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a. 

சிவமயம், 

சிறப்புப்பாயிரம். 
  

சோனுட்டிறதுள்ள வெசாரணியத்தைச் சார்ந்த 

குறுக்கை விழ்துவான் 

குமாரசுவாமிப்பிளலா 
இயற்மியது. 

௮றுச்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருக்கம். 

கங்கையிலகியசடிலமுடியிறைவன் றனையிமவான்களிக்கலின்ற 
கங்கைப்ுணர்தலைவளைப்பூசிர் தமன நெச்ருருகொடிக்கூப்புஞ் 

செங்கையிராசவனிலங்கைச்கிறைவறுயிர்செழுத்தபழிதீக்கஞால் 

மங்கையணியெனவிளங்கு செழமான்மியமானவட நூறன்னை, 

பொருவருஞ்சைவாசமர்தேர்த் தாசிரியக் ஈன்மையினைப்பூண்டுரல்லோர் 
கருதுறுகற்கலைக்கடலைநீர்திமதி புனையமலன சழற்காற்கனபு 

மருவு..9ர்சிரம்பவழூயமுனிவன் ஜென்மொழியால்வமுச்.துச்சொன்ன 
இருவுறுமப்புராணமதையேட்டில்வலாம் துடுஏலினஞற்சிதைவுற்றாங்கு, டே) 

ஏரு௮மக்கரங்கண்மிகுஈதுங்குறை$ தம் பிறழும்வழுத்திரவாய்ந 

பேருறமவ்வரைதலிலாவரிமினமை லிக்கவெனப்பிரசமார்செய் 

8ீரு.நவெண்சரிமுகஞ்சென்றுலவுசெம்பி சாடாளுகிருபன முல்லைத் 

தாருதுவண்புயனினியதமிமுதகிபுகலமெழிற்ச அ.ரான்மிச்கோன், (௩) 

மதிமெவுரிகரமணி மாடமோக் கியபுதுவைவளர்வோன்சேது 

பதிமேவுதுணைவலுலகுயபிரோம்பி வளமு.ஈவுபண்பார்சங்க 

நிதிமேவுபுலவருக்குநிதிமாரி பொழிகருணை நிறைநீர்மேகர் 

அதிமேவமரசர்பணிபாதனில வியவடிவோன்.றஈடீர்செல்வன். (௪) 

வன ச்தழிமருவலமாமேவவிடு தலிஞறு மானமார்வெஞ் 

சன த்தானையொடுமுலகமுய்யவளித் இடலாஜுந்திருவார்செல்வத் 

தனத்தானைவிழை£் இடுதலாலுமலர்ச் சேக்மையினிற்நங்கும்வெள்ளை 

யளத்தானைத்தர்சமாலனையபொன்றுச் சாமியெலுமரசனசொல்ல, (௫) 

தேறுகலைமதிவிளங்கு புலவர்சிசகாமணி புடைகுழ்செண்ணீர்வைப்பி 

னேறுபுகழ்யாழ்ப்பாணத்திலயொரல்லூரன்மனத்தசைகொள்வேதக் 

கூறுிவபரஞ்சடஸாக்கொண்டடைஈதார்தமைத்தெருட்டுங்குணமார்ஞான 

வாறுமுக காவலனற்றெளிவுறவச் ௪ பதிப்பிச்கருளிஞனே, (ar) 

 



g ° சிறப்புப்பாயிரம். 

மகாவித்துவானாகிய 

ம. ஈ.ஈ. ஸ்ரீ இரிசிரபுரம் 

மீனாட்சி சுந்தரப்பிள்ளை மாணாக்கராகிய 

சோடசாவதானம் 

சுப்பராயச்செட்டி.யார் 

இயற்றியது. 

நேரிசையாிரியப்பா. 

இருவள மருமத் தருவளர் செங்கேழ்ப்--பரிதியி னவிர்மணிப் பிரபையா 

லென்றும்--குவிதர லின்றி விரிதரு முர்திப்--பாயிருள் பருகு மாயிரந் தோட் 
டுப்--பூமலி கமலத் சேமலி பொகும்டி-னானமுகதி தேவைப் பான்மையி ஐுத 

வி.-ஈல்கெனப் பணித்து மல்குறக் காச்ஞும்--பெரும்பெயர்க் கடவுள் வரம் 

பில்பல் ஓுயிர்களி--னிடர்க்தொசை களைவா னெடுத்த வருத்தொ நாஉஞ்--சிவ 

மே யென்றுர் சவலில் பொருளெஞுப்--பேரறால கோர் தேருறத் தேர்த... 

கேசிக் தொழுகிப் பூசித் தாங்கு கயரத பாதித் சயரதன் மகவாய்த் தோ 

«ir As ஞான்.று மான்றபே ரன்பால்விதிவழி KPT லதிர்வறப் பூசித்... துள 

கெய்ழ்ச் நடலம் புளகமுற் நிருகோக்.கனபினீர் வார வின்பர் தே க்க-வேண் 

டிய ஈல்வரங் சாண்டக வீண்டப். பெற்றமை முசலிய அற்றபல் கரஷதயுக். 

இசற யோதுஞ் சேதமான் மியக்தைட்-பொதியிற் பொதிரச கதிர்பொதி மணி 

யை வெளிப்படுத் தெனனப் பழிப்பில்லடட மொழியி--னின்றுமொழி பெயர்த் 

திக் குன்றுத லில்லாட்-புலமையி னிறஹறைஈத தலைமையின் மிக்சோன்--வரம் 
பில்புசழ் சான்ற நிரம்ப வழகய--சேசிக னென்போ னாசிறெள் மொழியிந்-.- 

ஏவலை னிர் கொழுகித் தூங்குசொற் பொருளா...னவையறப் புகன்ற ஈலங்செ 

மூ புராணம் கற்ழே ரன்றியு மற்றோர் வலாதலிற்-றுன்னிய வமுவொரீஇ 

மன்னிய நிலமிசைப்--பரலிப் பொலியப் பதிக்துக் கருகென--வரியளி துதை 

தலிற் வரிமுறுக் கவிழ்ர் து.-பு.தம.த வாக்கும் பதமப் ப௫கரித்--பிணர்மருப் 

பெருமை துணையொரி மிரியச்--செனந்துமீ தெழுந்து முளைந்தவெள் வாளை 

கள்--செருமுகத் துடன்று பொரு தயிர் விகித த--வ்ரியொளி பரப்பும் பரிதியி 

றுடல்கீண்-_-0லலாப் பொன்னிதங் குலவாப் புகுந்து சுவர்க்க மகளிர்தஞ் சுவ 
ர்க்கல் இடக்கு--மடங்கா வென்றி விடங்கர் போலக் -கதமெனீப் பலவின் 
(pation தங்கு சேனடை கழித் த வானிறம் திரிர்து--௪ரஈி புகர் த தெ 

ருமர லொழிம் த. -பெடையிள வாளைக ளொடுபுணர்ச் துவக்ஞும்--வம்பியல் 

விழலரமுச் செம்பிசா டுடையோன்-சனசச் கொல்லச் கனற்கண்வைச் தருக 

இய--வசும்பொளி காலும் பசும்பொற் பிழம்பை--யொடிதலி லச்சிற் படிய 

வாக் பெசெனக்கருப்புவின் மதவேள் விருப்புறு மைச்தர்.-பொங்கிருள் Fé 

கஞ் செங்கதிர்ப் புச்சேள கொய்மளைப் புரலி வையமும் பெட்ப-. நறுமண 

கமழ மழுகினிம் உடலம் -விண்முச டுரிஞ்சம் பொன்னேடும் கொடிஞ்சி..1வ



சிமப்புப்பாயிரம். ௩ 
, 

மணி குயின்ற சுவணத் தடநஈதேர்ப்--பைங்காற சுவட்டிற் கொங்கா ரன்னவர்....- 

இண்டேரள் புரஞ் தண்டொடை மகுத்த--பூர்துகள் பொஇியும் காந்இசேர் 

புதுவைப் -பொன்னக ரொனனு நன்னக ராளி--குலவரைச் கரசாம் பொலன்வ 

ரை சமனா--நிலைதரப் புரிக்க மலையவெற் புடையோன்--றவஞா னத்திற் றவ 

வலி பொருந்தி--யவஞா னந்தெறு சிவஞான தேவன்--றவமொரு வடியாய்ப் 

yal Dane வநதெனச்--சான்றோர் ysas Cara fu £nCarer—nmna ip 

இளைத்த நிறைபொருட் கலைக--டிரிபற வுணர்ர்த பொருவில்பே ரதிவா--லெவ் 

வகைப் பொருட்கு மிறைவனா நிறைதலிற்--பசுபதி தானே பரமெனத் தேர்ந் 

து--சிவபுண் ணியப்பயிர் ஈவமுற வளர்ப்பா--னருட்கொழுர் தாய சிவக்கொ 

மூர் துறையு இருச்தகு கோயிலு ணிறத்தமூன் நுறுப்புங்--குறைவிலா திய 

ன்று நிறைதர ஈடத்துவோ--னாமினிப் Sotur னணுகி யிரக்குர்--தோமினி 

ஈனுகோ மெனவுளங கூாாஈத.--சாமியென் பார்க்கச் சாமியே யனைய. பொன் 

னறுச் சாமிப் புரவலன் புகல--மனனிய பிறப்பின் வண்பய னி. வெனாத்--இட 

முற வுணர்நர்து வடமொழி யோடு_-பொருந்தத் தெரிர்து இருந்தப் UB 4 5 er 

ன்--பொற்பலச் பசு்துணர்க் கற்பகப் பொழிலொட--தோழலமை கொள்ள 
வானளா யோங்கு-மிளமரப் பொதும்பர் வளமனை வாழ்க்கையர்-விரு£் இனர் 

சம்மைத் இருகதிய முகத்தோ-டெதுர்தமீடு யினசுவை பொடதரு oo A— 

லூட்டி யுவக்குங் காட்சியை நிகர்ப்ப-..வண்டின முவப்ப மலர்ர்ஈ மலர்முகக்-- 

கொண்டெதிர் சமுவிக் சொழமழு வூட்டு -முூழியல் வளஞ்சா லீழகன் ஞட் 

டின். -மாச்ர் காய்ச்சீர் கனிச்சீர் விளச்ீர.பூச்மிர் நிழற்ீர் பொழுளியைர் 

திணைப்டுபாரு--ளசமும் புறமுர் தகவுறத் தமுவி--யணர்யியல் விளக்க மணிதரப் 

பொருரந்திக்--குலவிய நுண்பொருட் புலமை யானமமோர்.-.அவன்ற கவின்ற கவி 

ச்திறம் கடுச்கும்--பீடுயர் செல்வ நீடும்யாழ்ப் பாணத்--இருகில மீமிசை யிய 

ங்கு ஈலனெலா--மொருங்கு இரண்டம் மருங்கி னிலவலா--லனைவரும் வியர் 

அ வனைா௱ரப் புகழ்ந்து -ஈல்லூ ரென்னு நல்லூ ராளி--யலகில்பல் சமயக் கல 

சநூ லென்றுக--கானயா நடைசரை கண்டுள தெளிக ற--தானிக ரதல சை 

லூ லென்லும்--பெருநதி யுவட்டி. ஞனொருவழிச் சென்று -சைவசித் தாந்தக் 

தெய்வமாக் கடலை. -ஈணுகியாங் கதலுட் டுணியொடி இளைத்துச்--சிவபோக 

மெனறுக் தெள்ளமு தருந்தித்--தேக்கெறிர் தென்றுஞ் செருக்கும் பெரியோ 
ன்.-கனவிலு நன்னடை சணவாச் லன் -மனமொழி சிறிது மயல்வழி புகுந் 

தா--தனகன தடிக்€ ழமைதர வொடுக்கியோன--கண்ணக னிலஈ்தி னண்ணிய 

மன்பதை--யுள்ளத் தளவிற் கொள்ளச் கொடுக்குங்--கல்விபிற் பெரிய சொல் 

வன் டமைபினோ--னென்னெொரு காவாற் பன்ன வமையா--செனப்புவ னத்தார் 

தனித்தனிப் புசல.-வுரவு£ீர் வரைப்பிற் பரவிய புகழோ-னென்னுள நேரக்க 

மிலங்கச் செய்வோன் மன்னிய சிறப்பின் வரகதி குலத்தோன--கடி. தலில் 

வாய்மை கனிச்த--முடி.வில்சீராறு முகசா வலனே,



சிறப்புப்பாயிரம். 
8, 

ம.துளை 

அதுரமுகப்பிளளை 

இயற்தியது. 

எண்்சீர்க்கழிஷரெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

மணிதிகழன் மிடற்நிறையை யிராகவன்பூ சித்து 
வாழ்த்திடுஞ்சீர்ச் சேதமான மியத்தின்வரி வழுவைத் 

அணிவறத்தீர்ச் தெழுசலிலக் கரத்தினியை விக்க 
சோமறவென் றெழிற்புதவை வசாருமதி பஇுபொற் 

பணிதிகழம் புயப்பொன்னுச் சாமிஈர பதிதான் 

பகரவா ரிதிபுடைசூம் யாழ்ப்பாண மதனி 

லணிதிகம்ஈல் லூர்மேவு புலவர்றால Bos 

னாநுமுக நாவலனச் Ho Buds தானே.



a. 

ச௫க்கவகரா தி 

  

சருக்சம், பக்கம், | சருக்கம், பக்கம், 
  

அ௮கத்தியதீர்த்தச்சருக்கம் - கழு சாத்தியாமிர்ததீர்த்தச்சருக்சம் - கசு௮ 
அக்னெதிர்த்தச்சருக்சம் - - ௧௩௧ | சிவதர்த்தச்சருக்கம் - - ௧௪௪ 
அசுவழ்தாமாச்சருக்கம் - க௩|கைகுண்டச்சருக்கம் - - ye 
௮முததீர்ச்சச்சருக்கம் - - ௧௬ | சேதுசருக்கம் - - - - ௩௦ 

அவையடக்கம் - = = = = § Cr gunée Hea - - = £EG& 

அலுமகுண்டச்சருக்சம் - - ௧0௫;। சேதுமாதவச்சருச்கம் - - ௩௦௪ 

இராமதீர்த்தச்சருக்கம் - - ௧௧௩) சேதயாத்இனாச்சருக்சம்- - ௩௧௪ 
இராமகாதச்சருக்கம் - - - ௨௪௧ | சேதுவர்தசருக்கம் - - - me 
இராமனருச்சனைச்சருக்கம் - ௨௫௬ | தருமகுத்தச்சருக்கம் - - CHS 

இலக்குமதீர்த்சச்சருச்கம் - - ௧௨௨ | தலுச்கோடிச்சருக்கம்- - - STH 
இலக்குமிதிர்த்தச்சருக்கம்- - க௨ஹ | திருநாட்டுச்சிறப்பு - - - - @ 
sLacranpest - - - + ௪| அத்தமச்சருக்கம் - - - - சடு 
கத்துருச்சருச்சம் - - - உ. ஐகழு 
கந்தமாதனச்சிறப்பு- - - = BET 
கவிசம்புச்சருக்கம் - - ~ 200 
கவிதீர்த்தச்சரூக்கம் - - - ௨௨௧ 
காசபச்சருக்கம் - - ரி உ௩று 
காயத்திரி சரசுவ 

Gigpectan one 
Cana SiaséeGsag - - ௧௬௪ 
சச்சரதிர்த்தச்சருச்கம் - - - ௪௨ 
சச்கரதீர்த்தச்சருச்கம் - - ௧௪௨ 
சங்கதீர்த்தச்சருச்சம் - - - கட 
சங்கரபாண்டியச்சருச்சம் - ௨௬௩ 
சடாதீர்த்தச்சரூக்கம் - - ஃ ௧௨௬ 
சருவதீர்த்தச்சருக்சம்- - - ௧௭௩ 

    
அராசாரச்சருக்கம் - ௨ ~ 20S 
தேவிபுரச்சருக்கம் - - - ௨ ௬௦ 
தோத்திரச்சருக்கம் - - - உடு 
நைமிசாரணியச்சிறப்பு - - - ௨௭ 
பராவசுச்சருக்கம் »~ = = SH) 
பலதீர்த்தச்சருச்கம் - - B® 

பாலோடைச்சருச்கசம் - - 26) 
பாவராசச்சருக்கம் ௨ - 2 ஏறு 
பிரமகத்திச்சருக்கம் - - -௨௭௯ 
பிரமகுண்டச்சருச்சம் - - ௧௦0 
மங்கலதீர்த்தச்சருக்கம் - = ௭ 
முத்தீர்த்தச்சருக்கம் -  க௫டு 

விழமச்சருக்கம்- - . ௨௪௭ 
வேசாளவரதச்சருக்சம் - - - ௬௬ 

  

பிழைதிருத்தல்: 

பக்சம், வரி. பிழை. திருத்தல்: 

௨௧௩. ௨௪  பின்னர்சொண்மாசாப்பிர பினனர்சொண்மாதப்பிதா 
பிதாமகர்மாதாப் மசர்மாதப்பிர 

௨௨௨ 28 போடெயெண்ணலே போகிலண்ணலே





Qu 

சண்பதி she. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சேதுபுராணம், 

காப்பு. 

Arson iG spell Quen os தீதிகழொருமருபபிரசோதி 

தங்குஇிம்புரிவயங்கததடாமணிமகுடஈதாங்டுத 

துஙகஈல்வரங்கணலகுஈ.தாய€ீரிராமசேதுப 
புசசவாவணங்குமயாளைமுகச்சனைபபோறறலசெய்காம், (4) 

ச 
தொடாகனறவிடுக்கணவெறபுததுகளபடதி தளைக்குமேலோ 

னடாகினறவதறகுகாதனாகியவைககைமுககட 
படாவெனறிபபகவனமுனனைப்பவமுதறபடியினெலலா 
விடர்செறுமபுரச சவெமமையெங்கனுமொ சஞானும், (௨) 

Preeti 

கடவுள்வாழதீது, | 

  

சபாபதி, 

பூமாதுபொலிவெய்தமுகுஈதனகாக்குழ்புவிமாதுவளம்பெருசப்புலமைசான்ற, 
சாமாதகலரதழைப்பவிருளகால்சீச்குககைநிலவு சவழமவுலிஈன்னீர்க்கக்கை, மா 
மாஅபுன௮ளிபபமறைகள்வாழ்த்ச வளாதில்லையம்பலக்அளவாமநீங்சாத, தே 
மாவிழிகுளிர்ப்ப வமராபோறறச் இிரு௩டஞ்செய்அபுரத்தாள சென்னிசேர்ப் 
பாம், (௧) 

இசாமகாதசுவ்ா£மி, 

த$தவிரினிருந்தபிரான்முதலோர்காணப புண்டரிகமகள்சொழுகன்புசழிலம் 
கை Gc we SoM Tis கமுவுமுகத்தால்யார்ச்கும்சவிடையவனேயுடையவளனாம்வே 

வாய்மை, யாகதரங்கம்வெளிசெய்வானளைவரோமெனை௮சர்தமாதனத்திலரு 

ச்சித்தேச், மோசபுனற்சடிலமுடியிராழராசனினையடிச்செர்சாமரைசளிறை 
ஞ்சிவாழ்வாம்; (e}



௫. சேதுபு சாணம். 

பர்வகவரத்கனியம்மை. 

தண்ணெனவும்வெச்செனவுர்தர் துசாயாத்தகைபயின்றுவிடரீ க்குத் சலைவற்கெ 
ன்று, முண்ணமுதந்தனையுகலியிமையமேருவுயர் செ ரம தரத்தையொருவிச்சேர் 
நங், கண்ணுதலைவிளர்ப்புறலாற்சயிலையெள்ளிக்கெளணிீயர்க்குத்*சமிழ்கரக்கு 
ங்காட்சியாலே, வண்ணமுலைமலயமல்ைமாலுவ்கன்னிமலைவளர்கரதலிமலர்த்தாண் 
மனத் துள்வைப்பாம். (௩) 

விநாயகக்கடவுள். 

வேணிமுடிப்பசே இநீர்புறழக்கைவாங்கிவிடுத்தயன்வெண்டலையுருட்டி மிளிர்வெ 
ண்கோட்டாற், கோணிளையமதிச்குழவியுமு.அமேருச்கொடுமுடியிற்களை ச்சவெ 
ண்டோள்குழைபத்தாக்கித், காணெடியவிடைமுனிர் துகயிலைமுக்கட்டாதையொ 
டும்விளையாடி தீதன் பாலன்பர்) மாணிலவமன த்தறிநின்றுலாவுகெய்வவாரணத் 

தைகினைக்திறைஞ்சிவமுத்தல்செய்வாம். (௪) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள். 

குலவமலைமகள்கலசமுலைப்பால்வாசக்குமுகமவள்கொழுகர்மறைகொழிக்குஞ் 

செய்வி, நிலவுமுசமல/ கமழச்செய்அமுனனோனெட துளைக்கைபிடி 565005 
திப்பட்டத், அலவியிவரொருமூவருவப்பமாலோடும்பர்கணங்களிலூவ் கவல கழ 
Oa, கலபமரசதமயிலூர்கழற்கால்வென்றிக்சர்தனைவந்தனைசெய்அ கருத்துள்வை 
ப்பாம். (௫) 

FT HONG. 

கவளமதகரியுரிவைட்போர்வைமூடுங்கண்ணுதலோன்புகழ்விரிக்குங்கலைகள்யா 

௮ம், பவளவிதழ்ப்பசுங்குகலைமொழியிற்காட்டும்பைக்தொடியையர்தீணன்றோப் 

பருமவல்குற், ௮வளுமணிமருங்குலிளகிலவெண்டூரற ௪ர்சரியை வெண்சமலத் 

தோட்டுவட்டத, தவளமஇநடுவமாவாலெனம்போலுக்தையலைமையலையகற்தித் 

தாளிம்ராழ்வாம். (௬) 

இருகநதிதேவர். 

போதனலுறைமலர்முகழாதமரர்கோமான்புரநிலைமைகுலையாதுமரு,தபோழ்கத 

பாதனுறைகடல்சுருங்காதரிணஞ்சூரல்படைமமுவண் சுரிகைகரம்பரிச்அப்பார் தட் 

காததிறைசிதறுபுனற்கங்கைருடிங்கண்ணு கலெம்பரன மதயுங்கதியுகல்கு 

காதலுறைதிருக்கயிலை காவல்பூண்டஈந்தியைகம்புக திபினகணயர்னுவாழ்வாம், (௪) 

இருஞானசம்பக்தகர்த்திகாயனார். 

சங்கமணிக்குழைதயங்கத்தழைர்தகா.து தனிவிடையுமுதலபல தணீப்பில்காட்டு, 
பொக்குமடையாளங்கள்புகன்றுபோற்றிப்பொருவிறந்தபரஞ்சுடரைப்புந் இச்கெட் 
டா, வங்கணனைவமுஇியு_ல்வெப்பு£ங்கவணிதிகம்வெண்டிரு நண்டேள்ளிச்சாத் 
அஞ், செங்கைவிரல்கொடுகுறிச்துத்தெரிக்குர்தோன்றல்சிற் ஐடிபின்பெருர் BOOS 
மைசிர்தைசெய்வாம். . (ay) 

  

* கெளணியர்க்குத தமிழ்சுரக்குப்காட்சி” என்பது பொதியமலைமேற்செல்லு 
தகால், கெளணியர் என்பதற்குப் பூமியிலுள்ளோர் எனப்பொருள் கூறுக, கெள 
ணி பூமி, கெ௨ளணி என்னும் வடமொழி கெளணி எனத் Sauer dpe



கடவுள்வாந்த்து. 8. 

இருக்ரவுக்கரசு நாயனார். 

தேவரையுமுனிவரையுஈ துளவமா ர்பிற்திருவராயுக்குரவரையுஞ்செல்வமிக்சோர் 
யாவரையுமேவல்கொளுகெற்றிசாட்டத தஇறைவராமுன்னிசந்திருச்த வெண்ணமர் 
தோனறச, சேவரையுநெடுககசொடி பின றகைமையெல்லா ச்திசைவமாயுஞ்செலத்த 
மிழின்செய்யுள்பாடு, காவரையாபுகழ்மொழிகள்வராஈஅகூதிரயர்தலர்செய் இரு 

ததொண்டுவியஈ தவாழ்வாம: (௯) 
சுந்கரஞூர்த்திராயனா. 

தாதுகொண்டமலாச் சரியறபரவையெனபாடனத்துணைமேன் மயற்குளிரிண்ள 
ray Ss, வே,துகொணடுவிழையுநெதிவிரும்பிமா௮மகிரிஞ்சஓுமுன்றொடரா தவெளி 
யையாரும, யாதுகொணூமறிவரிதாபெய்குமானவிரும்பொருழைரெருங்குமிருளி 
ரவினமீளச, அ. அகொணடார்சமைபெமைபாட்கொள்விரொன்றுசொல்லியவாபத 

ம்புலலிசதொழுசலசெய்வாம. (௪௦) 

7 மாணிககவாசகரவாமிகள். 

செழியாகுலபதிகொடு ஈசமாரிகொணடிசென்றுஇருப்பெருர் துறையிற் செதிகத 

௪மபுப, உ பழிவிதவுபரிக்தொெளகொணடணைஈ தமாறனபணித்தவிடர்க்கிரற்கியருள் 
பாடிபபோறதி, வழியமுசரணரிலாமகுடமீதேமதுரையமர்பரமபரனைவாதிக் 

காகச், சுழிபெருகுபுனறறரங்கவைகைவாயமண்சுபபபிகதார்பதர்தலைமேற்சுமதீ 
wae dart io (a4) 

சண்டேசுரநாயஞார். 

மனாதிகளுக்கெடடாரபர மானரஈவாழவினையஙகோரிலிங்கமணலாற கூப்பித், த 

ளாகிதயஈதனினின ௮5 தாபிஈ சானபாறழைத்த வனபாலாட்டவதுதடுச்சத்தாதை 
யெனாதவன்றனிருப கமுமமுவாறறுண்டி த இிகழ்தவனைபபரபசத் அளிருத்தித்தா 
மை,பினாகியருளடை தவிறறசண்டேசன்றாளபிரச மலரிறை த் இறைஞ்சிப்பரசுவா 
மே, (௪௨) 

மெய்கண்டதேவகாயனார். 

அலலாசபரசமயவல கைச கோலிணட சலவசல்புனறதபெண்ணையயலகுழவெண் 

ணெயப, பொல்லாதகவிபமுக த தபபுததேடன பாறபுனிசசிவாசமபபொருண்மை 
பொருகசவாய்க ளூ, கிலலாசகிலைபி தமறறெனமுமொன்றாய்கிறகுசிலையிதவென 

மெ.பகநெறிதேஈகியாருமி லவெலலாதசிவஞானபோதருசொனனமெயகண்டான் 
சரணமுடிமீதுகொளவாம, (௧௩) 

9 
திருசதொண்டர், 

முன்ன௯டயவரியசிவமுததிபெறழேர்மூ.நுலிலை றவிரும்பிமுயலாகின் மோர், பி 
ன்னடையவருமவர் கணமுதலாயுளளபிள்ளையிளவெள்ளை மதபிறக்குவேணிமின்ன் 
டையுமணிமெளலிவேததேன்வெணணீறுஙகணடி கையமெயலிடாமற், றன்னடைக 
ன்னெறிசம்மையடைந,தளாச்கு தருுகொண்டர்பெருஈதொண்டு சல்மேற்சொ 
ள்வாம். க (சச்) 

கடவுள்வாழ்த்.துமுற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம் ௪௬: 

 



சேடு. ரணம், 

அவையடக்கம். 

வெதறியகவென்பேதைமைவெளிபபடுத் தவா 
னநிஞர்தொச்சிருந்கெனையழைத்ரொகவ 
னெதிகடற்சே.தவினிராமகாதனை 
நிறுவியசாதையைரிகழ்த் அகென்னவே. (5) 

தொடங்னென்மற்றவர்சொல்வழா 56 
ளிடங்கொளுர்தாதையரிட்ட காரிய 
மடங்கலின்றாமிலுமமையுமாயிறு 
மடங்கெழுமைஈதர்தாமறுக்கற்பாலரோ; (2) 

வேறு, 

ஈதிமதிச்சடைஈம்பனவின் மிடு 
முூதியவட்பழங்காைமூவாறிலு 
ள.திகமெய்சக்கதையாமுழச்காகுகற் 

சதாமணிச்சடலாம்பெருங்காஈதத்துள்ஈ | (#) 

ஈற்பரன்றிசழ்சேதுக்கதைவட 
சொற்பரப்பைத்சமிழினான்சொலலுத 
லொற்கமின்றியுறவியொன்றாடகக் 
சற்குழித் அசெதிசெய்யுங்காட்சியே. (௪) 

வானளக்கபறவைகண்மாநில5 
தானளக்க விங்கூர்வனதாழையங் 
சானளக்காவண்சேதுவின்காதையை 

யானளச்கவென்றெணணியபின்னர,. (௫) 

பேயொடாடும்பிரான்நிறங்கூறுதற 

கேயுமென்னுரையென்லும்வழக்கின 

லாயு௮ண்புலவாக்கிலையாகுமாற் 
நீயதென்௮மற த் தரைசெயவதே, (௬) 

குவிபுவத்தணைகச்கோசலனேவலாற 

கலியுமொன்றுகடற்கரைகண்டதா 
னவியமேகர்தரனல்லருளாலிது 
புவியில்யானும்புகலுகற்பாலனே. (௭) 

ஆதிவெற்புமணுவுமுண்டாழியுவ் 

கோதிலானின்குளப்படிநீருமுண் 
டோதிமுற்றுணர்சதோருமுண்டோதிடாப 
பேதையேலுமுண்டென்செயும்பெற்தியே. (ஸி) 

சொல்வருத்தலருமையெற்குழ்க்திடா 
சொல்வகுத்அப்பொருணிலைதோத்தியச் 
சொல்வகுப்புக்கடர்தவன்றொல்புசம் 
சொல்வகுத்தல்சருஇயுமில்லையே. (௧)



இருகாட்டுச்சிறப்பு. 

இசழமுமாக்கதைசெய் இடுஞ்செய்யுடான் 
பகர்விருச்சமதாகும்படியின்மே 
னிகரிலாஜென் றுகின றுகிலலிடப் 
புகலு தூற்பெயர்சேழுபுராணமே. 

வாழிமாரிவழங்குமணிமுஇல் 
வாழியர் தணர்மன்னவர்வாழிய 
வாழிவெண்டிருநிற்றொளிவையசம் 

வாழிவாழியவைதஇகசைவமே. 
வேறு, 

விரிதருபைங்கடலுலசம்புராததனிவேஈதால்லாம்விய :துபோறற 

வரியமறைமுனிவர்தமிழ்பபாவாணர்செவி.றுகர்போமுதமாகத் 
தெரிகரமுத்தமிழ்வடிக்குமுனிரிரம்பவழகயதேசிசனாஞ்செம்மல் 

வரிசைபெறுவடமொழியின்சே௮ுமா ச்சசைதமிழால்வகுத்திட்டானே. 

அவையடக்கருற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம் ௨௮: 
mm | 

திருதாட்டுசசிறப்பு. 

  

தலைமைவளாதமிழ்நடவையெலலையிரண்டிவிலொன்றுதன்௧கஷகை 

நிலைமையுறு மமறையதாய நின்றவடவேங்கடத்தினீடுசென்பா 

லலைவகலும்படிபடிகேர்கிறுவவரு க.றுமூனிவனமர்ஈ நதென்றன் 
மலையமலைதருபொருநைவளமலிசால்புடையதொருவழு இிராடு, 

அனையதஇருராமிடையதருணமிசையாற்றருங் சலை்சொளளவையாட, 
னினைவரியபரம்பானைச்கயனயனவல்லியொடுரெ ருங்கிச்சூழ்க ௮ 

புனையுமலரிறைச்திறைஞ்சியமராபுசவிடமின்றிப்புறத் தரிற்ப 

வளை தரளமணிக்சொங்கைமா தருடன்மைதாகொழுமதுமாமூனா. 

உ்அசுடர்ஞானத்தையொருமூன்றுமுலையணங்கரவுதவிப்போற்றி 

யநதமிலாவாஷகதமருள்வடி.வாய்மெளலிசரித்தரசுஈல்கிச் 
சந்தமலிதமிழ்ச்சங் கபபுலவரொஇிர்ரின்றுவிடைசாறறத்தக்ச 
விசகமதித்கூடதுயர்பென்னாலம்பிதரா௮மியம்பலாமே ர. 

பணியாப்புன்்சமணீசர்பணியதனாற்பாண்டியன்மேற்படர்ர தவெர்தப 
பிணியாற்றவரும்புகலிப்பிள்ளையாரிருச்சமடம்பிறங்குகாட்டித் 
தணியாடப்பொன்கொழித்தெறியுர்சரல்கர இவைகைவடசாரின்ழேய 
வணிீயாப்பலூருமுடைத்தடல்வழூ திவழிவளர்க்குமர்தகரடு, 

பாட்சச்சாலுமைகிலப்பாலருவிதழ்ப்பவளப்பாலனேடு 
கோடகப்பொய்யமண்வாதகுறித்தபொழுதெதிரேற்றங்கொண்ட்பாடற் 
சூட்கக்ை கம்மடமசளிர் தணைவரொடுங்குடைந்தாடுர் துறைரீர்வைகை 
யேடசப்பொற்டிவபுரியுமியம்புதமிழ்த்இருசாட்டினிடத்சசாகும், 

(௪௨) 

(௪௧) 

(70) 

(௪) 

(2.) 

(௯) 

(௪) 

(௫)



௬ சேதுபுசான்ளம், 

,வளம்படியும்வயற்பாண்டிமண்டலத் தண்டலர் கமல்வாவிமாகிந் 

தளம்படிதண்டலைமருங்கும்பளிக்சறைரூழ்தலல் சளிலுக்தையலாரு 
முளம்படியுமசழ்ஈறும்போற்று திச்சைகமீஇமதச்சலுழியவட்டக்காம ல 
ரிளம்பிடியுங்களி௮ுமுடன்விளையாடுங்கொடுவ்கன்றமென்னும்வெற்பும்; (௬) 

முத்தாருஞ்சரிமுகவெள்வளை தவம்ச_துதிரண்டுமனைமுனதிலெங்குய் 
சொத்தருங்குழன்மடவராடிபெயர்க்கவிடமின்றிக்குலாவமோங்களன் 
மத்தரும்பெருங்கடலினமலர்ந்தமலர்ச்தளடர்வாவிசூழ்ர்த 

புச் ரும்புயறுளிக்கும்பொதியவரைத்தமிழ்காட்டிற்பொலிர் அமன்னும். (er) 

வீடானைப்பிறவானைகிளையானை மறவானைவேழொனறோுங் 
கூடாளைப்பிரியானைக்குணங்குதியொன்றில்லானைக்குசபபிரானை 
நீடானைமுகத்தானைப்பயந தானைக்தொழுதமரர்கிரபபுநீங்கு 
மாடாளைககருமுடைத்தன்னகமிழ்சகாடதன் £ரளவிறராமோ, (௮) 

மனவாயில்கடர்தகண்டவளரொளியாய்பபேரின்பமயமாயாரு 

முனவாயிலகன்றகலாதொழியகினைவகம்புரு. றுமொன்றைசத்கொண்ட 

ரினவாயில்பெறுமவர்சள்பெறவழங்கும்பெருகககையாலெவரு மபோற ௮ம் 

புனவாயிலுடையசவம்புரிகத அமுன்றமிழ்மமயபபொருகைநாடு, (௯) 

வானப்பேரமரருயர்மாளிகைச்சோபர்னவழிவ.துகேலைத் 

தானப்பேர்கிலங்கெழுமித்தகஇமடிுப்புகுக்தாடி த்தலைவணங்கு 
ஞானப்பேரமுனிவரமன ச் இருக்கோயில்லீற்றிருக்குகம்பனமே.ப 
கானப்பேர்கைதவனாட்டதுவாமிற்பிறகாட்டிம் கவினியாசோ, (௧௦) 

கோவணமுக்கேளேடையுங்குலவு இரு £ற்றன்பர்குழாங்குமாமா 
யாவணமுஈ திருமடமுமாலயமுமிககெருங்கியளப்பில்காட்சி த 
திவணங்கொள்சடைமுடி பார்புகழ்விளம்புமொலியமார்செவியித்ருக்கும் 
பூவணமுர்தமிழ்சாட்டிற்புரமென்றாலதற்குரைசால்புமாயுமுண் டோ, (45) 

பருச்சழியின்மிதச்குமதகரிபிலத்திற்புசப்பாய்ர் அபடருங்குண்டாற் 

அருச்சுழிமுன்னிரைக்கொள்சுரும்பொளிவளையாருஈ திமிசையரோமங்காட்டு 

மருச்சு மிவெண்டிரையமலவானயாறுபுளைமெளலிவள்ளல்வாமுஈ 

இருச்சுழியல்வளவர்திறற்சேரர்திருகாட்ளெசோசென்னனுட்டில், (௧௨)' 

கரங்குக றம்படைத்தனையதார கனுமுனைவலுங்கருதிப்பெற்ற 

வ.ரங்குன்றவடி சுடாகவேல்பணிகசொணடமயிறபெருமான்வள்ளிமுன்னர்ச் 

சரங்குன்றமென ததகையவரிவிழிப்பூண்முலைச்சயமான்றனைமணகத 

பரங்குன்றமுள்ள துமற்றேதிலதோகயற்றுவசன்பாண்டி நாட்டில், (SH) 

பொற்றாலத்தமரர்கடல்கடைந்தமுதமெழுப்பவெழுபுவனமுற்று 
முற்றாலமெழுக் தனசண்டிரிசரதுமத.அகர்ந்தமூர் தீதிவேதஞ் 

சொறு,ருலகிழலிருந்தோன்செ ரரியருவியுட னயில்கூர் IE apes 

குற்முலங்குறும்பலவென்திரண்டுமொருங்குளவமுதிகொற்றநாட்டில், (௧௪) 

நீயீன்றதென தீதளிர்ததசேமார்தண்கனிபுடைர் சசெர்சேனாறுங் 
சாமீன்றகதலிபமில்கெளரியனாட்டணிதெரிக்குங்காமர்வேசம் 
வாயீன்றமறையவலுமதிப்பரிதாயலஇனிலைமாண்பிற்றுடு 
லேயீன்றகனிச்தரள மணிநிலவுவிட்டெறிப்பவிள்ற்குநெல்லை, (௪௫)



திகுசாட்டுச்சிறப்பு. 

இக்சாதெனித்சங்கமொருமூன்றுமிருச் சனவெம்மீசன்முனே 
மிளனாடுகதிரிலைவேன்மீனவஞய்மெளலிபுளை வேட்கையுற்றுன் 
ஜென்னாடென்ற ழகுடையகாட்டினையுதென்திசைகாட்டினையுஞ்செப்புஞ் 
செ ஈன்னுடுகெகியகனுததமிழ்சாதென அவளஞ்செ ரல்லுர் கானே, 

வழு, 
கூம்புடைக்கலன்குலாவுங்குரைகடலுடுத்தபாரில் 
யாம்புகழ்மதுனாமுன்னாவியலுடைப்பதிசணீடு 

தீம்புனற்பொருகைசூழ்ஈததென்றமிழ்ராட்டிலெம்மா 
லாம்படிதொகுத்துச்சொன்னவணியினைவகுத்ற்ச்சொல்வாம். 

கொள்ஷமாதரவினஹேஜங்கொடைக்குணம்விடாமையாலே 
வள்ளியர்சம்பாறகொண்வெழங்கிடும்வண்மையார்போல் 
வெள்ளியமுகிலினீட்டம்கீழ்தவாய்வைத் வேலை 

யள்ளலம்பெருநீர்மாகதியமபாரத்தெமுஈததன்றே. 

இன்னுயிர்க்கூட்டம்வாட்_மிசைஈதனகாணுமாபோன 

மின்றுவாள்விளக்சமேஈஇவெங்கதிர்விரிக்கும்வேனின் 
மன்னனையுரப்பிச்£றிவைகல்போலிடி வழக்கிப் 

பன்னிறப்படைவிறசோலிப்பரஈ தனதிசைகளெங்கும், 

கீர்முகச்செமுஈககொண்மூகெடுவிசும்படல்கற்மடிப் 
பார்முகம்வெயர்ப்புறறென்னப்பஃறுளி௫ிந்திச்சஈதச் 

கூர்முனைக்கோட்டுத்சென்றறகொழுங்கிரிச்கரிமேற் ஏவும் 
போர்முளைச்சரங்களேய்ப்பப்பொழமிஈ சனபுயலினமுரா, 

நிலையிலாரீர்மையாச்கநோக துழிகேரரதவாங்கே 
தலைமைவயோருதவுமாபோற்றண்டமிழமுனிவன்வைகு 
மலையமாசயிலமெல்கும்வழங்யெதருவிவெள்ளம் 
விலையிலாமணிவெண்முத் தம்வெறுச்சையினோேடுமன்னோ. 

பொதியமேன்மிடைஈதசநதின்பொங்காவேரகழ்நதுபார்மேற் 
குதிகொளுமருவிதசெண்ணீர்கோயோபொருறைக்கோல 
ஈதியிடங்சொளாமறபொங்கிஞாங்கரிற்புரட்டிகா.ர 
நிதியினைகோக்கிச்செல்லுநெட்டணையுடைத் துங்கி, 

வெஞ்சினமாறுகொண்டவிலங்கம்வேறுவேருங் 

கெஞ்சலின்டறொமுயொற்கினிடையிடையெதிர்ஈ தது 
மஞ்சரிப்படலைநீங்காவண்டினம்பு தநீராடி 
மஞ்சொலாரளகசம்பற்நியணிநெடுமல்கரையிலேறும். 

பூங்குலைக்கரக்தடன்னைப்பொன்னவிழ்சணிமேலாக்ட 
வேங்கையந்துணமைசக்கோடன்மென்கொடி.மீதுசேர்த்இ 
யீங்கிவைபலவுமாருாவீர்த்செழீஇக்கும்பயோஸி 
பரங்கமர்மலயவெற்பின மபுதங்காட்டுமகீர், 

முதிபமில்கொடிகள்சற்றிமுணெடும்சோடூதெக்திச் 
செறிபுடைப்பொ அம்பர்சல்லிச்சென்திடும்பெருசைத்தரீ 
ர௫௮அமலர்த்தருச்கசள்சாயாதொழுசலாலுறையும்கூட்டிட் 

பறவைகளென்௮ம்போலப்பமில்வனபறர் டாமல், 

(sa) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(௨௨) 

(a.m) 

(௨௪) 

(௨௫)



௮ சேதுபுராணம். 

செழுமலைச் குற?ரிஞ்சிச் செய்யசாதனத்தின்சேற்றால் 

வழிபுனற்பொருகையாடுமாந்சர்தம்வடிவிற்சாந்தல் 
கழியமாறமுர்தக்தேய்த் துய்கழீஇயினமில்லையென்னா 

வழிவுறாக்கரையிலேராராமிவர்மீளமீள. 

இரைதிரைக்கடலிற்றான்றோய்ந்தீனறிடுக்தரளர்சன்னை 

நிரைகெழுஇகிரியீன றரித் இலமெனவுகேரு 

முரையுள கொண்டாற் போலவொலிகொணீர்ப்பொருநைசென்றல் 

வரைதருமாரமெல்லாமருங் ஈரவொ௫ு மாதோ. 

அடைகடலடையும்போதில தனொ ிமுல்லையாஇ 

பிடைகிலபபொருள்களெல்லாமேப்சசனவினத்தாலீன் ஈ 
ரூடைபுனறபொருரைமாசைக்குதிஞ்சிசான்வருண DB 

ஈடைகெமுமண த்தின்காட்சரொடுறுயப்புறறென்ன. 

பெருகுமோராறநிற்செல்வோர்பிரிவுழிப்பிரியுமாபோற் 
இிருகுசால்கரிப்பிளோடி சீசிசைமிசை சால்வாயமுஃடிப் 

பரு ருநீர்பாரகசெங்கும்பற்பலமுக 5 தான்மளள 

ருரு துசான்மகிழ்வினீண்டியய்த்தனர்பழனந்தோ.றம். 

ஊற்௱மார்ருட இச்கென்ருமொருமுடிப்பிறப்பைசாடி. 

மாறறிலாவருணன்றிண்டோணன் மணா௫டாவைகைஞாங்கர்க் 
காற்றலைகிறைக் BUOUIIHDS SVE FD & ழனியெங்கு 

மேறறன ருழவர்நெர்வாதெழுகடலெனமுழங்9, 

களைத்தெடுபொருகையோடுங்கேடிலாவைகையோடு 

இளை சணிபடைக்கதர் சத்சென்றிசைப்பொன்னிகாடு 

அவளைக்ஈமுளளமாக்காற்கஞ்சச்தூரிதியோடா தங்க 

வாத்தகைநிதிபெறமோங்கும்வபட இசை க்தலைவன் போல, 
வேறு, 

வெள்ளவோதையும்வெள்வளையோரையு 

மள்ளரோரையம்வனபகட்டோதையும் 

புள்ளினைசையும்பொங்கிப்பொலிஈதன 

வளளலார்கலியோரைய.ங் கவே. 

மினனுசிவான்றிருமேகப்பிடர்ச் சலக 

அ௮னனியென்னத்துணைக்கருமேதிமேற் 

பொன்னின்மாறுசம்பூட்டிஉயிரத்தின் 

மன்றுஞாஞ்சிரொடுத்தனர்மள்ளரே. 

கெ௫ழ்ச் தசேறுறநீரினிரப்பியே 

இகழ் தவேருமுஞ்செய்கையின்மேயிஞர் 

ம௫ூழ்8 தமண்டிக்களமர்முன்வையக 

மகழ்க்தகேழலுமற்புதமெய்தவே. 

மூண்டஞாஞ்சின்முளைச்கொழுகாலினாற் 

சண்டெடுத்தசளெரொளிமாழையு 
மாண்டவேர்ப்படைச்சாலினவழிமறித் 

நிண்செங்குமெடுத்தெதிவார்சிலர், 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



Sper QeRauy. 

காரின்மே௫கழனிபுகும்பொழில் 

வேரியுண்டுவெதித்து௮ு கத்தலை 

மூரிபோக்கலுமுன்சென்னுபற்தியவ் 
வேரின்மீளலிண க்இியவொர்சிலர்; 

வயலிற்முக்கும்வராற்கொதுல்குற்றயற் 
சயல்களெற்றக்கலக்கநிம்பார்சில 
ரிய௫மின்னிசையேரொலிப்பாட்டிஞற் 
புயலினூர்இபுகழிசைப்பார்சிலர். 

வீறுமாச்கொடைவித்தகர்மெய்த்தவத் 
தேறுபாததிரமெண்ணுகல்போற்பழஞ் 
சேறுபார்ப்பனசெரகெலின்வான்முளை 

நாறுபார்ப்பனவாயினராடெலாம். 

பாலர்வேண்டுவபாலித்தவர்ச்கவை 

சாலுகாளிற்றரக்சொளுஈதாயர்போற 
சேலுலாவு5தெளிவயனீரொலா 

மாலின்மள்ளர்வடியச்செலுத்இஞர். 

ஈல்வளங்கொளராடொறுநாடொறு 

மல்வளங்கொளுமளளர்வளர் தடப் 
பல்வகைப்பயமுண்டெழில்பல்இடுஞ் 

செல்வமைகதரினாறுசிறந்தவே, 

வெண்மைசான்முளைவீங்இவிரிநதெழீஇத் 
தண்ணகாஅபச்சென்றுதளிர்த்தன 
சண்ணினாடுல்கடையர்விதைத தகா 

ளெண்ணியெண்ணியிரட்டியுணடென்னயே, 

மாற்திலாமுதல்கைச்சகொண்டுவாணிகர் 

வீற்திலா பம்விளைவுழிச்சேறல்போ 

னாற்றைவேறுபழனத்தனாட்டுவா 
ரூற்றதமோடுபறித்தகாருழவரே. 

மாறுசேர்ர்தெழுமன்னர்முடித்தரள் 

கூறுதென்னன்கொணர்ச்அகுவித்தல்போ 

னா௮சேர்முடிஈன்குறச்சேர்த்தனொ 
ரோற௮ுசெய்யுள்வரம்பிடமின்கியே. 

பாயுரீர்விட்சமு அபரம்புமேற் 
போயசெய்யுட்புகுச்தெமுகஞ்சத்திற 
சேயதாள்வைத் அச்சென்றுகடைசயர் 
அரயகரற்றுவொர்தொடம்இஞார். 

பண்தொமவர்பாலில கயாரரு 
அண்டதற்கெிர்சல்குமுதவிபோழ் 
கொண்கொதற்கொமு ஈர்சொடுத் ட 
வண்டசோோ CRU aT Log Lone ges, 
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௧0. சேஅபு. சாணம். 

மள்ளர்மார் துவார்மங்கையர்காய்ப்புககீ 
கள்ளுவாரித்தம்கைகொடுபெய்குசன் 
முள்ளுலாவரைமுண்டகப்பூம௮ 

விள்ளூமாம்பலின்வீழ்க்தின்றபோலுமே. 

வேரியுண்டி வியந்திருகைகளால் 
வாரிபுண்டுழிமாதர்மதர்கிழி 

சோரியுண்டெரிதாவழற்காய்ந வேல் 
காரியுண்டிகொட்சியிற்றோன்றுமே. 

வருவரோகுமினென்னமயங்கிவாய் 

வெருவிவேறுவினாவிடைகூறுவா£ 
முருகுவேரிமுகர் துண்பர்மீளவு£ 
இருகுசிர்தைகெளிவடையாமலே. 

கலைகுலைதமைகாண்கிலர்காழகத் 
தலைகுலைர்தென தீதாம்பிறர்ச்கோலுவாா 
நிலைகுலைந் துநெடி தரின்றோடுவார் 
வலைகுலை£ இடவாம்பிணைமானவே. 

வெற்சண்மொண்டுமிசைந்தவெதியினா 
லங்கமுற்றுமருங்கிற்றளளாடுவார் 
செங்கைசொட்டி த் இரிர்தயலார்கள்போம் 
திங்கள்செய்கையைத்தாம்பழித்தோறுவார், 

காடிசேர்மலர்க்காம அவண்டுடன் 

கூடவுண்டுகுமட்டியெடுச்தவ 

ணீடுமெய்க்களைகொண்டுநெடுவரம் 
பூசாயுமுழத்தியர் தாஞ்சிலர், 

அன்ற௮கள்வெதியாலிவர்சோர்ந்தன 
சான்றுதாங்கிச்சிலரையெடுத்தவர் 
நின்றிடாமனிலத்திடைவீமுமூன் 
சென்றுதாம்விமுஞ்சேயிழையார்சிலர், 

பாடவோர்தமைப்பார்த் தப்பாதத்தி 
னாடுமாதிங் கழடுதென்பார்சில 

சோவொர்பின்றொடர்வதையுற்றெகிர் 

காடுதிச்சினடந்திரவொர்சிலர், 

உணர்ச்சிமேலவருண்டுலுமம்மோ 
யணைக்குங்கள்ளுக்குமற்புதமாகுமோ 

பிணைக்கட்பேதைமைபெற்றகடைசியர் 
*ணப்பினெஞ்சகர்தன்னைமயச்கலே: 

நன்னர்சாறுநடுசின்றமாதரோ 
டன்னம்போவதநறியாருழவர்கள் 
செந்கெனாஅுலமடவார்ஈடா 
(தெள்ளையோவதிகேகலென்மெண்ணுவார் 
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இருகாட்டுச்சிறப்பு, 

ஆன்.றகீரினவரிதழம்பகக 
தோன்றுநீழலைச்சூழார்ஈடுந்திற 
மேன்ற௮ுகண்பவரொன்னிக்தமாறெல்லா 
மூன்றுவீரிக்கயக் துளென்றோ தவா, 

அளையுஞ்சேதகக்தம்புய ,தகைபு ௪ 

முூரைகொளணொாறுகடுஞ்சி ஐமூரலா£ 

சளையுராவகைகட்டிடுஈசாங்களே 

களையுங்கூடஈூிஞ்செயல்காட்டுவார். 

திளர்வுறாமுடிச்சாலியினுமெலாங் 

களமாமாதாகழனிகளெங்கஹும் 
வன ரநட்டிவரம்பினிலேகினு 

சுதா இளைப்பாறும்பிணை சள்போல, 

இரச்சவாறுநட்டேரியசாலிகள் 

பை£சளிர்ச்கொண்டெழுஈ அபடர்மழை 

தீச்களித்தககைமையுணர்சதபோன் 
முதிடேகமுசத்தினைமோக்தவே, 

விழைத்தகொண்்கர்விழிக்கடையேவலா 
௮ழத்திமாதரொருங்குதிரண்டுறீஇத் 
தழைத்தவுற்பலந்சாமராயாம்பலென் 

கிழைத்தசாலியெழுங்களைகீக்குவார். 

வேறு, 

செங்கமலமலர்களையார்தெரிர் தசெரிகசவிழ்வாசப் 

டொங்கமலவெண் சமலப்போதுபலகளை ந இடுவார் 

கொங்குவிரிசே காம்பல்குறையாமல்வெண்டுமூத 

மங்சைகொூபெதித்செரிவாகம்பொருக்சாரவைகளைய. 

மைகஈரீலங்கரிமடவார்வயனீருண்மதர்விழிசே 

ரந நீழலஃணரார்களைஈதுகளைஈதயர்வுறுவார் 

சொய்கநீரின்மலரெடுத் துக்குவிதசிவொர்கோகனதங் 
கைக்நீங்காதிருர்ஈசெனக்கரமுசுறிக்கரைர் இடுவார். 

சின்றெரியுஞஈடர்க்கமலரிராயிரண்டுமருங்கனொடு 

முனதெரிக்அுகதாகதிவொர்முயன்றெழுர்சவடிப்்பெயர்ப்பைப் 

பின்றெரிர் துலகளினம்பிழைத்தவென க்சாளுராய் 
மின்றெரிவதெனரூரல்விளை ச்சவவர்வெள்கி0வொர். 

உறுமினத்தாலுடனெரும்கியொண்மலரின்களையெடுப்பார் 
சிறுமலர்த்தாள்கமடமிசைச்செலவைச் அச்சேயிழையீர் 

புறவடியானமிதித்தநிழைபொறுத்தொனபபுகன் நிரங்கு 

யிறுமிடையார்சால்பிடிப்பாரிளவராலினைப்பிடிப்பார் 

அடி.ற€ர்விளையாட்டினானனமேற்கண்புதைப்பார் 
SR சாட்டாமரையிற்பிறமும்வரிக்கயல்புதைத்து 
மாடலர்சேதாம்பலின் சண்வண்டுமூரலொலிகேட்டு 

மூநிகரந்தனைவெகுண்டுமொழிச் இிரிவாரனப்பெயா்ப்பார். 
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௫௨ சேதுபு ராணம். 

கல்குப்யில்வயற்சாலிக்களைமுமுதங்களைச்திரமுன 
தங்களுடற்களைகளைவார்தடல்குலைமேற்சென்றிகொ 

ரல்கணிணையணிவதனமவிரிதழ்சூழ்ச்தசலாமற் 
பொங்களியால்வழிமயங்கப்போக்செதிரின் றிரலோர். 

மணிநீலஞ்சிலர்களையமலர்க்குமுதஞ்சிலர்களையப் 
பிணியவிழ்வாரிசங்களையும்பெய்வளையார்கமலகடுப் 
பணிலமுறங்குவசானூஉப்பங்கயச்செர்தோட்டின்மிசை 
யணிமலர்வெண்டாமரைப்போததிசயமென்றவைகளையார். 

போதுபயில்களைகளைச் தபோக்குதலும்புணர்ந்தபெரும் 
பாதகம்போயசன்றவழிப்பயலுதவுகல்வினைபோற் 
கோதில்பசஞ்சுருள்விரித்அச்சொண்டகருவெளிப்படுத்தி 
யேதமில்ரவயற்பைங்கூழீன்றசெமுங்கதிரீட்டம்; 

தநநிறத்தைக்காரியத்திற்றஈ அமுதறருவனபோ 
லெந்நிறத்தவித்தெறிரீரிரும்பழன த திட்டவைதா 

மக்கிறத்தவான்௧திர்களவையலா்ஈ தவாங்குழவர் 

செர்நிறத்தசாலிமிவைசெழுங்கரும்பன்றெனத்தெருண்டார். 

தனரையைவளச்தருகெனவோர்சயவேந்தனமுன்றுரர் தீ 

மரகதச்கோல்வயிரமுனைவாளியெலாமுடன்வால்க 

கிலைதரவோர்பாற்குவித்துகிறு த இனெபோனீண்டெழுக்த 
குரல்விரவுகொழுஞ்செக்கநெற்குலவிகிலவினவெக்கும். 

உவந்தெஇர்ந்தமொழிப்போரிலுற்றபொருஞுரைசெய்யுக் 
தவர்திரிந்தபொதிமங்கைச்சாக்கியர்போற்றலைகிறுவி 
யவர்தருசொல்லவர்வா இலழிர்ததற்பின்றமிழ்விரகர் 

சிவஈதகழல்பணிஈசமைபோரற்செக்கெல்கிளைகதிர்வளைந்த. 

கை தவன்பூர்தொடையடைவாய்ச்கதிரரிவாள்கொண்டுழவர் 
மொய்தவளவளைருளிறமுழங்கொலிவாய்க்கிணையிரட்டச் 
செய்திரிசேல்கயல்பாயச்செர்கெலரிஈதரிபரப்பி 
மைதவழ்சர்தரன்வண க்காவடசிகரிபலவமைத்தார். 

மெய்ஜூதவரைச்சிறகரிர் துவிண்ணவர்கோனவீழ்த்தியபோ 
௮ய்த்தநெடும்போர்சாயவுடங்கிருபாலிலுஞ்சரித்த 
முத்தமிழ்க்கொற்கையாபெருமானமுடலைவிலங்கட்ட தபோன் 
மைத்தகடாவினம்பிணித் துவளைவித்தார்வயமள்ளர், 

அற்றபலாலத்தொகுதிதொடுத்அுதறிச்சூழ்போக்கிக் 

குற்றமொடுகுணம்வேறுகுறித்துணருங்கொள்சையர்போ 

அற்றெழுங்கால்வரசத்தற்தியம்பருறவுயர்த்திட்ட 
கெற்திரளின்பொலிமீட்டகெருங்கிகிறைச்தனவெக்கும். 

ஆதிலொருபங்குலசமரிக்குமிறைக்களித்தைந்து 
கூறுகொடுபணிதெய்வங்குலப்பிதிர்கள்விருர் அறவின் 
பேறு தவியொன்றுகொடுபெருகுதிருப்பெருக்குடிமை 
லீ௮அபஇபலவுள சம்மேச்குதென்றமிழ்சா0ு, 

(௬௪) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௫)



இிருசாட்செழெப்பு. 

Cag. 
வருக்சையுக்கமுகுமாவும்வாழையம்வழையும்வாச.த 

தருக்கமுராமுங்சோல்குர்அங்குபைங்குலையதெக்கு 
நெருக்குசம்ப சமக் தாரநீிபொடலஞ்சுழ்புளளை த் 

தருக்களும்பிறவும்விண்டோய் தண்டலையிடங்களெங்கும். 

சொம்பர்தாழ்பொங்கசொக்குலங்கூவுவகுயிற்குழாங் ௪ 

ளம்புயப்பொய்கையெங்குமாடுவவன்ன க்கூட்டஞ் 

செம்பொனார்ஜெளளலெக்குஞ்செறிவனதேர்க்குலங்கள் 
டைம்புனற்பழனமெங்கும்டிடர்வனபணிலக்கொள்ளை, 

தண்கழைகெரித் தலீழ்ச்சசாறரபொானே கந்தக் 
திண்கவைப்பொழிலிற்பல்லதேமலர்முருகுபூகக் 
கண்சவர்பாளைவாசங்கஞலியோரொருகாந்காமர் 
விண்கிளர்தருப் பூகாற்றம்வேறுவேருககாறும். 

ஏர்கெழுபொருண்மைவேட்டவிருகிலத்தவர்கடம்மிற் 
பார்கவர்முறையித்கொள்ளும்பரிவருத்தன ம்போற்*பாடுங் 
கார்கெ சுரும்பினீட்டங்க ன்னியாகோட்டுப்போதார் 
வார்குழ லலமனறல்வாங்குவதெங்காரீல், . 

வாவியிற்றும்பிரீங்காவாவியைவானளாவுமப் 
காவினிற்கரும்புசகாவின்கண்ணதேகாதன்மாதர் 
பூவியற்சரியல்வண்டுபுவஞ்செலாதொன்ற௮ ச்கொன்று 
மேவியற்கந்ததாழ்வுமிகு தயுமின்மையாலே,. 

பாயுறைட்பட்டராப்பண்பாட்டிசைவண்டலிழ்த்த 

வாயிசழ்வுனசப்பள்ளியகர் தயிலன்னக்காட்டுவ் 
காயழற்நூணத் துச்சிச்கண்ணுரறான் சலக்கமீக்கொண் 
டோயுமாலுடலுறங்குமுலகுதக்தவலுறக்சம். 

ஆடுறுமஞ்ஞைகார்கண்டரிவையரொளித்தல்காஹூஉ 
நீரெம்மின௫ங்களாடாநெதியெனோவென்் இகீங்குக் 
தோடறுசோலைகாஞக்தோசையர் துதைசலாலே 
கூடுறுபருவமாறுங்குயிலினங்கூவல்காட்டும். 

கடலெமுமிரவிபோலுங்கடிகொள்செக்கமலங்காமர் 

மடலவிழ்வனசம்போலும்வனிதையர்வதனமன்னார் 

படரொளிவதனம்போலும்பனிமதிபரர்தவானிற் 

சுடருமிழ்் திங்கள் போலுஞ்சுரிமுகச்சங்கமாதோ, 

வாலொளிழ்பணிலம்போலும் வல்லியர் சண்டங்கொல்றுல் 
காலவேலன்ன சண்ணார்கர்தரம்போதுங்ககஇ 
கோல.௮ண்சமுகுபோசக்கொழுங்கரும்பினியகன்னல் 
போலுமாற்இள்ளையனனார்புகன் திடுங்களவிசானே. 
மெல்லியர்கூற்றுப்போலும்விளம்பிசைவீணைமிக்க 

வல்லபோதும்பாடும்வண்டினம்விண்டபோதிற் 
புல்லிசைத் தம்பிபோலும்பூவையர்சாட்டங்கூரத 

லல்லனார்ரயனம்போலுமாடவரற்சைவாளே, 

* பரிவருத்தனம்டை பண்டமாற்௮, 

ட்ட 

(எசு) 

(௭ ௭) 

(௭௮) 

(ae) 

(௮௦) 

(6) 

(௨) 

(௮௩) 

(ரச) 

(௭௫)



சளஸ்குவாள்போ grid coh $ அஞ்சி ிமஞ்சிற்றோன்றும் 
விளங்சொளிமின்னுவன்னவித்துத்துப்போறுல்காலி 

லிளங்குபிலன்கரர்தங்களிமிகிடையேறைரல்லார் 
வளங்கொணுண்மருங்குபோலும்வாளரியேறு சானே. 

haw? வற்போலுமாடவர்கூட்டமன்னோர் 

புரிகருங்குமுவைப்போலும்பொருகட_ல்புரண்டுவீசும் 

் விரிதிரைஈரலைபோலும்விலாமலர்ச்சோலைவேரி 
சொரிம்லர்ப்பொ தும்பர்போலுந்சோகையர்சருண்டவோ தி. 

சிலை அசலார்கள்வாரிச்செருகுபூங்கோசைபோலு 

மலைகொணிரருர் அம கமறல்பொழிமஞ்சுபோலுங் 

கொல்யிபங்களி றுபோ. லங்கு றுமுனிபொதுயக்கூட 

மலையமாசிகரம்போலும்வளர்புயவழு இகாட்டில், 

மேககேர்குமலார்செம்பொன்மிளிரொளிவதனம்2 பாலு 
மாகமார்சசிரீள்வானில்வருஞ்சசிபோல்வாரமாதா 

தகோகையர்குறங்ருபோலுக் துடவைசேரரம்பைலுங்க 

சாசமேலரம்பையனனார்கன்னுதலார்கடாமே. 
ர் 

அணையிபமருப்புகேருர் தடிமிடைமடவார்சொற்க 

மணை கருசொற்கம்போலுமன்னகாட்டூர்களெல்லாம் 

பணைகொள்சம்பகப்பூமானும்பாவையரவர் காடு 

புணரிசைத்தநாசிபாடும்பூவையரோதிவண்டே. 

கந்திமாணிமைசேர்மாதர்கச்சரங் சாட்டக்கர்டுப் 

பைக் சலையுவ்காரீலப்பனிமுகிலள கம் சாட்ட 

வர்தநீண்டுகிலிற்றோன்.றமலங்கொளிமின்னுவன்னா 
சி5,த.ர_ஐதல்சேர்கூக்சற்சமேச்தோசை காட்டும். 

கிடங்குநிள்கடலிற்றோன்றக்டெங்கருகுடு த்கஞாயிற் 

அடங்கெழுபுரிசையோடாச்சலஇிமேற்கலங்கண்மான, 
விடங்கெழுகாப்பண்வாழ்வாரேறியகாய்கரேய்ப்ப 

வ.டங்கமா்தலைவனிகானொத்தளஞஷர்களெங்கும். 

ஆலைண யோதையன நியகர்தராட்டகத்தின்வேறு 
வேலைவாயோதைகேளாவிளங்குதாழ்காதிற்செம்பொன் 

ஷனோலைபாய்கண்ணார்மேனிபொளியலா அம்பர்கீடுஞ் 
சோல்பாய்முடுல்கண்மின்னுத் தளங்கொளிதோன்றிடாசே. 

மருங்குயர்மாடத்தேறிமலர்ச்குழல்விரித் த க்கோ.௮ 
மருங்கவின்மடவாரன்நியடிக்கன்மேன் மயில்கள்காண 

கெருங்குபூஞ்சோலையெங்குகிரைகளையார்சொல்லன் றிக் 
உ கருங்குயிலோசைகேளாகைசவன்கன்னிராட்டில், 

சேட்படுகனசமாடச்சென்னியிற்செழும்பக்தாடல் 
வேட்சையிலொருசாரோணிமீதிளமாதர்போத : 
நூட்புறங்கொளாதசெங்கேழ்ச்சடருருத்தம்பத்.தம்பர் 

நாட்பனிமலர்மேலன்னராடிவிண்ணடத்தள் மாலும்; 

(சு) 

(4a) 

(௮௮) 

(௮௬) 

(௩௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(௧௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



இருகட்டுச்றெப்பு, 

கன்னியாவாணிபோலக்கழனியும்வள்ளை சாட்டு 
மன்னவர்பாணிபோலவலக்தையுக்குருரு.காட்டு 

மின்னிடையார்மனம்போல்லேலியுமுல்லைசேரும் 
பொன்னனையார்தனம்போற்பொ௫ம்பருமாரஞ்சேரும்: 

கொழுரர்தம்மார்புமாதர்கொங்கையும்பொறியின் மல்கும் : 

பழிகவிர்மனமுமல்குற்பரப்புமொண் கலையின் மன்லும் 
விழிகளுஞ்சுருண்டுகெய்த்சகவிலோசமுமளிபடைக்கு 
மழிவிரிண்டோஸஞுங்காதுமலங்கல்வண்டோடுதொங்கும், 

மாதர்தங்சண்ணுஞ்செப்பும்வார்ச்தையமுமையைமானுங 

கோதையர்மணிச்கமுச் தங்கொங்கையுங்கோடிபொலு 

மேசமிலவமாழ்பாலுமிடையுநிள்விசம்பையேய்க்கும் 

பேகசையாரயிறர்சோராம்பிறங்கெழின்முளைையரோரும். 

குற்திடைமடவார்சாட்டங்குழலொி களவுகூரு 

மூற்றவரகாத்கோரிமொருவிசைகோபமூருஞ் 
சுற்றுவாரணிர்சகொங்கைச் தணையொமிகு தசாரு 

மற்றவர்தீளிரகட்டின்வரையொடந்தரங்கறேரும். 

சுருள்பயில்கூர்சனல்லார்தோணிகராம்பணைக்றாங் 

குருமணிச்காளமாலைக்கொங்கையுமிகப்பணைக்கு 

மருமலராம்பற்செல்வாப்வாண்கைதளவினீ?ிங் 
கருமைசே ரரிபாச்சசண்ணுங்காதளவினீமிம். 

ரூழிமால்யானையோதைலுரகநவோதையீணை 

யேழிசையோதையெங்குமியம்மியவோதைமாதர் 
. ry e ௬ 

வாழியலரக்கினோசைமறைச்டையோதைமல்கி 

பாழிவாயரற்றுமோதையடங்கிலுமடங்கிடாவே, 

சுற்றுறா கர்களெங்குஞ்சடர்மதிலரமியங்க 

டெற்திகள்கோபுரங்கடெளிபளிக்களிரஈ்தம்வேள்வி ., 
பற்தியசாலைகூடம்பயின்மடமாங்கமாதி 
வெற்றநிடமாகியொன்ருய்விளங்கொளிவிண்ணளாவும், 

மருத் தறழ்வாசியூர்வார்மதகயமுகைப்பார்மாலைப் | 
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தெருத். துசளிரவிவீசஞ்சேயொளியுண்டுசேண்போய்த் 
தருத்திகழ்செம்பொனாட்டைத்தாரணியாக்குமாதோ. 

அன கண்ணிமை த்தலென்னென்றன்னகாட்டவரைத்தேவர் 

மேனிலைஈமரொன்றோடிமேவியும்விழித்தேகிற்ற 
இ£னமில்விளையாட்டென்னவும்பரையுவர்தழீஇயும் 

வானவர்கரரொன்றிச்தமண்டலக்கருமையின்முல், 

ஆண்மசகச்செய்கைமுற்றுமன்னராட்டாடவர்க்கே 
மாணிழைத்தெரிவைமார்€ர்மருவினரவண் சேர்மாதர் 
பூணுமில்லொழுக்கம்பூண்டபுண்ணியரற்கண்வாழ்வார் 
காணிலர்சாட்டினோரேகற்றவர்சலைசண்முற் ௮ம்... 

(௧௮) 

(௬௧) 

(௧00) 

(208) 

(s02) 

(௧௦௩) 

(௪0௪) 

. (௪௦௫)



௧௬ சேதுபுராணம். 

பதிகிலைமரபுமெண்ணில்பசுக்களஇயல்பும்பாசம் 
பெசஇிரிலைமுறையுமேனைப்புறகெறிவழக்கும்பொய்யா 
விஇரிலைவிலக்குமின் பமெய்ப்பொருட்டுணிவுமாகுக் 
கஇிகிலைதெரிக்குந்தொன்லூற் கவிஞர்சேர்கழகமெக்கும், 

பன்னு?/ச்கிள்ளிகாடும்பைரஈ்சமிழ்காடதேலு 

மின்னிசை த் தமிழினாசானிருட்ப த மலயவெற்பிற் 
பொன்னிபோற்பொருரை தகாலும்பூம்பணைவளங்களிலுவ் 
கன்னிராட்டி துபோனமுத்தங்காவிரிகான்றிடாதே. 

பங்கயல்கமுகீராம்பல்பசுங்கொடிப்பாசிவள்ளை 
சல்கெழின்ஞெண்டியாமைதடவராலிவைதயம்கக் 
கொக்யெல்வாவிமாஓு.ங்கோகையர்குழாம்பின்பற்றி 

யங்குழலளியராகுமாடவர்கணங்களெங்கும். 

இல்லமென்ளெவியக்காட்டி ர௬ுப்பவரிசைக்குங்காலை 
வெல்லருங்கேள்விமேலோர்விதித்தடுமிலக்கண தட் 
சொல்லிடிம்பெயரோயேனைத்தொழிற்குறிப்பிரண்டிலுள்ளு 
நல்லசோர்பெயரோயன் திகவின்திடகாடிடாரே. 

அருள்கொளாக்கடியகூற்றோடாம்பயனடையாமாற்ற 

மருள்கொளுக்கெவிதீயவஞ்சமார்குறளையென்லுக 

தெருள்சகொளாவிழிசொனனானகுஞ்செப்பிடார்தென்னனாட்டார் 
பொருள்கொளாருருச்சொலாயும்போதிலுமிறிஞிபோல, 

இன்கொடைப்பண்புதம்பாலில்லரோவுளரோவென் னி 

னன்கொடைப்பொருளன்ருவிகயக்கிலுஈயர்தோர்கேட்கு 

மூன்கொடைப்பாகராவார்முழுஅகின்திரக்திட்டாலும் 

பின்கொடைப்பாலராகார்பெருவிறல்வழுதிகாட்டார். 

மாரவேள்கவிகைமாறனவழிமுகன்மர்தச்சாலு 

மாரமும்பொதியகல்குமாதலாலணிசேர் சனனிப் 
பேருறுகாட்டஇன்பம்பேரிலந்நாட்டினோோ 
சேருவர்வீடும்போகர்தீர்ர் துழிச்சேர்்தலாலே. 

தரும்பயமாற்றலாலேதந்தையைகிகர்க்குர்தம்பா 
லிருர்தனமீ கையாலேயீன்றவளேய்க்குமெண்ணில் 

வரும்படியளித்தவலேமன்னவனமாலுமாட்டித் 
இரு துவீரிதவலாலேதே௫கனாந்தென்னாடு, 

Cary. 

மாதரோதிபுனைவ.தமாலையேமாலைசல் கவருவ தமாலையே 
கோதைமாரிடையொப்ப அ._நாலையேகூறுனெ.ற தமுத்தமிழ்தூலையே 
வேதவேள்விபுரிகடன்வேலையேலீணிழைப்பதினருயிடும்வேலையே 
சாதலர்க்கெமீவ துகாலையேகரு தன்ற கண்ணுதல் காலையே. 

மானனார்முலைவாரணகும்பமேவாயின்மேயஅபூர ணகும்பமே 
தானம்யாவையுஈக்தவனம்களேசணிவர்வச்தவர்தச்சவனல்களே 
பானமேயஅவாசகளினமேபயிலுமானவர்பேசனளினமே 
வான சேணிபுறமுற்பலங்களேயன்பர்கூட்டம்பெறுமுற்பலங் சளே, 

(௪௦௬) 

(௧௦௪) 

(௪0௮) 

(௪௦௧) 

(௪௪௦) 

(௪௪௪) 

(௪௪௨) 

(௪௪௧) 

(௪௪௮௫) 

(சசடு)



கந்சமாகனச்சிறப்பு, கள 

வேறு, 
வடிவமாதர்கமுத.தும்வளைசளே 
கடியசண்ணுங்கருல்குவளைகளே 

கெடியகாழதுநிரந்தவளைகளே 

யொடிவிலாதவுமாயும்வளைகளே. (௪௪௪) 

மருவுமாதாகண் மானுவவாளியே 

தெரில்வமார்குழைசேர்வஅம்வாளியே 
பொருவராடவர்பூர்சனுவாளியே 

வெருவுகேரவர்மேவிடவாளியே, (௪௧௭) 

வங்கவேலைவரும்வாரணங்களே 

பொல்குவீதிபொரும்வாரணங்களே 

யல்கணோதுவதாமாரணங்களே 

குங்குவாரிலர்சாமாரணம்களே, (௧௧௮) 

கொண்டசெய்கைவிடாதகொடிறுகள் 

விண்டுயிர்ப்பவவேரியம்போ.துகள் 

கண்டிகைய்பனகாணுறுமானின 

தண்டமேவுவதர்தியினங்களே. (sea) 

வல்லிசேர்்வனவண்ம சர்முல்லைகள் 

கொல்லிபாடுவசே, அளவண்டினம் 

புல்லிரீப்பன பூவிரிகோரகை 

யல்லியற்கையவாயிழையார்குழல். (௪௨௦) 

ஆயிரங்கவைகாவரவஞ்சொல 

வாயிரங்கரவாணன்பொறிக்கிலும் 
பாயிரும்புகழ்ப்பாண்டி.ஈன்னாட்டணிப் 

பாமிரல்குறைவற்திடும்பாலகோ. (௧௨௧) 

திருகாட்டுச்சிறப்பு முற்றிற்று. 
ஆ. திருவிருத்தம் ௪௪௯. 

  

கந்தமாதனச்சறப்பு, 

  

யாம்பசர்தென்னனாட்டிலிமையவரமுதமின் தித் 
தாம்பித்தடைர்தடோதந்தாங்குமெய்த்திருவினேங்க 
மேம்படுசே துவின்கண்விரிதருதரங்கவேலை 
வாம்புனலுடுத்தகர்தமாதனச்சிறப்புச்சொல்வாம், (a) 

வேறு, 
ஏர்பமிலிசாமனன்றிராமகாதனாம் 
பேர்பயிலீசனைப்பிரஇட்டையாற் தியே 
ஏர்பயிலருச்சளைசெய் தவெல்லையாங் 
கார்பமில்சாரல்குழ்சர்சமாதனம், (உ)



௧௮ சேதுபுசாணம்,. 

அருவருளனறியேயம்பிகாபதி 
யுருவருளெனச்சிறம்.து.ததஇிருழ்ச்இரிம் 
கருவருளாநெடுக்கந்தமாதனத் 

இருவருளாற்சிலசெப்புவாமரோ. 

பெண்ண திதவழ்மதிவேணிதாங்கலாற் 
பண்ணமர்பசுங்கொடிபடரும்பால்இனாற் 
திண்ணவெங்கூற் ௮ுவன்சேர்லொமையாற் 
கண்ணுதலனைய துகர்தமாதனம். 

விரியுமாலாழிவெண்கோடுமேவலா 

அரியதன்னடிவரையுலகடங்கலாற் 
புரிமலரிலஞ்சியாநபுவனம்போற்றலார் 
கரியவனேருமாற்கஈதமாதனம். 

உருப்பயில்குவலயமு தவுபட்டமுற் 

திருப்புறுகமலமேய்ச்திலங்கரானமுகம் 
விருப்பினான்மான்்௧லைமேவியாடக 
கருப்பனைகிகாவதுகர்தமாதனம். 

௮ணைப்பருமுந்தியாலாரச்கோட்டினா 

லிணக்சிரீள்பொன்வரையெழுதன்மாண்பினால் 
வணக்கவிஞன்றவாய்மருவுங்காப்பினாற் 
சணப்பிரானனையதுசர்தமாதனம்: 

சந்தனமிசைரமுலைவள்ளிசார்தலா 
லந்தமில்குர்க்கணமறகெருங்கலாற் 

சுந்தரமயின்மிசைத்தோன்றுங்காட்சியாற் 
கந்தனையனையதுகர் சமாதனம், 

விண்டகைராகமேலாகுமேன்௯மயாற் 
கொண்டலூர்சசிதலை க்கூடிங்கொள்சையான் 
மண்டுகட்பலவினால்வயங்வொளிலா 
SHAT VEXCUTVG MSE SLOT SOT td. 

மன்னுரீடாவிசன்வபினிடைப்பல 
லுன்னலாற்றுளை ச்சைரீள்வேழச்தோன்றலா 
௮ன்னருமானிடத்தோங்கலால்வராக் 
சன்னியையுறமுமாற்கஈதமாதனம். 

அஞ்சனமாலணையரவப்பள்ளியால் 
விஞ்சுகற்செங்கன கங்கொண்மேனியா 
லெஞ்சலின்மதனனையும்பலெய்தலாற் 
கஞ்சமின்னிகர்வதகஈ்தமாதனம்: 

அலர்கொள்வாற்றாமரையதன்சண்வாழ்வதாய் 
நிலவமெய்ச்தவளமுடீடிரித்தலு 

மூலகுணர்வுறல்சிறக்தோதியாதியாயக் | 
தமகட்புராவஅ கர்தமாதனம், 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௧0) 

(௧௪) 

(௪௨)



கந்தமாகனசெப்பு. 

முயறவமுனிவரான்முழங்குவெண்ணிறப் 
புபறவழ்ந்தெங்கணும்போர் த்தபொற்பினா 
லயில்விழியலமயுடன ரனிருத்தலாற் 
கயிலையைபனையதுகர்தமாதனம், 

மனடிகர்வானரமலைத்தகோடுதீஇப் 
புனிதவிண்ணுகுக்திடும்பொன்னின்மாண்டுக 

எனிலமுற்றெடுத்திறைத்தடல்கமூடலாற் 

கனகவெற்பனையஅகரசமாதனம். 

சுர்தரவருவிவாசுகிவளைத்திடச் 
சிச்துவினருகுறீஇத்திகழுங்கூலமே 

லஈகரரமுதெழுச்ததற்பினேற்றிய 

ம$தரமனைய IEE SLOT GOH LD» 

கழைகிராமுனைத்தலைககனகாட்டினைப் 

புழைபடச்செருகியேபொருதுகிற்றலா 
அழைபயில்வோர்சிரத் துரிஞ்டொ தவா 

னெழவிசை த்தானமியகால்களேய்க்குமால், 

ஆதிமீன்மேணியீறவற்றின்வண்ணமாய் 

வேய்தருநிச் இலம்விளங்கித்தோன்றலால் 

பாகாள்பல்டுதற்கே துவீங்கெனாச் 

சோதி நூலறநிஞருக் தணுக்கமெய்துவார். 

சள்ளுறவெடித்தவாய்த்தரளம்கிழ்த்திடா 
வளளியற்ரீகிரிகள்வானரக்குழா 
மொள்ளிகலரக்காபோட்டோடுகாட்கவர் 

வெள்ளியீட்டி கணிறீ௫இவிட்டபோலுமால், 

கோளுறகுனிதலைக்கோட்டினமின்னொடு 

சாளமாழமுடுற்கணங்கவ்விசாலுவ 

தாருறுகவிப்படைதடிர்கரக்கர்கை 

வாளொரடுதா க்குகார்வட்டணங்கள்போல், 

காலமாமழைக்குலங்கடியவாடையாற் 
கோலமார்குவடொரீஇக்குமுதிச்சேண்செல்வ 

வாலஷணரனருளாலிரா கவன் 
பா லிராவணன்பழிபாறல்போலுமே, 

விள்ளுறுபாழிவாய்மின்னியேயுட 

ஓள்ளுதமூடியங்கொடுங்குகார்க்குல 
கள்ளை றயோகினிரலங்கொண்முன் நில்வாய் ச் 
கொள்ளிவாயலகையின்கூட்டம்போ லுழே,. 

அமுதிண்காம்பினத்ணமெல்கணு 
நிறைகிரிமுழுவஅரிரந்தரீன்மு 

லிறையுருவெயில்படாதிராமனன்்௮.சா 
எுவையினமைத்தகூடாரமொக்குமே, 

FH 

| (௪௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(௪௧) 

(2.0) 

(2.8) 

(௨௨)



a சேதுபுசாணம். 

விற்பமினமின்லுடனவேவேறுரிடுப் 
பற்பலமழைத்திரள்பரவிக்தோன்று ச 

- துற்பவர்தொறுமரனுருவம்போற்திய 
சொற்புசழிரா கவர்தொகுதிபோலுமே. 

ஒளிர்கிழலெதிர்படவுருத்,த.மண்டியொண் 
குளிர்பளிக்கறைநிலல்குழிய க்குத்தியே 
மிளிர்கிழல்€முறமீளும்லீழ்ச் ததென் 
ஐளியறைஈனைகவுளடுக்கன் மாடெலாம். 

இடித்தமொலிசளிறைக்குமெங்கஹும் 
- பொடித்திருதளிமழைபொழிர் அலாவிடு£ 

தடி.தீஅறாதிதஅமுகிற்சாதிபேதமென் 
றடி.தீதலையவர்சொலற்கமையும்வேழமே. 

இறங்கெழுவரைப்புனல்சேரவெள்ளரரப் : 
பிறங்கலிற்பற்றிகால்பெற் நிகண்டவர் 
கறங்கருவியிற்சிலககனத்தங்கனே 
யிறக்டொதொழிவதென்னென்னமன்லுமே. 

ஞாத்சியிற்திரண்டவர்சாசால்லிளங் 
காற்செறதிபொழும்பர்ருழ்கஈ சமாதன 
-மேற்செறிமாதவர்விரித்துலர் த்திய 
பாற்செறிபின்னலின்படலைபோலுமே. 

கட்னமுகந்தேதியகாளமேகமு 

முடனிவரும்பலுமுருண்டுவீழ்வன 
படரொலியருவியிற்படியுமாந்தரைத் 
தொடரிருட்பிழம்பினிற்றுணிசள போலுமே. 

வெண்டுகில்லிரிச்சபோல்வெற்புரிஞ்டே 
வண்டமார்மதியுமிழமுசகாரைபோற் 
௱ரொண்டாமெய்ஞ்ஞானவெண்சுடரின்௧கற்றைபோற் 

றண்டலிலருவிசகடயங்குமெங்கனும். . 

நிச்௯பமிக் தலினீன்மையன்றிஃ 

தச்சமினிறைமதிக்காசுண்டாருமோ 
வுச்சிமிலவவ்வரையோல்குதண்டலைப் 
பச்சிலையுரைப்புறம்பசமையாகுமே, 

இனியமுட்பழங்கவியினங்குடைர் இட 
வனிபுரையரவுமிழ்மணியின்லீழ்மத 
முனிவரர்சாலைமுன்முளைக்குமாதள 
கனிவிராைப்பெய்குடகாரம்போலுமே. 

தலைமுகலளசமாத்தவளத்தாரகை 
யலைகுழன்மல்லிகையலரின்குழலா 
வலையிடைகொம்பராவுயர்தருக்குலஞ் 

சிலை ததன்மாதரிந்சேணிற்றோன்றுமே, 

(2m) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௬௨)



Sieur sore Apes. லக 

கற்பகமரனெனக்கந்தமாதனத் 
இற்ளெர்தருக்களையிரக்தியாசகர் 
கற்பொருள்வழல்லெம்மைப்போலவே , 

யொற்கமுற்றனகொலோவுவையுமென்பரால். (௩௧) 

தணிப்பருமிருபுறத்தருவினீள் கவை 
பிணிப்பு. றுகொடி களிற்பிச்சமேல்விரித் 
தணிக்குலமஞ்ஞைகளகவியாலுவ ப 
மணிக்கயிற்றராடும்வேழம்பமாதர்போல், (௩௪) 

சண்ணியவானரங்குனிட்பகாப்பணே 
மண்ணுறு.நாழிலான்மருக்றாமீப்படர் 

தண்ணடைகோடிலாத்தருக்கடோன்றுமாற் 

சண்ணுளர்கிறவியசம்பமென்னவே. .. (டு) 

கொய்யலர்குளிர்சனைகுளிச் அகாடொறுஞ் 

செய்யவெங்கதின த்திரிவன் குரியன் 
அய்யநீடிவருடஷரொடர்புண்டாயிலும் 

வெய்யவர்விடுவரோமிக்கதன்மையே, (௩௬) 

குயில்களுமளிகளுங்கொழும்பைங்கிள்ளையு 
மயில்ச௫நெருங்கலால்வாசவண்பொழில் 
பயிலும்வேண்முனிவர்மேற்படையிறங்கிய 
வெயிலு௮பாசறையேர்படைச்குமே. (௩௭) 

கால்வள ர்முண்டகக்காமாபூஞ்சுளைச் 
சேல்வகை திரிவன இரண்டுசேணிடை 

யேல்வைகண்டுவர் தமிமிலேகமாதரார் 
நீல்வரிமதர்விழிரீழலொக்குமேஃ . (௩௮) 

பரவுநீர்ச்சனைதனைப்பொதிந்தபாசடை 
கரவிலாமுண்டகக்கன்னிகார்தனா 
மிரவிமாமருகுகோய்திடாமலே 
மரகதவாடையான்மறைத்தல்போலுமே. (ma) 

deorésu sei Cas seronae@ 
நிரைக்கொள்விண்ணுலசெலாகிழலிற்மேன்௮தல் 
வளாச்கருந்தவத் தருவாசனாணையாற் 

திரைச்கடலுள்விழுஞ்செய்சைபோலுமே;. _ (௪௦) 

அலர்க்கதிரிரதமேலாடுங்கேதனம் ப 
கலர்க்கெங்கொடுத்திடாக்கர்தமாதன 
மலர்ச்சயத்தமிழ்ச்தியேரனைந்தவான்றுகி 
அளர்ச்தியவெடுத்தெடுத் ததறல்போலுமே;. (ea) 

இவரிமைக்சணிற்ிெலவிமைத்திடாவென 
ஈவிஅதத்குடன்படசாளுஞ்செய்வதோ 
தவருறைகந்தமாதனசத் ; இன்சால்பினை ட 
யுவகையாதம்பர்சாமுற் தசோச்சலே, ் ட்டி (௪௨).



௨௨ சேதபு. ராணம். 

மேகினரின்புநிஇமீள்கிலாமையாற் 
ருவறுகந்சமாதனமரன்பதம் 

யாவரும்புகவொனள்றெண்ணிவெற்பென 
நாவலர்மறைத்தனர்ஈவின்றதாகுமேஃ (௪௩) 

சதகலியங்கனிரருச்சால்கொண்மாங்கனி 

22 மரீ இபியவையின்மல்கியுஈ தியே 

முஇிர்பலாப்பழங்கொடேன்முகப்பமாதிர 

மதிர்வுறவரும்பெருஈஇகளாகுமே. (௪௮) 

பாங்குறீஇடிலச் இன் மேற்பயிறருக்களிற் 

அாங்கிறான் மதுத் துள் யதனிற் நாவுத 

லோங்கல்வாழ்சிவபிரானுருவச் அுச்சிமேற் 

ரூங்ருபொற்சோளத்தசம்பினீமிமே. (௪௫) 

நிரைதரமாடுசூழ்கெடுக் ஈருக்களின் 
விரை கருபன்மலர்மெய்ர்கிறங்கொளும் 

வரைசெய்வெண்பளிக்கறைவட்டம்வைத்ிர 

மிரசதகோடிகச்திலங்கித்தோன்றுமே. (௪2௬) 

தேவரூரணித் துறச்சென்றுங்கற்பகக் 

காவினில்லீழ்ந்திடாகஈசமாகன 

மேவுசண்டலையளிவெறிமிக்கிலலையாம் 
பூவினில்வண் ிருதென்கைபொய்மையே. (௪௭) 

நரடுவிண்மாகரைஈகமடந்தையர் 
கூடுமியோதியிற்குரைக்கும்வண்டின 
தோடுறுகுழன்மதுச் அய்க்கலாவவ 

சோடிவர்சருணலமுரைப்பதொக்குமே. (௪.௮) 

முந். துகங்குறை களானமுனிக் அரித்தனை 

Ouse su mE CRM aA wer nC ume Teor 
கர்சமாதனந்தனைக்கலையிபம்புலி 

யைக்துவாய்விலங்கிவையடைக் அகூழுமால். (௪௯) 

தேடுபொன்வராமுதற்சிலழம்பியாவையுப் 
கேடிருகதனெொடுே சண்மைகொண்டபோற் 

கோடுறுமருவிகள்கொழிக்தபொற்குவை 

மாடுகின்கிலங்கடுமணிக்குவால்களே. (௫௦) 

௮ர்தரத்துறைய்மோவண்டஞ்சேய்மையாற் 

றந்தனவிழிக்குவைகஞ்சமில்லபோற 
கர்தமாகனமெனக்கட்டுரைத்திடு 

, மிச்தமால்வரை த்தலையிருப்பதண்மையே. (இக) 

வரிமுலையுண்டிடுமான்மறிச்குழா 
மரியுடன்சண்படுமானைக்கன்றுக 

ளெரிவெயிற்செவராவிப்பொருப்பின்மால் 

பரிவிரிசிறைரிழம்பரப்பொதுக்குமே, (௫௨)



கந்தமாதனச்தெப்பு, 

மாணிமையோர்முனிவரர்கள்யாவருல் 

காணருமூவருமிதளகட்காணலாற் 
ருணுவாக்க$தமாதனம்புக்கார்கள்போற் 

சேணிலாருளொனவையளஞ்செப்புமே- 

பொருவிறண்பளிச்கறைபோலத்தோனறியே 

மருவுறவமிழ்த்திடும்வாசப்பூஞ்சுனை 

இருழுனிவேடமாய்ச்செல்லுமாசவ 

ருருவுயிர்கவரும்வில்வலனையொக்குமே,. 

புல்லளைபுகலிளாற்பொதிர தமேலெழாப் 

பல்லளைவிடவராப்பா சலம்புகுவ் 
கல்லளையணர்விலாக்கடைப்பிறப்பினோ 

ரல்லைகெஞ்சகமென்னலாயஜே; 

சரியனவேளியன சாமர்பொனமைய 

வரியனபுகரனவரச்சமெய்யன 
பெரியனசிறியனபிறங்கற்பஞ்சர 

முரியனபுள்ளின மூலாவுமெய்கஹும், 

எண்கொடுகேசரியிணங்கியோருழைக் 

கண்சவர்கங்குலும்பக லுங் காட்வெ 

வண்களிமடமயின் மாதர்மாட்டுநீஇப் 

பெண் களோரிருவர்சேர்பெற்றிகாட்டுமே, 

மட்டறப்பகைக்அவால்வளை த்தகோம்பிகேர் 

பட்டி டக்களிமயில்பர கஞ்செய்வன 

வெட்ட்டிப்பறவைஞ்க்கிடையுரிஞ்சிடுங் 

கட்டுடற்றினவு£ீர்காதலாளியே, 

எயினனணாவெரீஇச்செலுமேணமக்குலம் 

பயினமடவாரவைபாறும்வட்டையின் 

வயிலுறீஇ ச்கிளசையெனவைகச்செய்கையா 

லயனிலையவர்விடும்பார்வையன்ன தே. 

கூலுடைவெஞ்சிலைக்குன்றவாணர்தா 

மாலுடன்புலிபடவளை த்தவார்வலை 

மீனமார்வலியரோடெளியர்க்€தசெய் 
கோலுடைவன்் கொடுங்கோலைப்போலுமேஃ 

அருள்விடாமுனிவர்போலவர்செய்வேள்வியைப் 

பொருள்விடாமைச்தரும்புரிவுற்றாவொர் 
தெருள்விடாவமுதவான்தில்கள்போலலா 
இருள்விடங்சாலுமோவிளையஇிம்களே. 

கறுவுநெஞ்சவருருக்கச்சமாதன த் 
அறுநரருயிர்ச்சுவையுணர்ந்தகூற்றமும் 
பெறுதவமுனிவர்மேற்பிரசவாளிாய் 
மஅவுருசேயெமதலுமில்லையோ 

(௫1) 

(௫௪) 

(௫) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨)



௨௪: சேதபு சாணம். 

விலங்கன்மற் ததனிடைவெயிலின்வாடிய 
வலங்செமென்றளிராடல்வல்லியும் 
வலற்கெழுமறைத்தழல்வல்லமாதவக் 

கலல்கழிவல்லியுங்கண்டஇல்லையே, 

மசங்கெழுபண்ணவர்மகார்மருங்குறீஇச் 

சுகள்களும்பூலையுஞ்சுருதிகற்பன 

விகம்பரமிரண்டிலுமிவ்வென்றுள்ளவோ 

வகங்கொணற்சார்பினோர்க்சடைச் திடாதவே, 

ஆனியர்தொறுங்கதிரடையச்சேந்துவிண் 

மேனிபின்கருகலால்விளம்புமம்மலைச் 

தானமாதவர்மகத்தழற்கொளுர்தயே 

வானகம்வெர்தசாமாலையென்பதே, 

குரவர்சூழ்கிரியறல்குதிச்குமோசையுங் 
கரவராமுழ் க்கமுங்களுலிவிம்முறம் 

விரவுமி.டியின ழல்விடுஞ்சுவாலையு 

மிரவெரிமரங்களுமிடைமயங்குமே. 

கற்கெழுசிகரமார்கர்தமாதனகச் 

குற்குலுத்சாவமுற்றெழுசகுய்யுறு 
நற்கனம்படிதலானரலைசேர்புலால் 

வற்கமுங்கமழ்ந்திடும்புலவமாற் நியே. 

கொம்பொடுஅங்குதேன்கூட்டிலீக்கணம் 
பம்புபேரரவமும்பரவையோதையு 

மிம்பரில க்கிரியிருச்கின்றோர்க்கலால் 

வம்பலர்வகுப்புறுமாண்பிற்றோரிடம்- 

அடைபயிறருமிடைர்தாதபம்புகற் 

இடைவெளியின்மையாலென்றுங்கங்குலா 

சடையதோரிடமணிகாகழ்வைகலா 
அ௮டையதஅபகற்பொழுதென்றுமோரிடம். 

நனிமிகுசராசரராமங்கொள்ளுயிர் 

முனிவறவாக்கலானமுழுதுங்காக்கலாற் 
பனிமலர்ச்கண்ணிருபகவரன்றியுக் 
கீனியுல சளித் இடுந்தன கயதவ்வரை, 

சுங்கிதலுச்சிரீத்திலங்குவானமு 
மீங்சென்சாரல்விட்டிரு க்கும்வையமு 
மீங்தென்றாளலாப்பிலமுமின் மையா 

. லீக்கிதன்கண்ணுயிரேடுமீள்வசே. 

அதனிடையணவெலாமாகுஞ்செய்கையா 
லதனிடைமருக்செலாமமருக்தன்மையா 
லதனிடையீ றுமுதாகலாலுயிர்க் 
ச.தனிலையேநிலையா கவேண்மோல், 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௪௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௧) 

(௭௦) 

(௭௧) 

(௭௨) -



கக்தமாதனச்ிதப்பு. 

இலைத் தடஞ்சுலினானே அவினறெலா 

நிலைத்திடல்வேண்டலீண்டமேருவு 

மலைத் இடலரலஞ்சனறுவைய 5 

முலைத்திடாத மைத்ததிவ்வோங்கல்போலுமே- 

ஈண்ணிளமாதரார்காடிரேரொலி 

கண்ணுற கந்தமாதன விலங்கலின் 
கண்ணுளாரவொன க்காண்டுமென்றுபுக் 
குண்ணிறைமுழையிருட்கொரல்கிமீளுலார். 

க வறுநெடுங்சகணக்கோஇடுஞ்டிருர் 
வாவெனாவரையயல்வருவாே தருவர் 

போவெணாயாரெமைப்பே ஈசென்ருரொனாச் 

கூவெனாவெங்ஙனோகூப்பிடென்பரால், 

பொற்புவிமுகலியபுவனம்யாவினு 

மற்புதமுடையதொன்றடையிலாங்க று 

கற்பருமுழைபயில்கர்சமாதன 

வெற்பினிதுள்ளதகம்விளம்புங்காலையே, 

சிர்தையின்மூவருச்தேடியெய்தரு 

மர்தண்மாண்பொருள்களுமதன்சனுள்ள வாய 

கந்கமாகனவரைச்சாண்கிலாப்பொரு 

ளெர்தவாறுலகலுமில்லையாகுமேஃ 

அலக்கலையடிவரையறைதல்பேனமா 

மிலங்கலரிடிடிசைமறையியம்பியே 

ENED SpE OI Ter SE SION FOr 
விலங்கலாமரன்ப தம்விளக்கல்போலுமே, 

முதிபடுதர்களின்மொய்த்தநித்திலங் 
குறிகொள்விற்கோடியிற் குடை தளோர்பவ* 

தெறிகெடவோடுிதல்கண்டுசெண்டினா 

ஈறு தல்கொண்டபுன்னசையைமாலுமே, 

ஊ.்சமார்பலகலலுடையச்சில்லமேற் 

ருக்சலுங்கக்தமாகனச்தைச்சாருத 

லாக்குமன்ுயிரரூளகந்தைவேரறப் 
போக்கலுமரன்பதம்புணர்தல்போலுமே, 

மருவி தீதெரிபலமாதிரக்கல 
மொருமுகத்தோடிவர்துடனிறங்குதல் 

கரவுடைப்படைக்குழாங்கருத் துகேர்ஈ் தழி 
விரைவினிற்திரண்டுடன்மேவல்போலுமே. 

நாற்றிசைக்சலன்கொடுஈண்ணியெண்ணிலா 
வேற்றுளசாஇகள்விரவிநீங்குத | 
லீற்றினிலுயிொலாமெய் தியோருழைத் — 
தோற்றுழிப்பிரிர் தபோர்செரடர்புகாட்டுமே, 

உட 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(௭௪) 

(௭௭ 

(௭௮) 

(௭௬) 

(40) 

(௪) 

(42)



ge சேதுபுராணம். 

தீகையுறுபெண்ணைகடலைவிரித்தெமீஇ 
நிகமுருவொள்றதாய்கீண்தெம்மிசைப் 
புசலுடையண்டமாருயிர்கள்போற்றியே 

ய.கலிடர்தாங்கயெவரவமேய்க்குமே: 

வன்னமென்பாசடைவடிவமாகியே 
புன்னமேன்மரசதம்பொலதுளிற்றென்றுதா 
னன்னர்கித்திலமிசைஈனையின்வண்ணமாய்த் 
அன்னியபோலும்வெண்முகையின் மேற்றமேஃ 

விரைமலாஞாழலின்லீழ்ச்கசாஅவாம் 
புரிவுசால்சண்ணமேற்டரண்டசங்கெனஞ் 
சுறிவளைசெய்யவீங்கென்னத்தோன்தியே 
பெரியவர்சம்மையும்பேதையாக்குமே, 

கணிதமில்புகமுடைக்கந்சமாதனப் 
பணைவரைட்புதுமையோபரவைப்பாக்செலாம் 

புணருமாதாரமும்புளினமாங்கதி 
லனையுமாதேயமும்புளினமாகுமே; 

தழுவு£€ர் நளைச்சியர்தசம்பிற்சே லுடன் 
விழிகிழலெண்ணியேவிற்கச்கொண்டவ 
சரொழிவறக்சடத்இனீரூற்நியோரிரண் 
டெழில்கொண்மீன் காண்லெமென்னென்றெண்ணுவார். 

முூளளுடைகெட்டிலைமுடங்கல்கூழ்அுறை ம் 

அள்ளிலீழ்ச்கள சமேற்றுவக்குண்வெள்ளிருல் 

பள்ளமார்கடற்பயில்பர த்தமார்புனை 
வெள்ளியம்பிறையணிவிளக்கஞ்செய்யுமே. 

மூளபுலனருகுரறாமூனியுமாதவர் 
கேள்சளெர்வரையதன்சார்புகிட்டியே 

குள்கொளா,நளையருக் அவன்றிவாரியுள் 

வேள்சொடியகப்படவலைள்லீசுவார். 

வர். ததோய்முறெழமீஇமரீஇயதிஞ்சவை 
யுந்திநீர்கடல்புருக் துவர்படைத்தன 
முந்திமேலவர்தொடர்முரு க்கிமின்வு5 
த்தொடருறுஈரத்சவஙிற்றீர்வரோ:. 

சாலுறுகைதைமேற்கலவர்கார்க்கடன் 

மீனெதிசாலரேோர்விரித் தலர்த்சலும் 
வானிறவண்முசைவலையிற்பட்டன 

அஙிறக்குருகெனத்தோத்றுவிக்குமே- 

காயலின்கூலமுங்சண்டனீழலும் 

பாயுரீருவள சப்பரப்புமெங்கணுஞ் 

சாயலின்மஞ்ஞஜைகேர்திமிலத்தையலார் 

இரயிலார்சிற் தில்செய்தாடன்மன்லுமே, 

(yu) 

(ye) 

(௮௫) 

(௮/௬) 

(௮௭) 

(HH) 

(க) 

(௯௧) 

(௬௨)



் கைமிசாரணியச்சிறப்பு. wer 

Pauw rsmerOew sCe gern a 
சலையொமொன்பயில்கஈ்சமாதன 

மலைவளமதடஞடுமருவுமாண்புசா 
லலைவளமளவையாலளக்சலாகுமோ. (க am) 

மறைமுதற்கலைகளானமருவுந்தன்னிலை 
முதைதாக்கண்ணுசன்மொழிர்தவாறுபோற் 
கறையிறனபெருமையைக்கர்தமாதன 

மறையுமேல்வாப்படைக்கதியலாகுமே. (௬௪) 

கந்தமாதனச்சிறப்புமுற்றிற்று. 

ஆட இருவிருத்சம் ௨௪௩. 

  

நைமிசாரணியச்ிறப்பு, 

  

பெரியசூதனிச்சேதுவின்மாக்கதைபேச 

வரியமாதவர்வினவியசூழலாமதனால் 
விரியுமைம்புலவேதனையொருவினோர்்மேவற் 
குரியமாண்விளைரைமிசவளஞ்சிலவுலாப்பாம். (௧) 

கொண்டரானமுகர்பிறப்புடனிறப்பொருகோடி. 

சண்டமாதவர்வாழ்வதுகருங்கடலமுர 

மூண்டுளோர்தொகைக்சவர்தொகையுயாபுடைத்சென்று 

லண்டர்காட்டினுமிக்ககாரைமிசவடலி. (2) 

உற்பவர்தனச்கஞ்சியேதன் கணுற்றோரை 

யெற்படும்பசலிரவெலுமிரண்டி லாவகண்ட 

சிற்பரம்பொருட்சிவச் ஏடன் சேர்த்திடுஞ்செயலாற் 
கற்பமெண்ணிலகடர்த௮கசைமிசக்காளம். (௩) 

கறையடிக்குலமுதலிய கருவிலங்கொலியுக் 

அிறைகொள் கசானியாறுசண்டெழுபெரும்புனற்றுவைப்பு 

நிை றதருக்கண்மேற்றவ ழ்புயலரவமுநீங்கா 
மறைமுழக்கினானமறைப்பதுசைமிசவனமே, (க்ஷ. 

மூ௮கவாமருளவெகுளியாமும்மையுமொழியு 
மிறுததோற்றமென்றிருமையுமெய்துரர்சக்யோ 
௮.௮ தஇிகூர்ச்இடுமொருமையாற்பொருமதனோடு 
மறலிசண்டதியாததுரைமிசவனமே. (௫) 

உவருலாங்கடல்கவரிஐுமழைமுகலுதவா 
திவறல்கூரிலுஈல்குரவின்தியேமல்குக் 

தீவநிலாத்திருமாதவர்ச்கசாயதோர்சார்பா 
லவனிமாகிதியனையஅரைமிசாரணியம், . (௬.



உவ சேதுபுசாணம். 

கொங்குதேரளிக்கொள்ளையுங்கிள் ளையுங்குயிலுக் 
தணிதமாதவர்சாலசூழ்ர்தசை த்திடுர்தமர 
மங்கண் வேள்சலைகாண் பரி காளமாயலைந்த 
வெல்கடீங்கொழித்தாண்மினென்றே தீ௮ுதலேய்க்கும், 
முகமுனெய்துடுமயன்முதலோர்% கவாமுதஇியோர் 
தகைபினோடுமுன்னிருச்.த,தஈடச் SRE SEC STF 
பகா்சல்கேட்டவைபடி. தீதுடன்படித் தீவப்படியே 
4/சல்செய்பூவையுமிறர்தராளுணர்ர்சவாபோலுட் . 
வரியராவினமயிலீனோடாடியேமல றதா 
லரியவேதியார்சாலைமுன்னடைர் திடலவர்தாம் 
புரியுகே ரன்பினார்புலப்பகைபோச்ியபொருளை தீ 
தெரியகின்றெதிர் காட்டிடுஞ்செயலினை FO SME eID. 
கானமீ௮சஞ்சரித்திடுங்கருவ்சகடாவினங்க 
ளானகாரியமன்றெனாதரு ர்தவச்சவர்மே 
ஓூனமார்படையெடு கவர் தடைச் தடைக் சாடிப் 
போனகாலர்கள்விடுத்தபல்லூர் திசள்போலும். 
மொட்டவிழ்ச்தெரிசாக் திளங்குலையின்மேன்மூனிவர் 
கட்டெழமின்மகசார்பனசம ரண்கனிம.த FG 

கெட்டிலைக்கொடு௬௫ BG pai Ber நிசைப்ப விட்டுவேள்விசெ.ப்.சாடிடமெல் Sen wader asin, 
ஒடவென்௱வைம்புலச்ளெ ரட்சமேற்படரு 
மாடன்மென்கொடியவர்மசத்ழர்கொழுர்சாஓம் 
பாடலாரமறையோர Gur Fema) cy or 
OTL. gb stl § BO தினும்பன்முறைமருவும், 
தண்டமார்கரியரிபிவைகாப ELS oH Gi 
பண்டைவான்பலை கதீர்ச்கொரு அசையினீர்பருகுந் 
விண்டவெஞ்சினகெஞ்சுடைமெப் தீசுவமேலோர் 
கொண்டகொள்கைமூன் ரதுகமும்கொள் CFO LD gH CF oi, 
முஷகொள்பூமுத ல்பிறவொடுமுல்லைரீண் மு கற்கும் 
இகமுூ ர்சொரிர் தறுவர்தாம்வளர்த் தி்ஞ்செய்கை 
பகைவிருப்பெலுமிர ear Nes wp Buin sire ip 
யகடிலைத்தமைபுறத் திலுச்தெரிக்ருமாகனைய . 

உடையின்வற்கலைமுனிவர்தம்முள FBO pif g oor 
சடையினிற்கிளர்சசிக்கலைச ஐர்மறைசாவித் 
ஜெொடைகொள்சொழ்கலையளப்பிலவவக்ளெ மிக்கவன் மி 
படையுமாச்சலைபலவுளவதன் களுச்சிரமம், 
பிரமசாரிகள்சங்கமோமனையமம்பிரியார் 
பரவுகூட்டமோவன ச் இடைப்பன்னிய ரோடும் 
விரவுவாரவர்தொகுதியோரீச்சிடுமேலோர் 
இரள்கொலோபெரிசென்னவச்கான சஞ்சிறக்கும், 

(எ) 

(௭) 

(௧0) 

(#5) 

(௧௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௧௬)



நைமிசரீரணியச்சிறப்பு, 

யாகவேதி?சரிடமதாமில்லையேனமல்லல் 
யோசசாதனைமுயலிடமாமஃதொழிர்தா 
லாகமா இ.ீஸல்டயிலிதீமாமலதருளோ 

டேகமாமி_மாகுமவவனமி௨மெல்லாம்- 

இருக் துதண்டசம்வதரிகாச்சிரமமுன்னாபப் 

பொருரந்திடங்களினின்றுதம்புதல்வர்பன்னியரோ 
டருர்தவப்பெருங்கிளைஞர்தாங்குழாங்குழாமாகி 
விருர் துவர் துபோர் தழனியேவைகலுமிகுமால். 

ஆணவத்தினிற்கரச்தவென்றருங்கிழங்ககழ்வார் 
கோண்மன்தினிற்கவர்ச்தெனச்கொழுஞ்சமிச்தொடிப்பார் 

காணுமூினிற் சனிர்தவென்றருங்கனிகவரவார் 
யாணர்ரநைமிசவனதமுவாழிருக்தவச்திறையோர். 

வேறு, 
நன்ற ரபகையுறவு நுனபுசுகராடுராமுனிவர்சாகருஞ் 
சென்றுகாணரியசிவபிரானையுயர் இருவருட்க இகெரிக்கவே 
யொன்றுகாதலெிகண்டி ரண்டறவுடனகலர்தில துமோகி யத் 

தென்றும்வாழுதலினைமிசத்துறவரில்லையோவெளவுமியையுமே; 

ஒருநெஞ்சமொழியுருவமுற்றுமாலுடைமையாகவவருணரினுஞ் 

சாருவாகன்முதலோர்மதங்களசிலர்சாற்றவேறுசிலர்சார்ந்கயற் 
சேருமம்மதமறுக்கு நால்களுலாசெய்யவைஇகர்கள்சைவரன் 
ருரும்வைகுவர்கொளைமிசாரணியமதனிலென்னவருமையமே, 

அளுமாதவர்களாடூநீர்புலாவாவியங்கரையினிற்கவே 
வாளுலாவீசடில கஜ காமுக து. நுனிவர் ௪.ந ரமுறை களுர்திவாய் 

மூஞமாரழனமுடிக்கிமூதிசு முழுனை இறா தவழிலி£் துவி 

னீளுமாரமு துபொங்கிமேல்வழியலீழுநுண்டுளிகணேருமே, 
* 

கட்டலிழ்ரதுபொலிகமலமென்னவெரிகாம/வேள்வியழள் முன்னரோ 

வட்டமாநிலம்வகுத்தகாதையெனமன்னுமாசவர்கண் மலரிள்மே 
லெட்டுவாள்விழிவிரிஞ்சன்வைகியிமிமென் நிமிம்பொருளை மன் றவே 

விட்டலக்கணையினாலுணர்த்திவெர்வே.றுகூ.றுவதெ ax Vines coin, 

மாயனான்முகவன்வாசவன்புலவர்வையமன்னவர்கள்வாழ்வினுக் 
காயதோர்தவமிழமைச்தொழிர்தவர்களவர்கள்சீர்பகரவரியதா 
மேயமாதவமலாதுவேறணர்வின்வெஃகுறாமுனிவர்வெஃியே 

தாயவாழ்வுபயினைமிசப்பெருமையாவர்வல்லவர்கள்சொல்லவே. 

கைமிசாரணியச்சிறப்புமுற்றிற்று. 

ஆடகிருவிருத்தம் ௨௬௭௪, 

PERNA, 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௨0) 

(௨) 

(௨ஈ.) 

(௨ ௪)



௪௨0 சே துபுரசாணம். 

௦ 6 

சேதுசருக்கம். 

பூமலிமிதழிகுடிம்பு சகிலாம;துடவேணி 
ர மலிசருதிபோற்றுகம்பி ரானிரஹகா த 

னேமலிசிலையிராமற்கிராவணப்பிரமகத்தித் 

இமலியிரிக்கண்டீர்ச்தசேவடிசென்னிவைப்பாம். 

அனையதோர்கைமிசப்பேரடவியிற்செளன காதி 

முனிவரருறைவரன்ஷஞோ்முத்திமின்வேட்கைமிக்கோ 

ரினையவர்கணிதமெண்ணிலிருப த்சாதிரட்டியைஞ் ஜா 

றனையவரருள்சேர்மைந்தரவர்மைதரளப்பிலாதார். 

புலப்பகைமா௱்றியன்பாற்புரார்தகன்முுஈ்கன் கஞ்ச 
மலர்ப்பதமருச்சித்சேத்திமாசவமிமைப்பாரங்கட் 
கலப்புறக்குழமுமியோர்நாட்கரி௪£ர் கரை கசள்பேசி 

யுலப்பிலொன்றதறுபாயமொருவருக்கொருவராய்ந்சார். 

இனையமாண்பொருள்வினாவியிணைதவிர்தவக்கின்மிக்கோ 

ரனைவருமமருங்காலைபளவறுவளமைசான்ற 

றனையவிழ்பொதும்பர்மேயகைமிசவன மதன்கட் 

டனைவில்€ருறுவரமுன்னர்க்சொல்லுணர்ச்சூ சலுற்றுன், 

லிளங்கழலுருவிற்றோன்றும்வியாகன்மாணாக்கற்காணூஉச் 

அள௱ங்கொளியிருக்கையேற்றித்தொன்முறைவழிபட்டுண்மை 

யுளங்கெழுகுசற்பொோற்றியுகதிஞமுலகமுய்ய 

வளங்கொணல்வரவுசொனஞனார்மாதவர்கணக்தர் பாரும். 

அ௮ர்சணர்சென்றுதாமேயாடிகற்றீர்சிசர்சம்முன் 

வந்தினிசாடப்பெற்றலார்தர்போன்மகிழ்வினீடிப் 
புர்தியாலங்கட்டேரும்பொருணிலை*அுணிவஞ்தன் 

ச்சரவாயாறகொள்வார்சூழ்க்கிவைசொல்லலுற்றார். 

. ௪. * ப் . ௪ 

வாகராயணன்பாற்கொண்டாய்வாமிருபுராணமுற்று 

மாதலாலதிதியெல்லாமருக்கவச்சூதநீயே | 

பூகலததெவையோமேலாம்புரம்புனல்பொரு sous B 
யாதினாலெவ்வாறுண்டாமீசன்மாலிவர்மாட்டன்பு. 

எற்தினான்னத்தால்வாயால்யாக்கையாலியன்றசெய்கை 

முற்தியபயனுமேவுமுடி விலாவருளினாலே 

சொற்றியாலெமக்குச்சூததுகளிரிகுரவர்யா தம் 

பற்றியபுதல்வர்தம்மற்பரிவினாுற்பகர்வரன்றே, 

வேறு. 

என்றுகூறலுங்கேட்ட இனிதெனாத் 
துன்றுவேதவலியாதன்.றுணைப்பத 
மொன்றுமுள்ளதி அவப்புற்றுமிர்கெெகெலா 

சன்றுராடிஈலிலுதன்மேயினான், 

(௧) 

(2) 

(m.) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௧)



. Ge gia peal. 

போற்றுக ர்மைப்பொருளிதமூனனியான் 

சாற்றினேனிலையார்க்குக் தவத் இனீ 
ரூற்றமிச்கவொருமையினீருமக் 

கேற்றாண்பினியம்புவன்கேண்மினே. 

உற் ற்ஞாலத்தொருககர்காகுச்ச 

னற்றமில்கவியாற்றத தாழிரீ 

மாற்றஞ்சேஅவிராமேச்சரமதில் 
வெற்றிசால்பல£ர்ச்தங்கண்மேவுமால், 

ஞானமா தவிர்சாணீலமேற்பிற 

வானஷூர்களிலாடுஈன்னீர்களிற் 

ருனுயர்ர்த துதன்னொருகாட்சியான் 
மோனவானர்தமுக்திவழங்குமே- 

பொருவில்சங்கரன்பூமசணாயக 
னிருவர்பாலுமன்பெய் இடுமற்கிலை 

யருவமுூவகைச்செய்கையினாற்றலு 

மருவும்வேறிலைமர்றிசற்கையமே. 

இச்தவுற்பவத்தேவனிச்சேதவை 

வ£துகாணிலுமோர்கற்பம்வள்ளல்பாற் 

றர்தைதாய்வழிக்கோடி சமரொடு 

மூர்துவைகுவன்சேர்வன்பினழுத்தியே, 

பூவினுண்டுகள்பொங்கொளித்சாரகை 

மேவுமெண்ணினில்விண்ணில்விளங்கெலாத் 

தேவுமானவிச்சேுகண்டார்ப்ப 

னேவனெண்ணுவன்சேடலுமெண்ணலான். 

அண்ணல்காகுத்தனாழ்புனற்சேதுவைச் 

கண்ணினாலொருசாற்கண்டமானவ 

னெண்ணில்வேள்விதவம்புனல்யாத்திலா 
பண்ணிமுற்றியபண்புடையானரோ. 

மேதினிப்பிறவேரொருவன்றனைப் 

போதிசேதுவிற்கென்னப்புகனீறவ 
னோதுமிப்பயனெல்லாமுறுமெனில் 

WI BUD UOT DUET Bt OCF. 

மூழ்குமானுடன்மோதலைச்சே தவி 
னேழுகோடி.குலத்தொடுமேகுவா 
னாதியானகரங்கணின்றேமுனஞ் 
குமுமாயத்தொடர்பினைநீக்குவான். 

கர்சமாதனவோங்கலைச்கண்ணுத 
லெர்தைதன்னையெதிதிரைச்சே வைச் 

நீதைசெய்தவன்றீவினைப்பாலெலா 
ம$தமாகுவதுண்மையதன்றியே, 

(௧௦) 

(#4) 

(௪௨) 

[௪௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௪௬) 

(௧௭) 

| (௧௮) 

(௪௯)



சட்ட சே துபுராணம்: 

ஈன்றதாய்சந்தையென்லுமிருவழிச் 

சான்றகொடியிலகீகத மருடன் 

மூன்றுகற்பஞ்சிவபதமுற்கிமே 

லாரன் றமுதீதியவணரின்றடைகுவான. (௨9) . 

சேதுமூழ்கினன்றீமையைர்தாற்றிலும் 
வேதன்வாழ்தினதூன்றெழில்விண்டுயர் 
காதைதாயான்றமர்சதகோடியோர் 

காதல்செய்யச்சலர்சவண் கட்டறும். (௨௧) 

விழுமவெங்குகைமேனின் றருகிடான் 
வழுவமுத்தவசைகர்கிணருழ்ஈ்திடா 

னிமுமென்வைதரணிக்குளிழிர்திடான் 
ரொழுதுசேவினமூழ்கியதோமிலான். (௨௨) 

வளர்தவான்ஞமலித்தசை இன்றிடா 
னுளைர்அதானுமநுணவரஈற்காலொன 

களை ர்தமூத்திரபானங்கருதிடான் 

விளைர்சகாதலிற்சே துவின்மேவிஷனோேன். (௨௩) 

காய்ந்தளுலினிற்கல்லிற் கரிர்ொன் 

சாப்ந்தசோரியுடன்புழுச்சானுணா 

சேய்£தமுள்ளிலவேரான் மலமடுத் 

தோய்ந்திடான்முன்னஞ்சே துலிற்ரொய்ற்றுளான். (௨௪) 

செருமித்தாமுஞ்சிலமழைதீமழை 
கருவிற்காய்புனல்காரவெர்நீர்கடுங் 
குருஇக்கூவல்குளியான்கொடுந்தழல் 

வெருவிப்பாய்கிலான்சே அவின்மேலிஜோேன். (௨௫) 

சென்னி$ழ்ப்படத்தூ ங்கான்சிலைமரர் 

அன்றுசெக்லெரைப்புண்டுசோர்ர்இடான் 

வன்னிமீஅபுரளான்மரு த் இனா 
லின்னல்வ5 தரன் சே தவினேகினோன். (௨௬) 

மண்டுகாமடீர்மாந்தான் மலத்திர 
ளுண்டல்செய்யானுடலிலும்பூசிடான் 

றண்உமோசத்தபித் துப்பெருச் அயர் 

கொண்டமுங்கானகுரம்பிற்குறுகனோன்... ' (௨௪) 

வைத்தகூரரிவாளினரிவருன் 
பித்தங்கோழைபெருகுகைப்பண்டிடா 

னத்திசேர்தசைவெஃ்கானறுப்புணான் 

முத்தனாகுவன்சே அவினமூழ்டோன். (௨௮) 
அன்றுபாந்தட்டுளைப்பற்கறிப்புணான் 
குன்றுகேர்கரிக்ே காட்டாலறைபடா 

னன்றிச்சாய்சிலையெண்ணெயயின் நிடான் 
சென்றுதெ ண்டிரைச்சேுவிலாடினோன். ( உ ay 

alah Scilla get OE a டட ட வ 

* வசை —, நின்ம்,



சேஅசருக்கம். 
வெந்தறரண்மணலாழானகிமுக்தெழா. . 
லுக் அுதிமுனையூசியிருர் இடான் ் 

மூச்துகாரமுசச்திலுமூக்கிலுஞ் . 

இர்தமாழ்குறான்சே அவின்மம்கினோன். 

உருவிலென்புபிடுங்கவொடுவ்கிடான் 

றருவினின் ஈமலத்திடைத்தாழ்ச்திடான் 
வெருவமவிலைவேலால்விளிர்திடான் 

பொருவில்சே அவின் மூழ்கெபுண்ணியன். 

இயபாசத்திற்றேகம்பிணிப்புறான 

பாயும்வெம்புகை ரங்கான்படைமிசை 

காயிருப்புப்பலகையிற்கண்படான் 

MUCE G8 GOO) & aps Br uC or, 

ஆக்குழுண்டையயச்நிரளாண்குறி 

அ க்கவாடிலன்சூசிமூகச் இணி 
ஹனோக்டிற்சரக்திற்செருகறடங்கலான 

றேக்குவார்கடற்சேுவிற்சேர்ம் கவன், 
ஓ 

இனைய ரரசெண்ணிலவென்னினு௱£ 

கனைவருக்,த்கைமைமற்மொன்றினு 

நினையுமாநிலனீள்கடற்சே வி 

னனையுமெய்யுடைரன்னலமானவன், 

பாசுகர்ஈவப்பண்ணினனாயிறாவ் 

கோதுநீங்குநிரயங்கு.றுஇடான் அம்ப) சீ Ce [க 

சேறுவீசுரதிரைப்புனலாடிடப் 

போ துவேனென்று நூறடி. ப்போதிறும். 

அ௮ணியிராமனணைமிசைக்கண்படிம் 

பணியர்காத்திரம்பற்றியநுண்மணற் 
கணிதமர்கணர்ச்கொன்றகரிசெலாக் 
அ்ணியுமினறிதற்கையுறல்ளுழ்ச்சியே. 

கூறுகோசலதாடன்முரம்பினில் 

வீறு ser wt Cp MUL. 
னூறு நாறுமதவினுகர்ச்சியா 

லேதுதிவினையீ௮ு 8ீமக்சணம். 

கொழிசத்சமுத்தக்குளிர்புனற்சே அலின் 

1௦ ஜித்சசென்னிரவிருளேவைஇனாற் 

பழித்தகுங்குரு தற்பம்ர்பயில்பவ 
மொழிக்சகற்றிடுமோர்பதிஞயிரம். 

பைம்பொனெற்றும்படரலைச்சே தவின் 

ஐம்பவுத்திரபுத்தரர்தங்களால் 
விம்பவென்புநிலக்சணம்வீயுமா 

,அம்பொனின்கரவையிரண்டாயிரம், 

* சற்பழ் மனைவி, சயனம், 

டு 

கூ 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௪3. 

(௩ட) 

(௩௬) 

(mer) 

(௩௮) 

(௩௯]



he Ce gat rirsongp. 

வணர்கொளுஞ்சிலைவள்ளலிராகவ 
னனையினால்வசையாம்பெரும்பாதகாப் 
புணருர்திமையுமொல்லையிற்போயிடு 
முணருகெஞ்சிலுடன்புகுக தாடிலே. 

வழிதிரிப்பவன் மாதவர்வேஇியர்ப் 
பழு. தரைப்பவன்பாகாதற்காக்குவான் 
கழியுமூணன்சகடி. மறைவிற்பவ 
ஊழிலில;கணர்க்கொள்றவரைவரும்ஃ௦ 

பசீர் ககுப்பொருடருவேனெனப 
பேசிப்பினனரிலையெனும்பேதைய ச 
தேசிசர்ப்பணியானுஞ்சினமு.று 
மாசினாலுமறையவர்க்கொன்றவர். 

விப்பிரக்சொலைசெய் சவனவேட்டு£ 
சொப்பிலானினஞ்செல்வதையோட்டுவா 
ஸிப்பூவத்தினரின்ன வர்தீல்கெலாஞ் 
செப்புஞ்சே அவிற் Bitar gi Bete cor Cin» 

தினழுமங்கியிற்செய்கடனீத்தடிம் 
பன்ன கூட்டம்பதுதன்சணிகை பூண் 
வினைபிறேவரூணுண்பவன்வேரியுண் 
வ்னிதைகேள்வனிவர்ம,த.மாஈஇினோ. 

கந்தமூலங்கனிபமுக்காய் அகல் 

சந்தமானமதம்பாளிதகதாமிரம் 

வற்தகஞ்சமதுகெய்பால் கண்டிகை 

த தகள்வன்றபனியக்கள்வனே, 

தோற்கினஞைடன்றோன் நியமங்கைமா£ 

மாற்றினண்பன்மகனமடவார்மது 
நாற்றவாயினள்பூ த்தவணம்பினாள் 
பேற்தினினமடஈதைபிறனிலாள். 

கோவைவாமிதமுண்டார்குருமனை 
மேவினார்பிறர்மெய்கநெறிக்சின்னவர் 

பாவமுற்றவும்பற்றறுமற்றெனோ 
தாவில்சே ௮விற்றாழ்ந்தவளவிலே. 

சொல்லினாருடன்ரோழமைவகஈ இடப 
புல்லினார்பிறபுன்மைய/ யாவருளு 

செல்லினார்கடீற்சே அவினாடலா 
லல்லினாரிமடி.நிழல்சேர்வரே, 

சாகம்வேட்டிறைராகரைவன்னியைகத் 
தாகம்வேட்டதரணியைத்தாழ்தஓம் 
யாசம்வேட்டலுமின்றியரம்பையர் 

போகம்வேட்டவர்போதமின்சே அவின், 

(௪௦) 

(௪௧௪) 

(en) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௬)



Ce ge aan. 

மணடலமபொனவழஙகுகறருனியா 
தணடுலகசரனோனபிறறவிபபுடற 
கொண்டமுங்குறலவேணடாங்குரமபினீ£ 

கணடுகூழெகடவுளராகலாம. 

சேமமிகசபுராணஞசிறபபுடன 

ூமனஈதருசேதுவிதமோேயதலை 

யே ரீமமவேளவியுதவி திவஞசெப 

மாமிவறதினஇகமெனறரோ.தமே. 

பூணடுள ததிறபுரிவிசொனறினதியே 

சேன டொடுநநிரைசசே துலினாடிடின 
மண்டெமுசிலியனில ஈஇலலையா 
மாண்டவரசணிரிவவுரைவா யமையே. 

௨௭ மவிருமபிறுமவானமடவா£மு& 1 
சளமவிருமபிவமொனறுடனசாாபிலா 

வளமவிருமபிறுமவேணடிறறுதவுமா 

லளமவிருமீபுமலைகஉறசே.துவே, 

ரிஏருீககிததிருவளாரலவினை 

யோகநலகுமூபாபினதாதலாற 

பாஙருசோகடறசேுபடி சதுளோ 6 

சாஜகளகாழுறுமினப?சருவராம. 

எ௫௪சமயாவிரு சோதாமெவ௱நிறு 

மசசநீவதமளவைபிலபோகிறும 

சை கோனப்பலவிறுமிககதான 

மூசசகமபுகழசே துவினமுழகலே. 

சே. பவிஈரரனாட்டைசசெழுநஅழாப 

மாயனாரைமலரயனவைபபினை 
மே.பலீசனகயிலயைகேணடினோ 

தோயவாரிதிசசேதுவிறமுயகவே. 

செலவமாயுளகிறபபு5இருமறைக 
கலவிமயனைசசலைமனு கசைவர 

லொலவசே த மறா்றணமைய௰ி௱ mie RA 

மலவருஙகடறசேறவிஞடலே. 

அனபினூழகினுமன திபபடி.யினுஈ 

அனபமிமமையுமமமையஞரூழசதிடா 

வினபிலொறகமெனுமபணிசெற்றிடும 

வனபுளவேரதணாமவராகட்றசேதுவே, 

பொருவில?தபபு அமதிபோலவு 
மருவுமவாரிமணிததிரணமானவுஈ 
தீருமராசிசழைக்குமபவதஇிர 
ளொருவுஞசேதஅவைசசானுமுயிரச்செலாம், 

கூடு 

(௫௨6) 

(௫௪) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(Ge) 

(@G) 

(௫௬௬) 

(@er) 

(டு௮) 

(க)



Ce . சேதுபுராணம். 

தேவரான்றருச்சிர் சாமணியிலை 
யாவுமேற்பவர்க்தேருர்தன்மைபோன் 

மேவியாடினர்வெஃகியபேறெலா 

மோலில்சே அவுதகமுசவுமே, 

தேடற்சாம்பொருளினமையிற்சே துர 
சாடற்கேகானறிஞர்பால்வாங்கியு 

காடிப்போயவஏண்மூம்குககல்க்ேளை 
கூடச்சொள்ளுங்குளித்தவன்்கொள்பயன், 

சொற்றசேதுவிஷடச்சொும்பொரு 
ளற்றதேற்கொள்கவர் சணர்பாலன் றி 

மற்றுமன்னாவணிகர்சைச்கொள்ளலாவ் 
குற்றம்வாழ்ச்கைத்தொழிலர்கைக்கொள்வதே. 

படம்பொருண்முதற்பல்வகைச்சானிய 

மிடங்கொணெஞ்சத்திசைந்தனஈல்கியே 

தடங்கொள்சே.துவிற்சார்கென்றொருவளைத் 

தொடங்கலாற்் நித்துணியச்செய்கேவினோன். 

'நரிலாரணபாராயணத்தினால் 
வாசிமேதமுதலமகங்களா 
லேசில்வான்௮ுலையாதியலீசையாற் 

. பேசமாண்பயனெல்லாம்பெறுவனால், 

பாரிலேகாப்பழிமுதற்பாவமும் 
வேருடனகெடும்வேண்டியவின்பெலா 

மாருமென்கொலறையஅபல்லயாஞ் 

சேருமிப்பயன்வாங்கிச்செனமுறுமே, 

கோசலக்சவர்கோமகனாற்கிய 

தேசுடைப்புனற்சே துவின்மூழ்குறு 

மாசைமேற்கொண்டிரக்குமவர்கள்பால் 

யாசசத்நினிழிவரவில்லையே. 

புஞ்சமார்புனற் Ce ga Cun gb 

யெஞ்சலில்பொருளிவனென் றீஈ்இிடா 

வஞ்சன்றனனை மறையவராருயி 
seri ssadercaus Aé gent i. 

செயிரில்சே அவிற்செல்வ ஐசெப்பியே 
பயில்பெரும்பொருள்கொண்டுபடர்கிலா 

வயிரநெஞ்சனைமாகிலத்தேவர்ச 

ளூயிர்கவர்ர்கவனென்லுமுலகமே. 

குடையப்போவன்காராக்கும்குரம்பினி 

சடையுசன்பொருளீபுமென்ருக்கமிக் 
குடையனாயுமொருவர்கையேற்திடுங் 

அடையனாடசக்கள்வனென்பாரரோ,. 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௭௩) 

(௬௮) 

(ஸா) 

(௬ ஸ்) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௧)



சேதுவந்தசருக்கம். ட கள 

ஏகுமாறியற்சேதுவிற்கெவ்வசை 
பாகுமவ்வகைசெய்மினசக்தோ 

லீசைவெண்டுவகீச் அம்விருப்பினாற் ப 
'போகவேலுமின்பூகுரர்தம்மையே, (௪௦) 

ஒங்குவேள்லியுஞத் உற்பொருட்டினா 
வீங்குவேண்மிவயாவர்கணேற்டுனு் 

இீற்குருதெனிற்சே துவிற்போ.தவான் 

வாங்கலாம்பொருண்மற்றெவர்பாலிறும். (ers) 

oa a. 

மூன்குலாயவுகத்தினின்முத்திகான்முக்சைஞானவுணர்ச்சிபுணர்ப்பதா 
ஈன்ருலாயவிடைச்சணுகத்தலேோம்புவேசமககத் i MBE GC iw 

பின்குலாயவுகத்தினிரட்டி சான்பிக்திடா ஈகொடைக்கண்விளை கருமான் 

மன்குலாவுமுரைத்தவுகத்செலாமன்றல்சேலுஈனைச்தலளிக்குமே, (௭௨) 

* 

சேதுசருக்கமுற்மிற்று. 

ஆ. இஇருவிருத்தம் ௩௩௧. 

  

சேறுவந்தசருக்கம். 

என்றுருசனெறிகடற்சேனுவின் 

றன் நுமேன்மைகள்சொறறிட க்கேட்டுள க் 

கொன்றுமன்பினராகியுயர் தவ 

வென்திமாதவர்பின்னும்வினவுவார். | (க) 
வேறு, 

எந்தவாறடல்சேரிராகவனிசசவாழியடைத்சனன் 

கர்சமாதனவெற்பினீமியர்காமர்சே துவினெவ்வள 

வு துதண்புனலாடவள்ளனதெள்ஞகூதவளங்கொள்வான் 

முந்துரைத்தருளென்றபண்ணவர்மொழியமற்றவன்மொழிஞுவான்; (௨) 

வரம்பின்மாதவிரசீவிர்சேண்மினிர்மன்று காதலின்முன்னமே 

குரம்புகண்டமைகூறுவன்கிளர்கோசலத்துருராடர்கோ 

னிரம்பு காதலி$றைபின் வரநீெம்பிதன்னோிகேர் 

தர ம்பெருவுயர்தாைசெ ரற்படி சண்டசாடவிழேவி ஞான். (௩) 

நலஞ்செய்பஞ்சவடி கீகண்வைகிடிரொளின்மாரிசன்மாயையாற் 

பொலஞ்செய்தேவியைராவணனகொடுபோகமோகிதபோதளுய் 

நிலஞ்செய் சானகமெங்குமால்கொகேடியங்கெதிர்நேர்படப் 
பலஞ்செய்வானரமொன்றுநின்ற துபம்பையின்சளாசகண்டனன். (௪) 

ச் 

அவதோர்பொழமுதனையவான ரமங்கைவில்லொடுவந் இடுங் 

காவலன்றனையிளவலோடெ.திர்கண்டுவர்தெழுகாதலா 
னீவிரன்னவரின்னகானிடைகேரவர்இலர்முக்இநீர் 
பாவர்வைகுவசெங்கலும்பெயரோதணைர்ததெனென்றதே. 

@)



oe 'சேதுபுசாணம். 

விந்கடப்பரும்விறலிராசவன்மே.பதன்னிலைகேட்டிடு 

மற்கடத்தொடுகூதிநுற்றவுமற்ததன்.நிறம்வினவினான் 
சொற்கடற்றுறைசகண்டயக்சவிசொல்துபோலுமானெனக் 

கழ்க._ற்சடர்பாறுமை$ சனமைச்சனாகுவனடியனேன். 

எங்சண்மன்னவடுன்ன்டன்மொெடர்பெண்ணியிங்தெனையேவினா 

னங்கண்மேவிடில்யாவுகன்மையவாகுமென்றிடவா ஈபன் 

அங்கமைச்சனிருக்கையற் றனனறுற்றபோதுருதாயருந 

SUE CHL Mi CFP DENSE MVE Oy cml FEM GS, 

உறுடஇிபேரினன்வாலியாருயிருண்பனென் றலகுண்டவ 
ன.றதிகூரினனவறுமாஇனையாய்ர அர் திமிவேனெளாப் 
பெ.நுஇிமின்னனசெய்கையாகியபின்றையொன்றியவிருவரு 

மிரா BS om gu ய.ரன்பினாபிடையினி திருக தனரர்ததராள். 

செய்யபானுவினீள்பிறங்கடைசேறிரிம்படி செவடித் 

திய்யபேர்லிரல்சொண்டளப்பருதூரமுஈ்தயெறிக்கனன் 

வெய்யதுற் துபிகாயமன்றியுமிக்கசாலிகளேழையு 

மையறீர்வுறவெய்கதனன்மமைவண்ணனன் ஜொருவாளியால். 

இச்சயச்செயல்் கண்டுகோடரவேந்தனிர்பானாலுமிங 

சச்சமெற்கலையுன தண்பினரச்சகறுற்றலழிக்சியான் 

கச்சறு ச்தகல்வட்டவான கவெளியடை கீசெழுக இர்மூல் 

மைச் சுருட்குமன்மாதைரலருவனம லயே த்திய ர்மன்னளே, 

லிர்தைசேர்புயவாலிவன்் மையின் மேவிவாழ்வுறுமிக்ககிட் 

கஇர்ைசேர்குதியென்னொடென்.று தளர் ந்தனன்கிளர்சூரியன் 

மைச்சன்வள்ளலுஈகன்ரெறாமகவானளத்தவன்வைப்பினை த் 
தந்தநே/்முலைமபில்ஈமிச்தராதர்தசேயொடசொர்ந்தனன். 

. இன்னகாலையினெல்லைமைர்தனிகன்௮சென் உறைகூவிணா 

னன்னசெய்கையலாரிமைந்தனகக் அணர்ம் தபுறத்சளூ 

யுன்னுபோரசெயமற்றவன்கையுரத் டைம் அவெருக்சொளா 

மன்னிராகவனமுன்னாவம் ரனன் வலியவாலிபின்வக் தவன், 

அலையில்வல்லிமணளனகச்நிலைய நிவுஅம்படியாலவன் 
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முலையில்வல்லழல்போலமண்டியுரப்பிவன அணர்வுரு 

மலைமில்வல்லிபதோ.ீீனீடமர்வாலிவச்தெதிர்கோலிஞன். 

வாங்குவிற்படையண்ணன்மற்படைவாலியாவியைமாற்தினா 
ட ட் 

ஷனோங்குபொற்சரமொனறிலாதபனுதவுசேய்தனசூர்புகுக் 

கால்கண்மைத்தெழுகாரகன்றபினரியினததகொடுமவருறும் 
பாங்கிலுற்றனனமுண்டகாசனைபயிலிடஈ்தெரிபண்பினான். 
6 ௬ * * e * ் 

இவர்மருங்கிலிருக்துவானரலீரர்தங்களையேவினா 
னவரின்மாருதமைச்தன்முர்தியதிச் அவ ததையன்கியுள் 
கலரில்குடைவிளங்குமாமணிசைச்கொணர்ர த அசண்ணரு 

9 ay ° 

வுவரி௨ண்ணனிமிும்டைவாரிதியுவகைவாரியொடாடி ஞான, 

(௬) 

௭) 

(௬) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(Sm) 

(௪௪) 

(சஸ்



சேதுவக்தசருக்கம். Fi I 

இளவல்வானரவேக்தன்மாருகியீதில்சாம்பவனளன் முத 
லளவில்கோடரவனிசவாரிதியசனொடும்பணியணையொடுச் 
துளபமாலை த௰ஈதவன்சுடரூச்சியிற்படர்தொல்வகு* 
அளபல்சம்மைக_ஈ தபோயினலுயர்மகேந்திரவோங்கலின்; (௧௬) 

அண்டிராகவனாழி£ீர்த்சமடைஈதிரு£ துழியர்தராள் 
வேண்டுமந்திரமுதல்வர்சால்லாபி;மேவமேவியவீடணம் 

பதக்கு . 
காண்டல்செய்தவனோரெண்புகலா துகண்டுகவிப்பிரான 

பூண்ட சங்கையவன்குணத்தியல்போற்றுசெய்கையின்மார்நியே, (௧௭) 

மோசமார்ப்பகிசாசரக்குலமுசனமைசூட்டியவர்க்செலா 
மரசனாச்சியசன்றிவெனறியமைச்சனாக்கினனவனையு 
நிரைசெயாயிரரெணெனமைஈசனிகர்பபவப்பணிரோர்  ஈமி 
ஐரைசெய்கின்றனன்வள்ளலொன்றவருணாவபறமபடிய எனி 1 (௧.௮) 

வேரி, 

அய்ர்திப்பசா யொப்பரிராமகன்றபாப்பிற௱ுன்பி 93 
பா ஈட்ருலதஇிரறிரைபுரளும்ப ருவாய்மகரம்பலகரியுழ 

BIS GE r-OG* றமறியுங்கசிங்காலெரியுங்கடியச £ 

நீசற சரியெடுஞ்சல இநீஈஇக்கடக் நநெறி பாசோ. (46) 

காணவெருவுங்கண்மனமுங்கருசாச்சசயோசைகணிசஞ் 

சேணுமுடை 7நக்கரும்படல த்திய ௬மறமொயிப்பருவாய் 

மாணுமுலெேள்க. ராமிடைாதவருணனிருகருமறிகடலை 

யேணஞொன்அதவியில்லாதேயேதுமுபாயம்வேறேதோ. (2.0) 

இடுக்கண்பெரிசசானயடனேறும்வகையுமிலைபுகாயாய 

விடிக் நந. ௲னையுமி௨ண்காணேம்பிரி? றமிதலைவே! ஈணருள் 

வடுகசகணமயிலையையறுடன்வையமிம தவனம்பு ௫௩ றற 

ஜிக்கு அயரமாறுகிறுமாழிகட்சீருநதுயராரு, (௨௧) 

யாத வகையானீரஈதி 8வேமெதியா தரம் சககடலிரனை 
வேசமுனிவர்சணம்புடைருழ்மிக்கபொதஇயக்க.முனிவன் 
காதியிலககைகாவலனைககறைகர கசதமாதனத்இற 

போதியெலுட்சொறபொயயாமோவென 2 புசன்றுபுமு கனெனால், (௨௨) 

இவவாறிராமனிரங் தசலுமிருநதசசபனன்மகன்முதலோர் 

கைவாய்புகை தொழு இசைப்பார்கலறும்புணையுங்லகக்கொணர்ந்து 

மைவார்சலதிசடச் தமெனவகுத்தாரிலங்கைமனற் களையா 
ஜஞெவ்வாழனத்தானவரவைமூன்னுறுவதுணர்வாறுரைசெய்வான். (௨௩. 

தரங்கரரலைதனைவணங்குகககையதிராமன்றன்வழியில் 
வரவ்கொளசகரர கமரதமையால்வந்தவினையுமுடி க்குமென 

வ.ரங்சொள்புலமைலீடணன்சொலுளங்கொண்டுவர் அபுவியுயிர்சட் 
௬ * ௫ ற ற ந ௬ . 

இரமங்கும்கருணைக்கடலனையானிதனையிசையவிசைக்கெருன், (௨௪), 

அகலமொருநூதியோசனையுண்டாழம்பெரிஅவானரமா 

மிகலொன்றனிசமளப்பிலவுமேறுப்கலங்களரியனவா 
மிகவம்வணிகர்க்டெர்கிளையம்வேண்டாரிடைப்புக்கடுவர்வெரு௨ 

மகரசலஇகடச்தலிர்சவசையாலரிசான்மனற்கொள்ளா, (2@



௪0 சேதுபராணம், 

ஒராகிளம்பும்.டணன்சொலுள்ளம்விரும்புமாகையினா் 

பாராவாரர் சளைப்பணிவன்படருஈடவைபணியாதேற் 

கூரார்பகழியழலிலாயாத் தடிக்கப்பணிப்பனிசனையெனா 

வாராவன்பிவிலக்முமனோ _ணிநீர்கரர்சொட்டாசமித்தாள். 

அண்ணென்றெறியுஈ திலாக்கடலைச்ஈருதிவழியேதொழத்தொடங்கும் 

வண்ணற்கரியானனஈ கனிகர்கலத்சோண்மவுலிமலாணையாப் 
பண்ணும்பசமபொன் ேிகைழேற் பமில்பாவகன்போனமுை றப்படித்க 

கண்ணாநருப்பைச்சேக்கைமிசை டர் ரமரைக்கட்டணை அபின்றாள, 

உர ஈம்பரிவின்டூறைபி மா நரம் துமோள்பிறுடன்குசைமெ 

ல்ருகண்மிமிலமபெரி பாறுக் சபெ ரருமூனதிரவுகணு௰। 
. o ' - ச க ய் th 

க ஏன்சல் இ )ிப்பிினதிகாட்டாதெழியக்கவுசல்சே 

யருலிளையோற WF ow? ip லாக்கண்ிவப்பவ்ற Pas 

எம்மைம சயாவிரு£ கடலை பிரு சார்வா௱ யவெதாகோவுி 

வெயழ்மைவிரிகக்க 9 ப்சாலால்விலாயக்கலக்கிலிளிக்சகுமுக் 

சுமமையுபட்ட ர்சிவானரஈ ெனிரொருகிகடப்பத்தொருர் சமைப்பன் 

செம்மையணையொன்௱ அகாண்பாபெம்பிரு Flav) ET UP aH 

எனிபாராவர்வலியவருமியஃபிலோர்க.பொறைபுரிஈசாற 

னளியார்சலிவணங்றுசலாற்றகையிலோமெனதிகழ்ஈததாற 

களியார்மகாமிடங்கரினங்கலய்கவளையின் லங்கு 

கொளியாாபகழிமழைபொழிவளு £ -, ஈருக்கவஅசாண்பாம், 

பொல்லாதிரு சர்விலக்கல்பலபுணர்ச ாபுணரிக்கிதுகா றா 

மில்லாவளவையுளதாக்9யி$வனியோயினியென்னா 

வொலலார்புரமூன்ரெரிர்கவன்போலொருலில்வாங்கியுறவளை க் ஐச் 

செல்லார்பொதம்பர்க்கோசலாகோன்சிரதையழன் றின ங்கொண்டான். 

அகுரந T டி ப்பவணிபுரு வரிமி ரவருட் சணழலிறைப்ப 
முகிருஞ்சினக்கான்காமுகத்சைமுறுகவாங்கிமுளரியமிழ் 

கதிர்வெஞ்சரங்கவேேசுலப்ஈடிகொண்டொழகல்கிக்கலல் சஞருற் 

ஜெசரஞ்சலிசெயசாரகலநீரிலங்முபிலகின்றெமு 5 நால், 

எழுக தசரணம்புகன ரிறியாவின்பமுசலாமிராசவளை 

விழு _பணிகறுகெளசிகவ் ஈன்வேள்வியளிச்சோப்லிண்ணவர் ஈ 
டொழுஈதண்கழற்காற்ஈ5கானேசுரு ”மூதலேதுணைப்பொரு ளே 
செமுக்சணமலர்பபூஉசொம்பருறழ்சீதைபுணருஈ திருமார்பா. 
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வன்பாற்றரக் கர்ழலஞ்சரு al சவாஜேர்தழைப்பவருமுலே 
யென்பாற்கு ற்றம்பொறுத்சருளியாவின் நிசைக்குமிதுகேண்மோ, 

ஆதிகாளிற்புடவிமுதலை6 தமலர்மேலயன்வகுத்த 

நீ திதிரியாவென தியல்புகிலையாகநிலைமையதுமாற்று 
மீளவிசாரமகற்கசையேனியாசொன்றாலுமெனவிறையோன் 
கோதஇிலனிகமுடனிலங்கைகுறுசக்குறசென்றுரைசெய்தான், 

(2 ௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



சே.துவ்க்த சருக்கம். 
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வீறறோள்வலியானீயிதனைவேண்டித் றலுவின்வென் திவினை 
கற்றோர்பிறருமடல்புரியக் உடவராவார்காகுத்தா 
மற்றோருபாயம்வகுத் துரைப்பன் வளர்வரனரடில்லான்றபதி 
பெத்றோனொருவன மயவினையிற்பெரியோனளஞனாம்பெயர்கொண்டோன்., 

ஆ 

உள்ளானவன்சைப்படுக்இருணமோர்கன் முதலாவுளவெயலைய 

மெள்ளாதெர்தமிசைகிறுப்பனிதனாலணைசெய்சேசென்றே 

தெள்ளணர்சலதிமறைகுதலுந்தேவர்க்கு,றுதிசெயவந்தோன் 
விள்ளாவிருப்பினளன்றன்னைவிளித் தகோக்கிவிளம்பிவொன், 

வகருவாய்களநீமயவினையின்மாண்புமதியம்படைச்சமையாற் 

தருவாயலைநீரக்கருங்கடலிற்றடஈஇண்குரம்பொன் தியாமெல்லாம் 
வெருவாவகையானமதிலிலங்கைமேவும்படியென்தியம்புதலுர் 
இருவாய்மொழிகேட்டகறஇிசைவான்றெய்வத்தச்சன்சிறுவனியான், 

அ ரமொன்றளித்தா.னக்களித்கான்மாகப்புனைவன் மயவினையிற் 
றரமொனதிலையாமெளைபபோதிலார்தனயறபெறுதரியென்றே 

யுரமொனறுளன அகருணையினாலுததயடைப்பேனெனவுரைப்பத் 

திரமொனதிராமன்சவிகளெல்லாஞ்செ ன்மின்குரம்புசெயவென்ரான், 
e 

கருடனெனவுங்காற்றெனவுங்கடி யகவியின்சணமெழுஈதே 

யருடங்கிராம ன்றனைவிடைகொண்டவனியடங்கப்படர்ஈதெங்கு 

மிருடங்கடவிமரஙகொடிபுல்லிருங்கல்லெவையுமெிச்சிடலம் 

பொருடங்குலகிறபுனைவன்மகன்பொங்குமகராலயமடைத்தான. 

இப்பான்மை பினாலிமைத்தகரைக்கடம்யோசளைபத்தெமுபதெொடு 
முப்பானீளமிக்குரம்பினமூலங்குளிககுமுத்தர்பால் 

வைப்பான்௧கமுணைமதிமவுலிவண்மைவிரதமகஈ தவஞ்செய் 
மெய்ப்பான்மையினோரிடத் துறையுமவினைகள்யாவுமவிளிகதிடுமால், 

பயங்கொளிருளின்படங்கி மிச்கும்பரிதியொளிபோறபடியிலதாம் 

வயங்கொளிராமன்வானரச்சால்வருத்தசே.துவதன்மூல 

ஈயங்கொடருப்பசயனமெனஞாலம்ப சருகான்மறையீர் 

கயவ்கொள்கடலின்முன்சே௮அச்கணடமுறையின் சதையீதால், 

சட்டுமிராமன்பேரணையிறகணிப்பிறீர்த்தமுளவவற்றின் 

மட்டும்பெயருமவன்௮றஈ ற.வர்தவணை ச்கும்வகுப்பரிசா 
மெட்டுமூன்றுதீர்த்தமிவற்றெண்ணுந்தாச்சமிவற்றாடல் 

இட்டும்பரிசன்றவைகாமங்ே சேண்மினடைவிற்கள ச்சின்றேன். 

பரிதியலகைவாசமுடன்பாவகாசஞ்சதைம$0 
பெரும௰ங்கலமேயாரமூதம்பிரமனலுமன்பெயர்க்குண்ட 
மிருடீர்மலயமுனியலஈதையிராமனிலஞ்சியிலக்குமன்பேர்ப் 
பொருவிலோடைசடாதிர்த்தம்புண்டரீசமசள்பொய்கை, , 

அங்9தர்த்தமவத்திலுமோராழிதீர்.ச்தஞ்வெழர்த்தஞ் 
சங்கதீர்த்தர்தாழ்யமுளை தளிரீர்க்கங்கைதயல்குசயைப் 
பொய்குதீர்த்தம்புனற்கோடிபுணர்சாத்தியமேமானதமார் 
அம்கதிர்த்தர்தலுச்சோடிதொகைகீர்சரமமிவையாமே. 

& 

(ar) 

(௧௭) 

(௩௮) 

(௧௧) 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(ea) 

(௪௪) 

(௪௫)



சேதபுசாணம். 

வேற, 

கோசலேசனிரர்தவினங்கொடுகோதிலாரெறிகண்டகுரம்பினில் 
வாசமேகியதண்புனல்சென் றைமாதரோடுபடிஈ்சவர்பண்டைய 
பாசவேரறம்வென்திமிகும்பகர்பாடல்ச ரல்பழஈன் கதையிக்கிறு 

பேசுவார்களிறர் அபிறர்.து ழல்பேதைவாழ்விலிணங்லெரன் ௮மே ் (௪௬) 

சேதுவக்தசருக்கமூற்றிற்று. 

ஆ திருவிருத்தம் ௩௮டு, 
 ககாவமமாவன். 

சக்கரதீர்த்தச் சருக்கம். 

  

சேவியற்குசனீ தசெப்பலுமவனைகோக்கி 

மூகிருகானகுதீர்த்தமொழிக்சனை சே.துவின க. 
டாவிரியா இதீர்த்தஞ்சக்காதிர்த்சமென்றே 

மாவதென்னிமித்தங்கூறெள்றறைந்சனரக்சளணாளர். (௧) 

செப்புலானசனைச்ரூ சன்றிரிபுவனத் அமில்லை 

யொப்புயர்பிகறுக்கித்சையுள்ளுவாருருவங்கொள்ளார் 

மெப்ப்டநிமிலக்க5$ம0ி தாற்றமேவியபாவம்யாவு 

மப்பொழுதகற்றுமுண்மையாழிநரற்நீர்த்சமம்மா. (௨) 

கங்க காளிர்திபம்பைசமழ்மணிசன்னிகைப்பேர் 

நற்கையேவாணிரேவைரருமதைபொன்னிஈன்னீர் 
பொங்ருகொதாவரிப்பேர்ப்புண்ணியதீா ச்சமொன்பா 

னிந்திவையோடுமேலாம்யாறுகளினையவெல்லாம். (௩) 

பாலவாங்கோடிகூற்மோேர்பகுஇயுமிஈனுக்கொவ்வா 
சாலவுமிச3ரமிக்கொர்கருமபுட்கரிணியென்பர் 

காலவமுனிவனமுன்னங்கமலமினறமுவுங்காமர் 

மாலவன்றன்னைகோக்கிமாதவம்புரிதல்செய்வான். (௪) 

தெச்சிணெ நிக்கின் முந்நீர்த்சீரச்கலொலவாய்புல் 

லத்$ிராமம்பாலோடையாமிலவைக்கருகுசேருந் 

தக்கசீர்த்தருமவாவித்கடங்கரைப்பிரமர் சன்ஓட் 

புக்குலாயவா ஓணின்றிப்பொறிபுறங்சொடுத்தப்போச, (௫) 

௪ரகவாப்மையளுயாஏர்தானென ச்கானூஉமிக்க 
விரத?மேற்கொண்சொர்திமேவிவேறிடை பூதின் தி 
யிரதமில்சருகுரீர்காலிலைமுறையுண்டுவேழ 
வரதனைராடிகோற்றான்வருடமைம்பஃது ௮௮. (ஆ) 

மீண்டுமக்கணிதயாண்டுமிசைவிலனவிமுமழைக்குச் 
சேண்டெறுதவேளிற்குத்தெளிபுனற்குளிர்க்குவீடாய்க் 

சாண்ட்குகாற்றடக்கிக்சண்ணனெட்டெழுத் அமெண்ணி 
ாண்டகுசாலவன்ருன்வானவர்வியப்பசோற்றுன், (௪)



Feet BTS SECHSSID. 

அதுபொழுதைம்படைக்கையம்பு£பமடர்தைகெள்வன் 
ச_.துமெனவெழு£ திண் மேற் கருடவாகன ச்தனாஇப் 
புத மலரிறைப்பவானோர்பொக்சொளிபுவனம் காப்ப 

மதியுறழ்குடைகிழற்றமறுங்குசாமரையிரட்ட, 

பாசடைகிவட்பூத்தபதுமமொன்றென்னமார்பிற் 
றேசுடைத்திருவயங்கச்செங்கையேர் ர்வனசஞ்சுற்றக் 

சாகடைவலயமாரமாலிகைககினக்சண்டோர் 

மாசுடைறுபுன்மூரல்வையகமயக்கல்செய்ய. 

புனைந$்தபொன்மவுலிமின்னப்பூரியங் ஈலைதழைப்பச் 
சுனஈ்சரள்முதலோர்குழத்தொடர்6 அகந்தருவர்பாடச் 
சனர்சரன்சனகன்முன்னாச்தாபகர்சமுவியேத்த 
வளைர்சபொற்ரூரலங்கைமாசதர்வாழ்த்சவர் கான். 

வர கமாதவனைநின்றமாதவன்மலர்க்கைகூப்பிச் 

சிர்தைமேன்மடழ்ச்சிபொங்சச்சென்னியாலு றவண வங்கி 

யிர்திரைமணாளவென்றுமீறிலாவிறைவயாவுச் 
தீர். துவைத்தழிக்கும்வானோ் தலைவனே*போற்கியென்றான். 

போத்றலுச்றளவமாலைப்புங்கவள்பொருப்பினீண்ட 
தாற்றடந்தோள்களாலுகற்றவற்புல்லிரல்லோ 

யேற்றனவரங்கள் வேண்டிகென்றஓமிறைவந$ீயே 

தோற்றரினைவரம்வேறுண்டோசரு திய்சொடரொணாசோய், 

அடி.யனேன்றனக்குகின்பாலன்பருளென்னல்இப் 

படிின்மேல்வண்டெசொபச்சைமென்பு முவிற்பாருண் 

 ணெடியகார்வடிவங்கொள்வார்நினை் சவொம்மைநீயு 

மொடி. விலாஅணர்ர் துகோடியிவணுறைர்இருத்தியென்றும். 

சிருமதேவதைதாலுடத்தருதலாற்றருமதீர்க்க 
மிருமைசேரிதனின்பாங்கர்யார்தவமிமைத்ிட்டாலும் 
பெருமிசம்பெறவர்முன்னம்பிறைமூடிப்பிரானையன்னி 

யருமைசால்லிரசசோள்பொன்றாற்றியகறச்இள்றெய்வம், 

அன்றறக்கடவுள்சாணவழமல்கொண்டுூலிலைவேலண்ண 
னின்றனனுலகராசாகிலகர்தரனெயெங்குர் 

அன்நியபசுக்கட்கெல்லார்சொன்னெடும்பதியேபோதந்தி 
யென்றதுமகிழ்ச்தெம்பெம்மானென்னநீ வேட்டசென்ருன், 

(ேட்டதபிநிதின்றெள்னாவேணிமேன்மிளிரும்வெள்ளை ச் 
கோட்டிளம்குழவித்திங்கட்டுழசனைச்கோடறன்மேற் 

கேட்டதுகொடுத்தானெர்மைகிடைச்சசவ்வரமுமாங்கே 

மோட்டிளவானேரறா௫முக்களணுற்பொறுத்ததென்றும். 

(4) 

(க) 

(௪௦) 

(சச) 

(சல) 

(௪௩) 

(ae) 

(டு) 

(sa) 
* GheptsGurcr GadrCaurs ஈண்டு விட்டுணுவைக் கூறியது என்னை 

யெனின், அநிருத்தன் முதலிய மூவர்க்கும் அதிபதியென்பதே இசன்சருச்சென் 
௧, சவெனுச்கு உருத்திர விட்டுணு பிரமர்போல அவர்களுக்கும் அழித்தல் சாத்த 
ல் படைத்தல்களில் அதிகாரம் பெற்ற. வியூகர்கள் உண்டென்று வாயுசங்கதை 
முதலியவற்றிற் கூறப்பட்டது. பிரமாவுக்கு விராட்டு, காலன், புருஷன் என்னுமூ 

வரும், விட்டுணுவுக்குச் சங்கரிடணன், பிரத்தியும்சன், அகிருதீதன்: என்னுமூவரு 
் ம், உருத்இரலுக்கு ௮ரன், மிருடன்) பவன் என்லுரூர்வரும்) வியூசர்களென்றதிச,



சர் சேத்பு ணம். 

பின்னரும்பினாசபாணிப்பிஞ்ஞசன் 2ராமதீா 5,௪ 
மென்னகின்பேரினாகவித்தடமிதன்கூல்.௫. 
சன்னெதியுழப்போர்ச்செல்லாநலமிகநல்குமென்னா 
முன்னருல்கயிலைவெள்ளிமால்வரையேஇனானால். 

ஆசலினீண்டிருத்தியாயுவுள்ளளவுமென்னை 
யூகமாருளததிஞடிலுன க்கென.தருவமுண்டா 
மோகமாரசச்சரினபான்முற்தியகாலைகநதம் 
வேகமாரநேமிவல்லேமேவியவ்வினையைலீடும்: 

எனரஈவின்றருள்வழங்கியிஇரைகொண்கன்போனான 
முனிவரன்காலவன்ருன்மன்றெலுமமையஈதோ.று 

சனிசொள்சாளக்ரொமகற்ிலையருசசிசுதஙசண 
மனவிசைி௮ ச்இவாயில்வருபபன்மாறமிகோறருன். 

ஈல்கவென்மாகத்திங்களிலங்குவெண்பக்கரநதை 

தாக்குணவின்றிப்பினனா...ரூங்கடனாறறிமாலப் 

பூங்கமழ்குல்லையிட்பிபபோற்றியங்குறையுமபோதி 

லோங்கழல்வயிற் உரக்கனொருவன் வ அறுவன்றனனை. 

அயிலுவான்பறறலோடுமருஈசவனினைஈ அமாலை 
யெயிலதாய்ச்சனகன்சேயிலெனக்கருளென்றினைந்தான 
௮ியிலராப்பள்ளிவள்ளலச கரிசன,ஈதைவிட்டான 
வெயிலவனவழுலிப்பாமேலவீழகதெனமேவிற் ற றகண. 

தற்றெரிகதோடரக்கன்றலையினை சதடிஈததாழி 

கற்றவனதனையிகதகறும்புனறற...த௲னானிங 
குற்றதீங்கொழியவென்றுமுறைஈசருளெனறுபோறற 
மற்றஅபுரிவனென்னாமாலவனேமிகூறும. 

உன்றனையளிச்கமாயோனுதவலாலரச்சறகொன்றே , 
சென்றுநின்பொருட்டிருச்கேனிச்ஈடததாடினோர்பா 
னின்றிடாவலலை சபூ தரீடுசேய்மஇலீடுண்டா 5 

தென்றிசையவர்க்குபபூசைசெய்தடிற்றேவராவார். 

பட௫ீர்ந்திடுமளவுதேவிபட்டணங்காறுமுண்டி. த் 
தடர்தனக்கெனஓபேராற்சக்கரதர்த்தமென்ச 
விடஈசருமிதனையென்னாவிரலிமுன்னுவரியாம்க்த 
வடம்புவர்சழிப்பான்போலவுவள கம்புக்கதாழி- 

வேறு, 

வாழிருக்தவமாமுனிசண்டிடவாசமுண்டகநீரிலமிழ்கதிய 

வாழியின்திருகாமமடைஈதஇிடுமாவியங்குறைகாலவனென்பவன் 
வீழுகெஞ்சினின்மேவநினைர்தவர்வேறுதுன்பிலர்கூறுமிருங் கதை 

குழூமஞ்செவியேறினரொன்௮வர்.சயசண்புனலாடினரின்பமே. 

சக்காதீர்த்தச்சருக்க முற்றிற்று, 

ஆ_இருலிருத்தம் ௪௪௦, 
(pierre, 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௧௧) 

(௨0) 

(2-6) 

(௨௨) 

(2௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



துந்தமச்சருக்சம். அடு 

துதி தமச்சருக்கம். 

ருதன்கூறுதொனீமொழிவண்ணச்சுசைமாந்இ 
யேதர்தீருமாதவர்பின்லுமிசைக்கின்று 
சோழங்காலவன்றனையஈகாஞயிருண்ணப் 
போழுந்தியலிராக்க சனுரோபுகலெனரார்,. (௧) 

உள்ளுமினன்ஞனலுண்மையுரைப்பேனொருகாலத் 
தெள்ளலீனீத்சதோர்சாபவசத்தாலிவன்லீரங் 
கொள்ளுகிசாசரனாபினன் வெள்ளிச்குன்றம்போல் 
வள்ளறனாலவாயெனவுண்டோர்வளர்கோயில், (௨) 

மாசறுமின்பக்காதன்மனத்தான்ம,தரேசன் 
பூசையிழைப்பார கண்டியு8.றம்புனைமெய்ய 
சோசில்வசிட்டஞதியரெணளாயிரமும்மைத் 

தேசுறுதிக்கோரமாசவமங்கட்செயுகாளின். (a) 

ஒண்கர்தருவன்விசுவாவசுவினொருமைந்தன் 

விண்சர்தரநேர்குமனமுசதணியாம்வெண்டாளைத் 
தண்சாதரபூகதமடவார்கட்டளைரீங்கா 
வண்கந்திடறுங்கரியிறநிரிவான்வலிமிக்கான். (௪) 

மானிலைமேவுங்கலையொனறெனவும்வழிதீம்பா 

லாளிலைசேரும்விடையொன்றெனவுமலர்நீபக் 

கானிலைமனனுங்கயல்விழிபாகன் கமழ்கஞ்சப் 

பூரிலைவாலிப்புனல்விளையாடல்புரிகுறறான். (௫) 

அதிதமனென்பான்ழாரத்தர்குழாத் தட்சுடர்போல்வான 

பைத்கரிதம்பப்பான்மொழிஈல்லார்பலரோடு 

மெய்த் தகலில்லாதாடலுமுச்சிவினைசெய்சற் 
குத்தரமீனின்கொண்கனைமுன்னோருடன்வஈதார். (௬) 

வர்தவர்தம்மைக்காணலுசாணாமடமின்னார் 

ததமருக்குற்தாடைபுளை*தாதகசையிலலா 
வநதரில்வாளாதுத்தமனின்றானு காஹாஉ 

முந்தைவிட்டன்தைவெகுண்டான்மொழினெருன். (௪ ) 
ந 

அன்வையுடுத்திலையஞ்சிலை அ த் சமவசனாலே 
பெறுவையிராக்கதமேனியையின்னேபெறுகென்னா 
மறுவையொழிக்குகதில்சண்முகத்தம்மயில்போதுஞ் 
செறுவையயிற்கண்மாதமையும்பர்ச்செலுமென்றுன். (ஸ்), 

கின்முகலோதிமாதருலமாப்பார்கிசழ்வேதன் 
கான்முளை தாளில்கீழ்ச்தருள்வேலாய் கதிசண்டோய் 
வான்ருளைதில்சளின்மக்கள்பயக்ளும்வச்சைக்கும் 

பான்முளைமூரலவர்ச்குமிரண்டிலைப்இியின்றேல், (௬)



௪௬. சேதுபுசாணம். 

இற்நிடனன்றிதிலெங்கள்பொருட்டாலிவனாற் றல் 
குற்றமமைத்தருளாளுடையார்குறைசொள்வாரோன் 
மற்றெவர்சாப்பவொன்றறுஈஞ்சொல்வழுவாகா 

பற்தியவாண்டொருபச்வுடனாறுபடுங்காறும். 

சாலகடல்சடனாயிவனெயங்குச்தமொறிக் 

காலவர்தம்மைச்சக்கரதீர்த்தச்கரைகாளுக் 
கோலவுணாவிற்பற்றிலிழும்சக்குறுகுங்கான் 

மாலவனெஷஃகஞ்சென்னியறுக்கும்வந்தங்சண். 

பின்பிவனிச்கச்சாபமுநீங்கிப்பிடியன்னீர் 
முன்பென.ம்பான் மேவுவனென்னாமுனிவோர்க 

டன்புறறாகவசிஃ்டனட£தான்றலைவன்பா 

லன்பிலலைப்புண்டன்னவர்தமுலினாமுதாரால், 

சாயமிளம்பிறையோடமர்கள்ளிருடனைமானத் 
தியவிர்குஞ்சியும்வெள்ளெயிறுங்கொடுஇரணீலக் 
காயமுமேவினனன்னவன்வஞ்சியர்கண்டஞ்ிப் 

போயினர்விண்மிசைபொன்னிறமஞ்ஞஜைசள் போமாபோல். 

பூண்டவிராச்கதன்வாளரிமான் கரிபுரிசானில் 

வேண்டமிகொலைத்தொழில்செய் அழல்காலையில்விஇரன்சா 

னீண்டவனேமிதடத் தறைகாலவனேர்சென்றா 

னாண்டொருபத் துடனாறுகிரம்பியதர்கேரம், 

சோமுனிசாலவனாவியையுண்டிகொளும்போம் yY னு Ly GOOF Lp Nol Br GW ழி 
.னேமிசடிர்ததவன்றலைசாபமுடீங்குற்றே 

மாமகள்சோான்படைதன்னைவழுச்தினன் வாஞோர்கள் 

பூமழைசிச்சிடமுன்னமர்பொன்னகர்போயுற்றான். 

அழியையேத்தியசன்றஅசாபரின்னருளாலே 

வாழியவென்றுயர்காலவர்காலில்வணக்கஞ்செய் 

தேழிசைவல்லவனேகியபின்முணியிக்கீரிற் 

சூழொளிசகேமியைவைகெனவேண்டுபுசொன்னானால், 

அ௮ப்பஓ.யாகுகவென்ற தகேமியுமறகீர்கா 

ளிப்படியாகுஞ்சக்கரதீர்க்கத்தியல்பென்றான் 
மெப்ப்பரிரு.தன் கேட்பவர்பின்னும்வியலிக்கீர் 
மைப்ப.ிகூர்தற்றேவிபுரத்தின்மட்டிண்டேல், 

இடைகொள்குசைப்புற்பள்ளியுளன் நிக்ளெர்வாவிக் 
இடைநடுவிற்ததெனென்றனர்குசனிசைச்னெருன் 
புடைவிரிசீள்சிறைகொண்டுபொருப்புகள்புயல்குழ்வா 
,)னடைவழிபோகயிருக்சனபார்மேனகரெங்கும். 

தொழுகுல்வக்தணர்வேள்விசிதைர்தனெ தான்னி a 
வமு.வினவிச் திரளுடுபுவச்சிரவயிர்வாயாற் 

குமுவுறுகுள்றின்? மகவைபற்றிக்கொய்திட்டான் . 
முழுஅம்விலங்கல்கலங்விமுக்தனமுச்நீரில், * 

(௪௦) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௬) 

(ser) 

(௪௮) 

(௪௧)



விதூமச்சருக்கம். பதம். 

* வேழ. 

விரிசிறையரிபடிமென்௮ கன்ரியவிசையொபெடர்சிலவென்தியொன்திய 
ரியினமிசனையுமண்டுதெண்டிலாளெரொலிரரலையினெஞ்சசொண்டி.இி 
ஓரிமையினிரு தீலையுச்கணர்தலருவளகவகவையினன்று துன்றலி 7 

செரியுமிழ்பரிதியலக்தையென்றிடுமிணை தவிரிஃஇிடையின் Bier mG 5. (2.0) 

அத்தமச்சருக்கமுற்கிற்று. 
ஆட இருவிருத்சம் ௪௩௦: 

விதூமச்சருக்கம். 

  

தீன்மைமேனியனேமியர்தட த். தறைநிறைகீர் 

மேன்மையுள்ள தவிளம்புவதின்னமுமெய்நூற் 

பான்மைகாடியபடிமையீர்கேண்மினீர்பரிவால் 

யான்மைதீர்புகழ்கியாகனதருளிஞலிசைக்கேன், (௪) 
e , 

Cioran pax கீகளில்விதாமனென்பவனு 

மாலகேோ்விழியலம்புசையென்றுமோரணங்கு 

ஞாலமீன்றவன்வாய்மையானரர்களாய்ப்பிறக்தார் 
தாலமீசவர்சாபநீங்குற்றஇத்தடத்தில், (௨) 

வேதரான்முகனிங்கிவர் சங்களைவெருளற் 

கேறுகாரணம்யாரவயிற்றுஇக்தனரிவர்பாற் 

கேுமோகியதெவ்வகைகளகச்கெனக்கேட்டீ 

ராதலாலஃ்தறைகுவன்றெளிமினீரடைவால், (௩) 

மூன்னைராஞுலருதவியமுண்டகமூர்த்தி 

மனனுகாமகண்மருங்குசாவித்திரிவயங்கப் 
பொன்னினாுிடைவேந்தறும்புலவரும்போற்றப் 

பன்னுமேழிசையாணருஞ்சித்தரும்பரவ, (௪) 

பதமகன்றடைந்திரிமவர்பதத்திருவோடு 

மிசமுடன்ரொழவெய் அநரிவர்களைவேறு 
விதமுறச்தெரிசிதவரவர்மெய்ப்பெயர்விளம்பிக் 
கதமில்கட்டியங் காரர்பல்லோரொதீர்சாட்ட, (ட) 

அதிவானவக்கதிவிடுத்தவனிமேற்பிறக்கப் 
போதவார் தமைக்கண்டவணேனையபுலவ 

சேதமார்புவிமச்சளோடிங்கெமக்கென்ன 
பேதமென்றுளம்பேதுநீ இத்தமிற் சிலபேசஃ (ar) 

மெய்த்தசன்றயன்வினவலுமேவியதேவ 
_ ரித் தணைப்பொழுதருளினாலிருர்சனமென்கை 

வைத்தகற்பத்த்திருத்திலுமாற்நிலுமுன௮ 
சச் சமேலினியென் திடிந்குநிப்பிளைத்தெறிப்ப, _ (௪)



சழ சேதுபுச ரணம், 

இர்சரத்திருரீல்கிவர்திருப்பலர்மகவான் 
வர்திடச்சசிவருதலம ருவிவாழ்காளிற் 
தச்தசூஷறவெண்ணியேதையலார்தம்மைப் 

. புர்ரம்பிடலாகுமோவென்றுளம்புமுங்க. 

கடிகொளாருயிர்க்கமைத்திரிங்கதியளவுணர்த்சும் 
படி.வகரன்முகமெண்டிசாமு 5S ROUGE 
முடிவிலாவிழியருட்புனன்முனிக்சணமுகப்பச் 
சுடர்கொண்மார்பிலூன் மேருவெள்ளருவிபோற்றுளக்ச. 

குழுவினறோயர்பற்பலப௫ரண்டகோடி 

முழுஅமீண்டியசராசரவணுக் களின்முடிமேற் 
பதே அருவினைப்பயன்படப்பற் நிசலின்றி 

யெழு௮செங்கைசேரங்குலியாழிரின்றிலங்க 

பானிறத்தெகின்லா சனம்பவுரிகொள்வ, தபோல் 

வானிறப்பெருஞ்சாமரையலமருமருத்திற் 
லூகிறச்சி.றுகுரிமியினசு ருக்கலிழ்ர்தலையப் 

பூரிறத்சொடைமிலை*ததோள்வலயங்கள்பொகலிய- 

முனிவராதியர்முறைமுறைவணக்கடமொழியும் 
புனிகவாச சமிறுதிரீத்தவர்கள்பாற்பொருப்பில் 

வனிசைசாயசன்பேரருள்வழங்கெவானோ 

ரினியவாரமுசெழுந்தவஞ்ஞான் போலீண்ட- 

சன்றதேவருமுனிவருமித்துணையென்று 

தோன றவெண்ணியகொகுத்தபோற்றிரண்டதொல்லவைக்கட் 

சான்றவஈ்சணனசத்தியவுலகின்மேற்றலைகா 
ணான்றவார்குழலரம்பையர்காட்டியங்சண்டான். 

பாத,நாபுரட்பரலொலிபரச.நூல்பகரச் 
சோதிமேகலைபொன்மயிற்றோகையிற்றுளங்கக் 

காதல்வானவர்கிலயமோகர்மரொண்கவினே 

யாதுகண்களாற்பருகு௨ம்யாமெலாமென்ன. 

லீணையுட்டுளைவேயிசைடல்லியலிதம்கள் 

யாணீர்பேரவையிருர்தவர்செவிக்கமுதிறைப்பச் 
சேணதிச்சிறுகரந்தென்றன்மேற்கசற 
மாணிழைச்சுடர்மடர்தையர்ஈடி ச்சனர்மாபால். 

அவர்தமிற்சிலாஈடி த்தபினலழ்புசைசாமத் 
அவரிதழ்ச்கொடியாடினளவ ஞூடைத் தலைப் 
பவனனீகசெனமீதெ ழப்பயில்விளையாட்டாத் 
சலவையில்வெள்கி ரயன்ரு கலோர்தலைகாழ்ச்சார். 

“வளைத்தவின்மதன்வசக்களில்விதாமனைமார்பக் 
தளைத்தலான்முகங்கவிழ்த்திலனவள்குறித்தோற்றம் 
இளை த்தகாதலிற்பார்த்தனன்சேசவனிலஞ்சி 
முளைத்தசாமராமகன.அதெரிகுதீஇமொழிகாள். 

மி 

(௧) 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(#@) 

(௪௬) 

(ae)



விதூமச்சருக்கம். 

பென்திசால்புகழ்மேதகுவிசாமரீகேண்மோ 

'தன்றுமாமவையோருடனமுகிழ்த்திடரயன 
மொன்று காத்லினலம்புசையூருவின்னல' 
மின்று சண்டனைவெள்குறாஇ.துகின கீதியல்போ, 

தன்னைகேோழிலலம்புசைதாலுமற்றங்க 

ஞுன்னைகோக்கினாள்வேணவா வுததியூடிற்றாள் 

பின்னையென்கொ௦ லாபேசுவதீங்கெனாப்பிரமன் 
மன்னுசாபமன் தவர்பெறுமாற்றினால்வருப்பான். 

மண்டலத் இனீர்மனைவியுமணாளனுமாகு 
விண்டலத்தைவிட்டுதிக்்திராலென்றனன்விரிஞ்ச 
எண்டமெத்துயிருணர்வுசேர்வினையதிர்தமைப்போன் 
கண்டதற் கமைத்தபெவதோர்புகம்மையோகழதில். 

வெய்யசாபமீதடைர் துழிவிதா மனவ்வேதன் 
செய்யதாள்பணிச்தடியனேனித் துணைத்தீமைக் 

கையவாற்றலனளியனேன ர௬ளபுரியன்றான் 
வையமீன் றீவன்விளம்புவானவற்கெதிர்மாற்றம்; 

இட்டசாபமீதசன்்றிடா திவளொடுமினிரீ 

வட்டமாரிலந்தோன்றியேவசுர்தனாபுரர் gy 

மட்டகன்றகாளினபமுற்திருஈ் சபின்மணிப்பொழ் 

சுட்டிசேர்.அதலலம்புசைதருவளோர் ௪ தனை. 

காளையன்னவன்றனனையக்கருங்கடற் புடவி 

யாளவைத்ததன்பின்னர்நீதென்திசையாழி 

நீளமார்கரையூரிசேர்நெடியவனாழிக் 
கோளிலாப்பெயர்கொண்டநீர்வாவியிற்குறுஇ. 

கானமாற்றநியேயிவளொடுஈண்ணியமக்சண் 
மேனிபாப்புரிதோலெனலீட்டி.யேவிண்மே: 
லானகின்பதமடைகுவாரய்சாபமீதந்தத் 

தேனறுந்தடத்தன்நியேதீர்ந்தீடாதென்றான். 

நாற்றலைப்பெருமானிதவின் நிடக்கேட்டு 
வேற்றுவாசகம்விளம்பிடான்விதாமலும்வெள்கி 
யேற்றதனபுரத்தெய்தியேயிருந்தபினீச்ச 

மாற்றமோதியவிரிஞ்சனைகினைர் து சன்மனத்தில்- 

தாதையார்கமைப்பயச் அபாற்றடமுலை முட்டும் 
கோதையார்கிலத்தெனக்ருறித் தணருவான்குலவு 
மோதையார்கவுசாம்பியென்றுள்ளமாகசரின் 

மேதையார்சதானீசனென்றுனாச்திடும்வோதன். 

முன்னமாரனையுதவியமுகுர்தனேபோல 
வென்னைஞாலமேலீன்.திடும்தாதையவ்வேக்தல்: 
பன்னிவிண்மொமஇப்பெயர்படைத்திடும்பாலை: 
யன்னையென்றெடுத்தாய்ச் அள த்தொருகலையாச் 

or 

௪௯ 

(ச 

(௪) 

(20) 

(aa) 

(22) 

(௨௩) 

(2.4) 

(2@) 

(eae!



@o சேதுபுசாணம். 

விட்புலத் தறைவிதாமனிம்முறையலைவேலை 

மட்புலம்புகமதித்தபின்மாலியவாளைப் 
புட்பதரதனையிவரொடும்பு சழ்ப்பலோற்கடனை க் 

சட்புலத்தெதிரழைத்தனன்புகுர்தவாசரைவான். 

யாலுடைப்பெருந்அணைவிர்காள்கேண்மினோயாஜோர் 
தசேலுடைக்கமலாசனன்செப்பியசாபம் 
வானுடைத்திருநீக்கியேமண்மிசை நாக்க 

ஒலுடைப்பிணிமா£தர்தம்பிறச்ை adler oC ear. 

ஒன்றுமுள்ளலிரொன்றனலுரைசெவிப்புகுமு 
னன்றுமூவரும்பதைபதைத்தழல்விமு$தவர்போ 

னின்றுசண் சணீர்சொரிர் இடகின்னையாகீய்கி 

யின்றுவாழ்கலமுடனணைந்திடுகு தமென்ரூர், 

காதலாருரைகேட்டெதீர்விசாமனுங்கரைவற் 
ரோ தவான்மிகுநேயமென்னிட தீஅநீருடையீர் 

பேதைமானுடயோனியான்பெறுகுவன்பிறழா 
வே சனாணையானீவிரொன் வேண்டுதிர்வெறிதே. 

மதாணிமார்பகன்மதிற்கவுசாம்பியமன்னன 
சதானிகன்்மனைவிண்ட்மொமதியவடனபா 

லிதாதெம்பகையுறவுவிட்டுயிர்முறையீலும் 

பிசாமகன்புரிபெரியசாபதீதினாற்பிறகேோே. 

வேறுசூழ்வினையுள்ளனமண்மிசைமிசை.து 

கூறுசாபநீத்தம்மையான் கூடுறுக் துணையு 

மாறுலீர் தயரமர்விரிங்கென்றனனவரிப் 

பேறுரன்றெளயுமறுத்தெ தர்பேசுவர்பின்னம். 

தாழ்விலாதெமையளித் இ தலைவகிற்பிரிர் து 

வாழ்வஇன்மிசக்கொடியதோமச்சடம்பிறவி 

யாழ்கடற்புவியன்ற ரிரயமேயாறுஞ் 

குழ்வதன்றுடனாமெனிலெமச்சருக்துற கச்சம். 

இங்குரின்பணியிழைத்தபோல்யாங்களும்பிறர்தே 

யங்கூரின்பணியாற்கிடவருளெனப்பணிக்தார் 

அங்கரூவருமன்பினாற்றடுக்தெதர்சொல்லான் 

பல்சமில்புகழ்விதாமனுமசற்குடன்பட்டான், 

உரைசெய்மூவரும்விதாமனுமுளங்கொளும்போழ்டிற் 
2மைசெயற்பவழகதிக்குலக் தீனிலருச்சுனனாம் 

வரைசெய்மார்பினன்வழிச்சன மேசயன்மைர்த 

னிரைசெய்பொற்றொடிப்புயன்சதானீ கனாகிருபன், 

அருணலங்சொடையறிவரோண்டகையமைர்த 

தருணநீதியன்றடங்கவுசாம்பியிற்றகைசா - 
நெருணயங்கொனூனமுறையினாற்புரச்சனன்றேய 

மருணினைந்திடாயுகர்தரன்மற்றவனமைச்சன், 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௭௬) 

(௩௭)



வி.தாமச்சருக்கம். 

சேனை காவலன்விப்பிரதீகனர் சணரின் 
ஞானவல்லபன்புரோகிதனரபதியொருகாண் 
மானவேல்விழிமனைவியோடி ருக் தழிமருவு 

மேனைமூவரில்யுக5தரன்முகந்தெரிச்திசைப்பான். 

சுந்நாத்தடமுலையிவளகட்டிடைத்தோன்றல் 

வ்.* இத்திலனின்னமுஞ்செட்வசென்மதியோய் 
ச$ததிக்கினியென்றலும$ழ்வுறத்தலைவன் 

திர்சைவைத்திதறுவலுவான்றேர்ச்சியின்செல்வன். 

மறுவில்சாண்டிலியப்பெயர்மாஈவத்தொருபே 

ரு.றுவலுண்டுமெய்யொழுக்கநூலுணர்வருஞுடையோன் 

செறுதல்வேண்டுகறீ தடன்றென்பவைசேரப் 

பெறுகிலானவன்பெருமகத்த ௬ இறல்பெற்மேன், 

தற்றவன்றனை-ணுகெனாகைமுகமசவைப் 

பெற்றவன்றையிற்களிச்தனனவனொடிம்பிரிக்த 

பற் றவன்தனையடைர் தனன்பண்ணவனபடியாள 

௦ காற்றவன்றனக்குரிை மசேரிருக்கைமுன்கொடுத்தான். 

YSU FE FLT I FUT LI ho FAG CED 

யாது£ச்சினையாஞ்செயவேண்டி யதெவனோ 

கோதெனத்தகையுகர்தரறுனைப்புகலுவர்தான் 
காதலற்பெறுங்காகலான் சாவலனென்றான. 

நீவிரும்பியதுதவு.துநிகழ்சதானீக 

வாலிஞழ்கீவுசாம்பியில்வக்தெனாமுனிவ 

ey dlCun gua etl $ FOr EC Cy sens cor 

மேவியாற்தினனபுத்திரகாமமாம்வேள்வி, 

நீற்வொனினைத்தசரதராமனோேொனவே 

யோங்குதன்பெயாசகத்திரானிசனென்றுரைப்பப் 

பாங்குசான்முனியருளினாற்பகர்சதானீகற் 

காங்கண்மைந்தனாய்விதாமனன்றவதரித் சனனால், 

ஏய2ெயவகரந்தராயணனெலுந்தோன்ற 

லாமினானமைச்*ன்றன க்கனையமாலியவான 

மாய்விலாருமண்வானெலும்பெயர்மகவானான் 

பாய்பதாகினிசாயகற்குரியபுட்பதந்தன. 

மாமறைச்செயல்வல்லபன்மைர்தனாய்வசத 

காமமெய்தினன்பலொற்கடனிங்கிவர்சாளுர் 
தாமுயர்ர்தனர்தத்தமநெறிகளிற்றணவா 

வேமமன்னவன்சேய்சகத்திரானிகற்கென்ன. 

ஐ அவற்சரன்தகத்திரானீகலுச்சாக 

வந்தயோத்தியிற்கருசவன்மாமனையாள்பா 

அர் துர்மிருகாவ இப்பெயரினாலுதித்தாள்.  , 
க$தமார்சுருளலம்புசையென்லுமக்சன்னி. 

டக 

(௩௮) 

(௩௧) 

(#0) 

(௪5) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௧) 

(௪௭)



இல Ce giz ment. 

ஐவர் தாமிவரம்புவிமேற்பிறந்தமர்சாட் 
பைவிடப்பணிப்பற்பெயர்$படைத்தவாளரச்கன் 
தெய்வராட்டினைத்சலசென்னியரனென.ச்ெக்த 
,வைவயப்படைத்துணைவனோடெய்தியேமலைச்தான. 

ப்ரந்தண்ருரலான்படைச்கெதிர்பைந்தருகாட்டு 
வே தனிற்கலான்விறற்சதானீகனைவிளித்தா 
னேந்தலிந்திரனாணையென்றி கற்படையோடும் 

போச்த.த.தரோடும்பரின்மீமிசைப்போவான். 

வேள்விராயகனாணையால்லிண்மிசைப்போவா 
னாள்வினை த்திறலமைச்சன்முன்மூவரோடங்க 
ணீள்சகத்இரானீகனைநெடுநிலங்காவற் 
கேள்விசாலிளங்கோவெனக்கிளர்முடி.யணிர் தான். 

ஏற்றம்வேறெவனிர்திரற் கிரு துணையாகி 
யாற்றலோடுசென்றும்பர்மேலரவெயிற்றரக்க 
லூற்றமாரணிமுனையுறீஇயுடன்றமர் புரிந்தான் 

கூற்றமோாவெளனமதிற்கவுசாம்பியரகோமான். 

சார்முசங்கொரிசேணெறிக் ஈடியதேர்கடவி 

யீர்மு கம்பமில்பல்லமெண்ணில்லன வேவிப் 
போர்முசர்சனிற்பகைஞராருயிர்பலபோக்கி 
யார்முகந்தருவாொொ9னட்பொருஇளை தததன்பின, 

நெட்டுயிர்ப்பெதிபாந்தளம்பற்பெயர்நிருதன் 
பட்டிடப்பொருதங்ஙனமவலுமிர்பருகி 
மட்டலர்ப்பொடுகற்பகராடர்கண்மதிப்ப 

விட்டனன்றனதாவியுஞ்சதானிசவேந்தன். 

தன்னலாரைவென்றவனிமேற்போகிறுர்துறக்கந் 
தன்னின்மீண்டிறவேண்டுமாற்சாவுவந்திடுரொ 
ளென்னபேறிதிலென க்கவுசாம்பியரிதைவ 

லுன்லுமாகவத்தாகநீத் தவணைமேலுறைந்தான். 

வலவனிர்திரனாணையான் மன்னுடல்கொண்டு 
நிலனிறங்னென்சகத்திரானீகனேர்சானூஉ 
வலநருச்அயரளக்கர்கீ ழ்சதையனை ததமுவிப் 
புலரவாயினீர்புலம்பினான்விமியினீர்பொழிர்தான். 

தண்ணறு£தொடைச்சகச்சரனீசனச்தந்தைக் 
கெண்ணருங்கடனிழைத்தனனிறைவனோடேகாள் 
வண்ணவொண்புகழ்மடந்தைவீத்திருந்கனண்மண்மே 

லண்ணலில்லவளுடலுயிரில்லவளானாள். 

இழையிற£தபினயுகர்தரன்விப்பிரதகன் 
மூறையிற$இடாவல்லபனவாய்மையான் மறையின் 

முறையிறஈ்திடாமுறையினைமுதுசடலாடைத் : 
தறையிறக்திடாதளித்சனன் சக் இிரானீகன், 

* அதெம்ஷ்டி.ரன், 1 தலரள், 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫5) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௬) 

(௫௭)



விதாமச்சருக்கம். 

அந்தரூவருமாய்ந்கனரதன்பினரவர்பால் 
வந்தமூவருபரசியலாற்றிடமைந்தன் 

றநதையிற்ப தின்மடங்கு௮ுதானை தற்குழ 
விச்தமண்மகள்கலன்சழியாதரசிருநதான். 

சாமரிர் இதரனர்தராட்கடியக.தவரை 
நாமினீழத்தி6 தனவிழவுகண்டுவப்ப 
கேமிசூழ்புவிச்சகத்திரானிகனைக்சொணர்மின் 
போமினென்றனனவர்சவுசாம்பியிற்புகுந்தார்- 

புகுர்தசாரணர்சமக்குமுன்புகுஞ்சதமகன்போற் 

சகந்தொழுங்கழற்சகத்திரானிகளைச்சார்ர்ு 
மிகு்சவானவர்வேர் தனைவருகெனவிளித்தா 

னிகர்திடாதணையெங்களோடென்றுகின்றிசைத்தார். 

௮ண்டர்கோன்பணியென்றமாடகச்சில்லிக் 

கொண்டறோய்கொடிக்கொடிஞ்சிமான்றேர்மிசைச்கொண்டு 
விண்டலச் தரு௩டஹவையபோய்மேனிலத்திறையா 

கண்டலன்றளைக்கண்டயலிருந்தவக்காலை, 

வச்சிரக்கரனொருகதைவருகதையாக 
மெய்ச்சிரத்தையிற்சகத்தரானீகனேர்விரிப்பா 

னச்சறுண்ணிடையலம்புசைபிறர்கனளயோத்தி 

யிச்சைகூர்ர் இடுகருதவன்மாவெனுமிறைபால், 

விரிஞ்சனாணைமினாலவண்மென் கவான்மூலக் 

தெரிர்தகொள்சையில்விதாமனைவசுக்களிற்சிறர்தோய் 

புரிச்தமானுடமடக்கொடிபுமாலுருவாஇப் 

பரிர்தகாசலினின்பவாரிதியினிற்படிந் த. 

மண்புரர்தருண்மகவினைமணிமுடிமிலைச்சித் 
தீண்புஅப்புனற் சக்கர தடத்திடைமூழ்டு 

£ண்பினாம்புகல்சாபரீச்தவளொடுகலஞ்சேர் 

விண்புகுர் திடுகென்றனன்மறையெலாம்விரித்தோன், 

எனனவோதினனிக்இிரனெயிற்கவுசாம்பி 

மன்னனன்னவளீவனப்பெனுந்தா து தன்மருங்கற் 

பொன்னினாடைதொட்டீர்த்தலுகிற்கலான்போகி 

கன்னகர்ப்பஇவிடுத்திடத்தன்னகர்டடர் தான், 

சேணெரழிக்கிடைக்கண்டனடி லோத்தமையவட 
னீணெறிச்குழற்கங்குலினெஞ்ச கமடிங்கான் 

வேணெறிக்கொருசுடர்மிருகாவதிமெய்யிற் 
குணெழித் திரிபு தவெயிலுளங்கொளப்போனான். 

பொய்தரும்புலன்வெஃகுருமெய்யரிற்போகுங் 
கைதரும்படைமன்னனைத் தலோ,த்தமைகாணா 
வெய்தருங்கவினிளையைரீயென்னைவேண்டிலையான் 
மைதரு்களாூர்பொறுத்தடொர்மறையவமாளம், 

(௫௮) 

Ga) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

வ) 

(௬௬) 

(௬௭)
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சேர்கிலாசெனையெவளிடத்தாசையாற்செனராய் 

கார்குலாங்குழனமின்குலாங்கவிறுடைமருக்கு 

லேர்குலாவணங்கவணலம்்வற் சரமிரண்டே 
மார்கிலாதசல்வாயெனச்சாபமாங்கறைந்தாள். 

அவளு ரண்ணிடைச்திலோக்தமைக்கெதிர்மொமிசொல்லான் 
பவளவாய்மிருகாவசுயெனப்பெயர்பகரு 

மவளயோத்திமிலுள்ளவளில்லவளானா 

லிவளவும்பிரிவாற்ற லோவரிசெனக்கென்னா. 

காதிலாடிருகண்மிருசகாவராமச் 
ச சவாணகைமுூழ்கிலாச்சேயிசழ்ச்செவ்வி 

மாதுசன்மனமலருறவளநரசர்ப்போகி 

யேதினாரசிலவிறைச்செயலிழைத்தனனிருக்தான். 

சிறந்திமிசகத்திரானீசனாங்க சற்பின் 

ரு: சரவைதசிசைமுகன்சபிக்தராட்சிக்கை 

மருட்சிகூர்கலைமதியொளி மாழ்கவந்தெழுற்த 

விருட்சிபோலிருண்டலர்புனை யிருங்: முழலாக். 

பற்சமுற்கிடமுண்டகங்க௱ அடல்பனிப்பத் 

இற்கள்விட்டொளிரகிருமுகச்செவ்விமினாளை 

யங்கயற்றுணைகண்டிடமகரநின்ளாடுந் 

தங்குபொன்மணியுசனேர்தாழ்குழையாளை, 

வானமாரொளிவளர்சிறுபிறையுடன் மறுப்போ 

ஞைமார்திலகம்பபினன்றுதலாளைக் 

கானமார்கனிக்கோயையிற்செர்.துளங்களையப் 

பானமார்ஈறவொழுகிமிம்பாலிகையாளை, 

மேரலென்.றுமோரபெயர்பெறவிள சிலாமுகிழ்க்கு ஸு 

மாரசல்கியகர்கரச்சணிவளையாளை 

வேரலெனறிருமென்கழையென்றிருவிகற்பாற் 

சோரவிஞ்சையா்கெஞ்சமர்தோள்ணையாளை. 

அடிபுலாங்கடலலைத்கராளாரளைக்கள்வ 

லும்பர்சகண்படாசருண்மகற்குற்றிடத்த சவுச் 

தம்பமாவமுதடைத்தொளித்திமமிருதடம்பொற் 

கும்பகேர்வெளிவச்தசனகொல்கையினாளை. 

சினமடி க்கொளாமுனிவரர்சிர்தைவண்டாடும் 
புனமடி க்கொளாக்காஈ்களம்போ துடையாளைத் 

தனமடிக்கொளுகாண்முதற்சார்புளார்கல்கி ' 

மனமடிக்கொளமடி ச்கொளுமணிவயிற்றாளை. 

தர தியின்றுணைக்கோட்டிடைத்தாழ்கையாம்பருத்தா 
Oars தீவாத்தினோவிடைச்சிலபொருள்களான்மறையும் 
குந்தளச்கரும்குருத்தெனக்குளிர் மடிச்சு ழிரீ 
ருர்திரின்றெ மூறண்மயிரொழுங்குடையாளை, 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௭௧) 
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விதாமச்சருக்கம். 

அற்கருங்கடற்பரட்பதன்மேல்வெளியதன்மேற் 

சொற் கமென்பதுபொருள்பட sprays sre 

யொற் சமின்றகல்கடி சடமாமசற்கும்பர் 

திற்குறண்பொருளுருவிலாநேரிடையாளை; 

குரம்பைமானவருலகினிற்கொண்டணைநுற்றா 

ளரம்பையென்பதையறிவுறுத்கணிகுறங்காளைப் 
8... . . க 

பரம்புவிண்செலுகாட்ளைப்பவனஜெண்டுறமா 

தரம்படுங்குளிர்போன்முழந்சாளாடையாளை. 

ஏொனுந்சடகீர்விளையாடியவிகல்வே 
ளாரால்கணைவரானிகரடி.க்கணையாளை | 

கேருணர்ச்சியிற்நிருவொடுநி ஐக்சநாட்டன்னைப் ' 

பரீரிறக்சியவிதசராசுறழ்பரட்டாளை. 

மழவர்தாமிடையின் றமர்சேர்வையின்வன்ன 

மெழு அபுத்தகநேர்புறவிணையடியாளை க 
குழுமிகின்றகன்வாசினைகொள்பவர்கூற்றின் 

பமுதில்பேராலிவதல்பெம்பரிபுர த்சாளை. 

வேதியன்முனஈடி த்தநாள்வெண்கசிறையூர்இ 
யோகதிமக்கருபரிசினேருறுகடையாளை 

யாதியின்னமுமிளவலையமிவசெய்யாமற் 

, போதனல்கியபடைத் துணை போன்றமர்வாளை, 

சென்று சண்டவர்பார்வையுஞ்சிந்தையுக் திரும்பா 

நின் ஐ கங்களையுடையவர்கல்வியுநெறியும் 

வென்றியும்பிணித் அடன்செலமெல்லடிப்புற த்இ 

லொன்றுசங்லெியொக்குமேருருவுடையாளை. 

வேள்விரும்புருனிரதியைவேண்டலன்மகவான் 

வாள்விழிச்சசிெதன்னை மான்மார்பகம்வையா 
னீள்குழற்பொதிதனையிவணேர்படிலென்று 

குள்வகுத்திடவிளங்கியசோதியிஞனைளை, 

அறந் தருந்திருப்புச்கமாமதிலயோ த் தியினிற் 

பிறக்தகம்படப்பிழய்யெபெண்மையினாளை 
மறதரும்படைக்கருதவன்மாமகள்வடிவாய்ச் 
சிறர்சசொலார்தரண்டனசெய்கையிஞளை, 

அருவமாமழசவயவம்படைத்தணைந்தனைய 
பொருவிலாமிருகாவதியெலும்பெயர்புனைக்த 
விரி சலாபமாமஞ்ஞஜையஞ்சாயன்மென்கொடியை 

கிருபன்முற்றொடர்கிலைமையாற்றமுவுவானினைந்தே 

காணரும்பெருங்காதலானதிஞரைக்கரைந் ௪ 

 மாணெடும்புசழ்க்ுதவன்மாமருங்கேலிப் 
பூணிளங்கொடி தனைமணகிதியினாற்புணர்ந்தான் 
சேணி௰ம்பிரிஅயரெலாமக்களசர்தீர்ச்தான். 
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௫௬ சே௮புசாணம். 

ஏனைவானவர்மாசனாமறைத்திவரிடத்தி 
லானஈண்பினாலளவிலானர்தவாழ்வளிப்பாண் 
மானிலம்புகச்சொன்னஅவஞ்சமோகஞ்சன 

ருனெனத்தமீடுயின்பமுற் ௫.ரவர்தம்மில், 

கன்னன்மாரலுமிரதயுங்கடவுளர்கோனு 
மன்னமென்னடைமாதயிராணியமரியும் 
பொன்றுமென்றிடகாடொ.றம்புணர்ச் தலவீற்றிருந்கான 

றன்னைநேர்மிருகாவதிதன்னொறிக்தலைவன். 

காலமங்க.ததனின்மிரு காவதிவயிற்றிற் 

பாலன்வநீதெழுகருப்பமுற்றிசெஓும்பரவுங் 
கோலவெண்பிறையமரியாற்குழுவ்றுங்கொள்கை 

போலவெண்ணீறம்பூண்டனள்பொன்னிறப்பூவை- 

சூன்மலிர்,துழியிர்தா இசையினிற்சடர்வா 
டாக்மனங்கொளும்பொருளெலாஞ்சகதீதிரானீகன் 

மான்மலி£ தளவாஞ்சையினளாடொறும்வழங்க க் 

கான்மலிச்தமீரோதியாள்வளர்த்தனள் கருப்பம், 

கோதையவ்வ(நிக்குரு மணிவாவியுட்குளிக்.ர 
மாதருற்றனண்மன்னவன்மன்றலம்குசும்பப் 

போதினீரினானிறைச்சனன்பூர்தடமெங்கு 

மாதரங்கொடுபுருர்தலைத்தாடினளரிவை. 

ஆடியேறியவங்கனையழலவிம்மாருக்கின் 

மரோடுடைர்தெனத்தோன்றலும்புலவெனுந்சொடர்பான் 
மாடிலங்கொளிவிகடகாமத்தொருவான்பு 
ளோடி. மூக்கினால் நூக்குபுசென்றதாலும்பர். 

தூ க்கிவிண்படர்பறவையச்சுடர்த்தொடி சன்னை 

யூச்சமோடிதயக்கிரிமுழைஞ்சினிஓய்ப்பத் 

தாச்சகணங்குறழ்சையலம்பரவசக்தன்னே 

டேக்கமூற்றுளந்தெளிர் தபின்னிரங்வெளிசைப்பாள், 

மைவிடத் தணைவிழியினார் மசழ்ஈசராலொருகாட் 
கைவிடத்தகுநிலையரோ சணவகிற் காணே 
னவ்விடத்திலுச்கணியதோசேயதோவதியே 

னிவ்விடச்அுளேனெவ்விடம்புகு துவேனிறைவா. 

இணங்கிமார்தமையேவினனில்லையாலெனமேன். 
பிணங்கியேயெனைப்பிரிர்தனன்போலுமெம்பெருமா 
னீணங்கொள்வேற்படைச்ச கத்திரானீகனென்னினைவுற் 
௮ணங்குமேரமறக் துல சருள்சரத்தலேயுறுமோ. 

வினைவயம்படுவி தியினால்விலாகொணிீர்த்தடத்த 
னனையுமன்றியான்சண்டிலேனெங்கனண்ணீயதோ 
மனனடுக்கவில்கெனைத்தரும்பறவையவ்வாவிப். 
புனனெடுங்கரையிருந்ததோமுன்னமிப்பொருப்பு, 
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விதூமச்சருக்கம். 

அ௮ரண்டருங்கவுசாம்பியுமலங்குமாளிகையு: 

முரண்டவாளரிசகுமந்தவைம்பள்ளியமுளரிச் 

௪.ரண்டருவ் ype தீதிரானிகன்டைமார்புச் 

இரண்டதோளகளுங்சாண்பனோவின்னமுஞ்சிதியேன். 

அ௮திமுகம்பிறகாண்கிலேனடுத்தஷரறியே 

னெழிமுகந்தெரிக்தேிலேனொருதனிகின் றேன் 
பொதிமுகர்தருவிரிஞ்சனார்புணர்ப்பிதவானாற் 
குதிமுகங்கொளாமடமையேன் கூறுவதெவனோ. 

எனவிரல்கள்பம்பலசொல்லினளிதனை 

வினவிகின்றுளமுருகனவிலம்கலும்பிறவஞ் 

சினவுகோளரிமுசற்கொடுமிருகமுர்தீண்டா 
கனியகன்றனவிறக்குமாளணித் அறாமையினால். 

ஆயகாலையின்முனீமசனொரு வனுங்கவளைச் 

கூயழுங்குரல்வ Buy இயருளினாற்குரவன் 

ரயினல்லருடருஞ்சமதக்கினிகன்பான் 

மேயவன்பிஞ்ற்செடண்டுசென்தியம்பிமுன்விடுத்தான். 

மயிலனாயிளமடப்பிடிபோனடைவாய்மைக 

குயிலனாயெமைக்இருதவன்மாவெனச்கொள்ளென் 

தெயிலனானுலகுபிரவைக்கிரும்புல வேடர்க் 

கயிலனானிடராற்நினளுறினளவளும். 

மதிதற்கொடியீன்றனளாங்கொருமகவை 
யதனியற்செழல்பன்னியராற்றினரனைபோ 

௮தயவெற்பினிலு இத்தலாலுதயனனென்றோர் 
பதமிசை தீததப்பாலனை காடி விண்பரப்பில். 

இறைவிதர்திடுமுருகனேர்குமரனவ்விசையா 

லழையுஈன்பெயரு தயனனாபினானவற்கு 

முறையினுற்பவவினைமு தன்முடி.ச்தருண்முனிவன் 
குமைவில்பல் கலைமறைமறுக்கேள்விகள்கொடுத்தான். 

மேல்வரப்பெமுமிருகிதிச்சேமமுன்விளம்கார். 

போல்வளக்கவுசரம்பியர்புரவலன்றெளியான் 

மால்விருப்பினாங்குற்திடவீங்குறுமைஈ்த 

ஜூல்வகைத் துறைபடைச் அறைகளின்மன.அனித்தான். 

வாளிளம்பிறைமஇபடப்பூரணைவருமு 

னாளிலங்கியசெனவெழினமழவுருண்ணித் 

தாளிருங்கழற்சசத்தரொனீகனற்றனயன் 
மூளிருங்கடமான்முதல்வேட்டையின்முயன்றான, 

வேந்திளங்களர்கோளரிவேட்டைசெய்காட்டி ற் 

பார்தளொன்தினைப்பிணித்தொருபுள்ளுவன்படர்ந்தா 
னேர்தறன்மகன்சண்டி தனாம்பயனெவனீ 
ot நீதுகட்செலிச்சிறைவிரசென்றனன்கரைர்௮.. 

A 

ச், 

(௧௮) 

(ma) 

(௧00) 

(௧0௧) 

(௧0௨) 

(5௦௯) 

(50௪) 
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(௧0.௬) 
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௮ சேதுபுசாசம், 

விட்டிடசசொதும்வேர்திளஞ்சேயெதிர்வேடன் 
பட்டணங்களினாட்டியான்பயன்கொளற்பால 
னட்டமிங்குனச்கேதெனாககைமு கனாக் 
கட்டினாலுடனெரியமீண்டன்னசட்செவியை. 

கறையூத்்தஅயர்சாண்கலனாப்தருங்கனகப் 
பொறைமணிப்புயத்தொடியிகைப்புளினலுக்குதவிச் 
சிறைவிடுத்கனன/ரருருவாயதுசெம்ம 
னழைமலர்க்கழல்பணிர் அடன்கொண்டதுஈண்பு, 

இனனதற்பினாத்திருகரா. டி ரன மகனெனுமச் 
இன்னரட்பெயர்மாசணங்கேலாமைசால்குமரன் 
தன்னைமுற்சொடிபாசலம்போயுபசரித் த 
பின்னரீந்த ச சன்லுடனமிறர்தபெண்ணமுதை, 

இளையளாட௫யலளிகையையீஈ தமபின்பாகதள் 
வளையிடுங்காமங்கையுமன்னவன்மகீனு 

மளையுமன்புடனகமகிம்5 தம நதனரஈராட் 
டளைகசெடுற்குழல்பமுதிலோர்குமவியைத்தந்தாள், 

தர்தகோற்றொம சாற்௮ுவாள்சருப்பமானாக 
முக்தொர்சாபமுண்டென் பயர்சுசண்டியான்முன்ன 

408 தலிச்யொதர, முலத்காயிழையகட்டில் 
வர்சபீளிதுமற்றதமாற்கிடுமரு£்,௪ ச 

தலைவமைந்தனைத் கலையளிபுரிகெனாச்தன்கைம் 
மலரில்லீணையும்வாடுமூநா ககீள் வல்லி 

யலரலங்கலுமுதபனன்பாலளித்தரவக் 

குலம்விடுத்திடாவே௫னொாள்விசம்பிலக்கோதை, 

மன்னன்மைக்தனமாமனாஇயரனுமதியா 
லன்னை தன்னுழையப்பொருண்முனறடனனுடப் 
பன்னருந் தவன் nots FT DU pws oer 'த்துறையும் 

டொன்னனாளுடனிகழ்ஈ்தகாரியமெலாம்புகன்ருன், 

நதாதுகேட்டெரமடம்ந்தவணிருந்கனண்மற்றப் 

போதுவேடிவன்புகம்கீகவுசாம்பிமிம்போகி 

யீ. ததோள்வளைசொண்மினென்றியம்பலோரிளங்கோக் 

கரதவேற்பெருக்கோமுதற்பொறியதிற்கண்டான். 

கண்டநாய்கனக்கடுங்கொலைச்சிராசனோடதனை ச் 
கொண்டுமன்னவன் திருமுனங்குறுகலுங்கோமான் 

விண்டுபோயினமின்மிருகாவதிமென்கை 
முண்டகம்பொழிமது.மழைப்பெருக்கிலேமூழ்ட, 

சதளம்பெறுவளையையத் திருவினை£க்கிப் 
பேதுறுச் அயர் ச்சனல்வெ.தப்பசன்றிடப்பிறம்குஞ் 

சோதிமார்பகத்திருத்தினனெயினனைச்சுட்டி 
யாத்கூறுினச்௮வ?சவாலென்முள், 

(௧0௮) 

(௪௦௧) 

(௧௧௦) 

(௧௧௪௪) 

(௪௪௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪) 

(௪௧௫) 

௧௬) 

(௪௪௭)



விதூமச்சருக்கம். 

சவரனச்சொடுசகத்திரானீகனைத்தாழா 
வவரலாற்றடடவறைஈ தனனிறைவனன்றங்கட் 

கவரிலாயுகர்சராயணனமுன்னவர்கணங்கொண் 
டி.௨ரவே௫ினனிடைகெறிக்கரர் தனனிரகி, 

கான்பரகசுபூங்குழன்மிருகாவதிகலவா 
வூன்டசச சமாலழலரசுச்சியிநறோக்கி 

வான்பரகததபோற்பரஈஇிட்டஅமாலை 

மீள்பரஈசனவெயாச்தொமெய்ப்பொடித்தெனன. 

மாசடைக்கலைமகியவ/வளர்வறின்மரபிற் 

றேசுடைத்தகையோர்களைததெறுநதிறன்றேற 

விசுடைப்படைசசகத சரானிசறுள்வெருவ 

வாஈடைஃ௬_ரம்புலியெமுகதஈம்பரத்தில், 

வயல்குவட்டமூங்க ரு ௨ன்மாவருண்மகள்போற 

றயங் 52 மிருகாவ௫யாகியசகையா 

லியப்குசேஹணிரும சறைவஓககிடரிழைத்திட்டான் 

மேயங்குசிகளவமுகவெலணிலவுகானமுதல்வன், 

ச்ுமாலையககமல்படுசக 5 இரானீச 
Ob மேனி நுரோமரா 4 ணைகரட்டி 

கொடதுலாமலாப்ப கழி பஷாகக்கோடை 

QUE BONA G1) ov. AI SLOT M10 GOT oor LOM TOM » 

வீரனேர்பொரு ஈாருயி sat திடும்வென்றி 

மாாணிவ ரைபாகம ஈறமாவஞானக்கொள்வான 

சாரலிட்ட?)மெல்லைன ச்ச ராக சவவாதன்பாற 
சேரசிலாறுலாஈகிவகழ்போன அதென்றல, 

குண ?-ருஞ்* லை௰ 93௫ தவனமாவருவ்குயிலைத் 
தீணா மாக முசல்ன்ளவொருகலைதானாப் 

“7 et : புணா£, வானிபம்போல மிக£ீண்ட அபுல்லா£ 

கணொடுவ்சககதிரானிகறகறறைகாட்கங்குல, 

விர வலார்சயக்தே! மணியான் மணிவிரிஈ.த 

புரவுளா பியக்ஜேிடைப்பூட்டிருளாழி 

பரவுகாவல ஈகிருசெவிப்புழைவ ழிப்படரு 

மரவமான சுமி. ளை த்திகிரியூதரவம். 

இசை ஈதவீணையுமன்றிலுமிரசெயவிரங்கத் 
தசைகதபூணினை தீதனமிருகாவதிதணப்பா 
ல்சைந்துறங்டொவரசனை யவ்விருட்பெளவம் 
வசர்சனேற்றினன்மெல்லுரைசொல்லுகாவாயால், 

அலங்குரஞ்சடர்த்தொசைப்படையுடையவனரசன் 

வலங்சொண்மைர்தனையுதயவெற்புசவினண் மனைவி 
புலங்கொளப்புசன் வேறலன்புதல்வனம்பேரன் 
கலந்கறீர்ட்பனென்றெழுக்சனன்சஇிரவன்கடன்மேல்: 

க 
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(௧8௯) 
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‘eo சேதுபுசாணம். 

வைக்றைப்படவெழுஈ துபோயுதயமால்வரை மேன 

மொய்கரிக்கரியுறவுகூர்முனிவனாச்சிரமத் 
தெய்கணைச்சலுச்சகதீதிரானீ கனுற் நிறைஞ்ச 

யுய்கருத்தினற்புகழ்ச்சனலுறவனெஞ்சுவீப்ப, (௪௨௮) 

பார்த்திவன்றனைப்பார்த்தவன்பாத்தியமுகலாஞ் 
சர்ச்தால்லுபசாரமுன்செய்தபின்சிறஈத 
வார்கசையொன்றுமாசெய்வனின்மசனிவன்வென்தறி 
கூர்த்சமொய்ம்பினாலுதயனனிராமனேர்னாணத்தான். (௧௨௯) 

குசனைகேருமித்தோன்றலவவுதயனன்குழவி 

வசையிவின் நிருபபோஸனின்மனைவியம்ம__வா 

ணசையுடன்றமீஇயேசெனமனனவனகைத்தேர் 

மிசையிலேகியனறவருடன்வலியனகாபுக்கான். (௧௪௩௦) 

புச்சபின்புதன்புதல்வனாமுதயனன்புயழேற் 

றக்கதன்றடர்தோஞூறைசராதலமாதை 

மிக்சவன்பினாலிருத்தினனமேதினிவாழ்விற் . 
DEEP D DOM Blow 15 Fore# gs Fin Sor OF 16a”, (aT &.&) 

கண்ணைகேரியயுகஈசராயணஜொடுவசர்தன் 
வண்ணமாருமண்வான்மிருகாவதியோடு 

மண்ணலேகினனமாலுடவாக்கையையாமித் 

தண்ணறதும்புனலாட்டி னான் வீட்டினான சாபம். (௪௩௨) 

தேவதா தபிமுழங்கனவிமையவர்சிதறும் 
பூவுஇர்ர தனமுன்னையவியல்பெலாமபுணாகத 

வாவியன்னவருடனிமையோருருவாடு 
மீலிமானமேறசொண்டுவிண்மேவினன்விசாமன. (௧௩௩) 

வேறு, 

இ௫ரிலரவிவமுச்அபுயா ருமேதெரியமேலுலகுற்ற துதேறியே 

யகலலோகருமுறற இனமூழ்கினாரடல்விதாமனுடைச்செயலீகரோ 

பகருகீரொ்பகறபொழுதாடினோர்பரவுவானிலிருபபர்கள்பாடுவார் 

நிகரில் காதைசெவிச்கொளுரீ£மையாகினைவுசேர்பொருளச்சகணகேருமே, (௧௩௪ 
t 

விதூமச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் ௫௬௪. 
 ஓவலயவககைகர். 

@ தவிபுரச்சருக்கம். 

  

மாண்டகையபரிதிமவொய்மையிதுவெனக்கேட்டு 

மீண்டுமுனிவரருரைப்பார்மேதகுகசு.தனை கோக்கு 

யாண்டதனைத்தேவிபுரமளவுளதென்றனையன்றே 
யாரண்டையத$ரசரமதற்ரெநொமமிசைஈ கதெவள், (௧)



- தேவிபுரச்சருக்கம். 

கோசலைசேயணைகூலங்குலவாழித்தடத்தின்கண் 

மாசலையப்பிகுந்தாடுமனிதருறும்பயன்வகு த்துப் 
பேசலையன்றிப்பிறங்கும்பெருமிதங்களுளபிறவு 
மாசலையும்படிசுருங்காதசலமுறவருளென்றார். 

குதனவருரைகேட்டுச்சடராழித்தடமுடிவா 

மாருவின்புரம்வர்சவரலாறுமற்றையவு 

மோ.தமறைமுனிவீர்காளொருதலைக்கொண்டுருகுமனக் 

சாதலுடன்சேண்மின் கள்கழ.றுவமென்றவைகரைவான். 

அன்புடனிக்சகசைகேட்பாரறைவாரைவினையஹுகா 

மனபெருகீரிடைக்குரம்புவகுத்திசொளாதிதனி 
லொன்பஃதுசிலைகிறுத்தானுததியின்பாற்காகுச்தன் 

பொனபுளைதன் கரங்களினாலஅதேவிபுரமாகும். 

தா.ரணியையலங்கரிப்பாடலைவியவணாத்தூணா* 
நாரணிதானகதிராழிநறுர்சடத்தின்கரையகஇற்றன் 

பேரணிர்தோர்ஈகர்வகுத்தபெருங்காதைவருநிமித்தஞ் 

சரணிமாதவிர்கேண்மின்சென்றகொருகாலத்தின்., 

சுரரகாரருடன்பொருகாட்சுதனீழர்ததிதியென்பா 
ளரவமெனவுயிர்த்திரங்கியமுங்குறுவாடாள்பயந்த 

குரவநெடுங்குழன்மகளைக்குறித்துரைப்பாள்சோற்றொடியாய் 

உ ரமிகுமோர்மகப்பொருட்டான்மாசவநீசெயற்பாலை, 

இர் தரலுமிமையவருமிலரா கவுளனாகு 

மைந்தலுன தகட்டுதிப்பமறைகியஇிவமுவாமற் 

புகதிகவர்புலனடக்௫த் தவம்புரிதியோயென்றா 

டதவளைப்பணிஈ்சவஞர் தபோவனத்தினிடைச்சார்க் தாள், 

மையுறுதன்மனத்திருண்டமலர்க்குழலாண் மணிம௫ட 

மெய்யுருவுதரித்திமையாவிண்ணவரும்விழிமுகிழ்ப்ப 

வையழலினிடைகிலையுற்றருக்சவருங்கருதாத 

பொய்யிறவமிழைச்திட்டாணடுங்கினமுப்புவனங்கள். 

குற்நிடைறுண்கொடியவளாங்கொடியவண்முன்குறுமென த் 

அற்றபயத்தடறுன அதவமுகர்தேமொண்ணுதலாய் 

மற்றையுருகர ருருவாமகடமுகமதலையைநீ 

பெற்திமிகென் றருள்புரிச்தான்பிறங்குசுபாரிசமுனிவன். 

அவ்வரந்தந்தவனவளையணகங்கடையாயடன் மகட 

னெவ்வரமும்பெறுஞ்சிறுவற்கிரொமமிவனிமையோர் 

கவ்வையுழந்திடவலைத் தக்கவுசகெனைப்புறங் சாண்பன் 
செல்வரல்கொடவம்விடுதவருகென த்தன்லுழைச்சென்றால். 

உடன்கொடுபோஞ்சுபாரிசன் றலூர்புகுக்தபின்றைகாண் 
மடங்கலெனமடெமுகமதலையவள்உயின்றோன் நி 

விடம்கொளுருவெனவிளம்வெண்மதிசேர்கிறற்சசரர் 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௭) 

(௪0) 

  

பெங்கெனமைக்ிகல்லீரல்கெமுமிமிக க்ளெொவுற்றுன். 

7 உ நாச்தாண்--மைத்அனி; 

(88)



௬௨ .. சேதுபுசாணம். 

தானவாமாதவமனையதனயனிவன்றழைத் தரசாண் . 
மேனிலையோர்பெரும்பகையாம்லிப்பிரசித்திக்குரிய 
மானமகன்லித் அத். நமாலிமுதல்வல்லவுண — 
சானவர்தாமுடன்குழுமியன் றவன்பால்டைர் இட்டார். 

அயாரிலைதர்சவரிமுக தீதவற்கறைவான்மின்மால்* 

யயர்கிலைகந்தமராட்சியுடையவர்முன்னிடைகாளின 

மயர்சிலையாஈ £ரணன்மன்வன்மையினானமர்க்செல்லாக 

அயர்கிலைரூழ்ந்திதபொழு த.௮ய்ச்சின்றுர்ச.ரானோர். 

மேஇமுகநின்வீரவென் தியிதீல்விளம்ியிடச் 
காதியிமையவர்குலத்தைக்கனகரிலங்கைக்கொள்வேம் 
போகதியெனப்புகனறிடலும்புதயபடைத் இதபேரன் 

சோதியெரிவடவையெனப்போய்வளைக்தான்*ரரூமை. 

வளைகசமரருடஞூறுவருடமமராடுதலு 
முளைகதமரர்சதமகனோிலடச் ததலைரலைக்தோடி 

விளைந்தபுகழ்விரிஞ்சதுழைமேவிரைவனவர்க்கொண் 

டனளைஈதமதிச்சடைமுடியாரரியொடமரிடம்புச்சான். 

இறையிறைவிப்பொருள்புணருமீசனையுமாயனையு 

முறைவழுத்திமுளரிமகன்மொழிகின்றான்முக மடன் 

பொறைவிடுக்குச்தகுவரொடும்புரிவாலப்போர்வலியா 

னழையவிழ்ககுய்கற்பகக்காரன்னாரிகைக்கொண்டான். 

உம்பா களுமகபதியமொ _துங்கிகிலைய்லரா 

யம்புவிமின்மானுடர்போலலமரலுற்றலைகன௫ர் 

கொம்பருறழ்மணிமருங்குற்கோகதையிளங்கொடிபாகா 
தீம்பமவர்தமககுனதாட்டலம்வேறிலையென்றான், 

உ£திமலர்மகனிதனையுரைத்திடலுமுலகொடுக்கு 

ம$தமுதலவனன்முல் வனெவையமாகையினா 

லிர்தஇிரனான்முகன்முறாம் கனிவர்முசலாமிமையோர்பால் 
வரதெழுவெஞ்சினச்சுட/்சள்வானளலினிமிர்க்கனவால், 

கிமிர்க்கசடரவைதிரண்டோர்நேரிழைகன் வடிவாஇ 
யமா $தவதற்கழனாட்டரச்தன்ணலொளியணிவதனங் 

கழ்ரீங்கெழுகுன்முலுருவன்சடியசினக்சனல்கர்ங்க 

ணமனறருவன்றழற் படலைறுங்க தப்பினெடுங்கற்றை. 

தீரமனாயோன்றருகெருப்புச்சாணசரோரு கத துணைக 

ளேம௰ிலக்கிறைஜெகிமியிடைமதித்திபிருகொம்கை 
வாமர்மணிமுழக்தாள்கள்வருணஏரணம்புடவி 
யாமதனன்கனவிதம்பமடியுராதபன்சோதி, 

மலர்ச்கை*ம்வசக்கள்வசுமக் திரிவெர் தழ? 
லத்தகையஈவவிரிஞ்சர்௩ல கயெரிவெ ண்ணகைமுறுவல் 
வலக்கண்ணுமிடச்சண்ணும்வயங்குதழ ற்கடவளழல் 
கலக்குமிருவசைச்சந்திக்கனலிரண்டுங்கரும்புருவம். 

ஹா மின்மாலி..-கிச்அர். மாம, + வாமம்--தொடை, 

(5௨) 

(௧௪) 

(௧௪) 

(௧௫) 

,(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(2.0) 

(௨௪)



தேலிபுரச்சருக்கம். 

காற்றுதவுகனலியிருகன்னமற்றைக்கடவுளர்தீ 
யேற்றவவயவம்பிறவுமிர்கிலைக்கொண்டெழும் ம்பத.வங 
கூற்றுருவமுடர்தையென க்கொடியதிறற்சந்தரியா 
யாற்றன்மிகுந்தெவராலுமடற்கரிதாயினவம்கண். 

கன்னிதனைக்கண்டுமனங்களிசிறர்தார்கடவுளர்கண் 
முண்னுதற்கட்பெருமானைமுதற்றலைவர்முத்தலையாய் 

மன்லுசலைச்பூற்றலையாம்வயப்படைகணமலர்ப்பிணைய 
னன்லுதற்செர்திலகம்விராகாசமிவைரயர்தளித்தார். 

அங்கிருர்சாமவருதவமவைகதரிக்கிட்டார்ப்பரவத் 

தெக்கிருக்சார சளும்வெருவவெகர்விளக்குமெதிரில்லாக் 
கொங்கிருர்சார்மல/ க்கூந்தற்கொடும்பாலைக்கத் திசைப் 
பொங்கிருர் சாபதர்கேவர 3 உர்யாரும்போற்றிசைச்சார், 

அகிலைதலம்வி சர விதர்ப்பவதிர மடற்கேசரிமேற் 

பகவ௫யையா.வண்ங்கப்படைபலகொண்டணைர்திட்டா 

ரிகல்கருதிம்மையவருமிவளிம வெய்ஞூரல்கேளா 
மகரமலிசீடல்புரன்நிவருவகெனமடடமுகன், 

பல்லவணருடளனுகப்படரண்.. மிருணீங்க 

வில்லுமிமுகஇிருவுருவவிறலணல்கைமுன்கண்டான் 
Deer gro OUT Ep Bout கட்டேவிக்குந்தானவர்க்குஞ் 

சொல்லரும்வெஞ்சமாவிளை*்ககெண்டீசையுர் தணுக்கென்ன. 

வேறு, 
ஆயிரகோடீயிலக்கமுதற்படையவர்சூழக் 

காய்கணைவிற்குலிசங்கதைசூல்கட சக்குந்தம் 

பாய்கரிவாபைதா௫னிதேரிவைபலவோடு 

மாயிருமேதிமுகச்சவுணர்க்கிறைவந்தெய்தி. 

ஏவினனாயுதம்யாவையுமங்சவனெ இர்நிற்குச் 

தேவிதன்மேலவை் துபுவேதித்தரளெல்லார் 

. தீலவினடானவர்மேலவள்கட்டுணேைதணனையாகப் 

ga ரிவெம்படைபற்பலபோக்கெனெர்புலவோரும்;. 

பட்டன சானவாதானை களிற்பலபடல்காணா 
வுட்டெறுகோபுவழற்புசைமானவுயிர்த்தொல்லை 

இட்டினன்மேதிமுகத்தவனாணொலிகளர் சாள்வில் 
வட்டமுகங்கொளவாங்கென்வாளியின மழைபெய்தான், 

வேறு. 
கராயிரமைந்தொகைவெஞ்சரமிர்திரன்மேலு 
மோராயிரமைங்கணைதன்முகவூர்தியன்மேலுங் 
கூராயிரமெண்கனையங்கடலின்காமேலுஞ் 

சாராயிரமாறடுசோறனதன்றனமேலும். 

வாயுவசுக்சண்ம ருத்துவர்?தளமதிவானோன் 
தேயுவிருச்சகனாதியமற்றுளசேணைட | 
சாயசணத்தவரோரொருவர்ச்சயு.ம்பாண 

மேயசினச்சடர்போலெவர்பாகிலும்லிட்டார்த்சான். 

(௨௨) 

(௨௩௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(28) 

(௩௦) 

ட (௧௧)



oe சேதுபுராணம். 

விட்ட தசாணலும்விச்தைவெகுண்டனள்வேதாள 
மட்டிரிபாரிடராகியவீரரைவம்மினகள். 

கட்டுமினீடி.யபாடியைநீ ருயிர்கவர்கின்றே 

னெட்டருமெய்வரமேதிமுகத்தனையானென்றாள். 

அச்சணமன்னதுசெய்குவமென்றெயிறவிர்பேழ்வாய் 

மெய்க்கணகாதர்திரண்டனர்சூறைவிசைக்காலிற் 
புக்குழிஞைச்சிறுபஞ்சியென ரீ தசைபோய்வீழச் 

செக்கிமிமிச்சினெரிக்சனர்சானவர்இரளெல்லாம். 

பூசர்கலகயபோர்கிலைகண்டுபொருக்கென்ன 

மேதிமுகக்சனிதானவினக்தொடுமிடலூழி 

வாசமெனப்படர்காலையமைச்சர்மகாராசன் 

பாசமளட்பிலனென்றளனை ம்முபகமில்லான். 

மாவறுமேதருசண்டன்மகோசரன்மலியுணன் 

வீவிலிகற்பசசூடன்மகோற்சடன்விழியொன்றும் 

பாலிசலோசனன்லோசனமெண்ணிலிபலரின்னோர் 

தேவிமுகத்தெதிர்கின்றனர்போர்புரிசெயல்கொண்டார். 

வேசரிபோலவர்மேல்வரல்சண்டவர்மிசைவேகக் 

சேசரியேறியுகைத்திறுதிக்கெமுளெர்மேகத் 

தோசைகொள்விற்கைவளைதீறுயர்துர்க்கையொலிப்பித்தாண் 
மீ?சதிவித்திரிராண்வயிரச்சணைவிடலுற்றாள். 

ஈறில்சாச்சரேலும்யானையிலச்கம்பத் 

அறில்வயப்பரியோர்சசலக்கமொலித்இிண்டேர் 

நூறெனில க்கமைந் நாறொரு நாறுறநவலெண்ணின் 

மாதிலிலச்சத்தோருடன்மாவலுமாய்வுற்றான், 

தேலிவணக்கியவிற்படைகக்கியசெந்திவா 
யேவிலமைச்சர்களாயிரகோடியிலக்கத்தோர் 

தாவிலிருக்தையொேேரழனமாயிற்பொருசமராடன் 
மாவலுவொத்தபடைத்தாளோடவண்மாய்ஏற்றார். 

Q MWe 

கண்டவ்வாறுகவரிமு கத்தினான் 

மணீ0ற்றவடவையின் வாடினான் 

அண்டவெண்பிறைஞாரற்சுமல்விழிச் 

சண்டகோபம்கொருமொழிசாற்றுவான். 

அடையுமாவனுமுன்னரமாதீதியரா் 

படைமுருக்கெயெபண்ணம்பணத்தியை 

மிடையுரின்பெருஞ்சேனையின்வெள்ளமோ 

டிடையவேத்குதியேகுகியென்றனன். 

போவனென்றபொருசண்டகோபறு 
மேவல்பிச்தவிகன்றுசென்றேற்றமர் 
தேவிமுன்சிலைசோட்டுபுசிர்இின 
ஞ்வமல்தியவாளியடங்கலும். 

(௩௨) 

(௩௩.) 

(௩.௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௧.௯) 

(௪௧)



தேவிபுரச்சருக்கம், 

செறுத் அவந்தவன்சிர் துங் கணையெலாம் 
வெறுத்திடாவிளையாட்டினின்விக்தைதா 
னறுத்துவீழிக்தபினம்பொன்முழவுகோல் 

பொ௮த்தகாள்வலவன்னுயிர்போச்இனொள். 

தேருடைத்தனள்விற்.றுணிசெய்தன 

ளூருடடத்திண்புரலியுவேத்தனள் 
சாருடைத்தடல்கேதனஞ்சாப்த்தனள் 

போருடைச்சண்டகோபனபுழுங்கவே, 

அசையும்வையமி ழநதோனசைவிலா 

தஇசையும்வையத்தெதிர்கதிருங்கேட்கம் 

வசையிலவாள்கொடுவார்சிலைக்சையிலும் 
விசையையூர் திசன்மெய்யிலும்வெட்டினான்;. 

வெட்டுமார்தகம்வெட்டலின்றித் அணி 
பட்டதந்தரிபாரவெஞ்ருலுரத் 
திட்டவண் சண்டலூர்புகவேவினாள் 

கொட்டமலீதும்குரற் சண்டகோபனை, 

அரவில்வெய்யவடற்சண்டகோபனா 
மிரவுழுற்றியிறக் துழியக்கணங் 

கரவனைத்தலையேறியச்கன்னிமுன் 

பரவுசித்தூபானுவர்தெய்தியே. 

எறியிலங்கயில்கண்டையிரைத்திட 

வெறியிலங்குவிழியினன் வீசினான் ் 

மறிமினன்றழல்வத்திரிமாற் தினாள் 

குதியிலங்குமுங் காரக்குரைப்பினால், 

மாற்றிரின்றிலண்மற்றவன மார்பிலூ 

டேற்றருலமொன்றேற்றியெதிரிபம் 
பாற்றுசித்திரபானுவினாவியைக் 

கூற்றமுண்ணக்கொடுத்தனள்கொற்றவை, 

ஜயைபின்னரடருங்கராளனை ச் 

கையினால்விழக்குத்திக்கதையினான் 

மெய்யின்மோதிவிளிவித் தவாளினான் 

மையில்பாட்களனாவியும்வாக்கினாள். 

*ஆழிக்கொத்தெதிரந்தசனாவியை 

யாழிச்செம்பொனணிகரத்தேர்திய 
வரழிக்€ச்தனளா கண்டலன்மக 
னாழித்தேர்வலவற்ளையாளரோ. 

மூட்டுமேதிமுகத்தவனேவலாற் 
கிட்ரெதேர்ச்சித் தணைவர்சேயெலால் 
கட்டிஞாட்பிலுட்காமருசார்த்திகை 
விட்டில்கொல்லும்விளக்சனெவிளங்ொள். 

௬ 

ஈட 

(௪௨) 

(௪௯) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௧) 

(eer) 

(௪௮) 

(em) 

(௫௦) 

(@e)



Bea சேதுபுராணம். 

வேறு, 

அவ்வசையணிசெழமுதானையுடைந்அமியடன்மடொனனவசுரோச 
னிவவகையமரி தலனெனாகையுடனெருமையினிகலுருமுழமுசாடுக் ‘ 

கவ்லைசெய்முகலுறு அண்டமுயிர்ப்பெமுசால்கொள்குளம்பிவைகளினாவி 

வவ்வியவிசயைகணகங்களையவள்பரிவாளரிதனையடவந் துற்றாள். (௫௨) 

அ௮டவவன்வர்ததறிந்தெழுகுலகிரியகலி.._மவை பிருபிளவாகி 

யிடவடியிடுதிண் மடங்கன்முனிர் அடனெரியவிர்குரு சியிழிநதோட 

வுடஅறவுகர்கள்வ௫ர்க்ச தணர்ச்சவனொருகவரியிலுருவுறுமூழிக் 

சடலெனமறுஇடு மடடனை வென்ற. பிர்கவரகினைர சனள்கலையூர்வாள். (௩) 

நிறங்கெழுமைக்கிரிவாசுசெற்றியநீர்மை பின்மற்றவனெடுகீன்மை 
பிதங்கெயெமேனியைகாண்கொூி கண் கள்பிதங்கவளைஈ.துபிணிக்குங்காத் 
ச௱ங்கொலிநீண் மடடப்படிவத்தொசெட்டுமகற்றுபுகடி கங்கண் 

மறம்ளெர்கோளரியாகமெடத் ுமுன்வ*கனனதககிமகண்மைகதன், (Qe) 

சிங்கவுருத்தலைகொள்ளும்விருப்பொடுதேவியுரு க்செமுசெயனாடா 
வங்கதுவிட்டனனாண்மகனாமபினனழல்வசியங்கைகொண்டவணின்றரு 
னிங்வெனிக் கணமிற்.றுயிர்நீங்கு கவென்தெரிவெஞ்சரமெய்சனண்மா * 
றங்கையொழித்திபமாயவளேதியசயமிகுகேசரிசனையீாக்கான. (௫௫) 

எமுமதியுண்ணுமிராகுவென த்தனைமீர்த்தபுழைக்கையையெதா9றித் 
தொழுத்சையர்தரியூர்திறலாழிஓுமிச்சஓமாயம்பதுதொலை௮றறே 
பமு அபடுஞ்றைவனபுள்விசம்புபறகஈதிகலினாகல்பாரின் குஹ 

விழுவதெனத்தகுவர்ச்கிறைபண்டையமே௫யுறுப்பின்வெளிப்பட்டான். (௫௬) 

விண்ணவர்தொழவருவிசயமடச்கொடிவெய்யவள் மேதியினமெய்காளு 
வுண்ணில றகோபவழற் சணெய்விட்டெனவுண்டனடே ம்பிழியுணலோ?ம் 

வண்ணவிழித் அணை வன்னிபிழிச்சன மகடனுமிடலொடுவளைகொம்பாற் 

திண்ணியவெண்குலமலைகள்பிளர்துயர்தேவிதன்மேலவைசெலவய்த்தான், (௫௭) 

அரச்தவடுக்கலடங்கலு எண்ணிய அகள்படவெய்கனள்சொல்இன்ருள் 

வரச்தகுவன்றகுவன்முககோச்கியிம்மதசர்சாலையின்மதஜனோடுிவ் 
கரந்இிடலன்றிமுன்னின்றிிசென்றிசைகாவலனூர்வாகனமாக்இப் 

பரந்திடிநின்னையிமைப்பிலிமைப்பிலாபசமவையவரவர்பாலீவேன். (௫௮) 

மைத்திரண்மேதியவென்றவனறுச்சியின்வளாவிழமுமுருமெனமாறங்கை 
குத் இனணெஞ்சுகுழம்பிமெய்வன்மைகுலைஈ துகிஓைப்படல்கூடாம 

லித்திசைசேர்திசையென் ௮ணர்வுற்றெனயமதிசைவாயலையெறிதரத் 

ய்த்தகடுப்பிலுஞற்றியரழ்தியுகக்சடைவேலையினோடுநதரான். (GE) 

ஐடுகருங்குகுவைத்தொடர்பூரணையொப்பவிளங்கெழிலொண்டேப் 

பீடடையூர்தியுகைத்அடனாணிபின்மெடர்வுற்றனள்பெயரன்னா 
ஞடுபொன்னாகவெண்ணாகளையஞ்சுமைகாகநிகர்ப்பஈடுக்கத்சான் 
மாடசல்யோசனைபத்அளபுண்ணியவாவியின்மாழ்சிமறைக் தற்முன், (௬௦) 
வாவியமுக்அண்மறைச் துடெந்திடுமடடனை மற்றசன்மாடெய் இத் 
“தேவிதெரிஈ திலணிற்புழியோர்மொழிசேணிலிணகம்சரிசெயமாதே 

யாவியயர்ச்துனதங்கையவைத்தலினவனிதனள்ளுறவாழ்ர் தள்ளா 
னிவிடலின்யிர்கொள்கெனவொல்லைடிசழ்ச்ததகேட்டனணிகரில்லாள், (௬௪)



தேவீபுச்சருக்கம், ' 

கோறலையுட்கொடுிகின்நிகொற்றவைகுரையகல்வாய்பபில்கோளரியா 
மாறலைழூர்தியைவாப்பருகென்றனள்வாவியடங்கலும்வளளாக 

வ்றலைவாரிதிமண்படவுண்பதொர்வெண்புயலென்னவிரைச்சங்கட் 

சேறலதொன்றொழியாதுகுடி த்த,துங்கவின த்.துயர்சிங்கந்தான். 

பற்தியவந்தயனிற்ப௫காணி௰ர்பட்டி கர்மிச்கெழுபயமுள்ளே 
யுறறுஞறகின்றுழியோடியகருவரியொத் துவறத்தலுமுதகர்சான் 

மற்றதறிஈஅளம்வெள்கிவிழித்தவண்ம௰ிடனுகேர்பொரவல்லோரிற் 

சொற்றவைகாணவெழீஇயவள்கண்ணெதிர்குறுனெனீறுறல்குறுகுற் றான். 

மகித்.அமருப்பிணசேரெருமைச்சலைமடவையிடைச்கழல்வைப்பார்போன் 

மிதிச்சொருமுத்தலைவேல்கிரிவ திடைவெண்ணுரை காலகிறற்கன்னி 
பதிச்சழல்வாள்கொடுசென்னியரிர்தனள்பட்டனன Co Bite oF Si or 

றிதித்தொடர்புற்றவர்மாய்வதுதொன்னூற்றெய்வவழக்கின்செயலன் ரோ, 
வேறு, 

மேதிமுடிமிதித்சவடி வெட்டுண்டவி_ஞ்செநதீர் 

போதலவையொருகான்கும்புலவாவணாவமிக்தா 

ரூஇரிசோறறுரும் இயஃதுறப்பிடி ச்.ஐ கரங்கொல்லன் 

நீசருஞ்செஞ்சிவைசுஞ்செமுஈதழலிள்கொழுஈதென்ன, 

பொருமயில்வாட்கரங்கொண்டுபோர்மடந்தையறுத்திடலுங் 
கருமடடமுகங்கானறகறைகடி தபரசெங்கும் 

பெருகியதங்கவண்முன்னோன்பிநழம்துளைப்பற்காளியன் மேன் 

மருமலாச்சாளுநுத்தவகனவாய்வழியுங்கறையொப்ப, 

வி_ங்கெழுமுசுடிகைமுடிவேறுபடத் அடி. த்திற கரும் 
படங்கொளீரவுடலென்னப்பதைத்ததவன்பருங்காயம் 

வடற்செமுசெற துூருருக்கிலாக்ிலைத்தமாகதத்தின 

கடங்கவிழ்சசதெனக்குருககானறதுபைஙகவரிமுகம்,. 

௮அனசவருட்ஈடாவடிவாமம்பணச 9.பழற்சூலம் 

பனகநிகர்பாசகன்மேற்படவன் நிபபரிச திடலுரு 

சனசனருடாமரைமேற்றையலுறைதடமார்பன 

கனகவரைகிறுத்சவைத்சகருங்க_லிறகசறினனால். 

மாலையெனப்படராருரகவளையநிலவரைசிவப்ப 

தீலையருக்கொடிடுடனெடுிஞ்சிரமேனின்திடலாம் 

பாலையெரிவன ஈநடு௨ட்பருமணிக்கிண் பீடிகைமேன் 

மேலையவ ட்டொழும்பேறும்விணணவரன்றடைகதார்கள்.] 

ஜவகையகாதமுஈதாமதிர்ந்தொலிப்பவமரேச 

ரைவகைய சருமலரினாசாரம்பொழிச்தார்த்தா 
ரைவகையபொரிகளிப்பவலகைகரிகொடியெருவை 

யைவகையபேருணவுமார்க் தபசிதிர்ர்சனவால். 

இரணியரிலொருகோடியிராவணரிலொருகோடி. 
முரணுடையதாரகப்போ்மூர்ச்கர்கிளிலொருகோடி 

யரணமிகுசூர்சோடியவரவர்தம்மனி க்முடன் 

மரணமுறும்பொழு சஅளவாமூழ்வணைர்தார்வானோர்சள். 

ret 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௧) 

(௭௦) 

(௪4)



Sebi .... சேதுபுரானம். 

வெற்திபுனைமடெமுகன்விளிக்சவன்.றமே௫னியோ 
ரிற்றைவரையித்தினம்போலிலங்குதினல்கண்டதியே 
மற்.நி.தசெலங்ச திரொளியால்வர்ததன்௮ுமாழ்கருளு 
முற்றதொலையிருளஞுமலவுணர்வ௮ண்டென்றதிசயித்தார். 

விண்குளிரமேதிமுசவெய்யவன்றானிறர்திடலுவ் 
கண்குளிரக்கவிலுருவங்காணாமற்கேளாழற் 
பண்குளிரச்செலியமுதம்பருகாமல்வாய்குளிர 
மண்குளிர்ச்தபல்லுயிர்கள்வடி.௮மெலாங்குளிர்ஈ்தனவால். 

இடங்குலவுமனனின்றிச்சிததிமையோர்தரளானே 

ரடங்கவணைந்தர்தரிதாளரவிர்தம்பணிர்தருளா 
லிடங்கெழமுமுற்பதத்சணுகியெல்லவருர் தயர்தீர்ந்தா 

ருடங்கருணோயுயிர்ச்செல்லாமொருராளிலொழிர்த தபோல், 

தேமினியமலர்க்கூர்தற்றேவியவடன்பெயரால் 
யாமினியவலைக்கரைமேலிலற்குவட சாரிமையோர் 

தாமினியடொன்னுலகுரஈ்தருகிழலும்விரும்பாம 

லாமினியவளம்படைக்குமணிரகரொன்ருண்டமை த்தாள், 

இழைக்கு கர்ககிடரொன்றுமிசையாமலெவ்வுயிருக் 

தழைச்குமியல்வரமளித்சாள்சயமடர்தையவளேவச் 

குழைக்குகறுஞ்சுகைமலுர க்குளிரமுசாற்குலவமரீஇ 

மழைக்குயின்போனிறைத்தனரவ்வாவியினைவானாடர். 

தக்கவர்வாய்ப்பபெவ.துமுள் சால்புடைய தாயிடினு 

மிக்குயர்க் அுபண்டையிலும்விமுமியதாய்விளங்குதலா 
லக்குமரியரியூர்தியார்ர் Hols FO! DiI 

தொக்கவமுதாய்கிரம்பிச்சதைத்தீர்த்தமாயினதால். 

புத்தமுதமயமாகும்புண்ணியநீர்படிந்தோர்கள் 

சித்தமுறும்பொருள்கூடத்திருவுள்ஞ்செய்ககல்விசும்பி 

லெத்தலமுர்தொழுமிறைவியெழு£தருளியினிதிருக்காண் 
முத்திதருர்தேவிபுரமுறையீதுமுனிகீர் காள். 

இக்ஈகர்முற்படரன்னாளெமையாளுமிபமுசனைத் 

தனனலர்க்கண்புனைகமலோன்றருர்திலகசாமிதனைப் 
பொன்னவிர்பூமலர்கொண்டுபூசித்தம்சவரருளரற் 

கன்னவமுஈ்தவணிறுத்சான்காகுத்தன்கரங்களினால், 

கோனசதற்பின்நினமைகச்இற்குரம்பிலங்கைமுடிவாச.த் 

தானிழைத்தறலைக்கொண்டுதளர்வினளன்றருங்களகச் 
கானவரியணையிருஈ் அசலிப்படையாற்கரைகண்டா 

ஞனவனைமறங்கெடுக்குமறங்கொடுக்குமனைவர்க்கும். 

குணமருங்குதேவிபுரங்குடமருங்குகுசைப்பள்ளி 
யணையதனுக்கதன்மூலமாமிரண்டுமவற்முடி. 
யிணையிலணைச்வறெையாகுமிராகவளையிறைஞ்சரக 
புணருமருளிதசொக்கிப்புழறெகி ச்சட்போனா௮ம், 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(௭௫) 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௮0) 

(௪)



வேதாளவரதச்சருக்கம், 

௮க்குரம்பினடிகூழ்கியணேயணைவார்சக்கற்ப்ஞ் | 
சக்கரநீர்த்து_மியற்நித்தங்கயெதன்றகையுணர்க 
விச்சரமத்திழைத்திவொர்ச்செழுபகழாரறாயிரச்திற் 
புக்கவினைத்தொடாடீங்கும்பொருக்தியிமிம்பாபோசம், 

ஆதலிஞற்றருமதடமதற்குநிகர்பிதி தில்லை 

மாகரதிமுதற்றீர்த்தம்வகு த தவிசன்பதினா மி 
லேகமதற்ளெயாகாவி அசர சஞ்சிலையொன்பான் 
மோகமறகாட்டுமணைமூலத்தின் முதன்ஞூழ், 

இகிரியறற்கரையினிற்சேச்தாபிண்டங்கொடுத்தங்கண் 
முகிலுருவன்றனைவணங்கிமொழியுகெறிவழிபோகி 
யகறருப்பசயனமடைந்தன்றுகளன் றருஞ்சிங்க 

நிகரிலணை தனைப்பணிவார்கிரயமுறும்பயனினையார், 

இராவணனாமிராகவனையெண்ணியொரு சலைகிலையா 
யிராவணங்கின்்மணவாளனிரிரண்டுமருப்புடைய 

யிராவணலுந்தொழுஞ்சரண த்தெழுக் துகளாற்சுசியாகி 

யிராவணனைத்தெழிஞ்சேதுவிதன்பொருட்டிப்பணிவென்றும். 

கோதவர்தீர்முத்திரிலக்குதியாடுக்குழைச்கொம்பர்ப் 

பாதவம்போற்குளிர்கவிகைப்பத்கரதப்பெயர்வேர்சன் 

மாதவமாமகன்கொடியாய்வளர்சீைமனச்சமலக் 
காதவனாயமாசேறுவதன்பொருட்டிப்பணிவென்றும்; 

வேறு, 

ஒசாவிவைகிருமர்திரமார்கலியுடாரணையைவணங்கெர்போ௮க 

வேதாளவரதமென் ததைநீரினில்வேருரொருவர்விளம்பியரீள்க, க 
யீதாதரமொடியம்பிமிநீர்மையர்யாரேம௫ழ்வுறவுண்டிபொன்மையர் 
சாதாலவரவர்பண்டைபயதவினை காணாரிறைகழல்கண்டுறைவார்களே. 

தேவிபு.ரச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் ௬டுக, 

க ணை] 

வேதாளவாதச்சருக்கம், 

  

ரூதமூனிவனிவையுமாப்பத்தொன்னூற்பொருண்மைமுமு ணார ச 

வாஇிவருணரவர்பின்னுமறைவார்சுருதியளந்தமைத்த 

வேதவியாதனருண்மதலாய்விளம்புஈ்தருமத்தொல்காதைச் 

சிசவமுசஞ்செவிகிறையத்தேக்சியிருச் அச்தெலிட்டாதால், 

ஆரிலுன அதிருவடிகளடைச்சவடியேமசம$ழே 
வேசில்கதைகளுரைத்தருளாயின்னுமுனநீயெடுத்துரைத்தாய் 
சேசுபயிலும்படையாழித்தீர்த்சமதற்குத்தென்பாலில் 
வாசமருவும்வேசாளலர தமெனவோர்மலர்வாகி.' 

ஸ் 
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ர சேதுபுராணம். 

௮ன்ன]ிர்தசமதற்கப்பேரடைர்தவசையுமதன்றகையு 
மின்னபரிசென்றெமக்கிசைப்பாயென்னச்சூதனியம்பிரிவொன் 
மன்னுமூனிவீ ர்சன்றுவினாமருவுர்சருமக்கசையிஅதான் 

சன்னம்புகுமேன்மடவோர்தம்கருத்அமுருகக்களிகூரும், 

.. இர்தச்சதைமுன்றருணகிலாவெறிக்குஞ்சடிலத்இறையிறைவிக் 
கந்தப்புரத்துலருள்புரிந்தததனையறைவனறவீர்காண் 

முந்தைப்பொமுசோர்சாலவனணாமுனிவன்வமுவாமொழிப்புனிகன் 

6 Bs தினியசிவச் காழுர்ை த்ச் சேருந்தவத்தின்செயல் பூண்டான், 

தன்னாச்சிரமர்தனிலிருப்பான்றன க்கோர்குமரிதாலுண்டாற் 

பொன்னாகரிச் கம்வனப்புடையாள்புவனம்விளங்குகங்கார் இம. 
"யென்னாவிசைச்கும்பெயருடையாளீன்றமுனிவற்கென்.றுமலர் 

மின்னார் தருப்பை மிதைபலிவேள்வியேவல்விதக்தருவாள். 

சேயஙிலைக்கட்டானொருகாட்சென்றுசெழுஈ்கண்மலர்பறித் றத் 

தாூயமூனிவன் மகத்தழலின்றொழிலக்குதவத் தனைவோயெ 

காயமதிநேர்ச இர்வசனக்கார் இமதிதான்போர்திடலு 

மேயசதரிசனன்சுகன்னனிருவர்லிச்சாதரர்குமரா, 

கன சலிமானர்தனிலேறிக்ககனத்தணைவார்காஈ திமதி 

தன. கவினுமமிலியஓக்சாமச் குழலுர்சளிரடியு 

மனமென்னடையுங்ககிரிசமுமவனிசிறுகவகனிதம்பப் 

பனசபடமும்பணைமுலையும்படைவேல்விழியும்பார்த்தார்கள். 

சூழுமவரின்முன்னவனாஞ்சு தரிசனன்ருன்சுடரிழைமேல் 

வீழுமனங்கொண்டகஈங்கன டும்விரைப்பூஞ்சரங்களுரங்குளிப்பத் 

தாழுநெறியாற்றரையிழிஈதுதையலவளைச்சார்ர் தரைப்பான் 

யாழின்மொழியாய்நியாரையேவருனைத்தர இடுமேலோர், 

உன்றனெழிலாமழல்கீசவுருகயுள்ளஈவ$த 
மின்றெலுடலந்சனைச்சிமாலிரயளையாயெனக்கிரங்இ 

மன்உலளசமலர்வேரிமழையாற்றணித் ஜம௫ழ்ந்தணைப்பாய் 

நன்றுதருங்கேசரர்மகனயானாமஞ்சதசரிசனனங்காய். 

மாளாவளங்கூர்விஞ்சையர்க்குமனனன்ம தலையான சனார் ற் 

ஜோளாத்தாளத்தொடையளையாய் தனையாய்விரு ம்பிற்சுசம்பெரிசாம் 

வேளால ழிக்தேன்வி திவாளால்வென்றிசருவாயென்திட லுங் 

கேளாவசனைக்கார்திமதிகிளப்பாளற.நாற்டைகோகக, 

வம்மோசுதரிசசகேண்மோமழைநூற்பொருடேர்சாலவனாம் 

வெம்மோகனமினமுனிமகள்யான்வேண்டும்பணியங்கவற்டிழைப்பேன் 
பொம்மோய்வேள்விபுரிவதற்குப்போதுகொணர்க் துபேர்கின்றேன் 

செம்மோட்டிரவிதேோர்தோன்.நிச்சென்றதியாமமொன்றதனால், 

தரியேனிம்குத்தாழ்த்தக்காற்றர்தைமுனியுர்தமையுதவும் 
பெரியோரனறிப்பேதையர்க்கோர்பெற்றியுளதோபெறுவாயே 

லெரியோடி.கலுந்தவத்தாதைசக்சசையென்தியம்பியேகுற்றுள் 
பிரியாமருளினவள்கூர்தற்பிடி த்தான் வலிதிற்பெயர்குற்ுன், 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(ச) 

(௮) 

/ ௧) 

(௧௦) 

(௪௪) 

(௪௨)



வேதாளவாரதச்சருக்கம். 

இயமெகனைச்திஎம்பேட்டிலெழில்வெண்டுவிதொடு த்தீர்க்கும் 
வயவில்வேடன்றனைப்போன்ருன் மரபின் விச்சாதரர்குமர 
னயர்வினிலயங்காச் இமதியவன்கையகட்பட்டலைகுழலாற் 
அயர்கொண்டுர்காண்முட்கவையாற்றோகை2தவக்குண்மஞ்ஞையைப்போல். ௧௩. 

பதுமமகளை க்கொடிபோகும்பத்.துமுகன்போற்பாறுதலு 
மி௫வெனபுகுதசெனவேங்கியேராரனநிலெனக்கதறிச் 
சுசரிசனனாரூசேண்யர்கோன்றோன்றலென அ௪ருட்கோகை 
யதனைப்பறரியீாரத் கலவான த்தாவெளையீம்களியென்றாள். 

கடியுற்றலறுப்காஈ திமஇகடுங்கூற்றிசையைக்காலவன் ர 
னெடி.ழ் றறிமஅமுனைவரொடுகில்லாதேகிகேர் சண்டான 

வடிலிறிற* மகஉனையுமபிர்தொட்டி முச்குமைசசனைய 
மிடியிறகொடியபெருஞ்சாபமிசிவானறியிஃதுமாபபான். 

விச்சாசரரின்மிகவிழிசோய்வேசநீதியொருவிளையாற் 

கைச் சாரிிம்பைபலமருவி க்சவல்கூர்மலினக்கடைமாகத 

ரச்சாயகெடுக ரளலமரஓநறசன்பினெவருமணுகாத 

மைச்சாரசழற சண்வேதாளவடிவாகெனருன்மறையுணர்ந்தோ எ. 

சரையோடுதீரா சளையருந திச்தையலாரைவலிபுரிக 

லிசை பாவரக்காவேசாளமிரணடுமிழைகருமியல்பா சம் 

வசையாா வள மைகெ  சலினால்வண்ணமிுரீபெறக்கடவை 

நசையாலவிலக்காநினக்கிளையோனரனாமளவேகயா திமிவான. 

ஆவூலளுல்வேதாஎமகலஓஞ்சாபமவன்றனக்குக் 

காவற்சேஸணிவிக்கினத்இசவுறுகனைத்தான்காணிலென்று 

தேவர்பரவுங்காலவன்றான்றெய்வமூனிவர் இ.ளோடுந் 

தாவின்மசளையுடன்கொண்டுசாலையுறை புடனைச்சார்ஈதான். 

ஆத்தவறிவினவன்சாபமதனுக்கஞ்சியதன்பின்னர் 

மூத்தஈதரிசனனிளையமுறைதீர்சுகன்னறுடனமுங்கி 

நீத்தயமுனைச்கரைவே5னிகர்கோவிஈசசாமியெலுங் 

கோத்தமறையோன்பிதாவாக கீகொள்வோமென்றுட்கொண்டாளனால், 

விசையதத்தனெனப்பிறந்தான்விச்சாதரரிற சுதரிசன 
னசைவிலசோகசீத்தனெனவானான்சுசன்னனவர்க்ளெமை 

யிசையுமபருவக்தருண்மறையோனீராருண் மழையின்றிப் 

பசையில்கருப்புவரத்தளாவான்பன்னியுடலும்பாலரொடும், 

தனயர்மனைவிதன்னோடிஈசளர் கோவிஈதசாமியென்பான் 
அனைகொள்வருத்தமருத்தலைப்பத் துகடீர்காசித்தொன்னகர்போய்க் 
கனிகொள்வடக£ழ்த்தவமிழைக்குங்கயாலமாலாபரணனெனு 
முனியைவணங்கவவனினியமொழிர்தாங்கொள்றுமொழிகச்இடுவான், 

வாச்குமறையோர்குலத்துயர்ந்தோய்மைர் தரிவரின்முர்தையவ 
னீக்சமூளதாமுனச்ே சனரெடுந்தேரிரலிநீர்ச்கணையா 

லாக்கும்பகைதீரர்சணன்பாலாகுர் அயரமவுணரினி 
யூக கழமுடன்வர்தடுவரெனவொளிப்பான் சடலிலுபுகுர்தான். 

(௧௪) 

(க௫) 

(௧௪) 

(2௭) 

(௪௮௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(2.8) 

(ae)



«re. சேதுபுசாணம், 

தேரினடக்குங்க திர்மறையச்செய்யுகியமச்செயலாற்நித் தி 
சாரஈடக்குர்,தயக்கதனாற்றுணரில்கோளியதனபாய்கர்ப் 

பாரினடச்கும்பலிரடவாப்பழஞ்சேஇமத்திற்பாலரொடுள் 
காரினடச்குங்கோதையொடுங்கங்குற்றுயின்றான்கலைமறையோன: 

தர்தைவிசயதத்தனொ?தொனைவிரித்தோர்தலைத்அமின்றா 
னர் தவசோகதத்தனு_னன்னைதயின்றாளவ்வண்ணம் 

பர்தவிசயதத்தளைத்தான்படிமினெடுஞ்சேண்படரு, தலால் 
வந்தகுளிருமெயவெழுப்பும்வாட்டத்தாதைமருண்டணைத்தான, 

அப்பனணைச்அமலியாமலந்தவிசயசத்தனுக்கு 

வெப்புங்குளிருமிகத்தருவாய்வெய்யகழலென்றையனலுடன் 

" செப்பவவலுஈித்தேடிச்சென்றுதரும்பிச்செழுந்தோன்றான் 

மைப்பொங்கிருள்வாய்ககருறங்கும்வனனிகிடையாதிவணென்றான். 

ஐயறுவலுமதுகேட்டுமமையாப்பிணியாலவலுமையைப் 

பொய்யென்றகற்றிப்பூரரனேபோதிகொணர்திபொருக்கெள்ளச் 

செய்யதழலீண்டெரிவசெனச்சேணிற்றெரிப்பச்திருமறையோன் 
மெய்யின்மொழிசேனிதகேண்மோவிசயதத்காவெளப்புசல்வான். 

இடலுர் த ரம்வெருவருகெஞ்செரியுங்குணபர்தளைப்பற்றிச் 

சுடலையதன்சண தடீண்டிற்சுருல்குமாயுளாகையிஞற் 

கடனன்.றுனக்கென்பஅகரு இச்சவராதொமிர்சேன்சாணென்றா 

ஓுடனொன்றவறுழ்பயக்தவனையொறுக் தநோக்கியுரைசெய்வான். 

ஈமத்தழலென்றெனையளிக்குமெக்சாய்நொர்இிங்டெருழப்பேற் 
கோமத்தழலென்றாராயேலுய்யாஇன்றெனுயிரொன்றா 

ஞுமத்அணையினமகவாஞ்சையளக்கரமிழ்ந்தோனதுகொள்வான் 

போமப்பொழுதுவிசயதத்தன்புறப்பட்டவன்பினபோகுற்றான், 

சுடலைக்காட்டில்விசயசத்கன்மொக்கவதற்பின்சவச்சழலி 

லுடலைக்காய்ச்சியிசஞ்சிறநிதேயற்றுனபெற்றானுடன்கேட்பான் 

மிடலுற்றெரியுமீல்கிதனில்வே.றுஇரண்டுவிரைக்சமல 

மடலிற்சிவ$ துவயங்குமிந்தவன்னியென்னவகையென்றான். 

சொன்னமதலைக்கருமழறையோன்சொல்வான்குணபத்துழைமண்டைச் 
செனனிவளைத்துச்சுழன்தெரியஞ்செர்தீச்சுவாலையகனாலே 
வனனிதிரட்சிவடிவாவசைகேசமென்றிருவசையாய்த் 
அன்னும்புலவாற்செம்பதமத் தணரிற்றோன்றுஞ்சுதவென்றன், 

கேட்டபொழுதில்விசயதத்தன்ூட்டிப்பிணத்தின்றலைதனையோர் 
காட்டத்தறைர்தானறையவசைசக்கித்தெறித்ததவன் முகத்தி 

னாட்டகெசையாற்படுகெய்த்தோர்காவால்வளை த். அஈக்ெவி 
சோட்டையெடுத்தவ்வசையனளை ததுமுண்டான்மதித் அுமுணர்வில்லான. 

வேறு. 
கோதாளிரத்தவசைவாரியுண்டகோவி£தசாமிகுமரன் 
'பாதாளமும்பர்பதிமுட்டிரீண்ட்படி.வதீதினோபெயமார் 
வேதாளமாகமிடலோடெமழுர்துமிடையண்டகோடியுடைய 
மாதாளியைர் அ.அனைமின்பிறம் சவரு கார்விசம்பினஇர்வான். 

(௨௧௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(2.4) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௮) 

(௩௦) 

(ma) 

(xe)



வேதாள வரதக்கருககம். 

கினறுண்டவனினவசையன நிமூனனாகிலையு, roar gyda 
Oster geod சகவசைய/ணணநாமதெதிஜோடுமவகதகுறக 

வனறணடறிரதிபிவனுவியென்னவறைசேணில்வாணிய னான 
மினறுணடகூரல தபோன தஞ்சிமிகுசு.ரமவிணண்னிடையே, 

வேணிக கணோடியலகோிகோடிவேதாளகாதன ம௫ழுங் 
காணிகளை ..பாகிகம்மேலிமுனனஙகபாலாதகாதசகதையைப் 

பேணிக்சபாலமிகுபோடரனென௪ கபெயராபஈராததியணியோகக் 

பூணூறறவெறறிபொலிசேனைகா௨லபுணாவுறறிரூா தசதுமே, 
Cam, 

னை பரரகாலைகனனிலடலகொளசித $ரசேனபபோ 

வனைசழலகீரனதளறானமதஙகெமுஈராசடபூணன 

ow ile inna சசன்னானதல்மைசேரசு காகி 

வின செழுகபாலபோடவேசாளமேவிறறனே, 

மாவி, சவரைமூளை* ரஉரரபிறைவாளெயிற று 

சாவிாசவணணம௫க_டஙயபிளனைரினற 

கோவி ஈசாமி9 பனபான கலமகனகொளகைகாஸூாஉ 
வாவி சாலிிமபூதெவானெனறசமவெரீஇயகனறுபோ ளூன. 

புற pM ETOF y Diy soa eyo nore Hs 

இறசகபாணகோயிலெப௫ேசசே பமுறைய௰௨உாக ௪௪ செப்பி 
பிறசகசன ஈடையவ(னபோலேடபலி5 இரயடுயேங9 

டறந௲ரி தரியபேனெனனாவசகணணாணடிரு சான, 

சானற?வேதய னை பலகட்சமுசாரத ஈனொென ம 

மானறகீ/வஎரிகனசணணுற௱றி,கவனலககணகர 
வேனறணரிளைா ஈாவினசொலிசைகதிருிிறபபோயிா கென 

வானறனமு முறுநியேவளா ததனைவைகிடெனரறான, 

கோட _மிலிளங”காமாறறஙகோஃிநாசாமிகேளா 
வாட்டி புமகவு 51 ுழமகறஞுடனப்பவன்றன் 

மாட னபபெருக்கிவிண்போமைகசனைமணணிறகாண 

காடடியகவறசியோகெணணியஙகரு 6 நானனறே, 

DOs 3யுறையுமாளிலிளவலாம?சாகதததன 

றனனெறிமறையுமேனை ததடற கலைபபரபபுஈதானை 

மனனெ திமாபுககே றறவழககசமுமபிறவுறகறறுப் 
பனனெதியவரும்போற. அமபானமை.பிறசிறஈதான மன, 

சேசிவனபடைச கமேலவைதிகழபிரசாபமெளலி 

காசிமாஈசரககாகதஙகாவலனைவாயிலசாணபான 

மாசிலாவவாசினெரோமறபடைவலலமலலன் 
லீசியவெனறநியாணமைமேதசவோடும்வஈதான, 

அவன்றனையரசன்பாஙகரவவினையாளரஞ்சச 
சவனறனைவோருமொலகககாவலன்௧கனன் அதை 

யிவனரனையழைத.றநீயேயாரையுமெள்ளூம றபோ 

கன தண்வெனதியாயிலுதவுவன்லேண்டி. po Pen Oe. 

* போடம--சசர்த்தல், இ . ர் ஈரரச்சபூடணன, 
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(na) 

(௩௪) 

(டு) 

(௩௪) 

(௩௪) 

(௩௮) 

(ae) 

(௪௦) 

(சுக 

(way



ore Ge plyrrenu. | 

மாற்றமுட்கொண்டுசொன்னமன்னனுமயக்கமல்ல 
லூற்றமுமவமஇப்புமுவகையுமுயிரோடுண்பான் 
காற்றெ இர்கறங்கிற்குற்திக்கண்ணிணைசலங்கக்சையா 
லேற்றறையொன். றகொண்டானீரண்டறைமிகுகியென்பான். (eH) 

அறையதின்மல்லனைவாயறைதிறந்தாவிபோனான் 
மறையவன்மைக்தன்செய்தமைந்தினைம௫ழ்ரக் தகோக்கி 

யிறையவனிலேதராலுமிழைப்பதோவென்றுவென்றிக் 
குறையுளாமசேர்ககத்தலுடலுயிர்ஈண்புகொண்டான், (௪௪) 

தடகன்மொய்ம்பின்மிக்கவகாண்டகையசோகதத்த 

னோடகன்சூலங்காவலுடையவலொருகாட்பச்சை க் 

கோடகங்கரப்பத்தானேகொழுர்சழன்மாலைப்போதிற் 

காடகம்போய்மயூரகஇயுடைகீளளை யூர்க்தான். ் (௪௫) 

௮ற்றறுபோழ்இுற்பீலியகநெடுங்குடையிற்காகஞ் 
சுற்றியகிழற்சிழ்ரீண்டசுடர்முனைச்கமுவிலுச்சி 

யுற்நிடுமொருவன்பாய்மாஷவூர்ர்திமிமரசைகோக்கிக் 

சொற்றவசேண்மோவென்னாச்சொண்டதன்குறைகளப்பான். (௪௬) 

ஒன்னலனேவலாலேயொருரிதிஅஞற்றுந்தீங்காற் 
றன்னலர்கருணைநீங்செசயமிகுஈசண்டபால 
மன்னவன்கமுவில்வைத்தான்வைகலுசானகுசென்ற 

வின்னுபிர்போவதொல்லையான்றவமிழைக்கிலன்றே. (௪௭) 

பூரியனாதலாலேபொழு.தடீட்டி தீதகந்தோ 
நீரினைவேட்டுலர்ஈ்தேனெஞ்சகமென்னமன்னன் 
ருரிசைதோளசோகதத்தனைத்கண்ணீர்த்தாகர் 

இரியஈல்சவேண்டிஞ்செம்மனீயிவறலுச்கென்றான். (௪௮) 

கொன்புவியேந்தல்கூறக்கொவிர்தகசாமிதர்தோன் 
றனபெயர்ப்பொருண்மைதோன்றத்தடம்புனற்சிரகந்தாங்க 

பனபினாண்டணையும்போழ்இலக்கமுக்கடைமிர்€?ழோர் 
மின்புரைமரும்குற்செவ்வாய்வெண்ணகைக்கரியகூர்தல். (௪௧) 

பைச்தொடி தனித்தொரு த்திபடுச்இருக்தகாளைப்பாரா 
் சர்தனையார்கொலோநீமருளினர் தணங்கையாடும் 

வெர்திறற்பிதிர்வன தீதில்வேண்டியடொருளுமுண்டோ 

பர்தணைபதுமப்பாவாய்படுகொலைக்கழுவின்பாங்கர், (டு 0) 

ஈண்டி ருக்கின்ராயென்னவிக்கழுமிசையிருக்கு 
மாண்டகையிவனென்கேளவனருங்கொடையாளன்போல 
'மாண்டுயிர்வழங்கான்வல்லைமாய்குவன்போலுமாய்ச்தால் 

வேண்டுமிர்கூடரீப்பான்மேவிய இிங்குமேலோய், (@s) 

' மாச்சமுத்தலைமேல்வைகுமற்றிவன்வானம்பார்ச்கு 
'மேக்கமுதிதுடைமையாலேயிரும்புனலீயமாட்டேன் 
 பேர்ச்கமுல்குற்.றுகெஞ்சம்பொருமுவேன்பு கஃ்வதென்னோ 
தீச்சமுச்சடையாசல்லோய்நீர்ழையீசென்ருணின்றாள், (@e)



வேதாளவாகச்சருக்கம். 

கூதியகூற்றுகாடி க்குரைகழலசோ சசத்த 

oor aw கருணையோடுமூலாசெய்வாலுயர்ச்ததோளி 
லெறியல்குனதசொண் கற்கெழுக்சகிர்வேட்கையெல்லா 

மாதியஉண்ண மன்னாயார்புனலளித்தியென்றான். 

காரிகைகடுப்பிலங்கட்கர்சரக்காழ்ச் தநிற்பான் 
பாரியுயமீச்சொண்டுபருகினள்பதிவாய் சக்குஞ் 
சோரியையசோகசத்சனமேண்மிசைவீழ்தலோடும் 

ல்ரியனி௮வென்னெனஞாமீப்படவிழித் தக்சண்டான். 

பசம்புயற்றளியுண்வானம்பாடியிற்பாவைறுற்கு 

மசும்பு௮குருதிசாணாவாடகஜெழத்தோடுந் 
சளம்புறழ்கொங்கையாடன்ராள்ணைபிடி த்தான் ஒள்ளி 

வ்சும்பிடைப்போனாளோர்சானமிளிர்மணிச்சிலம்பைவீழ் தீதி. 

பொன்மணிச்சிலம்புகொண்டுபூகரன் போடுக்காகி 

மன் மரு கியம்பியெல்லாம்வழங்கினனதனைவேர்தன் 

சொன்மறைச்குமரன் லத். தனர்பினைவியர் துபோற்றிதி 

தனமகண்மகனலேகதனையவன்றனக்களிச்தான, 

அணங்றுறழ்மசகனலேசையவளொமேசோகாத்சன் 

மண ங்கெழுமருகனாவாழுகாண் மாமனமற்றய் 

eS) cor Bi: ELM YI FH DG S, ற்றவிணையரிச்சிலம்புகேடிக் 

குணங்கிளர்கருக்ஈற்கொண்டகோளினைக்குறிப்பிற்றோக சான். 

மா.தலன் காச றீர்ப்பான்மறையவன்மயானத்சன் றே 

யீதியாம்பெ. “e றமின்னுமீமமே?ே BWIA 

கோகொள்புலஐன் தின்னக்கு அகும்வேதாள மண்ணை 

யாதும்வற்க 9ிக்ுமாண்டவ்விராச்சசவண ங்குமெய்றும், 

அரியமர்இரச்தினாலேயாகிலுமழைகத்தரக்க 
பரிபுாங்கோடும்யாண்ிம்பலிதி திடாப்பணியுமுண்டோ 

இரிவிலாவன்கண்வென்றித்சிரருக்கேம்பலென்னாப் 
புரிபம்வேசாளமெண்ணில்பொருசணகிருசசாலம், 

என்னவெண்முடி.த்தீமம்போயியம்பினன்மர் இரங்க 

டின்ுமூன்கொண்மினெனனச்செறிர்சனவலகைமற்றும் 

வின்னுதலுருமுக்கூற்் றுவித் தத் தக்கேரசியென்னு 
மன்னவடானுமுற்றுளறிகனனசோகதச்தன், 

ஆர்ப்பரித்தருக்தச்சூமூமக்கண ச்தவளைகோக்இ 

வேற்பொருவிழியாயொன்றைவிடுத் தலிண்சென்றாயன்று 
காற்பரிபுரத்தின்மற்றக்சவின்றளை தனையுக்காவென் 

ஹேற்புறமமறையோன்கேட்பவிராச்சசமாதசொல்வாள, 

பண்டஅசொண்டலீரப்பனவடீபணிசாலன்ன 

வொண்டனிச்சிலம்புங்கோடியுஅவன்ரியொளிகொண்மாழை 

விண்டபூங்கமலப்டோசம்வித் தத் துப்பிரபையென்னும் . 
வண்டறைபரிசார்மற்றென்மசளையும் கோடியெள்றாள், 

எடு 

(ய. 

(Ge) 

(66) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௨) 

(௬௨)



Hye 
1 ee - tre a: சேதுபுராணம். 

சாஞ்சனாளினட்போ.த.ல் சன்னியுக்காத் இலம்பும்... 
வாஞ்சையிம்கொண்டுமீண்டம்மறையவன் மன்னவ ன்மூன் 
பூஞ்சிலம்பதனைவைத்தான்புகுக் தீவாதரசன்கேளா 
வர்ஞ்செயலார்செய்வர்ரென்றஇச்மித்தவற்புகழ்ச்சான். 

அத்திறமமருசாளிலலல்குவேலசோக தத்தன் 
மொயத்தபூர்சளிமராப்பண்முயங்கிலீற்றிருச்கும்போழ்தில் 
லித்தத். தப்பிபைதன்னைவினவுவான்விளங்குசெம்பொற் 
ப.க்திசழ்ப்ப துமமெங்கட்பூ த்தூமென்னப் பூவை. 

கரவலகபாலபோட.கப்பெயர்ச்சகடிவேதாளப் 
பூரவலற்குள்ளசாங்கோர்பொன்னிசழ்ச்கமலப்பொ.ப்கை 
வரவலமறையோயுன் றன்மாமனீராட்டி. ற்கொய்தே 
யிரவலர் சதப்பினென்ராய் கீசீக்கனனென்றிசைச்காள். 

பாசிழைப்காக்ே கட்டுப்பால்வளாய்பகம்பொற் கஞ்ச 

லீலைசகொணரவேண்டுமேவுதம வண்யாமென்னாப் 
பூசரன்றெரிவையோடும்புங்கவனபுக Go DET 

lore தசமுவுவான்போன் மருவினன்வாவிப்பாக்கர்.. 

அறக்கராடணியதாகத்தோன் தியவெல்லைபோல 

நறைக்கொழுங்கனசக்கஞ்சகாண்மலாரிறையப்பூத்த 

மறக்கடி.௮யவேதாளமன் னவனாணையஞ்சிச் 

சிறைக்களிவண்டும்வீழாத்தேன்றடங்கண்வெர்தான். 

வெய்தெளச்சுழிபுக்குவிரிர்சபொற்சரோருசல்கள் 

கொய்இடத்.தடித் தரப்புங்கொடியவேதாளமெல்லா 

நகொய்தினிற்செற்றான்செற்றகோன்மைகாறுவலக்கேட்டுக் 

கைதருகபாலபோட கன்மனல்கனன்றுபோம்தான், 

போர்தவள்றானைவெள்ளம்பொய்கழற்கரியகாறு 
தோய்க்தரீர்போலமாய்ச் அத் தகோன்றும்வேகாளவண்ணன் 
மாய்ர்திடவடருங்காலைவளரொளிவிமானமீதிற் 

சாக்திசேர்விச்கினத்தெவுறுகன்கசனண்ணி, 

அவணயமொழிகள்சொல்லியழைக்.சயரசோக, கத்தா 

விவணுமிரிவனை ச்சொள்ளேலென் அவிண்ணியமியம்பு 

முவணையிம் சாபறீங்கெியுறுவசற்குறுவன் கூறு ர் 

தவணையன்ராதலாலேகண்ணளியாம்றடுத்தான. 

உரைசெயுமோலை சதேராவும்பரினோக்கிவிஞ்சைக் 
கரசனை ச்சண்டான்சண்டவளவி CORO BOM MF LG 

‘ தெரிசன வேதிகண்ட?ருணம்பேரல, த்தெய்வப் 
டரிசெலாமருலியுற்றான் படர்சுடர்ப்பைம்பொற்றேர்மேல். 

அன்னவள்.ஜளக்குப்பின்ஸமளியினா”ஸையான்சேணி 
ிள்ன்வன்* சன்னகம்மோம் ற்நிவணின்றோலுன்றன் 

ன் 'என்சாலவப்பேர்முனிமகட்டண்டலாலே ட. 

சொள்னவெஞ்சாபச்சுழாத்கறத்சண்றேதாளமானுள், 
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(௬௪) 
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வேதாளவரதச்சருக்கம். 

தடுத்தலையென.றுனக்குர்தந்தனன்சாபம்யானீல் 
கடுத்திடரீவ்டிற்றற்பமாசையாலவனறனக்குச் 

தொடுத்ததீழ்கொமியமெல்லைசொல்லினனில்லைஈல்லோய் 

விடுத்திவண்சேண்போகென்றுவிளம்பினனவிஞ்சைவேந்தன்௨ 

மின்னுடை த்தனிவிமானமீப்பயில்விஞ்சைகாசன் 

தன்றைடன்சுசன்னனமீண்டுசாற்.றவான்றலைவசேண்மோ 
வென்லனுடன்வக்தோனின்னவிழிபுறவேகேனீறு 

நின்னுடைக்கருணையாலேநீங்குமாகினை இயெனரான். 

கினைகுவாய்நியேயென் 2 கின்றவனிரப்பகீமிய 

கனைகழல்விக்கினத்திகவு.துகன் க ழறுகின்றா 
னெனையவராலுரீங்காவித் அணை ச்சடியசாபம் 

சனையெவரகற்றற் பாலார்சாற்றுவதுண்டுமற்றும். 

பங்கயன்சனசராஇப்பண்ணவர்கீகருனார்ககாகு 

மிக்கிககேட்உயாயிலிசைக்குரன்னீர்களெல்லாக் பண] 

தல்கியகிலயாய்கேமிச்சடற்சனக்கஸிக்சாய்த்தென்பால் 

வறங்கவாரிதியின்கலைம்வதியுமோர்புனிதவாவி, 

நோக்கிடவிரிரஅபா நதொய்தினில்வினைகளெல்லாம் 

வாக்கினால்வகுத்தலாற்றேனமற்றதின்மூர்குமாந்த 

மாக்கமுன்றமையன்் றன்னையப்புனலாட்பிவிக்தா 

னீச்குறங்காலவன்முன்னிசம்திதியசாபமென்றான். 

செப்பிதுவினவியொல்லை தீதசைமுகன்சனகர்மூன்் ளர்க 

கப்பொழுக்கைக் சுகசரியாழிரீரகற்குத்தெற்காய் 

மைப்புயறவழுஙகர்கமாதனவராக்குதச்கா 

மொப்பினீர்மேவிமுன்னோற்குமைசெப்வாணொன் ௮மின்னோன். 

சடைமுடி க்காலவன்றன்சாபகோய்சரும்வேகசாள 

மூடையுடறீரமுன்னோப்முழங்கொலித்தெய்வவாவி 

குடையெனப்பவனமங்கட்முரைத்செமுதரங்கமோதவ் 

வடையுநீர்த்திவலையொன்றையவன்மிசைவிசிற்றம்மா; 

வீசியவறைவாள்கொண்மிமேயவெஞ்சாபம்வீட்டி 

யேசிலக்சணஞுயங்கணிருர் துசங்கற்பங்கூ நி 
சேசமோடுதகமூழ்கிநிலமொழிதன்னைநீச்சான் 

பூகரனென்றுதொக்கபுணர்மொழியிரண்டுதம்மில், 

தோமினீர்த்தடத்தைவாழ்த்திச்சுதரிசனன்றானன்று 
காமருவிக்கெெத்தெவு.தகன்சுசனனனென்ன 

வாமிருவோருஞ்சூழவரம்பையாவாழ்த்தெடுப்பத் 

தாமமார்கடவுணாட்டிற்சரரர்கனன்றகைமையோடும். 

பண்பில்வேசாளரூபச் தாவலிற்பாற்றலாலேத, 
வண்புனற்பெயர்வேதாளவரதமென்றுரைக்கும்வைய 

மொண்டுனலிதற்குமுன்னமுரைத்தவையுரைச்சகின்ற 
 வண்புனல்யா௫மொல்வாமண்புசார்மூழ்ராமாச்தர். 
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எழு சேதுபுசாணம். 

Cag. 

கியம$லங்கொடிபுரிகுசதென்புலமாள்வோர்ச ணிலவுசடன் தனையினை ப தடா சனி 

லோர்ஞான, மயமுணரந்தணிரநிதிர்விளக்கிடவேதாள வரதமெலும்பெயர்வரவு 
மொழிசசனமாருத, ஈயமிகாண்பொபெகருமிசன்கதைகாலார ஈவிலவிரும்பினர் 

செலியு.மன்பினர்சகாடோறம், பயமருள்வஞ்ச கவினையுளமுர்திலர்பார்மாதர்பணை 

முலையுண்கிலர்பரமபதர் கனில்வாழ்வாரே, ச . (HH) ் 
வேகாளவரகச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆடவிருக்கம் 6௩௭௨ 

வைத. 

பாவதநாசச்சருக்கம். 

  

அரசண்மாதவிர்களவம்மிகீருளமமைக கேண்மின்முதலாடினோர் 
ழைர்,துசேரலகைவரத$ரினிடைமற்றதனபினுடன்மருவுவார் 
கந்தமாதனவரைக்கண்மற்ற துகடற்கண்மன்கைமைபுருலமாய்ப் 

பர்தநீங்கயனிருக்கையுமய்க்குகெறிப்டவருக்ஈறுபடிப்பிரான். 

கோடி.யாயிரவிலக்கம்வாலியுளகுலவவெற்பானினக.ஷ 

மாடிலக்தொகையசலஇயாச்சிரமவடலிவேவனமாகியாப் 
நாடியற்பதிகள்யாவுமெய்கொசிகயக்துவைமுமவணுடொறும் 

. oe my os ச . . ச 
வாடிலாவமரரெண்வகைத்சொகையவகவசிட்டனமுரன்மறவல்லோர். 

சித்தர்சாரணர்பிதிர்க்கள்விஞ்்சயரிக்தகின்னரர்சகணங்க:டா 

மெ £த்தருலகப ரலர்பாறுமுகலொன்பின்றனொைகையகோளிதி ளர் 

நத்துலாவகரனான்முகக்குரிசிர்ககா விவர்கற்கைழா 

சத் திபானனன்விசாகன்மற்றையரளப்பிலார்கள்பலரவரொலாம், 

பொய்விளைப்பவமொ தில தீ சிபுவிபுனிசமாம்வகைபொருப்பிஇன் 

மெப்விருப்பினொடிமேவுவார்தருணவெண்ணிலாமவுலியண்ணலு 

மையரிச்சகணுமையோடி.ருப்பனவண்மருவமாடலரமாசகரார். 

சைவஈற்சரணருச்சனைக்குரியககையராயினர்தயங்குவார். 

வீறொடுங்கிளார்விலங்கலீதெவர்விழிக்கெதிர்ப்பிமவர்க்கெலா 

மீரொடும்பவமிலாசவின்பமதியெய் அமிங்கிதிலெழு£ துலாவ ச 

சாரொடிம்பொழுதினியைபின்மாதர்புணர்கடியபாதசமொர்கோடியின் 

பேரெூம்பிரமகச்திகோடிபழிபின்கொடுத்தனபெயர்சதுபோம். 

வழுவின்மாகவர்வணங்கும்வெ ற்பிதுமுன்வாரிசாப்பண௮அமாகள 

னெழுலவினீள்புயவிராமனேவலிலிருங்குரம்பினையிழைச்திரிம் 
பொமுததற்குவொனசெண்ணிகரர்போ ற்திசெய் தரெறிபோதுவார் 

சொழமுஅமற்திகனை வேண்டுகோடல்சிலசொல்லவேண்டிமிகு தாடர்பினால், 

சாக் இிமேவியுயர்தரு மமல்கியரிதனனைமன்னமார்தாமெலாம் 
போர்நிறைஞ்சவளர்பொற்பின்மன்னியபொருப்பினா சமிகுபுன்மைசான் 
மார்தரேமுனுசென்னீமேலுளை மதித்திடா சடி.மிதித்திடு 

Cat pSiimOurns அரின்கணமரீசளைத்தரவிரவ்ளுவாய், 

(௧) 

(&) 

ச) 

(௫) 

(௭)



பாவகாசச்சருக்கம், 

என்றுவேண்டிமொழிகூதிமெல்லவஇிலே௫வேலையிடைமூழ்சயொய் 
கொன்றுகரசலொகெடுகுகொண்டதொருபிண்டஈல்லுகமுற்றுது 

மன். றகாறுமடும்கூர்வர்சென்றிசையிஞர்சமித்களிரிளளவிடி௰் 
சென்றுசேணரகுவாழ்பிதிர்க்கண்முறைசேர்வர்முச் சியோம் தேவரூர்ஃ 

ஏவராசமணுகாதவிவ்வரையிலெங்கணும்புகழெடுத்தசர்ப் 
பாஷுூரசமெனவுண்டுமாஈருமபட்டமொன் ௭டல்படு் தடக் 

சாவகாசமுறமென்ணிலாடினர கற்றியெவ்வினையுமரவணைச் 

சகோவனாசஅவைகுண்டம்வைகுறுவர்கோதின்மாதவருண ச்தினீர். 

என௱ரஈவிற்றியருள்சூகனோமுனிவர்யாவரும்பெருமுமிச்சையால் 

வினவுகிற்பவர்கள்பாவகாசமெனமெவுபேருணர்வின்மேலையோய் 

வனமலர்தீதடமிதற்குவச்ச ஐவுமற்றிசன்பெருமைமுற் றவ 

மூனஅளக்கருளையாலுரை தீ்யெனவோதுவான வலுவப்பினால், 

இமையவெ, ற்பினபல்பிரமலவாசிரமமென் அமெல்லையினியன்ற வா 
ஐமையவுற்றறைவனறவிர்காளவிமிழயிடைப்பலவற£ ௬ 
மூமையுதித்தகிரியரு சேர். “ருமவுருவவாசிரமமொன்.று சான் 
FLO LO BVI LILI Bowe oy கதண்டலை அதை நரீழலொடிகசூழ்வதாம். 

கோடிலஙகவருமுன்றமோடமர்குரங்கமெங்கணுநெருங்கிிர் 

கோடிலங் கமலர்வண்டி ஜேசையொடுபண்டைவேதவொலிழுன்திடும் 

பீடிலங்முமறைவாணர்சாரணர்பிறங்கியோகியாறங்குலாம் 
வீடில ங்குமனைவாழ்க்கை யோரழுவிரிக்ுமெ ய்மையுணர்விமு மியோர் 

, ல. ன் a . . . . 
இ, ந்றொடர்ச்சியொடு வாழ்வன த்தர்களியல்வஜிப்பிரமசரியமா 

நற்றெொ டர்ட் பலா சர்வம் . ஏியகான்மறைத்றுறைநடா sme 

Cp re ரட் ட et & ‘ys dara Suge au LIC TLD xy லமாதவர்கள்பிறொலா 

LODO Wy EF MUSA HOTA THI DD | Lo, Bae Koh ar Lob SE Ter. 

மூடம FD. (LD EB OM EH BW th oil (LPTM றுமாசவர்சண்மனனுமவ் 

லிடமதிம்பலழ.பரூ 4 திரக் லமியள் -ளானொருவனிகளமிகுச் 

Bw BuO: பீனானணை திப சென்னியாலெதிர்வணங்கினான் 

EL OH REM DD oH a DE at Br Hl சிலாசிபலகழறி ஞர். 

கேள்வியிற்பெரியபடிவரங் கணுயர்கிளரொலிச்சுரு திவழிதரும் 

வேள்வியைத்தெரிபுசண் களிப்பமகிழ்மேவியன்னசெயல்வெஃகயே 
கோள்விடிதாஈமுனிக)லப சிச்கருகுகுறுகிமுன்பணிகுண த் தனா 
யாள்வினைத்தொழிஃ ினொனவற்கதனையாதரத்தினெடுமறைகுவான். 

௮ன்னைய ன்னையருளாலுளைப்புகலடைக்தனன் ஐருமமாற்௮ுவா 

னென்னையீறுமியமானனாக்கியருளெச்சமில்கிதனினிறைவயான 

ரஜொன்மையேவல்புரிகுத்திரன்பெருமதொண்ரிகொண்டருளுகென்றர் 

தன்னைகாமிமுனிதான்வியை தன க்யென்றவிடைசாற்றுவான். 

இழிர்தவற்பவனினக்குவேள்விகளிழைப்பத ழ் குரிமையில்லையா 
லொழிர தடிந்தநினைவுங்கள்பான்மறையினோடுபல்லவகையோதிான் 

மொழித் தவன்புலையனொப்பனன்கியுயர்முச்தைசன்மரபின்முறையெலா 
மழிர்சவன்பிரமசோத்தரச்சயலனாகயேடஇசனாகுமால், 

கரச 

(wy) 

(௧) 

(௧6) 

(௪௪) 

(௧௨) 

(sa) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(4௬) 

(௪௭).



of சேறுபுசாணம்... 

மறுகிலாசமலுவாதிசொன்னகுல்வழிவழாஅதிடம BSC eg 
புறவசானமறவாணரேவலையுஞற்றுகென்றனலுவப்பினாற் 
பெ.நுவதானசெயல்பிழைபடத்தளர்வுபெற்றுகின்றுமிசடிற்றவன் 
வெறுலிய, £ரலமனச்  னெண்ணினன்விசாரமொன்று2வமேவுவான்.. 

kp @ our 5 த்டம்வகுத் 5 fo 16 oor புமுறைபோத்திே வள்விமுறைபுரிகுவித் 

தாவதாரியமமாற், மிரல்லுணைவயர்த்தருச்சனையமை, 5 Ho Que 

தாவதர்க்கினிய காய்கிழற்முகனிதஈஅநெஞ்சில௮ தட்பமோ 
டோவிஞைை்களபலசெல்லமெய்்நெறியுழத்தலுற்றனனொழுமங்கினால். 

ED தணங்கொடியைசெய்யுகாண் மருணடைச்செலாவதிவினன்மைசால் 

கற்கனீண்மரபில்வர்திரிஞ்சமதிச ருதிவேதரிலேகண்ளொன் 
செற்றாுலர்சவம்பொ.தும்பர்மேவுதிடமதியிருக்கையிடைசென்றனன் 
வேற்கலக்சதவனிறைஞ்சிமண்புகருமுகமனும்பலமொழிர்தபின, 

க$தமென்கனிவழங்கியன்புசெயல்கண்டுவக் தமிகு காதலா 

யர்சணைளவகலென்றபினனர் தனதாசிலாரமமணுகின 
னிர்தவாறுபலசாலிவன்கண்முனியெய்திகண்புகனிசெய்தலு 

நந்தம்வாபய்மைசவருனெலும்பரிசுமாடியின்னணகவிற்,றுவான் 

சென்புலத்சவர்கடேவருக்குரியசெய்கடன்றருதிறங்களு 
சன்புலதிசமறுவோடமாளயாயங்கொளட்டை சமுன்ஞுனவா 
யன்பினிற்புரிசிராக்சமானவையுமடியனேனடி. களா 
யின்பினிற்றெருளம்வண்ணமுள்ளப.யின்றென ககுரைசெயென்றனன். 

செட்பமார்௪ மதி.தன்மதச்செயறெளிச்சிடாதம ருள்சிநீதை செர் 

நட்பினலுரைமருதெலாமுணரசஈல்கியேமசபினாளுமே 
யொட்பமேவுகிட மதிகொடவ்வகையுஞற்றுவித் தருகியுவகையாற் 
றஐட்பமோடவனளரிகச்தகொண்டுறையுடனனைவர்தினிதசார்ந்தனன். 

சிறந்த€ர்ச்சமதிவாமுகாண்மூனி௰ர்தேர்வுறீஇபிஃ்தவன் னைத் 
அறசதுநிக்கவறுகருவிய/வுடறுறச்சவாசியிடைதூதரோ 

டி௰ம் போடுமிகுகம்பகோடிகொளிலக்ககாணிரயமெய்தியே 
பிறர்,துகீதெருவாகிழுன்பினர்பெருக்கரத் அருவுபெற்றனன், * 

பன்திராய்பறவைநீசர்பின்னவர்கள்பரதர்மன்னருறுபடிவெலா 

மொன்தியேயடைவினமுர் துபொலமறையயர்குலத்திடையுதப்புமு 

நன்றிசாலுமுபகயனமாண்டினிலைகாலிரண்டினினயந்தொர்காட் 
Cer Acar லிவாயவண்பிரமசாதிசேரலகைதொட்டதால், 

Q, தாட்டபோதுமனமச்சமுற்றுவிழிசுமலவே.றபடுதொட ர்பினோ 

டொட்டுமுன்னையியல்லிட்டுமம்மரிலு ழரீ.தவாய்வெருவியோலமிட் 
டெட்டெலுக்திசையுமாதியோடியிடறுற்றுவீழ்ச்தமுதெழுக் திராப் 
பட்டிரிஞ்செயலையீன்றவன்றெரிப்பருவரத் ற்பரவைஞழ்கினான்: 

மூழ்கலுற்றுமுறைராடி மை தனொடுமுகரொடும்டொதியமுனிவனா 
மாழ்கடற்கரமமைத்தசண்டமிழக த்தியன்சரணவம்புயர் 
Arp சருத்தினொடிறைஞ்சிகின்றுமிகுகனயலுற்றம ருள்சாற்றி யே 
சூழ்கதிர்ப்புவிபில்வேறுவெர் அயர் அடை, த்தி்புசறுணிர் டேன், 

(க) 

(௪௧) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(2m) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(aor)



பாவதாசச்சரக்கம், :* 

ஆருயிச்ச்சனியையன்னை சன்னிளஜெமதம்பிகாப இதனனபரு 
ணேரதத்றவர்களில்லையுன் னையினிநின்சனுய்யுநெறியில்கெனச் 

கோரின்மிக்கமகடிஞருவனேயிவனுடற்கரர்த சடியோமோ 
தீர.ம்வை த்தருளியாலுமென்மரபிஜேரும்லீரிபெறவென்றலும். 

நெடி துபோ துகுறுமுனிவனின் மலனில த் அலாவிமுனிகழ்ச்திடும் 
படியெலரீழூணர்வுகொண்டுபண்டிவஜஞெர்பனவனான் மறைபகர்ந்திடு 

மடிவுதீர்மறுவைமன்னசூத்தான்மனங்கொளச்செ £ல்வினைவன்மையாற் 

சடியதீரர கடைந்இழிந்தடல்கருப்பமுற்தவருகளையெலாம்; 

ஐயனோடுசொலியவ்வினை க்குறையினந்தகன்விடவணைாததால் 

வெய்யபேயி அவிசிச்குமாற் தினைவிளம்புவன்றெளிதிவிழைவொடுஞ் 

செய்யசங்குலவதென்கடற்கணமர்சே தராப்பணுயர்சேண்டன் 

வை;பசம்பாவுகர்சமாசனமென்வராயிருக்குமிசைமைவலோய். 

அச்சைலம்பிடையொர்பாவநாசமெஜதும்வாவியுண்டதனினாடினான் 
மெய்ச்செறிந்தபிணிபூ தமாதிபழவெவ்வினைப்பிறவிமிவ்வெலாம் 
விச்சைகண்டவிதுள்போல்விளிக்தொழியும்விசயமென்னவொளிமிக்கதா 
யிச்சசம்புகமுமன்னசூழிபுசகவேருவாய்மகஷஞொடி ச்சணம், 

ஏகிமுத்திவசமூழ்கிலிர்தவலிடரீடதிக்ககலுமின்பமுண் 
டாகும்வேறிலையுபாயமென் றுமலயச்ஈருசவனறைர் களன் 

ருகமிக்கசமறையோலுமன்றுதருசனயஷேடனையசட மரீஇ 

மோகம்விட்டகலுமாறுசேயினொரிமன் ௮அராள தனின் மூழ்கினான். 
* 

விண்டுபோயின வேதியக்ருலனில்வெதியசெட்டலகைவிடுசலுங் 

சொண்டல்கான் சமதிபோல்வனப்புமிகுகோலமேவுமறையோன்மகன் 

ண்டலின் றிவர்செல்வமல்கிய சருக்சினுற்றணியெருக்கிளே 

னண்டஞானமுஈலமலமுச்இகிலையக்தனேடினிதடைர்தனன். 

அவனளி த்தகிடமதியுசாள்ிலலசன்றபின்புயிரகன்.றபோ 

யிவனெனகச்கடியவளறுபுக்குறிபிபப்பெலாமடைவிலெய் தராட் 

பவமுடைச்கழுகினுருவமாயவழிபாவகாசசடமேவியே 

திவனநீக்ரகுபுனலுண்டுவீசசிறைதனையடி ச். தடனனை க்தனன். 

பறைவிரித் துருகனைத்தபோவினைபற்றறுத்தம ரர்படிவமாய் 
ஈறைவிரிக்கசொடையாடையாபரணசன்னிழற் கவிகைபலவுடன் 
குறைவிரித்தகடிவானரம்பையர்குழாம்வளைப்பவறை குரன்மணிப் 
பொறைவிரித்தகொடிஞசூழ்விமானமிசைபொன்னகர் க்கடிதுபோயினான், 

வேறு. 
வாவிமின்மாணிஃதர்தணீர்வான்றவம்வீடுவழல்குமாற் 

| பூவினனாரணனும்பரார் பூசைசெய்நீரமையதொன்றுதான் 
மேவினராடுகரிக் தீ ர்மேல்றைவோர்வினையனதியே 
பா வமெலாமடபண்பினாழ் பாவலிகீர்சனமென்பவே. 

பாவகாசச்சருக்கமுற் விற்று, 

| th. திருவிருத்தம் ௭௭. 
1 அனைவர் 
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ஹே  சேதுபுராணம். 

ரதைகுண்டச்சருக்கம். 

  

ம ரவாய்மைமல்குசூதன்மாபினாடி.வரைவிலாச் 

குதசலங்கொண்மூனிவரோடுபின்னுமொன்றுகூறுவான் 

பது மவாசம்மீசுபாவராசநீர்படி ஈதபின் 

மிதிலைஉர்த€தைவாலிகுடையவேண்டும்விதிமினால், 

பிரமவண்டமதனிலுள்ளபெரியகங்கைமுதலகீர் 
பரமர்தங் நகாசியா இிபதிகடங்கள்பழிகடீர் 

வரமனங்சொள்செய்கைமுன்னிவைகுமங்சண்வாருமாற் 

சரமொரைர்துகொண்டதேவும்வாவிமேவுதிருவினால். 

வேயிரண்டுவாளிரண்டிவில்லிரண்டுவில் லுவச் 

காயிரண்மிகொண்டவல்லிகருவின்மேவமுமிொலா 
மாயிரண்டினாடு£€தைவாலிபின் சண்வேதியப் 

பேயிரண்டினைஞ்சதங் கண்ணானை விண்டுபோந்ததால், 

உதுவிளம்புசூதன்முன்னமுறுவர்பின்னுமுரைசெய்வார் 
புவிளம்புகிலவுமூரல்வனிகை€கைபுனிதநீ 
ரிதவிளம்புபிரமசச் தியிஈ இர் குநீச்குமா 

psa) ளம்புவர்தவாறுமறை தியென்ன வன்பினால், 

தண்கலர்தசிர்தையோடுசூதனன்றுசாற்றுவா. டி 
னெண்கடர்தபொருண்மைராடுமிருடிகாண்முன் னேல்வையின் 

வண்கிடங்குரூழுமாரைவைசயகந்தரசரிலே 

வெண் கடாலபரணனென்றொர்விறலரக்கன்மேவுவான். 

பங்சயன்சனும்பரிற்படாவரம்படைத்த௫ர் 

வெங்கபாலபரணவீரன்விறலமைச்சன்வின்ழைசா 

லங்கமேயகுணபஷண்*னக்குரோணிறநூறசாய்ப் 

பொங்குதானையிரசமும்பல்புரவியோடுபொலிகுவான். 

மசரவேலைபோலவாழும்வாளரக் சனமந்திரப் 

புகரிலானைவருகவென்றுபுரிவிசொன்றுபுகலுவான் 

பகரிலேகரரசைவென்றுபடலைவாசைகூடி யே 

'சிசரமார்வசர்தமேவியமரர்காடர்தெரிவைமார். 

முன்குலாவி யாடல்காணவேண்டுமென் மொழி gs 

நன்கிதென்றுமர்இரத் இன லுநவிற்நினான் 
வன்சண்மாயகிருதனன்௮வானலுரைவலிசெய்வான் 

வென்கொடாதபடைஞர்சூழவிண்ணிலே கவெஃகினான். 

கீதன்வஞ்சரெறிமைகன்னினீமிமைக்கனான அன் ஃ 

மேசனூர்புரக்கவைத்துமிடைபதாதஇடடைசொளும் 
பாததாளிஈரலைழேரிபடவிலம்கல்பஃறுசட் 
பதியாக மய்புமுங்கியிரவிசண்கள்பொத்தவே. 

(௧) 

(2) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(cr) 

(௧) 
  

* சவுப்க்ஷன்;



சிதைகுண்ட்ச்சருக்கம், 

மூசுதானையியருழச்செமுகின்முழக்கமூழ்ககெண் — 
CA AO guest Pa oN FDL grr ss apr 

வாசியோதைவுவையோகைமண்டியெண்டொகைப்படு 

மாசையாளைசெவியடை ப்பவமாரூரைமணுகிமான். 

எய்தஓுற்வேலைவேலையெனகவிபுட்டுமொஸிபியல் 

வெய்செனப்படர்ந்தவாறுவினவியம்பர்வவெள்ளமு 

OW BIE Et Mul M Us HA Poti yas 

ய்தலற்றநிருசசாதலுடஓடன்றபொருகுவார். 

சருளினோடியெயில்சலர்தகாட்சியன்ன்மாட்சிசே 

ரிருவர்தங்கள்படையுமுர் தியெதிர்விளை ககுமமரிலே 

யருகுநின்றசேளைகோடியங்குமிங்குமற்றதா 

லொருவரோடுமொருவர்தொர்தமயுத்தரின்௮ுஞற்தினார். 

கூற்றனேற்றகண்டமங்கைகொண்டுமிண்மிகுணபவூ 

ணற்றலானையக்குரோணிமுப்பதோடழிதக்சனன் 

காற்நினோடிவர்த;டாந் தல கசிகன்றனாவியை 

மாற்திஞ்னொர்வாளின்29வருணனென்லும்வானவன், 

குருதியங்கணிருதர்னாவிகுச்சமேவிவவ்வினான் 
பரிதியங்கணமலனண்புசொண்டிலங்குபான்மையா 

னொருகபாலபரண்ணனோடுடன்பிற£தகால்வரிற் 

திருகுகோர இட்டிவன்மைசெய்யவங்கிசிக்தினான். 

வெம்பயாவகன் றனாவிவிரவு கர் தவகனினா 

ஓம்பர்போன தன்விருட்பினானும்| வேரியூண grt 

மிம்பர்யாருமிடர்கடரவியமனூரிலேகினா 

ரம்பொனாடுிறைச௫வாழுமாயுள்வேதரிருவரால், 

டழீறகொண்டவன்சபாலபரணனோடுபரவுவிண் 

ணேறுகொண்டதிண்பதாகையிறைவனேற்றெதிர்ர் தவண் 

கூறுசொண்டபாதியாமமளவில்வென்திகொளவரு 

காறுகொண்டவக்குரோணிசேனைமுற்று நூறினான. 

படுத்தல்கண்டுசீதிலரஈ் அபடுகபாலபரணனே 

ரடுத் துநிற்றிபோக லிம்பர திபவென்னவார்ப்பரித் 

தெடுத் அவில்வளை த். தவாளியெங்கணுஞ்சொரிர்சபின் 

ரொரித்தொரை5ுவாசவன்.றன்மெளலிமீ த.தாவினான். 

பிசிதவுண்டிராறுவெண்பல்பிறழ்கபாலபரணனேர் 
விசிகமைச் தமுடனறுச்தமேன்மைசண்டுவிட்டிடும் 
வசிகொள்குலமதனை வேலின்மாத்திநிற்குமதி.றதற் 
சசிமணளன்வீறணர்ர் அசழலெனாவெகுண்டுதான். 

அஞ்சு நூறுபச். தரா றுதொடியிரும்பிஞன்முழம் 
விஞ்சு நூறுகொண்டமைத்சவி சயதண்டவெற்பினாற் 

பஞ்சபாதகக்கபாலபரணனும்பர்படையெலா 
மெஞ்சுமாறுகொ க்கரித் தரத் தனோடெறிர்சனன். 

“முதிசாகூன், 4 மாமிசப்பிரியன்; ் மத்தியசேவி, 
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| ௮௪ சேதுபுசாணம். 

அடுதிறங்கொடன்பதாகையற் ௮மார்பிலுற்றெனப் 
படுதலுங்குழம்புநெஞ்சபதைபதை ச். துவையமேற் 

சடி.இலீழ்ச் செடி. தபோது தனைமறக். து. தஞ்சிறான் 

மூடிவிலண்டர்குரவனங்கணஃதணர்ச்தமுறைமையான். 

வீவதற்குமுன்ன ஈசவேந்துதன்னைமிருசசஞ் 
சீவனிச்தொன்மர் திரஞ்செபித்தெழுப்பல்செய்கன 

னாவதக்கணத்தினெஞ்சயர்ச்சிரீங்கியைந்தருத் 
தேவருக்குகாதலுந்தெளிக் த௫ர்தைதேதினான். 

தேதிவெள்விசும்பினோடிதிண்களிற்றின்மக்தகத் 
தேறி.நூ.றுசோடியங்கையேற்இிமுன்பெ இர்ச் இகல் 
கூறிவையமோடுநேர்கொடுவ்கபாலபாணனமேற் 

சசிவன்மைசெறலீறுசென்னியின்௧ணெற் நினான். 

தொடி ிதைர் துதோள்சிதைம் த. தரகமோடுதிகிரிமேற் 

கொடிசிதைர் ௫படைசிகைர்துகுடைசிதைர் துகொண்டபோ 
சடிரிதை் த கானுமேனியளவி நூளியாயிடும் 
படி.சிதைர் து இண்கபரலபரணனாவிபாறினான். 

அடும்பயந்தருங்கபாலபரணனாவியகறலுங் , 
கொடும்பயஞ்செய்நிருகளைச்செய்கொலையினண்டர்கோகினைப் 
ப டும்பயங்சொள்பிரமகத்திபற்றியேபடர்ர்சதென் 
இிடுழ்பைதீருமுனிவ சோடுகுதனங்கியம்பிஞன்-. 

வேறு, 

கரைதருகாதைே கட்டுக்கணங்கெருமுனிவரானே 

Geor 5G BOO (07 WIT CLP GUT CO LO LIT GY OT EG ae IT 

புரைவிலாவரக்கற்சொன்றபுன்மைசான்புலவர்தங் சட் 
சமாயன்மேற்பிரமகத்தியாயதென்றறைததென்னீ, 

- கோவினைவசைச்தபாவங்கொடும்புலிகொள்ருர்க்காமோ 

வாவிஷெண்டாலுண்டார்பாலடையுமோமருட்கையம்மா 

யாவ.தமுணரலாற்றேமிகனிலையெங்கள்௪ங்சை 

போவகருஇயன்பாற்புகலுவாயெனப்புசன்றார். 

௮ந்தணர்மாற்றங்கேளாவஇசயமடைவசாகி 

முர்தையேகார்தத் அற்றமுறையினைமொழிலான்சூதன் 
விக்தவாரடவியங்கண்விறற் நிரிவக்ரப்போப் 

பந்தவாளரக்கன்றேவிபாசிழைச்கொம்பரன்னாள், 

.மெல்லிதழ்ட்பவளவாயால்விண்ணவர்வேட்கைநீர்ப்பாள் 
_ பல்லிதழ்ப்பதுமவண்டின்பரிபுரமிழற் ஐ காளாள் 

வல்லினைச்குயத்சாற்கோங்சைமயிலைமெல்லியலால்வென்றாள் 

செல்லினை ச்சவார் ததேன்மேற்செறிகுமலெனனச்செய்தாள். 

காமனையாறலைத்து க்சவிசையுங்களையுங்கைச்கொண் 

டேமானமுசமும்பார்வையிணையுமாவிழைச் தச்கொண்டா 
'பேமலர்வல்லியொன்.றதென்றலிற்றுளங்குமாபோற் 
ருமனமருளக்சண்டோர் சான்றனிசரிக்தாண்மன்னோ, 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 
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. இதைஈ்ண்டச்சருக்கம். கு ௫ 

ஊரரமிர்தமாண்பேரோங்கு மாமூளரிராப்பட் 
சர ரவிக்தமேவுர்இருவென த்திரியுங் காலை 
கீரரவிர்ககோக்கினெடியவனுர்இரீங்கா 
வேரரவிந்தமைந்கனெனச்தகுமிருடி காதன். 

ஊடர்ச்சசெயன்ன தூாயோன்சுசயெலுகாமமேயோ 

னிடர்ச்சி. மிகர்தோனாங்கணிருந்தவமிழை த் திருப்பான் 

படர்ச்சியின்வயத்தாலோர்காட்பால்வளைப்பசும்பொற்றோட்டா 

ளடர்ச்சிசொறருச்சூழன்னானாச்சிரமத்தணைர் தாள். 

அசியன்மருங்குனல்லாடொக்கபோதரியகோன்பான் 
மீசிறர் தடையோன்காணாவேள்படைக்குடைக் வீங்கு 
மாசையங் கடலிற்றோன் ற மவிர்மதியனனவன்னா 

டேசியல்வசனரசோச்கிச்சிர்தைமால்கொண்மிசொல்வான். 

எங்குளாயிச்தக்காட்டிலெய்இியதென்கொலென்போர் 

நங்கைநீயுரியையார்க்கோசவிலெனசசையினோ3ி 

மங்னீசசாலுரைப்பாண் மேலோய்வயத்திரிவச்கிரன்றன 
அற்கமாமனைவிகாமஞ்சொல்லுவார்சசலையெனறே, 

வகைமலர்கொய்யவர்தேனமகவிலேன்மணாளனமுலும் 

புகழ்முனிசுசிபாற்போஇிப்புதல்வனைப்பெறு தியென்றே 
பகர்தரு சொல்லுமுண்டாற்பகவநின்னருளினாலே 

யிசலுடைமக்கட்பேறின்றியான்பெறவிரங்கிடென்றாள். 

வாரிசமகஉவன்னவரிவளைவாய்மையாருஞ் 

€ரியவீமுதமாந்திச்செலிகளாற்களிப்பினோடிம் 
பேரியன்முனிவன்க. .றும்பெய்வளாயிங்குவர் த 

காரியசன்முல்யாமுங்கருச்திடையுவகைகொண்டேம். 

தண்டளிருடச*நாப்பட்டபனியச்சேக்கைமீதில் 
வண்டமர்குழலாய்கின்பூண் மணிமுலைதமுவும்வாஞ்சை 
கொண்டனனென்று காதல்கூறியக்கோதையோடு 
முண்டசமுதல்வன்போல்வானமூன்றுகாண்முயலக்கியுற்றான் 

இயைந்தவளின்பவேலையிடையமிழ்ந்செழுந்தபின்னர் 

வியர்தருண்முனிவாே சாமான்விளம்புவானவெதறிமென்கூரத/ 

குயர்தருள்ளையன்னாய்கோளியர்தளிரகட்டிற் 
பயந்தருணீசபாலபரணனாம்பாலன்றன்னை. 

ஆயுவுமசேகமுள்ளானடுபடையாண்மைவல்லோன் 

மாய்விலன்வலாரியல்லாவானவர்தம்மாலெய் தஞ் 
சாய்விலெத்இிருவுமெல்லாஞ்ச கத்திரவருடர்தானே 

தேய்விலாத்தவங்களாற் நித்திசைமுகனருளிற்சேர்வான்; 

ஒள்ளிழைமடவாயுன்றனொருமகன் சதமகன்போல் 
வள்ளிய வலியுமின்புமருவுவானென்றுகூதி 

வெள்ளியம்சரியில்வெள்ளை விடைப்பிரானகாசிதன்னிற் 
தெள்ளியவுணர்கின்மேலோன்சென்றன ன்சென்றபின் னர், 

௮௫ 
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டசி உடசம்--பன்னசாளை,



௬ சேதுபு சாணம். 

பாற்றொடியவள்கபால்பரணனைப்பயர் தாளன்னோ 

ஜோற்.றுசான்முகளைநோக்கிநூறபத்தாண்கொறு 

மேற்றமுர்திறலுஞ்€ுமெய்தினனிவனைவிண்கோரத் 
தோற்திடதீ தரர், தகொன்ருன்குழ்்ததபிரமகத்தி. 

நியிலுங்கொடியபேயாற்டிர்தைநோயுழர்துசால 
வாயிரங்கண்ணனெண்கண்ணவன்றனையடைந்துபோற்றி 
மாயிரும்பிரமகத்திவர்தவாதியம்பியீது 
கீயிரங்குற்றுரீச்சநினை தயென்றிறைஞ்சிகின்றான், 

கின்றவாசவனை கோக்கிரிறையிகழ்மமாயிருப்போ 

ஜொன்றுளங்கலார் தண்பாலுரைசெய்வாலும்பர்கோவே 

மனறலஞ்சுனை நீர்க்கக்சமாகனவரையிற்சேதை 

தன்றடங்கரையில்வேள்விதசழன் முகவாயிறன்னால். 

சிற்பரமன்றளாடுந்திங்களங்கண்ணியானை 
யற்பிறனாுல்வணங்கியேதீதியப்புனலாடினாயே 

ன்ற்புருககலுமிர் கரீண்மறைப்பேயுநீயும் 
பொற்புறுமகிழ்வினோபெகு௮வாய்புலவர்சாட்டில், 

ஆகலாற்பொருளுமின்புமமனொடுவீடிெல்குஞ் 
சீரைபூச்தடச்சிலின்னேசெல்செனச்செப்பலோடும் 
போதனன்மாற்றங்கேட்டபுரக்தரன்புவிசூழ்கந்த 
மாசனம்போகிச்சொன்னவகையெலாமரபிற்செய்தான், 

ஆங்கணிர் திரனைநீங்கிற்றருங்கொலைப்பிரமசத்தி 
யோங்குயர்கிலையிற்போனானுபேந்திரர்குரியமுன்னோ 
னீங்கிவவாறேற்றம்பெற்றவிலங்கெழிற்சதைஈன்னீர் 
பாங்கினாற்படிவாரொண்ணும்படியெலாம்படியிற்சேர்வார், 

இராகவன்தெளியுமாற்றாலெரியிடைமூழ்கிவிண்ணோர் 
புராசனமுனிவாகாணப்பொலன்றளிர்க்கொடியிற்றோன்று 

மராவுறமல்குற்சதையாம்புனற்குண்டமென்பர் 

தராதலமுய்யதீதர் அதானிதிற்குடைசலாலே, 
வேறு, 

ஈதிலன்புடையுங்கடமக்கியாமேசமின் நியியம்புதிறத்இனாற் 
தேறுமின்கள்சிறக் ச தவத்தினீர்தைகுண்டமெனும்பெயர்பெற்தவா 
அாறசன்றஈலங்கொளுளத்தினாுலோதுமிர்சவருங்கசை கற் நுளோர் 
பேதிதென்௮பிறங்குசெவிக்கொள்வார்பேசருக்திருகன்நிபடைப்பரே, 

Fans குண்டச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆடதிருலிருத்தம் ௮௧௭. 
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மங்கலதர்த்தச்சருக்கம். 

நாரணணொண்கலைநற்படிவச்தோ 
மீன ரணவங்கழலெண்ணுபுபின்னுற 
காரணமெய்ச்கெறிசகண்டஎசூத 
னஞாரணவாய்மையருக்கருள்செய்வான். 

ஞானகல%திகழ்சானமறையீர்காள 
சானகிசன்றடமூழ்கியகக்கோர் 
தேனிறைமங்கலதீர்ச்சமெனப்பே 
ரானசெழுர்தடமாடுவரன்பால், 

இர்திரையிர்துரனெண்ணிறவத்தோர் 
ச5சுதமன்னசடத்்தனலஞ்சேர் 
சிந்தையின்மேவுவர்செப்புமதன்பால் 
வர்தபெருங்கதையொன்றுவகுப்பாம். 

* 

இல்கள்வயங்குதிருச்குலமுள்ளான் 
அங்கமனுத் துறைசோர்வுபடாதே 

பைங்கடல்க௰ழ்நியபார்முமுசதாள்வா 

னிங்கெவனாமமனொசவனென்பான், 

மேதகுவானவர்வேர்இிஒனாற்றும் 
போதழகத்திடைபுஈ திரிறைப்பா 

rr Buca vers sent) revert 

மோதனமுண்டுதம்முக்சிரிறைப்பார். 

மன்புரிகன்றவளங்கொள்சிராத்தச் 

இன்பு றகெஞ்சினிடஞ்சிதிதின்றுற் 
றென்புலவாணர்செழுங்கொடைவேர்தன் 
பின்புளராலவைபெற்றிடவேண்டார். 

மர்திரம்வேதம்வரம்பில்புராணர் 
Sb Brit Rens Dy som gw 
ளிச் துவின்மேற்பழமுதீறறவந்தோன் 
புந்திபுகாசபொருட்கலையின்ருல், 

் வாணெடும்வென்றிமனோசவமன்னன் 

மருணிழனீங்கியகண்டலராஜோர் 
கோணுதன்மாதர்குழாத்திலாபொர்பூ 

ணைறுகர்தரசாரியர்தாமே, - 

'€தகிலாமதிசர்மரபுற்றோன் 
கோதறுசெவ்வியகோற்குளிர்பூங்கா 

மாதிறல்வாய்மைமலுக்குலமன்னர். 

நீதிவெயிற்குரிழற்செயுமம்மா, 

Yor 

(8) 

(௨) 

(&) 

(௪) 

(௫) 

(4) 

(௧)



HH சேதுபுசாணம். 

இறைவலுமாயநுமெனறுமிருக்கு 
மறைக_லோங்கலசன்ற தமுண்டான் 

மறைவமுவாதமனோச வனெஞ்சத் 

துறைவதொர்சாளுமொழிகததியாரால், 

வம்பலர்மாலமரைவமன்ன 

னம்புலிசன்குலமாகையினாலே 
செம்பொருருத்திதிரிர்தசினஞ்சேர் 

வெம்பணிதிண்டவெருவருமென்றும், 

இன்னணமாற்றுமிசை & குரியோனா 

மன்னவர்சில்கமனோசவனென்பான 
றன்னருளாயதடம்புயறன்னா 

னன்னிலமா.துகயம்பெறுமககாள். 

நிந்தைபுனைந் துமிலத் இருப்பான் 
முக் துகுலத்தின்முறைச்செயலவி.ட்டே 

மந்தரவாகுமனோசவமன்ன 

னந்திலுள த்திலசந்தையையுற்றான » 

ஆரமுசத்திடையாலமடைநதாற் 

சாரமுதச்சுவைதான்கெசிமாபோ 

லீரருதகச்சலையிநறுகுலக்தோன 

வீரமுதறகுணமேவிலனாளுன், 

யாவன கஈதையினைப்பொருள்சொண்டா 
ணாவனவன் கணமுக்கவறன்மை 

மாவசல்காழ்ப்புமருட்கைமதத்தோ 

wey gv Catan ua) சாளஞுமன்றே, 

இடங்கொளுமக்சணமின்பரலக்தாற் 

ஜொடங்குதிருப்புகழ்கற்றியகற்ற 
முடங்கியைகான்முளையூர்பொருளூற்ற 

மடங்கலுமாயுமலச்கணுமேவும். 

போஇஆைகாய்முதல்பொறபுறுலித்தி 
ஞாசலெனக்கொளகர்தையவன்பான் 
மேதினிமானவர்யாரும்வெறுப்புற் 

றோஅமமுச்சாறுற்றதுமன்னோ. 

சீற் நமயக்கொடுசேடிவையிற்றான் 
மாற்திரிசாமமனோசவனன்னாட் 

சாற்றரும்வேதியர் தங்ழெமைத்தாங் 

கூற்றுநில சீகிறைகொள்ளமஇித்தான். 

கொள்ளமதித்தகொடுக்தொழில்வேர்தன் 

கெள்ளியவிப்பிரர்செஞ்சடைமுக்கண் 
உள்ளல்வளைச்சரமாலிவர்பாகச் 
அள்ளபொருட்பலவுங்கவர்வு ற்ருன், 

(௧௦) 

(#5) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧)



மகங்கலதர்த்தச்சருக்கிம்ஃ. ட 

சாலிவயற்பபிமண்ணடைகோண்டான் 
பாலியல்பின்றுபறித் தறைபூண்டான் 
மேலியதீயவினைப்பயனெண்ணான் | 
மாலியல்சிர்சைமனோசவமன்னன். Cx) 

இக க்கொடுவேர் சனிழைத்திபொவம் 
பக்குவழாயபலத்தொடர்பாலே 
யொக்கலின்மேதகுமூணநிலத்தான் | 

மிக்குறுகோலபவேண்டலனுற்றான், (௨ ௧] 

கூன்றடலி ந்பயில்கோலபனோ் ~ 

மூனதிருதிங்கண்முயன்றமராற்றா 
மான்றுமனோசவன்வல்லையின் வல்லே 

தான்றருசான்முளைதையலொடுற்ரான். (aa) 

தண்டியஷணதராஇபன்வெம்போர் 

விண்டவனீள்வனமேவலுமன்னோன் 

மண்டலமாகசைமணர்துவலத்தா 

லெண்டரு காஃமிருர்தனனிப்பால், (௨௩) 

௮ச்சமில் கோலபனாண்டி டவைய 

மைச்செறிகாட்சிமனோசவன்வாளா 
வெச்சமுமில்லுமிளைக்கவிளை த்தே 

பொச்சையினூடுபுகுர்தலமக்தான். (ae) 

பொன்னுலகோர்மிசைபுத்தமுதீயும் 

வனனமதிக்குலம்வந்த ருள்கோமா 

னின்னலுழந்தனனெவ்வல சயானுக் 

தன்னவையல்லதனக்குகவாவே. (2@) 

ணேலவாழ்வினைநீர் த்இரையென்னா 
சேணுளதாவெணியின்புறலாமோ 
மாணுயர்செல்வமனேோச௪வனாக 

மூணிலதாடியுணங்கயெதென்றால். | (௨௯) 

குஞ்சரமெண்குகுராலரியேனம் 
வெ ஞ்சிெனவேங்கைமிடைம் துறு கானில் 

வஞ்சகனானமனோசவனமற்மோர் 

தீஞ்சமிலாதுகளர்ர் தழியோர்காள். (௨௭) 

தோன்றல்பசித்தழல்கட்டிடவாடா 

வீன்றவரோடுமிளை த்தனனென்றா 
ஜான்றளர்செய்அயரொட்டலர்வாளாற் 

சன்றெனமம்மழர்கெழீஇயினரன்ஜோர், (eh) 

BOM T0105 Fors. po rs 

bifla nt sauna si aal 
. சேரியவல்லியினின்அளம்வாடும் . 
பாரிசன்னோடிறைபன்னிபுரைப்பான்... _ (௩௧) 

௫ 

ah.



2௩௬, | சேதபுராணம். 

த சரைமற்கிசசேண்மோ 
அதின் யாற்றவதெவ்விடைசெல்வேஞ் 
ம தணணைக்கனசர் 'இரகாந்தற் 

கோழவசென்னினியுண்டியுமின்றால். 

ஏக்கறுமிர்தவி் கணொழித்தே 

காக்குஈர்வேறெவர்காசினியின்மேற் 
இ க்கமலச் துறைபுல்கவனென்பா 

னாக்சமிலெம்மையளித்சதையென்னோ, 

குன்றவில்லானடிகோவலனற்றா 
ளென்றுமுனாவிமையோரிவர்தம்மை 

பன்றுபணிர்திவ்வினையாலே 
யின்றடைகுற்றதகர்தையெனச்சே. 

வெவ்வியயானெனன்மேவிடலாலே 

வெளவினனந்தணர்வானவராஜோர் 

செவ்வியமாண்பொருடீவினையிற்ருற் 
கவ்வையுழர்அுகலங்கஞருற்றேன். 

மாற்றலனாள்கெனமாககரீந்தேன் 
பாற்மொடிரீதருபாலகனோடு 

மாற்றருமுந்தியழற்பசிகூர 
வீற்றொருவேன்வனமேவினனக்தோ, 

ரணிவேணிரிருத்தனைமாலை 
வாரமனத்தஅணராமருளெொரனமோே 

வர. ரணருண்ணவளித்திலனன்னம் 
யாரிவணண்டியெனக்கிமிகின்றோர். 

கண்ண்லுளச்தணுகாசகழற்கா 

அண்ணிலவுச்திருவும்பரின்மேலாம் 
வெண்ணிறநீறணிவேடமிலங்கும் 
புண்ணியேவல்புரிஈ்,தமியேனால். 

பாங்குறுவாழைபலாவிவைகல்குச் 

தங்சனிசண்சசெருப்பலர்சாஈதம் 

ங்ருடைவெள்ளிலைபொய்குதுவர்ச்கா 
யீல்கிவைநல்விரையேய்ச்தனமற்றும், 

சத் இரையாகயெதிங்களினேருஞ் 

சித்தரைகாண்மறைதேர்ந்தவர்சம்பாற் 
கி )த்திரகு.த்தர்சிறப்புறலீயேன் 
'தித்தரமன்னசெழுர்தொடில்லாய், 

ஆல்ரசதீதியருச்சுனமாதி 
சாலகிழற்௮ுதருப்பதிசத்தோர் 
மேலெகியாதபவெப்பமுருதே « 

வாலியவட்டையில்லைத்தநியேனல்: 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧)



மங்கலதீர்த்தச்சருக்கம். ௬௪ 
காதனிலல்சய்கட்செவியெழ்மான் 
மேதினியுண்டரூள்விண்டுவிஎக்குஞ் 
சேதிமரீண் மதில்சேர்மணிமுன்நில். ட. 
சோதனீகொண்டுுடைத்ததியேனால், _ (௪௦) 

ஏரிகுளல்ணெதிங்கிவைதாரோன 
arfige Si Bape sever edo does C ey 

சீரியகோயில்சிறப்பொடுசெய்யேன் | 
பாரில்வணங்கல்பழிச்சலிலேனால், (௬௪) 

பூவனமொன்றுபுரிக ததுகாணேன் 

மாவனமாலைவனத்தயல்போகேன் 

ஹேவராவிற்கெழுதிங்களினாற்றேன் 
மேவியபூசைவிடிர்திமிமுன்னே;. (௪௨) 

FTO SUIT STU FLO SHUT GOT oon 
மாதமுதற்கண்மகாளயமற்று 
மீ.த.ஐ காமழைமித்திகரித்த | 
மாதிசிராத்தமளித்ததியேனால். (௪௩) 

ஒட்டியதிங்களொடொன்றொருபான்மே 
லிட்பிளபக்கமிரு ங்குகுமேவு 

மட்டமியாஇயறந்தருமக்காட் 

பட்டினிகொண்டுபசித்தறியேனால், (௪௪) 

நாலுமறைக்குணவின்றிடிஈற்சா 

பாலமுனாத்சிபலன்கெழுமோசேழ் 

கோலமலுக்கொடுகோதிரிவெண்டூள் 

சாலவென்மேனிதரித்திலன்மன் னோ. ப (௪௫) 

» அகாதி௮ுதற்கணரன்பொறியைந்மு 

மெனாவின்மனத் தினிருத்இியதில்லேன் 

பிஞூதொழும்புபிறங்யெகண்டி. 
கனாவிலுமென்மிசைசண்டதியேனால். (௪௬) 

விண்டுவினாமம்விளம்புமெழுத்த r 

மெண்டொகைமச்திரமெண்ணீலனீதோ 
பெண்டொருபங்கிறைபேசியநாற்பா | 
அண்டனவொன்றையுஞற்றியதில்லேன். (௪௭) 

புண்ணியமின்னவைபோற்றலிலாதே 
ஈண்ணியதென்திடர்காடியினைந்தே 
மண்ணில்விழுர் தமனோசவமன்ன , 
லண்ணிசழ்போதமொழிர்துடெர்தான். (௪௮) 

தார்புனைகோலுடருரணிமீதே 
சோர்பெ ரசொய்ர் அஅடிப்புறுமாற்றை 

யேர்புளைமின் திருவில்லவளென்லும் ப்ப 
பேர்பொருண்மாறபெண்கொடிசண்டே; (௪௧)



௬௨ ப சேசபுரானம். 

சேத்றெழுசெய்யசெமுங்குமுதத்திழ் . 
ஜோற்றலிலாதசரும்பிசைபோலே 

வேற்றுணைநீர்வரலீழ்ர்தழுதேங்கிப் 

போழ்தியசேள்வன்மெய்புல்லிள்சொல
்வாள- 

சோழகுலேசஅளங்சொளிவீச 

மாமணிமார்பசின்மைர் தனொடெனனை 

வேமெரிதில்லம்விடுத்தொருசீயே 

போமதுகொண்டனைபுர் இயிலந்தோ. 

ஆவொருவேன்மகனாமிவ னேடுங் 
காவலரின் ௮ுழல்சன்றுடையான் போற் 

நீவனமீ௮ திரிந்திவேனோ 

வாவு அ௫ள்ளைமனோசவமனனா, 

சேளிரைநீத்ததலேசமலாதன் 
ரொளையுநீங்கு துயர்க்கடன்மூழ்கிக் 

கோளரியஞ்சுகுலப்பிணையாகோ 
வாளமர்சானைமனோசவமனனா, 

உன்னையுமீங்கயுலங்கெழுதோளாய் 
பொன்னவிர்பூண்மணிபோச்சியதேபோ 
லென்னையமக்கலையென்னவிசைக்கும் 
சொன்லுமென்னாருயிர்கொண்டுறைவேனோ, 

சுர்தரரின்னிருசதோள்பிரிவேனோ 
வந்தனனயாலுமனோசவவென்பா 

டந் துறழ்நேரிடைசஈஇரகாந்தா 
வுந்தையயர்க்தணர்ந்திடுசென்றாள் . 

கண்டஅசான்முளைசண்புனல்சோரப் 

பண்டிகொழுர் அபசித்தமலோடுர் 

தீண்டலிறந்தைதனைத்தழுவுற்றே 
விண்டொலியின் திவிழுக் சழும்வேலை, 

வேறு. 

கேடியவேணியனீறணிமேனியனிய்காக் 
கடிகொள்கண்டியன்கண்ணுசருள்புணர்கருத்தான் 

படிமையாலுயர்பண்ணவன்பல்லுயிர்புரக்கு 
மடிகளாகியபராசரனணை£ சனனம்கண், 

' உணங்குசாலிகண்டுதவியவெழுக்தகாரொத்த 
குணங்கொண்மாதவக்குரிசலைத்தெரிர் அசண்கோதைப் 
ப்ணங்கொளல்குலாள்பராசரன்பாதபங்கயமேல் 
வணளச்௫ஞெளருண்மைச்தலுக்தாறுமாய்மண்ணில், 

“சரணமேல்விமுச்தையறன்௮யர்த்தழல்சமிப்ப 
- வரணவாசிரீரருளினாற்றெளித்தளித்தறதவோ 
னிரணவேல்லிழியாரைரீமதலையாரவனோ 
இரணமாழ்குறுமிரவிபோற்டெப்பவனென்ருன், 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 
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மக்க்லஇர்த்தச்சருக்கம். 

வேளைவெள்கொளுமெய்த்தவன்வினாவிடைகொடுப்பாள் 
வாளைசேர்விழிமமறவனென்மண வாளன் 
காளைசச்திரகாந்தனெக்கான்முளை கதிர்கால் 
சோளையாகயேவம்புலிகுலேசனிக்கோமான். 

ளேர்தையீன்றவன்விக்கொமாட்டியன்விருப்பான் 
மாஈதர்சொல்பெயர்மனோசவனமலர்த்திருமடஈதை 
காஈதன்ன்னவன்புலனிரண்டொருபொறிக்சவர்வோ 

னே தமன்பசையிங்கெனைச்சுமித்தனாயென்லம். 

கோலபன்றனருவமாங்கொடுவினைவயத்தான் 

ஞாலமுஈதிருக கரமுகரபதியிழதே . 
UTOC@IO wer oO Niu ral h ser savor 
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பற்திரின்றெரிபசியினாற்றனமுகம்பார்த்துத் 
அதறிவேண்டுசொறறுய்ப்பதறகுதவிடுஞ்சொன்றி 

யற்றதன்வயிற்றழலிடையஞ்செவித்.தளையா 
அற்றுவீழ்கததுணாவொடுங்கினனிறைவனென்றுரைச்தாள்: 

நிமித்தமீதெனாநெடுங்கணீரசொரிஈதிடகிறகுஞ் 
சுமித்தரைக்கெதிர்சொல்லுவான்பராசரனறோகாய் 

கமித் தநின்திரிகளையெலாங்களைபடுஙக கண ததிற 
சமித் தமோகமிகசகெழுவனோகலையிலுன் றலைவன், 

வாடுறேலெனமனகதெளிச்தரிவையைமன்.று 

ளாரடிதொணினைகதருஈதவனரசன தாக்கை 

யூரிகன்கையாலொருமுறைதடவலுமுணரா 
வீரிகொண்டெழீஇயிறைஞசினான்பராசரனிணை த்தாள். 

கமுமலத்தமிழ்ப்பிள்ளையார்கரதலஈ ண்ட 

வமுதிதீபபிணிமாற்தியனறுயிபெறுவளம்போ 

லெழுத ரு5திறன்மனோசவனீரு5தவன்பாதக 
தொழு அளங்கவாகளிப்பினாவஜனொடிஞ்சொல்வான்- 

அறனிலாதவர்க்கரியநின்றரிசன மதனா 
னிறனிலாவுமிர்நிலைகெடாதயர்கினைநீங்கத் 

திறனிலாவுணாவெய்தினனசேர்கதனன் வனத்தின் 
மறனிலாவுவேற்கோலபமாழ் றலன்வலியால், 

சத்திதச்தருடனயஙின்றன சருட்கடைச்கண் 

வைத்திடாவிடிலுய்கலன்மரபித்வென்றா 
னத்துணனைப்பொழுதஞ்சலென்றரசனையமைத்த 
கைத்தலச்தினன்பராசரனருளினாற்கரைவான். 

செல்வமன்னவகேண்மததெவ்கினைச்செகிட்டி 
மல்வளல்செழுவாகுவின்வாகைீமிலையு 
கல்வரம்சொளுாடகையெ ரன தியம்புவனரலைச் 
கல்வளம்பயில்கெளசலைசாளைதன்சரைமேல், 

ச: ஆரூ 
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௬௪. சேதுபு சாணம். 

. தாஹுவாழ்வரைக்சர்சமாதனச்தனிலுண்டோர் 
மாணு௮ும்பெயர்மங்கலதிர்த்சமாம்லாவி 
வேணவாவுலகடைர்இடமிதிலையிற்பிறச்த 

யாணர்வல்லியோடி.ராமன்வீற் நிருப்பனாங்கென்றும். 

சேயுநீயுநின்றேவியுமாயவண்சென்று 

பாயுநீர்த்தடமன்பிஞற்படிர்சதன்பாரத் 

தாயகற்பதிச்சிராத்தமுன்னனைவையழைத்தாற் 

போயொழிர் இமிம்பொருசொடிஙெடிங்கொடிப்பூவை. 

\, 

௮ண்ண்லானனவம்புயமாலயமாச 

சண்ணுமாமசணண்ணலன்றன்னையுகாசம் 

பண்ணிரினபழம்பதிபுகுவாயுனைப்பகரும் 

புண்ணியம்புணர்பொருட்டினாற்போதவனயாலும். 

அன்௦றீரியம்மொமெணைதொரொன்றறவோன் 

வல்லைமனனனமுன்னோருடன்மங்கலதீர்த்தத் 

செல்லைசாடியேயேகுவானிருஞ் உரம்போகித் 
இல்லமும்பலதேசமுங்கடஈதவண்சென்ரான். 

மக்சலப்புனன்மரபினானமற்றவரோடு | 
மங்கலக்கணினறகன்றிடவாடியேயருளாற் 
றிங்சகண்மூன்றளவிறைவனாற்கசிராத்தமுஞ்செய்வித் 
தெங்கலும்புகழ்பராசரனிருஈசனனிதன் மேல். 

தீரெழுத்தெனநெடிந் தயர்நீங்கிடவிராம 

ஷஞோராழுத்தினையரசனஞ்செவித்துளையராத்தான் 

போரெழுத்திகழ்புயத்தினான்புனலதிற்புகன்ற 
சிரொமுத்தைகான்கொருபலுகாண்முறைசெபித்தான். 

அறைபுசன்மலுவரசனேர்பர ரசரனருளான் 

முறையிலங்கெதிர்சோனள்றினமுரண்கொள்கார்முகமுல் 
குறையிலேமலிதாணியுங்குமுறுவெள்வளையு 

மிறைசெய்சண்டமுமுசலமும்விளங்குமாடியமும். 

பா௫ரீள்கொடிபரியுடன்படர்நெடுந்தேரு 

மீகையாலுறையிட்டகூர்ரார்தகமிரண்டு 
மாகமார்தொடையாரமுமாயிரர் இலும் 
வாகுசே ர்மணிவலயமுமகுடமுர்ே தாடியும். 

வைசயர்தியாம்பொன்மரமாமாலையுமருவார் 
சைசயச்.ராதோடவென்காண்பவன் சண்டே 

யுய்சயர்தருமூழினாலுவகையுற்றோடி. ் 
மொய்சயதனக்குதவிடுமுனியுடன்மொழிக்தான். 

அகிகண்மன்னனைப்பராசரன்மனுனபிடேச 
மங்கலத்தடகீரினாற்செய்தருள்வழங்சப் . 

பொக்குபூனொூயெய்புகுங்கருவியும்புனைச் அ 
செள்சைவாளொடும்வில்லொடுச்சேர்மிசையேதி, 
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மங்கலநீர்த்தச்சருக்கம். 

அல்ககரிழியணியல்முபகேடச்சமர்?. 

வோங்குபொன்மூடிச்சென்னியலுச்சியிற் கதிர்போ 

லாங்கண்ழேதகவிளங்கனொன் ரசனன்.றவர்க்குப் ப 

பாங்குசேரருட்பராச ரன்பின்னரும்பரிவால், 

விரிஞ்சனாதியர்விசிகமேல்விடுதலுமீளப் 

புரி” தகோடலுமவயவப்பகுதியும்போற்றித் 

தெரிர்திடற்கருங்கொள்கையாற்திருவருள்செய் து 

விரிர்,சமாதவமேன்மையாலாசிகள்விளம்பி. 

ஒன்னலன்றனைவென்றிகொள்போகெனவுரைப்பப் 
பன்னரும்புகழ்ப்பராசரன்பற்கயபாத 
மன்னனாகிய மனோசவன்வலங்கொடுவணங்கிப் 

பொன்னனாளொடுமாரனன்னானொடும்போனான். 

விண்ணியங்குதேரிரவிதன்மெய்ச்நிழலேய்ப்ப 

மண்ணியங்குதேர்மனோசவன்வளககர்மருங்கிற் 

கண்ணனம்புயச்சண்படுங்கடலெனச்சாத்தி 

லொண்ணிறங்கெள்வால்்வளையினை யூஇனலுரப்பி: 

கூற்றுவர்தமையுணர்ர்இிடக்குறித்தசாகளம்போ 

லேற்திடுஞ்செவிச்கோலபன்யாரெனாவிடுச்கண் 

டோற்றுநெஞ்சினன்படையொடுமதஇற் புறந்தோன்றி 

பூற்றமோடு ஐமனோசவற்சண்டமருழந்தாள்... 

மூட்டுபோரெதர்மூன் றுகாண்முயன்றபின்முன்னங 

காட்டிலோடியசாவலன் கார்முசங்குனித்அப் 
பூட்டிகான்முகப்புங்கவன்பொருசரம்போக்கிக் 

கூட்டுதானையுங்கோலபனாவியுங்கொண்டான், 

மருவலானுயிர்மாய்ந்தபின்மனோசவனென்னுஞ் 

செருவலான்றனதணிஈகர்சென்றுடன் pha sr 

லருவலாவிடையவள்ஈமித்திராயொமெமர்ர்தா 
ருவலாஈடைவருடமோராயிரமுவப்பால். 

அற்றைரசாண்முதலகந்தையும்பொராமையுமகந்றிச் 

செற்றமின்நிரன்றுபிரொலாம்புரக் த. தன்சேயைச் 

சொற்றவாண்டவைசென்றுழிமணிமுடி குட்டிப் 

பிற்றையி த்றுறந்தேடுனான் மதிக்குலப்பெருமான். 

தேவிபின்வரமுன்புபோற்சே துவைச்சேர்ற்.ு 

வாவிமங்சலப்புனல்படிர்ததன்கனாமருக்கி 

லாவியுள்ஞுறைசதாசிவத்தண்ணலையதிவான் 
மேவிசாள்பலக ழி$தபின்மனோசவவேந்தன், 

சட்டக் துறந்தெம்பிரான்சிவபாஞ்சார்ஈ் தான் 
மட்வொர்குழன்மண்படமனோச வற்றழுவிப் | 

பட்டலிர்தனச்சேச்ை கயிற்பள்ளிகொண்டெழர்ளர்ய்ப் 

பொட்வொஹ்தன் மளைகியுமப்புரம்புகுர் தாள். 

௯௫ 

(i) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௭௩) 

(௮௪) 

(௮டூ) 

(சு) 

(௪) 

(4௮) 

(as)



Fate” சேதுபுராணம். 

a Cag. ப 
செருவினிற்பகைவென்.றலசேத்தவேசிவபுரத்தையடைர் He Cap தமார்' 
சிருபலுச்சருடக்சமைசேட்டிரானிலவுமுத்தியுமின்பமும்வேட்டிளோர் 
மருகுமுச்சமமங்கலதர்த்தரீர்மனம்வருத்தியுமன்பொடுமாற்திலா | 
விருபிறப்புடையச்தணிர்போற்றுவாரிருவினைச்சரிறண்டுகளாக்ருமே, (௧௦) 

| (மங்கலதர்த்சச்சருக்கமுற்திற்று, 

ஆடதிருவிருத்தம் ௧ 0௭. 
mT, 

'அமுததிர்த்தச்சருக்கம். 

  

மேசங்கராகண்டுவருத்தவியாதனென்பான் 
பாதல் கணினைந் அபணிர் தயர்பண்பினீமிஞ் 

சூ.தன்பெருஈண்பொடுபின்னருஞ்சொல்லுகன்று 
னேதகச்சலிர்மாதவர்தங்குழுவின்பமெய்த, (௧) 

மாசாச்திலிளங்செழின்மங்கலவாலியின்சண் 

மோகார்தகாரமுடிவெய்திடமூழ்குஈல்லோர் 
பாகாந்தகைமென்மொழிப்பங்கயப்பாவைசேரு 

மேகார்தராமககரத்திடையேகுவாரால், (௨) 

காலார் கதியாருமிருச்சகருணல்கராளுஞ் 

சேலார்கயனத்திருச்€சையுக்கானுமாகத் 
தோலாதவிலக்குமன்வாயுவின்றோன் றன் மூன்னாம் 
வாலார்ரரர்கற்றவிரா சவன்வைகுமங்கண். (௩) 

மின்னாருடலிற் நிரைாவெண்ணரைகவீவுநீக்குக் 
தென்னாரமுதத்தடமென்றொருதெய்வவாவி 

யர்நீணகரத்துள$ீசன தாணையாலே 
மன்னாதி. ரவிற்படிவாருயிர்மாய்ந்திடாதால், (௪) 

அற்பாலமுதத்தடமூழ்கடியார்களுக்குக் 
கற்டார்மரணட்பெயர்க்சட்டிரைநீக்குபாக்கு 

தற்பான்மையகன்சரைஈண்ணுவனாளுமூக்கட் | 
பொற்பாருமையம்பிகைதோள்புணர்பூதசாதன். (டு) 

அவ்வாறுரையாடியஞூ தனையன்பி2னோக்க 
வெவ்வாறிகல்வென்திகொள்வேதியர்மேன்மையாதோ 
வெவ்காறமுதத்தடநாமமியைசக்ததெனருர் 
செவ்வாறுணர்வார்ச்சவனம்முறைசெப்புனெரறான், (௬) 

ஆனாவ்முதத்தடராமமணைர்தவாறு 
மானாவத்னீர்மையுமற்அம்வகுத்அரைப்ப 
லூனாருயிர்வேறணர்மாதவிருண்மைதேர்மின் 

மேனாளிமையாசலமேவியசாரலின்சண், (௭)



அமுததீர்த்தச்சருக்கம். 
திலையாயுளகாரணநூீதஇியினீடுவாய்மைக் : 
கலையார்புலவீமச் துறைகண்டவன்சாமமில்லா 

னலையாழியடக்கியவங்கையருந்தமிழ்த்சென் 

மலையாசலமாதவர்கோலுடன்வர்தமேலோனஃ 

எக்காலமுமுச்தியைவெஃகியிருங் கடற்க 
ணக்கரிலமிருண்டெழுமாலமயின்றவன்றாண் 
முச்காலமுமர்ச்சளைமுற்றுபுதொண்டருக்கு 

மைக்காரடவிப்பயலுண்டி வழங்கியன்பால், 

காவாலிருபானொருகான்கெழுத்தானமைச்த 

வோவாமனுவாஇயமர் திரருன்னீபின்பான் 
மேவாதரவாலுயரைவகைவேள்வியாற்றி 
நாவார்மறையோதிகலங்கெழுதால்களாய் 6. 

பிரமப்பொழமுகத்திலெழுக்அபிரானையுன்னி 

வரமாற்றதிடுவிப்பிரர்வேசவழக்கினாத்.றுங் 

இரமத்திடைழயான்றொழியாவகைகேிருமற் 

சரமத்தினையின் தியுஞுற் ௮சிற ப்பினீடி, 

மூண்டங்கியொர்முன்றுமுறைப்புரிமொய்ம்பின்மல்கி 

யாண்டின்வரையீன்றவர்தங்கள்சிராத்சரல்இ 

வேண்டும்பரிசேனவமேதகவோடுமிக்குப் 

பூண்டங்கருணன்னெதிமிவ்வகைபோற்றுசாளில், 

ஓராயிரம்வற் உரமா௫ியுமும்பருய்யக் 
காரார்லிடமுண்டருள்சகண்ணுதனல்கல் சாணான் 

வேரார்பசையுண்டெரிவெம்முதிர்வேனிறன்னிற் 

பாரூடிடமாரடிறுண்விரல்பற்றவூன்றி. 

'நின்றக்சலையாவசையை£தகெருப்பினாப்ப 

ணென்றங்கிருகண்கொளவங்கையெடுத் தக்கன 
பொன்றக்கடியல்ல துசார்பிலன்போற் நிஞனா 

லன்றங்கருமாசவமாயிரமாண்டினெல்லை. 

செல்லார்மலயதீதவன்பின்வருசெம்மலாமு 

நல்லானிஅசெய்வுழிசாரியொர்பாகமாட 

யெல்லாவிமையோர்களுமேத்திடவேறுகைத்துக் 
கலலானிழமன் மேவிய சண்ணுதல்சண்முனின் (07 OF » 

அப்பெற்றியினேர்படல்கண்டவருந்தவத்தோ 

னெப்பெற்தியினோர்களமெய்தருமெர்தையெம்மா 
ஜெப்பெத்தியசுந்தரமேனியுவர்.துகோக்கி 
மைப்பெயம்திருள் கண்டனைவாழ்த் திவமுத்அனெருன். 

எரிரேத்திரமிர்,தவெழுங்கதிர்கோக்கமென்னுக் 
திரிகேத் தரஇம்சண்மிலைச்சியசென்னிமன்னா 

வரிதேத்திரவம்புயமார்கழலண்ணன்மஞ்சார் 
கிரி கேத்திரமாமுமைகாதல்ளைத்தகேள்வா, 

, ~ ழ் 
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ol 

(4) 

(௧) 

(௪௦) 

(௧௪) 

(௧௨) 

(sa) 

(se) 
ஆ. 

(௪௫) | 

(௧௪) 

(aa)



a 

சர். சேதுபுசாணம். 
- சோசர்ரல்வருகூற்றையுதைத்துமிர்கொண்டவென்.றி.ச் 
தாளர்சன கச்சிலைதாங்கெளைத்தெடுக்குக் 
தோளாவயலுச்சிதமித்தஏர்ச்சடர்க்சை: 
வாளாவினை யூழ்முறைகாடி வழங்குவள்ளால், 

அளவின்றிகெருங்குசராசரமாகியெக்கு 
முளவென்றிமோருயிரு க்குயிராகியொன்றுல் 
களவென்றெவர்காண்பவரன்றவர்காணகல்கும் 
வளவெள்றிகொள்போர்மழுவாட்படைவானசாதா. 

உழையேர்தியகைத்தலபூண்முலையொண்டமும்போ 
ழூழையேந்தியமார்பசவேடுவனிட்டபச்சைத் 

தழையேந்தியசேகரசங்கரதன்கரத்திற் * 
கழையேர்தியவேரூயிர்கெிளலியசண்ணினானே- 

சேசங்கெழுதொண்டர்கணெஞ்சகநீம்ககல்லா 
வாசங்கெழுபூரணஞானம்வயகல்குசேோஇ 
நாசக்கெமுகான்முகன்வெண்டலைகாமமாலைத 
தேசங்செழமுமார்த்தமிலங்கியதேவதேவே, 

சாணாதயனோடரிதங்களினாதரென்றே 

வீடைரவுற்றிகலாடியவேட்கைதீரத் 

அணார்பதமத்சனிமாமணிச்தோற்றமென்னச் 
சேணாபிகடர் தவிளங்குஞ்சிவக்கொழமுரஈ்ே த, 

அற்றம்பலவாயிலுமன்புடையார்கடம்பாற் 
குற்றம்பலமாகியிடாதருள்கோதிலானே 

புற்றம்பலர்கண்முகிழா தவருள்ளமன்றிச் 

இற்றம்பலமீதிலுநாடசமாடுசெல்வா, 

கனிகந்த.றகர்ச்தமர்காதலின்மாதவத்தோ 
ரனிகர்தொழுதண்கயிலாசவடுக்கலானே 
வனிகர்தவசன்றரவான திவ் துவெஞ்சூர் 

முனிகந்தனைமுக்தொருதந்தனையீன்றமுத்தா. 

ஆய்வார்ருவோடுருவன்தியகண்டமாக 

பதாய்வாருடலென்பணிமாலைவயம்கவாடற் 
பேய்வாழ்சடலைபயில்பிஞ்ஞ்சபேகைவாழ்ச்சை 
யோய்வாருயிருண்டவர்பேரறவோய்குமூர்த்தி, 

ஒன்றேயெனிலச்கனமோதியதொன்றுகாட்டி 

யன்றேயெனிலொன்றனிலாகுஇியாரளப்பார் 
,கூன்றேயருண்மூன்றுகுண த்தகுணங்கடந்த 

கன்றேயெனையாளுதிவேண்டலன்ஞாலவாழ்ச்கை. 

பொன்னம்கழல்வாரிசசாண்மலர்போற்றிபேரற்தி 
யென்னனபுளையெங்ஙவனமெய்திரமென்னலோடு 
முன்னின்ற குண்மூவிலைவேற்படைமுக்கண்முன்னோன் 
,கின்னன்பளையன்பெடுசோச்ளென்சாற் ௮னெருன், 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭)



அமுத்தீர்த்தச்௪ருக்கம். 

. வே 
அததசராசமததவ்கச்தியன்பின்னர்வர்தோய் 
முத்தி£வேட்டிதாமின்மொழிவதோருபாயமுண்டான் 
மைத்திரளுலாவுங்கர்தமாதனவராயில்லீரை 
தத்தியதரக்கம்கீசந்தடநெடுஞ்சேதுவின் கண். 

மாவிருப்புற் றுவாமுமல்கலவாவிப்பா கர் 
பூவிருப்புற்றசெல்வப்புனிதரீருள்ளதொன்று 

நீவிருப்புற்றமுத்திரிலைசருமதவேயன்றித் 
தேவிருப்புற்றவீடுசேர்வதற்கெளியஇன்றால். 

செய்யநீருண்மையாமுஞ்செப்புசல்வல்லேமல்லே 
மையுறேலதன்சட்போதியருஞ்சிறை£க்குவாயேன் 
மெய்யிஎபுரிதியென்னாவெள்விடைவெற்புகைக்ு 

வையிலைச்கமுமுளேஈ் தம்வானவன்மறை/ போனான். 

புனையிழைபாசனமாற்றம்புண்ணியமுனிவன்கேளா 
வினையதுசெய்வலென்னாவிலங்குமேகாக்தராமக் 

தனையணிசெய்வ சா௫த்தன்னிகரின்றித்தன்பா 

னனையுார்க்கின்பமீயுகற்றடமதனிலுற்றான. 

வருடமோர்மூன்றுமற்றவ்வாவியின்மரபினாடி. 

யருடருசாலாமாண்டிலருஈ்தவன்சமாதியுற்றுத் 

தெருடரும்பிரமசாடிர் சென்றிடச்செலும் திச்காலைப் 
பொரு_ருஞ்செனனியேற்றிப்போதக்ிமெய்கீட்டிற்புக்சான். 

சடமுனியிளவறுள்பச்சடுப்பெனுங்கட்டுவிட்டு 

மடமுனிரித்தமுத்திமருவலால்வழங்குவார்க : 

டடமிஃதமுதவாவிதானெனக்சனிமெய்ஞ்ஞான 

நடமுகல்லீடுபெற்றோர்காசமின்றிருக்தலாலே. 

மனமடி.வின்நிமூன்.றுவற்சரமமுதவாவிப் 
புனல்குடைக்தாடுவார்பாற்பொருச் இிரமெழிலிலாமை 
நனியிஅசரதமென்னாகல்லருட்சூதனுண்டே 

ரினமுனிக்கணங்கள்் சேட்கவினிகருள்செய்கானனறே, 

தன்னைவல்வினையி?னோடுதலைவனை ததசையிற்றேர்ச்ச 

சன்னயமுனிவாரூதனகைமுககளினதேரக்கி 

யுன்னைஈன்றிறைஞ்சினறோமேலுரைத்தியேசாந்தராம 
மென்னவிகஈசர்க்குப்பேர்வர்தெய்தியநிமிச்தமெனருர், 

இசைதருனெருள் குதனெல்கெொரளியிராமனென்லுக 
தீசரதனமதலைதானுர்தம்பியஈதபனன்சேயம் 
வசையில்வீடணலுமாண்டமாருதியவலுந்தொக்குக் 
குசைநெடுஞ்சயனச்தொட்டுக்குரஜ்னாற்குரம்பொன்றாக்க, 

சானூதென்ளையுன்னித்சசமுகத்தர க்கற்சோறற் 

கானகாரியங்கள்செய்வான௮ணிருக் தாயும்வேலை 
மீனமாரதரல்ககேலைமிக்செழுகுலாப்பினுள்ளே 
தானடம் குத்அச்சம்மிற்சாத்தியதாற்றக்கேளார் 

ர 

தத் 

(௨௮) 

(௨௪) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௧௨) 

(am) 

(mw) 

(௪௫) 

(௧௪) 

(௩௭)



ee சேதுபுசானம்; 

| 'தபினரலையிறுள்ளோரஃ துணர் நீதடலிராம 
. னேயெனச்ிவல்லேயிருபிருகுடி முரிப்பா 
லோயெனக்குறிப்பினார்க்குமுத்தியைரிறு த்தானத்தான் 

மேயதேகாந்தராமவிமுப்பெயரப்பதிக்கே, (௩௮) 

பூணூலார்தோளயோகத்திப்புரவலனாணனைபோற்றிச் 
சேஹுலாக்தரங்சமினறிச்செழுங்கடலமைக்ததன்மை 
காணலாமின்றும்வீரர்கற்பளைகடக்கலாமோ 
மாணிலாவெளியசங்கமரீ இப்பெரும்பயமூற் றோற்சே. (௩௯) 

வேறு, 

நியதியோடமுதத்தடமுழ்கியேரிலவகசோசலைபுத் தீதிரனாதியோர் 
பயிலுவாரைவழுச்தினர்தாமெலாம்பரமபோகபதததனைமேவுவார் 
பெயர்விலாகிலைபெற்றிலர்மாலுளார்மிரமஞானமனத்திலரானுமே 

அய்ருமாதரவித்படிவார்களே*;தகமி திருச்சருளியுமே; (௪௦) 

அமுத இரத்தச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ_இருவிருத்தம் ௬௪௭. 
மையமாகக் 

பிரமகு ண் டச்சருக்கம், 

  

ப்ண்பெருகுமாதவர்பணிந்தினிதகேட்பக் 
கண்பிறழ்வில்குதமுனிசட்ரொசெய்கனெருன் 
மண்புகமுமாரமுதவாவியகன்மாடே 

யொண்பிரமகுண்டமெனவுள்ளதொருகன்னீர். (கி) 

ஆரமுதவாவியிடையாடினரிராம 

ஜனோருமுறைமக்இரமுவ் தரில்போழ்றி 

வீரமலியைச் அபுலவேடமாமுருக்கிப் 

பேருணர்வினாடுவர்கள்பின்பிரமகுண்டம். 
(௨) 

ஓங்குகர்தமாசனவிலங்சலசலூடே 
தேங்குதிரைமுத்திலகுசே௮வதனாப்ப 
ணோக்கிவருகல்குரலிலுக்கொருமருக்சா 
யாம்கஅவிளங்குமுலகத்தனையுமேத்த, (௩) 

HET D 25 So BUY L060 DUG FEO TEL DO 10 

கொளன்றவினைகோடிபலகோடி.துகளாக்கு 
மன்றவதசண்டளவில்வல்வினைகளெல்லா 

மொன்மொழிவதன் சியழிவுற்றகலுமொல்லை. | (௪) 

கோசனசமார்பிரமகுண்டமஅகண்டோர் 
சேகுறு்சவங்சவிசைசெள்ளுபுனலாடல் 

,பாகமிவையெண்ணிலவிழைத்தடைவதென்னோ 
போகுமொருசான்முழுனோனரிபுரத்தில், ்் (௫)



பிரமகுண்டச்சருக்கம். 

சொற் சமதிசள்பிசமகுண்ட மதில்வெண்6 
ணெற்றிமிசையாரொருவரிட்ட.வர்நிலத்தே 
மற்றவர்வயத் இனிலைகரீரயனும £லும் 
வெற்திபுனைவெள்ளைவிடைவேணிமுடியாலும் 4 . 

கொத்சவிழ்மலர்ட்பிரமகுண்டமணிடற்றுன் 

மத்தசமிலங்குதிரிபுண்டாமலிர்தோர் 
முத்சரிதிலையமிலைமுன்ஐுபரமாணு 

வத்தனையதிற்புனைகுகாரமலராவார். 

சொங்குலவுதண்பிரமகுண்டமதஇினீற்றா 
லங்கமறையப்புளையுமன்பரவர்பேற்றைச் 

சங்கரனளஈதுரைசெய்தன்மையுடையானோே 
விங்திலனோவிரண்டுமெண்ணமுடியாதால், 

குற்றவுடலைப்பிரமகுண்டமதினீற்றான் 

முற்அமறையார்றுதன்முயங்கவணியாதா 

ரற்றுலம$ரவுரவத்துனிடையாழ்வா 

ரொற்றபனனம்புலிமிரண்டுமுளவெல்லை, 

இர தமணிவெண்டுகளிருக்கவொருநீற்றைப் 

பு5திபுரிவோர்களொருடோ.தமணியாதார் 

நிர்தைமுறையொப்புமைநிசழ்த் தமவர்சோர்வில் 
வ$தவொனசத்அணிவரமானமுணர்தச்கோர். 

குவவு சவுகோன்பிரமகுண்டமதில்வெண்டே் 
சைவநெறிவேதியர்கமக்கருள்செய்வோரா 
லிவ்வலயஞாலமுழுதீர் சமரபிற்றா 
லவ்வகையிலோர்சிறிதுமையமிலையம்மா.' 

இம்மெனகெடுங்கரமெடுத் அரைசெய்னெறேன் 

மெய்மமையிதமெய்ம்மையிதுமீண்டுமிதுமெய்ம்மை 

கொய்ம்மணமலர்ப்பிரமகுண்டமுறைநீற்றைத் 
தம்மையுணர்மாதவிர்தரித் இடுமினீரும். 

மாறில்கர்தமாதனவரைக்கணிறைசாபம் 
பாறவிமையோர்களெதிர்பங்கபனிழைச்தான் 

லீ. நுபலவேள்விகள்வி Bouya Jor த்த 

நீறிஃதவவாவிகுடைவார்கிமலராவார். 

தொன்மைமி௫சூதமுனிசொல்லியிடுமெல்லை 
புன்மைதவிர்மாதவர்புகன்றுவிடைகொள்வார் 
தன்மனவியாதன ருணம்பியைவருத்தா 

வன்மைபுரிசாபம.தவர்தவகைகேட்பார். 

மேதினிபடைத்தருளும்வெண்ணிறமடந்தை 
காதலனையாதுகுறைகண்டிறைசபித்தா , 

ளேதமிகுசாபமக்தென்னமரபிற்றோ 
 குதவருளென்னவவலுள்ளபடி.சொல் வான். 

௧0௧ 
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(௪) 
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(க) 

(50) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

.் (கடு)



௧0௨ சேதுபு சாணம். 

முன்புஈறைமுண்டசன்முகுக்தனிவர்தம்மின் 
மன்பதைபுரக்குமுதல்வள்ளலொருவன்யான் . 
பின்பிறரிலென்.நிசல்பெரு க்யெதிர்பே௪ 
யன்பறமுரண்டன ரழுக்குடைமையாலே. 

வேலையஇின்மினமினியிரண்டுடன்வெறுக்கு£ 

சாலையதயச்சருக இர்க்கடவுள்போலு 

மாலையிருதாரகைமனப்பகசைகொளுங்காற் 
டாலையுறழ்வெண்மதிபடாந்தசெயல்போலும். 

வேளிரிருவோர்தமில்வெகுண்டமர்தருங்கா 

லாளுமலுவேர்தவணடைசர்தமுறைபோலு 

தாளுடையிரண்டுதகர்சம்மிலமராடு 

ரசாளிலொருபோரிட்பஈண்ணியஅபோதம். 

மாயனொிவாரிசன் மகர்ப்புமதிமாழ்க 
வாயவர்தமக்கறிவுமன்புமுளவாகப் 
போயளவிலண்டமிசைபொங்குதழல்வண்ண த் 

தாயசிவலிங்கவொளிதோனறியதுமுன்னர். 

ஏமமுதலாளியையிகர் திருவர்காப் போர் 
தாமொருவர்வவ்வும்வகைதம்மிலிகல்காலைச் 

சேமகிதியாளனிடைசேர்ர்தனையதெய்வதீ 

தாமவருண்மேனிய ததன்னையவர்கண்டார். 

சண்ட திசயத்தினொருகாட்டியினினை த்தார் 
தொண்டுடைமுசற்டரமசோதியெனவெண்ஞணார் 

கொண்டுளமருட்கைகளைசொண்டெமுதலாலே 

மிண்டெனசந்தையும்விரி தீதிலரிசைப்பர்ர், 

௮ண்டரினமக்க இகராயினவரின்றால் 

விண்டெவருரைப்பவர்கண் மேன்மையிவர்பாலென் 

ஜெண்டகரவீறுமிதுவேயஃசீளக்குந் 

தண்டமுடிறுச்குமிரு தட்டுறுதராசும், 

ஷீ யிஃதச்தமிக்தென் னவரிதாகி 

வீதிகருசேரிர விவேறுபலகோடி. 

தீதிரளுறும்படிவுசின்னமுறவீறுஞ் 
சோதியையளக்குமிஐவேசமதுதோற்றம், 

என்றுமிருபித்தரஃசெய்திரமுன்னெஞ்சத் 
தொன்றியமறைப்பமுதுரை தீதிடுதல்போலே 
பன்றைவரைதாம்வெளிவிடா அளமட க்கும் 

புன்றவைமைவானவர்புலங்கொளவகுப்பார். 

Cred gan cin கவெனமெய்ப்பொருடிரிந்தார் 
மேவுகிலரையமும்விகற்பமனமுூற்ருர் 
யாவரிதனீ றமுதலெண்ணியளவிட்டா 
ரர்வரவரோபிரமமாகுமுதலென்றார், 

(கசு) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(2m) 

(௨௪) 

(உடு)



பிசமருண்ட்ச்சருக்கம். 

செர்ழுளரிரைக்கரி துதேரில்வெளிதென்றே 
யரதரிருவோர்தமிலளர்இிுதலபோலே 
யிகதவுருவெணரியதெணணவெளிதென்றுக் 
தொசதவணாவின்றவர்,துணிஈதவழிவேதன், 

காட்டிமிதிவென்னுமைசெய்கட்டளைகடக தே 

மோட்டழலுருககொடெமுமூர்த்தியைமுகுஈதா 
கோட்டரியதாளளவுகோடி முடி. தனனை 

தாட்டியணர்கிறபனிவணானெனாவினருன. 

சாகரகிலக்குரியதாதையுரைாசகேளா 
மாகரமமைத்தவளை மாயனிசைவறறுச் 

சேகசரமதெணகணதெரிஈதிரித்யெனறே 
சூகரவருக்கொசெடாபபதமளபபான். 

கோடுகொடிமண்பிளவுகொள்ளமிசைகுத்தி 
யாடரவுசோமிலமடதுகலுமகழ5தே 

யோடியலபமஈ தமயலோடளவில கால 

கேடுபுதிரிகசனனி்பைபடலிலா ஜே, 

பாநதளுலகத்தவர்களபன்தியிஃ்தொனறிய் 
காயஈதிடுமழறபடிவமாமிதனையனனோ 

சாயகததுடறனனடிதளாநததுமிகததா 
ஜனோய்5ததளமெனனிதனையுனனிட ழலகூரும;. 

அனசெயலிலலதையமைத்தலரிதானா 

லூனமுளதோவஃதசொழிஈதிடவொளுதோ 
வேனமவதிதேயலைவதெனனெனமுூகுகதன் 

ருனுணரொணாதவகைதன்னிலறிவுறருன. 

விட்டனனகநதையுமவியயபொடுமசாப்புஞ் 
சட்டெனவெழுதமராதங்களையடைஈதே 

யெட்டரியதெனபதையிகஈஇதனைகாடிப 
பட்டஅயாபோதுமடிபாரக்சவரிதெனருன். 

வனனிவடி.வாயமுதல்வண்ணமூடிகாணபா 

னன்னவ..வாசியயனண்டமிசைபோடப் 

பன்னரியராள்பலபறநஈதமொ.றி 
யுன்னரியதாயுரனொழிர தவிழுகிறபான், 

மாலுமடிசகாணலிலன்மறறதுதெரிகதான் 
போலவமரோசரொடுபொயசொலிலுமொப்பா 

மேலவஃதின்றெனிலுமியாமுயர்வமேன்னாக் 
கோலியதொர்வஞசமதசெஞனிடைகொண்டே 

சீதரனொடும்பருயர்சென்னியுணர்சேணிற் 
போதலிலாரொன்பசொருபுன்மைதனையாகச் 
சோதியிதனீண்முடி அணிர்சனனியானென் 
€ருெலுளம்சொள்படி ௮௦ ரிவெதோரான். 

20K. 
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(௨௭) 

(௨௮) 
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௧0௪ சே துபு. சாணம். 

தாடலைமிரண்டின்முடி தானயலுணர்ந்தா 
ஞடிமிவனை ச்சன ௮ராபியினளித்தோன் 
ஜஹேடலிலனோவடிதெரிக் துணர்வழுண்டென் ' 
ருடசகிலத்தவருமையுறலினின்றார். 

அடி.க்களவையுற் நிலதகழ்ச் தபிலமெக்கு 
கொடிக்கிலிவனென்னினமிசகோன்மையுடையானோ 
முடி க்களவையுற்றசெனமுண்டகமிரு௩ தோன் 

வடிப்பதெனமாயமென மாயலுமருண்டான. 

புன்னிலைசருக்கொடியபொய்மிதுபுசன்றே 

மெர்கிலையதாகுமெனவெண்ணியயனேங்கு 

மகிலையழற்படிவினின்,.றுமருளாலே 

தன்னிலயளப்பரிய தாணுவெளியானான். 
வேறு, 

தளங்குமிஎ ம்பிறையொளிரச்சரஈதிவெண்டிரையீச 

விளங்குமரனடுவிருப்பபிமையமயிலிடங்கொள்ளத் 

தளல்கொண றுஈதணரிதழித்தார்ம ரர்பன்றனிவிடைமேல் 

விளங்குசலுமிருவோரும்வெள்கிமுகங்கவிழ்கதிட்டார். 

புத்தேளிர்கணந்தொரு.துபோற்றிசைப்பப்புண்டரிகன் 

பித்தேறுமுகக்தெரி*் சபிறைமவுலிமுறவலுடன் 
போய்ததேசொறறனையெம்முன்பூசையுனக்கெஞ்ஞான்று£ 

சத்தேறுர்திரைத்தரணிதனிலிலதாகெனச்சபித்து, 

நெடியவனைமுசகோச்கிகீசரதம்புகனறமையாற் 

படி.யவர்கின் பாற்புரிசபரவுபெரும்பலியெனலு 

மடிதொழுதமலர்விரிஞ்சனளவிலரு“பெருமானே 

கொடியபிழையொன் அமுளங்கொண்டுபொறுச்தருளென்றான். 

ஈம்பனயன்றுயர்க்கிரங்கிரல்லருள்கூர்ந்தெமதுமொழி 
வழ்புபடாஅயர்கர்சமாதனத்தின்டருங்கே௫த் 

தம்பகெடுசழற்சாலைசமைத்அமகம்பலதர்தாற் 
செம்பதுமத்தவதிருஞ்செப்பியபொய்ப்பாவமெனா, 

பளு வமுடற்படாம்போர்சத்தபனிமலையின்மிசைவளர்கத 

தருணமலர்ச்கொம்பினொடு£சவளம இதவழ்மவுலிச் 
& (5 HO) தாழும்பரன்கரச் தான்சொன்னழமுலை ஐயிழைப்பதனைக் 
௧௬௫ தியயனகாகுதி SIME SOT NOT LICE FIT 

அக்ளெயிலமார்முனமாமிரமெண்பஃதாண்டு 
மிக்சபவுண்டரிகமுதல்வேள்விகளாலருச்டித்தா 
னக்கனையங்கெதிர்தோன்.நிசாயகலுரான்முகத்குப் 
பொய்ச்செளவிப்பவம்போக்கிப்புனிதவரம்பல தருவான், 

உருவதனிற்பூசையிலையுயர்ச ௬ திமிருதியினாற். 
அதிருமறையோர்பாவனையாற்செய்கவுனைவழிபாடு 
இருஅவி.ஐசெய்யுமிடங்ளெருல கமொருமூன்றும் 

பிரமகுண்டமெனப்பெயராய்ப்பிதங்யெறங்கொடுத்இடு மால், 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 
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(#8) 
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(௪௩) 

(௪௪ 
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 அனுமருண்டச்சருக்கம். 

் roe கத்தடத்தனீர்படிவார்ச்சருண்மு த்தி 
வாயிலிரிர்சாள்கழலுமத்தகத்்திப்பொடிபுளைவா 
ரோயெனமைப்படலமிரித்தின்பு.றுவரிரவெதில்லாள் 

ருயைமணம்புணர்கொழுஈன்றன க்குதித்தான்றானல்லன். 

ஆரொருவர்குடைர்தாலுமயுசபஞ்சபாதகம்போஞ் 
சே*வணுகாவலகைதிரள்பூதமெனவருளி 

மீருமமுவினன்மறைச்சானென்௮மவணுறைந்தார்கள் 

காருறுகஈ்தரன்மசிமுல் கண்ணெனவிண்ணவர்பிறரும். 

வேறு, 
மரபிலங்கிமுடி த்தயலூரிலேவனிதைபல்கனருட்சொடுபோயினான் 
பரவுமன்அுதொடுத்தமையோர்கடாம்படி.வரங்சண்மசச்செயல்பேணினார் 

கரவு ௪ஞ்சலமுற்றவு. நு.நியேசதிவழய்கும்வழுத்திடயாருமே 
பிரமனன்பினிழைச்திடும்வேள்வியற்பிரமகுண்டமெனப்பெயரானதே, 

பிரமகுண்ட்ச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆஉதிருவிருத்தம் ௧௬டு 

அனுமகுண்டச்சருக்கம், 

  

தாலாரணஙிலையிட்டவனல்குங்கிளர்சூத 
ஜூலாருரனுடையார்முககோக்குற்றனதுவல்வான் 
கோலாகலவண்டார்விதிகுண்டங்குடைவுற்றோர் 

வாலார்விறலலுமானருள்வளர்குண்டமதடைவார். 

செருமாதெழுகிருதத்திரள்சிதறப்படைபொருதே 

கருமாமுகில்வணன் மீண்டிகொலைக்கிளர்கஈதப் 

பெருமாதனவரைமானவர்பேசும்பெயரா்தனதா 
கொருமாதடமடன்மாருஇகண்்டாலுலகுய்ய, 

அதனீர்மையையறிவுற்றரனகலானவணமர்வா 

னிதனீர்படி.கனருர்புகுமிடமேசிவலோக 
பதமாமிருணிரயப்புலிபாழ்பட்டனபவனன் 
சுதனாலி்துண்டர்பெெபின்னென்பலசொல்லில். 

மூன்னானிஅடோலுச்சடமொழிதர் இலன்முனிகீர் 

பின்னானி௮ுரிகரும்புளல்பேசாத,த.௪ர.த 
மின்னாவினையடிநற் உடமிதன்மேன்மையையெரிவெய் 
பன்னானகிவு௮அவானஃததியானெனலாவான். 

வயமாருதிதடமாடினன்மன்னன்றருமசச 
அயாகேகயகுலமே .வ்ிடவொளிமைச்தரையற்றுன் 
சயமாரலவர்சொகைதானொருசதமென் றருள்குதன் 
சயமாணிமைசெயல்சேட்டிுனிகோசொடுபுசஸ்காள்.. 
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௧௦௪ சே.தபுராணம். 

அணிகசேசயமரபுள்ளவன [சன் ஐருமசகன் 
பணிமேனிலமுமு௮அம்பசைபவென்றினிதாள்வான் 
றணிவானிகலுயிர்மேலருடவராுமொழியறமே 
அணிவானவனிருதோள்புணர்சாயார்தொசை,நாருல். 

தளர்நேரிடையவருத்சரதாராகணமனையார் 
வளர்சகேகயகுலமுய்கஇடவடமென்றளிருகஇக் 
களர்மாசிலமெனமன்னியகருவுறகிலர்கவிவண் 
டிளர்தாரவனவர்பான்மசவுள தாநெதியுறுவான். 

மாமேதமுன்மசமுள்ளனமருவுஈ தலையா தி 
யாமேவருகொடைதென்றிசையவர்பூசை களலைகுழ் 

பூமேவியச.ரருண்டி.கள்புதல்வற்பெறலுதவு 
காமேவியமலுவேபலகாளும்புரிகுற்றான். 

முதிர்வெய்தினன போழ் இனின்முதல்வன்றருமசகன் 
வெதிர்தோள்புரையரசன்மனைமினனார் களின்முன்னாங் 

கதிர்மாணகிலவளின்றனள்காதன் மகனாம 
மதிர்வார்கடலெழுமென்றுறழவிர்சஈ்தரன றலீர், 

நிச்சன்சடைடனைசதிரனிகர்சாஇரனவலும். 
வைத்துந்திமிபருடாயெனமனஈண்பொடுழற்றைக் 

சொத்தொன்றியகுழலன்னையர்குழுவுங்குயமுதபா 
அய்த்தங்கெழில்பெமகல்டெவொளியால்வளர்வுற்றுன், 

தாய்மாரவர்தங்கட்டுருதடவாள்விழியானான் 
பாய்மாவுடைமன்ன ற்குயர்பணைவனபுயமொத்தா 

னாய்மாமதியேனாதிய/வர்கசூழ்துணையஅவாய்ச் 
சேய்மாககருள்ளார்பெறுசெல்வநிகர்செல்வன். 

வேறு. 
பாலற்குரிய2ராட்டுப்பண்ணியரசன்வளர்த்திநொட் 

கோலத்தளிமந்தனிற்றயிலுங்குலமாமதலைகொழுங்கமலச் 
காலிற்றெ௮ுச்சானமுள்ளுற த.திக்கடுவற்நிடலும்கலங்கியெழுர் 
கோலிட்டழல்கேட்டன்னையர்தாமுள்ளம்வெருவியுடனமுதார், 

ஏங்யெழுதகுரலொலிகேட்டிறைவனமைச்சர்புரோதெரோ 

டரீங்கணொருவனதிவானையனுப்பவவன்சென்றகன்கடையை 
நீங்கலரியபண்டகனேர்நின்றுவினவவவலுரைத்தான் 
தேங்குகுதலைமொழிமைதன்றேளால்வருர்தவமுதசெயல், 

போனானபறப்பனமுள்ளுறுத்இப்புதல்வன்பதைப்பப்பொருராக 

மானாரமுததிற மனைத் தம்வர்அபுகன்றான்மன்னலுடன் 
தூரான்மறையோருடனறேர்ச்சித் தணைவர்தொடா Spice Can Qa 

தேனாரலங்கற்றருமச கன்றிருமாளிகையுட்சென்றடைர்தான், 

செறியும்பிடகரவ்ர்தம்மாற்மேள்வெங்கடுத்திர்மருர் அ.தவி 
யதிபுமசகவைச்கொண்டாடியங்கை யேர்நியனைத்தன்பா 

னதியஅும்பசும்பொன்லுகலங்கொண்முச்அரல்குரவு 

மதியவழவ்மெருத்அவர்ச்குமன்னன் மழ்கூர்ச்சதற்பின்னர். 

(௯) 

(௭) 

(wf) 

(௧) 

(௪௦) 

(௧௧) 

(5௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫)



அனுமகுண்ட்ச்சருக்கம், 

ஏஜபபுததறுலாயணைமேலிருக்தாரணரையெதிர்காடி 
துதெதுரைப்பானயார்ச்குமகவொளன்றுமதனிலஃ்தின்றே , 
பரஇவிெெனீன்ருமுமன்றேல்விளைக்குழருர். அயர 
மாகமருக்குதூறஅவரைமணர்தேலெருவன்மரபதளுல், 

ஆனேன்விருத்தனிம்கெனக்குமரிவைமார்ச்குமொருமைக்தன் 
ருனேயுயிரசாமவனிறக்தாற்றரைவாழ்விழத்.தமெலலோமு 

தூனேரிடையார் நூதறுவர்பாலூ௮மதலைப்பேருகப் 
பானேர்சுருதிரிலை அணிக தபகாலீரவிதிமூ ற்பரிசணர்ர்தீர். 

செப்புங்கருமம்பெரிதெனிலுஞ்சிறிதேயெனினறுஞ்செய்தரிகே௪ 
றப்பின்றாணைதருமமிசைத்தருகேன்மகவு௪சமுண்டா 

மப்பண்புடையபணியுண்டேலருளவீரான்றானடல்வேக த 

ஷெபபுங்கரு ததாலவரொல்லாமுணர்ஈதாரரசறகுரைசெய்வார், 

தேர்,தோமுரைத்துமன்னவகேள்சேஅவடிவாய்த்தென்கடற்பால் 
வார்சதவருவிமருங்கொலிப்பவயங்குங்ககசமாதனகதான் 
கூாஈததடமொன நதன்பாக காக்குலவுமலுமகுண்டமென 

கேர்ஈஅமுனிவரம.ரரபிறாநெருங்கியதனைவணவ்டூடிவார். 

தெரிசித்தாலுமத்தடச் திறறெய்வப்பாணிடாணியினிற் 

பரிசிததாலுமபவரா துரச்கும்படி.யினமிடியும்பழங்சண்ணுங் 

கரிசிற்சிறததரரகுங்களையங்காட்டும்ச திவேண்டில 
வரிசைக்குலலனமடமாதர்மைஈதாமுதலாமவ.ரகலகும;. 

வாஞ்சையுதவுமதின்மூழ்குெமக்கட்காமமகம்புரிஈதாற் 
றஹேஞ்சொன்மடவார்.நூற்றுவர்க்குஞ்செம்மலுளவாமென்றிசைத்தார் 
பூஞூசெங்கஇர்வேற்போவேதன்புரிவானகிரு துபுகழமறையோர் 

தாஞ்சென்றிகலும்படையமைச்சர்சம்மோடலுமானறடமபுககான, 

புகு ததன மனை மடவார்பொருகர்முதலோர்பலசோகெ 

தகுஈதண்புனிதத்தடமூழ்டுத்தனயர்க்சாமத்சழல்வேள்வி 
யுகச்சபொருளோடுபகரணமொருங்குசேர் ச்சியொருதிங்கண் 
மிகுஈதவிருப்பானவரோடும்லீற்றங்கருஈதபின்வேஈதன். 

மேடமாதர்தனிலிழைத்தானவிளம்பும்வேள்வியசன்கரைமேற் 

மோடஞ்சிகிஅமணுசாமற்சருதிமுறையின் ௮றைமுடிவு 
கூடவமைத்தவாசரியன்குவியாமகஞ்சேரவியுணவின 
சேடமதனைத்தோவேஈதன்றெரிவைமார்கடமக்களித்தான். 

பின்னருரியமாதருடன்பிழையில்வேள்விமுடி வதனிற் 
சொன்னமுறையினீராடித்.தகடீர்குரவர்சமச்குதலிப் 
பொன்லுமணியும்பூசரர்க்குப்பூரிசொுத் அப்புலம்பலவு 
மனனன்வழக்யெனைவோரும்வாழ்த்தவடைஈ்தான்வளரகரில், 

லையம்புரக்தங்குதைராளின்மருவுமாதமொருப௬இற் 

மையலார்சளொரு.ா.த சனயர்ப்பயச்தாரவர்தமக்குச் 
செய்யும்பிதவிவிளைமுடி தத ச்திலமும்பசவுஞ்செழும்பொன்றும் 
பொய்யில்புவியும்பூசரர்ச்குப்புசழ்ச்சேசயர்சோனபுரிர்தளித்தான். 

௧௭ 

(sa) 

(ஸே) 

(௪௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(2.6) 

(௨௨)
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கீ். னு சே.துபுராணம்.. 

மசகோரிரண்டாமுன்னவட்ருமீற்றையவர்சட்சோரொன்றாச் 
தொகையாலொருஅ.ற்மொருபுதல்வர்சோற்றம்பெருகவளர்ர் இளமைத் 
தகையார்பருவமணைர் இடலுர்தரணியதனைத்தாஜஞென்று ட, 
மிசையார்.நூறுகூருச்வேந்தன்விருப்பாலலர்க்சக்தான். ' - (௨௬) 

கோற்றேன்மொழியாருடனலுமகுண்டமனுடத் சவம்பன்னா' 
ளாத்றாவரன்றுளினை கருதியாவிஅறஈதானறருமசகன் 
வேற்றாரையருமுடன்விளிந்தார்மிக்கபுதல்வன் சர்தரன்றா 
angi தினர்தொட்டவர்க்குரிமையிழைத்தான்சிராத்தமீறெயையும். (௨௭) 

| வேறு, 

எழில்வைகுண்டமடைச்சனன்மாசரோடிறையதன்பினர்சச்திரனாதியோர் 
பமுதின்மொய்ம்பொடுமுன்ப௫ர்பாரொலாம்பகையொழிநர்தபுரர்தனர்சாளுமே 
யழிவறம்புகழ்மன்செயலோடுரீடலுமகுண்டமதன் தகை கூறினோ 
மூழுகுமின்கணலம்பெறகாகொர்மொழிதருங்கதையும்பரில்வாழ்வரோ, (௨௮) 

, அனுமகுண்டச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம் ௨௦௨௩. 

சவைகக்கைவவக 

அகத்திய$ர்த்தச்சருக்கம். 

நிதியமலைமிசைத்தவளகநெட்டெயிமொன்றினைமுறித் திரு த்தன்பங்கில் 
வதியமலைமகனெழுதப்பாரத£ல்வகுச்தவன்றாள்வணங்கிப்பின்னுக் ! 

அதியமலைம்புலனமுனிர்தகசூதமுனிமுனிவரர்க்குச்சொல்வான்றொன்னூற் 
பொதியமலைமுனிதீர்த்தம்புகுவர்முகலனுமகுண்டம்போற்றுமேலோர். (௪) 

பைந்தமிழ்மாதவனமைத்தபட்டமிதுமேருவடன்பண்டைசாளில் 
விர் தரிமிசவிகலிவிண்ணொமெண்புசைப்பவிடம்விடுரூச்சின்றி 
யர்தமுயிர்களுக்குறலுமதிர்தமரர்கமிலைமலையணுகயெண்ணற் 
இர்தவகைமுழுஅமடைவினிலியம்பியிரு ச ழற்சாலிறைஞ்சிகினறார். (௨) 

மஞ்சுமலிவரையணங்கைமணம்புணர்வான்வி ருப்பினொடும்வரிட்டனாதித் 

தஞ்சமறைமுனிவரமாத்தடஞ்சிலம்பன்பால்விடுத் தத்தசும்பின்சேயை 
நஞ்சடொதிகளன்விளிச் அரீயஹணுகவிர் த௫ிரளிரீச்கென்றான் 
செஞ்சொலருர்தமிழ்முனியன்செபெருமான் சழல்வணங்கிச்செப்புகன்றான். (௩) 

குருகுபுனை கரத் தமையைவேட்டருணின்மணவாளக்கோலங்காணா — 
தொருதமியேன்புரிர்தகொடுர்தீவெசெவனோவெளவெருச்கொண்டுமைப்பலீசன் 
வருதியெனமருங்கழைத்்துமன ஈடிக்கேல்வண்ணமிதுழறைக்காடென்னும் 
பொருவினகர்தனிலுனக்குக்காட்டுசம்யாமுண்மையிதுபோதியென்றான். (௪). 

-விடைனொண்டுவிடையவள்பால் விரைர்தசென்௮அதென்றிசைப்பால்விண்ணும 

ண்ணும், புடைசொண்டுவளர்லிர்தப்பொருப்பதன்மேற்றிருப்பசமென்போ தசூட் 

டிக், டைகொண்டசிலத்தளவும்£ழ்ப்படுத்திமிடம்பலவுங்கெழுமியெல்லைத், தடை 
ச (இ). என்வோளர்கர்சமாதளற்திள்தைளைர்தாள் தமிழ்சர்சோமாள், 

 



அகத்இிய£ர்த்தச்சருக்கம். கக் 

பிமங்சலதன்டுபருமையுணர்க்தாயிடை த்தன்பெயரதீஞற்பெருஈ தண்லாவி 
யறக்குலவவருள்புரிக்தான்றுலுமவண்கவீற்திரு க்குமாரீர்ப்பட்டர் 
திறக்செழுமுக்காலத் தஞ்சறப்புடையு திவ்வுலற செல்வங்கல்வி 
கிறக்சலவாவீடுதருமற்.றுநினைஈ் சனவுதவுநிகர்வேறினருல், (கர 

சனைய சனிற்றீர்ச்சசமன்றருபுதல்வன் சக்வோன்றொல்லைசாளி 
னனை,த ர௬ு5ல்வினைப்பயனாற்சுவாயனாமன்னனருண ுமென்கூக் sp 

புனையிழையைமணம்புணர்ஈ தானவன் சரிதநதருகருமம்புகரின்றாச்கு 

மனையகதைவிரித்தறைவன் மனகி௮ுவியறிந்திடுமினறத் இன மிக்சர். (sr) 

ஏர்க்ருமருச்தவமூயலுமியல்புடையானஈசணரிலேற்றமிக்சான் 
நீர்க்ககமனவன்குமான்க கீவோலுபகயனச்செய்கைமுறறிப் 

பார்க்சணுயர்புகழ்ப்பிரமசரியகிலைவமுவாதபண்பினீடி ச் 
கூர்க்குமகிமறைதெரிவானு சங்கனெனுககுரவனிடங்குறுகினானால், ௪.) ] 

கு௮சிமறையதனலக்கமிருமூஷ்றுசாத் இரங்கள்குலவுுதொன்மை 
யுறுகதைகளிதிசாசமுபரிடதமவைபிறவுமொழிபினோடு 

மறுபஃ்தாணறைிரியன் மனநிலையிறபகுததுணர்விஞயதபினனர் [வான். (௯) 
மறவில்பொருளவள$ காபடோய்க்கொணாநஈதாசான்றிருமுன்னர்வைத்துச்சொல் 

ஓனமறைமுகலனைத்துமுதங்கவுதருளதனாலுணர்கதேவில்லிற் 

போதல்புரிகின்ற தளம்ஷிடைதருகல்வேணடுமெனப்பொருவிலாசான் : 
காதலஈனறேகுஇரின்கடிகொணமணமுடிவததகோர்கருமஞ்சொலவேஞ் 

சேதுவினகணனுயாகஈதமாதனச்தினமலயமூனிதீ£த்தமுண்டால். (௧6) 

வீரிதிருமுகஓதவும்வினைகளையமச்தடத்தில்விதிபினாலே 
யாடுதிரீமுபபொழுஅமாணடொருமூனறதனகாறுமப்பாலாண்டிற் 

கோடொருநகானகுளதாகிச்சரற்காலமுகறகுலம்போற்கொழுங்கால்வெள்ளைப் 
டீ சடையமேருவெனவிறைகயிலைநடைபயின்றபெற்றித்தென்ன, (௪௪) 

அடி.மிதிபபினுகா றதயாற் றுவக்குண்டுபாகலஞ்£சேரரவராத 

னெடுகிகளச்சங்கிலிபோலீர்பபுண்கெடாதலையநீண்டவாலைப் 
படிமிசையுமுகிலுறஙகுமபாற கடலிற்மோய்த் துடிவிற்பரக்கலீசிப் 
பொடி பிழரீளபெணடப்பித்இகையைத்தனதபரப்புறத்திற்றேய்த்,த. (௪௨) 

புமை ச கரத்தால்லிணமுகடுபொள்எல்படவுரிஞ்சியண்டப்பொருள்சளெல்லாம் 
தழைக்குிலத்திடையுகுத் தத்தடமருப்பாற்படியுமூ. ௫ தானநீராற 
குழைத்தள.றுபடகெடியதிசைக்கரிசளவைமுமுஅங்குலவுமுண்டிக் 
கழைச்சுமைசடருங்கருத் தாலயிர்சவராதருள்புரிர் கடைச்சட்டீயில், (௧௩) 

வீழ்ஈதபொ திவடவையெனவிரிசடலிற்டெர்தெரியகிலங்கலெல்லாஈ 
தர்ழ்சசசெலிபபெருங்காற்தில்வேர்ப திக். துமிகடெனத்தள ரத்தேவர் 

Grips Boo meer au தியூர்ம தச்சளிறுசேண்வழுகிச்.அபின்மயச்கா 
லாழ்சதபுனறசயமதனேர்விழுக்தமிழ்ர்திமீனவெழுமதனையேய்ப்ப, (se). 

சர்சமதக்கார்மழையிற்கரும்புகருங்கனோேபலத்திற்கஞலக்காமர் 
தக்தியொன் அசமிழிருடி தடத்திலெழுமதன்பிடரிற்றயங்ரெண்டா 
மிகஇரன்பேலினிதேறிச்சவாயஞமன்ன வலூரிடத்லேகு 
எந்தரசன்சண்கேளைடடழ்ரவிர்தள்பரயொடாதிற்றெள்ளே. (<Q)



௧௧௦ சேதுபுராணம், 

முற்பசலக்குரிசின்மசளாற்கோட்டுவெள்ளிபத்இன்மு,தூலேதிப் 
பொற்பினொடும்புகு துமவன் நிருக்கள த்திலலதலங்கல்போடேனெனனக் 
கழ்பனைகொண்டனளதனை மண்புரக்குமாசிருஉர்கரு த்தினாடி. 
வற்புறரெஞ்சகம்கவனரறுனாரதனப்பொழுதவன்பால்வர்தாரன்மாதோ, 

சா ரதனைமுறைவழுத்திரரபதிகன்மகளுளத்தினாட்டமுற்ற 
நீரதனைவிண்ணப்பஞ்செய்தவெள்ளைகெடும்களிறுகிலவுதேவ 

ரூரதனிலுளதாகுமிவள்விரதமென்மனத்தையுலைக்குமந்தோ 

வேரகனிலுயர்மடவா பட கனம த்தீறுன்பம். 

என்னையிதற்கு குபா பமெனரீ£ரசன்வேந்தனைநோ க்கியெய்துமாற்றா 
வன்னையுரைச்தினிதசன்றானுனதுவரவினைகாடியுறறுன்மன்னன் 
பின்னையெனாதஇிக்சணமேபிள்ளாயக்குறுமுனிவன்பெரு£ர்வாவி 
தன்னையடைஈதாடுசெனக்கக்வோன்மலயமுனிதடத்தைச்சரரர்தான். 

சாவருடச்இடுமுதங்கன்சொற்படியைம்புலனட ச்கித்தாநீராடி 
மேவருடங்குயாககரபபட்டினியும்பாரணமும்விதியினாற்றி 
மாவருடமலயமுனிதடமுறைவான்விழிதுயின்றான்வாவிப்பாங்கர் 
மூவருடமுடிவுறுசாண்மாலைவினை க்கடன்முடித்துமுர் நான்மார்பன். 

கடையாமத்திறுதியெமுகடலொலிபோலெமுமொலியாற்சச்வோன்சண் 

படையொருவியெழுர்திருக்கான்பசமதனின்மதின்மதண.ப்பஇிக்குமன்னார் 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௪௧) 

தொடைமருவுபுயசயிலச்சுவசயன்ரான்மாவேட்டைத்தொழின்மேற்கொண்டு 
மிடையுமிருக்சானையுடன்வியன் கந்தமாசனமாம்வெற்பையுறருன், 

வேட்டைவினைவிளையாட்டின்மேனியிளைத்தகத் தியன் பேர்விமலவரவிக் 

கோட்டையடைஈசனனிறைவனதுகாலைத்தீர்க்ககமன்குமானீரும் 
பூட்டையுகேர்பவமகற்றும்புகத்சியமத்துறைமுடிபுபோற்தியுற்றுன் 
ருட்டயங்குமொருபுழைச்சைச்சயிலமெனகான்செயிறஅு த்தவளவேழம்;. 

கும்பமுனிதடத்தெழமுக தமருங்குறலுமஅகண்டுகுரவன்சொன்ன 
கம்பமத கரியிதுவென்றெமுர துபுனல்படிந்தேத்தக்களிந்றைமேற்கொண் 
௨ம்புலியாள்சுவசயலூரடையகினைந்திமிம்பொமுஇலர்தவேகத 

(2.0) 

(௨௪) 

லும்பன்மிசைக்கச்ேவோனுழையணைஈதான்விருப்பினொடுமுரைச்கலுற்றுன். (௨௨) 

இருபிறப்போய்வருதியு க்கேதுபெயர்யார்குமரனிபத்திலேதி 
யொருதனிரீபோவதெவணுரையெனதுந்தன்பிறப்புமுதக்கனென்லுவ் 
குருழமுதல்வன்பணி த தனவுமணவினைமேற்செல்வதவுங்குறைபடாம 
னிருபலுணர்வுறமொழிர்தானவனதகேட்கெப்புச இரிலையின் ரு, 

எர்தவிறைமகடனைக8ீமணக்ககினை த்தனையவளையீன்றளித்ச 
வ்சகிறையவன்பானெயர்தணசியணர் 'ததன்முபிற்றையா 

யறரும்பிரமசரியநிலைவிடித் தினிநீமுகழக்சொல் 
கப்கள் வேட் செல்லைய ரமில்லற த்தாடாத்தசென்ளுள். 

அறைவதுகேட்டர்தணன்சேயழயெதேயரசவெளையளி) தீதமேலோன் 
முறைவனத்தித்கடவுளடிவணல்யெருக்தவம்புரிவன்மத்றவன்பா 

சிலை பெருகுவிப்பிரளைசீதிருத்தியெனறுசர் அசிருபர்கோமாள் 
ரறைமருவுபுரோதெனாஞ்ச தரிசனன்றனைச்சிறப்பிற்போச்சிஸ ஸல், 

(௨௩) 

(௨௪) 

் (௨௫)



‘ s 4 ச் * டி க 

அகத்திய ர்த்தச்சருக்கம், 

௪ தரிசனன்றானையொடுஞ்சு ர௬ுதவனதீஅடசகிலைதுன்னிமள் றும் 
பதரிலரும்பொருடெரிர் ததிர்ச்சசமன்பதமலர்கள் பணி துபோறதி 
வெதிரிலருக்தலக்தருமமூதின்றிமினி*அஈடகதனவோகவினபப் ் 
புதரிலுயர்புலம்தையோயெனவினவத்தீர்க்க தமன்புகலுகின்றான். 

ரீ 9 

எழுதரியமொழிமுளரியிறையருளாற்குறையெமக்கிங்கில்லையென்.றம் 
விமுமிஜினீயிருந்கனையோசுவகயன்றன்புரோ௫தநீவேர்தைநீங்கி 
யொழிவதிலையணைர்தபணியுரையென்னச்சுதரிசனலுன அாண்பா 
லிழிபிலைகன்திருக்கனனாற் சுவாயனின்பால்விடுத்தானியம்பக்கேண்மோ. 

மகததிலுயர்கின்மகளுங்கக்வோனவன்கர்தமாதனத்தி . 
லசத்தியன்பேர்ப்புனற்றடத்தானவன்குணமுமழ *மொழும் சறிவுமன்பு 

மிகத்தெரிர் தன்மகளையவற் களிப்பான்விருப்புற்றுவேட்டைபோங்காற் 
சகத்திலுயருனுகுலத்தனயனை க்கண்டிப்பணிதான்சாற் நினானால், 

ஐயனனுமதிவேண்டுமென்றனன்மற்றாகையினலைரசன்பெற்ற 
மைய௮சகண்மடச்கொடியைநின்குமரனமணப்பவருள்வழங்கவேண்டுஞ் 

செய்டமிதுபொருட்டாகவெனைகவிட ச்தானினையபெருஞ்சேனையோடுிம் 
வெய்யவினைப்ப்வக்தர்க்குக்திர்க்கசமமுனிவவெனவிளம்பிப்போற்றி, 

யானடைர்தபணிக்குடம்பாடருளுகென்றான் சதரிசனனிலங்குவேதச் 

கானடைக்ததர் சகதமன்களிசறெர் தாமச்குமிதுகருச்தேயாமும் 
வானடைக்தநெடுக்கர்தமாகனத். தவரு தமெனமறைக்காட்டண்ண 

௧௧4 

(aa) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

வேனடைர்தபதம்போத்திப்புரோசுதனோடவண்சென்றான்.நினமோராதில், (௩௦) 

மலையமுனிதடத் அறையுமகற் சண்டானவனலுமிகமனம௫ழ்ட் து 

தலையளிகூர்தரதைபதசதொழவெடுக் தப்புல்லிமடி.தனிலிரு த்இக் 

கலைமறையும்பிற நூலும்பயின்றனையோவெனப்புசன்றுகற்றவண்ண 
நிலைபெருகுமணவினைமேற்கொண்டநெறியீன்றவற்குகிகழ்ச்,தூன்றான்- 

ுருவுதங்கன் மணமுடியுங்கொள்கைகவின் றருர்சமிழின்குரவன் வாவி 
மருவுகெனவொருமூன்்௮வருடமதிற்படிக் அற்றேன்வநததர்தப் 

பருவமதிலருள்புரிர்தபடி.தன தவயத்திலிவண்படார் மாதை 
நிருபலுந்தர்திடகேோர்ர்.தரினையழைத்தானெனப்பு சன்றுகின்றுன்மை$தன;. 

ததையெனலுந்தீர்க்கசமன்றனயனெனும்சக்வோன்றவ்னைச்சார 
வர்தசெயல்கதரிசனன்வாய்ச்கேட்டுச்சுவுயலுமடியில்லிட்டுக் 
கந்தமலர்ப்பங்சயனைச்சவுசகன்சென்றடி வணங்குங்காட்சிபோலச் 
சிர் தமுனிதடத்சணுகித்திர்ச்சசமன்சேவடிகள்சிரத்திற்ராழ்ச்சான், 

ஏரில ச்ில்படைவேந்தையெழுதியெனவாசிபலவியம்பியன்பாற் 
றேரிலக்னெமறையுணர்க்தஇர்ச்சசமன்குமாலுடன் நிகமும்போதி 
னேரிலக்ில்சே அவிடைகிலவுதனுச்கோடியெலுநீரிற்றோய்வா 
ஜனோரிலச் கமுனிவரொன்ணவகர்குழாஞ்சுற்றவுதய் SOP GET. 

உ தங்கனிருசரண்டொழுதான் சச்வோனவனா9யுமாத்தான்பின்னாப் 

பதம்கனிகர்தீர்ச்சசமலுதங்கனெலுர் தவத் தலுயர்படி.வர்தம்மி 
Asay சழதிப்படமைபலவியம்பினர்சளிறைவலும்வர்திறைஞ்சிகின்றுன் 

சசக்கடிப்முசங்சனடி.பிருடியுமன்னஏத்குரளம்சரைர்தாளள்பால் 

(௩.௧) 

(௩௨) 

(mm) 

(௩௪) 

(௩௫) 
ah



௧௧௨ சே.த்புசாணம். 

ஆயிடையிம்மணவினையைமுடி தீதிரொனத்தீர்கீகசமற் கைச் தானண்ண 

மூயதவன்மன்னவசேணன்னாளுசாளையின்றேதொடஙல்கல்லேண்டு 

சாய்கில்கச்சமாதனமேகடிமறைறூற்சடல்குதரு தானமின்னே 

சேயிழையைத்தரு இியென்னப்புட்டகமண்டப தீதிறைவன்சென்றானொல்லை, (௩௯) 

கடைபுரக்குமொருதூறுதொசைவிரு தீதசண்டர் தமைக்கடி சனேவிப் 
படைபுரக்தமதர்கிழியைத்தருதொள க்கடும்பரிமேற்படர்் வல்லே 

மடைபுரக்கும்புனன்மதரைவ் தமணம்புகன்றிறைவன்மனையாரோடு 

மிடைபுரச்குமருள்படையாவிளமுலையைக்கொண்டணைந்தாரிறைவன்பாங்கர், ௩௭ 

மாதானகெடுங்கச்தமாதனத்திற்றீர்க்ககமன்மற்றைவைகற் — 
கோதானமுதற்சடங்குமுடி.த்ததன்பின்கக்வோன்குலவிலங்கன 
மீதானவெண்சகளிற்கின்பிரோறியிருகுரவர்வியப்பவங்கி 
யாதானம்பமின்மறையோர்வாழ்த்தெடுப்பவிண்ணிழிர்தவமரர்கோன்போல் (௩௮) 

காரணங்குகுழலரசன்கன்னிமனக்கற்பனையின்கடைகாண்டுற்பான் 
ரோரணங்கணெருங்குபெருங்காழகமாளிகைபுகுவான்றொக்கபோத 
லாரணங்குமெண்ணமினிமுற்சியதெள்றகம௫ழ்ந்தாளதன்முன்வாயிற் 
போ ரணங்குபுயகிருபனெ திரோற்பக்குரவரொடும்புகுர் சான்மைந்தன், (௩.௯) 

மருக்கமமூமலர்க்கூர் தல்வனிசையெழிற்சிலதியர்சகண்மணிப்பொற்றட்டைத் 
தருக்கனொடிங்கரத்தேர்தமணமகனாங்கசக்வோன்றன்னைச்சூழ்ர்தா 
ரிருச்குநெறிமுனிவருடன்௮இன்மனையுட்சொடுபோடுயிறைவன்ருனு 
மரு க்கியமேருதலியநல்லுபசாரமவர்விரும்புமடைவிற்செய்தான், (#0) 

சடைமலித்தீர்ச்ககமனுதங்கனிவர்குமரனொரி்தவத்தின்மேலோர் 

மிடையவெழிற்சுதன்மையெனவிளங்குமணப்பர்தரின்சண்வீற்றிருஈதா 
சடையுமதுபொழுதஇன்கட்புரோசிதனேடவனிதலமடங்கத்தன்னோர் 

குடைகிழலிற்புரந தருளுஞ்சுவஈயன்றான்கொடுவர் தகுமரிதன்னை, (௪௧) 

சதவித.ழிற்பொதியிருவர்சசியொருத்தியல்லளெனத்தயங்குவாளை 

வத்னமதியாலுலசம்வயங்கவளர்சுருட்கங்குல்வனப்பிஞளைப் 
பதமலர்மென்சிறுகடையாற்படி மடர்தைதவமுடி க்கும்பண்பினாளைப் 
புதமணத்சண்காவணத்துட்புங்கவர்முன்சுடர்விளக்சற்பொலியவைத்தான். ௪௨ 

வைச்சகன்பின்மணவணிசால்வல்லியவடர்ச்சசமன்மசன்கமுத்திற் 
சச்சைமலர்மாலையுறழ்திருச்கரத்தாற்செண்பசப்பூர்தேமென்மாலை 

யச்சவையினவருவப்பவணி* தட்டாளுதற்கனவணங்சியோம்பி 
யெச்சடல்கடையவள்கைபிடிப்பித்தான்சச்வோனெழிற் கரத்தால், (௪௩) 

பின்னவரைவாழ்த்திவினைமுற்றியபின்றீர்க்ககமன்பிறங்குதங்கன் 
பொன்னலுரைகேர்திதலைமுலைம கள்கேள்வனமரும்டுல்வரும்பூமித்தேவர் 
முூன்னருடன்மன்னவன்றன்மறையவர்தொகச்காயிரத்தான்மூன்று ரு 
சன்னருணரர்தணருக்குணவளித்தானமுதளித்தரா.ரணன்போல், (௪௪) 
அளித்த தீன்பினாரிரியலுதல்கலுர்தனாசரமத்தடைச்சான்மற்ை ps 

தெளித்தமறைமுனிவர்களுர் சங்சடங்கடேயமதிற்சென்ருரங்கட் 
சளித் ச.றுகண்வெள்ளிபமுக்கடமுனிவன் ஐடங்குளித் அச்சரர்தசங்கண் 
லிளித்திையைத்தீர்ச்சசமன்பவெசவள மசன்அடள்போம்லிருப்புரைத்தான்.[௪ட௫)



Denar ages gist. hans, 

a ஆ * . ந 

அரசலுஈ தன். மசள்பொருட்டெசசெென அருபிரமபொனை ௮.ச.மூர் 
புரைமி௮அலேரயுதமபூ ட்பெட்டியொரு தா௮பொருவிலசேதா 

நிரறாயணல்கிலிண டூயர் கணிலவுமிமுமணிததரள8டலல்கல 
வரைசெய்கலை சயோரொனதினாயிரமீ தனன முனியுமகழா வாக்கி, 3] 

வாரியுணடோனடமபடிர தமனைவியோமெகனறரொடரமறைக்காடெயஇக் 
காரியலசசதரறபோரற்திலீற நிருசீசான்தீரச்சசமனசணிபபிலகால 
மாரியனாம்ககவோனிஹைமசடோசாபுணாகதுவபபுறறமாகதான்பன்னாட் 
பாரியதோட்சுவாயலுஈசமிழமுனிநீரபபடிரசனனமனபதியிறபோனான, (௪௭) 

‘ வேறு. 

ஒருசமிழமுனிசடமிகசாலேயுவமனீனமணம. கக்வோள 
புரிசதைமறைபசாபொறபாலேபுகழதிறமுடையதுதப்பாதே 
தருவ கருவொடுமெயபபேறேதவறறமுனிவி£படி.பமீரகீ£ 

மரபினிலலினவதாநறசரோமருவவரிசைசெயஓ றர, (௪௮) 

அகததியதாததசசருககமுறதிறறு. 
ஆட திருவிருததம ௧௦௭௧, 

டைகள், 

இசாமதூர்த்தச்சருக்கம், 

வாதராபணன மாணவகனபினும 

வேசபாரகரகேட்கவிளமபுவான 
சதைகோனறடஞ்செனறுகுளிபபரான 

மூணாககுநியனபுனனமூழகினோ, (௧) 

மறையுமோதிடுமக திரபேதமுங 

குறையுடைபபொருளகொணடுசெயவேளகவியு 

நிறைபலகதருநீ கக தககெலா 

மிறையிராமனறடததினிடததரோ. (2) 

மட்டுவாரிசகசசோடிவாவண்ிபோற 
புட்டிலசோசைப்புயலனையானறடத 

இிட்டதே,.துமிலகனெகியோமகுமான 
முட்டிமாத்திரமேலுமுனிலிரகாள. (க 

தனிமைசானறசவுனசனாதிமீ 
ரினி௫சேண்மினிராகவனகுண்டமா 
சனிபெருஈதட்சாடிஈடதைதேரா 
4 விதமாச்சதையுண்டுர்சதுகேன, (௬) 

பொதியமாசவள்பொன்னடி.எசெனனியான் 
Bee eam ea 
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ose சேதுபு ராணம், 
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ஈதில்காட்சியிராமனெழுத்தெலு 
மா௮சேர்மறையைர்தெலுமாமிர 
மூ௮சாசலினுடொறுமோதுவான் 

கூற௮மன்னவன்குண்டத்தின்முழ்செயே, 

பஜிபுணாவிற்பரிச்சழலாற்றுவான் 
வலியவைம்புலவஞ்சமாயஞ்சிடா 

ஜொலிகொணீதியொமுங்குபிழைத்திடான் 
சலிசொளெண்ணிரிகாலமிருந்தனன, 

பொழுஅபற்பலபோனபின்பொன்னெடும் 

சழலிராகவன்காரு£உம்மேனியைச் 
செழமுமலர்த்திருச்€தையைநீங்கிடா 
தெழுதிநெஞ்சினிலேத்தரொடங்கினான். 

வனிதைசோசலைமாணெடுமைச்தனே 

சனகனீன்றசரிவளைகார்தனே 

யலுமனண்பவமார்சொண்டாடடீ 

உ௨லுமுறிச்சசடம்புபவெற்பினாய். 

தாடகைக்குச்சமன்பதியீறஇடாக் 

காடகைக்குங்கவுசிகன்வேள்விமேற் 
கோடகைக்கொடுகாத்தருள்கோசல 

சாட்கைத்தகரறுமிர்ஈஞ்சமே, 

கவர்தவேங்கையுங்கள்ளமாரீ சனா 

நிவர்தவேணமுீடுயிர்நீங்கவே 
சிவர்தகண்ணசிலை மகளா கவன் 

௮வர்தசேவடியொண்டனிலீரனே. 

மழுவிராமன்வலல்சவர்மைக்் கின 

யெழுவிரிச்சிசன் கான்முளைக்சேச னே 
தீழுவுரச்தித்தசாதன்செல்வமே 
குழுவுருவலிவாலிவெங்கூற்றமே, 

அம்பிபாடுக்கொடைப்பரதன்றனை 

யெம்பிவாவென் BOs Goce Quire cv; 

oor LI ap tr cu) av 6m & Lo Gor 
றம்பியச்சஈ்தலிர்த்சசலைவனே. 

மோஅவாரிமுரணுடைத்தாயிடைச் 

சேதுவாற்றிச்சரமொருபத்தனை க் 
காதியாருயிர்சைக்கொளுங்கைத்தலப் 
போதின்மேயபொருவிற்குரவனே. 

பல்அமிர்க்கும்பழவினை வாழ்க்கையி 
னல்லநீரீக்குமருளின்௪ல இயே 
வெல்லவர்க்குமிரலியினேவரு 
மல்லலங்கணாவென்று முத்தியே, 
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இராமதீர்த்தச்சருக்கம், 

குஞகவாயுன் ட wares wT Ser wp 
காளுகாளுக்லங்கொளிரா சவன் 
,ுளிலன்புதவ்ழப்பச்சுதீச்கிண்ன் 
வேளைவெள் றுவியன்றவமாத்தினான். 

அ பனங்கொள்ச$க்கணெமாதவற் 
காமசாளிலயோத்தியர் காவலன் 

தேமலர்ச்கட்டிருவருட்பார்வையா 
லோழுதற்பிரமகதுணார்வுறற தால். 

பண்டைவேசம்படியாஅணர்ந்தனன 

கொண்டஞானகு ரவனையின்தியே 

யெண்டருங்கலையாவையுமாய்கசனன 

விண்டிடாஅடல்லிண்செலக்கறறனன , 

வீறறுடற்புச்கு மீள்வ.துமேவினா 

னேற்றதேவர்க்கெதர்மொழிபேஎடு 

மூறறமுமர£னுறவிமுனனாமுயிர்க் 
கூற்றுளவகொளுங்கொள்கைபடை க்தனன். 

மு.த்தொழிற்புரிமூவரிருப்புட 
னெத்திறப்புவன தீதிஐமேகிஞ 

டிச்திபெற்னன்வாயிலிற்றோகொளணா 

வித்தகபபொருட்சாட்சியுமேவிஞன- 

தாமவாகுழற்சான௫கொயக 

னாமவாவியின்மூழ்கியயன்மையாற் 

ஜோமவாவில்சுதீக்கிணனெயதினான 

சேமவாழ்வெலும்யோ கர்திரூவெலாம், 

இத்தகைட்புகழ்மேன்மையிசைஈ தாய் 

மைகத்சபாவமும்வஞ்சமரணமு 
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வீடுமா ச்சமும்வெஃகயெசித்தியும் 
பீசிரல்கும்பெருமைபடைதீததாய்க் 

கோூவோர்சிலைக்கொண்டலன்ஞன்கழ 
இரகொதறருஈதிருவுள்ளதாய். 

நாலமேத் ௫௧௮ சடமற்றதன் 
கூலமேல்வளர்கோசலர்கோமக 
வீலகர்சரநித்தனருட்சூறி 
மூலலிங்கரிறு த்திமுறைமையால். 
சராசரங்கடளிர்ப்பத்தனன்பினாம் 
புசாரிபொற்பதம்பூசளைசெய்சன 
னீசாமகாதளையேச் அவாய் தவர் 

பராபரந்திரு்வப்படாதசோ, 
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க்க சேதுபு சாணம். 

சண்ணன்காகுத்தன்சாதலினாச்சனை 
பண்னும்பாரப்பதிபற்கன்பதமலர் 

நண்ணிமுன்னஈகிறதியடொய்ப்பவம 
புண்ணியஈதருபுத்தரன்போக்கினான். 

௮ன்னவாசகங்சேட்டருள்சூகனை 

முன்னிருஈதமுனிவர்வினவுவா 
ருன்லும்வாயமையுகிடடிரனபொயமொழி 
யென்னகாரணத்தாலனதியமபினான. 

௮டலிராமதடத்இினிலாடியே 
சடிலசேகரன்றன்னருட்சணணினஞற 
படி.றசொல்பவமபாறறியபண்பெலா 
மடமறபபுகலென்றுவழுத இனா. 

வலத்திருக்கைமமுப்படைவள்ளலாா 
கலததசேவடிஈண்ணியுஇட்டிரன 

€O05 AC C7 MFLULials S15 Sen Lo 

சொலததொடங்லென்சூதனவர்க்கரோ. 

பண்சிபாண்டவரைவரும்பார்தஇடுக 
கண்டெரிரசிடான்சானமுளையோகளு 
மெண்டகும்பெருவாழ்வினபொருட்டி கல 

கொண்டென்றுகுருகிலமேயிஞா. 

அங்கணையிருகாளமராாறநியே 

காங்செயனமெய்கலககிலிமுக தபி 

லூங்குசானறவுரச்சறுணாச்சியான 

ருங்குவிலலன்றலுமறைச்சேரிசன. 

வட்டமாகவில்வாற்கியொரைஈ தாட 

ட.ட்டத்யமனையேற்றுசசெழுஞச.ர 
மட்டிலாகவழககனனமாரிபோற 
பட்டொழிகதனபாண்டவாதானைகள, 

டா ண்டவப்படைசாயசலும்பாஞ்சால 

ராண்டகைத்திறல்வீாரனடாஈதபோ 
மூண்வொளிழுடுக்கிமுடலகுவின 
மாண்டசேசனபதாதியைவாட்டிஞன்- 

மீட்டுவிற குருவேதியன் றன்படை 
கட்டத்த மன்பிசைவார்சில்ப 

பூட்டி மப்பலபோச்சென்போக்கலும் 

கூட்பொண்டவர்வானிகுலைதவே, 
, , 

அனிகமோடலுமங்கணருச்சுனன் 

குனிசலை்க்குருமேற்சிலைசோட்டினா 
னனிகொள்போரி௮சானுஈசையினா 
லினிதவானவர்வானில்வர்தீண்டினார், 
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இராமதரததசசருக்கம், 

பொருவுபோரிவைபோற்பிறவின்மையா 
லிருவர்போர்க்குமிசரவிதரமே 
மருவுகேருவ1மானம்வகுத்தடப் 

பெருகுசாதல்பெதிற் கவிவாணரே. 

பல்லமாரிபரிதிமறை த்திட 

மல்லலாடமர்மற் நிவர்செய்வழிச் 

செல்லிலூர்தியன்சேய்சிலையாண் மையை 
வில்லினாசன்விய5 தபழிச்சினான்; 

வைக்குமன் புடை மாணவகன்றனை 

யக்சணத்தின சன்றமராறதினான் 

பச்கமேவியபாஞ்சாலகாயகன 

கைச்கணேறதிடுறுகார்மூகப்போதசன. 

வகுத்தவண்டையின்மாண்டலுத்தேசிசன 

மிகுத்த. நூற்கின்மிசையிருபானெலுஞ் 

சகத்இரங்கழ்ன் மன்னவர்தங்கள்போ 
ருகத்துரர்தவரூனுயிர்நீ க்கினான். 

செவ்வியன்னதிற்றிட்டத்,துய்மன்சினங் 
கவ்வுநெஞ்சினன கார்முகத்தேசன்மேற் 

பவ்வமுணபெடர்முகிறறாரைபோல் 

வெவ்விறறகணைபற்பலவீ௫ினான். 

பூபதிச்குலழிறறவப்போர்நடுத் 

தீபமன்னதெொரா திட்டத் அய்மன மிசை 4 

கோபமூண்டெதிர்கூடிப்புடைத்தனன் 

சாபராதன்றனதுகைவாவினால். 

கட்கம்வீசிக்கடி இன்றை தபின் 

வட்கலின்றெதிர்பாஞ்சாலமனனவ 

னுட்கவாளியுலபபிலதாவினான் 

சொட்ககெஞ்சங்குலை;தவனமாழ்கனான- 

வாயுமைகதனமருவுபாஞ்சாலாகோ 

னோயுமாறுசணடோடினனொல்லைதன் 

சேயதேரினிலேறதினன்சென்றுமுன 
அூயகாட்டுத்தரோணனைச்சொல்லுவான்.ஃ 

அரியநான்மறையர்தணர்தங்களிற் 

பெரியராவர்பிறர்க்கிடரெண்ணிலார் 
தீரியலார்சமொன் நிருசார்பிலுக் 
குரியரோபொருளுண்மையுணர்ர்துளோர். 

மெய்த்திருத்சவம்கீரம்படைக்னு 
மெத்திறத்இிடரெய்தியதாயிலு 
மூ.த்தமக்குலமேன்மையொழுகச்கமார் 
தித்தசீதிபிழைப்பர்சொல்சால்புளோர். 
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ED சேதுபுராணம். 

சாஇவர்யமைதவரித்தருக்கினா ள் 
நீ.றசேரிறுஞசெயயார்கொலைததொ.ி 

லாதலன தியவனியரசறை 

வாசைசெயவாகொனமாமரறைவாணாதாம, 

கொனறிடாமைகுலமறை7யாசெயல 

வெளதியென்றுவிதபபமுசாறதியே 

புனறலைகருடிவேடாபுரபப £ 

COU NT Ns (FAC ககைபே, 

சேணரி்க ரசி அவனகேடறுசாயக 

monies ps Mae 4 ரோண நீ 

மாணிலத.தயிரகாககுமரு முறைக 

காணிவே: தரைாககொலலககரு இயய. 

வெட்டுமவாட்கைச்ழரோணவெளமேலது 
புடடினமேவுபொருகணைததூணியோ 

மட்டுமு 7மறைபபொருட்புகககநு 

கட்டியாக சகவளிகையேசிகாகோ. 

பைத்தகொம்பாபபலாசா ஈ௱ண்டமோ 

கைத்தலததஅகாரமுகமாவ2சா 
ர ல க 

மெயத்சறுக்கணலிசி £ ரநாரி?யா 

புதசச கடுற்புனையுஙகபி௰ூ கர, 

வல ௫கையஅவா பழலவாளியேோ 

விலகுநூலகளெழுசெமுக தாணியோ 

பலனவழர்குபசுககளப/ ககவோ 

கொல்விளைகசவோகொண_அவாட்படை, 

வயமளிஈஇரிமவாமபரிவையமோ 

வயாவிலவேளவி.பசனமுமவேறிரம 

பெயாவிலகாடசிபபிரமாதஙகொலோ 
வுயர். துரோணடீபூாந இரிமூ இியே, 

மீரர்பினூலுமறையவாவேடமுளு 

சோபுகினறனைதிணபெருககைக௱ற 

TIM. SHON BO) EM Gor TW, Maus 

பாரபுரக்குமிறையடோபன போ, 

அஈசனசேயகளுகமாயமராமிகின 

மைதனருனுமடி.ஈ கனனஞாடபிறு 
Oem Rr Bl S00 sf orQavar AO) revere Sor 

Oat gC 5 rear dar GC wen sm Lo eG) meer MEM Gr 

தண்மைதீா£பரித்தாமனமடிஈ கவா 
அண்மைசாடி4திட்டிரன்வாயினா ற் 

கிண்மைசால்படைபோக்இத்்இ௫ரிமேல் 
வெண்மைமாலணிமார்பன்விமுஈசனன், 

(௪௬) 

(௪௪) 
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இசாமதீர்த்தச்சருக்கம். 

சோகமுற்றுத்தரோணன்றனாவியை 
யோனுச்சிகெறிவிடவுன்னிஞன் 

பாகமங்கதிற்பாஞ்சாலனனனவன் 

சேகரறகொள்வாளகொகிசென்றனன்;. 

ஒல்வசன்றெலுடட்டிரனா தியோ 
சொல்விலச்கித் தனைஈ தவன் கூடுமுன 
கலவியோருடைக்சகா£முகத்தேசிகன 

செல்வச்சேணினைச்செனனியிம்கூடினான, 

கருமநீசிதவநெறிகேள்விகால் 

நிருபனைவணினறனர்கோகடினா 

பொருவிலாரியனவபொனனிலம்போனல 

வஞ்சவாள்கொடிஇுட்ட ௪உறய்மனனவண் 

மிஞ்சறுறறதுரோணன் ஈலையினை 
யெஞ்சவீரஈதனனிறறன சானைகள 

பஞசவர்ககுமழச்சிபடா்ஈததால, 
9 

அடுத்சானை அணுக் BONE FTF YI 

கூடபபோரினங்கூட்டங்குலை$ததென் 

பேசிக்காணெனப்பேதுறறுக்கேட்டனன் 

வரசித்தாமன்வலம்புரித் காமனை, 

அரகசாமனாரதோனறன்முகத்தெதா 

குரவனிறறமை ௩.௮ துணிபிலான 
வரவுதோக ரகிருபனைவஈ ஈவா 

அரககேதனனோதெனவோதினான். 

கிளக்கராடி க்கிருபறுங்கேடிலா 

வைளக்கரும்பரித்தாமற் கனததனாா 
அளககிலாசகுரோணனென்பானவன் 

விளக்கநீமிம்விரிஞ்சன்பக(நியால், 

மூண்டபோரினமுரச க்கொடியினான் 
மாண்டதானைமடியவருச்இனா 

னீண்டடங்லைனயார்ச்குமிவனெனாப் 

பாண்.௨வர்க்குமுகுஈ தன்பகருவான, 

வேறு, 

மெகத்துதானைபடமுருக்கவில்வலங்கொள் சலவிசா 

லித்தரோணன்பாவராலுமீடழிஈதுமீள்சிலான் 
பொய்த்ததொனறு தருமனின்.றுபுசலிலன் பாய்ம்வே 

மெத்ததில்லையுவனிருக்லொனள்றுமாவதின்றரோ, 
அருமைமைக்தனசுவதாமனாவிபோனதென்னவே 
தருமமைர்தனோதில்வீறு தங்குதன்கையாயுத 

மொருவி வீழ்வனுண்மைவென்தியொன்றிடாதொழிர்ததேன் 
மருலலாரை£திவிட்டிம்வன்ழைசொள்வரொன்றனன். 

௮௨௬௯ 
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௧௨0 சேதுபுராணம், 

பைர், அஜாயலங்கல்சூபெகவனன்னபகர்தலு 
முர்திவீமனசுவதாமன்முடிவுமேயினானெனா 
வுதையோடுமோதினானவ்வுளாயிலுண்மைகொண்டிலான் 
றர்தவாய்மைசரதமேகொறருமமைக்தவென்றனன். 

புண்ணியத்தின்மைச்கனின்்றபொய்மைகூ.றுபுனமைபு 

கண்ணலாரைலென்திகொண்டுஞாலமாஞகன்மையு 
மெண்ணியங்கணொன்றுமோதிடா திருச் துசிதி௫போழ் 
அ௮ண்ணினைஈதநிள்சலத்தினோருபாயவகையினால், 

தஇிமிரமூடுபரிதிபோலகின் றசெய்வஇன்றியே 
சமிரணன்றன்மஈலைசெறறதகொாமகெஞ்சுகொண் 

ட்மரினீசிமசவசாமனாவிபோனதண்மையே 

சமரிறைஞ்சுலில்லிலுக்குகாகவென்னவோ இனான். 

அதுவினவியுன தசாதையாயு சன்கைவிட்டலு 

மதியினீமிமறனினமைஈதன்மறறுன்மைஈதனிற்நிலான் 

சகழ்சடாங்கொள்வழுவைபட்டதென்றுகட்டுரைத்தன 

னெதிரில்சைச் தரோணனிட்டவே.திமீண்டெடுச் இலன், 

சேகுமேஏதிட்டக்அய்மன்மறலியென் நசிநஇயா 

யோகமார்சமாதிவைடயுஈசையுச்வெழிதஇறஈ 

தேடகினான்விண்யார்விலக்குமெண்ணீடாதுசிகைபிடி த் 
தாகநீடிசென்னியன்னகூறறவதரிஈததால், 

பரிசிதென்றுகருபனோ தபான்மைகாடியாமிடைப் 
பெரிதயர்க துணைஈ.துவீழ்ததுபேஅருவிரங்கியே 

தரிகொளா.தகண் கணீர்தஅம்பிமணபுரண்டுதா 

னரிசெமுகதழனறுசிக்சையசுவதாமனறைகுவான். 

படி.றுகூறியெர்தைதானைவிடவிழைச்சபதகனு 

முடியரிஈதமூர்க்கனோமிமறறையபோருமுற்றவே 

தீடிவனின்றெனாண்மையைவர்சார்ங்கபாணிகாண் சவென் 
றொடிவிலாதசபதவாப்மைத.ர ககாமனோதினான். 

இத்தல கத்தவெல்லைதனனிலெல்லையு தரோணது 
மத்தமித் தளாரதனபினரசர்யாருமணுகினா 

தீத் சமச்சமைத்தபாசறைச்கணின்னதகைமையான் 

மொயசத்தபோரின்முடிபுமாறுமூன்றுநாளினுறறதே, 
வேறு, 

இதற்பின்னரிறஈதகன்னனிகலரவுயர்த்தகோமான் 
முதற்பெயரவர்க்குஈதங்கண்முரட்படைமுற்தினோர்க்கு 
முதிட்டிரனோ அமாற்றாலுத்தாவினைகளாறறி 
யதற்பினரக்தமன்னனலுமதிகொண்டுமீண்டான. 

எஞ்சிய (சானையோடுமிருந்தனன்ஞாயிலெங்கு 

'மஞ்சனவெழிலி அஞ்சு மத்தினாபுரத்திலக்காட் 
ஞ்சமார்தவுமியன்றான்றடககரவர்களோடுஞ் 

(செஞ்சுடா்முடியறத்சன்சேய்ச்சணிரர்சைசெய்சான். 
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இசாமதீர்த்தச்சருக்கம். 

குண்டலத்தருவங்கொள்ளாக்கூற்றமொன்றெழுகந்சசற்ச 

Oem vreau ms A-7 2p 1 PO MT MNT Fins FSACards 
LDL DDL RE FLD NY TH Lo OP pio. Nang HD aI? சை 

விண்டனையொழி 3கினபால்வெல்வினைமேப,தண்டால், 

௮டைவுசால்குவறா தமா கணர்சலக் "ஈ௩சான்ற 

விடையில்2ர்துதரோணன்தனனையிபம்புமோர்-ல 4 இனளுலே 

படைவிடப்பண்ணிவாளாபடுகத்களைவெள்குரு தே 
் - . ச 
புடையஇங்கசனைமாற்றா துனக்குலகளிக்கலாமோ. 

வேகியக்கொல்மீகிள் ளேவிரம்பரிசிழைப்பாயென்னா 
வோதியரொழி?கவெல்லையுதிட்டிரனே கட்டுரைப்பான் 

போதமொன்றின்தியாய்கறுபுரிதிறன்றெ.ரியாடிகதப் 

பாதகத்தியைஈதேனில்லாப்படிமிசைவாழ்க்சைபற் நி, 

இணங்குமிதமைகர்கற்கென்செய்வேமெங்கட்செல்வேம் 

வணங்கிசிரேவியாதோவழங்குகற்முனமென்னோ 
aor BK திசற் கயாயமறைபவர்யாரோவென்னா 

aan HIS) a AE Hiker ME CD co aye TVA WT SE DOPE. 

sor AGrips rOFcr gen F GMS Rao nerFan so 

கொண்டீ பாக்கொடுச்ரருச்சிச்துப்போற்றி 

(Lp cit Fes ce oro) FW UCP of amu uit Ferd AO oR 

விண்டனின் முள் உவாணிஙிளமபியஇயாவஞ்சொன்னான். 

பராசான்மகலைசகேட்டப்பான்மைபாணிப்பப்பாணிச் 

சராசனமேுவானோன்றடங்கழற்சமாகுிவைகி * 

யராமிசையுலகராதாங் சமாசரின்பால்கதமை 

யிராதகன்றிரியுமாமொன்றியம்பு அமிழைத் தியென்றான். 

தோிறகுவளை த்சாரிறறும்பிபண்பாடுஈ துங்கக் 

கோடியர்குன்றச்கோளான்குலமுதற செல்வனாகு 
மூிமாலிருடீர்யோகின்முசல்வளைமுனிவர்கோவை 

லீமிமிங்கெவற்றாலீசவ்விதியினைவிளம்புகென்றான். 

கல்விசால்வியாசன்கூறுற்கர்சமாகனப்பொருப்பிற் 

செல்விசும்பேறவீசுந்திரைக்கடற்சேதுவின்பால் 

வில்வலம்படைத்தவென்றிமேயசரிராமனாமஞ் 

சொல்வதோர்தடமுண்டநூ ர்சுடிமிருட்பாவம்யாவும். 

மீக்ளெொர்புனிதமேவிவிளங்கிமிமிராகவன்மு 
னாக்கியதடீர்கண்டாரழல்வளரலகைகாணா 

ரூக்கமாருரிமையுண்டாமுலகிறுக்கதன் பாலம்பொன் 
கோக்குளிர்வெள்ளியெண் மண்கொமிக்கலிக்கொ மிமைதீரும், 

போ துநீயங்கணென்றான்புண்ணியப்புதல்வன்றாலுஞ் 
சரதியாலுயர்ச்தகாட்டித்தவுமியனோடிமற்றை 
மூதுணரிளைஞரோடுமுழங்கொலித்தரக்கமெற்றுஞ் 
சேதுவிற்செல்லுவான்சாதேவனைசசரில்வைத்சே. 

a oe 

உக 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௪௧) 

(௮0௦) 

(௧) 

(2) 

(க) 

(௪) 

(4G)



‘GQ2. - சேதுபுராணம். : 

சால்சொரட£ தன்னாள்கடச்தபின் சே. அச்சண்டா 

லூல்சொடுவிளங்குமார்பிலு ணங்கு.நாற்றவுமியன்றான். 
பால்கொடுபகர்ர்தசங்கற்பத்தினாற்பரலிராமன் | 
"மால்கொடுவகுத்ததெய்வவாகவியின்குமழ்கினானால், (sar) 

சத்தநீர்படிர்தெழுச்_தசருதிவேறமைத்தோன்சொன்ன 
வத்தமார்கவிகைசல்கியயின் மமுப்படைசுமர்த 
கைத்தளிரிராமகாதன்கழலிணைபணிநர்தோர்திங்க 
ளொத்ததோருணவிலாமலஇட்டி ரனுறைக்தான்மன்னோ, (௪ 

பல தீதினாவிவறலின் நிப்பபபொருள்வைகோறு 

ஈலத்தினலுதவிமேவுகாளிலோரசேணில்வாணி 
யுலத்தினாலுயாக்ததிண்டோஸதிட்டிரவுனக்காசானைச் 
சலத்தினாற்கொன்றதீய்சிச்சலச்தினாற் நீர்ச்தஇக்காள். (2௮) 

சவலைசொண்டமுங்கல்வேண்டாங்கரிசெலாங்கழிச்ததேடுச் 
குவலயம்புரத் இியென்னக்குவளையந்தாமத்தோளான் 
திவலைநீர்ச்சாயுகாடன்செல்வமா£இிங்கள்வேணிப் 
பவலயம்பணிக்கும்பொற்றாள்பணிர் அ தன்ப இயி த்போனான். (௮௯) 

அ்தகல்வாணிபோற்றியத்தினாபுரத்தறத்தின் 
சச்ததிபோடுமு$நூற்றவுமியன்சடங்கியற்றச் 

செந்தனமகுடஞ்சுமி தீஇிண்டி தலரசரேத்தப் 
புந்தியிற் களிப்பினோடும்பூசலம்புரர்சான்மாதோ. — (௬௦) 

வெறு, 

ஈதிராமனினியதட த் இனீரீ கிஷாதபெருமையற த்தினீர் 

அகாதலோடகெழதினனமுத்திசேர்காதைகாதின்வழி.நுகர்கந்பினோ 
சோ௮மாகருடையகலத்தினோரோவிலாதவுவசையுள த்தராய் 
மாதுபாகர்கயிலையிட த்தூலேவாசமாகிமருவியிருப்பரே, (௧௧) 

இராம௫ர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று, 
ஆ திருவிருக்சம் ௪௧௬௨, 

இலக்குமதீர்த்தச்சருக்கம். 

அலக்சணின்றுயர்கிலைத ரூபமமொழியதன்முல றயதிசூத 
னுலப்பிலர்கணரவரொடுபின்னருமுவகையினுரைசெய்வான 

- பொலக்குறுந்தொடிச் சானடுபுணர்முகில்புண்ணியப்புனல்கண்டோ 
ரில க்குமன்றடநீர்புகுர்காடுவரீரறமியல்பாலே. (8) 

  

இத்தடத்தினின்ரூழ்கெர்ஈல்குரவெய்திலொஞ்ஞானறும் 
விச்தைமேவுவர்மச்களையீனுவர்மேதகவுளராவார் 
மு.த்திசேருவராயிடைச்சுமித்திராமகன்மலுமொழிகுற்றோர் 

் தித்தராகுவர்மறைமுதற்கலையெலாகெஞ்சடங்கொதேர்வார், (௨)



இலக்குமதீர்த்தச்சருக்கம், 

மூழ்கியங்கதிலிலக்குமன் கண்டருண்முக்கணெம்பெருமானைச் 
குமுகெஞ்சினர்வறுமையினீக்குவர்சொல்லருங்கதிசேர்லார் 
சாழுலக்கை காள்கைப்பல்பத்இரன்காமரப்புனலாடி, 

வாழியீசனைவணம்குபுதீர்க்சனன் மறையவன்பழிமாதோ. 

இருக்சமாதவரீ தாசூதனையெதிர்முகமலர்நோக்கத் 
இரு£ அரோடுிணிசேய்மறையோஜுயிர்சிர்தியவருமாறென் 
பொரு துதீவினையன்ன.தபோகியதெவ்வகைபுகலென்றார் 

மரு£அவேறிதுசெலி_நகர்வதுவெனமற்றவன்மொழிகுற்றான். 

பருமணீட்படத்தனர்சனஅருவமாம்பனைக்கொடியவன்முன்ளாட் 

குருகுலத்தவர்பாண்டவர்தங்களில்வெம்பன சசொளல்கானூஉ 
வொருவருக்கிடரொருவர்தம்பாலுமிலென்றுசன்னுளராடி. 

யிருவருக்குகேர்புரிகுவான்றண்புனல்யாச்ீனாயிடைசெனரான். 

முற்பகற்பிரபாசரீரசனிடைமூழ்சென்முறையாலே 

தற்பணம்பிதிர்வானவரிருடி.கடங்களுக்கருள்செய்தான் 

பிறபகற்கலைமடமசடனபுனல்பிரு அநீர்பிறழ்விர் து 

பெற்படும்பினல்பிரமரீர்செ அரீர்பரே இயமுனாகீர். 

சதத்அருப்புனலச தரிசனப்பெயர்த்சண்புனலியையாடிப் 

பத் தன்மேசருரைமிசாரணியமேற் படர்$்சனன்பலதேவன் 

ககத்தினீடலக்கையவனசெல்லுமக்காலையிற்கத்கல்கு 

மிதத்த £ர்ச்சசச்சிரமகடட ச் தினரிருஈதவரிரு ஈசாரால். 

யாசவக்றாலமுதல்வளைக்கண்டனரெழமுஈசனரெதீர்செனமுர் 

போதுடைப்புனலருக்கியமுசலவாற்போற்றினர்பொற்பீட 

மீதிருத்ேரால்குயராதனம்விட்டெழாமிகைகோக்கிச் 

கசூதனைச்சினங்கொண்டனன திசனாவிவனென க ௮அனைவோடும், 

உரைசெய்வான்பினர்மறையவர்காப்பணேயுயர்விலாவறுலோம 

ம.ரபினானிவன்?மத்குபீடிசைவைகுதல் வழக்கனருற் 

புரையிதன்றியும்வியாசனாறபுராண மும்பலவகைபபொுஹூலின் 

கரையுமெய்்தியுமறர்சவாவருஈமைக்கணிப்பிலன களிமிக் கான், 

வயிரவாளுறழ்மதர்விழிச்சச் நியவதிமகன் மாணாக்கர் 

பயிலனாதிடாபலரிவன் போற்பழிப்பரிவனபயில்கில்லார் 

சயவமாக்கடிஈசநிஞராவளர்க்கயாங்காசினிமிசைவாதே 

முயிரிழந்தீவனங்கையாறசு தீதனாயுய்்சிடாதொழிவானோ. 

இசைவதேயி௮புரிவதற்பழுதின்றெனாவிகலோடு 

முசலமோடலஞ்சு மர தவன்றன் ரமுண்டச மலர்மேவுங் 

குசையின்மேதகுசூதனை மணிமுடிகொய்தனனஅசண்டார் 
வசையினமாதவர்மனம்வெருண்டையகோமரபுகொலிதவெள்பார். 

பழிவிளைஈ் த. அபனை தருங்கொடியிஞய்பண்டியாம்பயில்கூதற் 
கழிவிலாயுவோடுயர்பிரமா தனமளித்தனமஅதேரா 
யொ திவில்யோகுடையுளைகியமிப்பவருலனிலெவருள்ளார் 
சழியவேண் டுமீகறத்தினஞ்துனக்யொல்ச ழதிரெசசையேமோ, 

கட்ட 

(௧) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

௫ 

(௧) 

(௧௦) 

(46) 

(௧௨)



ede சேதுபுசாணம். 

கோடிலாவலங்கொண்டஐ சயோயெனக்கூறினரஅசேளா 

வீடியற்தலுமுலகுசெய்பொருட்டினால்வேறலமிகுசூதற் 
கோடிலாயுளும்வாயிலுமுற்றமுமுதவு தமுணர்யோகபி * 

பாடின்மாயையாறறீர்புரைப்பீமானப்பகர்ந்தனன்பலதேவன், 

2) ti BC GR) அவார்முனியரரையகின்னடற் படையதன்மொய்ம்பு 

மெ ங்கள்வாய்மையுங்கூற்றமும்பிழைப டா திழைக்கு Bune sane 

அங்கரீள்பலபத்கிரவெனறனரனறவன்சொல கினமுன் 

றங்கண்மைர்தரேதாங்கள்வேறலாொனச்சாற்திடுமறையெல்லாம்ஈ 

குறைவிலென்ற னியோடினலிவ்வுடற்றோன் நியோர்குலமைர்த 

னிறையுமாயுளிற்கல்விசானிலயமையினீமசிககெதியாலே 

யறையமுங்கள்பாறறருமமார்தொல்கதையன்னவனறகீர்காள் 

பொழறைகொணெஞ்சினீர்வேட்டவைபுகலுமின்புரிகுவனெனலோடிம், 

மதலையில்வலன்வற் கலனீசாசரன்மாமறைமகமெல்லாஞ் 

தஇிதைய௰ிர்தனைசெய்குவனவருயிர்சிஈ ஐ5ல்செயல்வேண்டு 

மதனையன் நியேவேறிலை பங்களுக்கையநீ.பாண்டெொன றி 

னுதகமுள்ளனவாடுஇபழிவிடவென்றனருதுபோழ்தில், 

நற்கலைப்பிறைகிறையுராளிட்டிகணயஈ ௮ழிரணு குற்றே 

வற்சலக்கலனமலங்கறைமூச தரமெனபொடுமஅமாரி 
நிறசலின்பியேசொரிர்சனனெங்கணுகிணமு பு சைவீசிக் 

சொற்கலைத்துறைமறைவழிபுரிமசக்குழிகளைத்தூர்த் இஃடான். 

வெந்தவெற்பனமேனியனமக்கரிக்கொரிறழ்வெண்பலல எ 
செர்தழறபிழிகுஞ்சியன்முத்தலைச்சூலென இண க றை 
மைநதுடைக்கரங்கொண்டவன்வறகலனமா ,வாமசஈசாபமக் 

சர்தரத்திடைகின்றனனவண அகண்டனனடலயெ. Ts 

பரியயாக்கையால்வான்வெளியடைக்தவன்பபிற ரரிலோரடத் 

தரியலாரலம்படையெனவப்பெயர் BIT AN ST OIL HA) 

குரியராஞ்சிலுமுசலமுஈதயிததியருயிர்கவரொருசலா! வ 

சரியகண்ணலுகச்சண்ணனாங்கெயஇடககருகனனசருத், னசண். 

மூன்றுமூற் உலுங்கலப்பையைவற்சலன ரட் ஈவலசனமீ?த 

ஜோன் றுஇக்கயச்தஞ்சனப்பிடர்மிசைச்கோட்டியிற் ap hs Fit & a 

மான்று மண்ணிடைவீமுமுன்வலக்கை பிலுலச்கையாம்வடவெறபாற் 

கான்நிடக்கறைநெற்கியிலெற்றினன் சாழகங்கரிதா0னொன், 

முசலமற்றவன்னார்த்சமேற்படுத.லுமுன்சிறகரிபண்ட 

வசலமெனனவீழ்ர் ஈவனியிறறுஞ்சினன.ச பொழு தற.நாலிற் 

ரூசலராகியமாதவரிரேவதிகோமளக் கயவெறபிற 

பசலைபூத்திடவரும்பலதேவனைப்பழிச்சினர் பரிவோடும். 

நீரிடைடினார்சீனிறவாடைஸயநீக்கினர்சிலவம்பொற் 

பாகிசாத்தினர்பணிபலவணிஈ கனர்பலனுயர்பணை த்தோளில் 
வாரிசத்தினாும்வைசயந்திப்பெயர்மாலையுமிலைக இட்டார் 
லீரியத்தனொன்விளங்வெனெழில்புனைவெள்ளியவ்ரிபோல, 

(௧௩) 

(se) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௩) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨)



இலக்கும்தீர்த்தச்சருக்கம். சுடு 

பின்றைமாமணியாடையன்பெருர்தவரனுமதிபெற்றேகக் 
சொன்றடம்புவியுள்ள£ ரவையெலாம்வி திமுறைருடைகதாடித் 
தன்றலூர்புகக்கொடஙகலுமுணங்கியதன்னுருக்கரிதாகி 
நின்றுவானெனமுழக்குபுமினரொடர்டீழலைகோகண்டான். (௨௩) 

ஐயுருவிஃ்தெனனெனவாய்ஈதனனாயிடையகல்வானின 
மெயயில ரவொருமெயம்மொழிரோகிணிமமெயதச வமனையானே 
வையவாளவிழிரேவதிசொணகனேமறறனைமறையோனைச் 

செயயுமவெங்கொலைசிபிசினஈதஈதிலதென்மதுசெவியுறறான். (௨௪) 

ஒரியாணடியாமுசத்குமுலகின்மேலுஈகமுள்ளனவெல்லாஞு 

சேரவாடியு சேய திலதேலினிசதீர்விசற்கெவனெனறே 

பாரின் மேலஓமுராஞசிலைப்படையெனபபரி 5 சவன்பரிவெயதி 

மாரனெயதிடாநைமிசவனம்புகாமாகவாக் தசாசெயசான. (௨௫) 

அ தவாசகஙகேட்டலுமிராமனை பருகமைத்கறவோர்கள 

கரதமாதனவாாமிசையிராககஉ னகடடியசரைநாப்ப 

ணிககஞால('ழலுபிரெலாரலமபெறகிலச் தமனறனபேராற 
தததோரசடமுணடசனிச ரிம்பழவினைததருவெலலாம். (௨௬) 

நாரிகோசலகாடறுககளைய-ன3௱_மதணணி 

யாடிமரறவன்வழிபரிமரு. க ரியமபிகையமாபாகன் 

Cap சசாஈழனமுணடகருகு 9$யககணரகொல்வெய்இ 
[க ர் ் உ * யோமிமிபபதிபெனறன! எரவி 5 ௦லைபிலப ஹுறருன. (௨௭) 

4.2. 'சாபுனாட ௩4 tom V1" oy TAS Ly A 

(pip. t twos. 2 TE 2 Lo ODo)LoT Bust p OR 

டெ ig OMT te wt Ce AD garden 

௦ LO tp 1b Yo ea Jus படிய மி் Ve யிட்டு) ஈறரிசிததான. (௨௮) 

pV டலானகம ஊிசியான ப) நீமரறவளறனைநாடி 

விட்டதாலுனைவ் பிர மதி "வி மிக பினமுற 

உடடிலாவன? ரா காடபேகென?சாறறஓமபலதேவன 
சுட்டியபபுனறப 0௪. மபதிவாரகை ொலபதியிடஞ்செலவான். (௨௯) 

௮ கஉலபபுனலனஉமாடினன௰சாசனருளசெமமல் 
5தசல5 ஈறுககோடியுமபடி ப பனனகாமருகாகுத்சன் 

மூதிகசுசோபொருட்டருச சசைமு௱றியமுக கணெமபெருமானை 

வைதககாதலினவண(மிஞனவிடைசொமிவளாகா ॥னிற போனான், (௩0௦) 
வேறு. 

வென்றிசேர்பலப சநிரன்மேலதாம்விஞ்சுபாசசம்விட்ட அகூறினே 
கனறுமுதவினைப்பகை?மிே பரா இுடாதகதிப்புகுமாதகீர் 

அன்றுநீரிதவிற்றகைமீசரோ துங்சமார்கசைகறபவர்காதலா 
னென்௫மாசில்செவிச்கொளுவார்கள்பாலின்பமீயுமிலச்குமன்வாவியே. (௩௧) 

இலக்குமதீரத்தச்சருக்கமுற்கிற்று. 
் ஆட இருவிருத்தம் ௪௪௬௩,



௨௭ ,சேதுபுராணம். 

சடாஇர்த்தச்சருக்கம். 
ரைக் கள 

தாமனவேதவியாதனைநாடுபுசூதன்முன் 

சாமமிலாரொடுமீளவுமோர்கதைகழ.றுற்ரு 
ஞாமகிலக்குமன்வாவிகுடைர்தெமுகல்லோர்க 
டாமுடனாூவெர்பீமிடைநீடுசடாதீர்த்தம்; 

உற்பவராசமுடற் நிரைாவானரையணர்வின்மை 
யிற்பிணியாதியிடர் ச்சிடரீகுவதிதுபோலப் 
பிற்பிறதேறிலைவீடுவிரும்பினர்பெயருள்ள த் 
செற்பதோசுகழிக்கவிழைந்தனரிவால்லாம்: 

ஆணவமம்மர்கழீஇறுசரறுபவமடைஇல்லார் 

Horie ge AQ ang. க்சவரற்றுவர்வேதாந்தஞ 

சேனுறுபூருவபக்கவிடங்கர்கள்சித்தார்த 
மாணுறுமீனமிடைந் துளவேலையம்மறையரந்சம்;. 

பமங்கமுறப்படிவுற்ற இன்மெய்ப்படுபயனோரா 

ர க்கமுண க்கியலிச்சையின் மாழ்குவர.றிவில்லார் 

அங்கமறைச்சிரகெஞ்சுவிளக்வெளூழ்வார்முன் 

சங்கையொடுத்தரமோதினர்பின்புதருக்கிற்பார், 

வித் சமறைச்சிரமோகவிகாரம்விளைத்தற்சே 
சு த்திமனக்கிதனாலிலையாம௮ அணிகில்லேஞ் 

சித்தமயச்சறுமாறுளசொன்றழுசெப்புங்காற் 
தத் அவமாதவிர்யாமுணாசெய்தசடாதீர்த்தம். 

பின்னலிலஞ்சியின்மூழ்குதிர்ரீர.தபெண்பாகன் 
ஐன்னருளாலெளிதாயடிவாழ்வுகரத்தர்தான் 
முன்னரிராமனிராவணஞவிமுடி த்தெய்தி 

யின்னலகன்விடவேணிகழீஇயினனிக்நீரில், 

கூர்க்தசன்மாதவிர்மற்றகனாற்பெயர்கோடீர 

இர்த்சமெனப்பமோயிரம௱ப அசேர்யாண்டு 
வார்தீதிகழ்வானஇிதோயர் அறல்கோதாவரியுர்கி 

நீர்த்தருமாழ்ச்தெழிலோர்விசைசேசரிரிகழ்பொன்னாள். 

இர்ஈதியிப்பதமூழ்கிரிமோராயிரசான 
நன்னலஈல்கிடிமேதகு காமதிஈதிலீசு 
மன்னிய€கரவாரிகண் மற்றவைவள ர்வேணித் 

தீன்னிகர்சூழிவிழிக்கெ திருற்றுழிதருமம்மா. 

காசஅமித்தடமுழ்னெரர்தக்சரணங்க 
ளாசறுமன்ன தினாலொழிவுற் கிரிமஞ்ஞான 
மாசஅஞானமஞ்ஞானம்கன் அ ழி௨ர்தெய் ௫ம் 

லீசியபேரொளிமெய்யுணர்கா எயர்கீரிண்டாம்- 

(5) 

(2) 

(௧) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(எ) 

(7) 

(௧)



சடர்தீர்த்சச்சருக்கம். 

உற்திடுமூத்தியினாலவர்பூரணவுருவாஇப் 
பற்றிலசண்டிதசிற்பரகித்தியயரபோசம் 

பெற்றமர்வாஞுயர்பின்னலிலஞ்சிபெ௮ ங்கா s 

சொற்றிடவேண்டுவதொன்றுளகன்ன௮செ ரல்கெறோம், 
வேறு. 

அகஷிரிவியாதமுனிவனோடவன்றன் சசனெலுஞ்சுகன்றனக்கொருகாட் 
பிகரிரிவாதம்விளேததவவேஃைப்புத்திரன்புராதனப்பொருடேர் 
தசைமைசால்கலவித்தபோதனவேதற்றர்தையைச்சாணமேலவணலக்டப் 

பசவமுற்றுணர்ஈதபடிமைசால்செல்வபண்ணவவெனப்பலபழிச்சி. 

வினவுவானகண்டமெய்ப்பொருட்காட்சிவிடையவனபாற்பெறல்விரும்பி 
மனனிடைவிள க்கம்வக திடிலன்றேமயர்விருட்படலிசைவாய்கும் 
புனிதமெய்ஞ்ஞானம்புணர்ஈதிடுமசனாற்பொருந்திமிம்புகழபவர்க்க 

மினியதோருபாயமதற்குரீயிசைபபாயென்மிசைக்கருணையாலெரசாய், 

வேதம்வேதார்தம்விளங்கிஇகாசமேதகுபுராணமற்றெல்லா 

மோதினலுனபாலுள்ளமேற்புனிதமுற்நிலதின்னமுமூாரவோ 

யேதினியுபாய்மென்றனன்வியாதனியம்புவானிஓசடாகெரித்தே 
மாதர்சான்மருட்லைகீமாய்ந திடுமந்தமக்இரங்கேட்டிநீமைஈதா. 

விடாவிடர்ப்பிறவிவிடச் அரக தகற்றுமேன்மைசாறருமமேவடி வாய்ச் 

சடாநெடிந்தீர்த்தமமென்னவொளன்றண்டாற்றராதலத்தவொலாமறிவார் 
படாமுறமுததிப்பாரகங் காக்கும்பங்கயப்பாவைகோனாகுங் 
கெடாவருளிராமன்சடைகழீஇயளிச்சானகசெழுசசைவாஈதடமதற்கே. 

சருதியத்தடத் துழ்குமானவர்தங்கருச் அறுகாளிமக்திரும் 
வருமனத்திடையேமருடிரிபுனிதம்வண்மையேபட்டினிமனுக் க 
ளுருகிரப்புறுதலுவைபலவின்தியொற்கமிலீகையெல்லாமுர் 
தருபயனலுதவுச்சருமகாடளிக்கு்தவறெலாமொல்லையித்றடியும், 

வாமுகாளிட்டமங்கலத்துயார்தமங்கலமறுவிலாவளமை 

காழிலாப்புனிசல்க தியினிறசிறக சகதிபிவைகையகத்தாக்கு 

மாழிரநீரரசாம்வருணனையவன்சேயறிவுசால்பிருகுவச்காளிற் 
சேழிலாவிமலமனக்குறும்பரிசுகேட்டனனன்னவன் களப்பாளன். 

கல்விமாசவங்சள்வே௮மற்றொன்றுங்கழதிடான்௧ஈ்சமாதனமாஞ் 

செல்வடீள்சிலம்பிற்சே அவிற்சிறகதசெழுஞ்சடாதீர்த்தமேகலின்றா 
ஜனொல்வதென்றவலுமுரைக்குகீராடியுள்ளமேற்றெளிவினையுற்றுச் 
சொல்வகைதொடராச்சுடர்வடிவானான்றுணையிலாவருணனற்ோன்றல், 

சங்கரன்கலையாந்தவத் தருவாசன்றாலுமித்தடம்படிர் தயர்ஈதான் 

செல்கண்மாஅருவாய்த்திகழ்ச்திடுதத்தாத்தரயலுமிதனினாற்கிறர்தா 
னங்கதிற்படிந்தோரறிவினால்விழுப்பமடைகுவராதலானீயு 
மின்குளர்தெளியச்சடிலகீரடைவாயென்றனன்சுகன்றனச்€ேே றோன். 

வாதராயணன்றனமதலைபோய்ச்சடிலவாவிதோயர்தஞ்சுசம்உழக்கு 
மே௮வாலியன்தவிழிபினைமாற்றியின்பமேசாரணமாசச் 
சோதிசாலசண்டசுகோத்திமூம்செருடிஞன்சுகனெலுசாம 
மாசலானீருமமலமாமாசையடை இரேலாடுதிரதன்கண், 

௭ 

(5௦) 

(௧௧) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(sa) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௪௧)



உ 'சேதுபு ராணம், 

இலங்குநீர்வடி வாமிமையவர்சு ரபியெழி ற்சடாதீர்த்சமென் நிருப்பச் 
சலங்கொலோவறிசே தீகைமிலாவினையிற்றரையினோருறச்,தமெய்சளர்வார் 
நலங்குலாமின்பும்வீடுமித்தடத்இனனளைகுவார்மெய்மையானயப்பர ஈ 
160 8ீர்வரிசையாங்கொலோவறழைவோம பன்முசன்மூவர்தாமதிலார். (௨ ௦) 
காலமோர்மூன்றுங்காசினியசன்மேற்காணொணாதிதற்குநேர் கருத்தன் 
பாலுருதொழிமினனையநீர்கயைபாற்பண்ணியசவசமாண்பயனைச் 
அரலுநீணகரங்குறித்திடும்பிண்டக்க ர தடுஞ்சடில£ர்ச்சடத்தின் 
2 மலையாறுணர்ந்திருங்கள்பாலன்பால்பிளம்பினம்வேணிரீர்மேனமை, (௨௧) 

வேற. 

வே ம்வகுத்தவனீடுசேய்வேணிமணிப் புனலாடியே 
யாதியரு_பெறுமேன்மையாலாசறுதத் அவஞானமே 
யீசருமிக்கசையோ ௮வார்யாவர்செவிப்படூசாஈலரர் 
வாதைவினைப்பகைகுழ்வுருர்மாயனிருக்சையில்வாழ்வரே, (௨௨) 

சடாதீர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ கஅிருவிருத்சம் ௧௨௧௫, 

  

இலக்குமிதாரத்தச்சருக்கம், 
ere TEIN 

பெருகொளிவளர்கூதன்பின்ன ருமுளாசெ.ப்வர 
னருயெமனனோடிமுணருதிரமுளிலீ£ காண் 
முருகவிழ்சடைகீரின்முமுகனர்முறைய லே 

இருமகள்பெயாமேவு/ திகழ்புனல்படி வாரால், (௪) 

பர் தணைவி ரல்வாசப்பங்கயமனைவாமு 

மிர்திரைதடமாகுமிப்புனல்குடைவார்தஞ் 

சிர் சனைமுடி கூடுஞ்செல்வமுமிகமல்கு 
மர்தரமடைகில்லாரகாசுசமளவின்ரும். (ஐ) 

ண்ணியமகனாகும்பொருகொடி முரசாளன் 

கண்ணனகருளாலேகமழ்தடமிதிலாடி 
நண்ணினனளவில்லாகன்னலமுறுசெல்வ 

மெண்ணருமுனிலீர்காளென்றனதுயர்குகன், (a) 

சாதனைபுரியோசச்சவுனகன்முசுலாகு 
மாதவரதலுண்மைவரன்முறைகநெறிே கட்கு 
மாதரவடைவுற்றுரவருளமதகாடிச் 

குதலுமதனீர்மைசொல்லிய அணிபுற்றான். (௪) 
வேறு, 

கர்தியாவத்தமாலைநரபஇதர்தையாகு 

ம₹்தனதாணைநீங்காரறன்மசனாதியைவ 

ரி5திரப்பிரத்தமேவியிருக்குசாட்புள்வாய்ேனரோன் 
வர சனனவனையன்னோர்வர லெதிர்சொண்டார்மன்னோ. (௫)



இலக்குமிதீர்க்தச்சருக்கம். 

வரவெதிரோற்றுத்தங்கண்மாளிகைக்கொண்டுபுக்குப் 

பரவுகறசிறப்பிறபோற்றிப்ப கல்சிலபரிவினோடும் 
பிரிவிலாகண்பின் மேயபினனையப்பின்னைகேள்வ 

னரவவார்கழல்கள்பூசிக்கமன்மசனிதனை க்சேட்டான். 

பூக்கமழ்களினநாபிபபுராதனமுகுஈசகேண்மோ 
வாக்கஞுண்டாவதெற்றாலடியனேற்கருள்செய்யென்றான் 

சாக்குமாலறத்தின்காளாய்ககதமாதனமாம்வெறபிற் 

முகச்கணங்கவடன் பேராற்றயங்கசிர்த்தடமொன்றுண்டால், 

தன்னுழையாடினாரைத்கனதனிற் றலைமைசெய்யும் 
பொன்னலர்வாவிகூழ்கப்போ துவாய்நீியும்போதிற் 

செகநெலம்பொருப்புமாழைச்சிலம்புகிற் சேருஞ்சேரார் 
வென்ன அகொடுபபர்வேளாண்மேதினிசமைக்குமேளாள். 

கடவுளரகதனினாடிக்கற்பக$ழல்பெறருர் 
வடஇசை த் ;லைவனென்பான்மாகிதித்தலைவனாறான் 
சுடர்மணி க்சவானரம்பைக்.துற க்கவானரம்பைதன்னை தீ 

இடநெடுஈதோளிற் ஜேயர்சான்சேயகளகூபரன்றுன், 

கெடுவ்சதைவீமனாஇரிலவசர்த்தம்பிமார்க 
ளொடுங்குளிர்சமலபீட ச்தொண்டொடி கடத்திலொய்சம் 
விடி்ிளாொசெல்வஞ்சேரமேவுகென்ற ருளிச்செய்தா 
னடுங்கொடிமுரசினாலுமப்பணிதலைக்கொண்டானால். 

சீருமத்தின்றருமமன்னான ற மபியரோடுமபோகிக் 

கருமத்தனமுஷறவழாமற் காதல்கூர்விரகத்தோடிம் 

பருமத்தினகன்றவலகுறபங்கயபபாவைமாயன ் 

மருமத்தின்மனையாள்வாலிமாசமொன்ருடிப்பின்னர். 

தனி திவம்பொன்மத்துமறுதொதிலவர்கிறாலகித் 

தானுறைஈகமாயற்றான்றம்பிமாதங்களோடும் 

போனபினிராசசூயம்புரிகுவான்்போக்கினான்றன் 
பானிகழ்தூதர்தமமைப்பாண்டவாதூதனறனபால், 

அத்திறங்கேட்டுக்கேடிலைங்கஇிப்பரிகான்௧கராத்த 

சிததரத்தோமேறகொண்டுதேக அழாய்மவலியண்ணல் 

சத்தியயாமையெனறுரதையலுஈகசானுமாகி 

பெத்திசையவரும்போறறுமிஈஇரபபிர த்தமுற்றுன், 

எய்தியகண்ணறகாணாகினபுநீஇயிராசகூயஞ் 
செய்திடுஞ்செய் திசொன்ஞுன்றிருவளரறத்தின்றோன்றன் 
மை இசழ்படிவச்கண்ணன்மற உ.அவினவிமன்னா 

வுய்திறனொன்றுண்டென்னாவு ட்டி ரற்குரைச்கதுற்றான். 

பாண்டவர்செல்வமன்னாய்பார்த் இவளொன்லும்பண்பால் 

வேண்வெசன்றிவ்வேள்விவிளங்சொளியீரதம்வேழச் 

அண்டியற்புரவிசாலாட்டொை சயிலவுடையனாஒிச் 
காண்டகுவிசயத்தோளாற்ககுபமோர்பஃஅம்வென்ன. 

& Sir 

(௪) 

(ஐ) 

(4) 

(௧) 

(௪0) 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(கட



wid Cor gt ST eR td, 

மிறைபுரியோன்னலார்தமிடலுடைத்தவர்கடன்பாம் 
திறைகொணர்செம்பொற்குன்றர்இண்பெருங்கள சக்குன்ற்ல் 

குறைதரப்படைத்தவேர் 'சன்குயிற்றுவசாகுமெல்லா 
முறைதருற்பஅன்பாலச்சுறற்பொருட்டினனரால், " 

இலசொளிமிராசகுயமிழைப்பதன்முன்னரீரைக 
அலகையும்வென்திகோடியுதிட்டி ரவென்றானொன்றா 
வலகைதனாவியுண்டோன அவினாயரசர்கேெெல்லாக 
இலகநேர்பொறையின்மேலோனசெய்வ$தெனறுவநதான். 

தீகுதியென்னணர்விற்கொண்தெருமத்தெ சேயறத்தின் 
பகுதியாமிளைஞர்ச்கூவிட்பண்புசானண்புகூறி 
மிகுஇகூரிராசகுயவேள்வியாம்புரிதல்வேட்டேஈ 
தொகுதிசேரனிகத்தோடுஞ்சர்மணிக்சடசத்சோளால். 

மாதிரவிசயங்கொண்மின்மற் றஅபுரிகதீராயின் 
மேத்குமிராசகுயம்வேட்கு அமென்ருன்வீம 
ஞதியரதனை க்கேளாவீழடதென்ருழிததிண்டேர் 
போதகம்புரவிசாலாட்பொருபடையோடும்போனார். 

குடைப்புறத்.துலகன்றாக்ிகச்கொடியகத்தடக்கயும்ப 

ரிடைப்படுவ்குன் றமெல்லாமிருஈதரைப்படுத்தியெங்கு 
மடைப்பொடு தவன்றியாங்கோரணுவமுன்புகுதலாறருப் 

படைப்பெருந்தானைவெள்ளம்பாண்டவாபரப்பிச்சென்ருர், 

௮யஙே காண்டதிண்டோள்ே கரண்டவறன்மகன்பின்னர்வஈதோர் 
பயங்கொண்டபணிவினோபெடர்திசையரசையெலலாஞ் 

சயங்கொண்டுகணிதல்கொளளாத்தனங்கொணதெருக்களோடு 
மியவ்கொண்டவோதைவிம்மவிஈ திரப்பிரத்தம்புக்கார். 

நாற்நிசைவிசயலீரசன்னுதல்வேட்டகான்கு 
வேற் திறன்மள்ளர்மேனிமேவியவியடபின்மீண்ட 

மாற்திரிவயவர்தம்முண்மாருதிநூறுபாரம் 

போற்தியசொனனமுன்னோன்பொனனடிமுன்னர்வை த்தான, 

ஆடெழிம் ஈரீடிசொன்னமாயிரம்பாரகதஈதா 
*னாடருஞ்சொன்னம்பாரககுலனோர்நூறளித்தான் 

வீடணனீ£$தவீரோழ்விளங்கெழிறசொன்னதாலத் 
தோடுதென்றிசையிற்கொண்டது sd nga ற்குப்பின்னோன். 

எண்டகுதருமன்ருள் சேர்ம்இளையர்சேர்நிதிய ககுன்ற 

முண்டகறிதியமாகிழுன்புபின்கண்ணனீயக் 
கொண்டவாயிரத்தோர் நா.றுகோடி நூருபிரம்பொன் 
மண்டியகுவையாற்சங்கமாகிதியானசம்மா, 

கோட்டமிறருமத்கோன்றல்குறைமுடி வற்றதென்னாத் 
தோட்டுளைத் தணைவரோடுர் தளபமா௮ணைமைசெய்ய 

நாட்டியமுபச்சரலைகண்ணிசற்றவர்களோடு 
மீட்டுடக்கனகக்சைக்கொண்டிழைத்தனனிராசருயம், 

(௧௬) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



ல் அக்னெதீர்த்தச்சருக்கம். 

எரிசுலாக்குண்டவேள்வியிராசகு ws BO ewig a 
கரிசிலாமறையோ ர்காதத்சடலினைத்திடல்செய்திட்டான் 
பரிசிலர்செ ரற்தவெண்ணிற் படுதொசைச்சரட்டியீர்தான் 

குரிசிலா ங்குழாத் தமேலாங்சொடிமுரசுயர்த்த சாமான். 
முக் சஷிச்சிகரமொய்த் அமுழங்குகெய்யருவிதால்க 
மிச்சகன்மு இரைவர்க்கவியன்மணிக்குப்பைமேலி 
5க்கன்வாழ்சிலம்பின் மல்குசன்றிவான்சொன்றிக்குன் துர் 
தொக்கபல்வளமுமீ நதான்றொன்மறையோருவப்ப, 
௮ றன்மசன்சொடுத்கசெம்பொனளவையீதளித் கின்ற 
நிறலுறுகனசமின்ன நி லையினவென்றுகூறுந் 
திறன்மறைவிரிஞ்சர்கோடி.சேரிலுக்தெரி கீகலாகா 
பிறரொவரளக்குகி ர்மைபெற்றவர்பிறங்குபார்மேல், 

சென்றிரந் தவா்கொண்டேகுஞ்செல்வரீணி Awa sem Cur 
சொன்றறக்கொடு தீதானென்பாருபர்சரச்சறையினீடும் 
பொன்றிரள்சு்மை கண்டோர்பொலிவினிற்குறைவுகாளு 
Bar Dacha ss nudge gif தஇயெனபார், 

அ ரனருள்குறைவுண்டாமே ரவாவி கட்களித்திட்டாலும் 
பரவைநீரெழிலிகோடிபரு கினும்வற்றவற்றோ 
புரிபவர் சர மடீங்சார்பொதியினைப்புண்ணிய தின் வரமிகுமைஈசன்செல்வம ரயுமோவழல்கினொஓம். 

உறு௩்கொடைக்தருமனிவ்வா துவ சசனனிளையரோடு 
௫ அங்குளிர்க்சமலைவாவிரனைந்த தோர்கலத்தினாலே 
செனுங்கொடுமிடியையிந்தத்திருச்சடஞ்சேருமாகசர் வெறுங்கைய £ரென்லும்பேரின்மென்மையைவன்மைசெய்யும், 

வேறு, 
தீமைவாரிதிட்படவீட்டிடுசதேவரூரில்வளத்தொடுகூட்டிடுல் 
காமமோமெயக்கறவோட்டிடுங்காணொளாத கதிப்பொருள்சாட்டி06 தாமகீரனக்குலையீட்டிடுர்தாவில்காதைபடி திதவர்கேட்டவ சேமமேவுமனத்திடைவேட்டலையாவுமீயுமிலக்குமிதீர்சதமே. 

இலக்குமிதீர்த்தச்சருக்கமுத்றிற்று. 
ஆ இருவிருக்தம் ௪௨௭௭. 

அக்கினிதஇர்த்தச்சருக்கம், 

  

ஒளியொன் அசோதியருவங்களோடுமுருவல்கொளாதவுணர்கின் 
வெளியொ ன்று தன்முனிவோர்களோடுபிதிதொன்றமீ: ளமொழிவான் 
அளியொன்அவேரிமலர்மல்சைவரவியஅதோயுமன்பர்சறவா 
ரளியொன்றுவேலையருசொன் செல் சணலவிரங்கசோயமடைவார், 

௪௬௧௬ 

(om) 

(௨௭) 

(௨ல்) 

(0.4) 

(m0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(4)



க்கட சேதுபுசாணம், 

தன் மங்சொணீரின்வடிவா௫மிச்சககவவாணர்சேம௰தியாய 
தன்மல்கலஞ்செய்பொருள்சேரஈல்குகவைதீர்நிமித்தம.தலவாட் 
வன்மங்கொண்மாயவிருடீரமண்ணில்வருபாலுவா௫மலரு 
மென்மகங்லெங்குபெயர்நீரிலாடுமிவர்மு த்தராவதெளிதே, 

அனனீரின்வாய்மையதகூறுகு தனவனை ச்தெரிஈ தமுனிவோ 

ரினநீரினாமமிஃதகங்ேர்ச்சமெனவர்தவாறுமிருடீர் 
கனனீரின்மேன்மைபிறவேறுமுண்மைகழறென்றபோ அகவையா 

மனநீர்வியாதனருண்மேவமாணவகனோ_தமுனளைமரபால. 

கழியற்றசாலைவளர்கோசலேசர்கருணைப்பெருக்கமனையான 
பழியுற்றபத் அமு சவஞ்சனுவிபடையோமிகொன்௮அபரவை 
புழியுற்றகோலமதில்குழிலங்கையுயர்வீடணற்குமகிழ்வால் 
விழியுற்றகண்பின ர௬ள்செய்தெடுத்தவினை முற்திமீளவருவான். 

இல்லாமருங்குலவள்€தையோடுமிசலாரிலச்குமணஜோ 
டொல்லாரையட்டபுகமோடும்வென்றியொருவற்குமின் தியுயரும் 

வில்லாண்மையோடும்விளையாடல்கொண்டுவியல்வானமெங்குமிடையும் 

பல்லரமிரங்கொள்பலகோடிதொக்கபதினெண்கணங்கள்பரவ, 

தன்சண்விளச்சமடைகன்றதன்மையகனோடுநீடுசனகன் 
மின்சண்விளச்கம்௨.ரல்வெஃஷஞொலமிசைசே மீ. துடவா 

நன்கண்டரித்தறுதல்கஈதமாதனவிலங்கனண்ணிரஈளினப் 
பொன்சண்கடுக்குமலர்வாவிமாடுபொலிவுற்.றுநின்றபொழுதல். 

குழுவார்பிதிர்த்கடவவாணரும்பரவர்முனபுகின்றுகெ ரலைவாண் 

மழுவாளிராமனிகலவெனறவள்ளலவருகென்றழைப்பவசவைச் 
செழுமேனியாடையொடுசண்சிவஈ த௫லையொன் ுகொண்டுபதுவா 

யெமுராவினக்கயிருசாலுஇக்குமெழுெ த.றங்கி பழுவான். 

மருளார்கடற் சணரன்வஈ அதிக்குமநடோலகீசுமகிரீ 

ரிருளார்கடறகணெதிர்தோன்றிகிறகுமெரியோனிராமனெழில்சே 
ரருளார்முகத்த்ண்மலர்காடிமாதரணியாயையவளபாற் 

பொருளாருமிக்கபுனிதநர்தெரித்தல தசிகதைகொண்டுபுகல்வான். 

வணர்விற்கைராமவுரையொன்று கேட்டி மரபொன்௮அவாய்மையதனா 
லணரிற்கறுத்தவரவனனசெனனிய௪.வபத்தினோனையடுமா 

அணரிழ்சரங்கொள்படையன்றுதோளினுரமன்று கஞ்சவொளிசே 

ரிணரிற்பிறங்குமிவள் கற்பினையமிலைமெய்மைகோடி.யி தவே. 

முளையாடுதோளிமிவள்€தைகஞ்சமுளரிப்பொன்மக் சண்முறையால் 

விளையாடின்றவளவேரினைக்இன்மிகுதெய்வமாவஞளுடனே 
தளையாடுசெய்கைகரரூபமாவ..னஇச்சையானதகையாள் 
வளையாடுசெங்கையரிவாதவண்ணம்வருவாளவன்றன் மனையாய். 

பரசங்கைராமலுருகொளன்ற௮படி மங்சையானபடியா 
ஞூரைதங்குசதையுருவங்கொடுன்றலுடன் தேலியிங்கனுறைவாள் 

. வரையங்குடைக்கைமு௫லொகும்வேலைவருவாளுருக்குமணியா 
யிரைசங்கபாணியவனீமலாப்பொனிவள்சற்கையாதமிஓையே. 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௫) 

(௯) 

(௪0) 

(௧௪)



. அக்இனிதர்த்தச்சருக்கம், 

எனதின்சொல்வாய்மையஅசம்பிஈம்பியிவளை த், சரித்தயெனவே 
யனலனறகூறவவணின்நிதேவரறவோர்கள்யாருமழகார் 

சன சன்றன்மாஇனொடிராமனீடுதகைபேசினஞர்கடழலோன் 
மனனொன்௮ுவாய்மையததேறிவள்ளன் மயிலைப்பரித்தனனரோ. 

பதனாண்மலர்க்கணவள்சுத்திதே.றுபடியாலழைப்பநெடி யோன் 
கதனான்மிகுத்தசடரங்கவீசுசடனின்றெமுக் துகரியா 

மதனான் மலர்ப்பொன்மடுமாடிலல்கயெடைவார்கடிமையடரு 

மிதனாலுமைக்குமுலகெங்குசாமமிஃதங்கிதீர்த்தமெனவே. 
வேறு, 

மோனமுத்இவழங்குமுழங்ே கரி 

தஈறும்புனலாடி த் தற் அணா 
நானிலம்புகழ்சான்மறையச்தணர்க 
கானவுண்டியருச்இயருத்தியால், 

புடவிவண்டுகில்பொன்னணிப்பூணெழி 
௮டையசன்னியுவைதருகிற்பவர் 

மிடையும்வெவ்வினையாவையும்வீட்டுவா 

ரடைவரங்கைகொளாழிமினான்பதம். 

சொன்றியீகைசுடர்ப்புனற்கூலமே 
நன்றுசாலவிக்காரத்தனமூழ்கியே 
யன்.றுஅட்பண்ணியன்ரானகற்றின 

னொன்றுபேய்வடிவும்பரின் மேவினான். 

சட்ஸொப்பன்கதையி,௪வதவா 

ரொட்டுமன்பினுணர்மினிருடி.சாள் 

வட்டவாரிவசு$்சரைக்கண்ணதோர் 

பட்டணம்பெயர்பாடலிபுத்திரம், 

பதியதன் கட்பசமான்பரதவர் 

சிதியமனனவனீதியொழுங்குளான் 

மதியினீடுமறையவர்ப்பேணுவான் 

லிதிமினானினங்காச்கும்விருப்பினான. 

வன்பாட்டினுழுர்தொழின்மாண்பினான் ் 

பொன்கொள்வோரிற்பொருள்விற்கும்பொத்பிஞன் 
தன்புய த்த்ணைதையலர்கற்பினான் 
மூன்சணிப்பவர்குவரம்மூவரில், 

பாரின்முன்னவள்பன்னுஞ்சுபண்ணியன் 

மாரிகேர்கொடைப்பண்ணியவான்வளர் 
சாருபண்ணியனமூவராத்தன்குலப் 
பேருயர்ர்திடப்பெற்றுவளர்ச்தனள். 

தோலொவுதொடையற்சகோசக 

னேடுசெல்வகிகழ்வெகுசோசனென் 
நீசொலுமிருவரையீன்றன 
ஞாடிம்வல்லிஈடுவினடுவிலாள்: 

௧௩௩௩ 

(22) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௪௧) 

(௨௦) 

(௨4)



bi ‘ ம் + 
Sh. சேதுபு ராணம். 

ளைக்குமாபெரும்பண்ணியன் கேழ்ிளர் 
வளைக்குகேர்தருமாபெருங்கோசன்மால் 
விளைச்குர்துட்பண்ணியனொடுலெம்முலைக் 

இளை ச்கும்வஞ்சியிளையாள்பய5தனள், 

எண்மரன்னவரீன்றவர்கால்வரு 
மூண்ம௫ூழ்ச்சியுததியின்ழ்கே 

மண்மலராரச்சையளை* தமறுசெலாம் 

வெண்மைசேர்கிளையாட்டின்விரும்பினா். 

வருடமைஈ தறமைரதர்வள। ஈசபி 
னருடரும்பசுமானல்கவர்தமைப் 

பொருடரு£தக்குலத்திறபுரிகொழி 

நெருட ரும்படிதேற்திகடாத்தினான் . 
௮ஞ்சுபண்ணியனாதியெழுவரு5 
சஞ்சிறப்புடைத்தாசைமொழிவழா 
சாஞ்சலின்றுயரேர்த்தொழில்வாணிகம் 
புஞ்சவானினம்போ ற்றலின் மேவினார். 

எட்டிமைசரொலுர்தொசைக்கீற் கிலே 
பட்டு ட்பண்ணியன்சிறுபாலனாய்த் 

தொட்.காண்முதறறன்மதிப்புன்றொழிற 

குட்டிவாளரவெனனக்குலவினான். 

எள்ளரூஈதிசைச்காவலாரண்மரிற் 

பிள்ளையஈதகனென்னப்பிறங்குவான் 

வள்ளலாம்பசுமானறன்வயிற்றினிற 

அள்ளுநீர்முகிற்றோன்றுமுருமன்னான். 

தழலிலுண்பொறிபோற்றனதாடலின் 
விழையுமை$*தரைவெம்மைசெய்தெங்கலு 

முழலுந்திமையுணர்கதுமுணர்விலாக் 

குழவியென்தளங்கொண்டிலன்ராதையும். 

இடசனங்களிடவிடமீப்படுஞ் 
செத்தழற்சடொன்னவச்செட்டி.சன 

மைக்தனாண்டுவரவரகாடொறு 

மு5தசெய்வினை சசிமையினமுறநினான். 

சேவசால்பிறைவவ்விச்சினவரா 
வாவுநீருமிழ்ச்தென்னமகார்தமைக் 
கூவலாறுகுளங்களி ந்கொண்டுபோ 

யாவெனாகொசர்தரற்றவமிழ்த் தவான். 

நாரிருவகைகாடொறுமர்கக 
ரசாடனனமை£தரடற்.சவமிழ்த்தினான் 
வரடுமுமல்வளரிளல் கற்பகக் 
காசொடுவ்கரிபிளங்சகன்றுபோல், 
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அக்கனிதீர்த்தசசருககம். 

எங்கண்மை:தரைக்காண் லெமென்பவா 
தங்களோடெ ஈதனயனாச்சண்டிரோ 

வுங்கணெனனவுரைத்தமுமோதையே 
யங்சண்மார்கரெங்சணுமான தால், 

வளளம்வாச்சியவண்டபிரோதன 

மளிளியூட்டிவிடுகதரைக்கன்னலே 

யுள்ள தாவியுருவொடுமைஈதரைக் 

கொள்ளுமோகொடுல்கூறறமென்பார்சிலர், 

குடிமிசோதிக்குழவியைவாய்தலின் 
விடுமுன்காண்லெம்வெய்யவினையினேம் 
பவெதென்கொலிப்பட்டணம்பாவிகாள் 

கெடுவதெனறுகளெதமுவாசசிலர், 

ஆடினேன்புனலையவிததண்புகை 

காட்டினேனசுடடிகட்டுகன்முனன ரே 
யோட்டுறருனம கனோடினனபினனேரோ 

மீட்டுக்காணேனெனவி மூவாசிலர். 
ந 

தேடி. ௪சிற்றுணவெய துஞ்சிராரைவிட் 
டோடிவரதனனோசறறுப்போதுபோ 

யாடிவாவெனறனன்பின்னணை* கிலா 

னீமிசேயெனரின் ஐமுவார்சிலர். 

வாலுடைத்தகர்விட்டுமறுகிலோ 

காலுஈதாளறனிபோனதுகண்டிலே 

னேலுமேழகமிங்குளதெங்குளான 
பாலனென.றுபரிதவிப்பாரசிலா, 

உரவுசாலுமறகினிலொண்டுலம 
பரவமாடியழைக்சகவணைகதனன 

பரவுபாலனை ச்சண்டிலன்பாவியேன் 

கரவிதென்னென்றுகைகுலைபபார்சிலர். 

பொன்னையொக்கும்புதல்உனைக்சாணடுலே 
னன்னையென்னவணைஈதனன்முனனரே 
பின்னையுண்டி முலையெனப்பேசிய 
வென்னையென்செயவலென் தினைவார்சிலா. 

தியெமுஈதிலமாருதஞ்சேர்ஈதில 
கோயினீங்கலன்காமசன்கொள்ளையூர் 
போயதில்லைபுதல்வரைக்கரண்கிலா 
மாயமென்னென்றுமாழ்குறுவார்சிலர். 

மூனனலுகாட்டிமுருகர்முதியவ 

சன்னர்யாருமயர்வுற் திருக் சனர் 
கன்னலஞ்சொதற்கிழுர் தமைக்சாண்டுலே 
மென்ன கா.ரணமென்2ஐயர்வார்சிலர், 
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௧௩௯.  சேஅபுசாணம். . 

_ னையமாஈகர்வைகுமவரெலாக் 
தனையர்ப்போ க்கித்சளர்பலராதலா , 
லினைவாதம்மிலிரக்குவரன்றியே 
வினவுவார்பிறர்வேதிலரா,பினார். 
இற்றமைர்தரையீன்றவரெங்கணும் 

பற்றிநேடி த்தெளியார்பய oi 
ரற்றொனங்குமழன்றிரட்சண்டயர்க் 

குத்தலீற்றுக்கடன்களுகுற்கினார், 
உண்டிபோலவொழியாலிரதமாய்ச் 
அண்ட *னா௫ய தட்பண்ணியனநினம் 
பண்டையப்பஇப்பாலராச்கோறலான் 
மண்மெச்கள்வருத்தனையற்றதால். 

பாழடைச் த.அபாடலிபுத்திரம் 
வாழுமானவர்மன்னன்மருங்குபோய்த் 
தாமுர்தம்மிடர்சாற்றின ர்வேர்தறுஞ் 
சூழமுவீரெனச்காவல ர்த்தாண்டி, னான். 

காவலாளருங்காண்கெமென்றுதம் 
மாவியஞ்சியாசற் கயெம்பிஞார் 
மேவியோதினர்மீ ண்டுககருளார் 
கோவுமுள்ளள்குலைகஅுபுமுல்னொன். 

செவ்விமின்னணஞ்சென்று மிச்செட்டிசே 
யவ்வியன்பதிமைந்தரிலைவரைச் 
கொய்யவம்மினீர்கோ சனதம்மெ ளப் 
பவ்வமன்னபடுகர்க்கொண்டேஒனான். 

சண்டமட்டிலமிழ்த்திச்சயச் அணி 
ருண்டமட்டிலொழிம் தாருமிரெளு 
விண்டமட்டில்விரைர்சொல்லைமீண்டனன் 
கொண்டமட்டில்கொடுமைக் தட்பண்ணியன் 

சோய்ர் துநீரிலச்தோன்றல்கட ம்மூயிர் 
மாய்ரீதிலார்மெ ல்லவான்்௧கரையேதினா 
ரீச்னுளாற்குமிறச்செ யலாகுமோ 
Cub Hn apa தீதெப்வமுள்ளாரையே, 

தேமலர் தீதடஞ்சேய்மைய தாகையா 
லாமதாயமறிவிலிளையவர் 
தா மாகையிலங்கட்சரித்சனர் 
மரமதிற்புரம்லர் திலர்மைச்தர்கள். 

கேண்டி-ச்செல் லஞ்சிறுவ ர்தங்கேளிர்கள் 
வேண்டிக்கூவிவிளிப்ப தகேட்டியா 
மீணடுத்ரோமென்கியம்பினரேகயே | 
யாண்டைப்பாலரைச் சண்டாரவர்தமர், 

  

” அண்டன். -சொலைசெய்லோன். 
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EBON BT io & CRS BLD. 

செத்.துளோர்கடிரும்பி_சகண்டுளோ 
சொத்துகெஞ்சமுவக் துமைமைந்தர்கா 

ணத்திலக்குரளினத்தடத்திலு 
ஞப்தீதளோரெவரோதுமினென்றனர், 

புழைத்தண்கான்மராப்போகஅகொய்யவென் 

ழைத்தவாறுமனையஅட்பண்ணியன் 
றழைத்தடதீதில்விடுத்ச.தர்தாமுயிர் 

பிழைத்தவா நுமப்பிள்ளைகள்பேசினார். 

ஆங்கவன்செயலன்றவர்கேட்டலு 
மீங்கிவன்கொாலி அராள்வரைாயெலா 

மோங்குமைந்தருயிருண்டபாலியென் 

ஹேங்கிமன்னவன்பாற்சென்றியம்பினார், 

HUIS AMG For aT 

செப்புமுன்னர்ச்செவிகளிரண்டையு 

மொப்பமூடினனஞ்செழுத்தோதினா 

னிப்பவஞ்செயற்கெண்ணுவதோவெனா, 

தாதைதன்னை ச்தருகுதரொன்றலுர் 
அாதரோடியிறைபணிசொற்றனர் 
கோதுருவிளங்கோமுறையோம்பிரி 

மாதரான்பசுமானுடன்வ$தனன். 

தீக்குணஞ்சிதிதின்றித்தன்சிந்தையும் 
வாக்குந்தூயவணிகனை நோக்கியே 

பாக்கநீள்புகழ்ப்பாடலிபுச்.இ.ரங் 
காச்குமன்னன் கழறு தன்மேயினான். 

ஒன்றுசேள்பசுமானின்னொருமகன 

அன்றுதிப்பணித் தட்பண்ணியன்றின ய 

கொள்றுமுற்றினன்௧காககர்மை$தரை 

யின்றொரைவர்பிழைத்தனரீநிலார். 

இதிவ்வாறுமுன்செய்தவர்க்சண்டதும் 

கரஇற்கேட்ட து ல்சாசனிமேலிலை 
யாதிழைப்பதினியிவன்றன்னையா 

ரீதிவல்லைகொனீபுகலென்றனன். 

கோற்றிறம்பயில்சோமானுரைசெயு 
மாற்றங்கேட்வெளர்பசுமான்மனத் 

தாற்றுரு த் துயாமல்கியடாப்பழி 
யேற்றதென்றுளம்வாடியியம்புவான். 

பல்வளம்பயில்பாடலிபுத்திரச் 
செல்வமைந்தரைச்செற்றவித்தயலுக் 
கொல்வதேதென்௮ணர்வஅமுள்ளதோ 

. சொ ல்வசேமுடி.வன்தியுக்கூறசேன், . 
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ah" சேறுபுராசர்ம். 

வாழிமன்னவவாதைசெய்யா த 
யேழையென்னினுமிற்ரொழிவானிகன் 

கரமு௮ல்சொலையக்கொலைச்சாரரைச் 
GPa AsO sr aro Our க்குமோஃ 

சேயினோலாயுஞ்சிற்நிடையாரையுங் 

காயுருதசடும்பிஸுள்ளோரையும் 

பாயும்வேலைப்படியிலோர்பண்டமென் 

ருய்வ்ரோசல்லறம்பொருளென்பவர், 

திருவுமின் புஞ்சிறப்பும்புசமுமற் 
மெருகராக்கலுகீச்சலுமுளளவோ 

மருவும்புண்ணியமார்தர்க்கவையெலாஈ 

த்ருமமின்றெனிற்றாமேசிதையுமால்- 

பன்னியென்பலபாவி தட்பண்ணியன் 

றன்னைக்சொன்று தலையளிசெய்திடா 

தசென்னைநோக்இவிடுகடலித்திவிளை 
மினனையென்குலம்வேரிற்பெயர்க்குமால், 

அ௮ணிசெய்மைக்தரை%ரிலமிழ்த்திடும் 
பணியினின்ற அட்பண்ணியன்சென்னியைத் 

அணிவுசெய்வதேதொல்லறமென்றனன் 
வணிசார்கோன்பசுமானெஜலுகீதிமான், 

தேன்வதைக்குங்ருதலையர்சிற றுயி 
ரூன்வதைத்தபுலையளையுள்முனம் 

யான்வதைப்பனிறைவனிருக்கநீ * 

தான்வதைச்சத்தகுங்கொலென்பார்களால், 

சுற் மஞ்சு தட்பண்ணியன றனைப் 

பெற்றபேறவன்றனனாற்பெ.றுலேன் 

கொற்றவாவச்சொடுஈதொழின்மைந்தனைச் 
செற்றகின்னாற்பெறுகுவன்றீயனேன். 

கூறல்கேட்டுப்புகழ்ந்திளம் கோவினை த் 
அறுஞற்றிரிர் சட்பண்ணியன்றனைச் 

சதியோட்டுமின் றேயத்சைவிட்டுயிர்ச் 
€றுசெய்வதென்னென்றாரிருக்தவர். 

தொல்லைவல்வினை ச். தட்பண்ணியன்றனை 

வல்லைகூயவண்மனனனம்மாகக 
சொல்லைவிட்டகலின் றேலிறத்தியென் 
ரொல்லையேவலராற்௮ுரஈதோட்டினாள். 

ஆகொற்தவனாணையினாலவ 
சோடுகெள்றுபிடாபிடி த்த தவே 
நாடுமிக்கசகரும்விட்டேகுவான் 
சோடிழக்கக்குஇித்தகுரற்ருபோல், 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௪௪) 

(௬௫) 

(சு) 

(௬௭) 

(௪௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௪)



அக்னிதீர்த்தசசருக்கம். 

மேயசொம்பர்விசைத்,துவிண்வீடடப் 
போயபுள்ளிற்பொருக்கெனப்போகுறுஈ 

தியனைத்தெருஓடிற்றசேபினோ 
சாயர்தகதையர்சண்டனர்சாறறுவரா. 

உண்லொக்ருஞ்சிை மர்தர்தம்மாவியை 
யுண்டகூறறமனிதருருவமோ 

கணடுதேறினமில்லையிச்கள்வளைப் 

பண்டை தீ $மைப்பயனிவனேயென்பார். 

பாரின்மிக்கபசுமான்மகன்றன க் 

காரித்தமையறிவித்தனொன்பார் 
சாரிற்பெறதிரெஙகுலப்பாலனை 
நீரிலிட்டகெருபபிதுவோவென்பார், 

குழ்சவஞ்சகத அட்பண்ணியாவியாக 

தாழ்ஈதமுங்கிதசவிப்பத்சனயனா 

யாழசதபாஜிக்கிடங்கிலமிழ்த் இரீ 
வாழ்ஈசசென்கொலவகுத்அரைப்பாயென்பார். 

பட்டணத் இவன்கையிற்படாவகை 

யொட்டியிங்களொழிஈக ௫ளமைகதரைச் 
சட்டிடாஇவ௱காட்டினீலோட்டிய 

Bie waren a iran pO சனச்செப்புவரா. 

பாலராருயிரவவ்வுமபபாதகக் 

காலனாுனஏங்காணவொணணாதெனபா 

மோலமைஈதரையில்லிறகொணடேகுமி 

னீலவார்குழறபேதையினீரொனபார், 

அனையபறபலவங்கணறைகதிடத் 

துனைவினோடுமச்_சட்பண்ணியன்பழ 

வினைஅரபபவிரைவினிறபோயினான் 
முனைவாசோனபுமுயலுமோர் கானிடை. 

டீப்பரீங்கியநீகனமறமுயிடைத் 

தப்புடுக அழிபஞதசயகைபோத 

பார்பபனசசிறுபாலனொருவனை 

வார்ப்பனிசசுனைலீழ்த்தவதைத்கனன; 

Ho FH INIT Fem sp ayn 
படி தததிமைதட்பணணியனீத்தலான் 
வெடி. த் தகசைப்ப_தவேம்பிலுண்டாயஃ 
இடித்த ளினிடையிலையாகுமோ. 

அச்சொலைச்செயல்சண்டவருகதவர் 
தீக்கசாளையர்தாசதாண்டோடியே 
மிக்சரீரில்விளிக்தவன்ருதையா 
,நேச்சொச்சரவாவுடனோதினார். 

GR. 

(௪௨) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(௭௭) 

(௪௭) 

(௭௮) 

(௭௪) 

(470) 

(2௪)



௧௪0, சே௫பு.ரரணம். 

மதலையிற்றமைகேட்டலுமாசவ 
னிதனைச்செய்தவன்யாவனென்றேயெப் 
பதகனானறட்பண்ணியன்பண்ணிய 
விசனமாற்றலன்சாபம்விளம்புவான. 

மூடி. யராடிமுறைமையினீயுமென் ' 
படியில் சேயிற்பாபத்திலிறஈ் ger 
கடியதாய்ச்திரிவாப்நெடுக் காலமென் 
ஜொடிவிலாததவவலத்தோஇனான். 

கோபகுண்டுமுனிவரன்கூறிய 
சாபமேற்றுத்தனதளம்வாடினா 

ஞபுகுக்ததிடரொன்றரற்றியோர் 

மாபயஞ்செய்வனம்புகுகசானரோ, 

சிங்கமெண்குரினச்கரியோடி.வ 
னங்குழன்றிகொளிலடவிவாய்த் 
அங்கமாருகமொன்று௮கட்டிர 
ளெல்கும்வீசிமழையோடெமுஈததால, 

ஊழிக்காலச் அருத்தெமுமாறுபோற் 

பூதிச்காற்றுப்பொருதெடுத்செற்றலாற 

பீழைப்பட்டயர்வான்்பிணமானதோர் 

பாழிப்பூட்கைப்பருப்பதங் கண்டனன், 

கண்டுகாற்றிற்்கலங்யெநோயினாற் 

கொண்டரறேோயுங்குவட்டுமூடுச்கர்போல் 

விண்டவாய்வழிமேலியவ்வேழத்தின் 
ப்ண்டி பூடுஅட்பண்ணீயன்வைகனான. 

தளைநெடுங்கையகட்டிறுட்டொக்கவன் 

விளையிருட்டமுழைபபுகுமவேங்கையுங் 
இளைமுடுற்குரல்்கேட்டிடைததோடியே 
யளைபுகுக்சவரலவமுமாமினான். 

ஊதையுட்டுயுவாவயிற்றுற்றவன் 

பேதமாகியொருபுறம்பீறியே 

Cots spr bles gor er pu 
போதுங்களளஈாரியையும்போன்றனன. 

மைம்மழைப்புன.லுந்திவயிற்றினு 
ளிம்மெனப்புகுக்தெங்குரிரம்பலால் 

விம்மலுற்ற.துவேழம்வெளிப்படா 

தம்மவங்கணவனிீருதானரோ. 

மறங்குயிற்றியவண்பசுமான்மசன 
பிறங்குதச்திப்பிணத்தகரீங்கலான் 
கறங்டொமற்கருங்குமினப்பணே 
பு சஜ்ருமாலிடிபோலொடுக்குற்றனன். 

(௨) 

(௮௩) 

(௪) 

(௫) 

(௮௬) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௪௪)



அ௮க்கனிதீர்ச்தச்சருக்கம். 

சள்ளமேவுசடியஅட்பண்ணிய 

ஒளைளடக்கவொடுக்கியவும்பலைப் 

பள்ளமேடுகிரத்தப்படர் மழை 
வெள்ளமீர்த்தெறிவேலையிலிட்டதே. 

போழும்வார்கைப்புரைரெடும்பாய்மாம் 
ல்முர்வலைட்புண்டிடவெய்யவ 
ஞழிவேழச்சலத்சொடுமாழ்ச், தயிர் 
மாழ்கினான்றன்மரபுவழக்கினால். 

உய்தலின்றியுஞற்றியதீங்கினான் 
மைதருவ் கடலாம் தவன் மாண்டனன் 

செய்ததீவினைசெய்தவற்பற்நியே 

யெய்துமென்பசெவருச்தெளியவே. 

வேறு. 
வாயாலொருபொய்யுரையாப்பசுமான்மகன்றான் 

போயாவியிறந்தபினமுன்புரிபுன்மையாலே 

பேயாய்வனமீதஇரிர் தழல்பெற் நியுத்றான் 

தியாருடல்வீயினுஞ்சேர்வது இமையன் றோ, 

மாறாதநெடும்பசிவெற்கனல்வாட்டவாடிப் 
பாரான. துபோலவெழுர் தபற, ண்டி 

யாருதடாவேனிலரற்றியபார் துழனறா 

னூராயிரகோடி .நுவன்நிடெற்பசாலம். 

நிலையா இிடமொன்றினினீளவனரூர்களெங்கு 

மூலையாவலமீர்சமுதேங்கியுமிர்ப்பினோேடு 
மலைவாணொருரசாளடைக்தான் மலயாசலத்தின் 

றலையார்தமிழ்மாமுனிதங்கியகண்டகக்கான். 

பான்ருனென இல்லறவோரையெதிர்ச் துசொல்வா 

ஞான்ருன்வரனாடுதிரென்றுகவின் றகானமுன் 

வான்றாழெயிற்பாடலிபுச்திரவாணிகன்பாற் 
மோன்ராவருஅட்பணியப்பெயர்த்தோன்றலாவேன். 

அர்நிணகர்மைர் தீரைநீரிலமிழ் தீதுனேனயான 

மன்னாடுபுரித்கனனென்னைவனத்திலுய்த்தான் 

பின்னளுமொர்மா சவன்பிள்ளையைநீரிலிட்டே 
Mor oy psa Gs soak Aon ip SC Ser 

ஏரார்முனிசண்டத2றியெனைச்சபித்தா 
ஞராவலசைப்படிவங்கொடளப்பில்காலர் 
இராவினையேன்திரின் றனன்றெட்பமிக்க 
சோராதெனையாளுஇருய்ந் திடவென்றுரைத் தான: 

உறவோரஅகேட்ஷொத்தார்சடலுண்டவற்குக் 
குறியோனொருமாணவசன்றனைக்கூவியிந்தச் 

சிதியோனிடர்சே அவிஞாழச்திர்த்தமன்கிப் 
பிதிதேஅமசச்௮,சலில்லதபேசவெண்டில், 

SHE 

(a2) 
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(௧௪) 

(கடு) 
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(௧௧) 
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. (௪௦௪)



௪௪௨. Car gots rir driest: 

சீசென்றன்மூழ்வெலக்கெனரீககுமினனோன் 
மாசெனறனனீமிசுதீச்கிணனவக வன்னித் 
சேசொனறறலிறறினமூனறு௪௪கறபஞ்செயதே 
யாசொனறியபேயொழியுமபடிடனபினமூழ்கி. (௧௦௨) 

மாயனபுரிபூசனையிசனை மறறுராயி “ 
னேயமபெறவஈதனைசெயசனனீரகொண்டேடத் 
அயனவணிசனமசனசெனனியிறதாவலாலே 

பேயினறிறனீஙகரறேவருபபெறறுயாகதான. (௧௦௩) 

வேறு, 

பினபுகோகசலைபபுக கவனவானமாபெணடிாகூட்டமலிருபபொடுசூழவே 

பொனகொணுடைடிலககதியனா தியோபொஙகுகாடபணிவுறதறினிதேகினா 
னினபமீபப சிமிததிறமோ தினோமி5 சமா சகதைசெப்பிமிமீதிலா 
வனபாகேட்பவாமுத்தாகளாகுவாரகசவேடகுமறததவவாணரே, (௧௦௪) 

அ௮கூனிதா ததசசருககருறமிறறு. 

ஆடருலிருதசம க௩டுக, 
re 

FESIGIS DEF (HED. 

  

ஆரு பிசடகருட்கடனபூணடறவேோவைகுமாசிரமதகெழுஈதருளியருளுஞரூசன 
பேரு.பிரிலுடனகலஈவியாரனபாதபபிரசமலாமுடிபுனை அபினஐஞசொலவான 

பாருபாகளளபபிலபகிரண_மாகிபபடாககதற கோதனிமுகலாயபபரமழா தஞ் 

சீருபிரையுணாமுனிலீ£ தீடீராடி சசிறகதவாபினறிகிரிசடஞ்செனறதோயவாரா. (௧) 

ஆதரவுமுழுதடைவாராழிதா ததமாரிமவரசரபபுகதரியனெனலும, வே முனி 
வரனறவதசாற றுறவானமிககோன விளககொளியசுதரிசனமவி ருமபிகோறரான, 
சாதலொடுககாதமாதனததிலஙகடகாரவுணாசெயுமிரிச்சண கணடுகேமி, வாதைபு 
ரிசதவரையெலாமிருடிவேணடிவணககுசலானததடததிலவைறறனறே, (௨) 

இடமபெரியவுலகிதனையிஈதவாநராலிலககியசக்கரதாததமெனனுமெனறு, மட 
க்கலிலாமறையல்கைககணமவேதாளமணுகியிடாவறலி௫அகணடாடிஞாபாற, றட 
நூளொதேரிரவியிதினமூழகிபிறறதனகரஞ்சாமீசாசதாற றரிததானமுனனம, வட 
ங்செமுதானமணிமாமீரெனறானகுதனமாதவாமறறவனையதனமாபுகேட்டா£, () 

மொழிதருவானசூதனருணமுனிகசாளசகேண்மின முனனமரரிஈதரனைமுகலோ 
ொலலா, மழிவுசெயுமவுணரவாசகாறருராயொசானையுடனிருததியாயஈ ததமமின, 
வழியுநறைவனசனுழைவஈதுபோறறி வயகிருதொமைபபெரிஅமவருத்துகனரு, 
சொஜழியுமிதறகுபாயமுலகுதவுமேலோயுரை தீதருளெனறனாவிரிஞசனோதலுறருன 

அஞ்சியிருமஃதொழிமினமராகாணீரதறகு௮திசவினதிடுகேேடலேறறணணலு, 
கஞ்சமலரடிகுதித்தமுனைவரோகெகாமாககதமாதனததினகணணீரபோகி, ௨௬௪ 
மிகுகானவர்கண்மடியபுமாறறானமறைமுறை.பிவிழைததிமினமகமொனறகதச், செ 
ஞ்சடையெம்பரன்பொருப்பினன்பிமமமை ததேயத்னிடைய௮செய்வரன்ஜோர்.



FEELS SES HEED. ௧௫௨௩. 

விலக்கல திலிழை த்தனீே ரல்வேள்விபொ ல்லாவிறனிரு சரவரடங்கவிளிவொன்று 

ன் குலக்கொளிமையோருமதுகுயிததமென்னாக் கோகனசன்றனைவழுத்திக்குர 
வன்முன்னா, கிலங்கொள்கசசமாசன,ச்தனேறீங்காகேடமி ச மசாப்புச தரீயாதம் 
மைப், பலங்கிளரவழுத்தியவர்பனனசாலைப் பாங்கமைததார்மகச்சா&பசம்பொ 
CF (CO). (ar) 

UU bTEAGST OMT PS 0Uyuy Y Dua utr egy inGacradey நிய 

மானன்சதமகனாலவிருதீதப்பொன் னோனிஈ தரனசேய்கவுசிகனெணவசுக்கட்டேரோ 
ன், வயமா£மாதிரிவசிட்டனபரிதியடடாவச்கிரனச்கினிரமிவள வருணனவாயு, சய 
மாருஞ்சத்திமசனசலதியுணடோனராவில்சனச்சேபனம,தச்சஈதனின்னோ. (௪) 

தொலை கரான்குரால்வரிவர்வேள்வியாற்றுதொழிறகுரிமைபூண்டியற்றச்சு கனை 

WES, மகரானகுமரைநெதியின்வமுவா ச்காட்மெருவுசெடுங்கரியாசவைக்ஐச்செ 
ய்தார், முூசசான்குமொன்.றுமுளமுக்கண்வானோனமுடி யிலருடரும்சபாருட்டான் 

மூறகுசோகிப், பகனான்குமூன்றுமொனருமுகுஈதனாழிபபானமையினாலவணரிட் 

ர்படித்தலில்லா£. (௮) 

எரியுசகவுமவிமாஈதியிட்டி க்குண்டத்திறைகுளக்கணெனப்பொலிர்ததிரசவேலை 
ப், புரியுமிஇறபீ?ராடாசசேடச் சனளைபபொங்கு ச, ழனமக மிழைக்கும்புனிசர்ச்கெல் 

லாம், பிரிவுசெபதுகொடுச் தமச்.துவரியுவாகிப் பிறங்குமட்டாவக்கிரன்றான்பிரம 

ஞான, பரிதியிருகாததேஈ்தவிளங்குகாச் இிபபயங்கொள்பிராசிச்இரமாம்பக்கசையீர 
தான, (௯) 

வாறலைவுசேவர்குழாங்காணவங்சண்மற் ரிஃதபொறதடசதோவானிலமோட்டும், 

பானுவினைக்கரஈ தமிககனுதீபின்பாணியரிஈ திடுமலீரபக தானபோ, லானபொ 
மூதரவிஈதமலாச,எஞ்சோ தியலரிமுகம்புலாஈ திமையாசவரைகோக்?, யானிவணீர் 

சண்டி ருபபஷிழநக தேனெனகையிதறகருணீரபுரிஈந இரிமினியைகதிலீோரோல, ,(௧௦) 

செற்றிவென்மகச்தையென்றானென்நூழங்கட் டேவொன்சொல்செய்வசெனத் 
_ திகைததாரசிககை மறறதுபோழசவாகணமுககாடியட்டாவககிரஜனோ வாததை 

கசொல்வாளமதியஞசூரிக, சறறைகெடுஞ்சடைமவுலிச்கடவுள்பாசகமலநினைஈது 

ஹைகஇசிமென்காலகதனனி, லிறறவிதஇபலகோடியுஇத்தவேதாவிலக்கமெனகசுிவ 

ரிதாமிவாகடம்மில், (௧௧) 

உலகேசனெஜம்விரிஞ்சனுறையுசாளி லொருஈகரஞ்சாமளையென்றண்டதனகு 

ணிலகுமிருபிறபபாளனரியரன்பே ரிவனொருரசாள்வன ச்சடைரதோரெயினனாங்க,, 
ணலகுபயில்கணை பூட்டி யிலக்கூராடி யாடலசெயுதொழிற்கிடையேயதனைததேரா 

ன், விலஏயிடாதகப்ப_ட்டானிரண்டுதாளும்லீழ்ஈ தவ.றப்புண்டிபண்டைவிதியிஞலே;. 

அடியிழச்சமறையவன்போயமவோர்தம்பாலல றந்தவர்களே வலினிவ்வாழிதீர்த் 

தீம், படிதலுமேயற்றவிருபதமூமேலாம்பரபதமும்பெற்றனனப்பரிசினாலே, நெடி. 

ய சடமிசறகுமூனிதர்த்தமென்றேகிகழ்சதசொருபேர்புலவீர்கிக்களிச்நீர், கடி,தகு 
டைர்திடப்பணிப்பீர்சதிரையென்றான்கடவுளருமூழ்குவருங்கைகளென்றார். (௪௩) 

அயிரஞ்செங்கரமூடையோனதனினடியாடகச்செங்கரங்களிரண்டடைஈதான்ம 

ண்ணின்," மேயவிழியிலர்கூனர்நூடவர்மூகர் வெதிரர்பிறவஅப்பிழச்சவெதியோர் 
யாருஞ், சேயகடர்ச்சுதரிசனலாலிமூழ்கெ சேருமவயவங்களவைசிரதைநமுற் ௮, 

சாயசவுன்௧கமுனியைகெள்ஞானச் சுடர்மணியாய்ப்படைத்தபுசழ்தி அறலினீர் 
சாள், (௪௪)



are சேதுபு சாணம். 

வேறு, 

அதகோன்டிருதம்புடனாற்நியேயண்டர்சேர்ஈசனர்சொற் சரன்னாட்டிலே 
ததியிஞ்சைவிடற்கருள்கூர்த்தமால்சங்கமேந்தரிசக்கரதீர்த்தநீ , 
ருர்அமாண்கசைமற்றிதுதீர்த்தர் சாளுள்கள்வாஞ்சையுவர்க்கடறூர்த்ததா 
லிர்தவான்புகம்சொற்றவர்கேட்டவரின்பரீம்சலரிப்பவரீப்போ, (க) 
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ஆ திருவிருத்தம் ௧௩௨௬௬: 
கசக்கு 

சிவத்த தச்சருக்கம். 

  

சோடிடா இுவுறழ்ஞானமனறினில்கொண்டசெஞ்சரணமுண்டகஞ் 

சூடியாசிறவவாணர்தங்களொடுஞகுதனொன்றுபிலுமோ தவா 

னீடியாகமிமையோரிழைத்ததடநரிலவுமாயன துநேமி$ 
ராடினோர்கள்சிவதர்த் தரீர்படிவராதரத்தினொடுமர் தணீர். (௧) 

அளவிலாதமசபாதகம்பலவடுத்ததீலினையடுச்சகரும் 
பிளவகாயலஅ நூளியாகவிபெருமைமல்குசிவதர்த்தநீர் 

வளையும்வான்ஞமலியேறு சாலவடுகன்குளிப்பமறைவாணர்காள் 

விளைவுசேோர்கொாடியபிரமகத்தியெலும்வெம்மைசாள் மலினம்விட்ட கால் (௨) 

சொன்னவாய்மைசெவிபுசலுமாதவர்கடுண்ணெனாவெருவுசகொண்டுதா 
மின்னவாறுரைசெயரகுசனானனமெகிர்ஈஅகாடினரியம்புவார் 

மன்னுசருடையருத்திரக்குமுவின மருவுகாலவயிரவனையன் 

றென்னவேதவினிசைர்ததபபிரமகதஇரீபகர்தியென்றனர். (௩) 

கூடுமாதவர்கடாவினுக் துவிடைகுலவுகுகமுனிகூறுவா 

னாரிகேலுரைவினா.பினோர்பவமடங்கவிட்டலெகிடம்புகா 

வீமிசேருவர் கண்முதொர்வேலையடல்விண்மெம்புகழ்விரிஞ்சனு 

மாடுசேர்கசனவாணர்காணவொருவகையின் மாறுகொடுசிதிஞா. (௪) 

டொழுஅமற்றதனிலன்னமூர்கடவுள்புள்ளிலுக்காசையூரூவான 

*பமுதிலாதமுககாடியென்னொெபெகைப்பசென்வளைபரித் தளாய் 

முழு. தகீ ஞளுலகமுதவிவைததவைமுடி த*டும்பரமமுதல் வன்யா 

னெழுதீவேறொருவரில்லையொத்தவர்களேற்றமானவரெனக்கலார். (௫) 

இறையெனக்கொருவரில்லையானிைவனயாவருச்குமெனதேவலின் 

டமுறையிழைக்குமவருனனைமுற்படமொழிக்திடற்குரியரென்றனன் 

கறையினிற் கழல்கள் கட்டினணும்பெரியகணீ்ணனெண்ணமொடுகமலமேன் 
முறையவற்குறுமககைகண்டெகைவதனனாயு௮ுமருட்சையால்.ஃ (ar) 

இப்புவிச்குஈடுவிடமிதென்றொருவனிடலுமெல்லையலவிஃ்தெனா 
கொப்புவிக்குமவனென்னவேறுகிலையரைசெய்பேதையெனவோ வரன் 
வைப்பதற்குரியமுதல்வனுமெனைமதித் இடாமலெஇர்வன ௪ 
,செப்புமித்தலைமைன்அுரன்௮ுவிசெளிலிலா?அதெரிச்ொல், (௪)



Par Bt த்த்ச் சருக்கம் 

ஏகனாபுலகமெல்குமாகிமுதலீதிலா ததனியிறைமையோ 
ஞககாஜெருவனின்றனன்புடவியாக்குகன்றதென தாணைகர்ண் 

போகராலுதவவேண்டுமிப்பிழைபொறுத்தனன்புதல்வனுகையர் 
ூசசான்முகவுனக்சிலாததெவனென்றனனபுவனியுண்டவன். 

வேலைஒங்கதனில்வேதகான்குமுயர்வெள்ளிவெற்பிலிறைகிட்டிடு 
மோலையாளெனவணைந் துமுர்துபவமொருபதுற்றமலருந்திசேர் 
மாலையம்புயபனைவம்மினிரெனெவழைத்்தியாருணர்வமருவொணா 

say 

ர் 

( 

மூலையின்கண்முதறனைவெளிப்படையின்மொழியலற்ற தருண்முனிகிர்காள். (௧ 

ஏரிணங்குமதியன்பரஞ்செவியிறைக்குமாரமுதசகரவ் 

காரிணங்குமலவிருள்விழுங்குசஇர்கல்வியினமுடிபுகவிஞாதம் 
பாரணங்குணமகன்றவாழ்வுபிறபற்நிலார்கணிதிபண்டைமா 

லாரணங்களொருகான்குமங்கவர்மூனன்றுசொற்றமொழியறவிர்காள், 

கோதுருகெடியசு ருதிகோடிபலகோடிகொண்டதொருகூறுதா 
னோதுமாசிரியலுரைசெயும்பொருண்மையுண்மையோவளவையுற்றிடா 

வேதமேகுரவஞுவ அபொருண்மெய்மைசொற்் திடவிரும்பினால் 

யாதினானிலையுமம்மர்ஞானமெவரய்இிடாதவர்களிருடிசாள். 

திய்கள்வேணிபுளை மவுலியண்ணல்விடைசேர்பதாகையுயர் திருவிஞ 

ளெங்கண்மேலமிமையோர்சண்மீதிலுமிருச் அபா தகையிருக்கவே 
சங்கபாணிமுகிலேபுசன்கியவித்தாமரைத்சலைவசாற்றுவா 

யுங்கள்பாலுமுலகாக்கல்வைச்சிடலொடுக்கலென்பனவுமுள்ளவோ;. 

தாணுவெண்டுணன சண்டி தன்பரமசம்புவேறுவமைதானிலான் 

பூணுமுன்றொடரிருட் கடர்தசுடர்புனிசனின்பபரிபூரணன் 
வேணுமென்ப௮வுமற்றதன் மறையுமேவிடான் கயிலைவெற்பினான் 

காணுமுங்களுடனெங்களுச்குரியகடவுளாம்பாமகாரணன்; 

8த்தியாதியவிலக்கணத்தனொருற்பரன்புலவர்சாமெலாம் 
பத்தியாலெதிர்விழுக் அ தண்டனி$போதபுண்டரிக மலரினான் 

புத்தியோடமலமுத்திரல்வயெருள்புங் கவன்மறுவில்புகழினா 

னெத்தினாலுமெவராலுமெய்தரியவிறைவன்யாறவலுமீசனே- 

காவிருக்குமெமைவினவிடாதிதனைகான்முகத்தஈவிலுற்றசென் 

பூவிருக்குமத௮கருமோஞிமி தபாலதற்குமுதல்பூவின்மேன் 
மாவிருக்கு மணிமார்படின்னையுமருட்டின்ம த்றெவர்கள்வல்லரே 

தேவிருக்குகெறிதீ அநீவிரி.தசெப்பிடத் தணிதல்சிவவொ. 

மேருவில்லரன்வணக்குகாள்விசிகம்விண்டுகீய லைகொல்வேதனே 
பாருலாவுசுடராழிவையம்விடுபா கனீயககொல்ப கருவா 
முருமானுருவுகொண்டமாதவவுனக்கொணாதபலுமாகச்கலும் 
போருலாவபடைமாலெலும்பெயர்பு_து கீகினாபிதபுசன்றரோ.. 

இதற்குவேசவுளையாமொ௮த் தமானெம்மகின்னுழையிருத்தலான் 
முதற்பெருக்கடவடாருசச்சளரிமுனிவர்சோதனையின்மூ ஞா 
எதற்குமோசினியெனப்பினேனைவரார்சொலோபசர்தியச்ச்தா 
பிசற்துச்றவுரைபிள்ள்ளேன்ன அசொல்பெண்டிருக்சளமைபெல்வ்ரோ, 

௪௮ 

(5௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(sm) 

(௧௪). 

(0) 

(௫௪) 

(சஸ்



ஸஅ்சசு சே தபுராணம். 

கொள்ளைவல்விடமெழுர்தவன்நெதர்குதித் அரின்அசணமாயுகின் 
வெள்ளையான ிருவுருவெலால்கருசவிட்டவாநினிவிடு ச்கொணா 
அள்ளமேல ஐவுமுண்டயற்கிறைமையுற்ததோடியுயிருய்தலாற் | 

பிள்ளைவாலமஅிமெளலிசண்டமிருள்பெத்ததார்சிலபெறச்கொலோ, 

அழிகொண்லெகளித்தியச்சுசமுனர்சவாழிவிழியம்புயம் 

வீழிகொண்டமிழலைப்பதிச்சகடவுண்மெய்ப்பதத்திடுபுபெற்றதா 

ஓலிகொண்டபலகலைகிகர்க்குமனுடையதாள்பணியுமுன்றனாற் 
சாஜி சொண்டபெயரூரிணைப்பிரமலூரனப்புகல்வர் கமலனே. 

உடைப்பதற்குமதகந்தைநீருணர்மிறண்டுசொல்வதொருபாயம்யாம் 

படைப்பசற்ருலகுகாத்தனன்.றபகையின் றவைக்கிருவர்பகணீர் 

அடைப்பதற்கொருவனாக்கி?ரறைமிவுளுமுசற்கியைவதில்லையாற் 
இடைட்பதற்குமரன்வேண்டுிமீளவவைசேண்மின்வல்லவர்கிளத் அவார். 

HB FENG ரனிற்கநுங்கடமிலா க்ருவானொருவளவையெலாம் 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

வைத்தளிக்கமவனொருவனாயினிர்கொண்மாறகொண்டவகையென்கொலோ 

ஈச்தனேவரு இகேள்விரிஞ்சமனர்ஈரபதுப்பெயர்சயந்தவா 
ரொத்துணர்ந்திடுமினவனைநீடெபசுபதியெனப்புகல்வதுலகமே, 

ர் 

'செஞ்சடைச்கடவுள்யோகிருட்பவொருசறி தபோதுமிர்சள்செறிபுல 

னஞ்சமற்.நறிலயமானகண்படிதிய/வணைக்கணரியென்_றுட 
பெஞ்சலுற்றதிலையொன்றுமுண்டிவறிசென்பெறற்கி. துதொடங்கினாய் 

கஞ்சனைப்பசைமைகொண்டிலாவிறைமைகட்டுகின்றவிஐகருமமோ, 

கந்தவெற்பிலுமைமைந்தனிட்டசிறைகண்ணுதற்கயிலைவெற்பினான் 
வர்.துரைச் துவிடுவித்தசன் ியுமறர்.துவாய்வெருவுமலரின்மே 

லக்தணற்கிசையுமாறெமித்தறைவகாரும்வல்லரலராலின்மேற் 

செந்துணர்ச்கமலவிழியுறங்கியருள் செல்வவிம்முறைமைதெளிதி£, 

காட்சியிற்கருசன்மிக்கதாகுமுரைகருதலிற்பெரிது சழறிடிற் 
கூட்சிசே ருமூராயெம்மையொத்தவை.துணிர் இடார்கள்கலைவாண rer 

மாட்சிசேருமிதமசதமெங்களிடையணுகுருவிசைவினதியலா 

Lot AC way Ir reer ipa கண்மொழிவழுவுருதிஅமனங்கொள்லீர்- 

சர சமி? க்சுவுராய ரல்சளம்பிரம தண்டுமாய்மவுலியண்ணலே 

'பாசஞானமணிமன்தினிற்குலவுபசமுகைத் அவிநிபரிகளே 

வர்சனமுச் சணிறைவள்ளறுள் ரதிரைவான BF Aho wa sre 

விரதமாய்கினைமிறுங்கண்மேன்மையினைவிரிமினென்றதயர் வேதமே. 

இசைசேருரைகொள்கருவியாயினுமுரை ச்சணிற்பவர்தமுள்ளமே 

லாசைசேர்பயனளிக்குமல்லவரையழிவுசெய்தருளுமாணையாற் 

றேசகீரி அிறனமன்னர்போலனையதெய்வமாமறைகள்்செப்பியு 
மாசுகி. ங்கிமதிபுற்நிலாரயனுமாலுமுன்னையமயக்கி இனால், 

தாங்கள்செய்தபிழைசண்டுபற்பகறலிர்த் அமெய்ச்சினை தடி.ர். மங் 
கோங்குமெய்யபுணர்வளித்துகற்கலைகளோ விச் தமுனமூவகையாற் 
Goa குரீருலகுதர்தளித் இலகு திருவின்வைத் துமொருதெளிவிலா 
சீச்வே.சமலவிறைவன்வர்.தரள்செய்ிடி.லுமோசம்விசத்பரோ. 

(௨௪) 

(22) 

௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(2%) 

(௪௭௪)



ெதிர்த்தச்சருக்கம். சன் 

எவ்வியற்பொருளுமருளும்வேதமொழிதன்னையன் அபிபிதின்மையா 
லவ்வியற்பொருளினதிவிலார்சளாரையாடி துழையிலவர்சடாள் 
சவ்வையுற்றமனனோூமேல்விளை வகருதிடாதெமுகளிப்பினாம் 

செவ்வியிற்திரிர்கொண்டிடாத தருமறைகளோசேலசெப்புவார். (௨௮) 

வருஇர்கூறுமரபினியதேபுனிசமறுவிலாமத.ாரவாய்மைசேர் 
சுருிசாள்சடலையாடனமன்லுபு தணங்கைசேரலகைசூழ்வதே 

கருதியென்புசலைமாலைவெள்ளெயிறகமடவோடுடனைகாதலான் 

விரு அபோலமுழமுவெனபினை க்கமுமுண்மீறதுசொண்டுவிளயாவொன், (௨௧) 

பச்சிளங்கமலமுகுளகேரிருபயோதரக்சவுரிபணைகொடோ 

ளிச்சைகொண்மிரறையமிவனையெனகொலிறையெங்களிறபெரியனென் ிர்ரீர் 
லைச்சவாரமுளதோவவன்கணுமைவைதததுணமிகொலியாங்கடாம் 

பொயச்சொலேன்பகர்திர்போதரொனமனாகளபோ தலும்பதமகாபலும். (௩௦) 

வேறு, 

வேதத்.தரைவிட்டிவர்மேலெழவொன், ரோதற்கிடல்கண்டுடையப்படைமன் 

மோதுறறெனவம்முதனூல்வரைமேற், சோதிக்குடிலைச்சடரேற்றதரோ. (௩௧) 

அருவத்இனைவிட்டஇரூங்குரலோ, டுருவ்தினையுற் அணர்வில்லவர்மேற் 
சருவிச்சுருதிததிரள்சாய்தருமப், பருவத்திசலிபபகர்வுற் ற தவே. (௩௨) 

வாரிப்படி தந் சருளும்வளனா, னீரிபபடிசண்டுகிகழ்த்தினிராற் 

காரிப்படியென கரியோய்கமலா, வாரிபபடியுண்மையறிக சவர்தாம். (௪௩) 

சொலலார்சருப்பொருளை தணியா, தொல்லாமென நீருரைசெய்ததெனோ 

வெல்லாநெதியானதும்வேண்டுவரோ,கில்லீகெடிலீநெதியன்றி துவே. (me) 

urauuCcrareter gem, stGo8 ip 0 og wuUs war 

போலேமறைநீபுசல்லீருமசாங், காலேஈமனைக்கடி௫ஏன்ற தவே. (௩௫) 

தகையாரயனேசயமன்மதவேண்,மிகையாயெரிவானவிழியாதொழியாய் 

பசையாரொயிநூள்படவெர திடவே, ரகையாதமர்வாயலைகாரணனே, (௩௬) 

வெள்ளாறணிசெஞ்சடைவித்தகனிற், சள்ளார் துளவாகமிலைக்கிரியைத் 

தள்ளாவகழ்வஞ்சகனைத்தடி கற், குளளாயொருதாள்விரலூன்௮ுவதே, (௩௪) 

நடையார்மறையென்கூடனேகவிலும், விடையானிறையானென வேவிழைகாத் ° 
இடையாரரவாகுரவாகளஷீ், ரடையாரெனவாருமையோதுகரே, (௩௮) 

விண்போனிறையும்விடையானடிமே, னண்போபெரியாய்கவையேன்பகர்வா 

யுண்போயுலகமுனையனனவர்சம், பணபோவிஃ்தோர்பரிகாசகமே. (௩௬) 

சாவற்றிடிர்ரீர்தலைமைப்பெயரான், மேவுறதிடு.றகுசெயலும்விளியா 
யாவர்க்ுஇக்கிடனோசுுிகா, டாவுற்றிரிகேதனனாடினனால். (௪௦) 

தெழிபுக்ரொ்தார்திறன்மிக்குடையார், வழியிற்படர்வார்மணிரன்று தன்மேல் 

விழியுற்நிவொன்விடின்மற்றெவையு, மழியத்தெறுமாலலசைப்படையே, (௪௧) 

தலையென்டொடுரஈர் தலைவன்பனையு, கிலைன்றலவேனெடுமாலயனே 

மிலையென்றுரையீரிருமீருடலிழ், புல்யொன்றலிலாப்புனிதம்பெறலே... (௪௨)



6F , சே௮புராணம், 

கருமாவுருலேமுமுதங்களுலுர், தருமாதுடையானெனவேதிகழ்வா 
யிருசோடணியானிறையானினசா, மொருகோடணிவாலுடையானலனே.. (௪௩) 

சிவனுமையினோடணியுஞ்செயலா, னவமாலவனீயறையரயதுவரந் » 
ஜீவரோடையுண்டலார் தலைவ, னவில்வானணிவுற் தெனசீசகில்வாய். (௪௪) 

எதிமூவிலைவேன்மிசையெம்மிறைவன், பொதிதீர்முமுவெள்பணியும்பொருணீ 
பதியாயெனில்யானமைவேனரியே, வெறிபோல்வ தரீவினவுஞ்செயலே, (௪௫) 

தாவாளுடனீயெனரான்முகனே, மாவாளுடனீயெனமாதவனே 
யேவாளுறழ்சண்ணிமையத்.தமையென்,ருவாளவண்மெய்யரனுற்றணையான்(௪௬) 

எவனென்றனீரோலிசை தர் இரிகே, னவனும்மவளும்மவர்வேறலராற் 
றவனன்சுடருஞ்சசியுக்குளிரு, மிவனென்றி துவென் திருவேறலபோல்,ஃ (௪௭) 

பொன்பாலரியேபுணர்கின்னுழைரா, மின்பாலணையும்விதிபால்கிளையு 

மின்பாலிருவேறிசையுமிசையா, ரன்பாலுமையுமரலும.தவே. (௪௮) 

ஏசங்சொளுமோர்வடிவிங்கிதிலே, பாகம்கொளுவார்பலரோவலரேன் 
மோகங்கொளிலுமுடிபோயிமிமேோட தாகங்கொதொக் தீழுவுறநிடிலே, (௪௯) 

வடி.வம்பிறிதேன்மதியும்பிறிதா, மு_னம்பிகைசேருடையாஜனஞெருமைப் 
படி.வம்புருடபபணிபெண்பணியென், திடுமிய்க இலேதிசையமிசையீர், (௫௦) 

தமை. யாணெனவுர்தகுபெண்ணெனவ, மமையாதொருபங்கரனுமொருபல் 

குமையாளவளுமுடையாருவர்போ, லிமையார்பிறர்தாமுளரோலிசையீர், (இக) 

பெண்ணென்றிடிலாண்பெருமானுருஷ ஈண்ணுமகளுஈவிலினொருபால் 

வண்ணமகளாமறையுக்துணியா, வெண்ணஈசெளிவாடுரவரிக்கணியே. (௫௨) 

அல்லாத தவும்மவனொன்றவளிற், சொல்லாடிடவேதொடர்புறதிடுமா 

லெல்லாவடிவுங்கொளுவானிறைவன், புல்லானுருவம்புல்வோர்புகலவார். (௫௩) 

ஞானம்படிவ5சவைதீர்சிவனுக், கூனம்புணராவுணர்வேயுமைசான் 

யானிங்ரெவுற்றிரிகேனினிரீர், மோனம்புரிமின்விடுமின்முரணே. (டக) ” 
வேறு, 

ஆயும்வேகதூலாதியற்புதன, நூாயசோதியன் நணைமைவேதிலான் 

மேயபாருயிர்ஈடவும்விண்ணவன், சேயமாண்முகல்சிவனென்றோ௮மால். (௫௫) 

ன்னதன்மையாலகிலமாயிஞன், றனனைகேரிலானதிசர்தாமிலான் 
அன்னுமெய்யெலாஈதோன்றால்குவா, னின்னசெய்சியென் றேவுவாரிலான், (௫௬) 

உலகமீனெனாவுன்னை வேதனே; குலவிராசககுணச்தினே வினா 
னிலவுமாயனேகின்னைவைத்திடத், தொலைவிலாதசாத.துவிகத்தேவினான், (௫௭) 

நாறுசெய்அநீர்ட்டபாரொலா, மீறுசெய்கெனாவிடபஓூர்தியான் . 

சறுகாலருத்திரனையேவினான், கூறு தாமதகுண த்தினாலரோ. (௫௮) 

மன்திலாவொன்வைச்தவாழ்வலா, லென்றுமுங்களு ககிறைமையில்லையா 
லன்றெலர்முமாயல்லவாகியே, யொன்றுகாட்சியாலுமைமணாளனே, (௫௯) 

4 HessunsyorguCa ovr, ரிச் தவேணியானின்பரூபமே 
தீந்தவார்குழழ்கவுரியாதியாய்,, வர்திலாள்சவள்வடிவமாகுவாள். (௬௮௦) 
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வெதீரத்தச்சருக்கம். ௯ 

சாலுசிவிருசாதூவேதமும், சானசாடரும்வபிரபாணியு 
மேனையோர்சளுமிறைஞ்சியேத்தி5, ஞானகாயகஞரிபாகனே. (௬௪) 

ஒன்றுமாக்கீலாலுலகெலாமஷ னன்தியாக்குவாரவருமில்லையான் ட் 

மன்றல்வாரிசமலரத்திவாட்டிடு, மென். றபோலுவானிசல்கிருப்பிலான். (௬௨) 

பாலீர்மாதர்கோபாலர்பாலிலு, மேலுருமருளென்கொலும்கள்பாழ் 
சாலரீஞமித்தன்மைன்மையோ, வோலமோலகீரொழிமினிக்கணம். (௬௩) 

பாடுநாலெலாம்பரமனம்பலத், தாமிவானெனாவறையுமால்வனத் 
தசேர்முயற்குள்ள தாயினாற்,) சோடுறுங்களுக்கிை றமைகூடுமே, (௬௪) 

சரதைரேர்கிலீர்திங்கள்வேணிசே, ரெதைபாலதேயிறைமைகல்கினான் 
றர. தவைத்திரிக்தலைமையுங்களுக், நெ தன்தியார்கோறலெண்ணுவார். . (௬) 

செங்கணே£ கந்தே.றசெல்வனாம்; புங்கவன் திறம்புரசிகொண்மினீர் 
சங்கையின்றியேசாறறினேனெலா, மிங்கென்மேலினிக்குற்றமில்லையே. (gar) 

மாமணைனேவனசகாதனே, சாமகாசனேகாணுமீசனென் 
ருமெலும்பெொருளாதிமூலமா, மோமெலும்பதமோதிகின்றதே, (௬௭) 

கோலமாசவீர்குடி%கூறவு, மாலும்வேதனுமருளகளதிலார் 

சீலமாகொலோதேருமேலையோர், காலகாலஞார்கா.ட்டிடாமலே. (௬௮) 

மாயனோடயனமனவிருட்படாம், பாயகின்றுழிப்பரர் துவானெலாஞ் 

சேயகுழொளித்தினகரச் சழா, மாபிரங்சள்சேரலிலகோடி போல், (௬௯) 

அமலும்வேறிடமள வையின்றியே, விம ரூபமாய்விரவுமோரொளி 

குமலாமாதுரங்குண்டலஈதரும், கமலகானமுகன்சாணரினறதே. (௪௦) 

இச்சிறஈதநீள்சடரியாதெனா, வச்சமோடுசானம்புயததின 

னுச்சீமேன்முகமொனறுகலியே, கிச்சயககொளவானினறுநேடுவான். (௭௧) 

தோன்றுசோதியைச்சுருதிசாவின, னேன்றுபனமுழையெட்டியெட்டியே 

மான்றகெஞ்சினான்மண்கொதலோ, னேறியுளளம்வைத.தறறுகோககிறான் (௪௨) 

இடையரு துநின்மினிஅரோக்கலு, முடையரானமுகறுச்சிமேன்மூக 
மடையுமவவொளியதனினமூழ்கியே, வ௮டவைமாலழலவசனமொத்ததே. (௪௩) 

காலமன்னஇறசண்டறி௦ சன; னாலுமாமுகனணுகுசோதியு 

ணீலலோகிதரிலவுமேருவைப், போலுமிக்கசோபுருடனிறபதே, (௭௪) 

கண்ுிரொன்முகன் களிகொணெஞ்சனாப், மிண்டுநீங்கிலான்வெய்யமாயையா 

லண்டருயயவன்ருலம்வாரியே, யுண்டகாதனோடிதனையோ தவான், (௭௫) 

என்னுதறகணேயெய்துபாலனென், றுள்னுதற்கணேயுனையறதிர்கன 
னன்னுதற்களணாகாடுருத்திரன், பன்லுதழ்கணேபெயர்சொள்பண்டைகாள். (௪௬) 

எனவகர்சையாலெதிரியம்பினான்,) மனனில்வாயினின்டருவொணானெலு 

கினைவ£ங்கனானெடியகான் மறைப், பனவனம்பிசாபதியையெண்ணிலான். (௭௭) 

பெருகரானமுகன்மேன்மைபேச௮ள், சருகுசச்தரன்கமலகாதன் மேல் 
வருசகாலமாவயிரவாவெரூ, ஒருகுகூய்கிழித்தருளினேவினான்; (a)



a@o' சேதுபுசாணம், 

சொன்னவேலையிற்குலபாணியாய், மன்னுகாலநீள்வயிரவன்புகுர் 
தன்னவூர்தியோடளவசன்றராள், வென்னீடாதவெம்போர்விளைத்தனன், (era) 

் தயிருடைக்குமத்தனையதன்மைசால், வஒயிரவன்செயும்வன்மைகாணுறீஇச் 

செயிரினஞன்முகன்செப்புதிமையை, யுயிர்சடிங்கிரின் ழுள்கிமாழ்குவான். (0) 

சரடுமெங்கணுஈசைகிலாவெயிற், முடரிபோர்வயிரவனையன்றியே 

லீரிசான்முசகன்வேறிலாமையா, லோடமெல்லையுமொன்றுகாண்கிலான். (௮௧5) 

அழ்.அணைச் கணைர்தாவசானதோர், மெய்த்தவேதியனவெள்ளைவண்ணழார் 

வத்திரந்தனைவயிரவன்றெரிர், அய்தீதகாலெனாவிசையினோடியே, (௨) 
* ஸ் 

அள்ளியெக்கணுஞ்சோரிசோரவே, யொள்ளிதாயசன்னுகிரிலைதைச் 
இள்ளிஞனைவண்கிளருமோதிமப், புள்ளினாலுமிர்போயிஞனரோ. (SY fi.) 

யாும்யாவையுமிம்மெனத்தெறுஈ், FSGaoramsSrisoneN coo 

வேதனென்௮ுமாலென்றும்வேண்டவோர், பேதகிற்குமோபிழைபடாமலே. (௮௪) 

மதற்றவேலையில்வள்ளனமீளவு; மற்றகான்முகனாவிகல்கனெ 

லுற்ற சாலமென்றுயிரினேடய, னிற்றசாலமென் ிருமையின ன்மையான். (௮௫) 

உப்யுரானமுகனுமையொடங்குறும், பையபாம்பணிப்பரனை சோக்கனு 

னையனாணையாலறிவுபெற்றனன், செய்யசேவடிசென்னிகுட்டினான். (௬) 

வடிகொள் சூலவேல்வயிரவன்றனான், முடிவுருவயன்முக்கணுபக 
னடி.கடேறினானவலம்வர் தழிக், கொடியதணட நேர்குரவனில்லையே, (௮௭) 

அம்புயாசனக்கண்ணலன்றவண், வம்புகூறுசன்மருளைகாடியே 
வெம்பியுள்ள$ர்விழிகளசிக் தகின, மெம்பிரானருளேத்தன்மேயினன்,' (றி 

வாசைசெய்தமென்மாலகற் கினா யாகையாவுன க்கென்னைகல்கலாற் 

ருதையாயெலாகரகந்த.ரிச்திரிம், பேதைபாகவென்பிழைபொறுத்திரீ, (௯) 

இரணவெண்ணிலாக்கெழுவுவேணியா, யரணமூன்௮ுமன்றட்டலீரனே 

மாணமுற்பவமாற்றியாளுகின், சரணமல்லதோர்சரணமுள்ளனோ. (௬௦) 

ஆஹுமாடெழிற்பெண்ணுமல்லவும், பூணுமின்பமும்பொருளுமாயிஞய் 

காணுமாதிலேன் கனவுதன்னிலுக, தாணுவேயுனையல்லகானுவே. (௧௧) 

grander BBC WOW றனாலுயிர், தன்னைஈல்குவாய்சங்கபாணியா 

மன்னைகல்கயேவளரால்குவா, யுன்னைகல்குவாரொருவர்வேறிலாய், (௯2) 

பதமகன்றிடாப்பணிபணித்திடா, இதமொழிந்சமாலீட்டுமிவ்வெலா 

மூதவுகென்றியாலுன்னையோர்ர்திடா, மதனடைககதும்வள்ளலுன்றனால், (௬௩) 

கதியிழைக்குகின்கழல்களேத்தி, மதியிழைப்பதேயமையுமற்றினிச் 
சதியிழைக்குமித்தரணிதர்திடும், விதிமிழைச்சயான்வேண்டிலேசரோ.; (se) 

குனிதரும்பொருட்குன் றவில்லனே, பனிதருங்கிரிப்பவளவாயிதழ் 
வனிசைபாகனேவரவுபோக்கிலாப், புனிதநின்கழல்போற்திபோற்தியே: (௬௫) 

தினையுகெஞ்சிஜனோர்கேயகீரிலே, ஈனையுகல்லருண்ஞானமேனியா ப 

யனையர்பாவசச்சணியுமாமலர், புளையுசின்பசம்போற்றிபோற்தியே, (௬௬)



சிவதீர்த்தச்சருக்கம். ௪௫௧ 

இன்றுபீசகின்னிறைமையெண்ணிடா, தன்னுமர்லெனக்குற்றதாயிலு , ட 
மன்னபோ அவந்தருளியாட்கொளும்,பென்னினண் மலர்போற்திபோற்தியேஃ ௬௭ 

மாற் தகெஞ்சமேமாயயாச்கையென், றேற்றமூன்றையுமெனையுமென்றனா. ட) 

லாற்௮பாரையுமுடையையாதலாற், போற்றலுன்கடனென்றுபோற்தினான். (௧௮) 

அயனையஞ்சலென்றருளியாயிடை; வயகெடும்படைவயிரவன் ஐருஞ் | 

சயமுவர்சவன்றன்னைகோச்கியே, சயனெடுங்கணைள்சணவனோ௮வான், (௬௯) 

பங்கயாசனன்பண்டையுள்ளவன், புங் கவன்பழிபோகுமாறு$ ் 
தங்குவெண்பலிதானென்னாணையா, லிங்கிவன்றலையோட்டிலேர்.துவாய், (௧௦0) 

நீரடத் இிடினீதிவையகர், தானடத் துமாலென்றுசாற்றியே 
பானடசத்தியேயம்பலத் இடு, மாநடத்திஞான் மறைவுசெய்குவான். (௧௦௧) 

பிரமகச்சியென்பேரிலங்கபோ, ஓரமிருச் சளாளொருமடச்தையை 

வரமுடி க்கொணாவயிரவன்பினர்ப், புரமெரித்தவன்போகவேவியே, (௧0௨) 

மாண்டவர்கணன்மவுலியோட்டிலே, வேண்டும்வெண்பலிவிரசம்கீரவோ 
ராண்டினெல்லைகாராற்றியானபி, னீண்டடாரினமேலாடி நீசொலாம், (40m) 

கங்கைமூழ்கினாற்கதியுமிப்பழிப், பங்குராலிலோர்பல்குநீல்டொ | 
வங்கதன்பொருட்டாலவாசியிற், றங்குகந்சமாதனவிலங்கலில், (௧0௦௪) 

சென்றுநீசிவதீர்த்சமூழ்கனோ லன்றுபோகுமாசறவடகல் கலு 

மென்றுமூழ்கினோரீடரகன்நிடத், சொன்றுநார்தருசயதச்தடம். (௧0௫) 

இடமிதற்குரீிவேறுர்சளைப், படலசற்றெனப்பரிவினோேதியே 

வட்ரிழற்கணேமறைவிரித்திடுங், கடவுஞற்றனன் கயிலைவெற்பிலே, (௧0௬) 

சாளகர்சரன்கயிலைசென்றபின், வாளில் எசூல்வயிரவன் றலைக் 

கோளிலங்குமோடொருகைகொண்டுதா; னாளிலெங்கணும்பலிஈயச் னன். (௪௦௭௪) 

பின்படர்ந்திடப்பிரமகத்தியு, முன்புநீமாலாமூழ்கிவானியா 
றன்பினாடினானஈ்சணச்கொலைச், அன்பநீங்கிடச்சூழுகெஞ்சினான். (௪0௮) 

கூறுமூன் றுதான்குளிர்பசர இ, யாறுதீர்த்தநிளண்ணலாணையான் 
மாஅ:ருவிறல்வயிரவன்மனர், தேறுகீள்சிவ£ீர்த்தமேவியே. (௪௦௧) 

வெய்யசூலமும்வெண் சபாலமும், கையிலேக்இியேகயிலைவெற்பின்மே 
வன் மாச்தடத்தாடியேதியம், மையனீல்கிஞென் வயிரவப்பிரான். (௪௪௦) 

முளரியான்பழிமுற்.றுமற்றபின், வளரிகற்புகழ்வயிரவன்முன 

முளரிதழ்ச்சடியுண்டுவண்டினம், விளரிசூழ்தொடைவேணீமேவியே. (௧௧௧) 

ஐயமெய்திடேலயனைநீகொலை, செய்யும்வெம்பழிசே விண்ட தாற் 
பையுடீரவிப்பலிகொ ளோட்டினைப்; பொய்யில்கங்சையிற்கொண்டுபோய்ப்புதை.. 

இனியெனாவருணல்கியேடஇனான், கனியைகேரிதழ்க்கவுரிபாலினான் + 
வனியினிடொளிவயிரவன்பிலு, ஈனிகொள்சங்கைகீர்சண்ணிசானமுகன். (ககக) 

ஒண்கபாலமற்றதனை யோரிடைத், ,தண்குலாவுநீர்தனிலமைத்தன : :... 

ளெண்கொள்டாரொலாமச்தவெல்லையைச், தெண்கபாலசத்தீர்த்தமென்று0 meee ,



சுடு சேதுபுராணம். 

வேற். 

எவர்நவிற்றுவாரி தசெவிக்சொள்வா, ரவரிடர்ப்படாரளவிடற்சொண 

வவமனற்ற?ருதவுமுட்சொள்வீரு, செவதடத்தினீர்செறிதவத்தினீர். © (88@) 

சிவதர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று. 
ஆ திருவிருத்தம் ௪௫௪௮௪. 

ative 
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FHS DIS FFF HES, 

வுல்கதீர் தீதமூரரீரினீடருண்மறைவியாதனைவாழ்த்தியே 
அங்கதர்த்தர்குமாத்தைசாடுபுசூகமாமுனியோ,துவான் 
பொங்குதீர்த்தமுடிப்பரன்சிவதீர்த்தகூழ்கெயபுனிதர்பின் 
சங்கதாததமடைநதுமூழ்குவர்சார்புதீர்த்ததவத இனீர். (௧) 

சலில மற்றி அதேசிசனறருதந்தைதாயிவர்சங்கள்பால் 

வலியுரைத்திடுமறமுகன்றிமறச்தகுற்றமுமாற்திடு 

நலிவுதர்புனல்சங்கதீர்ததமென்னாமமுற்ற,தகற்றவ 

மொலிகொள்சங்கள்மூழங்குசங்குடைமாவையுன்னியுஞற்றலால், (௨) 

சொற்சிறர்சசொர்காதையிங்கிதிலுண்டுசேட்டவர் துகளிலா 
வெறசிறந்தசிறப்பின்மேவுவரிகல்விருப்பிலவனயாாகனு 
ஈறி ஈருளுரினான்பிரமததியானாயஈதுளான் 
வற்சசாபனெறும்பெயர்த்தவன்மறைவழக்குணர்மாண்பினான். (௨) 

ஒற்றுமை க்சொளுகெஞ்சனாய்த்தன தடசகாப்பணுழந இடு 

மற்றமினறுயர்மாதவத்தின ளப்பில்காலமமைஈ த.தான் 

சற்றுமெயயசைவின்றிருரதனனன்றவன்கிளர்சறுவெலாம் 

புற்றின்ஸயஅவேரிலுட்பிமுட்புறக்கனிபோலவே. (௪) 

மேனியெல்கும்வளைக்கெழுர் தவன் மீசமூரிதனாடிலான் 
ரீனிருகசனனுள்ளிருஈதொளிர்சற்பரப்பொருள்போலவே 
வானிலிர்திரனிக்கிவன்றவமாண்புசேரியவ5தவண் 
பானியர்தருமுசல்கண்மாரிவழங்குமாறுபணித்சனன். (௫) 

மாலினீட்டமிருண்டெழுச் தடைவெளியிலாமன்மறைத்துவான் 
மேலையண்ட கடாகம்விண்டதன்மேல்வயங்கறல்வீழ்வபோற் 

காலலீற்திலிடி த் தமின்னிநெருங்குசாரைகள்சான்றமேற் 
சாதுமாதவன்வாளிமாமழைதால்குலீரரிலோங்கனொான். (a?) 

கரியகொண்டன் மணிக்கடத்திரள்சாலுமாமழைகடவுளான் 
சொரியும்வெண்பயமாசவாலிகடேயமாமலராகவே 
பெரியுலாவுமிடிப்புகழ்ச்சடர்மின் சாடிர்தானென்பவள் 
புரியுமர்ச்சனைல௰் சசாபமுனிப்பிராற்செனல்போன்றதால், (sr)



SEDI ERE சருக்கம். 

அ.ப்பிலான்சிலைவடிவின்மன்னியதோற்றகாடுபுதவசவன் 
னிடிப்பினாறத்செவிடி ருசெலிப்படவெதியுமூதிரின்மெய்யெலாம் 
பொடி.ப்பினீ செடுக்கமுற் அடல்பொங்குவெல்குளிர்மிகுயொற் 

பிடிப்புறா துவிதிர்ப்பு றம்படிபீழைசெய்கனபின்னரும். 

வெருவும rage wm nga gS ps Send ibs oy 
முருவமாரதனுச்சியெங்கணுமுடைவுபட்டனவொல்லையிற் 
பொருவிலாமுனிமெய்ச்சளைர்தருணீர்புறம்பொழிவுற்றபோற் 
PGMA OFT TM pS SOT oH OH GEES SHC w. 

AoOrala# Hacr pw got suo iver Qe reer Pew 7,6 

இசையுமாறுளமெண்ணியாககளைந்திடாவகையெருமையின் 

பிசையினிள்வடிவுற்றுமற்றவன?வு.றம்படி சேர்புநீஇத் 

திசையினீடுபிறச்கனான மழைதாங்கிகின்றது -ருமமே;. 

உறுவர்காணிரைவரமைககிச்துழுன்மாலளித்ததையொப்பவே 

ம.றவிலாமுனிமேல்விழாவகைமழைதடுத்த.தசருமமும 
பிறழ்சடாவதின்மு தன் மாமழைபெய்தவாறெனவுலகெலா 

மறையுமுன்மொழிதானுமிக்கதைபற்தியாயினதாருமால். 

அவசமின்றொளிர்வற்சகாபவருந்தவன்புனையவிர்மணிக் 
சவசமானவன்மீகமேலருடருமகின் ரிடுகாலையிற் 

ரிவசமேழொடுமமையொழிகத ததருமசேவகைசேர்சகதாற் 
றவசயம்புனைமுனியைவிட்டயறங்குபுர்மெ ருசாரினில். 

நளியிலாமுனிபின்விழிக் தவணளுடி னன் நிசைகான் கையும் 

௮ளியுலாமஷழயானனைதனவெங்கும்பாமொரு தணிபினோ 

சளிமினாலுடிருய்ர்சுனம்பிகிசன்றெனாவவஞய்குவான 

களியினீடுசருங்கடாவயலொனமுகின௱அசண்டனன். 

ஏகால்பரித் துிலத்திறங்கியகாள மேககிகர்க்இடு 

மால்பரித்தசகடாவைகாடுபுவற் -சசாபன்மனங்கொளா 

நீல்பரித்திமமினையதேயெம.தயிர்பரிக்திடிநிலையசாம் 

பால்பரித்திரிமதியிலாவி து ஈருமமுன்னியபண்பெனோ, 

மாய்வுருதெமதாவிரல்கியமிடமற்றி தவனரைவிலா 
வாயுளெய்துகவென்றுவாழ்ச்தியசன் வேறயல்போடியே 

தூங்கோன்புதொடங்கினன்றரும த்தின்மெய்ய கஞுசிபோன் 

மேயமெய்ம்மயிர்சரொெபொடி தீதிடமிக் க€ம௫ழ்மேயதால், 

வேதிடத்,துறையிருடி தன்மனமெய்ப்பொருட்டனிவெளியிலே 
யேறிடத்தெரியாமைசண்டிஃ்தென்கொலென்னவிரங்கியே 

மாதிடப்புரிடா வமல்கிடினெஞ்சுசஞ்சலமருவுமரற் 
கூறிட்ட்புகிற்றீமையோருழைகுடியிருந்த துமில்லையாம். 

உழிதர்கிற்பதென்னுள்ளமென்னவுணர்ர் தபன்ருறையுன்னியவ் 
வழிகளை ச்தெரிகுற்றுகெஞ்சமருண்டுதன்றனைவை கொண் 
டி ழிபுரைத்திலமிவ்வுடற்மெடர்பென்றுபேை தமையெய்தினே 
மழிவினன்நிமறர்தபாதசாள்சணெய்தியதையசோ, 

௨௦ 

கடுக. 
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௧௫௪ சேதுபுராணம்,. 

மாரிகாதி அமிர்வாழவைத்திரிமடமற்திதைவழிபடேம் 
பூரியரீச்குளிழைத்தகள்கிபுலன்கொளார்மிகுபுன்மையோ 
சேரியற்திருமறைகளிற்பரிகாரமில்லை.பிதற்வெர்க் 
கோரியற்கஇயுலகுமக்கிலையுறவுமிங்கிலையுணரிலே, 
எருமைசெய்திரென்றிதன்னையிழித்ததீவினையாலெமச் 
கொருமையுற்றில அள்ளமியாருபகாரமாற்தியஅணர்லா 
ரருமைசேரரணாகாம்பியடைர் தளாரையழித்தவ 
ரிருமைசேோபயனொன்றுமெய்திலரெய்.துவாரி ருணிரயமே; 

யாப்பின்மன்னியஈன் நிசன்னைவிடு த்த$மையிதற்குயிர் 
நீப்பதேபரிகாரமென்திடுகீதிநூலருடாதைதாய் 
சாப்புகேர்லெர்குரவர்சக்கணை காதலோடுவழங்கிலார் 
இீப்பவங்களுமாற்றுகன்றயர்தங்குநீங்குயிர் தீர் க்குமால். 

மடி.வதன்தியிருப்பதில்லையிம்மண்ணினன் றிமறந்திடு 

மூடி.விறீமையினோடுமாவிழுடி.க்கலெய் இடுமூச்இயென் 
றடியிலங்கொளிமாமணித்திரளாடகக்கிரியுச்சிமேற் 
படியினமாதவனேறியுன்னினனவீழ்க் திடும்படி படி.யின்மேல், 

போரினோடிபுறங்கொடாருமிர்பொருண்மையென்றுபுலங்சொளா 

வீரர்போன்முனியிறுதிரொாடியமேன்மைசண்டி ருண்மேதியின் 
பாரமாலுருவிட்டுவர்தெதிர்சின்றுமாதவபசறல்யான் 
யாராயும்முயரமேன்மைசெய்திதெருமமென்னவியம்பியே௦ 
உனை மூழ்ஈ்தனம்வற்சகாபவிரு த்தியாயுவினோடுமித் 
தனையெனாமிகுகாலகின்னிகர்தருகர்தாமிலர்தரணிமேற் 
அனியினோடுயிர்நீத்தலேபரிகாரஈன்றிதுறக்தவர்க் 
கெனினுரல்லறமாற்றுநின்கனுபாயம்வேறுள திருடி கேள். 

கச்தமாதனவெற்பிலேமுனிசங்களெண்னுபுகண்ணனைத் 
தந்தவாவியின்மூழ்குகன்நியயர்த்ததீமைதகர்க்குமா 

லிந்தவாய்மையினையமெய்தலையென்.றுகூறியதிருடி.கேட் 
டந்தவாவியினாடியவ்வினைநீக்கிரின்மலனாயினான், 

௮ங்கண்மன்னியனர்தகாலமகண்டவாழ்விலமர்ச்தனன் 
சங்கவாவியினமேன்மைதானி தன்றிவிட்டவர்தால்களும் 

கொய்கைவாய்வழிபாலளித்திரிகோலைததாதையர்குரவனாம் 

ஏ ம்சவன்பழிபுகலுவார்களுமுய்வரிப்புனல்போற் நினால், 

மொழியுரால்வர்தமக்குமுன்மலு. நான்மொழிர்திமிமுறைமையா 

லழிவதேபரிசாரமாம்பவமஃதகற்றிடுமற்புதம் 
கெழுவுசங்கதடத்தினிற்கரிசாங்கொலோபிறர்கேடெலா 
மொழிவுசெய்குதல்பூணப்பொருளோடுலாவருமுரவிர்காள். 

வேறு. 
கீடுசர்பயில்சங்கதடத்இனீர்நீர்மைகூறுகிறைந்தபுகழ்ச்சொல் 
கேடில்காதைவிரும்பிசவிற்அுவார்கேள்வியூடுபுகுஞ்செயல்பெற்றுளா 
ராடினோொனரஈன் மியயர்த்தலாலாயதீவினையலங்கணகற்கியே 
லீடி.லரதவிரிஞ்சபததீதிலேமேவியாவர்விளலங்கருண்முத்தரோ. 

சங்கதர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று, 

" ஆடதிருவிருத்சம் ௪௫௦௮, 
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மூத்தீர்த்த்ச்சருக்கம். 

முத் இர்த்தச்சருக்கம். 

அங்கைபயிலுகல்குண்டிகைத்தேவனையான்சூதனவன்பின்லுஞ் 

சல்ஷகயகலும்படியுரைப்பான்றவகத்தீர்சங்கதடம்படிர்தோர் 
மஙகையொருபக்குடையமபிரானமருவுக்கந்சமாதனஞ்சேர் 
கங்கையமுனைகயைமூன் றுங்கலர் தகுளிப்பார்களிப்பாரால், 

உலகமுழுதுமெடித்தபுகமுடையதர்த்தமுவைமூன்று 

மிலகுதருமர்தரும்பாவமிடுக்கண்மருணோயிவைதீர்க்கு 
மலகிலிரயுச்குவனருளாலநிவையடைந்தானடல்வேநதர் 

இலசன்சானசருதியவைசென்றுகுளித்த இருவசனால், 

வேக்சன்சானசுருதியருண்மேயவகுஈ அவிளம்பியிடும் 
வாய்ந்தவியாதமாணாக்கன்்வதனமோக்கிமுனிவொலா 

மாய்ர்சகுதவெமக்கிவைவந்தணை ஈசவாறுமரசன ௬ 

ளேய்நதமுறையும்விரித் துரைப்பாயெனரு. ரவனுமிசை கக்கின முன், 

முடவன்பிறப்பிலொருமுனிவன்மொழிவாரிரயுக்குவனெனப்பேர் 
நடவுஞ்சகட்டின்மிசைத்திரிவனம்பன்௧கர்தமாசனத்தின் 
மடனிலறிவன்றவமுஞற்திவாழ்சாள்வரம்புகடர்சமர்வான் 

டைமாகஇகண்முதற்றீர்ச்தர்தான்சென்ராடிச்சகையில்லான். 

சொற்றமுனிவன் கதஇர்விலகிச்சூழுங்கம சமாசனத்தின் 
முற்றுவேனிலைவகையாய்முழங்குக ழலின்வெளிதன்னி 

ஓுற்றபுனலின் மழைபனிசாஞறுகோன்பியற்தியுடம்பெல்லாம் 
வற்றிச்சொறிகொண்டெழுங்தினவுமாறவ௫ர்வாலுகிர்வாளால். 

அடங்காதெனிலுங் கண்டுயையைவாய்வேட்கையடங்கிடுவான் 

முடங்காலெனிலுமொருபொழுதமுயலுநோன்புமுடங்கலிலா 
டைம்பாஞ்சுமையிற்கிறிறறிதொழிந்ததொழிகவென்டபான்போற் 

சடம்பாய்குருதித் தளிபரம்பத்தளிர்சை கககங்கொண்டுரிஞ்சிடுவான். 

சரைம்பொறியினொன் ரினிடரில்லேமேனையொன்பஃதுச் 

நிரிலடையுமின்பமெனச்சிர்தைகளிக்குமஃதன்றிப் 

பாரிலுமாக்கும்பங்குவெலும்பழியுட் கருதான்படர்யமுனை 

நாரங்கங்கைகயைமான்றுஈண்ணிக்குளிக்குகசையுற்றான . 

புன்மைகிலையினினித்தனக்குப்போய்வர் தழலும்புலையாட 
லின்மைதெரிப்பான்போக்குவரவின்றியிருப்பானிருர்தளப்பான் 
சென்மமுடவன்யானஇகள்சேயவுருளிற்செலவரிதா 
லன்மைகடியுந்தவவலியாலழைப்பனவற்றையென ச் துணிந்தான். 

ஆர்ச்குமசியசவமுடையானம்மூவாறுமூத்சலின்பா 
லீர்க்குவ்கருத்தான்குண இசைபார்த்திருச்தோர்மனுவையெண்கொண்டான் 

பார்கீகுமளவிற்பார்குமித் தப்பணிசாடொருவிப்பவப்பொழம்பர் 
வேர்ச்சணசமுகதிமுன்றுமேயவவன்பால்விரைவோடும், 
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கடுக சேதுபு சாணம், 

கு௮கிழுனிவலுளய்குளிரச்குளிர் ண்டி வலைமிசைவிசிறி 
முகுமனர்தீர்மாதவரின்மலுவின்வலியால்வந்தடைச்தேம் 
'பெதுகலேண்டுங்காரியரீடேசென்றிடலும்பெருந்தவத்தற் 
தசண்மிகுக்தோன்விழித்செறியு சரக்கா தெடமைச்கண்டான், 

சதிகளுணர்ந்தோன்கண்டுருக்காசல்பெருஇக்களிசிறப்ப 
ஈஇிகளவற்றிற்கருக்கிெயநீர்ல்கவேண்டும்பலிகயக்தான் 
மதிசொளுலகிலலகுப்டாவாழ்வின்மலிர்தமாண்பதனா 
லஇிகரவருமன்புடையாரளிக்சுஞ்சிறி தமுவப்பாரால். 

பூசையிழைத்தபின்முனிவன்புசகல்வான்யமுனைபுனற்கங்கை 

பாசையலைக்குமலைக்கயையென்றறையுஞ்சலங்காளசலமிதில் 
வாசம்புரிமினெஞ்ஞான் ற மண்ணீரகம்ஈ அவருமிட த்தின் 
வீசும்புனலைறும்பெயரால்லிளம்பச்கடவ தலகென்றான். 

இன்பம்குலவுஈ இஞூன்றமிசைஈஅகரரக்தவிமையவரை 
மின்பங்கதனைத்தனஅபங்காவிரும்பும்பங்குமெய்ம்முனிவன் 

றன்பங்கமிலாத்தவவலியாற்சார்2,55இரீர்தனிலாடு 
மன்பங்குடையாரருளஞுடையாராவாராகாரறிவில்லார், 

மக்களுருவங்கொடுசோன்றிமறைகசநஇகளன்று முதன் 
மிச்சவலகம்புகழ்ச்தேேத்தவிளச்சம்படைச்சவவறறின்பாற் 

புக்குமகிழ்வுற் நினிதாடும்புனிசமனிசர்ச்கதுபோழ்டே 
அக்சமகலும்பிறவிமருடோனமுசொன்றஞ்சடர்ஞானம். 

இருடீரிரயுக்குவன்றாலுமியம்புஈ சன தம௰்திரத்தின் 

கருடீர்வலியால்வரவமை த்தசாமர்யமுனைமுசன்மான் 2ம் 

வெருஉர்மனத்காலவே.ஐ தவமலிட்* ப்படி ஈ த விருப்பிஞெடு 
மருடர்கச்தமாதனச்சில்வைகுறறிருமகான்மற்றஈநாள். 

சானசுருதியபிகானந்தரணிரிருபனபுத்திரன்சே 

யானமூறையாற்பவுத்தினென்றறையும்பெயருமடைஈதள்ளான 
நினர்விழைவுதீர்க்கையினாற்சிரத்காதேயனெனப்பட்டான் 

மேனிதழைட்பவட்டுத விவெகுபாச்கியனுஈ தானானான். 

பரிசிலாளர்வயினளவில்பரிவங்கொடையம்பயின்றுடைய 

வீரசன்படிமையதபுனையாவறவோர னையானவனாளு 

மோசுமுழங்குங்கொடி லீ தழரிககரம்பெருஈநடவை 
கசரைசெய்மூளர்பஃ்றேயஞ்சஅ க்சமூதலகலமெல்லாம். 

பருப்பின்பொருப்புகெய்ச்சசயும்பயத்தோடலம்பும்பாற்கடலும் 

விருப்பினதிய கறிவகையும்வேண்டும்பிறவுமுளவாக்கிக் 

கருப்புச்குறையுமுயிர்வளர்க்குங்காதலனைபோற்சரைஈதனபாற் 
திருப்பிரிறுவிவருவார்க்குஞ்செல்வாரெவர்க்குஞ்சிறர்தளிப்பான். 

௮ன்னமிலதேலாருயிர்கட்சசைவின்றாகுமரகையினாற் 
அன்லுமடிசிறருஞ்சானசரு இியெவையுக்தொடுத்தியக்குக 
தன்னோர்வடிவந்தானாகுர்சானத் தயர்ம் ததகைகாடி. 
முன்லுஈரருமாசவரும்வானோரெவருமூழ்ச்தாரால், 
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மூத்தீர்த்தசசருக்கம். 

வேறு, 

சாஞமூழமுமமரர்முனிவர்ஞாவனியைஈலலுஹுச 
கோளுமரசாமவுலியிட அசுடர்கொள்வீரவனை கழற 
ருஞமுடையவரசுசான௪ரு திதன்னையன்பினா 
லாளுமுறைமைகருதியெனெமாயினார்களனைவரும; 

அஞ்சவுருவமாஒவி ண்செலளலவிறிங்கண்மாலைபோற 

ஐஞசவமராமுனிவாநீடுதகு இமருவுதொகுதியின் 
புஞ்சமறிஞாபரவுசான௪ரு இலீசுபுகதமதமையபோல் 
விஞ்சுமவேனிலிரவி லுன்னிவிணபரஈதுபோனதால,. 

மேகமுட்டுமேனிலைச்சண்வெண்பளிங்கினீிசா 
லேகழுற்றிருகதசானசுருதிமீதெழுஈ துதாம 
போகலுறறபோழதபின்செலபுளளிலொன௮முனபுகுக 
தோகைமிச்சவெகினமொனறைகாடியொனறுசொலலுமால. 

நிறதிகிற் கிரீபலாக்சரீரிசோமராளகா 
வெறதியபோமிலிரசுசானசுருகிபிஈகமேனிலத 

அறறுளானிவவாறுதானுணா£இலாயகொலுளளமேற 

சறறமெணணிலாமஃகதா சம்மிலேறாகின தியால், 

இரவிகோடிசிறுகமல்கிசியங்கணும்பரஈு தபோயப 

பிரமலோகமுமுஅமுணடுபெருகுசோதறிருபனைப 

பரவிடா தபோதனன்மியன்றுநிரதைபண்ணினால 

விரவுதோசைவேவவீசுமவேஈசனீமிகாஈ இமய. 

எனனலோடிமெகினாாசனிஃதுரை ச்குமோதிமக 
BOUIN fb ாடியழகைம் மசாறறுமவாய்மைசாலவு 

முனனையோரிலுன்னைகோமுஅக்குறை5ஈ துளாரில 

சென்னையோமருடகைகினனையெம்மைவிடடடைஈசததே, 

சிநியஹண்மைதெளிகிலா ததிண்சிலைச் கொணெஞ்சினாள் 
வறிதிலூறு பாத அலாவுபுலலுணாகமானனா 

ன.றிலிலா நமருளனமூகனவலனவஞ்சன்யாரிறும் 
வெறியனென்கொலிவனையெண்ணிவீணின்மேனமைகூநினாய: 

அரிபசாயவறனிலுண்மையதனிலொனறுமதிவதற 

கூரியனலலனமுனிரயுககுவனபிறங்குமுலகின்மேற் . 

பெரியனெனனவமலஞானவீடிமேவுபேறிலான் 
திரிபுமடபுனைர்தபாவைபோன்மயங்குசெய்கையான். 

அதவ; சளைனமெயயகணடசோதியமாருஞு 

இரதைகோடலரி அவாலுடுக்குழாசதெரிக்கினு 
மிரகமண்ணெழுக ததூளையெண்ணினா௮மிருடி சான 
தததானதருமமேருவெண்படாததகையதால், 

இதையினீடிமிவனிழைச்சதருமம்யாவுமீறுறும் 

பிறையினோகெட்டும்வேணிச ரணிலன்புபெற்ற£ர் 
மறையினோன்மனத்திலுண்மைஞானமென்னுமாய்வுரு 
திறையாாடின்முனீரயுச்குவன்றன்மேன்மையறைரீ, 
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Bo: சேஅபுரசாணம். 

எற்பிறல்குமிரலிகிற்கயார்பழிச்சுவார்விள ச் 
சற்பமன்னனிஊளைநிலமுத்தல்செய்யிலநிஞர்தா 
சிற்பழிப்பர்விரிதியோசவாணர்தாமுகிகரிலா 

லும்பவத்தின்முடவனாடியுறையுமந்தவுறுவர்கோன், 

இரைத்தெழுர்துலாவியோடும்யமுளைகங்கைசயைகடார் 
திரைக்கரங்குவித்தெழுர் தசெய்யகர்தமாதன 

வரைக்சண்வைகுமாறுமுன்னமற்றவன்றன்்வாயினா 

ஓரைக்குமர்திரத்தின்வன்மையாலழைத்தகவுயர்பினான். 

புவனமூன்றிலுபிர்கள்செய்சபுண்ணியத்தினவகசையெலார் 

தவகிரம்புமுனிரயு க்குவன புரி ததவறிலா 

நவஈயக்கொடருமராசியுள்ளடங்குகம்பிரான் 

சிவன கண்டபூரணத்திலுலகடங்குசெய்கைபோல். 

யாதும்வாயிசைக்குமென்னிலின்பமொன் நுமெய்திடாப் 

பேதைமன்னனின்மைமேன்மைபேசியென்கொல்பெறு ரீ 

மூ.துணர்ந்தமுனிரயுக்குவன்சிறர்சமுகன்மையே 

யோதுசென்னவோதிமிச்சவோதிமம்மொழிக்ததால். 

இன்னவாறுதலைமைசா ஓமெகினியம்பிகின்றதன் 
பின்னரர்தமுனிவர்தேவர்பிரமலோகமேவினார் 
சொன்னவாய்மைகேள்வி புச்கபோ துசான௪ர௬ யு 

மன்னமோமன்னமாதவன்கணன்பனாபினான. 

ஆகநொந்தமுங்கிவாடிமீளமீளவயர்வொடும் 
போடுயென்னவிண்டுமூச்செறிக் அரின்;புட்சொலும் 

யோியானமூனிரயுச்குவன்பதத்தையுறமிகும் 

வேடியாகியிரவுமுற்றும்விழியுறங்கலின்றியே, 

அள்ளல்வாரியகிலமாஞமரசனாகுமெம்மையில் 

கெள்ளிகின் முடவனாகுமிருபிறப்பினவனையே 
புள்ளினங்க.ரமுமையபோற்றிசைப்பவாதலால் 

விள்ளவேனிவ்வுலகுகாவல்விடுவனில்லின்வேட்கையே, 

Qa னைமுனியையெய்திமுக்கசைஞானமடையவே 

கட்வனென்.றெ 5டியவேலைகையினீ8அவார்கள்போற் 
படரிருட்கழித்செழுச்சிபாடுவார்கள்பாடல்சேட் 
டுடல்வருக் தனோரின்மெல்லவு ற்றெமுக்முபின்னரே, 

மாதலிச்குவலவனாகும்வன்மைசாலும்வலவனைக் 
காதலிற் கரைந்துமைந்தகடி துதேரிலேகிரீ 

வீதலிக்குவேடன க்குகல்குமுக்கண்மெய்ப்பொருண் 
மூதலிச்குமுனிவர்மேவுபன்னசாலைமுழுவழம். 

ஆலயங்கள் வராமுடுச்கரச்சணாளர்வாழுமார் 
வாலுகர்நிரண்டகுன்றமானுலாவுகானக 
மேலையோர்கள்பிறரிரு ச்கைவிரிதரங்ககஇயிடஞ் 

சோலையெக்குமிடைவிடாஅ அளைவிஜேேடி.மே. 
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Ope, இர்த்திச்சருக்கம். 

பங்குவாயொர்பண்டிமீ துதிரியமிகச்சகபடிமையா 

ன்கமேயபிரமமன்னவறிவனெண்ணிலறனுளான் 
அவங்கஞானமுனிரயுக்குவன்பிறக்குசாய்மையா 
னிங்குளானென த்செரிஈ துவருதிபோதியென்றனன். 

சூதனாடியரசன்வாய்மைதண்ணெனக்கொடி.ஞசியின 

மீதகொண்டுதேடியெங்குமெய்சளர்்கதொர்வைகறான் 
மோதுசதவேலைசூழ்முழஙகுககதமாதனச் 
சோதிவெறபிலெயதிஞனம்முனியிருககருழல்வாய். 

உருடையூடுஇிரியுமும்பருணர்வகன்றபிரமமென் 
ஐருட்யககுமிறைவனோ தஅமமலமேனிமிஃதெஞப 
பொருடயங்கும்வலவனாடியுலகுசெயச்புணணியம் 

வருடைதங்குககதமாதனச்கண்வைகல்செய்யுமால, 

எனநினைஈ துவிழிகுளிரப்பவின்பமோகெண்டுதான் 

மூனிரயுக்குவன்றனமுனபுசெனறுபோச்சின்முண்டகக் 

கனைகழற்பணிஈ துபோறறிவினயமோடுகாதலாற் 

பன வரின்னைசாமமென்கொல்பகருவார்கள்பாருளார். 

போற்றிவைகுதருமம்யாதுபுகலுகென்னமாதவன் 
சாற்றுவார்களெனைரயுக்குவன்சயுக்குவனெனாச் 
தோறஅபாரினோர்களென் றசொல்லினான்குறிப்பினா 

லேற்றபாகனினிழகூறியிருடியெண்ணமெண்ணுவான், 

மனைஈடாத் துநெதியிறுண்டுமாண்பொருட்கண்வாஞ்சையிவ் 
வனைஈடாத்னுமருளின் மாதவறகெனாவறிக ததேர் 

தனைஈடாத்திவலவன்வல்லைசாரர் துழுன்புதன்னையவ் 

வினைஈடாத் தவேகதனோடுசெயலெலாம்விளம்பினான். 

கூறுரு.சன்வாப்மைநெஞ்சுகொண்டவெஈதுகோவுமங் 

கரறு நா.நுகோவுமவாவமாடல்வாஇிநீடுமோ 

சரேறுதேருமேமபாரமொன்றுமிக தமூன்றொடு 
மூன௮காதலோடும்வல்லையுநவர்கோனையுற்றனன். 

உற்றிறைஞ்சிமுனிரயுக்குவன்பதத்திலுவகையாய் 

மற்றைமுன்றுவகையமுன்னர்வைத்தவற்றைவாவ நீ 
மிற்றைவைகலிருளகறதியென்சையாளுகென்றனன் 

சொற்றவாய்மைகேட்டிலிங்கிதுனைவினோடுசொல்றுவான். 

௪றுவென்றளப்பினாளிருக்குமில்் சனில்லமிப் 
பே௮கொண்டுகிறையுருஅபேசவேண்டின்டிற்றித 
ஜூறுசொண்டதொகையுமறபமென்றுவேர்தைகோக்கியே 
சே௮முண்மைமுனிரயுக்குவன்பரிர் அ செப்பினான். 

பாலின்வேலைதவலையொன்றுபடவகன்்௮ுரையொழிர் 
சேலஞானவின்பவாரியள.றுரீங்கலில்லெனிற் 
சேுலாவுகடலு்கசெகதலப்பொருட்சளாற் 
சர௮மோனமுனிவர்சிர்ல சசானில£ச்சலாகுமோ, 

| ௧௫௯ 
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வ  “ஏசதுப்சாணம். 

சழைதொள்சர துசிம்பகெட்டிலச்சொள்வாரி காஞ்சிரம், | 
பழம்வருக்கையுதவுமிக்சபழமாங்கொள்பாவையா 
மிழைகொளேமகாட்டரம்பையென்னுமங்கையாயிலும் 
விழைவதில்லையாயின்மேருவெற்புமற்பமாகுமால். 

மாடியக்தயங்குமார்பின்மன்னன்மீண்டுமற். நிவை 

கோடி.சோடலொ இிதிரீகொடு கீகுமின்பபூரண 
வீடிலாசமெய்ப்பொருட் குவிலையிசன் றன்மெய்ப்பதஞ்: 
சூடியுண்மையருள்புரிர்.துசொண்டுகொள்ளுகென்றனன். 

பங்குவாயரமுனிவினாுவியரசன்வாய்மைபரிவினாற் 
இிங்குமில்லின் வாழ்வுபாவசருமமென்னுமிவை களி 

ஸலிக்கியாவர்நெஞ்சதூய்மையெய்.துவார் களவர்களே- 

பங்கண்ஞானகிலைமைசேரவருகராகுமவர்கடாம். 

இறைவரின்கணிற்கணிச்சையில்லையேனுமிருவினை த் 

அறையகள் திலாயிரண்டுமுற்பவங்கள்சுமுமா 
ஓறையும்யோகவாணரல்லரவையிரண்டுமொழிகிலா 

ரறைவுண்டுநீபடைரந்ததெம்மைநம்பியாகையால். 

வாழ்பொருப்பினீடுகக்சமாதனத்தின்மன்னமூன் 
ரூழ்புனற்றடங்கண்மேவுமவைகடங கணாடினனோ 

ரூழ்வினைக்தொடர்ச்சிசாடும்வீடுகல்குமுதவிடுஞ் 
ரூழ்வுபெற்றபலவுநெஞ்சுஅய்மையாகுமக்சணம். 

பின்றையுன்கறொமழிவுராவகண்டவாய்மைபிறம்விலா 

வொன்றையோதல்செய்துமென்னமன்னனுள்ளமுவகையாப் 

மன்றல்வாரிசத்திருகீகண்மலர்மலர்ர் தவல்லைபோ 
யன் தவ்வாலிமூன்று மாடியமலநெஞ்சனாயினான். 

அனபின்பசும்புருதடங்கலிண்டசன்றவச் 

சானசானசுருதிவர் து சன துஞானதேிகன் 

மோனவாய்மைமுழு.தணர்க்தமுனிரயுச்குவன் றணைக் 

கானல்வாரிசம்பணிர து சாகலோடுடரசினான். 

ஒருவராலுமடையொதைவுணர்வுபெற்றவுறுவணா 

லிருவராய்வினீரிசோதியிமையமல்கைரசாய கன் 
சருவராதசதிவழங்குகழலலாதபிறவெலா 
மருராவசண்டஞானியாயினானவ்வரசினே, 

வேறு, 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 
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(௫௫) 

(௫௭௬) 

(௫௭) 
Marya க்குவன்க ண்டமூன்றாவிரீரிறைபவுத்தான்சென்றுே தாய்ந்தாசையா,ல அ 

வெனப்படுபங்ககீல்்ேிலாவருளையுற்திடுஈ் தங்கமாண்காதைதான், மு.அமறைப்பல 

ந்துனறுகோன்போவிலாமுனிவிரிப்பழஞ்செஞ்சொலிங்கோதுவா,ரு.சுசெலிச்கொ 
ஞம்பண்பினாக்கேண்மையோருவாபிறப்பகன் ரொன்று சாண்பார்களே. 

முத்தீர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று.. 
ஆ திருவிருத்தம் கடு௬௬, ன 

(௫௮)



கோடி,தர்த்தச்சருக்கம். ௧௬௧ 

கோடி. இர்த்தச்சருக்கம். 
  

அடினோர்கள்ப€ரதியாதிரீர், பாடின்மாதலிரசேகரம்பத்தனைச் 
சாடிவென்றவிராமன்றனிச்சிலைக், கோடி. ச£ததங்குடைவரடைவினால் (௪) 

சோசலேசனகுனிசிலைச்கோடிநீர், மாசுதீர்க்குமற ததின்வடி வமா 

யாசையெட்டுமகலதலங்களும், பேசுசாத் இரலத்துர்பிறங்குமால், (a.) 

சசலசெலவரதனச்குறிமித்தமாய், விகலமின்றிவிளங்கிடும்வெவ்வினைப் 
பகலருக்கொடர்ப்பாலனயாவைய, மகலூ துபசாகதியளித்திடும். (a) 

Ben Ser wrap பிரிச்கணுஈன்றிலாக், கனவுநீக்குக்களையுங்களையெலா 
நினைவுமாத்திரம்போதுநிலையுறா, வினைகளயாவும்விள்க தவிட்றகரோ. (௯) 

நீர்முககதிகழ்நீரிதுநித்தன்மே, னீர்முகர்தமிடேகரிரப்புவான் 

கார்முககதகவினகொளிராகவன், கார்முகங்கெழுகோடியிற் கண்டதால், (௫) 

எண்ணியாதபிடேகமெம்மீசனைப், பண்ணினானெனிற்கோசலைபாலசன் 
கண்ணினீர்வா ச்சாகலீனோ.அகேள், புண்ணியா தலைச்கொண்டபுலச்இனீர். (a) 

கூரம்பார்தனுநீஓுருக்கொண்டுலாம், வீரம்போலுமிரா மனமிதிலைசே 

ரீரம்பார்விழியேசஇழைக் கள் வனை, யோரம்பாலம?ேோற்தயிருண்டகாள். (௭) 

பிறைகொண்மூரற்பிரமக்கொலைமருட், கறைகழீடுயசல்காதறுரத்சலா 

னிறைபொ.தம்பாகெடுங்ககதமாதனப், பொறையின மல்குபொருபபினை மேவினான். 
* 

மேவியாயிடைமின்னிடைபாகனா, மாவிரகாசனருட்குரிராட்டியே 

தேவிளம்பிறைச்சென்னியிலாட்டுவான்;, பூவிரைபபுனல்வேட்டெமும்புந்தியால், (0 

ஓிவ்விலிங்கத்கருகினிருக் அசான், கைவிலிற்கடைகொண்டுதன்காரொழாத் 

தெல்விலிப்படிசெய்குவனென்றபோற, காவ்விலிட்டுக்குடைர்சனன்மைரச் தினால், (] 

€ன்றபோ.துலேசம்படைத்திலா, ளான்றபார்மகளப்பணிச்சேக்கையி 

ஓன்ற௮ுமாழியஞ்செங்கையசகாறதி, போன்றதவ்விற்றலைபிலம்புக்சகால், (௪௧) 

ஆங்கிராமனகத்திடையன்பினா, லோங்குகங்கையையுன்னி.பச்சாபத்தை 
வீங்கசோளின்வலிகொடிமீளவும், வாங்கினானவ்வழிவஈசெழுக்ததால், (௪௨) 

பிலத்தினின்றெ௫ும்பேரிசைச்சல்கையஞ; சல் இனாலபிடேகமத்தாணுவி 

னலத்தவேணியினண்பினிலாட்டினான. குலத்தகோசலகோமகன்றுனரோ. (௧௩) 

கார்த்தமேனியன்சைவிற்கடையினாற், பார்த்தலத்திற்பஇுப்பப்படர்தலாற் 

கூர்ச்தமூன்றுபுவனமுங்கோடிஈற, நீர்த்தமென்னச்சிறர் சஇத்தீர்த்தமே, (௧௪) 

கர்சமாதனவெற்பிற் கடிசமழ்) பைந்தடப்புனல்யாவும்படிர்.தபி 

னிர்தமர்ண்புனலாடுகவென்புசேர், மு£அதிவினைமுறமுடிக்குமால். (௧௫) 
% 

கூனல்வார்சிலைச்கோடியர்தர்.த்தகீ, ரூனனை த். சவருற்பவச்இர்.த.தலா 

லேனைகீர்களினாற்பயனில்லையென், ரூனசூதனருர்சவர்ச்சோ னான். (௧௪1 

உக



டக் சேதுபுராணம், . 

HAUG Seren Da கேட் டலுர், இரிபினோடுவிகற்பமுஞ்சேர்கிஷூப் . 

' பெரியமாதவமாயம்பிறந்ததத், குரியசெய்கைவினாலியுரைசெய்வார். (ser) 

FEDUSOSIMEUINUFUESE, CPUS DP peor iaoors EG FGer 
'மெய்த்தவேதவிபாதன் விருப்பினால், வைத்தஞானகமிதியுடைவள்ளலே. . . (Gf) 

ஒதுகின்றபுராணமீரொன்பதுல், வேசமாண்பொருள்வேறுபடாவலகை ௩ 

யாதுமுண்மையியம்புகின்வாயினாம், பேகையோரிற்பிறக்ததோர்வாசகம், (௧௧) 

சோவிராமன்கொமெரக்கோடிநீர், மேவிஜேர்க்லைவேறுளநீர்களா 

.லாவதென்றனையம்புலியோர்பிற, வாவுகீரகுடைச்தாடுசன்மம்மரோ. (௨௦) 

எங்கணெஞ்சமிரங்கலினாச்தெழு, சங்கையின்று அடைச்சருள் சாற்றெனாத் 
அங்கமாதவச்ஞ சனையேத்தினா ரங்கண்வைகுமுனிவரவரொலாம், (௨௧) 

தொன்றுமுற்றுண/கசூசனவிற்றவா, னன்றுசாலவுசான்மறையீரிஃ 

தன்றுகேட்டனனாதனாதியை, யின்௮ுகேட்டனிர்நீவிரியம்புசேன். (௨௨) 

மதிகருங்கடல்சுற்கியவையமே, லெநியுமொண்புனல்யாத்திரை ச்கேகுவார் 
நெறியினேர்படுகீள்புனலாலயங், குறியினாரிதல்கும்பிடல்வேண்டுமால், (௨௩) 

வணங்கலாடன் மறந்தனர்போயினா, லிணங்குதீமையின்வீடவர்க்கில்லையாம் 

பணங்கொள்பாச்தளினமேற்பயில்பாரக, வணங்குசானுமவர்தமையெள்ளுமால்.() 

இச்சணக்கிலிரும்புளலாடுவார், சக்கரக்கடமா இத்சடமெலாம் 
புக்குமுழ்கியபின்னைப்புயலன்னான், மிக்கவார்சிலைக்கோடி௰ீர்மேவுவார். (௨௫): 

என்னிமித்தமெனிலவற்றெஞ்சிய, புனமையுள்ளனபோதற்பொருட்டதா 

மன்னமுத்தர்க்கவண்வைசலின்கியே, பின்னையொல்லைபெயருதல்வேண்டுமால், () 

இராமலும்முனமிப்புனன்மூழ்கியே, யிராமசாதளையாட்டியிடரொழித் 

இராமலேகனன்யாரொடுமாகையா, லிராமல்வேண்டுமிறுகுடைந்தோர்ச்கெலாம்ஃ 

வானயாறஅமாண்பிலங்கீண்டெழீஇத், சானிலத்தில்வெளிப்படுந்தன்மையான். !! 
ஞானதாரகநற்பிரமப்பொரு, ளானராகவனங்கிஇலாடலால், (௨௮) 

சூட்டுர்தில்கட்சுடர்முடிவேணிமே, லாட்டியப்பிரமக்கொலையண்டிடா 
தோட்டுஞ்செய்கையுளங்கொண்டிராகவன்,கோட்டுந கண்டிலைக்கோடியினாக்கலால் 

0 காலும்வார்சிலைக்கோடிப்புனல்வள, ஞாலமேலெவர்காடி ரவிற்றுவார் 

மாறுமற்றிதின்மாதலற்கொன்றத, ளனாலடைந்தபழிவிடவாடி ஞான், (௨௦) 

கண்ணனாடினன் கஞ்சன்பழிகழமீஇ, மண்ணிஞர்க்குவரச்சருமாறெளு 

வண்ணன்மாண்புடைச்சூசனருளஓு, மெண்ணின்மாசவர்யாரும்வினவுவார். ௩௪ 

யாதவக்குலமின்புறத்தோன்றினோேன், மாதுலக்கொலைசெய்திடவச்தசென் 

னோ இடப்பழிகோடியிலுற்றதென், குதசொற்றருளென்றனர்சொல்லுவான், ௩௨ 

௮ துவிரும்பியறிமினறலிர்காள், வி.சவிரும்பும்விளங்கொளியாஓுளன் 

அனுவிரும்புமிருங்குலிவேர்தல்பேர் மிலவிரும்புமலர்த்சொடைச்சூரனே. (mi) 

| Cenang த்திறல்வசதேவனெள், சுயகாகளாயஎன மனையாமிஞு 

ளேயுமோரெழிற்றேவகியென்பஷ யேதேவசன்றன்வயிற்றோன்நினாள். (௩௪)



கோடி தர்ததச்சருக்கம். 

வேறு, 
ஆனக௮ஈ அபிதேவகியென்பாளவளோடுவ் 

கோனகசர்பேகதுமபோதினில்வஞ்சல்கூர்சஞ்சன 
ருன கறேரின் சாரதியானானறனைகோக்கி 
வானசுமீதோர்வாணியெழு 2 அமருள்கூர. 

$ 
கேண்மதிகஞ்சாகின்னொடிதோன் நங்களர்சோதிப் 

பூண்ம_மாசைமைத் தனனோமிம்பொறறேரி 
லாண்மையினேறறிக்கொண்டுபடர் ்.காயவணல்கு 
மாண்மலிலீரமக்சகள னெட்டாமைஈகன்றான. 

உன்னுபாகொள்ளும்பொய்யலமெய்யென்ற ரைசெய்பதி 

கன்றாமி காக்கு. சஞ்சம்லிரும்பித்தளர்கஞ்ச 

Goo sar. nu Pica Barend ர்போனாலென காடா 
மின்னுயிர்சொள்யாறுன்னியெழுக்தான்விரைவோடுிம், 

றத் தணைசஞ்சன்றானம/ வண்ணமருள கூறி 

மை, அனனோேறுமைதர்களன்றேவகைசெய்வாம் 
முத்அறழ்மூரலாவிமுடித் தன்முகிலோித் 

FSO FUCHS க்கும்பாலரைநின்கைத்தருகின்றேன் 

வஞ்சியையாவிவெளவலையென்றானமன்ரூடர 

வஞ்சலைஈன் றென்றம்முறைசெய்வானவரோடுவ் 

கஞ்சனுமீள சகேளைாஈடாக்தக சடிதேடி 

மஞசிவரிஞ்சிச்தன்பெருமூதூர்வா துற்முன். 

ஏறிருவல்சேர்தேரினிமிஈ திட்டி வாமக்கட் 
பேறிருகாளுலாயிசிகாறும்பெயராமல 

வேறிருகாலினங்கவர்சம்மைவிலங்கிட்டான் 
சிரிருகாலசேர் யேவிலங்கிற்றிரிகளுசன், . 

சாாமசமுூணடாமளவுமடம்குங்சரிபோலுங் 

கூரிசைகதகோனறும துணையுமடங்குங்குயில்போலஞ் 

சார்புபாசணணன்றம்மசவாகச்சருகாறுஞ் 
சோபுகமழோரிருவோருமிருஈதார்சிறைகனனில், 

அவ்வ நிரீடுர்சேவ௫ிகேள்வனவளீனஞ் 
செவ்வழியெல்லாங்கஞ்சனகையிறசெலவுய்த்கான் 
வெவ்வழிரின்ருன கொன்றனனெல்லாம்விளிவுறரா 

ரிவ்வழிதாஹோர்மூவிருமைஈ சரிசன்பின்னர். 

கருவினிலேழாம தனை மாயள் சடிமாயை 

குருமலிகச்சகோபன தில்லங்குறுகு ற 

வுருவுடைரோடிணியுந்தியிலுய்த ததிவ்வுலகெல்லா 
மருவுகருப்பம்லீழ்ந்தத தேவவெயினென்ன. 

வெர்திறன்மாயாதேலியம்மாயனவிதிகிற்பாண் 

முர்அுகருப்பம்வேறயல்வைத்தபின்முடில்வண்ணன் 
செர்துவாவாயாடேவ௫ுயுக்இித்திருவாலம் 
பைந்தளிருற்றாுன்பண்டுதயின்றபழக்கத்தால், 

dir 

(கடு) 

(௩௬) 

(mer) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪ ௪) 

(௪௨) 

(em) 

(௪௪)



௪௬௬ 'சே அபு.ராணம். 

மாதமொர்பத் துமுற்தியபிற்றைவசசேவன் 
பேதையயிய்தின்வர் ௮அபிறஈ தான்பிறம்செற்கசைப் 

போதொருகாதசேமியும்வாளும்பொருதண்டுஞ் 
சிதகிலாவெண்சம்கமுமா௫த்திகழ்சண்ணன். 

சூரியகோடிநிலாவுரீடச்சுடர்வீச 

வேரிகுலாவும்பூவன மாலைமிளிர்தொங்கத் 
பாரியதோளிற்பேரெழின்மல்சப்படியண்ணுஞ் 

சரியவண்ணக்கண்ணனன் மேனிஈிறச்தன்றே, 

தந்தவர் அன்புமன்பர்பிறப்புஈதலைசாய 
வந்தருள்கண்ணன் கண்குடிகொள்ளவசதேவன் 

பைந்தொடி ஈங்கைதேவகியோடும்படர்நீல்கி 
மிர்திரைகேள்வன்பேரிசைகாடியியம்புற்றான் 

நீயுலகாளாயுலகுடையாலுநீயேயா 

லேயுகிமித்த் தணைமுதலாகுமிறையோனே 
மேயமகத்தோடப்பிரதானம்விராட்டன்றி 

பாயகூராட்மெச்சமிராட்டிமானானே, 

பூப்புனறீசால்வானிவைலகும்புவனங்கள் 

கோப்்பவனீரீர்கிலனைஈ் தங்குலையாமற 

காப்பவனீயானின் சகணிவற நின்கண்ணாகும் 

யாப்பவைதங்கட்குன்னுமையல்லதையார்பாலே, 

வெங்கொலைவாளுஈகண்டமும்வில்லும்வெண்சங்குட 

தங்கெயவங்கைச்யேரிகர்க்குர்சனிலீரா 
வுங்கெவர்காண்பார்வையமளகதுண்சியாவண்ண 

மிங்வெளுக் இப்புக்கமைவுறறவிறும்பூதே. 

நார்தகையில்லாமக்கண்முகுர்தாஞானூ 

வேக்தலைவேலைஞாலமும்வாலுமெல்லாமுஈ 

தாச்தனிதோற்று5 தசையும்யாயஈதானாப்நீ 

யாச்சரவந்தோனென்னவுகின்றாலெனசொல்கேம்- 

ர்தமரே இப்புங்கவநீயிங்காள்கென்ரு 

னந்தமாசெங்கைரசாதனுமெல்லெனஈசையாடி. 
வகந்தனைகூறுந்தநதையமயாயுமகிழ்வெய்த 
முர்தையின்ஞாலம்வாய்வழிதோன்றமொழிகுற்றான். 

வம்மினிராயுமையலுநீவிர்மருடீர்மி 
இும்மைவருதங்சஞ்சலுமிரப்பாலுண்பானயா 
மிம்முறைவச்தேமெம்பெருமாயையையீன்ருளால் 

் வெம்முலைமைத்தண்கோதையசோகதைவிளக்கன்னாள். 

கொய்யுமுறிச்தண்சோமளகஈதசோடன் மோய் 
தையலளிதீதாள்பாயலிலென்னைத்தரையெல்லா 
மூய்யவிருத்தமாயையைமீனருநயர்சேச்கை 
லவயம்லமுத் தஞ்சீர்வசசேவாவையென்றாள், 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௫௪) 

௫௨) 

(௫௧) 

(௫௪)



கோடிதிர்த்தச்சருக்கம், 

அச்சணமப்பலுடைப்படிசெய்சனனாய்பாக்கர் 
வைக்குமம்மாயைடடெச்தழதுற்றனண்மாமன்றன் 
மெய்க்குலமாதரமுங்குதிகாட்டும்விருப்பாள்போ 
லிக்குரல்கஞ்சன்வினாயவணுற்றனனிகனமிச்சான், 

உற்ழவணங்குட நாக்கியெடுத்தவலுபர்பாறை 
யெற்தினனன்பிலன்மானமுமெண்ணிலனி போழ்தின் 
வெற்திசொண்மாயைகரக்களொரேட்டினலுமிளிர்தானை 
பற்றிமுனி£$சவனங்கையிறுத்திதுபசர்கின்ராள். 

அன்மதிமூடரின்முன்வருகஞ்சா தனையாதே 
நின்மஇநின்கூற் றுற்றதவேறரோர்கிலையின்௧ 

ணனமதியில்லாய்காடுதியென்னாககைமாலைப் 
பொன்மதியானனவல்லியொரொல்வைபுகுர் தற்ராள். 

ஆண்டவள்்பூசையளபபிலகொண்டருளடியார்கள் 
வேண்டியகல்வரஈல்கயிருந்தனள்விழைவோடு 

மாண்டசைசஞ்சலுமம்மொறிகேட்மிளமயர்வாடிப் 
பூண்டபதைப்டொடுூமுற்றனன்மற்கிதுபுரிகின்றான. 

சீலகடிரமச்சிந்தையில்கஞ்சன்சினமூளா 

வாலகூரகப்பூதனைமுன்னாவளர்தானைக் 
கோலக்கடியைத்தன்பகையாருயிர்கொள்வாஞனாய்ப் 
பாலக்குழுலைக்கொல்லுமினென்றானபரிவோடும். 

என்றிசைபித் தக்கஞ்சனிசைக்குமிசைகேளா 
வன்றவணப்பேயீட்டமிழைத் தமஃ்தென்னாச் 

சென்றுசினக்கும்பேய்களையெல்லாஞசிறுபோ திற் 

கொள்றனனந்தகோபகுலத்திற்கோபாலன், 

அனபினானிரைதன்னுள்வளர்ச்கனரடன்மேவுக 
தானிகாவெள்ளையுமாயலுமைர்தர் கடாம்பல்லோ 

ருனமில்சூழலொழேபுவேய்க்குழலுயராவின் 
கானமர்கற்தினமேய்த்தனர் தாஞ்சிலகாலங்கள்- 

கண்டவரின்புறராமனும்வண்டறை காயாகின் 

றண்டெர்வண்ணனுமுள்ளகிரம்புதருச்சோடிம் 
பண்டையதங்கள்பழக்கமிகுத்தெழுபண்பாலே 

யண்டர்குழாத்தொடவ்வானிரை காத்தன ரவர்சின்னாள். 

இகஈநிலைவெஃகயெவாடலிழைத்தவரிருவோரு 
மன்னுயர்கோருலம்வைகனர்மாதுவன்மற்றஈகா 
ளன்னவர்தம்மையுடன்சொணர்வுற் கிவணடைவாய்6€ 
யென்னவுரைத்தச்கூரனையேவினனெண்ணாதான். ' 

சேகுலவுள்ளச்சஞ்சன்விடுப்பத்திசழ்தெய்வக் 
கோகுலமேலக்கூரலுமேகுபுகுழதூதி 
யாகுலநீக்சாவானிரைசாச்குமவர்சம்மை 
மீகுலவும்பாலி,பப்பவல மத அடனமீண்டுத்ருள், 

௪௬௫ 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௯௪)



௧௬௬ சேதுபுராணம். 

கடமலிமத்தச்கரியுழ்சஞ்சன்கற்பாலே 
வடமதுரைகரண்வைத்தவர்தம்மைவந்தன்னோ 
ஓுடனவணுறறுச்கொண்டணைசெய்கையரைசெய்தே 
தமணிமாபக்கூரனடைர்தான்றனஇல்லின. (௬௫) 

மற்றையவை கலுச்சிய தன்பின் மதில்வெற்பு 

முற்றகிடம் தத்கொண்டலுறங்குழுயர்மாட்ப் 

பொறறெருவெங்கும்புகழ்மரைக்கட்பொல்லெல்லாஞ் 

சுற்றுபுநோக்கெனர்கண்ணகுநீலத்துகிலோலும், (௬௬) 
௬ 

கோலகிலாவொரு கணடலன் மாலிவர்கோபாலர் 

பாலா்குழாத்தொமிபட்டணமாண்ப அபார்க்கினருர் 
மேலவர்பேரொளியல்லஐகாண்கிலாவிரையோதி ௦ 

வாலகிலாவுறழ்வாணுதன்மான்விழிம_ரல்லார், (௬௭) 

ததையர்சல்களைமைஈசனினாடினர்தஒமுன்னம் 

வெரசதுமேவியசனறியிரணடுவிளங்காகம் 

வஈததெவ்வாறென மாமதராபுரிமறுகெல்லாஞ் 

சிந்தையின மாலொடுபின்மெடர்புறறனர்திருவன்னுர், (௬௮) 

காதலினோணைகன்றெறஙிகை.! தணைகாளணாமுன் 

னே தமில்செங்கையிலங்கியகன்றையெறிநதிட்டார் 

இதுறுபேய்த்தன மானமிசை ௮ற்றி௫செயனாடா 

மாதர்கடாமிசைவறறனபேய் சதனமயனமிக்கார், (௬௯) 

இடையர்தமிறபாலாடைசவர்ஈதானிவனென்னா 

வடைவுறுகம்பாலாடையளிச்தாரணியாழிக் 
குடையவனென்பாரங் கலியாழியொருகங்கந்தார் 

தொடையவிழ்கூரதற்றோகையாமோகமொர்துணையின்றால். (௭0) 

Can 

மையுருவத்திருமாயன மடவியரைக்தானோக்கிவயங்குமுன்னோன் 
மெய்யுரு௮மவர்க் ககவிலிருப்பினனொரிம்படர்சாலைவிலலொனருங்க 

ணுய்யுமொருசிலைச்சேமத்துறைவஅகண்டோடியருளுகதிபோல்வார் 

வெய்யவராயவண் காவல்புரியுமவர்தமைவெருட்டிவிரைநதெடுத் கார். (௪௧) 

எழித்தசிலை சனைநாரியேற்றவளைக்தடமுறகிஈகதரண்டாயோதை 

யடுத்தசசிலாண்டமெல்லாம தவினவிப்பலாடைச்காராடனமிச்கோர் 
கொ௫ெெககஐ ச். தணியிரண்டாலவர்கடனுத் ஓணிப்படுத் திச்சொரியுக்தான 
மடுத் தூலவிவாயில்பயில்வயச் சவலயாபீடமருப்பைப்பேர்த்தார். (௭௨) 

உரங்கொண்மத்கயமருப்பைத்திருப்புபமேற்சொண்டவர் தாமொல்லைக்கஞ்ச 

னரங்கமஇிய்புகு்தனர்களவணிருக்குமல்லர்தமிலதிகரான 

வரங்குலவுசாணூரமல்லனையுமுட்டி கமல்லனையமூன்னா 
விரங்குதிறற்படைமல்லரொல்லையில்லாருயிர்கவர்க்காரிருலர்தாமும். (௭௩) 

விஞ்சு திறலிருவர்களுமற்றதன்பினவையின0விளங்குமம்பொன் 
மஞ்சமிசையிரச்சனர்களெதிரிருக்குமா தலை மதியாரக்கட் 
கஞ்சனஅ.களிதெரிஈ தவெகுண்டெழுஈஅகண்ணனச௫ன்கால்கள்பற்றி 

யெஞ்சும்வகையெடுத் தயரச்சுற் நிரிலமிசைய.த்சாசொலருமஞ்ச, (௭௬)



கோடி.தர்த்தச்சருக்கம். ௧௬௪ 

அடி.த்தலுஈதன்னுடல்சிதறிச்சஞ்சஓுர்தென்றிசையடைஈதானவளைப்பின்னோன் 
முடித் தஈழ்பினவற்களேயோரொண் மரையுமுன்னவனாமுசலிவானில 

வெடி.தீதவுருமெனவிமுமோர்குற்றதனான் முற்றுவித்தான்வெண்சள்கங்கைப் 
பிடித்கவனபின்சிறைலிமிலித்தருள்புரிர்கான்றனைப்பயஈ சபெரியோர் தம்மை, எடு 

பிஷ் )மஅராபுரியிற்சஞ்சளாலலைப்புண்டபெருஞ்சுற்றத்தா 

ரன்பிலனாங்கஞ்சனுக்கஞ்சிப்புரியைவிட்டி தகேட்டணைக்தோர்க்செல்லா 
மின்பமொழிபலமொழிர் தசலையளிசெய்் தானிரைகள்யாவுங்காக்க 

Beir nit a opus Ve 3ிக்குங்சோவர்த்தனமேவிடுங்சையானே. (௪௬) 

இக்ூிரமத்தியல்புரியுங்கஞ்சனிலைகுலைச்சுதற்பினிருந்தசாட்டை 

புச்செசேன்னுக் தசவிமாறளைச்காணியவணைர்தவு றவர்சம்முள 
வக்ூரமிறாரசனைமுகசசெரிக மா துலனைவதைத்தசெய்கை 

யக்சிரமமென்குரர்ம௱றனையபழிகமூவம்வழியறைநீயெனருன். (௭௭) 

தண்பினொடுநாரினெடிசாரசன்கேட்டகற்குவிடைஈவி வூன்றா ' 
ஷஞொண்பரமழுசலாயொ.ரியாயொனஈசவுருவமாடிப 

பண்புசெயல்பேரூருறபவமிறு இபிணி௰£ிிபயிலா காழிக் 

கண்படுமாதவரினசீகோர்கல்வினையுகசிவினையுல் தசலபபண்டோ, (௭௮) 

எனினுமிஃ அயிர் களெல்லா।பிழைப்பவிமை ஈஇடல்வேண்டுமிராமசே2த் 
தனிலிலகுகடங்கககமாசனச் இற்சிவலிங்கர்தாமிஈ் சாட்டற் 
இினியபுனலிராசவன்வேட்டி ராமேசன்றன க்கயறபாரிடஈ அவில்லி 

னுனியதனாற்பாகாள கற்கை ரனைவரவழைத்சானோன்மைமிக்கான். (௪௯) 

உன்றன் *ருன்னையதாமவசார தீதராவணனையுயிர்கொள்பாவ 
மன்றகலக்கவுசலைசேயமைக்தநெடுங்கோடி தனிலாடினீயு , 
மின்மெழியும்பழியிஃசென்றியம்பினன் மால்விடைமுனிவர்க்சேதப்போதே 

சென்றனனச்சே தவினின் மா தலனைக்கொன்றபவரந்தர்க் தமாத்றால், (௮௦) 

கோடியிடத்இனிதியற்கிச்சங்கற்பல்கவிசைபலகோடி நல்கி 
யாடியடன்மாமனுயிரழித்தவினைச்சரையேநியசற்குப்பின்னர் 
காடிய€ருடைராமகாதனிருபதர்தொழு ௫ஈசகோபன் 
ஹேடியகற் நிருவனையான்வடம.தரையிடம்புகுக்தானசிறப்பி2னோடும். (9%) 

Cam, 
மெய்த்தவத்தினிர்காளி அஈச்தினோன்வெற் தியிற்ளெர்மாமனையட்டவா 

இித்தகைக் தயர்கோடியெனச்சொனீரிச்சைவைச்்திஃதேவர்ஈலிறறுவா 
7 தீதவர்க்கலைவேதியரைக்சொறீதற்பினுற்றிதிலாடியமுத்தர்பான் 

முத்தொழிற்குரியோருமுவப்பர்சாமுச்சகத்திலும்வேதிலையோப்பதே, (7௨) 

கோடி நீர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ இருவிருத்தம் ௧௬௪௮. 
Semen



de சேதுபுரானம். 

சாத்தியாமிர்ததீர்த்தச்சருக்கம். 

  

ஒளிவளர்குதனுவப்பினின மீளவுமுலாசெய்வான 
றெளிவளாமாதவிர்கேண்மினிசோசலைசேய்சல்குச் 
சளிவளர்கோடிதடம்படி.வுறறிரிதச்கோர்சென 

றளிவளாசாத்தயவாரமுசத்தடமறுதோயவார்- 

ஏத்தியனன்னிீரிங்கதின் மூழ்செரிடாவஞ்ச 
தீத்தியல்கூருநலலற மயாவுகிலைசெயய 
மே£தியமாக்குமபு தியுமனனோர்விழைவெல்லாஞ் 

சாசதுயமாச்குளஞசாததியதீர் -,தகதடமம்மா, 

ஆாகெமுசாததியவாவியினழூழ்கி Bo moon Garni 
சேர்கதிவேளவிகள்செயதவாசெய்சவாசேர்கில்லரா 

போசகெமுமைமபுலனோடிபு ஈஈதருபுலமிச்சோ 

யார்கதியாயினுமிப்புனலாழகதியிணை.பாகா, 

கானிகர்சாத்தியவாவிமினீள்புளறரைமேல்யா£ 

மேனியிலுற்ற,தமறற அபறறநியவினை தீரு 

மானதடச இனிலகமருடச் தடனாரிறமோ 

மானிலைபுச்குயாமேதகுமாண்புடன்வதிவாரே. 

முற்பருவத்திடை தீவினைமுற்கினாமுப்பெய்தம் 
பிற்பருவதசதுநீச்ககினை* கதபிழையோரா 
யற்புறுசாத்தியவாவியின் மூழ்டுடி னருணன்கும் 

புற்பனிபோல்வினைரீல்பிமையுறல்பொருளன முல், 

வன்பவநீச்குவர்சாத்தியநீரின்மகிழ்ச்சாழ்வா 
ரென்பதில்வைகிரிமெச௮ணையத தணையாண்டெல்லை 

மின்பயில்பங்கிறைமெய்ப்பதமேவுவர்வினை சாடிப் 
புன்படர்கங்குறுரகதெழுசெல்கதாபோல்காரால், 

வம்பவிழ்பூரதகொடைவேகஅபுரூரவாவென்பான் 
௮ம்புருசாபமகற்றியவிப்புளறறோயகதகரா 

ளும்பரின் மே வுமுருபபடிநீச்சமொழிஈ தய்ச்சா 
னம்புவிமேலிசின்மேதகுசால்புடையறலுண்டோ, 

சுங்கி௫கூதியகு சனைமாசவொலலோரு 
மோக்கியகுர்ப்பெணுருப்பசிமணமகலுலகாள்வோ 

னாங்குயர் அம்புருசாடமனை5ததெனவையாவும் 
பாங்களுளங்கொளுமாறருள்செய்னாஇயென்ரார்கள். 

அன்ளொர்புருரவாவெலுமன்னவனமாரோசன் , 
வன்கிறலாண்ஐமயுமந்திரிவாழ்வுமரிஇயுள்ளான் 
வென்றிசொள்வேள்வியுமெண்ணிலலீசையும்வினைமுத்றிப் 
பொன்திகழ்பூமியரேத்தமண்ணாடுபுரர்அற்முள், 

(ஐ) 

(2) 

(a) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(4) 

(4)



gre Sun lt s Or ese seal. 

செருப்பயின்மொய்ம்பிணையே 9 Soar ust Qe 2 fee I LL 
பொருபபுறுபூண்முலைமண்ம சடோளினைபுணர்காலை 

யுருப்பசிமித்தராவருணன்புக.லுயர்சாப ன கு 

கெ ருப்பில்வெஜம்பினள்சேணிலரீக்களணி௰ினுத றாள், 
வறு; 

ஊாண்டகுமமுதத்ஞ்சொலுருபபசிவிருப்பினமேவி 

மாண்டகுபுராவாவினமாகஈகர்மருங்கோர்காவிற 
காண்டகுவேழவில்லிகா களங்கறங்குமாபோற 

பாண்டகுவீணையேறதிபபாடினாளபவளவாயால, 

மாடகமுறுக்கியாழினமாண்பிணியிறுக்கிப்பத்தாதி 

தாடகச்செவ்விகாற்றிததகஇிரிதகளர்வுநீ கப 
பாடசபபதுமமெளருட்பாசிமைபாடலுறறாள 

கூடகமபுச்சவாவிககுமுவெலாஙகுழையவுள்ளம்; 

மண்டியபுள்ளுமாவுமருங்குநிஇம.பங்கிசசோரதி 
தண_ளிபபொதுளபபட்டதருக்குலகதயஙறாமாலைப் 

பணடருவீணைஊாங்கபபாடுவாள்பணடுசேணி 
அண்டவாரமுதைமீளவுமிழஈதிடுவாளையொத்தாள. 

வெவ்விசையங்கூர்பானுமேனியுங்குளிரமெல்லென 
றிவ்விசையஙகூர்தளசொலேகதிழைபாடலோகெ 

தெவ்விசைசாடுகொண்டசேனைகாவலாமாதறமபோ 

லவவிசைபுரூரவாவினஞசெவியுறறதய்களா, 

ஈலவழியான்பாறபெயதஈ.ஐ மத த்தாரைாபோலச் 

செலவமாசகளிபபினீடிசெவித் தணைபுக்கபாடன 

மல்வளர்புயபபுருரவாவெலுமனனனகேட்டச் 
சொல்வழிமடவாசூழத் தரகமேறகொண்மிபோஈதான. 

$£$பானபின்புரூரவாவபபொருசிலைபபுரூரததாளைக் 

கானுறுகாவிலவாழுங்களிமயிறபெடையிற காணூஉ 

வான சிர்த்தாரமாநீயாலொதாரமெயஇ 
யாலுயிரபிழைபபனங்காயென்றுபின்னிரா அகினரான். 

அனனவள தனை கீகேளாவாவல்கொண்டமுங்கித்தாறு 

மனனவாமவுலியனனாயவழஙகியமாற்றகனரு 

லென்னுளககேதாதிரவெனச்கொசங்கேதஞ்செ ரனனா 
லனனலுடைமனைவியாவலுண்மையீதெனவுரைத்தாள். 

தரணிசாவலலுசன்றேதையலாயசாறறுசெனருன் 
புரணவாட்கண்ணிசொல்வாள்பு தலவரார்தகரிரண்டு 
மரணம £யளிப்பாய்மிச்சிலளித் 'இடாய்ன்றியென்றுஈ 

திரணெடும்குறங்லொடைதர்ஈ தியான்நெரியகில்லாப், 

சொல்துமிம்மூன்௮ஞ்செய் தாற்றுப்புத், தப்பா ச்சித்சோன்றா 
லில்லுனக்காவலென்றாளிறை வலுமினிதேயெனனா 

வல்லுறழ்றமென்கூச்தலக் அவராம்பற்செவ்வாய் 
வல்லுறழ்முலையினளை மனைவயித்கொண்டுசென்றான். 

௨௨, 

கக்க 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(sa) 

(aor) 

(௧௮) 

(௪௧)



அள 'சேதபு ராணம். 

இளர்மனைநீங்மென்னன்இஞ்சுகவிதழியோடு 
மள கையுற்றெகிரீர்வாணியதன்சரையன்னமாடும் 
தளமலிமலர்நீர்வாவிச்சயித்திரரதமென்றரோ தம் 

வள மலிவனத்துட்புச்சான்மாரன்மேல்்வயிரமிக்கான். 

அடிபயில்லெம்புவம்பிலணிர்சனிர்வம்பையந்தோ 
வொடிவுறமருங்குலென்பதணர்ச்சளன்போலதீக்கிக் 
சடிகமழ்கொங்கைபுல்லிக் கலர்தவளோடுமுற்றான் 
முடிமிசையொன்றுசொண்டமூவிருபஃதாண்டங்கண். 

ஒச்கலுமும்பர்சாடுமுருப்பசிமறர் விண்ணோர் 
மக்களிற்சிரியரென்பாண்மன்புயமணித்தாண்செய்க 

மிச்சசீர்ப்பாவையாகிவிலச்சன்மேன்மயிலாய்வேர்சன் 
ற்க்கசார்மாரபினாளுந்தானுடன்றமுவியுற்றுள்: 

வண்ணவேற்புரூரவாவாமன்னனோடிணங்கிமண்மே 
னண்ணுமிச்சாளின்முன்னாணானமுகன் றந்தைநல்கு 
முண்ணமுதுடையதேவரூருருப்பசியென்மேழும் 

பெண்ணமுததனைவெஃடப்பெரும்பசயழக்ததன்றே, 

இர்திரலூசேர்செய்வானியல்விசுவாவசப்பேர்க் 

கந்தருவன்றானின்னோர் கண்டுமில்பாயலெப்இச் 

செந்திருப்பரிதீர் காட்டுத் தஇகமுருப்பசிமாடுற்ற 
வத தளிரண்டிலொன்றையொல்லைகொண்டும்பருற்ருன், 

உரங்கொடுபற்றியீர்ப்பவுதளெனுமதலைகூப்பிட் 

டிரங்யெததனைக்ே களாவேர்திழையேம்பலித்தென் 

வரம்பெ.றமகற்கொண்டாரோவானிடைப்படாவார்மற்றுர் 

பரம்புகற்பாலேனிங்கென்பாலனைவிடுத்தற்கென்றாள். 

வள்ளிழைமாற் றங்கேட்டமன்னவன் மங்கையெம்மை 

தள்ளிருளாடல்செய்யினக்கனாக்காண்பளென்னா 

வுள்ளமேலமை£தான்மற்றையுதண்மசவினையுர்அ கடத் 

அள்ளிடச்கொண்டுபோனார்கு.ழிசைத்தலைவர்விண் மேல், 

கரவுசால்கள்வர்கொண்டார் சான்முளையிரண்டுமந்தோ 
வுரவசாலாணமாவாரொருவருங்காணேனெனனா 
வ.ரவுகோல்குல்வல்லியரற்றலுமாற்முனண்ண | 
SrOagphsnaQun pOerereralCors AC ers Si or 

பட்டிசர்போசல்போகல்டான்மைகூர்மச்சடம்மை 

விட்டனிர்போமினென்ளுமிடலொடு தாடரும்போழ்இ 

லெட்டிசைலவீணைவல்லோரோவலாலிருள்விண்டோடச் 
சட்டெனவெழுர்ததாங்கோர்தயங்கொளிமின்னுத்தானே.. 

சம்பைசூழ்விளச்சகதன்லுட்டையலாடன கேள்வன் 

.பைம்பொனீளறுவை$£த்தபடிவினை த்தெரியப்பார்த்தா 
சூம்பர்சேரிசைவல்லோருமுகளிரண்டும்பர்விட்டுத் | 
தழ்பதியடைச்சார்சொன்னசபதமுர்தலிர்ச்சசன்றே, 

(20) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(es)



சாத்தியாமிர்ததீர்த்தச்சருக்கம். 
அத தணையகன்றுபோனாளாயிழையவளனிகாப்போன் 
மைத். தணையோடுமீண்டுமணங்சமழமளிராப்பண் 
பைத்துணையல்குற்காணானபருவரலுழ் துநீங்கா ப் 

பித். தணைர் அமிக்கையின்திப்பேயரிலுழிதர்கிற்பான், 

இருகிலந்தன்னிற்திராவிடும்பைகொண்டலைவானோ காட் 

குரு நிலந்தன்னிலுற்றான்குளிர்மலரோடைதன்லுண 

மருணிலவோதிரால்வர்வானவர்மகளிசோடு 
முருகிலவெழில்காசெய்வவுருப்பசியாடல் கண்டான். 

பூவையைப்புணர்ச அகண்ணாறபுரூரவாவாவாபொன்னம் , 
பாவைரநேர்பவளச்செவ்வாயபபால்வளாயபசம்பொற்றோகாய் 

மேவியங்குறையாதென்னைவிட்சிகீபோகததென்னோ 

இவினையிழைத்தாயென்னாச்சிகதைகொக்தழைத்தான்பல்சால். 

காரிகைகேட்டுவீணேகசழறலையொன்றுமின்பா 
லேரியல்கருப்பமுறறேனீரைஈதுதிங் கட்பினனர்ச் 

சேரிவணறத்தின்சானறசேயுனக்குளதாம்பின்ன் 

சோரிரவணைலேறுன்னையுள்ளலைபோதியென்றாள், 

அண்ணறனகரம்புச்சானாயிழைதோழிமார்தஈ 
தண்ணளிவதனகோரக்டுத்தையலீர்சார்ரதவேந்த 

னெண்ணியவேட.ங்சாட்டுமென்னொடுபன்னாளின்ப 

ஈண்ணிலீற் நிருககானயாறுஈகண்புகொண்டணைரதேனென்ரள, 

சேடியர்கேட்டெமக்குச்சேயிழாய்வேண்டுஞ்செம்ம 

லோடினிதுறைவதென்ருருற்பவமாகும்வேலை 

காடியவவரசன் மீண்டுரணணினானங்கணங்கை 

வாடில்£ராயுவென்னுமகப்பயந்தவன்கையீர்தாள 

அளித தபினமன்னனோடுமன்றிராவொள் நுழேவிக் 

சசளித்தனண் மசவோனாக ஐகாட்டிடுற்கருப்பமுறறாள் 
விளித்தனள் வேகதையெனமேல்விருப்பினால்வீணைவலலோர் 

தெளித்தகல்வரங்களீவார்சென்றவர்ச்சேர்தியென்றாள். 

கேட்டஃ்கிறைவன்வல்லேகின்ன ராதம்மின்மிக்கோர் 

மாட்டணைஈதிறைஞ்சியானோர்வரலக்கொளவரதேனும்பா 

லீட்டிமாண்செல்வமிச்கேனெழிலுருப்பசியோடென்றும் 

கூட்டிறிஇ பிருத்தல்வேட்டேன்கொடுத்தருள்செய்மினென்றான். 

அனையவரதனையீவாராரழற்றாலிர்யொன்று 

தனையவனபாணிகல்கித்சார்கமழ்மார்பகேண்மோ 

வினையதைமூன்றுகூறிட்டெச்சரீபிழைத்திட்டாயே 

அனையசன்றொழிதல்செய்யாளுருப்பசியென்றுமெனருூர். 

வால்கியதழலைமீண்டுவருமவன்வனத் இனாப்ப 

னாங்கொருகினைவுகேர்ர்தானற்புகமந்தோவதோ 

யாங்கருத்திழந்தேம்வாளாவெமக்குருப்பசிவந்தெய்தா 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(aa) 

(௩௪) 

(௩௫ 

(௩௪) 

(mr) 

(௩௮) 

  

Gorn aa pp முலிதன்னாலு.றும்பபனொன்றுமின்றால். 

* சாலி--மட்பாத்திரம்,



௧௪௨ சேதுபுாணம். 

சடுங்கனலிதனைவிணேசுமப்பசென்னென்தியாரு 
'சடுங்கு௮ுசாட்டில்வைத் தரபதிசகரிற்போனான் 
கடுக்கனற்றாலியன்னாள் கழுத்தணிதாலியாடுக் 

கொடுங்குழையவள்சேர்காரிகொடுத் இிடுங்சொள்கைதேரான- 

காவலன் காதனீடி க்கண்படான்கங்குனாப்ப 
ஹணோவிலாதென்றுஈங்கையருப்பசியுலகஞ்சேரத் 
தாவில்சோவீணைவல்லோர்தருந்தழறறாலிதன்னை 
யாவரும்வெருவுங்காட்டிலிருச்தனேமென்றுகேடி, 

அநநிலையெழுர்தஅுபோ௫யெடவியுள சனை க்சாணான் 
வன்னியுட்டொதியோர்போதிமறறவணிறபக்கண்டா 

னின்னதாயினதாலந்தவெரியம் ருலியிக்கை 

நன்னகர்ராங்கொண்டேகெெலங்கெழுபலகையாக௫, 

வெங்கனலெழுப்பிச்செய்அம்வேள்வியென்றெண்ணிவேரத 

னங்குலியாறுகான்காலாணிசெய்தழலுண்டாக்இப் 

பல்கொருமூன்றுபண்ணிப்பாயதழலவற்தினெல்லாஞ் 

சங்கையின்மகங்சடர்தான்௪ தர்மறையிதிவழாமல், 

உயர்மகமிழைத்தபேற் முலுருப்பசியோடுற்கூடி 

யியல்புழியாழ்ர்வாமுமிடமெலாமினிகினேடுப் 

புயல்வளர்கவிகைச்செங்கைப்பரூரவாப்புணர்பபினீடி 
மயலகனநின்பமெய்திவைகினான்யைகுகாளில். 

வேறு, 

சுந்தரவாய்மைத்அம்புருமாதா, கக இடவிண்ணோர்தாம்புடைசூழ 
வதரமின்னாராடல்பயின்றா, ரி தரனெனபானின்பொடுசண்டான. 

தொல்குலவாஜோர்சூழ்ஈஇடவின்ப, நல்கிரிட்டகாடதெரிவோமென் 

ஜொல்குமருங்குலுருப்பசிசாதன், மலுபுரூரவாவுமடைஈதான். 

மாமைகல௱்கூர்வானகமின்னார், தாமுறைவண்ணாதக அநடிதசா 

ராமளவின்சணடைகதவழக்காற், காமருருப்பசிகண்ணுள்புரிக தாள். 

எள்ளலிலாடலிழைத்திடுமாண்பா, லுள்ளமசர்ப்பிலஓருப்பசியென்பாண் 
மெள்ளரசைத்தாள்வேரதனைநோக்கா, வளஎல்புரூரவாவுகைக் கான. 

போல்குறுபல்லோர்பண்ணவர்காப்ப), ணீங்திவரேஅவின்றிரகைத்தார் 

நீங்குசகவென்னாடீடி.யசாபந், தாங்கலினாசான்றும்புருவிட்டான். 

மாசில்புரூரவாமகவானை, யாலடைகச்சலமாவடைகுற்றே 
னீசிறிசாளரினைச்திடுசென்னா, வேசறவோடுமிராசனனங்கசண். 

கட்டறுகாதல்கருத்துறலாலே, மட்டின்மகங்கள்வருக்இவளர்த்ேே 

ஜெட்டெருக்குலுருப்பசிதன்னை, விட்டிமொறெனவிண்ணவர்கோவே. 

இத். தயர்தீரவிரங்கெனவுள்ள, மொத்றுயர்கொங்கையுருப்படுதன்மேல் 
வைத்தபுரூரவாவினைசாடா, வித்தசலிண்ணோர்வேர்தனிசைப்பான், 

சாபமகற் றுச்தன்மையுரைப்பே, €ேபயமெய்தனிலங்கொள்புரூர 

வாபயில்சோசலமன்னர்குலப்பொற், நீபமிழைச்குஞ்சே துவ serine, 

(௪௦) 

(௪௧) 

(42) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(Qs) 

(௫௨) 

(௫௩)



சருவதீர்த்தச்சருக்கம். 

ஆழியசாத்திமாமிர்தமென்னுஞ், சூழிய தண்டுகுழ்ர்திட வீறு 
மேழிசையாழ்ஈரியக்கர்கள்்சித்தற் வாழியல்லானோமாதவரெல்லாம்., 

புத்திவழங்கும்புன்பவறீக்குஞ், சித்திகளியுர்தி அறு சாப 
முத்தியுுல்குமொழிந்தவையெல்லாகு, சத்தியமன்னாசாத்தியகீரே, 

ஞானஈலங்கூர்காடரும்வீ9) தானிதிலுண்டாஞ்சாதனை தனனான் 
மானிலமன்னாமற்றதனாற்பே, ரான௮சாத்தியாமிர்தமென்றே, 

அம்புவியேச்தமப்புனறோய்ச்தாற், றும்புருசாபகதள்படுமாள்வா 
யும்பருமெய்.தமுருப்பசிபோகம், வம்பவிழ்தார்புனைமன்னவவென்ருன், 

தாழ்சதமரேோசன்றன்னைவிருப்பால், வாழ்க தபுரூரவாவுடனவாதே 

யாழ்கறுயர்சாத்தியாமிர்தசன்னீர், வீழ்க திசொபவேலைகடகதான், 

ஊறியவனபிலுருப்பசியோடு, மேதிவிமானமெய்தபுவிண் மேற் 
பேறு. றுதேவர்பெரும்பதமுற்றான், மாறில்புரூரவாவெலுமன்னன். 

சாற்றியமீடசர்சாத்தியன்னீர், போற்றினர்டீப்பார்புன்மைகளெல்லாக் 

தேற்.றியவேட்கைசேர்குவர்காம, மாற்றுபுதோய்ர்தார்மாண்டுதியாரே. 
வேறு. 

அப்பகல்கேட்டனர்சனகராதியோரற்புகசாத்தியவமிர்சமேன்மைதா. 
அப்புவியாக்கியயளினன்வாபினாலொப்பறகோற்றுயர்சவுனகாதிமீ 
ரிப்ப கல்கேட்டனிரொன_௫வாயினாலெச்சமில்வேட்கையிலினிகீவிர்தால் 

கைப்படும்வீட்டுயர்கஇயின்மேவுவார்கற்பவர்கேட்பவர் கசடிதிருமே. 

சாத்யொமிர்ததர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆட திருவிருத்தம் ௧௭௦௬. 
 னைனவாமமவஷ 

சருவகதர்த்தச்சருக்கம். 

  

இகலிலாதகுழுவுசாலிருடி நாகர்மழெவே 
புகலுமாறுபின்னரும்பொருவில்குதனோ அவா 

னகலமாசசாத்தியவமிர்தவாவியாடினோர் 

சகமெலாமுமேத்திடுஞ்சரு௨£ர்த்சமாயொர். 

தருமருபமாகுகீள்சருவதீர்த்தகூழ்ருவா 
ருருவினீடுவினை கள்போமுதனிலாடலுற் நிடுஈ 
திருவினோரையஞ்சிடுந்தமைதீர்வ தின்றெனாக் 

கருவினெல்லைபன்ன$£ர்காணுமெல்லைசானரோ, 

மகமிழைச்குமாண்பினான்மர்திரக்களெண்ணலா 
லகலம்வேசமோசலாலரனைமாலையன்பிஞற் 
புகரில்பூசைபுரிதலாத்புசிப்பொழிக்குகோன்பினாம் 
றலினீபெயனெலாஞ்சருஓதர்ச்சஈல்குமே, 

“Sor me. 

(௫௫) 

(௫௪) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௧) 

(2) 

(a)



௧௭௪ சேதுபுசாணம். 

wa Sirs sQom Cui ss beat seve 
Mea tut God ore ஞருாசெய்மேன்மையுள்ளியே 
நிறுவும்வேகவாய்மையானிகழ்வியாதனடி.கள்சேர் 
ம௮வில்சூசமாதவன்மரபினாடியோ தவான். 

   

பேயொடாடியனபஸும்பிருகுவும்பலாயினா 
னாப்வினீ சிசு தரிசனப்பெயர்க்கொளந்தண 

ஜோய்விலாதநியதியானுற்பவத்தில்விழியிலா 
ஜனோயும£அரையினானோலிழர்தமேனியான். 

இழந்தனர்தவர்தணனானதன்மையதனினான் 

முர்அநீர்களொன்திறுமுழ்கவேகுமுரணிலான் 

மைந்திலாதிருக்கவும்வச£5கரைக்கணீராலாம் 

பர்தமோடுமாஅு.தான்பரிவினுடவெஃகனான். 

கோலமல்கு£சொலாங்குடையநீிகொாதலாற் 
சாலவாசைவேலைசூழ்கச்சமாதனத்திலே 

யாலநீழலண்ணலாரடிவமுத்தமர்ச்சனை 

மேலவேதமுறையினான்மூன்றுபோ துமுயலுவான். 

பொழு. தமூன்றுமாடி£ீர்புலனடக்கியனபினாற் 

கமு௫சர்றவாடுவான்௧ழல்பணிஈ அபாவொ 

னிழுதினோகறியஷணிழைத்சவர்க்குகல்குவான் 
முழு௮அமாக£ற்றினானமுண்டமேவுபுண்டரன்., 

வேனில்வேலையைவகைவெய்யவங்கிகாப்பணுங் 
கூனன்மேனிகுளிர்செயுங்கொன்னிலம்புதன்னிலும் 

வானராளில்வானிலுமருத்தருஇவைகயே 

யீனமின்கிகோற்றனனிருபிறப்பினானரோ,. 

கணிதவாண்டொர்பஃஅதான்கண்டிமாலைமார்பனாய்ப் 

பணிசுமரதபாரில்யார்பண்ணவல்லரொன்னவே 

மணிதயங்குவிழிபிலான்வளர் தவத் தின்வாடல்கண் 

டணிகொடி.ங்கள்வேணியானருள்சுர க்ககாடினான். 

தேள்ளலைச்கொள்கங்கைநீர்சிதறு€கரத் சடன் 
கள்ளிறைக்கவெங்கணுப்கரிககைமாலைகண்ணுத 
னள்ளழற்கொழுந்துலாய்ஈக்சவேறுஈசையெலாம் 

வெள்ளிவெற்புஈடவல்போல்விடையுகைத் தவிண்ணினமேல், 

வெற்பில்வல்லிமென்சைசேர்வெள்களை த்தமும்புடன் 

பொற்புயங்கொளல் சதப்புயங்கராரிபொலியவே 

யெற்பிறங்குமேனிமேலெழுந்தசோதியெண்டிசைப் 
பித்பிறவ்கொள்கங்குல்வேர்பிடுக்கிகின் நிலங் கவே. 

பிடி.த்தகுலமொன்னலார்பேருடற்பிளம் தமுன் 
குடி.த்தசோரிமீளவல்சொப்பளிக்குமாறுபோல் 
வடி.ச்சசோதிலீசவேமமுவலங்கைமல்கவே 

முடி. கததிச்கள்வெண்ணிலாமுளைக்கொழுர்அலாவலே, 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(or) 

(௮) 

(௧0) 

(௧4) 

(௧௨) 

(st)



சருவதர்த்தச்சருக்கம். 

உடையகங்கைகண்களோடொப்புகோச்குமாறுபோ 

லடையவைத்தசெங்கைமானதுகு இத்திறக்டொ 
திடையு?ச்சுவெம்புலியிருஈ் தவக்கலுக்கவே 
புடைநெருக்குகூளியும்பூ சமுர்தழைப்பவே. 

கால்விரிதவெண்ணிலா ச்சடிகொணீற பூடு 
ரூல்விரிர்தமார்பமு. நடங்குமாரமாலையு 
நீல்விரிதகணடமுநிலைவிரிச்தவாரண 
மால்விரிக சநீழல்வாயறைச்தவாயுமழகுற, 

சண்ணனிட்டபார்வையுங்கருர் தலைச்சில்வேடுவ 
ரண்ணலிட்டபார்வையுமன்பர்சுழ்ச் தபார்ச்கவே 
யெண்ணலுற்றவிருவருமிர்திராதிதேவரும் 
பண்ணவக்குழாங்களும்பணிரதுபோற்றெடுப்பவே. 

வேறு, 
விதியரியிவர்ச்கரியமேனியலதொன்றை 

முதலுணர்கிலேனெனமுடுழ்த்தகணிரண்டும் 
புதரிசயமாமுளரிடபோலமலர்வித்தே 

சுதறிசனனென்றுரைசெய்னயனெதர்கின்றான். 

நிற்றலொடுகித்சனருளானெடியகோக்கம் 
பெற்றவனவன்மெரிபுபேசமறயாண்டு 

ழூற்றசரணங்கண்மிசையோடியடிவேரோ 
டற்றமரம்லீழ்வதெனவன்பினொடுகவீழ்க்தான். 

வீழ்ச் அவிழிமாமலர்மிலைச்சியுலகெல்லாம் 
வாழ்ர்இிட்டூவமுஈகருளும்வள்ளறனைவாஜோர் 
தாழ்ச்இடவுயர்ர்தசிவசங்கரளைகநெஞ்சாற் 

சூழ்ச்துருகிமெய்ப்புகழ் ததித்திடெ லுற்றான். 

மங்கையுமைபங்குறையபங்கவரவங்கூர் 
கங்சையொடுதிற்கள்புனை ௮ங்ககனறக்குஞ் 

செங்கையணிகங்கணபுயங்கசிரகங்கொ 

ளங்கைவிதஇகங்குலவலங்கலகளங்கா, 

௮ ரகரவ.ராகமிலரானவர்பராவும் 
வரகரவரானவர்விராவரணவஞ்சப் 

புரகரபுராதனகராவையடுபுள்ளூர் 
சரகரச.ராசனதராதரபிரானே. 

ஓலமிடுகோலமறைநாலுமுனிரால்வர்க 
காலகிழலேலுமருளாலுகவுசீலா 

பாலனையவாலவிடைமேலபடர்நீலச் 

காலலுயிர்சாலவொருகாலி.றுகாலா,. 

நீளமரர்சோளிலுயிர்மீள.நுகர்சாளா 

வேள அடன்மாளவழன்றீளும்விழியாளா 

வாளிலகுகாளமரைகாளலர்செய்தாளா 
வாளுநெறியாளர்சமையாளஞூடருளாளா. 

«er 

(௧௪) 

(௧௫) 

(a) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨௦) 

(௨௪) 

(௨௨) 

fom)



௧௪௭ சேதுபு. ராணம், 

அம்பரதிகம்பரலகம்புறம்விரும்பார் 
லெம்பவபயம்பரிபரம்பரகிரும்புஞ் 

செம்பொனணியம்பலிலம்பொலிசிலம்ப 
ஈம்புமவர்சம்பசடனம்பயிலுகம்பா. 

பாசமறவீசுபிர காசமறையாசி 
பீசபவராசவுனதேூல்புகழ்பேசு 
கேசர்மிகுகேசகிறைமாசிறுகள்வாசம் 

பூசுமமோசதவர்பூசைபுரிதேசா. 

ட்டரவுகட்மிமணிபட்டிகையமுட்டாண் 

மட்டலரில்லிட்டொளிரும்வட்டமுசதொட்டே 

பட்டுமுவைநெட்டுரிகளட்டவருகட்டா 

திட்டமுமதிட்டமுமில்சிட்டசிவபட்டா. 

வெற்பவையின்ழுற்பரவுவிற்சயிலவிற்போர்த் 

தற்பரமசிற்படிவகற்பொருவபொற்பா 

வத்பகலுகிற்பரசமற்புடையசொற்பாக் — 

கற்பவர்கணற்புலனினிற்புறுமகற்பா. 

வையகிலைபொய்யுடையமையலெனவுய்யு 

மெய்யருளினையுமுளமெய்யருணர்மெய்யா 

செய்யதழல்கையிலணிசெய்யுமொளிர்செய்யா 

வையமகலையர்தொமுமையமிசையையா. 

வேதவளர்சதேவிதியோ தகெதிமீதா 
சோதுவகலாதிபரபோதசவினோதா 

பாதகஏராதபடைமோதமிருபாதா 
நாதமிகுசோதிவளைகாதிலணிகாதா. 

அன்னையுமளித்தருள்செயக்சதுமெனச்சா 

மூனனையல்தோர் தணையமுள்ளமிசைகொள்ளே 

னெனனைபருள்கூர்தியெனவின்னபலவாகுஞ் 

சொன்னிலவுமாலைகடொடுத்தனிதணிநர்தே, 

இன்றுவிழிதர்தருளியெர்சையெதிர்கின்ருய் 
பின்றையினிவேறுதெரிபெற்றியிசைகில்லே 
னளெள்றுமெனதம்பகமுனெய்திடுதியின்றேன் 
மன்றவிழியன்றையி ன்மறை த்திடுதிவள்ளால், 

என்பனடி தாமுவனெழுக் த. தஇசெய்தே 
முன்பணிவுசெய்ததைமறக்.தமுறையாலே 

பின்பணிவஞச றபிறப்பிருமைபெற்று 
மன்பினொடுகெஞ்சொருமையாகியறவோனே, 

ஆதரவுகண்டமலனர்தணனைகோக்இப் | 
போ ௫மினிவேண்டியபுகனதிரிதிமேலோய் 
நீதவமுயன்றெமைகினைஈ்தமைகினைச்தே 
யோதியிதில்வர்தனமுனக்கருளவென்றான். 

(௨௪) 

(2௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௧௩)



சருவதர்த்தச்சருக்கம், 
வேறு, 

வாண்மதிச்செஞ்சடைமுட்யோன் வாய்மையுணர்க தவன கமலத் 
காண்மதிக்குஞ்சுதரிசன்முன்றரைமிசைவீழ்ர்தடிகேள்யா 
னாண் மஇக்குரிகர்வெளுத்தசமையுடம்பானலிவுற்றேன் 
சேண்ம திச்கும்புனவலாடல்செயமாட்டேன் சிவபெருமான், 

நன்ீர்கண்முழுசாடுகசையுடையேனஅபயக்கு 

மச்ரீர்மையருளென்றானண்ணலுமங்க கேட்டுக் 

கொன்னீர்வேற்காகுத்தன்குரம்பசனால்வரம்பறு£ர் 

மின்னீர்மைமுகிறவமும்வியன்கர் சமாதன ச்தில, 

புனன்முழு அம்வரவழைக்கசேம்பூசரனேயெனப்புசன்று 

மனமதனினினைச்கருளவ$தனவப்புனலெல்லா 

மனையுறழ்தண்ணளியீசனந்தணனைப்பார்த்தருளா 

முனிவரனேயித்தீர த்தமுடிக்குமுனைவினையளை த்தும்: 

கீர்கள்பலசெதிஈ இடலானிசழ்சருவ££த்கமெஜம் 
போபெறுமானதகாமம்பெறுமன ததால்விளிச்சமையாற் 
பார்பரவுபுனலின்பம்பரபோகமவையிரண் 
மேர்பெருகுமிக்சொன்றேயினிதளிக்குமிருபிறப்போய், 

கடும்பதகவனக்கழலரங்காமமுதலாறுடைக்கு 
நெடும்புபலாம்பிறப்பிறப்பெனீண்முதலைநீங்காத 
குடிம்பமெனுமளவைபடாக்குரை கடலின்சராயேற 
விடும்புணையாம்வேதாச்சவித்தையன்நிமுத்திதரும்ஃ 

சிறாயவழியடைச்குமிதுகெடுமறையோயரகுடைசென்றே 
வனராயரையனமடப்பாவைமணவாளனருள்புரிசதா 
னுரைசெய்்.துணையதிலாடியுகதியெழுங்கதாபோல 
நணாதிரை டோயிளம்பருவ5லலுருவங்கொண்டெமழுர்தான், 

ஏறுடையானுடனணைகஈதாரிதின்மூழ்குமவன்கழவன் 
வேரொருவனெழுனனோவிளங்கொளிகீர்ப்பெருமையினான் 
மாறுமுப்பினைக்கழுவிவ5சனனோவிவனென்னா 

'வரறுலவுசடைப்பெருமானருள்பரசிய இசயித்தார். 

சுதரிசன்முனவண்படைகத்தசடர்ப்படி.வக்சனைக்காணூஉப் 
பதரறு நூன்முனிவருடன்பம்கயகற்றடமதனைத் 
அதிபுரிகீசானிறைவனவண்டமேறையோன்றனைத்தெரிந்து 
ஒ.இகுதிரியெஞ்ஞானறும்வளங்கெழுறீரிசன்சரைமேல், 

ஆடுகினை-தெமையிதனிலயறறீர்த்சஞ்செல்ல்வேண்டாம் 
வீ க்குமிறுஇபினின்வேதியனேகிளைத்தினி அன் 
னோடுபடிஈதிரமவர்ச்குமுதவிடுமென்றுரைத்தருளித் 
தேடுமிருவருக்கரியசிவபெருமான்சரர்தகன்றான். 

வேறு, 
ஆனதற்பினர்வேதியனப்புனலாடியுற்றுயிராகமகற்திலிண் 
போனவக்கணமேவினன்முத்தியிற்போதநற்றகிர்யாமுமுமக்வெண்் 
மானதப்புனல்வாய்மைஈவிற்தினமாசிலிச்சதையோ 'இயவுத்தமர் 
பானசற்செவியாலடைவு ற்றவர்பாககச்சடதளெழவற்௮நே, 

சருவதீர்த்தச்சருக்கருற்திற்று, 
ஆட திறாகிருதசம் சஎடு௨, 
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௪௭௮௮ சேதுபு சாணம். 

தனுக்கோடி.ச்சருக்கம். 

  

பயல்கொள்பவப்படையுடைக்கும்பவுராணிகோத்தமனாம்பண்புசான்ற 
சயங்கொள்புசழ்ச்சூதமுனிஈன்முனிவருடன்மீண்டெவிற்றல்செய்வான் 
வயற்கொள்புலப்பகைதடி தீர்மான தநீர்படிரதோர்கள்வையங்காக்குஞ் 
அயங்சொண்மலுச்கோடிரிகர்தசரதன்சேய்தனுக்கோடி சன்னிற் மோய்வார். 

பீகெழுமதிலிலங்கையரச்கர்தலுக் கோடிபலபிளவுகண்ட 
நீடுதனுக்கோடியினைநினை*தாலுமபுகழ்ஈதாலுநேர்கண்டாஓம் 

*வீடுபெறலெளிதாகும்வெககர கமெழுகானகும்விழியிற்காளூர் 
கோடுமகதிமுடியவன்ருள்குறித் அணருஞ்செய்யமஇக்குண த் இனீர்காள். 

குழுமுதமமஈசதமம்ரவுரவமாரவரவமேகும்பிபாக 

மழதிவதரு காலகுத்திமசிபததிரவனமேயருகதலாகாப் 
புமுவுணவுபுகலரியவிருட்கூபஞ்சஈ தளுசம்பொருமுட்கூராற் 
பிழைபடுசன்மலிரூர்மிபெருயெழும்வைதரணிபிராணரோசம்., 

ஆயவிசசனம்லாலாபக் சணமேயகீசியுடனட௨ருஞ்சார 
மேயவணாவச்சரகண்டகம்காரவள றரச்கர்வெள்ளவுண்டி. 
அயதழல்சொரிஞலப்பிராகதவிதோசகனகசா தருக துய்த்தல் 

சேயபரியாவருத்தததிரோதானஞரூசிமுகஞ்செக்நீர்றுங்கல், 

நச்சழலிற்் சழல்கொள்பரிபீடனமென்றிவைஈரகராலேழாகு 
மச்சமிவற் ௮ுண்டெனவுமடைவஇலர்புகுகதிடருற்றமுஈ வாரோ 
வெச்சவிடைக்கிரங்கலின்றியெழுங்கலசமுலைச்சன௫யென்னுமின்சோ 

பச்சைமுகிலிடர்தயங்குகதலனுச்கோடிபடிஈதவர்கள்படிமையீர்சாள், 

மாதர்பொருண்மைஈதரிவர்தமைத்திருடும்வஞ்சகனைவலியகால 
அ தர்பிணித்திருள்பெருகுதகமத்திரவரஈதசமரதன்னிச்சோவா 

னாதலுயிகொன்றுிதிகொண்டுநுகாசவையுடையானலயிர்க்குத் 
தீதிழைத்தஅமனைகிறைப்பான்விடவரவாரவுரவத்திற்சென்றுசேர்வான். 

வன்றுயர்கூர்மாரவுரவத்தினவிடையடைஈ அமனைமாதினோக 

தன்றனயர்பசித்இிருப்பத்தாலுகர்வான்றன்றசையைசத்தானேதின்பா 
ளன்றியுயிருளபறவைவிலங்வெற்றையருள்சிறிதின்நடுவோனாகு 
ஈன்மியிலாவேடர்தமிலிழிரதோனைஈமன் நூதர்நடுங்கப்பற்றி. 

குன்றுநிகர்புயமுரியப்பிணித்திறுக க்கொடுபோஈுகும்பிபாக 
மென் றஈரகினிற்றதயிலமெரிமயமாமதனிடையிட்டெரிப்பர்பன்னா 
ளன்றிமறையர்தணமரையன்னையத்தனிவரையலமானஞ்செய்வோன் 
அன்றுமிடமோரயுதயோசனையாங்கொடுல்காலகசூத் திரத்தில. 

மேலெறிக்கவிரவிசுடர்ழெரியவெய்யதழல்விளங்குசுல்வத்* 
தாலமைத்தநெடிங்களத்தனாவிகுலைந்தழுங்குளமலறிச்சோர்வா 
னா௮மறைதெதிமாற்நிகவைகெறியினடச்குமவனாரினீக்குங் 
காலனெடுந்து அவராலடைவன?பச் இரவெல்கடறு தன்னில் , 

* 

(௧) 

(2) 

(8) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(ஏ) 

(௮) 
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தனுக்கோடிச்சருக்கம். 

வென திபுனைமுடிமன்னனாயிடிஐ மவனுழையில்வினை ஞாலு 
மொன்றுமபசாதமுறாதவர்கடமைத்தண்டிப்போருயர்க்கபூமி 
துன்றுசரர்தமையுடலம்வருச்இிரிவோரிவரைாஈமன் நூதர்பற்றிப் 
பன்றிமுகமெலுகரகிலாலையிசென்னலெனப்படுத். துவார. 

யாகி. தமெம்பரனருளென்றிருக்குகருக்டெர்புரிடிமிழிஞன த 

கூலம௫ற்கண்படைடீத்தன்னவராற்றுயர்க்கடலுட்குளிப்பன்பன்னாட் 
டேவர்மூ சலைவகையமகம்புரியாதுண்ணுமவன் சிறஈதவுண்டி. 

மே௮வுசமபர்தியினோர்ச்டலின நித்சான்மிசையும்வெறியனின்னோர். 

இருமியுணாவெனுஈர கர்தனிற்புகுஈ த. சாமுகெடிங்கிருமியாகிச் 

செருமிவளர்கிருமிகளுக்குணவாகித்தாமூமவைதினறுகோவா 
சருமறையோராடகத்தைப்பிறர்கிதியைவனஎ௭ மயினாலபகரிப்போன் 

திருமெவன் திருடுவிக்குசியனெனச்செப்பிசிமிச்சியோரொல்லாம். 
* 

காய்கனல்சேர்கருநதாதக்குழியசறுளெட்விடமுங்கலஈ் அமொய்ச்திட் 

மகறிக்குஞ்சநசஞ்சகரகடைவர்தென்ரிசைக்கோனேவலோரா 

லாய்கலைதேரருணமுனிலீ.ரணு சவொணாவாடவனையணைச்திட்டாளும் 

வேட்கெழுசோளிணைபுணர்தற்குரியளல்லாடனைப்புணரும்விதியிலாலும், 

அழலிருப்புமகன்மடர்கையதீ் அணையையிருசுடருள்ளளவும்பற் தித் 
தமுவியிடருமஈதலைவர்சூனமியின் பாற்சனமலிமூட்டைக் அச்சோர்வான் 

குமுவுயிரைபபலவிதத்சான்வருக்திவொன்வைகரணிகொண்டமிழ்த் து 

மொழியுகெறிப்புச்கறததின்கரையுடைக்குமரசேறுமுழையாறும், 

மானமிகந்தாசாரவரம்பொருவிவிடலியிசழ்மதுமாகதிக் 

கானவிலங்செனவிலங்கிமறைகெதியின்மருண்டுமலுங்கடி யன்சேர்வ 

லூனு இரமலங்கோழைஞழூத்திரஞ்டிச்தமிவற்றொழிபினராகி 

யானவூபயங்கரங்கூர்பெருஈரகிலடுங்கூற்றினாணைதன்னால், 

கரட்டுறையும்விலங்கிலுயிர்கரிங்கணையான்ஞூமலி களாற்கவர்ஈ தாளும் 

வேட்டைமுயல்வெ.பயவனை மேஇயிறைவிடுகதா ஈர்விசிகத்தேற்தி 
யீட்ரிபிராணத்சகைவாமிருகரகில்லீழ்த்திமிவாரொச்சத் தாவி 
வா ட்டிமவன் மறைமூறைவிட்ட கர்ையினாலரிபபெவன வைச ௪த்இல், 

சொல்குலஞ்சேர்மனைவியைத்தன் சுக்கலநீர்றுங்குவிக்கு5 தரிசன நநீர் 

மல்குநெடுற்குழிச்சிட£அகாமவறல்பருஇயிரிம்வணிகாதம்பா 

லல்குபொருள் கவர்ஈ அரகரழலூட்டிவிடமருச்இயாவிச்ேற 
நல்குமவன்வச்சிரதல்கிட்டிரப்பேர்5ரகடைஈ துரைவன்பன்னாள். 

சொன்னவர்களனைவர்களுர்தறுக்கோடிபடிஈதனரோற்சொல்லிவந்த 

வெர்ஈர கமடை௮இலர்வேறுபலகிரயங் கள்விளம்பாகின்ற 

வின்னமுளவவையெவற்றுமிதின்ரூழ்ருமவர்கூழ்சாரிவுளிமேதத் 
அன்லுபுலம்படைத்இடுவாரொருவிசையித்தலுச்கோடியுதகர்தோய்வார். 

வேறு. 

ஆவிபுண்மையதிவு தலைப்பட, மேவுசாலகிதக்கெழுமுத்தியம் 

பாவவளளிப்டராபழங்களும், யாவங்சாய்படமின்பமுண்டாகுமால், 

ட 17௪.4 

(40) 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(se) 

(௪௮) 

(௪௯)



௪௮௦ சேதுபுசாணம். 

ஆடசத்அலையாயிரங்கோதனம், கூடகல்குக்கொடைப்பயன்றம் இடு 
நீடு£ர் ததியஞ்செல்வமுநீங்கலா, மாடுமல்குமனத்திருணில்படும். (௨0) 

௮ஞ்சுதிமையிலொன்றிலயுசமாம், புஞ்சமைம்பதிஞயிரம்போக்டும் 

பஞ்சபாவர்தனக்கறபாதச, மெஞ்சலில்லனயாவையுமெஞ்சுமால், (௨௧) 

பரவுமாசைப்பசெடம்சப்புறம், விரவுமுள்ளம்விரிகடன்மேதினி 
புரவபூண்டபுயலுறழ்காரமுகக், குரவனீள்சிலைச்கோடியிலாடினால். (௨௨) 

கொன்னெடுந்தலுக்சோடிஈலம்புக, லன்னவாய்மையிலையமின்றையர்காள் 
வன்னிவெர்தமழுவினைசாவினா, லின்னமெய்மையென்றேச்அவன்யானரோ,.(௨௩) 

யாக்கிளெ்தவிருச்சனுக்கோடியி, ஞனோங்கு€ருபசாரமென்டமு௮லான் 
சரங்கரீயமரபிற்சனித்தவ, னாங்ககனமியற.க் கயலாகுவான். (௨௪) 

மைத்தமாமருண்மாற்றிவளங்கெழு, புத்திகல்கிப்புரிந இடிமாக்கமு 
மெய்த்தஞானமும்வீடுமளித்திம், மிச்சகைததறுக்ே காடியிருச்சவே, (௨௫) 

வேற்றுநீர்சில வேண்டிப்படருச, லாற்றுநீர்மையராரினும்பேதைய; 
சேத்றகன்றியொன்றில்லாரிவர்மருட், பேறறின்மான்மியம்பேசவொண்ணாதரோ. 

பெருகுடீரிதன்பீடுபழிச்சுவா, ர௬ுருகிசோக்குகருள்ளச்சமுத்துவா 

ரருகுசென்றுதொடுமவரன்பினாம், பருகுவார்முலைப்பால்பருகாரரோ; (௨௭௪) 

தீரின்மேன்மைகிகழ்த்துஜிநீடருள், வாரிரூுதன்மறைமொழிமாதவர் 

பேரிதற்குப்பெருசசலுச்சோடியாஷ காரணம்புகலென்னக்கழளுவான், (௨௮) 

கோனிராமன்குலவுதன்னோறறமா, மானனன்றனசாவிழுருக்கிமுன் 

பானுமைசதன்பறித்தமவுலியை, மேன்மையீடணன்சென்னிமில்ச்சியே. (௨௧) 

அறைகொணீர்மிசைதோன்றதியபோதுபோற், சிறையினீங்கெசதையா தம்பிய 

மறையுணார்திரமாருஇவானராக், இறைவனாதியர்யாரும்வளைப்பவே, (௩௦) 

சித்தர்சாரணர்சேணியிற்கக்தரு, வச்சர்சேவாரம்பையர்மாசவா 
மொய்த் தவாழ்த்திடமாவெயில்வாட்டிய, வத்தனென்னவில்லங்கையிலேஈதயே, 

இலங்கைகீங்னெனிட்டவின்னீக்கிடா, ஈலங்கொள்சார்தவழ்ஞாயிறுஈதிங்களும் 

வலங்கொள்வெற்பெனவண் சந்தமாசனவிலல்கன்மேல்விளையாட்டொட மேவினான் 
¥ 

அண்டிருர் அழியண்ணலிராகவன், நீண்டமெய்யுடையாளாச்சிலையினை 

மாண்டதன்குணத்தோடும்வகுத்ததாள், பூண்ட்வீ்டணஹஷொன்றுபுகலுவான்.(௩௩) 

ஈதிலாஇக்குரம்பிருக்சாலிஃ, தாறசாகவரவாரடலுளோர் 
வீறுசேதுவிடர்ப்படவில்லினாற், 8 றல்வேண்டுங்கெர்மணிப்பூணிஞய். (௩௪) 

என்னைவெஃூியெனலுமிராகவன், வின்னுனிக்கொடுவென்றிக்கதுழனாற் 
பன்னசப்பிணிமுன்றுணிபட்டபோ, அன்லுசே ஐவுடைக்இட ச்சறினான். (௩௫) 

உள ச்கமார்தலுக்கோடியுடைத்தலா, லாக்கினாரிதற் சப்பெயராய்ர் ளார் 
நீச்லொகெடுவ்£ற்தி.அசோ்பட, கோக்கனார்பின்௧ருச்குழிசோச்லொர், (mar) 

வெய்செனச்சிலைவெற்பின்கடையினாற், செய்தற் தினைச்சண்டவர்சேருவார் 
பொய்தவிர்ர்சபுலத்இைமூழ்குலா, செய் அமாண்பபன்யானறியேனரோ, (௩௭)



சீனுக்கோடிச்சருக்கம். | | ச்ம்ச 

ஈள்மதைக்கரைகற்றவம்போற் அவாள், தமன ச்தெழுபாசகஞ்சாய்த்திடு் 7 
சன்மலைத்தெமுகல்கையின்மாண்டவன், புன்மல ச்சிறைகச்ப்புனிசனாம். . (௩௮) 

குருகிலத்திற்கொடைபுரிவானசெயும், பெருமறைப்பிர மக்கொலைநீல்கடு 
மருவுகோன்புவளமலியீகைமற், அருவிறச்தலென்றோதியமூன்றையம், (௩௯) 

சட்டுஞ்சே அவிழ் கார்முக க்சோடியி, லிட்டமே £டுமிழை த்திடச்சிட்டுமேத் 
இட்டும்யாவையுங்கேழகன்முத்திய) மொட்டுமையமிதற்ையுண்மையே, (#0) 

மாணிறீவினைவாட்டிடுமற்றி,௪, கானுமெல்லையிற்கார்முகக்கோடியாற் 
பூணும்€ற் நிதபொன்னகர்மாலயன், முணுவூர்க்குப்புகுநெதிசானரோ, (௪௪) 

மூள்விருப்பின்முயன்நிடுமாகவம், வேள்வியீகைவிளம்பிடுமர் இர 

மாள்வினைச்செயறன்னிலஇிகமா, நீள்பெரும்பயனீரி சால்குமால். (௪௨) 

மோகமல்கயெறம்பிறமுன்னியே, யாகம்வாட்டியென்னாழ்யமுனாஇ 
காகமாகதிசாப்பண்சென்றாடமா, றேகல்வேண்டாவிதிற்படிலார்க்கரோ. (௪௩) 

நாணுலாச்சனீக்கோடிஈரரொதிர், காணில்வேண்டிலர்காசியின்மாண 
மூணிலானதின மூன்று இலாடியான், மாணுலாம்பொருளீயான்வறியனாம், (௪௪) 

அச்சிலைப்பெருங்சோடியறலினை, ஈச்சியாரரயனுடையார்பெற 
வைச்சபேறுவரைவ.றுதக்ணை, யெச்சகோடிகளிதலிலாவரோ,. _ (௪௫) 

கோளிலாப்பதினாயிரங்கோடிநீ, ராசூமண்மிசையுள்ளவவையெலாந் 

தாளுலாமலர்ச்சானகிதன்மண, வாளன்வார்தலுக்கோடிபின்வைருமால், (௪௬) 

தேவாழுப்பத் தமூவருந்தேவர்குழ், மூவராயமுதல்வருமங்கவர் | 

Cadlior Gs Gains Carin wear, மேவிகாளும்விருப்பினிருப்பரால். (௪௭) 

முத்திபெற்றமுனிவருமோதுபா, லத்தியுற்றவமுதுணுந்தேவரும் 
புத்தபெற்ற அம்புண்ணியம்பெற்றஅஞ்,சித்திபெற்ற அர் இண்சிலைக்கோடிவாய்.௪௮ 

மூட்டுராண்சிலைச்கோடியின்மூழ்கியே, மீட்டுசேவர்பிதிர் க்சளிவர்தமை 

யூட்டெவொன்வினையாவுமொழிர்தவன், வீட்டின்வீடறுமேன்்மையின்மேவுவான்.௪௯ 

செருத்திறங்கெழுதிண்சிலைக்கோடிவா, யொருத்தன்யாவனொருமறையோற்குணா 
வருத்தினானவனயாண்டுமழிவுரா, திருத் தம்பேரின்பராட்டிலிருப்பனே. (@a) 

சாகமூலபலமுண்டுதம்முயிர், போகறீர்ப்பவர்புண்ணியமூழ்குவார்க் 
காகுமாடுபவாடல்விற்கோடிநீர், யாகமாம்பரிமேதமிழைக்கிலார். (@4) 

ஆசினற்குலகால்வரினடினோர், கூசிகீங்கும்பிறந்தைபின்கொாள்லொர் 
மாசித்திங்கட்படிபவர்மாண்பயன், பேசிக்காட்டிடும்பீடிலன்யானரோ, (௫௨) 

வாய்ஈசமாகமதியினிலாடினோன், பாய்ர் துலாஏம்பசிரதியாஇநரீர் . 
தோய்ந்தவன்பலஞ்சொல்லின ழிகிலா, சேய்ச்தசாடுற்௮ுவீ டும்பினெய் தவாள்.ட௩. 

புருடனாடிலும்பொத்மெடியாடிலு, மருடரும்படிவர்திசொண்டமுத பட் 
லிருடரும்பயன்செய்தனயாவைய, மருடருந்தலுக்கோடியசற்௮மால், . (௫௪) 

இறர்திடாவிமையோர்தவ்குழாத் ஜெட், சறக்ககோசலைசெம்மலைப்போல்வே ... 
வ௰ஈதிடாதவளர்புளல்யாலிலு, மறர்தருர்தலுச்சோடியதிசமால் -. ~~ (௫௫)



சம ட் சேதுபுசானம்.. 
   

அம்சண்லார்தலுக்கோடியளித்திடு, இட்ல்கண்லேட்டவுமெல்லொருமுப்பம்... 

வெற்கணிச்சியம்வென்ப.யா்மாசவான், தில்சண்மூழ்கித்சிவபதஞ்சேலாம். (௫௬) 

உரமனத்தெமுற்றம்விட்ட்ணொரு, தரமயின்றுதடர்தலுக்சோடியில் 
௫ரமளித்திரிமாசியிலாடுவான்; பிரமகத்தியினீங்குப்பிறங்குவான. . (௫௭) 

மாசிமாதம்வயத்தனுக்கோடியி, லாசரவடைந்்திதிலாடியே | 
யீசர்கங்குலிலீரிரூபாமமும், வீசியுண்டி விழியுறங்சாமலே, (௫௮) 

இர்தியங்களடக்கியிராகவன், முச்திறைஞ்சியமுச் சண்முதல்வளை 

யுக தபூசையுஞற்றிச்திவாகரன், வர்துதோன்றிடும்வேலையினமற்றகாள். (௫௧) 

கோடுசேர்தனுக்கோடிமுன்னீரொலா, மாடிரித்தநியமங்களாற்றியே 

8ீடிராமன்வமுத்துகிருத்தனைப், பாடியன்பிற்பரவிப்பணிந்தபின். (௬௦) 

ஒல்லுமாச்சூமொண்பொருண்மண்ப௪, ஈல்லசெர்நெற்நிலமுதனல்கியே 

வல்லவாறுமறையவர்க்கூட்டு வித், தல்லநீரவவரருள்பெற்றரோ. (௬௧) 

புகறலின்றிப்ப்ரிசபின்பாரணம், பகருமிம்முறைபண்ணினர்க்கெம்பிரா 

னகம.ங்கவகற்றியளித்திடு, மிகபரங் களிரண்டினுமின்பமே. (௬௨) 

எவ்வகைத்தவருதக்தற்களெய்தியு, மெய்வகுப்புறுமுத்இவிரும்மினோன 

ஜெய்வமாகிஈற்றிங்களிலாவோன், கவ்வைவெண்டிலாக்கார்முகக்சோடியில், ௬௩ 

மன்னுமத்தவுகயமகோதய, மென்னுமிங்கிவற்திப்புனலாடினோன் ச 

ஐன்னதிவினையாவையஞ்சாய்த்தடு, முன்னுமினபமுமுத்தியுமெய்து.வான். (௬௪) 

செல்வழுதீ்தொழிற் றேவருமன்னவன், சொல்வய திசர்தொகுத்தவிருதிறத் 

தெல்வடகங்குதயம்படி வார்ச்கிலை, நல்வளங்கெழுஞாலத் ததயமே. (௬௫) 

மற்றவர்ச்குமறுமுகலான_நால், கற்றுச்செய்பரிகாரல்களின்றியே 

யூற்றதீவினையோடிமுண்டாயிடும், பற்றுவேள்விப்பயன்கள்பண்ணமலே, (௬௬). 

கதிரிரண்டையும்பார்தள்கவருகா, எிதனிலாடிலிருபிறப்பாளர்தம் 

வதையின்மாசறுமற்றவர்பெற்றிரிஞ், சிதைவில்பேற்நினை ச்சேடலுஞ்செப்பிலான். 

இரவிதிங்சளெனப்படுச்தேவரை, யரவமுண்டிடும்வேலையமிழ்£திஞோர் 
பரவுபாவப்பதாகினிபாற்கிடும், ரூரலிர்சாடனுச்கோடி தனம்பினால். ' (௬௮) 

காயும்வெண்கஇர்செல்க இர்கட்செவிச், காயகல்லுணவாம்பொழுதாடிஜோர் 

சாயதீர்ச்சமுழுவத்தோய்ச்தவ, பேயுமின்பமிவற்றையமில்லையே. (௬௯) 

ஆகலாலிக்குமங்கு மளப்பிலாப், போகநல்கும்பொருதலுச்சோடியிற் 

ருசமாற்திரெதண்புனலாடுமா, றேகுயீரினிநீருமிருடி.காள். , : (௭௦) 

வித்பிதங்குமிராமன்விற்கோடியி, னற்பலந்தருபிண்டங்கணல்இனான் 
மூற்பிதிர்க்களுதரமுடி.விலாக், கற்பகாலநிரம்பிக்களிப்பரால், (௪௧) 

௮ண்டர்சாதனம ர்கக்தமாதனல், கண்டசேதுக்கவுசலைசேய்கரல் 
கொண்டவார்தறுச்கோடியிவற்றினிம், பிண்டமீர்தவர்ச்சில்லைபிதிர்கடன், @ ௨) 

மூலிடங்களுமுன்னிமூனிவிர் கா, டேவனாற்று ந்திறத்தனதென்புல 
மேதினோர்தமிருணவிமோசனத், சாவினாமரசமக்குளவாகுமால், (௪௩)



அசுவத்தாமாச்சருக்கம். கவு. 

வேறு, 

ஆதலிற்றலுக்கோடியிலாமொறாருயிர்க்ளேப்பாயிலுமேகுகீர் 
மோதடற்சிலை ,த்சேசெனீமசேய்ஞூரிகிற் பரித்தாமன்முன்னாடி ஞன் 
போ,துரித்திரைக்காதலினாவிவானபோகவிட்டவத் வினைபோச்சுவே 
யாதனைப்பவத்தீதறுமாதலீரீ துமக்வெசத்தேமிவண்யாமரோ, (௪௪) 

தீனுக்கோடிச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ_திருவிருத்தம் ௧௮௨௬: 
நினா வளக 

அசுவத்தாமாச்சருக்கம்.. 

காகபாணியபனைரேர்க தியினீடுருனிவாம் 
குரகநேருயிர்த்தயர்ஈ துறங்குகின்றுளார்சமை 

விரலொதகெரன்றதுமீளவஈ தவெம்பவ5 

அரசதாமனீத்த அஞ்சு. சசேட்டல்வேண்டினோம். (௧) 

மேதகான்குவகைசெயும்வியாசமாணவகவெமக் 
கோதுநின்சொலமுசவணுவட்டலில்லையாகையா 
லேதுவொன்றுமின்றிநீயெங்சண்மேலிருச்திடும் 
போதுருசவருளினாற்புகலுகென்றுபோறறினார். (௨) 

என்றபோ தகுதனங்கெங்குவாசசாயணன் 
மன்றவாசவனசரேர்மலர்ப்பதங்கள்வாழ்த்தியே 

யொன்றுஞானமுனிவிர்காளஞுவகையோடுசகேண்மினென் 
றன்தியன்றவாறெலாமவர்க்குரைத்தன் மேயினான், (க) 

பண்டுடாண்டுமை£ தரும்பார்வையில்லிமைக தருங் 
கொண்டவேலைவையகங்கொள்ளுமாறுமாறதாய் 
மண்டுபோர்விளைத்தராள்வைகல்பத்தினளவிலே 

Soir OC wah SO oar SG woe oof ener Garr, (௪) 

மேலையைர் தபகலிலேமெய்.துரோணனவிட்டன 

னாலிரண்டொடொன்பதினா சகாடுஈண்ணி 
னேலமங்கர்தம்பிரானெட்டுமேல்கொள்பச் திலே 
சாலநீடுசல்லியன்றரை௮ற5 துபோயினான். (௫) 

பாதிதத் தவச்தொகைபட்டவானியச் இலே 
யூதைகாளை கதையினாதூருவிண்டுடைக்துதா 
ஞதலும்பறுஞ்சினா னஈதவேலையரசர்தாம் 

பேரஅவார்கணமெய்விடாய்போச்குமாறுபுரிகுவான். (௬) 
* 

மட்டிலாதம௫ழ்வினார்வளைமுழக்கவருகுவார் 
திட்டத் அய்மனீடுதண்செண்டி9ிஞ்சயன்முனா 
மிட்டமேவுமரசருமேனைவேர்தரனைவருஞ் 
சட்டெனப்புகுர்அளார்தங் சடங்கள்பாசறை,



௧.௮௪. 'சேதபு ராணம். 

பினனர்வீரரைவரும்பின்னைகேள்வன்சாத்தக 
மென்னலுமந்தவிருவரோடி றங்டொதமவுலியான் 
மன்லுமாடைமண்டபமருச்குசென்.றுமேலிஞர் : 

வென்னிடாமிடைந்தகான்வெள்ளிடைக்சணுற்றயோல், 

ஆண்டுறைக்சசண்டருமமாத்தியவிருகத்தரும் 

பூண்தொளிறைஞ்சினார்புயங்கலி ரகேதன 
னேண்டயங்குமிற்கணாரோமம்யாவும்வெளவியே 

வேண்டுசெய்கையுவகையால்லீற்றிருச்தன்மேயினார். 

சைவலங்கொடி௫ூரிசேர் காளமேகமேனியா 
னைவரோடுமாயிடையாவதொன்றுகூறுவா 

னுய்வதன்அிபாருட்டுநிருடையிருக்கையின்புற 

நைவருமனம்மொடிண்ணுமின்௧ளென்றனன். 

அ௮றிவுகொண்டுசெய்வதென்றைவராழியானொடும் 

புறனிலேகஏயாம்பிலம்புகுர அகொண்டபொருளைமீ 
தெறிபுனற்கெரளோகையாற்றெய்தியங் கணிரவெலாஞ் 

செறுகர்மாளவென்ற?ர்த் திருவினோடுமருவினார். 

சுரிமுகஞ்சுலாயெழீஇத்துள்ளலீசிப்பாரலாகஈ 
தெரிவிலாதுசிதகிடுஞ்€கரக்குழாங்கடா 
மரியகண்ணனைவரோடணுசவர்தவளவிலாப் 
புரிவினீடிமங்கலப்பொரியிறைத்தல்போலுமால், 

ஆகுமஈ்தநிசிமினூடவணிருர்தகண்ணன்மு 

னோலை கயாறுலீசுமாரறொலிதரங்கமுவணஜூர் 

பாகவிண்வெறிதிரேல்பள்ளிகொள்ளுசென்னவே 

சரகரீகெல்லணைகல்கல்போலமல்குழால். 

அறுவையில்லசன்புறமைவரோடுமைவண 
னுறவசெண்ணியற்றபிலுற்றுளார்கள்கிருபலு 

ம விலாதகருசவன்மாவும்வாசித்தாமலுந் 

தெறுவியாளதுவசனைச்சென்றுகங்குல்சேருமு ன், 

சேருமூவர்கான்மசன்செய்யவெய்யதண்டினா 

ஜாருவிண்டுடைர் அலீழ்ர் தடல்புரண்டுமண்ணின்மே 
லாலாயும்வணங்குறாவ$தன்மைந்தனமூழ்குறுஞ் 
சோரிவாரிசண்தொச்அன்பவாரிராழ்இஞர். 

கதையின்வீமனறைதலாற்கவான்பிளர் தசோர்கறைப் 
புதையுமேனிபூழியாற்போர்த்தநீடுபுரவல 

னுதையவெற்பில்லீசிரிமூதைவீசுத சூடற் 

அதையும்வாலகசூரியன்ரோற்றமென்னவைஇஞன். 

கண்கலுழ்ச்தமூவரைக்கண்டுசண்ணிலான்மகன் 
விண்கவிழ்க்ததாரைபோல்விழிகள்சிர் தவெள்ள£ 
ரொண்கவன்றிரங்னொனினைதல் சண்டழுங்கயே 
-புண்கனலிறைத்தபோற்புரவித்தாமன்£தியே, ' 

(df), 

(௧) 

(60) 

(௧) 

(22) 

(sm) 

(se) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪)



அசுவத்தாமாச்சருச்கம். 

சடியலீமசேனனாம்காலிலும்பல்கைக் கதை 

யடியினால்விமுக்செழா தழு௮கெஞ்சுதமுதமுத் 
தொடிவகூர்சுயோதனற்கொன்ற௮ுகூறவெஃகியே 
யிடியெனாவெருண்டெழீஇயிவுலித்தாமனோதவாள். 

ஜர்பாண்டுஈல்கினோ ராயுமெர்தையாருயிர் 
9, . . ; மைவழங்குகெஞ்சராய்வஞ்சமாற்றிவெளவினா 

ரிவ்வெனாதவ த். தயொன்லும்வேலையேதிலும் 

பைவியாள துவசநின்பழங்களாற் நிலேனியான், 

நிருபகேண்மியாவெனைநீவிடுக்கிலின் நிராப் 
பரிதிதோன்றுமுனனரோபாண்டுமைந்தரொருவரு 
மொருவலின் று சிஞ்சயனோடெலாரு மாலெதிர் 

பொரு அகொல்வள்பான்செயும்புண்ணிய திீதினாணையே. 
வறு, 

இனைபதுகூறச்ேேேளாவிசற் றுரியோதனன்ரு 
னனையதுசெய்வலென்னாவறல்பொழிகிழியாற்பார்த்து 

முனைவனாங்கிருவன் றன்னைமுடங்குவிற்குரவனீன்ற 
தனையனைஈமதுதானைத்தலைவனாச்செய்தியென்றான். 

௮ன்னவாறவனுமன்னோற்கன்றபிடேகஞ்செய்தான் 
பின்னரக்குரிசிறனனை த்சமீஇவிடைபெறறுப்போற்றி 

யுன்னுசர்ப்போசனோடுமுவரிருவோருமைவர் 
பொன்னெடுந் தூலின்மாடுபோயினார்பொழு துபோமுன். 

அஞ்சுபேராவிகொள்வானடை£ சவம்மூவர்சாங்க 

ளஞசுபேராடயன்னோரடலொலிச்கசனிே கட்ட 

ஈஞ்சுகாலரவம்போலகலிவுறீஇகடுக்கிகெஞ்ச 
நஞ்சு சாநரிமாறுற் றுகாடிபபின்னேடினார்கள். 

ஓடி.னாரிளைப்புற்றங்கணொருசிதிதிருக்சார்சம்மு 
ணாடினார்மீளினம்மைஈர்தியாவத்தமாலை 

குடினான்கொல்லுமென்னாத்.அண்ணெனவெருவியுள்ளம் 
வாடினார்மருங்குகண்டார்வள மலியடவியொன்று, 

காம்புடைமலர்கள்பூச்சகாமருதடங்களாலும் 

பூம்பணைப்பொழில் களாலும்பொருசிறைப்பறவையாலும் 
வாம்பிணையாளியெண்குமரைசரிகவையமாமூன் 

னாம்.லவில ங்னொலமணிகளெர்வஐலியாலும். 

இடைவெளியின்றிமல்குமீர்ந்தளிர்க்கானகோச்9 
யடைவதோரரணமாசகவதனிடைப்புக்குத்தண்ணீர் 
தடையில்வாம்புரவிச்கூட்டி ச்சால் கசருமுண்டுபால்கோர் 
வடதருகீழல்சாலூஉமான்றடர்தேரிழிந்தார். 

இழிச் அடற்புனிதம்பண்ணியிருந்தனர்கியமமாற்றிச் 
கழிர்த தகதிருங்சக்குற்காலமுக்கலச்சதாட 
லொழிச்சனபகத்சரிச்குமுயிரொலாமூதக்கமுற்ற 
வெழும்தனவுழிதர்ற்குமிரலினிலகிர் சசொல்லாம், 

2. 
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௪௮/௬ .... சேதுபுசாணம், 

ஆயிடையலக்கண்கூருமன்னவர்மூவர்தம்மூட் 
போயிடர்கிருபன்றாலும்போசலும் பூமியென்லும் 

பாயலிற்றுயின்றாரங்கட்பாய்பரித்தாமன் ற்ற த் 
நியினால்வெ_ும்பித்துஞ்சான்சிக்தைசோய்கொண்டி ௬6 தான, 

சார்ட்புழைக்கரங்களாஇகலச் துறைவிலங்கனேோை 
யோ்ப்புழைச்செகவிமிற்ே களாலிதுமுரசரவம்போலும் 
போர்ப்பியர்கொடிபோலன்றிப்பொறை பினோன்புகழ்ப்பதாசை 
பார்ப்பரித்திரிங்கொலென்னாவயர்வுறுமசவத்தாமன் 4 

தழைத்தடங்காலுலாவுந்தர்தியைக்காணூஉத்தண்டம் 

புழைக்கரமாகலீமன்புசக்கசனென்ன வஞ்சம் 

பிழைத்தனாமரிதிறந்தபிதாவினிமீள்வதில்லை 
மிழைத்ததிதெற்றுக்கென்னாவிரற்படுமிவுளி த் தாமன். 

நிசியெரிதாருவின்பானீடமொலோடுஞ்சேர்ந்த 
பசுமு௫ல்டார்த்தியாரோபடர்வனம்புக்கசெய்தி 
விசயலுக்குனாத்தார்பொற் ஹேர்மீதடைந்திட்டானென்னா 
வசைவுறீஇமபங்கச்சோருமாண்டகையசவத்தாமன். 

வயங்கரிமு துலேதிமணித்தலைபிடும்சலாற்றா 
துயக்கோ்கடுப்பிலோடியுற்நிரிமராயைகோக்கச் 
சயங்ெர்ககுலலூருக்காவுபோர்வாசியென்னாச் 
துயல்கியுள்வாடியாகந்துளங்கிடுர்அரகத்தாமன், 

சூழியினீங்வொள்மேற்சடர்நெடுவாளை அள்ளிக் 

காழிருள்சிழித்தசோதிசண்ணிலுட்சல த்தல்காணா 
வாழியசாதேவன்கைம்மருவலார்வரைகொண்மார்பம் 
போழொளிவாளினாடிப்புலம்பிடும்புரவித்சாமன். 

இரவினிலுறங்காதில்வாறிருஈ் அழியிவுளித்தாமன் 

பரவுபல்காகக் அஞ்சம்பணைமலிகோளியின்மே 

அரமிகுல்கரியசெய்யவருவுடனொலிக்கும்வெய்ய 

குரலினைச்சாட்டிச்செல்லுங்குராலினைக்குதித் தக்கண்டான. 

பெரியவக்கூகைபின்னர்ப்பிறற்கொலியொன்றுசெய்து 
விரிகிழற்கொம்பரூடு மேனியைமறைத் துவைூத் 

இரியவுங்சொடிகளெல்லார்இிடுக்டெவெழுச் அபற்திக் 
கரியவச்சாச்கைக்கூட்டங் கலைத் தயிருண்டசன்றே, 

கலைச்அமிருண்டுகாச்சைக்கால்களுந்தலையுமூக்கு 
மலை த்திடுஞ்சிறையம்வாலுமடங்கலும்வேறுவேரு 
வுலைத் அடன்பறிச்அலீசியொருசிறிதடமிலாம 
லிலைத்தடங்கோளியெல்குமிறைத்தினிதிருக்சதம்மா. 

முற்பசகலிழைத்ததிமைமுற்றிடுங்கொடி.யர்தம்பாற் 
பித்பகலொருகால்வென்றளோர்பின்னொரு காலந்தோற்பா 
சற்பர்கள்பலருமாற்றுராண்டகையொருவற்கென்லுஞ் 

'இசொற்பொருடெளியயாருக்தொலைர்தனசாச்சையீட்டம், 
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அசுவ்த்தாமாச்சருக்கம். 

௮குமச்செய்கைகண்டவப்பொழுதகவத்தாமன் 
கூகையைக்குரவனாகச்கொண்டி துகுயிற்றுமாற்றா 
லேகியாமொழுவனாகவிரவினில்விரவலார்ச்கு 
மாகசசாடளித்துமென்னாமனத்திடைவலீத்தான் மன்னோ. 

அ௮ருகமயுண்டைவர்கேர்சென்றமர்விளைத்சாவிசோட 

லொருமைசேருபாயம்வேண்டுமுரசகேதனன்றனோடும் 
பெருமிதம்பேசிவந்தேம்பிறழ்விலாதெர்தவாறம் 
வருமிசங்கடைப்பிடி த்தன் மன்னுமிரொவைச்குமுண்டால், 

மன்னவனேவனிற்பாரமாயவஞ்சனையினாலுஈ 

அன்னலர்க்கோறன்மாண்பேசுயோதனன்றனையும்லீழ்த்தா 

சொன்னலர்புணர்ப்பினாலேயுங்கு அவன் திமுன்னம் 

பன்லுநூன்மரபுதேர்ச்தபண்டி தர்பகர்ந்த தண்டால். 

உண்பவர்வழிஈடப்போரோரிடத்திருப்போர்கங்குற் 

கண்படுகினமேர்மெய்யிற்களைமிகப்படைத்தோரொக்கும் 
புண்படவடிபட்மிள்ளம் புமுங்குவார்போரிலாச்கை 

ம ண்படவிமுக்தோர்கையின்மாண்படையிழ நீதோர் கம்மை, 

இறச்செயலாகும்வேண்டாரக்கியாழுமிவவாறுசெய்த 

லறச்செயலென்று தஞ்சமைவமாப்படுச்சகவெண்ணிப் 

பொறைச்செயற்கருபனோேிபோசனையெழுப்பியாங்கோர் 

முறைச்செயனமுகூர்த்தமொன்றுமுன்றுபுமொழியலுற்றான். 

மன்னவர்மன்னனாகிவலியரின்வலியோனாூப் 

புன்மைதீர்பூனிதனாகும்புயங்ககேதனனைக்கொளன்றா 
சொன்னலருபாயச்தாலேயுசைத்தனன்வீமனஈதோ 
வெந்நிலையவர்களேனுமிறைஞ்சிடாமவுலிமீதே. 

அ தலினைவர்தம்மையாடைவீடதனைநீங்பப் 

போஅமுவகைவளைத்துப்பொருகணைமாரிதாவிப் 

பாதிரள்ளிரவிற்சென்றுபடுத் தடல்வேண்டுமென்று 

னீதவலுவலக்கேளாவியல்புழிச்சருபன்சொல்வான். 

பொருவிரிதரோணனல்கும்புண்ணியப்புகல்வகேண்மோ 

தருமமன்றுறங்ருவாரைத்தடிந்திடல்சயத்தேர்விட்டுக் 
குருமுனையேதியின்றிக்கொய்யுளைரீத்காச்கோறல் 

பெருமையன்திழிப்பர்யாரும்பிழையி தவிடுத்திபிள்ளாய், 

வலம்புரிச்தாமன்றாதைமனைவிகாக்தாரிமாறு 
நலம்புரிவி த.ரனின்்னோர்ஈவித்திடிற்கோ.றுமென்ரான் 
சலம்புரிபுரவித்தாமனறான மறத் தப்பின்லு 

மலம்புரிகிருபனோடுமடங்கலினறைதலுற்றுன், 

மு$தைரசாளாகவத்தின்முண்டபோர்ப்பாண்டுமை£த 
சொர்தையைப்புணர்ப்பினாலேயின்லுயிர்்் சொண்டசெய்சை 
சிர்தைகின்றீ ருமன்திச்சிதியனார்திட்ட த. தய்மன் 

றர்தையைச்சொன்ருனென்௮ுசபையெஇர்சாற்றலாற்றேன். 

௧௮௪ 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(7m) 

(௪௪) 

(சட) 

(wa) 

(௪௭)



ட. சேதபுராணம். 

மொய்கயப்போரிலெக்தைமுடி 6திடமுடித்ததன றி 
வைவயத்தானைலிட்டவரஈநிமகனைச்செற்றான் 
செய்யயப்பற்குனன்றான்கண்டியைத்தண்டமாக்சொண் 
டைலரேயிடிச்தார்முன்னரருநெறியறத்தின்கூலம். 

முத் தனையாடலொன்றுமாஅலவின்றிராவி 
லறுத்திரினெறேனர்தவைவரையறிதியென்னா 
சி௮.த்தவாம்பரிச்டம்மைரெடுல்கொடித்தேரிற் பூட்டிச் 
ச௮திதுளம்கடிஇலேதிச்சு துசத்தாமன்போனான், 

இருவருமவன்பின் பற்தியேகிஞரிவுளித்தாமன் 
கருஇருட்ோயில்லின் கடைப்புறஞ்சென்றுநின்று 
பெருயெகங்கைவேணிப்பிஞ்ஞுகன்பாதஞ்சானித் , 
அருகினொானளித்தானொள்வாளொன்றுமைஈங்கைகேள்வன். 

வாளொளிவிளச்கமேச்திமடி மனைப்புகுவான்வாயிற் 
கேளு.றுருபனோடுகிருதவன்மாவைவைத்துச் 
ே 'தாளிணைபணைப்பவெங்குஞு சுற்றுபுதிரியாவல்லே 

மீளுறீஇத்திட்டத் அய்மன்வியன் நுடில்லீட்டில்வஈதான். 

சென்றிவன்புகு அமெல்லைத் சரள்புயத்திட்டச் அய்மன் 
முன்றருவோர்களெல்லாமுயன்றபோரிளைப்பினாலே 

கன்றியகானையோடுங்கண்படைகொண்டாரம்கட் 

டுன்.றுவெண்டுலார்பள்ளித் தயிலும்பாஞ்சாலற்கண்டான். 

காண்டலுமுதைத்தான்காலாற்கணடுமிலமளிநீகங்கி 
பாண்டெழுர்தவனைச்சண்டானவனவண்புரவிச்தாமன் 
மீண்டவன்குஞ்சபெற் றிமேதினிதனனில்கீழ்த்இப் 

பூண்டபூங்கழலானமோதிப்புரட்டினான்புரளவா கம. 

அகிலைத்திட்டத் துய்மனச்சுறீஇயுற ச்கநீங்சான் 
றனனுடல்பதைப்புராமற்றளர்கசனனவன்கள த்தை 
வின்னெகொளுற் கட்டிமேழகமறுக்குமாபோற 
சுன்னிகர்மார்பிலேறியரிரகனன்கற்கத்தாமன. 

ப்தாகினிமுழுஅங்கொள்றுபாவைபாஞ்சாலிபால 
ரூதாமனியுச்சிகண்டியோங்குசோமகார்முன்னானோர் 
மதாசலம்புரவிசாலாண் மற்றவணுள்ளவெல்லாஞ் 
சசாகஇசேர்தழறபோற்றடிந்தனன்றன்சைவாளால, 

ஆடுபோர்க்கலச்சத்தஞ்சியாடைமண்டபத்தைநிங்கி 
யோடுவார்தம்மைப்பத் நதியுடன் ௮.ரர் தயிர்குடி த்தார் 

நீடுயர்வாயினின் றநிருபலுங்கருபன்ராலும் 

லீடேபேருழிவேலைபோன்றதக்சங்குல்வேலை, 

அந்திலம்மூவரிவ்வாதநடுக்கொலைய கனை ராடி. ச் 
குர்திதன்புசல்வர் க்கஞ்சக்குலைகுலைச்தவலங்கூரா 
துந்தியகடுப்பினோடியொரு வரோடொருவர்கூடார் 
எச்தினர்சென்றுர்செய்ததிவினை ச்சாறுரட்ப, 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(Ga) 

(௫௪) 

(நடு) 

(௫௭) 

(௫௭)



சுவத்தாமாச்சருக்கம். ட... 5௯. 

வறு, 

வீறுவாம்பரித்தாமன்வெரீஇயுளம்,ி பா.றுமெல்லையிரேலையிற்பண்ணவர் 
சதேறுதொல்கதைவேதரிவாசமற், கூதியல் சட்குழீஇமிருர்தார்களால். (64) 

தீர்த்தர்தங்சகடிரள் சண்டவருழை, ஜேர்த்சமெய்யொடுமெல்லென க்கட்டிஞன் 
குர்த்ததிம்கென்சுழ்ச்திடுஞ்செய்கையைப், பார்த் றுணர்ச்தனர்யோகபலத் தினால், 

செய்தபாவந்தெரிச்ததபோதன, ரெய்தனோக்கிெனர்வேதியவீனனே 
கைதருர்.துயிற்காவலாக்கொன்ற&8, வெய்தெனப்படர்வேறரொருளுழலில், (௬௦) 

கோச்சனாறுளையாங்களுகோன்பினை; யாக்குரீதிக்சயலவராகுவே 
நாச்கினாலுனைநாடிகலிற்திடி, னீச்சரும்பிரமக்கொலைகேர்ச்இடும், (௬௧) 

கேடுசேரிலுக்தான்பிறர்சேட்டினை, நாடுமாற,துன்மையன்றெம்மையுங் 

KL DAOC) VG. VED a, ணீட்கின்றிடனீங்குதியென்றனர். (௬௨) 

அங்சமாசவர்சொன்மொழிகேட் டலுர், தங்குமானத்சழலில்வெ*ம்பியே 
யங்கணீற்யெயச்சுவத்தாமனீள், கங்கையாறுகொள்சாசிமின்மேவினான, (௬௩) 

காசியா இச்கழீரசரெங்கணும், வாசமேவுமறையவர்நிம் சனை 
பேசகொந்துழிதஈ தபெரிதளல், கூசியாவிகுலை5 தலைகின் றகாள். (௬௪) 

கித்திரைாச்கொலைசெய்பழிநீச்குவான், மைத்திரைப்புவியேத்திடமாமறை 
முத்திரைப்பொருள்கண்டமுனிவளை, யெய்த்திரைக்குமிளைப்புடனெய்தினான. ௬௫ 

ஏதமுன்னியொருமருங்கெய்தியே, காதலோடுசொரிஈ் இடக்சண் சணீர் 

வேதவோதைவெதரிவனத் துறை, வாதராயணன்ராளில்வணங்இனான். (௬௭) 

மறைவியாதன்வயப்பரித்தாமனை, மிறைதெரிச்_ஜழியெய்தலையிங்குமீ 
நிறையிருட் கண்படுக்குகிருபலா, முறையினீம்கிமுடி த்தபதகனே. (௬௭) 

பெருகும்பாதகமுன்லுடன்பே௫லு, மருகுருதெமதகாசிாமந்தனை ச் 

திருமியேகுதியென்றலுக்இண்சிலைச், குருவிலும்பல்குலைஈ* தளங்கூறுவான. (௬௮) 

உன்றனைச்சரண்கூறியுறுமெனை, நின்றணைக்கிலைரித்திடிலானினய் - 
கன்றணைத்திடாகாளையர்தங்கள்பா, லின்றனை க்குமிரக்கமின்றாகுமால், (௬௯) 

தீரம்வாரிகெடும் கரையேற்றினா, னாரமாருயிர்ஈல்குஈர்வேறெவர் 

சேரவானிற்செழுச்சருவீசினா, லாரவண்பறவைக்கரணா ச வார், 

இழித்தியாருக் த ரப்பவிரங்யொ, னெழித்திடாயென்றுனளைப்புகலுற்றனன் 
கொழி த்தமாமழைக்கோலவியாத8, பழித்திடாதருண்மற்றொருபற்றிலேன். (ஏக) 

முற்றுமுற்றவுணர்ச்தமு துக்குறை, வுற்றவேதவியாதவுனக்யொன் (சே. 
சொத்றல்வேண்டுங்கொல்சோர்ச்தவர்கண்ணசே, கற்றமேலவர்கண்ணருளென்ப 

நீவிடாதெளையாளகினைசெனாத், தாவுவாம்பரிச்தாமனிறைஞ்சலும் 
பாவியாரின்௮பாணிப்பப்பன் மறை, மாவியாதனமனங்சரைந்தோதறுவான-. (ar 8) 

(௭6) 

யாதிலும்பரிகாரமிதற்கலை, கோ.தநீங்குமுபாயமுங்கூறலாஞ் 
செனுவின்கட்செழுச்தலுக்கோடி.யென், ரேதவாரியிலுண்டொருநீர்த்தமே,, (௪௪) 

தொன்மைஞாலச் அதிப்பவிளங்கடு, சன்மையென்லுமுழமுவதால்படும். ,...... 
புன்மையாவையும்டோக்கிடும்புண்ணியச், சன்மையாுயர்சார்பிற்ிறர்திடும்,எடு



௧௯0 சேதுபு.ராணம், 

ஒற் கரீக்குமுளம்வெளிசெய்தடிஞ், சொற்கமீழுச் துயரச் தடைத்டும் 
வற்கநீமமருட்பலவமாற்றி0, மற்கடிர்தருளானந்தநல் 50ம், (௪௬) 

அரிசுகாட்டுஞ்சுவன*மொழித்தடும், கரிசுதீர்க்குஸ்கடவுளர்போற்திடும் 

பரிசுநல்குந்தசர சன்பாலனால், குரிசிலேர் ுகுனிசிலைக்கோடியே, (௪௭) 

சாந்தியாதிதவநெறிதந்இடு, மாந்தர்காலவரைக்கடைசாளிலே " 
Seg reanyodasr Muy shes, Cums searyenberyaQsrDsGGi, (eras) 

ஒங்குமேன்மையுரையிலடங்கிடா, வாங்குவார்தலுக்கோடியின்மாதமொன் 

முங்கணெய்தியிடையின்றமிழ்ச்தினா, னில்குகித்தரைச்செய்தகநெடும்கொலை. (௪௯) 

என்றுவேதவியாசனியம்பலு, மன்றுவாம்பரித்தாமனதலீழச் 
சென்றுவைகலிடையின்றித்திங்களி, லொள்றுமூழ்சென்சங்கற்பமோதியே.(௮ 0) 

காலமூன்றுங்கவுசலைகான்முளை, மாலொழித்தவரதனை ப்போற்று வா 
னேலுச்திங்களிறஇத் இன் இனிற், கூலமார்தலுக்கோடி யிலாடியே. (க) 

ஈசனஞ்செழுத்செண்ணியிருந்துப, வாசமாசவரு5 துயின் மாற்தியே 

வீசுபாலுவிரிர்தெழும்வேலையிற், கோசலேசன்விற்கோடிகுடைச்தரோ, (௨) 

௮ன்திராமனருச்சனைசெய்இடும், குன்றவிற்கைக்குழசன்றிருமூன 
சின்றுமார்பரிறைத்திடச்சண் கணீர், ஈன்றுசேரின்பச்கூச்அுடித்தனன். (௮௩) 

ஆடல்செய்திடுமன்பினைகோச்சியே, பாடல்விஞ்சையர்பண்ணவர்சூழ்ந்திட 
வேடுலாங்குழலேழையொடெய்தினான், கோடற்ருமனமுன்கொன்றையர்தாமனே 

வந். துகினறவளர்மறையுச்சிமேற், செர்சனிப்பொருட்செல்வத்தைக்காண்டலு 
மு5அவாம்பரித்தாமனுருநெஞ், சிர் தவேணியன்றாள்பணிர்சேத்துவான். (௮௫) 

ஆகொலவகாலவன்றம்புய, ஞடுசேகரநற்கருணாகர 
பாசொமமெய்ப்பாதிகொள்சாமமா, வீடுமத்தகெடுக்தொடைமத்தனே.: (Har) 

இயகங்கையாய்சென்னியிற்கங்கையாய்,தயசோதியாய்தொண்டமரைச்சோதயாய் 
தாரயினல்லனேசார்புளனல்லனே, யாயசண்டனேயல்லுறழ்சண்டனே.. (௪) 

அன்பர்க்கண்ணியாயம்புலிச்சண்ணியா, யெனபினருரினாயெண் கடி. த்தாரினாய் 

பொன்கொள்வேணியாய்போதகவேணியா, யின்பலீட்டினாயென்பவம்கீட்டினாய்- 

பூகவில்லனேபற்பதவில்லனே, மாகசாதனேமாமறைகாதனே 
வேசவானனேவேங்கைக்கவானனே, நாககேத்திராரன்லுசனேத்திரா. (௮௯) 

கம்புட்காதினாய் காமனைக்காதினாய், செம்பொற்பாதனேசெப்புசாற்பாசனே 

யும்பர்க்கும்பனே யோர்முலைக்கும்பனே, யம்புமாலனேயார்தருமாலனே, (௯௦) 

என்னையாளவென்றேழுலனேதிடு, மன்னையோடுமடைச்தனையையனே 
முன்னைமாலயன்காணருமூர்த்தியா, முன்னையான்டொழச்செய்தவமுள்ளதே. ௬௧ 

போற்றிபோற்றிபுயங்கபுராதன; போற்றிபோற்றிபொருவிரிபூரண. 
போற்திபோற்றிபுவெனப்போற்தினா னேற்தினான்மகழ்ச் துள்எமியம்புவான்.() 

வருதிவாம்பரித்தாமவுறங்கிடு, கிருபராக்சொன்னெடும்பழிநீங்கினொ ரான்; 

பொருவர்முன்புசாறுத் ற்றுழியன்னவர்ச் கருமையொன்திலைவேண்டிர் ற் றை தச் 
  

* சுவப்பனமென்பஅசவனமென நின்றது;
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திற்பழிச்சிநெடும்பவரீங்கினேன்;, சற்பரம்பாமற்றுன்றெரிசன | 
முற்பிறல்கருணல்வமுத்திலார்க், குற்பவல்களிக்கோடியுதவுமால்- (௬௮௪) 

தூண்டுசோதித் அணையடிசேயமே, வேண்டும்வேறிலைவேண்டுவதில்கெனாச் 
தாண்டுங்கொய்யுளைத்தா மன்வணங்கினா, னண்டசாதலுமவ்வரால்கினான். (கடு) 

வளிளலன்னவன்காணமறைர்தனன், அள்ளுகதுகத்தாமலுஞ்சூழ்வினை 

were nar erent pO sro sem, ரொள்ளலின்றெதிரேற்றனர்யாவரும். (௬௬) 
வேறு, 

வருதிர்மாதவிர்வாம்பரித்சாமனேர்வளரிராசவன்வான்றறுக்கோடிரீர் 

பிரிவிலாதெழும்வாஞ்த்பற்றுநேள்பெருமையாலிடர்தீர்ச்கருட்கூடினான் 
விரிவினாலினிதிங்குமக்கே ரதுனோம்விளைவெலாமி௫தான்.நளை ச்காதினாற் 
பருகுவாரெவர்தாம்படிப்பார்கடாம்பரமசாரணர்பூங்கழற்சேர்வரே, (௯௬௭) 

அசுவத்தாமாச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ திருவிருத்தம் ௧௯௨௩. 

கலைகளாக. 

தருமகுத்தச்சருக்கம். 

  

௮ரியமாதவர்தம்மையக்கெதர்குதனோ க்னெனன்பிளுழ் 
நிரியவுர்சனுக்கோடிநீரசகன்மேன்மையொன்றதுசெப்புவான் 

பரிவினாரிகிர்பண்டொர்மன்னவலுண்டவன்பெயர்பகருவார் 

தருமகுத்தனெனாமஇிக்குலகந்தனல்கெதனயனே. (௧) 

வாளில்வைத்திடும்வெளன்திவாம்பரிமன்னன் மன்னவர்சென்னிதன் 

ருளில்வைத்இடுகர் தனஈகமிறனாமகட்கருடந்இடு 

தாளில்வைத்திடுரல்வளங்கெழுஞாலமங்கையைநீரிசேய் 
தோளில்வைத்தடல்வாயில்வேடுவர்சூழ்புலப்பகைசாடி.யே. (௨) 

உண்டுிணாவளியுணொ இக் தவமுன்னிரீள்வனமுற்றனன் 
வண்டுணா-றவொழுகுதார்ப்புயமைஈதனும்பினர்மா தகீர் 
மிண்கொடுபுகேருநேரலர்வென்கொடுத்திடமுன்கொடாச் 
கொண்டொடுபு£ீதிான்முறைகுவலயம்புரவுற்றனன், (௩) 

அமையமன்னதில்வேள்வியெண்ணிலவமரர்ரசாயகனாதியோர் 
தீமதசிர்தனைமடழ்வுறும்படி சானிழைச்சனனர்தணர்கி 

இமிழ்திரைப்புனலூருமேமமுமீர்தளித்தனளுதலாற் 
சுமைகிலத்தவர் தத்தமக்சியறுறைவழாநெறிதுனனிஞர். (௪) 

கருகுநெஞ்சுறுசள்வருங்கொலைகளவுசெய்திலர்காசினி ' 
நிருபனாயெதருமகுத்தலுரீர்மையிற்பிறழாமலே 
பெருகுபார்மசயர் சணித்திசைபெருகவைகுறும்வைகலின் 
மிருகவேட்டைமின்வெஞ்வொசியின்மேல்கொளாவன மேஙினாள். (௫)



௧௯௨. சேதபுராணம். 

வேரின்வாய்கமழ்பலவுசண்பகம்வெண்டுர்ப்புனைமா.துளந் 
அ ரவேவளர்வேங்கைகோங்கசொடுஅக்குதிக்கனியோக்குமாப் 
பாரசீபமசோகுபச்சிலைபன்னீபூங்குமிழ்பாடல 
மாரமாரகிலானெருக்கிடுமரசுமேவியவடவியே, 

ஈவசரோருககாண்மலர்க்கருராகவண்டினமொய்த்தலாழ் 
கவருகல்லிசையாழினிழ்திகழ்காமர்பத்தரின் மல்கவே 
மிவருரீண்முசைமாடசம்புரையேரிலஞ்ூயசெங்கணுல் 
குவலயம்பொலிவெய்தவந்தருள்குரிசின்மேவியசானமே, 

கம்பமைக் சவருவிதூக்கமிகரவலா கருலமெங்கணும் 

மெம்பழற்பெ £.திசிர் தசெஞ்சடர்வெல்கணெண்னெமெக்இலு ம் 
கொம்பினிற்புரிதிருகினிறத்கு திகொண்டுலாங்கலையெல்சணு 

மம்புலிகீதருமாபினீரிலகாளிமேவியவடவியே, 

பாங்குபூங்கிளிபாடவாடல்செய்பச்சைமாமயிலெங்கணு 

ஞாஙகர்வண்டிசையோடுதெள்ளிசைராடுகோகிலமெங்கனுர் 

அங்குபஞ்சரஷசலாிிபுகுழ்முரிஇயினமெங்கணு 
மோங்குதோள்வலியாஜொர்து ம்கவு காரிமேவியகானமே, 

புறமசச.துறையாகமேதகுபுண்ணியத் தறையுட்படிர் 
திறமகத் தறைபலகலைத் தலைசர்மறைத் அறைதிரிபுசான் 

மறமகத் தறையாவருட்டுறைமருவுமாதவர்வாழ்வதா 
மதமகச்தியன்மன னனத்திரியோடடைந்திடுமடவியே, 

ஆயிடை த்திரிகாலையெல்லியடைச்சகண்ணதுமர்வோய் 
கேயமிச்குயர்சச்தியின் கஉடனெறிமுடி த்தருணினைவொடுங் 
காயமேற்றிரிகொண்டமர்திரமெண்ணிவெம்புலிகானமார் 
சீயமஞ்சுபுதாருவின்மிசைசென்திருக்தனனன்றரோ, 

வேறு, 
ஆங்கணுளியமொன்றதுதானடங்காமடங்கலத தரப்ப 
வேங்கிெடிங்கியிளை ச்சோடி யிறைவனிருக்கும்பா த வத்தி 
ஜேோல்குகடுப்பிறுடனேதியுலகமுமுழமொருகுடைக்கழ்த் 
தால்குகதருமகுச்சனெலுஞ்சயவாளரியைக்கண்டுனா க்கும், 

வெருவாதொழிதிவேல்வேர்தேவிடபியிதன்கண்விடிவளவு 
மிருவேமிருக் மரத்தடி யிலிருக்குமமியொன்றெல்லியிதி ' 
லொருபாதியும்யான்விமித்த ருப்பலுறங்குநீமற்றொருபாதி 
சிருபாதுமில்வன்யான் விழித் 98 Maa G5 தீதியென்ற,அவே, 

ஈன்றென்றுளங்சொண்டுயிர்பிழைப்பானர்தன்மக 955509 
லொன்றுடாதுவிழிதயினரு லுளியம்புரப்பவ.துபோழ்தில் 
வென்றிமடங் கல்விளித்தெண்கைவிடுவாய்தள்ளி வேதனை நீ 
யென்று ரரினமிக கீகொடியரிறை வொனளலுமியற்பல்லம். 

வயமாவதனையெதிர்கோக்வெனத்திற்றிரியுரியொளன் து 
கய மாரறத்தின்திறமதியாய்கம்பினோஸாக்சொலைபுரிக்தோர் 
பயமார்கிரயப்படிகுழியிற்படிலர்பகரும்பழிரீல்டு - 
புய்ரிமகங்களோரயுதமுனற்தினாலுமொழியாதால், 

(௪) 

(௭) 

(+) 

௧) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௪௨) 

(sm) 

(௧௪) 

(6@)



தருமருத்தசுசருக்கம். 

பனவக்கொலைமுன்பாதகம்கள்பாற்றறகுள தபரிசாசர் 

தனைஈம்பினரைவதைத்தபவஞ்சாயத் தரச்குர் தவமில்லை 
சனசவனாயும்டெபரிசனறுகரு துல்காலைக்காசலிஞன 

மனசணபுடையாருயமிரசவரும்வஞ்சம்பெரிசாமென்றிடலும். 

பலலடமாழிசகேட்டெதிர்மாறறம்பகராதிருஈசதடனமடம்சல் 

வெலலுமயில்வேறறருமகுத்தன்விழித்தானதனபின் விறலுளியம் 

வல்லையிருகள்டுயின் றசவண்மன்னன் மசனைவயபபுலிபார்த் 

தொலலையிதனை ச்தளளுதிரியொழிஈசாலிடையூ௮னக்செயதம், 

எனனையெனிலிக்கசைச்இதிவனிரவியெமுசதாலியான்போவன் 
பினனையுளியமபயகதரும்சிறழ்வாளுகர்சேர்பெருவிலங்கு 
தனனை த. தணியேலிஃதஇிறாசாறசாருமபசைவேறிலைவிடியா 

மூனனம்விடுதிகள்ளியெனமொழியவிறைவன்முறைதசேரான். 

மடியிலுறககுகசரடி சனைமறங்கூர்வயமாவிரு கருமரத 
தடி யிலவிழதசான்றளளுசலுமழியாவறறுணடாகையினா 
லொடிவினகத௲றபசுமடணைமேலூன்றிச்கரககளுறத்தமுலிப 

படியிலவழுவா அய ததுபிபலலமவிதில் காபதியாவா£. 

அனை ததாங்காலையததியாசனமதலாயறம்பிமைத்சா 
யெனைததோரபிழையுமுளச்கிமைசதேனிஈ லைபிருகுவிருங்குலததே 
னினைக சாலடைவேனெவ்வடிவுநீரெொசவதகாலெணகுருவக 

சனை தரானெடுதசேன்கிளையாட்டாறசானகாட_வன பெயர்சண்டாய், 

ஊூதஅ௫அணராதறஙகுமெனையொழித்தபவகத்தாலுன்மதத 

ஞாூதச்திரிரீசன தடிடையென றரசனடுற் கவருஞ்சாபம 

வே௫த தராத் அவிறலுளியமிருகபதி ஈனமுகராடி. 

யோடுறசிறகததலைமையினாலுணமைகெரிஈதகருரைசெயயும், 

அளகைபுரக்குமககிரியாமவன்மஈதிரிமாவாசலலை 

குளகுண கரிஞழிம௫ரிரீகுறுகியொருசாட்குலமடவாள 
புளகமகுடமுலைதோயுமபுரிவாலொன்றுமபுலங்கொள்ளா 
அளகுபுரையுமுனகையவளோடுமவிளையாட்டுறறனையால. 

ஏசபுனையாககெளதமன்முனெச்சமசறகாஞ்சமிச்சொடிப்பான் 

காசுபுனையு கண்டருககோர்கனனியுகவஐகருமப...மா 

மாசுபுனையுமவரையதனகண்வஈதர்னுன அமனரிமருறகுற் 
அதாசுபுனையாநிலைதாணூஉத் துயர்கூரரியாசெனசசபிததான், 

பெறருயதனால்விலககுருவம்போபத்தரனாமுனக்ககரா 

எறரூாக்கருளுமளகையாகோனறச்இற்நிரியானவன்பாற்ச 
ருறருரெவருமசதகையருயிரிக்கெளைநீயுணலாமோ 

விறருமனை த் சஞ்சமாதிபினலெண்ணினேனென்்ியம்பியதால், 
பல்லமினை யபல்லமொழிபச.ரக்கேட்டுப்பத்திரனாய் 
வல்லைமடல்கலுருவகம்திவயங்குஈதனதன்மர்திரியுஞ் 
சொல் ுமுளியக்தளை ப்போற்திச்சுமுஞ்சாபச்செளதமறு 
சல்லமொழிகின்லுடனெளச்சாராணிீலபிடுபிசெனகின்றான், 

உட 

(சச்) 

(2) 

(2௮) 

(௪௧) 

(2.0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(2m) 

(2.8) 

ea



4௬௪ சேதுபு சாணம். 

இது கவருவ/தீர்ர்ததனாற்றேர்ச்சேன்சானசாட்டனென 
ப வில்குன்றனைசானெனவணம்கியெண்குமுனியையேமகொளி 

யம்சண்கிமானர்தனிலேறியளகையடைக்தானதன்பின்னர்த் 
தங்குநெதியாலெவ்விடத் அஞ்சானசாட்டன்சரித் தானால், 

தருமகுத்தலுன்மத்தன்றானாய்ஈக.ரர்தனையடைந்தான் 
சருமதெளியுமமைச் சரவற்காணூஉரோவைக்கமாயிருக்கு 

மொருமைமனவ்கூர்தர்தையுழையுடன்கொண்டணுகியுளமருட்கை 

வருமர்செறிசொற்றெதிர்விடுச் தமன்னன்திருமுன்வணங்கஞர். 

அ. ரசனவலுஞ்சைமினிசாளரியமகனோேடணைக் திறைஞ்சி 
டூரைசெய்திவலுச்குன்மத்தமொழியுமுபாயமுரையென்றான் 
வலாசெய்தளப்பின்மறைவகுத்தோன்மாணவசன்கேட்ளெட்போதற் 

புரைசெய்மருஉர்பரஞ்சுடராப்பொழமு௮டீடப்புணா்ர்தறைவான், 

FUCHSIA TF TUS ST DETTE HS) BUCO Dee Qe. 

போனகாட்டிற்கைகேசிபோற்றுருழிஞைபுகு அபவ 
மான காட்டிற்போதுயெனவர்தோன்வயவிற்கோடியிதற் 

கான காட்டைபிறிதொன்முலகலாதலகையாசையினால், 

நாணிற்சிறர்ததலுக்கோடிஈன்ருமெவற் றன்றாகுஞ் 
சேணிற்கிறர்தவீதெருஞ்செல்வம்பெருக்குந்தீங்கொருக்குங் 

காணிற்சிறர்தமறைபகருல்காட்சித்தகனாம்கழல்வேர்தே 
பூணிற்சிறதபுதல்வனொரிம்போதியவணீயெளப்புசன்ரான்., 

வேகதுமுனியுஞ்சைமினிதாள்வீழ்க் தபணிர் அ. கனுச்கோடி 

போர் மதலையொடுநியமம்போற்றிப்படிர்சானெழுமுன்னங் 
கார்துஞ்சுழல்கட்கடி டீங்கிச்கடிஇனகன்றகலைக்சங்கை 

யேர்அுமவலிக்கோசலைசேயிறையையிறைஞ்சியிருந்தொருசாள். 

மகனைவிடைகொண்டிறையிருடிவன த்திற்புகுந்கான்மற்றங்கட் 

ட்கவினீடுக்கருமகுத்தன்றாணுவிராமகாயகலுக் 
, கீசஇள்பலவுமாடகமுமணியாடைகளுமவைபிறவு 

மிகவுமுசவிவிப்பிரர்காம்வேண்டுவனவுங்கொடுத்தன்பால், 

ஏனாதியரோடணிர கரமெய்தியிடாநீ தீ தின்பினொடி 
ஜானாதளித்தானகடலாடையகலமறத்தினசலாமற் 

கானார்மருள்கூருன்மத்தங்கடியகுமரகண்டன்மு தற் 
கூனார்கொடுக்காற்றலுச்கோடி.குடையுமவர்பாலடையாவே, 

சரதமிதமற்திருகாலுஞ்சாற்றுகன்ழோக்சனுக்கோடி 

வரதமணிரீர் தற தயனீர்வாஞ்சைபரிவானபத்இராயி 
னிரதகறும்பால்கிடைத்்திருக்கவிரச் துதிரிவான்௧ள்ளியினபால் 
விரதமருவுஞ்சுடர்ஞானவிளக்டற்திகமும்விழியுடையீர், 

மொழியும்பிறநீர்சனின்முக்சான்மொழி யாலிசன்பேர்மூழ்ெரு 
வழியுக்கமல மலரயலூர்வாழுந்திருவின்வளமெய்ம் 
பொழியுச்தருணநிலாமவுலிப்பொருளிற்பிதிசாம்பொருளனைத்.த 
ஜொழியுநிலையுக்கவகெகிரின்றொழியாரிலையுமுடைமீர்சாள். 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩.௨) 

(௩௩) 

(ne) 

(௩.௫)



பராவ்கச்சருக்கம், கடு 
| வேறு, | 

மூசணகற் ற அயூர்முனிவிர்மற்கிள்கோ தஇஜனோ 
மிருசெவிக்சொண்டோர்கள்பாலிரணியத்தின்சோரமே 
பரமகத்தின்சேண்மையோர்பழியனை ச். தம்பாறவே 
தீருமறத்தின்ருசையாந்த ருமகுத்தன்காதையே, (௧.௯) 

தருமகுக்தச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆட திருவிருத்தம் ௧௬௫௧. 

rence, 

பராவசுச்சருக்கம், 

  

பேர்திகழ்குதன்மறித் AWN GUAT ACL Ee bey sr 
வேருமின்மாதவிரந் பு.தமேசகுதிருமல்கும் 
வார்சிலைகீடிய$ேகோாடிபிலுண்டொருவளனின்னும் 
பார திலுண்டுபராவசுவென்றொருபன BIST PEM. (க) 
ஆதியரான்மறையோதியுண ர்ந்சவனவஜேோர்சாட் 
டாை தியையின்னனெனச்தெரியாதயிர்சாலுண்டான் 
நி.த.த.தீர்ர்சசகோசலையேர்சல்சிலை SC mig. 
யோதனநீர்தனிலாடுபுமர்றஃ தரைசெப்கேம், (௨) 
அவ வகைசொல்வுழியந்தணனையளையறியாம 
ஒவ்வரு கசிசற்றஅவிற்றருகோடியினுதகந்தோய்ர் 
இவவகைபாவமுருக்கியதென்றதனி௰ல்பெல்லா 
மெய்வகைமாதவர்சூதவிரித் தவிளம்பென்ருர், (௩) 
சென்அவினாமொழியஞ்செகவியூடிசெலச்கூத 
னன்மெதிர்கூறுமவர்க்சகடல்சே ர்பிருகத் தய்ம 
னென்ளொருமனனவலுண்டவனீள் கடலிடமெங்கு 
ஈன்றுணர்சீதிவழிப்புரவுற்றனனகைவேலான், | (4) 
சத்திரவேள்வியினிச்திரனா இயர் கமைவென்றொன் 
(ps தியுணர்ர்தரமிப்பியனென்பவன்முடி மன்னன் 
சித்தம்விருப்பு றத சனாய்மிகுசெயல்வேள்விச் 
கொத்தவைமுற்றுநடத் தமறைத் அறைகொண்டுள்ளான். (௫) 

ஏரருவாவசு$மிபராவசுவெனமைக்த ' 
சோரிருவே ஈருளரன்னரமிப்பியலுத்வுற்றோ 
சா.ரணநரான்கதனங்கழெ ஈராறதனளவாகு 
கேரியஅண்டொருஞூலவையரவு நிறைச்துள்ளார். (௬) 
கங்கையினீடிபுகழ்க்கொடைசேர்பிரு கத்துய்ம 
னிங்கணைகீருயர்ச.ச்ரவேள்வியில pulser er 
ஐக்கவர்தம்மையழைத்தலுமையனதருள்பெற்றே ட் பொய்குமருத்துவர்போலொளிமிச்சவர்புச்காரால், (௪)



Pee சே.அுபுசாணம். 

ஏச சர்சைரமிப்பியன்முன்னவனில்லாளோ 
உாசிரம்த்இினிருர்தனன்மைஈதர்சளவ்வேள்வி 
மாசறவாற் நினர்மற் ற த.காணியவரச் துற்ளூர் 
சாச௮மன்னனவிளித்திடமா தவர் சணமிச்சார். 

அள்சவர்சோசமனத்திரிசாசபனணியாழின் 
வாக்சைகாரதனீபெராசரன்மார்க்கண்டன் 
௫ங்குபுல ததியன்கும் சன்வசிட்டன்்சசானஈதன் 
MANE SC a shun sgn or Bg FSG 

வைப்புலகத்தனெலும்புலசன் கவிலான் மீச 
தப்பிலரும்பொருனூலுணர்தெளமியன் சாபாலி 
பெப்புவியும்புகம்கெளசிகனென்பவரிவர்மை5த 

ரப்பெரியோசருண்மைகதர்தம்மைஈ தர்களள வில்லா. 

உற்மிபெண்ணவர்தம்மையருக்கியவுசகத்தான் 
மற்றையநல்லுபசாரவிதத்தினின்மன்னன்ரா 

௬றற்மிலர்ச்சனையாற்நினன்வேள்வியசணிகாண்பான் 
சும்றியகான்குதறத்கொளபதாடனிசூழ்போத,. 

வேள்விசெயற்கியல்பல்பொருளோோம்விறல்வேத 

சாள்வினைவண்மையாொட்டிகள்வன்னிகள கம்வாழ்வோர் 

கசோள்வினை சீங்குபுகானிலமாதொடுகுறுகுறரோர் 
குழ்வினைமுற்றும்விடுத்தவர்தாம்பிறர்சூழ்க தஅள்ளோர். 

கூடினர்யாரையுமங்கவர்தன்மைகுறித்தண்ண 
வீடியபூசனைசெய் அபருப்பொடுநெயதேன்பா 
லோடி.யலைவகையுண்டிமணிக்குலமுடைபொன பூ 
ணேடியவேனவுகல்கிமகழச்சியினிறைவிச தான. 

அ௮ச்சபையூடுரயிப்பியன்மைநதரறத்தாறமு 

லெச்சஈடத்தவரட்டனைமுன்னவராதாசாணூஉ௨ 
விச்சையின்வல் லுஈரிங்கிவாபோலிலர்வேறென்னா 

வுச்சிதள்க்னொதொகச்சவர்யாருமுவப்புற் ரா, 

ஆயிடைடீபெராவசுவேள்வியதிறசில்ல 

*மேயசெயற்புரிவுற்றனன்முனரும்வேலைக்கட் 
சாயமகப்பணியீற்றிலகபபணிதானாடிப் 
போயினனாசிரமத்தொருதான்றனிபுரையில்லான். 

ஏருழிமாலிருண்மல்கெகாட்டினிலேணத்தோ 
“லாகமறைப்பவிருர்இடுதந்தையையநியானாய் 
வேகவினைக்கொள்விலங்ுகொல்லும்விரைச்சென்னா 

வாகைபுனைச்தபராவசுநித்திரைமயலாலே, 

உப்சதயிர்வாழ்தல்பொருட்டரயிப்பியலுடல்செற்றான் 
, வச்தனையைச்தெரிவுற்றபினெர்தையைவதைசெய்தே 
விச் சமறச்னெயென்செயலென்றமுதிடர்கூரா 
வுத்தவிளைச்சடனாற்௮ுபுபின்னையவள் aera, 

(றெ) 

க) 

(௧௦) 

( ௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௧௯) 

(௧௭)



பராவ்சுச்சருக்கம். ener 

சென்றுணரா௮யிர்தாதையைவாட்டியசெயல்சொற்றா 
னன்றவனாகம்வெதும்பியிடர்ச்சடலாழ்ந்திட்டா 
னின்றபராவசுவாக்ளெவன்முகரேர்கோக்க 
யொன்றுரைகேண்மதியெம்பியெனாவிஃ தரைசெய்வான். (௧௮) 

வாழ்பரிமன்னனிழைத்திடுசத்திரமகமாற்றற் 
கோம்படைசெய்சனமிப்பணிமுற்றுதலுன்பன்ன 
லாம்பரிசன்றநியாதுயர்காதையையபொவம் 
போம்பரிகாரமுஞற்்.றலுமுள்ளம்புரிகிற்கும். (௪௯) 

ஒல்லையினீவிரதங்சகொளல்வேண்டிடுமொருவேனா 
யெல்லையில்சக்திரவேள்விமுடிக்குதல்யான்வல்லேன 
வல்லைகொனீயென வோதலுமுன்னவன்மற்றன்னோன் 

சொல்லைவிஞாயருவாவசுவாங்கெதிர்சொல்கனெருன். (௨0) 

பேதுறல்யான்விரதம்பிரமச்கொல்பிரிலெய்க 
வேதமிலாவகைசெய்குவல்சத்திரவெச்சதசை 
நீதவதின்றிருடி ச் தியெனாமககிலைகிங்கிப 

டோ துதலசெய்தனனமுனன வன்வேள்விபுரிக துற்றான். (௨௧) 
9 வேறு, 

அங்கணிீத்தகல்பின்னவனாண்பென்னீரண்டு 
நீங்டொவிரதம்பிரமச்சொலைநீக்கும் 
பாங்லொற்றுபுதசையொடும்வேள்வியிற்படர்கதா 
னோங்குமுன்னவனசண்டவணரசனோ0ரொப்பான். (௨௨) 

தலைவசேளருவாவசுத்தானிவன்பிரமச் 

கொல்புதவனசச்திரவேள்வகிசேர்கொள்கை 

யிலையிவன்றளனையிக்சண௰இக்குதியின்றே 

னிலைமைசான்மசம்பலித்திடாதென்றலுகிருபன், (a.m) 

இரவினீள்வனத்தையனை த்தான்சொறீல்கிரிய 
விரதமாற்றியதம்பியர்ச்குரைத்திடும்விரோத 
வரவுதேர்கலெமன்னவன்மாமகச்சாலை 

யொருவியேசெனவாங்கருவாவசுவுரைப்பான, (௨௪) 

யானிழைத் இலனிட்பிரமக்கொலையெனமுன் 
ருனிமைக்சனன்றன்பழிபாறிடத்தன ச்சா 

வானகோன்பியானாற்நினேனாதிரண்டாண்டு 
மானவேலவமறறிஅபடிழஜெனமன்னன். (௨௫) 

ஆர்வமுண்மையாற்பராவசுமேற்பழியாயான் 

பேர்வைநீயெனப்பின்னருமிவனையேபிரித்தான் 
சார்விலாதகறரணிகாத்தளிக்கினுர்தம்பாற் 

ஈசேர்வையோர்ப்புரஈதளிப்ப தமன்னவர்செயலே. (௨௬) 

கிருபனீத்தபினர்தணர்யாவருகீத்தார் 
வெருவுகூரருவாவசுவேரொருவனம்போ 
யொருவராற்றருக்தவமுதத்ிெலபக லஞற்றிப் 
பொருவில்பாலுவைரோச்சியோர்சோன்ட அபுரிர்சான், (௨௭)



௧௬௮ சேதுபு ராணம். 

கோனபினாலிவனோத்கும்பரிசினைநோ சட 
வானபெருஞ்செயற்கரியதாக திருவுளமகழர் ௪ 
தேன்பிறல்குதாரிர்தரன்முதலிஜேர்செதியத் 
தானபுகுந்தனன்றரணியிலிலகுசீர்க்தரணி. 

சஞ்சமில்புவிச்சொருதனிராட்டமாய்தீதலைசெட் 
டெஞ்சமாலிருளெழுதருமிரவியைச்காணூஉக் 

கஞ்சமாமலர்மலரத்திமிமவன்கழற்கஞ்சம் 
வஞ்சமில்லருவாவசுவாம்த்தனான்வணக்கி. 

வணக்கிரின்நிரிம்ரயிப்9யென்மகன்முகர்தெரிஈறு 

பிணல்கிறேவரும்பாலுவும்பேசுவார்பிள்ளா 

யிணக்குசின்பிரமசரியகிலமையாலிழைக்குவ் 

குணங்கொண்மாதவக்கொள்கையான்மறைபயில்குநிப்பால். 

புனிசனாயினைபராவசுப்பொய்மொழிபுகன்று 
தனியகற்றவும்பொறுத்தனை தசதையைக்கொனற 

அனியொருங்கடீள்விரதமற்றவன்றனைச்சுட்டி, 

நனிபுரிச்தனைகவையுனக்கென்கொலோகவில்வார். 

தாரவிலுன்றனைக்கொள்ளு அ சள்ளு ஐ. மவனை 

நீவ. ரம்பெறவேண்டியகிகழ்தீ து இயென்ருர் 

தேவருஞ்சுடர்த்திவாகரச்செல்வனுஞ்சிரதை 

கோவுதீர்,தருவாவசவவர்க்செதிர்றுவல்வான். 

ஐயனாருயிர்பெற்றெமுமவ்வரமருளிச் 
செய்யவேண்டுவலென்றனனீநர்துபினறேவர் 
பொய்யிலாயினமொருவரங்கேளெனப்புகன்ரார் 
மையறீரருள்சேரருவாவசுவகுப்பான், 

தன்னையன்றனைத்தன்கையாற்றடிஈதவத்தவ.று 

முூன்னையோனையும்விடவருள்விரெனமொழிஈதான் 
பன்னுவாரவர் தாதையாம்பனவனை க்கொன்றுற் 
சென்னைஏயோபரிகாரம்யாமியம்புவதினியே. 

பெற்றவந்கணனருயிர்கொள்றவப்பிழைதான் 

மீற்றொருத்தர்செய்தவத்தினான்்மாறுமோமைச்தா 
சொற்திீடப்புகிற்றான்றவமாற்றினுதொலையா 
இற்றெனச்சொலுந்திமிலோம்யாம்பரிசாரம், 

என்னவோதியதேவமாயெகிர்குறித்தேத்தப் 

பின்னுமாங்கருவாவசுப்பேசுவான்பெரி௰ீர் 

மூன்ஓுஅம்பெருக தகைமையாலுய்யவெள்முன்னோ 

சென்னைவெஃகியோருபாயகீரியம்புமினென்றுன்ஃ 

அவர்கெடிப்புறச்சானமுற்திருர் அணர்ச்தவாசி 
யுவரியின்கரையிரா கவஜொளிர்திருக்சாத் தத் 
தீவர்சொள்கோாடியென்றொருபுன௫௮ண்டதன்றகைகம 
யெயரளப்பவரில்லைமற் DHE EO ENE. 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௨௨) 

(ae) 

(கூடு) 

(௩௬), 

(௩௭)



பசாவசுச்சருக்கம், 

வரம்ளித் இிரம்வரம்பிலாவறம்பலவழங்கும் * 
பிரமகத் திதேம்பிரசமுண்பெரும்பவமரும்பொன 
கரவுநீள்குருதற்பகமன ங்கலப்பெனனப் 
பரவுபாதகமைந்தையும்உல்லையிற்பாற்றும். 

நாடூமின்றியேபடியிறு மப்புனனானம் 

வீட்டில்வைத்திடும்வெங்கனாகரகிவைவிளையா 
காட்டிமெப்பொருட்காமமுங்கண்ண சல்கயிலைக 
கோட்டிலேறறிடிங்கோசல்மகன்றலு க்கோடி, 

மூரணுலாக்தறுக்கோடியென்றுரைகத்இடின்முக்கா 
லாணமாயவற்கறம்பொருளினபம்லீடளிக்கு 

மிருணமீக்கிடிமிப்பமியமித ஐ ச்கோாடி 

சரணமாவடைதாடினறாலொழியுமுன்றமையன், 

மந சணபபொருறான க்கி தரு ச்சனமென்னா 

வாதரத்தவாதாமறை௦தா சாம்போன 
ரிந்தவாற்றடைவடையவுமிளயவனெய்தி 
முகஅடீத்திபெராவசத்தனலுடஏ மொழிர்தே, 

அண்டர்ரூழ்சனுக்கோடியினன்னவன்றன்னைக் 
கொண்ிடனப.ரஈ சரியசங்கறபமுக்கூ றி 

வெண்டிரைப்புனல௰ீம்ஈ சமிழ்கெழுக இடும்வேலைக் 
குண்டலம்பிறரந்திட்டதோரவடிவிலாச்கூற்று, 

மாண்பராவசுசேண்ம௫தை கயைவசைதத 

லீண்பெருத்பவரரகினில்வீழத்திடாவண்ணஞ் 

சேண்படாததென்ற துவ்னாபச்சிரதைகோயதீர்ஈ.த 

கோண்புணர்ஈதிடாவிளவலோபிளங்களிகூர்ஈேே, 

சராசனப்பெருக? காடியை த்தலைமினால்வணங்கு 
யிராமராதனையிணையடியிறைஞசிநின்றேத்திப் 
பராவசுப்புகழ்த்சம்பியு சாறுமாய்ப்பயர்சோன் 
லிரரவுமாசிரமா தனைமேவினார்விருப்பால், 

மாய்ந்சசாதையுமெழுககனன்மைகதரைச்கண்டா 
னாய்ஈசமூவருமாயிடையின்பழுற்றமர்ஈசார் 
சாயா தமாண்டனறுக்கோடியிலாடியககையா 
லீர்.துளாரருள்பராவசுவி_த்திலாக்கெவரும், 

வேறு, 
எற்பராவருட்போதவறசச்தினீரிப்பராவசுப்பாவமொழித்தவா 
ஐற்பினாலுமச்சாகசவிறநினோமற்பமார்சுரைப்பானமுதற கணார் 
பொற்பிலாவினைத்திமைகணத்திலேபுச்சபாலுமுத்சேரிருளொப்பவே 
கற்பரேலிசைக்காதிலடைப்பரேற்சைப்புருதவிச்சாதையக ற்றுமே. 

ப.ராவசுச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆடதிருவிருத்தம் ௨௦ 0௫. 

௧௯௭ 

(லி) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬)



2.00 சேதபு சாணம். 

கவிசமீபுச்சருக்கம். 

ஆங்கண்மீளவுஞ்சூசமாமுனியழிவில்பணணவர்குழுவைகாடியே 
தாங்குவார்தலுக்கோடிநீர்வளஞ்சாற்றுவானெடுத்தேற்றமாசகீர் 
நீங்களவம்மினோசேண்மினிரொெனா8ீட்செண்டிரையாடைவையமேற் 
பாங்ிலோர்கரியோடுஈண்புதான்பணடொர்வான ரகசொண்டுவைஇடும். 

௮ன்றுமாறுடமயையிரண்டுமுன்னக்சநாளிலுமளவில்கேண்மையா 
லொன்ரிவாழ்கதகம்முண்மைதேர்தலாலுருவம்வேறுவேறாகமாதியுஈ 

தொன_றராடியேதோழமைக்கொளுகதொடர்புநீக்குருசடலைசன்னிலே 

நன்ற தாங்களித தறையும்வேலையினரியைகாடிவான ரகஈவிறறிடும். 

யா.துபாவசீமு5கயற்றினாமீமமேலிறஈ திட்டபோ கடய 

கோதுசேர்பிணச்சசையருஈ தவாயகூறுசம்புகியெனறுகூறலு 

மாதிதோவுறீஇயிகலனாங்க றகறையுமுள்ள வாறஈதநாளியான் 
வேதநூல்கராகணடவிபபிரன் வேளவியோடெலாவிதியுமோர்ர் தேன். 

மல்லறேவசன்மாவெனாமமோர்மறை.பவன்றனக்குதவிவாசகஞ் 
சொல்லியீஈதிலேன்மேடமனனதாதசுவனச்தழன்றடியருஈதுசே 

னில்லையென்றிடாதேவராயிலுமிரிதல்செப்பியேமீஈதிடாரொனி 

லல்லல்கூர்ஈரியாவரப்பொருளறபமாயினுமதிகமாயிலும், 

காடி ஈல்குவோமென்றுகல்கிடார்கச்சும்யாவையுகாசமாயிடும் 

பேடிபான் மகப்பேதிலாமைபோறபிறவிபத்திலாமறமுடனகெடுந 
கோடியென்றுவேதியனையொனறதன்கொடைபுரிஈகிடார்கொண்டபாதசம் 
பாடில்வாம்பரிமேச_நாத்நிலும்பாறிடாவெனக்கென்றுபாறுமோ. 

ஆகையானரியாவதுண்மையேயஈதளைருச்கருள்வழங்கியே 

மீகைசெய்கிடாருணர்வின் மேலையோடீதுமென்றதங்€சலவேண்டுவா 
* ரோகையூலெனுவோதியேஈரியொன்றுகேள்கவியெனறுகூதிடு 

சீதாக்கதிதானதென்கொலோ நீடுபுட்குலஞ்சாடுகின்றியால். 

நவிதகென் ற்லும்வே சராதனென்னாமம்விச்சுவராதனல்கினோ 
னவமில்பேர்கமலாலையம்மனைக்சக் ESD OHS $தராளினு ” 
மிவறனண்பினேம்யாலுநீயுரீயிஃ துணர் ஈசிடாயாலுணர்ர் தளேன் 

சிவையர்ச்சனைசெய்ததன்மையாற்றெரியுமுற்பவச்செயலெனக்கசாள். 

கலைகொள்வேதியன்சறியைமுன்னியான்கரவுசெய்தவச் சறைவிடாமையா 
லலைகொள்வானரமாயினேன்மறையாளர்தம்பொருளபகரிக்கொணா 
விலையதற்குகேர்மிச்சபாசசமிருளலால்கடுத்களையருச்தினோர்ச் 

கொல்ைசெயும்புவியமார்சம்பொருள்குலமடச்கலுச்தொலைவுசெய்இடும், 

அம்புவிச்குலத்தேவாபண்ணியமபகரித்தவனளவயையில்லகாட் 
கும்பிபாகமுற்தெஞ்சுதமையாற்கோடரத்துருக்கோடலுண்மையா 

லிம்பரும்பர்தங்கூலம்வவ்விடாரியல்புணர்ச் தளோரிருபிறப்பினோர் 
கீம்புறஞ்சொலார்குறைகினைச்திடரர்தவஅசெய்பிலுர்சாம்பொறப்பரே, 

(௧) 

(2) 

(m) 

(@) 

(௬) 

(௭) 

(4) 

(௧)



கவிசம்புச்சருக்கம். உரக் 

வாலர்5ல்குரவாளரீகிலார்மறையுணர்ச்திலாரொனினு மற்றவர் 
பாலொளணாச௫உமானமாற்றுதல்பனவர்€ீநினாலன லைமானுவா 
சேலுமன்புசரலினியஈண்பினேமிகலகசேண்மியாவிப்பிறப்பினிற் 
காலமூன்றினிற்சென்றகாலையிற்காரியஞ்சிலகாண்பதின் நியே. (௪௦) 

வரவுகாண்கிலேனெற்னதிஈமயோவஞ்சவிப்பிறப்பெஞ்சுமெர்சகாள் 

விரவுகோ.பப்பிறப்பிுமகற்றுவார்வேறியாொன க்கூறிலெஃகியே 
க.ரவசெர்ஈரிகவிபிருச் வசிங்காலைவெப்தினானகண்ணா பிரான் 

புரவுசால்புகழ்க் வாய்மை பான்பூ ..பூரினாாசோதிமெவியான். (௧௧) 

அருவருக்கொளாவடலுருக்திரனக்கம: மணியணியமார்பினான் 

திருவினிடர௬ு.செல்வமேனமையான் சி. 5 இபனாகசெப்வம, சவ 

ஜஞெருவுமுறபவத்்துள்ளசன்மை பாலுலைபிரணடிமங்கவனை நோக்கியே 
யிருகழற்பணிசசே கீதியெரதைநீயிதுகேளெறு ?2வாவமொன்றரோ. (௪௨) 

மனாதியெய் திடாமறையுணர்கதிம்வாதநியெலாவறமும்வல்லையா 

லினாசதீமைக.ரெமலம கோக் கவா பி.திபிறப்புடலிதுபொறுக்கலேம் 

பினாயன்பனேபிரியுமாறி அபேசலவேண்டுநீபெறுதிவேண்டிடா 

ரநாதர்சொ£துளார்சிறுவாவெம்பிணியாளர்பாலருளதிஞாசெய்வரே. (௪௯) 

எந்தைகின்கணாலெம்மையாள்கெனாஙிருபதம்பணிச இடவியம்புவான் 

சிக ததீபறுநுங்கள்பூரூவசசெரிஈசனம்பெயர்தேவசன்மறு 

மர்தமில்லெழில்வேசசாதனு மாதிராளினனைசளவைகொண்டநெற் 

றந்திடாமையால்சணாக்கவர்நங்களிற்கறிசாங்கரக்கலால், (se) 

ச்யதங்கள்பாற்சம்புவோடரியிருவிர்சேண்மினீரிசதமாகட 

லோயுமாழமச்சாமுபாயம்யாமொன்றிசை கீ ஈவர்தென்றிசைச்கடற் 
சாயு$டச்கோடியெய்திரீர்கடி இன்னம் கமின் கடையுடற்பவ 

மாயுமாறெனாவருளிமீளவுமாசவன்பழங்சாகையோதுவான். (கடு) 

உசுமதியென்றுமோர்சருகியாளன்முன்சுரைஈடிச்சனன் கமையில்வேட்சையா 

லமைதியின் நியேபுளினமங்கைதோளணை ல? சய்சனனஈசவல்வினை 

யிமைகொளும்பொழுதளவிலிறற தன், 9 தவார்தனுக் 2 காடிமுழ்ெயென் 

அமைமறைனனபினறுரைப்பகநேருரைசெயுங்கவிரரியிரண்முமே. (௪௯) 

தோர்மக துறைச்சிம ததபனேசெப்புமந்சணனிப்புலித்சலத் 

தார்மகன்மதுவுண்டதெர்சவாறவனைவெங்கொலைச்சவரர்சல்குலதீ 

தோர்மடர்தைவந்தெங்ஙள் ?ம மினாளுரைவிரித்செனப்படி வனோ௮வா 

னோமராட்டதேயத் தளான்பெயரசெச்ச தேவனோரிருபிறப்பினான், (௪௭) 

மதிகொள்செஞ்சடைவள்ளன்மாயலன்மிழருச்சனைமரபினற்றுவா 
னதிதியர்ச்சவர்கிதியமாகுவானரியகான்மறைமுறைபிறழ்ா திடாக் 

கதியினீசிவானவன்வயிற்்ரிலோர்சாளை தோன்தினான்சாமழாலதி 

னுதிகொள்சிந்தையானகுமதியாயிலுறவறுவார்கள்போசுமதியென்பரால், (௪௮) 

இல் கலப்பிலான்றக்தைத ரயெறுமிருவர் தம்மையுமொருவியேகியே 

புற்கலப்பெயர்காட்டின்மேவினான் பூசுர்க்குலத்தாசினீதியி 
னிற்கலாற்றலான்விடருடன ஈமீஇநிலையுசாளினிற்கொலைசெப்வேடயப் 
பித்குலத்தளாளொருமடர்தைதான்பெண்ணுருக்கெரள்கூற்றன்னதன்னமயாள், () 

௨௭:



ஒர்... சேஅபு சாணம், 
wo 

அரிலைமிச்சவளையன்மாரிலுமாறலைத்திடாளன்புகூதியே 

புரிசெய்தெலார்பொருளும்வெளவுவாள்பூவையன்னவள்பொதவின்மேவிஞள் 
பரிதுகூர்மனச்சுமதிபோற்றினான்பாவைதானிலம்பாட்டினாளெனாத் , 
திரிபின்மாண்பொருட்டி ருடிஈல்கியேதெரிவைதோள்புணர்செயலினீடினான். (௨ 0) 

முரு சலர்க்குழற்புளிச மாதொடுமோகமோகிலான்போ சமேவுவா 

ஜொருகலத்திலுண்டுிண்ணொணாறவுணவுமற்றவளோடருர்தினான் 
மிருகலச்சணோடுறையுமிர்தநாட்டி ர௬ுடல்வெல்கியேயருடிரிகதடும் 

பொரு சலக்கமில்வேடர்தம்மொடும்போதுவான்சகொள்வான்வேடம்வேறரோ. ௨௧ 

வேறுவேடமார்வேடர்போலவேவிறலிலாடர் சம்வேடமேவியே 
யாறுசெய்கையானில்லிடம்புகுக் தவன தாவியமம்பொனீட்டமும் 

பேறுகொண்சொன்பெருகுகாதலாற்பிறகொணெற்தியாணிறைமழப்புலா 

னா௮மாம்பலாள்புளினமின்னனாணண்ணுமவ்விடகண்ணினான ரோ, 

Cag, 
இரியவருமவன்பின்னர்ச்திணியிருளிழ் கரவாம 

லெரிகுஞ்சிவிளக்கேரஇயிழைத்தமறகதருவ,தபோற் 
சரிய அனெமருங்கசைத்அ க்கடுங்குரலாற்றிசைகலக்கப் 
பெரியகொலைப்பிரம கத்தபிற்றொடர்ர் துபடர்ஈத தவால், 

பிற்றொடர்ச் தவெருவரல்செய்பிரமசத்ததனக்கஞ்சிச் 
சொற்றொடாமாகிலமுழு௮அஞ்சுழன் மருத்திற்றடமாதி 
தற்ரொடர்பிள்வானரமேதரியேமற்றவனரகாண் 

முற்றொடர்பாலொருபகற்றன்மூதூாராவஈ தடைதான். 

வந்தவன்றன்ராசையடி வணங்கிமனமருளுற்றே 
ளெந்தையெனைப்புரவெனருனீன் றவறுமருள்பெருூச் 

சிந்தையினிலச்சமுறேல்சிறுவவெனமருங்கழைத தப் 
புந்திகொடண்ணளிபுரியப்புகுந்கனனப்டொழுதின கண். 

பெற்றவளைமுகம்பார்த் அப்பிரடிகத்திரீமிவளைப் 
பற்ரியருள்புரியற் கபார்ப்பானையுமிர்கொள்றா 
“னற்றமிகுஞ்சுரைகுடி த்தானாடகக் கள்வஜ.மாஞன் 

மூற்றுமிவன்செய்தவெலாமுடிவில இபாககமே, 

தன்றனைமுன்சுமர்தளித்ததாய்தனக்குக்தர்தையெனு 

ஈமன்றனக்குமில்லவட்குமுத வலிலாப்பெரும்பாவி 
யின்றிவனை க்கைப்பிடி தீ சாலிவனள வன்றீங்குனையுங் 

கொள்திருவர்மாசரொடுக்குலமுழுதுக்கொலைசெய்வேன், 

ஒழிக்சிலுமக்டெர்செய்யேனொருவலுக்காவொருகுடும்ப 
மழிக்குமதமரபன்றாலறப்பலுவலாய்ஈ துளையாற் 

கழிச்குமதேகடனெனலுங்கலைமறையோன்கடி சனைப்பார்த் 
திழிக்குரெறியவனெனிலும்யானபயர்தமகவன்றே. 

தருக்குமுயிர்தானி ழந்ததனயரவர்க்கரைந்தமுதே 
யுருக்சடஅடன்சாதற்கொருப்பவெ ருலகுள்ளோ 
ரிருக்கும கவிறக்திடுதற் இசைக் திமொலெவன்கொல்லோ 

பெருக்குமகச் காதகெளைப்பிரிலெதென்செயவென்றாள், 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(2) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧)



கவிசம்புச்சருக்கம். 

விதிமரபுமாசிரமமெய்ச்செறியும்விடுத்தழிகத 
பதிதனைகீவிடுதியிவன்பரிசனமுக்சரிசனமு 
மதிசபவமாத்கிடுமெனறறைச் தவனையருள்செய்தோ 
னெிர்கரங்கொண்டறைர் த. தடலென்புநெ.றுச்கெனமுரிய, 

பிடித்தகொடும்பிரமசத்திபிறக்குநெடுங்கசையசனா 
லடித்திடலஓமன்னா கோவையாகோவெனவலறித் 
அடி. த்.துநில த்திடைலீழ்ர் தான் றுணைவியுடன்பயக்சோரு 

முடித்சதயிரொனக்சலங்கிமுகத்தறைர தமிகக்கலுழ்ந்தார். 

பழங்கணிநிசழ்ஈ திடுங்காற்பசுப திசன்வடி வாகுந் 
தொழுந்தகையதுருவாசன் றுன்னினனன்னவன மனையி 

லெழுநதவெச்சசேவலுஞ்சென்ிருடியருடருகழற்கால் 

விழுர்திறைஞ்சிமகப்பொருட்டோர்விண்ணப்பஞ்செய்திவொன்- 

கற்றைகெரிஞ்சடைமவுலிச்கண்ணு றன் சலையுருவா 
நற் றவறீரினை ச்சகாண்டனன்றியிலார் க்இலையாகு 

மற்றெனொருபிகனருக்திமதுமறையோறகொன்திழைத்தான் 

பொற்கிருட்டும்பிரமசத்திபுகுர்தசவன்தனைக்கொல்ல; 

வென்படரும்பிரமகத்திவனையொருமூன்றுடனபாற 
வனபுபுகிஈதபாயநெறியஃ்தறைவாயல்லையெனி 

லென்புதல்வனிவனொரு வனிறக்சின்மரபிலையாகுக 
தென்புலச்தார்கடனறீராதிருவருள்செயசருளென்ருன். 

அருவாசன துகேட்டுத்தூாமறையோன்சு தற்தரங்க£ 

கருவாசமதள கற்.ரங்சனைசழறகாறகனகரிறப் 

பெருவாசமலரிதழிப்பிஞ்ஞகனைப்பெருமபோறு 
மருவாசங்கொளவிதயமலரிருத்திவகுச் தரைப்பான, 

உன்மசன்செய்பவங்கொடியவொருபதீனாயிரம்வகையாற 

சொன்மறைழூற்பரிகாரஞ்குழ்ஈதிடிஐு மஅதிர்த 
லின்மையதுக்சொருவகைகேள்யமதிசையிலிராகவனகை 
லின்மருவம்பெயர்க்கோடிவிரிநீரிலாட்டுவி த்தால்: 

பிள்ளையவன்றனைத்தொடுத்தபிரமகத்இபிரிந திமமூன் 
விள்ளுநெறிவிரும்பு அருவிரீகனெனவொருமறையோன 
கள்ளலிழுங்குழறகுரவனகாதலியைக்கலகசபவக 
தள்ளினனித்தலுச்கோடி தனிலாடுர் சவவலியால். 

என்று தருவாசமுனிமியம்பவெச்சதேவறுளத் 
தொன்றுமடுழ்வுடன்்கேட்பானொருமுகவேகளனையனையாய் 

அன்ற தருவிரீதனெனச்சொல்லியவன்யார்தோன்றல் 
குன்றனையாயவன்குரவன்குலமனையாட்புணர்ர்ததெவன். 

வளைச்தசலைத்தறுக்கோடி.ல் தபடி.6்தவன் பாவம் 

களை*ததெவனவையறியும்காதலுளேன்௧லைவல்லோய் 

விளை* தவசைவிளம்பெனலும்விரித் தலாப்பான் அருவாசன் 
அளைதபுனற்திலாப்பொருநைசூழ்பாண்டிரன்னாட்டில், 

0a. 

(a0) 

(௩௪) 

(me) 

(aa) 

(ae) 

(௩௫) 

(mar) 

(௧௭) 

(௩௮) 

(௧௧)



௨0௪. சே.துபுராணம்.. 

எண்ணிலுடனெழுத்.அணார்சானித்.தமவாகன்பெயய.* 
-லண்ணல்குலத்தர் சணன்றானவன்மனைவியம$ரச 
ருண்ணமுதினுருசிக்குமுருவுருயவளாம்பல் 
பண்ணு தருவிரீசனவன்பாலகனாம்பருவத்தில்- 

மாண்டனனித்துமவாகனமற்றவற்குமாரணத்தற் 

பூண்டவினைக்கடன்முடி த துப்புத்திரலுமன்னையுமா 

யாண்டிருர்தாரதன்பின்ன ராம ரண்டுவருடமமை 
மூண்டிபொழிமுன்மாறமுமுதுயிர்கள்பசித்தனவால், 

கொடைமடம்பட்டவர்வழங் கங்கொள்சை தவிர்சிறுவிலைகா 
ளடைதலுமேகாகனனச்தனனையுடனவனேகி 
மடையுதவுமணிச்செர்ரென்மாடுறுகாட இந்சின்னா 
ஞடையதனைப்பயச்சவளோசிள்ளமூவப்புற்றிருக் கான. 

பின்றையவனொருவைகற்பிறிம ஈபிறப்பினிற்புரிக்த 
கன்றிய$ீபினைவயத்தாற் காமசரக்கிலக்சாகி 

யன்றுமரபெனப்பயர்சாளடக்சகவடங்கானவள்பாற் 

சென்றுமுறைகரிதயினைசெய்கனனச்சிநியோனே, 

மலங்கு அயர்மசனவிடாய்மாறியபின்மைந்சனவன் 
கலங்கழிசாய்மணிமுலையிற் காமப்பாலுண்டமையைப் 
புலங்கொசொனமுகிரங்கிப்பொருட்பாலன நிஃதென்னா 

த்த ட த்து 
வலங்கருகான2தீர்ககுமறத் தப்பாறனையுணர்வான், 

ஊருமவற்றரவமெனவுலகின்மிசைஈடப்பவற்றுட் 

கூருகிர்வாளுமுவையென க்கொடிய வினைத்தலைகின்றே 
ஞளானக்கிங்களணையாவாரறங்கடைகின் ரார்சம்மிற் 

பாரிலினமுண்டுடலம்பரித்திடவம்வேண்டிடுமோ, 

அன்னையிவளன்றிரிலத்தாயிழையார்வேதிலரோ 
மினனனையபரத்சையர்சாம்வேரோடும்விளிர்தனரோ 

பின்னையிதிற்பிறரில்லழ்பிழைக்சாலும்பிழைப்புண்டா 

மென்னையிசற்குபாயமினியாரருள்கூர்ச்செளைக்காப்பார். 

ஈசாரிவதென்வேகிருக் தசானினிப்போய்ஈற் றவர்க 

சளொடுபுசன்நிந்சவினையொழிக்கும்வகைகேட்பனெஞனாச் 

கோூதருவிநீதனவன்குலமுனியர்குழுச்சாமம் 
பாதெபோவனத்சணுகிப்பண்ணவர்தாள்பணிரஈஇசைப்பான். 

ஆயைவலிதணைந்சலினையதுதர்தற்சானதொரு 
அாயகெறியரைமின்கடொல்லைமறைமுறையுணர்ந்தி 

சேயமரண்பிமிதில்லேனிறத்திமிதன்பொருட்டெனினு . 

மாயுமதற்குடன்படுவன் வாய்மையிஃசென்.நுரைத்தான். 

செப்புமொழிகேட்டவரிற்டெரிவளைத்செரிர்தாலும் 
பொய்ப்பவம்வர்தநிக்குமெனப்பொருவிலருட்சண்புதைத்தா 
சொப்பிறு ருவிநீதலுடலுரைத்தாலும்பாதகமென் 
ஐப்பெரியோர்தமிற்சில்லோரதற்குவிடையஹைர் கலால், 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(#@) 

(௪௪) 

(eer) 

(௪௮) 

(௪௧)



கவிசல்புச்சருக்கம். 

'இமைச்சமறம்கேட்டமுங்கியிருசெவியஞ்சிலர்புசைத்தார் 
குழைத்தவருட்டிமைமாறிச்கோபிச்தார்சிலமுனிவர் 
தழைச்ததவப்படிவரவர்தாவ்கள்சிலர்சாயிருசோள் 
விழைத்தபெரும்பாதகநீவிசைர்தசல்வேறிடத்தென்ரார். 

வெருவு தருவிீசனுஈ சான்வெள்கியவணிற்றலுமே 
யொருவியவர்தமைக்கருணையுததியுறழ்வியாகன்றான் 

மருவியவித்துமவாகன மகனமுகம்பார்த்தெழுமன்பா 

னொருவசனம்பெற்றவளோடுற்றபவல்கெடவரைப்பான், 

மறங்கொடுருவிரீதவம்மோவள்ளலிராசவன்செங்கைச் 
இிறங்கொடலுக்கோடியினீசென்றளித்தாளுடன்குளித்தா 
லறங்கெடடீடுரிர் தவினையஃ்தகலுமாரணங்கள் 
பிறங்கியதொல்கதைமிருதிபிறழ்விரிசாச் இரம் பலவும். 

பஞ்சமசபாதகங்கள்பற்பலவும்பலவாற்றுல் 
விஞ்ஈசலு க்கோடியிடைவீடெய்துமெனவிளம்பு 

மஞ்ச்யதுகண்டிளவிலகலாதவகமில்லை 
நெஞ்சிலென துரைவழுவாகியமமெனகினைந்தியொய், 

கோடியவிற்கோடி மிதித்குலையும்கிளை யெனக்கோடி. 
யோடியகன்றிடக்சொரிமையொழித்கலசற்கெளிதாகும் 
பாடின்மலு நாலிலுண்டுபரிகாரமிசற்கெளிலும் 

பீடிலனையுடன்போதிபேசுதனுச்கோடியினீ. 

வினை ச்கோடிகெடுக்குமெனவிளம்புதலும்வியாதனெ.தி 

செனைச்கோடியடிமையெனவிறைஞ்சிமிருபிறப்போனு 

மனைக்கோடியுரைத்தவளோடவனியின்மேற்றீர்த்தங்க 
டனைச்கோடிகிகரில்லாத்தறு க்கோடி தனையடை6 தான. 

சென்றமறைக்குலத்தோனறறினகரனமுன மகரத்தி 

னின்றிடு திங்களிற்சருதிரில்சொகுத்தோன்வருத்தபடி 
யின்தியுளுச்சங்கற்பமிசைத்சமிழ்ந்தியெமு£ திருப்பா 

னன்றுமுகன்முப்பதராளன்னையொடுமதற்படிஈ தான் 

நாட்டொகைமுப்பான் முடி.வினவையகற்றிரின் மலனாய் 
மீட்டும்வியாானையடைர் துவீழ்நீதிறைஞ்சிமெய்த்தவகின் 

ருட்டு்ணையேதுணையாகத்தவறின்றித்சலுக்கோடி 

காடடிமரபினிற்படிஈ்தேதன் கண்ணுதமுள் கரஈகொழமுதேன, 

தாதாவையுளையடைந்தேன்ரணமெனத்தானெனக்கிப் 

போதாவைகுரவனினிப்புரியுநெறிபு சலென்ரான. 

வேதாவையனையவலும்விழித்தவனைவிப்பிரனே 
மாதாவைப்புணர்ந்தபழிமாறியதான்மற்௮ுள ச்சே, 

ஆய்தனக்கும்வினை தரர் தசையமிலையிஃண்மை 
நீதனுக்கோடி.யிற்படிர்சகெறியாறுகம்பக்க் ' 
போதுலமதனாலும்பூசுரருமாதவரும். 

"வேதியனேயின் ருதல்கிரும்பிடுளேமேத்சொள்கார், 

2.09 

(@0) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(GG) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(Gq). 

(6௯)



2.0m சேதுபுராணம். 

சங்சிகினகுலத்தினிலோரிலங்கிழையைமணம்புணர்ர் ௪ 
பால்னெமனையறம்புரிஇபல்.லுயிர்ச குமிசம்புரிவாய் 
நீங்கரிசார்தருமகெறிகிலைகிற்றிரீங்காக 
தல் தபயில்சிகியவா்பாற்சேரலைஈல்லகர்ச்சேர்காய். . 

ச$திமுறைவமுவாமற்றர்திர திதகவில்லா 
விர்தியங்கள்வழிஈடவேலிலங்குதிரைப்பசரதியோ 
ட்ச்திமதிக்குழலிபுனையண்ணலையுங்கண்ணனையும் 

வர்தியுராயாதொழிதிமற்றொருவர்ச்சபவாதம், 

அழுக்சா.றமனங்கொள்ளேலயலவரிற்பொருள்வெஞ்சே 
லொழுக்ககெறிவமுவற்கவோதுகலைநூல்வேசம் 

பமுக்கமிகும்பொச்சாப்பிற்படாதபயில்பசித்தவர்க்குப் 

புழுக்கலுசவெஞ்ஞானறும்புரிபுகலுஞ்சிராத்தங்கள். 

குஞ்சமொழிகொடுவாய்மைகூ றற்ககொடியர்குழா 

மஞ்சுமறையாறங்கமாகமசாத்தரவிதங்கள் 
புஞ்சமிகுமிதிகாசபுராணங்கள்புகழ்மிருஇி 
செஞ்சொனெடுங்கலைபலவுந்தெரிர் துணர் திதீரிபின தி. 

காபாலிதிருப்பெயருங்கண்ணன அதிருப்பெயரு 
நீபாரிசமழ்ப்பின்றிகிற் லும்வெண்டி.௬ட£றறாற் 
சாபாலவபகிடதச்தாற்றிரிபுண்டராதரித்தி 

தீபாலத துடையவரன்றிருவச்சவடம்புனைவாய். 

அளவசனாற்கூவிளத்தாற்சுரிவளைக்சைவூதக் 

களவுபுரிகண்ணனையுங்காமனஞ்சுகண்ணனையு 

மளவையொரு? பாதிருபோதனதிமுப்போதானாலும் 

வளமருவுபொருளாறறிவழிபடிவாட்மறையாற்றால், 

சொன்னவிருவோரிருகாற்நூநீலாச் ளவத னோ 

டன்னவருண்டருளசேடவன்னமதிறபெய்தவரா்த 

முன்னருஅபுனிசமுறமூரல்வயிச்சுவசேவ 

மென்னுமரும்பலித்ரு வாயிழைக இரிவாயபவாசம், 

மனையில்௫ரு5 அறவோரைவச் தனைசெய்தர்தையுட 
ரனைபிரமசாரிபிணியாச்கையினரராசர்களா 
யுனையடையுமவர்தம்பாலோம்படைசெயோங்காரர் 

FE (Ip STO) LO Ap FO FE MEF HAEL OF Uy Ch RI TE துரைப்பாய்- 

மாலவனெட்டச்சரமுமற்றையிமையோர்மலுவுமப் 
கோலமனச்சானமுடன் கூறு இிரீகுலமறையு 
ளேலுமறம்பிறவெவையுமியற்.ற தியிவ்வாறிை 32 த்தான் 

மேலையுலகுன க்குளதாே மனிமுடி.வினிலெனருன். 

தெய்வமறைவியாதமுனிசெப்புமொழிப்படியாற்றி 

மெய்விடுகாள்கிளம்பு.அருவிரிதலுயர்வீடடைச்தான் 
மைகி ழிமித் தமவாசன்மனையவளும்வானடைர்தாள் 
பொய்லிரலாத்ததுக்சோடிப்புளல்படிர்சபுண்ணியத்தால், 

(௬௦) 

(ae) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(சுடு) 

(௬௧) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௧)



கவிசம்புச்சருச்கம், ௨௦௪ 
* 

மேவ.தருவிசீதனியல்விளம்பினமாலுன ச்செச்ச , 
சேவமசலுடனீயுஞ்சிலைக்கோடிதனிற்சென்று 
லோவுமிடரிஃசென்றாலுயர்முனிவன்றுருவாசன் 
மூவிருதில்களின்சாறுமுனிவனவனமொழிபூடியே, (௭6) 

சேயினுடன்றிகழெச்சதேவனவன்சிலைச்சோடி. 
போய தனில்வி திமுறையாற்புதல்வலுடன்படிந்திட்டா 
ஞாயதிங்களோராறுமகன்றதற்பினஈ்தாத்துற் 
அயமொழியசரீரிதோன்றியதங்கவன்கேட்ப,. (es) 

வருதியெச்சசேவவுன்றன்மசன்மறவரமசட்புணர்க்த 
பெருவினையுழ்பரிறுகர்வும்பிமாத்கிபிமைத்ச அவம் 
பொருள்கரவிற்சொண்டுவும்புரிந்சமறம்பிறவுளவு 
மொருவியகன்றனமூமுஅமுள்ளலையையுறவென்ன. (௪௨) 

செவிபுகலுமஃதெச்சதேவனவன்செம்மலொடு 
மலிரறல்சூழ்தலுக்கோடியதன்பெருமைகினை ஈ இறைஞ்சிப் 
புவிபுகழு்சோசலைசேய்பூசைபுரிமீசனெலு 
கவியமுழைசுமந்த சரசாதனடிச்துணைவணங்கி, (stm) 

நெடும்பதிக்சட்டான்போடிநீடுபலகாலங்கள் 

கடிழ்பிஞெடும௫இழ்ச் திரு தான கவியருவுகரியுருவும் 

விடும்பரிசாலிருவீரும்விற்கோடியடைமின்க 

ளிரிம்பைதவிர்சுமதிகசையீதமக்கிங்கிசைத் திட்டேம். (௪௪) 

சே.றளவில்சாச்இயிறும்விளியா திவ்வினையருவங் 
கோறல்புரிகோடரமேகோமாயுவேநீவிர் 
தே.றுமின் சளென.றந துபமுனிதெளிர் துரைச்தான் 

மாறுபுரிமழ்கடமும்வனஈரியுமிஐே கட்டு, (௭௫) 

வாடுமனமருணீல்கிமகிழ்க்கொல்லையவைபிரண்டுல் 
காடுமலையுல் கலர்தகடக் கள்பலகடந்தேகிச் 
கோடுதலுச்கோடியிடங்குறுகிய திற்குடைந்தாடி 
மூமிமுடைவிலங்குடலமுதற்பவங்கண்முமுதகற்றி, (௪௬) 

இமைய ராயினவதற்பினிலேகரவரிருவோரு 
மமையுமணிப்பொள்மவுலியங்கதல்காசணியிலங்கத் 
தமையமராகுலமாதர்கமீஇயிரட்டச்சாமரம்கள் 

சிமையவடகுவூிநிகர்செழுங்கனகவிமானத்தஇல், (௪௪) 

புந்திகளித்தினிதேறிப்பூமாரிபுலவர்சூழாம் 
வ்திறைப்பவிசம்ினிற்போய்மகம்புரிஈ,தவான்புர க்கு 
மிர்தரனோடொருமீடத் திருந்தனர்களிவரிலிவ 
ன தரகாட்டிறைவனெனவறிவரிதாம்படிபென்ற ம். (௪௮) 

, வேறு. 
சம்புவோடுசவிசறுக்கோடிவாய்த்தங்கள்பாவலினைகெடப்போனதோர் 
கம்புகாதையிவணுமச்கோதினோகன் ௮ கூறுமறரெறிச்சேண் மையீ 
ரிம்பர்யாருமிததனைப்பேசுவாரின்பமோடுசெகவிபுகப்பேனுவர 
சம்புலாவுசொுமரச்கோடிநீரங்கண்மூழ்குபயனவர்ச்காகுமே. (௭௯) 

கவிசம்புச்சருக்கமுற்றிற்று, 
ஆடசிருகிருத்சம் ௨௦௮௪:



௨.0௮ சேதுபுர்ராம். 
* 

அராசாரச்சருக்கம். 

  

மற்றுமுயர்தலுக்கோடிவளமொன்றுசவுகனை௨தனமாக்கி 

யுற்றபிறவுறப்பாுயேனையர்தகாமொருவடிவாமுறுவர்கேட்பச் 
சொற்றருள்வான்குதமுனிஅராசாரனென்றொருவன்றொல்லைவாழ்ச்கை 
முற்றுமசம்பறத்தறந்தமுனிலீர்காளி அபடி.ர்,தருச்சனானான். (6) 

யாவதினியி தகுடைச்தோர்தமையகலாவகம்பிறிதிக்கெள்றானென்ன் 

வாவ அகேட்டவண்முனிவரவள்யாவன்றலுக்கோடியடைக்தவாறென் 

றீவினையாதிழைத் -தவனவிரித்தவற்றைமெய்ம்முழுஅர்தெரிச்தோயுன்ற 
னேவறலைப்படவிரும்புமெம்பொருட்டாலருட்சுதவியம்புகென்ருர், (௨) 

உரைசெயலுமுனிவர௫ரூஈமுனிகேட்டுவ£ரவோ தூற்பான் 

திரையெறியுமணிச்சரளக்ருப்பையினிலுற ங்குமெ௫ன் கிரட்சிவெள்ளி 

வரைபயிலுஈதவளமுகிலினம்காட்டுங்கெளதமியாம்வளங்கொளாத்றின் 
கரையிறுளனொருபனவன்றுராசாரனாசாரங்கனவிலில்லான். ‘ (௯) 

இடுகுகியன்திவற்டுப்பேர்காரணத்தாலிடகுறிபிடுச்சண்சண்டால் 

விடுவதிலனெவர்மாடடும்புரிவஅளனிழிதொழிலேமேற்கொண்டுய்ப்பான 

கமிவினுடன்றழல்சலச்சசாட்சியெனத்தன்னின்மிசக்கயவராகுங் 
கொடுவிளைஞருடன்குமுமித்தருமறையோர்குலமரபின்கொள்கைநீத்தான், (௪) 

யாரொருவிப்பிரனிணங்சாப்பாசசரோடொருதினமுண்டிணங்கனொானேற் 
பாரமரர்குலகீ்கரியபண்பதனினாலிலொருபங்குநீங்கு 
மோரிரண்டுதினத்திலதிற்பா தகெடுநாண்மூன்கிலொழியுமுக்கா 
லீரிரண்டின்முழு துமறுமீப்படுமேற்பூரியரோடிரண்டிலாளும். (௫) 

தக்கவறப்பால்கவிழ்க்ருமார்ச்சாரமனைய தராசாரன்றன்னை 
மிச்கமறைக்குலவொழுக்சம்விடுத்கசனால்வேசாளம்வெருவப்பற்தி 
யொக்கவுடன் ரொடர்ந் தலைப்பப்பஃறேயம்வனங்களெக்குமுழிகக்தோய்வான் 
புச்சனனித்தலுச்கோடி சனிலொருராண்முனபுரிந்தபுண்ணியத்தால், (Gr) 

முன்பிடி தீசவேதாளமுறைகிரிர்சபூசுரனைமுளரிமேவும் 
டுபான்பிடி தீதமணிமார்பன் கரம்பிடித்ததனுக்கோடிப்புளலினூடே 

பினபிடி த்தசனச்சசனாற்பிரிவுவருநெறியறதியாப்பெற்றியாலே 
வென்பிடி த்தங்சமிழ்த்தியதவேதியன்ரான்முழுகயெழும்வேலைதன்னில், (௪) 

கடிதிலவன்றனைவிடுச்்தவேசாளமகன்றஅடன் கரையிலேதி 

வடிவிலுறுமருணீங்கிமனச்செளிவுற்றவணிருப்பான்மதிக்கலுற்றா 

னெடிய திரைக்கெள சமிஈன்னீர்க்கரையிலிருக்ரு மியானீலவேலைப் 
படிபுகழமுஈசலுச்கோடியடைந்தசெர்தவண்ணமெனப்பார்க்கும்போழ்தில், (௭) 

உத் தமனாபுயர்யோசபராயணஞாய்க்கலைமுமு. தமூணர்ர் தளோனாய் 
மூதீ.றமிமுஞ்சரிவளையுங் சரவளையுமெறிர் து. அகர்முகலைலீசத் 
ததி. துதிரைத்தலுக்சோடியிடத்சமர்தத்சாத்தியன்றன்ளை ச்சாணூஉப் 
பத்தியுடன்பணிர்தெழுர் துபசம்யோற்தியொருமாற் தம்பசர்தலுற்றான்? (=) 

ட்



ஆசாசாரச்சருக்கம், 

தண்ணடைமறநிஃதேதோகெளசமிப்பாரிருக்குமியான்றனித்திதன்றன் 
சண்ணடைக்தகெறியெவனேசழறுகெனக்கருணைகெடுங்கார்கோளன்ன 

ளெண்ணடையுமொருமுகுர்த்தஞ்சித்தநிலைகிறுத்தியவணிருஈதகோச்கி 
புண்ணடைகூர் தராசாரன்முககதெரிஈ தவரன்முறைமையோததுக்றான். 

ஏதமித்கதராசாரலி.தகேட்டிபசகருடனிணங் கலாலே 
வேதமிகுகதிருக்குலத்தின்விழுப்பமுனக்ககன்றதறரறால்வேதாளகதா 
னீதமியேகெளதமிப்பார்கிலைகுலைவற்றலையும்வகைநினனைப்பற்றிப் 
போதமிலாயாகையினாற்௮றுர5 ததலுச்கோடியிடம்புகுகததம்மா, 

புகு தினைப்புனலினிடைப்புசவமிழ்த்தியெடுத்ததவண்புனிதமேன்மை 
மிகுததலுக்கோடியிடைப்படிஈதெழலால்லினை களுடன்வேதாளப்பே 
யிசரதொருவிப்போயினதாங்கஅவுமதனிலைதெரியிலிலங்குவேத 

வகு5தபயிலறுதொழிலகூர்மறையவனாமுறபிறப்பின் மறறகஈகாளில். 

ேளையினிலுயர்சன்னிவியன் நிங்களவெண்டி.ங்கண்மெலியும்பக்க 
மாளயத்தையெரிவளாததலுடன்புரிஈதானிலலையஅமனத்தினாடி க் 
கோளகற் நுகசென்புலதகார்கோபமுநீஇச்சாபமிட்டாகொடுமைகூர்வே 
தாளவடிவினையடைஈகானற.ராசாரமற்றவனத்தவறுதன்னால், 

மேலவனுஈதலுச்கோடிவிழிப்படலால்வேசாளமேனி£ீதமு 
மாலவன்றன்பதமடைஈதானமாளயத்தையாவர்கன்னிமாதா்தன்னிற் 

சாலுமிவன்றன்மையினாற்றஈதிலோற்றுராசாரசரதமாக 

வோலகெடுங்கடலுலகல்வேதாளவுருவுகமஈழிதாகிறபார். 

அத்திங்களபரபக்கத்தவரவாசமபிதாக்க.மையகத துணாடி 

யுததமரர்ஊிறயவரைநல்லுணவாலூட்டுவிப்பாரொற்சஞ்சேரா 

ரிதசசையவிப்பிரனுஞ்சிராசதமி,தமாகமிதிலிழைத்திடாமன் 
மத்தமிகும்வேசாளமாகியறஈஇரிகதவுனைவ5ுதொட்டான. 

செயலாகுஞ்சிராததமி.அ சன்னிமுதறசாஈதஇகையாகதிககள்கசா௮ம் 
வியனாகுமபுரட்டாதியிவறறிகனிலபரபக்கமிககதெனரு 
ரியலாருமுனிவர்கடாமுகமறிதியினமாளயநதானியற்றியிட்டாற் 
சயமாருஈசழறகடவளுளமூழக அதன துலக5தனனிறசோக்கும், 

சிருலவஞசராதசமிதசெய்தலனேலவன் றிருவைச்சிதைக்குஞ்செஈரெ 
னீருலவுசெறுவனளை சஅக்கெடப்புரியுதெனபுலததார்கேயங்கூாரவா 
சோரயுதங்கற்பமளவுரைத்தமுதறபக்சத்திலூட்டினணானே 
லீரிருதான்மறையவரைப்பக்கமிரண்டாவசனிலியற றினானேல்; 

2.00% 

(4௦) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௪) 

(s@) 

(௧௬) 

(se) 
செத்திவிழியிறையருள்கூர்ச தடனிருச் தம்வெள்ளிவெறபினிறைக்குஞ்செல்வ 
மற திதனிற்குயிறறிலனேன்மாளயத்தைக்சகாளையமாவயப்பதாகை 
&} தவுமையுடனிரண்டாம்பச் சமுூடையவன் ேதியுலகிற்றேவர் 

பெற்தமாபினைமுருக்கரவுரவத்தன்லீழ்த்தவெனபின்னுமாதோ. 

தோன்கிடும்பைமிகும்சாலசூத்தரச் அம்புகப்பணிப்பன்சொன்னபச்சத் 
தான்றபுகழ்மாளயத்தையாறதினனேற்கற்பமிரணடயு தவெலலை 

யேன்றபிஇிரீதலல்களிக்குமசப்பேஅசல்குமிசகிச் சாது 

மூன்௮சுடர்ச்சலைகுறையும்பக்ச த்திற்சிராச்தமிதுமுற்தினானேல். 
2.67 

(௧௮) 

(௪௧)



உகர சே௮புரரணம், 

பிக்சலன்ருனருள்பெருகுமவகிதியுமவனேவல்பிழையாவன்ண 4௦ய்சருஞமயன்மாயனரனிவர்தாக்கருணைபுரிர்சவன்பின்செல்வா ர் தீங்சளுளள்சளி தஇடுவர்பி Bisecr s தபமூன்றயுதர்சர்திடானேற் * பொற்டிடுவராக்கமெலாம்போக்டிநிவரா ச்கிடுவர்புசர்சேரொற்கம், 
சாலாவதெனுர்இதியினான் மறை யோர்தமையுண்டிசான் கினூட்டின் மேலாருமசக்குழிவிரும்புகரும்பிருசெவியால்கீசசா் Op பாலாருமொழிமடவாரரடுமணிச்ச ம.செ மீஇப்படி தீல்செய்பஞ் சாலா ருங்குடவயிற்.றுத்தந்திமூ கன்மூழ்ச் துதருக்கனயர்சம்மை . 
இருப்தினஞயிரத்திரட்டிகற்பமட்மி ரதென்புலத்தாரின்பங்கூர்வார் கிருதிலனேனரசலுயர்சண்டகோலா கலத்துற்றள்ளுவிப்பார் திருமகடான்களிசிறக் தம்பஞ்சமியிற் செய்தனனேற்செய்தவன்றான் மருவமனைஈடம்புரிடுமற்றவன்பைங்கூ முனை தீ௮ம்வளர்க்குமாதோ, 
உம்பருடுப தியடிக்களுள்எளவும்புசழ்கிலைபுமுவகைசேர்வா 
ராம்பதினாயிரங்கற்பரெ தீன்புலக்சா£ம கப்பேறுமளிப்பர்வெற்பிற் 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

சொம்புறழ்மென்மணிமரும் குத்கோத்றொடியுங்கருனைசெய்யுல்குபித்தலின்றேற் செம்பஅமம கள்பிரியஞ்சேட்டைபுணர்ந திடர்ச்கலகஞ்செய்களென்றும். 
மூவிரண்டார் இஇப்புரியின்மு சனெருமூவிரண்ட ரகுமுருகன்வேற்கைச் சேவகன்ருனருள்பெருகுஞ்செல்வமிகும ஈளயச்சைச்செய்தோர்மைச்தர் வாவுமயில்வாகனன்றன்வாலிரசச்கடியான்மாழ் கலில்லா 
சாவர்ம௫ழ்வறுபதினா பிரங்கர்ப தெ னபுலச்திலமருவாரும், 

ஈதிழையாவிடிற் சினங்கொண்டெரிகுடுமிச்சேவலு ருவெழூதும்வெற்றிக் 

(௨௩) 

(௨௪) 

கேதனனருன்பிறங்கடைசேர்கருப்பமெலாங்கெடு கீகுமருட்ளெர்கு மா OD wm err பூதனையால்வேதனை கான்புரிவிக் குமபிற்புரவிப்புத்ே தள்பின்றும் . 
வாதைமிசவளர்வன்னிச் *வாஸ்யெறுங்கொிரடல்வைக்குமன்னோ 
பு.த்திரரும்பெருவளலுங்கொடசக௬ நூமாளயச்தைப்புரிபிலச்காள் சத்தமிமிலிழைத்திடிமற்றபனன ருடழைச்அடலிற்சார்ரசகோய்க ளத்தனையும ஐழுருக்கியுரம்பெரு SEW OO LUT GE ஞூமளிக்குமனதிச் சித்தம௫ழ்ச் தருள்கூர்வொழுப தினாபிரறகறபந்தென்புல தீதார். 

எஞ்ஞான் அல்கெடாவழிபுமுளவாகுல்கயரோகத்திளைப்பர்மாளு மஞ்ஞான்றுதீக்ணெதாராத்திரசப்யா ரகக சடைவர்செய்யார் மெய்ஞ்ஞான்றின்மிகுமெ.ட்டாஈ திதிப்புரிபின்மிருசசியுவைவெல்வானென் ற 
மைஞ்ஞான்றகண்டனருள்கூருமபவர்ச்சமவன் வய தீசதாகும். 
எழிரண்டாமுலகதனிலிவற் கருமைப்பொருளில்லையெண்பதரகச் குழூமயுதங்க ற்பம்பிதிர்க்களுளங்களித்திடுவர் தடைப்புத்றோவாக் கோதிளமென்குத லைமெ ஈதிச்குமரரையுள்கொடுத் இசிவர்குமிற்றாமூடன் பிழைகொளைம்புலவாழ்க்கைச்கடலேருனெண்ணியதன்பேறடெட் தான், 
உவவினிைமதியொளிமீனிலைப்பளவும்வைதரணியுக்திவீழ்வ 
னவமிதனிலிழைத்திமிமேனெடும்பாலைச் ிழெத்தியநுணயச் அசாம் sada. ர்குமசண்டன்குத்திசம்பேய்கயசோகஞ்சார்பிரேத ப 
மிலைபிறவுமுடக்குட்டமுசத்பிணியர்தீர்த்தெழி௰ர் இன்பஞ்செய்வான். 

(௨௫) 

(௨௬) 

(201) 

(௨௮) 

(௨௧)



தசாசாரச்சருக்கம், 

களித்திரவெர்தென்புலததார்கூன்றுமுப்பானாபிரமாங்கற்பங்காறு 
மளித்திவ்சந்தசமுமழிவில்பெருஞ்சா ததியமதிற்பண்ணானேற 
௪ளித்சடருங்குமாசண்டனமுதலவற்றாற்றுயரு. றுவன்௫ ளஎங்குசத 
வொளித்தவளமூக்கடவுஞளம்கவிரும்புகதசமிசனிலுஞற அமானால், 

பல்வகைய சானியமும்பமிருஈனிபலிபபிக்ச UBD Mus ge 
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மொல்வனகொண்டத்திதிபின்மாளயச்தைப்புரியகிலானுழப்பெல்லாமு 

ஈலவளங்கூாரபயலுசவாகறுஞ்செறுவிற்பைங்கூழமுகாசமாகும், 

ஒன்௮தலையிட்டதிசியொருபஃதிஎமாளயர்தாலுவப்பிற்செய்தாற் 
கொன்றுலகமூமுதொடிக்குககுழசனருள்கூரஈதருளிக்கு நகலார்பால் 
'வென்றிதரும்பிரமகத்தியோரயுசம்விடிமுள சாம்வேளவியெல்லா 
மனறசெயும்பயனிருநாரறாயிரங்கறபம்பிதாக களார்வங்கூரவார். 

பிறக்சடையுமபெரு க்ிநிவாபிமைசாஈனனேற்கூடலர்தாம்பீடைசெய்வார் 

இறங்கொடழலவேள்விமிகுதச்சணையாற்புரிர தனவுஞ்சிறப்புகல்கா 
மறங்கொள்சுரிமுசப்பணிலமான் மகமுந அவாதசியின்மாளயத்தை 
யறங்கொளச்செய்திமோனாலரிகளிச்கவெவவுயிருமகம்களிக்றாம். 

பாரியெனும்படி மகஞம்பழனமலீபசம்புலெலாம்பரிர்தபோதறும் 
வாரிசருமலாமகளுகிலயமிரிமவன மனையின் மாயோன்செற்கை 

ஞூரிகெரிஈசசணடுசவமோகசசொன்குமாகண்டன்முசறபேய்வீட்டுப் 
கூரியவாயத்திஇரியமியகுறுகலலமாமுருஈசுனருள்கூா கலாலே, 

அயிர நாறாறுகறபரசென்புலச் தாரகமகம்வரழிலிலா 

சேயினரைவழங்கியிடுரதுவாதசியிறசிராக்ச மதசெய்கலானேற் 
‘a? க . ச 

பேயினமாங் தமாகண்டனமு சலியனவிடுமபையினைபபெருக்கும்பூமி 

யாயதிருவவையமியுமடைஈதிரவனவன ரகமச் இபேசம். 

)பஇனமூனரும்பக்கசதிறபண்ணுவரோலிர திப Buflay Se 16 

மதவழியமலரலங்கன் மானமதஞ்சரசளங்கலவிமாதர்முன்னும் 

புதியயலமபொருஈ அவிக்கும்பிறபபுமுதலிறபபளவுாபோகஞ்சேர்வ 

ரதின்மசழ்வாதென்புலச்சாரொருப திலூறாமிர மாமளவின்கற்பம், 

நீணமகவின்பரம்பரையுகிவரசோல்கு இஇயதவீனிஈழ்த்திடானேல் 

வேண்மிகவஞசினா தருகிமெல்லியலாருடன்போ சவிழைவைப்போகச்கும் 
வாணமலியங் சாரசயயாட்பிரமணமாநிரயமதில்வைக்கும்பக்ச 

நாண்மராவும்பதினனைகின்மாளயமாஞ்சிராத்தவினைஈடாத்தியிட்டால், 

உக்க 

(௩9) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(ma) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(mm) 

(௩௪) 

வேண்டியவெல்லாங்கொடுக்கும்விடைபபெருமானமெய்யுணர்த்திலிசொட்ட 
மாண்டபொருட்கரவுசுரைறகர்விவறமொன்றோரயுதம்வல்லைமாயுந் 

இண்டலடாபபுலைமடவாள்விடலியவடோடமுவுந தீங்குநீங்கு 
மாண்ளெதாம்பரிமேதமாயிரத்தோடயுகபவண்டரிசத்தாச்சம். 

ஜர். தூற்றைம்பதிற் நிரட்டிகோடி நாறாயிரமாமலகார்கற்ப 
மெய்ககீடுகதென்புலத்தார்விருட்புறுவர்புரிந்திலோோல்விளம்புசாளின் 
மைகஈநீரிமருள்வாழ்ச்சைப்பெருங்கெற்றில்வீழ்ர் ௮ ழப்பர்மத்ததற் கான் 
கைந்நீசெரீச்தியிலையாயிரஞ்சேர்சசகோடி.சற்பகாலம், 

(௧௮) 

(௩௧) 
?



௩௨௪௨ சேதுபுராணம்.. 

பண்மைத்பொருட் சரவுபண்ணியவெம்பா சசமும்படுவைவாயா 
அண்மைதுண்ணவருக்தீவினையுமுணர்லிலவர்க்குள்ளவாகு 
மெண்ணா ருக்தச்னைகூர்வேள்விகளும்பயலு தவாலியற் நியிட்டால் 
விண்ணாள்வர்கிரயம்விடுத்தவர்பிதிர்க்கள்வழிமரபும்விளிவின்றோங்கும். (௪௦) 

அமையதனின்மாளயர்தானாற்றுவரோலமுதறசரம்பொனாடர் 

சமைகிகருமானந்தரதென்புலத்தார்தமக்குளதார்தரளமூர 
அமையொருபங்குடையபிரான்பச் சமதிலுவப்புடையனுததிஞாலத் 
இமையவரையிதிலருத்திலிறைமூழும்மிதிர்க்களுர்சாமின்பங்கூர்வார். (௪௧) 

லிப்பிரர்தத்கொலைமுதலைம்பா தீகமூமுடன்லீம ம்வேள்வியாவுஞ் 
செப்பரியவறம்பலவுந்தக்சணையோடில ழத்தநலஞ்சேருஞ்செய்தோர்க் 
சொப்பில்பரப்பிரமவறிவுளதாகுமொன்றிரண்டற்றொன்றுமொன்று ' 
மப்பொழுதேயவரடைவரமையசனின்மாளயர்தானமைத் திடானேல். (௪௨) 

மதியிசர்சமூடனவன் வழிப்பிதிர்க்கண்மலரயனூர்வைகினாலுங் 

சதியிசச்தஈர சடைவர்கானமுளையுமுளையாதுகன்னித்இங்கள் 
விதியிகந்தஈரசவிடரினியகலுகம்புதல்வர்வேசத்தோரை 
கிதியிகர். தவிடல்கரு காதமிலுவிப்பொனப்பி இர்ச்சணிருத்தஞ்செய்வார், (௪௩) 

புரட்டா இராண்முமுதோர்பூகரனையரு த்திடி லும்புரிவுசெய்வா 
ரிரட்டாரும்வழிப்பிதிர்க்களெண்ணெய்கறிரெய்பருப்போடிருதராசுப் 
பரட்டாரபோபமிதிங்கட்பனிமதிதேய்பச்சச்திற்பனவா ச்கூட்டிற் 
திரட்டாழியமுதமொரு கற்பறுகர்களிப்புறுவர்தென்புல த்தார். (௪௪) 

ச£திரிகைசருங்குபக்கச்சச்தமியேஅவாதசியேகான்முன்னாக 
வர்தவமையளவாகவொருமூவரந்தணமாயருத்துவிக்க 

விந்தமுறைபுரிச்திலோலிலழ்பாடுமிகுஞ்செல்வமின்ருமிற்றாற் 

றந்தன த்திற்பற்.றுள்ளமொரீஇப்பொருவின்மாளயந்தான்றருசல்வேண்டும், (௪௫) 

பாலினொடுபாலடிசில்பலவகையிற்றுண்டி பருப்புரெய்தே 
னாஅவகைதரும்பருகனச்கல்விமுங்கெடல்க தித்சன.தியசெந்நெல் 
வாலொளியகூரன்முசனல்லுணவிஜூட்டுவித்தான்மறையோர்தம்மை 
யாலகண்டனரியயனிர்திரன்முதலோர்பிதிர்ச்களெலாமடைவரின்பம், (௪௬) 

மூவுலகுங்களிதாங்குமாளயமாஞ்சிராத்தவிதிமுறைசேரன்பாற் 
ருவிலிருவழிப்பிதிர்க்கடமையூட்டித்தக்கையுர் சமச்யென்ற 
வாவருளவேண்டிமின்றேனமாளயஈல்வினை மாளுமகஞ்செய்வார்க்கு 
மேவியதக்கிணைமுதலாமதுபோலும்பிதிர்வேள்விவிரும்புவார்க்கும். (௪௭) 

சிறிதெனிலுச்தரல்வேண்டுக்கக்கணைதானராத் தமசெய்யற்பாலார் 
கெதிதெரிதொன்மகவிலளால்கைனியுந்தான்றன்்சணவனிமித்சமாகப் 

பொதிதருதச்சணையின்றிப்புரிகவ தபெறும்பூரிபோசனப்பேர் 

பிதி.தபடி.ற்றருமமெலாம்கெடுகிரயம்புகுமவடான்பேசுங்காலே, (௪௮) 

மாபுகெடும்பிரமசத்திவருங்கன்னிமாசத்தன்மாளயகதான் 
தரலொழிச்தான்மங்கலமுன்சாற்றியமாமொழிப்பொருண்மைதானாம்பினனர்ப் 
பரவுமிடப்பொருளுடையமாளயச்சொற்ற௮ுராசாரபண்ணிஜோர்பால் 
விரலிரென்மங்கலங்கள்விடுச்லெவர்ச்குள தாகும்வெய்யபாவம், (௪௯)



அரசாசாரச்சருக்கம், om. 

அன்னைபிதாமாண்_தின த்தாறறலிலையானாலுமறுதியாக் 
வென்னவகையாலுமி*தமாளயமாஞ்சிராத்தகினையியற்றல்வேண்டுச் 
தன்னைமிடியுநில்லிசிட்டமறையவர்பாற்கொண்டிழை ச்சசருவாரின்றேன் 
மன்னவர்பாற்கொள்கவவரிலையென்றால்வணிகருழைவாக்?ச்செய்க, (ஐ) 

வண்மைபெறுவணிகரவரிலையென்றான்மாளயஞ்செய்வதற்காமற்று 

மொண்மைபெ றுவேளாளருழைவாங்கியொானாலுமுஞற்றல்வேண்டுக 
இண்மைபெறுபுவிவளங்கொண்டழிலொருபங்டுலறக் கச்செலுக்கியைக இ 
லண்மைபெறுபிதர்தெய்வம்விருநதொக்கலோம்புமவரரிசென்ராலோ, (௫௪) 

பதிதர்கரத்தேற்கவொண்ணாதுதவுமவரொருவருச்தான்பாரிலின்றேற் 
குதிசொணமுலைப்பாற்கரபிக்கேதேலும்வாயுமையைசக்கொடுக்கவன்றே 
லதிர்விலங் தடுரிசாட்டிலடைர்தரண்டுகரத்தானுமகட்டின்மோதிக் 
கதியிலனென செய்வலியானெனவரற்றிச்காதலொடும்சண்ணீர்சிஈத, (௫) 

பேதமிலாசம்வநி பிறபிதிர்க்களெலாங்கேண்மின்கள்பேசையேன்யான் 
யாதுமிலேன்றருவாருமிலரதனான்மாளய*தானினிதலாற்று 

நீதிபிலேன்கருணையுளரானபிழையைபபொறுத்தருண்மினீவிரொன்னா 
வாதரவிறபுலமபியமுகலம்பாடுமிக்கவன்ரானறைதல்செய்தால். (௫௩) 

அன்பினொரிமோதியுணராரணரிலளட்.ிலரையருச்தமின்பச் 
தென்புலத்காரக்குளதாகுஞ்சிராசதமி,தசெய்திடறகுத்தில்கடன்னிற் 
௮னபமிகுஞ்சூ சசமேமுதலாகுமிடையூறுசூழ்சச.தண்டேற 
பொன் அஜங்குங்கதர்பபுதிதேடேனுறையுல்காறுமி அபுரியலாகும், (@#) 

உ. வேறு. 

இன்னணமீதிழைசத்திரங்காற்பண்புசாலுமெழின்மறையோர்சமைவரித் தட்டிய 

ற்றலவேண்டு, நன்னரிலார்தமையூடின்மாளயநதகா னாசமுறுஞ்சிராத்கமி தடா 

தீ.துகணலை, மன்னுபிதாப்பிசாமகர்தம்வழிகுனருமல் வரும்பிரபிதாமகராமருவுரா 
வர், பின்னர்சொணமாதரப்பிரபிதாமகர்மாதாப்பிதாமகர்மாதாமசராப்பேசுமூவர்- 

விளம்பறுவர்க் கறுதொழிலோரறுவர்தம்மைவிருப்பினொிவரித்திரி கலிசுவதே 

வர்க், குளம்புரியவிருபிறப்பினோரிலிருவோருமொருவருமாலவற் காசவொன்பதின் 
மர், வளமபெரு கமாளயச்திலவரிச்சப்பட்டோர். வகைந்தவருக்கருத் தவிக்கும்வ 

கையினருாயிற், சளெர்ஈதபிதாவழிமாசாவழியென்றெண்ணுங்கெடிலவழியிரண்டினு 
க்குக்களொர்மறையோரிருவர், (௫௬) 

உலகிமையோர்தாலிருவர்விசுவதேவமொளிவளையோனிவரிருவர்க்கொருவரா ௪, 
வலகுதருமறையவரினால்வர்தம்மையருத் தவிக்கமாளயமீதன்பிறசெய்சா, லிலகு 
மகம்பலதலையினீகைசார்திராயணமுன்விரதம்களிருடிகூட்டத், திலககிகர்வியாத 
னருள்வேதகான்குந்திருந்தடவோதிடல் காயத் இரிசெபித்தல், (௫௭) 

இதிகாசபுராணங்கள்படி த்தல்கேட்டலிவற்றில்வரும்பலமனைத் தமினிதினல்கு, 

மதியாருஞ்சடைமவுலிமங்கைபங்கனமாலயலூர்வாழ்வுமுறுமாளயர்தான், கதியா 
ருமிதகித்சகாமியமாதலிஞற் சாட்டிஈலம்புரியிலின்றேற் சறையுண்டாக்கு மதிலாகு 
கதருமமதற்கொவ்வாதேனையறமுமு தகோன்பெயையுமாயுங்காலே. (௫௮) 

ஆனமையாற்றுராசாரமாளயத்தையாற்றுமவர்பாலடைர்தவளப்பில்யாகு, தா 

எர்குழாம்பூசவேதாளமண்ணை சாசனிடாகனிபிறவுந்தரியாதோடு, மாகிலமேற்தி 
ருவளரும்வசட்டன்வாக்சான்மாளயத்தைத்தசரசனாமன்னன்செய்தே, பூர௮மெ 
or Sip peers பதிமுன்னான்குபுதல்வருடன்பெறழ் கரியபுகமும்பெற்றான்,' (டக)



௨௧௪ சே.துபுரணம், 

இனபுரிச,தவானடைச்ததன்றிவெள்றிய துவைமுதற்பாலசலாயயாஇ.பீன்றா, ன. 
வல,த.ஜட்டர்தன்பர சுற் Quby னமையச்திமதி௮தற்றோளரிவையாம்பன், ம.திர 
விதழ்த்சமபர்திதோய்சளன்ருன்மாற்றலனாம்புட்கானைமைர்திற்செற்றுச், F git 

நிலங்கலியின்வலிதீர்ச் த ச்சாத் த்சந்கனனிர்திரசேனன்றன்னைமுன்றாள். (௬௦) 

வள்ளலரிச்சர்சரன்றான் கவு ன்செய்வஞ்சனையுங்கடக் தலசம்வமுவாவாய்மை, 
யுள்ளஊனென்றெடித் ாப்பகிழக்கவில்லா ஞடன்மகவுமீளவடைர் தவகையுற்று 

ன், கொள்ளருர்$ீவுகளொன்பானிரண்டும் சொரன்டான்குல்லியரர்ச்சார்த்தவீரிய 
மன்சான, ஈள்நறையுகாளியற்தியிராமன்றாலு ஈலங்கெழுமாளயமக்தசன்மையா 
லே. (௬௧) 

ஒரைம்பானென்றொருபான்சென்னிரெற்றியுயர் அண்டம்வாப்கண்டமொன்றை 

நீரான்கா, வீரைம்பானபிருகுடிகண்செவிதோளங்சையிவையடைகதவிராவணனை 
பீறுகண்டு, தாரைம்பான்முகற் சனகிதன்னைமீஃ்டான்றருமமகன்மாளயஞ்செய்தி 
ரூமத்சாலே, போரைம்பானிருவரையுமுருக்கிரீங்காப்புன்கணொழித்தணிமவுலிபுனை 
ர்தான்மாதோ, (௬௨) 

கோதமனத்திரிவசிட்டன்பாச் தவாசன்கும்பமுூனிபிருகுகுற்சன்தோசிகன்றான், 
வேத்லியாதன்றர்தையங்ொவேமிருசண்டுகாசிபன்றான்விளம்புமேனை, மாதவர்க 
ண்மாசமிதின்மாசரோமொாளயஞ்செய்தெவராலும்வழுத்தப்பட்டுத், தீதகலுமணி 
மாதிசித்திரோன்புசெய்யுமுரன்படை த்தானாசீவனமுத்தர், (௬௩) 

அற்றதனாற்றுராசாரமாளயத்கையாற்றிில்லார்க்சிப்பொழுஅமச்சமூண்டாம், 
வெத்திபயில்பூதவேதாளர்சன்னால்வெருவரலீக்குனைப்பிடி ச்தவேதாளக்கான், கற் 
றமறையவர்குலத்தோன்பரத் துவாசன் காளைபெயர்வேதநிதிகடல்குழ்பாரிற், குறற 
மிலாக் தசற்பலியாககரின்வாழ்வானகுலம்பெருகுமாளய£தான்குயிற்றனீத்தான். 

அங்கதளுல்வேதாளமானாைன்னோளுகலினாற்றுராசாரவறைந்தகன்னீதீ)” இலக 
வினிற்றெனபுலத்தார்தம்மைசாடிச்சிராத் கமி எசெய்திரிநீசெய்திட்டாயேற, றக்க 
மிடாதிலம்பாடுசெல்வஞ்சாருஈதலிர்தியினிமுசுண்டாவர்சங்கர சன்னை, வெங்கொ 

டியலேதாளம்விட்_ துன்னைமேவுதிரின்புரத்திலென்றானமெ.ப்த்தவத்தோன, () 

பயம்பிரிர்தாம்கன்னவலுந்தன்னைமுஜனம் பற்நியவேதாளவினைபாற்றிகன்மை, 
யியம்பியதத்தரத்திரயன் சமலப்பொற்றா ளிறைஞ்சிவிடைகொண்டேகியிருக்குகாட் 

டி. லயம்புரையுகெஞ்சரைகதானனதிச்கூட்டியறமீட்டிமறமோட்டியடைவார்க்ின் 
பஞ், சயம்பெரு தடதனுக்கோடியேழக்காட்டிச் சார்சதனனச்.தராசாரன்றனிமை 

கட்டில், (௬௬) 

தாடலைகேர்பொருரூணர்ர்சசவுன காதித்தவமுனிவீர்அராசாரன்றனக்குப்பாவ, 
மோடியவாறுமச்குரைத்தோமென்.நசூச லுரைக்கன்றான்பின்னுமக்தவுயர் ஐரோ 

ணச், கோடியி௮சாச்திமினாற்குலையாத்திங்குங்குலைச்சசற்றுஞ்சூத்தரன்பாற்கொ 
எஞம்பூசைப், பாடில்சிவலிங்கத்தைப்பதுமை கோனைப் பணிபனவன்றன கல்லை 

பரிசாரந்தான். ‘ (௬௭) 
அ$தணமரைநீச்சோரையாசான்றன்னை யாய்தர்தையவர்தம்மையாரணத்சை, 

யிர் அகிளக்குழவிகவழ்வேணியானையீயம்பிடுநற்காதைகளையெள்ளுன்றோன், பி 
நீனகுலமானவர்சோறண்ணும்பார்ப்பான் பின்பிறச்தோன்முன்பிறந்தோன்பெண் 
டிர்தோடோய், கிர்தையுளான்செய்ச்கன் விமறப்பான்றேறுகிலைமையரைச் சொலைபு 
ரியுகேயமில்லான்; ் (௬௮)



பாலோடைசசருகக்ம், ௨கடு 

வாசிமினைக்கசசனியராமறையைவரனோவடிகினைரீரினையறத்தைமாண்டசோன 
பைப்,பேடிவிலைவிறகுமவனிவாரல்லா£க்குமபேசாவாமபரிகாரம்பி DEG gre Bo 

சுமலிதிருவரள்க£ரகெயவஞானத் தருமுனிவீராயிரமவாயச்சேக்கைரீத்ச, கோச 
லைசேய்கரங்கொடலுக்கோடி தரத்தங்கூறியலித்திஙகனை ச.தங்குறைகுமாசேர், () 

வேறு. 

ல்றுவார்தனுக்கோடிடீரமேன்மை.பாமுமக்கோதிஷேப் 
கூறுவார்களிக்சாதைதானகூடுபாதகக்சகாடெலா 
நாறுவாவிடைப்பாக ரைகோன்மைச £லரூ.“கோலமார் 

நீறுவார் தறபாலனாகேயமாசவச களே. (எல) 

அரசசாரசசருககமுற்றிறறு. 

அ நகிருவிருக்கம் ஒகடு௪. 

அணைகளைக், 

பாலோடைச்சருக்கம். 

  

சல ்கொண்முனிகு சனவண் மேவு வவாணர் இளை த்தெரிதோதின 

னீலங்கவளையேஈதிரேமிஈ சநதொட்டுகிகழசேதுமீ தகிலவுங 
கோலககொளவிறகோடியிறுவாயகொளறுகாலுகுளிர்நீரமுறைகூ ரினோ 

மேலஙகணவையிறதினமிகுகாரையுணாமின களவெஃ9ற்கிளத.தமெனவே, (௧) 

அதறையுறறடொருணமேயதொல காசைபலகோடிசொலலகறறகுசமுனிவ 

ன றை நமொழிரசாடியயவோசகணமகுழவோ சிமவனைத்தஅதித.துவிலவா 

ருறையுறறபுனனேமிநீரசேோகுணடத்தினெருசாரதெனவோதினாய 
நிறையுறவதனீரமைபெயர்வ5தவழிமுறறுகிசொறறலமேண் சிநெறியால. (௨) 

நனருாகலிசலுண்மைதெரிகின்றசையெங்கணனனளெஞ்சுசொண்டததன 
லெனமுரகளதுபோழ்துமுனிகு தலுரைசெயவனெலலீருமிதுகேணமினீ 
சொனருகுமனனோிிமெனவோதுவானங்கனூரொனறுமேதமுகனை க 

கொளருவிமுடிமீதுநின்றுடன கரககொளகுடதிககிலுள தாருமால. (௩) 

புகனாமமுலகெங்குமளவோடுவளனீூுபுல்லசக்சிராமமதனின் 

மகனாகயொருபத்துவையத்தனவயின்வ5தமால்வஈதிருறுவரைதி 

ரகனஞாலமகளரடையதலூடுகமாசட்டினானங்கனுள்ள சறவீர் 

மிசசாடுிபாலோடையெறுமேல்வையதகொல்லும்விளியா தவினையாவுமே, (௪) 

கணடாலுமலிழிகொண்டுகசைசொண்டுதொடலன்றுகாதிற்பு சழ்ச்சிமொழியைச் 
கொண்டாலுமுளதாகும்விண்டானமுயா£ரகுண்டத்தையப்பெயரதற 
குண்டானநெறிசொழறுமறிமின்கண்முனிலீர்களு.௪ முற் கலப்பெயரிஞோர் 
தசண்டாததவனுள்ளனவனவேதமொழிவாய்மைதனனிற்சரித்தறவருன். (இ) 

பொய்்தீரமுனிசெற்குவேலைச்சரைச்சொற்றபுல்லக்ரோமமதிலே 
மைதீரு.மறையாறுவழுவாமன்மகமொன்றுமாலைக்குதித்தாறதினான் 
வெய்தீரும்விறலாழிவைகுண்டபஇராடி விழைவுற்றுள த்தின்மிகவு 
மைதேறியடனீரகருடன்றன்முஅன்சணவவேள்விதனிலெயஇனான. ( a}



௨௧௬ * சேதுபுராணம், | 

அப்போதமுனிமுன்னரரவிர்சமசகளோடுமறதுண்டகொண்டலசனோ 
டொப்போ அமெழின்மல்கவுலகுண்டசேதாம்பலுமிழ்னெறமுரலொளிரக் 
கைப்போ இன்வளையாழிகதைகஞ்சமலர்தங்குகலினீடவகன் மார்பிலே * 
யெப்போதுமுறைசெறமணிவானமொடுதய் த்தவினனீழலென்னவெரிய, (a) 

சிற்கின்றநெரிமாலினடிமுன்புபணிவுந்.றுநிகழ்மெய்ப்பொடிப்பினிறையக் 
கற்இன்றபுசழ்பாொதற்கடற்பாணிசண்ணிற்குதிப்பவெளையான் 

விற்திசிெறனன்ேகோடிதொண்டாகமைலவண்ணலிண்ணாதிபூசமெயையும் 

பிற்கொன்று ஈடுவைத் paps லீனுமுருமும்மைபெற்றின்றுகின் பெரியோய். (ல் 

௮வசாரமொருபத் அமுலகுய்யவருள்செய்யுமவையிற்றகன் றபிறவி 
தவதாரணிக்குளினிவரரின்றதொ ருகிள்ளை*கையானனக்கொடிருவுற் 

பவதாரகப்பிரமபரமபரமானந்தபார்தட்டடக்கை யின் மா 

தீவதாரமலர்மாஅகிலமாதுமாகுமொருதாமோதரக்சடவுளே. (௯) 

படிறன்றிமெய்சொற்றபசலில்லைஃல்லோர்கள்பழிகூறன்முதலாகவே 

கடிகின்றசெயலனறியினிதென்றபணியொன்றுசகற்றற்சுமுடனாகிலே 

லெடிபொன.றதுறையன்றிமுடிபொன்றுதுறையில்லையொரு நூலகத் தமுணராப் 

பிடியன்நிமுழுஅங்கொள்பேயாகினேனமம்மர்பிரிஇன்றபெற்திதெரியேன். (5௦) 

அவாவஞ்சம.ரியாமையபிசற்றமருளின்மையாறாவமுச்காறுடன் 

றவாவன்மையிவறன்மைமூதலாயகொடுவினைகடலைகின்றுபிறர்மாதரார் 

கவானினகணெரிபட்டுகிலையின்௮ு தயர்மேவுகடியேனையாளநினையா 
யுவாவனறுவருகென்னவரு£தராவென் ஏவப்பிற்பணிக் கே.த்இனான். (௧௧) 

வேறு, ட 

முனிவன் முற்கலனமுற்பணிர்தேத்திய, லினியவாசசமிந்திரைகேள்வனாம்.... 
- பணிமுகிற்கரும்பண்ணவன்கேட்்ிள), நனிலிரும்பிசவிற்து தன்மேயினான். (௧௨) 

மூக துினறிதுகேண்மக௫முற்கலா, விர்தவேள்வியினாலுமெமைப்புசழ் 

சந்தவாய்மையினாலுந்தருச்சனேம், வதுங்காட்சியின்மாணவிமார்தவே, (௧௩) 

தம்பமார்கின்றழன்மகச்சாலைமி, னிம்பரின்கணெனலுமிருக்கவ 
னம்புராசியமுதுடன்றோற்றிய, பைம்பொனமார்பனைமீண்டுபழிச்சுவான். (௧௪) 

இல்லஈங்கையும்யாலுமுயர்க்தனம், வல்லகோன்புமரபும்பிறந்தையும் ப 
புல்லுமாசிரமத் நறையோற்றலு, ஈல்லவாயினமாயகீரண்ணலால், (௧௫) 

இருமை?2யாகரிதயமுமிக்கயொன், நருமகத்தழற்சாலையுக்கங் களி | 
லொருமைசெய்தனையன்னடியேன்பெறச், கருமையண்ணகினகாட்சியளித்தரோ. 

ஈன £தம்பலச்தருமெச்சமென், ருதனஞ்சர்சனமலராஇயாற் 
கோதனக்கிகசோவர்த்தனக்குடைச், சீதரன்றனையர்ச்சனைசெய்தரோ, (௧௭) 

மாசிலாதமகத்தவிவண்புரோ, டாசமாதியளித்தனன் மாவலி 
லீசுசாரைவிடுக்கரத்தேர்தியே, யோசைவாரிமண்ணுண்டவலுண்டனன். (௪௮) 

உண்டசாலையிலோங்கொளி£றணி, முண்டமுற்கலனோடழன்மும்மையுல் | 
செரண்டகெஞ்சிந்குளிர்ச்சிக்குலமசல், சண்டவர்தணர்யாருள்சளித்சனர். (௧௧)



பாலோடைச்சருக்கம். : ௨௪௪ 
wa “ 

தரையினீரிசராசரம்யாவையுங், குறைதலிர்சகன கோவிசதனோவிலா 
கிஹறைகொண்ழுற்கலகின்னைவிரும்பினோ, மறைதிவேண் வெசென்றனஞக்கரோ, () 

ரூள்விருப்பொடுமுற்கலனோ தவா, ஞள்கிருப்பினடித்தொண்டினேன்புரி — 
வேள்வியுற்றனையின்னமும்வேண்சிமோ, கோள்விருப்பின்வரம்பிறகோடலே. ௨௪ 

மாயினேவரங்கொள்வ தவட்டைவாய்ச், ியகல்லினை சற் நிடையா கடுந் 

அயபோடிதன்னிற் நளக்கிலா, நேயமே9நிதொன்றுசிகழ்த் கேன். (௨௨) 

பாலின்வேள்விபரிதிபூமிரு, காலமுஞ்செய்யக் காதல்பெரு$னே 
னீலமேனியகினபொருஃடாரண, காலுமிபடொருளுடி sal og ute, (aa) 

மீரிசாலும்பெருந்சுவத்கோனிலம், பாரிமேபினன்டாலின்மகஞ்செயசக் 

கூடிமாரிலன்கோவின்மை பாலி, நாடுஈல்வர ல்கு சியென்றனன். (௨௪) 

அச்சு கன்புரிர்சாயபிடையச்சுவ, னிச்சைமற்திடவெண்ணியிலேகளூர் 

விச்சைமிககவிசுவகன் மாவெலுர், தச்சன்றன்னைவிளித்திதுசாற்றுவான். (௨௫) 

தின்மருங்குறைமெய்க்கிறச சானகொளுவங், * கன மருங்குகனகத்்இழ்கட்டியே 

பன்மருங்கும்படிக்கணிபாம்படி, ஈன்மருங்கொழுங்கொத்திடசாடியே, (௨௬) 

சுற்றுநீடெயிற்சூழ்மணிப்பல்கடாக, கற்றைவிசச்சடிதினியறறுவாய் 
பற்றுநீரகப் பாடெல்லாமவெள்ளியா, ஓறறசேமல ரோடையொன்றென்றனன்; 

பங்கயத்சடமாயன்பணிக்கவா, றங்கண்வானச்சபடதியமைக்கனன் 
சமகவேலைபிறகண்பரிரசாமரைச், செங்கணமாலசண்டுசிக்தைமகிழ்ம் துபின்,௨௮ 

வரவிளித்தவண்வானககாட்டிற, சரிசனனையகஷனொடுஞூசொல்லுவாள் 

பரவியாகமவெண பாலினி2பண்ணுவான், கரயிலாமுனி முற்கலன்கண்ணினன். 
௯? 

காலைமேலைக்கடலிகைதிர்கிர, மாலையென்னவருமிருகாலமும் 

பாலினாளிறைபட் _மிஈனைநீ, கோலுமவேள்விகுயிறறும்பொருஃட்ரோ.. (௬2) 

சந$வேள்விதருவதுமெனபொருட், டிரளமுறகலற் சார்வமுமென்னுழை 

வு £8.பிருகாலமும்வாலிை, யராரண்பாலினிரப்பென்றருளினான். (௩௧) 

மானுவன்றமை?கட்டுமடகடைத்) சேறுவம்மதுசெய்வலியானெளுச் 

தாகிறப்படி சப்படிச்சோகியா, லானதாரத்தககிலக்கார்தியால். (௩௨) 

பண்டிம்பாலினி உ௱ஈதனபங்கயத், தண்டடாஈ தனை த்தன்முலைபபாலிளு 

லண்டர்மிதறுநிரபபிபதாயிடை, விண்டுமூற்கலறசு ட்டிவிளம்புவான், (௩௩) 

இத்தடப்பபங்கொண்டிரு போஜ, சித்சறும்புரிரீமசகமன்ன கால் 

வைததசிரதைமகழ்வெனக்துளளதாஞ், சித்தியாவையுஞ்சேருகினக்கரோ, (௩௪) 

ஏூிலாவுமிலஞ்சியிதிறபு ரர், தாரிவார்தமதைவகை ர் தீமையம் 
பாசொயுமிப் பட்_மும்பன்னுபா, லோடையென்டும் பெயர்புளைக்சோங்குமால், 

பமு௮போர்த்தபருந் தவக்காக்கைய, தொழியமாளெமையுற்நிரிகென்௮மா 

நமுவிமுதகலன்றன்னைத்தபோசனன்,; வமுவிஞரின்வணங்கமறைந்தனன். (௧.௯) 

அளை கரர்தவளனங்கட்சரந்தபின், வளையும்வாலிகொள்வான்பசுப்பாலினால் 
“ளயும்யாண்டுபல்கேள்விசெய்தம்முனி, களைகொள்புல்லச்ரொமத்திருர்தனன்) 

ஸி



௨௧௮ சேதுபுசாணம், 

நூதணர்ச்சிகொண்முற்கலன்முற்றுகாட், சதரன்றன் திருவுருவாயினா 
னோதினோழமுமச்கோக்குபாலோடையின், மேசகுஞ்செயன் மெய்த்தவத்தீர்களே, 

பேசுமத்திதன்பெற் திபுலசெலாம், லீசுபாதசம்வேரு ன் வீழ்வே * 
காசிலாவிதிற்கத். தருவென்திமிம், பாசிழைக்ே காடிசாசதன்பணியினால். (ma) 

அல்லல்கூருஞ்சல த் தமாற்றுட்டியை, வெல்துந்தீயவினையறமூழ்கினெள் 
வல்லகாவலர்வள்ளியர்க்கொப்புமை, சொல்லுகதேனுவின்பாலுகள்சூ ழியில்,( ௪௰) 

மடைகொடேறுவின்்மாண்பயவாவியிற், குடையுமேலவர்கூறு மறையினா 

னடவும்வேள்வியினாற்பிறகன்றியா, லடையுறும்பயன் வேறிலை.பாயிலே. (௪௪, 

பாலினோேடைப்பரிமளச்சீதளக், காலுலாய்த்தொடுங்காத்திரம்பெற ற ளார் 

ஞாலமீன்றவனன்னகர்வாழ்£துடின், மூலமாம்பரமுத்தியின்மேவுவார். (௪௨) 

கான்றவாதபற் காண்வரலின்றியே, யான்றபாற்றடத்சாடினர்சென்னியிற 

ஜோன்றுமாரழற்சோதிகற்€தளர், கானிறரும்வைதரணிஈதியமே. (em) 

சனமாரிருள்யாவையும்பாழ்படும், வானமார்பசுப்பாற்றடம்வைகவே 
கானகீர்பிறசாடுவர்சாவொ, ரானின்பால்விட்டருக்கவெண்பாரீலையே. (௪௪) 

இத்தினமூழ்செர்ச்கெய்தரிதொன்றிலை, முத்தியேதரும்பல்லமொழிந்தெவன் . 
சத்தியமிருகாலுசதவத்தனி, ரொத்துரைக்குவன்பாணியயர் த்தியே. (௪௫) 

வேறு, 

நூலோடுபோன_நுனிகூர்கோலாருஞானமுனிகீர் 
நீலாழிகுமுகிலமேனீள்சாதையீ௮ு௮வல்வார் 

சாலார்வமோடு தளைசேர்தாழ்சாஇனாளுறுகாவார் 
பாலாகுமாசில்புகழார்பாலோடைமூழ்குபயனே. (௪௬) 

பாரலோடைசசருக்கழுற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் ௨௨0௦0. 

கவலைகள், 

கத் அருச்ச்ருக்கம. 

வேலையஇற்ரூசனெ திர்வினவிடுவார்வியன் முனிவர் 
பாலினிறைதடத்தாடிப்பபமொழித்தாள்கத் தருவென 
றேலறுவன்றனைய அமற்றெவ்வாரோவிளையாள்பான: 

மாது௮வஞ்சகம்புரிர்தவகையெவனயார்மகளன்னாள். (௧) 

எவன்றுணைவியவள்சலமன்றேதுபொருட்டினிலிழை த்தா 

ணுவன்றருணீபிடர்பிடித்து௮ர்,துூன்ற சவைகேட்பக் 
கவன்றெழு?ர்தையிற்பெருகுகாதலென்றார்கல்ச்சூத 
னவன்றவமைக்குறித்தசைப்பானதன்வரலா ந்றடை வெல்லாம், (௨)



பாலோடை?சருக்கம்.. Rim, 

தலையுகத்தின்முன்னாளிற்றுவில்பிரசைக்றைபாற் 
சிலையுருவ ந. தலிருவர்சேயிழையாருளராளு 
ரலையுததிதனியபடருமணிபவளமுதலொன்றில் 

விலையுலகுஞ்சிறிதாகவிளங்குமிருசவைச்கொடிபோல். (௧) 

முதித ருவருறுவலினாண்முளரிமசண்மணவாளன் 

பதி. அருவின்ூன்௮ுருவம்பார்வையடிப்புறமருங்கா 

வைச்துருவமடவரலா ம்வஞ்சியிளம்வளர்போல்வாள் 

ச ததுருவென்திடும்பெயராள்கன்னியரினமுன்பிறந்தாள். (௪) 

பின்னகைமற்றவடனச்குப்பெயர்வினசைகுலைச்காஈத 
ளனனகையாடளவமுகையாஈகையாண்மேனகையைப் 

புன்னகைசெப்திகழ்ஈதிவொள்பூவையர்தால்காசிபற்கு 

நனனகையார்பன்னியராய்உண்ணனரரஈகாளின்சண், (இ) 

முளையெயிற்று ச்சத்துரவாமுன்னவடானனந்தனமுதற் 

௮ளையெயிற்றுவாளரவத்தொகைபலவும்பயாதளித்தாள் 

சளைகொள்சிறைக்கருடனையுங்கேடிலஃபுகழருணனையு 
மிகை யளெனலும்வினதையவளின்றளித்த ரளிசைகூர. (௬) 

பொன்னனையாரிருவருஈதாம்பொரு5 இியொருமருங்குறையு 

மர்சிலையந்கவர்காணவணைர் தள அச்சயிச்சிரவா 

வென்றுமசவானபுரவியிரதரையுகிலமகளு 

மனனுநிலைவரும்பெரியமாலுறங்குஙகடறிரைபோல். (௪) 

வாசியிசுனிலாங்கூலமவான்மை.பதோகீன்ழையதோ 

பேசகெள்ருண் முனைவடான்பின்னவளைமுககோக்கி 
யாசிலெழில்வினதையவளஅவினவியணங்கன்னாய் 

வீசுசுடர்வாலிகறகுவெண்மையதேயெனப்பகர்ச தாள், (a) 

பின்னவடான்பினனவ_னபிழையின்மொழிம.றுததிதன்வால் 

வன்னமதவாலிதன றமணிரிறமென்றனண்மடவா 

ரின்னனமாதியன்றவழியெவடோற்றாளவள்வென்ரா 
டன்னடியாளாகவெனச்சபதமொழிதமிறபுகனறா; (௯) 

௮வ்வழிகச்கத்துருவென்பாளாபெணாமுடி யனாசன் 

மைவழியும்விடமிடற்றுவாசகிமுன்மைச்சாதமை 

மெய்வழியன்பினிறடார். ததவெண்ணிறவால்கருசிறமா 
மெவ்வழியவ்வாறிழைமினிறகிடச்சுழ்தெனலிசைத்தாள். (60) 

அப்பணியைப்பணிப்புதல்வரவா்மறுப்பவாய்€றி 

யிப்பணிக்கனெறயலானீேரநதல்பரீக்கிதுவென்டபான் 

சைப்படுசத்இரவேள்விக்கட்செவியாரலியாக 
யொப்புற8ீரனைவீருமுடனமுடிவீரெனச்சபித்தாள், (௪௪) 

அன்றுகொடுத்சார்க்கோடனன்னைமுனிவதற்சஞ்சிச் 

கன்திமனல்கலங்கெவள் கமலபதம்பணிர் இசைப்பா , 
னினறதனவான முழுவ அவுமிருட்பிழம்பின்கொமுந்தென்ன 
மன்றவிழைத்திடுவனன்னாய்மனமருளேலெனவகுச்தான். (௪௨)



௨௨௦ சே்பு சாணம், 

அவளூம,தபுரிகென்றாளால்கனம்வல்விலாக்தேகத் 
தவசாகிறவாலடங்க திசனஅபெருக்கருவுருவார ற் 
௮வள௫களை த் தடன்சூழ்ச் அசுரும்பினஞ்சூழ்.சணர்நீலக் 
குவளை ஈறுந்தொலங்சலென க்குயித்நினனக்சார்சக்சோடன், 

ஆயதன்பின௫மணிக்ருமணிகளை க்குமரலிர்சச் 
சேயிழைக்குர் இல்களுக்குந்தேவர்பிரான்மதகரிக்குர் ’ 

அாயபிறட்பிடமாடிச்சுடருமிழ்வெண்மடிகெிமால் 
பாயலின்மேல்விரித்தனையபாற்கடலின்புற த்தேடு, 

மண்கெடுப்பினிற்படரும்வாம்பரியின்வால்கரிதாக் 
கண்டனர்களிருவருஈ-ங்சண்ணிறம்போய்க்கலரததுபோற் 

புண்டருநெஞ்சினளாகிப்புள்ளரசையீன்றளித்த 

வெண்டரளகினாமு௮ுவல்வினதையவணமிகமெலீ£தசாள். 

உடன்பிறந்தசத் தருவாமொண்டொடி கச். துருவென்னு 
மடசதையவண்மற்றவட்குமனைத்தாகுவினைசஇறச்சன் 

கடன்பணித்சேவினளாம் கட்கருடனவன்பரண்ட 
விடம்பிளர்,தமிசையெழுர்தானிரணியவெற்பெழுகததென- + 

பதைத். துலகமொருமூன்௮ம்படர்சிறைப்பு__சாவலனை த் 
அதித்தனசண்டரூள்கூர5அதொல்லுமிர்களெல்லாமும் 
விதிர்ட்பு றன்றனவெள ததன் வெருவருமெய்யொடுச்கியட 
லுதித்தவன்றன்பிடர்மிசைச்சகொண்டுற்நனன்பெயறவள்பாங்கர். 

அம்சணடித்தொழில்புரியுமரிஏவசனைக்கத் அருவாம் 
பூங்கொடிபார்த்தரவரிலழ்புகப்டரிக்ச,தளமெனக்கு 

திங்சருமென்மைக்தர்தமைசின்மகவால்கலுழனவன் 
முங்கிவரப்பணியென் ருடையலவன்றனக் குரைப்பாள். 

இக தவுறழ்௮அதலிவளையான்சுமப்பலிவளீன் ற 
மைந்தர்களைநீசுமகதுவருகெனருளெவனென்னா 

அர். தவெரின்கொண்டவரையகநிலைவழிக் கொண்டான் 

பைச்தொடியுமயிலூரப்படிமெகினிறபடர்ர்திட்டாள், 

படர்வழியிலழற்கரணபாலுவெர்குறுகுதலு 

“மிடருழந்தார்பணிட்புதல்வரீன்றவளங்க தகானூ௨ 
வடர்தளிர்க்கற்பசசாட்டிற்கதபனையேத்திளள௫ஐஞ் 
சடருமிழ்மினமுகிற்றுணாசொரிர்சவர்தர் யர்கொலைத்சான். 

௮த்தலையவயக்கருடனணியெருத்தமிசைப்போடுப் 
பைத்தலையபாலரவர்பணிகாடு புகுர்ததற்பின் 

மைதீதடல்கண்வினதையருண்மகன் ஜனைப்பார்த்தெமக்கிக்கா 
ளித்தனையிற்பிறதீவினெழில்கானும்விருப்புள தால். 

aT Ase ewe தீரழாமற்சுமந்தொல்லைப் 
போ தியெனவோதினரப்போதின் கட்புகழ்ச்சலுழன் 
சாதனை தனைக்குறித் அ க்சவன் ௮ மனத்சத் துருவா 
மாதிவளைநீபரி ச்கவர்தவழக்கெலன்கொல்லோ, 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(5௮) 

(௧௧) 

(௨9) 

(2.4) 

(௨௨)



பாலோடைச சருக்கம், 

என்னையடியாண்மதலையெனறிவடனமகசள்பழி 
சொனனதெனமறறிதனிமிசசஞ்சொலலுசரீயெனககெனரு 
னனனையவன்றன ககறைவாளணககிவடானவஞசனையான 
மூன்னெனைவெனறனளாககணமொழிஈததொருசபசததால, 

ஆபினன்யானவடசடியளாதலினாலென மகனா 
நியுமிவாதொழுமபாகிகினறனை மமறதனாலே 
தாயுமகவுககூடிததாககயிவா ததளாகின மே 

மேயசெயலிஃ்செனனாவினதைவிரித.தனாசெயதாள. 
வேறு. 

வடிவிழிஈறுமெனகூ *தலவனிசையாமவினன மாற 

கடி. துசேடடவடனனோடுககழம வானகருடனனனே 
யடி மையாரசனமைகினபாலகலவசெவவாறசறகாம 

படிபுரிகருமமெனகொலபகரு நவலலையெனரான. 

பிணிமுகசதிறையைநோக$ூபபேசுவாளபெறறுளளளாப 

பணிமகாரகடிபெனளைப்பயஈ9வளசிறை பிறறீரகற 

கசெணிய$ேஙேகிழைடபறுககடமெனசெயவேணமிமென னாத 

தணிபொடுகேடடியயனறாடோனறஓமவரைகசேட்டான. 

சாரிவாயமைஈ தாசொலவா£சரட€ேக_ வளாசசென 
ரரமுத தசொணடுறருலவடியாதிருமென்ரார 
தீரனு5தாயைகோககிததிஞசுதைசவாவானறேவ 
ரூரினிறபோவனவட்டைக கண பதொனறுதவுகெனரான, 

உதவினாளவினவிமைஈதாவுமபரூவாரியுணடி. 

யதனை நீவேடடியாலெறைதிரைவாரிவைகு 

sO ுடுவேடா சமமைவாரியுணடமரிவெளவிக 

க.தமெனமீளுசெனரறாளகழறுவாணமீணடுமொனறு, 

விபபிரனொருவனவைகுமவேட்டெெமினனை வேடடாங 
சபபெரியோனைநீபபாயையநினபககமாஇ 

யொபபில?ரககமெலலாமுலவைய ஈசடவணமுனனா௪ 

செபபிசிகககனவாணாதீசறபபுரக கவெனருள. 

அயரையாசிகேளாவகஙகளித தவணை ராடி 
யேயெனபபடாஈஅமிக்சவெயினா தலகுழுவையெல்லாம 

வாயினிலடககியிட்டானமலைமுழையொடுந தமபுடபோன 

மேயினகளததிலககோரவிபபிரனசனலவதானான. 

மேதகுகளததிறசோரதவிபபிரன் ரன்னைச்சானறு 
போதிரீயேனனலோடுமபொருககெனவெழுக தசொலவா 
னாத. ரவதனாலவேட்டவணிகிளாநதோல்குமகேடக் 

சாதலிதனையுங்கூடக் கருடரீயருளலவேணடும். 

இனியதேகராதமாதோடி௰ல்சிராதேருசென்ருள் 
பனவலுமவிழைசதசாட்டி றபடர்சதனன்பாரியோடும் 
வினதைசேயபின்னரன்பினமிக்சசாசிபனரானென்று 
மனமூழிடத்திறசென்றான்மறறலன்சண்சசொல்காள். 

ioe 

(2a) 

(௨௪) 

(௫) 

(உச) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

௩6) 

(௩௪) 

(கஸ்



௨௨௨ சேதுபு சாணம், 

தோன்றனீயாங்சட்போதிசொற்றருகென்னலோடு 
மீன்றவடா தியாகவெய்தியவிடும்பைதீர 

வான்றருமமு சங்கொளவான்வரதனன்வயிற்றின்மண்டி ச் + 
கான்றெழுபசித்தித்தன்னாறகருயெசிறகரல்லாம். 

சணகச்கிரிபுளினர்த்தின்றுக்களைசிறித சன்றஇல்லை 

யுணச் சறுமுடலமுண்பதொன்றெனக் ததகினாயே 
லிணச்கிலா வலியின்விண்போயின்சுதைசருவலென்றான் 

பிணச். க.றுபுலன்கள்வென்றபெரியவனருளிச்செய்வான. 

௮ன்னொருவிபாவசுப்பேரச சணன்றன க்குமன்னான் 

௮ன் நரிளவலாகுஞ்சுபபிரதசலுக்கும் 
பொன்றலிலபொருட்பொருடாப்பூசலாயவர்கடம்மிற 

தூன்றலில்சாபககூறிசக்கொண்டனர்குரோசமிக்கார், 

கச்சபமானான முன்னோன்காரிபமானான்பின்னோ 
னிச்சிறைகீர்ச்கடச்தாரிருவரு மிறங்குதாரை 
மைச்செறிமதநீர்யாறவரம்பிலவழங் கமவேழக் 

குச்சம்யோசளையோராறுண்டெ நபருூஉவதனிரட்டி, 

கூருமத்.துயர்ச்சிமுன்றுகொணடயோசனைவளாத்தாம் 

பேருருவிசாலமாயோன்பிறப்பளவாஞூாதமழ்மிற 
பூரூவவ.பிரராடிப்போர்விளைத்திரண்டுமுற்ற 

வாருதியவற்றையுன்றன கட்டமலவியமை3தா, 

அயின்றபின்போடுப்போகியண்் ணலேயமாரூரி 
லியன்றவாரமுசம்வெளவியிம்மெனத்திரும்புகென்றான் 
முூயன்றருடவங்கூர்காதைமொழிப்படிவயினதேயன்' 

வியன்றலுக்கமடத்தோடும்வேழத்சையுகிராற் நூக்9, 

வெய்தென்மேற்கிளம்பிலிளம்பிரிம்விளம்பராமப் 
பொய்கையிற்போனானங்க_புள்ளிறுச்சரசைகோக்கி 

யுட்சரைத்திரில கராப்பணூன்றிகற்றண்டமேய்க்குல் 

கொய்தளிருரோகிணிப்பேர்க்கொழும்பணைத்தாருக்கூறும். 

ஹூறியோசனையுயா் ரஈதகோன்றலையென து சோட்டி. 

லேதிநீசச்சபத்கோடிபத்தையுண்டிருக் திளைப்பிங் 

காறியேசெனவமர்சசானதன்மிசையஅபொருமல் 

வீறியகொம்பரிற்றுவீழ்ர்த தவீமும்போழ்தில், 

வல்லரிப்பணைய தன்கண்வாவலித் நூங்கும்வால 

இல்லியமூனி வர்ச்காணூஉக்€ழிவர்வீழ்வொன்னா 

கொல்லையவ்வுலவை சன்னையுடன்றழீஇயும்பர்ப்போன 
னல்லறநீர்சாசபன்றானங்க தகோக்செயயா, 

பாசடைவிடபமித்தைப்பரப்புடையசலமித்தின் 
வீசிடாதமரமெல்லவிடுத்திடுசென்முன்றர்ை த். 
பேரியமொழிவழாமற்பிறங்கலினதனையைத் அச் 
காய்சினச்கவளமாவுக்கமடமோதசகமுமுண்டான். 

(௩௩) 

(௩௧) 

டி 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨)



பாலோடைசசருககம், 
ர 

“போத தனிவிகழ்ச்தபொக்குமாணகவிகைப்பஞ்ச 
பாதவகாட்டின்பா லும்பாதங்கள்பலவவற்றை 

Sha pas ger காஹூாஉவிளங்குவானாண்டளப்போ 

யாதிதனிமித்தகதெற்றென்றெண்ணிநீயியம்புகென்றான், 

உருவுநிஇபபலகாற்கேட்குமும்பர்காயசன்றனொடுல் 
குருபரன் ெப்பான்முன்னங்கோடிரிகாசிபன்றா 

னிருடி களிமையோர்சித் தரியச் சர்கக்தருவர்பினனர் 
மருவுகின்னராகளவாலிலலிபர்சமைவிளித் த. 

காலையங்கசனில்வேள்விக்கன றகிடும்பண்ணிகாரம 

வாலகில்லியரைாகசொண்டிஉம்மினென்றேவிவிட்டான 

பாஓு.நுஞாலமீன் ரோ்ப தனமரிலொருவனா சஞ 
சீலமாரகாசிபனறானசெனறவர்கவாஈமீள்வார். 

பெருவிரலளவின்மெய்யர்பெருஞ்ரமைரிரத்திறறுங்கி 

வருவழியான்கவைத்சாள்வைபபிஐளடஙகுகீரி 

லருமுழுதடங்கல்காணூஉவொளிரஈகைபுரிகசாயுமபர் 

நிருபரீயகனாலன் னோகெருப்புமிழ்கண்ணரா௫. 

இசலுநிஇகின்னை௪6றியிக இரவிரோதியாயோ 

மகவுள தாகவென்றுஉன்னிமேலவிசொரிஈசா 

ரகல்சிறையிரணடிலொன்நிலசலிட ம_ங்களூடிங் 

ககபதியன்றுஇத கரன் காசிபன் மதலை.யாகி, 

ஆங்கவனமுதங்கசொள்ளுமாசையாலணைத௮ ற்றா 

னீங்கினாலுறபாதமெ.பவய திறைவவெனரு 

னேப்சலின்சிறகரிசசவமபர்தங்கோமானரறாலு௦ 

பாக்குறைசமலோனாசபபண்ணவா தமமைகாடி. 

பதக்சசாயகன்றானவிணமேறபடாகன் முன மரிவேட்டிக் 

சதங்சொள்போததானையோடுசாமினீரகடிதனென் முன 

மதங்கயவரவுரிங்கவனமுயலகுமுமுமா?பால் 

விதமகசெழுதானைவிண்ணோவேல்வாயமரு£சைச்சூழ்ஈதார். 

போயவாகாச்கும்போடுற்பொருப்புவோபறிஈ சாயக் 

காயமேலுடுககளாலாஙகட்டியிறகிதறக்காத 

மாயிரங்சோடிக்கப்பாலணடமுங்கிகெடெனன 

மாயிருஞ்சிறைகளகீசிவஈ் சனன்வயினதேயன, 

௮ண்டர்தரஞ்சேணிற்காணாவகம்வெரீஇமனிதர்போலப 

பண்கொம்விழிமுகிழ்ப்பபபடைத்திலம்பறவைவே ததக 

கண்டெடடும்காதென்றுகருதிஞர்கடவுளர்க்கு 
மிண்டனாம்வினதைசேய்க்கும்விளைர்ததுபூசலங்கண். 

விலசருஞ்சங்ரொமம்விளைச் அ ழிமேலைசாட்டி 
லிலகுமாரமுதம்போற்றுமிமையவர்சம்மையெல்லாம் 
டலசவைத்தருச்சள்வீசம்பாழிவாய்ககியமாலு 

மலகுசேோ௮அண்டமொன்முலலூரிஅண்டங்சண்டான், 

௨.௨5, 

(om): 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨)



PF சேஅபுராணம். 

ஊங்குளாரொவரும்லெம்பியொண் படைச்குலாயகுசெய்தார் 
Sai தபுள்வேர் தீன்றன்மேல்லெனுண்டவன்சிறையைலீசி 
காங்னெனொருகாறபல்சால்வருலதுபோவதானா 
ரர்ல்சதிறபிறஈதகாற் டங்கியைமுதலோளோல்லாம். 

அசைதலுஞ்சிற சாசறறேயாதசர்சிததியெட்டுத் 

ளுக்கு போஷஞாதெரிகதிடினமுனனமண்மே 
லிசைதரும் கருடனலீசுமிருசிறைக்காலெடுத்த 
விசையினாலின.றஞ்சொறகம்விணமிசைகிறப்தாகும, 

வேலையல்கதனிலவிணஞணோலவிரைநசெழீஇவினசையீன்ற 
பாலன்மேறபிணடிபாலமபரிதிவாணமுசலம்பாணஞ 

சாலநீடாறுகுஈ சஈசடியுட ம்பிடிகணிச்சி 
வாலியகணையமுனனாம்வயபபடைகொண்டடாதீதா£. 

மீளியாதம்மின்மிச்சவினதைசேய் தனைவினேடு 
நீளிருஞ்சிறையடி தீறுசிலமசணடிம்சகீசித 

அளியையெழுப்பிமூடாச்சுடாவிழிமறைபபச்குழ்புத் 

தேளிர்சண்கரிதஅவாரிசிகச ஞாதியக்கமுறருா. 

திருச்திகழ்ஞாங்சரொன்.றஈதெரிகிலார்தாமே ஈராறருன் 

மருச். துவனவனாற்பூழிமாறறினர்வயினதேயன 

கருத் கறிஇயாளைமீளககதிரவராயுளவேத 

ருருத்திரர்வசுச்கள்யாருமுட்குறவடன ற நி. 

மூச்சினுலிலமொக்கமுடஙகட முடவ்ிநீங்க 

நிக்குறும்பக்கசசன்னானெ ர௬ுங்கமீதாரஈ துரித 

தாக்கனொானிமை?யோரெலலாஞ்சாயஈசனர்சழலியென்பா 

னூச்சமாடொருவனினறாறுவணன மற்றவனைவெலவான்.. 

எணனுமாயிரமுகங்கொண்டெழினதிரசற்கள்பானம 

பண்ணிமுன்பரவையுடபண்ண உன போலவல்லே 

அண்ணெனவவனமேல்லிஃடானசுடாவன் றககனவேள்வி 

நண்ணுகாட்கரிரசவாபோனகையெ ri Bam தையானான; 

வான்கெமுசேவர்தோறறார்வயினதேபறஇதறகுத் 
ரான்கரியென்ற கிறபானறயம் குபாவகணாமல்இக் 

கேன்சரியானபினனாக் தலான கடவுட்கூட்ட 

மீனகுலங்கட்ர்சண்டாற்போல்வினைசேயெதாகிலலாமல், 

சாமிகல்கழிக தவாஷேர்சா ப சபினகலுழன்றாறுக 

தேமிகுமமுசங்காவறறீப்பொிச.ஐங்கோடி 
சேமியைச்சானாகாபபணெட்டுருவொடுகப்புச்சான் 

மீமினிர்பரி தியுள்ளாலவி ண்புகும்வாரென்ன. 

உள்ளூறஜ்சாலையுல்கணொளிமணிச்சுடிகையோடும் 
வெள்ளெ பிதிலக்கும்பேழ்வாய்விரிச்திருள்விடல் கள்சஈத 
கள்ளுறிஇயா௫ரேலுசாட்டசேர்பட்டபோழ்தே 

செள்ளூவெண்பலியதாக்குஞ்சிளவராலிரண்கே ண்டான், 

(௫) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(wer) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௬௨)



கத். துருச்சருக்கம், உஉடு 

பார்த்சவன்மணிப்பைநெட்டைப்பாக்கள்வால்பற்திமூக்காம் 

கார்த்தகைஞெூமியேய்ப்பச்சடி இனிற்சுமற்றிப்பக்சச் 

சார்த்தறைந்காவியுண்டானரவுயிரொன். ற முண்பான 

கூர்த்தவோரசோட்டுப்புத் சேள்குறுங்கழலவணக் குமா போல். (௬௩) 

௪ ச * . ௫. * ரஷி 

அஷ்கசமவற்றைக்கண்டிச்சலகினால்லீசியாசை 

யபெங்சணுகிதியெபிப்பாரிமிம்பலிதூவுமாபோற 

அ௮றுகவார்வலயம்பீறிச்சுகையெலாம்வாரிக்கொண்டு 

மங்குனமீகெழமுர்தான்புள்ளினமனனன்மால்கண்டுசொல்வான. (௬௪) 

௮௬ இயால்வயினசேயம௫ழ்சசனம்வாங்கிக்கோடி 
கருதியவரங்களெனமுன்கருடனுங்கண்ணகின்மேன் 

மருவுசல்வேண்டுமன்கிமாணமு3மாயுமில்லாத் 

திருவுகியருளுகென்ரான்தோனருளிச்செய்தான். (௬௫) 

செய்தபின் சலுழன்செய்யான சர்மணமசனையன்பா 

அய்கிறாசனனினாடியுன ச்கொருவாய்கேளென்றான் 
கைதருபணிலத்தண்ணல்கமறுவானககத்தின்வேந்தே 

௩ 1௪௫ ப ட ட ர . 
பைதலில்பரியு்தோமேற்பகாகையுமாகுகென்றான். (௬௯) 

a 

சரிவளைவினசைசெம்மறர் ஈனனென்றான௱ம்மில் 

வரியராப்பள்ளியானமாசணவயிரிகசாறும் 

பரிவருக்சனவரங்கள்பக/ சனர்பெற்றபின்னர் 

லிரிசிறைச்கருடன்போனான்்ிண்மிசைமருக் கொண்டே, (௬௭) 

வறு. 

ஏகு றவ சண்டவழியிரரரன்வெருண்டே, ராகமிசைசேணுறஈடர்சவனைவென் 

,வாகைபுனைலான்றுலிசமாண்படையைவிட்டாள், போகிலிறைவன்பெரியபெர 
. a t ற்சிறகினாடே. (௬௮) 

விட்டப்ருகூ.கனெதிரமென்னகைபுரிச்சே, கட்டழருசால்வினதைகாளைமொழி 

இற்பான், பட்டறுவுரின்படைபடா த, அவுமொக்று, மெட்ரிணையுமிங்கிலென SEL 

ரதனமுல், (௬௯) 

௮ச்சமிலையேமைமார்ச்கரசணாமூன், வச்சிரம்வயம்பெறுகவெள்றுயர்புண்மன் 

னள, ுச்சவடவெற்பிலுதறாமிலையசென்ன, மெய்ச் சிறையிலோரிறகைகீழ்த் தபுவி 
மிக்கான். (௭௦) 

இற்றவிறகொன்றினிலெமுஞ்சடரினாஷே, பொற்றருவசர்தமொடுபொன்லுல சமெ 

ல்லா, மற்றொளிமிகப்பொலிவழிர்தவ துகண்டாங், குற்றவர்கள்யாவருமுளத்தஇ 
சயித்தார். (௪௧) 

எல்லொளிமமுக்சவிமுவித்தவிறகாலே, வில்லனையநெற்றிவினதைக்குரியமைக் 

சீ, னல்லவர்வழுக்.துடனயர் சனனலங்கூர், தொல்லுலசெலாம்பகர்சுபன்னனெனு 
காமம், ் (௭௨) 

௮.க்சருடனப்பொழுதசத்செழுமதர்ப்பான், மிசக்சகமரேோசஜெடுமீளவுரைசெய் 
வா, னிச்சணடடப்பவையிருப்பவைசளோடு, மொக்கவுளையேர்திரிமுரம்பெரி.தமு 
ள்ளேன். ௮ (rm) 

உ



௨௨௭ சேதுபுசாணம், 

அன்தியும்வலாரிகளிலாயிரவரோனு; மின்றென தமுன்னணுகியேற்றமர்கிளைத் 
தே கின. ரிதெல்வல்லரலர்ரிகொலெதிராவோன, பொனதிடுகினில்லல தபோகஇிடு 
தியென்ருன். 

(௪௪) 

புள்ளிறைசொல்கேட்டெதிர்புரரதரனிசைபபான;, றெள்ளமுசைநீபிறர்சமக்கி 
டுதல்நிசய்தாற், கொள்ளுமவர்யாங்கடுயர்கூரவடு தண்மை, புளளவர்களாயெமை 
யொறுத்தமருழப்பார். (௭௫) 

ஆங்கவர் சண்மூப்பொடழிலின்மையுளராளுல், வீல்குமிடர்கான்மருவம்விணண 

வர்தமக்கே, யோங்குமுயாபுட்பஇயுனக்கிசனிலெனனே, யாஙகளுயமாறமுசையீ 
ந்திடு தியென்றான். (௭௬) 

காண்டவளைசோக்குபுகக்இறைவன்மன்னா, யாண்டி சனைவைத்தியவன் யானவ 

ணடைகசே, நீண்டவமராக்கிறைவநீசவர்கியென்றான், சேண்டருகிலைக்குரிசிலசிஈ 

தைமகிழ்வுறறே,. (௭௭௪) 
ஓவ. ரம்வேட்டதெனலுங் கருடஐுட்சொண, டேதொருசலச்திலெனையீன்றவ 

ளைகாகர், தாதிரில்கணடனர்கடாமவரையெலலாம, வாசைபணியாஜணுமவரஈத 

ரு.தியென்றாண். (௭௮) 

 அன்னவரமேறுமயிராவகனளித்சான, றன்னிலையைகாடுபுதயங்குசகுன கதன், 

மனனனுஈடஈசனனமரு க௮வஓமனலனோன், பின்னரகலாகதவகைபினறொடர்புசெ 

GH (PCT » (௭௯) 
+ 

வெங்கருடனனனையுமைமேவியரவங்காள், பொல்குசுசைவஈத தபுராதிசனைநீ 

லி, ரல்கமலினங்கமுவியார்மினமுகசான், றங்கியஅுபைந்ருசைசனக்குளினிதெ 

'ன்றான், (௮0) 
புற்திலுறைவுற்றிபெயங்கரவர்யாமு, Shoo ons mH grads (ped கைப் 

பெற்றவடொமும்புரிலபெறறபிழைமீனறே,யறறகெனவோதயறலாடிட வசனரூர், 

இவிழியபாச்சளவர்செண்புனல்குளிக்சப், போவசனைநரடுபுபுரக சரனடைகதே 

தாவிலமுத ங்கொடுசடக்கெனகடகஈதான், மேவியஅகணடிலாவியாளர்விதியிலலார். 

நீக்குபுகறுங்குசையைகின் ௩கெடுநேர, நாக்கிறுளாபுக்சமுசைதாடியயாவற்றா 

கோக்கியிடுபுறறலையிஐணணியஅவா௫), யாச்கமிலர்காக கவரடைதசதனாலே. () 

ஆலமதுகல்குமஉராரமுசமூனணும், பாஓடையராவுபடிக்சணுளசாமோ 
ஓம தரச்சனிகடாஅுகருவாரோ, ஞாலவமிசையெட்டி மரஈட்டவாகடாமே.(௮௪) 

அப்பகரொடங்கியமு.த திஇியைபினாலே, மெய்ப்படுதருபபையுமடைஈத அவிளச்ச 

மொப்பில்கருடன்றனையுகஈதருளினாளுக, 8ப்பரிசினால்வருமிழுச்ச.து.ஓடை த்தான். 

அத்தலை சனக்குரியவன்னையெலுமாம்ப, லொத்த௫வர்வாய்விதையோடுடலுஇ 

க்கும், பைத்தலையபாம்புகள்பயஈதப.பமில்லாக், கதஅருவிளை த்தெரிபுதரக்சியன் 
னன்றே, (௮௬) 

யாயடியளாசவொருவஞ்சனையிழைத்தாய், சாயெனிறுமற்றென௮தர்சைபணித 

ன்னி, னீயருகமின்தியயலாகெனகிகழ்த்திப், போயினன்மனத்திடைபுரிஈகததொரி 

ln BO Fe (௮௭) 

௪௮.ிகழ்வுற்றபினரேர்கொளிருவோருங், காகலனெலும்பெரியகாசிபனையற்றார் 

மூதணருமாதவன்முகந்தருசலின்தில், கோதபுரிகத்தருவைகோக்குபுகொதித்தே



கத்துருச்சருக்கம்.. ௨௨௭ 

விணடுகிசரதோள்வினதைவதெள்கமனம்வென்றி, சொண்டனைசலங்கொண்மொ 

ழிகூறியசனாலே, யண்டிபிவணெய்திமேதறகுரியளல்லை, சண்டிலமுளைப்பொறாவு 
சையர்தநையாமே., (௮௯) 

இரசவினைசெய்ககனிலென்னபயலவுற்றாய்,புர் இபின்முளைச்.துரைசெய்பொய்வடி 
வஜாரா, முர் இமினிடங்கொள் சரவோவுனழபாகதண், மைதர்கண்மிடற்றுவிடமா 

Su gums sr, (௬௦) 
பஞ்சியுறழ்மென்மைபயில்பங்கயமலர்த்தா, எஞ்சொன்ம_வார்கமையருங்கலை 

யுணாசசே, ரெஞ்ச௩வொப்பினிலெடுததறைவசலலால், வஞ்சியாகளெனப்வு 
ம்வஞ்சனையினளாலோ, (௬௧) 

உன்றுடறு இச் சவளுனக்கடிமை.பானா, னின்னைவிிிமோவசைகினக் சமூளதாமா 
ம், பொனருலகிலவானவாகள்புள்ளரசிஞுலே, பினனலகொணிமித் ஈமுனிலெய்தி 

யதை.பனறே, (௬௧௨) 

வேதனைகொணெஞ்சிலமையாமல்கெளியான, ரூ றுசொலுனக்ருமுலையாகிய த 

கோகாய், மாதரெவாஎமுதரொவர்வையமிசை௨ஞ்சப, பேதமினைவாரவர்கள்பேர் 

8ீவிலொளறாதே. (௬௩) 

கூறிடிறுமினனகொடியோரொடொருகூற்றய், கேறுமகபாஈகமிவர்த்தெரிவோ 
ஐம், வேறலசெொரபந தியினமிசைக கரவு, ஹறுபமிழகரகிறு_படி.வரனஹஷோர். 

ஆரிவரைசோச்கிறுமவர்க்ெவிசன்ளை நீறாபலஈ வ? னை சோரொதர்சல்வேண்டு 

மூரிலிவரில்லினிறுதைஈ துடனிரு பாற, கோரமிரயச படைமுளிபபரவர்மாதோ, () 

கோணா ஒள சொடிருளதமுமாகின்னைக், காணவுமவெருவருகரு தீ அடைய 

ங்காட, காணபுதானாலவகையஈறகுணம்மிரிக்சாய, பூணிழையென கசெகர்புகத்த 

குவைகொலலோ, (௬௬) 

ஈன௫ஃ்துனககெனககைச்முனிராதன், மின்கரியகூக தல்வினதைக்கருள்கொ 

கெ, வன்சணரவ கீருலமகபபெறுவயிறரு, யெனகணெ காகிறறலொழியேகுக 

டிசென்றான். (௬௭) 

என்றமொழிகே.்! மனமேங்கியவள்கொண்கன், றன ஈணையிலாகிருசரண்சரண 

மாகச், சென்றுவிழிரீரபு_விசேரவெழுசேறநின,மன்றலிருள்வாரளகமாசுபடகீழ் 

15 BIGHT « (௬௮) 

ஆனபொழுஅம்மவன கற்கியைபிலாம, அனவ செய்தன யெண்ணினனிடத் 

நசான், மானனையகண்லினசைமறறவணீரலங்கு, ஞானமுனிசன்னொரெவிற்தியிிகி 
r ச் 

னராள. (௯௯), 

மாதவரின்மிச்கவெமசாருயிரின்வாற்வே, நீவ நாடிடினிலத்தினிலையண்டோ, 

திதுலமங்கையர்தெரி 5:தி_வல்லாரோ,) பேதைமையிஞலிவள்பிழைத்தழைபொறு 
ப்பாய், (௧௦௦) 

சாண்டசையதங்கொழுகர்சண்ணருண் மறுச்சான, மாண்டிடிவதன்றிமடவார் 

க்கரணமற்றெள், மீண்டுமுனையேபுகல்விரும்பிசிவதல்லால், யாண்டைமிவளேவீடு 
வளென்றனளிறைஞ்சி, (௧௦௧) 

ஆன்றமுனிசேட்டிவளசங்கொடிததற்டுங், சேன்றதொருசாந்திமிழையா இவளை 

யெண்ணேன், மூன்றுவிசைரின்மிசைமொழிர்திருவனுணை, மான்றருசருவ்கண்கின 
தாயெனமழுத்சாளன், சவ)



உட்ப - சேதுபுராணம். 

பிற்றைநிலைசால்வினதைபின்னுமுரைசெய்வாள், , கற்றமுனிவாவுன அகட்டளை௫ 
மாதிப், பொற்றொடிமிழைப்பளொருபொக்கில்பரிசாரஞ், சொக்தருஞனக்குரிமை 
தோகைபெறவென்றாள். ‘ (608) 

கறுத்திடர்புரிர்தவழியங்கறையகன்றோர், மற ச்திட்செய்யார்களெனும்வாய்மை 
தனைமண்மே, லொறுத்தவடனக்குதலியுற் அழிவிளைத்தே, கிறுத்ெண்மன ச்திரு. 

ணிலாலினதையென்பாள். (௧௦௪) 

பாசிழைபகர்ச்தவழிபண்ணவரின்மேலாங், காசிபன் மரீசிதருசாளையொர்முகர்த்த, 
கேசமொ௫ிற்சபையினின் நஈடமாடு, மீசனையுள ச் இனிலிருத்தியருள்செய்வான்.() 

தராதலனில்யாமினியசாகரகடதீதிற், பராவுகனிவீமிசவபண்புபயில்புல்லக், '8ிராம 

மதிலுள்ளதொருகரகிறையோடை, குராவிரவுகோதையதுகுற்றமகல்விக்கும். () 

சென்றிவளதிற்படி.தல்செய்யில்வினை ௪௫, மன்றுபரிகாரமயுதஞ்செயினுமாகா, 

தென்றனன்வினாவியதகத் தருவிறைஞ்சி, யொன்றுபுரிகாசிடனையொல்லைவிடை 
கொண்டே, (soe) 

அலமுமிழ்வாயாவமை3$தரொடுமஈ்கண், பாலினிறையோடைதனைகாடுபுபடர் 

நீதாள், காலமததான்சிலகடந்தபினடைச்தே, கோலமிகுகச்அருவிதிப்படி குளித் 

தாள். (௧0௮) 
கோளகலமுப்பகல்'குடைந்ததனினாலா, காளுமதிலாடியவணல்லமுகவோடை, 

நீளமிகுதிண்கரையினின்௮ுழிலிசும்பிறிகேளெளவெழுக்கதொருகேடில்புகழ்வாணி 

சலங்கொடுசயித்தவினைதானுளையகன்றே, விலங்கிய றவெங்கருடசாபமுடன்மெ 
ய்யே, வலங்கெழுமரீசிமகனாமஏழ்சனேவ, னலங்கொளலியற்றியிசி ஈன்மையளை 
யானாம், ் 1௧௧0௦) 

கொண்கனிடைபோதியவறுங்குதுகலத்தோ, டெண்கொளவிரும்புமெனவின்பு 

றவிசைத்தே, விண்சொண்மொழிகின்ற.துவிடப்பணிகளின ற, பெண்கொடியகற்றி 

யிடர்பேருவகையுற்றாள். (ச்ககு) 

காழ் தசலமுற்றவினைகக்தருவொழிக்சே, வாழ்ச்சனளவண்சகனவாணியைவ 
முத்தி, வீழ்சதுபணிவுற்றினியவெண்பயகடச்தைச், ரூழ்ர்தனள்வலங்கொடு இச் 

தனள்பெயர்ரஈ்தாள. (௧௧௨) 
e 
மக்கசளொகொச௫ிபனைவதடிபணிச்சாண், மிச்கவனும்வெவ்வினைவிளிர் கதனை காடி த் 

தக்ககனதேவல்புரிதன்மையருள்செய்தா, னிக்கசையுரைத்சனமுமககிருடி காளே. 

வேறு. 

மீலுலாவுமதிச்குடைமாரவேள்வேகசமோடுபிறச்கெடலீ.று சர 
ஞானமாதவிரிக்கதைகாஇஞானாிவொர்கள்படி.ட்பவர்காளுமே 

யாலுலாவமுதத்தடமாடினோராவர்தாமடைகிற்பர்களாசிலா 

வானியாறுகுளித்திசெரொடேவாசிமேதமியற் நியபேதுமே, (௧௧௪) 

குத்துருச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் ௨௩௧௪. 
1 ஒனுவளைசகக்



கவிதீர்ததச்சருக்கம், 

கவிதீர்த்தச்சருக்கம். 

  

அர்தண்மா தவிர்ே சண்மினென்றுயாகு சன் மீளவுமருள்செய்வான் 
கஈதமாதனவெற்பினிற்றிகம்கவிகள் கூடுபுகாதலாற் 

றதவோர்தடமுண்டதன்பெயர்சாற்றுவார்கலிகீர்சுதமென் 

அரதுபாரிலுமிரச்கெலாமுபகாரமாயஸ்தோய்ருமால், 
* 

ரீடிலங்கைமனா இிபாபரிசாசரக்குலப ற்றபின் 

சோடரங்கொள்பெரும்பதாகினிசண்ட ி.ரவைஞழுவிளோ 
டாடியங்சதிலேறிகின் றபினன்பினாலிஃலாடிஜஞோர் 

காடருங்கதிசேர்வரைவகைவினையுமாகிலைகாசமாம், 

அவர்கிகுஈல்கரவில்லைமறவர்பிடையென்பதுமநறிகிலா£ 
பவாக்கழேவிலா்படி ஈரற்கி அபடர்வமென்றெ முபண் IE way it 

சுவர்ச்கசமெய் தவொன ஐமொச்திரி நணையிகற்கிலையாமெனாக 

கவர்ச்சண்வைகிடும்வானரங்கள்வாங்கொடிச்கன கருதியே. 

அன்னிரக்தவினங்களங்கணடைச்ரோமளையண்ணலே 

சின்னிரச்சனநீயிகற்கொருகிள்வரஈ்கருகென்றலும் 
பொன்னிரச்தரம்வைகுமார்பிறைபுரிவுகொண்ளொரன்றுகீர் 

சொன்னிரர்சவரம்வழங்குவலென்றுுண்பொடுசொல்லுவான. 

கங்கைரீர்பிரயாசையாஇயகாரினிப்புனறோய்பல 

மங்கமஙரறைசான்குமோதிடுமப்பலம்பலாடி தொழு 

மங்கைபங்கனைமாலைவேசனைவழிபரிம்பலமகமெலாம் 

பொங்குநூன்முறைசெய்திமிம்பலமனுவெலாம்புகலும்பலம், 

அடையவிப்புனல்குடையுமாண்புடையாதரத்தினரவொலா 

மூடையராகுசவென்றனன்றிரளூகம்யாவுமுவப்பவே 

புடையமர்ந்திரிபோசகனாகபனிச அவானிறைபொதியழற் 

கடவுளந்தகளிருஇரீர்முதல் காலியக்சர்கள்காவலன், 

விசுவதேவர்வசச்கள்சாத்தியராதிவிண்ணவர்குற்ககன் 

வசையிலத்திரிபிருகுகோசமன்மலயமாமுனிசண்ணுவ 

னசைவில்கோசிகனொசெதீக்கிணனருள்பராசான்சன கனல் 
லிசைபயினறிகொரதன்முதல்யோகமாதவரிவாலாம். 

வென்றுமயவிராகவன்றருமெப்வரதை தவமூத்துயே 

யன்௮ுகாமதின்மூழ்கியே சவிதீர்ச்தமென்திஃ்சவனிமே 
னின்றுநீககவென்றுரைச்தனர்நிலவுமாதவமுனிவிர்கா 
ளொன்றுமேவீடவுரியர்தாங் கவியுச கமூழ்குவருண்மையால், 

பச்சிலைப்பொ ழிலனன௯ர்தலரம்பையென்பவள்பவளவாய் 

மிச்சிலைப்பெறில்வானகாடர்களமுதவர்த்தெறுமேன்மையாண் 

மைச்சிலைப்புதலாள்படி6தஇல்வர் தகோசிகன்வாய்மையா 
லச்சிலைத்தலுவானகுற்றமகற்றிபுற்றன்ளமரரூர், 

௨௨.௯ 

(க) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(a) 

(4) 

(௬)



௨௬௩௦0 சேதுபுசாணம், 

ஆதலாலிசன்மேன்மையான்சொலவல்லனல்லனெனாவருட் 

ரூசஜோேதினன்மாதவத்தவாசொல்துவாரெதிர்சலலதா 
மாறுதானகலிதீரததமெப்படிவ£ தருழகனள்கோசிசன் 

யாகணச்சபித்மனன்புசலிவைவிரிததினிதென்றனர். 
வேறு, 

முத்தழற்புரிவார்க்கதமொழிகுவான்சூதன் 

குத்கிருபபுணர்குசிகாதன் சலக இனில்விசுவா 

மிதா பபெயாவேர்தறுண்டாயினன்மேனா 

சொத்தவிதத கர்பிறரிலான்௨லியினாலுயாச்கோன. 

அளையனாஇய சவுசிகனலகிரிதானை 

தனைமரும் கறச்குழ்கதிடத்சரைமடக்கோதை 
புனையுகலவளஈதெரிகுவான£ிரிசருமபொழு இல 

வனைபுமோவ._மீனமணமகனறுழைவஈதான, 

கண்டருஈததிகாதலனகவுசிகவேதற 
குணடிகூறினனரசறு மிசை5தவடைய 

முண்டகங்கணமுன்பணிஈதெ மீஇ?மவிஷனைமுனிவீ 
ரண்டமீன்றவனபிறங்கடையாசசிரமத் தல், 

ஆமவ்வேலையில்விசிட்டனாமருஈதவவ9.ட 

ஞாமமாமுனியறுசுவையுணடிநால்வகையாற 

கோமசனறனையருதஇனானவிருதெதிர்கொணடு 

காமதேனுவையுடையஞமபெரு 5திருச்சளிபபால்ஃ 

அருஈதுகோசிகனபரிசிலர்குறையிலாதளியிற 

பொரு துதனகுறைசிறிதலாவளங்கெழுமபுலவர் 
இருக துதேறுவைச்சவருவான௫கையிலவிருபபுற 
திருகதவன்முனஞ்செனறெனக்கிசகனைமீகென்றான. 

வாரத்கைகசேட்ட சஅவழங்கலான்மறுத்தனன்வரிட்டன் 
கூரத்தவாட்படைக்கோசிகன மாசிலாககொடையாற 

சர்தததேறுவைபபறறுபு இண்புயவலியா 
லீர்தசனன்கொணர்சதேகுவான தன்வலியெண்ணான், 

அனபோதவானளப்பிலாமிலேச்சரையளித்_தச் 

கசொனெடிம்படைதொலைநதிடத்தொலைத்த தகுசிகா 

மானகோத்துரம்வசதவன்மன ச்திடைமயங்கிப் 

பானிறக்கொடவிடையனையவண்வதிபட்டான., 

வரமனங்கொளாவழிபடிமன்னவன்முன்னஞ் 
சிரமலங்கலாஞ்சிவபிரான்செழுக்தனுப்பினாகங் 

க.ரமிலங்கிடக்காட்டிதர் தருளினன் கமலப் 
பிரமவாளிமுன்படையெலாமரசனலும்பெற்றே. 

கொண்டவெஞ்சினச்திருகுபுகோசிகன்கு.றுஇப் 
பண்டைகான்முகன்மகன்மிசைப்படையெலாம்விடுத்தா 
ளெண்டருந்தவவசிட்டனாக்சேர். அமோர்பிரம 

தண்டமற்றவனமுன்னிறீஇயவையெலாரதடுத்தான், 

(௪0௦) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கடு) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௮ 

(௧௯)



கவிதீர்த்தசசருககம் ௨௩௧ 

சாயரததன்பஃறானையைகோசகுபுதரணி 
வேதனவெள சயேவிளமபுவானவிமூத்தகைமறையோர 

வாயநதவேவஓ் ரருவரை மானுதலவலலாா 

பாய5தரீரபபடிபுரபபவரனைவருமபாரககல, (20) 

UTE SHS u sent Cop ucmr Ou om coiidl be 
வேணிலங் கநான்மு ரிவனேயேறகிலென் “மோ 

நாணிசகஈ சயானபுரபப?ஈயினள முஞால 

மாணழிகததசசெயலெனவமிா அளமாழக, (௨௧) 

௮ரி.பரான் மறையா சணாசிறபபிரயடைவான 
பெரியமாசவமே௰கொிவன சசிடைபபெபாகதே 
இரியலாவசையெளாறமெ௱ரெகருசெசை பிற 
புரியிகோனபினை கக புசிசனமுனபுசான புரி கான; (௨௨) 

ஆதிறலானிடையு வை பெருசலானடைஈசானண 
im mars Done wii EOD CK NMS FLT ser 

Crp “@euy sabes aambsOw gw Su 
Cur ogion Fan G 5 lu sr wal Viol 46 STE, (௨௩) 

* 

புக்கிமாசலபபுறக ீனிறபுலவணாவளை ததவ 
கைக்தமாகவலகவுிகனசவு/சயாறறின 

மிக்கமணணவாவியபபுறவிரணவாகசெனன 

வைக் சமாணடினிலை5* CLI DS T_ LCETA HL W. (௨௪) 

ஐமபொழிக ரக 77௭9 மு 2 ஈபோசகடை பற 
வமபுறாமனககபிற ரா ரரியமழுிகைபிற 

பமபுமூசசெ௫ுமபா*ச UUM Now ey 

வெமபுசீறறகெக்கரிகாளைமூ.ரிவாயவிடாமல, (௨௫) 

மேவருமபசை3ிருபபொடிவிசறபெனகிருபா 

லாவுரிஞிிகரிய சாயாஈி.பாடிக ர்ற 

நீவிசவசெழுமை5 மனன எநீஇச€ ச 

வாவிநீரினினமாசிபஙகுனியெலாமவை. (௨௬) 

கனனியாவணிமிரணடி கை சற கநூறகலையே 
மனனுபேராவையாவெளளிடையிருஈ.தமாதவச்சி 

னுனனு”கசசனமாகஈகனகைகசலமபாத்சிப 

பனனரு£தவமிழைததனன கவுசி சனபரிவால. (௨௭) 
வேறு, 

மேதைகொளவிசவாமித்திரனாறறுஈ, தீதறுகோளபுதெரிகசமரோச 
னளேதிலரம்பையெறும்பெயரேரா£ > Loren gal) ழித.தவகுத்திமிகின மூன; (௨௮) 

நீலவரம்பாயகெட்டயிலவாட்கட், கோலவரம்பாயகோசிகனென்பான் 
மாலவரம்பாயனமிசைமணமே, ஜூலவரமபாய்சோன்புசெய்குறறான, (௨௧) 

கொலம் சவிழ்போதிறகோகனசம்போன், மங்சையர்மேலாமாதி.22 சண்மோ 

விமகுனையொபபார்யார்கினைவாயேற," புங்சவர்வீடிபுகப்பெறுவா சோ (௧௦) 

மைதீருகண்ணாலவல்லவினேத, மெயதிவிளைத்தேயெவ்வகையாலு டட. 

மெய்தெரிலிசுவாமித்சரனென்பான், செய்தசோனபுசிதைத திடுசென்ருன்:(௩.5)



wae சேதுபுராணம். 

வாசவனோ அம்வாய்மைகினுலிப், பேசிடுதின்றாள்பேதையரம்பை 
கோசிகனாற்றுங்கோதிறவத்ை ச, நீசிதையென்றனீதியதன்றே. (௩௨) 

சோள்படுகாட்சிக்கோசிகறும்மொன, வாள்படுகண்ணான்மால்கொளுவானோ 
தள்படிமேனிச்சோதியைபெப்த, வேள்பமிதீமைவிளை* இரமெற்கே, (௩௩) 

ச * க » ௩ ச * . ர 

வெஞ்சினமிசவாமிச்திரன்மேனிக், கஞ்சுவனம்மாவனறிகின்னேவ 

லெஞ்சலிலேதுமிமை க்கவலென்னா, வஞ்சிவணங்கிமறு சதரைசெய்தாள். (௩௪) 

காண்டவன்மாற் நங்கன்னிமறுத்தே, யாண்டுாரைசெய்யவமைக்தரு காகப்,பூண் 

டிகழ்கொங்கைபுலங்? சொளுமாற்றான், மீண்மிமுரைப்பான்விண்ணவர்கோமான்.() 

அச்சு றுகல்லைபரம்பைகரும்பின், மெய்ச்சி வேளிளவேனிலிஷேடி 

மைச்சிறைவாலவரிக்குயில்கூ.வ, விச்சைபிழைப்பானேருவனின்பின், (௩௬) 

பொன்றுணையாகாப்பொற்ழொடியானு, நின்றுணையாவேனீடடவென்றாளன் 

மன்றுணையென்னமறுச்திடமாட்டா, என்றுணைவோமேரம்பையிசைக்சாள். (௩.௪) 

கோற்றொடிசென்றாள்காசிகன்முன்னா, வேற்றமிகுககனனேரொழிலெல்லாச் 

தோற்றுறகின்ராுரண்ணெனவங்கண், மாற்றிரிவானில்வமீறுவிழுமின்போல்.(௩.௮) 

மேவியதங்கண்மெல்லவசர்தல், கூவினசெங்குங்கோலலைம்வேளும் 
பாவையரம்பைபடிஞ்செயறேரா, னேவியலைச் தமெடுச்சுயனின்றான். (௩௯) 

தோமறைகோள்புதொடங்கியுளஞுற்றுல், கோமுனியாகுங்கோசிகனங்கட் 

உமெழுகிற்குழைவுற்றுயர்சிர்சை, காமுறுகினறமைகண்ணிவிழித்தான்... (௯௦) 

காணுபுகிற்குங்காதலரம்பை, மாணிழைதன்னை மருத அவனிட்ட 

கோணிஃதென்றுகுறித்துணர்வற்றே, யூண்றகோற்போலுள்ளம்வெகுண்டான. () 

மல்யெேற்றமாதவனங்க, ணல்குலெனும்பையரம்பையைகாடி 

பெல்குவனெங்கள்வெகுட்சியையென்ன, வொல்குமருங்குலுமப்பனியானே.(௫௨ 

சேண்டனினமாதேசேர்ர்திவண்வாளா, மூண்டெமுகோபமுஈற்பொருளானா 

யாண்டொருபத்சாமாயிரமட்டு, நீண்டெழுகல்லாய்கிற்குஇநீயே, (Fm) 

தோகையிவ்வெல்லைசொலை*தவதற்பி, னாகம சான்மறையர்சண னாலெ 

வேசவழற்சிலைமேனிவிடுத்சே, யேகுதிவிண்ணினிலென்றுசபிச்தான். (௪௪) 
6 
விஞ்செலிசுவாமித்தானாலை, யஞ்சொலரம்பையருஞ்சிலையானா 
டஞ்செனகீதெவச்சவர்தம்பால், வஞ்சமிழைத்தெவர்வாழ்? தவர் மண்மேல். (௪௬௫) 

் வேறு. | 

மிசநெதிசேர்முனிலிசுவாமித்திரன்றன்சரபத்தா 

லகரெடியகருர்தடக்கணரம்பையெனறுமரமடச்தை 

இகமுருவஞ்சிலையாகத்திறல்கெடுகோசிகர்பெருமான் 

புகலுடசர்கனிலிருஈ தாள்பொழமுதிறுதிவருங்காறும். (௪௬) 

தீருமமயமாம்விசுவாமித்தினார்சவவே£தம் 
பொருவரியதவமுன்போற்புரிர் தபெரும்பு கமுகிநீஇ 
யருமறைதேர்௨சிட்டநுனிமறைமுனியென்றறைந்திடலாற் 
பிரமமுனியாயினான்றவ தீதின்மிகப்பெரி.தளதோ, . (௪௭)



BRronPosscer Geb pisces Qucrur | 
Carel), குமாணவகனிறைதருமறிதியுடையான்.. 

GC சசமிகுஞ்சவேசனெலும் இருமூனிவன்சிவகஇவே... 
1உ௪னடி. நினைந்து சவமெண்ணில்ப கலிழை, SHS Star. (௪௮) 

HY DIM! றயுமிடனுற் ருளரக்கெங்காரகையென்பா 
ஞூவரியெனக்குபிறியெழீதியொழிக்குமலசலம வற்றாற் 
சிலனருள்ே சர்சவராசன்திருமேனிமாசபடச் 

தவறிழைத்தாள்சவேகனவன்றன.௪ இருச்சண்கிலர்சான, (௪௯) 

சீற்றமுறுஞ்சவேகமுனிசினவரக்கியவடன்மேற் 
காத்.தினெடிய்! கணையகனாற்கவானரம்பையரம்பையெலு 
மூற்றமிகுஞ்சிலைப சனையு_டன்.றுரம் சானவள்வெருகிக் 
கூற்றுறையுதிசைவேலைக்கோடுகுறிக்கோடலுற்றுள். (டு ௦) 

கடி அரப்பிரனிபாறுங்காரரக்யெவள்பின்ன 
சிடி தரப்பசெனமுகிலையேனலிளங்கதிர்மாக தம் 

பிடி ரக்கும்புளிசமின்னார்பெருங்கவண் லீசியயஸைபோ 
னெடிதுதார்க தசாமர்கிறையரம்பையெலுங் கல்லு, (௫௧) 

பிற்ரொடார் துசிலைபடாப்பின்பார்த் அட்பெரிதோடும் 
விற்ரொெடருஅதலாக்கியீழ்்கனளக் சவிதடத்திற் 

கற்றொடா்ர் அலிமுக் ச ஜடனகடியமுடியுடைஈதர & A , 

பிற்றனண்மற்றவளு இரமெழுச் அகறாபுரண்டோட, (௫௨) 

பட்டமதிலமிழ்ஈ கதவப்பபன கனாற்கிலையு௬லம் 

விட்டரம்பையமரர்குழாம்விஸாசமழ்பூமழைபொழியக் 

சட்டெ! ஜிலையணிபமணிக்கலன்மன, றப்பக்கச்னரிப் 

பொட்டழூின் கண்ணேறுபுலவர் குழாங்கொளறீர்ப்ப, (௫௩) 

வெள்ளிகநெடுஞ்ச ங்கிலியால்வீக்கண்டவேழமெனக் 

செள்ளியகித்திலவலங்கற்கிரணகில* தணைதயங்கக் 

கள்ளவிழுமலர்க்கூஈகற்ககனமுகட்டிருள்பரப்ப 
வுள்ளமுதர்பொருளனைதி தழும்பர்குழாக் தழையளப்ப, (௫௪) 

இருப்ப தமமலர்வாட்கட்செர் அவர்வாப்முகுளமுலை 

யுருப்பசிமுன்னரமகளிரொருல் குதரண்டிவர்தேச்தச் 
தருப்பணையின் சடிப்பிணையாற்றபனிய தர்,தபிமுழங்க 

விருப்புறுசாமலாலீசவீமானமிசைவிளக்கெனனஃ (௫௫) 

கற்படிவப்பழிதீர்ச்தகவிரர்த்தர்தனைப்பழிச்சி 

யெற்படிவச்சடர்வேணிமிராமேசன்றனையிறைஞ்சப் 
பொற்படிமேற்புகுந்தனண்முன்புதிசேளிர்குலப்பரச்தை 
‘tg Lg. வத்கஈரக்சியங்காரகையென்னுமவடா னும். Rar) 

மாசவள்பேர்ரசாசிமலயமுனிசாபத்தாற். 

தீஅபயிலீராக்கதியாய்த்இரிர்தலமர்தனள்சிலராட் 

பாதசத்தீர்சகிதர்த்தம்படிவு௮/மப்பாச்யெத்தான் ' ன ரஜ 
மீதுலசர்தனையடைர்தாள்கிண்ணவர்தல்களைநிர (௫௭); 

ய 

RO:



௬௩௪ Ca gal pal ce. 

வேறு, 
ஒருகிருதாசியரம்பையாகெயெவுவரிருவோகளுமும்பரூரினி 
லிருடிசுவேதனதன்பினானமுனமிடர்பசொபமகன்.றுமேவினர் 
வருமுறையாலிரிரர்தவாவியின்மனஜனெடுமேனிவருஈதியாயிலு 
மருழுனிலீர்களவிரும்பியாடுமினறநெறிரீடுரலங்கள்சேரவே, (௫௮) 

கவிதீர்த்தச்சருக்கழுற்றிற்று. 

டகிருவிருத்தம் ௨௩௭௨. 
 *ளைமனைகககக 

காயத்திரிசாசுவதிதரத்தச்சருக்கம். 

  

நிரர்தநறும்புனற்பெருமைநிகழ்தீதியபபின்குசனருணேயஈதனனால் 

வரச்தருமாண்சவுனகனைமுதன்முனிவர்சமைகோச்சவகுத்துரைப்பா 
னுரர்தருநூலுடையீர்காளுயர்காயத்திரிவாணியுவாதம்பேராற 

பரந்தநெடுர்சடமிரண்டுண்டவைபுனிதம்பண்ணுவிச்கும்படிகளெய்கம். (௧) 

பகர்வரியவீதெரும்படி.ப்பவர்கேட்பவர்பாவம்பாற்றுவிக்கு + 
மிகுதருமந்தருஈரஇில்வீழ்த்திமிடாவவையிற்கின்மேன்மையெல்லாம் 

புசல்வனுமச்சகனையவிருதடம்படியுமாரககரவர்போற்றுந்தாய 
ரசலுதரத்தடம்படியாரடைவரபவர்க்சமிதற் கையமின்றால். (௨) 

வர்ததெவன்பெயரிவைக்குவளர்காயச்திரிசரசுவதியென்றென்று 
லந்தமுதல்மர்கக்தமாதன க்ிலையன்மடவாரமர்சலாலே 
சசதமறைமுறையுணர்ச்ததாபதர்காளென்றனனத்தவதீதின்மேலோ 

ரிர்சவுரைதருசூதீன்றனைமுகம்பார்த்தஃ்தறிவாரிசை க்கலுற்ருர். (௩) 

சோச்குநெடும்பாரவர்ச்குசோன்றலைவான் £லையவர்ச்கு நுவறற்கெட்டா 
மீச்கணிலைவிழியளவாவியன்கஈதமாதனச்தின்வெறிவணடாடுக 
தே ச்சமலமனையிருப்போன்றிருமனையாரொதுபொருட்டாற்சேர்கதாடாம்கள் 

பாக்கெயமாம்புகழ்ச்சூதபகரொன்றாரன்னவறும்பகருன்றான, (௪) 

மால்வயிற்றில்வ5 லக5தகதவன்றன்ஃயிற்றில்வரும்வாச்கெறும்பே 

ரால்வயிற்நினவள்பணைத்தோளணையகிளைக்சடற்கலின்றியவடன்காமப் 

பால்வயிற்திற்புசசிறையபபருகிசிவான்பெருகுமயறபரவைஸூழ்டி 
வேல்வயிற்திற்புகுர்ததுபோன்மிகத்தளர்ந்தான்முன்னரந்தவேலைதன்னில், (இ) 

தனைத்தொடரு$தகையுணார அதகரஈறுங்குழல்வா க்னெறையனாணித் 
அனை த்தளமென்பினையானாளிரலையருக்கொடு சரர்தான்சுருஇயாறு 
மினைத்தெனவோரளவைபெருவியானைமூதலெறும்புகடையெள்னாகின்ற 
வளைத் அருவும்பிறர்க் காக்குமயன்றனக்சிவ்வுருக்கோடலரியதன்றே, (ar) 

அவனிதருமயனபய£தமகட்புணரும்வேட்கையுதிலறமார்காப்பா 

ரிவனிதளைச்செய்ததுரன்றென்றிமையோரி மிபுமாத்தாரினையகாலைச் 

சிவனெயினர்வடி.வுகொடுசென்றணுடப்பினகமெலுஞ்லைவணக்ூப் 
பவனலுசர்பணிக்குல் ழதாழ்காகளவும்பூட்டியொருபகழிவாற்9, . (er)



காயத்திரிசசசுவதிதோத்தசசருககம். 

உணருமிரு௩கலைபலவுமூலகுதவுமபேரகட்டி ou Fs site gu 
புணருமொருகலையுருவாமபோதனு_லபுகதஐரஈதானபுனிதனககட் 

டுணரவிழதேககமலமகனணிக தூரஈதரைவீழகானசோ தியொனளருள் 
இணரெரிபோனறவனுடலிற பிற அவிணபோயமகமிரமாயிலஙகறறமமா, 

ஆதிரைரசாளஅவாகசியசனைவெரினரொடாகசலககளணாறதியினு 

மாதிரைகீரவேணியஞு மான றல்ரசாணமருககுமபாவயகருனெறான 
போதஜமிரபோன சறபினபுரு_னிழக துளமபுமுககிபபுலமைமாதுக 

இதிரிசாயததிரியு இிரிவுபடுகைனியராயததிரிதாகிறபா, 

பொரமகளுமாயவறுமபுரா கரனுமபுலோமசையமபொருஈஇவாமு 

தன ஈமதெரிகதசக கலக தராணமுநீடுயுடலவெதமபிசாளுசாளும 
புனமைபுணாகதயாசஇடுவாபுணடரிகமலாககோயிஉபுரியுககொணச 

உ-டு 

(4) 

(௧) 

னினமை2 டலுமபழிரீஙகிமீணடுதகருஞ்செ பலகறசாமெணணககொளவாா, (௧௦0) 

உலகமுழுவதஅமபடைக தரசானமுகனையுளச [சருமொருமையோரா 

யலகிற 5 தசிவசலச தம்ககதுவாயவிழைக நளபேறள்பபதாடு 

ANYS சமாசனதழஈகியமமுடலுமாபதிதாணினைகதுகோறருா 

Bos gar ser huss peru ஈதிரியுமெறாஇருவினமிககாா, 

தஙசளபெயாதத._.மிரணடுககதவறறுணமுபபொழுதுஈதாகசணமூகி 
ம௫கையாதாமுணாமறக நமனஙகொளசினயகாமமயனமருவாராச 
சஙகரனதடிககமலதமதிாயகமலமிசை கரிசதுதளதயல 

பலகனெழுததே [ரனாஈமபனனின [பக 2கருகனறனபனனிமாாகள, 

வலலியா களி ௬வரு5கம ௦, ரஈரயி!பெ௱றபொரு.டிமமாபிறசெயதா£ 
சொலலருமாகவநெரிரரள அபொழுகறசெழுஙகன குஙகமேரு 

விலலியுகிழபி.டா பூலவவே ழழுகககடவுர._னடேகைகதோணறல 

புலலிபிருமருஙகே ஈகசமூனன। செருனெமமருஙுமபுலவாபோறற. 

சண்டனையமொ ழிமடவாரகணடனையகணணுசஸ்கசளிப்பினோடும 

வணடனைய சழலசாயமலாசிசிடபசுரியடி மமாமேலலீழ g 

பண.டனளையாயகலசராசரககளெலலாமொருவயிற்றபடஈதபசசைப 

பெண்டனையோரப நருடையெமபெருமானைப்புக மசசிமொழிபேசலுறரா. 
வேறு, 

மாராமலலிருளூுடொளஎ் ரருளினசுடாவடிவப 
பேரூாபெ ஈகிறபாரவாபேரறாகி பபெருமான 

பாராரிலைபயினமுததலை வேகககைகொளபரமா 

வேராகொடியானேயெ.ழிலிட மாகெடியாமேே, 

உருவமபயிலு பாயாவிஐுமுஎளாயிலனாஞாய 

பருவமபசலிரவாணடிருபக கமபலவாக 

வருவமபயிலகாலநதனையளவிறறருமதுலா 

பொருவெமபுலியுடையாயமிசைபுனையழபுலியுடையாய, , 

உளளிசசுடருருவஈதனையுணாவாரசகருளுதவித 

வளவிசகுரியவனோடிபவசனனதனையருளும. 
வெள்ளிசசிலைியானேபெர்ளனமேருசசிலையானே, 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(கடூ 

(sa) 

(ser)



௩௩௬, சேழுபு நாணம். 

அச்இிப்பசர்மதியும்புனையரவின்றலைமணியுஞ் 
சதித் தமிழ்சடர்கீசிடுசவளப்புனன்முடியாய் 
சிெதித்தடியவரன்பொிருமான்மறைமொழியால் 
வர்ஸ்ச்தமும்புடையாயநூறைகளையார்தமும்புடையாய்.. 

தானுப்பாவொளிமெய்ப்பொருள சம்புத்சனிமுதலென் 
தியாணர்ச்சழல்ப்கமழ்தொண்டர்சளிதயப்ப தமத்சர்ய் 
சேனுத்றமருலகுண்டிடுதிருமான் முதல்விண்ணோர் 
சாணப்படவெய்தாயெயில்கனலிறபடவெயதாய, 

வசைக்காசடன் மலினப்பவமா ஐறு்தனிவாழ்கே 
இசைக்காழசமொருசகுறறிரிதெய்வச்திருவருவா 
நசைக்சாமனதயிருண்டருணயனாபயினலலோ 

ரிசைச்சாதரவுடையாயகுழையிணைகசாதரவுடையாய். 

சண்டனறன அ. ரமேலுதைகொண்டஈசணர்சலைவன 
மண்டு தயாமரணபபயமாறறுஈதனிவரதா 
வுண்டம்புஇவருஈஞ்சினையும்பர்க்குயிருதவும் 
கண்டங்கரியானேமறைகருதறகரியானே. 

காலைக்கதிர்போலத்திசழசவிஞர்திருவுருவா 

மேலைப்பகமெயதாசதுவிழைவார்ககருள்வேரதே 

பாலைப்புரைநீற்றுயளிபாகெ _துணரித தி 

மாலைச்சடையானேபவமருள௪௪டையா னே, 

யானாொனதாருனனருளெல்லாமெலுகல்லோ 

ரானாரவருள்ளத்செழுமறிவின்௪டரொளியே 
மீனாசொளிமுதன் மேனிலைவிணனெமனைவிரவா 
வானார்செகரனேமழுமானேநஇனகரனே 

இலர்தங்களி.ஓனையலலதொரிறைகொளபவருளரேற 
கலர்தங்கிரிரரனெறுயாகணடாரதிகிறபார 

மலர்தங்கியபதுமக்கஇா மணிபோலொளிர்வண்கை 
பலர்தம்சழலானேஈ_மாிகழலானே, 

வேறு, 
சேயத்தெமையாளெனபபழிச்சிகெடிங்கண்டாள கிரைய Guus 

காயத்திரியுக்கலைமகளுஉகாலன்வெருவுங்கழல்பணியச் 

சீயத்மரியோனவரைமுகாதெரிச அமஈழ்ஈசேஞ்செய்தவத்தால் 

வேயொத்திககோணமடகீ£ சாள்வேட்டவரமேசெனக்கேடடான, 

பொங்குமுலையாரெடுத்துை ஈடியார்பொனனாள்பதியுமெம்பஇயு 

மங்கண்வராகமன்னமத ரயளவாவடி.யுமுணிமுடியு 
தக்ையுமையாடனிக்கணவாகாங்கடெரியஈல்களை7 

வெ்கண்கிடையாய்வேறுவரம்வினவத் தீருமோவிளம்பும்கால் ௦ 

ஆனதெனிலுமெங்களை]ீ யருள்கூர்தாதையாதலிஞன் 
மேச்யதனின்மஞ்சலமாம்கிழுமாகதரியோம்கி ழிமுகழார் 
தானமளித்தாய்வி டன்கர்ஈது FIO Lon ee தனுற்றன சாவி 
போன வயுக்குமிருந்லிப்புர் தீல்வேண்டமெனஜிசாதார். 

(௪௮) 

(௧௯) 

(2.6) 

(௨௪) 

(aa) 

(em) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௧) 

(௨௭)



காயத்திரிச7கிவ இிரிர்த்தச்ச ரகக: a oF 

அதமொழிகே.ட்டருட்கடலாமண்ணலினிசென்றடன் றலையும் 
பதவடிவுமிவங்டருவீ£படர்வீிரெனலும்பஃ்றலைய 
கரதிபிருக்கிமு சறபூதகாதரவாபோயகளினமிசை * 
முநதைவிசகொனமுச ததலையுமுடைசேருடலுமுடனகொணாபதரா, (aa) 

மனருாஈபடததோனவையிரணடுமவாங்கெசவளமலாசகோயிற 
கனரூாதளிரககைககலைமகளுககாயத்திரியமெதாசாண 
வொனருபபொருஈ துமி_ரஈதெரியாதடஜனோகணததஜெொட்டுவித்தான 
பொனருதுறஙகிவிழித்தவாபோறபுலன்கொணடெழுசதான புக,ப்போதன.(௨௯) 

எமுசசஇம்மகசமலமகனி3 அமவுலீயெமமானை த் 
தொழுதஙசனையாரிருஉரொடுஞ்சுருதமொழியாற,க இததிரககி 
யமுதெக்கருணைவாரிதியேயடியேனறததிறறிரிரசமீழை 
மேோஅமபொறுபபாயமேலுமதுமுயலாதருளஉாயெனமொ ழி தான, (௩௨௦) 

அனனவரமாஙகரறு தவியயனேயினிமேலஉலல்னை 

யுனனலுரைததலுஞுறலெனுமொரும௨கையுமொழி। தவா 
யினனசெயலயாரிழைதசாலமயாமஙகவமையிடாகூரச 

சென்னிதடிவோமி ததெளிவாயதிசைமாமுகனேயெனககூ.௰ி. (me) 

கலைமானறனைஈனமுறைதிரியாக்காயச திரியைமுககோசகி 
யலைமானபுணருமானமகனுககாலியளிததே ஈமவனேடுஞ 

சிலைமாலுதலீரயலலகஞசோமினினியெனறுடாசிகர 
மலைமானறழுவமணவாளனமறற மவாககுவரவகொடுபபான். (௩௨) 

பிடியார்சடையீரநீஙகடரபபிறங கு௩தடஙகளிவையிரணடி ற 
படிவா£படியாாகருககுழியிறபபரமான£தபபயன பெறுவா 
தொடியாகாக£ா றமமியயபோநுறையாபுனலினபடடபபோ 
முடியா தஒகிலெஞ்ஞானறமொழியவிளககுரமுகிழஈகையீ, (௩௩) 

தடஙகளெவறறுமிகபபுனிகக சருமிதத._.ங்சளகொடுமபாவ 
மடஙகசகவகறறுமபெருஞசாஈ தயளிககுமாக்கமபெரிதாக கு 
மிடககொளபணிலமுகுஈதலுக தமெமக்குமவிருபபமெ ப.௪விகம 
வடஙகொணமுலையீரிவைககுரிகாவாவியரிதாமவசஈதரைமேல, (௩௪) 

தித்ததியமரைமித்சரியமமுள ததினிகழவேட்கைக் 
கொத்தகியமமொருமூனறுமுஞருதவருமறத,தறையின 

முததியுதவுஈதவநெறிமினமுயலா தவருமூழ் கவோ 
லததனமையினாம்பயனனளை ச அமளிககுறுமபேரறல்வாகி, (௩ட)7 

இக்குமொழியீரெனவருளியெவருங்காணவேறுகைத.து 
கக்சனமறைஈதானமாதரொடுஈகரளினனறன அ கனனகரிற 
புக்குமகிழவுறதினிதிருதானபுணடரீ கன செயலி. தவேற 
றக்கவறததின்றுறைபிழைததாதலைமைபெறுவார்தவததீ£ காள். (௩௬) 

* வறு, 

கனையுலாவன சத்தலர்வேசனார்ஈலிரம்வேறபடுத்ச தமீளவே 
மனைலிமார்கள்வமுத்ததுமீசனார்மறையனாவியளித்ததமோதிஜஞேம் 
வினையிலாததவ.த தறைவாணா சரள்விராகொணிீரிவையிறபடிபேறெலா 
மிசைய சாதைபடிபபவர்கேள்வியாரெதாகினாவும்கிருப்பினர்சோவரோ, (me) 

காயத்திரிசரசுவஇதீர்ததசசருககமுற்கிற்று. 

ஆடதிருவிருத்சம் ௨௪௦௧:



2. Hi. of | சேதுபுராணாம். 

. கா௫பச்சருக்கம். 

  

ki 

மகதிலயனார்மனைவிமார்பெயர்கொணீரின், வேறுமொருகாதையமுகூறிவென் 

மெய்ர்ரா; லாறுதொழிலீரதிமி னர்தணனொருத்தன், : பேறுதிகழ்காசிபனெளச் 

சொல்பெரியோனே. ் (௧) 

ஆடியயையிற்தின்மகபாதகமகன்றே, பீடிபெருகுற்றன னெனப்பின ௬மன்பி) 

ஜனோடினிதுராத்தன லுணர்ச்சிமிகுரூசனு; கூமிமுறைமாகவர்வினாவிவிடைகொள் 

வார். (௨) 

யா.தலினைகாசிபனிழைத்திவையிரண்டின, F 5a) ner pipe by இர்வினையடைர் 

சான், கசூதவருணீயுமைசெய்தொல்கதையெனப்பே, சோதியிடுமாரமுதுவட்டிடுவ 

acm GMs , (௩) 

பரி ஜற்றன மதன்வரவுசே ர) தேசிசஈவினலிடு தயென்றனர்கடெய்வப்டி ஆசை? 
் 

சூதமுனியஞ்செவிபுகாமுன், மாசுகமுவுங்கதைவகுப்பனெனவோதும். 
பூசகர்கள் 

பாண்டவர்ருலத்துயர்பரீச்கிதவென்மன்னன்9 மாண்டகடலாடைகிலமாதனைம 

cou Gy பூண்_றநெறிக்கணொருபுன்மைகலவாம) லாண்டரசிரு£சனன்முன்னத் 
°° : 

. 

இனபுரத்தின. (௫) 

மாலிசயனல்குசடர்வாளபிமன்மைந்தன, மூவிருபதாண்டுகிலைமூற்றியமர்சா 

லை. மேவுதிறலா ர்மிரு சவேட்டைவிளையாட்டிற்), நிலிரவசானினிடைசேனையொடு 
$ 

சென்றான்: 
(௬) 

வையிலகுவாளிபட.மான்றவஹணொர்மான்று, ஜஞொய்யெனமறை6அகடிதோடியது 

காணான்; வெய்யபசிதொாகமிகவெம்பியிறைவேட்டை, செய்யும்வனமெங்குமது தே 

Oy ade sires 
(௪) 

வலைமறையாய்க்அமனவேக,மோய்ச் தடைகொள்வற்கலையினோ உடு உ 

ஆயா தும உட) . Le 
ய்க்திடுசமீகமுனியாங்குறைதலகண்டான, வாய்ந்தசயவாளபிம டுபுலனோ க, கா 

ன்மைந்தலுரைசெய்வான். (௮) 

ஞானமுனிதன்வதனராடிகிலகாதள்,முனொருவிலக்குகனைகைத்ததயர்தன்னுத், 

போன தகரந்ததுபுலத்தின்மிகுறும்மான், மானமுறலுற்றஅகொனமற்றருளுமெ 

ன்றான். (௧) 

கற் றமூனியுள்ளம.அ.கற்பனைகடர்சே, பற்றகல்பரத் திடைபடி சதபடியாலே,சொ 

த்திலனதற்குவிடைகுழ்பொறிகொணெஞ்சோ, டொற்.றமைகொளாவழியுணர்ச்சி 

'பிலவாமால், ் (௧0) 

'தேட்டிறவினாயவழிசெப்பிலனெனச்தான், மூட்டுபுசிலைக்கடைமினான்முனீவன் 
மேலே, காட்டு௮ுபிணப்பணி களத்தினிலெடுத் தி, வேட்டைகினைவிட்டிறைவன்மே 

-வினனசர்ச்கே, : (௧௪) 

ப லைமுனிதானருள்சிரிக்யெலுசாமப், பாலனயலாசிரமமூடிபயில்வுற்றான், மே 

லவனைண்புசொடுமேகிடிமொருத்த,னே ஓுமுபர்பேரினிலிருக்கருசளென்போன,



&HRUss (hia. ௨௩௫ 

அக்கிருசனோர்பசலடுத் துறைரிகக) மிக்கமுகசாடியுளவேயனக்.குமேன்மை 
தச்கதில்தன்றுனததாதைகளமேலே, தொச்கருணபப்பணிகம தீத்துணராயோ.() 

மேதகையபரீடவம்விரத்திடுதியென்றான், நீதி.தசெலிச்கொரிரைசென் துழிசிரில்க 
கோதறுமுளச்திலெழுகோபமுளறாகி, மபீறபுரிவக்தன்மிசைசாபமிரிகன்றான, () 

அத்தன்மிசை காட்டிறையழன்பணியையேற்றி, வைத்தகொடியோனளவைவார 

மவையேழிற், சத் இமிகுதச்ச கனெனப்பெயர் சரித் 9 பைத்தலையினளுற் ௪ Bude dla 

சவென்ருன்; (௧௫) 

வேறு, 
தனையனோதியசாபமத்ரதையாஞ்சமீக 

முனைவனாடிபுபுசல்வனாஞ்சிரிங்கிையைமுகம்பார்த் 
இனையவாய்மை$யிசைப்பதோகிருமிலச்சிழத்தி 

புனைவளோகளப்பெருகலன் நலைவனைப்போக்கி, (௧௬) 

உறுவர்நோனபிறுக்கு.றுமிடை பூறெவரொழிப்பார் 

தி௮ுவுவாரொவர்நெஞ்சினையறகெறிகிலைக்கட் 

பொறுமையின் தியேசினத்தினைப்பொருளசென க்கொண்டோர் 

பெறுவரோரலம்யாங்கணும்பகர்இநீபிள்ளாய். (௧௭) 

இனெத்திஞல்வருர்தமையத்தமைஇப்பிறப்பு 
மனத்தினீடியமருட்கையும்வறுமையுஈரகு 

மனைச்.துல்கிரிமாசலாலொருபொழு Aug gate 

தனச்குரல்லவன்்வளர்ப்பளனே ற்ற மார்கழலை. (௪௮) 

சோன்றலால்வருமின்பமென்.றலகெலாஅுவலுர 

தோன்றனீயிஃதியம்பினை அணிபுருழாகென் 
நீன்றமாதவறுளங்களாச்தருளினாலிரங்கி 
யான்றசீர்பயிலளப்பின்மாணாச்கராமவரின், (௧௯) 

முகரிமைச்கிளர்கெளரமாமுகன்றனைநோக்ஒதீ 
அசளிலாவடற்றனஞ்சயன்போனை S BOT coh S 

தகவிறக்கசப்பார்தளாற்சாச்சொலித்தனையெம் 

மசனிசைத்தனன்சாபமென்றுரைத் அவாவல்லை. (௨௦) 

எனவிடுசசனனவனலுமப்பரீச்சி வென்று 

மனனமருல்குநிஇமீண்டனன்மற்றஐக.தி 

வினைவிளைர்ததென்திறைவனும்வெர் துயர்மேகி 

யினியிதற்செனோதீர்வெனாவெண்ணிகின் தினைவான். (2.8) 

தாலமுற்றவுந்தாங்குறு சனதொருசெற்கோல் ர 

போலமாண்டிராக்கங்கைநீர்நடுநிறீஇப்பொன்னு் 
சாலதொன்றதன்மீமிசைமண்டபங்கட்டி. 
மாலவன்பதவனசமேல்வழாதவன்பினனாய், : (௨௨) 

இருடரும்சடுமாத்திடுமெண்ணில்பல்.லுறைகள் 
கருடனன்மறைவல்லவர்குழாம்பலகாப்ப 

வருடயவ்கொளிவானவரர்தணரரசர் 
ட்ட டட 

பொருடருங்குலச் தற்றமாசவர்சண்ம்பேரம்ற, டட (௨௧)



imcoe Qangrrsee sanibs , 

விண்ணில்வெண்முூன் டேிற்தலமெழுகிய தவச் . 
சண்ணமேய்ப்பரின்மெளிர்தருஞ்சடர்மணிக்கனக் 
அண்ண மண்டபத்சேதியேயபிமனல்வரமா 
மண்ணல்வைனொள் றக்சகப்பேரராக்கஞ்சி, 

தங்கடொல்குலக்சதிபனாமமுத்சர் இரிகை த் 
இங்கன்லானவன்சென்றிமிஞ்சேணெறிக்கெட்டி. 
யல்சீவற்ஆதறைகுவான்போலவாண்டரச 

ளெல்குமொன்றும்வர்தெய்திடாதிருகனனிதன்மேல் 

Quang sae nude nea சாசிபன்பெயரா 
லொருவன்விப்பிரனுண்டவனுடையால்குரவால் 
வெருவுதக்சசன்விடங்கொளாதிறைவனைமீட்டுப் 
பொருள்சவர்கஇடுங் சாசலான்வழிக்கொடுபோரந்தான், 

சுடிதைநீனிறக்குறிமிபின் றளங்கிடவிளங்கும் 
லம்.வில்வெள்வரிமார்பின்முர்_நாலதாய்வயல்கக் 
சொடியதச்சகன்றாலுமோர்குலமறையோஞனாய் 
நெடியகாசிபன்வரும்வழிகேர்படவஈதான. 

வாரியங்செதாபாப்புருமறைத் துறு மறையோன் 
இரியன்திரிகொசிபன்றனைமுசந்தெரிர்று 
கேரிலாயெவண்சேறியோநீகினைக சேகுங் 
காரியம்புகலென்றனன்மற்றவன் கரைவான். 

பாக்தளிற்ளெர்தக்ககன்பரீக்கி துவாகும் 
வேந்தனைத் அளைவெள்ளெயித்.றமிழ்வி_மென்றுங் 

கார் அகாரழற்கிந்தனமாககுவான் கருதப் 
போர்துளானஃதவித்திடப்போச்தனனென்றான். 

வேறிசைட்டொறிவிழியலாுற் ரிலான்வினவிக் 

கூறுவானெதிர் கோதிலா வேதியர்கோவே 

மாதிலாவபிமன்னெனுமன்னவன்மகனை 
மீறுசெய்திடவிருர் இடிர்தக்கசன்யானே-. 

மால்படைத்தனை போலுநீவருடநாறேனு 
ஞீல்படைத்தவென்விடவலியாவருகீக்கற் 
பால்படைத்தசகோபமுமரமி.தபடப்புரிவ 
னால்படைப்பை யேலரசையும்படைப்பையின் றறவோயம், 

ஒம்படைச்கொணின்மலுத்திறங்சாண்பனென்றாகள் 

காம்புடைத்தளிராலினைக்கறித்தறும்சற்ரோர் 
மேம்படப்புரிதாலமெய்ச்சு சஇயில்வெச்.ச 
சாம்பா யதத்தெ ரனம ரமொருகணக் தன்னில், 

இருவர், மற்திவாதிவுர௪தலுை ழயிரு Si 

ஜொருவன் மாலுடனவலும்வெ£ தற த களானா 
னருவவக த சீதியங்குவாரம்பகஞ்சிமிழ்ப்ப 

மருவுவா னெலாம்பரச்சனவடமரச்சாம்பல், 

(௨௪) 

(2-@) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௧௧) 

(௩௨) 

(௩௩)



STA Ise Hea, ௨௪௪ 

அவனியுண்டவன்றன்னையோரிலையக த்தடக்கிப் 

புவசம்யாவையுகிழலிபெமுமசம்பொடி. த்த 
SHOT AINA WOT COU SEMEL ST BMT RL 

பவனமுண்பவன்கேட்கவோர்சபதமுன்பகர்ந்தே. (௩௪). 

காண்டியென்றவமுயற்சியின்பெருமையைக்கடுத்கீத் 

காண்டுசச்சகவென்றுசனமா இரச்சுருஇ 

மாண்டசசளவமுசதரனாசண்மிசைவழங்கி 
மீண்டும்வெர்கறுபடிரறெனவடத்கனைவிஇக்கான, (௩0) 

காளகர்தரன் காக்இிமிமசனைவண்கமலதீ 
காளுமர்சணன்றிரியவுண்டாக்குமாறறியர் 

சர்ர் டைல்த (BF GeO ID HF அறி ம க்கொடார 010] கயாற் 

சோளிவெண்முகைக்கொண்டசென்றதிசயங்கூர. (௩௯௬) 

கதுமெனத்சரும்விஞ்சையர்கெளதுகம்போல 

வதனமொன்றுடைவிதியணா ன்வயங்குதெ ரன்மாத்தைப் 
ப றமாரத்தினிற்புரிகலுச்கக்ககன்போற்றி. 

யிதுவெனக்கிறு ம்பூ அதர்சிட்டதெ ன்ரிசைப்பால். (௩௭) 
+ 

மாபுராடிமுன்சமீகமாசவன்மகனசபித்த 

வாரைவழுப்படப்புரிகொணா தனக்குவேம் தவம் 

வணாயதற்கிருமடங்றாுபொன்வமக வன் யானென் 

ரவகாயச னணளப்பிலாஈவமணியளி அ. (௩௮) 

ஈங்கஎனின் நு$ீ திரும்பின யேகு தியென்றான் 
QTE) DODD Lp coll & lar Lp aor CO aut sor ay Lp if 

ளாங்கணற்பமென்றதிவிலைதிக்கறகொ,டிபலோ 

னீல்சென்றெரைடர்சனனிருாஈ கன.னிலையில், (௩ ௯) 

Braco TY Lp Loser © Bill is, Qe set Maud கமக்குதி 
திவறிழைடப்புரிவ ததையலார்சங்கள் 

கவரில்கற்பினையழிப்பறுங்கற்குநூற்கலைக : 

ளவையெலாங்கெ.டக்கெரிப்ப தம்பொருள்விருப்பன்ே (௪௦) 

பின்புதக்ககன்றனழுலப்பேரராக்குமுவை 
பனபினாலழைத்சருக சவவேடகீரமைக்தே 
யின்புசால்கனிபற்பலவேச்தியவ்வேந்தன் 

முன்புகொண்டிபோய்ச்கொடுமினீரொென்றனன்ழுன்னர். (௪௧) 

அங்ககக்ருமாமங்கஅபுரிரதனவாங்கண் | 
வெங்ககக்சொடிந்தக்ககன்மிச்கதோரிரரலைதச் 
செங்கனிக்குளோர்இிருமியாய்ச்சினவுருவொடுக்கித் 

் 
தீங்கியு்றனனொருவருநர்தெரிவரு த்தகையால், ... (௪௨) 

அரவமாதவரீக்தவப்பலமெலாமரசன் 
வரவுன்றெனாவாங்கயேவளைர்அதந்சூழ் ந்த 
வுரவுசான்முனி வோர்களுக்கவைமுமு௮ தவி & 
கரவு காண்டிய௰ச்சகனிருச்தவக்சனியை, (ச. 

௩௬



memo. சேுபு ரணம். 

பண்டு க்ண்டஇற்பரி யஇிப்பழமென் ச் சரத்திற் 
'சொண்டிருந்தனன்மஇழ்விஞற்குருகுலக்ே காமா 
னண்டயோனியும்புரவலனழியுராளநிதல் 

, சண்ணெர்ர்திடலமிழ்ர்தினன்௧ திரவன்கடலில், (ee) 

யாவதோவினிவிளையமாநிறதிரூழோசோ 
நாவதாயெசாளுமின்றருந்தவச்சிரில்கி 
நாவினீிரொநவையுராதென்றுற்றவருப் 

காவன்மன்னருங்கலங்கிறாரன்னசோர்காலை. (#@) 

ஏற்றதன்கையிலிரக்தையின கனிக்குளோர்கிருமி , 

தோற்றல்சண்டி அகறிச்குமோகமையெனச்சொல்லி 

யாற்றன்மன்னவன் கழுத்தின்மேலழு த திறான தனைக் 
கூற்றுவர்துதன்மருங்குறீஇகிற்ப அகுரியான், (௪௯) 

செழுநறுஞ்சவைமிரச்சையங்கனிமிலுட்செய்ய 

புழுவுரு க்கொடுபு நந தவக்தக்கசன்பொருக்சென் 

தெழுசரூ௨வெழிலிறைவனமெபய்யிறுகடப்பற்றி 

முழூவதாஉம்வளை ச்திட்டனனெனபெலாழமுரிய. (௪௪) 

பெருரருக்தவராதியாபிறக்கொளிலேக்த 

ரருகிருர், தவாவொலாமஞ்சிலிண்டகன்றுர் 

கருகுபேரணற்கட்செயியுமிழம்கடுச்கன லூ 
மிருவெர்துறண்ணெயாயினறுலருடையோன், (3 

ஈஇக்களுட்டுமோர்சான்மிசைமண்டபராப்பண் 

ம இக்ருலதீதுயர்பற்குனன் ரிருமகன் மகனை கீ 

சஇக்கொளபாசலத் துறையாரவணைக் தயிர்கவர்ந்கால் 

விதிக்குமேலொருதெய்வமும்கொள்வரோமேலோர். (௪௯) 

வெருவுபாந்தளால்விளிசெனவேற்சனைச்சபித்தான் 

இருமியாசெனவரவையுங்கிள? இலன் முனிவன் 
மருவுமாதிதபழவினைப்பய,செனும்வழக்காற் 

சருவிலூழ்வடிவேகொலாமுலகெலாங்கரு £ல். (டு௦) 

மண்ணினாடுடைப்பரீ க்கிதுவென்பவன்லாஷேோர் 

விண்ணினாடுகைச்கொண்டபின்வேயெவேர்த 

ரண்ணியார்தமரமைச்சாமற்றனைவருங்கூடிச் 

கண்ணியாற்றினர்மற்றவற்கியு இயின்கடன்கள். (௫௧) 

மாயுமன்னுச்சாஞ்செயன்முடி.த் தபின்மதலை 

யாய$€ர்ச்சனமேசயன்றன்னையன்றவர்க 
ள்யசம்்றமணிமுடி மிலைச்சியேஞாலச் 
சேயிழை க்கு அந் தயர்தணித்திருக் தீனர்சிறப்பால். (௫௨) 

Cag. 

ge த சாளிலிறை க்குயிர்சல்குவான், வர் ் அமீண்டமரபினைசாடியே 

வந்தச்சாபென்றன்னை/பறிவுரு, சிர்தைசெய்தனர்ரீணிலத்சோரொலாம். (Ar)



கா இப ச௪.௬ககம், CFR, 

UM FEVUMAL OS ANAT HI Stor ii_s pH SHO onF AD. 6R grerCoraQreram 

கனதசகாசிபற காணு றுமுனனரே, சனததிழிபபாரிமிகதரதெரிதஇடா. . (௫௪) 

ப திபு சனறவா பாழபுகுதேனெனா வொழிபுசெலலுமுழையருமோதிடு 

மிழபுசகட்மிகின மேஙகிமறையவன, விழிபுன;றகொளவெளகிவெுமபுவான. இடு 

காசிபனறனைகசணடவாமாமெலா, மேசுகனறமைககே துவணாமதிடா 
* 

WME SUIT Dinh BHU 4 ML Fy CFOS WHS REC SY. a1Hs Pane. (௫௬) 

யாதசெய ரல௫யசனிசாேடகெளுக, காசரககொளுஙகாசிபன காசினித 

ஜீரைபோலுயாசாகல.ிடபபெப , மாசவனறனைககணமிவணய௰3ய, (௫௭) 

பகலெ வுல சமபகாபனபி௫ோ , புகலெனாவுறைப்புககனனபூசர 

PED Neo dace Ps ser ரசகிய, மிசலெனா22 2 £வெ.பபுமிதமிலேன; (A) 

!ரரமயெங்கித Cugynit.9Gs ayer ger Ver eran ea தலன 

ர௨ ரிப மழு நிவனகூடிஷிறுைெபபனதமுஞுறரினரோடியான. (௫௧) 

ட்ணிலை ணம் ரமபிர!உவமப டி, நாஸரினனமிர சானபெயமபாசகந 

SISTA AT ஓசி ிமிமறைபபொரு. ௧॥ எரியாமுடரிநிரெனறறை, னன. (௬௰) 
6 

ஓ 

மானமோம்ரைகாசிபனவாயமை?சடட மீன ரிடொருமு. த௲மதனிற 

சானமுறநுய। சாகலலிடமு ளி, யானவாறணாராபகவறகொலுவான, *. (௬௧) 

கணம்ணா சனனகா,ப(சணம 4 Lov tVosI HST y su Clon gg Vever 

பணடைவே பபனவாப/ பர ,மொண்ட்ே !1௦சமமருறரமிலலாமலே.(௬௨) 

பாபக். பட sre) pul Rear, er Oto hs சகச றனவிடக 

rch Ges gomdatoor! Puri, 6.4 Cute Soe Mw Sev, (௬௩) 

FEB T PODS D (NOM DU IOV F, TIS ௪1 /லம்கொளுவரதமைக 
STFU GaTrAMS TOI TENN D, VI 6D wyaval Wistar Lo hemos ௬௪) 

மைய garoug eS Morente, Maruy? snr Cami nue 

QFuidy boot? FO LIA To Worl, ப ுயயமா பமுைபரொபூகை, ( Ge ty) 

வலைலனா யெமவலவிடமாற 3ள, ல்ல wrud sa முமிலல 

pW. OTH பயமினரிட் ட சொடலக/ ௨ மமூனிறு ரே சரமுறும,() 

னறியாகவாசனரு றை, சின103 ரசனெடி பற கனபினா 

to GO) TH Dy rdJH BS 2a) சாருப்ப மு CD றய வறு சஉாப்பவயூலவருணங்களும,(௬௭) 

ணா பாசா Ta ol DNL s, சகணணனமாககளாகாகலிறககேடடவ 

OF OW W081 092I ET a. OT 18 THM Lol A yo) 5001 oom Loe Dy LI CF ea dow LB ouor HB (aro) 

)நியிலாவுயிரகண_௩ றக, மற்ஙுளேோரகளளிபப துகைவிடா 
உ வலிதினாலன உமனனனைபபோறதறிடாடி நெறியினீயிஙகுகிஈதிககபபடடனை. (௬௯) 

நீபிமைதத்திதெனறுநிகழததினான, ருயெனபபடுசாகவலியமுனி 
சாயுமெனகொலகடுமபெனககாரண, மாயுலகாபெனாமெனறறிஈதரோ... (௬௦) 

அணை 5ததிமையகலவருளினா, அணார்துசொறதியுபாயமிதறசெனா 
வணற்கினுனமமைச்சாசிபனமாதவன, சணாயோான ததர சமஅவான், (ers)



€ ee சேதுபுராணம். 

ஒன்றுப்யமுரைத் மதனை, யின். றுவல்லையிழை ச்தீயிருதடர் 

“தென்றிசைக்க_ல்சேர்கர்தமாதனக்,கன்றிலுண்டவற்றின்பெயர்கூறு கேன்(௪௨) 

கஞ்சகாண்மலர்க்காயத்திரிமருள், வஞ்சநீக்குஞ்சரசுவதியென 

விஞ்சைவாணர்விளம்புவர்மேலையோ, யெஞ்சுஈதிமைபிவை பிறகின்மூழ்கினால், () 

ஜேற்றலம்புகலாகும்விளம்புநீர்ச், காற். ருமேற்பரிமாயிஐங்காசிப 

போற்றியாடுதபோகுதியாண்டெனச், சாற் றினானபுகழ்ச்சாகல்லிபமுனி. (ors) 

தத்துவம்புகல்சாகல்லியன்பசங், கைத்தலத்திறறொழு சடர்காசிப 

ஊத்தடங்களிரண்டிஐுமாவொன, வைத்சர்ச்காசமாகன ர்்ோகி2ய, (௭௫) 

லிண்டுறங்கும்விலங்கலசன்கணுர், வண்டுலாமலர்வாவியிரண்டுடன் 
ற் 2 ட் > 

றண்டபாணிவடுகனைக்தாம்ஈசெழீஇக், கொணடநூனமுறைச்சங்கற்பப் Neu. 

அ௮னகநீரிலடைர் துகுடை/ அமுன், பனவளுற்றியபா ககம்பா ற யே 

சனியிருக தனன்றன்பவம்போக்கிய, புனலின் உலகசொருச௱றுப்போதரோ (௪௪) 

அயகாலையழகணிபூண்டென, வாயில்வாமுரூசா௱வகிமறங் 

காயங்காயத்திரியெறுங்கள்னியா, மேபினறாரவண்வேடுயன காணவே. (௭.௮) 
he 4 

SAK ycm(oweiooVearvarti sow, SHHSI6 SAG WONSSTAL 
னாங்கணஞ்சலித்தன்பினரிவைமீா, நீங்கள்யாரைகிகழதநுமினென்றனன்,. (௪௯) 

இலவுகேரிதழ்மாதரிருவருகடி கலையின்மெல்லியல்காயர் இரியெனு 

முலூன்ருதைக்குரியமனைவிமார், சிலை பினீரிவ/ரென்றுசிலை அம்பாம். (௮0) 

ஏர்படிந்தபடியிலெடுத்தவெம், பேர்படி ஈசபிரசமலர் தட 

நீர்படிந்தனை$யெனுங்காதலார், சொபடிரதவரஈகஈரச்சேர்சதனம். (அக) 

ஏல்வையிந்தலிரண்டிறுமூம் தயோர், பால்வமங் ஈவம்பண்ணியபேடிறலா 

கல்வயங்சொளிமார்பறவலுகி, மேல்வாம்கொளவேண்டியதென்றனர், (௮௨) 

என்னைவேண்டியதென்றசொலின்சகை, கன்னஅண்மிளை அங் யெகாிபன் 

பொனனினீூகருப்பன்புகழ்மனைப், பனனிமாதமைப்பன்னிவஞாச் தவான், (௮௩) 

பூவிரும்பும்பொலஞ்சுடர்சான் முகச், தேவிரும்பு* கருவுரு 2 சவிமீ 

நீவிர்சற்குநெடுங்கலையாயினீ, ராவிரன்தியவற்பினவபொருளெலாம், (We) 
* ௪ e e ட உம் * ௪ ச 

சத்தநீவிர்பதங்களிற்றங்கிசிம், வைச்சவாச்?பபெசவகையி ரி 

லொத்ததாற்பரியத்தினுணர்ச்சி8ர், முத்திகாட்டுமுகரிமைச்சோதிகிர்.... (௫) 

எம்ழையாளுமிறைவனிடத் துறை, யம்மையென்பதுமா திருவெனப 
௪ ௪ . ச 6 . ‘ e 

மும்மையேயன்றிநீங்களுணாஈ தளோர்,மெய்மைதோர்திடிவவேுிருவோர்களோ 

ஆக்குவீருலகைங்களனைத்தையுல், காக்குமட்டெனக்கா ச் கவும்வல்லிர்கீர் 

நீச்யொவர்கிலைப்பவருங்களை, வாக்கின்மேதகுமாமறையன்னையீர். (௭). 

தென்புலத்தவர்தேவர்செயலெலா, மன்பிலுங்களையன்றியுண்டாயிடா 
முூன்புஞாலமுளைப்பதையன றியே, பின்புமீறும்பெறச்சணடி ருப்பிர்கர். (௮௮௮) 

* 

பூட்ட்தேர்மிசைப்போதருமாதபன், காட்டுர்இங்களென்ஞமற்கருவரி 

போட்டுசின்றவொளிசளையுங்கள்சீர், சாட்டமென்றெவர்ராடுர்தசையினார், (௮௧)



LI G1 Ss £ HES. ௨௪௫ 

eon ஞூறங்கள விழியிற்பிறக்திடும, பளளமார்சடர்பாரகமெங்கஹு . 

முள்ளு ஈந்காலுமதற்பலக்கண்ணிமை, கொள்ளும்போ அமுடியுங்குவலயம், (௬௦) 

லே சமாகம்மென்று pouamtae நாசன்வாயிலு இச்திிங்கையீர் 

யாஅகாலுமையேத்திடவல்லஷனோ, சோதலற்நனறும்கடம் காட்சியாக ச (௬௧) 
க் ௩ 

அறச் எச்செல்லுமறிவுநெறியிலா, wos gs Sarto, Rondanpe St, அறகிதிதிள் 
றெனைச் சுழ்ச்திக்யொவருஞ், APA செய்யவுஞீிகயபின் ரிருவன்னீர், (௬ ௨) 

கெஞ்சிற்சொளிவையென்,றஐ நிகழ்ச்சியே, மஞ்! i ற்ரும் சழல்லோன்மளைலிமார் 
oF . « 7X 8 . . ர் ௪ ் 

UCAS AVE HOUT ONS, BHAI oT Baran vow or Bisset, (௬௩) 

C pay tor) pean n& a அியனவேண்டிடி மூவாற்களுமுர்றகொடுச்சுயன் 
aa mh} ச் yy} ம் ep oe ர் . 1 த் ச் ft 

மேவிமார்களிருவருஞ்சிள, aU ai hoor ipa. 5.7 on Lowe IH, (௬௪) 

வீசீரிரணமெல்லீயர்புக்கபின, EHP ge Mucins dae வோரோலாம் 

Cus sr OUT Bai YO Ss a PL. By BML Iam MT BHP Hetil CLOUD Ct) aU » (௧௫) 
௫ ட 

ர. 

உலூலைன்றுயர்காஜிபமாமமாமொருவனர்சணன்மாசறகாளையா 

நிலவுமில்வெ ப௫டுமாசையோர்கநிறையமன்பொடுே கள்விசொணிர! மையார் 

பலருமைம்புலேடார சளோடலவேபமுகல்வெள்றிகொண்மாசாவழேலையி 

ரிலபங்கயமண்மனை மாசராரிருகடவ்களுமாடினாாவம். (௧௬) 

காடிப. ரு ௬௧௩௬ மி a) D QU. 

ஆ இருவி ரச்சு Lo a இ ௦ (he 

ர் 

அமி பலகாத்த தச்சரூக்கம். 

ஒ௫்மூணா்ரு முனியோசகெடு திரை வலைம் 

சே கவுளபலகற்றீர்தீகங் களின முனிவர் 

பாசக திாரவையிற்கின்பரிசுரைப்டன௮ற்மொன்றை 
மூதுணர்வினொசிருணமோசனமென்றுரைசெய்வார். (௪) 

மக்சடமிலாோோறும்வரசசனிற்படிவாரோன் 

முக்சடனுநீற்சிவரமொழிஈ்சகடன்மூவசையு 

மெச்சகடனோவெனகினவிலிருடிகள்வானவர்பிதிர்க்க 

ளக்கடலுக்குடையோர்களவையாமாறறைக்இடுவன். ப (௨) 

வன்னிசிலைமுயலா சான்மாதவர்கங்கடஞளன் 
Oe mex ex Goo DDE DLA dT OF FILER Hw SO) Ft TL] Hla LI BF 

ஐன்லுமிராமகவில்லான்ருன்பிதிர்ச்கள்சடனாள 
னின்னகடனொருமூன்றுமிதிற்படி வார்க்கலையாகும், (5)



௩௪௬ சேதுபு சாணம், 

இயற்பிசமசரியத்தினிருவகையாமகப்பேற்தின் 
முயற்செபளரானாலுமுழக்கருணமோசனகீர் 
மயற்பிரியப்படி்சகனால்வரு மசழ்ச்சிமருவலிலார் 
செயற்பெரியசவனகளுார் திலகறுதற்றிருமுக தத்தர். 

பாருணல்குரவோனவ.ஐமிதிற்படிஈதக்கா 
33% ணல்குரவோனென்ப்பரிவனுலகின்கட் 

பெற்றகடன்பிறர்கேட்பப்பேது௮வானு ஒகுடைதோற் 

கற்றமுனிலீரவராறக_ன்கேஃசப்ப$ிவானால். 

மொழிதருபேரிசற்கிருணமோசனமற்றதசெயலாற் 

செழுாறுகீர்தசடமானிறசெனருடியெல்லோருங் 

குமுமூனிலீ1கொண்்டகடன். கரை கடனீ5சிடக்கடவா 
சொழுதுபெருங்க_ எ றீர்ச்தலிசன்கடனமிஞ்தன் மி. 

சருமமகன்முதலைவர் சாம் வேள்சிசெயறபொருட்டான 

மருவலர்நீரத் 7டமெ னு. வரத் “னர்மறறகில்வைகு 

மொருபதிஞயிரகோடியு பர்தீர் ர கமுசகமதிற் 
பரிதியெலுமாறிரணடும்பகலுமிர வம்பமிலும, 

அ௮ட்டவசக்சளுமிருட்பாவர்தொகையின்கான்றத்கம் 

பட்டவரு ச்தரர்குமூவும்பகரிமையோர்சாம்பிதரும் 

விட்டகலார்புனல ஈனான்மேத்குநலலபிடேக 

மெ.ஃ_ரும்வானவர்பிதாக்களிருவர்ச் சஞ்செயலின்பம். 

அறைப்புனன்மற்றி மூக தசுராபிதாக் ச ழமைரோக்கி 

யிழைப்பவன்பால்வினைமுழு தமிரி சதோடுமினிதிருபப 
னறைப்பதமனுலெவன 35 ஈ_மீங்கிகன் றட இன 

மறைப்பனவன்றனையூட்டில்வள ம்பெருருமிருமையிது ம். 

நால்வருணத்தெவரோறுகலங்கெழுநீரிநுதோயர்தார் 

மேல்வருணங்கொளபபிறவார்மிக்கதனத்தெபடிக தார் 

நீல்வருணவிழிகாளார்கிரயமிருள் வலிகெடுகதேர் 

சால்வருணன்நிசைமறையுல்காலையிலுங் காலையிலும், 

நி ச இிரிவானி௮சன்னைநெடுங் சல்கைமுசுற்றீரத்த 

மனை ச் திறுஞ்செனருாடினவனாவனிதிலையமிலை 
யினைத் துயர்வினிதுகிற்கவிசதரன்முன்னிமையோர் கண் 

முனைத்தகுவர்செடவேள்விருற்கியதோதடமுண்டால். 

சிறர்ததடமித தேவ£ர்ச்சமெலுகதிருசாம 
மறஇகமமருவுமதிலாடினவரகமெல்லாம் 
பறநதகலுஞ்சழல்கான்முன்பஞ்செயெளப்படிச்சவர்தா 
மிறக்தொழியாப்பதம்பெறுவரொண்ணரும்பேரின்பமுடன், 

சூழியதனீர்தோய்6தாற்றோன்றியராட்டொடுத்திழைச்குவ் 
சாழிரும்பாதகநீக்குக்கடவுளரிற்கஇர்மறைத்த 
வாழியவனெனத்திர்த்தமவற்றின்மிகுமிதினொருகாட். 
டாமுூமவன்சதவருடச்சழலோம்பும்பல*பெ௮வன், 

(4) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௧௧) 

௫௨) 

(sa)



பலஇர்த்தச்சருக்கம். awa 

இயம்பியவற்றருண்முனிவீரிரட்டிறவெண்ணலிரிர்தப் 
பயம்படியவிதில்வாசம்பண்ணவரும்ப்ரிசிலர்க்கு 
ஈயம்பெருஷங்சொடைபுரியஈண்ணா திங்செல்லோர்ச் Aer 
சயம்பெருகும்பரிமேதர்சரும்பேறுதருமிகநீர், (௪௪) 

ஊனவர்க்சும்பிதிர்க்களுச்குமாதவர்கீகுமகழ்ச்சிச ரச் 
லாகறுகிரிறுசேர்ர்தார்சரிவளைமால்பகஞ்சேர்வா 

ரானியமாறைர்தொருரான கன்றியொருகன்றிரண்ெ 

தானெனிறுமிகிற்றரிப்பான்றாயுதரர் சனிற்றரியான். (௧௫) 

பகலொருமன் நிதீலாடிற்பசர்வாசபேயமெலு 
மாமான்பேறுளதாகுமள ச்இினினை திஇடவோமினா 
சகலபவற்களுமிர்நீர்ச்தடச்தமார்பிதிர் ச்சகடமைப் 

புகலுமுறைபூ௮த்காற்புருங்காமப்பொருளனை கீறும், (௧௭௬) 

இட்டிமுமதியற்றியபேரெய்துமிசற்கெதிராகப் 
ட்டதொருதடமில்லைப்பரவுமிகபசீமிரண்டுங் 

கட்டசலும்பெருங்கதியங்காதலித்தோரிதிற்படிவர் 
சட்டி பிக ன்றகையுமக்குச்சருக் BJ CON ds Bow corm MET « (௧௭) 

என்னாரையிலடங்யிடாஇரன்பெருமையிசல்வாலி 

தன்னிளவலிரவிமகன்றன்மைத்தொரு ர்க்க 

மனறுமன்சனிற்படிர்தோமார்க்சண்டனுல கடைவர் 

பின்னு மவர் பரிமமதட்பெருவேள்விப்பலன்பெறுவார். ( ௧௮) 

தாரமகற்றுமறிற்படிரதாற்சகத்திரகோசானபலன் 
ருமணூர்இினினை க்சகச்கான்மறையோம்பலன்பெதலாம் 

ITD SHE PAO EOS nH FOU HOUT a Lo ar 

மொருயுமிதன்புனலாடிபுபவாசமுளற்றியக்காம். (௪௧) 

சேட்டமுடன்மனமகழத்சென்புலக்சார்தேவர்தமை 
பாட்டியவனர்ரீராலக்நோர்யாமச்திருப்பே 
ரீட்டுமகமிமைத்தபலத்செட்டுமடங்கெய்திடுவன் 

ச + om © ச. ர 4 . ச. * ம கோட்டமிலிர்நீர்ருளித்தோன்குறித் தண ருங்குலச் உண்மை; (௨0) 

இன்ன ௪ர்தனிற்படிந்தோரிசைக்கரியபேரின்ப 
. * ® 

நன்னலஞ்சேரரரமேசயாசபலஈண்ணிடிவ 

ரூன்னியயையுளவா குழுஞற்௮சவமுனிலீர்காள் 

செனமின்சளிலருச தர்த்தினசரன்சேய்தர்த்தச் தில், (2-8) 

கொண்டஈளனபெயர்த்தீர்த்சங்குளிக்குமயர்வினையொழிக்கும் 
விண்டலழேற்றிடுமெல்லாவேள்விகளின்பயனுதவு 

மண்டரையும்பிதிர்க் களையுமதில்வைசகுன்.௮ு இன 

முண்டிமறந்தருச்சித்தாருதயகதிரெனப்பொலிவார். (௨ ௨) 

காதும்வெரின்படுகடுப்பிற்கடி. தர்கமேதமகத் 
தாலுளதாம்பயலுமுறுமஃதன் தியழலலன் சேய் 
நீலனிருக்தடங்குடைந்சதோர்ரீர்சொன்னயாசபல. 

மேதுமதிற்பதின்மடங்கேய்ச்திலங்குமமலுலசடையர். (om)



௨௪௮ சேதுபுராணம். 

பங்சமில்சர்ப்பசச்சண்ணன்பட்டமதிற்படிச்தோர்கள் 
புங்கவிர்காளொருகாளும்புச்சளற்றிலமிழ்ந்தார்கள் 
சல்கமிகுஞ்சுரர்கற்பசருநிழுற்தீழரசாள்வார் 
கொய்கலவிழ்தார க்ககள்பேர்கொண்டபுனற்குளித்தோர்கள். 

கயஜ்சரபனரன்பனசன்சவபனெடுக்குமுதன்முத 
னயன்முலவவான ரங்கணல்இியநீர்ரானங்கள் 

பயனபெரியவீடிகரும்படி.6 Bat SC art par . 
தீயன்புதல்வன் மசன்சேயாமணிதிகழ்வீ்டணன பெயரால். 

ஒழியுமனெஞூழ்கின ர்பாலுற்தி அயர்பிணிபாவம் 
பழிபுரிவார்லிமுங் தம்பிபாகமெறும்பவர்ச்கவிருவ் 

குழிய சனிற் கூளியார்கள்கொடியகனாமிடியகலு 
wo Pal AD mana சண்டமடைவரவரறலீர்காள். 

சேனறுச்சார்வ்டணன் பே த்திறலமைச்சரொருரால்வர் 

தானகறும்புனறறபொயகைகான்றுவருக் தனரவற்றின 
பானனையுமவர்பாவம்பரியுமுபவீ தநடு 

மானமததீர் தசமெனவகுத்தரைச்தான் மலர்வேதன், 

கரையிலருட்சடலாகுஜ்கவுசல்சேயருச்சிச்ச 
இரையுடைகீர்வேணியனைச்0 சவிக்கற்டொருட்டென்றஞ் 
சரயுஈதியும்பபிலுந்தடங்கஈகமாகனத் இற் 

புரையகலும்படிய சனிற்பு கந்தாடும்பு_வியெலாம், 

தன்னிகராமக்கிரியிற்சரயமுதற்றிர்த்தங்கள் 

பன்னறுகின்றகோடிசலையிட்டபதிளாமிரமு 
மன்னுகங்கைமுசன தியும்வாரிதியேழும்வனமூஈ 

தொனனில்சேர்மாலிடமுஞ்சோ இப பிலாலயமும். 

பொன்றருகாட்டவர்சிர்கர்டுகலிசைச்சின்னரரியக்கர் 
கன்திதெரிமுகரிமைசானம் உவர்மறறவரோனைத் 

சென் றலையபுலத்தருக்சாஞ்சே, வின சண்வீற கருப்ப 
ரென்றும்வரிசி லைக்குருவரமிராசவன்றனணையினால். 

வேறு, 

இகலிலாப்பொருள்படஈவிற்றினோமிரவிகோத்திரவிறை சரைச்களூர் 
சகலதர்த்சமிமையுமச்கரோதவறுருத்்திருமுனிசணத்தரோ 
புகலுமாக்கதையி தபடி.த்தபேர்புகலிலாச்செலிவழிவிரித்தபே 
ரகிலமாற்பெருவினையொடிக்கியேயளவிலாக்சஇகிலைகொடுக்குமே. 

பலதீர்த்தச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆடகிருகிருத்தம் ௨௫௩௬. 

(டு) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௪)



இசாமராகசசருக்கம், , 

இராமதாதச்சருக்கம். 

  

ஏருலாவுரூதனமீண்டமுனிவரே ரடியமபுவான 
ருலாவுசெகியிலூசென்றுபுக்கவளவிலே 
காரினீிமிரு ரச அகதிவழங்கசாதைபொன 

மேருவில்லிராமகா கன்மேன்மை?கணமினென்றரோ, 

ஏவாசண்_கண்ணினேர்களேசலாசகோசலக் 

காலனம்பிபன்பினோேமிகரதமாகனச்திலே 

தாவனஞ்செய்முக்கண்மாச கிசன்னையனனீ தலைமையே 

மே௨னகதவின்பஞானலீரிசேர்வர்மெ பமை.யால, 

EME SAEs bud Hom Lp Dw Bar NL oot eu 

மதுதிோரோதகலலுகத்சொராணடினெய்துமல். ௪௮ ந 
அதிகொடிங்களொனறினிற றுவாபரச் இனட்பலல் 

சதிருலாவுவாரமொன்றினு வு$கலியுகம்; 

பாடிலாசகலிபுகத்தொர்ப கலினமேவுபயனிஜறுங் 
கோடிகூறுமிகதிகொணடகோதலாதகல்லற 
நதாடொணாகமிமி_மொன்றினணணுமாயனான்முககு 

றேடிராழமரசாதனெட்சைதெரிசனத இறாலரோ,. 

ஊங்குளாரபிதிர்க்களையருதககோடிபிறவுமா 

யீல்கணவையமுயயகநீடிராமநாகனிரூபதர 
காஙீகருதீதின்வாரமொன்றுதானிரண்டுமூன்றுசா 

னீங்கலினறியெனறுமேலும்யாவரன்பினினைகுவா£, 

தங்களீறுவீறுமிக்கசண்டனெஞ்சகொண்டிடான் 

கங்கைசூடிபுகழியம்புகாசலோர்கள் காதினால் 

வெங்கண்மேதியோசையுண்டுவிுமமுற்தமுங்கிடா 
ரங்கமாயுமனறதாமகண்டஞானமா(வார், 

போரின்மல்கிராசவன்பூசைசெய்தபுனிதனை 
யாரிழைப்பரர்ச்சனையவர்ஈராக் சளல்லாதா 

கீரவேணியண்ணலார்கிமலமேனியாகுவார் 
வாரமோவெழிபடார்லீழ்வர்மாயவாரியுள், 

அர்தலிங்கமாத்தியையகத்துனுன்னல்செய்கலான 

வர தகாணலில்லவனவரம்பிலீகைதவமகர் 

த துமிக்சகபாவியாய்த்தனயர்மாரதரையொரீஇ 
ய5தன்முூசனவதிரனமண்ணையாய்வருந்துமறிவுபோய், 

துத்திசாகராரியிற்றுவச்சிவெற்பலைத்தகா 
சாச்தில்குமாலமுண்டவருளிராமகாதன்மேற் 
பத்திசெய்யுமக்சகடாள்பணிர் ௪ பூசைபண்ணுவார் 

புரதிமாழ்குபுன்சளோொடுவளூர்புகுர்இடசர். 
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இர! சே.அபுசாணம். 

ஐச் அ ற்திரட்டிசொண்டபிரமசச்தியயுச்மா 
அதேர்றுண்டதமையோரிரண்மொதியாம் 

பெதமாயகோடிகோடியுற்பவப்பலக்குழாஞ் 
இச்ிஞாலமன்னனாக்குமவ்விலிய்கதெரிசனம். (௪௦) 

வேறு, 

தீரும்புசமிராமலிங்கர்தனையெஇர்சண்டுளோருச் 
கரும்பலிழ்பதுமன்மாயனாதியதேவர்கம்மா 
ஸிரும்பிரயாகசைகங்கையிவைமுதலிலங்குநீரால் 
ள்ரும்பயனில்லையண்டாமாலு_ப்பிறவியாச்சம்; (௪௪) 

% 

வருவதோர்தொடர்ச்சிதன்னான்மனங்கவர்ம௫ழ்ச்சிதன்னால் 

வெருவினாலுலோபஈதன் ௫ விளங்குழவ்விலில்கந்தனனைக் 

கருதினோர்புகழ்ந்சோர்செய்த கடுங்கொடுவினைகளெல்லா 
மெரிகொளிஈக தனமாமேவுமிசபரமிரண்டிலின்பம். (௧௨) 

எட்டியலருவாய்கின்றவிராமராதன்பாற்றொண்டு 
மெட்டியல்பாகுமிர் தவிலங்கொளியிலிங்கக தன்னி 
லெட்டுணையன்பர்மாட்டுமினியகண்புடையனாக 
லெட்டரும௫ழ்ச்சூர் தலிழைத்திடும்பூசை தன்னில். (௧௩) 

அவ்வருளுருவ£தனனையருச்சனைசெயலதற்காக் 
கசைவினைவருக்தன்மிக்கசாதையிற்காதல்கூர்தல் 
பொய்விரவாதவன்பாற்புகம்மொழிகுழறிக்சண்ணீர் 
மெய்வழிந்திடவடங்காமேனியிற்புளக்தோறறல், (௪௪) 

கோலமார்வடி.வமென்றுக்குறிச்திடல்குறிகடஈத 

லெமாரல்விலிங்கசேவை.பாற்றமதுசவ 

பாலளம்புரிதலாகப்பத்திபின் கணிதஈசானோர் 
நாலிரண்டாகுமுண்மைஈவின்றிடினற்றவத்சீர். (௧௫) 

மூடனதிடத் அண்டேறுமொழிர்தவையெட்டிமுத்தி 
காடதற்குரியனன் னோனற்றவப்படி.வினமிக்கர் 
சேடருமுன்னில்வேறுசேயத்தாற்பிரமவுண்மை 
பீசொல் சாட்செதன்னாற்பிறக்கமிம்பிறழாமுத்தி, (௧௬ ) 

,மொழிதருமுத்திவேதமுடிபுூற் கேள்வியாலே 

யிழிபெலா$த்தோர்க்கெய் அமிலங்குவேசாச்ஈஞானம் 
வழுதிலாச் தறவுமின்றிவளங்கொளாச்சிரமமின்றி 
யழிவினால்வருணத்சார்ச்குமகிலவாச்சிரமத்தார்க்கும், (௧௪) 

இருக் துரிராமரசாததெரிசனமதனினாலே - 
பொருச் இடக்கருவின்மீளப்பொருர்டாப்புனிதமுத்தி 
திருச்திருகிலவுமச்தத்தலத்தினிழ் கருமி 

மிருச்தவர்தேவரல்லாமேற்றமுல்குதையுமில்லார். (௧௮) 
அனைரிசரிராமசாசனருணிலையொத்தலாலே 
கிளைபலவிளைத்தோமென்னாவெருவரல்வேண்டாம்யாருச் 
திணை மதித்திடறமாசாதலசத்திஜேனென்னப்பாலுச் 
க்த்்மிருளசம்மலொள்ழுங்கற்றவர்மற் ஐவர்க்கும். (௪௪)



இராக தச்சருக்கம்: 

சீரணியிராமகாதசெரிசனம்பண்ணினாலுச் 
சாரணரான்கும்வல்லவ$தணன்ருலுமொவ்வான் 

முரணிவணாங்கிராமேச்சரன்றனைச்கண்டோர்சம்மிற 
பேசணியோகவாணாபெறுசதிபேசமில்லை. 

திச்களம் சண்ணிவேணிச்சிவபிரானிராமகாதன் 
பங்கயம..மாயஞ்செம்பொு்பசரதொழும்பண்பினானை த் 

தங்க. மவிழியாற்சண்டோர்பாவநுகதணசதுபோமா 
லங்கணனருளாலங்கணறாவசோர்கணமதொளன்றின். 

மாசிலாவிராமகாதன்மலரடி வணங்ககில்லான் 
பேசுசான் மறறகறருலும்பெருங்கொடைச்கருகனலல 

னீசனாமிராம ஈதனி_.த்திலனபுடையோனஞாளிப் 

பாசகனெனிதுமீசைபபாக்திரமவனேயாவன். 

அ ச்தல ச்இருபபோரொல்லாமானனமைஈ தமேகஈ.தய 

கைத்தலததிளையமாலுங்கனமிழ்மழுவுக்கல்சை 

வைக்தவெண்டிஙகள் வேணிமவுலியுமருங்கிலார்.௪ 2 

சித்தரவகஞம்போர்த் சசிக துரவுரிபபிறக்கும். 

பூசிய தவள*ஜ்நிற்பொலி சதெழுசவளச்சோதி 

வீசியலடி வம்வெள்ளைவிடைநெடுற்கொடியு மேவிக் 
காசுறுகண்டத்கண்டோட் கண்ணுதறகடுக்கையா கார்ன் 
தேசடையிராமாரதன்றிருவுருவாவர்கணணம்; 

இககருமிராமலி/கமிருக்குமாக்கேறாவார்க்குப 

பதரகொரம்புரலவிமேசம்பண்ணியபலமுண்டாரும் 

ei! 5 110) கழ்மலர்நீர்பனனமென கனி௮மங்குவாஸாச 

சிதைரதிடாதருளுமென்றுஞ்சிவபிரானிராமராகன. 

சேதனர்வண। சஞ்செல்வச்சேதவிறறிகழிராம 

ETE DB PEFR I STM BODE GNSS STG THiS 

Carsoarn Sa Qurer gt Dip $5 WHT 8s so af 

யாதனமிருக் கம்பூமியடங்கலுமளித்தோராவா, 

நாவி ofr சாசனல்லருள்வமு த்தகாளும் 

பூவினாரபூசைசெய்யப்புகழ்ஈதிடச்சேறவின் சட் 

சாவுறககிடையாதியாசச்குகதாணுவேரீயேதாணு 
வாவசென்றுணர்வாரவெனறியடைகுவரிங்குமங்கும, 

கார்த்தருகளததினாளைக்கவுசலைமதலைபோத்றுந 
தீர்சசனைரினை கசன்றோரோசிறகதவருலகலெல்லாம் 
பார்த்திருவின்பமுத்திபபயலுருர்பணியாரநத 

மூர்ச்தியைத்தொழுவார்க்குண்டாமொழிதரும்பலன்சண்மூன்.தம். 

இருமிகுமிராமலிய்கதெரிசனமதனினமிக்ச 
தீருமமுகிசருமின்றத்சாணுவைரெஞ்சிலெண்ணா 
ரருமறைப்பிரமகத்தியாயிரப்பத் திழைத்தோர் 
வருஈரகவரொடம்மாமாற்றமொளன்நியம்புமர்ர்ச்சும், 

a@e 

(a0) 

(29) 

(22) 

(2m) 

(௪) 

(௨௩௫) 

(௨௭) 

(௨௭) 

(aH) 

(கலி)



“Ge. சேதுபுசாண்மு 

வேத .நூல்சாத்இரங்கள்வேள்விகளெலாமிராம 

நரதனேபிதிதொன்றில்லை-ம்பனையகளை த்தானே 
யாதாரவதனாற்டோற்றியடிதொழல்வேண்மென்னேன் 
ருதலிழ்சரோருகப்பூஞ்சரணமேசரண மாஜோர். 

இடுச்கணாமெவையுநீங்கியா சங்சடவங்கள்யாவுள் 
கொடுித்திடறீர்த்தமெல்லாங்குளிச்திடல்செய்யும்பேற்றி 

லடுத்தசோர்கோடி கூரும் கதிசமாமறலுமெய்தி 
வடுத்தவிர்சைவகாட்டில்வைகுவொன்ற௮ுமாகோ,. 

நன்னலங்கூரிராமராதனையிரண்டுகன்ன 

அன்னல்செய்தியவனாயினொருவன்ம வே முசொண்ட. 

தன்னிருஞ்சற்றத்துளளார்தம்மையீடேற்றித்தானு 

மினனறீ£ரசிவபுரத்தில்யாவருமேத்தமன்னும். 

பொழுதிலொன்திராமகாதன்பொன்னடிக்கமலந்தன்னு 

ளெழுதினோனிகத்தமின்புற்றீற்றிலவவிறைவளுவன் 

கெழுதகுங்காலையகதக்கிளரருட்குகியைகெஞ்சாற் 

ரொழுமவன்சிவனாங்கொண்டஅவக்குடம்பதனிற் ருனே- 

காலையவ்விலிங்கள்சாணிற்கறையெலாம்பறையுமுச்சி 

வேலையில்வணங்கிற்றேறன்மிசைஈசதீங்காயிரம்போ 

மாலையிற்பணியத்திருமாதிருகமன்கர்ச்தப் 

பாலையப்போதுகூறிறபா நமாயிரம்பொந்சோரம், 

சண்டவர்பாவவெற்பைக்கண த்திறுண்டூளியாக்கு 

மொண்டி.றற்சுலவேற்கையும்பர்கோனிராமகாதன் 

முண்டசக்கழறகால்போற்திமுற்கிடா ச்கருமமதறை 

யெண்டராததருமகோடியாவையமீகிலாவே, 

செங்கணேறனவிராமன் றிணிசிலைச்கோடி மூழ்கி 

யங்கணனிராமராசனடிபணிர்சடையும்பேறு 

கங்சையிற்கிடையாசன்னோேன்கமறொழார்கரவிலன் றித் 

தங்குலத் தரியவையர் சம்வயி௰்ற இ சாரல்லர். 

எற்படவெழுர்அமுச்காலிராமகாசாவென்றச்சான 

உமுற்பகற்பவங் கடருமொழியுமவ்விலிங்ககூர்சஇ 
யற்பினர்க்கருளவேண்டுமா சரமேலியென்றும் 

விற்பயில் ச இராங்காணும்விழியினாயர்ப்பனிக்சே, 

ஈண்டுயிர்விடுங்சாலுள்ளத்திராமகாகாவென்றெண்ணின் 
மீண்டி.வண்வாரான்முக்சண்விண்ணவனாகுமெய்ழெய் 
யாண்டருளிராமசாதாவணிகொண்மாதேவாவர்சண் 
காண்டகுகடலேயென்பான்கலிவலிஈலிசலில்லாள். 

ஐயர்காள்யாவரேலுமாக்கையஞ்ரிறையிற்றீரா 
அுய்யுமாறன்பினீலலோசதொவுலகநாதா 
செய்ய?ரிராமரசாதாசெஞ்சடைஙூடியாகென்பார் 
அம்ியசவடிவமாகுமாயையான்மபங்கலில்லார். 

(௩௦3 

(௩௧) 

(௧௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(mer) 

(௩௮) 

(௩௪)



இசாமகாதச்சருக்கம், 

தீன்னிகரிராமகாசாசதாசிவாரீலகண்டா 
பன்னுமாதேவாவென்பார்பண்ணியபாவம்பாறு 

மின்னுவேற் சால சாலாவேலைவாய்விடமயின்ரு 
யின்னருளிராமகாதாவென்பவர்சினங்கொண்டெஞ்சார். 

ஏயிரரிராமசாதாவிளகிலாமு.றவலாலே ் 
இயவர்புரங்கண்ரூன்அஞ்செற்றமாதேவாசெல்வ 

மேபசங்கானேயென்பார்வேணவாலவீச்சமெனலும் 

பாயுசீர்வேலைகூழ்சார பயிறவட்படிமையீர்சாள, 

அருளுடையிராமக ரசனமர்ச்தருளாலயத்சைச் 

சருவினாற்றருவோன்சுற்றகசன்னினமுச்கோடிசுற்ற 

மருவுவான்பகு,தங்கோயில்வளங்சொளிட்டிசையாந்செய்சோன 

. திருமறமார்பன்வாமுஞ்செல்வலைகுண்டஞ்சேரு ம். 

கற்ளாகற்தசெப்சோன்சமலலூராருஜ்காம 
செற்கெழுபளிங்குசன்னைிலங்கொளிவிமானஞ்செப்தோன் 

பொற்கொடி விமானத்தேறிப்பு எஞ்சிவபுரக்தன்ஞாங்கர்ச் 

சிற்குணனுடனிருப்பன்சே திமஞ்செம்பாற்செய்தோன், 

வெள்ளியானிகேதன தீசைலிருப்பினால்விதித்சோன்மு ச்சண் 

வள்ளறன் வடிவமாகிவரம்பிலாமகஇிழ்ச்சிகூருர் 
தெள்ளுசீரா.கச்தாற்சின௫கரஞ்செப்தமேலோ 

ஓுள்ளுணர்சிவக்சொழுச்சாமொன்றுடனீரண்டின்றாவன். 

எல்செழுஇங்கள்வேணியிராமகாதன்பொருட்டு 
மல்குரோளன்செய்தவரம்பில்பொற்கோயிலுக்கு 

ஈல்குரவுடையோன்றர்தகலக்கொண்மம்கோயிலுக்கு 
மொல்சலில்பயன்றானொன்றாமுதலிகொண்டோர்வராத்தால், 

அருருசேோபாடலாடலபிடேசகவேளைதன்னின் 

முரு சமுன்னியங்களகாலமான்றிஐமுயங்கச்செய்கோன் 

நிருகுவெம்பவங்சணீ ஙச்சிறப்பினோடி மையவெற்பின் 

மருகனாமிராமகாதன்வளாசிவபுரத்தின்வாழ்வான். 

அண்ணலாமிராமரசாசனபிடேகசாலர்களன்னி 

னண்னுரோருச்இரச்தைமசமார்சமகர் ரன்னைப் 

பண்ணமாபவமான த்தைப்பஞ்சசாக்தியைமுன்னாச 

வெண்ணுமாமந்திரல்கள்யத்புவானிரயமெய்தான், 

ஆறணியிராமராதனணிமுடி க்கபிடேகத்தைப் 
பாறயிரானநெய்யாற்பஞ்ச கவ்வியத்தாலீசற் 
கே.றுமற்றவற்றார் பண்ணுமியல்பினாரய்,தன்ற 
பேறதன்பெருமைசேண்மின்பேசுவன்பெருக்தவச்இர், 

இலவிதழ்முழச்கொல்சையிடம்பமிலிராமராத 
னலைபுனனமுடியிலான்பால சனினாலாட்டுசிற்பான் 
றலைமுறையேழுமூன்ருச்சமரொடுந்தருச்ொழமும் 
புலவா்போற்றிசைக்குமுச்சட்புராகனன்வெபுரச்இல். 

LGA 

(௪௦) 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



\ &@Ge சேதுபுசாணம். 

அளையிஞலாட்ரிவிப்போனகன அ தங்களைத் தமங்கச் 
வளை யினான் வைஞகுண்டத்தனவைமுவன மறுவிலாத 

களைகொளானெயயினாட்டககிடைக்குமேலொருவர்ச்சன்ஜனோர் 
விளையுமோர்கறபததாறறம்வினைக்சழாம்விளிவற்றோடும். (௫௦) 

சேனினாலாட்டுவிப்பான்றிசைமுகனுலகஞ்சேரு 
மானவெட்டமிலசதாட்டுமவன்புருமளகையக சண் 

மேனிலாமதியுமைய்,த ம்கிருப்பஞ்சால்கருப்பஞ்சாந்திற் 

ருனிரிஇராமமாசனசடைமுடிசன்னிலாட்டில், ((இ௫) 

எட்ர்சம்பீரரல் தமெ நினறுங்களனியின்சாற்றா 
ஸலாட்டிவாெனபுலசசாரமருலசதனிறசோவர் 

C58 pi iblaw 6 iF சனணாற ரு சபிடே சஞ்செயவா 

சோட்டுவா£மு? நூனமாரபருமிர்ச்கொலைமுதலபாகம், (௫௨). 

கு.ரமபுசேரிரா மலிங்கள்குளிஈஈ இட விளைககசெயய 

வரமபையஙகனிகள் சாத் சமவனப (மானனாட்டின 
வரம்பிலாவரிசைமேவுமவடி த். அுவெண(௰லிளுலே 

நிரம்பு... ரிவிபபானிரிரைகிலைமைசேரும, (௫௯) 

ச5தனாழுவ் ரழழ்புசாததுவானறயளல் கபாட ற 

கசருவ தர்வாமுங்கடிரசரடைவன்௧கஞ்சக 

கொததலர்வாசமேவங்குளிபுனலாட்டுவிபபா 

ணி5திரஷேம்மன்னானிருக்கையு ற, 9ன்பங்காரவன, (௫௪) 

பாஅரியலரிபுனளைபாசடைச்சமுறீ£பூரத 

போதிமை சமாரமச கணபுனலினாலாடடுலிப்பான் 
கோசிரி, தோந்மேனை ச்கொழு மலர்மணங்கலநத 

சீதரீராட்டுவிபபானசிவபிராறுல கஞசேரும், (௫௫) 

பொருபபு 2 மேலங்கசோலம்பொலங்கெழுமுேம்வண்டூர் 
கருப்புரமிவதினாறறங்கட்டியவுதகநசனனை 

விருபபினாலா ட்ல்பபாாமேதகுகிருவினோடு 

செருபபெதுஙகடவுளவாழுநீணகாகிலைல மச்கொள்வார். (௫௯) 

மண்ணினாலமைகதசும்பமாகதீவாவியாதி 

$ண்ணுநீர்முகநஇராமகாதறுச்சபிடே சகதான் 
பண்ணுமாறுசவுகிறபான்படிறநபபத்தாண்சொறும் 

புண்ணியத்திருவினீடிப்புடவியில்வீற் திருப்பான், (Ger) 

தாமிரத்தசும்புகககோன்சதமகனாருந்தாரத் 

தாமெழிற்குடம்கரீசதோனம்புயாசனஜூரெய்து 
மேம5றகுடக்கொடுத்தோனீஎலூர்மருவுமேழை 
வாமஞரருகிருப்பன்மணிக்குடம்வழங்கொனே, (BH) 

காறபுவிபோத்திராமகாதலுச்காட்டற்சேலு 
நீற்பொலிசண்டத்தன்னோனிவேசனமதலுச்சேலும் 
பாற்பசுவுசவுல்லோன்பரிமேத்பலமுமெய்இி 

மேற்பரஞ்சுடராயென்றும்விளத்குவனசிவலோசத்இல், (௫௪)



இசாமகாதச சருக்கம். 

ஆரமூ சீதனினாட்டமவன்பயனாண்டுநூறு 
உ ௬ 4 ரூ சோயானிகழ்த் சலாற்றேனீடலுக்கோடியாடி. 

யாரிறையிரரமராகாவென்பவரவரசென்றெொத 
0 டி ஐஞ்சே தனைந்திடும்பேறஈண்ணாம் சாரமூழ்கிடி ஐஞ்சேதுகனைந்தமம்பேமாண்ணும். 

சிவுர்சருமிராமகாதன்சிகரகீள்சேசிமத்தை 
5தவர்தரட்பழமை$க்கிகலங்கொளப்புரியுமேலா 
விவ தவக்கோயின்முன்னச்கீணிலக் ஈன்னிற்கண்டோன் 

மவகரும்ளப்மில்பேற்றிம்சசமடங்குடையனாவன் . 

சின்னமாமிடத்தைமுன்போற்செய்பயன்பிரமசச்தி 
தன்னிலோரயுசந்தீர்ப்பான்றுணுவாமிராமகாசன் 

சேன்னெரிதீபமிட்டோனமு அணர்முழு AD (Lp Be 

மை/ிறமருட்கைநீங்காமலவிருமிரக்குமாதோ. 

சருக்கரைாசெய்யசாலிச்சண்டுிலமெண்ணெயானெய் 

பருட்பவைவழங்குமன்பா்பண்ணவர்க்சகண்ணலாவர் 
பொருப்புவிலிராமலில்கம்பூசனைபுரியக்சாண 

வருடப்பொலிவுணரத்தண்டவொழிந்திடும்விளை களெல்லாம். 

தாடியபுகழிராமகாஈனாமம்பலக் ற 

ளாடியையுனனிச்சண்டையாடியையளிக் ர. மனபர் 
கோடியகனகச்சில்லிக்கொடி ஞ்சி நாறுடையாாகி 

வாடியமருங்குல்பங்கனவாழ்சிவபுரச் இல்வாழ்வார், 

குடமுமாச்திமில்மொர்சைகுணிலுடைகர் தி சட்டை 

படசமாமுளிமுன்னாரும்பலவகைவாச்சியங்க 

ணடாவிக்சரணிராமராதறுச்களிப்பாரனனோ 

னிடமிருமுலகிற்பன்னாளிருப்பர்பல்லியங்கலிப்ப, 

'புங்கவனிராமாதன்பொருட்டகல்புளியிவளைளோர் 

சும்சையாற்றருவதொன்,உசானணு வளலிற்றேலு 

மங்கஃதர்சமாகுமவன்றிருமுன்வசிப்போ 
ரிங்கினிமீளவாராரின்பவீடெய் தகற்பார், 

அயுளுங்கடி தசெல்லுமசன்றிமிமிளமைமக்கள் 

சேயிழைகிகிரசாடெல்லார் திண்டிறல்வேர்தாகொள்வா 

ரேயிஃதென்னையென்னாயாவையுந் தறர்திராம 

நாயகன்றன்னைநெஞ்சினாரிவார்ஞானமிச்கோர், 

இடுக்கணென்றிட்டவெல்லாமிரிக்திடுமிராமராதன் 
கடுக்களத்செர்தையெம்மானகண்னுசல் சடியவேற்கை 
யுக்சையான்௪ரண மேன்மையுமாப்பதேயயர்நெறிக்கண் 
முக்கு நான்மரபினாய் சமதிப்பயன் மா தவத்திர்,. 

மராமரமேழுமங்கோர்வாளியாற்றளை த்தவள்ள 

லிராமனாதரத்தாலர்ச்சித்தேத்தியவிறைவற்கேற்ற 
இராமமீகுகர்தாம்யசச்சைச்சேட்டினிற்கேடிலாதி' 

வராவணிலலயத்தண்டோளையன அருலமாவார். , 

உடு 

(சு 0) 

(௪௪) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௬) 

(௬௮). 

(சத)



aGa சே.துபு.சாணம். 

தல்குமித்தனாயில்வானிற் றலைமைசால்பாத் திரத்.துப் 
பங்கயன்றலையாறசெய்தபாச்தாரங்கையிலே ௫ 

மங்கணனிராமராசனதிகபாத்திரமாமந்தச் 
சங்கரற குதவுமற்பர கானபெரிதளப்பினராகும், (௭௦) 

குடைகொடிவிசிநிசாஈதங் தக்குலுச்கொடுக்குமன்ப 

ரடையலிஞ்ஞாலமெலலாமளித்திமிமரசராவர் 

தெரடைபுனைவதறகாம்வாசதமமலர்வழம்குவார்க்கு 

நடைமிகுபுரவிமேகன்மகப்பேறண்டாகும. (௪௪) 

சிட்டர்சூழிராமகாதசெரிசனமேவர்க்கேலுங் 

இட்டுமேற்றீர்த்சம்வெசங்கிரு தமாதவங்கள்வேண்டாள் 

சொட்டமான்ம.த5.ஐருக் சங்கொடுப்பவர்சுரு இவேலை 

யெட்_ருங்கராகண்டாக் கமெண்ணிலவெயதுவாரே. (௪௨) 

நராவிடையுரிராமசாசனுக்கிலங்குசோதிச் 

சரளமாரலல்கலீவார் கால்கணல்குரவிற்றாழா 
சரவமார்சங்கைநீராலவ்விலிங்கச்தையாட்டிம 

வரமுளார்கம்மைமுச்சகண்வள்ளலும்வரிசைசெய்யும். (௪௨) 

இர்தியம்பிறமுமுன்னேயிரங்குடறிரங்குமுன்னே 
இநதனைதியங் தமுனனேசிரோருகம்வெளுக்குமுன்னே 

யந்தம்வர்ஈணு கமுன்னேயருச்சனையிமைத்திறைஞ்சி 
க சமாருழையிரா மராகனைநண்ணலவேண்டும். (௪௬) 

முன்புளசாத் திரந்கண்முறைகெழுபுராணமெல்லா 

மன்பினாலிராமகாசனருண்னைந் இறைஞ்சுவார்கள் 

பின்பயில்கின் றசங்கள்பிறங்கடையும்பலோடு 
மின்பமுறறிருப்பரும்பாய் அவா்முத்தியென்றும். (௪௫) 

வேறு, 

தற்காதைமீதபேசுகாவினார்சட்போடுகேள்வியூோூகார் 

விற்கோடிமூழ்குபேறமேவுவாமெய்த்தாணுவாமிராமகாதஞர் 
பொற்கால்கள்காணு£ரராகுவார்பொய்ச்சார்பிலாகஞான மாதகீ 
செழ்கேழிராமகாதன்மேன்மைதானிப்போதகூநினோமியாமரோ, (௪௬) 

இசாமகாதச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. இருயிருத்தம் ௨௬௪௨. 

இராமனருச்சவச்சருக்கம். 
  

பல்லா௮ுபரிஞ்சமயப்பொருள்பற்திகின்றோ 
ரால்லார்களுமேத் திமிறைஞ்சுமிராமராதன் 
சொல்லார்புகழ்கூறியகுதனைமாதவத்தோர் 
சில்லாதெழுகாரின் வினாவிரிகழ்த்தலுற்ளூர், (௪)



இசாமன $சசனைச்சருக்கம். 

ீயேமறைமெய்ப்பொருளுண்மைகிலைப்பசித்வோ 

னீயேபலதொல்கதைவாரிதிநீக்தியிட்டோ 

னீயேயுயிர்கட்கருள்கூர்க்்இிடுநேயமிக்கோ 

னீயேகினையொப்பவள்யாருனைகேருகிற்பார். 

வேகத் துறைசகண்டவியாதனற்பாதஈண்ணிக் 

கேசத் தறைநீக்குபுமேற்படுகேள்வியானே 

சே துத்தறைமேன்மைசகணீயுரைசெய்தலாலே 

போதத்றுறைபெற்றனம்யாமிதபோதுமாதோ, 

முத்தப்படிவர்கவிராகவனமுச்சண்ககர்த்த 

ச்தப்படி.வப்பிரதிட்டைகனைப்புரிநதா 

னெக்தப்படிமற்ற தகேட்டுணரிச்சைமிக்கே 

மச்தப்படிசொற்றருளென்றனராயராஜேோர். 

அதிவாலுயர்குசனுமப்பொமுதாரணத்தீர் 
மறிவாரிதிருழ்தருகச்தசகனமாதகனப்பேர் 

நெறியாவலாமுன்னரிராகவனீடிலிங்கம் 

பிரியாமைகி.றத்தமைபெசுவனென்றுபேசும். 
a 

முனையாடிறல்வேற்கையிராவணன்முன்புகாட்டின் 

மனையாடனைவஞ்சமிழைத்கனன்வெளலியேக 
நனையாடொடை ராகவனண்புறுதம்பியோடுஞ் 

சினையாடருமேலுறைவானரச்சேனையோடும், 

கானேறுமிடத்இனைநீங்குபுகைவிலேம் இ 

வானேறுழகேர்இரவெற்பினில்வ6சகன்மேற் 
(por mys Tor AO cr Lie. Lo TeV Lim ear 

மினேறுகடற்நிலாவீசிரிமேன்மைநோக்கு, 

Cards axon Heo gual dor GL COD gH SH MOO 

காலைப்புரைகீள்கரைாயொன்றதனூடுகட்டி 

மாலைக்குழலைச்சிறைவைத்தவனவாழிலங்கைச் 

சோலைக்கடிஞாயின்மதிற்புறந்துன்னியங்கண். 

புரைபாய்கிலவெண்மதியர்தியம்போ துவாவின் 

விரைபாய்சருட்சிதையைலிண்டமர்வெம்மையாந்முன் 

வணாபாய்பவனாமெனவேதினனவானரரத்தி 

னிரைபாய்படையோடுசுவேலைநெடுஞ்சிலம்பின. 

ஒப்போதருமாண்பினிராகலவுன்ளைநீங்கா 

வப்போதெனைவென்றிகொள்சானகியானனரந்தசா 

னிப்போதெனையொத்த தகாணுதியென்றுதில்கண் 

மைப்போதனையானொடுசொல்லியவக்த.தம்பர், 

நிறைபட்டநிலாக்கதிரெங்குகிரம்புகாட்சி 
யறைபட்டபயோததஇதன்மகளாங்கரக்கர் 
சிறையிட்டிடவாடியிருக்இிரிசெய்தியெல்லா 

முூறையிட் டவ துபோன்றஇராமன்முனனம். 

மட்ட 

2. Bet 

(«7 ) 

(௮) 

(a) 

(௧௦) 

(௧௧)



௨௫.௮ சேதுபுராணம். 

சரய்சற்குடனெஞ்சுகள மு தவித்திராம 
ஜனோய்தற்சளவேசகல்தையையுன்னியுனனிக் 

&il ய்தற்கெழுதிங்களுமேனிகரி£துகாளுக் 

தேய்தற்குளம்வைக்சவணின்றதுசேண்லம்மா. 

கன்மேனிலையற்றுழியாதவன்காளையீசன 

வின்மேனிலைகாரிலிராவணன்மேனிலத்தின் 

முன்மேன்மையினின்றமைகானுபுழமுன்னியன்னோன் 

ஜைமேனமகுடத்தினைவாகனென் மீதுதாலி, 

சிலையார்கையிராக்ககர்காலறுசெய்கைகாட்டத் 

கலையார்சயமெய்தினன்வானரத்தானைமனனன 

ரொலையாவொளிவயீசிடசூரியன்ரோன்றலுற்றா 

னிலையாயிடிமேகொலிராவணனீர்மைதானே. 

மாலாருயிர்சென்னிவழிச்கழிவெய்துமாபோன 
மேலார்முடிபோனபினில்லிடைமேவிவென்றி 

யேலாதவிராவணன்வீரரின தீஇழிஈ்தா 

னீலார்முடுல்வண்ணனும்வெற்பிடைகின் நிழிர்கான், 

வேறு, 

காழவர்தபின்றசாகனொருதிருத்தனயன் 

காழில்கோடாரப்பதாதியைக்கருங்கடன்மருங்கின் 

வாழிலங்கசையையசவயின்வெண்டிரைவளர்பா 

லாழிசுழ்ர்தெனவாற்கருகணிபெறவமைத்தான். 

ஒட்டுடனறிரளவானரர்சமைத்தசையும்ப 

லெட்டிம்வென்றவனேவலாலிரும்படை த்தலைவர் 

மட்டி ருனையினோடும்வஈதேற்றனர்வானை 

முட்டுமேனியரோதியங்கையர்பன்முகத்தர். 

அனையராமவர்பருப்பணன்பூதனனரிசன் 

சினமிகுங்குரோகதவசனீள்கரனொடுசிரும்பன் 

வனைகழற்பிராரிசனரிமுகலினோர்வஞ்ச 

வினையிள்மிக்கவரவர்செயல்விளம்பலார்சகைத்தோ. 

பல். லுருக்கொபொதசமெழுக்தெனப்படர்ந்த 

- கீல்லுருக்கெமுமொய்ம்பினரவர்சமைக்காணூஉத் 

சொல்லுணர்ச்சிசொள்வீடணன்மறைச்தொருகுழல் 
வில்லுயிர்த்தககணைகடூய்க்சரைப்படவீழ்த்தான். 

மேதினிட்படலீழ்ர்சவர்தங்களைமீண்டுவ 
கோதிலாக்கவிவீரரிந்சிலவர் தாங்கு றுகிக் 
காதிவெண்பலாற்கறித்தலுமவணுயிர்கலங்கிச் 

காதியாதமர்மாண்டுமிர்மெய்ர்கிலைசாய்ர்தார். 

ஆவியெஞ்சினாரனதியேயெஞ்சினாரடங்க 

மேவினார்ககரிலத்கைகோனெயிற்புறமேவி 
வாவுகோடாத்தானைமேற்சொடுமரம்வணககித் 
அலினான்்சணைமாரியெண்டி சை. களும்ர்த்சான். 

(௧௮) 

(௧௧) 

(௨0) 

(௨௪)



இசாமனருச்சனைசசருக்கம்: 

இரர்தரம்பிறிதினதியேபகழிகளேவ 
நிரக்தவீரர்தாரீக்ெர்கின்நனனெடுவிற் 
கரச்தரும்புபலன்னவன்கண்டுகண்டுவக்து 
வரக்தருக்திறலிராவணன்றனக்கெதஇர்வந்தான். 

வருமிராகவற்றெரிதலும்வரம்பிலாமுகமாத் 

தருமிராகச்கதர்தானையைத்தசமுகனி.றுவிப் 
பொருமுறைசசமர்தொடங்கினானன் றவர்போரி 

லிருமதச்கரிதம்மிலேற்றெனவெதிரேற்ருர், 

பசரிராவணனபாணியோரிருபதாற்பண்ணு 
மிகலிலெண்மடங்கிராகவனிருககயாலிழைப்பப் 

புகசில்வானவர்சண்டிறும்பூதுளங்கொள்ள 

ரிகரிலாதவரிருவருகேோர் தழியங்கண், 

சனமிரண்டெனக்கருங்கடலிரண்டெனச்சஞலி 

யனையராற்றிடுஞ்சமர்க்கயலரக்காகோனளித்த 

தனயனிர் தரன்பகைஞனுமிராகவன்றம்பி 

யெனுமிலக்கிலாவிலக்குமனருலுகேரெ தர்ஈதார். 
கு 

செருவடங்கிலாவிரவிசேய்திறல்விரூபாச்கன் 

வெருவடங்கிலாதுடைர் திடவேறெதுரற்முன் 

கருவடனறனையங்கதன்றானெதிர்கலர்தான் 

பருஏடம்புடைப்பவுண்டானளன்றனே/பட[நதான. 

பனசனோகசமனனபடசனை வென றிசைபடைப்பா 

னினையவாற்றினிலெண்ணிரியிராக்கதொவருஞ் 

சினவுயாட்கவிவீரருமெதிரெதாசெறிர்து 

முனையினே/புறீஇத்தொர்தமாஞ்சமர்வினைமுயன முர, 

தொடங்குதொர்தவெம்போரினிற்கவிகளாற்றொல்கேே 

யடங்கவோடினாரிலங்கையையடைந்தனரரக்கர் 

கடங்கொள்வேழகேரி ராவணன் கெளசிகனபகையா 

மடங்கலேற்தினையேவினான் வானரப்படைமேல். 

மைச்தன்மற்றவன்மைஈ இளுல்வான ரலீரா் 

சிர்தியோடினாரிராமனுஞ்சுமித்திலாசேயும் 

பர்தமுற்றுளமயங்கினார்பன்னகக்கயிற்மு 

லந்தமாண்பிணியகற்தினார்பறவைவேக்தருளால, 

கடியகிப்பிணிதீர்ர் சதன்பின்பிரகத்தன் 
றடியெடுத் துவர்தெதிரிலாலீ்டணனறனமே 
லிடியெனத்தெழித்தெறிர்தனனெதிதலுமிமைய 
கெடியவெற்பெனமற்றவனகலங்கிடாகினறே, 

கட்வொனபிரகத்தனைக்கருதியேகனல்கா 

லெட்டிீமாமணியிறுக்கியவெல்கினையே்்இ 

லிட்ரிரப்பினைவன் றலைமேலிடியென்னப் 
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௨௫௯ 

(௨௨) 

(2௨) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௩௦)



௨.௬0 | Ce git rT ear iD. 

Lom Beh oC ares 5 sb moor gp u9 i Lo mw gs 

போமிகற்பிரகத்தனைக்கண்டுளம்புமுங்க 

கேமியித்கிளர்கிரக்சமாலீரர்மேனெருங்கித் 

அமிராச்சனாங்குழினஞைசேர்சூறையிற்றுரச்சான். 

அஞ்சுசோடரங்கண்டொருதருவினையனுமான் 

அஞ்சுமாறெதிதாமவெங்கண்ணனமேற்துரந்தா 

னெஞ்சமற்றவனெஞ்சினாரிராவணன்மருங்கு 

சஞ்சமென்றுபோயுரைக்சனர்புகுதவத்தன்மை. 

மண்படைத்தவனமகலைசேய்மைநதஞாங்குருத்துக் 

கண்படைக்கொளுர்தம்பியையெழுப்பியேகலந்த 

இண்படைச்திறஞ்செப்பியேசெல்லெனச்செலுத்த 

வொண்படைக்களங்குறுகினானகுடச்செவியாவோன். 

இலங்கைகோனிளையானொடுமிராகவற்கிளையான் 
வலங்கொள்போர்கெடிதாற்தியேவனசமாளிகைமேற் 

பொலங்கொளணானமுகனீர்முகச்சிலீமுகப்புத்தேட் 

குலங்கொண்மொய்ம்பினானுமிர்ப்பலியூட்டினானுவப்பால், 

கும்பசன்னனாண்டி ஐரதபின்குளிரமதப்புகட்டுக் 
அும்பியன்னவரிருவர்தாச் தடணனென்பான் 

றம்பிமார்கமையொகச்இடார்சசமுகனல்லார் 

வெம்புகீலனால்வாயுவின சேயினால்விளிகந்தார். 

வயிரதந்தனைவானவர்தபதிசேய்வதைத்தா 

ஒயிர்சவர்சசனனகம்பளைச்குமுகனாமாவோ 

னயர்வுகூர்ரஇரண்டாவதரஈர்தைசாளடர்போர்ச் 

செயதிரிர் தபோயிரா வணனகரியைச்சேர்ந்தான். 

பின்றையாகவசஇலக்குமன பெருஞ்சிலையெ ழிலி 

நின்றுகான்திடுஞ்சாமழைஈனைர் துயிர்நீத்தார் 

கன்றுளத்ததிகாயனுஙகாலனைச்சவளக் 

இன்.றுதேக்கிடு£ இண்டி றற்றிரிசிர.ச்தவனும், 

இகனராந்தகன்றேவவ தகனெலுமிருவர் 

பசலவன்மகனாற்குடக்குழையினானபயக்த 

தசவிலோரிருதனயர்சண்மாருதிதன்ஞன் 

மகரகேத்தானவீடணணாலவணமாய்நதார். 

ஆற்றலாலுயரிராவணனதன்பிளச்சரர்கோன் 

மாற்றலான்றனையேவினன்மற்றவன்வந்து 

போற்றலார்படைகீதிரளொடுமிருவரும்புலத்திற் 

றேற்றலாமருள்வாளி*ய்மம்மர்செய்திட்டான். 

அ௮அங்கணங்கதன் €றியேயனனவஜூரும் 

வெங்சணார் தியைலீட்டலுமேதினியதன்மேற் 

ஈங்சலின் நியாசண்டலனறண்டலனறனிப்போ 

யெங்குமாகியவிசம்பிலுட்காஈ தபுக்கிரு்கான, 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௬)



இ ராமனருச்சனைச சருக்கம். 

சாம்பவன்னளனங்கதன்றரணிசேய்தன்பே 

ராம்பலான்முகலனைவருமவனகையக்திரத்தாற் 

Cero sd pt gom ta Poster Car save gem per 
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கோசலாதிபகேண்மதிருய்யகனகரத்தி 

லேசிலாவொருதெய்வநீரியக்கர்கோன்விடுக்கான் 

காசிலாவதகொண் கெண்கழீஇயினாற்ககன 

மீசுலாவுறம்யாவையும்வெளிப்படத்தெரிக்கும். 

அளிக்ககின்கையேறறம்பகங்கமுவினரெவர்க்குக் 

தெளிக்குமென்றனனென் ஐலுஞ்சிறப்புடன்வாங்இக் 

களிக்கும்வாரிசமலர்மிசைக்காம்புகீள்கஞ்சச் 

துளிச்கும்வேரியிற்காங்களரற்பெய். துகண் மிடைக்தான். 

எழிலிராசவனீச்சிடக்கொண்டிலச்காமனும் 

பழுதில்சாம்பவன்பரிஜிசேய்வாலிகன்பாலன் 

வமுலின்மாருதிமயிக்கனே அமிக்கன்மத்றெவருங் 

கழியினாவ்ழியப்புனலானமருள்கடிந்தார். 

அயசகாலையிலஈகரரிலைக்கொளமரக்சன் 

சேயையாவருங்கண்டனரிலக்ருமன தி் 

காயடி சிரனனவன்றனையன்றவர்கமக்னா 

மாயிருஞ்சமாவிளைச ததுவானவர்மருள. 

தேவாசோன்மருலலன்றனைவல்லவாசெருவி 

லோவிஷ துளந்தரிக்தொருவகையினாலொருஞுூன 

முவகசாகியவைசலினணிமதிலயோதடு 

காவலன்றனக்கிளையவன்சொனறுயிர்கவர்தான. 

மூலமாகியபலமெலாமிராகவனமுடித்கான் 

சாலமன்னதிலிராவணன் கடுஞ்சினந திருகிக் 

கோலமெல்லிடைச்கையாங்கொம்பமாயொசிப்பான் 

மாலுளங்கொடுபடாரந்தனனமதங்கயமனனான. 

அசதிலனனவளாவிசெனறமழிகஇடாதரசகன 

லிர்தியன்றகைந்திதெலுமீண்டுதேோமிசைக்கொண் 

டீர்தமாண்படைமிருணடுவதனமபிழம்பொப்ப 

வந்தனன் களத்தவண்மகவானனுமதியால். 

சயர்தனச்கிணைதர்பசம்புரவியிற்றயங்குஞ் 
சயந்தனங்கொடுவர்தனனபரிதுதாழ்ந்தென்னச் 

சயர்தனன்புநுதாதைதன்சாரதஇகருப்பா 

சயந்தனன்பருக்கொழிச்துிடுமிராகவன்றனமுன். 

இடிஞ்சி தூண்டிடவெழுஞ்சுடர்மூலநேரிராமன் 
கொடிஞ்சிமற்றதிலேரியேகொடுமரக்குனித் ௪ 
முடிஞ்சிடாமுடிபத்தையமுண்டகன் கணையாற் 
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௨௭௬௨ சேதுபுராணம். 

வேறு, 
ஆங்கணிமையோர்களுமருந்தவருமாக 

யேங்கொலியிலங்கைமனிர ரவணனையாவி 

வாங்கவரிவிற்குவரிவாங்கியவிராம 
னோக்குஇிறல்வென்கியையுவர்தினிஅலாத்தார். 

கேரியபொருட்கொடைகெடுந்தருவிஞெண்பூ 

மாரிகள்சொரிஈதனர்வழுத்தஇினரவ்வெலை 

யேரியலிராகவனியாவரொடுமக்சண் 

வேரிகமழ்புட்பகவிமானமிசையே தி, 

€தையைமணம்புரிதினத்நின்மகிழ்வெய்இ 
யோதமெஜிவா.ரிகடுஷடமரிலங்கை 

சாதனெனவீடணனைகல்கியயாகநத 

மாதனமடைர்சனன்வரம்பில்படையோடும், 

௮ண்டரொதிரவ்வரையழற்கரியதாக 

வண்டமர்குழற்சனடமாசுதெளிவித்தே 

கொண்டகுமுவோடுதிசம்கோசலைமகன்பாற் 

றண்டசவனத்்துறைதபோதனர்புகுச்தார். 

பாடுறுதமிழ்த் துறைபழுக்கமுனிமுன்னளுக் 

கூடிவருமாகலாகள்கோதை புனைசிதை 

வீடணனிலக்குமன்விறற்கவிகள்விண்ணோ 

சோடமரிரா மனையுக துபுகழ்வுற்றுர். 

அப்புகழ்மொழித்திறமரிஈ்திடும்விருப்பா 

லெப்பரிசெனக்கடவினீரிருடி காணீ 

சொப்புறவணர்சஇடுமினொன்றமொழியாதே 

செப்புவன்முனிச்சலைவசெப்பியவையெல்லாம், 

எந்தையிவைசேண்மதஇியிலங்கொளியிராம 

சர்இரவிராகவதயாபாதரல்கச் 

ர வுடையாளையருளசெய்குகல்பொருட்டால் 

வர்தனையுளைப்பதம்வணங்கு தமியாமே. 

௮ ராவணனமுடித்தலையசனகசணமாஞால 

மராவணமதாவவதரித்திடுமருட்்€ 
கராவணமுலைத்தெரிவைதாடகைகன்னாவி 

தராஏணர்சிலத்தலைவகாழ்ச்இடு தம்யாமே. 

'காதிமகன்வேள்விகிலைகாக்தருள்சரந்தோய் 
மாதருறவ£$இ௫சுவாகுவைவதைத்தோய் 

மேசசையகானதிறன்மாரிசனைவென்ஜய் 

கோதமன்மனைக்கருடாள்கும்பிடுதும்யாமே, 

ஓர்சிலைமுனித்அடலனொடித்திலருசுட்டி, 

வார்சிலைததற்சனூவொஞ்சைசணிவித்சோய் 
சேர்சிலைவயப்பரசிராமனிகல்சிர்சக் 

, கூர்சிலைவளைக்கமுஇில்கும்பிரிதம்யாமே, 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௮) 

(௫௧)



இசாமனருச்சனைசசருக்கம், 

மாதவள்கைசேசிகொள்வரத்திருமையாலே 

தாகைசொல்வழாமலொருதம்பியொடுமம்பொற் 

தையொடும்வாசமதுசெய்திடவனத்தே 

போதுமுனசேவடிகள்போற்றுதமியாமே. 

பிர்பரசனன்னைசெய்பிழமைக்குளமிரங்கு 

மற்புகெதிகண்டருளடி. த் அணையினானே 

யெற்புருவகன்று௪சரபங்கனினிதேறப் 

பொற்புவிகொடுத்தபுகழ்போற்றிடுதும்யாமே. 

வெற்றிகொடிறற்படைவிராகளைவகைத்தோொய் 

குற்றமில்சஉடாயுவொடுகொண்டமிகுஈண்போய் 
மற்குலவுமானுருவமாரிசனையட்டொய் 

பொற்கமலகினனடிபுகழ்ச் இர தம்யாமே, 

இடுச்கணிலிராவணனெடுத்தசனடக்சாத் 

தடுத்தமாவிளைத்திடுசடாயுவுயிரோக 

முடி.த்திகெனற்றொழில்முற்திடுபுமுத்தி 
கொடுத்தரின்னடித் தணைகள்கும்பிடுதம்யாமே, 

FAS FIM UD FH FUT LEE MLC) QT OG 
சவந்தருநலத்தனொடசொாவிலருணேய 

முவர்தரியவக்தனையுடன் சவரிபோற்றுஞ் 

சிவர தகழல்சென்னிமிசைசேர்த்திடுதும்யாமே, 

மேலிரவிமைக்சனொடுமேவரியஈண்பாய் 

வாலியுயிருண்டனைவயக்கவிமினத்தாற் 

கோலியொர்குரம்ப துகுயிர்நினையளககர்ப் 

பாலினையறரின்னடி.பணிர் இடு தும்யாமே,. 

எண்ணிரியரச்கருமிராவணனுமாளத் 

இண்ணவரிவிற்குனிவுசெய்தஇறல்லீரா 

வண்ணினையுமன்பரிடரோடவருள கூர 

மண்ணலுனசேவடியடைந்தடுதும்யாமே. 

தாசமறுபூரணமெய்ஞ்ஞானசுகரூபா 

மாசறுமிராமமுதன்மர்திரமுலாப்பா 
ராசறுபவக்கடலினம்பியெனவந்த 

கோசலைதருங்குமரகும்பிடி தம்யாமே. 

முத்தொழிலிழைத்திடுமூதற்கடவளாகி 
மெத்துகருணைச்சலதிமேனியொடும்வ£த 

தொத்தருளியன்பர்சணுவ ப்புஅுமுளங்கூ 

ரத்தவுன்னடிக்கபயமாயினமியாமே, 

வெங்கொலையரக்கர்ளைவேரொடுமகழ்ந்தே 
சங்சையறகோனபுபுரிதன்மையருள்செய்தா 

யெங்களையளித்திடுதியென்றுமெனவேத்தி 
யங்கைமலாகூ ப்பினரருர்சவர்சகளெல்லாம், 
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௨௬௪ சேதுபுராணம். 

வேறு, 

சீதைசேர்மாரமினானைத்திருமறைமனிவர்கூ 
யோதியபுகழ்முப்போதுமுரைப்பவருலகில்வேண்டுவ் 

காதலினின்பமார்க தக இிரிலைகாண்பர்வட்டை 

போதிடிற்புகல்வார்க்கச்சம்புக்இயிற்புகுவஇல்லை. 

படிப்பவரதம்மைச்சேராபாரிடம்பிசாசுமற்று 
முடிச்கரும்வியாதிபாவம்யால வயுமுடிவுற்றோடும் 

வெடிச்சசொல்லரக்கர்வாணாள்வீட்டினோன்புகழ்ச்சிசாவி 

ஜெடித்தவரடைவரம்மாறுண்ணரிபுதல்வர்தம்மை, 

படி.த்திடிற்கன்னிதானும்பங்கயக்கண்ணன் ர்த்து 

இடைக்கருங்கொழமுசன்றன்னையடைகுவள்களர்ச்தசெல்வ 

மடிக்கழலடையுமுத்தியனறியும்வேட்டயாவு 

முடிப்பர்களிராமன?ர்ச்திமொழிக்இடுமாக்தர்தாமே, 

அத்தவமுனிவர்தம்மையஞ்சலிபுரிக் இர மன் 

பத்தியினாடியிங்கென்பங்கயவிழியிற்பட்டொர் 

முத்தரோயெனிறுமென்னைமுதல்வனேயென்கறியாரும் 

வைத்திடற்குரியனேலும்வ.ரஈதரவல்லனேனும். 

உற்றிடுமுயிரிலாபத்துவகை கூர்ர்தொறப்பில்சாக்இ 

பெத்றுமிரெவைக்குமனபுபெருகியானென தின்ராக 

வெற்றவைம்புலனடக்ிமேம்பமமறையோர்தம்பாற் 

பற்றுளனாதலாலேபகர்வகொன்றுண்டுகேண்மின், 

பொருணிலைதெரிந்துகன்ராப்புகலுமினிலங்கைபோற்று 

நிருதனைக்கொன்றபாவநீங்கிடவெனக்குறீங்க 

சொருபரிகாரமென்றானுரைசெய்வாருறுவராஜனோர் 

வருதியாலிராமவாய்மைவிரதனேய௫லமன்னா, 

ஒதியவாறுநன்றேயுமையொருபாகனறன்னைப் 

பூதலமுய்யட்பூசைபுரிஇநீயிஈ்தக்கக்த 

மாதனமுத்திறல்குமற்றிதினிலிங்கமார் தஇ 

நாதனைகாட்டிற்றீருகண்ணியஈவைகளெல்லாம். 

இங்கிதிலிலில் கந்தாபித்திடும்பலமியம்பலாற்றான் 
ப்ங்கயன்றாலுமாக்கள்பாலதோபகருக்தன்மை 

கங்கைசேர்காசிலிங்கங்கண்ட திற்கோடிபேறு 
அங்கரீரிறுவிஇங்கச்சோதியைத்சொழுவார்க்குண்டாம். 

கயங்கெழுமிஈ்தலிங்கஞாலமேலுன்றன்பேராற் 
றயங்கொளிவிளங்கரொமேச்சரமெனத்தழைச்கராளு 
மூயங்கிருவினையாங்காட்டக்குதவகனாகுமற்றிவ் 

யங்கருளிலிங்கமையாவல்லையிற்புரிதியென்ருர், 

ஒண்ணுதல்சதைகேள்வலுளமகிழ்ச் துறுவரோடும் 

புண்ணியப்பொழுஇரண்டுபுர்இயிற்றெரிக்துபோரோற் 
றண்ணல்வாழ்கயிலைமேலியருட்குநிகொணருமாற்றுற் 
கண்ணியதசமைக்கும்வென்றிச்சான்மகற்குறித் சச்சொல்வான். 
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இசாமனருச்சனைச்சருக்கம். 

அஞ்சனையஞ்சனக்சணருமணியனையசெல்வ 

மஞ்சனேமாதுபாகன்வடகுலகயிலைக்கேடுத் 

தஞ்சமாரிலிக்கமூர்த்திதருதியாற்கடி.இனென்முன் 
கஞ்சமார்கண்ணன்காலிற்கானமுளைகரங்கள் கூப்பி. 

கடவுளர்முனிவர்காணச்கஈசமாதனமெலும்பேர்ச் 

sams Som pig ster GO saps gel eon ont > 

படி.மிசைநிலைப்பவு5 இப்படர்ர் துவான்பனிவெண்டி.ங்கண் 

முடியவன்கயிலைமேவிமுச்சணாற்டரெமுதவெற்பின். 

குணதிசை னியாவேய்ர்தகுசையிருர் தல்கைகூப்பிப் 
பணவரவனையவைவாயுளம்பதைப்பதையடக்டி 

யுணவினையின் தியாற்றியுயசவமுமையாணங்கை 

கணவனதருளாற்பெற்றான் காண்டகுமிலிங்களூர்த் இ. 

ஈதிவனசெய்கையாகவிவன்வருவதற்குச்சற்றுப் 
போததஇினமுன்னிராமன்புதமதஇவசனகாடி 

மாதவர்வகுச்தவேலைவஈததுகி௮ப்பாய்வல்லை 

சிதைவாலுகத்தாற்செய்தசிவனருட்குறியையென்ருர், 

ஆற்றுவனழ௫தேயென்றருக் சவரமரரேனோ 
சேற்றமார்சனகிபின்னோனிவரொடுமெழு.ஈதவேட்கை 
மாற்நருமகழ்ச்சியோடும்வரிசிலைக்குரவன்வெள்ளை 

நீற்தரனருளின்சின்னகிறுத். துவானினைந்தெழுகந்தான். 

சூரியன்மிதுனம்வைகச்சுச்கிலபக்கமேவுவ் 

கூரியன்தினத்தோடத்தங்கூடியதசமிதன்னிற் 

சிரியவெஇபாதத்திற்கிகழ்சசயோகநர்தன்னிற் 

காரிகைமதியோடுற்றகாலையிற்கடுவினீற்தில், 

சங்கரனூர்திகாமர்தாங்கியபவனக்தன்னிற் 
பொங்குகீராடிரகித்தம்புரிசெயன்முறையிற்போற்றிக் 

கங்கணங்கரத்திற்சோத்திச்சண்டிவெண்ணீறணிர் திட் 

டங்கரன்பதிட்டைக்கேற்றவாகமக்கடன்களாற்றி, 

அதிர்இரைச்கங்கைரீரிலணிபெறவளர்ர் தவேணி 

முதிர்சுடர்ப்பபளக்கொத்தின்முகழ்த்தவெண் முகிழம்போலக் 

கதிரிளகிலவுதோன்றக்கடியராச்கயிற்திற்கட்டுஞ் 

ச.துர்மறைக்கரோடிமுட்டாட்டாமரைவாசம்லீச. 

அஞ்சுடாமுகங்களைச்தினலங்குதண்சுடர்க்கணொன்றும் 
வெஞ்சுடர்விழியிரண்டும்வேறுவேறொளிவிளங்கச் 
செஞ்சுடர்மணிப்பைகாகத்திருக்குழைவயங்குகா.து 
நஞ்சுடைக்களமுங்கண்டோர்கற்றவப்பேறுகல்க. 

ஜயிருதடந்தோளவெற்பிலாடராத்தொடிதயங்கச் 
கையிரண்டைந்திலேச்தும்கவின்படைக்கலன்றழைப்பச் 
செய்யதார்மார்பிற்ரான்செய்திருப்பணியாகும்பன்றித் 
அய்யதோர்கோடுமாமைச் தளங்கொளியோடுச் அக. 
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௨௬:௮௭ ச துபுராணம. 

கடுவமிழ்வெள்ளெயிற்றுக்கட்செவிக்கச்சியாத்த 
வடுவறுமருங்கிற்சாத்தம்வயவரியுரிவயங்கத் 

தொகெழலமாரர்செனனிச் அணைப்பதச்சன்னிற்றான்மு 

னிமெலர்சகயனமாழியெய்தியபேறுணர்த்த, 

எழமுமனத்தன்பிற்பாவித்திராகவனிதயகின்௮ஞ் 

சுமுமுனைகெதியிற்கொண்டுதுவாதசாக்தத்திந்போகி 
வமுவறுமற்இரத்தால்வர்திடப்பிராணமார்க்கக் 

தழுவுகன்காத்திற்முங்கிச்சர்தியோசாதர்சன்னில், 
ச் 

வடம்பிரியாதகொங்கைமல்வளர்காசனமங்கை 

யிடம்பிரியாசகாட்டிமிலிய்கமாமீசன்றன்னக் 
சடம்பிரியாவிலங்கற்கர்தமாதனமாங்கார்கோட் 

டடம்பிரியாதசே ஐுத்தன்னிலேதாபித்திட்டான். 

தாவனஞ்செய்தசாணாத்தனச்கபிடேகஞ்செய்வான் 
கூவலொன்றகழ்ந்தான்வில்லின்சோடியாற்குழகனமுன்னித் 

சேவுருமருவுகஈ்சிதேவையும்பநிட்டைசெய்கான் 

கரவலனயோத்திவேர்தன்கவுசலைசண்களன்னான். 

ஆசனைவருக்குச்தி/ககுமக்ணெற்றுதகமேன்மை 

பேசினமுமக்குமுன்னேபெருக்தவமுனி௰ீர்பின்ன 

ரீசனையிலிங்கமார் ந்திமிசைக்தருளெம்பிரானைப் 

பூசனைபுரியலுற்றான்புரவலனிராகவனருன். 

பரவுமானைர் தசெந்சேன் பல£னியிளகீர்முன்னா 

விரவு ரபிடேகங்கள் வேண்டியவாறியற்றிக 

சரமலர்முகர் துகூவற்கமழ்சுகதெண்ணீராட்டி 

யரனையொற்றாடைசோக் கியாடகவறவைசாதத. 

இர்தையால்வருக்தித்கானேமேடியன்றைக்கலாகா 

வெக்தையார்பாதங்காணா% விள நகைமுகத்தளுகி 

முர. துதானிட்டராட்டமுன்டகமலாத் துவான்பேரற் 

பைர்அணர்மலர்கோய்ஈன்னீர்ப்பாத்தியர்தான்்கொடுத்தான். 

சலைநெகிமறைகளோடாசமற்களாரங்கருணேவேலை 

் யலையெதிமுகங்கடோறுமாசமனங்கணல்ூத் 
தலைமையோரொனிலுஞ்செய்யுந்தகுசிசெய்திவெதென்னா 

வலையுறழ்சடிலச்சென்னிக்குகவினானருக்கிய£தான். 

கோதிலாக்கலவைகூட்டிக்குங்குமக்குழம்பினாட்டிச் 
சோதிமாமகுடஞ்சுட்டிச்சடர்மணியாரம்டூட்டி 

யோதனஞ்சுவைகளாறோடூட்டிஈல்லு,த கமூட்டி. 

காதனுக்கனியதாபககையொளித்திபங்காட்டி, 

எண்ணிரண்டுபசாரங்களெஞ்சிடாவகையியற்றிக் 

சண்ணிதூன்முறையினுள்ளகருமங்கள்பிதவுமாற்றி 
யுண்ணிறையன்பினூற்றெட்டுருச்செபித்தஞ்செழுத்தைப் 
பண்ணியபு சைப்பேறபரமனுக்குசவினானே. 

(௧௨) 

(௬௩) 

(௯௪) 

(௬௫) 

(௯௬) 

(௧00) 

(20௧)



இராமனருச்சனைச்சருக்கம். 

அற்றினீள்குரவன்றனனையருச்௪னையங்கிதிக்கின் 

மேற்திசையோகமீடம்விச்தியாமீடம்பூசித் 

தேற்றவஞ்சலியானமுக்காலெழிள்மலரிறைத்சிறைஞ்சிப் 

போற்றினானிராமன்வேதபுனிதமர்திரங்களாலே. 

பும்முறைவலங்கொண்டீ சன்மான்பினின் றன்பினாடிச் 
கைம்மலர்த்தட்டமிட்டுக்காளாத்தன்்சண்ணீர்காலச் 

செம்மனங்கொண்டுகின் முன்௪உபிரான்கவுரியோடு 

மிம்மெனவெளிவ£தங்கணிராகவற்கருள்வசாஞன். 

கேட்டியாலிராமரம்மைச்கிளாசனுக்கோடி நீரி 

லாட்டியேயனபினானீயகன்றுறைச்சேஅவின்க 

ளுட்டியவிலிங்கர் சன்னைஞாலமேற்காணப்பெற்று 

ரீட்டியபாவம்யாவுமில்லயாமுண்மையென்முன், 

அன்றிரின்கையிலெச்துமக்ஈனுககோடி முந்நீர் 

சென்றஇற்படிஈ துகின்னாந்செய்இடுமிலிங்கங்கண்டோர் 

முன்றருபவல்களெல்லாமுடித் தடன்பெறுவாமுத்தி 

யுனதனக்குலாக்சவாய்எ மயுண்மைமீதுண்மையென்றான், 

அர்கிலைமுனிவராஜனோ ரம்பையரமராகித் 

ரின்னிசையாணசேஜஷனோரிராமனூடுற்றாரொல்லாக் 

தன்னிகரிலிங்கமூர்த்திசனிர்சனிதாபிக்கிட்டுப் 

பன்னு நூன்மரபிற்பூசைபண்ணினாண்ணலாரை, 

வெறு, 

இர்சதவேலைதன்னிலேமீசன்வெற்புநிஙகியே 

யந்தண்ஞூர்த்திலிங்கமாமவையிரண்மிகொண்டுசகான் 

கந்தமாதனப்பெயர்க்கடவுண் மால்வரைக்கணே 

வர் துவல்லையெய்இனான்வ5 ஓவக்தமைந்த னே, 

காதலாலிராகவன்கழல்வணங்கியன்பினாற் 

இதைதாள்பணிந்தபின்சென்றுதாழ்க இலக்குமன் 

பாதகஞ்சமிரவிசேய்பதமிறைஞ்சியுற்றவா 

றேதுமொன்றுமுணர்கிலானெய்ககின்றுநோகறாவான, 

சனதஇிவாலுகத்்இனாற்றந்தலில்கஞூர்த்இயிற் 

சனகமேருவில்லினான்கலனஞ்சுகனைகழற் 

பனகநீத்தபாயலான்பண்ணுபூசை கண்ணுறிடு 

யனகசிந்தைமாருதியழன் ௮6ற்றமாயினான். 

காணிலாவியுட்குநீஇகாமுழக்திளைத்ததம் 
லீணினென்றுவெம்பியேவிழிகணீர்த.தம்பவே 

தாணிலாவுகுனிசிலைத்தருமநீதியாய்கத€ர்ச 
கோணிலாதகோசலைகுமரனோடுகூறுவான்.. 

யானெடுத்தவிப்பிறப்பிமிம்பையின்பொருட்டலா 

இரனெடுத்தசெய்கையாலொன்றுமின் பமுற்திலேன 

றேனெடுத்தசின்மொழிச்€தைகேள்வசேருமோ 
வானெடுத்தகோடுவாழ்மர்க்கடக்குமாட்சியே. 

உகள 

(௧௦௨) 

(௧0௩.) 

(௧0௪) 

(20௫) 

(௧0௬) 

(௧0௭) 

(௧0௮) 

(௧௦௯) 

(௪௧0) 

(க்கச்)



௨௬௮ சேதுபுராணம். 

தியவஞ்சரிலைமைஞூழ்தேவரோடுகிருதரா 
லேயதன்பமள்வுருவென்னையன்னமகவிஜோர் 
 தாயராதல்வேண்டிலார்தையலார்கண்மையலார் 
காயவாழ்விலெய்தனேன்௧ரைபடா.சகவலையே, 

முனபுசேவைநிலைமைசேர்முயற்சியால்வருச்தனேன் 
பின்பு£ீடுசமரிலேடீழைமம்மர்பெருனே 

னன்பிலன்னையனனநீயாரிடத் தமல.மதிப் 
பென்பொருட்டியற்திஞயானிழைத்ததீதெனோ. 

பெண்ணினாசைசொண்டுகினபின் திரிச் தழன்றன 

னண்ணல்வாலிதம்பிசானரக்கர்கோன்றன.ுசலு 

மண்ணிீனாசையாலுனைவஈதுசேவைபண்ணினா 

னெண்ணியாஇராமரின்னேவல்யானிழைத்ததே,. 

நிரச்தவீரரளவிலார்கிற்கநீடுகங்கை நீர் 
பரந்தவேணிமெளலியான்பருப்பதத்தலேகியே 
வ.ரந்தயங்கருட்குறிவல்லைகொண்வெருகெனாத் 

அரக ததென்னையெள்ளிநீதுயர்விளைக்கவெண்ண்யோ, 

திருகிவேறுசெய்யுகின்திருவுளத்தையநிகலேன் 

பெருகுவானினூடுபோய்ப்பேதைபாகனங்கணன் 

கருகுகண்டனெம்பிரான்கழல்பணிச் துகோன்பினாற் 
சருகலங்கம்வாடினேன்றாணுவுள்ளமகழவே- 

தேவதேவர்போற்திடுஞ்சிவபிரானுஈல்கனொன் 
மேவிலிங்கமூர்த்தியைவிரைர்துசொண்டுமேவினேன் 

மாவினஞசவைத் து$ீமணலிலிர்கமூர்த்தியை 
யேவர்காணவர்ச்சனையிழைகத்தசொல்வசென்னியான், 

இன்றுசெய்வசென்னினியிவ்விலிங்களூர்ச் இயை 

மூன்றவத்இனுரனிலான் மூ ன்னியொன்றைமுயல்வுழி 

ஈனறுருததன்றியேகவையுமெய்துமென் திடு 

மன்றைநாலின்வாய்மையென்னளவிலேபலித்ததே, 

பொனனிலங்குமார்பனேபுரியுமாறுவேறெவன் 

பின்னையெங்கனேகுவன்பிழையிதாற்திலேனியா 
ளென்னிடும்பைகருதிலேனெனைச்சுமச்குமிருகில 
மின்னிடும்பைகரு தியேமெய்வெதும்புின்றனன், 

இறையிராமவுன்றஞலிகழ்வுபெற்றவிவ்வுடற் ' 
பொறைபொறுச்சகெஞ்சகம்பொருக் இடா அகின்னையான் 

குறையிரப்பதொன்றினிக்கூடுநீங்குகொள்கையே 
புறையுமிகதவவைபினோருவகைகூருமாறரோ, 

என்றுபல்லமாருதியிசைத்தரங்கயேங்கயே 

நின்றுதேம்பியமு ௮தானெடி துகூவியலதியே 

சனறியாககெஞ்சகங்கவன்றயோத்திசாவலன் 
வென்திமேவசரண முள வீழ்ச்துமண்டுடர் னன், 

(௧௧௨) 

(௧௧௧) 

(௧௧௪) 

(கக௫) 

(esa) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮௮) 

(௧௧௧) 

(௪௨0) 

(௧௨௧)



இசாமனருச்சனைச்சருக்கம். 

வேறு, 

அளகங்கவிமுமாருததன்சோசமிகைதனைகாடி 
விளங்குகருங்கதிர்த்தங்கள்வெண்ணிலவுடொழிர்தென்ன 

விளங்கருணை5ஈகையாடியிருக்தவர்முன்னிராமன்முன் 

வளங்கொண்மொழிபுகன் தவன் றன்மனச்தேறும்வகையுரைப்பான்- 

என்னிலையும்யானறிவனென்னையலாப்பிறவுயிரின் 

றன்னிலையுமகிகுவன்யானநியாததகையில்லை 

பன்னுஇறன்மாருதியேபட்டவற்நின்படுபவற்றின் 
மன்னுகிலத்தொழிரஈ்தவற்றின்மரபென்றுமுணர்ர்துள்ளேன். 

ஒற்கமில்€ர்மாருதியேயுயிரொன்றேயுற்பவிக்கு 
முற்கருமகெறியதனான்முடிந்தகலுமுடிவில்லாச். 
சொர்ச்கமொடுபவர்ச்சமுறுர் துகளில்பாம்பொருளென்.று 

நிர்க்குணமாய்கிற்குமிக்தநிலையறிர் த தயாநீப்பாய். 

சோதியருவாயொன்ருய்ச்தொடாபின்நியாண்பெணலி 

யாதிதருங்குறியின்தியாதாரம்பிறிதின்றி 
வேதனைகள்விகாரங்கண்மேவாமல்விளக்கியிடு 

நீதியிஃகான்மாவினிலையென்றேநினைந்இடுவாய், 

தானவனாந்தனிரிலையிற்றறவறலொழிஈ்தனுதினமெப்ஞ் 
ஞானநெதிச்சவிரோதகண்ணும்வகைசஈன்தில்லா 

வூனதனிலகங்காரமொழிக் இடுதியுயிர்கீகஞ்சை 

யானவினைதணந்தஇடுதியறம்புரிதியாதரவால். 

புல்லராயுமடங்கலிலாப்புலங்களையும்புறங்கூறு 

மல்லலையும்கன் நிடுதிய[னைமுதலமரேோசர் 
மல்லலிருவ்கழலவணங்கிவர்கனைசெய்வாய்மையதே 

சொல்லுதிநீசகாகதியின்றொல்லையருஈ்தவத்தோன்முல். 

புறமகமேல்€ழின்திட்போதவடிவாம்பிரம 

நிறைவதனிற்பிரிவின் நிகிலையமுணர்வின்மையினான் 
மறைமுறைதேர்மாருதியேவையமருட்பொருடோன்றித் 
இறமருவுஈல்லதவுு்$யதுவாம்பிரார் தியினால். 

மருளுறுசற்பனையதனான்மாண்புடையதெனக்கருதும் 
பொருளதனாலிராகமுறும்புணர்ர்தவெறுப்பாசையினாற் 
றஐருமமொடுபாவமிவைதாமுளவாமவற்றெய்தும் 

பொருவிலுயிர்ஈரர்ஈரகர்புத்தேளிர்முதற்பிறந்தை. 

இச்சகெறியறியாழலிடும்பையுறலெவனாகுஞ் 

FE FM OUI FOE (GF SAT LY (ip GST (SD 

கந்தமிவையாதெரன்றின்௧கலப்பகனான்மலினமுறு 
மச்தவமுக்குடற்றிரட்சியதுமதிக்கற்பாலதுவோ. 

ஆனமுதஞ்சருக்கரையமருங்களனியும்பசுஈ்தேனு' 

மூனமுறுமலமாதலுதரமதற்புகுந்தன்றே: 
'கானுலவுகறுர்தெண்ணீர்கடியுமுவர்ப்புனலாத 

லீனமிகுமுடைக்குரம்பையிதிற்புகுதப்பெய்தன றே, 
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௨௭0 சே.துபுசாணம். 

கறு தவளத்துலெழுக்காய்காறுதற்கு5வையுடம்மி 

ுறுர்சவறுகளையன்றியொருரிமித்தம்பிரிதண்டோ 

விறுந்தனையமுடற்சுமையாமி தசமத்தற்ளையாமற் 
பெதுர்தகையதெனக்கருஇிப்பேணுவரோபெரியோர்தாம். 

மெய்யாகவிளம்புன்ழேம்விளைநெறியால்வரும்புலனு 
மூய்யாதோரொனராுகியுறுமஃதுமுறங்கலிலை 
பொய்யாகும்வினையனை ச் சும்பொதறிமூன்றின்றடுமாந்ற 

மெய்யாதடிறையுடம்பாலின்படைவதெவ்வகையோ: 

ஊரியெழுஞ்சுக்கிலமுமுதிரமுமுற்நூன்றிரளாய்க் 

கூறுபடுமுறுப்பினொடுங்குழவியிளங்குமரனென 

வேறுபடாநாடோறுமிகப்பலிதமெய்திரங்க 
மாறுபடுகிலை௮வஈ்கால்வாராததோமரணம். 

இப்பிறப்பிலிடிம்பையன்றியின்பமிலையேலிறக்த 

வப்பிறப்பும்வருபிறப்புமடங்கலுமப் படியன்றே 

மெய்ப்பொருஹூல்லிரித் தணர்ந்கோர்வேண்டுவரோலிறனமருத்தின் 

வைப்பனையாயினிமீண்டிமண்ணல௫ல்வரும்பிறர்தை, 

விழியிழக்கான்போம்பொழுதுவிழுங்குழியின்மீண்டர்த 

வழியதனில்வரும்பொழுதமதித்தும்விழுக் இிடுவ௨ தபோ 

லிழிபு.றுமச்சானத்தாலிற் தபிறந்தெஞ்ஞான்று 

மொழிபிலிடருயிளொய் அழு.துகீங்கிலுஅமின்பம், 

அளங்கலில்£ருட்சதிராற்றுகளாகுமஃசன்றிக் 

களங்கமதகானமதலாய்கழியாதுபிறிதொன்றால் 

விளங்கொளியஞானம.தவேதாக்தர்தனில்விளம்பு 

முளங்கவர்மாவாக்கியங்கசொருமூன்றாலுளதாகும். 

ஆம்போ தமருங்கலை நாலவையுணர்ந்தவாடிரியன் 

றேம்போலுபுரைகயனத்திருநோக்காற்றிகழில்லம் 

மேம்போதும்விழித்தொன்றும்விரும்பாமல்வெறுஈ் சனியே 
தாம்போ தமவர்போலச்சகமுமுதுற்துததவர்க்காம். 

DBE FEL GF ரனமருவாமல்வயின்பெருக 

வடங்காதவுணவருஈதியருமறை நூற்உடங்கொன்றுக் 

தொடங்காமல்விழித்துறங்குர்தொழிலின ராய்த்திரிவானாக் 
கடங்காலுங்களிறனையகாலனவன்சவ/ஈதேரும்: 

சூழ்ந்தன வெல்லாம்பிரியு்தோன். நினவெல்லாசசிக்குர் 
தாழ்ச்திடிமற்றுயர்ச்தவெல்லாந்தனிசகருமாளிகையும் 

பாழ்ச் தடவைப்பமமனுமான்பமுத்தபழச்சனச்கென்றுப 

வீழ்க்திடலேகதியானால்விளியாதோசரீரக்தான். 

இன்ளொெழியினாளையென்பதிருரந்திடுமோவித்திங்கள் 
சென்றிடுமேல்வருமாதர்திரமாமோவருடமிது 
பொன்திடுமேலெஇராண்டுப்போமிதுதான்புதிதன்றே 
மன்றநிலையுடனிலையுமாரணமுமாருதியே, 
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இசராமனருச்சனைச்சருக்கம். 

அடவிதனிற்புகு இடிஐுமடுக்கனமுழைநழைந்தாலு 
மிடைகிலவுசேய்மைகிலத்தெய்திடிஐுமெறிதரங்கக் 
கடலதனின*மழ்குகினுங்காலமஅவருங்காலை 
யுடலொழியுமிறப்பசனோடொற்றஅுமையதாகலினால், 

எருந்தரங்கந்தனிற்கூடியிக்கனங்களிரண்டுமசன் 

-ரொழிக்திடல்போல்வழிபோவாருடன்போகிப்பிரிவதுபோற் 

செழுந்தமர்காடிருக்தரகர்சேபிழையார்மகப்பிறவு 
மழிர்திடுங்காண்மாருதியேயதற்கில்லைபரிகாரம். 

ஒரிடத்தோருமிர்நெடுகாளுறைவதலையசஇயெறு 

நீரிடத் துப்புரிவினையானிலையிலடம்பி தபோனாற் 

பாரிடத்திற்சவர்க்கத்திற்பவர்ச்கமதிலெங்கெனிவஐுஞ் 

சேரிடத்திற்சேருமி௫இண்ணமெனத்தெளிர் தடுத, 

சன்றனைத்தாணுரர்ந்இடுங்காக்றான்றனியன்பிறிதில்லை 

யென்றதறிரஈ்தரீயுமிதற்கினைர இசைத்தற்பாலினையோ 

மன்றமருளிதமறச் அமாரு தியேமறைமுடிவி 
னிள்றபொருளொன்கினையுகினைச் இடுஇரிங்காமல். 

யான்செய்தேனமபிநர்செய்காரொலுமிரண்டுமில்வழக்காவ் 

கூன்செய்தமருட்கையினாலுளதேறுமுய/நட்பா 

னான்செய்தவருட்சின்னஈலங்கெழுசர்மாரு இகீ 

தான்செய்தவஃதாமாற்றளருமிதுதகையன்றே, 

மனமடைச்கவெற்றுமையால்வர்சசன்றுமாருதியே 
Gero தசெவ்விகலஞ்சேர்ச்சததனாற்செழுர்தொங்கற் 

கனமடைந்தகுழற்சனகிகண்டமணலிலிங்கத்தை 

யினமடைந்தமுனிவருடன்யாகிறுத்தேமிஃ்லுண்மை, 

எள்ளியிஃ்திழைத்ததெனவெண்ணிமனத்தெழுஞ்சற்றங் 

கொள்ளலைநீவெள்ளிகெடுங்குன்றதனினின்றகொணர் 

வள்ளலருட்குதியதனைமண்புகழகின்பெயராற் 

றள்ளருஈல்வேளையினிற்முபனஞ்செய்வேறிடத்இல், 

வந்துவர் துதத்தமைதவானரவேர்தேகேட்டி 

இரதையினைர்திடனினனாற்சேர்பிரமராக்கதர்ச 
ளந்தமதுற்றனரதனாலத்தோடமகற்றிடுவா 

ளெர்தையருளாற்கொணர்க்தவிலிங்கத்தையருச்சிப்பாரய். 

பாரோர்களனுமேசன்பசமுன்புபணிஈ்தெனறு 

பேராற்செய்பெருமானைப்பின்வணங்கியிடக்கடவர 
ாரானுமடக்கரியவருமறைப்பேய்முதலலல க 

சேராதுமாருஇயேசிவகதியுமவர்க்குளதாம். 

யோசனையாயிரமகப்பாடுறுந்தூரத் தறைர் மனு 

மேசனவுதிருவடியுமிராமேசன்றிருவடியு 
கேசமுடனினையுமவர்மெடுந்தருமத்சலைவர்சளாய்ப் 
பாசமருளிருணீங்கிப்பராமபதச். சனையடைவார், 
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௨௪௨. சேதுபுராணம். 

எதிர்மருவுகிரனிறையாலிராமேசனனுமேச 
னதிர்கழற்கான்முன்பின்னராத.ரவிற்பணிர் இடுவார் 
மதிகுலவமாருதியேவாஞ்சையெல்லாம்பெறுகையினாற் 
சதியுதவர்தவம்வேள்விகவிகைபிறசெயவேண்டா, 

யானிலக்குமணன் தையிரவிமகனளன்சாம்பன் 
வானிகலல்ககனீலன்வள ரனந்தன்வானவர்தங் 
கோனிவர்செயொருபதருட்குதியிடத் அம்வீடணன்பே 
ரானமணித்தாணுவிலுமானென் ;மமர்க்திருப்பன், 

இதகலும்படிநீயுர்இருக்கயிலைதனிற்கொணர்ந்த 
சாதனைகற்பதிட்டைபுரிகானிறுத்தசிவலிங்க 
மோ௫பிலமோரோமுமுருலியுளததுபெயர்த்து 

நீதருமத்காணுவினைநிறுத்தவலையேனிறப்பாய், 

பண்டாழிச்கரன்றேடும்படரழற் ராண்டனகச்குகிலை 
கண்டாலுங்காண்பரிதுகனகவரைமுதலெல்லாக் 

தஇிண்டாடத்திரித்தாலுஞ்ரிறிதசைக்கொணொாதிதனை 

யுண்டாகிலுரம்பெயர்ட்பாயொழிதயரொன்றுரைசெய்தான். 

வேறு, 

கேளாவிறலலுமானிதமுன்கேட்டுளகேள்வி 

மூளாதெதிராய்வாலுகமுதல்வற்பெயர்த்தட்டே 

தாளாண்மையிற்றான்றர் இடுதாணுக்குறிசனையர் 
நாளாதரவுடனாயிடைகாட்டுஈசைமிக்கான். 

அருமாதவர்பிசிசாசனரமுதாசனர்சனகற் 

கொருமாமகளவள்கோனவனலுடன்வர்தவனமுந்திப் 

பொருமாகவியனிகர்ச்கெதிர்புபவன்மையின்முயல்வாற் 

பெருமானருளுருவகதனையலுமான்பிடி.ச்சசைத்தான். 

பசையுற்நிடுமனமைக்தொடுபலகாலிருகையால் 

விசையிற்பெயர்த்திட்டான துவிடைகர்திலதணுவு 
மிசையுற்.நிடு£$ழ்மேல்புடையின்றொன்;புயாண்டு 
மசைவற்றதற்கிறும்பூதகொலசையாகிலையம்மா. 

பின்லும்கலுகலுவென்னொலிபெருச்சாவரகிமிர்த்தே 

யுன்லுஞ்சுடர்வான்மேலெடுத்தூற்றத் டனசைத்தான் 
பனலும்பரமுகலெனபதுபாரான்பவனன்சேய் 
மன்னும்முயிர்மரு்தோங்கலின்மனங்கொண்டனன்போலும். 

தோலாவலியலுமானபிலுஈ் தணைத்தோணிலத்தான் றி 

வாலாலருட்குறியை ப்பலவலயம்படச்சுற்றி 

மேலார்கதிர்வெருவக்ளெர்விண்மேலெழுச் திட்டா 

னாலர்ர்திசையோடெல்கணுநடுங்குற்றனஞாலம். 

அலைவுற்திடவெல்லாஞ்சிவனருளின்குறிசிதி௫ 
முலைவுற்நதிலதனுமானவனொருகூப்பிடுவழிபோய் 
மலைவற்திடுதன்ருதைதன்வலியாற்பெயர்வடபாற் 
சிலையிற்கொடுமுடி.வீழ்ச்செனவீழ்ச்சான்க௫ர்த. 

(௪௫௨) 

(௫௩) 

(௧௫௪) 

(5௫௫) 

(௧௫௬) 

(௧௫௭) 

(௧௫௮) 

(௧௫௧) 

(௧௬௦) 

(௪௬௧)



இராமனருச்சனைச்சருக்கம். ௨௪௩. 

பவனனமகன்விழிவாய்செவிபாயும்வழிபாயுங் 

கவனங்கெழுகுருதிப்புனலல்கடல்போன்றறுகண்டா 

ரிவனீள்கறைக்குழியாழ்ச்தனனென்லும்படி.விசையா 

லவன்வீழிடமிகுசோரியின்கயமாபினதக்காள். (௧௬௨) 

ஊம்முயெகுருதிக்டெங்குறைமாருதியூரு 
மேற்றானருட்குறிகொண்டணைகென்றேவியிராமன் 

போற்ருதிகழ்ர்தஇட்டானெனப்புலலுண்டெழுபுன்மை 

யாற்றாகழற்குவைசேர்குழியதிலாழ்ர தவனானான. (௪௬௩) 

சத்காய்கிறைக்கசாத்கொடுசரமுர்கன தருவா 

மைழ்தாழ்மணிகண்டற்கதுமரபாகலின்மணலா 

அய்த்தாற்கியவருளின்குதியலையாவகைநிறுவங் 
கைச்காமரைக்காகுத்தனைவியசாருடன்கலக்தார். (௪௬௪) 

வேறு, 

சுடுபுனற்கட்டுளைக் துச் இிடர்ப், படுபுமாழ்குஞ்சமீரணன பாலனை | 

வடிவில்வான௨ர்மாதவர்சண்டுமெய், வெடுவெடென்னடடுங்கிவெதம்பிஞா. () 

சொண்டல்வண்ணலுங்கோரவிராவணன், பண்டரி இடப்பக்கம்பரிர் அவீழ் 
புண்டரத்தினருரிசிலைப்புண்படக், கண்டகாட்சியிற்கண்டுகலங்கினான். (௧௬௭௬) 

அளையுஞ்சோரியமுக்தற்கிடர் தமெய்ச், களையினீடியசான்மகற்கண்ணுரிஇ 

யிளையனாயவிலக்ழுமன்முனுநெஞ், சுளையவாடியுறு தயர்மேவினான். (௧௬௭) 

சோரிசிந்திடுமஞ்சனைதோன்றலைகச், காரிசிந்திடுக்கட்செவிப்பாயலான் 
பாரிசிர்தைபதைச்திடக்கண்டுகண், மாரிசிர்தினள்வாய்விட்டரற்றினாள்.(௧௬௮) 

தையல்பூகன்் முலைச்சானடபின்னரு, மையவையவென்றம்புயத்தோட்டிலுஞ் 

செய்யகைகள்கறைபடத்தீண்டியே, ஓுய்யமேனிதடவித்தளங்கினாள். (௪௬௯) 

கோவினொடுகுரக்குப்படைஞரும், பாவியேமிதுபார்ச்குந்தகையதோ 

வாவிகூடவகற்றுதும்யாமெனாத், தாவிவீழ்ச் ததரையிற்புரண்டனர். (௧௭௨ 

அடி.த்.துவிம்தலுமங்கணிராகவன், ஐடி.த்ததோளிற்தழீஇயழுதேக்தித்தன் 
மடி.த்தலத்கலுமான்றனைவைத்துளர*,துடித்துச்சோரிதுடைத்திறசொல்லுவான். 

உனனைமீனுமுயர்தவமாற்கிய, வன்னையஞ்சனைக்காருபிர்மைக்கனே 

பினனைகின்வினைப்பேறுநுகர்தியின், றென்னைகோக்கியெனதுரைகேளையா, () 

காற்றின்மைகந்தகடுக்இரைப்பம்பையா, மாற்தின்க. லச்தணைச்தெனயர்வினைத் 

தேந்றிச்சுரியன்சேய்க்குமெனக்குமன், தேற்றஈண்புதக்திட்டவனீயன்றோ. () 

HE Sora psn uy Siow Fuser ys red, பந தமென்றுளபற்றுமறச்தகன் [தே, 

மைந்தவென்பொருட்டன்றுகொல்வால்வளை, சிர்துசிஈ துவைத்தாவினைசென்ற 

வங்கவாரிமைசாகமென்னாகத்தை, யங்கைவீசியறைந்தனைகள்ளினாய் 
தீங்குவெற்பதுத5தசரசையை, மங்குவித்தனைவர் ததுனக்கெனொ. (௧௭௫) 

சீடிகொணெட்டெற்சாயையென்னோ திடும், சடியசெய்சையரக்சியைச்சட்டினாய் 

மடி.விலாவிறன்மாருதிமற்றதின, முடி வதோர்பயவீபெறமுன்னியோ, (௧௭௬) 

வேறுகின்றுசுவேலையிள்மாலைவா, யேதிவைஇயிலங்கையிற்றேவியை ்் 

மாதினாயவலுங்கள்குலக்குமுன், னீதிழைக்சபகைசக்திறமெண்ணியோ, (௧௪௭) 
கட ்



௨௪௪ ் சேதுபுராணம, 

மூடிமுற்றுமுயங்கிருட்கங்குல்வாய், நீடிலங்கைகிருகனிற்போகியே 
தேடியெம்கணுஞ்சதையைக்கண்டிலா,தோடியெய்த்ததமுன்பொருட்டாகுமோ 

கனையசோசகவனத்தினை-ண்ணியே, யனையசோகத்தமர்ச்தவட்சண்ட்தன் 

௮னையசோகமுறுதலைவேண்டியோ, வெளையசோசனெனச்செயவெண்ணியோ. 

சின்னமற்றவடேறவெனள்செங்கையின், மன்னுமாழிவழங்கச்சூடாமணி 

தனனைமாதுதரக்கொண்டுதந்தபோ, தென்னடீயதற்சென்னுழிப்பெற்றதே.௧௮௦ 

இலங்கைசோனிசாரண்பதினாயிரஞ், சலங்கொள்வெள்றியரச்சரைச்சாடினாய் 

கலங்கறீர்பிரகக்சன்றன்காளையாம்,பலங்கொள்வேற்சம்புமாலியைவாட்டிஞாய், 

தாமுக்தானைத்தலைவரிலைவர்க, டாமுமாலிதடிஈர்தனையன்றியே 

யேழுகாவினமாத்தியரீன்றிடு, மேமுமைந்தலாயின்றுமிர்வாங்கினாய். (௧௮௨) 

தொகச்கதேர்படைவேழஈ.து.ரகதக், இக்கில்வேறுசிதையக் சரச்தியே 

யக்கமைர்தளைமண்ணிலரக்குனாய், மிக்ககினவலிகாட்டலைவேண்டியோ, (௧௮௩) 

பின்னரிர்இரசித் துப்பிணிச்சலஈ, தென்னிலங்கைகிருகன்முன்சென்றனை 

மன்னவன்றனைவைஇடற்கன்றியே, யன்னபர்தமகற்தரிராகியோ. (௧௮௪) 

தசமுகத்தன்நனைச்சவைமுன்னரே, வசைமுகச்தஇில்வடுட்படக்கூறினாய் 

இசைமுகச்திலுன்றிண்புயவெள்றியின், நிசைமுகத்சலையெண்ணினையல்லையே.') 

அக்தவஞ்சனிலங்கையடங்கஓ, மு£துவெர்தழன்மூட்டி முருச்இஞய் 

தந்தைகண்பன்றனக்குணலீர்திடச், சிர்தைசெய்துகொல்செப்புதிசெம்மலே. () 

சுட்டிலங்கைதுகள்படச்செய்தபின், விட்டகன்௮ுவிலங்கலொள்றெய்இனாய் 

பட்டவுன்றன்பழங்கணளவையா, லெட்டலாகுங்கெ ரலென்பொருட்டாகவே.() 
$ 

காரணங்கருதாவுபகாரிகிற், கூரிணங்குவேற்க. ற்தங்குதுகியே 

பாரணஞ்செயுமாகிற்படியில்யான், மாரணஞ்செயலன்நிவதிவனோ. (௧௮௮) 

தேய்க்க ராலிடைச்€சையிலக்கும, கேய்க்தபின்னரிருவரிறமையா 

லாய்ந்தபோதெனக்காவதெனைய, மாய்ஈ்தொழிஈதடிலஞ்சனைமைச்கனே. () 

இன்கியாருமிரு£செனிறக்கிளனீ, சென்றுசெங்கதிர்சேருக்திசையெலா 

ஈன்அகண்டுணர்சாட்டமிழர்ததன்,பின்றையேனையுறுப்பினித்பேறெனோ,(௧௯௦) 

கட்டுருட்டுக்கடியுங்கதிர்மக, னெட்டுன்வேக்தனிவர்முகலோசொலா 
மூட்கிவாடுறவுன்னையிழஈதியான, வட்கலின் நிமகுடம்புனைவனோ. (௧௬௧) 

காய்க்குங்காட்டிற்கனிகிழங்காமுணா, வாக்கினாயிலையின்னுமருமந்த 

யாச்கைமண்படவெஷ்திடக்கன நிர, சேச்கைகண்படச்செய்யகில்லாமலே. () 

தெற்பைகுண்டிகைரைகொண்டென்னுட, னற்புனற்றடகானக்கணைகுவா 

யற்பினீர்தன்றமுசசஞ்சீவினி, யெற்பினோேனுயிர்சல்கயவேர்சலே, (am) 

ஐயிரட்டிசிரத்தனகர்தையுஞ், செய்ய£தையிடும்பையுர்தீர்த் இடுக 
துய்யநின்னைத். தணைமைகொண்டல்லவோ, வெய்யர்பாலியான்வென்றிபடைக் 

தீதே, (௧௧௪) 

பொன்னையெனகட்புணர்த்தியயாறுபோ, லன்னைமார்கண்ணயோத்தியிந்தம்பி 
யோ, டென்னைக்கூட்டலையீண்டுப்பிரித்துடி, னின்னையிஈசநிலத்தவொன்சொல் 
வார். ர (௪௬௫)



இசாமனருச்சனைச்சருக்கம். ௨௭டு 

பன்னியின்னபலவுமிராசவன், வன்னிஈண்பன்மகன்முககோக்கியே 

தன்னிரண்டுசலசச்சண்ணீர்களாற், றுன்னுமேனியிற்சோரிகழீஇயினான். (௧௧௪) 

சாதன்மாருதிசாகுத்சன்சண்மலர்ப், பூதநரீரமிழ்புண்ணியத்தாலவன் 

சேுவிற்செய்சிவமுதற்சாற்திய, கோதுநீங்கெயணர்வுடன் கூடினான். (௧௧௭) 
வேறு, 

சோகவல்லிருள்கழிதலுங்கான்மகன்றொடர்மூல 

மோகநீக்குழிப்புலன்கொளாதருணிலைமுக ப்பார்போ 

ஞகனைப்புறம்பிரிச்அலகுய்சதிருகசையாலே 

யோகநித்தரைரீத்தமரொருவனையுடனசண்டான. (௧௬௮) 

கண்டுசிதையுஈ தம்பியுமிறையொடுகவியீட்ட 

மண்டுதானையும்வளைச்சிடவாம்ச்திடவாஜஞோர்கள் 

பண்டைமாதவாபுகழ்ச்தஇிடத்தனனருட்பெளவதக்தின் 
விண்டவாரிசம்போலிருகண்மலாமிளிர்வெய்த, (௧௬௯) 

பாசொனப்படுபாரிதோய்சுவடெனப்பரிவில்லார் 

போரினிற்படுபூழிசண்மெய்ப்புறம்பொலிவெய்தக் 

கூருருத்தரனுருவமேதானுமாங்குறிதோன்ற 

வேருறப்புனை௪ டாமுடிமண்டலமெழில்செய்ய, (2.00) 

வீற்திரு்தருளிராமனையடி மலர்மிசையீழ்ந்தே 

யாற்றலாதெழமுமன்பினாலகங்குழைச்சருண்மேன்மை 

போற்றலுற்றனனமாருஇியாதலிற்பொதுத் தன்மை 

பாற்றநிக்கானமுளையெறும்பெயர்சிறப்பினாம்படைத்துள்ளோன, (௨௦௧) 

௪ வேறு, 

அடலாரரிவிண்டுவெனும்பெயராதிதேவே 

மிடலார்கதையேஈ்தியசெய்கைவினோதவென்று 

மடலார்சறைமல்கியபுட்பவிமானமன்னுங் 

கடலார்வணமாசுணப்பள்ளியிற்கண்படுப்போய்। (௨0௨) 

நாராயணகான்முகநம்பியைகாபியின்கண் 
வேராயெழுபோதிலளிக்கருண்மேன்மையானே 

யோராயிரம்வாய்செவிகால்கரமுத்தமாங்கம் 

பேராயிரமுற்றபெருக்தகையோர்பிரானே. (௨0௩) 

போர்மேல்கொளிராக்ககராருமிர்பொன்றவாட்டிப் 
பார்மேல்கொளுயிர்க்கருள்கூர்ச்தருள்பான்மையானே 

தாரீர்மேலமாகூ்தலள்சானகிதன்னவண்ண 

வார்மேல்வளர்கொங்கைவளங்கவர்மாலைமார்பா, (௨௦௪) 

கனிதாழ்பணைவாழ்கவிசூழ்படைக்சாட்சிகோக்இ 
யினிசாதரவெய்திடமாதவவெற்குமன்பர் 
தனிதாமுறுவெம்பிறவித்தளைசாடி.யாளும் 
புனிதாவளையாழிகொள்செங்கரபுண்டரீ கா, (௨0௦௫) 

நாலாமறைதர் டெவுதலைசாரவேலைச் 
சேலாய்வருகாரணபொன்மலைதிண்புறத்தின் 

மேலாகவெடுத்சருள்கச்சபவெள்ளெயிற்தின 

பாலாழ்படியேஈ்இியகேழலின்பானமையானே, (௨0௦௯)



௨௪௭௬ சேதுபு ராணம், 

வயமாவலியைச்சிறைவைத்திடவாமனப்போ் 

ஈயமாரவதாரமெடுக்குழமுன்னாரசிங்கச் 

சயமார்வடிவங்கொடுபொன்னனைத்தாக்கியன்னோன் 
பயமார்மசவுக்கருட்பார்வைசெய்பண்பினானே. 

வேர்தர்கடடர்செய்மமுவாட்படைலீரனாகி 

யேர்தற்குலமுய்ச் திடமீண்டுமிராமனென்லுஞ் 

சார்தக்கருணாகரமூர்த்இதரிச் தமண்மேன் 

மார்தர்க்கமையோரிறனுமாண்டகைவைத்தவள்ளால், 

தாதார்குழற்கோதமனில்லவள்சாபநீத்த 
பாதாபதினாயிரமும்பல்பலத்தினமாலு 

மாதாடகையாருயிர்சிர்தியமைஈதவாலி 
மீதார கன்மார்புஇழித்திமிலீரலீரா. 

மாயாமிருகத்இறன்மாரிசற்செற்றமாயா 

சேயாயொருபத்திரதன்றுயர்த்தியவித்த 

கேயாசுகரூபதயாபரகித்தகத்த 
சாயாமலாவண்ணசகடற்கரைகட்டினானே. 

மாறேதமிலின்பவசண்டி தவாழ்வுசேோவார 

பேறேபிரியாசமாபூரணப்பெற்றியானே 

வேழேயடனேயியையின்றமர்மிக்கவிண்ணோே 

ரேறே.துணைநீயெனக்குன்பொருட்டென் வணக்கம், 

புனலாடுதலாசமனத்தொடுபோசனத்தி 
னனவோமிகனாகிலைகண்ணுசுமுத்தியென்னு 

நினைவோமேவத்தைகண்மூன நினுகின்னையன் நி 

யெனையாள்பவர்வேறிலைகின்பொருட்டென்வணச்சம். 

உன்பாலுறு£ர்த்தியையிம்பரிலும்பர்தம்மாற் 

கொனபான்மதிகொண்டுவகுத்தனர்கூறலாமோ 

வனபாலடைவாரவர்பாலவர்தம்மிலன்பா 

வென்பாலருள்கூருதிரின்பொருட்டென்வணக்கம், 

Cam. 

நின்னிலையுணரவை$யேரிகரிலாகிருபோறே 
யிரரிலையென்னையாள்சென்றிராமனையேத்திக்கற்பின் 
செக்கிலையுருக்கொண்டன்ன?ர்பயில்தையென்னு 
மின்னிலைமாபிற்டோம்இவிளம்புவான்௧கவியின்மேலோன், 

அம்புயமதனிற்றோன்றியங்கையிலதனையேச் தஞ் 
செம்பொனின்விளச்கேமாளாச்செல்வமேதேவர்மாதர் 
தீம்பணிவிரும்பியாஞர்தையலேசெய்யதண்பூங் 
கொம்பரிலுடங்வொடுங்குற்நிடைகெடுமென்கோதாய், 

எதிர்வினையிலம்பாடென்றுமிரண்டி ற்குமொருமருக்தே 
மிதிலையரவேர்தன்முன்னோர்மேதககிரும்பிகோற்ற 
முதிர்தவமடிவேஇங்கண்முகத்தினாய்முதியவட்ட 
மதிரிலைபிடங்கொண்மானேமறுவிலாவாழ்வின்வாழ்வே, 

(௨0௭) 

(௨0௮) 

(௨௦௧) 

(௨௪௦) 

(௨௧௧) 

(௨௧௨) 

(௨௧௩) 

(௨௪௪) 

(௨௧௫) 

(௨௧௬)



இசாமனருசசனைச்சருக்கம். 

கோசலைசாடன்காதற்குரைகடற்பிறகதகோல 

வாசிலாமத.ரவின்பவமுதமேயழகணிஈத 

மாசிலாமணிப்பொற்பூணேமண்மகளவரத்தின்வர்த 
தேசுடைத்திருவேயன்பர்சிர்தையாற்பருகுக்தேருல், 

தருமத்தின்வடிவேவானிற்சஈ்சிரலுடன்பிறந்த 

கருமைச்சண்கயற்கணல்லாய்கவுத் துவமழுங்கக்கண்ணள் 

மருமத்தின்மருவுமாதேமலவிருட்படலைமாலைக் 
குருமத்திற்கதிோரோரின்கணுவமனும்பொருளுமாவாய். 

வானகத்தரிவைமாரைமண்ணகமடர்தைமாரைத் 
தேனககச்சமலப்போதிற்றிருவனாரொன்பதல்லாற் 

தாநகைக்கொடியேரின்னைச்சொல்லிடாரவர்போலெனரால் 
யானகத்துணார்துநின்னையேத்திடும்புகழ்மையாதோ, 

வற்சமாருயிரையெல்லாம்வளர்த்திமம்வளங்கொண்ஞாலப் 

பொற்கொடிமகணீகாக்கும்புரவலன்றேவியன் நி 
யற்கெமுகூர்தலாரோடாடவர்க்கின்பரல்கும் 

விற்கமைவெளையீன்முய்வியப்பினிவேறுமுண்டோ. 

பொருளிடமுதலவெல்லாம்பொலிவுளதாயகாலைத் 

இருவளதானசென்பர்தெருண்டவர்செல்லிரின்பொ 

னுருவுறுகாட்சியின்;தொன்றுடைச்சென்பதின்ராற் 

றருகிலக்கணிகளெல்லாந்தையனின்றன்மையாமே. 

அலைமலிசடல்குழ்ஞாலத்தாருபிரவைகட்கெல்லா 

நிலைமலிஞானவீடமிகிறைதிருப்பேறுகல்கு 

மலைமகளபார்வையென்னானமற்றவளவயவத்திற் 

றலைமைநீயுண்டோரின்னைத்தணந்தொருசெய்கைதானே. 

கணவஜோடுடன்பிறக்தாள்கவுரிகின்காதன்மைந்தர் 

மணமலிமனைவிமார்கள்வாணியுமிர திமா.து 

மிணையில்ரோரகத்தாளிஈ் தரன்றேவியென்றா 
லணியிழையணங்கினோரிலயலுனச்சேவரன்னாய். 

ஆபிழாயடியனேனையாண்டருளென்றிவ்வாற்றாற் 

சேயவள்சனகியோடுதிண்சிலையிராமன்றன்னை 

வாயினாற்புகழ்5 தகண்ணீர்வார்ச்தஇடவிறைஞ்சிகின்றா 

னேயெனப்படருங்காற்றினிறையவனீன்றசெம்மல், 

கருவமர்விலங்கன்மேலோன்றையலாடவனென்றோது 
மிருவர்போன்ொருவராகுமிராகவன்$தையென்றும் 
பொருவிலார்தம்மையேத்தும்புகழினைப்புகழவல்லார் 

கருதியவெல்லாஞ்சேர்வார்காரிருணிரயஞ்சேரார், 

செர்கசெனீர்சாடுமாதர்சேயினோர்சேதாவாழ்காண் 
முன் னைநூற்கல்வியின்பமுமுவழூஉமடைவர்வேதம் 

பனனு€ீரக்கணாளர்பழிமுநந்பாவதீங்இ 

மினலுறழ்தொள்ளையாச்கைவிடுகிலைவீடுசேர்வார், 

2.67 at 

(௨௧௭) 

(௨௧௮) 

(௨௪௯) 

(௨௨௦) 

(௨௨௧) 

(௨௨௨) 

(௨௨௩) 

(௨௨௪) 

(௨௨௫) 

(௨௨௬).



௨௭௮ சேதுபுசாணம். 

மருத் தவினசெம்மல்போத்றம்வாய்மைகேட்டரம௫ழகது 

இருத்தகுமிராமன்றேவிசையோடவளைகோக்கி 
யருத்தியாலுரைப்பன்பிள்ளாயாற்றினையச்சானத்தால் 
விருத்தமாஞ்செய்கையிர்தவினையுளங்கொள்ளலாமோ. 

மூவுலகோரினமிச்கமுப்பத்துமூன்றுகோடி 
தேவராற்றேவர்கோவாற்செங்கண்மாலயனான்மற்றை 

யாவராலேலும்யானீண்டிருத்தியவிலிங்கம்பேர்க்க 

லாவதோவெனனைசெய்தாயஞ்சனைக்குரியை மந்தா. 

வலத் தயர்நின்னையென்னைவானரர்க்கிறையைமற்றென் 

குலத்துயர்சம்பிதன்னைச்குலைர்திடப்பொருதகொற்றச் 

சலச்தினீடரக்கனெங்கோன்றங்கியகயிலைவெற்பைப் 

பலத்தினாற்பெயர்ச் தப்பட்டபாடுமுனகேட்டிலாயோ, 

௮ருள்விளையாட்டினாலனறமரர்களகந்தைதர்ப்பான் 

திருமுனர்த்திருணமொன்றைச்சிவபிரானிறீஇயகாலைப் 
பெருமிடல்கூர்ச்தநின்னைப்பெற்றவன்பெயர்க்கமாட்டான 

மருளுறுசாசைசனனைமாருஇமறர்திட்டாயோ, 

படி.யிலாவண்டமாஇப்பல்லஓுயிர்க்குயிராய்வேராய் 

முடிவிலாமுச்சண்மூர்த்தமுன்னவனின்றகன்மை 

கொடிகொணுூர்தெளிச்தரின்சணுவல்வதோவினசையவாய்மை 

யடியவாக்கெளியனீசனயலவர்க்கயலான்்சண்டாய், 

௮ம்பிகைபாகற்காற்றுமபராகமிதனாலையா 
வெம்பிமெய்சோர்ந்துவீழ்சதாய்மேலினிவிடைப்பதாகை 

யெம்பிரானறன்பாலனஜனோேனிணையடி த்தொண்டர்தம்பா 

னம்பிரீபிழைக்குஞ்செய்கைஈயச்சலையெர்தஞான்றும். 

நிறுத்தாமணலிலிங்கநீக்கிவேறமைப்பகீயுட் 
குறித்த துமவன்றனஞானககுறிதனையாகலாலே 

பொறுத்தருள்புரிவானின்பாற்புரிசடைப்புராணனனனோன் 

வெறுத்திடிலுலகமுண்டோமிடலுறுகவியின்மேலோய, 

வைகலின்றாதியாகமாருஇநீவிழுகர்த 
பெய்கறைச்கிடங்குமண்மேற்பிறங்குகவுன்றன்பேராற் 

பொய்கெழுதிமையெல்லாம்போக்கியேபுனிதனானாய் 

மொய்கவிக்கரசேநீயுமூழ்கலாற்குழியிதன்கண். 

இக்குழிமேன்மைகூறினீசனார்வேணிரின்று 
மகீகவுதபியாமுக்தியதுவெளிப்பட்டதக்கீர் 

புக்கினிதாடுவார்க்குப்புர விமேத.க்கடம்மின் 
மிக்சவாயிரத்கானெய்தும்விமுத்தகுபேறுண்டாகும். 

சதகுணமதனிற்பெறுதருஞ்சரசுவஇகங்கை 
யதிர்புனல்யமுனைமூன்றுமாடிஜனோச்கர்கருன்று 
ததியுமோரிடத்திற்கூடிகண்ணியாங்கொழுகுகன.ற 
புதகறம்புனிசத்தெய்வப்பூம்புனலதனிற்ரொய்ந்தால், 

(௨௨௭) 

(௨௨௮) 

(௨௨௯) 

(௨௩0) 

(௨௩.௧) 

(௨௨௩௨) 

(௨௩௩) 

(௨௩௪) 

(௨௩௫) 

(௨௩௬)
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பிரமகத்கசசருக்கம். ௨௪௭3 

தாயெழமுகஇகண்மூன்றுர்கனிச்சனியாடும்பேற்றி 

லாயிரமடங்குண்டாகுமறைந்தவையனைத்துமாடு 

கேயாதாமடையுமர்தநெடும்பலமுழுதுமுண்டா 

மேயதோர்விசையினீபோய்விழுங்குழமிமூழ்கனோர்க்கே. (௨௩௭) 

பிதர இடர்கரியமச்கட்பிறந்தையிற்பிறர் துநின்பேர் 

சிறர்தவிக்கெல்கென்பாங்கர்செய்கலொர்சராக்தமென்றா 

லதர்திகம்தென்புலக்சாராகரவவர்பாலின்றித் 

அறா துளம்வெகுண்டுபோவார் துனை தருகாலின்றோனரால், (௨௩௮) 

நீருதிக்தமிழ்ர் அமிர்சநெடுங்கிடங்ககனின்கூழ்கா 

ராகுதிதடத்தனல்காரவர்கள்பாலரு$ தவத்தோர் 

மாகமேலவர்களெல்லாமன ததிடைச்சினப்பரன்னோ 

சாகமேயின தம்வீணேயவர்துயாடைவரெக்கும். (௨௩௧) 

தென்புலவாணாரநாடிச்சிகந்தநின்பெயர்க்கயத்இன் 

முன்புறவெளளுநீருமுகந் துதர்ப்பணம்புரிஈ்தா 

லன்பினாலானெய்யாமுமவர்தமக்கதுகானென்றே 

பொன்புணர்தோளயோக்இப்புரவலனபுகனருன்மன்னோ, (௨௪௦) 

சயரதன்மசலைவார்ச்சைசகாகதுமதலைகேட்டு 

மயர்விலாமடழ்ச்சியெய்தவடதகலையிராமகாதற் 

கீயலுறத்தாபனஞ்செய்தருச்சிச்கானன் று கான்போய்க் 

கயிலையவங்கிரியிற்பெற்றசண்ணுதன்மூர்த்இசன்னை. (௨௪௧) 

காலினாற்கூற்றஞ்செற்றகடவுண் மேற்காலின்மைக்தன் 

வாலினாத்சுற்.றுமூன்றுவலயமுங்காணலாகு 

மேலைகாள்போலவின்றும்விளம்பிடுமாபாலியார்க்குங் 

கோலமாரிராமராசன்குறிச்தபேதுடன்கொடுக்கும். (௨௪௨) 
வேறு, 

இருடுரச் துலகத்தைவிளக்கியோகுகுலர்தழைவிக்கவுஇத்தகோ 

னருளிலிங்ககி*த்திவழுத்.தமாற தறுவன் றனரற்றவிர்கற்நுளோர் 

பொருவினன்கதசைமிக்கசெவிச்கொள்வார்புகலிலிங்கமுதற்றரிசித்தலால் 

வருபயன்றனைமுற்பெறுகற்பர்மேன்மத வறஞ்சிவமுத்திபடைப்பரே, (௨௪௩) 

இராமனருச்சனைச்சருக்க முற்றிந.று. 

ஆட திருவிருத்தம். உ௮௫டு, 

பிரமகத்திச்சருக்கம். 
  

அவ்வஜிமாதவர்சுகனானனமுண்டககோச்கி 

மெய்வழிசால்விருப்பிடுனாடுவினவிவொர்விதியுணர்ஈ்ேதோ 

யெவ்வழியோபிரமகத்தியிராகவனைத்தொடர்க வழி 
மைவழியமன த்சரச்கன்மாபின்மறையவனல்லன். (௧) 

|



௨௮0 சேதுபுராணம். 

௮ணைந்தவர்பால்வினைதர்க்குமளப்பில்புக ஜிராமன்பாற் 

புணார்ததஃ்தென்பலுவும்பொருச்தில அபுகுகதவசை 

யுணர்ந்தறியுமுபாயமிலேமுன்னருளாலுளக்தெளிவு 

மணகந்இடுமாறருளன்றேல்வருமுன்பின்மலைவென்முர், 

இரியலுந்திருமூகத்திற்சிறுமுறுவல்கொண்டருளி 

யேரியலும்புகழ்ச்கு.சனே_ து சற்கெம்பிமிவா 

-னாரியநூன்முழுஅுணர்ச ரறியார்போலறைச்ததெவன் 

காரியமிக்காசினிமேற்காரணமின்அள காமோ, 

பூங்கமலமலர்ச்கோயிற்புனிசனருள்புலத்தியன்பால் 

லீங்குமலவிருடுரக்கும்விச்சாவாவ்யன்ஞாலக் 

திங்ககலும்படியுதித்கான்றிசைமுககச்சகனறிருப்பேர 

னாங்கவன்ருனிலையினன்பண்டருக்தவத்தினெடுங்கரலம். 

மாமுனில!ரொவராலுமதிப்பருமாதவமிர்தத் 
அமுனிவன்செயுகாளிற்சமாலியெனும்தொல்லாக்கன் 

பூமிமின்மெற்£ழ்நிலத்தின்புடைகின்றும்புறப்பட்டுத் 

இமைவிடுர் தூகனெனத்திரிதந்தான்டிலவைகல், 

மத்றவன்றன்குலம்பெருசவானவர்தங்குலஞ்சுர BEL 

Qu m0) srl 15 CL. BS C1 GO) 0 Lo) EBV I GD OLD (1h, Gy (Bl 
கற்றைநறுங்குழலணங்கைக்கரத்தினிற்கொண்டுமிதருவான் 

சுற்றுமிருட்பிழம்பஃ்தோர்சுடர்கொண்டுதிரிவ தபோல், 

மதிக்குமகங்கயமனையவாள ரக்கன்மால்வயிற்றி 
றுதிக்குமகன்றிருமகலைச்கொருகுமரன்பிறங்கடையாய்ப் 
பொதிச்கொழுமென்முகையவிழ்க்தபுட்பவிமானத்துலவு 

நிதிக்கிறையையொருபகற்றனேர்படவர் இடக்சகண்டான். 

கண்டிவனபோனங்குலத்தோர்காளையதிக்திமோனான் 

மண்டுமனப்பயநீங்கிமண்ணுலகும்வானுலகுக் 

தண்டலினதியரக்கொலாஞ்சரித்திடுவொனக்கருதிப் 

பண்டருமென்மொழிமகளைப்பார்த் தாருசொற்பகாஈதஇடிவொன். 

என்னுடைமாண்குலஈதழைப்பவெழுர் சவிளங்கொடிபோலும் 
பொன்னுடைமாண்டி தலைமணிப்பூணகலச்கைகசியே 
யுன்னுடைமாணெழில்காணிஜருப்பசியமுளகாணுர் 

தன்லுடைமாண்குலைதயருஈதடங்கமலச்செஞுர்திருவும், 

ஆங்கதன்றிரீயுமராவவாவுமுவாமதியதுபோற் 

அங்கிசையமணிகிநமென்சுரும்பினங்கள்பலவிரும்பும் 

பூங்கமலகாண்முகைபோற்பொலிக்சனையாலுளைக்கண்டோர் 
நீங்கரியபெருங்காதனெடுங்கடலின்கரைகாளூர், 

மன்லுலகலருவிலைசான்மாமணிபெற்றாலதனைப் 
பொன்னணியினடுவமரப்புனையாக்காற்புரிகுழலாய் 

தன்னியல்பும்விளங்காதாந்தகைமையதுதனைகாடி. 
யுன்னையுனக்குரியவன்பாலுசவநெறியுளங்கொண்டேன். 

(௫) 

(a), 

(6) 

(௧) 

(0) 

(௧௧)



பிரமகதஇச்சருக்கம். 

பாணியலுமொழியாலாப்பயர்தார்க்குப்பங்கயப்பொன் 

ஞுணியனாயவர்விழையுமாடவரோடுடனாகக் 

காணினுளங்களிகூருங்காணுோற்கலையருவாம் 

வாணிஈலங்கோடலிலாமகற்கண்டாலெனவருக்கும், 

அருங்கனியுஞ்செவ்வியின்கணருக் தமவர்க்களிப்பன வாவ் 

கருங்கலபமயிற்சாயற்கைகசியேகன்னியரு 

மிருங்கலைதேோர்மகிணர்தமையிளம்பருவத்தடைவாரேற் 

பெருங்குரவருடன்ராமும்பெரிதின்பம்பெறுவாரகாண். 

நல்லமுதஞ்சுரரளவோகரரும்விரும்புவரதுபோ 

லெல்லவருமுனைப்புரிவரோழிலின்சிறப்பகனான் 

மெல்லியனீபொருஈதலினதிவிலக்கிமிவையெனுங்கருத்தாற் 

புல்லகினை ந்தணுகாமற்புக் இவெரீ இயிருக்கின்ருர். 

பான்மதியைவிமும்கவரும்பாந்தளெனவுன்றனச்கொவ் 
வான்மணமாமகனாகவரிலும்வருமகன் முன்னர் 

மேன்மைகெழுபுலச்தியன்சேய்விச்சிர வாவினைமேவி 

யான்மனையாளுனக்காவலெனைக்கோடியெனப்புகலாய். 

தனதனெனவுனக்கினியகனய/பலருளரரவ 

சொனாவின்முனிலங்கிழையுமீன்றஉவனவாய்மொழிகேட்டு 

மனமகிழ்வுற்றிளகிலவுவசனமுழுமதஇிவழங்க 

வனையகெறிபுரிகுவலென் ஈுரு£தவனபாற்செலகினைச்தாள். 

தாதையுரைமனங்கொண்டுதையலவடாழாமற் 

போதருவாள்கொடிம £லைப்பொழுதினகட்புரிசாலைச் 

சோதிமகத்தழன்முன்னர்ச்சுடரிரவியெனச்சுடரும் 
வேதனருண்மகன்மகஞம்விச்சிவாவினையடைந்தாள். 

விளக்கொளியமின்னொன்ற௮ுவிண்ணிழிச்தசெனவணுஇ 
வளர்க்குமகத்தழல்கதுவவாடியமென்கொடிபோல 

வளத்தெழுக்தககாணதனாலொல்கியுடலுயர்கொங்கைக் 

இளைக்குநுணங்கிடைதளரவிருச்தவன்றனெர்நிற்பாள். 

ஒதிகெடுங்கருமுலொடொளித்தமதஇம ண்டலம்போற் 

சதமலர்முகங்கவிழ்த் தச்சேவடிமாண்விரலுரான் 

மேதினியைத்தானுதவும்விறலரக்கர்வடுப்படுத்.து 

நீதிசெரித்திவொள்போனிலக்£றிகின்நிட்டாள். 

மேல்விமுங்கார்வண்டினத்தின்மிகுதிபொருதசைந்துபசுங் 

கால்வளையத்தாமுமலர்க்கமலம்போன்முகஞ்சாய்த 

மால்விளையமருங்குகிற்கும்வனைதொடி.யைமுனைவினையின் 

பால்வகையின்றகையுணர்ச்சபண்ணவன்முன்கண்ணுற்றான். 

பதப்பதுமக்தொடுத்தமுதின்படிமையளாம்பணிமொழியைக் 

கதத்தரக்கர்குலமுதற்குக்காரவுணர்தமையுதவு 

முதற்றிதியின்வரல்கானூஉமுறுவலிளநிலவினனாய் 

மதத்கொடவாமருள்கடிர்தசமறையவன்முனறைனெருன். 

, உள 

௨௮4 

(௯௨) 

(௧௩) 

(௪௪) 

(௧௫) 

(sa) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(se) 

(2.0) 

(2.6)



௨௮௨ சேதுபுசாணம். 

அணியிழைநீயாருன்னையளித்தவராரணைக்தமனத் 

அிணிபெவனோபொருள்விளங்கச்சொல்லென்ருனவல்லுறழு 

மணிமுலைவெண்ணகைத்துவர்வாய்வஞ்சியிடையஞ்சநடைப் 

பணிமொழியும்வர்தபணிபணிர்தவனைப்பகர்இன்முள், 

் புலத்தியன்றன்குலத்திலுயர்புண்ணியமேபுணர்ச்இடுமைம் 

புலத்தியங்குமயல்கடந்தபுங்ககனேபொருளுறுமப் 

புலச்தியைவாசொனவளைத்தும்புரிசவத்தின்பெருமைபயில் 
புலத்தியல் பாலுணர்ந்தோய்க்குப்புசல்வதிலையானாலும். 

அறையென்றபணிமறு த்தலமன்ராலமருலக 

' இறைகொண்டசுமாலிமகள்சிலைத்தாதையவஞணைத் 
அறைகின்றேனாதலினாற்றொச்சனனினபக்கலியான் 

மறைகண்டமாதவடீமற்றனைத்துமனங்கொள்வாய். 

குணமொன்றுமலையளையாய்குறித்தருள்கரொனசகோகதை 

மணமொன்றுமலர்ச்கூந்தல்வகுக்துரைத்தாண்மாதவனுங் 

கணமொன்றுதியானமுறிஇக்காரிசைசேர்காரியமின் 

னணமென்ுதெரிச்சவளோடதிர்தனனென்றறைந்திடுவான். 

மகப்பேறுகரு இவக்சாய்வருகேரம்வளைகடலிற் 

புசப்பேருங்கதிரிரதப்புனமாலைப்பொழுததனான் 

முகப்போதும்விழிப்போதுமுன்னியவைமுடிக்கலு.று 

மகசப்போதுவ்களிப்பவியாமறைவதுளத கேட்பாய், 

லடெய்யசுடாவேலைவிழும்வேலையினீமேவுதலாற் 

ஹையலைகின் றளிர்வயிற்திற்னயெொனத்தாமுதப்பர் 
கையர்களாய்க்கயவருடன்கையாதகலப்பின.ய்ப் 

பொய்யுரையுங்கொடுகதொழிலும்பொருஈஅபுலையூணரக்கர், 

கருவயத்தாலிடவயத்தாற்காலவயத்தாலுலகற் 

பொருள்கள்பலபேதமுறும்பொற்றொடியாய்கின்புகல்வர் 

மருவமச்திமாலையினில்வருங்காலவயத்தாலே 

நிருதர்களாகுவொன்றானெடியவன்சேய்மகன்மைஈ்தன. 

சொல்லாடுமதுகேட்டுச்சுமாலிமகள் சு ரர்முனிவ 

ரொல்லாருக்தொழதகுரியாயெனக்செவரொனுனக்குலகிற் 

பொல்லார்கள்புகல்வொனப்புணருமதபுகமாமோ 

வல்லாய்கீயெவையுமெனாமாதவனருண்மலர்பணிந்தாள். 

வரக்கருணைமுனிவினவிமைக்தரவர்தமிலிளயோ 
னரக்கர்குணமிலனாகியறிவுகொடைசவகீதி 

யிரக்சமொழுங்குளனாகியெமதகுலக்தியைக்செயையும் 

புரக்குமருள்பூண்டுதிப்பன்புரிகுழலாயெனப்பகர்ந்தான். 

வேறு, 

பின்ன reer pers renova rere) ழிபெயராமன் 

மன்னினளாயிடைமாதவனீடியவரனாலே 

யன்னவளுக் இயில்வர் துபிறச்சனனூலாண்ட 
மின்னல்கொளும்படிசெங்கணிராவணனென்பானே. 

(௨௨) 

(௨) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௪)



பிரமகத்திச்சருக்கம் 

அங்கைசிரங்களிரண்டொருபத்துடனலர்8ீலப் 
பல்சயகாண்மலர்செங்குமுதத்தொடுபயில்காட்டி 
தங்கயெவாகிதழோடுமுகங்கடயங்கச்குன் 

மங்குலின்மேலுறுசெக்கரின்வாள்விடவளர்குஞ்சி, 

மச்சரவெற்புறழ்மேனியுமகநெடுவனாஞாங்கர்க் 
கந்தரநேர்பகுவாய்களுமதன்மிசைகலையெல்லா 

மி் துவினின்றுதனித்தனிரீங்கியெழுர்தென்ன 

வு£தியவெண்பலும்வீங்கெயபண்டியுமுளனா௫ு, 

உயங்கெஞாலமுமெண்டிசையும்பலுமுயர்வானு 

நயங்கொடையன்பருளினதியறம்பயினல்லோர்கள் 

பயங்கரமாசவடுக்கொலை$வினைபழிமல்க 

வயங்கென்வஞ்சவிராச்சகர்மேசசவருமன்னோன். 

அம்புவிதர்தவன்மைக்தனளித்தவனருளாலே 

வம்பவிழோதியதன்பினர்வாளரிவருமுச் இ 

வெம்புலிதோன்றியதென்றிடவென்றிகொண்மிடல்வீறுவ 
கும்பகனனறனளைமீன்றனள்வானவர்குலமஞ்ச, 

பேர்ப்பரும்வென்றிகொண்மைஈதரைகல்்கயபின்னன் னோ 

சேர்ப்புயமேறுசயதச்திருவம்பகமிடனாட 

வார்ப்பபெங்கயமங்கைதன்வாள்விழிவலனாடச் 

குர்ப்படசைப்பெயர்மாதினையீனறனினணையில்லாள், 

தோடணவுங்குழல்பின்றையறம்புரிதொடர்பங்கோர் 

நாடணவாதவொழுக்கமுரங்கொடைகயவாய்மைப் 

பாடணமனபருள்கல்விரலம்பிதபயில்செய்கை 

வீடணனென்மொருகான்முளைதந்தனள்வினை தர்வாள். 

அ௮ன்றவண்முன்கொடியோர்தமைகல்கியதன்பின்னா 

கன்றிகெர்ள்வீடணனைத்தருமிக்ககலத்தாலே 
அன்தியகாரிபிறந்தபின்மேதகுசுதைதோற்றும் 
பொனறிகழ்தாடர்கடைந்தபயோததஇபோலாஞாள். 

பாலரின்முன்னிருவோருயிர்கொன்றபவத்தாலே 

காலனுமஞ்சவரும்பிரமக்கொலைகாகுக்கன் ' 
மேலடைவற்ற தன்பெயராலுயர்விடைமீசன் 

மூலவிலிங்ககி௮ு.த்தலின்விண்ட துமுனிவீர்காள. 

ஆரிலிராமனுமீசனருட்குதிய ததன்னைப் 

பூசைபுரிக் துயர்புண்ணியவாவிபுகுந்தாடி 

யேசறு€தையிலக்குமனோடுமிரும்பாவ 

மாசுகழீஇயினனாயிடைவைகனெனமகழ்வோடும். 

வேறு, 

தோமோடியலாவிராகவனைக்தொடரும்பிரமக்கொலைநீங்கிப் 
போமோரிடத்திலொருபுனிதப்புனளலுண்டகனபேர்பிரமகசக்இ 

யாமோசனியாமதின்மூழ்கிலர்தப்பவமுன்னான வினை 
தாமோடி ரவியெதிரோடுிந்தமத்தினோடுஈதவக்தீர்காள். 

உ 

(௧௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦)
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தாமுஞ்சடையீரிப்பொழுது்கானமதனிற்றன் வடி.வி 

னீழலதுவாயிராவணனாகிருகன்காணப்படுகன்ர 

னாமும்பிலமொன்றத்தடத்தெருகுண்டாகுமகனிடையே 

வலீழவிடுக்சானயோத்தியர்கோன்விரவும்பிரமக்கொலைப்பேயை. 

அன்னபிலத்தினவழியடைத்திட்டதன்மேல்வகுத்தோர்மண்டபத்தை 

மனனுஞமலிப்பரி.த.ரககும்வடுகன்றனைமற்றகனாப்பண் 

முூனனர்கிறுத்தான்பசும்பொகுட்டுமுளரிக்கோயில்கீற்கிருக்கும் 
பொன்னின்கொழுகனமீண்டலகைபுறப்பட்டுிலகைவருத்தாமல், 

அ௮ண்ணல்கறரியகஞ்சுசன்றனாணையதனாலெமூ5் துலக 

னண்ணும்வலியின்றப்பிலக் அணடுங்கிக்கிடர்தத துவறிதே 

யெண்ணுமிராமகாதனமர்£தருக்குங்கோயிலகன்றென்பால் 

வண்ணமுலையாளிமையமலைவளர்காதலியுமூழ்ச் இருக்காள். 

௮தமுதல்வற்டெடம்வலமுன்னாமூன்றிடக் அமவன்விழியா 

மிர் துலிரவியெரிக்கடவுளென்பாரிருப்பரிந்திாரனை 

முர்தையவராஈஇசைக்காவன்முதல்வர்குணபான்முதலாக 

வர்ததிசைகசாலிரண்டிட ச்தும்வணங்கிமீசன்றனைவதிவார். 

ஒற்றைமருப்பன்ழுசன்லீரறும்பர்முனிவருரகரிசை 

கற்றயாணர்சித்தா்முகற்கணங்கள்யமுனைகங்கைகயை 

யெற்றுஞ்சரயுவாணிமுதலிலங்குக இிகள்பிறா்யாருக் 

தெற்௮ஞ்சடிலக்திராமேசன் நிருச்காள்வணங்கயொங்குறைவார், 

எய்யுஞ்சிலைககையிராகவன்பினிராமகாதன்றனைப்பூசை 

செய்யும்புனிதவேதஇியர்கள்சிலரையழைத்தாங்கவர்தமக்கு 

வையம்புகமுஞ்செழுஞ்சாலிவள.க்தின்மலிர்தவயலூரும் 
பொய்யிலறவோரவர்வேண்டும்பொன்னுமணியும்புரிர்தளித்தான், 

அனசனிராமசாகனையங்கவர்தாம்புரியுமருச்சனைக்குச் 

கனகமகுடங்குழைகடகங்கதிர்வெண்டரளச்தொடைகதர்கால் 

பனகமணியினிரையமுத்தும்பதக்கமுதலாம்பணிபலவும் 

தனகங்குழையும்விருப்பதனாற்றச் துவேண்டுந்தன முதவி. 

நறியகூலம்பன்னிறங்கூர்டாகம்பிறவுகல்கிகலஞ் 

செதியஞ்செழுநீர்ஈ திய த்ததேயம்பலவுக்கொடுத் துமறை 
கெறியின்வமுயாவகைகஈடத்துகிலையினிஐவியொருமதியு 
மெதியுமமுவும்பயிதிருக்சையிறைசாளிராமனிறைஞ்சிஞன், 

Calf. 

காதையீதுபடிக்குகர்காதிஜூமடுக்குகர் 

இீசெலாமும்விடுத்கணிசேயவாரிசமட்டவிழ் 
போதில்வாழ்வுபடைச்சமர்பூவைமேவுபுயத் துணை 

யாதிமேனியிலொற்றுமையாவராசிறவத்தரே, 

பிரமகத்திச்சருக்கமூற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம், ௨௬௦௫, 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪) 

(௫௦)



தோத்திரச்சருக்கம். 
  

வடங்கொள்புரி நான்மணிமார்பின்மறையோர்்வகனமலர்கோக்கத் 
திடங்கொள்குதனருள்செய்வானறெய்வமுனிலீர்சிலம்பின்மக 
ளிடங்கொளிராமகாதனிணையிகந்தசரத்தியியலிசைப்பன் 
மடங்கொள்பாசங்கடிந்தின்பம்வழங்குங்கேண்மின்மனத்தன்பால், 

அலைவில்சே தவதனாப்பணருளினகுறிநட்டிறைஞ்சியபின் 
றலைவனிராமனிலக்குமணன்சனகியிரவிதனயன்முத 
லுலைவில்கவிகள்விரிஞ்சன்முதலும்பர்கும்பமுனிமு கலா 

மலைவின்முனிவர்தனித்தனிசாம்வழு க் இனார்கண்மாபதனால், 

அன்னமுறையேநுமக்கறைவனவரிலயோத்இரகரளிக்கு 
மன்னனிராமகாதனடிமலரின்பெருமைவல்லபடி 

சொன்னபுகழ்யானறிந்தபடிசுருதிவருத்தோன்கழல்போந்றி 
முன்னமொழிகேன்சவுனகனைமுகலாமுனிவிரொெனமொழிலவான். 

உலூலுயர்ச்காய்பெருமாயையுடையாயிலைமூன் றடைச்கமுமு 

ளிலகுபடையாயிணைமலர்த்தாளிறைஞ்சுமடியாரிளைப்பணைத்தம் 

விலரும்பரனேயெப்பொருளும்விட்டுமுகலேவிண்ணாறையு 

மல$கறேவர்தந்தேவேயருமாமறையின்சித்தறிவே. 

யோகமுனிவர்க்குண்மைகெறியுரைப்பாயென்றுமொருங்கெயவையு 

மாககிலைந்தவானந்காவ௫லகாகாவுலகளிச்கு 
மேகமுதலேசுகவடிவாமிறைவாவணங்குமெழிற்றொண்டர் 
சோகமருவும்பயநீச்கற் றணையாஞ்சரணமலர்தி துகளாய். 

பேராருயிரேயிறும்பூ துபிறங்கும்வீரப்பெற்றியினாய் 
சோராமகபாதகந்இர்ச்கு் அணைவாவவிச்சை துடைப்பானே 

காரார்காலகாலனேகாலமாஞளாய துகடக்தாய் 

சாரார்போக்குவரவிரண்டாற்றவிக்குர்தாபர்தணிப்பானே, 

இலங்கைகிருதன்பிரமகத்தியென்கணிலையாம்வகையருளால் 
விலங்கமுனிர்தவேதியனேவிடமுண்டிருண்டமிடற்முனே 
யலங்கன்முருகுகமழ்கூகதலரிவைபாகாவமரகதிச் 

சலங்கொண்முடியாமிறுதிபடாத்தலைவாவிரூபத்தழற்கண்ணா, 

வணங்கும்பினாகபாணியினாய்மதனையெரித்தாய்மாதவத்தோர் 

கணங்கொளிமையோர்கழறரொழற்காங்காலங்கருதிச்கடைத்தலைவா 

யுணங்குகயிலைத்திருக்கோமிலுடையாய்ஈமவென்றுளத்தன்பா 

லிணங்குமிராமனெடுத்தேத்தியிராமசாதன்றாள்பணிக்சான். 

இளவலிலச்குமணன்பின்னரிராமகாதாவெயின் மூன் ௮ 
மளவிறுகளாம்படி.ஈகைத்தாயடுக்கன்மகளாமச் துவர்வாய்த் 

தளவஈகையாளுயிர்ச்கணவாசனிவேற்கரளைச்சடிலமஇப் 
பிளவுநிகருமொருகோட்டுப்பிரானைப்பயந்தபெரியோனே. 

(௮) 

(௧)



உ௮௭ சேதுபுசாணம். 

படர்செங்கதிர்வெண்மதியழலாற்பயிலுகயனமூன்றுடையாய் 
சுடருமகுடகோடீராசோமருபாமார்ச்சண்டற் 
கடருங்கூற்தினபயங்கடிஈதாயண்டமனைத்துமாக்சியளித் 

அடனங்கழிக்குமுச்சரனேயொன்றாய்முமுதுமுணர்ச்தோனே. 

வரனேவரதாவைவகையாமறங்களொழிப்பாய்வாய்மைபயி 
அரஞாரின்பவுருவினனேயழலும்பவகோய்க்கொருமருக்தாம் 
ப.ரனேபயமில்பட்டிகர்க்கும்பண்புள்ளவர்க்கும்பதியாஞ்சவ் 
கரனேசணக்கில்சகணத்தலைவர்காடுபுரச்குங்காவலனே,. 

காட்டுமகலத்திருவருவாகாணுமவற்தினகரியானா 

மீட்டும்வனயாலெங்கெங்கேயான்போய்ப்பிறப்பனங்கங்குன் 

ருட்டண்பதுமக் அணையிலனபுகருவாயவலநதருநெறியில் 
வேட்டெடத்தலருளாமல்வேதகெதியில்விருப்பருளாய். 

என்றுபரசியெதிர்பணிந்தானிதன்பின்பவளவிதழ் இறச்_த 
மன்தலளகமயிற்சைமலையாண்முலையிற்குங்குமச்சே 

ரொன்றிவிளங்குங்கவினுருவாவுலகமெலைக்குமொருமுதலே 

அன்றுசடிலசேகரமேற்சுமக்குர்திரைாவானதஇியானே. 

தேவதேவேயொருபாலிற்செம்மையொருபாற்கருமையதாய் 

மேவுமேனிச்சங்கரனேவேறோர்வடி வாம்விழிறதலா 

யோவில்கருணையாலயனேயுடல்கொண்டுலஇற்பிறர் கழன்று 

சாவவருந்தீவினைசக்கஞ்சச்கவத்தோரச்சந்தவிர்ப்பானே. 

என்சணிணைநின்றெழும்பார்வையெர்தஞான்றுமிராகவனா 
மன்சண்படரமற்றவர்பான்மருவாதொழியவரந்தருவா 

யுன்கணடைந்தமார்க்கண்டலுயிருண்கூற்றையுதைத்தவன்றன 

புன்சண்டீர்த்தவுளைச்சேரும்புனிதர்க்கசியபொருளுண்டோ. 

இறையின்றுயர்ர்தபேரிறைவாவிராமகாதாவின்புருவா 
மறைவர்தடைவார்தமைப்புரக்கும்வள்ளாலெனக்கென்மஇழ்சனபா 

லறையுங்கருசத்துமவனேவலுவக்குஞ்செயலுமுதவுதியென் 

ஐழையுங்கழல்பூண்டேறுசைக்குமம்போருகல்களாதரித்தாள, 
வறு. 

அளியினீடுகிதியமேயகிலலோககாகனே 
யொளிகொடேவதேவனேயுன்பொருட்டிறைஞ்சுகேன் 
விளிவிலாதவன்புகின்மெய்ப்பதத்தினல்கயே 
யெளியனேனையாளுமாறிரங்கிராமகாதனே, 

உனையலாமலுலகிதனுண்மைதோன திரின் திட 

லெலுமிரண்டுமின்மையாலிவ்விரண்டி.லுருவமா 

முனைவஞானவின்பமாமுதல்வவென்றுமுண்டக 
மனையதாள்கள்போற்றினானஞ்சனைக்கொர்மஞ்சனே. 

கோளினீடுமுலக மன்குணமகன்றகுறைவிலா 
வாளினல்வயங்கடொாமற்றதன்்கணன்தியே 
யாளிராமகாதனேயகண்டசம்புவேயெனாத் 
தாளில்லீழ்ர் தபரசினுன் சயங்கொள்வாலிசனயனே. 

(#0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(5௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௪௮)



தோத்திரசசருக்கம், 

இன்பமென்லும்யாவையுமிறைவகின்்௪ணின்பமாம் 
புன்புலங்கடி.ந்க நூற்புலவருண்மைகாண்பரோல் 

வன்பவங்கணீக்கெனாவாளிராமகாயகன் 

றனபதங்கள்வாழ்த்தஞான்றலைமைநீடுசாம்பவன், 

தமாசைதேசமோடமையமெனலும்வகைமையா 

ஞஞம்வேறுபோலவாய்ஞாலமெங்குமாகிய 
தாளிராமகாதனேதவறுதீரகல்செனா 
நீளஞநேயநெஞ்சினானீலனேத்தினானரோ. 

எவனொருத்தன்மாயையாலிமைப்பிலாருமாயலும் 

புவனிபெற்றதாதையும்போதமம்மரொய் இனா 

[வனவித்தையஃ்திலானருளிராமகாதனாஞ் 

சிவனெவர்க்குமிறையெனாச்செப்பிவாழ்த்தனானளன், 

ஞானமாகிகின்லுருகாடிலாமையாற்பிர 

தானமுன்னதாகவேசாற்றுவார்கள்கற்பனை 

யானவார்த்தையஃதொரீஇயறியிலா இிரீயெனாக் 

கோனிராமகாதனைக்குமுகனேத்தினானரோ. 

தோன்றுமிக்கச ரக்ிரஞ்சுவனமேசுமுச்தியா 

மூன்றுமாக்மொயையான்முடிவின்ஞானரூபமாய் 
மான்றவத்தையெய்திடாவள்ளலென்றுபன F Go) tit 

சேன்றவன்பினேத்தினானிறையிராமகாதனை, 

நின்னையோர்கிலாமையானியாயவாதமூடர்தா 

முன்னுகாரியங்களின் முதலணுக்களென்குக 

ரன்ன$ீரிராமகாதாவகண்டசோதியே , 

யென்னையாளெனாக்கசனெ திரிறைஞ்சியேச்தினான். 

கலக்கநீடவிச்சையாங்கயிற்றினாலியாப்புறிஇ 

யலக்கணெய்துவார்களபாலருள்வழங்குசாச்சனே 

யிலக்கில £ஈதசெல்வனேயிராமகாதனேயெனா 

மலகச்சணீங்கவாழ்த்தியேவணங்கினான்பசுக்கணான். % 

தனையகன்றுகிலைபெருச்சசகலலோகசாரகன் 

வினைகணோய்மருத்துவன்விளங்கிராமசாயகன் 

புனையும்வேணிமதியினான்்பொருப்பின்மங்கைகோனெனாக் 

கனைகழற்பழிச்சினான் காதனீடுகவயனே. 

காணலின்தியுன்றனைச்கரணகானகுமுயிரொனா 

மாணிலார்கள்கூறுவார்மருவுமனனமரபுசா 

லேணிலங்குமாவிநீயென்திராமகாயகன் 
முணிலாவுமுண்டகஞ்சரபனின்றுபோற்றினான். 

வெள்ளமார்சணங்களின்வே£தமூன்றுவிழியினாய் 

கள்ஞலாவுகூந்தலாள்கவுரிகொண்கபவமெலாக் 

தள்ளியாண்டுகொள்ளெனாத்தயங்கிராமகாதனாம் 
வள்ளல்€ீர்வமுதீதனான்மன்னுககதமாதனன. 

2. OT 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௧) 
  

* பசக்கணைை-சவாக்ஷன்,



2. Df சேதுபுராணம். 

பிறவிரீரிறப்பெனும்பெரும்பயம்பிறங்குசே 
யுறவமாதர்பூமிபொன்னறுகண்டெமுந்தரங்கமாய் 

மறையவண்டகோடிஞழ்வரம்பிலாசவாழ்ச்கையென் 

றஐறையும்வேலையளளல்புக்கமுச்தியேங்கிெயலதியே. 

ஐம்பொறிக்கொள்பார்தளாலமுங்குகோயிடங்கரால் 
வெம்புதாபமும்மையாமீன்களாலும்வாடினே 

னெம்பிரானிடத்துமாதிலங்கிராமகாதனே 

வம்பனேனையாளெனாவாலிதம்பிவாழ் த. இனான். 

கரவரோடுவாளரிகடி.யவெய்யபிணிசளா 

வுரகமாரணங்களாவுமுவையுற்பவங்களா 

விரவுபாலர்கருணர்நீள்விருத்தரென்னுநீரிலாப் 

பரவுகூவல்விடயமாம்பருப்பதங்சண்மல்கியே. 

கனலினீட்டநீடமுக்காறு6ற்றமிவறலா 
முனைகொள்சண்டகம்பயமுயங்குபுன்கணாகியே 

தனைவிலுண்மைநெறியெலாஞ்குழல்கொண்டடடத்தமா 

வினைசெய்கானநடுவுிஇவே௮ுதஞ்சமின் நியே, 

புரைஞுலாவுதுயரு.றும்பூரியேனையாளெனா 

ஈரைகுலாவுபோர்விடைஈடவிராமகாதனை 

வலாகுலாயுபுரிசைகுழ்மாவிலங்ை கமனனனாம் 

விரைகுலாவுதொங்கலான்லீடணன் வழுச்இனான். 

ஒன்றைகரடின்மேலதாயொன்றுபின்றையொன்தின்மே 
லன்றுழேதாய்வருமளப்பில்யோனிவகைதொறஞ் 

சென்றுதோன்திமாண் முபோய்த்தியங்குகும்பிபாகமுன் 

Oorer gn mb 5 Bor S pt Reors Ba ஙடிமீளவும், 

தலத்தின்மேல்வினைக்குறைச்சண்டவாயுவெற்றவே 

ஈலத்தினீங்குபவமுறீஇகாங்கள்சாலரொர்தனம் 

புலத்தலீடுதருகெனாப்புகழிராமகாதளை 
நிலத்இறைஞ்சியேத்தினார்ரிரஈ்தலீரரனைவரும், 

வேறு. 

சம்புவேயுலகராதாதமியனேன்மருட்சை ரன் 

றம்புயனபுகழ்ச்திட்டானோரடுக்கல்வகதகலமீன்ற 
வெம்பெருமாட்டிகேள்வனெவனவற்பணிகேனென்னா 

வும்பர்கோனிராமகாதனுவமனில்€ரச்திசொற்றான். 

ஏற்றதினாய்கஈ்தாய்கந்தற்கெபமுகற்கெனப்புகழ்க்சான் 
கூற்றுநீள்குற்றந்தீரக்குட இசைத்தலைவன்றன் முன் 

போற்றினான்றன்னைவென்ரான்பூசாரனெவன்ருட்பூசைப் 

பேற்றினாலவனையேத்தப்பெறுகுவனெனப்பணிரச்தான். 

அணிகுழைச்சாஇுனானையலத்தகேர்மேனியானைப் 

பணிவனென்றளசைவேர்தன்பரசினான்பரிதியென்பான் 
மணிவிழிமுன்றென்னோமெருவமாதேவாதக்கன் 
றணிவிலாவேள்விசெற்றசதுரனேயென்றுதாழ்ர்தான, 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௧.௭) 

(௩௮) 

(௩௧)



கோத்இிரசசருக்கம். 

கெடியஞுல்கரத்திலேர் தஇரிலவுறழ்கீது பூசிக் 

கடியராவலங்கல்சாத்தஇச்சனையிருண்மயர்னத்தாடு 

மடிகளேபோற்றியென்னாவம்புலிக்கடவுடாழ்ர்தான் 
படி.புகழிர ரமதாதன்பாதபங்கேருகங்கள். 

இரீதரனெழுவாயென்னோடெண்டிசைகாக்குமெண்மர் 

வர்தனைவிரும்புக்காள்கள்வணங்குகேன் வம்பற்ருனை 
பரீதமிலமலாவென்றானக்கிகாற்கடவுண்மாலே 

வெர்திறலரனேயாடைவேங்கையாயெனப்புகழ்ந்தான். 

நள்ளுறீஇியெவையுங்காணுகானெனுங்கரியாய்காஞ 

முள்ளுறகோக்குங்காலையனனையனதின்மையானே 
வள்ளலே௫றரியேனமம்மர்மாற்றெனவிராமகாதன் 

றெள்ளுமாண்கழல்கள்போற்றிசெய்தனன்றேவராசான். 

வஞ்சகர்ச்கரியாய்நீங்காமஇரப்பொருண்மையானே 

கஞ்சரீயென்றுபோற்றித்தயித்தியர்குரவன்றாழ்க்தான் 
விஞ்சு€ரிராமகாதாவேற்றவர்க்கெட்டாயோக 

சொஞ்சலிலுயிரோயென்னாவேத்தினாராயுள்வேக். 

ஆதியேயகலகாதாவம்பிசாபதியேஇங்கட் 
பாதிசேர்சடையினானேபாய்விடைப்பதாகையானே 

சோதியேயழிவிலானே துங்கவானவனேவேத 

நீதியேதிரிக்தகுற்றகித்தலும்பொறுப்பாய்நீயே. 

எனதெனுமுடம்பையானேயானென்அமீன் றமைந்தர் 

மனைமுதல்வினைச்டோகவர்தவற்றளவினீங்கும் 

புனைதரும்படி.ற்.றவையப்பொருளினையென்னதென்று 

நினையுமாலகற்றென்றேத்திநெடுக்குறுமுனிவன்ரூழ்க்தான். 

ஆடைபொன்பூமிசேதாவாயிழையரியதோன்றல் 

கூடிறுஈண்பரொல்லாங்குவலயக் துதவியாகா 

வீடுறும் அறவேயென்றும்வேண்டுமென்றிராமகாதன் 

ஜோடலிழ்சகமலபாதஞ்சுதிசக்கணன்மொழுசான்மாதோ. 

மேவுதூலுணாவுமோதும்வேதமும்பிறவுமெல்லாக் 

சேவகின்னிடத்திற்பத்தஇசெய்கிலாமனிதர்சக்கென்று 

மீவதொன்கில்லையென்முலிறைவனேயிராமராதா 

தாவனதடிக்கன்பென்றுதாழர்தனன்கவுசிகனமுன். 

மேலவாமீகைகோன்புவிதிநெதிகியமம்வேள்வி 
யோலமார்கக்கையாதியோணநீராடலெலலாம் 
பாலவாம்பயனொன்றீயாபணிர் திடார்க்குன்னையென்னாக் 

சாலவனிராமகாதன்கனைகழல்போற்றிசெய்தான. 

பண்ணிலுமனகந்தகோடிபாவங்கள்பரிதிமுன்ன 

கண்ணிடுமிருள்போற்பாறுஈம்பனேயிராமகாதார 

வண்ணலேயுனைவணங்குமவர்க்கெனவ௫ிட்டனான 

புண்ணியமுனிவர்சோமான்போற்கிசெய்திறைஞ்சிநின்றான். 

8௨01 
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(சாக) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯)



௨௯0 சேதுபுராணம். 

இகத்தினிலிராமகாதனிணையடிதொழுவார்காண்பார் 

சகத்தினிலொருகாற்முழ்வார்காமொருதாயருந்தி 

புகத்தககாரசண்டவின்பப்பூரணராவரொன்னா 

வகத்திரிபில்லாமேன்மையத்திரியேத்தனானே. 

சங்கரனிராமகாதன்சந்நிதிவணங்கியங்கட் 

பொங்கியசளைஞர்தம்மைப்புச் இயிற்கொள்வார்தங்கள் 

வெங்கொடும்பவர்திர்த்கன்னோர்வினைகளுங்கெடுக்குஞ்செய்கை 

யங்கவர்க்கெளியதென்னாவங்கிராமுனிபுகழ்ச்தான். 

சிருமலாலிராமராசாரின்னடி.த்.துணையடைக்தார் 

மருவியஅயரச்இர்க்குமர்திரப்பொருண்மையாகுக் 

திருமலரதனைத்தாமுஞ்செல்வரைவணங்குவாரும் 

பருவரநீர்ப்பாரன்ஞுப்பரசிஞான்௧கவதமன்முன். 

வேத நூனமுடிபுதேர்க் துலிட்டினையடைவார்ச்கேனை 

யோதுநூற்கலைகளெல்லாமொருவியேயிராமகாதன் 

பாதபங்கயங்கள்போற்றிப்பணிதலேயமையுமென்ஞப் 

போதமார்சதானர்தனரானபுகழ்ச்தனன்புனிதவாக்கால். 

நின்னையார்நினைட்பரன்னோமெடும்பவமுழுஅகிக்கும் 

பின்னையானஈதஞானப்பெருகொளித்திரளாய்கிற்கு 

முன்னையேயடைவாரன்னாவுணர்வுசால்பிருகுவென்பா 

னென்னையாளிராமகாதனிணையடியேக்தியிட்டான். 

நச்சணிமிடற்கிராமராதரின்பாதசேவை 
யிச்சையினிங்குவேண்மிமின்பமும்வீடுகல்கு 

மச்சமார்கரகில்லீழ்ச்தாசார்சொலோவணங்சாரொன்னாக் 

குச்சசகன்போற்றதிசைத்தானகோதிலாமுகமன் கூற்றால். 

எமுகஇரனையமேனிமிராமகாதனை வணங்கத் 
தொழுமவர்க்கைகோன்புசுரஈஇியாடல்வேள்வி 

வழுவிலாச்செபந்தியானம்வழங்குவதென்னோவென்னாப் 
பழமறைபயின்றராவாற்பழிச்சினான்காசிபன ரன், 

ஏகனேயிராமகாதாயாலுனையேத்தாகின்றே 
ஞாகநீத்திநொட்பாகத்தம்பிகையோடுச்தோன்றி 
மோகமிலசண்டஞானமுண்டகக்கழருவென்னாத் 
தாசமிலங்கொவாந்தபோதனனருன்புகழ்£தான். 

இச் அவாழ்மகுடவேணிமிராகவகாதாயாங்கள் 

பர்தமாராசைநீரும்பழங்கணெட்டலையும்பல்கு 

மக்தமில்பிறச்தைவேலையாம்5 தனமளிநீயென்னாக் 
கந்தருவத்தொல்லாங்காதலினேத்தியிட்டார், 

பொன்னவிர்செய்யமேனிப்புனிதனேயிராமகாசா 
வுன்னையன்தியாரோவெர்கோயுமுவையச்சங்கூ ர்யாச்கைக் 

சன்னெடுவன த்இனீங்குங்க திகெறிபுகல்வாரனனாக் 

இன்ன ரர்€ர்த்திவார்ச்தைளெர்தனர்வளர்ர்சவன்பால், 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௪) 

(௫டு) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧)



தோக்திரச்சருக்கம். 

வாயிலவேட்டுவராம்பொல்லாமாற்றலரூற்றமாருத் 
இயவெம்பவத்தைவென்றுசவக திசேரவெங்கட் 

காயநற்றுணையாருன்னையன் றியென்திராமகாகன் 

அாயதாள்வனசஷஞ்சூடித்துதித்தனரியச்கர்தாமே. 

விந்படைவிறலிராமன்வினைகெடவருச்சித்கேத் தஞ் 

சிற்பரம்பொருளேயுன்றனசிர்தளைக்கரியசேத்தி 

யற்பராமடியேம்போற்றற்கரிதுமோவருள்கூரென்னாச் 

சற்பமாமுருவர்போற்றித்தாழ்ர்தனர்வீழ்ச்சநெஞ்சால், 

அணையிலாயோனிதோறுஈதோனதிகின்றிறவாவண்ண 

மணைதருமவிச்சைநீக்கியடியரோமுய்யஈல்கென் 

றிணையில்கிம்புருடர்போற்றியிறைஞ்சினாரிராமகாதன் 

பிணைவளர்கரத்தெம்பெம்மான்பிரசகாண்மலர்ப்பதங்கள், 

மங்கைசேரிடத்தாயூரூமால்விடையடையாய்மன்னி 

யெங்குமாயல்லையானாயேற்றமுநிகருமில்லாய் 

பொங்கொளியிராமகாகாபுலங்கொளத்தோன்றியாள்கென 

றங்கெதிர்வணங்கிவிச்தியாதரராதரித்தார். 

புஞ்சமார்கணத்தின்வேக்தேபூசனையவர்பாற்கொள்ளுங் 

கஞ்சகேோர்பதத்தாய்சூடுங்கங்கையாயிராமகாதா 

செஞ்சொலினளவைநீத்ததேவராசியமேயென்னா 

வஞ்சமில்வசுக்கள்வாழ்த்திவணங்கினாமாகர்மிக்கார். 

போரமேவடிவாநிட்டைபுரிர்திரிமியோகர்க்கயம் 

வாதகமிஷ்லாழுத்திவர கனேமங்கைபங்கா 

தீதசன்முடவெம்பாற்கிருவருள்செய்தியென்னா 

மேதகுபுகழ்ச்சிவாய்மைவிளம்பிஞார்விசுவதேவர்,. 

தத் துவமெவற்றினுக்குர்கத் நுவமாகித்கானே 

மெத்துபேரொளியாய்மேலைமெய்ப்பொருளாகிறிற்கு 

மத்தனேயிராமகாதாவடியரோர்தொழுதுமென்னா 

வைத்தசர்வமுத்தியிட்டார்மருத்துக்களென்னும்வாஜோர். 

முனைத்தமர்பொருள்வேறில்லாமுகல்வனேமுயங்குமோக 

வினைத்தொடாப.றுக்குஞ்சோதஇவிமலனேவிரிர்கஞால 

மனைத்துமுண்டெனனக்காட்டுமத்தவென்றிராமகாதன் 

றனைத்தொழுதன்பினோடுஞ்சாத்தியரேத்இனார்கள். 

தயங்குபேரொளியாய்த்தானேசச்சிதானக்தமாட 

வயங்குபூரணமாய்த்தோன்றன்மறைநதிடல்சுருல்கலின் தி 

முூயங்குமோர்பொருள்வேநின்நிமுதனடுமுடிவிலாமற் 

அுயங்கிடுவிசாரமின்றிச்சுத்தமாய்கித்தமாகி, 

பத்மொடுபிராக்இநீங்கிப்பல்லவாம்பிரமாணங்கட் 

குத்றநிவளிப்பதாகியுதித்திடவுலகர்தன்பான் 
மற்றஅதனக்குத்தானேமருவுமோர்கரியாய்கிற்கு 
முற்றிலாவகண்டஞானகார்க்தியேபோற்கியோற்றி, 

௨௯௧ 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௪௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(aa) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௬)



௨௯௨. சே துபு சாணம். 

போகமும்வீடுமில்லாப்புனிதனேபோற்றிபோத்தி 

யரிகுமாறவையிரண்டுமடி.யவர்ச் களிப்பாய்போற்றி 

மோகமார்மாயைதன்னானமுகுஈ்தனாயயனாய்த்தோன்று 

மேகனேபோத்றிபோற்றிமிராமகாயகனேபோற்தி, 

எஈதையேயிணைமேலில்லாவிறைவனேபோற்றியாங்கள் 

புக்தியின்மருளானமுன்னம்புரிந்த வெம்பாதகங்கள் 
சிர் துமாசிர்தித்துன்றன சேவடி. பணிதுமென்னா 

வரதனைசெய்தாரோனைவானவராஜஞோல்லாம். 

மறங்சொண்மூவிலைவேற்கையாய்வரசனேயிராமகாதா 
நிறங்கொண்முக்கண்ணாஞானகிலைபயில்புனிசயோகா 

இதங்கொண்மாண்டசிக்தையானேதிருவடி.தாழ் தமென்னா 

வறங்கொள்வீடணன்றனகாதலமாச்தஇியரேோத்இினார்கள். 
வறு. 

இனனாரிவர்சாம்பலரீண்டியாிராமசாதன் 

பொன்னார்கழலேகச்கொலியூழியிற்பொங்குமோதை 

மனனாழ்கடலேழெனமண்டிசைவானமெங்குக் 

அன்னாமிசவிம்மிரிறைஈ் து. ததைச்சதம்மா. 

ட 

பரவுற்றிமிபேரிசையன் மனைப்பாங்கர்நீங்கி 

யிரவிற்பொலிகூந்தலிடத்தனிராமசாத 
ன ரவிற்புரிபொத்குழைதாழ்திருவஞ்செவிக்சண் 
விரவுற்ற துமற்றவர்சாதலின்மேன்மையாலே, 

௮வர்கண்மொழிதஞ்செவிக்கின்பமளித்தலாலே 
யிவரகண்ம௫௰ழ்செய்தலையெண்ணியிராமகாதன் 

சவர்சகண்ணினர்காணரு£தன்லுருக்காட்டியங்க 

ணுவர்சகண்ணெகிர்சின்ரனனம்பிகையோமென்பால். 

௮ங்கார்வமிகுடெவன்னவரண்ணல்வேணிக 

கங்காஈதிசண்டனர்திங்களங்கண்ணிசண்டார் 

பைங்கார்முகவேளுயிர்பாற்தியபார்வைகண்டார் 

வெங்காளவிடம்பயில்கர்கரமேன்மைகண்டார், 

எரியார்மணியங்கதந்தோளிலிலங்கல்கண்டா 
சரியார்கறவங்கமழ்கொன்றையலங்கல்கண்டார் 

கரியாரதள்வென்பயில்போர்வையின்காமர்கண்டார் 
வரியாருமுவைத்துகில்சாத் தமருங்குகண்டார். 

இணையார்மலர்போலொளிர்பாதமிரண்டுசண்டார் 
பணையார்முலையம்பிகைதங்கயேபங்குகண்டார் 
துணையாதுமில்பேோழில்கண்டனர் தன்பவேலைப் 

புணையாமருள்உசண்டனரோனையர்புன்மைகண்டார். 

மாஞைனதவினையஞ்சிவருகதல்சண்டார் 
தாணாகனவெம்பவமெல்லஈடத்தல்கண்டார் 
கோணாதனஞானசுகோதபங்கூடல்சண்டார் 
காணா. ரனகண்டனர்மண்டுகளிப்பின மிக்கார். 

(௭௦) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(௭௫) 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(எச)



சங்காபாண்டியசசருக்கம். 

பாடாமகழ்வுற்றனர்பங்கயப்பாணிகொட்டி 
யாடாவயர்வற்றனர்கெச்குளமன்புகானே 

கூடாயினரன்றவர்பாலருள்கூரரதுசொல்வா 

னேடாரிதமித்தொடைமார்பனிராமதாதன், 

வீ ராய்மதில்குமுமயோத்திமினமன்னரோறே 

வாராய்ரகுவின்குலழுய்க்திடவஈதமைந்தா 

வாராய்வளர்சதைமணச்இடுமாலைமார்பா 
வாராய்தருமத்துருவாகிவயங்கிராமா, 

வாவார்குழற்சிதைசுமித்திரைமைந்தவம்மோ 
மீவாழ்கதிர்சேய்முதல்வான ரவீரர்சோமின் 
பூவாரயனாதியதேவர்கள்போதுமின்௪ 

னாவார்தமிழ்ச்கோன்முதனமாதவர்ஈண்ணுமின்கள். 

வேர்செப்பருகம்பெருமெய்ப்புகம்மேன்மைகாடி 

நீர்செப்பமொழித்தொடையன்பொடுநீணிலத்தின் 

யார்செப்புகர்கேட்டுநர்கேள்வியிழைக்குநீரார் 

சீர்செட்பருமன்னவர்சேர்நலஞ்செப்புகனேரும். 

நேதித்தரு ரான்முறைஈம்மைகினைச் gy STC Lo 
பூசித்திடுபேறமொர்வற்சரம்போதமிகச்கோர 
வாடத்திடுசர்த்தகொள்சேதுவில்வைகுபே.று 

மூ௫ித்திரைகுழ்தனுக்கோடி.யினமூழ்குபேறும். 

போமாதவர்தேர்புரவிச்களைபோக்குகநத 

மாமாதனைமேற்புனிதப்புனல்வாவியாவுக் 

தாமாடியபேறும்விருப்பொடுசார்வர்பின்னை 

யாமாகுவரொன்றனன்மற்திதிலையமின்றே, 

வேறு, 

ம௫ழ்ச்இராமராதர்€ர்வயங்கிராமனாதியோர் 
கெடழ்க்தகாதலோடுதானிவர்தவீடுகூடவே 
புகழ்ந்கவாய்மைகூறினோம்புலன்கள்சாயவேரொடே 

யகழ்ஈதுபாசமாசெலாமகன்றஞானயோகரசே. 

தோத்திரச்சருக்கமுற்றிற்று, 

ஆ திருவிருத்தம், ௨௬௬௨, 

சங்காபாண்டியச்சருக்கம். 
அறிக்க. 
டட அரி 

மறையைகால்வகைகண்டருள்வரதன்வாதராயணன்மலரடி வணங்கி 

யிறையிராகவனவழிபடுகழற்காலிராமகாசனையெண்ணியோர்சாதை 

2 ஸ்ட, 

(0) 

(௮௧) 

(௨௨) 

(௮௩) 

(௪) 

(௫) 

(yar) 

யறைவனின்னமுமுனிவிர்காள்செவியினகம்புகுர் இடிலதற்குமுன்னகத்௮ 

ஞூறையகர்தளையொழிக்டிடும தரீருணர்மினென்.றயர்சூதன்மீண்டுமாப்பான,



௨௯௪ சேதுபுராணம். 

ஒழுகு சளமாவெண்கதிர்காலுடுபதிக்குலமுய்ஈ்தஇிடவுஇித்த 
வழுதிசங்கரன்பேரினாலவஹணோர்மன்னன்முன்னுளன்மற்றவன்மனு நான் 
மொழியுகீதியின்முறைபிறழாமன்மோதுதெண்டிராைமுழுதுலகாள்வா,[ன். (௨) 

_ ளெழுதிடாமறையதின்€ரத்துண்மையிசைகொள்பல்சலையிவைபிறதெருண்டோ 

வேதன வேதியர்மேல்விருப்புடையான் வேள்வியெண்ணிலவிதியினாற்செய்தோ 

சாச்தரால்வகசைவருணமாச்சிரமந்தத்தநீதியிற்றவறிடாதளிக்கு [ன் 

மேஈதன்மாற்றலர்குருஇியித்சிவச்தவிலை்கொள்வேலினானெ ழில்பெறுமிரதி 
கார்தனன்னவன்கவுரியோர்பாகன்கண்ணனாதியர்கழல்பணிர்திடுவான். (௩) 

இருவில்வாய்மையிற்சோாமையிற்கொடையிற் றிறலின்மேன்மையிற்றிண்மையிற் 
பொறையி, லொருவர்கேரிலான்றன்னையன்றுயிர்வேறுண்மைகொண்டிடாலுள 

த்தருள்பூண்டு, மருவுகாளினின்மதமலையிரலை மடங்கலெண்குழைமரைபுலிகட 

மை, வெருவிலாளிசேர்வனத்திடையொருசாண் மீனகேதனன்வேட்டைமேற்ப 

LTE STS, (௪) 

கன்னிரசாட்டினான்வேட்டைமேற்சென்றகாடுகோடுடைக்கரியரிமுதலா 

மன்னுபல்விலங்கினத்தினாற்குடிஞைமஞ்ஞைகோகிலம்வரிப்புறாக்கள்ளை 

முன்ன ரஞ்சிறைப்பறவையினிறைவானமுளரியுற்பலமுருகுமிழாம்ப 
லின்னஈன்மலரிலஞ்சியின் செறிவால்யாண்டும் வெள்ளிடையின் திகின் திலகரும், 

சிலைமுழைஞ்செலாந்திகழ்மணிப்பாசதள்சென்னிமேலெலாஞ்சீயவெங்குருளை 

யிலைகொள்காவெலாமாசவரீட்டமெழுங்கொடிச்செடியிடமெலாமினமா 
னலைகொணீரொலாமறைகுரற்பறவையவைசெய்பஞ்ச ரத்தசகமெலாமண்ட 

மலையரூரலாம்வளர்அடியரவமாறன்வேட்டைமேற்சென்றவவ்வனமே, (௬) 

புழைக்கரத்தனாலுரிஞ்சுருத்தருவின்பொங்கர்வேதிலைபொறிவயப்புலியின் 
நழைத்ததோகையாதந்றரைப்படப்புடையாத்தண்டமற்றிலைதபோதனர்சாத்தற் 

இழைத்தவற்கலைபுலாகஇிடா ட்பதுககையென்பதொன்திலையிருஞ்சிலைம௰வ 

ரழைச்தகைவிளியிசைபுகாத்திசைகளங்கணில்லைவேர்தவன்செலுமடவி, (௭) 

கறவுசிம்புள்சேர்சரியகேசரிகள்கடியகோளரியுளியகாருளியங் 

குறவர்கேர்வரமுயல்வமாமுயல்கள்கொடிகொள்சேக்கைசேர்குடியநீள்குடிஜை 
பறவைமன்சிறையளையபாம்பளைகள்பாயும்வெய்யபுல்வாயபுல்வாய்க 

ளறுகையாளிசேருமையனவுழைகளவனிகாவலனடைந்தபேரடவி, (௮) 

அருவிரீர்கள்பாய்புனமெலாமருவியார'சொரலெல்லாம்வரையாடு 
இரியின்மேலெலாங்கிளர்தளிர்த் தகிரிகிடங்கரங்கெலாங்களைகெருங்கிடங்கர் 
கரியகோடரமிசையகோடரங்கள்கடங்களெங்கனுங்களிறுமிழ்கடங்கள் 

விரியம்வேங்கையினிழலெலாம்வேங்கைமீனகேதனனமேவியவனமே. (௯) 

மலையின்மாடெலாமழைமுகலமலைவளங்கொடாழ்௨ரைவயினெலாமவரை 

கலைகொண்மாதவர்களனெலாமகளங்கள்ளியிற்படுகருவெலாமகருத் 
தலைகொள்வெள்ளிடைகிலமெலாமனிலஞ்சலமெலாம்படி.தழைசெவியசல 
மலைகொள்காவதியெலாம்விலங்கவதியகிலமன்னவனணியவாரணியம், (௧௦) 

வேறு, 

வமுதியவ்வனம்புக்சபின்மனனவர்தாங்க 

டொழுதுகுடியசடர்முடித்தொகுதிசணீக்கிச் 
செழுமெனவாரினாற்கட்டியசெருப்பணிக்தொளிசேர் 
கழல்புனைரசனன கான் வழியிருள்வெளிகாண்பான். (௧௧)



சங்காபாண்டியசசருக்கம் 

கெடியபாரவளைபந்றியேநீங்கிடாகிகர்வாற் 

கொடிகொண்மீனவனுடும்பின்வார்க்கோதைகைக்கட்டிப் 

படி மடரதைதையக்கமலையு்கமு வமைம்படையோன் 

வடி.வசாட்டுவானணிந்தனனமரகதச்சட்டை, 

செய்யதாயஅண்ணூற்கலைதலைப்படுஞ்செயலாற் 

அுய்யசெர் துகல்சென்னிமேற்சுற்றுபுலீக்கி 

வையமோம்பிடுநடுகிலைவலிக்இடுமரபாற் 

சையினாலுடைமருங்கினிற்கச்சியாப்புறுத்சான், 

வண்ணமார்புகழ்கிலவினைமானினக் இரிய 
தண்ணறுங்கழைக்கானினஞ்செலுத்திரதகைபோற் 

கண்ணிலுங்கமில்காற்கினுங்கருச்தினுங்கடிய 

வெண்ணிறத்தவாம்பரிமிசைக்கொண்டனன்வேரதன், 

அடிமுழக்கினார்கம்பலைப்பம்பைகடுவைத்தா 

ரிடிமுழக்கெனஷதினாரிரலைகைக்கதையாற் 

செடியுழச்சனார்வலைபைலதிசையெலாஞ்குமும் 

படியொழுக்கினாருடனவருமெயினர்தாம்பல்லோர். 

ஈளியுடைக்கொடுிவிலங்கினம்படர்நெதிகாடி 

யொளியிருப்பவர்சிற்சிலரொருங்குடன்றிரண்டு 

வெளியினித்பவர்சிற்சிலா $ aa nae 
தளிருடைக்கரங்கொகெடப்பார்சிலர் தாமே. 

கோடுவாலுடைஞமலியைக்கொண்டுடன்கயிற்தி 

லோடுசார்பலி்் ரொண்டமையாற்றம.துருவ 

மூவொர்பலாதருமருப்பேதியேமுழுது 

நேடுவார்பலர்வீரர்கணெருங்கினாரங்கண். 

உழையெழுந்தனவொண்கலைகலைக்தனவும்பன் 

மழையெழுந்தனமடங்கல்கணிமிர்ஈ்தன மலையின் 

முழையெழுதயல்சென்றனபன்றிகண்முஇருங் 

கழையெழு£தலைவிண்டொடுவேட்டைசெய்காட்டில், 

அவையமிட்டன கவயமாவடங்கலு£ இரண்டு 

குவையினோடினகு௮முயன்மரைநிலைகுலைக்த 

சில்கபோதகஞ்சாதகஞ்சிச்சிலிசேன 

முவணமாதியபுள்ளெலாம்பறநதனவும்பர், 

மக்தரங்கொடுமதித்தசாண்மதிகடன்மகர 
முர்துமீனினர்திசைதொறுமிரிச்திடுமுறைபோ 
லந்தமன்னனோடனணைந்தபோரமள்ளராங்கலைப்பச் 

இர்தியோடினவிலங்கொடுபறவையின் திரள்கள். 

மறங்கொண்மானினம்படர்வனகாண்டலும்வமுதி 

திறங்கொளவார்சிலைவமாயினைக்குனித் அமுன்டுறுமாண் 
கறங்குபேரொலிகாட்டிவென்சட்டியதணி 
நிறங்கொள்பூங்கணைவசைவகைநிரைபடவாங்கி, 

உகு 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(2.6) |



௨௯௭ சேதுபு ராணம். 

புணரியுண்டெமுகருமுகிற்றாரையிற்பொழிச்தா 

னணையுமவ்வனத்இிலைமலர்காய்கனியனைத்து ' 
முணர்கினாலளஈ் சானெனவொளன்திலுமொழியா 
இணாொரிக்சணைசென்றனவீழ்க்தனவெக்கும். 

அளைக்சைமாமுகஈதளைச்சனதண்ணெனப்பாய்மா 
வுளைச்குமான்பொறியுமுவைமெய்ப்பொறித்தனவோடி 

யிளைக்குநிடறுகையடலறுத்தனவேங்கச் 

களைக்கும்வாளரியரிந்தனகை தவன்கணைகள். 

சிரமிழர்தனசிலபுலி௫ர் தவெங்கடத இன் 

கரமிழர்தனகரிசிலகடிந்தெஇர்காது 

முரமிழக்தனசலவரியுடன்பலவிடிஓுஞ் 

ச.ரமிழர்கதொன்றில்லையக்காவலன்சாபம், 

மிடலழிர்தனகேழல்கள்விசைத்தெழுர்தோடு 

மடலழிர்தனமரைத்திரளணங்குறீடுயவணின் 

திடலொழிகந்தனவன்பகடெண்டுனமிரங்கி 
யுடலொழிக்கனவொழிக்கனமுழுவதுமுயிர்கள். 

வலியுஎடச்கரிக்கும்பமேன்மடிஈ்கனமடங்கல் 

புலியுடற்புதைமருப்புடன்அஞ்சினபுழைக்கை 

கலைகிலத் அறப்பாய்5 தடன்மாய்ர்தனசருமா 
வுலைகவித்தரள்பிடி த்தறைந்தெஞ்செனவுளியம். 

காகம்லீழ்ச்கனபுண்டரப்பெரும்படைகலக்த 
மேகம்வீழ்ர்சனவேங்கையெண்இருளிவெண்டீய 
நாகம்வீழ்ர்சனமீமிசைஞாலமேலவற்றி 
னாகம்வீழ்க்தனவாகியமுணபவெற்பதன் மேல், 

கரியபொன்மையவெளியனபசுநிறங்காட்டற் 
குரியபன்னிறமுள்ளனவுயிருடம்பெல்லாஞ் 

சொரிகொள்சோரியாற்செர்கிறமாயினதொனனீர்ப் 
புரியுமுப்பளத் துற்றபல்பண்டமேபோல, 

குருமணிக்குடர்கொடிக்குலங்கவ்விரீள்்கொட்டி 
னிருபுறத்திலும்௨ளைட்பனபாவினையேய்ப்ப 
தருமணிக்குடர்வாய்ப்பருச்தூடுபோய்த்தம்மின் 
மருவு. ஏண்டுகிலாக்குவார்குழுவினைமானும். 

தறுகண்மானினமுழுவதஞ்சாதலிற்றம்மிற் 

செறலொழிந்ததுபகையுயிர்சிர இட ச்டீற்ற 
மூ௮ுவதாகலிற்றம்பணியுலனெமேற்றாமே 

பிறா்முடி ததிடப்பெறுவஇற்பெரும்பயன்பிறிதோ. 

பரியிளைத்த தபாண்டியன்புயச் தணைப்பைம்பொற் 
இரியிளைத்தனகார்முகத்தேற்தியகளொசாண் 
புரியிளைத்ததுதின்றுதன்றழனெலாம்புல்வாய் 
நரிமிளைத்தனவிளைச்சனன்சவரியாகாதன். 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩0) 

(௩௧)



சங்கரபாண்டி.யசசருக்கம். 

கறியவேம்பினான்புவிக்குறுகன்மையின்பொருட்டான் 

முதியவேட்டைசெய்காட்டொருசார்மறைமுனிவன் 
பொதிசடர்தவன்பொதியுடைப்புலியகள்போர்த தப் 

பிகிவிலா ததன்பன்னியோடிருக்கனன்பெரியோன், 

அவனையெண்ணிலானலுழுவைகொலிருந்ததென்றவன்மே 

லிவனொர்வாளியையேவினானிருக்தவனிறச்தான் 
2வனலக்கெழுமாதுமச்சரத்தினாலிறந்தாள் 

புவனமேலெவர்விதஇக்கடல்கடத்திடும்புணையோர். 
சேறு, 

இதஈதிடுதர்தைதாயாமிருவரையவர்வயிற்திற் 

பிறர் திடுமைந்தன்காணூ௨உப்பெருகிலத்தறைக் துவீழ்ர்து 

துறந்தனிர்போலுமாவி தணையெனக்கேவரர்தோ 

மதர்தனிரொனையுங்கூ டவாவென்னீர்வாளாசென்நீர், 

உணவினையூட்டுவார்யாருண்டிடாதொழிக் தறி 
லனையவரஈ்சணைச்கினரார்யாரருமறையாதியாகு 

மிணையிரிகலைகள்கற்பித்இடுகர்யாரிருச்குகாளின் 

கணிதநீர ரிொ9ஒன்னைக்காளையாப்பயக்ததென்னே. 

அன் திரரொென்னைவைச்திங்கமருலகடைர்தீராயி 

னின்.தியானகடவும்வாய்மைக்கெதிர்விடையியம்பிச்செய்யு 

நன்திகள்பணித் தப்பின்றைகடமின்கணடலீராயின் 
மன்தநீர்சுமஈ்தீரம்மாமகப்பழிவாரிமண்மேல், 

தன்னிகாரதபோவனத்திற்முபசாதனயெொல்லா 

மன்னையாத்தர்ராட்டளியுடையோர்களாக 

வென்னுளதரிக்கலாற்றேனென்செய்சேனிங்குநறீங்இப் 
பின்னையோரிடததிற்சேறல்பிள்ளைமையதனான்மாட்டேன். 

இருவரிலொருவர்முர்தியிறர் துசின்ஞளிருக்தங் 

கொருவர்பின்பிறக்்தீராயினுளத்.தயர்சிறி.ஐ தீருங் 

கூரவிர்ரீரொருங்குபேசிக்கொண்டனிர்போலமாய்க்தீர் 

இருவிலேலுங்கட்டோன்றுஞ்செவ்வியின்றீமையென்னே. 

பெற்திடும்பெற்றமாண்டபெற்றியாற்பீழைபெற்ற 

கற்றினக்தன்னைநீங்கள்கண்டிலிர்போலுங்கண்டான் 

மற்றெனைவருத்தங்காணமாய்ச் தஇடீர்மைச்தன்வேமோர் 

பற்திலன்பாலனென்னும்பரிவுடைப்பண்பினாலே. 

அஞ்சி, தண்மைகொல்லோசுதனிலைசாண்டுமெனனும் 

வஞ்சமோதெளியகல்லேனமனத்துயொனக்கிழைத்தாற் 
கஞ்சமேலயனாரச்கின்பங்கஞுலுமோகழறுவானே 

னெஞ்சு தல்புரி6தகூற்றையென்றுகின் திரவ்கியேங்கி. 

பொத்தரம்பாய் 5 அமாய்ர்தீர்பொருகணைப்பரியாயப்பே 
ரத்திரமென்பதாவிச்சழிவுசெய்திடுதலாலோ 
குத்திரமதியீர்செய்தகுற்றமற்றெவனோவென்னாப் 
புத்தரன்பொருமிச்சண்ணீர்பொழிர் திடப்புலம்பலுற்றுன, 

பிகர் 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(i. ௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௪) 

(௪௦) 

(௪௪)



2 dn .0/ சேதுபுசாணம். 

இன்னலீஅற்றகாலையிறும்புடைமுழஞ்சினின் ௮ 

தென்னலுமிரங்குமோதைசெவியுநீஇயக்கட்சேர்க்தா 
னர்கெடுவனத்தினீடிமொச்சரமத்திலுள்ளார் 

பன்னியரோடும்வர்தார்பட்டதன்பரிசுதோவார். 

நஙற்கையோடாவிநீத்தகற்றவன்றனையுமாற்றா 
தங்கணித்திலங்களசிர்தவமுமசன்றனையுமங்கட் 
செங்கைவீல்லேர்இகின்றசதென்னவன்றளையங்கண்டப் 

புங்கவர்புழுங்கியுள்ளம்புகல்வனைத்தேற்றலுந்முர். 

ஏம்பலித்திரங்குஞ்சேயையெடுத்தணைத்தெரிவளர்க்குந் 
தேம்பனிமலர்ச்சையாலேசிந்தடுங்கண்ணீர்மாற்றிச் 
சாம்புதகலொழிதியையாசாதலின் நிருககார்தம்மை 

யாம்படி த்தறிக்த நூலினிவொனவியம்பக்காணேம், 

கேட்ட துமில்லமேலோர்கள£திடச்கேடிலாத 
நாட்டுறையமரர்தாமுகானமுகன்கற்பத் துள்ளே 
கோட்டியகாலமுள்ளார்குரைவளைப்பாணியானுக் 

8ீட்டியவாயுளுள்ளேயிறந்தடுமவனுமென்பார். 

மேனிலையோர்விளிஈ்தால்வேண்டி.யகவஞ்செய்தாலு 

கானிலத்திறந்திடாமைநம்மளவுள்ளகாமோ 

வேனையவுயிர்க்குமாய்வுண்டெனபதெனுன்னைமீன்ற 

மோனமாமுனியுமாதுமுடிஈசனாமுன்னையூழால். 

தீயுகின்வினையின்காறுநிலச்திடையிருக்தாம்பின்னை 
வீகுகலுனக்குமுண்டாம்விளிர் திடவிருப்போர்முக்இ 

யாயணீத்தொமிர்தார்தம்மேலறைர் துலீழ்ச்தலதியிட்டாற் 

பேயெனப்படுவதல்லாற்பெறும்பயன்பிகிதொன்றண்டோ;. 

உலகமேலிறந்திடாதவுபாயமிங்கொருவற்குண்டேல் 
விலகுமோர்கிருமியாலும்விளிஈ்தஇிடற்கேதுவுண்டோ 
விலகுமிப்பொருண்மேலையமென்பதொன்தில்லையிக்த 
வல$ூலாவுயிருகிற்பத£ தகனாணைதனனில். 

பழித்திடுக்கோழைமூளைபற்தியவமுக்குமற்றை 

யொழித்திடுமலகீர்வெண்ணீருவையிற்கினுலகத்தொன்.று 
மிழிப்புறுபண்டமில்லையிவற்றினுக்கிடமாயென்று 

மதிப்புறுமியாக்கைகாப்பாரறிவுளாராகுவாரோ. 

அருவமாயசண்டஞானவனதவானர்சந்தானே 
யுருவமாயருளினாலேயுலகெலாகி௮.த்இநீக்கி 
வருவதஞ்செய்த வற்றால்வரும்பயனின்றிகின்ற 
பெருமுதற்பிரமமொன்றேபிறப்பிறப்பிலதபிள்ளாய், 

சினமொழிசவினதிட்டாலுக்தெளிக்த ரூற்புலமையாலே 

பன்மொழிபகர்ர்திட்டாலும்பரிவுடைப்பண்பினாலே 

யின்மொழியிசைத்திட்டாலுமெதரமறுத்தியம்பினாலுஞ் 
சொன்மொழிவகையேமைக்தாதோம்கியகெடுதறிண்ணம். 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(ஸு Gir) 

(௪௭௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(@#)



சங்காபாண்டியசச ருக்கம், 

ஈன்றவரோடுனக்குமியைபுடைத்தாகிலன்னோர் 
தோன்றுசாட்டோனதிநீயுந்தொலையுகாஃடொலைவாயன்றேன் 

மான்றிடாசவமையுன்கண்வளர்பவத்தொன்றுகல்கு 
மான்றதொல்விதியின்வேடமஃதறிச்தவல£ப்பாய், 

பணைத்தவன்பினர்போற்சண்ணீர்பாய்ர்திடவழுதக்கீரைப் 
பிணத்தின்மேலுகுத்தாலஈதப்பிணத்துயிர்பருகும்பிள்ளாய் 
குணச்துயாகுரவர்மேனிச்கொடுங்கண்ணீர்மழைர் சாம 
௮ணர்த்து நானமுறையினமாண்டோர்க்குறுங்கடன்புரிவாயொல்லை. 

அன்பினாலுன்னையீன்றாராசுகத்திறச்சலாலே 
வனபுடைமரணமாகும்வமுவதுநீங்கவன்னோ 

ரென்பினைக்கொடுபோய்முச்திமீர்திடுமிராமகாதன் 
ஐன்பெரும்புரத்திலோர்பாற்ருபனஈதமையிந்செய்வாய், 

மயற்கடன்மூழ்கிமை*தாவதிதிராசத்தலத்திற் 

செயத்தகுஞ்சபிண்டியேனைச்சிராத்தமுன்னானவெல்லா 

முயத்தகுமரபிற்செய்தியொழிதுயொன்றார்தங்கள் 
வயத்திலைம்புலனடாத் துமாதவவாணர்மன்னே, 

சாகலன்௱ன யனானசாங்கலனராலுமக்த 

மோகமின்முனிவர்கூறுமொழியுளங்கொண்டிறஈ.து 

போகியதநதைதாய்க்குப்புரிகடன்புரிர் தபின்ன 

ரோகினான்மற்றைவைகலெறிதிராவைகைக்கூடல், 

இருக்தவணீங்கிச்சென்றானிறையிராமேச்சுரத்தி 
லருந்தவுரருளுமாற்றாலத்தியுஞ்சேமித்தங்கட் 
டருந்தகைச்சிராத்தமாதிசக்கொருவருடங்காறம் 

பொருர்தியகடன்களெல்லாம்புரிகதனனப்புத்இல். 

ஆங்கதுபுரிச்கபின்ன.ரனனையோடத்தன்றனனைச் 

சாங்கலன்சனவிற்றண்டஞ்சங்கொடுகேமிதாங்கி 
யோங்குபொன்னாடைசாச்தியுவணமூர்ந் துவகையோடுக் 
தேர்கமழ்துளபத்தாருஈ்திருமலர்த்தொடையுஞ்சேர்த்தி 

மகரகுண்டலங்கண்மின்னமார்பினிற்கவுத் தவர்தான் 

மகரவாரிதியிற்மோேனறும்வளர்கதிர்ப்பரிதிமான 

மசரவாகாரஈங்கைமணமகனாகக்கண்டான 

மசரகேதனனைவென்றோர்வாழ்கர்தமாதனத்தில், 

அயிலெழுக்துவரதுமீளத்தொன்னகரொய்தியங்கட் 

பயின்மறையோர்க்குச்சொன்னான்பமுதில்சொப்பனத்தின்பான்மை 

மயலிலாந்தாமுங்கேட்டுமகிழ்க்கனர்மைந்தன்முலு 
மயர்வதீர்ந்தினிதிருக்கானவன்செயலன்னதாக, 

கைச்தனுவோடுதின்றகைதவன்றன்னைச்சானூ௨உ 
மெய்த்தவாவெகுண்டுசொல்வார்விரகிலாவேக்தோோறே 
யித்தவராதன்றனமேலெரியுமிழ்கூர்வாய்ப்பல்லக் 
தைத்திடவெப்தாயென்னசவறிழைக்சிடரினைர்தாய், 

2.௦௦ 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(a)



௪௨00 சேதுபுசாணம். 

அடங்கலில்€ீற்றச்தாலேயந்கணற்கொன்றதன்றி 
யுடங்குறைமுனிவனில்லாளுயினரையுமுண்டாயன்றே 

யிடங்கெழுஞாலத் தன்போலியாரி தசெய்யற்பாலார் 
மடங்கலேறனையாயிந்தவல்வினைக்கென்னைசெய்வாய், 

செற்றமுஞ்செயிருமினறிச்சிச்தையாற்செயலால்வாக்காற் 

குற்தமொனறடையாவண்ணங்குவலயம்புரப்பதன்றே 

வெற்றிசாலரசர்$ீதிவேடரும்விலங்கேகொல்வார் 
மற்திதுபுரிர்தவாரோமன்பதையளித்தவாறும், 

தொன்னிலங்காச்சகவென்லுஞ்சொனமுதனெட்டெமுத்தைப் 

பன்னியேகுறிலிரண்டாப்படித்தனைபோலுமுன்ன 
நின்னிலைவேண்டி ற்றாகநிகழ்ச்தவித்திமைநீக்க 
வுன்னிலுன்றுடலையினனேயுதவகற்குதவல்வேண்டும். 

நீறெழத்தழலின்மூழ்கிகினனுயிர்விடுத்தலன் றி 

வேமொருபரிகாரத்தால்வினையிதுவிளிவதன்,நு 
கூறினுமுன்னைகாடிக்கொடுஞ்செயற்பிரமகத்தி 
யேறுமோரயுதரில்லாதேகுதிபிறைவவென்ருர். 

வழுதியுங்கேட்டுநெஞ்சமருட்கையோடுடம்பாடெய்திப் 
பழியிதுபறையுமாறுபடிமைமீர்றுங்கண்முன்ன 

ரழலிடைவீழ்வனீங்களலுமதிசெ.ப்யினெனனாக் 

குழுவுசாலமைச்சர்தம்மைக்குறித்திதுகூறலுற்றுன், 

மறையவன்பழியுமனநிமங்கைதனபழியுமுற்ற 

இறையுகான் ஹே. ர௫ல்லேனென்விதியிதுவேயானா 

லறைவதெனமைச்சினமிக்சரடுங்கொலைத்சோடமின்னே 
பறையுமாறியற்றினல்லாற்படுகரகளப்பினருகும். 

ஆவியையழலின்றேவுக்கவியுணவாகூலிக்தப் 

பாவம்விட்டோடுநிங்கள்பழங்கணுற்றமுக்கவேண்டாச் 
இவளர்த்திடிமின்மற்றென்சேயைமுன்சொண்டுதெண்ணீர்ப் 
பூவணங்கணங்குமுமற்போற்றுமினெனப்புகன (ன், 

செவித்தளைபுகுதலோடுர்தேர்ச்சியின்றுணைவர்சிக்தை 
தவித்தமுதிரங்கிமன்னாதனயரில்வளர்த்தாயெம்மை 
யவிக்குதுமுயிரையாமுமழலின் வீழ்ச துன்னை யன்றிப் 
புவித்தலம்புரத்தன்மாட்டேம்போதுமிவ்வாழ்க்கையென்ருர், 

மாதுயர்கெழுமிகின் சமர் திரித்தலைவர் தம்மை 
யாதரவசனானாடியரியணையதனில்வெய்ய 

பாதகர்தாமிருத்தல்பான்மையன்றதனாற்பார்மான் 
காதலன்றனச்கேகாதற்காதலியாதற்பாலாள், 

என்னிடைவைத்தஈண்பினெண்மடங்கென்சணன்னான் 
றன்னிடைவைத் தஞாலதாங்குமின்ருழ்த்திடாமன் 
மின்னிடைவெதந்தித்தம்மினவிரைசந்தெனவிளம்பிவேர்தன் 
பொன்றுடைப்புரிதான்மார்பிற்புங்சவொவருங்காண, 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௭௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(எக)



சங்கரபாண்டியச்சருக்கம். 

புனல்படி.ந தவர் தசிததம்புனிதனாயமுனிவரோடு 

மனல்வலங்கொண்டிறைஞ்சியம்பிகரபதியைகெஞ்சந் 
sai gods Gerona santé Gem saps gSe a 
கனலிடையரசனகவீழ்வான்௧கருத்திலுட்சொண்டகாலை. 

ஆங்கரனருளாற்றோன்றியந்தரவாணியொன்று 

சங்கரமாறவம்மோதழலினீதாழ்வாயல்லை 

புங்கவன்பழியுமன்னானபனையிழைபழியும்போதற் 
கிங்குபதேசம்வேறுண்டியம்புவதிறைவகேண்மோ, 

மாமறையுண்மைமாலுமஈதிரமதனைமன்னா 

நீமனஙசொண்டுதென்பானெடுசதரைவேலைஞாங்கர்க் 
காமருசே துவின்கட்கவுசலைகாளைஈட்ட 

தாமமாரிலிங்கஞூர்த்திசக்கிதிதன்னிலெய்தி. 

கைதவவருடமொன்றின்காறுநீகாலையு* 
மைதவழ்மாலைமூன்றும்வலங்கொடுவணக்வயென்பாற் 

பெய்திடுக் துரோணர்தேனெய்பெறுங்கலச்தரட்டியாவி 
னெய்தருமளவையான்பானிலாவணிமவுலிக்காட்டி, 

அல்லதும்பலவற்முலுமாட்டுவித்தரியசாச்.த 
ஈல்லபாளிதமுஞ்சாத்தறியபாலடிசிலாத 
சொல்லியகிவேதனங்கள்சுவைபடப்புரிர் துமூன்றா 
மெல்லொளிகயனஈ்தோறுமெண்ணெயாற்றீபல்காட்டி, 

மனந்தனில்வேண்டுமாற்றால்வழுத்தியிவ்வாறுமாருத் 
தினந்தொறும்வழிபட்டாயேற்றிவினையிரண்டுக்தருங் 
கனந்தரும்பூதமெல்லாங்கடியவைம்பாதகங்கள் 
சினந்திடுமிராமகாதன்றெரிசனமொருகணத்தில், 

உற்றிடும்பிரமகத்திகள்ளுண்டலுறுபொற்சோரங் 
கற்றிரமொசானில்லிற்சகலத்தலாம்பவங்கணானகாச் 
சொற்திமமேவற்திலோரொன்றயுதபாதக$தொலைந்தே 
யற்திடுமிராமகாதன்றரிசனமதனாலன் றே. 

கொலைசளவாதிசெய்வோர்தம்முடன்குழீஇயபாவக் 
தொலைவுறுங்கணமதொன்திலவைச்சனறுதோடர்தாலுஞ் 
சிலைபயிலிராமன்பூசைசெய்ததேவாஇுதேவர் 
தலைவனாமிராமகாதன்தரிசனமதனாற்சாயும், 

செங்கணேற்றிராமகாதன்தெரிசனகரர்க்குண்டாயிற்: 
கங்கைநீரதனினாடிக்கயைபிரயாகைகூழ் 

யங்சொல்வேள்வியாற்றியாவதொன்றில்லைவேர்சே 
யிங்குரீதாழாதங்கணேகெனவியம்பித்றம்மா, 

முனிவருமுருவிற்றோன்ருமொழியினைச்கேட்டுவந.து 

ஈனிமிகவிறும்பூதெய்திரனறுன்றென்றுமன்றற் 

பனிமலர்வேம்பினானைப்பார்த்தருட்பான்மையீதே 
லினியிவணிற்றல்சேறியிராமசாதன்பாலென்.று, 

௯௦௧ 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(௭௫) 

(௪௬) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௭௯) 

(௮0) 

(க)



௬0௨ | சே துபுசாணம்:. 

இப்பொழுதிராமகாதன்பெருமையையெண்ணாதேயாஞ் 
செப்பினமரசரோறேசெந்தழல்புகுவாயென்று 
மைப்புயலனையமாயோனவகுத்தசேதுத்தலந்தான் 

செப்பருமுத்தில்குஞ்சேரு தியொல்லையெனமருர். 

௮. ரசலுங்களிகூர்ரதுள்ளமருர்தவ.ரருண்மேற்சொண்டு 
விரைசய£தனம்போர்வேழம்வெம்பரிபரியாளங்க 
டமரையமிடமின்றியீண்டத்தனச்குவைபலவுங்கொண்டு 

தரைவிடையூரிராமகாதனைஈண்ணினானே. 

சென்திறையிரரமகாதன்சேவடிசெனனீசேர்த்த 

யன்றுதொட்டொருபோதுண்டியாச்சியோராண்டினெல்லை 
முன்றனகமும்பரவாணிமொழிக்திடுமுறைவமாம 
னன்றுறவியற்நிமிட்டானரபதிபொருகைநாடன், 

வைகலுமிராமகாதன்மலரடிவணவ்சியொான்பா 
னெய்கலந்தபிடேகங்கணிவேதனஞ்செய்தானபின்ஓம் 
பொய்கலவாதவன்பாற்பொன்றசபாரமீர்தான் 

செய்கலந்தோடுநனனீர்த்தென்றமிம்ப்பாண்டிராடன். 

மறுதொழில்புரியும்வாழ்க்கைவஞ்சககிருத.ரரவி 

தெறுதொழில்வில்லின்காடி இனச்தொறுமாடித்தென்ன 
னறுதொழிலாளரொெல்லாமைர்தொழிலாளராக 

வறுதொழிலுண்டியைச் கமுவகையாலூட்டுவித்தான். 

வற்சரம்போனபின்னைமறையவனோடுமாதை 
விற்சரச்த. ரம் தகொன்றவ்னையொரீஇவிமலனாகி 

யெற்சரற்காலத்திங்களெனப்பணிர் திராமகாதன் 
பொற்சாணிரண்டுமன்னான் போற்றுதன்மேயினானே. 

ஒருவனேகித்தாமுத்தாவுத்தமாமத்தவேழம் 
வெருவ.ரவுரித்துப்போரத்தவீரனேகுரனஞ்சுங் 

கருவமரங்கிகெற்திக்கண்ணனேகணிசமில்லாத் 
இருவனேயிராமதாதாசெங்கணேறுசைக்குஞ்செல்வா. 

ஐயனேயிரவிகோடியவிரொளிவிளங்குஞ்சோதி 

மெய்யனேவிரிஞ்சனுச்சிவிளங்கொளியுகராற்குள்ளுங் 
கையனேகாலனஞ்சுங்காலனேகடுச்சையந்தார்ச் 

செய்யனேயிராமகாதாதிங்களல்சகண்ணியானே, 

அரையனேயயனமாலுள்ளத்தளவையினளக்கற்கந்தக் 
கரையனேமகுடவேணிக்கற்றைமேற்கங்கைலீசு& 
இரையனேபுரங்கள்வேவச்சிறுகைபுரிஈதவெள்ளி 

வரையனேயிராமகாதாவாசிகானமறையினானே, 

நீற்றனேசண்டி மாலைகிமலனேநினையுமெல்லைக் 
ஏற்றனேயிறுதியில்லாவிவறறவனேயில்லையென்னாத் 
தேற்றனேதெருண்டோருள்ளத்தேறலேகருணைத்தெண்ணீ 

ருத்றனேயிராமகாதாவொட்புயர்வின்மையானே, 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௬) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(ரசு) 

(#0) 

(௬௧)



சநசரபாண்டியச்சருக்கம். 

அறவனேயறத்தின்பேறேயசம்பறவகனறஞானத் 

ுறவனேதுறந்தோர்கானுஞ்சோதியேதொழும்பாச்குற்ற 
வ.றவனேடின்பர்பாவமொழித்திடுஞ்செயலிலஞ்சா 
மறவனேயிராமராதாமலைமகளபாகத்தானே, 

அடியனேன் முனியினோடுமாயிழையொருத்தியாவி 
முடியகேரொய்துசெற்றமூர்க்கனேன்முறைதவிர்க்கு 
கொடியனேனுன்னைவரதுசுறுஇனேன்குணத்திற்சால 

மிடியனேன்புரிஈ்தபாவம்வீட்டுவாயன்றிமேலும், 

கான்மறைகெறிவழாதஈடயையுசல்குசென்னாப் 
பான்மறைதவளநீற்்.நப்பசுபதியிராமகாதன் 

வான்மறையாதசர்ச்திவமுத்தினான்வழியுகிம்பத் 

தேன்மறைஈறையாரமார்பன்செஈசமிழ்ச்செழியர்கோமான், 

புலங்சொளப்புகழுஙகாலைப்புர வலனமுகத்இனின் றும் 

விலங்கரும்பிரமகத்திவெளிப்படலுற்றதர்காள் 
வலங்கெமுசோளயோத்திமன்னவனபின்றஜொடர்ந்த 

விலங்கைமனபிரமசத்துக்களையதுபோலமாதோ. 

செர்நிறப்பங்கிபொங்கச்செழுக்தவன்பிரமகத்தி 

மைக்கிறவறுவைசுற்றிவருகதலும்வரகனென்பா 

னன்னிறக்கிரீவத்$சனாணையாலக்கணத்திற் 

கொன்னிறச்சூலவேலாற்குத்தியாருயிர்குறைக்சான், 

இறச்தபின்பிரமகத்திமீசனெம்மிராமராதன் 
சிறந்தமால்காளாப்பாதந்தென்னவன்காணத்தோன்றி 
யறைந்தநின்புகம்மைவாய்மைக்ககமிகமகிழ்ந்தேமன்னா 

பறர்சனதுகளாய்கின்னைப்பற்தியபழியிரண்டும், 

மாயிருஞாலமுன்போன்மனனதீபுரத் இம்மை 
மேயினோரித்தலத்தின்மீண்டுதித்திறவாரீரார் 

தாயிரம்பிரமகத்தியகற்றுவரளப்பின்ஞானச் 

சேயொளிகாட்டுமேலாஞ்சிறப்பினைச்சேர்வர்திண்ணம், 

மதிக்குலரிருபகம்மைவழுத்,தகின் வாய்மையாலே 

அதிச்குகர்பாவர்திர்ப்போஞ்சொற்றியாலுனக்குவேண்டுங் 

கதிக்குஈல்வரங்களென்றானசகனமேற்படருவ்கங்கை 
ஈதிக்குலமடரதைதோயுகாயகனிராமகாதன். 

பாண்டியன்சளெப்பானறிங்கட்பவளவார்சடையாயுன்னைக் 
காண்டலினஇிகமானகஇயுள தாகிற்பின்னை 
வேண்டுவனினறுகூற்றம்வெருவுமார்க்சண்டனெஞ்சின் 
மூண்டெழுபழங்கண்டாத்தமுண்டசகர்தொழுதேனன்றே, 

வ தருசெய்யதோட்டுகளினமுக்கரியதாகச் 
சிவக த€ரடியிலன்புச் திரிபிலாவீடுமுன்௪ 
னுவந்தியாலுரைத்த?ர்த்தியனாத் இிடும்புனீதர்ச்குன்னைச் 
தவர்தரச்சாணும்பேறுர்தர்கருளென்.றுதாழ்ர்தான், 

hh. Oh, 

(௬௨) 

(௬௩) 

(ae) 

(௧௫) 

(௬௪) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௧௬) 

(௧00) 

(௧0௦௧)



ர௨0௪ சேதுபுராணம். 

அவ்வ ரங்கொதெதிராமனாதரத்தருச்சத்தேத் அஞ் 
செவ்வருட்குதியிலீசன்நிரோபவஞ்செய்தான்பின்னர் 
மெய்வரம்பெற்றுயர்ர்தமீனகேதனனுமேக்.௮ 

கவ்வியங்கரச்தராமகாசனைவணங்வொழ்த்த, (௪௦௨) 

தானையம்பரவைகுழத்தன்னகரடைர்தெல்லாமு 
ஞானமாமுனிவரோடுஈவின்றனனவருக்கேட்டு 
மாஈகைமுகத்தராகமடுழ்ந்தபிடேகஞ்செய்தார் 

கானிலம்புரப்பாயென்னஈரபதிவமுஇதன்னை. (௧௦௩) 

மாறலுமமைச்சரமாதாமைக்தர்கண்மருவுண்பால் 
வேறுளதமர்களோடுமேதினிடரக்அபன்னா 
ளீ௮சேர்கால*தன்னிலிறையவனிராமகாதன் 
பே௮சால்பதங்கணாடி ப்பேரின்பலீடுபெற்றான். (௧0) 

வேறு, 

சங்கரமாறகாமன்மேயதோர்தண்டலில்சீர்கொள்பேறுகூறிஷேம் 
பங்கமிலாதவாதிமாதவீர்பண்டையகாதையீதுபாடுவார் 

பொங்கொலிரீகொதினாடுவார்புன்கணெலாமுமோட நதியே 
யெங்குகிலாவுசேவதேவனாமெச்தையிராமகாதனாவாே. (௧௦௫) 

சங்கரபாண்டியச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம், ௩௦௬௬. 

சேதுமாதவச்சருக்கம், 
  

சேதுமாதவன்காதைசெதியிருண், மோதுமாதவமாகுமுனிவிர்கா 

வீதமாதவமென்றுணர்லி!ரொனா, வோதமாதவச்குதலுரைசெய்வான். (௧) 

ஈதியினீடும்பொருரைஈனனாட்டினான், பொதியவெர்பன்புகனதிடுபுண்ணிய 

நிதியெனும்பெயரகொண்டுகிலவுமோர், மதியருங்குலமன்னவனமுன்னுளான்.() 

பொரும்புயத் தணைப்புண்ணியமாநிதி, யரும்புதிங்களணியுஞ்சடாடவிச் 

சுரும்புலாங்கொன்றைச்சுந்தரபாண்டியன், விரும்புவ்கூடல் வியனகர்போற்.று 
வான், (௩) 

மாதுகொண்டமருவலர்சாய்ந்திட, வேறுவாம்பரியேக்தலவன்றனைத் 

தேறுகாவலர்தீதறுசெய்கையாற், கூறுவார்கள்குணரிதியென்னவும். (௪) 

நிலம்புசழ்ச இடுநீள்கயிலாயமாஞ், சிலம்புகாத்இடுகந்தியமதேவுபோ 

லலம்புகீர்வைகையம்மதராபுரித், தலம்புரக்குர்தராதிபனோர்பகல், (௫) 

முர்தைஞாலவணங்கைமுயங்கெனா, மைந்தன்றன்னைமணிமுடி குட்டினான 
சந்தமாதனரேர்படச்காகுத்தன், மக்தசே.துவிற்சாருதகைமையான். (௬) 

அக்சணிந்தவனாலவாய்கீக்கியே, முக்குணத்தின்முதற்குணமாகிதி 
சீச்சசால்வகைத்தானையுந்தன்புறர், தொச்சவைம்பெருஞ்சுற்றமுஞ்சுற்றவே.(௪)



சேதுமாதவச்சருக்கம். ௪௨0௫ 

தாலிரண்டெனஈண்ணியலவாயமும், கோ அமைவசைக்கூட்டமுஞ்கசுழவே 
சாஓமன்புசலைக்கொளத்தானெழீஇச், சிலமன்னன்வழிக்கொண்டுசெல்லுவான் 
சேயசேதுவின்றிண்மைதெரிர்திடப், போயராசவன்மீ ண்டும்புச்சானெனத் 
'அூயசாதற்றுனையியுர்சானுமா, யேயெனாவிரைக்தேனெனேந்தலே, (௯) 

ஓ 

வேழமேசம்விடும்பரிகெட்டலை, தாழும்பேனந்தவளக்கதலிகை 
பாழிவையம்படர்கலனாகவே, யாழிபோன்றதரசன்பெரும்படை, (க 0) 

தேரும்யானையுக்திண்சிலம்பீட்டமா, வோரொழுங்குசெல்வீரர்களுக்தியாச் 
காருலாங்கொடிக்காடுமருவியே, பாருடன்படர்ச்தன்னபதாஇனி, (௧௧) 

பல்லலீரரிராகவன்பாங்குளா, சல்லறீர்த்தவருளின்குறிக்கெலாம் 
புல் லு£ீழல்புரிக்திடச்கொண்டுடன், செல் லஓமாலயம்போன்றனதேர்களே, (௧௨) 

ஆதிசாளிலிராசவனாற்திய, சே அவின்்சணறைகுறைதர்த்திடு 
மாதராற்பலமால்வரைமன்கொடு, போதல்போன்றதுபோதசம்போவதே, (௧௩) 

கைகலந்இடுகாதலனின்றமர், செய்கை$தெனத்தென்கடற்சேர்ப்பன்பான் 
மெய்கொண்மங்கலம்வேட்டவன்கொண்டுசெல், லவவகையன்னதுவா௫ப்படாச் 
சுயே, (௧௪) 

தாவுசென்கடற்றன்னிலயோத்தியர், காவலன்௧கராகண்டிடுமாசையா 
லோவிலுத்தரவாசைரின்அற்திடும், வாவமாகடல்போன்றனர்மள்ளரே, (௧௫) 

உலகமுற்றுமொருங்குதாண்டென; விலகரும்படைமேதினியீண்டவே 
யலகில்சீர்த்தக்குணநிதியாடவர், திலகமன்னவன்சேதுவிற்செர்ச்தனன், (௧௬) 

சென்றபின்னர்ச்செழுந்தனுக்கோடியி, னன்றுசங்கற்பராடிஈவிற்நியே 
அன்றுகாதலிற்றோய்ச்ததிலாயிடை, நின்றநீர்களுநீதியிலாடினான். (eer) 

கோவிராமன்கொடியவிராவண, னாவியுண்டவரும்பழிசூழ்ச்திடும் 
பாவநீத்தபசுபதிபங்கயச், சேவடித்் துணைசென்னியிற்முழ்ஈதனன். (௧௮) 

அன்தியங்கணமர்ரந்திடுகாளவன், வென்திமாயன்விரும்பிடும்வேள்விக 
ளொன்றுமுள்ளத் துவகையினாற்றிஞன், ரொன்றுவேதத்துறைபிறழாமலே.(௧௯) 

வேள்வியீற்றினிலாடும்விஇப்புன, னீள்விழ்கோடியினேயத்திஞடியே” 
மூள்விறற்படையெண்டிசைமொய்த்தெழ,வாள்விழித்தணைமாதொமென்னவன் 

மீளவர்தவண்வெய்யநிசாச.ரர், மாளவந்தசனகிமணாளனை 
யாளவந்தருளண்ணலையாரவெண், டோளவந்தனையென்றுதொழுதனன். (௨௧) 

கோயில்குழவலங்கொண்டுகோமகன், வாயில்வுந்தனவாழ்ததிவணவங்இனான் 
பாயுமால்விடைப்பண்ணவன்றனவிடை, மேயதன்பினரில்லத்தின மேவினான். () 

விராவுதானையினோடும்விரிசினைக், குராமலர்க்குழற்கோசையு£தாலுமாய்ப் 
பராவுசேதுவிலிவ்வணம்பார்த்திவ, னிராமகாதனையேத்தியிருச்குசாள், (2m) 

வேறு. 

சேலோடிகல்லிழியிர்தரைதென்தத்சிறுமன்றற் 

காலோடசைகமலாலயமேவு£இருக்கனனி 
பாலோடலையெதிவேலையிற்பார்தட்டியில்பயிலு 
மாலோடொருகலகர்தனைவாளாவருவித்தாள். (௨௪) 

(ர்



8௨0௭ சேதுபு. ராணம். 

சங்கேதமுமொனமோதினளசர்ப்பக்குலமஞ்சும் 

வெங்சேதனன்விடைகொண்டனண்மிகுசேதுவைகாடி 
யங்கேதனிவ$தாளிறையறமாகிதிகெஞ்சிற் 

பொக்கேதமிலன்பின்செயலதுசோதனைபுரிவாள். 

தாளுற்நிடுகண்டாமரைதங்குந்திருவங்சண் . 
வாளுத்திடுபுருடோத்தமன்மணிமார்பமும்பிரிர்சே 
கோஞற்றிடுமண்மேற்குணக்குனறனனவர்பாலு 

நீளுற்றொருதலைதான்றனிகில்லாமையைகிறுத்தாள், 

விற்கோடியினிடைகின்றனள்விர்தாவலியென்னு 

மிற்கோடிரிபில்லாளொடுமெழுதானையினோடு 

மற்கோடிமுன்னெதிர்தோளுடைமதியினகுலமன்னன் 

டொற்கோடி.செய்துலைமுற்கொடைபுரிவான வண் புகுந்தே. 

வரையார்திரையெறிவாரியினமரபிற்புனலாடி 
யுரையார்கொடையுதவித்தனதுறையுட்புகவுய்ப்பா 
னிரையார்கடலுடன்கொண்டெனவிகல்வெம்படைமிடைய 

விரையார்தொடைவேந்தன்ன வன மீண்டேடுடும்வேலை. 

பொன்னிற்பஃறளிர்மல்கியபு தக்கொம்பரிற்புயல்சே் 

மின்னிற்படர்கொடிபோன்மணிவிளக்சன்சுடரதுபோற் 

பின்னிற்பொலிகலபத்தொடுபிறழ்மஞ்ஞையினொருபெண் 

முன்னிற்பதுசண்டற்புதமுதல்வனபெரிதுற்றான். 

சரார்பதவிணைகின்றெழுசெஞ்சோதியினியல்பா 
னீரார்மலாநீத் துமதினிற்பாளென நிகழ்வா 

ளேரார்வயதெட்டாகியவெழிலாடனையெதிரோ 
பாராவருகு றல்சண்டவனபார்த்இங்தெபகாவான், 

யார்நீயுனையீனு£தவமெவருஞ்செயவலலா 
ரூர்சீணிலத்தென்றாலஃ்தொவ்வாதுளமுனக்காம் 
பேர்காரணச்சிறப்பாலிடுபெரியோரிலயெவனோ 

போர்வேல்விழிபெறவேண்டியதென்றானவள்புகல்வாள, 

பெநற்ராரிலைமண்மேலெனைப்பிறழாமதனோேடே 
மற்ருருமென்னுடன்மேயினரிலாமாலளவன்றி 

யுற்றுருமமீசகனுகாவகைபுரப்பாயிறையோய்கின். 
பற்றாமரைமனைச்கேநிலைபயில்வேன்சிறுபாவை, 

உனச்கோர்மகவாவேன்திரையுததஇப்புவியசன்மே 
லெனக்கோர் துணையிலொன்றனளெவர்க்குர்துணையாவா 
டனக்கோரளவில்லாம௫ஏழ்தானெய்துபுதலைவன் 
வனச்கோகிலமன்னாடிருவதனங்குறித் தரைப்பான், 

என்பாலுளதொனுண்மகவினியென்குலமுய்ய 

வனபாலுனையருள்பெண்மகவாகப்புரக்தளிப்பே 
னுன்பாலெவர்பாலாதரவுளதாமலரன் தி 

வனபாதுறவருவாரெவாமண்ணுண்டிடுவாரே, 

(உடு) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௧௨) 

(௩௧)



சேதுமாகவச்சருக்கம். 

அர்தாமரைமலாமேற்திருவன்னாயகத்தரிவை 

விர்தாவலிமகளாகுதிமேவென்றனனவேர்தன் 

செந்தாமரைபிரியாளவற்பிரியாதுடன்சென்றே 

கஈ்தார்கடமலைஞழ்கடைக்கடிமாளிகைபுகுக்தாள். 

இசழம்புண்ணியரிதியாயிடைத்திருவைத்தருமனையா 

ணிகம்பொன்முகமதிராடுபுநீபோற்றுதயெனவே 

புகழ்தன்குலமுன்னோரவர்புரிபுண்ணியகிதபோன் 

மகழ்தச்திடக்கொடுக்தான்௧ரமலர்மேன்மகளெஓசே. 

வேந்தற்கொருமனையாளிருவிழிமாமலாமலரா 
வேரஇக்கரத்தினிதென்றணைத்தெடுத்துச்சியைமோந்தே 

காகஇக்ளெர்மணிட்பூண்கலைகவினப்புனைவித்தே 

மார்தச்சகனியமுதாட்டினண்மகவின்மிகவளர்த்தாள். 

நெய்த்தோர்கமழ்வேற்புண்ணியரநிதிமாளிகைநீங்கா 

முதீகார்ககைவ£தாவலிமுரல்வண்டினநிரைசேர் 

கைத்தாமரைதானேபுழற்காற்றுமமணாயாக 

மைத்தாழ்குழன்மயிலிஈ இரைவளர்வற்றிடுகாளின். 
வேறு. 

மூடவொன்முகிற்கூக்தன்முளரிமகண்முசைமென்றோள் 

கூடுவானெழுங்காதற்குரைகடலினறிரையல்ப்ப 

வாடுவான்மணிவண்ணன்வைகுண்டககர்நீங்குத் 

தேடுவான்புறம்போஈ்தான்சிறைக்கருடன்பிடசே தி. 

செண்டிரைவாயமுதுடன்சேோசெக்திருவைமுக்தொருகாள் 

உண்டுருவங்கொண்டதனிமாயவனாமரபதனாற் 
றண்டுணர்வண்கமலமெலாந்தனித்தனியோரிதழாகக் 

கண்டுணரும்படிதெரிக்தான்௧கவத்துவமாமணிமார்பன. 

மாலைமதிமண்டலத் தம்வளங்கெழுமாளிகையகத்துவ 

காலைஈறுமலர்தொடுத்தகண்ணியினுங்கலன்களினுஞ் 

சீலமிகும்வனப்புடையசேயிழையார்திருமுக த 

ஞாலமதிற்பிறவிடத் அகாடோறுகாடினான். 

பன்னகமாமலர்ப்பாயற்பள்ளிகொள்வான்பண்டொருகாற் 

றெனனிலங்கைமேவியதன்சிதைதீர்த்தற்காரணமா 
நன்னெறியாற்சே௮வின்பானண்ணுதற்குழுரியளெனா 

மின்னுமுகிறவழ்கஈ்சமாசனமாம்வெற்படைச்தான. 

நண்ணியவன்குரம்பெங்குகாடியுழிதருங்காலைத் 

செண்ணிலவுகைச்திருவுஞ்சிலதியர்கள்சிலர்சூழ 

லெண்ணினமலர்கொய்திரொளெதிர்வஈ்தாளிலம்பாட்டோர் 

சண்ணெதிர்பொன்னெனக்கண்டான்காயாமெள்மலர்வண்ணன், 

மாலுமுளர்தானாவெரும்பிரிவின்காரணத்தாத் 
கோலமிஃதடன்குறுஇற்குறுர்தொடி தானெடிதோடி. 
யோலமெனாவரசனமனையுட்புகுதுமெனகினைந்தான் 
போலவொருஇருவுருவம்பூசுரரிற்புரிகுற்றான். 

௬௩0௪௭ 

(௩௫) 

(௩.௬) 

(௩௭) 

(௧௮) 

(௩௪) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



WO 2 , சேதுபுராணம். 

முண்டககச்சண்முடிழ்ப்பிக்குமுதுகிலவின்பரப்பேய்க்குச் 
செண்டிரையபாற்சலஇச€தரகிற்பிரியேனென் 
அண்டகருமுடிலுருப்போர்த்தற்றதபோலொளிகீசம் 
வெண்டி ௬ு£ற்றெழில்விளங்கமெய்ம்முமுதும்பொலிவித்தான். 

கார்த்தசெழும்புயலனையசண்ணன வன்கவிலுதன்மே 

லேர்த்சசனிப்புண்டரமூன்றிலங்கியிடும்படிசெய்தான் 
போர்த்ததிருகீற்றுருவப்புணரியினின் அர்புள்ளின் 

சேர்த்தவிருல றக்காலாற்சேணிலெழுக் 'தஇிரைகிலாபோல். 

கெருங்குமலர்மசள்கொங்கைஜஞெழுங்கவணைக்திடுக்தோறுங் 
கருங்கணுறுக்தமும்பினிரைகரவாமற்காதலினான் 
மருங்லெணிர்தொளிடீற்றைமயங்கவிடையிடைவிடுத்த 
வருங்கவின்போற்கண்டிகையினலங்கலுரத்தணிர்திட்டான். 

பாசடைப்பங்கயமனையாள்பாற்கடல்விட்டகன்றமையான் 
மாசுணப்பாய்தளைச்சுருட்டிமணிமார்பின்மிசைகாலத் 

தேசுடைத்தோள்வரையேதிச்செல்வதுபோற்செழுந்தொங்கல் 

வீசிடச்சாமுத்தரியவெண்பட்டின் றஇல்புனைச் தான். 

மெல்லிதழ்முண்டகக்கோயில்விளங்கழைமென்கரமதனை 

வல்லிதிற்றுன்பற்திரங்கானமணமகனாமாயவனீ 

யல்லனெனாவகைகிறத்தஇினடையாளந்தெரிப்பான்போற் 
புல்லினுயர்பூங்குசையாற்புரி$தபவித்திரம்புனைஈதான். 

பூவடியாலளந்தபிரான்புரையகன்றோர்புரிக்சதுமுன் 
னாவடியிலுலககடையமை£தமையாலபிடேகஞ் 
சேவடிவார்கொடியவர்பாற்செய்தயிர்கள்சிறப்பெய்தக் 
காவடிசேர்கங்கையறல்காமருசோண்மில சக்கொண்டான். 

கரவுபயிலுருவமிதுகண்டவர்கண்களிகூரச் 

சரகதிநீர்படிர் துவருர்தாமறையோர்தமைப்போல 

வ.ரனதபேொழுத்தஞ்சுமடிச்சகடியாங்கெடுத்தோதி 

வ.ரமிகு€ர்மழைவண்ணனமலர்மகடன்மருங்கணைந்தான். 

பங்கயமேல்லீற்திருக்கும்பணிமொழியும்பார்ப்பானா 
மங்கவன்றன்படிற்மெழுச்சமதியாமலயிர்ப்பின் தித் 

அங்கமணிமுகுளமுலைச்தோழியருஈசாலுமாய்ச் 
கொங்களிழ்சன்மலர்கொய்துகுவிபொழிலின்புடைகினருள். 

மணிரிறம்வெண்கெளதனான்மறைத்தணைர்தமறையவனலும் 
பணியிலனபோற்பசும்பொழிலின்பயில்வளங்கண்டிடுவரன்போ 
லணுகயொருகாலவளையகன்றொருகாற்பன்முறையும் 
௮ணிபுரிலைபிதிதாகிச்சுழல்சுரும்பிறுழிதருவான். 

தளர்வளையார்மருங்குல்புரைாதன்மைபொருதிளர்தளிகின் 
வளர்வளையாமலர்கொய்யும்வனசமகடனையங்கண் 

விளர்வளையார்முன்சையினைவேட்கசையிலார்போன்மெல்லக் 

இளர்வளையார்கரமறையோன ட்டி யுடன்பிடி. திதீர்த்தான், 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪)



சேதுமாதவச்சருக்கம். 

பத்தியமாலகரத்தொளித்தபணிலமுகமழுஈ்தலினோ 
மற்றவனைப்பிறனாகமதித்தமனப்பயத்தாலோ 
பொற்றரொடிமென்சரச்திருடட்புண்ணியமாகிதிமகடா 
லஓுத்றதுணைப்பாங்கியேரரடோலமெனச்கூப்பிட்டாள். 

புவியரசாளிர் துகுலப்புண்ணியமாகி 'இயங்கட் 
குவிபொழில்வாயெழுமாதர்கூவுகுரல்கேட்டதனைக் 
கவிகைமுழுமதிமாரன்காகளமென்றெண்ணிமுதற் 

செவிபுகுதுமெழுத்திசையாற்சேயிழையாொனத்தெரிர் தான். 

தெரிரஈ்சவுடன்விரைக்தேடிச்சேனையொடும் பன்முறைகூ 
யரிர்தகுரன்மகடன்னையணைத்தணங்கேயாருன்னை 
விரிந்தபொழிலிடைமேவிமென்கரம்வல்லிதிற்பிடி தீதார் 

பரிர்தழவேண்டியதென்கொல்பகான்ருன்பார்வேர்தன். 

ச.ரம்பிடி த்தசிலைவேர்சன்சாற்றெனலுர்தானிரங்கி 
யரம்பிடி ததவயில்பனிப்பவறைந்திருவாளருமறைநூல் 

வரம்பிடி த்தசிலையினனாய்வன்மையிளுல்வந்தெனது 
கரம்பிடித்தகள்்வனிவன்கண்டுமுனைக்கலங்கலிலான், 

மாயகிலைபயில்வேடமறையவர்போற்கொண்டுற்றான் 
மேயதருகிழலதன்கண்வெளிநினருன்விளைர்தபடி 
யாயெனவாருபிரளிச்குமையாமற்றிஃ்தென்றா 
ளேயெனமன்னவன?€தியாவனிவனென்னாமல், 

பொருக்செனவப்பூசு ரனாம்புயல்வண்ணன றனைப்பற்றி 
யருக்கமுடியிராமேசனாலயத்துட்கொடுபோகி 

கெருக்கியிருகரங்களையுகெடுல்கயிற்றாற்பிணித்தலாமேற் 

திருக்கொழுகன்வருச் தமன்னன்றெண்டமிகச்செய்வித்தான். 

அல்லிமலர்ப்பங்கயத்தாளவையிரண்டுமசையாமல் 
வல்லியிடுவித்தயலோர்மண்டபக்தன்பாலிருத்திக் 
கல்லிகலுக்தடந்தோளான்கடிமனையிற்சென்றுமகட் 
புல்லிமனக்தேற்றியக்தப்புரத்தினிடையமர்வித்தான். 

கருமமிதுநிகழ்ந்தவழிக்கருங்கங்குற்பொமுதனைய 
மருமலர்த்தண்சேக்கையின்மேன்மன்னவன்சண்படைகொள்வா 
னருமறையோன்றன்னிலையுமமிவையவடன்னிலையு 

மொருமைஇகழ்கனவின்கனுள்ளபடியுணர்ந்இடுவான். 
வேறு, 

ஆயிரம்விளக்கிற்றோன்றுமவிர்மணிப்படங்கொள்பார்தண் 
மாயிரும்பாயனாப்பண்மகரகுண்டலங்கண்மின்னத் 
தூயமாமணிச்சரீடச்சுடரொளிபரப்பிகேமிச் 

சேயமால்வராயினப்பாற்செறிஈ்தபேரிருள்கால்£ப்ப. 

இளஈகைகிலவுதன்€ரோத்அசர்செவ்வாயாம்பற் 
றளமுவகையவிழ்ப்பமார்பிற்றரளமாலிகைகடாழ 
வுளகு£ சான்மகதிச்செங்கையோங்குகாரதனைமுனனாங் 
சளவிலாமுனிவர்போற்றக்கண்மலர்க்கருணைபொங்ச. 
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* உளகு-யாழினோருறுப்பு.



ர௨௧0 சேதுபுராணம். 

முன்லுசர்படைத்தசேனைமுதலியார்முதலாராகத் 

அன்னுடில்கரர்கடத்தத்தொழின்முறைமரபினாற்றப் 
பன்லுமைம்படைவயங்கப்பண்ணவர்பணிர்துபோற்ற 
மன்னவனவனைச்கண்டான்வைகுண்டகாதனாக. 

ஆடகவனசமாலையலரொளியளசச்காட்டி. 

னீடிருள்விமுங்கவங்கணெடுங்குழற்கரியசோதி 
சூடியகனசச்கஞ்சத்தொடையலின்வண்ணமுண்ணக 

கூடிளங்கொங்கைமேருக்கொடுமுடிசிறுகலீங்க, 

௮ணிவடமுத்தமாலையம்மமேலமை£தகாட்சி 
இணிவடஇரிமேற்ழூங்குஞ்சிறியவெள்ளருவியேய்ப்பப் 
பணிவடக்காஞ்சியல்குற்பரித்தபொன்னாடையோடு 

தணிவடதளிர்நேரு£தித்தனிச்சுழிஈனிதயங்க, 

இரவனசங்கள்போலவினைதரும்படிபிடி த்த 
கரவனசங்கண்மேவுங்கால்வனசங்கள்பூஹு 

மூரவனசங்கொணாமத்தொளிமணியாழித்தோன்றும் 

வ.ரவனசங்களாங்கண்மலர்நிழல்வனசமான, 

மாமிகுமசாணிதன்னைமற்றையவணிகளாலே 
யேமுறவழகுசெய்தாலென்னமெல்லிணரவிழ்த்;த 

அமணக்கொம்பர்தன்னைத்தொங்கலாந்சூழ்ர்ததென்னக் 
சாமர்பொன்மேனிமீதிற்கலன்பலகவின் திலங்க, 

தெளிமதிராப்பட்செவவாய்சேர்ர்சமாயோகர்தன்னைத் 
தளிபயில்கமலத்தையறணச்திடாளென்னு£தன்மை 
யளிபயில்வகனகாசியணிதருபதுமராக 
வொளிமணிகணித நூலிலுறபொருட்குண்மைகூற, 

பண்டுதம்வயிரச்கோடுபாழிமார்பகத்தாற்செற்ற 
கண்டசன்றன்னைவென்மோன் காதலியென்னுமன்பா 

லண்டர்சாட்டமுதம்பெய்தவாடசத்தசம்பர்சையா 
லெண்டிசைக்கரடப்பாய்மாவெடுத்தபிடேகஞ்செய்ய, 

பொனமுகச்சசியினின்றும்புறப்படுமேவன்மாற்ற 
கனமுகச்சசிகேட்டுள்ளசயப்பொடுமரபினாற்ற 
மென்மணிக்கவானரம்பைமேயஞண்டடுத்ததூணி 
மன்மலர்கமலப்பொற்ழுள்வருடிவானரம்பைவாழ்த்த, 

இனையபேசொழிலினமல்கயொவருமிறைஞ்சியேத்த 
வனசமாளிகைசேர்செல்வவண்ணமாமகளைக்கண்டான் 
கனவினிற்சகண்டவண்ணங்கண்படைதீங்ிக்கல்கு 
னனவிலுங்கண்டானந்தஈங்கைசேரிடத் அண்ணி. 

விடியல்வர் துற்றசாலைவேரியங்கமலக்கோயிற் 
கொடியையுமுடன்கொண்டி தகுலப்பிரான்வேதியன்பாற் 
கடி .தசென்றவனையு£ தான்கனவினிற்கண்டவாசண் 
டடிமலர்வணங்யெங்கையஞ்சலிச்தேச்ச லுற்றான். 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

் (௭௧) 

(௭௨) 

(௭௪)



சேதுமாதவச்சருக்கம். 

கம்பொடுதண்டகேமிகார்முகங்கதிர்வாளேந்து 
மம்புயக்கரத்தினானேயரவிர்ததயனத்தானே 
யும்பரோலைகமுண்டவொருவயிற்றுக்இபூத்த 
பைம்பதுமத்தின்ஞாலம்படைப்பவன்றனைப்படைத்தாய், 

விண்டுவென்பொருண்மையாலேவேறிலா தலகமெக்குங் 
கொண்டுடனின்றகோவேகோவலர்குலத்்தன்பேழே 
மண்டிகல்புரியுரதண்டோண்மதுவொடுகயிடவப்பேர் 

மிண்டுடைலீரராவிவிழுங்கியவென்தியானே, 

இசைமுகன்மரபிற்றோன் நித்திவினைக்காவல்பூண்ட 
திசமுகன்றலைதடிர்தசராசனதச்தடக்கையானே 
வசைமுகச்கனசனீனறமகனுயிர்த்தம்பமாகி 
யிசைமுகக்கனகத்தம்பத்தெழுகரரிங்கருபா. 

அலர்கதிர்ச்கவுததுவப்பேரணிமணியெறிக்குஞ்சோதி 

மலாவனமாலைமார்பின்வாழ்திருமறுவினானே 

கலர்மனங்க ரச அகற்றோரகருக்திடைக்கரப்பின்றாடப் 

பலாபுகழ்பரசியேத் தம்பழமறைப்பொருண்மையானே. 

இர் திரைக்கினியகேள்வாவிருகிலமடர்தைகொண்கா 
மைந்தனாக்கவிகைத்திங்கண்மகரகேதனனைமுன்னந் 
தந்தசேசவனேதாமோதராகராத்தடி62.த6இ 

முக்துவந்தருளுமாலேமுராரியேமுகுக்தாமாயா. 

உடற்சிறைநீக்கியைவர்க்குதவிசெய்திடஈடந்த 

மடற்சிறைவண்டார்தண்டாமரைப்பதம்வழங்குமுன்னை 
யடற்சிறைதன்னில்வைத்தேனபராதமிதற்சென்செய்கேன் 
கடற்சிறைத்தெண்ணீர்சாயாகருமுகலன்னகண்ணா, 

செய்ததானவர்தங்குற்றஈதிருவுளர்சனிலெண்ணாம 

லுய்திறமருளிகின்றனுருவமுமுதவுமாற்றுல் 
வெய்தெனப்பற்திகின்னைவிலங்கிட்டவெய்யனேற்குங் 

கைதரவல்லையென்றேகருத்தினுட்கருதுனெ றேன். 

எனப்பலவறி$தவண்ணமெடுத்தசையேச்இயேந்தன் 
மனப்படுமன்பினோமொயனைவணக்ூப்பின்ன 
ரனப்பெடைகிள்ளைகோங்கமனஈடை.யஞ்சொற்கொக்கைப் 

புனப்பசுர்தோகைச்சாயற்பொன்னினைப்புகழ்தலுற்றுன். 

அகலிடமுழுஅமீன்றாயரியுரத்தமர்ச்தாயார்ககும் 
புசகலிடமானாய்காவற்பொறியெனப்புரிவாயன்ப 

ரிகலிடரொழியப்பாசமிரித்தியானெனதென்சொள்கை 
மிகலிடா தமலஞான வீடுதர்தருஞமின்னே. 

பலமறைவித்தையாடப்பல்லுயிர்ப்பகுதிக்செல்லாம் 
பொலிவுயர்செல்வங்சல்விபுண்ணியம்புனிதவாழ்க்கை 

நலமலிவேட்கைசித்துன்மதஇிரவின்றவன் நி 
நிலவரொவைக்குமாங்கோர்திமித்தமாய்கின்றஈங்காப், 

RES 

(௭௫) 

(௭௬) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௭௯) 

(40) 

(4/5) 

(௮/௨) 

(ym) 

(௮௪)



௨௧௨. | சேதுபுசாணம், 

வேள்வியாய்வேள்விப்பேறுவிதிப்பவளாவேதச் 
கேள்வியாய்க்கேள்விதன்னாற்இட்டுதற்கரியளாட 
காள்விரிஈ.றுமென்மோட்டுகளின பீடிகைமேனாளு 
மாள்விழைக்தடித்தொண்டாத். றமரம்பையர்க்கருஞமாதே, 

எண்ணிரிசத்திபேசமியாவுமாயெவைக்குமேலாய்க் 
சண்ணனானந்தமாடுக்கவுரியோர்கருளைகாட்ட 
வண்ணமாயளப்பில்சோதிவடிவமாய்வரம்பிலாச 
தண்ணளியுருவமாடச்சராசரம்புரக்குச்தாயே. 

ஊககமேயுடையபேதேயுணர்வினாலுணர்வார்சிர்தை 
நீக்கமேகில்யொனருடநின் திடுந்திருவேதால 

குக்சமேபரையேதொள்ளைத்துவக்குடற்பற்றுரீத்தா 

மாக்சமேயாக்கயெல்லாமளித்தழித்சருஞவாளே. 

உன்மசகவாகுமெல்லாவுயிர்களுமவற்திலொன்று 
மெனமகவானேனென்முயிதுபடிமுனதன்றே 

பொன்மகளாகுகாமப்பூவையேமுன்போலென்னை 
சின்மசவாகப்போற்றிரீயருசொன்றுதாழ்ச்தான். 

எனதிவரிருவாசாததியமிசைத்தபோதிறைவனபாஙக 

சன்றவர்கருணைகூர்ந்தாராயிடையரசன்றன்னை 
மன்றலங்கமலக்கண்ணானமாயவன்மதித்துகோக்டி 
யொன்நிதுகேண்மியாவென்றுவகையாலுரைச்ச லுற்றான். 

இர் துவின்குலத் தவேக்தேயெம்மைநீயிறுசச்கட்டி 

மைச்துடைவல்லிபூட்டும்வமுவினைமனத்துட்கொள்ளே 

லந்தமிலன்பர்யாவரவர்வயத்தனனென்றெம்மைச் 
சிர்தைசொண்டிடுமாதிர்தச்செயல்விளையாட்டிற்செய்தேம்! 

பிடித்ததுன்னேயமெய்யிற்பிணித்ததபிரசத்தொங்க 
லடி.த்ததுசாத் தம்புட்பவஞ்சலியடி யிலிட்ட 
கடித்தளைபாதசாலங்கடுஞ்சிறையிருத் மெல்லை 
வடித்தவேலரசேயுன்றனமனப்பெருங்கோயின்மாதோ. 

எற்நினாலென்னினமுன்னமெச்சமொன்திழைத்தாயெம்மேற் 
பற்தினாலதனால்யாமும்பங்கயத்திருவைவாளா 
வற்றதோர்பிரிவகாட்டியுன்னுழைவிடுத்சேடீயும் 
பெற்றதோர்மகவிற்போற்றிப்பெருகுரண்பாலவித்தாய். 

அவடனையளித்தலாலேயகமிகம௫ழ்ர்தேரின்பா 
லிவடன கடனியாதாமேயெமக்குமிக்கனியரென்று6 
அவடனிமருங்குற்கஞ்சத்தோசைபாற்ூழ்ச்தகுற்றங் 
குவடுறழ்தோளாயென்சட்குயிற்றியகுற்றங்கண்டாய். 

இருபொருளல்லயாமுமிர்திராதாலும்பூசை 
இருவினுக்கிழைத்தால்வேறுசெய்திடவேண்டாமெம்பா 
லருகுறீஇுயாரும்வன்மையாற்றிடாதளிப்பேனென்னா 
வொருமொழியுலசகமீள்ருளோடுமுன்லுரைச்தாம்மன்னா, 

(௮௬) 

(yr) 

(௮௮) 

(க) 

(௬0) 

(௬௪) 

(௧௨) 

(௬௧) 

(௬௪)



2 . ப . 

சேதுமாகவாசருக்கம். 

அறைமொழிவழாமற்போற்றுமரசகின்னிலைமைகாண்பா 
னிறைவளைக்கரங்கள்பற்றியீர்த்தசனமிவளையெம்மைச் 
சிறையிடுவித துக்கஞ்சச்தேவியையளித்தலாலே 
ப/றைபெருமகிழ்ச்சியு்றேமொன் நரீயஞ்சவேண்டாம். 

குறுக்கவிழ்கசமலக்கோயின்முதல்விகின்புதல்விகானே 
பொ.றுக்குதல்புரிகிதோமெல்லாம்புண்ணியநிதியேயென்றான் 

மறுக்கெழுதிருவாழ்மார்பன்மன்னனைவதனந Tig 

கறுக்குமாலோதிமுண்டகாசனைகழறலுற்றாள். 

ஆயவடுணைவியாகவரசநீயத்தனாஇச் 

சேயெனவெனனைக்காத்தசெய்கையாலுவச்தேன்செங்கண் 

மாயனும்யானுகின்பால்வர்சனமெம்பால்வைக்கு 

கேயகீயுடைமையாகிகிகழ்திதியமக் இனாலே. 

எந்நிலத்தின்பவாழ்வுமிறைவகின்பாலுண்டாக 

முூன்னியமுடி கமேல ரமுத்தியுமுறைைழாத 

நன்னெதிஈடையுமெம்பானலங்கெழுமன்புகாஞு 

/மன்னுகவென்றுகூ.நிமாயவன்மார்பிலுற்றாள். 

அல்லியங்கமலச்கோயிலாமிழையடைந்கபினனர்ச் 

சொல்லுவான்மாயனமனனாதுணை ப்பசத்தெமைகியிட்ட 

வல்லியினேடுஞ்சே.தமாசவனென்றும்பேர்கொண் 

டெல்லொளிமதாணிமார்பலீண்டியாமிருதிதுமென்றும். 

இருப்ப.துபுரி.நுசாமுனபிருச்தியசேறுக்காக்றாம் 

விருப்பதினாலும்வேர்தேவேசகனும்யா தஈ பூக 
கெருப்பேனவடராஇங்கேகிலைத் திமின்முனீங்கார் 

இரு ப்பயின்மகவான்முன்னாஞ்செமு£இசையிறைவர சாமும். 

சசனறுமிராமசாகனென்றுலகியம்பும்பேரால் 

வாசமதுற்றானிங்சேவையகம்வாழ்வதாக 

வாசையோடசனானாமுமாவிகட்கிடுக்கண்கூர்க்கு 

சநேசமோடி ருக்கல்செய்கேகிலம்புகழ்கிருபோோ றே. 

நீவிலங்கெடமுன்பூண்டுகின் தருள்சுரகீஞகந்தக் 

தேவிலங்குருவர்தன்னைச்சேவைசெய்இடுவார்வாழமு 

மாவிலர்திருவினீடுமற்றவர்மனமெனும்பே 

ராவிலக்தெளியுமீற்கிலாவாஈம்மேனியன்னோ. 

என்னொடுங்கமலையோடுமிருகிலங்காவல்பூண்ட 

வுன்னொடுமெண்ணுமூவருயர்சதையுவர் துசொல்வார் 

பொன்ஜொடும்புக ழினோடும்புதல்வர்களோடுங்காகன் 

மின்னொடுமுலகல்வாழ்வார்மிடியொடுமெலிதலில்லார். 

வம்பவிழலங்கனிம்பமார்பரீமகிழ்ச துசொற்ற 

வெம்பெருஞ்சர்த்திகேட்பாரியம்புவாரொழுதுவார்க 

ஞம்பர்வைகுண்டநீல்காதுறைவொன்றுரைத்துமாய 

னம்புயமடந்தையோடுமாயிடையிரு£ தானம்மா. 
  

% யாத-இராச்சகன, 

FO 

AGB. 

(௬௫) 

(௯௬௯) 

(௧௭) 

(௬௬) 

(௧௪௦௦) 

(404) 

(€02.) 

(௧௦௩) 

(௧0௪)



Hoe சேதுபு ராணம். 

மண்ணகமடச்தைகேள்வன்வாரிசமங்சைகொண்கன 

புண்ணியச்தாள்சள்போற்றிப்பூசனைபுரிர்துமீள 

வண்ணலாமிராமகாதனடியிணைவணல்டூவாழ்த்தி 
யெண்ணருமிறும் பூதோடுமெய் இனானிருக்கை தன்னில். (௧௦௫) 

அர்தசாட்டொடங்கிமன்னனர்தமதடையுங்காறுங் 

கர்தமாதனத்தின்வைடச்கடிமதின்மதுரைகாக்க 
மைந்தனைப்பணித் துலீடுமருவினான்மாயும்போதில் 
விக்தியாவலியுமாவிமேவினள்வேர்தனோடே. (0a) 

சே தமாகவன்றாள்சேவைசெய்பவர் இல்கள்வேணி 
யாதிவாழ்கயிலைமேவியகன்திடாரவனைப்போறமுர்க் 
சேதமிலிராமகாதனிருக்திறற்கூற்றஞ்€றம் 

பாதபங்கேருகங்கள்பணிர் திடும்பயலுமில்லை. (௧௦௭) 

அலைபுனற்கற்கைச்செண்ணீராடியவேண்டிச்செல்வார் 

மலையுறழ்தடந்தோட்சேதுமாதவன்பாதஈண்ணிக் 

கலைகொள்சங்கற்பங்கூறிச்காதலிற்படருவாரேற் 

புலமைசான்முனிலீரகதப்போச்குமேல்வரத்தையாக்கும், (௪௦௮) 

வேறு, 

வேதமாகமமாதியவாதிநூன் மேவகரடியமேதகுமாதகலீ 
ரீதுசாதலினாலெவர்கூறுவார் யாவரேறுகர்வாரிருசேள்வியா 

னீதியாலவர்ரீள்கடள்மேககேர் நீலமாலமாநிண கர்மேவுவார் 
சேதுமாதவனார்கதைநீரொெலாச் தேருமாதினிதோதினம்யாமரோ, (௧0௯) 

சேதுமாதவச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. இருவிருத்சம், ௩௨௦௫. 

சேதுயாத்திரைச்சருக்கம். 
  

அதிமாதவச்சூ.தனருமறை, மூதுணர்ர்தமுனிஎரைகோக்கியே 
பாதகங்களியாவையும்பாற்றிடுஞ், சே அயாத்திரைசெப்புகன்மேயினான். (௧) 

சேதுயாத்திரைசெய்பவர்சீதள, பூதநீரிற்படிர் அபுரிகடன் 
யாதுமாற்றியெறிகடற்சே அதுவின், மாதுபாகனிராமன்மகுழவே, (௨) 

ஏதிலாதங்கியை£இடுமாத்திரம், வே.த_நால்கள்விதிமுறையோதிய 
தீ.திலாதசிறப்புடையர்தணர்ச், கோதனம்பரிவோடுமுதவியே. (௩) 

பொக்குசோதிப்புனிதவெண்ணீறணிர், தங்கம்யாவுமலங்கெழிற்சண்டிகைத் 
அங்கமாலிசைகுடிப்பவித்திரஞ், செங்கைமாழலரங்குலிசேர்த்தியே. (௪) 

படியில்சே தவியாத்திரைபண்ணவே, சடவமென்றுசங்கற்பங்கழதியே 

மடி.யிலாதுமனைகின் அநீக்கொள், சொடிவிலஞ்செழுச்தெட்டெழுத்தோதயே,0)



சேதுயாத்திரைசசருக்கம். கூகடு 

ப தீதியோடுமவுனம்படைத் தமா, சுத்தமேவித் தற் துகடுஞ்செனஞ் 
சித்தமோடிஈ்திரியமடக்கியே, கித்தமாற்றுநியமங்களாற்றியே. (௬) 

கோலியைஈதகுடைசெருப்போடுதாம், பூஸமெண்ணெய்பொய்மாதர்புணர்ப்புவி 

'டேதுஈன்னெறிப்பாலினியைக்துமால், சாலுஈ்திநெறிதன்னைத்தணந்தரோ. [ட் 
சட்பிலுண்டியொருபொழுலுண்டுவீண், செப்பலின்றிச்செழுக்கடற்சேதுவின் 

றப்பின்மாக்கதைசாற்றியரிய 7, ஜொப்பில்பூசையுஞற்றியுவப்பினால், (() 

ஒருவர்பாலினுமொன்றுங்கவர்க்திடா, தரியவேள்விமுதலனவாந்நியே 

கருதுகண்பகற்காணுமதிதியர்க, குரியவனடடனன்ன முதவியே. (௯) 

அறிவுசான்றதுறவர்ச்கறுகுவை, ஈதியவுண்டி வழங்கெவின்றவிம் 

முறைவழாதுமுழங்குகடற்திரை, யெறியுஞ்சே துவின்கூலத்திலெய்தியே. (௧௦) 

வேறு, 

உயர்ர்திடுபிப்பலாதியுஇத தளாயுலகுக்கெல்லாம் 

பயம்புரிர்தருள்வாயென்னாப்பகர்க இருபாணியே்தி 

யியைஈ் திடுமோரொன்ருதலேழாதலிரும்பாடாண 

தயர்தருமுண்டியாககவிலருமன்பாலீ£து, (௧௧) 

வளர்விசுவாசியாகிமாகிருதாசியாகி 
மிளிர்தருவிசுவயோனிவிசாம்பதியாகிவைகு 
மொளிமணியாழிப்புத்தேளுறைகுதியிர்தவுப்பின 
றளிகொணீர்க்கடற்கணெனனாச்சர்கிதானம்புரிஈ்து, (௧௨) 

அரியதோர்விண்டுவாகியபாம்பதியாகிமிக்க ் 

விரணியசிருங்கனாகியெழில்விசவகுத்தனாகித் 
இருகதிபதியாய்மேவுந்தெண்கடற்றேவேயென்னா 

மரபொடுபுகன்றேயன்பால்வருணனைவணக்கஞ்செய்_த, (௧௩) 

கதர்விடுமணிகட்கெல்லாங்காரணமா௫க்காம 

செதிரறுமணிகட்கெல்லாமிடனதாயிலங்கு£தெய்வப் 

பு துமணிமயமாய்மன்லும்பொரு திரைப்புனிதத்தெண்ணீ 

ருததியேயென்றுகேயத்துரைத்தருக்கெயங்கொடுத்து. (௧௪௪) 

அள லிலாவுலகுக்கெல்லாமாதாரமாகிகேமி 

வளையொடுசண்டமே£இவைகயதேவேயி£தத் 
தெளிதருபுனலின்மூழ்கத்திருவருள்செய்தியெனனா 
வுளமலியுவகையோடுமுனாத்சனும இபெற்றாங்கண், (௧௫) 

குடஇிசைமயிந்தன்மற்றக்குண திசையிரவிமைந்தன் 

வடதிசைத் துவிதன்றென்பால்வளங்கெழுகளனைகாப்ப 

ணிடர்தவிரிராமன்தையிலக்குமனனுமன்வென்றி 
மிடல்கெமுவாலிதோன்றல்லீ டணன்றனைநினைந்து. 

(௧௬) 

நாரதன்பிரகலாதனவைதவிரம்பரீடன் 
2ர்மறைவியாதனன்னான் சேயையுரசினை$துஞாலத் 

தேர்திகழ்கதிக-கெல்லாமிடனதாமுததித்தேவே 
பார்தருபவங்கணீக்ெயருளெனாவேண்டி ட்பின்னர், (ser)



அ சேதுபுராணம். 

இரணியூருங்கமாதியிசைமனுவிசைத்துவெள்ளைப் 

புரிவளையே£இினானைப்புஅுகிலாமவுலியானைப் 

பரவியாங்கெயச்கோயிற்பாவித் தப்பகாவே. சாத 
யரியமரதிரத்தினாலேயாழ்புனனமுன்னராடி. 

இம்முறைபின்னுமூழ்குயெழு£துசூரியனைகோக்கிச் 

செம்மனின்கரங்கடீண்டச்சிறர்தொளிர்தீர்த்தமெல்லாம் 

பொய்ம்மைதீரருளாலீங்குப்புனிதரீதருதியென்னா 

மெய்ம்மைசாலன்பிற்போற்திமீளவுமுன்போன்ாழ்கி, 

குடதிசைகெறியானண்ணிற்ஞுரைகடலாடியஙகட் 

படர்தருதருப்பைப்பாயற்பண்ணவற்பரவல்வேண்டும் 

வடதிசைமருவுக்சேவிமாபுரமாாச்சகண்ணி 

னீடர்கெடரஈவகற்றீர்த்தத்திப்பரிசிமைக்தல்வேண்டும், 

இசை தருமிராமன்€கசையிலக்குமனபிப்பலாதஇ 

வசையில்கண்ணுவன்மயிக்தன்மாகிருதாந்தனெட்டுத் 
இசைபுகழ்சரபன்வேகதெரிசியேகாலின்செம்ம 

லசைவின்மன்னியவேகாளராத்திரியகர்ச்கணேசன், 

மு.துகவியிடபனேடுமொஜியும்வித்தியையேவானக் 

கஇர்மகன் றுவிதனின்னோர்க்கருகியாக்கியமுன்றது 

அதிதருமுனிவ/தேவர்தோமறபிதஇர்களின்ஜோர்க் 

இதமுறுதர்ப்பணங்களீ£ தபின்கரையிலேி, 

நனை துகில்களைந்துலர்ந்தரந். றுஇல்பனைர்தேயாச 

மனமதுபுரிஈ துதெய்வமாமறைவழியேசாலப் 

புனிதமாஞ்சிராக்தமாதிபுரிஈ் துதொல்லறிவசான்ற 

பனவருக்கிரணியங்கோப்படி முதற்றுனம்பண்ணி. 

பூகலம்புகமுக்தெய்வப்புகழ்சனுக்கோடி தன்னிற் 

சே அமூலத்தற்செய்தசெயன்முறைசெய்துமூழ்ச 

காதலினட£துபினனர்க்காமர்சக்கர தீர்த்தத் இ 

லேதமில்விதியினேடுமினி அவர்தாடியேறி, 

சேதுகாயகஞய்மன்னு£இகழ்தருக ருப்பைப்பள்ளி 

மாதவற்போற்றிமற்றவயல்குசக்கரதீர்த்தத்திற் 

காதலிற்குடை£ அபின்னர்க்கலித்தடம்படிஈ் தூதை 

யேதமில்வாலிஞூழ்கியிருணமோசன த்திலாடி, 

படிபுகழிலக்குமன்பேர்ப்பைரதடமருங்கிலெய்கி 

முடிமயிர்களைந்தபின்னர்மொழிர்தவத்தடத்தின்ரழ்கி 

யொடிவில்சீரிராமதிர்த்சத்துரைதருவிதியினாடி ப் 
புடவிபொன்முதலதானம்பூசரர்தமச்களித்து. 

பங்கயவாசம்வீசும்பாவகாச.த்இன்மூழ்இக் 

சங்சையினாழ்ச் ததெய்வக்காமருகயைநீர்தோய்ர்து 

பொங்குசோயமுனையாடிப்புரைதவிரச்தளைர் 
தங்களுக்கியைர்சவாறுதானம்களீர் தமன்னே, 

(௧௮) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭)



சேதுயாத்திமைச்சருக்கம். 

வேறு, 

சாவித்திரியேசரசு வதிதயங்குகாயத்திரித்கடங்கண் 
மேவிக்குடைர்தாங்கனுமறுண்டவியனீராடிவிராகாறும் 

பூவிற்பொலிச்தபிரமகுண்டம்டுகுர் தபடி.ர் துபுகம்ச் த சுவை 

நாவிற்திசமுகஞ்சுமிழ்வாய்சாகதிர்த்தக்கராஈண்ணி. 

மனனுமனர்தாதியரட்டமாகாகத்தால்வகுத்தவிகஈநீர் 

சனனிற்கங்கைமுதனீர்கடங்கள்பவநீங்கிடத்தங்கும் 

பனனுபவதிர்த் எயர்முத் திபரிவாலளிக்குமஇற்படிக் ௮ 

பின்னர்ப்பொஇயச்தமிம்முனிவனபிறங்குபெருகிர் த் சடகுழ்ி, 

முடிவிலாசபாசகங்கண்முழுதுங்கணத்தினமுடித்தருடீக் 

கடவணீரில்விதிமுறையேகாகலோடும்படிக்தாடி. 

யொடிவிலாதசிராக் தமூதலுதவிமறையின்முடி புணா்க்த 

புடவிமிமையோர்கரணியங்கோப்பூமிமுதலபலகொடுக்து 

முன்னருரைச்சககேமிகடமுதல £ர்ச்சமிவையனைத்_து 

Blair ax (pen, றயேயாதறமக்கியைந்தபடியேதானாதல் 

பனனுமரபிற்படிச் துவஞ்சம்படையாதஇயன்றபடிபடிகோச் 

சொன்னமுதகலதகானங்கடேயயமறையோர்க்குகவியபின். 

உறைநீராழிஞழிலங்கையாவோற்கொள்றபழியொழிய 

வறைகீரகழிச்கொடிப்புரிசையயோத்திவேர்கனருச்சித்த 

பிறவாயாச்கைப்பெரியோனைப்பிறக்குச்தேவர்பெருமானை 

யெறிகீரவிரிர்சசடைமவுலியிராமகாதன் றனையிறைஞ்சி. 

வையம்பாவும்புகழ்ச்சேஅமாதவளையுமகழ்ச் இறைஞ்சிக் 

துய்யவராமனிலச்குமனைத்தொழு தசைதனைப்போற்றிச் 

செய்யபுனல்களுளபிறவுஞ்சிறப்பினாடி தீதிரும்பவுஞ்சென் 

றையனிராமராதனடியன்பால்வணங்கியதன்பின்னர். 

தேசுபயிலுந்தறுக்கோடி தீர்த்தமதனைச்சென்றடைற் ஐ 

சேசம்புரிந் துமுறைபிறழாகியமத் டனேபடிந்தாடி 
யே௫ல்சிராத்தமுதலவிழைத்தியன்றபடி வஞ்சகமின்றி 

மாரிலாததானங்கண்்மறைவேதியர்கடமக்கந் து. 

கோடி தீர்ச்கர்தனிலாடிக்கோடுமுதங்இயன்றபடி 

பீடுசான்றபாற்சு ரபிபிறங்குங்கனகந்திலகதாய 

வாடைபூமிமுகலாகவறைஈதபலவாச் தானங்கள 

பாடல்சான்றசுருதஇமறைப்பனவர்தமக்குப்பரிர்சளித்து. 

Cam 

அன்னதன்பின்னர்முன்னரயோக்தியர்பெருமான்பூசித் 

துன்னருமன்பாற்போற்றுமுமாபதியிராமகாதன் 

சன்னிழிதன்னிலெய்குத்தாழ்ஈதினிதெழுஈதுமுச்சான 

மன்னுறுசெம்பொற்கோயில்வலங்கொடுவ£துகின்றே, 

முத்தனேபோற்றிமுவாமுதல்வனேபோற்றிபோற்றி 
நித்தனேபோற்றிபோற்றிகிமலனேபோற்றிபோற்றி 

யத்சகனேபோற்றியன்பர்க்கன்பனேபோற்றிபோற்றி 

சுத்தனேபோற்றிவானோர் துணைனேபோத்றிபோற்றி, 

Abel 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩.௬) 

(௩௪)



ககவு ... சேதுபுசாணம். 

ததியேபோற்தியாராவமுதமேபோற்றிமங்கை 

பாதியேபோற்றியின்பப்பரவையேபோற்திமேலாஞ் 

சோதியேபோற்றிதெய்வச்சுருதியந்தொடரொளாத ப 
நீதியேபோற்திகற்றோர்ரிதியமேபோற்றிபோற்றி. (௩௮) 

கவளமாகரியுரித்தகடவுளேபோரற்நிமுக்கட் ௩ 

பவளமாமலையேபோற்றிபங்கயன்முகுந்தன்றேடுக் 

தவளமாகீறுபூத்ததழற்பெரும்பிழம்பேபோத்றி 

துவளமேருவை௨ளைத்ததோளனேபோம்திபோற்றி. (௩௯) 

ஏனத்தினெயிறுமோட்டியாமையினெலும்புஈ் தூணின் 

முனத்திலுதித்தசிங்கத்தலையுடன் தரித்தாய்போற்றி 
மோனத்தினிங்காருள்ளமுண்டகமலர்கிறைக்த 

ஞானத்தண்டேனேபோற்திகானமறைப்பொருளேபோற்றி, (௪௦) 

எண்ணலார்புரங்கண்மூன்றுமேழுகாச்கடவுளஞுண்ண 

மண்ணெலாமுண்டிமிழ்க துமதிதிரைப்பாலின் வேலைக் 
சண்ணிலேகண்படுக்குங்கருகெடுல்கணைவிடுத்த 

வண்ணலேபோற்றிபோற்றியகாதஇயேபோற்றிபோற்றி, (௪௧), 

பாழிவாய்மணிகொள்பார்தட்பாயனீத்தயோத்தவந்த 

வாழிமாலிராமன்றன்பாலாழிநீரகழிலங்கை 

வாழிராவணவரக்கனவலிகெழுபிரமகத்திக் 
காழிராதகற்தியாண்டகருணைமாகடலேபோரந்தி, (௪௨) 

அண்டனேபோற்தியண்டரமுதமுண்டிடவிருண்ட 

கண்டனேபோற்திசெக்திச்கையனேபோற்றிதிங்கட் , 

மிண்டனேபோற்திகொன்றைத்தொடையனேபோற்திகோபச் 
சண்டனோவிழவுதைத்தசரணனேபோற்றிபோற்றி, (௪௩) 

சுூலனேபோற்றிபோதற்றிகராஇபாரமகுடந்தோயுங் 
காலனேபோற்திகேமிச்சாளமாமேகமேவும் 

பாலனேபோற்றிபோற்றிபண்டைகான்மறை நூலோது , 
மாலனேபோற்திபோற்றியம்பலத்தமுதேபோற்றி, (௪௪) 

சேசனேபோற்றிபோற்திகிமலனேபோற்றிசேது 
வாசனேபோற்றிபோற்கிவள்ளலேபோற்றிபோற்றி 
சேசனேபோத்திபோற்றிசதைகோன்பூசித்தேத்.து 
மீசனேபோற்றிபோற்றியிராமகாயகனேபோற்தி, (௪௫) 

கன்நுழைபரசுதாங்குங்கரசரோருகனேபோத்றி 
மின்திகழ்சடையிற்கங்கைமிலை*தராயகனேபோற்றி 
தென்திசைச்சணியாச்தேவைத்தேவாதிதேவேபோற்றி | 
யென்றுபல்புகழ்காமங்களினீதெடுத்திசைத்துவாழ்த்தி. (௪௬) 

வேறு. 

எந்தைபிரானையெமையாளுமிராமகாதன்றனைப்புகழ்ந்தாங் 
க.$தண்மலர்ச்சேவடி.வணங்கயெனையோன்பூசைதனக்கான 
செந்தண்மலர்சந்தனமுதலறப்பினளித்துத்தகமுமர | 
விக்சன்முசகலோர்தொழும்புனிதவிடையோனவன்பால்விடைகொண்டு, (௪௪)



சேதுபலச்சருக்கம். ௩௧௯ 

பொன்ன இ௫ரிப்படையேர்தும்புரைசர்சே தமாதவளை 
முன்னரிறைஞ்சிப்புகழ்காமமொழிக் துபோற்றிமற்றவன்றன் 
மனனும்ப்்சைக்குபகரணம்வழங்யெவன்பால்விடைகொடுமுன் 

.சொன்னரியமத்்துடன்றனஅதொல்லைப்பதியின்பாலடைந்து. (௪௮) 

அர்தணைளர்க்கறுசுவையோடன்பாலடிசஏலளித் வகை 
வர்ததானமளித்திடுதன்மரபாம்புனிதமாதவத்த 

ரிந்தவாறுபுரிர்தோர்களிராமகாதன்திருவருளான் 
மு£துகுழ்ந்தபவமனைத்துமுடிப்பார்கிரயமூழ்காரால், (௪௯) 

கொடியமிடியாமெரியழல்வாய்க்கோடைவெயிலாலுடல்லெழம்பார் 

கடிய தயர்கோப்பிணிமேவார்கல்விசனகஞ்சேய்முதலா 

வுடையமல்லற்பெருக்திருவோடுவர் தவாழ்வுற்கினிதுறைக் ௮ 

முடிவிலாதசவமுத்திமுடிவிலடைவாமுனிவீர்காள். (௫௦) 

இனையசேதுமாதீர்த்தமே௫௫ழ்குமியல்பில்லார் 
வினைகளனைத்துமகற்றுமிர்தமிக்கசே துமாசக்கதையை 
நினைவுபுரி6 துகேட்டுவ் துநிகழ்த்திவனையகிறைதீர்த்த 

தளையும்புனிதட்பயனவர்பானண்னும்பாவஈண்ணாதால், (௫௧) 

வேறு, 

கோ.தசேோபுலவேட்டுவர்சாயவேகூரருவருள்வாட்கொடுசாடியே 

இிதுதிர்கருமாதவமானதோரசேயகோன்முறையோச்சுபுதேசுசால் 

வேத நானெதிமார்க்கம்௨ழாமலேவேள்விக ரடதுபோற்றுபுசாளுமே 

யேதஇிலாவரசாட்சிசெய்மாதலீரீதுசேதுவியாத்திை re WC ws, (௫௨) 

சேதுயாத்திரைச்சருக்க முற்றிற்று, 

ஆட திருவிருத்தம், ௩௨௫௭. 

சேதுபலச்சருக்கம். 
lle 

டட ஸி 

விண்டலம்புகழ்சூதமாமுனிவரன்மீண்டு 
மெண்டகுங்கணமுனிவரைகோரக்கிநீர்யாருங் 

கொண்டவன்பொடுகேண்மினீசொனச்குரைகடல்கும் 

மண்டலம்புகழ்சேதுவின்வருபலன்வகுப்பான். (8) 

பூதலர்தனிற்புண்ணியதலங்களிற்சேது 
மாதலக்தனைநிகர்தலமில்லைமாதவத்தி 
சோதுமன்னதிலுறுசெபக்தவர்தானமோமம் 
லீதலுற்நிடாதொன்றதேயநந்தமாய்விளங்கும். (௨) 

இனையசே தவிலிருந்தலுக்கோடியிலொருகா 
ணனையிலாயிரமுகமுடைக்கங்கைகனனதிகூ 
ஓனையகாசியிலொருபஃதாண்டினிதமாஈத 
புனிகமாம்பெருக்கன்மைசேர்பலன துபொருந்தம். (௩)



ர௨௨0 சே.துபுசாணம். 

போழமுூன்கிதின்முழ்யேபுரிசடையிராம 
காதனாரடிபோற்றியச்சே தவினண்ணிற் 

றீதிழைக்குமாபாதகந்தீர்் இடு இல்லை 

மீதிலை* திருவருடமேவ்யபலன் மேவும். 

முக துமாறெழுத்தாயிரத்தெட்டுருமுடியா 

விர்தமாபுகழ்ச்சேஅவிலாசையோடிசைப்பார் 

புந்தியாலரிபூசனைபுரிக்தமெய்ப்பொருளாஞ் 
செக்துகிர்ச்சடையிராமகாயகனடி சேர்வார். 

மாகமாதமிட்புனிதகீராடின்மாமதுரை 

தோகைமஞ்ஞஜையாடுந துறைதொல்லைவெண்காடு 

மேககுூடி யபழமலைவேங்கடவெற்பு ' 

நாகர்போற்றுசேடாத்திரிநரைமிசமருணை. 

தேசுசாலருச்சுனவனமறைவனந்தில்லை 

மீசர்காழிதென்கயில்யேயரங்கமேயிபக்கா 
வாசிலாசமர்வயித்தியபுரமருட்குடந்தை 

காசசீர்ப்பருப்பகங்கமலாலயல்காஞ்சி, 

இப்பெரும்பதிமுதலியலீசன்மால்பொருக், ௭ 

மொப்பரும்பதியாவினுமோரியாண்டுறைந்த 

வப்பெரும்பலனடையுமென்முல்கன் அறைகீர் 

மெய்ப்பெருர்தலுச்கோடியின்பெருமையார்விரிப்பார், 

இனையசேதுவின்பெருமையையிருடிகாளின்ற 
வனையைகேருகால்வேசமுகான்கிடக்தறையும் 

வினையமார்புராணம்மிதிகாச ான்மிருதி 

யெனையவும்மொருவாக்கியமாகவேயியம்பும். 

இர்தவண்சில்க்கோடி மிலிர் துவைக்கதினா 

வர் துவெம்பணிவெளவுகாண்மூத்கிடின்மலிசர் 

தர்தகங்கைசே ரவிமுத்தமாம்பெயர்த்தலத்தி 
லைந்திரட்டியாண்டாடியபெரும்பலனடையும். 

கோடியுற்பவத் துற்றபாககமெலாற்குலைவுற் 
ஜோடுமக்கணம்பரிமேதமாயிரமுஞுற்றும் 
பாடின்மெய்ப்பெரும்பலனதுபொருகதுறும்பரத்திற் 

கேடிலாதுணர்தொன்றியேகெழுவுமாதவதீதீர், 

இங்களுற்பவத்தயன ததிலம்புலித்தினதஇிற் 
ஐங்குபூரணைதனிலமாவாசியிற்ற ரணி 
யெங்கணும்புகழ்சேதுவைக்காணிலேம்பிறப்பிற் 

௮ங்கவெம்பவங்கண்டிடாதெய்இடுஞ்சுவர்க்சம். 

உதயவேளையின்மாகத்திலுதகங்களெல்லால் 
குதிகொளுந்தலுச்கோடியினமுத்தினங்குடைந்தா 

ர இசமாயினபவமொரீஇக்கற்கையாருஇ 
நதிகடோய்பயன்பெறுருவர்காடருஈசவத் தர. 

(௪) 

(௫) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



சேதுபலச்சருக்கம். 

வாய்ர்தசேதுவிலுதயத்திலைஈ் தராண்மாகக் 

தோயர்திடிற்பரிமேசயாகாதிகடுன்னுஞ் 

சாச்திராயணங்குருச்சரகோன்புகடரும்பே 

(ரய்ஈ துகான்மறையோதியபேறெலாமடைவார், 

அசதவேளையிலக்ததற்றிங்களிலறைர்த 

வர்தநீரிலீரைந் துசாளாடினோலர்க்க 

வக நூற்றிதழம்புபவம்பொனாலயஞ்சே 

ரந்தமில்புகழ்ச்ச துர்முகன்மனோவதியடைவார், 

இனைய காலையிலினையதோர்திங்களிலினைய 

புனிகநீரின்டவைம்துரசாளாடி ஷேர்புாதிர் 

கனகமால்வரைநிறுத்அபுகனைகடல்கடைந்த 

வனைதுழாய்முடிக்கடவுள்வைகுண்டத்துவாழ்வார, 

இரைத்இடுக்கறுக்கோடியிலிருபதுதனமுன் 

னுரைக்ததிங்களிலுகயச்திலாடினோரொலிகீர் 

அரைத்த தும்பியபுனன்முடி முக்தலைறஇவேல் 

வரைக்தடஞ்சிலைவானவனிடத்தினில்வஇவார, 

கூறுஇங்களிலுதயத்திலையை£ தகொண்ட 

வீறுகாடனுக்கோடி.யில்விரு ப்புடன்படி.ந்தான் 

மாதிலன்புடையிராகவன்பூசனைமூழ்கது 

பேறுகர்தருளிராமகாயககுருப்பெறுவார், 

உக தமிப்புனலுரைசக்சவத்திங்களிலுசயத் 

தைந்தரட்டிமூனமு£ சஇினமாடிஜனேரயோத்தி 

வர் துஇதீதருளிராகவன்பூசைசெய்மணிசேர் 

கர்கரத்தாரமேசனோடிரண்டறக்கலப்பார, 

ஆகையாலிஈதசசேதுவிலநிஞசொபபடியு 

மோசையாலுயர்மாகமாதர்றுதயத்திற் 

பாகையார்மொழிப்பதுமைகோனபரிவினாற்குயிற்றும் 

வாகையார்தனுக்கோடியிற்படிக்இடன்மரபே, 

அதஇியாமருத்தோதயமகோதயமலரி 

யோதுபானுவெண்மதியுபராகத்திஉ லுரைசால் 

சே௮மூழ்செர்கருவுருர்நிரயமுஞ்சேரார் 

வேதியக்கொலையசதியபவங்கள்வீட்டுவரோ. 

௮ங்கதனறியுஞ்சகலசெல்வங்களுமடைர்தே 

யிங்தெந்தருமின்பெலாமிசை/ துலீற்திருஈ்தே 
பொங்குமிர்திரனுலகமாதியவெலாம்பொருக்தத் 

இங்கள்வார்சடைமுடி யவன்பதத்இினைச்சேர்வார். 

ஆதலாற்கதிர்மதிகளையரவங்கடீண்டி௰ற் 

போதமாரருத்தோதயமகோதயம்பொரு£தி 

லோதுபுண்ணியசாலங்களாமிகவுவ£த 

சேதுமூழ்டெடவேண்டிடுஈஇண்ணமாச்சிறர்சே. 

ஃஉபராகம்-இர கணம், 

௪௧ 

௨௧ 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௯) 

(2.0) 

(24) 

(22) 

(௨௩)



௨௨௨ சேதுபுராணம். 

இலங்கைவேத்தனைவதைப்பதற்குராகவன்முன்னாள் 

வலங்கொடேகிருமித்தவிச்சே துவைவணக்கி 

நலங்கொளுர்தெய்வமுனிவரர்பிரமகன்முனிவோ 
மலங்கல்வேரஅமாமுனிவரர்தென்புலத்தமர்ந்தோர். 

சித்தர்சாரணர்சிறர்தகர்தருவர்செங்கமல 
வத்சனாதியவிமையவர்கின்னரருரகர் 

பத்தியோடென்றுமிருப்பர்களாகையாற்பகாகத 

நித்தமேவுமிப்புண்ணியசே தவைகினைக்சே. 

யாதொர்சேசத் தரீரிடைமூழ்சினுமியற்றும் 

பாதகம்வராசேதுசாப்பண்ணுறைநர்த்தத் 

தோதகன்௧கனையொருபிடியோதகனமுதவிற் 

பேதுறம்பிணிபுருணக% முதலியபிரியம். 

அராவணைப்புறத்தறிதுயிலொழிர் துவகதயோத்தி 
யிராமன்வண்கரத்தேந்தியதலுவினாற்ு 
தராதலம்புகழ்6ற்நினைக்கண்டவர்தாம்போய்ப் 
ப.ராவுமன்னையர்கருவுழுர்வைகுண்டம்பதிவார். 

நாடரும்புகழ்வீ்டணன்வேண்டிடஈயந்தே 

நீடிருந்தனுக்கோடிகொண்டி ராமனாகிமலன் 
ஜஹேடரும்புகழ்படைத்திடக்றலாற்செகத்திற் 

பீுச்சனுக்கோடியாய்ப்பவத்தையும்பிரிக்கும். 

முடி.விலக்சனுக்கோடியில்விதமுறைஞூழ்டப் 
புடவியாடகம்புனைதுகில்பொழிசுவையமுத 

மடைகொணன்பசுஈநியகெய்வண்டயிர்வெண்பால் 
கடிகொள்சச்தனங்கனிதவர்க்காய்சருக்கராதேன், 

செய்யசாலிகற்றண்டுலந்திலம்பயுமுக்து 

து.ப்பபோனகம்பண்ணியர்தீம்புனல்சோதி 

மெய்சொள்பூண்பலதானியங்காய்பலவிரும்புக் 
தய்யசாகினியன்னமோடேனவுந்தொகுத்தே. 

மையலின்தியேமறைமுமுஅணர்ச்சவாய்மையராய் 

வையகம்புசழ்வமுத்திமொமறையோர்தங் 
கையிலீச் இடிற்சருதியவளித்இடுமதனா 
௮ய்வர்சம்பொருளுலோபமற்று,தவகல்வேண்டும், 

நண்ணுமத்தனுக்கோடியினல்கியதானம் 
பண்ணிருஞ்செபரியமமோமத்துடன்பயின்றே 

யெண்ணருச்தவமாதியொன்றஈந்தமாமிதஞற் 
சண்ணுதற்பிரான்கரியமால்கஞ்சன்விண்ணாடர், 

கேடினாகரோடியச்கர்மாதவர்கள்கம்புருடர் 
சாடுதென்புலத்தவர்மகிம்கண்ணுவர்காளும் 

பாடில்சேதுவைகோச்கினான்றன்னொடுபயக்தோன 
தேடுதக்தையுமவற்குறுதர்தையுக்தெரிகஇல். 

ச புரூண்கம்-கருச்சிதைத்தல், 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௧௪) 

(௩௨) 

(௩௩)



சேதுபலசசருக்கம். 

பீடகாம்பரிசத்தமேயாக்குவன்பிழைத்தே 
வாடுறுவ்கொடுஈரகத்தினின்௮றுதன்மரபை 
லீடதாவெடுத்தேற்றுவன்விளங்கடும்விறல்வித் 
கோடிமூழ்கனொற்கோடியைம்பாத கங்குலைச்தே, 

அகணமதொன்றினிலழிர் இடுகிச்சுயங்கவைசாப் 
பணவராத்துயிலொழித்திடம்பண்ணவன்பணிக்த 
குண மதாரும்விற்கோடியைக்கண்ணினாற்குறிச்சோன் 
குணமிலாச்சிலேச்தருகருப்பையுட்குளியான். 

வேறு, 
சதையாதொருசெக்தழன்மூழ்செளத்தடக்இளைத்தோர்ச்குக் 
கோதையார்கொடும்புருணகநூறுபோமக்கணங்குளிர்கஞ்சன் 
ருதையாயிடுமிராமனிற்சிறக்க சே அவுர்தனியாழிச் 
தர ன்னெவர்தம்மினுமதிகன்போற்டிதர்த.தஇகம்சங்கை, 

வேறு, 

எங்கேலுமியாதொருநீர்மூழ்கிடிலுமிப்படியேயெண்ணியாய்கே 
கெங்கேகரேராமசேதோவென்றன்பிஞெடுவ்ளெப்பராஇத் 
கொங்கேயுமலர்க்கூர்தற்கே ரகனதைபிரியாசகுமசன்கோலக் 
சங்கேக்துமுகில்செதுக்கணையாகும்பரகதியுஞ்ச ராவர்சாமே, 

தடவுவான்றனுக்கோடியிற்படிஈ்சருத்தோகயச்சனிற்சே.து 
வடையுமாகத்தமாதனத்தசன்கரையிரண்டினுமன்பாலே 
கமிகுமாத்திரம்பிண்டமீர்திடிலிருகதிருள இனங்கா ற 
முடையசிர்ப்பெருகதென்புலவாணர்களுளம$ூழ்வுஅவார rev, 

அவுமன்தியிச்சே துவிற்பிதிர்களையன்னியாதாவோடே 
முதியவர்தணர்தமைக்கொடுசமித்தளிரளவுமூற்றுறுபிண்ட 
(psa Ber pars ura Satu tones Clo Berea ai gy cp i 
வதியும்வெங்கொகெரகத்சைவிட்டெழமீஇத்துறக்கமேறுவர்ம௰்அம், 

அன்னவனறமராயினோசலினெனவறழைகழலமரேசன் 
சொன்னவின்றிடுபுலவர்கும்ச்சேச்சடவிமாவுஅஞ்சுவர்க்கத்இன் 

முனனிருக்திமெனைவருமகழ்வொடுமுடி.விலாரிறைசோத 

மெய்க்கலக்தருபரமவானச்தமாம்விமலலீடடைவாரால். 

சதைமாமணிமார்பகத்தெழினலக் திளைத்தமால்செய்சோங்குஞ் 
சேதுமாதலம்புகழ்புருடோத்தமர்திகழ்ந்தகே ரகரணத்திற் 
சதரனறிகழ்பதமகாபர்தனிற்சிறப்புறஞ்செழுக்இர்த்தச் 

€தவார்புனழ்நிரைக் கடலாடலாச்தினஈதொறுஞ்சேர்ர்சம்மா, 

சாற்றுசந்ததிவிருப்பினோன் சனிபுகர்தக்கசேய்தன்னாளிற் 
போதற்றுசேதுவேயல்லதுபொருகடற்புனல்படிஈ்திடலாகா 

பாற்படுங்கருப்பதிக்சையன்பிரேதகாரியர்தனைப்பண்ணானு 
மேற்சொல்சேதுவேயல்லதுவேலைநீர்மூழ்குஅல்விடல்வேண்டும், 

மதிகுலாறுதற்தைகோன்வையகம்வாழ்வுறவகுத்திட்ட 
மூதியவப்புகழ்ச்சேதுவிலுதகத்தின்ரழ்குகன்மொழியங்கால் 

விதிகொஞர்திதிவாரசகாண்முதலியகியமங்கள்வேண்டாவாச் 

சீமசாகவேதினர்தொறுக்தினக்சொறுமாடலாஞ்செர்ச்தங்கண், 

கட்டே 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௨௭) 

(௧௮) 

(௩௧)



Mi, 2. சேதுபு சாணம். 

இரு ளளான்றனைநினை* துடன் மூம்சலாமிறச்சவற்கொண்ணாழு 

பிரிகதுளாலுருத்தருப்பையினிழைச்தெழில்பிறங்கெகுசையேபொன் 

பொரு தமால்புனைபவித்சதரமேயெனுமர்திரம்புசன்றேத்திப் 
ப.ரந்தவித்தனுக்கோடிநீர்படிகுதலவன்படி.குகலென்றே, 

வீர்தமற்றவன்றனைகினைக்தவனுருமேதகப்புனைவுற்ற 

வாய்ந்தவப்பெருக்தருப்பையைநுரைவிரிமறிகருதிறாமோது 

நீர்துமைக்சடலிருந்தனுக்கோடியினிறைதருசெழுகீரிற் 

ஜோய் ஈதிடச்செயிலன்னவனருனுமேதோய்ச்தவனாவானே, 

மஇரிறைக்தராள்வயங்கமாவாசியில்வாரிதிதுதைந்தாடிற் 

கதிசெய்புண்ணியச்சானுறுமற்றைதாட்கடலினைத்தொடலாகா 
ததிகசே துவிற்கங்கைசேர்கடலினித்சிக் அமாகஇயார்ர்த 

வுசதியிற்புருடோத்தமங்கோகன்னச்தென்றுமாடுகலொண்னும், 

இச்சமாபெருஞ்சேதுவின்பெருமையையெடுத்திமையவரோடு 

முந்தைஞான்றுயர்முனிவரும்பிதிர்களுங்கேட்டிடமுகுககன்மு 

னந்திடாவருங்கற்புளகாயகிதன்னொடுஈனகாய 

புச்திசேரிளயானொடுமிருச்திவைசிடமுறப்புகல்கன்ரான். 

இளயசேறுராம்புரிர்த.தகண்டவரொமதருளதனாலே 

முனமுஞற்தியபவமெலாமக்கணமுடி.த்துகன்கடைவாரா 

லனயசேுவிலாடினோருலகினிலன்னையருதாத்திற் 
செனனமெய்திடாராகலினதன்புகழ்செப்புவதரிதன நி, 

வீறுசேோலைமுழங்கொலிவிரிகடலுடுத்திடும்வியன்ஞாலதீ 

இறில்சே அவின்பெருமையுமிராமரகாயகன்றன தருளுஞ்€ர் 

மாரிலாகதோர்பெருமையுமற்தியான்மனமகம்வுடனெண்ணி 

நாறுசோடிகொள்யாண்டுதானுவலிலு manors GaGa SC TI. 

என்றிரா-வன்கூறிடச்கேட்டுளத்இருடிசண்ம$௫ம்பூத்தார் 

ன் றுன்றெனாவிமையவரவன்மொழிஈலத்தனைகயஈதேக்இத் 

கென்றிசைச்திகழ்சேஅுராமேச்சுரன நிருவருட்டி றமெல்லா 

நின்றுபொற்கினரவாபெருமடுழ்ச்சியைநிகழ்த்தலாம்படி த்தன்றால். 

போற்ரல்செய்திடாரடொறும்புராரிசன்ஞணையாற்புஎன 4 &) 
லெற்றமார்புகழ்ச்சே தவிழ்காவல்பூண்டி ர சருள்புரிவாராற் 

சாற்றுகஞ்சனுந்சேவருமிருகழற்முங்கியதளையோடு 

மூற்றமேவியசேதுமாதவனெனவொருதிருநெடுமாலும். 

உரகர்மாதவரியக்காகர்தருவர்கிம்புருடரும்பர்களோதுக் 

தருமசாத்தரமுயலுகர்கின்னரர்பிதிர்கள்சாரணர்சித்தர் 

விரகராம்வித்தியாகரரோனையபூதங்கள்விருப்போடுச் 

இரமதாகவேயிராப்பகற்சே துவிற்சேவைசெய்இருப்பாரால், 

இனையசேதுகீராடிலுர்தீண்டினுமி௫கனையெஞ்ஞான று 
நினைவுசெய்கிலுங்காண்குலுங்கேட்பிலுநீங்கடுட தயரெல்லா 

மனையுமத்தலுமாயிமமாயவனருள்செயுமச்சேதுத் 

சனைநிகாப்பசொன்றில்லையாரசவகநெரிகழைக்குமர்சணர்சாளோ, 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩)



சேதுபலசசருக்கம். 

அண்ணலம்புகழ்ச்சேதுவானதிலருத்தோதயத்தடைச்தாடித் 
புண்ணியந்தருமானக்தநிமித்தமாம்பொற்புறுபுராயோர்க 
ணண்ணிடுங்கொடுகரகங்களுசமாங்க ரணங்கடமினடி 

. யெண்ணரும்பரமுத்தியுக்கொடுத்திடுமெழில்பெறுமுனிவீர்காள், 

மகரதிங்கள்வான்பரிதியாம்வானவன்வர்இடுர்இருவோணம் 
புகரில்பார்களாங்கரணத்தைநீங்குமேற்புகுர்இடுமமாவாச 
அகளிலாவெதிபாதமோணத்தொடுசடருஇத்திடும்வேளை 
நிகரிலாதிவாரத்தினில்வருமருச்தோதயகிகழ்ததுங்கால், 

வேறு, 
திரையாருங்கடற்சே துவடைந்தருத்தோசயத்தொருவன்றீர்த்தமாடிழ் 
பரையாதஇரசையறிவதொழிலைக்தும்வாமிலாப்படைத்தலாதி 
விரையாருமலரோனமுன்சிவமீராகொடிப்பளவில்விதித் தமாற்று 
முரையாதஇகடந்தபரிபூரணத்தோடகத் துவிதமுற்றுவாழ்வான், 

ஆயிரம்வெ௫ுபாகமொப்போரமாவாசியவ்வமாவாட 
சேயவானகதிர்வாரததில்வர்இடிற்செப்புமாயிரப்பத்தா 
மோய்வில்€ரமாவாசியோடுயர்இருவோணம்வர் துற்றக்சாற் 

ஆயலவின்னயோகம்புணர்புண்ணியப்பெருமையார்சொலவல்லார். 

புகலுமிங்கிவைபொங்கியேவிளங்கிடும்பொருவிலாமாயோகத் 

தகைகசொளபுண்ணியகாலமிங்கவைகளிற்றனிச்கனியொவ்வொன்திற் 

பகருகானதானஞ்செபமருச்சனைபணினளவிலையென்முன் 

மஇழ்வொடிங்குவைகூசகொளாடிஞல்வருமுத்திிடமாதோ. 

மிக்கசாட்களிலுச்சமஞ்சாலவும்விளங்கியதிருவோணம் 

சச்சரியதிதெளிலுச்சமர்தயங்கயெவமாவாசி 

தொக்கமேன்மையோகங்களிலுத்தமர துகளிரிவெதிபாதக் 

இக்கெலாம்புகழ்வாரத்திலுத்தமஞ்செங்கதிர்த்திகழ்வாரம். 

இன்னவாம்பெருகான்கியோகங்களுமிரவிமாமகரந்தான் 

மன்னுமாதத்தில்வநஇடி.ழ்புண்ணியகாலமாமற்றந்காண் 

மன்னிராமசே துவிற்படிந்தோர்பிலும்வையகமருளெய்இ 

யன்னைதன்வயினிடத்தடையார்கள்சாயுச்சியமடைவாரால். 

செப்புமித்தொகைசேர்மகரக்தனிற்றிகழக்கவதயத்துக் 

கொப்பசகாகவேகாலங்கண்ஷூன்நினுமுரைத்திடினிலையாமாற் 

றப்பிலாவிதபோலவேமகோதயச்கானுகன்னாளச்சாண் 

மெய்ப்பெரும்புகழ்ச்சே ௮விற்ருனமேமிச்கதாம்விளம்புங்கால், 

பன்னுதானத்தைப்பரிப்பவனொழுக்கமும்பயிறவத்தனுமாகி 
மன்னுமாமறையர்தமும்புராணமும்வமுவறவாராய்ாது 
தன்னைகேரிலாச்சங்கரன்றாள்களுஞ்சங்கரிதன்றாளு 
மூன்னியேயருச்சனைசெயும்பவவனேமொழிரதபாத்திரமாகும், 

நர். துதுற்திடுஞ்சே துவிற்றானமேஈல்கினான்்மறையோனா 

மிர்தஈற்செழும்பாத்இரற்ககுகவிப்பரிசினனின்றேற் 
சிரை தவைத்ததுசங்கற்பித் துதகஞ்செய்சர்தனிற்சென்றிக 
வுந்துகற்பலன்விரும்பினோன தமபாத்திரற்குதவிடலாகா. 

௨௨௫ 

(௫௪) 

(௫௫) 

(@ar) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) |



க௨௬ | சேதுபுசாணம். 

வேறு. 
இதுசனச்கோரி இகாசமியம்பிவொர்தானபாத்தி ர த்தையெண்ணி 
யஇதியருச்கருள்சுரச்குந்திலீபனாமரசனதிலாசைகூர்க்து 
விதிதனக்குமகனாகும்வசிட்டமுனிதனைக்கேட்பவிருப்பினோடு 
மதஇிகமுனிதவவசிட்டனவற்குரைத்ததுத்தமமாமதனைச்கேண்மின். 

உத்தமனாம்பிரமனருளுயர்புரோகிதவசட்டமுனிவவோங்கு 
மத்தமுதலாகந்தானமெவர்ச்களிப்பதன ச்கடியேனாகலாலே 

புத்திமிவுடையவனேயவையனைத்துமுள்ளபடி.புகல்வாயென்ன 

வுத்தமபாத்திரத் நண்மையுரைக்குதுநீகேட்டியெனவுரைப்பதானான்: 

ஓதின்மறையாசாரமுடையவனேயுத்தமபாத்திரமதாகு 

மோதினவன்றனக்கதிகஞ்சூத்திரவன்னம்புசியாதற்.றுவாழ்வோன் 
வேதமொடுமந்திரங்கள்புராணமிவைசைவர்துவிமலன்றனனைச் 

இதரனைப்பூசைபுரிஈ்தில்லறத்தில்வறுமையுடன்நிகழ் தவாழ்வோன். 

வருணகெகறியாச்சிரமநெறிவமுவாதெஞ்ஞானறும௫இழ்ச் துவாமும் 

பொருவிலவன்யாவரினுமுயர்கந்தபாத்தரனென்றேபுகலுநூல்க 

ளொருமையுடன்பாத்திரத்தையுற்றுணர்க்தேயின்னவருக்குதவினாரோற் 

றருமமுதலாதியெலாமடைக் தபரமாயகதிதன்னைச்சார்வார். 

உத்தமமாச்தலங்களினுமித்தகையோரிடைத்தானமுதவல்வேண்டு 

மத்தகையோரில்லையேம். நுட்டபாத்இரர்தங்கையளித்தான்சென்மம் 
பத்தொடுமூன்திரண்டொன்றுகோம்பிகரமண்டுகம்பழிசாலீன 

மைத்தகொடுஞ்சண்டாளனாகிப்பின்சூத்திரனாய்வணிகனா௫ு, 

மன்னாகிமறையவனாய்வறுமைபிணிதனிலழஈதேவருச் அமண்மே 
லன்னார்கைமுன்னீஈததானபல£சனனாலெனததிகதான 

மென்னாலும்பெறவதவினிரச்திரர் தமனங்கசிர்தேயியல்பினோங்இப் 
பன்னாளும்புகழ்பெறுசற்பாத்திரன்றன்பாலளிக்கபரிவுகூர்ந்தே, 

உத்தமமாங்குணங்குலவுமித்தகையோர்கைத்தானமுதவல்வேண்டு 
மத்தலத்திலவரிலரேனிலத் ததகசமளித்தவர்கையளிச்கல்வேண்டுஞ் 
செத்தவரோயாயினவர்மகற்களிக்கவவரிறகஇற்சிவலுக்கே 
வத்தமவைமன்னர்புகழ்தில்பவெனவசிட்டமுனியறைதல்செய்தான். 

என்றரசன்றனக்குமுளியியம்பியபினன் ௮அமுதற்றிலீபவேந்தல் 
வென்றிபுனையுத்தமபாத்திரர்தமக்கேயளிச்துகர்தான்மிச்சதானக் 
அதுன்றுபுரி நூன்மார்பீருத்தமபாத்தரமின்றேற்சொன்னவாறே 
மன்றவியற்நிடவேண்டும்புண்ணியமாஞ்சே தவிடைமரபதாமே. 

சிறந்திடுமாபாத்திரத்தைகினைத்.ததகஞ்சே துவினிற்செய்தவாறே 
யுறைந்திடுமூர்தனிற்கொடுக்கவதஇிற்குறைந்சாலறந்தழையாதனமாகுச் 
இறச்தெரிக்இப்படி புரிமினீங்கரிய தயரமெலாஞ்சேரவோடும் 
பிதந்தையுமுர்பரமசாயுச்சியமாம்பெரும்பகத்தைப்பெறுவர்தாமே, 

வேறு, 
கோதிலாவிருபாக்ககற்கோசனங்கும்பசோணங்காஞ்ச 
சோதிசேர்ச்தசாளக்கிராமம்புகழ்தஅவாரகைபிரயாகை 
யோததென்மதுராபுரிகைமிசமயோசத்தியேயுயர்ர்தோங்குஞ் 

சேஅவேங்கடம்பதுமகாபர்திசம்தெண்டசாவனங்கா, 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௪௩)



சேதுபலச்சருக்கம். 

இசவிசேர்பருப்பதமிவையாவையும்பாற்கரபுரியாகு 
மருவினான் முடி மயிர்களைக் துண்டியுமன்றுமாக் திடலாகா 
இரவியாிமானத் தினானமோகத்தாலிவைசெயாதேசம்ஞூர் 

, விரவினால்விரவும்பவமன்நியுமேல்வரும்வெகுபாவம், 

“இச்தகற்றலமன்.றியிச்சே அவினிடத்இிருடிசளாலே 
சிர்இக்குஞ்சிவனாணையாற்செப்பிடுக்£ர்த்தநால TC up mig a 
க்தமாகனத்திலக்குமன்முனமுன்புகண்டிடுமக்குண்டக் 
ததகூலமேற்கக்தரமேற்படுமுண்டனந்தான்கொண்டு, 

முனமுரைத்தவர்டீரினின்மூழ்கியேமு தமறையவர்தங்கை 

Ler (pss துதக்ணைகொடுத்தவாருள்வழங்கெயபின்பேடச் 

சினவிடைக்கொடியிலக்குமணேசனைச்சேவைசெய்இிடுவாரோல் 
வினையனைசத்தையும்வீட்டியேசங்கரன்மெய்ப்பசம்பெறுவாரால், 

வேறு, 

சேசுவுக்குச்சரியாகுந்தீர்க்கமோரிடத்துமிலைசெவ்விதாக 
வோதலுற்றதவமுமதற்கொப்பதிலைபுண்ணியங்கள்யாவமொவ்வா 

காதலிற்சென்றடைவதொருகதயுமதற்கொவ்வாறுகற்றுஈன்காம் 

போதமுற்றோரசே௫அவருக்சோகயஞ்சென்றாரிவொப்போதுந்தானே;, 

உவராகமாயிரதஅச்கொப்பாமோரருச்சவுசயக்தைப்போலப் 
பஉராகமுறுபாசமறுப்பதொருகருவியதொன்தில்லைபார்மேத் 

வை. ராகவக்குரிசில்சே தவருச்சோதயகானர்தான் சாரித் 

சிவராக நூல்களெல்லாமிதற்குநிகரில்லையென்றேசெப்புமெனறும், 

° வேறு. 

ஆயிரக்தலையிட்டகல்லறுபதாண்டருடருமாகங்கைத் 

தோயமூழ்கனாலெவ்வளவறமென்றுமுனிவரர்சொனனாக 

ளாயரல்லறமாமருத்தோதயமகோதயத்தடைர்தோர்காற் 
யராமசே தவிற்படிர்தாலிதுகிச்சயஞ்சொல்லுங்கால், 

பன்னிடும்மருத்தோதயமகோதயவேளையிற்பவம்யாவும் 
வென்னிடும்பிரயாகையிலாயிரமாகநீர்விழைர்தாடிற் 
நுன்னிடுந்தருமத்தொகை அன்னிடுமிராமசேதுவிற்சோத 
மன்னிடுந்தனுக்கோடியிலோர்விசையாடினிச்சயமாதோ. 

பாயமூன்றுலகத் தளதீர்த்தங்கள்யாவிலும்படர்நதாடி. 

னேயபுண்ணியமெத்தனையத்தனையுற்திடுமெழிலார 

மேயகுங்குமக்கொங்கைஈற்€தைகோன்விதித்திடும்கிறற்சே௮ச் 

சேயகல்லருத்தோதயத்தொருவிசைசேர்ர்துமூழ்குதிற்நிண்ணம். 

வேறு, 

பிரமவதிவின்திரன்றிகொன்றுதிரிபாதகராம்பேதையோரும் 

பரிவொடுமாபாதகமேசெய்கின்றவன்னீயபாதகரும்போகி 

யூ.ரமருவுசேதுவருக்தோதய தீதோர்காற்படிஈ்காலொழிப்பாபாவக 

இர மருவுஈன்திபிழைத்தோர்க்கெர்சத்தலங்களிலுந்தீர்வேயில்லை, 

௨௪ 

(௭௬) 

(௭௭) 

(எ) 

(௭௧) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௫௨)



"iD ody சேதுபுராணம். 

எந்ரன்றிகொனமுர்க்குமுய்வுண்டாமுய்வதிலையிருமையான 

செய்க்கனறிகொன்றமகற்சென்றுரைக்குநூலேலுஞ்சேதச்சோர்தே 

யர்ஈன்நிகொன்றவரும்புகழருத்சோதயச்தொருகாலாடினாரேற் | 

பின்னின்அுபாவமெலாம்பெயர்க்தோடும்பரிகாரம்பெறுவாமாதோ, (௭௩) 

யாவர்சிலமானவர்கள்சேதுவருத்தோயத்திலாடலா௫ ‘ 
மேவிடுமோகாதியினால்விவொர்கள்விழியிழக்தார்விமுமாபோலப் 
பாவுபெருங்குடும்பமெனும்புணரியுழந்தேபற்நியேறமாட்டா 

தோவிலருஈரகடைவர்புராணமெலுங்கடல்பருகுமுரவிர்காளோ. (௪) 

சே துவின்பாலருத்தோதயகத்காடி.ற்நினகரமண்டலங்€ண்டேடுப் 
பூதலமெண்பிரமபதர்தானடைவர்சே துவிலப்போதிலாடி. 

நாதனிராமேசனரி€தைகதிர்மகன்கவிகணன்காந்தேவ 
சேோதமறுமுனிபிதிர்களிவரைகினைஈதருக்சியங்களீகமாதோ. (௫) 

தமையடைந்தமிடிசாடும்பொருட்டருத்தவதயமயரஈ்கானாயொன்றா 

விமையடைந்தோர்வணகங்குசககாதனாரிருமலனையெண்ணிவேசச் 
சுமையடைந்தசேஅுவருத்தோதயத்திலருச்சிச்டிற்சுத்தமான . 
வமையடைர்ததோட்சனசசணவனகமிகமகிழமுமாயுங்காலே. (௮௯) 

வருதிதிவாகரகார்இக்கிருப்மிடமாஞ்சககாதவணங்குகேன்யான் 

வருதிமதிக்கடவுளேமலர்மடஈதைசகோதரனேசுதையின்வைப்பே 
சுருதிபகரத்திரிகோத்துரத் துதித்காயனைத்தொழுசேன்சுடரினோேடுங் 

கருதியருக்கெயர்தகருகேன்கைக்கொண்மினென்றிவர்க்குக்கழறிப்பின்னர். (௭) 

வெதிபாதமாயோபோதகங்களனைத்தனையும்லீட்டிவேருங் 
கதியாரான்மாவினிடஙகளிலுறைவாயாயிரஞ்செங்கையாயானசெய் ச 

நதியாருமருக்கிெயத்தைசககைக்கொளவாயென்றென்றேகயந்துபோற்றி 
வெதிபாதர்தனைவணங்கயருக்கெயமிம்முறையன்பால்விளம்பியீச் 2. (ரெ) 

மதியொடுபாம்பணிர்தபரமேசுரனையெவ்வுயிரும்வயங்கவொழுங் 
கதியின்வழிகடப்பிக்குங்கண்ணாியேனையவுங்காட்டுவானைத் 

இஇயொகொள்வார மிவைக்கதிபதியேமாதவுருத்தேவேகால 
லிதவடிவேபணிகுவன்யாலுதவுமருக்ெயெங்கொள்வாயெனவிளம்பி, (௫௯) 

இதமாமிவ்வகையருத்தோதயத்தொருவனவரவர்மர்திரத்திஞலே 
விதமாரர்க்கிெயங்கொடுத் தத்திரவியசத்இக்கேற்பவிரிர்தஞாலப் 
புதராகுமவர்கள்பொருட்ட்பாயன தானத்தினையும்புரிசபோதப் 
பதினால்வர்பன்னிருவொண்மரொமுபேரறுவர்பகருமைவர். (௬௦) 

மறையவரையலங்கரித்துவெண்கலபாத்திரமாதன்மரத்தனாலே 

யுதநுவதொருபாத்திரமேயாதல்புதிதாகவமைத் துளவவற்றி 
னிறையவிடும்பாற்சொன்றிசருக்கரைசெய்கனியிவற்றானிறைத் முன்ன 

மறையுமவாமுன்வைத்தேதச்சைதாம்பூலத்தோடளித் தப்பூணூல். (௧௧௪) 

அடியனேன் ௪த்தியமிவவளவென்றேரயமொழியுமறைர் தானம் 
படியிமையோர்பாலளித் தப்பலயோனியெவற்றிலுமேற்படுவதாய்கஈற் 
கடவுளர்தம்முருவொள்றாய்ச்சாசினிக்குமசழ்கொடுக்குங்கவின்குழக்கன் 
அடையமனடிறைர் தசுரர்தொழுகியபாற்சரபியுடனுதலிப்பின்னர், (௯௬௨)



செதுபலச்சருக்கம். ௩௨௯ 

செககாசாகாரணகினசென்மகாளாகுமிர்தத்தருவோணத்தின் 

மூழ்வொடுகான்மழையவர்க்கெவ்வளவேலுகான்கொடுத்தமற்தித்சான 
மிசவாகவருள்புரிதியென்றசெர்தோடவிழுமரவிந்தகீட்டிற் 
புகுமாதுகுடிகொள்ஞம்பொன்மார்பிற்புத்தேளைப்போற்திசெய்தே, (௧௩) 
உவாகுமனைத்இலுக்குமதிபதியேசுரர்ச்கமுசமுதவுர்தேவே 

படர்சோதிரோடிணிக்குகிலவொழுகும்பலகலைக்கும்பதியேயெங்கு 
முடையானேயாண்டருளாயுளைத்தொழுகேனெனமதியையுவக் துபோற்றிப் 
படியேறுபுகழருக்கன்றனைத்சாமு முறைமையையும்பகரக்கேண்மின், (௯௪) 

அடராதுபவமுடைக்குமிருஞ்சுடரேயனுக்கிர சமமார்ுவாமு 
மிடமாகுமொருபகவாவுன்பாதகமலத்திலெர்கஞான்றுவ் 

கடன்மேவுசெககாதாகாலஇினகாதனேயெனச்சகெச்காலு 

முடியாதவன்பருளாயென் றருக்கன்மதியிவமாமுடியிற்றாழ்ர்ு. (௬௫) 

சூரியசர்திரர்க்குரியமசவாகுந்தோன்றலேதொன்மைக்தாய 

பாரியகல்வெ௫ுபாகயோகமேயன்னடிகள்பணிகுவேன்யான் 
வாரியுஅுசேதுவிலெவ்வசாவேனுகான்செய்ததானமன்ற 

வேரியல்பாரிறைவேகொண்டிடுதியெனவெதிடாதத்தினையிறைஞ்சி, (௧௬) 

சாருமிரவலர்க்குகவுங்கற்பகமேசனாத்தனரோசரிக் அவாழுஞ் 

சீரியமாதத் தடனேயிருதயனகாலமுமாம்வாசுதேவே 

யோரிலிவைக்சேரனேயரியேயென்பவமொழித்தியென்றுபோற்றி 

யேரியலுமறையவராயிப்படியேயருச்சித்தங்கிறைஞ்சியேத் தி, (௧௭) 

வேறு. 

பின்னிரணியசராக்கம்பிறங்காமசிராக்தமன்ன 

மின்னவையுலோபமின்றியியற்றிப்பாவணவோமத்தைத் 

சன்னிகராசான்றன்னைச்தகைபெறவலங்கரித்தே 
பொன்னாதிவிம்பங்கே ரப்பாதுகைகுடைபூசித்துய்க்க, (௬௮) 

இன்னணமிழைக்கிற்சேதுவிடையருத்தோதயத்திற் 

பின்னொருதருமம்வேண்டாம்யாவையும்பெற்றோனனனான் 

றன்னிகர்சேதுவல்லாத்தலங்களினிரு£ஈ திட்டாலும் 

பன்னுமிம்முறையருத்தோதயங்தனிற்பண்ணல்வேண்டும். (௬௧) 
வேறு, 

ஞானமாதவிர்சற்சக்சமாதனத், சானதெண்கடற்றன்னிலயோத்தியர் 

மானவேற்படைமன்னனவகுத்திட்ட, மேன்மைச்சேதுவையுள்ளம்விரும்பியே. 

RF oor (pep A OW aden WS, சேதுசேதுவென்றோஇடிம்செய்தடும் 

பாதகம்மொருகோடிபறக்திடுஞ், சோதிசேரழியாப்பதக் துன்னுவார். (௧௦௧) 

தேரிலோர்சணஞ்செப்புமமாச்சணம், வாரிசூழுமிச்சே அவில்வைகுறி 

னேரிலந்தசன் நூதர்மற்றேனையோன், பார்வைசென்திடுமெல்லைபடர்ந்திடார். () 

இராமசே தவிற்கோடியிராகவ, னிராமகாதன் சனகியிலக்கும 

னிராமனன்பன்கவிகதிரோன்மக, னிராவணன்றம்பியென்றிவரன்றியும். (௪0௩) 

பொன்றிடாவூட்டன்புகழ்க்சாசிபன், றென்றமிழ்ச்கலைசேருமகத்திய 
னன்திசேர்தருகோசிகனாரத, னென்றினோருமேர்சொண்டசாபாலியும், (௪0௪) 

வாமதேவனையும்வண்மைராமனுக, காமதேயெண்ணுமன்பினர்யாரையு 

மேமமாத்தினமெண்ணினிடுக்சணே, போமதன்தியுமுத்இபுகுவ.ர £ரல்,, (80@) 

a.



0 சேதுபுசாணம். 

தேசெத்தியகேத்திரஞ்சித்திர, கூடமத்திசயிலங்குடக்தையே 
கேடில்சாளசக்ரொமமரங்ககற், பாடல்சேர்ர்தசவேதபருப்பசம், , (௧0௬) 

சாசிலாததற்காஞ்சியரித்தல, மாரின்மோகனிமாபுரங்சோட்டியூ 
சேசிலாதலிடபகிரியெழிற், கேசவனலுறையுஞ்சுககேத்திரம், (௪04) 

வெதரிகாவனமேவுசேடாத்திரி, மதுரைகண்ணசகரமலர்த்திருப் 
பதுமகாபம்பகர்புருடோத்தமய், கதிவழங்குபுல்லங்கடி.காத்இரி, (௧௦௮) 

சினிவாச திகழ்பத்தகாதமே, யான?ர்த்தியசிந்தங்குருங்சகம் 
வானர்போற்றுமயிஈதிரம்வாருண, கானிலம்புகழ்ஈ்தேத் தகயிமிசம், (௧0௯) 

ஆ௮ம்பதிமற்றுமரித்தலத், தாடுறம்புனலாலகலாவக 
மூடுறும்புகழ்ச்சே துவிள்குழ்கனால், வீடுறும்மிதமெய்மையதாகுமே. (௧௧௦) 

ஊழிவாய்ச்கடுங்காலினுயிர்ப்பெறீஇப், பாழிவாய்நெட்டுடற்பெரும்பார்சண்மே 
லாழிவாய்த்துமினீத்தவனாற்திட, வாழிமாசவத்தோர்கள்வணல்கிட, (௧௧௧) 

வாய்க்சசேஅவிலாடினர்மாபவரச், தேய்ச் தமாய்வதஞ்செப்புமிச்சே அவிழ் 

ரோய்ர்திடாதவர்தொல்லைப்பெரும்பவம், லீக்திடாத தமெய்ம்மையதாகுமே. 

ஆவிகட்தெதமாமஞ்செழுத்தையு, மோவிலாகமச்சிவாயவென்றோகிடார் 

பாவீயாருளங்கேளார்பவங்களு5, தாவியோடுமிச்சே அவினான த்தால், (௧௧௩) 

முந்தையாமெமுத்தோரமோவென, க இலங்குகைகாராயணாயவென் 

திந்தவெட்டெழுத்தாலுருவேற்றலார், சிக தியார்பவஞ்சேதுவிற்டி£ திடும். (௧௧௪) 

மற்திராமன்மனமகிழ்பூத்திடு, மூற்றவாறெழுத்தையுகந்தோதலார் 

பற்திடாருளங்கேளார்பவங்களு, மெற்றுஞ்சேதுவெழின்முனிவோர்களே. () 

ஈத்திலங்குகைராரணனாசொஜு, மத்தினத்தவனோனபிழையார்பவ 

முத்திலங்குமுழங்குதிரைக்கடற், சித் இரல்கடுஞ்சே துவிற்றீருமே. (௧௧௬) 

ஏதின்மாமறைச்சாபாலமேழினா, லாதிகன்முடியங்கங்களெங்கணும் 
பூதிமேற்திரிபுண்டரம்பூசிடார், பாதகங்களுஞ்சே அவிற்பாறிமிம், (௧௧௪) 

அறிவினாலறியாதவரன்றனைப், பொதிகொண்மார்பனைப்புங்கவர்தங்களை 

ம அவில்வேதமரபினிற் பூசியார், செறியும்பாவமுஞ்சே அவிற்நீருமே. | (௧௧௮) 

சாபமேருவினான்றடச்தாமரை, காபனாதியர்பூசைக்குகற்சஈ.து 

அபதிபர் துணர்மலர்தரதிடார், மாபவங்களுஞ்சேதுவின் மாயுமால், (௧௧௯) 

தவளமாமதிரூடியசங்கரற், குவமனஜற்ற?ருத்திரமஈதிரத் 

தவமிலாவபிடேகமலித்திடார், பவமுமாழ்கடற்சேதுவிற்பாழ்படும்,. (௧௨௦) 

அ ரனுமாயனுமாதஇியசேவர்கள், புரிவுசெய்யும்புருடகுத்தம்முதற் 

பரியுமாபாவமானம்இிரிமது, இரிசுபன்னர்இிகழ்பஞ்சசாகஇியே, (௧௨௪) 

இவைகளாலபிடேகமிவர்களுக், குவகையாற்செய்யவுன்னலர்பாவிக 

ளவர்கள்பாவமுமா ழ்சடற்சே தவிற் ) அவ ரப்போயறுதொனமுனிவோர்களே,( 

பாயுமாஈஇச்செஞ்சடைப்பண்ணவன,: நூயமாலெலுஞ்சுஈதரன்பொதந்திருக் 
சசாயில்சூழ்ச்துவணங்ககில்லார்கொடுர், தீயதீமையஞ்சே அவிற்றீருமே. (௧௨௩)



சேதுபலச்சருக்கம், கூ௩௧ 

வேறு, 

ஷரணப்பரியினானாதியோர்தமை, மார்கழித்திங்கள்வைகறையின்மாபெருஞ் 
சீரியற்பூசைசெய்யாததஇமையு, கீரலைச்சே துவினீங்குமாலரோ, (௪௨௪) 

.மதுவழிக்தொழுகியமாலைக்கொன்றைசேர், புதுமதிச்சடிலனைப்பொறரிகொண் 
மார்பனைத், அதஇிதருகம்திலர்தொல்பவல்களுங், கதிதருசேதுவிற்கழியுமாலரோ, 
காசமில்செழுஞ்செராபர் தன்னையு, மாசில்சாளக்ராமத்தையும்மனத் 
தாசைகூர்துவாரகாசக்கரத்தையும், பூசியார்பவமுமிச்சேதுப்போக்குமால். () 

களிமிசவுளங்கொள்கங்காமிருத்இகை, அளிகன்மிருத்திகைதயஈன்னுத 
லொளிபெறப்புனைகிலாருடையபர்வமுக், தெளிபுனற்சேதுவிற்றிருமாலரோ. 0 

கோவிசந்தனத்இனைக்கோடுநெற்றியி, லாவிசேர்நெஞ்சினிலம்புயச்இனிற் 
பாவமோசனம்வரப்பரித்திடார்பவ, மோவிடுஞ்சே துவிலு தகரூழ்கனால். (௧௨௮) 

உருத்தொவிழிமணிகளத் ஏரத்திடாக், சருத்திரவினர்பவக்சகணமும்புண்ணிய 

சருத்திரமுனிவராபெற்றசத்தியத், இருத்இரவியநிகாசே தவிந்கெடும். (௧௨௯) 

கருகிகளருயிர்களைக்காத்தளித்இடு, முருக்ளெர்ந்தோங்கியவும்பர்காயகன் 

மருச்சளர் அழாய்மணிவனைர் திடார்பவர், இருக்தெர்சேதுவிற்றிருமாலரோ, () 

இரவிறுபிராமியத்தெழுக்துசுத்தனா, யரியரனாமமுந்துதயொடன்னவர்க் 

குரியமர்திரமற்றுமுண்மையாமனுத்,தரமொடெண்ணலர்பவஞ்சே அவிற்கெடும். 

ஆதவனெழு முனமறலின்மூழ்கியே, வேதமாதாவெனவிமலமுழ்றிடுக் 

இதில்காயத்திரிசர்திசெய்துபின், னோதிடார்பவங்களுமொழிக்குஞ்சேதுவே, () 

Cam. 

சரயம்கிராதாவுடனவுபாசனமுமாத்தியானிக முக 
தேயும்பாவமெனப்பிர மயாகம்வைசுவதேவமுட 

னோயுமதிதியருக்குச்சிப்பூசையுஞற்ருருயர்பூசை 

சாயங்காலம்பண்ணியிடார்பவமுந்தனுக்கோடியிற்றவிரும். (௧௩௩) 

வேறு, 

இச்சியார்பிறந்தையையெண்ணில்வேதத்தின், முச்சியார்பொருளவாய்முற்றுநீத் 
தவ, ருச்சியாம்வேளையிலுற்றபோதவர், பிச்சையாற்றிலாபவஞ்சேதுப்போ்க்கு 
மால், (௧௩௪) 

வடாதுஅகயிலையானீசைத்தமாமறை, விடாதிசையர்்தவரிசைத்துவிட்டவ 
ரிடாதவர்சராத்தமாளயம்பிதிர்க்கள்பாற், கொடாதவர்பாவமுங்குலையுஞ்சேது 

வில். (௧௩௫) 
நிச்தியமேயெனகிகழ்சிராத்தமுஞ், சத்தியமாகுமட்டகைச்சிராத்தகை (மே, 
மி.த்தசசிராத்தமும்விரும்பிலார்பொருள், வைத்தலோபிகள் பவஞ்சேதுமாற்று 
பாயசமுப்பழம்பானசம்முடன், சேயதாம்பூலம்வத்திரஞ்செருப்புட 

ஞயசந்தலர்சருக்கரையொடாதவம், காய்வுறுகுடைசழைகட்டின்மற்றுமே. () 

இத்தரைமதியினிலுவாவிற்சித்திர, குத்தருக்கருத்தகொள்பொருட்மொமறை 
வித்தருக்களித்தலைவிரும்பிடார்பவ, மைத்தடஞ்சேதுவின்மாறுமாலரோ.(௧௩௮)) 

கல்லனவொழுடடுஈன்மையாளனு, மல்லனவொழுகிடுமன்மையாளனுஞ் ் 

செல்லினம்விழுங்கடற்சேதமூழ்சினா, லில்லினின்முமுசலிப்பிறப்பிலேறுவார்.()



KK. 2 . சேதுபுராணம். 

இல்லிடைமயங்கலென்றிசைக்குஞ்சாக ர, வல்லலையகற்றநிடுமாசையுற்றவன் [ன் 

செல்லெலும்படி.வமாரிராமசர்இரன், சொல்லரும்புசழ்த்தலுக்கோடி Gor guar 

வேறு, 

. முக்காலுஞ்சத்தியமாவிதமாகச்சாரமசாமொழி௫இன்றேனயான் 
மைக்காலன்றனையுகைத்தமலர்ச்சாலைமனத்திருத் தமாதவத்த 
செச்காலந்தானுமழிவெய்தாதவிருஞ்சே தவெய்திஞோர்க 
ளக்காலையொருக்காலுமழியாதபேரின்பமடைவரனறே. (௧௪௧) 

இப்பொழுஅத்தமசே தச்சதைமுனிவீருமக்சியொமியம்பினோமா 

லிப்பெருஞ்சேதுவின்காதைபடிப்பவர்சேட்பவர்சங்கட்கேய்க்தகோய்கள் 
செப்பரியகொடுச் அக்கநீதீக்கனவுஈடுத் தஞ்சலாதிதர்ந்தே 

செப்புறுமச்சினிட்டோமமுதலமகமொருகங்முளுற்றஞ்செய்யபேறும். (௧௪௨) 

எப்புவனங்களுகிறைந்சசகல தீர்க்கமும்படிஈ்சாலெய்,தம்பேறு 

மொப்பரியபெருஞ்சா£இபுண்ணியகால்வேகமுக்காலோதும்பேறு 

மெப்பெயரினோருமடையாதபெரும்மீடுகளுமெக்தஞான்றுகி 

கப்பறவேயடைகுசவர்க்கச்சிருக தபலோகந்தன்னைச்சார்வார், (௧௪௩) 

வேறு, 

காவிவாள்விழிக்காமருசான௫, யாவிபோலுமிராமனருச்சித்த 

தேஏன்வாழுபிச்சேதபுராணக்கிற், ருவிலாதசருக்கக்சொசைதனில், (௧௪௪) 

ஒன்றுகூறினர்சேட்டவரொப்பிலாத், துன்றுவேதத் தறைபிறழமாமலே 

மன்தவாற்றியவாம்பரிமேசமாம், வென்ரதியாகவியன்பயன்மேவுவார், (௧௪௫) 

இரண்டுகூறினர்கேட்டவரீரிலா, முரண்டராதமறைமுறைமுற்றிய 

வரண்டரும்பசமேதத்தடைக் இடர், இரண்டயாகப்பயனுசேர்குவார். (௧௪௬) 

பத திசைத்தவர்கேட்டவர்பத்தியாற், குத்்இரச்சிறகீர்ச்சகுலிசனோ 

டொத்தருத்திமிக்கோகையொடனபுநீடு, வத்தமக்திருப்பீடத் துறைகுவார், () 

இருபதோதினர்கேட்டவரேருடை, யருணவாளொளியாயிரந்தோடகிழ் 

விரைசெய்தாமரையாதனமீமிசை, மருவுவானவனோடுமருவுவார், (௧௪௮) 

முப்பதோதினர்கேட்டவாமுண்டகற், கப்பனாளும்வைகுண்டத்கடைஈதவற் 

கொப்பவேம௫ழ்வோடமுறைகுவார், செப்பொணாதபெரும்புகழ்த்இர்த்தோ. () 

சாற்பதோதினர்கேட்டவாகாலிரு, மாற்பெருச்இிசைவானவர்போற்றிமிஞ் 
சாப்பிறங்குமுருத்திரசேவனோ, டேற்புறுஈ்திருமேவியிரு ப்போ: (௧௫௦) 

ஐம்ப.தம்படி த்தன்புடனகேட்டவ, ரெம்பிறப்பறுத்தாண்டருளெம்பிரா 
லஓம்பர்மாமதிசூடியுமாபதி, சம்புகம்பன்றனையடைவாரரோ, (௧௫௧) 

இவையனைத்்துமிசைத்தவர்கேட்டவ, ர௬வகையுற்றொருகாலுயர்வாகிய 
சிவமெனப்பெயர்செப்பிடுகன்றதோர், ஈவையின்மாசவலோகத்சைஈண்ணுவார். 

வேறு, 

இருமுறைகேட்டவரியம்பினோர்கடாம், பொருவிசர்தோக்யெலிமானம்புச்குலா 
யருமறையாகமமளை,சதமோதி,திருவளம்பெருகுசாமீபஞ்சேர்குவார்.(௪௫௩)



சே துபலச்சருக்கம். ௩௩௩ 

முூம்முறைகேட்டவர்மொழிக் தளோர்கடாம் 
பொய்மமுறைவாசகசம்புகன்றிடாதழாற் 

செம்மறைப்பொருளதாஞ்சிவலுச்கன்பராய் 

மெய்ம்முறையவன்றன தருவமேவுவார். (௪௫௪) 

மாான்முறைகேட்டவர்கவின்றுளோரருட் 

கோனமுறையோச்சியேயண்டகோடி ூற்' 

பானமுறையாணையினடாத தம்பால்விடை 

மேன்முறைமீசனோடொன் றிமேவுவார். (க௫டு) 
வேறு. 

ஒருகவியேதானாதலிஇத்பாஇயாதலிர்சவயர்புராணத் 

தொருபதமேசானாகலொருமொழியேதானாதலுண்மைசானற 

வொருபுனிதவெழுக்சாதலொற்றாதலொருமுறைகேட்டுரைத்தாலர்த 
வொருவிசையிலன்ஜன்றங்குஞற்றுபவமனைத்தினையுமொழிக்குமாதோ, (௪௫௬) 

கஞ்சமசண்மணவாளனபூசைபுரிசிவன்சேதுக்காதைசெப்பும் 

விஞ்சுபுகழ்ப்புராணமிதுபடித்தாலுங்கேட்டாலும்விளம்புமிர்தச் 

செஞ்சொல்வளர்புராணவெழுத்தெவ்வளவுண்டவ்வளவுசெனனத்திய 

வஞ்சுபெரும்பாதகமுமஞ்சிவெருண்டக்சணத்திலகலுமம்மா. (௧௫௭௪) 

பூதலமெல்லாம்புரக்கும்புண்டரிசக்கண்ணானமுன்புரிர்தவிக்தச் 

சே.தவின்மாக்சகசைதன்னைப்படி ப்பவர்கள்கேட்பவர்கள்சேர்புரரணத் 
தோ. துமெழுச்தெவ்வளவுண்டவவளவுசே துநடுவற்றகாலா 

ரூதியசீர்க்கர்கன்னிலடை£காடும்பலனளைதுமடைவரன்றே, (௧௫௮) 

அதுவன்றிச்சே தவெறாந்தலகாப்பணன்னியதீர்த்சங்களாக 

வ.தின்றீர்த்தமெல்லாமாடியபேறடைஈ இடுவாமால்செய்பூசைப் 

பதியொன்றுசே தமாக்கதைபடிப்போர்கெட்போர்கள்பரஞானத்தின் 

மதியொன்றிப்பிரமதியானச்இருக் தம௫ழ்பூத்கமாதவச்தர், (௧௫௯) 

அர்த்சதிரைக்சடலாடையங்கணிலமெங்கணுஞ்சென்தளப்பிலாத 

தர்த்திதருமெழிலினுக்குங்கிடைப்பரிதாமெழிற்சேதைகேள்வன்போற்று 

மீர்த்தகபுனன்மதிவேணியிராமேசன்புராணத்தையெழுதுமன்பர் 

இர்த்தலரும்பவர் அடைத்துச்சிவசாயுச்சியபதத்தைப்பெறுவர் தண்ணம். (௧௬௦) 

இர்சமான்மியமிருக்குமில்லிடமேசேதுவெனவெண்ணியாங்கண் 

மர்தனேழமுதற்டுரகபீடைவியாதிகளலகைமருள்வேதாள 

முர்துமாபயஞ்சோரபயமினநியொழியுமறகான்குதீர்த்தவ் 
கந்தமாசனமயன்மாலிராமராயகஞளுங்கலநதுவாழ்வார். (௧௬௧) 

பன்னிவெருவாகவினிக்கூப்பிடிலென்மூவுலகும்பதியுமங்கண் 

மன்னுமதிலோர்சருக்கஞ்சிராத்தகாலர்தன்னில்வழுத்தியிட்டா 

லன்ன தனிலுற்றநிடுல்லாசாரதோடமவையனைத்துகீங்கும் 

பின்னர்தமதகர்தன்னிற்பிதிர்க்களுர்தாம்பேருவகைபெறுவர்மாதோ. (௧௬௨) 

இருமருவுபருவசாலர்தன்னிற்றிகழ்சதைமணாளன்போத்று 
மொருபெரியகடவுளுளம$ஏமுமதிலோர்சருச்சமோர்பாட்டேலும் 

பொருவரியமறையவர்தம்புனிதவாய்இறச்தினிதபுகலச்கேட்போர் 

வருகரபிகுழச்கன்றுவளர்மேதிசொரிபாலின்௨ளள்களேய்வார். (௪௬௩)



சடாட௪ ் சேதுபுராணம். 

மடத்திலெழிலாலயத்தின்மலர்ப்பொழிலிற் பெரியோர்கண்மனையிற்பொய்கைத் 
தீடத்திடத்தெ.இக்கரையிற்புண்ணியபூமியிலிருர் துசாற்றலாகும் 
விடட்படுமன்னியதலக்கடமிலிருக துவினவலுறவிளம்பலாகா ் 
கடற்திரைகள்கதிர்முத்தங்கொழிக்தெறியஞ்சேதுமாச்கதைகற்றோரே. (௧௬௪) 

இச்சதையைகியமத்தோடியைஈ்இட்டுக்கேட்டலுமிப்படியேயென்றும் © 
பகீகமிருகானகுதனிற்பன்னொன்திற் ப் தஇனான்இற்பரர் தவைகுக் | 

இக்குலகெண்ணயனத்திற்றிகழ்தனுச்சிங்கங்கன்னித்திங்கடன்னின் 

மிக்குயருமாடு தலாம்பிறச்இிடுமாள்விசேடி ச. தவிரிக்கசமாதோ, (௧௬௫) 

மிக்கபுகழ்ச்சே தஅமான்மிய£ தன்னிற்றீ ர்த்தங்கள்விளம்பலாலு 

முக்கணனைமாயவனைமுனிவர்களையிருவினையைமொழிகையானுக் 
தொக்கமறைப்பொருடிரட்டிச்சொற்றவியாதனும்விரும்புந்தொன்மையானு 
மெக்கதையின்மேலாகுமிதனகத்திற்புண்ணியமாயியம்பலாலும், (௧௬௪) 

வேக்துமுனிவோர்களையும்பிரமமுனிவோர்களையும்விளம்பலானுந் 
திர்தொடைமாக்கதையிதுதான்பவித்திரமாம்பவப்படைகள்சிதறதமோது 
மாயர்திடுமாசுருதியினுமுழங்குவதாமதனையாய்ச்ததிர் துளோர்க்கும் 
வாய்ர்திடுசம்மகமாகும்பலனவிழைந்தோரிதனை வாரித்தல்வேண்டும். (௧௬௭) 

இச்கதைகேட்டவர்படித்தோர்தமையரியாசனத்திருத்தியருச்சிச்தேத்இ 

மிச்சபணிதசகிலம்வியன்சரபிசெம்பொனவைவிருப்பினீர்தான் 

முச்சகணன்மாலயன்பூசைமுற்றியசாமொழிக்திடின்மூவுலகும்பூசை 
யச்கணத்திலியற்நியகாமாதலினாலவரையருச்சிக்கவன்பால். (௧௬௮) 

இருலவுசததள்ப்பொற்செங்கமலச்கண்ணாளலுந்திருவுமிச்ச 
வேருலவுமிலச்குமனுமிக்காசைகேட்டவர்க்குமியம்பினோக்கு , 

நீருலவுகடலாடைநீணிலசத்தின்மிகுபோகமளித்துகோர்த 
பாருலவபவமகற்றிப்பாபோகமுத்தியையும்பாலிப்பாரே. _ (are) 

போதமிகுவியாதனமுகபுண்டரிகவிதழ் இிறர் தபொழிக்ததேனா 
மேதமிலிக்காதைசனையெழிற்றருமபுத்தரன்றானிளையரோடுவ் 
கோதறகற்சேனையொடுத்தவுமியனாங்குரவனருள்கொண்கூற 
வாதரங்கூர்நியமாசாரத் தடனேகேட்டதுவாமாயுங்காலே, (௧௪௦) 

ஆதலினானமுனிவீர்காளிச்சாதையருமறைச்சம்மதமேயாகு 
மேதமறவிதலுண்மையெடுச் தமக்கிங்கிசைத்திடலாலுணர்ந்தீரிர்தச் 
சேதுவின்மாக்கதையோதுநீவிருறம்பாலடைக்ததிகழ்மானாச்சர்ச் 
சோதமினென்றுயர்குதமாமுனிவலுவப்பினொடுமுரைத்தப்பின்னர், (௧௭௧) 

பொருவிசந்தவம்முனிவனுடல்புளகமிகவெமுச் துபோர்ப்பப்பொங்டுச் 
கரமலர்கள்சிரங்கூம்பக்சணிப்பரியவானஈதச்கண்ணீர்கால 
மருவுமுயர்வியாசனைத்தன்மனச்டத் தினை தருவெல்லைவாழ்த்திப் 
பரவியுவ£தங்கணுயர்பாடலினோடாடலிவைபயின்ருனன்றே, (௪௭௨) 

உற்றருளுமச்சாலைமற்நதிவன்பேரன்பாமொற்மெல்லையோடிப் 
பற்றிரனியீர்த்திடஓும்பராசரன்றன்குமரனெனப்பகர்கியாதன் 
மற்தினையில்லாதுயர்ச்தமாணாக்கற்கருள்சுரச்கும்வாஞ்சையாலே 
யற்றமிலாமுனிவரொடுஞ்சூசலுறையாச்சிரமக்கடைந்தானனபால், (௧௪௩)



சேதுபலசசருககம். ௩௩ 
Jo தீருஞம்பொழுதவனைக்கண்களிப்பமுரள்சண்டாசரகின்பிக்குத் 

அவ்வேலையன்னையர்தாமிளம்பருவப்பாலகலாயனைக்குமாபோன் மெய்வேலையருளினொடுகுதமுனிதளைப்பலகால்கிருப்பித்புல்லி 
மைவேலைகடைச்தபிரான்கலையுருவாம்வியாதமுனிமூழ்ச் தபின்னர்ட் பொய்வேலைகடக்தமுனிவரரளித்தவாசனத் ,திம்பொலிர்திருந்தான். (கஎடு) 
இரு£ததற்பின்வியாதமுனிசூதனைமாதவரெ ரடுமுன்னிருத்இிப்பின்ன 
ரருந்தவத்தோர்சமைகோக்கயெரியதிருவாய்மலர்ந்தாங்கருள்வானிர்தப் 
பொருங்கடற்சேஅவின்சாதைகாமதிவ இிதுகுதன்புனிதவாக்சா 
லொருங்குறச்சொற்றதுவேதாகமப்பெ ரருளுமிதுவேயாமுரைப்பக்சேண்மின். () 
சுருதியொடுமிருதிபுராணாதிசாத்தரமெவைக்குர்தொன்மையாகச் 
கருதமிதிகாசமட்டோமற்று தூாலெவைதமக்குங்கழரொனாத 
பொருண்முடி வுமிதுவேயாம்புரையஅமெய்ஞ்ஞானத்திறபுச்திவைத்தே 
தெருளு அவீரிவ்வாறுசச்தைகொண்மினையமின் தி ,தீதேசுமிக£ர், (௧௭௭௪) 
என்றெடுத்தாங்கியம்பிப்பினிச்காதைதருமலுக்செம்மருளினாலே 
வென்திதருதவுமியன் முன்விருப்பினொடுமெஞ்ஞான்றும்விளம்பாகிற்ப 
னென்றுநீர்படி த்திடவுங்கேட்டிடவுமியம்பிடவம்வேண்டுமென்ன 
ஈன்றுரைத்தபரிசிதவேஈன்சிழைத் அமெனமுனிவர்ஈலின்திட்டாரே, (௪௭௮) 

வேறு, 
® 

என்திவைமொழிகதமிச்சவிருடிகட்கருள்வழங்கித் 
அன்றியபுகழ்சேர்கின்றகு தமாமுனிவனோடும் 
வென்றிசேர்வானாமுகவெள்விடைக்கொடியுயர்த்த 
கன்றுமான்கரத்தோன்வாழுங்கயிலையையடைஈ தான்மாகோ, (௧௭௧) 

வென்றிகொளிராமனாளும்விளங்கிடவருச்சித்தேத் தக் 
தென்றமிழிராமசே துத்்இகழ்கதைதினமும்போற்றித் 
துன்தியமுனிவரோதத்தொடஙகெ ராதலாலே 

யொன்தியபுகழினோடுமோங்யெ.துலகமெல்லாம். (௧௮0) 
வேறு, 

மாதுமலைவளர்காதல்வல்லிவாழ்கமாற்கருள்கூர்சிவராமராதன்வாழ்க சே தவுடன்.2னுக்கோடி.தர்த்சம்வாழ்கதிகழ்திர்த்தமது சான்குஞ்சிறக் வாழ்க 
நாதனிராமேச்சுரனையருச்சிப்போருகற்றானச் 

சலமனைத்துகயர் துவாழ்க 

மாதவர்கண்மிசவாழ்கவிராமகாதமாமுனிவனீடுழிவாழ்கமாதோ, 
(௧௮௪) 

சேதுபலச்சருக்கமுற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம், ௩௪௩௮: 
சேதுபுராணமுற்றுப்பெபற்றது. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மெய்சண்டதேசிகன் திருஓுடி.வாழ்க. 

 






