ 

விகெடாஅ, விசகாது -நெகுமாது பிறவூயிரால் வருந்தாது Gay s 

இடாறனு, இேகானபணக்கருமிபிநவாது கிடக் குமவஉச் செவீபேலாக 

(இ-ஸ்,) சக்கரத்கைக் கையில்சரிக்கின்ற விஷ்ணுமமாத்தி பர 

மிவனைப் பூசைபண்ணிப விருதத।சஉமெனறு ஒரு தலமுணமி ௮ 

நதத்சலத்தைப் பாச். கமி. ததில் ௮ பிரணவ கொருபமா யிருக் 

Gib ௮க்தக தலத்தில் உயிவிட்டல் சேகபழிபாதுகிறங் குன்றாது 

விங்கமாடடாது 466 paig மற்றப் பக.ழிமிருகங்களால பினை 

மாகாது வெடிபடாது அதில் துர்க்கக கமம் புழுவும் உண்டாகாபல் 

வலதுகாது மேலாகக்கிடக்குப-ஏ-.று. ௧௨ 

பொய்ம்மை முகனைவென்ற வம்மையிட மகலாத புனிகமூர் 

SE, செம்பை.ரிட மொன்றிருத கருமகட முகமாசச செத்சே 

தாச, மிம்மையிடர் மறுமையிடா ஞானமில்லாச் ஈறுமையிட ரெ 

ல்லரக் இரக்கும், மூம்மையிடம் பெரு முலகுக் கெளிதரகச் சனியிரு 
ந் அ, மாக்கிபோலும்.



'இருசச்சச்சருச்சும், ௨௯ 

(இ-ள்.) பொப்யாகய எருலம முகத்தினையுடைய மடொசூரளை 

ச் செ.9ித்தபார்வதி வாமபாகத்தில் நிங்காதபரிசுத்தராய பரம 

வன்செம்மையாகிய இடம்இதுதானென்று எழுச்கருளி ,யிருச்கிற 

சறுப்பாயய எருமையினது முகமபோல் விளங்கிப திருக்கேதாச 

மென்லும்சலம் இர்தச்சென்மத்தில் ஒருறதுக்கமும் மறுமையில் 

லரு6ற தச்சமூம் ஞானமில்லாதகனாலே உண்டாகிற துக்கமு மாபெ 

எல்லாதக்துயரத்கையும் தீர்ப்பகற்கு மூன்றுலகத்சாருக்கும் எளிதா 

கஇத்தனி2ய யிருந்கமுக்கி சானம்2பால் இருக்கன்றது-எ-று, ௪௩ 

இருப்பனக்கன் சருப்பதத்கிற் பீரமராம் பிகையுடனென் We 

ண்டுபோதும், விழிப்பனத்கன் பணிசதிமையோ ருலகுமூத லனைத் 

துலகும் வி2,த்கான்மற்றைத், இருப்பதிக்கே யிருப்பவனுஈ் தேவர் 

களுஞ்சமாசரமாய்ச் செனித்தவூரி, லிருபபதற்கு மூயல்வரென்றாெ 

தீதலமு மக்கலத்துக் கணை.பதாமீமா, 

(இ-ள்.) மல்லிகார்ச்சுன: மென்னும் பர்வதத்தில் பிரமராம்பி 

ஈயுடனே பரமசிவன் சாமுஈகருஸி WS SB om THOT oT Lp அன்ன 

வாகனத்கையுடைய பிரமன்வசது பக்தி2 பால இரண்டு டூவலாபும் வ 

mat அவருடைய அுருள்பெற்றுச் சேவலோகமுசல் எல்லலோ 

கத்தைபுமபனடச்தா£ மற்றத் திருப்ப இ.டீலிருக்கிற வேங்கடாசல 

பதிபும் தேலர்சளும ௮சசததலததில சரமாசவு௦ அசரமாகவும் பி 

றசகிருப்பதற்குத் தவஞசெயவார்க ளெனறால் எப்படிப்பட்ட seg 

களும் ௮கசேக்இரத்திறகச் சமானமாகுசீமா-௪-மு. 

விருப்படிய।ர் சொரிக்கவறு கலருடனே விழிபிடக்கு லேடர் 

ச।லிழ், செருப்படியுநுகஈ பிரான் கள5த௩£ரமெலுக தெய்வப் 

பூசி, பருப்பசம।இயுமவிளஎசந் தண்ணரும்கொழிம்குமலர்ப் பது 

மைசியாடு, மருப்படியுஈ துழாய்மாபன வடமலை 2ம லிருக்துகண்டு 

வணக்க மாதோ. 

(இ-ள்) திருக்காளக்கிபென்னுச் கசெய்விகம் பொருச்கிய தல 

தீநில் ஆ சைவப்பிராமணராகய சலகோசரியார்பத்தி2யாடு மிகுதி 

யாக ாச்சனைசெய்சறுறுகு புஷ்பங்கள் இவையுடனே கண்ணைப் 

பிரிங்கிப்பாதிக் ச பண்ணப்ப?தவரது காற்செருப்பையும் விருப்ப 

மாகஏறறுக்கொண்ட லிங்கசொரூபமாகிப சிவபெருமான் தானே 

குளிர்ச்சிபொருந் திய தேனைச்சொரிகின்ற சாமரைமலரி லிருக்கன் ஐ 

இல.சுமி2யாடு வாசனையுள்ள துளசிமாலையை யணிச்க மார்பினை



கூல? ப அருணா சலபுராரணம், 

யுடைய வீஷ்ணுஃமார்த்தி திருவேங்கடமென்னுக் திருப்பதியில் நின் 

௮ச்சொண்டு தரிசன ஞ்செய்.து வணககுமபொருட்டு ௮கக்காலத் 

தில் மலையாகியும் வீளங்குகன மூ. கடு 

சேக்குகாலிருசையும் கழ்க்ககொண்டை ௩டெனு மோர் 

செய்லசாட்டி, கரக்கினா வின்யகறறு Orns Gh BO Up oir டதன்பெய 

ரை நுவலக் சகளும், வரக்குகஈ:யகி கணவன் படைதசபுவி சழைக்ச 

வாம் வளாச தெொகாளுல், கரசகுகாயகியுடனே கமபக/யக ரூறை 

யுல்கச௫ிரா தார், ட 

(இ-ள.) அகன்ற எட்டுதிக்கி லுள்ளவர்களுஈ புகழ்ந்து கொ 

ண்டிருக்கறற செொணடைமண்டலமெனனுா*? செயவிசும பொரு 

Bu காடடில் தரிரனஞசெய்பலவர்களுடைய பாலசகசைப் போக்கு 

னைற் ஒருகஉமுணசி ௮கனபெயரைச சொல்லக் சேளுககள் சரஸ் 

வநியின கணவனுகிய கானமுகன்டைக்க உலகததிதளள ௨-7 

கள் பினழைச் கமபடி. முப்பததரண்டு தநமதகையும் பப உனரூ 

செய்து எகசாளுங்காககன்ற காமாட்சி யமமையுடனே வ௫ரபபசீர 

௪1 எழு தருளிபிரு£கிற காஞூபுர[மாகுப-எ-ழு. & tn 

uipsoow பெழுகடலு மெழுகரியு பெழுகலநமுூபபடைக்க வேதம் 

8 paren மி யாமுடினப பொருப)ல னமிக்கபதி களச்தக க்ளூ 2 

பழகசரு ஈடமபுரியு மிறைவருச் கமபிகைப/ர யபனா பூ 

விழைவுகரு பரிபூசையரஎ பூசை புரி௩ககிரு BA cro rey gir 

(இ-ள்,) யாதொரு பழுது மிலலாபல் ஏழ சழுசஇரசசையும 

படைக்ச பிரமனலமியஈகூடாக- ச தசை ஓரு ஆசைப் பிரா 

மணப்பிளளை ௮௧ தலசதைச் ெொலலகசகளுஙககள் கதத 
தணடவ ௨ செய்க சுவாமிககு பாரவதிபாரும Gown False 

~ 

மிகுகக Bos sameto gota, Fae BPs, Fy Duo தலமாப 
. ஆ 

பொய. பாது (/*ச பெரு கங்கா வேரி SEELEN UID kb கிபயர 

பையாறு மீடைமடிதக திருககுடக ஈத வளக்க நமானைக்க வ, யை 

யாறு மிடறசாழி இரகலையு மாணிசக பளைபு சீதானறு, மெபபா 

ae Der gp பெருமையெல்ல1ம விரிகதுரைச கம 155,510 or, 

சுவாமி இரதகமைப் பாலன் அமிரசகசாலதுூ அுபி2வக முதலி 

வை செய்கிறதறகச் சுவாமியினுடைய இருமுடி. ஒருகுரசுசு ளுடை 

யபிளமாகைக்கு எடடாபயினா லே ௮௩ கப் பிள்ளேயனது பூசாகாஉ! 

சவறுகிறது என்னரெய்வேனென்று வீசனப்பட ௮ப்2பாது லிக் 

வருவாயிருக் ௪ பரமசிவம் சரம் வளை த தருளினார்,



ருக்க சச்சு ருச்சம், ட 

ட இரள்,) பொய்க்காமல் பெருவருகன்ற காவேரிஈதி இருகசை 
யிலும் சீ/காழி, திருவையாறு, இருவிடை பருதார், லளம்பொருக்இ 

யகும்பகோணம், EB agar con San wen விஷபபொருக்கிய கண்டத்தை 

யுடையமாதருபூதேசா எழுக்கருளியிருக்கெ ௨ திரிசிரபு2ம், இரத் 
தின ரி இவைமுூகலான தலங்களில் விளம்கிக்கொண்டிருக்கும் அ] 

ஈ சக்சில்ப கேஷத்சிரங்களுடைய பெருமையெல்லாம வேசமானது 
தீர பெய்ம்பையாக விரிக்ஐச்சொல் லும்- ஏறு, ௧௮ 

பருவளையார்ப் பரிக் சும்வகை ஈஇக்களரயின் மதுரையறு பத் 

துகாஓ), கிருள்ளையாட்டிறைஎனியற் வியகலமாமதன் பெருமைசெ 
ப்பலா மா, கருவ்ளையாட். டகற்றுமீரா பேச்சுரக்தென் கடற்களசை 
பிற் காணுமங் 2௧, ரெ௱வளையாட் டிராகவனா ரிராவணனைச் தொ 

Cov BB pf நீர்க்கட்ட சே. 

(”-ள்.) பெரியசல்குகள் முழக்குன்ற வைகசையாற் றின்கரையி 

ல் சே பர்சுந்கரச்சடஉள் அ.றபக்றுராஓு திருவிளையாடல் செப்கரு 

hw ogee மேயன்று ஒருகலமுண்டு, அகச் தலத்தின பெருமை 

பாவராுஞ சொல்கப்படாது கன சரமுதகீரத்தின் சரயில் ௪ 

னனதுூம்கக்சைப் ிபபசகுகன்ற டராபேர்சுர பென்று ஒரு தலா 
ண்டி, யுச்சதக்கை விம்யாட்டாச் செய்கிற இர ாபயிரான் இராவ 

ணனைச் சொனறகளுல் லந்கு2காஷூக்ககு WSS OX SRO Ke dor 

ப் பூசிக்க) ச் திக்றுக்கொண்டார-ஏ-ஈமு. ௬௯ 

அச்தநையரக் தககடமி பிறக்சவுட பிறர்சலீழி யமையக் 

காணா, சுச்தகெளிமனில/ 6ஞ் சுடரொனீ்க்கு பணங்களிப்பத் துப் 

€ராட்ட, விககமகை Cubs pend FEF சிவலப மம விரிபொழிலு 

மிசவுண்டாக்க ஈத்தபமாகயடரம க$யு சென் றஅரைக்கமுணி யு 

PNT ILI F 1 ENT, 

(ள்) அப்படிப்பட்ட சகன்மையுடைய குலங்களியல யாச 

லும், LF DESI Oro இறந்தாலும் பேய் சரிசித்தாதும பரிசு ்த்பார 

யெ சதாகாசகஇில் கிடுக்சனஞ் செப்யும்மிக௩த பிரசாசமீம சொ 

நபமாதிப பரபசிவலுககுக் திருவுள்ளங்களிக்குமபடி தூப்மைபாகி 

ub Rend ௮பி2ஷகளஞ் செய்காலும், தரலிபங்களைர் ரேோலஉசெய்து 

சிவாலயங் கடடுவீத்காலும், விரி: சபூஞ்2சாலை மீகவைத்காலும் உ 

க்தமமான பரகஇ.புண்டாமென்று ஈ௩இ?தவர் ௮ருஸிச் செய்யக் 

.டுமார்க்சண்டேயர்சொல்லக் கொடக்கினறா/-௪-று., ew 

இக்ரிசராரஈதகோறுர் தலக்கோறு மிப்படியே யியற்தவென்ரு 

, மின்னிய சபாருக்குஞ்சிச்சருக்குமுனிவருக்குநுடிவுறு ௪, மின்



ு* "அருளு சக 984. 

னிஈருஞ் சிறுவாழ்க்கை மனிசர்தமக் செளிசாமோ மேவினாஇுமன் 

னியமாம் மிறவுயிர்க்கு மாக்சிலுக்கங் கடையாசே யமலவென்றான் 

(இ-ள்.) இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய நதிகள் தோறும் த 

ல்ங்கள்தோறும் போய்த்சேவரீர் சட்டளையிட்டவிசமாகசவே Sigs 

மாடி வழிபாடு மூசகலானவைகளைச் செய்யவண்டுமமன்றால் மிகுக் 

௪ சறப்புப்பொருக்கியதேவர்களாலும் டக்கர்களாலும் முனிவர்சு 

ளாலும் முடியாது அப்படி மின்னல்போதரனறி க்ஷணகத்தி லழி 

யுஞ்சிமியலாழ்க ள்புடைய மனிகர்களுஈ.கு எளிதிலமுடியுமோ அப் 

படி. முடிஈ்காலும் மிருகங்களுக்கும் பட்சிகளும்கும் விருட்சங்களுக் 

கும் கடைக்கமாட்டாதே சுவாமி எனறு சொன்னுூ। மார்க்கண்டே 

யா-சு, . ௨௧ 

தடுமரந்த கஇ3கோாறு மினி௦,ழமைக் தல் 2சாறு எனந்சகாலம் 

தேடுகின்ற பபலுலவுஞ் சிலஞானம வருக்தாமற் உழி$பேோ ச, ளட 

இன்ற வுறுப்பிலாக்கு மறிவிலாக்கும் புலையருக் கு ஈரகள்வாரக்கு, 

மோடுகின்ற வீலக்கினுக்கு பத்ிறவைக்குக தருமுூரொன்றுளைப்பா 
Oust pny ar, 

(இ-ள்.) பனிகர்கள் ூஇன்ற அக்க நதிள் 2 சாறும் இணனிசா 

இப ௮5தததலங்கடோறும் ௮சசசகாலமாக ஸரான செட்டு கரி 

சன முதலியவைகளைச் செய்கமளுல் உண்டாசிப பிரசியய/ரனமா 

திய சவஞானச்கை வருத்தப்படாமல் சொள்சக௩க லகநில் கானே 

பீரகட்சணஞ் செய்தல் குமபிடுகல் க£ீசனயூசசபசல முசலியவற் 

திற்கு ஏதுவாகிய கைகால்கண்களுறவர்களுக சுப விக ரூனியர் 

சளுக் தம கீசர்களுககும் ஈசசக்ரில விழக் தக பாளபாெப/2 வா 

களுக் ஞ் சஞ்சரிகசிதமீரு“க களுக்கும் மற்ற முள்ள ஏலல) Pog ® 

களுக கப கொடுகதினற am KAU ௮ரூளி Cruse ou bh Bu ep 

கேட்டா? மார்க்கண் யர் - எ-று, ௨௨ 

இப்படியே நமனைவென்ற பெருந்கவனு மிருர்சவரு ‘Bud 

யே,த்கிக், கைப்பதும மலர்கொடுகன் காறபறும ரண்டுததும் ௨௫ 

ணையாக ௮ப்படியேமுத்திகரு மொருகலநுண் ுரைக்குது மென் 
தமைத்கான்பின்னை, மைப்படியும் கண்டக்சா னருணகிரி நினைத்து 

பரவச். தனாஞான், 
(இ-ள்,) எமனைச்செயிக்கு பெருமையாசிய gos Renew 

மார்க்கண்டேயரும் மற்றுநுஷ்ள முனிவ/சளும் இக்கப்பிரகார ம 

கச்சொல்லி தோத்திரஞூசெப்௨ஐ தாமரைமலஉர்பபோன்ற கைகளால் 

கந்திேவருடைய தாமனாமலரொத்ச திருவடிகளைப் பரி9க்,து ௧ 

ஈனஞ் செய்யு மளகில் ௮வர்இிருடையுள்ளவராடி நீங்கள் சொன்ன



திருநகரச்சருக்கம். ௩௩, 

படியே மோக்ஷங்கொடுக்ெ தலம் ஒன்றுண்டு ௮தைச் சொல்றுகன் 
ஜோம் என்.றுகையமாத்இப் பின்பு விஷர்தாகூய கண்டத்தையுடைய 
பரமசிவம் எழுக்தருளியிருககத ௮ருணுசலமென்னுக் தலததை நினை 
தீதுப் பரவசமானூா ககஇகதேவர்-௭-ு, (உக) 

அலங்கமெல்லா மயிர்பொடி ப்ப ௩டுகடுக்க விழிமயிரண்டு மருவிபா 
ய, செலகையிணை மலககுவிய மொழிகவர நெடமபோது தெளி வில் 

லர்மத், கங்கையணி சடையானே யருணகீரிபபெருமானே கனத்கண் 

ணாூனே, எ௫களை யாளுடையானே யெனத்துஇசது விழித்ததற்பினி 

சைப்பதானான். 

(இ-ள்) தேகமெல்லாம் மயிர்ககுச்செறியக் கம்பிதங்கொண்டு இர 

ண்டு கண்களிலும் நின்று அருவிபோல் ஆனஈதபாஷ்பமவரமலர்போ 
ன்ற இரண்டுகைகளும ஒன்ுயககுவி.ப வாட்ட கதைத் தமொற கேச 

நாழிகை ஞாபகமிலலாமல கலகையைத தரி இழுககனற சடைணாயு 

டையவரே ௮ருணூரியில எழுஈசருவியஉசே ௮ச௫னிககணகசூடை 
யவசே எங்களை யாட்கொண்டவரே என்று தோச்$ீரஞ்செய்தா விழி 

த்துக்கொண்டுஅ௮ சன்பிபைசொல்லத்சொடகூனார்க? இசே வர்-௪-று. 

எழு?ர்கக(சீ ஷெடிலாசிரிய எிருத்சம. 

சத்தியர்கான் மொழிவன் முக்திராயாரது சனக்குரிப காமமிக 

வுண், டத்தனை ப நான மாய Gaui stsanGaor ® ௦லாற்க்பவளவே 

புகலுவேன், ச,ததஇபுகவு௫களரி தேசா /ரெனறுடெயா தெரின்னருணே 

யென்றபெயா௫ா£, வச நிவ லோசகக மென்று டெய் சீசெது*வாயு 

க்கரென் றபேட,.ரே. 

(இ-ள்) அப்படியே ர, ees செயகடீஎ ப ஈர இமீரவாசொல 

வரர் Bacau greene Pru Cree Burrs ror vg Gv! men Cure gm 

தைக் கொடுகடிற aanQintrer men’ yere fuera aa ora xy Sram 

அத்தனைபெமரையுள் சொகது 21௬) சான ஏங்வளவு ea Bajerr. 

யவன் ஆனாலும அலை களில சீல காம மாதஇரம சொல றேன 

சித்திசளைக கொடுபடிற கவெளரி pag. ceo mu சேேசசகசபென்றும 

(மய By F CR) 7 Dis oF Vien Poon GQurqgithi Ha Geuragag Ones 

ஹ்ம்ரநாக £கமிகுர்ச வாயுககரமெனறும ஆூலகரிற சொலலப்... ட்ட இ 

(HEIDE யூலடயது-எ-.மு. (2-0) 

சத்சபுரியேமூக வெடுத்தசலபமாகுமொர சட்்மொரு தட்டத 

னிலே, யத்சலாமிட்டிட இர நிறுகலலை (கட்கதிக மானசொளிராக 

dS



௩.௭ DCO) FOOL IF MRT Lb. 

தக்கரம், முத்திகக ரென்றுபெயர்ஞானககரென்று பேயர் மூர்தியதலே 
ச்சரமெனும, சுத்தககசென்றுெபயர் தன்கயிலை யென்றுபெயர்சோண : 

இதியென் றுபெயரே,. 

4 “(இ-ள்) Ser con மாதீதேவர் ரொல்வார்சத்திபுரிகளென்கநயோ 

த்தி மதுரைமாயாபுரி காசி காஞூபரி ௮வாஇ துவாரகை முதலாகய 

எலலாத்தலஙசளையும HF Fe. Hh HLS ௮ருணாசலசதை ஓர் தட் 

ஓூ.லும அந்த அருணாசலததை ஓர் தட்டி லும் வைத்து நிறுகக அந்த 

த் சலகளுக கெலலாம ௮இக கனதக்கையுள டயதாயிருந்து பிரகாச 
ககன்ற அகச் தலச துரு முத்தாகரமென நம ச த்திககசமென்றும். 

தக௲ணகைலாய மெனறும சோண௰ர்யன்றும மெபயராம-௭..று. () 

வாதமிகுசாலவழ ஒாழிடலை யேர2/யல் வாசைபுரியாணை ரகர 

ஞ், சதமுதலானபீணி தீமையிடையூறபடி சோரவரிசானககாம, மாத 

வகண் மாதவர்கள் பூசைபுரி மாகரம- சவர்க னூப்மலராம, போதுலு 

ரைலவேதஇயர்கொணஞூறுபெம Corr alta பூசைபுரிவேசாகர ம. 

(இ-ள்) இறுஇககாலத்தி லண்டாகயே பிரசண்டவாபுவினு oyun ஊ 

ழழிததீயாகெய வ.வா முகாசகிறியீனலும பொக்கிவரும் சழ த இரபிர 

ern gd Gey gyi புகழ வில Qa Bao p ஏழுமேககசளினாலும யா 

தொரு வேசனையும் ௮டையாகசலம, சச்தஇியம முதலானபிணிகள் தி 

மையாகிய இடையூறுகள் பட இலைகள் சேராச, உம் ௮ப்படி ப்பட்ட 

விஷ்ணுககஞைடைய ராப்ளாய சாபன ரமலாசனிஉ உண்டாய தெர 

ண்ணூறமுறு பிரமாகள ) Gags Og wal aw பொரூா {BW FOLD Dy (hy SR) 

சலமெனனுந் தலமாப-௭-.று. (௨௭) 

ஒன்றுளது (நமிசனி லீனழபுஇி சன் றலரு முமபரு முயர்ர்த 

வெளிபு, மென்றுளசா ராஞளது வேசஞ்டி. மீதீனி விருப்பச கலாமல 

தஇலோர், குன்.ற சலி லரகவொரு தெற்புளதுபுணடரிக போளசையுகூ 

டுருவியே, நின்றளது தென்றசையி லொன்று பியாது கெடு கீருல 

வு வாழ்பெநவே. 

(இள்.) இப்படிப்பட்ட கன்மையையுஉ டய ச௪ம் ஒன் றஸ்டு ௮ 

தீத்தஃம இன்னறக்குப் புதிசாசவ௩ததலல இரசட்பூவுலகய/ம பேலு 

warp ஆகாயவெளியும் என்றைககு உண்டாயின வோ சராளிே 

தானே" உண்டா யிருக்க்றது நீங்காமல் வேசச்தின்முடி விலுள்ள.து 

அந்தத் தலத்தில் டகதலில்லாத ஒருமலையுஷ்டு ௮த சென் இகடில்



திருதகரச்சருக்கம், உடு 

ஏன்றம் கிலைபெற்றுப் பிமாணட கோளகையை பூடுருபிதெடன்றது 

கெடயகடல்கசூழ்ந்த பூமியிலுள்ளவாகள் வாூமபடீககு-௭-ற, QO 

கலிவிருக்தம், 

ஆரிடமிராககக மச ர7தேகர்தக 

தாருடைமானிடஞ சாம்புவெனற காம 

டேரிடுமிலிககமே பிறககுமெயக 2) 

மேருடைப்பருப்பத மிலிகசமாவறு. 

(இ-ள் ) ஆரிஷூெனறும சாரூதசமென்றம அசாபென்றும தைவ 

தமென்றும மாலையைக் சரிகனற மாவிடளமெனறம கரமநகள்பெற் 

லிங்கசசள ளா௪& கலககளிலும பிரகாகிசரும இரகச்சலம்திஷவோ 

வென்ரால பலையே விககமாயிூகடின்றது ரிஷிகளா 2 உபூசை செயயப் 
பட்டது ஆரிஷலிககம சா-;ஷசாகளாலேராச 7லி௫கமேவாகளாலே 

தைவதலியகம மானிடராலே மானிடலிககப-௭-.ற, (௨௯) 

செசனன்முக்கயுகக் திசோகைமாமை 

பொ! துவாபரம பொலி தடொன்னிறக 

திசகியசலிபுகட தனிலே 

யஙகமாமினளன பெய ரருணைட்டர ர். 

(இ-ள்.) மூல புகமாயெ கிருகாடிகமீல சி௨உட்பாகிய ௮கவெிமலை 

யரகவும பிமீரதாயு.4 ம மாணிகல பலைடாகஷமை துலா. ரய 53இல 

மிகுக்த பிரகாசந்கைபுடைடைய வரன் மவேபரகவும கூ்புகப பலகடலு 

மலையாகவும இருவககொல ளு ௨ yr 5a iG, ருணாகமெனணுக் 

இருகசமம-எ-று, (mW) 

சருவியாமுகககமடச் சொரியுசகாரிவ 

முருவருமேழனறி பொப்மொனறுகேடிமாய் 

பருவகசயி, ௩.1! பளையிமே 1 uF m0) 

noMGuia. vem aga Seller, 

(இ-ள் ) எல்லா? 8ீவராசிஃளும் கருவநு பந புகாச்தயாலம் இவ 

பொழிஏனற மேககள ஏழெனடிற எண whens யிலலாரலத வெள 

னறு மோடியாக ஆயிரம வரும ஒங்வொருதளி der isu Curae 

பருமறுஃப் பெப்தா வம அந்தமலை னை மேல சிறிபஅருவிய:டச்சுவறி 

௮டகிப்போ மடிலமல புறததில வசமாட்டாது. 

அரியயனளவிடா தனக) லமாய்த் 

இரிதலின கடை செப்_லாகுமே



Mi, Gir அருணாசல: ராணம், 

சுர௩இ...ரவ௫ற் சுனையினிருண 

விரவதன்புரவிமே லேறிச்செல் லுமே, 

(இ-ள்.) விஷ்ணு பன்றியாகவும் பிரமன் ௮ன்னமாகயும அகேக்கேர 

டி.காலமாயத் தேடி ௮டிமுடிகாணாமல வருக்துவார்களானால் றந்து 

ருணாசலசத்துக்கு ஒன்றை? சமானமாகச் சொலலசகூடுமோ ௮.துவல் 

லாமல் ஆகாயகஙகை கனனிலு மு₹கயமென்று துதிசெய்கின்றறுந்த 

மலையிலிருககன.ற சுனையிலே ரீருண்ணச் சூரியன் தேரிற்கட்டிய குதி 

ரைகள் ஏதிடடக்கும்-௪-ற. (௩௨) 

வெண்மைசேர்புயலத னடியின்்மேவுத 

லெண் த௫ூழ்கயிலைமீ திருப்பதொகருமா 

தண்மைசேர்கார்ச்இகை விளக்கையேற்று தல் 

மண் மதன்மகுடமா மணியிற்றோன்றுமே. 

(இ-ல்) வெளளைஙிறமாகய மேகங்கள் ௮௩௮ மலையடிவாரத்தில்சேர் 

கீதால் யாவசாலும எண்ணப்பட்ட கைலாயரிமமேல் தர்தபலையிருக் 

இறதுபேசலாம குளிர்ச்சிபொருந்கிய கார்கதிகை மாதத் இல் இருத்தி 

கா.தீபம் ௮ந்தமலைமேல் வற்றீளல பூமி யியிஓூடைய கட ச்இம்ப 

இத்த ரத்தினமபோலாம-௭-று, (௩௩) 

அன் துமாறிசையாக னவளவிடாய கன் 

மன்றஉசே15தஇடுபமை வடி வுகொள்கையா 

னனறுகமபருகனு காமமோ vy 

மென்றுளம$ழ்ாே யிமையபூகரம, 

(இ-ள்) மூறகாலத்தில் பிரமனாலுமீ விர .லுவினு லும் அநியப்படாத 

பரமசிவன் காத்துபொருகஇய 5 மம யுரு௨க்கொண்டதினல இம 

யமலை இத்தனை காலம வரைக்கும வேற சாஇயாச யிருந்த உமமுடைய 

மருமகன் கமமுடைய சாஇயாய்ப்போய்விட்டானென் pins great go 

ஷித்தரன்-௪-று. (aa) 

பன்னிரு தங்களும் பரிதியான து 

மஷ்னியமத் இய மும்வலமசாயவரு 

மன் ஷிலையுனை சக்கவென் னறிவுயபோதமோ 

வுன்னியவாசையா லுசைக்க.லுற்றனன். 

(இ-ள். பன்னிசண்மொதமும் சம் இரசூரியர்கள் மகாமேருனவஉல 
ஜ்செய்தல்டோலப் பிரதட்சணஞ்செய்து வருவார்க ளென்ருல் ௮க்த 

அருளுசல.த்தீன் பெருமையைச் சொல்வதற்கு sy pou Gu என்லு



திருநக ரச்சருக்கம். ௯.௪ 

டைய புத்தியோதுமோ, ஆனுலுஞசொல்ல வேண்டுமென் றுநினைவு 

கொண்ட புத்தியில் சொலலத் தொடக்கியது-௪-று. (௩௫) 

அர்க்சகமாமலையுள தடுத்தகழ்த் சை 

ஈற்கணாயிரச்சல னண்ணிவாழ்ச் துவன் 

தெற்கிலேயுள ஐபுக் தேளிர்மா மலை 

பொற்கையந்தகன்் தினம் புகள்ந்துபோற்றுவான். 

(இ-ள்.) ௮அருணாசவமென்னும் மலைக்கு அடுத்த £ழ்ப்பக்கத்தி 

ல் அர்ககமலையென்று ஒருமலையுண்டு அ௮இல் ஆயிரம் கண்களையுடை 

ய தேவோ இரன் இருர்துகொண்டுசுவாமியை சோசக்இரஞ்செய்வான் 

அவ்வருணகரிஃகு அடுக்க தென்பக்கத் தில்தெய்வமலை யென்று ஒன் 
றுண்டு, அதில் சிவக்க கைகளையுடைய எமன் புக[றத்து வணங்கு 

வான்-ஏ-.ற. (௩௬) 

மேற்றிசைத்தண்டாமா விலல்களுண் டதிற் 
சேற்றிரைவருணன் முன் செங்கைகூட்புவன் 
சோற்றிமேவடஇசைச் சூலமால்வரை 
போற்றியவளகையான பொருகஇவாழ்த் துவன் 

(இ-ள்.) அர்த அருணாசலமென்னுக் இருமலைககு மேற்குப்பச்சத் 

தில் தண்டமலையென்று ஒருமலையுண்டு ௮இல் மகரவாகன த்தலேறு 
இன்ற வருணசாசன் ௪௨௩த கையைக்கூப்பி ௮ஈதமலையை வணக்கு 

வான் வடபாகத்தில் ர.லமலையென்று ௪௫ பலையுண்டு ௮.இல்எவசா 
லும் போற்றப்பட்டகுபேரன௮ இருக்துககொணடூது இசெய்வான்-௪-௮ 

மற்றுநகால்வரைகளில் வாயுத$யவ 

னெத்றிசேர்4ிழியவ ஸிருதிபோம் ற வான் 

சுற்றுளமலைகொறஞ் சுரருஞ்ிம் ௫ 
மூதற்த?ிர்வக EE GH மூறைதுபோற்றுவார், 

(இ-ள்) மற்றநான்கு இக்குகளிலும் இருககிறமலைகள் கான்இலுமிருக் 

துசொண்டு வாயு-௮க்வி-ஈசானன்-நிருதி ௫௩௪ ஈரவ்உர்களும் உண 

வ்சூவார்கள். ௮வைகளை ச் சுற்றியிருக்கறமலைகளிவெல்லாந்ேதேவர்சளூம் 

சித .தர்ளூம் சிறப்புப் பொருக்கியஅஷ்டவசுககளுப ரா து-கொண்டு 

வணக்குவார்கள்-எ-று. * (௪௮) 

தன்னையேகெருமத் தலத்திலேபுவீக் 
கன்னைமா தலமபுரிக் ததிகமாகவே 
ஏன்னையாளு£டையவ ஸனிடங்கலக்தனை் 
பின்னையுமதிலனம் பேசலாகுமோ.



் கூவி அருணுசலபு ராணம். 

(இ-ள்.) சனக்குச்தானே ஒப்பாகெயெவத்தலத்தில்பூலோகத் துக்கு த் 

தாயாயெ பார்வதயம்மை மசத்தாகெ ஒரிய /வசெ.பது என்னை யாட் 

கொண்ட பரமசிவனுடைய இடப்பாகத.இற் சேர்ச தான் ஆனபடி.யிஞ 

மேலே அர்தஅருணாசலத்தின்பெருமையைச்சொல்லவேண்டுமோ-எ-.று 

தன்னிகர்மக்இரம் புவனந்தத் துவம் 

வனனமாய்விளல்குமவ் வரைமாலய 

னன்னமுமேனழு மாகிசாடின 

ரின்னமுமளவிடா இடுமபைமீல்இஞர். 

(இ-ள் ) கனககுத்சானேஜப்பாகயெமகதிரம்புவனம் தச. துவம் இவை 

சவினுருவமாய் விளல்கும் அ௮ருணுசலச்சை விஷ்ணு பிரமன் இருவரு 

ம் பன்றியும ௮ன்னமுமாகிச் மேடி. இக்சன்மையையுடையெெசன்று 

அறியககூடாமையினாலே தங்களுடைய காவத்ைதகீங்கனார்கள்-எ-ு, 

மருவியபெரும்புசழ் வச்சிசாங்க த 

னருணையைவயம்புரிக் தமலஞயிஞன் 

சருவிபகலா தரன் சாக்திசாலிபன 

றிருவரும்பரகதி யெய இள ர இல். 

(இ-ள்.) மகத்தாகயே சீர்த்திபெற்ற சச்நரசுலதீலகனாகிய வச்சிரம் 

க தபாண்டியன் அருணா சலத்தைப் பிரதட்சணம வந்தகறாலேதன் வ 

டைய பாவகத்தை நீககனான் பெருமைடொருக்திய கலாதரன் காக்றி 

சரலி இவ்விருவரும் அஈதத்தலத்சை வலமவ$து மோக்ம்தையடை 

ந்தார்கள்-ஏ-று. (௪௦) 

எழுசேக்கழிகெடி லாசிரிய விருச்தம். 

ஆதியாமிவர்கடொ டங்கமின்நளவுக கனேகருண்டரூளையை 

தினைத்துங், காதலாலுரைத்துவ் கேட்டுமுன் கணடுல கரல்களால்வல 

மதித்செய்தும். சதியாயிருச்து கெறியிஷனைடந்து நெடுக்கயம்படி தத 

லமபுரிகதுஞ், சோதிசா பெபழும்பணிவிடைசெய்துச் துளகலொழுத் 

இபெற் திருந்தார், 

(இ-ள்.) முூன்சொல்லப்பட்ட இயர்கள் ஆயொகத்தொடங்கிறன்று 

முச லின்றுவரைக்கும் அகேகம்பேச் ௮ருஷைல,கைத நினைத்தும் ஆ 

சையோடு கோத் திரஞ்செய்தும் கேள்விப்பட்டும தரிசனஞ்செய்தும் 
கால்களாலே பிரதட்சணஞ்செய்லும் ௮ மீதிபொருக்தஇி வேதமார் 

க்கத்தை அனுசரித்துக் கொண்டிருர்தும் மகத்துவம்பொருக் கெ இர்



துருநகரசசருககம, ௩௯ 

த்த௫்களிளே மூழுயெம் தருமல்களைச் செய்தும்சோதிசொருபமாயெ 
சிவனை ச்சொழுதும இருப்பணிசெய்துமகெடுகலில்லாத மோட்சத் 
தைப் பெற்றிருக்தார்கள்-௪-.ற. (௪௨) 

அப்பதிதமிழ்காட் டளஇடைபெண்ணை யாறுசெட் யாழபிக்கலை 

யாஞ். செப்பியசகமலை கதீச மீமுயைசெய்ததொன்றாயிரமபலமாம 

முப்பத்துமூன் றுகோடிதேவாசளுமுனி௫ ரு 5௨ ஞ்சேய்வாரதறகேரர், 

ப்புே திலலை யிமபாகாட டர. 2துமுபபர் நாட்டிடத்துமென துரை 

த்தார், 

(இ-ள்,) அவ்வருணாசலச் தலம் சமீழ் காட்டிலீருகறேது அப்பகஇ 
சூ வலப்பக்ககதிங் வருகிற பெணசையாறு இடையென்னும நாடி, 
யசகும இடப்பாகத்தல ௨ருற செயயாறு பீயகலையென்ஜனும் 

நாடியாகுல்கமலை எனற ஈ2 சுழிமுனை எனனை காடியாகும் 
wigs ஈநதிகளில ஷ்ரானகர செய்தால ஒன்றுக்கு யிரம் பககுடல 
னவருமழுப்பச்து மூககோடி சேவாசசாம மூனிலாசளூம் ௮சதளதி 

றில் தவஞஷசெயவாசசள A AnH ட்பு இச உலகசததம மேலுல 

கத்தனும் உலேயயனறு or Fn 6x EDA ராநதேவா-௪-ற, (௪௩) 

௮ந்றமிலவன்சொ ல௱ னையின் இத.்பா werk pe HSE மூ 

னிவன், ஈம். றளசலத்தி எ**'சமென் றரைக்த வாய்மைபை மனம் 

கொளாதுரைப்பான், சகா வடையமேறா சல௭ாலொருசொற மாளி இ 

லேனென்ச்சோனா சாசர், முற்றள ரணர்ா£ சான மொ!மீடயெனமொ 

[நிட்தான் முனிவனு மவற்க்மை மொரிவான். 

(இ-ள்.) சிவப 7 தியிற் சோர் கலாபடார் இக ராற் சொல்லப்பட 

ட அருணாசலத்தின் மசான் மிபம்தின லு யாசிழர்துஉருக்க ச்சை 

யடைந்த மார்க்கணடேயர் மத சிக ழ்லங்க2ோப் பார்ககலும் ௮௫ 

ணுசலத்கலம் ௮ழிகேன்று சொனைதைமன ச்இல் ஒப்பககொள்ளா 

மல் சொலவாச் சுவாமி கான ௪ றிய அ.றிலையு- டயவனா சலால மகள 

இருவுளம் பற்றியளிப து ஈன்றாய்க்தோனற வீல். எனறு சொலல 

அதுகேட்டு சசலச்னதையும உள்ளத்திற் கொண்ட ஈர்இேத௮ர் உமக் 
குண்டான சக்கேகக்சைசசொலலும்பனறுகேட்க மார்ககண்டேயர் 

சொல்லுவ:்-எ-ர. (ee), 

இகலையைகாணச காசிமி, ஈச்சச சிாச்சுமா ஜர்சவிற் “pda, 

அலல்லையீல பெருமை யரு வையை Fores "ms ges முத்தியென்று 

ரைச் 8 ரொல்லையினாலு தலயசரரா டம்.ம் லொக்குமென்ற வரத் தி.டா 
20 ் ் 93 ளெல் வருள்செ தடி.கே, எல்லி ஞு ழருணை யதிகமென் ஐல 63% Ft ௫ 

யலா னவலும். Moat OS



wo அருளூசலபு ராணம், 
(இ.ள்) தம்ப த்தை தரிசனஞ செய்தாலும காரியிலே தேகத்தை 

விட்டா லும் சிறப்புளள இருவாரூரிலே பிறகதாலும் அளவிலலாதபெ 
ருமைபுடைய அருணாசத்ை நினைத்தாலும் முத்திடைக்குமென்று 
அருளிசசெய்தீ: இசத நானகுகலககளையும் ஒன்றுககொன்று ஓப்பெ 
ன்று இருவுளம்பற்றாமல சுவாமி அல்லிமலர்களையுடைய தடாகஞ்சூ 
ழ்க்ச அருணாசலததை மாத்தஇரம ௮அதஇகமென்று கட்டளையிட்ட 
அனுக்கரகஞசெய்ய வேணடுமென்று மார்க்கண்டேயர்கேட்க அதத் 
கு ஈகதிதேவரும் ௮ருளிசசெ.பகிஞர்-௭-று. (௪டு) 

இறைக்இடுஈ தொழிலும் பிறக்இடுகதொழிலு மெண்ணியபடிய 

வைமுடியா, பறக்திடு மவைக்குஞ் சிலவிலல் இனுக்கும பாதவருதல் 

வோ ருயிர்க்கு, நிறைர்த புனனீசரர்சசர் கமசகுகிறத்தமண்டபக்தொ 

ழுநேரா கற$இகழ்பயனார் சிலர்சிலர்ககெளிதா வஉலவர்ககரியதாமது 

வே. 

் (இ-ள்.) சே ம் மார்ச்கண்டேயரே ஒருவன் இறக்குக்தொழிலு 

ம் பிறக்குந்தொழிலும ரினைத்தபடி மடியாது ௮ இருககட்டும்பட்ட 

சச.திகளுக்கும மிருகங்களுக்கும விருட்சமு தலாகிய ஓரரிவுயிருக்கும் 

புன்மைிறைக்க £சருககும குருடர்களும கடசாஜனது நிர த்தசபை 

யைத் தரிசனஞ் செய்கககூடாது பூர்வஜனன புண்ணியத் இனாலே 

அக்தச்சபைக்குப் (பாய்க் காணத்தகுகதவர்களாகயெ சிலர்க்கு மாத்தி 

சவ் படைக்கும் மற்றவர்களுக்கு அரியதாகும் ௮ந்தத்தலம-எ-று. 

குண்டகர்பதிதர்கோளகர் புலையர் கொலையின ருழப்பினித் ஞூ 

ஹைக்தோர்,கண்டகர் நெடுக்தூசத் தினி லிருட்போர்கருணைசேரருணை 

பூதத்தை, எண்டக வொருகா னினைத்திடமுக்தியிவரலால் விலங்கு 

புன்மாக்கண், முண்டக முதலா யினவுமுன்காணமுளை த்திட op pw 
யே Gu mince. 

(இ-ள்.) ஒருமா.து தன்கணவறுக்கன்றி வேரொருவளுக்குப்யெறப் 

பட்ட 'குணடகர் ஈஞக்கும பாவிகளுக்கும் விதவைபெறப்பட்டகோள 
கருச்கும கீசருக்கும கொலை செய்கிறகர்களுககும ௮ வயவங்குறைக் த 

லர்களுக்கும இமை செய்கன் ஐவர்களுக்குமஷவெடா தாரத்இிலிருப்பவா 
களுககும கிருபை பொருந்திய ௮ருணாசலத்தை ஈன்றாப ஒருகஈரம் 

நினைக்க புத்இபுணடாகும் இவர்களல்லாமல் மிருகங்கள் பட்சிசள் 

ம.சங்கள் தாமரைமுதலி.ப கொடி பூண்கெளும் அவ்வூரில் முளைச் 

are முத்தியை யடையும-௪-று. (௪௪) 

இளையெலா மிலிங்கமது AaGersé தேவர்பா தவல்கள் பாதவங்க, 

எலை.புலாம் புனஸ்கள் சடையுமாம் சுங்கை யருந்துமூ . ஊமசருண்



அருதக ரச்ச ருக்கம், HS 

ணிருதா, முலவியேவருதல் புவிவலம்வரு,ச லுசைக்தசொல்சுருதியச 

மறங்கல், மலைவறுசமாதி யாகுமக் தலத்தை மானுமோ மற்௫ொரு 

தலமே. ் 

(இ-ஸ்.) HSE SHARED எலைகளெல்லாம் லில்கங்களானபடியி 

னாலே அது வலோகமாகும், ௮த்.தலத்திலிருக்கிற அலைபொருக்திய 

நீரெல்லாம் சுவாமியின் சடையிலிருக்கிற கங்கையாகும் ௮.த்தலத் இலி 

ருக்கறெவர்கள் சாப்பிடுற உணவுகளெக்லாம தேவாமிர்சமாகும். அத் 

தலத்தில் சஞ்சரித்சல் பூமிப்பிரசட்சண ஞ்ெய்தலாகும் அவ்வூரில் 

சொல் வரர்த்தைகள் வேதமாகும். அத்தலத்தில் நித்திரைசெயதல் 

நிஷ்டை கூடி. சமாஇயிருக்கலாம் ஆனபடி.யினுலே ௮ற்தகு மற்றொரு 

தலம் ஒப்பாகுமோ-௭-.று. 

மு.த்சமல புரிந்தோர் ரான்மறைதெளிககோ வைவகை வேள்வி 

யுமுடித்தோ, ரெத்தம் புரி/தோ ரெவ்வதஞ் செயதோரெண் வகை 

யோடிய ரெனினு, மத்தலறினையா தவர்ககலை முர தீயா தலாலமசச் 

வானிடத்துஞ், சுத்தமானிடசாய்ப் பிறந்ததைகினைத்துத் துளக்கிலா 

முத் இிபெற்றி நிருப்பார். 
(இ-ள்.) காருகபத்தி.பம், அகமனி௰ம், தட்சணாக்கியம், என்த ap 

ன்றக்னியை லர் ம் தவாகஞைம இருச்சு, சுர், சாமம். ௮சர்வணம 

என்னும கான்ரு வேதவ்களா உணர்ஈசவாகளநம், பிரமயாகம், தெய்வ 

யாகம் பூசயாகம, பிதிர்யாகம், மானிடயாகம் ஏன்சிற ஐவகை யாகன் 

களையும கிதைவேத்தினவர்க றாம் எக்கன்மையாகிய தஉஞ்செய் தவர் 

களம், எப்பட்ட தருமஞ்செய்சஉர்சளூம், இயமம், நியமம், ஆதனடி 

பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், சாரா இடானம், சமா இஎனப்படு 

இன்ற அஷ்டாங்கயோசம் செரி தடர்சளுமாகிய ஏப்படிப்பட்டவர்க 

ளாயிருந்தாலும் அங்வருஷலத்தை நினைக்காலிட்டால் அவர்களு 

க்கு. மூத்டுயில்லை. ஆனபடியினாலேகான் தேதவர்கள1ய்ச்சொர்கக 

மீேலோகத்தி oO cht தஉர்சளும் €ரரன மூள்ள மானிடசாசட்பூமியிற்பிறக் து 

அ௮வ்வருணுசலத்த் இயானஞ்செய்து மெடுசலில்லாக மூச் தியை 

அடைநங்தருப்பார்கள்-௪-.௮. (௪௯) 

பொருவிலாச் சுவர்கசத் சமிர்முண்டி ருப்போச் போகப்பியை 

தீகனிஃபுசப்போ, ரருலேமாககரிற் இருமி பாயப் பிறப்ப த௫.மென்று 

டட & _



#o_ அருணாசலபு ராணம். 

தரல் கொள்வார், மருவுகப்பஇகிற் பிறப்பது நாறு மகம் புரிர்தகர்க்க 
லாற்டையா, இருவருள படைததாககெளிதலான் மற்றத தேவர்கள் 
யாவாககும்ரிதே. 

(இ-ள்.) ஒப்பில்லா த சொர்க்கலோகச்திக-௩ரை-தஇிரை-மூப்பு உண் 
டாகாதபடி. ௮மிர்தமுண்டிருப்பேோர்களாகய தேவர்களுமபோகத்தை 

அனுபவித்தற்குரிய ௮ர்தச சொர்ககமூதலான உலசமகளைத் சனித்த 

னி யாளுகன்றேவேச்திரன முதலாகிய இசசுட்பாலகர்களும அருணா 

சல,தகலதஇல் கிருமியாகப்பிறகதிறது சொகாதடின பசத்தை மனு 

பவிப்பைப்பாஈகுலும அதி5மெனறபிறப்ப ரகு ஆசைப்படுகிராகள் 

தெய்வத்தன்மைபொரு£திய அஈதப்பதியில பிறககிறது நூறுயாகளு 
செய்தவர்களுக்கு ௮ல்லாமதகடையாது சுவாமியினுடைய ரை 

டெத்றவர்க்ட்குக கிடைக்கும அவர்களன் நி மறற தேவாகள் மு தலர 

ன மகத்துவம பொருச்இய யாவர்ககும அப்படி.ப்பிறககிறது Genres 
மாட்டாது-௪-ு. (டும்) 

வெந்றிரும பிடத்தில் செம்பில வெண்கல சல் வெள்ளியிலவெ 

ள்்.ளீயடொன்னிற, குற்றமொன் றில்லாக குயிறறியமண் பேரற் குலவிய 

சிவவிருந்திடுவன், மற்றையகலத்தி உருணையென்றுகரக்குமவளம்ப 

இதசனிலெழுச்தருள்வன பொற்றகட்டிடத்து மணியெனவுசைத்தான 

புனிசஞயெவருணக்தி. 

(இ-ள்.) சொற்பவிலைபெட்ற இருப்பிலும், செம்பிலும், வெண்கலத் 

இலும வெள்ளியிலும, வெள்ளைப்பொனனிலும் பஇக்கப்பட்டயாதொ 

ருதோஷமிலலாத மாணிசகரத்தனமபோல மற்றச் த௨லகளிலஎயசும் 

நிறைந்த பரமசிவன் எழுர்தருளி யிருப்பார்பொனனாற்செய்ததசட்டில் 

பஇககப்பட்ட ௮ர்.த இரச்தினமபோல அ௮ருணாசலமென் று சொல்கப் 

பட்டவளம் டொருகஇய தலத்தில் எழுர்,தருளியிருப்பாசென் putas 

,தமாயே தந் இழேேவர் இருவுளம்பற்றினார், ஆதலாஉஎல்லாத்தலத்இத்கு 

ம் இத்தலம ௮இகமாம்-ஏ-று. (௧) 

சண்ணிணால் விளல்குக் இருமூகமூகச் தாற்கரியகண் விஎக்குமல் 

விரணடின, பண்ணினால் வின௫கு முடலெல்லாமவைபோற் பர மனா 

ஸ்விளககுமவ்வருணை, யண்ணன்றான் விளங்கு பருணைமாககரா லம 

சோடருணைமாககசா, லெண்ணிலப்பதிக ளெவைகளும் விள ல்குமெ 

,அத்திலுஞ் சிறக்ததென் நிசைத்தான்,



திருநக ரச்சருக்கம். ௪௧. 

(இ-ள்.) $களும மார்க்கண் டேயரே. கண்களிருப்பதால் முகம்பிர 

ரசிக்கும், முகச் தீடம இலிருபபகால அர், சககஸ்கள்விளங்கெசெண் 

2 ௬ுகரூம, இ5தவிீரணடினுடைய சோக்கசை அழூனுலேதேகமேல் 

மாம் விளக்கும், இணை போல் ப. ரமசவனாலே ௮ருஷசலம்செப்பல ௨ 

(இருக்கும் ௮ர்த அருணாசலச்தால் சுவாமியும் ௮மிசையுல டயவராய் 

_ விளங்குகிறார் ௮த்தலகஇனாலும் ௮.இல் எழுக்தருளியிருகறெ சுவாமி 

பின லும் எணணிக்கையில்லாத எல்லாகேஷத் இரகசளும் றப்பாய்வி 

எல்கும் ஆன இினுலே எல்லாத் தலங்களிலும் ௮ த றஈததென்று இரு 

வாய் மலர்க தருளினார்-௪-.று, (௫௨) 

இ சல் எலலா த்சலல்களும் உடலாசவும், அருணுசலத்தஉம்முக 

மாகவும், அதில சுவாமி கணணாகவும் சொல்லப்பட்ட து. 

வீசல ரிலைமெய் குளிஈக்தீடுல் கொடியின் ேரினீர் சொரி£தித 

னதுபோற், பூசனை யருணை ஈகரிலே சிமிதும புறையறஈடக்குமேடாகி 

ற், காசியேமுசலெத் தலமெலாமபூசை கனம்பெத ௩டக்ச.தாமீலையே, 

லீசர்வா(0₹௪.த் தலமெலாம் பூசை யியறம்லே விடற்றிடா இருக்கென். 

(இ-ள்) ஒரு கொடியினது வேரில் 8ீ£ லாரக்தாலஅககொடியுமத இ 

லிஞுசகிற மணம்வீசுன்ற புஷ்பல்களும் இலைகளுமசு ளிர்சசிகையடை 

யும், அ தபோல ருணாலத் தலத்தில சுவாமிககு எ௨வள௨ருஓம் 

பூசை குறற பி௨ல1மல் ௩டசகுமனூல் காசி 7லாகய.எஉலக் சலக்களி 

இம மேன்மையாகப் பூசை 168 516 0, ௮த இருவணணாப &ையிலபூ 

சை 5டவா விட்டால மத்தத் தலலகளில் BLA FOG 0d OF Misa res r 

டாலென்ன ஒருபய ஐ.மில்லை-எ-று. (௫௩) 

ரிவக்தொழு மராணா சலர்தவி லிருர்து கெஞ்சினி லையமாய் பீரி 

ந்தார், தலர் ஏனை விருமபி தடர்சகர் முல்செய் சவங்களு மாங்சரக் 

Sops, குலா பனி லஓுஇத்தோ ராயினும் புலடர் குல pi sau ராயினு 

கொடிய, ர௬ுலந்தவருபிசோ டி ருகனுமதற்கோரு) மைசொன்னவர் 

5குமீ தொக்கும். 

(இ-ள்) உலகத்தார் போத்றகன்ற அருணாசலம் தலத்தி லிருஈது 

இதைவிட உயர்த்த தலங்கள் இருக்குமென்று மன இல சர்தேகல்கொ 

ண்டு பிரி ஒரு க்ஷேத்திரத்தைகாடக்தவச்களுச்கு அவர்கள். ௮௧



௪௫ அருணாசலபு ராணம். 

ற்கு மூன்செப்யப்பட்ட தவங்களும் பிரயோசனப்படமாட்டா௮வர்க 

ள் கலைகுலத் இல் பி.நந்தவர்க ளானாலும கீசராவார்கள், கல்லகுனல்க 

காயுடையகஉர்களானா ஓ.ம் கொடியகுண த்தராவார்கள் அவர்கள் உயி 
சோடி ரு5தா லும இறஈ தவர்களாவார்கள், ௮ந்த௮ருணாசலத்துககுவே 
ஜொெருதலங்களை ஓ.்பாகச் சொன்னாலும?இர்ததோலங்களெல்லாம் ௨ 

ண்டாகும்-௪-.று. (௫௪) 

ஏன் றுதானருணைச் ஏிறப்டெலா மூனிவர்க் கேதுவோடெடுத்இ 

னிஇயம்பிக, கன்.றுமான் மழுவஞ் சுரிகையுக் தரித்த கடவுணன் ருக் 

தன னவனைச், சென் ற சென் றிதறஞ்சிகெக்குரெக்குருச்சென்னிமேற் 

செல்கைவேரோட்டி, ஒன்றுமாககதப் பெருக்கடலிடைப்புக்குணர்ச் 
பாய் முனிவனி துரைப்பான். 

(இ-ள்) இப்படி. அருணாசலச்தீன் பெருமையை ஏதுகோடு மூனி 
வர்களுக இனிதாக எடுத்து அருளிச்செய்த, மான்கன்.று, மமுூ௨டை 

வாள் இவைகளை த் தரிக்க ஈச்ததேகர் களிப்புற்றிருர்தார், அந்தந்த 
தேதவரைப் பலத.ரம் வந்தனஞ்செய்து செக்குவிட்டுருகச்சிர௪ன் மேல் 

சிவந்த கைகளை கெடுமேரம் கூட்பி ஒன் றுபட்டவராய் ஆனக்தசமு 
இரத்தில் முழுகித் தன்னை;மறக்தவரா6ப் பின்புஞாபகம்வக் து இதனை 

ச்சொலலுவார் மார்க்கண்டேயர்-௭-ுறு. (௫ட) 

முதலாவது இருஈகரச்சருக்கம்-முற்றிற.று, 

ஆக-திருவிருத்தம்-௭௪., 

ieee
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இருச்சிற்றம்பலம், 

(இரண்டாவது 

தஇருமவமச்சருக்கம். 
அரக நத அகதித் 
ண்ட பரி 

கலிமிலைச் துற. 

எ௩னதயே யருணக்தியே யடிய௨ரக் செளியாய் 

சிர்ையானது மடுழ்க்தன னருணையின சிறப்பா 
லந்தமாகக ரிடத்திலே சவனழல் வடிஉாய் 
வந்த வாறுட ன துமலையரகய வகையும. 

(இ-ள்.) அருணாசலத்தின் மமையைக்கேட்ட மார்க்கண்டேயர் 
சொல்லுவார் எம்முடைய ஆண்டவசே அ௮டியேனுச்கு அருள்செய்த 
கந்திதேவசே, அ௮டியார்க்கெளியஉரே நீர் அருளிசசெய்ததிரு௨ணணா 

மலையெனனும் தலத்தின் மசிமையினால் மன௫ககளிப்பனடாதேன் அப் 
படிப்பட்ட தலத்தினிடத்திலேபரமஏஉன் க்கினிசொரூபமாய்த் 

திருவருககொண்டதும் அதன் பின்பு மலையுருவமான தும்-௭-௮. (௧) 

அமமலைச்சுட ரடி தலை தெரிகலா தய்ன்மா 

விம்ம ணுற்றது மவர்க்கருள் செய்ததும விளமடாய் 

கைம்மலைக்கட கரியுரி புனை இடும் கைலை 
செம்ம லைத்தொழுஜ் செல்வனே யெனவவனன் செப்பும். 

க்ஷ 

* செடிலடி. நான்காய் நிகழ்வது கலித்துறை என்ப இலர்சணம்..



அழு DGC FO: | ir teh.” 

(இ-ள் ) அர்த ௮க்னி'மலையின் அடியும் முடியும் அதியக் கூடா 
மல்பிரமனும விஷ்ணுவும் வருக்தப்பட்ட தும பினபு சுவாமி அவர்க 

ளுச்சூ ௮னுக்டெகஞ்செய்ததும் இருவுளம் பற்றவேண்டும கையுள்ள 

மலையை ஓத்சதாய் மகக்ை யுடையயானையின் தாலைத்தரித் தருளிய 

கைலாயவாசகராயெ பரமசிவனை வணங்கும்படியானசெல்வத்தை யு 

பையவே யெனறுசொல்ல 4a iG க௩திதேவர்சொல்லத்தொடல 

இ -௪-. (௨) 

பஞ்ச பாதக மொருவனப் பதியிலே பண்ண 
கெஞ்ச னகினை ச் தடுக நினைத்ததே பரமாமதீ 

தஞ்ச மாபெ முத்திய/ மெனமறை சாற்று 
மஞ்சொ லாவது மொழிர்தபோக் கென்னபே றறிதே. 

(இ-ள்.) ஒருவன் அந்த ௮அருணுசலத்திலே பஞ்சபா தகல்களைச்செ 

ச்செய்யவேண்டுமென்று நினைத்தரஓும அ௮ப்படிநினை த்ததேமேற்பட் 

௩. புணணியமாக ௮ சனுல் பற்றுககோடாயெ முத்தியுண்டாமென்று 

வேதச்கள் முறையிடும், அனபை யுணடாக்கும், கல்லசொற்களினாலே 

தாத்திரஞ் செய்பவர்களுக்கு என்னபேறு கடைக்கமாட்டாது௪-று, 

ஆகையா லுமக் கன்றியே யெமச்குமூண் டஇகஞ் 

சோக மோகல்கள் தவிர்ப்பவ ஜெருபரஞ் சுடராய் 

மாக மூடுற வளர்கதது மாலயற் காகப் 

போக லிங்கமொன் ரன துமொருவகை புசல்வேன். 

(இ-ள்) ஆனபடி.யினாலே மார்த்கண் டயசே இக்தமான்மியத்தை 

கேட்கற உமககே யஉலாமலஎனக்கும் ௮திகபலலுண்டாம், துக்க 

ததைம் மோகத்தையும் சீகவவிடுகிற சிவபெருமான்தப்பற்ற பெரிய 

சோஇவழி வாய்ப் பிரமவிஷ் ஐறுககளுககாக ுசாயம ளாவி வளர்க்க து 

ம். யாவருக்குமபோகத்தைக்கொடுகக.றஇலிககமென்று சொல்லும் 

படி. இருவுருககொண்டதும் எனக்குச் தெரிஈதமட்டமெகொஞ்சம்செச 
ல்லுகிறேன. எ-று. (௪) 

ஒடுங்கு களினி லேபன்றி யுருந்திரன் மகேச 

ளெடுஞ்ச தான் வித்துகா தஞ்சத்தி நெறியே 

யடி டுஃபச சிவக்இனிற் பரசிவ மனைத் தவ 

கடக்த தத்துவ முடிவிலே நின்றது கரத. 

(இ.ன்.) சர்வசங்காரகாலத்இல் முறைப்படி ச்சசல உயிர்களும்பிச 

மனிடத்இள்ஐடுக்க பிரமன் விஷ்ணுபி.ரிடசீிதிலொடுத்குவார், விக்



அர௫ும்ல்ச ச ருககம, ess 

னு உருத்திடத்தி லொடும்குவார் உருத்தரன்மகேசுரனிடத்தலொ 
இில்குவார் மகேசுரன் சதாசிவனிடத்தி லொடுள்குவார் சதரசவம்விந் 

துவினிடத்திலொடுக்குவார் விந்துமாகத்தி னிடததிலொடுக்சும் காத. 

மசத தயினிடத்தலொடும்கும் சதஇபரமரவத்தி லொடுசகும 9655 
பரமசிவம இருவுளககொண்டு எஉலாம கடாததத் தவமுடிவிகேடின 

றது-௪-௮. (௫) 
பரம9வத்தினில்வருபரா சத்திடாற்குடிலை 

விரிவிரியெபரதத் துவ மடைவிலேவீரிஈத 

மருவுமைவருமொடுககூய முதையிலேவர்தா 

சரிமகன்படைத்தியுவது நினைகதனனகத் ஸ். 

(இ-ள) அப்படியெல்லாம ஒடுஅனெகாலக்தில தனியாய நினறபசஃ 

சிவம உலகருண்டாகக வேணடுமெனறு இருவுளசகொண்ட அளவி 
ல் ௮ந்தச்சிவனிடத்தி - ரோனறிய பாச தி.பினிடத்தில் குடிலைஎன் 

Spit சத்திதோன்றியது ஷி இலெ.ரமை௰ 3? நடகத்துவல்கள் 

முறையே உண்டாயின பஞ்ச கருத்தியககளினா லும ப் ரமன விஷ்ணு 

உருத்திரன் மகேசுரன் சதாவன(முனனே துவ முதையே உண் 

டாயினாகள் விவணுவினுடைய புத்திரனாகிய பீரமன உஉகச்தைச்சி 

ருஷ்டி ப்பகற்கு மன இல் எண்ணினா-௭-.று. (௪) 

மசீசியங்கிரன்புகத்தியன Ly sence oF wit 

இரு துவத்திரிசனபஇ யெழுஉருககளை க்தா 

ருரியதகசனுமவல பசட் பெருவிசலுஇம்தான 

பிருகுமார்பினு மற் இறை முகசஇிமைபிறக?ார. 

(இ-௭) அப்படிபிரமன் நினைத்தவடனே ய?! ஆக ?ரசா-.பஉச்.இடச் 

பு**இரு து ௮ த்இரி-சனபைதி-எனனப்படப ஏ(/ ரி. 20 ம ந௩சாகள 

தக்கன்வல துகாஷ்பெருவிரலிற் பிநநமான பிருகு மாட்னிட ச.இல பிற 
ஈதான் தருமதேவதை முகச்திற பிறகத து-எ-று. (ஏ) 

உன்னுமைஉரின் பமீசிபாற காசிப. ரான 

பனனலுதககனுமைமபது பெண காட்பயக்கா 

ஊானன காபெனவாபதின நூ;உரை டணாதான 

முன்னவளாயெவதிஇபா லிமைய வர் முளை ச்சார். 

(இ-ள்.) பிரமனிட த் இத் பிறகத பிளனைய 8 மூழுகரில எரிசிரீஷியி 

சிடத்தில் காெரிஷ்பிறாதார தசகனெனப௨ன ஓம்ப. துபேல களில் 

பாசி



அருணாசல (ராணம், 

பதிருன்றுப் பெண்களைக் கா௫ிப்ர் விவாகஞ்செய்தார்மூத்தவளா&ய ௮ 

இதிஉயிதயில் முப்பத் துமூுககோடி. தேவாகரநம பிதந்தராகள-எ-து 

இருகைசெர்க்இடுமிரணிய விரணியாக்காகளைம் 

தெரியவின் றனளசிறபபுநு௩ இதியெனுமிளை யாள் 

தருணனமைா தரிலிரண் யன் பிரகலாதனனே 

டருமைமைகீகர்க னைவரைப்பயஈ சனனவருள், 

(இ-ள்) அதன்பினபு ௮ இதஇிககு3இளையள :8.டதப்புள்ளஇதியெ 

பவள இரணியன இரணி.பாட்சனெனனு5௨ இரணடுபேசையும பிரச 

ததமாகப் பெற்முள் இட? இழுவரில இரணியன் பிரகலாதனன்முதல் 

ஐந்துபிள்ளோகளைப் பெற்றான-௭-.று. | (௯) 

பிரகலாதனன் தவத்இனால் மூவனரப்பெற்று 

னருளுமைக்தரில் வி?சாசனனமாவலியளித்தான் 

பரவுமாவலிவாணனென் ெரருவனைப்பயஈகா 

ன சனருச்சனைபுரி55வ னயன்றொ037௬*,தரன. 

(இ-ள்) அப்பிரகலாதனன் தவத் இனால்மூன்று பிள்ளை களை ப்பெற்று 

ன் ௮த மூவரில விசோசன னென்பவன் மாலலி ஏன்பவனைப்பெற்றா 

ன் மாவலி வாணாசூசனைப் பெற்றான் அவ்வாணாசூரன்பரமசிவனைப்பூர! 

த்துப் பிரமன்தொழுமபடியான வாழ்வுபெந்திருந்கான்-௪-ற- 0) 

தனுவளித் சவன் சம்பரன் முதலினோர்பதின்ம 

சனைய தானவர்பெற்றனன் சில்கிதையணங்கு 

பனியிராகுேவேமுதலொரு நால்வரைப்பயக்சான் 

யினை பவாககொடுமுன்றுயே ரசுரனைப்பெத்முள், 

(இ-ள்) மலைசளினுடைய சறகை௰ய நிவதற்குச் தேவேந்திரனுககுக் 

தின்முதுகெலுமபைக் கொடுத்து தேகததை விட்டவராகயெ 5 $9ரிஷி 

என்பவா சம்..ரன் முதலாகிய பத்து ௮சுரர்களைப் பெற்றாச்௮ப்பத்து 

பேரில் சககைஎனபவள் இராகுமுதல் சன்குட்பிவசை களை WOU pay sir 
அவளுகககோயவள் மூன் றுபோ அசுரரைப்ுெ ,றறுள்-௭-.று. (௧௧) 

காலகேயர்கள றலைரப் பயந்தனள்சாலை 

சாலர$ீள் றைக்கருடனு மருணனுக் தவிர 

நா லுபாலரைப்புதல்வரா வீனனையுனயச்தாள் 
ஆஈசேர்விழிக்கத் துரு பணியலாமளித்தான் 

(இ-ள்) காலைஎன்பவள் காலகேயர்கள் ஆறுபேரையும்பெற்ளுள் மீக 

வும் சீண்டிருர்சிற சிறனையுடைய சருடன் ௮ருண ஜேகூடகான்கு



திருமலைச்சருக்கம். Ga 

பிள்ளைகளை விம் என்பவள் பெற்றுள் விடத்ைதையொத்தகண்களையு 

டைய கத்துரு என்பவள் பாம்புகளை... பெற.றள்-௭-.ற. (௧௩) 

அரிட்டையென்பவளிடத்திலே யரமபையர்முதலாய்த் 

இரட்டி.மங்கையர்பீறகதன ௬லலகூளை முனிவ 

னருட்டவத்தியெண்ணிரட்டி சு தருவரையளித்சா 

ஞூருட்வொள்விழக்கயிலைபாற பதிளமர்வ£ நு.இததார். 

(இ-ள்) after என்பவளிடத்்இல் ௮ரம்பை ஊர்வசி முதலான 
பெண்கள் பிறகதார்கள் இளங்களை என்பவள் முனியினுடைய கிருபை 
பினா ல பதினாறு வகையாக. ப தாதருவாகளைப் பெற்டுள்வாள்போன் 

றகண் களையுடையகலைபினி. ததில்பச் துப்பிளமாகளப்றந்கார்கள௪- oy 

அங்கிராசன்ப இகள்கார் தருவனரயளிச்சார் 

சங்குவர்திரிசஇர்மது புலத்தியன் தளையர் 

பொலூரொக்கதர்வானரர் இனனரர்புலக 

னங்குமைர்த/கிமபுருடர்பின் விலல்கையுமளித்தான் 

(இ-ள்.) ௮கல்ெர்சனபதி என்கிற இருவரும் காந்தருவரைப் Gus 

ian அத்இரியென்பவர் சூரிபசம் இிசரி௬ு௨ சையும் டெற்றா, புலத் 

இயர் இராட்சதர்வான சர்கின்னரர் இவர்களை பெற்றர்புலகரிஷி என் 

பவர் இம்புருடசையும் மிருகல்களையும பெத்ரர்-௭-ற. (௧௪) 

தருண ராயெவசுக்களை௪ சனபஇதர்தான் 

பிருருவெனபவன்கவியுடன் சவுனரைப்பெற்ரு 

னிருவரோடுசெஈஇருலையும பீருகுபெத்தெடுத்கான 

பருவமைக் தரிறகவியுமோ வெள்ளுறைட்டயக்தான. 

(இ-ள்) சனபதி என்பவர் பின்னும சருணம்பொருக்கிய ௮அஷ்டவ 

சுக்களைப்பெற்றார் பிருகூஎனபவர் கவிஎனபகனையும சவுகைசையும் 

பெத்ஜர் இவ்விருவசையுப பெற்றதுமல்லாமல் பின்பு இலச்குமீயை 

யும் பெற்றூர் ௮ப்பருவமபொருக்இய பிள்ளைகளில் கவிஎன்பவர் ௬௧௫ 

சனைப்பெறழூர்-௪-று. (௪௫, 

பரிய தானவன்றேவீமுக்கி ரண்டினும்பரிதி 
யுரியவசண்பரியா௫ூயிர் திரியத்சையுற்ற 
வரிசைபற்றியமருத் துவ ரிருவரும்லா தார் 

விரிசசா * சரமபிறச் தன பலபலவிசமாய். 

6 சரம ௩டையுள்ளனவும். ௮அசரம-௩டை யிலலன௮ம,



Be. . அருணாசலபு ராணம். 

(இ-ள்) சூரியன் தன்மனைவியைச்சேரு£றதற்குஎத்தனப்பட்டபோ 

அ அவளதற்குப்பொருர் காமல் பெண்கு இசையா யோகினுள் சூரியன் 

ஆண்குஇரையாய்த் துரக்க அவர் இரும்பிப்பார்த் சரள ௮ப்போதுகு 

ரியன் தனதுபெண்சாதியி னிரண்டுமூககிலும் இந்திரியத்தை ஊற்ற 

வரிசையாகிய அசுவினி தேவர்களிருவரும பிறகதார்ச்ள் அ.தனபின்பு 

விரிநத ௪ரமூம ௮சரமும் ௮அநேவிதமாயுண்டாயின-ஏ-று. (௧௬) 

* கலிவிருச்சம. 

கணலெகலாமென து கற்பனைகளென்றே 

புண்டரிகவே தஇியன மதத்இரிபு ரத்தில் 

தணடியெதிர்கொண்டுபகை தங்கவிசை௮வண்டார் 

வண்டுள௫மாயவனை வை துறைவழச்கும. 

(இ-ள்) இப்படிச் சகலமும உண்டாகிய பிரமேேதவன் Orso odes 

ல்லாம ஈமமுடைய சருவூடியினலை௨லவோ உண்டாயின கென்றகங்கா 

சல்கொண்டு ௮.தனால் னவகுக்த)த்.இல் வலிகிநபோ யெழர்த் துப்பகை 

கொள்ளும்படி. சல்2தமபாடுகின்ற வண்டுகள் ரூமா ததுளஅமாலையைத் 

தரித்த விஷ்ணுவைப்டார்த்து ௮அவமதுிச்துர் சிலவார்ச்தைகள்கொட 

ங்டனர்-௪-.று, (ser) 

ஏமுலகமேழுபில பேழுபுயலோரே 
ழாழி பூதலேமுகீரி யாமலலசயி.பற்றி 

வாழுமுயிர்யாவையும் வகுச்சிடமனச்சாற் 

பாழிகொணபரிசிமுதன் மைகதர்கள்படைத்தேன். 

(இ-ள்) விஷணுவே பஇிரானகுலோகக்கசயாயும் ௧ த்தமேகங்களை 

யும் சத்தசமுத்இரல்கசையும முன்மையாகயெசக்சரு ுபருவதல்களை 

உண்டாரகுமபடி, மனததினுல படைம்து இப்பொழு ap au Dex per 

ஐஸாவுயிர்களையும் உணட।க்க உவமபையமைக்க பரசி தல்ரிஷிகளைப் 

பெறதேன்-௭-௮. (௧௮) 
னமைர்தர துமைர்தர்கவ குருககளுடன்வாஜோர் 

சந் இரன் மு,த.ற்பெரிய கானவர்களா னோர் 

கர தகுளர்கிம்புருடர் சித்சர்கணகாத 

ரிக்தன்முகத்திசைத் தெட்டி ுமிருப்போர். 

(9-*) வீஷணுவே என்னுடைய பிள்ளைகளாய் பிள்ளோகள்குளு௨ா 

திய பிரகபைதியுடனே எல்ல, FG aout ae oF Bo aig Pa. ரீகளும் py 

ட ny ot Bee சகிசிருச், சமமே என். இலக்கணம், 
  

 



திருமலைச் சருக்கம், Gx. 

சுரர்களும் கந்இருவர் இம்புருடர் சித்தர் கணகாதர்களும்ே தவேக்இிர 
ன்(,தலாகய இக்குப்பாலகர்கள் எட்டுபேருமா யிருக்கிறார்கள் இவர் 
களெல்லோரும் என்னாலல்லவோ உண்டானார்க ளென்றுபின்னுஞ் 

சொல்லுவார் பிரமேேவர்-எ-று, (௧௯) 

எஞ்சுதலாலிறைவனென்பதனையென்பேர் 

கஞசனெனுமைக்கனை மறக்இடுகரச்தா 

லஞ்சலில்ப்டைப்பொழியி லெட்டி யலனிப்பாப் 

செஞ்சுவரிலாசெழுகு சித்திரமுமுண்டோ. 

(இ-ள்.) குறைவில்லாத சகலத்துக்கும் கானே கர்.ச.தவெனபதை 
யம என்பிளளை தான் பிரம னென்பதையும் ம்றந்துவீடு நான்கையி 
னாலே உல5த்தைப் படைக்காவிட்டால சீஎப்படி. காப்பரற்றுவாய் 
சுவரில்லாமலெழு துகிற சித்தரமு முண்டோவென்றுபின்னுஞ்செொல் 
லுவார் பிரமதேதவர்-௭-.று. (2.0) 

அளித் திகெளிப்பினை யகத்இனில்விடாயேல் 

வெளிப்படவெரருத்தனை யளித் தடவிஇப்பேன் 

குளிரச்சியசமற்டை குதித்திட துள்ளே 

கொளித்திடுசுரத்திச ஞனைச்சருவுமுன்னே. 

(இ-ள்.) விஷ்ணுவே சகலச்தையும இரட்சிகே மென்கறெமதத் 

தைவிட்டுவிடு கீவிடாமற்போனால் உன் உச்மேயோகத்தை நீக்டு மத் 

ஜெருவனையுண்டாக இரட்சிக்கும் கொழிலுககு நிபமித்தப்போடு 

வேன் ஈம்புக்திர பெளத்இ௱ர்களாகிய வர் கூட்டல்கள்வந்து உன் 

னைக கொல்லும்படி. வளை ச் துககொள்வதற்கு- மனனே இருப்பாத்கட 

லக்குள்ளே குதிந்து ஒளித துப்போவென்று சொன்னார் பிரமதேவர் 

எ.து. (௨௧) 

see Ip ISHS விட் டழமுனிவா லே 

பத்துருவெடுத்தனை பரூக், சறிலொயோ 

வத்தனையுடற்களு மமைத்தபடியாலென் 

சைததலமூமிட்பூ. கறுததபடிபாராம. 

(இ-ள்.) ஞானசொருபியாகய பிருகுரிஷியிட்ட சா .க்தீனுவேபக்து 

தீரம் பூமியிமே பிறக்சாய், நீ ௮னத பகுத்சறிய விலையோ எல்லாம் 

படைச்து என்கைகள் காப்பேறி எப்படிசறுத்துப் போச்சது பாரெ 

ன்று பின் ஐஞ் செொலலுவார்-௭-று. (௨௨) 

உர இம$ரானென் விஃுற7சிபுசைக்காசே 

மூர்தவெர்கு துணிடை முளை த்தனையுனக்கு கீ



Ge அ௮ருணாசலபு ராணம். 

அர்தகவெனகோவலது தாய) சனவோசொல் 

செக்தழல்பிறக்் துகழை தீப்்பதறியாயோ. 

(இ-ள்) விஷ்ணுவே ஈமமுடைய காபிககமலத்திலேதான் வரதா 
னெனடறு நி௩தனைசெல்லாதே மூனனாலே நீ ஒரு தூணினிடத்திலே 

பித$தாயே அந்தத் தாணை உனககுத் தகப்பனென்று சொலலட்மொ 

அசதத்தாண் உனககுத் தகரதையானால் எனக்குகீ தந் தயாவாய செ 

ன்னிதம்பொருகஇய நெருப்பு மூகலெி னிடத்திலே பிறந் துயூமகலைத் 
தானேகொளுத்திப்போடுவசை அரியாயோ அப்படி உன்னிடத்திலே 

கான்பிறர்தாலும உனனை அழித்துப் போகி9றனென்றுர் பிரமதே 

வா் -ஏ-ு. (௨௯) 

வேகனிவைசெொற்றன கொடுமபடைவெதுப்தக் 

காதிுடைதொளை கதனல் புகட்டினகடுப்பக் 

கேோசதமொடெழுக்தபுகை கொணடசகசைகொண்டே 

மாதவன்மதித்தனன் மறுத்திவையுசைப்பான். 

(இ-ள்.) பிரமன் இப்படி. சொன்னவார் த்தைகள் Aes meee Or 
ண்டுகாஇிலும வேலாயுதத்தைப் பழுக்கககாயச்சித் தொளைககவிட்டு 

உள்ளேசெலுக்இய நெருப்புப்போல 5௫௧5 மிகுந்தகோப௪கொண்டு 

புகையெழுமபுமபடியாக நகைத்து இவனுச்சூ இஈத ௮கக்காசம் வக 

தீது எஒதவிதகதனாலேயென்று லோத்து சில வாரத்தைகனைச் 

சொன்னார் விஷ்.னு-எ-.று (௨௪) 

வ௩தவழிமன்னையும நினை த்திலைமன த்தென் 

னுஈஇியுன தன்னையெனவுன் னுதலையிலலாய் 

siasApenwtanGep தன்னைவுணராரென 

திஈதவுரைசொல்லினை யிகழ்ஈகதுபொறே சன, 

(இ-ள்.) பிரமாவே சகீவக்சவழியையயும னைத் தாயிஉலலைஎன் னுடை ॥ 

நாபியைத் தாயென்று ஆலோடக்கவும இலலை த௫ைழதகளாயிருக்கிற௨ 

ர்கள் செய்கபிழையை ஒருகுற்றமாக நினை பாசளென்று இக்சவார்ப் 

தை சொல்லினையோ இனிமேல் இப்படி பொறுக்கமாட்டேனென்ற 

பின்னுஞ்'சொல்லுவார்-எ-ழு. , (உடு 

கனதுமதுவுவ்கயிட வப்பகதொணறை 

மென்றனையசாதாவு மிரழ்ர்துயி/கொடுத்தேன் 

மன்ற நவொருமைசெயின்மை5கதனெனவுண்டே 
வன்திபுடனோனயயம.றுத்தெரிகிலாசோ,
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(இ-ள்,) கோபச்தையுடைய மதுவும் யானைபோன்றகைடவலும் 
எனக்குப் பிள்ளைகளல்லலா என்னை யிகழ்க்து எதிர த்.தபடி.யிஷலே 
கொன்றுவிட்டேன் நிலைபெற்ற ஒரு இல்குசெய்தால்மகனென்றுபார் 
க்கக் கூடுமேச ௮ துவல்லாமல தேகத்திலே ஒருகட்டி கணடால் அ 
தையறுத்தெறிஈது சொஸ்தப்படுத்இக கொள்ளாமல் இருக்கின்றார்க 
ளோ மனுஷர்கள்-ஏ-௮. (௨௬) 

பி.த்தனுளதோர்தலை பீூககயெறிடோதி 
லத் தலைஈமக்கென வமைச்கவிஇயில்லா 

எத்தலைவனென்பதுனை யித்தகைமைகொண்டே 
பைத்தலையராமுடிகொள் பாரிடம்விதிழ்தாப் 

(இ-ள்.) பிரமனே பயித தியககாரனாகிய சிவன் உன்னுடையதலைக 

ளிலொனைப்பிடுப்ச எறிகதகாலக இல ௮ தச்சலையைமறுபடியுண் 

டாக்கெகொள்ள வகையிலலை உன்னை எப்படி தீ தலைவனென்றுசொல்லு 

கின்றது இக்தத் சலையைககொண்டுகானே படத்தையுடையஆ இசே 

டன் முடியிலிருக்னெ.ற பூமியைப்படைத்தா யென்றார்விஷணு-௪-ு 

மச்சவுருவவகொடு மலறத்தொகு இதாதேன் 

விர்சையுளசானவரை வெனறுயிர்குடி த்சே 

னச்சமரமாவெனினும் வைத்தமரமென்றே 

யச்சமு.றுகின்றன னழிக்கஉரிதென்றே. 

(இ-ள் ) பிரமனே சேரமூகாசூரன் உன்னிடத் இல் வேதங்களைப்பீடு 
ங்ிக்கொணடு போனபோலுசான் ஐசசாகுதாச பெடுழத்து ௮வ்லசுச 

னேக்கொன்று வேசங்களை வாக௫ர்சாசேன் 2 துவல்லாமற்சாமார்த் 

இயமுள்ள கேக ௮சுரர்களைக்கொனணறு சேவகளோடு உன்னையுங் 

காப்பாற்றினேன் எட்டிமரமாஞலும தான்வைசச மரமாகவிருந்தால் 

வெட்டார்கள் ௮சைப்போல டினடா மான் உன்னைககொல்லக கூடா 

தென்று பயப்ப$கறேனென்ுர் ி்று- எ-று, 

என்றொருவருக்கொருவ செத்தனையுறைத்தார் 

கன் நினர்புயத்தின்மிசை கைம் தவமக. ச்.தசா 

நின் றலகுஇி5,கனர் செருச்சினர்நிமிரந்தார் 

துன் மியகனறபொறி கருககெழவீழித்சா. 

(இ-ள்.) இப்படி ஒருவருக் கொருவர் எ்தனைவரர்த்கைகளையோ 

சொல்லி* கொ ண்டிரூர்தார்கள் கோபிச்துககொண்டு புஜத இன்மேல் 

கையாலே அ௮டித்துககொண்டாகள் நினறு பூலோகத்தில் குதித்சா



சூ ஸ்ருணா சல்ப்ராண்ம், 

ச்சள் கெருல்கனொர்கள் கிமிர்க்தார்கள் கெருப்புப்பொறி செருக்கமாய் 
விழ சு௮ககெனக கண்கதா வீழித்தார்கள்-௭-ு. (௨௯) 

வெற்புகள்பொடித்தன வெடித்ததுகடாகம் 

பறபலசுடர்சகதா பனிக்கதிரொளித்க 
சர்ப்பமுகெளித்தது தலைச்சுமைபொருகே 

கற்பமுடிவென்றமரர் கணகளையிமைத்தார். 

(இ-ள்.) பிரமனும விஷ்ணுவும் சண்டைசெயயுமபோது மலைகளெ 

ல்லாம் பொடியாயபோயின ௮ணடகடாகம படீ.ரென்றுவெடித்தது 

பல ரணங்களுடைய சகதஇிரசூரியாகள் ஒளித்தாகள் ஆதிசேஷன் 

தலைச்சுமை பொறனுககமாட்டாமல உடலொெளிஈதுக்கொண்டான் கற் 

பகாலாமவந்து உலகமழியப் பேரகின்றகெனறு சேவாகள்கணகளை 

இமைத்துக்கொண்டார்கள்-௪-று. (aw) 

உடுக்கணமுடற்கண முஇரர்தவுலகெல்லா 
மிக்கணில்விழுக்தன வெழிஈதனபராக 

மடக்கெபசே இமுன் னான கதியெல்லார் 

இடுக்கொடுமுழககன இசைககரிகளெட்டும. 

(இ-ன்.) கட்ச,த்தச்கூட்டங்களும் மேகக்கூட்டங்களும் உதிர்ந்தன 

உலகமெல்லாந் துன்பமாய டுககுக குர்து விழுந்து தாளெழமும 
பின, கங்கைமுதலாக.ப நதிகளெல்லாம்தணணீரிலலா மலவறறிப்போ 
யின. அவ்விடத்இலு மிருககிற யானைகள்' இகெடட்டுப்../ப௩கன-௭-.று 

மேலினிதெடுத்தெறிவர் வீழ்வர்கடி.தோடி.க 

கோலியெதர்குச்துகென நின் நிடுவர்குத்திச் 
சாலமடி தொட்டளவிலசரரிகைதஇரித்தரா 

மாலையுமிருட்டுமவல மாய்வருதனமான, 

(இ-ள்) ஒருவசையொருவர் மேலே எடுத்செறிவார்கள் மே விரு 
வார்கள மறுபடியும் எழமுர்து விரைவில ஐடி.வ௩து௪எஇயே நின்ற 

குத்தென்று சொலவார்கள. ஆப்படி.க குததிககொணடுமிகவும பர 

யைப் பிடித்துச் ஞரைப்பே லனேகவிசை ர[றன்று இரிவார்க௦ 

அக்இிகோமும் இருளும் வலமிடமாக வருதலையொத்திருககுமப*., 

ஊருவனதச் துவன செல்வனவிண ணோடே 

சேருவனநின்றென திரிக்ததெனஇரண்டார் 

தாருவகையித்றன தழைந்ததிருளெக்கு 
மேருவரைபுச்கதெழு வேளையனருக
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(இ-ள்.) அவ்வேளையில உலசத்தில் மார்க் துபோடின் தவைசளும் த 
வழ்கின்ஐவைகளும நடக றவைகளூம பறககுஞ் வேசாசிகள் போல 
ஆகாயச்இிலேபற௩கன நிலையா சறினற விருட்ச முூமலைகளுந்இரிஈ தன இ 

சளாக நிஹறைாத ஐ௩துவகையாகயே தேவதருக்கள பொடிப்பொடியாய் 
ப்போயின எவ்விடமும ௮கசகாரம நிறைக்ததுமகாமேரு௮சைகசது 
சத் தசமு.த்இிரலகளுஞ் சேரயின-௭-ு. (௩௩) 

அஈகமூடிவெலலைதனி லஞ்சியிமையோ கா 

மிஈதிரனையெய்இனர்க ளெய்தியதுரைககு 

மூகதியவனுறற நூயர் யாவையுமொழிர் து 

வந்தவரவேதென் வகுத்துரைசெயனோ 

(இ-ள.) சருவச௫காசகாலம வக்தசெனறு சொ லுமபடி. இருவரு 

ஞ் சணடைசெய்யும வேளையில £தவர்களெலலாம பயட்பட்டுத தே 

வேந்திரனிடகஇறநபோயச சோகது சசகர்டைய தககச்தைச சொல 
லுவதற்கு மூனனே தேவேகதஇிரனபட்டதுன பலகளெஉலாஞ சொல் 

லிப் பீன்பு நீககள் வகககாரிடம தன றுமட்கத் ரவாகள் செரல 

லுலார்கள-ஏ-௮ு. (௩௪) 

ஆரண ுபகாரணு! மானவிரு2௦ ௬ 

தாரணியிலம்கு சமாசதொழிக விளை சகா 

Criofuta mag மி௨ூமே வருக்கு ம 

கரசணனைமமேமெ முதல க 1.பமீதெனறா. 

(இ-ள் ) Geil ap wames uF நுவருமப ழமியிவமிருர்சயுசசச்தை 

ச் செய்ிராகள எபகளு..ருப் பிழைககம் ஏமுரரமாகி௨ம Ca rudy 

லை ஏலவாருகளூம 7ரண மாட்பூகரற பரசி ௮ தாழுது இதச் 

செய்தியைச் சொலகஉழே காரியமெளர ல தோகள-௭-று., (௩௫) 

காயகனிசைந்துபிமா ராசவூலக போ 

தூயமலர்போலடி துஇரப்ரிகைபாக 

மாயபோரோடனமாகயா் வருக்கம் துல் ய 

தாமலதுமைர்சாதுணை தாரவாயிருணடேோ 

(இ-ள் ) இப்படி சொலஷலச் தேவேக்இரனும சமமதிசது ior Ly oy 

ween சேவாகளெஃ௨லாரும போயச் சிவறுடைய பரீசுத்தமாகியதா 
மசையபோன்ற UTEIMES DH PEP shih enki & Tara ஞசகககெண 

@ aa apy ey io Sy cb சண(டைசெய்ப J Gyn ei ருந்து கர க்கைத் நி 

ய



அன அருணுாசல்பு. ராணம், 

ர்க்கவேண்டும பிள்ளைகளுக்குச் தாயே துணையல்லாமல் மற்றொரு து 
ணை பூமியிலுண்டோவென்று சொன்னாகள-௭.-.று, (௩௨௬) 

உருட்பசெகட்டைகிக ரூற் லூன் மீதே 

யிருட்படுபிறப்பினை யிறப்பினையுறாதே 

படொருட்பெறவுனக்கடிமை புககளவிலாவுன் 

னருட்கடலகுளித்திட உடைககலமதானோம். 

(இ-ள்) உருண்டுகொண்டு போடுன்ற வண்டி.யினுடையசக்கரம்போ 
ல் அஞஞானம்பொருஈதிய பிறப்பையுமிறப்பைபும மாறிமாறியடைர் 
அவருகதத்ையனுபவியாமல மோட்சத்தைப்பெற உனச்சடி மையா 
கப் புகுந்து உன்னுடைய அளவிலலர்த இரு பைககடலில சூளிகக ௮ 
டைககலமானோ மெனருரகள தேவர்கள்-ஏ-மு. (௩௭௪) 

புழுச்கடையுடற்சுமை பொதனுககமுடியாத 

வீழுககுடையவிச்சையெட விச்சையருளவே, னே 

முழுக்கடலிடைத்தின முழுக்குறினுமாரு 

மழூககுமலமத்றிட வடைக?லமசரஜேம். 

(இ-ள்.) அஈகமபுமுககள் குடைந்து கொண டி.ர௬ுகன்றஉடற்பா 7 

த்தைப் பொறுகமுடியாத இழுக்காகிய ௮ஞ்ஞானங்கெடப்பிரியத்இ 

ஞலே ஒருபைசெயகின்றசுவாமியே பெரிய சழுத்திரரஇனிடத்தில்இ 
ல் இனம் முழுகினாலுமபோகாக முமமலமாகிய அழுககற்றுப்போக 

அடைக்கலமா யுமமைச் சேர்்,தோமென்றார்கள்-௪-.ற. (௩௮) 

எண்ணமினிவேத்லை யெமசகருளசெயென்றே 

கணணுதலைவிணணவர்கள் கற்றுமொழிபோடி 

லண்ண வூழுணர் தன னனைத்துரியினுள்ளே 

யெண்ண மெனகிற்குமவ of ¢ Seon ey. 

(இ-ள்.) இனிமேல் வேறே.ஐலோசனையிஉலை எல்களுக்குக்கருபை 

செயயுமென்று செனைக் தேவர்கள் புகழ்கதுசோத்திரஞ்செய்கையில 

சுவாமியும அவ்விருவருக்குமலஈத சண்டையின மூலத்தையதிக்தார் 

எல்ல வுயாகளி௨.த்திலும எள்ளினிடத்து எணணெய்போல் நிச்சூம் 

சுவாமி இது ௮றிழமாட்டாரோ அறிவார் ஏ-.று, (௩௯) 

அறு?ரக்கழிகெடிலாசிரியவீருத் 2ம். 

ஈடுக்கமு று முனிவசெலாமரரெலாம பயர்தவிரகாகமீது 

படு£கைபுரிதிருமா லும பக்கபத்திலு றலயனும்பசமை திச 
லக ப்டுமபுவனமலாமங்ககழியா திருசதமன த,கர௭வர॥க 

௧கரியதழலுருவத்தொருவரையாயிர௨ ரையுக்கடுப்பகாஞன்
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(9-4) ஈகடுககமடைஈத முனிவர்கள் சேவர்களெல்லாரும «uber 

குமபடி சர்ப்பசயன ததில் நிச்திரைசெயடன்ற விஷ்ணுவம தாமரைப் 

புட்பத்இல் வீற்றிருகற பிரமனும ஒருவருககொருவர்பகையைகீவ் 

கவும அடுக்ககெகாயிருக்கும் அணடககளெலலாம ஆடுககு குலையாம 

லிருக்கவும் கருபைசெய்வதாய்த்தடு ததறகரிய அ௮கூனிசொருபத்தோ 

முகூடிய ஒருமலையாகி இவ்ருவரையு தககுமபடி எழுகதருளினர் 

ப.சமூவன்-ஏ-று. (#0) 

பாதலத்திற்பணிகளெல்லாம் விழமுசகாக வதகைழிறபருவேரேச 

ஓப், பூகலகஇற களை த்திமையோ ருூலகெலலா மலாஈதுமலாப் புண் 

டரீகன், மீதலதது முகடுடைத்துக் கடாககெளிகடகஈதுபெரு வெளி 

ககுமேலா, மாதலத்துக இதுவுமொருகனன்மேரு வடுதததென விளா 

ந்தமாதோ, 

(இ-ள்) பாதாளலோகக்திலிருக்கும் டாம்புகளெல்லாம் ௮ம்மாலைக் 

குச் சலலிவேராகவும ௮ தனகீழ் பருத்தவேசோடி. பூமியிறடெரிதாய் 

களைத்துத் தேவலோகலக ளெலலாகதாண்டி.ப் பிரமலொகத்தூ முகட் 

டையுடைத்து ௮ணடகடாக வெளியைககடாது அ௮சற்கப்பாலிருகசூ 

மபெரிய வெளிககு மேலாயிருககற இடத்து-சும் ௮ககனிசொரூ..மச 

Qu மகாமேரு அ௮டுத்ததென்று சொல வலளாநதது. 

மூளைககுநெடுஞ சுடரிரவி புசவியுல வாவுல, முயுதுமோடிக, 
களைககுமணியிருவாசநற வேற்நிவைதத விளக்கெனவேகிளாககையா 

லே, யாளககெலாமளப்பரிபய வடவை பழலபரக௩தசெ OUT SLI Fy 

Been ag; மெழுூரிகளெலமார மதுசொரி₹த சிறுபொறி போநூவக்க 

மாதோ, 

(இ-ள்) உதயமாக கெடூந்தூரம் சரெணஙல்களை வீகூன்ற சூரியனு 

டையதேரிற்கட்டிய கு.ரிரைகள் சஞ்சரிககககூடாத ௨லகமெல்லரம் 

ஒடி௫ளைத்த மீலமணிபோலுக்கரிப இருளையோட்டுவதற்கு ஏ.ற்நினவ 
தீ.த விளககுப்போல பிரகாசிப்பதினாலே சமூ.ததிரமெஉலாமசொலலு 

தீற்கரிய வடவாழமுகாகனி ப.ரச்சதுபோலச் ஈவப்புகிறம பொரு£ திய 
௪த்தகுல பர்வ தங்களெல்லாம் ௮ஈதப் பிரகாசத்தனாலே௮ர் ச௮ககணி 

மலை செறிகக ௮ககினிப்பொறிகள்போலச் சிவககன-௭ று, (௪௨) 

கலிதிலைத் துறை. 

வானக்கண்ணழலா யதுகண்டமலரோனுல் 
க்ச்னக்களை ண லு மஞ்டியகன்றார்கவ காணார்



940 அருளா ௪ல்யு சாணம், 

சூரச்சண்ணினர்காணுவ தல்லானவை சேரு 

மீனக்கண்ணினருக்கெளியானோ வெம்மானே: 

(இ-ள்,) இப்படி. ஐகாயபரியதம அககனிசொருடத்தைக்கண்டபி 
சமனும் வேணுகாதததைச்செய்கன்ஐ இருஷ்ணனாகெய விஷணுவுமடப 
ப்பட்டு ஒதுல்கினெழுர்கள். ஞானககணக*ர யுடயவாகள at pus 
லலாமல சூற்றமபொருர்திய ஈனமாகயெ முகத்திதகணணுடையவர் கா 
இூறைதறகு எளியவரோ கம்மூடைய பரமசிவன-ஏ-.ற. (௪௩) 

அறுடர்க்கதிநெடிலாரிய விருத்தம். 

.. கண்ணிலன விடவரிய சுடரினைக்கண் டி.ர௬ுவருமாயக்கஉலையானா; 

செண்ணிலித னடி. மூடியை யறிபவரேபெரியவரென் றிசை த்தாரிக்த 

மண்ணினடியறிவனெனப் பணியிடையிற நாககமிககோன் வராகமானா 

ன், விண்ணின்மூடியறிவனென் ெஇனவடி. வெடுத்தயனுமவிரைக்து 

போனான். 

(இ-ள்.) கண்களரலே இவ்வளவுழா ரம்இக் சமலைபோலிருக்கிறெள் 
௮ அறியககூடாத பிரகாசமான பலையைப்பசாத்து இரணடுபேருகது 
ன்பத்தையுடையவரசாய் இஈதமலைய்வ து அடிமையாக த முழுயைய 
வது அறிஒறவே பெரியவெனற. ஒருவருககொருவர்சொலலிக்கொ 
ண்டார்கள். அப்பொழுது சாப்பததில நி;இர செய்பவரர்யெ வீ 
ணு இககமலையினடியை கானறீஈது கருகனேனெனறு.உராகஉடி ௪! 
னார் இக்த மலையின் சிகாக்்ைதக கானுூனைமேவென்றுபிரமனும௮ 
னபச்ஷியாகய ஆகாயத்திற பறாரா. (௪௮ 

மெத்து மமைசக் கணத்நினுககா யிரலகாதம்பறர் கடனுர்விரைக்த 

போனா, துத்தியராவெடு? பவி கணத்்இிணுககா யிரலகாக௩தொளை 

ததுப்போனு சத்கனகையோ செயலுவரககம்கனகபணி நெடுபபூட்0 

க்கருலோடு, நித்தவப்பொற் குணடிகைபு கீலமி-௬ுண டில கயும 

நிகர்த்தமா தா, 

(இ-ள்) சொல்லப்பட்ட அரைசஷணம்இல பிரமன் ஆயிரல்கா,56 
திபதகது மேலாசப்போனார் படத்தையுடைய ஆதசேடன சமா 

யை அசைகொடியிலே ஆயிசககாததாரம தெளைத்துக்கொண் 

மிஷ்ணுழோகப்போனார் ௮து எப்படியிருக்க தன்றால் அம.மலைத 

கழபமாகய இரட்டணப் பூட்டைபோலவுல் ௮இல் இறைக்தெதர்கு। 
கட்டிவிட்டிருச்சன்ம நீலரததினத்தோண்டிடோலவுமமுத்துகளிக | 
த்இருகசற அழகிய தோண்டிபோலவுமிரு*த.று-௭..து, (PG 

பூரகையசிபகன் ுமேலடன் முறைமுறையேபகுச்துபோரது 

காதலு தமரசலிதன்போககஇ பெலும்பு £மும் கடச அ மேது,
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தேதவர் சாழும பரஞ்சுடர் வாழாடகேசுரககசததின இறெத்துமபோதி 
முவுலகைமு:தலளாகதோனேழமுலக மளகதுமதனமுடி வுகாணான், (தி 

(இ-ள்) வராகவடிவமெடுதச விஷ்ணுபூவோகததைக்கடஈது அதன் 
இழிருககிறவழுலகதனையும மூறையே தொளைததுச் கடசதுபடோய் 
மாவலிசசகக&ரவா இக காவலிலேயிருககற போகவநி பட்டணததை 
த்தாண்டி, ௮பபுறம தேவாகள் வண௫கும பிரமசொரு.ம்விளல்கு 
னற ஆடகேசுரததைசகணடு கைகளினாலும சசச்தினலும உ௧ண௧௫ 
மூன்னே மூனறுலகக்தையு பளா£சவா இட்டோதேதழுலகககளை௮னீ 
£தும ௮௩2 மலையினடி யைக காணுமறபோனூா. 

வளாப்புடைய பிறைபோல களர்மரூப்புக் தேய்பிறைபோடஉமழு 

கப்போகக, குளப்படியு மூகறுனியும பினை சதேடு மாசையைப்பேோ 
ற் குறைநதுபோக, எ2ாப்பரிய தரிபனவிமுக தொருதுூருண்டொழிக 

தீகறபினததனைவா/ழ 2, இளைபத வர சலிபபதுமமறெழுதலாத 

மிடாக்கடலுமேதினானே. 

(இ-ள்) அப்படி. மகாவிஷ்ணு வராகவ௫.வலகொணடுதேடுதிதபோதுூ 

வளாபிறைபபோல க1டாகருகாள களாசசியுறற இரணம்கொமபுகளும் 

தேய்பில றபோல கு ௮ற₹து மழு, போபவுமு குலமபுசளும முக்த 

இனுனியும சேமொன,பினபுஎபபஒிஞூை! டோயிதமோ௮ப்பகி தி 

சேயநது குறைப எணணகடடாத துகசமுத்த்தில விழுது 

நாதறுவருன் சால 0 உயுஙகானுறுபல டீ பு மி Hawes goa pee 

ய செயலெனறறிஈஓு ௨௭ ரத தியானசெ... ,ளைப்பஞசலீப்பு 

நீலத் தனனுடைய துசஃசமுத்திரத,, வயு ஏழூகஸோகததையக 
தாண்டிவகதாா-௭-.ற . (௪௪௪ 

தமபோரை முற.டுஃகக சழநப்ழுாஈபாமெயதவக்கத் தலத் 

தைச்சாரக்தா, னமபோச விதபழமுடியினா? நடா. னெனமன த் இனை 

யக் தீர்கதா, னமபாருககரியானைச செயானை 3 தனது விழிகமன ததோ 

டே, பைமபோதைப் புர வானை ப பலக லுமடலமி* துருகப்பரவி நின 

ன, 

( இ-ள்.) தனக்கும் பிரமனுககூம வகசகலகத்ை Coe wig 

அகனிசெரூபமாக எழுச்,ச தல5சைசசோநகது. ழகூயதசமரைச் 

பூவிலிருககத பிரமன இகத மலையின முடியை அதியமாட்டானெ 

னது .கிச்சயஞ் செய்துககொணடு ஈம ஈகபனவிசாசளூககு ரிக 
எப் படிப்பட்டவாகளிககும gros Epa Ss தம் மூன் 

பண்ணுற புட்பத்தோடு BD முயெபுட்பகுகளை த் தசிககெதவ 

் வர்சனலுசெ.ய்து உள் எமு.ரு௫ப் பசலிஞர்ளி



GME CR ow ww + 

உ “ Bier FHL; greet tb, 

கலிவிருத் சம், 

இன்ன தாமிவன்செய லிருக்கவில்கெென் 
முன்னமேயழற்ூசி மூடியைத்தேடவே 
அன்னமாய்பறந்தவ னரைக்கண த்திலே 
மன்னுமோராயிரக கா.தமவாவினான். ' 

(இ-ன்.) இக்தப்பிரகாரம இக்த விஷ்ணுவிருச்க இதற்குமுன்னே 
அச்களிகலையின்-முடியைத்தேட அன்னப்பட்டுயாகி பறக்தபிரமன் 
அசைகூணத்திலே ஆயிசல்காசவழியாகச் தாண் டினார். 

சநியேயண்டகோ எகையுக்சமுற 
வேறி நாறாயிர மாண்டுமேவினு 
லூறுநாறாயிரல் காதமகோக்கினு 
மீதிலா இ ௬௩த,தவ் வெரியின் நாண மே. 

(இ-ன்.) அண்டகோளகையுல் &ழ்படக்கழித்துப் பறந்து gras 
ம்வருடக்தேடினார் அப்பட. ௮கேக நாறாயிரவங்காசம் தகாணஜப்போய் 
ப்பார்த்தாலும முதல்பார்த்ததுபோலவேயிருந்தது அக்கனித்.தூண். 

சிறையெலாமுஇர்க்தகன விசையுக் தர்ர தன 

நிறைவதாமிடுக்கனுமுயிர்ப்புகீ்ண்டன 
குறையெலாம்வளர்ஈஇடத் தனிமைகூர் தலான் 

மறையினாுனிவையிவை மன த திலெண்ணினன். 

(இ-ள்) ௮படி. பிரமன் அன்னமாய்ப் பறந்துபோமபோது சிற 

கெல்லாழுஇர்க்து போயின விசையும ௮டக்கிற்றுகுறைவிலலா த.து.க 

கமும் பெருமூச்சும அஇகப்பட்டன மனக்குறைவளர ஒருவருமில் 

லாமல் தான ஒருவனான .படியினுலே பி. சமன் சிலவற்றை மனத்திலெ 
ண்ணிஞர்-௪-ு. (@s) 

அரியபாலிதனடி. யதிக்துமீஞ்மோ 
தெரிவரு இடையிலே திருமபுமோவென 
வுரிய தாய தயரூசலாடி.னு 
Cen fy go மெழுகுபோ லிளஞ்சிர்தையான். 

(இ-ள்) அரியவி; ஹு இக௧௫ அகடூனி மலையினுடைய அடி.யையறி 
tg இருமபுவகானோ கொஞ்௪.ராசக்தேத. இனிமேல் தேடக்கூடாதெ 
ன்று இருமபிவருவானோ என்ப துச்சமாயெ ஊசலிலிருக்தாடினார் 
கெருப்பிலே பிட்ட மெமுகுபோல் இளய மனமுடையவளபெ பிச 

ன் -௪-௮. (9௨) 
மற்திதுவனென மனச்இலெண்ணிரே 

அர்தரிதன்னையு|மூறவுகொண்டிலே



தஇரும்லைச் சருக்கம், ௬௩, 

னிற்றைகாள்வரைக்குமிவ் விடர்ச்குண்மூழ்னேன் 

சிற்றறிவுடைமையேோச செய்ததிமையே. 

(இ-ள்.) இக்தமலையைச் வென் ௮ அ௮றியாமற்போனேன் பகைத் 

துக கொள்ளப்பட்ட விஷ்ணுவையாவதுஉறவு கொள்ளாமற்போனே 

னென்றுமுத லினறுவரயிலுமவெகுகாலமாய்த் துக்கச்சமூச்இரச தில் 

மூழ்்னேன் எனனுடைய றியபுத்தியினாலேயோ பூர்வகாலத் இலே 

தான்செயத பாவச் இினாலேயோவென்று விசனத்தையடைந்தான் பிர 
மன்-ஏ-.று. (Gx) 

எய்துனேன் முடியடி.ந் தேதகலேனெலும் 

பொய்ககாயுரைககிளும் பொருக்தவேயுரை 

செய்துணைபிரிதிலை யென் ஐதேமபினன் 

கைதையின்மடல்வரப் பினபுகண்டனன 

(இ-ள்) இவ்வளவு.தாரம் தேடி வந்தம் மூடியையறியாமத்போனே 

ன். ஆனாலு இனிமேற் போயவிவஷ்ணுவினிட ததிற் பார்த்தேதனென் 

றுபோய்சொன்னாலும ஓத்தாசையாகப்பார் சே தனெனை பொம்சாட் 

9 சொலவதறகு ஒரு துணையு மிகலையே யென்று விசனப்பட்டான் 

௮க்சச் சமயம் தில காழமபூமடஉஒன்று மேலேயிருந்து இறல்கப்பார் 

தீதான் பிரமன்-ஏ-று. (@#} 

இமமடலெககுற்று வருவதென் ஓுமூன 

னமைமடஉலணைகதசல கதனையேற்றனன் 

செமமசன்முடியிலவிழ் கைைதசசெமமஉர் 

மெய்மைசேருயிர்ப்பசாய் HE LC arc we gs. 

(இ-ள்.) Hés srompur dcr nGaige ge afp Ose yy ஆலோ 

சிக்குமூன்னே தரழமபூ பிரமலு குச சமீப,த.இ௨௫ர ௮ நைககையினா 

லே பிடித்தான ௮து பசமசவலடயைய ரச் இலிருக்,௪ சவறிவிமுர் 5 

தாழமபூவாகையால,மெயமையான பெரு பூச்சேயபம என்னைசகூரத்தி 
(லே விட்டுவிவொயென்று சொடலிற்று-௪-.ற. (@@) 

arian sau Sag tage 

காரணமேதெனக கமலன கூ றினான 

ஆசணனுரண னளவிடாமுத 

ரூ சணிழுடி யினுக் தவ றிவிழ்ர் தனன், 

(இ-ன்) அக்தத்தாழம்பூ சொல்லியசைக்கேட்டு அழகான ழம்பூ 

ல எசுகேயிருஈது இல்குலக்த।யென் ௮ பிரமன் கேட்கப் ப்ரை



wr 

  

லும் விஷ்ணுவினலும » Dushise vs0Fs9 gerwAs 5B 
லேயிருகது தலறிவிழுந்ேகவெனறு சொல்லிறு-௭-று, (டு௯ ) 

தாப்பொலி முடி யிற ஈத௫.றிகீழ்க்தபின 

காறபதினாயிரம வரு டமகணணி?ே 

னேறபதுமிசிசவென நி௱சப்பவேந்தைமைப் 
பாப். துவிேசேதயன பகாவ,சரயினான. 

(இ-ள்) Gara mnie பிரகாசிஃனெறசுவாமியின இருவடி மேல 

Bap விழு நாற,தினயிரம வருஷூககளாக வ௩தேதன இனமை 

கான பூமியிற் போகமிலலை வருத்தததேசடு வருகறேன எனனைப்பீடி. 

ககவேண்டாம விட்டுவிடெனறு தாழமபூசொலஉலபிரமன சுவா மியை 

த்தேவெதைவெறுக்துச௪ லவாத்தை சொலலததொடஙகினான. 

துனனியுகை தயே துணையுமாயகமக் 
இன்னு (லேவுரா இருககணீச௫னா 

யுன்னிலுகமுபா துணை யுறவுவேற்லை 

யனனியனலலன னன முமலல்வே. 

(இ-ள் ) சமீ,த்தலடைக காழமபூவே கீ எனசசு க் துணையாயிரு 

த்து கானினனரநூ5 மீ5டி டலைபாமல ou ahi gid FB, toon 

னைப் பாக லும உயிரபோனற துணையும் உஐ ம வேறிலலைகசானும 

அன்னியனஉல அ.சப்படி.பு மலலவெனறு சொனறானபிரமன 

எ-று. ௫௮) 

கரமமோநானமூக ஞறுமாலுமா 

யேமமாமிவரசகள விசைகர வெண்ணிஷேம 

ose tb sven போயிஞனபனத 

தீமையெனறிருமுடி. தேடிககாணட3?லன. 

(இ-ள் )என்பெயரோபிரமனகானும விஷ்ணுவும கூடிஅகூனிசொ 

ரூபமாயெ இஈசமலையின ௮ளனவத செரிகதுகொளள வெண்ணீஜஷஜே 

மபூமியின் 8ழிடக்தைப்பிளாதுகொணடு அடியை அவனதேடப 

போனான் பாவியாடய நான முடியைககாண வெகுநாள போடிபுலகா 
en Bay .01- 67 - py. (௫௯) 

அடி. தலைவரவினி வதுகெண்டென்பய 

னெடியகினலரவிஞ னினைச்ததெயதினாற் 

படியளந்தவனுடன் பறவையாமிவன் 

முகிய்திச்சானென்ன மொழிதல்வேணமமே,



இஃள், ஆதியா sore tt த செய் இயிது ௮தைக்கு og துப்னே 

சுதனாழ் பயனென்ன பெருமைபொருக இய உனுடைய கல்வரி 

வினாலே நினைத்தகாரிய முடிக்தால்கான பயன் பூமியையளந்த faa 

ஹுவினுடன் பகைக்கொண்டு பறைவை யாயுருெடு த்த இப்பி Bib 

ன் வ னுடைய முடியையறிந்தானென்ர நீ செல்லவேண்டுமென் 

னு.பின்னுஞ்சொஎஜுகான் பீரமன்-௭-ற. (suit!) 

வஞ்சமென் திகழ்ர்திடேல் வருர்இஞர்ச்சுயிர் த் 
தஷசமாகெனிரபெரும் பொய்யஞ்சா ற்றலா 
ஈர்யேசொல்லச்தா மொழியுமன்ற து 
ர.ஞ்சமுண் 1 மைவ 27 ஈண்புவேண்டினார், 

இள .த ழம் பூவே கேள் இதுவஞ்சனை த் சொழீலென்று ந் 

ள்ளாச்த யாதோ ஒரு நுன்பச்தை யடைர்தவற்கு உயிர்சேதம் வ 

ருகானால் த து.” ழைர் ப ததகு பெரிசாகிய பொய்யையும் சொல்ல 

லாம் இதுபயப்பட்டிச் செ-ல்லக்டாத வார்த்தையுமல்ல அன்ப 

ன் சொன்னுல் ஈனேகதத்தை விருப்பினஉர்விஷக்ள தயா தின்ன இ 

சைவார். உண்ண என்றும் செய்வனெச்சம் உண்டு எனச்செய்து 

னெச்சமாகத் இரீர்து நிவ சிறப்பும்மை தொக்கிரின்றது ஏகாதி 

ம் தேற்றத்தி 5 கண் வர்க து-௭-று. (௬௧) 
¥ 

கண்ணாகன்் மடியில்காம் கைதையேசறி 
தெண்ணுவதொழிசென விஎயர் துபோர்ச.து 
eff sci ooo emia, இது 0 ழ் விழை க்துதிக இயன் 

மண் ணுலகளர் தமான் மருக்கில்கண்ணிஞன். 

இ-ள். பரமிவடைய முடியீல் வாழகன் றசாழம் ப வவே 
Cog ஆலோசனையுஷ் செட்யவேண்டாம் அசழ்சுடன்படென்று 
சொஃலச் காழம்பூ ௮.சர்சிசைர்துவர்சுது ஆகாயத்தீல தீன் 2 தி 
இரக்ழில்பிராமன் பூமியையளக்த விஷ்ணு வீடத்தில் கர் துசேர்க்தர் 

ன், சிர் 

ீகராகேட்டியென் வரவின் செய்ளக்யைக் 
காததாமுயீரல கணத்திலேகடக 
தாஇயான் முடியக் கணி னென 

வோ திறன் கை தயு முள்ளழென்றதே. 

இ-ள். விஷ்ணுவே என் னிஉடய ஈல்லவரவைக்கேள்கருசொத் 
யிலே நா மிசஙகாதம் பத்து எலலாருக்கும் ஆ Sam Busha oy ste
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ப ெசைச்பார் த்தனென்று சொன்சுன். தாழ்க்துவுல் இெக்தான் 
நீசசமன் பார்த்மானென்று சொல்லீற்று-ஈ-று. 

எழு ?ர்க்கஜீகெடி லாசரீயச சந்தவிருச்தம். 

Hess woah கெகக்கது வெடிதக்கவசகதஇினி லரக்கரி 
மையோ, ருக்கன? இகைககளிது கககின வரககசையுகுக்கெ தென 
க்ஞருஇி கீர், செக்கசொளி மட்சிட முகுக்கிதழ் கறுக்குமெய சிவப் 
,பொரிவெளூதத வடிவாய், முூக்ககண னதறடிடை முளைத்தனன்மு 
கத்திலவன் முப்புசமெதிக த ஈணகயே. 

இ-ள். இப்படி பரமன் சொன்னவுடனே அக்கினிமலைபடீசெ 
ன்று வெடித்தது வெடித்த சத்தத்தில் இராட்சதர்கள் தேவர்கள் 
இடுகடுட்.மி உ௰ர் சேர்க்தார்கள் இக்கல் உள்ள யானைகள் சூரியர்ச 
ளை உருக்க சாய்த்தாலெப்படியோ அப்படியே இரத ஜலத்தைக் 
கக்கின செக்கர்வானத்து ப்பிசகாசம் மழுககெபபோகும் படியாகவும் 
முருக்கப்பூவிதழ் கறுககும்படியாகவும 9வ௩த தமது இருவுருவின் 
ஒருருவுபொருர் தியகிதம விபூதியினால் வெளுத்தவடிவாய்த் தோன் 
ற ர்தவெடிப்பல் பீன்றும் பரமசிவன் எழுந்தருளினார். முப்புற 
தை யெரித்த ஈகைப்பு அவர் முகத்இலே க௩தது-௪-௮. (௬௪) 

pay வவட்சைன் மொழிக்தவுரை கன்றென மொழிது 
நகை கொண்டவளே, அண்டபடொரண்டமும ஈடிககன கொடுகி 
ன வடங்கெ வி௫ிஞ்சுட ரெலால், கொண்டலு மறைந்தனசறந்தன 
விதைஈதன ரூறை* தன சிழைகத னருவா, லெண்டிசை இரிர்தன 
கரிர்செனடொரிரதன வெரிக்தன விரிந்ததரு0வ. 

இ-ள் சமனே உன்னுடையஅகக்கா ரத்தினால்சொன்னசொ 
ல்நன் பீரா கென்று சொல்லி ஈகைத்தபோது ௮ண்டபடிசெண் 

டம்கெலாப) டென்று ஈரி ஓடிக்பப்போயின சூரியர் சந்தி 
ருடைய பீரகா சமடங்கிப்போயின மேகங்கள்மறைந்தன௫ிறக்து 0 
லையாயிருகக ன றதுகளெல்லாம் இறக்தன நிறைந்தவைச ளெல்லாம் 
குறை குறை துபோ ன குறழைந்தவைகளெல்லாம் நிறைந்தன கூ 
ட்டமாகிபஇச்ராகள் ௮டலக்தன மரக்களெல்லாம் சரிந்தும பொரிர் 
தம் சரீ ரீதும போயின-௭-.று. (௧௫) 

கலிவிருத்தம். 

அ.மிர்தனனயனென வ.ஈராஞதினர் 

குழிச்ததுநிகமெனக் கொள்ளையாய்மலர்
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இ-ள். சேவர்களெல்லாரும் பிரமன் இல்றே அமீர் த போனு . 

னென்று பயப்பட்டாகள் பூமி பள்ளமாகும்டஓ. கொள்ளே Gar 
ள்ளையாகப் புட்பமாரி பொ ழிஈதார்கள். விவ ஹுூவசரு,ச் சாதோஷ 
ம்வந்துபிசமலுக்கு முன்னை ௮மகாரபென்௫ற மருள நீககப்போ 
யிற்று. (௭), 

பாடி.ஞன்பரவிஞன் பரவசு ச். இனா 
os. eae னு னளவிடா மதல் 
கூடி நுனெவ்வரல் கொள்குகேனென ம் 

சேடிளுன் சவனையக் தெவிக்கசெங்கண்மால். 

இ-ள். ஏப்போது தெளிவையள டக்க விவணு ௮ஃகனிமலை 
னிட த் இலிரும்து எழுக்சரூளிய பரமவனைப் டாட ஞர் உர சனஷ் 
செய்தர் பரவசககொணடு ஆனரந்தக்கூத்தாடினார் கான இககலும 
ஓடினார் யாவராலு மளவிட.ககூடா,ச இர்தச்சுவாமியயசத் af PS gs 
க்கூடினேன் இனி கானென்னலரம் கேட்பேனேன்று ஆலோசனை 
செய்தார்-ஏ-று. 

ஆசையாஜுருகுமவ் வரிகணன்புகண் 

மசனும்பலவச மினி துாக்டஇன் 

வாசமாமலரவ வுனக்குமண்ணினமேத் 

பூசையுககோயிலும போகவென் மனன், 

இ-ன். இப்படி மிச௩௪ பத்தீகிஞுலே சேகம்உருகாகின் தவிஷ் 
ணுவினுடைய அடிமைத் சத்தைப் பார் ச்சுகசேட்ட வரகக ளெ 
ல்லாஞிவன் அருளிச்செய்து பிரபனைப்பார்ர்து conde us pyle 
லே கோயிலும் பூசையுமில்லாற் போகக்கடவ தென்ற ழிருவுமை 
பற் றிஞர்கவாமி-௪-௮ு. (௬௮) 

கைதையேயீவனொ் கரவுமீயுை ர 

செய்தரலதீண்டிலே மென்றுதீர்த்தன 
செய்திய மூனிவுசண் டேகூகொல் முகன் 
மெட்கறைபுத்ப்பதம் வீழ்க துபோற்றினன், 

இ.ள். தாழம்பூவே இப்பிரமலஷே சேத பொய்சாட் சோ 
ன்னபடியினாலே உன்னை இதுமுதற்கொண்டு £ண்டே னென்று த 
ள்ளினார் அதன்பின் புசுவாமீச்கு இப்படிப்பட்ட கோடம ௨5௭ ௪ 
ப்பார்த்து ஏக்கமெடுத்துப் பிரமன் தன்னுடய தேகம் பூமியிலே 
தன்றாப்ப்படிய விழுது உர்தனஞ்செய்தார், (௬௯௮
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பொடியகு£ழி தயழலேகிகர் பலையானவபலமாஞ் 
செடி மூடுகையரலேயுழல் சீறியேஜஞெருபொருளோ 
வடி வேபெருவெளியேசதுர் மறையே சழூர்மறையின் 
முடிவேதனிமு கலேயெனை முனியேலெனை முனியேல 

ஜி-ள். சீறுமூடிய செருப்பைபொத்தகவாமியேசண்டாளகத் து 

வமாகிய ஆணவமல. மென்ற செடி. மூடிக கொணடி ௬ப்பஇனால 

அவிவேகியாயத் இரியானி எற ிதியே.ர பொடுளோ உருவமச 
னவசே ௮கண்டகெளியான பரே சான்கு வேசுமானவரே நான்கு 

வேக்த்திலுடைய ௮க்தரத் 9 லிருககின் றவரேஒப்பறற மூதகாயெ 
வரே கோபித் துக்கொளளவேண்டாப-எ-ு. (ய்) 

எாகீரகளுமொன்றாகய வெழுவாரியுமற.3 

வெக்கீர துவானா வுடன் விளவப்புன லுண்டேோ 

கின்னீர்மையிதென்ராலுல சூயிரெப்படிெொழும 

சுன்னீர்விடமுண்டோயெனை முனியேகெனைமானிமபல்: 

இ-ள். எல்லாஈ இகளினீரும் விதா துஜன்னாகய ஏழு சமச் $த 
ஈரங்காய்க் து வெர்ரீராய்ச் சுட்டால ௮தை ஆறது வதறரு வேறே 

சலமுண்டோ உமக்கே இப்ப9ப்பட்ட கோபம்வக்தால் உலக்து 
விருககிசீவராசிகள் ஏப்ப பிழைக்கு மன்னே சமத் நிரத்திலே 
Gris ஆலகாலவி. சதையுண்ட மூா5திகோபம செ.ப்யவெண்டா 
ம கோடம செய்யவலேண்டாம்-ஏ-ுறு. (க) 

பீறையேமுழுமது Oki பெண ஐ வு சணா 

கையே ணுமலசீர யென 9 ey SF bir a om aU 

பெரறை3ய திருவரு ளா யுடவே யையே 

முறதையேபலமூதையேமெனை முனி3யேலென முனியேல் 

இ-ன்- மூன்னும பிறையாகியூம் பூரைசா இ$ப “பெண் ஆ 
கதியும் ஆளுகியுமசேவதகிபும புத பமாடயும மடை சடம் ஒருபா 
வருஷ தைப் பொறின்ற மேகமாகிபும் சொலஉலாசியும சாதமாக 
பூம மத்றும நானாவிக ரூபமாகிபு மிருககின் ரூர் ததுமயே உமக்சுாற 
றயோழுறை என்னைக கோய்கக வேண்டாமி அடியேனை க்ஷமிக் 
@Grsca Gis Dan pon -a7- yy. (௭௨) 

வெ*்மைச்ச சமலரா?ய வில்வேள் சறுவென்றே 
Gana த் லைம ,வாறெழு கேோபக்கனிறன்றே 

. செம்மைக்கலனன ழேகொலை செயுமக்தனன்றே 

,.மும்மைப்புரமன்றேயொரு பொருவ வெனை முனியேஸ்.



ET GROG CBE Gd ் ௬ஆ 

இ-ள். மிகுர்சசெப்.தீதைக்'சொகேடன்ற புவபபரணள்களை 

யுடை மன்மதன் தேகமல்லவேதாருகாவன சது ரிஷிகள்விட்டஎழு 
மனே தலையும் ஆறுபோன்றமத ததையுமுடையகோபமாஇயேயாணை ' 
யல்லவே. அட்தரிஷிகள் பின புவிட்ட வவெப்பாயெ ௮க்னியல்லவே " 
கொலைசெய்யக் தொழிலுடைய எமனல்௨வேூரிபுரமல்லவே கரன் 

எவ்வளவு உமக்கு, என்னை ஒருபொருளாகக் கோபஞ்செயயவேண்டச 
ம்-6- று. கட 

இரி தற்கரிதாமுன் காடி யநீவேனெனுமளவே 
பறவைப்படிவானேனினி மேலோவிடர்படுவேன் 

சி.றுமைப்படுமென்பாகருள் செய்டென்றசைசெய்சச 

மருகெருவிரனலபோலிழை மகழ்வாய்வைமெச (பிவான். 

இ-ள். யாவராலுமதியக்கூடாதஉமமுடைய முடிடழையந்கறே 
னென்ற மாத்திர3திலே பறஒவயுரவ.மானேன் இனளிமேலோதுகக 
த்தை ய/டவேன ச.றுமையை௰டை த என்னிடத்திஉகர/பைசெ 
யயுமென்று சொல்லி பிசனப்பட்டபோது மறுகககாயந்து மு.ளிச் 
ச்ச ஜலபபோலச் வரான் சந்தோஷமாய் இருவாம்மகாந்து சில 
தீருமொ (பிகபோாச செய்வார்-௪-.து. (௪௪) 

அ மபொருகவஞ்சேலினி யவனித்தலமறையோர் 
தமபூசனையுவ் பூசனை யாகத் தபனியமாஞ் 

சபபூகசவுலகேழையும் விஅியென்தருட்செய்கான் 
கம்பாகடல்விடமுண்டருள் கருணைக்கடலானான். 

இ. பீரமனே இனிமேல் சீ படப்படாதேபூமீயீல் பீராமண 
Bae ee செயகத பூசை உன் பூசையாகக கொண்டுபொளன் ஒரூ 
கமாயுணடா மகாபேருமலைதாகல, ம ஒழுலுகத்தையும் எப்பேச 
து போல படையெ து அருளிசசெயதார் சலகுகளதவழ்கன்ற 
Fp gb Ds தனை விஷகத்தையுணட ௪ருபைக்கடலாடுய €வபெருமா 

ன் எ-.து. (௮௫) 

று. சீரடி ஆசரியவிரு 2.௧ 6 

இக்சலம்கை யமச்குவரக் கொடுத்தலிஞஷல்யோசனையன்தெ 
லலைதூபம், சு; ப 82 திரளானத் தலமாகப் பொவிகவிர்ச௪ சோ 
இசா னுஞ், சத் தருவமலையாகவர மூ.தவக்கடவஇள்பஞ் F264 51 
ன, மூக்இமனை த் சனகயாம லுதவுமிதற் கருணைபுரிமொழியுகமக் 

இ-௭. பிரம விஷணுக்களே உங்களுக்குஇத்தல$த்திலே அனுகக 
சகஞ்செய்அவசக்கொடுத்தபடியினலேஇத்தலத்சைச்சற்றியூன்று



we ... இகுளுச்சுபூர்ணம், 

வோசனை தா.ரம்வரைககும் சகச பவித்நரமாக விருக்க வேண்டி௰ி 
அது இரதச் செட்.இ மலையானது சிறிய உழுவத்தோடுங்கூடியமலையஈ 
கககடவது டேரின்பஞ்சிதர் ச மோட்சக்சைததடையில்லாமலகொ 
ஒக்கும இரதத்தலச்துககு அருணைபுரிியெனறு பெயராம-எ-று. 

வரைய மிரஇிரஸு மிமையவரும நினைககவவர் வருக்தகஇர் 
ததோம், ஆதலீனு வித்தலத்கை நிளைப்பகாககுப் பிறப்ப்மே பை 
யபகற்றுவேரமிப், பூதலமு மிக தலமு பிரளயக் தூமழியாத பொற்ப 
தாக, மோதியகாற் நடைந்தஇசை௪ சராசரவக ளெவையுழுயர்ஷூ 

8 சேர்க்கும் 

இ-ன. துன்பத்ை.படைர்த தேவேக்இரவறும்தேவர்களும் கம 
ஸமைநிணைக்க ௮அவாகளுடைய துவபத்ைை தாீத்தோம ஆனபடயா 
லிச்சச் தலத் ,௪ நினைககுன் மவாகளுககுப் tps gs gs ae 
வோம இகசதப்பர்வதமம் இகக2தலாம ப்ரளயகாலத்நுிலும நாச 
மடையாத லக்ண கனத யுடையதகமோ துகன்றவாயுசஜசரிககி 
ன்ற இக்குகளிலுள்ள ௪ராசரலகக ளெலவலாவநறை.பு௦ முத்திய்லே 

சோக்கும-ஏ-௮. 

caus ef வரியசவம் புரிகசதருக் களியமுக்ெ வழல்க வே 
ண்டிச். யெசயவிச்தக் இருககரி லவதமிகக வரக்கருவோஞ செயத 

தரன மெய்பெதபெயன் முூயிரமாப் வனமிதறஐ கொமெபாவம வீ 
சைய இரை சயைய மென வுணர்வார்க்குப் பரகதஇிகட்டாது ஈமதச 
*சணை தானே, 

இன். பூமியிலகிசாகிய தவை. செய்சுவர்களூம இனிமை 
aus eS போட்சத்தைக கொடு4க விரும்பி சோஇசொருபமாகிய இந 

சச் தலம் இ லவபமிகக வரத்சைக கொடுபபோம இல ஒரூ கான 
செய்தால் இன்று நயிரமாயவிருக்பொரு.௨ Fras so FO we 
வே யுண்டாகாது இதைச் சகேேகமாக சினை /பலாகளுககு மே 
ட்சல் வைைக்கமாட்டா த, கமமுடைய ஆ”௭பபடிககு என்றா பர 
மதிவன்-ஏ-றறு. 

ஆண்ணவிவை Biot Puen © [py DIT Wg) O'R WIFE LOT 

தி, வண்ணகெடுல் சுடர்விரிகது விளக நலகண் டயன் இர மால 

வணஙகெைசொல்வார், விண்ணைவற்கு மெலகளுக்கு பிதன சோக 
இ!குறு விழிககபோசா, தெண்ணசிய கடர்களெல்லா பு.ட்ச 

நம மவையாக விருக்கவென்றார். 

இ-ள். இச சப்படி. சுவாமி சொன்ன அளவில் அ௮க்ெிமலைகு.று 
இ ஒரு இதி.பமலையாய் கிறம்பொருத்திய மிருத பிரகாசம விரிஈத! 

பீரவடப்பது பார்த்த பிரமலும் விஷ்ணுவும் சவாமியைவணகதசெ



இருமலைச் ௪ருக் 4௯. - எக 

சொல்லுவார்கள் தேவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் விருந்தமனைசின் 

சோதிககெதிராகப்போய் சண்ஸவிழிகக கூடவிலளை ஆனபடியினால் 
எண்ணு ற்கரிய'ரண வகளெொல்லாறதைந்து ஒருமலையாயிரு சகவே 
wat Bip என்முர்கள் ஏ-.று, (ஏ ௯) 

அன்னமிசை வ௫வானுல் கரூ.ன்மிசை வருவானும் ம௯தூர் 

திதவன்னியொலி மறைச். அமற்றை மலையாகவிருத் யென ஈலையா 
ய்ச செய்தார், சென்னிய்லே யோருசேதி யணதஇனமுாதெரியவரு 

ள் செய்வாயென்றா சென்லுமா் தவடியவர்க்கா விறையவனு மிரஙகி 

கரவை பியம்பலுற்றுர் 

இ-ள். ௮ன்னவாகனம்இ லேதுகின்த பிரமனும் கருடலாகன 
நீஇல் வருகின்ற விஷணுவம், மலரகிதராடுய சுவாமி௮க்கினிப்ர 

காசத்தை மறைநது மற்றமலைகள்போ லிருக்கவேன்டமென் கே 

ட்க அப்படியே பலையுரவசக௪ செய்தார் இந்தமலையினுச் சியிலேல 

௫ பிரகாசம் எர்காளுக் செரியும்படி.யாகக் கஇருபை செய்யவேண்டு 
மென்னார்௮ப்படிச்சொன்ன தொண்டர்களுக்காக இதகிச்சுலாமி 

புட் தருவாய்பலர்£ தார்-௭-- (yi) 

கார்த்திகைககுக் கார்்,கனகாா ளொருசேஇி மலைநுனி௰ீஇ் சர 

ட்டிகிற்போம், வாய்கிசவர்தச் சுடர்காணிற்  1கணெியில் லா அல 

கில் மன்னிவாழ்வார். பார்த்தவற்று மருஈதவாக்கு மிடை) ஐ சவறு 

மிது பணிர்தோர் கண்டோர், கோத்தூர்த்து லிடயத்தோ சலைநு 

ஹைக்குழுத்இவரல் கொங்ப்போசென்றார் 

இ-ள் பிரமவிஷணுக்களே கார்த்திுசைமாசத்டுல் இருக்திகை 
ஈட்சத்திரத் இல் மலையினுச்சியில் ஒரபெசாசங் காண்பிப்போம் ௮ 
ப்படி. பொருத்தியசுடசைக் கண்டால் சரிகடூரமும் வியாகிபமில் 

மல் உலகத் இல் நீலைபெற்று வாழ்கார்சள் இரசச சோ ॥ சாண் 
உ சசர்சளூக்கும் கரிய சஉ௫களாக்ரும்திடைராறநீகராம் இலத 
ப்பணிர்கவர்கள் தரீசித்தவர்கள் கோக்தாரசீஇல் தி௱பச்தொரு த 
ல முதைக்ரும் மூத் தவசம் கொடுப்போபென்ரறார். sya gps Goer 

& மரணபவ மறுக்கால்ல மருந்தாக மதர்ராபலை பராதென் ர 
போ, அருணேவடி வாதல்்னுலருணூரியென மொருபேசசனை யா 
ர்காஸ், தாணியிலே யரைத்சவர்க்கு முக்த ட. பய்செயு a gite F 
ச். சசாபேன், நிருணிலவுமிட த் திறைவ olmréeuG ye Bare, 
யவ ரிசைப்பதாஞர்.



. இ-ள் இறப்பிளையும் பிறப்பினையும் கீக்ஞூதர்க்கு மருந்தான 
கூயினாலே இக்தமலைக்கு மருந்தென் ஐபெயர், இந்தமலை aid 

மானபடியிறலேஅருணட௫ரியென் அஒருபெயர் HOE HIRSH yg Hl 
யிலே சொன்னவர்களுக்குப் பஞ்சாட்சரத்தை மூன் றுமோடி தரம்” 

உச்சரித் ததற்றாச் சமானமாகுமென்று நீலகண்ட 59 a1 Rover oy 
ருளிசசெய்ய (ரமவிவுணுசகள் சர்சோத்தை யடைர்துசுவா பி 

4 (௨௮) 

அடு; கருண£௰ரியானே புனக்குவின்ணீ ரலதபு லாட்டுலாரார் 
சொடுத்தவுடுக்திரளலதுஇருமூடி க்ரூ மணிமாலை ரூட்? வாரார் 

கடுத்கெழிமிடற்முனேசகஇர்களன்நீமணித் தபச காட்வொரார் ous 

எடுத்திறைஞ்சபூசைசெய்ய விதங்கீ2ழாரிலி௨கவடிவெடுப்பாடென் 

யை வணல்கச் சொல்லுவார்-ஏ-ு. 

இ-ள் ஸ்ரீ அருணா லைசசே மலையாக! உ௱ககு ஆகாயத்தில் 
தின்று பெய்கின்ற மழை பேயல்லாமல் ஜலககொண்டு கந்து அபி 
ஷேகஞ்செய்றெவர் களார் ஈட்.சத்திரகி 3 சூட்டாகளேமூக் த ௪மரலையா 
வதல்லது வேயே மூச் துசாலை சூட் “AR morn a: ளார் சூ ரியரெணமே 

நபமா வதல்லாமல் இட மகொண்டு வந்து வே2ர காட்பிரிறவர்களார் 
ஆன டியினலே நாககள் ௮! ஷேக ஈாசுலானலைகள்செய் துபூசை 
செப்வதற்சர்ச மலையின்சீழ் ஒர இலிஜ்கவடிஙமாய் எழுந்தரு 

எள வேண்டுமென்று கேட்டூக் கொண்டார்கள் ஏற. ிழ8- 

அன்ள து பிறகன நூர் காமிபக்மி லரு£டிபுமென் சலம் 
புக்கார், எாகிலாத ஈபு5ுழவஙகோர் Racca apie se gsm ஓ 
ஹைஞ்சேத்து, மன்னிபபுமழையபொறிர்து ரவசமாய் மூழ்ங்தா 
ஐ. மய ளக்கூலிச், ச னிகரில் கோலா மண்டபமுமணிமத லுஞ் 
சமைப்பித்கார்கள். 

இ-ள். அப்படியே இலிங்கமாகி Sp ர் பக்திபுட ள் பூசியுங்க 
Qar wm gs மலயிலுள்ளே மறைவுகோலள் செய்தார் எந்தத் தேச 

மும் புகழு*படி அவ்பிட தீதில் ஒரு இலிம்காதோன்றிற்ற அறை 
க்கண்டு வணங்கிச் கோநத்திரஞ்செய்து புட்பலருருூம் Cunha pe 
ப.ரவசமாய்ச் சச்ேசோகபடை gf Ore TER Geo wiiGlesranBn 

C gorge rate ND ஓப்பில்லாக கோபுரங்களும் மண்டபங்க 
ஞூம் அழகுள்ள மஇிதுஜ் செய்வித்கார்கள்-௪-.று. (௮௪) 

அமியாச ளாகக் Bi ES YPR HC LMU pass ipa DE 

ய்சார், வ[தியாகீர்ச் சரஈஇயஞ் சரசரவுல் கேணிகளு மாருமான, 

மொழியாம லிமையவரு மிறாஙரு மனிகதரென வுருவக்கொண்டா 

ர், விழியால் விடமனைய சாணிகையராய் அரம்பையரூ மேவினாசே



இரும் 20௫௧ம் on 
இ-ள். எப்பொழுது மழியா த வ௱ப்பமுள்ள ஈகரமும் முக்தார் 

நீதறுபது வகையாயெ தீர்த்தமும் உண்டானது கண்டழகு செய் 
மார் வழியாக சலத்தையுடைய ஆகாயகற்ககயும்கற்பசவிருட்சமு 

ங் கிணறுகளும் மசங்களாயின நீல்காமல தேவர்களும் ரிஷிகளும் 

மனிதவடிவஙகொண்டு பிறந்தார்கள். வீஷம் சேபோன்ற கண்களையு 
டைய தச௫ிகளாக அ சமபாஸ்இரிகள் பிரந்தார்கள-எ-று. (௮0) 

காலையிலேமுழுடடீரவுரிபுடுத் துச் சிவந்தசடைகட்டிரீறு, மே 
லணிந்து கண்டிகைபூண் டனமுதலாபஞ்சன த்தான் மிகுத்சசார்த 

ன். மாலையிஞற் எிவபூசை புரிந்கண்ணா மலைவதனைவலங்கொண்டே 
தீ, ஏலவொரு பறினாலா யிரவாண்டு க;நிந்2 கற்பின் னிழைவரா 

ஞர். 

இ-ள். பிரமவிஷஹுக்கள் இருவரும் காலையில்முழுட மரவுரிதரி 

த். துக்கொண்டு ரிவந்தசடைகட்டி விபூரியைதேகமெல்லாந்தரித்து 

முத்திசாட்சமாலை பூணடுகொண்டு ௮ன்னமு தலாகிய இருமஞசன த் 

இனாலும் மாலை லும் ”வபூசைசெய்து இருவண்ணாமலையைப்பி 

சதர்ஷண நசெப்து வணய்பிப் பின்பு பஇனுலாயிர.2 வரும ஆன 

ப்ன்ப சுவாமியி.பிடசதில் விடைபெற்றுககொண்டு சங்கள் பஇக் 
ரகுூப்போய் தல்களதிகாரத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள்-ஏ-று. 

ஆசை தருந்திருவருணை சமைத்ததற்பின் கயிலைமலை யாகை 

போயிழ், தீஈனுக்குஙய கனகமலைம் துவாயின் வெள்ளிமலை யினிமே 

லென்ரல், காசிமுதலெமித் துறைக்கு சிறப்புடைய தலமேழமு( 

கனககாடு, மாசகன்ற கஇர்தோன்௦வொளியிழஈத வுிக்கணம போ 
ல் வளமைதேத.ப்ந த. 

இ-ள். சவாமிக்கு ஆசைகொள்ளும்படி. இருவருணா சலத்தல 

ம் ௮மைந்தபிறகு கய் மலையிலிருக் உம் ஆசைவெறுத்தது இரத 

மலையே பொன்னுகுவல கொள்ளுமாயின் வெளளிமலையின் மேலா 

சையுண்டாகுமா காசிமுகலாகச சொல்லப்பட்ட எ.முசலங்களும் 
சகேவலோக ழம் குத்றம்$ீங்கிய சூரியணுசயமாகப் பிரகாசமழிந்த 
ஈட்சம்இிரல்கள்போல ஒளிமழும்கிப்2பாயின-௪-.று- (௮௪) 

அரியயமைளவிசிதற் கரியமலை நிலையுறைக்க வரிகென்றா லும் 
தெரியவுனக்கறிக்கபடிசறிதுசைத்தேனினியுக.ரக்குட இறமே தென் 
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பது ந ஸு அ்ருணாரல்புரரணம், 

றான், வரிசைபெ.று மார்க்கண்ட மூனிம௰ழ்ர்து பணிர்துமையாள் 

மலரிற்றோன் றி, உறியவனிடங்கலந்த கதையுமுசை த்தருளுகென 
உரைப்பதானான். 

இ-ள். ஈந்திதேவர் மாக்கண்டேயரிஷியைப்பார்த்து விஷணு 

வும் பிரமலும் ௮தற்கரித/ கிய இருமலையின் மப்பைஎன்னால்சொ 

ல்லுதற்கரிதென்றாலும் எனக்குத்தெரிந்த அளவில் சிறிது உமக் 
குத்தெரியும் டிச் சொன்னேன். இனிச் சொல்லவேண்டிய தென் 

னவென்றார் வரிசைபெற்ற மார்க்கண்டேயரிஷிசாதோஷித்து வண 

நச் சுவாமி பார்வதியார் இமோற்பருவதத்தில்௮வதாரஞ் செய்த 
தும் சுவாமியைநோக்கித் தவஞ்செய்து ௮வரிடப்பாகம் பெற்றது 
வுஜ் சொல்ல வேண்டுமென்று கேட்கச் சொல்லத் தொடங்கினார். 

இரண்டாவது 

திருமலைச்சருக்கம்-முற்நிற்னு, 
ஆக இருவிருத்தம் ௯௪, 

Ponies



 



  
சிவமயம். 

மூன்றாவது பரர்வஇயார் 

திருவவ்தா ரசீசருக்கம். 
  our 

HOF ry ஆடூரியவிருத்தம். 

பன்ஸிருவர்பதினொருசெழுவசெண்மர் இசைக்கறைகர்பணி 

காட்டுள்ளோர், கிம்பருடர் சிததரியக்கர் இமையவர் மூனிவர் இளை 

யிலுள்ளோர், மன்னுமல ரயன் இருமாலகலைமடைர்தை மலர் மடக் 

சை மகிழ் துசூழ) முூன்னவனை யிகழ்க்து தக்கன் முடியாத பெரு 

வேள்வி முடி.ககலுச்றான். 

- பூரூவசசை. 

மார்க்கண்டேயேே முன்னுளிலே பீ சமனிட த்தித் Sob eae 

Oueues அரியதவஞ் செய்து உயார்த வரங்களைப் பெற்றுக் 

கொணடுமிகவும பிரஏத்தனாக வாழுகிறக,. லத்தில பார்வஇயார்் தன் 

னிடத்இற் பிறக்க ௮ந்த ௮ம்மையைச சுவாமிக்குத் இருக்கலியா 

ணஷஞ் செய்துக்கொடுத்து மாமனாகும்படி. வரம்பெத்று SIU. 

செய்தபின்பு ஒருகாள் இவன் சுவாமியினுடைய சபைக்குப் பேடயி 

ளுன். அவ்விடத்இல் சுவாமிகனக்குஎமுர்து மரியாதைசெய்யவில் 

௯ என்றறகோபல்சகொண்டு தன்னுடைய வீட்டுக்குவற் ௫ சுவாமி 

யைப்பார்க்கிலும் உயர்வையடைய வேண்டுமென் று.



் இன். பன்னிரண்டு சூரியர்கள் பதிஜேரு ருச்இரர்கள் சத்த 
சிஷிகள் அஷஆட க்குப் பாலகர்-நாகலோகத்தார் இன்னரர் இம்புரு 

"உர் இத்தர் யட்சர் தேவர்கள் முனிவர்கள் நிலைபெற்றபிரமன் விஷ 

நறு ச.ரஸ்படி இலட்சுமி மிகவுஞ் சந்தோஷம் - அடைந்து சுற்றிக் 

கொள்ள எல்லோருக் கும் முதல்வராகிய பரபிவனைஙிட்இத்து முடி. 

யக்கூடாத பெரியயாகஞ்செய்யத் தொடங்கினான்-௪-று. (௧) 

எக்தைசெயு மகம்பார்க்க விடையருளென் நிறைக் இறைவியி 

சத்தா வித்தைப், பு.ததியிலா இசைந்தசனென் mens gs gen ot 
கெனைவேண்டிப் பொறுப்பாயென்று, வக்கனஞ்செய் தனளஉனை' 

தகைபுரீச்து கடி துசென்று வருவாயென்றான், கர் தமலர்க்ச ழலாளு 

த் தக்தைமகந்கொடக்குகன தில மைச்சார்க்தாள். 

இ-ம். பார்வதிதேவி சகப்பனாகயெ கககன் யாகம் பண்ணுவ 
தை ம்சீகடடி சுவாமி என்னுடைய தகப்பன்செய்கற வேள்விஃயப் 
பாம்த்து வருவ சற்கு உச்சரவுகொடுமென்று கேட்க அ௮தற்குசுவர 
மிஉன்சகப்பன் பு.த்தியில்ஷூமல் ஏன்னை மிகவும் நித்த இருக்கின் 
மூனே sures? Glas ar gy சொல்லஅசைக்கேட்டு சுவாமிஎன் 
தகப்பன் செய்த இந்தக் குத்தித்தை சான்னை வேண்ழ.ப் பொருக்க 
Ga ன்டுமென்று ஈமஸ்காரஞ் செய்சபோது க்த Siew. 
பார்த்து ஈசைத்து கஸ்ல.லு நீபோபப்ச் சீககிரத்தில்வந்து சேரென்று 
செயவலப்பார்வஇயும் தகப்பன் யாகஞ்செய்கிஉ௦ இடத்து க்ருப்போ 
னுவ-௭-.று. (௨) 

, தாயாரைக்சண்ட டி, சொழுதா ளவளமுதர இருந்தனள் தன் 

ஊசதையான, இயவனைப் பணிர்தனளங் கவனுமிகமப்ர் கானிகழ்ந்த 

பயலை மீோக்கிட், பேலிருக்ச ஞ் சுடலையெனப் பிழைபிறக்து விடுக 

௮) பலன் பெருவா வென்று, வாய்பிறக்கு குங் கொடுமைசொலி மறைந் 

ஊர்னச் செயலறிக்தான் மல்கைபாகள். 

இ-ள். பார்வதிதககன் யாகசாலைக்குப்போய் தன்னுடைய தா 

ANI MeL EM, Qa Di s அம்மையைகழுவி உபசாரஞ்சொ 

கலசமலிருச்தார்கள் அசன் பின்புதிமைபொருர்திய தகப்பனைக ந்த 

ஈ ரசெய்ய அவனும்ிந்டுக்தான் ௮தைப்பார்த் துக்கோபங்கொண் 
ஃ உன் வுடைய யாகசாலை வாழ்வுபோயிருர் ௪ விளையாடுஞ் சுடலை 

aan கிப் போகக்கடவதென்று சபித்து இப்பாவி வளர் சததேகம் இ 

ஆல் ்ந்கூடரசென்று யோகச் இனுலே தன்னுடைய தேகத்தைவிட் 
LoS அச்தெப்கை யுணர்க்தார் பரமவன்-எ-று, *. ் ௯)



frigid et op Veet re 

உண்ணிலாஷவள் சொல்ல வொருவனாடுயுய்யுமோ 

தண்ணிலாழுடிக்குின் ஐ. தழலைகசொண்டியைக்கையா 

வண்ணல்வெம்பிமுனிவுகொள்ளு மளவினெந்றிவிழிகவில் 

வின்ணடும்கமண்ணடுங்க வீரன்வச்துதோன்றிஞன். 

இ-ள். எப்பொ மு.துக் கூ/_விமந்த Lin koe ga gone alti,’ 4. 

வுடனே ஒன் தியாகிய்ரூர் 2 பரமசிவனுடைய உயிர் Feb Ru சீதை 

யடை -யுமோ ர ca Hit ge ஈ௩இிரன் தம்முடைய இரத்திலேகாளே பரு 
௩்து செய்னயைவாரிச் சொர்கள் றபடியினுலே இக தாபமடைக்து 
இந்தத்தக்கனாகிய பாவியி;ஐஉலஸ்லவா இவ்வரூத்தம் உண்டா பிற் 
நென்று கோபித்துக் கொள்ள ர்போது அவருடைய செத்றிக்கள் 

Bet ayo Gy ணிலிருந்து ஊீரபத்திடர் அகாயவுலசமூம் | பூமியுக்கடுவ்ருமபி.தோ 
ன்றினார்-௭- று. (௪) 

ஈஞ்சுபத்ற hy LN my த்து [RGN Le 1 சூடி டன் 

 சஞ்சரிக்குபேருவென்ன விடி. Yung ௪, கழலின்வாய் 

ஈஞ்சுகொப்புளிக்கரெற்றி ௩யனமுங்கொுக்கவே 

லஞ்சலிம்சகையொடுச்ச ளையன்வர் ஐுதோன்தநிஞன். 

இன். தேக, க்சை க்ப் பார்க் பம் உட ம்புகறுச்தூபய்லின் நிற 
ம்யோன்ற மரகதாரத்தினபிகூழ த்த ரிடம் தடன் சஞ்சரீக்கின் தம்ம 
ருவுக்ரு ஐப்பாகி இக. போல மூ pais Baie சாறுப்பாகிய சொல்பே 

Went. யவுராய் ஈஞ்சைக் கொப்பளிக்க ரெற்றிக்கண் கொழுக்க 07 
சத் தன்மேல்வைதீதுக் கூட ப பெலசகளோடு எமது ஐயராயெ ஈ0£ரட 
த்திரர் வர்துதோன் றினார்-௭-று. (ட) 

தித் தடுங்கவரிபுயத்தி எததரியமாகளே 

கறிழ்தெரிந்தவல்வயக்இ ன கவிரைக்கசச்சையாம் 

வி.நிசதிமைக்குருன்னம்வீண்ணின் வெரியடைத்தபொனிபா 

யமைத்்ததென்னவென்னவென்றுவையன் எர துதோலன் முன் 

* 

இ-ள், இரணியளைக்கென்ற TRAE RMI WE SIA 2.3 

தரியமாகவும் தரருகாவன த் துரி. கெள்ரல் விடப்பட்டுள் சுவ (பாக 

/உரணமடைர்க பலியின்றே கால் இகிப்புக் கர சையாஎவும். ail th: & ay 

இமைப்பதந்கு, முன்னே ஆகாய மெல்லா பாறைர்ச தேகத் முடம் 

என்னையனமுத்தது என்ன காரணம் என்னகாரணமெல் று GP nt th 

தி சர்வற்தார்-எ-ு. (ச |



௮0 ௮அிருணாசலபுர ணம். 

மேக்கணத தனீர்கொடாது கனள்கொடுக்குழமுகிலென த 
தக்கன்வேள்வியைத்தகாத்து மீரூதெனுசாற் றின 
னகசணத்தினுவகைபொலடி யடி வணநகியேகினென 
பககடின் றபூதனாதர் பாரிடககள்ளுமுகே. 

இ-ள். ஏன்னையழைத்தக காரியம் என்னகென்றுகேட்க விரப 

தீத ரைப்பார்த்து முன்றுகண்களையுடைய பரமிவன்சலத்தைர் 
பொழியாமல் நெருப்புகளைக கசகுமேகம போறபோயத் தக்கணு 
டைய யாகத்தை யழித்துவாவென றருளிசசெய்ய ௮ககணமே வீ 
சபத்திரர் இச சகதோஷ மடைந்து சுவாமியினது இருவடி யைத் 
தொழுது பககத்கெல னின்ற பூத கூடடங்கரூ பபேய்களுஞ சூழப் 
போஜர்-எ-.று. 

ஈஞ்சகொப்புளிக்குகாக சால் ரண்டுமாலையா 
யஞ்செட்டிபூதகநீல வாலவட்டமவீசவே 
குஞ்சசங்களெட்டையுவ் சூ. சம்பையாகவிட்டவெண் 

கஷ்சுகத்கர்கால்வர் தூய கவரிரின் ற விசகே. 

இ-ள். விஷம் கக்குகின்ற ௮ஷடமாகாகறகள மாலையாக த்.தர்! 

தீதுக்கொண்டு பத்றுபூகராகள் நீலவர்ணமான ஆலவட்டம் வீசிக் 

கொண்டிரவு இ35லிரநக்கிற யானைகளெட்டைபுகா இலேகுண் 

டலமாகச தரித்துககொண்கி வெள்ளைச்சட்டையணிக்ச நால்வர் 

பரிரச்சமாகிப சாமரம வசவு உ புறப்பட்டார் வீசபத்திரர்-ஏ-று. 

இ.ப்ருந்தவுகரவெம்மை வரணபிழிந்துதிர் த இிகிம 

பேயிரண்டு நாறு நாப காகளம்! டிககமீவ 

வாயி ரண்டுமபா லப் லை மியிழர்தபு தமீமா 

ராயிரஙகவிகையமு தறி ரூகமச இரக்கமே. 
௪ க r) 0 ' கி] e யி . 

இ-எ். வ_வாரழகாக் வி குடிகொணடி.ருர்த வயிறத்றியைய 
ஓ [அ % a . ச் டி 

பசியைபேகஙகளைப் பிழிஈதுகுடித்கு ஆற்றிக் கொள்ளுகின்ற இர 
ண்டாபிரம பேய்கள் எககா எமபிடிககவும சந்தினை இரண்டாகப் 

\ e a > a - ௬ ௩ சு 

|ளெர்து இரண்டுவகையிலும் வைத்தழுபோலு நிருக்கும ஆயிர 
ம பூதலகள் முத்துககுடைகள் பிழக்கவும் புஉப்பட்டபா-௪-று. 

மாயமாயர்கர்துசககு கோடி.கோடிமறுகவே 
தியினவாயனூர் இதக்சக Amarr sapsCor 
சாயுமெண்ணில்காலாகே?ி தர்தகொமபிசைககவே 
யாயிரங்களிறறெருக் தணைநததேரீலேறினன். 

இ-ள். இறர்திறர் துபிந்ககின்ற ௮சேககோடி விஷணுக்களுடை- 
யகையிலிருந்த சங்குகளை அ௮கேகபூ தங்கள வாயிலவைத்து ஊழிய 
சவும் இறந்த ௮ககனிபகவான்வாயுபகவானேறுகன் 0.9 Ciao



  

    

     

  

Slalist apne +h ie ae Seater 
பூதக்களுததும். இத்தி வார சர்கேறிய எருக்ஷ்மக்க 
டாக்களுடைய கொ Dig te Wir eee sd a Pe 2Cersy wale ney, 

sek இயிரம் civtar Wie a. 3 ae GahGoh wept eflpush 
BRAT. ௧௦ 

Ted gece so Bar esr ox லகணக்க?ே டர்தா 
ட பூஷூவுடின் றதிலகணல்க Cora Rak mest Ryn 

சலேவுகொண்டுசிலசணக்கள், பூரரீதர்தேவ்சாயின 
வலகைதாலுமளவிலா தனச்தவேடமான oS. 

இ-ள், அப்படிவீரபத்தி ரர் 2 தரி லேறினமோது. சில் hy @ BIS 

ள்யானைருபல்கொண்ட கல் ,தங்கள்தேரிலுருனங்கொண்ட 
ன, லபதஙகள மனிதரும் தேவ 

ருமாயின அளவிலலாதபேய்க ளனகதரூபங்கொண்டு புறப்பட் 
டன-௭-று: as 

- வீரையேழசல்கவுண்டும் விடாய்கொடாதுமிளுபே 
பாசவேழுபாருமுண்டு ப௫ிகொடாதுபட்குகே 
கூரவேலெறிஈதுகால C9 Der on Sin O50 cir OH Sip 
போரையேகிரும்புமுன ori geen mg on 

   

இன், வீரபத்இசர்புரப்பட்டவுடனே யுத்தஞ்செய்ய'-னரும 
பி அவருக்கு முன்னோடர்தபூதல்கள் எழுசமுதஇரத்த மர. 
ங்கலும் குடித்தாலும் அடாய்தீரமன்கரும்பும்ப மாகிய ஏ 
முலக்கத்மையும்சாப்பிட்டுப் பசி்பாசரீகில் அலாதுசொண்டி 
ருக்கும் கூர்மை பெருஈஇிய வேலாயுதத்தை எறி6து எமனு 
டைய காட்டைக் கொள்ளைகொள்ளும் இப்படிப்பட்டவலிமை 
யுள் ளன. ௭-௮. ௧௨ 

கொண்டலேறையுஞ்ிலந்த குஞசிமீதுசற்.றுமே 
புண்டரீகரண்டமும புகைகொளுச்அமீளுமே 
யெண்டிசாமுகத்தைசாடி wt aes toe SBS ip 
சண்டவாயுவென்னவக்கை தட்டியோடுபூசமே. 

இ-ன், ஏமுமேசக்களையும்பி .ததுச் இவர்த சலைமயிரிலே சு 
ம்திக்கட்டிக் கொள்ள. ் அிசேசபிரமாண்டங்களையும் புகைய 
ண்டாகதேருப்பிளு லகொளுத்தும் எட்தெதிக்குந்கேடி யாக 
சாலையெக்கேயென்றுதேடுச , பிர்சண்டவாயுசோலக் கைகளை 
க்கொண்டுவீ-பழ்இிரர்மின்னேயோென்ற பூகல்கள்.௮-ற.௧௧௩ 

Cad wa fil அசர்ச்து வீ.றுன்றசலகணட 
அள்ளி; தூற்றுஞ் சற அன் றதிலக்கார்



தள்ளூசின்றபேர்களென்று சாய்க்ககின் று செய்யும் 
பள்ளிசொள்ளுமுடனெழுந்து பரிவுகொண்டுபாடுமே. 

இ-ள்.சளபூசக்கள் வெள்ளமாயெசழுத்திரம்போன்றுகிகு4 
தமது லைப்பானஞ்செய்து அதன்வீருப்பு மேலிட்டுச்சண்டை 
க்குஎழுக்தன சிலபூகல் ள் கம்முடைய சுவாமியைத் தள்ளு 
வர்கள் யாசென்றுகேட்க அவர்களைக் கொள்ளுதற்கரக Ser gy 

வீசககைகொள்ளும்) சிலபூதங்கள்கித்இினாசெய்யும். இலெபூதல் 
கன் உடனேயெழுக்து அன்புகொண்டு வெசைக்குறிததுப்பாடு 
ர்்எஃ-று. . oe 

லெ சீர்சிலம்புமு7சுசங்கம் விருதுபம்பையஇிசே 
புதியகண்டடைமாணிதவண்டை புரிமதங்கமறுகதீள் 
கதிகடந்துயாகசா₹ல கண்டுபூதகனாடுமலா 
மதுஇமைந்தரான3பேர்க ளையும்வாரிவீசினர் 

இ-ள், வீரபத்இார் புறப்பட்டவுட?ேேபுள்ள।வ்குழல் சிலம்பு 
மூசசுசங்கவ்சன் விருதாயே உடுக்கைமுதலான லாத்திபமூழக் 
கவும்பெரியமணி தலண்டைமிாதம்கம்சத்திக்கவும் வழிமுமு 
தும்போய்த் தக்கறுடைய யாகசாலையைக்கண்டு எல்லாப பூ 

சக்கூட்டங்களும் ௮திதியிலுடை Gata Ou can? sai 
களையும், தாக்கிவாரிவிஏன. சுடு 

காரிலேரிமையி$லறி கடாவிலேறியலகைமே 

லேரிமேறிமகரமேறி யிரலையேறியலகையாம் 
பாரிகேறிமானமேறி பசுவிலேறியெண்மருர் 
தேரிலேறிவந்தளீசர் சேனைமாளமோதினார், 

இ-ள், மேகவாகனனாகய தெவேந்்இரனும் ஆட்டுக் கடாவி 
லேறுஇன்ற- அக்கினியும் எருமைக்கடா வாகனனாகய யமலு% 

பேய்வாகனனாகிய கிருஇ.பும் மசாவாசனனாகிய வருணனும்மா 

ன் வாகனனாகயெவாயுபகவானும அளகாபுரியையாண்டு விமா 
னத்தி?ல நன்ற குபேோனும் எருதுவாகனனுயெ ஈசானியறு 
மாயை எட்டுப்பேர்களுந்தேறி72எறி எதிர்த் துக்கொண்டிவக்த 

வீரபததரருடைய பூதசணக்களையெழிர்த்தார்கள்-எ-று. ௧௬௬ 

லாணிரூலம்வேலுலக்சை வச்சசக்கணிச்செவாள் 

iB oi Ge tow an on opt ont fF apr 8B on 

கூளிராலிரண்டசென்௮ கொத,யவெண்மர்பரியெலா 

மாளியோடெடுத்தெறிக்க 4 வ்ம்பனைக்குகிக சவே. . 

றை *: அய்மனா மகளி மோர்விளையாட்டு.. 
 



இருன்வ் தாசம்சறு கிம், ௮௩ 

இ-ள். இச்குப்பாலகர் எட்டுப்பரும் பாணம்சூலாயும்வே 
ல்்உலக்ளை வச்சராயுதம் மழு கத்தி இதுகளை வீறபத்தாரு 
டையசேனைத்தலைவர்கள் விழும்படி பிரயோகஞ்செய்சார்கள் ௮ 
ப்போது எட்டுப்பூகற்௩ள் புறப்பட்டுத் இர்குப்பாகைர் எட்டுப் 
பேசையும் அவர்க?ளறியவாகனக்க ளெட்டையும் அம்மனைக் 
Grew wos TB sds hss gan. Sor 

அலககைகாலிசண்டுவீழ வமர்செய்பூ தமோடவே 
மலைவுகண்டுதிக்குபப।லர் வாகையாலைசூடினார் 
தலிதலகணடுவீரன்வாளி வாளிசண் டைசீயவிஞ 
னுலகபாலருடல்புகும் துளமுமூண்டசிலாய.2 த, 

இ-ன். முன்னே எட்டுப்பூதக்களாய் எறிபட்டுவிழு5த BS 
குப்பாலகசெட்டுப்3பரும் அர்தஎட்டுப்பூதங்களும் 2 விழவு 
ம்மற்றைய பூகங்கெலலாம் ஓஒடிப்போசகவும் யுத்தஞ்செய்து 
வெறறிமாலைரூடிக்கொண்டார்கள் அதுகண்டவீரபத்திசர் எட். 
மிப்பாணத்தைவிட்டார் அவைகளபேபய் எட்டுப்பேருடலைதி 
தொளக்த்து அவ்வுடல்களுள் இருக்கிற அமிர்தத்தைப்புசத்து 
சஜஞ்சரித்தன. எ-ு. ௧௮ 

மருங்கழி5துகுபிலதாகி வச்சரத்தோனே௫ன 
னெருங்கயீசனளகையாளி கிருஇவாயுவருணனுஞ் 
சுருங்கினார்கடாவிலேறிக் துஞ்சனைழற்பிரான் 
பெருக்கையேமழுமீசனன்பர் பிறவி3போாலலுத்தனன் 

இ-ள். தேவேக்திரன் தன்வாகனத்தைவிட்டுக் சூயில்வடிவ 

ங்கொண்டே ஓடினான், ஈசானன் குபேரன் நிருதிவாயு வருணன் 

இவர்ககள்தோற்றுவெட்கத்தை யடைந்தாரசள், எமன் இற 

தான்,அக்கனிபகவானுடைய ஏழுகையையும்சுவாமி அன்பரு 
டையபாவங்களை அறுப்பதுபோல அறுத்துததளளிஞர் வீசப 

த்இரர்,எ-று, ௧௯ 

கச்சமற்றவச்சசோடு கலையசானவெசச்சன 

செச்சனாகவுயினரவாரி யுடலுரிததெரிகதனன் 
பச்சைவல்லிபன்னையர்ன் பன்னிாஇரண்டையு 

sal sig nh go மாமன்முன்.) சென்றனன், 

இ-ள். பயக்கொணடயாககர்த்தாவாகிய கலைக்கோட்டு cardi 

ஷிபிசாணனுந்தேகமம்வேருசக்கொண்டு உடலளைஉறிற் த or Ai 

தடர்பார்வதியின்தாயாகியதம்கனுடைய பெண்சரஇ.பின் இரண் 

சொதையும் அலுச் அ-ச் தள் ளிமாமஞவெதக்கணிடத்திறகுப்போ 

ளர் வீரபத்திரர், ் a



SF அருணாச௪புசாணம், 

மிக்கருக் அசோமபானம வீரபானமாகவே 
மொகச்கரின்றயாகதண்ட மென்னகொண்டுகுன்றதுபோற் 
றக்கறனாசெதாத்தபோறு தலையரிர்துதள்ளினா 
னக்கணத்தலொன்னுசென் றரசைக்கணத்தயின்றதே 

இ-ள் தேவர்கள்கூடிச்சோமபானம் செய்வதை நீக்கத் தன 
க்குவீ ரே 2மபாணமாகூம்படி யாகசாலையிறபுகு$து யாகத்தம்ப 

திதைப்பிகில்கிக்மொண்டு எதிர்க்க தக்கணுடையதலையை பளை 
போல்கேமழேவிழஅறுததுத்தன்னிஞர், அப்போது. MESH, SS 
ordeal Qasr a py ௮சை கொடியிலேகானே அத் சர்கன்தலை 
யைச் தின்றுவிட்டு, ௨௧ 

பசுக்கசோறுருத்திரப் பசுக்களாவிதன்னையு 5 
வசுக்களாவிநன்னையு மறுத்ததேவசாவியு 6 
முரக்கள்போலொளனித்தி நந்த மூனிவசாவிதனனையு 
மதிக்கவிஈன்விட்டசூல மளனளியளளிபுண்டதே 

இ-ள். மாடுகளனிலேநுசன்றபசுப்போன்ற உருத்இரகூட்டங் 
கள் பிராணனையும் அல்டவருக்களுபிரையும் மற்றுமுள்ள தே 
வர்களுயிரையும சூரககுகள் லொளித்துப்பதுங்கிபிரு$த முனி 
வருடையபிராணனையும் பரியாசஞ்செய்ய வீரபத்திரர்விட்டசூ 
லாயுதம் எடுத் ௪ எமித்தத்தின்றுவிட்ட து-2-று., ௨௨ 

விழியினோடருக்கர்பல்லை வேசற்றுவிழத்தள்ளினா 

லெலில்படைத்ததுண்டஞ லிரண்டுதுண்டமாக்கிளுன் 

கழலமைத்தவன்கூஇக் ௨ வமிர்தமுண்டகலைகிலா 

வழலவிக்குமாறுதாளி லமபுவண்ணெயொத்தேே. 

இ-ள் சூரியன்பற்களு டஎண்ணும்தெரித்துக் கீழழேவிழ அடி. 

த்துச்சராசுவதியைப்பிடித்து இரண்டாகமாக்கரிக்தூர், இலக்கு 
மியைரரக்கரிடதார், வீரகண்டாமணியைத்தரித்த சாலிறலே 

சக்இரனைமிஇக்க அவன் சீக்கித்தக்கனு டைய யாகசாலைசெரு 

ப்பை மிதிதததனால் ௮ர்தவெப்பக்தீர ௮ப்பிப வெண்ரெவ் 

போலாலஞான்.எ-று, ௨௩௩. 

சாயமண்ணில்விட்டேேேவர் கரியமேனியலகையாய் 

மாயமாகிழுன்னையாகம் வந்து சதான்றியமர்செயத் 

தூயசேனையாயபேர் தொடர்ம்துசாகவமர்செய்தார் 
பேயதாயிருக்கவும் பிணக்ககன்றஇல்லையே, 
  

7 பன தென்று, இல்நனம் பிளந்த கொன்றது) 

ன்று கூட்கெ,



இருவைதாசச்சருக்கம்,, AR 

இ-ள். பூதகணங்களாலே இறந்துபோனதேவர்கள் கரியதே 
கக்ைபுடைமபசாசாகி மருபடியும் முன்யாகத் இலே மாயமா 
ககதோன்றி எழுர்து சண்டைசெய்ய அவாகளை வியபதநதிரசே 
னை அடித் துககொன்ருர்கள் ஆசையால்பேயாய்ப்போயும் துக் 
கடக்க Ageia. ௨௪ 

விதிபுனைந்துவோமகூண் டம் வேறுபட்டதென்னிலும் 
புதியசோறுமெளனிமனோ ௫9 பொரி.பு மவாய்பு௩ட்டிமுன் 
குதிகொணெய்க்கடரவெித்து தொழுகுபூகர்கூளிசன 
௮தசாகுண்டமணலைழுக்த வோமதகூணடமான த. 

இ-ள் பிரமனா?ல விதிக்கபபட்ட யாசுசாலை ஈச. ந்தையடை, 
BED 0 அதற்குயோகமாகவைததிகு£தசோறும்என்ளும்டொ 

சி.புபஒருபூசம் வாயிறகொட்டிக்கொண்டு கெய்க்கு_ஐஈனைபெ 
மதுமடமடவென்று விட்கிகொள்ளும்போது அதனுடைய 

ஓமகுண்டமாகவும் உதசாக்கினிமீப ரெ சப்பசகவு மிருஈத.து 
எ-.ு. ௨௫ 

அட்டதஇக்குப்பாலரும் வசுக்களுங்குருக்களு ம 
மூட்டரானமுப்பஇுறமு மூன்று கோடிதேவரும் 

பட்டபோதுவவர்தம்மெய்கள் பழுதருதுதன்னுளே 
இட்டபூகவுதரமுன்னை யாகசரலையொதத?2,த. 

இ-ள். அஷ்டதிக்குப்பாலகரும் ௮ஷ்டவசுக்களும் தலைவசர 
கலந்தகுருக்களும் முட்டுப்பட்டவசாகிய முப்பததுழமுக் கோடி 
தேவர்களும் இசந்ததுபோழு அவர்கள் மேகம் வீண௩ப்போகா 
மல வீசபத்திரருக்குமுன்னே அவருடைய 2சனை ன சாப்பிட் 
டபடியிஞுலே அஈதபூதக்கணறந்களஞுடைய' வயிதுபாகசாலையை 
யொத்தது எ-று, ௨4௭ 

கழ்பகாலமுங்கெடாத கணமிஇந்கலமரர் 
மற்பமாமுடம்பிசத்த மாய்விகாரமொதததால் 

பற்பலவியக்கர்சித்தர் பண்டிராழுகுடறகளாற் + 

சர்ப்பயாகமிமாத்தெனறு 56 550 செய்தயாகமே 

இ-ள். கற்பகாலத்திதும் ௮ழிவில்லாத பூதசணங்கள் மிதிர் 
தபடியினுலே தேவர்கள அறபுக.மாகிய உடமயினினழும் பிரி 

ட்டஉதிம்யாகததுககு செய்யெ௫ுத தச்சொரிரநதது போலிருச 

தது பலபலபட்சா சிழதாகளுடைய வடுறுபிது ப்பட்கி ws 

வர்கடைய குடலகொடுகொடியாகச் சி£திககிடக்கிநது சர்ப்ப 
யாகஞ்சய்தலையொதழழு ௮ன்று தக்கன்செய்சவேன வி. ௨௭ 

சிறந தஇுக்குப்பாலசாதி ேவர்சித்தர்மு தலி 2ீனோ 
ரிற;இறந்துபோச2வழ் ணியைபி2லபியறநினன்



ஏசு , ஆருணாசசபுராணம், 
பிறதுவ* தூலந்துபோர் பெருக்கினாற்பிறந்தபேர் 
மதக்துவீழவீசன்போல் மலரினானை மண்டினான். 

இ-ள். இறப்புபொகுந் இய இக்குப்பாலகர் முதலாகியதேவர் 
கள்சித்தர்கள் இறக்கப் பிரமன்கொடிப்பொழுதிலேயவரைப்ப 
டைத்துக் கொண்டேவக்தார் அவர்கள்மறுபடியும யுத்தஞ்செ 
ய்தார்சன் ௮லர்கள் பினும் பிறக்சாமலிருக்குமபகி. பிரமனை 

யடுத்து யு ததஞ்செய்யத்தொடல்கினர் வீசபததிரர்-ஏ-ு, ௨௮2 

செத். ததேவர்மீஎவஞ் செயப்படப்படைத்திம் 
EFS woo Hapa st gy ss a fer Ginn Be air 
மு.த்தலைக்கொளபடையெடூத் ஏ முண்டகத்கர் சந்தைசேச் 

பத்துமைந்தர்்?சன்னிசம் படுக்களேபசப்பினான், 

இ-ள்,இற*்துபேர்ன?தவச்கள் ம,றுபடியுஞ்சண்டசெய்யப்ப 
டைககும் பிரமனுடையகைகளை அ௮றுததுததள்ளினார் மூன்று 

தலையையுடைய ஆயுத்தீதனாலே ௮வர்மனதிலஉண்டாகய பத 

௮ப்பிஎமருன। _யதலைகளையுமகுத்திப் பூமியில் விழத்தள்ளினா 

ர் வீபபததிசர்-ஏ-று, ௨௭ 

அண்டகூடமுண்டுமிழ்ந்த வாதஇுமாயனமர் செயத் 

துண்டமேருவேவிளல்கு கருடன்மீது தோன்றியே 
விண்டவாளிவருட்சாக வீரன்மார்பிலலீசினான் 

சண்டதுண்டமாகளலீசன் நையிலவானியேவினஞான் 

இ-ள், அணடங்களைவிழுங்கி உமிழ்ஈத முதல்வராகிய விஷ 
ணுசண்டைசெய்யமூக்மைய டய மேருகிகசாகவிளக்கெ ௧௬ 

டன்மேல் ஏறிக்கொண்டு ஆனேகம்பாணவருஷூககள் வீசபத்தி 

சாமார்பில்படும்படியாகப்பெழிஈதா£ அப்படிப்பட்ட பானாங்க 

ளைஎல்லாம் நுண்டமாகததனகைபபாணநது3ல அ௮றுததெரி 5 

தார் வீரபதஇசர், ௨௭ 

வையமுண்டமாலவெகுண்டு வாள்விதிர்ந்துவிதிலை 

னையனங்கோர்வாளியா லறுததெறிக்மேேோசம்பினுல 

பையசாவருக்.இயாவி டருனான 2மய்கருகினான் 
கையிலாழி?2யவினான் கனிகததணணலகாலி2ல, 

இ-ள், கீஷ்ணு விலயுசதம்பண்ணுறெதறகுச் சக்தியில்லாம 
ல்கோபயகொண்டு ஒருகததிபை எதெதுச்சுறறிவீசினர், வீமப 

ததிராதுக்கததியை ஒருபாணததைவிடடறுதது ஒருடாணததுி 

# OP F ZINE vd of படை சூலாவத 2) 

    

 



இருவ்வதாசச்சரூக்கம், - yer 

€ல2 பாம்பைம்கொல்லுகின்ற கருடனைக் கொன்றுகீட்டார் 

அதுகண்டுதுக்கக்தினலே உடபபுகறுப்பாய்க் கைலிருக்கிற ௪ 
ச்காத்தை லீரகதீராமேல பிரயேோகஞ்சசய்சார் FAH G uF 
துசுடாமி காலிலேவிழுகது பணிஈதது-எ-று க்க 

எறங்கைமுன்னனித்தவாளி யெர்சததானளில்லீழ 2௫ 
யக்தமெய்யாழிரநதுபன்றி யரியின்2வடமாகி2ய 
வஈதுவந்துபோர்அதாடககி வாளின் 2வலின் வவ் ரி 

லுந்திவேரோர்சேவதாகி வாரிமீகொளித்தனன. 

இ-ள், (Heras Bon af op, oooy ஆயிரம் STW and மலஸ்சச் 

கொண்டு பரமசிகனைப்பூசித்து வருகிறபோது இவர்பத் தியை 

ப் பரிசோதிக்கவேண்டி ஆமிரம்பூவி2ல ஒருபூ குலச் சுவமிம 

ஹைத்துவைச்தார் GOD பூசைசெய்து அரு சனைபண்ணிக 

கொண்டு வரும்போது ஒருபுட்பஙகுணறைய ௮ தறகுப்பதிலா। ௩த 

தன்னுடைய தாமரைப்பூவொத்க கண்ணைப்பிரிஙகி ௮ருர்சாக 

ச்சுவாமிக்கு மன இல்சந்தோலஷம்வர்து சக்சாயுதங்கொடுந்தரா 

ந்தச்சச்சிரத்கைந் தான சுவமிமேலேமவிட ௮துபய௩துகா 

லில்விழவே இணனி3மல் இந்தரூபத்தோடேஙின்றால் பிழைக்க 

மாட்டோமென்று ௮ர்தஉருவத்தையொழித்துப பன்றியாகவு 

ம் இல்கமாகவும் ரூபமெடுதக்துவ௩ ௮ யுக்தஞ்செய்ய அந்தஉருவ 
ங்களை வாளாயுதத்தாலும் வேலாபுதததாலுமஃவீரபத்தாரர் வெ 

ன்றார் அதன் பின்புமிகவுமபமந்து மீலுருவமெதெெதுச் சமுத்இ 

சத்திலே விழுந்து ஒளிததா£-௭-று, ௩௨ 

அறுசீர்க் (/ெெடிரைசிரியவிருததம், 

புவியுண்டநெடுமாலும் பனழயபடி. புவியண்டு போஞுன்னே 
தன், தவியுண்டுகலைநா ஓ * தனையுண்டாரியைவா தக்தடியூலுண் 
டக்ர், கவியுண்ட கனகுண்டம் பேயிளைசசி யருகதுதன ௧௫௯ 
மேயான் தவலியுண்மெனம௫ிழ்ந்தம் கெய்தமுனிவரெலலரம் ம 
வியுண்டாமே, 

இ-ள்,மண்ணையுண்ட விஷ்ணுந்கோற்று மண்ணைவாயிற்போ 

ட்செகொண்மி ஒளித்துக்கொண்டார், பிரமன்தவிாாத்து சான 

கலையும் அறுபட்டடி.றந்தார், ே தவர்களுந்தணடத்தாலடிபட்டு இ 

நக்தார்சள், பூதகணங்கள இதைச்சாப்பிகிகிநதற்கு நமகுண் 
டபாத்தாத்துல oy Si surest Bass (Lp BAAS 1 pir 

கள் எல்லாரும்வீரபத்திர சுவாமியினாலிறந்தார்கள், க: 

இக்க துவாய்முடிந்ததற்பின் வீனறைபதம்பசவி யிசைத் 

தானெல்லா,மக்கணனு முனிவரறி யருள்ச்சக்துமகத்இிறந்தா



       
மாய 

Meyer க் டட 
ந்க்காகியீர் த, மக்கரியபதன்களெல்லாம் பபழயப்டியு தவத்து 
9 வணாள்குப்போனார், சல்கரியைமுன்பெற்றானென் பெற்றான் 
நினக்காட்டுத்தலைப்ெபறறா ன, 

இ.ள், இலவிடததில இய்வாருக.பாகசாறையோடு யாவரறும்கா 
சமடைகஈதயிற்பாடு வீரபதஇரர் கைலாயததிறகுப்போய்ச சு 
வாமியினுடையபாத ததில வணல்கி அங்கேடகத சமாச்சாச 

முமஎலர்ஞ்்சொன்னா அதுமேகட்டருளிய பசமசிவனுஐ கோப 
மாதி கருபையிறஈது யாகதஇலிறநதவர்கள் ௮னைவசையும் பி 
௯ யபி2 துக3கடிகலாது அவரிடகசளையவசவர்ககுப்பழயபடி 
யே அருளிசசெயதலும் அவர்கள் சுவாமீ நரஙகள் விவேசமில' 
லாமையிஞ (லே செய்தகுற்றத்தைப்பார்வதஇியைப்பெற்ற தகப் 
பனுக்கு கிசைசெய்தசறகு ௮பசாதமறுடையாளமாக ஆட்டு 

ததலையை அவனுடலிலவைததுப பொருதகதி எழுந்திருச்கு௦ 
படிசெய்தார்-எ-.று, ௩௪ 

ஏன்னாதன தனையிகழ்நதோன் புகலவிபென வுலகு௯ரக்குமி 
டூககணடீரத, தன்னா ரதனயோக சாதனததால விதிததிமயன 
றவத்தினாலு.2), முனனாகமைகாகன் றனைப்பயர்தமேனையதுமு 
யற்சியாலு, மினனாக வவதரிததா எம ரெலாக் கற்பகப்பூவீசி 
னாசே. 

இ-ள், எனக்குநாதராக இருக்கின்ற பரமூவனைநி£இத்த தக் 
கனுடையகுமரியென்றுபழிபபாக உலகம்சொல்லுமே கம்மை 
இயன்றுபாவதி அத்துக்கந்திர தன்னுடைய?தேசத்தை யோ 
காக்ினியினறாலே கிவர்ச்திசெய்து இமயோற்பருவதசாசன் த 
போமகிமையிஞைலும முன்னே மைகாசனென்டுன்றபிள்ளையை 
ப்பெற்ற மேனாதேவியினது தவழுயற்சியினாலும் அவர்களுக் 
கூமர்ரியாக அவதா க சசய்காள தேவர்களகதபகபுட்பல்களை 
வருுூமாகப்பொழிசதார்கள் எ-று, ௩௫ 

இத்தாந்தந்தொன்,றுச்த்தி வத்இரண்டாய் ஞானமிச்ச௪செ 
யலினமூன்று, கொததாூக்குடிலைதரு நாதலிந்து விசண்டினுக் 
கசூரகொழுகொம்பாஇி,முத்தாகிச் சினிடத்தே யுருந்தரன் மா 
லயன் முதலாமுளைததமூல, வித்தாக நகிறைவாளைப்பயந்தவறகு 

“முதநததவம௰ விளமபல! மே, . 

இ-ள், சித்தாந்தமாகச் சொல்லப்பட்ட சிவனிடததிலே ஓன் 
அபட்ட௮பின்னாசததியாய்ப் பின்பு அச்9வத்தில் நினறும்பின் 
சைத்தியென்று. வேறுபட்டுப் பின்பு ஞானசத்தி இச்சாசததி 
இரியா' சத்ிதியெனமூன்௮ வசையாடக் கடிலையிகூ ௮ுண்டசசிய 
நாசி த களுச்கு,



இருவவதாரச் சருக்கம். ௮௬ 

கொழுகொம்பா௫இயும் சுவாமிக்குழுத்தாகியும் பசமிவெணிடத்தில் ௨ 
ருத்திரன்விஷ்ணு பிரமன்றாகலானவர்கள் ௨ உண்டாகிறது! மூலமா 
இபவித்தாகிபும எங்குகிறைகத பார்வதியைப் பெற்றவர் 5] முக்த 
தவட்ெபருமையைச் சொலலல்௯.. 2 ர-௭-று., ௨௭௭ 

கலைவளரு wR urs or ॥ வனை வெல்ல மதன்வர்க்குங் கரும் 

போன்றும், பகலை.புக்தெளி£துயர்ந்து பர்துசபூங்கூரல் ur Vu 

பி௮காலில், மலை யரசனிடக்இின்மறை காரசனா?ரொருகா மில மகிழ் 

அாலெய்இ, யுலகமெல்லாக்குடி பிருக்குந் திருவயிறறுமிலக்கணம்பா 

-தீதுமைக்கலு௱ ரர். 

இ-ன்.பா வதி, இமாசல ராஜனும் நம பேரு தவில் ot Sips 

ரபாக உணர்பிலைசடால் aT RE 4,57 OF வரா நூ மல்ம. அவள 
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இருர்த அம்மைபுடைய மிலட்சணம்பார்த்துள் சொலலுவாம் எ. pr 

கெ ி.பிலோர் புலத்தியரை கேத்திரமுணடாமொருகை கெட 

ய லம், பற்றுமொரு தனமறைபு மொருபாக மாகதம்போப்ப் பத 

ஈரமாகும், கம்றையநெடும் குமாற்பசசடையாகு மொருகைவளைகதன் 

நுமிபாகு, முற்றுவர விவைகளென தலை. பரசன் மனமுருகி யுவகை 

UIT GY. 

இ-ன். பருவத ராஜனே உம்முடைய ருமாரத்திக்குர் சிலபொழு 
இலே கெற்றியில ஒருபக்க்இல் ௮, TES oC சான்றும், ஒருகை 09 

லே நுலமுணடா। தம் ஒருபக்கத்துக்கனம் மறைக்துபொகும் பாச 
டைகளாகும், ரு கையிலை வாக. ரிலலாமற? பாகும், Gen aie or + 

ம்பவிக்குமென்று காரகர்சொல்லப் பருவதராஜன் உள்ளமுருடிச்சக் 
தோஷத்தையடைந்தகான்-௭-று. i 

அறுசர்க்கழிகெடிலாசிரிய விருத்தம். 

வைபநீர்க் கங்சைபாயும் பணிவரை மருங்கி லர்காள் 
அப்படீர்ச் சடையான்வகதங்கோதவக மிகாடங்கக் சகட்டு 
வையக மனித்தா டாதை வளசாலை ப் பணி உது மானை 
ound im nag ge கேவல் கோடி பன் ற. அித்துபோஞன. 
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ஆல் அருணசைலபுராணம்: 

இ-ன் இப்பட நாரதர்சொன்னதைக் கேட்டுப் பார்வதியே சமக் 
குப்பேணணாக வஃதபடியினாலே பரமசிவன் மருமக வரவேண் 
முமென்று பீரார்சதித் துக்கொண்டிருக்கிற காளையில் பூமியிலே கங் 
கைபைசசெ பச்திக்கொண்டிருக்கிற இமயபர்வதத்தி லொருபக்கத் 
நில் பரமசி௨ன்யாதோவொரு கினைவினாலே போோகத்திலிருக்கிறாரெ 
ன்றவார்த்தை கேள்விபாகத் தன்மகளாகயே பார்வதியையுஞ்சிலதோ 
ழிப்பெண்களைபும அழைக்துக்கொண்டுபோய் ஈமஸ்காரஞ்செய்துள 

ன்னுடையபெண மார உம்முடையதவத்் தக்காக ஏவல்செய்ய ஓப்பு 
க்கொள்ளுமெனறு அவரிடத்தில் ௮ம்மையை விட்டுப்போனான் பரு 

வத.ராஜன-௭-.று. ௩௯ 

ஒங்குமாலயன்மற்நுள்ளோ ரொழிவிலா தீதவம்புரி? தால் 

தாக்குபோவிப்பான்றானோர் கருத் தினாற்றவஞ்செ.ப்போ திற் 

பூக்குழல்கணி.பும்போது முஞ்சியும்புனலுக் கொண்டு 

பாக்கியர்பலருஞ்சூழப் பணிவிடைபலவுஞ்செப்தாள் 

இ-ள். ஏல்லாத்தேவரிலு முயர்ந்த விட்டுணு பிரமாமற்றவர்கள் 

டெருமையா யொழிவில்லாத தவசுசெய்தால் அவர்களுக்கு வேண 

டியவரத்தைக்கொடுக்கிறசுவாமி யாதோஒருகா. ரண த்தினாலே தவஞ் 

செய்கிறபோது பார்வதி பழம் புட்பம் தருப்பை திருமஞ்சன முதலா 

னவைகளைக்கொடுசத்.துத் தன்னுடைய பாங்கிமார்கஞுடனேபலபணி 

விடையுஞ் செய்துக்கொண்டிருக்தாள்-௪-.நு. சமி 

இங்கவெவையிருக்கத்தேவ ரியாவருமிமையோர்கோவும் 

பங்கயத்தவளைசெய்திப் பணிச்தனர்பதுமத்தோனலு 

மக்குவர்க்கருக்கையேகதா னவ.ரவர்முகத்திற்சோர்வுப் 

குங்குமக்குழம்பும த்த புபங்கவிற்குழைவுங்கண்டான் 

இ-ள். இவ்விடத்தில் இப்படியிருக்க எல்லாக்தெவர்களும் தே 
வேர்திரலும் கூடிப்பிரமனைச்சேர்ந்து தொழுதார்கள் அக்தப்பிரம 
னும் அவர்களுக்கு இருக்க ஆசனங்கொடுத்து பிறபா௮வர்களுடை 
ய முகஞ்சோர்ந்து இருப்பதையும் குங்குமம்பூசியிருந்த தோள்கள்இ 
ளைத்திருப்பதையும்பார்த் தா-ஏ-று, ௪௧ 

வச்சிரமோடிஈ$சானன் கணிச்சிவாய்மடிர் தங்காலன் 
முச்சிரம்வளைக் துமத்ஜோர் படையெலாமுமழிஈதுதேவர் 
மெய்ச்சுரமகுடமீர்க்.து மெலிக்தனம்விளம்புமென்றா 
னச்சுரர்தமக்குமோமான் ருரகனழித்தானென்றான்.



இருவவதாரச் சருக்கம். ௬௪ 

இ-ள். வச்சிராயுதம் ஓடிக்துபோயும் ஈசானன் மழுவாயுதத்இன் 
வாயமழுங்கிபுமஎனனுடைய சூலாயு தம்வளைக் தும், மய௱வர்கள் ஆ 

ர் ரூ இ ச லேடி 2 > பிங் ட் “a 
யுதமுறி த தேவர்கள் சிரத்திலே.பிருக்கிற மகுடம் பிங் ப்பட்ட 
வருத்தத்தையடைக தர்கள் ௮வ்வருத்தக்தை சொல்லுங்களென்று 
கேட்கத் தேவேந்திரன் தாருகாகரன் இப்படி ௮வமானரு செய்தா 
னென்று சொன்னான்-ஏ-று. Fa, 

காலையம்பு.பத்ே கோன்சொல்வான் காலனாற்கனலாற்காறறுன் 
மாலினாலென்னாலுன்னு லவள்வலிதொலைக்கலாமோ 
வாலமாமி_ற்றுன்சேயா யசலமாஇடத்தேதோன்றும் 
வேலனார்வெல்வாருங்கள சிறையெலாம்விடிப்பாரென்றான். 

இ-ள். ஓப்படிதேவேர்நிரன் சொல்லக் கேட்ட பிரமன்சொல் 
வான் எமன், அக்கினி, வாயுவிட்டுண இவர்களாலும் என்னாலும்உ 
ன்னாலும் ௮ஈததாரூநா சுரணனைக் கொல்லக்கூடுமோ சிவனுடைய பிள் 
காயாய் இமாசலபுத்திகிபான பார்வதிரினிடமாக சிவசுப்பிரமணி.ப 
ர் அவதரித்து அவனைக்கொன்று உங்களசிறையை மீட்பாரென்று 

சொன்னான்-௭-று. PR, 

யோகத்திலிருக்குமீச னுமைக்குகானளிக்குமாது 

வேகத்திலியற்றுமென்றே யவன்விடைகொடுத்தான்மீண்டுன் 

மாகத்திலணுகத்தேவர் மதனனைகினைத்தார்மாரன் (ar 

சோக ச்தையொழிக்குந்தென்றற் றேருடன்றோன்றிச்சொல்வா 

இ-ள். யோகத்திலிருக்குஞ் சிவபிரான் பார்வதிக்குமங்கிலியதா 
சணம்செப்.பும்படிச் க்கிர த்தில் மு.பற்சிசெய்யுங்களென்று பிரமன் 
சகலருக்கும் உத்தரவு கொடுக்கத் தேவர்சளெல்லாம் ௮மரா பதிக்கு 
வர்துமன்மதனை நினைத்தார்கள் ௮வன்விடாய் இர்க்கத்தஞுந்ததென் 
றலா௫அி.ய தேரிலேறிவகது சொல்லுவான்-ஏ.று. oe 

எவன்றவமழிக்கமாத ரெவர்களைமயக்கநீவிர் 

கவன்றதெத்துப.ராலெம்மை யழைத்ததென்கருமமென்ரூ 

னவன்றனையிறுகப்புல்லி பமரர்கோனருவி£னாக்கிச் 

சவன்றவமழிக்கவேண்டி யழைத்தமைதெரிபச்சொன்னான். 

இ-ள் மன்மதன் தேவர்களைப்பார்தீது எவனுடைய தவத்தை 

அழிக்கட்டும்எர்தப்பெணகளைமயக்கட்டும், ீங்களஎந்தத்துக்க திமி 

த்தமாக என்னையழைத்தர்க சொன்றுகேட்கத் தேவேர்தீரன் ௮க்த 
மன்மதனை இரண்டுகையினாலும் இறுகக்கட்டிச்தழுவி உபசா.ரதுத்



Poe ் " அருணாசலபுராணம், -- 

டனேபாதுகார்த் துச்சவனுடைய தவத்தையழிக்கும்படி. உன்னைவே 
ண்டியமைத்ததென்று தெரியச் சொன்னான் -௪-.று. ௪ 

விண்ணுளார்மகவான்சொல்ல வெகுண்டுவேள்ம.பக்துகூறும் 
பெண்ணலா ரலியாணல்ல பிறப்பிலாரிறப்புமில்லார் 
,கணணினாலளவை நாலாற் கருத்தினாலளவாவகஈதசத் 
தண்ணிலாமுடியாசசெய்்.பும் தவத்தையார் தவிர்க்கவலலார். 

இ-ள். தேவலோகத்திலிருக்கும் இந்திரன்சொல்லக் கோபித் தூ 
௬வாமிக்குப்பயப்பட்டுச் சொல்வான் தேவேக்திரனே சுவன பெண் 
ணுமல்லர் ஆணுமல்லர், அலியுமல்லர், பிறப்பும் இறப்பு மிலலா தவ 
ர்காட்சிப்பிரமாணத்தினாுலும் ஆகமப்பிரமாணத்இனாலூம் தவத்இினா 
லும் இப்படிப்பட்டவரென்று கிதாணிக்சக்கூடாத குவிர்ச்சிடுபாருக் 
திய சக்திசனை த்தரிக்குழமுடையையுடைய அந்தச்சுவாமி தவச்தைய 
ிக்கின்றகற்கு யார்வலலவர்-௭-று. ௮௭௬ 

கன்னிகைகவுரிரசன் ககமிலாப்பிரமசாரி 
சக்கிசமெமையாலேயுயி ரெலாக்தழையாகிழ்கு 
முூன்னியவுயிர்கள்போல வொடுங்கடும்மன்பாற்செல்லு 

் ௦ ளும்தோன்றி லேயொடு£ Cure மன்னியபொருளும்தோன்றி மனதிலேயொடுங்குமாபோல். 

இ-ன். ௮ம்மனோ கன்னிகை செனோகுற்றமில்லாத பி.ரமசாரிஇ 
வர்கனிருவருடைய சக்கிதி மசமையினாலே சகல உயிர்களு முண்டா 
இ விர்க்தியாகும்முன் எப்படி சுவாமியினிடத்திருந்து €வன்கள் உண் 
டாயினவோ அப்படியே ௮வதி௨த்தில் ஓடுங்கும்மனத்திலே தேரன் 
நிய ௮னேச வஸ்துக்களடுலே ஓடுங்கும்மன த்திலே தோன்றிய ௮ 
னேக வஸ்துக்களதிலே ஒடுங்குவதுபோல்-௭-.று. 

காமதகுணத்தாரென்பர் சங்கையுத்திடலாவீசன் 
சே மமாமுயிர்கட்கெல்லா மிளைபொழித்தருள்வதாகும் 

மாமன்குணமொரன் நில்லை வடிவமிககனலாமெக்கைப் 

ரி தக் i பெழப்பொரிக்துபோே பூமலர்சிசாறி6தக்காலும் புகையெழப்பொரிக்் துபோமே 

இ-ள். உலகச்திலே சங்கா. ரத்தொழில் செய்வதனாலே இவென்சு 
போரகுணத்தை.புடையவரென்று சொல்வார்கள் அப்படி. அன்துஉய௰ 

ச்சுசூடைய இளப்பை யொழிப்பதாகும் மற்றத்தேவர்களுக்கு உண 
டாயிருக்கவ்ற மும்மலசமபா தமில்லை 'இவருடையசொருபம் மிகவும் 
கெருப்பாகும் அவர்மேல்காவ்புஷ்பபர்ணத்தைவிட்டால அவைகள் 
புகையாய்க் கரிக்துபோகும். ௪௮ 

உருவென த்தெரியாதானை யுருவினோடருவாவானை 
யருவெனத்தெரியாதானை யமர்செயலரிசதன் றஞ்சி



தஇருவவதரரச- சருக்கம். ௩ 

வெருவரப்புகுக்தானர்த வேள்ரியிஸ்வேளைகோக்கித் 

தழிவன ச்திடையில்வாழுஞ் ௪ தமகனலுரைப்பதானான். 

இ-ள். உருவென்துயாவசாலும் தெரி.பக்கூடாசுவரை யுருவமா 
கதியும் ௮அருவமாகியும் இருக்கின்றசிவனை அருவமென்றுர் தெரியாதவ 
ரைமிகவும் யுத்தசூசெய்து செயிக்கப்படாதென்றும் மன்மகன் பய 
ப்பட்டுத் தன்னுடைய தானத்திற்குப்போகப் புறப்பட்டான் அக்கா 
லதீதில் மன்மதனைப்பார்த் து கற்பகத் தருவினிழலிலவாசஞசெய்.பாகி 
ன்நதேவேந்திரன் சொல்லத்தொடங்கனொன். 

மர. பவனிரத்தின்மீ து மல.ரவனாவின்மீ து 

நாயகன்சிரத்தின்மீது பொறுத்ததுன்னலமேயன்ோ 

காயுகற்கஇரின்மேணிகி கடைக்ததுமெனக்குயி 55 

வாயி ரஈயனந்தந்த செயலுமுன்னாண்மையன்றரோ. 

இ.ள். விட்டுனு தம்முடைய மார்பிலே இலட்சுமியை வைத்து 
க்கொண்டதும் உன்னுடையசாமார்க் தி.பமள்லவோசூரி பனைச்சா எண 

யில்கடையச்செய்ததும் எனக்கு ஆயிரங்கண்வரந்தது உன்னுடைய 
ஆண்மையல்லவோவென்றுன் தேவேந்தி.ரன்-௭-று. 

செல்வதின்றெமக்காயங்கே தருவது ேவர்க்காவி 

வெல்வதுசிவனை வென்று கொடுப்பதுகாமவேட்கைச் 

சொல்வதுமறுக்கவேண்டா மெனச்சொல்லித் துணைக்கைப்பற்றி 

கல்வ.ரமிதுதாவென்ன மதனவேணயரக்துகூறும். 

இ-ள். பின்னு தேவேந்திரன் சொல்வான் மன்மகனேஎனக்காஈ 

க௮ங்கே சென்று சிவனை செயித்து அவருக்கும் புத்தானுண்டாகு 

ம் அந்தப் புத்தன் ௮சு.ரர்களைக்கொன்று தேவர்களை பிழைக்கும் 

படி. செய்வார் அதற்கு நீயேகா ரணமாயிருக்கிறா.ப் நரான்சொன்னவா 

ர்த்தையை மறுக்கவேண்டாமென்று கையைப் பிடித்துக்கொண்டுஏ 

னக்கு இர் தகல்வரத்தைக் கொடுவென்றுகேட்க மன்மதன் சகதேச 

ஷித் தச்சொல்வான்-ஏ-று. 

அரன்ிலைமலையென்றாலு மடுக்கணையரியென்றுலும் 

வறம்பெறவிசைக்தகானலும் வரகதியரவென்ருலுங் 

கரும்பெனுஞ்சிலையாலைட் து கணையெனுமலரால்றீலச் [னான் 

சிரும்பெனுக்குணத்தால் வெல்வேனெளச்சொல்லித்தெொழு தபோ



௮௧௪ அருணுசலபுராணம். 

இ-ள். தேவேக்இரனே சிவனுக்கு வில்மலையாகியிருந்தாலும் வி 

ட்ணொெவே பாணமரூ யிருந்தாலும் வாசுகியே கன்றாக எற்றுகன்ற 

காணி.பானாலும் என்னுையகரும்பாகிய வில்லினாலும் ஐர்.துபுட்ப 

க்களாகி.ப பாணங்களாலும் நீலகிறம்பொருஈதி.ப வண்டென்றை கா 

ளாலும் ர்தச் வனைசெயித்துப்போனான் மன்மதன், 

சந்தனமணமுந்தெ.ப்வத் தமிழ்ட்பு தூமணமுங்கொண்டு 

வந்த. துமலயத்தென்றல் வசக்தமக்திரியுஞ் 2சர்க்த 

இர் துவுகிலவாம்வெள்ளை வலையினை யெறிஈததெங்குள் 

கொக ,லரிளமாவெல்லக் கோகிலழுழகங்கிறறன்றே. 

இ-ள். மமதன் சிவனை ஜெ பிக் கும்படி புறப்படும்போ தபோ 

தஇி.பமலையிலிருஈது ௮வ்விடத்திலதங்கப சககதணவாசனையும் திவ்விய 
மான தமிழ்வாசனையுங்கொணடு தெனறறகாற்றுவர்தது வசகதமாகி 
ய மந்திரியும்வு துசேர்ககான் சகதி. ரனுங்கிரனமாகிபவெளளை வலை 
யினைகான்கு பக்கமும் வீளினான் புஷ்பகீ௦கொச்.துகளையுடைய இள 

மையுள்ளமாமரத்திலெல்லாங் குயிலமுழங்கி.பது-௪-ு. 

மல்லிகைமுகை.பாஞ்ரங்க மதுகரமுழக்கஞ்செப்.ப 

முல்லை_சண்பகமேசோகு முளரி பமுதலாயுள்ள 

வெளளையின்மலருக்தேனுகிசைஈ சதன்னிரும்பைச்செம்பைக் 

கல்லினையுருக்குஞ்சொலலார் குறிஞசி.பாழ்கரத்திற்கொணடார் 

இ-ள். மல்லிகைபரும்போ சங்கமாகவும் அ௮வ்வரும்பில் சப்இக்க 

ன்றவண்டுகள் அ௮ச்சங்கத்தைவாயில்வைத்_து ஊ துழெவீ ரனாகவும்வி 

ளங்கமுல்லை சண்பகம் ௮சோரு தாமரை முதலாச.ப கணக்கலலர 
தீபுஷ்பங்களையும் தேனைபும் கான்குபக்கமு மிறைத்துக் கொண்கிச 

ழூனமரகியஇரும்புகள, பெண்கள் குறிஞசியாமென்னும் வாத்தி.பச் 

தைக்கையிலே கொணடார்க-ஏ-று. டு௪ 

பொக்கிபவடுக்க.பான புகரணிழுகத் தச்செக்கா 

தங்கு தூரமாகும் தணியிருட்கரியுங்கிள்ளைப் 

பைங்குரகதமுஞ்செல்லப் பனைமுலைப்பவளச்செவ்வாய் 

மங்கையரெனும்போர் வீ.ரர்வடிககணவரள்விதிச் துச்சென்றார். 

இ-ள். மிகுக்தஈட்சத்திரங்கள் முகத் திலிருக்றெபுள்ளிகளாகவும் 

செவ்வானம் ஒருதிலதப்பொட்டாகவும் விளநகுசின்ற ஒப்பற்ற இரு



இிருவவ தாரச சருக்கம், கடு 

உடாபயெயானையும் பசுமைபொருர்திப கிவிபாகிப குகிசையும் ஈடக் 

கப்பருத்த முலையையும் பவளம்போன்ற வாயையுமுடைய சுத்தவீர 
ர்கள சங்கள் தங்கள் கண்களாகி.ப கத்திகளை அமைத்துக்கொண்ட 
புறப்பட்டார்கள்-௭-று, டுடு 

கோணி.பகரும்புமைக்து ருல௰லர்க்கணை புங்கொண்டு 
வாணுதலிரதிசெல்ல மகரகேதனத்தினோடு 
சாணுமாவனத்தைச்சேர்க்தான் றவஞ்செ.ப்வான்றனைக்கண்டிஞ்ே 

சாணினைறுகால்வணடு கரணினானடுிங்கிளானே. 

இ.ள். வளைவாகிய கரும்புவில்லை.பும்புட்பங்களாகி.பல6.துபாண 

ந்களையும் ஏடத்துக்கொண்டு ஓிபொருக்கியகெற்றியை.புடையதிர 

இிேேவிகூ.வ.ர மீனக்சகொடியுடன் பரமசிவன் பே 1கக்இிலிருக்றெவ 

னத்தைச்சேர்க்து அவ்விடத்தில் தவஞ்செய்கிற ௮ர்தச் சுவாமியை 

ப்பார்த் து இவரைஎவ்வாறு செயிப்போமென்றுப.ப௬.து வெட்கத்தை 

படைகது நடுங்கினான் வணடைநரணுகவுடைய மன்மதன், 

வெவித்தலர்த்தெதர்த்தாலென்று வினையுமோ தனக்கென்றெண்ணி 
பொளித்தனன்முன்னேபின்னே புமைபவனள்வரவுகணடு 
கவித்தனன்னயக்கமாமோ கனத்துகளிறைத் துவில்லை 
வளைத்தனனரிகாண்பூட்டி வடிக்கணை சதாடுத்தான்மாரன் 

இள். கேரேவெவியாசவநக்து புச் சஞ்செய்கால் என்னகேடு ௧ம 
க்குண்டாகுமோவென்று நினை க்து சவாமிபின்பின் தெரிபாமல் ஓவி 

த்திருக் து சமயம்பார்த்துக்கொணுி இருந்த்பாது பார்வதி௮க்கட 
வுள் முன்னேபணிவிடைசெய்./௨௬ கலைக்கண்டு பெண்துணை ஈமக்கி 
ருக்கற படியினாலேவெல்லக்கூடுமென்று௪௦2தா ஷித் த மோகத்தை 
உண்டாக்கும் பட்பபாணத்தைஇறைத்துவில்லைவளை 5 து எ வேற்றி 

ப்பாணங்களைத் தொடுத்தான் மதன்-௭-.ு. டு 

ஒருகரும்புருவச்சாப மொடியினுமுலகமீன்றா 

சரிருகரும்பூரூவச்சாப மூள 9வெனு மழுச்சியாலே 

பொருகணைதொடுத்தாற்சென்று புரஞ்சுடுகாண.பினலு 

மொருகணைகவித்தான்மார னுடலெலாங்கொளுத்திற்றன்றே, 

இ-ள். மன்மதன் தானதிகசண்டைசெய்தால் ஒருகரும்பு உருவு 
மாகிய வில்லானது ஓடிந்தாலும்' உலகத்தைப்பெறற பாரவதியிதன் 
சணடுகரும்புருவமாகெய விலஉண்டாயிருக்கின்றன கமக்குபாயெளை 
குூறைவுமில்லையென்கின்ற செருக்கினாலேபோய் ௮அனேகபாணக்கரூா£ 
விட்டபோது மூன்றுபுரக்தையும் எரித்தகரைசஇயக௮ம்பையுடைய



௬௬ அருசைலபுராணம். 

சிவன் ௮ம்மள்மதன்மேல்கெற்றிக்கண்ணைச்செ ஓ த்தினார் ௮க்சண்ம 

ன்மசனுடை!/ உடம்பை யெல்லாங் கொளுத்திவிட்டது-௭-று. 

ஒருகண்ணை யென்றமையால் நெற்றியென்று வருவிக்கப்பட்ட 

௪. கண்ணையென்றசொல் மெய்கெட்டு கணயென்று சொல்லணி 

Cun gi 

அருக்கவெண்பஞ்சுபோல வமற்கண்ணாலணங்களை 

இருக் தளங்கனஉக்கணடு தேவருக்தினசயி2னோரும் 

வெருக்கொளவொளித்த ரர்பூத கணத்துடன்விசையினாலும் 

பொருக்கெனமறைந்து வெள்ளிப் பொருப்பிடைபு நம$தானன்மே. 

இ-ள். கெருப்புப்பட்ட எருக்கம்பஞ்சுபோல்மன்மதனாகியமா நு 

பாடு பொருந்தி.ப மனத்தையுடையவன் எரிர் து? போகக்கணடு தேவர் 

களும் அஷ்டஇக்ருப்பாலகரும்பயப்பட்டு ஓ.மித்துககொண்டார்கள் 

அதன்பின்பு சவா A Lp SE VT GSO to டக்சரமாக அர்தலிடம் விட் 

2ிக்கைலா.பத்துக்கு எரழந்தருவினஞர்-௭ று. 

சங்கரன்மணத்தைவேண்டி யுமை புகற்றவமேசெப்தா 

ளங்கதபுணதுமாறேழ் முனிவருக்கமலனசொ ன்னான் 

மங்கல?வளவிசெ.ப்த முனிவருமகிழ்வாபெப்தித் 

துங்கவெற்பிறையார்க்கித்தைச் சோபனஞ்சொல்லிஞர்கள். 

இர். பரமடவன் தன்னைக்கலிபாணஞ்செய்துகொள்ளப்பர்வச 
ராஜனிடத்திரபோய் சுவாமிக்கு உன்பெணணைக் கலிபாணஞ் செய் 
துகொடுவென்று கேஞங்களென்று அ௮னுப்பிஞர் அந்தப்படியே அற் 

ஆ e _ e 7 க (0 ௪ . ச 

தஏழுபேரும் பருவதாரஜஐ கிடத்திற்குப்போய் இந்தசோபனசக்கதி 
சொன்னார்கள்-எ-று. 

மலை.பிறை௰கிழ்நீதான?க மலை.பிலறபுதல்வன்வள்ளல் 
குலமலு.புப்க்தோர்காமங் ருடிப்பெயரே துவா முக 
தலமதுபுகனுமென்றான் றவததவர்ககைத் துக்சொல்வா 

ரலகிலான்பிறப்பகலல களையெனவறிவித்தார்கள். 

இ-ள். ரிஷிகள்போய்ச்சொன்னவுடனே பருவத. ராஜன்சந்தோ 
ஷித்தான். அவன்பிள்ளைபாகிய மைகாகரிஷிகளைப்பார்த் துசுவன் எ 

ன்னசாழி ஊரெதுசொல்லுங்களொென்று கேட்டான் அதைமுனிவர் 

கேட்டு ஈகைத்துச் சவனோ ௮ளவிடக்கூடாதவர் அவர்பிறகதவிடம் 
மூங்கில் ௮வர்கல்லசா தியென்று தெரிவித்தார்கள். ௬௧ 

பொருத்ததோருவகைபாஇப் பிறைமுடியன்பேர்காவிற் 
பொருத்தமுமாளுந்தேர்க்து புனிதரைப்புகழ்* போற்றி



Beda wire ki awe aa Seer, 

விரு,த்தியார்வரவுகாளுல் குறித்திறதைவீடுத்கானன்னோர் 

பருத் தகல்சையினார்ச்கிக்தப் படியெலா ம்பணிர் துசொன்னார் 

இ-ள், அ௮ப்படிசத்தரிஷிள் சொன்னபிறகுபருவகராசன் ௬௧ 

லானவர்களெல்லாம் மகாசந்தோஷத்தை யடைந்து சந்தாரனைத் கரி 

த சமூடியையுடைய இவன்பிறரத ஈட்சத்திரத்இற்கும் ௮ம்மைபிறந்த: 

நட்சக்இரத்திற்கர் தகுந்தபொருக்கமுங் கவிபாணஞ் செய்கிறகால 

முமறிர்து நிச்சயஞ்செய்துரிஷிகளிலுடைய பாதத்சைபுகழ்ந்து வ 

ணங்க விருத்தபொருர்இப திருக்கலியாணமுகூர த்தஒலையும் எழுதிக் 

கொடுக் தனுப்பிவிக்சகான் ௮௩ சஎழுரிஷிகளும் கண்கையைக்தரித்த 

சுவரமிக்கு௩டந்த சம்கதிகளெள்லரம் வணங்கிச் சொன்னார்கள்-ஏ-.று 

இமையவெற்பிறைவனேலை முகச்சிலேழ்சரிச் தமேருச் 

சிமைபமால்வரைக்குஞ்செம்பொற் மிகரிமாவசைக்குமழு 

தமரவாகடற்குஞ்டுத் த சாணாமுனி?வாருக்கும 

அமசரானவர்க்கும்வஞ்சி மனக்தனையறிவிக தார்கள். 

இ-ள். இமயபருலதராசன் பார்வநியம்மை திருக்கலியாண மு 

கூர்க் ஓலையை ௮?க தூதர்கள்கையீற் கெ/டுத்தனுப்பிவிக்க அவர் 

GON FG BHO பருவதங்களுச்கும்கொடிமுடி பொருக்தியமேருவுக்கும் 

சக்8ரவாளகரிக்கும், ஒளியையுடையச ச் தசமுக்திரத்திற்கும, சத்தா 

சாரணர் முனிவர்தேவர் முதலானவர்களுக்கும், அம்மன் கலியாண 

த்தைத்தெரிவிச்கார்கள்-ஏ-ு, ௬௯. 

ஒலைகண்டளவேசேர்ந்த வுச்களேழும்பூமி 

மாலையாச்செல்லுகன்ற மகமைசேர்கதிகளேமழும் 

நீலமேமுதலயுள்ள கிரியெல்லா கெருங்கிச்சென் த 

கோலமாமூனிவ/்9ித்ச ரிமையவர்குழாங்கொண்டார்கள், 

இ-ள், ஒலையைக்கண்டவுடனே ஏழுசமுத்திரத்திற்கும் பூமி? ௪ 
விக்கும் மாலைபோன்றுபிரகாசிக்கேற ம௫ூமைபொருக்தியஎழு cfs 

ளுக்கும், நீலகிரி முதலாகிய சப்தகுலபர்வதவ் களுக்கும் ௮திஷ்டா 

னமாகிற சேவதைகள் நெருங்கிச் சேர்ந்தார்கள்நுனில௰ர்களும், சிதி 

தீர்சளுர்தேவர்களும் கூட்டல்கூட்டமாகச் சேக்கார்கள்-௪-௮, ௬௮ 

அஷ்டதிக்கனைக து௩்தேரார் கொடிசளாலடைக் தார்விண்ணே 

மட்டஅவிமானந்தன்னான் மாலையான்மறைக்தார்வீதி 

கெட்டிலையரம்பைபூச நிறைகளால்கிறைர்தார்வெற்பிற் 

றட்டியபுமுகனாலே மெழுகனார் தரை களெல்லாம் 
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அரை அருணை சலப ராம், 

இ-ள், எட்டுதிக்குந்சேரினாஓங் சொடிசளாவம் இடமீல்லாம 
ல் நிறை க் துவிட்டார்கள், ,தகாச,ச்ையிடமில்லாமல் வீமான த்தன 

அம் மாலைகளிலும் மறைஈுகிட்டாகள் வி.தஇிளிஷ் ணட இலைக 

சையுடைய வாளழகளையும், கழு தாளையும் நிறையாக நட்டு ௮ 

_ லங்சாரஞ்செய்காகள் மலையி "ர௬ுக்கற புழுசைக்கரைதது தைக 

ளெல்லாமெழுகினூாகள்-எ-று, ௬ 

தோரணஞ் சமைகத்தாமுக்தஇின் ரொடையெலாக்தொடுத்தார்வி 

ண்ணிற், பூரனரும்பம்வைக.த!ா புநுமணிவிள3குமிட்டரா, ஆரண 
ண்லகுமற்றை யளகையுமமரக।8), நா ரணனுலகுமவசது காணவே 

வேணுமாறழே. 

இ-ள், தகோரணங்கட்டினாசள் அதில் மக்துமாலைகளைத் தொய் 

கவிட்டார்கள், ௮காசகங்கையை தொண் As 6 7 பூரணரூமபம வை 

த்தாகள், நாகனமாகிய ரக்தீனவிளககு ஏரறிஞாகள் பிமலோக 

மூம் ௮ளகரபுரியும தேவலோக மா, வைகுணடமும் இதைப்பார்த் 

துாாணும்படி சங்காரிசுகராகள்-௪-று, ௬௪ 

மணிவிளக்கனையமின்னை பலையரமகளிர் கூட்டி 

கணிமல/க்கங்கையாட்டிக் கலையினான மருங்சைவரட்டிப் 

பணிமணியாரப பூட்டிப் பரிபளக்காபஞரூட்டி 

won தற பிலகந்திட்டி யருமறைசடஙகு மெய்கார், 

இ-ள். இரத்தினதிபமபோன்ற பாாலஇியைபலை.பி லிருர்ெற 

பெண்கள் கூடிக்கற்பகமலாவாசனை சோகக்கங்காசலசதினாமலே எகா 

னஞ்செயவி2 ஐ. இூப்புச். ரவளும்படி சேலைகட்டி அபரணஙகளும 

மூம்அமாலையம் பூட்டிப்பரிமளம பொருஈதியமாலைசக£ச்ரூட்டி அழ 

யெகெற்றியிலே திலகப்பொட்டுவைத்து வேதவிதிப்படி Fr Hace 

ய்தார்கள், 

பூரணக்சோலஞ்செய்க பொடியணிபுவிசனாரைச் 

தாமணக்2காலசெய்யச சதுாமுகன்முதலேரீண்டிக் 

அமணிததுகில்கள்சாத்தக சுரதருமாலைசாத்தி 

மாமணிபபணியைநீக்கி மாமணிப்பணிகள்மீட்டி 

இ-ள். வாசனைபொருக்திய புட்பபாணங்களை எய்,.ச மன்மதனை, 

கெற்திக்கண்ணாலேயெரித்து அக்தப் புட்பத்தைப்பூசிய சுத்தராகயெ 

பசமசவனை மணக்கோலஞ் செய்யும்படியாயப் பாரமா முதலானவர்க 

ள் கூடிப்பரிசுத்தமாபெ ரத்தினமயமாயெ வஸ்இரஞ்சாச்இக்கர்ப்புசப்



திருவவதாசச்ச௪ர௫௬௧ ௬ ம, ். - சூத. 

பூபாலைதரிச்து முன்னேயிருர்த சர்ப்பபரணத்தைக் கழற்றிப்போ 

ட்மோணிக்க ரக்தினங்கள (கிய ஆபரணங்களைத்தரித்தாரகள்- ளு, 

சடையளம்பிறையைத்தங்க எறைபன ச சகைந்துசூழ*த 

உடுகுலமென்ன முக்தா லொளிவிமமகடஸ்ரளூட்டி 

அடைவு _ன்விழியாந்சில்க ள!தமாகரஇனமீது 

முடியிருக்கனபேோதற்செய்ய ருண்டலமிரண்டூஞ்சாற்,மி 

இ-ள், சுவாமீபின துசடையி3ல,தமித்2 பிழையைப்பார்த்து தம் 

முடைய புருஷூனன்று சுற்பிக்கொண்ட ஈட்சத்் இரசக் கூட்டங்கள் 

போலமுத்துகள் பிரகாசிபா நன றகிரீடஞ்சூட்டிப்பொருந்திப கண்க 

ளயிருக்கிற சக இரருரியரி ரவருமக। தினிடத்திற் குடியிருந்தகாற்போ 

லஅழகா கிய இரண்டு சூண்ட லங்களைச் சாறி மினாகள்-எ-று, 

வரம் .ற்றதிருமால் ஈற்று பஉர்விழிக்சரியசோதி 

பரம்பிற தனைய Bevis பருமணிசிலமபுசாத்தி 

விரும்பிபோலஞ்சிெய்,க மிறை.புமால்விடைமேத்சொண்டா 

ரரமபையாெருங்ககண்ணி ராநோனங்காட்டினாகள் 

இ-ள், வீட்ட்ணுவானவாவரம் பெழற்றுக்கொள்வதற்காககத் தம் 

முடைய கண்ணிலொன்றை ப ததநுறசாக்தினா?ர அந்கக்கண்ணி 

ப துகறுப்புச்சொநி காலைஈற்றிப்பரவின து'சிபால் நீலம்மணி களாலி 

எழர்ச சலப பைததரிக்துசாவத HT EH விநபபத்கககக லங்கா 

ரஞ்செய்தார்கள் பரமசிவன் விட்டுறு 2வருருவர1தி ரிஷப ்திலேறி 
e « . e அ ரு e . ~~ . ச ° 

ரூர் அப்பொழுது ரம்பாஸ்தீரிகள் மஞ்சள/லாகற ம்ம்கார்கள், 

குலவுமாலணு?ப் பே! நற குழு,சவாய்மலார் சானகஞ்ச 

பஉரினான் வணங்கச்சற் ற மணி மூடியசைததான்விண் சீணூர் 

சலைவனளுெதிரரின்2ிறகதத் தனிநகைபுரி6 தான 0ேவர் 

பலருமவந் திறைஞ்சியத்த வவ/க்கெலம்பார்லையீம்தான். 

இ-ள். விட்ணொவானவகர் சுவாமிபின் மூன்னேவர்து வணங்கச் 

செவ்வாம்பற் இப்போலுச்திருவ.ய்மலார் துவாருமென்னுர் தாமனர 

ப்பூவிலி நக்கி. பிர்மாவகது ஈபஸ்கரிக்கச்சற்2ற ரத்தினகீரீட மிழை 

தக்க திருமுடிமை யசைத்தாரா தேவேோதிரனவ௦கனஞ்செய்பப் புன்ச 

பிப்புககொண்டார் மற்றச் சேவர்களெல்லைரும்வந்து வணங்கச்கிரு 

பைக்கண்ணினாலே பார்த்தருளினா-௪-௮, 

கலிசிருக்தம். 

முடித்தககங்கைய! ற்றை கெ முந்தெழுர்.துமேன்முகைக்து 

வெடித்தசாமெனத் தவளவாய்சவிகைமேல்வீளங்க



அருணா சலபுசரணம், 

வடி க ககங்கையினருவியுமம்புலிக்கெரமுக் தந 

தொடுததுவீழமுமா றனபுரிகவரிகளொடுங்க, 

இ-ள். சடையிலேவைசத்சகக்சாசலத்தினா”லே பிறையானதுகொ 

முர்துவிட்டு ௮ருமபாகியதபுஷ்பிக்கசென்று சொல்லும்படி யாச 

கெள்ளை வட்டக்குல டபிடிக்கவும அுலையடிக்கெற கஙகை.பினருவி 

யும், சர்தரனும்சோந்து விழு தபோலும் இரண்சொமரம் வீசவும் 

தஇருவியைசனடப்பை கொண்டாறுபுரமுஞ்சேோக் 

தருவுயைகனகளாஞ்சி கொண்டொறுபுறமுஞ்சார 

விரவினாமுகனால வட்ட௩கொடுவிசப் 

பரவிரைவரவாதமபுருவிருபுறமசாட, 

இ-ள், இலட்சுமிகார் தராகிய விவணு பாக்குவெற்றிலை முதலா 

வை வைத்திருக்கிற ௮டப்பையெிக்துக்கொணட ஒருபக்கம் லர 

வம் சுற்பகத்தருவுக்கு சாதனாகய தே 2வக்இரன் படிக்கம bene 

கொண்டுவரகும், பிசமாசமீபத்திலகின்்று அலவடடமவிசவும் தும்பு 

ருகாரத ரிரணடு2பரும் வர் சனஞ்செய்து இருபுரததிலும நினறு ௪ 

த்ேேேம்பாடவும-எ-று. ௪௩. 

கூற்றனுனவன் கனசபாதுகைகொடுகுறுகச் 

காற்றுலேக்சலுக் தசையெலாகறும்புகைகாட்ட 

வேறறுவாகனக்கடவுளுஞ் சறியவாளெடுப்பத் 

தோற்றுமாதவர் கலைமதிவிளக்கெடுசூழ 

இ-ள். யமராசனானவன் தம்சத்தினாலேசெய்இிருக்கிற பாசக்கு 

றகெெளைக்கையாவெடுச் துக்கொண்டு வரவும்வாயுபகவான் இக் ரூசளெ 

ட்ட,ிலும் ௮௫ழபுகை சாம்பிசாணிப்புகை காண்பிக்சவும் ரிஷிபகசினி 

யனேகரும் சக்திரரனேகருமவிளக்கெடுத்துக் கொணடுவரவுப-௪-ு 

Sons sult guider wor Fens evs wei 
வரமங்கையர்கவமணிப் பணிசுமர்களுகப் 

பரவுனெனரர்முகலிஜனோர் விணையார்ப்பரிக்கப் 
பொருவினான் மறைஈடர்திறை தலைமையைப்புகழ, 

இ-ள். சேலகன்னியர் ௮சேகர் வல்.இரம்வைத் இருக்கற பெட் 

ட.களைக் தூக்கிக்கொண்டு வரவும் ராகலோகப் பெண்கள் கவமணிசக 

ஸிழை,்திருக்கற அபரணங்களைச் சுமந்துகொண்டு வரவும் இன்ன 

னர்கிம்புருடர் வீணைவாச்தியஞ்செய்யவும் சான்குவேதக்சளுஞ் ௪ 

மீயித்.த.ச்சுவாமி யெல்லாருக்கும் பெரியவரென்று புகழ்ச் துமுறை 

யிடவும், ்



் இிருவவதராரச் ௪ருக்சம், we 

சரகமேறுவெண்வசுக்களு முனிவருக்களெச 

வு சகர்விஞ்சையரினமையவர் ம௫ூழ்ஈ துகண்டணெர 

விருகாங்களாலுருத்இரர் மலர்மழையிழைப்பத் 

இருவுவெண்கலை மடநர்தையுமிமாசலந்செளிப்ப 

இ-ள். சச் தரசூரியரிருவருக் தவிர மற்றையேழுசரசங்களும் ௮ 

$டவசுக்களும், முனீசுவார்களும் களிகூர்ச். துவார காகலோசக த தாரவி 

கதியாதா1/கள் சேவ1கள்பரர்த்துச் சநக்தோஷக்தையடைக்து உருக 

ஏகாதசி உருத்திரர்களும் இரண்டுகைகளாலும் புஷ்பங்களை வருஷ 

மாகஇறைப்ப இலட்சுமியும் சரஸ்வதியும் பனி£ர்கெளிக்கவும் -ஏ-று 

திக்குப்பாலகர்தெரிவையர் தசைதொழுர்திகழ 

மிக்கமாதர்களெழுவருஞ் சோபனம்விளம்ப 

விக்குசோமொழி நீச றமகளிர்வாழ்த்தெடுப்பத் 

தக்கவிஞ்சையர்மகளிர்பல் லாண்டிசைவழங்க. 

இ-ள். தஇக்குப்பாலகருடையதேவிகள் ௮வரலர் திசைகளி னின் 

று சேவிக்கவும், சச் சமாதர்கள்சோபனம்பாடவும், சருப்பஞசாறுபோ 
ல்மாதுரியமபொருக்திபவார் த்சைகளையுடைய நீசாமகளிர் வாழ்த்து 

சொல்லவும், தகுக்தவித்தியா கரமாதர்கள் பல்லாண்டுகூ றவும்-௪ - 

சண்டபேரிசை குடழுழாமுழவுகா கள? 

தவுண்டைமல்லரீசல்லமி வலமபுரியொலிப்ப 

யண்டகோளகைமடர்)ைையர லெமபொலியதிரப் 

வெண்டிசாமுகர் கனிலுமென் பிரம்பொலியிசைப்ப, 

இ-ள். பெரியபணிபினோேசையும், பேரிசை ருடவாத்தியம் மச் 

தீளவாத்தியம், காகளம், சப்திக்கீன்றமல்ல., சல்லசி-சங்கல்களகேோ 

ஃ.டிக்கவும் தேவப்பெண்கள் காலினசிலம்பு கலீலென்று சப்இக்க 

எட்டுத்திக்கலும் ஈ௧தி2கசரானவர் வருிறகூட்டங்களைவிலக்க அடி. 

க்கிறபிறம்பினத சத்தம் பிரசாசிக்கவும்-ச-று, ௪.௮ 

சண்ணும்லென்னிய மாய்வரையடி.யிறல்யெடிடப் 
பண்ணல்சேனையின் தொழுர்் திமகரித்தலமடைக்க 

விண்ணுமண்ணாடுஅபெள் ளிடமு.றகெருங்கியவிமானம் 

மண்ணுமால்வீழை நெறலிகடர் சடைக் த.துபரியே, 

இ-ள். யாவசாலுக் தோசக்கொஞ் செய்யப்பட்ட கசைலாசூரியடி, 

வாரத் ல் சிஷ;பலாகன மிறல்யெது சுவாமியிலுடைய சேனையினரு 

ன்னணி இமையபர்வசத்தையடைக்தது ஆகாசமும்பூமியும் எள்ளிரு



  

aad அரு ஹச், 

ச்ச இடமில்லாமல் லிமானங்சள்செருங்யெதுகள் அள்ல்கரிச் இருத்கி 

(ச் தலிஷ்ணுவாடயரிஷபம் சுவாமியைத் தூக்கெேகொண்டு வழிழமுழுது 

செடர்தது இமையபர்வதசாசன் பட்டணத்தில் வர்தசோ5தது. 

இமயூரிப்பகியடைந்த மிபசசிமடளார் 

திமலனா[இருவழகெலாம் விழிரளாலிரைத் தா 

ருமைதவத்திலுக்க ழிவிலை யெனப்புகழ் துன ரத்தா 

சமர்செய்காமனை யமித்தகண்ணெதுவெனவுரைததார் 

இ-ள், ௮ப்படிபே சிவன் இமயபருவககதிமல எழுக்சருளின 

போது ௮ தமலையிலீிருகீ்கன்ற பெண்கள் சுவாமிபின் ௮ழகைப்பா 

ச்த்துப் பாவதசெய்க சத்துக்கு கருகுன்றவு மில்ல மல் பஉன் சி 

சுசியாயின எனருர்கள் அவாகளில், யுதகச்துக்கு வந்த மன்மதனை 

எரிக,ககண எதும்வலா அதக் றாறாரமான கணணைப்பயமப்2 ப! பென் 

யர்கள், 

ஆகமாரணித் இருக்கவு நூலகெலாமபாற்த 

யோகமீதிவரிருக்கைய। கு மகனுடலெொழிம் தப் 

போகம்தில/விழமுப்புற வுயாக்கவைபுணா5த 

மோகபக்கீடுபநகலஉபோனச சுவர் மொழிசதார். 

இ-ள். மன்மசன தேசகத்தையுடைய வறாயிரு/ பொது இவா 

பே! கத்திேேயிருககதனாலே உலக த திலுள்ள சனங்களெல்ல?ம் விகா 

ச ம்கலாமல் அசசதுகிடர்கன பன்மசன் தேசம்பே.யும் இவ/போச 

துகிலை விருப்பம் உண்டானபடியினா?ல சகலருக்கும போகத்திலா 

சையுண்டாசசுது ௮னபடியிரலே மோகத்தை யுண்டாக்கு இிறவர் 

இர்கச்சிலனேயன்றி வேறொருவருமிலவையென் று ஸதீரீசனங்கள் ச 

லாசென்னார்கள்- எ-று, Ly & 

மாயவிறகைவேள ழூய ரெழின்மிகுவடி வி 

லாயிரதசிலொன நிலை9.பன த்தனைமஇச்சவனைத் 

திபிடத் துடல்கொளுத்திற சவத்தினற்௮ிற?ம 

யாமுத்தமாமிப்ப2ரா இெனச்லரறைகதார், 

இ-ள. மாயஞ்செய்கின் றகருப்பு வில்லைக்கையிற்றரிச் இருக்கின் 

தமனமதன் ௮ழது இக்தச் சுவாமிபினுடைய வடிவமாகிய அழகில் 

ஆபிரத்திலொருபங்கு காணாது ௮சனாலே அனை இஃழ்க்து தன்னை 

மாகி ௬ச் தியிரூலைஅவளைககொளுச திப்போட்டது தபோமகூமை 

யினா லயே ஆராய்க்தெடுக்கக்தகுர். ச உத்தமர்கள் ஆலை அப்படிச் 

செய்வார்களே (வென்று லெமாகர்சள் சொன்னர்கள்.--௮,) ௮௨



திருவவதசரச்ச ருக்க ம் . we. 

ம துஎன்பெரும்க்ளசா னர மருகனாஇரளும் 
காஉறனபினாலெதெகா கழுவினாகலஈ சா 

சாதிய-தமுமதனிலை யளவிடாவரியோன் 

வேகிடன்காம்பிடி தனி தி.3ிர்கனன விடைமுன், 
இ-ள், மாபனாகய பாவசசாசன சுற்றத்தா1முகலிப சேனைச 

ளும் மருமசஷூகிபய பாபசிவசதினுடைய சேனாமுகமுமிகுக்க ஆ 

சையே பேங் கூடினவ।கள।ய் எத$ிரெதிராகவக௩து ஓஒ ருவருககொருவ 

ராகத் தழுவிககெ/ணடாகள் மூகஓமீறுமிலலாக அளவிடப படா 

க சிவபிரான பிரமனகையைப்பிடிகதுககொணடு fasuatse sa 
ல நினறு இறஙகினார்-ஏ- அ, ௮௨ 

இலரப௩கசைபரனெசர்£ ராளானமெடுபப 

வுலஃபாலசி தமரு௨ஈ ஐ நடா துக் 

திலாம: சவனிருகை2?ம Qai mas poet s Bu 

டல&ல।மணமிமைசச்கோ7 மண்டபகசணைாதார். 

இ-ச். இப்படி ஈவாமி ரி3 பவாகனம்விட்டு இறை வு_ளே 

அழகுள்ள அனைசபபெணரள ஆலாத்டி எரிக்கவும அஷ்ட இரகுப் 

பாலகரெட்பெ2பரும எவாமியினிரபுற கதிலும ஈடஈூதாதுங்கி வ௪ 

வும எலலாருக்குகநிலகமாகிப Be Cond gow இரணடு one 

Cog தமருடைய ஒருகைகயச் சோததுககணக்கிலலாக ரகதி 

ன களா லிழைஈகபபட டிருககனற பணடபததிலவகது சோக்கா 
ர்கள் ஏறு, 

அரியமணடபககனமாகபிீடி wm HUI LE Fens SIF 

வசையிடப்பிறம் ரமை லள பூ 071 உலிவரு வ | 

குருமலாகரையி2ல£திவாகருள் குடி. பி நக்கும 

இிருமுகச௫இடையிறைபவன வலப்புரஞ2சக கார, 

இ-ள். சுவா அரூமையாகிய அஈதமணடபத BY இட டிருக் 

Op அரனத்$லெமுஈகருளினா சன௫சன் பலை2பாலே யிருப்ப,தன 

ல அததத்தன௫களே இலாகள் பலை2பலேபிறஈகாகளென்று காண் 

பிக் கம ியாகலருபமாகாகளுடைய நிறமபுடபமபோலும சை 

ஃளி2ல5 இசகொண்டு கிருபையே குடியாகவிருகசனற அழகூய முக 

£5 oft ttf SOL பார்வதியை சிவனுடைய வ பபற த்திலே உட்கார 

வைகத்தார்சள்- ஏ. ௮(டு 

முன்னையாசணன் வதுவையின் சடக்கெலாழமுடித்து 

வன்னிமேற்பொரியினறர் தெய சொரிரதுமச்திரத்தா 

லெளனனையாளுடைய யிறைவனுமேழுலனே ற 

கன்னிசெல்கசம்பிடிச்து மூலலஞ்செய்தான்,னலை



on: அருணா சல புசர்ண்ம். 

இன், இக்தப்பிரசாரம் சுவாமியும் நம்மலும் கலியாண மண் 

Luss லெழுகதருளியிருக்க ௮ர்.தவேளையில் பிரமன் கலியாணச் 

சடங்கைவிதிப்படி மூடிக்க என்னையாட்சொண்ட பரமூலன் Hs 

இனியிற்பொதியிறைத்த செய்யாகுகிசெய்து முன்னே ஏழுலகத்தை 

யும் பெற்றறம்னமை கையைப்பிடித்து ௮க்கினியை ரமூன்றுதரம்வல 

மாகச் சுற்றிவந்தார்கள்-எஈறு, ௮௬ 

ஒற்றைவால்வளை யொலித்ததசறுகியுமொலித்,க 

சுற்றும்வான வரிருடியார் மலர்மழசெரிக்தார் 

பற்தியாசனத்திருர் கன னனைவருபபணிர்தார் 

பெற்றதாதையோடன்னையைப் பணிர்தனள்பெதும்பை 

இ-ள். வெண்மைபொருக்கியஒப்பற்ற சங்கநுழங்கவும் கான் 

குவேதங்களும் சப்திக்கவும் கானகுபுறமும் சுற்றிக்கொண்டு தேவ 

ச்சளும்ரிஷிகளும புட் பமாரியைப் பொழியவும் சுவாமி ஒறுஆசன 4 

இல் எழுக் தருளினார் ௮ப்போது சர்வத்திரபேரும் லந்தனஞ் செய் 

தார்கள் பார்வதியானவள் ௮வள்தாயையுஈ் தகப்பனையும் வணக்கி 

னாள-2-௮, 

சரி த்தசாமனைத்தருதியென் மிமையவரயன் மா 

லொரு,க்கரின் யே யிரறையவன் மகழ்ச்சிசண்டுரைக்தார் 

மரி.க்சசாமனையழைக்தருட் புரிக, சனன் வள்ளல் 

பெருக்தவன் பினாலனைவரும் விடைகொடுபெயர்தார் 

இ-ள், தேவர்களும்பிரமனும் லிட்டுணுவும் மற்றயாவரும் சு 

லாமி எல்லாரிடத்திலும் வைத்க பிரீயத்கதைப் பார்த்தச் சுவாமிரீ£ 

முன்னே எரித்தமன் மதனை எழுப்பிக்காமேவேண்டுமென்று கேட்டா 

ர்கள் அப்படியே இறக்துபோனமன்மகனை வரவழைத்துக் கொடுத் 

துகருபைசெய்தார் பரமசிவன் பின்புயாவரும்விடை பெற்றுக்கொ 

ண்டு£பானளுர்சள், =} 

அதற்பினண்ணலுவ் கவுரியுமுறுகியொன்றாஇ 

மசக்தவானையைக் ஞசூமரனைப்பயர் தனர்ம௫ழ்வாய் 

விதித்தவேளையிற்குமரலுக் களிச்சிறைவிடுச்தான் 

கொதித்ததாருக ௮யிர்குடித்துவச்சனன் குமரன், 
இ-ள். அப்படியே இருக்கலியாணமும் நடர்தபின்பு சுவாமியு 

ம் அம்மையும் மிருச்ச௮அன்புகொண்டு ஒருருவமாடச்சேர்ச் து வலி 

மைபொருக்திய யானைமுகத்தையுடைய விக்மேனசுரனையும் Aas 

ப்சமண்யனரையும் பெத்றார்கள். அதன்பின்பு சுவாமி சிவசுப்ரமணி



இருவவத*ரச் சறாக்கம், க௦டு 

a ® ‘ ட ஓ e ச் « 

பருந்து ஒருவேலர்புசச்சை அருளிர்செய்களுப்பிலிச்ச ௮வர்போய் 
௮5௧2௪ ரகமான (சவலாயசர்தால் விட்டெறிந்து, கொளறு சா 
Ga Tay od" BUCO LI BIT ALOT IS Gu [மி எ-று, aby Se 

. a 4 5 ௦. லனத்திரளமலைம்சள் பொருகரிவதன 
ஊ. ௬ச்சசெங் கானுடனிமைபவெற்பகன்று 

sve MFA ws இமையவர்முனிவாகண்களிக்க 
உ ச் ௪ . 4 & 

வெயிலடைம்புமெ?ச்சுவ விருந்தனனப்பால், 

இ-ள், மபிஃபோல்லிளங்குகன்ற பருவதராசன் மகளாகிய ஸ்ரீ 

வார்வகியார்முகத்தைபுடையபிள்ளையார் வேலாயுதத்தைச்தரித்த சிவ 

சுப்பிரமணியருடன் இமையகிரியை வீட்டுறீக்கித் தேவர்சள் முனிவர் 

சளூடைய சண்களிகூரக் கைலாயத்தில் எழுந்தருவியிருர தாரமுப்பு 

த்த யெரிச்தவராகம பரமசிவன் அதன்பின்பு எ-லு, Ge 

மூன்றாவது.) 

திருவவதாரச் சருக்கம், 

முற்றிற்று. 

ஆக திருகிருதசம் உடுச ,



  

  

  

SAD Legs kb, 

(நான்கா) 

இருக்கண்யுதை ந்த சகு நம், 
ர 6 

ae
 

sorties Pog caf huch if gm 

மின்னனையமுறெவமு மிமகிரிபின் றபோபலத்தான் மேனையான, 

வன்ளையிடத் தென்னன்னை யவதரித்த சதைிரிதேயுளரைத்தே னிப 

பால், பொன்னனையசடைபிறைவன் நிரகுகயனமிருகரத்தரர்புறைச்க 
வாறுர், தென்னருணை மாககரி லனலைவினை free gag, செபபதுற 

CG pew, 

இ-ள், AeoraQuiGigu Cususa sapigsuree p Qo 
வற்பருவதத்தின் தசபோபலத்கால் மேனாசேவிவிடமாகஎன்தாயாகய 
பார்வதி௮வசரிச்த கதையிலே கொஞ்சர்தான் சொன்னேன் அப்டர 
ரீவதி பொன்போலும் சடையுடைய சிவன தழயெகண்சமா இரண்மு 
கைகளிஞுற் பொத்தியதும் ௮தனால் வரும் விளனயத் தெற்ளெசண் 
ணிருக்கிற ௮ருணாசஉத்தில் அம்மை பூரைசெப்தூதிர்த்ததும சொல் 
லத்தொடங்களேன், எ, 

Ga gy. 

emBarr joa Siti Garam HEeOarcanart ins a 
சூடுவர் மறை, நால்கே Lun wea ள்௮ுவர்வ்ணகாசம் 

பா வர்பலவினோதம் பயிற்றுவா UAB MD Tip 

மாடுவர்வெலவர்தோற்ப சணிமலாடலைவாரம்பல்
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திருக்கண்புதைக்த சருக்கம், £053 

இ-ள். சிவபிராலும் பார்வதியும் பிணசகக்செரல்வார்சள்ளன 
பப ஃயும் தீர்ச்னுக் கொள்வாரசள் ஒருவருக்கொருவாமாபேசலைச் 
(“டிக்சொண்டவேதசசஸ்தீரல்சளே ச் சேவர்கள் ரூனிலவர்சள். ராலலச் 
சேட்டு உ அதன்பொருள் இவருச் ரக் Ora d oP ay ub வீனளைமுாசட்ய வற் 
னாவா௫இத்தும் பற்றும்பஉங்காயாட்டுசள் செய்தும் பகதரம் ரூசாடி. 

யி, அசனுக்வெற்தியையார். சேசர்பையபல டந்து அழயெ பரண 
oe உ க ° க டட . 

£கரச37ததுக்கொண்டு ரிகுகதாரசள்-எ-ல. அ 

இ௫வுவ gn, 

அர் சவோ லென்ன னே பையனை யிரைஏுசியைய7 

விர துவு ரவ சனுமயாவரென தினாச்சாளெர்தை 
சுந்தாக்கரர்வாய்மிஉ னே ஈ டர்களெபமிருசணென்றார் 

கர்தனைப்பயந்தாளீசன் விழிகளைபுசைச்தான்கை யர, 

இ-ள, அர்தச்சமயத்தில் என்தாயாகெயடார்வஇிர வாமியைவணங் 
ஜெயா சர்திரசூரியர்சள் யாவரென்று கேட்கஅதற்ஞச்சுவரமி௮ழகய 
கனிபோறும் வாயையுடைய பெண்மீண அர்த இருவரும்ஈம்முடை 
யகண்களென்று சொன்னார் வரபரமணியரைப பெற்றதாயானவள் 
கேட்டுவேடிச்சையாகக் சுவாமீயினுடைய சண்களை இரண்டுகைகளா 

வ மூடினாள்-௪-௮, 

சலீகிலைத் துறை, 

சசனார்விழிபுதைத்தலும் மிருட்பிழம்பிருக்கிப் 
பூசினாவெளவீருண்டன திசைசளும்புவியு 

மாஜவீசிமால்வையெனச்கருபெமலைகள் 
காசுலாவியாதியெலாம் பமுளைபோற்ச றத் ௪.௮. 

இ-ள். பசமசவத்தின் கண்களைப்பசச்வதிபுதைத்சலும் இருட்கூ 

ட்டத்தை யுருகச்செய்து பூனெது?பால் திச்குசளும் பூமியுமிருண்ட, 

அமலைகளெல்லாள் குற்றமற்ற நீலரியைப்போல்கறுத்ச,து மணிகள் 
பொருந்திய சதிகளெல்லாம் யமுனாகதிபோல்த௮த௪த-௭-௮. «+ 

௮௮அ௮4க்ச மிரெடிலாசரியகிழு த்தம், 

மறையவனுராரணனு முனிவர்களும் வசக்சளுசான் மறையும் ௪௪ 
னோ, ரிறையவலும் விழியொளி3போ லிரவிநெடும் குரடசெனகிறு 
தாச்மற்னறக், கறவைகிரை அுசல்கிலவ்கு புறவைசளு மொளியிழ். 
ந்த கண்ணதான, அறவறமுச் பிரவரமுர் தொலைச்தனமற் gauge 

மூலர் சொலைக்கசன்றே,



2௧௦ : அருணாசல புரரணம். 
இன். பேரமலும் வுஷ்ணுவும் முனிவற்களும் அஷ்டகசைக்சளம் 

தா ரகு சல்ககஷம் சேவர்களும் 05ல் சண்சள் பிசசசச.ஈற்றுப் 

பிறளிச் குருடர் $போஸிருக்சார்சள் பசுசாளை ரத தலியமிருகம்சளும் ப 
ஈதிசளு உ கணணொ மியற்றன அறவ மீல்சறமிசண்சிம திக தனமற் 

் த் எல்லா தீத மிலகளும் செட்டது-௭-௮, @ 

கலிரிலை த துறை, 

கேவர்மசனிடராக்கதர் சறமெனழ்திரிர்தாம் 

@ar BO bBo aa (uv ora af Hel pas ரண்ட 

காளிலம்புயனகோ, கொடி யரனதவவளவின் 

ரு வ/தேவனலுக்களவ௮ முறைசொலிப்புகள்றார் 

இ-ள். தேவர்களும் மனிசாகளும் இசசக்ஷசர் கிர ம்போலக்சறுத 
தார், அகா பதசிதில்இர்ரன்வாசகனணமாகியவெள் aM gua Gen oer Grins wo 

gral ஈமிதலிற்லாசபிரமன் கொடியாகிய அன்னம்சாசம்போல்கறு 
Bu அப்படி எல்லாப்பாருளுங்கறுச்.து மயா்குகசாலத்தில் மும் 

ஜூர்த்திகட்கு முதல்வனைசிவனிடத்தில்எல்லோரும்போய்மூஷறயிட் 
டுத்தம்கள் குறையைச் செொரல்லிக்கொண்டார்கள்-எ-று, 

அறுரச்ச மிசெடிலாளிியவிரு தம், 

அரஞ்லென வமைர்சகாக் இறைவளனுசல் விழிதிறக்கா னி 
யே 5, அஞ் ¥ மிநளகன்றஅபன்னிருசோடிரூரிய *கள்தோரறம்போ 

ட அட ட ~ 6 % » a 

ல, வஞ்சிபுமைபிரைவன் வீழி | DIT AB ுக்காமலரை வரங்கிகின் ற 
* e ௪ . ட e *. . . ட ௫ ட சு -, 

ள், விஞ்சுமறை யவர்தனக்கு கனல்போல்விழிமன்னும் விள சற்ற 

oa? p, 

இ-ள். கவெபிசான்பயம்பேண்டாமென்று கையமைக்அப்பன்னி 

ரண்டுகோடி. சூரியருதயம்் லக்கன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணைத்திற 
GE TPN UPD அ௮ர்தகசா ரத்தை மங்கி.புறு பார்வ திபொத்தியசையைவச 

கன்றாள். பிராமணர்கள் வளாங்கும் யாக,க்கின்போம் கன்றுகள் 
களும்விளங்கின. டா 

பார்புதைத்த திருவ.பிற்றுன் பணி*அறைப்பா ணெடுஞ்சுலப் ப 
டையாம்கசாலன, மாரபுதைத்த மலாப்பகச்தை யார்புசைத்த சடாட 

வியாய்வையமேோழம், சார்புதைத்தவிருளாகவிழிபுதைக்தககாம்பாவ 
வ்கழலுமால, இர்பதைத்தா யுடத்திற்றவம்புரிதற்தான விடநிசழ்த்து 

மென்றாள், .. வ் 

இ-ள். எல்லாச் வசாசிகெல்யும் சருவசகவைத்.தக்கொண்டவயி 

ற்ஹைங்டைய பார்வதிசவாமியைப்பார்த்து சகெடியசலத்தை யுடைய



இருக்ரண்புதைத்த சருக்கம, ௧௧௧ 
வே ஏஎமகமார்பிலேயபுரைக்சமலாபோன்ரபாதக்சளைோ உடையவரே 
அத்தி மாலையையணிக்த சடைக்சாட்டிளை)டையவ0?எருலசரு பமே 
SA DER HOM BE PUTED PE SCFRM LTGP UGE MIG dn Pye oar 
டுயபாவபயோமடடிச் சருசதிசவ குழ பூமிபி டட சதிஉதவ சேய 
FEDS taal ocrost ng வென்று கேட்டாள், ௪-று, er 

௪சனுமம் ரூரைசாருள்வா னுளைவினை௮க்சணுகாேயெளி னம் 
யார்க்கும, மாச சுவ௮ுமபடிக்கரிய தவம்புரிய விரு ப்ளே யேன் ing ane 
LPT SI, BEN asa S oy IAT wl பயோ ச BG Hol, J PLM onl HT ore ein 

விப, பூரைபுரிகதசியதவமபுரி்யென்றுன வ்டைகெொலாடாள புசழ்ந்து 
போத்றி, 

இள், மப்படிபார்வதிசே ட்சர்சுவாமி பெண்ணேச ன்ோபபன 

மவக்து சேசாதாபினும் மற்றவர்களுக் கப்பவம்ரீ கும பொருட்0 தி 

தவஞசெய்ய (,சடத்தாயரனலை ம.தூாராபுரி, மாயாபுரி, காசி, அவர்க, 

அவாரகாபுரி, அயோததி ௮வைசளூள சீறாசகாஞா | ரசதிற போய 

ப் பூசையடன் அரியசவஞசேய்யென்று சொல சர வாமியை வச் 

இ விடைபெற்றுக்மிகாண்டாள்- எ-று, வர 

விசையன் மகள்குடையெடிப்பர்செயமசள்பொன்னாடப்பை 0௧௪ 
டுவிசைஈத மேவு, வசையுமணிக் சவரி பி. ருண ௨ருகசூயுக காளினியு 
மருகில் வீசத், திசையிலிள கிலவெறுச் HS Boon te sulle P offen & ud sor 

மேறசெச்றபோ த, ஈசைபெருகுமாம பெருசப புனலபெருகும் 4/௪ 
ழகக்கா ஈறியைச்சோரதரள், 

இ-ள் பார்வதியம்மைவீரலட்ஈமிகுடைபிடிக்சசெயகட்ர மிய 
ன்னடபபர்தாங்கச் சீக்கிரத்திலவர இரசனை சளியமைரசாபரைக 
ளால் ௮ருஈதஜயும் இலட்சுமியும் இரண்டுபச்சஙகளிஉர்ன்,றுூ சாமானா 
வீ௫ நாலுதிக்குஞ சந்திரனேபேரஉப் பிரகாசமவிக மபடி. ரூ. ர்தப்பல 
எக்கிளேறி யாவரும் வீசுகின்ற ௪ நமம்பெருசச சலமபெருகுகின்ற 
சேததியிளாபுபடைய சந்காதீர்த்சகதீல் வர தசேர்ஈதான்-௪-று, 

இறந்தவு.பி ரினிமீளைப் பிறவாம லிறவாம லிறைவனார்தன், இறச 
ததிருவுருவாகுர் திருக்காசித் தலமடைர்து சிவன்றான் போற்றி, வற 
ந்கமழைச் குருகுமுக்சுத் தலத்தவாகள் பிழைக்கவரம் வளர்ந்தப் 
பன்னாள், சறுந்தொடையபி னரசன்விடைகொண்டு கிற்பத் தொண்டை 
வளசாடுசெர்ர்சாள். 

இ-ள். இறர்.துபோன் உயிர் இனிதிரும்பிப் பிறச்சாமதுமிறச்சச 

அம் பரமசிலத்திறடைய 'இவ்வீயசொருபமான சாசிபதியைச்சேச்



௧5௨. ஹூருணாூல்புச்சீணம், 

ச்ச்து விசவேசருடைய பாதம்போற்றி மழையில்லாமவ்வருர் அன்ற 
சீவார்சிசள்.பிை றக்கும்பொருட்டு அர்தத்தலத்தில்தருவத்தைப்பலநா 
சாவளர்ச்துக் தேன்தம்கிய மலர்மாலையைத்தரிதத ௮ததேசத்தரசன் 
விடைபெற்று றக் தொண்டமண்டலத்தைசோர்தாள் பார்வதி, 

மழைதவாரர் தலைப்பலவின் பழமதுரைவர்ய் விரி்தாலுமகரவர் 
eps, பழ மஅவாய் விரிர்தாலும் Lf SLD Qa TL) அீரிதொழுகுமபழன 
நீங்கெ, ருழையளவு ஈடமாடும் விழிமாதர் ஈடமாடும் குறிபபுகோககி 
ப், பொழிலதனின் வடமயில்க ணடமாடுக் இருச்சாஞசிப் புரத்தைச் 
Ceri gar, 

இள், மேகம்கள் தவழ்கின்ற தலையையுடைய பலசகினஅ௪.பழக் 

சுள் வரய்விண்டாதும் மகரவாழைப் பழங்கள் ௮ளிகதாஓம்புதயதே 

கபெருககெடுத்து வாய்ச்சால் வழியாச ஓடி விழுசன்றசழனிகளைச் 

கடக்து குண்டலம்வசைச்கர் தாவுகன்ற சண்களை யுடய பெண்கள் 

சாட்டியஞ்செய்கின்ற குறிப்பைப்பார்த்.துச் சோளைகளிலிளனமையாயெ 
மயில்கள்சடனஞ்செய்கின்ற சாஞ்சீபுசத்தைச்சோர்சாள் பார்வதி, 

STAT EO SF யழிவாக்மனிசளசயுள்ள திலழிக்கு*் தடங்கண்மா 

தா, நாபுரத்தம் புயசரணஞ் சிவபேற லிழைமகுங்கு ௮டங்கவேறு 

மாபுரதீதின் மணிமேடை யரம்பையற்கு விளையாடமலைகளாகுக்கேர் 

புசததினெடுகொடிகள கரமவல்லியெலுங்கொடிக்குக்சொழுகெசம்பா 
கும், 

இ-ள், கல்லுகளையும்/மரங்களையும் உருசச்செய்.து மனிதர்சளுடை 
யஉள்ள திவைக்கெடுக்கிற விசாலமாயெ கண்களையுடையபெண்கள் A 
லம்பணிஈத தரமரைமலாபேசலும் பாதஞ்சிவக்க நால்போறும் இட் 
வளையஏறுகின்ற அப்பட்டணத்திலிருக்கும் இரத்தினறமிழைத்தஉப்ப 
ரிரைபும அரம்பைமுதலாகியபெண்க வீகாயாடு தற்குமலைகளாகவிரு 
க்கும சிவாலயத்தின கோபுறத்திற்கட்டியிருக்கிற கொடிகள் கற்பஈவி 
ருசததிற்படர்க்த காமவல்லி என்னும் கொடிக்குப் படருெதற்று 
கொழுகொம்பாயிருக்கும் எ-று, 

பசதகாடகமாடு மபில்போலுஈ்க பிற்றுவழிப்பாவையபோலும், ௬ 
ரதராடகமாகெ அடி.பிடையார் சண்வருடன் ௮வளுமபோது, மரச 

தாதிகளுறுத்த விழித்துமணி மேடையிலும் வாரிசு, வாதனா கர 
மரன தன்றுமுத லின்றளவுமாழிசானே. 

இ-ள். பரதராட்டிய மாடுகின்ற ம.பிலுக்குச்சமானமாகவும்கயிற 
அவழியாய் ஆடற சிங்காரம்பொருந்திய பிரசமையபோலவும் சு ரதவி



திருக்கண்புல ரத சருக்கம், க்க, 

யாட்ை.ர்செய்கிற உடுக்கையோன்ற இடையிளையுடைய்பெண்சள்பு 
ருடர்களோடுபமித்துப்புரளுபடோ ௮. மகர் [/ கலிய Big Genus 
ஊசளு ஈச்முக்கேோசத்்து அவ்௮ப்பரிசையில்கின்று எடுத் தவிசியெதி 
ய அல்வாபாஙாம்கள் சுத்திச் லே விழுக்சுகறுலேதான் ௮௫௫ 
க்மாாசசமெனப் பெயரே ,2௮-௪-௮, we 

Libr 11d BETS oT LUCA யொருமாவின்சிழிறாச்கு. மளைப்போறறி 

ச், கனஷீனயங்னைகளையு டு ங்குவசககடர்சதி ரக்கம்பைமேகிப், புனை 

யமணல்ருவிக்அலிய்கவடிவாக்பமைபுசைபுரிக்காளப்போ, செையு 

டையயனவடத்தி னுருவி£னைத0யக ப்கையேவினாளே, 

இ-ள். ௮த்தன்மைபுடைய வீமியைக்கடர்து ஒப்பற்ற மாலிருட் 

சத்தின்லீழ் எழுக்கருவிபிருக்கும் ஏகாம்பசகாதரை வணங்கி மெருப் 
a 8 » ems ௪ a . 
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ய் அிலவ்கரரமாய மணலைக்குவித்து இலிங்களுபமாகிப் பார்வடுபுசை 

செய்யும்போது எமமுடைய ஈுவாமி௮வள் தவச்தின்உறுஇயையறியக் 

கங்கையைப் பிர்வாகமாச வரச்செய்தார்-31-.று, டடு 

பூதலமேற் குறுமுனிவன் குண்டிக&வீற் சலிற்ர் நுவரும்பொன் 
னிதானோ, அதிபி?லயர்க முனியாரமிச்தேபுமிழ்ர்தவலை யாழிகானே 

ஏதமறத் தங்ம்புரியும் பரரேதற்கார்சன்னு மனி யிரக்கத்தாலே, காத 
ன்வமியொழுகவிடப் பரவியகங்காஈழ்யோ சம்பையாறு, 

இ-ள்: பூமியில் அக த்தியநமுனிவா்சு மண்ட உர் சவிழ்த்ததிலைலேவ 

ருெகரவேறியோ அர்தமுனியானவர் ௮இடாளை Va oT wm Oe wg 

உ௰ிழ்ர்த சநுத்தொத்தின்பெருஃகே. குற்றமற்தகவஞ்செய்பும் uP? og 

லுக்காகளர் சன்னுமுனியானவர இரசச்சககூா Cras Zwoifure வீட 

ப்பெருக்கெடுத்துவர்க /சங்காதியோவென்றுசச்சதேகப்படஙிருக்குது 

சம்பைக த-௪-.ர. 

மேவு, 

மல்காரதீயின் மணலிங்க பழியாதிருக்கும் வகையுமையாள 

வெங்கா கலினு உணைபவள் போல் வெற்பாரிமையவெற்பரடன் 

சங்காற்கரத்தா லிருதனத்தா விருகர்சேர்தமு ததழவுதடங் 

கொங்கார்களபத் திருமார்பு முருயெருகிக் குழை தாளே, 

இ-ள், பார்வசெடாத சம்பையாறு பெறுச்செடுக்குக்போ௮ச 

கரலாலேசெய்த இல௰்சத்திற்கு அபாயமுண்டாரூமனறு wii ge 

agi



ச்சு DP] HEFL ராணம், * 

காமங்கொண்ட அசையினாலே ௮ணைபவள்போல் பர்வதராசகுமரி வ 

தாயலையணிச்தகைகளாலும் இரண்டுகொங்கைசளாலும் இறுகவிறுக 

தீதழுவுதலும்வாசனை பொருர்தியசந்தணத்தையணிர்ததிருமா£பு உறு 

BS Gon ips GT ot -s1~ M0. Wer 

மனத்தால்நினைந்தபெருர்துயரு மணகச்சாப்பீரிவுருடன் வீரத் 

தனத்தாகெருக்பிமுகமழுத்திச் சலைாகட்போலசழுவு லு 

மனத்தாக்விளங்கும்கம்வைகஈதி யருணா£ல,ச்தையொருபொழிதூ 

கிளை த்தார்வினைகளிரண்டுபோ லிரணடாய்பகு ச து$ங்கியசே, 

இ-ள், தன்னு _யதவத்துக்குப்பின்ன ம்வசரமல் ளை இருந்த 

அன்பரும்சவாமிகூடாமற்பியுக்கது எ பழமும் தரும்படி தீ தனங்களிலே 

கெருக்ச முகமாழத்தி முன்னள்போல அர்த ன அன்னங்கள் 

சூம்ர்த கம்பனதியானது ௮ரணாச௭ச்தை கருவேளைகினைத்சவர்சளு 

டைய நல்வினை தீவனைபோலிரண்டாகப்பிரிர்து இலிங்ச த்தைச்சுற்றிப் 

போன து-௪-௮, tof 

மேவ, 

விடுத்தனன்ச ரச்தைப்பாங்கர் விளங்கிழையவர்சள்சூழதீ 
தொடுத்தபூர்தொடையுஞ்சார்.து மணி£தவள் சொழுதாளந்த 

வடுக்களை தன அசேளவன் மார்பினைதொடா.தராணித் 

தடுத்திடுங்குறிசள்போல விளம்பியதழும்பாயம்மா 

இ-ள்.பார்வதிசுவாமியைத் தாரவிய கைசனைகிட்டர்ள் ௮௬ஃபி 

சகா௫க்கிள்றறுபரணத்தை படைய அனேசம்பெண்கள்குழப்புட்பமா 
லையுஞ்சர்தனமுர்தரித்துவக்தனஞ் செய்தாள்வடுப்போன் றகண்ககாபு 

டைய ௮ர்த அம்மை தன்னுடைய சுவரமிமார்பை மற்றப்பெண்கள் 

வெட்சகத்தையடைந்து தேடாமலிருக்கும்படி. தடுச்கவைக்த ருறிசள் 
போல் தழும்புகள் வினங்யெதுகள்-௭-௮, ௰௯ 

அப்பொழுதானுமாற னடி.த்தழும்பிருச்குந்சோளு 

முப்பொழுதிறைஞ்சுந்தேவற்முடி ச்தழும்பிருக்குர் சாளு 

மைப்பொலிகுழலாள்கொங்கை வனைச்தமும்பிருக்குமாற்பு 

மெப்ப்பொலி$ற௮ுமாகத் தோன் நினர்விடையின் மீத, 

இ-ள், அக்சாலத்தில்பரமசிவன் பாண்டியராஜன் அடி Fares 

ரூச்தோள்களும் மூன்றுகரலச்திலும்வணல்குன்ற தேவர்சளுடைய 
கரீடங்களிங்தழும்பிரக் ததிருவடி சளூம் மேகம்போல்விளர்குங்கூந்த 

லையுடைய பார்வதி முலைத்தழும்பும் வளை த்தமும்பு மிராக்கின்ற மார்



இருக்கண்புதைத்த சருக்கம், ௧௧௫ ் 

பும்தேகத்திற்பொலிர்ச திருநீ௮ுமாய் ரிவபவாகன தில் எழுச் சருவி 

ஞா ௪-௮, ௨௰ 

அர்தரதீதமரரல்லா மலற்மமைசொரியவானிற் 

அக்துமிமுழக்கச்கோடே சுருதிகண்முழங்காகிஆற 

விச்ரென்திருமாறேவ ரிறவியைத்தொரு துன்னார் 

சர்உரக்கனிவாப்மின்னுமீசனைத்தொழுதுகின்றாஎ், 

இ-ள, ஆகாயத்தில் வர்களிபாவரும் புட்பவ ர௨௩ம் பொழியச் 

தேவதும்து?ி முழக்கம்? தோடுவேதங்கள்முழங்கின தே3வேர்தரனம் 

விட்ட்ணுவும் தேவர்களும் பார்வதியைத்தொழுதார்கள் ௮ழயெகனி 

போலும்வாபைபுடையஅம்மைபும்பரமசிவனைவணங்கிகின்றாள்-9-ு 

ஒண்ணு தல்கிகடைமுன்சென்று பணிர்துளமு ரப்பூசை 

பண்ணுதல்புசழ்தலாகிப் பணிச்தனளவளைகோக்கிக் 

கண்ணுகறுனக்குவேண்டும் வாமெதுகழறுகென் 
மனெண்ணுதல்பிறிதொன்றில்லை யிடப்புறர்தரு நயெல்ஸ்ர ர், 

இ-ள், விளங்குனெறகெற்றியைபுடையஅம்மை ரிஷபவாகன கறி 

ன்முன்பாசச்சென் ஈமஸ்கரித்துமனமுருப் பூரைரெய்துபுகழ்கது 

வணங்கிறை சுவாமி பார்வதியைப்பார்த்து உனக்கு வேண்டிய வசம் 

யரதுசெஷ்லென்றார் அதர்க்கு ௮ம்மைபும்யாதும் வேண்டிலேன் உட 

அதூடப்பாகத்தை ௮ருளுமென்றுகேட்டாள்-௪-று, ௨௨ 

௮.ச்தறுமெ ழிவானென்கண் புதைத்தாலடைந்ததிமை 

இக்கலத்தினியபூசை யியற்றலாலகன் நதிந்த 

மெப்த்தஉந்தனக்குத்கென்பா லொழிரகர்விளங்கித்தோன்று 

முத்திமாரகந்தன்னை ம்னைத்தபேர்க்களிக்குமதார், 

இ-ள், அதற்குபரமூவன் ௮ருளிச்செய்வார் சண்ககாகடிய தனு 

லே டைர்தபாவம் இர்ததலத்தில் இனிமையான பூசைசெய்தலினால்£ 
நகிய நூஇர்தமேன்மையான தலத்துக்குத்தென்பாரிச த்தில் ஒருக்க ர 

ம் பிரகாசிக்கும் அதைகினைத்தால் முத்திபுண்டாம்-௪-று, ௨.௩௨. 

ஆரணன்றிடுமாறேட வடிமுடியொளித்துஞானப் 

பூரணவொளிபாய் மல் முலகெலா ம்பொருக்திசிர்போகி 

தாரணியவர்க்.குமற்றைச் சயிலமாயிருப்போமங்கே 

வாரணிழலையாய்பாகர் தருருவோம்வருஇி2யன்றார், 

இ-ள், பிரமனும் pam yee பாதமும் Busi gare 

ஞூக்குத்தெரியாம லொவிச்துப் பூணம(பே ஞானவெவிபாயப் மேற்



க MMH OTD 149 ரண், 

ரரஜலசங்களெல்லாம் ௬ நருய்கிற்போம் பூமிகளிலிருப்போர்க்கு மலை 

புரூவமாபிருப்போட் அங்விடத்தில் வாதால் சர்சணிச்க தனர்றையு 

டைய பெண்ணே இடப்பாகம்து தருவோம் வாருமெனமருர் பரம 

இவன்-3- ற. உச 

என்னஓ! ரிறைலிசொல்வச வினிமைசேர்கபிலைகாடி 

தன்னிறு! நினி.துகாஞ்சித் தலமெவுசை 0௩ 

சன்னிலர்தனக்குச்சோணை ஈகரமேயஇகமமன், சர 

பின்னைபுமுளதோவாதத் தலததிலுக்களேய7 ம்பேசூர், 

இ-ள். பரமூவன்அப்படி திநவு௱ம்பற்தியஅளவிஃபார்வத)ெச 

ல்துவாளன் இனிமை?ேரர்த கைலாம்சாசி இப்விரண்ிதகலர்சரிலும் 

இக்காஞ்சீபுசம்௮ கமென்று ௮ ள் செய்தீர் அர்தலத்துக்குர்சமான 

மான பெருமைபொருர்தியதலம் வேரொன்றுண்டோவென்றாள் பாச் 

வ.தி-௪-௬௮, உடு 

அவ்வரைமஅத்தெங்கோ னருரூவாஎமர்கொப்பான 

தெய்வமைர்தெழம்வி.மாஎ த் இரு தமர் 2ரமுமில்3 

சைவமேயணை பகாரன ௪மயமூம ளை போல 

வெவ்வினை தவிர்க்குமுரூ மில்பெனவிள ம்பிப்போஷர், 

இ-ள், அப்படி பார்வதிககொன்னவார்த்தையைர் சுவரபிமறுத்து 

ரைவத்திற்குச்சரியான சமபமம பொல்லாதபாவங்கமாத்டர்ச்கும் ௮ 

ருணுலத்தலததித்குர் “ம யானசலமுர் = oe AR ae ரூவா 

ப்மலாந்து கைலாயச்திற்2 கழூ$தர நனினர- எ ௨௭ 

சொம்பரால்பொருப்பாயிகன் திறைவனைக்குவித்துப்போற்றி 

சம்பையாறகன்றுசாஞ்சித் தடத்தசையுங்க டர .தவேலன 

அம்பிமானமுக த்மீதோன்சன்னி வ.ரிரவர்கணங்கள் சூழச் 

செம்பொனாள் கவரிவீசச் சிரிகைமேற்சிறர் துசென்ரு..், 

இ-ள். புட்பக்கொம்பையொச்சுபார்வதிஈவாமிசான் தெரியாபற் 

சொன்னவார்த்ையைப் பொறுத்து கொள்க மன்று இரண்டுசை 

சளையுங்குவித்து வணங்கிச்சகம்பையாற்றைவிட்டுக் சாஞ்சிபுசத்தையும் 
கடந்துசுப்பிரமணி.பர் கணபதிசத்தக்கன்னிகள் வயிரவற் சவசணங்க 

ள்சூழவும் இலட்சுமிகவுரிவிசவும பல்லக்கில் எழுந்தருளினாள்,எ-௮, 

மண்மசகண்மகழப்பட்ட மாங்களுக் தழைத் துவீறிக் 
சுண்மலற்சொரியச்சல்லு,வலைகளு்கைர் துசோர



இருக்கண்புதைத்த சருக்கம், க்கள் 

வெண்மலர்மடவாவசதேோரற்றக் கச வதமிரண்டு£ங்கி 
வணமஇிமுா ச்தசாணமற்மோ வெள்ளிடைடருக்கிற்கேர்ந்தாள் 

இ-ள். பூநிதேவிக்குச் சச்ேதோஷமுண்டாகப் பட்டுப்போனமரங் 

சள தவி ருண்டாகுத் சழைர்துத்தேனோேடும் புட்பங்களைக் செரிய 

ப பச ரூமசலலுகளும் பெரியமமைளுூஙப்கரைர்துருக வெள்ளைத் தாம 
லவாபபூவில வாஞ்சய் ப ப சரஸ்வதிமீதாத்தீரஞ்செய்ய இரண்கொத 
சாரமபெரப்ச் சாத யொத்த முகத்தையுடைய பார்வ ஒருவெளி 
i! 9 Dov DHL otal -6T =D), உ 

மவய்பவனுமையசசென்ன வினவியகாரணத்சானீலக் 

சையவன்மரசத்திற் கரியவள்சாமுப்காலுஞ் 

செய்பவர் வறுக்நினுபோன் ர றிததயர்சிதைப்பான்போலப் 
பையமேர்கடலி௨பாய் சாவ் குமசவேக்பர்தல்செய்தான் 

இ-ள், சூரியன் தன்னை யாரென்று பரசவனைக் சேட்டதனாலே 

நீலமயபேசன்றசையும், மாக தம்போன்ற வடிவமும் தாமரைப்பூப்போ 

னற உள்ளன்கையும் உள்ளங்காலும் பொருந்திய அம்மைசாபத்தினால் 

ஐஇருளென்றஜிர்நு தன்னு ரை விட்டு விிகிறவவ்போல மெள் 

ல மெொாள மேற்குச்சமுக்திரத்தல்விழுந்து அஸ்தமித்தான் சட்பிரம 
எரிபர் அம உயிருக்கிறற்காக ஒருபக்ததில் போட்டுவைத்தார் 

அ.த்தலத்திற்கு வாழைப்பந்தலென்னு இக்காலத்தில் வழவ்வெ 
ர. று, 

அன்னை.புவ்குகனைகோக்கி யாம்பையாீற் பர்தல்செய்து 

புன்னிருகரமுஞ்சால வருக்தனையெனைப்பாராட்டி ப் 
பின்னுமோகருமஞ்சந்தி மு9 ப்பகற்னெயரன்வீர் 

கைர்கிறைவேலையேவி யழைத்திமிகணச்திலென்றாள், 

இ-ள், அதன்பின்பு பார்வதி ப்பிரமணியசைப் பார்த்துவாழை 

மரத்திலே பக்தல்போட்டுப் பன்னிரண்டுகைகளும் சவக்கவருத்தத் 

ரையடைசதாயெசறு பிரியவசனஞ் சொல்லி இன்னும் ஒர்வேலையிரு 

க்கின்றது ௮தூஎனன4வன்றுல் சசஇபாவக்தனஞ மெய்கிறதந்குகல் 

லபரி? த்தமான ஜஉமவேண மம உல கை பிற் பிடி தஇருக்கிற வேலாயு 

isms ud aya pudoe a pos ros Bet, எ-று, a) 

சாதலாலிரைஞ்சிம்சர்த னேலினுவ்கைலேலவவேல் 
போதவான்புத்சிராண்டனபுகற்பு க தன்போதன் 
வாதிபாண்டாங்கசோமன் வாமனென்பவரைவாட்டி 

மிதிலேழ்சிரியைலிட்டிக் கெ Tat ததுவேலை நீத்தம்



SE Of அருணுூல புராணக் 

இ-ள். ௮ப்படிச்சொன்ன அளவில் ௮திகபத்தயேர0 சுப்பிரம 

சுரி.பர் வேலாயுதத்தையேவினார் ௮துபோதவான் புகஇிராண்டன் புரு 

கூதன்பேசதன் பாண்டரக்கன் சோமன், வாமன், என்றுசொல்லப்ப 

ட்ட ஏடிபேசை.பும் அவர்களி நர்த ஏழுமலையையும் உருவி THO gor 

ணீர் கடலூக்குப்போய்ச் சலங்கொண்டுவக்று அந்தநதிச்குச் சேயா 

சென்றுயெய7-எ- று. ௩௧ 

கந்தனேளமைத்தவாற்றிற் கடனெலங்கருத் துவாழைப் 

பச்தலிநந்தாளப்?பா அமைபாதம்பணிர் அவா ற்றிற் 

சிந் த£ர்சிவப்பதேசென் ௮சைத்தலுஞ்சிறப்பதாக 

வச்சுதாற்சனையாறு திருமுகற்கருறைப்பாள்வஞ்சி, 

இ-ள். சுப்பிசமணி.யர் வரவழைக்க அற்றிலே நீரக்கடனெல்லா 
முடித்துக்கொண்டு வாழைப்பர்தலி லிருக்காள் ௮ப்போது ௮ம்மை 

யைவணமங்கி இர்த அற்று£ர் செவப்பா யிருக்கவேண்டிய தென்னவெ 

ன்றும்கட்க அர்சவிவரத்தைச்ஈப்பிர மணியருக்குச்சொல்லுகினறுர் 

பார்வதி, 2. 

அனகச்தமாயுரத்திலோத மறையவரறியாக்காலக் 
தனச்தயாவினைகள் செய்தா ரகன்பினலறிவு தோன்றி 

யனர்தமாமெனயே௮ மபன்பதங்கரு திப்பன்னா 

எசந்தமாலமதாயுட்கொண் டருதவம்புரிச்தாரந்சாள், 

இ.ள. அனந்தமாபுரமென்கிற பட்டணத்தில்ஏழு பிராமணர்கள் 

அறிபாதகாலத்தில் ௮ன*ததீவினைககாச்செய்து அதன்பின்பு ஈல்லவி 

வேகநதோன்றி அதம்மென்கிற அன்னைத் தனக்குவாசகனமாக 

தகொண்ட பிரமனைக்குறித்து இலைகளையே உணவாகஉண்டு பலராள் 

தவம்செய்தார்கள் அக்காலத்தில் எ-று, டாட 

பதுபனுமகர்முன்சென்று பாவிகானவரைகலேழீல் 

விதிமுறை தவஞ்செய் பீரேற் குமரவேள்விரிக்கும்வேலாற் 
பொதிசடைமுடியுமுங்கள் வினைகளும்பொடியாமென்று 

யதுமுகனுளைத்துப்போன ளவருமக்தகவமேசெய்தார். 

இ-ள், பிரசன்௮அவ்வேழுபேர் முூன்னேபோய் பாவிகளே நீங்க 
ளேழுபேரும் ஏழுமலைகளிலே விதிமுறையாகத் தவம்செய்விர்க ளா 
னால் அப்போது ௮ம்மைக்குர் சலம்வேண்டிய நி.ித்தியக்தால் ச ப்பிர 

மணியாவேல்விடுவார் ௮தனாலேஉங்கள் சடையோடு்கூடியசிரங்களு 
ம்பாவங்களும் பொடியாகப்போமென்றுசொல்லிவிட்டுப்போனார்.௮வ 

ச்சஞூம் அப்பிரகாரம் சவம்செய்சார்சள்-௭-௮,. : கர்



தீஜக்கண்புதைத்த சருக்கம், ௪௧௯ 

மே வ௮, 

சருவரையு மதிலிருக்கு மெழுவசையும் பிளந்து பெறிர்தகூர் 
வே, உழியுமஎ ருதாமுடன் புனல்கலச்.துசவர்த.துக ரணாகையாலே, ல 

ழமிவிலையுங் குனங்கென்ன வடிபணிர்து ம௫ழ்க் திருந்தான் மவைமேற் 
பட்ட, செழுமூனிவர் குருஇ.பிஞற் செவக்கதுபோற்வெக்ததுவே செக் 

OT Aq oar tb, 

இ.ள். அவ்வேழுபேசைபும் அஙர்சளிருக்குமலை ஏழைபும்பிளச் 
சது உனனுடைய கூர்மைபொருர்கிய வேலாயுதம் ௮ சனால்ல! சொ 

மு.குன்ு அவர்களுடைய இரத்சசதோெலங்கலந்து சிவக்கபோய் 

விட்டத னச்கொருகுற்றருமில்லை வயென்றுசொல்ல அம்மை பாதக் 

தில்சுப்பிரம.னியர் வணங்கிச் சந்த சோஷூமா யிழுகர்சு அளவில்மலையிலே 

தவம்செய்.துகொண்டிருக்த முனிவர்சளுடைய இரசசத்தினாற சவப் 
பு கிறத்தையடைந்தத போலச்சிவந்தற செவவானம் எ-று, ௩ 

வித்தகர்கண் புதைர்சருனம் பாந்தலிருண் மறுமையிற்ரூம், வீ 

ஊயைப்போல, வச்சலச்தி றுமையவளை பின்பிடி ச்சா லெனப்பார்த 

சந்தகார, முத்சமியோசிறுகதலிப பந்தலில் ”மிருப்பளென்றும்பரிட் 

ட, கித்திலப்பக் சரைஎ்கரால் விளங்கியததாரசையா னெருங்காம்வா 

னம், 

இ-ள், சுவாமினடைய சகண்சசாமுல்னே மூடினதினாலே உஎ௮௪ 
மெல்லாம்பாவியவிருள்ஒருவ வுச்கு மறுமைபில்வர்அ பிடித்துக்செச 
ளு பாவத்தைபபோல் அ௮ந்தத்தலத்தில் பிறருவர்.து அம்மையை 

ப்பிடி த்சதபோலிருக்தஐ, பார்வதியோடுவரழைப்பர்தலின் €ழிரு 

ப்பாளென்று சேவர்கள்போட்டுவைக்த ரூத் அப்பர்தலையொத்திருர் 
௮ நட்சத்திரங்களால் நெருக்கப்பட்ட ஆகாயம்-எ-று, ae 

மாலையெனும்குமரியிருண்மடட முகமகற்றியந்திவானச் சோரிச் 
கோலமூடன் படிகலிங்கம் கொண்டத போன் மதயெழுக்து குடபா 

ற்சென்று, தாலமணி மிடற்றிரைச்தன் விமீபுசைகக வளைந்தலிரு எ 

னைத்து நீங்கப், பாலமிசைவெடி த்தெழுந்த விழியெனவேயெழுச் 5௮ 
ரெம பரிதிதானே, 

இ-ள், மாலைக்காலமென்னும், தர்ச்கை இருட்டாகியம்கிடாக ச 

ன் தலையைத். அ ௮சனால் செவ்வானமென்றுசொல்லப்பட்டஇசதி 

நீக்சோலத்தோடு படிகலிங்க தைக் ச்கொண்டதுபோலச் சந்திச 

அசயமாகி மேற்ருத்திக்கல் அஸ்தமித்த ॥லசண்டராயெபரமசலன்



82.8 ‘~ ருணுசில் புராண்ட்டி 

இரண்டுடேத்திரங்களையும் அம்மைபுதைத்த ajar wero ows chub 
வாலிய எல்லாவிருளும் போகும்படியாய் வீழித்த ௮ச்சலாமியின் ரெ 

ற்றிக்கண்போலச் செம்மைகிலம்பொருந்திய ரூரியன் இழக்குற்திக்கல் 

உதயமானான், எ-று, சூ௭ 

மேவ, 

கங்கைகிகராஞ் சேயாற்றிற்காலைசக் இர்சடன்சமித்து. (டாள் 

மங்கைகளனகச்சுவிசையின்மேன் மரநயோலவழிக்சொண் 

பங்க மலர் தீர்வழியடி யார் கொடியவினையாம்பஞ்ச மலைக் 

கங்மெலையால்விளங்கய சீரண்ணாமலைகண்டடிதொழுசாள், 

இ-ள், பார்வ திகங்சைக்குச் சமானமாகிய சேயாறுயென்கிறஈதி 

யில் காலைக்கடனை மூடி. தீ.துக்கெண்டு பொசன்மயமா௫யே பல்ல£டலே 
றிவேதகோஷ்டமுழங்க் ஈட் அபங்கப்படுத்து மும்மலங்களை இரக்கி 
றஅடி.யார்சளுடைய பாவமாகியபஞ்_ஈவலைக்கு கெருப்புமலையாய்விள 
ற்யை திருவண்ணாமலையைப் பார்த்துச் சாஷ்டாங்சமாகச்சேவித் துக் 
கொண்டாள். ௪-௮, ௩௮ 

கென்றிபினாற் வந்தபொருள் பகர்ர்நிறவிபுலீயாடும் வேனிற் 

பாலைக், குன்றமெல்லாம் வெறியாடன் முஒலையெலாம் பொவர்மின் 

னார்குறவையாடன், மன்றல்கழிக்திதற்கு விழாவெடுத்துக்கொண்டர் 

டன்மருகவேலி, முன்றிலெலாஞ் சினற்கு.ரவ முன்னுணச்சி யணங்க 

டுமூந்நீர்கானல், 

இ-ள், வல்ல்மைபினாலே பாலைகிலக்தார் வழிச்செல்வோசை ௮ 
டி. தீ௮ப்பறிச்த பொருளைப் பங்கிட்டு ௮ர்த கிலத்திலிருக்கிற தூரக் 

கைக்ருப்பலியோவோர்கள் மலைகளை!/டைய குறிஞ்சிரிலத்தீல் இருப் 

பவர்கள் ஆபெலிசொடுச்சிற பூசைபோயவொர்கள், முல்லைகிலத்தில் இ 
டைச்சிகள் குரவைக் -ூத்தாடுவார்கள் கற்பகமாலையைக்தரித்ததேனே 

தீதிரனுக்கு மறுதகிலத்தார் உற்சவஞ்செய்வார்கள் முற்றங்களில் சுரூ 
மீன்சளை சாயப் போடுகின்றகடலருகாகிய நெய்தகிலத்திலிருக்கின்றவ 
ச்கள வருணலுக்குத் திருவிழாச்செய்வார்கள், எ-று, ௩௯ 

கோதிபென காகை மறையவம்பு சொரிகையினற் .றாப்மையா 

௧, மாதரையெலாக்கலர்த மக௫ழ்ச்சியிறற்பொன்சலர்அ மருவுகீராள், 
போதலச சனங்சையைப் பெருகுதலான் . மதுவுடைய பொருதலா 
லே, ?தரனைறிக ராகத் இருந்திமாற் நிசைகளெல்லாஞ்சறெர்ததன்றே, 

இ-ள். திருந்தி ஒளிபொருர்திய அுதிகையையுடைய யாணசள் 

மறையச் சலத்தைப்பெருக்கி வறுஜ்லாலும், பரிசுத்தமாயெ பெரிய



இருக்கண்புதைத்த சருக்கம்? ௬௨௧: 

பூமியெல்லாம் பரவிய) தோஷத்தினால் பொற்பொடிகளையுர் திரட் 

டிக்கொண்டுவருவதா லும் மஞ்சள் பொடிகரையைப் பெருக்கெபடி 

யினாலும், தேன் கூடுடைது மோதுதலினாலும் என்று கதஇிக்குப் 

பொருள்கொண்டு சிலேடைவகையால் கரனுடைய தேகமறையப்பா 

ணங்களைச்சொரிதலாலும் தூப்மைபொருந்திப சகோபிகைகளைச்சே 

ர்கதிருத்தலா லும் வைஷ்ணவர் உருகச் தயைசெய்தாலும் மதுவெ 

ன்கிற ௮ரன் சாக யுத்தஞ் செய்தலாலும் விட்டுணுவுக்ருச் சமா 

னமாக காலுதிக்கிலுஞ் சியத௮-௭-று. ௪௦ 

இது ஈதிக்கும் திருமா லும் கம் செம்மொழிச்ிலேடையணிஎன்க 

இதுமுதலாறுபாடல் வயற்ிறப்புக் கூறும், 

மேவுபுனல் பரந்தொமுகக் குளிர்ச தமயிர் பொடித்தனபோல் 

Assen Capa hs, காவிலுறை சுங்கிளி.பின் றகெனவே பசக்து 

தொண்டைக் கதிராய் முற்றிக், கூவுன்ற வா.ரணத்தி னிதம்போல 
கிமிர்ந்தெழுகது குறைவிலசாலி, பாவையுமைதவம் புரியுந்தவமிதெ 

னப்பணிர்தனபோற் படிந்தமாதோ. 

இ-ள் ௮ர்கஇயில்வக் 7 நீர்பரந்து ஒழுருகிறபடியினாலே குவிம் 
ந்த பூமிதேவியினுடைய தேகத்தின்மயிர்க்குச்செறிக்த தபோல் கு 

றைவில்லாத கெற்பயிர்களஞுண்டாகத் தோப்புகளில் வாசஞ்செய்சிய 
பச்சைக்கிளிகவின் சிறகுபோல் பச்சைநிறத்தை யடைந்து தொண் 

டக் கதிராய் ரூரற்றிக் கூவுகன்ற கோழிக்கமுத் துப்போலகிமிர்ர் அ 
பார்வதிதவஞ்செய்கிற தலம் இத வென்று வணங்கனது போல வ 

சாந்து கஇடக்கின்றன-ஏ-று. ௪௧ 

சந்ததமு மேருழவர் பத்மபதார்த்தங்கரிர்தரிர்தவரி தடுத. துவா 

், இந்திர னாருலகினொ? போர்செய்வா னெழுமலையாமென்னப் 

போர்செய், தந்தரமே சுற்றிரவி புரவிகள்போற் கடாவிடுத்தேயா 

மறித் தூற்றி, மந்தரமா மெனக்குவித்து வழங்குனுக் தொலையா 

னென்மரு தவேலி. 

இ.ள்- எப்பொழுதும் உழவர்கள் |பதம்பார்தீது அறுத்து ௮ 
ரிகளைச் சுமையாகவாரித் தேவேக்திரனுலகத்சோடு சண்டைசெய்ய 
எழுந்தமலை யென்று சொல்லும்படியாகப்போர்போட்டு ஆகாயவழி 
யாகவருறெருரியனுைப குதிரைகள்போலும் கடாக்களைவிட்டு ௮ 

உத் துவைக்கோலைத் தூற்றி மர் திரசிரிபோலக் குவியல்செய்,து ஏல் 

லாமனிதர் களுக்கும் கொடுத்தாலும் நெல்குறையாது மருதரிலத்தா 

&-ஏ: அ. ஏட



௧௨௫. அருளுசலபுசாணம், 

சழலின்மென் நுழத்தியர்கம் கண்ணிழலைக் கண்டுகருங் கயல் 

வங்தேறும், அயலிலிவர் கொடூம்புருவகிழலினைக்கண் டோகிலையொ 

ன றஞ்சுமீளு, ம.பலு.தவு மாவகன௩் தாமரைப்போ தெனமருவி வ 

ண்டுசேரும், இயலுமவர் காசிகிழல்சண்பகப்போ தெனவெரு யிரி 

யல்போகும். 

இள். வ.பலிற் களை யெடுக்கிற பள்ளத்திகளுடைய கண்ணிழலை 
க்கண்டு சேங்கண்டைகள் ஈம்மினமென்று வந்துசேரும்? பின்பு ௮ 

ருகில்| அவர்களுடைய புருவகிழலைப் பார் த் துவில்லென்று பயப்பட் 

டோடும் ஆசையைக் கொடுக்கற அவர்களுடைய முத்தைத்தாம 

ரைப்பூவென்று நினைத்து வண்டுகள்வர்துசேரும் அதன் பின்பு ௮ 

வர்களுடையகாசினிழலைப் பார்த்து சண்பகப்பூவென்று ஓடிப்போ 

GiL-sT~ pl 

பெரும்பபனத்துழத்தியர்தல் கணைக்காலை வராலெனப்போய்ப் 

த்பிடி துப் பள்ளர், இரும்பவுமங்கவிர்புறங்கால் கமடமெனப்பிடி. ம 

Ch & 5D sb GHD விழியினுக்குங் குலைக்தோமென்று சுரும்பினுடன் 

கலுழ்வனபோற் முமரையுங் குவளையுக்தேன் சொரி.புமாமோ. 

இ.ள். பெரிய வயல் ஈளிற் களைபிடுங்குகிற பள்ளத்திகளுடைய 
கணைக்காலை வரால்மீனென்று பள்ளர் பிடித். த வெட்கத்தை யடை 
ந்து மறுபழ்யும் அப்பெண்களுடைய புறங்காலை ஆகையென்று 0 

டிக்கு மருதனிலத்தோறும் தென்னங் குரும்பைபோன்ற முலைகளை 

யுடையபெண்கள் முகத்திற்கும் கண்ணுக்குக் தோற்றுப் போனோ 

மென்று வண்டுடனே சொல்லிபழுகறெதுபோல் தாமரைப்பூவும் £ 

கோற்பகமும் தேனைச்சோரி.பும்-௪-று, ௪௪ 

C a a 

B 2a oh Fans HOt BH Ow DULL so vont. Lay 3 or 

மழலைவண்டானத்தோறி பருசவண்டான த்தி 
மழல் விரமணிப்பூணாமள்ள ரரிகணைக்கியை பூ துங் 

குழலிசையறுகாணபாதர் ரழலிசை பறுகால் கூட்டம். 

இள. எர௫ுமைநீரிலேபோய் விழுந் துகலக்க அன்னம் இளமை 
ராக ப நாரை புடனே அரத கலத்தில் உளம் பொருகதிய தானத்தை 
யுடைப சோலையில் ஓடம் பிரகாசம் பொருக்தி.ப இரத்நிகாொபரணங் 
களைபுடைப பள்ளாகள் அடிக்கிற தரிசனை யென்னும் உாத்திய 
த்திற்கு இவை பும்படி பாக ஊதுகின்ற புள்ளாங்குழலிசை இல்லாத 
போதுபெண்கருடைய கூர்தலிற் பொருந்திப வணடுகள இசையும் 

படியாகது தும்-௭-று, சீடு



இருக்கண்புதைத்தச்சருக்கம்- Betis 

மூசுவண்டினங்களெல்லா முடிந்தசங்கிளிகளாகக் 

காசுகெற்கதிர்களெல்லாங் கன்னசாமரைகள்காட்டத் 

தேசுவா.ப்க்கவளம்பெற்றும் தேறுகைப்பாகைச்ிய்தி 

வாசவன்களிறுபோல மருதம்வீற்றிருநதமாதோ. 

இ.ள், ஒழுங்காய் மொய்த்துக் கொண்டிருக்கிற வண்டின் கூட் 

டக்கள் சங்கிலி.பாகவும் இரத்திரம்போலும் கெத்சதிர்கள் சாமரை 

போன்றதாகவும் பிரகாசம்பொருஈ்த வளப்பம்பெற்றதென்ிற பொ 

ருளைச் சிலேடையாகக்கொடுக்கும் ௮ழூ.ப வாயிலே கவளம் பெ 

றுதலாலும பருவங்கொணடதேனாஅி.ப அ௮மிர்சத்தைச்சிரதிபென்னு 

ம் பொருளைக் கொடுக்கும் தேறித்தன்கணணிருக்கின்றபாகனைத் த 

எலி கொல்லுதலாலும் தே வேதிரனேறுகிற ௮யிராவதமென்னலும் 

யாளைபோல மருதகிலம் வீற்றிரு௩க.ஐ-௭-று. 

தேசுவாய்கீ கவளம்பெற்று என்பதைப் பிரகாசம்பொரு£த௨ 

ஷஃ்வளப்பங்களைப் பெற்றுஎன்றும் யானைக்குப்பிரகாசத்தை யுடைய 

கவளம்பெறறு எனப்பொருள் கொள்க, தே.றுகப்பாகை௦இி என் 

றதை சிறகததேனாகிய ௮மிர்தத்தை சிதி என்றுகொணடு யானைக் 

கு2தறித் தன்கணணிருக்கின்ற பாகனைத் தள்ளி9பன்று கொளக, 

நாலடி.த்தரவுக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

பண்ணார்கமலட் பழனப்பதஇநீங்கி 

மண்ணாடர் போற்றும் வடவீதியுற்குறுகி 

யண்ணாமலை.யா னடிக்கமலஞ்சென்றுதொழ 

விண்ணார்கொடிகெடுந்தேர் வீ.திகவின்மேவினன் 

இ-ள். வண்டுகவிசை பாடுகின்ற தாமரைபுட்பங்கருடைய ம 
ருதகிலச் தூரைவிட்டு நீங்கி பூலோகத்தார் வணங்கும் வடக்குவீதி 

யிிலைமுஈதருவி ௮ருணாசலேசருடைய பாதா.ரவிஈதத்தைப் போப் 

வணங்க ஆகாயத்சை யளாவி.ப கொடிகளைபுடைய தேர்களிருக்குங் 

மெக்குவீதயில் வக்தாளபார்வதி-௭-று. 

கலி-விருத்தம். 

ஈச்சுகோபுரத் துச்சமேவிலோ 
வச்சிரத்தனன் மதி.பின்மாசுபோம் 
வச்சுமாமணிச் செம்மையாலினன் 

பச்சைமாழெல்லாம் பவளமாருமே,



SOF அ௮ருசைலபுராணம். 

இ-ள். யாவரும் விரும்பப்பட்ட கோபுரத்தின் சகொத்தினரு 

ல் சந்திரன் வரும்போது அ௮க்கோபுரத்திலிழைக்கப்பட்டி ருக்றஓ 

ட்பற்றவச்சரல்களினாலே தனது களங்கத்தை நீக்குவான் இன்னும் 

அக்கோபுறத்தி விழைத்திராகின்ற மாணிக்கங்களுடைய சிவந்த 

வொளியினால் ௮தனருகல் வரும்போது சூரியன் இரதச்தஇிற்கட்டி. 
யபச்சைக்குதிரைகளேழும்பவளக்குதிரைகளாகத்தோன்றும்-௭-து. 

வேற்றுமேருகேர் மேடைமீதினும் 
போற்றுகார்மதிர் புரிசைமீதிலும் 

தோற்றுநீலமா மணியின்சோதி.யா 

லேற்றவானதி யமுனையானதே. 

இ-ள். வேறுவேறாக மேருவையொத்த மேடைகள்மேலும் மே 

கங்கள் சஞ்சரிக்கன்ற மதில்கள்போலும் இழைத்திருக்கும் நீலரத் 
இனத்ன் பிரகாசத்தினால் ஆகாயத்திலிருக்கும் கங்கை. பழமுனைபோ 
ல் கறுப்புகிறமடைச்ச.து-ஏ-று. ௪௮ 

ப. ரவையாமெனப் பணமுழங்கவே 

யரிவைமாதரர ராடரங்கின்மேல் 

விரவுபச்சையின் கதிரைவெய்யவன் 

ப சவிகெளவிடும் புல்லென்றுன்னி3ய. 

இ-ள். சமுத்திரம் போல வாத்தியங்கள் முழங்கப்பெண்கள்: 

தாட்டி யஞ் செய்கின்ற மேலுப்பரிகையி விழைத்திருக்கும் பச்சை ர 

த்தனங்களுடைய செணங்களைப்"புல்லென்று நினைத்து சூரியன்இர 

தத் திற்கட்டிய பச்சைக்குதிரைகளேழுங் கெளவும்-ஏ.-று டும் 

காலடி த்தரவு கொச்சகக்கலிப்பா. 

அ த்தகையவீதிகடர்துமணி யாலஞ்சேர்ஈ 

துத்தமனையென்னையா ஞூடையானைச்சோண௫ூரி 

வித்தகனைக்கண்டு பணிக் துருகமீண்புபல 

சத்திகள் தம்மோடு தலச் ௬.7 த்தைமேவிஞனாள். 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட தன்மையையுடைய வீதியைத் தாண்டி. 
அழகுள்ள கோயிலுக்குட்போய் உத்தமரை என்னையாட் கொண்ட 

வரை அ௮ருணாசலத்திலிருக்கன்ற ஞானசொருபரைத்தரிசித் த ௩ம 

ஸ்கரித்து உருக்கத்தையடைந்து திரும்பிப் பலசத்திகருடனே த 

லேச்சுரமென்கிற மலைச்சா.ரலை யடைந்தாள் ௮ம்மை-எ-று, டுக 

ஊசியிலோர்கால்விரலை யூன்றியொறுகான்மடித்து 
சாசிமிகைவிழிகளையு காட்டியன்முட்டி த்



திருக்கண்புதைத் தசருக்கம். கட்டு 

தேசனெமு.அருகுதெள் எமுதையுண்டுதவக் 

கோசிகனைப்போல்மு.பல்வார் * கோடானகோடியே. 

இ-ள். ஊரியிலே ஒருகாலின் வீரலை யூன்றிக்கொண்டு ஒருக1 
லைமடித்.து மூக்குநுணியிலே கண்களைச் சேர்த் துப்பஞ்சாக்கினியை 

வளர்த்து பிரகாசமானஅமிர்ததா.ரணைசெய்து பிரமாந்திரத்தின் வ 

ழி.பாய்வருகற அமிர்தத்தை சாப்பிட்டு விசுவாமித்திரன் போலத்த 

வஞ்செய்வார் ௮னேகங்கோடிபேர்-ஏ-று.  * ட௨ 

காடுமலமூன்றகற்பி கல்வினையு 'தீவினையுஷ் 

சாடிமனமிழக்து தானிழக்துதன்மயமாம் 

வீடுபெறவிரும்பி வேட்கைபிறிதில்லாமற் 
கூடுசவஞாணி.பர்கள் கோடானகோடியே. 

இ-ள். ஆண்மை காமியம் மாடபைபயென்கின்ற மும்மலங்களையும் 

நீக்கி ஈல்வினை தீவினை யொப்புவர்து மனமென்பது இறக் துதற்போ 

தறங்கெட்டு உலகம்சிவசொருபமாய் மோட்சம் பெறுமபடியாக ஆசை 

கொண்டு மற்றோ ராசையுமின்றிச் ”வஞானம்பெற்ற ஞானிகள் 2கா 

டிபேர்கள் அம்மலைச்சா.ரலில் இருப்பார்கள்-ஏ௨று, Qe 

தொண்டருடனாகமங்கள் சொன்னவிதிமுறையைத் 

சண்டிமுடிவுசவு௪ ராதியாய்ப்பூசித் 

தண்டர்பிரானஞ்செழுத்தை யோஇ.பகமகழ்க்து 

கொண்ட ூரியையினர் கோடானகோடியே, 

இ-ள். ௮டியார்களோடு ஆகமங்கள் சொன்ன விதிமுறைப்படி. 

ருரியன்முதல் சண்டேசர் ௮க்த.ரமாகப் பூசைசெய்து தேவருக்கெ 
ல்லாம் முதல்வனான சிவபிரானுடையபஞ்சாட்சர மக்திரத்தையோ 

இ மனமகிழ்ந்து கிரியைகளை ஈடத்துகிறவர்கள் கோடானகோடிபேர் 

கேருமியமகியமா தனவகையும் 

பேர்பிராணாபாம் பி.ரத்இ.பாகா.ரமொடு 

தா. ரணையான சமாதிதிகைதன்னிலுமெய் 

கூறுமுயலியோகியர்கள் கோடானகோடி யே, 

இ-ள். இயமம், நி.பமம் ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாசா௪ 
ம், தாரணை இயானம், சமாதியென்று சொல்லப்பட்ட அஷ்டாங்க 
யோகக்களின்வகைகளை .பறிர்து அவைகளைக் தேகூரம்பட்டு முய ' 
ல்கின்றயோகியர்கள் அனேகம் கோடிபேர்கள்-௭-று. டு௯ 
சரைக்க. 
    

* கோடானகேடிபே சென்பது இராமிய வழக்கச்சொல். 
TS உ



௫௨௬ அருணாசலபுராணம் 

மாதர்கஷின்னசெயல் செய்யும்வகையபார்த்.துச் 

சூதவனஞ்சூழ்க்த சுனையுஞ்சுனைசூழ்ந்த 
சீதவருவிகளும் பார்த்துச்சிறப்புற்றுக் 

கோ தமன ராசிரமக் தன்னிற்குறுகினாள். 

இ-ள். மகத்தாகய தவழமுடையோர்கள் செய்யும் செய்கையை 

ப்பார்த்து மாந்தோப்புச் சூழ்ந்த சுனை.புஞ்சனைசூழ்ச்த தளமான 

ருவிகளையும் பார்த் துச் சுறர்பையடைக் து அவ்விடத்தில் இருக்கிற 

கெளதமருூடைய ஆரிரமத்தில் ௮ம்மன் சேர்ச்தாள்-ஏ-.று, டு௬ 

அச்தவிடச்.துமையாள் செல்லவகலிகையு 

மைக்தனும்வக்தேத்தினார் வாழ்தீதிமறைக்கெளதமஞர் 

முந்திமுனிலெவ்விடத்தே பென்றாள்முனிபுதல்வன் 

தரதைமலர் தருப்பைக் கெ.ப்தி.பதுஞ்சாற்றினான். 

இ-ள். ௮க்கெளதமருடைய இடத்திற்கு ௮அம்மைபோனவுடேே 

அவரது பெண்சாதி ௮கலிகை.பும் புத்திரராகி.ப சதானந்தரும் வக் 
துபணிக்தார்கள, ௮ம்மை ஆசீர்வதித்து வேதற்களையுணர்க்த முதன் 

மையான கெளதமரிஷி ஏங்கே.பிருக்கிறாரென்று கேட்கச் சதானந்த 
ர்தருப்பை கொண்டுவருகறதற்குப் போனாரென்று சொன்னார்-௭-று, 

பின்னுமவனுரைப்பான் பேதமையேன்புன்சூடிடல் 

கன்னலமுதே அணப்போதிருந்தருவி 

லன்னவனைக்கொணர்வே னென்றேபடிதொழுது 

தன்னையளிதீதவன்பாற் சென்றான் சதானந்தன். 

இ-ள். மறுபடியும் பார்வதியைப் பார்த் துகருப்பஞ்சாறு போன் 

நபார்வதி.பம்மையே ௮.றி.பாமை.புடைய என்குடிசை வீட்டில் க்ூண 
ட்போது இருக்தால் ஏன்தகப்பனைரைக்கொணடூிவந்து சேருேனெ 

ன்றுபாதங்களைத்சதொழுது தன்னைப்பெற்ற கெளதம ரிடத்திற்குப் 
போனார் சதானந்தர்-ஏ-.று. டு 

இங்கிவன்செல்போதி லிளந்தருப்பைகொய்லுமுனி 

பும்சவர்கள்சூழ்க்ச வருமுணிவன்பூத்தலத்௮ 
ங்கவனக்கற்பகம்போற் ரோன் நுதலாலிரந்தவனக் 
தங்கள்வனமல்லவெண்று சங்கை.புற்றுகோக்கினான், 

இ-ள். இப்படிசதானக்தர் போகிறபோது இளைமையாூபெ தருப் 

பைக்கொய்து ௮அனேகமுனிவர்கள் சூழக்கெள மர் வருறதற்குழு. 
ன்னே இவ்விடத்தில் எல்லா விருக்ஷங்சஞம்பும்பித்லும் கற்பகவிகு.



இருக்கண்புதைத்த சருக்கம்: க உ௪7 

ஸஷம்போலக்காஹுறெபடியால் கம்முடைய வனமல்லவே இதுபாரு 
டையதென்று சந்தேகப்பட்டுபார்த்தார்-ஏ-று, ௫௯ 

இத்தலத்தில்வக்தவரா சென்துரைத்் துமாதவற்குப் 

பத். தருவக்தக்ச முனியும்பராசரனு 

மக்திரியுமப்பு,தமை யா ரா.புமெல்லை.மிற்றன் 

புத்திரனைக்கண்டுவரவென்னபுகலென்றான் 

இ-ள். இவ்விடத்தில்வக்த பெரி2பார்கள் யரரென்று விட்டுணு 

வுக்குப்பத்,து.தரம்யிறக்கச் சாபங்கொடுத்தபிறகு ரிஷிபும்பராசரரு 
? அச்திரியும் ௮ப்புதுமை விசாரிக்குமிட நீதில் தம்டைய பிள்ளை 

ச தானந்தரைக்கணடு இவ்விடத்திலுண்டாகி.ப விசேஷம் என்னவெ 
ன்றுகேட்டார் கெளதமர்-ஏ.து ௬௦ 

கலிவிருத்தம். 

தாதையிவைகேளிறைவக் தங்களை பளிக்குஞ் 

சோதி.பிவணெய்தின ளெனத்தொழுது 
தைபறைதே$மவ ணக்குடிசைமேவற் 

கேதுதவமேதுசவ மேததவமென்றான். 

இ-ள். சதான*த/ தன்தகப்பனாராகி.ப கெளதமரைப்பார்த் ஐஐ 

யாபிரமன் முதலாகிபஜஐவரை.பு$தன்னிடத்தி லுணடாக்கெபதேசோ 
மயமாகி.ப பராசத்தி இவ்விடத்தில் வக்தி ஈுக்கிறுளென்று வணங்கிச் 

சொல்லகாதசொரூபமாகிப வேதங்கள் தேடுசறகரிப அம்மை கம்மூ 

டையகுடிசையில்வரஎன்ன தவம்செ.ப்தோமென்றார்கெளதமர்.எ.று 

தடினனணைத்துமக னுச்சியைமுகக்தா 
னாடினன்மகிழ்ச்சியெனு மாழ்கடல்புகுஈ கான் 

பாடனனெூத்தருசை பார்மிரையெறிர்தான் 

வீடினதநந்தம்வினை வேரினுடனென்றான் 

இ-ம். கெளதமர் இவ்வார்த்சையைச்சொன்ன சதானந்தரைக் 

கட்டிபணைத்து உச்சிமுகந்து ஓடினார், திருக்கூத்தாடினார் சாதோஷ 
மென்றெைசமுத்திரத்திலாமக்தார், பாடினார், தருப்பையைப்பூடயிலே 

பெறி6 தவிட்டார், என்னுடையபாவம்வேருடனே கெட்டுப்போயிற் 

றென்றுசொன்னார்-எ-று. ௬௨ 

அ.த்திரிமுதற்றலைமை யந்தணாகளெல்லாம் 
கைத்தலமெடுசதனர்ந டி.த்தனர்கவிப்பால் 

வித் ததி.பிருக்குமிட மேவியெதிர்கண்டார் 

பத்திவலையிற்படு பா தற்கவில்விழு£தார்



கஉ௮ அருணாசலபுராணம், 

இ-ள். அத்திரிஷஜிமுதலாகத் தலைமைபெற்ற ரிஷிகளெல்லாம் இ 
சண்டு கைகளையும் தீலைமேல்வைத்துக் கூத்தாடினார்கள் சக்தோகத் 
அடனேபார்வதியிருக்கறெ இடத்தையடைந்து எதிரே கண்டுபக்தியா 
இயவலை.பிலே அ௮கப்பட்டுக்கொள்ளுற பார்வதியினுடைய பாதத்தி 

ல் விழுகத ஈமஸ்கரித்தார்கள்-௭-று. ௬௩. 

நின்னிலைமைகன்னியிறை நீள் பிரமசாரி 

என்னுமுறையன்றுமுக லின்றுவரையெல்லா 

முன்னிடையுஇத்துல கு.பிர்த்தொகைகளெலலா 
மன்னையெனுமுன்பெருமையா ர நி.பவல்லார். 
இ-ள். தாயே நீயோ கன்னிகை, சுவாமியோ கித்தி.ப பிரமசாரி 

யென்து?ருவ்டி தொடங்கி இதுவரைக்கும் வேதங்களெல்லாஞ் சொ 

ல்லிக்கொண்டிருக்கின்றன. அப்படியிருக்க உன்னிடத்தில் உலகங்க 
ளிருக்கன்ற எல்லாவுயிர்களுக் கோன்றித்தாயென்றுசொல்லும் ௮ப் 

படி.ப்பட்டஉன்பெருமையை யாரறிபப்போகிருர்கள்-௪- து. 

நித்தனைமுகற்றருமை கிந்தனதிடத்தே : 

சத்தியெனமீவருவை சத்திசிவமென்றே 
இத்தகைமைகொண்டியிர்கள் யாவையுமலிப்பா 

யத். துவிதமாகுமுனை யாச றி.பவல்லார் 

இ-ள். நித்தியமாக விருக்கிற சிவபிரானை முதலில் உண்டாக்கு 
வாய்௮ச்செவனிடத்திலே சத்தியாக வருவா.ப் சத்திரிவமென்கிற தன் 
மைகயக்கொணடு உயிர்களை பெல்லாம் பெறுவாப் அத்துவிதசொரு 

பமா௫.ப உன்னையாரறி.பப் போகிரார்கள்-௪-று. ௬ 

மெப்ப்பொருண் மகேசன்றன் வேதன றிபானால் 
மைப்பரும கேசியுமை வாணிஇரு பாவை 
இப்படியு மன்றி.பவ னெப்படி பெடுத்தரர் 
னப்படியு மாவையுனை யா.ரறிய வலலார் 

இ-ள். பர மசிவன்,மகேசுவசர்,உருத்திரர், பிரமன் விஷ்ணுஆனா 

ல் நீ மகேசுவரி, உருத்திரி, சரசுவதி இலட்சுமியாகெய ௪த்திகளாய்இ 
ப்படி.யுமல்லாமல் ௮ச்சிவபிரான் எப்படிப்பட்டஉருவங் கொண்டன 
சோ அதற்குத்நகுந்த உருவங்கொள்ளுவாப் உன்பெருமையை ஆரி 
யவல்லவர்கள்-௪-.று. ௬௭ 

கெஞ்சுரு மாதவர்கணின் றிவைபுகழ்க்தார் 
வஞ்சியிடை கெளதமனும் வர்தனன் வரும்போ 

தஞ்சலிபு ரிந்தனன தற்கு முனமேமின் 

கஞ்சமல பென்னவிரு கால்க£மில் விழுந்தான்



இருக்கண்புதைத்தசருக்கம், 52% 

இ-ள். மாகவத்தை.புடைய ரிஷிகளெல்லாம் கெஞ்ச முறுகிகின் 
த இப்படிதோத்திரஞ்செப்தார்கள். ௮ச்சமயத்தில் பார்வதிசமீபத் 

ல் கெளதமர் வரும்போதே இரண்டுகைகளையுஞ் இரந்இல் வைத் 
அக்கூப்பித் தாமபைமலபையபொத்த ௮ம்மையினது இச. ஊ்பொதத் 
இலும் நமஸ்கரித்தான் எ-று 5 ௬௪௭ 

அன்பிலு.பர் கெளதமனு மன்னையைவணக்கி 
பிள்புு வுரைப்பகய ளெண்டிசை பரப்போர்| 
கன்சிர மிதிக்கரிய தாலிணைக செொன்றன் 
புன்சூடில் மிதிக்ககவென புண்ணி.பமு:ட த்தேன். 

இ-ள். பத்தியினலே உபர்க்த கெளதமரிஷிபும் பார்வதி,பம்மை 
பை வகிகச்செரல்வான் பிரமன் ௮ஷ்டழிக்குப்பாலகர் ச ரத்திலே 
யையத்ததற்கு அருமையான பாதமிரண்டும் அடியேனுடைய புன்மை 

பொருச்திய சறுவீட்டில்மிதிக்க என்னபுண்ணியம்செய்தேன். ௬௮ 

இர்தமொழி சொற்றலு மிளங்கொடியும் வேலன் 

றந்தையிடை சென்றிவ னங்கதுதவிந்தால் 
சர்தைமக முன்னிடையில் வர்.துகுறைதீர்வேன் 
மைக்தனெனமோதினன் மறும் அமிவை சொல்வான். 

இ-ள். இவ்வார் த்தையைச் சொன்ன௮ளவில் இளமையாகியகெொ 

டிபோன்ற அ௮ம்மைபும் பிள்ளையாக கெளதமனே எனக்கோர் ரூ 

றைவக்கால் சுப்பிரமணியனிடத்திலும் கணபதி.பிடத்திலுஞ் சென் 
௮ இர்ச்துக்கொள்வேன் ஆவ்விடம்விட்டால் என்மேல் ௮ன்புவை 

த்த உன்விடத்தல்வம்து இர் த்துக்கொள்வேனென்.றுசொல்லி மறுப 

டிபுஞ்சொல்வரண் ஏ-ஐ௩ ௬௯ 

காயகன்மொழிக்திட நடக்தபடி யெல்லாம் 

பாயிரமெனும்படி பகர்ந்தன ளெவர்க்குக 

தாயிவை மொழிந்தளவி ணிற்சதமகற்கன் 
ரேயிரம்விழித்தர ளவித்தமுணி சொல்வான். 

இடன். ப. ரமூஏவன் சொன்னபடி. பூமியில்வம து தர்னச்சமாசாச 
மெல்லாம் பாயிரதீதோடுகூடிய நூரல்போல முறையாகவிரித் து ஏவ 
ரூக்கும் தாயாகிய பார்வது சொன்னபோது முற்காலத்தில் தேவேக் 
கரனுக்கு ஆபிசங்கண்ணுண்டாகச்செய்க கெளதமர் சொல்வார். 

இத்தல முதற்றல மிதன்பெயர் மீலேச்ச 
மூச்தம மிடிற்றரும மொன்றிபல வாகும் 
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கம். அருஞ்சலபுர ரணம். 

மெய்த்தவ மி.பற்றிடியில் வெள் 9.௮_யின் கேல்வக் 

த்த்தனு மிடற்புற மனித்தகுளு மேன்முர். 

இ-ள். இத்தலம் முதன்மை.பான 5ஃம் இசனுடையபேர் தலேச் 
௬௪ல் இது மிகவுமுத்தமமானது இதில் ஓஒருபு.ண்ணிபத்தைச் செப் 

தால் பலவாய் விருத்தியாகும இதிலிருஈதுக்கொொண்மி மீ மெப்மை 

யாகிய தவம் செய்தால் மேன்மையுவ்ள ரிகபவாகனத்தின்மே லெ 

முந்தருவிப பரமசிவன் உனக்கு இடப்பாகம் மொ மிப்பரமென்றார் 
கெளதமர் எ-று. as 

மரஃயன் வசுக்கண்மக வான்முணிக ணஃதோர் 

சாலைகள் சமைத்ததில் தணிக்கவ மஉத்கார் 

கரலமிட னன்றுசெயல் கைப்பலமி தென்றான் 

மூலழமு;தல் வஉலி.பு முஉப்பவிது வென்றாள். 

இ-ள். ௮ம்மையை விட்டுணு பிரமன் ௮ஷ்டவசுக்கள் தேவேக்கி 

சன் அனேக மணிவர்கள் அவரவர்கள் இடஞ் செ.ப்துக்கொணடு ற 

ப்பமம தவஞ்செய்து கினைத்தகாரிய முடித்துக்கொண்டார். மிவக்ச 

காலமு மி முகன்மையாகும் இவ்வி கடல் நிதவஞ்செய்தால் கைப் 
பல காதி முடியுமென்று செளொதமர்சொலல எல்லாட்பொருள்களும்ர 
மூலமாகிப அம்மைபும தவஞ்செய்து என்கருத்தை முடத்துக்கொ 

எஞளுகிறே சென்றாள் எ-று. ௪௨ 

எண்டர்க்கழிகெடி லாசிரி.பலிருச் தம. 

கெளதமனே முதலாப் முனிவர்கீகெலலாக் குளிர்க்கமொழி ப 

கர்ந்துவிடை கொழித்துச்சோண, பூசரமா மதன்குணபாற் பன்னி 

சாலை புதிகமைப்பித் சகமகிழ்ஈது புறம்புகாக்க, மாதசெழுவரைப 

ips காலுபாலின் வாயிலையெண வயிரவர்கண் மகிழ்ரதுகாக்க, 

வாத.ரவிலரிருதிமைகதர் மருங்குகாக்க வரிதரிபுட்புறங்காக்க வமை 

த்தாள் மன்னோ. 

இ-ள். கெள தமர்முதலாள முனிவர்க் கெல்லாம் பிரி /வசனஞ்சொ 
ல்லி உத்திரவுகொடுக்து ௮அருணுலத்துக்கு கிழக்குப்பக்கத்தில் ப 

ர்ணசாலை புதிதாகச் செய்வித்து சத்த மாதாகளைப் புறக்காவலாக 
ஸ்வத்து கானகுவாசல்களை.பும் எட்டுவ.பிரவர்கள காக்கவும் தர்ம 

கை உட்பக்கங் காக்தவுஞ் செய்தான் பார்வதி-௭..று, orf. 

கொக்தளகஞ் சடைபிடித்து விரித்துப்பொற்றோட் குழைகமுச் 

திம் கண்டிசை.பில் ருப்பைபூட்டி, புது பரவுரிரிகர்ப் பட்டா டைநீச்



இருக்கண்புதைத்த சருக்கம். கைக் 

௫ ரூத்திரமரபுரிசாத்தி யுத்தூன த்தாள், விக்தைதிரு£ரணிர்து கன 
ற்குட் காய் ஈது விளக்குமுசியினொருகால் விரலைபூன் நி, ௮க்திபகவி 
றைபத்த்தின் மனத்தை பூன்றி யறியபெரும் தவம்புரிந்தா சாகிலமீ 
ருள், ் ° 

இ-ள், புட்பல்களைக் தரிக்கன்ற கூக்தலைச் சடைசெய்து விரித்து 

தீதோள் கமர். சா.துகவில் உருந்தீராட்ச மாலைகளைத்தரத் த ஆ 
டுகின்ற பாம்புரிபோலிருக்கற பட்டாடை யுடுப்பதுவிட்டு மரவரித 

ரித்து நெருப்பில் காய்ப்து பளபளவென்று பிரகா Again eet Hud sv 

ஒருகாற் பெருவிரலைபூர்றி இசாப்பகலாக மனத்திலே பரமூவத் 

தைத் திபானமாக ஈறுத்தி ௮ரிதாகிப டெரியதவத்கைச் செப்தாள் 

உலக த்தைப்பெற்ற பார்வதி எ-று. ௭௪ 

இனைத்தகொடி. மருவ்குவளை ம தெரிபிஜர்ப்ப வினிபதவமியற் 

நுதல்கண் டிளைக்குவாடிக், சமைம்துமனர். துத்துவிழி புதைத்து 
வாணிக் கண்ணீரின் மூழ்கிகின்றாள் கமலத்தாளு, மூளைக் துனர்து 

எர்ந்சுமூவி விழுதாள் மமறையுபிர்கைலால் கரைக்துகரை தரு 

சாகின்ற, வளைத்துவளைத் துரைப்பதென்றாப் வருர்துமா ஒல் வயி 

நியிலுள்ள கருப்பமேல்லாம் வரு tere gr. 

இ-ள். மிகவுஞஷ் சிறிதாகிய கெ:டிபோன்ற இடைவளைஈ ஐ ௮2 

னிமத்தியிலே இணிமைபான தவற்தைச்செய்வதைப் பார்த் தப் பா 

ர்க்து இது வாட்டமடைர்து கசைாச்து மனம் அடிஃது இரண்டு 

கண்களைபு படிக்கொண்டி சரஸ்வதி கண்ணீரால் முருகிரூள், இல 

க்குமி மனப்வ -%5ச் சஞ்சலப்பட்டு அழுலுவிழமுர்கான். மற்க Par 

'ராசிகளோஃ்லாம் மனங்கரித்து உரனெ கானிதைட்பிரிக் தச் சொல் 

வகஹல் என்னபபன் தாயானவள் வருந் துவாளாயின் வ.டிற்பிலள் 

எ கருவாபெ வெல்லாம் வருத்தத்சை யடையாகேர் எ-று. ௭௫ 

மூன்பனியிம் கருதபடாக் கமஉம்போல முகந்தோன்௪ப் பணி 
கயத்துண் ரூழ்கிகிற்கும், பின்பணி.பி லதிசிதவிடக்இப்சேரும் பெசூ 

மழைக்குண் மீனென்னப்பேணிகிற்கும், ௮ன்பனிடம் பெறுமளவுமி 
அபோல்வேண்டு மரியதலம் புரிக்தனளவ் விடத் துவேந்தன், வன்ப 

இரிபிழ் லுயினெமிமால் முதலாக்தேவர் மறைபுகுந்த தவச்சாலை மரு 

ங்கிழ் சார்ந்தார். : ' 

இர். முன் பனிக்காலதீதிலே கருப்போகாத தாமணைப்பூப் 
போல் மூகமாத்திரஈதெரிபக் சுளிர்ச்சிபொருக்திய தடாகங்களிகெ 

கீர்றும் பிசபனிக் காலத்திலே ௮௧ சதளம்பொருக்நிய இடச்சி 

Fa WG 7% go மஎழ2பய்ெபோது ௮டல்தருமீன்போலச் சஞ்சலப்
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பார்வதியார் 

இட.ப்பாகம்பெற்ற சருக்கம், 

ஆவை 

அது௫ர்க்கழிகெடி லாடிரியவிருத்தம். 

அஞ்சன கிரியில் வாழு மகரன்றா ஞர்க்குக் இர 

எஞசமே யனை.பா னந்த ஈமனுல்கு ஈமனாப் வந்தோன் 

செஞ்சிகை யெரியை தூக்கும் இமையா னளகைகாட்டின் 

விஞ்சையான் வருக்தவுள்ள வளமெலாக் கவர்ச்ச விரன், 

இ-ன். நீலகிரியில் வாசஞ்செய்துக்சகொ.ூருக்கற அசுரன் எல் 

லாரிலும் ௮திக பராக்கிரமத்தை யுடையவன் விஷத்திலுக்குச் ௪ 

மானமானவன பந்த எமலுக்கும் எமனானவன் சிவப்பாகி மேலே 

பெழுகன்ற கொழுந்தை.புடைய நெருப்பைச் சடத்தகுக்க தீமை 

பை.யுடையவன் அளகாபுரிபில் குபேரன் தரித்திரத்தையுடைய ௮ 

ங்2க பிருக்கிற வனக்களெலலால் கொள்ளை.பிட்டவன் எ-று. « 

“ 

தாமரைக் கண்ணன்றாங்கு மரவினைத் தலைவால்கூட்டி. 
மாமணிக் கவண்போற் கொள்வன் வன்னிவா கனத்தைவாக்கி 
வேமழற் குஞ்சிமைகதர்க் குூதவுவன் விமானத் தோடே 

சோமனைப் பிடித்துத் கையாற் பிழிந்தமு சரு$அஞ் சூரன்.



தக அருணுசலபுசாணம் 

இ-ள், விட்பொ சித்திரை செய்கின்ற ஆதிசேட்சைத் தலையையும் 
வாலையும் ஒருகையினாலே சேர்த்துப் பிடித்து ௮தன் ॥ரமணியைக் 
கவண்கல்லாக எறிட்து விளையாடுவான் ௮க்ணியைசத் சள்விவிட்டு 
அவனேறுகிற ஆட்டை கெருப்பைப்போலச் சிவப்பு மபிரையுை 

ய தன்பின்ளைகளுக்கு ஏறக்கொடுப்பான் சந்திரனை அவனேறுகன் 
ஐ விமானத்தோடே கையினாலே பிடித்தப் பிழிர் அ இவலுடம்பிலீ 
ஞர்.து வருற சேவாமிர்த.த்தைப் பானம்பண்ணுறெ சூரன் எ-று. 

கருதியா மகவரன் வெள்ளைக் சுளிற்மின்மேற் நிரிவன்பின்னைப் 
யகிதிதே ரகனிழ் பச்சைப் பரிசெலப் பவனிபோவா 
னிருதியைச் சுமக்குமாளி யேறுவ னிண த்தின் ரூழ்கிக் 
குருதிகொப் புளிக்கு வாளென் றெடுத்.ஐயி ரனைத்.தங்கொல்வான். 

இ-ள். உயர்வாக கினைக்கப்பட்ட தேவேக்திரதுடைய வெள்ளை 
யசனைமேல் திருவோலக்கம் வருவான் சூரிபனுடைய தேரிலேலிக் 
கொண்டு பச்சைக்குதிரைகளேமும் நடக்கப் பவனியாகப்பேரவரன் 
கிருதியைச்சுமக்கன்ற ஆவியின்மே லேறிக்கொள்வான் கிணக்கள 

லே முழுகப்பட்டு இரத்தற்களை கொப்பலிக்கும் ஒருவானாயுதமெ 
டூத்து சருவ?வன்களையுஙக் கொல்வான் எ-று. கூ, 

அன்னவள் உடெமான வாற்றினா லஞ்டுக்காலதி 
தென்னவன் மகுட மேரறூன் காலின் றிரிகா ணென்றா 
லென்னவன் கொடுமை தம்மா லி.பம்பலா மிலங்குஞ்சா த 

மன்னவன் இரியைச் சரய்க்தான் மீனுக்கா வாரி தார் க்தரன்... 

இ-௪. அப்படிப்பட்ட அசுரன் எருமமாட்டு முகத்தையு ப _ம 
வனா-பைடியினாலே தெற்குத்திக்கி லிருக்கின்றஎமன். எருமைக்கடாவி 
வேழுமற் காலினால் ஈடக்து திரிச்தாணென்றால் அர்த மூடாகரனு, 

டை ப கொடுமை கமா லெப்படிச் சொல்லக்கூடும் சே.இசொருப 
காக. பவபிரானிருக்கிற கைலாயத்தை.புஞ் சாயச்செய்தான் மீன் 
வேண்டியதழ்காகச் சமுச்ரத்தையு் சர்த்தான் எ-று. ௫ 

னெனுர் தச்சன்செய்க மடெமா புரத இிலன்னு 
ன.பனது கரிசி கல்க விருக்குநா னவலுக்கரய 
பயனுறு அகர்ச்சி வேண்டி யாயிரம் படைக்கசைபாகர் 
*பமுதல் விலங்கை காடி. பேட்டையாக் காணி௦௦.௮் மர். 

இ-ள். மபனென்கிற தேவதச்சனாள் இசத்தின கத பாகச் செய்ய 
ப்பட்ட மகடபுரத்தில்௮ந்த அசுரன் பிரமன் கிதஇ.பம் அதுகும் 
அட்சதையும் கொடுக்க வாழ்ச்துக்கொண் ஏருக்கிறகாவில் அர்த



இடப்பாகம்பெற்ற சருக்கம், ௧௩௪ 

மும்பு?க்கிற மாமிசத் துக்காக ஆ.புதபாணிகளாவ்.ப ஆயிரம்பேர்கள் 

யானைமுதலாகிப மிருகங்களை த்தேடி. வேட்டைமார்கமாகக் காட்டு 
கீகுப்பேரனார்கள் எ-று. (௫ 

தானவர்சென்றுவஞ்சீ தவஞ்செப்தானகத்சைச்சூட 

வானவர்பணியுமட்ட வயி.ரவர்தொலைத்தாராவி 

போனவரழிககவாறும் புரிகுழறவமுக தூத 

மானவ ரவுனர்கோவுக் கடிபணிரஈ்த NDE ETT SAT. 

இ-ள். அப்படி வேட்டையாட வெளிப்பட்ட ஆயிரமசரர்களும் 

வந்து பார்வதி சவஞ்செய் துகொணடிருக்கிற வனத்தைச் கற்றிக் 

கொள்ள அ௮தைக்கண௫ுி தேவர்கள்பணிகின்ற காவலாகவிருந்த MOL 

டவயிரவர்களும் ௮௩௧ ஆ.பிரம்பேரை புங்கொன்றார்கள் அவர்கள் இ 

றந்துபோனதும், அம்மைதவம்பண்ணுகிறதும் தூதர்கள் மடாசு.ர 

ன்பாதத்தை வணங்கித்தெரிவித்தார்கள் எ-று. ௬ 

போற்றிபங்கவர்கள்சொல்லப் புகைசகைபிறக்ததங்கி 

தூற்றிபவிருகணணட கோளமுஞ்சுமன்றதங்கே 

நாற்றிசை.புள்ள2வழ ஈமிக்கிபதமையோர்கூட்டங் 

கூறறமுங்காலனுங்கால் காலமுங்குரிர்க்சதன்றே. 

இ-ள். தூதர்கள் வணங்கித்தெரிவித்த ௮ளவில் புகை.பும்சிரிப் 

புமுண்டாயின இரணடுகணகளும் நெருப்புகள்பறக்க வீசின ௮ண் 

டகோளமும் கிறுகிறென்று சுழன்றது. ௮ஷ்டதஇக்கிலிருக்கிற யாணை 

களும் தலைபைத்தொக்கப்பட்டன தேவர்கூட்டம் கடுக்கத்தை.படை 

ஈதது எமலும் ல.ரித்துக்கொண்டான். ஆலகாலவிஷமும் குவிர்க்க 

தி எ-று. cr 

அப்படிமக_ன்சிறு மனவினிகும்பளென்போன் 

செப்பி Aopen துகோபம் பொறுப்பரோசிறியரென்றே 

முப்புடையிளநீெென்னு முலைச்சவொழ்வனத்துளாரைக் 

கைப்படையகனுர்கொல்வே னெனச்சொலிக்கடி தபோனான் 

இ-ள. அப்படி மடிடாகரன் கேரபிக் குமளவில் நிகும்பாசுரனெ 

ள்சிறபடைத்தலைவன் ௮ ரசனே௨உம்முடையகொபத்தை அற்பமான 

வர்கள் ஆர்பொறுப்பார்கள் என்றுசொல்லி இளகீர் ஒக்தசகனமுடை 

யபார்வதி கவஞ்செப்சற வனத்தி லிருப்போரைக் கைபிலிருக்கின்ற 

வாளால் கொன்றுவருகிறேனென்று எச்சிரத்திப் றப்பட்டுப்போ 

னன் எ-று. இ 
18



௬௩௮ அருணாசலபுராணம்: 

டஇசைக்கடலைச்€றிக் குணதிசைக்கடல்சென்றென்ற 

கெடியதேர்கரிமாசேனை யெழுந்தனனிகும்பனென்போன் 

வடஅஇரிதனக்குங்கும்ப மாமுணிமலைக்குகேரே 

இடையொருகரியமேரு வெழுச்ததாமென்னச்சென்றான். 

இன். மேற்குச்சமுத்திரச்தின்மேற் கோபித்துக் கிழக்குக்கடல் 

சண்டைசெய்.பப் புறப்பட்டதுபோல் பெரியதேர்களும் யானைகளுங் 
குதிரைகளும் காலால்களும் புறம்பட்டதுகள். கிகும்பாரரன் மகா 

மேருவுக்கும் அகச்திபரிருச்கின்ற பொதஇபமவக்கு மத்தி.பிலே கிறை 

ந்தஒருபெரி.ப மேருஎழுஈகன்றுசொல்லும்படிபா.ப்போனான் எ-று. 

GC a wy. 

எழுந்தவனுமரக தேர் துரகதமா.பிரம்பூண்ட விரதமேரி, வழி 

ந்தகரி மதம்கடலை யெழுர்ததுகளடக்கவுமை வனத்திறசென்றார், 

கொழுக் துவிரங்கனலனையார் வரவுகண்டு பலகோடி. ரூன்றம் வீசித் 

தழைந்தபடைச் தாக்கணங்கு மோக்கணங்கும் பொருதெதிரே தூ 

த்தாரன்றே. 

இ.ன். இப்படிகிகும்பாசுரன் பச்சைக்குதிரை ஆபிரங்கட்டிய 

தேரிலேறிக்கொண்டு அப்பொழுது எழுப்பிபசிறு அ௮ணுக்கள்முன் 

போகின்ற யானைகளின் மதஜலம் சமுத்திரமாகத்தேங்கியிருப்பை 2 
வற்றச்செ.ப்ப பார்வதி சவஞ்செ.ப்.பும் வன த்திறகுப்போனான். கெர 

ழேதுவிட்டெரி.பும் நெருப்பொத்த அ௮சுரப்படைகள் அகேக மலைக 

TA Ci Hu இவர்கள் வருவது கணடு அம்மையிடத்தி லிருக்கிற 

தாக்கணங்கு கோக்கணங்கு என்னுமிருவரும் ஆ.புதபாணிகளாகப் 

போப் எதிரேதடுத்தார்கள்-௭-.நு. ம 

சண்டனுருத், தரன்சோமன் கபாலினிகா சங்கரன் கோதண்ட 
ன்வீத, னெணடெரிப சித்திரால் கதனென்னும் Gs ata allay sre 

வோரு, மணடமுக டுகை.பகத் தானைகளைத் தொலைத்திட்ட வரிகள 

போலக், கணடகனுர்சரரஇ.பு5 தேருமன்றிச் சேனை.பல்லாக் ௧ண 

த்திற சாய்த்தார். 

இ-ள். ருத்திரன் சோமன் கபாலி தனக்குச்தானேஓத்த சங்கா 
ன் கோதண்டன், விதன், 7 ரரங்கதன் இவ்வெட்டு வ.பிரவர்களும் 
அணடகொட முடைப்ட யானைகளைக்கொல்லுகிற இங்கங்கள் போ 
லஸ் கர்சசித்து கிகும்பாசுரனும்-௮வன் சா.ரதிபும்தேருஉ தவிரமற்ற 
ச்மசனைகளைபெல்லாம்சொடிப் பொழுதிலேக் [அ்ரோர்கள்-ஏ-று, ம



இடப்பாகம்பெற்ற சருக்கம். ௧௯௨ 

அட்டவயிரவர் படைய வணங்குகளாற் றனதுபடை யழிதனோ 
ங்கிவட்டகெடுந்தேர் முடுக்கித்தாக்கணங்கெமுகத்திலெண்ணில் வா 
ளிகோத்தான், விட்டகணைகளைவிலக்கக் தேரோட்டஞ் சாரதியை 

வீழ்த்திவானி, சொட்டகரங்களைப்பிடுங்கி யவலு.பிரைக் கூடத்தக்த 

சூசமாது. 

இ-ள். எட்வெயிரவர்களஞுடைய ஆ.புதங்களினாலும் இரண்டுபெ 

ண்களாலுஈ தன்னுடையபடைமூழுவ தும் இரக் துடோ23 சைப்பார்த் 

அ கிகும்பாசுரன் வட்டமாகியகெடிய தேரை விட்டுக்கொண்டு தா 

க்கணங் கென்பவளுடைய முகத்திலே கணக்கில்லாத பாணங்களை 

விட்டான் அப்பாணங்களைவிலக்கித் தேர்கடத்துகற சாரதியைக் 

கொன்று ௮ம்புதொடுத்த கைகளை பறுத்து௮வனுடைய Siac uy 

அறுத்துக்கொன்றாள் ' தாக்கணங்கு-௭-று. ௧௨ 

ஓடினசெக்குருகதி யுடலிழ*து விழுமவுணரு.பிர்கள்போல, வா 

டினவெங்குறைத்தலைகளனுதினமு மருக் துகின்றவலகையபோலச், சூ 

டினர்கள்வயி.ரவரும் தாக்கணங்க கோக்கணக்குச் தும்பைவாதை 

வீடினர்க ளவுணரென மடூடமுதற் குரைத்தனர் போய் விரைந்து 

தூதர். 
இ-ள். வயிரவர்களாலும் இக்கயிரண்டுபெண்களாலும் தேகம் 

பட்டுச் சக்கிரத்தில்போகுமக.ரருயிர்போல் இரத்தஈதி ஒடிய துகி 

த்தியம் மாமிசத்தைத்தின்று கூத்தாடுகிறபேப்போல கவந்தங்கள்் கூ 
தீதாடினவயி. ரவர் முதலானவர்கள் தும்பை வாகைமாலை சூடிக்கொ 

ண்டார்கள், அ-.ரர்களிறந்து போனார்களென்று மகிடாசுரனுக்குச் 

தூசர்கள் சச்கிரத்தில்போய்ச்சொன்னார்கள்-எ-நு. BB. 

கேட்டளவின் மடடமுகன் க.பிடவன்றன முக3கொக்கிக்கொத் 

துவாஜோர்., காட்டி .லுறைசிறுபேயுங் கணங்களுகம்பெரும் படையை 

க்கடிந்துவென்றால், காட்டனுதலவனயன் மாலெனக்கெணீமேற்றியை 
கொடுக்க காணுவாசென், நீட்டிகை புரிக்கெழுந்தானே நினனா Gr 

ங்கரிசூ ழி.ர தமீதில். 

இ-ன். மடாசுரன் இவ்வார்த்தைஎயக்கேட்ட ௮ளவில்தன்ன 

ருகிலிருக்குங் க.பிடவன்முகத்தைப்பார்த்துச் சொல்லுவான் ஒருகா 

ட்டி.ற்சஞ்சரிக்கற செறியபேய்களும்கணக்களும் ஈம்முடைய பெரிய 

சேனைகளைக்கொன்றனதென்றால் சீவன் பிரமன்விவணுமுகலானவ 
ர்கள்சொன்னபடி. கேட்பார்களோவென்று ௮திகமாகிய நகைகொ 
ண்டெமுர் திருந்து ஆயிரம்யானைகள்கட்டிய தேரிவேரிக் கொண்டா 

ன்-௭-று. ௧௪



weil அருணாலபுராணம், 

பதினெருகோடியானைப் பலத்தராய்க்காந்தனீலன் 
முதுகரன்குருதியண்டனீசன் சண்டன்முண்டன் 

ம.துகயி,_வன் றீக்கண்ணன் புதைக்கண்ணன்மாலியென்றும் 

துதிகொளாதிரண்டுபேரும் தேர்களை த் தூண்டி ச்சென்றார். 

இ.ள். மடொசு ரன்தேறிலேறினவுடனே பதினொருகொடியானை 

ப்பலத்தையுடையவராகய காந்தன் நீலன்முதுகரன்குருதி ஆண்ட 

ன்்€சசகன் சண்டன்-முண்டன்-ம.துகயிடன்- க்கணணன் - பகைக்க 

ண்ணன் மாலியென்று துஇிக்கப்பட்ட பன்னிருவரும்தங்கள் இரதங் 

களை நடத் தக்கொண்டுபோனார்கள்-௪-ுு. கடு 

கரிமுகத்தவர்கிவாத கவார்கள்காலகேயர் 

பரிமுகத்தவுணர்மேதிப்பணை முகத்தவர்கள்பற்றி 

எரிமுகத்தவுணர்£றி யெழும்புலிமுகத்துக்களவ 

ரரிமுகத்தவுணர்வெள்ள மாயிரஞ்சென்றவன்றே. 

இ-ள். யானைமுகத்தையடையவர்சள் எருமைமுூகத்தையுடைய 

வர்கள் கெருப்பெரிக்துகொண்டிருக்கிற முகத்தையுடையவர்கள்புலி 

ரோகுத்தையுடையவர்கள் சிக்கமுகக்தை யுடையவர்களாகய அசுரர் 

கூடிய ஆயி ரம்வெள்ளம் ஈடகர்த.து-௭-று. க்சு 

பாய்பரியதனிற்பாதி பரிகளிற்கரிகள்பாதி 

காய்கரியதணிற்பாதி கடும்பரிக்கொடு$தேர்செல்லப் 

பேய்கருங்கொடிகளாடப் புணம்கவெண்கொடிகளாட 

வேய்களப்பறைகளார்ப்பக் குறுகென்விச்தைகானில். 

இ-ள். இப்படி.ஆயி.ரம்வெள்ளக் காலாட்கள் புறப்பட்டவுடனே 

ஐக். நூறுவெள்ளம் குதிரையும் இரு தாற்றைம்ப,த வெள்ளம்.பானையு 

ம். நாற்றிருபத்தைந்து வெள்ளம்தேரும் ஈடக்கப் பேய்களும் காக்கை 

க்கூட்டமும் விருந் தகப்படுமென்று களித்துக் கூத்தாடவெள்ளைக் 

கொடிகளாடப் புள்ளாங்குழல்பேரிகை இவைமுதலான வாத்தியமு 
மக்க மகிடாக.ரன் அம்மை.பிருக்கிறகாட்டில்வந்து சேர்ந்தான் எ-று. 

௮டலவன்வரக்கண்டஞ்சி யடங்குமைக்கபயமென்று 

படருதுமுனிவர்கூற வுமையவள்பயக்கடீர்த து 

விடலுடனருகுகின்ற விந்சையைவிரும்பிகோக்கிக் [ன்னி 

கடகங்கொண்டெரிவாயென்றாள் விடைகொடுபெயர்க்தாளக 

இள, வல்லமைபொருக்திய மடொசுரன் வருவதைப்பார்த் துப 
யப்பட்டு ஓடிவந்து பார்வதிக்கு ௮பயமென்று முனிவர்கள் முறை பி



இடப்பாகம்பெற்றசருக்கம். ௧௪௧ 

ட்டூுச்சொல்ல ௮ம்மை௮வர்களுடைய பயங்களைத்திர்த் தத் தன்சமீ 
பத்தில்கின்ற பெருமைபொருகதிய தர்க்கையைப்பார்த்து உன்னு 
டைய கத்தினாலே ௮வ்வசுரனைக்கொன்று விடென்றுசொல்ல உத்தி 
சவுபெதறுப்புறப்பட்டாள் துர்க்கை-ஏ-று. ௧௮ 

ஆலவிமேற்கன்னிசெல்வ வருணகாயகிமுன்செல்ல 
காளிதுஈ தமியின்செல்லச் சுந்கரிகணங்கள் செல்ல 
ஞாவிமேற்வடுகர்செல்ல கான்மிகிமுறலமாதர் 
தூலிமேற்சொல்லத்தங்கள் விடை. பன3மமேற்நூறு சென்றார். 

இ-ள். துர்க்கை ஆ.ரிவாகனத்தி லேறிச்கொண்டுபோகஅருண 
நாயகிபென்பவள் முன்மனைபோகவும் காஸிக் தமி என்கிற இருவம்பி 

ன்னேபோகவும் பார்வதி.பின் கணங்களும், ஈவானவாகனத்தின் வயி 
சவர்போகவும் ௮பிராமிமுதலாகிப மாதொழுவரும் தங்கள் தங்கள் 

வாகனங் -ளிலைறிக்ககொணடு தூசிப்படைபாகத்துகளெழுமபப்போ 
னார்கள்-௪-து. ௧௯ 

சென்றுதோமரத்திற்குன்றிற் சிலைகளிற்படை பிற்கை.பிற் 
கன் நிடமகிடன்சேனைப்பா இடைக் கண த்திமசாய்த் நார் 
வன் றிறன்மசிடன்சேனைத் தலைவரும்படு_ன்ரானுங் 
குன்றெனவெதிர்க்துகன்னி படையெலாகதுரத்திக்கொன்ளார். 

இ-ள். இப்படி துர்க்கைசேனைகள் போனவுடனே உ௨க்கையினு 
அம்மலைகளாலும் வில்முதலாகிய ஆபுகங்களாலும் கைகவினாலும் 
கோபததுடனேபோர்செய்கறெகிடா சுரனுடைய பாதமீசனையை ஓ 
ருகொடிப்பொழுதிலேகொன்றுவிட்டாள் மகிடாசு.ரனும்௮வனுடை 
ய சேனைத்தலைவர்களும மலைபோல் எதிர்த்து துர்க்கையின் சேனைக 
ளையெல்லா௩ந் ு.ரத்திக்கொன்று வென்ரூர்கள்-௭-று., உ௰. * 

துகதுமிமு தலாகால்வ ர௬ுடைக்தனர்சூலவியான 

கந்தரிவராகி.பாநு முத்தவடிகிரிக்கையா 

ளிக்தரைமறையாளென்னு மெழுவருமறைக் சஞானி 

யுந்தினருடைநக்தார்கன்னி மனக்தளக் துமை பபென்றாள். 

இ.ள். ௮௬ரனது படைகள் எ]ர்த்.த.புத்சஞ்செய்த ௮வ்வில்து 

க் தமிசாவிமதநங்செணடி என்ற மான்குசத்திகளும் தோற்றார்கள் சூ 

VO கண்டிவரா? சண்முகிழிகிரிகையாள் இந்திரைமரையா ளென் 

இறஏழுமா தரும்யுத்தஞ்செ.ப்.பமாட்டாமல் காட்டிலலாஸித்தார்கள் ௬ 

வானவாகனத்தை யுடைய வயிரவர்களும் தோற்றார்கள் ர்க்கைம, 

னந்தனர்ர்து உமாதேவியபேயென்றுதியானிச்து கின்றுள்-எ-று. ௨௧



௧௪௨ அருணாசலபுசாணம். 

உறு துணையுமையேயென்றும் பொருதில்யோகினிகள்வாணி 

லறுபத்துகாலுகோடி யஇர்த்தெழுஈதழலின் மாரி 

இறுதியாயுருளச்சேனை யிடிமழைசொரிகை பாலே 

குது பமடடென்சேனைக் தலைவருங்கொித்துச்சென்றார் 

இ-ள். தூரக்கைஅம்மை2 பது பென்றபோ.து அ௮றுபத்தகா 

ன்குகோடிபோகினிகள ஆகாசத்திலார்ப்பரித்தெழுஈ து கெருப்பும 

ழைபும் இடிமமை.பும், சொரிஈ்தபடியினுலே மடடாகரறுடைய சே 

ளைகளெரிர்துபோயின. அப்பொழுது சேனைத்தலைவர்கள் கோபித்து 

௪ சண்டைசெய்வார்கள-௭- து. a2 

கலிவிருத்தம். 

அருதென்றனைச் செற்றனளா ரணி 

மருவுகாக்தனை மாய்த்தனைவா ரணி 

க.ரனைவெனறளள் வேலுடைக்காரணி 

௩ரகனாயிரு ருண்டனணா ரணி. 

இச். அப்படிமகிடாசுரனுடைய சேனைத்சலைவர்கள் எதிர்த்த 

வுடனே அ௮பிராமியென்பவள் அருகனென்பவனைக்கொன்றாள், வா 

ணி2பன்பவள் க.ர௩்தனென்பவனைக்கொன்றாள், சண்முகி பென்ப 

வள் ஈ௩ரகளனென்னும் அசுரனைக்கொன்றாள்-௭-று. 2. 

சூலபாணி தொலைத்கனள்மிண்டனைச் 

கோலமாமுகி கண்டனைக்கொன்றன 

ளாலவஷணி மதுவையழித்தன 

னீலனாருயி ரி, திரைநீ ககிஞள். 

இ-ள். சூலக்கையாளென்பவள் மிண்டனென்பவனையும், வசா 

செண்டனென்பவனையும், நீலகணடிமதுவென்னுமசக னையும், இக்தி 

ar av னென்பவனையுங் கொன்ரார்கள்-௭-று. ௨௪ 

து. துமிக்கொடி சோணிகவூணனைக் 
கந்துமிக்கும் படி. ச்சமைகாட்டினாள் 

நட துமிக்க கிகத்தருணாசலை 

தந்துமிக்கெரிக் கணணனைவாட்டினாள். 

இ-ள். அர். தமிக்கொடியையுடையவள் சோணிச வணனென்ப: 
வனைத்தலையறும்படி, தண்டாயுதத்தாளடி.த்தாள், சக்க.ரத்தைகையி 

'வேதரித் த ௮அருணாசலையென்றைவள் ௮கனி கண்ணனைக்கொள்றாள்



இடப்பாகம்பெற்றசருக்கம். ௧௪௩ 

கயிடவன்புகைக் கண்ணனிருவருஞ் 

செயிரிமாளுறச் சர்இனள்சுந்தரி 

கெயிடுமிக்க கிணமிடுவேலினன் 

மயிடவன்மு தங் கண்டெதிர்வந்தனள். 

இ-ள். சுந்தரியென்கிற சத்தியிடவனை பும், புகைக்கண்ணனையு 

ங்கொன்றாள, கெய்யைப்பொழிகின்றகிணம்பொருந்திபவேலாயுதத் 

தையேக்இதியதுர்க்கை மடடாசு.ரனைக்கண்டு எஇர்த்துவந்தாள் எ-று. 

வெர்கடாமூகன் மேவலுமாதர்க 

டல்களாயுதங்கொண்டுதடுத்தனர் 

சிங்கவூர்தி யவனெதிர்சென்றுகைச் 

சற்சையூதெனெண் மேருசெலிக் ஈவே 

இ.ள். வெப்பம் பொருந்தி.ப எருமைக்கடா (psd sient. 

ய அசுரன் யுத்தத் துக்கு நேரிட்ட ௮ளவில் சத்தமாதர்களும் தங்க 

ளா.புதங்கரிஷலே அவன் விட்ட ஆபுதங்களை விலக்கினார்கள் wal 

வேளையில்சிங்கவாகனத்திலேறிவக்து துர்க்கை யவனுக்கெதி?ரபோ 

ய்த் தங்கைபிலிருக்கிற சங்கத்தை மகாமேரு sorry due வாயி 
ல்வைத்து ஊினாள்-ஏ-று. ௨௮ 

செருவிலங்கவள் சற்கொலிசெய்செட 

ஒருவரின்று யவுணருறங்கினார் 

செருவரங்களிற் பெற்றசரங்களை 

இருவருஞ்சொரிம்தார் மமைபென்னவே. 

இ-ள். வல்லமைபொருநக்தி.ப சிக்கவாகனத்தையுடைய gigs 

கைசங்கத்தொனிசெ.ப்.ப அ௮சு.ர்களொருவரும் இல்லாமல் ம.பக்கச் 

தை.படைக்கார்கள் அருமையாகி.ப வரத்தினலே பெற்றுக்கொண் 

ட பாணங்களை இருவரும் மமையபோலச் சொரிந்தார்கள் -ஏ-.று. 

எந்கவெந்தக் கணையிவனேவிலும் 

அர்தவக்தக் கமசயாலறுத்தனன் 

விம்தைமீண்டிரு வெம்பிறவாய்க் களே 

சிந்தினுலவன் சென்னி.பழுக்தவே. 

இ-ள் எந்தெந்தப்பாணங்களைத் துர்க்கைவிட்டாலும் ௮வைக 

ளை அ௮ந்தப்பாணங்கவினாலே ம௫டாசுரன் அறுத்துத்தள்வினுன் ௮ 

தன்பிமகு இரண்டு அர்த்தசக்திரபாணங்களை அவலுடையகிர த்தி 

ல் அாழத்தும்படிபாகச விட்டாள்-௭-று, ௨௯௬
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வெம்புசெம்புனல் வெள்ளமுறுக்கிப 

செம்புபோலச்சிதறவிடுங்களே 

யம்புபோல விருக்கினுமாங்கவன் 

கொம்புபோல விளங்கின?தோன் றியே, 

இ-ள். இரத்கவெள்ளம் உருசெசெம்புபோல் சிதறவிழவிட்ட 

அர்த்தசந்திரபாணங்கள் ௮ம்பாகவிருஈகாலும் அசுரன் தலை.பிலே 
முளைத்திருககொம்பிரணடுபோல் தலை.பி2லவைத்த அழுந்தி வளை 

க்.து தோன் றி.ன-௭-று. ௩௰ 

வெற்றிகொண்டவள் வில்லைமுறித்தன 

னுழ்றவம்பிற் சிலைனுசன்மோதிஷள் 

கொற்றவன்பின் குலங்கள்வி௫ித் தவ 

நெற்றியுற்கண் ணழலீனிமிர்த் ததே. 

இ.ன். செயங்கொண்டவளாகயெ தூர்க்கை கையிலிருக்தவில்லை 

யிரண்டாகமுறித்தான், அர்தவில்வினலவே அசுரனுடையகெறறி.பி 

லே௮டி.தீதாளன் மிகப்பலம் பொருஇி.ப அம்புகளைவிட்டவனாகிய ௮ 

நத மகிடாசுரன் கெற்றியிலே சுவாமி.பினுடைய கண்கெருப்புப்பொ 

லச் சுருக்கென்று தாக்கி.ப.து-௭-று- ௧ 

சாபவெஞ்சிலை போகத்தரிப்பளோ 

கோபமிஞ்சக் கொதுசத்தெழுகூமறத்தி 

றிபமென்னத் இகிரியோன்றேவி2.ப 

பாபகாரி தலைவிழப்பணணிள, 

இ-ள். தர்க்சைவில்லொடிஈதும் பொறுக்கரமல் ௮௧ கோபங் 

கொணடுகொதிக்தெரும்பும் எமன்போ பிரகாசிக்கின்ற ஒருசக்ரா 

யுதம் விட்டுப்பாவி.யாகிப மகிடாசுரன்தலைபறும்படிசெய்தாள் எ-று: 

கன்னிபாழி பெரி.பக்கடாமுகன் 

சின்னபின்னக்க ளா.புஞ்சிதைஈதிலன் 

முன்னோமாதவத் துணமைபின்மும்மகதி 

அன்னுமாஉகரியா பெதிர்சோன் றின். 

இ-ள். துர்க்கைசக்ராயுதத்தசை விட்டெரிய மகிடாகாரன் தே 

கச்சின்னபின்னமாயுஞ் சகாதேவனாகிப் பூர்வகாலந்திலே செப்தத 

போலத்தினால் மும்மதங்களைப் பொழிகின்ற பெரியயானை யுருவங் 
கொண்டு எதிராக வந்த தெதிர்த் தான்-௭-.று. கட 

ஆளியெறுசென் றங்கவறுச்சியின் 

மூளைவாரி நுக7ரச துமெரய்ம்பினான்



இடப்பாகம் பெற்ற சருக்கம். கசடு 

Bora Hams கொண்டெதிர் வீ௫ஞன் 
கூமிரமகி கூர்ைவேலேவினான். 

இ-ள் அ௮ப்படியானையுரவங்கொண்டெதிர்க்க௮ள.பில்துர்க்கை 
பேறுகின்ம ஆளிமீபாய் ௮6 த.பானையுச் பிலிருக்ெற மூளைபைக்கை 
Weim ௮றை௦து2காணடி யெடுத் துத்தின்றது ௮கறலே.பு ரசாகா 
மறகை.பினாலே திரும்பியுந்கணடாயுதங் கொண்டெரிகதான் பேப்க 4 
ககுகாரி.பாயிருக்கிம அர்க்கை கூர்மைபொரு5இம வேலாபுதத்ைத 
விட்டானா ஏறு, ௩௪ 

விடர்த தும்பிய வேல்படவெஞ்சமர்க் 

Bo gl aps oof pv ps 

அடநததும்பிக ளாயிரமா.பிரங் 

கூடைகத துமபி மரமெனககுன்றிலப, 

இ-ன். விலக்சை கக்கிக்கொண்டிருக்கிற2 வல Tap BD UTS RU 

டனே புத்தத்திககின்ற.பானைமுகன் அதைச்சகிக்கமாடடாம உ ந 

அவிட்டான் ௮சேகமாபிரம்வணூகன் கறை vu உள்ளே பி.பான்று 0 

லலாமற் ஜெளையோமி௨டப ௮ம் சமரம் 2பால்-௭--று. கூரி 

வீ.ழ்தபின்பரி வேடமதாயெதிர் 

பேர்ஈதுவெங்கதை கொண்டுபுடைகத்சனன் 

சே/தவன்கதை யும்மவன்சென்னியு 

CCS SEEM OA LO) SBI OY) TOM. 

இ-ள். அப்படி விழுந்துஇரஈதுபொள௮ுடளோகுகிரைமுக முள்ளா 

அசர றமியபெறுமரவது கண்டா புதத்தி )லே௮உத்சாரானு ராத 

ணடாயுதத்தை.பும் தலையையும்க பதியிறா்் ௮, தீதுத்தள்விஞள்.2 

ர்க்கையும்-ஏ-று. un a 

அங்ஈதள்பினழலுறுவாயி ரன் 

கங்கையாயினன காரிருளா.பினன் 

பங்ஃயாசன யினன்பங்கப 

மங்கைழமைக ஞயினன்மா பையால். 

இ-ள. அதன்பின்பு அசுரன்கெருப்புருவங்கொண்டுவக்தான் ௮ 

தீன்பின்பு சகலப்பிரளயரூ பங்க விம சதகாரமாயும், தாமரை 

பபுட்பத்திருக்கன்றபிரமனாடு.பும் இலட்சு மிமாயகராகியவிட்டுணுவா 
லயும் ஏஇர்த்தான் மாபையினா8ல-௭-து. aT 

any
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ரதுசண்டக ளென்செய்வன்மாளபப.பா.ப் 

வான்செ.ப்சன னென்றுதளர் ௮மை 
பாலகெஞ்சுனற் பர்றினள்பறறிப 
போதிலோர்மொழி விணணிழபுகன் றதே. 

இ-ள். இப்படி.௮௪.ரன் பலபலவடிவக்கொண்டஉடனேபார்ச்து 
மாயையினாலே அுன்பப்படுகின்றான்என்ன உபாயஞ்செப்காலும்சா 
கிறதில்லைதறகெள்௱செய்வேளனென்து துர்க்சைபார்வதிதேவிடினு 
டைய ட ரணடுபா தக்களையும்மனத்திலேதி.பானி கான் இப்படி தியா 
னித தவுடனே ஆகாயத்தில்கின்றும்௮சரீரிஒரூவாக்கியஞ்சொலலி று 

மாயவேடங்க என் றிமகடமே 

யாயபோடி லவன்நலைதள்ளியே 

தூயதானின் மிதிக்கக்கொகை க 

தீயமாயை பெபனச்சசொல்லகத்தே றிஞன். 

இ-ள். ௮கேகவிதமாக மாயவேஷங்களல்லாமல்சுபாவமான௭ரு 
மைமுகரபஙகொணடபேடது அவன் தலையை.பறுத்து£6மேதன்..] ௨ 

ன பரிசுத்தமாகிப காலினாலேமிதித்தால் தமைபொருச்திய மாபை 

தொலைஈதுபோமென்றுசொல்லத் துர்க்கைதேறினாள்-௭-று. 

மட்டின்மாயை வடிவின்மலைஈதுபின் 

ஜெட்டிலைத்தலைச் சூலத்தினிக்கனொன் 
துட்டனமேதிய தாய்ப்படைதொட்டனன் 

வெட்டிவீழத்தி படியின் மிதித்ென். 

இ-ள். அளவில்லா த மாயரூபங்கொண்டுவர நெமையான கவ 

ரூடைய சூலத்தினுறகுத்திக்கொள்றாள் பின்பு அத்துஷ்டன்பழைய 

எருமைக்கடாமுகத்தைபுடையவனாகி ஆ.பதங்களைப் பிரமீபாகஞ்செ 

ய்த அளவில அவைகளை விலக்கிவாளாபுதத்தால :தலையைவெடடி ம 
தளவிக்காவினாலே மிதித்துக்கொன்றான் துர்ஃகை-௭-து. சுய 

ஓப்பில்லாப்பத முன்றுமிதித்திடில் 

தப்பிமாபை தவிரப்பதுபாரமோ 

வப்பக த்தை நினைக்கினுமாணவஞ் 

செப்புகாமிய மாயை.புதீர்க் துமே. 

இள். அர்ச்சைபாதத்தைணினைக்தாலும்அதைகினை 2 தவருடை 
ய ஆணவம்மாயைகாமியம்என்கிற மும்மலங்களை.பும் நீக்கிவி AL Us



இடப்பாகம்பெற்ற சருக்கம். Boo TP 

௩ ப்ப்பட்டஓப்பில்லாதபாதம் பரிசமாகும்படி ஊன்றிமிதித்தால்பொ 

ய்யாகியமாபைமாத்திர* தவிர்ப்பது பெரிதோ-௭-.ஐு. PS 

போதவானவர் பூமழைபெப்தனர் 

மேதிமாமுகன் மெய்க்கதிபுர்றனன் 

இீதிலாகசவன் ரெக்களஈதன்னிலோர் 

சோதிலிங்க மிருந்ததுதோன் மவே. 

இ-ள். தேவர்கள்மிகவும்டட்பவருவம்பொழிர*தார்கள் oO x 

சலம் ௮ம்மைகையினாலிறக்த_ஞலேமெய்மையான மோட்சத்தைச் 

சேர்ந்தான் யாதொரு குற்றமிலலாத அவன் சிவப்பாி,ப கண்டத்தி 

லேருபடி கலிங்க மிருகதது-௭-று. ௪௨ 

கண்டமட்டிலக் காக் 5காளக் ரா, 5வ 

ECM LDL. புரசதகடாமுகன் 

Hort Diy. BREESE OR S 

கண்டமட்டி. மலடுத்தனளகன்னி2.ப 

இ-ள். ஈகவகணடமட்டும் ஆணடமகிடாசுரனுடைப ep sen ER 
லக்காகவைத்துத் துர்க்கைஅறுக்க அக்க ழத்திலிராத படிகலிஙகத் 

தைக்கணடபோதே கைபினு 2௮ தசாள்-ஏ-து, ௪௧௯. 

கொண்சிரொெர்றநுமை கோகாகட்பதங் 
கணடுபொறறிக கடவுளையிநத ஈள் 

வணசிவார்ருமல வாங்கனளசெக்கசைபி 

லண.ர்னா பகன் விணடிஷனணுகை.பால 

இ-ள். ௮ப்படீப்பட்ட படிகலிங்கத்நை எடுித்துக்கொண்சிபோ 

உமாதேவி பாதங்களைக் சித் pg vos சா பமெல்லாம் செ லி 

ச் ஈவாமியைக்கொடுத்தானவ எ௫கள் பழகத் ருக்கின் ॥ கூ5தலை.புடை 

யபார்வதிகை.்பினாவே வாங்கினாள்? சவாகட்கெலலாம் ET ETT EOS 

இன்றசுவாமி.பும் ௮ம்மை கைமேல்வைக்இருக்கற ஆசையினஞலேகை 

2 ப விடாமற கெட்டி.பாகவிரு5தார்-எ-று. ௪௪ 

தாயுமங்கது கண் )மகிழகஇரை 

ரூயவெள்கரம் பா ியமிசதென 

வாயையஙககை (,கைழ்துமஉபதிக் 

காபிரந்ச ர ண ரித்தவன் டறுவான்,



சு) அருளுசலபுராணம், 

இ-ள். பார்வதி௮க்சஆர்சரியத்தைப்பார்த்.து மகிழ்ச்சியடைந்து 

அவாமிஏன்கையைவிடாபலிருகத.தஎதனாலேஎன்றுகேட்கத்தேவேக் 
இரனுக்கு ஆயிரங்கண்சொடுத்தகெளதமர் வாயைக்கையினாலேபொ 
தீதிக்கொண்டு ௮ம்எமக்குச் சொல்லத்தொடங்கினான்-௭-று. FG 

௮று£ர்க்ச ழிகெடிலாசரிபவிருத்தம். 

மூன்னமகத்தியன் முதலாமுஷிவர்களைப் பத ஏமர்வர முனிபா 
நசெல்ல, வன்னவன்றன் றவமதிப்பா ௨வமழிப்பாயிருஈதிடவும்லவளை 
கோக்இப், பொள்னனையதவமுனிவர் வெருண்டுறைப்பா ரெமையிக 
ழ்க்தபுன்மையாலே, உன்னரியகருவேரு யினிப்பிறக்கக்கடவா யென் 
லுளையச்சொன்ஞூர். 

இ-ள். முர்காலத்திலே அகத்திபர்முசலான ஐம்பதுரி;ிகள் om, 
வரமுனி. பன்பவருடைபஆசிரமத்திமகுப்போஞர்சன அுதவசமு 

னிசம்முடைய தபோபலத்திஞலே மரியாகைபாகஉபசாரம்செப்பா 
மலிரு5கார் அப்போது ௮௨உரைப்பார்த் துபொன்போலும்அரி பகவதீ 
தையுடைய எஉ௨ாமுனிவர்களுங்கோபித்து எங்களை அவமரியாதை 
செ.ப்சபடியினுலேபாஈ ராகலும்குறைவுசொலல.ப்பட்டகரிய எருமை 
க்கடாவாகப்பிறப்பா யன்று அவர்கள வருகதச்சபித்தார்கள்-/-து. 

அருஈதவரைபன்முருகன் றுறைச்சமொழிக்கொியமையைக்க 
னாடாரமாலி, யரிரு 5 தவறு மழுக துபணி ஈதென துபிழை OT M6 BOB 

ன.பெனருனாதப், பெருகதவான்புடவுரைப்பா/மகட(மக 2தவு ஊரா 
னெனப்பிபநதுபின்னர் தருகதவரணிடம்வேணடித் சவம்புரி.புமுமை 
கணத்திறறிர்ப்பானளன்ரார். 

இ.ள். ௮ரியசவக்?னைபுடைய ஐம்பது முனிவர்கரமன்றுசெொ 
லலியசாபத்தின குரூர தைக்கேடடிபயப்பட்மிபெருமைபொருஈ திப 
தவஞ்செய்த வரமுனிபும்எமூ௩துவகதனஞசெப்துமுனிவர்களே தெ 
ரிமாமல கான்செய்த பிழையை பொறுத்துமகொளளுங்களென்முர் 
அதறகுமுனிவர்கள ஈர்எருமைமுகம்பொருகதியஅசு ரை ௮ரசாளு 
கிகாலததில நதவாமிடுடபபாகமமிபறும்படி தவக் துகா-௪ழ ரு 
க்ிற௮ம்மை உம்முடைப சாபத்தைகொடிப்டெர 1 சல மீர்ப்பாளென 
LAO FW ofl Gay T & 61-61 - Die fOr 

ஆங்கவர் சொற்படி யி௨வள ஈரர்பெருள் HF TOS a. eB, 
Crowe: Gut wee Warnré a1 Gewese [ரீருதறுமொருகாள 
ரீவடஸ௭ ச, உ ககுசெய்ர உனத்திலண ௩ கறறபரியாலினா த்தோடி க 

திர நதானூகஃ௧, கங்கர் பவருசசனைசெய மனவைனென்ொருமுவரிவ 
Gora oui. La esr. .



- இடப்பாகம்பெற்ற சருக்கம், ௧௪௯ 

ட-ள். அந்தழுனிவர்கள்சொன்னபிரகாரம் வரருனி அ *௪௫ல 

த். திற்பிறர் அ அசசனால்மகிடாசு.ரனென்சிற பெபரையடைந்துகொட 

ங்கோலரஈசெய்துகொண்டுவருகைபரில ஒருசாள் வேட்டையாடும் 
ழு வனத்தில்வந்துமிகுந்கபசியினாலே இ௱ுசயொன்றும் ௮கப்படாமப 

ஓடி தீஇிரிக்துகொண்டிருந்தார். அவ்விடத்தில நீங்கு ற்கரிபுசவம்செ 

ய்எ்ன்ற மன்னவரிஷி என்பவன் எதிர்ப்பட்.ாரன்-௭-று. PH 

மன்னவளுமவனை.பிவன் ஈர F ae & து 0 ALP MB toe ழக து 

Cure 1, Dac ganet Mr 199 Aas மிருகதத்தப் பெரு 

மைபாலே, யுன்னதமாயிவன்சிவனு மமுருத்தரிக்தவு_லுமிறையுருவ 

ன் ரேவன்னதனால்வினை.படர்ச்க துகவி.மிருகவதீர்த்தமாடிலென்றான் 

இ-ள். எதிர்ப்பட்ட அ௮ம்மன்னவளனென் கறரிஷியைக் கையிலிருக் 

ரும்டுவில்கக்தோடேஇம்மகிடொசுரன் எடித்துவிழுங்கிவிட்டி போனா 

ன்பின்பு௮ பன்சனடச்திற்சிக்கிக்கொண்டுபடிகலிக்க மீரு£்த கனால்மி 

குகதபெருமை.படைக்தான் அரதஇலிங்கமீரு, ச கணடசசை புடைய 

வலும் சி௨சொருபமன்றோ அவனைக்கொள்றபடியிறைலைபாவம் சம் 

பவி சது பகவதர் ந்தங்களாடிஞல் அப்பாவம் போமெ x yi கென 

தமர்-ஏஃறு. ¢ da 

அன்புமுணி யுரைத்களவி லொருசமாழி.பஈதரத்லை தந்தரிப 

ர்த்து, மோன்பதுமவ்விடச் சில்வரும் வைவருமாறிபநது உனவு 

மையுமவிர்தை, தன்பதுமமுகசோக்கிபுனஅகைவா ளெ.றிு தங்கைத 

ருவா௮யள்றள, வன்பணிபுகெடு£தாளுக் தொமுதுகைவாகிலத்தெரி 
. . : ‘ 

கதுவாங்கும்போ இல, 

இ-ள். மிகவும்பத்தியையுடைய கெளதமர் இப்படிச்சொன்ன௮ 

ளவில்பாவர் ர ஆடுதற்குஓன்பது ?ர்த்தமும் அவ்வி. தஇல்வரும்ப 

டிச்செப்யென்று ஆகாயத்திலிருந்து ஒருவார்த்தைபிறக்த.து அசைக் 

கேட்டிப்பார்விபும் துர்க்கைமலர்போன்ற முகக்தைப்பார்க்து உன் 

லுடைய கைபிலிருக்கின்றவாளினாலே பூமியைபிளக்து கங்கைவரும் 

படிசெய்பெள்றுசொல்ல ஐ.பகங்கைகையிறறரித்த துர்க்கையும்வண 

ங்கிவாளாயதத்தால் பூமி.பி3லவீடுயெடுத்தபோது-௭-து, 

ஈவாதியும்பிரவுளகன் னதகளுமச்சோகக்தீர்கல்லசான 
௪ பஇிகரகவுபல கடம் நளுமங் கெருகதனவச்சுனையி ஜாடே 

பவமகலவொருமாதமுழுகியிரு தாளக் ரத்தைப்பற்றிறீக்காச் 
சிவன் வடிவுமகன்றதுன்னுள மகிழ்க்துகரையில்வர்தாடேவர் போற்ற



“ல் அருணாசலபுராணம், 

இ.ள். ஒன்பது தர் த்தங்களும் மற்துமுள்ளஈஇகளும் விடாயாறு 
ம்பி. உதவிசெய்யும் கல்லருசயைக்கொடுக்கில் உ ௮கேகம்தடாகக்க 

ம்வுண்டாயின அ௮க்கதிகளில் ஒரூமாதம்வரைக்கும் ௮ம்மைகுற்றம் 
ங்கும்படிஸ்சானஞ்செய் துகொண்டிருர் தாள் கையைப்பற்றிக்கொண் 

இவிடாமலிருக்ச இலிங்கமும் ீங்கிற்து௮அப்போ த தேவர்கள்போற்று 
ம்படிமனம்சக்தோஷித்து ௮ம்மை கரையில்வர் த Cris gsror-c-gn 

அ௮ருவருவாமொருள்வனை யதன்கரைமேற்புறத்திருத்கெருச்சித் 
சாணம், விருவினையுந்தவிர்ப்பா ஜூதீ இதென்பாவக்தீர்ந்தானென்றி.பற் 

பேரிட்டாள், இருருவும்பெருஞ்சுனைக்கமினியகட்க இர்த்தமெனக் 
இருபேரிட்டாள், குருமணியையருணகிரிப்பெருமானைத் தொழக்கை 
க்கோயில்சார்ந்தாள். 

இ.ள். அருவமாயும் உருவமாயும்விளங்கும்ஓப்பற்றசிவனை ௮க்க 
மையிலேயெழுந்தருளச்செப்து அர்ச்சனை செப்தால்கம்முடைய கல், 
வினை தீவினைடுரணடையும் நீங்குகின்றசுவாமிக்கு என்பாவந்தீர்த்தா 
சென்றுபேரைத்தரித்து ௮அழகெ௮ச்சுனைக்குக் கடகதீர் த்சுமென்று 
பெயரிட்டாள் கிறமபொருக்தியமணீயொத்தவரை அருணாசலத்தில 
எழுக்தருளியிருக்கிறபரமரிவனை வணங்கும்படி யாகப்பொன்மீயமாகி 
பகோவிலுக்குப்போனாள்-௭-று. ௫. 

முருகுமலரயன்டைத்திற் தடிச் தவெண்ணரீறணிக்துசெங்கை ஈத 
டியிற்கூப்பி,யருகுவருங்கெளதமன்சொ௱படிதொழுதுட்புகுந்துக ண 

ணுரமுதைக்கண்ணாற், பருகிகிலமுறவிழுக்து பணிக்தெழுக்துப. 7௨௪ 

மாய்ப்பாடியாடிபுருகியுவ£தழுதுயிர்த் தவலம்புரிர் துகுறை.புரை த்து 

வணகங்கப்போற்றி, 

இ.ள். வாசனையுள்ள தாமரை மலரீருக்கிறபிரமதர் தத.த்தில்முமு 
இ விபூதிதரித் துச்சவெர்சகைகளைச்சிரமேல் வைச் துத்தண்டனிட்டுத் 
தன்னருகே வருெகெள தமர்சொன்னபடி, உள்ளெயோய்க்குளிர்ச்சி 

பொருக்திய அமிர் தம்போன்றசுவாலியைக்கண்ணாலேதரிசித்துப்பூமி 

இிலேகேகம்பொருக்தகமலஸ்காரஞ்செ.ப்.ஐ எழுந்திரு து பரவசமாகி 

ப்பாடி உருக்கமடைக்துகளி ச். ஆனர் தக்கண்ணீர்பெருகிப் பெருமூச் 
செறி து வலமாகவக்து *ன்னுடையகுளறபைசொல்லிவணக்கினள் 

கார்த்திகைதீங்கவிற்றிரு STN Tens Dory. நடத்திக்கனற்க எச 

entor, Csr Br iu am aps growl G atin Carrps 627 ௬ 

டரினூடே, ஏத்தரியப/லகோடியிரவிியனகொருசேோதி யொழக துமி 

ன்னே, வாய்த்தவலமாக௩டதச்தியென வுரைத்து_னே மறை தச் 

Co,



இடப்பாகம்பேற்ற சருக்கம். கடுக 

இ-ள். காரர் த்திகைமாதத்தில் ஆமத்தின்படி.திருகாள்செய் ஐகெ 
ருப்புக்கண்ணையுடைய செபிரானைப்பணிஈத அளவில் மலைமேல்ஓரு 

பிரசாசமுண்டாச ௮இறசொல்.லுதற்கரிய பலகோடி. பாலசூரியப்பி 
சகாசமாய்சுவாமி யெழுக்துபெண்ணே இம்மலைபைவலமாக௩டகதுவா 

வென் நுசொல்லி மறைக்துவிட்டார்-௭-நு. எ. த்தரிபபலகோடி யி.ஈவி 

என்றது இளஞ்சூரியர் கோடி எனக்கு. ee 

கரரிதனைச்சிலையாக்கு முனிவனுமப்படிவலமாஈடச் யென்றான் 

வரரியெனமழைபுகழக் காரிகையு௩நடகதனடன்மலர்க்கைகூப்..? 

பேரிகையுங்காளகழுஞ் சல்லரியும்முழங்கவேபெரியவாணிற் 

தரரி.பமுச் தும் துபி.புமத்தளமுங் குடமுழவுக் துவைத் தவன்றே. 

இ-ள்: ௮கலிகையாகெப பெண்ணைக்கல்லாக்கய கெளதமரிஷியூ 

ம் ௮மமா ௮ப்படியேவலமாகப்போவென்றுசொல்லச் சமுத்தி.ரம்பே 

ல்வேதகோஷ்டமுழங்கவும் ஆகாயத்தில் பேரிகை -காகளம்-சல்லரி 
மலலரி-முரச-துஈதுமிமத்தளம்குடமுமா இவைமுதலானவாத்தியல் 

கள்முழங்கவும் பார்வதி இரணடுகை.பும் கூப்பிக்கொணடு௩டக்தான் 

௮ ரம்பையுருப்பசிமுதலா மகபதிகாட் டரிவையர்களாடல்காட் 

டக், குரும்பையெனகெருங்குமுலை வரையாமங்கை.பர்மலரின்குப்பை 
கெட்டக், கரும்புகனி தனையமொழிப் புனவரமங்கையரிரட்டுங்கவரி 
யாட்ட, விழும்புருகககைபுரியு மவ ரவமினார் மணிவிஎக்கமெடுத்த 

கீட்ட. 

இ-ள். இப்படி பார்வதி வலம்வரும்போது ௮ ரம்பைஊர்வ?முத 

லானதெய்வலோகத்துப்பெண்கள்காட்டியமாட தென்னககுரும்பை 

யொத்த தனத்தையுடையமலையரமகலிர்௮ம்மைஈடக்துவரும்போது 

பாதம்பூமியிலேபட்டுஉறுத் தாமலிருக்கப் புட்பங்களைக்குப்பை.பாகக் 

கொட்டக்கறுப்பஞசாறுபோலும் வார் த்தையையுடைய நீசாமங்கை 

யர் சாம். ரமெடுத்துவீச இரும்புமுருகும்படி கைசெய்கின்றமாகலோ 

கத் தப்பெணகளஇரத்தின இபங்கையிலெலச்துக்கொண்டுவர-௪-ு 

இதுமுசலிரண்டுபாடல் குளகம். 

முண்டகமண்டபமயிலும் புலோமிசையுமூறுக்தவளமுளரிமனுவ் 
கணடகமும்வழித்தாலுமொழித் தவர கி௨மமகடன்கைகணீட்ட 
அணடர்குலமடகதையரு முனிவர்குலவணிகையருமருவிப்பூரதோன் 
ணடலிடுஞ்சேறகறறி மலரின் துவிகள் சொரிர்துலழதிகளாக்க.



க, அருணாசலபுராணம்- 

G-ar தாமரைப்புட்பமாகபமணடபத்திலிருக்கி இலட்சுமியும் 
இக்திராணி.பும் வெணதாமரைப்பூவிலிருக்கெ சரஸவதியும் போகிற 
வழிபிலிருக்கும் par ay sion ju கல்லு. ளையும் தள்விககொணவெர 
பபூமிசேவி கைகளைநீடடி ௪ சாக்கரதையாகத்தாகக தேவல்திரீகளு 
ம்முனிவர்சளுடை ப ஸ்தீரீகளும்புட்பச்திலிருக்கிறதேனருவியினாலே 
வ்ழிச்செேறைூக்கிபுட்பத்துககுளவிருக்கறப.ராசப்பொடிகளைக்கொ 
ட்டிகல்லவதி.யாகச்செ.ப்ய-௪-ு @er 

கன்றினதுன் ஸிருசரணம்ூபொருக்கருள்வா யெனகங்கை செங் 

கைகூப்ப, யன்றனலம் திசைமணகி.பழறகிரியையெதிர்முகமாவணக் 

ப்போறமி, தென்றிசை பு கிருதிபெரு5 இசை.பினையுங்கடஈ தகுடதி 

OFS HP சச Tp OT. 

இள. கங்கை அம்மாபார்வதி உன்பாகமிரண்டும்பூமி.பிலை பட் 

டுக் கன்ஜிப்2பாப்விட்டள பொறுக்க2வணதுமென்று இரணடுமகக 

ளெ.புவ்கூ.ப்ப,அழ.ப அககணிபலையை எிர்முகமாகம் தொழுது த 

ஐகுத்திசையும கிருதிழூலைபும் தாணடிமேககுத்திசையிரபோனாள த 

றைவில்லா தர் த்தியையுடைய சுவாமியும்இளமை.பானரிஷபவாகண 

த்தில எழுஈதருவிவஈது: தரிசனங்கெொடுத்துக௩டகதார்-ஏ-து. 

சாறறழிசையும்போறற் செ.ட்யும் புகயணி.பணணாுமலியானடி த்தா 

சீபாறறி பேேறமிசை.புங்கா )மிரைபுங் ௧௨5 துவடதிசைபஷ? 9௫ 

ம்பயேத்டு, யேறறிசைபுமிறைகிசைபு மகழாது தணதிசைய.றடககா 

விமப2௨3பிற, சேறறி ௨சயு மன்வழலைவலம்புரிஈறநு செயலஃபாஃச் 

செறி க தன்றே. 

இ-ள். சாலுஇிககும் வணங்கும்£ர் த்தியையுடைய ௮ருணாசலேச 

FAL த.பரதத்தைவணக்கி மேற்குத்திசையும்வாயுதிசையுகதாண 

*.வடஇசையிலமறுபடியு52தாமு தஎருதலேறுகின்ற ஈசானனுடைய 
இசை பக்கடஈ துகிழக்குத்திசைக்குவாதாள௮ப்படி வகத.துஇமோற 
பர்வத்திலசுவாமி கலியா..ஞசெய்தபோது ஒமாரக்கிணியைவலம்வ5 
ததுபோலிருக்தத-௪எஃறு, டு௯ 

கலிகிலைத் துறை. 

பாஓ கம்பன்னகைச் சங்கொலிகெடி.பமாஉபணி.பத் 
தானுகம்பலைகாரதா வீணையின்சார்வ 
வானதுக்துமிகம்பலை தசையெலாமறைக்க 
சேனிறைச்இிமெலர்்மழையிமையவர்சிதற. .



இடப்பாகம்பெற்ற சருக்கம், ape, 

இ-ள்.பானுகம்பனென்பவன் தன்னுடைய ஆயிசங்கைசளிறு 
ஞ்சங்கத்தை வைததுஊதுகற ஒலியும் விட்டுணு தமசக்கத் 
தை வாயிலவைத்து ஊதுகிறசத்தமும் நாசதாவீணையை urea 
கிறசத்தமும் ஆகாயதுஈதுபியினுடைய FESR EP os aye, 
லலாஞூ செவிடு_டச் செய்தன. தேனிறைந்த yma an Gs: 
ளைச் தேவர்கள் சொரிய எ-று. ் ௬ம் 

இதுமுதன் மூன்றுபாடல்களுங்குஎதிம, 

கறறைவார்சடை யிளம்பிறைகெடுநிலாக்கமழப் 
பிற்றராமணியிளவெயில விரிசதிடப்புவியைப் 
பெற்றமாதிகளுக் கொருபுறமளிததஇிடப்பிடிந்த 

வெறறநாலைனப்பலரினூன் மார்பகத்திலங்க 

இ-ன். க௱றையாகிய நீண்டசடையில் தரிச்கப்பட்ட இன 

மையாகியபிரையின் கெடுமையான ச5இரன்பிறகாசி௩வும் 
பசணமாகிய புற்றிலிருக்கின்ற சாப்பத்தின் தலையிலிகுக்கத ம 
ணிகாகதியை விரிக்கவும் உலகமாதாவாகிய பார வஇக்குப் பச 
இசரீ.ரத்தைக் கொடுப்பதற்காகப்படிதத ஏற்ற நூலபோரல் புரி 
யாகிய பூனூல் மார்பிற் பிசகாடிக்கவும் எ-று, ௬௧ 

பிறப்பிலாவரன்மறையெலா மளவிடாப்பெரியோ 
அிறப்பிலாவிதைவிடையின்மே லினீதெழுக்கருளு 

வறததுினாயகியடிபணி* திசைஞ்சினளனைத்துக 

துறக்குவண்ணலுமவளுட னிவையிவைசொல்லும் 

இ-ள், பிறப்பிலலாதமூர்த்து ௮ரேக வேதக்களாலும் அறிய 
ப்படாதவர் தஇுறப்பிலலாத பசமசவன் ரிபவாகனதஇி லெழு 
ந்தருளத் தருமம்வளர்க்கின்ற பார்வதி ௮ச்சுவாமிபாததீதைத் 
தொழுதுவணக்கினாள எல்லாவறையும் நீக்க கடவுள் ௮ 
வ்வமமையோடு சொல்லுவார் எ-று. * “ஆ 

பெண்ணுமாணுமா யுலலொப்பொருளெனாம்கிரித்தோ 

மண்ணி தாகயபீடமுமிலக்கமுமானோே 

மெண்னுமீயென கானெனவிசண்டிலைமச ௦ 

முன்னிலாவியவயிரமு கிசர்த்தடனுரைவோம் 

இ-ள் உமையே நீயும் கானும் பெண்ணு ior ea ot உல்கத் 

இலஅனேக சிவசாசிகளை வேறுவேருண்டாக்றோம். சமீபமந 

ய் ஆகிடையாரும் இலில்கமு மானோம், கீயென்ழம் வே 
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௧௫௪ அருணுசல புராணம். 

திமில்லை மசமும் அதற்குள்ளேயிருக்கற வயிரமும்போல் ஒன் 
முய்ச்சேர்கதிருபோம்-௪-று, ௭௩ 

அக்கம்யாவுகம் பொருட்டுகிட்டிமயவெற்படைந்தா 
யிங்குகா மூனக்கொருபுற மனிப்பதேயியற்கை 
மங்மையேந । தீடப்புறத தூறையனம ip ajo 

றஙவ்சையாஸணைத்தருளின னுருக3யொன்சாஸார். 

இ-ள். தேசுத்தைவிட்டு ஈம்பொருட்டாகஇமயபர் வதத்திலே 
வந்துபிறர்தாய் அவ்வஷிடத்தில நாம் உனக்கு ஒருபாகக்கொடு 
ப்பது சுபாவபேோபெண்ணே நம்முடைய இடப்பாகத்திற்சேர்க் 
திருவென்று சந்தோவுூமடைந்து கையினாலே அணைத்துகீகொ 
ண்டார் இரண்டு தேசமும் உ௬க ஒருதேகமாளுர்கள் நம்மையு 
ம் சுவாமியும்.எ-று. ௬௪ 

அடி.த்நசசஞ்சடை யொருபுறமளகக் 
சூகாடுத்தகொன்தை3யோச புறமொருபுறமலம்கு உல 
வஜ.த்்தசூஷமோர் புறமொருபுறமலர்க்குவளை 
இடத்திலார்கழ லொருபுற2மாருபுறஞ்சிலம்பு 

இள. அப்படியிருவரும் உருச் சுவாமிபினுடைய பாதியும் 
“தும்மையினுடைய பாதியும் ஒருதேகமானபோது ஒருபக்கத் 

இற்சிவக்தசடையும் ஒருபக்கம் கூந்தலும் ஒருபக்கம கொன் 
ஹறையும்மாலையும் ஒருபக்கம் பட்பமாலையும் ஒருபக்கசம சூலமு 
ம் தருபக்கம் நீலோற்பல புஷ்பமும் வீரகண்டாமணியும் ஒரு 
பக்க சிலம்பும் தோன்றின-எ-.று. an @ 

பச்சைவன்னமற்றொருபுறம் பவளம் 

- சச்சுலாமூலையொருபுறங் கவினமார்மார்பும் 
பச்ச£ீக்பெவரமுமொன் றபயமொன்றங்கை 
இச்சையாமிவரு௮ுதலக் குழஞ்சினரிமையோர், 

, இ-ள். ஒருபுறம் பச்ரைகிறழூம் ஒருபுறம Lave do Ip ஐ ஒரு 
புஐம்கச்சணி தனமும் ஒருபுறம் அழகான மார்பும் POY Yb 
அபயரமும்ஒருபுசம் or pia Bus கைகளாக ஆசையோடு இரு 
வரும் பொருந்து தலைப். பாரத்துத் தேவரும் வணவங்கினார்கள்- 

7-௮) , da Tn 

இவ்வாறு இருவாநின்ற கோலத்தைச் சேோசமான் டுபருமா 

னும்வலந்தான் கழலிடமபாடகம் வலமிடமே, கலகதான் வல 
்தீறிடஞ்சரந்தெரிவலம்லத்திடபொன, பலந்தார்வலமிடமாடகம் 
பேலல்வலமாழியிடஞ்சலந்தாழ்சடைவலம் தண்ணகல்குழலவல 

ஞ்சக்கரச்சம்கஎனப் பொன்வண்ணாத் தந்தா இயில் ௮ருளிச்செ 
ப்தலானு dia.



இட்ப்பாதம்பெற்ற சருக்கம, :  s@G 

இர்தமா$கறரை படித்தலர்செமிகலிற்சேட்டோர் 
சந்தனாசலாானியிற் றமிழ்க்சடல்கடப்பா£ 

மைந்தசேமுதற்கிளையுட னுலகினில் வாழ்வார் 
பந்தபாசமற்றமிவிலாப் பரகதிபெறுவார், . 

இ-ள். இக்கதைஎயப் படித்தவர்களும், செவியிற்சேட்டீலர்க 
ளும்ச$தன விருட்சங்கள் ரூழ்6த பொது பமலையி லிருக்கின்ற 
அகத்தியர்பே!ல் தமிழ்க் சடல்கடப்பார்கள் சக்தானபாக்கியத் 
தோடுஞ் சுற்றத்நாரேரடும் உல3தஇல்லாழ்லார்சள், தங்ஈளைப் 
பட் தமாகச்ருழ்ந் தகொண்டிருக்கின்ற தீவனையைத்தள்ளி மோ 
சஷ்ம்பெறுவார்கள், எ-று. ௬௭ 

முனிவனேமெனைப் பயந்தவனுரைத்ததிம்மூணாயென் 
நனைய மாமுனிக்குறைத்தலு மவனெழுந்திறைஞ்க் 
கனசவச்சிராங் த னுமிர்கதி் பருங்கதையை 
வினலினான்முனி னவது மகஒழ்ந்திவைவிளம்பும் 

இ-ள், ஈ$நி$தவர் மார்க்கண்டேயரைப் பார்த்து என்னைப் 
பெற்றபரமரின் சொன்ன சரித்தித்தின்முறை யிதுவென்று 
௮வருச்குசொல்ல அம்மார்க்கணடேயரிஷிஎழு$துதண்டம்் செ 
ய்துபின்புசுலாமீலச்சொல்கதபாண்டியன் உயர்வாகெமோட்௪ 

டம் அடைந்த கதையைச்சொலி துங்களென்றுகேட்க cease 
ர் சச்தோஷமடைம் துசொல்லந்தொடங்கினர்-எ-று. Gr 

ஐ$த1வது 

இடப்பாகம்பேற்றசருககம, 

முற்றிற்று, 

கவசமாக 

ஆக இநகிருந3ம்-௪:7,



டிட்     
சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

வச்சிராங்கதபாண்டி யன் சருக்கம். 

  

கலி விருத்தம், 

தோுமகிக்சகசன வனத்துடைதிரிந்தே 
நீடுதம் நினசுலை யளைந்துநெடிகொளா 
யாடும்பிலவானவர்ச ளன்னகடையபோல 

வாடைபிஐ தென்ுஃபுகும் ஏவயைவளநாடு, 

Ad பூவிதம்மண ' ஈம் சர்சன் வனதஇன் மத்தியிலேசரஞ் 
சரித என மமுள தமிழின் மதுசம் அளைஈதுெடுநான் ஆடுகி 

ன்கபயிவ 2பான்ற பெண்கள் கணடபோல வாடைச்காற்றோடு 
சமபக்சமாகத் தென்றறகாற்றுவருகின்ற வையையாறுபொருக் 

இய பாண்டியகரமு, orgy. க 

வெவ் ஏிருகணாரிடையை மின்னெனமகுண்டே 
செவ்விபெரு?கதகை செரிசர்தலருகாடு 
நனவினையயாசளக நள்ளி ரளதென்றே 
லவ வலருகேயலரும் வையைலலகாடி. 

இ.ல், விருப்பம்செய்யும்கண்களிரண்டையுமுடைய பெண் 
களிடை.யைப்பார்தது மின்னலென்று மயங்கி அழகு பொருக் 

திய தாழைகள்புஷ்பிக்கும் நாடு மான் போன்றமாதர்சள் கூந்த 
லைப்பார்த்து இருளென்றுகினைத்து முல்லைச் செடிகள் சரையி 
லே புஷபிக்கும் வையை ஆற்றினால் லவலம்பொருந்திய நாடு 
GT- BY- 2.



 



வச்சிர £ங்கதபாண்டி.யன் சழுக்கம் ௧௫௯ 

அக சவளகாடர்பெரு மானைகர்கோலா 
னி. இரன்ருடிசுகிடை யெறிர்சவளை வீச 

ஊிரகையறுதென்கயிலை கேறறிவிழியபேரல 
முந்தியதிசைக்கரி முகக்தெழுதிவைததேோன். 

இ-ள, அத்தன்மையாகிய பாண்டிய காட்டாருக்கு இராசன் 
அ ரசர்க்கசசனானவன் தேவேகதஇிரன் முடிசிதறும்படிலா் வரை 
யென்னும் இயுதத்ள தப்பிரயோகிததவன் கூநறமறர ௬னகை 
லாயததுக்கு நெறறிக்கண்பால் அஷ்டஇகங்று மிர. யர 

னேகள் முகத்திலே தன்னுடைய மீனசுகொடியை ஊழுக வத் 
தகுவன -எ-று, ௩. 

ஆகமாதிமதனி ett 1p B wn) 

CX GLI GASH bo ov cil all gu, cir 
பாகநாரிய பத்தியினான் பொழிப் 
பாகநாரியர் மற்றியதோனஸினான் 

இ-ள். தேகத்தினாதியந்தமாக மன்மசன்போ லழகள்ளவன் 
ஆசமமழுமுவதுந்தெரீநத விவேகத்தை யுடையவன் பக்கத்தி 
லே பார் வஇியையுடைய இவன்மேல் பத்இயையுடையவன் பச 
குபோல்மதுரமாகிய சொற்களையுடைய ஸ்இரீகள் விரும்பாகி 
ன்ற தோனளையுடையவன், ௫ 

வானகத்திலுமண்ணிலு மெண்ணிம 
வானகத்திலும்வைத்த புகழினான் 
கானகத்தொளி யார்சடைக்கணணிதன் 

கானகத்தொளி யாச்மனைக்காப்பவன் 

இ-ள். தெய்வலோகத்திலும் பூமிமிலுள் எண்ணத்தக்க இம 
யபருவதததஇினிடத்தஇலும் தன்காத்தியைகாட்டினவன் சுவாமி 
தரிக்கின்றசட் டைக் காட்டினிடததஇலும் பிரகாடுக்கன்ற ஆத் 

இமாலையினது வாசனைலயத் தன்பனதியல கினைத்துக்கொண் 

மிபூமியைக் காக்கின்றவன்-ஏ-று. @ 

PUEGOUY 21 FSAG9 w 

வெக்சணா காடித்தலைபேததிலன் 

பொல்கு5ன்றி யறிந்ததுபோறறுலா 

ரிங்கவர்க்கணையாவரு மிலகையே 

இ-ள். தஙகனள்சகுஃத்துக்கு சதலைவனாிய சக்இரனைமுடியிற்றரி 

த்த எல்களகாதரதுபாதககளைத தலையினால்வணக்குகிறவன் மி 

குந்தகன்றியையறிக்து ௮தைப்பாதுகாக்கின்றவர்களில் இவனு 

ககொப்பானவ மொருவருமிலலை-௭-.று. ச



(ஆட அருணுசலபு ராணம். 

பத்றுவர்ர்திசை மீதும்படர்புகழ் 

வித் துவாரியிறைக்கின்ற மேன்மைபோ 

னத்துவாசியீல வாரினைகல்கிய 

மூத்துவாரியிறைத்திடு மூன்றிலான். 

இ-ள். நீண்டபத் துத்திக்கிலுட் பசவடர்த்தியாகிய விரையை 
வாரியிறைக்கின்ற தன்மைபோல் சங்கங்கள்தவழ நின்றசமுத் 
இசத்தில் குளித்து வாரிவந$தவர்கள்கொடுத்த முத்.துகள்இறை 
நதுகிடக்காகின்ற முற்றத்தை யுடையவன்-௭ அ. or 

அடலக்தவர சன்புகளக்கடற் * 
கோடுின்றகலங்க சோட்டு2தர் 
கூடுசெக்காபவளக் கொடிகளே 
நீடுதிகனெர் நீரின்மனிசசே 

இ-ள, வெறறிபொாருந்திய ௮ரசனழ 8 சதியாக கடலுக் 

Gm ஒடுகின் உசுகப்பலானது சூரியவஷேட்ிற தேர்கூடியசேகீ 

சசவானமே அ௮க்கடலிந்படாநத பவளக்கொடிகள் நீண்ட எட் 
டுஇக்கலுமுள்ள மனிதர்கே அக்கடலிற்சஞ்சரிக்கும் நீர்மனி 

GN-GT- Die 5 

@ésTererapéa ahiQuasGa 

CEETIMNOGTCH GEV 5, oa or 

கச்சசாவுகழறபொழி காலினான் 

வச௪சசாககத னென்ரொருமனனவன், 

இள, துசையுபபொருள் ௮சையாப்பொருள்களாசய எவை 
யுமசகதோஷ்ததையடைய விததையுடைய ஆதஇசேஷன்தா 

கய வுலகத்தை HOGG OD ஈகன்மைகயயையுடையவன் கச்சு ௮ 

சாவிய வீசகண்டாமணியைத்தரிதது காலையுடைய வச்சிசாக்க 

தபசண்டிய னென்் அரா நுவனிருச்தான். எ-மு. Gin 

படையிறரோறறலரசசைப் பலரை 

யிடையிறயோட்ட கடிசென கையவியப்பதோ 

கொடையிற?ரண்டிசில் கொண்டலையுன்னறை 

யிடையிறபோட்டன னென்பதிருக்கவே. 

இ-ள, அவனயுத்தத்திலேதோற்ற ராசாக்களைச் இறையிலே 

போட்டானென்கிறதென்ன ஆச்சரியம் தன்கொடைக்குத்தோ 

தறமேகத்யைஞ் சிறையில் -போட்டானென்பஇகுக்கும்.௪ தி"



UF ITS SLUT GMD IGT FOSS, Rhee 

காட்டுமவ வரசனொருகாவிலே 
வேட்டையாட விரும்பினனாஇயே 
முட்டுசேனை கரிபரிமொய்த்திட 
ஓடினான்பரி யுத்த. ரதிக்கலே. 

இ-ள், இப்படுச்சவக்தைகாட்டிய வச்சிராவ்கதபரண்டியன் தரு 
காள்வேட்டையாடும்படியாக மனதிலெண்ணி யானை குடிை சேனை 
கள்சூழக்குதிறாயைத.._த்தக்கொணடஉசத்தர இக்கக்கடகதான்.எ-று 

துங்கவாம்பரி மீதிவன்றோன்றலு 
மங்கைவேம மகன்றகன்றோடின 
இங்களின்குலச் செல்வனேன்றஞ்சியே 
எங்குமோடு மிருட்கணமென்னவே. 

இ-ள், சந்திரவமிசத்திற பிறந்த௮ரசன் தாவுகின்ற றந்த சூதி 
ரையின்மீசேேறின மாத்திரத்தில சஈஇரனைக்கணட இருட்கூட்டல்க 
on ௮ஞசிபோடின எ-து. ௧௨, 

வீறுமம்புவி யின்சூல மேன்மை.பான் 
வீறுமம்புலி யபின்குல வீட்டினா 
னஞாறிலொன்று கடமைகொணடாள்பவ 

ஞுறிலொன்து கடமைகொளன் ரூனமோ.- 

இ-ள், பெருமைபொருந்திய அம்புவியென்னும்பேருடையசஈ்ி 
ரகுலத்திற்பிறத மேன்மையினாலே இறுமாப்படைகஈத அழகிய புலி 
களைக்கொன்றான் ஆறிலொருகடமைவாக்கக்கொணடு ஆ.ூறெவன் 
மார்க்கத்தில்கேரிட்ட கடமைமிருகக்களைக்கொன்றான். எ-று. ௪௨௩ 

சேசமானினஈ தன்னைச்சிதைத்தனன் 
சே ரமானினஈ தன்ளைச்சிதைத்தனன் 
வா.ரமாய்கலைச் சங்கம்வளர் த்தவன் 
வாரமாய்கலைச் சங்கம்வளை த்திட்டான். 

இ-ள், சேரமானென்னும்பேரையுடைய சே. ரனதுசேணையைச 
யித்தவன் ஒருமிக்கமாணினங்களைக்கொன்ரான் ௮ன்2பபோஆராய க 
ன்ற வித்திபாசங்கத்தைவளர் த்தவன் ௮னைககலைமான் கூட்டங்கள் 
வளைத்துக்ககொண்டான் எ-று. ௧௪ 

சோனைபோன்மத மாரிசொரி£இம் 
யானைதேர்பரி யாணமுதகாகி,ப 
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ஆ அருணாசலபுராணம்;. 

தானைபின்னிடத் தான்றனிவாசிமேற் 
க, மாவியைக் கண்டுதொடர்ந்தனன். 

இம், சோனைவருஷம்போல் மதத்தைச்சொரிகின்ற யானைதேர் 
குதிரை ஆள் இவர் கள்பின்னிட்டுப்போகத் தானொருவனாகக்குதிரை 

மேற்கொ.ணடவனாகிய ஒருபுனுகுபூனையைத்தொடர்ஈதான் எ-று. 

5 தாவி யகன்றருணாசலச் 
துந்தியேவல மாய்விரைகதோடலு 
(ips Bava 3) தன்பின்முடுகினான் 

Hb SCT OM வீழுக்த துகண்முனே. 

இ-ள், அப்படி ராசாவாலே தரத்தப்பட்ட புனுகுபூனை பானது 
சக்கர த்தில அருணாசலகைவலமாகச்சுற்றியயாடினவளவில வேக 
தீதோடும் குதிரையை௩டத்தினான் ௮ந்தப்புனுகுபூனைவகதுகணமுன் 
னே விழுந்தது எ-று. ௧௬ 

பச்சைகாவி பருகனர்2 பால்விழு$ 
தச்சகாவிதன் னாகவிித்தெழில 
விச்சைவேக்கர் துதிக்கவிமானமே 
விச்சைமேனிகொண் டேகயமக ததே. 

இ.ள், நாவி.பா௫ி.ப விஷம்சாப்பிட்டவர்கள்போல்விழுக்து பயத் 

தையுடைய புனுகுபூனை தந்தேகத்தைவிட்டு வித்திபாதரர் மூசுலா 

ஊவர்கள். திக்க விம£னத்தில் இவ்வியதேகம்பெறலுக்கொணடெழு 
நீத்து எ-று. 

ne 

மேவுமச்ச வரசன்விழுக்கிட 

மாவும்வீழுது வடிவுகனைத த. G 

தோவியர்க்கெழு தாருருக் 2காண்டரு 

பூவிமானம தேறிப்பொலிஈ்ததே 

இ-ள், தற்செயலாய்ஏமினவரசன்விழவே ரூரிரை இடறிவிழுக 

த.து தன்தேகம்விட்டுச் ॥3ம. ரக்கா. ரரும்எழுதக்கூடா ததிவ்வியரூப 

ம்பெறழு: ஒருபுட்பவிமானம் ஏ.றிப்பிரகாசித்தது எ-று. ௧௮ 

கைவிலங்க3௦ஈ யான்பரிக்காலின்வீழ்5 

தவ்விலங்கை யரசனைப்போலவே 

செவ்விலங்க வடியிணிற்றேம்பினான் 

வெவ்லிகங்குட னோடிவிமார்களோ,



வச்சிராங்கதபாண்டியன் சருக்கம். ௧௬௯, 

இ-ள், யானைபோல்பவனான வச்சிராங்ககபாண்டியன் கூதிரைக் 
காலினருகில்விழுக் து அந்தஇலங்காபுரிபையாண்ட இராவணன் 2பா 
ல் ௮ருணாசலத்தினடியில வருந்தினான் மிருகத்தின்பின் ஓடினால யா 
ரதான்விழார்கள் எ-று. aa 

பாய்தகாவி பரிப்பெ.பர்போய்ப்பழங் 

காந்திசரலி கலாதரர்பேர்படைத் 
AT Ob சணடு?பா லருவி.பங்கணணராய் 
மோக்தணைந்து மகழ்ச்சிபின்முழகினார். 

இ-ள்; பாய்க்துசெல்கின்ற குதிரை சாவியன்னும் பேர்போய் 
பழ.பகாக்திசாலி கலா தரனென்கிற பேர்படைத்தவராய் மிச்சககண்ப 
சாய் ௮ருவி2பால் கணணிலிருகு நீர்பெருக ஒருவர்க்கொருவர்கட் 
பூபணைத்து உச்சிமோகது சகதோஷத்துனால் முழுகிஞார்கள் எ-று. 

அன்ன வீரர்க எவ்விடைகின்றுழி 

யொன்னலர்க்கு முறுஈ துபருறறி3ம் 

மன்னர்மன்னவன் மற்றிலுவர்தவா 

றென்னவென்னவென் றேங்கியிரங்கினான். 

இ-ள், அவ்வீரர்கள் ௮வ்விடத்தில்சின்றபோது தன் சத். தருக் 
SORE HUES துக்கத்திலும் ௮இகமாய்வரு? துகின்றபாண்டியன் இது 

வஈ௩தவகை யென்னவென்று இரங்கெவருத்தமுற்றான் எ-று. ௨௧ 

விஞ்சைமன்னர் விமானத்சராகியே 
சஞ்சமில்லவன் றன்புடைசூழ்ஈ துநீ 
யஞாலஞ்சலென் றக்கைபமைத்தனர் 
பஞ்சலன்மகிழ் வோடும்பகருவான். 

இள், வித்தியா தரர்களாகிற இருஉரும் விமானச்லேறிக்கொ 
ண்டு கஞ்சமில்லாத பாணடியஷிட த்தில்வந்து நீபயப்படவேண்டா 
ம் பயப்படவேண்டாமென்று கையமர்த்இனார்கள் அப்போது பாண் 
ட.பன் மிகவுஞ்சசதோவூத்தோடு சொல்வான் எ-று. ௨௨ 

நீதியாய்வரு நீரெவரெத்துபர்க் 
காதிகாரணம் யா இல்வரு£து.பர் 
யோதுமாறெது போஇ.புமென்றவ 

ஷனோேதவோதக் கலா த.ரனோறவான். 

இ-ள், நீதிபொருக்தியநீங்கவிருவரும்யார் உங்களுக்குஇபபடிவ 
ந்ததுக்கத்திற்குக் கர.ரணமென்ன ௮துசென்றது எவ்விதத்தினலே 
சொல்லுங்களென்றுகேட்கக் சலாதானென்பவன் சொல்லுவான். 

ரஷ



Ed அருணாசலபுராணம்ஃ 

வாய்கதசாவி மதுரையின்மன்னனே 
ஏயந்தவிஞ்சையர் யாங்கவ விவன்பெயர் 
காந்திசாலி கலா த.ரனென்பெயர் 
ஆ.ப்ஈதகண்பின ராய்விளை யாடினோம். 

இ-ள், கெல்விளைகின்ற மதுரைக்கு௮ரசனே காங்கள் ஓப்பற்ற 

வித்தி.பா த.ரர்கள் இவன்பேர்காந்தஇிசாலி என்பெயர்கலாதரன் நாங்க 
லிருவரும் மிகுக்தநேசசாய் விளையாடிக்கொண்டிருகதோம் எ-று. 

மா.ரவேளும் வசக்தனும்போலவே 

யா.சவேபிரி யா.துறைகாவிலே 

சே. ரவூம்வினை சென்றுதொடர்க் திட 

மேருமால்வரைச் சா. ரலின்மேவினோம். 

இ-ள், மன்மதனும் ௮வன்சனேகனாகிய வசந்தனும்போல ஒரு 

வர்க்கொருவர் பிரியாமல் வாசஞசெய்்.புமாளையிலே முன்செய்த ஊம் 

விளை வந்தடைய மகாமேருவின்சா.ரவிலேபோ.ப்ச்சேர்;தோம் எ-று. 

(Ca my. 

மாச்சரிய மிக்க. துரு வாசமுனிவாழு 

மாச்சரம மேலறாகி லந்தமுனிவோனே 

நீர்ச்சொரிய நெஞ்சுருகி கின்றக.ரமெல்லாம் 

பூச்சொரிச கந்தவன மதனிடைபுகுஈதோம். 

இ-ள், கோபமிக்க தூருவாசரிஷி வாழசின்ற ஆர்மத்னரு௮ 
லே ௮ தரிவிமனமுருகஇத் தணணீர்சொரியவளர்ச்த விருட்சங்களெ 
ல்லாம் புட்பங்களைசசொரியும் ககதவனத்தினிமப குகதோம் எ-று. 

புக்கவனிருஞ்சிறு புதற்களை மிதித்தான் 

மிக்கவினை யேனுமதின் மென்மலர்பறிச்சேன் 

௮க்கண முணர்கதுமுனி யங்கிவிழி.பாலே 

தக்கிவாஸி மிக்சசடை SU pues reir, 

இ-ள், அப்படி.ப்புகுக்தவனாயெ இக்காந்திசாலி அல்குள்ள?றுபு 
தல்களை மிதித்தான் மிகுககவினையையுடைய காலும் ௮வைகளிலிரு 

க்ரூம் மேன்மையாகி.ப பூட்பங்களைப் பறித்தேன் ௮க்கணமே தாரு 
வாசரிஷி௮றி$து விழிகளாலே கெருப்பைக் கொட்டிக்கொண்டு ௪ 

டடயவிழ்ச்அகிழச் சோபித்தவக்தார் எ-று; ee ௭ ௮!



வச்சிராங்கதபாண்டியன் சருக்கம், கீடு 

மு. ச்சமணியாமென முகத்இிணில்வியர்ப்ப 
விச் துருமம்வைத்தனைய மெல்லிதழ்முடிப்ப 
வுத்தரியம்வீழ்வதை யடிக்கடியுயர் தச் 
சித்தாரவமற்பொறி தெறிக்கவிவைசொன்னான். 

இ-ள், மூச். துகள்போல்முகத்தில்வேர்வையுண்டாகவும், பவள 
ம்போன்ற மேன்மையாகிய இதழ் தடிக்கவும், கழுவிப்போகின்றவஸ் 
இரத்தை யடிக்கடி உயர்த்தக்கொண்டு சித்திரமாகிய ௮க்கிணிப்பொ 
றிதெறிக்க இவைகளைச்சொன்னார் எ-று. ௨௮ 

செர்சபனர் தங்கதிர் வராதுசறுகாலு 
நர் துமறு காலுமொரு கா ஓமிதை-ண்ணு 
முர்திலையு திர்க் துபுல ராதுமுடிவெய்தா 
இந்தவன மீதொருவ ரெ.ப்தவெஸிதாமோ. 

இ-ள், சிவப்பாபெபசூரி.பகிரணமும் என்னுடைய பயத்தினலே 
வரக்கூடாஅ,தென்றற்காற்றும் வண்டுகளும் ஒருபோ.துஇவ்வனத்தி 
ஸ் ௮டையமாட்டா இலை.புதராஅ, வாடாதுகாசமடையாது இவவன 

தீதில் ஒருவர்வருவதற்கு எவிதோ எ-று. ௨௯ 

அது?ர்க்கழிகெடிலாசிரியவிருத்தம். 

சேவினார்க்சினி.பபூசைக் சனிமலா்செலுத் துங்காலில் 
பாவிகாள்புகுர்தென்காபக் கனலிடைபஞ்ச தானீர் 
மேவி.ப.துரக்கமாகென் றிவர்க்குயைவிடத்தையீசஈ்தா 
னாவி.பாய்ப்பிறப்பாயென்றா னாணமலர்ப$ச் தவென்னை. 

இ-ள், ரிஃபவாகனராயெ சிவபிரானுக்கு இனிமையாகயபூசைக் 

காகச்சாத்தும் புட்பங்கள் இருக்கும்சோலையில் பாவிகளே நீக்கள்பு 

Gta என்னுடைய கோபமா கெருப்பினிடத்திலே அகப்பட்ட 

பஞ்சானீர்கள். குதிரையாய்ப்போவென்றுவிலவம்போல்இக்கார்திசா 

லிக்குச்சாபங்கொடுத்தார் பட்பம்பறித்த என்னைப் புனுகுபூனையாய் 

ப்போமென்று சபித்தார் தூருவா சரிஷி எ-று. 5.03 

கோபமேதவமதாகப் பலித்திடுக்கொடியோனிட்ட 
சாபமேவரவேகாக்க எிருவருக்தளர்ச்துஞான 

தீபமேயருளேயன்பர் செல்வமேயெனச்சென்றேத்தி 

பாரவமேலிடுமிச்சாப மொழியுகாள் கர் தயென்றோம். 

இ-ள், சோபமே தவமாகப்பலித்த பொல்லாதரிஷியிட்ட சாபம்' 

எங்கள்மேல்வச கால்களிருவருக் தளர்வடைர்து ஞானவிளக்கேகரு 
இரகம் எனகன ee Ua வளவன் வவவதன.



அருணாசலபுராணம. 

பையே,பதீதருடையசெல்வமேயென்ற௮ வணங்கிப் பாவம்உண்டான 
இதனாலே எங்கள்மேல்வக்தசாபம் ஓ.ஜியும்நாள் என்றைக்குச்சொல்லு 
மென்றுகேட்டோம் எ.து. கூக 

முணிவது,சளர்க தசாப முணிவனுமொ Daun oft 
திவ ௩ஞ்சாபஞ்சோணா சலத்இனைவவஞ்செய்தாற்போம் 
மனிகருஞ்சுரரும்போற்து மலைவலம்புரிகைதானு 
மூனணிமை.பாம்பாண்டிகாட்டி ஸிறைவனானெய்துமென்றருர். 

இ-ள், தூருவாசரிஷிக்குக்கோபம்$ல்கி கானிட்ட இவ் வொப்பற்ற 
சாபம் தருவண்ணாமலைபை வலமாகவச்தாற்போம் மனிதரும் தேவ 
ரும்வணல்கும்௮5கமல்யைபிர தட்சணஞ்செய்தாவ் சிறந்தபாண்டிய 
தேசத்தரசளுலே கடைக்குமென்ரார் எ-று. கடட 

என்றொருகதையுஞ்சொல்வா னெரிபழற்கிரி.பதாக 
கின்ற வெம்மிறைவன்முன்ன ணெ % வனக்கடவுிந்த 
மன் தல்சேர்கனியைக்சன்சே யிருவரும்வருக்திக்கேட்க [னன் 
வின்றுலகனைத் தழுசூழ்ந்தோர்க்களிப்பனென்றியையுபுசொன் 

இ-ள், இட்படிர் சொல்லி ஒரூககைபுஞ் சொல்வார் அ௮க்கினிமலை 
யாய்கின்றசுவாமிமுன்னே வருணன் 2காடுச்சவாசனைபொருந்திபமா 
ம்பழத்தைத் தமதுபிள்ளேகளாவ.ப விநாயகர் சுப்பிரமணி.யர் இருவ 
ரூம் வருந்திக்கேட்க இன்றைக்குள் உலகமுழுதுஞ்சுற்றிவக் தவர்க்கு 
இப்பழங்கிகாரிக்கிறேனென்துசொன்னார் எ-று. ௨௩. 

கக்தனுமயிலிகேிஃ கடலுலகனை த் துஞ்சூழ 

முந்தினன்கரியவானை முகத்தவனெழுந்தெல்லோர்க்கும் 

தந்தையாந்தனதுதாகை தனைவலம்புரிபதீ.தநத 

மைந்தனை த்தழமுவிவேண்டும் வத் துடன்கனியுமீர் தான். 

இன், சுப்பிரமணி.பர் ம.பில்வாகனமேறிக்கொண்டு சத்தசமுத்தி 

சஞ்சூழ்ந்தபூம்முமு துஞ்சும் பிவக்தார், பானைமுகழமுடைய விநாயகர் 

ஏழுக்திருக து சுவாமிதானேஉலசகமாயிருக்கிறார் அவரைச் சுற்றிவக் 

தால் உலக ச்தைச்சுற்றிவருதலொக்குமென்று யார்க்கும் தகப்பனாகி 

ய தன்னுடையதகப்பனைப்பிரதட்சணஞ்செய்தார் சுவாமி மகனைத்த 

முவிக்கொண்டு வேண்டியவரங்களும்பழமுங்கொடுத்தார் ஏ-து. ௩௪ 

மேலை5ரள்கடி. மேவிக் கனிதாரவினவச்தம்மைக் 
காலினால்வலமாயி சுக கரிமுகன்வச்சானேழு 

எணந்துளாை 
. த் ன்னை! 

ச * வனக்கடவுளென்ப.த-வருணபகவான்;



வச்சிராங்கதபாண்டியன் சருக்கம். கள 

நாலமேவலஞ்செய்காலும் பலபலதவஞ்செய்தாலும் 
.. பாலகாகமைச்சூழ்தெய்வப் பலத்தினுக்கணேயோபார்க்கில், 

இ-ள். முன்னாள் சப்பி. ரமணிபர் C4, கச த்தில்பூமியைச்சு Sere gr 
பழக்கேட்கச் சுவாமி ஈம்மைவிக்கினேசுரன் காலால்௩டர௫்து சுற்றிவ 
நதான் ஏழுலகத்தைவலஞ்செய்தாலும் பலபலவாகிபதவததைச்செ 
ப்சாலும் மகனேகம்மைச் சுதறிவரும்பலனுக்குஒப்பாகுமோ பார்க்கு 
மிடத்தில் எ-று. உடு 

செம்மலையுரைவகம்மைக் தனம்வலம்பு ககதோர்வேதன் 
தம்மிவுமதிகமாயோன் றனக்குமே-திகம்பார்க்கி 
அம்மிலுமதிகரித்த யுமை9 லுமஇகர்மைக*, தா 

எம்மிலுமதிகமென்றா னெவாக்குமேலதிகமானோன். ' ச 

இ-ள், வெப்பாகின மலை புருவமாகி.ப ஈம்மை இனம் வலம்வக்தவரீ 

கள் பிரமனிலும் அதி rT OF 32 ara wid அ i ௮ம் அதிகராவர் விஷ்ஹுவிலும் அஇகராவர், பார்க் 

ஆம் உம்மிலும்௮திகராவர் பார்வஇிகிலுமதிகராவர் மகனேஉம்மை 

ட்பார்க்கிலும் ௮திக.ரரவர்௪ றார் எல்லாச் தமேலாகி.பவபிரான். 

மாசிலாஈமதுமேனி தரைதனக்கமரர் தாமும் 

பூசனைபுரிபமாட்டா ரதைவஉம்புரிஈ கபேருக் 

காசையாய:ரிக் தம்பூசை கமக்கினிதிக்கும்பூசை 

கூருமாரிவைத்ததக்கு கமைர்செயுங் கொடுமையாகும். 

இ-ள், குற்றமில்லாத ஈம்முருவம?க.ய இம்மலைக்குத் தேவர்களும் 

OOF Lj SOOT CoM LNT LL Hoy Hod FHA VOT SFE HD Vas SUH SH MOF 
௦ oO e 4 . கி ரி க அரு ம அஷ rd ச 

யுடனேசெய்கிறபூசை ஈமக்கு மினிசாகச்செ.ப்கிறபூசையேயாம். அவ 

/கஷக்குக்கூசும்படிசெப்கதிமை ஈமக்குச்செப்சமமையேப.பாமென்று 

சுவாமி சுப்பிரமணியருக்கு அருவிஞர் எ-து. oT 

என்பதுமொழிர்தானந்த னெனச்சொலிழுணிவன் போனான் 

பின்பதன்படிபபேரவி புரவி.யாம்ப்பிறதோமென்று 

சென்புவிபுடையாய்கின்னாற நிருமலைவலமும்பெற்றோ 

மின்பொலிபழ.பகோலம் படைத்மிசழிலவிமானத் சானோம். 

இ-ள், இப்படிசுவாமிசொன்னாெ.்று தூருவாசரிஷி சொல்லிப் 

பேசஞர், பின்பு௮ப்படியேருதிரையாகவும் காவியாகவும்பிறந்தோம் 

இனறைக்குப்பாண்டியதேச த்தையுடைய ௮. சனேஉன்னால்திருமலை 
யைப்பிர தட்சணஞ்செய்தோம் மின்னஃபோல்பிரகாசிக்கிற பழைய 

உருவம்பெற்று விமானத்தில் ஏ.றினவர்களானோம் எ-று. கூ



Ca , அருணுசலபுராணம், 

சஙகடமவரவிஜன்பா விடுக்கண்வர்தடைக்ததிக்த 
வெல்கனல்வரையைமாவின் மிசைவலம்வருகையாலே 
ஒபால்யெத.தவும்பூசை புரிக்திடிற்போமென்றோ தித் 
தசன்கஞர்புகுக்தார்காக்தி சாலியுர்கானுமாக. 

இ-ள், எங்களுடைய சரித் இரம் இது அக்கினிசொரூபமாகிய இம் 
மலையைக்காலினாலேவலஞ்செய்யாமல்குதிரையிலேறிவலஞ்செய்தப 
டியினாலுனக்குச் துன்பம்வந்து கேர்க்தது ௮.தவுஞ் சுவாமியைப்பூ 

சைசெய்தாநற் போமென்றுசொல்லிக் காக்திசாலியுங்கலா த.ரனுக் தங் 

கஞூருக்குப்போனார்கள் எ-று. ௩௯ 

வேழமூம்பரியுக்தேரும் வீ ரருஞ்சுவடுகாடி 

சூழமந்திர்களோடுஞ் சூழ்ந்தனர் gurtSis தான் 

தாழையின்கமுக ம்காடுக் தவளவான்கதிரைத் தீண்டும் 
வாழையுக்கரும்பின்சால்றில் வளர்க்திடும்வையைகா டன். 

இ-ள், அதன்பின்பு யானையும் குஇிரையும்தேரும் காலாட்களும் 

அடிபற்றிக்கொண்டு மக்திரிகளுடனே அரசனை சுற்றிக்கொண்டார் 
கள் அப்பொழுது விசனம்நீங்கனான் தென்னம.ரற்களும் கமுகவள 

மும் சக்தரனைத் தழுவும்வாழைமரங்களும் கருமபின்சாற்றினாலே வ 

எர்ரீதிடும் பாண்டியதேச த் .துக்கசசனாகயெ வச்சிராக்கதபாண்டியன் 

௮.ரதனாங்கதனாமைக்தன் நனைக்கடி த்தழைப்பித்தாதி 

ப.ரதனாமெனவிப்பாறைப் புசவெனப்பகர்க் தான் ல 

விர தஞங்கதனைக்கேளா வதன்முனைவிடைபெற்றானை 

॥9.ர தனான்மருக்குஞ்சூழப் பதிபுகுந்திறமைசெய்தான். 

இ-ள், வச்சிராக்கதபாண்டியன் தன்பிள்ளையாகய இரத்இனாங்கத 
பாண்டியனைச் சக்கி த்தில்வ.ரவழைகத்,து முன்னால் ஈம.துவமிச த்இிற . 

பிரபலனாயிருக்த ப.ரதன்போல் இராச்சியத்தைக் காப்பாற்றென்று 

சொன்னான் அ௮வ்வார்த்தைச் கேட்பதற்குமுன்னமே விடைபெற்றுக் 

கொண்டு மகன் ஆனை தேர் முதலாகிய சேனைகள்சூழ மதரைக்குப் 
போய் இராச்சியபரிபாலஎனஞ்செய்தார் எ-று. ௪௪ 

முறையினாலிறையின்வக்த கனகமுழுத்தும்தேவாீ 

இிறையினாலளக்தபொன்னுக் தினந்தோதுல்களிற்றின்மேலே 
இதைவனாக்தன ததாதைக் களித்டவிறைவன்பேணிப் 

_பிறையினுற்கனிபபூசை இருப்பசளிபெரிஅஞ்செய்தாள்.



வசசிராங்கத பாண்டியன் சருக்கம், ச்ச 

இ-ள்." கியாயமாக அதிலொ ருகடமைகொண்ட திரகியம்ச 
டலிற்குளித் தவாரிவக்சமுத்அசளும், சக் அருக்களால் திரையிட்ட 
பொன்னும் தினந்தோறும் இளையின்மேவேற்றி ௮ரசனாகியசன்் ச 
சப்பணுககு அ௮னப்புவிச்க வச்சரார்கச பாண்டியன் சடையில் சக் 
இரளைத் ah ga ron Daa இனி மையாகய பூசை திருப்பணிபெரி 

தாகச் Oru ara, 
செய்கபின்றவமதாகக் சவுசமாச்சிரமத்தோர்பா 
லெய்தியபன்னசாலை (சியற் சிகம்பாலக் தீர் க்க 
மைசுவற்மிடர்। றக ன்பாய் மலைவள GS stim rent g & 

சைதவற்கெசிமேவர்சான் அகடவர்ககெகேவாரான், 

இ-ள். ௮ ணா லெ “றல் க் தீருப்பணி யும் பூசை மூதலா 

GIT GD GU FF (BTR LD Bpiscse 5: நடக்சபின்பு தவஞ்? சய்வசற்கு நினைக் து 
கெசாதம டைய அமத்தி லெ ர ஈபு்சத்திற் சோச்து பன்னக 
கசாலைகட்டி, ஈம்முடைய பரங த் வத தீர்க்கின்ற _நிஎசண்டமுடைய 
சுவாமிக்கு அன்பாய்க்கிரிட்பிசட்சணள்செ wie sy ரனில் ௪௪ 

வளாகியபாண்டி:் னுக்கெரேவராக பாமதிவன் எ-று, ௪௩௨ 
அணிக 33 iG Foam ri fu Crim ga 24 நள் டெ ழிலிரு யுகில 

மணிக்கறைநிட.௮ உறு] சுரன்சளஞூம்மலாச்ச கைமானம் 
கணி.ர் யென விடையின் ம் வி நப்பஅங்கண்டென் பாவப் 

பிணிச்சிறைவிடுப்பட்சுன் ட உள ada reuse Lif gm gm ips தாண் 

இ-ள். அக அமைக சிரியா போனையும் மிகவும் சுரணை 
பொழி! TP FANS Ste oe sat Birt பிரகாசிக்கின்ற கண்ட்த் 

தைடம் நசன் 5 BFE TL, 10 மலர்போன்றசையில் மானு மருவுமு 

டையவராய்ரி Aa பவாசன ச்ின்மே. ப்பது பார்த்த என்னுடை 

wir Ueno typo an ara ho gi என்றைசகோவென்று சொல்லி 
மிகவும்பாண்டியன் வணங்கனைன் - எ-று, FP 

கலிவிருக்சம். 

அண்ணுமலைபுடையாய்மம விடை யாயணிசடைசேோர் 

தண்ணம் OL) oe யாயெமை 1) ary LWT LIT லச] 

கண்ணாமல படை யாய்வினை கடவாரறிவரிவற் 

கொணணும' லய _ யா.புமை 1 {ST CL LM FON BUT, 

இ-ள். அண்ணாமலை யென்னும் பெயரை யுடைய யவசே இள 

மைய ச௫யெ ரிஷபவாகனகச்..௪யுடையலவே அழ குள்ள சடையில் 
குளிரர்ககங்கையை யடையவோ எங்களை யாட்செொல்ள உடைய 

வீர கெற்றிடுற் கண்ணுடை wou 7 பால்சாறியப்படாகு ௭ சைலா 

யத்திலிருக்கின்றவே உண்ணு, முல்யாகிய பார்வ தியம்மைத் தலைவ 
மே. எ- -437 € cp 

மையாகியபினையேனுளையொருமாவினில் வலமாய்ச் 

செய்யா சதுசெய்சேனி ௪ திமான்அரைசெய்சான் 

பொய்யாதவன்மொழிகின் றன கண்டேயருள்பொ ழிவுத் 

றையானனமுடையான் மழ விடையானிவையருளவான், 
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௧௭௦. அருணாசல புசாணம், 

இ-ள். தீவினையையுடையவனாகிய கான் உம்மைஒருகுதிசை 
யிலேறி வலமாகவக்து கான் செய்யத்தகாத காரியம் செய்சதனா 
லே பொறுத்தருள வேண்டு மென்று பொய்யிக்லசத பாண்டியன் 
சொல்ல அ௮தைக்கேட்டுகிருபையுண்டாகி இளமைபொருக்தியசிஷ 
பவாகனரரகிய ஐக்௮ திருமுகத்தையடையபரமசிவன் அருளிச்செ 

ய்தார். எ-று, ௧௬ 

மன்னாமகபதிரீியெமை மதியாதொருகுசலி 
மன்னாள்்விடலுற்றாயத னாலேஈரவடிவா 
யின்னாதனபெற்றுயினி யிமையோசதிபதியாப் 
பொன்னாடனை யென்றேவர மொழிகதேயிறைமறைக்தார். 

இ-ள். வச்சிராங்கதபாண்டியனே நீபூரூவஜென் மத்தில் தே 
வேக் தி ரனாயிருக்தாய அ௮க்கசளில்கமமை அலட்சியஞ்செய்து வச்சி 

சாயுகக்தை ஈமமேற்பிரயோசமசெய்சாய் ௮சனாவலேபூமியில் மனி 
தனாகப்பிறந்து அச பமடைந்தாய், அதன்பின்பு ஈமமபை் பூசித்து 

வலம வஈதபடியினாலே இளித் தேவர்களுக்கு அதிபதியாக தேவ 
லோகத் துக்குப் போவென்றுவரம்.கொடுத்துஈவாமி மறைந்தா£ 

அ௮ருவைசப்பதிவளமிப்படி யருணாபுரிகினைவோர் 
மரணத்து களடையார்ச்சுவன் வடிவானவரென்றான் 
கருணசைக்சொருகடலேப.ர கதிபெற்றனமென்றே 
ச. ரணத்திடைபணிக்தார்ஈமன் றனைவாட்டியகவக்தோன், 

இ-ள். அ௮ருணாசலததின் வளமீப்படி இத்தலச்ை கினைப்ட 

வர்கள் மரணத்தன்பம் பொருந்தாமல் சிவசாளுபம் Ou paris 
ளென்று ஈநக்திதேவர் சொல்ல எமன்வாடும்படிசெய்த தவமுடைய 

மார்க்கண்டேயர்கேட்டு கிருபாசமுத்திரமானவே உமமாலேப. 
கதியடைந்தேனென்று ௮வர் பாதததில்வணங்கினார். எ-று, ௪௮ 

இக்கதை.பின்பொருளானதொ ரெழுக்தாகிலுந்தெளிகதோ 
தக்காருடன்படித்தோர்சுவ சாயுச்சியம்பெறுவாரச் 
முக்காலமுமி துகற்றவர் வினவிப்பொருண்முடிப்பார் 
புக்கார்சிவசதியென்பது புதமைப்பொருளன் றே, 

இ-ள், இக்கதையில் ஒரு௪ முத்தினதுபொ தளாயிலும் அறி 

தோர்களும் பெரியோர்களோடு படித்தவர்சளும சிவசாயுச்சியம 
டைவார்கள் திமீசாலத்திலுமிதைக்கற்றவர்களு1உ இதின் அருத்த 
கைக் கேட்டுமுடிப்பவர்கள் செவகதியிற் சேர்வார்களென்ப.து ஆச 
சிரியமாமோ, 

ஆவது, 

வச்சிராங்கத பாண்டியன சருக்கம், 

முற்றிற்று, 
(2) 

ஆக-திருவிருத்தம் ௪௪௯,
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சீவமயம், 

(er ip a a gi) 

வல்லரளமகா ச ஈஜன் சருக்கம். 

அதனை. 

கலி நிலைத் அறை, 

பாசருறற்றவ இரா ௧௧ பாண்டியன் சிரை 

வாசமாய்கவின்ோமினி % சா மவல்லாளலுக்கு 

ஈசனே மகவாகஒச் செய்இப்புன்னுறுதி 

சையா யருள்செய்ததை யுமக்குரைசெய்வா ம். 

இ-ள். சர்இரசடாதர கமர்ச்தியாகிய பரமசிவனுடைய பா 

தபதுமங்களில் மிகவும் ௮வாவீனையுடைய வச௫ரால்கத பாண்டி 

யன் சரிசையைச்சொன்னோம், இனிவல்லாளமகாராஜனுக்கு usr 

மசிவமேபுத்திரனாசித் தோன்றி மறைந்து பின்னர் அ௮க்கடவுள்வி 

கபயின்கண்வெள்விடையின் மீதொழக்து அவ்வாசனுக்கு அருள் 

சுரச்தையும் மார்க்கண்டேயமுகிவேர உமச் கச்சொல்லுகிறோமெ 

ory நநதிதேவர் திருவாய்மலர்ச் சருளுகின்றார்-௪-௮, ச 

  

% அதியில் விறயஈகரத்சையரசாண்ட கிருஷ்ணதேவராயர் 
விஜயச்தாலும் பிரகாப உருத்திரீயத்தாலும் மேற்படி, வல்லாள 

மகாராஜன் வமிசந்தெருக் தச் கொள்ளலாம், ்



கச் அருணாசல புராணம், 

மணிகொழுத்திடு மாடமாளி லகதவழ் சோலை 
இணிகளம்பரத்தினையுறு சிறப்பினையார்க்த 
கணிகையாமலர் சற்பினையருக்ததிதனச்கே 
பிணையெனச்சொல விசைக்குமாவருணையம்பதியாம், 

இஈஉள், மாணிக்கம், மரகதம், வயிரம், வயிடூரியம், சோமே 
தகம், புட்பராகம், இக் திரர$லம், மூத்௮, பவளமென்னும் நவமணி 

களால் ௮லங்கரிக்ப்பட்டமாடளிஎ சசளும் ௮காயத்தையளாவி யு 
யார் துதீஞ்சவைக் கனிச உதிர்க்்தஞ சோலசளும மலர்ச்சோ 

லைகளெங்கும் நிறைந்து பரிமளிக்கவும், அருந்கதககொப்பான வ 
ஒவரூம்கற்பும்வாய்க்சு கணிகையர்கள் வசிககும் ௮ருணாசலமெ 
ன்லுர் தலமாம், oT 4, உ 

எழுசீர்க்கழிகெடி லாசிரிய விருத்சம், 

இத்சகைசிறப்பை வகர்திடுககருக் கிறைவன் வல்லாளனென் 

றிசைக்கும், சத்திய மொழ்யானற்குணமுடையான் தன்னுயிர் மன் 
அிராகப், பச்தியாய்காளும்பாத காத்த்டுவோன் பகருரஞ்சே ர 

னற்குலத்தோன், அத்தனாரடியை கிச்தமுர் அதித்தே யவர்திருப் 
பணிசெயவந்தோன், 

இ-ள். இக்தன்மை பொருக்சிய புகம்னையுடைய அவரு 
CFO OF BD தலத் துக்கு அரசனாகியவல்லாளமகாராஜனென்ப 
வன்மிக்வும்ச த்தியவாச்சிபபமழுடையவன் ஈறகுணமுடையவன் சகல 
உயி:களையுக்தன் னுபிற்போற்பா துசாப்பவன் செப்புதற்கரிதாகிய 
சேரனுடைய.க்கினிவமிசத்திலுகித்தவன், ஐக தீசனாகிய பரம 

வனுடைய உபசரணாம்புயங்களை த தினக்தினம் திரிகாலமுர் துதிசெ 
ய்பவன் அக்கடவுளினதிருப்பணிசெய்யும் பொருட்டு ஐா்வடி 

வாயுதித்தவன், 
பிறாபொருளாரசை யற்றவன் றனது பெண்ஈரை யன்றிமற் 

ரோசை, முறையுடன் றமக்கை தங்கைய ரென்ன மொழிக்தீடுநன் 

னடையுடையோன், தெரியுடனாறி லொருபங்கு குடிக ணிலையுடன் 

றச.ப்பெ௮ும் கெறிபோன், கறைமிடற் றண்ண லாலயப் பணிக்சே 

கத் அுகர்தியற்.றுஈல் லவன்பன், 

இ-ள், ஒருவன்பொருளின்ம் அஇச்சையென் பதைமறகந்தவன் 
தன் மனைவியாரையன்றி மற்ற ஸ்ரீகளைத் தமக்கைமார்களைப் போ 
லவும், தலகைமார்களைப்போலவும் மனதிற் பரிவுகொண்டு பேசுப 
வன்குடிசளிடத்தில் ஆறி௫லாருபங்;கு பகுதிஅபறப்பட்டவன், ௮ 
லாயமுண்டகண்டராகிய ஸ்ரீ ௮ருணாசலேசர௮.ஆலயத்திருட்பிணி 
பைமனக்களிப்போடும் நடத்தும் மேன்மை பொருநர்தியபததியை 

புடையான், GT.



வல்லாளமகார ராஜன் சிகுக்கம், ௪௪(ந 

நீதியாய்புலியும் பசுவுமோர் அறையி 
னெருக்கியே புனலுண்டுவூக்கும் 

போதனை யருளும் வேதியர் மறை௰யப் 

புகன்றிட. யாவருந்கேட்பார் 
ஆதியாம் கடவு ளருள்பெதற ஈகரை 

யலங்கரித் தற்புசஞ்செய்வார் டட 

வீதியிற் புனலைத் செளிக் துமின் னார்கள் 

மேம்படு சோலமுமிடவார். 

இ-ள் ௮சசன் அணையால புலியும் பசுவும் ஓர் துறையிற் சே 

ர்ர்துதண்ணீரருர் சக் களிச்தவிரள யாடி வாசஞ்செய்து வரும், வே 

காகமங்களையுணார்து உபதேசக்கும அக்சகணாசள்செய்யும் Cas 

பாராயணம் யாவருமபத்சயோரேசேட்பார்கள், ௮தியாகவும்ஒப் 
பற்ற சாயுமவிளஈகுல் சடவுளாகிய ஸ்ரீ ௮ ஈுணாசேசரூடையதிரகு 
aha dubs ur அகககர் முரற ம வீதிகடோரும வரி 

சை வரிகைபாய்மசரதசோரணாஈசளூம மாவிலை gs தோரணஈசளும் 

விருஷப தவாங்சளுஈ தூக்க ௭௩,கம சுககசபரிமளம வீசும் புட் 

பங்களால அ௮லகாரஞசெய்து வீதிகளில் ம்கையர்சகள் வாசனை 

கமாரஞ் சஃமிதளிததுமிசிததிரக்களாகிய கோலங்களை யிவோர் 
கள். எ-று. (இ 

மாதமும்மாரி சொரிந்தவேளாண்மை 
மாறிலாச் செழிபபுறவிளையும 

சாதமென்போசை யசகணம.ழத்தே 
தழைச்சுவோ ரறு-வை யளிபபார் 

மாதவாக் கேவல் புரிகதவர் கேட்கும் 

வலக யெலாக்தக்தருள் Gu hart 

Sasa லயததி னெய்வீளக் சமைத்து 

Ro OLD பூசித். அவருவார். 

இ-ள் அள்வருணையம்பசியென்னுக் தலத்தில் மாசமூம்மாரி 
பொழிகத மேவளாண்மை எக்காள குறையாது சேமி சசோங்கி 

விளைகது எ நம அல்லாமலும் ௮௧௩௧ நள் யரவரேவம் ப௫ப்பிணி 

யால் மெலிக் ஐ வந்து ட ?ப்புவேண்மமமன் று வீனவுவர்ச ளை De 

கணமே அ௮மைக்து சயிதயோபசாரஞ் CUS சைச்சல், புனித் 

தல், கார்த்சல், உவாத்தஉ, HAT GIN, FPF Fa SIT GND DM! 

சுவையோடுக கூடிய உணவை திரப்சியாகச் ொடுத்து உபசரிப் 
பார்கள், மேலும் சபோ மகமை : யயுடைய குணமுடையவர்கள் 

சொல்லும் குற்றேவல்களைப் புரிக இச்சிக்கக் சேட்ட வ தக் 

களையெல்லால் குறைவில்லாமல agp ௮வச்-ள் அருளைப் பெறு 
வார்கள், இஃதஉலாமலும நீசனாகிய ஸ்ரீ ௮ருணாசலேசனாலயச்தில் 

எங்கும் பிரகாசம் பொருக்தத்தக்கதாய் திருவிளக்குகள் ௮மைத் 
௮ அக்கடவுளை என்றும் பத்தயோடும் பூசித்து பணிந்து வரு 
வர்கள், எ-டு,



௧௭௭. அதால புராணம் 

கலிவிருத்தம். 

இக்க வண்ண மிறைவன் விதிப்படி. 

ஆர்த மாரக ரானதிங்குலகாள 

எந்தச் சீர மிருக்கம ன்பேர்சொல 

சற்சு நீசிறி தின்றேன்னுதசழ்க்சனசா், 

இ-ள். இத்தன்மையாய்௮ரசன் செங்கோன் முறைப்படி 

யா.துங்குறைவில்லா மல் அர்ஈசுரம் செழிக்கோர்கிபி தசுசையில ஒ 

ச்சாள்மன்னனாகிய வளளல மாகாரஜனா சனக அண்டங் கால 

சல்லாச்சிநபபும பொருநர் திபிரூச்க சாம் எக ச்சணைத்து 2 f OS int 

ச் தமுத்தமிடவும் ௮வை-றும் இரிய மழ சார் பளரற் சிரஉணு 
னர்சுமுறைவும் பின்னா ஈ மபெயரைச் சொல்ஒவும் ou ஈயில்வா 

மற்போயிற்றே என்று பனம வெசுமபி மிசவும் தன்பமுறருன், 

ஐயன் பூசை யதிற்குறை வோவிர்சு 

வை.ப *திபின் மாறாதோ வன்றிக் 

சொய்ம் மலர்சளிற் கோதுறச் சேய்சசனோ 

செய்யும் வண்ணமென் செப்பவு ம ஃமச்சரே. 

இ-ள. சசுதிசைபும் _மாமயோனகியம் எனை யாட்சொள் 

சூம்பொருட்டி எழுந்த நஃரிபிரக்கும ஐயனாகிய ஸ்ரீ௮ ஈணார£லோ 
சூச்குப் பேதையேனாற் சசய்யப்பட்ட பூசை.பில் எமேசலுஉ ரூஃற 
யுளதகோ அல்லன uae $த ஈடதக்துவதில் tem pierre ee கூற 

தற்களுண்டோ இதுவல்லாமலும் ஈம் கடவுள அரப்ச்ததகுப் பவை 
யும்பொருட்டு கொய்த மலர்களிசீல தேனுங் குறைப் wr Oo r எண 

செய்கேன் அறியேன் இனியான் செய்யும் விதியானது உறுவிர்சவ 

மச்தீரிகளே என்றான் வல்லாளமசாராசன், ௭-௮, ௭3 

அண்ணலே ஈமையாதரித் காண்டிடும் 

கண்கம் மூன்றுடை யானனற் கணையால் 

ஈண்ணு DT BINT யார்க்குசல் லன்புடன் 

றிண்ண மாயறஞ் செய்பின் மசவண்டாம், 

இ-ள். எங்களிறைவனே நம்மையாட் சொள்ளும் பொரு 
டெழுந்த ளிய Fee புவன கர்ச்தாவாயுஞ் ஏர்வாந்தரியாமி 

யாயும் தீரிசேத்திர முடையவராயும் அடியார்க ளிடத்தில் வி 

சாங்கும் ஸ்ரீ DfT, C2) F ேசர.த , மேன்மை பொருக்கிய ௪௫ 

அணையினால் ஈம் பதியை sry. வரும் த.துலர் முதலிய அர் தணர் 
களும் இன்னும் மற்ற எவர்களும் எசைக்கேட்ட போதி 

௮ம் அவைசளை இல்லை யென்னாது ௮வர் மனங் sedis mW



வல்ல ள காரான் அஞ்க்கம்,” Aa ST BY 

படி. உள்ளன்போடும் ஈல்குவோமாயின் புத்தினுண்டாமென்று 
சொன்னாச்கள் மந்திரிகள், எ-று, . (௯) 

அறனுீர்க்கழிகெடி லாகிரிய விருச்தம், 

FB BOM HOM TE GT Sok Rh 64 P evan Gar 

ou sales gO #1 Ler gi tb wipe 5g மெனவிப்போது 

அர்தரமளாவகீங்க வழகியதுவசகாட்டி. 

நர்தலிலென்போரோ௩க ஈண்டு ரசறையச்செய்மின் 

இள. சோமரக சாக்கடவுளாகிய ஸ்ரீ அருணுசலேசர் வாழு 
ம இபபதியின்சண் வர்தவாகள் எக்சபபொருளை விருமபிக்சேட் 
டாலும் குறைவின்றித்த நகிோேோம் வாருங்கள் ஈற்றவச்களே என் 
று கரந்களை 8ட்டி வமைபப துபோ./ம அவ 2வலலையுட்புக்க Lor 

தர்களைக் கிலியென்னும்பிணி யணுசாமறறுக்த ஆகாயபரியச்த 
மளாவியுயர்க் து படபடாகாரஞ் செய்பம்படி யாய் ௮ யர் தவ 
சம் சாட்டி என்பெயர் எங்கனுஞூிறச் கமபொருட்டு எழுகடலொ 

விகளையுங் கமிகரிதது இர முடிக்கமபோற பேரொளிகாட்டும் 

முரசமார்ப்பச செய்யு்களென ௫௭ வலலாலசாசன்-ஏ-று, (2) 

தாத்ரி ஒற்று ற ர் தழைக்குமெங்கோனேகேண்மோ 

சாத்திரம் புகழுமீசர் தாடொழுநதொண்டாமூப்பர் 

சகோத்திரவிவலோகள தோன்றியவண்ணமீனப் 

பாத்தாரரோசாமென்று பகர்ந்தனரமைச்சரானோர். 

இ-ள். நெடியகடல்கூழ்ர் 5; உலகமெங்கும் மிகுக்தரேோதபை 

விரியச்செய்த எங்களரசே இருகச்குயசர் சாமம் .தர்வணம்என் 

னும்கான்குவேதங்களும் அறுசாத்திரங்களூம்।ு சமத்தக்க உமாம 

கேசனாகியஸ்ரீ௮ருணாசலேசருடைய உபயசாணும்புயங்களைப் ப 

ணிபுமெய்யனபர்முதலியவர்களின் மனதிற்றோனறியவண்ணம் ௮ 

ளித்த சுளிப்படையச் சேவிக்ருஃபடியாகிய பாத்தி,சோ நாம் 

இறைவனேையென்று மொழில்தார் மாதஇரிமாகள் எ-று, (௧௪) 

பூவிலப்பொருளைக்கேட்கப் போகுமோகேட்டிெலவ்வா 

றியாவ.சாயினுந்தானல்கா ராதலாற்புகன்றவண்ணக் 

தீவிரமாகச்செய்வீ செனத்தஅவசத்தைகாட்டித் 
தேவர்சாடளவு$மாஎ்கச் செயமுசசறைவித்தாரால், 
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கியது. Be னால் பூர்சண்மு 

இ-ள். இவ்வுலகிலில்லாத பெசருளைக் கேட்கப் போமோ 

அவவாறகேட்டபோதிலும்யாவரேனும் எத்தன்மைவாய்ர் தவரா 

னாலுக்கொடார் ௮கையால் யான் உங்களுக்குரைத்த விதியின் படி. 

கொப்பெனச்செய்வீர்களென்றக்த மொழியைக்கேட்டுமந்திரிகள் 

   

அுவசத்தைகாட்டிவாலுலகளவும் பேரொலி முழக்கம் எட்டும்படி 
ஜெயமுரசறைவித்தார்கள்-௪-௮, (௧௨) 

எழு?ர்க்சகுழிநெடி லாசிரியவிருத்தம், 

நாதன்வாழருணை நஈகரினில்கேரந்த னாட்டிய தவசத்தை 
யோர்ந்து, பிதளத்அள்ளவிருத்தர்கசா மடிகொள்பூரியருடன்மிகச்ச 

ஐந்த, மாதவர்மரையோ ராதுலமேனை மார்தர்வந்தணுகின்பற் ற 

ன்னோர், ஏதமில்வேண்டும்பொரு௱டைந்தென்று முலகுவாழ்வுறு 

Vo we Pens air it, 

இ-ள். நாதனாகிய ஐசதீசன் ஸ்ரீ அருணாசலேசர் வாழும் ௮ 
ருணையம்பதியின்கண் வல்வாளமகாராஜனால் தருமக்கொடிநா ட்டி 

யிருப்பதாய்கேள்வியுற்ற நெடியகடல்சூழ்க் தவையகத்திலிருக்கும் 

விருத்தர்பிராமணா தயபோதனர் முனிவர் கழைக்கூத்தர் யாசகர் 

முதலிய யாவரும் பத்தியோடும் கூட்டம் கூட்டமாய்க் கூடி வந்து 

தத்தம்வறுமைநிக்கும்படியாய 6 வண்டியவைகளைப்பெற்று குறை 

வின்றி வாழ்வோமென்அ அரசனிடம்வருவார்கள்-௪-௮, (௧௩) 

வதுனவசெயப்பொண்வேண்டி வரந்தோருக்காயிரம்பொன்வ 

ழங்கப்பின்னும், கொதுவைமனை சிலம்பணிதிகொற்றவனே யசை 

மீட்டுக்கொடுமென் ஜோரக்கத், ததியிலீசாயிரம்பொன் றந் தவரை 
மூழைச்செய்ததன் பின்னாங்கு, மு.துமறையோருப ஈயன முடிக்க 
வென்றாலவர்க்குகிதிமுன்னூ,றிவாச். 

இ-ள். விவாசஞ்செய்.துக்கொள்ள வேண்டுமென்று ஆல 
லோடு ௮சசனைகாடிவக்து கேட்டவர்கள் மனம் திருப்தியடையும் 
படி. ஆபிரமாயிரமாகப்பொன்கொடு தீம் பின்னா ஆபரணாதிமு 

தலிய மண்மனையாவுங் கொதுவைவைத்து மீட்டுக்கொள்வதற்கு 
ஏ.துவில்லாமல் கூழ்கிப் போகின்றது அரசர்க்கரசனாகய எங்கள் 

கோவே தேவரீர்௮வற்றை மீட்கும்பொருட்டுத்திருவருள் சுரப்பீ 
ராயின் மிக்க புண்ணியமாமென்று பணிர் துகினவியவச்களுக்கம் 

கி அக்கணமேஇரண்டாயிரம் பொன்கொடுத்து ௮ன்னவச் மனம 
கிழச் செய்வித்தும்.௮.தன் பின்பு வேதாகமங்களை புணர்ந்த பெரி



வல்லாளமகா ராஜன்-சழ்க்கம்” ர்ர்ச்சூ 

வோர்களாகிய ௮க்தணர் வந்து ௮ரூணனை ஆசர்வதஇத்து மசாரா 
ஐனே உபாயனம் ஈடத்தவேண்டி. யிருக்கிெறதென்று அறிவிப்பார் 
களாயின் அவர்களுச்குமுக்நூறு Our der go UB psa tial 

LILITH, GT-Q. (De) 

ஆலயத்திலுள்ள மணிமண்டபமுஞ் குழ்மதி ஓ மவமாமென் 

னிற், கோஉமுறை வமைப்பதனுக் இறையவனே இரகியங்கள் 
கொடுப்பாயென்னச், தமூட னிருபதினாயிரம் பொன்னுந்தர்.து 

சீர்செயயென்றான் பின், ஞாலமதின் மடக் கருமஞ் செய்ய வைம்ப 

தாயிரம்பொன் னல்கனானால், 

இ-ள். ப்ரீ௮ருணாசலேசன் எழுந்கருளியிருக்கும்கோயினுள் 

ஈவமணிகளினைுஞ் சந்திரகார் சக்கற்களினறாலும் அமைத்துப் பிர 

காசம்பொருக்தியிருக்கும்படி ஆகாயத்தையளாகவி மேகங்கள் தவ 

முஞ்சுற்று மதில்களும் கலப்பட்டிருக்க் றமையால் ௮வைகளை த் 

இருத்திச்செய்பும்பொருட்டுப் பொருளுதவீசெய்யவேண்டும் மகா 

சாசனேயென்று சேட்குங்கால் ௮ரசன் மிக்கபத்தயோடும் ஜகத 
சன் திருப்பணி கிறைவேறும் பொருட்டு இருபதினாயிரம் பொன் 

கொடுத்தச் சீர்திருத்தஞ் செய்தும் பின்பு உலகன் மடம்புதுக்க 

வேண்டுமென்றா லவைசளுக்கு ஐம்பதினாயிரம் பொன்னுங் கொடு 
த்தான், எ-று, (௫) 

௮ச்தகாரக்குஞ் சஙகவர்க்கு முடவருக்கு மேழைசகட்கு மாய 
த்தன்று, வந்தவர்க்கு மாதுலாக்கு மாருத சஞ்சலமும் வறுமை 

கோயால், கொந்தவர்க்குஞ்சொலுமின்ன மற்றவர்க்குத்தினர் தன 

மூம் நவன்றவாறு, சந்தமொடு பரிசளித்தில் சாரகரு மோர்ந்தங் 

௩ன் சார்ந்திட்டாரால், 

இ-ள், கண்ணில்லாதவர்களுக்கும் சோகி சங்சமர்சளுக்கும் 

சரசரணாதிகளற்றவர்களுக்கும் வினைவழிடால் வெவ்விய ஆபத்து 

Cate வந்தவர்களுக்கும் அதுலர்களுக்கும் கெடாத.தன்பச்தை 

யடைர் அ தரித்திமென்னும் பிணியால் மெலிர்து மனம் நொக்ச 

வர்களுக்கும் பின்னும் சொல்லும் சகல யாசகர்களுக்கும் சதாகா 

லமூம் அவரவர்கள் விரும்பியவண்ணம் மனக்சளிப்போடும் உதவி 

செய்வதை சாரதமூனிவர் கேள்ளிப்பட்டு வல்லாளமகாராசனிடத் 

இற்கு மிகுக்த கருணையோடும் எழுர்தருளிவந்தார். ௪-௮. (aa) 
agra fh OrgarGiu digg an 

மாதவழுனிலராங்கு வர்  தகைமன்னனோரர். 

காதல்கொண்டமைச்ச்ச (சூழக் கடி.தினிலாசைலிட்டுப்”



ரண அதுணுல் புராணம், 

பூசலனெ இர்சென்றேச்திப் புசிசளை பழை maa ga 
ஏதமில் பீடஈல்கி யெழுக்தபின்னியமபுவானுல், 

இ-ள., மசாசபோசனராகிய காரசமுனினர் வரவைச்காவஉா 

ளிகளால் கேள்ளிப்பட்ட வல்லாளமகாராசன் மிச வும்அன்போடும 

சிங்காசனதக்கைவிட்டெழுர்சது மாதிரிமுசலிய சேர்வைக்கசாரர்கள 

புடைசூழ்ர்து வரும் டி. அரசன் எ) சென்று பணிரததமியோங் 

கள யாட்கொள்ளூம யொ நரட்டுத் திர ளருள் உரகதொழக சருவி 

வந்த மாக-மே புண்ணியயபொருளேயென்று ௪72 அபபேராள 

க்சக்கோடும் அழைத்து வந்த குற்றமர ர மணிசள | ௮௩% சரக 

பெற்ற பொற்பிடமசரித்று அதலவெழுச் சருளிச LG or Oana Qa ayes» 

அியன்றவத்னிலுதித்தே யழகியகரசதின் வூ 

வீயமுறக்கோண்டுபாடும் மென்முனிச்வனே.பின்று 

ஈயமுடன்்கொடியனேன்பால் காட்டமுற்றொரர்தசெய்தி 

தனயையுடனருள்க9வென்னத் தாபதரிசைப்பதானார். 

இ-ள், சஇருஷ்டிகர்த்தாவாகிய பிரமன் தடோமகமையால் ௨ 

Bsn சரோருகம்போன்ற அழகிய கரச்தில்வீணை இலச்காகக் 

கொண்டு தியானஞ்செய்பும் பேன் ௪ மயொருந்திய முனியே கால் 

சள் ஈரபினும்கடையேளுகிய பே, சயின்மேவ கரணைவைக்தொ 

கீ தருளிவச்ச சக்கதியை ௮ருள் ரெய்யவேண்டு மென்று பணிந்து 

தின்ற வல்லாள பாகாராசனைப் பாச். ராரசமுனிவர் கூறுவார், 

தஉத்தன்மேன்பகிமையர்ற தாபதாபுகமுமாவைம் 

புலத்தனை 2 வன்றமோனர் புசு வுகயுள் வன்னிய 

குலத்தினால்வருமன்னாகின் கோடலாகத்சருமங்கேட்டர் 
தஉத்தனையறியவந்சோம் ஈவின் நிடாயெனவுரைப்பான் 

இ-ள். புஎனத்தின்௧கன் மகமை பொருந்திய மூனிவர்களும் 

புகழத்தக்க ஐம்புல்லுணர்ச்சிசளையும் வென்று மெய்யுணர்ச்ு பெ 

ற்தபுண்ணியர்களால் சொல்லப்பட்ட சோமருரியாக்கினி யென்லு 

முக்குலச்தரச நள் அச்னிகுலச்சிலுதித்த ௮ரசே நின் குற்ற மற்ற 

மகாதானத்தின் பெருமையைச் கேள்வியுற்று ௮தையறியும் பொ 

ருட்டு வக்தோமாசலால் உன் கருச்தை வெளியிடுவாயென்று நா 
சதமுனிவர் கேட்க அரசன் சொல்லுவான், எ-று, 

முக்குலவரசருண்டென்பதும் ௮வருள்௮க்கினிகுலமுண்டெ 

ன்பதும், ஈதிருடத்தேள்மூவர் தள்ளருமரபினின்றுர் தமிழ் வேர் 
கர் தமையுந்தாள் என்னுந்திருவிசாயாடற் புசாணக்கூற௮ுமாற்றறு 
(para, ’



வல்லாளமகாராஜன் சருககம. ஈக 

எழுசிர்க்கடி. நெடிலாசிரிய விருத்தம். 

மதுமுறையரிர்க தாபதர்புகமு மாதவமுனிவமேகேண்மேோ, 
தனியிலென்னரசைச் தாக்கவுமென்பேர் சாற்றவுமகவிலா ததனாழ், 
பனிமலர்க்குழலாள்பாகஞாதொழும்பர்பரிவுடன்கேட்டவைமண் 

மேற், சனிவுடனவிக்கச் துவசமதயர்த்தேன் கடவுளின்செயலறி 
யேனே, 

இ-ள். வேசசாஸ்இிரம்சமாயுணர்ரத முரிவர்சள் பாழச்தச்ச 

மகா சபோபலமுடைய கராசமுூனிவசே எளியேன் ௮ளுை யைத் 
தார்கிக் கோள்ளவும பின்னர் 0 sf Puss Oru amr சேரர் ஒவும் 

மைர்சனிஷ்உாமையால் மனபெ ல்க சு பங்குழலைய/டைய உமாதேகி 

பாகனாகிய ப்ரீ ௮ரணாசே சரடியாகள் ற்சசிசதச்கேட்டவைக 

Car Ha 2Owar ep gy Cas Ve (Ho ற்யமக்வகாண்டு HOE GAL GL. 

ச்திவருசி றேன் ஈம்மையாட் சொள்ளுங் கடவுவின்றி நவம் யா 

தோ அறியேனென்னான் வல்லாளமகாராசன், எ-று, 

இரு௮யரச் தரும ஈடக்துவர் ப&மே! சே௨னரப்பெறுவரென் 

றேகற், றருமநாக்களினு௫ செப்புவதன்றிச் தக்கலரும் புகலவத 

னாற், பெருகுமாஈதி.பு மதியமு ௭ சடையிற் பெட்புடனுறவெளாங் 
சாக்கு, குருபா னறாளாத் குழவிபுயண்டாம் கொற்றவா செல 

வருள் கெளளரான். 

இ-ல். ௮ழகிலுயர்ர்த முப்பச்சொாண்டறங்ககாயும் இரப்பவர் 

களுக்கில்லையென்னாமல் ஈடக் தபலாகள் மண்மேல் புத்திரபாக்கிய 

ங்களைப்2பறுவார்களென்௮ மேன்மை பொருச்திய ௮சமசாஸ்தி 

ரங்களிற் சொல்லியிருப்ப தல்லாமலும் மறைவிதியுணர்ர் த பெரி 

யோர்களுஞ் சொல்வார்கள் ஆதலால் எங்கும்பாவி மகிமையுள் 

ளகங்சையையும பிறைச்சந்தரனையுஞ் சடையிற்றரித் த எண்பது 
நான்கு நாறாபிரம் ஜீவபேதங்களைப் படைத்தளிக்கும் பரமசிவத் 
தினருளால் மக்கட்பேறு பெறுவாய், எனக்கு வீடைதருவாய் 

௮ரசனேயென்று நாரசமூனிவர் விடைபெற்றுச் சென்ரூர், ௪-௮ 

அ.றுசீர்க்கழிகெடி.லாசிரியவிருக்சம், 
மன்னவன்ற ஸனீதிகனைக் கபிலைவசார் பரமனுக்கு வழங்க வே 

ண்டித், தன்னுமினி காதலுற்றுச் செல்லுகையிற் இவசணங்கள் go 

தித்.துகிற்க, முன்னிலங்குஞ் சங்கானை சாரதனும்பணிர் து பின்னர் 

ஜனிவர் சூழச், சென்னிமதி யணிர்க பிரான்நிருக்கோலங் கண்டி 

றைஞ்ச செப்புவானால்,



oat 
இ-ள். வல்்லசளமகாராசனு்பய ஈன் மார்க்கத்தையும் தரும 

பரிபர்லன த்தையும் கயிலா யகரியில் எழுந்தருளியிருக்கும்பார்வதி 
சமேதனாகிய பரமசவெனுக்குத் தெரிவிக்கும்படி யெண்ணங்கொண் 
மி தவத்திற் சிறந்த முனிவன் ௮சையோடுஞ் செல்லுகையில் ௮ங் 
கனம் Ose வெசணங்கள் அ௮டிபணிர்து அதித்து கிற்க முன்னம் 

பிரகாசித். தக்கட்டளைகள் விதித்தக்கொண்டிருக்கும் இண்டாஞ் 
சங்க ரனாிய நந்திதேவரைப் பணிர்து புன்புமகா கபோ தனர்சளுர் 

தேவர்களும் முனிவர்களும் புடைசூமும்படி. உமையவள் இடபபா 

கத்தில் இலங்கைச் கொளுவிற் வீற்றிருறிருச்குஞ் சலப நமானு 

டைய திருக்கோலத்தைக்கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் ப. "கி சமுக்.து 

போற்றிய முனிவர் கூறுவார், 

  

தோின்மிகு ஈ.பிலைவாம் சேவாதிதேவகின் திருத்தாள் போ 

ற்றி, மாசின்றி வீளங்கருணையம்பதியின் வல்லாள மன்னனென் 

போன், ஓசை பெறச் தன்ே பண்டிக்கொடி நாட்டியுலகி லஓுள்ளோ 

ருவக்து கேட்கும், பாசமுடனெதையேலுநர் தருவொன்று பறை 
சாற்லும் பன்பைக் கேண்மோ, 

இ-ள். பிரகாசம் பொரு இய கயிலாயகிரியின் வீற்றிருக்குர் 
தேவதேவளே, உன் e பய சாணங்கள்போற்றி, பூலோசத்தில்குற் 
றமற்றவிளங்கும் அருளைபம்பதியென்னுக் 605 OSE sv Musas ey 

ப் வல்லாளமகாராச ளென்பவன் சன்பெயரை விளக்கச் செய்ப 
ஓர் புதல்வனை வேண்டி, யாவர் எப்பொருளை விரம்பிக் கேட்ட 
போதிலும் ௮வர் திருப்தி யடையும்படி தருோனென்று கொடி 
போட்டு பறைசாற்றி சடத்திவரும் பருமையைக்கேளும் எந்சை 
பயெயென்௮ பின்னுக்கூ௮ுவா£ நாரசமுனிவர், எ-று 

நீதியைவளர்ப்போ அுண்மையைச்சாபபோ கெறிமுறைசளி 
ற்பிறழாதோன், கோதனைக் களைச்த வாமென முருவாய்க்குவஉய 
த அதித்தற்பூடன், பூதலத் அ.பிர்க ஸி.பாவுந்தன் ஹு.பிர்போற் புற்தி 

யுட்கருதியே சாப்போன், ஆதியே பினது பதமலர்த்துணையென்ற 
தினர் தொருதுவா ழன்பன், 

இ-ள், ஈன்மார்க்க நீடும்படிவளர்ப்பவன் சத்தியக்தைக்காப 
பாற்றத்தக்கவன் செங்கோல் விதிமிசகாதவன் பாவுசனென்னும 
இருளைத்தாத்தியொமர்சத மதிபோன்ற தர.மாகிய ஒளியே தரா] 
வலங்கொண்டு உலஇற்பிறக், அ மேன்மைபொருக்கிய அரசன் ௮/௨! 
மறும் பூமிபில்வாழுமன்னுபி யாவுக்கன்னுபிர்போல மனத. 
ண்ணிக் சாப்பவன் அடியவர்ச்கெளியவன் அசிக்கடவுளாகய து



MDT or tee Tre 

க்ள் சரணகமலங்கனில் மனம்பொரும்தச் சத்சசாலமும் பணிச்து. 

அதிசெய்து வாழ்ந்துவரும் மெய்த்தொழும்பனென்று ஈசரதமுதனி 

வா ப.ரவிககூறினார் எ-று, 
அறுசீர்க் கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம், 

வந்தமா முனிஙன்கூறும் வாய்மையை பீசனோர்க்.த 

அசர்தவல் லாளன் றன்மை யாமுங்சண் டறிவோ மென்றே 

சிரதைசெய் முனிக்கு மற்றத் தேவர்க்கு மிருடிகட்குர் 

தந்தமா சீர்ம மெய்தச் சாற்றினான் தன்னே ரிஃலான், 

இ-ள. ௮ ௩னம்வஈது வல்லாளமசாராசன் பெருமையைச் 

சொல்லும் காரசமுனிவன் மொழியைப் பரமசிவன் கேட்டு ௮வ் 

வ. ரசன் தன்மையைசாமும் சண்டறியவேண்டுமென்௫ பனதிக்கி 
னைந்து துெய்துக்சொண்டுகிற்கும்முவிவனுக்கும் மற்றத்தேவ 

ர்கள் இ நடிகள்யாவர்களையுகதககம் இருபபிடம்போய் சேரும்ப 

ட. திருவாய்மலக்தருளினார் உபபொருவருமில்லாத உமாமதேசர், 

அக்காங் கயிலைகாத னளகையோன் றனையழைச்கத் 

திக்கெலா மதிக்க வன்னோன் றிரண்டபொற் குவியல் தாக்க 
அக்கர வணிந்தவீச னருட்பதம் வரது போற்றச் 

செக்கரமே னியனு மங்கு சன்மொழி யருள ஓற்றான், 

இள், ௮க்சகணமே கயிலாமபதியாகிய பரமசிவன் ௮அளகாபு 

ரிக்கிறைவனாகிய குபேரனை வரும்படி. கட்டளையிட்டமாத்திரத்தில் 

எண்டிசையுமதிக்கும்படி அவ்வரசன் அளவிறர்த பொற்குவியல்க 

ளோடும்பிரயாணப்பட்டு அரக்குமணிகளாகிய உருத்திராட்சமா 
லைகளையும் சச்ப்பங்களையம் அபரணமாகவணிந்த வபெருமானி 
டம் வந்து அடிபணிந்தபோற்றி நிற்கச்செவ்வானம்போன்ற தே 
ககரரந்தியுடைய பாமயன் ௮ங்கனம் சிலவசனங்களையருளுவார். 

௭-௮, 

அளசையா ளரசே சேணா மருணையம் பதிவாழ்வேந்தன் 

உளமுறு தியைச்சோ இக்க வுன்னிய படியா னீரிவ 
வளமுுஞ் சீவனாகி மாகிதி சுடனெம் மோடு 

புளகமாய் வருச வென்று புகன்றனன் சயிலை சாதன் 

இ-ள், அளகாபுரிக்கிறைவனே பூமியில் காம் ௮ருளையம்ப் 
தியில்வாழும் வல்லாள மகாராசன் மனவலியைச் சோதக்கும்படி. 
எண்ணக்கொண்டிருக்கன்றமையால், நியும் றர்தசீடீளுக அளவி 
றர்த பொருளோடும் சம்முடன் மனமகழ்ச் துவரக்கடவைடயன் ௮ 

கூறினார்-௭-று,



மச... ID. a er 
மாலயனிருவர்சண்டு மனத்தினிலென்ற௮மில்லா 
மால்கொரும்பராரு மலர்மழைசொரியவேத 
நூல்களுர் துதிக்க யாரு நுமலிசற் கரிய மாதோர் 

பசலொளிர் பரமன் யாரும் பாவுஞசங் கமராய் நின்ஸரார், 

இ-ள். விஷ்ணு௮ம பிரமனுங்கண்டு மனதில் ஒருராளுகில் 

லாதமகிழ்ச்சிகொண்டுபோறறவுமதேவர்சள் மலர்மாரிபொழியவு 

ம் கேதாகமங்கள் துதிக்கவும் யாவசராலுஞ்சொல்லுசற்கரிய உமா 

மகேஸ்வரியைர் உருசக்கொண்ட பாமூவன் சசுலரும் பணிபும் 

அன்சுமரரய் வேடங்கொண்டு கின்றார் எ-று 

தேவுசை க.பிலை வசாழக் திநவுயர் சிவக னங்கள் 

யாவுமெம் பையகற€ oof sa) eva Wie. WT eRe 

பூவுல கனில்வல் லாளன் பொருகதாற் பதிய நரகக் 

கோழுறையோர்கொண்டாடமா LD a HOI TT CYT 

இ-ள், சே வேேவனாகிய பாமசியன் வாழ் சயிஉசயகிரிபில் 

வாரசஞ்செய்து கொண்டிருக்கும ௮ம௫ய சிவசணமங்சு ளெல்லாம 

எமதையன் க௱ுணரசச சதிறல் அ௮ண்டிசளு நவங்கொண்டு உலஇல 

இனை பிஃ௨ாத ஈச்தியையெய்சிப பிரகாகசதக் கொண்டிருக்கும் 

வல்லாளமகாராசன் வாரமம்பதியைகேர்ச்தி ௮ரசநீதியோர் கொ 

ண்டாடிப் பிபச்தசச காகக் குருசர்த்சமா யெழுந்தருவியிருக் 
சூஞ் சவபெருமாசரோச் சூழ்்து வர்தார்கள். எ-று, 

எரஉர்க்கடி லா௫ிரிய விருத்தம், 

கற்பினி வபர்ச் தங்கணவனை பிறைபோற் சருஅுதாயொருவ 
ருமிஷயோ, பொற்புறுமைந்த ரில்லையோப௫க்குப் போசனமளிப் 

பவரிலையோ, விற்பனமுடைய வாசர்களிலயோ வியப்புடனெக்ச 
ளைக் கூவிக், கழ்பனையோயே மூ னப்படைக்குங் சன்னிய ரில்லை 

வயோவென்மார, 

இ-ள். கற்பில் ௮ருந்தியைப்போல் மிக்கதும் தச் தம்கணவ 

னையே தெய்வமசகப பாவித்து நடக்குச்நாய்மார்களொருவருமில 

லையேச அழகிய பெருமைதம்மெய வாய்ஃமகள் வாய்க்க மைந்தாசு 

ளிலலையோ, அடியார்கள் பசிவேளை யறி$ ௪ ௮ன்னங்கொடுப்பாரி 
ல்லையோ, மலுரீதியோடுங் கூடிய அ௮ரசர்சகளில்லையோ, சந் துருஷ்டி. 
யால் எங்களைத் தொ ௮ழைத்துச்கொண்டுபோய்ப்பத்திரசச் 

நதோடும் ௮ன்னம்பாலிக்கும் சன்னியா்சளு மில்லையோ வென்ற 
கூறுவார்களா, எ-று, (௪ ௩)



வல்லாளமகா ராஜன்” சருல்5ம் சண்ட 

பொன்னவித்தாதும் வேண்டுவ Rion. பூடணக்தரிலும். யாம் 
வேண்டேம், தன்னுமாமணிக ணல்கினும்விரும்போரற் சொரங்குடுத்கி 
தாரருங் ௪௫0 தாம், மன்னர்கள் செங்கோலாசனை யெமக்குவழக ய] 
னுமனமதிவில்லை, ௮ன்னம்க்தெம்மை யாதரிப்பாரே veri. guar 
ணுவோ மெனபார். 

   

இ-ள். செம்பொன் அளித்தாலும் விரும்போம்இரத்தினல்கள்!ு 
யமூத்திபிலங்கும் அழயெபணிகளையும் வீரும்போம், பிரகாசம் பெ 
55 wa சத்தினங்களை அளித்தாலும் விரும்போம், முத துமாலைகளி 
௮ம் மனம்வையோம், ௮சசர்கள் செங்கோலின் விதியைத்தர்ச பேச 
தினும் வேண்டோம, ௮றுஈவை பதார்த்தகவசைகளோடும் அமுதளி 
ப்பார்களானால் மிகவும் இன்பமாய உண்ணு?லாமென்று அடியசர் 
கள் கூ௮வார்கள் ௭-௮, ie 

தவ்வியங்கரத்திலிருர்சதைநீத்த ராசர்சங்க!௦ருமேகற்ச 
சொவவியவருணைமாஈகர்த்தெருவி லொலியெழக்குமுதவாய்பலாந,து 

வெவகலியபசியான் மொாலிர்தவ?ேரற்கத மேவுவபோலவுங்கூவிச் 

செவவியககொாவவைவாயராங்கணிசைத் தெருவினைச்சார்ந் தவருனார். 

இ-ள். ௮ழபெகரத்தில் மானைதஅற?*தவசாயே சங்கமர் இறப் 
போங்க இலங்கும் ௮ ருணையம்பதி வீ.இி.பில் ஒரைபெறத் தக்சதாகச் 
செங்குமுதம்போன்ற திருவாய்மலர்ஈதுகொடிதாகிபபசிப்பிணியால் 

துன்புற்று இரப்ப போனைப்போல வரந்திச்சிவக்த கொவ்வைக்களி 

போன்ற கணிகைமாதர்கள் வ௫க்கும் வீதியில் வந்தார்பரமசிவனான 
சங்கமர் எ-று, ௩௨ 

கெண்டைபோல் விழிபுஎ௮ இளிசிகர்மொழியுக்ளொமதிவதனமு 

மென்பூச், செண்டைபார்குழலுவ் கதமதுலவுந் தெங்கதின குரும் 

பைசோமுலையா, ரண்டையி லிருர்.து வல்விடியளவு மைங்கணைமார 

னாற்புதியுஞ், சண்டையையகற்றத் தருபொனைமின்காள சாற்று 
மெனவவுர் மொழியார். 

இ-ள், சேற்கெண்டை போன்ற அழூய வீழியையும் அஞ்சகத்' 

சையொத்த இனியவார்த்தைகளைபும் அகாயத்திலிலங்கும் பூரணசி 
சந்திரோதயம் போன்ற இருமுகவொளிவும் ச தளகிறைக்தகளபமலச் 
சளாற் கட்டப்பட்ட பர்தைஙிகர்த்து ஊசலாடுக்குழதும் சுசுந்தங்சு! 
சத்இமிர்க த தென்னக்குரும்பைகளைப்போற் பிரகாசிக்கும் இபண்டு 

புயச்களைபுடைய லவனிழையர்சள் பக்கலில் இன்றிரவு வியபுழுவ்தி'



கக அருண்சலபுராணம்: ' 
விருந்து முல்லை, அசோகு, நீலோற்பலம், மாம்பூ, தாமரை, இவ்லை 
ர். துமலர்களை ஜர். அசணைகளாசகவும் கரும்பை வில்லாகவும் வளைத்து 

அபார்புரிய எழுக்.தகிற்கும் மன்மதன் கணைவலியைத் தடுத்தோட் 
நிம் பொருட்டுப் பிரியமாசக் கொடுக்கும் பொன்னைப் பகருவீர்கள் 
9பண்களேயென்ற சக்கமர் வினவியபோது ௮க்கணிகை மாதர்கள் 
கூறுவார்கள் எ-று, ் IK. 

பையரவணிக்த பரமனைப்போன்ற பகரும் ஐயகேள யாங்கள், 

பொய்யதுமுரையோம் ௨ ஞ்சசமுணசோம் புணர்தலுக்கோரிருண்மு 

PL, தையலரொருத்திக் காயிரங்கனகக் தருவதவவாறளிதக் Be or 

யாம், மெய்யுடன் மெய்பும் பொருந்திய கலவி கிளைத்து மனமதன 
வினைதவீர்ப்போம், 

இ-ள். வெவ்விய விடங்கசையுடைய சர்ப்பங்களை ௮அபரணமாகவ 

amis ஸ்ரீகைலாயபதியாகிய பரமசவனைப்போல் சொல்லுதற்கரிய 

சங்கமே யாங்கள் பொய்வார்த்சைகளைப பேசோம் வஞாசகமாகிய 
அதரோக சொதனைகளையுங் கருதோம் ஓரிரவு ருழமுமையு ஞ ஈகவீலைகளை 
யனுபலிபபதற்கு ஒல்வொருபெண் WES ஆபிரமபொன்கொடக் தம 

கியமமாதலால் அதும்பாற றருவீராயின யரங்கள் எங்களா மளமுூம 

மெய்பும் ஒன்றுபடத்தகககாக ௮ஷ்டவித அலிங்கணமுளஞசெய்து | 

ஊங்கனையு ப் கருந்தும் சாணுமபடி புண நவேமெனனாகள வறு, 

௮ நுசீரக்க,ம2ஈடி. வாசிரியவிருத்தம், 

பரக்தையாக ளுராைதசவணச் 8 sp) aa வொருத்திகமீகா 
௫ « e ~ 2 ச 

பண்டாரத்தைக், சரததன சதுப றியாரார எனன௮ஙகண்சாட் 

மிகக்கட்டு பாடா, யுசைத்துவிலைமா காகளின் வீதியெலாஞ சங்கமார 

யொளிசசெய்து. வரததைமிகத் தருமரணை நகரினிஷெசா காதமட் உ வசததை ச் 
டுருவசசெயதசா, 

இ-ள், ௮க்கணிகை மாசாகா சொல்லியவையபோல் அவா ம! 

மும்டி. சனகம்சொரிஈ.து கவொவவொருத்திக்கோர் ஆண்டியை Pus 

Dig sane விடி யளவும்விட்டு நீங்காதிகளென்று சண்சாடைபி 

ஞ் றெரிவித்து மிக௮ம் கட்டுப்பாடாக ௮க்கணிகைமாதர்கள் வா 

மூம வீதியெலலாம் சவனடியார்களாகவே பிரகாடக்கும்படிசெய்௮ 
எண்ணிய எண்ணங்களையெல்லா முத்றச்செய்யும் அழகிய od (yk ON 

யம்பதி எண்காதம்வரை.பிலும் சு.ரதலீலை புரியச்செய்தார் சங்கமா£ 

இய பாமவன் ௭-2; ௫



'வல்லாளமகா ராஜன் சருக்கம். ௧௮௭ 

விலைமாத? தனித்தொறாவரில்லாம லரிதாச வெய்ய காமன், ௪. 
லைமார்ச்கப் படமருவச்சசெய்த சங்க மரும்நீங்குக் கமழுமாநன், னிலை 
மார்க்கமாய்ர்திட்ட சீடனுடன் மேவவஈத ஈலத்தை யாளுஞ்,சலைமா 

ர்க்கமறிர்தமன்னன் கண்டெதிர்சென்றிறைஞ்செயழைத்திருத்திச்சொ 

ல்வான், 

இ-ள். விலைமாதர்கள் தித் எங்குக்கடைக்கா து௮ரிதாகச்செ 
ய்து கொடியமன்மதன் சாஸ் இரவிஇ.பின்படி. ௮ஷ்டவித அலிங்கனமூ 
ம் ஈகக் குறி ததக்குறிதாடனங்கள் ௮றுபச் துகான்குவிதலீலைகள் இ 
வைசனையுஞ் செய்யசசெய்த சங்கமராகிப செக சன் அவணின் நெழு 
ந்து பிரசாசமம், பெருமைபும் பொருந்தியன் மார்கக கிலையைப்பரி 
Carr Bsc ou ௮ளசகேசனேிம ௮ரசன் அரண் மனையைதேரக்கி 
சிசெல்லுகைபில ௮ப்பதிக்கிறைவனாகியும் ததர 2வதமார்ககம்பாவும் 
பூரணமா.புணர்ர்த மன்னனுமாகிய வல்லாளமகாராஜன் சங்கமர்வரு 

தலைகண்டு எதிர்சொென்றுபணிச்துபோற்றி பழைக்அுக்கொண்டுபோய் 
கவமணிகளாலலங்கரிக்கப்பட்டு பிரகாச மீசிபா ரந்நிய அழூயெழர்சிங் 
காதனக்கில் எழுர்சகுறளச்செய்து அ௮ஞ்சலியத்கனுப் lay agar 

ன், எ-று, ௩௬ 

மே வறு, 

பண்ணியதவமோவன்றிப பாரினிலியானியற்றும் 
ஈண்ணிபகரூமம்பாதோ ஈயச்கெவவானுுல்கப 

புண்ணிபவச மோதேவர் பொன்னடிவருந்தவிக க 

கண்ணியமுறுவேன்றங்கள் கடைக்கணும்பெருவேனென்றான். 

இ-ள். தமமியன் செய்ததவப்பபனே ௮ல்லஅப்ரீ அருணாசலேச 

ர்வார2ம் இவவ நணையம்பஇயில் எளி2யனாற்செய்யப்பட்ட சரியைக 

ளின் புண்ணிபமோ பரம௫வத்தைப்போமிலழுர்த சங்கமதேவரின்பி 

ரகாசம் பொருந்திய தங்கமபமாகிய உபயசாண கமலங்கள்வருத்தழு 

அம்படி. இங்கனம் ௮ருள்சுரக்தவிதியாசோ அவற்றைத்திருவாப்மல 

ர்ச்தருளிறல்ை ௮த்தன்மையா யடயேனிடத்திற் கண்ணியனவதல்லா 

மலுந்தேவரீர் கருணாஈடாட்சத்தினா௮ந் தோய்வேனென்றுன் வல்லச 
ளமகாசாசன், ௪-௮, கள 

மன்னர்கள ரசுீதிமார்க்கமும்ரீரவொழி 

உன்னையாங்கருதி௫ர்த தோதுவருறுவில்மாரன் 
ட. பள்னுமைங்கணையாலின்று பூத்திடுந்துபசைமாற்றக் 

கன்னிலயால்கிற்6ரதஇ சடலேழமும்வயங்குமென்றார்,



சப அருணாசலபு ராணம், 
க் 

' ளி. இப்பூமண்டலத்திற் 8ர்த்தி பொருந்திய வல்லாளமகாரச 
ஜனே உன் ௮ரசும்செங்கோன் முறைமையும் நீடுமிகாலம்வாழி இப் 
போத உன்னையாம் வேண்டி வந்தகா ரணம் யாதெனில், உருகிலியாகி 
ய மன்மதனாலெய்பும் முல்லைஅசோகு ரீிலோற்பலம்மாம் ப தாமரை 
மாலென்று சொல்லப்பட்டஜர் துசணைகளினாலும் இன்றுயாம்படுந்து 
ன்பத்தைநீக்கும்பாருட்டு ஒரமாதை எனக்குக்கிட்டும்படிசெய்வை 
யேயானால் உன$ர்த்தி ஏழுகடல்சூழ்ந்த இவவையகத்திற் பிரகாசக் 
குமென்றார் சங்கமசாகிய பரமக௫ிவம் எ-று, கூவ 

இதைவிடதேவ/ருக் கெமின்மண முடி.ப்பிப்்பனென் 

றதையுணாரந்தையரரானோே ரரசேகேள அமாதொல்லை 

வகைசெயுங்காமகோயை மாற்றுதல்விலை மாதர்க்கே 

புதையல்போற்றெரி.புமென்று புகன்றனர்பெரியோர க்கு 

இ-ள். இவவசறுபரமாதசை இச்சித்துத் இரிவதைப்பார்க்லெம் 
எக்காலமும் தேவரீரைவிட்டகலாமலிருக்கும்படி சிறப்போங்கியமண 
Gots வைக்கின்றேனென்௮ மிகுபத்தியுமபரிவுங்கொண்டுரைத்த 
௫ல்லாளமகாராசன௮ அன்புகிலையையறிந்தசக்கமாரகியசிவபெருமா 
ன்சொல்லுூன்ருர் அராசசனஇப்போது நீசொல்லியவார்த்தைகொடி 
யதுன்பத்திற்கிடமா.பும், சுடாமுன்்மெழுகுபோல் மனம் ஒருங்குப3 
ததாமல்பலவிதகோலங்களை உண்பெபெணணி அலையர்செய்பும்௮ தவல் 
லாமல் பஞ்சேச்திரியங்களுக்கமொறி காமவெகுளி மயக்கத்தினாலகா 
வறட்சிசெய்.பும் சுகப்பிணியைப்போக்கும் அவுடதம் விலமின்னார்ச 
ளுக்குக் கைவல்லியப்பட்டதேயன்றி இதரமான மாதரறியார்கள் ௮ 
தலசல அவரால் சன்பிணியைமாற்றுகீப்பாயென்று பெரியோராயெ 

அங்கமர் கூறினா, எ-று, ௩௯ 

நிட்டைசெய்?வோர்க்கும்போக நிகழ்ச் .துசங்கமே தங்க 
லிட்டத்தி௫படியான்செய்வே னென்றிறைசாவவலோரை 

விட்டதிவினைலிற்சீரார் கேசையாமொருமின்னாளை 

இட்டமாயழை னன்ன வேகனெச்வாயவின்மிக்கோர், 

இ-ள். இவ்வாழ்க்கையைக் சடக் துதாகிஷ்டைசெய்யும் தபோ 

தனர்களுக்கும் ஞானேபசேசஞ்செய்கிக்கும மகமை பொருந்தியசங 

sts, உமதுகருத்தின்படியே ஈடத்துகிறேனென்று அங்குள்ளகாவ 
ற்காசரை அழைத்துநீங்கள் ௮ தக்கொமாய் சிறப்போங்கய கணிகை 

மாதர்கள் வாழு ம்விீதியிற்சென்று அதிரூபலாவண்யமூள்ள ஒர்சைய 

ஐ அழைத்அவாருங்களென்௮ விடைதாக்காற்றினும் ௮ இிவேசகமாய் 

-. மகங்காலலாளர்கள் சென்றார்கள், ௪-௮, pw



வல்லாளமகாராஜன் சருக்கம், * கீ். 

சென்ற௮ுவேசையர்கள்வாழுர் தெருமனைதோமும்புக்கு 

நின் நங்குசோக்குங்காலை ஜேயமாய்ஈுடனகதம் 

கொன்றைசூயவெ மமான்றன் கும முனராடக்கண்டு 

இன்.றுசவாதென்றெண்ணி பிறைக்குவந்துரைப்பதானார். 

இ-ள். ௮ரசன அனையைப் பெத் அச்சென்ற தூதர்கள் ௮ழகய 
விலைமாசர்கள்வாழும்வீ திகளில் மனைகள்தோழும்புகு5 துபுகுர் தபார் 
pHa நகையில் 6 ஒருவிடாகிலு நீங்காமல் சசலபதாள சதோசெசக்தப 

ரசராட்டி பங்கள் வீணாகான சங்கீதமுழக்கச் தோமிம் பொன்னிழம் 
போன்ற? கான்றைமாலயைச்சூடி.ய சிவனடி யார்கள்வீடுகள் சோறும் 
தனித்தனியாயிருந்து ஆனந்த கித்துக்கொண்டிருக்குஞ்சமபிச மங்களைக் 

கண்டு இன்றுமுடியாகென்று கருதினவராய் தமது௮சசனிடம்வர் து 
கூறினாகள்-௪-௮ு, ௪௧ 

எழு சீர்க்கழிரெடி. லாிரிய விருத்தம். 

அம்மொழியோர்ச்சமனனவன்வெகுண்டேயமைச்சசைகோககி 

யேபுகலவா, னமமொழிபிறழ்வதான் றிருச்செயவோகசாம்செய்தபூசை 

யின்குறையோ, செம்மொ ழிபாரஈதசங்கமரசேட்டதெரிவையர்கடை 

HU gio) gar, Sib dint Yura rip னிசைப்பது மறையோவென்னவு 

மமைச்சாக ளிசைப்பாா. 

இ-ள், இவவிதமாய்த்தாகர்கள் உரைத்தமொழியைக்கேட்ட ௮ , 

சசன்சோபித்துத்தன்மர்திரிமார்களைப் பார்த்துச்சொல்லுவான காம் 

பரமூவத்தின்அடியவராகியசங்கமருக்குரைத்தமொழிபுசண்டு போவ 

அஜக $சனாகய ஸ்ரீ௮ருணாசலேசன் இருவுளச்செயலோ அ௮ல்லதுகாம் 

ஆணடவனுக்குச்செய்த பூசையின்குறைவோ, என்செயவேன்செவ்வி 

ய சொற்கள் பிரகாடிக்கின்ற ௪௨௪ மர்ரம்மைராடிக்கேட்டமாதர் இடை 

LL PIANO GHD! MMT pews GT oy Ss HU SIGH மமோவென்றுதுன்ப 

ப்படும்வல்லாள மகாராசனைபபார்தது ம திரிமார்கள்சொல்லு இன்றா 

ர்கள்--௮ு, Fo 

இர்தையிற்கஅலை.புற்றிடவேண்டாஞ்செல்வனேபேதையோ ம்செ 

ன்று,விர்தைசொள்வேசைமா தினைக் செசணர்வோம்விப ஈகுலம்விடுமெ 

னவவர்வரழ், ௪ந்தைகொல்வீதி யடர்ர்தவர்மளையிற் றந்கியகோலமு | 

சரோக்கப், பர். துகேோரமுலைமேற் கந்தமுமணிந்தபரத்தையரக்கெடுத்து 

ரைப்பாரால், 

இ-ள், மனத்திற்கவலைகொள்ளவேண்டாம்௮ரசே, கடையாகளா 

பயெயாக்கள்சென்று அடியவசஎண்ணிபவண்ணம்அதிருபலாவண்யநு



Sw அருணுசலபு ராணம். 

dren's afl ones ஷாதைக்கொண்வெருவோம் தங்கள துன்ப மொழிபுமெ 

ஸண்றுசொல்லி ௮வ ர்வ மம்பேட்டையாகியயீ திகளிற்சென்றுமனைகளி 

த்புகுர் தபார்க்கையில்எங்குஞ்கெனடியார்களாய் விளங்கிபிருப்பதை 

ப்பார்த்தும் பர்துபோன்ற ௮மூயதனங்களின்மீது சுகந்தபரிமளங்க 

சையணிர்திருச்கும் விலைமாதர்களுக்குச் சிலவார்த்தைகளை எடுத்துச் 

சொல்லுஅார்கள்-௭-அு, ௪௩௩௨ 

மைபுலாம் வழிரோர்மாதர்சகணெருங்கி வாழுமிவ்வீ திபிலொருத் 

'இ, மெய்புலாமரசை சாடியபெரிமியார் விரசசைத்கணித்திரிவாரேல், 

கைபுலாங்கடகப் பணிமணிவடமுங்கலித்தடு சகங்கையுமணி௰ து, கெ 

ய்புலாச்தபிர்பா லற வையன்ன நிசந்தரமுண்டுவா ழ்குவசே, 

இ-ள். நீலோற்பலம்? பான்றபிரசாசம்பொருந்தியகண்களையுடை 

யபெண்கள் கூட்டமாய்வாழ்ந்துகொண்டி ருக்கும். § Hu Nur 17 SH gi 

ம்ஒருமாதுஉண்மைவிளங்கும்எங்களிறைவளைகாடி வர்தாங்கமர வெவ் 

கோபைபத் தணிப்பாசேயானால் அவர்கள் இருகரங்களும் கட வியகாம 

கமும்- வமணிகளாலமைத்த ஆபரணக்களும் முத்துமாலைகளும் ஓரை 

யைக்கொடுக் கு௨பாதர்சங்சைமுகளிய நூபுரங்க” ஈ௮ணிவதல்லாமலு 

ம்செய்பால்தபிர் ௮ றசவைபதார்த்தங்களோிம மூண்ட சசாசா 

லமூம் யாதும் தரைலின்றிவாழ்வார்கள்-௪-௮, சள 

இன்னவ1ஙம௪ ரூரைக்கவும் மின்னை றைஞ்சிசியபாம்களெல் 

லோரும், மூன்னுபுவ உயா Fie wba) Lar TH all 7 @Y LP Ips ுபமி He Olt 

ற்றோம், துன்னு £வ்விர.கழிர்சபின்டீவீர். ரரகறது போலவா மமை 

ச்சர், தன்னகஞ்சகிச் ஐ மன்னனுக்க - ஈச் சாற்றவுமாங்கவன் யொ 

ழிவசன். 

இ-ள், இவ்வண்ணமாய் மர்திரிகளுளைத்தமொழிபைக்கேட்டமி 

ன்னலைட்போற்றுவளும்இுடையினை.படைய அக்கணிகைமாதர்கள் எதி 

சர்வ். ஐரின்௮பணிர் பலவாறாகக். அதத் தங்கள்யாவரும்இன்று பச 
ற்போதேோம்மைபாட்கொளளும்.ரீ௮ நணா லேசருடையமெய்த்தொ 

மும்பராகிய இவவடியார்களிட மின்திரவுகிடியபுமளவும் சுகலிலைகளுக் 
இணங்கெடப்பதாய்ப்பொன்னைப்பற்றிக் சொண்டோமாதலால் Qasr 
ள்செல்லுமானால் தேவரீர்சொல்லியபடி ஈடக்கலாமென்௮ மொழிக் ச 

வைகேட்டஅமைச்சர்கள் தத்தம்மனஞ்சலித்து௮ வனின் ௮ுரீங்கொொச 
ஸனிடம்லர் துரைக்கு அங்ஙனம்கூ.௮வான் வல்லாளமகாராசன்-௭-௮,



வல்லாளமகாராஜன் சருக்கம். தகை 

அ௮ற்பமி௮ ஈமக்கரிதாயிருப்தென்சகொ லந்தோவென்றயர்வுற்று , 

ங்கு, பற்பலவசிர்தைகளி லேக்கமுற்றீ திறையரளும் பான்மைதா 

னோ, கற்பரனைப்போலெழுர்த சம்கமருக் குறைச்தவண்ணக் தருவே 

னென்று, விற்பொருதும் வேர்தன௫ விரைவாகக் கணிகையர்பால்" 

CB we on as, 

இ-ள். அற்பமாகிய இச்செய்கை ஈமச்குக்கடைப்பத.தற்பலமா 
கவிருக்கும் சாரணமபாது, ஐயோவென்று ௮ரசன் துன்பமடைக்து 
பின்பலவிதமாய் மனத்தில் ஏக்கங்கொண்டு இதுவும் பரமசிவனுடை 
யதிரவிளையாடல்தானோ ஜக தீரனைப்போல் வடிவுகொண்டு எழுக்கரு 
௦ரி5தசஙகமர் எண்ணிபவண்ணஈ சருவேனென்றெழுந்து வில்லே 
ஈஇியொளிரும வல்லாளமகா.ராசன் மிகவுமதீவிரமாய் விலைமாசாகள் 
வாழும்வீதிக் குச்2சன்றான். எ-று, ௪௯ 

HUF TES PORE. லாசிரிய வீருத்தம், 

வரதவழெதுகேட்்!டாலும் வழங்குதுமெனப்பதாகை 

அந்தசமளாவநாட்டி. யளித்திகொளினின்று 
சுதரசங்கமற்குர் சொன்மொமழிப்பிறழாதென்னைப் 
பந்தமாய்க்கரபபவட்டுப் பதயினை சதருவேனென்ருன், 

இ-௮. ஈம்பதியை காடி வர்சவாகள் எர்தப்பொருளை எண்ணிக் 
சேட்டபோதினும கொடச்சீரேமென்று ஆகாயபசியஈதம்உயர்கதுப 

றசுகூமபடி யாய்த்துவசமயா- ரரடாததிவருபராட்களில்இன் றுவாச 

வேதனையால பெலிஈ37 ம்மைகாடிவநத அழகியசசசமரநக்கு உமது 
சகோயையகறறுவோமெனமு கூறியவண்ணம்மாருது அசையோடுவ் 

காபபாற்றியகணிகைக்கு கான்னரஈக்குரிய இபப தயையவிபேபேசன 

னு உசைதகான் வல்லாளமகாராசன் எ-று, ௪ள 

கரிபரியுடனும்வபேண்டு சனகமுதருவேனமுத்துச் 
சொரிசைசவிகையிவேன் ஜொல் அலகாள் வதறகிங 
சுரியசெங்கே! அல்கி யவர்க்கியொன்பளணியுஞ்செய்வேன் 
பெரியவர்விரகர்தீர்சதாற பெற்றசாயெனககாமென்முன், 

இ-ள், யாளைகுதிரை நுசலியவைகளோடும் தாங்கள் வேண்டிய 

பொன்னுக்தருவேன் இதல்லாமத! முத்அகளினால் ௮லலகாரஞ் செ 

ய் த பல்லக்குங்கொடுப்பேன் இப்பூமன் _லமுழுமையும் யான்நீனைத் 

தபோதிலும் என்செங்கோலைக்கொடுத்தாளும்படிசெய்து ௮வர்கட்ரு 

யான். பணிவிடையபுஞ்செய்வேன் இன்றுநாடிவஈத சங்கமரதுகாமசோ



௧௯௨ அருணாுசலபுராணம். 

யைத்தனித்தால் என்னைப்பயிக்த ௮ன்னையுமாவர்கள்என் ௮௮ ரசனாகி 
ய வல்லாளமகாராசன் புகன்றான். ௪-௮, ௪௮ 

உலகினில் வருஞ்சுசச்.ஐ ளூயர்ஈக மிஃதே யென்று 
கலையுணர் முனிவராரும் சுழறுவ ராதலானர* 
தலமதி லுற்றசெய்ய சங்கமர் விரகம் இர்த்தால் 
இலகுமென்னுபிர்கேட்டாலு மீருவேன்வருவீர்மி காள் 

இ-ள். கடல்சூம்ர்த இவ்வுலகில்வழங்கும் இன்பங்களுக்கெல்லா 
ேேலாகியது மாஞார்கிழுிபிளை புடைய பெண்களின் கலவயிச்சொழிலில் 

வரம் இன்பமே யதிசமென்று வேசு ராலிஓுணர்ர்க பானிவர்களும்க 

தி.பிருக்௪ன்றார்கள் அதலால் ஈம ஐப௫ைகாடிவரதமேன்மையபொரு 
நீதிய ௪ங்கமரை வருக்தும் விசசவேகசனையை இன்றுமாற்றினவர்களு 
க்கு பிரசாசம்பொருக்திய என்பிராணனைக்தானமாசச்கேட்டபோதி 
அம் அளிப்பேன் வருவீர்கணிகை மாதர்களேயென்ற௮ கூறினான் வல் 
லாள மகாராஜன், எ-று, ௪௯ 

ஆதரவாசத்தங்க ளாணையின்படியேயாங்கள 
ஏகமிலடியாகம்மோ டின்புறப்பொருளுபபெற்றோம் 
ஈரதாவென்செய்வோமென்.ர ஈங்கைபர்பணிரக் அரைக்கப் 
பூதலமன்னன்வெட்டிப் புகழ்மனைவர்தசசாந்தான். 

இ-ள். அரசன் சொன்னமொழியைக்கேட்ட adv uray tan gol 
ரீர் ௮க்கினை.பின்படி ஈடத்துவரும்சாங்கள் இன் று HPpummusw He 
திதின்அடியார்களிடத்திற் கலவித்தொழிகஉ புரியும்பொருட்டு பொரு 
ள்பெற்றுக்கொண்டோமாதலால் எங்களைஆட்கொள்ளும்)றைவனே 
யாங்க.ளன்னசெய்வோமென்றுஅடிபணிர் அனைத்த மொழியைக்கே 
ட்ட வல்உளமசாராஜன் நாணமுற்றவனாய்கீர்த்த்பொருசதியதன் ௮ 
க்மனையைச்சோரந்தான்-௭- று, இய 

எண்சிர்க்க மிரெடி லாசிரியவிருச்சம், 

இல்லறமுற்றமன்னன் மதிவதன மாரியிருட்பதனை மங்கையர்களி 
சை தநோக்கி, மல்லமாதேவியருமினையாளாகும்வண்மைமிருசல்லமா 
தேவீயாரும், தொல்லுலகைபபுறங்கவல்ல எங்களகோவேதன்பமுற் 

றகாரணமென்னவற்றைகீவிர், சொல்௮மெனவடி.பணிக் தூவினவவாப் 

ரகு தூயகெறியோனவருக் க.துசொல்வானால், 

இள. அரண்மனைவச்து சேர்ந்த வேர்தனுடையபூரணச் சந்தி 

சோதயம்போன்ற முகாரகிர்தம் சலத்தால் வேறுப ட்டிருப்பரக்



வில்லாளி மகா ராஜன் எருக்கம். Hoan. 

சண்ட 'அவன்சேவிமார்சளில்மல்லாமாதேகியும் மிகுவண்.மை 
பொருந்திய இளையாளாகிய சல்லகாதேவியும் நெருக்கவது 
நெடியகடல்குற்ச்த உலகங்களை யெலலாம் ஒருகுடை கிழலினி 
ன்றுபரிபாலனஞ்செய்யும்எக்கள்காதலனே என்னாசூமிலலா ௮ 
இன்றுமனதித்றுன்பம்ேர்தவாறென்ன, அதனைதேவரீர் ௮ 
ளிச்செய்ய வேண்டுமென்றுபாதகமலக்களிற் பணி%$துகேட்ச 
அங்ஙனம் பரிசுகதமாகயெ நிலையினைபுடைய வல்லாளமகாரா௪, 
ன் ம௫கையர்களுக்கு ஈடந்தசெய்தியைகூறுவாான் எ-று, ட 

அருசீர்க்கழிரெடி லாசிரிய விருத்தம், 

இன்ஜெருமுதியோர் மானா ரின்பத்திலிச்சை கொண்டு 
வென்றிசேர் ஈம்மைகாடி வினவிய படிசக்சசைக்தும் 

மனறதில் விலையின்னார்கள் வாய்ப்பது மரிதாநொந்தே 
னென்றவர் வாய்மைகேட்ட வெழினமனை யாரும்சொல்வாச் 

இ-ன் இன்று ஒர் பெரியவர்சேல்போன்ற விழியினபுடையம 
டந்தையர்கள மயக்கன்் மேல் மனம்வைததுவெறறிபொருக்நி 
யம்பதஇியைச் சேர்ந்து நன்மைவினவிய வண்ணமிசைக்கு இ 
வ்வகுணைமாககர்முழுமையும் விலைமாதர்கள் வாழும் வீதிமயக: 
கணுக் தேடியுக்கடைப் து அரிதாயிருப்பகால துன்பழுந்றே 
ன் கான்கொாண்டிருந்த வயிராக்சியத்தையும் துற$துவிட்டே 
ன், என்செய்வேன் அடியவருக்கு சைத்தகமொழி தப்பிப்பேர்கி 
ன்றதேயென்றுகூறித் துன்பமுறநிருக்கும்வேசதன் வாய்மை * 
யைக்கேட்ட மங்கையர்கள் சொலலுவார்கள எ-று, @2. 

av pPise Ney. oraiu HRs sc, 

விரகரு£ற்ற வடி.யலாக்கு வாக்களித்தேேக்தே£ன்மனம்யா 
தோவறி3லொமயாம்; இருவர்களிற் சிறியவளாமென்னையன் 
ஹனோற்கிசைத்திடவுங் கருதீதுளதேலிசைவேனென்றாள, இரு 
வளரு மன்னகமூழ்க்துரோக்கிச் சேயிழையேபடிய.வசோட 
ஸ்யிற்சேர்க்லு, உருவிவியாற்படுக துயமொழிப்பாயென்ற ௨ 

தீதமறும் பெரியவருக் குரைத்திட்டானால்) | 

இ-ள்,விரகவேதனையால் மெலிக் துவம் தசங்கடருக்க$சோை 
தசணியச்செய்கிறேனென்று லாக்குசதத்தஞ்செய்க எங்கள 
சே தங்களுடையகருத்து எத்தன்மையதோ ரிறியேங்களறி 

யோம் ஆசலால்எக்களிகுவர்களிற் சிறியவளாயே என்னை அ 

வ்வஆயவர்க்ிமையச்செய்யும்படியாய் கருத்நிருக்குமானால் தே



௧௬௪ அருணாசலபு ராணம் 

லரீர் எண்ணல் குறைவுபடாலலவ் விதமே டிடக்கின்றேனென் 
௮ கூரியபோது இவக்குமி கடாஷமபொருந்திய வல்லாளமகா 
முசன்மனமகிழ்க் ஓ தன் மங்கையைப்பார்தது பெண்சுள்சாயக 
மே, என் எண்ணத்ைகிறைவேற்றிவைத்கத என்னிருகண்மணி 
களே ஈம்பைகாடிலக்கசங்கமரேோ] பள்ளியளையிறசேர்ந்து ம 

ன்மதனாற்ப$ துன்பத்தை போக்குவாயென்றுசொல்லி விடை 
கொடுத்துப் பின்னர் உத்சம தண ததையு டையவனாகிய மன்ன 
ன பெரிபவரிடஸஞ்சென்று தேவரீர்கருத்தின்படியமை*ே தன் ௮ 
ங்கேகரித்துக்கொளளுமென்று மிருபத்துயோடுககூரினான், Qa 

அறுசீர் க்கழிகெடி லாசிரிய விருத்தம், 

அ௮க்கண ஈன்னீாடி யழகுற வறைபுட்சேர் ஈது 
மிக்ககல் லியாழைமீட்டி விரோதபாய்க் கேதம்பாடிப் 
பக்கலினெருங்கி ௨௨தப் பாமனைப் பார்க்குங்காழு 
லக்சணி மெய்யனாங்கே யவரியயே கததிலுற்றான், 

இ-ள். இசாஜபததஇினிய கியசல்லமாதேவிஉடனே மஞ்சனமா 
ட ஆடையாபரணபாணிந்து சுகக்கபரிமளங்களை யணிந்து பஞ்ச 
கச்சாயவர்க்உக்களே௩$தி வீணை2யூத்துப் பள்ளியசையுட்பிர 
வே௫த்து இர்திரரீலமசகதங்களாலமைத்தொளிரு wens oH av 
அம்சதாவிகா சயனத்தின்மீதாரோகணித்துக் கொண்டிருக்கு 
ம்௮டி யவர்பக்கலினின்றுநமாணியினோ சையைத்தரும் வீணியை 
மீட்டிக் ,ம்பாடிக்கொண்டுசிலேஞ்சென்றபின்பு பெரியல 
ர் சித்தாப்பிர தமையபோ லசைவற்றிருப்.தழதை கோக்கையில் ௨ 
ரூத்திசாட்சமாலிகாபரண மணிந்துவிளங்கும் மெய்யினையபெ 
ரிவ்ர்யோகநித்திசையிருப்பதைக்கண்டாள்்சல்ஜாமதேவி, ௫௪ 

பின்னுமம் மல்கையந்தப் பெரியவர் மகிழ வெண்ணித் 

துன்னுமங் சவர்மீ துற்ற சுகந்தகீ ெடுத்துத் தூவி 
நன்னசுத் தூடனே கிற்க ஈயனமூ% இறவா தன்ஜேோர் 
தன்னையும் சோக்கா தாலும் கயக்கியல் குரைப்ப தானாள் 

. இன், பின்னையும் அருந்தஇக்கெகய்பாகிய ௮வ்வசடு துக்க 
னமயோகநித்திசையிலிருக்கும் சல்கமர் மனம௫ழத்தக்கதாககி 
னைந்துபிரகாசம் பொருந்திய இவர்மீது சுக$்தமுலவும் பனிசீ 
சை யெடுத்துத்தெளித்தும நன்னயத்தோமெகின்றும் ஈண்விழி 
வாமலும் தன்னையுபகோககாமலுமிருப்பதையுணர்க் 5 தேவிசி 
ச்சை மெலிீக்லு கூறுவான் எ-லு, GO 

சேத னாலுனரத்க GY TL OD LD வீண்படமுறையோவந்தோ 

ஏந்தலே வென்றிலறஞ்சி வெழிலுறு மடச்தை யாங்கு



வல்லாள யப்கா ரரி சருக்கம், ark SRT 

சாக்தமாய்மேல்் விழுந்து தழுவவப்பசமனாஜேர் 
ஏங்கவுசகூழந்சையாக யின்புறவமுவதானார், 

இ-ள், அசசர்க்கசசனாகிய வெங்கோமானுளாத்த வாய்மை 
விறுதாவாவது தருமமோ ஐயோகடவுளேயென்று தொழுது. 
அழகூலாவும்மாது அங்கு நிதஇிரையிலிருக்கும் பெரியவர்கே 
ல மெதுவசய்சாய்5 2 அலிக்கனஞ்செய்கையில ஸ்ரீகயிலாயபதி 
யாகிய இவபிரான் ஏகதுங்குழ$தைவடிவமாகி யவ்வ ஊங்குக 
விப்பும்ஆச்சரியமுங்கொள்ளத்தக்கதாகசெங்குமுதம்போனற 
அழமயெவாயைததிறந்து அழவாரமபிந்தா எ-று. ௫௬ 

அசஹஷொருகுழவியாக யலரியேயமும்போதங்கே 
பசமனார்செயலென்றெண்ணிப் பார்த்திபன்விரைவில்வக- 
கரமதிலெடுததணைத்துக் களிப்புடனுச்சமோக்து 
விரகுடனிருக்கும்போதவ் கிமலனுமறைஈஇட்டானால், 

இ-ள், ஸ்ரீசயிலாயபஇயாகிய பரமசவம குழக்தைவடிவாய்௮ 
லறியமுகன றசெயலறிஈத௮ரசன் இதுஆண்டவன்றி ருவிளையா 
டலென்றுஉணர்ந்து மிகததீவிசமாயல்குசேர்க்துதாமரைமலர் 
போன்றவிருகசங்களாளெடுத்தணைததெடுத்து உச்சிமோகந்துமி 
க்க காதலோமேபேரானம்தஙகொண்டிருக்கையில சகதசனாகிய 
எம்பெருமான் மாயமாய் மறை5தாச-எ-று, இள 

எழுசீர்ச்கழிநெடி லாசிரிய விருத்தம், 

ஐயனேகினது தஇருவுளச்செயலை யறிவமோ வறிவிலோம்யா 
ல்கள்-மெய்யனேசணகள மூனறுடையானே வேதனேவேதா 
யஉனே,துமய்யனேயெமமைர் சோதனை செய்வோ சுதனெனத 
தோன்றிய மறைகதாய, செட்யனேயெககட் கென விதியயென் 
அதேவியோடாசசலா மெலிஈதான், 

இள், ஐயனே, கின்ககுகதை யறிவிலலாதசாங்களறி? வல 
லோமோ மெய்மையானவனே சணகளமூன்றுனடயானளே *5 
தசொருபியே வேதகாயகனே பரிசுததனே எ ங்களை ௪சோ 
செய்யவேண்டாம்குழ?தைவடி.வங்கொண்டுமறைக்தாமிய௩ vay 
நிலைமையானவனே, எங்களுக்கென்ன கட்டளையென்றுசேகே 2 
யோடசசலும் உளளம்9மலிஈதான் எ-ு, Ca 

கொற்றவனிவ்வானிீளமெலிர்தால்குகோவெனககதறுமக்கச 

லை, ஈற்றவததோசக டுடுசெயுமீசனாயகஏியுடன் விடையேறிச், ௪ 
ற்நிலுல்கரங்கள்சூழ்ந்இிடவிஇமால தொடாவுமருனையம்பஇிவா 

ம, வெற்றிசெணறைக்குத் தரிசனமுதவ விசகுடன் பணிஈதவ 
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. இ-ள், ௮சசன் இவவகையாய்மனம்வெதுமீபிக்கோலென்று 
லாய்விட்டலறி கிறகையில ம௫மயபொருக்திய தவத்இனையுடை 
waiae போற்றிபணியத்தகக பசமசிலம்.பார்வதி2தவியோடு 
ம் வெள்வி௯டயேதி ௮னேகசிவகணங்கள் சூழத் தக்கதாகவும் 
பிரமலும்விஷ்்ணுவும் வாகனங்களிலேறிவரவும் ௮ருணையமப 
இயை ஆளும் வலலாளமகாசாசஜுக்குதரிசச௩ தகதமாததிரத 
தில ஆவலோடும் பூமியிற பணிஈதெழுஈது ஓசத்தல இருகரக 
களையுக கூப்பிததுஇத்தான்-௭..று. ௫௯ 

அது சாக்கழிகெடி லாரிரியவிருத்சம். 

ஆதியேசசணமண் மே லடியமசைக்காக்கவல்ல 
சோதியேசசணங்கொக்கைத தூவசெஞ்சடையிற்றுன்னப் 
பசதிமாமஇியனிகத பசமனே தமியேற்குறற 
திதியைத்தாக்க வோர் சேய் கின்மலாவரூரூவாயே. 

இ-ள். ஆதிகாயகராகிய தேவே சரணம் உலகில அடீயார்க 
ளைச்சோதிததாடகொளல்ளும பூணனேசசணம் அருட்பெருஞ் 
சுடசே சரணம கககையையுஞசக்இரனையும் பரிசுத்தமாய்பொ 
ன்போத்பிரகாசிககுஞ்சடையிறரித்த பரம்பானே அடியேன் 

செக்கோலவிதியை ஏற்றுககொளளுமபடி ஒர் புதலவனை கடா 
கதிததருளவேண்டுமென்று தொழுதான்-௪ று, ௬௦ 

சுந்தரமன்னாசேண்மோ சுகனுமக்கியாமேயானேம் 
அகதஇினாமுனக்கே யறைவிதிமுடிப்போமெனறு 
சாஇச சேகானார்வாழ் இச் சா௩தனர்கமிலைபின்னர 
பகதமாயுலகைவஷவேககன பண்புடணணைகிலாழ்ந்தான். 

இ-ள, அழகுலாவுக க&ரத்திபொருந்தியஅரசேயாமே உனக 
குப்பிளளையாயகதோனறினபடயாஉ, அநிததியகாலததிலேவே 
துவீதியிறகூறுஞ்சடங்குகளைஈசெய்து வருலோமென்று ச௩திர 
சடாச.ரமூர்சதியாகிய எவபெருமானவலாழ்ததுதல கூறித தேவ 
கணஙகஞடன கயிஉாய௫ரியைச்சோஈதபின்புமிகருத,மூ.வ3லா 
மம் உஉலாளமகாசாசல் அருணையம்பதியை ஆண்வொழக்து 
GUT 1-6 -று, ௬௬ 

ஏழாவது 

ஒல்லாள மகாராஜன் சரிததிரம 

முூற்றிற் று. 

  

ஆக-இருகிருத்தம்-ந5௧,-
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இர்த்தச்சருக்கம். 

  உ னைக 

எழு£ர்ச்கழிகெடி. லாரிரிய விருத்தம். 

செருமலையுங்களிற்றுமுகப் பிள்ளேயிருபதம்போற்றித் இசை 
யான்முத்த1$, தருமலையுமொருமலையுக தொலைத்தமலைக் கிழவ 
னிரு ௪சணம்போற்றிப்,பாருமலையுமிரங்கலையுமடியாருச் கொ 
ழிக்சகவழற் பொருப்பாய்கின்டுறன்.கமுமலையுஞ்செம்மலையும் ப 
ச்சைமலை மடந்தையையுங்கருத் எட்சேர்ப்பாம், 

இ-ள், யுத்தஞ்செய்யத்தக்க யானைமுசத்சையுடைய பிள்ளை 
யார் இரண்டொதத்தையும் வங்சங்கி துலைகளாலேமுத்துக்களை 

க்கொழிககுஞ்சமுத்தஇிரத்சையும் கரவுஞ்சமென்னுமலையையும் 
௮டக்கியசுப்பிரமண்ணியர்பாதத்தை வணங்கித்துன்பத்தையு 
ம்சோர்வையும் ௮டியார்களுக்குஒழிக்க அக்கினி பாயகின்று ௪ 
ன்னுடைய பிறவியைக்கெடுக்குஞ் சவபிசானையும் மரகதகிறம் 
பெரருந்திய பார்வதியாசையும் பன இற்சேர்ப்பாம்-௪ று a 

கலி விருத்தம், 

தேங்குமன்பிற் சவபுசாணந்தனி 

லோங்குருத்துச சங்கதையோதினேன் 

பாங்குலிங்க புராணப்பாரப்பினு 

மீஜ்கறித படியுமியம்புவேன், '



6.௦௦ அருணாகல்பு ராணம்; 

இ-ள், பெருகிய, ௮ன்பிஞூலே, வெபுரசணத்தில் உயர்ந்இருக் 
க௫ற உத்இரசல்கேதையை முன்சொன்னேன் பெருமையாகிய 
இலிக்க புசாணப்பர்ப்பிலே கானறிர்ததன்மையுஞ் சொல்லு 
வேன்-௭.-.று) 2. 

ஆதிவேத னருளச்சனககனும் 
வேதம்வல்ல வியாசனுகடேக்தனன் 
சூதனுக் ஈவன் 2சால்லிகன்சூதனு 

மேதமற்ற விருடியர்க்சந்தனன் 

இ-ள், ஆதியி?லபிரமன் சனகரிஷிக்குச்சொல்ல, ச௪னகர்வே 

த்வியாசருக்குச் சொல்ல, வேதவியாசர்சதரிஷிக்குச் சொல்லி 

னார், கூதருமகுற்றமதற கைம்சாரணியதது ரிஷிகளுக்குச்சொ 
60.69 gy 1 - or - yy. ௩ 

வன்னிபரமலைத் தோற்றமும் வான்மலைக் 
கன்னியாகங் கலந்ததுமுன்ன2ம 
சொன்னகாதலி னாக்கதொழிஈதனன் 
Dos aN Chavon Gon SANG UG ous iby 

இ-ள். அ௮கூனிமலைகோன்றியதும், பெருமையமைக்தமலை 
ப்பெண்ணானபார் வத சுவாமி,மனது இடப்பாகம்பெற்றது மு 

தலியதும் முன்னமேசொன்் னபடியினாுலே ௮ தைமீக்கிப்பின்னு 

கடாகிய சலசரிததிரக்களையுஞசொல்லுவாம்-௪-.று, ௪ 

தீர்த்தநும்மதிற் செய்கருமக்களும் 
வாய்ததவெற்பின் வலமுமிலிககமு 
வேத்திடாதவ சாய் தமிகழ்ச்சியும் 
பசசத்தசன்பொருள கொண்டவர் பாவழூம 

இ-ள். தீர்த்தவகள் மகிமையும், அ௮இற்செயப்பட்ட தரும; 
களும் கரிப்பு. ரதட்சணததின் மகிமையும், இலிங்க மகத்துவ 
மும் சுவாமியை வணலகாதவசையு (மிகழ்ச்சிபும் ௮வசடைகஈத 
இகழ்ச்சியைப்பார்த்துச் சுவாமியின்பெருளை அபகரித்தவாக 
ளுக்கு வருகின்ற பாவமும்-௪ -.று. ௫ 

பந்தமாயறி யாதுசெய்பாலமுஞ் 
சி:தையாச வறிஈதுசெயதீமையும் 
முகதையோர்க ளொழித்தருறமையு 
மெக்தையான்மகழ வுறறஇயபபுகேன, 

இஸ். பக்தவசமாயறியாமற் செய்தபாவமும மனதறிக அ செய 

,தபாவமும், மூ தற்காலத்தி றுன்ளவர்சள் அப்படிவந்த பாவத்



. தீர்த்தச் சருக்கம். ௨0௧ 

தைக் தத தக்கொண்ட முூறைமைபும் சுவாமியினால் மசழ்ச்பெடை 
நத புழுகுபூனை பின் செய்கையுஞ் சொல்லுறேன், எ-று, ௬ 

அறுசீர்க்கழிநெடி லாசரிய விருத்தம். 

விருப்பில் சோதமனாரீ௫ன் திருமுனே Carer காட்டத் 
திருப்? பாலி சடையோன் றன்னாற் செனித்திரு மறையோனுவ் க 
உருப்புலி கனவோ னென்ன வுற்றன னவை சோக்கிப் 
பொதுபபிறை யவனைபபூசை புரியெனப புகழ்ஈ$து சொன்னான் 

இ)-ன். உலாத்து ஆரையில்லாத செள தமரி ஷிருவா நி சந்நிதி ம 
ன்ேேள்சியொன்.நசெயவதர்கு I FSA KMD HSB oat EHD PS 
பொ ருநழிய சபைபைபுடைய அதச்சலாம்கிருபையாய் மூன்னமேம 

 சோணறி யிருக்கிற ெபிராமணன அஈதயாகத்தில் 4 அச்கினி சொ 
ரபம்போலப பிறந்தான். அவைப்பார்த்தூக் இரிரூபமாகி விளங்கிய 

௮ நசைலோரைப பூசைசெய்யென்று பகழ்ச்சியாக உபசாரஞ்சொ 

னனஞா. எ-று. or 

மற் அவே ச பபை தீ? லிமிகது மலாமா தென்னக 

& MD ayy குழன்மின் ஞ்) ந (Pas sont கணிகை மாராம 

சிற்று மறையவர் முன்னே ச சசமே புரியமென் 4 

னற்றட.ம௨ பலம் கண்டு சகரமுஞ் சுறபபுஞ செய்தார், 

இ-ள். அதன்பின் சகளாதகமர் ஏழ தருப்பையை யெசேது குண் 
~59 7 அசக்கிரிி3ல போட்ட அளவில இலட்சுமி போலச கறறை 

wit sf hi Ne) wh BNL OL எழுபெண்கள் தேவதாகிகளாகப [9 

றக்கார்கள், அவர்களைப்பார்த்து நீங்கள் சுவாமி சக%இ.யில் காட்டி ய 

RIT WD UT HAGOM A PT, HVIEM ஈன்மையாகிய தடாகங்கள் 
பலவுண்டாக்கி ஊரை சிறப்புச்செய்தார்கள், T- DM, வி 

ஈகிரம் பரவும் வேகதீ மலதனுக் ௧௫ Fas you 

oom Sr கண்டமுண் டத லிஈதீரன் முசலே கண்ட 

சுந்தரத் சுமார் தாமு மதிற்றின மூழகலாலே 
Th GOS (TPL | HTD WME Hominy Shwe மாலை, 

nM, தேவர்கள் மகத தரல்களாலே தோ த் BB GH OT WLIO LL aD 

fb எக்கு YD ss கிழக்குக் திக்கி கில் இந்தி ஈதடாகமென் ரென் 

ண்டு, இது இஈஇரன் முன்னுண்டாக்கன௮, தேவலோகத்தி ஓள் 

ஈனிக்கினி சொருபம்பே ல்பிறக்தான் என்கிற மொழியை கெள 

நமபுராணத்தல் செரிர்துக்கொள்ளவும். 
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௨0௨ : அருணாசல புராணம், . 

எவர்கள் அதில்ரித்தியமும் முழுகுதலால் சச்தனக்குழம்பின் வாசனை 

யும் கற்பகபுட்பத்தின் மாலை.பினுடையவாசனையும் மணக்கும். எ-று, 

பரமமா மதிற்றைப் பூசம் படிந்திடிற் பருகற் கோடி 
பிரமபா தகம்போ மென்ரு லதினலம் பேச லாமோ 
சுரர்பதி கூழ்கின் முன்னே சொடர்க்து தீலிளைக 1075 gr 
னிசவியுள் எளவும் வாழ விமையவ ரூலகம் பெற்றான். 

இ-ள். மேன்மைபொ நந்திய இந்திர தீர்க்கசதில் சைப்பூசக்தில் 
ஸ்கானஞ்செய்து ஒருகைசலம் அசமனஞ் செய்கால் கோடி பிரம்ம 
த்திசோஷம் போமென் ர லசன்பெருமையைப போக்குமா இக 
இரன்முன் ABH மூழ்கிக் சன்னைப்பற்றிய தீவினைகளை நிக்கிக்கொ 
ண்டுசூரியனுள்ளளவும்வாழச் தெய்வலோகத்தையும்பெர்றான் எ-று. 

. . 6 SH 8 . ச 7 » ௪ 

அ௱ககன் பெயரார் தீர்த்த மரணைமால் வரைசன் ?ம்பாற் 
பொங்கிய சதனின் மீளக் திங்கட்பூணை பின் மூளகில் 

ச ௩ e e . . ° oo ச oN ௪ 4 

செங்கயற் கருங்கட் செவ்வாய்த் தருந்திமை யவாரல்வந்து 

தாகிய வினையும் எ. நு கருமமுக் தவழுஞ் சாரும், 

இ-ள். அருரைலத்துக்குக் தென்கிழக்கில் அக்கினி இர்ச்ச 
மென்னென்றுண்டு, BA ww Hook wor FeO 01 ont'en oud acip 1p @) 
ல்செம்மையான மீன்போன்ற கரியகண்களாயும் சிவப ரகியவாயை 

க « . உ சு . ௩ 

யுமூடைய மலர்களால் வந்தபொருந்திய பாவமுகதீரூம், தரமமும் 
தவசம் சோரும், எ-று, கத 

௪ ௩ . ரு . ஸ் 

லன்னிமுன் வேரா ளே ஏ பறைக்குல மூளிவர் காதற் 
அன்னிய மடககை மாரை விரும்பத்சன் ஈவாகை யரதப் 
பன்னிய வடிவபாகப் புணாததுமோற் படாகசுபாவகி 

ச a ௬. ச ௬ ஓ ட டி ச்ச ச * ௩ . 

தன்னைத்தான் FEM UGEH DL. PBMD 19.4 சாபக்கான். 

இம், அக்கினி தேவன் மன்ஒருராள் பேசமுணாசத ஏஈமுனி 
உ ணட ரூ உர ஈட ௪ ச ச rn 

வரகளுடைய பச (BALA ROW at TLDs அகைதசன Gr LOT TT FIT 
ச = : ச ச க இட ரு 

இய சுவாசாதேல் யக அாதமாகா வமவதகைச சாமனம்சக்!/ 

“ந்து மே?ல ரனைச்த பாவசசைத் 9 ச்கத் சன்னலே உண்டா புணரா Bi ipso G ot au Af IGA FEM GI) « or மி 

ச்சப்பட்ட அத்சடாசச்தில ஸ்க்ர்ன்வ௦்யதறு LIT MAGN TLS போக்கக் 

சொண்டான். எ-று, ௧௮ 

தென்றிசை தருமதீர்க்த முளத்ததிற் செறிடது தூழ்கற 

பொன்றிகழ் வடிவ மாரு முடற்புிணி பொடி பட்டோ ம 

லென் தியிற் காலன் முன்னாள் விதபடை தோடாமேனி 
ரூன்றிய சாபந்தீர்த்தா னதனிடைக் குளித்து மாதோ



தாத்தச் சருக்கம், உட் 

இ-ள். பின்னும் அம்மலைக்குத் தென்பக்கத்தில் எமதீர்த்த மெ 
ன்மொன்றுண்டு அதில் அடைந்து மூழ்ினல் உடல் பொன்வடிவமா 
கும் தேகத்திலுள்ள வியாதிபோம் வெற்றிபொருந்திய பிரமனது 
ஆபுதர்தொடர்ந்து தேகங்குன்றினதை எமன் அதில் முழுகித் தெண் 
டஞ் செய்துக்கொண்டான் எ-று, ௧௩. 

நீங்கரு கிருதி Figs முளதுமோ னிரூதி கோணத் 
தாங்கதின் முழுனெருக் கரும்பகை யனைத்துர் இரும் 
ஒங் ஈமக் தடத்தின்முன்னே யு ர௫யே நிருதி மூழ்கு 
விங்கிபகனற்கட்டாழ்வா யலகையை விசையும்பெற்றான். 

இ-௭. நீங்குதற்கரிசாகய நிருதி தீ7க்கமென்று நி நதிகூலைபிலி 
ருக்கின்றது, அதில் முழுளெவர்களுக்கு ௮ரிபபசைகளெல்லாம் திரு 

ம் உயர்க்த அத்தீர்த்தகதில் முன்னே மூமுகின பலத்தினவே கிருதி 
செருபபுசிறம்போன்ற சண்ககாயும் அழமாகய வாயையுமுடைய 
பயைத் தன்வசமாக்கிக் கொண்டான் எ-று, ௧௪ 

வரைய மலைக்கு மேல்பால் வடம்பெறு வருண தீர்த்த 

நசைபெற வதகனினமூம்கற் தரசமொன் யானு நனரும் 
இசைபெறக் காகமெல்லா முருகுமவ விடத்தில் வாயு 

இசை பினற் பதன தீர்த்த முழுகிலெக் துயரச் இரும், 

இ-ள். குற்றமற்ற அருணகிரிக்கு மேற் நக$க்கில் வளப்பமுள் 
ள வருணதீர்த்ச மென்றென்றுண்டு, அசையுண்டாக அதில்முழட 
னால் ஒன்பது காசுங்சளும் கன்மைபைக்கொமிக்கும் முன் ௮5த ஒன் 

பபதுபேரூம் அதில் தஙகளிஷ்டச்ையடைப மூம்குவார்கள். வாயு 
இர்த்த மென்றென்றுண்டு, PH மூழ்கினால் எல்லாத் அுன்பமுந் 
& mw ஏ-றறு, கு(ந 

ON BOTs குபோதீர்த்த முழுகினால் வறுமை Curing 

தடமதிர் குணபாலீசன் மருத்துவர் சமைத்த தீர்த்தம 

புடைசெறிக் ததனின் கூழழ்கிற் புலையரிற் மடையரேனு 

மடைவுடன் வருணனான்கி லதிகமா யரனைச் சேர்வார். 

இ-ள். வடக்குத்திக்கலே கு பர £$ர்த்தமென்றொென்றுண்டு, ௮தி 

ல் மூ ழுகனவர்களுடைய தரித்திரம் நீங்சிப்போம் அதற்குக் கிழக்கு 

ஈசானியூக்கில ௮௩ வனி தேவர்களாலே உண்டாக்கப்பட்ட தீர்த் 

தம் இருக்கின்றது. அதில் முழுகினால் நீசரைப் பார்க்கிலும் இழிந்த 

வரா யிருக்சாலும் பெருமையோ ரான்குவருணத்திஓ, மதிகமாகிப் 
ப. ரமசிவனைச் சேழுவார்கள் ௭-௮, ௧௬



சி அருணாசல புராணம. 

DHE eS தடத்திற் றென்பா லகத்தியக் தடமுண்டங்கே 
முர்தியசன்னிமாகம் ஈம்எயுட் கொண்டபேர்கள் 
சுகா வதனங் சண்டார் சுமிழ்க்கவிக் க.ரசராவர் 
செச்இிரு மயிலூக்கல்வீச் செல்விபுஞ் சேருமன்றே, 

இ-ள். முன் தெற்காகச்சொன்ன யமதீர்த்கத்திற்குக் செற்காக 
அகத்திய தீர்த்தமென்றொன்றுண்டு அதிற் பாட்டாசிமாசத்தில் முழ 
தி ஒருகைஜலம் உட்கொண்டபேர்கள் சர்தானைப்போல் பிரகாசிச்.த 

தமிழிற் சிறக்கவர்களாவார்கள். இலட்சுமிபும் சரசுவஇபும் அவரி _ 
Bp சேர்ப்பார்கள் எ-று, Gat 

சனபதி தடத்தைச் சேர வதிட்டனார் தடமுண்டந்த 
முனிவரைப பசியில்மூம்கி முனிவரிற் றலைமைபெற்று 
ரனையதில் மூழ்கினார்கட்கங்கமிச் செங்கை செலிக் 
கனியென விளங்கு பாவக் கடலதும் கடப்பரன்றே. 

இ-ள். முன்சொன்ன குபோ, FT F5EDSE HOS வசிட் டதிர்த்ச 

மென்செ ரன் அன், அகில் வதிட்டர் ஐபபசிமாதச்தில் முழுகி முனி 
வர்களுக சசலவாம் PE ONT பிருக்சப்பெர் apr. அப /0 ப்பட்ட 

தீர்த்தத்தில் முழுகினவர்கட்குச் சாக்திரங்களெ 7 on eve முள்ளக் தகை 

சதெல்லிக்களிபொல விளங்கும பாவமாகிய கடலையு் கடப்பாரச௪ 

ச-று, ச 
கப்கைவேற் தமானானை மூகத்தவன் கதி3ரான் வெற்பின் 
ம்கையோச வமகன் கன்னி மதியமெண் வசக்கள வெள்ளை ப 
பங்கய மடச்தைதேலர் குடைதடம் பலவுஞ் சத 
வங்கதோர் வடத்தின்2ீமன்மை மறைகளு மறி தே. 

இ-ள். கங்சைவேலா.ுக மேகதிய சுப்பிரமணியர், ee Gor 71, 
பார்வதி, வ.பிரவர், சூரியன், சாதான், சச்தகன்னிகள, Mey Lone 

சா, சரசுவதி, ம PBY D0 ள தேவாகள ருூழகியசிாசதக்சல அச 

முண்ட, அவைகளில் ஒவவொரு தீர்த்தச்தின் பெநமையை வே! 
களும் சொல ௮ரிதரம எ-று, சா 

ஒருாதி தானு *வவாத் தி திவ டபாலா 7& 
வருக தமிய மூழ்கிப் பூமான் மாயஙணுரத்திற் சேர்ஈசா 
ணருமதகை பரவுஞ்சோணை ஈன்னதித்தென்பாற 2 மின wey, 
சரஈதியமுனை பொன்னி பணிர்துதர் துபரர் ராதா, 

இ-ள., ஒருகதியைபும் ஒபபுசொர் 'கக்கூடாத திருக 5 Pot eit |; 
சதி ௮ருணா£வத்திற்குவடக் குபபக்கத்தில் உண்டு ௮௫ல் dif 
ep? abicig. coe Bi ap wn 141 மார்பைச் சேர தாள் நச்மதசகஇ வணங்கு ரா



இர்த்தச் சருக்கம், உடு 

சோணைமென்று ஒரகதி அருணசைலத்அக்குத் தென்பாரிசத்திகிருக்கு 
ம், அதில் கங்கை, யருளைகாவேரி முதலிய ஈதிகளில்முகக் தங்கள 
அன்பம் போக்கிக்கொண்டார்கள் எ-று, உ௰ 

புண்ணிய வாறுதெய்வ மலைக்குமேற றிசையைப்பொங்கு 
ஈண்ணிய புண்ணிய யாற்.ரா சென்றுபேர் ஈகார்தானும் 
எண்ணிய ஈதியின்ரூழ்9 யீழனென் றரசன் நீங்காம் 
பெண்ணியல் OULD AU BF IT SIT GOT வடிவமும்பேரும்பெற்றான். 

இ-ள. தேய்வீகம்பொருக்திய அம்மலையின் மேட்பக்கத்தில்புண் 
ணி.பஈதி யென்று ஒன்௮ண்டு ௮தனருகிலே புண்ணியாற் நார் என்று 

ஒருககசமுண்டு, ௮இலிருந்த ஈழனென்றெ அ௮ரசகூ தனக்குத்தீங்காச 
வர்கடைதபெண்ணுருவை அக்கதியில்முழுகித் தீர்க. கல்லஉருவரு£ 
ம வேண்டியபேரும் பெற்றான் எ-று, ௨௧ 

திருக்குசேயாரு முன்சொற் நிருதி வடபாற் ரேன்றும் 
பொருநதவே லரிது செவ்வே ளழைச்திடப் புணிதடரி 
ORI REID DI wT oT tp D& ws 930 7 6) Km Ios GEE 

மரு*தபிலமா। சேனாபதியெனும் வரமும்பெற்றான். 

இ-ள். ௮ழூயெசேயாஅ௮.என்னு 1 ஈதிமுன்சொன்ன திருஈதிக்குவட 
பக்கத்சிலிருக்கும் ௮துமுன்ஈப்பிசமணியர் வேளெறிர்தழைத்த தீர்த் 
தீம் அதில்மிகவும் பிரகாசிக்கின்ற வேலை.புடைய௮ச்சு ப்பிர மணியே 
முழ ௮சசர்களைக் கொல்லும் வரமும் அமிர்சபான ம்செய்.பும் தேவ 
ர்சசூடைய சேனாபதீயெனகிற பேஅும்பெற்றார் எ-று, ௨௨ 

நிருத்தரா லயத்தினுள்ளே சிலதடமூள துூஙித்தங் 
க ரத்தில் கினைத்தாய் கெய்வச் கங்கையிந் படிர்ததொக்கும் 
உருத்திரர் பலருமாச மகத்திலே யுகந்துகுழ்கி 
எருத்தினி லிருக் அேேவ செவரினு மேற்றம்பெற்றார், 

இ-ள். சுவாமி ஆலயத்தில் சிவகங்கை யென்று ஒரு தீர் ச்தமுண்டு 

அசைத்தினந்தோறும் தன்மனதிலே war gare கங்கையில்முழுகிய 
பலனுண்டாகும் அனேக ருத்திசர்கள் மாசிமாசத்தலேஸ்கானஞ்செ 
ய் து ரிஷபவாசனரூடசாய் எல்லாத்தேவர்களிலும் மேன்மை பெற்றார் 
கள் ள் -௮, ef. 

சக்கர இீர்த்தமர்த ஒடத்தினிற் குணபாற்றோன்றும் 

மைக்கட லளையமேனி வராகமேல்படிர்த தாகும். 

அக்கரை வலமாய் வந்தோர் முழுகனோ சரு$தினோர்கள் 
துக்கசா கரம் விட்டீசன் ௮ணைப்பதம் பெ௮வான்றே.



௨0௬ அ௮ருணுசலபு ராணம். 

இ-ள். சக்கர தீர்த்தமென்றொருதீர்த்தம் மூன்சொன்னதீர்க்தத்து 
க்குக் மெக்கிலிருக்கின்றது அதுமுன்னமேசமுத்திரத்தினிறம்போன் 
ற்விட்டிணு வராக௮வதாரத்தில் மூரகப் பேற௮ுபெற்றதாகும் அத்தர் 
தீத்த்தை வலமாக வர்தவர்களும் அதில்முழுகினவர்சளும் அக்$€ரை 

உட்கொண்டவர்களும் அக்கசழமுத்தாத்தினின்று நீங்சிச்சிவபிரானது 
இரண்டுபாதங்களையும் இடமாகப்பெறுவார்கள் ௭-௮, ௨௪ 

நாயகனமரூங் கோயின் மருங்கினி ஈளிஈக்கோயிற் 
அாபவன் பெயராந்தீர்த்தர் தீயவன் றிசையிற்றோன்று6் 
காயமத் தடத்திற் ரோயந்தார் பிறவியாம் கடலிற்றோபா 
ராயிரஞ் சனனக்தோறு மடைச்ததி வினையுஈ் ப்பார். 

இ-ள். ௮ரணுசலேசர்எழுச்த நளிபிருக்கின்ற கோயிலுச்குப்பக் 
கத்தில்௮க்சிதிசையில் பிரமதீர்த்தமென்று ஒரு இர்த்தம்உண்டுஅதி 

ல் இனவர்கள் பிறவிக்கடலில் முழுகார்கள் அபிரம் பிறப்புகள் 
தோறுஞ்சேர்ந்த தீவினையுந் தீர்ப்பார்கள் ௭-௮, ௨௫ 

௮த்தடன் முாரகச் செம்பொன் னணுவள வளிப்பாராகிற் 
சத்த சாசாரஞ சூழிர்தப் புவியெலாக் சனத்தினுலு 

முத்தணிம ணி.பினு நிரைந்த துமழு அமீசன் 

பத்தர்பா லளிக் தமந்தப் பலத்தினுமதிகமாகும், 

இ-௭. அக்தீர்த்தக்தில் மூரழூகித் தற்கம்ஒரு௮ ணு வளவுகொடுப் 
பாசரானால் சக்சாமுத்திரஞ்சூம்ந்த இப்பூரியெல்லாம் சொர்னக்தின 
லம, ஈவரத்தினக்களினுலும்கிறைந்து, ௮வைகளையெல்லாம்சுவாமி. 
அுடையபத்தரிடத்திற் கொடுக்கும்பலனிலு மதிகமாகும எ-று, ௨௬ 

தேனகு தடத்தின் மூழ்கிச் செய்யவா னீர்தோர்வெள்ளைத் 
தானவர் ரணஞ்சுூழ் செம்பொற் சயிலகேர் விமானத்தேறி 
மேனகை யரம்பை தூய கவுரிகளிரட்டேே மவி, 

யானிலோர் மயிற்கோர்கற்ப மான்பதத் திருப்பரன்றே, 

இ-ள். தேன்பொருந்தியபுட்பங்களையுடைய அத்இர்த்தத்இல் மு 

முகச் வெப்புப்பசுவைத் தானஞ்செய்தவர்கள மதங்கொண்டவெள்ளா 

னைகள்சூழர்து தாங்கப்பட்ட மகாமேருபோறுஞ்சொர்னவிமான கி 

லேறிக்கொண்டு மேனசை௮ ம்பை இருவரும் பரிசுத்தமாயெசவரிவீ 

சப்போய் அ௮ப்பசுலின் மபிர் ஒன்றுக்கு ஒரு சற்பககாலம்வெபசத்தி 

ல் இருப்பார்கள் எ-லு., ௨௭ 

காலமே யதனின் மூழ்கி கரியவா னளித்தோர் கோல 
8ீல.மால் வசைபோனீல நெருங்கிய விமானத் தேரி



தர்த்தர் சருக்கம், ௨0௪ 

ரூமே பிடித்துப் பூத கணத்தவர் தொடர்க து போற்றப் 
பாலலோ சனாவாழ்கின்ற பரமத் திருப்ப ரன்றே, 

இ-ள், அத்தீர்ச்தக்?ல் காலமேமுழுகிக் சருப்புப்பசுவைத் தா 
னஞ்செய்தவர்கள் ௮ழகுபொ ருந்திய நிலமலைபோல்நீலரச்தினமிழை 
தீத விமானத்திலேறிச் சூலாயுதம் பிடித்துக்கொண்டு பூசுகணங்கள் 
தொடாகுவக௮ வணக நெற்றிக் கண்ணோயுடைய சிவனுடைய பர 
மப்பதத்தி லிருபபார்கள் எ-று, ௨௮ 

வெள்ளாயா னளித்தோர் வெள்ளை வீடைகளா யிரஞ்சூம் முத்தின் 
கொளளையாம விமானத்தேறி யிமையவர் குழாங்கொண் டேச்த 
வள்ளலார் பசத்திற் சோவர் மழைக்குடை செருபபுச்தந்தோ 
செளளரும் பரிமா வீந்தோ ரிஈதர பதத்திற் சேர்வார், 

இ-ள. அத்திர்க்சத்தில் முழுக வெள்ளைப் பருவைத்தானங்கெச 
டுத்தவர்கள் ஆயிரம்வெளளை ரிஷபங்கள்ளுழ்க்த முத்தினாலஉர்சரிக் 
கப்பட்ட விமானத்தி லேரிக்கொண்டு தேவர்கள் கூட்டமாகச் சோர் 
௮ வணங்கச் ஈவாமி பதத்தில் சேோவார்கள் மழைக்குக்குடையும் பா 

தீரட்ரையுங் கொடுத்தவர் இகழ்தலில்லாத ருதிரைகொடுத்தவர்இந்தி 
ரபதவியிற் சோவராகள் எ-று, ௨௯ 

சுன்னியைத் தான மாசக் கரைதனி லளிச்தோர் தேவர் 

பொன்னிய ருலகிற் போக பூமியி லளகை சாட்டின் 

Benet sip மலரோனாட்டில் விரம்பின லுகார் துதேவரீ 

சென்னியால் வணகப் போற்றச் கிவபதத் திருப்ப ரன்மோ. 

இ-ள், அ௮த்தீர்த்தக் கரை.பிலே சன்னிகாசானஞ் செய்தவர்கள் 

தேவலோகத்திலும் சுவர்க்கலோச த்திலும் குபேரனுடைய அள சாபு 

ரிபட்டணத்திலும் பிகாசம்பொருகதிய பிரமலோகத்திலும் சிலசில 

நாளிருர் து விரூம்பினவற்றையெல்லாம் அனுபவித்து தேவர்கள் தலை 

யாலே வணங்க அதன்பின் சவெபதவிபிற் சோவார்கள் ௪-௮, உ௰ 

உத்தப சலத்திற் கோடி. யருந்தவர்க்குதவு மன்னம் 

நித்தமாங் சகா£மீதோ ரனப்பலன் றனக்கு கேரா 

கத்தலத் தனந்த கோடி. யருந்தவர்க்குதவு மன்னஞ் 

சத்திய வருணை நாட்டின் னப்பலன் றனக்கொவ வாதே, 

இ-ள், உத்தமமாகயெ சலங்களில் கோடி. ௮ருமையாகிய சவி 
களக்ரூப் படைத்த அன்னத்தின் பலன் கித்தியமாயிருக்ற காசியில்



கன. BGC FUL I GO the 

"பெரியோர்சளுக்குப் படைத்த அன்னத்தில் ஒரு அன்னப் பலனுக் 
கும் ஒவ்வாது அப்படிப்பட்டகாசி.பி லரேசுசோடி தவூகளுக்குப் ப 

௯டத்த அன்னத்தின் பலன் உண்மையாகிய அருணாசலத்தல் படை 
த்த அன்னத்தில் ஒரு அ௮னனப்பலனுக்கு ஒப்பாகாது எ-று, ௩௧ 

ஆவடி யளவு பூமி யந்தணர்க் களிக்தோ ரீசன் 
சேவடி நிழலிற் ற்ங்கள் கிளையுடன் செறுக்கி வாழ்வார் 
மாவிடை யாற்கு விட்டோர் மற்டெரு விடைமேலேறி 

மேவிஞ் சவகோ கத்திற் பவனிபோ யுவப்ப ரன்றே, 

இ-ள். பஈவின் குளம்படியளவு பூமிபிராமணாகட்குக் சானஞ் 
செய்தவர்கள் பரமசிவன் பாதகிழலிலே தங்கசூடைய சுற்றக்தோடு 
களித்து வாழ்வார்கள் சுவாரீச்ருப் பெருமை பொருத்திய ரிஷடங்க 

எத் தான௪,செய்தவ7கள் Cao ரிஷபவாகனததி மேறிக்கொண்டு 
இஙலோகத்தில் பவனியாகப்போய் சந்தோவஷித்திருப்பார்கள் ௭-௮. 

சாலைகள் சமைத்தோர் ஈந்த வனள்சமைப் பித்தோர் கேணி 

கூலமார் தடங்கள் சண்டோர் குலிரனாபதத்திற் சேர்வார் 

ஆலய மொழுகிற் தூர்த்து விளக்கிட்டோ ரலங்கரித்சோர் 

வேலை.பி னடுவிற் பாக்தண் மெத்தை.பிற் ௮பில்வ ரன்றே, 

இ-ள். அ௮ருணாசலத்திலே சாலை வைகத்கவர்களும், ஈச்சுவாம 

வைத்தவர்களும, கணறுகள், மணற்குன்று பொருநதிய குளங்கள 

வெட்டினவாகளும் இர்தர..கவியடைவார்கள அஆலயத்திஓளள பள 

சம் கிறைவுிமெழகி விளக்கேற்றி வைத்தவர்களும் அலங்காரஞ்செப் 

தவர்களும் விட்டுணுவாயத் திரபபாரகடல் மத்தியில் சர்ப்பசயன த 
தல் ஷயோகா்த்தரை செய்வார்கள் எ-ர.. th he 

மழைப்புன லரிதா காளின் மருவலர்ப் பந்தல் வைத்தோர் 
செழிக்குமேற் பதவி தன்னிற் Spat துதிக்க வாழ்வா 

புழைக்கமா வுரிய சன்பர்க் கனிசலை புனைவிக்தோரே 

ரிழைகிகொரு கற்பகால மிறைபதத் இருப்ப ரன்றே, 

இ-ள். நீரறிதாகிய கோடைகாலத்தில் தண்ணீர்ப்பந்தல்வை த 

வர்கள் செழிப்பான மேலாகிய பதலியில் தேவர்களும் புகழும்படி. 

வாழ்வார்கள். யாளையுரி போர்த்த சிவனுடைய அன்பருக்கு வஸ்தி 

சம் கொடுத்தவர் ளொரு இழைக்கு ஒருகற்பகாலம் வவெபதத்திலிருப 

பார்கள் ௭-௮, ௩௪



இர்திதச் சருக்கம், 

மடஞ்சமைத்தவர்களர்த மடச்திலோர்துகட்கேர்சார்ப 

மிடம்பிடித்தமியாவி ட்டி, லிருப்பர்வேரிறக்க?பர்க்கு.௰ 

விடங்குடித்திறந்தபேர்க்கும் விதிபினாலு௮ு திவேள் விக் 

கடன்கழிதீதினசேலர்சக் குலமெலாகங்ச இமிற்சேரும், 

இ-ள். இத்தலததில் ஒ ரம.ங்க ட்டினவர்கள் ௮.2ம-_தீதிலி.ர௬், 

றெ ஐரு.துகளுக் த ஐ நகற்பசாகம கெதலில்காத மோட்ாத் இஃ்கிலை 
பெற்றிரப்பாரகள். Garg ota விதமா .பிறந்தலர்சட்கும் விஷங் 

குடி த்இறந்தவர்சட்ரும் விதியாக உறுிபொருந்திப பிதிர்யாகம்.௮ச 

கலத்தில் செய்தால் ௮ஙாகள் குலத்தாரெல்லாரும் கஇயிழ் சேருவார் 

ள் CT pi, ௩௫௫ 

காரகருன்பலிபிடக்ிற் பலிதனைக்கவருமபோதி 
லாகமார்சிறையைக்கழே புடைத்ததாலயத்த wi Fr 

ஒகையானம து?கரபில் விளக்கியசெனவுட்கெண்டு 

பாகசாதனனாவாமும் பதியினைப்பர மனீந்தான். 

இ-ள். ஒருசாக்கை௮த்தல3 துக்கோபிற் பலிபீடத?ல்வைத்திரு 

க்றெ பலியன்னத்தை வாபினாற் கிரசிக்குமபோ௮ தன்னுடையசிறகு 

களால் மேபடித்தது அதைச் ஈவரமிபரரக் து அ௮ுபத்தில் பிரியதுி 

னால் ஈம்முடையகோபிலை விளக்கினதென்,.று நனை அ இர்திரன்வரழ் 

கிற தேவ?லாகதக்ரை அர்சகா.பத் நக்கக் கொத்தா மிர் எ-று, 

மூடிகமொன்றுகோ.பின் மூமை பினைஃவிள ரமயோறு 

தேடருமணியொன்றக்கே தறியா விளக்கிறகாட்ட 

வாடியபெருமான்றிப மளித்ததென்ற கற குல்ல 

வீயெர்கெறி.புங்காட்டி விரைகதுசாகவோகம் தான். 

இ-ள். ஒர பெருச்சாவி கோபிலில வபுண்டாக் தமபோது 

சேடுதற்கரிய மாணிக்க மணியொன்று அங்கே சிெறிர் சர்கிதிப்லே 

வி_ச்குபோலக் காண் 9க்க ஈடனஞ்செய்த சுவாமி நமக்குத் தபங் 

கொடுத்ததென்௮ அதற்கு ஞானமார்க்கத்தைத் தெரிவித்துச்சாலோ 
ஈபதவயியைச் கொடுத்தாம எ-று, ௩௭ 

சிலர்தியொன்றொ கராளக்தத் .திநம பிடத துநாலைத் 

SOG BL Mn peed go சகலைமக்களிச்சதெனலு 

BAGS PIF OED ws PG Ww Dara) 

(பலசதபின்னெடிடமா.ப gun Sher tl 5 Avy oar, 

27



pal அருணாசலபுராணம்.. 

இ-ள். ௮ம்மலையில் ஒருநாள் ஒருசிலர்தி வாயிலூலாலே பின் 
னலிட இதுவஸ்இரம்நெய்து கொடுதததெவ்று ௮ச்டலந்தியை ௮ச 

னாகப் பிறபபித்து ஈல்லஞானத்தைக் கொடுத்துத் தேககீயோசமான 

பிறகு விட்டிணுலோகம் சொடுத்தார் ௭-௮, ௩௮ 

Ga yp. 

ஒரு ஊணல்ச்சிவனுருக மெனநினைத்தவவிடத்திலவைத்தோலெ 

ருவன்பினனைப், பரகதிபுக்கடைஈது வனென்ன வேறறுமையசன்ர 
பதவிசோர்தாள், பொருவரியவருணகிரி பதிவளம் ஜதெனவுரைத்துப 

புண்டரீசத், திருமசமண்டலமலாந்தே யிருககனனன் மறைபுகனற 
செல்வன்ருனே. 

இ-ள். பின்லும் ௮த்தலச்தில் ஒருவன் மணலச் ?வனுருவபெ 

ன்று நீனைத்துவைத்ததனை லவன்மேலாகிப கதியைர் சேர்ஈது ப 

ளென்றும் இவனென்றும பேதமில்லாமல் இருக்கின்ற சாரூபபிப 

பதவியைப் பெற்றான் ஒபபிலலாத ௮ நணாசலத்தின வளம் இது2ய 

ன்று தாமரைமலர்ம£பால் முகமலாக த சொல்லிபிரு£ஈதான் நான ) 

மேதங்களாபுஞ சொன்ன பிரமன ௭-௮, சு 

எட்ட Tou i, 

கட்டட ‘ 
தாததச சர நம, 

முறறிறறு 

{i 

௪ திருகிருச்தம - ௫௧௫,
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(ஒன்பதாவது;) 

திருமவஸ வலஃப புரிச சருக்கம். 

  

அறுசாக்கழிமொடி வாசிரிய வீருக்சம, 

கனகமஎசனகமலர்ச்தடங்கரது பெரநமைபினாரகளித்தேனகத 
வனகபலை வஃம்புரியுஞ் செயலினையுக செரியவுரைத தருளவாயென் 
9, சனகமூனியெழு௩அபணிர Benes HR wor OB) ips Si இரணக் 

கோபிற், நினகரனூா சிறதடைக் ௧௩ திருக்கோயிற் சடவுளிவைசெ 
1 ILIA H GEST, 

இ-. மேலானபிரம£ன,பொன்போன்ற கிறச்சையுடையதாம 
ரைப் புட்பஙக௱ சூழ்சத தரதசங்சளின் பெருமபையை2சொல்லக்கே 
ட்டுச் சந்தோஷிசதேன் பாஙரதெமாகிய கரியைவஉஞசெய்யுபபேரு 
மையுக்தெரிய அ௮ருளிசசெய்யென்ன௮ சனசரிஷி பெழுஈது வணங்கிச் 
சொன்ன அளவில மனம் சஈதோவஷிச்குச சூரிபன் சன்காணமாகிய 
இிறவுகோலாலே திறந்துதகசா மரை மலாரயெ கேசபிலில்வாசஞ்செ 
ய்கின்ற பிரமன் சொல்லத்சொடங்கனா, எ-று. & 

கற்பமெலா மரியதவம் புரிர்ச.ரு பதின் பருமை காணமாட் 
டசா, அற்பசவம் புரிசசவருக் கருணகரி வலத்னெல மறியலாமோ, 
சிற்பரன்றன் புகழ்கேட்கும்கி நுபபுடையா னெனவுனச்குச்செப்பா 
ரின், னற்புதவிக்கக தயமகைர் செவிவ மிபபுகட்டின்ப மருத 

சன்றான்.



Boas 4 BY TG CDF OV by TAG LD 

இ-ள், கற்பகாலம் அரிதாகிய தவஞ்செய்தவாசளும், ௮தன்பெ 

நமையை யறியமாட்டார்கள், அ௮ற்பமானதவத்கைச் செய்தவர்களு 

த்து ௮ருணா லத்தை வலஞ்செய்பும்பெருமையை அறியக்கூடிமோ ப 

ரமசிவனுடைய புகழைக் கேட்கும் ஆசையுள்ளவனென் ௮.னக்குச் 

சிசால்லத்தொடங்கினோம் அற்புதமான இச்சசையாசய அ௮.ிர்தத்தை 

உன்காதாகிய வாய்வழிபி3லைபுகட்டி இன்பமாக ௮ருர்தென்று சொ 

ன்னார் பிரமன், எ-று, ௨ 

சோணகிரிவலம்புரிதல் பிறவியெனும் பெருங்கடற்குத் தோணி 

யாகு. * மேணசகக்குழமிபுகுசா தரியமுத்திவழிக்சே ற வேணியாகும், 

காணரியதவத்தினுக்கு மரத்தினுக்கு மரும்பொருட்குங் காணியாகு 

ம், வாணுகன்மின் னிடத்திருக்குக் சண் ணுதலை மனமுருக்கி மகிழ்ச் 

சியாகும், | 

இ-ள். அருணாலத்தைவலஞ்செய்து பிறவியென்னும் பெரியக 

டலத்தாண்டுவதற் க ஒருசோணியாகும் ஏ ழுஈரகக்குழிபிலும்புகுதா 

மல் ௮ருமையாகியமுத்்இ.பில் ஏறுவதற்கு ஏணியாகும், கரணியாயும் 

ருக்கும் ஒளிபுள்ளெற்றியை யுடைய பார்வதியை இடப்பாகத்தில் 

வைத்திருக்கின்ற ஈ வாமி பமனமு£ ரக் கர சர்கோஷமா க. சா-று, 

சாசியுதற்ிறப்புடையசலங்களிமலை .பிருந்திறையைக்கற்பகாஃஉம் 

பூசைசெய்தொருபகஉழமுெடுங்கால பரியகவம்பரிசை தா.னுந் 

தேசினாரரைத்தபடிசமாதிபிலே பி. ந துபெநஸ்சித்திசானு 

சேசமுடன ருண ரிவலம்வ ரசிகன் அ௮ரைப்பதற்குர்கரதாமோ. 

இ-ள். காசிழதலாகச் சொல்லபபட்ட சிறப்புடைய _தலங்க orf? 
Ami g சுவாமியைக் கற்பகாலம் பூரைசெய்தபலமும் ions கரல 
தஙஞ்செய்தலும், குரூசொல்கிய முறைப்படியே சமாதி தஇபிலே ப் 

ஈத ௮அடைசெ்ற?த்திகளும், ௮ரணாசலச்தை வலம்வரவேண்டு மெ 
ன்று சொல்லியபஉனுக்கு கிகாகுமோவென்று மரொன்னார் ௪-௮. 

அருணகிரிவஉமவ கென் அ௮ுரைப்பளனி லதிகபிர மத்தி நீக்கு 
ஈருமதைபி னளவு மதுவருர்.துபவம் வருர்தகடி நடிங்கியோடு, பறா௮ு 
பெரூமிபொருஏ கவா்ர்சு பழவினை தங் கரங்காவித்து வழிசொண்டே 
கும், குரு I PHS salon pas கொடுகினைபும் பயச்துகருக் முலை பு 

தானே, 

இள், அ௮ருணாகறதை வலஜ்செய்யென்,று சொக் ஓமரவில் '4 
சம்மத்தி ப்ர சம்போய்லிடும், ஈகமதை யாற்று Bae af (உறவை 
பானம்பண்கணியபாவமும் வ நத்தமுற்று (டு டுக்க யே [டிப்போ 

ne ner அருதக லலணைகவமைகமளா எனி என 

  

HT TIS ao uss BI ஏணரசக்குமி எனம நு. .மூடிபெண்ச.



துருமலவலமபுர்ச சருக்கம், உகு 

பிறருடைய பொருளைக் களவுசெய்த பழமையாகய பாவமும் கைஞு 
வித் அக்கெரண்டு ஓடிப்போகும், குருவாகிய சுவாமீக்குத் தவறுசெய் 
தபாவமும்பயச்து கர்ப்பங்குலை் து ஓடி ப்போரும், ௪-று, (ஜி 

அர்சவினை யுடன்டடலும் பெருங்காற்றி னெறிசுடர்போ லி 
யாகிற்குர், தந்தையரைக்கடிக்தவினை கருடனுற்றவரவெனவே சளர்ச் 
துமாயு, மைர்தரையு மசளிசை.புங்கொலைத்தவினைக் சடல்சுவறி வரிய 
வாகு, மெர்தைபபொருள் கவர்க்தவினை தீனக்கிறுக்கு மிடமேதென்தி 
சைக்குந்தானே. 

இள், ௨வதிபைக்கெடுக்கும் பாவமும் ௮ ஈணாசலத்தை வஎஞ் 
செய்வோமென்௮ நீனைக்த வளவில ரூறைக்காற்றி னெதிரிலிருச்கும் 

திபம்போலவிஈதுபபோம் தததையைக்கொன்ற டாவமும் கருடனைக்க 
ண்டபாம்புபோல் ஈமக்கமடைக்வ ஓடிப்போம் குழக்தைகளையும், 
மாதரையுங் கொன்றபாவமாகிய கடலும் வற்றிபபோம் எம்முடைய 

சுவாமி இரவியம் இருடி னபாவமும் BM HEH Av. மெங்கேயென்று 

ஒடிட்போம். ௭-௮, ௬ 

மே வறு, 

ஒரடிக் கியாகஞ்செய்த பலச்தினை யுசவாகிர்ரு 
Korg srt Ru பலர்தருமினிய பூன்_.று 
சோடி பரிமேதச்தின் பலத்தினை Bonps 57 gl 
பாரடி. யிரவெர்க்கியாகப் பலனெலாப Lids Ha eT ar, 

இ-ள். ௮ருணாசலத்தை வஉஞசெய்ய வேண்டுமென்று கனைத் 
PI. எடுத்துவைத்தவர்களுக்கு யாகஞ் செய்கபலன் அத்தியாம், 

இரண்டடிக்கு இசாசசூய யாகபஉன் சித்தியாம், நூன்றடி க்கு அஸ்வ 
மேதபலனுண்டாம. மாகூடிக்கு எல்லாயாகத்தின் பலனுஞ் சித்தியா 
(ப் எ-று, 6 

வலக்கொளோரடியேபூமி வலஞ்செய்பும பலத்தைால்கும் 

அலங்குமீ ரடியேதீர்த்த மாடிய பலன்களீயும் 

தலங்கொண்மூன் றடிகளிரெண் டானக்இன் பலத்தைகல்கும் 

மிலங்குரா உடிக்கியோகத் தெண்வசைப்பலச்தைகக்கும் 

இ-ள். பிரதட்சணஞ்செய்கையில் தூத்க வைத்த ஓரடியின் பலச் 

பூமிப்பிரதட்சணஞ் செய்தபலன் தரம், இரண்டடியின்பலன் சர்வத 

ர்த்தமாடிய பலன்தரும் மூன்றடியின்பலன் சோடசதானப்பலன் தரு 

ம் நாலடியின்பலன் ௮ஷ்டாங்கயோசஞ்செய்தபலன்தரும் எ-று, of 

வைத்தவோரடியே பூசைப்பலனெலாம் வழங்குக 

உய்த்தவீரடியேலிற்கர் தாபிச்தவுறுதி நல்கு



வக்கர. அருண்சலபு ராண ம். 

மெய்தீதவேயடிகன்லிட்ட பலஎன்சொலின்கிமானக்சோடி. 

யெத்தனை தாபிக்கோயில் சமைத்தபேரெல்லாரஈஸ்கும். 

இ-ள். ௮.துவல்லாமலும் வலமாக வைத்த ஜாடிக்குப் பூசாபல 

ன்சுளெல்லாம் பலிக்கும் இரண்டடிக்கு இலிங்கம்பிசசிட்டை செய் 

தபலன் கொடுக்கும மூன்றடிக்குக் கோடி.விமானந் தாபிகளுடைய 

கோயில் கட்டிய பலன்தரும், எ-று, ௯ 
8 மேவறு, - 

நீடருண திரிவலத்தோ சடிபிட்டோ ர௬ருத்தார்வா ணிலைகைக் 

கொண்டோர், நாடியிரண் டடியிட்டோர். மகேசுரர்தம்பதத்தடைர் 

தார் நதியுஞ்சூடி, ஆடாவம் புனைந்தமக வலமாக வொழந்தொரு ap 

ன் றடியிட்டார்க்சே, கோடிகலை மூற யவரைச் செயவலோசர் தனிற் 
கொடுபோய்க் குடிவைத்தாரே, 

இ-ள், மீண்டஅருணாசலத்தை வலஞ்செய்ய வேண்டுமென்று இ 
சடி வைத்தவர்கள் உருத்த பதமடை வர்கள், இரண்டடி வைததவாக 
ள் மசகஈரபதமடைவார்கள் மூன்றடிவைத்தவர்கள்கோடி தலைமுறை 
யிலுள்ளமனிதசரையும்பசவிபிற்கொண்டுபோய்ச்சேர்த்தவர்கள். sT- I 

நன்றிகரும homrateaaiores AD pa G6 gs UTS (5,5 or L! 
0508 BremOanis கபிலைமலைவழிகடகித் தொலையா நிற்கு, மன் 

றியுமம் மலைவலமாய் நடந்தவழிப் பசஇறுத்துமழற்சிபால, கன்றி 

யகா லரைக்காணிற்கன்் றியகா லரைப்போவக் காணும்பாவம்,. 

இ-ள். ஈன்றியைக்கொடக்கும் ௮ருணாசலத்தை தலமாசச் சுறி 

அதாரம் நடந்தவர்களுக்கு கெருங்கிப சரணத்தை வீசுகின்ற வெள் 

afin uth கைலாயத்திற்குப போகுமவழி விரைவில் தொலைபும் 

அல்லாமலும் அம்மலையை வலம கப் போ போது ப நக்கைக்கல! 

களாலும் ௮ழற்சியினாலும் சன்றிப்போன காலைபுடையவரைக் கண் 

டால் எமனென்று பபரநதுபாவங்கள் ஓடி.ப்மிபாம். எ-று, க்சு 

வன்னிமலை வலம்புரிந்தோர் பசத்துகளொன் ஜொகுவாயுவரத் 

இனாலே, புன்னகரமனையவிடம் புகுதிலது கபிலையெனப் புனிதமா 

கு, மின்றுமவர் பதத்துகளோர் மனிதநடற் செறிவிலவ ரிழப்பநீன் 

குர், துன்னுமவர் பிறப்பொழியும் வலம்புரிகதோர்பெருமைகளென் 

Orr gar uw, 

இ-ள், அ௮க்னிமலையை வலம்வர்தவர்கள்பாதததில் PL UME 

ளொன்று காற்றினால் ஈகாத்தையொத்த இடங்களிக்சேர்ர்தால் அது



இருமலைவல்ம்புரிச் சருக்கம். உ௧௭ 

வு் கைலாயம்போல் பரிசச்தமாம், இன்னும் வலம்வர்தவர்கள் பாத 

த்துகளில் ஒன்றுமனிதர்சேகத்திற்பட்டால் இறப்பும் Herre Ger 
பற்றிவருகிற பிறப்பும ீங்கும, ௮பபடி யாம்போது பிசகஷணஞ் 
செய்தவர்பெருமைகளை என்னசொல்லுவோம். எ-று, we. 

இர்சுமலை வலம்புரிக்தோர் சிெவளிருக்குங் கயிலையினி லேகும் 

போ.௪, சக்திரன்வெண் குடையெடிக்குமிரவவிளக் செச்ரு மங்கை 
தாமக்காக்கும், மந்திரமேலிஈதானார் வழுக்குமஉர்ப் பாபபிடுவா ண 
ளவைக் கோமான், வர்கனைசெய்கருகுவருங் ககதமலா மமைசொரி 
வார் வசுக்கடாமே, 

இ-ள். இவவரணாசஃகதை வலஞ்2சய்தவர்கள பாம௫ிவன் வா 
சஞ்சொய்கின்ற சைவாயமலைபைச் சேரமயபோ௫ சர்தான் வெள்ளைச் 

குடைபிடிபபான், சூரியன்கிளக்கெடுபபான் தரு பதேவளை சைதா 
MEAT LD இரதிசன்வருகிறவரைபில புட்பககளைபபரபபுவான். கபே 
ரன்தண்டஞ்செய்து சமீபத்தில்வருவான், அஷ்டவசக்கள் புட்பவரு 

ஷம்பொழிவாரகள். எ-று, ௰உ 

மேனகைபு மரம்பைபுடலூர்ி தகோர்த்சமையும் வீணையா 

ர்க்கும், கானநடம்புரிவர் கங்கா நதியுடளே யமுளைகதி கவரி வீசும் 
போனககலின் னமுதுமலைக் அகிலுமுகிலெடுத்2 ததோ போகும்போ 
அ, ராண முங்கொண்டலர்மடகதைகாணுமுன்னே மறைபுகம்க்துட 

க்குநதானே. 

இ-ள். மேனகையும், ௮அரம்பைபம, ஊர்வசிபும் *லோர்*்சமை 
யம், வணைவாத்திபத்துடனே சங்கக் பாடி ஈடனஞ்செய், தகொண்டு 

வருவார்கள், கங்சையும் யமுளையும்சாமரம் வீஎக்சொண்டு வருவார் 

கள், சாப்பிடதத,தர்த அமிர்தச்தையும்மலையள5ு அடைகளையுமமே 
கூமடுத்துக்கொண்டு எ௫சேவரும் ௮ட்போஅ இலக்குமிபூ3/௩ சஸ்.தூ 
ரியுங்கொண்டுவருவாள் முன்னேராஇுவேதர்களூம புகழ். துசாொண் 
பவரும், 6T- DI, wt 

மே வறு, 

சொழற்பொதிக்துகளுங்கற்கை படிவதுளுிறச்ததானம் 
பார்ப்பதுமியோகத்தாலே வருதலும்பஉமொவலவாதால் 

அர்ப்பொலிசடையான்சோணா சலச்தனைவலமாய்ச் ரூழல 
சாற்பலனென்றெண்ணாதே முழுப்பலங்ககுஅங்காலே 

இ-ஸ். சேத்கெண்டைகுதித்து விளையாடும் கங்கைமுதலிய தர் 
தீதம்களாடிய பலனும் இறக்த சிெவத்தலல்களைத் தரிசனர செய்த 
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உ௧௮ அருணாசல புராணம். 

பலனும் யோகஷஞ்செய்தலினால் வக்தபலலும் ஒப்பாகாது அ௮த்திமாலை 

தரித்தசடையை சிவசொரூபமாகய அ௮ருணாசலத்தை வலஞ்செய்தா 

ல் காற்பலமென்றெண்ணாமல் மூழுப்பலமாம் நினைச்கும்பேச.து. 

நிரந்தரமிமையோர்போற்ற நெடியமால்வரையைச்சூழ்வோர் 
பரத்திடும்வ ழியிறரோன்றும் ப.ரவினாற்கிவந்தபாசம் 

வரங்கொளவணங்கும்வானோர் மகிடகோடிசளிற்றைத்த 
விரிந்கசெம்மணிகடாக்கி மீளவுஞ்சிவக்குமாதோ, 

இ-ள். எப்பொழு௮ தேவர்கள் வணங்கும் பெருமையுள்ள அரு 
ணாசலத்தை வலஞ்செய்வோர்களுடைய வழிபிற்கெடக்கற பருக்சைக 
கலலுசளை மிதித் துரவெக்தபாதம் பின் புவரத்ைப்பெ௮ுவதற்குவண 
ங்கும் தேவர்களுடையம கடகோடிகளிற் பதித்துப்பிரகாசிக்கும்இர 
ததினக்கோடிகள் தாக்கெமஅபடியுஞ்ெக்கும், எ-று, We 

கானடைகொடிக்கப்பெற்றென் கரியகண்டெரியப்பெற்றென் 

மானிடப்பிறவியுற்றென் மலைவலமபுரியாமாத்த 

ரூலுடைப்புழுக்கூடேறி ஈரகிடையூசலாடி 

கதானிடர்ப்பவெதல்லா அய்கெர்சனகவென்றார், 

இ-ள். அப்படிப்பட்ட அருணுைசலத்தை வலஞ்செய்யாதவர்கள் 
கால்கடைபுண்டாய் ஈடர் துதிரியப்பெற்றென்னபிரயோசனம, 5 LNG 

தகண்சள் ஈன்றாச த்தெரியப்பெற்றென்ன பிரயோசனம், ௮ரியமானி 
டப்பிறப்பாகப் பிறகதென்னபிரயோசனம், மாமிசம்திரண்ட புழுக்க 

சையுடைய தேகத்திற் சோது ஈரசக்தில்வீழ்க்து அலை தன்பப 

படுவ துமல்லாமல் பினழக்கமாட்டார்கள் சனகனேளன்றான் பிரமன் 

எ, Wer 

வஞ்சியர் புணர்ச்சிவேண்டின் மன்னர்கைவச மாவேண்டி. 
னஞ்சியபகைமையெல்லா மக்கணத்தகற்றவேண்டிற் 

புஞ்சள மதிபோனல்ல புகலவரைப் பெற தல்வே ண்டிற் 

சஞ்சுிதமுசலாமான்று கருமமுக் கவிர்க்கல் வேண்டி. 

இ-ள். அ.துவல்லாமலும் ஈல்லமாசருடையபோகம் வேண்டின 

இம், அரசர்கள் கைவசமாகவேண்டுமானாலும், ௮ஞ்சத்தகுந்தபசை 

யெல்லாம் ௮ச்கணத்தி?லம£க்கவேண்டுமானாஓம், பாலசர்தினபோ 
லதல்க பிள்ளைகளைப் பெறவேண்டு மானாலும்,ஆசாமியசஞ்சிதபிராத 

அவமாகிய மும்மஃஉங்களையு நீக்கவேண்டுமானலும், ௪-௮, Wy



இருமலைவலம்புரிச் சருக்கம். ௨௧௯ 

முூபலசனலகைபூத கணங்களைமுனியவேண்டி 
௮யருறுபிணிய மாகச் சோகமுச்தவிர்க்கவேண்டி 
னியலிசையறியவேண்டி. கின் மலன் தன்னைத்தேட 
மயலறுபுகழைவேண்டின் மலைவ லம்புரிவர்வல்லார் 

இ-ள், மூயலகன்போன்ற அ௮ரங்கனையும் பிசா ஈகளையும் பூசகூட் 
டங்சசையும் கோபிக்க வேண்டினாலும், தன்பம்செய்யும் வியாதியை 
பும் தேகத்தில் வருமசோகத்தை நீக்கவேண்டி னாலும்,இயலிசை முக 
லாகிய கல்வியை வேண்டினாலும், ௮ழசைவேண்டினைலைம குற்றமற்ற 

இர்த்தியை வேண்டினாலும் ௮ம்மலைபை வலஞ்செய்வார் பெரியோ! 

சுள் எ-று, ௧௯ 

வரர்தருமருக்கவாச மலைவலம்புரிந்தோர்வெய்யோான் 

தெரிரந்கமண்டலத்தைக்கறிச் சிவகதிபதியாப்ச்சேர்வார் 
இரந்தருஞ்சோ ம2வாரர் திருமலைவலமாய்வந்தோர், 
புந்தரனெனவேழ்பாரும் புரந்தரன்றன்மைபூண்பார். 

இ-ள், சிறந்தஆதவொரத்தில் ௮ம்மலையைவலஞ் செய்தவர்கள் ச 
ரியமண்டலத்தைபபிளக்து சவபதத்தைர் சேர்வார்கள், ஸ்திரமாக 
சோமவாரத்தில் வலமாய் வக தவர்களஇந்திரன்போல் ஏழு௨கத்தையா 
ண்டு சவெசாளுப்பிபமடைவார்கள் ௪-௮, ௨ 

மசள இனத்திற் சூழ்வார் கடலுடன் வ.றுமைநீங்கிச் 
சல்கிலித் தொடராமேழு பிறபபைபுஈ தவிர்பபராபு த்திக் 
செங்கணா யகரைச் சூழ்வோ ரிருங்கலை மறைச ணாலா 
றங்கமுஈ செனிந்து முத்திக் கருகரா யமரரரவர், 

இ-ள், மங்களவாரத்தில் கிரியைகலஞ்செய்வோர் தங்களுக்குண் 

டாக௫யெ கடனையும் தரித்திரத்தையும்கீங்கி சல்கிலிகட்டிபோல் தம்மை 

விடாத எழபிறப்பையுநீக்குவார்கள், புதவாரத்தில் சுவாமியைப்பிரத. 

அஆ௲ணஞ் செய்வோர் நா௮ுவேதங்களும், ஆறுசாஸ் இரங்களும் அறு 

பத்து ரான்குகலைகளும்தெரிர் து முத்திக்கு நெருங்கினவராய்த்தேவர் 

களாவார்கள், ௭-௮. ௨௪ 

மாவியாழத்திற்செய்ய மணிவரைவலமாயசூழ்வோர் 
மூவரும்புசழத்தேவர் முனிவர்தங்குரவராவர் 
தாவிலசவெள்ளிவாசர் தனில்வலம்புரிக்தோர்க்கஞ்சப் 
பூவையைப்புணகரும்பூவை விணருமால்புசத்திற்சேர்வார். 

இ-ள், பெருமைபொருந்தியகுறாவா ரத்தில் ம்மலையைவலமாய் 

வச்சவர்கள் இரிமூர்த்திகளும்புகமும்படி. தேவர்களமுளிவர்களுக்கும்



pod அருணாசல புராணம். 

எசமான ராவார்கள் கூறைவில்லாத சுக்ரெலாரத்திலேவலஞ்செய்தவர் 
கள் தாமரைமலரிலிருகச்கின்ற இலக் குமியைச்சேரும் தாமரைமலரை 
யொத்தவிட்ணுபதத்தைச் சேருவார்கள். எ-ப, ௨௨ 

உதய2மசனிராள்சூழ்வோர்க் கொன்பதுகிரகஈன்றுய்ப் 
பதினெொன்றாமிடத்திற்றாய பலன்களைப்பலியாகிறகும் 
மதியணிசிவனிசாவும வருடம்வர் அதிக்குகாளும் 
அதிகமாமதிகமாகு மைப்பசிருதலாகமூன்றும், 

இ-ள். சனிவாரஉதயத்தில் பிரககஷணஞ் செய்வோர்களுக்கு ஈவ 
க்வாசுங்களும் பதினொன்று மீடத்திலி நஈகபலனைக்சொடுப்பார்சள் சவ 
ராத்திரிபிலும் வருஷப்பிறபபினன்றும் ஓப்பகிமுதலாகய மூன்றுமா 

தமும் வலஞ்செய்தவர்சளுக்கு மேற்சொன்ன பலன்களிலும் ௮திகப 
லன்சிச்தியாரும், எ-று, ௨௩ 

அ/யன்சங்கரொாமமாகசி மகத்திலர்த்தோசயத்தில 
வெபிலுருக்கதியைபபாமபு விழங்குகாள்விதிமா தத்திற். 

பயனுறவலஞ்செய்வோர்க்கிப் பலன்களிந்கோடியாகும் 

அயரவறத்தினமுஞ்சூழ்வார் பேற்றையாரரியவல்லார், 

இ-ள். உகதரரயணத்துஓும் தகணுயனத்திலும், மாசமகத்திலு 
ம அர்த்தோதயத்திலும் ரூரியக்கரணகாலத்திலும், விதிபாதத இலும் 

இஷ்டசித்தியை அடைபவிரும? வலஞ்செய்தவர்களுக்குக்கோடிபம் 
& Za மாகப்பலன்கிடைக்கும் தளர்ச்சியடையா மல் இனந்தோறும்வல 

ஞ்செய்தவர்களுக்குண்டாகும் பலனையாரறிந்து சொல்லவல்லவர், 

தாரிசையவசை யற்றைக் கனவிலும் யுணர்க்திடாம 

னீரினின்ஈதழ்கித்தாூப துடுத்துவெண்ணீறுசாத்தி 

யாரிடமுரையேசான மளித்ததாமவைகொள்ளா மற் 

பாரிடைஈடச் அரூழ்ந்த தேவரைப்பணிர் துபோற்றி, 

இ-ள். அப்படி அதிகபஉனைக்கரும் ௮ருணாசலத்தைவலஞ்செய் 
யும் விதமெப்படியெனில் பிரசக்ஷணஞ்செய்யும் அன்றைக்குப்பெண் 

களைச் சொர்ப்பனத்திலுகனையாமல் ஸ்சானஞ்செய்து பரிசுத்தமாகிய 

வஸ்இரமுடி த். ௮க்கொண்டு லவிபூதிதரித்து ௮வ்விடத்திலேகானம்்ெம 

மாகக்கொடுத்துதாம் ஒருவரிடத்திலும் கானம்வாங்காமல் பூமியிலே 
காலினுவேோடக்அ கிறியைச்சுற்றி யிருக்கின்ற சேவர்களைப் பணிக்று 

வணக்கினான். ௭-௮, ௨டு



திருமலைவலம்புரிச் சருக்கம். ௨௨௧ 

கஞ்சுகப் போர்றைநீத்னக் கலிகைபுஞ் செருப்புரித்சத 
யஞ்சசல் வெகுளிசோக மக்கணத்தச ற்றிவாடு 
கஞ்சா முசலாயுள்ள வாசனஙரகுறஅடா மல் 
விஞ்சிய வைக்கா. ழி. வழியிடைபொறுப்பதாக்கி, 

இ-ள. அங்கத்தில் தரிக்குஞ்சட்டையும் போர்வையும் மீக்கிக்கு 
டைபிடி ச. துக்கொள்ளாமலும கால்களுக்கச் சேருப்புப் போட்டுக் 
கொள்ளாமலும் பயமும் கோபமும்சோகமும் நீங்கிக்குதிரையானை 
முதலாகியவாசனங்களிலேறுமல் தாபபூலம தரிக்காமல் போசனத் 
தையுமவெத்தது, ௭-௮, ௨௭௬ 

சி 
செற்கைவி சாமந்சோரா துவசையாற்டிரத்திற் கூப்பி 
மல்கையர் பதிதாநீச ௬ுறுப்பிலார் வடி நோக்கா 
தங்குறுமடியினோசை செலிப்புமாதரசாமாதர் 

தில்களையிரண்டுசென்று ஈடஈ திடுஞ்செயஉபோற்சென்று, 

இ-ள், கைகளைவிசிக்கொண்டுபோகாமலும், சோர்வில்லா மலு 
ம்சர்தோஷுததோடு சரடுற்சைவைத்து கூப்பிக்கொண்டு மாதரையும் 
பாள்களையும் நீசசையும் ௮அவயவானசையும்பாராமல் ஈடக்கிறபோது 
அடியினுடைய சத்தமகாகீற்டேட்கா மல்மெள்ள௮ரசமாதர்கள் பத்.து 
மாகதஅக்சர்பத்சோடு ஈடச்கிற துபோலஈடர்தது, எ-று, டள 

யிருவினையகற்றுமந்த மலையையெண்டிசையும்வீழ்த தப 
பரவியங்கதனைச்சூழ்ஈத கடவளர்பணிர போற்றி 

யருவமாயவலமாஞ்சித்த ரமரசைமனத்தாற்போற்றி 
யுருகியங்கவர்மேற்கைகாற் BO wen Oca துங்கச்சென் று, 

இ-ள். ஈல்வினைதீலினைகள் இரண்டையும்ட£ச்கும் ௮க்கிரியைஎ ட் 

டுச்திக்கும் வணங்கி அத்திக்கிலிருக்கும் சுவாமிகசாயும்வணங்கி உரு 
வஈதெரியாமல வலஞ்செய்ச.க்கொண்டுவருகிற இத்தர்ச Zoi tb sau ip 
களையும் மனத்தினால் வரந்தனஞ்செய்து அவர்கள்மேல்தங்கள் கைகா 
ல்படுமென்று பயர்துவழியினின்றும் ஒதுங்கிச்சென்றூ, ௭-௮, ௨௮: 

வாரனமார் மலையைப்பொன்னிற் படிகரன் மணிபாயெண்ணி 

மோன மாய்ஈடக்கவல்ல திரைபுகழ்2மாழியைக்கேட்ச 

வானவிச்செயலினாலே வலஞ்செய்தாலயத்தினண்ணி 

யேனமுன்னறியான்றாளைப் பணிக்துதன்னிருக்கையெய்தி, 

இ-ள். ஆசாயமட்டுமளாவிய அ௮ம்மலையைப்பொன்போலவும் t 

டிகம்போலவும் இரத்தினம்போலவும்சினைர்து மெளனமாய் ஈடக்,



௨௨௨ அருணுசல புராணம், 

வேண்டியது அல்லதஅஈவாமி துதிகளைக்கேட்கவேண்டி௰.த, இப்படி 

ப்பட்ட தன்மையாக வலமவர்துசோயிலுட்சென்௮ கிஷ்ணுவாகிய ப 

ன்றிபறியாத சுவாமிபாதங்களா வண*ூத்தாங்களிருக்குமிடத்துக்கு 
வந்தது, எ-று, ௨௯ 

ருன்றெனும் குணத்தார்மூழ விரந்.துஇம் கனிபால்கொள்க 
வன்றியே புலவுநீத்த வடிசிலயுண்கமீ£தி 
நின்றலத் தலத்தோர்செய்யுகிலைமை பி சதிதாரச்திற் 
சென்றவர்வருததமாயெவ் வகைவலஞ்செயினுஞ்சீரம், 

இ-ள். மலைபோலுபாந்த குணத்தையுடையவசாகய இவடிக்கர் 
STR இருக் அமதரமாகிய பழங்களும்பாலுஞ்சாப்பிடக்கடவர் ௮ 
ப்படியில்லாவிட்டால் மாமிசபதார்த்தமில்லாமல் ௮ன்னத்தைப்புக் 
கத்கடவர், இப்படி.ப்பட்டசெய்கைசளை நீதிபொருந்திய அத்தலத்தி 
லிருக்ெலர்கள செய்யவேண்டிய, அதிகதூரத்தில் நின்றும்வர்த 

வர்கள் தங்களுடையவருத்தத்தினாலே எவ்விதமாகவலஞ்செய்தாஅ.ம் 
(Gen on ம்யாம, எம், 

சண்டுத லிலாசஞானச் சனகவிச்சயிலஞ்சூழ 
வெண்டிரை புநப்போர்தம்பே ரினிற்குவ வு ருவங்கண்டார் 
வண்டிசை பெரகுமோதி மலைகண் மலையின்க&ீழ்பால் 
கண்டனள் பவள ைற்பிற் கயிலைவெற்பிறைவன்காட்சி 

இ-ள். செடுசலிஉஃலாத ஞானததையுடைய சனகரிஷியே இம்ம 
லையினெட்டுத்கிக்லெம் திக்குப்பாலகர் எட்டுபேரும் தங்கள் பேரி 

லே இலிங்கங்கள த தாபித் துப் பூசிக்கருக்கிஉர்கள், வண்டுகளின் 
ஒலிடிபாருந்திய கூந்தலைபுடைய பார்வ திகிரியின் கிழக்கு க்திக்கில் பவ 

ளமலைபோல் ஒருஇலிங்கத்சைச்காபித்துப் பூசித்தாள். எ-று, ௩௧ 

மணிவரைபரியிற்சூழ்ர்த வச்சிராங்ககனப்போ.து 
புணா்பவந்தவிர்க்கக்தென்பால் புமுகணிபிறையைக்கண்டான் 
தணிலிலாவினை கணிக்கத் தமியனேன்மலையின்மேற்பால் 
அணியண்ணாமலையானென்னு மருவுருலிறையைக்கண்டேன். 

இ-ள். அருணாசலத்தினிடத்தில் குதிரையிலேதிக்கொண்வெந்த 
வச்சிராக்ககபாண்டியன் ௮க்கசலத்தில் தன்னையடைர்தபாவத்சைத் 

நீர்க்கத்தென் இக்கல் புரகணிபிறைவனென்்௮ ஒருலிங்கத்தைத்தாபி 
தீஅப்பூசித்தான் கணிபாதபாவங்களை நீக்கக்கொள்ளகானம் அம்ம 

லையின்மேற் குத்திக்கல் ௮ணிபண்ணாமலையானென்கிறபேரிட்டு ஒர 

ஸிக்சத்தைத்தாபித் துப் பூசைசெய்தேன் ௭-௮, Ti. Qe



திருமலைவலம்புரிச் சருக்கம். ௨௨௩ 

வாலவெம் கதிர்போற்சோண வரைக்கடந் தொருராள்பாய்ந்து 
சாதுமத் தயரர்தீரத் தன தபேரிறையைக் கண்டா 
லைய முத துர்தேவர் சாசர்கட் டுறைவோர்டித்தர் 
சலமா முனிவர்கண்ட வெலருத் தெரிக்கொணாதே. 

இ-ள். சூரியன் அருணாலத்தைத் தாண்டிப்போன தினால் வரத 

பாவர்தீரத தன்பேரிட்டு ஒரு இலிஈ்சத்சைத் தாபித்துப பூசைசொய் 
தான். ௮ துவல்லாமல் அம்மலையிலிரக்கின்ற கோபில்கள்முழுலம் 

கேவர்சள், காகலோகத்கார்கள், முனிவர்கள், சிததர்கள் இவர்களா 
லே ஸ்தாபித்துப் பூசைசெய்யப்பட்ட சிவலிங்கககளை இவவளவெள் 
௮ சொல்லக்கூடாது எ-ு. ௩௩. 

ஈசனார் வடிவமான ஸவீலிங்கமவ் வெல்லைசூழ 
யோசனை மூன்றுஞ்சோ நெநங்கும்வா ு$க்கள்போலப 
பேசுவ தெவனோவகதத் சலத்தினிற் பெருமைவேலன் 
றேசுறும் கவுரியானை முகத்தினுந் தெரிககொணாசே. 

இ-ள். பரமசிவரூபமான ௮ேக இகி௱்கள்கள் ௮அவ்வெசிலையை 

ச்சுற்றி மூன்ற௮ுகாதவமிமட்டும் தகாபத்.து ஈக்ஷத்திங்கள்போல நெ 

ருங்கி.பிருக்கும் அப்படி, யிருக்கிறபோது அத்தலத்தின் பெசுமை 

யைச் சுபபிரமணியர், பார்வதி, விநாயகர், இவர்களசலேயே சொல் 

லக்கூடாம லிருக்கிறபோ.து என்னால் சொல்லப்படிமோ ௭-று, ௩௪ 

தாலவிழ் மலசோனிவவா அ௮ரைத்தஓுஞ் சனகன்போற்றி 

வேதனே பிறவிதீர்க்கும் விமலனே கிமலனான 

வாதியைப்பழித்தோர் செம்பொன்கவாஈதபே சடையுந்தீங்கும் 

பாதகர் தவிருமாறும் பசரெனப பதுமன் கூறும், 

இ-ள். தாஅவிரிர்த தாமரைமலரி லிருக்கின்ற பிரமன் இப்படி. 

சொன்னதும, ஜனகரிஷி வணங்கி வேதமுழுதுங் கற்றுணாரஈதவரே, 

பிறப்பைறீக்கும் பரிசுத்தரே, மலரகிதரான சிவனைபபழித்தவர்களுக் 

குவந்த பாவமும், ௮வர்தனத்தை ௮பகரித்தவர்களடைபும்பாலமும் 

அவைகள்நீங்கும் வகையும் சொல்லுமென்றுகேட்கப் பிரமன்சொக் 

அவானுபினான் ௭-௮, ௩௫ 
Rev FTO! 8. 

இருமலை வலம்புரிச்சருக்கம். 

முற்றிற்று 

ஆக திருகிருத்தம-924,



  

சிவமயம், 

பத்தாவது, 

ஆ 5) SBF சழுக்கம் 5 

    

எழுசர்க்கழி நெடிலாசிரிய கிருத்சம், 

௮ற்றமற்ற முனிவாசூழ மருணபூகாச் தளன் 

மற்றவெற்பு மொக்குமென் நிகழ் துரைத்த மனிதா லாய் 
புற்றெமுக்து புகையெழுக்து பு ழகெளிக்து புலவுநீர் 

சற்றெழுக்து பெநகுமண்டு சோனைமாரி சொரியுமே, 

இ-ள். குற்றம் £ கிய முூனிவர்கள சூழ்க அவரும் அ௮ருணால 

மென்னுமலையோடு மற்ற மலைசளையமொச் தமென்று நுந்தைசொன் 

கமனிதர்வாயில புற்றுண்டாடிப் டுகைபுகைஈது புழுக்கள்கெளிஈ து 

புலாஷ்நாற்றம காறுகின்ற நீச சுற்றியழுது மிகவும் இரச்தமாரி 

சொரியும் எ-று, க 

அர்தமைரதர் தம்மைஏற்றி யர்சசன்ற னேவலாய் 

வந்ததாதர் செக்கிலிட் டரைச்தனாத் தெடுப்பா்வாய் 

வெரதை வாளியாலறுபப செர்சைசோண வெற்பையே 

நிஈதைசெய்வை என்றடித்து நெய்.பில்வேக வைப்பசே, 

இ-ள. அருணாசலத்தை ௩ நதித்த அம்மனிதர்களைபபின்பு ஏம 

னுடைய ஏவலாய்வநததாதர்கள் செக்கில் ௮ரேகதரம்போட்டு ௮ரை 

த்து எடுப்பார்சள் அவர்கள் வாய்களை, கெருபபிற்போட்டுக்காய்ச்ி 

கத்திபினல௮பபார்கள், எங்களாண்டவன் மலையையோ நிர்தைசெய் 
தாயென்று அடித்து ரெய்யிலே வேகப்போடுவார்கள் எ-று, ௨
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ஆதித்த்ச் சருக்கம். ௨௨௭ 

பஞ்செழத் அவைத்தாக் குருக்இ வாய்பரப்பியே 
ஈஞ்சினைப் புகட்டி. வெய்ய ஈரகலே கிடத்துவார் 

அஞ்சி யக்த ஈரகு தானு மருவ ருத்த லைத்திடும் 
கெஞ்ச கத்தி லெண்ணி நார்த மக்குமீது நிதழுமே, 

இ-ள், பின்லும் அவ்வருணாசலத்தை நிக தித்தவர்ககை எமகாசர் 

கள் பஞ்சாகத் துவைத்து ௮ரக்கை யுருக்க லாபிலேகவிட்” wea 
குடிப்பித் துத் திமையாகயெெரசஏலேதள்ளுவார்கள் அக்காகேமே ட் 
மூல்பயப்பட்டு இவர்களை த்தாங்குகறெதற்குச் சதக்கா மல்மிகவும்வ ஈத் 
அம்இப்படிப்பட்டதுன்பம்மனதிலே இம்மலையைக்குறைவாகவெண் 

சளினவர்களுக்கும் உண்டாம், எ-று, ௩௨ 

குருக்கடர்தை தாய ராவி கொன்ற தீயர் முதலினே 
ரிருக்கும் வெய்ய ஈரகன் மீதி லிட்டபோ இவர்களும் 

பொருக்க நொந்து பாவியயென்௮ பேசுவார் கடம்முடன் 
சரிக்கொணாது கள்ளு மென்னு தங்கள் சண் புதைப்பரே, 

இ-ள். ஆசிரியர்களையும் தாய்தர்சையரையும் பிசாணனவாக்கய 

தீயபாவிகள் மூதலானவர்கள் வாராஞ்செ.ப்புங் கொடய ராகத்திலே, 

இவ்வருணாலத்தை கிர்தித்தவர்கமாப்போட்டபோ அவரச மூன் 

னிருக்கும்பாவிகள் மிகவும் வருத்தப்பட்ட சுவாமியை கிர்திச்ரபடியி 

னால்ஈம்மிலும் பாவிசளென்றுசொல்லி ஈம்மீமோடிவர்கள்சரியாயிருக்க 

க்கூடாது தள்ளி ி3மன்று தங்கள்கண்க3ாபொத்திக் கொள்ளுவ£ 

ர்கள், எ-று, ge 

சான்று ரைத்து கானும் வைப மோழமுண்ட மாறுமர 
யன்று மின்று மளவிடாத வருணபூத ரச்தையோர் 

குன்ற மென்றி கழ்ர்துசென்ன௮ குன்றி மெய் குறைந்அழுன் 
கன்று னானொருத்த னென்று கதவிளம்ப லாயினான். 

இ-ள். பிரமன் இப்படியென்று Fons Naps He சொல்லிப்பின 

னுஞ்சொல்லுவார் நாலும் ஏருலசத்தைபுமுண்ட விட்டுணூவுஞ்சேர்நி 

து௮ன்றுமுதலின்அவரைபில அளவிடப்படாதமகசமைபுள்ள௮ருணா 

சலத்தை, ஒறாவளன், ஓ நுமலைபென்றிகழ்ர்துபோயக் or Berens 

அ தேசங்குறைந்து துக்கப்பட்டான, மு எசாலத்திலேயென்று ௮க் 

கதையைச் சொல்லத்தொடங்கினார். எ-று. a 

உலரூன்ற சோ * asa ay முள்ளில் வைத்திவ் வுலகிலோர் 

முலைய தாகி சரிஏய்வ மலையை மர்ற மலைல்போஷ்



அமர ஹருணாசகு ர ராண: 

அலகு பெற்ற விரவி யெண்ணி யாழி யொன்அ வாயே 
மலரு தோம் மலை.பி முச்சி யெல்லைபால் நடத்தினான். 

| Dot, sam GRIME I Feo herd sb பிரசாசங்களையெல் 
ளாம் தன் உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டு இப்பூமி.பில் ஒப்பற்ற மலை 

புரூவங்கொண்ட தெய்வீகமாகிய ௮ருணுசலச்ஷ்த மற்றமலைகள்பேச 

ஸ்கினை த்து RIT EE TYP ஏழுகுதிணசளைபும் பூண்டதேபை அவ்வ 

'குசைலச்தி லுச்சிவழிபின் எஸ்வேபாகஈடக்தினான் சூரியன், எ-று. 

முருர்கர் தே? மர்த வெறி ?ன் முடியின்மேவு நணைமே 
1 குந்த ரோகி யுள்ளி ௮ம்வெ டிசதெ ழுந்து வெம்மையாய் 
புகாத ல்ல விரக ஈழவர் புசமமெனபபயபொ ரிஈததே 
யுசைஈ ர பர்சை வாச யோவு கர்கது உாசியானசே, 

இ-ள். கயன் விட்டணுவிலஃ்சேடப் ட்ட ௮மமலையின் உச்சி 

லப வதற்குமுன்னே மிகுஈஈபிரகாச்மான மலையடி த்து அவ்வு 
ள்ளிட“ இக ஈன்று சாழுக்து வெபபங்கொளங்டு புகைகதுவரத்தேர்தி 
சிலா மெரிச்க பரம?வன் கரையா கெருப்பிலே பொரிர்ததபோ 

கா பபெரரி “துபோங்விட்ட௪. ஈஉடச்தபபட்ட குதிரைகளேோச சிவனில் 

லாதருதிரைகளா or, wT - DB, GF 

of) DTTGE MO ty உாசிரிய ரு & BLD. 

ரு மைப் சர்களா?க் சோர !த சலனாத் தாயர் 
ச புர சனி பாகன் காகேன் விழிக்க ப னு 
ம*யமிர் இறு சா னந்ர உலர் செய்து ஞானக் 
கிபயொச் சகவேன் கண்டு ர இரவுத் வை CAL bo GET 

Ce ம்ம ளி வியர் ஈன்றது மாகு pope Dau tst tg T GD) 

Bn cesar os ம சரி௪ ரசப்போய்க் சொடிபையுடையசேர்சா 
PESO UTEP PTET) UP Am Te amid 1 இயைய பாரசன்சா*) 
பிழச்சதுபோ க் கொண டக போலா ரலற்றைய 6. சசவிழகது சூரியன் 
மதியம் ரர்சரன் அச ாவயை வதய தூ சொண்டு மீ மலாசி 

a «Fon Bion யும்பட போகின்ற ரான் பரார்த்த அச்சூரியனுக்கு 

இர்வளார் ரைக் சொற்னேன். எ-று. ௮] 

ஐயளை பாலைடுபன்றெண்டரி யசர்ையா ஸிசழ்ர் த வீழ்ந்த 
அசையவே யோரு சாகத்.வ் சுமி புனக்சென்னுளு 

   
         
இதயா iB ins & கொழ்ிலினே 2 roach G சரிவு நார்ச், 

Gilg tie 2 ren tate ean ah nr aaa A Sy.    



அஆ தகுதிச் எருக்கம். a. 
ப 

௨ இ-ள், ௮அருணுசலேசலா ஒருமலை யென்று நினைத்து அசக்கார 

தீதினால் நிந்தித்து ழே விழுந்து இடக்கின்ற ஆயிரம் ரெணங்களைய் 
டைய சூரியனே உனக்குஎவ்வசையிலும் ஒருகாலச்திலுல் கடை, 
க்சா,த, அப்படியிருக்தாலும் ஒருதொழிலினாலேைக்சலாப, ௮.து. 

யாதெனில் தெளிவுள்ளவருக்கு மெ.ப்ம்மையாயெ ௮ருணா£லத்தைவ 

லஞ் செய்துதொண்டு வாவெர்௮ சொல்லித் திரும்பினேனென்றான் 

பரமன், எ-று, ௯ 

Cur Bee படியோசொன்று பொன்மலை வலமாய் முன்னஞ் 

சாதித்த வருக்கன் சோணா சலத்தினை வலமரய்வகதான் 
வாஇக்குமழலினானு மழவிடை மீதிந்கோடி. 

யாரஇத்த ரெனவே தோனறி யாதித்தற் கர ரிபபோனா. 

இ-ள். பிரமன் அனுக்கிரகஞ்செய்தபடயே மகாமே நகிரியைமூ 
ன்னே வஉமாக வருகின்ற சூரியன ௮ நணாசஉத்தை வலஞ்செய்௫க் 
கொண்டுவாதான அச்சூரியலுக் கெகிரேவாதஇத்துச் சத்துருக்களைக் 
கொல்லுகின்ற ம ரவையேஈகிய பசமசவன் இளமையாகிய ரிஷபத்தி 
லே கோடி சூரியாபோலததோன்றி ௮ளும்செசஞ்செ.ப்து கைலாயத் 
அக்கு எழுக சருளினுர் எ-ு, ம 

பன்னி௮ மாதந்தோறும் பரிகிழமுற் பபத்தினலே 

வன்னியின் வடிவதான மலை பினை வலமாய்ச செல்வான் 

சென்னிபி செல்லை செல்வா னிடபபுறஓுசெல்வான் றன்றேோர் 
அகநிலை வரும்போசேத்தி யபலாசொரிஈதகலு மென்றான். 

இ-ள. சித்திறாபறசல் பங்குனி யீரகச்ிசொஃஉப்பட்ட பன்னிர 

aw int 7 Ipip ஆரிபன்முன்?ன க௱க்குண்டான பபத்தினலே Hae 

னிவஉவமாகிய மலை பவலஞ்செய்கக்சொண்ட போகான், அம்மலை 

புச்சிபின்மேலும போகான், டு_ப்புரமாகவ) ஈபே!சான்,௮ம௦௫க் த 

ச்சமீபததில் வரும்போ.௪ தோத்ராஞ செய்து புட்பமாரி பொமிஈ த 
ச்செல்வானென்று சொன்னான் பிாமன், எ- 8. டக 

(பக்தாவகு) 

ஆடூந்தச் சநக்கம் 

முற்திற் ௮. 
சைய்ய 7. 

ஆசிருலிருத்தம்-டுரகூடு,



  
சிவமயம், 

பதினென்ரமுவது 

பிரதத்தசாஜன் சருக்கம்” 

எழு?ர்க்கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம், 
அருணைவாழிறைவன் நிரவியமணுமட் டாயினுந்கரர்தபேரு_ட 

ன, மரணமாய்ஈமசாட்டழலிமேகுளிபபவர் வச்சிசவுலககையான் ம 
சிவ, ரிருகளிறைக சமிருபத்தெண்கோடியிடத்திலு மடைவிலேபிருப 
யார். தரணிபிற்புழுவாய்ப பிறபபர்களசளவு தனக்கியைர்தவருமத 
தகையர், 

இ-ள், ௮ருணாலேசரத திரலியகதில ௮ணுவளவேணு திருடி 
அவர்சள்உடனேமரணமடைந்து எமலோகத்திற்குப்போய்௮ுச்சினிக் 
குழியி?லவிழுக்து ௮வஸ்தைப்பரிவார்ள வர்சிரத்கினாற்செய்த உல 
ககையால் அடிபவொர்கள் இநள்கிறைந்த இருபத்தெட்டுகோடி. mre 
க்களிதும் ௮னடவாக haps கிடப்பார்கள். மறுபடியும் பூமியிலே 

'வக்து புழுவாகப்பிறப்பார்கள் அத்திறாட்டுக் கடன் பட்டிருதவர்கள் 
அப்படிப்பட்டதுன்பத்தை யடைவாரகள, எ-று, க 

ஒ௱கயசரைபுளிசைச்தபான் ன திரேயுற்றபேருடலையுமொ.௪ 
௧தச், தேங்கிபகருணை ப ரணை ாயகர்பொற் செய்கையைப்படியிளிற் 
காந்த, வாசிய அஅரக்கிளைபுடன்சிகைக் த மலைபினுங்கடலிலுமெச 
ஜித்து, நீங்கெப்பொழு தர் தொடர்ந்திடும் விரிமோ கிழலெனத்ெொ 
உருமன்னிலத்தும், 

இ-ள, இிநடிபூமிபினுர் ஒளித்து வைச்சப்பட்டபொன் அவ்வி 
» ah உல்! தோத்சையுங் கண்டிக்கும் அப்படிச் 

புடைய ௮ருணசேசஈடையபிசகிபக் 
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பிர.தத்தராஜன் சருக்கம். உட 

தன் செய்தியாம் அப்பூமியில் ஒளித்துலைத்து எடுத் துக்கொண்டவ 
ரையோவென் றல் ௮வர்களுறவோடுகெடுக்கும், மலையிலுங் கடலிலு 
மொளித்் தக்கொண்டபொழுதுதொடர்ர் அவருத்தம்விடமாட்டா 
௮, எவவிடத்திற் போனாலும் கிழலைபபோலத்தொடரும். ௪-௮. ௨ 

கடி.க்-லாஞ் சிலையைவிழுங்கலா நெருப்பைக் கடுவிடங்குழைத் 
தழைச் தெடுத் ௪௪, குடிக்கலாமிரும்பையருஈசலாங்கடும்பாற்கொள் 
ளலா,மருந்தினகுணத்தால முடக்கலா ம்பகசையையரணைகாயசர்பெச 
ன் விழுங்கினால் மிடற்றியேபிடிக்கும், உடம்குளேகனலும்புகையுமவ் 
வளவோ வு.ிரசைமுளத்தையு மொருக்கும, 

இ-ள். பின் ஒும்பிரமன்சொல்றுவான்சல்லைக்கடிக்கலாம், நெரு 

ப்பையெத் ஏவி ழங்கவிடலாம், வித தோரிகொல்லம்படியானவஸ் 

அகச் சோதனுக்குழைத்தெடுத்துரசாபபிடலாம், இரும்பைபு௫க்க 

erin, கள்வி-பாலாத சலியவற்றைபுங்குடிக்கலாம், இவைகள் உபத்து 

சவஞசெ.ப்பலவரட்டாமல ஈலலமராஅகளாலே கிவரத்தசிபண்ணிக் 

கொள்ளலாம், ௮ ரணைலேோசரர் இரவிபக்தைச்சாபபிட்டவுே தொ 

ஊ்டையைப (99 கறுககொள்ளும, சேத த் துக்குவளேநெருப்பாசகன 

ற்றும, புகையுண்டாகும ௮௨வள௮தான செய்யு மாவென்றால்௮வர் 

களுபியரைசகசொன்று உள்ளாசலக।ஙகெடுக்கும, எ-று, ௩ 

முசகணுன்பொருளக் கங।நதபேரிறுக்க முபன்தபேர்கினைத்த 

போழு லா, யக்கணதசழிவ ஈயாகர "க்க வடியவாபொருள்கவர் 

ந்கடக்கள, GSS BP Ma set? Os) usar Mosh HFT GF BIBLIO 

சாற்றிர, ஈம். தஙக ரக வொளிகிி மணிபபூண் திசைமுகனொருக 
௦௧௦ Fist {0. 

ச ச க்ஷ . ௪ 
Lr. aly si NH TTS ஊயுைய Dy நணூாலேசர நுதிரவியத்தைத் 

கி நடினவாகள பமின்ற துன்ப பேபடி பபட்ட து, ௮ இருக்கட்டும் 
e o ச ச ரு . 

அபபொறு பந Bh Des) D HDF மயாசஅிசெய்சவர்கள இருடநினை த்தவ 

ர்கள் இவாக ஈ௩தப் கணதநிலேய ழிவார்கள் அவர்களுமி நக்கட்டும்சி 
௩ . ௪ க Nn உ e ௪ . 

GU 11 5 oh 1 HH 00)! பொருளத்திருடனலாக எதி அன்பப்பத்தகினை 
க க e * ரூ . ° 

த்தபேர்சளூம்கெயவாசளென்ன பஉபலாத்தியத்தோடுர சொல்லிச் 

செவ்வானமுங் கருகும்படி. op atl at’ கின்ற இரத்கினாபரணங்கை த்தரி 

த்தபிரமன் ஒருகதைசொல்லத்தொடங்கினான். எ-று, ௯ 

முன்னமே யொருகாள் வ! இசைக் இறைவன் முழூமணிக் கங் 

கைநீர்த் துறைவன், இஈகிலத் இழந்த விரத னனையா னாண்பதை 

90



~
 

பொசு. ஹிருணாசல் புராணம்: 

முருகவேணிகர்வான், ௮ன்னவா கிறைசர்த மகுடகோடிகளின் வயிர 
ஈசாயகங்களாற்றேயத்த, பொன்னகிர்கழலான் றருமழுங்கழலான் புச 
ழ்பெயர்பிரசத்தனென்பான், 
% 

ட. இ-ள், பிரமன்சொல்துவான், முற்சாலத்திலே ஒருசாள்வடதே௪ 

த்துக்கு ௮ரசனா.பிருக்கின்றவன், விலையுபர்ர்தமுத்துகளுக் இருப்பிட 

மாகியகங்காஈதித்தரையையுடையவன் , தேவலோகத்தில்கின்று பூமி 

யிலிரங்கயெதேவேர்தரன்போன்றவன், அண்மைக்குணத்தில்ஈப்பிரம 

ண்ணியருக்குச்சமானமானவன் அ௮ரசர்கள்பணிபும்போது௮வர்களா 

மே கிசைகிரையாகத் தாழ்ச்தப்பட்ட கரி்டகோடிகளில் இமைக்கப்ப 

ட்டவீரகண்டையைத்தரிக்கவன், சருமமென்பதைஇடைவிடா துசெ 

ய்றவன் £€ர்த்திபொருந்திய பிரகத்கனென்னும் பெயரைய/ுடையவ 

ன். எ-று, @ 

காலநேர்விழியார்முகமெனவீளங்கிக்களங்குடைத்தொழுக்கிய ம 
தபோல், நிலமாணிக்கம்பியைந்தவெண்கவிதை நெடுநிஉப்பாப்பெலா 

நிகழ்த்துள. சாஉ௨வேபணியா வரசர்களிவன்பொறசரணமேபடி & gu 

ச்பெருமென், லேறவே யழைக்குக தருமதேவசைபோ லிரண்சோம 

சைசளார்த்தடவே, 

இ-ள். எ மன்போலக் கொடுமைசெய்கிற சண்களையடையபெண் 

கள்முக ம் பால விளங்கிக் சளங்கத்தைபுடைத்து ஒமுகவிட்டாகதிர 

ன்போல நீலாத்தனமிமை ச் ருக்கின்ற சாமபையுடையவெள்ளைக்கு 
enh an ஈஈதிரிகையைம பூமியின்பாப2பல்லாமகிசழ்ச்சுவுமிகுக 
சு ச . 4 

தமரியாதையோட பணியாதபகையாசசைப்பராத்து இந்திரனுடைய 

அழதியபாரதங்களைவார்கி உங்சளு பிரை இறக்காமல்பொறறுக் 2காள 

ஞுங்களென்௮ பொருர்கத அழைககுகதருமதேஙதையைபபோல இர 

ண்சோமரங்களவீசம, எ-று, ௬ 

வருண மண்டலச்திப்பாவீபோர்கிடர்சு மாகதகறு ம்வயங்க ர சஹ ப பாவம் டக் EG BED 1 sh ine 5 

2) (OM DAM DROS WMA DHT ET த2த ஈடலிகள் படவியையடை 

ப்பக் இரணசிந்தூரத் துபபுகாறாதமருபபீற கிமபரிகரித்திசைகெொத 

தரணிபர்ஈிிங்க ம திரிகணத்தோடெரும்சனன்றண்டையச்திரையே, 

இ-ள். வரணமண்டலத்தில்விளங்கும்குதிரைகள்போல் உயர்வா 

Buss gi sensi குதிரைகள்பிரகாசிக்கவும்சூரியமண்டலத் 

த யளாவிய கொடிகள் கட்டியதேர்க்காடுகள் பூமியையடைக்கவும்



பிர்சத்தராஜன் எருக்க > 
கிரணம் பொருந்திய சிந்தூரம் தட்டிய புள்ளிகளையுடைய மூசகுத்தை 
பும், பூண்கட்டிய தர்தங்களையுடைய யானைகள் திசைகள்தோறும்' 
பிரசாசிக்கவும் படைமன்னர் பயப்பட மந்திரிகூட்டத்தோடுஞ் சே 
னைகளோடும் யாத்திரையாகப் பிரயாணப்பட்டான் பிரதத்தராசன், 
௭-௮. or 

அங்கற்புற்[ றறயவனவெற்படைய வவர்திபர்வில்லினாண் கெள 
வச், சங்கிலித்2தொாடச்காய் மற்றமண்டலீகர் தம்மிறைதாங்களே சும 
க்ச சிங்கவேறெனவேசோழ நாடணையவான் நிருஈதிகடச்து தென்ன 
ர௬ணைக் கங்கைவார்சடையான் கோயிலித் புகுந்தான் கங்கையுங் காசி 
யம் புரப்பான், 

இ-ள், இபபிரசகத்சராசன் பிரயாணபபட்டபோது அந்ததேசத் 
தரசர்பயர்து புற்றிலேறிக்கொள்ளவும், யவனதேசத்து அரசர்கள் 
மலையிலலாொளித்துக்கொள்ளவும், ௮அவக்?தேசத்தாசா விவ்லிலிருக்கிற 
ஈாாணியைர் சகெளலிக்கொள்ளவும், மற்றதேசத்து அரசர்கள் சக்கிலீ 
போலத் கொடர்ர் துசின்று காங்கள் கட்டவேண் டய கப்பங்களைத் 
காங்களே சமக்துவாவும், ஆங்கங்கம்போலச் ரசோழாாட்டுக்குப் 
போரும்பட (/றபபட்ரிக தி ரநதியைத்தாண்டி அமகய ௮ நணாஜல 
த்துக்கு வக்து கககையைத்சரிச்த சடைபைபுடைப பரமசிவன் கோ 

யிலிற் புகுந்தான் கற்மைஈதிபைபும் காசிதேசத்தையும ஆளுகிற பிர 
இர்தராஜன் எ-று, க 

அரும்பவிழ் மலர்சொண் டரச்சனை புரிய வருளைகாயகாதிருக் 

கோயில், விரும் 9புட். [குர்து ப myo Ss Aw frst Boum Oar 

டய கூர்விழியாள், இறம்பைபு நக்கு மிரையினளொருத்தி யிலங் 

கஇழையருடனிறைபால், சரும்பெனுமொழியார் பாதல் கேட்டான் 

கண்டனன் வளைத்ராவேள கரும்பை. 

இ-ள், சாசிசோத்து அரசனாகிய பிரதத்தன் அரும்புகள் மலர் 

ந்த புட்பங்களைக்கொண்டு ௮ ரநச்சனை பண்ணுகிறதற்காக ௮ருணாச 

லேசர் வீற்றிருக்கும், இருக் Parl or பத்தியோடு போய்வர்தனஞ் 

செய்பும்போத ௮வ்கிடத்திலும் விஷத்திலுங் கொடமைசெய்கின்ற 
கூரியகண்களையுையவள் இரும்பும் உருகும்படி.செப்யும் சங்கதவித் 
தையையுடையவளாகயெ ஒருதாடசெபபெண் பிரகாசிக்கின்ற ஆபரணம் 
களைத் தரித்த சிலபெண்களோடு கின்று சுவைகிறைந்த பாஇும்கரும் 
Dent} சசமும்போன்ற மொழி.பினாலே பாவெதைக்கேட்டான் HSE 

ணத்தில்தானே மன்மதன் வளைத்தகறாம்பு வில்லையு்கண்டான் காம 

விசா.ரங்கொண்ட பிரதத்தராசன் ௭-௮,



௨௧௭ தருணசலபு ராம, 
x 

| அன்னமோகளியோ வமிர்தவோதிரூவோ வமிர்தமோவமரருக் ! 
க்ளித்த, வன்னமோகினியோ லீரதியோபிரன் மனத்தினால் வகுத்த 'மனகையோ, என்னமோ சுமதாய்தனஅராட்டினிற்சொண்டேகுவ 
ஹினைந்தன னதற்கு, முன்னமே குரங்குமுகமசா யிருர்கான் முறுவ 
லசயினதெவர் முசமும், 

இ-ள், காச?தரத்தப் பிரசத்சாசன் ௮த்தாடப்பெண்ணைப்பா 
ச்த்துச் சொல்லுவான் இவள் அன்னமோ,க ரியோ,தேவாமிர்தமோ 
இலட்சுமியோ, ௮சரரைக்சொன்று அமூர்தத்தை முன்சாலத்தில்ே தீ 

வருக்குக்கொடுத்த அழகாகிய மோகினியோ, மாதிசேலியோ, பிர 
மன் மனத்தினல் ௪நட்டிச்ச மேனகையோ என்றுகனைக்துமோகத் 

தோட தன்னுடைய தோசத்துச்கு ௮ப்பெண்ணைக்கொண்டு போவ 
தற்கு நினைத்தான், அந்தகினைப்பு உண்டாகுழுன்னே மகானே குரங் 

குமுகத்தைபுடையவனா யிருந்தான். ௮சைக்கண்ம௰ி எல்லாரும்சகைச் 
தாரர்கள் எ-று, ௧0 

மந்திரிக்கிழவாரசனைவினவி மன்னவன்சினைச்சவாறசனால் வந்த 

வித்து.பரர் தவிர் "திட மலைமமேன் ஈ சர் டப்பணியெளவவ were gi 

சக்குவடுல் கசனளாம்பரடஞ் செமணிச்சிசைபுக்தேரும் ஈர்தன 

மணியுர் தன த்தினற்பலருர் தீமனளியக் கோயின்முன் abo gar ar, 

இ-ள், மந்திரிமாரகள் பீரதத்த சாசனைப்பார் 2 FGI TUT be 

வந்ததற்கு காரணங்கேட்டறி:,ஐ கொண்டி ௮ரரனே மைபாகிய 

உம.துகிளைப்பினால் அடைஈத மித் துன்பம் ீஎகும்படி மலமேல்மர 

ர்தாபபை ௮ருணாச?2லசரை வணங்கென்றுசொல்ல, அல்லாசலும்மலை 

யையொத்த யானைகளையும், வேசமாய்ச்சாவுகின்ற குதிரைகளையும், 

நல்ல இரத்தீனள்சளா லிரைக்சப்பட்டி ருக் கும் சிவிகைகளையும, தோ 

. சளையும் சந்தனகுழம்பைப் பூசுகின்ற ஸ்சனங்சளையுடையபெண்ச-ள 
யும் பொற்பிரகாசம் பொருந்திய அ௮க்சோயிலுக்கு முன்காணிக்கை 

யாகக் கொடுத்.துவிட்டான் ௭-.ற, ச்ச 

பன்னருமர்தப் பூசனைபுரிந்தான் பரத.லுமவற்கருள் புரிந்தான் 

இன்னரமொழியாள் விருப்பி எடைந்த இலேசவானரமுகமொழி* 
தரன், ஈன்னயமுசம்பெற்றியையு சாடனைர்சா னாதலாலரன்பொறாள 
தவா, உள்னியபாவம் புதின்மடக்கரும்பொன் இுதவிஞற்றளிருமெ 

fir ven BUT.



பிரதீத்தராஜன் சருக்கம், ௨௧௭ 

இ-ள. பிரதத்தராசன் சுவாமிக்கு சொல்லுசற்கரிபய art gs 

ருமையான பூரைகளசெய்ப ௮ப்பொடி௫ சுவாமியும்௮வ்வரசனுக்கு 

க்கிருபைசெய்தார் வீணைபினிசைபோலும் வார்த்தையுடைய பெண் 

மேற்கொண்ட அசையிலைடைகத அன்பம்பொருந்தியகுரங்கு முகத் 
தையொழித்தான், ஈல்லமானிடமுகத்தையடைர் ஏ ௮வ்வரசன்தன்லு 
டைய நசாட்டுக்குப்போய்ர் சேர்க்கான்௮கையாலே ௮ருணாலேசரு 

டையபொ நளைத்திருடரினைத்ததனா ௮ண்டாயெபாவம்௮ப்பொருளு 

க்கும் பதின்மடங்கு திரவியங்கொடுச்தால் தீருமென்று சொன்னான் 

பிரமன. ௭-௮, ௧௨, 

அறுசரக் கழிரெடிலாசிரிப விருத்தம், 

மாசவணேயருணூரிவளமீ௫சா னனச்திருவாய்மலர்* தானர் 

தப்,போதனையங்கடி பணிந்துள் பே தனைபாள்மகிழ்ர் தனமிப்புஙி.பின் 

மீதே, கோசமுடனறிர் அசெய்தபவர் தவிருங்கதைபினையுங் கூறுகென் 

ரூன்,மூதறிவாயின்னு முகத்திலுமாயிரமுகமாப் மொழிபறுற்ருன், 

இ-ள். மகத்தாகியதவத்சையுடைய சனகரிஷியே௮௬ணா சலத்தி 

னதுவளம் இதுதானென்று சொன்னான் அப்பிரமனை அவ்லிடத்தில் 

சனகரிஹி வர்தனஞ்செய்து உம்முடைய போசனையினாலே னந்த 

மடைந்தேன்இவ்வுலகத்தில்குற்றமாக ௮றிக் அசெய்தபாவம்நீங்கும்ப 

டியானகதையைபும்அருள்செய்ய வேண்டுமெனப் பேரறிவுகொண்ட 

பிரமன், தம்முடையவாய்ரான்கும் அபிரம்வாயாகச், சொல்லத்தொ 

டங்கனான், ௭-௮, ௧௩ 

பதினொன்றாவ௮, 

பிரதத்தராசன் சருக்கம். 

முற்றிற்று, 
 சவலைாளி தவள, 

ஆச திருவிருத்தம்-௬0௮.



    
இவமய ம், 

பன்னிரண்டாவது. 

பாவந்தீர்தீத சருக்கம், 

a 

கலிவிருத்தம், 

வாக்னொல்வடி வினால் மனச் இணலைபவர் 

* காச்சினாரருணைமா சபிஉசோம்உ னு 
னீக்கினாசென்பது கிசழ்ததிற 4 மறை 
தாக்கனொன்சலகதை செப்பலாயிஷன், 

இ-ள். வாக்னொலும் தேகச்தினும் மனத்தினாலும் தர்விஷய* 
களைச்சொலலியும், செய்தும், ணை தும், பாவத்தைபடைக்தவர்கள் 
இருவண்ணாமலைபைப் தர் சனஞ்செய்சால் அப்பொழுதேதங்கள்பால 
ததையீக்குவார்கள் சான்றுசொல்லி கான்புவேதங்களையுக்கன்னிடத்த 
௮டையபிரமன் நிலகதையைர் சொல்லத்தொடங்கினான். எ-று, 

ADF i és Hose லாடுரிய விருத்தம், 

எம்பெரியசவைபிடச்தி லிரகான்கு வசச்சளும்வந் Bane srry 
ன்னே, தம்பெரிய தலத்தினைபும் புகழினைபும் aus gang onsen 

கோக்கக், கும்பமுளிமுதலானே ரிடையிலுமைவியர் துரைத்த கொடு 
மையாலே, அம்புவிபிவிழைத்த தவமனைத்தனையு மவமாக்க யக dD 
'மென்றேறன், 

இ-ள். என்னுடைய பெரியசபைபினிடத்தில் ௮ஷ்டவசக்களும் 

முன்னொரு காலத்தில் வர் இருந்தார்கள், அப்போது அவர்கள் ae 

சளுடைய தலத்தின் பெருமையும், see aks ர்த்தியைபு?
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பாவநீதீர்த்த சருக்கம், ௨௪௧ 

கொண்டாடிச் சந்தோஷிச்தார்கள். அதைப்பார்த்து அசத் But (LPs 
are hoglact wiBG2o emsdr Sae@ar yeipign OFraAOu கர் 
வத்தினால் ௮க்குற்றம் பூமியிக்செய்ததவமெல்லாம ௮வமாகரசெய்்.து 
முமென்று சொன்னேன். எ-று, ௨ 

உற்றபெருர் தவத்தினையுர் தமசறத் ெலத்தினையு முறைகசமே 

ரு, மற்றொருவர் தமையிகம்ஈத வருகதுயரக்கடன் தர்கி மறிவரென 
தேன், சிற்றறிவாகியவசுக்களனைவருமே -அிங்கியது இ. தங்காலஞரெப 
ற்றருளுகெனவுைக்காரரனருளாற் 2ிருமுக்க யேர்ுனென்மே. 

இ-ள். பெருமைவாய்சததம் முடைய தவச்தையும செய்சதருமத் 
த.பும் சொன்னவர்களும் மற்னொரநவரைபிசழ்சறு பேபரசினவ ரசளும் 

அக்சாமுத்திரத்தல் முழுகிமறிபட்டுக் கிட படாகளென் தன் இற்றறி 

வடைய அஷ்டவ-௭க்களும் ௮வவாரதமைகெட்டிசமக௮ இ சாபம் எ௪ 
கரலத்தில்தீரும் அருள்சசய்யவேண்ூமமனழமுகேடடார்கள் பா மசிவ 

ன் கிருபை உ௫களுக்கு என்றைக்குக்கடைகருமோ அ௮ன்ரசைக்குத்தி 
ருிமன்றேன். ௪-௮. ர 

சொல்லுதலும் வசக்களெலாமெனையசன்௮ செடிடகநக்கைத்து 

றை பிலேகி, எல்லையிலா நெடுங்கால மீறையைச் னைத் தரியசவ மீயற் 

றிஞர்கள், வல்லிபங்க ஜெ நாளின் மறவிடைமே லடைது தலம் 

வரவே தென்றான், அல்லி. பல ரவனெரெத சொகிஞசாபம் கடலில 
தெ தருளுமென்றார். 

இ-ள். அப்படி சொன்னவுடன் வசக்களெல்வாரும் என்சஃப 

யைவிட்ுி நெடி தாரஞ்செல்லுசின்ற கஈ௱காஈதி.பின் துறைபிர்போப் 

அளவில்லாக்காலம பரமசிவனை கனத்து ௮ரிதாசியதவம் மதர் செப் 

தார்கள் பார்வதியை வாமபரகத்தில் வைத்துகசொ ட ௮/ வாமி 
. கரு . 
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ஞச்.குக்சொடுக்கவேண்டிய வர மன்வவென்றுகேட்வெடும பெய்தா 

ர் அவவசுக்கள் இதழினைபுடையதாமரைமகரிலிருக்கின்ற பிரம. 

டுத்த கொடிய சாபமாகிய கடலினின்௮ம எங்களை யெசிசச மாவே 
ண்டுமென்றார். ௭-௮. ௪ 

கருணைமுகின் முகமலர்க்து வசுக்களூ _.மும தபவய கடக்கமிவ 

ன்டில், தரணிபிகேயொருசகரச தலே௪.ரசமென்றிலங்குமஈசக் சலத் 
சின், ௮ ருணகிரி3யெனுமலையா.பிருக்கும ர்தப்பதியணுகி WEA GT 

i; Dig, வருண் தசைதொடச்சியெட்டு2 இசைகசினு திருகள்தவ 0 

(DG) Le rca, 
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௨௪௨, ஆருணாசல புராணம்,"” 

இ-ள். கருபாவருஷம் பொழிகின்ற மேகமாகியபர மஏவன் திரு 
முசமலார்து அந்தவசுக்களைப்பார்த்து உங்களுடைய பாவத்தைநீங்க 

ள் கடக்கவேண்டினால், பூ.மயில் தலேச்சுரமென்று ஒருதிவயதலம்வி 
ளங்குகன்றது அத்தலத்தில் அருணாசலமென்றுஒருமலையுண்டு அத்த 
லத்தையடைக்து அம்மலையைச்சூழ்ர் தகிழச்குத்திக்குதொடங்கெ ட்டு 
தீதிக்குகளிஓமிருந்து தவம்செய்யுங்களென்றருளிச்செய்தார், எ-று, 

அன்னவயலருணை.பிற் சீரரியதவமியற்றிடுமவ்வளவேயுங்கள், மூ 
ன்னரயிற்கிரியுமெட்டுமூகமாகவிளக்கிட்டமூர்த்தியாகு, மன்னமுங்க 
ளரும்பவமுர் தவிருமெனவுரைத்தவெள்ளிமலையிற்சேர்த்தான், தன் 
னையடைந்தவர்களெலார் தனைப்போலவிருக்கவரந்சருகுவானே. 

இ-ள். அன்னப்பறவைகள் தங்கெவயல்சூழ்ர த ௮ருணாசலத்தல 
த்திற்குப்போய்நீக்கள் ௮ரியகவத்தைச்செய்யுங்கள், அப்படி ச்செய்த 
வளவிலே௮க்கிளிசொரூபமாய்விளங்கியஒப்பற்றஅம்மலைஉங்களுக்கு 
முன்காட்சிகொயிக்கும்அபபோது கிலைபெற்றஉங்கஞ்டையபாவமும் 
நீங்குமென்று திருவாய்மலர் அகைலாயத்திற்கெழுகதருளினார் தம்மி 
டத்திலடைச் கவர்கள்எல்லாரையு தம்மைப்போல் உருவத்தையடை 
ந்திருக்க வ ரமருளிச்செய்யும் பரமசிவன். எ-று, ௬ 

முந்தவசுரரையு மவர் புக்கானையு மெரிச்தபிரான் மொழிந்தவா 

றே, ௮ந்தவச வனைவருஞ்செள் றரணையிலேயரியதவமியற்றினார்க, ளி 
ந்தவச மதிகழைக்க வழற்கரியெட்டுருவாகிபிருக்கசங்சே, தர தவசகி 
லைபுகழ்ந்த கொடுஞ்சாபக்கிரிகளெல்லார் கள்ளினாகள. 

இ-ள். முன்பு ௮௪ சர்களையும் ௮வர்சள் வாசஞ்செய் அுக்கொண் 

டிருந்த திரிபுரங்களையும், ஈகைத்தெரித்தசுவாமி அருளிச்செய்த பிர 
காரமே இவ்வெட்டு வ * க்களும்போய் அருணாசலத்தில் அருமையா 

ன தவம்செய்தார்கள் இப்பூமிசழைக்கும்படி ௮க்கினி மலைஎட்டுமுகமா 
ய்விளங்கியிகு்தது முன்னேதங்களுடைய தவத்தைப்புகழ்ர் துசொல் 
லியதனால்வாச கொடியசாபமென்று சொல்உப்பட்ட மலையைத்தாண் 
டி.விட்டார்கள் ௮வ்விட த்தில், எ-று. ௪ 

பூகலஞ்சூழ் திசைகளெ.வாமிருக்தட்ட மூர்த்திகளைப் பூத்தார் 
ச, ளாதலினாற்பழய.பலி தமத பதவ்களையடைநகருள்பெற்றார்க, ளே 

தமஅம்படிக்கரிய மறைபபயனெட்டுருவாகியிருக்தபோ தஞ்,சிதானு 
ம்பதங்கரமத்துடனறியான் முடியெனக்குத்தெரிக்ததின்றே, 

இ-ள். அம்மலையைச்சூழ்க்த யெட்டுத்திக்குகளிலுமிருக்.து வசுக் 
சுள் அஷ்டமர்த்திமாகிய-வாமியைப்பூசித்தபடியினாலே பழயபடி.யே 

தம் பதவிகளைப்பெற்றுக்கொண்டு சுவாமிகிருபையும் பெற்றார்கள் கு 
ந்றம் நீங்கும்படி. ௮ருமையான வேதப்பொருளாகய ௮ச்சுவாமியே 
அறியாமறபோனா எனக்கும் முடி.தெரியவில்லை, ௪-௮, J



பாவந்தீர்த்த சருக்கம். உத் 

சண்முகனை யளித்தவைர்து முசத்தவனெண்வசச்கள் செயுர்த 
வத்தினாலே, எண்முகமா யிருந்ததுகண்டொரு முக மாயிழையலர்வச 
ழ்.த்ிதெரித்தாரென்ன௮, தண்முகனான் ரூடையபிரான் சனசமுனிக் கு 
ரைத்தருள ச்சபிலத்தாடே, பண்முகயா மனையமொழித் திலோர்த்த 

. 7D உ * 

மைசேர் கதையினு?ம பகரலுற்றான். 

இ-ள். சப்;ரரமணியரைப்பெற்ற பரமசிவன் பட்டு வசுக்களுஞ் 
செய்த தபோபலத்தினாலை எட்டுமூகமா யிருந்ததைப்பார்த்அத் தே 
வரீர்கருணைபொருர்திய சான்குழுகங்களை யுடையபிரமன்சனகரிஷிச் 
குச்சொல்லி ௮ருள்புரிகின்ற அத்திருமலையில் பாழின்இசையபோன்ற 
சொல்லையுடைய திலோர்த்தமை கதையையும் சொல்லத்தொடங்னெ 
ன். எ-று, ௯ 

கலிவிருத்தம். 

தேவர்கோன்முன்னமென்னிடத்திற்சேர்க்துகன் 
பாவம்தீரப்பெரும்பகவிவெண்டி யே 
யாவருமருந்தவமியற்றிகா£தற் 
சாவதுெய்ியன்றகைரர் துபோ பினான். 

இ-ள். பிரமன்சொல்லுவான் இந்திரன்முன்னே என்னிடத்தில் 
வச்து தன்னுடைய பரிஈத்தமான பதவியைச் சிந்தித்தெல்லாரு மரு 
மையான தவத்தைச்செய்கிறுார்கள அ௮த்தவம் கிறைவேருதபடி ஏதா 
வள ஒருவிக்கின ம்செய்யவேண்டுசிமன்று சொல்லிகிட்டுப்போனான். 

இச்தூன்போனபின்னியக்க மமகையை 
யந்தரமங்கையராவகாட்டவா 
சுந்தரக்கடற்புவித்கோகை மாந்தரை 
சுந்தரமுலைச்சியழகுவாரியே. 

இ-ள். இர தரன்போனபிறகு இயக்கலோசத்து பெண்கள் தே 
வலோகத்துப்பெண்கள் சாகலோகத்துப்பெண்கள் ௮ழுகமைக்த கட 
ல்்சூழ்க்த பூலோகத்திலுள்ள பெண்கள் மு தரகிரிபோன்ற முலைகளை 
புடையவசையரமகளிர்இவர்சளுடையஅழகுஎடுத்துக்கொண்டு cr- pI, 

குத்தமின்றிதிலோர் த்தை மயெனும்வஞ்சியை 
யு குத்தனன்வலிரன்மதியையோட்டினன் 
மிகுத்ததோர்விஞ்சையிற்புலி பின்வேட்டுவ 

னகத்துடலழித் துட லளிப்பதென்னவே. 

இ-ள். குளவிதன்னிடத்திஓஎள ஒருசாமர்த்திய வீசேடத்தினா 
லேபுமுவின் உடலைக்கெடுத்ததற்கு வேறொரு தேகத்தைக் கொடுப்ப 
அயோலத் திலோர்த்தமையென்னும்பெண்ணை உண்டாக்கனேன் 2} 

ப்பொழுதே அவள்மேற்கொண்ட ஆசையால் என்னுடைய வல்லமை



௨௪௪ அருணுசலபு சாணம். 
mud pC sear ஞானத்திற் செல்லுன்ற என்னுடைய புத்தியைபுந் அரத்திவிட்டேன். எ-று, 

௧௨ 
மனமதன்சணைபினன் மயங்கிருவாயென்பன் 
நின்ை மயையறிஈ துன் FOE FE ET OD BOL sar 
ஹென் மன ம் பாருக்கலா தென அகையுருன் 

(PRG sr oy) AS ers மு சமுன்தேடினேன், 
இ-ள மன்மசுறுடைய பாணத்தினலே மயக்கமடைந்துவா?௫ ர என்னுடைய | 'யல்பையறிக து கான் சனக்குத் தரதையென்று எனகருந்துச்கு ஒவ்வாசவளாகியும், நான்பிடச்கும்போதுஎன்சைக் ககப்படாசவளாகியு, எனக்கு முன்னின்றும் RH Ra தானறியா படி. ஒளித்றுக்கொள்ள TT HUGE BE ot gH Lo அவசாத் தேடினே 

CW, ர-ர, 
& ih 

DE TSH LS D9 do ஆசிரியவிருச்சம், 

4 EQ oH ATO) EISE Mpa SDL தாய்த் தொடர்க்சேன்பேட்டு வ ன்னியாய் பறந்தாள் Tae ao வமாய்த தொடர்ஈதேன்ம௫்கை பின் யோர் கதிபுஈ காணாள் பிறங்கலாமருணைநாதன், றனனையேதாூரக்க ண்டாள் சரணூ௰மன்றுரைச் துர்ச TTS Tra, 

இ-ள். அப். பஉரான்தேடி. அவளைக்சண்டுபிடிச்கும்போது பிடிப் 
(சற்குமுன்சோ பெண்மானை ஒடு ளை நானகலைமானாசத் தொடர்ச் 

சேன் அதன்பின் பெண்கிளியாய்பபறகசாள், நான் ஆன்கிளியாய்ப்பற 
ந்து தொடர்க்தேள் அசதிலோர்ச்கமை பிறகு என்கை.பி ௨கப்படாம 
AG SAN Ha Care) ரகதியுங் காணாமல் au 5% sr Lie get Lou] CF 
அகிய அ௮ருணுசலேசரைச் சிறிதுதூரத்திற்கண்டு SPs sane மென்று 
சொல்லி அடைந்தாள், எ-று, ௧௪ 

மாயமால்விடையிக்பாசர் வடி.விலாவிடையின்பாகர் 
காபழலானமெய்யர் சானகச்சாடுமையா 
ஆபுமாரணத்தின்சோதி யடைக்கலமென்ருசையன் 
சே.பிள மபிலைப்போலக் திருச் செவிசாற்றினாளே. 

இ-ள். மாயஞ்செய்கின்ற விஷ்ணுவாயெ ரிஷபத்தின்மேல் வரு இன்றவரேதோற்ரத இடையிளையடையபார்வதியைப் பாகத்தில்வை தீதக்கொண்டிருப்பவரே சகிக் தம் அக்கினிவடிவமானவழேர திருவா 
ஸங்காட்டினிடத்தில் ஈநடனஞ்செய்க சுவாமியே ஆராய்ச்து தேடுகிற வேதத்தைபுைய சோதியே ஈரனடைக்கல மென்று சகலரையும் ௮ ஞூின்ற பரமசிவன் திருச்செலியிற் சொல்லும்படி குழரசையி னிள மையாகிய குசல சொல்லைப்போலச்சொன்னாள், எது, கடு 

முருகலர்குழலினாடன் மூலை தயிருறைக்சென்னையன் 
திருவுருவளைத்துந்தூய செவிகளாயிருர்தபோ த,



பாவதந்தீர்த்த சருக்கம். உ௪டு 

விரைவின்மால்வரையைக்£றி வேட்டுவனுசொலு 
சு நதிபுஞஜமலிபாகத் தோன்றினன் ரகைபாகன் 

இ-ள். வாரனையமைந்சு புட்பமாலையை யணிந்த கூந்தலையுடைய 
திலோர்த்சமை முறையி தலுக்கு என்சுவாமி ௮ழகயஉரவமெல்லா 
ம்செவிசளான.பி ந்கன அதனாலசீக்கிரத்தில் மலையைக்கறி ௮கனின் 
௮ம் தாம்வேடவடிவமாகவும், பார்வதி வேடிச்வெடிவமாகவும் காலு 

வேதங்களும்காய்களாக௮ம் தோன்றிஞர்பார்வதிபை இடஅபாகத்இ 
ல்வைத்்அக்சகொண்ட பாம௫சவஞர். எ-று, ௧௬ 

ரூடகச்செற்கைபாகன் சலையொடுதோன்றும்போதில் 
வாடியமரு௱ கலாண்மேல் மயக்சரும்வருத்தச் தீர்த்தே 
ஈாடியபெருமானம்மை மனியுமென்றஞ்சித்தாழ்க்தேன் 
வேடனைப்பறவைகண்டால் வெருவுமோவெருவுகுசோ 

இ-ஈ. வலைபலையணிர்த சையையடையபார்வதியை ஒருபக்கத்ரி 
ல்வைத்தக்கொண்டிருக்கிற பரமசிவன் வேடனாக வில்லைக்கையிலேர் 
இிக்கொண்டு தோன்றியபோது, முனனேஈடனஞ்செய்த சுவாமிஎன் 

னைக் சோபிச்துக்கொள்வாரென்னு பயந்து வளைகின்ற இடுப்பினையு 

டைய திலோர்சுதமை மேலுண்டாகிய மையலைபும் ௮அகனாலுண்டாகி 
யவருத்தத்தையுஈ்தீர்து அ௮ச்சுவாடியை வணங்கினேன் வேடனைப்ப 
றவைசண்டால் பயப்படுமோ பயப்படாதோ, எ-று. ௧௪ 

வெற்பெலனுமுலையாடன்னை விதித்து விரும் அமை 
கற்பகோடியினுந்சோ தாயினுங்கருணையாமித் 

தற்பர மலைசண்டாயே யாதலாற்றவித்தோம்2 பாவென் 
றற்புதனமொழிக்துமீளப் புகுர்தனனருணைலெற்பில் 

இ-ள். மலைச்குரிகராயய சனத்தைபுடையதலோர்தமையைப் ப 

டைத்த நீதியேகிரும்புகலாலுண்டாயெ பாவம் கற்பகோடிகாலத்தி 
அ௮ச்தீரமாட்டானு, ஆம் அருளுருவமாகியும் தாமேபரமாகிபும் 
உள்ள இமமலையைதரிஏத்தாயாதலால், அப்படிபபட்டபாவம் தீர்த்து 
விட்டோம் உன்னிடக்திற்ருப்போபென்று திருவாய்மலர்ந்து ௮ம்ம 

லைக்குள் சுவாமிமறைந்துவிட்டார்.எ-ு, ௧௮ 

கலிவிருத்த , 

கன்னைபறியாமல்வினை சாருமுடருனுந் 

சென்னருணைசேரிலஅ தீருவ துதிண்ண 

மின்னல்வினையற்றதனி லெண்ணிய த பெற்றார் 
முன்னமுளென்றயன் முனிக்குமொழிகின்றான். 

இ-ள். ஒரூவலுக்கு புச்திபூரூவமாக வக்தபாவம்௮வன் அழகு 
பொருந்திய 0.11 GOD) சலச்தையடைர்தால் தீரும்௮ MET FUG முற்கா 

லத்திலும் ௮சேகர்கச்சளுடைய வினையைநீககி அ.ச்சலத்தில் நாங்கள் 
கினைத்தவரம் பெற்றுக்கெண்டார்களென்ன பிரமன்சனகரீஷிக்குஓ 
ருகதைரொல்லுனெரான். ௭-௮, ௧௬



உச அருணாசலபு ராணம்.” 

கற்பமுடிவாகு அருள் பெயர்ச் துபுலர்காலச் 
சற்பவிருணின்ற து மன் னாளிரையினாலே 
சொற்பதவைமாயனுண ராதுதுபில்கொள்ளச் 

சிற்பரமயோகியச்கள் செம்மலைகினைத்தார் 

இ-ள். முற்காலத்தில் பரமசிவனுடைய தஇிருவிளையாட்டினால்கற் 

பகாலம்முடிவுற்று 6557S அந்தகாரம்ரீங்கி வெளிச்சமுண்டாகிற 
காலத்தில அவ்வர்தகாரச்திற் கொஞ்சம்சின்ற அக்காலத்தில் இதனை 
யறிபாமல் விஷணுசமுத்திரத்தில் நித்திரைசெய்துக் கொண்டிருக்க 
மேன்மையான சன்மபமாகிப பயோகியர்கன் பரமசிவனை நினைத்தார் 
கள். எ-று, ௨௰ 

அத்தனடியாரகடம தாணவமறுக்குஞ் 

சுத்தனமலானதொ ர சோதவடி.வசனோ 
னெத்தலமுமெத் இசையு மெங்கும்? வளியானே 

அஒய்த்தபொறிதம்மினுள வாயுவுலகெல்லாம், 

இ-ள். எல்லாச்சீவராசிகளுக்கும் பிகாலாகிபும் தமதடியார்களு 
டைய ஆணவமலத்தைக்கெ?ிக்கின்ற பரிசத்தசாகிபுமிருக்கும் ப சம 
சிவன் நெருப்புமாசப ஒருசோதிரூபத்தை யடைந்தார் எத்தலங்களி 
௮ம் எத்திககுகளிலு மற்றமவ்விடங்களி௫ம அசாயமேதமக்குருலா 
இய ௮ச்சுவாமி ௮ப்போது9சர்திய பொறிகளாலே உலகமெல்லாம் 
உணடாபின, ௪-௮, ௨௧ 

ஊழி முடிவா பிரள் புலர் துழணாாதே 
யாழி மிசையிற்று.பிலு மச்ச தனையெய்தி 

உரழியெனயோகிப ரெழுப்புசலுமாயன் 
பாழியிலுநின்றதி பயத்துடனெருத்தான், 

இ-ள். om நிகாலமுஷஉக்து மகத்தாகிய அந்தகாரம் சீங்கியும் அறி 
யாமல் சமுத்திரத்தில் ித்திரைசெய்யவும் விஷ்ணுகினிடத்தில் வந்து 
வாழியன்றுசொல்லி யோகியர்கள் எழுபபுதலும அவ்விஷ்ணுசர்ப 
பச௫சயனத்தினின்றும் ௮ திகபயத்துடனெழுந் இருந்தார். எ-று. 22 

வையக மளிக்கமல சோனையுகவாதே 
பையரவினமிக்கதுபில் கொண்டபரிீசாலே 

வெய்யபுன்வினைத்தொழில் விளைத்தனனென்னத்துன் 
றைபுணர்வமஞ்சியயென தையனைகினைந்தான், 

இ-ள்.உலகமுண்டாகும்பொருட்டுபிரமனைகிருஷ்டிக்காமல்படத் 
தையுடையபாம்பின்மேல் நித்திரைசெய்க தன்மைபினாலேவெம்மை 
பாகிய தீவினையைச்சம்பாதித் தக் கொண்டேனென்று ஐம்பொறிக 
ளுர்தச்ியெயென்னுடைய ஆண்டவனாகியசவாமியைகினை த்தார், ௪-௮, 

அன்பர்கருற்சடுமை யாயெதிருவந்தே 
அன்பையகசல்லிக்கும.து தூாததொழியிலானாள 
வன்படிகவெற்புமிசை மன்னுசடர்போல 

மின்படரு3மனியுடன் வெள்விடைபில்வர்தான்,



பாவத்தீர்த்த சருக்கம். ௩௨௫௪௭ 

இ-ள். அடியார்கள் நினைத்தால் சக்தொத்தில்கானே அவர்களுக் 
கு எதிராகத்தோன்றித் துன்பங்களை நீக்குவதே தமக்குப் பரிசுத்த 
மாகிய தொழிலாகக்கொண்ட பரமூவன் வன்மையாகிய படிக பலை 
யின்ேேமல் விளங்கும் சோதிபோல் வெண்மையாகிய ரிஷபத்தின்மே 
ல் மின்போன்ற நிரத்தோடும் எ ழுந்தருளிவக்தார் ௭-௮. ௨௪ 

பொருச்செனவெழுந்தடி பணிர்தருள்புகழ்நதே 
யருககியமுதற்பு யருச்சனையினாலே 
யுருக்கியென் விச த்தொட ரொருத்தளியென்றா 
னெருக்கணிகுவானிவை யெடுத்துமொ ழிகின்றான். 

இ-ள். அபபட பசமசவன் ரிஷபவாகனக்்இல் எழுர்தரு.ளி வந்த 
வுடனே விஷ்ணு €க்ரெத்திச்எருர்.து திருவடிக் கமலங்களுக்கா வந் 
சனஞ்செய்அ ௮வருடைய தசிவலியகி ரபையைப்புகம்க் து அவருக்கு 
அர்க்கியமுதலிய பூசைக.ரினலே ஈலவாமிபினுடைய திகுவுள்ளத்சை 
இளசச்செய்து எனக்கு நித்திரையில் வர்தவினையைநீக்கி அருள் 
செய்ய வேண்்$மென்றார் எருச்கம்பூமாலையைத் சரிக்கும் சுவாமி 
இனவகளைச் சொல்லத்தொடங்கினா ௭-௮, அர்க்கியம் முதலாயின் 
என்பன அர்க்கெம், பாத்தியம் ஆசமனமாம், ௨ 

வாசிமதமேழுகன் மகம்பலசெய்தாலும் 
பாதமகலாதவினை பரறுகலாலெண்ணித 
தேசுமிகுதென்றிசை செறிஈகருணை தன்னிற் 
பூசைபுரிவிட்டுவினை போகுமுனையென்றான். 

இ-ள். ஒருவன் சனக்குண்டான வினையை நீக்கும்படி கினைத்௪ 
அஸ்வமேதமுதலிப பலயாகங்களைச் செய்தாலும் ௮து பாசாது ௮ 
கையினாலே சோதிமயமாகிய தெற்குத்திசையில் விளங்கும் ௮ருணா 
சலத்திற்குப்போய் பூசைசெய்சால் உன்னைவிட்டு வினைபோம்என்றார் 
ப.ரம௫வனார் எ-று, ௨௬ 

நாநுபொழிலகநகரு நாமும்வடிவொன்றே 
வேறலவதன்பெருமை மேசமுணதாசால் 
நீ௮ுபுனைவோர்சக ஊீவிர்பலதொண்ணாற் 
முறுபிரமாவதஇ லருச்சனை புரி ரர் 

இ-ள். வாசனையுடைய சோல்கள் சூழ்ந்த ௮வவருணாசலத்திற் 
கும் எனக்கும் வடிவம்ஒன்றுதான் பேதமன் ௮ அ௮தனுடையபெரு 
மையை வேதங்களும் ௮றியமாட்டா விபூதியை முக்கியமாகத் தரிக் 
ரும் யோடியர்களும் விட்டுணுக்களாகிய நீங்கள்பலரும்தொண்ணாற் 
ரூம பிரமர்களும் ௮த்தலத்தினில் பூசைசெய்தீர்சள எ-று, aw 

முத்றிழையுசோகிணிபு முலைக்கிடையின்குமம்சா 
மற்றவிருபத்தறுவர் வாழ்வையுமறக்தான் 
கற்றைமஇதக்கனுடல் கன்றுறசபித்தான் 
அற்ற மதியப்பதியி லத். துயரொழித்தான்.



௩௪௭௮ அருணாசல புராணம். 

இ-ள். சர்திரசன்றாக வேலை தரர்த ஆபரணங்களையுடைய உரே 
இணி தனங்களின் போக,தச்தைவிரும்பி மற்ற இருபத்தாறு சாய 
டைய போகவாழ்வுகளையு Lops gait. ௮சைமுன்சொன்ன இருப, 
தேழுபெண்களுக் தர் தந்தையாகிய தககன்சேள்விப்பட்டு எல்லா ௩ 

யசெளிடத்தும் விரப்பம்வையாமல் ஒருத்தியின்மேல்மாத்திரம் கை 
த்சதனுல் ௮வனுடல்குன்றிப் போகக்கடவதென்று சபித்தான், ௮ 
சாபத்தை யடைர்தசஈதரன் ௮வவருணாசலக்தில் வரது அத்துன்ப, 
தை நீக்கிக்கொண்டான் ௭-௮, ௨௮ 

சினைப்பளவின்ுத்திசரு நீணகரரதற்றே 
மனக்குறைதவீர்த்திடுதி பெனறிரைபறைக்தா 
னனற்கிரியைசாடியரி யத்திரை பினண்ணிச் 

சுனைக்கமலவாசமிகு சோணகிரிகண்டான். 

இ-ள். கினைத்தமாத்திரத்தில் முத்தியைக்கொடுக்கும் ௮ தணு 
சலமென்றும் அத கலத்திற்குபபோய் மனக் குறையை நீக்கிக் கொள 

ளென்று சுவாமிரறைந்தார். விட்டுணு ௮ககினிவடிவமாகிய மலையை 
தீதியாணஞ்செய்.து அலுகிளங்குர் சென்றிசையையடைந்து சுனையி 

லிருக்கும் சாமரைப்பூவின் வாசனைமிகுசத ௮த்தலத்சைக் கண்டார் 
7-௮, ௨௯ 

ஈசர்வடிவானமலை கண்டினிதிரைஞ்ித் 
தேசுமிகுரன்னகர் சொரிர்துமகிழ்வாகி 

வாசவர்தடத்திடை படிர் துவலமாகிப 
பூசனைபுரிச் துவீனை டோயமலனாஷண், 

இ-ள். மலவடிவமாகிப ஈவாம்யைத்தரிசித்து அன்போடு ப 
நீது ஒளியமர்க்த௮த்தலதற்குப்போய்ச் சக் தோஷ மடை FS HT 

திர்த்தத்தில் முழுஏக்கிரிப்பிரதகஷணம்வத்து பூசைசெய்துக்கொண்ு 

வ.ரத்தமமழூடைய வீனை$ங்கி விட்சிணுபரிச த்தனாறன் எ-று, Ww 

மேவியகருணைப்பதிபின் மிகப்புசழ மாயன் 

பாவமகல்கித்திமி பலத்$ினையுராத்து் 
தாவிவுமைபாகமுறை சோணகிரீராத 
னாவியின்மகிழ்ச்சியையு கான்யுகனுரைப்பான். 

இ-ள். மிகுர்சு புகழையுடையலிஷ்ணு ௮ நணாலத்அக் 5! WGur 
ய் தம்முடையபாவத்தைரீக்க அ௮வா௮டைரத பலனைப்பிரமன் சனக 
ரிஷிக்குச்சசொல்லிப் பார்வதி ஒருபுஈத்தில வாசஞ்செய்சின்ற அருணா 
சலேசர் புரகுபூனை.பினலே அடைந்த சரதோலு.த்தையுஞ௫் சொல்வ த 

தொடங்கினா ௭-௮. 1S 

பன்னி சண்டாவ த, 

பாவக்தீர்த்தசருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆச தருகிருத்தம் - 649, 
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சிவ மயம், 

பதின் ஒன்றுவது, 

புளகாதிபன் சருக்கம, 

எழு சீர்க்கழிகெடிலாசிரிய விருத்தம். 

உறு ௮பலவேறுடனை புளகனெலு மோரசுர னொருபொழுதுகாவி 

வடிவா, மருணைகிரிமீ துலவி யரியபுழுகேரரிய திகயலமாயவனியோ 
ர், வெறாமவிமையோர்முனிவ சொருவரொழியாதழிபு வினைபுரிகை 
யாயலவசெலாங், கருணைமலை போலிமைய மலைப மலைபாகருரை கயி 
லைமலைமேகிமொழிவார், 

@)-er, கினைத்தபடிவெவவேறே உருவக்ககாயெரிததுக் கொள்ள 
வல்லமைபுள்ள புளகனென்னும் ஐ.ரசகரன் ஒருநாள்புழுகுபூனை © (ha 
மடைர்து வெவவியகிறத்தையுடைய அம்மலையின்மேல் உலாவிச்சொ 
oar புழுசைச் தெறியபடியால், சுவாமியினால் ௮திகபலம்பெற்௮ம்பூ 
மிபிலஐுள்ளவர்கள்பயப்படவும், தேவர்கள் முனிவர்களெல்லாரும் து 
ன்பப்படவுவும், அற்கருத்தியம் செய்;தஞலே௮வர்களெல்லாம்இமய 
பருவசசாஜனுடைய புத்திரியாயெ பார்வதியை ஒருபாகத்தில் வைத் 
திருளியகருணைமலைபோன்ற பரமடவன் எழுந்தருளிபிருக்கின்ற கை 
லாயகிரிச்குப்போய்ச் சொல்லுவார்கள், ௭-௮, & 

புளசனெனு மோரசாரர் மிருகவடிவாகவதை புரியவுலகேழுமு 

றைபோய், விள அயரமாயினர்ச ளெனவுசைசெய்தாசவர்கள் விமலன 

வரோடுபசல்வா, சளவின் மணமானபுழ வருணடி£மீது சவி யதக௪௦



அ அருணாசல புசணம், 

werd Fale, னெளிதிலழியாதவனு மினியக தியேறருமைபிடரலையி 
"மேற்விடவோம். 

a 

இ-ள். புளகனென்லும்ஒரு அரசன் புழுகுபூனைவடி வங்கொண்டு 

ஏழுலகங்களிலும்முறையேபுகுக்து ”வராசிகளையும் வதைசெய்ய..௮த 

னால் எல்லாரும் துன்பமடைந்தார்களென்று வக்தவர்கள் சொல்லிக் 

கொள்ளப் பரமூவன் அவர்களோடு திருவாய்மலர்ந்தருளுவார்,மண 

ம்வீச ம அளவில்லாத புமுகைஈமதருவாகய ௮ருணைலத்திற்சிதறிய 

தனால் ௮தகபலம் அடைநதிருக்கிறன், அப்படிப்பட்டவன் எளிதில் 

அழியமாட்டான், ஆனபடினாலே ௮அவனைமோட்சத்தில் ௮டைகித்.து 

உங்களை அக்கசமுச்இிரக்தினின்றும் கரையேற்றுவோம், ௪-௮, ௨ 

மேவுமெனவோதியரு ளோூிபுளகாதிபனை வேதமுசல் கூவியவு 

ணா,சாவிவடிவாகியவு காவிவி9வாயென்றுகாவிவடிவான்்மொழிகுவா 

ன், பாவையொருபாகாரு ணாலயபுராதன பராபரவிசலாச னருளா 

ல், ஏவளெளி3பைன்மொழிபு மா௮ுதவனேவிறைவ ஸீரடியின்மீ*தொ 
முதே. 

இ-ள். நீங்கள் உங்களிடத்திற்போய்ச் சேருங்களென்று விடை 
கொடுத்தருளி மிககக்கிருபையோடு புளகனென்னும் ௮வவரசனைவே 
தமுதலாகிய பரமசிவன் அழைத்து ௮சுரனே புழுகுபூனை வடிவங் 

கொண்ட உன்பிராணனை கிடென்றனு சொல்லிய அளவில Baar 
sor சொல்லுவான் பார்வதியை யொருபாகத்திற் கொண்டருளி 
யவரே கருபைக்கு இடமா யிருக்கின்றவமே பழமை யானவோ 
நெற்றிக் கண்ணைபுடையகரே உமக்குஏவல் செய்தற் கறிய யெளி 
யேன் சேட்டுக் கொள்ளுகிற வரங்கொடுச்தரளு மென்று சுவா 
மி இரண்டு திருவடிகளுக்கும் வாசனஞ் செய்து சொல்வான். 
௭-௮, ர். 

என.துகளையாமிருக துனதுதிருமேனிபுககினிய புழுகாதியொ 
ருபேர், பினையவெனவேபரகி யுயிர்விடலு சாவிகதி புகுதவிறையேோ 
னருளினான், மனமுருகியோமுனிவ ரிமையவர்கண் மானிடர்கண மதி 
முடியின் மேலனியவே, அனவ ரதமான் மழுவு மிமரலமுமாலயமதருவி 
யெனவே பெருகுமே, “ 

இ-ள். சானெடுத்த உருவமாகிய புழுகுபூனையின் ம ரபினால் உண் 

டாகின்றபுழுகு உம்முடைய திருமேனி ஏற்௮க்கொள்ளவும் HSE)” 

புழூகணி பிறைவனென்று ஒருரசாத்தை ரர் தரித்துக்கொள்ளவும், ௮ 

ருள்செய்யவேண்டுமென்௮ு வணக காவிவுபிர் விட்டவுடனே, ௮.”



புளாசாதிபன் சருக்கம்; உடுக 

வசு ரன் கதிசேரூம்படி சவாமியனுக்கிரகஞ்செய்தார் அப்படி அவளை 
இரட்சித்ததும்கண்டு முனிவர்களும் தேவர்சளும் மனிதர்சளூம் மன 
வருத்தமடைந்து சக்திரனைத்தரித்த சுவாமிகரத்தில் புமுகுகரப்புச்சா 
தீத, எப்போது அ௮ப்புமுகுகசைர்து பனி$ோடு சுவாமி ஆலயம் ௮ 
ருவியை யுடையதாகப பெருமீயோடும் எ-று. ௪ 

புழுகுபனிரீர்களபப்பனுவளவதேனுமிறை புனையும்வகையாலு 
தவினோ, “விமிகுளிரகா டி பானிணனையடி களேபரவி வினவீரகள்வீடுபெ 
௮ வா, ௬மைம நவுபாணிபினர் சரிதமிதுவாகுமென வுவகையுடனே 

புரைசெய்தான், மொழியுமலராலயனை முனிவருடனேசனக முனிபு 

கழ்வினோடு தொழுதான். 

இ-ள். புழுகும்பனி ரும் கூட்டுவர்க்சச்சச்தனமுமாகய இவை 
களில் ௮ணுவளவேனும் சுவாமி ஒப்புக்கொள்ளும்படி செய்தவராக 
ஞம கண்கள் களிப்படையும்படியாகத் தரிசித்துச் சுவாமி திருவடி. 

க வணங்கி ௮வர்சரித்தாத்சைக் கேட்டவர்களும் மோட்சமடை ஈ 
தார்கள் மாளைக்கரத்தில் லைத்தருளிய பரமசிவனுடைய திவவியசரி 

த்திரமிதுவாமென்னு சக்தோலூமாய் அப்பிரமன்சொல்ல அப்படி 
சொல்லிய பிரமனைசனகரிஷி முனி௮ர்களோடு தோத்திரஞ் செய்து 
வணங்கினான் ௪-௮, நி 

கலி விருத்தம், 

அஞ்செழுத்தும் வாழிவாழி யர௬ுணைவாழி யருணையான் 
கஞ்சமுற்ற சரணம்வாழி கருணைவாழி கருணைபொன் 
ம்சுபெர்ற வானம்வாழி வையம்வாழி வையமேற் 

றஞ்சுமுற்ற நீரும்வாழி சைவம்வாழி வாழியே, 

இ-௭. பாவங்களைப் போக்கக்காரணமான பஞ்சாக்ஷரம் வாழ்க 
அருணாசலத்தலம்வாழ்க, அருணாசலேசருடைய தாமசை மலர்போ 
ன்ற திருவடிகளவாம்க, HEH oui இருபைவாழ்க, அ௮க்கருணைபோ 
ன்ற ௮ழகாகிய மேகவருஷம்வாம்க, பூலோகமவாம்க, பூமியில் உயி 
ர்களுக்குப் பற்றுக்சோடாகிய திருநீ௮வாழ்க, சைவசைமயம்வாழ்ச 
எ-று, ௬ 

ஞானம்வாழி ஈன்மைவாழி நாரொச நீ.தி£ர் 
தானம்வாழி தருமம்வாழி சகலவேத வாகம் 
கரனம்வஈழி கல்விவாழி கற்றறிர்த கேள்வியன் 
பானவேர்கள வாழியீச னடியாவாழி வாழியே, 

இ-ள், ஞானம்வாழ்க, நன்மைவாழ்க, நாடும் இசாசனும் அவ 

வுச்குரிய நீதியும் சத்தியும், தானமும்வாழ்க, தருமம்வாழ்க, உண்



a. Ge. HGCOFW Ly ieee ib. 

மையாக வேதமும் ஆகமங்களும்வாழ்க, சங்தேம்வாழ்க, கற்றவீத் 
தைகளூம்வாழ்க, அலைகளைக் கற்றறிர்தும் சேள்விப்பட்டும் பாவரி 
டத்தும் அன்பு உண்டானவர்கள்வாழ்க, பரமசிவன் அடியார்கள் 
வாழ்க, வாழ்ச, எ-று, ௭ 

அறுசீர்க்கழிநெடி லரசிரிய விருத்தம், 

இக்கதை படி த்தோர்சேட்டோ செழுதினோ செழுதிலைத்தோர் 
சமைச்கடல்சூழ்ந்த as gon VUE முழுதுங்காச்துச், தக்கசர்தான 
போக சவுக்கியந் சழையலாழ்ந்து, திக்கருணேசரன்பாற் Aang 
பெறுவர்தாமே, 

இ-ள், இவ்வருணாஜலத்தின் மான்மியத்தைப் படித்தவர்களும் 
கேட்டவாகளும் எழுதினவர்சளூம் எழு திவைத்துக் கொண்டவர்க 

ளும், கரியகடல்சூழ்ர்த பூம்முழுதம் காத்.துத்தகுர்த புத்திரசம்பத் 
அம் போகசெளரியமும் தீழைக் கம்படியாக வாழந்து யாவருக்கும் 

ஆதாரமாகிய ௮ருணாசலேசர் கிருபை.பினால் சிவபதம் அடைவார் 
கள் எ-று, ன் 

பறின்சறன்றாவ த, 

புளகாதிபன் சருக்கம், 

முற்திற்று, 

அருளணுசலபுராணம் முலமம்-உரையும், 

முறதிற்௮. 
யவன். 

பாபிர முட்பட சருக்கம் பதினான்குக்கும் 

௮5 திருகிருததம்-௬௱௪௯, 

திருசசிற்றம்பகம்,



பாவத்தீர்த்த சருக்கம். ௩௨௫௪௭ 

இ-ள். அடியார்கள் நினைத்தால் சக்தொத்தில்கானே அவர்களுக் 
கு எதிராகத்தோன்றித் துன்பங்களை நீக்குவதே தமக்குப் பரிசுத்த 
மாகிய தொழிலாகக்கொண்ட பரமூவன் வன்மையாகிய படிக பலை 
யின்ேேமல் விளங்கும் சோதிபோல் வெண்மையாகிய ரிஷபத்தின்மே 
ல் மின்போன்ற நிரத்தோடும் எ ழுந்தருளிவக்தார் ௭-௮. ௨௪ 

பொருச்செனவெழுந்தடி பணிர்தருள்புகழ்நதே 
யருககியமுதற்பு யருச்சனையினாலே 
யுருக்கியென் விச த்தொட ரொருத்தளியென்றா 
னெருக்கணிகுவானிவை யெடுத்துமொ ழிகின்றான். 

இ-ள். அபபட பசமசவன் ரிஷபவாகனக்்இல் எழுர்தரு.ளி வந்த 
வுடனே விஷ்ணு €க்ரெத்திச்எருர்.து திருவடிக் கமலங்களுக்கா வந் 
சனஞ்செய்அ ௮வருடைய தசிவலியகி ரபையைப்புகம்க் து அவருக்கு 
அர்க்கியமுதலிய பூசைக.ரினலே ஈலவாமிபினுடைய திகுவுள்ளத்சை 
இளசச்செய்து எனக்கு நித்திரையில் வர்தவினையைநீக்கி அருள் 
செய்ய வேண்்$மென்றார் எருச்கம்பூமாலையைத் சரிக்கும் சுவாமி 
இனவகளைச் சொல்லத்தொடங்கினா ௭-௮, அர்க்கியம் முதலாயின் 
என்பன அர்க்கெம், பாத்தியம் ஆசமனமாம், ௨ 

வாசிமதமேழுகன் மகம்பலசெய்தாலும் 
பாதமகலாதவினை பரறுகலாலெண்ணித 
தேசுமிகுதென்றிசை செறிஈகருணை தன்னிற் 
பூசைபுரிவிட்டுவினை போகுமுனையென்றான். 

இ-ள். ஒருவன் சனக்குண்டான வினையை நீக்கும்படி கினைத்௪ 
அஸ்வமேதமுதலிப பலயாகங்களைச் செய்தாலும் ௮து பாசாது ௮ 
கையினாலே சோதிமயமாகிய தெற்குத்திசையில் விளங்கும் ௮ருணா 
சலத்திற்குப்போய் பூசைசெய்சால் உன்னைவிட்டு வினைபோம்என்றார் 
ப.ரம௫வனார் எ-று, ௨௬ 

நாநுபொழிலகநகரு நாமும்வடிவொன்றே 
வேறலவதன்பெருமை மேசமுணதாசால் 
நீ௮ுபுனைவோர்சக ஊீவிர்பலதொண்ணாற் 
முறுபிரமாவதஇ லருச்சனை புரி ரர் 

இ-ள். வாசனையுடைய சோல்கள் சூழ்ந்த ௮வவருணாசலத்திற் 
கும் எனக்கும் வடிவம்ஒன்றுதான் பேதமன் ௮ அ௮தனுடையபெரு 
மையை வேதங்களும் ௮றியமாட்டா விபூதியை முக்கியமாகத் தரிக் 
ரும் யோடியர்களும் விட்டுணுக்களாகிய நீங்கள்பலரும்தொண்ணாற் 
ரூம பிரமர்களும் ௮த்தலத்தினில் பூசைசெய்தீர்சள எ-று, aw 

முத்றிழையுசோகிணிபு முலைக்கிடையின்குமம்சா 
மற்றவிருபத்தறுவர் வாழ்வையுமறக்தான் 
கற்றைமஇதக்கனுடல் கன்றுறசபித்தான் 
அற்ற மதியப்பதியி லத். துயரொழித்தான்.



௩௪௭௮ அருணாசல புராணம். 

இ-ள். சர்திரசன்றாக வேலை தரர்த ஆபரணங்களையுடைய உரே 
இணி தனங்களின் போக,தச்தைவிரும்பி மற்ற இருபத்தாறு சாய 
டைய போகவாழ்வுகளையு Lops gait. ௮சைமுன்சொன்ன இருப, 
தேழுபெண்களுக் தர் தந்தையாகிய தககன்சேள்விப்பட்டு எல்லா ௩ 

யசெளிடத்தும் விரப்பம்வையாமல் ஒருத்தியின்மேல்மாத்திரம் கை 
த்சதனுல் ௮வனுடல்குன்றிப் போகக்கடவதென்று சபித்தான், ௮ 
சாபத்தை யடைர்தசஈதரன் ௮வவருணாசலக்தில் வரது அத்துன்ப, 
தை நீக்கிக்கொண்டான் ௭-௮, ௨௮ 

சினைப்பளவின்ுத்திசரு நீணகரரதற்றே 
மனக்குறைதவீர்த்திடுதி பெனறிரைபறைக்தா 
னனற்கிரியைசாடியரி யத்திரை பினண்ணிச் 

சுனைக்கமலவாசமிகு சோணகிரிகண்டான். 

இ-ள். கினைத்தமாத்திரத்தில் முத்தியைக்கொடுக்கும் ௮ தணு 
சலமென்றும் அத கலத்திற்குபபோய் மனக் குறையை நீக்கிக் கொள 

ளென்று சுவாமிரறைந்தார். விட்டுணு ௮ககினிவடிவமாகிய மலையை 
தீதியாணஞ்செய்.து அலுகிளங்குர் சென்றிசையையடைந்து சுனையி 

லிருக்கும் சாமரைப்பூவின் வாசனைமிகுசத ௮த்தலத்சைக் கண்டார் 
7-௮, ௨௯ 

ஈசர்வடிவானமலை கண்டினிதிரைஞ்ித் 
தேசுமிகுரன்னகர் சொரிர்துமகிழ்வாகி 

வாசவர்தடத்திடை படிர் துவலமாகிப 
பூசனைபுரிச் துவீனை டோயமலனாஷண், 

இ-ள். மலவடிவமாகிப ஈவாம்யைத்தரிசித்து அன்போடு ப 
நீது ஒளியமர்க்த௮த்தலதற்குப்போய்ச் சக் தோஷ மடை FS HT 

திர்த்தத்தில் முழுஏக்கிரிப்பிரதகஷணம்வத்து பூசைசெய்துக்கொண்ு 

வ.ரத்தமமழூடைய வீனை$ங்கி விட்சிணுபரிச த்தனாறன் எ-று, Ww 

மேவியகருணைப்பதிபின் மிகப்புசழ மாயன் 

பாவமகல்கித்திமி பலத்$ினையுராத்து் 
தாவிவுமைபாகமுறை சோணகிரீராத 
னாவியின்மகிழ்ச்சியையு கான்யுகனுரைப்பான். 

இ-ள். மிகுர்சு புகழையுடையலிஷ்ணு ௮ நணாலத்அக் 5! WGur 
ய் தம்முடையபாவத்தைரீக்க அ௮வா௮டைரத பலனைப்பிரமன் சனக 
ரிஷிக்குச்சசொல்லிப் பார்வதி ஒருபுஈத்தில வாசஞ்செய்சின்ற அருணா 
சலேசர் புரகுபூனை.பினலே அடைந்த சரதோலு.த்தையுஞ௫் சொல்வ த 

தொடங்கினா ௭-௮. 1S 

பன்னி சண்டாவ த, 

பாவக்தீர்த்தசருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆச தருகிருத்தம் - 649, 
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சிவ மயம், 

பதின் ஒன்றுவது, 

புளகாதிபன் சருக்கம, 

எழு சீர்க்கழிகெடிலாசிரிய விருத்தம். 

உறு ௮பலவேறுடனை புளகனெலு மோரசுர னொருபொழுதுகாவி 

வடிவா, மருணைகிரிமீ துலவி யரியபுழுகேரரிய திகயலமாயவனியோ 
ர், வெறாமவிமையோர்முனிவ சொருவரொழியாதழிபு வினைபுரிகை 
யாயலவசெலாங், கருணைமலை போலிமைய மலைப மலைபாகருரை கயி 
லைமலைமேகிமொழிவார், 

@)-er, கினைத்தபடிவெவவேறே உருவக்ககாயெரிததுக் கொள்ள 
வல்லமைபுள்ள புளகனென்னும் ஐ.ரசகரன் ஒருநாள்புழுகுபூனை © (ha 
மடைர்து வெவவியகிறத்தையுடைய அம்மலையின்மேல் உலாவிச்சொ 
oar புழுசைச் தெறியபடியால், சுவாமியினால் ௮திகபலம்பெற்௮ம்பூ 
மிபிலஐுள்ளவர்கள்பயப்படவும், தேவர்கள் முனிவர்களெல்லாரும் து 
ன்பப்படவுவும், அற்கருத்தியம் செய்;தஞலே௮வர்களெல்லாம்இமய 
பருவசசாஜனுடைய புத்திரியாயெ பார்வதியை ஒருபாகத்தில் வைத் 
திருளியகருணைமலைபோன்ற பரமடவன் எழுந்தருளிபிருக்கின்ற கை 
லாயகிரிச்குப்போய்ச் சொல்லுவார்கள், ௭-௮, & 

புளசனெனு மோரசாரர் மிருகவடிவாகவதை புரியவுலகேழுமு 

றைபோய், விள அயரமாயினர்ச ளெனவுசைசெய்தாசவர்கள் விமலன 

வரோடுபசல்வா, சளவின் மணமானபுழ வருணடி£மீது சவி யதக௪௦



அ அருணாசல புசணம், 

werd Fale, னெளிதிலழியாதவனு மினியக தியேறருமைபிடரலையி 
"மேற்விடவோம். 

a 

இ-ள். புளகனென்லும்ஒரு அரசன் புழுகுபூனைவடி வங்கொண்டு 

ஏழுலகங்களிலும்முறையேபுகுக்து ”வராசிகளையும் வதைசெய்ய..௮த 

னால் எல்லாரும் துன்பமடைந்தார்களென்று வக்தவர்கள் சொல்லிக் 

கொள்ளப் பரமூவன் அவர்களோடு திருவாய்மலர்ந்தருளுவார்,மண 

ம்வீச ம அளவில்லாத புமுகைஈமதருவாகய ௮ருணைலத்திற்சிதறிய 

தனால் ௮தகபலம் அடைநதிருக்கிறன், அப்படிப்பட்டவன் எளிதில் 

அழியமாட்டான், ஆனபடினாலே ௮அவனைமோட்சத்தில் ௮டைகித்.து 

உங்களை அக்கசமுச்இிரக்தினின்றும் கரையேற்றுவோம், ௪-௮, ௨ 

மேவுமெனவோதியரு ளோூிபுளகாதிபனை வேதமுசல் கூவியவு 

ணா,சாவிவடிவாகியவு காவிவி9வாயென்றுகாவிவடிவான்்மொழிகுவா 

ன், பாவையொருபாகாரு ணாலயபுராதன பராபரவிசலாச னருளா 

ல், ஏவளெளி3பைன்மொழிபு மா௮ுதவனேவிறைவ ஸீரடியின்மீ*தொ 
முதே. 

இ-ள். நீங்கள் உங்களிடத்திற்போய்ச் சேருங்களென்று விடை 
கொடுத்தருளி மிககக்கிருபையோடு புளகனென்னும் ௮வவரசனைவே 
தமுதலாகிய பரமசிவன் அழைத்து ௮சுரனே புழுகுபூனை வடிவங் 

கொண்ட உன்பிராணனை கிடென்றனு சொல்லிய அளவில Baar 
sor சொல்லுவான் பார்வதியை யொருபாகத்திற் கொண்டருளி 
யவரே கருபைக்கு இடமா யிருக்கின்றவமே பழமை யானவோ 
நெற்றிக் கண்ணைபுடையகரே உமக்குஏவல் செய்தற் கறிய யெளி 
யேன் சேட்டுக் கொள்ளுகிற வரங்கொடுச்தரளு மென்று சுவா 
மி இரண்டு திருவடிகளுக்கும் வாசனஞ் செய்து சொல்வான். 
௭-௮, ர். 

என.துகளையாமிருக துனதுதிருமேனிபுககினிய புழுகாதியொ 
ருபேர், பினையவெனவேபரகி யுயிர்விடலு சாவிகதி புகுதவிறையேோ 
னருளினான், மனமுருகியோமுனிவ ரிமையவர்கண் மானிடர்கண மதி 
முடியின் மேலனியவே, அனவ ரதமான் மழுவு மிமரலமுமாலயமதருவி 
யெனவே பெருகுமே, “ 

இ-ள். சானெடுத்த உருவமாகிய புழுகுபூனையின் ம ரபினால் உண் 

டாகின்றபுழுகு உம்முடைய திருமேனி ஏற்௮க்கொள்ளவும் HSE)” 

புழூகணி பிறைவனென்று ஒருரசாத்தை ரர் தரித்துக்கொள்ளவும், ௮ 

ருள்செய்யவேண்டுமென்௮ு வணக காவிவுபிர் விட்டவுடனே, ௮.”



புளாசாதிபன் சருக்கம்; உடுக 

வசு ரன் கதிசேரூம்படி சவாமியனுக்கிரகஞ்செய்தார் அப்படி அவளை 
இரட்சித்ததும்கண்டு முனிவர்களும் தேவர்சளும் மனிதர்சளூம் மன 
வருத்தமடைந்து சக்திரனைத்தரித்த சுவாமிகரத்தில் புமுகுகரப்புச்சா 
தீத, எப்போது அ௮ப்புமுகுகசைர்து பனி$ோடு சுவாமி ஆலயம் ௮ 
ருவியை யுடையதாகப பெருமீயோடும் எ-று. ௪ 

புழுகுபனிரீர்களபப்பனுவளவதேனுமிறை புனையும்வகையாலு 
தவினோ, “விமிகுளிரகா டி பானிணனையடி களேபரவி வினவீரகள்வீடுபெ 
௮ வா, ௬மைம நவுபாணிபினர் சரிதமிதுவாகுமென வுவகையுடனே 

புரைசெய்தான், மொழியுமலராலயனை முனிவருடனேசனக முனிபு 

கழ்வினோடு தொழுதான். 

இ-ள். புழுகும்பனி ரும் கூட்டுவர்க்சச்சச்தனமுமாகய இவை 
களில் ௮ணுவளவேனும் சுவாமி ஒப்புக்கொள்ளும்படி செய்தவராக 
ஞம கண்கள் களிப்படையும்படியாகத் தரிசித்துச் சுவாமி திருவடி. 

க வணங்கி ௮வர்சரித்தாத்சைக் கேட்டவர்களும் மோட்சமடை ஈ 
தார்கள் மாளைக்கரத்தில் லைத்தருளிய பரமசிவனுடைய திவவியசரி 

த்திரமிதுவாமென்னு சக்தோலூமாய் அப்பிரமன்சொல்ல அப்படி 
சொல்லிய பிரமனைசனகரிஷி முனி௮ர்களோடு தோத்திரஞ் செய்து 
வணங்கினான் ௪-௮, நி 

கலி விருத்தம், 

அஞ்செழுத்தும் வாழிவாழி யர௬ுணைவாழி யருணையான் 
கஞ்சமுற்ற சரணம்வாழி கருணைவாழி கருணைபொன் 
ம்சுபெர்ற வானம்வாழி வையம்வாழி வையமேற் 

றஞ்சுமுற்ற நீரும்வாழி சைவம்வாழி வாழியே, 

இ-௭. பாவங்களைப் போக்கக்காரணமான பஞ்சாக்ஷரம் வாழ்க 
அருணாசலத்தலம்வாழ்க, அருணாசலேசருடைய தாமசை மலர்போ 
ன்ற திருவடிகளவாம்க, HEH oui இருபைவாழ்க, அ௮க்கருணைபோ 
ன்ற ௮ழகாகிய மேகவருஷம்வாம்க, பூலோகமவாம்க, பூமியில் உயி 
ர்களுக்குப் பற்றுக்சோடாகிய திருநீ௮வாழ்க, சைவசைமயம்வாழ்ச 
எ-று, ௬ 

ஞானம்வாழி ஈன்மைவாழி நாரொச நீ.தி£ர் 
தானம்வாழி தருமம்வாழி சகலவேத வாகம் 
கரனம்வஈழி கல்விவாழி கற்றறிர்த கேள்வியன் 
பானவேர்கள வாழியீச னடியாவாழி வாழியே, 

இ-ள், ஞானம்வாழ்க, நன்மைவாழ்க, நாடும் இசாசனும் அவ 

வுச்குரிய நீதியும் சத்தியும், தானமும்வாழ்க, தருமம்வாழ்க, உண்



a. Ge. HGCOFW Ly ieee ib. 

மையாக வேதமும் ஆகமங்களும்வாழ்க, சங்தேம்வாழ்க, கற்றவீத் 
தைகளூம்வாழ்க, அலைகளைக் கற்றறிர்தும் சேள்விப்பட்டும் பாவரி 
டத்தும் அன்பு உண்டானவர்கள்வாழ்க, பரமசிவன் அடியார்கள் 
வாழ்க, வாழ்ச, எ-று, ௭ 

அறுசீர்க்கழிநெடி லரசிரிய விருத்தம், 

இக்கதை படி த்தோர்சேட்டோ செழுதினோ செழுதிலைத்தோர் 
சமைச்கடல்சூழ்ந்த as gon VUE முழுதுங்காச்துச், தக்கசர்தான 
போக சவுக்கியந் சழையலாழ்ந்து, திக்கருணேசரன்பாற் Aang 
பெறுவர்தாமே, 

இ-ள், இவ்வருணாஜலத்தின் மான்மியத்தைப் படித்தவர்களும் 
கேட்டவாகளும் எழுதினவர்சளூம் எழு திவைத்துக் கொண்டவர்க 

ளும், கரியகடல்சூழ்ர்த பூம்முழுதம் காத்.துத்தகுர்த புத்திரசம்பத் 
அம் போகசெளரியமும் தீழைக் கம்படியாக வாழந்து யாவருக்கும் 

ஆதாரமாகிய ௮ருணாசலேசர் கிருபை.பினால் சிவபதம் அடைவார் 
கள் எ-று, ன் 

பறின்சறன்றாவ த, 

புளகாதிபன் சருக்கம், 

முற்திற்று, 

அருளணுசலபுராணம் முலமம்-உரையும், 

முறதிற்௮. 
யவன். 

பாபிர முட்பட சருக்கம் பதினான்குக்கும் 

௮5 திருகிருததம்-௬௱௪௯, 

திருசசிற்றம்பகம்,




