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(திகடசக்கரசசெம்முகமைநதுளான”' என்னுந் தலைக் 

காப்புமுகல், “பாரா தியேனைப்பொருளாகி"” என்னுங் கடை 

க்காப்பு இறுதி.பாகக் கசசியப்பசிவாசாரியசுவாமிகளால் ௮௫ 

விசசெய்பப்பட்ட அத்தியற்புக ௮திமதுர திவவிப வாக்கா 

ஈய கநதபுராணவ்தினின்று சாரமாகத் திரட்டிச் செப்யப்ப 

ட்டமையால், இர நாலுக்குக் கரதபுரணகவநீதம் என்று 

பெபர் கொடுக்கப்பட்ட ௪, 

எவர்களுக்கும் இபல்பாகவே இனிமைபயக்கும் பால் 

சென் சர்க்கரை முதலியவை வாயிலாக வைத்தி.பன் அயுள் 

வேதப்.9ரகாரம் கோயாளிக்ரு மருந்து கொடுந்து சோய 

ந்க்குமாறுபோல, எவர்களுக்கும் இபல்பாகவே இன்பம்ப.ப 

ககும வீரம் பயம் சிருங்காரம இழிவு புகழ் விபப்பு கருணை 

நகை உருச்இரம் என்னுங் காவியஈவரசங்கள் வாயிலாகக் 

கர்சியப்பவொசாரியர் பதிலக்கணமுதலியவைகளை நமது 
ச 6 கடகட . 

புல்லறிவுநீங்க உபதேசி 7 தருளினார், 

கஈதபுராணமதுண்மைப்பொருளை ஆராயாதவர்கள வி 

பரீகார்த்தங்கொண்டு வெசுப்பிரமணியக்கடவுளை இகழ்ந்து 

அதிபாதக/களாகெ சிவத்துரோகெளாய் எரிவாய்கரகத்து 

௧௫ இரையாகாவண்ணம் புழுத்த நாயினுங்கடையேனாகிய 

அமியேன் பாருக்குளே சலியுகத்திலே கன்கண்டபரமதெ.ப் 

வமாகிய முருகக்கடவுளுடைய இருவடி 5 தாமரைகளை 

௪ சர்இிததுத் துதித்து வணங்கி, சைவந்தார்தாமயத்தின் 

உயர்வை யுணர்த்நற்குச் சமயப்பிரகரணத்தை முதற்கண் 

றும்; இச்சமயத்திற்குரிய நூல்கள் இவைகள்தாம் என 
உணர்தற்கு வேதாகமப்பிரகரணத்தை இரண்டாவதாக



வும்; வேதாகமங்களிலே சொல்லப்பட்ட பொருள்கள் பதி 
பசு பாசமாமென உணார்த்தற்குப் பதிபசுபாசப்பிரகரண த் 

தை மூன்றாவதாகவும்; வேதாகமங்களிலே யமைர்த சரியை 

யாதி நிலைகளிலேகின்று சிவபெருமானை வழிபடல்வேண்டு 

மென்பதை உணர்த்தற்குச் சரியாபாதாஇப்பிரகரணங்களை 

நான்கு ஐந்து அறு ஏழாவதாகவும்; சரியையாதி பாதங்க 

ளிஃல கின்று உறுதிபெறுதற்கு அன்பு ஒருதலையாக வேண் 

டப்படுிமன்பதை உணர்த்தற்குப் பக்திப்பிரகரண த்தை 

எட்டாவதாகவும் அமைத்துக் கர்தபுராணாவடீதமென்னும் 

இச்சிறு நூலை இயற்றினேன, 

குற்நமேதெரிவார்குறுமாமுனி 

சொற்றபாவிஞு 2மார்குறைசொல்வராற் 

கர்றிலாவென்சவிவழுவாயினு 

முற்றமாழடிவல்லோரு.ப்ச்துரைச்சவே,
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கெடசக்கரச்செம்முகமைக்துளான் 

சகடசச்சரத்தாமரைரமாயக 

னகடசக்கரவின் மணியாவுறை 

விசடசக்கானமெப்ப்பதம்போற்றுவாம. 

உச்சியின்மகுடமின்னவொளீர்த.ரநு தலினேடை 
வச்சிரமருப்பினொர்றமணிகொள்டும்புரிவயங்க 

மேய்ச்செவிக்கவரிதூங்கவேழமாமுகககொண்டுற்ற 

கச்சியின்வி,டசகரகணபிக்சன்புசெய்வாம். 

சப்:2ரமணயா காப்பு, 

மூவிருமுகங்சகள்போந்றிமகம்பொழிகருணை பொற்றி 

யேவருக் தடுக்ககின்றவிராநதோள்போற்றிகாஞ்சி 

மாவடியலைகுஞ்செஃ வெண்மலாடிபோற்றியமன்னான் 
வ ுமயிலும்போ £ற்றிதிருக்கைவேல்போற்றிபோற்றி, 

நூற்பபன், 

இ தஇிரராடுப்பார்மேலின்பரூற்றினிதுமெவீச் 

சிக்ழையினினைந்தமுற்றிச்சிவகதயதணிற்சேர்வ 

ரர்தமிலவுணர்தங்களடல்செடமுனிக்தசெவ் வேற் 

கந்தவேள்புராணந்தன்னைக்கா ஈலித்தோதுவோரே, 

வாழ்த்து. 

வான்முகில்வழா தபெய்கமலிவளஞ்சுரக்கமன்னன் 

கோன்முறையரசுசெய்கருறைவிலா தயிர்கள்வாழ்ச 

நான்மறையறங்களோங்கஈற்றவம்வேள்விமல்ச 

மேன்மைசொள்சைவ நீதிவிஎங்குசவுலகமெல்லாம். 
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சமயப்பிரகாணம். 
டூ, 

  

புறட்புறச்சமயமும், புறச்சமயமும், அகப்புறச்சமய 

மும், ௮கச்சமயமுமெனச் சமயம் கான்குவகைப்படும. அவ 

அள, புறப்பறச்சமயம உலோகாயதம், நால்வகைப OLIGT 

த்தம், அருகதமென அ௮றுவகைப்படும். புறசசமயம தரு. 

கம, மீமாஞ்சை, ஏகானமவாதம, சாங்கியம, யோமம், பாஞ் 

சர ரதத ரமன அறுவகைப்பமிம. அகப்புறச்சம.பம சைவம, 

பாசுபதம, மகாவிரதம், காளாமுகம, வாமம், வைரவமென 

அஅவகைப்படும. அ௮கச்சமபம பாடாணவாதசைவம, சங் 

கீராகதவரதசைவம, அவிகாரவாதசைவம, பரினாமவ [தசை 

வம், சுத்தசைவம, பேதவாரசைவம என அறுவரைபபடும. 

இரகாலவகைச் சமயங்களினுஈ தகையா.பவிளங்குவது, :-௪வ 

ச்த்தாந்தமமேயாம, 

புறச்சமயங்கள். 

நம்னலமாசரை5 --ருமின்பமே 

யுன்னர மததியென்றுட்சொள்வார்சில 

ர்ன்னன தறைதொறுமெய்கியாவர$ 

தி.ன்னருஃபிதமியட்டன் பரீஙகலார். (க) 

அம்ச 75 தயிர்சொறுமதுவதாகயே 

றக் சற் தணர்வெலாம்பெற்றுபோன்ொடு 

துத$தகொன்றரிட்டன தய்ழ் துக்கம் மற் 

றிறந்திடா்முத் யாமென்கள்றார்சிலர். (+) 

பெருமைகொள்குலந்தொ.றம்பிநக் தசெ.ப்திரிம் 

விரத: மஞ்சலமும்வின கண்மாற்றீட 
வருகஓமபிறவுமாயங்கப விட்டுயிர் 

ப.ரவுதல்வீடெனப்பகருவார்லர். (௩) 

காலமுங்கருமமுங்கடந்ததோர்பொருண் 

மூலமுண்டோவென மொழிகன்றார் லர் 
மேலுமுண்டோிலவிளம்பவிஞ்சையிவ் 

பாலுநுமுணர்ச்சியேபரமென்பார்சிலர். (௪)



சமயப்பிரகரணம், fi. 

ஆற்றுறுபுனல்படிந்தமுக்குகீச்கலார் 

சேற்றிடைவீழ்க்தெனமறைகள்செப்பிய 

$ந்னொகெண்டிகைநீக்வென்மையால் 
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 வீற்றொருகுறிகொடுமேவுவார்சிலர். 

கின்றரனதுரிமையைகிசகழ்தூமேன்மையா 

வென்றனையயன்னையெண்ணுவார்சில 

rer Ruder yer sei gsi yy 

மொன்றெனவேநினைமந் துரைச்கின்றார்இிலர், (௬) 

அகச்சமயம்; சைவசித்தாந்தம். 

அற சமய இர்கடந்கசைவச்கனன்றிவீடிவதெனத்ெளிந்த, பி 

நரறியாதுதொன்மைபோலிரு$ த பீன்சகன்மீதுகன்மலரா,லெறித 

ஈதெ.ரரன்பர்தங்கலிங்க மெறிலிசண ஊனைத்தஓழு உரத்தை, apes Duy 

சிலைமேன் மோதினோர்முதலோர்முத்த பெற்றுடையதம்மதூர். () 

ஸி 

புறப்புறச்சமயம். 
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பன இலவாம, மகளீரிடத்தினபமான்றுமே பொருளா 

OUI LIT. 

௨. புக்கரிற் செளத்திராஈதிகன்-- உருவம், ஞானம், 
மவதனை, குறிப்பு, வாசனை என்பன கொடாச்சு.பாப் ig 

UE UES Gib, HVAUIPDMD HP BOM (Pb SousT 

அர சோலவன, 

௩. போகசாரவ்--செளச்திரர௩கனீற் உறி தவேறு 

பட்டு, ௮மிவு ௮ரூபமென்றும், பிரபஞ்சம மிபாய்யென 

௮ஞ் சொல்வன், 

௪.  மாதமீகன்- அறிவும், அறியப்படுபொருளுஷ் 

சூனியமென்றும், ௮தளுலே பீரபஞ்சம் தோன்றாதென்றுஞ் 

சால்வன். 

௫. வைபாடி.சுவ்--மஞ்சளும், சுணணும்புல் கூடிப 

விடத்து, செவப்பொன்று தோன்றுமாறுபோல, இந்திரிபங் 

கள கூடியவிடந்துப் பிரபஞ்சஈதொன்று மென்பன்.



௪ HE SLIT TOOT Galo SLD, 

௬. YHESU—EHT@ar our முதலிய எண்குண 

த்தையும்; பசித்தல் மூதலிப பதினெண்குணத்தையும்; ௮ர 
சகம் முதலிய ஆறுகுணக்தையும் விடுத்த, முன்னைக்கன் 

மம் புசச். தத் கொலை தவிடமே வீட்டின்பமென்பன். 

Lop 

புறச்சமயம். 

௧. தார்க்கிகன்--வித்தியாகம்பனை, தோஷம், பிரவி 
ருத்தி, சனனம், துக்கமென்பவைகளை த சனித்தனி நீக்கிச் 

செல்ல, முடிவீனின்ற துக்கம் ஓழியுமென்றும், இதுவே 

முத்தியென்றுஞ் சொல்வன். 

௨. மீமாஞ்சகன்--வேதம் அகாஇயயென்றும், ஈசனை 

வேண்டாது கன்மமே பலத்தைக்கொடுக்குமென்றுஞ் சொ 

லவன், 

௩. மாயாவாதி---சுத்தமாகிய பரப்பிரமம் மாயோபா 

இயினாலே வாதிக்கப்பட்டுச் சர£ீரத்தினுள்ளே €வான் மாவாக 
நிற்குமென்றும், €வான்மாவும் வீவேகஞானமடைந்து, மா 

யாவத்தைகடக்து, பரமான்மாவோடு கடாகாயமும் மகாகா 

யமும் போல ௮பேதமாய்வீடுமமன்றுஞ் சொலவன். 

௪.  சாங்யென்--புமானாகய சுத்தபுருடன் அறியா 
மையுத்றபோது, பிரபஞ்சமெலலாம் தானென விரிந்து நிற் 

பனென்றும், வீவேசஞானம் எய்தியபோ.௮, அவையெல் 

லாம் பீரகிருதிக்கேயன்றித் தனக்கில்லையாமென்றுஞ் சொ 

லவன், 

டு. யோகி நின்மலசத்துவ பரிணாமரூபமாகிய த் 

தவிருத்திகளை உன்முகமாகழ் திருப்பி, அவைகளை அவற் 
தின் முதற்காரணத்திலே ஓஒடுக்குதலாமென்பன், 

௬. பாஞ்சராத்திரி.-காராயணர் கன்னை வழிபட்டவ 

ர்களுடைய பக்தத்தைநீக்கி, அவர்களை விரசாநதியிலே மூழ் 
குவித் துச் சுத்தர்களாக்க, வைகுண்டத்திலே சாரூபத் 

தைக் கொடுப்பர் என்பன்.



சமயப்பிரகாணம். டு 

அகப்புறச்சமயம். 
க க ச உட 2, a 

க. சைவன்--சிவன் தாண்டவபூஷணமூரத்தியாய் 

அருள்வர் எனபன, 

2. பாசுபதன்--சிவன் விபூதியுஞ் சடையர்தரிச் ர 

மோக்தியாய் ௮ரள்வர் என்பன், 

௩.  மகாவிரதன்--சவன் என்பு மாலைதரித்தரூர்த்தி 

யாய ௮ருளவர் எனபன்,. 

௪. காளாமுகள்--சவன் படிகமும் புத்திதீபமணி 

யு தரித்தமூர்க்கியாய் ௮ருள்வர் என்பன். 

௫, வாமன--இவன் அக்கினியும் உபவீதமுக் தரித்த 

மூர்ந்தியாய் HAM AMT என்ப. 

௬. வைரவன்--சிவன் தமருகமுஞ் சிலம்பு தரி$த 

மூர்த்தியாய் ௮ருளவர் ஏன்பன். 

த 
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௧. பாடாணவாதசைவன்--அனமா முத்தியிலும் சக 
ao. . உர ட . உ 

சமலம் நீங்காது கலலுப்போலக் கடக்குமெனபன. 

௨. சங்கிராநதவாகசைவன்--விகாரமின் நிநிற்கும் ஆன் 

மசநநிதியிலே ௮சழ்தாகிய கருவிகளே சத்தாகிய சிவத்தைச் 

சிவகரணமாய் நின்று அ.றியுமெனபன. 

௩. அவிகாரவாதசைவன்--கடியவெய்யிலிஃல ௩டஈ 

தோரால் ௮டையப்படுகின்ற மரநீழல் போல, பதி வீகாரமி 

ன்றிகிற்ப, ஆன்மாவானது கானே பக்குவமடைரந்தபோது 

ஞானக்கணபெற்றுப் பதியைச் சேருமென்பன். 

௪. பரிணமவாதசைவன்--உயிர்கெட்டுக் கூடி ௮ரன 

டியில் ஒன்றாய்ப் போமென்பன். 

௫, சுத்தசைவன்--ஆன்மாவுஞ் சிவமும் கூடியவிட 

Ss, ஆன்மா சிவானுபவத்துக்கு உரித்தாகாதென்பன்.



Se கந்தபுராணஈவறீசம். 

௬. பேதவாதசைவன்---உயிர் மெய்ஞ்ஞானஞ் சேர் 

ந்கபோதே மலம் நீங்கப்பெறுமென்றும் இதுவே முத்திய 

ன்றுஞ் சொலவன. 

ஏகான்மவாதம்--மாயாவாதமும், பாற்கரியவாகழும், 

கிரீடாப்பிரமவாதமும், சத்தப்பிரமவா தழுமென நான்குவ 

கைப்படும். ஆசீவகன், பாட்டன், பிரபாகரன். விதவாதி, 

சாத்சேயன், காபாலிகன், குரியவாதி, மிச்சிரவாகி, சரம 

வாதி, வசமவாஇ முதலாய சமயிசள் இறிதுசிறிது வேறு 

பாட்டோடு பறப்புறம், புறம், அகப்புறம், கம எனனும் 

கரற்கூறறுச் சமயங்களுள்ளே ௮டங்கி விமிவர். 

a * oN om ௬ ~ - ஸு 

உலோகாயதன்--பிரு துவி, அபபு, கே, வப தன்று 
. . . . ரர டை * பி க . 

வங்களிலும்; BRE Lol COM Di BIA DE YL 50 LIM ch BOM —— 

டாத ’ ர vie a. = ப்ரா ex} HOS Uae வன கினுவத்தி வும், சாங்க பணி TB ம ஹவ் 

ட ௬ GC . 

YL, மாய £வாதி-புரடதத்து விர பப்ம் கபார் விக்ன கர 
ச ட டை! ல ௪7 ஈ m8 . . க லட 

UST BMS RRC, WETAT Hol Ab BLIT Fb DOM Db Qibt 

SU b& பாருகதவா. 

உலோாகா.பதம்முதல் ஐக்கியவாதம் ஈழயுள்ள புறப்பு 

நச்சமயமம், புறச்சமபமம், அகப்புறர்சமயமும் என்னும 

ரூ வகைசசமயக் தெய்வங்கள் எல்லாம பூதமுதல் சுத 
’ 7 7 fy வச ௪ ச 7 7 : ட் 2 ப் மாயா தத்துவம் இறுதியாயுள்ளா Qa cart gb Basu sate wv 

& 25 os Diep . அகச்சமயத் தெய்வமாய்கின்ற ௮. கார போக 

இலய சீவபேதங்கள சுக்தவித்தைமுகலாய ஐர்று நத்.து 

வங்களுள் ஓவவொனறி2ல நிலைபெறும். அவ்வ.ர்தெய்வங் 

கள் நலைபெறும் சம். துவமே அவ்வச்சமபங்களுக்கு முத்தி 

நிலை யாரும், 

மனோவீகற்பங்களையொழித்து, ஆன்மா முப்பதிகாறு 

தத்துவங்களுக்கு மலை தன்னுண்மை 9) D4, gi சிவன் (2.3 

FOU, அகம புறம் எங்கும் வியாபித்_துச் pasa 

யாப், சவதருமமெனப்பட்ட (ip DN GON TAY; வரம்பிலின்பம், 

அராதிபோதம், பேசருள, yon Hoot nme, சதன்வயம், இயற் 

கையுணாவு, துயமேனி எனலும் எண்குணங்களுமுடையனா



சமயப்பிரகரணம், ள 

ய்,சிவக் துவச்தைப்பெற்று௪ சருட்டிப்படும் தன்மை கலி 

யனவின் றிச் சவசமமாதலாகிய உண்மைமுத்தியை உணர 

SMUD OFUP GIES சமயமேயாம். காஞ்சிப்புராணம் 

“பேயன்னபுறசசமயப் பிணக்கு நால்வழியனை,த்தும் பிழை 

யேயன்றி, வாயன்மைதெளிஈ்றுசைவ௫க்காக்தவழி?த நிய? 

தீவாழ்விற், போயண்மியஞ்செழுக் இர்திருநீறுங்கண்டிகை 

யும்பொருளாக்கோண்ட, கரயனமார்திருக கூட்டம்பணிநற்றி 

ைஞ்சுமபெரும்வாழ்வுகான் பறி றனால்.' தாயுமானவர்: 

“சைவசமய மமசமபஞ்சமயா ததப்பழம்பொருளைக, OD Lars 

இடவேமன்றுள: அவளிகாட்டுமிகதக்க? a கதைய அிட்டுப், பாய் 

வகதுழலுஞ் சமயகெறிபுகுகமேவேண்டா முத்திதருக, தெய்வ 

சபையைக்காணபகற்குச்சேரவாரு ஞ். சகதி.” காக 

ஐவுகல) துணணக்கண்டரகண்டாகா) வ, போகமும் 

பேரினபமிவளனம் பொங்கத் ததுமபிபபூரணமா, யேகவு 

UTI HBL FIOM, ந யோவின்பு, ற்றிடகாமினா படு, தேகம 

விழுழுனபுசப்பகம்குச்சசரவாருஞுசெகத்துமர. 

ee” கர்தபுராணச் பில இரண்டு சகோதாஞாணிகள் கதை 

சொல்லப்படிகின்றது. ஒர்சாணி சமையன்; மற்றவன். எம்பி. 

தமையன் பிரமமொளர்பெறுர்து மற்றெல்லாம் பொய்யென்றும், 

தம்பி உலகமொன்றொ்து மற்றெல்லாம் பொய்பென்றும், 

கோடலினல் அவ்விருர்ச்கும் எவர்களாலும் விரும்பற்பாலன ர 

இய இரக்கம் பாய்மை சொடை முரஈலிய பண்ணியங்களீலே விரு 

ப்புமில்லை; கொலைசெய்தல் சளவெடுத்தல் கள்ளு ல் மாமிசம்புகி 

தீதல் பொய்-சாட்சிசொல்லல் பிறன்மனை ழைதல வரைவீன்மச 

ளீர் விழைதல் முசலிய பாவங்களிலே யெறுப்பு மில்லை. ஒங்வி 

ருவர்ச்கும் கீழும் மேலும் பொய்யாதலினால் சாடவேண்டி௰ தோர் 

பொருளுமில்லை; அசாரமாயிபக்சவேண்சிமென்றேனும், தவஞ் 

செய்யவேண்டுமென்செனும், விரதங்கள் அனுட்டிச்சவேண்டுமெ 
ன்றேஞும், பிசமசரியம் முதலிய நிலைகளின் கிற்கவேண்சிமென்றே 
னம், வெனுடைய உருவத்நிருமேனியைமயோணிக்க வேணஸ்சமெ 

ண நேனும், இத்தமல மறுத்சல் வேண்டிமென்றெனும், மனசை 
விடையங்களின்வழியே செல்லாத: தடம் ரல் வெண்டுமென்றே 

னும், கருத்து நிகழாமையிறாவே தமையன் ஞானியும் தம்பிஞா 
னியும் ஒப்பாவார். சமையன்ஞானி மாயாவாதி, சம்பிஞானி
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உலோகாயதன், மாயாவாதி பசுஞானி, ஆன்மாப்பிரமமென நிற் 
றலால்; உலோகாயதன் பாசஞானி, ஆன்மா உலகமென நிற்ற 
லால். பசுஞானி புறச்சமயி; பாசஞானி புறப்புறச்சமயி. பசுஞா 
னம் ௮சுரனுக்கு அசாகுருவாடய சுக்ரெனால் உபதேசிக்கப்பட் 

டத; பாசஞானம் சரனுக்குச்சுரகுருவாய பிரகஸ்பதியால் உப 
தே?ச்சப்பட்ட அ; பாசஞானம் சுரனுக்குச் சரகுருவா௫ய பிரகஸ் 
ப.தியால் உபதேசிக்சப்பட்டத. பசுஞானம் சுக்கரலுபசேசப்பட 
லத்தினாலே பெறப்ப௫ம், பாசஞானம் இக்திரபுரிப்படலத்தினாலே 

பெதப்படிம். இவவீருஞானமும் இவ்விருஇறத்தார்க்கும் இவ்விரு 
குரஉ ராலும் பக்ருவரிலைகசயையப் போதிச்சப்பட்டன. வெமந்த 

ரம் ௮சரனக்கு உபதெூிச்சகப்பட்டபோது அவலுச்குப் பொய் 

கொலை களவு காமம் புன்மைகளுராமே போற்றிச் செய்குநிசவத் 
தை'' என்றும், அவனுக்கே பின்னர் பசஞானம் உபதேூச்கப்ப 

ட்டபோது ''கொஃயொட களவு காமங் குறித்து வஞ்சமெல்லா 

நிலயெனர்பரித” என்றம் சுக்ென் உளரைத்தமையால் சமய 

ந விசேஷதீரை? நிருவாண க்ஷைபெற்றக் சிவபெருமா 

டைய ஞானானக்சவடி யாகிய திருவடியை காழி.கிற்கும் மெய்யன் 

பர்சளாய சைவர்களுக்கு மாயாவாசகெறீயம் அ்கெறியைப் 

போதிச்கும் ஞானவா?ிட்டம், வாசுசேவமனனம், பஞ்சாசப்பிரக 

ரணம், ததத வராயர் பாடல் முதலியன வும் வேண்டப்படாமைபெ 

நப்பக்கின்றது; இம்திரனுக்குப் பிரகஸ்பதி உபதேசித உலோகா 

யசமும் பொய்யாமென்பது ''புன்றொழிலாகே பொய்யும் வாய் 
மையா-மொன்றொருபெரும்பயனுதவுமாயிடின்” என்று இரநிரபு 
சீப்படலத்திற் உறப்பட்டமையினலே பெறப்படென்றத. படவே, 

இல்விருசமயங்களும் கந்தபராணத்தினாலே கண்டிகச்சப்பட்டமை 
காண்க.



இரண்டாவ.து 

வேதாகமப்பிரகரணம். 

பிரணவம், 

பிரணவமான து மூலமொழி எனவுர், தனிமொழி என 

ம், ஓங்காரம் எனவும், குடிலை எனவும்படும், ௮து சிவ 

பெருமான் எழுக்கருளியிருக்கும் பீடமாயும், மற்றைத் தே 

வர்களுக்கெல்லாம் பிறப்பிடமாயும், எல்லாமக்திரங்களுக 

கும் வேதங்களுக்கும் மூலமாயும், காசியில் இறப்பவருக்கு 

எம்பெருமான் உபதேசி.க்தருளுக தாரகப்பிரமமாயும் உள் 

org. சிவன ஒங்காரமூலப் பொருளெனப்பவர். 

"வம் வலம்புரிச்சங்குவடி.வின து 

மேலிணியனையசெவ்வேள்வீரிஞ்சனைச்சுரு இக்செல்லா 

மூலமதாககின்றமொழிப்பொருள்வின வியன்னான் 

மாலுறச்சென்னி சாக்கவன்டிறைப்படுத்திக்தானே 

ஞாலமன்னுபிரையெல்லாகல்கியேஈண்ணாம்பன்ஞள்,. 

என்றுநான்முகனிசைதறுமவற்றினுளிராக்கா 

மொன்றுநீவிளம்படுியெனமுருகவேளுரைப்ப 

நன்றெழைறையெவற்றிற்குமாதியினவில்வா 

னின்நதோர்சனிமொழியைமுன்னே.இனனெ தீயால், 

தாமரைத்தலையிருக்கவன்குடிலைமுன்சாற்றி 

மாமறைத்தலையெடுத்தனன்பகர் உலும்வரம்பில் 

காமர்பெற்றுடைச்குமரவேணீற்றிமுல் கழூற 

மோயலெனப்ப?மொழிப்பொருளியம்புசென்ற த்தான். 

ஈசன்மேவருபீடமாயேனையோர்தோற்றம் 

வாசமாயெலாவெழுத்திற்குமறைகட்குமூதலாய்க் 

காிதன்னிடைமுடி பவர்க்கெம்பிரான்கழ.று 

மாதிர ரகப்பிரமமாமதன்பயஞய்ந்தான். 

தூமறைக்கெமாமாதியமக்தமுஞ்சொல்லு 
மோமெனப்படுமோரெழுத்தண்மையையணரான் 
மசமலர்ப்பெருங்கடவுளுமயங்கஜெனென்றா 
ஸமிணிச்சி௨வறிஃ தன மென்ப தமகையெ. 

ப்ரண 

(௪)
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ஆலமேபரைகிறச்ததாயமிழ்தினஞ்சுவைத்தாய் 

ஞாலமார்சரவொழுகியகாளிக்திரதிபோய் 

மூலமெய்யெழுச்சன்னதோர்மு துவலம்புரியின் 

கோலமாககோற்றிருத்தியானுலசருள்குறிப்பால், (௬) 

அஇிதேவனையொருவியேபுடவியிலணுட 

யோதவேலையைமாறுகொள்காளிக்கயழிப்போய் 

வேரமூலகெர்வால்வளையருக்கொடுவீள ne 

யெதமில்லோர்பதமபீடத்தின் மேலிருக்சாள். (ஏ) 

பீரணவம் சமவ்டிப்பீரனாவம் வீயஷ்டீப்பிணவம் என 

விருவமைப்படும. சமலவ்டிப்பிரணவம் *ஐம்' காரம் என நிற 

பது; வி.பஷ்டிப்பீரணவம் அ௮சார உகார மமாரிமன நற 

பத. சமஷ்டி தொகுத்து௪ சொல்வ.௪, தோட்டமென்பது 

போல; வீயஷ்டி பருத்துச்சோல்வது, வாழை கழு என் 

பனபோல. 

௮கார உகார மகாரமேன்னும் மூன்றும் முறைப 

இறக்தகால நிகழ்கால எதாகாலங்களையும; சாத்துவிக டரா 
. சட சட்டி . . . ௫ 

சச தாமச குணங்களையம; பரம விய்ணு உருத்திரர்களை 
டது ன் a jon அ ற்கு ப ப யும்; சிருஷ்டி இதி சங்காரகிருச் பற்களையும்: BI BUG DU 

தகஷ்ண அகவம்பாக்கணிகளையும்: இருக்கு யசுர் சாம வே.௮ 

ங்களையும் உணாசத்,து.௰மனக, 

EERE CUDLBM, BP OM VSB, PUB! Dy ௬ அ ர b Bon » hy DZ 4 10. ul > “3 த] 

வாகததன், திமா 2ன, அறிபகமாகய “gaat” 

யின் அதியிலும; மீமாஞ்சை, நியாயம், வை ஜிகம, சாங் 

Sst, யோகம், வேதாநதம் முகலாய வைதிக சாஸ்திரங்க 

ளின் அதசூத்திரங்களின் ஆதிபதமாகிய 2 வின் அறி 

மீனும்; ஆதிவிபல்டி.ப் பிரணவமாகிய *௮' காரம் விளக் 

குகின்ற.து. 

(தேவாரம் முதல் பேரியபுசாணம் இறுதியாயுளள பன் 
ம் - 5 ~ ‘ 

னீரண்டு திருமுறைகளின் முதலிலும் இறசிபிலும் தறை 

பே போகத “தோடுடைய செவியன்! “நின்றதெங்குகில 
~~ . ‘494 ௪ . ப ச ச 

வீபுலகெலாம்'' என்பவைகளின ஆதியினும் அந்கத்தினும 

ட மைந்த ஓகார மகாரங்கள் புணர்ந்து, ஒமென முடிந்து,இரு,



வேதாகமப்பிரகரணம். கக 

மூறைகளின் பொருள் ஒங்காரப்பொருளாகிய சிவபெரு 

மான் என்றுணாத்தின. 

பிரணவமான.து வேதகோஷூற்நுக்கு முன்னும் பின் 

னும் உசசரிக்கப்படுகினுற.து. 

வியஷ்டிப்பிரணவமாகிய நாத, விது, மகார, உகார, 

௮கரரங்களைப் பறிறுக்கோடாகககொண்டு, அதிருக்குமை, 

சூக்ரூமை, பைசா, மத்திமை, வைகரி என்னும வாக்குக் 

கள தோற்றி ஓரங்குமா2மன ஆசமங்கள் செப்பும். 

டஸ்ட் * “oy ௪ . co” ௩ 

ப்ரணவம் உர்கதைபனவம். சுத்தமாயையெனவும் 
a . . ட ~ * . n 

படும். சும$்கமாயையைம தன்னியல்பால் இனிது உளள 
. க ஆ . . 

படி காணப்ப அவர அபசழுத்தப் பெருமமபாகத்தைப் 

பெ வர்; Bana & மேலாக! பேரறிவு ஓர வனுக்கு விளா 

ங்குமாலின, அவன அப்அபாழுத பரமுததியைத் தலை 
. 4N . 

Wu Beyer. 

ச உ ட்டி ஆ ey . 

WUT PITED A PID FloURT hu, ஓங்காரவாசசி பரு 
om ~ * 

மாயின் க வபருமானி, BSUS aque 3. bus oo BTID புரு வ 

wg BaF sys. CL WB DF LIL 08 of காம் கார் மகாரவாசசி.பரா 

கிய ப்ரம் வவுணு உருத்தரவ7 அதிட்டித்துகறபா sas, 

அசுத்சமாயைக்குக் ழ் பரம விவ ணுக்களுக்குத் 

Cat pro கேட்கப்பமிகலானும். சு? மாயையினுமுப 1 

௩2 சுறுமம।யைகளு சேலே சிவபெருமானுக்கு வீயாபகஞ் 

செப்பப்படுகலானும, பிரணவம் wp nd? pul Eau 

Bouse yt, சிவபெருமாஜளெருவருக்கெ. இருப்பிடழு 

மாயிற்று. 

பிரணவம் காரமாய வாய்இிறத்தலினறாலாகி, உகார 
மாய இதழ்குவீதலினாலே கின்று, மகாரமாய் ஓடுங்கி கீன்ற 

மையால், எல்லாவுலகங்களும, எல்லாச்சுருதிகளும் அப்பி 

சணவத்திலே தோன்றி top ஒடும்குமென்பது துணிய 
ப்பமிம்,
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௮” என்பது சம்ஸ்கருக இராவிட பாஷைகளுக்க 

ன்றி, உலகத்துள்ள மற்றெவ்வெவ் மிலேச்ச பாஷைகளுக் 
கும் முதலிலேயமைந்கது, ஒமென்ப.து ஆமென் ஏனத்திரி 
ஈது பிமசமயிகளுடைய செப நிவேதனங்களினும் காணப் 

படுகின மமையினாலே ::சமயகோ டிகளெலார் தந்தெய்வ 

மெந்தெய்வமென் தெற்கும் தொடா்ந்தெதிர் வழக்கிடவு 

கின்ற” ஓங்காரப் பொருளாகிய பரமசிவக் கடவுளுடைய 

மிகவோங்கிய பிரபாவம் பிரசாடிக்கின்றத. புறச்சமயங்க 

ளூள்ளே காணப்படும் ஓவவோர் உண்மைத்தருமங்களைக் 

கொண்டு அ௮வ்வச்சமயங்களெல்லாம் மெய்யென்பது, யானை 

யின் காலையும், வாலையும், காதையும், கையையும் தனித்தனி 

தடவீய ஒவ்வோர் முழுக்குருடரும் ௮ந்தயானையை முறை 

யே உரலென்றும், துடைப்பமெனறும், முறமென்றும், 

உலக்கையென்றுஞ் சாதிக்கத்துணிஈ,ச குளறுபடைபே 

லாம்; சைவசித்சாகதி ஒரவன அவ்வியானையினுறுப்புக் 

கள முழுதையும் அறிந்து, ௮க்குளறுபடைகளுக்குச் சமா 

தானஞ் செய்யவல்ல கண்ணுடையாெருவன் போலாம். 

சிவதருமோத்தரம்:-- மென்னும் பதமதனில் வேதமாதி 

யுத்பவீக்கு மாலவீத்தி துஇிக்ருமாபோல், தமென்னும் பத 

மதனை யுரைத்தார்தாமே யோதினர்கள் வேதாதியுரைகளெ 

ல்லா, மோமென்னும் பதப்பொருளை யுணர்ந்தார் தாமே 

யுணாதாநம் வேசரதி யொருமைகூர, வோமென்னும பத 

மொழித்தஞ் செழுத்து மாதாக்கொழுங்குடைய சூத்திரா 

க்கு முரைக்கலாமே,” 

ரட் 12 அமு 

வேதாகமோற்பத்தி, 

சிவபெருமானிலிரு௩22 வேத சிவாகமங்கள் பிறந்தன. 

உன்னிளடைப்பிறந்தவேசமுன்பெருகிலைமைதன்னை 

வின்ன தென்,றணர்ம் ததில்லையாமுனையறிவதெங்க 

னன்னையும்பயச்தோன்றாலுமாயினையசனான்மைச்தர் 
பன்னிபபுசழ்ச்சியொவும்பரிவுடன்சேட்டிபோலாம். (௮)



வேதாகமப்பிரகரணம். ௧௩. 

ஏற்றமதாகியமரைக்கும்யாமுனஞ் 

சாற்றியவாகமர்தனக்குமாங்கது 

வீற்று றவருவ துமன்றுமேன்மையா 

லாத்றவு5மதியலறையு£ீ தே, (௯) 

ஆனதன்னியற்கைகளனைத்தங்சண்ணுதல் 

வானவனாகமமறையின்வாயமையான் 

மேனிசழ்தொகைவகை விரியசாசவே 

தானருள்புரிக்தனன்றலைவிகேட்ச வே. (௧0) 

வேகமேருதலாவுள்ளவியன்கலையனைத் தர்தொன்ன 

ளோதினானவனேயெங்கட்குரைம்இிடவுணர்ம் தாமன்றே 

யீதுரியவற்றிந்சாண்டியாருமொன்றாகக்சகொண்டாய் 

பேதையோபெரிதுமென்னப்பிதாமகனினை.பசொந்ரான், (சக) 

ஆப்த உளள து Fa. MW cate. சாமானிபமனுடரினும் 

விசேடமனுடர் மேலாகிய அப்த7; ரினும் இ ரே Sot. லாகிய அபத7; அவரினும் இருடிகள் மே 

லாகிய ஆப்தர்; அவரினுக் தேவர்கள் மேலாகிய ஆப்தர்;அவ 

ரினும் பீரமா மேலாகிய அப்தர்; ௮வரினும் விஷ்ணு மேலா 

சிய ஆப்தர்; அவரினும் உரு்திரர் மீமலாகிய ஆப்தர்; அவரி 

னும் மசேசுரர் மேலாசய அப்சர்; அவரினுஞ் சதாசிவர் 

மேலாகிய அப்த7; அவரிறும மேலாகிய ஆப்கர் இன்மை 

யால அவ? அதிபரமாப்கா எனப்படவர்.'' இகத அதிபர 

மாப்தராய், பஞ்சமந்தீர சரீரிபாயுள்ள சதாசிவராயனாசாலே 

பீரகம மசாசருட்டி ஆரமபத்திலே ஆன்மாக்கள் பொருட்டு 

அ௮ருளிக்செய்யப்பட்ட சுருதியும, அதிபாரமார்ர்திக வாக் 

கயமாகிப சுவதநதிரப்பிரமாணமாகும். முற்றறிவு முற்றும் 

சொழிலுடைய சிவபெருமான் சிறிதும் பிரயத்தனமில்லா 

மலும, ஆயாசமீல்லாமலுஞ் சுருதியை அருளிச்செய்தார் 

என்பத தோன்ற, பிரககாரணிமபாபநிடதம் இருக்காதிக 

ளப் பிரமழ்றினது சுவாசம என்று கூறிற்று, இக்தச்சு நதி 
vou, ஆ ப . ந 

சாமானியசுரூதி வீசேஷசுருி என இருநிறப்படும். *சாமா 

னியசுருதி Cagis Asean pS ஆகமம், 

.. பரப்பிரமத்தினின்றுக் தோன்,றி இருக்கு யசார் சாமம் 

'ஒஅிசர்வம் பிரசாசிக்னெறன என்று யசுர்வேதத்திலே முப்ப



SP GH SLIT TO Gelb Gi. 

த்தோராம் ௮த்தியாயத்திலே ஏழாம் மர்திரஞ் செப்புகின் 
றது. உண்மைப்பொருள்களைக் கேட்டற்குக் கருவியாதலி 

ஞூல சுரு.தியெனவும், உண்மைப்பொருள்களை முற்றும் 

உணர்தற்கும், வருவித்தற்கும் கருவி யாசலினாலே, ஆகமம் 

எனவும், கியகமாக உணர்தற்குக் கருவியாதலினாலே நிக 

மம் எனவும், ஆதிகுருவினின்றுந் தொடங்கிப் பாரம்பரியமா 

கப் பயிலப்படுதலினாலும், கற்கப்படுதலினாலும், ஆமிகாய 

மெனவும், சுயம்புவாகிய பதியினின்று தோன்றினமையால் 

சுயம்பு எனவும், வேதஞ் சொல்லப்படும்; வேகம் என்னுஞ் 

சொல் அ௮றிதற்குக் கருவியேனப் பொருள்படும். இவவே 
தத்துக்கு அங்கங்கள் சிக்ஷை, வியாகரணம், நிருத்தம், சோ 

திடம, கற்பம், சந்தோவிசிதி என ஆரம. அவற்றுள், இட் 

சையாவது வேதத்தின் உச்சாரண லகூணததை உணாத்து 

வதாம். வியாகரணமாவது வேதத்தின் பதலகூண ததை 

வீவரிப்பகாம. நிருக்கமாவது வேதத்தின் பதங்களுக்கு விவ 

ர்ணங்கூறுவதாம். சோதிடமாவறு லக்கினம், இதி, வாரம், 

ஈட்சத்திரம், யோகம், கரணம் முசலியவற்றால் வைதஇிககரு 

மக்களுக்குக் காலம அறிவீப்பதகாம். கற்பமாவது ஆசுவலா 

யநீயம், போதாயநீயம், ஆபஸ்தம்பம் முதலிய சூந்தி। ரூபத் 

இருந்து, வைஇகசருமங்களைப் பிரயோகிக்கும் முறைமை 

யைச் கற்பிப்பதாம். சந௩தோவீரிதியாவது வேதத்தின் உ௧ 

பைமுதலிய சந்தோபேதங்களுக்கு ௮அக்ரசங்கியை கறப்ப் 

பதாம்.” செவபெருமானையே உண்மைப்போருளாகக் கொ 

ண்ட வேதற்றுக்குப் பாதங்கள் சந் தோவிசிதியாம்; கைகள் 

கற்பமாம்; கண்கள சோதிடமாம,; காதுகள் நகிருத்தமாம; 

நாசி இட்சையாம்; முகம் வியாகரணமாம், 

இருக்கு யசா சாமம் ௮சாவம் என்பவை சிவனது மற 

றைமுகங்களிற் பிறக்கன,காமிகம் முதலிய சவஞானம் ஊா 

த்.துவச் சரோதோற்பவங்களாகி மேன்முகத்திற் பிறந்தன 

என்று காமிகாகமஞ் செப்புகின்ற;ு. ஆ. என்பது பாசமெ 

னவும், ௧. என்பது பசுவெனவும், ம. என்பது பதியென 

வும் பொருள்படும்: படவே, ஆகமம் தஇரிபதார்த்தங்களை



வேகாசகமப்பிரசகரணம், கடு 

உணர்த் துமென்றவாருயிந்று, ஆ. என்பது சவஞானமும், 

௧. என்பது மோட்சமும், ம. என்பது மலகாசமுமாகும்: 

ஆசவே, ஆகமம் ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தை காசம்பண்ணி, 

சிவஞானத்தை உதிப்பித்.து,மோட்சத்தைக்கொடுக்குமென் 

றவாருயிற்று எனக் கொள்ளுதலுமாகும். ஆகமமானது-- 

காமிகம, யோகசம், இர்தியம், காரணம், ௮9ம், தஇப்.தம், 

சூக்ஞூமம், சசச்சிரம், அஞ்சுமான், சுப்பிரபேதம், விசயம், 

நிச்சுவாசம், சுவாயம்புவம், ஆக்கினேயம், வீரம், ரெளரவம், 

மகுடம், விமலம், சர்திரஞானம், முகவீம்பம், புரோத$தம, 

லளிதம், சித்தம், சர்கானம், சர்வோகதம், பாரமேசுரம், கிர 

ணம், வாதுளம என இருபத்தெட்டாம். இவ்வாகமங்கள் 

மாகதிரமெனவும், த்திரமெனவும, சித்தாந்தமெனவும் பெ 

யர்பெறும். “*இவ்விருபத்தெட்டுச் சிவாகவங்களுக்கும் ஓவ் 

வொன்றுக்குக் கோடிகிரக்தமாக இருபத்தெட்டுக்கோடி கிர 

நதங்களாம். இவை ஞானபாதம்,யோகபாதம்,கிரியாபாதம், 

சரியாபாதம் எனச் தனித்தனி கான்குபாதங்கள் உடையன 

வாயிருக்கும், இவற்றுள் ஞானபாதம் பதி பசு பாசம் என் 

னுக் திரிபதார்த்தங்களின் ஸ்வரூபத்தையும், யோகபாதம் 

பிராணயாமமுதலிய அங்கங்களோடும் கூடிய வெயோகத் 

தையும், கிரியாபாகம் மாஇிரங்களின் உத் தாரம், சந்தியாவக் 

தனம, பூசை, செபம், ஓமம் என்பனவற்றையும், சமய 

aC ear, நிருவாண ஆசாரியாபிஷேகங்களையும், சரியாபாதம் 

சமபாசாரங்களையும் உபதே௫க்கும்.'” சிவபெருமானுக்குக் 

சாமிசம் திருவடிகளும், போகசம் கணைக்கால்களும், சக்தி 

யர் இருவடி.விரல்களும், காரணம் கெண்டைக்கால்களும், 

௮சிதம் முழந்தாள்களும், இப்தம் தொடைகளும், சூக்குமம் 

குய்யத்தானமும், சகசிரம் கடிந்தானமும், ௮ஞ்சுமான 

முதுகும், சுப்பிரபேசம் கொப்பூமும், விசயம் உதரமும், கிச் 

சுவாசம் காசியும், சுவாயம்புவம்'லைகளூம், ஆக்கனேயம் 

கண்களும, வீரம் கழுச்,தும், செளரவம் செவிகளும், மகு 

டம் இருமூடியும், விமலம் கைகளும், சஈதிரஞானம் மாரபும், 

மூக்விம்பம் திருமுகமும், புரோத்தேம் திருகாக்கும், இலளி



௧௭ ககதபுராணகவநீதம். 

தம் கபோலங்களும், சித்தம் திருகெற்றியும், சகதானம் குண் 

டலமும், சருவோக்தம் உபவீதமும், பாரமேஸ்வரம் ஆர 

மும், கரணம் இரக்தனுபரணங்களும், வா.துளம் திருப்பரி 

வட்டமும், காலோத்தரம் இருமேற்பூச்சும், மற்றை உபாக 

மங்களெல்லாம் பரிமளதக்திரவியங்களும் புஷ்.பங்களும், சை 

வசித்தாந்தம் நைவேக்இயருமாம், 

ஆகமங்கள் வேதங்களிலே பேசப்படாமை, வேதங்கள் 

சூத்திரம்போன்றும், ஆகமம் பாஷ்பம் போன்றும் விளங்கு 

இன்றமையாலேயாம்; இது மூலத்திலே வீயாக்கியானங்க 

ளைக்குறித்து யாண்டும் பேசப்படாத உண்மையினாலும் 

புலப்பமிம். 

வேதங்கள் வன்சொற்களினாலே புணர்க்கப்பட்டமை 

யும், ஆகமங்கள் மென்சொற்களினறாலே புணர்க்கப்பட்டமை 

யும், வேதங்கள் கன்மானுசாரமாகப் பலர்க்கும் பலபொருள் 

கொள்ளக்கிடக்குஞ் சூத்திரமாதலினாலும், ஆகமம் சத்தினி 

பாதமுடையார்ச்கு அதனைத் தெளித் துணர்த் தும் பாஷ்.ய 

மாக் ஒருபொருள் கொள்ளக்கிடத்தலினாுலுமென் ௧. 

வேதாகமங்களுக்குத் தோற்றங்கள் பலவாகச் செப்ப 

ப்பதெல் சிருட்டிபேதத்தாலென்க. 

ஹி 

வேதாந்தம். 

ஆதிகற்பத்திலே _துவாபரயுகந்திலே ஆன்மாக்கள் 

செய்த தீவீனையினலே வே.சங்களெல்லாம் ௮டி.தலை தடுமா 

இினமையால், தேவர் முனிவர் மனிதராயினோர் மதிமயங்கி 
மெய்யுணர்வு இற்து வேதகெறியை விடுத்துப் பல புறச்ச 
மய கெறிகளைக் கற்பித்தொழுகுவாராயினார்; அகனாலே 

சிலாஞ்ஞையைவகஇத்,த வியாசமுனிவர் ௮வ்வேதங்களை இரு . 
க்சுமுதலிய கான்காக வகுத்,தருளினார். Borage Cass 
களின் அந்தம் உபகிடதம் எனப்படும்,



வேதரகமப்பிரகரணம். ௧௭ 

மூக்தொருசாலத்இன்மூவுலகர்தன்னில் 

வந்திடுமுயிர்செய்தவல்வினையதனாலே 

ய தமின்மறையெல்லாமடி.தலைதடுமாறிச் 

சி% தடமுனிவோருக்தேவருமருளுற்றார். (௪௨) 

அனதொர்பொழுதின்கணமாருமுனிவோரு 

மாகிலமிசைவைகுமாக்களுமிறையுள்ள 

ஞானமதிலராகெெவின்மறைநெறிமாற்றித் 

தீநெறிபலவாற்றிப்பனுவல்கள்சிலசெய்தார், (௧௩) 

போக்தவணிரும் சபின்புகரிலாமறை 

யாய்க் இடின்வந்திடுமவற்றைகால்வகை 

வாய்ர்திடரல்கயேமரபிஜோர்ச்செலா 

மீய்த்தனையவரகத்இருளைகீத்தியால். (௧௪) 

மோனகமுற்றியமுனிவர்மேலவன் 

ருனுணர்மறையெனுந்தரங்கமேலையி 

லானசோர்பொருவினையறிஞர் பெற்றிடத் 

தூெறிசொண்டகாற்றுறைசெய்தானரோ. (௧௫) 

மேத்றிசகழுபகிடவே.தவாய்மையாற் 

போந்றலும்வம்ததென்புசகறியாலெனச் 

சாற்றினனுபிர்தொறுந்தங்கித்தொல்வினை 

தேத்றுபுவினைமுறைசெலும் நந்தொன்மையோன். (௧௬) 

இருக்குவேதம் இருபக்தொருசாகைகளையும், யசுர்2வ 

தீம் நாற்றொன்பது சாகைகளையும், சாமவேதம் ஆயிரஞ் 

சாகைகளையும், ௮தர்வவேதம் ஐம்பது சாகைகளையுமுடைய 

னவாம். அவற்றுள், அற்பச்சுருதி வாக்கியம் கர்மாநுஷ்டா 

னக்ரெமங்களைச் சொல்லும், பீரபலச்சுருதிவாக்கி.பம் அத்தி 
யான்மக ஞானத்தைச் சொல்லும். இது ஆயிரத்து நாற 

மெண்ப,த உபகிவ.த்தாயிருக்கும,. இவைகளூள்ளே திசா 

சமாயும் இரகயெமாயுமுள்ள உபகரிடதல்கள் நூற்றெட்டு. 

இருக்குவேதத்துக்கு உள்ள உபகிடதங்கள் ஐக 
சேயம், கெளஷீ58, காதவிர் த, ஆத்மப்பிரபோதம், சிருவா 

ஸாம், முத்தலை, அகஷமாலிகை, இரிபுரை, செளபாக்கியம், 

வச்விருச்சானை என்னும் பத்.துமாம்,
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யசர்வேதத்துக்கு உள்ள உபகிடகங்கள் Sha 

ல்லி, தைத்திரீயம், பிரமம், கைவல்லியம், ' சுவேதாச்சுவ.த 

ரம், காப்பம், சாராயணம், அமிர்தவிர்து, அ௮மிர்தநாகம், 

'காலாக்கினிருத்திரம், கூடரிகை, சாவசாரம், சுகரகசியம், 

தேசோவிந்து, தியானவிஈ2, பிரமவித்தியை, யோகதத்து 

வம், தக்ஷ்ணாகூர்த்தி, ஸ்கஈழம், சாரீரகம், யோசசிகை,ஏகா 

சகஷரம், அட்சயம், ௮அவதூதம், கரம், உருத்திரவிருதயம், 

யோககுண்டலினி, பஞ்சப்பிரமம், பிராணக்கினிகோத்தி 

ரம், வராகம், கலிசந்தரணம், சரசுவதி, ஈசாவா௫யம், பிருக 

தாரணியம், சாபாலம், ௮ம்சம், பரமகமசம், சுபாலம், மந்த 

ரிகை, நிராலம்பம், திரிசிகி, மண்டலம், ௮ச்துவயதாரகம், 

பைங்கலம், பிட்சு, துரியாதீதம, அ௮த்தியாக்துமம், தாரசா 

ரம, யாஞ்ஞவல்கியம், சாட்டியாயனி, முத்திகம் என்னும் 

ஐம்பம்தொன்றுமாம, 

சாமவேதத் துக்கு உள்ள உபகிடதங்கள் கேனம், 
சாந்தோக்கியம், ஆருணி, மைத்திராயணி, மைத்திரேயி, வச் 

சரகூசிகம், யோகசூடாமணி, வாசுதேவம், மகத்து, சக்கியா 

சம், ௮வவி.பக்கம், குண்டிகை, சாவிர்திரி, உருத்திராக்கசா 

பாலம், தரிசனம், சாபாலம் என்னும் பதினாறுமாம், 

அதர்வவேதத்துக்கு உள்ள உபநிடதங்கள் பிர 

ச்சினம், முண்டகம், மாண்கேடியம், அகர்வரிரசு, அதர்வ 

௪கை, பிருகச்சாபாலம், நிருசிம்மதாபனி, நாரதபரிவிராச 

கம், 2தை, சரபம், திரிபா$வீயமகாகாராயணம், இராமரக9 

யம், இராமதாபனி, சாண்டில்லியம், பரமகம்சபரிவீராசகம், 

அன்னபூரணை, சூரியன், ஆச்மம், பாசுபதம், பரப்பிரமம், 

தரிபுராதபினி, கேவி, பாவனை, பல்மஜாபாலம், கணபதி, 

மகாவாக்கியம், கோபாலதபனம், கிருஷ்ணம், அயக்கிரீவம், 

தீத்தாத்திரேயம், காருடம் என்னும் முப்பத்தொன்றுமாம். 

இவ.ற்றுள்ளே அதாவரரோபகிடதம், அதர்வசிகோப' 

நீடதம், கைவல்யோபகிட தம், சுவேதாச்சுவசரோபரிடதம்,



வேதாகமப்பிரகரணம், ௧௯ 

காலாக்கினிருத்திரோபநிடதம் என்னும் ஐந்தும் பஞ்சருத் 

தரமெனப்படும், 

வேதத்திலே பூரூவபக்கமாகச் சொல்லப்பட்டுப் பின் 

nth கண்டிக்கப்பட்ட சில பக்கங்களையே சிலா இத்தாந்த 

பக்கமாமெனக் கொணடு, சித்தாந்தவாக்கியங்களுக்குப் பெ 

ரியோர் உரைக்கும உண்மைப்பொருளைவீடு3்து, தாம்கொ 

ண்ட விபரீதபக்கங்களுக்கிசையப் பொருள் கறபித்.து, 

அ௮ங்நுனம் தாம் கற்பித்த மீமாஞ்சை மாயாவாதம் பாஞ்சரா 

த்திரம், முதலிய சமயங்களைத் தனித்தனியே வைதிக சமய 

ங்களாமென மூடிச்து, அவ்வைதஇிக சமயங்களை விரித் துண 

ர்த்தி ஒவ்வோர் நூல்கள் செய்தரர்கள். வேதம்தின் ஞான 

காண்டம ஆகமத்தின் ஞானகாண்டம் என்னும் இரண்டும் 

Shug 54 இலக்கணங்களையே கூறுவனவாயினும் வேதத 

தன ஞானகாணடம் துண்மைப் பொருள் நிருவாண தீட்சை 

செய்யடப்பெற்றுச் சித்தாந்தத்தை ஓதியுணர்ந்தோர்க்கே விள 

ங்குமெனக. இவ்வுண்மை சனகரதி நகால்வரும' வேதோபடி 

டதங்களை கெடுகாள்வரையும் ஓதியும் ஞானம் நிலைபெற தவ 

சாயினர் என்றும், பினபு ஆகமாக்கம் என்னும் பெயரையு 

டைய சித்தாந்தத்தை ஓதி ஞானம் கிலைபெற்றனர் எனலும் 
காந்தத்திலே சங்கரசங்கிதையிற் கூறியவாதறாற் தெளியப் 

படும்; படவே,சித்தாஈதம் வேதார்தத்தின் தெளிவாயும் சார 

மாயுமுளளது என்பது பெறப்பட்ட. பண்டாரமும்மணி 

க்கோவை:--'குடிலையென்னுக் தடவயனாப்ப-ணருள்வித்தி 

ட்டுக் கருணைகாபாப்ச்ட, வேகமென்னும் பாசவம்வளர்த் 

தீனை - பாதவமதனிற் படுபயன்பலவே-யவற்று--ளிலைகொ 

ண்வெர்கனாபலரே - யிலையொரீத் - தளிர்கொண்டுவக்கனர் 
பலசே - தளிரொரீஇ-யரும்பொடுமலர்ஞ் சருங்காயென் 

விவை-விரும்பினர்கொண்டு கொண்டுவர கனர்பலரே - யவ் 

வாறுறுப்பு மியவாறுபயப்ப-வோரும்வேதாந்தமென் றுச்சி 

யிற்பழுக்த-வாராவின்பவருங்கனிபிழிஈ்து - சாரக்கொண்ட 
சைவசித்தாக்55-தேனமுதருந்தினர் சிலரே-யானவர் - ஈன் 

அிலைபெறுதற் கன்னியனாயிலு மன்னவர்கமலப்பொனனடி.
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விளக்கியத் - திம்புனலமுதமார்க்தனன தனால் - வேம்பெனச் 
கொண்டனன் விண்ணவரமுதே.” 

தெ 

வேதாந்தசூத்திரம். 

உபகிடதங்களை உ௰றுகோக்கி வியாசமுனிவர் இய 

றீறநிய சூத்திரூபமாகிய பிரமமீமாஞ்சை வேதா தமென 
ப்படும். 

ஏத்திருதிசளிசைக்குமாண்பொருண் 

மாத் இரைப்படாவெனாமாசில்காட்டியர் 

பார் சு துணர்பான்மையாந்பலவகைப்படச் 

சூத்த. ரமானவ.ஞ் சொற்றுவைஇனான். (௧௭௪) 

இது உக்கரமீமாஞ்சை எனவும், சாரீரகசூத்திரமிமன 

வும், வேதாஈதசூத்திரம் எனவும்படும். இந்தவேதாக்தசூத் 

திரம் நான்கு அத்தியாயங்களையும், பதினாறுபாதங்களையும், 

தூற்றைம்பத்தாறு அதிகரணங்களையும, ஐஞ்.ஜூ.ற்றைம்பத் 

தைந்து ரூத்திரங்களையும் உடையது. வேராசஈதரூத்திரத் 
இன் முதல7ம அ௮த்தியாயத்திலே பீரமமாகிய சிவத்தினியல 

பும், இரண்டாம் ௮த்தியாயத்திலே சாங்கிய முதலி. புறச 

சமய வீரோகபரிகாரமும், மூன்றாம் ௮த்தியாயத்திலே விழ் 

இ.பாசாதன நிர்ணயமும், நான்காம் ௮ச்தியாயத்திலே ஞான 

சாதனபலமாகிய வீடுபேறும் பேசப்படும், 

மூதலாம் அத்தியாயத்தின், முதலாம்பாதத்தின், முத 

லாம் சூத்திரம் பிரமேயவிஷயத்தையும், இரணடாம் சுத்தி 

ரம் பீரமாதாவிஷயத்தையும், மூன்றாம் சூத்திரம் பிரமாண 

வீஃபத்தையும் சொல்லும். பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் 
என்பன மூறையே, ஞாதிரு ஞான ஜேயங்களை உணர்த் 

அம். (ஞாதிரு-ஆனமா;ஞானம்-சிவஞானம்) ஜேயம்-சிவம் ) 
இதனாலே இருவளளுவர் குறளும், வேதோபநிடதமும், தே 

வார திருவாசகமும், இருக்கோவையாரும், திருமந்திரமும் 
போல இவ்வேதாக்தசுத்திரமும் பதி பசு பாசல்களை அறிவு
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அுத்துஞ் சாத்திரமாம் என்சு, ஒளவையார்:--தேவர்கூ.ற 
ளுந் இருகான்மறைமுடிவு, மூவர் தமிழு முனிமொழியுங், 

கோவை--இருவாசகமுக் இருமூலர் சொல்லு, மோருவாசக 

Quen peer.” 

Caso seco 34 Owouucutmper Cag Gataw 

மிரண்டையும் ஈன்குணாந்த நீலகண்டசிவாசாரியர் உரைத்த 

பாஷ்.பத்தால் இனிதுவிளங்கும்; மற்றைச் சங்கராசாரிபா, 

இராமாநுசாசாரியா, மததுவாசாரியர் உரைத்த பாஷ்யங்க 

ளும், பிரகரணங்களும சிவாகமத்துக்கு மறுதலைப்பட்ட 

மாயாவாத வைணவ மாததுவ சமயநூற்2பாருளுடை 

யனவாம். 

ஹி 

மிரு தி. 
கருப்பாதானம், €மந்தம், நாமகரணம், உபநிட்டா 

னம், ௮ன்னப்பிராசனம், செளளகருமம், உப௩யனம், சந்தி 

யாவக்தனம், ௮க்கினிகாரியம், போசனவிதி முதலி.ப வைதிக 

சருமங்களை அ௮றிவிப்பதாம். 

அடைதலஓமகனை நோக்தியறிதருமுனிவனாண்டை 

விடையவனடியார்யார்க்கும்வேண்டியவேண்டியாங்கே 

கெடி அபல்வளலுமீச்துகிறைசருதிங்கடோறுல் 

கடனியன்மரபுமாற்றிக்காசியின்மேவிஷனே. (௧௮) 

ததையுமதனைச்கேளாத்தடம்புனற்சங்கைமூழ் 

யந்தணர்முதலோர்க்கெல்லாமாடகம்பலவுலஇ 

முக். துறகடன்களாற்றமுளரீமேன் மூனணிஉன் மேவி 

மைந்தனுக்குரியகாமமார்க்கணடனென்றுசெய்தான். (௪௯) 

மறுப்படாத்திம்கள்போலவளர் தலுமதியக்தோறு 

'மூறப்படையுபநிட்டானமோதனம்பிறவுமுற்ற 

செறிப்படுமோரியாண்டினெடுஞ்ச்சைவீனை யுமாற்றீச் 
சிறப்புடையிரண்டாமாண்டிற்செவிகெறிபுரித லுற்றான். (௨௦) 

ஏதமிலைம் இன்முர் நூலிலக்கணவிதியஞ்செய்தே 

கோதிடுங்கலைசளெல்லாமுள்ளுறவுணர்ச்துங்காலை



௨௨ க$தபுராணாவநீதம், 

வேசமும்பிறவுங்கொண்டவியன்பொருடெரிச் தமேலா 
மாதியேரிவனென்றெண்ணியவனடியரணென்றற்றான். (௨௧) 

௮க்தியின்மறைமொழியயர்த் தவைசனென் 

சர்தியில்வினைகளுக்தழலுமோம்பல 

னெக்ழையைவழிபடுமியல்புரீங்கனன் 

மூக்தையினணர்ச்சியுமூடி & தளேனெனும். (௨௨) 

பெரு சடங்குசிறுகையினூடுபெறவுய்த்ததோயமசனை 

 பிருபான்மையுண்டியதுகுழும்வண்ணமிசையோசெற்றியதுதா 

ஜெருகானுகர்க் துபலசாலினுக்குமுதவிப்பினுள்ளபடியு 

மருசாதசெய்துமிகவேவிருமபியயில்வான்றவங்சள்பயில்வான், () 

கருப்பாதானம் முதலாயின இம்மையிலே சரீரத்தைச் 

சுத்திசெய்யுமென்.றம்,மறுமையிலே புண்ணியலோகத்தைக் 

கொடுக்குமென்றும் மஜஸ்மிருதி இரண்டாம் அத்தியாய 

த்து இருபத்தாறாம் சுலோகஞ் செப்புகின்றது. இவை 

ஞானார்த்தமாக ஞானதீக்கையிலே கொள்ளப்படும். அழ 

லிடைமூலாதாரத்தரனருட்சத்திமேவு, மெழிநிகழ்யோகசத் 

தன்ஞாரிடத்தினிற்புதல்வனாவி, வழுவறவாங்கியோனிமன்லு 

வித்திடவமைதத, லழகம ரிருதுசங்க மாமென வறையுநா 

Co.” “Gia மல,த்தினின்றே பிரித் துருத்தினாற்காவி, 

யரியசீர்ப்புதல்வனுதலழகயகருப்பாதான௩, இருவருள்சுத௩ ' 
தீராதி செறிதருகுணங்க ளெல்லா, மருவுசரானேபும்சவன ! 

மெனமதிப்பாமேலோர்,”? ். அருவமாமாயையாவியறிவு௮ வி 

வேகந்தானே, திருவளர்தவத்தின்மிக்கோய் சமந்தோன்ன 
யனமெலலாச், தருசிவமுதலசான சதாசதப்பொருளையால் 

கே; மருவீயுட்கோடருனமநித்திடிற்சனனமாமே.!” (திரி 

மலமகன்று தனனுட் சிவத். துவந்தோன்றறானே, பெரிய 

தோரகா.மமென்றேபேசுவரறிவின்மிக்கோர், தெரிவுறுசிவ 
த். துவத்தைத்தேருதறன்னைத்தானே, மருவுறுமுபரிட்சிராம 
ணமெனமதிப்பர்மன்னோ.'' “பொருவறுபரமானநதம்பு9த் 
Guo boa soon gp, பிரிவுரு,தறையுமன்னப்பிராசனமெ 

ன்பாமேலோர், துரிசறுசவமேமேலாய்த்தோன்றுதலெவர் 

க்கும்யாதொன், றரியதோர்செளளமாமென்றறைவர்தத்து
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வமுணாக்தோர்.” ௮லகிலாப்பாசசாலமகற்றுமெய்ஞ்ஞான 
'நரலோ, டுலவுதலொன்றிகாளுமுபஈயகர்தானென்பர், கில 

விடாதிந்தியத்தினீடறிவினைமறைததல்,பலர்புசழ்வீரதாேேே 
ஈப்பான்மையாம்பகருங்காலே.” 

மனுஸ்மிருதி பன்னிரண்டு அத் தியாயங்களையுடைய து. 

முதலாம் ௮ததியாயத்திலே மனு, வேதம், பிரளயம், பிரக 

ரத, யுகதருமம், ' வருணதருமம் முதலாயினவும்; இரண் 

டாம் ௮த்தியாயத்திலே தருமம், புண்ணியக்ஷேத்இரம், சாத 
கருமம், போசனநியமம், வேதாத்தியயனம், நித்தியகருமம் 
முதலாயினவும்; மூன்றாம் ௮க்தியாயத்திலே 'சிரசஸ்தாசசி 
ரமதருமம, பஞ்சமகாபஞ்ஞம், ௪ராத்தபோசனம், பிண்டம் 

முதலாயினவும்; கான்காம் அத்தியாயத்திலே பிராமணர் 

மு. கலாயினோர் 2வனோபாயம், ராவண வீதி, இயமகியமம் 

மூகலாயினவும்; ஜுதாம் அ௮த்தியாயத்திலே ஆசெளசம, 

பஞ்சலோகசு$தி, செளசவிதி, மாதரொழுக்கம் முதலாயின 

வும்; ஆரம் அததியாயத்திலே வானப்பிரஸ்த சஈரியாச ஆச 
சிரமங்களும்; ஏழாம் அத்தியாபத்தி?ல இராசதருமம், யுத் 

த,தருமம, உலகபரிபாலளம மாசலாயினவும்; எட்டாம் ஒன் 

பதாம் ௮கஇயாயங்களிலே கடன்கோாடள முதலிய பதினெ 

ண்வகை விவகாரங்களும்; பத்தாம் அத்தியாயததிலே சங்க 

ரசாதி, பிராமணர் மு.சலிய வருணதார் தொழில்கள் மூத 
லாயினவும; பதினொராம் அ௮த்தியாயநஇிலே பஞ்சமகாபாத 
கங்கள் (tp Sev ruler cyto; பன்னிரண்டாம ௮.ர்தியாயத்திலே 

பாவ புண்ணிய பலன்களும், அத்தியான்ம தீயான யோக 

மும் கூறப்பட்டன. ஸ்மிருழிகள மனுல்மிருதி, பிரகஸ்பதி 

ஸ்மிருதி, தீக்ஸ்மிருதி, யமஸ்மிரூதி, கெளதமல்மிருதி, ௮ங் 

கிரஸ்மிருதி, பாஞ்ஞவல்யெல்மிரூதி, பிர சேதல்மிருதி,சாதா 

தீபஸ்மிருதி, பராசரஸ்மிருதி, சமவா;் ஸ்மிருதி, உதனஸ்மி 

ரதி, சங்கள்மிருதி, லிகிதல்மிருதி, ௮த்திரிஸ்மி ரதி, விஷ்ணு 

மிருத, ஆபத்தம்பஸ்மிருதி, ஹாரீதல்மிருதி எனப் பதி 

‘SP.



௨௪ 'சந்தபுராணஈகநீதம். 

புராணம். 

வேசச்தை ஒதியுணாந்தும் மெய்ப்பொருட்டுணிவு 

யிறவாதவர்க்கும், வேதத்துக்கு ௮அருகரல்லாதவர்க்கும் பய 
ன்பம் பொருட்டுப் பதினெண்புராணங்களைச் சிவபெரு 

மான் முனனரே நந்திக்கு உபதேசிக்கா£;௮வர் ௮வைகளைச் 

சனற்குமாரமூனிவருக்கு உபதேசித்தார்; சனற்குமாரமு 

ஷிவா வியாசமுனிவருக்கு உபதே௫த்தார்.” வியாச(ழனிவர் 

சூதமுனிவருக்கு உபதேடத்தார். புராணம் பதினெட்டு, 

அவையாவன:--சைவபு ராணம், பவிஷியபுராணம, மார்க்க 

ண்டேயபுராணம், இலிங்கபுராணம், கரந்தபுராணம், வராக 

புசாணம், வாமனபுசாணம, மற்சபுராணம், கூர்மபுராணம, 

பிரமாணடபுராணம், காருடபுராணம், காரதீயபுராணம, 

வைணவபு சாணம், பாகவதபுராணம், பிரமபுராணம், பதும 

புராணம், அக்கனேயபுராணம், பிரமகைவர்த்தபு ணம, 

என்பனவாம. அவம்றுள, சைவபுராணமுதல் பி.மாண்ட 

புசாணம இறுதி.பாகியபத்துஞ் செவெபுராணங்கள். காருடபு 

ராணமுதல் பாகவதபுராணம இறுதியாக நான்கும வீட்டு 

ணுபுசாணங்கள, பிரமபுரரணம் பதுமபுராணம் எனனம 

இரண்டு பிபமபுராணங்கள். அக்கினேயம அக்கனிடரா 

ணம். பீரமகைவர்த்தம் ரூரிபபராணம. 

அன்ன சார்்மதையினையறிர் தமையமா 

வ௨ன்னியரிலையினருள்ளக்சேறவு 

மன்னவரல்லவர்மரபிற்றேரல 
a fit ° an *. é ர 

மின்ன மோர்மறையுளஇதவுங்சேண்ம௫, (௨௮) 

என்பெயரசற்கெனிலினிததேர்ம். தோர் 

அன்பமதகந்றிமிந்தொல்பராணமா 

மொன்பதிந் ரிருவகசையுண்டவற்றீனை 

யன்புடைசக் திமுன்னறியச்கூறினேம். (2-௫) 

காசனாரரு,ள்பெறுநர்திதர்திடச் 

கோதிலாதுணர்சனற்குமான் உறீட 

வாசராயணமுனிவகுப்பவோர்ம் ஐணர் 

ரூதனோதியதமூவா.றுதொல்கனத. (௨௬)



வேசாகமப்பிரகரணம், உடு 

எதிரில்சைவமேபவிடியமார்ச்சண்டமிலில்க 

மதிசொள்கார்தரல்வராகமேவாமனமற்சம்' 

புதியகூர்மமேபிரமாண்டமிவைவெபுராணம் 

ப.துமமெலவன்புராணமாம்பிரமமேபதமம். (௨௭) 

கருதசாருடகாரதம்விண்பொசவத 

மரிகதைப்பெயராக்னேயம்மழற்கதையா 

மிரவிதன்கதைபிரமகைவர்த்தமாமிவைதாச் 
தெரியுமொன்பதிற்றிருவகைப்புசாணமாக்திறனே. (௨௮) 

சிவபுராணம் பத்தும் சாத்துவிகங்களாம்; விஷ்ணு 

புராணம் கானகும் தாமசங்களாம்; பிரமபுராணம் இரண்டும் 

இராசசங்களாம். ௮க்கினிபுராணமும், சூரியபுராணமுக் திரி 

குணயுத்தமாம். 

பிரமவிஷ்ணுக்களுடைய பிறப்பு இறப்புக்கள், உலக 

சருட்டிகள், பிரபஞ்சத்தினது விரிவுகள், சவலிங்கத்தினி 

ன்று யாவும் உறபத்தியாகல், சவலிங்கவழிபாடு, புண்ணிய 

காலம், புண்ணியக்ஷேத்திரம், புண்ணியார்த்தம், பிரமவீஷ் 

ணுக்கள் சிவலிங்க வ.பத்தராயினமை, சிவலிங்கத்துக்குப் 

புஷ்பமுதலிய உபகரணங்கள் கொண்டு பூசித்தல், வப 

ருமான் பொருட்டுக் கவனிச்கற்பாலனவாகய விதிகள்,யோ 

காப்பியாசம், காரிமான்மியம், சவரம் தமானமியம், சிவப 

ருமானோடு இரண்ட தறுவீளங்கும அத். துவிதமடைதலால் 

எய்தும் பூரணத்துவம், திரிபுராசுரர், தக்கன்யாகம், வைகா 

யக சுப்பிரமணியர் தோற்றம் முதலாயினவற்றை உணர்த் 

அவது, இருபத்துகாலாயிரங் கிரந்தமுடைய சைவபு 

ராணம். 

பிரமாவானவர் சூரியனுடையமானமிபத்தை மனுவுக் 

குரைத்த பின்னர், அவர் அம்மனுவுக்கு அகோரகற்பத்திலே 

உலகமுளதாமுறையையும, சிருட்டிபேத முதலியவைகளை 

யும் உரைத்ததாக உணர்த்துவது, முப்பத்தோராயிரம் Gre 

தமுடைய பவிஷியபுராணம். 
வியாசருடைய €டராசய சைமினிபகவான் முற்பிறப் 

பிலே பிராமணகுலத்தனவாயும், முற்பிறப்பிலெய்திய ஞா



௨௬ கந்தபுசாண 5வநீதம். 

னவிசிட்டத்திஞலே வேதங்களிலே மிகுந்த சாமர்த்தியம் 

டைந்தனவாயும் உள்ள இரண்பெக்ஷிகளை நோக்கி, விஷ்ணு 
மூர்த்தி மானுடசரீரம் எடுத்தமைக்குக் காரணம் யாது என் 
அம்; தருமன், வீமன், அருச்சுனன், ஈகூலன, சகாதேவன் 

என்னும் பாண்டவரைவர்க்கும் பொ.தவாகத் திரெளபதி 

யம்மையார் என்னுமொருவசே மனைவியாக எய்துசுறகுக் 

காரணம் யாது என்றும்; பலராமர் மதுமயக்கததினாலே 

தாம் செய்துகொண்ட பிரமகத்திபாவ நிவாரணத்தின்பொ 

ருட்டு இவர் பிராயச்சித்தஞ் செய்துகொள்ளவேண்டியது 

எற்றுக்கு என்றம்; திரெளபதியாருடைய புதல்வர் ஐவருக 
கும், காத்தற்றலைவராயிருர்த கிருஷ்ணார்ச்சுனரிருவருக்கும், 

௮காலமரணம் எய் த.தற்குக்காரணம் யாது எனறும்; வினா 

விய நான்கு விசிட்டவினாக்களின் உத்தர விவரணங்களை 

உணர்த்துவது, முப்பத்திராயிரம் சராதமுடைய மார்க்க 

ண்டெயபுராணம். 

அக்கணிசற்பச்திறுதியிலே ஜீவர்களடையும் லம, 

ஐசுவரியம், இனபம், மோகூம என்பவைகளையும் ௮த இரக 

சய ஞானமயமாகிய இவலிங்கங்களையும் விரித்துணாத.து 

வ௮, பதினோராயீரங் கிரக்தமுடைய இலிங்கபுர ரணம். 

தற்புருஷ.க .ற்பத்திற் சம்பவங்களையும், ௮றுமுகக்கடவு 

ளுடைய மானமியத்தையும் வீரித் துணர்த்துவ.த, இலட்சம 

கிரக்தமுடைய காந்தபுராணம். 

வஷ்ணுவின் வாயிற்காவலாளராகிய ஐ.ப வீஜயர் என் 
லும் இருவரும போது வைகுண்டலோகப் பிரவேசஞ் 

செய்ய வத முனீவரொருவரைத் தடுததமையினாலே சாப 
மேத்று, பூமியிலே காசிபர் இதி என்பவர்களுக்கு பு,சல்வரா 

கப்பிறர்து, இரணியகப்பு இணியாட்சன் எனப் பெய 
பே.தறமையையும, இவ்வீருவரிலே, இரணியகடப்பு மூவுல 
கங்களையும் செயித்தமையையும், இரணியாட்சன் கேரே சுவ 
ரக்கத் துக்குப்போய்த் தேவர்களைவென்றமையையும், தேவ 

ர்சன் வராகவுருவமுற்றிருக்க வீஷ்ணுகுர்த்தியை வேண்ட



வேதாகமம்பிரசரணம், ௨௭ 

அவர் ௮வ்விரணியாட்சனைக் கொன்றமையையும், இதி என் 
பவளுக்கும் விட்டுணுவுக்கும் கடந்த யுத்தத்திலே தஇஇ தோ 

நறமையையும், விட்டுணு வராகரூபத்தைப் படிப்படியே 

நீக்கிக்கொண்டமையையும் உணர்ததுவ.து, இருபத் தாலா 

யிரம் சரந்தமுடைய வராகபுராணம். 

திக்கனயாசம், இமயாசலத்திலே கேதாரேல்வரடர.த் 

திலேயுளள சிவலிங்கப்பெருமானின தும், வதரிகாசசிரமத்தி 

னம் மான்மியததை விளக்குதற்கெழுந்த காமதகனம, 

சசோமாகாத்மியம, ஸ்தாணு£ர்த்த கோதாவரிதீர்த்தமான்மி 

யம, உமாமகேஸ்வரர் விவாகம், முருகககடவுள திருவவதர 

gu, மனுவந்தர சிருட்டி, சுவாரோசசிஷ மனுவந்தரத்திலே 

இருந்த தைத்தியாரசனாகிய பலிசசக்கிரவர்த்தி பரிபாலனம, 

௮ப்பலியரசனை யடக்கக் களாஈத வாமனமூர்த்தி இருவவ 

தாரம் என்னும் இவைகளையுணர்த்துவத, பதினாலாயிரம் 

கிராதமுடைய வாமனபுராணம், 

விஷ்ணுவினது மீனவதாரமான்மியமும், ௮வ்விஷ்ணு 

சலப்பிரளயகாலத்திலே மனுவையும, பிறவற்றையும pt 

பேழையினுள்மள வைத்து இரகஷித்தமையும், பிரம)ருட் 

டியும், தீரிபுரததசுரர் சங்காரமும், தாரகாசுரனுக்கும் தேவ 

ஈகளுக்கும் இடையினிகழ்க்த யுத்தமும், பாரப்பதியம்மை 

யார் திருக்கல்யாணமும், முருகக்கடவுள் திருவவதாரமும், 

விட்டி்ணெவவதகாரமுமாகிய காதைகளை யுணர்த்துவறு பதி 

னாலாயிரம சரந்தமுடைம மற்சபுராணம். 

ஆமைவடி.வங்கொண்ட சனார்த்தனர், சக்கிரன் சமீபத் 

திலே இருந்த இருஷிகளுக்கும், ௮வாதிதேசத் தரசராகய 
இகதிரத்தியுமனருச்கும், ஜீவர்கள் ௮த்தியாவசியக மடை 
யவேணடிய ௮ம், செல்வம், இன்பம், மோக்ஷம் என்பனவ 
நிறை மொழிந்ததாக வுணர்த் துவது ஆருயிரம் சரர்தமு 

டைய கூர்மபுராணம். 

பிரமாவானவர் பிரம அண்டத்தின் மகிமையையும், 
இனிகருங் கற்பங்கடோறுநிகழும் காதைகளையும், சொல்



௨௮ கந்தபுராணாவகீதம். 

லியகாக உணர்த்தவது பன்னீராயிரம் திரந்தமுடைய 

பிரமாண்டபுராணம். 

உலகருட்டி.ச் சுருக்கவிளக்கம், வீரதவிவரணம், eu 

யாசரணம், சோதிடம், புண்ணியக்ஷேத்இரம், சாமுத்திரிகா 
லக்ஷணம், விலையுயர்ந்த ரத்தின்ம், ஒலகம் முதலியவ 

நிறைஉணர்த்துவது, ஆருயிரம் சரக்கமுடைய காருட 

புராணம். 

விஷ்ணுவின் பொருட்டுத் துஇக்கப்பட்ட தோத்திர 
ங்களையும், அவரை ஆராகனை செய்தற்குரிய புண்ணியகால 

ங்களையும், தருவர் பிரகிலாதர் காதைகளையும், உருக்குமாங் 

கடர் புகல்வியாகிய மோகினி என்பவள,து காகைகளையும் 

உணரத் துவது இருபத்தையாயிரம் கிரந்தமுடைய நார இ 

யபுராணம். 

உலகூருட்டி யையும், பிரமாவுடைய பு,கல்வர்களாகிய 

மரீசி அத்திரி ஆங்&ரஸ் புலத்தியர் புலகா் சர.து வூட்டர் 

தீட்சர் பிருகு என்னு மிவர்களாலே ஜீவர்கள் உலகத்திலே 

படைக்கப்பட்டுப் பெருகினமையும், கற்பகாலத்திறுதியி 

லே நிகழும் சங்காரத்தையும், பிரதிசர்க்கச்தையும், மனுவர் 

தீதி.தள்ள ௮ரசா பரிபாலனக்களையும், உணர்த்தும் ௮ம்சம; 

பலவகைப்பட்ட உலகங்களையும், மேலுலகக்களையும், 67௧ 
ஜுகளையும், கிரகமண்டலங்களையும், சப்தகண்டங்களையும், 

அவற்றைச் சூழந்த சப் தசாகரங்களையும விளக்கும் அம்சம்; 

வியாசபகவான் வேதபுராண இதிகாசங்களை ஒழுங்குபெற 
அமைத்த வகைகளையும், சாதி ஓழுக்கங்கண் முதலியவற் 
ஹையுணாத்,தும் அம்சம்; அரசர்களுடைய பரிபாலனங்களை 

யும், அவர்கள் இராச்சியங்களையும் வீரித்துணர்த் தும் ௮ம் 

சம்; சருஷ்ணருடைய சரித்திரத்தை முழுமையும் உணர்ச் 
அம் அம்சம்; கிரேதாயுகமு தல் கலியுகம் வரையிலும் மனி 
தர் படிப்படியே தீச்செயல்களிலே தலைப்பட்டு ௮வறராலெ 
ய்.தும் சலப்பிரளய அக்கினிப்பிரளயங்களினலே அழிக்து 
சற்பகாலத்திறுதியிலெய்,.தும் உலக ஐழிவையும் உணர்த்



வேதாகமப்பிரகரணம். ௨௯ 

அம் ௮ம்சம்; என ஆறு அம்சங்களையுடையது ஆருயிரம் 

சரந்தமுடைய வைணவபுராணம். 

௮ச்இனபுரத்தரசரும், ௮ருச்சுன ருடைய பேரருமாகிய 

பரீச்சிதது என்பவர் ஓர் சாபத்தினாலே, தாம் ஏழுதினங்க 

ளுக்குள்ளே சர்ப்பர் தீண்டப்பெற்று, இறக். துவிமி்வோமே 

ன்று ௮த்தினாபுரத்தைவிடுத். துக் கங்காதீரத்தை அடைந்து, 

முனிவர்கூட்டத்தோடு அங்கெழுக்தருளி இருக்க வியாசமு 

னிவர் புதல்வராகிய சுகமுனிவரைகோக்கி, முனிவர்பெரு 

மானே!அ௮டியேன் மரணயாதனையை ஒழிக்கும் வகை யாது? 

என்று வினாவியவிஞவுக்கு விடுக்கப்பட்ட விடைகளைப் பன 

னிஈண்டு ஸ்கந்தங்கள வாயிலாக உணர்ஷ்,துவது பதினெ 

ண்ணாயீரம் சரெந்தமுடைய பாகவதபு. ராணம். 

உலகசிருட்டியையும், மநுவக்தரங்களையும், இருஷ்ணர் 

வரைக்குமிருக்த சூரியசதிரகுலக்,து அரசர்களையும், சூரிய 

ன்பொருட்டும், சிவபெருமான் பொருட்டும சகநாதர்பொரு 

ட்டும் உள்ள திருக்கோயில்களையும், இருகக்தனவனங்களை 

யும், சககாதமான்மியத்தையும் உணர்த்துவது பஇளுயிரம் 

செந்தமுடைய பிரமபுராணம். 

உலகூருட்டி. செய்யும்பொருட்டுப் பிரமாவானவர், 
ஓர்ப_தமத்திலே தோற்றிய கதைகளை உணர்த்தும் சிருட் 
ட.காண்டம்; எல்லோருஞ் சென்று தரிசனஞ் செய்வதற் 

கும், ஸ்மானஞ்செய்வ,தற்கும் உரிய ஆலயங்களையும், திர்த்த 

ங்களையும் மனைவியாகவும், தாய்தந்தையராகவும், குருவாக 

வும் உவமித்துக்கூறும் பூமிகாண்டம்; பூமியை மத்தியாகக் 
கொண்டு அதற்கு மேலுள்ள அண்டங்களை விரித்தறிவிக்கி 

ன்ற சுவாக்ககாண்டம்; காகருலதக்களையும், பிறவற்றையுமு 

ணர்த்.தம் பாதலகாணடம்; திலிப மகாராசாவுக்கும், வசி 
ட்டமுனிவருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த வாதவிஷயங்களா 
யெ மாகமாகத்.த.த் இர்க்தமாடற்புண்ணியல்களையும், இலக் 

ருமி சாராயணர்பொருட்டுச் செபிக்கற்பாலனவாகிய மந்திர 
முதலிபனவழ்றையுமுணா்த்தும் உச்சாகாண்டம்; என்னும்



௩.0 கந்தபுராணஈவகீதம். 

Vi Mal waste புனையப்பட்ட, ஐம்பத்தையாயி 

ரம கிரந்தமுடைய பதுமபு ராணம். 

விஷ்ணுவின் அவதாரங்களையும், சிவபெருமானைகோக் 
இ௪ செய்யும் ஞானபூசையையும், பிரபஞ்சவிவரணங்களை 
யும், ௮ரசர் கடனகளையும் உணர்த் துவது எண்ணுயிரங் கிர 

ந்தமுடைய அக்கினேயபுராணம். 

கிருஷ்ணர் மகிமையையும பிரமவராகா கதையையும 

உணர்த்துவது, பன்னீராயிரம் கிரஈ்தமுடைய பிரமகை 

வர்த்தபுராணம். 

HEP கற்பபேதங்களினாலே புராணங்களிலே சிலசதைகள் 
ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டமிருச்கும். 

whf- 

சிவபுராணம். 

சிவபுராணங்கள் சிறிதும் குற்றமுறாது மேன்மையன 

வாம். வேதக்களே ௮வைகளுக்குச சாட்சியமாகும; சிவபு 

ராணங்களை ஓழித்து, ஓழிர்தபுராணங்கள குதறத்தை நீக 

௫௧ குணத்தைவீரித.து, இல்லா தனவற்றையும் முகமனாக 

வெடுத் துரைக்கும்; ஆதலினால், பிறபுராணங்களைப் படிப்ப 

தனாலே, மயக்கம் நீங்காது; சவெபுராணங்களைப் படிப்பதி 

னாலேதான் தெளிவு பிறக்கும். 

பிறையணிீசடைமுடிப்பிரான்றன்சாதைக 

ளிறையமோர்மறுவிலயாவுமேன்மையே 

மமைபலசரன் றுளவரய்மையேயவை 

யறிஞர்சணாடியேயவற்றைக்காண்கவே, (௨௯) 

சொல்வியபுமாணமாக்தொகையுளீசனை 
யல்லவர்சாதைகளனையர்செய்கையு 
ஊுல்லனவிசித்திெவைசண் மாற்றிட 

மில்லதுமுசமனாலெடுத் தச்கூறுமே, (௩௦) 

புலியினேனையர்புராணக்தேரிலுஞ் 

சிவகதையுணர்வெசென்னித்திருடோ



_ வேதாசமப்பிரகரணம். ் ௩௪ 

வவர்மயலரசனையடைக்திடாரெனி 

லெவசெவராக்கமுமினிதுபோலுமால், (௩௧) 

சிவபுராணம் சிவபெருமானை உச்கர்ஷமாகவும்; விஷ் 
ணுடராணம் ௮வளரை அ௮பகர்ஷமாகவும்; விஷ்ணுபுராணம 

வீஷ்ணுவை உத்கர்ஷமாகவும்; சைவபுராணம் ௮வரை அப 

கர்ஷமாகவுஞ் சொல்வதற்குச் சமாதானம், என்னையெனிற் 

கூறுதும்:--சைவபுராணங்களெல்லாம் செப்புசன்ற விஷ் 

ணு ௮பகர்ஷம் வீஷ்ணுவையே சாருமென்றும், சைவபுமாண 

ங்கள செப்புகின்ற சிவோசத்காலம் சிவபெருமானையே சாரு 

மென்றும், வைணவபுராணங்கள் செப்புகின்ற விஷ்ணு 

உத்சாஷம அவருக்கு அந்தரியாமியாயுள்ள சிவபெருமானை 

யே சாருமென்றும், வைணவபுராணங்கள் செப்புகின்ற சிவ 

YIELD உருத்திரரைச்சாருமென்றும் பராசரபுராணம் 

கூறுமாற்றால் ௮0௪. அறியவே, சிவபுராணங்கள் பத்தும் 

உருத்திரமூர்த்தியை ௮ூஇட்டித்து நிற்கும் துரியமூர்த்தியா 

இய சிவபிரான் பரத்துவக்தை விளக்குமாறுபோல, விஷ் 

ணுபுசாணமும் உருத்திரமூர்த்தியின் இயற்றுதறகர்த்தா 

வாகிய விஷ்ணுவை அ௮திட்டித்து நிற்கும் சிவபிரான் பரத 

அவத்தையே கூறும் என்பதும், ஏனையபுமாணங்களும் ௮வ 

.வா௮ சிவபரத்துவத்தையே விளக்கும் என்பதும், ௮தனால், 

வீஷ்ணுபுராணாதிகள் ௮வ்வவ்வதிஷ்டேய தேவர்களை உபசா 

ரம்பறறிப் பரமாகக்கூறும் ஏன்பதும், தெளிவாகச் இத்தித் 
தீவாறாயிறறு. 

றி 

கநீதபு ராணம். 

சிவபுராணங்கள் பத்திலுள்ளே சுப்பிரமணியசுவாமி 

யுடைய மான்மியத்தை உணர்த்தும் புராணம் காந்தபுரா 

ணமெனப்படும். 

தோத்றமீறின்றித்தோற்தியரர்ப்பகைக் 
கேற்தசகாதைக்செவன்பெயசென்றிடி 

னாற்றுமைம்புலத்தாதுசென்மேலையோர் 
போற்றுசர் பூராணமசென்பதே. (௨௨)



௧௨ ் கந்தபுராணகவகீதம், 

சகல வேதாந்த சித்தாந்தங்களின் சாரத்தை உள்௱ட 
க்சினதாய், ஐம்பதுகண்டங்களாந் புனையப்பட்டதாய், ஒரி 

லக்கம் செட்தமுடையதாய் இருக்கும் சக்தபுராணமான, 

சனந்குமார சங்கிதை, சூதசங்கை, பிரமசங்கிதை, விட்டு 

ணுசங்கதை, சங்கரசங்கிகை, சூரசக்கிதை என ஆறுசங்கி 

தையுடையது. அவற்றுள், சனம்குமாரசங்கிதை, ஐம்பத் 
தய்யாயிரம் சந்தமும், சூதசங்கி)த ஆருயிரங்கிரஈதமும், 
பிரமசங்கிதை மூவாயிரம் கிரஈ்தமும், விட்டுணுசங்கிதை 

ஐயாயிரங்கரர்தமும், சங்கரசங்கிதை முப்பதினாயிரம் சரத 
மூம், சூரசங்கை ஆயிரங்கிரக்தமுமுடையன. முப்பஇனா 

யிரங் சிரக்தமுடைய சங்கரசங்கிதை பன்னிரண்டு கண்டமு 

டையது. அ௮வற்றுள, முற்பட்டது சிவரகசியகண்டம்.௮ு 

பதின்மூவாயிரங் கிரந்தமுடையதாய், சம்பவகாணடம், Ae 
ரகாண்டம், மகேந்திரகாண்டம், யுத்தகாண்டம், தேவகாண் 

டம், தகூகாண்டம், உப? தசகாண்டம், ஏன ஏழுகாண்டல் 

களையுடையதாயிருக்கும். அவம்றுள், மூதலாறுகாண்டத் 

தையும் கச்சியப்பரிவாசாரியசுவாமிகள் கக்தபுரா 
ணம் எனப் பெயரிட்டுத் தமிழில் ௮ருளிசசெத்தார்.



மூனரூவது 

பதிபசுபாசப்பிரகரணம். 
  

௧. அகாதியாயுள்ள பதார்த்தங்கள் பதி பசு பாசம் 

என்னும் மூன்றுமாம். பதி ஒன்று; பசுக்கள் பல; பாசம் 

மூன்று, இயல்பாகவே பாசத்தினின்று நீங்கினவர் பதி; 

இயல்பாகவே பாசத்தினாலே கட்டுண்டவர் பசுக்கள்; இயல் 

பாகவே ஆன்மாக்களைப்பந்தித்தது பாசம், (இயல்பாகவே 

பாசத்தின் நீங்கனெவ்-- ௮அகாதிமலமுத்தர்; இயல்பாகவே பா 

ச.த்தினாம் கண்டுண்டவர்-- ௮மாதிமலபெத்தர்.) 

சான்றவராய்ச்திடத்சச்கவாம்பொருண் 

மூன்றுளமறையெலாமொழியசின்றன 

வான்றதோர்தொல்பதியாருயிர்த்தொகை 

வான்றிசழ்தளையெனவகுப்பரன்னவே. (௧) 

பதியரன்பாசக்தன்னிற்பட்டுழல்பசுமாமென்றே 
வீதியொமேறைகள்கஉூ.றுமெய்மைஃயத்செளீயவேண்டி 

னி தவெனவுரைப்பன்யாங்களிவ்வரசிய2றவீச 

னதிர்கழலருச்சித்தேத் தமாலயம்பலவுங்காண்டி.. (௨) 
* 

பதிபசுபாசம் என்னும் மூன்றுபோருள்களின் இலக் 
கணத்தை விளக்குவன ஆகமங்களே. இ.து பலகலை யாக 

மவேதம யாவையினலுங் கருத்துப் பதி பசு பாசம் தெரித் 

தல்.” என்னும் சிவப்பிரகாசச் செய்யுளானும்; '*அகாதியே 

யமலன் சச்சிகானந்தன் பதி யான்மாக்க - எகாதியே பெத் 

தீர் பந்தமகவிருளகாதிமூன்று - மகாதியே பசுபாசத்திற்பக் 

குவத்த,துலனான - வநகாதியே யமலனாலே யவர்தமை யவை 
கணீங்கும்."” என்னும் செவதருமோத்தரச் செய்யுளானும் 

௮ிக. 

௨. சிவபெருமானே பரமபதி; பிறரெல்லாம் 

பசுக்கள்) இதற்கு வேதங்களே சாட்சியமாகும். (பசுக்களுக் 
குப்பதிபசுபதி.) 

ஆதலாலெங்களிீசளெபரம்பொருளல்லா. 
வேதிவாரெலாமுயிர்த்தொகையாகுமாலிதனைச்



௨௩௪ SE SLIT COT Bae BLD. 

சாதலாலுசைத்தேனன்றுவாய்மையேசாண்டி. 

வேதமேழுதலாகயெகலையெலாம்விளம்பும். (௩) 

விதிசிரங்கள்வியன்முடி.வேய்ந் இடும் 
பதிசிவன்றன்பதத் தணையுட்கொடு 

மதிசிறக்திடவாலிதின்வையெ 

த.$ீசியென்னுந் தவ முனிசாற்றுவான். (௪) 

விதிமுசஓுரைக்ககின்றவியஞஜயிர்த்தொகைகட்கெல்லாம் 

பதியெனவருஞந்தொன்மைப்பசுபதிதானுமன்ஜர்ச் 

சதிகனென்றெவருர்தேறவாங்கவர்துஞ்சவெக்.த 

பொதிதருபலியுமென்பும்புனேபவன்றாலுமென்னும் (௫) 

சிவபெருமானைப் “பசுபதி” யென்று யசுர்வேதமத் 

இயிற்போந்த ஸ்ரீருத்திரமும், நிருசம்மகாபனியோபகிட த 

மும் பிறவும் செப்புமாற்றால,றிக, 

௩. காண்பர்ன் காட்சி.காட்டுிப்பொருள் என்னும் ஞூ 

ன்றையும் காட்பெவர் சிவபெருமானே. (காண்பான் - 

ஞாதிரு; காட்சி - ஞானம்; காட்சிப்பொருள்--ஜேயம்.) 

காண்பவன்முசலியஇறமுங்காட்வொன் 
மாண்படையோனுமாய்வலிசொள்வான்றொடர் 

பூண்பதின்றாப்பயம்புணர்க்கும்புல்கவண் 

சேண்பொலிதிருகடச்செயலையேச்துவாம். (௬) 

கருவிமெய்ப்புலன்காட்டுவான்காண்பவன்சாட்சிப் 
பொருளெனப்படுமான்மையுமைவகைப்பொறியு 

மிருதிறத்தியல்வினைகளுங்காலமுமிடனு 

மசபின்முற்றுறுபயனுமாப்நின்நனன்வள்ளல். (௭) 

விடயங்களின் வழியே செல்லாவண்ணம் மனத்தை 
நிறுத்திச் சிவத்தைத் தியானிக் கப்புகுக்சவழி ஞாதிருவாகிய 
தாலும், ஞானமாகிய தியானமும் தோன்ரு.து, ஜேயமாகிய 

சிவமொன்றே விளங்கப்பெறுவது யோகமேயாக, யோகபா 

தத்துக்குத் தலையாய்விளங்குவது ஞானபர்தமாமாதலின், 

கன்மார்க்க ஞானத்தை காடி ஞானஜேயமொடு ஞாதிருவு 
'சாடாவண்ணம் பினமார்க்கச் சவனுடனாம் பெற்றிஞானப் 
பெருமையுடையோர் சினைப் பெனவர்காணே.!' என்னும்
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திருவாக்குக் கணெங்கச் காண்பவன்முதலிய இறமூங்காட்டு 
வான் என்று கூறப்பட்டது. 

௪. முந்தியனவெல்லாம் பிந்த முந்துபவராயும், பி.ந்.து 

வனவெல்லாம் மு5தப் பிந்துபவராயும், வேதோபடிடதங்க 

ளுக் சமையாதவராயும் உள்ளவர் சிவபெருமானே. 

முன்னதின்முன்னெனமொழிதமேயெனிற் 

பின்னதின்பின்னுமாப்பேசகிற்றியா 

லன்னவையேயெனீலொழிக்ததல்லையோ 

வென்னெனநின்னையாமேச் தன்றதே. (௮) 

வேதக்சாட்டிச்குமுபரிடத் துச்சியில்விரிச் க 

போசக்காட்டுச்குங்காணலன்புதியரிந்படுயன் 

மூசக்சார்ச்குகாதச்சவன்முடி விற்குழுடிவா 

யாதிக்காதியாயுயிர்க்குயிரா.ப்கின்றவமலன். (௯) 

சிவபெருமான் காலத்திலே வரையறுக்கப்படாதவ 

ரென்பது ''முன்னைப்பழம்பொருட்கு முன்னைப்பழம்பொ 

ரளே பின்னைப் புறுமைக்கும் பெயர்ர்துமப்பெற்றியனே."' 

என்னு இருலாசகத்தானும், “பெருங்கடன் மூடிப் பிரளய 

ங்கொண்டு பிரமனும்போ, யிருங்கடன் மூடியிறக்கு மிறக் 

தானகமேபரமும், கருங்கடல்வணணன் களேபரமுங்கொ 

ண்டு கங்காளராய், வருங்கடன் மீளகின்றெம்மிறை கல்லீ 

ணைவாடிக்குமே.”” என்னு தேவாரம்.தானுமறிக. சுத்தமா 

யையிழ பிறஈ்த சூக்குமை முசலிய வாக்குக்களைப் பற்றுக் 

கோடாகக்கொண்டு வேத சாத்திர மிருத" புராண -கலைஞா 

ன.க்கள பிறக்கின்றமையானும், சுததமாயாதீதர் சிவபெரு 

மானேயாமாதலினாலும், ௮வர் வேதக்காட்டுக்கு pubs 
ணச்சியில் விரிச்த போதக்காட்டுக்கும் காணலன் எனப் 
பட்டார். 

௫. நிலம், நீர், இ, வளி, வெளி, ஞாயிறு, இங்கள, 

கிர் என்பனவாய் நிற்பவர் சிவபெருமானே, (லம் 

முதலிய எட்டும் சிவலுச்கு ௮டடமூர்ததமாம்.)



௩௬ க்தபுராணகவறநீதம், 

விட்டவிட்டதோர்படைச்கெலாம்வேறுவேரொன்று 

தொட்டிலானதனாலதுமாற்றுதறுணியான் 

கிட்டமெல்லையிலவையெலாங்கவர்க்தனன்கேடி. 

லட்டமூர்த்திசேயென்ப துகாட்டினனம்மா, (௧௦) 

ஊனஞசயுனுளுயிராயயிர்தோறுமாட 

வானறையொானபொருளாய்மதியாகிவெய்யோன் 

ருனாுயொண்பெண்ணுருவாசெ்சராசரங்க 

ளானானவன்மற்றவனீள்கழற்கன்புசெய்வாம். . (௧௧) 

காலாய்வெளியாய்ப்புனலாய்சக்கனசலோடபொராப் 

மேலாகியுள்ளபொருளாயெவற்றிற்கும்வித்தாய் 

காலா யவேசப்பொருளாஇரன்்ணுற்றநாதன் 

மாலாயவனலுக்க்தொன்றுவகுத் துரைப்பான், (௧௨) 

சிவபெருமானுக்கு கிலம்முதலாயின அ௮ட்டமூர்த்தமா 

மேன்பது 'இருகிலனாப்த் இபாகிநீருமரகி யியமானனாயெறி 

யுங்காற்றுமாகி, யருகிலைய திங்களாய் ஞாயிமுகி யாகாசமா 

யட்டமூரத்தியாகிப், பெருகலமுங் குற்றமும் பெண்ணுமா 

ணும் பிறஈருவு தம்முருவுக் தாமேயாகி, கெருகலையாயின் 

pe காளையாகி நிமிர்புன்சடையடிக ணின்றவாற."' என் 

னு தேவாரத்தானும்; அவர் நிலமுதலாய அட்டமூர்த்தம 

லலராய் உளபேன்பது, '*வீரிகதா ஞாயிறல்லர் மதியலலர் 
வேதவீதியல்லர் விணணுகிலனுஈ, திரிதரு வாயுவல்லர் செறி 

இ.புமல்லர் தெளிரீருமல்லர் தெரியி, லரிதரு கண்ணியாளை 

யோருபாகமாக வருள்காரணத்தில் வருவ, ரெரியரவாரமா 

ர்ப ரிமையாருமல்்ல ரிமைப்பாரு மல்லரிவசே.'' என்னு௩ 

தேவாரத்தானும் ௮றிக. 

௬. சுத்தமாயை, சுத்தமாயை, பிரகிருதி என்னும் 

apa Danang பிறக்கன தத்துவங்கள் முப்பத்தாறுமாம, 
பிருதிவிமுதற் குடிலையீறாயுள்ள இம்முப்பச், தாறு தத்.துவல் 

களிலே ௮ளவிறகத அணடங்களும, அளவிறகதபுவனங்க 

ரூம், அளவீறர்,க உயிர்களும அமையும், தத்துவசமூகமா 

யும் தத்துவா$ிசமரயும் நிற்பவர் சிவபெருமாே ன்.



பதிபசுபாசப்பிரகரணம், ௩௭ 

மூந்தியமாயைகண்மூலமாகவே 

யக்தமிறத்துவமாரொடாறுமுன் 

வர்திடவளித்ததுமரபினைந்தொழில் 

சந்தைகொள்கருணையானடாத்துஞ்செய்சையும். (௧௩) 

௮ற்றமில்வகசையாயிரத்தெட்டெனுமண்டம் 
பெற்றனம்மெனவியர்தனை தத் துவபேத 
மூற்றுணர்ச்தலைதரணியோவளப்பிலவுளகாண் 

மற்றையண்டங்கள்கேட்டியேன்மருளுடமன்ஜனே. (௧௪) 

குடிலை:மீறசாவாரியேமுதலதாக்குமுமி 

யடையவண்டங்களலூலவென்பரொன்றொன்றி 
னடைதலுற்றிபிபுவனத்தின்பெருமையாரறிந்தார் 

முடி வுரததோர்பொருளினைமுடிவுகூதவற்றொ. (௧௫) 

காயபார்முதலாகவேகருடிலையின்றணையு 

மெயவண்டமுழுயிர்களும்வியன் பொருள்பலவு 

மாயுகின்றனனல்லனுமாயினனவன்றன் 

மாயையாவரேோகடக்தனர்மனணறகராமயம்கும், (௧௬) 

முப்பத்தாறு தத்துவங்களாவன:--ரவம், சத்தி,சாகா 

க்கியம், ஈசுரம். சு; தவித்த; காலம், நியதி, கலை, வித்தை, 

இராகம், புருடன், மாயை; மனம், சிதம், புத்தி, அகங்கார 

7ம்; செவி, தோல், கண், காக்கு, மூக்கு; வாக்கு, பாகம, 

பாணி, பாயு, உபத்தம்; சத்தம், பரிசம், ரூபம், இரசம், 

கந்தம்; ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பி, பீருதிவ என்பன 

வாம. சிவம் முதலிய மூனனைக தும் சுவகத்துவமெனப்ப 

டம்; இது சுந்தழும், பிரேரகாண்டமுமாம். காலம் (த 

விய நவவணேமும் வித்தியாதத்.துவசமனப்பமெ; இது ஈத் 

தாசுத்தமும், போக சயிந்திருகாண்டமுமாம். மனம் மூக 
லிய பினனிருபக்துகான்கும் ஆன்மதச்,துவமனப்படும்; 
இத சுகமும் போக்கியகாண்டமுமாம். மனம் முகலிய 

நான்கும் அந்தக்கரணம் எனவும், செவிமுதலிய ஐகதும் 

ஞானேகதிரிய2மனவும்; வாக்குமுதலிய sob gi soorews 

ரியமெனவும், ச.க்தம முதலிய ஐ.தும் கன்மாத்திரையென 

வும், ஆகாயமூதலிய ஐரதும் பூதமெனவும் படும், ஏதஇ 
யரா: ஐந்து சுத்தத்தின6ழே ழசத்தாசுத்த மசுத்தஈ, 5௩



நீ. சந்தபுராணஈவநீதம். 

இடும்புமான்$ழெண் மூன்றாய்த்தம். தவஞ் சவற்கு,வந்திடும் 
பி2ரரகாண்ட மருவுபோக சயித்திரத்தோ, டர்தமிலணுக்க 

ளுக்குப் போக்கியகாண்டமாமே.”” 

வீஷ்ணுவினுடைய அசச்தைச்சூதை நீக்குமாறு தமத 

அருட்சத்தியோடு சிவபெருமான் அடியரூது தத்துவச்குதாமென்ச, 

இது, பிரருதியைக் கரும்பாம்புவடிவாகக்கொண்டும், சுத்தமா 

பையைச் செம்பாம்புவடிவாகக் கொண்டும் சத் தவங்களைக் கருவி 

களாகப்பரப்பி மேலோர் தற்காலத்தில் அயரும் அநுட்டானங்க 
ளிலே சாணப்படும். 

௭. மனம் வாக்குக் கதீதராய்.ஊர் பெயர் குணம் குறி 

ரவு .அருவு கடந்கோரரய் உள்ளவர் சிவபெருமானே. 

27 o eo « * 

கோக்கினுநுழைலைநுவ ஓகன்றசோர் 

வாக்கினுமமைகவைமஇப்பவொண்் இலை 

நீக்கருகிலைமையினித்றியெர்றைகீ 

யாக்கியமரயமீ தறிடீலேமரோ. (௪௭) 

அதியச்சமிலாதவெம்மண்ண லுக் 

சோதபேருமுருவமொர்செப்கையம் 

யா தமில்லையிவ்வாற்றினையெண்ணிலா 
வேதம்யாவும்விளம்பு: துணிபீளுல், (௧௮) 

எரிலான் குணங்குதியிலான் செயலிலானுரைக்கும் 

பேரிலானெருமுன்னிலான பின்னிலான் பிறிதோர் 

சாரிலான்வ ரல்போக்கிலான்மேலிலான்றனக்கு 

கேரிலாலுயிர்ச்கடவுளாயென்னுளெநின்ரான். (௧௯) 

இரவக்ததொல்லைப்புவன த்தொடுதேவர் போற்றிப் 

பெருவர்தனைசெய்தறிதற்கரும்பெற்றியெய்ட 

யருவந்தனையுமுருவத்தையுமன் றிரின்றா 

ஜொருவன்நன தபதம்தன்னையுளத்துள்வைப்பாம். (2.0) 

இருமையமொருமையுமிரண்டுமொன்றிய 
வொருமையுமன்றெனவுலசம்யாவையும் 

பெருமையினியற்றியபெருமநின்செய 
லருமறையானவுமறிதற்பாலவோ., (௨௧)



பதிபசுபாசப்பிரகரணம், ௩௧ 

ஆஇியுகடுவுமீறுமருவமுமுருவுமொப்பு 
மேதுவும்வ.ரவும்போக்குமின்பமுந்துன்புமின் றி 
வேதமுங்கடக்துநின்றவிமலவோர்குமரன்றன்னை 

நீதரல்வேண்டுகின்பானின்னையெரிகர்க்கவென்றார். (௨௨) 

இவ்வுண்மை “உருவுமருவுங் கலப்புமாயன்றிக் குறி 

யுமூரையுமுணர்ந்தறிவரிதாய்க் குணமெல்லையிலவா,யானக் 

தக்குறியா யற்புதமா யகாமயமாய் நிராமயமா யசலமாயின் 
பாயத், தெரிவரிதா யனுபவமாப் முத்தசித்தா யணுவாய்ச் 

செவ்கதியாய்ப் பலலுருவாயம் தமைஈன்மையின்றா,யுடையி 

றந்து கரையிறக்க வொளியாகி வெளியாயோங்குவது தற்சி 

வமெளராுங் குரைக்கு நாலே.” என்னும் தத். துவப்பிரகாசச 

செய்யுளானறிக, 

௮. உருவு, குணம், செயல் இறக்துகின்ற சிவபெ 

ருமான் உயி/களைப்பர்தித்த பாசத்தை ஓழிக்கும்பொருட் 

டுக் தம்மோடொற்றுமையுடைய சத் தியைச்கொண்டு படை 

தீதலாதி ஐ௩ரொழில் ஈடாத்துவர். அவர் ௮ருளோ சந்தி; 

அவர் ௮ருளோ பெண்வடிவுற்றது; அவர் ௮ருளோ உமை; 
௮வர் உருவோ சழ்தி; ௮வர் உருவோ அருள்) ௮வா உர 

வோ ஞானம். சிவன் மறுளின்றி உயிர் இயங்காது; இவன் 

அ௮ரூளோடே. உயிர் இயங்கும். ஏனவே,௫வமுஞ் ச$தஇியுமாய் 

உலை ஈன்றவர் சிவபேருமானே. இவ்வுண்மைகள் சுத்த 

வாதுளம் முதலிய ஆகமங்களை உணர்ஈதவர்களே றிது 

A Ou vag tary, 

உருவொடுகுணஞ்செயலொன் றமின்நியே 
சிருமலமாய்ச்சிவனிறைக்துகின்றதும் 

ப ரவியவுயிர்த்தொகைப்பச் ர$ச்குவா 

ஜெருதனிச்சத்தியாலுன்ன gy Dm sw. (௨௩) 

புல்லியபுசம்பொடி த்த துவுங்காமனை 

யொல்லெனவெரித்சதுமுனச்குச்ர்ச்தியோ 

வெல்லையில்விதிமுசலெனை 2 துமீண்டுகின் 

னல்லருளாணையேகடாசத். துமென்கையால். (௨௪) 

தேனமர்சமல்த்சண்ணல்செ ய்சொழின்முற்றுமா ற். 
லானன்னருளையாக்கோரர சிவை கலி



#0 கந்தபுராண௱ஈவநீதம்.' 

மேணிசழ்சருணைதன்னான் மேவுவதுணராபேனை 

வானவர்போலெங்கோனைமதித்தனைமதியிலாசாய், 

தர் அழியீசன்றன்ளைத்தனயருமயனுமாலும் 

வத்தனைசெய்துபோற்றமாயவன்வதனகோக்இ 

சக்தமசருலதாகுகங்கையோடினிதுசேர்ந்தா 

முக்தையினவேதாச்செப்கைமுற்றிடம்போதியென்றரான். 

காமருவடிவாயெங்குங்காண்பதுசத்தியங்கண் 

மாமயமாகிநின் ரான்மன்னியசவனாமீ து 

தூமறைமுதலாவள்ளதொல்லைநூல்புக ஓுமன்னார் 

தாமொருபுதல்வன்றன்னைததந்தவாசாற் ஐ.டன்றாம். 

உருவிலைஃமக்செனவொன்றுஈம்வயி 

னருளுருவவையெலாமென்னவன்னதோர் 

பொருளெனவன்னியேபுவனமீன்றவள் 

பெருமூழ்வெய்தியிப்பெற்றிகூ கினாள், 

ஞானச் சானுருாயெகாயகணியல்பை 

யாலு$யுமாயிசைத் தமென்றாலஃ்தெளிதோ 

மோனக்தீர்கலாமுணிவருக்தேற்றிலர்முழுதுக் 

தானுங்காண்லெனின்னமுகம் தன் பெருந்தலைமை. 

ஆட்டெவித்திபபெவன துசெயாவழிக் 

கூட்டைப்பாவைகள்குலைக் அுவீழ்க்தென 

காட்டியப.ரனருணடாத்தலின்மையா 

லீட்ெபல் ஓயிர்ததொகையெனை ச் தமாய்ந்தவே, 

௮ன்பினர்க்கெளிவக் துள்ளவாதியம்ப.ரமன்மா.து 

தன்புடையாகச்சயத்தவிசின்வீர்றிஈ ததலோடுந் 
தன்பசன்றிருபாலா செ. துவன்றியவுயிர்களெல்லா 

மின்பொடுபோகமாந்றியினிதமர்வுந்தவன்ே. 

௮க்தவெல்லையிற்சத்தியுஞ்சிவமுமாயகை தும் 
வக்இடும்பரிசளிர் தவசிருவருமவ.ர.ஓ6) 

சிக்தையின்மசழ்வெய்தியேயம்மைசேவடியின் 

முக்தியோடியேவணங்லனென்முழுதொருங்குணர்த்தோன். 

தீத்தமாற்றங்கணிறுவியசமயிசள்பலருங் 

சத் தபுன்செலைவினவின ரவன் செயல்காளூர் 
அத்தவா தளருதலியதக்திரத்தொருஇ 

யுய்ச்.துணர்ந்திடுசீரேரயொருறி துணர் வார், 

(௨௫) 

(௩௦) 

(na) 

(௩௨)



பதிபசுபாசப்பிரகாணம். PS 

சிவபெருமானுடைய வடி.வம் சத்தியென்பதும், FF 

த்தி ஞானவடி.வமென்பதும், காயமோ மாயையன்று கா 

ண்ப.து சத்இதன்னால்.'' என்பதனாலும், “சத்திதன்வடிவே 

தென்னிம் றடையிலா ஞானமாகும்.” என்பதனாலுமறிக. 

ஐ௩காழிற்கும் விழ. தாயுள்ளது சம்தியாம் என்றது விம 
லமா யைநஈ்தொழிற்கும் வித்தாய் ஞாலத்கரர்தைகெட மணி 

மனறுளாடலகாணு மன்னையருட்பாதமலர் சென்னிவைப் 

பாம” என்பகனாலறிக[ சத்இ.பின்றிச் "வமில்லையெனல், 

குணமின்றிக் குணியில்லையாமாறுபோல, இயற்கைக்குண 

மாகிய ௮நளெனப்படுகின்ற சமழ்தியின்றிச் சிவமில்லையாம் 

என்னும் வாய்மையைக் தன்னுட்கொண்ட/“அ௮ரள.து சத்தி 

யாகு மரன்றனக் கருளையினறிச், கெருள்வே மில்லைய*5௪ 

சிவமீன றச் சழ தியில்லை, மருளினை யருளால்வாட்டி மன்னு 

யிர்க்களிப்பன் கணகட், கிருளினை யொளியாலோட்டு மரவி 

யைப்போல வீன் என்னும் திருசசெய்யுளானறிக. 'சிவ 

"பெருமானுடைய சிரம், முகம், இருதயம், என்னும் அங்கங் 

களும், மார்பு, கண்டம், பாகு முதலி.ப பிரத்தியங்கல்களும், 

மான மழு முதலி. சாங்கங்களும், வாகனம், குடை, கொடி 

தேதலிய ௨உபாங்கங்களும சிவச திரூபமாமென்று ஸ்ரீவாது 
ளாகழம் செப்புனெ.ற.த.। 

௯. பிரபஞ்சத்தைப் படைக்துக் காத்துத் துடையதுப் 

பின்னர்ப்படைப்பவரும் சிவபெருமானே: ௮ருளசுரக 

அ உயிர்களை ஆளும் ஆதிகாயகரும், ஆதியக்தரகிதரும் ௮வ 

சே; அருவும் உருவுமாகின்ற ௮காதிமலமுத்தரும் பரஞ்சோ 

தி சுவரூபரும் ௮வமே; அகதியாய் ஞானுனஈ.த வடி.வாயுள 

ளவரும் ௮வரே; மகாதேவரும், கித்தியரும், சருவார்,தரிய1 

மியும் அவரே; மூவுலக,ச்தையும் ஈன்று ௮ரூளும் பதாவா 

கய தஇரியம்பகரும், சருவவேசாட்சியும் ௮வமே; தாணுவும், 
பராபரலும் ௮வ?; தமமை ஓப்பார் மிக்கார் இலா தவரும் 

அவரே; ஆன்ம காயகரும், எகரும், குணாதீதரும் us; 

பீரம விஷ்ணுக்கள் காணடற்கரியரும் அவரே; ஆண்,பெண், 

அலி அல்லாதவரும் அவரே; வேண்டிய வேண்டியாங்பே



௪௨ கநதபுராணஈவநீதம், 
3 

வரும் ௮வ?ர; இங்கனம், வேதக்கிளைகளெல்லாம் முழங்கு 
கின்றன. 

சேளினிமைர்தவேதச்ளெயெலாமியம்புகன்ற 
சூளஞுரைசயனேயெல்லாக்தோற்றுவித்தளித்துமாற்றி 

மீளவுக்தருின்றானும்வியனயிர்க்கருளைகல்9 

யானாகாயகனுமாதியக்தமிலோனுமென்னும், (௩௪) 

௮த்சனும்பகவன்றானுமருவமுமுருவுமாகுஞ் 

சுத்தனுமுணர்சத்கொண்ணாச்சோதியுமியாண்டுமேவுஞ் 

சச்சனுமசாடுதானக்சேவர்க டேவுமென்று 

கித்தலுமுயிர்க்குணீங்காகிருத்தனுமவனேயென்றும். (௨௫) 

மூன்றெனுமுலகக்தன்னின்முளைத்திடுபொருளையெல்லா 

மின்றருள்புரியுக்காதையெனு$இரயம்பகனும்யார்ச்சுஞ் 

சான்றெனகிற்கின் மொனு? சாறாவும்பரறாந்தன்னைப் 

போன்றவருயர்க்தோரில்லாப்புங்கவன்றாறுமென்னும், (5 னா ? 
~
~
 

௮ண்ணலுமேசன்றாுமளப்பரும்குணத்தினனம் 
சன்ணனுமயனுக் ரம்மர்ர்சாணியகில்லான்றானும் 

பெண்ணெடானலியசென்னும்பெத்றியிலோ COLE IU OF 

மெண்ணியவெண்ணியாம்சே யீபவன்றானறுமென்றம், (௧.௪) 

அதர்வசிரசு, ௮க7வசிகை, சுவேதாச்சுவகரம், கைவல் 

லி.பம், காலாக்கினிருத்திரம் முதலிய உபகிடதங்களிலே இவ 

வுண்மைகள், ஆங்காங்குக் காணப்படுகின்றன. 

௧0. சிவபெருமான் ஆன்மாக்கள் பொருட்டுச் 
செய்புந்தொழில்கள் படைத்தல, காத்தல், ௮ழிக் தல், மறை 

த்தல், அருளலென்னும் ஐர.துமாம், 

ஒருதலையைந்தொழிலுலப்புராவகை 

புரிதரு..சவம்புன்மைரீக்குவான் 

சருணையொனெணினைகடிதஇற்செய்பணி 

யருராதியென்றனராற்.றுகோன் Ieper. (௩௮) 

அளித்திடல்காத்திடலதன்மெய்யுணர் 

வொளித்திடல்பேோருளுதவலேயெனக் 

இளத்திரிசெயல்புரிஈன் றரலமார் 
களத்தினன்பதியதச ழ.றும்வேதமே, (௩௯)



பதிபசுபாசப்ரசரணம். ௪௩ 

படைத்தலாவது தநு கரண புவன போகங்களை முத 

ற்காரணத்தினின்றும் தோற்றுவித்தலாம்; காத்தலாவது 
கோற்றுவிக்கப்பட்ட தறுமுதலியவைகளை நிறுத்துதலாம்; 

௮ழித்தலாவது தனுமுதலியவைகளை முதற்காரணத்திலா 

டுக்குதலாம்;மறைத்கலாவது ஆன்மாக்களை இருவீனைப் பய 

ன்களாகிய போக்கியப்பொருள்ஈகளீ லமீழ்த் துதலாம்; ௮௬ 

ளலாவது ஆன்மாக்களுக்குப் பாசத்தைநீச்கிச் சிெவத்துவந் 

தைவிளக்குதலாம். இவவைஈதும் ௮ரூட்டொழிலா மென் 

பது “அழிப்ப்ளைப்பாற்றலாக்க மவ்வவர் கன்மமெல்லாஙம், 

கழித்திடனுகரசசெய்தல் காப்பது கன்ம3வொப்பிஐ, றெழிக 

திடன்மலங்களெலலா மறைப்பருள்செய்திதானும, பழீப் 

என்னுஞ் 
ச 
2 பொழிபநதம்வீடு பார்த்தடினரு யெல்லாம்." 

செய்யுளாலமியப்படும். 

௧௧. சவபெருமானுடைய அருட்சத்தி எனப்ப 
டும் இன்பச,த்இி உமை௰யன்றும், HP SEO SD ஓயையெ 

ன்றும், சறறச்சத் தி காளியென்றும், ஆண்சக்தி அரியென் 

றும கூறப்படும். (உமை-- உமாதேவியார்; ஐயை கொழ 

றவை, அுர்க்கை; காளி-பழை3யான், காம்கிழாள், காடு 

மாள; ௮ரி- விஷ்ணு.) 

சால்வகைப்படஈண்ணியசத்தியண் 

மாலுமாதலின்மற்ற காட்டுவா 

னலகண்டத்்தன ச்சுதனச்சு நல் 

சோலமெப்திக்குறுகனனப் விடை. (௪௦) 

இ௫றதிசெய்திடலே?ரற்றமின்பமெயாண் ௩மயென்னு 

வறைதருசத்தரொன்காமரன்றனக்சையைகாளி 

மூறைதருசவுரியின்னோர்மும்மையும்பெர்ரே-ரேனைப் 

பெறலருஞ்சழ்தியாணிப்பெற்றியுமறைசள்பேசம், ௪௪) ருஞ்சத் கிதிடிமழை 

“படைப்பாதஇத் தொழிலும் பத்தர்க்கருளும் பாவனையு 

அலு, மிடப்பாகமாதராளோ டியை ஐயிர்ககினப மென்று: 

'” எனவும், *கொய்றவை சிறுவ எனவும, :'பழையோ 

எ குழவி! எனவும், ''ரியலாற் ஜேவியில்லை யையனையா 

னார்க்கே,” “வருக்கைத்தடம்பெொழின் மாமாையையர்க் 

ம,



௪௪ கந்தபுராணகஈவநீதம், 

குமாசொன்றில்லா, முருக்கொத்தமேனி யழூயகாதர்ச்கு 

மூச்சரவத், திருக்கைக்கமலவரனார்க் கரிதிருச்தேவியன்றே, 

லரிக்குப்பொருளுரையீர் கெடுவீர்நும்மறிவின்மையே.”'என 

வும் போந்த திருவாக்குக்களினாலே உமைமுதலாயினோ 
சத்தியாமாறு தெளிக. 

இசேசசானத ஊர்த்தவவீரியம் அதோவீரியம் என இரு 

தஇிறப்படும், ஊர்த் துவவீரியமுடையார் சிவன்) அதோவீரியமுடை 
யார் பசுக்கள், சிவனுக்கு ஊர்த்துவ விரியசத்தி உண்மை, சுப்பிர 
மணிபர் முதலாயிலோர் உன்முகத்தோற்றத்தாலும்,'-மீ. துசேர்தரும் 

வீரியனல்லையோ'' என்று மகாசாத்தப்படலத்நிலே கூறிய வ்ஷ் 

னவாய்ப்பிறக்த வாக்னோலும் அதியப்படும். சுருதிகளிலே சிவனு 
டைய வீமியத்திவலே மகாமேரு பொன்மயமாயிற்று என்று சொல் 

லப்பரின்றது. சிவன் சமது கால்வகைச்சத்திகளுள் ஒன்றாகிய 

மாயாசத்திவாயிலாகத் தோற்றுவித்த உச்சீரரூபராகிய சாத்தாவி 

னும், அதிதூப்தாசிய கடகிகதி இர்த்சத்தினானும்,இக்கதியிலே 

இப்போதும் சனிச்ன்ற பொற்கடங்களாயெ வச்ரிரதக்திசள்சாள 
ச்ரொமங்கள் வாயிலாகக் காணப்படுன்றமையானும் மேலேசொ 

ல்லிய சுருதி உண்மை வலியு நத்தப்படும், 

௧௨. சிவபெருமான் உயிர்நளின் பொருட்டுப் பிர 

மாவை யதிட்டித் தப் படைத்தலும், விஷ்ணவை ௮இட்டித் 

அக்காத்தலும், உருத் திரரை அதிட்டித்து அழித்தலும் செய் 
வர்.பின்னர்முன்போல(மலநீக்கம் பெறாமையினாலே) உயிர்க 

ளைத் தநுகரணங்களைக்கொடுத் துத் தாம் பிதா மாதாவாூிப் 

படைத்தலும் செய்வர். பிரம வீஷ்ணுக்களைக் காப்பார்; பின் 

னர் அவர்களையும் ஒடுக்குவார். சங்கார கிருத்தியம் ஆதிமத் 

திய7ந்தனேசாகிய தம்மாலன்றி ௮ழிதன்மாலையராகிய தேவ 

ர்களாலே இயலாமையினாலே, அனை ௮வர் தம்வயிற்கொ 

ண்டார. படைத்தல், காத்தல், அழிம்தல் மூன்றும் சாத்து 

விகம், இராசசம, தாமசம் என்னும் முக்குணத்தின் பாலன 
வாம். அதனாலே, படைத்தலாதி முத்தொழில்புரியும் பிர 
மாதி மூவரும் முக்குணவயத்தராவர். ஆகவே, தாமசகூண 

ம் சங்காரகாலத் தக் இருத்தியமொன்று நோக்கிச் வபெ 

ருமாலுக்குச் செப்பப்படும்; படினும், ஞானான$த வடி.வின



பதிபசுபாசப்பிரகரணம. a) 

ராகிய ௮ப்பதிக்கு யாண்டுமுள்ளதோர் இயற்கைக்குணமா 
srg; ௮வரோ குணாதீதா. .பிறந்திறந்துழலும் உயிர்களை 

உலைவுருது தடுத்து ஓடுக்குதலினாலே, சங்கார கிருத்திய 

மா தீயதாகாது. பிரம விஷ்ணுக்களென்னு மிருவாக்குமோ 

காலத்துக்கியைக்த குணங்களினாலே சாத்.துவிக இராசச 

காமசங்கள் முறைமுறையே பொருந்தும். 

நிலவுகின்றதன்னருளுருக்கொண்டிடுநிமலன் 

நலைமைபெற்றதிடுபுங்கவர்தம்மைமுன்றந்தே 

யலகம்யாவையமளித்தருள் செய்திடவுதவி 

பலலொவுயிர்யாவையுமயன்கணின்றளிப்பான். 

மாயவன்சணின்நவையெலாம்போத்றிமற்றவைக்குத் 

தூயதப்பரவருத்தயேமேல்வினை தொலைச்டு 

யாயவற்றிலோர்பற்பலவீடுறவருளி 

மேயவாருயிருலகெலாம்பின்னசேவீட்டும். 

ராரனனென்னுந்தேவமான்முகத்தவனுமுக்கட் 

பூரணன்றானுமாடூிப்புவிபடைத்தளித்துமாற்றி 

யாரணமுடி.வுக்சேராவகாதியாயுயிர்கட்கெல்லாவ் 

காரணஞையமேலோன்கழலிணைகருத்தள்வைப்பசம். 

செங்கண்மாறன்னையென்னைத்தண்டிநன்மொய்ம்பினல் 
யங்கண்மாஞாலங்காப்புமளிப்பதமு தவியாமு 

மூங்கள்பாலிருத்,துமென் றெம்முயிருணின்றியற்னாகின்றா 

னெய்களான்முடியஞ்செய்கையாவதமில்லைகண்டாய். 

அன்னவேலையிலவையெலாம.நிச்தபின்னளிப்போ 

சென்னநின்றவர்தம்மையமொடுக்குறமிதற்பின் 
முன்னருள்ளதோரேசமாயுறையுமெம்மூர்த்தி 

பின்னுமிம்முறைபுரிர்திசிமென்றுமிப்பெற்றி, 

௮ம் தமாதியின்றாடயேயுயிரெலாமளிக்குக் 
தீர்தையாயெதனக்கன்றிமுழு 504 சகசைமை 

மைக்தராயெவமரரான்முடி.வுரு மையினா 

லெர்தைதன்வயிர்கொண்டனனீறுசெய்யியழ்சை. 

ஈசனேசாப்பனல்லால்யாராயும் பிறராம்றம்மா 
மொசறப்போற்றலாசாதது தணிவாருமீண்டுப் 

(௪௨) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௭)



௪௬ கந் தபுராணஈவமீதம். 

பெயெதிறனுமன்னேன்போருண்மருதியென்ன 

சேசமோடியைக் இட்டன்னைகினை ந்தகோன்பியற்றகென்றான். ( 

எங்குளபொருளுங்கோளுமீதலஓுந்தானேயாகுஞ் 
சங்கரணுலகமெல்லாக்தக்திரங்கன்னிதன்னை 

மங்கலமுறையாற்கொண்டான்மலைமசன்கொமிப்பவென்றா 

லங்கவனருளினீர்மையாரறிர்துனாக்கற்பாலார். 

ஊன்புகுமெவரையுந்தன்ஜெண்குணத்தொடுக்கித்தானே 

வான்புகலாடகின்றுமற்றவர்குண ங்கஞடு 

தசான்புகலில்லாதோனுந்தன்னியலினையதென்றே 

யான்புகலரீயதேவுமீசனுமவனேயென்ஞஸும். 

அன்றுதொல்ஒயிர்சொலைவுசெய்திட 

மன்று சாமத?தவெதன் யே 

கன்றுகன்றதஞானகாயகற் 

சென்றுமுள்ளதோரியந்சையாகுமோ, 

கீர்க்குணத்தனேகிமலனன்னவன் 

சிற்குணத்தனாய்த்திகமுவானொரு 
செொற்குணத்தனேகொலைக்குகாளடு 

டூற்குன த்தினைமுன்னுமாறலால். 

கற்குணமுடையுல்லோருகாடொனுச் 

சித்குணணாகுமச்செவன்பராபரன் 

சொற்குணமூயகைத்தொடர்புமில்லதோர் 

நிர்க்குணனவன்செயணிகழ்த்தற்பாலதோ,. 

இயதன்றரிஞ்செயலுகல்லரு 

ளாயிலாவிகள க் து்தோன்றியு 

மோய்விலாதுழன்றுலைவரமலே 

மாய்செய்திறைவருத்தமாற்றலால், 

மேனிபொற்கசென்றலின்விமலவான்பொரு 

மனெனுமருட்கையினவையிலீசனைத் 

தானுணர்செளிவினிற்றவத்திற்பூசையி 

லானதுகுணனெலாமயன்றனக்குமே. 

கேமியாற்குருவெலாீலமாயதுச் 
தோம.ற்டலிடைததுயில்சொள்பான்மையு 
மேமுறுமசக்தையும் பிறவுமெய்து மேற் 

ரமதரரசதச் தானுமுற்றவே, 

(60) 

(௫௪)



பதஇபசுபாசப்பிரகரணம், ௪௪ 

௮றிவொருங்குற்றுழியனையன்கண்ணுத 

விறைவனைவழிபடீஇயேத்தியின்னரு 

ணெழறிவருதன்மையுகீடுபோதமும் 

பெறுதலிற்சாத்திசமுறையும்பெற்றுளான். (௫௭) 

சிவபெருமான் படைப்பாதிதொழிலை இடையருதியற 

௮. சலினாலே ௮வர பாரமெய்தி விகாரமெய்தார். இவ்வுண் 

மை சூரியசந்நிதியிலே கமலமொன்று அலாக்தும், மற 

ன்றுமுகைக்தும், வேரொன்று உலாந்தும் நி ற்றலினாேே 

௮,றிக. சங்காரகருத் தாவாகிய 9வபெருமானாலே ௮ழிவெப் 

இயவுலகம் பின்னர் ௮வரினின்.று தோன்றுவது மலபரிபா 

கம் வரும்பொருட்டேயாம். முன்னர்த் தோன்றியவாறு tp 

கவொட்டாத மீட்டும் மீட்மெ ௮ழீப்பது உயிரின இளைப்பு 

ஓழித்கற்பொருட்டேயாம. சித்தியா: உயிரவையொடு 

ங்கப்பின்னு முதிப்பதென்னரன்பாலெனனிற், செயிருறும 

லத்தினாருஞ் HOSES IFO FIM DE HTS, Sut Iampaoh 
யங்க ளழி.புங்காரணங்கிடக்கும், பயிறருகாரியமபின் பண்டு 

போற்பண்ணுமீசன.'' அவர் சங் மாரக தொழில செய்யுமீட 

2௮, பிரமவிஷ்ணுக்கள் அழியாது நிலையுதலுடையராயின், 

௮௮ சங்காரம் தொழிலாகாகாமாகலின்,௮அவாகளையும் ஓழில் 

அவீட்டு, ௮வர் ஒருவரே எஞ்சிகிற்பா ரென்க. சித்தியா... 

“இறுதி.பாங்காலங்தன்னி னொரூவனையிருவருக்கன, முறுதி 

Geter Po TaN னிறுதிகானுண்டாகா,தா, மறுதியிலர னெ 

பெல்லா மழிச்தலாலவறாலினனும், பெறுதுகாமாக்ககோக 

கம் பேரதகரண க.தாலே.'' சேபெருமானுக்கு உட்ருணம். 

சாத்துவிகமும, வெளிக்குணம் தாமசமும்; விஷ்ணுவுக்கு 

உட்குணம் தாமசமும்,வெளிக்குணம் சாத் துவிகமும;பீரமா 

வுக்கு உட்குணமும் வெளிக்குணமும இராசசமுமாமென ச 

ரூதசங்கிதை, சவதருமோகத்தரம் முதலாயின செப்புகின் 
றன. சிவபெருமானுடைய சங்காரம் ஆன்மாக்களை இளைப் 

பாற்றுங் குணமாய்முடி.தலின், ௮.து உள்ளபடி. சாத்,துவீக 

குணமாகி, வெளிகோச்கர்,துக்குத் தாமசம் போன்றும்;வில் 

ண்வடைய இதி சுகம் பிறப்பியாது துக்ககாரணமாயிருக்க



௪௮ கந்தபுராணஈவநீதம், 

வினாலே, ௮.து உள்ளபடி. தாமசகுணமாகி, வெளிநோக்கத 
அக்குச் சாத்துவிகம் போன்றும்; விளங்குன்றன. 

௧௩. எவ்9வெவ்வடிவமாய், எவ்வெவ்வண்ணமாய், எவ் 
வேப்பெயர்கொண்டு எவ்வெத்தெய்வத்தை எ வவெவர்வழி 
படினும், ௮வவவவடி.வமாய், அவவவவண்ணமாய், அவவப் 
பெயர்கொண்டு அவ்வத்தெய்வத்தைச் தமதசத்தியால் அதி 
ட்டி.த்துகின்று அவ்வவர் வமீபாடுகண்டு அதனையங்கேரித்து 
௮துக்கிரகிக்கும் சிவபெருமானோ எளளும் எண்ணெ 

யூம் போன்றும், சேகண்டியும் ஒலியும்போன்றும், மலரும் 
மணமும் போனறும், ௮ரதனமும் ஒளியும் போன்றும் பிர 
பஞ்சமெங்கும் ஏகமாய் நீக்கமற வியாபிப்பர். 

யாதொருபொருளையாவரிறைஞ்சனுமதுபோய்முக்க 

னாியையடையமம்மாவங்சகதுபோலத்தொல்லை 

வேதமதுசைச்சகின் றவியன்புசழனைத்துமேலா 

நாதனையணுருமெல்லாஈதிகளங்கடல்சென்றென்ன (௫௮) 

எவ்வெவர்சம்மையேனம்யாவரேயெனினும்போற்றி 

னவ்வவரிடமாக்கொண்டேயவர்க்கருடருவாய்போற்றி 

மெயவருதெளிவீஓுன்னைவெளிப்படவணர்ச் துள்ளோர்ச்குழ் 

தெய்வதபோகமுச்தீசிறப்பொுதருவாய்போத்தி, (௫௯) 

எள்ளுறமெண் ணெயென்னவெ றிமணியரவமென்னக் 

கள்ளுறுபோதுகான்றகடி யெனச்சலாகைதன்னிம் 

தள்ளுறவரியசோதிதானெனவலகமெக்கு 

மூள்ளொடுபுறமுமாகயொருமையாற்பரவுமன்றே. (௬௦) 

௮ண்டசம, சுவேரசம், உற்பிச்சம், சாராயுசம் என்னலும் 

கால்வகை யோனிகளுள் ஒருயோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறப்ப 
னைவயாவை அுவையெல்லாம பசுக்கள்; gue Goss 

ல்லாததுயாது, ௮.துபதிப்பொருள என்னும் இதுவொன்றே 

எளிதில் ௮வ்வீரண்டுக்கும் தம்முள் வேற்றுமை முறியும் 
வண்ணம் கீற்பது.' சிவஞான$)த்தியார்:.-:பாதொருதெய் 
abderen ரத்தெய்வமாகயாக்கே, மாதொருபாகஞாதாம் 

வருவாமற்றத்தெய்வற்கள், வேதனைப்படுமிறக்கும் பிறக்க
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மேல் வினையுஞ்செய்யு, மாதலானிவையிலாதா ன.ிந்தருள் 
செய்வனன்றே.'” அ௮ருணகிரிய£்காதி:--“எல்லார்பிறப்புமி 

றப்புமியற் பாவலர்சஞ், சொல்லாற்றெளிந்தே ஈஞ்சோ 

ணேச, ரில்லிற் - பிறந்தகதையுங்கேளேம் பேருலகில்வாழ்க் 

அண், ட.றநதகதையுங் கேட்டிலேம்.'” இதனால், வேதபுரா 

ண இதிகாச முதலிய நால்களிலே ௮காதி முத்த சத்துரு 

வாகிய பரமபஇு சிவபெருமானே என்பது தெள்ளிதிற் றுணி 

யப்படும். பசுக்கள் பிராமணர் பிதா மாதா முதலாயினோரை 

இம்மையிலே வழிபட்டோர்க்கு, ௮ஃத.றிஈ,து மறுமையிலே 

பலன்கொடுப்பார் வேறென்பது எல்லார்க்குமொப்ப முடி 
நதபட்சமாகும். ௮ப்படியாமாயின், தகம்மைவழிபட்ட வர்களு 

க்கு ௮வ்வத்தேவரே எதிரதோன் நிரின்று பலன்கொடுத்தா 

சென்றும் ஆணடாண்டுக் கேட்கப்படுதலின், ௮வ்வத்தேவ 

ரும் ௮தற்குவல்லுகர் போலுமாலோவெனின, அன்று: ௮ர 

சன் ஆணையே மகதிரி முதலாயினோர்மாட்டு நின்று பிதர் 

க்கு ௮ளிக்ருமாறுபோல, சிவபெருமானே தன்னாணையைத் 

தன்னேவல்வழிரற்கும் அவவக்கடவுளாமாட்டு வைத்துப் 

பலன்கொடுப்பானாகலினெனக. ௮க்ஙனமின் நி,சாமே வினை 

த்துடக்கிற்பட்டுப் பரத இராய் நிற்கும் ௮க்கடவுளர் பிற 

ர்க்குப் பயன் கொடுத்தல் ஓாம்பாதும் பொருந்தாதாம் என்சு. 

சமயகோடிகளுக்கெல்லாம் ௮வவச்சமயகடவுளரைத் தமத 

சத்தியால் அதிட்டித்து நின்று அருளுபவர் சவபருமானே 

யாமாயின், ஒருவன் எர்தச்சமயததில் இருந்தாலுமென்னை! 

அவன் இதச் சைவசமயகத்திரு௩துகொண்டுதோனே, மந்றெ 

வவெச்சமய கடவுளரை வழிபட்டாலு மென்னை! அவனு 

க்கு யாண்டும் ௮ருள் உண்மையாமோவெனில், ௮.து ஓர் 

போதம் கூடாது; எல்ஙனமெனின், அ௮கண்டபூமண்டலாஇ 

பதியாகிய அரசனது ஆஞ்ஞையானத, இசாஜபதமுதற் சே 

வகபதமிறுதியாயுள்ள எவ்வெக் 8ழக்$ம் அதிகாரிகள் மாட் 

டும் செல்லுமாயிலும், அ௮வ்வவ்வதிகாரிகள் தம்மை அடுத் 

தோர்க்குத் தத்தம் சக்திக்கேற்ப அளிக்கும் பயனான த, ௮ப் 

பூமண்டலாதஇிபஇி தன்னை அடுத்தோருக்கு அளிக்கும் பய. 
௫
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லுக்குத் இனைத் தணையேனும் ஈடாகாது அழிசன்மாஸ்யது 
போலாம். 

சிவபெருமான் யாண்டும் வியாபிப்பரென்பது “Qos 

னத்தினெரிபாலி னெய்பழத்தி னிரகமெள்ளின்ச ணெண் 

ணெயும்போலெங்குமுளரிறைவன், வக்தனைசெய்தெவ்விடத் 

அம் வழிபடவேயருளும்'” என்பதனாலும், சிவபெருமான் 

அடியார்களுக்கு எவவெவவடிவழுற்று ௮ருளினும், ௮வவவ் 

வடிவம் ௮வ்வவ்வண்ணம் இறட&து கிற்பாரென்பது “மைப் 

படி.ந்தகண்ணாளுக் தாலுங்கச்சி மயானத்தான் வார்சடையா 

னென்னினல்லா,ஜனொப்புடையனல்லனொருவ னல்ல£னோரூர 

னல்லனோருவமனில்லி,யப்படியுமஈகியமு மவ்வண்ணமு மவ 

னருளேகண்ணாகக் காணினல்லா, லிப்படியனிஈநிறக்த னிவ 
வண்ணத். தனிவ னிஹைவனென் ஜெழுதிக் காட்டொணாதே.” 

என்னு தேவாரத்கானும் ௮றிக, 

இருமங்கலியத்தைய் தரிக். துக்கொண்டு தமது காயசனு 

க்குத் அரோகஞ் செய்து இல்லொழுக்கிறக்,த மகளிர்போல, 

வேதியர்குலத்திற் பிறந்து, சவூன்னங்களாகிய வீபூதி 

ருத்திபாகூர் தரித்து, சிவபெருமானை வழிபடாது மற்றைத் 

தேவர்களை வழீபடுவோர் சிவத். துரோகியராமென்பீது *வே 
தியர்குலத்திற் பிறந்தவாதமக்கு விசேடமாமிக்கலியுகத்தில், 

வேதகீதெய்வமெனப் புராணங்கள்வீளம்பவு மன்பினாலுன் 

றன, பாத,காமபையை வழிபடாதேனைப் பண்ணவர்தமைவ 

மிபடுவோர், பா.தகமறையோர் மூடர்களவர்க்குப் ப;பன்றரா 

பரதெய்வய்களுமே '? என்னும் சிவச் துவவீவேகச் செய்யு 

னாலே வெளிப்படும். 

௧௪. பிறப்பிறப்பிலராய் உருவு செயல் பெயரிலதாய் 

(அகணடாகாரகித்த வீயாபக சச்சி தானந்தப் பிழம்பாயுள்ள) 

பதியாகிய சிவபெருமான் ஐஃதொழில் ஈடாத்தி, உயிர்க 

jouw பாசத்தைலீட்டி, வீடுபேற்மை அ௮ருளவேண்டு 

மென முகிழ்த்த பெருங்கருணையினாலன்றோ, அருவம்,
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அருவுருவம், உருவம் என்னும் முத்திறத் திருமேனிகொண் 

Ln (FOR Gey 

உருவுஞ்செய்கையுமோங்கியபேருமுன் 
னருளிறைகொண்டனைசத்தையுமுன்புபோற் 

றெரியஈல்தெதிசைமுகளாதியாஞ் 

ச.ரர்கள்யாரையுக்தொன்முறையீச்துபின், (௬௧) 

அருளினீர்மையாலைக்தொழில்புரிபவன நாதி 

ப. ரமனின்மலனேதவுக்கேதுவாம்பகவ 

ஜெருவர்பாலினும்பிற$்இடானருவதாயுருவா 

யிருமையாயுறைபூரணனியாவயர்க்குமீசன். (௬௨) 

தன்னைகேரிலாப்பரம்பொருடணியுருக்சொண்ட 

தென்னசாரணமென் றியேலைந்தொழிலியநத்றி 

மூன்னையாருயிர்ப்பாசங்கண்முழுவ தமகத்றிப் 

பின்னைவீடிபேறருளுவானினைக்தபோருளே. (௬௩) 

ஒன்றாயிருதிறமாயோரைக்தாயையைக்சா 

யன்றாதியின் மீட்டிமைந்தாயளப்பிலவாய் 

நின்றாயசிவனேயிம்மீர்மையெலாடம் £ீங்ககற்றி 
சன்றாவிசட்குகலம்புரிதற்கேயன்றோ, (௬௪) 

இருபதின்மேலுமைம் £சன்கேவல 

வருவமதாகியேயுறைக தபெற்றியும் . 

விரவியகுடிலையின் விளைவுசெய்துபின் 

னருள்புரிமூர்த்திகளாயபேசமும். (௬௫௫) 

சிவபெருமான் முத்திறல் இருமேனி கொண்டமை ௨ 
ருமேனிதரித்துக்கொண்ட தென்றலுமுருவிறஈ்த,வருமேனி 
யதுவுங் கண்டோ மருவுருவானபோழு, திருமேனியுபயமபெ 

நீரோஞ் செப்பியமூன்றுககதங்,கருமேனிகழிக்கவஈ கருணை 

யினவடிவுகாணே.'' என்னும் இருவாக்கானும்; ௮ருவத்திரு 

மேனி சிவம், சத்தி, காகம், விந்து என கான்காமென்பதும் 

அருவுருவத்திருமேனி ' சதாசிவன் என ஒன்றாமென்பதும், 

உருவத்திருமேனி பிரமா, விஷ், உருக்தான, மகேசுரன் 
எனகான்காமென்பதும் ''சிவஞ்சத்திகாதம்விர் து சதாசிவன் 
றிசழுமீச, னுவர்தருளுத்திரன்றான் மாலயனொன் நினொன் 

றய்ப்,பவரதருமருவகாலில் குருவகாலுபயமொன்ராய்,5வ$.த
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ருபேதமாக காதனோடிப்பனென்பர்.'” என்னுந் திருவாச் 

கானும் உணர்க. ௮ருவத்திருமேனி நிஷ்களமென்றும், ௮௬ 

வுருவத்திருமேனி கிஷ்களசகளம், உபயம் என்றும், உருவத் 

திருமேனி சகளம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். சதாசவத்தி 

னின்௮இத்த இருபத்தைந்து கேவலவடி.வங்கள்:--சந்திரசே 
கரச், உமாமகேசார், இடபாரூடர், சபாபதி, கல்யாணசுந்தரர், 

பிக்ஷாடனர், கரமாரி, கரலாரி, இரிபுராரி, சலந்தராரி, மாதம் 

காரி, வீரபத்திரர், ஹரியர்த்தர், அர்த்தகாரீசுரர், சிராதர், கங் 

காளா, சண்டேசானுக்கிரகர், நீலகண்டர், சச்கரப்பிரதர்,௧௪ 

மூகாதுச்சிரகர், சோமாஸ்கந்தர், ஏகபாதர், சுகானேர், த க்ஷி 

ணுதூர்த்தி, விங்கோற்பவர்; என்பனவாம். 

௧௫. அ௮காதிமலமுத்தராகயெ சிவபெருமான் தம்மை 

உச்தேரித் து வழிபடும் அடியார்களுக்கு ஞானவடி வமா 

இஓ.பாரோகணராய், உமாசமேதராய், பவளமேனியராய், 

செஞ்சடி லராய், முக்கண்ணராய், நீலகண்டராய், நான்குபு 
யம கானகுகரமுடையராய், சாப்பாபரணராய் வெளிப்பட்ட 
Gat. 

வாலிதாமதிச்சடிலமும்பவளமால்வரையே 

பேோலுமேனியுமுக்கணுதாத்பெரும்புயமு 

நீலமசமணிச்சண்டமுங்சொண்டுகின்றனனான் 

மூலசாசணமில்லதோர்ப.ராபரமுதல்வன், (௬௬) 

மைக்களமுமான்மழுவும்வ ரதமுடனபயமுறு 

மெய்க்சரமுகாற்புயமும்விளங்குபணிக்சொடும்பூனுஞ் 
செக்சருறமதிச்சடையுஞ் சேயிழையோர்பரச முமாய் 
முக்கணிதையாங்காணமுன்னின் தயருள்புரிச்தான். ( ௬௭) 

காரிபாகமுமிமையாமுக்சண்ணுர்ருப்புயங்கணான்ருமா, மூ 
ரிமால்விடைமேல்சொண்டெம்பெருமான்மேவுதறுமுன்னிசகோக்க 
ப், பரரின்மீமிசைவீழ்ட் தபணிக்தெழுர் துபலமுறையும்பரவிப்போழ் 

திச்,ருரனாராசபெருமகழ்சிறர்.து.துணை௨ரொ9ச்தொழு.தரின்றான் 

சொன்மறைத்தொகையாசம்முதலியதுஇப்பப் 
பொன்மைபெத்றதன்சோசசர்சீங்யேபொத்றாள் 
வன்மைபெற்றகுண்டோதரன்மொய்ம்பிடைவைதச் தச் 
சின்மயத்தனிமால்விடையேேரினன்ெவெ0னனெ. (oe)



பதிபசுபாசப்பிரகரணம், டூ௩ 

இவ்வுண்மை ஆகத்தோர்பாம்பசைத்துவெள்ளேயே 

றி யணிகங்கைசெஞ்சடைமேலார்க்கச்சூடிப், பாகத்தோர் 
பெண்ணுடையாராணுமாவர் பசுவேறியுழிதருமெம்பரமயோ 

கி, காமத்தாலைங்கணையான்றன்னைவீழக் கனலாவெரிவிழித் 

திகண்மூன்் றினா, ரோமகதானான்மறைகளோதலோவா வொ 

ளிதிகழுமொம்றியூ ௬றைகின்றாமே.”” என்னுக் தேவாரம் 

தாலறிக, 

௧௬. உருத்திரன் என்னும் காமமானது சிவபெரு 

மானுக்கே உரியத; ௮ங்கனமாயினும், Hg Hames 

ன்று பிறந்தோர்க்கும், அவரைக் கணிப்போர்க்கும், அவர் 

உருவடைஈதோர்க்கும், தீக்கடவுளுக்கும் செல்லும். பிறவி 

யாகிய துன்பசாகரத்தில் ௮மிழ்ந்தி வருந்தி ௮முவோரை 
௮ருட்கரை யேற்றுபவர் சிவபெருமானேயாதலின் வரு 

க்கு ௮ப்பெயரெய்திற.று, 

உருத்திரமார்த்தியென் போலுயர்பரம்பொருளாயுள்ளே 

திருத்தமதியற்று்ெறகித்சமைவன் றனபொந்றாள் 

கருத்திடைகினைக்தோரன்னான்காயமுக்கிருப்பேர்தானும் 
பரிப்பராலனையரெல்லைபகர்ம் இடி னுலப்பின்றாமால், ( ௭௦) 

உருத்தொனென்னுகாமமொப்பிலாவரற்குமன்னான் 
தரத்தகுசிறார்களானோர் சம்கட்ருமனையன்பாதம் 
கருத்திடையுன்னிப்போற்.றுங்கணங்கட்குமவன்றன்மேளி 
பரித்திரிவோர்க்குஞ்செம்திப்பண்ணவன்றனக்குமாமால், (௭௧) 

இன்னலங்கடறுட்பட்டோர்யாரையுமெடுக்குகீரா 
இுன்னரும்பரமகூர்த்தியருத்தினெனும்பேர்பெத்றா 

னன்னவன்றரவந்தோர்க்குமடியனடர்தோர்ச்குமன்னான் 

றன்லுருவெய்தினோர்க்குஞ்சார்க ததாலவன் றனிப்பேர். (௭௨) 

ச,தாரவேததாற்பரிய சங்கிரகம்.--'உருத்திரபதம் ௮௧ 

கினியை உணர்த்தற்குப் பிரமாணமென்னையெனி௰ கூறு 
அம். மூன்னோகாலத்திற் றேவர்கட்கும் அசுரர்கட்கும் 

Curtis pes. ௮ப்போழ். ஐ, தேவர்கள் தம்முடைய தன 
தந்தைப் பாதுகாக்க அக்கினிமாட்டுவைம்தனர். வைக்கப்ப 

ட்ட சனத்தை அக்னி அபகரித்துக்கொண்டனன். அதி



@e க5தபுராணகவநீதம். 

பற்றி அவர் அவனை வலிசெய்யலுற்றுழி, ௮வன் ரோத 

ag செய்தனன். அதனான், அக்கினிக்கு உருத்திரப்பெ 

யர் வழக்குண்டாயிற்றென்றறிக. அ௮ஃதேல், மருத்துக்களு 

க்குஞ் சவகணங்கட்கும் உருத்திரப்பெயர் வழங்குமாழென் 

னையெனின் :--உருத்திரனினின்றுக் தோன் மினமையின் ௮ 
வர்க்கும் அப்பெயர் வழக்குண்டாயிய்றன்க. சிவபிரானுக் 

கோவெனின, உயிர்களுக்குச் ஸம்சாரபோகத்தை யொழித்த 

றகாரணக்கால் ௮ப்பெயா உடைமையாயிறறென்க.”' 

௧௭. சேவர்களுக்குக் செலுத்தப்படும் ௮வியை ஏற் 

போரும், அக்கினிக்குத தலைவரும், யாகரகஷகரும், யாகாதி 

பதியும் உருத்தரராகய சிவபெருமானே என வேதத்து 
க் கருமகாண்டம செப்புகன றது. 

புங்கவசெவர்க்குநல்கும்பவிபசழவீகொள்வானு 

மங்கயின்முததும்வேள்விக்கதிபனுமளீக்னெரு னுஞ் 

சங்கரனருனேவேதன்சாநறுமானமகத்துக்காதி 

யிங்கொருதேவுண்டென்னினெழுகெனவுரைத்திமாதோ. (௪௩) 

ச.துரவேததாற்பரியசங்கிரகம்:--யாகங்களிற் செய்ய 

ப்படும் சோமவிளியும் பசு கி2யாசனமும் சிவபெருமான் 
பொருட்டுச் செயற்பால என்றும், பால் தயிர் முதலிய ௮வி 

சும் ௮வருடையனவெனறும் வேசங்கூறும். எல்லாக்கிரி 

யைகளும் சிவபெருமானதாணையாம் செயற்பாலவெனச் சா 

மவேதமுடையாரும், ௮க்கினியிற் செய்யப்படும் சோமாகு 

இதயும் சிவபெருமானுக்கே உரிபதென யசுர்வேதமுடையாரு 

Ge gat. யாகங்களில் எஞ்சிகின்ற பொருள்களும் யாகாதி 

பதி.பாகெய சிவபெருமானுடைய என்று யசுர் வேதங்கூறும், 
கவ்விபத்தானுஞ் சோம ௮வீசானுஞ் பக்குவ சருவாலுஞ் 

செய்யப்படும் இருபத்தொரு யாகங்களுக்குஞ் சிவபெரு 

மாளே அரசர் என வேதங்கூறும். துவம் ௮க்கினேயென் 

னும் மந்திரமும், உருத்தினையுடைத்து ௮க்னியென்னும் 

அடுத்தமந்திரமும் உடைப்பொருளாகிய சிவபெருமானுச் 
சே அ௮ரசைச சாற்றுனெறன,”?



பதிபசுபாசப்பிரகாணம், டுடு 

௧௮. மகாதேவரென்றும், ஈசரென்றும், மும்மூர்த்தித 
Audra gio, ஏகரென்.றம், மூடிலிகஈதவரென்றும், சர 

வார்தரியாமியென்றும், ஆதியயென்றும், பிராமணனென்றும 

சிவபெருமானைத் _ததித்தமைபோல வேதத்து ஞான 
காண்டம் மற்றோர்சேவரைப் sips Bev gi. 

CsaCgacrure sacrA pcinenulsQer wa nar 

மூவரின்முஈல்வனேசன்முடி.விற்குமுடி வாய்நின் ரோ 

னூவீயுளாவியாஷேனக்தணனாதியென்றே 

யேவரைவிசைத்சவம்மாவெல்லையின்மறைகளெல்லாம். (௭௪) 

௮க்தணர்க்காதியீசனேனையோர்க்கரியேவேதா 

விர்தரனென்றும்வேதமியம்பிபமறையோர் தங்கண் 

மூக்சையின் முதலைநீத்துமுறையகன்றொமுகல்பெற்ற 
தந் தையைவிலக்வேறுதேடுவான்றன்மையன் நே. (௪௫) 

Raum sae OSB ner wiper cow, “ud git 

னத்தாலுயாஈதவள் பிறரைப்பேசிடாவரன்சிவன்மூதலா,மரி 

யகின்னாமக்குருமணிக் கோவையாலுடன்முழுதலங்கரித்தா 

ள், கரியவற்கரியாய்சின்னொடொப்பவரே கருதினுமிலையென 

த்.துணிர் துன், நிருவடிக்கே தன் கார.த்தெலாமமைத்தாள் ச 

ருபகிடதமாமிவளே."' என்னும் சிவத் துவவீவேகச் செய் 

யுளாலறிக. வபெருமானைத் சேவாகளுக்கெல்லாம் பராம 
ணரென்றும், விஷ்ணுவை க்ஷத்திரிபசென்றும், பிரமாவை 

வைரியரென்றும் சரந்தோக்கியோபகிடதமும்,'இருமார்பன் 
முதலானதேவருக்செல்லா மறையோன் செவனேயாமென், 
ஜொருவாய்மைமறைகரைந்கதுண்மையெனக் தெளிக்துலக 
முய்யமுத்தி, மருவாருங்குழலுமைபத்தினிவளர்ப்ப விடக்கு 
ரத். துவயங்கவேர்திப், பெருவாழ்வு தரவரசம் பல.த்தாடும் 

பேரொளியைப்பேணிவாழ்வாம் '' என மேலைச்சிதம்பரபுரா 

ணமும் செப்புமாற்றால,றிக. 

௧௯. சிவபெருமானே மூப்பத்தாறுதத துவங்க 

ளின் வரம்பைக்கடந்தவர்; பிரமவிஷ்ணுக்களோ இருபத் 

தைக்து தத்.துவ வரம்புள் ௮டங்கினவர். பிரமவிஷ்ணு தே 

வர்களை ௮யன் அச்சுதன் ௮மரர் என்பது' மூகமனே; அவர்,



௫௬ கந்தபுராணஈவகீதம். 

களைச் சிருட்டி கர்த்தா ததிசொத்தா சங்காரகர்த் தா என்பதும் 
மூகமனே. அக்கினிமுதலிய பூதங்களோடு இந்திரன் விஷ் 
ணுமுதலிய பசுக்களைப் பிரமமென வேதம்புகழ்க்தமை சிவ 

பெருமானுக்காதலே உண்மை;பிறருக்காதல் முகமனே.௮வ் 

வேதமானத.சிவனைத் துதத்தமைபோல மற்ரறொருவரையும் 

புகழ்க் ததில்லை;பிறரைப் புகழ்க்தனவும் மூகமனாமென்றுஉல 

கறிய முன்னும் பின்னும் விலக்கியது. பிரமவிஷ்ணுக்களைச 

சிவனுக்குத் திருவடி. த்தொண்டு செய்து, திருவெலாம் பெற் 

அுப்பிழைக்குஞ் சவனடி.யார்களெனக் கொண்டு வணங்கு 

வோசே உய்குவர்; ௮ங்கனஞ் செய்யாது அவர்களை ௮வரு 

க்கு மிக்காரெனறாவது ஒப்பாரென்றாவது கொண்டு வழிப 

படுவோர் சிவத்துரோகியரேயாம். 

உறழைதருமமரர்யாருமுழையராய்ச்குழசாப்பண் 

மறைபயில்பெரியோருற்றலழிபடவிருக்தாய்போந்றி 

வறுவகையைக் தமாறமாயெவரைப்பின்மேலா 

மிறைவனேபோற்றிபோற்றியென்பிழைபொறுத்தியென்றான். () 

ஞாலமுள்ளதோர்பசம்பொருணாமெனப்புகஓ 
மாலும்வேதனுமாயையாம்வரம்பினுட்பட்டார் 

மூலமாயெொத்துவமுழுவ துங்கடக் து 

மேதுயர்க்திரிசனிமுதலவனன் றிவேரூர், (௭௭) 

அச்சுதன்னயனமரராயெபெயரவர்க்கு 

கிச்சயம்்பமிமுகமனேயானபோனின து 

வச்சிரததனியாக்கையும.நிவிலாவாமு 

மூச்சசக்தொழப்பல்லுகமிருத்தலாய்முடியும் (௪௮) 

மெய்ச்சுடர்செழுமியவியன்பொற்கோபர 
முச்£யிற்றொடுச்திடமுழம்குகேதன 

மச்சுதனுஞ்சிவனளவைீர்முகச் 

துச்சிதொறிருச்தராவொலித்தல்போலுமால், (௪௯) 

மாலுடத்தைத்தேவென்பர்வானசகத்தவனை 

வேனைமுத்தொழிலவரென்பரிருவர்தங்களையு 
சாணிலச்தினிற்பரம்பொருளிவென5லில்வா 

சானசொற்றிறமுகமனேச.ர.தமற்தன்றால். (௮9)
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அவனிதபுகறலோடுமருண்மகனிசைப்பான் மேலாஞ் 
கெவெனருள்வேதம்பூதத்திறத்தையுமுயிர்ச ளோடு 

மெவரையும்பிரமமென்றேயிசைப்பதென்னெனதுகெஞ்சம் 
கவலுறுகன்றதெம்தைகழறுஇகடி இனென்றான். (௮௧) 

என்ன ஓுங்கமலத்தண்ணலியாவருச்தெரிதறேத்றா 

வுன்னரும்பெற்றியீதென்றுணர்தரச்கேட்டியன்னான் 

சொன்னதோர்மறைகடம்மிற்றுணிபுகேளிறுதியில்லா 

முன்னவற்காதலுண்மையொழிச்தனமுகமனாமால், (௮2௨) 

காரெழில்புரைபுமேனிக்கண்ணணையென்னைப்பின்னை 

யாரையும்புசகழும்வேதமரன்றனைத்துதித்ததேபோ 
லோருரைவிளம்பிற்றுண் டொவுனாத்ததமுசமனென்றே 

பேருலகறியமுன்னும்பின்னரும்விலக்இற்றன்றே. (௮௩) 

மாலயன்முதலோர்யாரும்வரம்பிலித்திருவையெய்த 
மேலைநாளளித்தோன்றானும்விமலனுமினையர்க்கெல்லா 
மூலமுந்தனச்குவேறோர்முதலிலாதவனுமெங்க 

எரலமர் கடவுளன்றியமரரில்யாவம்மர். (௮௪) 

கானுறுபுலித்தோலாடைக்கண்ணுதற்கடவுட்கன்ப 
ரானவரென்றுமன்னாற்கடித்தொழில்புரிச் தவாமும் 

வானவசென்,.றுமெம்மைவழுத்தினர்க்கருள்வோமல்லா 

வேனையர்தம்மைத்தெவ்வென்றெண்ணியேயிருத்தும்யாமே,(௮(௫) 

கம்மையும்பரமென்றுன்னிசாதனிற்றைப்புச்செய்யும் 

வெம்மைகொணெஞ்சர்ீராவிழுமவெக்கிரயம்வீழ்வர் 

தம்மையஃதெதெதல்செய்யாசமமெனப்புகல்்கிற்போர்க 

ளெம்மையுர் தயரமென்னுமிருல்கடற்படுப்பரன்றே. (௮௬) 

சிவபெருமான் சுத்தமாயையிற் இருத்தியமைக்துக் தா 

மேசெய்வார். அசுத்தமாயையிற் இருத்தியமைஈதும் அகக் 

தேசுரரை ௮தட்டித்.து நின்றுசெய்வார் பிரகிருதியின் Sup 
ள்ள கஇிருத்தியமை௩்,தும் அகக்தேசுரர்வாயிலாக ஸ்ரீகண்ட 
உரு,த்திரரை அதிட்டி.த்.துநின்று செய்வார். ஸ்ரீகண்ட ௨௬ 
தீதிரர் பிரமாவையதிட்டிக் து கின்று படைத்தலும், விவ்ணு 

வை அதிட்டித்து நின்று காத்தலும், கால உருத்திரரை ௮தி 
ட்டி ச்.துின்று ௮ழித்தலுஞ் செய்வார்: செய்யவே, பிரகிரு 
திமுதம் பிருதிவீயீராயுள்ள ஆன்மதத்,தவம் இருபத்து
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ன்கும் ஸ்ரீகண்ட உருத்திரராலும், வித்தியாதத் துவங்கள 
ஏழும் ௮ககதேசுரராலும், சிவதத்துவம் Mig சிவனாலும் 

ஓடுக்குமென்பது பெறப்படும். படவே, விஷ்ணு மு.தலாயி 

னோர் பிரகருதிவரையுள்ளார் என்பதும், சிவபெருமான் சுத் 

தமாயாதீதரென்பதும் தெளியப்படும். சித்தியார்: - “தத்து 

வமெண்மூன்றுஞ் சென்றானமதத்.துவத்தொடுங்கும், வித் 

தையிளொபிங்குமாறுஞ் வெத்தினினொடிங்குூன்று, நித்தத 

த்.துவமிம்மூன்று மென்பர்களிரண்டு நின்ற, சுத்தமாஞ்சிவத் 

தொடுங்கு௩ தோத்தமுமிதுபோலாகும்." 

அச்சுதன், ௮மரர என்பன அ௮ழியாதவரென்றும், அய 

ன் பிறவரதவரெனறும் பொருள்படும். படவே, ௮ியாத 

வர் பிறவாதவரென்றும், பிறவாதவர் ௮ழியாதவரென்றும் 

செப்பப்படுதலின், ௮ச்சுதன் அயன் முதலாயிஜனோர் பதியா 

வர்போலுமாலோ எனின், ௮.து : நூறுகோடி. பிரமர்கணொ 

ந்தின, ராறுகோடி.நாராயண ரங்கே, யேறுகங்கை மண 

லெண்ணிலிந்தீர, ரீறிலாகவ னீசனொருவனே.' என்னும் 

தேவாரத்தால் மறுக்கப்பமிம், 

வேதங்கள் பிறரைத்துஇத் சனயாவும் சவபெருமானை 

யே சார்வனவாம். இது ::அறப்பெருங்கடலேயளவிலாவண 

க்க மறைக்திமிமெணணிலாமனுக்கள், பிநாக்குரித்தாகச்சற 

ந்ததோர்பெருமை பே௫டும்வெளிப்படையுனக்கே, கறைப் 

பெருமிட தராய்சூத்திராமுதலோர் காலினும்விழுஈ்இடுமூர்க் 

கர், குறித்துனைவணக்சக் கூசுவரர்ேதோ கொள்ளுவரோதெ 

ரிகதவசே.'' என்னும் சவதத்.துவவிவேகச் செய்யுளாலறிக. 

பிரமவிஷ்ணுக்கள் உயிர்பிழைத்து.த் தஇிருவைப்பெற்றா 

சென்பது “அண்டாகடல்கடைந்த வர்காளுண்டானவிடம், 

கண்டமட்டிற் கண்ணுதலோன்கண்டத்தித், கொண்டில 

னே... -லங்கமலைவாணியெனு மாயிழையார்தங்கழுத்தின், மன் 

கலகாணே ௮ரைமின் மற்று. என்னும் வெண்பாவானிக, 

சிவனுக்கு ஒருவரை மிக்காரென்றாவது, ஓப்பாரென் 
ரூவ.து கொள்வது சிவம் தரோசமாகும்,
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௨௧. உண்மைமுத்தியானது ௮காதிமலழுத்தராகிய 

சிவபெருமான் ஒருவராலே சித்திக்கும், சிவஞானமில்லாது 

வீடுபேறு ௮அடைதுமெனல், ஒருவன ஆகாயத்தினின்றுதோ 
லை உரித்து உடுத்தலை நிகர்க்கும். எல்லாப்பேற்றையுங்கெடு 

க்க வல்லனவாகிய எத்.துணைத்தமைகளும் சிவஞானத்த/2் 

பெறப்படும் பெரும்பேற்றைக் கெடுக்கவல்லன அன்று. 

தவனை விடுத்து முத்திபெற்றுவரு மெல்லை; சிவனருளின் றி 

வாழ்பவரும் இல்லை; சிவனருள்பெற்றுப் பெருத.துமில்லை; 

சிவனின்றிப் பரமபதியு மில்லை; இது ஆணையே. 

௮ன்றியுமொன்றுகேண்மோவம்புயனாதியாட 

நின்றவர் தம்மையெல்லாமீக்யெச்சவனென்றுள்ள 

வொன்றொருமுதல்வன்றானேயுய்த்திடமுத்திவேண்டி. 

னென்றுமலதியம்பிற்றென்னின்யாவரேதேவராவார், (௮௪) 

பரசிவலுணர்ச்சியின்றிப்பல்ஓயிர்த்தொகையுமென்றும் 

விரவியது.பர்க்தீறெப்திவீிரிபேறடைது மென்ற 

இருவமில்விசும்பிற்றோலையுரித் தடுப்பசற்கொப்பென்றே 

பெருமறையியம்பிற்றென்னிற்பின்னுமோர்சான்றமுண்டோ.. () 

தயக்குறபவத்திடைதொடர்ச்சியற நூயோர் 
யப் பொரிவெறுப்பகலினாளு மடமானார் 
மூயக்குறினுமாதவமுயன்றிடினு௦ன்னேர் 

வியத்தகுமனத்துணர்வுவேறுபடிமோதான். (௮௯) 

அவனருள்பெருதுமுத்தியடைந் தனரில்லையல்லா 

லவனருளின் நிவாழுமமரரும்யாருமில்லை 

யவனரு ளெப்சினெய்தாவரும்பொருளில் லையாணை 

யவனலதிறைவனில்லையவனை$யடைதியென்றான். (௯௦) 

சிலர் சிவபெருமானையும், சிலர் விட்ணொவையும்,சலா் 

ஏனைத்தேவர்களையு முபாசப்பர். ௮வவுபாசனைகள் உலகத் 

திற் பயன்றருவனவன்றி வீடுபேற்றினைத்தாராவாம். ஒரு 

வன் ஆகாயத்தை ஆடையாக்கிக் கொள்ளுமாயின் சிவபிரா 

னை உபாசியாது தக்கத்தினீங்க வீட்டினை ததலைப்படும் என் 
னு சுவேதாச்சுவதரச் சுருதி கூறுதலின், விடுபேற்றின் பொ 
ருட்டுச் ॥வபெருமானையே உபாசிக்க, உடைக்க மரக்கலம்



௬௦ SE SLT TOO Cave SD. 

பிறிதொரு மரக்கலத்தைக் கரையடைவிக்கமாட்டாத);௮து 
Cured Spigot துழலுந்தேவர், ௮வ்வாறுழலும் எம்ம 

ஜோர்க்குச் சரணாகமாட்டார். முயலிற் கோடும், ஆகாயத்திற் 

பூவும், கானலினீரும், மலடி.மாட்டு மகப்பேறு முளவாயின், 

ஏனைத்தேவரை உபாடித்தலான் வீடுபேறு தலைப்படுமெ 

ன்க. சிவஞானப்பேற்றைக் கெடுக்கவல்லன யாவுமில்லை 

என்பது :*நாடுகளிறபுக்குழன்னுங்காகெளிற்சரித்து காகமு 

ழைபுக்கிரு£் துந்சாகமுதறவிரர்,து, நீடபலகாலங்கணித்தரா 

யிருஈ்,துகின்மல ஞானத்தை யில்லார் நிகழக்திடுவர் பிறப்பி, 

னேதெருமலர்க்குழலார்முலைத்தலைக்கேயிடைக்கே யெறிவி 

மியின்படுகடைக்கேகிடஈ துமிழறைஞானம், கூடுமவர்கூடரி 

யவீடுங்கூடிக் குஞ்சித்த சேவடியுங் கும்பிட்டே யிருப்பா."” 
என்னு௩் திருவாக்கால் ௮றிக. 

௨௧. தம்மை மறக்தவர்களுக்குப் போருள்புரியும் கித் 

தீரும், தமது சத்துருக்களையும் நினைத்து அருள் செய்யும் 

௮காதிமல முத்தருஞ் சருவகருபாலுவாகிய சிவபெரு 

மானே. 

பொறுத்தியெம்பிழையையென்றேபோந்திசெய்முனிவர்தங்க 

டி.றத்தினைகோக்கெந்தஞ்செம்கெறியொழுத்$ய 

மறத்தினையகற்றிமேலைமாதவம்புரிதிரென்று 

நிறுத்தினனடையாதார்க்குசீடருள் புரியுகித்தன். (௯௪) 

இனை த்தருள்புரிதலுமெண்ணலாரையு 

கினைத்தருள்புரிதருரிமலன்ருடொழாச் 

செனெத்தொமெசத்தைமுன்சதைத்தளோனையு 

மனத்சகுமன்பினால்வணங்குப்போற்றவே. (௯௨) 

“அடையாதார்க்கு கீடருள்புரியுித்தன'” ''எண்ணலா 

ரையுகினைத்தருள் புரிதருகிமலன்'' என்னும் வாக்கயெங்க 

ளால், சமயங்களனைத்தினும் சம; பாரதீ சமாக சைவடுத்தார் 

தீத்தின் இரக்சமிகுதயண்மை ஈன்குவிளக்கப்ப.னெ ௦.



பதிபசுபாசப்பிரகரண ம் on & 

௨௨. வைநாயக வைரவ வீரபத்திர சுப்பிர 
மணிய மூர்த்தங்கள் ஒவ்வோர்போஅ துஷ்ட கிக்கிரக சஷ் 

டபரிபாலனத்தின் பொருட்டுச் சிவபெருமான் கொண்டரு 

ளிய மூர்த்தங்களாம். விநாயகர் முதலிய நால்வரும் வகு 

மாரர் எனப்படுவர். இவர்கள் சீவணினின்றும் வேறாகாத 

வரென்க. 

விநாயகர். 

பாங்கரில்வருவசோர்பரமனாணையா 

லாங்கதனவெணிலாதியாகியே 

யோக்யெசனியெழுத்தொன்றிரண்டதாய்தி 

தூங்குசைம்மலைகளித்ொன் நிற்றென்பவே. 

மூலமாமெழுத்திவைமுயங்் கமொல்கரீக் 

கோலமாய்ப்புணர்வதென்கூறருகெண்றலு 

மேலவார்கருங்குழலிறைவிகேளென 

வாலமார்களத்தினனருள்செப்கின் றனன். 

முன்புசீசாண்டலின்மூலமாயுடையதோர் 

மன்பெருக்சொல்பொறிமருவியீஈருவு3.இ 
யன்பிஷலானைபோற்பணருமாலாகையா 

னின்பெருக்தகவினைகினைகிலாய்கியுமே. 

காட்சியொலிதசெயங்காரணம்பெற்றரின் 

மாட்சிதான்யாமலான்மற்றியாருணர்கீபா 

ராட்சியாயுந்றநதொல்லருமறைக்காயினுஞ் 

சேட்செலாகிற்குகின்றிருவருட்செய்கை யே, 

என்னவேமுகமனாமலெம்பிரானம்பிகை 

தன்னொடேமொழியவத்தந்தியும்பிடியுமாய்த 

துன்னியேபுணர்வுறுக்தூயசெய்தொழில்விடா 

முன்னமேபொன்றதான்மூடிவிலாச்குடிலையே, 

௮க்கணாத். தாயிடையைங்கரத்தவனருண் 

முச்சணால்வரயினான்மும்்2தத்தாறுபாய் 

மைச்கரங்களிறெறுமாமுகத்தவன்மதிச் 
செச்சர்வார்சடையஜனோர்சிறுவன்வந்தருவிஞன். 

ஒருமையாலுணருவோருண ர்வினுக்குணர்வதாம் 

பெருமையானெம்சஸனும்பிரிவரும்பெத்.நியா 
or 

(௯௩) 

(௧2) 

(௯௯) 

(௯௮)



௬௨ ஈ சந்தபுராணகவகீதம். 

னருமையானேவருமடி தொழுக்தன்மையா 

னிருமையாமீசனேயென்னகின்றருளுவான். (௯௯) 

மோனமேகுறியதாமுதலெழுத்தருளிய 

ஞானமாமதலைபானண்ணவேபூதவெஞ் 

சேனையாயினவருள்செய்துசிற்பையொடு 

மானைமாமுகனொகிமமலன்மீண்டருளினன். (€ 00) 

வைரவா. 

எ௫னமதயர்த்தவண்ணலிரும்பவந்தொ&ைப்பவேனைப் 

பகவச்தமசக்தைமாற்றப்பண்ணவர்மதர்ப்புச்சி 5 
மிருபெருங்கருணைதன்னுல்வேசசாயகலுள்ளத்து 

மகழ்வொடுபுரிக்தானென்பவைவக்கடவுடன்னை, (௧02) 

நீ ஓுஅசுடரின்மெய்யுஞெ௫ழிகளற்றுக் நாளு 

மாலமதுயிர்ச்குஞ்செங்கேழரவவெற்றகரயஞ்சென்னி 

மாலைகளகந$தகொடிவயின்வயின்பெயரமார்புஞ் 

குலழும்பரசுகாஸுக் தடியுமேக்தியபொத்றோளும். (202.) 

முக்சணுச்திங்களேபோன்முளைத்தவாளெயிறம்வன்னிச் 

செச்சரஞ்சடையின் ரஞ்செயிர்கெழுககையுமாக 

வக்ரவடிவுகொண்டாங்குஇி நிவெம்சன்றப்னை 

மைக்செர்சண்டத்ெந்தைகொக்கியேவருத்துச்கொல்வாண் 

வீரபத்திரர். 
௮ந்தவெல்லையெமையாளஞுடையவண்ணலகிலம் 

சச்தமவ்கைதனதனபினைவியச் துசளருஞ் 

எந்தைகொண்டசெயன்முற்றியிமோ நுசர்தே 

பத்தியுள்ளுறமினைர்தனணினைச் தபொழுதே. (சச 

போன்னின்மேருவினிருந்திடுபொலம்குவடெலா 
மின்லும்வெள்ளிமுளைமேற்சொடுவிளங்ைதென 
மன்னு சண்சுடர்மதிக்குறைமிலைச்சமவுலிச் 

சென்னியாயிரமும்வான் முகசசென்றொளிரவே. (௪௦18) 

௮க்திவான்பெருமேனியன்சறைமிடரணிம் த 
வெக்தைதன்வடிவாயவனுதல்விழியிடையே 

வத்துதோன் றியேமுன்லுறசின்றனன் மாதோ 

முர்திவீரபத்தானெலுச்திழலுடைமுதல்வன். (௪௦௬)



பதிபசுபாசப்பிரசகரணம், ௬௩. 

சுப்பிரமணியர். 

நித்பறுமமரர்யாருநெஞ்சு தண்ணென்னமீடு 

மற்புதரீசசாகியருண்முறையுன் னிப்போற்றச் 

நஇிற்பரன்ரான்கொண்டுள்ளதிருமுகமாறுதன்னிற் 

பொற்புறநுதற்கண்டோறும்புலிங்கமொன்றொன்றுதந்தரன். () 

செக்தழன்மெணியன் நீயின்வண்ணமாத் 

தக்தனன்குமரனைத்தனறு தகண்ணின 

லுய்க்திடயாமெலாமுலகன்முன்னேே 

வக் திவீரனாமதலைமானவே. (௪0௮) 

சிவபெருமான் உயிரகளுடைய வினையை வீட்கெற 

கும், அவர்களுக்குப் போகத்தை ஊட்டுதற்கும் கோரமூர் 

த்தம் சிவமூர்த்தந்கொண்டருளுவர். வைரவ வீரபத்திரமூா 

த்தங்கள பிரமன்,தக்ப்பிரமன் முகலாயினோருடைய சிவதா 

ண திவத்.துரோகவினையை வீட்டுதற்கும்,வைகாயக சுப்பி 

ரமணியமூர்த்தங்கள் கயமுகன் சூரன் முதலாயிபனோரால் 

எய்திய இடையூறுகளினின்று நீக்கித் தேவாகளுக்குப் போ 

கமூட்டுகற்கும எழுந்தமூர்த்தங்களாமென்க. சிவபெருமா 

ஜனொருவரை அழித்து மற9ிருருவரைக் காத்தல் குற்றமா 

காமை “தந்தைதாய்பெறறகத்தம் புதல்வர்கடஞ்சொலாற 

நின், வ; இடாவீடி.னுறுக்கி வளாரினாலடி. த்.து.த்தீய, பந்தமூ 

மிவெ2ரல்லாம் பார £டி ஐ்பரி2வயாகு, மிந்தநீர்முறைமை 

யன்றோ வீசஞாழமுனிவுமென்றும்.” என்னும் இருச்செய்பு 

ளான அறிக. செய்கையினாலே கோபம்போலத் தோன்றி 

னும் கருத் துவகையான் ௮வை அ௮ருளேயாம் என்பது இத 

ஞ் பெறப்பட்ட. வாக்குமனாதிசகோசரமாகிய சிவபெரு 
மான் இருஹாரற்தங்கள் கொள்வ சு்;தகத்துவங்களிலே 

யாம் எனலும் வாய்மை விநாயகர் முதலாயினோரக்குச் செப் 

பிய தோற்றங்களினாலே உணரப்படும, 

'பரமனாணையால்'' என்றமையாலும், “*தணியெழுச் 

தொன்மிரணடதாய்'' என்றமையானும,பிரணவமாகிய கனி 

யெழுச்தே இருவடிவுற்ற தென்பதும்; ''மூன்புரீகாண்ட 

லின்'' “காட்ரியாலிதுசெயும்'' என்னுஞ் செய்யுட்களினாலே



௬௪ கந்தபுசாணகஈவநீதம், 

இவ்விருவடிவழாம் சத்தியுஞ் சிவமுமாமென்ப.தும்; ** தாய 

செய்தொழில்விடா'' என்றமையால், இவவிருவடி வங்களின் 

கலப்பு அசுகத்கமாயாதத்துவங்களிலே உள்ளோர் அசுத்தக் 

கலப்புப்போலாகாது சுத்தமாம் என்பதும் பெறப்பட்டன. 

நட்சச்திரவடிவு, கண்டவடிவுகளாக முதலாம், இரண்டாம 

உருப்புக்கள் ௮மையப்பெற்ற.து பிரணவமென்று காமிகா 

கமம் செப்புகின் மமையால், அவ்விரண்டுறுப்பும் கலஈ.தவடி. 

லம் ஊமையயழுத்து என்றும், பிள்ளையார்சுழி என்றும, 

மெளஞாக்கரமென்.றும், மெளனக்குறி என்றும் சொல்லப்ப 

மம். இது “மோனமேகுறியதாமுதலெழுத்கருளிய!' என் 

ஐமையான் ௮றிக. யானைத்தலையோடு சோந்த துதிக்கை 

யிலே பீரணவத்தை அமை ததுக்காட்டுவர் மேலோர். 

வைரவமூர்த்தகம் சவபெருமானுடைய இருதயத்தினி 
ளு உதித்தமை''வேதநாயசனுள்ளத்துமகிழவோடு புரிகதா 

னென்ப வைரவக்கடவுடன்னை ஏன் றமை.பாலே போதரும். 

வீரபத்திரமூர்த்தம்“சிந்தையுளளுறநீனை*கனன”' என் 

அம், “சென்னியாயீரமும் வான்முகடுசென்றொளிர"' என 

ம், ““எந்தைதன்வடிவாயவனுதலவீழியிடையே வட்துதோ 

னறியே முன்னுறகின்றனன் மு௩.துவீரபத்திரனெனுந் இறலு 

டைமுதல்வன்'' என்றும் கூறப்பட்டமையிலை அறிக. 

சுப்பிரமணியமூர்ச்சம், 'சிம்பரன்றான் கொண்டுளள 

இீருமுகமாறுதன்னி ற் போற்புறுநுகற்கணடோரறும் புலிங்க 

Currie mses? னென்றும, “தீயினவண்ணமாக் த௩ 

தனன குமரனைத்தனாதுகண்ணஞனால்'' என்றும் செப்பியவா 

த்றால் ௮றிக. 

ச,,சசவசோதி மத்தியசோதி 5ஷ்கள கிருக்த சிவத்; 
னீன்று முகிழ்த்த அதிக்கிறாக்க வீர் துக பரசிவத்தினின்று 
அதிக்கறாகத விக்துக பராசத்தி தோற்றிற்று) இதில் நின் 

றும் அ5தஇக்கிறாந்த வீர் தக பரசீவம் தோற்றிற்.ற; இதல் 

கின்று அகஇக்கிறாக்த வீர்துக பராசத்தி தோற்றிற்று;இதில் 
கின்று ஆதிசர்திமுதலிய கான்குசத்திகள் தோற்றிய) பரச



பஇபசுபாசப்பிரகரணம், SB) 

த்திமுதலிய Pig சத்களில் நின்று சவசாதாக்கிபம் முக 
லிப ஐர்துசாகாக்கியங்கள் தோற்றிய; பஞ்சசாதாக்சியங்க 

ளூள் ஒன்றாகிய சன்மசாதாக்சிய மெனப்படும் சதாசவ;தி 

னின்று மகோன்மனியும, மகோனமனியிலிருக்து மக 

னும், மசேசுரனிலிரு.த மசேசையும், மகேசையிலிருஈ து 

ஸ்ரீசண்ட QA BIG, ஸ்ரீகண்ட உருத்திரரினின்று உமை 

பூம, உமையினினறு விஷ், வும், வீஷ்ணுவினின்்று இலக 

as பும, இ வக கமியிலி Th GI பிரமாவும், பிரமாவினின்று வார 

ணியமாசச் 2 கோறறுவ/[. (அதிக்கிராககவிஈ துகபரசிவம-ப 

சிவம சிவம்; அதிக்கிறாஈ ரவி துகபராசததி-பராச ரதி 

சத்தி; அரநதிச்கிராகசவிக துகபாசிவம்-பரகாதம்-௩ா௪ம. 

JYEGED QHSMKGSUTTS பரவிக் து- விந்து.) 

முன்னாக்கூறிய (ah BTL இத hb BIT Datos ௩ 

இத்த சுபபிரமணிபர் Paords R00 இடபாரூடாமக 

லிய இரபரதைஈது சசெவலவடவங்களும் மமக்சுரரில் ட 

Hay; அடங் /2வ, விகாயக।1 ப சலிய நால்வரும் ௪ீவபெரு 

மானினனைறு வேரகாகவா எனபதனையும், அவர்கள் சிவ 

பெருமானுடைய சழ்நிகளாமென்பதனையும், மாணிக்கரழ்தி 
னத்திறும அடனின்று..றக்க ஒளியினும், அக்கினியின் ௬0 

so Ham Borg oF isso pir அமைத்து வேறின் 

மையை உபச துணாஈதுகொளக, 

நி;்கமுக்க சுத்தவன், ஒன்றின் ஒன்றாகத்தோன்றி 

Qatar த, துவங்களினின்றுகொண்டு தத்தம் தொழில்க 

ளைசச.ப்யும சவமமுகமற் Grow yeu ஈவபேதங்களினும் 

Cap gue உரு கின்று, ௮வவகதொழில்களைச செய்வா. 

செய்யவே, சிவ2பகங்கள் எல்லாம் குருமூர்த்தங்களா மென 

an, DES PIs 55 Raden mus Sa Bure ner ayo 

தெளிக, 

உபபாதசம், மகாபாதகம், இபாககமனப் பாவங் 

கள் மூவகைப்படும் என வேதாகமங்கள் செப்பும். உபபா 

ததிம் மிசாமணர்பொருட்டு வைத்தபொருளை அபகரித்தல்,



௬௬ க$தபுராணரஈவகீதம், 

பிராமணர் திரவியத்துக்குப் பிறராத்கேவெளைத்தல், தவத்தி 
னரைக் கோபித்தல், செய்க்கன்றிகொல்லல் முதலியன 
வாம, மகாபாதகம் பிராமணரை வகைகச்தல், பிராமணன் 
களஞணல், ஒருவர்பொன்னை தீ திருடல், குருமனைவியைப் 
புணாதல, இக்காலவரோடு கூடுதல், பிராமணரை வைதல, 
சபையிமல பெரியோரை இகஈழ்கல், குருவை எதிர்த்கல், 
வேதாத்தியயனம் சந்தியாவாதனம் அக்கனிகாரியம் செய 
யவொட்டாது தடுததல் முதலாயினவாம், சிவபெருமானை 
bEBS EO, அவரை வழீபடும் முஹைமையைப் போதிக்குக் 
GEMMCFSSO, அவருடைய அடியாரை நிந்தித்தல, 
Hat அ௮ரநளிசசசய்த வேகாகமங்களை நிர்திர்தல், இக 
நிர்தைகளைக் கெட்டுக்கொண்டிருத்தல், சிவத்திரவியங்கவர் 
தல் முதலியன சவக்துரோகமாகிய அதிபாதகம் எனப்ப 
டும். குடிகளுக்குச்செய்.புக் திமையினும் மகாராஜாவுக்கு௪ 
செய்யுஈதிமை மிகக்கொடியது; அன்பல2வ. ஆன்மாக்க 
ளுக்குச் செய்புு துரோக இனும் ச வபெருமானுக்குச்செய் 
பு துரோகம் மீகக்கொடியது, குடி சஞஃ்குச்சசய் 5 இமை 
இராசாவினலே பபொறுக்கப்படினும பொறுக்கப்படும்; இரா 
சாவுககுச் செய்த Fen Sas போழுக்கப்படமாட்டாது; 
அதுபோலவே, ஆனமாக்களுக்குச்செய்த றுரோகம் சவபெ 
ருமானாலே பொறுக்கப்படினுங் பொறுக்கப்படும்; Badu 
மூமானுக்குசசெய்த மையோ போறுக்நப்படமாட்டா gy. 
அதிலால், மேற்கூறிய சிவத் துரோகங்களுள் ஒன்று செய்த 

வரும், அதற்குடன்பட்டவரும, அது செய்வாரைத் தண்டி 
SSG pi sony sar Genin oss gy பொறுத்தவரும், 
௮௮ செய்வாரோடு கூடி.னவரும் இருபத்தெட்டுக்கோடி wo 
கங்களினும் அளவில்லாத கற்பகாலம் டெடது வரு துவர். 
சேவர்களாயினு மாகுக; ரசராயினு மாகுக; ஐம்பொ.றிய 
டக்கல், சந்தியாவந்தனம், வெதரிசனம், இவஞானம் முத 
லிய பலவறரானும் மிகச் சிற* தவராயினு மாரூக; Bey sag, 
ஊங்களைக் தாம் கேரே செய்யாராயினும் பீறர்செய்வசை 
இசைக் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாராயின், அவர் த்ண்டிக்க



பதிபசுபாசப்பிரகாணம், ௬௭ 

ப்பதெல் தப்பாது!தப்பா.த!!சித்தாந்தசகரமணி, “கண்டன 
னாயின் முக்கட் கடவுளை நகிநஇப்போனைச், தண்டனைபுரிநது 
கொல்க வரிதெனிற் சமிக்ககின்.று, மண்டனில் வலியனன் 
மேல் வான்செவித் துளைகள் பொத்திக், கொண்டவணக 
ன்றுசெலக குலைகுலை$தமலபத்தன்." 

சிவபெருமான் தம்மை இகழ்தலாகிய ௮இபாதகம் சே 
யத பிரமாவுடைய உச்சசசிரசை வைவாவாயிலாக ஈ௧௦ம- 
னறினாலே கிளளிக்களை 5 தவிட்டு வீஷ்ணும கலிய தேவாக 
ளுடைய குருதியைவாங்கி, அவர்கள் எலலோருடைய HH 
கையையுமடக்கச் சுத்தர்களாக்கனொ. 

சிவபெருமானைச் தூஷிக்க நக்கன் சரம் அறுப்புண் 
Cu. ata gare gms கேட்மிக்கொண்டிருந்கத சேவ 
ருளளே வீவ்ணு புடைப்புண்மெ, பிம.தவர் குட்டுண்டும. 

சஈதிரன உடல் தேய்ப்புண்மெ, ரூரிபன பல் உடைப்புண 
டும், பகன் கண் பறிப்புண்டும், இபமனும் எச்சனும் குபேச 
னும வாயுவும் வெட்டுணமிம், குயிலுருவம் கொண்டு பறந்து 
இகதிரன் வெட்ணெடு வீழ் ச்துண்மெ, அக்கினி கையும் காக் 
கும் ௮றுப்புணமெ, அக்கினி தேவியாகிய சுவகாதேவி மூக் 
குச் கிளளுண்டும, சாசுவதியும் சாவி திரியும் காயத்திரியும 
குயழும மூக்கும் கொய்வுண்டு, நி௬௫ புடைப்புண்டும், 
வருணன் எமறுணமெ,பிறரூம் இங்கனம் தண்டிப்புறறனா 
வீரபத்திரக்கடவுளாலென்க. சிவபெருமானையும், அவர் ௮டி. 
யார்களையும், சவடின்னங்களாகய விபூதி உருத்திராக்ஷங்க 
ளையும் நிந்திக்கும் பிராமணரும், காயகலுக்குரிப இருமங்கலி 
யத்தைச் தரி3 துத் தமது காயகனுககுச் துசோகஞ்செய்து 
இல்லொழுக்கிறகத மகளிர்போல, சவெசன்னங்களாபெ வீபூ 
இ உருத்திராகூங்களைத் தரிழ் துக்கொண்டு அவைகளுக்கு 
ரிய சிவபெருமானை விடுத்துப் பரதெய்வங்களைப்புகழ்க்து 
வழிபட்டுலையும் பிராமணருமாகிய தக்கன்யாகத் துண்டார், 
எக்காளும் மேலாகிய வக. பெரு. வருந்தும்படி. இருக் 
திதேவாாலும், பிரமாவாலும், துருவாசமுனிவராலும், பிரு 
குமுனிவராலும், கெளதமமுனிவராலும், கண்ணுவமுனிவ



௬௮௮ , கந்தபுரர்ணஈவறீதம். 

ராலும், தட்சிமானீவராலும் மே ஈமென்ச. இருக் லும், ததிசிமுனிவரரலும் சாபமேத்றவராமென்ச, இருக் 

குக்றாலப்படலம்:--(சிட்டர்புகழ் கயிலைமலை காத்தருளும் 

இருகஈதி தேவன்செங்கேம், மட்டுறுபங் கயத்துறையு கான்: 

மூசுத்தோன் அருவாசன் மறை நாலயாவுஈ,கட்டறவே புண 

ர்பிருரு :கள.தமன கண்ணுவமுனிவன் றதீசயின்னோ, ரிட் 

டபெருஞ் சாபமெலாம் பொய்த்திடிவோ வெனவுன்னி யே 

சுலுறறான். அனகன் சாபநீங்குபடலம:---:மபசரிய மறை 
. ௫ . . க 

குளைலாம் பராபரன் யெனவணஙக்கிப் பெரிது3போற்று, மீச 

னையு மன்பரையு உ.ற்றொகெண் டி.கையினை.பு மிகழ்க் அுநிவிர், 

காசினீயின் மறழையவரா யெர்காளும பிறக்இிறா து கதிய 

ரூ.௮. பாசமசன' டைப்பட்மி மறையுரையா ம௩றியசனிற 
இ: ஆன்!" படுதிரனரான. 

தக்கன் சவதாஷணஞ்செய்தபோது அ௮ச்சமிகு இயிஷ 

WEE YE ரைக் கேட்டுக் ் ஓம, பொருளாசைய லும், அதனைக் கேட்டுக்கொண்டு 

மெளனமாக இ.ரகத 3ேவர்கள் வீரபத்திரக்கடவுளாலே 

மூனளர்ற் சண்டிக்கப்பட்டுப் பின்னாச். கூரபனமளு?ல 

சீறையில் ஈட்டப்பட்ட்க் கிடக் து, நாற்றெட்டுசம் வரையும் 

தன்பமனுபவித்தனமரன்பதும், அவர்கள Kon pst arg 

சுப்பிரமணிப சுவாமியிறா2லே நீக்கப்பட்டன 21ன்ப தம் 66 

தபுராணத்திலே வீசேவமாக விரிர் துச்சொல்லப்பட்டன. 

வேண்டிய வேண்டி.ய போகங்களை எல்லாம் கொக 

கின்ற சி தரமணி, காமதேனு, கற்பகதரு மு.கலியன அமை 

ந்த சுவர்க்கலோகத்திலே இருந்து தனது ஆசாரியராகசிய 

Gramupiase வே.காகம புராணாதிகளை ஓதிபுணர்ஈ_து 

ஈல்லொழுக்கத்தின் வழுவாதொழுகிர திரிகால சந்தியாவந்த 
னம், ௮க்கினிகாரியம், சிவபூசை மு.தலியனவற்றைத் தவ 

௫.௮ அதுட்டி.த்துவுத இர்திரகுமாரனாடுய சயக்தனும் மற் 

றைய தேவர்களும், தக்சன் செய்த சிவரிந்தையை இந்திரன் 

அச்சமிகுநியாடும வேறுப்பீனோடும் மெளனமாகக் கேட் 

டுக்கொண்டி ருக்க ரூற்றமொன்றுக்காக வைதிககெயி பிறழ் 

/த,றைகிலை கிடர்து, மீன்சுமர்,த இம். துணைக்காலம் இக்



ப திபசுபாசப்பிரகரணம். ௬௯ 

துணைத்துன்பம் ௮னுபவித்தார்களாயின்,பரசமயிகளுடைய 

சகாயத்தையாயிலும், பிரிதியையாயினும் பெறும்பொருட்டு 

௮ப்பரசமயிகளஞுடைய ஆலயங்களுக்குச் சென்று மகிழ்ஈது 

சிவ தூஷணங்களைக் கேட்போரும், அப்பரசமயிகளைத் தங் 

கள் வீடுகளிலே வரூவிச்துச் சவெதூஷ்ணப்பிரசங்கம் கேட் 

போரும், சவதூவு.ணவீருத்தியின் பொருட்டு அமைக்கப்ப 

டும் விசதியாசாலை ஆலயம் முதலியவைகளுக்கு இடம் கொ 

டுப்போரும், அவைகளின பொருட்டுப் பொருளுதவி செய் 

வோரும, தங்களுச்கும் தங்கள் குமெபங்களுக்கும் கங்கள் 

காமக்கிழததியர்களுக்கும் ௮ன்னம் வஸ்தரம ஆபரணம் 

முதலிபவற்றின்பொருட்டு எக்காளும் சவச்திரவீயங்களை 

உபயோகிப்பவர்களும படுந்நுன்பம் எவ்வளவோ யரவர் 

சொல்லவல்லவா!: சிவச்துரோகம் பொல்லாது! பொல் 

Org! ஆதலால், கந்தபுராணம் துண்மையையநிஈது, எ 

நாளும் சிவர் துரோகச் துக்குப் பயஈது நடுங்கி வீலகிச் 

சாவதானமாக ஓழு), கங்காஸ்௩ாஈம் வாலயவாசம் செய்த 

வர் சிவபெருமானுடைய திருவடிநீழலை ௮டைர்து பேரான 

ந்தப்பெருவாடம்வு எய்துதற்கு அருகராவர். தேவாரம்:-- 

“தக்கனது பெருவேளவிச் சந்தரனிஈதிர னெச்ச னருக்க 

னங்கி, மிக்கவிதா காவிஜெடும் வீதிவழீ2ய தண்டித்த விம 

லர்கோயில், சொக்கனிய கொழும்வருக்கை கதலிகழுகு 

யர்தெங்கின் ரூவைகொள் சோலை, முக்களனியின் Eno pip 

இச் சேறுலரா நீளவயல்மும் மூ.துகுன் மே.” திருவாச 

கம்: ஆட்டின் மலையை வீழிக்கூத தலையாகக், கூட்டியவா 

பாடி. யு௩தபற, கொங்கைகுலுங்ககின் அுந்தீபற."" திருவீசை 

ட்பா;:-- தக்கன்வேங்கதரோன் சலக்கரன்பிரமன் சக்திரனி 

நீதரனெச்சலவ்,மிக்ககெஞ்சரக்கன் புரங்கரிகருடன் மறலி?வ 

விவர்மிகை செகுத்தோன்,மிக்கெலாடிறைக்த புகழ்ச் இருவி 

ழிமிழலையான் நிருவடிநிழற்மழப், புக்கிருந்தவர்தம் பொன் 

னடிக்கமலப் பொடி.யணிர் தடிமைபூண்டேனே.”” பிறர்பா 

ட்டு: *ுக்கியோட வம்புயன் மயங்கியோட வங்கஜன், 

மங்கியோட வாசவன் மலங்கியோட மாலவன், சக்கியோட



௪௦ கந்தபுராணகவகீதம். 

மாதருங் கலங்கியோடவே சவம், பொங்றெடவே மகம் பொ 

டி.த்ததார் புகன்றிடே.'” தேவர்களை வேதகெறி பிநழ்வித்து 
வருத்து சலாகிய மகாபாதகம் செய்த சூரனை வதைத்து ௮௧ 

தேவர்களைக்காத் தவர் சுப்பிரமணியரேயாம். 

சுப்பிரமணியச்கடவுளுக்குச் இவபெருமானினின்.றம் வேரு 

சாது முன்னர்க்கூறிய பதி இலக்கணங்கள் உண்மையாமுறை 

யைக் கந்தபுராணத்தினின்றும் நிருபிப்பாம், 

௨௩. அருவமும் உருவுமாய், காதியாய், ஒன்ளுய், 

பலவாய், பரப் பிரமமாய்சின்ற பரஞ்சோதப் பிழம்பாகிய 

முருகக்கடவுள் ௮றுமுகச்சடவுளாக உலகழுய்யுமவ 

ண்ணம் உதித்தருளினார். 

௮ருவமுமுருவுமாகியமாதியாய்ப்பலவாயொன்றாய்ப் 

பிரமமாப்கின்றசோதிப்பிழம்பதோர்மேனியாசச் 

சருணைகூர்முகங்களாறங்கரங்கள்பன்னிரண்டுங்கொண்டே 

யொருதிருமூருகன்வந்தரல்குகித்தனனுலகமுய்ய. (௧௦௯) 

சா தலுக்சொலைவுமில்லாத்தானவர்க்ைவனேனே 

சேதிலர்தம்மால்வீடானென்றுதன்னாள க திலெண்ணிச் 

சோதிசொள் ப ரமமாகித்தோன்றிரிமுதல்வனீயே 

யாதலின்விமலரூர்த்தியயரைமேல?ிதியென்ரூன். (௪௧0) 

ஏயதோரண்டமொன்றினிழைத்தனவிவ் வாறேனை 

யாயிரத்தோரேழண்டத்தவன்செயலறிதறேந்ருக் 

தூயதோர்பரத்தின் மேலாஞ்சோதியாயெம்மைச்காப்பான் 
மேயினவொருகீயன்றிவேறியார்தெரிதற்பாலார். (௪௧௧) 

விரிஞ்சன்மாறேவராலும்வெலற்கரும்விறலோனாடுப் 
பெருஞ்ச ரர்பதமும்வேதவொழுக்க மும்பிறவுமாற்றி 

பருஞ்எறையவர்ச்குச்செய்தவவுணர்கோனவிகொள்வான் 
ப. ரஞ்சடருருவாய்வக்தகுமரனைப்பணிதல்செய்வாம். (௪௪௨) 

ஈறிலாசமர்பரமனேகுழவியினியல்பா 

யாறுமாமுசங்சொண்டுதிச்சானென்பதல்லால் 

வேறுசெப்டுதற்தியையமோமேலவன்றன் மை 
தெ.றியுந்தெளின்.றிலவுமதுக்சையமே, (௪௪௩)



பதிபசுபாசப்பிரகரணம். ௭௧ 

௨௪, பிரமாவாய் இமந்தகாலத்திலே சாச்துவிககுண 

(YOO உலகத்தை ஆதியிலே படைத்தும், விஷ்ணுவாய் 

நிகழ்காலத்திலே இரச்தகுணமுத்று உலகத்தை மத்தி 

யிலே காத்தும், உருத்திரராய் எதிர்காலத்திலே தாமசகுண 

முற்று உலகத்தை அந்தச்திலே அழித்தம், கோலம் காலம் 

குணம் ஞாலம் அதி கருமம் இறக்நுநின்ற அகாதியாகிய 

பாஞ்சோதிப் பிழம்பே ஆறுஇருமூகழாம்; ௮பயகரம, 

கொடி குலிசம் தோட்டி ௮ஸ்திரம் வேல் என்னும் ஐ௩ தம 

மூறையே அமைர்தகரங்களென்னும் வலத்திருக்கரமாறும, 

வர.தகரம், தாமரை மணி மழு தண்டு வில் என்னும ஐஈதும 

முமையேயமைகஈ்த கரங்கள் என்னும் இடத்திருக்கரமாறும்; 

பொருந்திய அருட்டி ரவடி.வங்கொண்ட ரளினார். 

காலமாய்கீகாலமின் நிச்ச; மமாய்க்சருமமின் 84 

கோலமாய்க்சோலமின் றிச்ருணங்களாய்ச்குணாக்க ளின்றி 

ஞாலமாய்மாலமின்கியதாதி.பாய்ரம்உட்கெலலா 

மூலமாயிருந்தவள்ளன்மூவிருமூகங்கொணண்டு? மூன, 

வீறுசேதனம் ச ரமங்குசம்வீகெ 

மாரிலாதவேலபயமேவலமிடம்வரத 

மேறுபங்கயமணிமழுத்தண்டுவில்லிசைந்த 

வாரிரண்டுகையறுமுசங்கொண்டிவேளடைர்தான். 

மூழுமதியன்னவாறுமுகங்களூமுக்கான்காகும 

விழிசளினருளும்வேலும்வேறுளபடையின் சர 

மழகெசரமீராமணிமணித் -ண்டையார்ச்ருஞ் 

செழுமலரடி.யும்கண்டானவன்றவஞ் செப்பற்பாற்டே! (௪௧௬) 

முண்டகமலர்ச் ததன்னமூவிருமுகமுங்கண்ணும் 

குண்டலகிரையஞ்செம்பொன்மவுலியுங்கோலமார்பு 

மெண்டருக.ரமீராறுமிலங்செழிற்படைகள்யாவும் 
தண்டையுஞ்சிலம்புமார்க்குஞ்சரணமுந்தெரியக்சண்டான, 

முக்சான்ருதோளுமுகங்களோர்மூவிரண்டும் 
கொன்னார்வைவேலுங்குலிசமுமேனைப்படையும் 
பொன்ஞனுர்மணிமயிலுமாகப்புனக்குறவர் 
மின்னாள்சண்காணவெளிரின்டனன்விறலோன், (௧௧௮)



௭௨ க் சபுராணஈவநீதம். 

மசறுமுசங்கொண்டுபொருவல்லவுணர்மாளாம 

மாறுமுகமெட்டு்கோதச்சனபுரியத் 

தேறுமுசமின் திழ்திரிர்தேமையாளவன்ரொ 

வாறுமுகங்கொண்டேயவதரித்தாயெம்பெருமான, (௧௧௯) 

உடு. சருவவிபாபகராயும் பிரம விஷ்ணு உருத்திரரா 

யும் நிற்பவர் அறுமுகக்கடவுளே. 

எங்கனும்பணிவதனங்க ளெங்கணும்விழிச 

ளெங்கணாம்இருச்சேள்விகளெங்கணுங்கரம்க 

ளெக்சஸுக்கிருக்கழலடியெல்சணும்வழவ 

மெம்சனு்செறிம்தருள்செயமறுமுகத்திறைச்சே. (௧௨௦) 

முக்கண்மூர்த்தியுமாங்கவன்முண்டகாஎனனுஞ் 

சக்கரப்படையண்்ணலுமாங்கவன்றானே 

துச்ருப்பாலருங்க நீர்களுமுனிவருல் சிறப்பின் 

மிக்கதேவருமாங்கவன்யாவர்க்குமேலோன். (௧௨௧) 

பொன்னுருவமைக்தகஞ்சப்பங்கவனா&நல்கு 

மென்னுருவாகிக்காக்குமீசன்போலிறுதிசெய்யு 

ம்ன்னுருவென்ன பார்ச்கும்வெளிப்படைபோ ஓுமன்னான் 
தன்னுருமறைகளாஓஞ்சாற்றுதந்கரியதன் றே. (௧௨௨) 

௨௬. ஓங்காரமுகத்தினராயும், ஓங்கார மூலப் பொரு 

ளாயுமுளளவா அஉண்முகக்கடவுளெ. 

முகத்திலொண்றதாவவ் கவெழுத்துடையதோர்முரச 

னசைசத்அமுன்னெழுத்ெக்ருரைபொருளெனகவில 
மிசைத்தகண்களைவ்ழித்தனன் வெள்ளேன் வீக்க § 

இகைத்திருக்தனன்கண்டிலவனப்பொருட்டிநனே. (௪௨௩) 

தரமரைக்களுன் முதலியபண்ணவர்தமக்கு 
மேமுறப்படிமறைச்செலாமாதிபெற்றியலு 

மோமெனப்படும்குடிலையேயொப்பிலா முருகன் 
மாமுசத்துளொன்றாமவன்நனமையார்வ கப்பார், (௪௨௪) 

ஆக்காருமேல்கலையருமறையுக்தேதரிய 

வோர்காரகாலத் தணர்வாயுறைபசவ 

னீங்காசெறியானிறைபோருள்புரியப் 

பரக்சரகநின்றபரிசனர்கள்போற்றின மே, (௧1இ)
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௨௭. சமஷ்டிப்பிரணவ முகத்தினராகிய அறுமுக 

க்கடவுள் ௮கார உகார மகார நஈகார வியஷ்டிப்பிரண 

வமாவா. 

அக. ரமதாதியானவெழுத்செலாமாஇப்பின்னர் 

மச. ரமுமானமேலோன்வடிச்கணைதுணித்துவீசஞ் 

௪ி5ரமுச் துகரமுற்றுஞ்சேணிடைச்சென்றுமாயோன் 

நகரமுந்தாவியண்டகோளலைண்ணுடன் ஐ. (௧௨௬) 

மேலைசசெய்யுளின் மூன்ரூமடியிலே இிகரமுஈது 

உகர”' மென்றமையால, உகாரம் முகற்கண்ணே ௮மையும். 

அமையவே, மூதலாமடி முதலிலும், மூன்றாமடி முதலிலும், 

இரண்டாமடி முதலிலும், நான்காமடி முதலிலும் கார 

உகார மகார நகாரங்கள நின்றவாறு காண்க. யந்திரஸ்தாப 

ன.த்திமில ௮காராதியக்ஷரங்கள் ௮மையுமுதையும் இசசெ.ய 

யுளினா்வலே தொளிக்கின றது. 

௨௮. வீஸ்வரூபியும, வீஸ்வகாரணரும், வீஸ்வாஇதரும், 

விஸ்வசேவியரும், வீஸ்வாஈதரியாமியும் அறுமுகக்கட 

வுளே. (வீஸ்வம உலகம.) 

இிண்டி றஓுடையேன் மூண்டு இறற்படையாவு$ககிக் 

கொண்டவென்மாயமுற்,ர ங்கொடிஞ்சர மதனான்மாற்றி 

யண்டமும்புவனம்யாவுமமரரும்பிறவுந்தன்பாற் 

சண்டி$ூம்வடிவமொன். றகாட்டியென்சன்முனினறான். (௪௨௭) 

கோலமாமஞ்னஞைதன்னிற்குலவியகுமரன்றன்னைப் 

பாலனென்றிரு*$தேனம்சாட்பரிரிவையுணர்க்திலேன்யான் 

மாலயன்நனக்குமேனைவானவர்தமக்கும்யார்ககு 

மூலகாரணமா ய்நின்றகூர்த்தியிம்மூர் த்தியல் ரோ. (௧௨௮) 

ஒற்தெனமுன்னம்வர்தோனஞெஈதனிவேலோன்தன்னைப் 

பற்றிகலின் நிரின்றபராப்ரமுதல்வனென்றே 

சொற்றனன்சொற்றவெல்லாக் தணிபெனக்கொண்டிலேனா 

லித்றையிப்பொழுதிலீசனிவனெஜர்தன்மைசண்டேன். (௧௨௯) 

ருழுதல்வேண்டு$ுதாள்சடொழுதிடல் வெண்மேங்கை 

தரமுதல்வேண்டுஞ்சென்னித.திர்நிடல்வேண்டுத்தாது



re கந்தபுராண ஈவநீதம் 

வாழுதல்வேண்டு$தீமையகன் றுமானிவற்காளாடு 

வாமுதல்வேண்டுகெஞ்சக்தடுத்ததமானமொன்றே, (௧௩௦) 

ஒன்னலர்பொருட்டாலேடயுறுசமரிழை ச் சசெம்ம 

நன்னுருவதனைச்சகாண்ணெமுனிவதெதகுதியாகும் 

வன்னிகொள்வெண்ணெயேபோல்வலியழிக் துருகற்றென்றா 

லென்னுடைவயத்தவன் றோவுணர்ச்சியுமியாச்கைமுற்றும். (௧௩௧) 

அண்டமும் புவனம்யாவு மமரரும் பிறவுஈதன்பாற 

கண்டிடும் வடிவம்” என்றமையால் உலகமே வடி.வாகவு 

வுடையரென்பதும், “மூலகாரணமாய் நின்ற மூர்த்தி யிம 

மூத்த”? என்றமையால் உலககாரண ரென்பதும், “பரா 

பரமுதல்வனீசன்'' என்றமையால் உலகிறந்து நிற்பவரெ 

ன்ப.தும், “சூழூதல்வேண்டும், தாழுகல்வேண்டும்' என்ற 

மையால் உலகினராற் சேவிக்கப்பபுபவரென்பதும்,''என்னு 

டைவயத்த வனர வுணர்சசயும் யாக்கைமுற்றும்'” என்ற 

மையால் உலகருக் குயிராயினாரன்பதும பெறப்பட்டன. 

உலகினை யிறக்துகினற தரனு வென்பதோரா, ௬லகவனு 

ருவிந்றோன்.மி பொடுங்கி மென்றுமோரா,ருலகினுக்குயிரு 

மாக யுலகுமாய் நின்றதோரா, ருலகனி லொருவனென்ப 

ருருவினையுணரா பெல்லாம்.” 

௨௯. செயபெருமானுடைய நெற்றிநாட்டத்துதிஃத 

முருகக்கடவுள் உருவம் அனைத்திற்கும் உறைவிடமா 

யும், ஞானமாயும, உணரந்தார்க் குணர்வரியராயும், தியான 

ப்பொருளாயும், ௮றிவுக்கறிவாயுமுறைவர். 

மண்ணளக்திசீமாயனும்௨னசமேலவனு 

மெண்ணரும்பகநேடியுக்காணாலொதிருக்த 

பண்ணவன்னுதல்விழியிடைப்பாஞ்சுடருருவா 
. . -  ¢? . 

டயண்ணிறைந்தபேசருளிஷன்மதலையாயுநிதீதான். (௪௩௨) 

எப்வருவிலுக்குமாம்கோரிடன தாயுற்றவன்றன் 

செய்வுருவதனைச்சண்டுசிறச் சனமறம்பாவர்இி 

னவ்வுருவத்தின்றப்புமச ஓ. தமின்னும்யாங்கள் 

வெவவ்வருவ ச்தித்செல்லேம்வீடிபேறடை திமன்றே, (45.௩)
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ஒதியாயெமுணர்ச்தவர்க்குணரவுமொண்ணா 

நீதியாயெரிமலமதாயேரிகழுஞ் 

சோதியாகியுந்கொழுதிமெம்மனோர்க்கெல்லா 

மாதியாகியுநின்றவனறுமுகனன்ஜ.' (௧௩௪) 

ஆயபுல்லியபுகழ்ச்சிபோற்சொள்ளலையறிவோர் 

தேயமாவதுயார்ச்குமெட்டாத ததெளியிற் 
தூயவீசிபேறருளுவ துபரிடத்துணிவாம் 

வாய்மையாவதுபுகலுவன்்கேளெனவகுப்பான். (௧௩௫) 

௮றிவினுளறியாய்வைகுமறமுசயமலவெஞ்சூ 

ரிறுசெயனினைக்லொகுமீண்டையோராடலுன்னிக் 

குறுனையதுபோலன்ஜஞென்கொள்கையுந்தேர்ச்தாய்கிற்சோர் 

சிறியனேனுசைத்தேனென்னுமஃ் $ீப்பிழைபொறுத்தியென்றான. () 

௩.௰. சராயுசம், ௮ண்டசம் முதலிய யோனிவாய்ப்பட் 

டுப் பிறக்கும் மானுடர் வீலங்கு பறவை முதலிய பசுக்கள் 

போலாகா௫, பரஞ்சோதிப்பிழம்பாகிய சிவபெருமானுடை 

ய நெத்றிக்கண்ணினின்றும் ௮பேதமாயுஇச்2 பதியாயுள்ள 

வர் அறுமுகக்கடவுளே. 

மானுடத்தரின்விலங்கனிற்புட்சளின்மந்று 

மூனமுற்றுழல்யாச்கையிற்பிறம் தளாரொப்ப 

கீகினைக்சலைபரஞ்சுடர்கெற்றியந்தலத்தே 

தானுதித்தனன்மறைகளுங்கடக்ததோர் தலைவன். (௧௩௭) 

௩௧, ஞாதிரு ஞான ஜேயங்களாப் நின்றவர், கந்த 

சுவாமிக்கடவுளே. 

ஈட்மென்னாயிரெவழ்றிற்குமிருவினைப்பயனைக் 

கூட்வொனவனாங்ககவ தலையெனக்கூடின் 

வேட்டமேனிலைக்கதிபுரிவானவன்மேலாய்க் 
சாட்வொன்மு,தற்றிறமெலாமாங்கவன்கண்டாய். (௪௩௮) 

செய்யுமவனும்புலனுஞ்செய்வித் துகிந்போனு 

மெய்தவரும்பொருளும்யாவையுகியேயென்னச 

யடையவடி.யேங்களறிர்சனமாலன்ன சனால் 

வெய்யபவமச்ன்.றுவீடுமினிக்கூ 0 தமால். (௪௨௯)
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௩௨. பாலருமாய், குரவருமாய், இனையிற் ஏிறியரு 
மாய், கெடியருமாய், வேண்டியவடிவங் கொள்பவராயுள்ள 

அறுமுகக்கடவுளுடைய ஆஞ்ஜையின்றி ஒரணுவுஞ் 
சலியாது. 

சிறுவன் போலுறுங்குரவனேபோலுறுக்தினையிற் 

குறியன்போலுறுமெடியவனாகயுங்குறுகு 

கெறியினின்னணம்வேறுபல்ஓருக்கொடுநிலவு 
மறிவர்காடருங்கச் ;வேளாடலாரறிவார். (௧௪௦) 

சிவன சாடலின்வம.வமாயுற்றிடுஞ்செவ்ேவே 

ளவனதாணையினன் ரீயேபெயர்லொசணுவு 

மெவரவன்றணியாற்றலைக்கடம் தவ ரீவணீ 

தவமயங்னையவன்றனிமாயையிற்சார்வாய். (௧௪௧) 

(BIB. கந்தசுவாமிக்கடவுள் ருடிலையாயும், பூ 

சாக்ரமாயும், வேதங்களாயும், ஆகமங்களாயும், கலைகளா 

யும், குடிலைமுகலியவைகளின் போ தமாயும், முன்னைப்பழம் 

பொருட்கும் முன்னைப்பழம்பொருளாயும், ஈசராயும், அகத 

சியாமியாயும், அருவுருவமாயும், பீதாமாதாவாயும் உள்ள பர 
மனேயாம். 

ஆதியாயெகருடிலையமைவகைப்பொஜீயும் 
பவேசம்யாவையுக்தக் கரப்பன்மையும்வேரு 

வோதநின்றிகலைகளுமய்வவற்றுணர்வாம் 

போதம்யாவையுக்குமாவேள்பொருவிலாவுருவம், (௧௪௨) 

மூன்னவர்க்குமுன்னாகுவோர் தமச்குமுற்பட்டுத் 

தன்னை கேரிலா ?சஞர்தனிப்பெயர் தாங்க 

யின்னுயிர்க்குமிராயருவுருவமாயெவர்ச்கு 

மன்னை தாதையாயிருச்திடும்பரமனெயவன்சாண், (௧௪௯௩) 

௩௪. சுப்பிரமணியக்கடவுள் மேலோ ரென்ப 
௮, எங்கன் இரணியன் என்னு மிருவர்க்கன்றி, மாயை 
சூரன் பானுகோபன் என்னலும்மூவர்க்குங் கருத்தாகும். 

வ. ரமளித்தயாமழிப்பதுமுறையன். றுவாத்தாற் 
பெருமைபெத்றுளகுரனை யயே தபிறர்க்கு
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மரிதெனப்பரனுன்னியேதன்னுருவாகு 

மொருமகற்சொடுமுடித்துமென்றுன்னினனுளத்தில். (௧௫௪' 

தூதெனமுன்னர்வக்தோனொருவனாற்னொலையுமிக் த 

மூதெயினகரமுற்றுமவுணருமுடி.வரென்னி 
ஞாதியுமுடி.வுமில்லாவறுமுகன$ிபோருன்னிப் 
போ துமேலிமைப்பினெல்லாப்புவனமும்பொன்றிடாவோ.(௧ ௪௫) 

பன்னிருதடந் தோள்கொண்டபகவனைப்பாலனென்றே 
யுன்னலையவன்கைவேலாலொல்லையிற்படுதிகண்டா 

மின்னுயிர் துறக்ககின்ருயென்மொழிகேட்பாயன்றே 

சென்னியில்விதியையாவ ராயினுக்ர்க்தாருண்டோ. (௧௪௬) 

பன்னிருசெங்கைபடைத்துளசேயோன் 

றன்ஜனெடெதிர்க் அசமர்த்தொழில்செய்வா 

சென்னலதில்லையிவன்சிறியோனென் 

றுன்னலைவன்மையினொப்பிலனேசாண். (2௪௪) 

ஆரணன்றநனையுலகொூமுண்டுமுன்னளித்த 

காரணன்றனியா.நியைச்கள த்திடையணிந்த 

தாரகன்நனைகெடியமால்வரையொடுந்தடிர்த 

வீரவீரனையாவரேவன்மையால்வெல்வார். (௧௪௮) 

௩௫. உமாதேவியாரால் ஆறுதிருவுருவழும் ஒன்றாகக் 

கதன் என்னும் திருகாமம்பூண்ட குமாரசுவாமிக்கட 

வுளை, காங்கேயன் என்னும், கார்த்திகேயன் என்றும், 

மான்மருகன் என்றும், உரைப்பது ஏழைமையே; ௮வரோ 

பிரமவீஷ்ணுக்கள் ௮றியாத பரஞ்சோதிப்பிழம்பு. 

எந்தைசத்குகளுயிரெலாமொடுங்குறுமெல்லை 

முர்தபோலவொன்றாயயேகூடியமுறைபோ 

லக் தமில்லதோர்மூவிருல்மூ.வுமொன்றாகிக் 

கந்தனென்றுபேர்பெத்தனனகவுரிதன்குமான். (௧௪௫௯) 

கங்கைதன்புதல்வனென்றுங்கார்த்திகைமைச்தனென்றுஞ் 

செங்கண்மான்மருகனென்றஞ் சேனையின்செல்வனென்றும் 

பங்சயன்முசலோர்தேருப்பசஞ்சுடர்முதல்வன்றன்னை 

பிக்கிவைபலவுஞ்சொல்வதேழைமைப்பாலதன்றோ. (௧௫௦)



௭௮ கந்தபுராணஈவநீதம். 

சுப்பீரமணியக்கடவுளுக்கு ௮வர் ௮ருட்டொழில்களி 
னாலே, அப்பெயர்கள் எய்தியவன்றி வாஸ்தவமாய் ௮வரு 

க்கு அப்பெயர்கள் இல்லையாமென்ப.த பெற்ரும், 

௩௬. உட்டிருவடியிலே பருவதசமூகமும்; புறவடியி 

லே சலசமூகமும்; பா.தாங்குலியிலே இடி.யேறும், ஈக்ஷத்இ 

Tipo, ரகமும்; கரட்டிலே வருணனும், சோமனும், கிருதி 

யும், அரக்கரும்; கணைக்காலிலே இருஷிகளும், சிர்தாமணி 

யும்; சானுவிலே விஞ்சையராதியோரும்; ஊருவிலே இந்திர 

லும், சயர்தனும்; ஊருமூலத்திலே இயமனும், காலனும்; 

கடிதடத்திலே அசுரரும்; கடிதடப்பக்கத்திலே தேவரும்; 

குகியத்திலே காகரும்; சேபத்திலே அமிர்தமும்; காபியிலே 

சிவராசியும்; மார்பிலே கலைஞானமும்) யஞ்ஞோபவீதததி 

லே சிவஞானமும்; உரோமகூபத்திலே ௮ண்டமும்; Wee 

கையிலே அ௮கலபோகமும்; தோளிலே வீஷ்ணுவும், பிரமா 

வும்; கைவீரலிலே தேவரம்பையரும்; கண்டத்தி£ல அக்கி 

னியும்; சப்தசாலமும்) வாயிலே வேதமும்; தந்தவரிசையி 

லே அ௮க்ஷரசமூகழும்; காவி£ல சிவாகமமும்; உகட்டிலே 

சப்தகோடி மஹாமந்திரரும்; மாடியிலே வாயுவும்;கேத்திரத் 

இலே சந்திரனும், சூரியனும்; காதிலே திசையும்; கெற்றி 
யீலே பிரணவமும்; சிரசிலே பரமான்மாவுமாக இங்கனம் 

கடல், உலகம், இக்சூ, புவனம், அண்டம், தேவர் முத 

லிய வெல்லாம முறைப்படி அறுமுகக்கட வுஷுடைய 

பாரமேசுரரூபம் எனப்படும் விஸ்வரூப, திலே ௮மையும். 

உள்ளடி வரைகள்யாவுமொண்புறவடி.யினீத்தம் 

வள்ளுசர்விரல்கண்முற்.றம்வானுருமேறகாள்சோ 

ளெள்ளரும்பரடிசன்னிலிரும்புனற்நைகின்சோம 

னலவ்ளிருளனையமேனிகிருதியோடரக்கர்கண்ண (௧௫௧) 

௮ம். இரள்கணைச்சாறன்னிலாரிடர்மணிகள்சானு 

கடி மைமுழ3தாள்விஞ்சைவானவராதியானோர் 

தொடைதனின்மசவான்மைம் சன்தொடைமுதனவேன்சாலன் 

சடி. டத் தசரர்பக்கக்சடவுளர்யாருகிற்ப, (s@a.)
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இருப்பினினைர்கோசவெல்லையின்மருந்தேயுந்திக் 
கருப்படுமுயிர்கண்மார்பிற்தலைசண்முர் நூலிற்போத 

மருப்பயிலுரோமத்தண்டமங்கையிலலெபோகக் 

திருப்பெருந்தடந்தோள்வைப்பிற்செங்கண்மால்விரிஞ்சன்மேவ. () 

மெல்லிசழனையசெங்கைவிரன்மிசையணங்லனெல்லா 

சொல்லொலியங்கெண்டமொப்பிலாமணிவாய்வேதம் 

பல்லிடையெழுத்துகாவிற்பரமவாகமத்தின் பேத 

நல்லிதழ்மனுவின்விஞ்சைகாசியிற்பவனன்மன்ன, (௪௫௪) 

கருணைகொள்விழியிற்சோமன்கதிரவன்்செவியிந்றிச்குத் 

திருநுதற்குடிலைவைப்புச்சென்னியிந்பரமவான்மா 

மரபிணின்மேவித்தோன்றமாறிலாதிருக்குக்தொல்லை 

யொருதன துருவங்காட்டிநிற்றலுமும்பர்கண்டார். (௧௫௫) 

மண்ணளவுபாகலமெலாஞ்சரணமாதிரவரைப்புமிகுதோள் 

வீண்ணளவெலாமழி.கள்பேசோளீயெலா£யன மெய்க்ஈடுவேலாம் 

பண்ணளவுவேதமணிவாயுணர்வெலாஞ்செவிகள்பக்கமயன்மா 

லெண்ண எவுரக்தையமையைக்தொழிலுகல்கயெருளீசனுமிசே. () 

கூறிமற்றினையதன்மைகுரைகடலுலகந்திக்கு 

மாறிலாப்புவனமண்டம்வானவருயிர்கள்் யாவு 

மாறுமாமுகத்தவள்ளன் மேனியிலமைக்ததன்றி 

வேறிலையென்னவாங்கொர்வியன்பெரவடிவங்சொண்டான்.  () 

௩௭. சிவனுக்கும் உமைக்கும் மத்தியிலே குமாரசுவா 

மி எழுந்தருளி இருக்கும் மூர்த்தம் சோமாஸ்கந்தமூர் 

ந்த மெனப்படும். 

ஏலவார்குழலிறைவிக்குமெம்பிரான்றனக்கும் 
பாலனாகியகுமரவேணவெ.றும்பான்மை 

ஞாலமேதுறுமிரவொபெகலுக்குவொய் 

மாலையானதொன்றழிவின் நிவைகுமாறொக்கும் (௧௫௮) 

அம்மைதன்் பொருட்டாலிடையூறிக்கடைக்ததென்றுமாலக% 

சனிஓன்னி, யெம்மையாளுடையிறையவன்றனையுமிறைவீதன்னை 
பமிளங்குமரனையு, மெய்மைசேர்வடிவாசவாங்கமைத்தவேதவாக 

mS Beene prop, பொய்மைநர்க்திமென்பினாற்பூசைபுரிர் தபி 

௬௫ம்வருக்இயேசோற்றுன். (௧௫௯)



௮0 கந்தபுராணஈவமீதம். 

பார்த்தியாலெனதெனும்பைம்பொன்மார்பத்திடை 

மூர்த்தியாப்வையெமுதல்வியைக்குமரனைத் 

தீர்த்தனைப்பூசனை செய் துநின் றீவினை 

யார்த்இநீல்குதியெனாுவாதரத்தருளினான். (௧௬௦) 

௩௮. ஞானிகளாலே அ௮றிதற்கரிய ஷணமுகநாத 

சுவாமியை முன்ளையிற் செய்த தபோமிகுதியினாலே 

அடைந்து கண்களினாலே தரிசனம் செய்தோர் தீவினை நீங்கி 

வரம்பில்லாத அ௮ருளைப்பெறறுப்வா்; அவர் பின இருந்தாலு 

மென்! இறக்தாலுமென்!! 

எஞ்சலிலவுணர்செம்மலிங்ஙனமம.ரதாற்றித் 

தஞ்சிலென்றொலைவுற்றுலென் நூயவாவறிவின்மிக்கோர் 

கெஞ்சினுமளத்த்கொண்ணாகிருமலக்குமசமூர்த்தி 

செஞ்சுடர்வடிவங்கண்டு£ீவினைநீங்கயுய்க் தான். (௧௬௧) 

இயவைபுரிக்தாசேனுங்குமரவேடிருமுனுற்றுற் 

ாயவராகிமேலைத்தொல்சதியடைவரென்சை 

யாயவும்வேண்ிங்கொல்லோவடுசமரிச்மாட்செய்த 

மாயை.பின்மசனுமன்றோவரம்பிலாவருள்பெற்றுய்ந்தான். (௧௬௨) 

ருசெனுமவணர்கோமான்றொல்லைகாணோற்றவாறும் 

பாரிடைமுடி.வின்றாகிப்பல் ஓ சமிருந்தவாறு 

மாரணமறிதறேற்றாவாறுமாமுகத்தெம்மையன் 

பேசெழிலுருவகோச்பெபெரும்பயன்காடத்கேயோ. (௧௬௩) 

௩௨௯. சுப்பிரமணியக்கடவுள் சிவபெருமானுடை 

ப சத்தியெனப்பதெலால், அவ்விருவரும் வேற்றுமையளார். 

ஆதலினம துசத்தியறுமுகனவனும்யாமும் 

பேத்கமன்ரானம்போற்பிரிவிலன்யாண்டுகின்றா 

னேதமில்குழவிபோல்வான்யாவையுமுணர்க்தான்£ரும் 
பேோசதமுமழிவில்வீடிம்போற்றினர்க்சருளவல்லான். (௧௬௪) 

சேவர்யாவருஞ்சென்.றதொழப்படு 

மூவராசமொழிக்திடுநுல்களைத் 

தரவிலாதகஞ்சத்தியொன்றேயலா 

லேவர்லெல்பவரென்றுவீளம்பிமேல். (௪௬) 

எத்திறத்தரு.றுவ்சகளைவெல்கலரெமத 

சச்திவென்றிரிமென்றனன்சண்ணுதற்நலைவ



பதிபசுபாசப்பிரகரணம். ௮௧ 

னத் இறச்தினாலல்லவோவறுமுகக்குமர 

னுய்த்தசெய்யவேலுண்டது தாரசனுயிரை. (௪௬௬) 

௪௦. சிவபெருமானுக்குரிய சருவஞ்ஞதை, திருப்தி, 

௮காதிபோதம், ௮லுப்தசத்தி, அகந்தசத்தி, சுவதந்திரத்த 
வம் என்னும் சுத்தசாட்குணங்களும கந்தசுவாமிக்கட 

வுளுக்கு ஆறுமழுகங்களெனபர். (FHMC GOs =p pnw 

வு; திருப்தி வரம்பிலின்பழமுடைமை;௮காதிபோதம்-- இயல் 

பாகவே பாசங்களினீங்குதல்; ௮லுப்தச,த்தி2பரருளுடை 

மை; அ௮கஈதசத்தி-முடிவிலாற்றலுடைமை; சுவதந்திரத்து 

வம தம்வயமுடைமை. ) 

ஏவர்சம்பாலுமின் றியெல்லை$ீரமலற்குள்ள 

மேவிருகுணனுஞ்சேய்க்குமுகங்களாய்வக்ததென்னப் 

பூவியல்சரவணத்தண்பொய்கையில்வைகுமைய 

ஞ்விகளருளுமாத்றாலறுமுகங்கொண்டானன்றெ. (௧௬௭) 

௪௧. சிவபெருமானே ஓராடலினால்,சறுபாலராய் அரு 
ளவடிவம பூண்டெழுக்தருளினா என்பது, கந்தசுவாயி 

புடைய அறுமுகம்துண்மையினாலே துணியப்பமொத 

வின், அவ்விருவரும் மாணிக்கமும ௮தஜெளியும் போலப் 
பேதமுறார், 

ஈசனேயவனஞுடலான்மதலையாயினன்சகா 

ளாசிலாவவன,நுமுகத் தண்மையாலறிகீ 

பே௫ிலாக்கவன்பரனொடுபேதகனல்லன் 

தெசுலாவகன்மணியிடைக்கதிர்வருதிறம்போல். (௧௬௮) 

௪௨. அறுமுகக்கடவுளுடைய இருக்கரங்களி 
லே அிமைந்ச கோமரம் கொடி வாள் குலிசம் ௮மபு அங்கு 

௪ம் மணி தாமரை தண்டம் வில் மழு என்னும் பதினொரு 

ஆயதங்களும் பதினோர் உருத்திரே,. வேலாயுதமோ 

“த தியாயும், அளவிலா ஒளியாயும், ஆறுதலையுடைய தாயு 

"(pen en து. 

பொன்தறிகழ்சடிலத்சண்ணதன்பெயரும்பொருவிலாவுருவமு 
221 பெல் அம் அம் தன்னு ணன்றுபெற்றுடையவுருத்திரசணத்தோர்கவிலருச்தோ



௮௨ கந்தபுராணஈவநீதம். 

மரங்கொடியாள், வன்றிநற்குலிசம்பக ழியங்குசமுமணிமலர்ப்பங்க 

யக்தண்டம், வென்றிவின்மமுவுமாஇவீற்றிருக்தார்விறன்மிகுமறுமு 

கன்கரத்தில், (௧௬௯) 

ஆயதற்பின்ன ரேவின்மூதண்டத்தைம்பெரும்பூதமுமவெ, தே 

யபல்லுயிருமொருதலைமுடி.ப்பதேவர் மேல்விடுக்வெமவர்தம், மாயி 

ருக்திறலும்வ ரல்சளுஞ்சச்திமன் ஒுயிருண்பதெப்படைச்கு, நாயக 

மாவதொருதனிச்சுடர்வேனல்கயேமதலைகைக்சொடுத்தான். () 

௮5சமிலொளியின்€ராலறமுகம்படைத்தபண்பா 

லெந்தைகணின்றும்வக் தவியற்கையாற்சச்தியாம்பேர் 

த$திரிம்பனுவல்பெற்றதன் மையாற்றணிவேற்பெம்மான் 

கம்தனேயென்னமின்னைக்கண்டுளக்கவலைகத்தேம். (sere) 

௪௩. தெய்வயானையம்மை வள்ளியம்மை 
என்னும் இருவரும் முறையே சுப்பிரமணியசுவாமியு 
டைய ஞானசத்தியும் கிரியாசத்தியுமாவர். 

கல்லகல்குடைக்தசெவ்வேற்கக்தஜேர் சருவதாஇ 

வல்லியர்சியைஞானவல்லியின் சொயாய்ச்சூழப் 

பல்லுயிர்க்கருளைப்பூத்துப்பவநெறிசாய் ச இிட்டன்ப 

செல்லவர்தமக்குமுத்தியிருங்கணியு£வுமென்றம், (௧௭௨) 

௪௫. உற்றவீடத் துதவும் அறுமுகக்கடவுள் தட 

௮ திருவடியை அனபினோடு தியானித்துக் துதித்த வீரவா 

குதேவர், உக்கிரர், விசையர், இர்திரன்முதலாயினோர்க் 

கருளிஞா. 

அண்டகைதொழுதபாணியணிமுடிக்சொண்டிய் வாற்றா 

லீண்டுசர்க்குமரவேளையேத்தலுமன்பின்சண்ணீர் 

வீண்டுதெண்கடதுளே௫வெள்ளமிக்குவரைமாற்நப் 
பூண்டசண்டிகையைமானத்தோன்றினபொமப்பீன்பொம்மல். () 

மீதுகொள்பொடிப்புமுடமெய்ப்புலன்சிக்சையொன்ற 
வோதுவதவறவென்புமுருயெசெருசகாட்டங் 

சோதில்பேசருளின்கழ்கிக்குதூகலித்திருதலோடி 

மூதுலகனைச்துமாவிமுழுவதுமூழ்ர் தவன்றே. (see) 

ஆவ தோர்சாலையெர்தையாறிருதடர்சோள்வாழ்ச 

மூவிருவதனம் வாழ்சமுழுதருள்விழிசள்வாழ்ச



பதிபசுபாசப்பிரகரணம். 

தூவுடைகெயவேல்வாழ்கதொல்படைபிறவும்வாழ்ச 
தேவர்கடேவன்செயோன்றிருவடிவாழ்கவென்றான். 

இனைய தன்னியேயறுமுசகப்பண்ணவனிருதா 

ணினையுமெல்லையினங்கவனருளீனா ணீசியிற் 
தினகரத்தொகையாயிரகொடி சேர்ம்ரென்னக் 

கனகமாமணித்சவிசொன்றுபோந்ததகடி இன். 

gore en po pubs git nave 

வீசுவெம்படைவீரத்தைகோக்கியே 

யீசன்மைந்தணிணைமலர்த்தாள்களை 

கேசமோடுகினைம் சனன்போற்றினன். 

எவ்வெவர்ச்குமிறையவனறாகியோ 

னயப்வழித்சன்னருள்செயவுச்£ரன் 

செவ்விதிற்செலும் £ீச்சரமபந்றியே 

கவ்வீழுங்கனன்சண்கனல்சான்றிட. 

அறுமாமுகப்பிரானன் நீயில் விடை 

வேரொ௱துணேயிலைமெய்மையிதெனத் 

சேறினனவனடி.சந்தைசெப்தனன் 

மாறீழியருவிகீர்வழியுங்கண்ணிஞர் 

ஈண்ணினர்4 னெியாயொலஞானகமாயகனேயோலம் 

பண்ணவர்க்றையேயோலம்பரஞ்சுடர்முதலேயோல 

மெண்ணுதற்கரியாயோலம்யாவையும்படைச்தாயோலங் 

சண்ணுதற்பெருமானல்குங்சடவளெயோலமோலம் 

தேர்கடேவேயோலஞ்சிறக்தசிற்பனேயோல 

மேவலர்க்கடியேயோலம்வேற்படைவிமலாவோலம் 

பாவலர்ககெளிபாயோலம்பன்னிருபுயத்தாயோல 

மூவருமாகிரின்றமூர்த்தியேயோலமோலம். 

(௧௭௬) 

(௪௭௭) 

ர் ni (EE a) 

(௧௭௪௯) 

(கீ ௮௧! 

௪டு. முருகக்கடவுளைத்'-இிருமுருகாற்.றுப்படை" 
யினாலே CHET (io, இருப்பு க.நினாலே ௮ நணகிரிகா தரும, 

தித்து ௮ருள்பெற்றவ?ரேயாம,. 

பொய்யற்றசேன்முதலாம்புலவோர்புசழ்$;5 
வையற்கெனதுறசொல்லுமொப்பாகுமிப்பார் 

செய்யுற்றவன் மாறுமைபூசைகொடேவதேவன் 
வையத்சவர்செய்வழிபாமெகிமுமன்றே. (௪௮5)



௮௪ கந்தபுராணசவஙீசம். 

௪௬. யாவையும் யாவருக்கும் கொடுக்கவல்லுகரும், 

பீன் ௮வற்றை மாற்றவல்லுகரும் கந்தசுவாமிக்கடவு 

Car; Rs தீன்னருள்பெற்றோர்க்கு முப்பத்தாறு தத்து 

வங்களின் மேற்பட்ட திருவடியைச் சேர்தலாகிய உண்மை 

முத்தியையும் கொடுப்பர், 

பூதமைக்தினுட்கீழ்நிலைத்தாயெபுவியு 

ளோதுகின்றபல்லண்டத்தினொராயிரத்தெட்டுவ் 

கோதிலாச்சகமும்படைகளுமுனக்குமுன்கொடுத்த 

வாதியீசனேயவனெனின்மாற். நவ தரிதோ. (௧௮௩ 

ஏதமில்பவியண்டம்கள்பெற்றனமென்றே 

பேதையுன்னினைசிறிகவன்றன்னருள்பெறுவோர் 

பூசமைக்தினறமேனையதிறத்தினும்புறக்.து 

மீதமாமண்டமெவற்றிந்கும்வேத்தியல்பரிவார். (௪௮௪) 

மருச் துவன்மாமுறைமக்திர$ரா 

லொருத்திபொருட்டினிலொண்புன ஓய்ப்பச் 

கரத்திடையேத்நனனாரழ்சழல்சேர்க்தார்க் 

கருத்திகொண்முத்தியுமாக்கமுமீவோன். (௧2௫) 

பன்னெறியதணிர்செல்லும்போக்னை விலஃிமேலா 

ஈன்னெறியொழுசச்செய்துகவையறுகாட்டுஈல்க 

யென்னையுமடீயனைக்சயிர வினை கீசயொண்ட 

பன்னிருதடம்தோள்வள்ளல்பாசபங்கயங்கள்போற்றி, (௧௮௬) 

“பூதமைக்தினு மேனையதிறத்தினும்'' எனவே ஆன்ம 

த்த. துவம் இருபத்.தசான்கும், புறத்து! மெனவே வித்த 

யாதத்துவமேழும், “மீதுமாமண்ட Cua pi ago” என 

வே சிவதத், தவம ஐர்.துமாக மூப்பத்தாறுதத் தவங்கள் பெ 

£ப்பட்டன. உண்மைமுத்தியான.து முப்பத்தாறு தத்.துவ 

தீதுக்கும் மேலாம் என்பது ':'அரறையு நீத்ததன் மேனிலை 

யைப், பேராவடி யேன் பெறுமாறுளதோ, ரோவருளூர் தை 

வித்திமையோர, கூராவுலகங் குளிர்வித்தவனே,"” என்னுங் 

சு௩தரனுபூதிச் செய்யுளானறிக, மூகங்கார மமகாரக்களா 

கிய உட்பத்றுப் புறப்பற்றுக்கள் ௮௦கின்ற இடமே இருவ 

டியாரும். 'யானெனதென்றற கின்றதடியாம்'' என்றார்



ஓல்
 பதிபசுபாசப்பிரகரணம், ல 

மேலோர். இருவ,க்கீமிருத்கலே வீடுபேறாகும். “Domus 

திருப்பன் கொலோ வீசன் பல்கணக் செண்ணப்பட்டச, 

சிறுமா னேந்திதன் சேவடிக் கம்ச்சென்றங், கிறுமாம் இரு 

ப்பன் கொலோ," எனனுக் தேவாரத்தான் ௮றி.க. 

சுப்பிரமணியக்கடவளுக்குச் சரீரம் எனப்பிவது முற்றறிவு 

வரம்பிலின்பம் இயற்கையறிவு தன்வயமுடைமை குறைவிலாற் 

றல் வரம்பிலாற்றல் என்னம் ஆறுகுணங்களும் ஆறு தருமுகங்க 

ளாசவும், மற்றை அருட்குணங்கள் மற்றை அவயவங்களாகவம் 

அமையப்பெற்ற அருட்டிருமேனியாமென்பது இப்பிரகரணத்தி 

னாலே தொனிக்கும். அவர் கையிலுள்ள மூன்றுபத்திரமுூடைய 

வேலாயுதமெனப்பவெ.து, அவர் ஆன்மாக்களுக்கு முத்தியின்பங் 

கொரடிக்ச விரும்பும் விருப்பமெனப்படும் இச்சாச 2 இ:பும், அதற்கு 

வேண்டுமவைகளை அறியும் அறிவெனப்படும் ஞானசத்தியும், அறிந் 

தீவைகளைச் செய்யும் செயலெனப்படும் இரியாச,ச்நுயுமாடிய மூன்று 

ஈ்திகளின் அூச்சாமென்க, இருத்சணிகைப்புசாணம்;--இச்சா 

ஞானக்கிரியையெறு மிவைமன் நிலையாய்க் களைத்செழுந்திட், டச் 

சானாழி யறச்சுவற்று மயில் வேலொருகை வலத்தமைக்க, BENT 

வலரத்தெறுமொருகை நறீனங்குறங்கு னமைத்திமையோர், விச் 

சாசரர்சுழ்ஞானச்தி தரனதுருவம் விடுப்போரும்."” இவந்ரால் 

சுப்பிரமணி.பக்கடவரடைய திருமெணியைத் தோல் இரத்தம் மூ 

தலிய தாதுசகளாலாகிய நமது சரீரம் போலுமாமெனலும், அலர் 

கையில் வேலாயுதத்தைக் கொல்லலையிற் செய்யப்பட்டு உயிர்வு 

தைசெய்து இர சந்தோயும் கமத கையில் வேலாயுசம்போதுமா 

மெனலும், ௮வர் தேவிமாறை சமக்மூச் இற்றின்ப அனுபவத்தை 

விளைவிகரு ஈுமத மனைவிமார்போஓுமாமெனலும் பொருக்கசாவாயி 

bm. வள்ளியம்மையார் என்னும் கன்னிசையை, ஈம்மைப்போலக் 

காமமேலீட்டிஹலே மாடி வரு திஷரல்லரென்ற கருத்துவகையி 

ஞேலவ்ஜோ,கச்சியப்பசிவாசாரியசுவாமிகள் வள்ளியம்மை இருமா 

ப்படல தில ''உலைப்பபிமெழுக தென்ன வுருயேயொருழ்திகா 

தல்-வலைப்படுகின்ரன்போலவராக்தி” என்றும், 'கலைப்பமெஇயப் 

புத்தேள் சலங்கலம்புனவிற்ரோன்றி - அலைப்படுதன்மைத்தன்றோ 

வறுமுசஞாடலெல்லாம்!? என்றும், ''தொல்லையினுருக்கொடு தோ 

ன்றிசின்றவே-ளெொல்லையின்மையலுத் நிரங்குவானென”' என்றும், 

“குமரற்தேத இருவிரயாடல்போலாம்'" என்றும் “ares sab 

மாயைசள்செய்தும்'” என்றும் ஆங்காங்குப் பிரஸ்சாபித்தருளிஞர். 
முருச்ச்சடவுளும், ௮வர்சத்திமாரும் மானிடர்போலத் இனைசசை 

a



௮௬ கந்தபுராணஈவநீதம். 

மூப்பு ஐர்போதும் ௮அடையாதவசென்பது தோன்றக் கந்தபுராண 

ச்திலே, 'மருச் தபோன்மொழிக்கு மரியும்குமானும்” என்றும், 

“செச்சைமெளலியான் செருத்தணிவரைமிசைப் - பச்சிளங்சொங் 

கைவனசரர் பாவையோடொன்தி” எனற்ம் பேசப்பட்டது; இங் 

கனம், இவர்கள் பிதாமாதாவாககச் கூறப்பதெலும், ''புவனமன்னு 

யிர்த்தொகையுய்ந்திட மூயங்கிவைகினனால்!” என்றும், **இச்சகத் 

துயிர்யாவையு முய்யவீத்றிருந்தான்?” என்றும், தெய்வயானை வள் 

ளியம்மை தஈமணப்படலக்களிலே போக்க அ௮திரகசியவாக்யெதீ 

. அண்மையும், உவர் இருவரும்புணர்க்தல் குலகுயிரெல்லாமீன்றும்- 

பவன்பிரமசாரியாகும் பான்மொழிசன்னியாகுச் - தவக்தருஞானத் 

தொர்க்கித் தன்மைதான்றெரியும்'”? என்னும் சத்தாந்தவரக்கியத் 

அக்கு மாறுபடாது ஈன்குதுணியப்படும். 

தாரகன் சிங்கள் சூரன் என்னும் மூவரும் முறையே, கன்மம் 

மாயை ஆணவம் என்றும், அவர்சகளாலே பக்இக்கப்பட்ட தேவர் 

கள் பசுச்களென்றம், தாரகன் முதலிய அசுரர் மூவரையும் அழி 

தீ.தி முருகக்கடவஹள் தேவர்களை அட்கொண்டமை, கனமமுதகலிய 

மூம்மலங்களைவீட்டி. உயிரைப் பரமாசரியர் ஆட்கொள்ளுமுறையா 

மென்றும்) வேடர்களிடத்திலே நெநொளாக இருக்கது வளர்ந்த 

வள்ளியம்மையை மூருசக்கடவுள் ௮மமைக்கொண்டமை, வேடர் 

களிடத்நிலே மன்னவருமாரன் மல்னனையறியாது வந்து வளர்ச்த 

வீடத்த மன்னவன் அஃ்தறிக்து காடிவந்து தன்குமாரவே அவ் 

வெடரிணின்று மீக் தன்னிடத்தாக்னெமைபோல, ஐம்புலவே 

டரீடழ்தே தன்னையும் தலைவனையுமதியாது வளர்க ச உயிலரப் பர 

மாசாரியர் அயவைம்புலன்களின் சிக்கறுத்து அடிமைக்கொள்ளுமு 

றையாமென்றம்; முருகக்கடவுள் தமத சமையஷராயெ யானைமு 

கக்சடவுள் வாயிலாக வள்ளியம்மையாருடைய முற்படுகையை 

ஒழித்தமை குடிலோபதேசம் வாயிலாச ஆன்மாவுடைய மானென் 

னும் முனைப்பை அறுக்குமுறையாமென்றும்; ௮வர் அம்மையாரை 

அருளொடு நோச்னெமை சாக்ஷ௩ஷி தகைநயாமென்றும்; “Oem 

சண்வெய்பருர் செருத்தொழிலினுஞ் சிலைவேடர் தம். சளிற்செயுஞ் 

செருத்தொழிலினுகச் தணிர்து'' அவர் எழுந்தருளிய செருத்தணி 
மலை முப்பாசங்களோடு ஐம்புலன்களும் ஒழித்துகின்ற இலாடச்்தா 

னமாமென்றும்) அம்மலையிலே ஐர்போதும் வீடாத EGov pues 

கள் மூன்றும் முத்திபஞ்சாகூரமாமென்றும் குறிப்பர்த்தம் சொள் 

காருமுளர்,



பதிபசுபாசப்பிரசரணம், st 

ஈவெபெருமான் தாம் பிக்ஷாடனமூர்த்தியா வீஷ்ணுவை 
மோடனியாக்கித் தாருகாவனத்இற்குச் சென்றமை முதலாயின 
குற்றமாகாது குணமாமென்பது கோயிற்புமாணத்திலே ௭௫-ம் பச் 
சத்தினும் சிவ தூாஷணசண்டன பத்திரிகையினும் வீரிவாகக்காண 

ப்பசி௫ன்றமையால் ஆண்டுக் காண்க, 

யாப்பியலிற்போக்த பெரும்சாப்பிய இலக்கணத்திற்கு அமை 
தியாயிருத்தலின், இப்புராணகாவியமும் உண்டாட்டுக்களியாட்டு 

முதலியன அமையப்பெற்றது, 

காஞ்சி செருத்தணியென்னும் தலங்களிலே உள்ளனவாகச் 
சொல்லப்பட்ட ௮ூசெயங்கள் பல கலியுசத்திலே ல துறவிகளு 
க்கே தோன்றும், மூன்னையுசங்களில் எல்லோர்க்கும் தோன்றும், 

காஞ்சிபுராணம்:--இன்னனவாமஇசயங்கள் மற்றாமுள்ள வெலலை 

யிலை யவைமுரு.து மறிவார்யாரே, முன்லுகர்தி னெல்லார்க்குங் 

சாட்சியெய்து மூண்டகொடும் சலியுசத்திற்படிமைவாழ்க்சை,மன் 

னிஞேர்லர்ச்சன்றிச் தோன்றராமுத்தி மருவினர்ச்கு மேலுலின் 

வைத்தவண்ண, மன்னமலிவயற்காஞ்சி வரைப்பின்வாழ்வாரகங்க 

ளிப்பச் சண்ணுதலாரமைத்தவாகும்."? 

[பொருள் செம்பொருள் குறிப்புப்பொருளென இருவசைப்ப 
டுமென்ற௮ இலக்கணநூல்கள் விதிக்கன்றன; சவபுராணங்கள் 

சிலவிடங்களிற் குறிப்பாகப் பொருள்கொள்ளக் உெக்குமென்பது 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் முதலிய சிவாநுபூதிமான்கள் இயற்றிய 

சாத்திரவ்களிஞலஓம் குருசம்பிரதாயத்தினாலும் தணியப்படுகின்ற த. 

இங்ஙகனமாசவும், தேவாலயங்களிலே வருஷந்சோறம் கந்தபரா 

ணம் பிரசரிக்சப்படும்போது, செம்பொருளாயய சிர்நின்பப்பொ 

ருளே மெய்ப்பொருளெனப் போடிக்சப்பரன்நமையினாலே, சச 

வசமயிகளுக்குப் பெருங்கேடு வீளைஏன்றத; அதுகண்ட புறச்சம 

யிசள் ஈம்மையும் கமது சமயத்மையும் கமது சகடவளையும் தூஷிக்இ 

ன்றார்கள். ௮கேர் காமாதிதோஷமுடையவர் கடவுளாவது எப்ப 
டியென்று சைவசமயத்தை வெறுத்துப் புறச்சமயங்களிம் பிரவே 

சிக்னெ்றார்சள். ஆதலால், கோயில்களெங்கும் சைவாசமக்களை 
ஒதியுணர்ச்தவர்களும் நல்லொழுக்க முள்ளவர்களுமாயெ மேன்ம 

க்சசைச்கொண்டி சர்தபுராணததுண்மைப்பொருளைப் பிரசரிப்பிக் 

இற் செட்போர்சளூச்கு இவ்வாறு சகேவிளைதலின்றிச் இெபத்தி 
யேவஎரும்.



AA சந்தபுராண ஈவநீதம். 

உருத்திரகணிகையர் வியபிசாரம் மதமாமிசபகணம் முத 
லிய பாதகங்களின்றிச் வவெவேடம்பூண்டு சவபத்தியிற் இறந்தவர் 

களென்று சைவாகமங்கள் செப்புகன்றன; இதற்கு மாறாக இக்சா 

லத்தார் மதமாமிச பக்ஷணரமுடையவர்களாய் வரைவின்றி யாவ 

ரையும் சேரும் பெண்களை உருத்திரகணிகையரென்று தேவாலய 

நுகளெங்கும் நியோடுக்கின்றார்கள். இது மகா சிவாபராதமாய் 

மூடியும், 

தேவர்கள் முதலாயினோர் ஆகாயத்திலே நின்று, யுத்சம் செய் 

தமை எங்ஙனமென்றும், அவர்கள் அளவிறந்த மாயாருபங்களைக் 

சொண்டமை எங்ஙகனமென்றும், ஆதலால், அவையெல்லாம் கட்டு 

க்கை எனறும் இகழ்ந்து நமத சேசத்து நமது பாஷைக்காரரா 

இய சைவசமயிகளுட்சில அறிவிலார்புலம்ப, ங்கள் முன்னெர்கள் 

ஆசாயத்திலே பிரயாணஞ் செய்தார்களென்றும், ஆகாயத்திலே 

நின்று சண்டைசெய்தார்களென்றும், அதனால் அவைகளுக்கு வே 

ண்டற்பாலனவாடுய பல சாஸ்இிரங்களையும், ஆகாயத்திலுள்ள சகல 

சாத்நடுக்குச்களையும், ஒட்டங்களையும், ௮ங்கல்கே உள்ள தோ 

ஷண நிலைகளையும், வெவ்வேறு வாயுவின் விரட்டருருத்துவம் 

முதலியவைகளையும் அறிந்திருக்தார்கள் என்றும், சத்.துருக்களு 

டைய சேனைகளை விஷவாயுச்களாலும்,௮ச்சுறுத்தும் மாயாவடிவங் 

களாலும் பயம்கரசத்தங்களினாலும் ஆகாயத்திற் சூழ்ந்து மறைந்து 

நின்று ௮ழித்துவிவொர்கள் என்றும், இச்சாஸ்திரவித்தைகளின் 

உணர்சி ஐரோப்பிய அமெரிக்க சேசத்து வித் துவான்சஞூக்கு 

இத்றைப்பொழுதும் ஈறிதுமில்லையாமென்றும், பறசேசத்தப் புற 

பாஷைப் புறச்சமயிசளூள் ௮அறிவீன்முதீர்ந்ச அங்கலேயபண்டீகர் 

கள் நயந்து வியந்து மக்கு இப்போது பிரசங்கக்டன்ரார்கள். 

௪௪. பசுக்கள் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாக 

லர் ஈகலர் என மூவகைப்படும்; பசுக்களைப் பந்தித்த 
a * ௬ * 

பாசமும் ஆணவம் மாயை கன்மம் என மூவகை 

ப்படும். ் 

மூம்மையினுமயிர்கள்பெற்றமுகிழ்முலைச்சன்னியாகு 

மம்மையைமணச் சதன்மையாங்கவளிடமாவீங்கோர் 

செம்மலையளித்தற்கன் றேதீவினை க்சடற்பட்டுள்ள 

வெம்மையாளாவதற்சேதுச்சாட்டியவியற்சையல்லால், (௪௮௪)



பஇிபசுபாசப்பிரகரணம். ௮/௯ 

- விதித்திமெவகைவியனுயிர்த்தொசை 

கதித்திடுதத் தவக்கணங்களங்குளா 

ரு.திச்திடொறைமையினொடுங்கச்செய்துதான் 

மதித்தொருதன்மையாய்மன்னணிகிற்ப ஐம். (௧3௮) 

ஈசனை யேரினைந் திறைஞ்சியேத்தியே 

பெசருமருக்தவம்பிடி த் துமூவகைப் 

பாசமதகனெறிபடாசூந் தியி 

சாசுறுபடைப்பினுக்கார்வஞ்செய்திரோ. (௧௮௯) 

விஞ்ஞானகலர் ஆணவமலமென்னும் ஒர்மலமுடைய 

வர்; பிரளயாகலர் ஆணவம் கன்மம் என்னும் இருமலமு 
டையா. சகலா ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும மும்மல 

மூடையா,. ௮ “உரைதருமிப் பசுவாக்க முணரின மூன்று 

முயரும்விஞ்ஞானகலார் பிரளயாகலர் சகலர் நிரையின்மல 

மலங் கன்மமலங் கன்மமாயைகிற்கும்'” என்பதனால.மி. 

ஆணவம் முதலிய மும்மலங்களுள்ளே, ஆணவத்துக்கு விக 

ற்பம் முகலிய எண்குணங்களும், மாயைக்கு அஞ்ஞானம் 

முதலிய ஏழுகுணங்களும், கன்மத்,ஐக்கு இருத்தல்முதலிய 

௮றனுகுணங்களு முளவாம். இருபாவிருபஃது:--“கூறி.பதூ 
ன்௮ மலத்தின்குணக்குறி-வேறுகிளக்கின் விகற்பங்கறபங்- 

குரோகமோககங கொலையஞர்மகககை - விராயெண்குணனு 

மாணவமெனவிளம்பினை - யஞ்ஞானம்பொய் யயர்வேமோ 

கம்-பைசாசூந்கிய மாச்சரியம்பய-மாவேழ்ருணனு மாயைக் 

கருளினை-யிருக்கலுங்கிடத்சலு மிருவினையியற்நலும் - விமி 

தீதலும்பரகிர்ைை மேவலென்றெடுத் -வறுவகைக்குணனுப் 

கருமத்தருளினை '' சிவன் மூவகை ஆன்மாக்களுள் விஞ்ஞா 

னகல ராயினோக்குத் தன்மையின் கின்றவாறே தத் தவஞா 

னத்தை விளைவிப்பர்; பிரளயாகலருக்கு காற்றோளும் முக் 

கண்ணும் கமைமிடறுமுதலிய உறுப்பிற்றாய் முத்தொழில் 

நடாத்திரின்ற கன்னியற்கைவடி வே குருவடி.வாகக் காட்டி 
முன்னாக நின்று தத். துவஞானத்தை உபதேூத்துணர்த்து 

வர்; ௮விச்சையை உடைய சகலராயிஞர்க்கு அ௮வர்வடிவு 

போலும் வடி.வுடைய குருவா ௮வ்வடி. வின் பின்னாக மறை 

ந தின்று தத் தவஞானக்தை உணர்த்துவர்.



0 FEST COM Caste Sid. 

௪௮. ஆணவம் மாயை சன்மம் என்னும் மூம்மலங்க 

ளினாலே பந்திக்கப்பட்டிள்ள உயிரகள் எண்ணில்லாதன; 

அவை ௮காதியே உள்ளன; அவை தாம் தாம் செய்த இவி 

னைகளினாலே இடையரூது பிறக்திறந்துழலும். பிருஇவிய 

ண்டத்தும், ௮ப்புவண்டத்தும், தேபுவண்டத்தும், வாயுவ 

.ண்டத்தும், ஆகாயவண்டத்தும் உதிக்கும். qHao Hog oh 
டமே நிலையென்று சொல்லற்பான்மையதன்று. அவை தே 

வர், மக்கள், விலங்கு, புள், ஊாவன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் 

என்னும் எழுவகைத் தோற்றத்தையுடையனவாம். ௮வை 

பிறக்குமுன் கருப்பத்தினும் அழியும்; மூப்பினும் அழியும். 

அவற்றினிலையாமை இத்தன்மைத்தென்று சொல்லுதலும் 

அறியாமையே. இநர்தவுயிர்களும், பிறர்தவுயிர்களும் இவ 

AAT ANCL Us S(O) AIG GT SIDI COO SLIT GY GOT au GOT LB. 

மூவசையெனுக்தளைஞாழ்டயெற்றிட 

மாவிகளுலப்பிலவசாதியுள்ளன 

இவினைகநல்வினைத்திறத்தின்வன்மையா 

லோவறமுறைமுறையதித்து மாயுமே. (௧௯௦) 

பாரிடையுதித்தரம்பாரைச்குழ்தரு 

நீரிடையுஇத்திடுகெருப்பில்வாயுவிழற் 

சருடைவிசம்பிடைச்சேருமன்னவைக் 
கோரிடைரகிலையெனவுரைக்கற்பாலதோ. (௧௯௧) 

மச்களாம்விலங்குமாமாரில்வாணிடைப் 

புச்குலாம்பறவையாம்புல் லுமாமதின் 

மிக்கதாவரமுமாம்விலங்கறானுமாம் 

திச்கெலாமிறைபுரிதேவும்யாவுமாம். (௪௯௩) 

பிறக்திமுன்செலும்பிறச்தபின்னர்மெய் 

துதக்திரஞ்லைபகவிருக்.து தஞ்சுமாற் 

சிற் இிரகொளையிற்றேயுமூப்பிணி 

லிறக்திமெதன்பரிசியம்பலாகுமோ. (௪௯௩) 

சுற்றுறுகதிரெழுதுசளினும்பல 

பெற்றுளவென்பதும்பேதைமீரதரீற் 

கொற்றமதுடையதோர்கூற்றங்கைக்கொள 
லித்றவும்பிறர்தவுமெண்ண ற்பாலவோ. . (௪௯௪)
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௪௯. அன்மாச்கள்பொருட்டுத் தருமம் என்னுமோர் 

பொருளுண்டு. ௮.த இருமை இன்பத்தையும் எளிதிலே கொ 

டுப்பது. ௮.து ௮ருமையின் எய்தும்பொருள். ௮து ஒருமை 

யுடையோர்க்கனறிப் பிறர்க்கு அறிவது அரிது. இத் துணைச் 
சிறப்பினகாகிய தருமத்தை ஒருயிர் செய்யுமாயின அன்பும் 

அருளும் உண்டாகும்; ௮து உண்டாகத் தவமுணடாகும்; 

௮து உண்டாக அவ்வுயிர் சிவபெருமானை அடையும். அடை 

யிள், பிறவிக்குக் காரணமாகிய மும்மலங்களினின்று நீங் 

இப் பேரின்பத்தை அனுபவிக்கும். 

திருமமென்றரொருபொருரளததாவிலா 

விருமையினின்பமுமெளிதினாக்குமா 

லருமையில்வரும்பொருளாகுமன்ன து 

மொருமையிலேர்க்கலாலுணர்தந்கொண்ணுமோ. (௧௯௫1 

ச 

தருமமேபோற்றிடினன்புசார்ந்திடு 

மரளெளுங்குழவியுமணையுமாங்கனவ 

வருவழித்தவமெனுமாட்சியெய்து மேற் 

-நெருளுறுமவ்வுமிர்செவனைச்செருமால், (௧௯௬) 

சேர்ச் துழிப்பிறவியும் தீரும் தொன்மையாய்ச் 

சார்ச்திொவகைத்தளையுநீம்டுடும் 

பேர்ச் திடலரியதோர்பேரின்பக் தனை 

யார்ர்திரிமதன்பரிசறைதற்கேயுமோ. (௧௯௭) 

௮ன்பானவருச்கருஞுதியாற்பத்திநெறி 
யென்பாலிலையாலிறையமெவனளித்தி 

மன்பான்மதிமிலைச்சுமாயகனேகல்லருள்க... 

ருன்பான்மிகசகொந்தேயோதியதென்பேதைமையே, (௧௯௮) 

பாஈங்கொண்டாவிபலவும்பிணிப்போனு 

சேசங்சொண்டாங்கதனைகீச்யெருள்செய்வோனு 

மீசன்்வெனென்றியம்புமறைநீயிழைத்த 

வாசொன்றுமித் மையார் தவிர்க்கவல்லாசே. (௪௬௯௯) 

தருமம், ௮றம், புண்ணியம் என்பன ஒருபொருட் 
சொற்கள். புண்ணியம் மனம்வாச்குக் காயங்களினாலே செ 

ய்யப்படும். ௮ருணினைவு, பொறை, பிதர்பொருள் விரும்
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பாமை; செய்ர்கன றிமமவாமை, ௮பிமானம்பேணல், ௮ழுச் 
காறின்மை, அவாவெறுக்கை, பிறர் அன்பங்கண்டி ரங்கு 

தல், பிறருக்கு ௮றிவு செல்வம் ௮ழகு முத்தி என்பன 

விருத்தியாகவேண்டுமென விரும்புகல் என்பன மானசிக 

தருமங்களாம்; தருமங்களைப் பிரசங்கஞ்செய்கல், புறங்கூ 

ரூமை, உண்மைபேசுதல, நாலுரைசெய்தல், இனியன சொ 

ல்லுதல், கடுஞ்சொல் தவிர்தல், வேதாகமங்களை ஓதுதல் 

என்பன வாக தருமங்களாம்; அரியதவங்களைச் செய்தல், 

பூசைசெய்தல், ஓமம் வளர்த்தல், பகுத்துண்ணல், பூமரங் 

கள் ௮மைக்தல், தோப்புக்கள் வைத்தல், பிறாமனைவிழை 

யரமை, குளம்வெட்டுதல், கணெறுதோண்டுதல், சருமசலை 

பள்ளிக்கூடங் கட்டுதல், ஆலயங்கட்டுதல், மடங்கட்தெல் 

என்பன காயிக தருமங்களாம்; புண்ணியம் வளரப் பாவக 

தேயும்; பாவக்தேய அறியாமைநீங்கும், அறியாமை நீங்க 

நித்த அறித்தங்களத. வேறுபாட்ணோவும் அழிதன்மாலை 

யவாய இம்மை மறுமை இன்பங்களின் உவர்ப்பும் பிறவித் 

துன்பங்களும் தோன்றும்; அவைதோன்ற வீட்டின்௧ண் 

ஆசையுண்டாம்; ௮௦ண்டாகப் பிறவிக்குக் காரணமாகிய 

பயனின் மூயற்கெளெல்லாம் நீங்க, வீட்டிற்குக் சாரணமா 

இய யோகமுயற்சியுண்டாம்; ௮ துண்டாக மெய்யுணர்வு 

பிறந்து பூமப்பற்றாகிய எனது என்பதும் அகப்பாற்றாகிய 

யான் என்பதும் விடும். தஇிருவுஈதியா£:---எட்டுக்கொண் 

டரர்சமைத் தொட்டுசக்கொண்டேகினரூர், விட்டாருலகமெ 

ன்றுந்தீபற, வீடேவீடாகுமென் றுந்தீபற,” 

௫௦. சரீரம், செல்வம், வலி, வீரம் முதலாயின அமி 

ந்தியம்) சுவர்க்கலோகம், ச,த்தியலோகம், வைகுண்டலோ 

கம் என்பவைகளும், ௮வம்றின் போகங்களும் துன்பத்து 

க்கு உறைவிடமும், அநித்தியமுமாம்; முத்தியொன்றுமே 

நித்தியமும், பேரின்பமுமாம். 

கலைபடுமுணர்ச்சியும்சற்பும்வீரமு 

மலைபடுவெறுச்கையும்வலியுமற்றது
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மலைபடுபுற்பதமாகுமன்னவை 

நிலைபபிபொருளெனநினைக்கலாகுமோ, 

மெய்யுயிரகன்றிடவிளிகலேனெனி 

னெய்யு.றுமலக்சணீத்தினிதுமேவலன் 

வையு நெடும்புரிவடிவம்வெக்தெனப் 

பொய்யுடல்சுமம் தனன்புலம்புந்றேனெனும். 

வந்திப்பவர்பவங்கண்மாற்றுவோயெச்தேவர் 

சந்தைச்குமெட்டாச்சிவனேசெழுஞ்சுடரே 

மயிந்தப்பிறவியிடருழப்பச்செய்தனையோ 

வர்தித்தநின்புணர்ப்பையாரேகடக்தாரே, 

வென்றியாக்கரான்மேதகையதானவரா 

லன்றிமுனிவராலண் டராலேனையரா 

லொன்றுசெயவொன்றாயுறுதுயரத்தாழ்க் த தன்றி 

யென்ற மடழ்வாயிடாத்றிரும் தனமே, 

£ற்றுமதியங்கெர்வெம்பொறியரவு 

மாற்றினொடுமிலைக் தவாதியேரின்னருளா 

லேந்றமிகுமலக்கணேடுனிழிந் தவளம் 

போத்றுகெஜனோற்றல்புரிவேன்புரிவேனே., 

அல்லற்பிதவியலமலம்விண்ணாடிறைக்து 

தொல்லைத்திருநுகருக்துன்புமலமலமாற் 

றில்லைத்திருடஞ்செய்தேவேயினித்தமியேற் 

கொல்லைத்துயர்£ர்த் துன துபதந்தந்தருளே. 

தண்டேன் றளிக்குக்தருகிழற்தழ்ேவோழ்க்கைவெஃகிக் 

கொண்டேன்பெருக்துயரம்வான்புதமுங்கோதென்றே 

சண்டேன்பிறர்தம்பசத்தொலைவுங்கண்டனனாற் 

ரொண் டேன்சிவனேகின்ரொல்பதமேவேண்டுவனே. 

மாடேகுழ்வார்தம்மொடுமைர்தன்ரிறைபுக்கான் 
காடேபோனனிச்சரனேஜோர்கவ லுற்றார் 

பாடெவிண்ணோர்தம்பதமுச்சட்பரனல்கும் 

வீடெயல்லாற்றுன்பறுமாக்கம்வேறுண்டோ. 

காிபோர்தனனிச்திரன்பொன்னசர்கரிக்து 

பரடுசேர்ர்ததசயக் தறுஞ்ிறையிடைப்பட்டா 

ஞடில்விண்பதச்செய்கையிதெம்பிசானல்கும் 

வீடதேய்லாற்றுன்பறுமாக்சகம்வேறண்டோ, 

௯3. 

(௨௦௦) 

(௨0௦5) 

(௨0) 

(௨௦௩) 

(2.08) 

(௨௦௫) 

(௨௦௬) 

(2.067) 

(௨0௮)
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மனுடசரீரம் ஈமக்குச்சகிடைத்த அருமையை ஆராயுபங் 

காலத்துச் சமுத்திரத்தைக் கையினாலே நீந்திச் கரையேறு 

தல்போலாம். இங்கனம், மனுடசரீரம் எடுப்பினும் சாஸ்இர 

மணமும் மணவா, மலைகளினும் வனங்களினும் குறவர் மற 

வர் முதலியவர்களாய்ப் பிறவாது, சாஸ்திரங்கள் வழங்கும் 

தேசங்களிமலை பிறப்பது மிகுந்தபுண்ணியம்; அதினும் வே 

தாகமங்கள வழங்காத மிலைச்சதேசத்தை விடுத்து, அவை 

வழங்கும் ஆரிய தேசத்திலே பிறப்பது மிகுந்தபுண்ணியம்; 

௮தினும், புறசசமயிகள் வயிற்றிலே பிறவாமல், சைவசமயி 

கள் வயிற்றிலே பிறப்பது மிகுஈதபுண்ணியம்;இங்கனம் மனு 

டசரீரம் மிக ௮ருமையாக வாய்த்தது,பெரியோர் எனப்படும் 

போலிப்பிரபுக்களுக்கும், இந்திரன் முதலிய தேவர்களுக்கும் 

பணிசெய்து பிழைக்கும்பொருட்டோ, சிவபெருமானுக்குத் 

இருவடி. த்தொண்டசெய்து பிழைக்கும்பொருட்டோ எனின் 

யோடிப்பாம்:--பிரபுக்களுக்கும் மஞ்சள் பூசப்படுசின்றமை 

யானும்,பிணங்களுக்கும் மஞ்சள் பூசப்பகென்றமையானும்; 

பிரபுக்களுக்கும் சுகர்தமாலை தரிக்கப்படுகின்றமையாலும், 

பிணங்களுக்கும் சுகஈதமாலை தரிக்கப்பகெள்றமையானும்; 

பிரபுக்களுக்கும் கசகாபரணங்கள ௮ணிபப்படுகின் மமையா 

ம்,பிணங்களுக்கும் கனகாபரணங்கள் ௮ணியப்படுகினற 

கமையானும்; பிரபுக்களுக்கும் பி.தாம்பரங்கள் உடுத்தப்படுகி 

னறமையானும், பிணங்களுக்கும் பிதாம்பரங்கள உடுத்தப்ப 

டுகின்றமையானும்; பிரபுக்களுக்குப் பின்னும் பரிசனங்கள் 

தொடர்கின்றமையானும், பிணங்களுக்குப் பின்னும் பரிச 

னங்கள் தொடர்கின் மமையானும்; பிரபுக்களையும் காக்காரர் 

காவுகின் மமையானும், பிணங்களையும் காக்காரா் காவுகின்ற 

மையானும்; பிரபுக்களுக்கும் வாத்தியங்கள் சொட்டப்படு 

கின்றமையாஜும, பிணங்களுக்கும் வாத்தியங்கள் கொட்ட 

ப்படுகின்உமையானும்; பிரபுக்களுக்கும் சின்னங்கள் ஊத 

ப்படிசின்றமையாலும், பிணங்களுக்கும் சின்னங்கள் ஊதப் 

படுகின்௰மையானும்; பிரபுக்களுக்கும் மேத்ரொங்கல் பிடி. 

க்கப்படிகின்றமையானும், பிணங்களுக்கும் மேற்ரொக்கல்
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பிடி.க்கப்படுகின் தமையானும்;கல்வி குலம் பணம் உத்தியோ 
கம் முதலியவைகளான் மதிமயங்கி, சூரியன் சந்திரன்முதலி 

யயாவும் தம்மாலேசான் உடைபெறுகின்றனவெனக் தம் 

மைமதித்து,தம்மை அடுத்தடுத்துப் பன்முறையும் பொரு 

ள்காரணமாகப் பிரார்த்இத்து வரும் ஏழைகளுக்குப் பொரு 

head இனியவார்த்தையேனும் சொல்லாது, இறுமாஈது 

பிரபுக்களும் பேச்சின்றிக் கிடத்தலினாலும், உயிரில்லாமை 

யாற் பிணங்களும் பேச்சின்றிக் கிடத்தலினாலும் (போலிப்) 

பிரபுக்களும்பிணங்களும் சமமாவார். சித்தியார்: அரிசன 

ம்பூசிமாலை யணிஈ்துபொன்னாடைசாத்திப், பரிசனம்பின்பு 

செல்லப் பாரகர்பரிக்கக்கொட்ட, வருசின்னமூதச்தொங்் 

கல் வந்திடவுணாவுமாண்டு, பெரியவர்பேச்சுமின்றிக் கிடத் 

சலாற்பிணத்தோடொப்பர்.” இப்பிணப்பிரபுக்களை கடை 

ப்பிணங்களாகிய ஏழைகள் பனமுறையும் அமித்தடுத்.து 

இரந்தமையால் வாய்த்த பொருளின்பமுமோ எனின்; அது 

வும், யானையொன்று ஓருவனைத்தொடர, ௮வன் அதனைக்க 

ண்டு பயர்து ஓடிக் கிணஜொன்றினுள்ளே வீழ, ௮வ்?வளை 

யில், அக்கிணற்றினுனளே கடஈத ஜந்தலைகரகத்தைக் 

கண்டு, ௮வன் அவ்விடிகணறறருகின் வேரைப்பற்டறுக் 

கோடாமெனப் பிடித்துத் தூங்க, ௮வ்வேரையும் எலியொ 

ன்றுவஈது குறிக்க, அ௮வ்விடை சின்றோனுடைய நாக்கே 

அனியீலிட்ட தேன்றுளி அவனுக்குப் பயக்த இனிமைக்கு 

ஒப்பாகும். இது ::அடகரிதொடரவிழ வைக்தலைகாகங்காண, 

விடிகிண நறறுகின்வேரைப் பற்றிகான் மிடவிவவேரைக,கடு 

கவோரெெலியுமவர் துகறித்திட வதினினரோனுக்-கிடை துளி 

தேனக்கின்பம் போலுமிப்பிறவியின்பம்.” என்னுஞ் செய் 

யுளால,நிச. இதனால், பிரபுக்கள்பணி வேண்டப்படாமை 

பெறப்பட்டது. இந்திரன், பிரமா, விஷ்ணு மு.கலாயினோரு 

டைய பதங்கள் சிலையுதல் இல்லாமையால், அவர்கள் பதங் 

களும் வேண்டப்படாமை ::பொன்னகர்கரிற்து பாடுசேர்ந் 

த்க் 
எனவும் முன்னர்ப்போர்த துணுக்கைவாக்கியங்கள் அட் 

ப 
எனவும்; “பிறாதம்பதத் தொலைவுங் கண்டனனால்”
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டகுண மெட்டுச்சித்தி கோகனதன் மூதல்வாழ்வு குலவுப 

தீமெல்லாம் வெறுத்து நெறியறுவசையு மேலொடு$ழடங் 

கவெறும்பொய்” எனவும், பூ தமுதலாகவே நாதபரியக்த 

மும் பொய்” எனவும் போக்க 'இருவாக்குக்களுக்குக் கருத் 

துவகையான் வேறுபடாமையினாலே துணியப்படும். கால் 

கொடுக்.து, இரண்டுகையேற்றி, என்புச் கழிகள் பரப்பி, 

இறைசூ மண் சுவர் வைத்து, கோலோலை வேய்கர்து,பொல் 

“லாமை முககெட்டி, ஏழுபலகணி அமைத்து, ஈவத்துவார 

வாயில் வைத்து ஆக்கப்பட்ட இச்சரீரவீடு ஈமக்குவாய் 
த்தது (முத்துமாமணி மாணிக்க வைரத்த பவளத்தின் முழு 

ச்சோதி' யாகிய சிவபெருமானுடைய பணியிலே கின்று 

பேரின்பவாழ்வைப் பெறுதலாகிய சிவப்பேறு பெறும் 

பொருட்டேயாம். சேவாரம்:--*கால்கொடுத்தருகையேற் 

றிக் கழிகிரைச் திறைசசுமேய்6 ஐ, தோல்படுத் ததிரநீராற் 

சுவரெடுத் திரண்வொச, லேல்வுடைத்தாவமைத்தங் கே 

முசா லேகம்பண்ணி, மால்கொடுத் தாவிவைத்தார் மாம 

றைக்காடனாரே."” என்பினாம் சழிரிரைக் திறைச்சிமண் 

சுவ ரெறிஈஇது நஈம்மில்லம், புன்புலா னாறுதோல் போர் 

த்துப் பொலலாமையான் முகமிகொண்டு, முன்பெலாமொ 

ன்பதவாய்கலார் சூரம்பையின் மூழ்கிடாே, யன்பனாரூ 

ர்தொழு து.ப்பலாமையல் கொண்டஞ்சனெஞ்சே."' குலம், 

இளமை, கல்வி, செல்வம், ௮திகாரம் என்னும இவவாழ்வு 

கள், செருக்கைக்கொடுப்பனவாம் என்பது வாழ்9வனு 

மையல்விட்டு'' என்றமையானும்; இம்மானிடதேகம் வாய் 

தீது சிவதொண்டின்பொருட்டாமென்பது “மானுடபபி 

றவிதானும் வகுத்தது மனவாக்காய - மாணிடத்தைந்துமாடு 

மரன்பணிக்காகவள் றோ” என்றமையானும் 5 8 

டுக. வேதவோாகமங்களிலே விஇிக்கப்பட்ட பதி பசு 

பாசமென்னும் முப்பொருள்களின் இலக்கணத்தைச் சிவன 

ருள்காட்டத் தெளிக,த, புண்ணியதீர்த்தங்களிலே சென்றுப 

டூ௫௮, செவஸ்தலங்களையும் சிவனடி.யாபையும் சிவனெனமதி 

தீ, பத்தியோடு வணங்கிச் துதித் துவருவோர் சித்தசுத்தி
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பூடையோராய்,சிவனைர் தமது உள்ளக்கண் ணுக்குக் காணப் 

பெறுவோராய், பற்றறறோராய், தம்மைத் தறந்தோராய், 

பசுகரணம் சிவகரணமாகப் பெற்றோராயுள்ள சீவன்ு 

த்தராவர். 

விதிமுதலாயெள்ளோர்வியனுயிர்த்தொகையாமீசன் 

பதியவன்பணியதன் நேபரித்சனரினையொல்லா 

மிதுவுமச்சுருதிவாய்மையிவையெலாமயர்த்துவாளா 

மதிமயஙஇனையாந்பேராமாயையூடமுந் துன் ரூய், 

ஆதலாலவனருள்பெறினவ ணியலரியு 

மோதியாகுவ.ரல்லபேற்பலகலையுணர்க்சென் 
வேதராடி யென்னிறையுமன்னவணிலைவிளங்கார் 

பேதைநீரருமாங்கவரல்லதுபிறரார். 

பற்ரியதொடர்பையுமுயிரையும்பகுத் 

திற்றெனவணர்லெமேகச் தீர்லெஞ் 

இதற் றணர்வுடையதோர்சிறியம்யாமெலா 

'மூற்றுனதாடலையண ரவல்லமோ. 

அத்சனாலயமனைத்தும்வைகலும் 

பத்தியோடுிமுன்பரவியேமிகுடு 

சுசதனடியேதொலைவிலாருயிர் 

முத்தியெய்தினான்முழுதுணர்ச் துளான், 

செம்மையாடுயஇிக்தையர்€ரீயோர் 

'வெம்மையென்பசைவீட்டிவிளங்கஜோர் 

சம்மையுக் துறக்தேதலைகின்றவ 

ரிம்மைதன்னினுமின்பத்ைமேவுவார். 

இத்திறமுலகக்தன்னிலிம்பசோடும்பரஞ்சச் 
இத்தமெய்தீளர்தலன்றிச்சிதைவராவகைமைசேர்ந்து 

வித்தசகவெண்ணிலாடல்வியப்பொடுபுரிர் தானாவி 

முத்தர்தம்விழியினன்றிமுன்னுராகிமலறூர்த்தி. 

சாதனீங்கலாதலமருமாருயிர்க்கரண 

மாதியீசனதருளினாலவவனதாயெபோ 

லே தமீரிலாதழல்பபவெய்யசானிளையொன் 

(௨௦௯) 

(௨௧௩) 

(cae) 

போதலாற்குளிர்சொண்டதாறுமலர்ப்பொழிலாய். (௨௪௫)
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ஏதக் தீர்சுடர்தன்னையுமெண்ணுமைம் 

பூதக் தன்னையும்போ திகன்றன்னையும் 

பெதஞ்செய்வர்பிறப்பொழித்தோரவர் 
பாதஞ்சேர்தல்பரபதஞ் சேர்வதே, (௨௧௬) 

சிவாலயங்கள் எங்கும் சென்று சிவபுண்ணியஞ் செய் 

துவருவோர் திருவருளைப் பெறுவாரென்பது “:கூர்த்திதலர் 
தீர்த்தம் முறையாற்றொடங்கினர்க்கோர் - வார்த்தைசொலச் 

சற்குருவும் வாய்க்கும்பராபரமே.'” என்னுங் இருவாக்கான 

நியப்படும். சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை நினையவொ 

ட்டாமல், அயர்ப்பிக்கும மும்மல அழுக்கை ஞான நீராற 

அழுவி, அங்ஙனம் ௮யராத அன்பைச் செய்யும் மெய்யடியா 

ர்களோடு கலந்து கூடி., மலமயச்கநீக்குமாறு அன்புமிக்கு 

டைய ௮வரது திருவேடத்தையும், சவாலயத்தையும் சவ 

னெனவேகண்டு வழிபட்வொழும் இயல்பினோசே €வன்மா 
9 த்தராவர்.'” எனச் சிவஞானபோதம் செப்புகின்ற.து. 

டு௨. சிதம்பரமும், இருத.பபுண்டரீகவீமிம் சிவபெரு 

மான் அனந்த தாண்டவஞ் செய்தருளும் தானங்களாம். சபா 

கமடசபெருமானைப் புறத்தும 255g வழிபட்டுவரு 

வோர் பசுபோதமிறநது, ஆனந்தக்கண்ணீர்வார நின்மல 

துரியாதேதமாகய அகண்டாகார நித்தவியாபக சச் 
சிதானந்தப் பிழம்பிலே இரண்டறக்கலக்து Bourn. 

விரிசனல்வேள்விதன்னில்வியன்றலையரிக் துவீட்டி.ப் 

பொருவறுதவத்தையாத்றும்பதஞ்சலிபுலிக்காலண்ண 

லிருவருமுணர்வாற்காணவெல்லையிலருளாலீசன் 
திருகடவியத்கைகாட்டுந்தில்லைம தூ ரைக்கண்டான். (௨௧௭) 

தண்டலீர்ச்சோலைத்தில்லைத்தபனியமன்றிலென்றுந் 

சொண்டையங்கணிவாய்மாதுதொழச்சுராட்புருடனுள்ளத் 
தீண்டருமதிச்சலாற்றாவற்புதத்தனிச்கூத்தாடல் 

கண்டனன்கவாலுள்ளம்களிப்புறவணங்கெ்போனான். (௨௪௮) 

பெருந்தரைகமிவ ளு9ப்பிறல்பெசரவ ணத்தி 
லிருக் சனிச்சமலமொன்றிழ்குமரவேளிருர்தபான்மை
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திரும் தநல்லண்டபுச்தேள்சந்சையாம்புண்டரீச 

புரந்தனில்விரும்பித்தாதைவையெவியற்கைபோ லும். (௨௧௯) 

அங்கதற்பின்முறையாகவச்சுதன்பாற்கடலகன்று 

கங்குழுவெலாஞ்சூழகாவலக் $வகத்தணுட 

யெங்கள்பிரானருணடஞ்செய்யெல்லையிலாத்தில்லைதனிற் 

௮ங்சமணிமன்றுதனைத்தொழுதுப.ரவசமானான். (௨௨0) 

செல்லரியபரவசமாய்த்திருமுன்னேவீழ்ச்திறைஞ்௫த் 

சொல்லைதணிலறிவிழம் ததுணைவிழிகள்புனல்பெருசப் 

பல்லுயிர்க்குமுயிராகும்பரமசவபூரண த்தி 

னெல்லைதனிற்புச்சழுக்தியெழுக் இலனீரிருஇங்கள். (௨௨௧) 

இத்திறத்ீதாலவசமதாயீறுமுதனடுவுமிலா 

வத்தனது இருவ டிக்கீழடங்கயேயாணையினான் 

மெய்த்துரியங்கடந்தவுயிர்மீண்சொக்சரத்தடையத் 

தீதீதுவ மெய்யுணர்ச்சியெலாம் தலைத்தலைவக் ண்டினவால், (௨௨௨) 

சிவபெருமான் தம்மை ஆன்மாக்கள் வழிபட்டுய்யும் 

பொருட்டு, எண்ணில்லாத முக்கிபஸ்கலங்களைப் பூமியில் 

வைகத்தருளினா; அவைகளுள்ளே, அறுபத்தெட்டுத் தலங் 

கள் சிறந்தன; ௮வற்றுள்ளே, ஆறுதலங்கள் சிறந்தன; ௮வ 

ற.றுள்ளே, மூன்றுகலங்கள் இறந்தன; அவற்றுள்ளே, சித 

ம்பரஞ் சிறகு. பரங்கருணைக்கடலாகிய ஈடேசபெருமா 

னுடைய இலக்கணங்களை உண்மைதால்வாயிலாக ௮.5.௪, 

ஈல்லொமுக்சு த்தின் வழுவாதொழுகி, அவருடைய விளக்க 

தீதுக் கிடமாகிய திருவுருவை விராட்புருடனாகிய பிரமாவி 

னது பிரமாண்டசரீரத்தின் இருதயகமலமாகிய சிதம்பரத் 

இலே நாடோறும் விதிப்படி. ஒன்போடு தரிசித்துக்கொ 

ண்டு வம்த்வர், ௮க்௩டே பெருமானைத் தமது பிண்டசரீரத் 

தனது இருதயகமலமாகிய தகரத்திலே தியாஷ்த்துத் தரி 

இத்துப் பாசநீங்கி முத்தியடைவர்.'' ஈடேசபெருமானைத் 

தரிசித்தோர் ஆனர்தபாஷ்பஞ் சொரியப்பெறுவார். இருமக் 

ிரம்:--புளிக்கண்டவர்க்குப் புன லூறுமாபோற-களிக்குக் 

திருக்கூக்.துக் கண்டவர்க்கெல்லார், அுளிக்குங்கண்ணீருட 

ன்சோருகெஞ்சத்திரு, ளொளிக்குமானர்த.வமுதாறுமுள்ள



௧௦௦ கர்தபுராணாவநீதம். 

த்தே."] விவத்தைகள் சுச்தாவக்தை, சகலாவதக்தை, கேவ 

லாவத்தை என மூவகைப்படும்; ௮வற்றுள்ளே, சுத்தாவத் 

தை நின்மலசாக்கிரம், நின்மலசொப்பனம், நின் மலசுமுத்தி, 

நின்மல.துரியம், நின்மல. துரியாதீதமென ஐவகைப்படும். 

நின்மலசாக்கிரம் புறக்கரணம் உட்கரணங்களோடு கூடித் 

தன்னைக்காணு மியல்பேயாம்; புறக்கரணம் நீங்கி உட்கர 

ணவிருத்தியோடு மாத்திரம் தன்னைக்காண்பது சொப்பனம்; 

உட்கரணம் நீங்கி மனமொழிகளுக்கரிய தன்னைக்காண்பது 

துரியம்; ஞானக்சண்ணினாலே உள்ளபடி. அதரியகிலைகடந்த 

பரசிவத்தைப்பார்த்து இரண்டறப் புணர்ந்துகிற்றல் துரி 

யாதீதமாகும். இது கனை 

சாந்தோக்சியோபரிடதத்திலே :பிரம்பூரமாயெ இச்சரீரத் 
இல் உள்ள தகரமாூய புண்டரீக வீட்டினுள்ளே இருக்கும் ஆகா 

6b” என்பது முதலாகத் தசரவித்தை கூறப்பட்டது. இங்கெ 

ஆகாசம் என்றது பிரமமாகிய சவத்தை என்க. புறத்தும், இவ்வா 

தே இப்பிரமாண்டம் பிரமபுரம் எனவும், இப்பிரமாண்டத்தினு 

ள்ளே இருக்கும் தில்லைவனம் புண்டர்கவீடி எனவும், இத்தில்லை 

வனரதில் கிருத்தஞ்செய்யும் சவம் ஆகாசம் எனவும், கூறப்படும். 

இவவாகாசம் பூதாகாசம்போற் சடமாகாது சித்தேயாம் அதலால், 

சிதம்பரமெனப்படும். இச்சிதம்பரம் எந்நாளும் நீக்கமின்றி விளங் 

கும் தானமாதலால், இத்தில்லையும் சிதம்பரம் எனப் பெயர் பெறும். 

தாவ ரமாயெ அண்டமும் சங்கமமாகயே பிண்டமும் சமமாமாதலால், 

பிண்டமாகிய சரீரத்தில் இடைக்கும் மிங்கலைக்கும் ஈடிவிலுள்ள 

சுமுழுனாமாடியும், பிரமாண்டத்திஐள்ள இப்பரதகண்டத்தில் இல 

நகைக்கும் இம௰யமலைக்கும் நடுவிலஓள்ள தில்லையும், சிவபெருமான் 

ஆனநக்தகிருத்தஞ் செய்யும் ஸ்தானமாம். கோயிற்புராணம்:--*6வல 
ங்கைமான் மழுவோன் போற்றும் வாளர வரசை நோக்கி, யலைம் 
இிம் பிண்ட மண்ட மவைசம மாத லாலே, யிலங்கைகே ரிடை 

பேச மற்றை யிலங்குபில் கலையாகாடி, ஈலங்கெ ரிமைய கேர்போ 
நடுவுபோஞ்சுமுனை நாடி.'? திருவாசவூரடிகள் புராணம்:--'*எண் 

டர பூத மைச்து மெய்திய நாடி. மூன்று, மண்டல மூன்று மாட 

மன்னீய புணர்ப்பி னாலே, பிண்டமு மண்டடமாகும் பிரமனோ 
டைவ ராகக், சண்டவர் கின்ற வாறு மிரண்டினும் காண லாகும். 

இருவாரூர் பிறச்சமுச்தி 'சருர்தலமென்பதும், காச இறக்க 

முத்திதருச்தல மென்பதும், சிதம்பரம் தரிசிச்ச முத்திதருதல-மெ
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ன்பம் பிண்டமாயெ சரீரத்திலே அறியப்படும், சிவஞான பம்:-- 
“சருவிகணாலொன்பதுவும்வேறதாகச் கண்டகன்ற வததநிலைகாசி 
யாரு, மருவுமுயிர்தனையறிவென்றறிர் துயாமேமன்னனெனநின்் p 

நிலையாரூராகும், கருவிசடமென்றுயிர்கடம்மைச்சாணாக் சண்ணிர 
வியெனவுயிர்ச்குச்சாட்டாரின்ற, வருளையுணர்ம் தியாவுமான்செய 
லாமுண்மை யத்துவிசடக்தொழலம்பலமதாமே.!? 

மேலாதாரத்து முச்கோணத்திலே மகாமேருவும், €ழ்க்கோ 
ணத்திலே மந்தரமும், தீகஷிணகோணத்திலே கைலாசமும், வாம 
சோணத்திலே இமாசலமும், ஊர்த்துவபாகத்திலே நிஷதமாம், 
தீக்ஷிணபாகத்திலே கந்தமாதனமும், வாமரேகையிலே இரவண 
மேமாகச் சப்தபருவ தங்களும்; மாமிசத்திலே குசத்வும், சொசிலே 
இரவுஞ்சதவும், என்பிலே சம்புத்தீவும், மச்சையிலே சாகத்தவும், 
தோலிலே சான்மலிதீவும், கேசத்திலே பிலகை்ைஜீவும், நகத்திலே 
புட்சரவும், ரோமத்திலே கோமெதநீவுமாகச் சப்ததிவும்; சிலே 
ஷ்மத்திலே சுரோதமும், மூத்தாத்திலே €ேோதமும், மச்சையிலே 
கருதோதமும், இரசத்திலே ரசோதமும், சோணிதத்திலே தத்தி 
யோதமும், இலம்பிகையிலே சுவாதோசமும், சுச்லெத்திலே கர்ப் 
போதமுமாகச் சப்தசாகரமும்) நாதசக்சரத்திலே குரியனும், விந்து 
சக்ரத்திலே சந்திரனும், லோசனத்திலே செவ்வாயும், இருதயத் 
திலே புசனும், கண்டத்திலே வியாழனும், சுக்கரத்திலே வெள்ளி 
யும், காபியிலே சனியும், மூகத்திலே இராகுவும், வாயுவிலே கேத 
வமாக ஈவக்கரகமும் அமையுமாமெனச் காருடபுராணம் கூறு 
ன்றது, 

ஞானயோகங்களின் முதிர்ச்சி உடையார்க்குக் காமம் மூதலி 
யவைகளின் பெயருங்கூடக்கெடும் என்பதுபற்றித் தெய்வப்புல 
மைத் திருவள்ளுவமாயனார் “srosQa Ger மயக்கமிவைமூன்றி 
ஞமங்கெடக் செடிநோய்."” என்றுகூறிய உண்மை வெபெருமான் 
சனச.ராதியர்ச்கு ஞானயோகமுணர்த்திச் காமனைச்சுட்ட காதையி 
னாலே பெறப்படும். 

சிவபெருமான் ௮சரருடைய செம்பொற்கோட்டை வெள்ளி 
கீகோட்டை இருப்புக்கோட்டை என்னும் முப்புரங்களை எரித்த 
மையைத் திருமூலகாயனார் :முப்புமாவது மும்மலகாரிய - மப்பு 
சமெய்தமை யாரறிவாரே?* என்றார், 

செளக்தரியலகரியிலே வெசத்தி பாம்புவழ.வாயெ குண்ட 
Ved என்பது போதர 'வாளரவென்னவாகம் வளைத்துயிர் பண



௧0௨ கந்தபுராணஈவநீதம், 

தீதினோட - காளுமைக் சயற்கண்டுஞ்சு ஞானவானர்த மின்னே” 

எனச் சொல்லப்படுதற்கும், சகல அண்டங்களுக்கும் மத்தியிலே 

பூகோளம் அகாயத்திலே சவசத்தியினாலே தாங்கப்பின்றதெ 

ன்று கூரியரித்தாச்சத்தப் பன்னிரண்டாமத்தியாயத்து முப்பத்திர 

ண்டாம் சுலோகத்திலே சொல்லப்பதெற்கும், மாறுபடாது வெ௪ 

தீதி என்பது வீளங்கப் பூமியைப் பாம்புதாங்குமென்று புராணம் 

சொல்லுமென்ச, 

சந்திரன் ௮டபெளதிசசந்திரன், அஇதைவிசசர்திரன், ஆத்த: 

யான்மிகசர்தரன் என மூவகைப்படும், சவபெருமான் தரித்த சக் 

திரன் புறத்தேகாணப்படிம் நதிபெளதிகசர்தரனல்லாத மந்திரரூ 

பமாயெ ஆதிழைவிச சர்தரனேயாம். இங்கனம் சூரியன், 968 

னி, சங்கை முதலியவைசளிலும் ஒட்டிக்காண்ச. வாச்சியமந் இர 

மாசெ வசத்தியே பெருமானுக்கு உண்மைவடிவம். சிவசத் 

இயினால் வாசகமம் தரத்தோடு சம்பர் மூண்டு; ௮ச்சம்பந்தம்பற்றி 

வரசகமந்திரஞ் வெபெருமானுக்கு உபசாரவடிவமாகும்.



நான்காவது 

சரியாபா தப்பிரகரணம். 
a) 

 புறத்தொழின் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய 

உருவத்திருமேனியை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடு சரியை 

எனப்பமிம். இது சரியையிற்சரியை, சரியையிற்கிரியை, சரி 

யையில்யோகம், சரியையில்ஞானம் என நால்வகைப்படும். 

௧. பீஜமந்திரங்கூட்டாத மந்திராசமனம், விபூதிகார 

ணம், கரகியாசம், மார்ச்சளம், ௮கமருடணம், தர்ப்பணம் 

முதலியவைகளை உணாச் துவது சரியையிற்சரியை. 

௨. இருவலகிடுதல், திருமெழுக்குச்சாத் அ.தல்,வில்வம் 

பாதிரி கோங்கு பன்னி கொன்றை புலிசகக்கொன்றை பொ 

ன்னாவிரை ம௩தாரை சண்பகம் செருந்தி கெல்லி செவ்வந்தி 

நந்தியாவர்க் கம் மல்லிகை குடமல்லிகை தும்பை சிவகர 

ந்தை மாசிப்பச்சை திருநீற்றுப்பச்சை செஈ தாமரை வெண் 

டாமரை என்னும் மரஞ் செடி. கொடி முதலியவைகளில் 

உள்ள பத்திரபுவ்,பங்களை எடுத்தல், அவைகளினாலே மாலை 

தொடுழ்தல்,சுகர்ததூபமிரிதல், இருவிளக்கேத்தல், தோத்தி 

சம்பாடல்,ஆனர்தக்கூம்சாடல்,பூசைத்திரவியங் கொடுத்தல் 

முதலியவைகளை உணர்த்துவது சரியையிற்கிரியை. 

சாதியேசோங்குநாகஞ்சண்பகமிதழிஞாழல் 

பாதிரிவழையெகுந்தம்பாரிசாதஞ்செருந்தி 

போதுறுஈரச் சம்வில்வம்பொவிசரவீரஞ்் செச்சை 
கோதறுமயிலைமெளவல்கொழுந்துசெவ்வந்திமுல்லை, (௧) 

எண்ணுமித்தருக்களுங்கொடியுமேனவங் 

சண்ணுறமலர்வதுமரும்புங்காட்டியும் 

வண்ணமதெற்றெனின்மாலைச்செக்கரும் 

விண்ணுழுமுக்களும்விரவிந்றொக்குமால். (௨) 

௩, இருக்கோயிற் நிருக்தொண்டு செய்யுமிடத்துச் 

சதாசிவமூர்த்தியுடைய திருமேனியை ஆதாரசத்தி முசல் 
சுத்தமாயை ஈராயுள்ள அங்கித் சம்பவடிவமாகத் இயானி 

த்து, அவரை ஓர்காம் பாதாளத்திலும், ஓர்காற் பூமியிலும்,



௧௪௦௪௫ கந்தபுராணஈவநீதம், 

ஓர்கால் ஆகாயத்தினும், பிரதக்ஷிணம் வருவதாகத் தியா 

னித்தல் முதலியவைகளை உணாகத்துவது சரியையில் 

யோகம். 

௪. மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி என்னும் ஐம்பொ 
Hater வாயிலாகவுடைய ஜந்தாசைகளை அடக்குதல், மெய் 
யனபு, தியானம், தவம், உண்மை, சிவாலயத்தையும் சிவன 

யாரையும் சிவனெனக்காண்டல் முதலியவைகளை உணர் 

அவது சரியையில் ஞானம். 

ஐந்தாவது 

திரியாபா தப்பிரகரணம், 

புறத்தொழின் 9254 050 pam மாத்திரையானே Gay 

பெருமானுடைய அருவுருவத் திருமேனியை கோக௫ச் செய் 

யும் வழிபாடு கிரியை எனப்படும். ௮து கிரியையிற் சரியை, 

கிரியையிற் கிரியை, கிரியையில் யோகம், இரியையில் ஞா 

னம் என நமால்வகைப்படும். 

௧. பிஜமந்தர.த்தோடு கூடிய மக்திராசமனம், விபூதிதா 

ரணம், அ௮க்கினிகாரியம்,௮ங்கரியாச கரநியாசம், மார்ச்சனம், 

அகமருடணம், சிவகாயத்திரி பஞ்சாகூர£செபம், உருத்திரா 

கூகாரணம் என்பவைகளை உணர்த்துவது சரியையிற் 

திரியை. 

ஆயுண்மற்றுமக்கெத் தணையம் துணேயளவு 

தீயிரிச்செயல்புரிமின்கள்பரமெனகினைக் தீர் 
அயவித்தையானீறுளதாக்கியேதொழுது 

சாயமேற்புனைம் சஞ்செழுத் தன்னு திர்கரு த்தின், (௧) 

போற்றி தருமனைப்புராரிகோக்கயே 
சரற்றிரிெறனன்றயங்குகண்டி கை



திரியாபாதப்பிரகரணம், ௧௦டு 

நீற்றொபெனைக்செமைகினையுகீரர்பாற் 

கூற்றுவன்யானெனக்குறுகுவாயலை. (2) 

மொய்செழுகூற்றைவென்றமுதல்வன்மர்திரத்ைநல்க 

வைகலுமிதனையுன்னிமனத்தொடுபுலனொன்றுச்கிப் 

பொய்கொலைகளவுகாமம்புன்மைகளுராமேபோற்றிச் 

செய்குதிதவத்தையென்னாச்செவியறிவுறுத்தல்செய்தான். (௩) 

ஈசன்மாப்படைவருதலுமூச்சரனென்னு 

மாசில்வீரன்நன்னங்கையிற்கதையினையகற்றிப் 

பாசகீக்குமஞ்செழுத்தனைவிதிமுறைபன்னி 

சேசமோிகைதொழுதரன்பொன்னடி.நினைக்தான். (௪) 

ஆன்மா எனப்படும் பசுவைப்பர்தத்த பாசமாகியமல 

த்தை, சவெஞானாக்கினியினாலே தகித்தபோது இவத்தும் 

விளங்கும் என்பதற்கறிகுறியாகவே, சிவலோகக் துளதாய், 

தீருமவடிவாயள்ள பசுவினது மலத்தை, சிவமக்திரங்கொ 

ண்டு, பஞ்சகவ்வி.பம் விட்டுப் பிசை து, சிவாக்கினியிலே 

தடித்துப் பூசுவது. வெண்ணிறமுடைய விபூதி வெண்ணிற 

மூடையதும், சுகத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் இடமாயுள்ள 

சாத்துவிககுணத்தின்பாலதாம்; உருத்திராக்ம் சிவபெரு 

மானுடைய திருவருட்பேற்றிற்கு அறிகுறி. விபூதியின்மகி 

மை காலாக்கினிருத்திரம், அதர்வசிரசு, பஸ்மஜாபாலம், 

பிருகத்ஜாபாலம் என்னும் உபநிஷத் துக்களினும், உருத்த 

சாகமகிமை உருத்திராக்ஜாபாலம், என்னும் உபகிஷ.த்தி 

லும் பேசப்படும். திருமர்திரம்:--*கங்காளன்பூசுங் கவசத்தி 

ரு$ீற்றை, மங்காமற்பூசி மகிழ்வீரேயாமாகிற், ஐங்காவினைக 

ளுஞ் சாருஞ்சிவனெறி, சிங்காரமான இவெனடி.சேர்வீரே,”' 

பஞ்சாகூரம் தாரபஞ்சாகூமம், பிராசாதபஞ்சாகூரம், தூல 

பஞ்சாக்ஷரம், ரூகச்குமபஞ்சாகூரம், மிச்சாபஞ்சாக்ஷம, சுத் 

தபஞ்சாக்ஷரம் என அறுவகைப்படும். பஞ்சாக்ரமே வேச 
ங்கள்; பஞ்சாக்ர£மே ஆகமங்கள்; பஞ்சாகூமமே புராணங் 

கள்; பஞ்சாக்ூரமே ஆனக்தநடனம்; பஞ்சாகூரமே மெளன 

முத்தியாமாதலின், வேதாகமபுராணாதிகளுள் ஒன்றேனும் 

அமியாராயினும் ஒருவர், கோயாளி மருந்துண்ணற்குப் ௮வ



௧0௬ கந்தபுராணஈவகீதம். 

பத்தியங்களை ஓழிக்குமாறுபோல, பொப் கொலை களவு 

காமம் முதலியபாவங்களை ஒழிக்.து, கண்களினின்றும் ஆன 

க தபாஷ்பம்பொழிய, சிவபெருமானுடைய இருவடியை மன 

சிலிருத்தி, 'இவபெருமான் ஆண்டவர் தாம் ௮டிமை”' என் 
னும் சிந்தையோடு ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£த்கைச் செபித்தல் வேண் 

டும்: செபிப்பாராயின், ௮வருள்ளத்திலே 9வபெருமான் திரு 

வருளோடு வெளிப்பட்டருளுவர், தேவாரம்: :காதலாக௫ிக்க 

Rig கண்ணீர்மல்கி, யோதுவார்தமை ஈன்னெறிக்குப்ப் 

பத, வேசகான்கினு மெய்ப்பொருளாவது, நாதகாம ஈமச் 

சிவாயவே.” “ஏதுமொன்று மறிந்திலராயினு, மோதியஞ் 

செழுச் துமுணாவார்கட்குப், பேதமின்றி யவரவருள்ள 

த்தே, மாதுந்தகாமு மகிழ்வர்மாற்பேறரே."' பஞ்சாக்ூரமந்தி 

ரசெபம் ஆன்மாவைப்பந்தித்த பாசமாகிய விஷத்தை ஒரு 

தலையாக நீக்குமெனனுஞ் சத்தியத்தை, ஆதிபெளதிக ௧௬ 

டனை உணர்த்தும் மர்தஇிரரூபமாகிய ஆதிதைவிக சுருடனை 

மாந்திரிகன் நாடோறும் பாவித் துப்பயின்றுவஈ்த பயிற்சிவி 

சேடத்தால் ௮ம்மந்திரரூபமே தானாக ௮ஈன்னியபாவனைசெ 

ய்து தன்னறிவு அதன்வயத்ததாம்படி. உறைத்து கின்று ௮ம் 

மக்திரக்கண்கொண்டு பார்த்து விவவேகத்சை ஒருகலையாக 

மாற்றுதலிலே வைத்து உய்த்துணர. 

வேதம் நான்கும், வேதாங்கம் ஆறும், உபாங்கம் கான் 

குமாகிப பதினான்கு வித்தைகளுளளும, வேதம் மேலாது) 

௮தனுளளும் சதருக்திரீயம் எனப்படும் உருத்திரைகாதசனி 
மேலானது; அ௮சனுள்ளும் ஐந்தெழுத்து மேலானது; ௮த 

னுள்ளும் “சவ'” என்னும் இரண்டெழுத்து மேலாகும்) 

ஆசுவே, வேதபுருஷனுக்கு உருத்திரம் கண்ணும், பஞ்சாக 

சம் கண்மணியும், ளவ” கட்பார்வையுமாம். 
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துவ லுவோர்கதிநொய்திலெய்துவா 

சவனையெள்ளீனாயாரிதாற்றுவா 

ரெவனையுய்குதியிமுதை$ைநீ. (௫)



கரியாபாதப்பிரகரணம். ௧0௭ 

அகாதியேயுள்ள மு.ற்றறிவு முற்றுத்தொழிலாகெயெ சவ 

தீ துவம் இயைதலினாலும், சிவத் துவமென்னும அதசத்தம் 

இயைதலினாலும் “'௪வ'' என்னும் காமஞ் சிவனுக்குப்போர் 

த.த; சிவகாமத்தை உச்சரித்தலினாலும் கேட்டலினாலும் சம 

ஸ் த பாவமும் அரிக்கப்படுமென்று சிவார்க்கமணி£பிகை 

செப்புகின்ற. தேவாரம்: *'சாத்திரம்பல பேசுஞ்சழக்கர் 

காள், கோத்திரமுங்குலமுங் கொண்டெனசெய்வீர், பாத்தி 

ரஞ்சிவ மென்௮ுபணிதிரேன், மாத்திரைக்கு எருளுமாற்பே 

ocr.” திருமந்திரம்: ''திவசவவென்கிலர் தீவினையாளர், சிவ 

சிவவென்றிடத் தீவினைமாளுஞ், சிவவவென்றிடத் தேவ 

ருமாவா, சிவசிவவென்னச் சிவகதிதானே.?” 

௨. புஷ்பம் திருமஞ்சனம் மூகலிய உபகரணங்கள் 

கொண்டு ஆன்மசுத்தி, தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசு 

த்தி, இலிங்கசுத்தி என்னும் பஞ்சசுத்திகளுஞ் செய்து, Ga 

லிங்கத்தின் பீடததிலே சத்தியாதி சக்திபரியந்த ப.துமமா 

கிய சிவாசனம் பூசித்து, அதன்மேல் இலிங்கத்திலே வித 

யாதேகமாகிய மாததஇியை நியாசஞ் செய்து, அ௮வவித்தியா 

தேகத்துக்குச் 2வனாயுள்ள நிஷ்களரூபரும சருவகருத்தா 

வும் சருவவியாபகருமாகும் பரசிவனாகய மூர்த்தமானைத்து 

வாசெசாந்கத்தின்மேலே தியானித்து, முன்னே நியாசஞ் 

செய்த வித்தியாதேகத்திலே ஆவாகித்து, சுவாமீ சரூவஜக 

த்துக்கும் நாதரே, பூசையினமுடிவு எதுவரையுமோ gs 

வரையும் நீர் பிரீதியடன் இவவிலிங்கத்திலே சாக்நித்தியரா 

யிரும்'” ஏன்று விண்ணப்பஞ் செய்து பூசித்து ஸ்தோத்தி 

ரம் பிரதக்ஷணம் ஈமல்காரம் பண்ணி முடி த்தலையுணர்த்தும் 

சிவபூசை இரியையிற்குிரியை.!வீத்தியாதேசமாவஅ பஞ் 

சகருத்திய உபயோடிகளாகிய ஈசானம் முதலிய பஞ்சமம் 

இரங்களினாலே சிரம்முதலாகக் கற்பிக்கப்படும் சத்தெரிர 

மேயாம்,)



£09 கந்தபுராணகவநீதம். 

2. 6M id. 

ஈசனதருளா ற்கயிலையை£ங்கியிமையமா மயிலறம்புரிவான் 

காரியிலிருந்துமுடிவுராதேடிக்கனகமாநீழலிற்பரனைப் 

பூசனைபுரிக் துகம்பைசண்டஞ்ப்பூண் முலைவளைக்குறிப்படுத்தி 

யாசிலாவருள்பெற்றின்னுகோற்றிடலாலனையகாஞ்சிக்குகேர தவே 

விநாயகர். 

மீண்டுசெங்காட்டிலோர்சார்மேவிமெய்ஞ்ஞானத்தும்பர் 

தாண்டவம்புரியுக்தாதைதன்னுருத்தாபித்சே இப் 

பூண்டபேரன்பிற்பூசைபுரிந்தனன்புவியுளோர்க் குக் 

- காண்டகுமனையதானங்கணபீச்சரமதென்பார். 

சுப்பிரமணியர். 

இருவருமுணர்கிலாதிரச் சதாள்களைச் 

சரவணமிசைவருதனயன்பூசனை 

புரிதலுமுமையொருபுடையிற்சேர்த.ர 

வருள்விடைமீமிசையண்ணரோன் றிஞன். 

மூழுதொருங்குணர்க் இரிமுருகன்யாவருர் 

தொழுதகுமிறைவ ஞூற்றொடர்புகாடியே 

விமுமியசண்ணுதல்விமலன்றாண்மலர் 

வழிபடல்புரிந்தனன்மனங்கொள்காதலால். 

இவ்வரையொருசார்தன்னிலிராறுதோளுடையவெந்தை 

மைவிழியணங்குர்தானுமாலயனுணராவள்ள 

லைவசையுருவிலொன்றையாகமவிதியாஓய்த்து 

மெய்வநிபாடுசெய்துவேண்டியாங்கருளும்பெற்றான். 

விஷ்ணு, பிரமா. 

கலக் சசாலையில்யாங்கண்முன்றொழுதெழுங்காலைச் 

சலங்கொள்பான்மையின்முன்னுறத்தேவொன்றழலாய் 

மலர்க்தபெரொளிமீமிசைசுருங்கியேவந்தோர் 

விலங்கலரயெதுலசெலாம்பரவியேவியப்ப. 

அன்னதாஜஞ்சிவலில்களுபச்தனையனு 
முன்னமாகயேமும்முறைவலஞ்செய்்துமுறையாற் 

சென்னியாற்றொழுதேத்தியெம்பதங்சளிற்சென்றேம் 
பின்னரெர்தையைமறர்திலம்போற்று தம்பெரி தம்,
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இருவருமச்சிவனுருவையியன்முறையாந்றாபித்த 
விரைமலர்மஞ்சனஞ்சாச்தம்விளக்கழலாதியவமைத்துப் 

பொருவருபூசனைபுரிர்துபோற்றிசெய்துவணங்குதலு 

மெரிசகெழுசோதிச்சணித்தாவெர்தையவண்வந்தனனே. 

தக்கன். 

௮ருளுருவா௫யேயலெமாவிக 

டருவ தங்கொள்வதுமாகித்தாணுவா 

யுருவருவாகியவொப்பில்பேசொளித் 

திருவுருவொன்றினைச்செவனுச்சாச்சினான். 

நாயகன்மொழிதருகவையிலாகம 
மேயினமுறைதெரிவிர தனாகியே 

பாய்புனல்புனைசடைப்பரமன்றாண்மல 

ராயிரம்யாண்கொறருச்சித்தே த் தினான். 

அருச்சனை புரிதலுமயன்றன்சாதலன் 

கருத்துறுமன்பினைக்கண்சகண்ணுதல் 

பொருச்கெனவெளிப்படப்புகழ்மதபொன்னுலாம் 

இருக்கழல்வணங்கென் நெளிவுபெற்றுளான். 

ஆயவைதொலைத்தளித்தவன் ஈன்பூசையி 

னேயமதாகியேநிமலன்றன்கன 

ரநாயசவியற்கையைகல்இவல்லையித் 

போயினன்றக்கனும்புணிதனாயினான். 

இந்திரன். 
விடியல்வைகறைதனின் மேவிவண்டுதேன் 

புடையுறமுன்னரேபரையிலாததோர் 

கடி.மலர்கொய்தனன்் சொணர்ம் துசண்ணுத 

லடி.சளில்விதிமுறையருச்சித்சானரோ. 

அகஸ்தியர். 
பேர்லொதவிப்பிரமகத்திகோய் 

திருமாற்றினாரந்சிவன தாள்களை 

யார்வமோடிவணருச்சிப்பாமெனா 
சேரின்மாமுணிரினைச் தகின்றரோ, 

ஆல்கொங்லளொக்சணித்தினேரிடை 

வாசமீதெனம$ழ்ட்.து வீற்றிரீஇ 

80 
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(௧௫) 

(௧௮)
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யிசனார் தமையிலிங்க மேனீயி 

னேசகெஞ்சினனினைம் துதாபித்தான். 

மங்கைபாகனைமற்றும்பற்பகல் 

சிங்கலின்றியேரிறக்தபூசைசெய் 

தங்கண் மேவினான௨ன்சகளணூயெ 

தங்கவெம்பவந்தொலைக்துபோயதே. (௨௧. 

மாரக்கண்டர். 

என்புகெக்குருகக்சண்ணீரிழிசரவலஞ்செய்சேன் 

முன்புறவணக்கஞ்செய்தமுடி.மிசையடி.கள்குடி. த் 

சென்புலத்தொருசாரெய்திச்சிவனுருச்செய்துபன்னா 

என்புடனருச்சித்தேத்தியருக்கவமியற்றிமிட்டான், (௨௨ 

யானை, கரிக்குருவி, நாரை, பாம்பு, சிலந்தி. 

வாலியவொளீகெழுவனத்திலேகயே 

மூலமதாயெழுக்சண்டூர்த்தியை 

மேலறுளசாணுவின்மேவச்செய்துபின் 

சீலமொடருச்சனை செய் துவைூற்றே, (௨௩. 

அஜிவுளமால்கரியமலன்றக்இ.ர 

முறையதுமாடியேமுதிருமன் பினான் 

மறையறவழிபடீ இவைகுமெல்லையிற் 

குறைபகொநத்பெருவ்கோடும்வம் தவே. (௨௪ 

கைந்காகத் நுச்குங்கயவாய்க்குகாரைக்கும் 

பைச்சாகத்துசகும்படருஞ்சிலக்திக்கும் 

பின்னையெவுயிர்ச்கும்போருண்முன் செய்தனையா 

லென்னாயகனேயெமச்சேனருளாயே. (௨ 

சகல தருமங்களும் இடையூறின்றி முற்றுப்பெறுமெ 

ன்ப.தும், சிவபெருமான் தம்மை ௮ன்பினோடு பூசிப்பவர்களு 

க்குக் குழைர்,து கிற்பாரென்பதும், உலகமாதாவாகிய உமா 

(2தவீயார் செய்த சிவபூசையினாலே பெழப்படும்; பிரமக தகு 

முதலிய சகலபாவங்களுக்கும் பிராயச்சித்தமாய் முடிவ.தி 

சிவபூசையாம் என்ப.து,கயமுகன சூரன் முகலாயினோரைச் 
சங்கரித்தமையினலே பாவமொன்றும் ஏறப்பெறாத விகாய 

கர் சுப்பிரமணியர் செய்த சவெபூசையினாலே பெகப்படும்:



இரியாபாதப்பிரகரணம். ௧௧௪ 

நாம்பிரமம் நாம்பிரமமெனப் பிதற்றும் மாயாவாதிகளு 

டைய அுகங்கரிப்புக்குப் பரிகாரமாய்முடிவது சிவபூசை 

யாம் என்பது பிரமவிஷ்ணுக்கள் செய்த சிவபூசையினாலே 

பெறப்படும்; ௮திபாதகத்துக்குப் பரிகாரமாயுள்ள.து சிவபூ 

சையாம் என்பது தக்கன் செய்த சிவபூசையினாலே பெறப் 

பம; பிரமகத்திகோய்க்கு மருந்தாய் உள்ளது சிவபூசை 

யாம் என்பது அகஸ்தியர் செய்த சிவபூசையினாலே பெறப் 

படும்; காலழ்தைக் கடக்கச்செய்வல சிவபூசையாமென்பது 

மார்க்கண்டேயர் செய்த செவபூசையினாலே பெறப்படும்; உய 

ர்தணையவேயன்றி, ௮ஃறிணையவும் சிவபூசையினாலே வேண் 

டயவரங்களைப் பெறும் என்பது யானைழமுதலாயீன செய்க 

சிவபூசையினாலே பெப்படும். ் 

௩. மேதாகலைமுதல் உன்மனாகலை ஈறாயுள்ள சோடசக 

லைகளூள்ளே, மேதாகலை, அர்கசகலை, விடகலை, விந்துகலை, 

அர்த்தசந்தரகலை, நிரோஇகசலை, நகாதகலை, நாதாநதகலை, சத் 

இகலை, வியாபினிகலை,வியோமரூபினிகலை, ௮௧௩ தைகலை, ௮௩ 

தைகலை, அகாசிருதைகலை, சமனாகலை என்னும் கலைகளிலே 

தனித்தனி அமைந்து இடந்த தத்துவம் முதலியவைகளை 

எல்லாம் இருதயம் மதல் சமனாக்தம் வரையும் சோபானமு 

ஹையாய் அ௮வ்வச்காலமாத்திரையினுள்ளே கடந்துகடஈது 

சென்று, பஞ்சாக்கரத்தின் காமாக்களிலே வைத்து, சமனா 

ந்தே பாசசாலம் என்றறிஈ்து அ௮வற்றைக்கழித்துவிட்டு, 

உன்மனாக்தே பரசிவமெனக்சொண்டு சிவத்தைச் தியாஸி 

த்.து, பின்பு திபானிப்போனாயெ தானும் தியானமுக் தோன் 

ராது, தியானப்பொருளாகிய சிவமொன்றே விளங்கப்பெ 

௮வது கிரியையில்யோகம். 

ஆறிருமாஓுடனஞ்செழுத்தையுங் 
கூறினரெண்ணினர்கோதில்சண்டிகை 

நீரொடுபுனை ந்திறைநிலைமையட்கொளா 

வேறுளமுறையெலாம்விதியிற்செய் தபின். (௨௬) 

௪. காபியினடியைச்சார்ந்த கிழங்கே பிருஇவி தத்.துவ 

மாகவும், கிழங்குக்குமேலுள்ள எண்வீரல ௮ங்குல ௮ளவா



௧௧௨ கந்தபுராணரவரநீதம். 

யுள்ள காளமே ௮ப்புமுதலிய இருபத்துமூன்று தத்.துவங்க 

ளாகவும், நாளத்துமுட்களே அ௮மரேசன் முதல் சகேதன் 

ஈருயுள்ள எழுபத்திரண்டு புவனங்களாகவும், காளத்து 

அனியிலும் பூவினடி.யிலும் பொருந்திய முடிச்சு மாயை யாக 

வும், பன்னிரண்டங்குல விரிவினை யுடையனவாயுள்ள 

எட்டு இதழ்கள் வித்தியாதததுவங்கள் ஏழும் சுத்தவித்ைத 

என்னும் ஒன்றுங்கூடிய எட்டுத்தத்துவமாகவும், ௮௮பத்து 

நான்கு எனப்படும் கேசரவடிவம் ஈசுரம் சதாடுவம் என 

னும் இரண்டுதச் துவமாசவும், ௮க்கேசரங்களுக்குள் உள்ள 

அம் ஓரக்குல உயரத்தினது மாகிய பொகுட்டு வடிவம் சத் 

திதத்துவமாகவும்,௮ப்பொகுட்டி ற்காணப்படும் ஐம்பத்தொ 

ரூ பீசவடிவஞ் செவதத் துவமாகவுஞ் கற்பிக்கப்பட்ட இருக 

யபங்கயத்தை ஆசனமாக்கி அதிலே சசிநியாதி ௮ட்டத்திரிம் 

சதகலாரூபமாகக் கற்பிக்கப்பட்ட சிவலிங்கப்பெருமானைச் 

கொல்லாமை, ஐம்பொறியடக்கல்,பொறை, ௮ருள், அறிவு, 

வாய்மை, தவம், அன்பு என்னும் ௮ட்டபுஷ்பங்கொண்டு 

திருவைஈதெழுக்கால் ௮ர்ச்சனைசெய்வதை உணர்ச் துவது 

கிரியையில் ஞானம். 

பீடலிங்கருபமாயுள்ள சதாசிவம் சிவசாதாக்கியம், ௮ 
ர்.த்திசாதாக்கயம், மூரத்திசாதாக்கியம், கர்த்திருசாதாக்கி 

யம், கன்மசாதாக்கயெம் என்னும் ஐவகைச்சாதாச்சியங்களு 

ள்ளே ஒன்றாகிய கன்மசாதாக்கெமேயாம். சுததமாயையி 

னின்று தோன்றியதாய், அதகுக்குமமாய், ௮ளவிலாவொ 

ளியாய், இயானிப்பவர்களுக்கு ஆகாயத்திலே மின்னல் 
போல விளங்குவதாயுள்ள.து சவெசாதாக்கயம்) கலைகளுக்கு 

௮ப்பாற்பட்டதாய், ஸ்தம்பாகாரமாகிய லிங்கமாய், கோடி 

சூரியப்பிரகாசமாய், சோதியினூடே அந்தர்க்கதமூர்த்தியா 

யுள்ளது ௮மூர்த்திசாதாக்கெயம்; காலாக்கினிக்கொத்த ஒளி 

யையுடையதாய், காணத்தகும் வடிவுடையதாய், இச்சாஞா 

னக்கிரியையை விளக்கும் முக்கண்களோடு கூடிய. திருமுக 
மொன்றுடையதாயுள்ள.த மூர்த்தசாதாக்கியம்; தூயதாய், 

டட. கப்பிரகாசமாகிய இவ்வியலில்கரூர்த்தியா ய், நான்குஇரு



யோகபாதப்பிரகரணம். ௧௧௩. 

முகமும் பன்ணிரண்டுகண்ணும் எண்புயமும் உடையதாயு 

ள்ளது கர்த்திருசாதாக்கெயம) காதமயமாகிய லிங்கமும் விர் 
அமயமாகிய பீடமுங்கூடியதாயுள்ளது கன்மசாதாக்கியம், 
லிங்க என்னுந்தாது இத்திரித்தல் என்னும் பொருட்டாத 

லால், படைத்தல் காத்தல் முதலியவற்றால் உலகத்தைச் 

சித்திரிப்பதாகிய பரமேசுரப் பிரபாவமே லிங்கமெனப்ப 

டும், சிவத்துக்குப் பெயராகிய லிங்கம் என்னும் பதம், உப 

சாரத்தால் ௮ச்சிவம் விளங்கப்பெறும் ஆதாரமாகிய சைல 

மூதலியவற்றிற்கும் வழங்கும். இச்சிவலிங்கத்திலே கிய௫க் 
கப்படும் ஈசானம முதலிய ஐ துமுகங்களினும் சிவசாதாக் 

கியம் முதலிய ஐந்து சாதாக்கெயங்களும் அமையும். இவலி 

ங்கமகிமை உருத்திரகருதயோபகிடதம் மூதலிய உபகிடதங் 

களிலே பேசப்படும், பீடவடிவமாயுள்ள சிவசத்தியினதும், 

லிங்கவடிவமாயுள்ள சிவத்தினதும் பிரபாவம் பூதமுதல் கா 

தீபரியந்தமாயுள்ள கிலையியற்பொருள் இயங்கியற்பொருள்க 

ளெங்கும் தொனிப்பதை உய்த்துணர்க. அரசனுக்குத் தொ 

ண்டுசெய்து பிழைக்கும் வேலைக்கானை ௮ரசனேயென்று 

அழைத்தல் உபசாரம்பற்றிக் சூற்றமாகாது; ௮ரசனை வேலை 

க்காரனென்று அழைத்தல் இராச தூஷணமாயுமுடியும். ௮து 

போலச் தேவர் மனிதர் முதலாயினோர் தோற்றத்தைச சிவ 
லிங்கப் பிரபாவத்துக்கு ஏற்றலாம். ௮திசுத்தமாகிய சிவலி 

ங்கக்குறியை ௮சுத்தக்குறிகளாமென நினைப்பினும் சிவதூ 

ஷணமாய் முடியும். இவவுண்மைகளை வேதாகமங்கள் வாயி 
லாக அறியும் பெருவாழ்வைப்பெறாக 8€ழ்மக்கள் சிவனைத் 
தூஷிக்கும்படி. இயற்றிய சுலோகங்களும் பிறவும் புன்மொ 
/(நிகளாமென்பது துணியப்படும். 

ஆரு வ gl 

யோகபாதப்பிரகரணம்; 
வய   

அ.கத்தொழின் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய 

௮ருவத் திருமேனியை கோக்சச் செய்யும் வழிபாடு, யோக



4௪௪ சந்தபுராணஈவமீதம். 

மெனப்படும். ௮.து யோகத்திற் சரியை,யோகத்திற் கிரியை, 

யோகத்தில் யோகம், யோகத்தில் ஞானம் என «Tava 

கைப்படம். 

௧. விபூதி உத் தாளனம்; பிரணவத்தினால் ரேசக பூரக 
கும்பகஞ் செய்தல்; கொல்லாமை, வாய்மை, கள்ளாமை, 

பிறர்மனைவியரையும் பொதுமகளிரையும் விரும்பாமையா 

இய ஆண்டகைமை, இரக்கம், வஞ்சனை இல்லாமை, பொ 

ஹறையுடைமை, மனங்கலங்காமை, அற்பாகாரம், சுசியுடை 

மை எனஜூம் இயமம்; தவம் மனமாவகதிருத்தல், கடவுளூ 

ண்டெனலும் வீசுவாசம், பாவத் துக்குப்பயஈது தேடியபொ 

ரளைச் சற்பாத்திரமாயுள்ளவருச்குக் கொடுத்தல், தன்னின் 

மூத்சோரைவழிபடுகல், உயிர்க்கூறுதஇபயக்கும் உண்மை 

நூல்களைக் கேட்டல், குலம் செல்வம் அதிகாரம் முதலிய 

வைகளினாலே கெர்வமினறி யடக்கி யொழுகுகல், தக்கன 

வும தகாதனவும் பகுத்தறிதல், செபம் விரதம் என்னும் 

நியமம்; முதலியவைகளை உணர்த்துவது யோகத்திற் 

சரியை. 

௨. பதினாறுமாத்திரையளவுக்கு வாயுவைப்பூரித்து, 

அ௮றுபத்தினாலுமாச்திரையளவுக்குக் கும்பித்து, முப்பத்திர 

ண்டமோத்திரை யளவுக்கு ரேசத்தல்;பிரணவ. த்தை உச்சரி த் 

அவாயுவை உள்வாங்குகல, இருபத்தொராயிரத்தறு நாறு 

வாயுக்களைத் தினவறியிலே குறைத்தல், இரண்டு காசியின 

லும்வாயுவைப் பலகாலுளவாங்குதல்,புருவமத்தியிலே தியா 

னித்தல், வாயுவைக் suring hater ws Caren) ஒடுங்கின 

தாகத் தியானித்தல், வாயுவையடக்கிக் கன்னமூலத்தால் 

வீதெல், உடம்பை பூரிப்பித்தல், வாயுவை எப்போதும் 

மேனோக்ச் செலுத்துதல், சித்தரகாடி. வச்சிரகாடி. Hepap 
ஞகாடிகளீலே வாயுவைச் செலுத்துதல், உபத்தத்தால் வா 

யுவை ஏற்றல், பிரமரஈதிரந் திறப்பித்தல், பிரசாதவழியிலே 

வாயுவைச் செலுத்துதல், நீர் உதிரம் முதலிய தாதுக்களை



யோகபாதப்பிரகரணம், 55) 

அடக்குதல் முதலியவைகளை யுணர்த்துவது யோகத்து 

ற்கிரியை. 

௩..  *உச்சுவாசம் ரிச்சுவாசம் இரண்டையும் ௮ட 

க்கி, சுழமுமுனாமார்க்கத்திலே பிராணவாயுவை கீறுத்தி, 

Sepensch sous மனசைச் செல்லவொட்டாமல் இரு 

ஒருகுறிப்பிலே றி.ற.த்தி,மூலாதாரம்,சுவாதிட்டானம, 

ண்கள் அகாகதம், விசுத்தி, ஆக்கினை என்னு மாருகா 
ரங்களின் அக்தர்மாதிருகாக்கிரமத்தை அறிந்து, அவ்வவ்வா 

தாரங்களின் ௮திதேவதைகளை த தியானித்து, MU ng DT 

ரங்களினும் ௮சபாசத்கு ரவானமிகையாய் நிற்கும் முற 

மையைப்பாரக்து, மூலாதாரந்தொடங்கி விமாயகர் முதலா 

திய தேவைகளைப் பொருந்தி, அபிமுகம்பண்ண்க்கொ 

ண்டு ஆருதாரத்துக்கும் மேலாகிய பிரமரஈதிரமளவும்' ௮௪ 

பையுடன்சென்தணைாது, அந்தப் பிரமரந்திரத்தில 2/6 57 

மூசமாய்ச சகஸ்ரகளமாயிருக்கிற நாரமரைமுகையைச் சோதி 

சோதிபதோச்சாரணக்தாலே உதிக்குஞ் எசவார்க்கனாலே 

அலாச்செய்.து, ௮கத.ர் தாமரைப்பூவின் கேசராக்கரத்திலே 

உளள சந்திரமணடலத்தை அகுஞ்சனஞ் செய்தலினாலே 

ஏூலாக்கினியை அக்னெபிசாக்கர உசசாரணத்தினாலே எழு 

ப்பி, காடி சக்கரத்தைப் பேதித்து, அ௮வ்வக்கினியினாலே சஈ 

இர மண்டலத்தை இளகப்பண்ணி, அரத அமிர்தத்தை சாவ 

நாடி வழியாக நிரப்பி அ௮வ்விடத்திலுண்டாகிய சுகோதயத் 

இல் ௮ந்தமயமரன ஞானாமிர்தாவத்தையை அடைந்துகின் 

ற, சோம்சூரியாக்கினிப் பிரகாசாதிகளாகிய பிரத்தியேகப் 

பிரகாசங்களெல்லாஞ் சூரியோதய.ர்திலே நட்சத்திராதிப்பி 

ரகாசங்கள் ௮டங்கினாற்போலக் கன்னிடத்தடங்கச் சர்வ 

தோமுகமாய் சவயபரப்பிரகாசமாய் இருக்கின்ற பூரணப்பிர 

ENF GO SU பாவிப்பதை” யுணர்த்துவது யோகத்தில் 

யோகம், 

சாலைகேர்பெறவோட்டியேசனலினையூட்டிப் 
பாலமார்பயன்வீட்டியேதன்னுறுபடி வத் 
தேலுமன்பினின்மஞ்சனமாட்டியேயிறைக்குச் 
சீலமாமலர்சூட்டி.யுட்பூசனை செய்தான், (௪)



௧௧௬ கந்தபுராணஈவநீதம். 

காலமூவாயிரங்கழிர்தபின்டமுறை 

மாலுறுமருத்தெனுமாவைத்தூண்டியே 

மூலவெங்கனலினைமுகெஷெட்டுரு 
மேலுறுமமிர்தினைமிசைதன் மேயினான். (௨) 

௪. பிருதிவியைத்தியானித்து வச்சிரகாயம்பெறுதல்; 
சலத்தைத்தியானித்து வாயுபவனங்களை ஒடுக்கி நீரிலே ஈட 

த்தல் நிற்றல் கிடத்சல் செய்தல்;தியைத்தியானித்துக் கபா 

லத்தை வெடிக்கச்செய்தல், சரீரத்தை வெந்த புரிபோலாக் 

கல், தீயிலே நிற்றல் இருத்தல் கடத்தல் செய்தல்; வாயு 

வைத் தியானித்து, காயத்தோடு ஆகாயத்திலே பறத்தல் பர 

காயப்பிரவேசஞ் செய்தல்; ஆகாயத்தகைத் தியானித்துச் சரீ 

ரம் உயிர அறிவு மு.தலியவைகளைச் சூனியமாக்கி ௮ணிமா 

மகிமா முதலிய சித்திகளைப் பெறுதல்; புருவமத்திலே சண் 

ணொளி மின்னொளி வீர்.து வொளி உள்ளொளிமுதலியவைக 
ளைச் தியானித்தல்;விரதுகாதங்களைத் தியானித்து ஒடுங்கிய 

வீடத்துக் கடல் மணி முசலியவைகளின் கொனியைக்கே 

ட்கு தல்; என்பவைகளை உணர்த்துவது யோகத்தில் 

ஞானம். 

opt a 

ஞானபாதப்பிரகரணம். 
eR Vie eet க. பல்லவ 

புறத்தொழில் ௮கத்தொழில் இரண்டுமின்றி ௮றிவு 

ததொழிள்மாத்திரையானே உருவம் அருவுருவம் அருவம் 

என்னும் முத்திறத்திருமேனிகடஈ்த ௮கண்டாகாச நித்தவி 

யாபக சச்தொனர்தப்பிழம்பாய் நிறைந் துகின்ற சிவபெரு 

மானிடத்தச் செய்யும் வழிபாடு ஞானமெனப்படும். ஞா 
னம் ஞானத்திற்சரியை, ஞானத்திற்கரியை, ஞானத்தில் 

யோகம், ஞானதஇன் ஞானம் என மால்வகைப்படும், 

௧. எவர்களாலும் ௮றிதற்கரிய சிவபெருமான் ஈம்பொ 

ருட்டன்றோ திருமேனிகொண்டெழுர்தருளினா சென்றறி



ஞானபாதப்பிரகரணம். ௧௧௭ 

ந்து, வேடச்தானும், சிவோகம்பாவனையானும், பிராசாத 

யோகஞ் செய்தலானும், செவத்தோடு இரண்டறக்கலந்து 

நிற்கும் தன்மையாலும், திருவேடமுடைய மெய்யடியாரை 

யுஞ் சிவலிங்கப்பெருமானையும், கண்களிலேகின்று ஆனந்த 

பாஷ்பம் பொழிய, மொழிகுழற, உண்மையுணரர் து, வழிப 

டுதலை உணர்த்துவது ரானத்திற்சரியை. 

௨. பிருதிவியாதி க,த.துவங்களைச் சடமெனக்காண்ட 

லாகிய பூதசுத்தியும், திருவருளானன்றி அங்ஙனம் ஆன்மா 

அ.றியாதெனக் காண்டலாகிய ஆன்மசு,த்தியும், கண்டுகேட் 

டுண்டுயிர்த்,து.௰உன வெல்லா இருவருளெனக் காண்டலா 

கிய திரவியசுத்தியும், திருவைந்தெழுத்தைச் சிவழுன்னாகக் 

கணித்தலாகிய மர்திரசுத்தியும், யாண்டும் நீக்கமறவியாபித் 

து நிற்குஞ் சிவபெருமான் இவ்விலிக்கத்தினும் உளர் எனக் 

காண்டலாகிய லிங்கசுத்தியமாக ஐந்து சுத்தியுஞ் செய்து 

வழழிபடுதலை உணர்த்துவது ஞானத்திற்கிரியை. 

௩. யான் எனதென்னுஞ் செருச்கறறுச Rasp ens 

ஆன்மாறிற்றலையும், அதுபற்றி வினைநுகர்ச்சிப்பும் ஆர்ச்சிப் 
பும் ஆன்மாவுக்கில்லையாதலையும், ௮துபற்திக் குற்றதமகலுத 

லையும் உணர்த்துவத ஞானத்துல்யோகம். 

௮னையதோர்காலைவெள்ளியடுக்கலிற்சனசனாதி 
முனிவ ர்தமக்குத்தொல்லைமூவகைப்பதமுங்கூறி 

யினியதோர்ஞானபோதமித்திறமென்றுமோனத் 

தணிரிலையதனைக்காட்டி.தீதற்பரனிருட்தானன்றே. (5) 

நந்திமுற்கடையைப்போற்றஞானகாயகனாமண்ணன் 

முக்துறைசனகனாதிமுனிவரர்தொழுதுசேட்ப 

வத்தமிலாகமத்தினரும்பதமூன்றுங்கூறப் 

புக்தியதொடுங்குஞானபோதகம்போதியெனரூர், (௨) 

ரன்னலமைச்தர்காண்ஞானபோதகஞ் 

சொன்னடையன்றதுதயரரீங்கயே 
யின்னிலைமேனமோ டிரும் தந்தமை 

யுன்னுதலேயெனவுணரவோதினான்., (௩)



க்கறு சந்தபுரர்ணஈவ$£தம். 

கட்படுமிமைத்துணைச்சாட்சியோடனை 

நுட்பமதாகாவேநுதலிக்காட்டினோ 

ஜலெட்பமோழவ்வகையுரைப்பவாற்றவுக் 

தெட்பமதடைந்தனர்விதியின்செயிஜர். (௪) 

நால்வருணர்ந்தஇடநாயகன்ஞான 

மூலவியோகரமுதற்பொருள்காட்டி. 

யேலவிருந்தனன்யாவருமேகக் 

காலமிதன்றெனவேகழ.நற்ருன். (௫) 

இருவருமுணராவண்ணலேனவெள்் ளெயிறியாமை 

கிரகிரையனந்தகோடி திளைத்திகிமுரத்திற்சர்கொள் 

கரதலமொன்றுசேர்த்தமோனமுத்திரையைக்காட்டி 

யொருகணஞ்செயலொன்றின்றியோகுசெய்வாரிஞுற்றான். (௯) 

கைத்தலமொன்றிலே கநிட்டிகை அகாமிகை மக் 
இமை என்னும் விரல்களோடு இயல்பாகவே சேர்ந்துகிற 

குக் தாரச்சனியை, அவற்றினின்று வேறுபிரித்து, அங்குட்ட 

த்தோடி ஏகமாய் ௮டங்கிரிற்க அமைத்து மோனமுத்திரை 

காட்டல, ஆணவம் மாயை கனமம் என்னும் முமமலங்க 

ளோடு இயல்பாகவே சேர்ந்துநின்ற ஆன்மாவை suns 

னின்று வேறு பிரித்த, சவனுடைய ஞானானந்த வடி.வமா 

இய திருவடி. கிழலி2ல ௮டக்கிகிற்கும் ஞானயோகத்தின் 

மெளனகிலையை உணாரத்தும். இது, “மும்மலம்வேறுபட் 

டொழியமொய்த்துயிர், ௮ம்மலர்த்தாணிழலடங்குமுண்மை 

யைக், கைம்மலர்க் காட்சியிற் கதுவால்கிய, செம்மலையல 

துளஞ் சிந்தியாதரோ." ் எனனுஞ் செய்யுளான் ௮ிக. 

௪. அ௮ஞ்ஞானிகளாயினோர் மருண்மேலீட்டினாலே ச 

வம் மற்று தோன்றப்பெராது பிரபஞ்சவாசனையோடு நிற் 

குநிலைபோல, சவஞானிகளாயினோர் ௮ருண்மேலீட்டினாலே 
பிரபஞ்சவாசனை முற்றும் தோன்றப்பெறாது சிவத்தோடு 

(அத்.துவிதமாய்) நிற்குகிலையை உணர்த்துவது ஞானத்தி 

ன்ஞானமாம்.



எட்டாவது 

பக்திப்பிரகரணம்; 
SCC, 

  

தஇிவசுப்பிரமணியருடைய இருவடிக்கண்ணெவை 

க்கப்படிகின்ற தலையனபானது அவருடைய ௮கண்டாகார 

பரிபூரணத்தில இரண்டறக் கலத்தலாகிய அத் துவித 

நிலையைக் கொடுக்கும். 

ஒன்றினியளிப்பதுளதுன்னடி.யம்யாக்கை 

நின்றிடுபகற்றுணையுநின்னிருசழற்கண் 

மன்றதலையன்புறவரந்தருதியெக்தா 

யென்றிடலுகன்றெனவிரங்கயெருள்செய்தான். (க) 

கோலகீடியநிதிபதிவாழ்க்கையுங்குறியேன் 

மெலையிந்திரனரசினைக்கனவினும்வெஃகேன் 

மாலயன்பெறுபதத்தையும்பொருளெனமதியேன் 

சாலகின்பசத்தன்பையேவேண்டுவன்றமியேன். (௨) 

௮க்தசல்வரமுச்திமினரியதொன்றதனைச் 

இக்தைசெய்கிரிதவத்தரும்பெறகிலர்சிரியே 

னுய்ந்திம்வகையருள்செயவேண்டமென்றரைப்ப 

வெந்தைகந்தவேளுனக்கதுபுரிச்தனமென்ரான். (௩) 

(us Buren மர்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரமெ 

ன நால்வகைப்படும், ௮ரக்கானது வெய்யிலின்முன் இரு 

ந்து வெறும்புகல் போல்வது மந்ததரபத்தி. மெழுகானது 

வெய்யிலுக்கு எதிர்ப்படின் உருகுதல் போல்வது மந்தப 

த்தி. நெய்யானது சூட்டுக்கு இளகுதல் போல்வது தீவிரப 

த்தி. aie RdveroeB Uae இடையறாது ஒழுகுகல் 

போல்வது தீவிரதகரபத்தி. பத்தி அன்பு என்பன ஒருபொ 
ருட்சொற்கள். ஸன்பாவது தொடர்புடையார் மாட்டுச் 

செல்வதாகிய கருணை, ௮வ்வன்பானது தலையன்பு இடை 

யன்பு கடையன்பு என மூவகைப்படும். நாயகன் இறர்கான் 
என்று கேட்டமாத்திரத்தே நாயகி இறத்தல் தலை ௮ன்பா 

கும். இது, 'சூரபனமன் இற்கான என ௮வன்மனைவிபது 

மகோமளை கேட்டபோதே உயிரதுறந்தாள் என்றமையி 
ஞலே தெளியப்படும். காயகனோடு இறர்தார் சுவர்க்கஞ்சே



௧௨௦0 காதபுராணஈவ௩தம். 

ர்வர் எனவும், காயகனோடு இறந்தார் புகழ்பெறுவரெனவும், 

நாயகனிறர்தபின்னாச் சோறுதின்று வாழ்சின்றகொடியாள் 

என உலகத்தார் தன்னை வைவர் எனவும், நினைந்து பல 
ஏதுக்கள் வாயிலாக நாயகியானவள் காயகன் தேகவியோக 

ஞ்செய்தபோ.த சககமனஞ்செய்தல் இடையன்பாகும். தலை 

யன்பு இடையன்பு என்னும் இரண்டுமல்லாதது கடையன் 

பாகும். இங்கனம், கரயகி காயகனது பெயர் கேட்டவுடன் 
வசமழிதல் தலையன்பும், ௮வனைக்கண்டவுடன் FIIs 

இடையன்பும், ௮வனைக் கூடினவுடன் வசமழறிதல கடைய 

ன்புமாம். ௮வ்வாறே, (பக்குவான்மா ஆன்மகாயகருடைய 

பெயர்கேட்டவுடன் வசமழிதல் தலையனபும், ௮வரைக்கண் 

டவுடன வசமழிதல் இடையனபும், ௮வரைக கூடினவுடன 

வசம.ழிதல் கடையன்புமாம். நாயகனது பெயர்கேட்டவு 

டன வசமழிபுஈ தலையன்புடைய நாயகிக்கு ௮து கேட்ட 

லோடு காண்டல் கூடல்களும் நிகழ்ர்தவழி, முறுவெளரும் 

௮ன்பின்பெருக்கம் இத்துணைத்தென்று கூறுதல் கூடாத 

ன்றோ! அதுபோலவே, ஆன்மகாயகருடைய தஇிருகாமத்தை 

க்கேட்டபோ.து வசமழியும் ஒருவற்கு ௮வரைக் காண்டல் 
கூடல்களும் கிகழ்ந்தவழி முறுகவளர்ஈந்த தீவிரதரமாகிய 
௮ன்பின்பெருக்கத்தை இத்துணைத்தென்று கூறுதல் கூ 

டாது. தீவிரதரமாகிய தலையன்பானது அ௮த்துவிதநிலையை 

விளக்குமென்பது, ''கோலநீடிய நிதிபதிவாழ்க்கையுங் குறி 

யேன்'' எனவும், “*௮ந்தநல்வரம் முத்தியிலரியதொன்று'” 

எனவும் மேலைச்செய்யுள்களிலே போந்த வீரவாகுதேவரு 
டைய கருத்தை அடக்கிய, ::அரணத்தனு ஈகரமேலடுத்த 

வாரணனும், வாரணத்தனு மற்றுளகணங்களும்பணிய, மேச 

ணத்தகு முதன்மையிலிருத்தினையினிறின்,பூரண த்திரண்டற 

க்கலப்ப.துதரப்புகறி,"” என்னு தணிகைப்புராணச் செய் 

யுளாறறுணியப்படும் 

உலோகாயதன் பொருட்சார்பிலும், பெளத்தன் மூத 

லாயினோர் மற்றைத்தேவர்கள் சார்பிலும் வைக்கின்ற தலை 

யன்பு இடையன்பு கடையன்புகளும், அ௮வர்களாலே பற்றப்
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பட்ட பொருள்களுக்கும், தேவர்களுக்கும் தானமாகிய நிலை 

யில்லாத தத்துவ சமூகம்போலவே, நிலையிலலாதனவாம். 

ஆதலினால், :(ஆறாறையுக்க் தசன்மேனிலையைத்'' தந்தரு 

ளும் சிவசுப்பிரமணியருடைய திருவடிக்கண்ணே வவைச்சப் 

படுகின்ற மெய்யன்பொன்றே நித்தியமும் மெய்மையுமாம் 

என்பது உண்மைநூற்றுணிபு, இக்க உறுதியாகிய அன்பு, 

௮நேக இலக்கண இலக்கியங்களைச் சந்தேகவிபரீதமின்றித் 

தெளி மமையினாலே,வேகசிவாகமங்களிலேபோஈச பதி ப௬ 

பாச இலக்கணங்களை வாத்துக் கற்றறிந்றுகொண்டோம் 

ஏன்னும் அகங்கார? துக்கும், அளவு கடந்த வித்றுவசாமர் 

த்தியத்துக்கும், குசாக்கிமதிநுட்பத் துக்கும், 21935. 

ணையேனும் எட்டாது; ௮2, அ௮னம்ககோடி. பற்ற்கள்ளு 
களிலே செய்து ஈட்டிய சவச்தினாலும் திருவருளிஞு 

இட்டும்! கிட்டும!!! Fass evs agsior:— a, ன் பிரவ ae 

முறுதியாமன்பு முன் நிருவருளினாற்கிடைப்ப, Son Der eu 

VAWTIHS SST QO. OFusen ius திறமையான்மியரன், 

மன்றவேகிடைப்பதன்று மற்றகனைமாதவஞ் செய்திலாக்க 

யமை, துன்றியபுலையே ரர்யாங்நனம்பெறுவார்சொதியேகர 

ணைவாரிதியே.?? “aa 'கர்சேருறுதிப்பய னெவ்றினுக்கும 

றைவிடமாயற்அயா்முமுதும, விலகு£ச்.அமிக்குங்கணிசசி 

யாமுன்றாள் விரைமலர்க்கியற்றுமெய்ப்பத்தி, யலூலாப்பி 

றவி2தாறுமபுரிதவக்தாலல்ல தெவ்வாத்றினுமரிதே, sew 

தொன்றடைதற்குறுமிடையூறுகாசகனேபலவுளவன்றே," 

( கருமயாகஞ் செய்வோருக்கும், தவயாகஞ் செய்வே 

ருக்கும், செபயாகஞ்செய்வோருக்கும், தியானயாகஞ்செய் 

வோருக்கும், ஞானயாகஞ்செயவோருக்கும் ஈம;தான்மநாய., 

கார வசப்படா£; பக்தியாகஞ் செய்வோருக்கே வசப்படுிவோ. 

வாயுசங்கிகை:--*கருமமாதவஞ்செபஞ்சொல் காசறுசமாழி 

ஞானம, புரிபவர்வாமதாகிப் பொருந்திடேம்புரையோன் றி 

ள்றிச், இரிவறுமன்பு செய்வோர் வசமதாய்ச் சேர்ந்துகிற 

போ, மூரைசெய்வோமவர்முனெய்தி யவருளத்துமைவோ 

மென்றும்.) 
் ௧௪
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௮கந்தகோடிரூபாவாக மதிக்கப்படும் ஒர்பெரிய மாணி 

க்கரத்தினர் தனக்கு வாய்க்குமாயின் ஒருவன், 9 தனை நின் 

மலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் ஈடச்தாலும் உண்டாலும் 

துயின்றாலும் விழிச்தாலும இமைத்தாலும் ஓரபோதும் 

மறவாதிருக்தல்போல; லெளகிக கருமஞ்செய்யும் யாமெ 

ல்லாம் பெண்களமாட்டு வைக்கும் ஆசையின நாருயிரத் 

தொருபங்9சாடேனும், மாணிக்கசோதியினை ஓத்த ஒளியி 

னையுடைய சிவசுப்பிரமணியக்கடவுளுடைய ஞானா 

னந்த வடிவமாகிய இருவடியை நின்றாலும், இருந்தாலும், 

இடக்காலும், நடந்தாலும், உண்டாலும், அயினராலும், 

வீழித்சாலும், இமைத்தாலும் ஓரபோதும் மறவாதிருத்தல் 

வேண்டும். இருவிசைப்பா:-- ந த்தையங்கனையார் தங்கண் 

மேல்வைத5த தயாவை நாருயிரங்கூறிட், டத்திலங்கொரு 

கூறுனகணவைக்தவருக் சமருலகளிக்குகின்பெருமை, பித் 

தீனேன்மொருகாற்பெசுவரேலும் பிழைத்தவைபொறுத்தரு 

ளசெய்யுல், கைக்கலமடியேன் சென்னீமேல்வைகத கங்கை 

கோண்டசோளேச்சரத்தானே.? இடையரு.து மேோறுவெள 

ரம் அன்பின் முதாசசியிலே அன்மகாயகர் விளங்குவர: 

ஆதலால், ௮ன்பும சிவமும் இரண்டற அபேதமாய் மிற்கும். 

தருமநதிரம்:--அன்புசிவமிரண் டென்பரறிவிலா, ரன்பே 

சவமாவ தாருமழிகில, ரன்பேசிவமாவ தாருமறிக்தபி, 

என்பேசவமா யமாந்திருப்பாரே.”? 

சுப்பிரமணியர். 

இருப்பரங்குறைத்திடுமெல்கவேலுடைப் 

பொருப்பரரங்குணர்வுறப்புதல்விகன்மிசை 

விருப்பாங்கமர்டைவிளங்கச்சாட்டிய 

இருப்ப.ரங்குன்றமர்சேயைப்போற்றுவாம். (க) 

சூரலைவாயிடைத்தொலைத்துமார்புகீண் 

உரலைவாயிடுமெஃச மேக்தியே 

வேரலைவாய்சருவெள்ளிவெற்பொரீழிச் 
சீரலைவரய்வருசேயைப்போற்றுகாம், P



பக்திப்பிரகரணம். ௧௨௩. 

சாவினன்குடி ஓறுசாமர்பொன்னகர் 

மேவினன்குடி.வரவிளியச்சூர்முதல் 

பூவினன்குடிலையம்பொருட்குமாலுற 

வாவினன்குடிவருமமலற்போற்றுவாம். (௩) 

நீரசத்தேதனைகினையுமன்பிஷேர் 

பேரகத்தலமரும்பிறவிகீத்தி௰ந் 

தாரசத்துருவமாந்தலைமையெய்திய 

வேரகத்தறுமுகனடழி.களேத்தவாம். (=) 

ஒன் றதொழுடலையொருவியாவிமெய் 

அன்றுதொருடலைத்தொடங்கயையகசை 

மன்றுதொமுடியவள்ளல்காழாறக் 

குன்றுகொருடி.யகுமரற்போந்றுவாம். (௫) 

எழமுதிரைப்புனத்திறைவிமுன்பரன் 

கிழமுதிரிளஈலங்கைப்பமுன்னவன் 

மழமுதஇர்களிறெனவருதல்வேண் டிப 

பழமுதிர்சோலையம்பசகவற்போத்றுவாம். (௬) 

ஈறுசேர்பொழுதினுமிற தியின் நியே 

மாறிலாதிருக்திமும்வளங்சொள்சாஞ்டியிற் 

கூறு£ர்புனை தரகுமாகோட்டம்வா 

மாறுமாமுகப்பிரானடி.கள்போற்றுவரம், (er) 

சிவபெருமான். 
பா.ராகியெனைப்பொருளாயுபிர்ப்பன்மையாடுப் 
பெராவுயிர்கட்குமிராய்ப்பிதவற்றுமாடி 
நேராகித்தோன்றவிலதாகிகின்ரான்சமற்கே 

யா.ராதகாதலொடுபோதற்றியடை நமன்றே. 

கந்தபுராணநவநீதமுற்றுப்பெற்றது. 
திருச்சிற்றம்பலம். | 

த 

வேலுமயிலுஈ துணை. 

கச்சிெயப்பசிவாசாரியர் இருவடி.வாழ்ச, 

  

82” ௧00-வது பச்சம் ௬-வரி துரியம்); சுழுத்தி) சினமா 
சீதிரமாய்த் சன்னைக்சாண்பது துரியம்; மற்றையபிழைகளைத் இரு 
தீதி வாரித் துக்கொள்க,



தேவாரம். 

ஈழதேசத்தில் உள்ளல் தலங்கள் 

5. தஇருக்கோணமவ, 
wee te மத te et, 

இருஞானசம்பந்தமூர்த் இநாயனார் 

பண் -புறநீர்மை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

நிரைகழலரவஞ்சிலம்பொலியலம்புரிமலர்நீறணிதிருமேனி, வ 

ரைகெழுமகளோர்பாகமாப்பணர்ந்தவடிவினர்கொடியணி விடைய 

ர், கனாகெழுசந்துங்காரகற்பிளவுமளப்பருங்கனமணிவரன் 4, கு 

ைகடலோதகித்திலங்கொழிக்குங்கோணமாமலையமர்ந்தாரே. (௧) 

கடி.தெனவக் தகரிதனையுரிச் தவவ்வுரிமேனிமேந்போர்ப்பர்,பி 

டியனரடையாள்பெய்வளைமடச்தைபிறைநுதலவளொடுமுடஸாய்க், 

கொடிசெனக்சதறங்குரைகடல்குழ்க் தசொள்ளமுணித்திலஞ்சு மக் 

த, குடிதனைகெருக்கப்பெருக்கமாய்த்தோன்றுங்கோணமாமலையம 

ர்க்தாரே. (2) 

பனித்திளந் திங்கட்பைந்தலைகாகம்படர்சடைமுடியிடைவை த் 

தார், சனித்திளக் துவர்வாய்க்காரிகைபாகமாகமுன்கலக்தவர்மதின் 

மேற். றனித்தபேருருவவிழித்தழனாகக்தாங்கியமேருவெஞ்சிலையா 

ச், குணித்ததோர்வில்லார் குரைகடல்சூழ்க்ச சோணமாமலையமர்ஈ 

தாரே. (க) 

பழித்திளங்கங்ை சசடைமுடிவைத் துப்பாங்குடைமதனனைப் 

பொடியா, விழித்தவன்றேவிவேண்டமுன்கொடுத்தவிமலனார்சமல 
மார்பாதர், தெழித்தமுன்னாற்றுஞ்செழுக்சடற்றரளஞ்செம்பொ 

ஓமிப்பியஞ்சுமக்.து, கொழித்துவன்றிரைகள்சரையிடைச்சேர்க்கு 

ங்கோணமாமலையமர்க் தாரே. (௪) 

தாயினுஈல்லதலைவரென்றடியார்தம்மடிபோற்றிசைப்பார்கள் 

வாயினுமனத்துமருவிரின்றகலாமாண் பினர்காண்பலவேடர் 

சோயிலும்பிணியுக்தொழிலர்பானீச்நுழைதருநாலினர்ஞாலங் 
கோயிஓஞ்சனையுங்கடலுடன்சுழ்க்தகோணமாமலையமர்ந்தாரே. () 

பரிர் தான்மனத்தால்வழிபிமாணிதன்னுயிர்மேல்வருங்கூற் 

றைத், திரிந்திடாவண்ணமுதைத்தவற்கருளுஞ்செம்மையார்ஈம்மை 

யாளுடையார், விரிச்துயர்மெளவன்மாதவிபுன்னை வேங்சைவண்



திருக்கேதச்சரம். 52.6) 

செருக்திசம்பகத்தின், |குருந்தொடுமுல்லைகொடி வீடும்பொழில்குழ் 

கோணமாமலையமர்ந்தாரே. (௬,௪) 

எடுத்தவன்றருச்கையிழித்தவர்விரலாலேத்திடவாத்தமாம்பே 
௮, தொடுத்தவர்செல்வக்தோன்றியபிறப்புமிறப்பறியாதவர்வேள் 

வி, தடுத்தவர்வனப்பால்வைத்தசோர்கருணைதன்னருட்பெருமையு 

ம்வாழ்வுங், கொடுத்தவர்விரும்பும்பெரும்புகமாளர்கோணமாமலைய 

மர்ந்தாரே, (௮) 

அருவராதொருகைவெண்டலையேந்தியகக்தொறம்பலியுடன் 

yes, பெருவராயுறையு£ர்மையர்சர்மைப்பெருங்கடல்வண்ணனும் 

பிரம, ஸனிருவருமறியாவண்ணமொள்ளெரியாயுபர்ர் தவர்பெயர்க்த 

ன்மாற்குங், குருவராய்கின்றார்குரைகழல்வணங்கக்கொணமாமலை 

யமர்ந்தாரே. (௯) 

நின்றுனுஞ்சமணுமிருச் தணும் தேருகெறியலாதனபுறங்கூற, 

வென்றுஞ்சுண்ணும்பரிசனசொருபான் மெல்லியலொடுமுடனாக 

த், துன்றுமொண்பவ்வமவ்வலஞ்சுழ்ச் துசாழ்ம் துறுதிரைபலமோ 

இச், குன்றுமொண்கானல்வாசம்வசர் தலவுங்கோணமாமலையமர்ச் 

தரரே, (20) 

குற்றமிலாதார்குரைகடல்குழ்ந்தசோணமாமலையமர்க்தாரைச், 

கற்றுணர்கேள்விக்காழியர்பெருமான்கருத்தடைஞானசம்பக்த,னு 

ந்றசெந்தமிழார்மாலையிரைர் துமுரைப்பவர்கேட்பவருயர்ந்தோர், ௬ 

ந்றமுமாகித்தொல்வினை யடையார்தோன்றுவர்வானிடைப் பொலி 

ந்தே. (௧௧) 

திருசிற்றம்பலம், 

சுவாமிதிருகாமம் - கோணேசாரர். 

தேவிதிருமாமம் - மாதுமையாள். 

ஸீ 

௨. இருக்கே இச்சரம். 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் திநாயனார் 
en ete nnn teeter ae oe 

LIC - CLL TTD, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

விரு தகுன்றமாமேருவினணைரவாவனலெரியம்பாற் 

பொருதுமூவெயில்செற்றவன்பற்றிரின்றுறைபதியெக்ரரளுங்



௧௨௬ தேவாரம். 

கருதுகன்றவூர்கனைகடற்கடி.மம்பொழிலணிமாசோட்டங் 
கரு தநின்றகேச்சரங்கைதொழக்கடுவினையடையாவே, (4) 

பாடல்வீணையர்பலபலசரிதையசெருதுகைத்தருஈட்ட 

மாடல்பேணுவரமரர்சகள்வேண்டாஞ்சுண்டிருள்கண்டசத்த 

ரீடமாவதுவிருங்கடற்களையினிலெழிறிசழ்மாதோட்டங் 

கேடிலாதகேதச்சாந்தொழுசெழக்கெடுமிடர்வினை தானே, (௨) 

பெண்ணொர்பாகத்தர்பிறைதவழ்சடையினரறைகழல்ிலம்பார்க்கச் 

சண்ணமாதரித்தாவெர்பாவேரகந்தொறுமிரிபிச்சைச் 

குண்ணலாவ தோரிச்சையிலுழல்பவருயர்தருமாதோட்டச் 

தண்ணனண்ணுகேழீச்சரமடைபவர்ச்சரூுவினையடையாவே. ந) 

பொடிசொண்மேனியர்புவியசளரையினர்விரிதருசரத்தேக் தம் 

வடி.கொண்மூவிலைவேலினர் நாலினர்மநிகடன்மாதோட்டக் 

தடிகளாதரீத்திருக்தகெ தச்சரம்பரிச்தசிம்தையராடு [ போமே. 

மூடிகள்சாய்த்தடிபேணவல்லார்தம்மென்மொய்க்தெழும்வீனை 

சல்லராற்றவுஞானஈன்குடையர்தம்மடைச்தவர்க்கருளீய 
வல்லர்பார்மிசைவான் பிறப்பிறப்பிலர்மலிகடன்மாதோட்டத் 

தெல்லையில்புகழெம்தைகேச்சரமிராப்பகனினைக்தேத்தி 

யல்லலாச.றததரனடி.யிணேதொழுமனப.ராமடி.யாரே, (௫) 

பேழைவார்சடைப்பெருத்திருமகடனைப்பொருந்தவைத்சொருபாக 

மாழையங்கயற்கண்ணிபாலருலியபொருளினர்குடி.வாழ்ச்கை 

வாழையம்பொழின்மக்இிகள்களிப்புறமருவியமாதோட்டக் 

செழல்வெண்மருப்பணிச் த5ண்மார்பர்சே £ச்ச.ரம்பிரியாரே. (௬) 

பண்டுால்வருக்கறமுளைத்தருளிப்பல்ஓலகிணிலுயிர்வாழ்ச்கை 

கண்டகாதனார்கடலிடங்கைதொழச்சாதலித் துறைகே rus sv 

வண்பெண் செயுமாமலர்ப்பொழின்மஞ்ஞைஈடமிமோதோட்டம் 

தொண்டர்காடொறுக் திசெயவருள்செய்கே£ச்சரம ததானே.(௭) 

தசென்னிலங்கையர்குலபதிமலைஈலிந்தெடுத்தவன்முடி தண்டோ 

டன்னலங்கெடவடர்த்தவற்கருள்செப்ததலைவனார்சகடல்வாயப் 

பொன்னிலங்யெழுத் தமா மணிகளும்பொருக்தியமாதோட்டத் 

தன்னியன்பொமெடியவரிநைஞ்சுகேதீச்சாத்தள்ளாரே. (௮) 

பூவளானுமப்பொருசடல்வண்ணனும்புவியிடக்தெழுர்சோடி 

மேவிசாடி நுன்னடியிணைசாண்லொவித்தகமென்னாகு 

மாவும்பூகமுங்கதலியுகெருங்குமாதோட்டான்னசர்மன்னிந் 
தேவிதன்ஜெடுந்திரும் தசே சீச்சரத்திருந்தவெம்பெருமானே, (௯)



ச திருக்கேதீச்சரம், ௧௨௭ 

புத்தராய்ச்சிலபுனைதுகிலுடையவர்புறனுரைச்சமணாத 

செத்தராககின் றுண்பவரியம்பியவேழைமைசே ளேன்மின் 

மத்தயானையைமறுடடவுரிசெய்துபோர்த்தவர்மாதோட்டத் 

தீத்தர்மன்னுபாலாவியின்களையிற்சேதச்சாமடைமின்னே. (௧0) 

மாடெலாமணமுரசெனச்சடலினதொலிகவர்மாதோட்டத் 
* ௪. J ௪ () 

தாடலேறடையண்ணல்கேதீச்சரத்சடிகளையணிகாழி 

நாளொர்க்சறைஞானசம்பக்சன்சொனவின்றெழுபாமாலை 

பாடலாயினபாடுமின்பத்தர்கள்பரக திபெறலாமே. ் (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

த்த 
௫ se GH , * 

FPSIApPT SG BIUIGHT. 
ecm pen வவயம 

பண் - நட்டபாடை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

நத்தார்படைஞானன்பசுவேறிக்கனைகவிழ்வாய் 

மர் சம் ரழயானையுிபோர்தசமணவாளன் 

பத்தாயயசொண்டர்தொழுபாலாவியின்களைமேத் 

செர்சாரெலும்பணிவான்றிருக்கேதச்சரத்தானே. (4) 

சுவார்பொடிநீறுக்கலதுண்டப்பிறைச்சீளுங் 

சடமார்சளியானையுரியணிம் தச றைக்சண்டன் 

படவேரிடைமடவாளொடுபாலாவிபின்சரை மேற் 

ஜிடமாவுறைகன்றான் இிருக்சே சச்சரத்தானே. (௨) 

அங்சம்மொழியன்னாரவரமரர்தொழுசேத்த 

வங்கம்மலிகன் நகடன்மாசோட்டான்னகரிற் 

பங்கஞ்செய்தபிறைஞடினன்பாலாவியின்கரைமேற் 

செங்கண்ணரவசைத்தான் நிருக்கேதீச்சரச்சானே, (௩) 

கரியகறைச்கண்டன்னலசண்மேலொருகண்ணான் 

வரியசிறைவண்டியாழ்செயுமாதோட்டஈன்னகருட் 

பரியதிரையெறியாவருபாலாவீயின்களைமெற் 

றெரியமதைவல்லான்ிருக்கேதீச்சரத்தானே. (௪) 

அங்கத் தற கோய்களடியார்மேலொழிச்சருளி 

வங்கம்மலிதின்றகடன்மாதோட்டஈன்னகரிற் 
பங்கஞ்செய்தமடவாளொடுபாலாவியின்கரைமேற் 

றெங்கம்பொழில்குழ்ச்ததிருச்செ£ீச்சரத்தானே. (௫)



S29 “தேவாரம், 

வெய்யவினையாயவ்வடியார்மேலொழித்தருளி 

வையமலி௫ன்தகடன்மாதோட்டான்னகசரிழ் 

பையேரிடைமடவாளொடுபாலாவியின்கரைமேற் 

செய்யசடைமூடியான்றிருக்சேதச்சாத்தானே. 

ஊனத்துறுசோய்கள்ளடியார்மேலொதித்தருளி 

வானத்துறுமலியுங்கடன்மாதோட்டஈன்னகரிற் 

பானொத்தறமொழியாளொடுபாலாவியின்கரைமே 

லேனத்தெயிறணிக்தான்றிருச்கேச்சரத்தானே. 

௮ட்டன்னழசாகவைதன் மேலரவார்த.து 

மட்டுண்டுவண்டாலஓும்பொழின்மாதோட்டஈன்னசரிற் 

பட்டவரிநுதலாளொடபோலாவியின்௧கரைமேந் 

சிட்டன்னமையாள்வான் நீருக்கேதீச்சரத்தானே. 

மூவரெனவிருவரெனமுக்கண் ணுடைமூர்த்தி 

மாவின்கனிதூங்கும்பொழின்மாதோட்டஈன்னகரிற் 

பாஉம்வினையறுப்பார்பயிலபாலாவியின்கரைமேற் 

தேவன்னெனையாள்வான்றிருக்கே£ச்சாச்தானே. 

கறையார்கடல்குழ்ச்தகழிமாதோட்டான்னகருட் 

கிறையார்பொழிலவண்டியாமழ் செயுங்கேதச்சரத்தானை' 

மறையார்புகழூரன்னடி.த்தொண்டன்னுரைசெய்த 

குறை.பாத்தமிழ்பத் தஞ்சொலக்கூடாகொடுவினை யெ. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தட் 

சுவாமிதிருகாமம் - கேதீச்சுவார். 

தேவிதிருகாமம் - கெளரியமபிகை, 

  

(௬) 

(20;




