
  

ள். சிவமயம். இ 

as கடவுள் துணை, 5 

திநச்் சிற்றம்பலம். 

எயினனூர், சந்தானபுரியென்று வழங்கும் 
9 

ம் அதிபு ரதல்புசாணம். 
a3 / 

இஃ) 

ஹழேயூர் 

ப்ரம்மஸ்ரி சு. விசுவநாத குருசுவாமிசகளு 
வேண்டுகோளிற்கசைய, 

a of a spr ii 

ப்சம்மஸ்ரீ - கச்சிசாஸ்தீரியாரவர்களால் 
வடமொழியினின்றும் மொழிபெயாத்து ததர 

ஷ்டாந்த சமாசவேத சுத்தசன்மாசக்க சங்க 

வித்வான் ௧ளுள் 
ஒருவ. ராய 

பண்ணுருட்டி 
6 ட 

த.௧. சுப்பராயசெட்டியாரவர்களால 
இயற்றப்பட்டது. 
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தென்னை; 

ஊ, புஷ்பரதசேட்டி அண்டு கம்பேனியாரது 

கலாரத்நாக.ரம் என்னலும் . 

அச்சுக்கூடத்இற் பதிப்பிக்கப்பட்டன. 

அர்முஜெ் got. 1276 
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மூ கவுனை. 

1. ஸ்ரீகைலாசபஇி க௩இதேவருக்கும், ஈ௩்திதேவர் சனற்குமா 

ருக்கும், சனற்குமாரர் வியாசருக்கும், வியாசர் சூதருக்குமாக 

அருளிச்செய்த புராணங்க எறுமூவகைப்படும். 

2. அவைவருமாறு:--சைவம், இலிங்கம், காந்தம், மார்க்கண் 

டேயம், கூர்மம், வாமனம், வராகம், பெளடிகம், மச்சியம், பிர 
மாண்டம், வைணவம், நாரதீயம், பாகவதம், காருடம், பிரமம், 

பதுமம், பிரமகைவர்த்தம், ஆக்கினேயம் என்பவைகளாம். 

9. இவற்றுள் சைவபுராணமுதல் பிரமாண்டபுராண மீறுக 

வுடைய ௧௦-ம் இவபு.சாணங்களாம், 

&. இப்பச்தினுள்ளும் இவ்வாஇபுர ஸ்தலபுசாணமானது பிர 

மாண்ட புராணத்தின் உம்2.ரபாகழ்துள் க்ஷம்தரவைபவகாண் 
டம் ௬௮ - வது ௮த்இயாயத்தில் ௯ - அத்இயாயய்களாகவுள்ள து, 

5, இஃது சனனகாதி மகரிஷிகள் காரிக்ஷேத்திரத்இன் கங் 

கைக்கரையிலுள்ள மும்திமண்டபத்திலேஎழும்தருளி யிருட்துகொ 

ண்டு சூதமகாமுனிவரை நோக்கி “இரா விடகேசம்இிலே இப்பஇக் 
கொப்பாயதோர் நற்பதியைச் செப்பவேண்டு”? மென்றுகேட்க, 
௮வராற் கூறப்பட்டது, 

6. இதில் மூர்த்திதலநதீர்த்த மென்னு மூன்றினது மகாத்மி 
யல்களும் குறைவற ௮மைர்திருக்கன்றன, 

7. இப்புராணமானது உரையின்றி மூலமாகமாத்திரம் ஆக் 

கப்பட்டுள்ள தால் இலக்கிய விலக்கணங் கற்றறிந்தவர்க்கன்றி மற் 
றவர்க்குப்பய னற்றசாகுமென இதன்மான்மியத்தைத் தெள்ளிய 
வசனருபமாய் சுருக்கியெழுதி முதற்கண்ணே யமைத்திருக்கின் 
ற்னன், 

8. இஃதைப் பத்தியாற் படிப்போர் கேட்போர் முதலியயா 
வரு முத்தியைப் பெறுவர்கள். 

இக்கனம், 

சி. ௮. சா,



a. 

சூசி: 
  

    

  

  

யாய உட... உ 
ae கட அத்தியாயங்களின் பெயர். பக்கம், 

| __ 

ச Reg od Bw ruse bee i | பரட் 
௨ | BayrrBut Payer AD ௮ம்இயாயம் ,,,| ௪௭ 
௩ இரிபுசாதியாரிவபூசாவிடு பங்கவத்இயாயம்.| ௨ 
௪ Board சிவபூசாவிதி ௮ம்.இயாயம்... | om 
@ |! பிரமனார் சிவபூசாவிதி ௮த்தியாபம் .. .,.| Fee 

௬ | சூரியபகவான் செவபூசாவிதி அத்தியாயம் . | ௭௨ 
| or சரஸ்வதி வெபூசாவி அத்தியாயம்... ...] ௭௪ 

| oy பத்மதளநாய௫ியார் இருகாம வத்தியொாயம் . | ௯௧ 
௯ பிரசக்ஷ்ணவிதி அம இியாயம் eee பப ௯௨ 

ஆ ஒத்தியாயம் ௯-க்கூ கவி... கட்டு   
  

பிரகடனம். 
இத்தலபுசாணமானது, 9வதலமகிமையைச் செப்பானின்றும், 

இரிபுசர்பலியைச் தேர்ந்தஇிட தெரித்தும், முப்புரமெரித்ததை 

யொப்புற வுரைழ்தும், வாலிபூசையை வளம்பெற வகுத்தும், நான் 
முகன் பலியை ஈயம்பெற வுரைத்தும், ஆதவன் பூசையை யறிக்திட 

வறைந்தும், காமகள்பலியை நலம்பெற ஈவின்றும், பத்மசளாம் 
பிகை நற்பெயர் பகர்ந்தும், பிரதக்ஷ்ணத்தைப்பெரிதும் பேயும் 
வருதலால் விசேடி,த்ச பெருஞ்சிறப்புப் பொருக்தியதாகும். 

இதனைப் பத்திமான்களான ஒவ்வொரு கனவான்களும் வாங்க 

வாசித்து இத்தலத்தி னற்புதப்பெருமைகளை யறிந்து ஆதிபுரா 

இசர்பா லன்புபூண்டொழுகுமாறு பன்முறையும் பிரார்த்திக்கன் 
றனன். 

இப்புசாணத்தைப் பெற விரும்புவோர் கூடலூர் தாலூகா 
கெல்லிகுப்பத்துக் கடுதத எய்தனூர் மகாசிவக்ஷத்இச,த்.இல் ஆதி 

புசாதீச ராலயத்தின் சர்வசு,தநதரரும் தர்மகர்த்தரும் பூசாகைய் 
கரியருமாயெ பக்இமான் ப்ரம்மஸ்ரீ சு, விஸ்வகாத குருசுவாமிக 
ளிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம், 

இக்கனம், 
இ. வ. ௬௪



a. 

சாத்து கவிகள்: 

  

சென்னையில் வசிக்கும் 

சோட்சாவதான முத்தமிழ்க்கவிஞராஇய 

யாழ்ப்பாணம் 

வே. சுப்பிரமணியப்பிள் ளைேயவர்க ளியற்றியது. 

  

அறுசர்க்கழிரெடி லாசிரியவிருத்தம், 

பாசோங்குகவகண்டத்தெழுதிவின்வளய்கொண்டபதககடப் 
பேசோய்குநாவலந்தீவிதுவெனவுமடி.களாய்பிறங்கரின்ற 

*தாரோங்குமாரியமெஞ்ஞானவ/ம் தமாமிதனிலவதரித்தச் 

சீசோங்குசிவஞானமுறுவர்வமெனமறையுமசெப்புமன்றே. (௧) 

செப்புமறை யாகமமு்கட் டெளிவோய்க நெறித்தமிழின் செய 
லுமோம்க, வொப்புவமை யிலியரசு ௩ம்பியுதித்தற் குறுதியுடனலு 
மோங்க, முப்புவன மும்புகழு முனைப்பாடிச் தனைநாடி, மூர்த்தி 

தன்னாழ், றிப்பியய்கொ எ இகைக்கு£ தென்கங்கைக் கெடிலத்துக்கு 

தக்கின் மேற்பால், | (௨) 

பல்வளங்கொள் பண்ணுருட்டிக் கண்வளர் சேனைத்தலைவர் 

பண்பிற்சைல, நல்வளய்கொ டாய்க்கிட்ணிக் கழ்சமலைச் தாதை 

யா னவிலவெய்இ, இல்வளய்கொ ளிருவர்க்கோ செச்சமிது வென 
க்கொடுக்க விசை லுஇத்தான், சொல்வளக் கண்மணி சுப்பராய 

மணி யிவனெனவுஞ் சொலவு௩் தானே, (௩) 

சொல்லரிய மறைமிருதி யாகமங்க ளெல்லாமுர் தொன்று 

தொட்டே, வெல்லரிதென் ௮ுரைவழங்க வெகுகலைகள் கற்றுணர் 
தீ வீ.றுநோக்கு, எல்லவரும் கேட்குமாலிய லிசைக்கும் சாடகத்தி 

னெழிற்கு மெல்லாம், வல்லவனா யாறந்தச் சமரசத்தின் மரபின 
ஞய் வழங்கச் ன்னாள், (௪) 

ச் ஆர் - நிறைகு,



e சாத்துகவிகள், 

மயிலாப்பூர்ஞானிபுகல்மலையாளிமன் விருத தமங்கலங்கொட் 
பயில்வேள்வியமுசகாயகபஇகம்வெள்ளிவேற்பதிகமாகுப் 
புயல்பதிகமணிமாலைக்காளிதிருவிருச்தங்கட்புகழ்விரட்டச் 
செயறருகல்லச்தாஇப்பெரியகாயஇப்பவம்சத்தமிழுஞ்செப்பி, (௫' 

குதர்க்கவிலக்கணக்கதகோடோத்திரமொகரக்குன்றந்தாதப் 
*புதர்க்கடொழுமாகமவேதாங்கமனுபவகிலையிற்புகுத்தம்யோகச் 

ரசதர்க்கணிலக்கணச்சுருதியாறினொுதிருச்சந்தத்தேவிமாலை 
யதர்க்கணெழுமாருடநூலச்சமையாதுளததனையறியுமாறே, (௬) 

புந்திரிலைதரமிசசபுண்ணியத்தாலாறந்தப்பொருளுங்கண்டோர் 
சிந்தனைசெய்கெளமாரத்்திருவருட்பாவேனாஇித்தேவர்தோன்றி 

வந்கனைகொள்சந்தான_ஃகாஇபுரிமாகவர்க்கோராசமாகத் 

தந்தகபுசாணம்மிசனைப்படின்முன்றாமுறையெனவுஞ்சா ற்.றுவேமால், 

  

தஞ்சைவித்துவான் டாக்டர் 

ம-௱.ஃர.ஸ்ரீ 

சண்முகப்பிள்ளையவர்க ous ours, 

  

எழுச£ம்கழிகெடி. லாசிரியவிரு சதம். 

even. bangs கு௮ு௩ற் றிலகம்போல வொப்புவமை யின்றி 
கடு காட்டி. லோய்கும், இலகுபண் ஸஹுருட்டியினற் பிறவிதோ,று 
மியற்துதபோ பலங்களோ ருருவாச் சேர்ந்து, கலமல்கு சேனைதலை 

வணிகச்தார்க ணன்மரபிற் கஞ்சமலைச் செம்மற் றன்பாற், குலம் 

விளங்கத் தோன்றி சுப்பராயச் செல்வன் குழவியாய்ப் பிறந்தேறி 

வளருறாளில், (௧) 

கலைபயிலும் தரத்தவர்பாற் கருஇக்கல்லாக் கன்னிமுத்த மிடே 

ர்ந்து கவின்சேர் ஞான, கிலைபயினல் விதிதவருச் தவத்தர்வீறு கீர் 
மையினிற் பிறழாது கிமல முத்தச், தலையாயார் தம்வழிக்€ ழொ 
மு மேலாஞ் சடார்.தசம சசவேத சுத்தமார்க்கத், தலையாத, தெய் 

வச்செக் தமிழ்க்குட்டேரு மரியபுல மைத்தொழிலை கடத்திப் 
பின்னும், (௨) 

ர ச புதர் - புலவர். 1 தர் - பூச்தாது,



சாத்தகவிகள், டூ 

புகழ்பெருகு் தெய்வமறைத் தமிழினோங்கும் போற்று மெ 
ழிற் பெரியகாயகி யம்மன்றன், நிகழ்பிள்ளைத் தமிழோடும் காலைக் 
சொன்றுத் இகழ்பிரபந் தங்கடனைச் செப்ப லோடு, மசழ்கணித 
சோதிடாற் கடலைமாந்தி யவ்வழியா யுலகவுப கார மாக, நிகழெ 

தர்செல் காலவரை யாஇயங்கை கெல்லியல் கனியென்ன நெறியிற் 

மோன்ற. (௩) 

அழுத்தமா யாருடநூற் சாத்திரத்தை யணிபெறவே செய்த 
லொடு மமைதி யுற்றுப், பழுத்தபுரா ணங்கள்பஇி னெட்டிற் றே 
ரும் பண்புபெறும் பிரமாண்ட புராணம் தன்னில், வழுத்து சம் 

தானத் தாஇபுரி யென்றும் வழங்குமெழி லெயினஞூர் புராணம் 
தன்னை, எழுத்திலக் கணமிசை காடகமுக் தோன்ற வினியபொ 

ருட் சுவையுஞ்சொற் சுவையுக் தோன்ற, (௪) 

நவகவமா யலங்கார ரசமுந்கோன்ற நாட்டணியு ஈகரணியும் 

நலத்திற் ஜேன்ற, செவமிட,4இழ் ஜோன்றுிறப் பாயமைட்த செம் 
மையருட் சத் இிகளு௩் தெளிவிழ் ரோன்ற, தவமுளார் தங்களுக்கே 
யுரியசாகுஞ் சைவம் தாந்தநெறி தழைத்தும் தோன்றப், பவக் 

கடலை நீட்தவறா£ போணியென்னப் படியின்மிசை யியற்றியருட் 

பண்புத் ருனே, (6) 
ணவ அமான் ர. 

At drat wa 

தங்கவேலுப் பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது. 

  

அறுசர்க்கழிநெடி. லாசரியவிரு த்தம். 

நவசரிதங் கைக்கணி மின்னார் நடஞ்செய் சந்தான நகர்க்குரி 
தாஞ், சிவசரிசம் வடமொழியிற் சூ.தமுனி குயிற்றலெனச் செவ் 
வ வெள்ளான், ுவசரிக மிஃசெனச்சென் மொழியினிழ் சொற் 

ள் விழைந்த துணிவான் மானும், சவசரிச மம்மலெனத் இகழ் 
he சுப்பசாய லுயர்தமிழ் வல்லோனே, 

சாழ்.துகவிகள் முற்றிற்று, 

கணை வம்



டுஃது சிதம்பாம், 
அ, சாமிநாதபிள்ளையா லெழுதப்பட்ட து”, 

a. 

சிவமயம். 

கடவுள் துணை. 

எயினஜூர், சந்தானபுரியேன்றுவழங்தம் 

அ இபுரமானமியச் சுருக்கம், 
வைய அதித டத ட வப றை 

ஆதிபுரச்சருக்கம். 
சிறப்புப்பொரு£$ திய சைமிசா.ரணிய வா௫ுகளான ௪னனகாதி மகரிஷிகள்' 

ஒர்சாள் மத்தியானததிலே தத்தமக்குரியகித்தியகருமங்களை முடி. தீதுக்கொண்டு 
பலரும் ஒருங்குசேர்ந்து இடைதீதற்கரிய மூத்திப்பேற்நினைச் சரத்தக்கக் காட 

க்ஷூழ்தரச்சை யடைந்து விசாலா௬திசமேத வில்வகாதப பெருமானைத் தரி௫த் 
அவணங்டுப் பின்்ஃங்கைக்கரையிலுள்ள முத்திமண்டப மத்தியில் எழுந் தருளியி 

ரு$தார்கள், அப்பொழுது திருக்கயிலாயத்திலே சிவபெருமாணத்தரிசத்துக்கொ 

ணெ முத்திமண்டப மார்க்கமாகவரும் மகாதபோ சிரேஷ்ட. ரான சூதமகாமுனி 

வரை யாவரும் எதிர்கொண்டு வணம்டி அழைத் துவந்து அம்மண்டபத்தில் Sp 

திருச்சச்செய்து அவரை கோக்க, சர்்வ.சாஸ்திர புராணமர்மதர்மங்களை யுள்ள 
பழி.புணர்க்த ஏழுனி ரோஷ்டரவர்களே ! இகபரசுகங்களை யெளிதில் தரத்தக்க 
தாயும், இக்காசிமூதலான இவஷே.தஇரங்கட்குச் சமமாயும், ஸ்ரீ நா.ராபயணஞூர்தீ 
இயுடன் பார்வதி சமேஈரான ப.ரமடிவன் எழுந்தருளியிருக்கு£் இவ்யஸ் தலமா 

யும், எம்மொழியினம் உன்மொழியாய தென்மொழிலழங்கும் திராவிடசேசத்தி 

லே உள்ள ஓர் சஇவக்ஷ.த்இரத்தின் பிரபாவதீதை அழியேங்களறிர் அய்யுமாறு 

தேவரீர் திருவாயமலர்ச் தருள வேண்டுமென்று யாவரும் பனமுறையும் கன்மன 

தூய் வணக்க த்துடன் கேட்க, சூதபுராணிகர் சொல்வாராயிஞார். 

Ll¢ JRE 3 @, தயில் சித்தமும் விரைரஅு முத்துகலச்தினில் மெய்த்தவம்புரி 

ந்த உச்சம லர்களான ஏ தபோதனர்காள்!! பிறது இருந்து இறந்து பலியேற் 

று உண்டுழைச் அழலும் பசு5துவமுடைய பல்வகை ச்சேவர்கள்வளிக்கும் வெறு 

காடுகளில் எட்டிணேயு மிட்டமிராது பர் தவமுடைய எம்ப. ரமகருணாகிதியாகய 
ப.ரமேகரன் அன்பர்கட் கருள்செய்வான் வேண்டித் திருவருக் கொண்டெமுர் 
தீருளிமிருக்கும் இவ்யஸ் தலங்களில் திரிகாலத்தும் திரிகரணசுத்தியோடு மன்பு 

மீ.துறம் சேட்டலால் மிகமடுழ்ர்து கூறுஇன்றோம், கேட்பீர்களாக;-- 

ஒருவிசதத்தாலு மொப்பற்று விளங்முர் இராவிட சே௪சச்திலே சோழமண் 

டலத்திலே ஈகோட்டிலேயுள்ள அதிகாபுரியென்னுச் திருவதிகை க்ஷேத்திரத்தில் 
குக் இழக்கில் ௫ - கடிகை அரத்திலும், மாணிகாச புரமென்னுச் திருமாணிக் 

குழிக்கும் கெடு.லாதிக்கும் வடக்கே ௧ - கழூகை தூரத்திலும், எய்தனூர், ௪ச் 
தானபுரியென்று வழங்கும் ஆதஇிபுரமென்னு மகாசெவக்ஷேத்திர மொன்றுண்டு. 
அதில் சாக்ஷ£த்கா... சுத்தசாட்குண்ணிய பரிபூரணரான ப.ரமசிவம் இருக்கோ



ஆதிபுசமான்மியச்சுருக்கம். er 

யில் கொண்டு ஆதிபுரா$ச.ர ரொன்லுச் இவய இருசாமமுடையராய் பத்மதள 
நாய யென்னும் அருட்சதீதியோடு தோன்றி அன்பர்கட் கருள்சுரச் தருளி விளங் 

குஇன்றார். அன்றியும் அங்கே ஸ்ரீ வைகுண்டநாதரும் எழுர்.தருளியிருக்கின்றார், 
அத்தலத்தின் கழ்திதிசையில் பிரமதீர்ச்தமூம், தென்றிசையில் வாலிதீர்த்த 
மும், தென்மேற்குச் இசையில் பச்மதீர்த்தமும், மேற்றிசையில் ஞானதீர்த்த 
மூம், வ. இசையில் சோமதீர்த்தமும், அக்இனிதிசையில் சூரிய தீர்த்தமும், வாயு 
இதில் ௪க்இரிதீர்திதமும், ஈகானியதிசையில் இருடிதீர் திதமூம், அ௮ம்பினக ௪௫ 
நிதியில் வாணிதாதீதமு மாடே ஈவதாத்தங்களும் அமைர்திருக்கன்றன. 

பெளர்ணமிதிதி விடியத்காலத்திலே விதிப்படி பிரமதீரத்தத்தில் சங்கல்ப 
பூர்வமாக ஸ்மானஞ்செய்து பின் மற்றைத்தர்த்தங்களி லெல்லாம் ஸ்நானஞ் 

செய்து மத்தியானத்தலே சர்ப்பணக் இரியைகளோடு பிஞூ௫னிரஈதியில் மூழ்க 

அசன்பின் மாலையில் கெடிலஈதியில் ஸ்சானஞ்செய்து ஆதிபுரிச௪ ரடிபணிர்து 

ஸ்ரீ பஞ்சாகூரரத்தை நாருருச் செபிப்பவாகள் இடைச்தம்கரிய* சாருபபத 
மடைவார்கள். பிசாசால் துன்பமுறுவோர் வாணிதாத்தச்தில் இடைவிடாமல் 
௩௦-இினம் மூழ்கு ஆதிபுராதீசர், இலஃஆஷ-பமி நா.ராயணமூர் ததியையும் தரிசக் 

இன் மேற்கூறிய துன்டடீ்டி பரிசுத் தராவார்கள், பங்குனிம? பெளாணமியன் 

து ௪க்இிரிதிர்தீசீச்தில் கங்கைகலந்து வருவதால் பக்திரரம்தையோடு ஸ்சான 
முதலியன செய்வார் 1 சாயுச்சியயதவி யடைவாகள். 

வேண்டுவா வேண்டியவண்ணம் அருளும் எமதையன் ஆதிபுராதீசர 
ருக்கூச் சம் தான நகராக. ரரொன்றும், விட்ணு வல்லபரென்றும்பெயருமுண்டு. 

அச்சாம்பமூர்த்தியையாலி, பிரமன், சூரியன், சரஸ்வதி, சப்தரிஷிகள் மற்றும் 

௮கசேக தேவர்களும் பூசி்திருக்கறாகள். சப்தபிரசகாரங்களுடன் ஈவதீர்ழ் 

தங்களோடும் விளவஞன்றமையால் பூலோக கைலாசமாப் விஎங்குன்றது, 

பிரம திர்ச்தத்தினின்றும் திருமஞ்சனங்கொண்டு ஆரன்முடிக் கபிஷேடத்து 

முளைகைவே தீதியாதிகளை விதிப்படி. செய்வித்து வணங்கினார் ஐ-அஸ்வமேதயா 

கம் செய்தபலனை அடைவாகள். யேகாதசருதீர வபிஷேக ந ததை விதிப்படிசெய் 

தவர்கள் நான்கு சமுத்தீரத்திம் குட்பட்.. பூமியைக் சானஞ்செய்த பலனடை. 
வார்கள். காமிகா௫ம விதிப்படி. சூரியன்முதலி.ப பரிவாரதேவாகளைப் பூசித்து ௮ 

தன்பின் ஆதிபுசா தீசரருக்குப் பஞ்சகெளவிய டஞ்சாமிதங்களினாலே வியோ 

மலியாபினி” முதலான வேதாகம மந்திர பாராயணங்களுடன் ௮பிஷேஇத்த 
சோடசோப சாரங்கள் செய்து அருச்சித்து வழிபட்டோர் சிவசாக்ஷ£ச்கார 

மாவார்கள், அன்றியும் அரன்௮ரி இருவரும் ௮வ்வாலயத் தள் எழுந் தருளியிரு 

ப்பதால் கைலாயம் வைகுண்டம் என்னு மிரண்டினுக்கும் சமானமா யிருக்இன் 
pg இன்னும் ௮தன்பெருமையை இரண்டாயிரம் ராவுடைய ஆதிசேடனாலும் 

தஅளவிடல் ௮ரிதாமெனில் இங்கு மான் புகல்வதென்னே ] இன்லும் ௮த்தலத்தில் 
திங்வோ சமயங்களில் ஆதிபுசாதீகரரால் நடர்த பல அற்புதத் இருவிளையாடல் 
இர்வியாசர்பால் கேட்டறிர் தவண்ணம் விளம்புஇன்டேன் ) கேட்பிர்களரச, 

உ சாரூபம்-தேவாம்சம், ர் சாயுச்சியம்-சிவத்இல் இரண்டறக்கலத்தல்,



ஹ் ஆதிபுசமான்மியச்சுருக்கம். 

திரிபு[தகனச்சருக்கம்: 

முன்னொரு காலத்திலே தாரகன், தாருகாக்ஷன், வித்திடன்மாலி என்னு 
மூன்று அசுரர்கள் அசேக சைன்னியங்களோடு சவபூசா பலத்தினாலே மகா 

புஜபலப.ராக்இர மிகளாயிருர்.து பிரமதேவனைகோக்இ அகசேகவருடகாலம் அதி 

கர தவம்புரிர்து இரும்பு, வெள்ளி, தங்கம், என்னு மூன்று லோகங்களினா 

லேயும் தனித்தனியே க்கப்பட்ட மூன்று பட்டணங்களையும், கினைத்தபோ 
தெல்லாம் அவைகளோடும் இரிலோகங்களு£கும் பரர்து செல்லத்தக்கதாக 
அப்பட்டணங்களுக்கு வெகுவிநோதமான இரகுகளையும், அதில் வ௫ிப்பவர்க 

ளான அசுரர்களுக்குத் தேவர் மனிதர் முதலானவாசளால் மரண முதலிய 
தீங்குகள் உண்டாகாமையும் ஆய இவ்வரத்தைக்கேட்க, பிரமதேவன் அதற் 
இசைநலு அப்படியே ஆகுக ) ஆனால் எக்காலத்தில் உங்களால் Mayor Oe 

ய்யத் தடைப்பஇன்றதோ அப்போது மரணமடையப் படுவீர்களாக?? வென்று 

வ.ரமளிக்கப் பெர்றுப் பின் திரிலோகங்களிலேயுஞ் சஞ்சரித்து இங்கால்குள்ள 

இந்திரன் முதலான அஷ்டதிக்குப் பாலகர்களையும் பலவித யுதீதங்களால் பாதி 

தீதுவந்தார்கள். இட்படி. சிலகாலம் துன்பமுற்றுவந்த இர் இிராதி தேவர்கள் பிர 
மதேவனிடஞ்சென்று அசு.ராகள்செ.ப்த இம்சைகளைக்கூறி வேண்டிநிற்க, பிரம 

தேவன் அவர்களை உடன்கொண்டு வைகுண்டத்திற்குச்சென்று இலக்ஷ௩மி பதி 

யைக்கண்டு வணங்கிறின்று அவாபால் தேவர்களுக்குத் திரிபுராஇிகள் செய்த 
இம்சைகளையெல்லா மெடுத்துரைக்க, அவர் தேவாகளுக்கெல்லாம் அபயங்கூறி 

அனைவரைாயு மழைச்அச்கொண்டு கைலைய&இரிக்குச்சென்று பாவதிசமேத 

ரான ப.ரமசிவனடிபணிசர்து தேவர்களது குறைகீக்யெருள வேண்டிக் கொள்வா 
ராரயினார், அதுகேட்ட கருணாசொருபியாய கண்ணுதற்பிரான் தேவர்களை நோ 

4௫ “தஞ்சமென்றருளி இனிநீங்கள் கொஞ்சமு மஞ்சவேண்டாம்; ஆனால் அனை 

வரும் அதிமேன்மைபொருந்திய 4உப௪த்?” என்னும் யாகக்றைச் செய்யக்கட 

வீர்கள்; நாம் அதன்பின் உ௩.கட்டெர்செயும் இரிபுராதியர்களைச் சம்ஹரிப்போம்?? 

என்று திருவாய் மகர்ந்தருளி மறைர்தார். உடனே கமலக்கண்ணன் மனமகஒழ் 
நீது தேவர்களை யாகஞ்செய்யுமாறு ஆச்இியாபித்து, தாம் காஷாயவஸ்திரம், 

விபூதி, உறாத்திராக்ஷமுத லிய சி௨சின்னம்களணிர்,து கையில் மயில்தோகைபத்தி 

இர்திரமாயா ஜாலகோலத்தராய் சாரதமை தமக்கு இன்றியமையாத சீடராக 
உடன்கொண்டு திரிபுரத்தையடைந்து அங்கே ஓர் தடாகதீரத்திலே ஆரம 

மமைத்துக்கொண்டு அதிலிருந்தார். இங்கன மிருக்குசாளிலே தம்மைக்காண 
வரத இரிபுராஇயர்களை மாயாதர்திர சாஸ்திரோப தேசங்களால் மயக்கித் தன் 
வசப்படுத்தி ெபூசையினின்றும் பிறழ்ர்து பெளத்தம், சமணம், பாஞ்சரா 
தீதிசம், லோகாயசம், பாசுபதமு.கலிய பல பொய்ச்சமயத்தராகச் செய்து: பின் 
ைலைய்க்கரிபடைச்து சவெபெருமானைத் தரிசித்துவணங்குத் தாம் இரபுச் ட் 

fun GRID லியத்தியயண்ண மெடுத்துனத்தார். அதுகேட்ட பரமரிலம் ba 

மடுழ்சின் சீகிர், செய்தது மிக சன்று ஈன்று? என்று தேவர்களால் avis 

என்லும் யாச முடிச்சமைகண்டு முப்பத்து முக்கோடி ரெவர்சளையும் பல் 

 



ஆதிபுரமான்மியச்சருக்கம். சு 

கொண்டு கைலையினின்றும் எழுர் தருளி இருவதிகையென்ஐஞ் சவெக்ேத்திர ம் 
தற்கு வட£ழ்த் திசையில் விளங்கும் ஆஇபுரத்தையடைச்து ஆல்கே தேவர்களை 
யெல்லாம் சைன்னிபங்களாசவும், பூமியைத்தே. ராகவும், நான்கு வேதங்களைச் 
குதிரைகளாகவும், பிரமதேவனை சாரதியாகவும், மகாமேருவை வில்லாகவும், வா 

சூயென்லுஞ் சர்ப்பத்தை நாளாகவும், விட்டினுவை பாணமா கவும் அமைத்தரு 
ளித் தாம் திரிபுர சம்மார வீரசொரூபத்தசாய் அம்பில் பாணத்தைப்பூட்டி, அதி 
i ர்பு சச் தெய்வதீதேரை ஈடச்தமுயன்றா. அப்பொழுது அத்தேர் சிமிதுதாரஞ் 

சன்று சாரத்திபரது டராமுகத்தால் மார்க்கத்தைவிட்டுப் பிறழ்ர்த செல்லாது 

இஃ யக, அப்பொழுது நீலபாவதம்போனறு உடதிசையினின்றுகரும் வாலியைக் 

ண்டு ஏ இச்திர்புச்இரா! நீ இங்கே போர்த தெ.தே காண்டெனமூ. அட்டொழு தி 

வாலிசம்ஹாரமூர்த்தியைகோக்இ, அண்டாண்டங்களையும் ஆண்டு அனுக்கரஇத்.து 
-வரும் அண்ணலே ! அடியேன் தமது திவ்யானாத.த இருக்கோலக்காகூதியைக் 

கண்டுகளிக்குமாறேயன்றி Ca berg; ஆதலால் இத்திரிபுரசம்ஹாரச் திருக்கோ 

லக்காகதியை யான் யெப்போதுச் தரி௫ித்திருக்கக் காக்ஷிகொடுத்தருளல்வேண் 
மென் றடிபணிர்து மானஷஹிகபூசையால் ம௫ூழ்£துகிற்க; சிவபெருமான் வாலி 

யைநோக்இ, ஏ பக்தசரோஷ்டா ! நீ கோரியவண்ணம் இச்சொருபத்தோடு நீண் 

டகாலம் எண்டிருச்ச விசையோம். என்னெனில், இனித் இரிடராதியர்களைச் சம் 
ஹரித்துச் சேவர்களுக்கு அனுக்டுரடுக்கவேண்டிய பிரகோடகாலம் சமீபித் 

தது. இப்போது நீசெய்த மானஹிகபூசையால் மிகமகழ்ச்தோம். சாம் முப்போ 

தும் விளங்கும் கைலாசம், இதம்பரம், மதுரை, இருவாரூர், காச, அன்பகம் 

என்னு மிவ்விடங்களைவிட இவ்வாதிபுரியில் எவ்வாம்றானு மளவிடட்படாத ௮ 

ந்த சொரூபியாயளவு கடக் த செடுக்காலம் அமர்ந்து எண்ணுவார் எண்ணியவ 
ண்ண மிசைச்சருளுஇன்றோம்; அன்றியும் விசுவாமித்திரர் விட்டா என்லு 

மில் விருவரும் ஒருவருக்கொருவா நாம் வல்லோம் நாம் வல்லோம் என்து 

கொண்ட விவாதத்தில், சூரியன் ௮க்ஞையின்றி சென்று மத்தியஸ்தம்செய்த 
மையா லடைர்த சாபத்தை, இவ்வாலயத்துள் ௪கள.த் இிருமேனிகொண்டு ஆதி 
புராதீச.ரொன்னு காமத்தோடு விளங்கும் ஈம்மைப்பூசிதீது நீக்சிக்கொண்டமை 
பாலும், இன்னும் ஏனாதி நாதன் என்ஓம் ஜா பக்தலுச்கு இங்கே ௮லுக்இர 
இக்கவேண்டுவதாலும் இர் சஸ்தலமானது மகாவிசேடம் பொருர்தியதாகும், 

இதில் யாம் ஆதஇிபுராதீசரரொன்னுர் திருமாமத்தராய் பத்மதள காயடியென்ஜம் 
அருட்சத்தியோ டமர்நீஇருக்கன்றோம், இங்கே ஈம்மைப்பத்தியாம்பணிர்து ஈற் 

தில் நின்னகரடைற்ு மூச்தியைப் பெறுவாயாக) ஆயிலும், 8ீ இச்சிச்சவண்ண 

ம் திருவதிகையில் இவ்வதிக£ர உசரகோர வீரசொருபத்தரா யெழுச்தருளிபிரு 
க்கும் ஈம்மை வைகாசிமாதச் சக்லெபக்ஷ அச்ஷ்யதிரிதியையன்று பானசபூசை 
முதலியவைசளா லருச்சித்துத் தரிசிக்கக்கடவாய். நின்ளையன்றி இன்லும் யா 
சலம் அத்தினமே அத்தலத்தில் ௮ங்நுனஞ்செய்த வே தியர்களுக்குப் “பழம், 

பம், தாம்பூலம், பக்ஷணம், குடை, பா.2.ரக்ஷை முதலியவை தர்ற உபரி 
fan's’ அறம்பொருளின்பம் வீடென்னும் புருஷார்த்தம் சான்கையுச் 

ருளுனெறோம் என்று தருவாய் மலர்ர்தருள, வாலி விடைபெற்றுச் சென் 
& 

   

  



௧0 'ஆதிபுரமான்மியச்சுருக்சம், 

மூன், அதன்பின் வெபெருமான் ௮வ்கிடத்தினின்றும் எழுச்சரூளி இிருவதிகைக் 
கூச் தென்பாலாசச்சென்று திரிபுரத்தைச் சமீபித்து இறுமாட்பு weg steers 

யெக்களித்திருக்கும் தரிபுராஇயர்களைக்கண்டு பு்கைகொண்டார். அதனால் 
அப்புரம் ௮க்இனிபற்நியழிய, பின் சிவபெருமான் தேவர்களோடும். திருவதி 
கையை மருலியிருக்து தேவர்களுக் கருள்சுரர்து பிதகுதத்தம் நிலையைப் 
பொருச்திஞாகள், இவ்வித அம்புதங்களுக் சசமாயிருர்ச ஆஇபரி, அநிகாபுரி 
என்லு மிப்பதிகளைச் சரிசிச்தவாசள் சகலபோக பாக்இயம்களையும் பெறுவா 
கள்) நி.ழ்ச, இப்பதியில் சசலதேவாகளும் ஒன்று கூடினமையால் ஆதிபுரமென் 
௮ம், பாணசந்தானஞ் செய்ததால் சந தானபுரியென்றும் திருசாமம் விளங்க 

லாமிற்று, இன்னும் இதைட்பற்றி பிரமாண்ட புராணத்தின் உச்சரபாகக்துள் 
௬௮-வது அத்தியாயத்தில் விரிவாய்க்காணலாம்,--மும்றும், 

  

வாலிபூலைசச்சருக்கம். 
  

Mb Bw பாவதத்திம்குத் தென்பாலோங்கும் இஷ்டுர்தை யென்தும் டட் 
ழூனத்துக் கரசனாய வாலியானவன் மோ௯்ஷ£பேக்ஷையால் நித இனமும் 
ான்கு சமுத்இரச்திலும் ஸ்கானஞ்செய்று விதிப்படி. நித்தியகரும முடித் 

துப் பின் கைலைக்குச்சென்று Cpt முந்தி ஈ$்திகேசு.ரரை வந்தித்து அவரனு 
மதிபெற்றுப் பாவதிசமேதராய சந்திர சடாதர மூத்தியைச் தரிசித்து 
மனவாக்குக காயங்களினாலே வழிபட்டு அதன் பின்னரோ தன்னகரடைக்து 
௮இக நீதியுடனும், பிரஜைகளிடத்தில் பிரீதியடலும் ராச்சிய பரிபாலனஞ் 
செய்து வருவான், இங்கன நிகழுராளிலே ஒருராள் தென் சமுத்திரத் 
இலே ஸ்கானஞ்செய்து சம்தியாவர்தன முதலிய நித்திய கருமங்களை முடி. 

கீகையில், இக்குவிரயஞ் செப்துவரும் ராவணன் வாலியைக் கண்டு அவ 
னரு9ழ் சென்று பின்புறம் நின்று குறும்புத்தனங்கொண்டு அவனக்குளில் 
தனது கைகளை விட்டுப் பிடிக்க முயலுகையில், வாலி தன் அக்குளில் விட்ட 
கையை அப்படியே இடிக்இக்கொண்டு வாலினாலே இராவணனத உடல் முழு 

வதும் இறுகச்சுற்நிக்கொண்டு மற்றசமுத்்இிரங்களிலேயும் நீராடிப்பின் கைஉா 
சூரிபடைர்து ஈந்திசேவரை வணவ்கிரிம்க, அவர் வாலியைகோக்கி ஏ இவெபக்த 

தசொமணே ! ஈமது கைலாசபதியானலா இரிபுரசம்ஹாரார்த்சமாச முட்பத்து 
முக்கோடி. தேவாகளோடு மெழுச்தருளி அதிசாபுரிக்குச்சமீபித்த ஆதிபுரத்தில் 

ரச் சென்றிருக்கின்றனா ; ௮ர்,ச க்ஷத்திரத்தை arg வாலினாலே கட்டண்டு 
விழிக்கும் இசாவனானறிவான் ;) ஆகையால் மீ அம்கனஞ்செல்லென்று கூறினார், 

அதுகேட்ட வாலி இசாவணனைமகோகச்ட.அப்பதியெக்குளதென்.று வினவ, இரா 
வணன், தேவரீர் தமது வாலால்கட்டியகட்டைச் சிதிதுகளர்சீசி செய்தாலல் 
லத காண்பிக்க ௪க்தியில்லேனென்றான். அப்பொழுது வாலி ரீ are let, 
வாயில் யான் கட்டைத்தளர்ச்சி செய்யேனென்றுகூற, பிறகு இராவணன்: 
தன்கையால் சட்டிக்காட்டச்சென்று ஆதிபுசச்தை யடைர்து இராவணனை 
லிட்டிதுரத்திப் பின்னர் ௮ம்குள்ள தீர்.தீதங்களிலெல்லாம் கிதிப்ப்ஷி ஸ்கான்.



ஆதிபுசமான்மியச் சுருக்கம். க்க 

ஞ்செயது பிரமா, விட்ணு முதலிய மற்றைத்தேவர்களோடு மெழுச்தருளியி 
ருக்கும் சம்ஹா.ரமூர்த்தியைத் தரித்து வணங்கி விடைபெழ்றுப் பின்னர் ஆதி 
பூராதீசுரர், பத்மதளசாயச, இலக்ஷு௩மிராராயண ஞூர்த்தியென்று மிவர்களுக்கு 
நித்திய சைமிச்திகங்களெல்லாம் விதிப்படி. செய்தவர்தான். இக்கனம் ஈடச்த 
ுங்கால் ஆதிபுராதனருக்கு விழாச்செயவேண்டி பங்குனிமி? இர்த்திகை ஈக்ஷதி 
இரச்சன்று விமாயகச்சடவுளைப் பூரித்து அக்னி காரியமுடித்தத் அவஜாரோ 
கணமுதலி.ப இரியைகளைச்செய்து ஆஇபுராதக.ரருக்கு அன்றுமுதல் வெகுவிகோ 
தீ விரித்திராலங்காரங்களுடலும், வாத்திய கோலத்தோடும் தசதினோம்௪வல்க 
சையும் வெகு சிரத்தையுடன் சிமப்பாக நடத்இவற்து ஈற்றில் ஜலக்தரீடோழ்சவ 
ம் செய்தழ்பொரூட்டு, முன்னே விட்டுனுசாம் இலக்குமி ௪சமேச.ராய் ஜலக்இரீ 
டை செய்வான் வேண்டி. த்தனது ௪க்கராயுதத்தாம் பிதப்பித்த Ve Geile Buda 
கங்கைவக்தருள அருள்த£்தருள வேண்டுமென்று ஆஇபுராதனணப் பிரார்த் 
இச, உடனே ஜயன் சச்தரசடாத.ர மாத்தியாய்ச்தேரன்றித் தமத Boog 
கணமார்த கங்கையை டே. தாத்தத்தில்விட்ட் வாலியைநோக், ஏ பக்தரத் 
இனா ! இத்தீர்த்தத்தில் கங்கையைக் கலக்குமாறு நீ இச்சித்த வண்ண மெசீ 
தித்தளித்தோம் ; ஈமக்கு ஜலக்கரீோடோற்௪வம் செய்வாயாக ; அன்றியும் இக்கஇ 

யில் பிரதி பங்குனிமி” பெளர்ணமி இதியிலும் கங்கைவற்து கெடில தியிற்கல 
6 சமுத்திரத்தைச் சார்வாள். அப்போது அத்தாத்தத்திம் பத்தியாம் படி. 
பவ. ரடையும் பலன் இம்மட்டென்று எத்திறழத்தோரு மெடுத்துணாச்க விசை 
யா, அன்றியும் அதினின்றும் நின்னால் பிரிக்சப்பட்ட சிழ்றோடையும் அங்ஙன 
மேயாகும். &§ இத்துணைப்போது பத்தியாற்செய்க பலிக்சரங்கனேம் ; இனி 
நினச்குப் பதிலாக *கங்குகாணன்?? என்லும் ஜா பூதகணத்தால் பூசையை ஈட 
தீதச்செய்வேன் ; நீ அதிரிக்ரமாக நினது இஷ்டிர்சையை யடைந்து ராச் 
சி.ப பரிபாலனம் செய்துவ.ரக் கடவா யென்றருளி மறைந்தார், உடனே வாலி 
தானெண்ணியவாழே தெப்போற்சவமுதலிய யாயையுமுடி ததுச் தரிசித்தோர் 
அனைவளாயும் ப.ரமானர்தப் பதிதர்களாகச்செய்து தானு மனமஇழ்ந்து தன் 
னால் லா இலிங்கமும் பிரதிட்டைசெய்து ஈற்நில் தன்னகரடைந்தான், அதன் 
பிறகு சங்குகர்ணன் சச்ததியாராய சுசாணன், கண்டாகாணன் என்பாரும் 
GASH வர்தார்கள்.--மூற்றும், 

ஏனாதிநாதநாயனார்சருக்கம், 

சோழமண்டலத்திலே ஈடரோட்டிலே மாணிசா த புரமென்னுர் திருமாணிக் 
குழிக்சணித்தாப் எய்தலூர் என்று வழங்ிளங்கும் எமினலூரிலே சான்றார் 
குலத் தலைவராய ஏனாதிராத ரென்பவர் ஒருவரிருர்தார். ௮வர்தாம் dy Bais 
பதிலும் சரித்த வெனடி.யார்மாட்டும் மிகுர்த அன்புடையவராப் அரசர்களுக்கு 
வாள்வித்தையைக் கற்பித்து அதனாலீட்டம் பொருள்களைச் சிவனடியார்களும் 

Rig தாமும் பித்து வாழ் as srt. 
வ்ஜனம் கிகமுசாளிலே ஐர்சாள் இவரது தொழிலுரிமைத் சாயுத்தஞன 

லர்ள் சனொருவள் தீனச்கு வருவாய் குறைதலையும், ஏஞதிசாதருச்கு aa 

 



2௩. ஆிபுஈமான்மியச்சுருக்கம். 

கரித் தலையுங்சண்டு ௮தனாம் பொறாமைகொண்டு அவர்பா் போர்புரிந்து வெழ்தி 
பெழக்கருதி ௮௮ரது வீட்டின் மலைக்கடையடைர்து அழைத்தலும், அவாபோ 

ர்க்கோலங்கொண்டு எதிர்ல, இருஇிறச்தாரும் சத்தம் ஏஷியபச்து சேன 
வர்க்கங்களும் புடைகசூழச்சென்று ஊர்ப்புமழமுள்ள ஜா போர்க்களமடைடந்து 

ஆண்டுவாள் வீரன், இப்டோது செய்யப்புகும் யுத்தத்தில் வெம்றிகொண்டார் 

எகசோ ௮வரே தொழிலுரிமைக்கு யோக்கயராலா என்று வாய்ப்பறை 
யறைர்து இருவரும் தலங்கள் தங்கள் சேனைகளோடிம் நெருப்கி யுத்தஞ்செய்ய 
வாள்வீரன் தனது சேனைகளுடன் உதையுண்டு தடலும், ஏனாதிராதர் ௮ல்வீரனே 
கோக ஓய் வாள்வீரரோ ஓடாதீரும் ஓடாதீரும், இங்கேவாரும் வாள்வித்தைக் 
குரிமையை நீரே பெற்றுப்போம் என்று கூவ, வீரன் ஓடோடியுஞ் சென்று 

தனது இல்லமடைர்து இளைப்புத்தார்து தான் யுச்சஞ்செய்த வண்ண Gora 
வொன்றையும் உதையுண்டதையும் நினைவுகூாந்து அக்இத்து ஒருவாறு தோற்று, 

ஆயினும் இனி என்செய்வது ; இனி இவனை ஏ.தும் தர்தம்இரவுத்தியாற் செயித் 
தல் வேண்டுமேயன்றி புததம்சாம் செமிப்போமென்பறு சொப்பனப் பொரு 
ளாமெனச் அுணிர்து உடனே ஜா தூதுவனை அழைத்து அவன்பால் நீ ஏனாதி 

நாதரிடஞ் சென்று காம் இருவரும் யுச்தஞ்செய்து வெம்றிபெறக்கருதி ஐடாவா 
களையும் உடன் கொண்டு கொல்லல் அதிபாதகமாமெனக்கூறி அவா் தனியே 
விடியற் காலத்திலே யுத்தகளத்திம்கு வரச்சொல்'” என்று கூதியலுப்ப, ௮ம் 
கனே ௮வன்சென்று கூறலும், வெள்ளைச் சர்தையராய எனாதிசாதர் கள்ளவீர 
ன ௮ சபடசசிர்சையை பதியாதவ. ராய் மறுநாட் காலையில் தன்னர் சனியே 
சென்று யுத்தகளத்தில் உலாவி மின்றா. வாளலீரன, ஏனாஇிராதர் நீறணிக்தார் 
மாட்டு இடையமுத அன்புடையவ ரொன்பதையழிர்து தனது செய்றிக்கண் 

இருக£மணிர்து யுத்தகோலங் கொண்டு போர்க்களமடைந்து நீமணி நெற்றியை 

மறைத்துக்கொண்டு அவரும் செல்லுமளவம் பயர்தவர்போல பையச்சென் 

று சமீபத்தில் போம்போது அதிவேகமாசச் சென்றான். அப்போது ஏனாதி 
நாதா அவனைக் கொல்லவேண்டி. மெல்கென அ௮வன்பாம்செல்ல, வாள்லீரன் 

தனது நீறணிநெற்றியைச் காட்டி நின்றான். அப்போது ஏனாஇிராதா ௮வன் 

கசெற்றியிலே திருநீறு பிரகாசித் தலைக்கண்டு ஆ ௮ இதென்ன ஆச்சரியம்! இதம்கு 
முன் பலகாலும் பாழ் நெற்றியோடுவந்த வீரன் இன்மைக்சூத் இருகிறொளி 

செயவந்தது ஈமது சிவபெருமானது திவ்யத் திருச்செயலே ; இனி இவா 

பூன்டவேடம் எங்கனமாயிலும் மாம் இவளைச் சிவபெருமானத மெய்யடி.யா 

சாகவே கொள்ளல் முறையாமெனத் தெரிர்து யுத்சஞ்செய்ய மனமில்லாதவ 

சாய் தனது கைவாள்முதலி.ப ஆபுதங்களை விடத்துணிர்து நிர்மலச்சித்தமாய் 
நிற்கும் தருவாயில், அவ்வழியறியா அதிமூடவீரன் அவரத ௮றித்தியமாயா தே 

கத்தைத் தனது வாளினால் வீ௫வும், பாக்கருளைத் தடல்கடலாடஇவிளங்கும் ஆதி 

yorsart அவருக்கு முன்தோன்றி நித்தியஞான தேகத்ழைச் கொடுத்தும் 
தமத திருவடிரீழலைச் செறிர்இடப்பகாக்து மறைர்திடல் புரிந்தார்,-- முற்றும், 

சணைவ்னணிவேமம்



'ஆஇிபுசமானமியச்சுருக்கம். கக் 
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..... பினானி என்லும் பெண்ணை BAS rg GCo பிரெளடதேவராயபுச மென் 
னம் பட்டினத்திலே ௪சல வேதார்த்தல்களிலும் வல்லரசான ! எக்யெசர்மா ?? 
வென்லும் ஓர் அர்தணேரிருந்தார். அவர்செய்த தபோபலக்க ளெல்லாந் 
இரண்டோர் உருவெடுத்தாற்போல அவருக்கு ப்ரம்மசர்மா வென்லும் புத்இ 

சிகாமணி யொருவர்பிறச்.த, சிம்கியல்விளையாட்டை முற்றுமறாது, மூன்றாம் 

பிறைச். ௪க்திரனைப்போல் வளர்ச்து, உலக வியாபாரத்தில் நுழைவதைத்துற 
நீது, கல்வியறிவொழுக்கங்களிழ் சிற். த, சவபூசைசெய்வதிலன்தி வேரொன்றி 
லம் பயனின்றெனத் தெரிச்து சிவலிங்கப்பெருமானைப் பூசித்து, சவஞானச் 
செல்வர்களை நேத்து, செவனடியார்களை விஈவாசித்து, மற்றவர்கட்குபதே 
சத்து வந்தார். இங்கனம் நிகழுங்கால் விஷ சங்கராச்தி புண்ணியதின 
மொன்திலே பினாகினிநதியில் ஸ்மானஞ்செய்து கித்தியகரியை மூடி.த்த Re 

லில்கபூசைசெய்து தோத்திரம் பண்ணுகையில், கண்ணுதற்பிரான் இட்டாரூட 

ராய்த்தோன்றி ஏ மெய்யன்பனே | கினக்குவேண்டிய வ.ரமென்னை 1 என்ன, 

அம் தணாளர் அடியற்மம ரம்போல் நிலத்தில்லீழ்ர்து எழும். து அர்தக்கண்ணீர் 

பெருக, அன்பினாலே மனமுறாக, ஏ கருணாகிதே ! அடியேன் தமது: இவ்யஇருப் 

பாத நீழலில்தங்க வாழ்தம்கேயன்தி இங்கு வாழ்த,ம்சென்ணிலேன் ஆகலின் 
அதனைத்தச்தருள வேண்டுமென்றுகேட்கு, சிவபெருமான்  ௮ங்கமையின், 

நாம் அளவுகடந்த நெடுங்காலம் எழும் சீருளிபிருக்கும் ஆஇிபுரியென்லுர் சலச் 
இலே ஈமக்கு வாலியென்னும் ஓர் பக்தன் மகோழ்௪வம்செய்கன்றான் ) ? அதிலே 

ஐர்தாவது இருவிழாவன்று சம்மைத்தரிசிப்பாயாக? என்று திருவாய்மலர்ந்தரு 
ளி மறைச்தார், அதுகேட்ட ப்.ரம்மசர்மர் ரஹ.ரவென்று ம௫ழ்ர்து அந்தக் 
கூத்தாடிச்சென்று அதிப. ரமடைது, ஜர் தாவது திருவிழாவன்று சசகலவைபவ 
கோலங்களுடன் கணேசர், சுப்பிரமணியர், ௮ம்பிகை, ௪எண்டிகேசுரர், அஇபுரா 

இகரர் இவர்கள் தச். தமக்குரிய வாசனங்களுடனும், மகாசரோஷ்டமான வாத்தி 

யகோலம்களுடலும் எழுர்தருளி இலக்ஷுமிகாராயண மூர்த்தி +608 SE CoCr 

இருலீதியில் வருகையில், தரிசித்து நின்றார். அப்பொழுது அபரா தரர் 
பிம்பத்தினின்றும் கோடி.சூரியப் பிரகாசம் போன்று தனியே ஓர் ஒளிதோன் 
தி.வெளிவர்தது; அப்போதே ப்.ரம்மசர்மாவென்லும் பிராமஹோத்தமரும் 
சோதி வடிவத்தராய் விளங்கி ங்தோச்இரம்செய்ய, பின் ஈரொளியும்சொளி 
யாய் ஈசுர பிம்பத்திலேயே மறைக்குது, ௮2 ஸ்மோத்திமே இப்போது வட 

மொழியில் *துவாதசமஞ்சரி” யென்று வழங்குவது, இவ்வற்புதத்தைச் சண் 
ஹுற்ற யாவரும் அத்தியானர்ச மடைர்தார்கள். அப்போது அனைவருங் கேட்க 
ஆகாயத்திலே **இனி இவ்வும்சவகோல் வைபவத்தைச் செய்பவர்கள், ,தரிசிப் 
பவர்கள், இவ்வம்புகச்தைப் பிரசித்தி செய்பவர்கள், மற்றும் இத்தலச் இலே 
Sate இலச்தார் முதலிய யாவரையும் ஈச்தில்வானுலகத்தி லேற்துகோம்? — 
என்னுமோர் அசரீரிவாக்குப் பிமர்5,த, அஅகேட்ட யாவரும் அரஹசவென்று 

pass வாழ்த்தி ஆனர்தப்பரவசர்க ளாஞார்கள் முற்றும், |



apy இஇபுசமான்மியச்சுருக்கம், 

பிசுமதேவன்சருக்கம், 

  

இரிபுர சம்ஹாரகர்லத்திலே தேவாம்சமாய இருத்தேரிலே சா.ரத்தியசா 
யிருக்த ௪.தர்முகன், இரிபுராள்மீது சவபிரான் பாணம் ஏவும், பான்மையைக் 
கண்மி சற்று சா.ரத்தியஞ்செய்யத் தடைப்பட, அதனால் இரசம் மார்க்கத்தை 
விட்டுப் பிறழ்ர்,து சிதி.துசாய, ப்போது இலக்ஷுமிபதியானகர் தாம் இடப 
ம்£டிச் சவபெருமானைச் தாங்கவும் நேர்ச்தசாகலின் மேற்சொல்லிய சிவாபரா 
தத்தாலேற்ற சாபவிமோசஞார்த்தம் கமலா௪னன் வைகாசிமாதச் சுக்லெட ௯௨ 
பஞ்சமி இதியிலே பினாடுனிஈஇயிம் றோம்ர்து நித்தியகருமமுடித்து அதிபுரதி 
தை யடைரச்து ஈ மகன்னியாசவிதிப்படி. ஆதிபுராதசுரருஃகு ௮அபிஷேககைவே 
தீதிய தாபதீபாராதனைகள் செய்து வர்தித்து அத்வைசாஷடக மர்திரதோத் 
இரஞ்செய்து ஏ தேவதேவா ! அடியேன் சா.ரத்தியஞ் செய்தஇல் நேர்ந்த அப 
சாதத்தைப் பொருத்து சாபத்மை விமோ௪னஞ் செய்தருளக் கோருனெலேன், 
என்று நிலத்தில் வீழ்ர்து ஈமல்கரிச்தெழுந்து நிற்கையில் சிவபெருமான் இடபா 
ரூடரா யெதிரோ தோன்றி ஏ வாணிமணாளா ! நீ யெய்திய சாபத்தை கிவாத்தி 
செய்தோம் ) இனி நினு௪சத்திய லோகத்திற்கு செல்வாயாக என்றருளி ௮ம் 
தர்தீதான மாயிஞர். உடனே பிரமர் ஆஇபுராதீகரருக்குப் பூர்வதிக்கில் 
ஓர் இலிக்கர் தீர்த்தமென்னு மிரண்டு மமைத்தருளிச் ௪த்தியலோகத்தை 
படைச்தார். டே. பிரமதீர்த்தத்தில் ஸ்மானஞ்செய்து பிரமலிங்கத்தைத் தரி 
சச்ின்றவர்கள் எவ்விததோஷ முடையானும் அவைகள் நீம் இஷ்டகாமி 
யார்த்தங்களை யெய்துவாகள்--மும்றும். 

  

௮ தித்தன் சருக்கம். 

ஷ்தியிம் சாதிபுத்திரரான விசுவாமிச்சர ராஜாவானவர் மகாதாமிஷட 
ராய் நீதிதவறாது தம.து ராச்சியத்தைப் பரிபாலித்து வருகையில், ஓர் காள் 

வேட்டையாட விருப்புமறுச் சேனைகளுடன் காட்டையடையற்ழு புலி, கரடி, 
சிம்மமுதலான ௮கேக மிருகங்களைக்கொன்று அதனால் மெத்த இளைப்பும்.று 
வ௫ிட்டராசிரமத்தை யடைக்தார். அப்போது விட்டா விசுவாமித்திர ராஜா 

வுச்கு மகாபிரீதியடன் அஇதிபூசை முதலிய உபசாரங்கள் செய்வித்துக் காம 
தேலுவைக்கொண்டு ௮வரவர்களுச்கு இசை£தவண்ணம் அறுசுவைபதார்.தத 

ப௲்னாதிசளோடு போசனஞ்செய்லிக்க, விசுவாமித்திரர் தனது சேனைகளோ 
டம் உண்டபின் இவ்வளவு மகா உருரிகரமான-அகா.ரா.இகளை வூட்டர் ஈமக் 
onan காமதேலுவைச் கொண்டென் pele seats அதனைத் தாம் பெறச் 
ருதி உடனே வசிட்டனா நோச்டி ஏதபோதனா! யாம் யெமதராச்சியத்தில் பா 
ae: இம் பசச்சளையும் தருன்றேம்) உம்மிடமுள்ள காமதேலுலை எமக்குத் 

2வண்மென்று: அசேகலிதமாய்க் சேட்டும் vernal கொடாகொழிர் 

  

* சன்னியாசம் ச , ஏகாத்சருத்திர கயியேசம்।



ஆதிபுசமான்மியச்சுருக்கம், கட 

தார். உடனே அசனம் கோபல்கொண்டு இருநி௰ச்சார்களும் அகோரயுத்சஞ் 
செய்ய, ஊட்டர் விசுவாமித்திரரது பாணங்களையெல்லாச் தமத பிசமதண் 
shed மட்டியெறிர்து ஜெயங்கொண்டார், அப்போது விசுவாமித்திரர் 
தாம், பஜெயமடைர்்ததைச்கண்டு பிராமணபலமே பலம் ; சம்பலம் அம்ற்ல 

மேயெனத் தெரிர்து அவ்விதபலனைத் தாமடையக்கருதி தென்றிசை யடைந்து 
பிரமனைகோக்டும் தவம்புரிகையில், அதற்கு இடையூறாக இருச்சல்குமன்னன் 
௮வர்முன்னே சென்று அடியேனுக்குச் சுவர்க்கமீச் தருளவேண்மிமென்று 

பிரார்த் இக, அப்படியே அவருக்குச் சுவர்க்கமளித் தப் பின் மேற்றிசையடைர் 
து சவமிழைத்தரா. ௮ப்டோது ஆங்கும் மருகனான சுனசசேபன் சென்று 
தேவரீர் என்னை இ.ர௯நிச்தருள வேண்டுமென்றுகோர, அப்படியே அவன் பிரா 
ணனை யிரக்ஷித்துப் பின் வடதிசையடைந்து தவமிகப்புரிர்தா£, ஆண்டும் ௮௪ம் 
பைசென்று கிரச்சனாதிகளால் விக்ெஞ் செய்ய, ௮வளைச் கல்லாச்௪பித்துப் 

பின் இழ்த்திசை யடைச்று அரும் தவம் புரிர்தார். அப்பொழுது பிரமதேவர் 
ரசன்னராய் ஏ மகாரிஷே | நீ விரும்பியயண்ணம் பீரம்மரிஷியாகக் கட 
பா?” யென்று உரமளித்து மறைர்தா, உடனே விசுவாமித்திரர் ப்.ரம்மரிஷி 
யாம்ச.ராய்ச்சென்று வசிஷ்ட. ராசரமசத்தை யடைந்து உள்ளே புகும்போது 

வசிட்டரது தபாக்னியானது தம்மைச் சூழ்ர்துவருத்த, மீண்டும்வா்து தமது 
தபோபலத்தினாலே பிரமதேவனை வரவழைத்து ௮வரைகோக்இத் தேவராீர.த 
இருக்குமா.ர.ராதிய வ௫ட்டருக்கும் ௮டியேலுக்குமுள்ள உயர்வுதாழ்வுகளை உண் 
மையில் உரைத்தருள வேண்டுமென்று பிரார்தஇத்தார். அப்பொழு! பிரமர், 
நீவிர் செப்பிய துண்மையே; யிலும், இப்பொழுது எமது புத்திரலுக்கும் 

உமச்குமுள்ள தா ரத.ம்மியல்களைப்பற்றி பக்ஷபாதமின்றி உண்மையா யுளர்க் 
இம் நீவிரதனை யுண்மையென் றுன்ஞது எண்மையென் மெண்னுகீர் ; 

ஆதலின் ஈண்மெத்தியஸ்சராக விருத்தம் டொருட்டு அகத்தியன், ஆதித்தன், 

ஆதிசேடன் என்னும் இம்மூவரையும் அஇிவிரைவி லழைத்தவாருமென்,நு ஆக் 

இயொபித்தா£. அதுகேட்ட விசுவாமித்திரர் உடனே விடைபெம்றுச் கூரியலோச 
தீஜை யடைந்து சூரியனைக்கண்டு நடர்த வண்ணம் ca org வச்சருளவேண்டு 

மென்று பிசராத்திக்ச, சூரியன் யானில்லொ.து அங்குவரின் எங்கும் இருள்மூடி 
மங்குமாதலால் வருதழ்' “இசையே?! னென்றுகூற, முனிவா பின் அவ்விடம்விட் 

டகன்று அசத்திய ராச ரமசத்தையடைர்து அவரைக் சண்டுவணங்ட வர்.த௬௪௭ 
வேண்டுமென்று பிரா£த்தித்தார், அகஸ்இயர், காம்வரின் பூமிசாய்ச்து மேடு 
பள்ளமாகும் ஆதலால் வரோமென்றூர், அதன்பின் பாதாளலோகத்திற்முச் 
சென்று அநிசேடனைச்கண்டு வணங்டி வர்தருளவேண்டுமென்று பிரார்தீதிச்ச, 
அவரும் சான்வரின் மி ஆழ்ர்து தண்ணீரால் மூடுண்டுபோம்; ௮சையால் வரு 
தற்சையே சொல்க, உடனே பிரமதேவனிடம்வஈ்.த ஒல்வொருகருத் 
செப்பியவண்ணம் கூறுவாராயினார், அப்போது பிரமர் வசிட்டலாயறைச் ் 

மேற்சண்ட மூவரையும் அழைத்துவர ஆச்யொபித்தார், உடனே வூ! ப்ர 

குரியகோகஞ் சென்று சூரியனே அழைக்க, அவன்முன் விசுவாமித்தி ie 
குரைத்த வண்ணமே இவர்பாலும்கூறினான், அல்வனமாபின் Pde As dragh 

   



at ஆதஇபுஈமான்மியச்சுருக்கம். 

உமத தேரில் வைப்பிராடில் உமதுபிசகாசத்தைக் கொடுக்குமென்று தன்வஸ் 

Br SB லொன்றைக் கொடுத்தார், ௮அம்கனமே அதையேற்றுத் தேரிலிட, சன் 
னிலும் பிரகாசித்தலைக்சண்ட சூரியபகவான் அத்தியானர் சல் கொண்டவராய் 
விட்டருடன் வந்தார், வ௫ட்டர் அவரை உடன்கொண்டுபின் அகத்தியராசிர 
மத்தையடைக்து வரும்படிகோ.ர, அவர்முன்னே விசுவாமித்திரருக் குலாத்த 
வண்ணமே இவரிடமும் கூறினர். ௮க்ஙனமாயின் இக்கமண்டலத்தை அவ் 

விடத்தில் கையுமென்று கொடுக்க, அகஸ்இயர் அதையேற்றுவைச்சலும் 
தாமிருர்தா லெப்படியோ அப்படியே பூமிசமமாயிருத்தலைக் கண்டு விட்டரு 
டன் வர்தார், அவர்களை யழைத்துக்கொண்டு வ௫ட்டர் பாதாள லோகத்தில் 

குச்சென்று ஆதிசேடனைக்கண்டு வரும்படி யழைக்க, முன்னே விசுவாமித்திர 
ருக்குனாத்த வண்ணமே இவர்பாலும் கூறினான். அப்பொழுது வசிட்டர் த்மது 

யோசதண்டத்தைக் கொடுத்து உமக்குப் பதிலாசப் பூமியைத் தாம்கும்படி. 

இதை நாட்டுமென்றார். அதிசேடன் அந்கனமேகாட்டலும், சுமந்து நிற்றலைக் 

கண்டு அதியாச்சரிய ஆனக்தத்துடன் ௨ஊட்டமாட் பின்பற்ற, இம்மூவரையும் 

அழைத்துக்கொண்டு விசுவாமித்துருடன் விளங்கும் பிரமதேவன் இருமுன் 
இிலை யடைம்.துவணங்கி கிம்கையில், விசுவாமித்திரர் ௮ம் மூவரையும் சோச்டி 
வ௫ட்டருக்கும் எமக்குமுள்ள தாரதம்மியம்களைச் சொல்லி யருளவேண்டுமென் 

று பிரார்த்திக்க, அம்மூவரும் ஒருமனதாய் விசுவாமித்திர மகோக்டு ஏ தபோ 
தீனா ! நும்பாற்கோப மதிகமாயும் ௨௫ட்டர்பாம் சாச்த மதிகமாயும் உள்ள தா. 
தம்மியத்தைச் த்விர்த்து வேரொன்றையும் விசேடமாகக் கண்டிலேம், ஆயி 

லும், கோபத்தினாலே தவங்குன்றும், சார்தத்தினாலே தவம் விர்த்தியாகும் 
என்றார்கள். அதைக்கேட்ட விசுவாமித்திரர் கோபத்தை அடி.யோடே விட் 
டொழித்துத் தபசுசெய்யவேண்டி வடஇசைக்குச் சென்றனர், பின்பு.திசேட 

ன் ப.ரமசியனது ஆணையினறிச் சென்மதாலுண்டாய தோவகிவாரளார்த் தம் ஸ்ரீ 

சாளஹஸ்த்திகூரராப் பூசித்துச் தோஷநீங்டும் தன்னிடஞ் சென்றான். ௮கஸ் 

இயரும் அப்படியே தோஷமெப்தி மதுராபுரிச் சந்தரோசுரரைத் தரிசித்துக் 

தோடசிங்இத் தம்பதியடைர்தார். சூரியலும் அப்படியே தோடமெய்தி ஆதி 
பூரச்தை யடைந்து தனது இரணப்பிரகாசத்தினாலே விதிட்படி. பூசித்து 

ஸ்தோத்திரஞ் செய்து தோடம்நீங்கு ஆஇபுரீச௪ ரஜக்கேகம் பெழ்றுச் தன்பெ 

யரால் ஓர் தீர்த்தமு மமைத்துப் பின் தன்னுலகடைர்தான், வ௫ிட்டரும் பின்பு 

தனதுவல்இரம், கமண்டலம், யோகதண்டம் என்லும் இவைகளை மீண்டும் 

வரவழைத்துக்கொண்டு தமது ஆசிரமத்தை யடைர்தார், முற்றும், 

  

சரஸ்வதியார் சிவபூசாசருக்கம், 

  

. பண்டைக்காலத்திலே அதிபாத்திலே சலன் என்னுமோர் . பிசாமணலு, 

சூ, சுழூதும் சம்பத்திலும் ஏிதச்ச ரூபாவதி என்றும் ஓர் பு்இரிபிருச்தாள்.. 
ஏன்றியும் அவ்வூரிலேயே வித்தையிம் சறச்து செல்வுத்திற் குறைச்தவளாய்



ந 

ஆஇபுசமான்மியச்சு ருக்கம், att 

வித்தியாவதி யென்ஜும் வேறொரு பெண்மணி யிருர்தாள், இவ்விரூவர்௪ 
சரம் ஒல்வொருவருர் தாம் தாமே மேலென்று வாதமிட்டுக்கொண்டு சிற்த, 
மத்தியஸ்தர்கள் வாயிலாக மேன்மையினார் இன்னார் என்பதை நிலைகிறித்திக் 
கொள்ளாவேண்டி.ச் கல்வியறிவொழுக்கம்களிற் சிற்த பலருடன் ஸ்ரீபச்மதள 

சாயூயொர் சச்நிதிமருவி யங்குள்ள ஞானமண்டபத்திலமர்ட்து மேம்கூதிய இரு 
வருள்ளும் ரூபாவதி கல்விமான்களைசோக்இச் சொல்வதாவ :--ஐயா, உலகத் 
திலே தனமுடையோர் உயர்க் தவர்களும், ௮ஃதில்லார் தாழ் தவர்களு மாஇருர் 
கள், எவ்கஊனமெனில், தனமின்றேல் தரித்திரம்விருத்தியாகு ௮கனால் அக்கம், 

கஷ்டம், ஆபத, பயமுதலியவைகளை யடையவும், அடையவே அசனாம் புழ்இ 
கெடவும், அதுகெட்வே தாமமில்லாமலும், ௮து இல்லையாகவே ௮தாமத்துக்கள 
வில்லாமலும், ௮ளவில்லாமற்போகவே ஸ்திரீகள்கெடவும், ௮வர்கள் செட்வே 
உயர்வு தாழ்வின்றி சாவமும் ௪ங்கரமாஇபும், அங்நனஞ் சங்கரமாகவே பிண் 

டோதகச் இரியைகள்செய்யப் புத்திரரின்றித் தடைப்பட்டு வம்எத்தோடே ஈர 

நீட் தவிக்இன்றார்கள் ; ஆதல் பற்தியும், கானஞ்செய்தலினாலே சான்கு புரு 

ஷாத்தங்களையு மடையலாமென்று வேதாகம சால்இரங்கள் விளம்புன்றன. 

ஒருவன் வித்தியா வந்தனாயிருர்தும் ஒர் தனிகனைச் சாரச்திராவிடில் மணமில் 
லா.ச மலரைப்போன்று"விச்தையாற் பயனில்லையே ! பூவச்தில் ஸ்ரீசாமருக்கு 

வரட்டருபதேடிக்கையில்  புருஷா£த்தம் நான்கனுள் பொருளே விசேடித்த 
தென்றும், ஆதலால் அதையே சம்பாதிக்கவேண்டும்?? என்றும் சொல்லியிரு 
க்இன்றா ; ஆதல் கொண்டும், தனவற்தியாயெ யானே ஏிகாக்கெ பாச்சிய வெகு 
மூக்யெப் பிரக்சியொதிவதியென்று சொல்லி முடித்தாள், அதன்பின் வித்தி 
யாவதி சொல்வதாவது :-- 

விச்தையே மகாமேன்மைபெழ்றது, எங்ஙனமெனில், அதனால் மனசுக்கு 

ஆனர்தமும் இம்மையிற் 8ர்த்தியும், கன்மை தீமைகளையறிச்தொழுக விவேஈவி 
எக்கமும், ௮வ்விளக்கத்தாம் சரியை, இரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் இக் 

கான்னெயும் அனுஷ்டி தத, அதனாற் சாலோக, சாமீப, சாருப, சாயுச்சிய மென் 

ஞ் சதுர்வித பதவிகளையும் பெற்று அளவிடப்படாத அனந்த வ௪த்தர்களாடி 
ன்ரார்கள். ௮வ்வித வித்தையின்றேல் இடப்புத்தியின்று, புத்தியின்றேல் வ 
பத்திமின்று, பத்தியின்றேல் அருட்ரித்தியின்று, சித தியின்றேல் பெறுமுத்தி 
யின்று ; அன்றியும், கல்விச்செல்வத்தைப் பிறருக்குக் கொடுக்கச் கொடுக்க 

வளர்ச்துகொண்டேவரும் | பொருட்செல்வமோ அ௮ங்கனமில்லாலு கொடுக்கும் 

தோறும் குறைர்துகொண்டேவரும் ; அன்றியும், செல்வத்தினாம் செருக்கும், 
௮ச்செருக்கரல் ஈல்லோர்பால் முறுக்கும், அம்முறுக்சால் எல்லாம் கூத்து 
ஆணவமாயாதேகம் புருக்கும்; அன்றியும், வித்தையில்லான் கண்ணிரு£்.தம் 
குரூடனே | காதிருச்.தஞ் செவிடனே | வாயிருர்.தும் ஊமையே! வித்தை கழ் 
ஜோன் எம்குறிலும் என்னாடடையிலும் ஆம்காற்கே யெல்லாராலும் அன்பு 
செய்யப்பெறுவான்; செல்லமுள்ள் மன்னன்லும் தன்னாடன்றிட் பிறகிடவ் 

அளித் பெருமைப்படான், அவ்விதசெல்வத்தை யீட்டற்குங்கல்வியே முதற்



கலு ஆதிபுசமான்மியச்சுருக்கம். 

காரணமாம், ஒருவன் இரளான செல்வச்சை யுடையவனாயிருர்துவ் கல்வி 
யென்பது சிறிதமில்லையாயின், அவன் அப்பொருளைக்கொண்டு ஈல்ல£ம்புரிய 
வகைதெரியாது குளிக்கட்போய்ச் சேறுபூசிக் கொள்வார்டோல புண்ணியஞ் 
செய்வான்போன்று பாவத்தையே தேடிக்கொள்ளுஇறான். ஆகையால் வித்தை 
யே மகாமேன்மையுடைத்தென்று யாவராலும் புகழத்தக்கதாகும்; இதவிஷய 
மாச மத்தியஸ்தாகளாக விருக்குமகாஜனங்கள் பக்ஷபாதமின்றி நியாயவாயிலாக 

விசேடி.த் ததன்னதென்று விளம்பல்வேண்டுமென்,று பிரார்த்தித்து நின்றாள்- 

அப்பொழுது அம்குள்ள கல்விமான்களிற்சிலர் தனத்தைவிசேடி.த்தும் பலர் வித் 
தையை விசேடித்தும் ர் முடி புமின்றி ஈற்றில் எல்லோரும்பத்மதள காயகயை 
திதோத்தரித்தார்கள், உடனே அம்பிகை இவர்கள் துஇிக்கரங்டுக் குபே.ரனைவ.ர 
வழைச்து இருஇிறச்தார.து கொள்கையுங்கூறி இசத்கு கீ மத்தியஸ்தம் செய் 
யக் கடவாயென்று கட்டளையிட்மிமமைஈ தாள். உடனே சம்பத்திலும் ஞானத்தி 
லுஞ் சறந்தகுபே.ரன் இருவரையும்மோக்குத் தனத்தைக்காட்டிலும் வித்தையே 
மெத்த வசேடித்ததெனக் கூறிச் சமாதானஞ்செய்து ஆதிபுராதீசரரைத்தரி 

சிச்.துவணங்டிச் சோமதிர்த்தமென்னும் தாதாத்தங் கற்பித் தச் தீம்பதியடை௰் 

தான். பிறகு ரூபாவதி பொருமைகொண்டவளாய், வித்தியாவதியை பிசாசமா 

கக் கடவாயென்று சாபமிட, விததி.பாவதி அவளைகோக்இ அடி.மூடே! உனக்குக் 

கொஞ்சமும் ஞானமில்லையே ! ஸ்ரீபச்மசளராயலயோர் உத் இிரவால் குபேரன் 
உண்மையை யுரைதீழதமைபற்றி நீ எனக்குச்சாடமிரிவது எம்மதிகொண்டோ ! 
ஆ தலால் நீ அதிமூடியாயும், மதாச்தகாரம் பிடி. த்தவளாயும், அனாசாரியாயும் 

ஆகக்கடவாயென்று பிரதிசாபங்கொடுச்தாள், உடனேசபைகலைந்தது, பிசாசத் 

துவமடைர்த வித்தியாவதி அவ்வாதிபுரா$ீச. ராலயத் இலுள்ள தக்ஷிணாமூர்த்தி 
சம்கிதிக்குக்கழ்பால் அர்தர்முகமாகம் இியானடத்தியாயமர்நீது நிற்கையில், 

வாணி தன்பக்தையான விசத்தியாவதியடைர்த சாபதீதையறிர்து மனம் 
பொருது ஆதிபுரச்தையடைங்மு தன்பெயரால் ஓர் தீர்த்தங்கம்பிதீது ௮ 

திர்த்தங்கொண்டு ஆஇபுராதசுரருக்கும் பத்மசள காயயொர்க்கு மபிடேடு 
த்துப் பூசைநிவேதனாதிகள்செய்து ஸ்தோத்திரஞ்செய்து, வித்தியாவதி 

யெய்திய பிசாசாம்௪த்தை விலக்கெருளவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, ஆதி 
புராதீசுசர் அவள்கோருதஇுக் இசைர்து பிர்சன்னராய் ஏ ஞானமூர்த்தே ! 
நினது சாமபூர்வமாயியற்றியுள்ள தீர்த்தத்தில் வித்தையைப் பத்தியாற்படி. 
Siu.” cary அலுக்செடுத்துமறைச்தார், உடனே வாணிதன்னாலாக்கப் 

பட்ட தீர்த்தத்தில் ஸ்மானஞ்செய்வித்துப் பிசாசத்துவச்தை ரீச்யெருளித் 

தனத சத்தியலோகமடைந்தாள். பின்சுத்ததேஏியொ௫இய வித்தியாவதி ஆதிபுரா 
இசுரருக்கு அடிமைபூண்டொழுடு ஈற்றில் அவ.ரடி.ரிழலமர்ர்தாள். கிழ்க; அவ்வா 
ணிதிர்த் தத்தில், பிசாசால்பீடிக்கப்படவோர் ஸ்சானஞ்செய்யின் அ.துரீவ்செச 

முனுவர்கள், இதுஙிற்க; ம.துரைச்சுச்சரேசார.து ஆஞ்ஞைகால் சாஜசேகாபாண். 

டி.யன் என்னுமோர்.௮7௪ன் மேருபர்வத.ச்சையடைத்து இரளாஜபொன்னிதிகை, 

ப்பெத்ததி, இரம்புல்கால் ஆிபுரியடைச்து ஆதிபுராதிசாடிடணி£த வணங்க



ஆதிபு£மான்மியச்சுருக்கம், ௧௯ 

தரிசித்து அவரனுக்ளெகத்தால் விளாவில் மதுரையையடைம்து சொக்கலிய் 

அப்பெருமானை த்தரசித்து அபிஷேகமுகலியன செய்துவண&ூப்பின் அப்பதி 
மில் வசிக்கும் அர்சணர்கள்விரும்பியவண்ணம் அத்தனச்தால்திருட்து செய் 
விச் இருர்தான், இருஞானசம்மச்தமூாத்திசுவாமிகளும் இவ்வாதிபுரீச.ரால 
யத்தில் ஓர் ஞானமண்டபமியற்றிச் சிலகாலம் அதிலெழு௰தர௫ளியிருக்து சம 
ணர்களைக் கண்டித்து ஞானதாத்தமென்லஓம் ஜா தாததமுங்கம்பிச் தருளி 

னார். இதழ்கு ௮றிகுமியாக அவ்வவ் வடையாளங்களோடு தீர்த்தங்கள் விள 
ங்குதலுமன்றி தக்ஷிணா மாத்திக்குக் £ழ்பால் வித்தியாவதி, இராஜசே&ரபாண் 
டி.யன் என்லுமிருவாகளும் இன்றும் விக்செகசொரூப.ராய் விள&குஇன்மூாகள். 

  

ஸ்ரீ பத்மதளநரயகித் இிருநாமச்சருக்கம். 

  

வசர்தமாருத காலத்திலே தா மாள் அதிபுராதிசுரா பரிமளமிகுர்ச நறு 
மலர் மாலைகளணி/த சண்டத்தரா யெழுகர்தருளிச் சூரிய தர்ச்சத்மை Cond 

இயும், சூதமூதலான சகலவிருகூஷங்கள், மல்லிகை, முல்லை, ஜாதி, ௪ண்பக 

முதலான புஷ்பச்செடிகளும், ௪க்கரவாகம், கோகிலம், மயில்முசலிய பக்ஷி 

சாதிகளும் நிறைந்து சிறர்து விளங்கும் சோலைகளினது சிறப்பைக் கண்டும், 

தம்சூழ்ந்த தீர்த்தங்களில் செட்தாமரை, வெண்டாமரை, செங்கழுகீ, குமு 

தீம் முதலியபுஷபங்கள் புஷபித்து அதிலுள்ளதேனைப்பருகும் வண்டுகள் 
செய்யும் ரீங்காரசப்தங்களைக்கேட்டும், பலவிதமான ஈறுமணங்கலத்த வசச்த 
காற்றுகளால் சுஇத்.து உமையவளோ0 ஜல4ரீடைசெய்ய ஆரம்பித்தார். ௮ப் 
'பொழுது அம்பிகை செர்தாமரை மலரின்றப்பைக்கண்டு ௮ம்மலரால் ஆதி 

புராதீகரரை அருச்சிக்க எண்ணம் கொண்ட மானதபூசையால் சிறிது தா 
ழ்ரீதுநிற்க, ஆதபுராதீச.ரர் அம்பிசையினது அகத்தெண்ணமதிர்தவராய் 
ஏ பத்மதளசாய£ ! ஜலகதிரிடைக்கு வருவாய் ?? என்றழைத்து அம்பிகை 

யுடன்ஜலக்ரரீடைசெய்தார். அன்றுமுதல் உமையவளுக்குப் பத்மதளகாயட 
யென்ஜுச் திருமாமம் வழல்கலாயிற்று, நிம்,, ௮ச்சமயத்திலே அதிபுரா 
ரமாத்தரிரிச்ச விருப்பங்கொண்டு தாருகாவனத்தினின்றும் வரத சப்த 
ரிஷிகளும் ஈசுரர் ஜலக்ரிடையிலிருப்பதை யறிர்தவாகளாய், ௮ஃத முடி 
$ீதபிறகே தரிஏித்தல் முறையாமெனத்தெரிர்து ஆங்கே சறிதுபோது ௨9 

த்துத் தங்கள் பெயரால் ஓர் தீர்தீதங்கம்பித்த, ஈசுரா இரீடைமுடிரஈது 

எமுக்தருளிவர்து தமதிடமமர்ச்சபின் அத்தீர்த்தம்கொண் டபிஷேடத்தப் 
பத்த புஷ்பம்களால் அருச்சித்து அருட்பிரசாதம் பெற்றுச் சச்சம்பதி 
படைக்தார்கள். இதற்கறிகுமியாக அலயலிமான தில் சட்தரிஷிகளும் opi 

2௪ காணப்படுஇருர்கள். ஆதலின், இச்சகையமேன்மை பொருச்சிய தல 
224. தடிக்கும் சதீபாதீதிரர்களுச்குப் பூதானஞ்செய்தோர் இகச்தில்போக 
பர்ச்யெல்களையும் பரத்தில் மோகஷ்த்தையும் அடைவார்கள். கோசானஞ் 
)சப்தோர் இருபத்தொரு தலைமுறையுடலும் சுவர்ச்சமடைவார்கள், இன்லும்



ib ஆறிப்ர்மான்மிம்ச்ச்க்சம் 
புத்தகம், வஞ்திரம்ர் பூனுதூல், பீதாம்பர முதலியன, தானஞ்செய்தோர் 
ஜன்மங்கள் தோறும், ரோகங்கள் அடையப்பெருர், அலயச்தில் உருத்திரபர் 
சர்யணஞ் செய்துகொண்டு, ௧௦ - பிர்சதகதிணஞ்செய்து அதிபுரர்தீகரரை அன் 
புடன் தரிசித்தோர், சேவலோகத்இலே தேகர்களர்ப் வாழ்வார்கள், 

. அணைஸ்கிவகை 

வலம்வருச்சருக்கம்: 

ஸ்ரீ சிவபெருமான் திருக்சோயில் கொண் டெழுசதருளியிருக்கும் எல் 
லாத்தலங்களிலும் முப்போதுர் தீரிசத்தல் இயல்பாயினும், சிபுச.த்திலெழுர் 
soa யிருக்கும் ஆதிபுராதிகரரைப் பிரதோடகாலத்தில் தரித்தல் மகாவிசே 
டமாம். ஆகலின், அப்போது சர்தியாவர்தனாதி இரியை முடித௮ விபூதி உருச் 
இராக்ஷ மணிர்து அலயத்துட்சென்று ஈச்திகேசரரைம் தரிசித்து அவரலுச் 
இரகத்தால் முதலில் விசாயகரையும், அதன்பின் முருகக்கடவுளையுச் தர்சித 
அப் பின்னர் ஸ்ரீ வெலிங்சப்பெருமானையும் த௬திணாஞூர் és Gems gd gis 
தோச்இரஞ்செய்து வணங்கயும், இரண்டாமுறைவஃம் வரும்போது பரம 

மாதாவாயெ பத்மதளநாயூயைத் தரிசித்துச் தோச்திரஞ்செய்து வணங்கி 
யும், மூன்றுமுறை வலம்வரும்போது சங்குசக்கரதாரியா யெழுர்தருளி பக்த 
ர்களுக்குப் போகமோக்ஷங்களைத் தர்.தருளும் ஸ்ரீ இலக்ஷுமிரா.ராயண மூர்த் 
இயை வண்ங்டுப் பின்னும் சவெபெருமானைசத் தரிரித்.தும், இக்கனம் gap 
மூழஜை வலம்வம்து தக்ஷிணாஞமாதீஇ சர்நிதியை யடைந்து ஸ்ரீ பஞ்சாகூர மச் 
இரத்தை அருருச்செபித்து அதன்பின் சண்டேசர் சர்ரிதியடைர்து தரிசி 
த்து வெதரிசனபலனைத் தர்தருளவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து வணக்டுக் 
கொண்டு பின்புமகாபலிமுதலான சிவாக்கயொம்பால தேவர்களை சவசக்திதியி 
லேயே அனுப்பிவிட்டு அதன்பின்பே வீட்டிற்குச் செல்லல் வேண்டும், இல் 
மனமுறையே வலம்வர்து தரிசனஞ்செய்தோ ரடையும்பலன் ௮ம்மட் டிம் 
மட்டென்று அஆதிசேடனாலும் அளவிட லரிதாகும், 

இத்தலபுராணத்தில் ஏதும் ஒர் அத்தியாயச்தையேலும் அன்போ ௮ம் 
பவர்களும், கற்பவர்பாற் கேட்பவர்களும் விசேடஞானிகளாய் வாழ்வார்கள், 
வியா யாளர் ஓதின் அ.துநீங்கு சுகமூறுவர்கள், மற்றும் இதனைலாிப்போரனை 
வரும் அவரவர்கள் விரும்பியயண்ணம் இஷ்டகாமியார்த்தற்களை Que 
வாழ்வார்கள். இப்புராணத்தை யன்புடன்கேட்ட சளனகாதிழசரிஷிகள், அத் 
இமொனர்தமடைர்து அதிபுராதீகரனாச் இியானித்த ஸ்தோத்நி, சக்த வ 
சுவதேவமுதலான சதிஜரியைகள் ஈடத்திப் பின் அவவ gf ர்ழ்மனிபரீது . 

வாழ்ச் சனர்கள், 

ஆதிபுரமான்மியச்சு ase’ 
முத் தித்த. 

simmons



௨ 
சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அதிபுரஸ் தலபுராணம், 
கவனகர் LIE ER ar Accent 

பாயிரம், 

வரசித்திவிநாயகர் துதி, 

கலிவிருத்தம். 

சீர்கெழுகோ டொன்று செவியிரண்டு ஈழ் 

பேர்பெறு. மும்மதம் பேசுகாலு வாய்ச் 
சேர்பெறு மைங்கரத் தாறு சென்னிகொள் 

ஏர்வர சித்தியே ரம்பை யேத்துவாம், 

ஆதீபுரீசர் துதி. 
எண்சீரடி யாரிரிய விருத்தம், 

ஏய்குகிறை பூரணமா யெல்லா£ தானா யெவ்வுயிரு மீன்றுமி 

ரு கொங்கை தாழா, ௩ங்கைவளர் இன்றவொரு கூறு நீறு ஈவின 
இயு மதியுமணி முடி. % மொழுப்புர், துங்கமமு மான்பிடிக்குய் 
கரமு மென்பார் தொடையலிரு தோளலைய முக்கண் ணோடு, தம் 

குமுகத் தெழுமறையா கமங்கள் போத்றுஞ் சந்தான புரிச்சிவன் 

ரூ டலைமேற் கொள்காம், 

பத்மதளநாயகிீயாரி துதி. 

எமு?ரடி, யாரிரியலிருச்சம், 

ஏவ்வுயிர்க்குர் தாயா யெர்தை யாகு பிறையாகிப் பாயா 
இ யெல்லாமா௫ச், * கவ்வையிலாச் ௪த்இகட்கு் கரியு மாடிக் கார 
ணகா ரியங்கடக்த பொருளுமாடிச், செவ்வைஈலர் தருப.ரத்தின் 
கூறுமாகிச் வமாடச் ரவையாடித் செளிவுமாக, யிவ்வுலகு முத 
லெவைக்கு மூல மாளங்தமிதள.கரய$தா எிதையஞ்சேர்ப்பாம், 

* மொழுப்பு - சொகுதிப்பெயர், 
ப ச்ள்வை ப. ப்ழிமொ ழி,



ட ஆதபுசல்தலபுசாணம், 

தக்ஷினுழர்த்தி துதி. 
சலிவிருத்தம். 

கல்லா லின்புடை கரு.த் நான்மறை 

யல்லா தாகமப் போதவ ரும்பொருள் 
'* எல்லாம் வல்சவ் ரீரு போ்க்குமோர் 

சொல்லால் சொன்னவன் முளைத்து? செய்வாம். 

நீநத்தகணபதி துதி. 
கலிவிருத்தம். 

இருவி ஞளைப் பிரிவிலனும் தொழு 
முருவினானை வழுத்த வெழுத்துச் சொழ் 
பொருளின் யாப் பலம்கார மளித்இடும் 
கருணை நிர்த்தக் கணபதி யேத் துவாம். 

ழநகக்கடவுள் துதி. 

எழு?ரடி யாரிரியலிருத்தம், 
சிறைகொளா தரியயன்மா ஹேவ ரெல்லாம் இகழ்த ஏமா மயி 

லேறி வேற்கையே£்இ, நிறைகொண்மா இருவர்புயச் தோம்கக் 
கண்க ளீராறு மோராறு முகமுங்கொண்டே, மதைநான்கு மாற 
ங்க ஞாய மோடு மன்னுபுசா ணம்மிருதி யாகமத்தின், துறையாய் 
த பண்டிதர்க்கும் புலவ னென்னுஞ் சேர்திடுரிக் Gavia gor 
டெழுதள்செய்வாம், 

நாமகள் துதி, 
எமூ?ரடி. யாரிரியகிருச்சம், 

எழுத்தன்ச்ச்சீர் சளையடியாம் சொடையா வென்னு மியன்டி 
லர்க ளாறெடுத்துகத் தாக்கிற்சேர்த்து, வழுத்கம்மைப் பாவினனர் 
தொடுத்து கான்கும் வாய்ந்தவுடன் பொருப்சுவைத்தேன் மனமு 
ங்கூட்டிச், சமுத்துராத்தக் கவிமாலை கினுர் தொடுத்தச் சக்கா 
ன புரித்தலைவன் முளிற்சாற்றப், பழுத்தமனத் Ani OB PEL 
வாணி பாதம் பரவினனென் பாஒருளும் புலிக்கத்தர் ன, 

    

குணக்குன்றே யருட்லீடலே Mandan é 'குல்லசன 
கர்தியர்க்குங் குறைககர்த்தப், பிணக் நன்கு இசசவவி கொண்ட 
மாயோன் பிரமைசெலச் சிலா சார்ச்கும். Wieder BS, கணக்கில 
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Ath ஒர்மருளிக் சுறிஷை மேவிக் சாலடலாடு ேத்இமுல் சைமிந் 
ஜூல்டி, லணக்கமுுஞ் சசர்முனிவர்ச் செக்சஞ் சொல்லி வாமு 
ஈச்தி பரனிருதாள் வணக்கஞ்செய்லாம், ் 

சத்தழனிவர்கள் துதி. ் 
௮௮2டி மாரிரியுவிருத்தம். 

வுழுவில்மறை யாகமச்தேர் தெளிவினாலு. மன்போக த்தி 
மா ஞானச்தன்னைம், சமுவிவள ரகத்தியரால் சேசய்ய ந்ண்கெளத 
மக்கிபர் மார்ச்கண்டேயர், பமுஇலாப் புலத்தியரேர் விட்ட 
சோடும் பக்குவரா மிவரொழுவர் பாதம்போற்றிப், பொழிதலெ 
னச் சந்தான புரிச்£சோசப் புன்மைகெட்ப் புண்ணியமும் பொ 
ரு௩்தினேனே. 

அஆருடையபிள்ளையார் துதி, 
எழு€ரடி. யாரிரியவிருத்தம். 

தெருளோங்குங்" கெளணியர்க்கோர் மணியாத்தோன்றிச் 

சிவஞானப் பாலருக்தக் % கட்டிச் 4 சின்னப், பொருளோயங்கச் 
சிவீகைமுனர் தலையைப்போக்கிப் பொற்கிழிவாம் இச்சுரகோய் 
விடமு ரீக, மருளோங்கும் இணைமாற்றிக் கதவடைத்து மாண்ப 
னயு மென்பையும் பெண்ணுருவ மாக்கி, யருளோய்கு மணமத 
னில் வீ௫ிரல்கு மாளுடையப் பிள்ளையின்றா எகத்திழ் கொள்வாம். 

ஆளுடையவாசின் துதி. 

எழு£ரடி, யாசரியவிருத்தம், 

வளம்பெருகத் திலகவதி யோடா மூரின் வந்துபிறர் தஇகை 

மனாத் சூளைகீம்ிக், களம்பெருகு மமணர்செயும் செரடமை கான் 
இற் சன்மிதம்துச் சூலவிடைக் குறிசோட்கொண்டு, முளமுருக 

ஈல்லூரி னடியைச்சூழ. யொண்தாசு பெற்றுவிடர் தீர்த்துண்ணோ 

ச்நித், தளய்குழவா ரத்திலிம்கத் சடைர்த வப்பன் நுணமலர்த் 
தாள் மளமிருத்இ் அயர்சிகர்ப்பாம். 

கர்டையந்ம்பியார் இதி. 
எழுக மாடுரியறிருத்தம். 

மருவளருக் இருகரம் லூரிதிக்சல் மாபுதித்தா வணம்காட்ட 
மணம் தவிழ்க்துத், 'இருமன்ச் கர்ப்பலைக் சாசப் பொன்னைத் 
இருக்குளத்திறீ ் கம்சன் ன்னிம் துநெற்சொண், டொருவளஞ் 

* ட்டி -சைத்தாளம், $ரள்ளம்? தாலா, எக்காளமுசலிய சின்னங்களாம் 

 



ச் ஆதிபுசல். தலபுராணம், 

சேர் சங்ஒியாற் சகண்போய் பெற்றும் தூதுஎனால் முதலைவாய்ப் 
பிள்ளைதந்துங், கருவடையாக்% இள்ளை ர யும்ப லோடுமேறிக் கயி 
லையமர் சொங்கனம்பிக் கழல் துதிப்பாம், 

ஆருடையவடிகளார் துதி, 

எழு€ரடி. யாசிரியவிருத்தம், 

சகம்பரவும் வாதவூர் தன்னிழ்ரோன்றிச் சகலகலா நிதியா௫த். 
தமிழ்கா டற்குச், சுகந்தருமா மாத்தியராய்த் துரகப் பொன்னாழ் 
ஜொழும்புமடிக் தமும்பும்வரச் சுஞ்ஞானத்தால், மகக்தருமா மறை 
பரவுஞ் சைவ மோங்க மன்னூமை கீக்கிமன்றுண் மதியைவைத் 
தே, யகமுருசச் தொழுதமுது கோவைபாவை யரனெழுத வடை 

ந்தவன்ப ரடி.கள்போற்றி, 

தண்டியடிகளோ டறுபத்துழன்று சந்தானக்தாவர்கள் துதீ, 

எழு£ரடி. யாசிரியவிருத்தம், 

உண்மையறி வாசார மொழுக்கங்கல்வி யோகமன்பு பத்தி 
வை ராகஞானற், தண்மையுறு நீறுகண்டி. யைந்தெழுத்துந் தாங் 
இியுராச் இருந்தருள்சேர் தகைய ராச, யொண்மையுது மறுபத்து 
மூவர்சாளு மொருதண்டிச் தாளுமென்ற வலுச்சி மேற்கொண், 
டண்மைபெறச் சந்தானக் குரவர் €ரு மனுஇனமும் வழுத்தவச 

முருகித்றன்றே, 
வாழ்த்து, 

௮றுசரடி யாசிரியவிருத்தம், 

துலங்குகவேகவேள்விதூமழைபொழிர்துவான 
மிலங்குகமண்ணோொவ்லாமிறைவன்செங்கோற்€ழ்வாழ்க 

நலமய்ளெர்மணியுநீறுஞானவைந்தெழுத்துராடிப் 
புலம்கொளுமாதஇசைவர்பூசையும்பொலிகமாதோ. 

புராண வரலாறு, 

அறு€ரடி, யாசிரியவிருத்தம். 
வேதமோடாகமங்கண்விளங்குபுமுததாலாகு 
மேதமில்வழிரால்தாலுமிருதிகள்புசாணமாகுஞ் 
சாதகக்கற்பஞ்சிட்சையங்கமுஞ்சார்பு சலாம் 
போதகஅற்கண்மூன்றும்புசாணமேபுகலுங்கொண்டே, 

உ எள்ளை - சூரை, * உம்பல் வெள்ளையானை,
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மிக்கவன்புடையோற்கோதவியாசன் கேட்டச்சூதற்கு 
*மொக்கமாப்புசாணகமூவாறுரைத்தனன்சைவம்பத்த னி 
னிக்கதைபிரமாண்டத்திற்சேத்தாச்தறுபத்தெட்டே, 

பிரமாண்டவுக்தகாஞ்சேர்சேத்திரமிமைதன்னிம் 
பசமாண்டவர்சொலத்தியாயமோரறுபத்தெட்டின் 
உனாமாண் டவர்சங்கானபுரிக்கதைஈவமுஞ்சொல்லக் 

கரைமாண்டவுவகைவெள்ளல்கமைக டற்கலந்ததன்றே. (4 

அத்தியாயவகை, 

புகல்வெதலத்தித்தீர்த்தமூர்த்தியாமத்தியாயத் 
இகல்சிவபூசைபங்கந்இரிபுராள்பெற்றததோடு 
ர வ௫ி/திருவாலிபூசைமலரவன்கதிரோன்வாணி 
பகர்சிவபூசைபத்மிகாமர்தக்கணமொன்பானே, 

அ வயடக்கம். 

வழுவிலா.ரணர்தேர்சைவவளந்தருமரிபு ரத்தின் 

மழுவலத்தேக்இபாகமலர்கறவருக்துங்காதை 
யுழுவையாம்புலவர்முன்பாய் 1 மண்டலியுரைக்கலுற்றேன் 
பழுதுளதேனுமன்னம்போற்கொளற்பான்மையாமால், 

பெருந்திறல் $ வரிமுன்வென்றிப்பேசுபு 4] கூலர்தன்போற் 

பரு£தின்முன் | புலிங்கமோங்கப்பரத்தல்போலின்னூற்காதை 
இருந்தியபுலவர்முன்னஞ்செப்பினனினம்போலுன்னாக் 
8 கரும்பிளைப் *: பிச * வரிட்டங்காக்கல்போற்கொள்வரன்றே, 

ேவேறு. 

முன்மொழி மறைக ளாகம மணக்கும் வாயினா லடி.முத லெ 

டுத்துத், தென்மொழி முறைகள் பாயவர்க் களித்தத் தேமொழி 

யோடுழை மொழியீம், ஈன்மொழி யாகக் குளிர்தரக்கேட்கு வி 
லரி புரிச்சென். செவிக்கென், புன்மொழி புகுதழ் பொருர் துமேற் 
ப் படிந்தும் புலவர்வா யொழுகய பொழுதே. 

ஆஇபு ரஸ் தலபுராண பாயிர முற்றிற்று, 

  ௪ ஒக்கம் - உயர்வு, 1 வர் - வழி; ் மண்டலி - பூனை. § வரி-புலி, 

ஏ கூலம்-பச, |) புலில்கம்-ஊர்ச்குருகி, $ கரும்பிளை-காசம், 4 பிகம்-குயில், 
ஃ அரிட்டம் - முட்டை, பூ! படிதல் - சலத்தல்,



ச் ஆஇிபுரஸ்தலபுசாணம். 
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சிவமயம். 
திருச் மம்பலம், 

உமரபதி சிவரசாரிய சுவாமிகளருளிச்செய்த 
பெரியபுசாணசரச 

தற்சிறப்புப் பாயிரம், 

  

ஏர்பரவுமேனாதிசாதரவகாரஞ்செய்தெயினலூரிழ் 
சீர்பரவநின்றதனாத்நிருஞானசம்பந்தஜெரமைவெல்லப் 
பேர்பரவுமப்போதமண்டபம்வீற்றிருக்கருள் சேர்பெற்றியாலும் 
பார்பரவுஞ்சந்கானவாஇபுரித்கொண் தாய்ப் பகர்வர்மேலோர், 

அருள் பரவு இருத்கொண்ட றுபத்து மூவர்களென் மூவர 
ன்பின், றெருள் பரவு சந்தானத் சொஞல்புரிக்கு மேர்தொழும்பு 
சே.ரற்செப்பிப், பொருள் பரவு மாஇஏவக் கோத்திரரோ டறுவ 
ருமா பதிதாளேற்றி, மருள் பரவ னீக்கியெற்கு முகவுரையா மல் 
குபுகழ் வகுப்பனானே. 

உமாபதி சிவாசாரியா ரருளிச்செய்த 
இருத்தொண்டப் பெரியபுசாண 

சார பாயிரம். 

    

மல்குபுகழ் வன்றொண்ட சருளாலீக்த வளமறாவு இருச்சொ 
ணடத் தொகையின் வாய்மை, ஈல்கும்வகை புல்னும்வகை கம்பி 
யாண்டார் ஈம்பிதிரு வந்தாஇ ஈவின்ற வாற்ரும், பல்குநெறிக் தொ 

ண்டர்சிர் பரவவல்ல பான்மையா ரெமையாளும் பரிவால் வை 
த்த, செல்வமிகுர் இருத்கொண்டர் புசாணமேவும் இருச்துபய 
னடியேலுஞ் செப்ப லுற்றேன், 

் சுந்தாழர்த்தி நல்லர், 
தண்கயிலை யதுநீல்டு சாகலூர்வாழ் ௭சவ்னார் சடையர் 56 

யனாசாய், மண்புகழ வருட்டுறையா ஜேலைகாட்டி மணம் விலக்க 
வன்றொண்டா யஇகைசேர்ந்து, கண்பிலுட எருள்புரிய வாரூர் 
மேவி நலங்ளெரும் பரவைதோ ணயந்து வைத், இண்ருலவும் 

விறன்மிண்டர் இறல்கண் டேத்.தும் இருத்செரண்டத் சொகையு 
ருளாழ் செப்பினாசே.
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செப்பலருங் குண்டையூர் ரெல்லழைந்துத் இருப்புகலூர்ச் 
செங்கல் செழும்பொன்றாச் செய்து, தப்பின்முது குன்றர்தரும் 
பொருளாத் திட்டுத் சடத்தெடுத்துச் சல்லிதோள் சார்ந்.துமா.த] 

ஜெப்பிறனித் தூதுலந்தா நூடு£றி யுறுமுதலை சிறுதலை யுமிழ 
ஈல், மெய்ப்பெரிய களிறேறி யருளாற்சேச லேக்தருடன் வட 
கைலை மேவினாசே. 

தில்லைவாழந்தணர், 

நல்லவா னவர்பேசற்று&் இல்லைமன்று ணாட்கஞ்செய் பெரு 

மாலுக் கணியார் கற்பொற், ஜொல்லைவான் பணியெடுத்தற் குரி 
யார்வீடும் துறங்க நெறியார் தொண்டத் தொகை முன்பாடத், 
இல்லைவா ழந்கணரென் நெடுத்து நாதன் செப்புமரு ஞடையார் 

மூச் தியார்பத்திக் செல்லைகாண் பரியாசொப் புலகற்றாமே யேய்ட 
திளா ரெமையாள வாய்ந்துளாரே. 

திநநீலகண்டநாயஜர், ‘ 

இல்லைஈகர் வேட்கோவர் தூர்த்தராசிக் திண்டிலெமைச் திரு 
நீலகண்டமென்று, சொல்லு மனையாடனையே யன்றிமற்றுந் துடி. 
யிடையா ரிடையின்பங் துறந்துமூத்தங், கெல்லையிலோ nop 
வைத்து மாற்றிகாங்க ளெடுத்திலமென் நியம்புமென கிழிந்து 

பொய்கை, மெல்லியிலா ளூடன்முழ்டு யிளைமையெய்தி விளங்கு 
புலீச்ச.ரத்தானை மேவினாரே, 

இயற்பகை நாயனார். 

எழிலாருங் காவிரிப்பூம் பட்டினத்து ளியல்வணிக ரியல்பகை 
யா சிருவர்சேட, வழலர்ய பிசான்.நூர்ச்ச மறையோனாட யாயி 
ழையைகத் தசவேண்டி யணையவையன், கழலாரப் பணிந்துமனைக் 
கற்பின்மேன்மைக் காதலியைக் கொடுத்தமர்செய் கருத்தால்வங்ம, 

பிழையாருஞ் சுற்றமெலாக் தணித்துமீளப் .பிஞ்முகனா ரழைத்த 
ருளப் பெற்றுளாசே, 

டுளையான்தடிமாஐ நாமறர். 
மன்னியவே வாணடொன்மை யிசானசைமாறர் லறமையா 

ுணலமிக மறற்துவைகி, புன்னருகள் விருண்மழையி லுண்டி, 
வேண்டிபும்பர்பிசா னணைய வயலுமு துவித்துஞ், செர்கென் மூளை 
யமூதுமனை யலக்காலாக்கச் றுபயிரின் கறியமுது இருந்தச் 
செய்து, பன்னரு முணவருந்தற் கெழுக்தசோஇுப் பசலோச 
முழுதாண்ட பான்மையாரே,



bt ஆஇிபுசஸ்சலபு.சாணம், 

மேய்ப்பேசநணயஜர். 
சே.திபர்ஈற் கோவலூர் * மலாடமன்னர் இருவேட மெய்ப் 

பொருளாத் தெளிந்தசிர்தை, கீதியின ரடன்பொருது தோற்ற 
மாற்று ளெடுஞ்சினமுங் கொடும்படையு நிகழாவண்ண, மாதவர் 
போ லொருமுறைகொண் டணுகவொளால் வன்மைபுரிம் இடமரு 
ண்டு வந்ததத்தன், காமலுற ஈமர்தத்தா வென்றுநோக்டுக் கடத 
கல்விச் திறைவனடி. சைக்கொண்டாரே. 

விறன்மிண்டநாயனார், 

விளங்குஇிருச் செங்குன்.நார் வேளாண் டொன்மை விறன் 
மிண்டர் இருவாரூர் மேவுகாளில், வளங்குலவு தொண்டரடி. வண 
ம்காதேகும் வன்றொண்டன் புறகவனை வலியவாண்ட, துளங்கு 
சடை முடியோனும் புறகென்றன்பாற் சொல்லுதலு மவர்தொண் 
டத் தொகைமுன்பாட, வுளங்குளிர வுளதென்றா சதனாலண்ண 
லுவகைதர வுயர்கணத்து ளோங்கினாரே. 

அமர்நீதிநாயனார். 
பழையாறை வணிகாரமர் நீதியார்பாற் பரவுசிறு முனிவடி. 

வாய்ப் பயிலுஈல்லூர்ச், குழைகாதர் வந்தொருகோ வணத்தை 
வைத்துக் கொடுத்தகனை யெடுத்கொளித்துக் குளித்துவ$து, தொ 
ழிலாரு மதுவேண்டி. வெகுண்டு£ரித் துலையிலிடும் கோவணகேர் 
தக்குமென்ன, வெழிலாரும் பொன்மனைவி யிளஞ்சேயேற்றி யே 

நினர்வா னுலகுதொழ வேறினாரே. 
எறிபத்த நாயனார். 

இருமருவு கருவூசா னிலையார்சாத்துஞ் சிவகாமி யார்மலரைச் 
சிந்தையானை, யரகநெறியோ ரெறிபத்தர் பாகரோடு மறவெறிய 
வென்னுயிரு மகற்நீரொன்று, புரவலனார் கொடுத்தபடை யன்பால் 

வாங்கப் புரிந்தரிவான் புகவெழுந்த புனிதவாக்காற், கரியிலுடன் 
விழுந்தாரு மெழுந்தார் தாமும் கணகாத ரதுகாவல் கைக்கொண் 

டாரே, ்் 
ஏறுதிநாத நாயனார், 

சழக் குலச்சான்றா ரெயினனூர்வா ழேனாஇி சாதனா ரிறைவ 
னீற்றைச், தாழக் கொழுமரபார் படைகளாற்றுக் சன்மைபெரு 
வதிசூரன் சமரிற்றோழ்று, வாழத் இருநீறு சாத்தக்கண்டு மருண் 
டார் தெருண்டார்கை வாள்விடார்கேர், விழச் களிப்பார் போனி 

ன்றே யாக்கை விடுவித்தார் சவனருளே மேவினசே, 

* மலாடமன்னன் - மலையமா காழ்பாராசன்,



பார யிசம், Sa 

கண்ணப்ப நாயஜர், 

வேடசதி பதியுடுப்பூர் வேந்தனாகன் விளங்கெசேப் தண்ண 
ஞர் * கன்னிவேட்டைக், காடதில்வாய் மஞ்சனமுவ் குஞ்செெரு 

மலரும் காய்ச்சினமென் நிடுதசையும் காளத்தியார்க்குத், தேடறு 
மன் பினிலாறு இனசக்களவு மளிப்பச் றுவகோசரியு௩ தெளிய 
விழிப்புண்ணீ, ரோடவொரு கண்ணப்பி யொருகண்ணப்ப வொ 
ழிகவெளு மருள்கொடரு குறநின்றாரே,. 

தங்கிலியங்கலய் நாயனார். 

சீலமலி இருக்கடவூர் கலயனாரா௩் இகழ்மறையோர் பணிவ 
றுமை சிதையாமூன்னே, தாலியைகெற் கொளவென்றழு வாங்கக் 
கொண்டு சங்கையில்குங் கலியத்தாற் சார்ந்த செல்வர், ஞாலகிகழ் 
இருப்பனர்தா ணாதர்கேரே ஈஉரபதியு% தொழக்கச்சா னயந்துபோ 

தீப், பாலமுத முண்டாரு மரசுமெய்திப் பரிந்தமுது செயவருள் 
சேர் பான்மையா ரே. 

மானக்கஜ்சாற நாயனார். 

கஞ்சநகர் மானக்கஞ் சாறனார் சீர்க்காகன் மகள்வதுவை மண 
ங் கராணகாதன், வஞ்சமலி மாவிரதத் தலைவனா வந்துபுகுட் தவ 

ளளக மூந்து நோக்குப், பஞ்சவடிக் காமென்ன வரிந்து நீட்டும் 

பத்தொதஇர் மறைந்திறைவன் பணித்தவாக்கா, லெஞ்சலில்வண் 

குழல்பெற்ற பேதைமாதை யேயர்பிராற் குதவியரு ளெய்தினாரே, 

அரிவாட்டாய நாயனார். 

தாவில்கண மங்கலத்.துள் வேளாண் டொன்மைச் தாயனார் 
காயனார் தமக்கேசெகச்நெற், நூவரிசி யெனவிளைவ தவையேயாகத் 
துறந்துணவு வடுவரிசி துளங்குகா, யாவினினைம் தடன்கொணர 

வோர்கமரிற்சிந்த வழிர்தரிவாள் கொண்டட்டி யரியாமுன்னே, 

மாவடுவி னொலியுமரன் கரமுந்தோன்றி வாள்விலக்கி பமரர்தொழ 
வைத்தவன் றே. 

, ஐறாயநாயஞர். 

மங்கலமா மழகாட்டு மங்கலமா ஈகருண் மருவுபுக ழானாபர் 
வளரா மேய்ப்பார், கொங்கலர்பூர் இருக்கொன்றை மருங்கு சார்ச் 

து குழலிசையி னைந்தெழுத்துங் குழைய லைக்லுத், தங்குசரா 
சரலங்களெல்லா முருகாநிழ்பத் தம்யிரா னணைந்து செவி தாழ்ந்து 

*. கன்னி - ௮ழிவின்மை, இஒமை,



௧௦ ஆஇபுசஸ்.தலபு.ச௩ணம், 

வாழ்த, பொங்கயெ வான் கருணைபுரிர் தென்று மூதப் போதுக 
வென் றஐருளவுடன் போயினாரே, 

மூர்த்தி நாயனார். 

வழங்குபுகழ் மதுரைககர் மூர்த்தியாராம் veer Boy ares 
வாய் மன்னர் சாச்சச், கழய்குதிர முழங்கைதரச் தேயத் தவூறும் 

த விர்ந்தமணர் வஞ்சனையுக் தவிரமன்ன, னிழந்தவுயி ரினனாக ஞா 
ல௩லக வெழில்வேணி முடி.பாக விலங்கு வேட, முழங்குபுக ழணிீ 

யாக விரைநீருக மும்மையுல காண்டருளின் முன்னினாரே, 

ழருக நாயனார், 

மன்னுதிருப் புகலூர்வாழ் முருகனாரா மதையவர்கோ வர்த்த 
மா னீச்சாச்தார், சென்னியினுக் சழகமரு மலர்கள் சொய்து இரு 

மாலை புகழ்மாலை இக£ழச்சாத்திக், கன்னிமஇ௰ம் கமுமலகா டுடைய 
நாதன் காதன்மிகு மணம் காணுங் களிப்பினாலே, யின்னல்கெட 
வுடன்சேவித் தருளான் மீளா இலம்குபெரு மணத்தரனை யெய்இ 

@ Gr. 
உநத்தீரபசுபதி நாயர், 

பங்கமில்வண் புகழ்கிலவு தலையூர்வாழும் பசுபதியா ரெனு 

மறையோர் பணிந்து செற்தே, னங்கமல மடுவினிடை. யல்லு மெ 

ல்லு மகலாதே யாகளமா யமர்க்து நின்று, இங்கள் வளர் சடைமூ 

டியா னடிகள் போற்றித் இருவெழுத்து முருத்திரமுட் இகழ 

வோஇ, மங்கையிட முடையப்சா ளருளான் மேலை வானவர்க 

டொழு முலகின் மன்னினாசே. 

திநநாளைப்போவார் நாயர். 

ஈன்மைஇகழ் மேற்கானாட் டாதனூர்வாழ் ௩ற்தனார் புறக்தொ 

ண்டர் நாளைப் போகப், பொன்மலிதென் புலியூர்க்கென் றுரைப் 

பார் புன்கூர்ப் பொய்கையமைத் தடலேறு பிரியகோக்கி, வன்டி 

இல்சூழ் இல்லையிறை யருளால்வாய்க்ச வண்டழலி னிடைமூழ்கி 
மறையோர் போற்ற, மின்மிலிசெஞ் சடைமுனியா யெழுந்து நர 

தன் விளங்கு௩ட£ தொழமன்றுண் மேவினாசே, 

திநக்குறிப்புத்தோண்ட நாங்னர். 
கொஙட்தலர்பூம் பொழிற்கச்சி ஈகரேகாலிக் குலத்தலைவர் தவர் 

குறிட்புக் குறித்துளார் பால், வர்இிறைவர் ஈமக்கன்று சாரீராகின் 
வரு௩துமுட லெனவாஷ்ி மாசு த்த, கந்தை புலாகொழிய மழை



wor a we ob. ௧௧ 

யுமாலைக் கடும்பொழுதும் வரக்கண்டு கலங்கச் சன்மேற், சிர்த 
முடி புடைப்பளவிம் திருவேகம்பர் இருக்கைகொடு பிடித்.துயர் 
வான் சேர்த்தனாரோ.. ! 

சண்டேசுர நாயனூர். 

வேதமலி சேய்ஞலூ செச்ச தத்தன் விளங்க சேய் மறைப 
யிலும் விசாரசன்மர், கோதனமேய்ப் பவன்கொாமமை பொருது 
சாமே சொண்டுகிரை மண்ணியின்றென் கரையினீழம், ops Bu9 6a 

மணலிலிங்கத் தான்பாலாட்டச் தாதைபொரு தவையிடறும் தா 

ன்கண் மாளக், காஇமலர்த் சாமமுயர் நாமமுண்ட கலமகனாம் பத 

மருளாற் கைக்கொண்டாரே, 

திருநாவுக்கரசு நாயனார். 

போம்றுஇரு வாஞூரில், வேளாண் டொன்மைப் பொருவில் 

கொறுக்கைய ரஇபர் புகழனார்பான், மாற்றருமன் பினிழ் நிலக் 
வதியா மாது வந்துஇத்த பின்பு மருணீக்கியாரு$், தோற்றியமண் 
FLUO துயர நீங்கக் துணைவாரரு டரவஈக சூலைகோயரழ், பாற் 
poe ளிடரொய்திப் பாடலிபுரச் Brose ufOurnls srg 

கைப் பஇயில்வநங்தார். 

வந்து சமக் கையரருளா னீறுசாத்து வண்டமிழா நேரய்இர் 
6g வாக்கின் மன்னாய், வெர்தபொடி விடம்வேழம் வேலைநீந்து 

வியன்சூலம் கொடியிடபம் விளங்கச் சாத்தி, யர்தமிலப் பூதிமக 
ன.ரவுமாற்றி யருட்காசு பெற்றுமறை யடைப்பு நீக்கிப், பு௩்திம 

இழ்ர் தையாற்றிக் கைலை கண்டு பூம்புகலூ ரரன்பாதம் பொரும்தி 
@ Gr. 

தலச்சிறைநாயஜர், 

கோதில்புகழ் தருமணமேழ் குடியார்கோவண் குலச்சிறை 
யார் தென்னர்குல வமைச்சர் குன்றா, மாதங்ர்க ளடிபரவு மரபார் 
பாண்டி. மாதேவி யாசருள்வான் பயிர்க்கு வேலி, காதன்மிகு கவு 
ணியர்கோன் வாதிற்றோற்ற கையரைவையைக் கரைசேர் கழுவி 

லேந்று, கீதியினா சாலவாய் நிமலர்ச் சேர்ந்த நின்மலனா ரென்மல 
ங்க ணீக்கினாரே, 

பேநமிழலைக்தறும்பறயநார். 

கொண்டல்பனி வளர்சோலை மிழலைகாட்டுக் கோதில்புகழ்ப் 
பெருமிழலைக் குறும்பனார் ர், சண்டாயிரா னடியவருக் கடியாராகு



௪௨. QPL ren SOL) TT erin, 

மாதரவா லணுக்கவன்' ஜொண்டர்க்காளாய், மண்டொமுமெண். 
Gags வாய்ர்துளார்தாம் வன்றொண்டர் வடகைலை மருவுகா' 

ண்மு, னெண்டிகழு மறைநூல கெதியூடே€ யிலங்கொளிசேர். 

வடகைலை யெய்இனாரே. ' 

காரைக்காலம்மையார். 

தங்குபுகழ்க் காரைக்கால் வணிகன்மிக்க தனதத்தன் PRL 

னித வதியார்மாவின், செய்கனிக ட.ரூவருளா லழைப்பகச்கண்டு 

இகழ்கணவனதிசயித்துத் தேசநீங்க, வங்கவுட லிழஈதுமுடி நடை 

யாலேறி பம்மையே யெனராத னப்பாவென்று, பொல்குவட கை 

லைபணிம் தாலய்காட்டிற் புனிதனட மனவரதம் போற்றினாரே, 

அப்பூதியடிகளுய்நார். | 
௮ந்தமினற் நிங்களூர் வருமப்பூதி யருமறையோர் இருகா 

வுக் கரசினாமம், பந்தரிடை யெழுதக்கண் டரசுமெய்தப் பணிந்து 
பரிகலகேடிப் படப்பைசேர்ர்த, மைந்தனலுயி ருயர்ககலியிலைமே 

ந்றுஞ்சும் வாளரவுகவ.ரவுடன் மறைத்தல் கேட்டுச், Rims, 
ps துயர்பஇிக மருந்தாற்றீர்த்துச் இருவமுது செயவருளைச் சேர் 
நீதுளாரே, 

திநநீலநக்கநாயனார். 
நீதிதரு மறையோர்வாழ் சாத்தமங்கை நீலக் கரைவந்தி நிம 

லர் மேனி, பூதிவிமுஞ் சிலம்பிகடிந் தவளைநீத்தார்க் குமியாதவிட 
நாத னுறுகோய் காட்டக், காதன்மிகு மனைவியையு மகழ்ந்துமே 
விக் காநியகோ .னமுதுசெயக் களித்துவாழ்ர்து, வேதஇிகையிழ் 

பாணனாற் இடமுகல்கி விளம்குபெரு மணத்தரனை மேவினாசே. 

நமீநத்தியடிகளாயநார், 
ஈண்ணுபுகழ் மறையோர்வா ழேமப்பேறூர் நமிகர்தி WD. 

டிரு விளக்குகல்க, வெண்ணெ யமணர்கள்விலக்க நீராலாரு ரிலம் 
குமச நெறியாருக் கேற்றுகாளிம், கண்ணமணர். கெடக்கண்பெத் 

றடி.கள்வாழக் காவலனா னிமிந்தங்கள் கட்டுவித்சே, யண்ணலருள் 
கண்டாரு சமர்க்துதொண்டர்ச் சாணியெனு orange எடைந்து ளே 
ளாரே. ப 

சநகாளசம்பந்தழர்த்திராயருர். 

காழிஈகர்ச் சவெபாத: விதயர்தந்த கவுணியர்கோ னழுதுமை . 

யாள் கருதியூட்டு, மேழிசையி னமுதுண்டு சாளம்வால்9 யிலங்



Quads திலச்சிவிகை பிசையவேறி, வாமுமுயலக். னகற்றிப் பட்ச 

ரோய்க்து வளர்கிழிபெற் ஐரவின்விட மருகற்நீர்த் து, விழிஈகர்க் கா 
செய்தி மறைக்கதவம் பிணித்து மீனவன் மேனியின் வெப்பு விடு 
வித்தாரே. 

ஆரொரியிட் டெடுத்தவே டவைமுன்னேற்றி யாற்நிலிடு மே 
டெதிர்போ யணையவேற்றி, யோசமண ரொழியாமே கழுவிலே 
ற்றி யோதுதிருப் பதிகத்தா லோடமேற்றிக்,காருதவு மிடிபுத்தன் 
தலையிலேற்றிகீ காயாத பனையின்முறு கனிகளேற்றி, யீரமிலா வங் 

கமுயி ரெய்தவேற்றி யிலய்குபெரு மணத்தரனை யெய்தினாசே. 

ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயஞார். 

ஏதமில் வேளாளர் பெருமல௰் கலத்துளேயர்கோன் சலிக்காம 
ரிதையை கே, தாூதுகொளு மவனணுட லென்னா மென்லுங் 

துணிவினர்பா லிறைவனருஞ் சூலையேவி, வேதனைவன் ஜெண் 

டன்வரி நீங்குமென்ன வெகுண் டுடல்வாள் கொடுதுறந்து மேய 
நாவழ், போசகமு முடலிகழ வெழுந்துதாழ்க்து போற்றியது வில் 
க்ெருள் பொருந்தி னாரே. 

தீருழலநாயனார் 
கயிலாயத் தொருடத்தர் பொதியிழ் சேர்வார் காவிரிசூழ் 

சாத்தனூர் கருதுமூலன், பயிலாநோ யுடன்வீயத் துயரநீடும் பசு 
க்களைக் சண்டவளுடலிம் பாய்ந்துபோக, வயலாகப் பண்டையுட 
லருளான்மேவி பாவடுதண் டுறையாண்டுக் கொருபா வாகக், குயி 
லாரு மசசடியி லிருந்துகூறிக் கோதிலா வடகைலை குற னாரே, 

தண்டியடிகணுயஞார். 

- இருவாரூர் வருட்தண்டி. யடிகள்காகூஷி சேராதார் குளந்தொட் 
டற் கமணர்?றிக், குருடாநீ முன்செவிடும் கூடிற்றென்று குறித் 

தறியைப் பறித்தெறியக் கொதித்துத் தம்க, ணருளாலே விழித் 
தெவரு மர்தராக வமணர்கலக் கம்பலகண் டவர்கள் பாழிப், பரு 
வான கற்பறித்தா விக்கமாயும் கட்டிப் பரனருளா லமருலகம் 
பந்தி, சே. | 

© ழரீக்கநாயறர். 

தொண்டவள நாட்டுவளர் வேற்காட்ரர்வாழ் தொல் லுழவர் 
நற்சூதர்சூ.து வென்று, கொண்ட பொருள் கொண்டன்பர்க் கமு 
துளிக்கும் கொள்கையினார் இருக்குடச்சை குறுகியுள்ளார், விண் 
டிசைவு குழறுமொழி விணர்மாள வெகுண்டிடலான் மூர்க்கசொன



cy .  இபுசஸ்சசப்ராணம்,. 

விளம்பு காம், 'மெண்டினசயு மிசவுடையா சண்டர்போற்று. மெ 
முலகு முப்னாளு மியல்பி னுசே.. . | ர 

சோமாசிமாறந்ாாயனர், 

அம்பர்கக ரந்தணர்சோ மாரிமாற ரன்பர்களாம் யாவர்க்கு 
மன்பினழு தளிப்பா, ரும்பர்நிகழ்: வகையாசம் பலவுஞ்செய்யு 
முண்மையினா ரைந்தெழுத்து மோவா காவார், நம்பர் திகழ் இருவா 
ரூர் ஈயந்து போற்று சாவலர்கோ னடிபசவு ஈன்மையாலே, யிம்பாீ 

தொழ வும்பர்பணிர் தெத்தமேல் யேமூலகு GOOG மியல்பி 
னாரே. 

சாக்கியநாயனர், 

சங்கமங் கைவேளாண் டலைவர்காஞ்சச். சாக்கயெரோ டியை 
ந்தவர்த் தவறுஞ் சைவக், துங்கமலி பொருளுமுண்ர்ம் தந்தவே 

ட் துறவாதே சிவலிங்கம் ' தொழுவோர். கண்டோ, ரங்கன் மலர் 
இருமேனி யமுந்தச்சாத்தி யமருகாண் மறந்தொருகா ளருச்தா 
தோடிச், செங்கலெறிட் இமேளவின் ம௫ழ்ர்தகாகன் நிருவருளர 
லமருலகஜஞ் சேர்ந்து ளாரே. 

Foc joo pn wei. 

இருகாக்கூ சருமறையோ ர௬லக மேத்துஞ் Api Suri மற 
ப்புலியா ரிருமேற்செங்க, ணரவார்த்தூர் தருமேத்றார்க் SG LIT 

னூர்க் கமுதளிப்பா சொளிவெண்ணீ றணிகஆ்ச மார்பர், பெருலாக் 
கான் மறைபசவி யாகம்போற்றும் பெற்றியினா மைக்தெழுத்தும் 

பிமழா Corks, கருவாக்கா விறைவன்றா oft nar Coiba eG 

ச் இனா ரொனையாவும் திருத்தினாரே. | 
FosCegranr sprue, 

- பல்குமருத் துவரதிபர் செய்காட்டீம் குடிவாழ் படைத்தலைவு 
சீழேதளிக்கும் பரஞ்சோதியார்மெம்ச்,, செல்வமிகு 9ிறுத்தொண். 
டர் காழிகாடன் நிருவருள் சேர்க் ,தவர்வளருஞ் சராளன் தன்னை, | 
ஈல்குதிரு வெண்காட்டு கள்கைசமைத் இடப்பின்னன் . பமதிச்சந்த... 
னத்தாதி சலைக்கறியிட்தெலப்,, புல்கவரும் வயிரவர்தா மகிழ்ந்து... 
மகவருளப் போற்றியவர் சிவனருளே பொருந்தின, 7 

சேரமான்பேநமாணயர், . 

காவலர் மகோதையார் கொடும் கோளூர்ச் கோக்கழதியலை 
யதிர்தகோச் சிலம்போசைசக் கருத்தார், காவலர்கோ.னண்பரழிச்..



பம யி சம். சுடு 

சேசனென்றே ஈவின்றவரும் வண்ணாளை ஈயத்தகோகற், பாவலர் 
கோப் பாணபத் இரனால் வாய்ந்த ப.ரமர்இரு மூகம்வாங்கிப் பணி 
கோவெற்பின், மேவியகோ வானைக்குக் குரிரைவைத்த விரர்கோ 
வெளையாளுஞ் சேரர் கோவே. 

கண நாதநாயனாரி. 

கந்தமலி வயற்காழி மறையோ சேத்தும் கணகாதர் திருக்தோ 
ணிக் கடவுஸார்க்கு, நந்தவனம் பலவமைகத்து மலரும் கொய்து 

நற்ருமஞ் சொற்றாம Bub சாத் இ, வநதவமரைாச் கொண்டாக்கிப் 
பணிகள் பூட்டி, வாதுசெய்த வாரணத்தை மஇழ்ந்து வாழ்த இப், 

புட் திமகிழ்ட் சரனருளாம் சைலைமேவிப் பொருவில்கணம் தவர்கா 

வல் பொருக்கி னாரே. 
கூற்றுவநாயஞர், 

குன்றா புகழாளர் களந்தை வேந்தர் கூற்றுவனார் மாற்றலர் 
மண் கொண்டு சூடப், பொன்றாழு முடிவேண்டப் புலியூர் வா 

மும் பூசரர்கள் கொடாதகலப் புகிதனீந்த மன்றா0ம் திருவடியே 
முடியாச்சூடி. மாறிலங்காத் இறைவனுறை மாடக் கோயிற், சென் 
ருசை யுடன்வணஙய்கிப் பணிகள் செய்து இருவருளா லமருலகஞ் 

சேர்ந்து ளாரே, | 

பொய்யடிமை யில்லாதபுலவர், 

பொய்யறியாக் கபிலசொடு பாண ராஇிப் புலவோர் பொற் 
பார்கலைகள் பொருத வோதச், செய்யுளிடை வளராசு மதுர 

நல்ல சித்இரவித் தாரமெனச் தெரிக்குஞ் செம்மை, மெய்யுடைய 
தொடைகளெல்லா மன்.று ளாடன் மேவியகசோ 'னிருதாளில் விர 

வச் சாத்இக், சையுடையஞ் சலியினரா யருளான் மேலைக் கருத 

சிய வமருலகம் கைக்கொண் டாரே. 

புகழ்ச் சோழநாயறார். 

பொழின் மருவும் கருவூர்வாழ் பூகழார் சோழர் போதகம் 

போ லென்னுயிரும் போக்கு மென்றே, யழலவிர்வாள் கொடுத்த 
பிரா னஇகை மான்மே லடர்ந்தபெரும் went, Aue ser) an es 

டேய்ந்த, சழல்விழிகொ டலைகாண்பார் கண்ட தோர்புன் சடை 

த்தலையை முடி.த்தலையாம் ரூழ்ந்து வாங்கிச், கழல்பரவி யதுசிர 

த்தி னேந்தி வாய்க்ச கனன்கூழ்கு பிறைவனடி. கைக்கொண்டாரசே,



ade ஆஇபுஸ்.சலபு. ரணம், 

, நரசிங்க .ழனையலமைய்நாயறார். 

நாடுபுகழ் முனைப்பாடி காடுமேய ஈர9ிங்க முனையர்புவி கயம் 
துமன்று, . ளாமெவ ராதிரைாகா எடியார்க்கம்பொ னமுதளிப்பா 

. ரொளிவெண்ணீ றணிநஆ்து தூர்க்த, வேடமுடை யவர்க்கரட்டிச் 
செம்பொனீர்து விடுத்தழகா சாலயங்கள் விளங்கச் செய்து, தோ 

டலர்தா ர௬ுடையபிரா னருளை யாளச் தோன்றினா செனையருளி 
னூன்றி னாரே. 

அத்பத்தநாயனர். 
அலையாருங் கடனாகை ஈகருள்வாழு மதஇிபத்தர் .பரதவர்க 

ள.இபர் வேலை, வலைவாரி வருமீனிற் றலைமீ னீசன் வார்கழற்கே 

யென்றுவிடு மரபார் பன்னாட், டலையான கொருமீனே சாரகாளு௩ 
தீர்தொழிலால் விடுத்துமிடி. சாரச் செம்பொ, னிலையாரு மணி 

நயந்த மீனொன்றெய்த 6ச்கருளா லிறைவனடி. சரக்கு ளாரே. 

கலிக்கம்பநாயஞர், | 

கடவுளருட் கண்ணார்கள் பயிலும் தொல்லைக். கடந்தைககர் 

வணிகர்கலிக் கம்ப ரன்பர்க், கடிமையுற வமுதளிப்பா சடியானீங்கி 

யருளுருவா யன்பருட னணைய வேத்தி, யிடையிலவ ரடியிணை 

யும் விளக்கா நிற்ப விகழ்மனைவி க.ரகமலி யிரண்டு கையும், படி. 
ன்று வெறிக்தவள்செய் பணியும் தாமே பரிந்துபுரிக் தசனரு 

ளே பற்றினாரே. 

கலிய்நாயனார், 

தடல்மநில்ளூ ழொற்றியூர் ஈகருள் வாழுஞ் சக்கரப்பா டியர் 
குலமெய்த் தவமா யுள்ளார், படர்புகழார் கலியனார் நலியும் கூற் 
றைப் பாய்ந்தவர்க்கு விளக்கெரிக்கும் பரிவான் மற்ரோ, ௬டலில 

ரரய்ச் செக்குழல்வார்க் கதுவு நேரா. துயர்மனைவி யைக்கொள்வா 

ருளரு மின்றி, மிடறுஇர மகனிறைய வரியகாதன் வியன்கைகெச் 

டுபிடிப்பவருண் மேவி னாரே. 
சத்திநாயனார். : 

விரிதருகா விரிராட்டு வரிஞ் யூர்வாழ் வேளாளர் சத்தியார். 
விமலர் பாதச், துரியவர்க ளடிபரவு மொருமையர்ர்சாவோவர் : 

மே யைந்தெழுத்து : (parse நீசா, ரிருளின்மிட தநுடையபிசா. | 

னடியார் தம்மை யிகழ்வார் காத்தண்டாயத் இடுக்கி வாய்இ, யரியு 7 
மது திருத்தொழிலா வுடையார் மன்று ளாடியசே ante events. 
ந்து ளாரே. | oo



பாரா யிரம் ௧௭ 

ஐயடிகள்காடவர்கோறாயர்: 
வையதிகழ் பல்லவர்தங் குலத்துவர்த மாமணிமா நிலமுமுது 

ம$ழ்க்து காக்கு, மையஆகள் காடவர்கோ னருளா ஜூல்க எறி 

தாசு புரிந்தித லமையு மென்றே, பொய்யனைய வுடல் வாழ்வு 
கழியுமாறு பொருந்இியிடும் புகழ்வெண்யா புலியூர் மேவுஞ், செய் 
யதஇரு வடிமுகலாப் பதிகடோறுஞ் செப்பினாரொன்வினைக டப்பி 

@ Gr. 
கணம்புல்லநாயனார். 

இலகுவட வெள்ளாற்றுத் தென்பால்வாழு மிருக்குவேளூ7 
இப சொழிலார் சென்னிக், கலைகிலவா சடிபசவும் கணம்புல்லர்இல் 
லைக் கருபுலீச் ௪ரத்தசற்குக் காதற்றீப, நிலைகரத்தா மீடமிடியா 
லொருகாட்புல்லா னீடுவிளக் டெவதுவு கேராதாகச், தலைமயிரி 

னெரிகொளுவ மளவினாதன் மூவாத வாழ்வருளு௩் தன்மையாரே. 

காரிநாயனார், ் 

இருக்கடவூர் வருமுசவோர் காரியாசா௩் இகழ்சொண்டர் 
வண்டமிழ்ூ நிருந்தவோதி, விருப்பொடுதம் பெயராற்பா விள 
ம்பிமும்மை வேக்தரையு முறைமுறழையே மேவியல்க, gpenr és 6 
மை நயமாக்கி யவர்பாலேய்க்த வொண்பொருளா லாலயங்க ளோ 
ங்கச்செய்து, தரைக்குளரும் தவர்க்கேவ றகமுன்போற்றும் தன் 
மையா லருள் சேர்ந்த ஈன்மையாரே. 

நேடூமாறநாயனர். 

கன்னன்மலி நெல்வேலிக் கவினார்மாறர் கவுரிய/கோ னமண 
GH கலக்கமெல்லாம், பொன்னெயில்சூழ் சிவபுரக்கோ னணைய 
மாற்றிப் புநிதமிகு நீறணிர்து போற்றிசெய்து, மன்னுபுகழ் மய் 

கையருக் க.ரசியாரா மலர்மாது மணிமார்ப ம௫ழ்ந்துமாற்றார், வெ 

ர்கிடுதல் கண்டாசு புரிந்துகாழி வேட்தரருள் சேர்ர்தபெரு விறலி 
Gr. 

5 வரயிலார்நாயனார். 

ஞாயிலார் மதிற்றொண்டை காட்டுமேன்மை ஈணுமயிலா 
புரியின் வேளாண் டொன்மை, வாயிலார் மலைவில்லா ன_டி.யே 
போற்றி மறவாமை தலைநின்ற மனமேசெம்பொழ், கோயிலா வுயர் 
ஞானம் விளக்காடீராக் குலவியவர கந்தமன்பே யமுதாக்கொண்டு, 
தாயிலா னிரு௪சண நிகழவேத்துர் தன்மையா சருள்சேர்ந்த ஈன் 
மையாசே.



கறு ப ் | ஆகிபுரஸ்தல்புசாணம், 

இ தனைய லோரர்நாமலர்,. 
பொன்னிவளம். தறுசாட்டும் யுகழுநீரர்ப். பொருலிதிரு மலி 

- வேளாண் டொன்மைமிக்கரர், முன்னிழவர் முனையவொரிகலார் 

போரின்.முசணழிவார் சமக்காச் மொழிந்தகூலி, மன்னுகிஇ. கொ 
ண்செயய் கொடுத்.துவக்க வளர்பொருளர் லிறைவனடி. வழுவ்£வ 
ன்பர்க், கன்னமவர் ஈசையின்.விச மிசையகல்கு மன்பர்.துன்ப மவை 

யாவு nace gern Gr, ப 
கழற்சிங்கநாயஞர். 

காடவர்தங் குலமுவந்த கழலார்சிங்கர் காதன்மிகு' தேவியு 
டன் காவலாரூ, சாடவல பெருமானைப் பணிவாரங்கோ.ரக்ன்றம 

லர் தனைமேரந்த வரிவைமூக்கைச், சேடுடைய செருத்துணையா 
சரியக்கேட்டுச் இறலரசர் மலரெடுத்த செங்கையென்றே, சூடக 
முன் கைதடி.ந்து ஞாலங்காத்த தூய்மையா சருள்சேர்க்த வாய் 

மையா?ரே, 
இடங்கமிநாயஞனார். 

கோணுட்டுக் கொடும்பாஞூ ரிருக்கும்வேளிர் குலத்தலைவ 
ரிடங்கழியார் கொய்கித்செம்பொ, னானேற்றூர் மன்றின்முக டம் 
பொன்மேய்க்த வாஇத்தன் மரபோர்கெற் கவர்ர்தோரன்பர், போ 
நாப்ப ணிருளின்கட் காவலாளர் புரவலர்முன் கொணரவவர் புக 
லக்கேட்டு, மானேற்றா ரடியாரே கொள்கவென்று appa Bus சா 
ண்டருளின் மன்னினாசே. ப | 

சேரநத்துணைநாயளார். | 
இரைத்தணையார் புனற்பொன்னி மருசநன்னாட் டெழிலாருக் 

sources ருழவரேத்துஞ், செருத்துணையார் இருவாரூர் சேர்ந்து 
வாழ்வார் செல்வமிகும் பல்லவர்கோன் தேவிவிழ்ந்த, உருத்துணை 

யார் மலரெடுத்து மோப்பக்கண்டு வளமலியூய் கத்தியா ஐலண்மூ. 
க்£ீர்ந்த, கர௫ுத்துணைலார் விறற்.நிர௫.த்தொண். 9*யேசெய்து ॥ ௫௫ 

so மமருலகங் கைக்கொண்டாரேோ, படம், 

. புகழ்த்துனேநாமனர்.. டப்ப 
புண்டிரியர்சள் 'புகழழகார். Borys gitar புகற்த்தணே 

யர்.சகத்தடிமைப் .புநிதர்சின்னுண்; 'மண்ணிகழ: ஸங்ன்பொழியா. 
வற்காலத்தால் வருக்துடல :கடுல்டெவு nen LOEB: பண்ணன். 
முடி பொழிகலச முடிமேல்வீழ வயர்ர்தொருசாப்: Yeti னர. 
ore is, ஈண்ணலரு மொருகர்சுப் பழிமால்காழ்நீது: pened 
சமருலக ஈண்ணினாரே.



பாயிரம், ௧௯ 

கேரட்புலிநாயகுர். 
குலவுபுகழ் காட்டியத்தான் குடிவேளாளர் கோட்புலியார் 

GUS GUT TS செங்கெற் கூடு, நிலவணிவார்ச் கனமத்தாணை நிறு 

தீதி யொன்னார் நேர்மலைவார் இருவாணை நினையா தேரெற், சிலமி 
ஓூயா லழிக்சபடி, யறிந்து வாளாழ் சேர்ந்தபெருப் இளைஞருடல் 
சிதறி, பிலகுமொரு குழவியையு மெறிர்துகாச னெண்ணரிய 
கருணைநிழ லெய்தினாரே. 

் பத்தராய்ப்பணிவார்கள். 
தொண்டாடித் தொழல்பூசைத் தொழின்மூழ்த லழகார் 

துளங்கியவர்ச் சனைபுரித மொகுதிரிய மங்கள், கொண்டபணி 
இருவடிக்கே கொடுக்தலீசன் குணமருவு மரும்கதையைக் குலவி 
க்கேட்டு, மண்டிவிழி துளும்பன்மயிர் சிலும்பலுன்னன் மருவு 
இருப் பணிகாட்டி, வருபவாங்கி, யுண்டிகொளா சொழிதலென 
விவையோரேட்டு மூடையரவர் பத்தரொன வுமாத்துளாரே. 

பாமனையேபாடூவார். 

௮ரு$்தமிழால் வடகலையா லருளா லொன்றா லறிவுநெறி மரு 
வுமருங் கவிகள்யாவும், இரு௩்தியவா னவர்பணிய மன்றுளாடும் 
தேவர்பிரான் கழலிணையே சே. ரவோதி, விருந்திடுரா வுடையபய 

ன் மேவினோர்தா மேலானோ மெனமகழ்ந்து" விழிகீர் சோப், 
பரிந்தருளாற் பரமனையே பாடவல்ல பான்மையா ரெமையாளு 

மேன்மையாரே. 
சித்தத்தைச் சிவன்பாலேவைத்தார். 

பா. ரணவும் புலனந்சக் கரணமொன்றும் படராமே நடி. 

பயிலு காதம், காரணபய் கயன்முதலா மையர் வாழ்வும் கழியுகெ 
நி வுழிபடவும் கருநிமேலைப், பூரணமெய்ப் பரஞ்சோஇப் பொலி 
வுகோக்கப் புணர்ந்தணேர்த வொலுபவ போகமேவுஞ், €ீரணவு 

மவரன்றோ வெம்மையாளுஞ் சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்து 

ளாரே, 
திநவாநர்ப்பிறந்தார். 

பொங்கயெமா தவமுடையார் வருணகான்ற் பொருக்தினர்க 

ஈல்ஸாச புகழி னுள்ளார், சங்கையிலா வருச்தவமுன் புரிந்தாரிய் 

சச் சார்விலா ரிறைவனருள் சார் சவாலே, கங்கைவாழ் சடைமுடி. 

பா னருசோரிங்காக் கணநாத ரொன்வாமுங் கருத்தர்கன்னிச், செய் 

நண்வரால வளர்வாவி இகழுமாரூர்ச் சிறந்துளா ரொல்மயாளப் 

Soi gore Gr,



20 ஆஇிபுஸ். தலபுராணம், 

ழப்போழதுந் தீதமேனிதீன்லோர். 
செப்பலரு£ர் தவமுடைய செம்மையாளர் சிறுகாலே மலர் 

வாவி இகழமூழ்சி, யொப்பி நிருநீறணிந்து கியதியாற்றி யோவா 
மே யைந்தெழுத்து முரைத்துமேன்மை, தப்பில் ॥வாகமவிதியா 
லின்பாலன்பார் தன்மையா னன்மையாம் சசையாரொன்று, முப் 
பொழுதும் இருமேனி தீண்டவல்ல முறைமையார் Qo sous 

இறமையாரே, 
மழநீறுபூசிய ழனிவர். 

கற்பமனு கற்பமுப கற்பமென்றிக் கடனணைந்த இருகீறுங் 

கனற்கணீறும், பொற்புடைய வரனாசா னங்கியாறும் பொல்லாத 

பூமியெதிர் புனைதலாகா, வற்புசமாம் திரிபுண்ட மஇயின்பாதி யடி 
லாங்க் இபமிகு மழகார்வட்ட, முற்பொலிய வுடலணியு முறை 

யாரன்றோ முழுநீறு பூசவல்ல முடிவா. சாமே, 

அப்பாலு மடிச்சார்ந்தார். 

தாராரு மூவேந்தர் பயிலுர்தொல்லைத் சமிழ்காட்டப் புறத் 

இறைவன் சரணஞ்சார்ந்த, சீராரும் தொண்டர்களு மண்டரேச் 
அர் இிருத்சொண்டத் தொசையருளாற் செப்பும்காலச், சேசாருக் 

தொடையிலுரு இப்பாலப்பா லெந்தைபிரா னடியடைந்த விய 
ல்பினோரு, மாசாத காகலுடை யவர்களன்றோ வப்பாலு மடிச்சார் 

நீத வடி.யார்தாமே, 
பூசலார் நாயஞர். 

பொருவருந்தகண் டககாட்டு கின்றவர்வாழ் பூசுசர்கோப் பூச 
லார் புந்தியாலே, யிருகிதியந் தேடியா லயமுமாக்க யெழுந்தரு 
ளப் பண்ணுவதா வெண்ணுங்காலை, யசனதனைக் காடவர் சோழ் 
கருளமன்ன னந்ஈகர மணைந்தவ்வா றறிந்துசாழ, விரவுமாச் கோ 

யிலுற விருத்தியங்கண் வேண்டுவகொண் .றைஞ்சியருண் மே 

வினாசே. | , 
மங்கையரக் கரசியார். 

மல்கையர்க்குத் தனியசசி வளவர்குலக் கொழுந்து மன்னவர் 
சூழ் தென்னவர்க்கு மாதேவியார்மண், சங்கைகெட.வமண்சமயலன்ு 

சாடவல்ல சைவ சிகாமணி ஞானத்தமிழிற் கோத்த, பொய்குஇரு 
வருளுடைய போ.தவல்லி பொருவி னெமொற ஞர்பூய மேல்வா. 
முஞ், செங்கல௪ முலையாட னருளா லின்பஞ் சேர்ச்சளரைப் புகழ் 
கடியேன் வாழ்ற்சவாறே,



பாயிர, உக 

சேசநாயஞர், 
சாலியரகோக் காம்பிலிச் தலைவர் மேன்மை சாவாச புகழ்கே 

சர் தஞ்சொலென்றுல், கோலியவைம் தெழுத்தோதிச் 9ஈகையு 
ன்னிக் கொண்டபொரு என்பர்கொளக் கொடுத்து வாழ்வார், சல 
மிகும் இருத்தொண்டர்க் குடையும் €ளுக் இருந்தியவெண் கோ 
வணமுஜஞ் சேரவிரட்து, பாலனைய வொளி கீறழ்ரான் பாதமேத்திப் 
பசலோக முழுசாண்ட பான்மையாரே. 

கோச்சேங்கட் சோழநாயஜஞர். 

வெண்ணாவ லிறைக்கொளி சாற்பந்தர்செய்த வியன் சிலம்பி 
ய.துவழிச்ச வெள்ளானைக் கை, யுண்ணாடிக் கடித்தவுட லொழியச் 
சோழ னுயர்குலத்துச் சுபதேவன் கமலத் தோம்கும், பெண்ணாக 
யவள்வயிற்றில் வைகிச்செய்கட் பெருமானாய்த் தென்னவசாய்ப் 
பெருங்கோவில் பலவும், கண்ணார்வித் துயர் தில்லை மறையவர்க்கு 

மூறையுள் கஈகமயமாக்க யருள் சைக்கொண்டாரே, 

திநநீலகண்டயாழ்ப்பாணநாயனார், 

பிழங்கெருக்கத் தம்புலியூர் வாழும் பேரியாழ் பேணுதிரு 
நீலகண்டப் பெரும்பாண ஞர்சீர், நிறஈசருசெம் பொற் பலகை 
யாலவாயி னிமலன்பாரற் பெற்றுரூர் நேர்ந்து சவன்வாயி, நிறந்த 

ருளும் வ௨.இசையே சேர்ந்து போற்றித் திருஞான சம்பச்தர் திரு 
த்தாள் வாழ்த்தி, யறர் இகழும் இருப்பதிகம் யாழிலேற்தி யாசிறி 

ருப் பெருமணஞ்சேர்ந் தருள் பெற்றார, 

சடையநாயஞாரீ. 

சற்கையிலா வரன்மறையோர் காவலூர்வாழ் தவரதிபர் தம் 

பிரான் ஜோழராய, வெய்கள்பிரான் றவநெறிக்கோ ரிலக்குவாய் 
தத விசைஞானி யார் சய ரெண்ணார்சிங்க, மங்கையர்க டொழும் 

பரவை மணவாளகம்பி வற்துஇக்க, மாதலங்கள் வருந்இச்செய்தார், 

வெங்கணரா விளம்குமிளம் பிறைசேர்சென்னி விடையினா ருள் 

சேர்ச்ச சடையனாரே, ் 
டுூசைஜாளியார். 

தரவழ் திருப்பதிக்கோர் செல்வச்சைவு சாயகமாஞ் சடைய 
ஞர் ஈயக்தவின்பப், பூவைக் குலமடர்தை பொற்பார்கொம்பு புநி 

தமிகு கீரணிக்து போற்திசெய்தே, யாவிழ்நிகமுக் தலைவன்வலிய 
லாண்டவாரு சாவதரிக்கவருக் தலங்கள் புரிந்தார், யாவர்க்கு மெ 
ட்டாத விசைர்தவின்ப விசைஞானி யெனஞான மெளிதாமன் கே.



௨௨ ஆதஇபுரஸ்் தலபுராணம், 

| ஆச்சியோன்பெயர். 
அத்தரடி. யவர்கூட்டச் இல்லைவாழு மக்சணர்பொய் யடிமை 

யிலாப் புலவரால், பத்தர்முக லெழுவரோ டொன்பதின்ம ரே 
ழொன்பதின்மர் தனிப் பேோரொண் ஷொன்பதின்மராய, வித்தொகை 

யிற் ஜொண்டர்€ ருரைத்தான்வைத்த வீரிரண்டா மிசத்திரு.சாற் 
றைம் பத்துதூன்றா, முத்தமால் விருத்தத்திழ் பயனாஞ்செய்யு ஞூ 
லகெழுபத் தைந்தெனறின் றுரைக்குமன் றே. 

செல்வமிகு திருத்தொண்டத் தொகையிலுள்ளார் ஈறந்தத 
னிப் பெயராக வறுபதின்மேன் மூவர், மல்லன்மிகு. கூட்டப்பே 
சருள் சேர்க்தார்கண் மாகவத்தோர் மும்மூன்று வகை பெற்ரார்க, 

ளில்லதத்துக் துறவறத்து மிருந்து வாழ்க்சே பியல்பாகச் சவபத 
நான் இசைந்தார்சம்மை, யல்லலறுத் தெனையாண்ட, சைவ சிகா 
மணியா ரருட்புலியூ ர௬ுமாபதியா ரருள்செய்தாரே. 

திருச்சிம்மம்பலம், 

இருத்தொண்டப் பெரியபுராண சாரபாயிர முற்றிற்று. 

குருலிங்க சங்கமங்களான் முத்திபெற்ற சமயாசாரியர்களா 
Bu வறுபத்துமூவர்கள் முதல், பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் 
கள், பத்தர்கள், தனிச் தொண்டர்களாகிய வெண்பச் செண்மர்க 

ளும், சந்தானாசாரியர்களாகிய அறுவரோடுள்ள நாற்பத் தொன்ப 
இன்மர்களும், மற்றையர்களும் சைவசமய இருகெறி appre gris 

இருத்திய யவ ராதலால் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், உமாபதி சிவாசா 
ரியார் இவர்களால் ஆதிசைவ மரபு விளங்யெதாலும், பன்னிரு 
இருமுறையோடுள்ள இவர்கள் இருமுறையும் BBY Tae புசா 
ணத்இற்கு மேற்கோளும் பாயிரமு மாயிற்று, 

தியிலுள்ள .... இப்போதுள்ள 
தேவாரத் ருப்பதிகத தொகை. தேவாரத் திருப்பதிகச் தொகை, 

ப தலப் பொதுப் 
இருஞான சம்பந்த ஷா] கசத பதிகம். பதிகம், 

சாயஞர் Bogrerinte) nat « 
இசாயனார் ப 

இருகாவுக்கரசு சாயனஞா£........ ௪௬௬: Boeraiare at oa me 

FES TCT EB wr usGayr..§ ve... ௩.௮௯. சக்தாமுள்த்இ. காரி. ௬௭ ளி ச் | 

| nents rife |. மனா] து 
Co ௪௪௯. ஸை. வஹி. 

| OSE. 

இ ந்தேவாசச் இரும்படிசங்கன். ஏழுசாற்றுத் 'தொண்னுற்றே 
மும் ௮டங்கெ திருமுறையே:அடங்கன் முறை யெனப்படும். 

...... திருச்சிற்தம்பலம். . 

  

 



a. 

சிவமயம், 

திருச்சிழ்தம்பலம், 

.ஏயினனூர் சந்தானபுரியென்று வழம்கும் 

அஆதிபுரஸ் தலபுராணம்: 
அணி 

மாக் அனி   

e ee e ச 

க்ஷேத்திரவைபவகாண்டம்: 

a —eopator— 

சிவதலவத்தியாயம். 

  

அறு?ரடி, யாசிரியகிரு த்தம். 

* ஈநபமணிநுழைசராதரைமிசவனத்தின்கானாச் 

சுபமணிபலராய்சாளுஞ்சுருதியிலுச்சிமேவிச் 

செபமணிபொடியுக்தாங்செசெப்கடனியற்றிச்செல்லும் 

தபமணிச்சனனகாஇச்சைவர்கள் பலர்சார்வுற்றார். (௧) 

சார்ந்தவர்புராணமியாவுஞ்சர்தசஞ்சொலக்கேட் டின்னு£ 

திர்ந்திலைமக்குமாசைச்சேத்திரவைபவத்தாற் 

கூர்க் சவர்புகலக்கொள்கிக்கூத்தனைக்குறுகனன்றென் 

ஜோர்ந்தவண் வெடுத்.துக்காசப்பெரும்பதியுவந்தடைந்தார், (௨) 

கருவிளையொழிக்குல்காசிப்பதிமினிற்ளைக்கன் 

மிருவினையொழிக்கும்யோக் த்திசைக்தொளிவாண்முகத்தாற் 

கருவிகள்கரணமாஇிச்கலைதிரிபுடிமாமாயைச் ப 

செருவினையொழிக்குமுத்திமண்டபத்திருக்குங்கால், (௩) 

இவெகணம்பலவுஞ்சூழுக்இருக்கபிலாயந்தன்னைப் 

பங்குணமிலராய்காளும்பத்தியால்வழிபட்டேத் இத் 

தவ்குணச்லராடச்சதுர்மறைப்பொ ருள்களெல்லா 

ஓயபுசாணத்தும்சாட்டியுமைசெயுஜ்கு/ தர்வந்தார். (௪) 

உ ஈபமணி - சபோமணி.



௨௪ ஆதிபுரஸ்தலபு. ராணம். 

வந் தவர் தமக்குப் * பாத்தியாயமுஞ்செய்திருத்திக் 
கந்சமாமலர்கடூவிக்கனலிடுமெமுகாயுள்ளம் 
கைந்துறைந்துருசக்கண்ணீர்சானிலர்சோயவீழ்ச்து 
மெர்தையேகுருவேயென்றுமேத்தினர்முனிவாரல்லாம். (௫) 

ஏற்றியமுனிவர்சூதரெழின்முகமலர் தல்கண்டி௰் 

காற்றவும்புசாணமெல்லாமறிந்தருட்டி ருவுமுள்ளீர் | 
தோரழ்றுமிக்காசியாஇப்பஇிகளிற்டிறந்ததாயு 
மூத்றமாம்பொருளைகல்குமோர்பஇயுணர்த்துமென்றே. (௬) 

மண்டபந்தன்னிலெம்மான்மலரடி.யிணையையுன்னி 
யெண்டிசைமுனிவர்காப்பணெய்இயய்கிருந்தார்தம்மை 
யண்டமும்புவியுமின்னுமளித.ராக்கலைகளியாவுய் 
கொண்டவன் €டனோக்கஇிக்குறித்திதுபுகல்வசானான். (cr) 

தெளிவுறுகிங்கள்சகேட்டுச்சந்தனைசெய்யுமாறிங் 
கெளிமையு * முனிவன்பாற்கேட்டுள்ளதைவிளம்பமேன்மேற் 
களிவுளன்பாலினெய்போற்காட்டசஇினெரிபோலெல்லாக் 
தளியுளும்வாழுமன்பர்பொருட்டவன்சரிதந்தன்னில். (௮) 

கொடுமுடியாயிரத்ெசெண்ணொடும்வளர்கைலைமேவும் 
துடியிடையுமையு£ஈதானும்விடையினித்றோன்றிஞானப் 
பொடியொடுமணியுக்தாங்கப்புண்ணியர்க்கருள விண்ணோர் 
முடியொடுவணங்டுச்சூழமூறணீஃயினிருக்குமன் னோ. (௯) 

தனுவெனவளைந்தமேருந்தண்முடி.நூற்றெட்டோடு 
மனுவினுக்கரியசெம்பொன்வழல்கிமண்ணடுவில்வாழும் 

பனைக்கரியுரித்தோன்காசிப்பதிவிஸ்வகாதன்க மங்கைப் 
புனற்கரையிறப்போர்காதிற்றாரகமுத்.இகல்கும். (௧0) 

சிலந்தியுமரவெறும்பித்திண்ணன்£ர்ப் | பனவன்மற்றோர் 
ஈலக்இகழ்முத்தியெய்கஞானப்பூங்கோதையோடு 
வலச்திகழீசன்மன்னவளங்கொளுஞ்சீகாள,த்தி 

பலந்தரும்பற்குனர்க்கும்படைபெறும்பண்பினலே. (௧௧) 

* பாத்தியாயம் - பாதமலம்புதல்முசலிய வுபசாசம், | 

* மூனிவன் - வியா௫ன், 

1 பனவன் - சிவகோசாரியன்,



க்ஷத்திரவைபவகாண்டம். 

முக்கம்பனாகுமேகாம்பரனயனரியசன்றுன் 
சொக்கமாப்பலிகள்்செய்யத்தோன்றியேவ.ரங்கடந்து 
மக்களிர்தியங்கொள்& சூரன்மாண்டபின்௧கம்பவெள்ள 
மிக்கொளவிருத்மும்புமேவினன்சச்சியொனே, 

அட்டமாவசுக்கணந்தியிநதஇரன்மால்வணவ்இச் 
சிட்டவச்சடாயுசம்பன்சண்ட 1 னச்சண்டகுத்தன் 
நட்டராம்பூடாவிர்த்தாக்கமுக்களுகால்யுகத்தும் 

வட்டமிட்டிலும்பூசிக்கவரந்தருங்கழுக்குன்றுமே. 

அரியயன்றனக்குகாப்பணனலுருவாடத்தோன்றிப் 
பெரியர்கீரலகாமென்னப்பெருக்தவஞ்செய்யுமைக்குப் 
பிரிதராபாகல்கிப்பின்புழுப்பூஜை 1 யுன்னி 
மரிகசாக்கணங்களாகவருளண்ணாமலையு்கானே, 

மாலவன்பிரமனட்டவசுக்கண்மாதேவிவன்னிக் 
2காலமார்விபரித்தன்பார்குறுமுனிச்சசவன்னத்தோன் 

ஈ£லவும்பூசைசெய்யத்தனித்தனிழுத்இதல்கி 

நாலமும்வாழ்குமய்யனம்மைசேர்முதுகுன்றும்மே. 

  

இருவதிகை வீரட்டான லிங்கோற்பவம், 

  

திநவிமாமகிமை. 

மோடிச்சாதனிங்கமுளையினையளித் See) gs 
காகவோர்தலமைகல்கயவள் செயுமரியபூசை 
யோடனுக்செங்கிலிய்கத்தொருமுதறோன்திப்பண்டைம் 
கேகமுல்கொடுக்கமாயோனதிகையை விழவுசெய்கான். 

தேன்கங்கைக் கேடிலமகிமை. 

மாலினிப்புணர்ந்தகாலைவர்இடுஞ்சுவேதகீர்த்தென் 
பால்வருங்கெடிலக்கங்கையதனிழ்பன்னிருமா த,த்.இ 

னால்வரும்பிறப்புச்சட்டிக்கரொகணத்தம்மாவா சை 
சவரி மாகோத $ யர்,த்தங்கலக்குகர ண்முழ்கிம்பேறே. 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 
ப 7 a சூரன். - வண்டாசூரன். 1 அச்சண்டன்-பிரசண்டன். 1 உன்னி-குதினா. 

ஏ மாகோதயமாவது வைகாசிமாச௪த்தில் சோமவாரத்திலே EC ipa Bus 

வைகளெல்லாம் கூடிவரும் அருணோதயகாலம். 

டீ அர்த்தோதயமாவது ழே. மாசத்தில் ஆதிவாரமும் அமாவாசை யும், 
இருலோண சேம், விதிபாதயோக அச்தமும் கூடிவருற அருணனோதயகாலம், 

2



உண் ஆிபுசஸ்சலபுசாகம், 

வீரட்டானலிங்கமகிமை, 

எழு€ரடி. யாசிரியவிருத்தம், 

௮ட்டவிரட்டமதனொடெத்தலங்கட்கதிகமென்றுனா த் இடுமதிகை 

ஈட்டமாடுவனைக்கற்பகக்களபமாயகநந்தியீச்சுரனைச் 
% சட்டமாமுகனைப்பெரியகாயகியைத்தக்கணாமூர்த்திசண்டீசச் 
*சிட்டவீரட்டத்தேவையுற்துஇம் துச்டஈஇக்கிற்சித்தெலாந்தருமே, 

பிரமலிங்கமகிமை. 

அரியய னிருவர் பெரியரென் ௮ுரைக்கு மனுசித மகலவெம் 

மரனார், எரியுருவாகி நடுவுற வடியை யேனமு மகஇழ்ந்இனுங் காணா, 
தொருிறை யிருக்கப் பறநட்தெ௫ின் முடியும் கண்டனன் கைதை 

யே கரியென், றுரைசெயும் பொய்யை யஇிகையி ஜெழித்தா 

ஜனொருலிங்க பூசனை யஒனால். (௧௯) 

திரிபுராதிகளரசாட்சி, 

காசிபவமிசத்தாரகாக்கனுந்தேர்கன்மகரரக்கனன்மாலிப் 
பேசுபுதவத்தாற்பூசையாலரண்கள்பெற்றாசாண்டுமால்பேதச் 

தாசுளராகமதிர விபுவியுமருத்துகளிமையமெண்கிரியுங் 
கேசுறுமுருளைப்பீடமாம்படிகள்கொடிஞ்சிறாணாகவேஇசட்டி, () 

உதையமா மத்தக் கஇரிகளும் கூம்பா யொண்மழை கான்கு 

மோ ]டுனியாப், பொதுவியற் புரண வய்கசாத் இரமும் பொன் 

மணிச் சாரி யயனாய்ம், 4] கஇரமால் மேருச் சிலை Sw fen ont ds கலை 

மகள் வின்மணிப் பெருக்தேர், || சிகைவுறாக் தேவ ரியாவருஞ் 
சூழத் திரிபுரம் கொண்டுவ௩் தடைடந்தார். (௨௧) 

திரிபுரதகளம். 

இருந்தவர் மமதை யறிந்இ.ர தத்தி னேழியுட் காரவச் சொடி. 

யப், பெருந்தகை யறிந்து புங்ககை புரியப் பின்னையின் கேள்வ 
னோர் 8பகடாய்த், இரும் இிழை யுமையோ டரனையும தாங்கத் இரி 

* சட்டமாமுகன் - ஆறுமாமூகச் கடவுள்; ந் 

ர் சிட்டலீரட்டம் - பெரியோர்களுக் கருளும் வீரத்தம், அல்லது ச௪ற்சன 
சாயெ தெய்வச் தொண்டர்களுச் கருளும் வீரட்டம். 

1$ உன்னி - யென்பது உனியெனச் குறைந்து குதிரை யெறும் பொருள் 
தர் “கின்றது. [ கதிரம் - அம்பு. $ அரி - பாம்பு. || இதைவுறா - -அழிதலிலா. 

$ பகடு - இடபம்,



கோேத்தரலைபவகாண்டம், உள் 

ye மெரியவெட ஈகையால், மரிர்திடா % தவர்க்கும் தண்ணகை 

புரிந்து வாயல்காப் பருளியு மறைந்தார். (௨௨) 

கநடலிங்கமகிமை. 

கரசிபன்மனைவி யிருவருள் வினகைக் கபடிலி கத்துரு வஞ் 
சிப், பேசியசூளி னடிமைசெய் இடவும் பெரும்புகழ் கொண்டிடு 
ங் கலுழன், எசறவுளனாய் முூனிவன்சொ லஇிகை யெய்இயங் இலி 
ங்கபூசனையால், வாசவனலுலூ னமிர்தமுங் கொண்ட்து வன்டிறை 

மீட்டு வாழ்ட் தனனே. (௨௩) 

பாண்டவலிங்கமகிமை. 

பாண்டு மைதர்களிற் றருமனை யசுவச் காமதாகுஞ்சரம்ப 
னுவென், முண்டுனாம் தவன்செய் வடரசர்தாற் சொலும்பொயா 

ரிய னத்தியுமகலப், பூண்டசரீரி தன்னொடு முனிவன் புகல்மொழி 
கேட்டுடன் போந்துச், சேண்டொடு மஇகைசம் கோபுரம்வணங்டு 

தீ தென்கங்கை யாடியுட் சென்றார். (௨௪) 

தானைகள்சூழ வந்தற மகற்கும் தவுமிய முனிவனார் விதியா, 
யானசங்கற்பஞ் செயவரி தீர்த்த மாடியே தம்பிமா ரோடு, மூன 
மொன்றின்றி லிங்கயூ சனைகொண் டொருமதி யுணவொழித் தற 
Gel, இீனவெம்பழிக ளகன்ற7 சாண்டா ஸிக்கலிச் சித்துஞ்சே 

யீன்முன். (௨௫) 

நால்விதலிங்கமகிமை, 

மாலவன்பூசை செய்இடு மிலிங்கம் வழிபடு வார்க்கிட்ட தத 
இச், சாலவுமருளும் பிரம லிங்கத்தாம் சாரப மிருத்இயில் லாயுள், 
வாலிதாயளிக்குல் கருட லிங்க் தான்வலிதரும் பணிவிட மகத் 
௮ஞ், சலமாய்ப்பாண்டு மைந்தர்செ யிலிங்கம் தேரிக லொழித்த 
ருள் தருமே, (௨௯) 

_தீர்த்தமகிமை. 

கங்கையாம் கெடிலஞ் சக்கரதீர்த்தங் சாலையிம் ஜோய்ஈதுச்சி 
யதனில், ங்கையா லறுநாற் றுபகோடாறு கோடியாம் தீர்த்த 
ங்க ளழைத்தக், கங்கையும் பார்க்கக் கலந்தவச்சூல கங்கையுட் 
கொண்டவ ஸிருக்குஞ், சங்கரசுயம்பு லிங்கமும் தொழுதாம் ௪௧ 
கஇனில் வாழ்வெலாம் தருமே, (௨௭) 

*௮வர் - மூவர்.



டேலி] ஆஇிபுரஸ் தலபுராணம். 

2 லிங்கம்?? என்பது லில், கம் எனப்பிரியும், லிக் - சிவம், கம் - சொரு 
பம் லிம்கம் சவசொருபம். ஒரோரிடத்து லீயம், கம் எனகுமுள்ளது. சிவ 
சொருபமாயெ லிங்காகாரம் ஸ்ரீ பிரணவ பஞ்சாக்ஷர வடி.வமாம், எங்கன 
மெனில் ; அடி.பீடம் - ஓங்காரம் ) ஈடுக்சகண்டம் - அகாரம் ; மேற்பீடம் - wer 

ரம்; மேற்பீடத்தி லுள்வட்டம் - மகாரம் ; லிக்கவட்டம் - விர்து) லிங்கம் - 
நாதம் ; இது வாசக மந்திரமாக கற்பிதவடிவம், இன்னும், அடிப்பீடம்-௫ரி 
யாசத்தி ; ஈடுக்கண்டம் - ஞான௪தீஇ ; மேற்பீடம் - இச்சாசத்தி ; மேற்பீடத் 
இலுள்வட்டம் - ஆதிசத்இ ; லிங்கவட்டம் - பராசத்தி; லிங்கம் - வெம். இது 
வாச்சிெய மச்இரமாடுய உண்மைவடிவம், லீயம், கம் என்பது சிவசத்தி wi fas 
சொருபமாம், இஃதன்றியும் பஞ்சமூர்த்ச பஞ்சசத்தி பஞ்சாகூர சொருபம் 

களாசவுமுள.த. இன்னும் இதனுண்மைகளை குருமுகமாக வெகுவிரிவாயுண£ 
லாம். இவ்வுண்மைகளை யறியாத சல அறிவிலிகள் வேறுவிதமாகக் கூறித் 

இரிவர். 
அனி. 

—— 

குண்டைகூழ் மொகம் மானையைம் இரண்டெண் கோபதி 

கங்களுங் குலவல், விண்டை யெண்ணுடைய மேயியப்புசமும் 

விரிக்கும் வியன் றலங்களுக்கும், பண்டை நாட்செல்லும் பதி 
யென வழங்கும் பகர்தரு மதிகைக்கும் 8ழ்பா, லண்டைவரழ் வது 

வா முக்குரோசத்துக் கடங்கு சந்தானமா புரியே, (௨௮) 

  

திருஞானசம்பந்தசுவாமிள் தேவார 

peop Ep op uta 
இருவஇகை வீரட்டானம் - பண் - தக்கராகம் 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

குண்டைக்குறட்பூதம்குழுமவனலேக்தக் 
கெண்டைப்பிறழ்தெண்ணீர்க்கெடிலவடபக்கம் 
வண்மெருள்பாடவளர்பொன்விரிகொன்றை 

விண்டகொடையலானாடும்வீசட்டான seg. (௨௯) 

நோழல்கமழ்காழியுண்ரானசம்பர்தன் 
வேழம்பொருசெண்ணீரதிகைவீசட்டானத்துச் 
சூழுல்கதழலாளைச்சொன்ன தமிழ்மாலை 
வாழுர்துணையாகநினைவார்வீனையிலே, (id) 

 



கே்த்தரவைபவகாண்டம், Oi 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் தேவார 

ழதன்ழறைறயில் 
இருவஇிகை வீரட்டானம் - பண் - கொல்லி, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கூற்றா யினவாறு விலக்கடிலீர் கொடுமைபல செய்தன நா 
னறியே, னேற்ரு யடிக்கே யிரவும்பகலும் பிரியாதுவணங் கூுவனெ 
ப்பொழுதுந், தோற்றா சென்வயிற் நினகம்படியே குடரோடுது 
டக்கி முடக்கியிட, வாற்றே னடி.யே னதிகைக் கெடில வீரட்டா 
னத் தூறையம் மானே. (௧) 

போர்த்தாயங் கொரானையி னீருரிதோல் புறங்காட FST BL. 
மாடவல்லா, WIT SST ன.ரக்கன் மனைமால் வரைக்க ழடர்த்திட்ட 

ருள்செய்தவது கருதாய், வேர்த்தும் புரண்டும் விமுஈ்தும் மெழு6 

தாலென் வேகனையான விலக்கியிடா, யார்த்தார் புனல்சூழ இகை 
க்கெடில விரட்டானச் துறையம் மானே, (௩௨) 

இருச்சிம்மம்பலம், 

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிக ளருளிச்செய்த 
ழதன்ழறையில் 

இருவதிகைவீரட்டானம் பண் - கொல்லிக்கெள வாணம், 

    

நிருச்சிற்றம்பலம், 

தம்மானையறியாத சாதியாருளரோ சடைமேழ்கொள் பிறை 
யானை விடைமேற்கொள் விகிர்தன், கைம்மாவி லுரியானைக் கரி 
காட்டிலாட லுடையானை விடையானைக் கறைகொண்ட கண்டக், 
தெம்மான்ற னடிக்கொண்டென் முடிமேல் வைத்இிடுமென்னு மா 

சையால் வாழ்கின்ற வறிவிலாகாயே, னெம்மானை யெறிகெடில 
வடவீரட் டானத் துறைவானை யிறைபோது மிகழ்வன்போ 

லியானே, (௩௩) 

ஏன்பினையே கலனாக வணிகந்தானை யெங்க ளெருதே.றும் பெ 
ருமானை யிசைஞானி சிறுவன், வன்பளைய வளர்பொழில்சூழ் வய 
னூவ லூர்க்கோன் வன்றொண்ட னாரூரன் மதியாது சொன்ன, 
அன்பனையா வர்க்கு மதிவரியவத்சர் பெருமானை யஇகைமா ஈக 
ருள்வாழ்பவனை, யென்பொன்னை யெதிசெடில வடவீரட் டானச் 
githpais tar பிறைபோது மிகழ்வன்போ லியானே. (௩௪) 

Cinematic



ஆதிபுரஸ்.சலபு. ராணம், 

எட்டாந் தீநடிறையேன்று வழங்தம் 

வாதவூர் மாணிக்கவாசகசுவாமிக ளருளிச்செய்த 
“இருவாசகம்'' இருக்சோறனோக்கம், பிரபஞ்சசுத்தி 

(தில்லையி லநளீச்சேய்யப்பட்டது.) 

  

காலடி.த்சரவு கொச்சகக்சலிப்பா, 9-வது பாடல், 

  

இருச்சிஃகம்பலம், 

எண்ணுடையமூவரிராக்கசர்களெரிபிழைத்துக் 
கண்ணுதலெர்தைகடைகத்தலைமுனின்றதற்பி 

னெண்ணிலியிஇ.ரரெச்சனையோபிரமர்களு 

மண்மிசைமால்பல/மாண்டனர்காணடோறோேக்சம். (கூடு) 

இருப்பூவல்லி மாயாவிசய நீக்குதல் 
இல்லையிலருளிச்செய்யப்பட்ட..து. 

இதுவுமது, 
இருச்ஈற்ம்பலம், 0-௨து பாடல், 

எரிகூன்.றுதேவர்க்கெொம்கெயருள் செய்தருளிச் 

சரமூன்றறத்தன்றிருப்புருவகெரிஃ தருளி 
யுருமூன்.றுமாகியுணர்வரிசாமொருவனுமே 

புசமூன்றெரித்சவாபூவல்லிகொய்யாமோ. (௩௬) 

  

திருக்கோவையாரொனவழம்குர் 

திநச்சிற்றம்பலக்கேகோையார். 

(இயழ்படமொழிதல்,) 

வரிரிலைபூரன் பரிசுபழிச்ச உழையர்சேட்ப வெழினகையுளாத்தது, 

அஞ்சார்புசஞ்செற்றசிற்றம்பலவ க் சண்கயிலை 
மஞ்சார்புனத்தன்றுமாந்தழையேர்திவர்சாசலொன் 
ளெஞ்சார்விலக்குநீய்கார்கனவுகனவுமுண்டேற் 

பஞ்சர் சமளிப்பிரிதலுண்டோலெம்பயோசாமே, (mer)



க்ஷூத்தரவைபவகாண்டம். ௩௧ 

ஒன்பதாநீ தீரழறையென்றுவழங்தம் 
திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

  

௧-வது, கோயில்... 

பண் - பஞ்சமம் பத்தாவறலுபாடல், 

Sash bow லம், 

மடங்கலாய்க் கனகன் மார்புண்டாலுக் கருள்புரி வள்ளலே 

மருளா, ரிடங்கொண்முப்புரம் வெட்தவிய வைஇசத்தே சொறிய 
வேறு சேவகனே, ய்டங்கவல் லரக்க னருட்டி ௬ வரைக்க ழடர்த் 

தபொன் னம்பலச் தரசே, விடய்கொள்சண் டத்தெம் விடங்கனே 
யுன்னைம் தொண்ட னேன் விரும்புமா மிரும்பே. (௬௮) 

பத்தாந்திநழறையேன்றுவழங்தம் 

திரு மூல நரயனார தஇருமத்திரமாலை, 

    

இரண்டாந்தந்இரம் அசழ்இயம், 

பதிவலியில் லீரட்டமெட்டு.ஐர் மாவதுபாடல், 

இிருச்சிம்மம்பலம். 

அப்பணிசெஞ்சடையாஇபு.ராசனன் 

முப்புரஞ்செற்றனனென்பர்கண்மூடர்கண் 

முப்புசமாவதுமும்மலகாரிய 

மப்பு மெய்தமையாரறிலாரே. (௩௯) 

பத்ஹேராந்திநழ உறயேன்றுவழங்தம் 

கபிலகேவகாயனாரருளிச்செய்த 

சிவபெருமான் றிருவிரட்டைமணிமாலை, 

  

19 .. வது பாடல், 

இருச்சிம் றம்பலம். 

மதிமயங்கப்பொங்குகோழிருட்கண்டவவிண்டவர்தம் 
பதிமயங்கச்செற்றகொழ்றவில்வானவநற்றவர்சூழ் 

அதஇகைமல்கைத்திருவிரட்டவாரிட்டதேனுமுண்டு 
கஇமயம்கச்செல்வதேசெல்வமாகக்கருதுவதே, (#0) 

 



“2. ஆதிபுசல் தலபுராணம். 

பனிரண்டாந் திதழறையேனவழங்தம் பேரியபுராணத்துள் 

இருநாவுக்கரசுநாயனார் புராணம்: 

௨(௫க௩-வ.து. பக்கம், ௬௯-ம், பாடல, 

திருச்சித்றம்பலம். 
இராக்கெடிலவிரட்டானத்திருந்தசெங்கனக 
வனாச்சிலையார்பெருங்கோயினொழுதுவலங்கொண் டிறைஞ்சித் 
தனாத்தலத்தின்மிசைவீழ்ந்துதம்பிரான் நிருவருளால் 
உனாத்தமிழ்மாலைகள் சாத்துமுணர்வுபெறவுணர்ந்துரைப்பாட் () 

Ca Me 

நீழ்ருனிறைவாயெமேனியுடனிறையன் புறுசிந்தையினேசமிக 

மாற்றார்புசமாற்றியவேதியராமருளும்பிணிமாயையறுச்திவொன் 
கூற்றாயினவாறுவிலக்ககலீரெனநீடியகோதிருப்பதிகப் [ல். 
போற்று லுலகேழின்வருர்துயரும்போமாறெதிர்நின்றுபுகன்றனரா 

தடுத்தாட்கொண்டபு ராணம் ௮௩-ம் பாடல், 

உடையவரசுலகேத்துமுழவாரப்படையாளி 

விடையவர்க்குக்கைச்கொண்டுவிரும்புபெரும்பதியைமிதத் 
தடையுமதற்கஞ்சுவனென்றக்ககரிற்புகுதாதே 

மடை.வளர்சண்புறம்பணையிற்சித்தவடமடம்புகுந்தார். (௪௧) 

  

யாவர்க்கும் தோன்றாத் துணைச்சுரன்றோகை யாம்பிசைவாழ் 
கனிவன,த்தைச், சேவிக்கு மவர்க்கும் வியாக்கெ புலிக்கும் இருவ 
ருள் விளக்கமண் கல்லும், காவினுக் கரையர்க் கொருபகடாக்கு 
நாலைசேர்பா தஇரிப்புலியூர், மேவிய பெண்ணைக் கெடிலமுத் தர 
மாமெழில் வட்புலிக்கு மேற்கரியூர், (௪௪) 

வாமனன் பூசைசெய்யு மாணிக்க வல்லியம்மேனி மாவளலை 
த், தாமனம் கொள்ளுமிருடி. கணிதியைச் சம்பர்தர் பாடியே சரி 

த்துக், காமர்சேவடியைப் பிடித்தருண் மதெதுக் கருணை மாணிக் 
சுழிவிடுத்துத், தேமலர்ப் பொழில்சூ ழரிபுரி ஞானமண்டபத் 

இருட் தனர் * தெரரால், (#@) 

ட **தே.ரரால் - என்பது தொசால் எனக்குறியெழ.



e oi. க கோேச்தாவைபவகான்டம், ௩௩. 

* இந்திரன் நீர்ச்ச மெழுமுண்டச் சரத்து ளெகந்தை கானார் 
பெருங் குழலி, பந்தமில்காவுக் கரையர்சொழ் நெளிவார் பைரவ 
wer வீரியரும், விர்தையாப் பூசை செய்வடுகேசர் வியன்வடு 
வ௫ர்க்கணிப் பெண்ணை, வக்தொடும் வடுகூர் ஞானசம்பந்தர் வள 
நிருப் பாட்டில் வாழ்வ.துவே, (௪௬) 

. வேறு. 

மசணமில்முனிவர்தங்கண்மனம்வியப்புறவுஞ்சூதப் 

புசணிகருரைக்குந்தெய்வத்தலங்களிற்பெரியராலுஞ் 

ச ரணமுமெய்திவாழ்தல்ரகசியபக்தஞ்சொல்லற் 
நருணம்வேண்வெகெடுக்கச்சேக்கிழார்முறையும்விள்ளும், (௪௭) 

தாமீசொன்றுசொல்லுந்தருக்கெர்வணங்குகங்கை 
வாமீசரெவர்க்குமீசர்மான்மமுப் $ பகட்டர்வேணிச் 

சோ மீச ரன்பர்கேசர்தொல்வரிக்கரித்தோலாடைக் 
காமீசர்வில்வகல் லூர்கருணையர்க்கரியூர்தென்பால், (௪௮) 

பதஞ்சலிட்புலிக்காலற்குப்பதம்தருமதைப்பூசத்தின் 
மதன்சகன்றெரிசனற்குமன்னியமுத் இகல்கும் , 

விதியொடுமடியைச்சூடுங்கண்ணன்பால்முனிக்களிக்கு 
மதியொடுபதிகொடுக்குங்கூத்தன்வாழ்மன்றுள்தானே. 

மன்பராசரன்மாற்சோழவளற்கெளதமலனார்சம்புப் 

பன்சுதயானைத்சேவர்பகர் தருசிலம்பிமற்.று 
தன்வினைபோக்கும்பூசைத்சன்மையாலெல்லாமெய்இச் 

தின்மயமானார்யானைக்காவினிற்சிவனாருனே. (@o) 

புத்திடங்கொள்ளுபெம்மான்புகல்முசகுந்தனாலு 

* மிற்றிடங்கொள்சச்சகத்தவிடங்கனென்றொருபேர்வாய்டிப் 
பற்றுளமுனிவர்சேவர்பரவவுமுத்இகல்கக் 
கற்றவர்க்கருளப்பின்னுங்கருணைகொண்டிருட்கானாரூர். (டக) 

இக்திரன்பழியைப்போக்கியானைக்குச்சாபநீக்கிக் 
கந்தமார்கடப்பங்கானங்கழிதரககரமாக்கி 

4 விக்சமார்பாண்டியர்க்குத்தடாதகைதனையுகல்கி 
வ்இடுஞ்சுஈ்கரற்கோன்மணம்புரிஈ சச சுஞ்செய்ய. (௫௨) 

* இந்திரன்றீர்த்தம் - சண்ணாமீரன் நிர்.்தம், ஜடமென்ப து - ஒடுமெனக் 
குதியெ.து. $ பகடு - ஐடம். : 

ர இற்ற -இத்தன்மைத்து, $ வரதம் - ம, 

(௪௧) 

டு



௬.௫ ஆஇபு ரஸ் சலபுசாணம், 

வெள்ளியம்பலத்இன்முன்னம்பதஞ்சலிக்குயவரிக்குல் 
கொள்ஈட.மியற்நிக்குண்டோதரற்கனமிட்டுப்பின்னும் 
விள்ளொணாவையையன்னக்குழியழைத்தவர்க்களித்தும் 
எள்ளலில்காஞ்சனைக்குமெழுசடல் % விளித்தலிய்ந்தே, 

மாமலைச்துவஜன்றன்னைமன்னியசொர்க்கம்விட்டுப் 

பூமியினழைகத்தளித்துப்புகறகடாதகைக்குமுக்ரக் 
கோமகனருளிக்கோல்வேல்செண்டொடுவளைகொடுத்துக் 
கோமலைக்கடலுஞ்சுண்டச் தூயவேல்விடுக்கச்செய்தே. 

௪.௫5 தரிமுடியுமோட வேர்வளையெறி்துமேரும் 
௮ தர்ஈ்தடிவணங்கச்செண்டாலடித்துமால்வேதத்திற்கு 

முதர்ந்ததோர்பொருளளித்துமுடிக்குமாணிக்க ம்விற்றும் 
விஇர்ந்திடும்வருணனேவும்விரிகடல் * வறளச்செய்தும். 

வருணனாலேவுசானாத்தன்னையுஈ்கடுத் தனாட்டை 
மருவுகான்மாடக்கூடலாக்கியுமண்ணிலெல்லா£ 

தரவும்வல்லவராச்ரித துத்தான்விளையாடி.த்தக்கான் 
கருணையாற்கல்லானைக்குக்கரும்பினையருந்தகவைத்தும், 

சமணர்களேவும்யானையெய்இயுங்கெளரியம்மைக் 
இமையினின்விருத்கப்பாலக்குமரனாயின்பளித்தும். 

கமைஙிர்த்தப்பாண்டியர்க்குக்கான்மறியாடிநின்று$ 
தமனையைக்கொல்வேடற்கும்பழிக்கஞ்சமணத்தளிக்தும். 

தாய்தனைப்புணர்வான்றந்தைதன்னையுங்கொலைபுரிஈது 

மேயவேதியனார்பாவவினையொழித்காரியன்றன் 
றாய்மனைக்காகவம்கம்வெட்கயுந்துட்டகாக 

மாய்தரச்செய்துமாயப்பசுவினைவகைத்தளித்தும். 

சாமா சசவு£தசற்குச்சேவகராகிக்சோன்றித் 

தாமந்தமெய்க்காட்டிட்டுத்தரித்திசாப்பஞ்சகாலம் 

போம்படிப்பாண்டியர்க்குப்6 பொற்குழியளித்துமாதர்க் 
காம்படிக்கைகடொட்டுவளையல்கள்விற்றுமன்பாய், 

அட்டமாச்சித்தியெல்லாமியக்கியர்க்குபதேித்தும் 
இட்டமீன்குறிக்குவேறாபிடபநற்குறிக்குக்கி 

(டக) 

(Ge) 

(GG) 

(0௬) 

(Ger) 

(௫௮) 

(௫௯) 

  

* விளித்தல் - அழைத்தல், 1 ௮ரி- இச்தரன். ] வழள்ல் - சுண்டல், 
$ பொற்கிழி - உலவாக்கிழி.
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நட்டபாண்டியன்படைக்குசவிறண்ணீர்ப்பந்தலிட்டுச் 
சிட்டபொன்னனையாட்காகச்ரேசவாதஞ்செய்தும். (௬௦) 

சோழனைமடுவிலாழ்த்திச்தாயவேளாஎனுக்கு 
* மாழையுமருளிமாமனாகியேவழக்குமாத்தும் 
வாழ்தசவசகுணர்க்குச்சிவலோகங்காட்டி மண்ணில் 
ஏழைபோற்பாணலுக்கேவிறகுவிற்றிகலொழுத்தும். (௬௧) 

சே மான்பெருமாலுக்குத் 1 இருமுகமதிகொடுத்திய் 
கேரமான்பாணலுக்குமழையினிற்பலகையீய்நதும் 

வி. ரமார்விறலியோடவிசைவா துவெல்லச்செய்தே 
வாரமாக்குருளைக்கெல்லாமணிமுலைகொடுத்துமிப்பால், (௬௨) 

திநரவாலவாயுடையார் சோமான் பேநமாணுயறைக்க அநளிச்சேய்த 

இருமுகப்பாசுரம், 

  

கேரிசை யா௫ிரியப்பா, 

மதிமலிபுரிசைமாடக்கூடற் 
பஇிமிசைநிலவும்பானிறவரிச்சிறை 
யன்னம்பயில்பொழிலாலவாயின் 
மன்னியரிவனியான்மொழிதருமாற்றம் 

பருவக்கொண்டூப்படியெனப்டாவலர்க் 

குரிமையினுரிமையினுதவியொளிதிகழ் 
குருமாமதிபுரைகுலவியகுடைக்கீழ்ச் 
செருமாவுசைக்குஞ்சே£லன்காண்க 
பண்பால்யாழ்வல்லபாணபத்இ.ரன் 
தன்போலென்பாலன்பன்றன்பாழ் 

காண்பதுகருஇப் போர்தனன் 
மாண்பொருள்கொத்.துவரவிடுப்ப.துவே, (௬௩) 

தருமையி ஓுரிமையினெனவும் பாடமுண்0, 

$நவசலவாயுடையார் சோமான்பேநமாளுயரநக்த அநளிச்சேய்த 

் திருப்பிரபந்த முழ்திற்று: 

  

  + மாழை - உலவாதகோட்டை. 

ர் திருமுகமதியென்ப,௪ - பதினொராச்திருமுமைப்பிரபர் தங்கள்.



vy ஆதிபுஸ் தலபுராணம், 

பாண்டியன்சு.ரத்தைநீற்றுப்பதிகத்தாற்பறக்கடித் துர் 
தூண்டமண்வாகாலேடுமனல்போகப்பச்சையாக்இ 
மீண்டதாநிடவும்வாழ்கவெஇிர்செலக்கழுவினேழ்றி 
யாண்சமிக்ணெறிலிங்கமழைத்தொருகரிசெய்வித்தார். 

  

இருகள்ளாறு - பண் - சாதாரி, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

தளிரிளவளசொளிகனதெழில் கருஇகழ்மலைமகள் 
குளிரிளவள சொளிவனமுலையிணையவைகுலவலில் 
களிரிளவளசொளிமருவுகள்ளாதர் தகாமமே 
மிளிரிளவளரொரியிடிலிவைபழுஇலைமெ.ப்ம்மையே, 

சிற்நிடையரிவைதன்வனமுலையிணையொடுசெறிதரு 

நற்நிறமுறுகமுமலாகர்ஞானசம்பந்தன் 
கொத்றவனெதஇிரிையெரியினிலிடலிலைகூறிய 

சொற்றெரியொருபதுமறிபவர்துயரிலர்தூயரே. 

  

இருகள்ளாறு - பண் - க்கராகம், 

திருச்சிற்மம்பலம், 

போகமார்த்தபூண்முலையாள்சன்னொடும்பொன்னகலம் 

பாகமார்த்தபைங்கண்வெள்ளேற்றண்ணல்பரமேட்டி. 
யாகமார்த்ததோலுடையன்கோவணவாடையின் மேல் 
நாகமார்த்தகம்பெருமான்மேயதுகள்ளா றே, 

தண்புனலும்வெண்பிறையுஈதாங்கியதாழசடையன் 
நண்புஈல்லார்மல்குகாழிஞானசம்பந்தனல்ல 

பண் புகள்ளாறேத்துபாடல்பத்துமிவைவல்லார் 
உண்புடீங்வொனவசோலெகலுறைவாரே, 

  

திருப்பாசுரம் - பண் - கெளசிகம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

வாழ்கவரதணர்வானவசானினம் 
வீழ்கசண்புனல்வேர்தலுமோம்குக 
ஆழ்கதியசெல்லாமசகாமமே 
சூழ்கவையகமுர்துயர்திர்கவே, 

(௪௭) 

(௭௮) 

(௪௯) 

(௮/0) 

(க) 

(௨)



கேஷ்திஇரவைபலகாண்டம், 

நல்லார்கள் சேர்புகலிஞானசம்பந்தனல்ல 
வெல்லார்களும்பரவுமீசனேயேத்துபாடல் 

பல்லார்களும்மஇக்கப்பாசுரஞ்சொன்னபத்தும் 
வல்லார்கள் வானோருலகாளவும்வல்லரன்தே. (௮௩) 

துன்முகவேடன்மூர்த்இத்இருநெடுமாறன்மானித் 
தன்குலச்சிறையுமுத்திச்சாருமாற்பலகாமங்கொள் 
மன்றிருவாலவாயான்மதுரை மீனாகூியோடு 
மென்முகமிருக்குமென்றுஞ்சுந்தர்ச்சொக்கன் மேவி, (௮௪) 

கம்ோதேவர், கபிலதேவர், கல்லாடனார், பாணதேவர், இளம்பெருமானடு. 

கள், ௮திராவடி.கள் முதலியர் பொய்யடி.மையில்லாத புலவர்களாம். இவர்க 

ளில் கற்ரேதேவ காயனார், சைலைபாதி காளத்திபாதியர்தாதி, ஈல்கோய்மலை 
யெழுபது, இருவலஞ்சழி மும்மணிக்கோவை, இருவெழுக்கூற்றிருச்கை, பெ 

ரார்தேவப.ரணி, கோபப்பிரசாதம், காட்டு, போற்றித் திருக்கலிவெண்பா, 
இருமூருகாற்றுப்படை, சகண்ணப்பதேவர் இருமறம் முதலிய பிரபந்தங்களை 
யும், கல்லாடனார் சண்ணப்பதேவர் இரும௰மென்ஞம் பிரபர்தத்தையும், கபி 

லதேவர், மூத்தநாயனார் இருவிரட்டைமணிமாலை, சிவபெருமான் 'நிருவிரட் 
டைமணிமாலை, இருவர்தாதி யென்னும் பிரபந்தங்களையும், பாணதேவர், சிவ 
பெருமான் திருவர்தாஇடம், இளம்பெருமானடிகள், சிவபெருமான் நிருமும் 

மணிக்கோவையும், அதிராவடிசள், மூதிதபிள்ளையார் திரு மும்மணிக்கோவை 
யும் இருவாய்மலர்ச் கருளி மெய்யன்போடு சவத்தொண்டுசெய்து வோனர்தப் 
பெரும்பேறு பெற்றனர்கள், 

சம்பியாண்டார் ஈம்பியடி.கள், காரைக்காலம்மையார், ஐயடிகள், சேரமான் 
பெருமாணாயஞார், திருவாலவா யுடையார், பட்டின் தடிகளான பிள்ளையார்முத 

லிய வடியார்களும் மெய்யன்போடு திருவாய்மலர்ந் தருளி சிவானர்தப் பெரும் 

பேறு பெற்றனர்கள், 

சாயன்மார்க எறுபத்து மூவரோடுள்ள வாறுதொண்டர்களும், ஐன் 
பதுபுறத் தொண்டர்களும் இவர்சளருளிய பாகுரவண்ணக் குறிப்பும், பனி 
மாண்டு. கிருமுறையு மேற்கோளாசச்கொண் டடகயெள்ளடிப்பு ராணமெனக் 
கொள்க: 

சயிலைமாமலையுமன் அங்கருஇப்பின்னாலவாயிற் 
பயிலுபசார் சமெய்இப்பகர்திருவாரூர்கண்டு 
முயலுபுயோசந்தன்னால்மூர்த்தியையினதையஞ்சேர்த்தச் 
'செயல்கொளித் சலங்கணாளுஞ்சேவைசெய்வார்க்கும்பேறே (அடு) 

இப்பெருமதுரைமன்றுமெழி ல்பெறுங்கயிலைமன்றுஞ். 
செப்பொணாஞானமன்நித்சேர்ந்இிடும்வெளியினிம்மூன்



#0 BBL rem serps reste. 

ரெப்புருவாரூரன்பரிகயமன்றுக்குசக்கின் 

வைப்பெனவோங்குமெந்தையாஇமாபுரியுமாதோ, (௮௬) 

எண்£ரடி.யாசிரியவிரு த்தம். 

கைலைமா மேரு கா? காளத்திக் கச்சித் சண் கழுக்குன்று 
சோண, சைலங்கா மீசம் சண்வடு கூர்கண் டருமுண் டீச்சரம் ௧ 
னிப் புலீயூர், பயில் சர மாணிக் குழிதிரு வதிகைப் பழமலை மன் 
முரூர் பனைக்கா, புயல் சொரி கருணை யன்பர்க ளிதைய மாலவா 
ய்ப் புரியினன் பதியே, (௮௪) 

Ra gow g Gurus முற்றுப்பெற்றது, 

  

தீலமதிைம: 

கலிவிருத்தம், 

சிவசலங்களுக்கெலாஞ்சிறக்ததாய்ச்செயும் 

பவங்களையொழிக்குஈற்பான்மையாய்ப்பெருக் 
தவங்களையளிக்குஞ்சக்சானமாபுரிப் 

புவனியிலருடரல்புகலக்கேண்மினே, (௮௮) 

எழுசோடியாசிரியவிருச்தம். 

எத்தலங் கட்கு மதிகமித் கலமென் நியம்புமா மறை புரா 
ணங்கள், முத்தியே விரும்பு மவர்தமக் சென்று முயல்வுறச் செய் 
விக்கு முறையால், சித்திபுத் இகளும் தர௬௫௫ங் செனிலும் Sih 

னின் முத்தியே வினைமற், றொச்சபோ துதவு மாதிமா புரியச் தல 
தீதுறு மிருதிவைப் பிதுவே, (௮௯) 

வடபெண்ணை யாமக் கெடிலத்தி லுதக்கன் மத்திசேரரிபு 
ரிக் கோசத், தடமதி லேழு மொன்னெனச் குழுஞ் சத்தமா முனி 

வரும் தவத்தாற், குடவிமா னத்இழ் நனித் சனியாகக் குந்தியுமிரு 

ப்பர் வான்காயிற், படச்சுவர்த் சென்னின் ராவணன் வாலிப் 
பாரதி யோடும்வாழ்ச் இருப்பர், (௯௦) 

- வள்ளியோ ஸிர்த்தக் கணபஇ ஈ௩இ வள்ளிதெய் வானை நாய 
கனும், விள்ளொணாப் புகழ்சகொ எரி பிரமாதி வித்தகச் சோதி 
மற்றவரு, முள்ளுறை கோயி லிடங்களின் வாழ்வ ருத்தமத் களி 
க்கிரு மருய்குய், கள்ளமிழ் கேளம் புன்னைசெய் ஈனசக்கு மூமிழ் 

தலைக் கடுக்கும்கட் சொரிசல், (௬௧)



Case g Br ene am eit Ltd. ௪௧ 

* ஈக்தி மந்சாரஞ் சண்பகல் கொன்றை* ஞாழலும் பூத்த.ரன் 
கழற்&ழ், வந்தனை புரிவோர் விதியினாலெடுக்க வளைந்தவர்க் களித் 
தீல்போழ் ஐழைந்துக், கதமுங் கமழ் கத்தளிமரும் இருக்குங் கற் 
பகப் பவள மல்லிகையுஞ், ச%தமார் குல்லை முல்லையைப் பழித் தச் 
F165 BLD V ருதிர்த்இடுமே, (௯௨) 

சோலைக ஸெங்கும் பரவியே யிருக்குஞ் சுகங்களுஞ் சு௬இ 
சொல் விதியைக், காலையிற் பெரியோர் செவிகொளப் புகலும் 
கனியுணும் குயில்களுங் கனிவில், தூலினேர் பொருளான் மேல 
வ ரிகல்கொ ணொய்யினக் கொடிக்சகெலா கொடித்து, மாலையிற் 
ீகலும் பிசணவ மனுவை ம௩்இிக ளூனிவழிப் படுமே. (௯௩) 

௮ணிலெலாம் பணிசெய்வாரபி நீயங்க ளியாவையு மரன்மு 
எங் காட்டிப், பணிவுறும் மலர்வா மளிகளும் விளரிப் பதுமை 
யகிமுனம் பயிலு, துணிபொருட் ிவமென் அுரைக்குஞ் சாரி 

கையுஞ் 4 சுனைமலர்த் அஞ்சனம் வெஃகக், கணிகைய ரெனவு ஈடிக் 
குங் கேகயமும் கவினிதற் ெல்கதய் குறுமே, (௯௪) 

மான்கலை பலவும் பிணையென்மா தர்க்கண் மன்வலைப் பட் 
டொடீ மயம்குல், கான்றனிற் 1 கூளியய் $ களபச்செண் டாடுங் 

கழனியிற் செம்கெலும் விளைய, வரன்கலை யுணரார் ஈ.தியெனக் 

கலங்கி யருட்டமிழ்ப் பயனெனம் தெளிம்தும், தேன்பொழின் மு 

றித்து மரிபுரிக் கால்வாய்த் தென்கங்கைக் கெடிலம்வம் தணைமே, 

ுணைதரும் கால்வா யாவையு மறித்து மவரவர் விளைவுசெய் 

தறுத்துப், பணை தனிழ் குஇிரின் மேட்டிற்போ ரிட்டுப் பாதியைப் 

பகுதி யொக்கலுக்குக், துணைவர்சம் மேவ லாளர்க ளெவர்க்கும 

தொழுமர்திருத் தெய்வ பொங்கலுக்கு, மிணையிலா வஇதஇித் இதி 

முதல் பூசைக் €ர்இன்ப மெய்துவ ரிவர்பால். (௯௬) 

மன்னிய வளங்க ளியாவுமே நிறைந்த வகிதளிக் கயல்வளர் 

Gos, டுன்னு | மூவாற்முற் புயலெனப் படிவர் சுற்றங்கள் சூழ்த 
ரம் தழைவர், பன்னிய விதியின் முறைமைக எகலார் பழ்பலச் 
சாதிய ரோலும், இன்னல்க எின்றி வாழ்த. விருப்ப ரெய்கணு மிப் 
பெரும் ui Bide. (௯௭) 

* ஈந்தி- குங்குமமரம். + ஞாழல் - கோங்குமரம், ந சுனை - தடாகம், 

ஏகுளியம் - புலி, 6 களபம் - யானைக்கன்று, || மேவாழற்மல்-நீலநீர குடி.வளம். 
௬



௪௨ ஆஇபுரல் தலபுராணம், ' 
. வீதிக ளொழுங்கொன் நில்லதே யெனினும் விதியொழும் 

குள்ளவர் விவிதச், சாதக ளொழுங்கொள் நில்லதே யெனிலுஞ் 

* சாதொழுங் குள்ளவர் தகையா, னிதிக: ளொழும்கொன் நில்ல 
சே யெனினு கிறையொழுங் குள்ளவர் நிமலன், 1 பூதிக ளொழும் 
கொன் றில்லதே யெனினும் புண்ணிய வொழுங்குளர் புரியே. () 

செய்வத வொழுங்இற் றிறம்பலா ரெனிலுஞ் சிவன்றொழும் 

புள்ளவர் தெளிவாஞ், சைவத வொழுங்கைச் சார்லொ ரெனினு 

ஞ் சகவொழுமங் குள்ளவர் ௪மழால், கைவக வொழும்கிழ் காணிலா 
சொனினுங் சுதியொழுங் குள்ளவர் கலைகண், மெய்வத வொழுங் 
இன் மேவலா ரெனினு 1 மிசையொழும் குள்ளவர். விதமே. (௯௯) 

கலையொழுமங் குளர்தல் கதியிலா ரொனினும் $ கமையொழுயவ் 
குள்ளவர் கருணை, நிலையொழுங் கதனை கேடிலா ரெனிலு 1 நிக 
மொழுங் குள்ளவர் நியமத், தலையொழுங் கதனின். நகையிலா 

சொனினுஞ்।॥ சரவொழுங் குள்ளவர் தருமத், துலையொழும் குளர் 
பாற் றுன்றிலாரொனினுஞ் -- சுகவொழும் குள்ளவர் கொடர்பே, 

இப்புரிச் கொப்பா யிலையொரு புரியு மிசவிபூ ௪க்சதா லித 

ற்கும், ஒப்பிலா வாதி புரியென வாகு மொருமுறை யரிபுரி யென் 

பார், $இப்பிய சோக் இரிபுச மெரியச் சிலைவில்சர் தானஞ்செய் 
ததனால், அப்பெயர் மருவும் புரியென வுரைப்பா ரவனியிற் சிற 

ந்தஇப் புரியே. (௧௦௧) 

ஆ.இமாபுரி யென்ன இகையின் பெயரே யமைதரு மரிபுரிக் 

கன்னாட், டீ.திலார் வாழுங் கைலையி லிருந்துர் இரிபுர மெரிதரச் 

சுசரால், ஆகரவாந்தே சாக்நொற் படைவற் தனனகைவீர் சந்தா 

னஞ், சோஇசெய் தி.தனா லிய்ஈன் | சந்தானத் தொல்புரியெனவழ 

ங்யெதால், (௧௦௨) 

ரிய சந்தானப் புரிமின்லே தாங்கம்: யாவையுங்கற்று வல் 
லவ சாய்ப், பெரிய சந்தான விட்த்தியும் பொறையும் பிறம்குபுச் 
இலமுங் தவமும், 'உரியசந்தான நிலையுடனரற் கன்புள்ளவர் கை 

யிற் நினைத்சானம், புரிய சந்தானம். 'பொழிலெனம்.. Haars 
புண்ணியசாகி வாழ்வாரே. ப்பட்ட ப (௧0௯) 

4 சாது - சம்குணம். 7 ye - - aPccen, ம் மிசை - உணர்வு. $ சமை... 

பொறுமை. 1] நிகம் - வேதம், | சரம் - சுவாச'நடை.. 4: சகம் - ora 
$ இப்பியம் - திவ்வியம், | சக்தானத்தொல்புரி-- - சத்தான aya” |



கோ்ஷத்திரவைபஙகாண்டம். ௪௩. 

௮ன்ன கானங்கள் செய்பவர் தமக்கிங் கவியொன்றுக் காயி.ர 
மகமால், கன்னிகா தானம் பசுபுவிதானம் கருதியே செயிற்சுச 
னாவார், துன்லுபு தீபதானஞ் செய்பவர் கணைக் கணுங்குருடிலாத் 

தூயோர், பன்லுபுச் தகத்கா லூமையை யொழிக்கும் பழியிலார் 

பிறக்கினு மிவசே, (௧௦௪) 

வெற்றியாப் பூணூற்றானஞ் செய்பவர்கண் விதியுலகடைவர் 
, வேதத்தைக், சற்றுவைச் தவர்க ளூருத்தர வுலகங் கம்பளம் தா 

னம் கோய்களைந்து, நற்றவ முளராய்ப் பிறக் திய்யன் வாழ்வர் ௩வி 
ஓருத் இரபரா யணத்தாற், பெற்றிடும் பலன்க எளவிலை யொரு 
க்காம் பேணியேவலங் கொள்வார் பரமே. (௧௦௫) 

சுரர்முனி வோர்கண் மனுக்கண்மம் றவராம் ஜொழற்படும் ar 
னமா தானம், உரமுளார் யோக மூள்ளவர் சவத்தோ ர௬றைவிட 
மிதிலெது வேனும், வரமுளார்க் 8ய்ச்து வலஞ்செய்து வணங்கல் 
வழிவழிக் தொண்டொ ராச, நரர்களென் பெயர்போய்ச் சுரர்க 
ளென் பெயரால் ஈண்ணுவார் Bau னுலஇவரே. (௧0௬) 

தலம௫ிமை மும்திற்றிற்று; 

  

இர்த்தமமை. 
sar 

தெளிவுளோ சருளும் பொருளுங் கொள்பவர்வாழ் சவ.தல 

மடூமையைச் சிவன்பா, லளிவுள முனிவர் நைமிச௪ avenge ort 
தணர்க்குணர்த்திப் பின்றீர்த்த, முளேவினைக் இசையை மசிமையை 
முறையால் மொழிதர வடிக்கடி. வணங்இக், களிவினைத் தருமிக் 
கதையிலும் கேட்கக் கனிவுளோங் கனாயெனக் கரைவார். (௧0௭) 

இத்தலப் பதஇக்குப் பூர்வத்இக் கதனி னியம்பயன் நீர்த்கஞ் 
சர்யாமத், து.த்தம வாலி தர்த்தமுமேற்கு னோர்சிவஞான தீர்த்தம 
தரம், 4 ௮.த்இரிச் சோம தீர்த்தமனு தக்னெக்.கனித்தக்ர் கரி£ர்த் 
தம், வித்சகச் 3 சலசத்தர்த் சம் $ கோவளியின் விளங்குறும் வினை 
யொழித்திடவே. (௧௦௮) 

விளங்கு மீசானத் இசையினிற் புகழ்கொள் எளிருடி.பின் நீர்ச் 

தமும் விரையார், தளங்கொ ணாயஇதன் சந்நிஇக் கெஇரிற் சரஸ் 

௬ இத்திரரியென்பத - அத்திரியென மரீஇய: 
ர் அரிதீர்த்தம்- சூரியபுட்சசணி, 3 சலசம்-தாமனா. $ கோவளி - வாயுதிக்கு;



௪௪ ஆஇபுரஸ் சலபுராணம், 

வதி இர்த்தந் தைமாசம், துளங்கமா வாசைப் பூரணைமாசித் தூய 

சங் கற்பத்தாற் மோய்ந்தும், வளந்தரும் பிரம தீர்த்தமும் படி.6 
அ மன்னனுட் டானமும் புரிர்தே. - (404) 

மன்னியவாலி தீர்த்தக். தும் பெரியோர் மருவுறும் ஞான தீர்த் 

குத்துர், துன்னிய சோதிச் தீர்த்தத்து முளரி மதிரிஷி தீர்த்தத்து 
மூழ்கிப், பன்னுநோய் தீர்க்கும் பெண்ணையி ஸுச்சிப் பகலினிற் 
படிஈ்கனுட் டான், தன்னியல் முடித்துப் பிதுர்முதற்றேவ தற் 

பணத் இதிகளுஞ் செய்தே, (௧௧௦) 

பலஈதருங்காயத் இரியிரண் டைம்பான் றரம்பனி யந்இயிழ் 
கெடிலச், சல$தனின் மூழ்கிச் தபசெபமுடித்துச் தகுபிரதோட 
காலத்தில், வலஞ்செய்து மாஇ புரிச்சிவமணியை மன்றள நாயகி 

யுமையை, கலமொதொறு தசமெழுச் கைந்தும் ஈவின்றுடன் ரொ 

ழிழ்ெவ மவரே. _ (sas) 

வாணி தீர்ம்கம்திற் றைமுகல் மாடு வரையமா வாயும் மூழ் 
ந்தப், பேணியை௩ தெழுத்து மெண்ணியே மூழ்கிப் பின்னைகேள் 

வன்றொழு முமையின், மூணுவைப் பலகால் வணங்கிடிற் பேய் 

கோய் தன்னொடு மகன்று சன்மார்க்கம், காணுமாற் சைவ நிலைவ 
ளர்ட் தோங்கிக் கண்ணுதற் கழல் பெறுவாரே. (௧௧௨) 

பாத்குகமதியிற்பூரணைத்்இிதியிற்பன்னுபுச்சானவிப்பவன [ல் 
மேத்% குடிலம்சனெழுந்துவங்காழித்தீர்த்தச்தும்கிறைவளிந்காளி 

ஏற்குனவிதியாம்படிபவரியாருமெழிலரிப்பதங்களெய்துவர்கள் 

மாற்கசுதன்றீர்த்தமாட்டிடினரற்கும்மாமகப்பலன்மிகச்சருமே, () 

* மாகனியாசவிஇப்படி தீர்த்தமகழ்ந்தபிடேகஞ்செய்விப்போர் 
தேகங்கணாசமடையினுஞ்செலதிச்சூழ்புவிதானமெய்.துவர்கள் 

மாகமாய்க்காமிகாகமவிஇயாற்பஞ்சசு த்இக்கொடும்பகலை 

யோக னியாசமொடுபரிவாரதேவதையாளாயுமுன்னி, (௧௧௪) 

ஆவினைற் இனைக்கொண் டான்முடிக் கணிமர்து மமிர் தைந்தி 

னாம் பதமனுவாற், கோ $ வியாபினியா மறைமலு விஇயாற் குண௩ஈ 
தருஞ் சோடசம் குறுடிப், பாவனை செய்துச் சவன்முடிக் காட் 

4 கூடிலம்- ஆசாயம், 7 மாசனியாசம்-ஏசா தசருத்திர 'உபிடேசம்.. மக 
னியாசமெனவுங்குறுகும். $ சியாசம்-இரியை, $ வியாபினியாமறை - வியா 

பித்திருக்கும் வேதம்.



க்த்தரவைபவகாண்டம், ௪டு 

டிப் பத்தியால் வழிப்படிற் பண்ணோர், பூவுல கதனிழ். பிறக்க 
னு ஞானம் பொருந்துபுப் புண்ணிய ராமே, (கக) 

அறுசீரடி யாரிரியவிரு த்தம். 

புகலுங்கங்கைப்பிரயாகைப்* பாகைகோதாவிரிபொன்னிப் 
பகலோன்யமுனைச்சரஸ்வதியுஞ்ிம்தும்படியும்பலன்களெலா 
மகலாதருளுமுளரியயன்வாலிதீர்த்கமரிதிர்த்கஞ் 
சகலதீர்த்தப்பலனருளும்ஞான இர்த்சம்படிபவர்க்கே. 

உரைச்சராயுகருமதையுமோங்குங்கிட்ணைக்கோமதியும் 
நிரைக்குஞ்சோணைக்கண்டஇயுகிகரித்1 பருணிச் 1 சனைநிதமும் 
இரைக்கைப்படவுமூழ்குமவர்க்கெல்லாமளிக்கும்வாணிமஇப் 
பெருக்கோடி.ருடி$வட்டரிமையுட்கொளிலீத் தீர் ச்சப்பலன்றர௬ுே 

அளவிறீர்த்தமா பெலனியாவுமளிக்குமம்புவியிற் 
களவுகாமப்பொய்கொலையும்புலையுந்தவிர்க்குங்கருதியுமுட் [கும் 

கொளுவார்க்கின்றும்விதியினொபெடி.வார்க்கனந்தம்பலன் கொடுத் 

விளவேயரிகாங்தென்கெடிலம்பெண்ணைப்பலலுமென்றுரைத்தார், 

(௧௧௬) 

திர்த்தமமை (IMU LDS 
இருச்சிற்றம்பலம், 

ep t & & to &) on Lo 

Gig sw Genwi gO aera) 650 e IL quem 65 (ped au Gr ovr to 

வார்த்தையொன்றுமாடாமன்மெளனத்இருந்தும்வகுத்.நுரைப்பார் 

கூர்த்தவறிவுக்திருவருஞ்ம்கொள்ளுய்குருவேயித்சலம்தின் 
மூர்த்தமுமைச்சொலுமென வேபணிவார்தம்பான்மொழிகன்றார் 

வெளியினுலவும்ரவிமதிபோல்விளய்குஞ்சிவனுமரியுமொன்ளுய்தி 

தளியென்னாஇப்புரியதனிற்சாரக்கைலைவைகுந்கம் 
கொளுதலிலதாய்ச்சூனியமாக்குறுகமன்றுமிவைபோல 

வெளியாயிரொண்கலையகனினிரண்டையளித்தும்நின்றனவே.. () 

இதையமன்றுமஇிகைக்குமொப்பென்றுளைக்குமிப்பதியின் 
முதியவமுஇன்திருமூர்த்தமுகு்சன்சுடர்க்கண்ணொளிமூர்த்தங் 

. * பாகை - சக்இரபாகை 1 பருணி-தாமிரபருணி, 1 சனை-அஞ்சனை, 

3 'வட்டம்-சக்கரம், ஏ மை-நீர், 

 



சச் ஆஇபுசஸ்,சலபுராணம். 

கதிபேயருளுங்க௫ துமவர்தமக்குவினையின்கட்டறுத்துச் 

கதிபினெய்போற்காட்டத்தினெரிபோல்விளங்குஞ்சங்கரனே, () 

அரியசோதிச்சந்தானச்சமருஞ்வெனையரிக்கண்வளர் 
பெரியசோதத்திருவுருவைப்பிரமன்மாலுந்தேடரிய 

உரியசோதிப்பரம்பொருளையொப்புமுவமையிற்றனியைத் ” 
துரியசோதஇச்சுயஞ்சுடரையொருக்காற்பேணிழ்$சுகந்தருமே. () 

முச்தியளிக்குந்தலர்சனின்வாழ்மூர்த்திமுதலைப்பலநாளும் 
பத்தியகனால்வறிப்படுவார்க்களிக்கும்பலன்களியாவுமருட் 

சத்திவடிவாஞ்சர்சானச்சோஇயளிக்குஞ்சார்க்தொருக்காற் 

சித்திபெறுவோர்கொழவொப்பொன்றில்லாஷூர்த்தத் இருவுருவே. ' 

எமூேடி யாசிரியவிருசத்தம். 

சுடர்கொள் சர்தானச் சோதியைப் பதுமம் துன்றள நாயகி 
யுமையைப், படர் 1 பெள டத் இன் வெள்ளிவா ரத்திழ் பகலொ 
டும் தொழுதுளர்க் கினிமேல், துடர்வினை யிலவாம் :புவியினிற் 
செல்வச் தோய்ந்தரன் றிருவடி. நிழலின், 'முடி.வினிற் சேர்வ ரியா 

வோ யெனினு மூர்த்தியின் றகைமையான் முறையே. (௧௨௪) 

(GOETH. யாசிரியலிருத்தம். 

வலிகொள்புரவர்செயும்பலிகடனக்குமூழ்க்துலசமளித்தான். 
1 கலிகொள்வாலிபூசையினுக்கிரங்கிச்சுடரிற்கலந்தளித்தான் 

8 கஇலிகொள்பிரமன்கலைவாணிவிஞ்சைபூசைக்கெளரழமுனிவர் 

ர பலிகொண்டருளியள கைமனாற்பழிதீர்க்குமையின்பண்ணவனே, 

பகலோன்செய்யும்பூசையினைப்பற்றிப்பெரிதாம்பலனளித்தான் 

இக லார்மாளவாள்கொளிராவணன்செப்புசை*கெள்னாளூ. 

முகில்போலருளல்காட்டவுந்தென்சுவரினிருத்திமுத்தியருள் 
௮ூலமூர்த்தங்களுக்கதிகமாகுமா இப்புரிச்சிவமே, (5௨௬) 

எழில்கொளாஇபுரியெய்இயிருடி.தீர்த்தமுகலாடிப் | 
பழிகளகற்றும்பரஞ்சோஇலிங்கமதனைப்பகர்விதியால் 

விழிகளி.ண்டும்கீர் | வாசவிமுர்துமெழுர்துமுக்காலும்: . 

$ உதிகொள்மனுவையோதியொருகாஎம்கிருக்கனுணர்வருண்மே, 
| Cis Robe முத்தப்பன். | 

* சுகம் - த. ர் பெளடம்-தைமாசம்.. t க்போர். § God வெரு 
வல், q பலி-பூசை, || வாரல் + வடிதல், $ உழி- பக்சம்..



இதனால்முன்னந்தலம௫மைத்தீர்கதமடுமையியம்பவுய்கேட் 

உ 

சிவமயம், 

இருச் Aj poet, 
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. இரிபூராதிகள் Payers 
அத்தியாயம். 

அச ale DEINE Che hee 

டதனால்மூர்த்திமமிமையினையறஹைதலானேன௮வமூன் ஜோர் 
விசமாம்வெவவேருக்கியுமக்குரைக்கவிருப்பாற்றிருப் இவலீர் 

* பதமாய்வினவுஞ்சூனியமுப்புரவ/பலியுமினிப்பகர்வாம், 

கலிவிருத்தம், 

தெய்வநீறுமணியும்புனைந்தருட் 
சைவராடுிச்சதுமுகவள்ளலை 

யுய்தவத்தாலுனிப்புரர்காவருஞ் 

செய்தவமினியா செனத்தேர்ந்துமே. 

வேனில்காலச்தனல்ஈடுவெய்தியுஞ் 

சோனைகாலத்* தறலிடைவைகியும் 

1பானலூசைப்படுக்குப்பருகியுங் 

கானந்தன்னிழ்கடுிந்தவஞ்செய்தனர், 

செய்தவர்புடைசென்றுத்திசையகன் 

எய்தலாவதுமக்கினியாதெனக் 
கைதலைக்கொகப்பிக்கழலினில் 

நைதலோடுபணிய்துஈவிற்றுவார், . 

இரும்புவெள்ளிபொனாழ்செயப்பட்டும்யாம் 
விரும்பிடய்கள் விசைகொடுசெல்வதாய்ப் 

பெருஞ்சிறடிருபாலும்விசாலமுக 
தருமரண்டனைத்தம் டல்வேண்மோல். 

$ அ£ண்கள்மூன்.றுளப்பட் “டணந்தன்னினின் 
. சரண்களெய்திச்சுரர்சசராற்சதி. 

. *.பதம்- பக்குவம். 1 அதல் - நீர், 3 பானலூதை - கள்சாழ்று, 

ண் - - கோட்டை, 

(௧) 

(௨) 

(௪) 

(௫) 

§ ar



ey yAyrengerremn. 

& முரண்களின் * விடலின்றிமுடிகொளும் 
வ.ரங்கணல்கியும்வைத்தற்கடனென்றுர். 

துட்டரெண்ணங்தெரிந்துந்துகளிலான் 

இட்டமானவைகல்குவனீர்செயுஞ் . ' 

1 சிட்டபூசையிற்றிம்குதின்மாளுகாள் 

இட்டுமென்றுகிளஈ்இிடஞ்சென்றனன். (எ) 

தவத்தினாற்செயும்பூசைப்பலத்தினால் 
6 நிவத்தராகியுலகம்கண்மூன்றினும் 
உவத்தன் மேற்கொண் (௫௦ றுகணிழைக்கப்போர் 

௮வச்கையாறிக்குப்பாலரயர்ந்தனர். | (௮) 

இந்திரன் முதலியாவருமெய்திமால் 

மைந்தன்றன்கழலேற்றியெம்மன்னையாம் 

விர்தையாளொடுமேவுக்தயாநிது 
எந்தையெந்துயர்கேளென்றியம்புவார். (௯) 

அரியகாஞ்செவபுண்ணியமதனினும் 
பெரியகாஞ்செவபூசைப்பலக்்இனால் 
மரிதராத்திதிமைம்தர்கணீர்தரும் 
உரியதாம்வரங்கொண்டொறுத்தோட்டியே, (0) 

எங்கணுடரசேவலுங்கைக்கொளியித் 
தங்கணாட ரசாக்கினர்த்கஞ்சம்யார் 

புங்கவாவுளையன்றிப்புலவர்கள் 
சிங்கமாகுமயன்செப்பலாயினான். (௧௧) 

அ௮ஞ்சவேண்டாமமசர்காளியாவரும் 

விஞ்சைவைகுக்தமெய்திவிலோசனக் 

கஞ்சன்பாற்சொலிற்நீர்ப்பன் | கவலெனக் 

கஞ்சன்சொல்லிக்கலக்தெய்தக்கண்டனர், (௧௨) 

கண்௭ளொரிற்கழ.றுங்கருப்பன்றன் 

- விண்டுவாகெயதாதைமுன்விண்ணப்பங் 
கொண்டுபற்குனன்மாபலிக்காரியைத் | 
தொண்டுசெய். சவாவென்றுபின்சொல்லுவான், (௧௩) 

இ.ரணியகருப்பன் என்பது கருப்பன் என்று தலைக்குறைர்து வந்தத. ... 

* முரண் - போர். ர விடல் - சாதல். ர் சிட்டபூசை - - சுற்சனபூசை,. 
6 நிவர்த்தல் - உயர்வு. 4 உறுகண் - துன்பம், | .



இரிபுராதிகள் சிெவபூசாவிஇயத்தயொயம், ௪௯. 

என்னையீன்றிடும்பின்ளைத் துழாய்மணி 

தன்னைமார்பிற்பிரிவிலித்தாதையே 
யின்னல்செய்கரகன்மது ராவணன் 

பொன்னனோடுகொல்புண்ணியமூர்த்தியே, (௧௪) 

 மச்சகூர்மவராகஉரூிிங்கப் 

* பச்சைவாமனபன்பசசுராம 

நச்சும்ராகவகன்பலபத்தஇுரன் 

மெச்சுங்கண்ணமாவென்றுவிரித்துமே. (கட) 

தேவசங்கமயூசக்தனக்குச்சேர் 

யாவகாசவெழிலிப்படிவமே 

ர் காவிலாதெமையாளத்தகுவதுன் 

சேவையாலினியென்றுபின்செப்புவான். (௧௬) 

கோன்சளாகும்புரவர்கொடுமையான் | 
eur 651) ren eur us Bhié ga 607 Lj Gan exit Gleor tp 
முன்புகத்தவிர்த்காளுஞ்சரணென 

நான்குவாய்கொடுநின்றும்பவின்றனன். (௧௭) 

உரைாசெய்மைந்தனையும்பனாகோக்கிமுப் 

பு 7வரமாளல்புசாரியாலன்றிமற் 

ஜொருவரால்முடியாதெனக்சைலையை 

மருவினாரரியோ டி.வர்யாருமே. (௧௮). 

யாவருங்கைலைக்கெழுந்தமசரு 

மூவராகுமுதலைத்து.தஇிசெயப் 

பூவின்மாயனட்டாங்கம்புரிற்துபின் 

கோவேயென்றுகுனியஆ்துகும்பிட்டுமே, (௧௯) 

ஆசணங்களுந்தேர்வரி சாடிய 

கா. ரணப்பொருளாகுமுக்கண்ணவோ 

. தாரணிக்கும்விடைக்குஞ்சிலைக்குமேர் 
பூசணத்தயைவைக்கும்புனிதனே, (2.0) 

சாமகண்டசசிகண்டசீகண்ட. 

* சாமகண்டபரிபூரணத்தண்டு 

* பச்சை - இளமை, [* தாவு- வருத்தம். 1 தாமகண்டன் - பூமாலைய 

ணியுக்கண்டன். -. 
் ௭



Bo ஆஇபுசல் சலபுசரணம். 

மாமகண்டவெளியினொளிதண்ட 

* ஏமகண்டவென்கண்சொண்டவெக்தையே, (௨௧) 

ஏங்குமாகியபூரணவெல்லைக்குட் 
டங்வொழுஞ்சசானந்தவெள்ளமே 
சங்கரசிவசம்புலேயின்பருண் 
மங்கைபாகமா தேவவோவென்றுமே, (௨௨) 

முனிவிஞன்முச்சடிலத்தொருபினழ் 
றனியுதீஇத்தகர்சாடிமெத்துகள் 
1 பனிபெரும்படையாகிப்பணிநதருட் 

கனிவினாரிகல்நீக்குக்கருணையே. (௨௩) 

உலகமியாவுமழித்இடுங்கங்கையின் 

கலகமாற்றிச்சடையிற்கரந்தனை 
அலஇில்சசக்இமலர்களித்கொன்றையை 

இலகவேமுடி வேய்க தஇிடுமெர்தையே. (௨௪) 

கலைகுறைக்கும்பிறையைக்கருணையாஜ் 

தலைபுனைஇமுச்சுடர்க்கண் டரித்தனை 

அலையுமெங்கட்கருத்தும்விடமுண்ட 

மலை $ விற்கண்டமாதேவூற்கொண்டலே, (௨௫) 

ஊழிகாலத்துடம்பிடிசூலத்தாற் 

பாழகந்தைகெடவடுப்பண்ணியாம் 

வாழ்கவே திகபாலங்கைக்கொண்டுள் 
மாழ்கநின்தவயிரவழார்த் தஇியே. (௨௬) 

மகந்தனிலெழுமான்மழுகட்செவித் 
| தகவரிச்துறக்கையு£ தாங்கியே 

பகையொழித்தொருமுயலகன்மேற்பதச் 

துகள்படப்படஈட்டஞ்செய்தூயனே, (௨௪) 

மச்சமானேன்கண்கொண்டழமுங்கோட்டொடு 

மெச்சிச்சூகாக்கோட்டைவிரும்பியே 

அச்சஞ்செய்கரித்தோலுமென்னென்புமே 

இச்சையாலணிடின்றவென்னீசனே, (௨௮) 

* ஏமகண்டன் - இன்பக்களிப்புடைய கண்டன். 1 பனி- அச்சம், 1 மலை 

வு.- உவமை. $ இல் -இல்லாத. || தகவரி - மேன்மையாவயெ புலித்தோல்.



திரிபுராஇகள் சவபூசாவிதியத்தயொயம், இக 

பிரமன்றன்னிகலென்னிகல்போக்கிநல் 
வ.ரமுகல்கிமலர்க்கண்பறித்தொரு 
 கரங்கொணம்தியதாக்கியென்மேற்கொண்ட 

* மிரம்ரப்பொருளாகு 1 நியோகனே, (௨௯) 

மாணிக்காகயமனைவதைத்துமென் 

பாணிக்குமுளைதநதரிப்பத்மனார் 
வாணிக்குமிளையாட்கு 1 மனுப்பொருட் 

$ காணிக்கைத்தரும்கண்மணித்தெய்வமே, (௯௦) 

சலந்தரன் முதற்சூரர்களியாராயும் 

நிலந்தனிற்கொலுகீசனேராவணன் 
வலந்தனக்கெனைவைத்துமையாளொடு 
கலர் துவாழ்கயிலாயகணேசனே, (௧௧) 

ஆயவெண்பத்தொருகான்டிலக்கத்.து 
மேயவின்னுயிர்க்சே | வியாசமாந் 

தயசோிச்சுயப்பிரகாசதுன் 

பாபதியாவுமொழிக்கும்பரமனே. (௩.௨) 

சோ திமாமணிூ.றுந்துலங்குகின் 

பாதிமேனியென்பாலுமைபானல்இக் 

காஇயா தியசேந்றுவ்கைலையிற் 
ஏ பூதியேகொளும்புண்ணியவெட்தையே, (௩௩) 

பற்பலத்துஇிசெய்யுஞ்செளரிமுன் 
தற்பரன்வெலிங்கத் இரு துமே 
முற்கொளிஇயுமைகாணச்சுரசொடு | 
கற்பகழ்பமும்வாழ்த்தக்கழறுவான். (௩௪) 

ீங்கள்யாருக்துயர்கொளல்நீங்கவோர் 
.... திங்கிலாவுபசத்தெனும்யாகமும் ' 

ங்குசெய்தசுசாள்சபூசையை 
,_ வால்்மாள்வரெனச்சொலிகீல்வொன். (கடு) 

ஆ ச கிரக்கம் - வெளி, 1 நியோகம் - நிச்சயம், 1 மலுப்பொருள் - தரு 

மசாத்திரம் பதினெட்டி ஞென்று, 9 சாணிக்கை- வெகுமானம். || வியாசம் - 
Sila, பூதி - மசத்துவம்.



Ge. ஆதிபுரஸ் தலபுராணம், 

உவணகேதனுமும்பரை நோக்கியே 
அ௮வணீரொய்திக்குயிழ்றுமெனச்சொலிச் 

சுவணநீறுமணிதுடுில்வேய்நது % சூ 

* தவணைபிலிகைக்கொண்டும்கொடியிலே, (௩௬) 

ஞான 1 நாரதரசோடும்கவில்புரர் 
தானமெய்தியேமாலுஞ்சாலங்களாற் 
முனவர்சிவபூசைபங்கஞ்செய்தான் 

வானுமண்ணும்வணங்ிக்களிக்க வே, (௩ஏ) 

இசிபுராதிகள் சிவபூசாவிதி யத்தியாய முற்றுப்பெற்றது. 

  

உ 

இிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மூன்மு வது 

இரிபுசாஇகள் சவபூசாவிதி 
பங்கவத்தியாயம். 

அது ரடியாசிரியவிருச்சம். 

முன்னமுப்புவர்பூசைமுறைமையைக்கேழ்க்குமோனர் 
நன்னியலுணர்ந்துவேகமாதனைவழிபட்டேற்றிப் 

பன்னியபலியின்பங்கஞ்சூனியமவர்கள் பாலே 
தன்னிலையுணருஞ்சூதக்தாபதர்புகல்வசானார். (௧) 

இரிபுரர்பலிதேர்தெய்வப்பட்டணகச்தருகார்தீர்த்த 
மருவியோரிடமமைகத்துமயக்கித்தன்வசஞ்சேரன்னார்க் 
குரியத$இரமுமீராருயிரஞ்செய்துரைக்துப் 

பிரியமுங்கொளுபுலோகாயுதச்சமண்புக்தசோடே. (௨) 

பன்பசுப்பதீர்களஞ்சூராத்இிரிப் $ பிறப்பிற்சேர்த்து 
மன்கயிலாயமெய்தமாபரசிவத்தைப்பேணிச் 
தன்கரவசங்கொளன்னார்பூசையின்பங்கஞ்சொல்லிப் 

பின்புமால்வணங்கச்சைவப்பெருக்சகையுரைக்கலுற்றார். (௩) 

* சூ- வியப்புச்சொல். ர் நுவணை - கல்விழால், 1 சாசதரோமம் - கா. 
தமுனிவர்முதலிய €டரோடும். 9 பிறப்பு - vein. 

  

 



இரிபுசாதிகள் சவபூசாவிதி பங்கவத்இயாயம், 

புகலுபசத்தென்பாகப்பூர்த்இக்கும்புந்தியுள்ள 
ப சகலரும்போதல்வேண்மோதலாஜ்சவுரியேயிப், 

பகலொடும்வருவர்யென்னப்பலருடன்பரமனாரும் 
இகலிலாவஇிகைக்8ழ்பாலெய்துதற்கெண்ணங்கொண்டார். 

விண்ணவர்தானைசூழவிரிபுவிக்குயவினேறி 
வண்ணரான்மறைத்துரங்கமலரவன்செலுத்த மேருத் 
தண்டுலைக்கோர்க் x கனுக்ககாணின்மாற்கணையைப்பூட்டிப் 

பண்ணளிபாடுமோஇிப்புரிச்செலும்பரமனாரேடி 

ஒன்பதாமவத.ரத்தின்னொண்டிரிபுசசம்மாரப் 
பொன்றிருவுருவர்கால்கிப்புகல்விலிம்பாண£தன்னை 

இன்பசந்தானம்பண்ணியெழவசையாஇருக்கச் 

அன்பெதுவெனயோடுக்குங்காற்றொனிப்பிநர்ததன்றே, 

பிறக்திர்கொனிகோம்மனாமற்நிசைகொறும்பார்க்கவைய 

னிறங்கிளர்மதஇியும்கீலமலையினினுஇத்தல்போலு£ 

இறங்கிளர்வடக்குச்இக்கிற்றீனராவணனைக்கொண்டு 
மறங்கெளர்வாலிகோக்கெவருதல்கண்டதஇசயித்தார், 

வட கவன்கரணசுத்திமன்னியைர்செழுத்தையெண்ணிப் 

பந்தமில்மூர்த்கந்தன்னைப்பாவனைசெய்துபற்றிச் 

0௩ 

(௫) 

(ச) 

(௭) 

சந்தைநைந்துருகிக்கண்ணீர்சொரிர்தொருமுகுர்த்தஞ்சென்றும் 
எநட்தையினருணினைர்துமெழிறுஇிசெய்வதானான். 

மங்களகரமாச்சைவமணிவளசொளியாய்மன்னுஞ் 
சங்கரசம்புவேரின்றயையிலார்பெறுவசென்னே 

நங்கைபார்வதியணைக்காலர்தருமுருவஈ்தன்னை 
எங்கரந்தொடப்பூசிக்கவென்றுறுமெர்காயென்றே. , 

கரங்களைமுடழ்த்துப்பின்னுங்கசறுவன்கை. லைக்குன்றிழ் 
பரம்பரை யோடி ருக்கும்படிவமப்பண்ணவர்க்காம். 
இரங்கயெத்புதமாயாருங்காணொணாதிங்கனென்பால் 
* வசங்கொண்மானதப்பலிக்குள்வந்த துமுருவர் தானோ. 

கண்கெண்களிக்கவுள்ளங்கலந்இடுஞ்சோதிதன்னைச் 

தொண்டனேனென்றுங்காணத்திருவருள்சுரக்குமென்னத் 

4 கவக்வஉய சர்ப்பம், ர வரம் விருப்பம் அல்லது மேன்மை, ௦ 

(௮) 

(௯) 

(௧௦)



டச் ஆபபுரஸ்தலபுராணம், 

தெண்டனிட்டிடும்வாலிக்குச்செபிரான்புகலும்போதன் 
விண்செய்பலிக்குரீசெய்மானதப்பலிமேற்கொண்டேன், (௧௧) 

கொண்டுஎம௫ழ்தலானேன்கோபதஇச்சேயேயுள் போழ் 
ஜொண்டளொசொருவரில்லைச்சுயம்பிரகாசவெள்னைப் 

பண்டுஎமருவிவாழும்பகர்முசுகுந்கன்போன்.றும் 

எண்டிசையாளுங்சர்த்இியெய்தினாயிய்களென்றே, (௧௨) 

இனிப்பிரதோடகாலம்பிறந்ததாற்றேவர்தங்கட் 

சனிப்பகையொழிக்சப்போதல்வேண்டுமிச்சவியூர் மேவிழ் 
தனிப்பரந்தன்னையேத்இயர்ச்சனைபுரிர்துந்தக்க 

நினைப்பொவொழ்வாயென்றுநிமலனார்புகல்வார்பின்னும். (௧௩) 

இருவளர்கயிலையோடுதிகழ்மன்றுளாலவாயும் 

பெருவளங்கொள்ளுமாரூரன்பர்களிதையம்பேணு 
மருவளர்பொழில்சூழாஇபுரியிலும்வசிப்பனேனுங் 
குருவளர்சவியூர்க்கன்புமிகவுங்கொண்டிருப்பேனென்னா, (௧௪) 

வென்றிடும்பரமன்றெய்வமலரிணைப்பதத்தையுள்னி- 

மன்றிலும்விளங்குஞ்சோஇமனத்துளும்புகு£துஞானம் 
துன்றியகனலிபூரிற்சேர்ந்ததென்றுருடிச்சொங்கோ 

னின்றனன்புலவர்வாழ்த்தரிமலமாமுனிவரோடு,. . (s@) 

கோிகமுனிவூட்டக்கோமுனியிருவர்முன்னம் 

பேசுபுதவத்துமேன்மைப்பெற்றியைரவியாற்நீர்த்திய் 

கேசுளதகன்றுபோனார்சமண்மலவிருளொதுங்க — 
மாசிலெற்பெரியோர்மண்ணில்வர்தருண்மகுமைசன்னை. (௧௬) 

எந்தையென்ருய்க்குமுன்னமியம்பினன் ரகடியத்தில் 
உட்தியையங்கைமரீடமாக்குவலுபமனிப்பேர் 

தந்ததாம்பத்தமோருஞ்சேக்கிழார்புண்டரீகத் 
இர்தவஷோனாஇத்தானெய்தியஇிதனித்சொல்லாம். (௧ஏ) 

 



ஏனாஇிகாதநாயனார் புராணம், 

a. 

சிவமயம். 

இருச்சிம்றம்பலம், 

 ஏனாதிநாததாமனார் புராணம், 

  

புண்டரிகம்பொன்வரை மேலேற்றிப்புவியளிக்குக் 
சண்டாளவெண்கவிகைத்தார்வளவர்சோணுட்டில் 

வண்டறைபூஞ்சோலைவயன்மருதத்தண்பனைசூழ்ம் 
தெண்டிசையுமேறியசர்மூ தூரொயினஜூர்,. 

வேழக்கரும்பினொடுமென்கரும்புதண்வயலிம் 
முழக்க இர்ச்சாலிதானோங்கு£்தன்மையதாய் 
வாழக்குடி சழைந்துமன்னியவப்பொற்பஇயில் 
ஈழக்குலச்சான்ருரோனாதிகா தனார், 

கொன்மைத்திருகீற்றுக்கொண்டின்வழிபாட்டி. 
னன்மைக்கணின்றகலமென்றுங்குன்றுதார் 
மன்னர்க்குவென்றிவடிவாட்படைபயிற்றுந் 
தன்மைத்தொழில்விஞ்சையிற்றலைமைசார்ந்துள்ளார். 

வாளின்படை பயிற்றிவந்தவள மெல்லா 

நாளும்பெருவிருப்பானண்ணுங்கடப்பாட்டிம் 

முளுந்தடழமுடியும்காணாதார் தம்மையுர்தொண் 
டாளும்பெருமானடித்கொண்டர்க்காக்குவார். 

நள்ளார்களும்போற்றுகன் மைத்துறையின்சண் 
ஏள்ளாதசெய்கையியல்பினொழுகுகாட் 

டள்ளாததங்கடொழிலுரிமைத்தாயத்தி 

னுள்ளானஇசூரனென்பானுளனானான். 

மற்றவனும்கொற்றவடிவாட்படைத்தொழில்கள் 
கற்றவர்கடன்னிற்கடர்துள்ளாரில்லையெலும் 
பெற்றிமையான்மாகிலத்துமிக்கபெருமிதம்வற் 

துற்றுலகிற்றன்னையேசாலமதஇத்துள்ளான். 

தானாள்விருத்திகெடத்சங்கள்குலத்தாயத்தின் 
ஆனாதசெய்தொழிலாமாசிரியச்சன் மைவள 

மேகாளுசான்குறைக்துமற்றவர்க் கேமேம்படலால் 
ஏனாதிமாதரதிறக்தேலாவிகல்புரிஈதான், 

இடு 

(௧) 

(௧) 

(௪) 

(6). 

(௪) 

(௪)



௫௭௬ ஆதிபுரஸ் தலபுசாணம். 

கதிரோனெழமழுய்டக்கால்சாயுங்காலை 

மதிபோலழிஈ்லுபொருமற்றவலுஞ்சுற்றப் 

பதியோருடன்கூடப்பண்ணியமர்மேற்சென் 

தெதிர்போர்விளைப்பதற்கேயெண்ணித்துணிர்தெழுந்தான். (௮) 

தோள்கொண்டவல்லான்மைச்சுற்றக்தொடுந்துணையாய் 
கோள்கொண்டபோர்மள்ளர்கூட்டத்சொடுஞ்சென்று 
வாள்கொண்டதாயம்வலியாரேோகொள்வதென 

முள்இன்றசெற்றத்தான்முன்கடையினின்றழைகத்தான். (௯) 

வெங்கட்புலிகிடஈகவெம்முழையித்சென்றழைக்கும் 

பைங்கட்குறுகரியேபோல்வான்படைகொண்டு 

பொய்இப்புறஞ்சூழ்ஈதுபோர்குறித் துகேர்கின் றே 

யங்கட்கடைநின்றழைத்தானொலிகேளா, (௧௦) 

ஆர்கொல்பொரவழைகத்தாரென்றரியேற்றிற்ளெர்£து 
சேர்வுபெறக்கச்சிற்செறிந்கவுடை மேல்விக்கி 

வார்கழலுங்கட்டிவடிவாட்பலகைகொடு 
போர்முனையிலேனாஇமாதர்புறப்பட்டார். (௧௧) 

புறப்பட்டபோதின்கட்போர்த்தொழில்கள்கற்கும் 
விறற்பெருஞ்சர்க்காளையர்கள்்வேறிட த்.துகின்ரார் 

மறப்படைவாட்சுற்றத்தார்கேட்டோடிவந்து 
செறற்கரும்போர்வீரர்க்கிருமருங்குஞ்சேந்தார்கள். (௧௨) 

வந்தழைத்தமாற்றான்வயப்புலிப்போத்தன்னார்மு 
னந்தமதுவாட்பயிற்றுகம்முயங்கொள்ளுங்கால் 

இடதவெளிமேற்கைவகுத்திருவேம்டொருபடையுஞ் 

சந்தித்தமர்விளைந்தாற்சாயாதார்கொள்வதென, (௧௩) 

என்றுபகைச்தகோலுரைப்பவேனாதஇகாதரது 
ஈன்றுனக்குவேண்டுமேனண்ணுவனென்றுண்மூழர்து 

சென்றவன்முன்சொன்னசெருக்களத்இிற்போர்குறிப்பக் 

கன்றியிருபடையுங்கைவகுத்துகேர்மலைவார். (௧௪) 
ேவேறு, 

மேகவொழும்குகண்முன்கொடுமின்னிரைதம்மிடையேகொடு 
மாகமருங்கனுமண்ணிலும்வல் லுருமேறெதிர்செல்வன் 

வாகைகெடும்பலகைக்குலமாள்வினைவாளுடையாடவர் 

காகமிடைந்தகளத்திருகைகளின்வந்துகலங்கனர், (கட)



எனாஇிராதகாயனார்புராணம், @er 

    

    

   

  

   

வா த ளாளிவட்டமுனைத்திடவம்இிருகைகளின்முக்இளர் 
யி லாடுவேலெர்கீள் வன மேவியபா தலம்விட்டுயர் 
ஜ”முறும்பணிவிரர்க ணாறிமிர்கன்றனவொத்தன, (௧௬) 

ட் ள்சிலைக்குலமுந்இினதாவில்சரய்க ணெருய்குவ 
நீங்குனேச்தெரியிற்புகைபே ரகுகொடிக்கள்வளைத்தெ£ர 

கெற்கண்விழிக்கனல்ஏிந்தியறுபொறிச்செலவொத்தன. (௧௪) 

i ளாடுநீள்கைதுடி.க்சனமாட்பொ முவேல்கள்குளிக்கன 

சசளொடுவொளிகிலத் தன சமோலொடுதோல்கடகைக்கன 
திளாடுவொர்கழலிற்றனதாெ ராடுசூழ்சிரமற்றன 
ளா செறிமலைப்பவர்காடியபோர்செய்களம்இனில், (௧௮) 

a 

நர 

குருதியினஇகள்பர£௩கனகுறையு_லொழுகியலைட்தன 

பொருபடையறுதுணிசிந்தனெபுடைசொரிகுடருடல்பம்பின 

வெருவரவெருவைகெருங்கெ விசியறுதுடி.கள்புசண்டன 

இருபடைசனினுமெதி/மமவொதிசெ.இரமர்செப்பற$ மலை. (௧௯) 

நீளிடைமுடுகெடந்தெ௫ர்கேரிருவரிலொருவன்றொடடர் 
காளிருகொடையறமுன்பெயர்சாரிகைமுறைமைதடி.ட்கனன் 

வாளொடுவிழுமுடல்வென்றவன்மார்பிடையறமுனெ தி இட 

ஆளியினவனுமறி6 சனனாயினர பலருள சொெங்கணும், 

கூர்முனையயில்கொடுமுட் டினர்கூடிமுனுருவியதட் டட 

னேருரமுருவவுறைப்புட னேர்படவெதிரெ தி/குத் இனர் 

ஆருயிர்கழியவுநிற்பவராண்மையிலிமுவருமொச்கமை 

போரடுபடைகொடளப்பவர்போல்பவரள விலாரபட்டனர், (௨௧) 

(௨௦) 

பொத்டிலைவளையவெதிர்ம்தவர்புற்றரவனையசரம்பட 

விற்படைதுணியவுநின்றிலர்வெற்றிகொள்சு ரிகைவழய்கனர் 

முற்றியபெருவளனின்தியுமுற்பிகொடைஙிலைகின்றிட 

உற்றனவுதவியபண்பினசொத்தனருளர்சிலகண்டகர். 

அடன்முனைமறவர்மடிம்தவரலர் மகமுயிருளவென்று று 

படர்சிறைசுலவுகருங்கொடி.படர்வன சுழல்வன துன்றல
ில் 

விடுசுடர்விழிகளிரும்புசெய்வினைஞர் தமுலையின் முகம்பொதி 

புடைமிடைகரியிடைதங்கெயபுகைவிடுதழவறிகர்க்தன, (௨௩) 

ஹ் 

(௨௨)



Qs ஆதிபுசஸ்தலபுசாணம், 

இண்படைவயவர்பிணம்படுசெங்களமதனிடை முன்சிலர் 
புண்படுவழிசொரியுங்குடர்பொயம்யெகமுகுபருங்தொடு 
கொண்டெழுபொழுதினுமுன்செயல்குன்றுதலிலர் தலைகின்றலார் 
விண்படர்கொடிவிடுபண்பயில்விஞ்சையர்குமரரை வென்றனர். () 

C a Me 

இம்முனளையவெம்போரிலிருபடையின்வாள்வீரர் 
வெம்முனையின்விடியபின்வீடாதுமிக்கொழிந்த 

தம்முடையபல்படைஞர்பின்னாகத்தாமுன்பு | of 

தெம்முனையிலேனாஇகாதர்செயிர்த்தெமுக்தார். (6 ௫) 

வெஞ்சிெனவாடீயுமிழவிரக்கழல்கலிப்ப 

ஈஞ்சணிகண்டர்க்கன்பர்தாமெதஇர்ந்தஞாட்பின்௧கண் 
எஞ்ியெதிர்கின்றவிகன்முனையில் வேலுழவர் 

தஞ்சாமுர்தோளாரமுந்தாளுரமுந்தாந்துணித்தார், 

தலைப்பட்டாரொல்லாருந்தனிவிீரர்வாளிழ் 

கொல்ப்பட்டார்முட்டாதார்கொல்கள த்தைவிட்டு 
நிலைப்பட்டமெய்யுணர்வுகேர்பட்டபோதில் 

அ௮லைப்பட்டவார்வமுதழ்குற்றம்போலாயினார். (௨௪) 

இம்நிலையவெய்களத்திலேற்றழிர்தமானத்தாழ் 

றன்னுடையபல்படைஞர்மீண்டார்கமைக்கொண்டு 

மின்னொளிவாள்வீசிவிழல்வீரர்வெம்புலியே 
றன்னவர்தமுன்சென்றஇரூரனேரடரந்தான். (௨௮) 

(௨௬) 

மற்தவர்தஞ்செய்கைவடிவாளொளிகாணச் 
சுற்றிவரும்வட்டணையிற்றோன்றாவகைகலந்து 

பற்றியடர்க்கும்பொழுதிற்றானும்படை பிழைத்துப் 
பொழ்றடங்கோள்விரர்க்குடைந்துபுறகிட்டான். (௨௯) 

போனவ திசூரன் போரிலவர்க்க ழிந்த 
மானமிகமீதாரமண்படுவான்௧ண்படான் 

ஆன செயலோரிரவுஞ்சிர்இத்கலமருவான் | 

ஈனமிகுவஞ்சனையால்வெல்வனெனவெண்ணினான், ப (௩௦) 

சேட்டாருங்கங்குல்புலர்காலைத்தயோனு 
நாட்டாரைக்கொல்லாசேகாமிருவேம்வேறிடத்து 
வாட்டாயங்கொள்போர்மலைக்கவருகவெனக் | 
தோட்டார்பூந்தாசரார்க்குச்சொல்லச்செலவிட்டான்.  . . (௬௧)



ஏனாஇகாதகாயனார்புராணம். 

இவ்வாறுகேட்டலுமேயேனாஇநாதனார் 
௮வவாறுசெய்தலழதெனவமைந்து 

கைவாளமர்விளைக்கத்தான்௧ருதுமக்கள த்தில் 

வெவ்வாளுரவோன்வருகவெனமேற்கொள்வார். 

சுற்றச்தார்யாருமறியாவகைசுடர்வாள் 

பொற்பலகையுற்காமேகொண்டுபுறம்போந்து 
மத்தவன்முன்சொல்லிவரக்குறித்தவக்களத்தே 
பற்தலனைமுன்வரவுபார்த் துத்சனிகின்ளார். 

திங்குகுறித்தழைக்க $யோன்றிருகிறு 

தாங்கியநெற்றியினார்சங்களையேயெவ்விடத்தும் 

ஆங்கவருந்தங்கிழையாரென்பதறிந்தானாய்ப் 
பாய்கற்றிரு$றுபண்டுபயிலாதான். 

வெண்ணீறுகெற்றிவிரவப்புறம்பூரி 

யுண்ணெஞ்டில்வஞ்சக்கறுப்புமுடன்கொண்டு 
வண்ணச்சுடர்வாண்மணிப்பலகைகைக்கொண்டு 

புண்ணியப்போர்வீரர்க்குச்சொன்னவிடம்புகுந்தான். 

வென்றிமடங்கல்விடக்குவரமுன்பார்த் து 

நின்றுற்போனின்றநிலைகண்டுதன்னெய்றி 

சென்றுடைப்பளவு$இண்பலகையான்மறையழுது 

முன்றனிவீரர்க்கெதிரோமூண்டான்மறம்பூண்டான் 

அடல்விடையேறென்னவடர்த்தவனைக்கொல்லும் 

இடைதெரிஈதுதாள்பெயர்க்குமேனாதிகாதர் 

புடைபெயர்ர்தமாற்றான்பலகைபுறம்போக்கக் 
கடையவன்றனெறழ்றியின் மேல்வெண்ணீறுதாங்கண்டார், 

கண்டபொழுதேகெட்டேன்முன்பிவர்மேற்காணாத 
வெண்டி.௬ு£ற்நின்பொலிவுமேற்கண்டேன் வேறினியென் 

னண்டர்பிரான்€ரடியாராயினாரொன்றுமனங் 
கொண்டிவர்தங்கொள்கைக்குறிவழிரிற்பேனென்று. 

கைவாளுடன்பலகைநீக்கக்கருதியது 
செய்யார்நிரசாயுகனைாச்கொள்றுரொலுர்திமை 

யெய்தாமைவேண்டுமிவர்க்கென்றிரும்பலகை 

செய்வாளுடன டர்த் துநேர்வார்போனேர்நின்ருர். 

(௧௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩டு) 

(௧௬) 

(ner) 

(௬௮) 

(௩௯).



௬௦ ஆதஇபுரஸ்தலபு.ராணம், 

௮ந்நின்றதொண்டர்இருவுள்ளமாரறிவார் 
முன்னின்றபாதகனுந்தன்கருத்தேமுற்றுவித்தான் 

இக்ரின்றகன்மையறிவாரிவர்க்கருள 

மின்னின்றசெஞ்சடையார்தாமேவெளிநின்ஞார். (#0) 

மற்றினிராம்போற்றுவதென்வானோர்பிரானருளைப் 

பழ்றலர்தங்கைவாளாற்பாசமறும்தருளி 
யுற்றவரையென்றுமுடன்பிரியாவன்பருளிப் 

பொற்றொடியாள்பாக னார்பொன்னம்பலமணைந்தார், (௪௧) 

பேவ று, 

ஏயினனூரவதரித்தவேனாதியதிசூரன்போர்ப் 

பொயினனுதறன்பொடியாம்பொன்னம்பலம்தெம்பாற் 

& பயனிக்கழல்பெறுமுன்னவனிட்டப்பண்பளித்தேன் 

வயனெடுக்குரூர்க்கமெனும்வடி.வுாரைக்கக்கேளரியே, (௪௨) 

வறு, 

ஒன்பதாமவதர்இினுக்ழ்தெரிசனம்தர 607 

என்பரங்கொள்ளல்கூடாதகாகலாற்சாந்தமாகி 

உன்பரமளிம்சதேனென்றான்வாலியுமுருகியெட்தாய் 

௮ன்பொடுமசனைக்காட்டல்வேண்டுமென்றடிபணிர்தான். (௪௩) 

பணிுதவன் முன்னார்ச்கப்படிவமுமரனெடுழ்தும் 

தணிஙம்திலனாகிறிற்கச்சக்கிரித்தனையன்சற்றும் 
துணிஈதகதைகோக்கானாகித்துன்புிஇகொன்மைக்கண்மை 

யணைநஇுடிமெனவிரக்கவையனுமெடுத்துச்சொல்வான். (௪௪) 

இப்பெரு* மமைஇசானுமி௰திரன் சேயேயென்றுஞ் 

செப்பும்வைகாசிமாதச்சுக்கலப்பட்சஈ்தன்னிற் 

றிப்பியவட்சபமென்றிருதியைத்திதியிற்சென்றும் 
ஒப்பிலாவஇகையுள்ளுய் கொள்ளுமென்றுரைப்பன்பின்னும்,(௪௫) 

வருடங்கடோறும்வந்துபானகம்பழம்பூக்கொண்டுவ் 

கருடலிங்கச்தோடெல்லாவிலிங்கழுங்கண்டுபோற்றி 

யருளதாநிழ்குமூலலிங்கவர்ச்சனையாற்சோதித் 
தெருடரப்பணிர்துசார்சஞ்சேர்ங்கொருமதலைத்தென்பால். (௪௬) 

பூசுரர்தமக்குத்தானம்புரிந்துபானகமருத்தி 

வாசமார்மலரைச்சூட்டி.மலையரம்பூசிமல்கை 

* பயனி--கூடல். 1 அமைதஇி--சரர்தம்.



ஏனாதிசாதகாயனார்புராணம். 

நேசனேயதஇகையாமும்நின்மலாவென்றுமென்னைப் 
பேசியபுரணங்கேட்டுச்சிந்இிக்ற்பெரியவாழ்வே. 

இத்திதியசனினின்போம்பானகம்பழம்பூக்கொண்டும் 
பத்தியாவழிப்பட் டேற்றிப்பனவர்க ட்கருந்தும்பண்டம் 
வெற்றில்ப்பாக்கிற்காரசந்தனங்கொடைகழற்பூண் 
சித்தமாழ்குறவளிக்கிற்ரிவனுலகெய்இவாழ்வார். 

ஒன்றன$தமதாயோங்குமட்சயத்திருதிகைச்தேர் 
நன்றிதிற்புலவன் சேயேஈவில்வனவளித்தும்வாழ்வாய் 
என்றிறைபுகலக்கேட்டுமிறைஞ்சியுந்துஇகள்செய்துங் 
* கன்றுதலின்றிஞானக்கருணைகொண்டி.ருந்தானிப்பால். 

உன்னுமீரொண்ணிரண்டாமமுசத்இ னெருதின்பாணம் 

தன்னையுங்கொண்டுமீரேழாதிமாபுரியிருத்திப் 
பன்னுமுப்புரமெரிக்கப்பரிவட்தானையோடு 
மன்னியவஇுிகைத்தென்பால்மாலொடுசென்றார்மாதோ. 

அனனகைபுரியமூவரரணழிட்தவனிவானு 
மனம$ூழ்தரவளித்துப்பின்பரியொ கலந்தும் 

ர வனமிகுமதிகைதன்னின்வாசஞ்செய்ததனாற நெய்வம் 

1 கனமிகுஞானமன்றுக்க இிகமித்தலமேகாண்பாய். 

௮ரியரனிருவரொன்றாயமர்ந்ததாலதற்கேமேன்மை 
யுரியதிச்சமயங்தான்வைகுஈசமுங்கைலைக்குன்றும் 

பெரியகுனியமதானப்பெற்றியிச்சவியூர் தன்னைப் 

பரவுவார் தமக்்கிங்கெல்லாமளித்இடும்பரமன்னானே, 

திரிபுராதிகள் சவபூசாவிதி பங்கவத தியாய முதிறுப்பெற்றறு, 

வளைவை வவவனாம். 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௨) 

    
  

4 கன்றுதல்-நைதல், ந வனம்--மிக்கது, 4 கனம்--கூட்டம்,



உ 

ிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

EU Oras t ov gi 

இருவாலி சிவபூசாவிதி 

அத்தியாயம். 

அவவ 

அறு£ரடி யா௫ிரியலிருத்தம். 

பலந்தரும்புரவர்பூசைப்பங்கஞ்சூனியமுழமுன்னம் 

நலம்பெறுமடிகள்பாலும்ஈவின்றுபின்கு தஞானி 

திலர்தனிற்சிறர்கசாகுஞ்சவிபுரத்தகையையேற்றி 

வலம்பெறுங்காரிச்சேயின்பலியையுமறைவான்மன்னோ. (௧) 

விந்தியமலைக்குத்சென்பால்விளய்குகிட்கிர்தைதன்னில் 

இட்திரன்புகல்வன்செங்கோலெழின்மனுப்படியியற்றிப் 

பந்தமில்லுயிர்கடம்மைப்பரிவொடுபாதுகாத்துச் 

௪6 சஞ்சல தஇிமான்கின் மூழ்கியு$ தவனமோடே, (௨) 

புகலனுட்டானகன்மமியாவையும்புரிந்து! பூதம் 

பகர்கயிலாயமெய்திப்பார்வதிப்பரனைப்பண்பாய்த் 

1 தசவுறத்தெரிரித்சேத்தித்தன்னகரடைந்தெவர்க்கு 

மிகவருள்சுரந்தளித்துமேவிமுன்போலிருற்தே. (௩) 

காலையிலெழுக்தானோக்கிக்கனைகடலாடப்போயவ் 

வேலையினிருக்கத்திக்குவிஜயமுஞ்செய்து $ வீங்கிச் 
சோலைசூழ்சம்தைமேவித்தேடிராவணனச்சிஈதின் 

மூலைதென்பால்முசுக்குப்பின்புடையொளித்துச்சென்றே, (௪) 

சிந்துவின்மாழ்யெங்கன்செய்கடன்முடி.த்.துடின்ற 

யிந்திரன்சேயி 8[ னக்கட்கைவிடவிடுக்கிக்கொண்டு 

| முக்தியினிடைப்படிர்தேயவனொடுவ்கைலைக்கெய்தி 
நந்இியைவினவகாதனவில்புரம்புகுகல்சொல்வான், (டு) 

* தவனம் - ஆசை. 7 பூதம்- கணம். 
1 தசலு - தெளிவு, 6 வீங்கி - பேராசையுள்ளோன். 

ட 8 ௮க்இள் - கைக்குழி, || உர்தி - கடல்,



திருவாலி சிவபூசாவிதி அத்தியாயம். ௩௭௬ 

௮.ரன்றனைவணங்கவென்பா 3 லலுமதியடை£6 சசொம்கே 
t யுசன்றருமதிகைப்பூர்வச்துளதொருபஇயுமொன்னார் 

ம சிரலிராவணன்றனக்கும்தெ ரியுங்கேளென்றுசொல்லி 

வரமெலா மளிக்குகக்திவள்ளலுமறைர்தானிப்பால், (௬) 

திரும்பிசாவணனை கோக்இச்சிவபிரானிருக்குந்தானம் 

விரும்பியென்பாலுனாக்கவேண்டுமென் நிடும்வாலிக்கு 

மிரும்பெனும்வட $ நகைம்தல்செய்திடினிசைப்பேனென்னத் 
அரும்பெனவெண்ணிச்சொல்வான்சொங்குமச்சவெனைக்கண்டே.() 

கொழு திருகரங்கள்கூப்பித்துளும்புக ண்ணீரின் மூழ்கி 
யழுதடியடைந்துபின்னையவிழ்ப்பனப்பதொட்டெ 601 60? 

எழு கருமறைகடேருவிறைவன்வாழஇகைக்கீட்பால் 

ஏ விழைவுறுமவர்க்கு த் கோன்றுமாஇமா புரியிதென்றான். (௮) 

என்றவன் ॥ நளையவிழ்ம்திட்டி ருரிலந்தன்னில்வீழ்நது 

மன்றமுய்கொள்ளும்ஞானவள லுமையரி யோடேற்றிப் 

பின்றொடைபுனை்துசாக்இப்பெரும்பலிபுரி௰் தார்தீர்த்த 

மொன்றெடும்துச்சவாதிசெய்துஇட்டுக் og Geib aren, (௯) 

சேர்ந்தவன்செய்இியெச்சஞ்செப்பியகு தர்தம்மைத் 

9 இர்ட்தவர்பணிம்துபோம்றிச் ு ரைசூறைவகற்றித் தீங்கு 

பேர்ம்திடவளிக்குமன்னான்பூசையின்பெருக்கமின்னுய் 

கூர்ர்தெமக்குரைக்கவேண்டுமென்றிடக்கூறலானார், (௧௦) 

கய்கையாகைக்குமொப்பாய்க்கருதுபுப்பெண்ணை தன்னிற் 

சஙகற்பஞ்செய்தும்ஞானச்சது/ மறைமனுக்களோடு 

துங் ட ககமடணஞ்சொல்லித்தோய்ந்துமுக்காலுமன்னிப் 
புய்கவர்பிதிர்க்களையர்ப்பலிருதற்புரிம்துமன் றே. (௧௧) 

மாத்தியானத்துக்கரயத்திரிமு.சற்செபங்களெல்லாஞ் 
சூத்திரரேனுஞ்செய்யம்பரொடர்பெனுஞ்சுருஇமான்கின் 

ஆச்க.நாற்படிமுடிச்துமாதிமாபுரியடைநறுச் 
சாத்துபுக்காமிகச்சாற்சாமியைப்பூசைசெய்தான், (௧௨) 

ள் அலுமதி - சம்மதி, 4 உரன் - அறிவு, 1 தரல் - முடிவிடம், 
$ அுகைத்தல் - தளர்தீதல், 4 விழைவு - அசைப்பெருக்கல், 
| தளை - கட்டு, $ தீர்ந்தலர் - தேறினவர். 1 சிரை - குரங்காடுயவாலி. 

௩ அகமடணம் - அகமருடணம் (டாபவிமோசனம் அல்லது நீர்க்குள் 
ன்று செய்யுமோர் செபம்,) , 

 



௬௫ ஆதிபுஸ்சலபு. ராணம், 

செய்தபிறையத்தைச்ரணோத்தாரமாக 
வெய்துபுமுடி த்தின்பாகப் & பங்குனியங்கெதன்னி௰் 

கைதரும்பலன்கள்கொள்ளக்கரிமுகப்பலிமுன்செய்.து 

* தைதுபு[ மிருக்துவாஞ்சங்கரகணம்புரிந்தான்டன்னோ, (௧௩) 

மன்னிய $ வாத்துசார்இப் ஏ பேரீதாடனமெடுத்துப் 

பன் | னய்குரார்ப்பணச்தாற் றேவதாவகனங்கொண்டு 
பின்னுமச் 4- தவசாரோக% சந இபூசைகளியற்றிப் 

பொன்னியற் ,/ குடந்தாபித்து 6 மனற்பலி- ரட்சைசெய்தே. () 

சிர்கொள்பல்லக்கிற்பஞ்சரூர்த்திகடனைச்சோடி.த்துப் 

பேர்கொள்வாத்இயம்பிரங்கப்பிரகமஇினத்திற்பெட்பாய் 

ஊர்வலம்வர்துநானமண்டபக்திருக்கவைத்தும் 

ஏர்கொள்கம்பூரசிபதூபராகனையுஞ்செய்தே. (௧௫) 

வளங்கொளுமுபசாரய்களியாவையும்புரிஈ்துமன்னிச் 

_.தளங்கொளவிரண்டாகாளிற்றண்பலிரட்சைசெய்து 

முளய்கொளரவியின்வாகமொளிமஇப்பிரபைதன்னிழ் 

றுளங்கவைக்காரனைக்காலைமா லையும்சவமுற்கெொரண் டே... (௧௬) 

முசசமுமுழங்கமான்றாகாட்பெறுங்காலைதன்னிற் 

 றிரிசியமணிப்பல்லக்கிற்சிவனையுட்காசவைத்துக் 

கரிசிலாமாலைதன்னிற்பூதமேற்கவினக்கண்ணாற் 
| சரசமாயாருங்காணவுற்சவம்தனைஈடகத்தி, (ser) 

கருதுகான்கெனுகாட்காலக்கற்பகத்தருவின்மேலு 
மருவுதல்புரிம்செல்லோரும்வணங்குநமாலைகோத் 

தொருமுறையாகிசேடவாகனத்துமையீசன்றான் 

நெரு வினிற்பவனிகொள்ளச்செய்தவன்்சேவையாலே. (௧௮) 

* பங்குனியஙட - பங்குனிமாதக் கார்த்திகை, * தைதுபு - தைதல்-அல 

ங்காரம். 1 மிருதீது சங்கொகணம் - மண்ணைச்சேர்தீது வாத்துவாக்சல், 6 வாத் 
அிசாச்தி - வாஸ்துசோஷ நிவாரணம். 4 பேரீதாடனம் - பேரிகை வாத்தியம், 

| அங்குரார்ப்பணம் - வித்தான பாலிகை வைத்தல், $ தேவதாவகனம் என் 
பது தேவகைக எளாவாகனம், -. தவசாரோகணம் - என்பது தவசாரோகம் 

எனக் குறை௰து நின்றது. அது இரட்சாபந்தனம். % சக்இபூசை - சர்இகளின் 

பலி, ,/ குடர்தாபிதீதல் - கலசர் தாபித்தல், , அனழ்பலி- ௮க்இனிகாரியம், 
அ. இரட்சை - இரக்கை - காப்பு. -- தளம் - கூட்டம். == இரிசியம் - தோம் 

றப்படத்தக்கது, | சரசம் - பரிகாரம்.



Board சிவபூசாவிதி 0 5 Buus, ௬டு 

தெருள்பெறவைக்காகாளின்காலையிம்வெளைச்சைவப் 
பொருளருள்விடைமேற்செல்லப்புக லநதிமணம்புரிந்தும் 
மருளிலாமிருகவேட்டையிரவினிலா டச்செய்தும் 
அருணம்தியரிமேலம்மையப்பனைவைத்துகங்கே. (௧௯) 

ஆருவாகனக்இன்மூதக்கோனறுமுகன்மயின்மேலன்ன 
வாசூவாக னத்திற்சண்டீச்சுரவளம்றேவுஞ்சூழப் 
* பேகமாவாத்இயம்கட் பிறங்குறவலஞ்செய்டோழ்்இற் 
பாகமாவாய்வுத்இக் கிற்பச்சையன்றளிக்குமுன்னே, ். (௨௦) 

ஈசபிம்பத்தெழுந்தவெழிற்பெருஞ்சோஇதன்னைப் 

பாசமிற்றெரிசனங்தான் பண்ணுறவர்துநிற்கும 

தாசனாம்பனவன் மெய் யிற்முனெழு மொளியுங்கண்டு 

மாசிலாத்துவாகு சஞ்சேர்மஞுசரியாலுஞ்சொலலும், (௨௧) 

எவ்வண்ணமுளதுக்கெல்லாமெழில்வண்ணமாதியாஇச் 

செவ்வண்ணமேனியோ டுிட்திகழ்வண்ணப்பொ ருளேசைவ 

மெய்வண்ணத்தய்விய க் தாம்வியன்சுடடர்வண்ணங்கொள்வார்க் 

கவ்வண்ணமோடில ங்குமருள்வண்ணத் தேவதேவே. (௨௨) 

குணகுணிடபா வமாடஇக்குலவுபுப்பொடுளேஞான 

வெணமுளார்கண்டுகொள்ளுமின்பமேபன்பேயெல்லா 

வணமும்கின்பாலதாக ர் வயங்குபுச்சுடரேவா னோ 

சணங்களும்பசவகின்றகண்மணிக்தேவதே வே, (௨௩) 

பகலொளிச்சுடர்கொண்டோஙய்கும்பவ்மணிச்சுட ரோபோன்றென் 

னகவொளிச்சுட...ப் 1 புரங்கொண்ட ருட்சுடசொளிக்குண்மன்னி 

யிகலிலதாகிரின்்;தவெழிம்பாஞ்சு டமோயிய்ஙள் 

தகவுறுஞ்சிவச்சுடர்க்குந்தனிச்சடசாகு௩்தேவே. (௨௪) 

எவங்குமாஞ்சோ இக்கெல்லாமெழிற்பரஞ்சோதியாகி 

மங்களகரமாமன்னுமருட்பெருஞ்சோதஇதன்னைம் 
தங்கரமுடிழ்த்துப்பேணிச்ச.ரண்கொளுமா GurciCer Bs 

AasQarcrAasCrr Gs @ori9s Bug CeiissenGm. 

பனவனுமாயோன் சோஇப்பரசவச்சோஇயைச்சேர்ற் 
சனவிருசோகியொன்றுப்ச்சார் ந்திடக்கண்டோரொல்லா 

இய aA dP I கலைவ, வயல்களை வையய! 

(உட) 

& பேகம் - மூஇல். * வயங்கல் - ஒளிசெய்தல், t புரம் - உடல், 

௯



௬௬ _  ..இதிபுரஸ்சலபுசாணம், 

மனமிகவுருகவெய்தியானந்தமயமாய்காளுங் 
கனவினுமறவாராடிக்காகல்கொண்டிருக்தார்மன்னே, (௨௭) 

சனனகாதியர்களியாருஞ்சாற்றுபுச்சரிகம்கேட்டும் 

மனனஞ்செய்தஇசயித்துமருவியேமுத்இசேர்ந்தப் 

பனவனூர்செனனமற்றும்பகர்சரவிரிவாச்சூதர்ப் | 

புனமலர்க்கழலிரண் டும்போற்றினர்புகல்வார்பின்லும், (௨௭) 

ஒருவடபெண்ணையின்பா & லொப்பனையாகவோய்கும் 

பிரவடதேவராயபுரமெலும்பட்டணத்தற் 

றசவடவேதவங்கசன்மசாத்இரங்களியாவுய் 

க.ரவடமின்றிகற்மோனெக்கயச்சர்ம்மன் * காலே. (௨௮) 

பெட்புறும்பிரம்மசர்ம்மாவெனும்பெயர்கொண்டோன்பேதக் 

் கொட்பொரிஇச்சைவபூசைக்கொளவிலிலருஈதல்செய்யான் 

நட்புறுமெவர்க்கும்கல்லானவில்பலித்தயிரானாளூம் 
8 தட்புறுவிஷ,சய்ொர்இபுண்ணியகாலந்தன்னில். (௨௯) 

பினாகினிஈஇியின்முழ்கிப்பெருங்கடன்முடி த்துப்பின்னு 
மனாதசவாகும்பூசைமனிச்துதிசெயவிரங்கி 

யனாதரன்முன்புதோன்றியாம்வரங்கேளிங்கென்னப் 
பனாகடின்பதமலர்ச்சேரையிக்கியப்பலன்றாவென்முன். (௩௦) 

விரும்பியேகேட்டும்பிரம்மசர்ம்மனுக்கரன்விளம்பும் 

அரும்பதவயிக்கியர்தானரிபுரியடைம தாலங்ஙன் 

றருமரித்களிமுன்வாய்வுச்சரந்தியின்்மணங்கொள்்வேட்டை 

வரும்பொழுதுனக்குமுத்திக்தெரிசனத்தெனமறைர்தான், (௩௧) 

மறைந்தபினரியூர்மேவிமணிச்சிவசோதுதன்னைத் 

இறங்கொடுதெரிசனந்தான்செய் துறுமெய்யனமெய்யிற் 
பிறந்திரிசோ இதானுங்கலட்தஇப்பெற்றியெல்லா 

மறைந்தனமுன்னமின்னானயிக்கியமிதுவேயென்ரான், (௩௨) 

சோதியுளைக்யெஞ்செய்யுற்சவ த்தெரிசனந்தான் 

நீதிலாச்சவியூர் சன்னிற்காண்பவர்பவங்கடீர்ந்து 
மாதவமுளசாய்ஞானமருவுவன்.று | வாணிக் 
காதலாய்ப்புகலக்கேட்டுக்கருணை கொண்டிருக்கான்மன்னோ.(௩௩) ' 

* ஒப்பனை - அலங்காரம். * கால் -'மகன், 7 சொட்பு - இரிபு, 

$ தட்பு- குளிர்ச்சி, ॥ வாணி - அகாயவாணி,



இருவாலி சிவபூசாவிதி அத்தியாயம், ௬௭ 

புண்ணியவிருடி யோர்க்குச்ச்தனபுத்இின் றேவைத் 
திண்ணலச்தனத்தினெய்இத்தெரிசனஞ்செய்துளார்க்கும் | 
BOOT OI LOT mI SenuT ocr een D ors bans | 
யெண்ணுவர்தமக்கும்பாவமிலையெனச்சூ.தர்சொன்னார். (௩௪) 

சொன்னவர் தமைவணய்யிருர்கனர்முனிவரிப்பால் 
பன்னுபுமைக்காமாளினுற்சவமுடித்தான்பண்பாக் 
துன்னுபுமாமுகாட் சேர்காலையிழ்நேர்விமான 
மன்னியமாலையானைவாகனச்இினுமேற்கொண்டே. (கூடு) 

கருதுபுயேழாகாளின்காலையிற்கைலாயப்பேர் 
மருவுவாகனத்தின் மேலுமாலையின் மேருவாகம் 

இருவுறவெட்டாகாளின்காலையிம்சேகிலிக்கொண் 
டருமறைபுகலுமக்தியசுவவுற்சவமுஞ்செய்தான். (௩௬) 

ஒன்பதார்இினத்இன்காலையோடும்தேர்௩டத்தியுன்னித் 
துன்பிலாத்இயுத்தியானவும்ச வம்புரிட்தும் 

ஈன்மையாய்மறுநாட்காலைைவினடராசசேவை 

யன்பொடுசெய்துமுச்சியதனினும்வசந்தய்கொண்டே., (௩௪) 

உடன்கொளிச்சலக்கரீடையுற்சவம்புரியக்கூர்ட்துய் 
கட %& னவபிருதகானங்கருஇக்கஞ்சரிதீர்த்தத்திற் 

நிடனுறச்செய்வித்தானபிறகரன்றன்னை நோக்கி 

வடமதிற்றுபில்கொள்கன்றவனசலோசனனுனைப்பான், (௩௮) 

முன்னிலக்குமியினோடுமொன்சலக்கிரீடைசெய்யப் 

பன்னியேவிரும்பியன்னாளென்றளச்சக்கரதால் 
மன்னியுண்டாக்குமிந்தப்பதுமைசக்கஇர்த்தத்இன் 

இன்னலில்கங்கைசாரவழைத்திடுமெனப்பணிர்தான், (௩௯) 

பணிந்தவன்றன்பால்மோனப்பரசிவமருள்பாலீத்துப் 

பிணிஈ்ததோர்பினல்வாழ்கங்கையதனைக்கஞ்சரிதீர்த் தத்தி 

லணைம்இடுமாறுசெய்துமன்பொகெவியைகோக்கத் | 

தணந்திலிவருடந்தோ.றுமுளரிச்சக்கரநீர்தன்னில், (௪௦) 

பாற்குனமதியிற்ளோயும்பெள ரணை ச் இதியிற்கய்கை 

யேற்குமாலிதனினின்.றுமெழில்பெறும்கெடிலமெய்தி 

* அவபிருதசானம் - உற்சவபூர்த்தி செய்தபின்பு செய்யும் ஸ்ரானம்,



௬௮) QB YT OM gs OL TW overt. 

மாற்கு & சங்சமங்கொள் வேலைமருவுங்காமினியாயத்தாற் 

கோழற்குணவாலிதீர் 2, சமெலும்பெயர்குலவுமென் றே. (௪௧) 

சக்கிரித்தனையனு க்குஞ்சங்கரர்புகன்றார்பின் பு 

மிக்கவபிருதமென்னும்கானமுஞ்செய்துமேவி 

திக்கவுற்சவமும்பூர்த்தியாக்கெயக்ககைமலர்த்தாட் 

புக்கெற்றுதியாலின்பப்புணரியாழ்ம் இருக்கும்வேலை. (௪௨) 

பின்னுமெம்பெருமான்வாலிபூசையின்பெருக் கங்கண்டு 

நின்னகரடைமதுஞாயநீதியைப்புரிவாயென்ன 

மன்னியபுலவன் சேயுமீறும் துமான்பலிசெய்இய்ஙன் 

றுன்னுதல்வேண் கிமென்னுன்றா பவன்பம் மெச்சி, (௬௩) 

இவ்விடந்தன்னினின் போழ்பூசையுமியற்றல்வேண்டி.ப் 

பவவமித்சங்குகர்ணப்பூதமும்விடுச்தேன்பண்பாப் 

இவ்வியபலியுஞ்செய்யுஞ்செல்லெனமமை£தானெட்மழை 

அவவிடந்தனிறன் பேராலிங்கமைம்இடம்போய்ச்சேர்ம்தான். () 

io a fy’. 

அ௮ரியசந்தானமா புரியீசனாலயம்தனிலருணால்வர்க் ப 

குரியசஈ்கானத்தெக்கணாமூர்த்தியோங்குசம்நிதஇக்குக் கீட்டிசைப் 

பெரியசதானவாலிராவணனாற்செய்பிரஇட்டைலிங்கமுமே [பாற் 
தெரியுஞ்சம்கானம்திரிபுரர்செய்யச்சேட்தஇப்பெயரிரண் உனையே 

ஈசனாரேவம்படிசெயுஞ்சங்குகர்ணலுங்காமிகவிஇியாற் 

பூசனைபுரிக்கான்பிறகவன்பிள்ளைச்சசர்ணனும்பூசிச்துப்போனான் 

வாசமாக்கண்டாகர்ணனாஞ்சேயின்வ(நிவருஞ்சந்ததியாரும் 

கேசமாயரன்றன்பலியினையியற்தநின்றனர்காளூமித்கலத்தே.(௪௬) 

கலிவிருத்தம். 

ஆதலாலிவர்போற்செயிற்காமிகப் 

போத்பூசையைக்கொள்ளும்புசாரிபாம் 

சாதகங்கொளவேண்டிச்சனிப்பரோல் 
மாதவம்பலமாகியேவாழ்வரே, (௪௪) 

திருவாலி சிவபூசாவிதி யத்தியாய முற்றுப்பெற்றது, 

* சங்கமம் 4 கலத்தல்,



டை 

சிவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஐந்தாவது 
பிரமனார்சிவபூசாவிதி 

அத்தியாயம். ) 

அதுசரடியாசிரியவிரு த்தம். 

வலம் இகழ்வாலிபூசைவரன் முறையாய்வகுழ்து 

மலந்இகழ் ச.ரவுமெம்பானவில்தரக்கேட்டோகண்ணிப் 

பல£இகழ்பிரமனார்தம்பலிதனைச்சொலவுன்பா த 

தலமிசைக்கொண் டோமென்னச்சாழ்றுவர்சூதர் தாமே, (௧) 

கலிவிருத்தம். 

இரிபுரமெரிதரத் & இணையின் றேரின் மேம் 

பரி. வமொன்றிலாப்பிரமன்பண்பொடுந் 

தெரிதரச்சாரஇச்செய்துக்கொண்டுமே 

வருகையிறழ்கருயவசையாதிருக்கவே, (௨) 

யாசெனகநகோக்கினனயனுமஙயகன 

மாதுமைபாகசோடவுணர்மன்னியே 

இதுளிஇயுக்கமுஞ்செப்யக்கண்முமப் 

போதொருவதிசயம்புகுதநின்றனன், (௩) 

நின்றனனொன்றுதோன்ருமனீணெறித் 

துன்றுசாரத்தியந்தவறித்சொல்* லரி 

யன்றுசாய்ந்திடயிடையாகியச்சுதன் 

சென்றிரதத்தொடுஞ்சிவனைத் தாங்கினான், (௪) 

பட வஞ்சிவிருத்தம். 

கொஞ்சகோரஞ்சாரத்தியங் 

கஞ்சன்றப்பவுய்கண்ணுதல் 
எஞ்சலிற்பிழையெய்தவு 

wore யோவென்றாற்றுவான். (டு) 

+ இணை- புவி. 1 ௮ரி- தேர், ட



eto ஆிபுரஸ்தலபுராணம், 

வள்ளலுன்பதமறியகான் 

கள்ளமாப்புரிர்தகேேலேன் 

எள்ளல்முப்புரர்போரினால் 
உள்ளுகைத்த% லுடைந்தவே.. (௬) 

* உகைத்தல்கிற்கவுமையனே | 
இகைத்துநின்றனன் 1 பிழையினைச் 

8 ௪இத்தல்கொண்டுச்சரண்டனிம் 

புகுக்சல்செய்யப்புரிமினே, (cr) 

என்றுசிற்சமானந்தங்கொள் 

தன்றபோதன்களர்க்கக்கீழ் 

நின்றபூசக்கணங்கணீர் 

துன்றமற்றுந்துஇக்க வே, (er) 

மாலோனாஇபசுக்களைக் 

காலமேய்க்கும்பதிச்சொலும் 
மூலபாசத்தளையற 

| வாலமாதவமதியினில். (௮) 

பூர்வபட்சத்தஇிியை%தற் 

சீர்பினாகனிமுழ்கியே 

கேர்கொணித்தியகன்மமழும் | 

ஏர்பெறப்பின்முடி. ம். துமே, (௯) 

ஆதிமாபுரிவந்தருட் | 

Cer G gon Zen & gi aor our 

தோதுமாபலிகொண்டுடன் 

ஏ சாககப்புனலாட்டியே. (௧௦) 

எழு?ீரடி யாசிரியவிரு சீதம், 

வேதங்க எியம்பு + oreo யாச விதிப்படி யரன்றிரு முடி. 

மேற், சா.தகத் இஇயிற் பாறயிர் பஞ்ச சவ்விய முதற்திர வியமும், 
கோதிலாக் கங்கைச் திசமும் கலந்துக் குளிர்த.ர வாட்டிக் கொய் 

* உடைதல் - கெடுதல், ர் உகைத்தல் - செலுத்தல், 7 பிழை-அபராதம், 

$ சஇத்தல் - மன்னித்தல்* || வால் ௮ம்மாதவன் - சுத்தவைகாசிமாதம், ர சாத 
கப்புனல் - ௮ஃது திதிரிலை முதலிய ஏழ்வகை யுறுப்புகளி னிலையையுஞ், சோத 
டலதூலாலுணர்ந்து அவற்றால் வரும்பயன் கூறுவது, 4: மாகன்னியாசம் 
௧௧- தரம். உருத்திர மர்திரச்தை செபித்தல், |



பிரமனார் சவபூசாவிதி ௮.த்இயாயம். எக 

மலரசாற், நீதிலா வழுஇட் டருச்சனை புரிந்தாற் நீர்க்திடும் பிழை 
யெனச் தெரிக்கான். ப (௧௧) 

உரைததபின் கமல யோனிவை காச வொண்மஇப் பஞ்சமக் 
இதியிற், நிரைப்பினா இனியிற் செபதப கன்ம மியாவையுஞ் செய் 
லுஈற் நெளிவாய்ப், பரைத்தளச் தோங்கும் பரசிவக் கனியைப் 
பகர்மறை யாகம விதியால், & விரைப்புன லாட்டி.சி துகின்மலர் 
நீறும் விதிகொடு புனைந்துடன் விரைந்தே. (௧௨) 

பற்பல வாகுங் கனியொடு பண்ட வகைசளு மழுதுமற் றது 
வுட், SOUS oT றிருமுன் லைத்தெழிம் இப தீபமுஞ் eu gre ib 
மார்க்க, விற்பனர் துதிகள் விளம்பி யர்ச்சித்து விழியினீர் பெருக 
வீழக் இராக், கற்ப கற்பய்க எளழியினு மழியாக் கமலலும் 
பூசைகள் செப்தே. (௧௩) 

எஏகமாத் விதமாக் துஇயினாம் eau Onions Cus பத்ம காயது 
தன், பாகமார் சிவமே நின்மலா னந்தப் பரவ பூரண வெளியே, 
* கீகம்போழ் கருணைமேய நிம் ரூணவ கிராயச் செல்வமே sor, 
போகமே யோக போனகா வென்றன் புன்பழி யொழியெனப் 
பணிம்கான், (௧௪) 

அறுசீரடி.யாசிரியவிரு ச்ம். 

பணிந்தவன்றன்னைநோக்கிப்பரசிவமிஈவும்பண்பாய்ப் 
பிணிஈததோர்பிழையுநீல்இிப்பிறங்ஜனொப்விதியேபெட்யாய்த் 

துணிந்துின்னுலகமெய்்இச்சுகங்கொளென்றணிகளியாவும் 
அணிந்தவன்புகலத் தீர்த்தலிங்கமுமமைழ்துப்போ னன். (௧௫) 

இரிபுராம்தகர்க்குவையத்தேர்விடறப்பு£ இமைப் 

பிரிதராவிமத்கயப்போலிம்கபூசனையானிக்கிக் 
கராசலவுரியான்பாதய்கண்டனனண் படமெல்லாம் 

கராசலத்தவரோடேற்றிச்சாபமுந்தவிர்த்தார்மன்னே, (௧௬) 

௮யன்பெயராலுண்டாக்கு WHY Tb Bit wh woot ool pb 

பயன்கொளமூழ்டுப்பிரம்மலிங்கமும்பணிவார்க்கெல்லாம் 
ு வயமுறவளிக்கமன்னும்வடபுச்தெல்லைதன்னிற் 
தயவுளார்காணலென்றுந்தகுதியென்றுரைத்கார்தா மே, (ser) 

பிரமனார் சிவபூசாவிதியத்தியாய முற்றுப்பெற்றது, 

  

    

4 விரை - கலவைச்சாந்து முதலியவை. 1 நீகம் - மேகம். 1 வயம் - வலி,



௨ 

திவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஆர வது . 

சூரியபகவான் சிவபூசாவிதி 
அசத் ூஏயாயம், 

அறு€ரடியாசிரியவிருத்தம். 

பெருஞ்சிெவபூசைதன்னாற்பிழையொழித்தடி.மலர்ச்சேர் 

வரந்தனையெய்திவாழ்ஈ் தமலரவன்காதைமுன்ன& 
இருச்சுவுஞ்சொலச்தெளிந்தோர்இனகரன்பலியைக்கேழ்க்க 

விரும்பினம்புகலென்சூதர்விருடியர்க்குரைப்பகானார். (௧) 

ஆதியிற்காஇயீன்றகோடுகவரசனென்பான் 

நீதியும்வழுவாச்செங்கோனிகழ்த்துதல்புரிந்தறத்தாற் 

நிதிலாவுயிர்களியாவுஞ்செழிக்கரட்டுத் துவந்த 

போதொருஈசையால்வேட்டைப்புரிசரவெண்ணங்சொண்டான் () 

நால்வகைச்சேனையோ நெவில்வளம்புகுக் துண்ணிக் 
கால்வழிச்செல்லும் & பல்லங்கேசரிப் * பாய்மாவோடப் 

பால்வழிப்பறவையாவும்பயமுறவேட்டம்பண்ணி 
தல்வகையுளவசிட்டனுண்பள்ளியடை£கான். மன்னன். (௩) 

மன்னவன் ரமம்டீங்கெவணயங்குறவரிட்டனோக்கப் 
பன்னுபுகாகிமைங்தோப்பரங்கொளுமதிதிபூசைக் 

கென்னிடமிருர்துகாளையேகுமென்றுரைக்கவொவ்வா 

லுன்னுபுகானையோடுமடைதலால்விடை தாவென்ஞுன் (௪) 

கோசிகன்குறிப்பறிந்தும்குலவுபுகீங்களியாரும் 

பேசுபுவதிதிபூசைப்பெத்றுடன்செல்லுமென்ன 
வாசிலான்வற்புறுத்தவொப்பினர்காமதேனை 

'கேசமாய்வாவழைத்துநிகழ்த்தினன் ; நிரிதமாயே, (ட) 

பெரும்படையாவிலுக்கும்பெருந்தகைதனக்கும்கல்ல 

விரும்கிடவேண்டுமென்றுவிருடியர்கோன்விளம்பப் 
பொருந்துமாற்குறைவொன்றின்றிப்புண்ணியச்கேலும்புக்க 
யருந்திடத்தகும்படிக்குமலரவர்சீசளித்ததன்றே, (a) 

* பல்லம் - கரடி, ர் பாய்மா - புலி, 1 கிரிதம் - கூர்மை. கு



சூரியபகவான் செவபூசாவிதி அத்தியாயம், GTi. 

இவர்களோர்காளுங்காணாவினியசாம்பலகாரங்கட் 
வெர்ப்புவர்ப்பினிப்புக்கார்ப்புப்புளிப்புக்கைப்பாழினான்காய்த் 
தவிர்சலிலுண்டியாவுட்கந்திடவுண்டுந்தக்கோ 
னவர்களோடுவகை யெய்தியஇசயித்இதுநினைங்தான், (௪) 

காட்டினில்வாசஞ்செய்யுங்க டு௩தவர்க்கேவலாளர் 

நாட்டியசாமா உ னெய்க ர் எணனரபதியதாகம் 

மாட்டொரு * வகையுமெஞ்சலுள இவர்பாற்டைக்குக 

தேட்டமச்சேனுவாலென்றறிவினிற்றெளிவுகொண்டே. (௮) 

8 வரமுறும்வசிட்டர்தம்பான்மருவிகோன்சுரபிதன்னைக் 

கசமுறக்கொயிக்கினிற்கேயாயிரம்பசுக்களோடும் 

॥ கரமுறுமென்றனாட்டிற்பாஇுயுந்தகருவேனென்னப் 

4 பசமுறப்பலவிசத்துங்கேட்கவுமளிக்காகாலே, (௯) 

கொல்ைமுகலளிக்குங்கோபக்குறிக்கொடுங்கோசிகப்பேர் 

சிலைதனிற்சரம்தொடுத் தழ்தெறிக்கவன்பிரமதண்டம் 

-உலைதரத்தடுக்கயாவுமுள்ளுடைதுருகிச்சோர்வாற் 

கலையெலாமுணர்ந்தோன்றன்னைக்கருஇயேயுரைக்கலும்றுன். (40) 

non Deu) LiL a7 7 & C Ln gpI DLs 6V65T LI BY 60T cb even LOD ND fb 

துறைவழிமன்னர்க்கா தல்கிட்பலன்றுல்லபங்தா ன் 

உ௩றையனல்நட்டியத்கைச்சுடினுநன்றென்றுநாலோர் 

நிறைவ.நிப்பலனேவேண்டுமென்றுகேர்யாமஞ்சென்றான். (௧௧) 

சென்றரும்தவங்கள் செய்யக்திருச்சங்குமன்னன்வந்தும் 

நின்றென்கோறிக்கையாவுநீர்ரிறைவேற்றிப்பின்னர் 

துன்றுநின்வினைமுடிப்பிரெனச்சொலுமவனைச்சொர்க்கம் 

நன்றுசெல்லெனவிடுத்துக்கோசிகன்மேனடநதான். (௧௨) 

மேற்றிசையடைந்துகோற்குமெய்யன்பாழ் * பகினிமைக்தன் 

ங் தேற்றமாச்சென்றெனாவித் | இறம்பலிலருடாவென்ன 

_-வூற்றமாயவற்குமீட்துமுத்தரத்தெய்தியுன்னி 

௦ யாழ்றவுக்தவம்பணுங்காலரம்பையுர் - தடைகள்செய்காள்.(௧௩) 

* எங்நன் - எவ்விதம். * ஈணல் - இடைத்தல், $ வகை - Sere. 

8 வரம் - மேன்மை, || தீரம் - வகை, 4 பரம் - செயல். 4 உலைதரல் - அழி 

தரல்... % நஹை- சூற்றம். + ப௫னிமைஈ்தன்-விசவாமித்திரனோ டுடன் 

பிறந்தாள்மகன், க் தேற்மம் - தெளிவு. |. திதம்பல் - தவறல். அனஜ்ர ற்றும். 

புகழ். ௦ ஆற்றல் - மிகு, * தடை - விக்னெம், 
a0



ora - ததிபா£ஸ்தலபுசாணம். 

- செய்தவடன்னைக்கல்லாச்செபித்துக்கீட்டினையடைந்து 

மைதவிழ்களனை கோக்கியுக்கரத்தவமமைக்கக் 

கைதவமில்லாத்தேவரியாவருங்கமலனோடு 

மெய்திகீபிரம * லிங்கொயினாயெனப்புகன் றே. (௧௪) 

ஈல்வசமருளிச்சென்ருார்வசிட்டர்பானண்ணியங்கன் 
வெல்தபாக்கினிக்கும்விடாதிருக்கவும்விஸ்வாமித்இரன் 
*பல்கலோடயனைகோக்கிப்பின்றவம்புரிந்கான்பற்றி 
* வல்கமான்முகனுர்தோன்றவடைவுடன்புகல்வதானான். (௧௫) 

உன்மகன்வசிட்டனார்க்குமெனக்குறும்வேறுபாட்டின் 
றன்மைகளெடுத்துரைத்துச்தக்கதுபரிவாயென்னப் 

பன்மையும்விளக்கிகிற்கும்பருஇற்கும்பயோனிச் 
சின்மயச்சேடனோடும்மூவரைவரவழைசம்தே, (௧௬) 

இருவர்க்குமத்தியாகவியம்புததெரிக்துயானு 

மருவியன்னவரசோடின்னார் $ மதயுளானவகுப்பேன் 

* நெரிரிலையுணர்ந்துசெல்லுமென்றயன்றெரித்தல்கேட்டச் 

செருவிலிக்குரிசின் 4! மேட்டிச் செலவிடல்கொண்டுசென்றான் 

சென்றினனுலகமெய்திச்செல்க இர்தனக்குச்செப்பி 

யொன்றியென்னுடன்வாவென்னவோங்கலுமுரைத்தல்கேட்டு 
இன்றுகான்வருவனாகிலிருள்கொளுமுலகமெல்லாம் 

நன்றலச்செலுநீரங்ஙனான்வரக்கூடாதென்ரான், (௧௮) 

இறைவனாமிருடியென்பானிருள்வலியுலகைகீங்இக் 

குறைவிலிப்பொதிகையெய்இக்குறுமுனிதனக்குரைத்துத் 
உ இறதவொடென்பானீ-செல்லல்வேண்டுமென்றிடவுங்கேட்டு 

மறைவனான்வரிற் | கிடக்கையதமுறுங்கூடாதென்றான். (௧௯) 

௮ங்கனமிருத்தல்கீங்கியதலபாகலக்தையெய்திச் 
சங்கடமனைத்துமாஇிசேடனுக்குரைத்தென்பாலு 

மிங்கனம்போதல்வேண்டுமென்றனன் தின் மூழ்கு 
| மம்குமிவ்வுலகமியாவுமியான்வரற்கூடாதென்ரான். 

)- இருடி, ர பல்சல் - வெஞுசாள், 1 அல்கல் - இராசாள். 6, மத 
யுளார் - ஞானி. 4] தெரிசிலை - விசாக்கரிம்பது. பூ! மேட்டி, - பரமேட்டி, 
ஃ செலவிடல் - அனுப்புதல். % இறவு - வழி. 4 செல்லல் - ஈடதித்ல். 

| உட்க்கை - பூமி. [| மங்கல் - கெடுதல். 

(2.0)



சூரியபகவரன் சிவபூசாவிஇ அத் நியாயம், எட 

மூவருமியம்பல்கேட்டம்முனியரசெய்தியங்ஙவ் 
தேவர்குழவையிற்போதன்றிருமுஞ்செப்பலோடு 
மாவலமுளவசிட்டர்சமையழைத்துணர்த்இமீர்போய்க் . 
காவல்கொள்மூவர்சேரக்கருஇியே% கொணசர்தியென்றான், (௨௧) 

* வயவுளவயன்மொழிக்கொண்வ?ட் டனுமனலியூர்க்குத் 
தயவொடுபுகுர்தென்பாலுஞ்சவியேகீவரல்செய்யென்னப் 
பயமொடுமுலகமல்லாந்பாழ்படுமெனவும்பண் ஹோன் 
குயவனிக்கலையைவைக்கற்கொளுமொளியெனக்கொடுத்தான். () 

வாங்கிெய_ச்தேரினிட்டும்வார்சுடரொழம்கண்டேய்ப் 
பாங்குறியஇசயிச்துப்பம்றிலானோடும்பண்பா 
யாங்குறும்பொதிகையெய்தியகத்தியற்குரைத்தப்பாலும் 
இங்கிலாமுனிவர்முன்னம்இினக.னிருட்தகாலை, (௨௩) 

கெள்ளுமுத்தமிமும்வல்லோன்றிருமுகந்தன்னைநோக்இ 
வள்ளன்மையுளவசிட்டன்வகுத்தெலாமுரைத்தென்பாலு 

மெள்ள வேவருதல்வேண்டுமென்றனன்கும்பயோனி 

பள்ளமேடாகிப்பூமிப்பாழ்படநிற்குமென்றான் (௨௪) 

என்றவன்றனக்குகீத்தோனெழில்கொடுபுகல்வானென்றன் 

பொன்முடிக்கலசம்தன்னைப்புல்லுமாவிருக்கவைக்கில் 
மன்புவிதனையமுத்தகிற்குமென்றிடச்செய்தன்னான் | 

நின்ற தன்மகுமைகண்டும்கிமலனோடடைந்தான் மன்னோ. (௨௫) 

அடைந்தவன்பாதலத்தனாஇசேடனையழைக்வுச் 

துடர்ந்தென்பால்வருதல்வேண்டுமென்றிடத்துகளொன்றில்லான் 

படர்க்துன்பாற்செல்வனாஇற்பாதலங்கடலின்மூழ்டி 
* உடைந்இடுமிதற்கென்செய்வதென்னுமுன்னுரைப்பகானான், () 

எத்தனைவிகழமுமென்றன்யோகசண்டக்கோல்செய்யப் 
பெற்றுளஇதனைவாங்கஇப்பெரும்புவிதாங்கவைத்துச் 

தித் இனைக்கண்டென்பாலுஞ்செல்லுமென்றுரைக்கச்சேடன் 
அ,க்தனைப்பலமுஞ்சித்துமறிர்தவருடனுஞ்சென்றான். (௨௭) 

தவறிலாமூவர்தம்மைச்சத்தியலோகஞ்சேர்த்துப் 
பவனநாயகனைப்போற்றிப்பசமஞானியரிருக்கக் 

* கொணர்தல்- கொண்டுவரல், 1 வயவு- ஆசை, 1 உடைதல் - கெதெல். 

 



எசு . இதிபுரஸ்கலபு சாணம். 

கவனமாப்பருஇச்சேடன்கனகக்கும்பனையுநோக்இ 
% யிவறலாய்க்கெளரிகன்றானி.பம்புவனிகனைத்தானே. (௨௮) 

விட்டனர் சமக்கெனக்கிருக்கும்யோக்யெழ்தாழ்வோடு 

t விரிட்டமும்விதியாயென்பால்விஞமெனமுனியியம்ப 

* நசிட்டலில்விதச்தாலுன்னிஈவில்வர்கீர்கதமேற்கொண்டு 
8 மசட்டையாற்றவமுகட்டமடைரந்தனையிதுவேயென்றார்.. (௨௯) 

சாந்தமேயஇக்மாகத்தவிசினைவிருத்தஇிசெய்ய 
| வாய்நதவன்வ௪ட்டனென்றும்மன்னியவிருவர் தம்மிற் 

மோய்க்திடுமேற்றக்தாழ்வுஞ்சொல்லியற்பயனாலுன் னித் 
தேர்தந்தநிலையினிற்கற்றெளிவெனசக்தெரித துச்சென்றான். (௩௦) 

Qo Quen ppiad send 520 னின்பமெய்சு 

வடியொ டுகோபந்தன்னையகன்றுபோய்வட EG Ma இற் 

கடுமையாத்தவங்கள்செய்யக்கருஇனன் சென்றபின்னர் 
நடுமையார்சேடன்ரானும்கான்முகனுறவுசகொண்டே, (௩௧) 

இடந்தனைவிட்டுமீசனாணைக்குமிகலாய்வந்த 

மடந்தனையொழிக்கவேண்டிக்காளதஇிமருவிவள்ளம் 

றடமலர்ப்பதம்பூசித்துத்தன்னுலகடைக்தான் கும்பன் 

திடமுறச்சுந்தரோசன்சேவைகொண்்டிடம்போய்ச்சேர்க்சான். () 

ஆதிமாபுரியையெய்தி 4 யாதவன்றங்இ.ரத்இன் 

'% விதியாலாடிமாதப்பூரணையதனின்விள்ளாப் 
* பூதியாற்சிவனையுன்னிப்பூசனைபுரிதுகோக்கி 

கிீதியாற்கரங்கள்கூப்பிகிகழ்த் துவன்.றுஇகடானே, (௩௩) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

கான்மறையின் முடியேரங்குஞானமணிச்சடசொளியே 
வான்மறையுகாளுதவும்வள லேசக்தானபுரிப் 
பானிறைவேபத்மதள காயகிதன்பக்கலில்வாழ் 

கோனறவேசைவக்குண விஇயேயென்மதியே. | () 

* இவறல்- ஆசை, |) வாய்ர்தவன் - பொருக்தினவன். 1 வி௫ட்டம் - 
மேன்மை, $ கத்தல் - ஈசிட்டலெனவர்து அழித்தலெனப் பொருள்தர்து' 
கின்றது. $ அசட்டை - பராமுசம், 47 ஆதவன் றச்இிரவித - wos 56 Br 
விதி. goog ரொணப்பிரகாச த்தினாம் Seutierarsienl % விதி- வீதியெ 
மருவியது. - பூதி- சித்திமசத் துவம். - ன் ப ப



சரஸ்வதி ெவெபூசாவிஜ syd Gurwen. ௭௪ 

ஏன்னொளிகொண்டெலவ்வுலகுமெவ்வுயிருமெப்பொருளும் 
தன்னிருளைகீக்கக்தழைச்தோய்குஞ்சந்ததமும் 
நின்னொளிகொண்டோர்கண்ணாய்நிகழ்டில் மேனின்மலனே 

பொன்னொளியேஞானபூரணவென்றடிபணிந்தான் (கூடு) 
‘ எழுசீரடியாசிரியலிருத்தம். 

பணிந்தருண் மருவி யனற்றிசை யதனித் பருஇபுட் கரணி 

யொன் நமைத்துச், துணிந்ததின் மூழ்கித் தன்னுல கடைந்தான் 

சோதியும் தொல்விதி யதனால், ௮ணைந்தஇற் படி6லு மருட்பர 

சிவத்தை யாச்சளை புரிந்தவ ணிருந்துத, தணம்இடாச் செபஞ் 

Glaus an pep wp. லெவருஞ் ௪வியென விளங்குவர் தாமே, (௧ ௯) 

சூரியபகவான் சிவபூசாவிதி ௮ச்தியாய மாற்றுப்பெம்ஈ.து. 

  

OL. 

இவமயம்.. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஏழாவது 

சரஸ்வதஇ சிவபூசாவிதி அத்தியாயம். 
  

௮று€ரடியாசிரியவிருச்சம், 

மன்னிருவிருடியர்க்கும் & ஈடுகிலைவழங்கல்வேண்டித் 

தன்னுலககன்றரன்றனனுமதிதவிர்த்தலாலே 

பன்னியசாபமேவிப்பருதயுமொழித்தகாதை | 

மூன்னமேயுணர்க்திர்வாணி 7 மொய்ம்பலிக்கொளலுணாப்பாம்.(௧) 

ஆதியிற்சுசிலனென்னுமக்கணனருக்தவத்தாற் 
காதலாயீன்றரூபவதியினாட்கவினையுள்ளாள் 

4 நிசமாம்பொருளின்மிக்காணித்தலும்ரிவப்பையுன்னி 

யோதுவள்கர்வமாய்த்தத்கொப்பிலையொருவரொன் றே, (2) 

இவடனக்கெதிரியாுயெவர்களும்புகழ்வதா௫க் 
$ கவனமாக்கலைகள்யாவுங்கற்றளித்துரைப்பதாகுக் 

தவநிலைச்செல்வமிக்கவித்தியாவதியும்வந்தாள் 
*வளையுமழஇன்மிக்கா | எனுசிதம்புகல்வதானாள், (௩) 

"4 நடுநிலை - கியாயம், * மொய்ம்பு - வலி, '* நீதம்.- பாக்யம். $ கவ 
னம் - கருத்து, || அலுசிதம் - தகுதிபின்மை,



GT py ஆதிபுரஸ்தலபு சாணம், 

இருவருமுயர்வுகாழ்வென்றியம்புபுவிகலுக் தீர்ப்பாம் 

ஒருவருமமையமின்றிவாதமுமுறுஇிகொள்ளத் 
இருவருட்குறுகப்பக்மகாயஇத்இருமுன் ஞான க் 

அருவளர்மண்டபத்தினோங்குறுமவையோர்முன்னே. 

வாசமிட்டவரின்ரூபலஇியயெனுமடஙம்தைவைய 

மீதினிற்பொருண்மேலாகுமாகலால்வெறுக்கையில்லோர் 
பாதசகத்காழ்வு மள்ளார்பகர்மிடிகொள்வார்பன்னும் 

கோதகப்பொய்கடுக்கர்தோய்ந்இளைச்தென்றுற்துன் னி, 

கட்டமாபத்துமேவிக்கலங்குவர்கலங்கலாலே 

கெட்டிமேறிவுங்கெட்டாற்கெ ரறய்குன்றுங்குன் றில் 

மட்டிலாவிபசாரச்தால்மங்கையர்புகல்வரின் 4 

டட்டமாவமிசமாறிஈச கத்திலழிவர் சாமே, 

ஆகையாதற்றனிகன்மிக்கானறம்பொருளின்பம் வீடும் 

பாகமானவைகளியாவும்பெறுவனிப்பொருளாலென்றும் 

வாகையாமறைமனுக்கள்வகுத்ததிவவணநும்பாற்சக 

தேகமுமுளதேலின்லுஈ்தெரிப்பக்கேடெளிவினாலே. 

கல்வியிற்றேர்£துஞானங்கருதியகருணையோடும் 
பல்விதநிலையினின்றுபயின்.றுபுசமாத்தரேனு£ 

தொல்வினைப்பொருளினாரைச்சூழ்£ சனுசரியாராகி 

னல்விதகாற்றமில்லாவலரொனஈண்ணுவாசே. 

முன்னஞ்€ேசாமருக்கும்முனிவனாருபதே?க்கு 
மன்னியகதையினான்கனத்தமேலெனவகுக்கல் 

நின்னினைவதற்கொண்டாடிநிலத்தினிற்பொருளைத்தேடிப் 

பின்னிடையாதிருக்கற்பெற்றியத் தன மேலென்முள். 

என்றவடன் மே௰்போகமெய்புகிலையிற்புல்லி 

நின்றவர்புலங்களெல்லாநிவப்பினிற்கிடந்துமாழ்ே 
யொன்றுதோன்றுாமலுத்இக்குதவினரிருக்ககோக்கி 

நன்றலவெனமறுத்துகாட்ிவனெனவெழுக்தே. 

வித்தயொவதியும்கல்விவிரும்புவர்தமக்கும்கல்லப் 

(௪) 

(௫) 

(௭) 

(௮) 

(20) 

புத்தியோடொழுக்கம்வாய்மைப்பொறைபுகலடக்கங்கர்த்இப் 
பத்திமெஞ்ஞானித்திப்பலவுங்கொண்டழிவிலாத 
நித்தியமுச்தியெப்திகிலச்இினினிகழ்வரொன்பால். (௧௧)



சரஸவது சிவபூசாவிதி அத்தியாயம், ௭௯ 

ak ஊதியமில்லாரென்௮ுமுணர்விலாவூமையாவர் 

ர சீதியுமிழப்பர்நிமெொணமுஞ்செனனகீங்கா 

வாதனைமிகவுமுள்ளார் 1 மனகியாயத்இின்வாய்மைச் 
சாதனையறியார்பொல்லாச்சழக்கரரயழிவர் தாமே, (௧௨) 

எண்ணரும்பிறவிதன்னின்மானிடப்பிறவிதாலு 

மண்ணினிற்கிடைத்தும் $ மானசாதறுல்லப || மடுத்தாற் 

றண்ணருட்கல்விவேண்டுங்கற்ெச்செல்வட்தன்னாற் 

புண்ணியப்பிறவிநீம்கும்ஞானத்தாற்புகழ்கொள்வா ரே, (௧௩) 

வித்தையேருத்திெல்கும்வெறுக்கையுமகங்காரத்தின் 

சித்தியையளிக்குமத்தாற்சகலமுகத்துப்போகும் 
புத்தியுள்ளவர்கட்கல்விப்பொருடனையீட்டற்போத 

முத்தியென்றுரைக்கும்வேதமிருதியைமொழிவதானாள், (௧௪) 

ஈட்டலுஈ்துன்பமாகுமீட்டியபொருளையெல்லாம் 

நாட்டலுந்துன்பமாதைகாட்டிடிற்சோசராஇ 
கூட்டத்சாத்றுன் பமிக்கற்குறைபடிற்கெடினுந்துன்பம் 

வாட்டத்சையுண் பெண்ணுஞ்செல்வமும்கொள்ளார்கல்லோர். () 

தனிகரும்புலவரா€ர்வா தத்தைச் 4 தலைக்கொள்ளா ரோற் 

பனுமமாவாசையிமதுபோனசித்தொழிவர்பண்பார் 

4 ௮னிகமாங்கல்விச்செல்வமகிலமெங்கண்சென்ருலுங் 

% கனிகையாக்கொள்வர்கள்ளார்கனகமுமதுபோலன்றே, (௧௯௬) 

உயர்ஈ்திடுங்கராயுணீர்போலுருளுறுஞ்சகடைக்காற்போல் 
அயர்ங்இடஈடிக்குங்கூத்துமவையகன்றழைத்தல்போலும் 

பெயர்க்திடல்வருமகலொக்கும்பெருஞ்செல்லம்பேய்த்தேர்ஞால்ப் 

பயன்றருமறிவகற்றுமுறுதியுமழியாப்பண் பே. (௧௪) 

எழிற்கல்விப்பெருக்கையுதசானெவருமெல்ணனாடுக்கொள்ளும் 

வழிப்படும் 2ரத் இநல்குமன்னரைவணங்கச்செய்யு 
முழிப்படு௩் * தவறுளோராயும்பரின்லைக்கு * மூத்தைப் 

பழிப்படும்வெறுக்கைக்கொப்பாவிஞ்சையைப்பகரலாமோ. (௧௮) 

* ஊதியம் - கல்லி, 1 நீதி- முறைமை. 1 மனகியாயம் - பகுத்சறிதல், 
6 மானர் - மானவர், goog அளமாக்கள். || அடுத்தல் - இட்டல், 4 தலைச் 
கொள்ளல் - ஏற்றுக்கொள்ளுதல், 4. அனீகம் என்பது - ௮னிகமென இடைச் 

குறைர்து யின்மையெனப்பொருள்ர் தத, 7 கனிகை சளிதல், * சவறு 
தாழ்வு. 4 ஊர்தை - அழுக்கு,



«HO ஆதிபுரஸ்,சலபுசாணம், 

ஆகையாற்கல்விமேலென்றதறைவரெல்லோருமன்பாய்ப் 
* போக 1 போக்கியங்கணல்கும்பொருளொரு 1 பொருட்டாயெ 

யோகிகளதனாலுன்னியொப்பும்ஞாயங்களாலும் [ண்ணார் 
பாகமாயெனக்குரைப்பீரவையுளீமானப்பகர்ந்தாள். (௧௯) 

பகர்ந்தவள்பாற்றனத்தைப் 6 படிறர்மேலெனப்புகழ்௩ஈதார் 
தகுந்கயோகியர்கண்விஞ்சைத்தனமுயர்வெனச் | சரித்தார் 

புகுந்தொருமுடிவுங்காணாப்புன்மையாற்பலருஞ்சேர்ங்து 

நகந்தருமுளரியம்பாள் முன£லுஇகவின்றுசொல்வார். (௨௦) 

கொச்சகக்கவிட்பா, 

எமையாளும்பத்மதளகாயகிப்பெண்ணே் இழையா 
முமையாளேயாதஇபுரியோதிமமே q யோவழக்குக் 

தமையாளல்கொண்டு 4 தகவுரைத்துச்சார்பகற்றும் 
அமையாளேஞானவம்பிகையென்றடிபணிக௰ஐதார். (௨௧) 

பணிந்தவர்கடமைகோக்்இப்பத்மதளகாயகியார் 

இணிட்இவெர்தம்வழக்கின் மெளிவுரைத்துத்தர்ப்பதும்யாம் 

அணைக் % தறிவின்மண்டபத்தினமர்க்திருமினென்றருளி 

மறை... இரு£ருறுமளகைமன்வரவென்றுன்னின ளே, (௨௨) 

கலிவிருத்தம். 

அ௮ம்பிகையழைக்சலுமளகைவேடதஞர் 
உம்பரின் வக்தசடிவணங்கவோதுவாள் 

இம்பரிலுறும்வழக்கினுக்கும்ச இியைப் 

* பம்புதல்செயுமெனப்பகர்நதுசென்றனள், (௨௯௩) 

செல்வமுங்கல்வியுஞ்சிறர் துமன்னிவாழ் 
2 எல்வையுமுளவளகேகனென்பவன் 

பல்வளமுள விவர்தமையுகோக்கியே 
சொல்வனித்தன த்இனிற்கல்வீமேலென்ருன். (௨௪) 

வித்தைமேலெனவள சேசன்விள்எலும் 

புத்தி 0 ஜேயக்தனிற்பொரு£்திரின்றனர் 

* பேகம் - விளைவு. * டோக்கயெம் - அனுபவம், 1 பொருட்டு - காரண 

ம். $ படி.றர் - பொய்யர், || சரித்தல் - கடத்தல் ௮தாவ.து இயற்றல், 4 ஓ - 
இழிவசிழப்பு. 4- தகவு - நீதி, % அறிவு - ஞானம். ஃ இருசர் - இரண்டுசெல் 
வம். $ பம்புதல் - அரவாரித்துராச்தல், , எல்வை - காலம், 0 ஜேயம் - 
HO ue Bag,



சரஸ்வதி சிவபூசா விதி அத்தியாயம். Dye 

அத்தனைச்துஇத்தரழ்குசக்னெம்புலி 
சித் * தரிதீர்த்கமுஞ்செய்துபோயினான். (௨௫) 

ஆக்கரியம்புலிதிர்த்தத்தா மிவோர் 
சீக்கருஞ்செல்வங்களியாவும்ஈண்ணுவார் 
பரக்கியவஇக்குறுந்சாழ்மையெண்ணியே 
ஏக்கமும்பிட.த துப்பின் னியம்புவாள் முனே. (௨௬) 

வித்தியாவதியுனக்கமைச்கமேன்மையைப் 
பத்தியென்மனமிகப்பதைக்கும்பண் ப்ளச் 

சிச்சமுமலைதரச்செய்தகாலினிப் 
பிச்துளப்பேயுருவாகவென்றனள், 

என்றிடும்பாக்கியுவியையேர்பெற 
நின்றிடிம்வித்தியாவஇயுகோக்கியே 
நன்றுணர்ம்கெளிவிலிநடுநிலைப்பயனிலி 
இன்ென்பாற்சாபமுமிடலுங்தோடமே. 

(௨௭). 

(௨௮) 
அறிவிலாவாடியம்புயம்இனாயகிப் ' 

* பிறிதிலாமன்னழைத்துமரைழ்துகன்றம்பாழ் 

் செறிவினையளிழ்தலைக்தெளியிலாயவள் 

பிறி,தி னையன்றியோர்பெற் றி வேண்டுமோ. (௨௯ ) 

வகும்இிமிம்பொய்யிறுமாப்பும்வன்மையும் 

பகுத்தறிவறிகசாப்பிடிறும்பற்றியே 

தொகுச்செனக்கிட்டிரிஞசாபந்தோடம்யான் 

உகைகம்தலுய்கொளணாமென 9 வுறுஇயோறுவாள். (௩௦) 

மருவுறுகடமதாந்தகாரமும் 

பிரிவிலிம் | sb OU QUINT FU TBS 607 (LPEh 

சுருதிசொன்னிலையிலிச்தொடர்பும்பெற்தலைம் 

© துருவிலி போன்றெங்குமுல வுமென்றனள், (௩௧) 

இப்பெருய் 1. கேள்வியாளியம்புசாபழும் | 

ஒப்பிலா மூடிசொண் டோடிப்போயினள் 

௮ப்பெருஞ்சபைகலைந்தறிஞர்யாவமு 

4 இப்பியமசிமைக்கண்டேற்றிச்சென்றனர். 

* இரி- சக்கரம். ர் பிதி- 97D. t Oe Ma - நிறைவு, $ உறுதி - கல்வி, 
விலி - மன்மதன். 4: கேள்வி கல்வி, x இப்பி 

(௩௨) 

| தவறு - குத்தம், 4 உரு 
யம் - விளக்கம், 

க்க.”



அடே ஆஇிபு ஸ். சலபுசரணம், 

சிவசின்னமனுவிதி, 
meted hen 

எழு£ரடி. யாசிரியவிருகத்சம், 

முத்தியே யளிக்கு£் தெக்கணா மூர்த்இக் €ட்டிசைப் புறத்த 
சன் முகப்பின், வித்தியா வதிகொ ணினவினை கொடியின் விலக்இ 
யுள் வெருவுற விருள்போல், பித்துறு பாசம் பிடிக்கவும் தவிக்கப் 

பெருங்கலை வாணிதேதர்ம் ததனைச், சுச்தடுசெய் இடத்தன்னோஇ 

சேர்புரியிம் மொல்விதிக்கொடு மடைம்தன ளே. (௩௩) 

அடை.ந்தவ ஞறுஇக் கறைவளிப் பாச மகல்.௧௫ மஞ்சல்கீ 
யன்பாய்த், தொடர்ந்தெனக் கரனா ரிருடி.கட் குரைக்கும் தொன் 

மழை யாகமச் துணிவிற், படர்ந்தடும் மணிநீ றெழுக் தெனும் 

விதியைப் பகர்தரக் கேட்டுளேன் பலியை, மிடைக்தினிக் கெடி, 
லங் சூடைந்துடல் புனைந்து மியற்றிடிற் றகுதியென் நிசைத்சே. 

தன்பெய ரகனாழ் நீர்ம்தமொன் றமைத்துச் சதுர்மறை யாகம 

விதியா, லெம்பிரான் றனக்கும் பத்மகா யூக்கு மெடுத்இினி காட் 

டி. டக் கெடிலச், இன்பொடு மூழ்கி விஞ்சையோ டெழுந்து மேர் 
மணி கீறெழுத் இவைகள், முன்புறு மிடங்க ளணிபவர் பலன்கள் 

மூறைகொடு மவட்கியம் புவளே. (௩௫) 

  

விபூ கிமகிமை. 
உண்மையை யளிக்குஞ் சின்னங்கண் மூன்றி லுறுஇியே நீறு 

லுமிடர்தான், வண்மைகொ& ளழ.கள் கோவிலின் யாக சாலையின் 

வருமிை மறையோர், இண்மைசேர் மன்னர் வசிய சூம்திரொன் 

னால்வருந்தெளி வொடு தரிக்க, னண்மையாம் பழவி யடைவ 

* ராச்சிரமக் சவர்பொடி யணிவது மவரே, (௩௬) 

விறஇனா லயத்தஇின் மடப்பளி யடிகள் விட்டினில் விளை£ 

இடும் நீழ்றைப், புறமுறு மனிய சாதியர் பெண்ட் பொலிவுறத் 
தரித்திடிற் பொருந்து, மறுவிலாப் பொடியை வடித்தெடும் தன் 
பர் மறையவரொடு முதனால்வர், றமுறும் விதியாற் காலமூன் 

றினிலு மணிதலு மருந்தவ மறியே. (௩௭) 

% அடி.கள்கோவில் - பெரியோர்மடாலயம், 7 ௮சீசிரமம் - - பிரமசாரி, Bre 

த்தன், வானப்பிரஸ்தன், ௪ம்நியாசி இவர்களி செவ்வாச்கமக்தரால் விபூதி 

யமைக்கப்படுறதோ ௮வ்வாச்சரமத்தாரே தரிக்க,



சரஸ்வதி சிவபூசாவித அத்தியாயம், Dy 

ua screcuT Aci ar ireuren Gs & 60 ref Broil weer of 
பண்சகொளும்பூதிகுழைத்திடலாகாப்பகருபதேசமிற்படிவர் [தின் 
விண்மிகொாளநிமிர்ர்துமன் னிமூவிரலான்விஇியொடிபுனையிறீர்த் தத் 
மண்முதம்முனங்கொடுத்திருநூறுமகஞ்செயும்பயனடைகுவரே.() 

உக௯்சிம னெற்றிக் கண்டமார் பிருகோ ளூனலுழுழங் கையும் 
ணிக் கட்டும், ஈச்சுபுச் சுழிய னன்விலாப் புறமே னவின் முழம் தா 
ட்பல விடனும், துச்ிின் மெய்யதனும் நான்மறை யத காமிகத் 
தொல்விதிப் பயனால், மெச்சியன் னீற்றைம் குழைத்லும்காற் குல 
த்சோர் மீவிர லங்குலப் படியே. (௩௯) 

சொல்லியவிடங்கண்மூவிரற்படவுக்தொன்மனுவுனியணிபவ/க 
மில்லியசிவமாஞ்சதும்பொட்டோ மிருலமுக்துன்மலயசமுய் 
கல்லியமண்ணுந்தரிப்பவர்ஈரகக்காட்டிய/கடவுடம் வேலும் 

புல்லியவரியின் சம்குசக்கரமும்புகலழற்காய்ச்சிப்பின்புறவே,.(௪௦) 

அர்சணர்தோளிய்சுடினுமப்பனவனடிமையாச்சூடுண்டானேலுஞ் 
செட்சழன ரகின்மிழ்வசன்னாளிம்சிவளனமுளக்கெளதமரைச் 

௪$தமார்மணணைப்பூசியமறையோர்தப்புரைசெயத்தவமுனிவவ் 
இந்தணிமுடியானடியர்பூதியினையிழிவுரைபுகன்றநீங்களுமே, (௪௧) 

வெவ்வினை யுளராய் நரகத்தின் விழ்வீ ரெனப்பெருஞ் சாப 
மும் விடிஜ்தான், அவ்வினை யெய்தும் வைணவர்ம் இன்னு மகம் 
தைக ணீங்கிலை யம்தோ, செய்வினை யுளர்பா னீழ்றழ கறிந்தாம் 

செப்பிடார் வெப்பகோ யோடு, பவ்வினை யொழித்து ஞானமு 

மளிக்கும் பூதியைப் பகர்ந்தணி பவர்க்கே. (௪௨) 

ஆதலாழ் பிரம னரியரன் முருக னம்பிகை £ி & யர்தணர்க, 
டீஇிலாக் கணங்க ஸியாவரும் புனையும் இருவெண்ணீ றகனையுந் 

தெரிந்தே, காதலாய்ப் புகல்வார் பிறவிநோய் நீர்ப்போர் கற்பய் 
கள் செலுந்தவக் கஇக்கும், பாதக மெவைககும் ரானமெய் துவர் 
க்கும் பகர்பொடி. யன்றிமற் நிலையே, (௪௩) 

இவெக்கது முறுக வெந்தலுய் கருமை யாகிய நீறுகொண் 

டணிவோர், பவந்தனை யளவிட் ொக்சவு முடியாப் பான்மை 

யாற் பரசிவப் பலிசெய், தவந்தனை யுடையார் தவளவெண் ஸணீற் 
வம் வலை, crenata tart 

* அர்சணாகள் - அத்திரி, ஆங்வோசன், கெளதமன், சமதக்கனி, பரத்து 

வாசன், விட்டன் விசுவாமித்திரன் என்ும் இவராழுவாகளாம்,..



விச ஆதிபுரஸ்சலபு சாணம். 

aos தரிப்பது தகுதிபொய் தணம்தும், துவ$தமென் போகச் 
சுகந்தரும் பூதி ரட்சையின் ஜொல்விதி மிதுவே. (௪௪) 

மூத்தியை யளிக்கும் 8ீறுமேற் றிசையின் முத்தெனப் புவியி 

னில் விளையு, மக்தையா ரமொடுழ்து மணிகன்றார் முன்ன மறைவு 

அம் பூதியா மமனின், ரித்தய னறியுஞ் செப்பிய கற்பத் தெய் 

வசப் பற்பத்தி னொன்றா, மித்தை.பும் புனவா ரெனறுபின் னுறு 

இக் கெழின்மணி யியலுமோ துவளே, (௪௫) 

அதக கு, 

  

உருத்திராக்ஷம௰மை. 

இரிபுர னென்னும் பெயருள வசுரம் செய்துறுங் கொடுமை 

யாழ் நிகைழ்துப், பரிபவ மூளரா யயனரிச் சுரர்கட் பரசிவ 

தனைப்பணி௰ தேற்றி, யரியதா£் தவங்க ளாயிரம் வருட மாற்றவும் 

விடையி னம்பிகையோ, டிரியதுன் பறிந்து வந்துமுக் கணினு 

மொண்டுளி விழவுகோக் கனனே, (௪௬) 

கோக்கியே யுறுத்து முருத்ிர னார்க ணுண்டுளி யுருத்திராக் 

கமா, யாக்கி இரவி யிட்தன லக்கத் சருண்மணிப் பேதவன் 

னங்கள், போக்குநீக் கனை௰்தும் புகரிலக் கஇர்க்கண் பொல்னிம 

மீரறு பிரிவாம், நீக்கமில் மஇிக்கண் வெண்மை௰ீ Orin நிகழ் 

சரம் தோன்றுமா மணியே, (௪ஏ) 

இிண்மைகொ எனற்கண் டனிற்கரு நிறமும் தெசவிதப் பே 
தழுக்திகமழும், வெண்மசீ மறையோர் வணிகர்க எணிதல் விதிய 

தாம் பொன்மணி வேம்தர், வண்மையாப் புனைத தகுஇிெற் கருமை 

மாமணிச் சூத்திரர் மகிழமதும், ஒண்மையாத் தரிச்ச லாகம நெறி 

யென் மோஇன ரி.பாவையு முணர்ந்தோர். (௪௮) 

கண்மணி முப்பத் தெண்வித மாகக் காய்க்குமச் துளிமரக் 
இளையி, னுண்மணி முகமொன் நிரண்டரன் சொரூப % மூம்பர் 

கோ வதைப்பழி யினையும், மண்மிசை புளைவார் சமக்கெளி தொ 

ழிக்கு மன்முக மூவ்றுள மணியும், பெண்பழி யகழ்நு மதிகமாச் 

குரிக்குற் பேரனல் வடிவமென் றறியே, (௪௯) 

நான்முக மணியும் பிரமனார் வடிவம் ஈவினர வதையறு மணி 

யின், வால்முக மைந்து மாமணிக் கால வனலுடற் பிணியெலா 

, * உம்பர் - பிராமணர்,



p ௪ரஸ்வஇ சிவபூசாவிதி அத்தியாயம். ௮௫ 

மகத்றும், வேன்மலிப் பகவ னறுமுக மணியும் * வேதியி னததி 
யை விலக்கும், மேன்மலிச் சேட னெழுமூக மணியும் வெறுக் 
கையின் கள வொழித் இடுமே. (@o) 

எண்முக மணியு மானைமா முகனு மெக்குரு மனைப்பழி யொ 
மிக்கும், , விண்முகம் சரிய மோக்கழா மளிக்கு மெழினவ மணி 
யிடக் கரத்திம், | பண்முகமாக வலரிபவர் கோடிப் பனவரின் 
கொல்ப்பழி யொழிப்பபர், மண்முூகம் Bestar wire தேவாய் 
வழிபடிப் மஇயும் தர்திடுமே. (@s) 

திச்முக மர்யு மாயனாம் விலங்காழ் பேயினாக் ிருந்துயர் 

தடுக்கும், பசுபதி ரூபம் பிினொரு மணியாம் பன்மஈ மோக்க 

மும் படைக்கும், இசைகொளிராறு முகமணி ரவியா மெண்ணி 

லா மகப்பல.? கொடு/்கும், $ வசையொளு மய்கம் வெட்டிய 

பழியு மாற்றிடல் வளமளிம் இடுமே. (௫௨) 

மஃஅபதின் மறு மூகபள மளரியும் வள்ளிதெய் வானை நா 

யகனாம், இன்புற விதனை யாரிப்வர்க் கட்ட சிழ்தியர் செல்வமு 

மளிக்கும், துன்புற வொக்க முய்மனைத் தாமைச் சோதரர் சுமர்க் 

கரு தொலைத், வ்பாறி யகற்று மிதற்கூமேல் முகய்கொள் மணி 

களு Aldous dl Olas ii capi. (௫௩) 

கடவுண் பச்ச ட/க்கண் டுளிலிழப் புவியிம் கருவுறிம் காயக் 

ரூப் கண்மணியி 4, ஜொடர்பிது வணியும் விதிஈளு மிட மஞ் சொ 

லிற்சிகைக் கோட்மணி ிரத்திழ், பமிமண் முப்பத் சாறதாங கழு 

த்திற் பகொழு பத்இிரண் டாகு, மட ல்கொளு மார்பி னூற்றெ 

ணும் கரங்கட் காறிமு மணிகளா nai Cus. (௫௪) 

வாருவி னைம்பான் மணிகளும் தரிம்சி னாயிர மகப்பல னளிக் 
குங், கோகுமுன் மணியின் பொதியினைச் சுமம்லுய் ஞூறுகியவ் விம் 

தழு மடைந்றுத், தேகமும் விடுத்தும் கைலையை மருவிக் குற்பமு 

மழிவிலாச் சிவமாய்ப், போகமு மகற்றும் பத வாழா இருத்தற் 

| தையும் புகலுமேத் கொண்டே. (@@) 

வெள்ளி பொன்றாளம் பவளமா மணியி னிடையிடைக் கோ 

த்ததின் முகங்க, ளுள்ளுறப் பொரும் வைத்துமெக் ௬ுலத்தோ 

ருயர்குலக் தவர்களு முடன்மேல், விள்ளொணா _வெழுத்தைக் 

« வேதியினத்தி - பிர்ம்மஹ. சதி, .* மோக்கம் - FTE ALI» t weir. 

SEE. $ வசை இழிச் சொல். | Gang - GEFHSH 

 



வள் ஆதிபுசஸ்கசலபுராகம், 

சோதிமெய்ச் சவஞ்சேர் விரதம் பூசை யாசாரம், கொள்ளுகா 
எலதெப் போதுமே யணியிற் கொடும்பவக் கோதகன் நிடுமே.() 

மலசல விசர்க்க மங்கையர் முயக்கம் வருந்துத லருந்துதல் 

மயஙகல், பலவிதச் RXR ச௬கசச் செண்ணெய்தேய்த் * துதகம் படி. 

தலாம் காலமும் தரிப்பார், நலரிதப் பெரியோர் விஇியுளார் மணி 
யொன் றணிதலு நன்ககா மெவர்க்கும், தலமொடு மூர்த் இத் தீர்த் 

தீமார் பலனுர் தக்இடு£ம் சரணியிற ருனே, (௫௭) 

இறக்குமுன் மணிக எளாயிரமெடுத்து மெழித்சீரம் கண்ட 

மார் பிருதோள், நிறக்குபு முழம்கைக் 1 இலுத்த 6 மய்குட்டம் 
நீள்செவி யதனினு நிறைப்போர், சிறக்குமுக் கண்க ளுறுஞ்சிவ 

மவரே செல்லிடம் யாவு நற்றலமாம, துறக்கரா மவனாச் சேவிப் 

போர் சுணங்கன் சூடினு ஞானமெய் துறுமே. (டு௮) 

௮ரிய கண்மணிக் கொப்பொன் நிலையதுபோல் யாணராற் 

செய்துமே யணிவார், உரியரு மல்லார் சாபமார் பிரும்தைம் தாம 

ரைக் கொட்டையு முகந்து, பெரியதா மணியாச் செய்தணிச் சம 
யப் பேப்க்குலப் பிறவியை மாற்று, இருவளர் சைவம் இயற்கை 
மா மணியைச் சிவமெனப் புனைதலு£ தெளிவே. (௫௯) 

இருமநீதிரவியல். 

ஏர்பெறும் வாணி ருத்இசாக்கத்தி னியல்விறி யாவையு மெடு 
த்துப், பேர்பெறும் வித்தைக் குறைத்துப் பின்மறைக ளாகமமனு 
க்களும் பிறங்கும், சர்பெறுஞ் சைவஞான சிழ்தாந்தம் இருவெழுத்் 
தைச்தையு் இரட்டிப், பார்பெறும் படிக்குப் பிரணவச் துடலும் 

பலிசெய்வா டனக்கியம் புவளே. (௬௦) 

எண்ணிலா மனுக்க ளியாவிலுந் தலையா மெழிழ் பிரணவ 

மனு விமையோர், மண்ணுளார் மறைகளாகமக் களைகள் வளர்புவ 

னாதி தத். துவங்கண், ஈண்ணுபுச் சமய தெய்வய்க ளெவைக்கும் 

நவில்பெரும் தாரக மாடப், புண்ணிய சைவப் பூரணஞான வெ 
முத்தைந்திழ் பொருர்தியுட் புகுமே. (௬௧) 

புருமறை விதியு மிருஇகள் விதியும் புகல்புரா ணங்களிழ் 
பொருந்தச், தகும்விதியுறு முப்பத்து முக்கோடிச் சுரர்களும் பிர 

* சதகம் - சூதகம். ர் உதகம்- மழை, 1 இலும்சம் - மணிம்சட்டு, 
6 அல்குட்டம் - பெருவிரல்,



சரஸ்வதி சிெவபூசாவிஇ அத்தியாயம், od} GF 

ணவச் தடங்குங், குகனரிக் கிரோன் கணபதி யுமைகோன் குழு. 
கொளு மனுவினிற் குலவி, யகங்கொளு மெழுத்து மறுபத்தெண் 
கோடி. சத்தமா மனுவஇழ் நலையே, ' (௬௨) 

மன்ப7 சிவகாயத் இரியிரண்டின் மணியொளி யினைப் பாம 
னுவுஞ், சின்மய வரனைச் வமனு வதுவு் தெளிவுற வகுக்கும் 
நான்மறைக, டன்விஇ சைவத் சருமிணி யிரண்டிற் இரியைஞானி 

த் தரும் ஈிக்கைப், பொன்னவுத் இரியா மதனினிர்ப் பீசம் புகல் 
FIG FL சபாருள் பலவே, (௯௩) 

பலசகொணி/ப் பீசமய் காமியப் பலனே பன்னு நைமிகப் பலன 

அவுஞ, சிலவ௫காரம் சன்மையு முளதாற் நிருச் சமயங்களித் ற 

நதும், கலவிசேடதக்டி னொன் மெனப் பிறம்டு ஞான நிர்வாணத்இ 
னிரண்டாய், வலமிலா வசழ்துச் சழ்ழெனவாகி மன்னிருவிச மளி 

ந். இடமே, (௬௪) 

உடல்கெடு மீற்றின ச$தியமாகு முன்லுமப் பொழுது சத் 
இயரந்தான், நிடம்பெற முத்தி யளிக்குஞ் சபீசக் இருவகை மிணி 

யு ௩ற்றெளிவாப்ப், படும் பெளகெமா நைட்டிக மெனவும் பகர்பரி 

யாயமும் ொன்ளும், விடுதலி லுலக சர்ம்மிணி யோக காமிக்கு 
மூதவல்மேல் வருமே. (௬) 

வரு இசோதான & 4 Gem பழ்தின்மன் சிகைச் சேதமு மில 

தாய்த், பருமிஙன் (Lp bf ் காமிக்கு & மறைவு த்ன்சத்டு ரூபமாம் 

தழுவி, யொருரர்கைச் சேம தொமெலனுறவு மொண்டுவ பர 

மிணி யிதுலே, பெரும்பா முமறிப் பயக்குமே லபரப் பதமுத்றி 

யம்மிணி தருமே, (௭௭) 

சமையவாசாரசும்இகளின்றிக்தருகிருவாணதஇக்கைகளு 
மமையதற் ங்கமாச்செயுஞ்சமயமன் விசேடங்களுமகலா 

தமையசப்பிசந்தரும்பரவபரத்தபுபதமுத் இநிர்ப்பீச 

மிமையஇகாரமின்றியேபயக்குமிப்பெரும்தீக்கைமாமனுவே.(௬௭) 
  

சிவலிங்க வியல்: 

ஆகமச்சமய * சைவூமதாந்தமியாவிலுமதங்காமிகத்தும் 

பாகமாத்தெரி இரெண்விதச்சைவம்பகர்விதியொ1மெழுவாயால் 

* மறைவு - திரோதாயி. ர சைவசித்தாச்தம் - சைவ௪மயச் “தெளிவுண் 

மை, 1 எழுவாயால் - அதிசைய விதியால்.



od ஆதிபுரள் தலபுராணம், 

ஏகமாச்விதமென்றியம்பிதையத்தோடேழிரண்டாறைக்துபலியில் 
மோகமுநீக்குஞ்வேபலியதனைச் *தெபுகல்கொடுசெயற்றெளிவே, 

பொதுவியல். 

வேதமஈ்இ.ரங்க ளாகம மனுக்கள் விதியினைச் தேர்ட்தருட் 
௪,த்திப், பாதம்வம் கணையும் தாண்டவச் சிலம்பிற் பகரெழுத் தை 
ந்துமொன்றாகும், போதித் தாந்தப் பூசனைபுரியப் புகன்மணி 
பூண்டரு ணீற்றைக், காதலாயணிந்து மாதமா புரியின் கருணை 
யைப் பலிகொளழ் கடனே, (௬௯) 

சிவபூசைமகிமை. 

பூசனைக் குரிய நீறுமா மணியும் புனைந்தெழுத் தைந்துனிப் 

,புகுந்து,வாசனை மலரான் விதிவழாச் சைவ வள்ளலைப் பலிசெயல் 

வகையென்,  ரூசிலாக் கெடிலம் தோய்ந்தருட் ௪னங்கொண டரி 

புரி யடையுங் கேள்வியர்க்கும், பேசுவா ளின்லும் பூசையின் பெ 

ருக்கைப் பேரன்பால் வாணிப்பெண் களியே, (ero) 

குணங்குறி யிதுவென் றளவைகொள் மனத்துங் குரைக்கும் 

வாக்கினுக்கு மெட்டா, வணமுூள விலிம்கஞ் சிவவடிவாகு மால 

யன் முதற் பெருந்தேவர், எணமுளா ரொெனினுந௩ தத்துவச் சுரர் 

க ளெந்தையத் தத்துவ நியதிக், கணமதிற் புரிவார்க் கருளுஞ் ௪௩ 
நிதிசேர் கடவுளக் கருணை வானவனே, (ors) 
  

% HAs Qui. Ag@wards தலைக்குறைந்து ab Gi. 

சைவம் பதிஞறுவிதமாவன .-ஊாழ்தசைவம், அகாதிசைவம், அதிசைவ 

ம், மகாசைவம், பேதசைவம், ௮பேதசைவம், ௮௨. ரசைவம், குணசையம், 

நிர்குணசைவம், அச்துவாசைவம், யோகசையம், ஞானசையம், அனுச்சைவம் 

இரியாசைவம், நாலுபாதச்சைவம், சக தசைவம் என்டவைகளாம். இவற்றுள் 
ஆதிசைவ விதிப்படி :-சிவபூசை இருபத்தாறு வகைப்படும். 

அவைவருமாறு :--சோமன், சூரியன், ௮க்இனி, இருதயம், பிரம்மரந்தி 

ரம், இருமுறை, மணல், மண், மா, நீறு, பூசணகலசம், கொன்றை, வில்வம், 
சலம், தருப்பை, பால், வேதிகை, சுகர் சித்திரம், டடச்சித்இரம், சாணம், ஆரி 

டலில்கம், தேவலிங்கம், சாக்ஷசலிம்கம், படி.கலிங்கம், திர்ச்தலில்கம், சுயம்பு 
லிங்கம் ஆயெ இவைகளைப் YA gro, 

இஃதன்றி மலைகளையு மிலிம்கமாகப் பூசிப்பாருமூளர், ஆரிடலில்கமென் 
ப.து இருடிகள் பூசிக்கும் லிங்கமாம், இப்பூசைகளில் வபூசையே மிகமேலா 
னத. இதன் பெருத்சம் காமிக வசிசமறைகளிம் கண்டுகொள்க,



சரஸ்வதி சவபூசாவிதி அத்யாயம், ௮/௪ 

இகத்தினிழ் பரிதி முதற் பெருக்தேவ ரியாவரு மினுமவன் 
பததிதா, ளகத்தினிற் கொளவு மலைனெரார் பரத்தி னயனரிச் சுர 
ர்களு மணப், புகத்தற மின்றித் இருமல சடிக்கும் % புலர்சின் 
ரூர் விஞ்சை புண்ணியமே, ச௪க.த்தியல் பூசைக் கொன் றனந்தம 
தா மெனச்சொலிப் பலி ௩டத்துவளே, (௭௨) 

வாணி தீர்த்சக்தை ம௫ழ்வுட னெடுத்து மறைமனு வாகம 
விதியைப், பேணி யன்பொடு பால் தியிர்முசலாகும் Qugegsr 
வியங்களும் * பிறங்கத், தாணுவோ டுமைக்குஞ் செய் தபிடே 
கஞ் சாற்றிப் பிதாம்பர மலர்கள், பாணியாம் நூப Suctpo Oar 
டுத்துப் பழியெலா மகற்றிடப் படிப்பாள், (௭௩) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

என்றன்மணவாளனயனரிமுதலாக்சேவரெல்லாம் 
பொன்றலுளாரின்றன்னார்பொருட்டொன்றும்புரியாமழ் 

சென்றிவள் பால்கின்பூசைச்செயலா னேனாஇபுரித் 
துன்றளமச்இகாயகியார்சோதிஇயென்றடி.பணிந்தாள். (ore) 

பணிந்தெழுந்தபாரஇக்கும்பரசிவனார். தாம்பகர்வார 

எணந்தவிழும்ரூபவதியிட்டபெருஞ்சாபமெனும் 
இணிம்தபிசாசம்பிடிக்கச்சே/ங்இளைக்கும்விழ்கையென்பால் 
௮ணைர்திலிங்கபூசைசெய்வாளகல் விப்போமஞ்சலென் றே, (எட) 

கலிவிருத்தம். 

வாணியைரசோக்கிமேல்வள்ளல்சொல்லுவார் 

பேணிறின்நீர்த் தத்துன்பெய/கொள்விச்தையை 
t ஏணிலாமுழுக்கொடுமெஷ்னையேற்றிடக் 

காணிலாதோடுமாற்கரைந்துசென்றனர். (௪௬) 

8 தோச்சியுந்கோயமுக்தோய்ம்துபோற்றியே 

| ஒச்சலுங்கொண்டனள்பாசந்தன்னையும் 

'ஏபேச்சுமித்தீர்ச்தத்தினாடிப்பேணுவோர் 

மூச்சு.றும்வினைகள் போய் மோனியாவரே. (௪௪) 

* புலர்தல் - வாடல், 1 பிறங்க- நிறைய. 1 ஏணிலா- எல்லையிலா. 

$ தோச்டி - வித்தை, ॥ ஒச்சல் - ஒட்டல், 4 பேச்சு - சொல்லல், மோனி: 

முனி 
&2.,



௯௦ ஆஇபாரல் சலபுசரணம், 

என்நிஙன்வாணியுமியம்பியெய்இனு 
டுன்றியகேள்வியுஞ்சுருதியாகமத் 
தன்றுகொடொல்விஇப்படியென்னையன்பா 
னின்ற௫ன்பூசையும் * நிகழ் சல்மேவினாள். (௪௮) 

மேவியவுறுதியின்பலிக்கரங்கமென் 

னவியுடீங்கயேயருளடை£தனள் 

பூவினில்யாவரும்போற்றிசைத்துமவ் 

வாவியுளீசனைவணங்கிப் போயினார். (௪௯) 

போயபின்மதுரை யெம்புனிகனாணையான் 
மேயமன் சேகரமாதன் மேருவிற் 
தூயபொன்கொடுவரிப்புரியைச்சேர்ர்த7 

னேயமாமலரிணைப்பதநினை/துபின், (௮௦) 

ஆலவாயெய்தியம்தணர்களின்புறச் 
சாலவேமக்தனாற்றகுவசெய்தபின் 
£லமெஞ்ஞானசம்பந்தரூர்த் யுங் 
கோலமாணிக்குழிக் * கோடுவந்தனர். (௮௧) 

crap? rip wir A Awad ops SLD. 

வந்து சந்தான புரியினின் மகிமை மன்னுறக் Bi Sep mento 

த்.து, நிம்தைகொ எமணர் தமைச் சயஞ்செய்ய நிமலனை யுமையை 
wie Adige, சர்தையா னினைந்து ஞானமண் டபமுஞ் செய்ததஇ 

னிரு£துசின் னாளிழ், ப£தமி லால வாயினை யடைந்தார் Lim evap 

வாயவெம் பரனே. (௮/௨) 

இன்பினை யளிக்கும் தெக்கணா மூர்த்திச் சநநிதிக் €ட்டி 

சைச் சுவர்ப்பான், முன்புறத் தோன்றும் ராஜசே கரப்பொன் 

னோதியி லுருவமு முறையாகச், துன்பெலார் தவிர்த்துப் போக 
போக்கெயெழு௩் துன்னுமப் புரியுங் கண்டவர்க்குப், பன்னுமிச் சரி 

தங் கேட்டவர் தமக்கும் ப.ரசிவர் தருதலும் பலவே. (௮௯) 

சரஸ்வதி சிவபூசாவிதி அத்தியாய abou hog. 

  

“ ௫௭௭௦ அந்ய 

* நிகழ்தல் - கடத்தல், * கோடு - பக்கம்,



a. 

சிவமயம், 

தஇருச்சிற்றம்பலம். 

எட்டாவது 

பத்மதள நாயகியார் இருநாம 
அத்தியாயம். 

ESS மாகு 

எழு? ரடி.யாரிரியவிருத்தம், 

வளங்கொளும் ரூப வதியின லுருதி மருவிய பாசமு மகழ்ற, 
வுளங்கொளிச் சைவ புரியொளி யடைர்இங் கோதியுஞ் சவபலி 

யுரைக்க, களங்கமு நீங்டிக் கனம்பெறல் முன்னங் கரைதரக் கேட் 
டுளோங் கருணைத், துளங்குமை முளரி நாமமுங் & கோடற் சொ 
ஓமெனச் சூதனார் மொழிவார், (௧) 

மரழையுர் தளிர்த்துக் கோங்குக எரும்பி மந்தரஞ் சந்தனம் 
பூத்துச், தாழைகள் விரித்துக் கன்னியை முறுக்கச் சண்பகம் வெ 

நியிலி குசத்தின், வாழை நா.ரத்தின் னொடுமரீஇக் கமழ்க மதலை 
யும் நாகத்தை மறைக்க, ஏழையர் விழிக்காம் பிண்டியுஞ் செழிக் 

கு மிண்டையெற் புனல் மருங்கிலுமே. (௨) 

தளவஞ் செவ்வாதி மாலதி முதலார் தண்மலர் தரும்விரைச் 
௪வியூர், கொளவிருஞ் சுனைக எியாவினும் குவளை 1 யகவிதழ் 

முளரியும் பூர்க்க, 4 வளவளா வியதம் மணமுடன் பொழிலு 
மனிப்பிகம் கூவலா லனங்கள், ஈளினமே லாடும் பிரமரம் பாடும் 
கவிஜறென்ற லுலவும௰் நாளில், (க) 

கலிவிருத்தம், 
"நாரணன்றளச்சக்காத் $ தைங்க ரன் 

॥ மாருசாசை 8 ஈளினப்புனலினில் 

கா.ரணிக்கும்கருஇக்கரிடையைப் 
பூசணத்தவன்செய்யப்புகுந்தனன். (ச்) 

* கோடல் - கொள்ளல், 1 ௮கலிதழ் - அல்லி, 1 அளவளவல் - கலத் 

(தல். 6 ஐல்கரன் - வரசித்திவிமாயகன். || மாருதாசை- மாறாதம் அசையெ 
னப்: பிரித்து காம்துத்திசையெனப் பொருள்தச வரத, 4 சளினப்புனல்- ப௮ 

மப்பனல், (ப.அமன் - சூரியன்,)



௯௨ ஆதிபுஸ் தலபுராணம். 

புகுந்தபோதுமைப்புட்கரம்பூத்தலுர் 
தகுர்சகுமெனத்சாணுவுக்கோகையா 

லக சனிற்பலிசெய்துமர்ச்சிக்கவன் 

அுகந்தலிலைக்கிடருமலுன்னியே, (௫) 

பத்மமாந்தளசாயடபாவனை 
வைத்தல்போதும்வரக்கிரீடைக்கென 
வுத்தமீயுமஈ்காண்முதலிப்பெயர் 

பெற்றனஎ ரனாலும்பிறங்கியே. (௬) 

செய்யும்லீலைசமயதக்தெழுவயர் 

பொயயிந்ருருகக்கானம்புஞும் இயன் 

அ௮ய்யன்சேவைக்கடைந்தனரம்கிலா 

துய்யுமாடலுகத்சலுணர்ந்துமே, (er) 

தங்கித்தம்பெயராலொருதீர்த்தமூ 

மங்கமைத்ததன்மூழ்கியர்ச்டிக்கவிப் 

புய்கவனெதுர்கோன்றியருளலும் 

இங்கள்போலொளியாலு£இகழ்ம்சனர். (௮) 

எழு£ரடி. யாசிரியவிருத்தம். 

என்றுமே காண்க விருடிக ளெழுவ % ரொல்விமானக் சுடத் 

sooo, * றுன்றியே யிருப்ப ராதலாழ் றலங்க ளியாவினுஞ் சற 

நீததிப்பதியே, சென்று மாதவரும் தேவரும் பலியே செய்தருட் 

கொண்டனர் தெளியார், பொன்றுகாட் சேவை புரியிலும் பெரி 
யோர் புண்ணிய மளிக்குமிப் புரியே, (௯) 

பார்முதற் நலங்க ளியாவும்போய்த் தருமம் பண்ணிரற் பலி 
செய்வார் பலன், ஞார்வழிச் செல்வோர் தங்கியிப் பதியி லுணி 
* மிச்ச லளித்தலுக் கொவ்வாம், தேர்வழி கொடுக்கு மரிபுரி யுள் 
ளோர் சிவகணர் தெரிச்சவ ரோலுஞ், $ சர்முதம் புரியி னவரொய் 
தும் பயன்கள் சேடலுளு செப்ப. வஞ்சுவனே. | (40) 

பத்மதளகாயகியார் இருகாமவத்தியாய | 

முற்றுப்பெற்றது. ப 

  

  “1 மிச்சில் - எச்சில், § Bt 
வ்யூ 1th! ’ 

* எல்- ஒளி, 1.ுன்றல் 5 பொருச்தல். 

முதல் * பொன்முதலியவை; |



௨ 

சிவமயம். 

... இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒன்பதாவது 

பிரதக-ஷணவிதி அதீ.தியாயம்: 
எல   

எழு ரடியாசிரியவிருத்தம். 

மாதவ முடைய விருடிகள் பலரும் வணஙய்கியச் சூதமா மு 
னியின், பாத தாமரைநீ ௬ுட்கொளும் பூசைப் பணிப்பிலும் பகர் 

வரப் பாக்கும், போதளப் பதும மாயடி யெலும்பேர் வாய்த்த 
தும் புகலமுன் னறிற்சோய், காசலாய்ப் பிரதக்ஷணஞ் செயும் 

விதியைக் & கட்டுரை யெனக் 1 கதை சனரே, (௧) 

சிவபெருமானைத் தரிசனை புரியும் இருமறை விதியினைழ் 

தெரிந்துப், பவமிலா ௬தைய முச்சி மாலையினும் பகர் பிரதோட 

காலத்துச், தவ செப முடித்து நீறு கண்டிகையும் தரித்தயனாலயம் 

தன்னைக், கவனமா யெண்ணி யாகுவி ஸிர்த்சக் கணபதிப் பூசை 

முன் புரிம்தே, (௨) 
மெய்யுறப் பணிந்து ஈந்தியீச்சாரன் றன் மென்குறி யிடைக்க 

ரம் புகுத்திச், செய்யகொம் 1 பூடு மிருகணை யிருத்தித் தரிசன 
 வனுக்கைகொண் டெழுந்து, சைவகாயக வோ மரஹர வென 

வுஞ் சதுர்மறை முறையினாற் சவியூர், ௮ய்யளைத் துஇத்தும் 1 வி 
டைகடு விருந்து மப்பெருய் காட்சியை யடைந்தே, (௩) 

தெளிவருண் ஞானம் தக்கணா முர்த்திச் 4 சிம் இதன் கணப 
Re Ansa, னொளிவளர் ரான வறுமுகப் பரனார் தன்னையும் 

வணங்கரெல் வலங்கொண், டளிதரு மிரண்டாம் பிரகரத் துமை 
eens petra en ee 

4 கட்டிரை - பொருளுள்ளசொல், (அதாவது ௨றதிச்சொல்,) ர். கதை 

த்தல் - சொல்லுதல், ] ஊடு - நடு, $ ௮லுக்கை- விடை. 4 விடைநடு - 

இடபச் கொம்பின0, 4-த்திதன் கணபதி - வ.ரசித்தியாம் விராயகர், 

  
 



foe BAuysrev sovrysr enn, 

யை யருந்து தி புரிந்துமம் மூன்றிழ், களிகொள விருக்குஞ் சைவ 
லக்குமியின் கணவனைத் தொழுது கண்கொண்டே, (௧) 

எங்குமாய் விளங்கு மீசனைப் பலகா லேத்தியங் கெழுதரம் 
வலங்கொண், டங்குறும் ஞானத் தக்கணா மூர்த்இச் சற்நிஇிக் கெ 
இரி ளைந்தெழுத்தாற், செங்கை மாலையினாற் செபமொரு அறுஞ் 
செய்.துபின் சண்டி. மீச்சுரன்பாற், கங்கை வேணியனார் கருணையு 
மூளராய்க் % கருதும்வான் பலியினைப் புரிந்தே, (ட) 

பலிகொளு௩் தேவர் தங்களைப் பரமன் சந்நிதிக் கனுப்பியும் 

பரிவால், மலிவுறத் இருமுன் ஜொருபுறம் காட்டி மழ்வொடு 
தரிசன மருவிற், 1 கலியிலிப் பூதி யாவையு முளராய்க் கடையி 
னிற் கணங்களாய் வாழ்வார், ௩லிவுள ரொருகாற் சவவெனிதழ் பெ 

ரிய ஈன்மைக எளிக்குமிச் சிவமே, (௬) 

உரைக்கும் தீக்குணங்க ளீரைந்து மகன்று முண்மைசேர் நற் 

குணம் பத்தின், கரைக்குமோர் சவத்தா னாசையை யறுத்துக் ௧௬ 
அபு வருளினிழ் கலப்போர், புலாக்கொளி னொருக்காற் றவிர்க்கவி 

த்தலத்திழ் பு்தியைச் செலுத்தும் போக்கடிக்கும், சரைக்கணெ 
ச்கலத்தும் நீயகுருப் பவமும் சணக்குங் கண்டிடுமவர் தமக்கே, 

இத்தல மதனில் வசித்துளோர் தமக்கு மிருவினைத் தட்ப 
றத் தெழிலார், சித்த சுக்இியினாம் சிவனருள் கலக்கும் தெளிவி 
னை பளிக்குஞ் சின்மபத்தாம், பம்இசெய் பவர்க்கு மொன்றிரண் 

டென்னும் பான்மையை யொழிம் தருண்மயமா, முத்இயை விள 

க்கு மரிபுரிச் சிவத்துக் கொப்பிலை யெனப்பினு மொழிகர்தான். () 

மூமைகொ டலத்தின் கதையினைக் கேட்டு மனனஞ்செய் 
தொழுகுவர் வளலாய்த், தகமைகொ ஸணிதியம் பெருகச் சந்தா 

னம் தழைந்து மித்தரணி வாழ்ந்திருப்பர், 1 வசமைகொள் one 
வச் சுருதியென் நிதனை வகுத்தனு தினம்வழிப் படுவோர், பகை 
மைரசோ யில்லாப் புலமையும் பெறுவர் பாக்கெ வான்களஞூ மிவரே. 

புண்ணியக் கதைக ளியாவுங்கேட் டுணர்வார் பெறும் பலன் 
சரி, சமொன் றருளுய், கண்ணுதற் பூசை யாவுமிப் புரியைக் கர 

இ கருதும் வான்பலி - துவாரபாலகர் கேதிஇரபாகர் பூசை, ர கலியிலி 

ப்பூதி - வறுமையிலாச் செல்வம், 1 வகமை என்பது வசம் - ஐ எனப்பிரிர்து 
வழிறுண்மையெனப் பொருள்தர்தத:.



பிர,சக்ஷணவிஇ அத்தியாயம், ... சட 

Hats களிக்கு ஈற்கருணை, வண்ணமிச் சோதி வடிவமங்சகண் டொ 
ருக்கால் வழிபவொர்முடி. வ.தனின், விண்ணவர் தாங்கும் * வாக 
மே லெய்தி விரிகணம் தலைவராய் வாழ்வார். (௧௦) 

டட என்று சர்தானப் புரிமமிமைகளு மியம்புபுச் சூதனா ரிணைத் 
தாட், சென்றுற வணய்டி usa மணியைச் சிந்தை யேமந்தனிழ் 
பதித்துத், ஓன்றிய வொளியா னிறைவுறத் தருமன் வைதிகக் 
கருமஞ்செய் துறவும், அன்றுமா முனிவ ரவனில மடைக்தே யரு 
மூகதை புகன்று aris sear, (௧௧) 

பிரசசு௲ணவிதி ௮ச்இியாய முற்றுப்பெற்றது. 

அறுசீரடியாசிரியவிரு த்தம். 

மாதமும்மாரிபெய்யவையமும்வாலுமல்சச் 
சாதகப்பெரியோர்பூணுஞ்சாதனம்பொலிகச்சான்றாய் 
வேதகச்சவியூரோய்கும்வித்தகப்பரம்பரைகத்கன் 
பாசப்போதனையுமென்றன்பனுவலும்வாழ்கமாதோ. 

  

எயினஜூர், ௪ந்தானபுரியென்று வழங்கும் 

ஆடுபுரஸ்் தலபுராணம் 

(pig iui png, 

  

6 வாகம் - விமானம், 

இ oo pl 

BwvmMsa Od w 

தெம்மார் - வைத்தியநாத தேடிகரால் 

இயற்றப்பட்டது, 

பூமேவுசெழுங்கமலமுகைலிரியு£று£்ே தனும்புனல்கொள்வாவித 

தேமேவாறுச்தெரியல் துளவணிவோன்கர,த் துவளைத்தினமுகல்கர் 

தமேவுவளம்டனைர் ததொண்டைகாட்டிளையடுத் தத்துலங்குமேன்மைத் 

தேமேவுகடிபொழில்கூழ்செய்யதிருமுளோப்பாடி.ச்சிமக்தநாட்டில். (2) 

நறைவீற்றிருர் துமணங்கமமுகறுமென்சமலக aus fyb gi 

திறைவீம்றிருச்தமடவன்னர்ே தரிவைமாரின்னடைகற்கு 

மறைவீற்திருச்கதிருமாணிக்குழியென்றுரைக்குமாககர்க்கு 

நிறைவீற்திருக்குமெய்த தரொன்லுரெடிய திருப்பதிக்கு, (௨)



௬௬: வைத்தயரொததே௫கரால் இயற்றப்பட்டது, 

சர் சானபுரியென்றுஈ் தகுமா திபு ரமென்று£ீ sau SC ger ena Ges 

கொச்தாருமலர்ச்சோலையெயினலூரொனுமூன்றுகோ தில்நாமம் 
வக்தேறும்புவிவ ழக்ல்கெசனூரன்றேமருவிவழங்குஞாரில் 

பரீதேறுமுலைமங்கைபதம சளநாயஇயும்ப.ரனும்வைகும். 

சிதரனுச்திசைமுகனுஞ்செய்யதிறல்வாலியுஞ்செங்கதிருசாளு 
மாதிபுரா சனரைவழிபட்பெசமடைர் தகதையனை தீதுமுன்ன 

மாசவத்தச்சூசனுரைவடமொழிமான்மியச்தைமதிவல்லோ ராயச்.து 

பூதலத் திம்மென்மொழியிர்பனைமடலில்வரைந்திருச்சபுராணச்தன்னை, 

அரியமாதவநகரிலா திசையகுலத்.துதித் தஅுமணியார்கங்கை 

தஇிரைபடி.ர்தும்விசுவேசன்செய்யமலர்த்சாளினையைச்டிந்தித்தேம்றும் 

பெரியமா தவப்பேற்ரான்றருசப்பராயகுருபெற்றோனன்பு 

விரை௮ுபுகழ்படைச்சோங்குவிசுவகாகப்பேர்கொள்மேன்மையோனே. 

டொன்பூதீதகறைவிதழிப்புரிசடையுமழுமாலும்புணர்மூன்னூலு 

மின்பூத்தவெண்ணீறும்விழிமூன்றும்வ.ரதபயம்விளங்குகையுல் 

கொன்பூதீதபுலியுடையுங்குறைகழலுமால்விடையுங்குளிர்மென்னோச்கு 

மன்பூத்துமாதிபுரா தனர்பணியேயெப்டோதுமகத். துளோனே. 

சந் இரனைமுடிக்கணிந்துசன்னடியார்க்டெ் தீர்ப்பான்றன்னைப்பாடுஞ் | 

சுட் ரனேமீட்டுமிர்தகொல்லுலலெவ தரிச் து ச்தோன்றினனோ 

மந்தரமேகடல்காட்டிமத்தெரிர்துசுரர்ச்சமுசம்வழங்ககின்ற 

செந்திருவாழ்மணிமார்பன்சிவனடியார்வடிவெடுததுச்சிறர் திட்டானோ, 

என்றுபுவியகத்தள்ளோரொண்ணிமயங்டெவெண்ணீரிலங்குமெய்யே 

கன்றுமான்மமுவுடையான்்௧ண்மணியேடுனைச் திருக்குங்கவிஞார்தோளே 

மன்றல்கமழ்புரிகுழலாள்மலைமகணாயசனுரை த்தமறைசொல்காவே 

சென்றுமலர்தெரிச்தாயச்துசிவனடியேபூசிக்குஞ்செம்டொ ம்கையே. 

காமிசமேமுதலானவாகமங்கள்டலவுணருங்கருத்துளோனம் 

லஹேமலியுறுங்கொன்றைச்சிவவ்கோயில்விதியனை த் த்செரிர் துளானே 

தாம்விதிகள்விலக்இனையு்தெரிர்தாய்ர் துவினை செய்யுச்சக்கோன்மிக்க 

காமலியுகர்தனமூமலர் த்தடமுர்தருப்பணிசெய்கரறுச்.துளானே 

te 

(௪. 

(௫) 

(௭) 

(௮) 

(௧) 
இத்தகையோர்கான்றோன்றுமெழிற்மலச்தின்மான்மியக்தையெவருக்கண்டு 

சித சமடுமும்படியேசென்னைககர்பாவலர்க்குச்செம்பொனல்இ 
சுத் தமுறும்படிப முலுமுழமுச்சலவாராய்ாதுதுலங்குமச்ற் . 

புச்தகமாப்பதிப்பிச் துபுவனியுள்ளோர்க்காரமு சாயக்கொடுக்கின்றாரே. 

திருச்சிழ்றம்பலம், டில் bitip, 
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