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இத 

யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம் 

௮. குமாரசுவாமிப்புலவரால் 

பேரும்பாலுக் திருத்தப்பட்ட 

உரையுடன் 

கொக்குவில் 

இ. இவராமலிங்கையரால் 

சோதிடப்பிரகாசயம்திரசாலையில் 

ப திப்பிச்சபபட்டது. 

மதுப் 

இராக்ஷிதஷ் ஆவணிம்” 

சன்விலை ரூபா--௪,



௨ 

சிவமயம், 

உபநியாசம். 

ணி வை டை 

நதர வசலூர்புரானம் என்பது திருவாதலாருடைய புரா 
ர ணம் என விரியும். திர--அழகு, செல்வம், இலக்குமி, 

னாதவூரராவார் பண்டைக்காலத்திற் பரவிய பெளத்தம் முதலிய: 
பரசமயங்களைக் கட்டித் துச் சைவசமயமே சமயம் எனத் தாப 

ஈஞ் செய்யுமாறு சிவாஞ்ஞஜையினாலே வாதவூரிலே சம்புபா தாரி 

தர், அவர் பத்திறியார் சிவஞானவதியார் என்பார் இருவருக்கும் 
புத்திரராய் அவதரித்த ஒரு செவபத்தர், **ஈன்னெறிவிடையிற் 

போந்தோர் ஈன்கணத் தலைவர் சாமம்--இன்னெறி வாதவூர ரென் 
னவர்துதயஞ் செய்தார் ” எனச் திருவாலவாயுடையார் திருவிளை 
யாடலும், *'திருவாதலூரரெலுந் தஇருகாமர் தரித்தார்கள்” என 

இப்புராணமுங் கூறும். ஆதலின் இவருடைய பிள்ளைத் திருநாம 

மும் இதுவேயாம். இரநராமம்பற்றியே திருவாதஷூர்புராணம் என் 

பதும் இந்நூற்குப் பெயராயிற்று, புராணம்-பழங்கை, இவமை 

வடநூலார் வாதபுரேசர் என்பர், மாணிக்கவாசகர் என்னலும் 

பெயரும் இவருக்கு வழங்கும்; 

வாதவூர் என்பது பாண்டிமண்டலத்திலே வைகையாற்றங் 
கரையிலே உள்ளதோர் ஊர், இதனை (விடையேறி தங்வயெவூர்'"' 
என்றும், **பழமறைதே ரர்சணர்கள் பயின்றுளவூர்'” என்றும், 
'நீதிமாமதூகரீழனெட்டிலையிருப்பையென்றோர்--காதல்கூர்பனுவ 
ல்பாடுக்கபிலனார்பிறந்தமூதூர்'” என்றுங் கூறுவர் வாதவூர் என் 
னும் பெயர் கலியுகத்திலே வாதராசன் வந்து வழிபாடு செய்த கார 
ணம்பற்றிவர்த பெயர், கடையுகம் வாதராசன்--நீதியின் வணங்க 
வாச புரமென நிகழுமூதூர்'” என்பது திருவாலவாயுடையார் திரு 
விளையாடல், வாதராசன்--வாயு. வாதபுரம் என்பது வடமொழி, 
வாதவூரருடைய அவதாரம் ஈந்தியந்தேவருடைய ௮வகாரம் என் 
ug பின்வருர் தேவாரத்தாற் பெறப்படும்.



உபதியாசம். 

தனித்திருத்தாண்டகம் 

கு. ராமலரோ டார்மதியஞ் சடைமேற் சொண்டார் 
குட்முழஈந் தஇசனைா சசனாசு கொண்டார் 

சிராமலைசஞ் சேர்விடமாத் இருக்கக் கொண்டார் 
தென் நனெடுர் தேரோனைப் பொன்றக் கொண்டார் 

பராபரனென் பதுதமது பேராக் கொண்டார் 
பருப்பதக கைக்சொண்டார் பயஙசள் பணணி 

இராவணனென் பவனைப்பே ரியம்பக் கொணடார் 
இடருறுநோய் தீர்தசென்னை யாட்சொண் டாசே. 

நர் $ீசன்--நஈதிதேவன். வாசகன்--மாணிக்கவாசகன். பசா 

பரன் -மேலானபான். இதனால் இவரவதாரமன்றி இவர் மூவருக் 

கும் முன்னுதித்தலவா என்பதும பெறபபடும். 

வாதவாரோ வேதம், வேதாங்கம் முலிய சாத்திரங்களையும், 

சைவசாத்திரஙகளையும், மந்மை௪ சாததிரஙகளையும முற்றக் கற்ற 
வர். *மறைமுடிவிற் பயில்கருத்தும் மனனியமெய்ப் பொருள்விருப் 

புக -கழறைமிடற்மோன் நிருவடிக்கீழ் மேய்யன்புங் கடுந்துயரகோய் 
எப்றையவரு மிம்மூன்.றும பரிஈதியல்பாக் கடைத்தமன--நிறை?” 

வுடைமையும், எண்வகைப்பத்தியும் பெற்றவரா. இருவாசகம, திருக் 
கோவை என்லும் பீரபஈதங்களுஞ் செய்தவர். செயற்சரிய அற்பு 
தங்களுஞ் செய்தவர் ₹மத்தனெலும் புத்தனுடன் பெருவாது 

வன்று'” சைவஸ்தாபஈமுஞ செய்த சமயகுரவர். 

எண்வகைப்பத்தி 

தீருக்தற்றலப்புராணம், 

விம்மிதம்புளசம்போர்த்சல்விழிப்புனன்்மொழிசள்ளாடல் 
செம்மைசோசரியையாதிதிருததொண்டுதுதிதியாகம் 
௮ம்மவோ தஇிருப்பணிக்சென் நீட்டுவதழி.ச துண்ணாமை 
எம்மையாளுடையான் ரொண்டரெணவசைப்பத்திமாதோ,. 

இச்துணைப் பெருமை வாய்க்ச இப் பத் தகொமணியின் கசை 
கூறும் இப்புராணம எத்ஹுணையுஞ் சிறந்தது என்று யாமெல்லாம் 
போற்றல் வேண்டும். அன்றியும் இது சலபுராணம் எனவுஞ் 

சொல்லப்படும். எப்படியெனிற் கூறு தம். இப்புராணகதை ,தலவா 
யவிர்சடைக் கடவுள் செய்தருளிய அற்புதம் ௮மைந்த அறு 
பத்துரான்கு திருவிளையாடற் கதைகளுள் ஒன்று, அதவும் சரி



உபறியாசம், ட. 

பரியான இருவிளையாடற் கதை, இருவிளையாடற் கதைகளுக்கு 
முத.னூல் ஆலாயே மான்மியம். அதற்கு முதனூல் ::குன்றெறிக்த 
வேள் வழிபடுங் GM pola Ror ss £ன்--௮ன்றுதொட்டஃதசகத் 

இய சக்கையாக நின்றது!” எனப்படுஞ் சங்காசங்கதை, சங்கர 
சங்கை காந்தபுசாண சங்கதைகள் ஆறலுள் ஒன்று. காச்தபுரா 

ணம் சிவபுமாணம பத்தனுள் ஒன்று, சிவபுராண சிரவணத்தாத் 
பாவம் நீங்கும்! புண்ணியம் ஓங்கும்! பத்தி வாய்க்கும்! பரகதி 
கிடைக்கும்! அருளெனுங் குழவியும் ௮ணையும்! 

காசிரகியம், 
இருத்தகு சிவபு ராண சிரவண விசேடத் தாலே. 
உருத்தகு பாவு மீயகும் புண்ணிய மொருக்கு மேவும் 
மருத்சகு பத்தி வாய்ச்கு மாதே னருளுண டாகும் 

சருத்தகு இமை யெல்லா சழன்றுமேற் கதியுண் டாமால், 

இப்புசாணகாரர் வரலாறு புலப்படவில்லை இப்புராணம் ஈண் 

டைச் சைவாலயங்களி3ல பெரும்பாலும் படித்துப் பொருளும் 
சொல்லப்பட்வெருன்றது. சைவபாடசாலைகளிலும் பாடமாகக் 
சொண்டு படிப்பிக்கப்பமெின்றது இகங்கனமாதலின் இதனை ச் 
சிட்டு சவுல் எமக்கும் பிறர்க் ரம் ஈலம் பயக்கும் என்று கருதிச் 
சுண்ணாகம் ௮. குமாரசுவாமிப்புலவரைககொண்டு மூலபாடத்தைச் 

சுத்திசெய்வித்து முன்னர் அ௮ச்சிட்டனம். பின்னர் ௮தனை சோக் 

இய அத்தியாபகர் சிலர் *மூலபாடத்திற் பலபாகம் பழையநிலை 
மாறிப் புதியநிலையாயிற்ற.”” என்று புறங்கூறினர். இவர்கூற் 

ஹென்னையோ! என ஐயுற்றுப பின்னர்ப் புலவரவர்களை வினாவி 
ஷேம். வினாவியபோ து புலவர் சாம் கொண்ட பாடங்கள் ஈவீஈ 

பாடங்களல்ல என்றும், பழைய படி ச்சர்தங்களிற்கண்ட பாடங்கள் 
என்றும், அவையும் சண்டமாத்திரையிற் கொள்ளாது பொருந்து 
மாறு மகோக்கித் தெரிர்தெடுச் தக்கொண்ட பாடங்கள் என்றும் 
விடைகூறிச் சிலபாடங்களின் வி?சடங்களுங்கூறினர். சலகூறுதும். 

௪. மர்திரிச்சரு. a3. “sopra” என்பதனைத் Sor ge 
என்க. தவர்.நால்--ஸ்மிருதி. வாதவூர் அதனையும் கற்றார் என்று 

ழேதினூல் கூறும். தலால்--தலபுராணம். அதனைப் படிக்கும் 

வழக்கும் இல்லை அதற்குக் கணக்கும் இல்லை. து புசாதக 
நூலுள் அடங்கும்! 

௨. மந்திரி. ௨௯. **மற்புய வெற்பினனங்கயல்வைத்த வலத் 
தன்" என்பதனை மற்புயன் வெற்பினி லங்சயல் வைத்தவனத்தம்



அர் உபசியாசம். 

என்க. முன்னையபாடம், வைத்த இடம் புலப்படாமையான் மரபு 

வழுவாகும். **குறிதீேோன் கூற்நக் தெரித்து மொழிளெவி” என் 
பன தொல்காப்பியம். 

௩, திருப்பெருந்துறை, ௩௫, பொய்ம்னமையிலாச்சிவஞான 

போதமென்முூர்'” என்புழிப் 4(பொய்ம்மையிலா”” என்பதனைப் 
பொய்ம்மையிலார் என்க. விடைக்வயைதலும், அடைகொளிக் 
கியைதலஓுமின்மையான் பொய்ம்மையிலா என்பது பொருந்தாது. 

௪. திருப்பெருந்துறை, ௬௯௨. ::பிறிமீதாரோலைப்படியெடுத் 
அசைமின்”” என்பகனைப் பகாரம் நீக்கிப் பிறிதோரோலை படியெ 
டுத்துரைமின் என்க. இகனுரை நோக்குக, பகர மிகுத்தல் பய 

னின்மை பயக்கும். 

(ந, குதிரையிட்ட. ag “erg Boar aE” ctor Sor Ss oT gs 

தில் வாங்க என்௪, வாங்கி என்பது! சே சமெய் தினானொருவன்” 

என்பதனோடு முரணும், 

௬, மண்சுமந்த, ௧௩, (சாம்பியதவபமேயான்செய்கண்டமே 

தகவிலாமை” என்புழிச் சாம்பியதவமே'” என்பதனைச் சாம்புத 

ற்வமே என்சு. ஏகாரங்களும் sahara என்பதும் அவமே 

என்பதனை மறுத்தல் அறிக. 

௪. புத்தரைவாதில்வென்ற, எ. பார்மிதை என்பதனைப் பார 

மிசை என்க. பாரமிதை என்பது பெளத்த நால்களாற் பெறப்படும் 

ஒரு தொடர்மொழி, பாசம்-கரை, இதை-அடைந்தது. 

இக்கனம் வருவன பல, அங்காங்குக் காண்க. இவற்றுள்ளே 

முக்கிய பாடங்கள் இங்குங் கொள்ளப்பட்டன. இவ்வுரையும் 
௮, குமாரசுவாமிப்புலவராற் பெரும்பாலும் திருத்தப்பட்டிருக் 
இன்றது. அவகாசமும், ௮றிஞர் அணையும் பெற்று இன்னுச் திருத் 
தீற்பாலன பல என்பது அவர் கருத்து. அறிஞர்கள் புலப்படும் 
வழுக்களை வெளிப்படுத்துதல் சற்பவர்க்குத் துணையாகும். குதிரை 

யிட்டசருக்கத்திலுஞ் சில கவிகள் புலப்படவில்லை. அவைகளும் 
ஆரசாய்தற்பாலன. இநைவன் அருள புரிக. 

கோக்குவில்: இங்கனம், 

இராக்ஷ்தஷ்ூ ஆவனிமி”. ௪. இ, சிவராமலிங்கையர்.



இருவாதவூரர் சரித் தசம். 

௮ரிமர்த்தனபாண்டியன்காலத்திலே பாண்டிமண்டலத் துள்ள 
திருவாதவூரிலே ௮மாத்தியப் பிராமண குலோத்தமராய் விளங்யெ 
சம்புபா தாசிரிதர் என்பவருக்கு ௮வர் பத்தினியாராசய சிவஞான 
வதியாருடைய திருவயிற்றிலே ஒரு சற்புத்திரர் உற்பத்தியாயினர். 
அப்புத்திரர்க்குத் *திருவாதலூரரெனுர் திருசாமற் தரித்தார்கள்.” 

அவர் சிவபபாதபத்த சிகொாமணியாய்த் திருவருட்சவிகள் பாடி. 
யும்,௮ற்புதங்கள் பற்பலசெய்தும், பெளத்தம் மூதலிய பரசமயங் 
களைக் சண்டித்தும் சைவசமயமே சமயம் என்று சாபனஞ்செய்த 
காரணத்தாற் சமயகுவர் என்றும் வழங்கப்பட்டார். அவர்க்கு 
மாணிக்கவாசகர் என்னும் பெயரும் உண்டு, 

அவர் பதினாறு வயசினுள்ளே எக்கலையுங் கற்றுணர்ந்து மிக்க 
சாமர்த்தியமுடையராய் விளகனார் விளங்கும் காளிலே ௮௮௬ 
டைய சாமர்த்தியாதிகளை த் தக்கோர் வாயாற் கேட்டுணர்ந்த அ௮ரிம 
ர் த்தன்பாண்டியன் ௮வரை அழைத்துத் தனக்கு முதன்மந்திரியா 
க்சித் (தென்னவன் பிரமராயன்”” என்னும் சிறப்புப் பெயருங் கொ 
டுத்துத் தன்னரசியலையும் நடாத்தி வரும்படி நியமனஞ் செய்த 
னன். ௮ரசியலை ஈடாத்தும் ௮திகாரமுடையராயிலும் ௮தன்மேற் 
பற்றின்றிச் சிவபிரானுடைய திருவடிக்கே திடபத்தியுடையவராய் 
வர்தனர். ௮ப்போது சோழமண்டலக் கடற்கரையிலே குதிரைகள் 
வர்திருக்கன்றன என்று தூதுவரால் ௮றிர்த பாண்டியன் ௮வரை 
அழைத்து வேண்டும்பொருள் கொடுத்து ஆண்டுச் சென்று குதிரை 
வாங்கி வரும்படி. ௮ லுப்பினான். 

குதிரைவாங்கச் சென்ற திருவாதவூரர் திருப்பெருந்துறை 
யிலே குருர் தமரநீழலிலே வீற்றிருஈ த சிவபிரானாகிய ஞானதே௫க 
மைக்கண்டு பெருமகஏழ்சசிகொண்டு அன்போடும் வணங்கி அடி 
யேனை அ௮டிமைக்கொண்டருள்க” என்று பிரார்த்தித்து ௮வரிட 
த்தே ஞானோேபதேசமும் பெற்றுக் குதிரைக்குக் கொண்டுபோன 
இரவியத்தையுஞ் சிவனடியார் கையிற் சேர்ப்பித்துச் சிவானர்தப் 
பேறு பெற்றுப் பித்தர் பாலர் பிசாசர்தற் கொள்கையராயினர். 

லுச்செய்தியைக் கேள்வியுற்ற பாண்டியன் பெரிதுங் கோபங் 
கொண்டு *4இவசொடுங்கடி துவருக”? என்று ஒருதிருமுகம் அனுப்பி 
னான். அதனைத் திருவாதவூரர் சிவபிராலுக்கு முறையீடு செய்து 
அ௮வர்கொடுத்த இரத்தின ததையும் பெற்றுக்கொண்டு பாண்டியன் 
பாற்சென்று ௮தனைக்கொடுத்து ௮வனை மகிழ்கித்துக் குதிரைகள்



S| இருவாதவுூரர்சரித்திரம். 

ஆவணித் தில்களின் மூலமாஞ் செழுச்தின த்தினில் இக்சேவரும் 
என்று சொல்லிச் சம்மானமும் பெற்றுக்கொண்டு தம்மனையிற் 
சென்றிருந்தார் ௮ப்போது தூதுவர் சிலர் பாண்டியனிடம்போய் 
மற்றவர் மொழிர்தவெல்லாம் பொய்யுசை மன்னவென்னப்”? பாண் 
டயனும் பரிகள் ஆண்டெவோ என்று பார்ப்பித்தபின் திருவாதவூர 
ரை வருவித்துச் சிறைச்சாலையில் வைத்துத் தன்பொருளெல்லாம் 
தரும்படி சொல்லி வருத்தினன். திருவாகவூரரும் சிவபிரானை முன் 
னிலையாக்கி முறையீடு செய்தனர். சவெபிரான் நரிகளையெல்லாம் 
அழைத்துப் பரிகளாக்கிப் பாண்டியனுக்குக் சாண்பித்துத் திரு 

வாதவூரரைச் சிறைச்சாலையினின்ற விடுவிக தூப் பரிகளையெல்லாம 
நரிகளாக்கினார். 

பரிகளெல்லாம் ஈரிகளாய்ப்போன செய்தியைப் பாண்டியலும் 
அறிந்து திருவாதவூசரை வெய்யிலினிறுத்திப பின்னும் வருத்தி 
னான். வருத்தியபோது சிவபிரான் வைகையாற்றினை மதுரையில் 
௮ தஇிகரித் அப் பெருகவிட்டும், ஒருபிட்வொணிச்சிக்குக் கூலியாளாய் 
வந்து வைகைச்செய்கரையடை ததற்கு மண்சுமந்து இட்டும், அடி 
பட்டும் திருவாதஷரர் பெருமையைப பாண்டியற்கு நன்கு புலப் 
படுத்தி அலரை விடவித்தா. 

பின்னர்த் திருவாதவூ ரரும் பாண்டியனை நீங்கத் திருப்பெருர் 
துறையிற்சென்று லராள வைச் சிவாஞூஞையினால் உக௧௫ரகோச 
மங்கை, இருக்கழுக்குன்று முதலிய பறபல சிவஸ்தலங்களுக்குப 
போய் அருட்கவிகளும் பாடிச் சிவபிரானை த் துதிததுக்கொண்டு 
இதெம்பரமடைந்தார். இதெம்பாத்திலே சமயவாதஞ் செய்யவந்த 
பெளத்தர்களோடு வாதஞ்செய்து வென்றபின் அவர்கள் யாவரை 
யுஞ் சைவராக்கச் சவசமயத்.த நிறுத்க௪ *சிதமபரமே செவலோக 
மெனக் கண்டு?” விற்றிருநதார். 

வீற்றிருக்கும்போது செவபிரான் ஒரு வேதியராய் ௮ங்கே செ 
ன்று திருவாதவாரரை அடைந்து திருவாசகத்தை எழுதிக்கொண்டு, 
தையல்பங்கினா தம்மைக் கோவைபாடுதல் வேண்டும் என்று அஃப் 

பொருட்கோவையும் பாடுவித்து அதனையும் எழுதித் தமது கைச் 
சாத்துமிட்டுப் புத்தக த்தைச் சேமித்துக்கொண்டு மின்னென மழை : 
ர்.துசென்று பொன்னம்பலத்திற் புகுந்து வாயிற்படியில் வைத்.தர௬ு 
னிஞர். அதனைக் கண்ணுற்ற அடியார் தஇிருவாதவூரரை ௮டை 
bg தில்லையிலெம்பெருமானைச் செப்பிய இத தமிழ்மாலைக்கு ஈல்ல 
அரும்பொருள் கூறவேண்டும் என்று பொருள் வினாவினர். விஞவி 

ஞர்க்குத் திருவாதஷார் பொன்னம்பலத்திலே போயச் தம் நாற் 
குப் பொருள் இவரே என்று ஈடராஜமூர்த்தியைச் சட்டிக் காட்டி. 
விட்டு உள்ளே புகுந்.து ௮வரொடும் கலந் தருளினார். 

Paneer’ 

 



டெ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருவாதவூரர்புராணம் 

மூலமும் உரையும், 

மிஷின் வை 

விநாயகவணக்கம். 

பவளமால் வரையி னிலவெறிப் பதுபோற் 

Ligh 350 றழகுபச் சுடம்பிற் 

நிவளமா துடனின் முடிய பரமன் 

சிறுவனைப் பாரதப் பெரும்போர் 

தவளமா மருப்பொன் றொடித்தொரு காத்திற் 

ற்ரித்துயர் இரிப்புறத் தெழுதுங் 
கவளமா முகத்தின் நிருமுகம் படைத்த 

கடவுளை நினைந்துகை தொழுவாம். 

(இசன்பொருள்.) பவளம் மால் வரையில் - பவளமயமாதய பெரியமலை 
யில்,---நிலவு எறிப்பது போல் பரந்த நீற்றழகு - நிலாக்சிரணம் பரப்பத 
போலச் தமது செம்மேனியிற் பூசப்பட்டுப் பரந்இருக்கின்ற விபூதியின் அழ 
சானத,---பசசுடம்பில் திவள - உமையம்மையின் பசுமையாகயெ மேனியி 
லே விளங்க,--மாதுடன் நின்று ஆடிய பரமன் சிறுவனை - ௮வ்வம்மையுடனி 
ன்று நடனஞ்செய்கின்ற சி௨பெருமானுடைய குமாரரும்,--தவளம் ஆம் மரு 
ப்பு ஒன்று ஒடித்து ஒரு கரத்தில் தரித்து - வெண்மையா௫ய கொம்பு ஒன் 

நினை முரித்து ஒருகரச்திலே தரிச்௪.--பெரும் பாரதப்போர் உயர் இரி புற 
தீது எழுதும்- பெரிய பாரதயுத்தசரித் தரத்தை உயர்ர்த மேருஇரியில் எழு 
இய,--சவளமா முகத்தின் திருமுகம் படைத்த சடவுளை - யானையின் முகம் 

போன்ற முகத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட கடவுளுமாிய விராயகரை,-- 
நினைரஈ்து - தியானித்த,--சை தொழுவாம்- அஞ்சலிசெய்லாம். எ-று. 

எறித்தல் பரத்தல் என்னும் பொருட்டா தலைச் சர் தாமணியிலே உணர் 
வுசென்றெறிததலானும்?? என்புழி ஈச௫ினார்ச்சனியர் கூறிய உரையானும் 

உணர்க, கவளமா--யானை, யானைமுசம்போன்ற முசமாதல்பற்றிச் (சளித் 
நின்றிருமுசம்?' என்றார், 

*-அவவவனைமவவளைகளி,



௨ இருவாதவூர்புராணம். 

கடவுள்வாழத்து. 
ent 

  

நடராசர். 

இதக்தரு மடந்தையொ டியைக்துயி ௬ுடம்புபோல் 

விதம்படுல கங்களில் விரிந்கொளி விளக்குவார் 

மதங்கமொடு துந்துபி வளங்கெழ முழங்கவே 

சிசம்பர ஈடம்பயில் செழுங்கழ லிறைஞ்சுவாம். 

இ-ள். இதம் தரு மடந்தையொடு உடம்பு உயிர்போல் இயைஈ அ - 
அன்மாக்கட்கு ஈன்மையைத்தருகன்ற சிெவசாமியம்மையோடு உடம்போடு 
உயிர்போலப் பொருக்தி,--விதம் படு உலகககளில் விரிர்து ஒளி விளங்கு 
வார் - பலவகைப்பட்ட உலகஙகளிலெல்லாம் விரிந்து ஒளிவடிவாய் விளம் 
குஞ் சபாகாயசருடைய,--மதஙகம் ஒடு துந்துபி வளம் கெழ மூழஙக- 
மிருதங்கத்தோடு துந்துபிகள் தகுதிபொருர்த ஓலவிக்க,--சிதம்பரம் நடம் 
பயில் செழுக கழல் இறைஞ்சுலாம் - செெம்பரத்தின்கண்ணே ஈடனஞ்செய் 

இன்ற திருவடிகளை வணஙகுவாம். எ-று. 

உயிருடம்டு மடர்தையோடு இயைதற்கு உதாரணம், வளம்-தகு.இ. (௧) 

சிவகாமியம்மை. 

ஆடக சிதம்பர வணங்குமை யணங்கிலாள் 

நாடக னனந்தசுக நன்குபுனை பங்கிளுள் 

டக மணமபொருவ வெங்கணு மியைந்துளாள் 

பாடக மிலங்குசிறு பங்கய மிறைஞ்சுவாம். 

இ-ள். ஏடு ௮கம் மணம் பொருவ எங்கணும் இயைந்துளாள் - மல 
ரின்கண் மணம்போல எமகும் வியாபித து நிற்பவரும்,--அணஙகு இலாள் - 
வருத்தமில்லாதவரும்,--சாடகன் அனந்த சுகம் நன்குபுனை பஙஇனாள் - 
சடராசமூர்த்தியுடைய அளவில்லாத சுகத்சை ஈன்குபொருக்திய வாமபா 
௪,ச்சை யபுடையவருமாகிய,--அடக ௫தம்பர அணங்கு உமை- பெரன்மய 

மாயெ இதம்பரத்தின்கணுள்ள அழகிய சிவகாமியம்மையா ர௬ுடைய,--பாட 
சம் இலகு சிறு பயகயம் இறைஞ்சுவாம்- பாடகம் -விளமகுகின்்ற சிறிய 
இருவடிகளை வணங்குலரம், எ-று. 

அ௮ண(கலாநாடகன் என்பதற்கு ௮ணங்கு இல்லாமைச்குக் சாரண 
மாகிய நாடகன் எனலும் அமையும். (2) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள். 

அங்கமத கும்பவுயர் அும்பிரூக னெம்9சர் 

தீங்குஜஞெ௫ மஞ்சிறு சநங்சைகள் புலம்பவே



“ வரலாறு, Tk. 

மங்கையுமை கண்குளிர வந்துலவு கன்றதாள் 

அங்கைமலர் கொண்டுமிரு மன்புட னிறைஞ்சுவாம். 

இ-ள். ல்க மத கும்ப உயர் தும்பிமுகன் எம்பி - உயர்ச்சியா௫யெ 
மதம்பொருக்திய மத்தகததையுடைய உயர்ந்த யானைமூ£கச்கடவளுக்குதி 
தீம்பியாயெ சுப்பிரமணியக்கடவுளுடைய,--9ர் தஙகு ஜெடழம் சிறு சதவ் 
சைகள் புலம்ப - அழகிய சிலம்புசகளும் சிறுசதயகைளும் ஒலிக்க, -மங்கை 
உமை சணகுளிர வர்து உலவுஏன்ற தாள்- உமையமமைபின் சண்கள் குளி 
ரும்படி. அவர்முன் வந்துலாவி விளையாடியருளுர் திருவடிகளை,--அங்கை 
லர் கொண்டு மிரும் ௮ன்பு உடன் இழைஞ்சுவாம் - உள்ளங்கையிற் பூக் 
களைக்கொணடு மிக்க அன்போடும் வணமகுலாம். எ-று, 

எம்பி - தம்பி, ''எம்பியுமனுசனுமிளையோன் ?9 என்பது பிசகலம், எம்பி 
காள் என இயையும், (௩) 

  

வரலாறு, 

தென்பொதிய மாமுனி சிறக்கவரு ளெண்ரெண் 

இன்பவிளை யாடல் தெலுங்கடலு ணாயேன் 
மின்பயிலு மாமதுரை மேவுதமிழ் மாறன் 

துன்பமற நல்முகதை சொல்லலுறு இன்றேன். 

இ-ள். தென் பொதிய மா மூளி சிறக்க அருள் - தெற்கின்கணுள்ள 
பொதியமலைவாசராகய அகததியமகாமுனிலர் மேம்பாடுறம்படி. திருவாய 
மலர்ச்தருளிய,--௭ண எண இன்ப விளையாடல் எனும் கடலுள் - அறுபத்து 

சான்கசெனும் இனிய விளையாடல்களாக.ப சமுத திரததினுள்ளே,--மின் பயி 
லும் மீரீ- மின்னலை ஒச்ச குதிலரகளை,--மதுரை மேவு தமிழ் மாறன் தன் 
பம் ௮ற ஈல்கு கதை- மதுரை.பிலே அரசுவீற்றிருக்க ௮ரிமர்த்சன பாண் 
டியனுக்குச துயர்நீஙகக் கொடு£தருளிப சதையை, --சாயேன் சொல்லலு 
றுனெ்சேன் - கடையேனாடய தமிமீயன் கூ௰௦கதொடமகுஇன்றேன், எ-று, 

குதிரைகளாய்ச் காணப்பட்டு அற்பகேரக்திறள்ளே ஈரிகளாப் மாறி 
அழிதலினாலே ::மின்பயிலுமா3? என்றார். மின்பயிலும் என்பதற்கு ஒளி 

பொருந்திய என்பதும் இயையும், (௪) 

அற்புத னிருந்தருள் பெருந்துறை யடைக்ேே3 

இற்பர முணர்ந்துதிரு வாசக முரீரைப்பார 
முற்பக லு தவ முபன்றுபெ.று மன்பாரல் 

உற்பவ மொழழிர்தமை மொழிஈஇட சொரிப்பாம், 

இ-ள். அற்புதன் இருஈ்தருள் பெருர் துறை அடைர்து - மகானாகய Pai 
பிரான் இரு சகபபெற்ற திருப்பெருந் துரையை அடைஈது ஞானோபமே



௪ திருவாதவூர்புராணம். 

சம்பெற்று,--சித் பரம் உணர்ந்து இருவாசகம் உரைப்பார் - ஞானரூபி 
யாகிய சிவத்தைத் இிருவருளானறிர்து திருவாசசஞ் சொல்பவராகிய திரு 
வாதவூரர், முன் பசல் அருந்தவம் முயன்று பெறும் அன்பால் - முற்பி 
றப்பிலே ௮ரிய தவஞ்செய்துபெற்ற விட்ட சவெபததி.பினால்,--உற்பலம் 
ஒழிந்தமை மொழிந்து - பிறவியொழித் துய்ர்த சரிச்திரததைப் பாடி --இடர் 
ஓழிப்பாம் - துன்பத்தை நீச்கிக்கொள்வாம், எ-று, (௫) 

  

அவையடக்கம், 

கொண்டலன கண்டனருள் கொண்டுதமிழ் பாடி தீ 
தொண்டுபடு மனபர்செயல் சொன்ன கெறி தன்னால் 

வண்டமிழ் தெரிந்தவர்கள் மற்றெனுசை குற்றம் 

உண்டெனிலு ஈன்கிதென வுள்ளுவர்க ளெள்ளார். 

இ-ள். சொண்டல் ௮ன சண்டன் ௮ருள் கொண்டு தமிழ் பாடி- 
முகில்போன்ற கரிய கண்டத்தையுடைய சிவனுடைய தஇருவருளினாலே 

இருவாசகத்தைப் பாடி,--தொண்பெடும் ௮ன்பர் செயல் சொனன நெறி 
தன்னால் - அடிமையான திருவாதவூரரது சரித்திரத்தைக் கூறிய முறைமை 

யினால்,--என் உரை குற்றம் உணடு எனினும் - எனது நூலின்கட் குற்ற 

மூளதாயினும்,--லண் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் ஈன்சிது என உள்ளுவர்கள் - 
சிறந்த தமிழ்நூல்களை ஈன்குணர்ந்த அறிஞர் குணமுடையதேயென்று 

நன்குமதிப்பர்,---எள்ளார் - ௮ஃதொழிர்இகழார், எ-று, (௬) 

RR 

பயன, 

இர்தவள ஈற்கதை யியம்பினர் ஈயந்தே 

இர்தையி னினைப்பவர் செவிப்புல நிறைப் போர் 

புந்திமகி ழப்புவி புரப்பருடல் விட்டால் 

௮ந்தவுல கததினி லரன்சபையில் வாழ்வார். 

இ-ள். இர்த வளம் ஈல் கதை நயந்து இயம்பினர் - இந்தச் இறந்த 

ஈல்ல கதையை விரும்பிச சொல்பவரும்,--செவிப்புலம் நிறைப்போர் - 
சேட்பவர்சளும்,-- சிந்தையில் நினைப்பவர் - மனத்திற் சிர்இிப்பவர்களும்,-- 

புக்தி மகிழப் புலி புரப்பர் - இம்மைக்கண் மனம்மகிழப் பூமியைப் பரி 

பாலிப்பர்,--உடல் விட்டால் அந்த உலகத்தினில் அரன் சபையில் வாழ் 

வார் - தேகம் நீயகயெபின் ௮.5௪ சவலோகத்திலே சவசகநிதியில் வாழ்வார் 
கள், எ-று, (ar)



  

மத்திரிச்சரூ க்கம், 

முக்கணஜொர் என்குப்ய ர் தமுகன் முன்னோன் 

சொக்கனரு ணன்மைபெறு தொன்மைழிசம் தன்னா 

டக்கடு விடத்சையர லுக்கருள்வ தென்றே 

மைக்கடலில் வைகலொ;டி வைகைவள நாடு, 

இ-ள், முக்கணன் - மூன்றுகண்சளுடையவரும்,--ரான்குபுயன் -சா 

ன்கு புயங்களுடையவரும்,--ஐந்து முகன் முன்னோன் சொக்கன் - ஐந்து 
மூகமகளுடையவரும் முதல்வருமாகய சொச்கநாதசலாமி,--அருள் ஈன் 

மை பெறு தொன்மை திகழ் கல் நாடு- அருளும் ஈன்மையைப்பெற்ற 
பழமைவிளங்காடின்ற சிறந்த காடாவது,--௮ சடுவிடத்தை அரனுச்சகு 
அருள்வது என்று - அர்தக் கொடிய விஷத்தைச சிவபெருமானுச்குச் சொ 
டுத்ததென்று வெறுத்து, -மை கடலில் வைகல் ஒழி வைகை வளகாடு- சரிய 

சமுத்திரமாயெ சாயகனிடத்துர் சென்று தககுதலொழிகந்த வைகைநீர் 

வளத்தையுடைய பாண்டிராடேயாம். எ-று, (ச) 

நீண்ட கயிலைக்கிறை நிகழ்த்தவரு ளாலே 

பூண்டமுனி மெய்த்தமிழ் புகன்றதிரு நாடு 

மூண்டபகை செற்றுலக முற்றுமர சாளும் 

பாண்டிய னலங்குலவு பாண்டிவள நாடு. 

இ-ள். நீண்ட கயிலைச்கு இறை அருளாலே நிகழ்த்த- நெடிய சை 
லாச$ரிச்குத் தலைவராக ஸ்ரீகண்ட பரமஏலவனானவர் அருளோடு உப 
தே?க்ச,--பூண்ட முனி மெய் தமிழ் புகன்ற திருசாடு - அதனைப்பெற் 
றுச்சொண்ட அசத்தியமுனிவர் மெய்ம்மையாகய தமிழை ஈன்மாளணாக்கர் 

களுக்குச் சற்பித்த நாடு,--மூண்ட பகை செற்று உலகம் முற்றும் அரசா 
ளும் - மூண்டுவர். த பகசைவரைச்சொன்று உலசகமுழுவதையும் அரசுசெய் 
இன்ம,--பாண்டியன் ஈலங குலவு பாண்டி வளகாடு - பாண்டியனது ஈன் 

மை விளங்காநின்ற பாண்டி௮வளசாடேயாம். எ-று. (2) 

வேறு, 

மேவுஷூ£ர் வளம்பலவு மிகுந்துளரா டதனினலம் 
பாவுமூர் பழமறைதே ரந்தணர்கள் பயின்றுள வூர் 

தாவுமூர் விடையேறி தங்கியவூ ரூங்குறையுந் 

தேவரூர் தனின்மேன்மை சிறந்ததிரு வாதவூர். 

இ-ள். மேவும் ஊர் - எவராலும் விரும்பப்படுமூரும்,--வளம் பலவும் 

மிகுந்துள சாடு ௮கனில் நலம் பாவும் ஊர் - வளஙகள்பலவும் மிசப்பெற் 
றுள்ள் அப்பாணடிகாட்டின்கண்ணே நன்மைபரர்த ஊரும்,--பழமறை 

தேர் ௮ர்சணர்கள் பயின்றழுள ஊர் - பழைய வேதசுகளை அ௮றிர்த பிராம



௬ இருவாதலூர்புராணம். 

ணர்கள் வ௫க்சப்பெற்றவூரும்,--தாவும் ஊர் - எவராலும் பற்றப்படுகின் ற 
வூரும்,--வீடை ஏறி தகய ஊர் - இடபாரூடராகிய ஏவெபெருமான் இருச் 
சப்பெச்ற ஊருமாயுள்ள௮,--௮ு்கு உரறையுர் தேவர் ஊர் தனின் மேண் 
மை சிறர்த திருவாதவூர் - மேலேவசிச்கும் தே௮ருலகச்தினுஞ் ெப்புமிச்௬ 
திருவா சவூபேயாம். எ-று. (is) 

அசக்ஈகமின் மதையோரி லருள்புளைமாத் தியர்குலத்திற் 
றன்னிகரில் சைவதெறித் தலைவனவன் றனித்தேவி 

மின்னனையா டி.ருவயிற்றின் மென்கொடிபங் கினனருளாற் 
© pom or ore a கோன்முதல்வர் திருவவதா ரஞ்செய்தார். 

இ-ள். அர்சகரில் - அத்திருவா சவூரிலே,--மறையோரில் - பிராமண 
ருள்ளே,--அருள்புனை மாத்தியா குலததில் - அருள்பொருச்திய ஆமாத்தி 

யர்குடியிலே,--ன் நிகரில் சைலகெறி தலைஎன் - தனக்கு நிகரில்லாத சை 
௮சமயத்தலைவர் ஒருவருளர்,--அவன் தனி தேவி மின் அனையாள் இருவ 
யிற்றின் - அவருடைய ஓப்பற்த மனைவியாகிய மின்போல்பளளது இருவ 

யித்றினின்றும்,--மென்கொடி பங்கென் அருளால் - மெல்லிய கொடிபோ 
ன்ற தேவிபாசராகிய ஏ௨பெருமானுடைய திருவருளினாலே,--சென்ன 
வன் செங்கோல் முரல்வர் திருவவ. நாரம் செய்தார் - பாண்டியனது செங் 
கோலை கடத்தும் முசல்வர் இருவவசாரஞ்செய்தார். எ-று, 

சைவநெறித்தலைவன் என்றது சம்புபாதாசிரிதரை, தனிச்தேவி என் 
றது சவளஞானவதி.ரமை, (௪) 

வேறு, 

பொயம்மையா மூலகன் மாயப் பொங்கிரு ளஎகல வன்னோர் 

தம்மையாழ் நரகிற் நள்ளுஞ் சமயதா ரகைம மழுங்க 

வெம்மையா ஞரூடையா னன்ப ரிதயதா மரைக ளெல்லாஞ் 

செம்மையாய் மலர ஞான தினகா ருதயஞ் செய்தார். 

இ-ள். பொய்ம்மை ஆம் உலடல் மாயம் பொங்கு இருள் அகல் - 

பொய்ம்மையாகிய உலஇன்சணுள்ள அ௮ஞ்ஞானமாகிய மிக்க இருளானது 
நீங்கவும், --அன்னோர் தம்மை Hip ஈரடல் தள்ளும் சமய தாரகை மழுங்க- 
அவ்வர்தகாரத்துள் ௮அகப்பட்டவர்களை Apts நரகத்திலே வீழ்த்திச்கெ 
டுக்கும் பரசமயங்களாகிய ஈக்ஷ்த்திரங்கள் ஒளிமழுங்கவும்,--எம்மை அள் 
உடையான் அன்பர் இதய தாமரைகளெல்லாம் செம்மையாய் மலர - எம் 

மையாளுஞ் சிவபெருமானுடைய அடியார்களுடைய இருதயசமலங்களெல் 
are செவ்லையாய் மலரவும்,--ரான தினகரர் உதயம் செய்தார் - அப் 
புத்திரராகிய ஞானசூரியர் உடுத்தார். எ-று, (௫) 

நாமகரணம். 

மருவாத நெறிபூண்ட மத்தனெளலும் புத்தனுடன் 

பெருவாது வென்றுசிவன் பெருகாம மிகவளர



மச்திரிச்சருக்கம், ஏ 

ஒருவாத பிறவியிற்சென் ஜொருகாம முருதவர்க்குத் 
இருவாத வூரசெனுக் திருராமம் புனைஈ தார்கள். 

இ-ள். மருவாத கெறிபூண்ட மத்தன் எனும் புத்தனுடன் பெருவாு 
வென்று - பொருந்தாத நெறியை மேக்கொண்ட உன்மத்தனாகெய பெளத்த 
குருவடனே பெருவாதஞ்செய்து மென்று, வன் பெரு காமம் மிச 
வளர- இவனுடைய பெரிய திருகாமம் உலகெறகுர் தழைத்மீதாறக --ஒரு 
வாத பிறவியில் சென்று ஒருகாமம் உருதவர்ச்கு - துன்பம்விட்டுயகாக 

பிறவியின்கட் பிரகே௫த்து இனி ஒருசாமஜேதயம பொருர்சப்பெறாத ௮ப் 

புதல்வருக்கு,--இருவாசவூரர் எனும் இருசாமம் புனைக்சார்கள் - திருவாத 
வூசர் என்னும் இருசாமததைத் தரிதநார்கள். எ-று, (௬) 

வேறு, 

தவமெனும் பெரிய விக்துட் டஙூியே யங்குரித்துப் 

பவமெனும் பங்க நீங்கிப் பயிலருட் குருத்துண் டாகி 

அவமெனுங் களைக ஸணீக்கி யாக்குவோ னருளா லஓுண்பைச் 

சிவமெஜும விளைவுண் டாக வளர்ர்தது தெய்வ. சாலி. 

இ-ள். தவம் எனும் பெரிய விழதுள் தங்கியே அங்குரித்து-ச௮ம் என்று 
சொல்லப்படும் பெரிய வித்தினுள்ளே தங்கியிருர்து முளைச்த,--பவம் 
எனும் பங்கம் நீககி- பாவமாஇிய சேற்றினின்றும் நீ௰க,--பயில் அருள் 
குருத்து உணடாகி- பொருர்திய அருளாகிய குருத்து வரப்பெற்று, 
அவம் எனும் களைகள் டக்க - திகு என்னும் களைகளைக் களைந்து,--அச்கு 
லோன் அருளால் - உண்டாச்குபவ.ராகிய சவபெருமானுடைய தஇிருவருளி 
னாலே. -உண்மை சிலம் எனும் விளைவு உண்டாக - உண்மையான சவமென் 
னும் விளைவண்டாக,--தெய்வச் சாலி வளர்ர்தது -அப்புத்இரராகய தெய் 
வர்தன்மையையுடைய நெற்பயிர் வளர்க்தது. எ-று. (er) 

அன்னப்பிராசனம். 

தேனினொடு கரும்பினெழுஞ் செழும்பாகு முக்கனியும் 

ஆனினறும் பாறுமுட னளவியுளங் களிகூர 

௪னமிரும் பலயோனிப் பிறவியெனும் uF far 

ஞானவு அண்பார்க்கு நயந்தருூது நுகர்வித்தார். 

இ-ள். ஈனம் மிகும் பல யோனி பிறவினனும் பச தர ஞான அமுது 

உண்பார்க்கு- இழிவுமிகுக்ச பலயோனிப் பிறவி என்னும் uM bas er 
னமாகிய திருவமுசை உண்பவரா அப்புதல்வருச்கு,--தேனினொடு 
கரும்பின் எழும் செழும் பாகும் - தேனுங் கரும்பினின்றுமுஎதாகுஞ் செ 
முமைபொருந்திய சருக்கரையும்,--முச்கனியும் - மாம்பழம் வாழைப்பழம் 
பலாப்பழம் என்னும் முப்பழங்களும்,--அனின் ஈறும் பாலும் உடன் ௮ளவி- 
பசுவினது ஈறிய பாலுமாடுய இவற்றை ஒருங்குகலச்.து,--உளம் சளிகூர



௮] திருவாதஷார்புராணம். 

மனமிசம௫ழ --ரஈயர்து - விரும்பி,--அமுது நுசர்விச்ரார் - அன்னப்பிராச 
னஞ் செய்விச்சனர், எ-று, (௮) 

சூடாகரணம். 

சாயரூட ஸவுயிர்ரரயலுங் கருமமெலாம் பரனருளாற் 

றாபமனத் துணர்சநுவிளை த தொகையெழுதி நாடோறும் 

Qj! Siw சுகமனிக்கு நமன்கணக்கி லரும்பாவத் 

தியசிகை யில்லார்க்குச் சிற் தசிகை வருவித்தார், 

இ-ள். காயழடன் உபிர் முயலுங் கருமம் எலாம் - உடம்போடு 
கூடிரீன்று உயிர் செய்்.பு௮ சன்மபேதககளையெல்லாம்,--பரன் அருளால் 
தூய மனத்து உணர்ர்து - சிவபெருமானது இருவருளினாலே சுத்தமாலய 
மனத்திலே அறிந்து, வினைத்தொகை காள்தோறும் எழுதி - சல்வினை 

இிவினைகளின் தொகைகளை சரடோறும் எழுதி,--அய சுகம் துயர் அளிக் 

கும் ஈமன் கணக்கில் - அவற்றிற்கியைந் த இன்பதுன்பங்களை அரநுபவிக்கும் 
படி சொடுச்கும யமனது கணக்கேட்டிலே.--அ௮ரும் பாவத் தய கை இல் 

லார்க்கு - 8க்குதற்கரிய பாவமாகிய திய சணக்குத்திரள் எழுதப்பெரு ச 
அப்பு தல்வருக்கு,--சறச்5 சிகை வருவித்தார் - அழகிய செளஎகன்மஞ் செய் 
வித்தனர். எ-று, 

சிகை என்பது சணச்கு எனப் பொருள்படுதலை 1 நின் நத திரகுத்தனை 
நின்சிகை3? என்னும் வேதாரணியபுராணத்தாலறிக, (௯) 

வித்தியாரம்பம். 

குவலயமங் கையைநீடு கோலஞ்செய் தரும்பொன்னும் 

கவமணியுங் குவைசெப்து நன்குடன்மங் கலராளிற் 

றவமணாஞுர் திருநீற்றின் றன்மணமுச் தவருத 

சவமணாமும் பெற ந்கல்விச் செல்விமணம் புணர்வித்தார். 

இ-ள். குவலய மங்கையை நீடு கோலஞ் செய்து - பூமிதேவியை மிக 

அலங்கரித்த,--அரும் பொன்னும் ஈவமணியும் குவை செய்து -அரிய பொன் 
னையும் ஈவரத்தினஙகளையும் குவித்த,--ஈன்குடன் மங்கலகாளில் - ஈன் 
மையோடும் ஒரு சுபதினத்திலே,---தவமணமும் - தவத்தொடர்ச்சியும்,-- 
இருநீற்றின் தன்மணமும் - விபூதிசகசொடர்ச௫யும்,--தவரு த. சவமணமும் 
பெற - தவறற்ற செவத்தொடர்சசியும் பெற,--கல்வி செல்வி மணம் புணர் 

வித்தார் - ௮ப்புதல்வருக்குக் டல்வியாகெய பெண்ணைசசேர்த்தார், ௭-று.(௧௦) 

உபஈ௩யனம். 

இன நான்மற் றல்லது_நா லில்லையெனு மறுசமய 

விதநாலுர் தவர் நாலும் விரிர்தபுரா கன நாலும் 
  eases newt அல 

1 வேசாரணியபுராணம் கோலாகல, ௪௬,



மம்திரிச்சருக்கம், ஸ் 

பொசு லென் நுலகனை த்தம் புகதழ்மறைரா லுஞ்சைவ 

மூதா தரிபபார்க்கு முர்நூலுக தரித்தார்கள். 

இ-ள். இது நால் அல்லது மற்று நால் இல்லை எனும் அ௮றுசமய 

வித நாலும்- இதுவே மெய்ர்நூல் இதுவன்றி வேறுநால் இல்லை என்று 
தனித்தனி வாக்கும் அறுசமய நால்களையும்,--தவர் நூலும் - மிருஇகளை 
யும்,-- விரிச்ச புராசன நாலும் - பரந்த புராணங்களையும், -பொது gre 
என்று உலகு அனைச்தும் புகழ் மறை நூலும்- பொதுதாலென்று உயரச் 

தோரனைவருர் திக்கும் வேதநாலையும் சைவ மூதலூலுக் தரிப்பார்ச்கு - 

இவாசமமாகய மூதனூலை.புக கற்ற அப்புதல்வருக்கு,--முந்நூலும் தரித் 

தார்கள் - உபஈயனமுஞ் செய்தார்கள். எ-று, 

gar நால் - மூனிவாகளாற் செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்மிர்திதால், முனி 
வர்செய்த காரணத்தினாலே ஸ்மிதிநார்கு ஆரிடம் என்னும் பெயரு 
முண்டு, ஆரிடம் - இருடிகளாற் செய்யப்பட்டது, தலால் என்னும் பா 
டாச்தரமுமுண்டு, வாதவூரர் பதினான்கு வித்சைகளுள் ஒன்றாகிய ஸ்மிர் 
இகளையும் கற்றுணர்ந்தார் என்று வடமொழி கூறலானும், Sa gre cere 
படுர் தலபுராணங கறகும் வழச்கின்மையானும் அது பொருச்தாது, (௧௧) 

மிக்கலையுஷ் செழுநீரு மதிக்கலையு மிலைக்குமவர 
க்கலை* தோளர்புலி யதட்கலையர்.ஈல்லருளால் 

ஒக்கலையும் பிறக்கலையு மொழிததிமொ கமக்கலையும் 
எக்கலையுங் கற்றுணாகதா ரீரெட்டாண் டெல்லைதனில். 

இ-ள்: மிச்கு அலையும் செழு நீரும் மதிக்கலையும் மிலைக்குமலர் - மிகு 
ச்து அலைகின்ற செழுமையாகய க௩சையையும் பிறையையுக் தரித்தவ 
ரும்,--௮க்கு அலைபும் தோளர் - பிரமவிஷ்ணுக்களின் எலும்புமாலைகள் 

ஆசையும் புயககளையுடையவரும்,--புலி ௮,தள் கலையர் ஈல் அருளால் - புலித் 

தோலா வஸ்திரத்தையடையவருமாகிய சிலமெருமானத திருவருளி 
னாலே,--ஒச்கலையுல் பிறக்கலையும் ஒழித்திடும் ஆகமச் கலையும் - ச௬.ற்ஐ௦த்தொ 
டர்ச்சியையும் பிறவியையும் பக்குலான்மாச்கட்கு£க்குஞ் சவொகமக்க$லக 
ளையும்,---எச்சலையும் - மற்றும் எவ்விதக்கலைகளையும்,--ஈர் எட்டு அண்டு 

எல்லை தனில் கற்று உணர்ந்தார் - பதினாறு வயசிலுள்ளே கற்றுததெளிர் 

தார், எ-று, (௧௨) 

உழைக்கரனுக் கன்பாகி யுண்மையறிர் துலகமெலாம் 

பிழைக்கவருட் கவிபாடும் பெரியவர்தீஞ் செயலெல்லார் 

தழைத்தகலைக் தமிழ்மாறன் றக்கோரக ஞூரைக்கவறிக் 
தழைத்துரிமைதக் இறகல்கி யகலரகண் பாயினான். 

இ-ள். உழைச் கரனுக்கு அன்பு ஆட - மானை ஏந்திய கரத்தையுடைய 

சிவபெருமானிடத தன்புகொணடு,... உணமை அறி 5 $l ~ மெய்ப்பொருளை 

2.



௧௦ இிருவாதவூர்புராணம். 

உணர்ச்து,--உலசம் எலாம் பிழைக்ச - இவ்வுலகின்சணுள்ளவெல்லாம் 
உய்ந்தேற,--௮ருள் கவி பாடும் பெரியவர் தம் செயல் எல்லாம் - திருவா 
சசமாகிய அருட்பாலைப் பாடியருளும் இருவாகவூருடைய ஈற்செய்கை 
களையெல்லாம,--சழைத்த கலை தமிழ் மாறன் தச்கோர்கள் உரைச்ச 
அறிந்து - தழைத்த கலைகளை.புடைய தமிழைவளர்ச்கும் அரிமர்ததனபாண்டி. 
ஐன் பெரியோர்கள சொல்லக் சேட்டறிர்த,--அ௮ழைதது- அவரை வரு 
வித்து,--உரிமைச் திறம் ஈல்்இ- உரிமைத்திறத்தையுய கசொடுத்து,--௮௪ 

லா ஈண்பு ஆ.பினான் - சான் அவரோடு பிரியாஈண்பனாயினான், எ-று. (௧௩) 

சங்கோல மிடும்பழனத் தடம்புடைசூழ் வாதவூர் 

எங்கோவின் செய்கையறிர் தியல்புடையா ரெனநாடிப் 
(2 பொங்கோத வேலைநிலம் புரக்துபெும் பகைதரர்து 

செங்கோலை முறைஈட த்துஞ் செழு। ஈலைமைச் இறகல்கி, 

இ-ள். சகு ஓலமிடும் பழனம் சடம் புடை சூழ் வாதவூர் எம்்கோ 
வின் செய்கை ௮றிச்து- சயகுகள் ஒலிச்சென்ற ௮யல்கள் பக்கததற் சூழப் 
பெற்ற திருவாசவூரிலே அவதாரஞ்செய்த 55 ரலை௮ருடைய ஈற்செய்கை 
களைப் பாண்டியராசன் ஆராயரந்தறிர்து,--இயல்.பு உடையார் என நாடி - 
தகுதியுடையவர் என்று கருதி, -பொஙகு ஐத வேலை நிலம் புரந்து - மே 
லெழுகன்ற அலைகளையுடைய சடலகுழ்ர்ச பூமியைப் பாதுகாத்து,--பெ 
ரூம் பகை அரர்து- பெரிய பகைவர்களை ஒட்டி .-செங்கோலை முறை 
நடத்தும் செழுந் தலைமை இறம் ஈல்ச- தனது செஙகோலை வழுவாமற் 
செலுத்தும் மாட்டிுமைபொருந்திய தலைமை அதிகாரத்தையும் அவருக்குச் 
கொடுத்து, எ-று, (௧௪) 

வேறு, 

தென்னவன் பிரம ராய னென்றருள் சிறர்த நாமம் 

மன்னவர் மதிக்க நல்கி வையக முய்வ தாக 

மின்னவ மணிப்பூ ணாடை வெண்மதஇிக் கவிகை தண்டு 

பொன்னவிர் சவரி வேழ மளித்தனன் பொருகை நாடன், 

இ-ள். பொருரசை நாடன் - தாமிரபர்ணிரதி பெருகுஇன் ஐ சாட்டினை 
யுடைய பாண்டியராசன் --வையகம் உய்வதாக- உலகம் உய்யும்பொருட்டு, 
தென்னவன் பிரமராயன் என்றருள் சிறந்த நாமம்- தென்னவன்பிர 
மராயனென்று சொல்லப்பட்ட சிறர்தபெயரை,--மன்னவர் மதிச்ச ஈல்இ- 

மற்றை அ௮ரசர்சளும் ஈன்குமதஇக்கும்வண்ணம் ௮வருக்குக்கொடுத்த,--மின் 
௩௮ மணிப் பூண் - ஒளிபொருந்திய ஈவரத்தினாபரணம், -- ஆடை - மீதாம் 
பரம்,--கெள் மதிக் கவிகை - வெள்ளிய சக்திரன்போன்ற குடை,---தண்டு- 
முத் துசசிவிகை,--பொன் அவிர் கவரி - அழகுவிளககுஞ் சாமரம்,--வேழம் 
அளித்தனன் - யானை என்னும் இவைகளை.புய கொடுத்துச் சம்மானித்ச 
ன்ன், எ-று, (௧௫)



மந்திரிச்சருக்கம். CH 

இர்திரச் செல்வம் போல வியைந்துள வின்ப மெய்தி 

மர்திரத் தலைமை பூண்ட வண்புகழ் வாத வூரர் 

தீர்திரத் தொகுதி சூழத் தாரகா கணங்க ளோடும் 

௮ர்தரம் திழிஈ்து மண்மே லமர்ர்தவெண் மதிய மொத்தார். 

இ-ள், மந்திரத் தலைமை பூண்ட ௮ண் புகழ் வாதவூரர் - மர்திரியாய 
அதிசாரத்தைப்பெற்ற ஈற்புகழையபுடைய திருவாதவூரர்,- இர்இரக் செல்வம் 
போல இயைந்துள இன்பம் எய்தி - இர்திரசம்பததுப்போலத் தமக்குக் 
இடைக்ச இன்பசாரணமாஇய செல்லவங்களைப்பெற்று,--சர் திரக் தொகுதி 
சூழ-சேனாசமூகககள் சூழ,--சாரசாசகணஙகளோடிம் அந்தரத்து இழிந்து 
மணமேல் அ௮மர்ர்த வெண மதியம் ஒத்தார் - நகூமஇிர சமூகஙகளோடும் 
ஆசாயத்தினின்றும் இற கிப் பூமியின் கண்வர்திருச்கும் வெண்மையாசிய 
பூரணசர்திரனை ஒஃதனர், எ-று, (௧௬) 

பெருங்கட ஞக ந்தி பெருக்கியே தருக்கு நல்கி 

இருங்கட கததோண் மேல்வைத் தீண்டருள் பூண்ட கோவுவ் 

கருங்கட நரக மெட்டுங் காளமா ராச மெட்டும் 

பரங்கெட வுலக பாரம பரித்தனர் திருத்த மிக்கார், 

இ-ள். பெருங் கடனாக நீதி பெருக்இ - தமக்கு முக்கியகடனாச நீதி 

யை எளர்ச்து,--தருக்கு ஈல் - குடிகளுக்கு மகிழ்ச்சியைச்கொடுத்து,-- 
இரும் சடசத் தோள் மேல வைத்து ஈண்டு அருள் பூண்ட கோவும்- 
பெரிய சங்கணமணிநர்த புயககளின்மீதுளைத்துத் தாஙகி மிச்ச அருளைப் 
பொருந்திய பாண்டியராசனும்,--கரும் கட நாசம் எட்டும் - கரி.ப og Gens 
யுடைய அட்டயானைகளும்,--காளம் மாகாகம் எட்டும் பரம் கெட - ஈஞ்சை 
யுடைய பெரிய அட்டராகஙசளும் பாரத்தினின்று 8௨௫ இன்பமடைய.-- 

தருத்தம் மிக்கார் - திருத்தம்மிகு$ச இருவாசவூரர்,--உலக பாரம் பரித்த 
னர் - உலகபாரத்தைக் தாமேதாஙகனர், a-g. (௧௪) 

காதலித் தறஞ்செய் வோர்க்குர் கவசம் ஈண்ணு மாகி 

எதிலர்க் இடும்பை யாகி யிறைஞ்சினர்ச் இன்ப மாகி 

ஆதுலர்க் கன்னை யாகி யரனடிக் கன்பு மிக்கார் 

kb BOS இறைவ னாணை பொதுவற ஈடத்து சாவில், 

இ-ள். காதலித்து - விருப்பகசொண்டு--௮௱ம் செய்வோர்க்கு ௧௮௪ 
மும் கண்ணும் ஆட - சருமஞ்செய்பவர்சளுக்குக், ௧௨ மம் கண்களுமாஓ,.. 

ஏ.திலர்ச்கு இடும்பை ஆட - பகையாஃினார்க்குத் துன்பமாகி,--இறைஞ்சி 

னர்ச்கு இன்பமா? - வழிபடுகின் றவர்க்ன்பமாச,--அதுலர்க்கு அன்னை 
ஆ - வறியவர்ச்கு மாசாலா,--- அரன் அடிக்கு அன்பு மி₹கார் - சிஃ.பெரு 
னுடைய தஇிருவடிகளின்கண் அன்புமிகுக்த திருவாசவூரர், -- இறைவன் 
ஆணை பூதலத்துப் பொது அற ஈடத்தும் நாளில் - ௮வ்வாசன து HCH AS 
கரத்தைப் பூமிபின்சண்ணே பொது 28௧ ஈடச இவெரும்சால த்தில். எ-று.



G2. திருவா தவூரர்புராணம். 

பற்பல பொருளா யுள்ள பாசழு மதனை மேவி 
உற்பவ பேத மான இடம்புயி ரெடுக்கு மாறும் 
அற்புத புத்தி முத்தி யளித்தரு ளா3ல மேலாக 

தற்பர னடதது மாறு முணாஈதனர் சைவ நூலில், 

இ-ள். பம் பல பொருளாய் உள்ள பாசமும் - பற்பலபொருள்சகளாய் 
விரிர்த பாசத்தையும், -அ௮தனை மேவி உற்பவ பேதம் ஆன உடம்பு உயிர் 
எடுக்கும் ஆறும் - ௮பபாசததாதற் பர்இிச்சப்பட்டு உற்பவபேதமான உடம்பு 
களை உயிரகள எடுககுமசன்மையையும்,--அர்புச புததி மு.ததி அளித்து - 

அற்புதமான போகஙகளையும் மோக்கஙகளையக கொடுதது,--௮ருளால் - 
அருளோடு,--மேல் ஆம் தற்பரன் ஈடசதுமாறும் சைவநூலில் உணராத 
னர்- மேலாய திவபிரான்ஈடததும் முறையையும் சைவாசமகசளிலே 
அறிர்துகொணடனா, எ.று, (௧௯) 

அவ்விய மன சரூின3லை யனை த அரு வங்கள் கூடி 

இவவுயி பிறகது மீள விறகதிடு பென்றி ரக 

வெவவெயில வருதத மூறஸரா மெப்நநிழல் விரும்பு மாபோஸ் 
நவவியு மழுவு மேது ஈமபருக கனப ரானா. 

இ-ள். இ உயிர - இரக உயிரானது --அவ்விமம் மன ரதினாலே அனை 
தது உருகள் கூடிப் பிறது மீள இறர்இிடும என்று இரய - அழுக் 
காறுபொருஈதிய மனஙகாரணமாக எல்லாவுடமபுசளோடுக கூடிப்பிறந்து 
மீள இறஈதுவிடுமென்று இரகக,--லெவ்லெ.॥ில வருததம் உற்றார் மெய் 
நிழல் விரு2புமா போல்- கொடிய வெயபிலின்சட் சூணெடு வருச்தின 
வர் ரிலேயாய ”ழலை விரும்புமாறுபோல,--ஈவ்வியும் மழுவும் எந்தம் ஈம் 

பருக்கு அனபராஞா - மானையும மமுலை.புஈசாக௫ய சலபெருமானிடத் 
துப் பேரனபுடையராயினா. எ-று (௨9) 

Ras ? ull 2 ar ut (ஸ்ர 2 ஆ ரை பபூ L முயிரை யெல்லாம் 

பாாரததன ௬வக வாரமுவிற பயனிலை யென்று தேர்ந்து 
கூதகினா சனமை 2௫ சோடீம்வே முக்கு மாபோல் 

நீக Or I Icom & Blom (Lf ot Stim னிசமததினர் வழுதி நீதி, 

இ-ள, தீத சற விளைபினாலே சிரைபபடும் உயிரையெல்லாம் பார் 

த்தனா - கொடிய விளைகளினாலே பாச8$ஙகாது பிறவியாக சிறைப்பட் 
டுழலும அன்மாக்களையெல்லாம கோச்--உ௨லச வாழ்வில் பயன் இலை 
என்று சோநகது- இஈதப் பிரபஞாவாழ்விலே ஒரு பிரயோசனமுமில்லை 
என்று தெளிஈது--கூ.ததினா தனமை வேறு கோலம் வேறு ஆக்குமா 

போல் - கூத்தாடிகள் உணமைததன்மைவேறும வேஷம் வேழுமாக்க ஈடிச் 
குமாறுபோல,--மனததின் ரீததனா - மனததினின்றும் இப்பிரபஞ்சப்ப 
தறை முழுதும் £க்கவிட்டவராய,-வமுதி நீதி முன்போல் நிசழ்ததினர்- 
grein ucts ரிஇியை முன்போல நடக திவாசனர், எ-று, (2.8)



Lb MAMET HSE LD. ௧௩ 

வரமுடன் புவியிற் மன்று மறையவர்க் கிறைவ ரூண்மை 
தீருமூணர் வென்னு காலாஞ் சத்திரி பாத மெய்திப் 

பரமவஞ் செழுத்து மொன்றாம் பராபர முணர்த்து ஞான 
குருபரன் நிறாக்தாள் சென்று கூதெல் வேண் மென்று, 

இ-ள், லரமுடன் புவியில் தோன்றும் மறையலர்ச்கு இறைவர் - 
வரத்தோடு இப்பூமியின்சண் ௮௮. தாரஞ்செய்த பிராமணசரேட்டராயெ Bay 
வாதஜூார்,--உண்மை தரும் உணர்வு என்னும் நாலாம் சத்இிகி பாதம் எய்.தி- 
உண்மைப்பொருளைத்தரும் மெய்.புணர்வாடுய அதிதீவிர பச்குவத்ைை அடை 
ந்து, --பரம அஞ்சு எழுத்தும் ஒன்று Yb பரா பமம் உணர்த்தும் - மேலா 
இய பஞ்சாக்ஷரமும் ஏகாக்ர£மாய்விளஉகும மேலான சலைததைப் போ 
இக்கும், --ஞான குருபரன் திருச தாள் சென்று கூடுதல் வேணடும் என்று - 
ஞானாசாரியருடைய இருவடிகளை-சென்று கூடுசல்வேண்டுமென்று தம்முட் 

சிந்தித்து. எ-று, (௨௨) 

மற்கட விலங்கு சன்னால் வளங்கெழு விளவின் மேவும் 

ஈற்கனி கொள்ள வேண்டி நயந்துகல லெறிவார் போலச் 

சற்குரு வுளனோ வென்று நாடுவார் தர்கச மெல்லாஞ் 
சொற்கலை ஞான சைவர் தம்முடன் சொல்லற்முர். 

இ-ள். மற்சட விலகு தன்னால் - குரங்காகிய மிருகத்தினாலே.-- 
ளம் கெழு விளவின் மேவும் ஈல் கனி கொள்ள வேண்டி-வளம்பொருந்திய 
விளாமரத்தின்கண்ணுள்ள ஈற்பழஙகளைப்பெற விரும்பி, -- கயந்த - விரு 
ம்பி,--சல் எறிவார் போல-கல்லெறிபஉர்போல,--௪ற்குரு உளனோ என்று 
நாவொர் - சற்குரு உளரோ என்று ஆராய்பவராகி ---தர்க்சம எல்லாம் 
சொல் கலை ஞான சைவர் தம்முடன் சொல்லலுற்றார் - தருக்கஙகளை 
யெல்லாம் சொல்லப்படும் கலைகளிற்சென் உ ௮றிலையுடைய சைவர்களோ 
டும் பேசுவாரா.பினார். எ-று. (௨௩) 

வளங்கெழு புவியி னுள்ள வாவியுவ் காவு மோடி 

விளை வண்டு தண்டேன மிகுமலர் தேரு மாபோல் 

உளங்கொள நிமல னன்லூ லோதின ரண்மை யெல்லாம் 

௮ளகதறி வுசார்த்து நீரா யாவரென் ரூயு கரளில். 

இ-ள். விளங்கு இசை வண்டு- செளிர்ச இசையினைப்பாடும் வண்டு 

கள்,--௮ளம் கெழு புவியில் உள்ள வாவியும் காவும் ஒடி. - வளம்பொருந்திய 
பூமியின்கணுள்ள தடாககசளிலுஞ் சோலைகளிலும்போய்,--தண் தேன் 
மிகு மலர் சேருமா போல் - தணணிய தேன்மிக்க பூவை ஆராயுமாறு 

போல,--உளம் கொள நிமலன் ஈல் நூல் ததினர் - மனத்திற் பதியுமாறு 
'சல்ல சிலாசுமங்களை ஒதியுணர்க்த திருவாதவூரர்,--உண்மை எல்லாம் 
அளந்து அறிவு உணர்த்து மீரர் யாவர் என்று ஆயும் சாளில் - மெய்ப்பொ



௧௪ திருவாதவூரர்புராணம். 

ருள்சளையெல்லாம் அளலிட்ணொர்ந்து ஞானச்தை உப2த௫ூக்கும் சன்மை 
யுடையவர் யாவர் என்று ஆராயுஉகாலதீதில், எ-று. (௨௪) 

வேற. 

மேதகு வளிகைய Ores amin af Bu கவரி யசைந்திட 

Lt gad (ipmurs oi som மாசறுகவிஞர் செறிகதிட 

ஏதம்ன் in) 5; லி புங்தவ னேர்கெழு படி பணி யின்றிரள் 

ஆகப மிரையெழ வககரி யாசன மதனி லிருச்தனன். 

இ-ள், மேசகு உனிகையர் எங்கணும் உீசிய சவரி அ௮சைர்திட - மேன் 
மைபொருக்திய பெணகள் இருமருவதினும் வீசசன்ற சாமரஙகள் ௮சை 
யவும்.--மாதவர் முதுவர்கள் ௮5ரணா மாசு ௮று கவிஞர் செறிக்கிட - 
இருடிகளும் அமைசசரும் பிராமணர்சளும் ஈர்புல௮ரகளும் நெருகசகவும்,-- 
ஏதம இல மதி குல புயசவன் - குற்றமற்ற சக்தாகுல சிமேட்டனாகிய ge 
nig sor பாணடியன்,--ஏர் கெழு முடி மணியின் திரள் ஆதபம் மிசை எழ 
அந்து - ௮அழகுபொருந்திய முடி.பினகணுள்ள மனரிதஇிரளினொளி மேலே 

தோன்றவும வர்து,--௮ரி ஆசனமதனில் இருர்சனன் - 9ஙகாசனததில் 
வீற்றிருந்தான், எ-று, (௯௫) 

தாத மார்ப னெடும்புவி சார்கரு மாழ்ஈட லின்கரை 

இதில மாதுர கஙகொடு 8/கெழு மாரியர் வஈதனர் 

ஏகமி லாயன கண்டனம யாமென வேதொழமு தன்பொடு 

சேதினி காவலன் முன்சில மேசுகு தூதாவி எம்பினர், 

இ-ள். மேதகு சில தாதர் - அப்போது மேன்மைபொருந்திய சில 
தூதுவர், -மேதினி சாவலன் மூன் அன்பொடு சொழுது - நிலவுலகவரச 
ஞூய பாணடியனுககு முன்வந்து அன்போடு வண௩$ூ,--ஏதம் இலாய - 
குற்றமில்லாத ௮ரசனே,--சா செழும் ஆரியர் - சிறப்புப்பொருந்திய ஆரி 
யதேசத்தார்,--சா.தூ மார்பன் நெமெ புவி சார் தரும் ஆழ் கடலின் சரை - 

ஆத் திமாலைபை ௮ணிர்ச மார்பைபுடைய சோழனது செடிய நாட்டினைச் 
சார்ர்த ஆழமாகிய கடலின் கரை.பி£ல,--தீது இல மா துரகம் சொடு வந் 
தனர் - குற்றமற்றனவாகிய ஈல்ல குதிரைகளைக் சொணவடுவெந்தார்கள்....- 
அது யாம் சணடனம் என விளம்பினர் - அதனை நாம் கண்டேமென்று 
சொல்லினர். எ-று, (௨௬) 

ஏலல்செய் வார்களி லிங்கு ரேபரி வானவ ரென்றிகன் 

மேவிப தூதரை வன் றிறன் arent Can gp oS pm gi Four 

வாவுகன மார ௧க௨கொடு வாருமெ னாவுட லுர்தன 

தாவியு மாயர னன்புடை யா£முக காடி மொழிஈதனன். 

இ-ள். வல் இிறல் மீனவர் கோனும் மடழ்ந்து - மிக்க உலிமையையு 
டைய பாண்டியராசலும் மகிழ்சசி.புற்று,--இயல் மேவிய தூதரை - தகுதி



மத்.திரிச்சருக்கம். «@ 
பொருந்திய தூதுவர்களைப் பார்த்து.-இக்கிவரே ஏவல் செய்வார்சளிற் 
பரிவானவர் என்று - இவர்களே சம்பணிசெய்பவர்சளுூள்ளே பற்றுள்ள 
ரென்று பாராட்டி,--பின் - அதன் பின்பு,--தன து உடலும் அவியுமாய் அர 
ன் அன்புடையார் முகம் நாடி - தனதுடம்பு மூ.பிருமாஏ அரனுக்குமன்ப 

சான திருவாதவூரர் முகத்தைப் பார்த்து -- வாவும் நல் மர் துரகம் சொடு 
வாரும் எனா மொழிர்தனன் - பாய்கின்ற saw பெரிய குதிரைகளைச் 
சென்று விலைக்கு வாஙஇச்சொண்லகொரும் என்று கூறிஞன், எ-று. (௨௭) 

மீனவர் கோன்மொ!ம யின்படி வேணிய னேச ரியைக்தபின் 

ஆனன சோதி யுடன்புவி யாள்பவன் வாசி கொளும்படி 

வானவி மான மெலுந்திரு வாம்வுள கோயில் புகுக். து தன் 

னீனமி லாநெறி வந்தபொன் னேழெழு சோடி வழங்கினன். 

இ-ள். மீனவர் கோன் மொழியின்படி. வேணியன் ரேசர் இயைந்த 
பின் - பாண்டியராசனது சொற்படி சிவபெருமானது அன் பராகய திருவா 
தீவூரர் உடன்பட்டபின்னர் புவி அள்பவன் ஆனன சோரதியுடன் - பூமி 
யைச்காக்கின்ற அவ் ரான் முகமலர்சசியோடும், வாசி கொளும்படி - 
குதிரைசொள்ளும்பொருட்டு,--வான விமானம் எனும் இரு வாழ்வு உள 
கோயில் புகுர்து- தே௮விமானமென்று சொல்லத்தகுர் இரவியசாலையுட் 
பகுந்து,--5ன் ஈனம் இலா நெறி வரச பொன் ஏழ் எழு கோடி. ௮ழங்இ 
னன் - தனது தருமகெறியால் wis பொன் சார்பச்தொன்பதுகோடி 
சொடுத்தனன், ௭-ற, (௨௮) 

விற்படை வெற்றி மடந்தையு மிக்க மலர்த்திரு வும்பயின் 

மற்புயன் வெற்பினி லங்கயல் வைத்த வனத்தம் வழங்க 

பொற்பு மிகுக்க சனங்கொடு பொற்கவ னப்பரி கொண்டிட 

நற்பப ணத்தை முயன்றனர் நக்கனை கெக்குணர் கின்றவர். 

இ-ள். நஈக்கனை செக்கு உணர்டஇின்றவர் - ச௮பெருமானை மனம் செக் 
குருகித் தியானிக்குர் திருவாதஷவூர்,--வில் படை வெற்றி மடந்தையும் 

மிச்ச மலர் இருவும் பயில் மல் புயன் - வில்லாகுய படையோடு Sone 
குமியும் செர்தாமரையாசனியாஇிய மகரலக்குமியும் ௮ூக்கும் வலிய புயய் 
களையுடையவனும்,---வெற்பினில் ௮ம் கயல் வைத்தவன் - இம௰யமலையிலே 
அழகிய மீனச்கொடியை நிறுச்சினவனுமாகிய பாண்டியன்,--௮,ததம் ஏழங் 

இய - கையிற் கொடுத்த, பொற்பு மிகுச்ச கனம் கொடு பொன் சவனம் 
பரி சொண்டிட- பொலிவுமிக்க இரவியத்தைக்கொண்டு அழூய வேசச் 
தையுடைய குதிரைகளைக் சொள்ளும்பொருட்டு,--ஈல் பயணத்தை முயன் 
னர் - ஈல்ல பிரயாணத்தைச்செய்தனர். எ-று, (௨௧) 

மெய்த்தவ ௬ற்ற பெருந்துறை வித்தக ரைக்குறு கும்படி [ன் 
இத்தகு ஈற்பொருள் கொண்டபி னிப்படீ யிற்செலு மென்றலி



ib Ser இிருவாதவூர்புராணம். 

அ.ச புத்தி யொழிக்துமி ரற்பு௪ முத்தி பெறும்படி 

உய்த்துள சகதி யுடன்பொரு வொத்தன லுத்தம பஞ்சவன். 

இ-ள். மெப்த் தவர் உற்ற பெருந்துறை விசதசரைக் குறுகும்படி - 
மெய்மமையாகிகு தவசதை.புடைய பெரியோர்கள் வாழும் இருப்பெருர் 
துறையில சாஅரியராகிய ஞானதேகெரையடையும்படி, - இத்தகு ஈன 

பொருள் கொண்டபின் - இந்தம் தகுதியாகிய ஈல்ல பொருளைக்கொண்ட 
பின்,--இப்படி.பில் செலும என்றலின் - இர்ரெறிமானே செல்லுமென்று 

செலுக்துசலினால் --௮௪ தகு புத்தி ஒழிந்து - அம்மக்திரியத்தியோசச் தச்சு 
வேண்டுஞ் சூழ்சசிகளைத் தவீர்சது --௩யிர் அற்புத மு3தி பெறும்படி உய்த் 
துள சரதியுடன் - பரமுதகிபெறு படி. செலுச்துஞ் சசதியோடு,--உத்தம 

பஞ்சவன் பொருவொததனன் - உதசம புருஷளுகிய பாணடியன் ஒத்த 
னன், எ-று, (௩0) 

பற்றிலர் பெற்ற சிவன்கழல் பற்றின ரைக்கலை வண்டமிழ் 

உற்ற மலைககிறை வன்றனை யொகக மதித்தருள் கொண்டலை 

விற்றுவ சத்த னெடும்படை மிக்க புலிககொடி. யன்படை 

மற்றுள கொற்றவர் தம்படை. வர்க்கமு முூற்கொ டெழுர்தன. 

இ-ள். பற்று இலர் பெற்ற சிவன் கழல் பற்றினரை- இருவகைப் 
பத்றுகளையுமற்ற மெய்ஞ்ஞானிகளாற்பெறப்பட்ட சிவபெருமானுடைய திரு 

வடிசளை இறுசட் பற்றினவரும் --கலை வண் தமிழ் உற்ற மலைக்கு இறை 
வன்தனை ஓக்க மதிததருள் சொணடலை - கலைகளையுடைய வளவிய தமிழ் 
மொழி இருந்து பரவப்பெற்ற பொதியமலைக்குச தலைவனாடிய பாண்டியன் 

தன்னை நிகர்க்க ஈன் குமஇிக்கின் ற இருபாமேகமுமாஇய திருலாதவூரரை,-- 

வில் துவசத்தன் ரெடும் படைவர்க்கமும் - விறகொடியையுடைய சேரனது 
மிச்ச சேனாசமூகமும,--புலிக கொடியன் மிக்க படை வர்க்கமும் - புலிக் 

கொடியையுடைய சோழனது மிசக சேனாசமூகமும்,--மற்றுள சொற்றவர் 

தம் படை வர்ச்சமும் முற் கொடு எழுக்கன - மற்றுமூுளள அரசர்களது 

சேனாசமூகமகளும் முன்னாகக்கொண்டெழுந்தன. எ-று, (௩௧) 

உக்கிர ஈச்சுர கங்களி லுச்சி பனிப்ப வசை த்தடி. 

வைக்கு மு.ரத்தன வெங்கய மைச்சரி யொக்க மலிக்தன 

பக்கமும் முற்பிற குர்துடி. பற்பல கொட்ட வியங்குவ 

தச்ச மனத்தின் விசைந்துள தத்து பரித்துள் வந்தன. 

இ-ள். உக்ரம் ஈசசு உரசங்களின் ௨௪9 பனிப்ப அசைத்து அடி. லைக் 
கும் உரத்தன வெம் சகயம்- கொடிய நஞ்சையுடைய சேஷன் முதலிய பாம் 
புகளின் மூடிகள் சுமச்சலாற்றாது ஈ௫௧ ௮சைச்து அடிபெயர்த்துவைக் 
கும் வலியையுடையனவாகிய வெவ்விய யானைகள்,--மைச்இரி ஓக்க ,மலிர் 
தன - தோற்றததாற் சரிய மலைகளை ஒச்ச நிறைக்கன,--பக்கமும் முன் பிற 
கும் துடி பற்பல கொட்ட இயங்கு - இருபககமுகளினும் முன்னரும் பின்
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மந்திரிச்சருக்கம். ௧௭ 

னரும் உடுக்சைகள் மிகப்பல இயம்ப அவற்றின் தாளகஇச்கேற்ப இயங்இ 
ஈடிப்பனவும்,--சக்க மன த்இின் விரைந்துள - குதியாகிய மனோகதியைப் | 
போல விரைர்துசெல்வனவுமாகிய,--தத்து பரிததிரள் வசன - பாய்கின்ற 
குதிபைக்கூட்டஙகள் சென்றன. எ-று, (௩௨) 

வே) 

கொங்கண [ கலிக்நரொடு சொங்கர் நள காடர் 

கிங்களாக ளொட்டியா நெலுங்கரெரடு "னா 

தங்குிறன் LAG Mit LES TL. [தமி Govan ear ws 

எங்கணு மிடை தனர்க ளவெண்ண (iply வில்லார். 

இ-ள். கொஙகணர்சளுாம் கலிஙகர்களும் கொயகர்சகளும் துளுவர்க 
ளும் சிங்களவர்சளும் ஒட்டியர்சளும் தெலுபகர்களும் சீனாசளும் மாளவர் 

களும் மலாடர்சளும் நம்முட்சலந்து எம் விடம்தும் நெருயகினா, அவர் இவ 
வளவினரென்றெண்ண முடிவில்லாகவர் எ-று, (௩௩) 

இத்திற மெழுந்தபடை பெட்கணு நெருங்கத் 

கத்துபரி மீது தமிழ்க்கவிஞர் சூழச் 

சித்திர படநநையர் திரண்்டிரு மருங்கும் 

மொய்த்துவர விணைருமன் முன்னரிசை தொள்ள, 

இ-ள். இத்திறம் எழுர்த படை எஙசணும் நெருறக - இச்தப்பிரகா 
ரம் எழுந்த சேனைகள் எவ்விடத்தும் நெருஙகவும்,-தரது பரி மீது உள 

தமிழ்க் சவிஞர் சூழ - தாவுசன்ற குதிஐமேலிவர்க்துள தமிழ்ப்புலவர்கள் 
தம்மைசசூழவும்,--சி2 இரம் மடந்தையர் இரணடு இரு மருங்கும் மொய்த்து 

வ.ர- அழகையுடையபெணகள் தம்முட்கூடி இருமருககினும் நெருங்வெர 
வும், -வீணை குழல் முன்னர் இரை கொள்ள - யாழ்களும் குழல்களும் 
எ.திரே ஒவிக்கவும், எ-று. (௩௪) 

கட்டுமள குத்தினர் கனத்து FOG Gi 

பட்டுடை Leg ங்கனா பனிம்சவரி வீச 

வட்டமதி வெண்.குடை வயங்கருர செங்குங் 
ay ச * cal « ட . 

கொட்டவுயர் காளமொடு கோூகள் கறங்க. 

இ-ள். கட்டும் அளகத இனர் - முடிசகப்பட்ட கூர் தலை.புடையவரும்,-- 
கனச்துள தனச்தர் - கனம்த தனஙகளையடையவரும்,--பட்டு உடை மரு 

* ந * ® e e * உ. 

ல்னர் - பட்டுவஸ்திரம் உடு5த இடையையடையஙருமாதிய பெண்கள், 
பணிச் சவரி வீச - கு.மிர்சசிபொருர்திய சாமரங்களை வீசவும்,--௮ட்ட மதி 
வெண் குடை வயறக - பூரணார்திரன்போலும் வெண்கொழ்ஈக்குடை பிர 
காடக்சவும்,--முரசு எககும் சொட்ட- பேரிகைகள் எவ்விடஙகளினும் அடிக் 
கப்படவும்,--உயர் காளம் ஒரி கோகெள் சுக - உயர்வாடுய சிறுசின்னவ 
களோடு சறகுகள் ஒலிக்சகூம், எ-று, (௩ ௫)



Hf இருவாதவூரர்புராணம், 

மிண்டியுள பாடகர் வியர்துகர வாரம் 

கொண்டுபுடை சூழவெரில் சோகுழலா பாடத் 

சண்டாள மல்கிய சனிச்சிவிகை மேல்கொண் 

டெண்டிசை மிகபபுகழ் கயறகொடி யிலங்க, 

இ-ள், மிண்டி உள பாடகா கரலாரம் கொணடு வியந்து புடை சூழ - 
தீம்மூணணெரு ஈஇடிறகும் மஙகலபாடசா சைவாரககொணடு துதித தப் பக் 
ச.ததேசூழவும்,--எழில சேர் குழலா பாட- அழகுபொருர்திய கூர்தலை.ப 
டைய பெணகள்பாடவும்,--௭ண இசை மிகப் புகழ் சயல் கொடி - அட்ட 
இக்கினரும் மிகவும்புகழும் பரணடி.பனது மீனச்கொடி.--தண தளம் மல் 
இய தனிச சிவிசை மேல் கொணடு இலயக - குளிசசிபொருந்திய ஒப் 
பற்ற முததுஈசிவிகை.பி2ல உயாதசப்பெற்று விளயசவும், எ-று, (௩௬) 

முல இனசுதினெடு மாளிகை User DD 

துஙகமணி யரகையளி சொககரை வணங்கி 

ஆ றுகணவிடை பெறறுமறை யநகணரின் மிமகார் 

இஙகண்மா பிற்ருருசில கேரயிறுழை சென்னார். 

இ-ள. மறை அகதணரில மிசகா£ - வேதஙகளை அ௮மதியயனஞ்செய் 

யூம் பிராமணாகஞுககுளளே சி3ரட்டராடிய இிருவாதவூரா,--ம௰கல தினத் 
இல் நெடு மாளிகை ௮சனறு- ஒருசுபதின 5இிலே நெடிய திருமாளிசையை 
விட்டகன்று இருவாலவாயின்சட்செனற.,--௮௩ ௫. துஙக மணி அ௮ச்கை 
௮ணி சொககரை உணவ விடை பெறறு- அங்கே உயாவாடிய உருததி 
ராக்கமணியையும எலும்பை.புமணிரத சொககராசசுவாமியைவண ௩ அநு 
மதிபெற்றுககொணடு,..-இஙகள மரபில குரிசில கோயில் உழை சென்றார் - 
௪ந்திரகுலததரசனாகய ௮ரிமாதரனபாணடியன து மாளிகையின்கட் சென் 

ரர். எ-று, (௩௪) 
சென்றுதமிழ் மாறனரள பெர்றெழிீல் சிறக்கும் 

வென்றிவள வன வியின் மேனமையொடு செலவார் 

குன்றனைய மாடமொடு மோபுர நெருக்கும் 

ஈனற்மது ரைபபதியை ஈனகொடு கடரதார், 

இ-ள், சென்று சமிழ் மாறன் அருள பெறறு- அஙகனஞ்சென்று 
தீமிழைவளாக்கும் பாணடியனது அநுமதியைபும் பெற்று,--எழில் சிறக் 

கும்- அழகு பிகுஈத,- வென்றி வளவன் புவியில் மேன்மையொடு செல் 
வா - வெறமியையுடைய சோழனது சாட்டின்கணணே ௮ரிசைகளோடுஞ் 
செல்பவராகய திருவாதவூரர், -குனறு அனைய மாடம ஒடு கோபுரம் நெ 
ரூஙகும் ஈன்றி மதுரைபபதியை - மலேகளையொதத மாடகசளோடு கோ 
புரஙகள் கெருஙசப்பெறற ஈல்ல மதூரையாகிய இராசதானியை,--ஈன் 
கொடு கடஈ$ா - நன்மையோடு *கஇனஞா எ-ற, (௩௮)



மத்திரிச்சருக்கம். க்கு 

நெடுய்குட திசைக்கட னிறைந்தொயி றக்? 

உடைந்துதய ஈற்றிசையி ஓற்றுவரு மாபோன் 

மிடைந்தபதி யுங்கடமும் வெற்புமிவை யெல்லாங் 
கடந்துவதி For Hin FTF WHT MPH. 

இ-ள். நெடுங் SG Goosé so - Orgaw CopPmrésror or g,— 
நிறைச்து ஓவி சிறந்து உடைர்து-நிறைந்து ஒவிமிகுர்.து ௮ணையுடைந்து,-- 
௪ல் உதய இசையில் உற்று ௮ருமாபோல் - ஈல்ல இழச்குத்திக்சலே பாய்ர்து 
வருமாறுபோல--மிடைந்த பதியும் குடமும் வெற்பும் இவையெல்லாம் 
கடந்து - கெருகக.ப ஊர்களும் காகெளும் மலேசளுமாிய இவைகளையெல் 
லாங்கடர்து,--வதி சென்று - லழி.பிந்சென்று,--பல காவமழம் அகன்றார் - 

பல கால தாரம் போனார். எ-று, (௩௧) 

என்றுமுள பொன்றுமட லென்னுககர் தோறஞ் 

சென்றுவ(நி மாறியொரு தெய்வவ(ி செல்வா 1 

நன்றியுள (ty நீதிபெற நம்பா ரம தவ்பால் 

அன்றுயர் பெருந்துறை யடைந்தபடி சொல்லாம், 

இ-ள், என்றும உள் பொன்றும் உடல் என்னும் ஈசர்ழோறும் சென்று 
வழிமாறி- எஞ்ஞான்றும் பிறந்நிறக்கும் சரீ ரஙகள் என்னும் ஈகரல்கடோ 
றம் சென்று அவ்௮ழிதப்பி,--ஒரு தெய்வவ/ செல்லார் ஈன்றியுள முத்தி 
பெற - இதுபொழுது தெய்வச்சன்மைபொருர்திய ஒரு வழியிற்செல்பவரா 
இயதிருவாசவூரர் ஈன்மையுள்ள முகதிபெறமபொருட்டு.-ஈம்பர் தமது அன் 
பால் அன்று உயர் பெருந்துறை அடைர்தபடி. சொல்வாம்- கைலாசபதி 
தமது ௮ன்புசா ரணமாக அ௮ததினத்தின்௧ண் உபரவாகிய திருப்பெருர்து 
மழையை அடைந்த சரித்திரத்தை இனி யாய கூறுவாம், எ-று, (#0) 

மாதி NET wh DDL (ip, Om sp 

திருப்பெருந் துறைச்சருக்கம். 

பழுமறை முழுது ரச்றனார் பலா] ஈடபுதபல் இல்றவர் 

மழுவுழை கரம்சை கொண்டிட பருவிய ௪௮॥/ ம௫ய்ம்இட 
விழைதர மிரசத பொங்கொளி வியர் கயிலை விலங்கலின் 

YPGH! தபனிய மண்டப மகனிடை யருள்கொ டிரா இனர். 

இ-ள். பழ மறை மூழுது உணர் அரச்தணர் பலர் தொழ நடம் மூயல் 
இன்றவர் - பழைய வே,தஙகளை ஓதியுணர்ச்த இில்லைவாழர்சணர்சள் பலர் 
வணங்கச் கனசஈபைபிலே நீரும் பஞ்செய்கருளும் சவபெருமானானவர்,--



௨௦ திருவாதவூர்புராணம். 

மழு உழை சரம் மிசை கொண்டு - மழுவையும் மானையும் கரங்களிற்கொ 
ண்டு, --இடம் மருவிய சவுரி ம௫ஏழ்ச்திட- வாமபாகத்திற்பொருந்திய உமை 
யம்மை மடழாநிற்ப,--விழைதகும் இரசத பொஙகு ஒளி விடும் உயர் கயிலை 
விலம்கலில் - எவரும்விரும்பத்தச்ச வெள்ளி.பின து மிச்ச ஒளியைவீசும் உய 
ரீர்த சைலாசஇரி.பின்சண்ணுள்ள,--௮அமகு உறு தபனிய மண்டபமதனிடை - 
அழகுபொருத்திய பொன்னாலாகிய மண்டபத்திலே, --அ௮ருள் கொடு இரு! 
தனர் - திருவருளோடு வீற்றிருந்தனர். எ-று, (க) 

மதுமலர் கரமிசை சகொண்டுசின் வழிவ!॥ யடி யவ ரென்றுகம் 

ழேதுமறை தெரிய Quarts ss ai (LPan (I Pom {D முனிவர் வணம் 

இதுபர ன.ரளை வழங்கிட மெனவரி/9ரம செழும்துசம் [கினர் 

பதநிலை பெறவரு ளென்நி ந பரிபுர கழல்கள் பணிந்தனர், 

இ-ள். முனிவர் மது மலர் சரம் மிசை கொண்டு கின் வழி ௮ழி அடி 
யவர் என்று- அப்பொழுது இருடிசள் தேன்பொருந்திய மலர்களைச் கையிற் 
கொண்டு அடியேஙகள் தேகரீருக்குப் பரம்பரையான சொண்டரென்று 
விண்ணப்பஞ்செட் தூ,--தம் முது மறை தெரி.ப மொழிந்து எதிர் முறை 
மூறை ௮ணஙதினர் - ரமச்குரிய பழைய லேத௱களைத தெரியும்படிசொல்லி 
சர்நிதியிலே முறைமுறையாச ஈமஸ்சாரம் செய்சனர்,--அரி பிரமர் பரன் 
அருளை ௮ழகடெம் இது என எழுந்து - அதுகணட விஷ்ணு பிரமா என் 

னும் இருவரும் "௮9பநமான் நமக்குத் இருவருள்செய்தற்கு இதுவே 
தக்ச சமயம் என்று விரைநதெழுந்து ஈம் பதம் நிலேபெற அருள் என்று 
பரிபுர இரு கழல்கள் பிர்தனா - சமபதவிகள் ஈமசகெஞ்ஞான்றும் Bev 
பெறத் தேவரீர் இிருவருர்செயபும் என்று பிரார்த்தித்துச் சிலம்புகள்தரிச்த 
இருவடிகவோ வணயகிதா. எ-று, (௨) 

கட்டன் ் . பரவரு மஸ/கன விளங்க ப பணவா வணியா னங்கமூம் 

CAL GIA வடநதிகம் மதிகுதன் மலைாக எங்கரும் 
~ a : ச . இரவிய மதிய 8 ர,நென வெகிரெதி ரி௨ருதல் கண்டன | 

அரகர சிவூவ வென்ற ர INLINE of 1 வமுதன ரன்பினர். 

இ-ள். பா௮ரும மரீரள் பிளஙகப பண அரவு அணி அரன் அங் 

கமும் - புஈழப்படிகின்ற இர இனம்விளகரும் பட தையுடைய பாம்பை அப 
ரணமாக ௮ணிர்7 சிவபெருமானது திருமேனியும். மருவிய தரள வடம் 
இகழ் மதி நல் மலை2ஈன் அஙகமும்- லாமபாசசதிர்பொருர்திய மூத்து 
அடம்விளஙகு ௦ பிபோ _ம் செரறியையுடைய பார்ப்பதியம்மையின் இரு 
மேணி.பும்.--இரவியும் மஎ.பும் இருக்கு என எதிர் எதிர் இலகுதல் சண 
டனா-. சூரிபனுஞ் சர்பரணும் உருநிுயைர்திருர்தாற்போல உன்றற்கொ 

ன்று எதி) விராய் நநலைர்சணடு-.. நரசர சிவ ௮ என்று உளம் 
அயர்வு உந அழுரணனர் அன்பினர் - அரகர ௮9௮ என்று உசசரிக்து மனம் 

அயர்வுபொரு-ந இழரார்நள் இன்பாகள், எ-று, (௩)



இருப்பெருக் துறைச்சருக்கம். Og 

அடியொழி மாமென நொர்றுபி னவனியில் விழுவ தொழிந் அநின் 

னுடனுறை'பெருமை வழங்குவ துளதுகொ லெனகின நெஞ்சொடு 

மடலவிழ் கடி.கம ழைர்தரு மலர்பல முறைமுறை இந்திமுன் 

னிடமிஃ தெனமகி நிரந்திர னிமையவ Grain on mes Rare. 

இ-ள், இஃது இடம் என மூழ் இந்திரன் இமையவர் எவரும் - நாம் 
பெறற்பாலனவற்றைப் பெறுதர்கு இதுவே ஈசல்லசமயம்என்று மன மூழும் 

இர்திரன்முசலிய தேவர்களனைவரும்,--அடி ஒழி மரம் என நொந்து பின் - 
அடியற்றமரம்போல நொந்து பின்னர்,--அவனியில் விழுவது ஓழிர்து - 
பூமியின்கண் வீழ்வசைச் தவிர்ச்து,--நின்னுடன் உறை பெருமை வழக 
குவது உளதுகொல் என நினை நெஞ்சொடு - தேவரீரோடிருக்கும் சாமீப் 
பியமாகிய பதமுத்சியை எமக்குத் தந்சருளுவதும் ஒருகால ஜணடுகொல் 
லோ என்றிககனம் கருதும் மனச்சோடும்,--மடல் ௮விழ் கடி.சமழ் ஐர்தரு 
மலர் பல ௫ர்தி மூன் ௮ணகசனெர் - இசமழ்விரிகன் ஐ ஈறுமணககமழும் பஞ்ச 
கிருக்களின் மலர்கள் பலவற்றைச் தாவிச சக்நிதியில் வணம்இஞார்கள். 

எ-று. (௪) 

வேறு, 

தண்டி றன் மிகுஞ்சுரிகை யுந்திகழ் பிரம்புங் 

கொண்டருகு நின்றுகுரு நர்தியருள் கூறப் 

புண்டரிக மாதுபுவி மஙகையெழில் சிங்கா 

அ௮ண்டர்பட வாரகளுல கன்னைபுற மன்ன. 

இ-ள். குரு ஈந்தி- குருவாடய நர்திசேவர்,---இண் தஇறல் மிகும் சுரி 
கையும் இகழ் பிரம்பும் கொண்டு அருகு ரின்று அருள் கூ.ற- தண்ணிய 
வவிமிச்ச உடைவாளையும் விளவகிய பிரமபையும் கரஙசளிற்கொண்டு மருங் 
இனின்று திருவருள்கூறவும்,--பண்டரிச மாது புவி மமகை எழில் ச௰சா 
அண்டர் மடவார்கள் - செர்தாமரையாசனியாகிய இலக்குமியும் பூமிதேவி 
யும் அழகுகுன்றாத தேவமகளிரும்,--உலகு அன்னை புறம் மன்ன - உலக 

மாதாவாக உமையம்மைக்கருகே கூடி ர்கவும், எ-று, (டு) 

அன்னுபல பூதகரை சாதர்புடை சூழக் 

கின்னரர்கள் கக்தருவர் 2தவிசை பாட 

மின்னுமுடி மன்னுகதி விஈஇிரை நன்னீர் 

என்னவொளிர் சாமரை யெழுந்தழரகு செய்ய. 

இ-ள். துன்னு பல பூசகசண நாதர் புடை சூழ - நெருங்க பல 
பூதகணாஇபர்கள் பச்ச்திற் சூழவும், கின்னரர்கள் கச்தருவர் த இசை 
பாட - இன்னரர்களும் கந்தருவர்களும் தே இசைகளைப் பாடவும்,--மின்னு 
மூடி மன்னும் ஈதி வீசு ஈல் நீர் இரை என்ன - மின்போலும் சடாமுடியிற் 
பொருக்இய சஙகாஈதி வீசும் ஈல்ல ரீர்க்ிரைகளைப்போல;-- ஒளிர் சாமரை



௨௨ திருவாதலூர்புராணம், 

எழுர்து அழகு செய்ய - விளல்குகின்2 சாமரங்கள் இரட்டப்பட்டுச் சபை: 
யைல கரிச்சவும, எ-று, (௬): 

Qi gaa orig roo யின்னல்கெட மன்னுர் 

கர்ஜதைமணி மன்றிலுறை தாண்டவ பதக்தோன் 

பெந்தமிழின் வதசிவ ஞானவ(£ துண்டார் 

அ ட தமி ல ரட்கடலை பாண்டருள வேண்டி, 

இள். இர்த ௮ளம் மல்கு சபை- இவ்வாராய வளல்கள்றிறைர்த சபை 
யின்கணணே,--இன்னலை கெட மன்னும் ததை - அன்மாக்களது பிறவித் 

துன்பம் நீஙகும்டொருட்டு உருவததிருமேனிசகொணடு வீற்றிருச்தருளும் 
பரமபிதாஷம்,--மணி மன்றில ௨றை தாண்டவ பழ்த்சோன்,--௮ழூய 
சபையின் ஈண்ணே த௩ கும ௮ஈா௮வரததாணடவபாதருமாகிய சவெபெருமான், 
_செர்தமிழில் வந்த ?வஞான அமுது உணடு ஆ - செந்தமிழிலேவர்த சிவ 

ஞானமாகிய அமுதம் உணடு நீறைக்த.--அர்தம் இல் அருள் கடலை - கரை 
யற்ற இருபாசமுததிரமாகிய திருவா சவூரரை,--அணடருள வேணடி - அழி. 

மைக்சொணடருளத இருவளங்கொணடு, எ-று... (௪] 

மைக்ககடன் LDS DMT ON டம்முருவில் வம்மென் 

றத்தகைய பத்தகாகண ராதரை யழைகங்தே 
ட சு ட ந க் 

சித்திதரு தேசிசா சிறர் சுவடி வங்கொண் 

Os su OG nae 3போஙகலநு நீங்கி, 

Q-. YSIMIW UGST சண நாதரை அழைசத்து- அத்தகுஇியையு 

டைய அன்பாகளாசய சகணராதர்சகளை அழைகத,--மைதத கடல் மண் 

ணவர்கள் தம் உருவில் வம்மென்று - நீஙகள் கரிய சடல்குழ்ர்த மண்ணுல 
வாசகளாயெ மணிதர்வடிவமாக ஈமமுடன் வாருஈகளென்று பணித்த,-- 
சச்இிசரு தேசிகா சிறர்.2 வடிவம் கொணடு- ௪, இயைக்கொடுக்கும் ஞான 
கேசகச திருமேனிசொண்டு,--உக்தம நெடும் கயிலை ஒஙகலது oe - 
உயர்சசிபொருந்திய நெடிய கைலாசமலையை விட்டி, எ-று, (௮) 

கொன்னெற।(॥ தன்னுறுவு சொண்டொருவர் தேடும் 

பொன்னடி யெலுஞ்சலச மண்மிசை பொருந்தப் 

பன்னுமறை வல்லவர் பரிர்தழல் வளர்ப்பார் 

மன்லுமெொரு கதைலிக வளமபதியில் வரதார். 

இ-ள். கொன் எறழி சன் உருவு சொண்டு ஒருவர் தேடும் பொன் 
அடி. எனும் சலசம் மண மிசை பொருக்த- பெரிய பன்றியின் வடிவங் 
சொண்டு விஷ்ணுவாலே தேடப்பட்ட அழிய இருவடி.த்தாமரைகள் பூமியிற் 

பொருந்த ஈடர்தருளி,--பன்னும் மறை வல்லவர் - ஓதப்படும் வேதஙகளில் 
வல்லவரும்,--பரிர்து அழல் வளர்ப்பார் மன்னும- அன்புகூர்ந்து நித்தி 

யாக்ிவளர்ப்பவருமாகுய மிராமணர்சள் மிக்இிருக்கும்,--ஒரு தைலிக!



திருப்பெருச்துறைச்சருக்கம். ௨௩ 

இளம் பதியில் வந்தார் - தெய்௮த்தன்மைபொருந்திய வளத்தையுடைய ஒரு 
யதியின்கண்வந்து சேர்ர்தருளினார். எ-று. (௧) 

வெம்ிறவி வேலைதனில் வீழ்பவ/க ளெல்லாம் 

நம்புசிவ காமமெனு ஈற்புணை பிடித்தால் 

எம்பர னருட்கரையி லேறு துறை யாமால் 
2: 

அம்புவி மொிந்துள பெருந்துறை யதன்பேர், 

இ-ள். (அப்பதி) லெம் பிறவி வேலைதனில் வீழ்பவர்கள் எல்லாம்- கொ 
டிய பிறவியாகிய சமுத்திரச்தின்கண வீழ்ந்தழுர் துகின் றவர்களெல்லாம்,-- 
சம்பு வ சாமம் எனும் ஈசல் புணை பிடிசதால - ஈம்புகின் ற சவமூலமர் இர 

மாதிய பஞ்சாக்ஷரம் என்னும் ஈல்ல தெப்பர்சைச் துணையாகப்பற்றிச்சொ 

ண்டால்,--எம் பரன் அருள் கரையில் எறு துறை ஆம் - எம்முடைய Fay 
பெருமானது இருவருளான் ரும் மூரஇக்சரைபில் அவர் எறுமிடமாம்,-- 

அம் புவி மொழிர்துள பெருர்துறை அதன் பேர் - அழடிய பூமியிலுள்ளா 
ராற் புகழ்ர்து கூறப்பட்ட பெருர்துறை என்பது அதன் பெயராகும், 
எ-று, (௪௦) 

ஈனமில் பெருக் துறை யெனும்பதியின் ஞாங்கர் 

கரனமிகு புன்னைவளர் கந்தமூள சந்தம் 

வானமாயர் சண்பசு மரகதிகம் ஈரந்தர் 

தேனின முரன்றெழு செருந்திகள் பெ ருந்தி, 

இ-ள், ஈனம் இல் பெருச துறை எனும் பதியின் ஞா௩கர்- குற்ற 

மற்ற திருப்பெருர்துறை என்னும் அர்கர்தலத்தின் பக்கத்திலே, -கானம் 
மிகு புன்னை - வாசனைமிகுந்த புன்னைமரககளும்.--வளர் கர்தம் உள சர் 

தீம் - வளராரின் உ மணச்தையுடைய சச் சனமரங்களும்,--வானம் உயர் சண் 
பசமரம் - ஆகாயத்தின்கணுபர்ர்ச சண்பகமரங்களும்,--இசழ் ஈரர்தம் - உய 
ர்க்து விளங்கும் சாரத்சைகளும்,--தேன் இனம் முரன்று எழு செருர் 
இகள் பொருசர்தி - வணடுச்கூட்டங்கள் ஒலித்செழுன்ற செருந்திமரங்க 
ளும் பொருந்தி, எ-று. (௪௧) 

கோகெவி னும்பெரிய கோங்குமிக வோங்கும் 

பாடல நெடும்பலவு பைங்கமுகு தெங்கு 

நீடளி யிரைத்தெழு நிரைக்குர வு சூதம் 

ஏடவிம் செழுங்கவி ரிலஞ்சிகண்மலிர் து. 

இ-ள். சோடு கவினும் பெரிய சோங்கு - கொம்புகள்விளங்கும் பெ 
ரிய கோங்கமரங்களும்,--மிக ஓங்கும் பாடலம் - மிகவுயர்ச்த பாதிரிமரங் 
களும்,--ரெடும் பலவு - நெடிய பலாமரங்களும்,--பைங் கமுகு - பசிய கமு 
குகளஞம்,--தெங்கு - தென்னைகளும்,--8டு அளி இசைத்து எழு நிரை குரக- 

மிச்ச வண்கெளொலித்தசெழும் வரிசையாயெ குராமரககளும்,---ஏடு ௮லிழ்



2, #2 திருவாதவூர் புராணம். 

செழும் சவிர்- இசழ்விரிகன்ற ரெழுமையாகயெ மூருக்குச்சளும்,--இலஞ் 
Rect மவிர்து - மசிழமாங்களும் நிறைர்து, எ-று, (௧௨) 

மாக்களின் மிகுங்கலப மஞ்ஞஜைசிறை யன்னம் 
கூக்குரல் செயுங்கரிய கோலெ நெருங்க 
மீக்குலவு மர்தியின முர்துதொறு மென்மேல் 
Bib Bohs றெங்கணு மடர்ந்திச௪ தொடங்க, 

இ-ள். மா கவின் மிகும் கலப மஞ்ஞை- பெருமைபொருந்திய அழகு 
மிச்ச தோசையினையுடைய மயில்களும், சிறை அன்னம் - சிறகுகளையு 
டைய அன்ன உகளும், --கூச்குரல் செயும் சரிய கோலம் நெருங்க - கூவி 
ஒவிக்கும் கரியகு.பில்களும் நெருஙகவும்,--மீக்குலவும் மந்தி இனம் உந்து 
தொறும் - மரங்களின்மீது சஞ்சரிக்கும் குரககுக்கூட்டங்கள் பாயுந்தோறு 
மெழுர்து.--மெல் மேல் ஆர்க்கு ஞிமிறு எஙகணும் greg) Bone தொ 
டங்க -மேலும்மேலும் ஒலிக்கும் வண௫ுகளும் எவ்விடச்தும்பரர்து இசைக 
ளைப்பாடும்படி சொடஙகலும். எ-று, (௧௩) 

விழ்ந்தரற வத்துளி விழிப்புனல தாகச் 

சூற்ஈ்துமுரல் வண்டினிசை கோத்திரம தாக் 

தாழ்க்துமல ரேந்தியிறை கன்றிருமு னின்றே 
வாழ்சது நக மன்பரென மன்னுமொரு பூங்கா, 

இ-ள். வீழ்ந்த ஈறவத் துளி விழிப் புனல் ஆக- பூங்கொத்துக்களி 
hea gud pis தேன்றுளிகள் சண்ணீராகவும்,--சூழ்ர்து மூரல் வண் 
டன் இசை தோச்திரம் ஆச - ௮வைகளைச்சூழ்ச்து ஒலிக்கும் வண்கெளின து 
இதம் தோத்திரமாகவும்,--மலர் ஏருஇச் தாழ்ந்து - மலர்களை ஏர்திப் பணி 
அ,--இறை திருமூன் நின்று. செவெரர்ரிதியினின்று,--வாழ்ந்து உருகும் 

அன்பர் என - பெருவாழ்வடைந்து மனம் செக்குசெக்குருகுஞ் Mauger 
சளைப்போல,--ஒரு பூங்கா மன்னும்- ஒருபூஞ்சோலை இருக்கும், எ-று.(௧௪) 

வாய்த்தவள மிவ்வகை வபங்குமத னாப்பண் 

ஏத்த ரு தவசசினைக ளெங்கணு நெருங்க 
மீத்திக மறக்குமை தமைத்துமிக மெப்ம்மை 
பூச்தறிஞர் போன்றெழில் பொருக்துமொர் குருந்தம். 

இ-ள். வாய்த்த வளம் இவ்வகை வயங்கும் அசன் நாப்பண் - இறச 
வளங்கள் இவ்வகையாச விளங்கும் அதன்மத்தி.பிலே.--௭ 5௫௬ தவச் இனை 

சள் எங்கணும் நெருங்க - - உயர்ந்த தவமாகிய களைகள் எவ்விடததும் நெரு 
ங்க, --மீத் இகழ் அறக் குழை தழைத்து - மேலாசவிள௩கும் Shown Bw 

இலைகள் பொதுளி,--மெய்ம்மை மிக பூத்து - இருவகைக் குற்றமுமற்று 
மெய்ஞ்ஞான மாதிய பூக்களை மிகப்பூத்து,--அறிஞர் போன்று - அறிஞர்களை 

ஒச்து,-எழில் பொருந்தும் ஒரு குருர்சம் - அழகுபொருந்திய ஒரு குருர்,த 
மரம் உண்டு, எ௪-று, (சடு)



இருப்பெருச்.துறைச்சருக்கம். ௨௫ 

ஆர்வமுடன் வந்தன மகப்பட வழைக்கும் 
பார்வையென மாச்சர்படி. வங்கொடு நடந்தார் 

ஏர்வரு குறாச்தமொ டி.லங்குமுயர் காவிற் 
சேர்குது மெனததிரு வுளத்தருள் இறந்து, 

இ-ள், ஆர்வமுடன் வரது இனம் அகப்பட அழைக்கும் பார்வை 
என - விருப்புடன்வந்து சன்னினம் அகப்பமெபடி, அழைக்கும் பார்வை 
மிருசத்தைப்போல,--மாக்சா படிவம் கொடு ஈடாதார் - இருவாசவூசை 
அடிமைச்கொள்ளும்பொருட்டு மானுட௮டிவ௦௨ கொண டெழுச்சரூளிலந்த 
சிவபெருமானானவர்,--ஏர் வரு குருஈசம் ஒர இலஙரும் ஈயர் காவில் சேர் 

குதம் எனத இரு உளத்து அருள் இரஈது - அழகுபொருந்திய அக்குருந்த 
மரத்தோடு சேர்க்து விளகரும் உயர்வாகிய மப்பு ர்சோலையின் க ணணே 
சேர்வோம் என்று இருவள்ளதஇன்ஈட் இருபைகாஈநு. எ-று, (௧௬) 

வர்நூதிகம் தொண்டடபுடை ரூழமகழ் வெய்திக் 
கொரதலா மலாப்பொலி குருசடி பொருக்கி 

அந்தமுர லீல்லவ சருடடமி முரைபபரா 

பந்தமறு பெலலையது பாரததினி திழுசதார், 

இ-ள், ௮ர்தம மூஃல் இல்லவர் - ௮ஈரமுமாதியமில்லாத சிலபிரான்,-- 
வர்து இகழ் சொணடர் புடை சூழ - கமமொடு வர். விளககுடன்ற தொ 
ண்டர் பச்சததிர்சூழ,- மகிழ்வு எய்தி - மசிழ்சசிபடைர் த.,--கொந்து அலர் 
மலர்ப் பொலி குருர்து ௮டி பொருஈஇ-கொததுக்களின் மலர்ந்த பூச் 
களினாறர் பொலியும ௮க்குருஈதமரததினடியை ௮டைந்து --அருள் தமிழ் 

உரைப்பார் பரதம் ௮றும எலலை இனிது பா£தது இருநதார் - அருட்பா 
வாகிய இருவாசகதசைப் பாடியருளும் திருவாசஷூரரது பாசச்சட்டறு௨ 
சாலக்தை எதாநோக்டு இருந்தருளிஞர், எ-று, (௧௭) 

பொங்குபுனல் யாறபல பேரய்விழமு கடற்போல் 

எங்குமுள ஈலலுயிர்க வெ நெளி பாருக் 

திங்களணி © வேண் ப ரிருப்பவடி சேருக 

துங்கமறை யாள(பலா gia ole DS Oly apr. 

இ-ள். பொங்கு புனல் யாறு பல போய விழு சடல் போல் - மேலே 
Bai@erm நிரையுடைய ஆறுகள பல போய் வீழ்கின்ற சமுசஇிரதமைப் 
போல,--எங்கும் உள நல் உட்ாசள் எயதும் ஒளி ஆகும் தஇஙகள் ௮ணி 

வேணியர் இருப்ப- எவ்விடததுமுளள பச்குவான்மாச்கள் சென்று கலக் 
கும் நின்மலவொளிவடிவாகிய பாலசர்இிரணை ௮ணிர்த சடையையுடைய 
இலபிரான் வீற்றிருப்ப,--அடி. சேரும் துஙகமறையாளர் - அவருடைய திரு 
வழூகளை அடையும் பிராமணோ 5, $மராகிய திருவாசஷூர்,--பலர் அன்ற 
செறி சென்றா -பலரு2 செருவ5 அுர்ரெறிசசட் போபிஞா, எ-று, (௪௮) 
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௨௬ இிருவாதவூரர்புராணம். 

வேறு, 

செம்மனத்து வாதவூர்ச் செல்வரைமேற் புல்லாத 
பொய்ம்முயக்கர் தரும்பாசம் போலமலர்ந் தனபூவை 
எம்மயக்கு மொழிவாருக் இனிப்பிறவி யில்லையென்று 

கைம்மறிக்கு மவா போல மலர்ர்தனவங் குளசாந்தள். 

இ-ள். செம்மனத்து வாதவூர்ச் செல்வரை மேல் புல்லாத பொய்ம் 
மூயக்சம் தரும் பாசம்போல - தாய மனத்தையுடைய திருவா தவூரை இனி 
ப் பர்தியாத பொய்யாகிய முயச்கததை விளைவிக்கும் பாசங்களைப்போல,-- 
பூவை மலர்ந்தன - காயாமரஙகள் கறிய பூக்களை மலர்ந்தன,--எம் மயக் 

கும் ஓழிவாருக்கு இனிப் பிறவி இல்லை என்று கை மறிக்குமயர்போல - 
எவ்லகை மயக்கறகளையும் நீமயெருளுமவருக்கு இனிப் பிறவியில்லை என்று 
கையமைத்துத் தத்துக் காட்பெவபைப்போல,--அங்குள காச்தள் மலா் 

தன - அஙுகுள்ள கார்தட்செடிகசள் மலர்ர்தன, எ-று, (௧௯) 

விற்காட்டுங் காத்துமத னம்பாக வெம்பிறவி 
யிற்காட்டி. யாவரையு மாகுலஞ்செ யெம்பாவம் 
இக்காட்டி லொரிப்பவர்யா£ ரியருள்க வெமக்கென்று 

பற்காட்டி நிற்பவர்போன் மலர்க்தனமென் பனிருல்லை. 

இ-ள். வில் காட்டும் சரத்து மதன் ௮ம்பாஇு - வில்லைச் காட்ட 

கையையுடைய மன்மதனுக்கு அம்பாகி,--யாவரையும் வெம் பிறவியிற் கா 

ட்டி. - ஆடவர் மகளிர் அனைவரையும் கொடிய மிறவியிர்சாட்டி,--அகுலம் 

செய் எம் பாவம்- வியாகுலஞ்செய்யு மெமது பாவத்தை, இக்சாட்டில் 

ஓழிப்பவர் யார் - இச்காட்டிலே நீக்கவல்ல பரமாசாரியர் வேறுயாவருஎர் 

ஒருவருமிலர் ஆதலான்,--$ எமக்கு அருள்க என்று பல் காட்டி நிற்பவர் 

போல்-நீரே யெமக்கருள்செய்க என்று பல்லைச்காட்டி நிற்பவரைப்போல,.- 

மெல் பணி முல்லை மலர்ஈசன - மென்மையாதிய பரிய முல்லைக்சொடிசண் 

மலர்க்தன, எ-று, (௨௦) 

பொற்புடைய தமிழ்பாடும் புண்ணியரெப் பொருளிலுமாஞ் 
சிற்பானுண் மையின்விழிக்குக் திருயனஞ் சேர்தலினால் 

நிற்பதுவரம் பிறவியிது வென்றிரங்க நீண்மாங்கள் 

கற்பனையை புணர்க் தமலர்க் கண்ணீர்கள் பொழிந்தனவால். 

இ-ள். நீள் மரஙுகள் -ுக்நெறியின்கணிஙற்கும் ரநெடியமரம்கள்,--பொ 
நீபு உடைய தமிழ் பாடும் புண்ணியர் - அழகையுடைய தமிழ்வேதமாகயெ 
இருவாசகத்தைப்பாடியருளும் புண்ணியராகெ திருவாதவூரர்,--எப்பொ 
ருளினும் ஆம் சித் பரன் உணமையில் விழிக்கும் திருஈயனம் சேர் தலினால் 

௪கல பிரபஞ்சப்பொருளினும் வியாபித்துகிற்கும் சிவபெருமான் உண்மை 
மாச ரோச்இயருளும் கயன கை பெறுதலினால்,--இது பிறவி நிற்பது
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ஆம் என்று இரங்கி - எம்முடைய இப்பிறவி தாவரமாம் என்று இரக்க 

சற்பனையை உணர்ந்து - தமக்கு நியமிச்சப்பட்ட சற்பனையை அ௮றிர்.து,-- 
மலர்ச்சண் நீர் பொழிர்தன - மலர்களாகய சண்சளினின்றும் சேனாகய 
கீரைப்பொழிர்சன போலும், எ-று, (௨௧) 

முன்னைவிளைப் பெருங்காடு மூடுறவைம் புலவேடர் 
துன்னியலைத் திடர்செய்யுர் துன்பவழி செல்லாமல் 
உன்னருகற் சவெஞான வுபதசர் தமிழ்செய்வார் 
இன்னவ்கைக் துளகான மெய்இயவக நகெறிரீங்கு, 

இள், உன் அரும் ஈல் "வஞான உபதேசம் தமிழ் செய்வார் - இத் 
தன்மைத்தென்று ஈம்மனோரால் நினைத்தற்குமிய சவஞானோபதேசத்தைத் 
இிருவாசமாகச செய்பலராகிய இருவாதவூரர்,--முன்னை வினைப் பெருங் 
சாடு மூடு௰- பழைய இருவினையாகிய பெரிய சாடு மூட,--ஐம்புல வே 
டர் துன்னி அலைத்து இடர் செய்யும் துன்ப வழி செல்லாமல் - ஐஓம்பொ 
நிசளாகயெ வேட்டுவர் மறைந்துகின்று ஆறலைத்து இடும்பைகளைசசெய்யும் 
பிறவிநெறிக்சட் பிரவேசியாமல்,--இன்ன வகைத்து உள கானம் எய்திய 
அர் நெறி மீங9 - இச் $ன்மைகளையடைய வனத்தினகட் சென்ற அரநெறி 
யை விட்நெயுஇ, எ-று, (௨௨) 

வேறு. 

Alisa லுக்கை விழுந்திட ருழந்தே 

இரிந்தவர் ஈயந்துகரை சென்றணுரு மாபோல் 
வருந்தவுழல் வித்தவினை யொத்தருள் வசத்தால் 

HRs sat பெழருர் துறை மருங்கினி லணைச்தார். 

இ-ள். விரிஈ்த சடலுக்கு இடை விழுந்து இடர் உழந்து திரிந்தவர் - 

பரந்த சமுத்திரம் இயில் வீழ்ந்து துன்பததை அனுபவிததுத் இரிச்தவர் 

கள்,--சரை ஈயந்து சென்று ௮ணையுமா போல் -கரையை விரும்பிச சென்று 
அடையுமாறுபோல,- அரும் தவர் -அரிய தவததையுடைய திருவாதவூர், -- 
வருந்த உழல்விதத வினை ஓதது அருள் லாததால் - வருக்தும்படி பிறவி 
யில் உழல்வித்த இருவினையும் ஓச்து அருளின்வசத்தால்,-- பெருர்துறை 

மருங்கனில் அணைர்தார் - திருப்பெருந் துறையின் பக்கததிலே அடைந் 
தார்... எ-று, (௨௩) 

Oa gal கஞ்சிவ னிருக்குருல காகச் 

சிர்தையருள் கொண்டுதிரு வாசீச முரைப்பார் 

பந்தமற வந்தமில் பாக்கூறுஈ வென்றே 

வர். துள பெருந்துறையின் வண்மையுசை செய்வாம், 

இ-ள், இர்ச உலகம் சிவனிருக்கும் உலகாகச சிர்தை அருள் சொண்டு - 
இச உலகம் வலோகமாக மனதிலே இருபைகொண்டு,..-இிருலாசசம்



2 

2 Df திருவாதவூர்புராணம். 
11 ட்ட . . 
உரைப்பார் - இருவாசசம் உரைப்பச ராய இருவாசவூரானவர், 6 gio 
1. விற ௮ர்தம இல் பரம் குறுக என்று வர். தள - பாசம்நீகுச முடிவில்லாத ப 

திதை அடைய என்று வது சோரச்த,--பெருந்துமையின் வண்மை உரை 
செய்வாம் - திருப்பெருச் துறை.பின் வளதசை இனிச சொல்லுவாம், எ-று. 

மாததியர் குலததலைவா வன்பிறவி யெவ்வற் 
இரத்துலக வையசர௫ூள செய்புமிட மெனறே 

தோததிர முரைததுமிசை வரதுசுரா தம 

பூகதிர ஞதிக சவகை போன்றதலா பொக்கர். 

இ-ள் ௮லா பொயகா - ௮அலாஈத சோலையானது,--மாழ்தியர் குலத் 

தலைவா வன பிறவி எம தாதது- அமாததியகுல முதல்வராகிய திரு 
வாதவூராது லிய பிறவீரோயை ஓஒ.ிர2,--உலக ஐயா அருள் செயயும் 

இடம எனறு-உலகநராயகராகிய சிவபெருமான் திருவருஎசெய்யுமிடம் இஃ 
தென்று கர௬.தி,--௪ரா மிசை வாது சோசதிரம் உரைததுச இதும் பூத் 
Boo உஇாஈகத ௨உகை போன.ர- தேவாகள மேலே வகதுகின்று சோச் 
இரஞ்செயது சொரியும பூவின கூட்டம உதிஈகதுகடஈதவகையை Hrsg 

எ.று. (உட) 
(வறு 

பேறறிக ௪ தவருயல? பா மெனறுபெருக துறைகாடி 

ஆறியஙகி யி? கடிவாச களிக்கவெதிர நிரபவாபோற 

கூறுமினப iy ads ug) குரையாக பகதியடன 

நீறணிரஈ ற சோறநதி கனெறன அன றியகைதை, 

இ-ள பேறு .உபிஈ௮ saw முயலவோம எனறு - பெறற்பாலதின் 
னதெனறறிர்து 7௨ ௪௦ ப2௮ரம எனறு க௬இ,--பெருசநுறை சாடி 
ஆறு இயக இளைசகும ௮௨ாகரு அளிஈக எதி ரிறபவாபோல் - திருப்பெ 

ருர்துறையை Cra a5) 9 UH ஈகடகளான மெலியுஈ திருவாதவூர 
ருக்குக கொடுது ௨பசரிசகு படி. எதா௫உாது நிரகும் அவரைபபோல,..-.- 
துனறிய கைை -செருகடிய தகாழைகள,-- கூறும இனப நிழல் செ 
யது - கூறகக்கும இன்ப2பொபூருசிய ரிழலாசெயது,-குறையாத பதத 
உடன் - மீறைகத பததிபடனே -- “று அரரிசது சோறு ஏதி நின்றன - 

ரீறறையணிசது சோநறை ரா ரீனான எறு (௨௪) 

நில % ot Vales CBT HG GMS ந்ழலிலே யெவவுலகுங் 

கலநதபொரு எரநக படி கணடிமனங ரளிபபெய்தஇத் 

AAI SE S mol He சொரிசநு௧ர7க குவித்துமுகம் 

ined 16 BOLIC T கவாபோல மலாரதன.ுண் டரிகஙகள். 

இ-ள். எவவுலகும சலஈத பொருள - சாவலோககளினும் வியாபிர் 

இருககும் பரம்பொருளாகிப சிவபெருமான், --நிலந்தனில் வரது ஒரு
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குருர்ச நீழலில் இருந்தபடி. சண்டு - நிலவுலகத்தின்௪சண் வர்து ஒரு கரு 
ரீ தமரகிழலில் எழுர் தருளியிருர்சமையைச் சண்டு,--மனம் சளிப்பு எய்தி - 
மனங் களிப்படைர் த,--- துலங்க தம் சண்ணீரும் சொரிந்து - விளல்கெயெ 
தமது கண்ணீரையும்பொழிர்து,-கரம் குவித்து- கைகளைக்குவித்த,-முகம் 
மலர்ந்த பெருந்தவர் போல - முகமலர்ச்சியடைர்த பெரிய தபோதனரைப் 
போல,--புண்டரிகங்கள் மலர்ந்தன - செர்தாமரைகள் மலர்ந்தன, எ-று, 

அன்றபயன் Int gsr Ass Hallow yar sas 

தோன்றியால் லறிவினர்போற் ௮வன்றியெழுச் தனகன்னல் 

ஏன்றகுல மாதர்தம இறைவர்முக காடிலவர் 

வான்றகைய நிலை?பால வளைர்துவிளைந் தனசெர்கெல், 

இ-ள், அன்ற பயன் பிறர் நுகர-ரிஈர்ச பிரயோசனங்களைப் பிற 

மனுபவிக்க,--அகத்து இனிமை உளசகாடிச் கோன்றிய நல் அறிவினர் 
போல்,--உள்ளே இனிமையுளதாகித் சோன்றிய ஈல்ல அறிவையுடைய 
மேன்மச்களைப்போல,--கன்னல் துவன்றி எழுந்தன - கரும்புகள் செருஙஇ 
வளர்ச்தன,--ஏன்.ற குல மாதர் தமது இறைவர் முகம் காடில் - சகுதிபொ 
ருர்திய குலமகளிர் தற காதலாமுத்தை ரோக்கெலழி.--அவர் வான் 
தசைய நிலை போல - சாணியொடுககும் அவரது பெருர் சகைமைநிலையைப் 
போல,---செர்ரெல் வளைர்து விளைந்தன - செர்நெறகள் வளைந்து விளைச் 

தன, எ-று, (௨௮) 

முலைக்கிரியுங கருங்கூற் தன் மொய்வனயுா மரணாகக் 

கொலைப்புருவ வெஞ்சாபங் குனித்துவிரிக் கணையேவி 

நிலைப்படுநற் பொருடேட நினைந்து கவ நீணெறியிற் 

நலைப்பவொர் தமைவருக்அர் சன்மையினர் வயன்மாதர். 

இ-ள். முலைக்கிரியும் கரும் கூர்தல் மொய் வனமும் அரண் Ye - 

மூலையாகிய மலையும் கரிய கூர்சலாகிய நெருகயெ காடும் ௮ரணாகச்கொ 
ண்டு, --கொலைப் புருவ வெம் சாபம் குனி த - கொலைக்தொழிலைச் செய் 
யும் புருவமாகிய கொடிய வில்லை வளைகத,--விழிக் கணை ஏவி- சண்ணா 
இய அம்பைச் செலுத்தி,---நிலைப்படு ஈரல் பொருள் தேட நினைந்து தலம் நீள் 
நெறியில் தலைப்படவொர் தமை - நிலைபெறுகின் ற ஈல்ல பொருளைச் தேடும் 
படி கருதித் தவமாகிய மேனெறிச்சணொமுகுலோரை,-- வருத்தும் தன்மை 
யினர்-வருத் துமியல்புடையர்,-வயன் மாதர் - வயலிலுள்ள பெண்கள்.எ-.ற, 

வேறு. 

இன்னவகை மன்னிவளர் காவுமெழின் மேவுங் 

கன்னல்வய லுந்திகழ்தல் கண்ட்வகை கொண்டே 

இன்னலுட லம்பெற வினிப்புவியில் வாரா 

மன்னவர் பெருர் துறை வளம்பகுியில் வந்தார்,



௩0 திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். இன்ன வகை மன்னி ௮ளர் காவும் - இத்சன்மையாச நிலைத்த 
வளர்கின்ற சோலையும்,--எழில் மேவும் கன்னல் வயலும் இசழ்தல் கண்டு 
உவகைகொண்டு - ௮ழகுபொருந்திய கரும்புகளையுடைய வயலும் விளங் 
குதலைக் கண்டு மஒழ்ந்த,--இன்னல் உடலம் பெற இனிப் புவியில் வாரா 
மன்னவர் - துக்கமயமாகிய சரீரத்தை எடுத்தற்பொருட்டு இனிப் பூமியின் 
கணவாராத திருவாதவூரர் பெருந்துறை வளம்பதியில் வந்தார் - திருப் 
பெருர் தரறையாகிய வளஙகளையுடைய ஈகரில் வந்து சேர்ந்தார், எ-று.(௩௦) 

மாதவர் மிகும்பதி புகுக்துழி மருங்கே 

நாதனுறை கண்டல்யி னன்குபுனை தொண்டர் 
ஒதுறு சிவாகம வொலிப்பொலிவு கேளா 

யாதிஃ தறிந்துரைமி னேவலர்க ளென்ளூர், 

இ-ள். மாதவர் மிகும்பதி புகுந்துழி- திருவாசஷார் பெரிய தபோ 
சனர்சண் மிக்க ௮ப்பதியின்கட் புகுந்தபொழுது,--மருககே நாதன் உறை 

தண்டலை.பில் - பக்சத்திலே பரமாசாரியா வீ.றறிருக்கும் பூஞ்சோலையில்,-- 
ஈன்கு புனை சொணடர் ஓதுறு சகாகம ஓலிப் பொலிவு கேளா - ஈன்மை 
யைப்பூண்ட தொண்டர்கள் ஒதுஏன்ற சிவாகமவொலியின் சளெர்சசியைக் 
கேட்டு, ஏவலர்கள் இஃது யாது அறிச்து உரைமின் என்ரறுர் - ஏவலாளர் 
சளே இவ்லொலவி யாது அறிந்து சொல்லுகளென்று பணித்தருளினார். 

௪-2, (௩௧) 

சென்றவர்கள் வந்துசிவ பத்தர்பலர் சூழக் 

கொன்றைமுடி வைத்தகுண வெற்பைநிக ரொப்பார் 

நின்றதொர் குருர்தமர நிழலி லிருந்தார் 

என்றலு மகழ்ஈதன ரினிபபிறவி யில்லார். 

இ-ள். சென்றவர்கள் வர்து- யாதென் றறியம்படி சென்றவர்களாகயெ 
ஏவலாளர்கள் அதனை அறிந்துகொணடுவர்து,--௮ பத்தர் பலர் சூழ- 
சிவனடியார் பலர் சூழ்ந்து சேவிக்க, கொன்றை முடி வைத்த குண 
வெற்பை நிகரொப்பார் - கொன்றைமாலிசையைத இிருமுடியிலே தரித்த 
குணமலையாகய சிவபெருமானை ஒதத ஒருவர்,--நின்றது Qt Ses wr 
நீழலில் இருந்தார் என்றலும் - அககேநிறகன் ற ஒரு குருக்சமரகிழலில் வீற் 
றிருக்கன்றாரென்று சொல்லுதலும் - இனிப் பிறவி இல்லார் மூழ்ர்சனர்- 

இனிமேற் பிறவியில்லாத திருவாதவூரர் மூழ்ச்தார், எ-று, (me) 

ஏவல ருரைத் தமொழி கேட்டரானை யெய்தும் 

ஆவலொடு காவினை யணைந்தக எலர்ற்து 

மேவிய மணிச்சிவிகை விட்டினி திழிந்தே 

தேவர்பர வும்.பரமர் தெய்வசபை கண்டார். 

இ-ள். ஏவலர் உரைத்த மொழி சேட்டு - ஏவலாளர்கள்கூறிய வார்த் 

தையைக்கசேஃடு, அரனை எய்தும் அவல் ஒடு கரவினை அணைந்து - சவெபெ



இருப்பெரு,ச.துறைச்சருக்கம், ர்க 

Guitar அடையவேண்டும் என்னும் ௮வாலோடு ௮ச்சோலையையடை 
நீது, --௮கம் மலர்ந்து - மனம$ழ்ர்து,--மமேவிய மணிச் சிவிகை விட்டு 
இனிது இழிந்து- சாமிவர்ச் துவந்த முத்துச்சிவிகையைவிட்டு இனிதாக 
இறங்கி,--சேவர் பரவும் பரமர் தெய்வ சபை கண்டார் - தேவர்களும் வழி 
படுகின்ற செவபிரானுடைய தெய்வத்தன்மைபொருர்திய சபையைச் சண் 
டார், எ-று, (௩௩) 

வேறு, 

அ௮ண்டமெலாங் கடர்தபொருள் பகரு நாலி 

னளவுரைப்பார் தெளிந்தயர்வா ராய்வா ராகித் 

தொண்டுபடு மடியார்க ணூற்டொன் பான்மேற் 

Oman cor pOaper பானென்னுர் தொகுதி சூழ 

ஒண்டொடிபங் கினனிருப்ப விருப்பா லெய்தி 

WL gions ge சிவஞான முணர்வா ரன்பு 

மண்டியநெஞ் சினில்வளாங்கஇ வணங்கார் போல 

மர்திரியார் மேன்மையுடன் வந்து நின்ளர். 

இ-ள். ௮ண்டமெலாம் கடர்த பொருள் பகரும் நாலின் அளவு உரைப் 
பார் - ௮ண்டங்களெல்லாவ.ற்றையுங் சடந்த வஸ்துலவாயெ சிவபிரான் ௮௬ 
ளிய ஆகமநால்களினளலைகளைச சொல்வாரும்,--தெளிர்து அயர்வார் - 
அவற்றின்பொருளைச் தெளிர்து அயர்சசிகொள்வாரும்,--ஆய்வாராதி - ஆரா 
ய்பவருமாகி,--கொண்டு படும் அடியார்கள் ஒன்பான் நூற்று மேல் தொண் 
ணூற்று ஒன்பான் என்னும் தொகுதி சூழ- அடிமைபூண்ட அடியார்கள் 

தொள்ளாயிரத்துத் தொண்ணூற்றொன்பசென்னுர் தொகையினையுடையவர் 
தம்மைசசூழ்ர்து சேவிக்க, -ஒள் கொடி பங்னென் இருப்ப - ஒளிபொருர் 
இய வளையலைத்தரி5,த உமாதேவிபாகராகிய சிவபெருமான் வீற்றிருக்க,-- 

விருப்பால் எய்தி - விருப்பக்தோடி போய்,--உடன் உரைத்துச் சவஞானம் 
உணர்வார் - சம்பாஷித்துாா செவஞானத்தை உணருங் கருச்தினராக,-- 

அன்பு மண்டிய நெஞ்சினில் வண௱௫-அன்புரிறைர்த மனத்தில் வணங்கி, 
வணங்கார் போல - சாயத்தால் வணஙகாதார்போன்று,--மர்திரியார் மேன் 

மையுடன் வந்து நின்றார் - திருவாதவூரர் மேன்மையுடன் வர்துகின்ருர், 

௪-று, (௩௪) 

உருத்தாநற் நிருமணியை யிலங்கு (காதி 

லொண்டிரத்திற் கர்தரத்தி லொளிசொண் மார்பிற் 

கரத்திலணிர் திலங்குதிரு முண்ட மங்கிக் 

கண்கரந்த ஈன்னுதன்மேற் கவினச் சாத்தித் 

திருத்திகழும் வேதியனா ரம்பொன் மேனி 

தஇகழ்வதுசண் டகம$ழ்வார் செங்கை மீது ।



2. திருவாதவூர்புராணம். 

பொருச்சமாறும் புத்தகமே தையா வென்னப் 

பொய்ம்மையிலார் சிவஞான போத மென்றார். 

இ-ள், ஈல் உருததிர மணிபை - சிறந்த உருத்திராக்கசமணியை,-- 
Hoag காதில் - விளககுகின்ற செவிகளிலும் ஒள் சரத்தில் - அழகிய 
சிரசிலும்,--கர்தரததில் - கழுததிலும,--ஒளிகொள் மார்பில் - ஒளிபொரு 
தீதிய மார்பிலும், -சரசதில் அணிந்து - கரலகளிலுச் தரித்தும் --இலமகு 
திருமுணடம் - வெள்ளொளிவிளககுக் திரிபுண்டரததை --அ௦இக் சண் கர 
ந். த ஈல் நுதல் மேல் கவினச சாததி- ௮ச்னிச் கண்ணை மறைத்த ஈல்ல 
நெற்றி.பில விளககத தரிசதும்,--இருத் இகழும் வேதியனார் ௮ம் பொன் 
மேனி இிசழ்வது சணடு ௮ஈம மட௫ிழவா£ - அழகுவிளமகுன் உ சிவபெரு 
மானது ௮ழயெ பொன்போலும் இருமேனி பிரசாசிப்பதைக்கணடு மனம் 
களிகூரும் திருவாஈவூார ௮அவரைகோகட,-ஐயா செயகை மீது பொருத் 
தீம் உறும் புசதசம ஏது என்ன - சுவாமீ உமது சவத கரததிவிருக்கும் 
புத்தகம் யாதென்று வின௮, --பொயம்மை இலா சிவஞானபோதம் என் 
ரூர் - மெய்மமையாளராகிய gat சிவஞானபோதம் என்று கூறியருளி 

ஞர். எ-று. (௩6) 
என்றலு?ம சிவம ஞான மேதி 

லைங்கயிடும போதே இயம்பு af Ora 

அன்றுவட நீழலில்வர Bos san bor 

யடியேறு மூமக்கடிமை யாவேனென்ன 

A) sar Fou Gores m 5 Gar கோதன் ஞானம் 

நிகமபோதா சோசததனைத செளிக லாமென்் 

ஜொன்றியஈ ற பொருளு வினவி pute cong 

யுருருமவகை யுரைசெய் தர ரூவமை யில்லார். 

இ-ள். என்றலும- என்றவளவிலே,--சலம் ஏது-௮மாவத யாது, 
ஞானம் ஏது - ஞானமாவது யாது,--இஙகு இலஙகி.பிமெ போதம் ஏது- 

இறுதிக்கண விளமகும் போரமாவது யாது,--இயம்புவீரோல் - இவ்வினாக் 
களுக்கு விடைகள சொலவீராமின,--அன்று வட நீழலில் வர்து இருச் 
தார் 8ேேோ- அசகாலசதுக கலலாலவிருக்ஷநிழலி லெழுச்சருளிவச இருக்த 
தசுிணாமர்சதியுு தேவரீே,--அடியேனும் உமக்கு அடிமை ஆவேன் 

என்ன - தமியேனுக் தேவரீருககு அடிமையாவேன் என்று சொல்ல,---உவ 
மை இல்லார்-உ௮மை.பில்லாதவராகிய பரமாசாரியா,--நின் ஐ சவம் ஒன் g- 
தவமாவது ஏகவஸ்துவாடிய பரப்பிரமம், -அ௮அதனைத தேர்தல் ஞானம்- 

அவ்வஸ் துவை உள்ளவாறு அறிதலே ஞானமாம்,--ரிகழ் போதம் தேர்ந்த 
தனைத் தெளிதல் ஆம் என்று - இனிப் போதமாவது அ௮றி$தசனைச் தெளி 
திலாமென்று,--ஒன்றிய ஈல் பொருள் வினவி நிற்பார் சிந்தை உருகும் 
வகை உரை செய்தார்- பொருந்திய உண்மைப்பொருளை வினவிகிற்குர் 
இருவாசவாருடைய மனம் செச்குருகும்வணணம் சொல்லியருஎர்ஞர்.எ-,



இருபபெரும் துறைச்சருக்கம். ௩/௩ 

வேறு. 

உத்தம ரின்ன வாறில் குரைத்தலு முவர்து நாலாஞ் 

சத்திரி பாத மெய்துர் தன்மைய ராத லாலே 

அத்திரு மன்றி லாடு மையரிங் சென்னை யாள 

இத்திரு மேனி கொண்டா ரென்பது மனத்தி லெண்ணி. 

இ-ள். உத்தமர் இன்ன ஆறு இஙகு உரைத்தலும் - உத்தமராகிய சவ 
பெருமான் இம்சப்பிரகாரம் இஙகே இருவாய்மலர்ச்தருளுதலும்,--உவர்து - 
இருவாதவூரர் மனமடஇழ்ர்த,--நாலாம் சத்திரிபாதம எய்தும் தன்மையர் 
ஆதலால் - சான்காஞ் சத்இிறிபாதமாகய தீவிரதரம் பொருந்தப்பெற்ற தன் 
மையை யுடையராதலினால்,--௮ழ இரு மன்றில் ஆடும் ஐயர் - ௮சக்சனக 
சபையின்கண்ணே சிருச்தஞ்செய் ருளுஞ் சபாராயகரே,--இஙகு என்னை 
அள இச் திரு மேனி கொணடார் என்பது மனததில் எணணி - இங்கே 
தீமியேனை அ௮டிமைச்சொணடருளும்பொருட்டு இததிருமேணிகொணடரு 

ளினார் என்பதை,ம் ரம்மனழ்திற் Hrsg. எ-று, (௩௭) 

மின்னினு நிலைமை யில்லா விழுப்பொருள் யாவும் வேண்டேன் 

உன்னடி யடைந்து நாயே னுறுபவ மொழித்தல் வேண்டும் 

என்னையின் றடிமைக் கொள்வா யெம்ழாயிரம் இறைவா வென்று 
முன்னுற வணங்கி நின்றார் முகமெலாங் கண்ணீர் வார. 

இ-ள், எம்மு.பிர்க்கு இறைவா - எமதான்மசாயகரே,--மின்னினும் நிலை 
மை இல்லா விழுப்பொருள் யாவும் வேணடேன் -மின்னவினும் விரைந்தழி 
இன்ற விழுமியபொருள்கள் ஒன்றையும் விரும்பமாட்டேன்,--உன் அடி. 
அடைந்து நாயேன் உறு பலம் ஒழித்தல் வேணடும்- தேவரீருடைய இரு 
வடிகளையே புகலிடமாசவடைந்து நாயேனடைக்த பிறவியை நீக்குசல் 
வேண்டும்,--என்னை இன்று அடிமைசக்கொள்வாய் என்று - தமியேனை இப் 
பொழுது அடிமைக்சொண்டருளும் என்று,--முகம் எலாம் கண்ணீர் வார 
முன்னுற வணங௩ூ நின்றார் - முகமெககுங் கணணீரொழுக முன்னிலையில் 
வணங்கிரின் னர், எ-று, (௩௮) 

இவ்வகை புகன்று முன்னோன் முன்னுற விரங்கி நிற்பத் 

Bad தரமே யான செய்திய ரென்று சாடி 

அ௮வ்வடி. பவரின் மீக்கா சொருவரிவ் வடிமை தன்னை 

வெவ்வினை யகற்றி பாள வேண்டுமென்” நிறைஞ்ச நின்ரர், 

இ-ள். இவலகை புகன்று முன்னோன் முன்னுற இரங்கி நிற்ப - திரு 
வாதவூரர் இந்தப்பிரகாரம் விண்ணப்பஞ்செய்து பரமாசாரியரது சந்நிதி 
“பிலே இரங்க நகிற்ப,--அல்௨டியவரின் மிக்சார் ஒருவர் நாடி - அத்தொண் 
டடர்களுக்குட் சிறர்தவரொருவர் அதுகண்டு, இிவ்விரதரம் ஆன செய்தியர் 

டு



ht இருவாதலூார்புராணம். 

என்று- இவர் இீலிரதரமுடையவரென் ஐனுமானித்து,--வெவ்வினை அச ற்றி 

Haagen gentler ஆள வேண்டும் என்று - கொடிய வினைகளைநீக்டு இவ் 
வடியவரைச் சேவரீர் அடிமைச்கொண்டருளவேண்டுமென்று பிரார்த்தி 
தீது, -இரைஞ் நின்றார் - வணங்கி கின்றார், எ-று, (௩௧) 

கருப்புக நினையார் தம்மேற் கண்ணருள் செய்து நெஞ்சிற் 

பரப்பற மிதித்தல் வேண்டி யெடுத்தபொற் பாதங் கொண்டு 

இருப்புனை மறையோர் பேரற்றும் தில்லையம் பலத்தே நின்ற 

அருட்பரா னந்த வாரி யாதலி ன.தற்கி சைந்தார். 

இ-ள், கருப்புக ரீனையார் தம் மேல் சண் அருள் செய்த - கருவிற் 
பிரவேசிக்க ரினையாக பந்ருவான்மாக்சண்மீது இருபாகோக்கஞ்செய் த,-- 
எடதத பொன் பாதம் கொண்டு செஞ்சில் பரப்பு ௮ற மிதித்தல் வேண்டி - 

தூக்யெ இருவடியைக்கொண்டு garg சிர்தவிருத்தி குன்றும்வண்ணம் 
இரரில்வை துச் தக்செய்யத் இருவுளம்பொருக்இ,--இருப்புனை மறை 
யோர் போற்றும் - அருட்ரெல்வத்தைய/ுடைய இல்லைவாழர் சணர் திக்கு 
ம், தில்லை அம்பலது "ன்ற அருள் பர ஆனந்த லாரி ஆசலின் - தம் 

பரத்திலே சனசசபையின்கணணே நின் ஈருளூூன் ஐ காருண்ணீயத்தையு 

டைய சிவான*தாமுத்திரமாகலின்,--அதற்கு இசைச்தார் - அவ்வேண்டுகோ 

ளுக்கு உடன்பட்டருளினார். எ-று. (௪9) 

அத்தரு பகலோன் முன்ன ரலர்செயு மம்பு சாதம் 

ஒததவர் தம்மை நாடி யுன்னையின் றடிமைக் கொள்ள 

இ.த்தலதச் தணைந்தோ நீழுன் னியற்றிய தவத்தி னாலே 

இத்தம திரங்கல் வேண்டா மெனத்ுரு வாய்ம லாந்தார். 

இ-ள். அத்தரு பகலோன் முன்னர் அலர் செயும் அம்புசாதம் ஓச் 

தவர் தம்மை நாடி - அழகுதக்க சூரியனது சக்நிதியிலே ௮அலருஇன்ற தா 
மரைமலரையொதம இருவா தவூரரைப் பரமாசாரியர் கோக்க, நீ மூன் 

இயற்றிய தவத்தினாலே இன்று உன்னை அடிமைச்கொள்ள இத்தலத்து 

௮ணைந்தோம் - அன்பனே மீமுன்செய்த புண்ணியவசத்தினாலே இன்றைக்கு 

உன்னை அடிமைக்கொள்ளும்பொருட்டு இப்பெருந்துறையின்௧கண் வந்தே 

ம், சித்தம் இரங்கல் வேண்டாம் எனத் திருவாய்மலர்ந்தார் - மனமிரங் 

குதலை ஒழிக என்று திருவாயமலர்ச்தருளினார். எ-று, (௪௧) 

வர். துசான் வறுமை யுற்றேன் மாற்றென திலம்பா டென்று 

ஈிக்தையா குலமுற் ஸரேன்கைச் செழும்பொரு ளீதல் செய்வா 

இந்தரா எளிக்க வேண்டு மெனவிதி யின்மை யாலே [ர்ச் 

௮ர்தரா ணன்னா ளாக வடிமைக் கொண் டருள வெண்ணி, 

இ-ள், வந்து- தம்மை நாடி௰ந்து,--நான் வறுமை உற்றேன் - நான் 

வறுமையடைர்தேன்,-- எனது இலம்பாடு மாற்று என்று - எனது வறு



இிருப்பெருச்.துறைச்சருக்கம். உடு 

மையை நீக்குக என்று, --சிர்மை அருலம் உற்றோன் கை ரெழும் பொருள் 
ஈதல் செய்வார்க்கு - மனோவியாகுலமடைந்த ஒரு சரித் பென்கை,பிலே ஈல்ல 

இரலவியத்மைச் கொடுப்பார்ச்கு,--இந்த காள் அளிக்க வேண்டும் என விதி 
இன்மையால் - இன்னகாளில் கொடுத்தல்வேண்டும் என்னும் விதியில்லா 
மை.பினாலே,---௮௬த நாள் ஈல் காள் ஆக அடிமைச்சொண்டருள எண்ணி - 
அர்காளே ஈல்லராளாகப் பரமாசாரியர் திருவாகவூூரை ௮டிமைச்கொண் 
டருளத் இிருவளஙகொண்டு, எ-று, (௪௨) 

அத்தரூ கொண்டர்க் கெல்லா மதிபரா மவசை கோரக்க 
இக்தவ முூடையோ னெய்ற மிடரொழிக் நான்வ இந்தாள் 

விந்தக விதற்கு வேண்டுங் கருமடீ விரையிர் செய்கென் 

அுத்தம வடிவங் காட்டு முண்மையா ரலரழற்தல் செய்தார். 

இ-ள். உத்தம ௮டிவம் சாட்டும் உண்மையார் - ஞானதேிகம் திரு 
மேனியைக் தரிசப்பித்தருளும் மெய்ப்பொருளாகிய சிவபெருமானானவர்,-- 
அத்தகு தொண்டர்க்கு எல்லாம் அதிபராம் ௮வரை நோக - அழருதக்க 
தொணடர்களுச்கெல்லாம் மூதல்வராயெ அவரைப் பார் $த,--விந்தக-சா 
துரியனே,---இழ தவம் உடையோன் எய்தும் இடர் ஒழூ௩து அள் த இக் 
காள் - தவத்தையுடைய இவவன்பன்பொருர்தும் துன்ப,தைநீகடு காம் அடி. 
மைச்கொள்வது இ௦தினமே--இ நரகு வேணடும் கருமம் 8 விரைவில் 

செய்க என்று உரைகல் செயதார் - இதற்குவேணபெ காரியககளை மீகா 
லநீட்டமின்றிச செய்யக்கடவை என்று ரொன்னா, (௪௩) 

ன்ன வர் (/கன்ற வாறு ரறபல் சுவ மென்றே யந்ந 
/ ர் ௮ி ம் OQ ர் 

மன்னிருர் தவதஇன் மிக்கார் வகைமலர் ம நெரிய லாலும் 
பொன்னிடை யமுத்தி மேரீரம புனந்ரபல் பட்டினாலும் 

6 OGD a காவி ஜாடங் சமான உ டட ல பூங் நோயில் செய்து. 

இ-ள். அர்த மன் இரும் த௨த௫ன் மிச்சார் - அர்த ரீலைபெற்ற பெ 
ரிய தவசான்மேம்பட்ட தொண்டர்,--முன்னவர் புசன்ற ஆறு முயல் 

குவம் என்று - முதல்வராகிய ஞானதேூகர் பணிசரருளியபிரகாரஞ் செய் 

லோமென்று,--௮கை மலர்த் நெரியலாலும் - பலவிதமாடுய பூமாலைகளி 
னாலும்,--பொன் இடை முத்தம் அழுத்து புனைந்த பல் பட்டினாலும்- பொ 

ன்னிழைகளுக்கு இடையிடையே முத்துக்களை அழுத்தி அல௰சரித்த 
தாராவிதமாகய பட்வெஸ்இிரக்சளினாலும்,--௮ர் ௫௬ ௮ஈரெடும் காவின் ஊடு 
ஆன பூங் Can Ia செய்து- உயர்வாடுய அசசோலை.பின்சண்ணே சச்ச அழ 
இய ஒரு கோயிலைசசெய்து, எ-று, (௪௪) 

செய்தற் கோயி லூடு கிறந்தவா சனமுஜஞ் சேர்த்து 

மெய்திகழ் சொண்டர்க் செல்லா மிக்கவ hope Frith gr 

கைதவ மூடையார் நெஞ்சிற் கனவிலுங் காணநில்லா 

மைது களக்காய் கோட்டஞ் சமைஈகறு வாய்ப்ப வென்றார்.



௩௬ திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள., மெய இகழ தொணடாககு எல்லாம மிச்சவா - மெயம்மை 
விளமகுன்ற சொணடாகளுகசெலலாம அ௮திபா,--செயத ௩ல் சோயில் 
ஊடு றாத அசனமும சோதது - செயயபபட்ட ஈலல கோயிலினுள்ளே 
சிரஈத HF ஆசனததையுமமைதது,--அஇறைவற சராகது- பரமாசாரியரை 
அடைந்து, -சைதவம உடையரா நெஞரில சனவிலும சாண நில்லா மை 
தீரு களததாய - ௮ஞாகாமனததிலே சொபபனததினும சாணுதாகு லெ 
ளிபபட்டுநில்லாத காளஎகணடததை யுடையவரே, -- கோட்டம லாயப்ப௪ 
fours என்றா - கோயில மாட்டிமைபபடச செயயபபட்டு முடிரததூ 
எனருூா எ-று, (௪௫) 

ஆயிடைச் ௬டபால வெறபி லாகவன சரத ஞாலம் 

பாயிருள பாராத பினனாக சடிகைபன சைநது சென்று 
மே.பநல ஓு..பாக ளெலலாம of) gue பயிலு காலைத 

தூயதொரை டாசகு மாயை கொலையுகல லமயஈ தோன்ற, 

இ-ள அயிடைக குடபா௨ வெறபில அதவன சரகது- ௮ஙகே மேற் 
குததிககிலுளள ௮ஸதமயகிரியிலே ரூரியன மதைய,...-ரூரலம பாய இருள 
பரநத பினனா - பூமியிலே இருள பரசகபினபு,--கடிகை பனனைநது செ 
னறு- ாததயாமமாகபபேறற,--மேய நல உயிகள எலலாம விழி துயில 
பயிலும காலை- பொருஈதிய லல அனமவாககங்களெலலாம நிசதிரைசெய் 
யுமபோ த,-- தூய பொணடாககு மாயை தொலையும ஈல ௮மயம தோன ற - 
சுததியையுடைய சிருவாதவூருககு மாயாமலர தொலைகறகேறற சமயச் 
கோனச எற (௫௬) 

இக௫ிவா தமமை யாகரங ஈரலமீ தென்று தெயவச 
சவ்கம தசனறு முனை பஞ்சன சாலை சோந்து 

குஙகுமம புழுரு சகதங குமைகதுமெயம முழுதும பூசிக் 

கஙகையி னனனீ£ வாசக கலநதமென பனிறீ ராடி 

இ-ள. மூனனோன இரகு இவாதமமை அளும காலம ஈது என்று - 

பரமாசாரியர் இவவைைபரை சாம அடிமைகொளளுஙகாலம இதுவே என்று 
எணணி, -- தெயவ ௪௩௧ம ௮கனறு மஞ்சன சாலை சோரது- ௮ததேவ 
சபையைவிடடுநீஙகி ஸசானசாலைபை அடைநது,--குங்குமம புழுகு சச் 

தம் குழைத்து மெய முழுதும பூசி- குறகுமசதையும புழுகையுஞு சர்்.த 
னததையு குழைதது மேனியெஙகும பூசி, -கலகையின ஈல நீர வாசம் 

கலஈ.த மென பனி$ீ£ ஆடி. - கஙகையின து ஈலல 8ரினோடி பரிமளககலந்த 
மெல்லிய பனிநீரினாலே ஸரநானஞசெயது, எ-று, (௪௭) 

மெய்ப்புன றகிலான மாறறி விலைமதிப பிலாத நல்ல 
ஒப்பருஞ் செமபட் டாடை யுத ஏபா கோடட மெய்தஇிச் 

செபபிள மூலையாள பரசன றெனறிசை யதனை கோக்இ 
அபபெருக சவிசின மேல சழகுற விரு பின்னா,



இருப்பெரும் துறைச்சருக்கம், ௩௭ 

இ-ள், செப்பு இள முலையாள் பாகன் - செப்பைஙிகர்த்த இளமை 
யான ஸ்தனம்களையுடைய உமாதேவிபாகராகய சிெவபெருமான்,-மெய்ப் 
புனல் துகலான் மாற்றி- மேனியிர்பொருக்கிய நீரை ஒற்றாடையினாலே 
ஒதிறி6க்கி,--விலை மதிப்பு இலாத் நல்ல ஒப்பு அரும் செம்பட்டு அடை 

உடுச்து - விலைமதித்சற்கரிய ஈல்ல ஒப்பற்ற செம்மையாதிய பட்வெஸ்இ 
ரத்தை அரையிலே சாததி,--உயர் கோட்டம் எய்தி - உயர்சசிபொருர்திய 
கோயிலை ௮டைர்து,--அ௮ப் பெரும் தவிரின்மேல் தென் திசை அதனை 
சோக்இு ௮௫௪௫ அழகுஉற இருந்த பின்னர் - பெருமைபொருநர்திய gear 
சனசஇன்மீசே தெற்குச்திககைநோக்கி வீற்றிரு£* சருளியபினனர், ௪-௮; 

௮ண்டரு மலர்தூ யேத்து மன்பருந் தாறீ ராடி. 

வெண்முகில் புனைந்து நீறு விளங்கிய மெய்ய ராகி 

முண்டக மலர்த்தாள் வைத்த ௩நஇதந தருள மேனி 

கொண்டவர் திருமுன் சென்று HOR குவகை கூர்ந்து 

இ-ள். அ௮ண்டரும் மலர் தாய் ஏத்தும் அன்பரும் - தேவர்களும் பூச் 
களைத்தாவித் ததிக்கததக்க இருவாதவூரரும்,--ா நீர் அடி - சுததமாகய 
நீரிலே ஸ்சானஞ்செயத,--வெண துல் புனைஈ* து-னெணமையாடய பட்டு 
வஸ்இரத்தை5 தரிசத,--ரீறு விளகயெ மெய்யா ஆட - விபூதிபிரசகா௫ச் 
இன் உ மேனியையுடையவரா௫,--முணடசக மலாச்சாள் வைத்து முத்தி தச் 
soa மேனி கொணடலயர் திருமுன் சென்று குறு - செர்தாமரைமலர் 

போலுர் இருவடிகளைச சன மீ துசூட்டித திருவடி தக்ஷசெய்து தமக்கு 
மத இதர் சருளுமவண்ண(। குருமூததவகொணடெழுர்தருளிய பெரு 
மானது சநநிதியிலே சென்றடைந்து,--௮௦கு உவகை கூர்ர்து - ௮அஙசே 

ம௫ழ்சசிய்குந்து, எ-று, (௪௯) 

விண்ணவ ரஇபன் பொற்றாள் விளக்கிய சனைகள் செய்து 

தண்ணமர் பனிறீர தோய்ர் த சந்தமெய்ம் முமுதுஞ சாத்தி 

வண்ணமென் Kp HT மாலை வளபபெற வணிந ர ின்னர்ம் 

கண்ணுறு பரிவு தீரக் கண்ளெ மகிழ்சி கொண்டு, 

இ-ள். விணணவர் அதிபன் பொன் தாள் விளக்கி அர்சசனைகள் செ 
ப்தூ- தேவராயகராகய ெபெருமானுடைய அழகிய தரு௮டிகளை அபி 
ஷேசஞ்செய்கருசசிதஐ,--சண அமா பனி தோயச்ச சாம் மெய் முழு 
தஞ் சாசஇ- குளிசசிபொருக்கிய பனிநீர்கஒர்த சந்தன சகுழமம்பை மேனி 

முழுவதுஞ் சாத்தி,--வண்ணம் மெல் கழு££ மாலை உளம பெற அணித்து - 
அழூய மிருதுவாகய செஙகழுடீர்மாலயை அழருபெறத தரித்து,--பின் 
னர் - அதன்பின்னர்,--சண் உறு பரிவு தீரச் கணடு- கண்கொண்ட தன் 

பந்தீரத் தரிரிச.த,--உளம் மடழ்சச கொணடு- மனத்திலே பேரானர்சங் 
கொண்டு, எ-று, (Go)



௩௮] இிருவாதவூர்புராணம். 

பருப்பொடு நாளி கேரப் பழச்செழும் துருவல் சேர்த்துச் 

சருக்கரை கலந்து பாலிற் சமைத்தால் லழுது தன்னை 

இருத்திய கனசக் கான்மே லிலங்குபொற் கலத்தின் மீது 

விருப்பொடு படைத் செய்யு மிக்கமுக் கனியும் பெய்று, 

இ-ள், பருப்பு ஒடு செழும் சாளிகேரப் பழத் துருவல் சேர்த்து - 
பருப்போடு செழுமையாகயெ தேககாய்ததுருவலைச் சேர்த்து,--சருச்சரை 
subg பாலில் சமைசத ஈல் அமுது தன்னை - சருக்சரையைச் கலந்து 

பாலாற்சமைதத இருவமுரை,--இருஃஇய சனகக் கால் மேல் இலங்கு 
பொன் கலத்தின் மீது விருப்பொடு படைத்து - வைக்கப்பட்ட பொற் 
காலின்மேல் விளககுகன்ற பொற்பாத்தாததின்கண் விருப்புடன் படை 
அ, செய்யும் மிச்ச முசக்சனியும் பெய்து - அதன்மீது செய்யையும் மிக்க 

மூப்பழறகளையும் இட்டு, எ-று, (@s) 

மாலயன் வலாரி பற்றை வானவர் பிழைக்க முன்னாள் 

அலழமுண் LUST hove வமுகமுண் டருள்வா யென்று 

ரிலமா பகிழ்ச்சி பொங்குஞ் சிர்தையி லுரைந்துக் சால 

காலனற் கரங்க ணீராற் சவின்பெறக் சழீஇய பின்னர். 

இ-ள். மால் அயன் வலாரி மர்றை வானவர் பிழைக்க முன் நாள் 
ஆலம் உண்டவனே - விஷ்ணுவும், பிமமாவும். இர்இரனும், மற்றைத் சேவர் 
களும் உய்யு பொருட்டு முரகாலதில் விரை புணடவரே,--நல்ல அழு 
தீம உண்டருள்வாய் என்று - இர்த கல்ல இருவமுநையும் உணடருளுமெ 
ன்ற,--2லமா மகிழ்சசி பொயகும் சிக்தையின் உரைத்து - €லம்பொருக் 
இய மூழ் ஈரிபொலிகின் ற மனவிருப்ப)தோடு பிரார்கி7ஐ,-காலகாலன் 
ஈல் காஙகள் கவின் பெற ரிரால் கழீஇய பின்னர் - 9௦ பெருமானுடைய 

சல்ல இருகரஙகளை அழகுபெற மீரியூற் சழுவியபின்னர். எ-று, (@2) 

வெள்ளிலை பழுக்காய் நல்கி விரை கரு தாபம் தேசு 

சொள்ளுகநற் பங் காட்டிக் சோலநன் னீறு சாத்தித் 
தெள்வொளி விளங்கு மாடி. இருந்தன் தெரிவித் தெங்கும் 

௪ * “yn * ச ° * 

உள்ளவர் முடி மே 3லரங்க வொண்டுடை சவிரதல் செய்து, 

இ-ள். வெள்ளிலை பழுர்காய் ஈல்9 - வெற்றிலை பாச்குகளை நிலே 
இத்து, -விரை ௪௬ தாபம்*ேசசு கொள்ளும் நல் தீபம் காட்டி - சுகர்தப் 

பொடிநூலிய தூபததையும் ஒளிபொருந்திய நல்ல தஇீபத்தையும் சுற்றி 
அராதி/து.- கோலால் ரீறுசாஇ-அழயெ ஈல்ல விபூதியையுஞ்சாத்தி,-- 
தெள் ஒளி விளங்கும் ஆடி. இருந்த முன் தெரிவித்து - தெளிவாகய ஒளி 
விளம்கும் சண்ணாடியைத் திழுக்தமுற முன்காட்டி,--எங்கும் உள்ளவர் 
மூடி மேல் ஐம்ச ஒண் ருடை கவிததல் செய்து - எயகும் வியாபசராபெ



இருப்பெருத்.துறைச்சருக்கம், ௩௯ 

அிவபெருமானது திருமுடிமேல் ஒங்க ஒளிபொருர்திய குஸ்டையையும் , 

கவித்து, எ-று. (6௩) 

கற்றைவெண் சுவரி செம்பொற் காம்புநீ ளால வட்டம் 

பற்றியன் புடனே வீடிப் பரிவுட னடியார் சூழப் 

பொற்றவி சிடையே மேவும் புண்ணியன் றிருமுன் பைம்பேர 

அற்றகை யுடனே வாத லூரங் இருந்த பின்னர். 

இ-ள். சற்றை வெண் கவரி- கந்றையாகயய வெள்ளிய சரமரச்ளை 
யம், செம் பொன் சாம்பு கீள் அலட்டம் ௮ன்பு உடனே பற்றி SA - 

வர்த பொன்மயமாடிய காம்புநீண்ட அலவட்டரரையும் அன்போடு பற்றி 
SH — அடியா பரிவு உடன் குழப் பொன் தவிசு இடை மேவும் புண 
ணியன் திருமுன் - தொணடாகள அ௮ன்போடுகுழப் பொன்னாசானததின் 

மீது வீற்றிருக்கும் புண்ணியவடிவினராகயெ பரமாசாரியரது இவ்லிய சந் 
நிதியிலே,--௮ாதவூரர் பைம்போது உற்ற கை உடன் ௮கு இருச்ச பின் 

னர் - திருவாசவூரர் பசிய மலாபொருக்திய கரசதுடனே ௮ங்கே இருந்த 
பின்னீர், எ-று, (Ge) 

மந்திரம் பதங்கள் வன்னம் புவனங்க டத்து வங்கள் 

ஜர்.துநற் கலைக ளென்னு மறுவகை யசற்றி யக்தச் 

சிர்தனைக் கரிய மேச Fad git. or Sx Seat) oe Oe? ட் 

பந்தனை யொ.ழிவார் தம௦மற் பரிந்தருட் பார்வை செய் Po 4 @ ற AO 5 ஆர. 

இ-ள். மர்திரம் பதஙகள் வன்னம் புவனங்கள் தததுவங்கள் ஐர்து 
நல் கலைகள் என்னும் அறுவகை அகர்றி- மந்திரம் பதம் வர்ணம் புவனம் 
தத்துவம் நல்ல பஞ்சகலை என்னும் ஆறச்துவாக்களிலுக சகட்ட்ண்டி ரத 

போகங்களனைததையும் புசிப்பிசதுத தொலைதச்சலாகிய அத்துவசுத்தியை௪ 

செய்்த,---இர்தனைக்கு அரிய மேலைச வத்துடன் ௮ர்.௪ அறிவ சேர - மனா 

இீதமாகிய மேன்மைபொருர்திய ச௮ததோடு ௮௬, அன்மலறிவபொருஈத,-- 

பந்தனை ஒழிவார் தம்மேல் பரிச தத அருள் பார்வை செயது - பாசம் நீயகும் 

பச்குவராப ௮சூடர்மீது அன்புகூர்ர்த கருபாசோக்கஞ்செய்து, எ-று, 

எவர்க்குமெய்ஞ்ஞான மாபஞ் செழுத்தையு மூணர்த்த வேண் 
அ௮வத்தொழி லகற்றி யாளுஞ் சிவச்சைமுன் CHE மாறித [டி. 

தவப்பெரு வடிவங் கொண்டார் தண்டமிழ் பாடு மன்பர் 

செவிப்புலன் வழியே சிநதை யுறக்திரு வாய்ம லர்ந்தார். 

இ-ள், தவப் பெரு வடிவங் கொண்டார் - தவத்துக்குரிய பெரிய 
வடிவககொண்டவர் எவர்க்கும் மெய்ஞ்ஞானம் ௮ம் அஞ்செழுத்தையும் 

உணர்த்த வேணடி - எவாகட்கும் மெய்யுணர்வுணடாதற்குக் காரணமாஇய 

பஞ்சாச்கோரோபசேசஞ் செயய விரும்பி அலுத்கொழில் அகற்றி ஆளும் 

ஓடிக் நூல 

ay WARAIMALAL ADIGAL 
      

at



ற இருவர்தவூரா்புராணம், 

வத்சை மூன்னாக மாறி - அலத்தொழிலை நீச்ச அடிமைச்கொள்ளுளெற 
வ என்பதனை முன்னிய்கும்படி' மாறி,--தண் தமிழ் பாடும் அன்பர் செவிப் 
புலன் வழியே சிந்தை உற - தண்ணிய தமிழ்வேதமாகிய திருவாசகத் 
தைப் பாடியருளும் திருவாதவூரது செவியாகய பொறிபின்ஏழியே மன 
த்திச்சென்றுபொருச்த,--திருவாய்மலர்ச்தார் - உபதேசித்தருளினார். எ-று. 

வேறு, 

விரவு மன்பொரு வடிவுகொண் டனைவார் 

விழித்த பார்வையின் விளக்கன்முன் னிருள்போற் 

சுருதி செஈதமி மாக்கியே மொழிவார் 

தொலைவி லாதவெஈ துயர்ப்பவ மொழிக். 

பரவி மென்பதம் பணிபவர் படிமேற் 

படிய வீழ்ந்தனா வாழ்ந்தனர் பரிவான் 

மருவு மிங்கிவர் சென்னியி லிருதாண் 

மகிழ்ந்து வைத்தனர் மதிஈதி முடிப்பார் 

இ-ள். விரவும் அன்பு ஒரு வடிவு சொண்டு ௮ணையார் விழித்த பார் 

வையின் - கலகத அன்பே தமககொரு வடி௮மாகக்கொண டெழுர்தருளிய 

பரமாசாரியர்செயம? பார்லையினாலே,--சுரு.தி செர்சமிழ் ௮அச்யே மொழி 

வார் தொலைவு இலாத வெம் துயாப் பலம் விளக்கின் மூன் இருள் போல் 
ஒழிந்து - வேசததைத திருலாசகமாகப் பாடும் மாணிசகவாசகசுவாமிகள் 
fasts கொடிய துன்பததைதச்தரும் பிறவி விளச்சன்முன்னிருள்போல 
விட்டு நீங்சப்பெற்று,--பரவி மென்பதம் பணிபவர் படிமேல் படிய வீழ்ச் 
தனர் பரிவால் வாழ்ந்தனர் - திசது மென்மையாடிய இருவடிகளை வண 
ல்குபவராய்ப் பூமியிலே பொருந்த விழுந்து பேரன்போடுக இடச்சார்,-- 

மருவும் இஙகலா சென்னியில - இவ்வாறு இடச்கும் இவருடைய சிரச 
லே,--மதி ஈதி முடிப்பார் மடழ்ர்து இருதாள் வைத்தனர் - சந்திரனையுங் 
கஙகையையுந் தரிப்பவராகிய சிவபிரான் மகழ்சசகொணடு இரண்டு இருவடி. 
களையும் வைததார். எ-று, (௫௭) 

மன்னு முன்னுள வுயிர்க்கர ணங்கண் 

மாய்ஈது போய்முத லறிவிழச் தருளாற் 

ன்னு மின்னருட் சிவக ணங்க 

டோன்றலா லரூளறி வதிற் Capen ps 

சென்னி யின்மிசை மேவிய பாதந் 

திருந்து சண்ணினை சேர்த்திரு கரத்தால் 

உன்னல செய்திடி மிதயமே லணைவித் 

துவகை கூர்நதுமெய் யுணாச்சியி னெழுகர்தார்,



POLO Gb ges Mee Reo as 

இ-ள், werd gor cor- Dssd EF mmues ugar grerar—* 
உயிர் உரணககள் மாய்ந்து போய் - பசுசரணகள் மறைர்துபோக,-டுததல் 

ன்றிவு இழர்த - முன்னுள்ள அறிவு கெடப்பெறறு,--௮ருளால் அன்னம், 
இன் ௮ருள் 9வ௪ரணசகள தோன்றலால் - திருவருளாலே ௮டைூன் று, ; 
இனிய அருளையுடைய செவெசரணஙகள் தோன்றலால,--அதில் ௮ருளநிஷு- 
தோன்ற - அதிலே ஞானம் தோன்ற,--சென்னியின் மிசை மேவிய 
பாதம் இரு சரசதால் திருந்து இணை கண சோதது - சிரசிற்பொருர்திய 
இருவடிகளை இரணடுகைசளின்லுஈ இருதய இருசகணகளினும ஒற்றி, -- 
உன்னல செயதிடும் இதயமேல அ௮ணைவிச அ - தியானிததற்கருவியாகிய 
இருதயஸ்தானமாயுள்ள மாபிலணைதத,--உவகை கூாஈது மெய் உணர்ச௫ 
யின் எழுஈதா£ - இருவாசஷூரா களிகாஈது மெயஞஞான ததோடெழுர் 

தா, எ.று, (௮) 

மேலை யத்தலத இிர௫ர னிமையோர 

மீதெ லாமபொ]!/] விரைமலா பாழை3ய 

போல விஈதலம புஜையவ GI Darts 

y பூதி ருஙகண ரர பகர 

FT PG) oP tp புனையுமெப யப்பா 

தஙகள செகசையி லொலியறுஈ தயஙரு ம 

ஆல் வடடமுக கவரியு மிருபா 

லசைய மாமுனிக கணமடி வணஙச 

இ-ள. மேலை ௮தசலதத இரதிரன் இமையே மீது பொழி விரை 
மலர் எலாம்- ௮ந்த மேலுலகின சிசகும இஈஇிரனும தேவாகளும மேலே 
சொரியும வாசனைபொருஈதிய பூககளெலலாம,--மழையே போல இததலம் 

புதைய வ௩து உதிர- மழையேபோல இஈசப பூமிமறையுமபடி வரது உத 
ரவும்,--பூதருங சணகாசரும் மகிழ -பூசாசளக சகணாசாசாசளும் மழ ' 

வும், -சால ஈல குணம புனையும மெய அடியரா தஙசள செம் கையில் 
ஓலியலும் தய௫கும ஆலலட்டமு௦2 க௮வரியும இருபால அசைய - மிகவும் 
ஈழ்குணககளை£ தமகசணிகலமாகக கொள்ளு தொணடாகளுடைய சிவந்த 

கைகளிலுளள பீலிசகுசசகளும பிரகாசிகனெ.ற ஆல௮ட்டஙகளும சாமர 
களும் இருபககலகளினும அ௮சையவும,--மா முனிக சணம ௮டி வண்றச - 

பெரி.ப மூனிசகூட்டகசள தஇருவடிசளை வண௫சவும, எ-று, (டுக) 

இருஈத வபபெருங கருணைய னெதிரே 

யெய்தி யனபுடை யியல்பின flan m 65 a- 

சிசஈச னிறறம திருகரக சூவியாச 

சநத போரு onflen mis 5 Fm GO FL | Td



2. திருவாதவூர்புராணம். 

வருந்தி யித்தல மகழ்ந்துமேற் பறந்து 

மால யன்றொழ வரியநீ யடியேன் 

அருந்து யர்ப்பவ மகற்றவில் குருவ 

மாவ தேயென வழுதுகெஞ் ச(ழிஈதார். 

இ-ள். இருந்த அப்பெரும் கருணையன் எதிரே அன்பு உடை இயல் 
பினா எய்தி இறைஞ்சி - வீறறிருச்ச்ற அரசப் பெரிய சருணாஙிதியாயெ 
பரமாசாரியரது முன்னிலை.பிலே அன்புடைய திருவாதவூர் அடைந்து 
வண௩௫,--தமது சிரச்சனில் இருகரங குவியா - தம்முடைய இரசிலே 
இரண்டு கைகளையுக குவித்து,--றஈ; போ அருள் நிறைந்த சிந்தையர் 
ஆய் - சீரிய இருவருணிறைந்த மனத்தையுடையராகி,--மால் அயன் வரு 

நீதி இத்தலம் அகழ்ர்தும் மேல் பறர்தும் தொழ அரிய நீ- விஷ்ணுவும் 
பிரமாவும் முறையே பன்றியும் அன்னமுமாகி வருத்தமுற்று இப்பூமியை 

அகழ்ந்தும் ஆசாயத்திற் பறந்தும் ௮டி.முடிகளைச் தரிசித்து ௮ழிபடதற்கரிய 
தேவரீர்,--அடியேன் அரும் துயாப்பவம் ௮கற்ற இலகு உருவம் அவதே 
என அழுது நெஞ்சு அழிர்மார்- கடையேனாகிய தமியேனது நீச்குதற் 
கரிய துயர்பொருஈதிய பிறவியை நீகரும்பொருட்டு மானுடசசட்டைசா 

த்தி இறகெழுந்தருள்வதென்னையென்று அழுது மனமழிர்தா£. ௭-௮. (௬௦) 

ஐய னேயெனை யாண்டருள் புரியு 

மாதி யேயுழை யணிமமு விருக்குங் 

கைப னேகொடுங காலனை முனியுங் 

கால னேயிரு ச௪ண்ணினுண் மணியே 

செய்ய னேயடி. போற்றியென் பெரிப 

செல்வ மேயடி போற்றிபெரய் யினர்தம் 

பொயய னேயடி போற்றியெவ் வுயிர்க்கும் 

போத னேயடி போற்றியென் றழுதார, 

இ-ள். ஐயனே - பரமபிதாலே,--எனை ஆண்டு அருள் புரியும் ஆதியே - 
தமியேனை அடிமைச்சகொணடருளும் முதல்வரே, -உழை அணி மழு இருக் 
கும் கையனே - மானும் அழகிய மழுவுந் தஙகிய கரஙகளையுடையவமே,...- 

கொடும் காலனை முனியும் சாலனே - கொடிய இயமனை வெகுண்தெதைத்த 
இருவடியையுடையவரே,--இரு கணணின் உள் மணியே - எனதிருகண் 
மணியாயுள்ளவரே,--செய்யனே அடி போற்றி - சிவந்த திருமேனியையு 
டையவரே திருவடிகள் அடியேனாற் றுதிக்கப்பபென,--என் பெரிய செல் 
வமே அடி போற்றி- எனது பெருஞ் செல்வமாயுள்ளவரே திருவடிகள் அடி. 

Cue) நுதிச்கப்பவென,--பொய்யினர்தம் பொய்யனே அடி. போற்றி- 

பொய்யருச்குப் பொய்யாயுள்ளவே இருவடிகள் ௮டியேனாற் நுதிக்கப்ப 

டுவன,-- எவ்வுயிர்க்கும் போதனே அடி போற்றி என்று அழுதார்- சர்வான்



நிருப்பெருச்.அுற்ச்சருக்கம். ௫௩. 

மாக்சட்ரும் அறிவுக்சறிவாயுள்ளவரே இருவடிகள் ௮டியேளுற் றுதிச்சப் 
படுவன என்று புலம்பினார், எ-று, (௪௧) 

அற்றை ஞான்றிருள் வைகறை யெனும்போ 

தணைத லும்பச னருட்ருரு வடி வற் 

அற்ற சாந்தூடன் முயங்குசெங் கழுநீர்த் 

தொடைய லின்சுமை பொருதெனத் துளங்குக் 

கற்று மான்காச் தேய விறைவன் 

கவின்கொண் மா।பணி மலர்த்தொடை கழித்தங் 
குற்ற வான்றுப ஒகன் மெய் யடியா 

ருடன் விளங்கின £ கள ங்கமொன் நில்லார். 

இ-ள். ௮ற்றை ஞான்று இருள் வைகறை எனும்போது ௮ணைதலும் - 
அததினச் திருள்சழிதின்ற புலரிச்காலஞ் சமீபிததலும், களங்கம் ஓன்று 

இல்லார் - ஒறுகுற்றமுமில்லா,ச இருவாதவூரர்,--பரன் அருள் குரு வடிலம் 

அற்ற சார்து உடன் முயஙயகு செயகழுடீர்த தொடையலின் சுமை பொருது 
எனச் துளஙகி - சவபெருமானது அருணமயமாஇய குருமேனியானது சர் 
தனக்குழம்போடு பாளுகின்ற செயசமு “ர்மாலையின் பாரததைச் தாக 
மாட்டாதென்று மனம் நடுமகி,--கற்று மான்கரசது ஏந்திய இறைவன் 
கவின் கொள் மார்பு ௮ணி மலா சொடை சழிதத - மான்சன்றைகச் கரத் 
திலே தாகிய ௮௪௪ வபெருமானத அழகுபொருக்திய மார்பிலணிர்ச பூ 
மாலையைக் கழித்து, அங்கு உற்ற லான் துயா அகன்று - ௮சே பொருக் 
இய பெரிய மனவருததததை ஒழிர்து,--அடியார் உடன் விளகூனர் - 

தொண்டர்களோடு விளஙகினார், எ-று, (௪௨) 

வாத வூருறை யிறைவர்தம் பெரிய 

மாயை போலிருண் மாய்ந் பின் னவர்பாற் 

போத மாடுவர் தெழுசுடர் விளக்கம் 

போல வெய்யவன் புணரியிற் மேன்ற 

வேச நாதர்த மிருபத Man Dabs 

மெய்ம்மை யாளரை வேறுகொண் டிர௬ுதங் 

கோது மாகமத் தறிவருப பொருளை 

யுரைக்க வேறிளஈ சாரற மூரைததார் 

இ-ள். வாதவூர் உறை இறைவர்தம் பெரிய மாயைபோல் இருள் 
மாய்ந்து - இருவாகவஷூருடைய பெரிய மாயாமலம்போல இருண்மழைய,-- 
பின் - அதன்பின்னா,---௮வர் பால் போதம் ஆடு வர்து எழு சுடர் விளக் 

கம் போல வெய்யவன் புணரியில் சோன்ற- அவரிடசது ஞானமாூவெர்து 
தோன்றுகின்ற தீபக்கின் பிரசாசம்2போலச சூரியன் இழக்குச சமுத்திரத் 

திலே உதிச்ச,--லேத நாகர் அறம் உரைத்தார் - வேகமுதல் வரும் முன்ன



we திருவாதவூர்புராணம். 

௫ம் தருமோப்சேசஞ்செய்தவருமாகய சவென்,--தம் இரு பதம் Bran Gh 
சம் மெய்ம்மையாளரை வேறுகொண்டு இருந்து - தம்முடைய திரு இரு : 
வடிகளையும் வழிபடும அம்மெய்யன்பரைத் சனியிடத்தழைசத் துச்சொண்ட ° 
சென்றிருந்து. ஓதும் அகமத்து அறிவு அரும் பொருளை ௮௨ உரைச்ச 
கினைக்தார் - தாமருளிசசெயத அகமஈகளிலேயுள்ள ௮றிர்துகோடற்கரிய 
பொருளை அறிவிககத இருவுளவகொணடருளினூா, எ-று. (௪௩) 

களிமபு சோர்தசெம் பெனவுனை மருவுவ 

கருமை கூரமலங FOTW J BNE Tin 

பளி ௨ க போன்றன றனமையம மலகதின் 

பறறி னு௮டல் ப௩பெ துழனஞுய் 

வள ககு லாமபுவ னநசொறுஞ செயுமுன் 

வலவி னை பபயள் வருமுறை ரெறியே 

அளநது காதர நுகாக துமே லுகாவு 

மாககி யேறிரிச தனைமன வழுக்கால், 

இ-ள. செம்பு சோத களிமபு என கருமை கூர் மலம் உணை 
மருவும் - செம்போடுசோஈத களிமபைப்போல இருணமயமாடிய ஆணவ 

மலமானது அனமாவாகிய உன்னை அராதியே சோரகதிருக்கும்,--உணன் 

தன்மை கணடது கலககும் பளிஙகு போன்றது -௨ன்னியல்பானது சார் 
ந்ததன்வணமாய நி கும் படிகமபோல நீனறது,-றும் மலத்தின் பற் 

நிஞால் உடல் பல எழெது வள௩ குலாம் புனனஈ தொறும் உழன்ருய் - 

அம்மலசசாரபினாலேயே உடமபுகள் பலவ றறையெடுத துப் பிறர்திறந்திது 
சாறும் வளம்பொருர்திய உலகஙகடோறும் சுழன்று தரிர்தாய் செயும் 

உன் வல் வினைப்பயன் - அப்புவன௩கடோறும் 8 செய்தகொணட உன் 

இரு வினைப்பயன் களாகிய சுகதுக்கஙகளை....- ௮௬ மூறை நெறியே நாம் 

அளந்து சர நுகர்கதும்- நுகரலரும் சரமந்தவருமலே சாம் நியதி செய்து 
தீரநீ ௮நுபவிததும்,--மன அழுகசால் மேல நுகாவும அககியே திரிந்தன - 

அஙகனம அருபவிக்குமிடரது மனகருறறகளினைலே மேல் உடம்பெடுத் 

துற்பவிதசறகேதுவாகய வீனைகளையும செயதுதிரிசதனை. எ-று, (௬௪) 

செய்து ளோபெறும் வினைப்பய ஜெருவர் 

சேர்கச வேண்டுவ திலலெனி னிதுமேல் 

எய்து மேலிற நுமர்வதென் றஈறிவ 

தில் நினை யெனிற்சட பறியா 

உய. லாகய ஈனனெறியுணரா 

வுனையு முன்ளினப பபளயு மூணாக்று 

பைய தாமல மொ! தரு வகலா 

வாழ்வு ஈலருவம் யாமென மதிபபாய்,



இருப்பெருந்துல்தச்சருக்கம்.... 5௫ ர 
இன், செய்துளோர் பெறும் வினைப்பயன் ஒருவர் சேர்க்சலேண்டு 

(ஏத இல் எனில் - செய்தவர் தாமே அநுபவிக்கச்தகும் வினைப்பயன்களை 
tog hep ag eur கூட்டவேண்டுவதில் லையெனின்,--மீ இது மேல் rit) gill 
Do God gsiag away gahag Qaw~- நீ அவ்வினைப் பயன் களுள் 
இவ்வினை மேல்வரற்பாலத இன்னபயன் மேல் அ௮நுபலிச்சற்பாலது என்று 
௮றியமாட்டாய்,--வினை எனில் சடம் அறியா - ௮வ்வினைப்பயன்ச டாமறி 
ந் ஐ கூடாவோ எனின் ௮வை அ௮சேதனப்பொருளாசலின் அறியமாட்டா... 
சாம் உப்தல் ஆகிய ஈல் நெறி உணரா உனையும் உன் வினைப் பயனையும் 
உணர்ந்து- முற்றறிலையுடைய ராமே உய்தியாகிய ஈன்னெறியை அறி 
யாத உன்னையும் உன்லினைப்பயன்களையும் அறிர்து--மையதாம் மலம் 
ஒழித்து - உன்னை விட்டுநீறகாத கரிய மலவலியைச் குன்றுவிச்து,--௮சலா 
அருள் வாழ்வு நல்குவம் என மஇப்பாய் - நிததியமாகிய அருள்வாழ்வை 
உனச்குத் தருவோமென்று அறிர் துகொள்வாயாக, எ-று, (௬௫) 

எவரக்கு மிம்மலஞ் சேரவிங் கொழியா 

திருப்ப தென்னெனி லின்னல்கொள் பிறவித் 

அவக்கெ லனுகதம திருவினை | பயனும் 

துலைபு கும்பொரு ளெனறிறை நிகர்த்தால் 
அவர்க்கு ஈம்பதங் கொடுத்திட சொழிப்போ 

மதுவி லாதவ ரழுங்கியவ் வளவும் 
பவப்பெ ருங்கடல் வீழ்வர்தம் பருவம் 

பார்க்கு மெம்மையுஈ தம்மையும பாரார், 

இ-ள், எவர்க்கும் இம் மலம் சேர இங்கு ஒழியாது இருப்பது என் 

எனில் - யாவருக்கும் இம்மலததை ஒருசேர இகஙனம் சாம் நீச்சா திருப்ப 
சென்னையெனில்,--இன்னல் கொள் பிறவித துவக்கு எனும் தமது இரு 

வினைப்பயனும் துலை புகும் பொருள் நிறை என நிசர்த்தால் - துன்பத்தை 
யுடைய பிறலிக்சேதுவாயெ சமது இருவினைப்பயன்களுக் தராசுத் தட்ட 

களி லிட்ட பொருள்போலத் தம்முள்ளே ரிறையில் ஓச்குமாயின்,--அவர் 
க்கு ஈம் பதம் கொடுத்து இடர் ஒழிப்போம் - ௮வ்வொப்புமையுடைய பச்கு 
வர்களுக்கு நமது இருவடிகளைச் கொடுதது மலததை நீக்குவோம்,---அது 

லாதவர் அவ்வளவும் அழுஙஇ பெரும் பவக் சடல் வீழ்வர் - அவ்விரு 

பினையொப்பில்லாதவரெல்லாம் ௮%டையுஙகாறும் வருர்இப் பெரிய 
*னனசாக. ரத்தில் வீழ வா், --தம் பருலம் பார்க்கும் எம்மையும் சம்மையும் 
பாரார் - மலபரிபாகஙகளை எதிர்கோக்கு இருகும் பதியாக ஈமமையும், 

பஅசுக்களாயெ தம்மையும் அறியா அறிவாயாக, எ-று, (a 

என்று கூடுமிப் பருவமென் நியம்பின் 
யாமி ருந்துவ விடந்தொறு மிரைஞ்சி 

நன்று சேர்சிவ புண்ணியம புரியு 

நன்மை யாலிது ஈணுறமென் நறிநீ



௪௬ திருவாதஷூரர்புராணம். 

மன்றி லானவெம் மியல்புனக் குரைக்கின் 

மாசி லாவுரு மூன்றவற் றருவம் 

ஒன்று பேசொளி யொன்றரு வுருவ 

மொன்று தானரு ஞருவமென் அ௮ணர்வாய், 

இ-ள். இப்பருவம் என்று கூடும் என்று இயம்பின் - இம்மலபரிபா 
சம் எஞ்ஞான்று வந்து பொறர்துமென்று நீ வினலின்,--யாம் இருக்துள 
இடம் தொறும் இறைஞ்சி - நாம் வீற்றிருக்கும் தலங்கடோறும் சென்று 
நம்மைத் தரிசித்து ௨ண௰௫,--ஈன்று சோ சவெபுண்ணியம் புரியும் ஈன்மை 
யால் இது ஈணுகும் என்று மீ ௮றி- பெருமைபொருக்திய சவபுண்ணிய௰ 
களைச் செய்யும் நஈன்மையினால் இதுவர்து பொருகதும் என்று 6 ௮றிவா 
யாக; அதுகிற்க,--மன்றில ஆன எம் இயல்பு உனக்கு உபைச்சின் - கனச 
சபையின்சட்பொருர்திய நமது இயல்பை உணனக்கு£ சொல்லப்புன்,-- 
மாசு இலா உரு மூன்று - குற்றமற்ற வடிவங்கள் மூன் நள்ளன,--அ௮வற்று 

ஒன்று அருவம் - அமமூன்றனுள் ஒருவடி௮ம் ஆரு௮மாகும்,--ஓன்று பேர் 
ஓளி அருவுரு௮ம் - மற்றொருவடிலம ஒளிமயமாகிய ௮௬ வழி வமாம்,--ஓன்று 
தான் அருள் உருவம் என்று உணர்வாய் - ஓ 57 மற்பென்றுதான் அருண் 
மயமாடிய உருவம் என்று நீயறிலாயாக, egy (௬௭) 

இந்த மூன்றினி ஓருவுனக் குறிய 

விசைந்த பேரரு விபமபுமிங் ௮ரூவம 

வக்இி யாவரும் பணவதற கெளிதாய் 

வரமெ லாந்தர வருமரு வுருவம் 

பந்த மாகிய மலவிரு ளகற்றும் 

பரிதி யாயள பல்ஓயிர்க் ரூயிராய் 

௮௩௪ மாதிகண் டளப்பரு மொளியா 

யமல மாகுமல் வருவெனு முருவம். 

இ-ள். இந்த மூன்றினில் உரு உனச்கு ௮றிய இசைந்த பேர் அருள் 
இயம்பும் இவவுருவம் - இம்மூவகைவடிவஙகளுள்ளே உரு வடி௮வமாவ.து உன 
க்கு அறியுமாறு பொருந்திய பேரநளைச சொல்லுகன் ற இச்குருவடி.வமே 
யாம்,--அருவுருவம் யாவரும் வந்து வணமகுதற்கு எளிது ஆய் வரம் 

எலாம் சரவரும் - அருவுருவடிவமாவது சகலரும் வந்து தரிசித்து வணங்கு 
தம் கெளிதாய்ச சகலலரஙகளையும் கொடுக்கும்படி வர்திருச்குஞ் சி௮லிய௪ 
வடி.வமேயாம்,--அவ் ௮௬ , எனும் உருவம் - ௮௮௮௬ வடி. வமாவ2,--பர்தம் 
yeu மல இருள் அகற்றும் பரிதி ஆய் - பர்சமாயெ ஆணமலவிருளை 
நீச்கும் பானுவாய்,--உள பல் உயிர்க்கு உயிர் ஆய் - பலஇறத்சான்மாச்ச 
ஞக்கும் ௮ சரான்மாவாய்,--அதி 96 se கண்டு அளப்பு அரும் ஒளி ஆய் - 

முடிவும் முதலும் கண்டு ௮ளத்ஈற்கரிய பேரொளியாய், அமலம் அகும் - 
நிருமலமாயிருக்கும், எ-று, (௬௮)



திருப்பெருத் துறைச்சருக்கம். ௪௭ 

ஆவ லாலெமச் காமலர் மரங்க 

ளாக்க லம்மலர் பறித்தலம் மலராற் 

மூவி லாவகை தார்பல சமைத்த 

றணப்பி லெம்புகழ் சாற்றலன் புடனாம் 

மேவு மாலய மலடென் மெழுகல் 
விளங்க நல்விளக் கஇடுதலெம் மடியார்க் 

கேவ லானவை செய்தலிச் சரியை 

யியற்று வார் தமக் கெம்முல களிப்போம். 

இ-ள். அவலால் எமக்கு ஆம் மலர் மரஙகள் ஆக்கல் - விருப்போடும் 
எமக்காடுய புஷ்பஙகளைத்தரும் விருக்ஷங்களை வைத்து எளர்த்தலும்,-- 
அம்மலர் பறித்தல் - ௮ப்புஷ்பஙகளைச் கொய்தலும் --அம்மலரால் தா இலா 
வகை பல தார் சமைத்தல் - அம்மலர்களினாலே விதிப்படி பலவகை மாலை 

களைக் கட்செலும்,--பணப்பு இல் எம் புகழ் சாற்றல் - நீஙகுதலில்லாத 
எமது புகழைசசொல்லுதலும்,--நாம் மேவும் ஆலயம் அன்பு உடன் அல 
இடல் மெழுகல் - நாம் இருக்கும் அலயஙகளை அன்போடு திருவஓூடுத 
லுந் திருமெழுக்குசசாததுதலும்,--விளஙக ஈல் விளக்கு இடுதல் - பிரகாச 
க்கும்படி. ஈல்ல தீபமேற்றுதலும்,--எம் அடியாரக்கு ஏவலானவை செய் 
தல் - நம்மடியவர்க்குத் தொணடுகளைச செய்தலுமாகிய,--இசசரியை இயற் 

அுவார் தமக்கு - இசசரியை அ.ரநட்டிப்பவர்களுக்கு,--எம் உலகு அளிப் 

போம் - எம்முடைய சாலோகபசததைக கொடுப்போம். எ-று, (௬௧) 

கந்த வர்க்கழுங் கிளர்மணப் புகையுங் 

கவின்கொ டீபமும் புனிதமஞ சனமுவ் 
கொந்த விழ்ந்தரன் மலருமற் றுளவுவங் 

கொண்டு மாயையின் ருணங்களொன் நிலராய் 

ஐது சுத்திசெய் தகம்புற மிரைஞசி 

யங்கி யின்கடன் மடித்தருள் வமின் 

றிர்த ஈற்பெருங் சிரியையன் புடனே 

யியற்ற வல்லவ செம்மரு இருப்பார், 

இ-ள். கந்த வர்ச்சமும்- வாசனைத்திரவியவகைகளும்,--மணம் Bont 
புகையும் - உறுமணஙசமழுர் தாபமும், -சவின் சொள் இபமும்- அழகு 
பொருந்திய தீபமும்,--புனித மஞ்சனமும்- பரிசுததமாயெ திருமஞ்சன 

மும், --கொந்து அவிழ்ர்த ஈல் மலரும்- சகொததுச்சளின் மலர்ந்த சுசந்த 

புஷ்பமும்,- மற்று உளவும் கொண்டு - மற்றுமூள்ள பூசோபக ரணங்களை 
யுங் சொண்டு,--மாயையின் குணஙகள் ஒன்று இலர் ஆய் - மாயாகாரியமா 
இய காமம் முதலிய துர்க்குணஙகளுள் ஒன்றுமில்லாதவராய், ஐந்து சுத்தி 

செய்து - பூத்சுததி, சானசுத்தி, இரவியசத்தி, மர்திரசு ததி, இலிங்கசுத்தி



  

'திருவாதவூரர்புரர்ணம். 

என்னும் ஐர்துசு ததிகளையுஞ் செய்த,--அகம் புறம் இறைஞ்சி - அச்ப் 
$சை புறப்பூசைகளைச செய்து,--௮௨ூயின் சடன் முத்து - ௮ச்ெொசாரி 

பமூஞ் செய்து,--அருள் வழி நின்று- Hager முன்னிட்டின் ஐ, 

பெரும் கல் இந்தக் இரியை அன்புடன் இயற்ற வல்லவர் எம் அருகு 

இருப்பார் - பெரிய ஈன்மையையுடைய இசக்சச் கிரியை அன்போடும் அழட் 

டி.ச்சவல்லவா எமது சாமீபபதததையடைவார், எ-று, (௪9) 

தேக்கு ணம்புல னைந்துட னடக்கி 

மூல வாயுவை யெழுப்பிரு வரியைச் 

சக்கெ னுமபடி யடைத்தொரு வழியைத் 

திறசது தாண்டவச் சிலம்பொலி யுடன்போயத் 

தகக வஞசெழுசத தோமெழுத் துருவாக 

தன்மை கண்டரு டரும்பெரு வெளிக்கே 

புக்க முந்தின ரெமதுருப் பெறுவர் 

புவியில் வேடடுவ னெடுததமென் புழுப்போல் 

இ-ள். மூக்குணம் புலன் ஜுது உடன் அடக்க - முக்குணககளையும் 
பஞ்சேகதிரியயசளோடு சேர ௮டகூ,--மூல வாயுவை எழுப்பு இருவழி 

eur சிச்செனுமபடி அடைசது - பிராணலாயபுவை மேலெழுப்புன்ற 

இடை பிகசலை என்னும் இருசாடி சளையுஞ் செய்வே அடைத்து,--ஒருவழி 

யைத் இறந்து - சுழுழுனையாகி.ப ஈகொடியைத தஇிரர்து,--தாணடவச சில 

ம்பு ஓலி உடன் போய - ஈநடனச சிலம்பொலியோடு போய்,--தக்ச அஞ் 

செழுத்து தா எழுதது உருவாம சன்மை சண்டு - சகுதியாகிய பஞ்சாக்ூர 

ங்களும் ஏகாக்ரமாயெ தனமையை ஞானக்கணணினாலே தரிசி ௪, 

அருள் தீரும் பெரு வெளிககே புக்கு அழுர்தினர் - திருவருள்சுரக்கும் பர 

வெளியின் சட்புகுந்திலயிசத சவெயோூகள்,--புவியில் வேட்டென் எடுத்த 

மென் புழுப்போல் எமது உருப் பெறுவர் - இப்பூமியின்சண் வேட்வென் 

என்னுஞ் செர்.துவினா லெடுக்கப்பட்ட மெல்லிய புழு வேட்டெனுருவைப் 

பெறுதல்போல எமதுருவைப்பெறுதலாகய சாரூப்பியகதையடைவர், எ-று: 

பரந்த வான்சலை முழுதுமா சீமநூற் 

பகுதி யும்பல சமயசாத் திரமுர் 

தெரிக்து தேர்ர்ததில் வாய்ர்தமுப் பொருளின் 

செய்தி யேபொரு ளெனமனர் தெளிரது 

புரிந்து போரதுள சிறறறி வனைததும் 

போக்கி யவவறி வெனச சிவபோதம் 

விரிந்து தோன்றுரெஞ ஈடையவித தகரே 
மேன்மை யானநம மெய்ப்பதம பெறுவார்,



திருப்பெருந், துறைச்சருக்கம். ௯௯ 

ப. இ-ள். பரந்த வான் கலை முழுதும் - விரிர்ச பெரிய கலைசள்னைத்தை 
யும், --ஆசம நூல் பகுதியும்- ஆகமதநூற் பாகுபாட்டையும்,--பல சமம் சாத் 
தரமும் - பல.இறத் தன வாகிய சமய நூல்களையும்,--தெரிச்து தேர்ர்து - இதி. 
உணர்ச்து,- அதில் லாய்ந்த முப்பொருளின் செய்தியே பொருள் என 
மனம் தெளித்து - அந்நூல்களிற சொல்லப்பட்ட பதி பசு பாசம் என்னும் 
மூப்பொருளின் செய்தியே மெய்ப்பொருளென்று மனச் தினிச்சயிச த,-- 
புரிர்து போர்துள சிற்றறிவு அனைத்தும் போக்கி - முன் செய்துபோர்த 
இற்றறிவு சிறுதொழில்களனைத்தும் பயனில என்று கழிரத,--௮ அறிவு 
என செெபோதம் விரிந்து தோன்றும் செஞ்சு உடைய விச்தசரே- ச் 
இிற்றறிவின் விரிவைப்போலச சிவஞானம் பின்னர் விரிந்து தோன்றப் 
பெறும் மனத்சையுடைய சாதுரியர்களாகிய சிலவஞானிகளே,- மேன்மை 
யான ஈம் மெய்ப்பதம் பெறுவார் - மேலாடிய எமது சாயுசசிய முத்தியைத் 
நீலைப்பவொர், எ-று, (௪௨) 

உருப்பொ லாதவ ரிழிகுலத் தவர்ஈல் 

லொழுக்க மில்லவ ரென்றுநம் மளவில் 

விருப்பி லாதவ ரெனினுமெய்கஈ நீறு 

மிச்ச சாதன வேடமுங் சண்டாற் 

ற்ரிப்பி லாதுசென் றெதிருற வணங்கத் 

தக்க போனக மளித்தவர்க் கெளிதாய் 

இருப்பர் தாமவ ரடியவர்க் கடியா 

சென்பர் யானென தெனுஞ்செருக் கறுப்பார் 

இ-ள், உர பொலாதவர் - உடற்குற்றமுடையவர்,--இழி குலத்த 
வர் - தாழ்ர்தவருணததவர்,--ஈல் ஒழுக்கம் இல்லவர் - துராசாரமுடைய 
வர், என்றும் ஈம் அளவில் விருப்பு இலாதவர் எனினும் - எப்போதும் 
நம்மிடத்து ௮ன்பில்லாதவர்களேயாயினும்,--மெய்ந்நீறும் மிச்ச சாசன வே 
டமும் சண்டால் - மெய்ம்மையான விபூதியையும் உரு சஇராக்க வேடத்தை 
யும் தரிசிச்சப்பெறின்,--தரிப்பு இலாது சென்று எதிர் உற வணங்கி - 
சிறிதுர் தரியாது சென்று எதிராக வண௩க,--அவர்க்குத் தச்க போனகம் 
அளித்து - அவர்களுக்குத் தம்மாலியன்் ந அமுது கொடுத்த,--எளிது ஆய் 
இருப்பர் தாம் ௮வர் அடியலாச்கு அடியார் என்பர் - இகஙனம் அவருக் 
கடிமையாக வழிபட்டொழுகுவாராகிய அவரே சஈம்மடியவாச்சடியவர் என்று 
ிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவர்,--யான் எனது எனும் செருக்கு அறுப்பார் - 
அவர் ௮சம்சாரம் மமகா.ரம் என்னும் மயக்சததிபும் ஓழிப்பார். எ-று, (௭௩) 

விரிர்த சஞ்சித வினைகளன் புடனாம் 
விழிக்க வெர்தன விரும்பி முற்செனனம் 

புரிர்த வல்வினை யுடலுட னகலும் 
புந்தி சேசருள் வருவினை போக்கும் 

௪



GO திருவாதஷரர்புராணம். 

அருந்து யர்ப்பொரு ளூயிருடம் புனவே 

யல்ல ஈம்மன வாகுமிங் குனைப்போல் 
இருர்த ஈங்குரு வடி.வைறின் கருத்தி 

லிருத்து வாய்பொரு ளிதுவென மொழிக்தார், 

இ-ள். விரிர்த சஞ்சித வினைகள் அன்பு உடன் நாம் விழிச்ச வெர் 
தன - விரிர்ச நின் சஞ்செசசன்மகசளெல்லாம் காம் முன்னரே கின்னிடச் 
தன்புகொண்டு நோக்கவே தடிச்சப்பட்டொழிர்தன.---விரும்பி முன் சென 
னம் புரிந்த வல்வினை உடல் உடன் அகலும் - விரும்பி முற்பிறப்பின்கண் 
ணே செய்த பிராரத்தசன்மஙகள் இச்சரீரத்கோடு ௮நுபவிச்சப்பட்டுத் சொ 
லையும்,--புந்தி சேர் அருள் வருவினை போக்கும் - உன் war ss) puss 
ஈம்மருளானது அகாமியகன்மங்கள் ஏறவொட்டாது தருக்கும்,--உடல் 
பொருள் உயிர் உனவே அல்ல ஈம்மன ஆகும் - உடல் பொருள் ஆவி என் 
னும் இம்மூன்றும் இனி உன்னுடையவைகளல்ல ஈம்முடையனவாகும்,-- 
இங்கு உனைப்போல் இருந்த ஈம் குரு வடிவை! நின் கருத்தில் இருத்து 
வாய் - இககே உன்னைப்போல வந்திருக்கின் ஐ ஈமது குரு௨டிவத்தை உன் 
மனத்திற் பதிப்பாய்,--இது பொருள் என மொழிந்தார் - இதுவே மெய்ப் 
பொருளாம் என்று பரமாசாரியர் சொல்லியருளினார். எ-று. (௪௪) 

அத்த னார்திரு வாய்மலர்ச் தருளு 
மமல வாசக் கேட்டக மகிழும் 

பத்த ஞா்தம தெழுபிறப் பறுக்கும் 

பாத மீதுறப் பணிரநதெதி ரெழுந்து 

பித்த னானவென் பிழமைதனக் கிரங்கும 

பிஞ்ஞ காமிகப் பேதைமை யுடையேன் 

முத்த னாகமெய் காட்டினை யெனவே 

மொழிர்த ழிந்துகை முடிமிசைக் குவித்தார். 

இ-ள். அ௮ச்சனார் இருவாய்மலர்ச்தருளும் அமல வாசகம் சேட்டு 
அகம் மகிழும் பததஞனார் - பரமபிதாவாகய சவபெருமான் திருவாய்மலர்ச் 
தருளிய சுத்தமாகி உபதேசலாச்சைக் கேட்டு மனம$ூழும் இருவாதவூ 
ரர், தமது எழு பிறப்பு அறுக்கும் பாதம் மீது உற எ௫ர் பணிந்து எழு 
ஈ்.தூ- தமதெழுபிறப்பையும் பற்றறசசெய்யும் திருவடிகளிற் சரசுதோய 
வீழ்ர்து வணங்கி எழுர்துநின்று,--பித்சன் ஆன என் பிழை தனக்கு 
இரங்கும் பிஞ்ஞகா - மயச்சமூடையேனாகிய தமியேனது குற்றத்திற்குச் 
திருவளமிரங்கெருளு௩ சருணாகிதியே,--மிசப் பேதைமை உடையேன் முத் 
தீன் ஆச மெய் காட்டினை என மொழிந்து - மிகவும் ௮றியாமையுடைய 
தமியேன் முச்சனாகும்படி மெய்ப்பொருளைச் சாட்டியருளினீர் என்று சொ 
ல்லி,--அழிர்து - தம்வசமழிர்து,--கை முடிமிசைச் குவித்தார் - கைகளைச் 
சிரசிலே சுவிததுச் கும்பிட்டார், எ-று, (௪௫)



திருப்பெரும்துகற்ச்சருக்கம். Gs 

என்ன வாகமுன் னினைர்துள பொருளு 
மில்ல தாகிய வுடலமும் யாலும் 

நின்ன வாகநின் னருள்கொடு நினைந்தே 
னின்ம லாவென நின்.றகின் அுருகா 

மன்னு தானைதம் மேலணி சலன்கண் 
மதுரை மீனவன் வான்பொரு ஸிறையோன் 

மூன்ன Bi Bone gb திறைஞ்சென ரறஞ்சேர் 
முதல்வ னார்முக மலர்வுகொண் டிருர்தார், 

இ-ள். முன் என்னவாக நினைந்து உள பொருளும் - முன்னே தமி 
யேன் என்னுடையலாகக் கருதியிருர்த பொருளும்,--இல்லது ஆகிய உட 
லமும் - பொய்யாகிய இர்த௪ சரி.ரமும்,-யானும் - அன்மாவாயெ யானும்,-- 
நின்மலா - மலரசதெரே.---நின்ன ஆக நின் அருள்கொடு நினைந்தேன் என - 
இதுபொழுது சேவரீருடையனவாகத் இருவருளானறிர்து சமர்ப்பித்தேன் 
என்று விணணப்பஞ்செய்த,--கின்று நின்று உருகா - அன்மபோதமொழி 
ஈீதுகின்று நின்று மனம் கெக்குரு5.--தம்மேல் மன்னு தானை ௮ணிகல 
ன்கள் மதுரை மீனவன் வான் பொருள் - தம்முடம்பின்மீது பொருந்திய 
வஸ்திரங்களையும் ௮ணிகளையும் மதுரையை இராசதசானியாகவுடைய அரி 
மர்த்தனபாண்டியன து பெருர் திரவியததையும்,-இறையோன் முன் ஆச 
வைத்து இறைஞ்சினர் - குருசர்றிதிமில் வை; து வணஙகினார்,--௮,௦ம சேர் 
முதல்வனார் முகமலர்வு கொண்டு இருந்தார் - தருமமுதல்வராகிய தேசிகர் 
மூசமலர்சசிகொணடு வீற்றிருந்தருளினார். எ-று. (௭௯) 

வேறு. 

பெருந்துறை யுறைவா ரன்பு பெறுந்திரு வடியராகி 

இருந்தவா தம்மின் மேன்மை யெய்தினர் முகத்தை சாடித் 

திருக்திய பொருளீ தெல்லாச் திருபபணிக் களியு மேலாம் 

அருந்தவர்க் ஞூதவு மில்லா தலந்தவர்க் கருளு மென்ஞார். 

இ-ள். பெருந்துறை உறைவார் - திருப்பெருந்துறையின்சண் வீற் 
றிருச்ச்ற சடவுள்,--அ௮ன்பு பெறும் இரு அடியர் ஆடு இருந்தவர் தம்மின் 
மேன்மை எய்தினர் முகச்தை நாடி - அன்பைப்பெறுகன்ற தொண்டர்ச 
ளா அககேயிருக்கன் றவர்களுள் மேன்மைபெற்ற ஒருவர் முசத்தைப் 
பார்த்து, --இிருர்திய பொருள் ஈதெல்லாம் திருப்பணிக்கு அளியும் - இரு 
த்சமாட.ப இட்பொருள்களையெல்லாச் திருப்பணிச்குச்சொடும் மேலாம் 

அருரீதவர்ச்கு உதவும்- மேலாகிய அரிய தவழ்தை.புடையவர்கட்குக் கொ 
டும்,--இல்லாது அலக்தவர்க்கு அருளும் என்றார் - பொருளில்லாது துன்ப 
முற்றவருச்குச் கொடும் என்று பணித்தருளினார், எ-று, (௭௭) 

,_தீம்பெரு முதல்வர் சொல்லுரச் தருமொழிப் படியே யுள்ள 
செம்பொருள் யாவு மன்பின் நிறத்துளார் தொலைக்க பின்னர்



ee இருவாதலூரர்பூராணம்: 

அம்பர னளிச்த ஞான மருந்தினை பருந்திப் பாச 
வெம்பிணி யகற்று மந்த வித்தகர் முத்த ரானார். 

இ.-ள், அன்பின் இறத்துளார் - பத்திவலியையுடைய அச்தொண் 
டர், தம் பெரு முதல்வர் சொல்லும் தகு மொழிப்படியே - தம்முடைய 
பெரிய முதல்வராகிய பாமாசாரியர் பணிக தருளிய சக்ச வாக்கின்வண்ண 
மே,--உள்ள செம் பொருள் யாவும் தொலைத்த பின்னர் - அங்குள்ள ஈற் 
பொருள்களையெல்லால கொடுத் தமுடித்த பின்னர்,--௮அம்பரன் அளித்த 
ஞானம் மருந்தினை அருக்தி- சிதாகாசவடிவராகிய சி௮மபிரான் கொடுத்த 
ஞானமாகிய மருந்தை உணடு,--பாச வெம் பிணி அகற்றும் அந்த வித்த 
சர் மூ5தர் அனார் - பாசமாலெ. கொடிய ரோகத்தை நீக்கி சாதுரியராகயெ 
அத்திருலாதவூரர் சீவன்முததராயினார். எ-று. (௪௭௮) 

இருத்திகம் கவிசைச் Bap சிறக்தபொற் சிவிகை மேலும் 

வரத்திரு மேவு தானை மன்னவ ரென்ன வந்தார் 

உருத்தெரி யாத நீறுங் கோவண வுடையுங் குஞ்சி 

விரித்து சிரமுர நன்னீர் மிகப்பொழி விழியு மானார். 

இ-ள், திரு மேவு தானை வர - அழகுபொருர்திய சேனைகள் பச்சத்சே 
சூழ்ந்து வர,--திருத் இஈழ் கவிகைச் மும் சிறந்த பொன் சிவிசை மேலும், 
மன்னவர் என்ன வுர்தார் - அழகுவிளமகுகன்ற பெண்குடையின்6மும் 

றந்த அழகயெ சிவிகை.பின்மேலும் ௮ரசன் என்று சொல்லும்படி வந்தவ 
ராயெ திருவாதவூரர்,--உருத் தெரியாத நீறும் - திருமேனி மறையப்பூயெ 

விபூதியும், -சோவண உடையும் - கெளமீனவுடையும்,--குஞ்சி விரித்துள 
சிரமும் - குடமிவிரிச்சப்பெற்ற சிரசும்,--ஈல் நீர் மிசப் பொழி விழியும் அனார். 
ஆன ஈதக்கணணீா மிகவும் பொழ்கின்ற கண்களுமுடையராயினார், எ-று, 

௮ன்புட ஜனோக்கிகிற்ப ரமுவர்கை தொழுவர் வீழ்வர் 

இன்புற வெழுவர் பின்பா Gaga Ar ual Bar art 

ஈன்பகல் க௫௫ல காணார் ஞானகஈல் வடி.வே கண்டு 

கொன்புனை பித்தர் பால பிசாசர்5ங் கொள்கை யானார். 

இ-ள். அன்பு உடன் நோக்கி நிற்பர் - ஞானதேசகரை அன்போடு 

சோக்கி ரிற்பரா,--அழுவர் - அழுவார், சை தொழுவர் - சைகளைச் குவித் 
தும் கும்பிரிவார்,--வீழ்லா - வீழ்ச்து வணஙகுவார்,--இன்பு உற எழுவர் - 
இன்பம் மி£உ மீணடு எழுவார், -பின்பால் ஏகுவர் - பின்பக்கச்திம் போ 
வர் --இரநதி மீளவர் - பரிதபிதது மீணவெருவார்,- நன்பகல் கங்குல் 
காணுர் - ஈல்ல பகலை.பும் இராலையும் ௮றியாதவரா9,--ஈல் ஞான வடிவே 

சண்ட - நல்ல ஞானவடி௮தகையே சண்டு,--கொன் புனை பித்தர் பாதர் 
பிசாசா2ம் கொள்சை அனார் - பயனின்மைபொருர்திய உன்மத்தர் பாலர் 
பிசாசர் என்னும் இவரது சொள்கையையுடையரரயினார், எ-று, (௮0)



திருபபெருச்அுறைச்சருக்கம். இட 

மன்னுமிர் நிலைமை யுற்முர் வன்படைச் சுற்ற மாகத் 
துன்னின ரெல்லாம் வர்.து தோன்றலைச் தொழுத கின்று 

தென்னவன் முனியா வண்ணஞ் செழும்பரித் தூள்சொண் டே 

என்னும தொன்றும் தேசா விதுபழு தென்றி ரங்க, 

இ-ள், மன்னும் இச் நிலைமை உற்றார் - பெரிதும் இர்கிலேமையைப் 
பெற்ற திருவாசஷூருடைய,--௮ன் படைச் சுற்றம் ஆடம் துன்னினர் 
எல்லாம் வரது - வலிய படைச் சுர்றமாயுடன்சென் றவரெல்லாம் சமீபத் 
இற்சென்று,--தோன் நலைத் தொழுது நின்று - அவரை வண நின்று... 
சென்னவன் முனியா வண்ணம் செழும் பரிசத் Arar சொண்டு ஏச என் 
னும் ௮து ஒன்றும் தேரா இது பழுது என்று இரங்க - பாண்டியராசன் 

'வெகுளாமல் செழுமையாகிய குதிரைக்கூட்டககளைசக் கொண்டுபோகவே 
ண்டும் என்பதனை ஒருறிதுஞ் Gisgurs இது குற்றமாம் என்று 
ages). எ-று, (௮2) 

ஐய வருதல் வேண்டு மென்றவ ரழைத்த போதிற் 

றெய்வூீ றணிவார் தானைத் திறத்தினர் தம்மை கோக்க 

மையலா முணர்வின் மிக்கீர யாவர்நீர் மாயா பேதப் 

பொய்யெலா முரைத்தல் வேண்டாம் போமினி யகல வென்ஞூர். 

இ-ள். ஐய 8 வருதல் வேண்டும் என்று ௮வர் அமைச போதில் - 

சுவாமீ! நீர் எம்மோடு வருதல்வேணடும் என்று அவரழைக்கு சமயத்தில், 

தெய்வ மீறு ௮ணிீவார் தானைத் கிறததினர் தம்மை நோக்கி - தெய்வத் 
தன்மைபொருக்திய விபூதியைத் தரிதத திருவாதவூரர் சேனாவீ.ரரைப் பார் 
தீது; மையல் அம் உணர்வின் மிக்£ர் நீர் யாவா - மயக்கமாகய அறிவின் 
மிச்சர் நீவிர் யாவர்,--மாயா பேதப் பொய்யெலாம் உரைத்தல் வேண் 

டாம்- மாயாபேதமாதிய பொய்களையெல்லாம் நீரில்கே பிதற்றுதல்வேண் 
டாம்,--இணி அகலப் போம் என்றார் - இனிச் தூரப்போய்வீடும் என்று 

கூறினார். ௭-. (௮௨) 

-என்னிவர் புகல்வ தென்ற யாவரு நின்றி ரங்கித் 

துன்னுகற் ரானை வீரர் தமமுளே துயர மெய்தப் 

பன்னுகம் மொழியுங் சொள்ளார் பரிவில ரென்று நீங்கத் 

தென்னவற் சின்ன வாறு செபபுது மென்று சென்றார், 

இ-ள், துன்னும் ஈல் தானை வீரர் யாவரும் - நெருங்யெ ஈல்ல சேனா 

வீரர்களனைவரும்,--இவர் புகல்வது என் என்று நின்று இரத் தம்முள் 

துயரம் எய்தி - இவர் கூறியது எத்தன் மையதென்று திகைத்துத் தம்முள்ளே 

துயருற்று,--பன்னு ஈம் மொழியும் கொள்ளார் பரிவு இலர். என்று 8௦8 - 

சொல்லுகின்ற ஈமது சொல்லையு கைககொள்்இன்றிலர், சம்மிடத்துப் 

பத்றுமிலராயினார் என்று அவ்விடத்சைவிட்டு மீ௦,--தென்னவர்கு



@e திருவாதவூரர்புராணம். 

இன்ன அறு செப்புதும் என்று சென்றார் - ஈமது பாண்டியராசலுக்கு 
இர்தரெறியைச் சொல்லோம் என்று போனார், எ-று. (௮௩) 

சென்றவர் வைகை காடன் நிருக்தவை முன்ன செய்தி 

வன்றிறன் மன்ன போற்றி மாமது ரே௪ போற்றி 

என்றுபின் வாத வூரர்க் கெய்திய செய்தி யெல்லாம் 

gar Du sph acy மூளத்தொடு மோத அற்றார். 

இ-ள். சென்றவர் வைகை காடன் இருந்து அவை முன்னர் எய்தி - 
சென்ற சேனாவீரார்கள் வைகைஈதிபொருச்திய சாட்டையுடைய பாண்டி. 
யனது திருந்திய சபைச்செதிரே போய்,--வன் இறல் மன்ன போற்றி 
மாமதுரேச போற்றி என்று - மிக்க பராக்இரமத்தையுடைய மகாராசாவே 
போற்றி மதுரைக்சாசனே போர்றி என்று துதிக்த,--மின் - அதன்பின் 
னர்,--வாதவூரர்க்கு எய்திய செய்தி எல்லாம் - திருவாதவூரரிடத்து நிசழ் 
ந்த செயல்களையெல்லாம்,--ஓன்றிய கவற்சி கூரும் உளததொடும் ஓதல் 
உற்றார் - பொருந்திய கவலை அ௮இிகரிக்செற மனத்தோடும் விண்ணப்பஞ் 
செய்வாராயினார். எ-று, (௮௪) 

நின்பெயர் புனந்தோ ராச நின்பெருங் கருமஞ் செய்வார் 

என்பவர் செய்கை தன்னை யெங்கனம் யாங்கள் சொல்வோம் 

பொன்பொலி மெளலி யாய்கின் புடைவிடை கொண்டு போக்து 

மன்பெருந் துறையா மந்த வளரகர் புகுந்த பின்னர், 

இ-ள், பொன் பொலி மெளலியாய் - பொன்னார் பொலிந்த மூடியை 

யுடைய ௮ரசனே,--நின் பெயர் புனைந்சோர் அட நின் பெரும் கருமம் 
செய்வார் என்பவர் செய்கை தன்னை யாறகள் எங்ஙனம் சொல்வோம் - 

தென்னவன்பிரமராயர் என்னும் சிரப்புப்பெயர் பெற்றவராக நின் மர்திரி 
யாய உத்தியோகத்தை ஈடத்துபவரென்று நீன்னால் விசுவூச்சப்பட்ட திரு 
வாதஷூரரது செயல்களை யாம் எவ்வாறு சொல்வோம்,--நின்புடை விடை 
கொண்டு போர்து மன் பெருர்துறை அம் ௮ந்த ௮ளகரகர் புகுர்த பின்னர் - 
நின்மாட் டநுமதிபெற்றுச்சொண்டு சென்று திருப்பெருந் துநையாகயெ சிற 

நத லுந்ரகரத்டபையடைந்தபின்னர். எ-று, (௮௫) 

அந்நகர் மருங்?கார் காவி லணைந்துள குருக்தி லீசன் 

றன்னடி யார்க ளாகும் தாபதர் பலருஞ் சூழ 

மன்னியங் கொருவர் மேலா மாதவ வேடம் பூண்டு 

முன்னுற விருத்தல் கண்டு முடிவிலா மருட்சி கொண்டு, 

இ-ள், அர்சகர் மருங்கு காவில் ௮ணைர்துள தர் குருந்தில் - Here 
ரத்தின் பக்கத் துள்ள சோலை.பின்சணீர்குமோர் குருச்தமரநீழலில்,--ஈசன் 

தன அடியார்கள் அகும் தாபதா பலரும Gy - ர௮பசதர்களாகய முனிலர்த 
சளெல்லாம் பக்சததே சூழ்ர்து சேயிஃக,-- ஒருவர் அங்கு மன்னி - ஒருவர்



இருப்பெருச்துறைச்சருக்கம். இரு 

௮ங்சே ௮ர்.த,--மேலாம் மாதவ வேடம் பூண்டு மூன் உற இருத்தல்கண்டு - 
மேலாகிய தவவேடங்கசொண்டு முதன்மைபெற வீற்றிருத்தலைச் தாம் 
சண்டு,--முடிவு இலா மருட்சிசொண்டு - முடிவற்ற மருட்சிகொண்டு,.எ-.று, 

அங்கவர் தாமுர் தாரு மன்பொடு சிலசொற் கூறிச் 

சங்கர சிவனே போற்றி பென்றவர் தாளில் வீழ்க்லு 
செங்கரங் குவித்துச் சென்னி சேர்த்துவர் தனைகள் செய்து 

பொக்கொளி மணிப்பூ ணுடை பொருளெலா முவந்து Bog, 

இ-ள், அங்கவர் தாமும் தாமும் அன்பொடு ல சொல் கூறி- அப் 
பெரிய௮ரு$ தாமும் அன்போடு ல சொர்களைப் பேச, செம் கரம் குவி 
த்துச் சென்னி சேர்த்து ௮வர் தாளில் வீழ்ச்து ௮ச்சனைகள் செய்து சகர 

சிவனே போற்றி என்று- பின்பு தாம் சிவர்ச கைகளைக்கூப்பிச சிரசின் 
மேல்வைத்துச் கும்பிட்டு அவருடைய பாதங்களில் வீழ்ந்து பலமுறை வண 
ங் சங்கரா வனே போற்றி என்று ததிதத,--பொுகு ஒளி மணிப் 

பூண் ஆடை பொருள் எலாம் உவச்து நல்க - மிச்சவொளியையுடைய இர 
தீதினாபரண்மும் வஸ்திரமும் இரவியமுமாயெ எல்லாவற்றையும் விரும்பி 
அவருக்குச் கொடுத்து, எ-று, (௮௪) 

குறைவிலா வாடை நீத்துக் கோவண முடுத்துச் சென்னி 

நறைமயிர் விரித்து நீறு மெய்யெலா நயந்து பூசி 

முறைமையன் றிவைதா மென்று மொழிஈதவெம் முகமும் பாசார் 

நிறையழி பிதத ரானார் நிருபவென் றிறைஞசி நின் மூர். 

இ-ள். குறைவு இலா ஆடை நீததுஈ கோவணம் உடுத்து - குற்றமில் 
லாத வஸ்.இரத்தை நீச்சிக் கெளமீனந்தரிதத,--சென்னி ஈறை மயிர் விரி 
த்து - எரரின்கணுள்ள ஈறுமணமுடைய மயிர்முடித்த குடுமியை விரித் ௪,-- 
நீறு மெய்யெலாம் நயர்து பூசி - விபூதியை உடம்பெககும் விரும்பிப் 
பூசி,--இவை தாம் முறைமை அன்று என்று மொழிந்த எம் மூகமும் பா 

ரார் - இசசெயல்கள் உமக்கு நீதியன்றென்று கூறிய எம்முசத்தையும் ரோச் 
காதவராய்,--ரிறை அழி பித்தர் ஆனார் நிருப என்று இறைஞ்ச கின்ருர் - 

நிறை என்னும குணமழிர்த மித்தராயினார் மசாராசாவே என்று விண்ணப் 
பஞ்செய்து கின்றார். எ-று, (௮௮) 

கேட்டலு மதுரை மாறன் கிளர்ந்த மெய்ம் கூழு தம் வேர்வு 

காட்டிட வெருளி பொங்கிக் கண்கனல் வடிவ மாக 

வாட்டிறன் மன்னர்க் இன்ன வண்மைய ரளரேல் வையம் 

ஈட்டுறு செல்வர் தானை யாதில வென்று நக்கான். 

இ-ள். கேட்டலும் - இவ்வார் த்தையைக் கேட்டவளவிலே,---மதுரை 
காறன் - மதுரையில் வசிக்கும் பாண்டியன்,.-இளர்ர்த மெய் மூழுதும் 
Cara காட்டிட வெருளி பொகட$ச் கண் கனல் வடி.லம் ஆ9 - விளம்கு



Gi திருவாதவூரர்புராணம், 

இன்ற சரீரமெல்கும் வெயர்வைகாட்டக் சோபம்விஞ்ிச் சண்கள் அக்கினி 
“மயமாய்௪ சவர்து,--வாள் இன் மன்னர்க்கு இன்ன வுண்மையர் உள 
ரேல் - வாள்வலியையுடைய அரசருக்கு இவ்வாரூுன குணமுடைய மந்திரி 
கள் உளராயின்,- வையம் ஈட்டுறு செல்வம் தானை யாதில என்று ஈச் 
சான் - பூமி.பும் ஈட்டப்படுஞ் செல்வமும் சேனையும் முதலிய உறுப்புச்சளுள் 
யாதுதானில்லை என்று சிரித்தான், எ-று, (௮௯) 

அடுபரி கொள்வா னீரத வருமபொருள் கவர்வ தாகக் 
கெடுமதி யுரைப்பார் தஞசொற கேட்டுமா லெய்தி னானைக் 
கொடுமைகொ ளிந்த வோலை கொடுததொரு தினதது ணம்பாற் 

கடுஈடைத் தாச ரே கைக்கொடு வமமி னென்றான். 

இ-ள். அடு பரி கொள்வான் ரத ௮ரும பொருள் கவர்வது ஆச 

செடு மதி உரைப்பா£ தம் சொல் சேட்டு மால் எயதினானை - பகைவரைக் 
கொல்லுகின்ற குதிரைகள் கொள்ளும்பொருட்டு ராககொதெத ௮ரிய திர 

வியமகளைச் சவரும்படி கேட்டிற்கு சாரணமாஇய புததியை உரைப்பாரு 
டைய வார்ததைகளைச் சேட்டு மதிமயஙஇய மந்திரியை,--கடு ஈடைச் தூதர் 
ஏ௫க் கொடுமை கொள் இந்த ஐலை கொடுதது ஒரு தினததுள் ஈம்பால் 
சைக்கொடு வம்மின் என்றான் - வேகம்பொருக்திய நடையையுடைய தூது 

வர்கள் சென்று கடிய வசனககளையடைய இஈத தலையைக் சொடுதது இவ் 
லொருதினச.தினுள்ளே ஈமமாட்டு உடனழைதது கருக என்றரசன் ஆஞ் 
ஞாமிததான். எ-று. (௯௦) 

ஏவலிற் சென்ற தூத ரெழிறபெருக் துறையி லெட்தி 
ஆவலிற சிவன்றா ளேதது மண்ணலைச் சண்டி. ஹறைஞ0 

மேவலாச் குருமமே றனன வெசர்தொழில் வேதன் வாய்ந்த 

காவலாக் கஇபன் மாறன றிராமுகக காண்க வென்ரூர். 

இ-ள். ஏவலில் சென்ற தூதா எழில் பெருச் துறையில் எய்தி - அரச 
னது ஏவலினாலே சென்ற அூதுவாகள் திருப்பெருந் துறையையடைந் த.-- 
ஆவலில் செவன் தாள் ஏததும் ௮ணணலை சணடு இறைஞ்ச - பேரவாவி 

ஜோ சிவபெருமானுடைய இருவடிகளை வணகூத் துதித.த வழிபடும் திரு 
வாதஹரரைக் சணடு வண௰௫,---மேவலர்க்கு உருமேறு அன்ன வெம் தொ 

ழில் வேர் தன் - பசைவர்களாகிய சாப்பகட்கு இடியேறுபோன்ற சொடுர் 
தொழிலையுடைய அரசனும்,--லாயர்த காவலாககு அதிபன் மாறன் திரு 
மூகம் காணச என்றுர் - றந்த ௮ரசாக்கரசனுமாரிய பாணடியனது இரு 
மூகம் இதனை வாசிததறிக என்றனர். எ-று, (௬௪) 

அ௮ற்றமில் கொள்கை மிக்கா coer Arm முகம தன்றி 

மற்றொரு முகழுங் காண மனமில ரிதன்மே லன்பு 
பற்றிலா பிறிதோ சோலை படியெடுச் துரைமி னென்ன 

உற்ற,த ளி.பல்பு வல்லா னெமதிய அவ. சொல்வான்



திருப்பெருமச்துறைச்சருக்கம். Ber 

இ.-ள். அற்றம் இல் கொள்கை மிக்சார் ௮ரன் இரு மூசம் அன்றி 
மற்று ஒரு முகமும் காண மனம் இலர் - சோர்வில்லாத செவெஞானச் சொ 
எ்கையையடைய திருவாசவூரா சிவபெருமானது திருமுகததையல்ல.து 
மற்றொரு முசததையுஉ சாண மனமில்லாதவராகலின், --இகன்மேல் அன்பு 
பற்றிலர் - இததிருமுகசதிலே அனபுபற்றாதவராய, —IAC Err தலை- 
இஃது எனசகு அுநியமான ஐரோ?லை.பாகும,--படியெடுதது உரையின் 
என்ன - ஆபினும் படியெடுததுச சொலலுஈகள் எனறு கூற,--உற்று- 
அதனையெதெது,--௮சன இயல்பு வலலான் எழுதியது உவந்து சொல் 
லான் - வாசசதறரொழிலில வலலவன அ௮தனகணெழுதியதை ம௫ழர்து 
லாடப்பானா.பினன். எ.று, 

படியெதெதல்- பிரதி.பிலிருஈ,சவாநெடுதல் பிறிமீதாரோலைப்படி என் 
பது பொருகதாது, (௬௨) 

தென்னவ னெழுது மோலை தெனனவன பிரம ராயன் 

. என்னும மமைசசா காண்க வெலலையி றன௩கொண்் டேக் 

கொன்னுறு பரிகொளாமற கோவணஙயகொணடீ ரீது 

மன்னாதங் கருமஞ் செய்வா வண்மையென் வகை யுறறேம், 

இ-ள். தெனனவன எழுதும தலை தென்னவன பிரமராயன் எண் 
னும் ஈம் அமைசசா காணக - பாணடியனெழுதுமோலை செனனவன்பிரம 
ராயன் என்னும ஈம் மாதிரியா காணக,--எலலை இல தனம கொணடு 

ஏக சொன் உறு பரி கொளாமல கோவணம கொணமா- மீ£ அளவற்ற 
திரவியயசளைக கொணட?செனறு பெடுமைபொருகசிய குதிரைகளைக் கொ 
ள்ளாமற் செளமீனததையே கொண டா--ாரது மனனாதம கருமம செய் 
வார வணமை என்று உவகை உ௱ஈ£௰ம- இர்து இராசகருமரகதை ஈடத 
தும் மரதிரிகள ஈறரெயல என் றறிஈது மகுழசசியடைஈதேம, எ-று, (௬௩) 

வையக மனன ராஇ வாழ்தலின் மனைக டேரறும 
ந nN * 

எய்திய வுதரத தியா லிரபபது பெருமை பெனறும் 

மெய்தசச தமமை யாண்ட வேரதரைப் பிமைசதூ வேறு 

செய்வது பல்க்கு மெனறு£ தோந்தநாற றுணிவுக கண்டேம். 

இ-ள். வையச மன்னர் ஆக வாழ்சலின - இஈசிலவலச ௮ரசராஇ 
வாழ்தலினும்,--எயஇிய உதரக இயால மனைக௯ தோறும இரப்பது பெரு 
மை என்றும் - வ௩த உதராகதினி தணிககுமபொருட்டு வீ௫கடோறும் யாசப் 

பது பெருமை என்றும,--மெய நசத sumo ஆணட வேரதரைப பிழைத்து 
Cag Geaag பலிசகும் என்றும- மெயயாகத தம்மைப் பா துகாததுவர்த 

ரசர்க்குத துரோகஞ்செய துவிட்டுப் பிறநிசொனறைசசெயஅது அ௮நுகூலமா 
கும் என்றும், -தோச்த நூல் துணிவும் கணடேம்- $ரோதிய நீதிநாற்றுணி 
வையும் சாக கணடேம், எ-று, (௬௪) 

a



௮] இருவாதவூரர்புராணம். 

மனனரை படைநது வாமசல வஞ்சநஞ சுமிழு நாக்க 

தன்னுடன் மருவி வாழும் தன்மையென் றுணர்தி ராயிற் 
றுன்னுமிவ் வோலை காணும் பொழுதுநர் தூதர் தம்மோ 

டிந்ரகர் வருக மாற னெழுத்தென வியம்பி நின்ரான். 

இஸ, மன்னரை அடைந்து வாழ்தல் வஞ்ச நஞ்சு உமிழும் சாகம் 
தன்னுடன் மருவி வாழும் தன்மை என்று உணர்திர் அபின் - மன்னரைச் 
சேர்ர்தொழுகி ௮வர்டழ் '௮இிசாரஞ்செய்தல் ௮ஞ்சகம்பொருர்திய சஞ்சை 
யுடைய பாம்போடு கூடிலாழு$ தன்மையை ஓச்கும் என்று அறிவீரா 
யின்,--துன்னும் இவ்வோலை காணும்பொழுது ஈம் தாதர் தம்மோடு இக் 
சகர் வருச - ஈம்மால் விடுச்சகப்பட்வெரும் இவ்வோலையைச் காணும்பொழுதே 
நந்து துவர்களோடு இக்ஈகரத்தின்சண் வருக,--மாறன் எழுந்து என இய 
ம்பி நின்றான் - பாண்டியன் எழுக்து என்று வா௫த்துகின்றான், எ-று. (கடு) 

மீனவ னெழு.து மோலை கேட்டபின் மின்பா லன்பர் 

ஆனவ ரடி.யா செம்மை யடிமையா வுடைய ரல்லாம் 

முனெனக் கண்ண லென்றுச் தன்னையான் பிழைத்தேனென்றும் 
மாநில மன்னன் சொன்ன தென்னென மனத்தி லெண்ணி. 

இ-ள். மீனஉன் எழுதும் ஒலை கேட்டபின் - பாண்டியன் எழுதிய 

தலையின் arse gangs கேட்டபின்னர்.--மின்பால் ஆன்பர் HOT AIT ௮ 

யார் எம்மை அடிமை அ உடையர் அல்லால் - உமாதேவிமாட்டன்புடைய 
சவபெருமானுக்கடி.யவர் தமர்கு எம்மை அடிமையா சவடையரல்லது,.-- 
தரன் எனக்கு ௮ண்ணல் என்றும் சன்னை யான் பிழைத்தேன் என்றும் - 
தான் எனக்கு அதிபதியென்றும் தனக்கு யான் குற்றஞ்செய்தேன் என் 

லும்,--மா நில மன்னன் சொன்னது என் என பனதில் எண்ணி- இந் 

நிலவ ரசன்கூறியது என்கொலோ என்று wor is Sora இந்தித்து.௭-று. () 

அந்தக னெழுது மோலை சொண்டவன் நாதர் தாழும் 
வந்தெமை யணுகா ரெம்மை யுடையவர் மதுகை யாலே 

வெந்தொரு கணத்தில் வீழ மேவலர் புரங்கள் செற்ரூர் 
தர்தம ரொருவர்க் கஞ்சத் தருவரோ வென்று சாற்றி, 

இ-ள். எம்மை உடையவர் மதூகையாலே - எம்மை அடிமைபாசவு 
டைய செபெருமானது வவிமையினாலே,--௮ச்,5சன் எழுதும் தலைகொ 
ண்டு ௮௮வன் தூதர் தாமும் வரது எமை அ௮ணுகார் - இயமன் எழுதிய தலை 
யைச்கொண்டு அவனுடைய தூதர்தாமும் வந்து எம்மை ௮ணுகமாட்டார்....- 

மேவலர் புரங்கள் ஒரு கணதச்துல் வெர்து வீழ செற்றார் தம் தமர் - பகை 
வருடைய முப்புரங்களும் ஒரு சணப்பொழுஇல் எரிக்து தசள்பட்டு வீழும் 
லண்ணம் அழித்த சிஉபெருமானுடைய அடியவர்,_-ஒருவர்க்கு AGES, 

திகுளரோ என்று சாற்றி - ஒருவர்ச்கு. ௮ஞ்சற்பாலரோ என்று தம்முட்" 
கூறி, ௭-௮, (௬௪)



திருப்பெரும் அுறைச்சருக்கம். ௯ 

போயரன் றிருத்தா ளேத்திப் புண்ணிய வடிவே போற்றி 
ஆயிரஞ் சுடிகைப் பாம்பை யலசென முடி த்தாப் போற்றி 

மாயிரு ஞாலங் காக்ரு மன்னவ னெழுது மோலைப் 

பாயிர மிதுகே ளென்று மொழிந்தனர் பழுதி லாதார். 

இ-ள். பழுது இலாசார் போய் அரன் திருத்தாள் எத்தி - சுத்தரா 
இய இருவாதவூரர் Sug Ba ் போய்ச் சிவபிரானுடைய திருவடிகளைச் தூதி 
து, புண்ணிய ஒடிவே போம்றி- தரும ௨உடிலரே சாத்தருளுக.--ஆயிரம் 

சுடிகைப் பாம்பை அலர் என மூடி ம்தாய் பொற்றி - அயிரந்தலைகளை.புடைய 
பாம்பை மலர்மாலை? போல-ஈ சூடினவ 818 7OO* மா இரு ஞாலம் 

காக்கும் மன்னவன் எழுதும் ழலைப் பா.பிமம் இது கேள் என்று மொழிர்த 
னர் - மிகவும் பெரிய பூமியைப் பாதுகாக்கும் பாண்டியனெழுஇய ஒலையின் 
வாசகம் இது மேட்டருள்உ எனம ௮பனை வாசிஃதனர், எ-று, (௧௮) 

* ச % * ப உ ௫ 

தேடி லர வியல்பி னு௫ ங் கேட்டி ளா EPMO An Lp b Gis 

பாடல லேக்றுச் தெப்வப் பான்மையர்க் வநது சொல்வார் 
் உ. (2 - ) பீடிலா தவ 3பா ஓுள்ளம் பேது லொழிதி os 

[ஆ ௭) ௬ உ . சு ௪ ச. 

கரடெலா மதிக்க ஈரமே ரற்பரித் Sr Garar CA, 

இ-ள். கேடு இலா இயல்பினாரும் சேட்டு இள முறுவல் பூந்து - 
அழியாவியல்பினை.புடைய எவபிரானும் அதனைச் கேட்டுப் புன்னகைசெய் 
அ,--பாடலால் ஏற்றதும் மபெய்லப் பான்மையர்க்கு உலாது சொல்லார் - 

தமிழ்ப்பாடல்களினாலே தம்மை? திக்கும் ழெய்வத்தன் மையையுடைய 

இருவாதவூருக்கு2 இருவுளமகிழ்ர்து சொல்லார், பீடு இலாகவர்போல் 

உள்ளம் பேதுறல் ஒழிதி - வலி.பில்லாதவர்மீபால மனமயப.குதலை ஒழிக,-- 

இர்த நாடு எலாம் மதிக்க நாமே ௩ல் பரிச இரள் சொண்டு ஏூ- ௫ g 

தேசவாசிகெளெல்லாம மதிக்கும்படி நாமே 5௧௧ குஇிரைச்கூட்டச்தைச் 
கொண்டுசென்று, எ-று, (௧௪) 

தென்னவற் கவித்து மீள்வோஞ் செழுக்கிறற் றாத ரோடு 

மன்னனைக் கூறுகி யென்பால் ann aS (SLT or தன்னான் 

ழேன்னுறக் கடி.து வம்ச னாவணித திங்கண் ரூ.வம 

என்னுமத் தினத்தி லிங்க யெய்,றாற் பரிக ளென்பாய், 

இ-ள். சென்னவற்கு அளித்து மீள்வோம் - பாண்டியனுக்குக் கொடு 

த்தம் இரும்புவோம்,--செழும் திறல் தூதரோடு மன்னனைக் குறுஇ- நீ 
இப்பொழுதே மிச்ச வலியையுடைய இத்தா துவர்களோடும் ௮வ்வாசனை 
அடைரந்து,--என்பால் வர விடும் தலை தன்னால் முூன்னுறக் கடிது வர் 
தேன் - அரசனே! ம என்மாட்டு வரவீடுத்த ஒலையினான் முன்னாக விரைம் து 

வந்தேன், -அவணித் இல்கள் மூலம் என்னும் ௮சஇனத்தில் இக்சகே sw 
பரிசள் எய்தும் என்பாய் - அவணிமாசத்து மூலாக்ஷக்திரம் என்னும் ௮த்



௬௦ திருவாதவூரர்புராணம். 

இனத்தில் இங்கே தச்சனலாடிய ரைகள் வரும் என்று சொல்லச் கு ௫ 
கடவை. எ-று, (09) 

தொன்மதிச் குலத்து மன்னன் நுயர்செய்வா னென்று சற்றும் 

நின்மனங் கவற்கி கொள்ளா தொழிசென நீறு சாத்திப் 

பொன்மணிக் கலன்சண் மிக்க பூர் துல் பிறவு நல்கி 

மன்மனச் துவகை கூர மந்திரிப் பான்மை செய்து, 

இ-ள். தொல் மதிக் குலத்து மன்னன் துயர் செய்வான் என்று சற் 
றும் கின் மனச் கவர் கொள்ளாது ois com மீறு சாத்து- பழைய சந் 
இரவமிசக்காசனாகிய பாண்டியன் நின்னை வருசதுவான் என்று சிறிதும் 
மன கலலைகொள்ளாதொழீச என்று கெற்றிபில் விபூதிசாத்தி,-பொன் 
மணிக் கலன்கள் மிச்ச பூந்துகில் பிறவும் ஈல்- பொன்னிலே இரத்தி 
னம் அழுத்திச்செய்த ஆபரணங்களையும், உயர்ந்த பொலிவுபொருர்திய 
பட்டுசளையும். பிறபொருள்களையும் கொடத்௪ு,--மன் மனத்து உவகை கூர 

மர்திரிப் பான்மை செய்து - அரசனது மனத்தின்்கண மகஒழ்ச்சிமிகும்படி 
மந்திரிக்கோலங கசொள்வித்து, எ-று, (௧௦௧) 

தென்றிரைக் சதிபன் றன்பாற் சென்றிது கொடுத்துக் காண்டி 

கான்றுமா மணியு ஈல்கி யேகென விடுச்த பின்னர்க 

கன்றகல் புனிற லென்னக் சந இர கண்ணீர் வார 
௩ Yo. n ரூ . ந் 

நின்றுகின் றிறைஞசி muir bs oud Qasr கொந்து. 

இ-ள். ரென் திசைக்கு ௮௫இபன் தன்பால் சென்று இது கொடுத்து 
சாணடி. என்று மா மணியும் நல்கி- தெற்்சணுள்ள நாட்டுச்சரசனாகய 
பாண்டியஸிடகதுச சென்று இதனைம் கையுறையாகக் கொடுததுச் காண் 
பாயாக என்று ஒரு மாணீச்க மணியையுங் சொடுத்து,--ஏகு என விடுத்த 
பின்னர் - செல்லாயாக என்று லிடைதொடுத்தருளியபின்னர்,--சன்று 
அசல் புணிறறு ௮ என்னக் கடிந்து இரு கண் நீர் லார நின்று நின்று 
இறைஞ்சி - கன்றைவிட்டு 8ஐகும் ஈன நணிமையையுடைய பசுவைப்போல 
மனம் செக்குருகி இருஈண்களினின்று நரொழுக நின்று நீன்று அடிச்சடி 

௮வணஙூ,--றயா ரீததியோ என்று கொகது- சுவாமீ 1! தமியேனைக் சை 
விடுகின்றீரோ எனறு மனம்வருர்தி, எ-று, (௧௦௨) 

விழிப்புனல் இந்தச் சரத வி.ம்ணவன் விடைபெற் றேகச் 

சு(நிப்புனல் வாவி சோலை ரூழ்பெருந் துறையை நீங்கி 

வழிக்குறு துணையா யுள்ள வள்ளலைர் தெழுத்து மோதிப் 

பழிப்பறு தூத ரோடு மதுரையம் பதியிற் போனார், 

இ-ள். விழிப்புனல் ௪ிநத௪ சரத விண்ணவன் விடைபெற்று ஏத - 
இருலாதவூரர் கண்ணீர் சிந்தச்சிக்தச் சிவபிரானிடம் விடபெற்றுச் செ 
ன்ஐ,--சுழிடப்புனல் வாவி சோலை சூழ் பெருக்துறையை நீக்கி - சழிகச்கும்



திருப்பெரும்.துறைச்சருக்கம். ௬௧ 

இயல்புபொருந்திய நீர்த்தடாகங்களுஞ் சோலையுஞ் சூமுர்' திருப்பெருச் 
துறையைவிட்டு நீக்கி,--லழிச்கு உற துணையாய் உள்ள வள்ளல் ஐச். 
எழுத்தும் ஒஇ- வழிக்கு உயிர்த்துணையாயுள்ள சமர் திரமாகய பஞ்சாக்ஷரம் 
க்களையுஞ் செபித்துசக்சொண்டு,-பழிப்பறு தூாதரோடு மதுரை ௮ம் பதி 
யில் போனார் - குற்றமற்ற தூதுவரோடும் மதுரைமாககபத்திற் சென் 
றார். எ-று, (௪௦௩) 

மதுரைமன் னவன்முன் னேக மனமிலா வணக்கஞ் செய்தூ 
கதிர்மதிச் சடையோ னீர்த கவின்சொண்மா மணிகை சஈல்கி 

, எதிருற கின்ற போதி லின்புற வழுதி கோக்க 

விதிமுறை யிருமிங் கென்ன விருந் தனர் விிஈத நூலார். 

இ-ள். விரிந்த நாலார் - விரிச்ச நூல்களிலே வல்லவராகயெ திருவா 
வூரர்,--மதுரை மன்னவன் முன் ஏத மனம் இலா ௮ணச்சம் செய்து 

மதுரையரசனாயெ பாணடியனுக்செதியரேபோய் மனத்தோடு பொருக்சாச 
வணச்சத்இனைச் செய்து,---5திர் மதி சடையோன் ஈர்த சவின்கொள் மா 
மணி கை நல்கி எதி உற நின்ற போதில் - ஒளிபோருந்திய சந்திரனை 
அ௮ணிஈத சடையையுடைய சிவபெருமான் கொடததருளிய அழஏய மாணிக்க 
மணியைச் கையிற்கொடுத்து எதிரே நிற்கும்போது,--௮ழமுதி இன்பு உற 
நோச்டி விதிமுறை இ௩ஙகு இரும் என்ன இருஈதனர் - பாணடியன் இணி 
தாசப் பார்த்து இககேயிரும் என்று உபசாரமுறைப்படியே செரல்ல இருர் 
தார், எ-று, (௧௦௪) 

விலைமதிப் பில்லா வரத மேதகு மணியைப் பல்கால் 

நிலைய ற வியந்து நோக்கி ரநெஞசிலு ஞூ வகை யெய்இத் 

தலைவனைச் சுக்தை யுள்ளே தரிபபவர் தம்மை நாடிச் 

சிலைமுகக் கரத்து மன்னன் செய்ததே தூரைமி னென்ான். 

இ-ள். சிலை முசச் சரச்தூ மன்னன் - விற்பொருச்திய கையையுடைய 

பாண்டியராசன்.--விலை மஇப்பு இல்லா அர்த மேசகு மணியைப் பல்கால் 

நிலை உ௰ நோக்இ - விலைமதித்தற்கயிய மமைபொருச்திய ௮மமாணிக்ச 
மணியைப் பலகால் உற்று நோக்இ,--நெஞ்ினுள் வியக்து உலகை எய்தி - 

மனத்தினுள்ளே ௮தஇசயிசது மஒிழ்சசகூர்ச் த,--தலைவனைச் சிர்தை உள் 
தரிப்பவர் தம்மை ராடி - ஆன்மராயகராகய சிவபெருமானை இருதயத்துச் 
தியானிச்குர் திருலாசவூரபை கோக்க, செய்தது எது உரைமின் என்ருன்- 

குதிரைகொள்ளச சென்றபின் நீர்செய்தது என்னை கூறும் என்றான். எ-று, 

மலக்கொடும் பகையை வெல்வார் மன்னவன் முகத்தை கோக்க 

நிலத்தொளிர் புகழின் மிக்காய் ந்தரு நிதிகொண் டே @ 

இலக்கணக் குறைபா டின்றி யீரிரு கதியு முண்டாங் 

சூலப்பரி பினங்கள் யாவும் விலைக்குறக் கொண்ட பின்னர்,



௬௨. இிருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். மலச் கொடும் பசையை வெல்வார் மன்னவன் முகச்ன_ 
சோக் - மலமாய சொடிய பகையை வெல்பவ.ராகிய திருவாதவூரர் ௮5 
௮ரசனது முசச்தை நோச்டு, நிலத்து ஒளிர் புகழின் மிக்காய் நீ தரு நித 
கொண்டு ஏூ-நிலத்தின்௧ண் விளஙகும் புசழான் மேம்பட்ட ௮சனே 
நீத்த இரவியத்சை ராம் கொண்டுசென்று, -இலக்கணக்குறைபாடு இன் ந 
எரிரு கதியும் உண்டாம் குலப் பரி இனஙகள் யாவும் விலைக்குறச் கொண்ட 
பினனர் - இலச்கணங்களு ளொன்றானும் குறைவற்று சான்குகஇகளைய 
மூடையனவாதிய உயர்ச்தசாதிச் குதிரையினகசளைமெல்லாம் சாம் al eur 
பொருட்குச்தசச் சொண்டபின்னர், எ-று, (௧௦௬ 

வரும்பரிக் கொருதி பெல்லா மணிதிகழ் மதுரைக் கேசப் 
பொருந்திய தினம தென்னப் பூசசர் விதியிற் நேர்ச்து 
திருகதுமா வணியாச் இங்கண் மூலகற் றினமா மென்ன 

இருந்தன னதனை மாடிப் பெருக்துறை யென்னு மூரில். 

இ-ள். வரும் பரித் தொகுதி எல்லாம் அணி இகழ் மதுரைக்கு ஏச 
பொருந்திய இனம் ஏது என்ன - வருகன்௱ குதிரைச்கூட்டங்களெல்லாம் 

அழகுவிளஙகுகின் உ மதுரைஈகர,/இற் செல்லு2ர்கேற்ற சுபதினம் யாசெ 
ன்று வினவ,--பூசுரர் விதியில் தேர்ர்து இருர்தும் ஆவணி அம் திங்கள் 
மூலம் ஈல் தினம் ஆம் என்ன - வேதியர்கள் விதிப்படி ஆராய்ந்து குற்ற 
மற்ற அவணிமாசத்து மூலாக்ஷச்இரம் தச்சதினம் என்றுகூற,--அதனை 

நாடி. பெருநர்துமை என்னும் ஊரில் இருந்தனன் - அம்மூலஈக்ஷச்இர 
தினத்தை மோக்கித் திருப்பெருர்தறையென்னும் ஊாரில் இதுகாறும் 
இருர்தேன், எ-று, (௧0௭) 

நின்படைச் சுற்ற மெல்லா நீடுமிம் நகரக் கெய்*ம் 

அன்பினிற் கடிது மீண்டா ரவ/பெரும் படி.று கூற 

மன்பெரு மூனிவா லோலை வரைக்தனை யதனால் வந்தேன் 
கொன்பரித் திரளிங் கெய்துங் கூறும் நாளி லென்ளார். 

இ-ள். நீன்படைச் சுற்றம் எல்லாம் நீடும் இ*ஈகருக்கு எய்தும் ௮ன் 
பினில் சடிது மீணடார் - நின் சேனாவீமராயெ சுற்றத்தவரெல்லாரும் உயர் 
லாய இவ்விராசகானிக்குச் தாம் வருதல் வேண்டும் என்னும் ௮வா வினாலே 
விரைமாச மீண்டு வர்சனர்,--அ௮வர் பெரும் படிறு கூ.ஐ- அவர் என்னைக் 

குறித்துப் பெரும் பொய்களை வகுத்துச் கூ.ற,--மன் பெரு முனிவால் தலை 
வரைந்தனை அனால் வந்தேன் - நீ பெருங்கோபங் சொண்டு ஓலை எழுதி 
விடுத்தனை அதுபற்றி முன்வந்தேன்,--கொன் பரித் திரள் கூறும் ௮நரா 
ளில் இங்கு எய்தும் என்றார் - பெருமைபொருசர்திய குதிரைச்கூட்டம் 
மேற்கூறிய மூலகக்ஷத்திரதினத்தில் இஙகே வரும் என்று கூறினார், எஃறு, 

என்பது கேட்டு மாற லும்மிடை யெமக்குண் டான 

மன்பெரு ஈண்பு நீங்க மனைத்துள மனத்தர் சொல்லால்



திருப்பெரு,ம்,.துை றச்சருக்கம், ௬௩ 

அன்பிலர் போல லோலை யெழுதின மனசொண் டின்னே 

துன்புற evr Naf சென்று ஈன்மையாக் சொன்மை கூறி, 

இ-ள், என்பது கேட்டு - என்று இிருவாதஷரர் சொன்னதைக் சே 
ட்டு --மாறன் - பாண்டியன்,--உம்மிடை எமச்கு உண்டான மன் பெரு 
ஈண்பு நீங்க நினைத்துள மனத்தர் சொல்லால் - உம்மிடத்து எமக்குளசாஇிய 
நிலைபெற்ற ஈட்பு நீஉகும்வண்ணம் உபாயஞ்சுழும் மன ததையுடைய சிலர் 
வார்த்தை.பினால்,--அ௮ன்பு இலர் போல தலை எழுதினம்- உம்மிடச்சன் 
பில்லாசவர்போல உமச்கோரோலை எழுஇியனுப்பி2னோம்,--௮துகொண்டு 
இன்னே துன்பு உறல் ஒழிலீர் என்று ஈன்மை ௮ தொன்மை கூறி- 

அதுபற்றி இக௱னச் துன்புறுதலை ஒழிதிமென்று ஈன்மையாகப் பழைய 
ஈட்புரிமைகளை எடுத்துச சொல்லி, எ-று. (௧௦௧) 

கொன்னெடுங் கோயி லூடு கொடுபுகுக் துரிமை கூரத் 

தன்னரு இருத்தி மேன்மை தக்கஈற் சலைக ணல்கிப் 

பொன்னணி கலன்கள் யாவும் (/சயுமென் நளித்து முன்போன் 

மன்னுள கருமங் கூறி மனையிடை யேரு மெனமுன். 

இ-ள். கொன் செடும் கோயில் ஊடு கொடு புகுந்து உரிமை கூர 
தன் அருகு இருந்தி - பெருமைபொருக்கிய நெடிய மாளிசையின்சண் 
அழைத்துச் கொடுசென்று உரிமை மூனனை.பிறுமிகுமாறு தன்பக்சத் திரு 
த்தி --மேன்மை தக்க நல் கலைகள் நலக - மாட்டிுமைபொருக்த.ப ஈல்ல வஸ் 
இரஙகளையுங கொதெது,--பொன் மணி கலன்கள் யாவும் புனையும் என்று 
௮ளித்து- பொன்னாபரணம் இரத்தினாபரணஙகளையெல்லாம் ௮ணிர்துகொ 
ள்ளும் என்று கொடு7த,--முன்போல் மன் உள கருமம் கூறி மனை இடை 
ஏகும் என்றான் - முன்னரேபோல அரசியற்குரிய கருமககளைச் குறித்து... 
பேரி இணி நீர் நும்மில்லின்கட் செலலும் எனறு பாணடியன் கூறி 
னான். எ-று, (௪௪௦) 

தம்பெரு மனையிற் சென்று தாபகர் வைகப் (ன்னர் 

நன்பரிச் சழக மெய்து நாளிரண் டென்னு முன்னர் 

வெம்படைச் சுற்ற நீங்கி யிருந்து[மி விரிஈத நேமி 

அம்புவிக் கரசன் றன்மு னமைச்சரி லொருவன் சென்று, 

இ-ள். தாபதர் தம் பெரு மனையில் சென்று வைக - முனிவராஏய இரு 

வாதவூர் தம் மாளிசையின்சட்சென்று தஙக,--பின்னர்- அதன்பின்னர்,-- 

ஈன் பரிச் சமுகம் எய்தும் நாள் இரண்டு என்னும் முன்னர் - ஈல்ல குதி 

ரைக்கூட்டம் வருமென்று அரசனுக்குக் கூறிய இனத்துச்கு இன்னுமிரண்டு 

தினங்களுள என்று சொல்லப்படுவதன் முன்னர்,--விரிர்த சேமி ௮ம் புவி 
க்கு அரசன் வெம் படைச் சுற்றம் நீஙகி இருக்தூழி- பபந்த சமுத்திரஞ் 
சூழ்ந்த அழஏயெ பூமிக்கரசனாயெ பாண்டியன் வெவ்விய படைஞராசிய பரி



௬௪ நிருவாதவூரர் புராணம். 

வார.த்தைச் தீவிர்ர்து தனியே இருக்கும்பொழு௪,--அமைச்சரில் ஒருவன் 
pair சென்று - மர்இிரிமார்களில் ஒருவன் அவனுக்கெதிரே சென்று. எ-று, 

போற்றியெம் பொருளை காட போற்றியென் நிறைஞ்சிக் கூறும் 

மாற்றமுண் டொன்று நகின்3பர் புனைந்துள வரிசை பெற்றோர் 

சாற்றரு ௮ரகங கொள்ள நேரியன றலததிற் சாந்து 

நீற்றின னடியார் கையி னின்பொருள் யாவு மீரதார். 

இ-ள், எம் பொருனை காட போற்றி போர்றி என்று இறைஞ்சி - 
பொருகைராட்டைபுடைய எமதரசனே போற்றி போற்றி என்று வண 
௧௫,--கூறும் மாற்றம் ஒன்று உணடு - தமியன் சொல்லததகும் வார்ச் 
சையொன்றுள்ளத,--ரின் போ புனைந்துள வரிசை பெற்ளோர் - சென்ன 
வன்பிரமராயனென்னும நின் சிறப்புப்பெயர் புனையப்பெற்ற பட்டத்தை 
யுடைய மஈதிகியரா--சாறற அரு இரகம் கொள்ள நேரியன் தலத் 
தில் சார்கது- சொலலுதற்கரிய குதிரைகளைக கொள்ளுமபொருட்செ சோ 
ழதேசதழையடை$த,--8றறினன் அடியா கையில் நின் பொருள் யாவும் 
ஈச்தார்- விபூதியை ௮ணிசத சிவபெருமானுடைய அடியாகள் கையிலே 
உன் தஇிரவியஙகளை3.பல்லாய கொட௫ததாரா, எ-று. (௪௧௨) 

நின்பெரு௩ தூத ரேகி யெழுது கிள னோல் காட்டப் 

பின்புவர தனது றற மொத்துயிர பிழைகக வெண்ணி 

௮ன்பினா போல நினமுன் குறுியா வணிரூ£ லதஇல் 

நன்பரித் தரளிங கெய்து கானுனக களிபப னென்றஞுர், 

இ-ள்: நின் பெரும் தாதா ஏகி எழுதும் ரின் ஒலை சாட்ட- உன் 
னுடைய பெரிய தூதுவர் சென்று நீ எழுதிய திருமுகததைக் சாட்ட,-- 
பின்பு எந்து உனது €ற்றம் ஒஓழிசதூ உபி பிழைகக எணணி- பின் 
இகசே வர்து உன் வெகுளியைத தணிததுத தாழு.பிருயயச கர௬ுதி,---௮ன் 
பினர் போல நின் மூனகுறுகி - நின்மாட்டனபுடையவாபோல நினசகெதிர் 
வர்.து,--ஆவணி மூலததில ஈன் பரித திரள இ௫கு எய்தும்- ஆவணிமாச 
த்து மூலரட்சதஇிரதினச இலே நல்ல குதிரை.பினயகள் இகசே ௮ரும,-- 

சான் உனக்கு அளிப்பன் என்ரு - நான் உனக்கு அவற்றைச் தருவேன் 
ஏன்று உறுஇகூறினா, எ-று, (௪௧௩) 

மற்றவர் மொழிஈக வெல்லாம் பொய்யுரை மன்ன வென்னச் 

சொற்றமிழ் வைகை நாடன் நாதரை வெருவ நோக்கி 

அற்றமில் ஈருதி வல்லா ரருட்பெருந் துறையி லெய்தி 

உற்றவெம் பரிக ளுண்டே லொல்லைவஈ துரைமி ளென்றான். 

இ-ள். மன்ன ௮வர் மொழிந்த எல்லாம் பொய் உரை என்ன - ௮ 
சனே! அ௮வ்௮மைமசசர் கூறியவைசசெொல்லாம் பொய்லார்ச்சை என்று அம் 
மந்திரி சொல்ல,--சொல் தமிழ் வைகை நாடன் அதரை வெருவ சோக? -



திருப்பெருத் அதைச்சருக்கம்: '௬ட 
'இசச் சமிழ்மொ ழியோடு வைகைஈதிபொருச்திய தென்னாட்டையுடைய பாண் 
நயன் அதுகேட்டுச் சமீபத்தில்கிற்குர் அதுவரை அஞ்சுமாழ் Car dB 
அற்றம் இல் சுருதி வல்லார் ௮ருள் பெருச்துறையில் எய்தி - சோர்க்வற்ற 
வேதக்சளிலே பாண்டித்தியத்ழநையுடைய பெரியோர்கள் வூக்குச் இரும்து 
பெருந்துறையில் நீவிர் போய், உற்ற வெம் பரிகள் உண்டேல் ஒல்லை 
வந்து உரைமின் என்றான் - வர்தடைந்த வேகத்தையுடைய குதிரைகளுள 
வாயின் விரைவாசவர்து இ௱செமச்கறிவியகள் என்று பணித்தான், எ-று, 

அருந்தஇிறற் ,றாகரே௪ி யதீனங் கடிது மீண்டு 
வருச்திமுன் புருரது மன்னர் மன்னனை வணங்கி நின்று 

. பெருந்துறை யென்னு மூடும் பிறவு பஇயும் தேடிக் 
கருந்தடங் களிற்று வேர் ந கண்டிலம் பரிச ளென்மஞாம், 

இ.ள். அரும் திறல் தாதர் ஏட ௮;இனம் கடிது வருந்தி மீண்டு - 
அரிய வீரத்தைதுடைய அதுவர் உடனே இிருப்பெருச் துறைக்குப் போய் 

அச்தினமே விரைவாக ௮ருகசதசமோடு இருப்பிவ$த,--மன்னர் மன்னனை 
மூன் புகுர் து வண ரின்று - மசாராசாவலாகிய பாண்டியனை முன் 

புகுர்து வணங்க நின்று,--சரும சடம் களிற்று வேர். ந- கரிய மலைபோ 
லும் யானைப்படையையுடைய அரசனே பெருந்துறை என்னும் ஊரும் 
பிற உள பதியும் தேடி பரிகள் சணடிலம் என்றார் - இருப்பெருர்துறை 

என்னுமூரிலும் பிஈதர்கஸிலுச் சேடியும் குதிரைகளைச் கண்டிலம் என்று 
விண்ணப்பஞ்செய்தார, எ.று, (சக௫) 

பாங்குகின் நின்ன வாறு பகர்கலும் வெருட்டி யெய்தி 

ஈங்குஈங் க நமழ் செய்வ வென்றிட! செப்வான் றன்னைத் 

காங்கருர் துபரஞ் செய்து ந.௰3க் றச் ஐ நை யெல்லாம் 

வாங்குமின் றண்ட லாள ரென்றிசன் மன்னன் சொன்னான். 

இ-ள். பாவகு நீன்று இன்னவாறு பகர்தலும் - நூதுவர்கள் பச்சத் 

இலேஙின்று இர்தப்பிரகாரம் விணணப்பஞ்செய்பலும்,-இகல் மன்னன் 
வெருட்டி எய். - வலியையுடைய ௮ரசன் சகோபமகொணடு.-சண்டலா 
ளர் - தண்டத்தலைவர்களே,--ஈ கு நம் கருமம் செய்வன் என்று இடர் 

செய்வான் தன்னை - இய? ஈவகாரியயகளைச செய்வேன் என்றுடம்பட்டு 
சமக்குத் துன்பம்வீளை/ருக் இருவ ரூனை,--நாஙரு அரும் துயரம் செய்து 

தகைர் த ஈம் தனத்தை எல்லாம் வாககுமின் என்று சொன்னான் - சஇழ் 

தீற்சரிய கொடுந் தண்டனை களைசசெய்துச் தடு ௮ம் ஈர்திரவியங்களையெல் 
லாம் வாங்குங்கள் என்று அஞ்ஞாபிழ்தான். எ-று, (௪௧௪) 

மன்பெருர் தண்ட லாளர் மறையவர் காலத்தின் மிக்கார் 
(parr L Sear நினைய சொல்வார் மேனிவுடை மூகம்த ராடு 

ஈன்பரித் தொகுதி கொள்ள ஈயந்அமக் கக்கா obs 
தன்பொரு ளெல்லாம் வாங்கச் சாற்றின் சீற்ற பன்னன்



Sir Sir திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள், மன் பெரும் தண்டலாளர் மறையவர் குலத்தின் மிக்கார் 
மூன்பு மூனிவு உடை முகத்தர் ௮9 நின்று இனைய சொல்வார் - ௮ர௪ 
னது பெரிய சண்டத்தலைவர் பிராமணகுலசரேட்டராடய இருவாசதவூரருச் 
செதிரேபோய்க் கோபக்குறிப்புப்பொருச்திய மூக த்தையுடையலவராய்கின்று 
இலைகளைச்சொல்வார்,-- சற்ற மன்னன் ஈன் பரித் சொகுதி கொள்ள 
BURG உமக்கு ௮ர் சாள் ஈந்த சன் பொருள் எல்லாம் வாகச் சாற்றி 
னன் - கோபத்தையுடைய பாண்டியராசன் நல்ல குதிரைகளைச்கொள்ளும் 
பொருட்டு விருஃபி உம்மிடத்து ௮ன்றுதர்ச கன் இரவியஙகளையெல்லாம் 
வாங்கும்படி. இன்றெமக்கு ஆஞ்ஞாமித்தனன், எ-று, (௧௧௪) 

மற்றிதன் பயன்யா தென்னின் மன்னவன் விடுப்ப வென்றி 
உற்றவன் ாதர் வல்லை யொண்பெருந் துறையி லெய்திக் 

கொதற்றவெம் பரிகள் காணார் மீண்டனர் கோவு நும்பாற் 

பற்றிய நேசம் விட்டான் பாரினி யாள வொட்டான், 

இ-ள். இதன் பயன் யாது என்னின் - அரசன் இங்லனய் கூறியசா 
ரணம் என்னையெனின்,--மன்னவன் விடுப்ப - அவ்வரசன் ஐயு£்றனுப்ப,.-- 
வென்றி உற்ற வன் தூதர் வல்லை ஒண் பெருர் துறையில் எய்திக் கொற்ற 
வெம் பரிகள் காணார் மீண்டனர் - வெற்றியையுடைய வலிய தூதுவர்கள் 
விரைவாகத் திருப்பெருந் துறையிற்போய் வலிமைபொருச்திய வெவ்விய 
குதிரைகளைச் காணாதவர்களாய்க் இரும்பிவர்தார்கள்,--கோவும் நம்பால் 

பற்றிய மேசம் விட்டான் - அரசனும் உம்மிடம்பற்றிய நண்பையும் நீச்இ 
விட்டான்,--இனி பார் அள ஒட்டான் - இனி நீர் பூமியை ௮ரசாளவும் 
உடன்படமாட்டான். எ-று, (௧௧௮) 

தனமினித் தருதல் வேண்டு மென்றுவன் றண்ட லாளர் 
சினமுடன் புகல வாளா விருத்தலுக் இமை கூரும் 

நினை வுட னரசர் வாழ்வி னீக்கிமெய் வாக்கின் மன்னர் 
தனியுற வலிதிற் காவற் சாலையி லாக்கி னார்கள். 

இ-ள். வன் தண்டலாளர் தனம் இனிச் தருதல் வேண்டும் என்று 
சனம் உடன் புகல - வலிய தண்டத்தலைவர்கள் அரசனுடைய இரவியச்தை 
நீர் இப்பொழுதே தரல்வேண்டும் என்.று சினக்குறிப்புடன் சேட்ப,--மெய் 
வாக்கின் மன்னர் வாளா இருத்தலும் - உண்மையான வாச்குத்தலைவராஇய 
இருவாதவூரரானவர் அதற்கு ஒன்றும்பேசாது வாளா இருத்தலும்,-- 
இமை கூரும் நினைவு உடன் அரசர் வாழ்வின் கீச்சு ஏலிதில் சனி உற 
காவல் சாலை.பில் ஆச்கினார்கள் - அவர்கள் கண்டனைசெய்யும் எண்ணத்து 
டன் ௮வரை அ௮ரசவாழ்வினின் நுமீக்கு வலிர்துகொண்டுபோய்2 தனித்திரு 
க்கும்படி, ஏறைசசாலையில் அடைத்தார்கள். எ-று, (௪௧௯) 

சறறுமுட் டளாவி லாக தனமையின வாத வூரர் 

மற்றவர் செலுத்தச் சென்று வன்சிறைச் சாலை யெய்த



திருப்பெரும்.துறைச்சருக்கம். ௭௭ 

நற்றவர் வருத்தம் காண நாணமுற் றொளிப்பான் பேரன்று , 
பொற்றடர் தேரின் வெய்யோன் போய்க்குட பான்மறைந்தான். 

இஃள், வாதவூரர் அவர் செலுத்த சற்றும் உள் தளர்வு இலாத sar" 

மையின் சென்று - திருவாதவூரர் ௮த் தண்டத்தலைவர் இகஙனஞ் செலுத்தா 

நிற்ப, அதற்குச் தாமொருசறிதும் மனக்தளராத தன்மையோடுசென்று,-- 
வன் சறைசசாலை எய்த - வலிய சிறைச்சாலையை ௮டைய,--தடம் பொன் 
தேரின் வெய்யோன் - விசாலமாகிய அழகிய சேரையுடைய சூரியன், 
ne தவர் வருத்தம் காண சாணம் உற்று ஒளிப்பான் போன்று போய்க் 
குடபால் மறைச்தான் - கல்ல தவத்மையுடைய லாதவூரருச்கெய்திய துன் 
பத்தைத் தான் காணுதற்கு லெட்கமுற்றொளிப்பவன் போலப்போய் மேற் 
குத்திச்சின்கனுள்ள அஸ்தமயனகிரியிலே மறைந்தான். எ-று, (௧௨௦) 

களளுலா மிதழி மாலை கவின்பெற முடி த்த வேணி 

வள்ளலா சேவச் சென்று வழுதிமேல் வெகுட்சி கொண்டு 

வெள்ளைவான் பிறைபபற் ஜோன்ற விழுங்கவங் காந்த பேயின் 

கொள்ளிவா யனைய வண்ணங் கொண்ட செக்கர் வானம், 

இ-ள், செக்கர் வானம்- செவ்வானம்,--கள் உலாம் இதழி மாலை 
சவின் பெற மூடித,த வேணி வள்ளலா£ ஏவ- சேனொழுகு கொன்றை 
மாலை அழகுபெற முடித்த சடையையுடைய சோமசுகதரச்சடவுள் ஏவி 
விட,--சென்று வழுதி மேல் வெகுட்சி எய்தி- சென்று பாணடியன்மேற் 
கோபமகொணடு,--வெள்ளை வான பிறைப் பல் தோன்ற விழுகக ௮ம் 
கார்த பேயின் கொள்ளிலாய் அனைய வணணம் சொணடது - வெண்மையா 
இய பெரிய பிதை என்னும் பல்லு வெளியேதோன்ற ௮வ்வரசனை விழுங் 

கும்படி. திறந்த பேயினது கொள்ளிவாய்போலும் செக்9ிறச்சைச்சொண் 
டது, எ-று. (௧௨௪) 

தெண்டிரை யுலகி னன்மைக் திறத்தினா்க் குற்ற இங்கு 

கண்ணெொர் சிறியோர் போல ஈகைத்தன கவின்கொண் முல்லை 

ஒண்டமிழ் வாத வூர்க் குற்றதை யுணா்ரஈது துன்பங் 

கொண்டவ ரிதயம் போலக் குவிஈதன கமல மெல்லாம். 

இ-ள். சவின் கொள் முல்$லை - ௮அழகைக்கொண்ட முல்லைச்சொடிச 

ளானலை,--தெள் திரை உலகில் நன்மை இறத்தினர்ச்கு உற்ற இரு 
சண்டு உணர் சிமியோர் போல ஈகைத்தன -சமுசஇரஞ்சூழ்க்ச உலகத்துள்ள 
ஈன்மக்சட்செய்திய திவினையைச்கணடு மகிழுக €ழ்மக்களைப்போல அரும் 
புகள் விரிர்து விளூன,--சமலம் எல்லாம- தாமரை மலர்களெல்லாம்,-- 
ஒள் தமிழ் வாதவூரர்ச்கு உற்றதை உணர்ஈது துன்பம சொண்டவர் இதயம் 
போல குவிந்தன - செந்தமிழில்வல்ல தருவாதவூரர்க்கு எய்திய சறைத் 
துன்பத்தை ௮றிர்து வருர்துன்ற பெரியோர்சளது இதயஙகளைப்போ 
லச் கூம்பின, எ-று, (௪௨௨)



அணு. திருவாதவூர்ர்புராணம், 

தென்னவன் வைத்த காவற் சிறையினி லுறையுந் தெய்வம் 
அ௮ன்னவ ரொருவர் சாணி னாணமுற் றயர் வரென்றே 

இன்னல்கொண் மனக்தாள் போல விருட்கரங் சொண்டு கூபறி' 
பொன்னக ருள்ளார் கண்கள் புதைத்தனள் கங்குன் மங்கை. 

இ-ள், கஉகுல் மஙகை - இராச்சாலமாகிய பெண்ணானவள்,--தென் 
ன வன வைத சாவல் சிறையினீல உறையும் தெயவம் ௮அனனவர் -பாண் 

டி யனால் வைச்சப்பட்ட காலையுடைய சறையிலிருககின் த தெய்வம்போ 
ன்ற திருவாதவூரர், --ஒருலா சாணில காணம உற்று அயர்வர் என்றே 
இன்னல் கொள மனததாள் போல - ஒருவா தமமைக சாணப்பெறின் ரா 
ணழூற்று அயாவரெனறு, தன்மனததிலே துனபவகொண்டவள்போல,-- 
இருள் சரம கொணடு கூடல பொன ஈகா உள்ளாா சணகள் புதைத்தனள் - 

இருளாகிய கைகளைககொணடு மதுரையாகிய அழகிய ஈச ரததின்கணுள்ள 
வாகளது சகணகளைப பொஃதினள, எ-று, (௧௨௩) 

  

மன்பசை புரபப தத மாதி] தலைவர்க் குண்டாம் 

என்பது முளஃ்தா வருதோ வென்செய்து மென் றிரங்கி 

அன்பரை யகனற செஞ்சா லழலெழ வுயிரத.து பாழ்குர் 

துனபடை மடவரா போலத துயின்றிலா பதுரை யுள்ளார். 

இ-ள. மதுபை உள்ளாரா - மதுரைசசரவா௫சளெல்லாம்,--மன்பதை 
புரப்பது - மக்கட்பரபபுகளைப் பாதுகரபபது,--இ£த மதிரி? தலைவர்க்கு 

உணடாம என்பதும உளதோ - இஈத மகதிரிஉசலைவராகிய திருவாதவூர 

ர௪கு உளதாகும எனபதும ரிகழுமா,--௮௩சோ என செய்தும எனறு 
இரஙகி - ஐயோ இசறகு யாதுரசெயவே.ம எனறு மன மிரலஇ,--அன்பரை 
௮சன்று அழல எழ உயாழ]து செஞ* மாழ்கும துன்புடை மடவார போல. 

தஙகாதலரைப்பிரிரது ௮கடனிரதறத தமமுள் நெட்டுயிப்பெறிர்து மன 
மதகு? துன்பததையுடைய மகளிரைப்போல,--துயின்றிலா - நித்திரை 
செய்திலா, எ-று, (௪௨௪): 

செமமனப புனிதராச குண்டார் இங்குதங் கழுமை யாலே 

ஐமழமுகக சடவு னற வறழமுகற கருரைககு மாபோல் 

விமமுசெஞர சூடு முடடாளா வியனசிறை௪ சேவ லெல்லரச் 

தம்மனை யிடஙக Sine spose புலரிக காலை 

இள, புலரிக காலை - விடியாகாலையில் --விம்மு செம் சூட்டு முள் 

தாள் வியன் ரிறைச சேவல் எலலாம் - விமமுகன.ற சிவந்த சூட்டினையும் 
முட்பொருந்திய சாலகளையும பெரிம செகுகளையுமுடைய சேவகோழிச 
ளெல்லாம,--செம மனப் புனிசாககு உணடாம் இீஙகு - செம்மையாகிய 
மன தழை.புடைய திருவாகயூாருச்குளசாதிய சிறைததுன் பத்தை, லும். 

முசச் கடவுள ஈன்ற அறுமுகறகு தம இழமையால் உரைச்குமா போல் - 
ஐது முஈககளை.புடைய செவபெருமான் தந்தருளிய ஆறு முகல்களை



திருப்பெரு,சதுறைசசருக்கம்; ௬௧௯ 

புடைய சப்பிரமணியகச்சடவளுக்குச் தம்முரிமைபினாலே லிண்ணப்பஞ்செய் 
யுமாறுபோல,--தம் மனை இடமகள் தோறும் தழகஇன - தமது வரசஸ்கா 
னமா௫யெ இல்லங்கடோறும் ஒலிததன, எ-று, (௪௨௫ 

Sour முணார்து ஞானச் செந்தமி மோது நீதிப் 

பொற்பினை யுடையோ ரின்னல் பொருதுசென் றுளைப்ப போல 

விற்பொலி சடிலன் சூல வேலவ னால வாயில் 

அற்புதன் கோயின் மூன்றி லாதசன சங்க மெங்கும். 

இ-ள். சிற்பரம் உணர்ந்த - சசசாதய பரசிவததை அநுபவத்திற்சண் 
ரணொர்து,--ஞானச செதமிழ் ஒதும நீதி பொரபினை உடையோர் இன் 
னல் பொருது சென்று உரைப்ப போல - ஞானசசைதகசருன்ற இரு 
வாசகச்சைப் பாடியருளும் நீதிசசரப்பினையுடைய திருவாசவூரரது துன் 
பதிசைச்சணூ சகிக்கலாநறறாது சமீபசதிறசெனறு விணணப்பஞ்செய்கன 
போல,--வில் பொலி சடிலன் சூலவேலவன ஆலவாயில் அற்புதன் கோ 
யில் முன்றில் எகும்- செவ்வொளியாற பொலிஈத சடையையுடையவரும் 
சூலப்படையையுடையவரும் தஇிருவாலவாயில வீறறிருகனெற மகானலுமா 
யெ சோமசுர்தரககடவுளது கோயின முனறிலெககணும,--சங்கம் ஆர்த் 
தீன - சமகுகள் ஓலிததன, எ-று, (௧௨௪) 

எம்மிறை பரியி லேறு நாளிமதா வென்று பார்ச் குஞ் 

செம்மலர் மடவா ளிட்ட திலக தாராம போல 

அம்மலை மிசையே வைகி யாடகக் கிரிசூம் போகு 

மைமமிகு கடன் 2மல வரத முழைததது வால பானு, 

இ-ள், லால பானு- இளஞ்குரியன்,--௮ம் மலை மிரையே வை - 
அவ்வஸ்தமயனரி.பிலே 2௦௫,--அடக இரி சூழ் போந்து - மேருகரியைச் 
சுறறிசசென்று,-மை மிகு சடல மேல வாது - கருமைமிகுஈத இிழக்குச 
சமுத்திரததின்மீது வரது,--எம இழை பரியில எறும காள இதோ என்று 
பார்க்கு.2 செம மலர் மடலாள் - எம் தலை ராகிய சிவபெருமான் குதிரை 
யிலேநியருளும் இனம் இதுவோ என எட்டி சோககும செக்காமசைமல 

ரரசனியாலயெ இலசக்குமி-- இட்ட சரநார இலகம போல முளைததது - 

தன்னுதலின்கணிட்ட சிச்தூரதிலகதமைப்2பால உ௫ரதது. எ-று. (௧௨௪) 

மண்கெழு செங்கோல் வேகன வைரறை யெழுடது பின்னர்க் 

கண்கமீஇ நீர தாடிக் கண்ணுதல பூசை செய்து 
sore (pss ute sis gop sows ows 
விண்ளெர் செமபொற் கோயின் முஃபபினில வீறறி ருந்தான். 

இ-ள். மண் கெழு செம் கோல் வேந்தன் - மண்ணுலகெக்குஞ் செல் 

துஞ் செயகோலையுடைய பாணடியராசன்,- வைகறை எழுக்து - விடியற் 

சண் கிச்திரைவிட்டெழுச்து.--சண சழீஇ நீரது ஆடி. - கணகளைச் சழுவி



௭௦ திருவாதவூர்புராணம். 
சீரிலே முழு9,--சண்ணுதல் பூசை செய்து - சவபூனச முதலிய நித்தியசரு 
மரங்களை முடித்தூ,--தண் கிர் முத் மாலை தரித்து ஈல் கலன்கள் 
தாக் - தண்ணிய ஒளியையுடைய முச்துமாலைகளைச் தரித்து ஈல்ல அப 
ரணஙகளையுச் தாங்கி,--விண் களர் செம் பொன் சோயில் முசப்பினில் வீற் 
றிருஈ்தான் - விண்ணின்கணுயர்க்க செம்பொன்மயமாய அத்தாணியின் 
மூகப்பிலே வீற்றிருர்சான். எ-று, (௧௨௮) 

வன்றிற லாள ரெல்லாம் வாம்பரித் திரள்சள் கொள்வான் 
சென்றா னடியார்க் கீந்த செழும்பொரு டாரீ ராகில் 

இன்றுமை வருத்தஞ் செய்து மென்றெறி வெயிலி னூடு 

கின்றிசி மென்ன நின்றார் நீள்பெரும் புகழி னிற்பார். 

இ-ள் வல் இறலாளர் எல்லாம் வாம் பரிசத் திரள்கள் சொள்லான் 
சென்று - வலிய தண்டத்தலைவாசளெல்லாம் பாய்கின்ற குதிரைச்கூட் 
டஙகளைச் கொள்ளும்பொருட்டுச் செனறு,--அரன் அடியார்க்கு ஈந்த செ 
மும் பொருள் தாரீராகல் - வெனடியார்களுக்குக் சொடுசத்த இிரவியல்களைத் 
தாராதொழிவீராயின்,--இன்று உமை வருத்தம் செய்தும் என்று- இன் 
ஹைக்கு உம்மை வருத்துவோம் என்று ௮சசுறுத்தி,--எறி வெயிலின் ஊடு 
நின்றிடும் என்ன - எறிக்கெற இவ்வெய்யிலின்சண் நில்லும் என்று உற,-- 
நீள் பெரும் புகழின் நிற்பார் நின்றார் - நெடிதாயெ பெரிய புகழுடம்பான் 
நிலைபெறுச் இிருலாதவூரர் அவ்வாறே நின்றார், ௭-ழ. (௧௨௧) 

அங்குடின் நிளைப்பார் தம்மை யாண்டவாண் டகையை யுன்னி 
இங்குணர்க் திலை2யா காயே விடும்பையென் நிரக்க மெய்திச் 

சங்கிவெண் குழையாய் மாறன் றனக்குவாம் பரிக ளீதல் 

நங்கட னாகு மென்று ஈவின்றசொற் பொய்ம்மை யாமோ, 

இ-ள், ௮௩கு நின்று இளைப்பார் தம்மை ஆண்ட ஆண்டகையை உன்னி 

அங்கே வெய்யிற்கணின்று இளைக்குர் திருவாதவூரர் தம்மை ஆட்கொண் 
டருளிய சர்வவல்வமையினையுடைய சவனைக தியானித்த,--இஙகு or 
யேன் இடும்பை உணர்ச் திலையோ என்று இரக்கம் எய்தி- இடகே சடை, 

யேனாகய தமியேன்படுந் துன்பத்தைச் தேவரீர் ௮றிர்திலீரோ என்று 
தம்முளிரச்சங்கொண்டு வெண் சககச் குழையாய் - வெண்மையாடிய ௪௨ 
சக்குண்டலத்தையுடையவ2.ர,--மாறன் தனக்கு வாம் பரிகள் ஈதல் ஈம் 

கடன் அகும் என்று ஈவின்ற சொல் பொய்ம்மை ஆமோ - பாண்டியராச 
லுக்குத் தாவுசன்ற குதிரைகளைக் கொடுத்தல் ஈமது கடனாகுமென்று தேல 
ரீர் தமியேனுக்குக் கூறியருளிய வாக்குப் பொய்படுமோ, எ-று (௧௩௦), 

ஊளலுடம் புடைய வாழ்க்கை யொழித்துனக் குடிமை யென்று. 

மாநிலம் புகலா நிற்ப வந் துனை யடைந்தேன் றன்னை 

மீனவன் றன்பான் மீள விடுத்தனை வேலை நீருள் 
ஆனபின் னந்£ சாற்று நீரென வாவ துண்டோ.



இருப்பெருச் துறைச்சருக்கம். ௪௪ 

இ-ள். ஊன் உடம்பு உடைய லாழ்க்சை ஒழித்து - இர்தவுடம்போடு 
சூடிவாழும் வாழ்க்கையைப் பொய்யென்று ஒழித்து,--மா நிலம் உனக்கு 
அடிமை என்று புகலாகிர்ப வர்து உனை அடைந்தேன் தன்னை - பெரியவு! 
வக.த்தவர் தேவரீருச்குத திருவாகஷூரன் அடிமையென்று பேசாநிற்ப வரது 
சே.வரீசையே சரணடைக்? கமியேனை,--மீள மீனவன் தன்பால் விடும 
தீனை - மீளவும் பாணடியனிடதத அனுப்பினீர்,--அற்று மீர் வேலை நீருள் 

அனபின் ௮ர் நீர் என அலது உணடோ- ஆற்றுகீரானது சழமுத்திரகீருட் 
சென்று சலர்சபின்னா சமுததிரரீராவதல்லது ஆர்று££ என வேறுபிரிந்து 
மீளுவதுமுணடோ. எ-று. (௧௩௪) 

அறத்தனிச் செல்வி பாக வன்பிலே னின்பா லென்று 
வெறுத்திடி னடி யேற் கிங்கு வேரொரு துணையு மில்லை 
செறுத்தவர் புங்க ளெல்லாஞ் செற்றவ ஈடியான் நன்னை 
கிறுத்தினர் வெயிலி லென்று ஸின்புகழ்க் கேற்ற மாமோ. 

இ-ள். அறத் தனிச் செல்வி பாக- உமையம்மையை வாமபாசமாக 
வுடையவரே நின்பால் ௮ன்பு இலேன் என்று வெறுக்இடின் - தேவரீர் 
மாட்டுப் பச்தியில்லேன் என்று அடியேனை வெறுச்தொழியின்,--அடியே 
ற்கு இம்கு வேறு ஒரு துணையும் இல்லை - தமியேனுக்கு இகசே வேரொரு 
துணையுமில்லை --செறுததவர் புரலகள் எல்லாம் செற்றவர் அடியான் 
தன்னை வெயிலில் நிநுததினர் என்றால் - பசைவரது முப்புரங்களையும் 
அழித்த சிவபெருமானுக்கு அடியானெருவனை வெயிலின் சணிழச் னர்கள் 

என்று சொன்னால்,--நின் புகழ்ச்கு ஏற்றம் ஆமோ -அது தேவரீரது 
இர்த் திக்குப் பெருமையாகுமோ. எ௪-று. (௧௩௨) 

வானகா டவர்க்கு மேலோய் வர்துனக் கடிமை யிப்போ 

தானா னிடும்பை யுற்றா லாருனக் கடிமை யாவார் 
நானென மனத்தார் சொல்லு ஈல்துசை யன்றி நின்ற 
ஈனனா மொருவன் சொல்வ தேறுமா வுளத்தி லென்ளூர், 

இ-ள். வான நாடவர்ச்கு மேலோய் - விண்ணுலகவாசிகளாகயெ சே 
வர்கட்கும் மேலானவரே,--இப்போது ஒர்து உனசகு அடிமை அன சான் 

இடும்பை உற்றால் - இதுபொழுது வந்து தேவரீருக்கு அடிமையாகிய தமி 
யேன் துன்பதசை அநுபவிததால்,---உனச்கு ஆர் அடிமை ஆவார் - இனித் 
தேவரீருக்கு ஆர்தாம் அடிமையாலார்,--நான் எனா மனததார் சொல்லும் 
நல் உரை அன்றி- யான் எனசென்னுஞ் செருக்கற்ம மனத்தையுடைய 
மெய்ஞ்ஞானிகள் சொல்லும் ஈல்லவார்ததையன்றி,--நின்ற ஈனன் ஆம் 
ஒருவன சொல்வது உளத்தில் ஏறுமோ என்ளுர் - செருக்கொடு நின்ற 
இழிஞனாயெ தமி3யன் கூறும் விண்ணப்பமும் தேவரீரது திருவுள்ளத்தில் 
ஏறுமோ என்று திருவாதவூரர் கூறி, எ-று, (௧௩௩) 

௮வத்தொழில் புரியா மெய்ம்மை யன்பருக் கன்பு செய்து 
பவக்சட லிடைவீ' மாமற் பரிர்தருட் பார்வை ஈல்கஇத்



672. இருவர்தவூரர்புராணம் 

, தவப்பெரு வடிவங் கொண்டு தாஎளித் தாளு மையர் 
செவிப்புலன் புகுக்,ச வன்பர் செப்பிய மாற்ற மெல்லாம். 

இ-ள். அன்பர் செப்பிய மாற்றம் எல்லாம்- மெய்யன்பராகிய திரு 
வாதஜூர் சொல்லிய வாசகஙகளெல்லாம்,--அவத்தொழில் புரியா மெய் 
ம்மை அன்பருக்கு ௮ன்பு செய்து - அவததொழில்செய்யாத மெய்ம்மையை 
யுடைய தொண்டருக்கு அன்புசெய்து,--தவப் பெரு வடிவம் கெரணடு 
பலச் சடலிடை வீழாமல் பரிந்து அருட்பார்வை நல்க - தவத்தையுடைய 
குருவடி௮ககசொண்டு வந்து பிறவியாகிய கடலின்சண் வீழ்ந்சமுர்தாவண் 
ணம் அன்புடனே ஒஇருபாசோக்கஞ்செய்து,--தாள் ௮ளித்,து ஆரம் ஐயர் 
செவிப்புலன் புகுர்த- இருஉடிகளைத தர்து ஆளுடன் ஐ சவெபிரானது செவி 
யின்கட்புக்கு நுழைக்சன, எ-று. (௧௩௪) 

காம்படு தோவி பாகன் கண்ணுத லண்ண லன்பர் 

தாம்படு தயா பெண்ணி யத்துயர் தணிக்க வேண்டித் 

தேம்ப மலங்கன் மராபிற் றென்னவன் றனக்கு வென்றி 

வாமபரி யளி தல் சொஉவாம வலவிளைப் பகையை வெல்லாம், 

இ-ள், காம்பு ௮டு தோளி பாகன் சணணுதல் ௮ண்ணல் - மூஙகலை 

வென்ற சோள்களையுடைய மீனாக்ஷியம்மை பாகரும் நெற்றிச் கண்ணையு 
டைய இறைவருமாகெய சோமசுர்ரரசககடஉளான௮ர,- அன்பர் தாம் படு 
துயரம் எண்ணி அசதுயர் தணிசச௪ வேண்டி - தம்மன்பராயெ திருவாத 
வூரர்படும் துன்பதரையறிஈது ௮. துயரை நீகயெருளத் திருவுளங்கொண் 
டு,--தேம் படிம அலஙால் மராபில சென்னவன் சனக்கு வென்றி வாம் 
பரி அளிசதல் சொலலாம்- சேன்பொருச்திய மாலையையணிர்த மார்பையு 
டைய பாணடியனுககு வோறிமபொருச்துிய பாய்கன்ற குதிரைகளைச் கொடு 
த்த திருவீளையாடலை இனிக கூறுவாம,--வல் வீனைப் பசையை வெல்வா 

ம் - ௮அசனானே வலி.ப இருவினையரஇய பகையையும் லெல்லாம். எஃறு. () 

திருப்பெருக்னுறைச்சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகத திருவிருத்தம் ௧௮௩. 

ப0 ௦ ௦ 6 
குதிரையிட்டசருக்கம். 

அவையவை வையாவளை வத்தி அவாவை வையயைவகை 

தீர்தை யென்பவர் மைந்தர் வாதை தவிர்ப்ப தேகட னாதலால் 

அந்த மின்றிய காத லன்ப ஈழுங்கல் சண்டபி னரியெலாம் 
வரது வெமபரி யரக வும்பரி வீரர் வானவ ராகவுஞ் 

சிந்தை கொண்டன ரர் மால்விதி தேடு வார்மதி சூவொர். 

இ-ள், தந்ைத என்பவர் மைர்தர் வாதை தவிர்ப்பதே சடன் ஆச 
லால் - பிதாவாயுள்ளவர் புதல்வரது துன்பழ்தைநீக்சச் காப்பதே மூலக்



குதிரைய்ப்டக்ருக்கம். ௨௩. 

மையாதலான்,--௮ர்த மால் விதி தேவொர் மதி சூலொர் - அவ்விஷ்ஹுவா 
லும் பிரமாவாலும் தேடப்பபெவருஞ் சர்திரனைச சூடினவருமாகிய ரவ 
பெருமான்,--௮க்தம் இன்றிய சாதல் அன்பர் அழுகல் கண்டபின் - அள 
'தில்லாத விருப்மினையுடைய திருவாதவூரர் வருந்து. தலைச்கணடபின்,--ஈரி 
எலாம் வந்து லெம் பரி ஆசவும வானவா பரி வீரா ஆகவும் சர்தை கொண 
டனர் - ஈரிகளெல்லாம்வந்து வெவ்விய குதிரைகளாசவும் தேவர்கள் @Menr 
வீரர்களாகவும் வரும்படி. நினைதகா£, எ-று, (a 

தேசி லாரரி வக வநறு இரண்டு வெமபரி யானபின் 

ஆசி லாவிமை யோர்க டாழு மமைந்த சேவக ராயினூா 
மாசி லரமணி மன்ற ராரிய வாகி வாணிகர் போலவே 

ஏ லாவுரு மாறினா மறை யிவுளி யினபு॥ மேறிஞா 

இ-ள், தேசு இலா ஈரி வாது வது திரணடு வெம பரி ஆனபின் - 
அழகறற நரிசகளெலலாம asgasg ஒருககு.திரணடு வேக நதைய/டைய 
குதிரைகளானபின்னா,--௮சு இலா இமையோகள தாமும் அ௮மைர்த 
சேவகர் ஆயினா - குற் றமறற தேவரும அவைகஞ்கசேறற வீரராயிஞா,-- 
மாசு இலா மணி மன்றா - ருறறமிலலாக ௮ழயெ வெளளியமபலமுடைய 

ஒரும்,--மறை இவுளியின் பறம ஏறினா - லேதமாகய குதிரையின்மீது 
ஏறினவருமாகய இலெபிரான் --ஆரிய வாரி வாணிகா போலவே உரு மாறி 

ஞர் - ஆரியதேசச குதிரைலாணிசாபோல எடி.௮வசொணடா, எ-று, (௨) 

சேடு கொண்டு திரண்ட வீர ரிரண்டு ஞாங்கா சிறககவே 

ஊடெ முநதுக ளிமப ரெயகணு (மப ரூஙகிளா வெய்தவே 
கோடு டன்றுடி விமம நீடிய கூடல ரூமமதில வாயிலவாய் 
ஆடல் வெமபரி கொண்டு சென்றன சாதியா ரூமை பாதியார். 

இ-ள். ஆதியா உமை பாதியா - முதல் ரும் தாததகாரீசு௨ரருமா 

இய சிலபெருமானானவர்,--சேடு கொணடு இரணட வீரர இரணடு ஞாங 
கர் இறக்க- கையிற் சவுககைககொணடு கூட்டமாகிய வீரர்கள் இருமருவ 

இலும் மிக்குவரவும்,--ஊடு எழும் துகள் இமபா எறகணும் உம்பரும் இள 
ர்வு எய்த- இடையே எழுர்ச தாளிகள் இவவலகம எவ்விடத்தும் மேலுல 
கத்தும் ளெராடிற்பவும்,-கோடு உடன் துடி. விமம- கொமபுகளோடு உடு 
க்சைகளொலிப்பவும்,--நீடிய கூடல் சூழ் மதில் வாயில வாய ஆடல் வெம் 

பரி கொண்டு சென்றனர் - நெடிய மதுரை.பிற சூழ்சச மதிலின்கணுள்ள 
கோபுரவாயிலிலே ௮தெலை.புடைய மெவவிய குகிரைகளைச் சொணடு சென் 
தருளினார். எ-று. (௩) 

அங்கு நின்றவர் சென்று நிமப வலஙக லானை வண௫ஙூயே 

எங்க ஹணுந்துசள் பொங்கி விமம வெழுநது சாகள மார்ப்பவே 
இங்கள் வெண்குடை மன்ன பாரிப தேர வெம்பரி யின்றுநந் 

அங்க விஞ யிடங்கொள்வாயி றுவனறி வரக வெனச் சொனார். 
கம்



௭௪ திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள், அங்க நின்றவர் சென்று நிம்ப அலங்கலானை வணக - 
அங்சேடின் றவர்கள் சென்று வேப்பமாலையையணிந்த பாண்டியனை வண 
ங்கி,--திங்கள் வெண் குடை மன்ன - சர்திரன்போன்ற வெண்கொழ்றக் 
குடையையுடைய அர்சனே,-.- எங்கணும் துகள் பொங்கு விம்ம சாகளம் 
pig ஆர்ப்ப - எவ்லிடங்களினுர் தாளிசள் எழுத நெருங்கவும் சிறுன் 

னங்கள் ஆரவாரிக்சவும்,--அரிய தேச லெம் பரி இன்று ஈம் துங்ச இஞ்ச 
இடங்கொள் வாயில் துவன்றி வ௫௪ எனச சொனார் - அரியதேசத்து வெவ் 
விய குதிரைகள் இன்று ஈமத உயர்சசியாகிய மதிலிற்பொருச்திய வாயி 
லில் நெருங்கெவக்தன என்று சொன்னாகள். எ-று, (௪) 

மேன் வாசி யின்றிரள் வந்த தென்றலும் வாத வரூறை யையர் 

நேசம் வைத்தவர் தம்மை முன்ன ரழைத்து ரிள்கலை யாதிதந் 

தாசில் வெம்பரி சான வமமி னெனாவெ முச்தெதி ரடையலார் 

கூசு தன்படை ரழழ வேயிறை கோயி லின்புற மெய்திஞன். 

இ-ள், வாசியின் இரள் வந்த என்றலும் - குதிரைக்கூட்டம் வந்தது 

என்று கூறுதலும், -லாதஷா உறை ஐயர் மேல் நேசம் வைத்து - இரு 
வாதவூரிலிருக்கும் பெரியாமீது பற்றுவைத்து, அவர் தம்மை முன்னர் 
அழைத்து மீள் கலை ஆதி தர்து- அவரை தனக்குமுன் வருவித்து உயர் 
வாயே வஸ்திரம் முசலியவைகளைக கொடுநது உபசரித்து,--அ௪ இல் 

வெம் பரி காண வம்மின் எனா எழுர்து- குற்றமற்ற வெவ்விய குதிரைகளைக் 
காணும்பொருட்டு நீர் வருக என்று கூறி எழுந்து,--எதஇிர் அடையலார் 
KF Sor படை சூழ இறை கோயிலின் புறம் எ.பதினான் - எதிர்க்கின்ற 

பசைவர்களும் ௮ஞ்சத்தச்சக தன் சேனைகள்சூழப் பாண்டியராசன் கோயி 
லின்புறததே சென்றான். எ-று, (௫) 

வேறு, 

வண்டுபடி யலங்கனெட௫ந தடந்தோண் மாறன் 

மணிச்சிவிகை மீதேறி மதுரை ep gn i 

கண்டிருகண் களிக்ரும்வகை யால வாயிற 

கடவளிடும் பரிவாவு காண்பா னெண்ணிச் 

செண்டுவெளி சனிற்போகது பனிநீர் தோய்ந்த 

செங்கழுநீர் மதுமாலை சிறந்து தூங்கக் 

தண்டாள மணிப்பந்தர் கிழற்கீ மம்பொற் 

றவிசின்மிசை யினிதிருந்தான் முனை சூழ, 

இ-ள். வண்டு படி. ௮லஙகல் நெடும் தடரச்தோள் மாறன் - வண்டுகள் 
மொய்க்கின்ற மாலையை அணிந்த நெடிய ௮கன்் ற புயங்களையுடைய பாணி 

டியராசன்,--மதரை மூதார் கண்டு இருகண் களிக்கும்வகை - மதுரையா 

இய பழைய ஈசரிஐள்ளார் பார்த்து இருகணகளுள் களிச்கும்படி,--அல வா



குதிரையிட்பீசருக்கம், எடு 

யில் சடவுள் இடும் பரி வரவு காண்பான் எண்ணி - திருவால்வாயில் வீற் 
றிருச்குஞ் சோமசுஈ்தரக்கடவுள் கொண்வெச் துகொடுச்குங் குதிரைகளின் 
வரவைக் காணும்படி தி-மணிச சிவிகை மீது ஏறி செண்டு வெளி 
தனில் போந்து - மூததுசிவிகையின்மீதேறி வையாளிவீதியின்கட் செ 
ன்று, --பனிடர் தோய்ந்த மஜ செங்கழு மாலை சிறந்து மங்கும் தண் 
தரள மணிப் பந்தர் நிழல் €ழடிபணிநீரிலே தோயப்பெற்ற தேனையுடைய 
செக்கழுடீர்மாலை சிறப்புற்றுச் தரகு தண்ணிய முத்துப்பர்தரின் நிழலி 
லே,--அம் பொன் தவிசின் மிசைரு்தானை சூழ இனிது இருர்தான் - ௮ழ 
யெ பொன்னாசனச்தின்மீது சேனைகள்குழ இனிசாக இருந்தான், ௭-2, () 

    

   

      

  

மூத்தமிழின் றிறஈவிலும் புலவாஈரழ 

முூதுமறையோ மங்கலச்சொக் முறையிற் கூறக் 

கைத்திகமும வளைபுலாபசக் கலன்சன னல் 

கன்னியாக விப ுஙபூங் கவரி வ் 

கொத லவம் பலமா I oor பொருந G T WG il oo Bl ம் வப 

குலவுமிளஈ தெனறலவரம் ரழலர் பாட 

மெத்துமணி முத்தமெனும பணியே பூண்டு 

வெண்மதியின் ஜோேற்றம்போல் வீறறி ருந்தான். 

இ-ள், முத ாமிழின் இறம் நவிலும் புலலா சூழ - இயல் இசை ஊட 
கம் என்னும் மு2சமிழின் வகையைக் கூறும் புலவாகள் சூழவும்,--( 
மறையோர் மஙகலச சொல் முறையின் கூற - பழைய பிராமணர்கள் மங் 
கலலவாழ்த்துக்களை முறையானே கூறவும், -கை இகழும் வளை புலம்ப 
கலன்கள் மின்ன கன்னி.பர்கள் இரு மருஙகும் க௨ரி வீச- கையின்கண் 
விளங்கும் வளையல்கள் ஒலிக்க ஆபரணஙகள் பிரகாசியாமிற்ப மகளிர் 
கள் இருமருஙகினும் நீன்று சாமரவகளை வீசவும், -கொத்து உலவும் பல 
மலரின் வாசம் தோய்ர்து குலவம இளந்தென்றல் வர - கொத்தின்சண் 
பொருர்திய பலீவசைப் புஷ்பயசளின் வாசனையோடளாவிவரும் மெல் 
லிய தென்றல் வீசவும,--ருழலா பாட - இசைச்சறாவியாளா பாடவும்,-- 
மெத்து முததம் எனும மணிப் பணியே பூணடு வெண் மதியின் Carp 

றம்போல் வீற்றிருந்தான் - மிக்க மூசதென்னும் இரத்தின்பரணங்களையே 

sisg வெள்ளிய சர்திபோதயம்போலப் பாணடியராசன் Spat 

தான், எ-று, (௭) 

மங்குல்படி தடம்புரிசை வாந ஜூரர் 

மனங்களிப்ப விரிகளிபப மறுவி லாத 

இங்களெனுந் தன்மரபு விளங்க வென்றுர் 

இருகீறு மஞ்செழுத்துஞ் சிறந்து மல்கச் 

சங்கினுடன் காகளங்கண் முழவ மார்ப்பத் 

தயங்கியெழுஈ துசளுயர்வான் றன்மேற் செல்லச்



Grae 'இருவாதவூரர்புராணம், 

துங்கநெடுக் சடல்பாரர்து வருதல் போலத் 
தவன்றிவரும் பரித்திரளின் ரோறறங் சண்டான். 

இ-ள். மககுல் படி தடம் புரிசை வாதவூரர் மனம் களிப்ப விழி சளி 
ப்ப - மு௫இல்கள்படி௫ன்ற விசாலமாகிய மதில்சூழ்ர்த திருவாதவூரில் yar 
தீரித்த மாணிச்சவாசகசுவாமிசளது மனமும் சணஹும் சளிகூரவும்,--மறு 
இலாத தன் இறுகள் எனும் மரபு விளக - மறுவற்ற தனது சந்திரலமி 
௪ம் என்னும் வமிசம் பிரகாடச்சவும்,--என்றும் திருநீறும் ௮ஞ்சு எழுத் 
தும் சிறந்து மல்க - எஞ்ஞான்றும விபூதியும் பஞ்சாக்கரமும் சிறந்து ௨ள 

ரவும்,--சஙடன் உடன் காகளககள முழவம் ஆாப்ப- சங்குகளும் சன்னவ் 
களம் மிருதவகமகளும் ஓலிப்பவும,--தயங எழும் துகள் உயர் வான் 
மேல் செல்ல - பிரசாசிசசெழும தூளிசள உயாசத ஆசாயத்தின்மீது செல் 
லவும்,--துஙக நெமெ சடல் பரஈது ௮ரதல் போல துவன்றி வரும் பரிசத் 
இரளின் தோறறம கணடான் - உயாச௫பொருகதிய நெடிய கடல் பரந்து 
வருவதுபோல கெருககவர௬ுன ற குதிரைககூட்டஙகளின் தோற்றத்தை 
௮ரசன சணடான, எ-று (௮) 

வேறு, 

<D Gls Sar LE Gon Tish பியி லாவணித 

இஙகளின மூவமாஞ செழுந தினததினில் 

எங்கணு நீறுமஞ செழுகது மோகூஉட்ச 

சஙகர னிமெபரி௪ சமூகம am Saino, 

இ-ள. ௮௩ எழீல மதுரை பதி.பில அவணித தஇி௫களில் கூலமாம் 
செழும தினசதினில - ஙசே அழயெ மதுராபுரியில் அவணிமாசத்து 
மூலரக்ததிரததில,--எஙகணும ரீறும் ௮ஞசு எழுததும் ஓகூட - எவ்வி 
டமகளிலும் விபூதியும் பஞ்சாட்சரமும தழைததோமகும்படி,--சங்கரன் 
இடும் பரிச சமுகம லாத - சவபிரானாலே கொகுகெகப்பகிக குதிரைச்கூட் 
ட்ஙசள் வாராதன, ஏ-று (௧) 

தூததிரண் மணிகெழு சோதி மாமுடிப் 

பாரத திவன விழரிஈநலம பருக விதியிற 

கூததினா செயலெனக குலாய வாமபரிச் 

சாததவா வருமபெருஈ தன்மை கூறுவாம், 

இ-ள. ா இரள் மணி செழு சோதி மா மூடிப் பார்த்தன் விழி 
சலம் பருக - சுததமாரய இரணட மணிசள்பதிதத ஒளியைவீசும் பெரிய 
மகுடத்தையுடைய பாணடியராசனது கணகள் அழகைச்சவர,--வீதியில் 
கூத்தினர் செயல் எனக குலாய வாம் பரிச சாததவர் வரும் பெருர் தன் 
மை கூறுவாம் - வீதியிலே சாடகாது செயல்போலச் குலாவிய குஇிரை 
வியாபாரிசள் வரும் பெருர்தன்மையைச் கூறுவாம், எ-று, (a0)



ig Boar wie embed, sr6T 

கட்டிய சுரிகையர் கவின்கொள் வாளினர் 
பொட்டணி நுதலினர் பொலன்செய் மேனியர் 

பட்டுடை மருங்னெர் பவள நீள்வடம் 

விட்டொளி விளங்கெய வியன்கொண் மார்பினர். 

இ-ள், சட்டிய சுரிகையர் - அரையிலே கட்டப்பட்ட உடைவாளை 
பூடையவர்,--சவின் கொள் வாளினர் - கையிலே அழூய வாட்படை 
யையுடையவர்,--பொட்டு ௮ணி நுதலினர் - பொட்டணிர்ச கெற்றியையு 
டையவர்,--பொலன் செய் மேனியர் - பொன்னொளிலீசுகன் ற சரீரத்தை 
யுடையவர்,--பட்டு உடை மருகன் - பட்டுவஸ் இ.ரமுடுக்2த அரையையு 
டையவர்.---நீள் பவள வடம் ஒளி விட்டு விளகக.ப வியன் கொள் மார்பி 
னர் - நெடிய பவளமாலைகள் ஒளிவிட்டு விளகூய பரந்த மார்பையுடை 
யவர், எ-று, (se) 

புன்மயிற் பீலியர் புலியின் றோலினர் 

பின்மலர்ப் பாசிலை பிணைத்த குஞ்சியர் 

வன்மொழிக் குரலினர் வயங்கு தூணியர் 

வின்மலி கரத்தினர் வெறித்த பார்வையர். 

இ-ள், புன் 'மயிற் பீலியர் - மெல்லிய மயிற்பீவியையுடையவர்,- 
புவி.பின் தோலினர் - புலித்தோலையுடையவர்,--மலர்ப் பாசு இலை பிணை 
த்த பின் குஞ்சியர் - பூச்களோடு பசசிலைகளை வைத்துப் பின்னிய பின்றூங். 

குங் குடுமியையுடையவர்,--வல் மொழிக் கு.ரலினர் - வன்மொழியமைந்த 
கு. ரலையுடையவர்,--வயங்கு தூணியர் - முதுஇல்விளங்கும் அம்புக்கூட்டை 
யுடையவர்,--வில் மலி கரததினர் - விற்பொருக்கிய கைகளையுடையவர்,-- 
வெறித்த பார்வையர் - வெறிப்பான பார்வையையுடையவர், எ-று, (௪௨) 

பொன்னியல் கமுழையினர் போலன்கொண் மாலையர் 

பன்னிறச் சாத்தினர் பணைத்த தோளினர் 

சென்னியிற் கதிர்மணி யிலங்கு சேடனைப் 

பின்னிவிட் டளதெனப் பிணித்த ருஞ்சியர். 

இ-ள். பொன் இயல் குழையினர் - பொன்னாலாகிய குண்டலங்களை 
யுடையவர்,--பொலன் கொள் மாலையர் - அழசைக்கொண்ட மாலைகளை 

யுடையவர்,--பல் நிறச் சாத்தினர் - பல நிறம்பொருந்திய தலைச்சாத்துக் 
சளையுடையவார்,--பணைத்த தோளினர் - பருத்த புயயகளையுடையவர்,-- 

சென்னியில் சதிர் மணி இலகு சேடனைப் பின்னிவிட்டளது என - தலை 
யில் ஒளிபொருந்திய மணிவிளங்குன்.2 சேடனைப் பின்னிவிட்டுளது 
போல,--பிணித்த குஞ்சியர் - பிணித்த குடமியையுடையவர், எ-று, (௧௩)



GT Of திருவாதவூர்புராணம். 

தாங்க சுரிகையுக் தயங்கு வேல்களும் 
வாங்யெ சிலைகளுங் கணையும் வாளுமாயூ 
ஞாங்கரி லிவர்வா சாப்பட் டோன்றினார் 
தேங்கெ ஈதிமதிச செனனி யண்ணலார். 

இ-ள். இவர் தாக்கிய சுரிசையும் - இவர் அரளையிலே தாங்குஇன் £ 
உடைவாள்சளும்,--தயஙகு வேல்களும் - ஒளிசெய௫ன் ம வேற்படைகளு 
ம் -வாஙகய சிலைகளும் - வளைககப்பட்ட விற்களும்,--கணையும் - அம்புக 
ளும்,--வாளும் ஆய - வாட்படைகளுப சொண்டவராய்,--ஞாகுகரில் aig - 
பச்சலசளிலே வர,--தேயஇய ஈதி மிக சென்னி ௮ணணலார் சாப்பண் 
தோன்றினார் - சதும்புதின்ற கஙசாஈஇியையும் சஈஇரனையும் godess இரு 
மூடியையுடைய சிலபெருமானானவர இலாசரம்கு மததியிலே Caner sb 
யருளினார். எ-று, (se) 

வேறு 

ந்ச்சுரச வுச்சிமணி ஈண்ணுமொரு வண்ணர் 

EF Ran விடத்து GA on OG GH 5 வாளும் 

பசசைமுழு ரிலமொடு பனனிற வடஞூசா 

செசசைகிற மன்னிய திரண்டவிரு தோளும. 

இ-ள். நசசு உரக உஈ௱௫ மண் ஈணரூம் ஒரு வணணம் காசு இடை 
விசித்துள - நஞ்சினேயுடைய பாமபின் ப ௫ுலுளள இரததஇனம் பதக்கப் 
பெற்றதனாலாய ஒரழகினையுடைய கசசினிட,தே இடப்பட்ட,--கவின் 

கொள் உடைம௰ாளும் - சிறப்பி௱ககொணட உடைவாளும்,--பசசை முழு 
நீலம் ஒடு பல் நிற வடம் சோ- பசரைபும் முழுதத$லமுமாயெ இவற் 
ரோடு ஒழிந்த பலகிறஙகளையுமுடைய இரச தினமாலைகள் பொருக்திய--செ 
சசை நிறம் மன்னிய திரணட இரு தோளும் - செம ஈம்பொருர்திய இர 

ண்ட இரண்டு திருப்புயஙகளும், எ-று, (௧௫) 

இப்பரிய சட்டையு முஈ இலகு பட்டுக் 

தொப்பியு முகததுள துலநமுமுள ராகிர 

செப்பரு நலங் லவு செண்டொருகை கொண்டே 

இப்படியி லிப்படிவம யாவரு ரென்ன. 

இ-ள். ஒப்பு ௮ரிய சட்டையும் - உவமைகூறுதற்கரிய சட்டையும். 
உடுத்து இலகு பட்டும்- அரையின்கணுசெது விளஙகும் பட்வெஸ்இரமு 
ம், தொப்பியும் - தொப்பியும்,--முகத்துள துலக்கும் உளர் ஆட - முகத் 
துப்பொருந்தப்பெற்ற பிரகாசமுமுடையவராட,--செப்பு அரு ஈலம் குலவு 
செண்டு ஒரு கை கொணடு- இததன்மைததென்று கூறுசற்சரிய அழகு 

பொருந்திய சவுச்சை ஒரு கரததிற்கொணடு,.-இப்படியில் இப்படிவம் 
யாவர் உளர் என்ன - இர்தப்பூமியில இவ்வடி௮.-ை லேறுயாவருளரென்று 
கண்டோ தம்முள் Surg கூற, ஏ-று, (௧௬)



குதிரையிட்டசருக்கம். எக 

கட்டுப்டி. கீதின்மணி கச்சைமணி முன்பின் 

இட்டபல பக்கமணி யின்னொலி புலம்பப் 
பட்டிலகு பக்கரை பனிக்கவரி யெட்டும் 

விட்டொஸளி விளங்குமொரு வெண்பரியி லேறி. 

இ-ள். படி மீது சட்டு மணி- ௮கச௮டியின்மீது கட்டிய மணியும், 
கச்சை மணி- சசசையின்மீது சட்டீய மணியும் --முன் பின் இட்ட- 
முன்னும் பின்னுமிட்ட,--பல பச்ச மணி- பலவாகிய பச்சமணிசளுமா 

இய இவை,--இன் ஒலி புலம்ப - செவிச் இன்னிசையாக ஒலிப்ப,--பட்டு 
இலகு பச்சரை பனிச் கவரி எட்டும் விட்டு ஒளி விளங்கும் ஒரு வெண் 
பரியில் ஏறி - பட்டினாற்செய்து விளக குநின் ற கலணையிர்கட்டிய குளிர்சச 
பொருக்திய சாமரமகள் எட்டும் ஒளிவிட்டு விளலகப்பெறும் வெணமையா 
இய ஒரு குதிரையின்மீதேறி, எ-று, (௧௪) 

விசுகவ ரித்திாண் மிடரதொளிர மீதே 

தேசொடு கவித்துள செழுங்குடை வயங்கப் 

பூசல்புரி வெமபரி பொரு துபடை யூட் 

மாசில்குல வாரியரின் பன்னனென வந்தார், 

இ-ள். வீசு sats Hus மிடைர்து ஓளிர- வீசுகின்ற சாமரச்கூட் 
டங்கள் செருகி விளகக,--மீது தேசு ஒடு கவித்துள செழும் குடை 
வயஙச - முடியின்மீதூ அழகோடு சவிக்கப்பட்ட செழுமையாகய குடை, 

பிரசாக்ச,--பூசல் புரி லெம பரி பொரு படை ஊடே. யுத்தஞ்செய் 
கின்ற வெவ்விய ர௬ுிரைகள்பொருக்கிய சேனைகளின் மத்தியிலே, --மாசு 

இல் குல ஆரியரின் மன்னன் என வுந்தரா- குற்£மற்றுயர்ச்த ஆரியதேச 
வாசேளது தலைவனைப்போல வர்தருளினா, எ-று, (௧௮) 

மன்னவனு மீங்கவர் வருந்தகைமை கண்டே 

தன்னுள ம௫ழ்க்துர தடஙயசணிமை யானாய் 
அன்னமெனு மூர்திநெடு பாஉரனை யல்லால் 

இன்னவெழீல் யாவருள ரென்ற,ச யித்தான். 

இ-ள், மன்னவனும் இஙகு இவர் வரும் தகைமை கண்டு தன் தடம் 
இரு சண் இமையானாய் உளம் மகிழந்து - பாணடியராசனும் இவர்வருர் 
தன்மையைசோக்கித் தனது பெரிய இருகணகளு மிமையாமல் மனமகிழ் 
ச் த,--அன்னம் எனும் ஊர்இி நெடு மால் ௮ரனை அல்லால் இன்ன எழில் 

யாவர் உளர் என்று ௮துசயித்தான் - ௮ன்னவாகனத்தையுடைய பிரமாவும் 
நெடிய விஷ்ணுவும் சவபெருமானுமல்லாமல் இப்பேரழகை வேறு யாவ 
ரளரென்று அற்புதமடைநர்தான். எ-று, (௬௯) 

பண்ணிய தவத்துள பயன்பரியின் மீதே 

நண்ணிய தெனக்தமி னயர்தஒர் வியந்தார்



சாட 

௮0 திருவாதவூரர்புராணம்.- 
எண்ணிய முடி த்தன செனக்கருதி நின்ரர் 
புண்ணிய மறைக்தமிழ் புகன்றதிரு வாயார். 

இ-ள், புண்ணிய மறைத் தமிழ் புகன்ற இரு வாயார் - புண்ணியச் 

இனையுடைய தமிழ்வேதமாஏய திருவாசகத்தைப் பாடிய இருவாயினையுடை. 
யவராயெ வாதவூர், -பண்ணிய தவத்து உள பயன் பரியின் மீது ஈண்ணி 
யது என - சாம் செய்துகொண்ட தவப்பயன் இதுபொழுது குதிரையின், 

"மீதே வந்ததென்று,--தமில் ஈயக்தனர் வியர்தார் - தம்முள்ளே wh pag, 
வியர்தாராய்,--எண்ணிய முடித்தனர் எனச் கர௬இ நின்றார் - நாமெண், 
ணியவைகளைச செய்௫அ முடித்தருளினாசெனச் கருதி நின்றனர். எ-று, (௨௦) 

தூயசுடர் வேல்பல சுழற்றியெதிர் செல்வார் 
வாயொலி விளைப்பரிகல் வாளினை விதிர்ப்பார் 

சேயமொடு தமமிலணி நின்றுசமர் செய்வார் 

ஆயின ரரன்புடையி லானபரி வீரர், 

இ-ள், ௮ரன் புடையில் ஆன பரி வீரர் - சவபெருமான ஐ மரக்கில் 
வந்த குதிரைவீரர்கள்,-- தூய சுடா வேல் பல சுழற்றி எதிர் செல்வார் - 
சுத்தமான ஒளியையுடைய வேற்படைகள் பலவற்றைச சுழற்றி ஒருவர்க் 
கொருவர் எதிரே ரெல்வாரும்,--வாய் ஒலி வீளைப்பர் - வாயாற்சததமிடு 
வாரும்,--இகல் வாளினை விடரப்பா-வலிய வாட்படைகளை வீசுவாரும்,-- 
சேயம் ஒடு தம்மில் அணி நின்று சமா செய்வா ஆபினர் - அன்போடு 
தம்முள் ௮ணிவகுததுரின்று யுத்தஞ்செட்வாருமாயினா, எ-று, (௨௧) 

நீறுசிவ நீதிநிலை நிற்கவுல காளும் 

மாறனு மூழ்க துதல மன்னரை பழைத்தே 
கூறரிய வாரிய ருலேசரொரு வீதி 

ஏறும்வகை சென்றரையு மென்றினிது சொன்னான். 

இ-ள், நீறு வ நீதி நிலை நிற்க உலகு ஆளும் மாறனும் மூழ்ர் 2 - 
விபூதியும் சை௮சமயநீதியும் நிலைபெற உலகததை அரசாளும் பாண்டியரா 
சனும் மகழ்சரயடைந்து,--தவ மன்னரை அழைத்து - தவமுதல் வராய 
இருவாதவூரைத தன்சமீபத்தில் வருவிச௪,---கூறு அரிய ஆரிய குல ஈசர் 

ஒரு வீதி ஏறும் வகை - கூறு தற்கரிய இவ்வாரியகுலா இபரை ஒருவீதியிலே' 

குதிரையேற்றஞ் செய்யுமாறு,--சென்று உரையும் என்று இனிது சொன் 
னான் - சென்று சொல்லச்கடவீர் என்று இனிதாகச் கூறினான். எ-று, (௨௨) ' 

என்னிவன் மொழிர்தன னெனத்தமி லிரங்கா 

மன்னிய வருகச்தவரும் வாண்முக மலர்ர்சே 

கன்னலை ஈலங்கொள்களி யைக்குறுகி கெஞ்சான் 

முன்னுற வணங்களிழி முத்தூதிர நின்று,
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இ-ள், மன்னிய அரும் தவரும் - நிலைபெற்ற ௮ரிய தவத்தையுடைய்' 
இருவாதஷரரும்,--இவன் என் மொழிந்தனன் எனச் தமில் இரல்சா வாள் 
முகம் மலர்ர்து- இவ்வரசன் எதனைப் பணிததானென்று தம்முணொச்து 
புறத்தே முகமலர்சசகொட்டி,--கன்னலை ஈலம் கொள் சனியைகச் குறுக 
செஞ்சால் முன் உற வண௩இ - கரும்பின துசாறும் நல்ல கனியும் போன்ற 
சலபிரானை அடைந்து மனத்தான் முன்னர்வணக௫,---விழி முதது உதிர 
நின்று - சணணிீர் சொரிதாநின்று, எ-று, (௨௩) 

மன்றன்மல ரோனுநெடு மாலுமுரு வேருய் 

அன்றுமுத லின்றுமறி யாதவகை நின்ரப் 
வென் நிவிடை யன்றியுயா வெம்பரியின் மீதே 

இன்றுனை வணங்கமுன மெத்தவ முயன்றேன். 

இன். மன்றல் மலரோனும் செடு மாலும உரு வேருய் - மணங்கம 
மூர் தாமரைமலரை ஆசனமாகவுடைய பிரமாவும் நெடிய விஷ்ணுவும் வடி. 
வவேறுகொணடு,--௮ன்று முதல் இன்றும் அறியாத வகை நின்ருய் - 
௮ன்றுமுதலின் றுவரையுந் சேடி அறியா தபிரசாரம்நின் ஐருளும் கடவுளே,-- 
வென்றி விடை ௮ன்றி உயர் வெம் பரியின் மீது இன்று உனை வணஙச - 
வெழ்றியையுடைய இடபவாகன ததின்மீதன்றி உயர்க்த வெவ்விய குதிரை 
யின்மீது இததினம் உமமை வணஙகுதற்கு,---மூனம் எத்தவம் முயன்ேன்- 
பூர்வசன்மஙகளில் என்ன சவஞ்செயேேரன, எ-று, (௨௪) 

வந் தவடி. விவ்வுயி வணங்குமிது வல்லால் 

Yasar வாகிலுனை யாரறிப வல்லார் 
இஈதவகை சண்டடிய வாக்கெளியை யென்றே 

சரதைதனி லன்பொடு தெளிஈததுல கெல்லாம். 

இ-ள். வந்த வடிவு இவ்வுயி வணஙகும் - தேவரீர் கொண்டுவந்த 

௮டிவாயெ இதனை இவ்வுபிர தரிசித்து வண௩கும்,--இது அல்லால் - இஃ 

தன்றி,--அ௮ந்த உடிவு ஆடல் உனை ஆர அறிய வல்லா - அவ்வருவத் திரு 

மேனியை மேற்கொள்ளின் தேவரீரை யாவர் அறிக்து வண௩கவல்லுகா,-- 
உலகு எல்லாம் இந்த வகை கணடு - இவ்வுலகததினரெல்லாம் இப்பெருப் 
சருணைத்திறத்தை நேரே கணடறிர்து,--அடியலாச்கு எளியை என்று 

இர்சதைதனில் அன்பொடு தெளிர்தத - தேவரீரை அடியவர்க் கெளியீர் 
என்று தம்மனத்தின் மிச அனபுசொணடு நிசசயிததறிர்சனர், எ-று, (௨௫) 

என்றுமுக மன்பல வியம்பியரு ளாலே 

வென்றிபுனை மீனவன் விளம்புமொ.ழி சொன்னார் 

கொன்றைமுடி. யாரும திசைந் துகொடை மாறன் 

நன்றியொடு காணும்வகை நறபரி யுகைததா. 
கக
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இ-ள். என்று முசமன் பல இயம்பி - என்றிவ்வாறு சம்மான வசனப் 
கள் பலவற்றைச் கூறி,---அருளால் - திருவருளினாலே,--வென்றி புனை 
மீனவன் விளம்பு மொழி சொன்னார் - வெற்றியையணிர்த பாண்டியன் 
கூறிய வார்த்தையைக் கூறினார், -கொன்றை முடியாரும் ௮து இசைந்து - 
சொன்றைமாலிகையைச் தரித்த முடியையுடைய சிவபெருமாலும் அதற் 
குடன்பட்டு,--சொடை மாறன் நன்றியொடு காணும் வகை ஈல் பரி உகை 
த்தார்- கொடையையுடைய பாண்டியராசன் ஈன்மையோடும் காணும்படி. 
சல்ல குதிரையைச் செலுத்திக்காட்டினார். எ-று, (௨௬) 

மன்னரவ பர் தமூடன் வட்டநெடு வீதி 

என்னுமிவு ளித்தொழில்கள் யாவுமினி தேறி 

உன்னுமன வேகமென வோடுமுயர் பாய்மா 

நன்னட மிடும்படி. ஈநடாத்தியெதிர் வந்தார். 

இ-ள். மன் - நிலைபெற்ற,--அரவ பந்தம் உடன் வட்டம் நெடு வீதி 
என்னும் இவளித் தொழில்கள் யாவும் இனிது ஏறி - நாகபர்தம் வட்டம் 
நெடிய வீதி என்னும் பாகுபாட்டையுடைய குதிரையேற்றச்கொழில்களை 
யெல்லாம் இனிதாக ஏறிக்காட்டி,--உன்னும் மன வேகம் என ஒடும் 
உயர் பாய்மா நல் கடம் இடும்படி ஈடாத்இி எதிர் வச்தார் - நினைத்தற் 

கருவியாயெ மனவேகம்போல விரைச்தோடும் உயர்ந்த குதிரை சல்ல ஈட 
னமிடும்படி செலுத்திக்கொண்டு அரசனுக்கெ தே வந்தருளினார், எ-று. () 

வெம்பரியி னண்ணலை வியர் துதமிழ் மாறன் 

கம்பருடி, யெய்தவொரு கைவிரல் சுழற்ற 

அம்பொன்வீலை யில்லதொ ரருங்கலை யளித்தான் 

எம்பரமர் செண்டின்மிசை யேற்றுஈகை செய்தார், 

இ-ள். தமிழ் மாறன் வெம் பரியின் அண்ணலை வியர்து- தமிழை 

யுடைய பாண்டியராசன் குதிரைச்சலைவனைப் புகழ்ந்து,--முடி. கம்பம் எய்த 
ஒரு கை விரல் சுழறீரு - தலையுமசையுமாறு ஒரு கைவிரலைச் சுழற்றி,-- 
விலை இல்லது ஒர் ௮ரும் ௮ம் பொன் கலை அளித்தான் - விலைமதித்தத் 
சரிய அருமையாகிய அழகையுடைய பீதாம்பரம் ஒன்றைப் பரிசாகக் 
கொடுத்தான்,--எம் பரமர் ரெண்டின் மிசை ஏற்று ஈசை செய்தார் - எம் 
முடைய சிவபெருமான் அதனைச் தமது செண்டின்மீதேற்றுப் புன்னகை 
செய்தருளினார். எ-று, (௨௮) 

பேறு, 

ஏற்றவொண் கலையை நேச மெய்தினா னொருவன் சென்று 

காற்றென விரைவி னெய்திக் கடி.துதன் கரத்தில் வாங்கப் 
போற்றிலன் முடியின் மீது புனேந்தில னென்று மாறன் 
நீற்றினன் மறைப்பினாலே செஞ்சடை வெருட்சி கொண்டான்.
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இ-ள், ஏற்ற ஒண் கலையை - செண்டின்மேலே ஏற்ற சிறர்த வஸ் 
இரத்தினை,--நேசம் எய்தினான் ஒருவன் - விரும்பினவனொருவன்,--கா.ற்று 
என சென்று விரைவின் எய்தஇி- காற்றுப்போலச் சென்று விரைவில 
டைந்து,--சடிது தன் கரத்தில் வாங்க - விரைந்துதன் கையில் வாங்க,-- 

போத்றிலன் முடியின் மீது புனைந்திலன் என்று மாறன் -யான் கொடுத்த 
பீதாம்பரச்தினைப் பேணிவைத்தானுமல்லன்; முடியின்மேலே தரித்தானு 
மல்லன் என்று பாண்டியராசன்,--நீற்றினன் மறைப்பினாலே நெஞ்சிடை 
வெகுட்ட கொண்டான் - சிவபிரானுடைய மறைப்பினாலே உண்மையண 
ராது மனத்தில் வெகுட்ரிகொண்டான். எ-று, 

வாங் என்று பாடமோதுவாருமுளர், அது பொருர்சாமையை “Cee 
மெய்தினானொருவன்”” என்பது இனிது விளக்கும், (௨௯) 

வெளிப்பட வரிய மேனி விண்ணவன் சண்ணு கெஞ்சுங் 

களிப்புற வருதல் கண்டுவ கண்ட.லன் கன்னி காடன் 

ஒளித் துல கெங்கு நிற்போ னுறுபவ மொழித்து ஞானம் 

அசரித்திடி. னன்றி யாவ ரவன்றிற மறிய வல்லார். 

இ-ள். வெளிப்பட அரிய மேனி விண்ணவன் - காணுதற்கரிய வடி. 
வையுடைய சி௮பிரானானவர்,--சணணும் கெஞ்சும் களிப்புற வருதல் கண் 
டும்- கண்ணும் மனமுு களிகூர ஈண்டு ௮௫ தலை சேரே சண்டும்,--சன்னி 
சாடன் கண்டிலன் - சன்னிசாட்டையடைய பாண்டியராசன் காணப்பெற் 
றிலன்,---உலகு எங்கும் ஒளிந்து ரிந்போன் உறு பவம் ஒழித்து ஞானம் 
அளித்திடின் அன் பி- உலகெங்கும் மறைந்துகின் றருளும் அம்முதல்வன் 
மிக்க பாவத்தைப் பற்றறச் கழித்துத் தமது ஞானத்தைக் கொடுத்தா 
லன்றி,--௮வன் இறம் அறிய வல்லார் யாவர் - அச்கடவுளது உண்மைத் 
தன்மையைக் சண்டுணரவல்லவர் யரவர்? எ-று, (௩௦) 

எண்டிசை மன்ன ரன்பா லிர்தமென் கலைகள் யாவுஞ் 

செண்டிடைக் கோட லன்னோர் தேயகல் லியற்கை யென்றே 
வண்டமிழ் வாத வூர் மாமது ரேச னெஞ்டற் 

கொண்டுள முனிவு தீரக் குறைந்துமுன் னின்று சொன்னார். 

இ-ள். வண் தமிழ் வாதவூரர் முன் நின்று - செந்தமிழில்வல்ல திரு 
வாதவூரர் ௮வ்வரசனுக்செதிர்சென்று நின்று.-எண் இசை மன்னர் ௮ன் 
பால் ஈர்த மென் கலைகள் யாவும் செண்டு இடைச் கோடல் அன்னோர் 
தேய ஈல் இயற்கை என்று - அட்டதக்குகளையும் புரக்கும் அரசர்கெல் 

லார் தம்மிட்டம்பற்றிச் கொடுக்கும் மென்மையாகிய வஸ்இரங்களையெல் 
லாஞ் சவுக்கன்மீது ஏற்றுக்கோடல் அவரது சேசத்துள்ள இயர்கை 

என்று,--மா மதுரேசன் செஞ்சில் கொண்டுள முனிவு £ர குறைந்து 

சொன்னார் - பெருமைபொருர்இய மதுராபுரிக்கரசனாகிய பாண்டியன் மனத் 

இன்சட்கொண்ட சோபர் தணியுமாறு தாழ்ந்து சொன்னார், எ-று, (௩௪)



oye திருவாதவூர்புராணம். 

சலத்தகு மிர்த நீர்மை கேட்டபி னயந்து மன்னன் 

கலக்கமி லிவுளி ஈன்னூல் கற்றவர் தம்மை கோக்க 

இலக்கண விதியா லுள்ள விரும்பரி யிழிவு மேன்மை 

துலக்குற அம்மி னாடி யெம்முடன் சொல்றது மென்ருன், 

இ-ள். ஈலத்தகும் இர்த நீர்மை கேட்டபின் மன்னன் நயந்து - 
விரும்பத்தகும் இதத தன்மையைக் கேட்டபின்பு பாணடியராசன் கேர 
பர் தணிர்௪,--சலச்சம் இல் இவுளி ஈல் நூல் கற்றவர் தம்மை நோக்கி- 
மயச்சமில்லாத அசுவசாததிரல கற்றவர்களை சோக,--உள்ள இரும் பரி 
மேன்மை இழிவு இலக்கண விதியால் தூலக்குற நும்மில் சாடி.- இங்குள்ள 
பெரிய குதிரைசளின் உயர்விழிவுசளை ௮சுவலச்சணநூல்விதஇப்படி. விள 
ங்க உ௱களுள் ஆராய்ந்த, எம்முடன் சொல்லும் என்றான் - எமக்குக் 
கூறுமினென்று பணிததான, எ-று. (௩௨) 

சொற்றிகழ் அரக நூலின் ௮ணிபொரு ஞணர்க்.து சோருங் 

கொற்றவெம பரிகட் குள்ள குற்றமுங் குணமு சாடிப் 

பொற்றடங் இரியின் மீது பொருகயல் பொறித்அ மீண்ட 

வெற்றிகொண் மன்னர் கோன்மு னிவ்வகை விளமபுற்றுர். 

இ-ள். சொல்தஇிசழ் துரக நாலின் துணி பொருள் உணர்ச்துளோரும் - 
ஓர்ச்திவிளஙகுகின் ற ௮சுவலககண நால்களின் துணிபொருளை அறிந்தவர் 
களும், -கொழற்ற லெம் பரிகஈட்கு உள்ள குணமும் குற்றமும் காடி.- வெற்றி 
யையுடைய வேசமபொருந்திய குகிரைகளிடததுள்ள குண௰களையும் குற் 

றஙகளையும் ஆராய்ச்த,--பொன் தடம் இரியின் மீது பொரு கயல் பொறி 
த்து மீண்ட வெற்றி கொள் மன்னா கோன் முன் இவ்வகை விளம்பல் 
உற்றுர்- பொன்மயமாகிய பெரிய மேருஇரியின் மீது சென்று பொருஇன் ற 

கயலை எழுதித் இரும்பிய வெ௱றியையுடைய அரசர்ச்சரசனாகிய பாண்டி. 
யன் முன்னின்று இவ்வாறு கூறுவாராயினார், எ-று, (௩௩) 

வேறு. 

தாவிடசந் இரச மியா மண்டா வர்த்தக 

தண்டையடி யிற்சுழியா முடலின் பக்க 

மேவுஈழி கெளவகமாங் காகா வர்த்த 

மேன்மைதிகழ் முன்வளையச் சுழிதா னாரும் 

பாவுசெழுங் கேதாரி யடியிற் சேர்ந்த 

பயனில்கொடுஞ் சுழிகேசா வர்த்த மாகும் 

பூவமருங் கச்சையிற்பட் டடையே யாகப் 

புகன்றசு ழி Wea Naor புணரா வரக,



குதிரையிட்டசருக்கம். ௮/௫ 

இ-ள். தா இடு சர்திர சுழி ஆம் ௮ண்டாவர்த்தம் தண்டையடியில் 
சழி ஆம் - கேட்டினைச்சொடுக்கன்ற சந்திரசுழியாயெ அ௮ண்டாயர்த்தம் 
என்பது வாலடியிலுள்ள சுழியாகும்,--கெளவகம் உடலின் பக்சம் மேஷ 
சுழி ஆம் - கெளவசகம் என்பது உடலினபக்கத்துப்பொருந்திய சுழியாகும்,-- 
தாசாவர்த்தம் மேன்மை திகழ் முன்வளையாசுழி தான் அகும் - காகாவர்த் 
go என்பது மேன்மை விள௩குகின்ற முன்வளையசசுழியாகும்,---பாவு 
செழும் கேதாரி அடியில் சோச்த பயனில் கொடுஞ்சுழி (அகும்) - பரந்த 
செழுமையான கேதாரி என்பது அடியிற பொருகதிய பயனில்லாத கொ 
டுஞ்சுழியாகும்,-கேசாவாததம பூ ௮மரும கசசையில பட்டடையே ஆச 
புகன்ற சுழி (அகும்) - சேசாவாததம என்பது அழகுபொருந்திய கசசை 
யிலே பட்டடையாகச சொலலப்பட்ட சுழியாகும,--இசசுழிகள் புணரா 
ஆூ9 - இர்தசசுழிகளைப் பொருந்தாசனவாகி, எ-று. (௩௪) 

கொம்புசன்னர் திரிகன்ன நஞ௪ பாதங் 

கொள்ளிககால வெள்ளிககண் கனற்கண் குன்ஞு 

வம்பு தழற் சுடலைமுகம பானேர் கண்ட 

மண்டபபாழ் விலங்குபல வண்ட மாதல் 

செமபொறியா மகூனிசத திரங்கண் மூன்று 

சிறஈதினிய மட்டி றபாழ் பொலலா தென்றே 

௮ம்புவியோர் மொழிஈதபமு தஇியையு மின்றி 

யடிராவிற் குரமிரட்டை யாகா வாஇு, 

இ-ள். சொம்பு கன்னம் - கொமபுபோன்று உயர்ந்த காதும்,--திரி 

சன்னம்- வேறுபட்ட சாதும்,--ஈஞ்சபாதம் கொள்ளிக்கால் வெள்ளிச்சண் 
சனழற்சண் - ரஞ்சபாதமும கொளளிசகாலும் வெள்ளிபோன்ற சணணும் 
அக்ணீம௰மான சணணும்.--குன்றா வெம்பு தழல் சுடலை முகம் - குறை 
யாதனவாய்ச௪ சுவாலிச்சின்ற சடலைபோன்ற முகமும,--பரன் நேர் சண் 

டம் - சவபிரானுடைய கணடமபோன ந கணடமும,--அணடப்பாழ் வில 
நற்கு பல ௮ணடமாதல் - அணடம பாழாகலும விலகிய பல ௮அணடமாத 
லும்,--செம் பொறியாம் ௮கட௫ணனி செதெதிரஙகள மூன்று சிறந்து இனிய 

மட்டிற்பாழ் பொலலாது என்றே- % % ஆ & றம் 

புவீயோர் மொழிந்த பழுது இலையும் இன்றி - பூமியிலுள்ளவர்கள் சொல் 
லிய பழுதுகளாயெ இலையுமில்லாமல்,--அடி.ரா வில் குரம் இரட்டை 
ஆசா ஆ9 - அடிகாவும் ஒளிபாராஈத குழமபும் இரட்டையாகாது, எ-று, 

ஈஞ்சபாதம் - மூன்றுகால் விளாதது ஒருகால் கறுததிருப்பது என்றும், 
சொள்ளிச்சால் : மூன்றுசாலுங கறுதது ஒருசால் விளாததிருப்பது என் 
௮ம் கூறுவர், (௩ட) 

சரமதனி லிரண்டுசெழுக் துளைப்பி னன்கு 

சற சவுரர் தனிலிரண்டு அதன்மே லொன்று



௮௬ இருவாதலூரர்புராணம். 

குரவமிசை நின்றசு(நி யொன்றி னோடு 

குலவியவீ சைந்துசு(நி குறையா வாகி 

நரிவெருகு கருங்காக மலகை கோழி 

ஞாளிசெழுக் கேழலெனுங் குரலின் ராகி 

விரவுபெருர் திரைவேலை மங்குல் சங்கம் 

விடைமுழவம் போன் முழக்க மிகவுண் டாகி, 

இ-ள். சரமதனில் இரண்டு - தலையில் இரண்டசெழிகளும்,--செழும் 
துளைப்பின் சான்கு - செழுமையாகிய குளம்பில் சான்குஈழிசளும்,-- சிறந்த 
உரச்தனில் இரணடு- அழிய மார்பில் இரண்செழிகளும்,--நுதல் மேல் 
ஒன்று - கெற்றி.பில் ஒருசுழியும்,--குரவமிசை நின்றசுழி ஒன் றினோடு - 

சகனத்தின்கணுள்ள சுழியொன்றுடனே,---குலவிய ஈர் ஐந்து சுழி குறை 
யா ௮9 - விளங்காநின்ற இப்பத்துச சுழிசளும் குறையப்பெறாதனவா௫,-- 
நரி வெருகு கரும் சாகம் அலகை கோழி ஞாளி செழும் கேழல் எனும் 
குரல் இன்று ஆ - ஈரியும் பூனையும் சரியகாகமும் பேயுய கோழியும் ராயும் 

கொழுத்தபன்றியும் என்னுமிவற்றின் குரல்போன்ற குரலில்லாசனவாகி,- 
விரவு பெரும் திரை வேலை மகால் சகம் விடை மூழலம் போல் ays 

கம் மிச உண்டு ௮இ- ஒன்றன்பின்னொன்றாக வரும் பெரிய இரைகளையு 
டைய சமுத்திரமும் முலும் சஙகும் இடபமும் மிருதறகமும்போல மிச 

வஞ் சத்தமுடையனவாகி. எ-று, (௩௪) 

உருத்திகல்செய் புலியுளியங் கமுதை செந்கா 

யொண்பூளை நரியினுடன் கரிய கரகந் 

தரித்தவழற் புகைறிறமும் புனையா வரத் 

தருக்கிமருத் தெனுங்கவனக் தன்மை யெய்தி 

விரித்தகதிர் வெண்டரளநர் இங்க ணில 

மென்கசமலத் தாதுசெழுங் கனகங் காயா 

அ௮சத்தமலர் நல்லபசுங் களா போல 

வமைந்தவொளி தயங்கெயவங் கத்த வாலி, 

இ-ள். ௨.௫த்து இகல் செய் புலி உளியம் கழுதை செர் காய் ஒண் 
பூஜை ஈரியினுடன் கரிய காகம் அழல் அரித்த புகை நிறமும் புனையா 
ஆகி - வெகுண்டு யுத்தஞ்செய்யும் புலி ஈரடி சழுதை செர்சாய் அழகிய 
பூஜை ஈரி கரியகாகம் அ௮க்னி.பின்சணுள்ள புகை என்னும் இவழ்றினிறம் 
பொருரஈ்சாசனவாக,--சருக்கி - சகளிப்புக்கொணடு, மருத்து எனும் கவன த் 
தன்மை எய்தி - வாயு எனத்தகும் வேசம்பொருந்தி,--விரித்ச வெண் கர் 
தரளம் இங்கள் நீலம் மென் கமலக் தரது செழும் கனகம் சாயா WISE 

மலர் ஈல்ல பசும் இள்ளை போல - பரப்பிய வெள்ளொளியையுடைய முத்து 
'சர்திரன் நீலரத்தெனம் மெல்லிய தாமரைப்பூவின் மகரர்தம் செழுமையாக



குதிரையிட்டசருக்கம். ள் 

பொன் காயாம்பூ செவ்வரத்தமலர் ஈல்ல பய இளி என்னலும் இவற்றைப் 
போல,--அமைச்த ஒளி தயங்கிய அ௮ங்கத்த ஆ௫ - பொருந்திய ஒளிவிளல் 
சாரின்ற உடம்பைபுடையனவாஇ, எ-று, (௩௭) 

கெற்றியகன் ௮யர்குரவம் படைத்து வெண்மை 

நிறைந்து தமி லொத்ிலகு மெயிற்ற வாத் 

துற்றகறு வ் சந்தமிகச் சிற் நூ நரவுஞ் 

ரூதவிளந் தவிர்போ௮ மருணர் தோய்ர்தே 

உற்றவிரண் டிமைமயிருரச் தொசையுண் டாகி 

யுஃமாம் விழிப்பார்வை யுடைய வாட 

முற்றுமெயிற் நசையின்றி யுள்வ சேந்து 

றதேக்கோண மெனத்திகழு முகத்த வாகி, 

இ-ள். நெற்றி அசன்று- நெற்றி விசாலித்து,---உயர் கூரவம் படை 
தீது - உயர்ந்த சசன ரைப்பொருக்தி,--லெண்மை நிநைந்து தமில் ஒத்து 
இலகும் ஏயிற்ற அகி - வெணணிஎமிகுந்து தம்முள் ஒத்து விளஙகும் பற் 
களையடையனவாகஇி,--துற்ம நறும் கந்தம் மிக சிறந்து - நெருங்கயெ நறு 
மணத்தான் மிகவும் மேம்பட்டு.-சாவும் சூத இளம் சளிர் போலும் ௮௬ 
ணம் தோய்ர்து- நாக்கும் மாவின் இஎர்சகளிர்போன் உ செர்கிறம்லாய்ச் 
ஆ,--உற்ற இரண்டு இமை மயிரும் தொகை உண்டாகி -பொருக்திய இர 
ண்டிமைமயிரும் தம்முளட௪ரப்பெற்று,--உக்இரம் ஆம் விழிப் பார்வை உடைய 
ஆ - கொடிய கட்பார்வைபயை யுடையனவா௫இ.---மெயில் முற்றும் தசை 
இன்றி - உடம்பின்கண் மூழுதுர் தரைப்பழ்றின்றி,--உள் வளைந்து முக் 
கோணம் எனத் இகழும் முகத்த ஆக - உள்வளையப்பெற்று முக்கோணமாஇ 

விளங்கும் முசத்தையுடையனவாகி, எ-று, (௩௮) 

உளையினுடன் றலைமயிரு நிறமொன் முகி 

யுரத்தினுடன் கமுததுரக படமே போன்று 

வளைசிறக்த தொனிபரர்.து குவிந்துள் வாங்கி 

மண்டலமுண் டாயுரங்கொள் கசூரங்கள் சேர்ந்து 

களைகொணரம் புகள்கரந்து தசைதா ஜொன்றிக் 

ளெொர்முழர்தா ணெளித்தபதங் கெழும லின்றி 

நெளிழுதுகு புனர் துதொடை திரண்டு தண்டை 

நீண்டிடல நெய்த்தகிற நீர்மை யாகு, 

இ-ள். உளையினுடன் தலைமயிரும் நிறம் ஒன்று ஆ - பிடர்மயிருர் 

தலைமயிரும் ஒசே ரிறமாகி,--உரத்தினுடன் கழுத்து உரக படம் போன்று - 
மார்புங் கழுத்தும் சர்ப்பபடம்போன்று,-வளை சிறந்த தொனி பரச்து- 

சங்குபோலச் சிறர்ச தொனி விரவப்பெற்று,--குவிர்து உள்வால்க மண்



2/௮] திறுவாதவூரர்புராணம். : 
டம் உண்டாய் உரங்சொள் குரங்கள் சேர்ச் த - குவிந்து உட்குளிச்து வட்ட 
தடிவமாய் வலிமைபொருச்திய குளம்புகளையுடையனவா௫,--இளை சொள் 
உரம்புகள் கரர்து- ளைச்த நரம்புகளெககும் மதையப்பெற்று,- தசை 
தான் ஒன்றிச் பெர் முழர்தாள் செளித்த பகம் செழுமல் இன்றி - தசைப் 
பற்றுத்தான் செறிர் தொன்றிப் பருத்துச் ளெராநின்ற முழந்தாள்கள் 
உள்வளையப்பெற்ற சால்கள் பொருச்.துசலின் றி,--செளி முதுகு புனைந்து - 
செளித்த முதுகுபொருக்இி,--கசொடை இரணடு - சமொடைகள் திரண்ட....- 
தண்டை நீண்டு- வால் நீணட,--உடலம் செய்த்த நிற நீர்மை ஆடு - உட 
ம்பு ரெய்ப்புப்பொருக்திய நிறம்வாய்ர்த நீர்மைபுடையனவா௫இ, எ-று, () 

மிக்கசெழு மறைநாவிற் சமல ராதன் 

விழிப்புனலில் விண்ணோர்க ளெண்மர் தம்பான் 

மைக்கடன்்மே லமிர்தத்தி லங் மீதின் 

மல்குகருப் பையிலுலூக வண்டற் தன்னிற் 

ஜெக்சவெழு பேதமெனு மிவற்றிற் ஜோேன்றுந் 

தொன்மையவா யீரிரண்டு துணைச்தா ணெற்றி 

ஒக்கவெளுக் கும்பரிக ஞளவாய் வானி 

லொண்புனலிற் செல்லுகெறி யுளவு மாகி, 

இ-ள், மிச்ச செழு மறை சாவில் - சிறந்த செழுமையாகிய வேதச் 
இன் சாவிலும்,--சமலராசன் விழிப் புனலில் - பிரமதே௮ருடைய சண்ணீ 
ரிலும்,--௮௧௫ மீதில் - அக்கனியிலும,--விணணோகள் எணமர் தம்பால் - 
இந்இரன் முதலி! இிச்குப்பாலக ரெணமரிடததிலும்,--மைச் சடல் மேல் 
அமிர்தத.தில் - கரிய சமுததிரததிற்றோன் நிய ௮மி£தத திலும்,--மல்கு கர 
ப்பையில் - கிரம்மிய கருப்பையிலும்,--உலூச அ௮ணடம் தன்னில் தொக்ச 
எழு பேதமெனும் இவற்றில் தோன்றும் சொன்மைய ஆய் - சோட்டான் 
மூட்டையிலுக்கோன் றிய எழுவகையாகய இக்குதிரைகளின் மரபிற்பிறக்த 
பழைய உற்பத் திககரமததை யுடையனவாய்,--ஈர் இரண்டு துணைத் தாள் 
நெற்றி ஒச்ச வெளுக்கும் பரிகள் உள ஆய் - நான்குகால்களும் மூகழும் 
ஒருமகு வெணணிறம வாய்ததிருக்கும் பஞ்சகல்யாணி என்னுங் குதிரை 
சளுடையனவாய்,--வானில் ஓண புனலில் செல்லும் கெறி உளவும் ஆ9 - 
ஆகாயத்திலும் அழயெ மீரிலுஞ் செல்லும் சதிகளை உடையனவுமாதி, எ-று, 

மங்காளன் சாரங்கன் கங்கா நீலன் 

மெளவழகன் கொங்காளன் சன்ன சம்பான் 

குங்குமச்சோ ரான்கரியா னீலன் சாரன் 

குலவுமள்ளா லுரஞ்சிவர்தா னல்லான் பொல்லான் 

தங்குகருங் காற்சம்பா னென்று கூற் 

தன்மையுள பன்னிறமும் புனைந்த சாதித் 

|



குதிரையடடசரூககம. ௮/௯ 

துங்கமிகும் பரியிவவயென் றவற்றின் றன்மைத் 

தொன்மையுரைத் தரசனைமுன் ஜொழுது நினமா 

இ-ள். மங்காளன் & %%& உள - மங்காளனும் சாரங்கனும் கங்காகீவ 
"ஜும் மெள௮அழகனும் கொங்சாளனும் சன்னசம்பானும் குங்குமச்சோரனும் 
கரியானும் நீலனும் சாரனும் விளங்குகின்ற மள்ளானும் உரஞ்சிவந்தானும் 
சல்லானும் பொல்லானும் பொருந்திய கருங்காற்சம்பானும் என்று கூறப் 
படும் தன்மையுள்ள,--பல் நிறமும் புனைர்த சாதம் துங்க மிகும் பரி இனை 
என்று - பலநிறமும்பொருர்திய சாதிகளையுடைய உயர்ச்சிமிக்க குதிரைகள் 

இவை என்று,--அவற்றின் தொன்மைத் தன்மை உரைத்து அரசனை மூன் 

தொழுது நின்றார் - அவைகளின் பழைய மூறைமைகளைச் சொல்லிப் பாண் 

டயராசனை எதிரே வண௫ூநின்றனர். எ-று. (௬௧) 

கற்பரியி னியல்புண [நமிதா fost or arm) 

நவின்நமொ./ 2சடமிமிக ஈயந்து வெளளி 
௪ vy ரு ௬ உ 

Glare Saar ws விடை றியி தெப்வ 

an) ட ௪ [ஆ] & கி ச 

நரி யாப வில் Lr B மாணாப் வெம்பர் ob G | 

பொந்படைய தன்பொருண் 2பூலெண்ம டங் ச | é © OQ 

பொலிதலரற் பொக்குமகி 2 வெய்தி மாறன் 

தற்பானை முகநாடிக் கயிறு மாழிர் 

தருகதுர ௪ர்தொருதி தன்னை யென்ரான். 

இ-ள். ஈல் பரி.பின் இயல்பு உணர்ஈதோ இன்ன ஆறு ஈவின்ற 
மொழி மாறன் கேட்டு- நல்ல குதிரை.பினிலக்கணங்களை அறிந்தவர்கள் 
இர்தப்பிரகாரங் கூறிய வார் த்தைகளைப் பாணடியன் கேட்டி,--மிக ஈயந்து - 
முன்னையினும் மிச விரும்பி,--லவெள்ளி வெற்பு அனைய விடையேறி அளி 
க்கும் தெய்வ வெம் பரிகள் யாவும் வீலை மதித்த பின்னர் - கைலாசமலையை 
ஒத்ச இடபவாசனராயெ சோமசுர்கரக்சகடவுள் கொடுத்த தெய்வச்தன்மை 

பொருந்திய வெல்விய குதிரைகளையெல்லாம் விலைமஇத்த பின்னர்,-- 
பொற்பு உடைய தன் பொருள் மேல் எண்மடங்கு பொலிதலால் - அழக 
தன் இரவியத்தின்மேல் எண்மடங்கு பெறுமாறு பொலிந்திருத்தலால்,.... 
பொங்கு மகிழ்வு எய்இ.- மிச்ச ம௫ஏழ்ச்சியடைக் த,--தற்பரனை முக நாடி. - 
சோமசுநர்தரக்கடவுளைப் பார்த்து,--துரகத் தொகுஇதன்னைக் கயிறுமாறிச் 
ச்ஞு5 என்றான் - குதிரைச்கூட்டலகளைச் சயிறுமாறித்தருக என்று கூறி 

னான். எ-று, , (௪௨) 

வேறு 

காத்தூல கனைத்து முப்யக் கண்ணருள் செய்யு நீதிப் 
பார்த்திவன் கருமஞ் செய்வார் பற்றியங் கரத்தில் வாங்கச் 

மவ



ou தருவா சவார்புராணம். 

சாத்தவர் தம்மி லாங்கோர் சார்பினர் கயிறு மாறி 

சர்த்தனர் பந்தி யூடு சேர்த்தன ரிவுளி யெல்லாம். 

இ-ள். உலகு அனைத்தும் காத்து உய்ய சண் அருள் செய்யும் நீதிப் 
, சரர்த்திவன் கருமம் செய்வா அம் கரததில் பற்றி வாமக - உலகங்களெல் 
1 லாம் பாதுகாத்து உய்யும்வண்ணம் அருள்செய்யும் நீதியையுடைய பாண் 
ஓயராசனது காரியஙகளைசசெய்பவர் அழகிய சையிற்பறறி வாச, சாத் 

sar தம்மில் ஆஙகோர் சார்பினர் ச.பிறு மாறி ஈர்த்தனர் - குதிரைவீரர்ச 
ஞக்குள்ளே சிலர் கயிநுமாறி இழுத்து --இவுளி எல்லாம் பந்தி ஊடு சேர் 

தீதனர் - குதிரைகளையெல்லாம் பர்தியின்கட் சேர்ததனர். எ-று, (௪௩) 

திண்டிறல் கெழுவு கேமித் தென்றிசைக் கிறையுஞ் செய்ய 

வண்டமிழ்ந் கிறையுங் காண வதிடு இ.சயி லேூப் 

பண்டைகற் படிவ மாகிப பணிஈதுவிண் ணவர்கள் சூழக் 

கொணடல்ப பொருவு கண்டர் ரூலவுதங் கோயில் புக்கார், 

இ-ள். கொண்டலைப் பொருவு கணடர் - முர லைகிகர்க்குங் கரிய சண் 
டத்தையுடைய சோமசுக்தரக்கடவளானவர்,--இண இறல் கெழுவும் நேமி 
சென் இசைச்கு இரைபு2॥ ௮ண பய தமிழ்சகு இறையும் காண 
வம்.இடு திரையில் ஏ௫ -மிச்ச வலிமைபொருஈதிய ஆஞ்ஞாசக்கரததையுடைய 
சென்னாட்டுக்க இபனாடுய பாணடி.பராசனும் உளவிய செர்தமிழ்ச்சகதிபராகய 

இருவாதலஷாரு௨ காணத தாம் முன்னெழுக்கருளிவர்த இச்கைநோக்இப் 
போய்,--பணடை ஈல் படிவம் ஆ விணணாகள் பணிந்து சூழ குலவு தம் 

கோயில் புச்கார்- பழைய இருமேனிகொணடு தேவர்கள் வணஙூச சூழ 
விளங்குகின்ற தமது கோயிலின்சகட் சென்றருளினார். எ-று. (௪௪) 

வாய்ந்தன பரிக ணும்மா லென்றெழில் வாத வூரின் 

வேர்தனார் மனையி லேக விடுத்துள மகிழ்ச்சி கூர்ற்து 

Frith SOUS தகைமை யோருச் தானையுஞ் சூழ வேக 

ஆய்ந்தநற் றமிழ் நூல் வல்ல வரச௪லுங் கோயில் புக்கான். 

இ-ள். ஆய்ந்த ஈல் சமிழ் நூல் வல்ல அரசனும் - முச்சங்கஙகளாலும் 
ஆராயப்பட்ட சமிழ்நாலில் வல்ல பாணடியராசனும்,--உளம் மூழ்ச்சி 
கூர்ர்து - மனம் மிசமடகிழ்ர்து ௮தன்பின்பு,--நும்மால் பரிகள் வாயர்சன 
என்று எழில் வாசவூரின் வேந்சனாூர் மனையில் ஏக விடுத்து - நும்மால் எம 
க்குச் குதிரைகள் வாய்த்தன என்று பிரியவசனஙகளைக் கூறி அழூய 

இரசஷூார் தர்திருமாளிகை.பிற் ரெவ்லும்படி அனுப்பி, சார்ந்த மெய் 

'தசைமையோரும் தானையும் சூழ ஏட கோயில் புசகான் - சன்னைச்சார்ச்த 

பெரியோர்களுஞ் சேனையுஞ்சூழச சென்று தன்மாளிகையிற் பிரவே௫த் 
தான், எ-று, (௪௫)



, hy ily ' ee 

கு.சிரையிட்டசருக்கம். ௬௧ 

அத்தின மகல மாலை யணைதலும் பரிக ளெல்லாம் 

நித்தன் தருளி னாலே கெடுங்குர னரிக ளாகி 
மெய்த்தமிழஜ் மதுரை மூதூர் விழித்துயி லொழிர் இரங்சுத் 

தத்தமி லுடன்று கூடித் தனித்தனி களித்து நின்று, 

இ-ள், அத்தினம் அசல மாலை அணைதலும் - ௮ப்பசற்சாலம் டங்க 
இராச்சாலம் ௮ருதலும்,--பரிகள் எல்லாம் நித்பனது அருளினாலே நெடும் 
குரல் ஈரிகள் ஆக - குதிரைகளெல்லாம் நிகதியராதய சி௮பெருமானுடைய 
ஆணையாற் பெருகு ரலையுடைய நரிகளாகி,--மெய் தமிழ் மதுரை மூதர் 
விழித் துயில் ஒழிகது இருக - மெய்ம்மையாகய தமிழையுடைய பழைய 
மதுரைமாநகரவாசிகளெலலாம் நி,இரையொழிர் இரஙகாநிற்க,--தத்தமில் 
உடன்று கூடிச் தனிதசனி சகளிசது நின்று - தம்மிற்றாமே பகைகொண்டு 
கூடியும் சனிச்தனியும் செருக்குற்றுநின்று, எ.று, (௪௬) 

ழே UM Mi, 

நின்ற Sarm G5 ios wrap 

சென்று வெபபகை செய்து வெரு டியே 

அன்று இன்ற துரங்? மொருஙகொடு 

கொன்று கின்றுபர் கூவிஎரிக் கொண்டவால் 

இ-ள். நின்ற நின்ற நெடும் பரிபாளர் மேல் சென்று வெம் பகை 
செய்து வெருட்டி - அகாஙருகின்ற செடிய குதிரைச் காவலாளர்மீது 
எதிர்ததுசசென்று வெவ்விய பகைவிளைதது ௮வரை வெருட்டி,--துன்று 
இன்ற துரமகம் ஒருககு கொன்று நின்று உயா கூவிளிசகொண்ட - 
நெருக்கிய குதிரைகளையெல்லாம ஒருசேரக கொன்று நின்று பெருககுர 
விட்டன, எ-று, (#er} 

வரைசெப் கேரபுர மாட கெருங்கிய 

௮௪ வீதியு மாவண வீ£தியும 

முரச Cairne (Lp pa) BO LP தேமிகக் 

குரைகொள் வரப்தரித கூககுர லானதால், 

இ-ள், வரைசெய் கோபுரம் மாடம் செருகிய ௮௪ வீ.தி.பும் ஆவண 
வீதியும் - மலேபயோன் உ கோபு ரஙகளும் மணடபங்களும் நெருககிய gre 
வீதிசளிலுஙவ கடைலீதிசளிலும,--மூரச உசை முழககு ஒழிர்து மிச குரை 

கொள்' வாய் ஈரிச் கூக்குரல் அனது - முரசுகளின பேரொலி நீக மிகச் 
குரைச்சின்ற வாயையுடைய நரிகளின் கூக்குரலாயிற்று, எ-று, (௪௮) 

பாடி யாரணம் போற்றமன் நிற்பயின் 

டி பார்விளை யாட்டின் புதுமையால்



Seo, திறருவாத்ஜூரர்புராணம். 

ஐடி. யாரு மொளித்திட வொன்றொரு 
கோடி யானது கூடு ஈரிக்குழாம். 

இ-ள். ஆமணம் பாடிப் போற்ற- வேதங்கள் பாடி நின்று துதிச்ச,- 
ap oot Bley பயின்று ஆடியார் விளையாட்டின் புதுமையால் - வெள்ளியம்பலத் 
இன்சணின்று ஆடியருளிய சோமசுர்சரக்சடவளது திருவிளையாட்டின் 
புதுமையினால்,--கூடும ஈரிச் குழாம் - கூடுகின்ற நரிச்கூட்டம்,--ஐடி 
யாரும் ஒளி7திட ஒனறு ஒரு கோடி ஆனது - ஐடி. எவரும் ஒளிக்கும்படி. 

ஒன்றொருகோடியாடுப பெருகிற்று, எ-று, (௪௯) 

அஙக மாறன் ஜமொெகுபடை வெங்கொலை 

கங்கு மாயுதந தாங்க யெதிக்க3வ 
எங்கு மான ஈரிகலவெல் வலாககொடுஞ 

சிங்க மாயமர் செய்யத தொடங்குமால் 

இ-ள். தச மாறன் தொகு படை வெம் கொலை தககும் அயுதம் 
தாகி எதாச்க - உயாசுபொருந்திய பாணடியனது தொகுதியாதிய 
சேனைகள் வெள்விய கொலை_தொம்ல்தஙகிய படைகச்சலகசளைததாஙக 
எதிர்கக,--எஙகும் அன ஈரிசகள எலலாம் கொடும் சிறகம் ஆய அமர் செய் 
யச் சொடஙகும்- அநரகரெறகும் பரர்2; ஈரிகளெல்லாம் கொடிய சிசம் 
போன்று அ௮சசேனைகளோடு யு5தஞ்செயயத தலைப்படும், எ-று, (@2) 

9 வாயி உடநதொறு நினரணி 

கூடு வாரமிகக கூவி வெருட்வொ 

ஓடு வாரொளி,) தோழிப புகுமிடஈ 

தேடு வாரெ.தி; சென்றமர் செய்குவார் 

இ-ள். நீடு வாயில் இடம தொறும நின்று ௮ணி கூவொர் - செடிய 

லாயில்கடோறும் நீன்று ௮ணியணியாகச கூவொர்கள்,--மிகக் கூவி வெரு 

ட்வொர் - மிசச் கூச்குரலிட்டு ௮சசுறததுவாகள்.--ஒளிசது ஒவொர் - 
ஒளிச்தோவொரகள்,--தடிப் புகும் இடம் தேவொர் - ஒளிததோடிப் புகு 

மிடர்தேடவொர்கள்,--எஇா சென்று ௮மா செய்குவார் - எதிர்சென்று யுத்த 
மூஞ்செய்லார்கள், எ-று (டு௧) 

எங்க ளாருயி। நாத்தரு ளின்தணி 

திங்க ளாயேன 2 தெய்வம பராவுவரா 

௮ஙம௨ பாட மடை ததரண் செய்ருவார் 

மங்கு லாடு மிர றலை யேறுவார. 

இ-ள். ௮ணி இியகளாய - முடியின்கண ஆணந்த பிறையையுடைய 

வமே,--இன்று எஙகள் ஆருயிர காத்தருள் எனத தெய்வம் ப.ராவுவார் -



குதிரையிட்டசருக்கம். ௬௩ 

இத்தினம் எங்களது ௮ரிய உயிரைப் பாதுசாச்தருளும் என்று குலசெய்ள்* 
மரதிய சோமசுர்தரக்சகடவ்ளைத் துதஇிமப்பார்கள்,--௮ம் கபாடம் அடைத்து 
அரண் செய்குவார் - அழகிய கதவினையடைத்துச் காவல்செய்வார்சள்,- 
மல்குல் ஆடும் மதில் தலை ஏறுவார் - மேகந்த௲ியெசை௫ன் ற மதிலுச்சியி 
அம் ஏறுவார்கள், எ-று. (௫௨) 

ஈற்ற வச்செய னன் தானதோ 

கொற்ற வன்செய்ய கோல்கொடி. தானதோ 

இற்றி தன்பய னென்னென வின்னணம் 

உற்றி ரங்னெர் கூடலு ளசோசெலாம், 

இ-ள். ஈல் தல௪ செயல் ஈன்லெது ஆனதோ - ஈல்ல ச௮த்தொழி 
லானது தியதாயிக்றோ,-.-கொற்றவன செய்ய கோல கொடிது ஆனதோ - 
நம்மாசனது செறகோல் கொடுஙசோலாயிறரோ,--இற்றிதன் பயன் என் 
என இன்னணம் உற்று இரகஇனெர் - இசன் காரணம என்னையோ! என்று 
இவ்வாறு துயருற்று இபடகனொ,--கூடலுள்ளோர் எலாம் - மதுரையிலுள் 
ளவர் யரவரும், எ-று, (௫௩) 

ரய வன்றுர கத்தொ.!ரி லாளர்கள் 

கோயி லின்கடைக கூக்குரல் செய்துபோய் 

மாய வெமபரி வந்தவெ லாரி 
ஆய வென்றநர சற்கெதிர கூறினா. 

இ-ள். தூய வன் துரக தொழிலாளர்கள் கோயிலின் கடை கூகீ 
குரல் செய்துபோய்- சுததமாஇய வலிய குதிரைகளைக் காக்கும் காவலாளர் 
மாளிசையின் வாயிலில் ஆரவாரஞ்செய்துசொணடு போய்,--வர்2 எலாம் 
மாய வெம்பரி - இஙசே ௮ர்தனவெல்லாம் மாயததையுடைய வெவ்விய குதி 
ரைகள்,--ஈரி ஆய என்று அரசற்கு எதிர் கூறினார் - அவை இப்பொழுது 
ஈரிசளாயின என்று ௮ரசனுக்குமுன்னே விணணப்பஞ்செய்தார், எ-று. 0 

மாச்சு ளோசையும வாம்பரி யோசையும் 

கூக்குரற் செய் குறநரி யோசையும 

மீக்கொண் மாழுடி மீனவன் றன்செவித் 

தீக்கொள் வேலைச் செருகின தொத்தவே. 

இ-ள், மாக்கள் ஓசையும் - மனிதர்களின் ஆரவாாமும்,--வாம் பரி 
ஓசையும் - பாய்இன் ற குதிரைசளின் ஆரவாரமும,--கூக்குரற்செய் குறு ஈரி 
தசையும் - வளையிகன் ற குறுஈரிகளின் ஆரவாரமும்,--மீகசொள் மா முடி. 
மீனவன் தன் செவி 2ஃ கொள் வேலை: செருனெது ஒதத- சிரரின்மீது 
கலிச்னெ.ற பெரிய முடியையுடைய பாணடியன த செவித்துவாரங்களிலே 
௮க்இனியிற் காய்சசிய வேலை* செரு துபோல வருத்தின, எ-று, (௫௫)



௭௮ திருவாதவூர்புராணம். 

இர்த வாறொலி கேட்டிரு சண்டழல் 

சிந்த வாகஞ் சிறுவியர்ப் பெய்திட 

அந்த மாறன் வெகுட்சிகண் டண்ணலார் 

வசத மாய நரிப்படை மாற்றினர். 

இ-ள். இர்ச அறு ஓலி கேட்டு - இர்தப்பிரகாரம் ௮வ் வொலிகளைச் 
கேட்டு,--இரு சண் தழல் இரச ஆகம் சிற லியாப்பு URL bs wr Dor 
லெகுட்சி சணடு - இருகண்களும் அர்ணெிப்மிபாறிசிதறச சரீரம் குறு 
வியரவைகொள்ள அவ்வரிமர்சசனபாண்டியன் பெருயகோபமுறுதலைக் 
கண்டு,--அணணலார் லந்த மாயம் ஈரிப்படை மாற்றினார் - சோமசுந்தரக் 
கடவுள் அங்கே வந்த மாய/மையுடைய ஈரிப்படைகளை மாற்றினார். எ-ழு. 

பொன்தகொ ணுடன் புந பலரது இகழ் 

மின்கொா ளரரம விளங்க மார் ரிறாண் 

HOM ணா BL LILLIA தண்டல்செய் 
ச . ‘ A ச 

GU ott ண்மை வம்மெ மு பல ன, 

இ-ள். பொன் சொள் ster புனை$த ஈலம் இகழ் மின் கொள் 
அரம் விளகூய மார்பினான் - சுவாசக்கலோகா இபனாயெ இர்திரன் கொடு 
வந்து சரிச,௪ அழகுவிளயகும் உஸிசெறிர்த பகக்கம் பிரகாசியாரின்ற மார் 
பையடைய பாணடியஞைைவன் சன் கண அட நடப்பவர் தண்டல் செய் 
வன்கணாளரை வம்மெனக் கூவினான் - சன் சகணபோன்று நடப்பவராதிய 
வன்சண்மையையுடைய தண்டலாளரை வம்மின்கள் என்று அமைச்தான், 

எ-று, (௫௪) 

ஃ 
foal ப 

நரியினிற் ரெருஇி யெல்லா நற்பரித் இரள்ஈ ளாக்குஞ் 

சரிதியைக் கொணர்தி சென்னத் தாடொழு திவாக Can rly. 

இருபிநப் புடைய ராகி யினிபபிறப பில்லார் சம்பை 

விரைவினிற் குறுகி நம்மை யமைகதனன் வேச்ந னெனமுர், 

இ-ள். ஈரி.பினின் தொகுதி எல்லாம் ஈல் பரி இரள்கள் ஆக்கும் 
சரிதியைச் சொணர்திர் என்ன - அசதணடலாளஸைரகோச்இி நரிக்கூட்டம் 

களையெல்லாம் தச்ச குதிரைச்கூட்டஙகளாகத இரிப்துக்கொணடு வந்த 
சபடசசெயலுடையோனை அழை நுச்பிகாணடுவரு5 என்று பணிப்ப,-- 
தாள் கொழுது அவர்கள் தடி இருபி௱ப்பு உடையா ௮௫ இனிப் பிறப்பு 
இல்லார் தம்மை விரைலினில குறுகி - அவ்வாசனது பாசங்களை வணகஇ 
அலர்கள் விரைச்துசென்று, இருமபிநப்புடையராகி இளி ஒருபிறப்புமில் 
லாச தஇருவாதவூரை விரைவீனடைர்து.--கேர்ரன் நமமை அழைத்த 
னன் என்ருர்- அரசன் நும்மை அழைக்கின்றான் என்று விணணப்பஞ் 
செய்தனர், எ-று, (௫௮)



குதிரையிட்டசருக்கம், a 

சித்தருக் கன்பு பூண்ட சித்தரு முறுவல் செய்து 

றித்திலத் தொளி3பொன் மின்னு மீறெனுஞ் சார்து பூசிப் 

பத்தருக் சேவல் செய்வார் பதமலர் முடியிற் சூடி. 

முத்தமிழ்ப் பொருநை காடன் முன்புசென் றருகு நின்றார். 

இள். இத்தருக்கு அன்பு பூண்ட ித்தரும் முறுவல் செய்து - எல் 

லாம்வல்ல சிரதராகிய சோமசர்தரச்சடவுணமாட்டன்புபொருர் இய இத் 
தீசதையுடைய தஇருவாதஷாரும் புன்முறுவல்செய்து,--நித்திலகது ஒளி 

போல் மின்னும் 8று எனும் சாது பூசி- முத்தின் ஒரியைப்போலப் பிர 
காக்கும் விபூதியாயெ சார்மைப் பூசி, --பரதருஈ்கு ஏவல் செய்வார் பத 

மலர் முடியில் சூடி - தம்மப்பன்பருக்கெளிபராகி அவர்பணிசெய்வாரா 
இய சோமசுர்சரச்சடவுளிறுடைய பாததாமரைகளை ௮ண இ... முத்தமிழ்ப் 
பொருசை நாடன் முன்பு சென்று அருகு சின்னா - முழ்தமிழ்வல்ல பாண் 
டியராசணுக்குமுன் சென்று பக்கத துன்றார். எ-று, (டக) 

மூட்டெழு மழல் பொன் மன்னன் ரதனிவுடை முகத்த னாகி 

ஈட்டம் பொரு ள்ச ளெல்லா மிரப்பவர் தமக்கு நல்இ 

நாட்ட ஈரிஈ ளெல்லா ஈற்பரி யரஃகி BLN Lost 

சாட்டின பிவரெய் மாயங் கண்டி ரோ வமைசகி சென்ரான். 

இ-ள், மூட்ட எழும் ௮ழல் போல் மன்னன் முனிவு உடை மூகத் 
தன் ஆட - மூட்ட எழுகின்ற அ௮க்இினிபபோலப் பாண்டியராசன் கோபம் 

பொருர்திய முக $4/மையுடையவனா௫,-..ஈட்டு ஈம் பொருள்சள் எல்லாம் இர 
ப்பவர் தமக்கு ஈல்இ - சம்பாகிதத நந்திபவியயகளையெல்லாம் யாசகர்களுக் 

குக் கொடுத்சொழரிமது.--நாட்டு உள நரிகள் எல்லாம் ஈல் பரி அக்) ஈம் 
மூன் காட்டினர் - இர்சாட்டின்கணுள்ள ஈரிகளையெல்லாம் ஈல்ல குதிரை 

களாக்இ ஈம்முன் கொடுவக்து வஞ்சிக் காட்டினர். அமைச௫ிர் இவர் 
செய் மாயம் சண்டிபோ என்றான் - ஈம்மச்ரிரிகளே! இவர்செய்ச மாய வித் 
தைபை நீயகள் கணடீர்களோ என்று கூறினான், எ-று, (௬௦) 

தன்ஜொழில் வழுவி னோ (௪ டமக்குறு துயரஞ் செய்தல் 

வன்றிற லரசர் நீதி யாயினு மறைவ லாளர் 

சென்றுயர் தவத்தி னிற்பார் தெரிவையர் விருத்தர் பாலர் 

cron Nurs ௫றுசண் செய்வ தெம்மனோ ரியல்பன் றென்று. 

இ-ள். தன் தொழில் வமுவிஜோர்கள் தமக்கு - சமது தொழிலினின் 

ற் தவறினவர்சட்கு,--உறு துயரம் செய்தல் வன் இறல் அரசர் நீதி ஆயி 
னும் - தச்ச தண்டஞ்செய்தல் மிக்க வலிமையையுடைய அரசருக்கு நீதி 
நூற்றுணிபாயினு ॥--மறறவலாளர் சென்று உயர் தவத்தில் நிற்பார் 

தெரிவையர் விருத்தர் பாலர் என்ற இவர்க்கு - வேசத்தில்வல்ல பிராமண 
ரூம் சென்றுயர்வாரிய தவவொழுக்கச்தினிற்கும் முனிவரும் பெண்களும்



௬௭ இருவாதலூார்புராணம். 

வயோதிகரும் ரிறுவரும் என்று சொல்லப்படும் இகர்சட்கு,--உறசண். 
செய்வது எம்மனோர் இயல்பு ௮ன்று என்று - தண்டஞ்செய்வது சம்மனே 
ர்ச்குத் தகுதியன்ழென்று கூறி, எ-று, (௬௪) 

தண்டல்செய் வன்க ஞர் தங்களை கோக்க ஈங்கண் 

சண்டிட மூன்னில் லாமற் கடி.தினி லிவர்ககொண் டே, 

மண்டழல் வெயிலி னாடு வளைப்பினி னிறுததி ஈம்பாற் 

Qar adr bar தனங்த arava ங் (Fn Mau வாங்கு மென்ஞுன். 

இ-ள், தண்டல் செய் வன்சணாளர் தஙகளை நோக்கி - வன்கண்மை 

பையுடைய தணடதசலைவர்களை அரசன் பார்தத,--5ம கண் கண்டிட 

மூன் நிலலாமல் சடி.இனில இலர் கொணடு ஏூ - ஈமகண்காணுமாறு சம் 

மூன்னில்லாமல் விரைவாச இவரை அப்பாற் கொண்டுசென்று, -மண்டு 

அழல் வெயிலின் ஊடு ஊளைப்பினில் நிறு5இ - சுவாலிக்கன்ற அக்கினி 

போலும் லெய்யிலி?2ல கோட்டினுள்ளே கிறுதத,--நம்பால் சகொணடுள 
தனங்கள் எல்லாம் குறைவு ௮ற வாமகும் எனரான் - ஈம்மிடம்பெற்ற திர 
வியககளையெல்லாம முழுவதுமவாஙகுகள் என்று ஆஞ்ஞாபிததான்.எ-று, 

வன்றிற லேவ லாளர் மற்றவர் தமைக்கொண் டேகுி 

ஒன்றிய வளைப்பி ஞாடுகிறக்தது முூலகோர் போற்றும் 

ஈன்றிகொள் வாத ஜர் ஈரியெலாம் பரிக ளாக்கித் 

தென்றிசை நிருபற் கேத சித்தரை நினைந்து சொல்வார். 

இ-ள். வன் திறல் ஏவலாளர் அ௮வர்சமைக் கொண்டு ௭9 ஒன்றிய 

வளைப்பின் ஊடு நிறுததலும்-மிச்க வலியையுடைய ஏவலாளர்கள் ௮ 

திருவா தஷாூரைக் கொணடுசென்று பொருந்திய சோட்டினுள் கிற்பச்செய் 
தலும், உலகோர் போற்றும் ஈன்றிகொள் வாதவூரர் - இந்நிலவுலகச் தவர் 

அதிக்கும் கன்மையையுடைய திருலாசவூரர்,--ஈரி எலாம் பரிகள் ஆக்கத் 

தென் தஇஇிசை நிருபற்கு ஈந்த ச5தரை நினைந்து சொல்வார் - நரிகளையெ 

ல்லாம் குதிரைகளாக்கத் சென்னாட்டுச்சரசனாகிய பாண்டியனுக்குச்கொடு 
த்த சோமசுக்தரக்கடவளைத தியானிதது இஙஙனம் சொல்வாராயினார்.எ-ற, 

தொல்லையோ ரிருவர் தேஜஞெே சோதியே யாது செய்வேன் 
தஇில்லையோர் பரவ நின்ற தெய்வமே யாது செய்வேன் 

இல்லையோ கருணை கின்பா லின்றெனை யடிமைக் கொண்டாய் 

அல்லையோ தமி3யே னின்ன லறிதியோ வறிந்தி லாயோ. 

இ-ள், தொல்லையோர் இருவர் தேடும் சோதியே யாது செய்வேன் - 
முன்னாளில் பிரம விஷ்ணுக்களாகயெ இருவராலுர் தேடப்படும் சோஇவடி, 
வரே தமியேன் யாதுசெய்வேன்,--தில்லையோர் பரவநின்ற தெய்வமே 
யாது செய்வேன் - இில்லைவாழர்சணர் வழிபடுமாறு நின் உ செய்வமே தமி



குதிரையிட்டசருக்கம். ௯௭ 

யேன் யாது செய்வேன்,--சருணை இன்று நின்பால் இல்லையோ - திரு, 
ஒருள் இன்று தேவரீர்மாட்டில்லாதொழிக்ததோ, எனை அடிமைக்கொண் 
டாய் அல்லையோ - தமியேனை அடிமைக்கொண்டீரல்லீரோ,--தமியேன் 
இன்னல் ௮றிதியோ ௮றிச்திலாயோ-தமியேன து துன்பத்தை ௮றிர்திரோ 
அறியாதொழிர்திரோ, எ-று, (௬௪) 

பரித்திர ணரி3ய யான பான்மைசண் டடி யேன் றன்ளை 

வருத்தின ரிதனை மாற்ற வல்லநீ மாற்றா யாயிற் [ar 

றரித்தனை விடத்தை யென்னுர் தகைமையும் புரங்சண் முன்ன 

எரித்தது மீலசா மென்றென் நிரஙகன ரெவர்க்கு மிக்கார், 

இ-ள், பரித் இரள் ஈரியே ஆன பான்மை சணடு அடியேன் தன்னை 
வருத்தினா - குதிரைக்கூட்டஙகள் ஈரிசளேயாகிய தன்மை கண்டு அடி. 
யேனை வருததினர்,--இதனை மாற்த வல்ல நீ மாஈரறாயாயின் - இவ்வருத் 
ததீதை நீக” வல்ல தேவரீ£ நீக்கசாதொழிதிராயின்,--விடததை முன்னாள் 

தீரித்தனை என்னும் தகைமையும் புரவகள் எரிதசதும் இலதாம் என்று - 
விஷதக்ைக் க ணடததிலே மூன தரிததருளினீ ரன்னும் பெருமையும் பு.ரங் 
களைத் தசனஞ்செய்கது2 பொயயாகும் எனறு பலகாற் சொல்லி,---எவர்க் 

ரும் மிச்சார் இரயகினா - எவரினுமிர்க இிருவாதவூரா புலம்பினார், எ-று, 

கன்றிகொள் கடவுட் குகை 5 யினை வைகை யூடு 

சென்றெழில வாத லூா। பேரிடர் ரென் றேவி 

அன்றொரு மடச்தைச காளா யடியவாக கெளியார கொன்றை 

துன்றிய முடி யின் மேன்மண் சுமநநது (LPIOT F Bov செய்வாம். 

இ-ள், அடியவர்க்கு எளியார் - அடியவர்க்கெளியலராகய சோமசர் 

தரக்சடவுளானவா--ரன்றி கொள் கடவுள் கககை ஈதி.பினை வைகை ஊடு 
சென்று எழில் வாகவூரர் பேர் இடர் நீர் என்று ஏவி- கன்மையைக் 
சொண்ட சடவுட்டனபையைபுடைப கஙகசராசதஇியை வைசைசதஇியின்கட்செ 
ன்று திருவாசஷாரது பெருஈதுன்பசதை மீசகக்சகடவை என்று முன்னர் 

அனுப்பிவிட்டு,--௮ன்று ஒரு மடர்சைக்கு அளாய் கொன்றை துன்றிய 
முடிபின்மேல் மண் சுமந்ததும் உரைத்தல் செய்வாம்- அததினத்து ஒரு 

பெண்ணுக்குச் கூலியாளாகிக் கொன்றைமாலைபபொருர்திப முடியின்மீது 
மண்சும$த சரித்திரத்தையும் கூறுவாம். எ-று. (௬௪) 

குதிரையிட்டசரும்கம் முர றிற்று, 

5 இருவிருக்தம் ௨௭௯,



ஆ] திருவாதவூரர்புராணம். 

மண்சுமந்தசருக்கம், 

RS 

தங்யெ வருளின மிக்கார் தாம்படு மிடும்பை யுன்னி 

அங்சண ரவர்பா லுற்ற வருந்துய ரகற்று கென்று 

சுங்சையை விடுப்ப வேகக் கடும் பெருக் கெடுத்து வைகைப் 

பொங்கலைப் புனலா யெங்கும் புரண்டது புணரி போல, 

இ-ள். அ௮அஙகணர் தங்கிய அருளின் மிக்சார் படும் இடும்பை உன்னி- 
அருட்கண்ணையுடைய இவபெருமானானவர் பொருந்திய இருபையின் மேம் 
பட்ட இருவாதவூரர் அனுபவிக்கும் துன்பத்தைத் இருவுளத்தடைத்து,-- 
அவர்பால் உற்ற அரும் துயர் ௮கற்று2 என்று கயகையை விடுப்ப - அதி 
இருவாதவூரரிடத்துப் பொருச்திய சகி$தற்கரிய பெருர்துன்பத்தை நீச்சச் 
சடவை என்று கங்சாஈதியை அனுப்ப,--ஏஇசக் கடும் பெருக்கெடுத்து 
வைசைப் பொங்கு gs புனலாய் - அதுசென்று மிக்க பெருச்கெடுஃ து 
வைகையாற்றின் மிக்க அலைபொருச்திய நீராக -புணரிபோல எங்கும் 
புரண்டது - கடலைப்போல எங்கும் பெருகிற்று, எ-று. (௧) 

சேந்தொளிர் முத்த மூரல் செப்தலர்ச் கலைமே லார்த்துக் 

காந்தளஞ் செங்கை வீசிக் கனதனக் குரும்பை காட்டி 

மாந்தளிர்ப் பதங்கண் மீது வருதிரை ஜெூழி யார்ப்பப் 

போந்துள கணிகை மாதர்ப் போன்றது வைகை யாறு, 

இ-ள். வைகை ஆறு- வைகைஈதியானது,--சேர்ந்தொளிர் முத்த 
மூரல் செய்து - சேர்ந்து விளஙகும் வெள்ளிய முத்துக்களாயெ பற்கடோ 
ன்றச் சிரித்து,--அலர்ச் கலை மேல் ஆர்த்து - அல.ராகிய வஸ்இிரத்தை 
மேலே கட்டி,- சகாக்கள் ௮ம் செயகை வீசி - செகசாந்தண்மலராகய அழ 
இய சிவந்த கைகளை வீச,--குரும்பைக் கன தனம் காட்டி. - தெய்கன் 
குரும்பைகளாகயெ கனத்த தனககளைக் காட்டி,--மாந்தளிர்ப் பதங்கள் மீது 
வரு திரை ஜெ௫ழி ஆர்ப்ப - மார்தளிராகய கால்களின்மீது ஒன்றன்பி 
ஜொன்ருய் ஒழியாது வருக் இரைகளாகிய இலம்புகள் சத்திச்ச,--போர்துள 
கணிசை மாதர் போன்றது - வந்துள்ள பொதுமசளிரை ஓத்தது. எ-று, () 

திரைப்பெரு மருப்பி னாலே செழுங்கரை யிருபாற் குத்தி 

மாத்திரண் முறிற்துச் சாலி வபலெலா மழித்து வாயால் 

அரைத்திரள் Fea big நுண்மண லிறைத்து வண்டு 

நிரைத்தலின் மத்த வே றிகர்த், ரது வைகை யாறு, 

இ-ள். இரைப் பெரு மருப்பினாலே செழும் கரை இரு பால் குழ்.இி - 

இ பையாகபெ பெரி.ப கொம்புகளினாலே செழுமையாக கரைகளை இருபக்
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கத்தும் குத்தி,--மரத் திரள் மூறித்து - மரக்கூட்டங்களை முறித்து,--வயல் 
சாலி எலாம் அழித்து - வயற்ஈகணுள்ள நெற்களையெல்லாம் அழித்து,-- 

வாயால் நுரைத் இரள் இந்தி- வாயினாலே நுரைச்கூட்டங்களைச் சிதறி,-- 
மீதே நுண் மணல் இறைத்து - மேலே நுண்ணிய மணலை வீசி, வண்ட 
நிரைசத்தலின் வண்டுகள் வரிசையாக மொய்க்க வருதவின்,--வைகை ஆறு 
மத்த வேழம் நிகர்ச்சத - வைசைஈதி மத்தயானையை மீசர்ச்தது, எ-று, (, 

மைத்திகழ் குழலா ளர்க மலைமசண் முலையிற் ய 

அத்தனை வருத்து மேன்மை யனங்கவா யுதமென் நெண்ணி 

ஒத்தெழுர் தொளிருங் சன்ன லோங்குசெய் கழுகீர் கஞ்சம் 

ய்த்தவை யமிக்க வேண்டிப் பாண்டது பமன மெல்லாம். புய்ற்த் UY 9 { LIL 

இ-ள். மை இகழ் குழலாள் அந்த மலைமகள் முலையில் தோய ௮ 
தனை வருத்தும் மேன்மை அரங்க ஆபுதம் என்று எண்ணி - சருமைவிளம் 
குங் கூர்தலையுடைய அப்பார்ப்பதி.பினது தலங்களில் புணரும்படி ௪௧ 
பெருமானை வருத்தும் மமமையையுடைய மன்மதனது படைகள் என்று 
கருதி,--ஒத்து எழுந்து ஒளிரும் சன்னல் ஐஓயகு செலகழுநீர் கஞ்சம் 
புய்த்து ௮வை அழிக்கவேண்டி - தம்முளொன்றையொன்றொத்து வளர் 
தொளிருக கரும்பு தகதய நீ2லாற்பலம் காமரைமலர் என்பவ்றைப் 
பிடுங்கி ௮ழிச்ச விரும்பி,--பழனம் எல்லாம் புரண்டது - வைகைாஇ வயல் 
களிலெல்லாம் பெருகிற்று, எ-று, (௪) 

வடம்படைத் துடைய பார வனமுலை மூத்து மாதர் 

இடுர்துகில் கக வீழ்வ தென்னரின் றழகு செய்யத் 

தடம்படக் டெர்த செங்கின் றயங்குசெய் குரும்பை மீது 

நெடும்புனற் றிசைபோய் மீள நிவரதது சோலை யெல்லாம், 

இ-ள். வடம் படைதீதுடைய பாரம் வனம் மூலை முசத்து மாகதர் 
இடும் துகில் கடுகி வீழ்.து என்ன - முச் துவடம்பொருச்தப்பெற்ற பாரமா 
இய அழகிய முலை.பின்சண் மகளிரிடும் வஸ்திரம் விரைந்து ஒழுவிவிழுவு 
போல,--நின்று அழகு செய்ய - ரிலைச்து ௮ழடினைச்செய்யும்படி.--தடம் 
பட இடந்த தெங்கின் தயங்கு செம் குரும்பை மீது நெடும் புனல் இரை 
போய் மீள - கரையிற்பொருக்தமிற்குர் தெஙகுகளின் விளககுசன்ற செவ் 
விய குரும்பைகவின்மீது செடிய நீர்த்திரைசகள் போய் மூடி மீள,- சோலை 
யெல்லாம் நிவந்தது - வைகைஈதி சோலையெங்கும் பெருகி உயர்ந்தது. எ-று. 

மீதெழும் பரிதி சையால் யிடுங்கனல் வெம்மை தீரப் . 

பூதல மடவாள் போர்க்கும் புதியவெண் திலே போல 

யாதலர்ப் பழனஞ் சோலை யாதெனப் பரந்து கஞ்ச 

மாதுறை மதுரை மூதூர் மதிற்புறஞ் சென்று சேர்ந்து.
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00 திருவாதலார்புராணம். 

இ-ள். பீது எழும் பரிதி கையால் விடும் கனல் வெம்மை £ர பூசல் 
மடவாள் பேோரசகும புதிய வெண துூலே போல - மேலெழுகன்த சூரி 
யன், கரணமாஇிப சைகாரல 3௬2 கனலா௫யெ வெமமை சப் பூமிதேவி 
போக்கும் புதிய வெணெபட்பெபோல,--துலர் பழனம் யாது சோலை 
யாது எனப பராது- மலரையுடைய வயல்யாது சோலையஈஜு என் றம்குள் 
ளார் வினவிச தடுமாற ஙுவைகளை மூடிப் பரந்து --கஞ்ச மாது உழை 
மதுரை மூது ஊா சென்று usm yung சோந்து - இலச்குமிவூக்கும் 
மதுரையாயெ பழைய ஈகரியிநசெனறு மதிலின்பககததை அடைந்து. எ-று, 

தாங்யெ துவச நாஞ்சிற நடமதஇி லிடித்துத சள்ளி 
ஆஙகெ!ரின மதுரை பார 7/நிபபது போன்று செலலப் 
Lite jor ot oe Cov wT i LITE EF) CMOS Wom oF [7 
ஈங்கிசற கெதுசெய 3லோாமென நியாவருங் கவறசி கொண்டா 

இ-ள. சாங்கிய துவசம் ஈரஞ்சில் தட மதில் இடியத தள்ளி ஆங்கு 
எழில் மதுரை மூனா அழ்பபது போனறு செலல - தாகயெ கொடிகளை 
யும் உறுப்புகளையுமுடைய பெரி.ப மதிலை இடி சாய்த்து அங்குள்ள 
அழகிய பழைய மதுரைமாகக௯ர அழிப்பதுபோனழு வைகைஈதி குதி 
கொணடு பெருக,--பாம॥ கு உள இடககள எலலாம் வைகை நல் ரீர பரம் 
தீது ஈங்கு இசற்கு எது செயவோம என்று ய "வரம ௧௮9 சொண்டார் - 
பச்சத்துள்ள இடலகளிலைலலாம வைசையினது ஈல்லநீர் பரவிற்று, சாம் 
ஈணூ இதற்கு ஈதுசெயலோம் என்று யாவரும் சவலைகொணடார், எ-று. 

மைகககிங களிறற த தரளை வழுதியுங் கடிது வந்து 

தொக்கரன பலி மூக துனமணிப பணியு நல்கிது 

தககவண் புவியி விளா தமக்குயி ரென்னு மன்னே 

மிககரின் கோப மாறல வேண்டுமென் நிறைஞூ நின்னான். 

இ-॥. மை கடும் களித்றுத தானை வழுதியும் சடிது வர்து சொச்ச 
ஈன் WAG ogo துகிலமணிப் பணியும் ஈலட - அப்பொழுது கடுமை 
யாகிய கரிய பானைப்படையையுடைய பாணடியராசனும் விரைந்துவர்து 

தொகுதியாகிய ஈலல மலாகளையும் முததுசகளையும் துூலிற்பொதிய த 
இ.ரததிறுபரணஙகளையுமிட்டு,--தச்ச வண புவியில் உள்ளே தமக்கு உயிர் 
என்னும் ௮ன்னே மிகச நின் கோபம் ஆறல் வேண்டும் என்று இறைஞ்ச 
நின்றான் - தகுதியாகெயெ வளவிய பூமியிலுள்ளோருக்கு உயிர என்று செரல் 
லப்படும் ௮ன்னே! மிகுதியாகெய நின் கோபர்தணிதல்வேண்டும் என்று 

வ்ண்கடூரின்றான, எ-று, (௮) 

கலைமதிக் குலத்து மன்னன் கன்னிஈன் னுடன் கூறுர் 

தலைமைமிக் குடைய சொல்லாற் றன்முனி வொழித லின் றி



மண்சுமந்தசருக்கம், ௧0௧ 

மல்யெனத் இரைசண் மென்மேல் வர௫தல்கண் டி துவென் ளெ 

நிலையுறச் சிர்தை யுள்ளே நேடினா னேடிப் பின்னர். [ன்னு 

இ-ள். கலைமஇச் குலத்து மன்னன் சன்னிரன்னாடன் கூறும் தலமை 
மிச்குடைய சொல்லால் - கலைகளையுடைய ச் இரகுலத்தரசனாயே பாண்டி. 
யன் கூறும் தலைமைப்பாடுமிச்க சொற்சளினாற்றானும்,--சன் சனம் தணி 
தல் இன்றி மலை எனத் திரைகள் மெல் மேல் வருதல் கண்டு- தன் 

கோபர்தணிபாது மலைபோலத் இரைகள் மேலுமேலும் அடர்க்து வரு தலைச் 
சண்டு,--இத என் என்னா சந்தை உள் நிலை உற கேடினான் - அவ்வரசன் 
இது அடர்தர்குக் சாரணம் என்னையோ என்று நெடிது ிர்தித்தாராய்ச் 
தான்,--நேடிப் பின்னர் - அஙவனைமாராய்ந்து பின்னர். எ-று, (௯) 

ஆதியாங் கடவு ளெர்தை யாலவா யமலன் மங்கை 
பாதியான் சிறந்த பூசை பண்டையிற் குறைக்க துண்டோ 

நீதியார் தவத்தின் மிக்கார் நெஞ்சகம் புழுங்க மண்மேற் 

தீதியாஞ் செய்த துண்டா செபபுமி னமைசகசி ரென்ளறான். 

இ-ள். ஆதிஆம் கடவுள் -மு.கட்சடவுளும்.--எமசை - எம்பிதாவும்-- 
ஆலவாய் அமலன் - மதுரை,.பில் வீற்றிருக்கும மலரஇதரும் --மகுகை பாதி 
யான் சிறந்த பூசை பணடையின் குறைர்சது உணடோ - அர்த்தராரீசுவரரு 
மாகிய சொச்சராதசுவாமியுடைய சிறந்த பூசை முன்னையிலுஞ் சுருங்க 
துண்டோ,---8ீதி அர் தவகதின் மிக்கார் நெஞ்சகம் புழுகக மண் மேல் 

இது யாம் செய்தது உணடோ - நீதியார்ந்த தவத்தான்மேம்பட்ட பெரி 
யோர் மனம்புழுகசப் பூமியில சாம் கொடுமை செய்தது உண்டோ, 

அமைச?ர் செப்புமின் என்றான் - மர்இிரிகளே சொல்லுநகள் என்று 
வினாவினான், எ-று, (60) 

விளங்கிள மதிசேர் சென்னி வித்தகர் பத்த ரான 

வளந்திகழ் வாத ஒரர் வருஈதிய வளைப்பு நீக்கி 

உளங்கொள மகழ்ச்சி செய்யி னுறுபுன லூர்கொள் ளாதென் 

நளச்தறி யநிவு கூறி யாங்கவர் தொழு நின்ருர். 

இ-ள். விளககு இள மதஇிசேர் சென்னி வித்சகர் பக்கர் அன ௮௭ம் 
இசழ் வாதவூரர் வருந்நிய வளைப்பு ரீச் - பிரகாரிக்செற இளம்பிறை 
பொருகச்திய முடியையுடைய சவெபெருமானுக்கன்பராயுள்ள அருட்செல்வம் 
லிளங்குர் திருவாதவூரர் துன்பமுறுகின் ஐ கோட்டினை நீக்கி,--உளம் கொள 
மடிழ்ச்சி செய்யின் உறு புனல் ஊர் சொள்ளாது என்று - மனுகொள்ளு 
மாறு அவரை மூழ்விக்கின் மிச்குவர்த நீர் ஈம்மதுரையை அழீ.பாதென்று-- 
அளர்து அறி அறிவு கூறி அஙகு அவர் தொழுது நின்றார் - அளவைசெய் 

, தீறிர்த ௮றிலைக்கூறி அம்மர்திரிகள் அஞ்ஈலிசெய்து ன்றனர், எ-று. ()



௧௦௨ திருவாதவூரர்புராணம். 

மன்னலு மவர்க டம்மேன் ம௫ழ்ந்தருட் பார்வை நல்கி 

ஏன்னுள மதித்த வாறிங் இனிதுந் ௬ரைத்தி ரென்று . 

சொன்னலுறு வளைப்9 னூடு கிற்குகற் குணத்தி னாரை 

முன்னுற வழைத்து ஈட்பான் முகமலர்ஈ திதுமொ [நிந்தான். 

இ-ள். மன்னனும் மடழ்ர்து அவர்கள் மேல் அருள் பார்வை நல்கி - 
பாண்டியராசனும் அதுகேட்டு மனமஇஒழ்ர்து அலர்கணமீது இருபாசோச் 
கஞ்செய்த,--௭ன் உளம் மதிரத ஆறு நீர் இரு இனிது உரைத்திர் 

என்று - என்மனம் ௨2சேசிதபிரசாரமே மீஈகளும் ஈணடு இனிசாககீ 

கூறினீர்சள் என்று,--கசொன் உறு களைப்பின் ஊாடு நிற்கு நல் குணத்தி 
னாரை முன் உற அழைகது ஈட்பால் முசமலர்ர்து இது மொழிந்தான் - 

௮ச்சர்சருகன்ற சோட்டினுள்ளேரீற்குங குணக்குன்றாகிய இருவாசவூர 
ors சன்முன்வருவிசது ஈட்புரிமைகமளோாடி முசமலாசசிகொண்டு இச 

னைக் கூறினான், எ-று, (௧௨) 

பாம்பணி செய்ய வேணிப் பரம்பர னடியார் கையில் 
2 உ ற அம்பொரு Gre GF UTE) OPIN Mis Sra துண்டா 

தேமபடு மலங்கன் wiaitr Grwed 50 Ging Call 

சாம்பூத ற வம யான்செப் booth (Bio gaa OTANI OD. 

இ-ள், பாம்பு ௮ணி செய்ப வேணி பாம் பரன் அடியார் கையில் 
ஆம் பொருள் ஈமதே ஆனால் - பாம்பையணீட்த சவர்த சடையையுடைய 

சிவபெருமானது அடியாகை.பிறசேர்ர்2 இரவியம் ஈமமுடையசேயானால்,-- 

அறம் பிறர்க்கு ஆல.து உணடோ - க்கொடையால்௮ரும் புண்ணியம் பிற 
ர்க்காகுமோ ஆகாது, -தேம் படும அலங்கல் மா£மீர செயல் இதற்கு 

உமது மேனி சாம்புதல் தவமே- வாசனைபொருர்திய மாலையை அணிந்த 
மார்பையடையகரே இசசெயர்கு ௩மது இருமேனி வருந்துவது தவச் 
செயலாயிற்று,--யான் செய தணடமே தகவு இலாமை - ௮ருக்தும்படி 

யானுமச்குசசெ.ப்த இசதண்டமே தகுதநுய றதாயிற்று, எ-று, (௧௩) 

உற்றளித் தகைமை மூன்னை யுணருமிவ் வணரவி லரமை 

குற்றமித் நுணையு ஈா?மற் சொண்டனங் குறைவில் லாமன் 

மற்றினிப் (2 / ப 1G) moar GO AU 0G TLD மூர்கொ aT st 

Konus Sova நீாபோ படைபபியு மெனச வின்ரறான், 

இ-ள். உற்ற இச்சசைமை முன்னே உணரும் இ உணர்வு இலாமை. 
நிசழ்ர்ச இக்தகைமை முன்னரே பகுதசறியும் அறிவின்மையாலாயிர்ற — 
குறைவு இல்லாமல் குர்ரம் இசதுளையும் ஈம்பேல் கொண்டனம் - குறை 
வில்லாசபடி. குர்றஙசள் இவ்வளவையும் ஈம்மேத் கசொண்டேம்,--மற்று 
இனிப் புகலும் அறு என் - ராம் இனிசசொல்வது என்னை, - வைகை ஈம்



மண்சுமந்தசருக்கம், ௧0௩. 

களர் கொளாது நல் தவழ் தலைவர் நீர் போய் அடைப்.].பு௦் என நவின் 

ரன் - வைகைஈதி ஈம்மதுரையை அழியாதபடி sav தவமுதல்வராகிய 
கீரே போய் அடைப்பியும் என்று கூறினான், எ-று, (௧௪) 

அருட்பெரு வழுதி யிவ்வா றன்பபரை பகர்க்த போதுச் 

தரிப்பரி தென்ன முன்னர் தழலென வெகுண்ட போதும் 

விருப்பொடு வெறுப்பு மில்லா மெய்ம்மையார் தம்மை யாண்ட 

இருப்பத நினைக்கார் வைசைச் செழும்புன லூர்கொ ளாமல். 

இ.ள். அருள் பெரு ஒழுதி இ ஆறு அன்பு உரை பகர்ந்த போதும் - 
அருளையுடைய பெரிய பாண்டியன் இந்தப்பிரகாரர் தன்னன்பை வெளிப் 
படுத்தும் உரைகளைக் கூறியபோஜும்,--தரிப்பு அரிது என்ன முன்னம் 
தழல் என வெகுணட போதும் - சகி தற்கரியசென்று கூறுமாறு மூன்னர் 
௮ச்சனிஃபோாலக் கோபித்தபோ தும்,-- விருப்பு ஒடு வெறுப்பும் இல்லா மெய் 
ம்மையார் வைகைச செழும் புனல் ஊர் கொளாமல் தம்மை அண்ட திருப் 
பதம் மினைந்தார் - விருப்பும் வெறுப்புமிலாத திருவாதவூர் வைகைஈதியி 
னது செழுமையாகிய நீர் அ௮ம்மதுரையைக் கவராதிருச்கும்பொருட்டுக் 
தம்மை அடிமைச்கொண்டருளிய திருவ.களைக் இயானித்தார். எ-று, (௧௫) 

சுந்தரப் பரி?மல் வர்த தோற்றமே மனத்தி ஓுன்னி 

அந்தரத் திறைஞ்ச ஈன்னீ ரடங்கியுள் வாங்கிச் செல்ல 

வெநர்துயர்ப் பிறவி யான விடாய்ளெர் வேலை நீந்தி 

வந்தருட் சுரையிற் செல்வார் வைகையலங்் கரை யிற் சென்ருர். 

இ-ள். சுந்தரம் பரிமேல் வந்த சோற்றமே மனத்தில் உன்னி ௮ந் 

தீரத்து இறைஞ்ச - அழகிய குதிரையின் மேல் எழுக்தருளிவர்த இருவரு 

வத்தையே மனத்திலே தியானித்து அகாயத்சைகோக்க ௮ணங்க,--நல் 
நீர் ௮டம்கி உள் வாடச் செல்ல - அப்பொழுது ஈல்ல வைகைநதி நீர் பிர 
வரசங்குறைந்துள்வாங்கெசெல்ல.--லெம் துயர்ப் பிறவி அன விடாய் 

இளா வேலை மீர்இ வர்து அருள் கரை.பில் செல்வார் - கொடிய துன்பத் 
தைத்தரும் பிறவியாகி.ப தாகம் உண்டாகுங்கடலை நீந்திவந்து அருட்கரை 

யிற்செல்பவராகெய இருவாதவூரர், வைகை ௮ம் கரையில் சென்றார் - 
அழூய வைகைகிக்கரையின் சட் சென்ருர். எ-று, (௧௭) 

முறைமுறை வணங்கி நின் ந வாரியர் முகத்தை கோக்க 

வறை இரை நெடுநீர் வைகை யடைப்பது கடி.து வேண்டும் 

முறையுமிம் மாந்த ரெல்லா மொல்லையில் வம்மி னென்று 

பறையறை வித்து ஈம்மூர்க் கிவ்வுரை பாப்பு மென்றூர், 

இ-ள், முறை முறை வணங்கி நின்ற ஆரியர் முகத்தை நோக்கி. 

திருவாதவூரர் தம்மை முறை முறை வணங்கிகிற்சின்ற காரியகாரருடைய



ane 5: திருவாதவூரர்புராணம், 

குூசத்தைப்பார்த்து, அறை இரை நெடு£ர் வைசை அடைப்பது கடிது 

வேண்டும் - ஒவிக்ின்ற இரைகள்மறியும் மிச்ச நீரையுடைய வைசைகஇியை 
விரைச்து அடைத்தல்வேண்டும்,--உறையும் இம மாந்தர் எல்லாம் ஓல்லை 
யில் லம்மின் என்று பறை ௮றைவித்து ஈம் ஊர்க்கு இவ்வுரை பரப்பும் 
என்றார் - ஈண்டு வ௫க்கும் மனிதர்களெல்லாம் விரைவாக வருக என்று 
பறையறைவிதது ஈம்மதுராபுரிக்கு இவவார் சதையைப் பரப்புவகள் என்று 
பணிச்தருளினார். எ-று, (௧௪) 

ஆரி.பர் கடி.தி னோடி வன்பறை யறைவித் தம்பொற் 

றேரியல் வீதி தோறஞ சென்றுரை பாப்பு முன்னே 

கூரிய கொட்டு மண்சோ கூடையுங் கொண்டு வைகை 

நீரியல் கரைமேல் வந்து கின்றனா மதுசை மாந்தர் 

இ-ள். ஆரியர் கடிதின் தடி ௮ம் பொன் தேர் இயல் வீடு தோறும் 
சென்று வன் பறை அறைவிதது உரை பரப்பு முன்னே - காரியகாரர் 
விரைந்தோடி அழஏய பொன்மயமாகிய தேரோடும் வீதகடோறுஞ்சென்று 
வலிய பறை அறைவித்து இவவுரைபைப் பரப்புகன்முன்னரே,--மதுரை 

மாந்தர் கூரிப கொட்டும் மணசோ கூடையும் கொணடு வைகை நீர் இயல் 
கரை மேல் வரது ரின்றனா - மதுரை மாந்தர்களெல்லாம் கூரிய மண் 
வெட்டிகளையும் கூடைகளையு சொணடு வைகைநதியின் நீரையுடைய 
கரையின்௧ண் வாதுரின்றனா. எ-று, (௧௮) 

நீறுகொண் டிலஙகு மேனி மறையவர் நியமஞ் செய்த 

விறுகொண் டிடங்ச  டோறு மாசியர் விரைவிற் சென்று 

கூறுகொண் டெவர்ககும வேறு கோரலறை யளந்து செங்கை 

மாறுகொண் டுறுககி வைகை வன்கரை யடைக்க லுற்றார். 

இ-ள். நீறு கொணடு இலங்கும் மேணி மறையவர் நியமம் செய்த 

வீறு சொணடு இடஙகள் சோறும ஆரியர் விரைவில் சென்று - விபூதியி 
னால் விளககுர் திருமேனியையுடைய வேதியராகிய இருவாதவூரர் தமக்கு 
நியமித்த அதிகாரதசைப் பெறறுச்கொணடு, இடககடோறும் காரியசகாரர் 
விரைவாசசசென்று,--கூறு கொணடு எவாககும் வேறு சோலறை அளந்து - 
மிரித.து யாவர்க்கும் வேறு வேறு கோலறையாக அளந்தவிட்டு,--செங்கை 

மாறு கொணடு உறுக்கு வைகை வன்கரை அடைக்கலுற்றார் - வச்ச சை 

களிழ் பிரம்பைக்கொண்டு உறுக்ச வைசைஈதியின் வலிய கரையை அடைப் 
பா.ராயினார், எ-று, (௪௯) 

கண்பெறு கழையின் முத்துங் சகடகரி மருப்பின் முத்தும் 

வெண்பணி லத்தின் முத்து மேதகு கரும்பின் முத்தும் 

வண்புனற் றிரைகள் வீசி வரையெனக் குவைகள் செய்யப் 

பண்படப் பொருந்த நீருட் பதித் தயா வரம்பு செய்வார்.



மண்சுமச்தசருக்கம். ௧0௫ 

இ-ள். கண் பெறு கழையின் முத்தும் - சணுச்களையுடைய மூங்கன் 
முத்துக்களையும், --சடகரி மருப்பின் முத்தும்- மதயானைகளஞுடைய கோடு 
சளிலுள்ள முச்.துச்களையும்,--வெண் பணிலத்தின் மூத்தும்- வெண்மையா 
இய சக்கின் முத்துக்களையும்,--மேதகு கரும்பின் முத். தம் - மேன்மைபொ 
ருர்திய கரும்பின் முத்துக்களையும், -வண் புனல் இரைகள் வீசி. அழகிய 
நீர்த்திரைகள் கொடுவந்தொதுக்சி,--௮ரை எனச் குவைகள் செய்ய- மலை 
போலச் குவித்தூவிட,--பண்படப் பொருந்த நீர் உள் பதித்து உயர் 
வரம்பு செய்வார் - சம்முளியைபுபடப் பொருந்துமாறு நீரின்£ழ்ப்படுத் து 
உயர்ந்த அணைகளைக் கட்டுவாராயினார், எ-று, (2.0) 

பரித்திா ணிறுத்து மென்பார் பாம்புக ஞூருட்ுி மென்பார் 
இிரைப்புனன் மிகுச்த தென்பார் கேவர்கட் கபய மென்பார் 
நிரைப்படு மகி3லா டாரம் வரவா வொஜுக்கு நீடு 

வரைப்பிடைக் குவிழ்று நிற்பா ராயினர் மதுசை யுள்ளார். 

இ-ள். மதுரை உள்ளார் - மதுரைமரஈகரவாசிகளெல்லாம்,--பறித்தி 
மள் நிறுத்தும் என்பார் - குதிரைப்பாய்சசலாக மரங்களை நிறுத்தும் என் 
பாரும்,--பாம்புகள் உருட்டும் என்பார் - லவைக்கோக்பழுதைகளை உருட்டும் 
என்பாரும்,--இிரைப் புனல் மிகும்தது என்பார் - இரைகளையுடைய நீர் 
அதிகரித்தது என்பாரும்,--சேவர்கட்கு அபயம் என்பார் - தெய்வம்சட்கு 
சாம் அடைச்கலம் என்பாரும்,--$டைப்படும் அலோடு ஆரம் ஓதுக வர 

ஏர நீடு வமைப்பு இடைச் குவித்து மிற்பார் ஆயினர் - வரிசையாகய அன் 
மரங்களோடு சந்தனமாங்கள் மென்மேலும் வர வர ௮வற்றை ஒருசாரொ 
அக்கி நெடிய கரையின்கட் குவித்து நிற்பாருமாயினர், (௨௪) 

ஏருடை.ப் புதுநீர் வைசை யிவ்வகை யடைக்கு மெல்லை 

நிருடைப் பொலிர்த வேணி நின்மலற் கன்பு மிக்காள் 

சிருடைத் தவத்டின் மிக்மாள் செம்மனச் செல்வி யென்னும் 

பேருடை ஈரை மூகாட்டி பிட்டுவிற் றுணவு சொள்வாள். 

இ-ள், ஏர் உடைப் புது நீர் வைகை இவ்வகை அடைக்கும் எல்லை - 
அழகிய புதுகீரமைர்ச லைகைஈஇயை இர்சப்பிரகாரம் அடைச்கும்பொ 
முது, -நிருடை பொலிந்த வேணி நின்மலற்கு அன்பு மிக்சாள்- கங்கா 
சலத்ையுடைய பொலிச்த சடையையுடைய மலரதெராகய சிவபெருமா 
னிடத்துப் பேரன்புடையவள்,--சருடைத் தவத்தின் மிக்சாள் - புகழையு 
டைய தவகெறியின் மேம்பட்டவள்,--செம்மனச் செல்வி என்னும் பேர் 
உடை ஈரை மூதாட்டி - செம்மனச்செல்வி என்னும் பெயரையுடைய ஈரை 
தச வயோதிகப்பெண்ணொருத்தி,--பிட்டு விற்று உணவு கொள்வாள் - பிட்டு 
விற்றுச் €வேனஞ்செய்பவள், எ-று, (௨௨) 

ஆங்கவட் களந்து நீக்குங் கோலறை யடைப்ப தின்றி 

ஒங்கலைப் துகீர் வைகை யுடைப்பெலா மடைக்கு மெல்லைத் 
௪௪



pO ar இருவாதவூரர்புராணம். 

திங்குள தறுகணாளர் சென்றவட் குறுசண் செய்ய 
ஈங்கெனக் குறுதி யாவார் யாவரோ வென்றி ரங்கி, 

இ-ள். அங்கவட்கு அளர்து நீக்கும் சோலறை அடைப்பது இன்றி - 
௮ர்த வயோதிசப்பெண்ணுக்குக் கோலாலளர்துவிடப்பட்ட பக்சொன்று 

மாத்திரம் அடைச்சப்பவெதின்றி,--ஓஙகு அலைப் பு.து £ீர் வைசை உடைப்பு 
எலாம் அடைக்கும் எல்லை- உன்னதமாகயெ தஇிரைகளையுடைய புதிய நீர் 
பொருந்தி.ப வைகைஈதியின் உடைப்புகளெல்லாம் அடைக்கப்படும்பொ 
மு.ஐ,--இயகு உள தறுகணாளர் சென்று அவட்கு உறுகண் செய்ய -சொடு 

மையையுடைய வன்சணணர்சளாடகிய கருமவஇகாரிசள்போய் அவளுக்குச் 
துன்பஞ்செய்ய,--ஈஙகு எனக்கு உறுதி ஆவார் யாவரோ என்று இரம்கி - 

அ௮வ்வம்மை இங்கே தமியேனுச்குறுதுணையாலார் யாவரோ என்று சொல்லி 

ApH எ-று, (௨௩) 

பிட்டினைக் கூலி கொண்டு பெருங்கசை யடைப்பா ரின்றி 

நெட்டிலைச் சூல மேக்து நின்மலன் கோயி லெய்து 

மட்டறத் தளர்ந்த கொல்கை மார்பினிற் கண்ணீர் வார 

எட்டுருத் திரண்ட பாத மிறைஞ்சீறின் நினைய கூறும், 

இ-ள், பிட்டினைச் கூலி கொண்டு பெரும் கரை ௮டைப்பார் இன்றி - 
பிட்டினையே கூலியாகப்பெற்றுக்கொணடு பெரிய வைகைரஈதிக் சரையை 

அடைக்கு கூலியாளர் ஒருவருமில்லாமையான்,--நெட்டு இலை௪ சூலம் 
ஏந்தும் நின்மலன் கோயில் எய்தி - நெடிய இலைபோன் ற சூலப்படையைத் 

தால்கும் நிருமலராய சோமசுர்தரக்கடவுள் வீற்றிருக்கும் கோயிலை ௮டை 
ந்து,--மட்டு ௮றச் சளர்ர் த கொறகை மார்பினில் சண்ணீர் வார-௮ன 

வின்றித் தளாந்த தனல்களையடைய தன்மார்பிலே கண்ணீரொழுவெர,-.- 

எட்டுருத் தாண்ட பாதம் இறைஞ்சி நின்று இனைய கூறும்- ௮ஷ்டமூர்த் 
தர் இிரண்ட ௮க்கடவுளுடைய இருவடிகளை வணகுூநின் நிலைகளைச் சொல் 
வாளாயினள், எ-று. (௨௪) 

வேறு 

நெட்டாவக் கச்சுடையாய் நீலஙிறத் திருமாதின் 

வட்டமுலைத் தழும்புபட வர தணையுஈ இருமார்பா 

கட்டியசெஞ் சடையாயுன் கண்ணருள்கொண் டெப்பொழுதும் 

பிட்டினைவிற் றுண்பேற்கும் பேரிடும்பை யுளதாமோ, 

இ-ள், செட்டு HIVE கச்சு உடையாய் - நெடிய சர்ப்பச்சச்சையுடை 
யே, நீல bps Baur Ger oie மூலைச் தழும்பு பட வரது ணை 

யும் இருமார்பா - பசிய நிறத்தையுடைய சாமாட்சியம்மையின் வட்டுல ழு 
வையுடைய ஸ்தனங்களினாலே சழும்புண்டாக வந்தணைந்த இருமார்பை 

ய/டையகரே, சுட்டிய செம் சடையாய் - சட்டப்பட்ட Rais எனட்யை



ம்ண்சுடீந்தசருககம், | &Qor 

யுடையகரே, நின் கண் ௮ருள் கொண்டு எப்பொழுதும் பிட்டினை வி.ற்௮ 
உண்பேற்கும்- தேவரீரது இருபாரோச்சத்தினாலே எப்போதும் பிட்டுவிழ் 
ge விக்கும் தமியேனுக்கும்,--பேர் இடும்பை உளது ஆமோ - பெருசி 
அன்பம் சம்பவிக்குமோ, ஏ-று, (உட) 

யாருடனா னினிப்புகல்வே னெனையுடையாய் வைகையினன் 

னீருடையா தடைச்கும்வசை நீசிறிதின் நறாளாயேற் 

சீருடையா யுனக்கடிமை செய்யுமவர்க் கெளியயெலும் 

பேருடையா யெனப்பலரும் பேசுமொழி பழுகாமோ. 

இ-ள். எனை உடையாய் - என்னை அடிமையாகவுடையவரே,-- வை 
சையின் ஈல் நீர் உடையாது அடைக்கும் வகை நீ சிறிது இன்று ௮ருளா 

பேல் - வைகைநஈநிபின் நீர் உடையாதடைததற்குத தேவரீர் சிறிது அறச் 
இரகஞ் செய்யாசொழிவீராயின்,--சான் இனி ஆருடன் புகல்வேன் - யான் 

இனிவேறு யாரோட சொல்வேன்,--?ர௫ுடையாய் - சிறப்பையுடையவரே,-- 
உனக்கு அடிமை செய்யும் ௮அவாக்கு எளியை எனும் போ உடையாய் 
எனப் பலரும் பேசும் மொழி பழுது ஆமோ - தே.£ரீருச்கு அடிமைசெய் 
ய் சொண்டர்களுச்செல்லாம் தேவரீ£ எளியராயிருக்கின் நீர் என்னும் 
பொருளமைக்த பேருடையீர் என்று பலரும் பேசும் லார்ம்தை இன்று 

என்னளவிர் பிழைபட்டுவிடுமோ, எ-று, (2.4) 

தாயுமிலைத் தந்தையிலத் தமருமிலைத் தமியனைப் 

பேயிலுட ஸனின்ருலும் பிரிகதறிய வொண்ணா 

தியதென இலமபாடென் சிரதையிலவெு துயா$ே 

நீபருளா தொழியினுயிர் நீப்பேன்மற் றென்செய்கேன். 

இ-ள். தாயும் இலை சதை இலை தமரும் இலை - எனக்கு மாதாவும் 

இல்லை, பிதாவும் இலலை, உறவாகளும் இலலை --பேயினுடன் ரின்றாலும் 
தமியேனைப் பிரிதது அறிய ஒணணாது - பேயோடொருஙகுகிற்பினும் சனித் 

தவளாடிய என்னைப் பிரிசதுணர ஒருவாச்குககூடாது,---எனது இலம்பாடு. 
இய - என் வறுமை மிஈசி சொடிய,--என் ஏிக்தையில் வெம் துயர் தர 
நீ ௮ருளாது ஒழியின் உயிர் நீப்பேன் - என் மனத்துள்ள வெய்ய துயர் இரத் 

தேவரீர் அதுச்செகஞ்செய்யாசொழி.பி.॥ பிராணசதஇியாகஞ்செய்வேன்-- 
மறு என் செய்கேன் - ௮ஃகொமிஈது வேறியா செய்வேன், ௭-.ற, (௨௭) 

வேறு 

இன்றெனக் குறுதி டாகி யானிடும் பிட்டு வாங்கி 

வன்றிறற் கூலி யாளாய் வன்களை யடைப்பா ரில்லை 

உன்றனக் கடிமை யானென் ௮ரைப்பவ டன்மே வன்பு 

சென்றவட் காளா மாறு ுணிர்தனர் தேவ தேவர், iy



கலு இருவாதலூரர்புராணம். 

இ-ள். இன்று எனக்கு உறுதி ஆ யான் இடும் பிட்டு வாங் ஓ - 
இன்றைக்கு எனச் குறுதுணையாகி யான கொடுக்கும் பிட்டினேயே கூவி 
யாகப் பெற்று,--வன் இறல் கூலி ஆளாய் என் கரை அடைப்பார் இல்லை - 
மிக்ச வலியையுடைய கூலியாளாகி வலிய அணையைச்சட்டோர் ஒருவரும் 

இல்லை அகலாரன்..-யான் உன்சனச்சு அடிமை என்று உரைப்பவள்மேல் 
அன்பு பொனாறு - சமியேன் பேவரீருககடிமை என்று சொல்லும் அவளிட 

தீதே அன்பு ரென்று, 2௮ சேவர் அ௮ட்கு அளாமாறு geolé geri - 
மகாதே௮வராகிய சோமகக ச ரசகடவள அவளுக்குச் தாய கூலியாளாகும்படி. 
இருவளசஉசொணடரளினார், எ-று. (௨௮) 

, ௪ ரு ரூ ந ர * ச் 

YO YS Loo G HF எரை யாச்கயே கூலி யாளாய்க் 

கூடையு சலை?மற dara) Oar_Ome sé Csrar rE 

பிடைகொண் டயர்வாள் காணப பெருமபசி யுடையா£ போல 

வேடைகொண்டொல்லை வசர] வேண்டிய வடி வப் கொள்வார். 

இ-ள். வேணடிய லடி.௮ம கொள்வலா7-அஙகரஙகுத் தமக்குவேண்டிய 

உருவஙககொள்ள வலலவராகயே இபிரான்,--அடையும். துணிர்த சீரை 
ஆச - வஸ்இரமுங இட்ஈத லஸ் ரமாகசகசொணடு,--கூலியாளாய் - கூலியா 

ளாூ.--கூடையும தலை மேல சகொணடு-கூடையையுஞ் சரமேற்சொணடு,-..- 
கொட்டு உடை சோளர் .ந௫- மணசெட்டி தஙகுர் தோளையுடையவராகி,-- 
பெரும் பசி உடைபா£ போல வேடை கொணடு - மிச்ச பசியுடையார்போல 

விருப்பஙகொணடு --மீடை கொணடு அயாலவாள் காண ஒல்லை வந்தார் - 
துன்பஙசொணடயரும ௮வள காண விரைவாக வச்சருளினார். எ-று, (௨௧) 

வர்தெனை யேவல் கொள்வா ரூளாசகொலோ மற்றிங் சென்று 

புஈதியின் ம௰ம்ஈு ௮ கோயில வாயிலீற புகன்ற போதில் 
ட உ 0 . ue ச் 5 உட ச 

௮ர்தரன் மொழியைக் சேளா வனளைதன் ஊயர்ச்சி கருஞ் 

சிந்தனை யொரிரஅ கூலி யாளரசைச சென்று சேர்ந்தாள். 

இ-ள். ஒது எனை ஏவல் கொள்வா£ இ௰கு உளர் கொலோ என்றூ 
புர் தியின் படிழ்ஈது கோயில வாயிலில புகன்ற போதில் - அககே வந்து 

என்னைக் கூலியாளாசககொளவார் இஙகே யாரும உளரா என்று மன 
ம௫ழ்ச் து கோயில்லாயிலினின்று வினாவியபோது,--அ௮ன்னை ௮ச்த நல் 

மொழியைக கேளா HUTIA கூரும தன இந்தனை ஒழிஈது - ௮வ்வம்மை அர்த 

ஈல்ல வசனததைக கேட்டு ம! சசமிசக சரழை 8ங9,--கூவியாளமைச 

சென்று சோந்தாள் - அச்கூலி.பாளனரசசென்று சமீபிசுதனள். எ-று. (௩௦) 

புடையின் பே ஓ உடயாளின்றப புனஈதுள புலித்மீதா லாடை 

உடையின்மே லசைககுக கசசா யோங்குரச் சுரக மின்றிக் 

சடையிவ மன் மதிய மின்றித தாங்கிய மழுமா னின்றி 

விடையின் மம லின்றி 9ன்ற வெளிபனை வெளிபிற் கண்டாள்,



மண்சுமர்தசருக்கம், ௧௦௯ 

இ-ள். புடையின் மேல் உடையாள் இன்றி- பாசத்திலே உமையம் 
மையின் றியும்,--புனைச்துள புலித்தோல் ஆடை உடையின் மேல் அசைச்கும் 

கச்சாய் ஐல்கும் சச்சு உரகம் இன்றி - புனையப்பெற்ற புலிச்சோலாகிய 
வஸ்இரவுடையின் மேலே சச்சாய் விளங்கும் ஈஞ்சையுடைய பாம்பு இன்றி 

யும், சடையின்மேல் மதியம் இன்றி - சடையின்மீதே பாலசர்இிரன் இன் 

திடம் --தாம்டிய மழு மான் இன்றி- திருக்கரங்களிலே தாங்யெ மழுவு 
மானுமின்றியும்,--விடையின் மேல் இன்றி ன்ற வெளியனை - இடபவாச 

னத்தின்மேல் இவர்சலின்றியும் வந்து நிர்கின்ற சிசாகாச வடிலையுடைய 

சிலபெருமானாகிய கூலியாளரை,--வெளியில் கண்டாள் - வெளியே டிர்பச் 

கண்டாள். எ-று. (௩௧) 

மைக் தடீ Quer aS w காளாய் வருகென முன்னர்க் கூலி 

தந்தியேல் வருவ னென்று சாற்றலு நுகர விப்போ 

திந்தவா ரமுதம் போலு மினியபிட் டளிப்பே னல்லால் 

௮ந்இவா யிதனை Ana லளிப்பனின் கூலி யென்முள். 

இ-ள். மைந்த நீ எனச்கு இ௰கு அளாய் வருக என- மகனே ரீ 
எனக்கு இப்பொழுது கூலியாளாய் வரச்சடவை என்று கேட்ப- முன்னர் 

கூலி தந்தியேல் வருவன் என்று சார்௱லும்- அசற்கவர் முன்னர்ச் கூலி 
தருவாயாயின் வருவேன் என்று கூறுகலும்--நுகர இப்போது ஆர் அரு 

தீம் போலும் இணிய இநக்சப் பிட்டு அளிப்பேன் - நீ உண்ணும்பொருட்டு 
இப்போது அரிய அமிர்தம்போலும் இனிய பிட்டை உனக்கு முற்கூலியா 
சத் தருவேன்,--அல்லால் அ௮க்திவாய் இதனை விற்மால் நின் கூலி அளிப் 

பன் என்றாள் - அல்லாமல் அ௮ஸ்5மயனகாலச்தில் இப்பிட்டை விற்றால் 
நின் கூலியைச் தருவேன் என்று கூறினாள். எ-று, (௩௨) 

இரும்பசி யுடையே னன்னே யினியபிட் டளிப்பை யாகிற் 

குரம்புகொண் டடைப்பன் யானே கோலறை முழுது மென்னக் 

கரும்புறத் துன்மே லிட்ட பிட்டினைம் கரத்தா லள்ளி 

விரும்பியிங் கதைக் கொள்வா யென்றனள் விருப்ப மிக்காள். 

இ-ள், அன்னே இரும் பரி உடையேன் இனி. பிட்டு அளிப்பை 
ஆடல் - மாதாவே! நான் இப்பொழுது பெரும்பசியுடையேன் இனியன 

வான பிட்டினைத் தருவாயானால் அதனை உண்டு ப௫தீர்ர்து,--கோலறை 

மூழுதும் யானே குரம்பு கொண்டு ௮டைப்பன் என்ன - கோலால் வரை 

யறுச்சப்பட்ட நின்பாசமுழுவதையும் யானே வரம்புசட்டி அடைப்பேன் 
என்று கூற,--கரும்புறத் துில்மேல் இட்ட பிட்டினைக் கரத்தால் அள்ளி 

விரும்பி இ௰கு இதனைக் கொள்வாய் உன் றனள் விருப்ப மிக்கார் - கறுத்த 
புறத்தையுடைய வஸ்.இரத்சை மேலே இட்டு மூடிய பிட்டைக் கைகளால் 

அள்ளி மகனே டீ இனை விரும்பி உண்ணாடு என்று கூறினள் விருப்பம் 
மிச்ச செம்மனச்செல்வி, எ-று, (௩௩)



  

திருவாததராபுராணம். 

கூற்றடுங் கமல பாதர் குறுந் துணிக் கரிய ரை 

arp Cu பிட்டு வாங்க யின்புற வமுது செய்து 

மாற்றரும் பசியை யன்னே மாற்றினை யினிப்போய் வைகை 
ஆற்றினின் கூற்றி ஓண்டா மருங்கசை யடைப்ப வென்றார். 

இ-ள். கூற்று ௮0ம் சமல பாதர் - இயமனைச்கொன் தருளும் திரு 
வடி.த்தாமரையினை.புடைய சவபெருமானாயய கூலியாளர், குறும் சரிய 

துணி ரை ஏழ்று- குறுத்த கரிய கந்தைவஸ்இரத்தை விரித து ஏர்தி,-- 
இடும் பிட்டு வாங இனபு உற முது செய்து - கொடுத்த பிட்டை வாக 

இனிதாச ௮மு.த செய்தருளி.--மாற்று அரும் பசியை ௮ன்னே மாற்றினை - 

மாற்று, சற்சரிய பயை அன்னையே மாறறினாய்,--இனி வைகை ஆற்றிற் 
போய் நின் கூற்றில் உண்டாம் அரும் கரை அடைப்பன் என்றார் - இனி 
ரான் வைகைகதஇச் சரையிறசென்று நின் பககுக்குளதாயெ பெரிய அணை 
யைச் சட்டுவேன் என்று கூறியருளினார், எ-று, (௩௪) 

நன்றுகன் நின்னு மன்னே ஈயநதுபிட் டளித்தல் வேண்டும் 

carp st துணிந்த ரை யேற்றது நிறைய வாங்கித் 

இன்றுதின் றலைநீர் வைகைச் செழுங்கரை யதனிற் சென்று 

குன்மெனுச் தவத்தா யுன்றன் கோலறை காட்டு தென்றார், 

இ-ள், அன்னே பிட்டு ஈன்று ஈன்று நயந்து இன்னும் அளித்தல் 
வேண்டும் என்று தம் துணிந்த ரை ஏற்று அது நிறைய வாக - மாதாவே! 
இப்பிட்டு மிகவு ஈன்று என்மேல் விருப்பஙகசொணடு இன்னுச் தரல்வேண் 

டம் என்று தமது கர்தைவஸ்திரசமை விரிததேக்தி ௮த நிறையவாம்இ,. 
இன்று தின்று ஆலை நீர் வைகைச செழும் கரை அதனில் சென்று- ௮௪ 
னைத் தன்று இன்று அலைமறிகன் ந நீரையுடைய லைகைரதியினதழயெ 
சரையின்சட்போய்,-- குன்று எனும் த/தசாய் உன்றன் கோலை காட்டு 
சென்றார் - மலையென்று சொல்லதசகுர் ச ததையுடையாளே! உன் பம் 
கைச் சாட்செ என்று கூறியருளினா, எ-று, (௩௫) 

மெய்த்தவம் புரிவார் தமமின் விழுப்பமிக் குடைய வன்னை 

இத்சடங் கரையை வல்லே யெம்பிரீ யடைப்பா யென்னப் 

பைத்தவெம் பகுவாய் நாகம பனிமதஇிப் பாதி கொன்றைக் 

கொச்துடன் முடிகக வல்லார கேரலறை படைக்க அற்றார். 

இ-ள், மெய்த் தலம் பரிவார் தம்மின் விழுப்பம் மிச்குடைய அன்னை - 

மெய்ம்மையாகய தவத்தைச செய்பவர்களுள் மிகவும் மமமையையுடைய 
மாதாவாக வந்தியான௮ள்,--இ தடம் கரையை வல்லே எம்பி 8 ௮டைப் 
பாய் என்ன - இவ்விசாலமாகய கரையினை விலரைவாச என் ஐம்பி ரீ ௮டைப் 
பாயாக என்று கூ2,--பைத்த வெம் பகுவாய் நாகம் பனி மதிப் பாதி 
சொன்றைச் சொச் துடன் முடிச்ச வல்லார் - படம்பொருச்திய பருவாயை



மண்சுமத்தசருக்கும். கக்கி 

யூடைய பாம்பையும் குளிர்சசிபொருச்திய பாலசர்திரனையும் சொன்றைப் 
பூக்கொச்தோ Grade சிவபெருமானாய கூலியாளர்,--சோல௬த் 
அடக்கல் உற்றார் - - அவ்வமமையின் பகஇனை ஆடைப்பாராயினார். ௭-௮, 0 

பேர்ப்பர்மண் கூடை பெய்வர் பிறைதவிர் முடிச் சும்மாடு 
சேர்பபர் பின் சுமர்து சென்றச் செய்களை சொரிந்து மீள்வர் 

வேர்ப்பர்மெய் யிளைப்பர் முன்போல் மென்றுபிட் டிரத நாவிற் ; 

பார்ப்பரவ் வன்னை தன்மேற் பரிந்தருட் பார்வை செய்வர், 

இ-ள். மண் பேர்ப்பா - மண்ணை வலெட்வொர்,--கூடை பெய்வர் - 
அதனைச் கூடையின்சணிடவார்,--பிறை தவிர் மூடி சும்மாடு சேர்ப்பர் - 
பிறைதவிர்ர்ச முடியின்மேற் சுமையடைகோலிவைப்பர்,--பின் சுமர்து 
சென்று ௮௪ செய்கரை சொரிந்து மீள்வர் - பின்னர் ௮தனைச சுமர்து 
சென்று கட்டப்படும் ௮வரம்.3ற் கொட்டிச் இரும்புவர், மெய் இளைப்பர் 
முன்போல் வேர்ப்பர் - சரீரம வருந்தி இளைப்பர் முன்போலக் கு.றுவேர்வை 
சொள்வர்,--பிட்டு மென்று இரதம் நாவிழ் பார்ப்பர் - பிட்டை அள்ளி வாயி 
லிட்டு மென்று தின்று சுவையை நாவினாலுணர்வர்.--௮ அன்னை மேல் 
பரிர்து அருள் பார்வை செய்வர் - அப்பிட்டமுசைத் தமச்குச்கொடுத்த 
௮வ்வம்மைமீது முன்னையினும் மிக அன்புடார்து இருபாகோச்கஞ் 
செய்வார், எ-று, (mer) 

OG Oner Onaro m5 Geopapy. woes dur Caner 

இட்டமென் றசையிற் சால வீசனுக் காமி தென்பர் 

கொட்டுடன் கவித்த கூடை கொண்டுநின் ரல் செய்வர் 

வெட்டுமண் குவிபப ரோடி விரைந்தடிப் பாய்கது மீள்வர். 

இ-ள், பிட்டு ஈன்று என்று கூறிப் பிறை முடி ௮சைப்பர் - இப்பிட்டு 
மிச சன்றாயிருச்சின்றதென்று உபசாரககூறிப் பிறையையுடைய சிரசை 
அசைப்பர், வேடன் இட்ட மென் தசையின் ஈசனுக்கு இது சால ஆம் 
என்பர் - - சண்ணப்பகாயனாராயெ வேலெர் படைசத மென் தசையமுதனும் 

இஃ்து இம்மதுரைச சோமசுர்தரசகடவுட்குப் பிரீதியாகுமென்பர்,--கொ 
ட்டி உடன் கவித்த கூடை கொணடு நின்று அடல் செய்வர் - தோளின்ச 
ணிட்ட மண்வெட்டிபுடன் ரிரசிற்கவித்த கூடையையுக சகொண்டுமின்று 
ஆனக்தக் கூத்தாவெர்,--லெட்டும் மண் குவிப்பர் - வெட்டிய மண்ணைச் 
குவிப்பர்,--விரைர்து ஒடி அடிப் பாய்ந்து மீள்வர் - விரைச்தோடி அடிப் 
பாய்ர்து திரும்புவர், ௭-0, (௩௮) 

பரிவுடை மனத்தி னாளூம் பரமர்தஞ் செய்தி கண்டு 

கரையினை படைத்தல் வேண்டு மென்றுதன் கருமல் கூருள் 

உரனுடை வழுதி தூதர் சாண்பரே லுறுகண் செய்வார் 

இருவினை யுடையேன் மற்றிங் கென்செய்வே னென நிளைர்தாள்,



௧௧௨ இருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். பரிது உடை' மனத்தினாளும் பரமர்தம் செய்தி ஈண்டு - அன்பு 
பொருர்திய மனத்சையுடைய வர்திடஞ் சோமசர்தரச்சடவுளினது திரு 

விளையாடலைச் சண்டு,--தரை.பினை அடைத்தல் வேணடும் என்று தன் ௪௫ 

மம் கூறாள்- ௮ணைகட்டுதல் செய்யவேண்டும் என்று தன் காரியத்தைக் 
குறித்தொன்றும பேசா வளாய் உரன் உடை வழுதி தூதர் காண்பரேல் 
உறுசண் செய்வார் - உலியையுடைய பாண்டியனது தூதுவர் காண்பாரா 
யின் எமக்குச் தன்பஞ்செய்வார்,--இரு வினை உடையேன் மற்றிலகு என் 

செய்வேன் என நினைர்தாள் - இருவினையையுடைய தமியேன் இதத்கு 
யாது செய்வேன் என்று பலவற்றையும் எணணீினாள், எ-று, (௩௯) 

மற்றவ ணிலைமை வெள்ளி மன்றுணின் மூடு கின்ற 

சொற்றவ ரறிர்து பின்னுங் கூடைமண் கமைமேற் கொட்டி 

உறிறவிக் கரையை யின்?ன யொல்லையி லடைப்ப னன்னே 

சற்றிதற் கிரங்கா தேகுன் றகவுடை மனையி லென்றார். 

இ-ள். அவள் நீலைமை கெள்ளி மன்றுள் 8ன்று ஆன்ற சொற்ற 
வர் அ௮றிர்து- இவ்வர்திபினது நிலைமையை வெள்ளியம்பல ச்தின் சணின் நு 
இருடனஞ்செய்தருளுஞ் சோமசுந்தரச்கடவள் என்னு கூலியாளர் இரு 
வளகதடைத்து --பிஏ னும கூடை மண கரை மேல் கொட்டி - பின்னரும் 
ஒருகூடைமணணைச் சரை.॥ிமீல கொட்டிவிட்டு உற்ற இச்சரையை இன் 
னே யான் ஒல்லை.பில் அடைப்பன் - உனச்காச விடப்பட்ட இச்சகரையை 
இப்போது ரான் விரைவாக நுடைப்பேன்,--நீ சற்றும் இசற்கு இரககாது 

உன் தகவு உடை மனையில் ௮ன்னே ஏகு என்றார் - சிறிதும் இசன்பொ 
ருட்டு மனமிரககாத உன் தகுதியையுடைய வீட்டிட்கு மாதாவே! செல்வாய் 

என்று கூறியருளினார், எ-று, (௪௦) 

நீறணி புனித மேனி நின்மலன் விடிப்ப வேகத் 

Gar dans முகத்தி னாடன் ஜென்மளை புகு௮ மெல்லைக் 
ர கூறருக் தவத்தின் மீககாள் கோலறை யடைப்ப வஞ்சி 

wt SU Bor dons தன்னாற் ஜெழுதனள் வைகை மங்கை. 

இ-ள். நீறு அணி புளிச மேனி நின்மலன் விடுப்ப - விபூதியை ௮ணி 
ச்ச ச சமாகய தருமேனியையடைய சோமசுர் $ரக்கடவுஎனுப்ப.... தோல் 

திரை மூகசஇினாள் எடுத் தன் கொல் மனை புகுதும் எல்லை- தோல் திரை 
5 முக மையுடைய வர்தி ரென்று தன் பழையவீட்டிற் புகும்பொழுத,-- 
கூறு! அரும் தவசதஇின் மிக்காள் கோல் ௮றை அ௮டைப்ப - கூறுதற்கரிய 

தவத்தான் மேம்பட்ட வர்தியினது பாசமாகய கோலறையைச் சிவபெரு 
மான் ௮டைக்கும்பொழுது,--௮ஞ்சி வைகை மககை மாறிடு திரைச் சை 
ஆல் தொழுசனள் - பயர்து வைகைஈதியாய பெண் வேசர்தணி௫ன்ற 
இரைகளாகயெ சைசளினாலே சுவாமியை அஞ்சலி செய்சனள், எ-று, (௪௧)



மண்சுமத்தசருக்கம். ௧௧௨ 

கிறர். தமண் கூடை வேணித் இருமூடிக் கொட்டை யாக 
நிறர்திகழ் கொன்றை நீழ னிறைமண லணையே யாக 

உறுக்தொழின் மு.பற்சி யாலே யுயங்கிமெய் யிளைத்தார் போல 
மறைந்துல கெங்கு மான வள்ளலார் பள்ளி கொண்டாரா, 

இ-ள். சிறர்த மண கூடை வேணி இருமுடிச் கொட்டை ஆச - சிறந்த 
மண்சுமச்குங்கூடை. சடையையுடைய திருமுடிக்குத தலையணையாகவும்,- 

நிறம் இகழ் சொன்றை நீழல் நிறை மணல் அளலாயே ஆக- பொன்னிறம் 
விளககும் பூவைபுடைய கொன்றைமரநீழலிலேயே நிரறைஈத மணல் சயன 
மாசவும்,--உறும் தொழில் மூயரசயால் உய(ூ மெய இளைத்தார்போல - 
உற்றதொழின்முயற்சியாலே ஒருந்திச சரீரமிளைததார்போன்று,--உலகு 
எங்கும் மறைந்து அன வள்ளலாா பள்ளிகொண்டார் - உலகெககும் வியா 
பித்து மறைந்துநிற்கும் வர்ளலாராஇய சோமசுச்.தரக்கடவுள் பள்ளிகொண் 
டருளினார், எ-று, (௪௨) 

ஆங்கவர் தயி௮। மெலலை பருடபெரு வாழ்வின் மிக்கார் 

ஒங்கெ கருமஞ் செப்வா ராகிபொண் பிரமபு தாஙகிப 

பாங்குகின் றவரை நாடிப் பஜரச்ந;கோ லறையி லுள்ள 

இீங்குகன் குணாவி ரென்னச பென்றகன் கரையிற் சேர்ந்தார். 

இ-ள். அஙகு ௮வா துயிலும் எல்லை - அவஙனமவர் டநித்திரைசெய்த 
ருளுஞ் ஈமயதது,--அருள் பெரு வாழ்வின் மிசகார் - திருவருளானாய 
பேரானந்தப் பெருவாழ்வின் மிச மட௫ழ்பவராகிய தஇிருவாதஷரர்,--ஓுயெ 

கருமம் செய்வார் ஆச ஓண பிரம்பு சாஙகிப் பாகு நின்றவரை நாடி. - 
உயர்வாகிய காரியஙகளைத தஙகீழ்நினறு நடததுபவராடுிச் கைபில் அழ 
இய பிரம்பைச்கொணடு பக்கததேநிறகு௨ கருமவதிகாரிகளைப் பார்த்.த,-- 

ப௫ர்ர்த கோலறை.பில் உள்ள தகு ஈன்கு உணாவீர என்ன - வகுத்துக் 
கொடுக்கப்பட்ட பாகஙகளிலுள்ள குற்றஙகளையக குணஙகளையும் பார்த் 
தறிமினென்று பணிச்ச,--சென்று ௮கன கரையில் சேர்ந்தார் - அவர் செ 
ன்று விசாலமாகிய கரைபையடைந்தரா, எ-று, (௪௩) 

ஈன்குற வடைத்தல் செய்தார் யாவரு மென நயந்து 

சங்கர னடைக்கு நீடு தடங்கரை யவாக ளெய்தி 
எங்கணு (LPT Bl சாம்,த தஇவவிடம் யார்க்கு நோ்ச்த 

பங்கிது மொழிமி னென்ன நின்றவ ரிவை பகாஈதரா, 

இ-ள். அவர்கள் யாவரும் ஈன்கு உற அடைத்தல் செய்தார் என 
ந்யந்து - சருமவதிகாரர் பஙசாளரனைவரும உடைகரையைச செவ்விதாசச் 

சட்டினாரகளென்று மனமஇழ்ச்த,--சங்கரன் அடைச்கும் நீடு சடம் சரை 
எய்.இ.- சுந்தரேசராகிய கூலியாளர் நின்றடைக்கும் நெடிய விசாலமாயெ 

ச்ரையையடைக்து,--எல்கணும் உயர்ந்து இவ்விடம் தாழ்ந்தது - இவ்வணை 
கங்



௧௧௪ திருவாதவூர்புராணம். 

மற்றெவ்விடங்களுமுயர்ச் இவ்விடமாத்திரர் தாழ்ச்்தருக்செறத,---இது 
யார்ச்கு நேர்ர்த பங்கு மொழிமின் என்ன - இஃதியார்ச்கு வகுச்துவிடப் 
பட்ட பங்கு சொல்லுங்கள் என்று வினவ,--கின் றவர் இவை பகர்ந்தார் - 
௮௩சே நின்றவர்கள் இவைகளைக் கூறினார்கள், எ-ழு. (௪௪) 

பெருவள நீடு கூடற் பிட்டுவிற் றணவு கொள்வாள் 
ஒருமுது மடற்தைக் காளா யொருவன்வர் தங்க னெய்தி 

இருகில மகழ்க்து கூடை யுட்சொரிச் திரங்கி நிற்பன் 

இரமிசை யெடுப்பன் மீள்வன் சிந்துவன் குவித்தல் செய்வான். 

இ-ள். பெரு ௮ளம் நீடு கூடல் பிஃடு விற்று உணவு சொள்வாள் ஒரு 
(YH மடர்தசைச்கு அளாய் ஒருவன் வந்து இகஙன் எய்தி - பெருஞ்செல் 

வத்தான்மிக்க இம்மதுரைமாஈகரததிலே பிட்டுவிற்றுணபவளாகிய வந்தி 

என்னுமொரு வயோதிகப்பெண்ணுக்குச் கூலியாளாய் ஒருவன் ௮ இவ்வி 
டத்தையடைச்து,--இரு நிலம் ௮கழ்ச்து கூடையுள் சொரிர்து இர௩இ நிற் 

பன் -பெருமைபொருந்திய மணணைவெட்டிச் கூடையின்கணிட்டு ஆரவா 
ரித்து இரஙூறிற்பன்,--சிரமிசை எடுப்பன் மீள்வன் - பின்பு தலைமீதெ 
டுப்பான் மீள்வான்,--9ந்துவன் -சிசறுவான்,--குவித்தல் செய்வான் - பின் 
குவிப்பான். எ-று. (௪௫) 

பாடுவ னாடல் செய்வன் பையவோர் கூடை மண்ணை 

நீடுதிண் கரையி லேறிச் சொரிகுவ னெடி து நிற்பன் 

ஒவ னோடி. மீள்வ னொருகைமண் கரையி லேறப் 

போடுவன் போக வென்னில் வருவன்வா வென்னிற் போவன், 

இ-ள். பாடுவன் ஆடல் செய்வன் - பாலொன் கூத்தாவொன்,--பைய 

ஓர் கூடை மண்ணை மீடு இண் கரையில் ஏறிச சொரிகுவன் - பின்பு மெல்ல 
ஒருகூடைமண்ணை நெடிய திண்ணிய கரையில் ஏறிச் கொட்டுவான்..- 

நெடிது நிற்பன் - நெடுநேரம் ௮சையாது கிற்பான்,--ஓடுவன் ஓடி மீள்வன்- 
பின்னர் விரைர்தோடுலான் ஓடிச்சடி துதிரும்புவான்,--ஒரு கை மண் கரை 
யில் ஏறப் போடுவன் - ஒரு சைப்பிடிமணணை மறித்துய கரையில் வீழப் 
போவோன்,--போக என்னில் வருவன் - 8 போ என்றால் வருவான்,-- 
லா என்னில் போவன் -நீ வா ஏன்றாற் போவான், எ-று, (௪௮) 

பிட்டினை நூகர்வ னையா பெரிதுஈன் றென்று கையைக் 

கொட்டுவன் செங்கை சாணி லரசிளங் குமர ஜனொெப்பான் 

நெட்டலர்க் கொன்றை நீழ னெடுந்துயில் கொள்கின்றா னல் 
கட்டுசை சிறிதங் கேளா னன்னவன் காண்மி னென்றூர், 

இ-ள். பிட்டினை நுகர்வன் - பின்னர்ப் பிட்டை அள்ளி உண்பான்;-- 
ஜயா பெரிதும் சன்று என்று சையைச் சொட்டுவன் - ஐயா இப்பிட்டு



மண்சுமத்தசருக்கம், க்கடு 

மிசவும் ஈன்றென்று கூறிக் சையோடு கையைச் சொட்டுலொன்,--செங்கை 
சாணில் அரசு இளம் குமரன் ஒப்பான் - gae g செங்கைகளை சாமுற்று 
சோக்குமீடத்து ௮ரசிளவகுமரனையே ஓஒச்சன்றான்,--கெட்டு ௮௨ர்ச் சொ 
ன்றை நீழல் நெடும் து.பில் கொள்கின்றான் - அவன் நெடிய பூமகொத் 

துக்களையுடைய கொன்றைமரநிழலிலே மெடுகிச திரை செய்கிறான் ,--ஈம் 
கட்டுரை சிறிதும் கேளான் - மாமகூறும் உறுதிமொழிகளை ஒருசிறிதும் 
கேளான்,- அன்னவன் காண்மின் என்றார் - ௮வன் பாருககளென்று சுட் 
டிக்காட்டிச் கூறினார், (௪௪) 

என்றலு மவனை யிங்கே கொணர்மினென் றவரு ணின்ற 

வன்றிற லொருவன் கூற வாரியன் வல்லை யோடிச் 
சென்றலு ஞான யோகச் 0) முக்அுயி லொழிந்து மூன்று 

அன்றிய புரங்கள் செற்றார் துண்ணென விழித் தெழுந்தார். 

இ-ள், என்றலும் - என்றில்வாறவர்கள் கூறுதலும்,.-அவருள் நின்ற 
வன். இறல் ஒருவன் ௮வனை இஙசே கொணர்மின் என்று கூற- ௮க்கரும 

வதிசாரிகளுள் கின்ற மிச்ச வலிமைபுடைய ஓர் அதிகாரி ௮க்கூலியா 
எனை இகசே எம்முன் கொடுவருக என்று பணிக்க,--ஆரியன் தடிச் 
சென்றலும் - அதுகேட்ட கருமவஇகொரிகளில் ஒருவன் விரைரந்தோடிச் 
சென்று சமீபிததலும்,-மூன்று துன்றிய புரஙகள் செர்றார் ஞான யோகச் 
செழும் துயில் ஒழிர்து தண்ணென விழிதது எழுர்தார் - சவபெருமானா 
இய கூலியாளர் ஞானயோகமா௫யெ அனந்தநித்திரைசெய்தலை நீச்ச விரை 
நீது சண்களைவிழிததெழுந்தார். எ-று. (௪௮) 

விழித்தலுங் கடி.து சென்ற வாரிபன் வெருவ கோக்க 

மொழிக்கனல் இந்தி யந்த முன்னவன் றன்னை யெய்த 

அழைத்தலும் வருதல் செய்யா தஞ்சிரின் றிரங்கல் கண்டு 

பழிப்பருஞ் செங்கை பற்றி யீர்த்தனன் பரிவி லாதான். 

இ-ள். விழித்தலும் - அவர் நித்திரைவிட்டெழுதலும்,--ஈடிது சென்ற 

ஆரியன் வெருவ கோக்கு - விரைந்துசென்ற ௮ச்சருமவதிகாரி ௮வர் ௮ஞ் 
சும்படி. பார்த்து, மொழிச் கனல் சர்தி- கொடுஞ்சொற்களாகய ௮௪௫ 

hous ிந்தி,--அரத முன்னவன் தன்னை எய்த அழைத்தலும் - Maa 
இகாரியிடத்து வரும்படி ௮ழைத்தலும்,--௮ருதல் செய்யாத அஞ்ச நின்று 

இரங்கல் சண்டு- அவர் வாராது பயர்துரீன்று அழுதலைக்சண்டு,--பரிவு 
இலாதான் பழிப்பு ௮ரும் செம் கை பற்றி ஈர்ததனன் - அன்பில்லாத ௮௧4 
கருமலதிகாரி குற்றமற்ற அவருடைய சிவந்த கையைப் பிடித்திழுத் 

தான், எற, (௪௯) 

ஆங்கவன் கடி.திற் றள்ளி யண்ணலை யெண்ணி லாத 

Pagers முன்னர்க் கொண்டு சேறலும் வெகுட்சி யெய்திப்



௧௧௬ இருவாதவூர்புராணம். 

பாங்குநின் றவரு ணின்ற பாவியைப் பாவி நோக்கி 

சங்குவெங் குருதி சோச வடி.த்திடுங் Sater Ques apa, 

இ-ள். அங்கவன் ௮ண்ணலை கடி.தில் சள்ளி - வன் கூலியாளாகிய 
சிவபிரானை விரைந்து தள்ரி,-எ௭ண இலாத இரனென் முன்னர் 
கொண்டு சேறலும் - அளவில்லாத தீகனையுடைய ௮இகாரிக்கு முன்னே 
சொண்டு சென்றவளவில்,--பாவி வெகுட்சி எய்தி - பாவியாயே gees 
கரரி சோபங்சொண்டு,--பாககு நின்றருள் நின்ற பாவியை ரோக்கு - 
தன்பச்கத்து நிற்பவர்களுள் ஒரு பெரும் பாவியைப் பார்த்து,--ஈய்கு 
வெம் குருதி சோர இங்கு இவனை அடி த்திடு என்ரான் - இகசே வெவ்விய 
இ.ரத்தமொழுகும்படி. நீ இவனுக்கு அடியென்றான், எ-று, (௫௦) 

கடுத்சசொல் வன்க ணன் சுதத்துடன் மாறு கையில் 

எடுத்தனன் முனிவர் விண்ணோ ரெடுத்தனர் தொழுது செங்கை 

அடித்தன னடித்த போதி லன்புடை யரிவை பாகங் 

கொடுத்திலர் துணுக்க மெய்த மறைந்தனர் குறைவி லாதார். 

இ-ள். கடுத்த சொல் வன்கணாளன் சகதத்துடன் மாறு கையில் எடுத் 
தனன் - கடுஞ்சொல்லைப்பேசும் ௮ததறுகண்ணன் கோபத்துடன் கையிற் 
பிரம்பை எடுததான்,--முனிவர் விணஷணோர் செம் கை எடுத்துத் தொழுத 
னர் - ௮துசண்ட இருடிகளுர் சேவர்சளுர் சமது சிவர சசைகளை உயர்த் 

இக் கூப்பிச சரரில்வைக்துக் கும்பிட்டனர்,--அடி.த்கனன் - அப்பொழுது 

அடித்தான்,--அடி.த்த போதில் - அடி.த்தசமயச் திலே,--அன்புடை அரிவை 
பாகம் கொடுத்திலர் குறைவிலாதார் - ௮ன்பையுடைய உமாதேவிபாசங் 
கொடாதவராகய சிவபெருமான் ஒரு குறையுமிலாதவராக,--தனுச்சம் 
எய்த மறைந்தனர் - யாவரும் ஈடுககும்படி மறைந்தார், எ-று, (Gs) 

வேறு, 

தார்மேனின் நிலங்குபுய வழுதி மேலுந் 

தன்மண மங் சைபர்மேலு மமைச்சர மேலும் 

ஆர்மே௮ஞ் சென்றுபொருஞ் சேனை மேலு 

Det Ole By மரிமேலு uo Gaur Cu gue 

தேர்மேல்வெம் பகன்?மேலு மதியின் மேலுஞ் 

இறந் துளவிம் திரன் மலுர் தேவர் மேலும் 

பார்மேலுங் கனன்மேது நீரின் மேலும் 

பட்டதரன் மெய்யிலடி பட்ட போதே, 

இ-ள், அரன் மெய்யில் ௮டி. பட்டபோது -சிவபெருமானது திரு 

மேனியில் அடிபட்டபோது ௮வ்வடி --தார் மேல் நின்று இலம்கு புய 
வழி மேலும்-மாலைபரனது மேனின்று விளல்குதற்குச் காரணமாசிய
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புயக்களையுடைய பாண்டியராசன்மீ தம்,--தன் மனை மங்கையர் மேலும் 2 
௮வ்வரசனத தருமபச் இனிசண்மீ தம்,--அமைச்சர் மேலும் - அவனது மர் 
திரிசண் மீதும்,--அர் மேலும் சென்று பொரும் சேனை மேலும் - வவிமை. 
யுடைய பசைவாமாட்டும் அஞ்சாது சென்று யுசசஞ்செய்யும் அவனுடைய : 
சேனைகளின் மீ தும்,--அ௮அயன் மேலும் - பிரமாவின்மீ தும்,--௮ரி மேலும் - 
விஸ்ணுவின் மீ தும்,--அ௮றவலோர் மேலும் - முனிவாசணமீ தம்,--தேர் மேல் 

லெம் பசல் மேலும் - தேரின்சணிவர்ந்துசெல்லும் வெவ்விய சூரியன்மீ 
தும், மதியின் மேலும் - சர்திரன்மீ தும,--சிறந்துள இர்இரன் மேலும் - 

சிறப்பையுடைய இர் திரன்மீ தம,--தேவர் மேலும் - ஒழிர்த தேவர்கண்மீ 
அம்,--பார் மேலும்- பூமியின் மீ தும்,--கனல் மேலும் - நெருப்பின்மீ தும், 

நீரின் மேலும் பட்டது - மீரின்மீதும் ஒருஙகே பட்டது. எ-று, (௫௨) 

தீந்தமுரு வொழிந்துபிறி துருவ மாகிச் 

சதுர்முகனுஞ சங்காழி தரித்த மாலும் 

ர்தமுத றெரிவரிதாய் வெளியே நின்ற 

வண்ணலார் வடி விலடி பட்ட போதில் 

எந். 5வுல கங்களினு மிருது ளோக 

ளெமழுடலி லடியுறைத்த தென்று கூற 

முர்தியெழமும பன்மொழிச ளூகாஈத வெல்லை 

மோகரிக்கு மெழுகடலின் முழக்கம போன்ற, 

இ-ள். சதுர் முகனும் சகு அழி தரித்த மாலும் தம் தம் உரு ஒழி 

சது பிறிது உருவம் ஆகு -கான்கு முகஙகளையுடைய பிரமாவுஞ் சமகுசச் 
கரங்களைத் தாஙகும் விஷ்ணுவுர் த,சதம் உருவம்களைவிட்டு முறையே gear 
னமும் பன்றியுமாகிய வேறறுருக்கொணடு தேடி,,--அ௮ர்தம் முதல் அறிவு 
௮ரிது ஆய் வெளியே நின்ற ௮ணணலார் வடிவில் அடி பட்டபோது - 
முடிவும் முதலும் ௮றிதற்கரிகாக வெளிப்பட்டு நின் ஐருளும் எப்பொருட்கும் 
இறைவராகய சோமசர்சரச்சடவளினது இருமேனியில ௮வ்வடிபட்ட 

போது,---எர்த உலககசளினும இருக துளேசாகள் எம் உடலில் ௮டி. உறைத் 
தது என்று கூற முசதி எழும பல மொழிகள் - எல்லாவுலகங்களினும் 

வசிப்பவர்களும் எஙகள் சரீரததில் அடிபட்டதென்று கூறுதலான் முற்பட் 

டெழும் பலதிறசசொ ற்களினொலிகள்,--உகாச்த எல்லை மோகரிச்கும எழு 
கடலின் முழககம் போன்ற - உகமுடிவின்கண முழஙகுஞு சதத்சமுத்திரல 
களின் பேரொலிபோன்றன, எ-று. (௫௩) 

மாயையெலுங் கரும்பெரிய புனன்மேன் மொக்குள் 

வண்ணமெனு மெண்ணிலா வண்டத துளளும் 

ஏயவகை யெண்பத்து நான்கு நாமு 

யிரமான பலயோனி யெவற்றி லுள்ளும்
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ஆயவுயிர்க் குயிரா௫ நிற்கும் தன்மை 

யவனிதலத் தஞ்ஞான றிந்து பாதச் 

சேயமலர் வழுக்துதற்கோ கூலி யாளாய்ச் 

சென்றுமுடி மண்சுமந்தார் தில்லை காதர். 

இ-ள். மாயை எனும் கரும் பெரிய புனல் மேல் மொக்குள் வண் 
ணம் எனும் எண் இலா அண்டத்து உள்ளும ஏய- மாயை என்று சொல் 
லப்படுற கருமையாகய பெரிய சடலிலே தோன்றும் குமிழிசள்போலும் 
அளவற்ற ௮அணடமகடோறுமுள்ள,--பல எண்பத்து சான்கு நாரூயிரயோனி 
வகை ஆன எவற்றின் உள்ளும் ஆய உயிர்க்கு உயிர் ஆடு நிற்குர் தன்மை - 
பலவாகிய எணபததுரரன்கு நூாராயியோனி பேததசதையுடைய ஆன்ம 

வர்ச்சலகட்கெல்லாம் பரமான் மாலாகி உண்ணின் றியக்குர் தமது சூச்குமக் 

தன்மையை,---௮வனிகலகது அஞ்ஞானர் அறிந்து பாதச சேயமலர் வழுதீ 
த.தீ.ற்கோ - இச்கிலஉலக,5 துள்ள அஞ்ஞானிசளும அறிர்து தமது args 
இிருவடித்தாமரைகளைவணயஇத துதிதது உய்தற்பொருட்டேயோ,--இல்லை 
மாதர் கூலியாளாய்ச சென்று முடி மண சுமர்தார் - சிதம்பரசபாநராயகர் 

கூலியாளாகெ சென்று தந்திருமுடியில் மண்சுமச்சருளினார். எ-று. (௪), 

Cai gy. 

மையணையுர் திருமிடற்மார் மெய்யிலடி வாதவூர் 

ஐயருடம் பினுமவர்து பசிதலுமே யயர்வெய்தி 

உயயவெனை யாட்கொள்வா லுவநதொருவர்க் காளாகி 

மெய்யரெழுர் தருளினரோ Quer Omen gy Balen i gi. 

இ-ள். மை அணையும் இரு மிடர்ரறார் மெய்யில் ௮டி. வாதவூர் ஐயர் 
உடம்பினும் வந்து படுதலும ஆயர்வு எய்.௫- ஈஞ்சக்கறைபொருச்திய உண் 
டத்தையுடைய சிவபெருமானது திருமேனியின் கட்பட்ட ௮ல்வடி. இருவாத 

வரருடைய தஇிருமேனியினும் வந்து படெலும் ௮வர் அறிவழிக்து பின்னர்த் 

தேறி,--உய்ய எனை ஆட்சொள்வான் உவந்து ஒருவர்க்கு ஆள் ஆ௫ மெய்யர் 
எழுந்தருளினரோ என்று என்று மிக நொந்து - உய்யும்பொருட்டு என்னை 

ஆட்கொண்டருளும்படி சாயேனை உலந்து தாமொருவர்க்குக் கூலியாளாக 
மெப்ப்பொருளாகிய ஈஞ்சிவபெருமான் எண்டெழு$தருளினாரா என்றெ 

ன்று சந்தித்து மனம் மிசவுமிரஙகி, எ-று, (இடு) 

தம்பெருமை யறியாத தம்மிறைவர் தமக்இரங்கக் 

கம்பிதமும் சண்ணீரும் வரக்கவற்சி யுறும்போதில் 

வெம்பிறவி தொலைத்தார்முன் னாரியர்கள் வியர்தோடி 

உம்பர்பிரான் நிருவிளையாட் டெல்லாமக் குரைக்தார்கள்.
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இ-ள், தம் பெருமை அறியாத தம் இறைவர் சமக்கு இரக்கி - இரு 
வாதவூரர் சம்பெருமையைத் தாம் அறியாத தம் சடஉளாகஇய சிவபெருமான் 
பொருட்டு மனமி௫,--சம்பிதமும் சண்ணீரும் வரக் sagA உறழம்போ 
இல் - சரீ. ராடுக்கமும் சண்ணீரும் உண்டாக மனம் க௮£லமிகுஞ்சமயச் இல், 
ஆரியர்கள் வெம் பிறவி தொலைதசார் முன் விரைந்து ஐடி. - கருமவஇகாரி 
கள் கொடிய பிறவியை நீக்குர் திருவாசவூரடிசளுச்குமுன் விரைர்தோடிச் 
சென்று,--உம்பர்பிரான் திருவிளையாட்டு எல்லாம் ௮௨ உரைச்தார்கள்- 
தேவராயகராகிய சிவபெருமானுடைய திருவீளையாடல்களையெல்லாம் 
அ௮ங்சே சொன்னார்கள், எ-று, (Ge) 

வேட்டுருகும் பெருங்காதல் வித்தகரித் தன்மையெலாங் 

கேட்டுமனர் தளர்க்துமிகக் கிளர்ந்துவிழ்ப புனல்பெருக 

வாட்டிகழுஞ் சடையண்ணல் மண்சுமர்த விடங்கொடுபோய்க் 

காட்டமமென மொழிர்தவரோ டவ்வயினே கடிதெய்தி, 

இ-ள். வேட்டு உருகும் பெரும் காதல் வித்சகர் இச் தன்மை எலாம் 
கேட்டு - மனம் செக்குகெககுருகும் பேரசையையுடைய சாதுரியராயெ 
இருவாசஷூரர் இசசம்பவஙகளையெல்லாங கேட்டு... -மனம் மிகச் தளர்ந்து 
விழிப்புனல இளெர்ந்து பெருக - மனமிகமெலிர்து சண்ணீர்ததும்பிப் 
பெருக.--லாள் இகழும் சடை ௮ண்ணல் மண சுமர்த இடம் கொடுபோய்ச் 
சாட்டும் என மொழிர்து - செயவ்லொளிவிளஎஙகுஞ் சடையையுடைய சொச்ச 
காதசுலாமி மணசுமர்தருளிய இடத்தை என்னைச்கொண்டுசென் று £விர் 

காட்டுகள் என்று,--அவரோடு அ௮வ்வபின் சடிது எய்தி- ௮ச்சருமலதி 
சாரிகளோடு ௮வ்விடசது ௮தி£ீக்சொததிற் சென்று, எ-று, (௫௭) 

அழுகங்கயரும் பெருகரகி லடியேனும் வீழாமல் 

எழுந்தருளும் பெரியோனே யெங்கணுளா யென்றென்று 

தொழுங்கரமுங் கண்ணீருர் துளங்கியமெய்ப் புளகமுமாய் 

விழு ரதுபாண் டிவ்வாறு புலம்பினர்மெய் யன்பாளர். 

இ-ள். மெய் அன்பாளர் - மெய்யன்பையாளுச் தஇிருவாதவூரர்,--௮டி. 

யேனும் அரும் பெரு ஈரகில அழுசர்தி வீழாமல் எழுர்தருளும் பெரி 
யோனே - தமியேனும் ஏறுசற்கரிய பெரிய நிரயமாகய படுகுழியின்சண் 
வீழ்ந்து வருந்தி அழுர்தாவண்ணம் முன்னர்ச் குருமூர்த்ததகசொண்டெழுக் 
தருளிலந்த பெருஈசசைமையையுடையஒரே,-.-எஙசண் உளாய் என் 

ரென்று - எங்கே இருச்கன்றீர் எ௩சே இருக்கின்றீர் என்று, தொழும் 
கரமும் சண்ணீரும் துளடிய மெய்ப் புளகமும் ஆய் - கும்பிடுல் கைகளும் 
சண்ணீரும் ஈமெகுஏன்ற சரீரத்தில் அரும்பிய புளகமுமாசி,--விழுந்து 

புரண்டு இவ்வாறு புலம்பினர் - வீழ்ர்.து புரண்டு இர்சப்பிரசாரம் வியாகு 
லங்கொண்டு புலம்புவாராயினார், எ-று, (9௮)



82.0 திருவாதவூர்.புராணம். 

நீ௮ுபடும் பொன்மேனி நின்மலனே நெடுக்கங்சை 

ஆறுபடுஞ் சடைமுடியா யடி.வர்கட் கெளியானே 

மாறுபடும் புமெரிததாய் மாறுபமும போதுடலிற் 

கூறுபடுஞ் சிவஞானக் கொமபிலுளங் குழையாதோ, 

இ-ள். நீறு படும் பொன் மேனி *ன்மலனே - விபூ திதரி.2 பொன் 

போலுச் இருமேனியையுடைய மலரகிகரே,--நெடும் சகசை ஆறு படும் 
சடைமுடியாய்- செடிய கககாஈதி பிரவாகெகுஞ் சடாமுடியையுடையவரே, 
அடியவாகட்கு எளியானே - அடியலாசட்கு எளியவரே,--மாறுபடும் புரம் 
எரிததாய் - மாறுபட்ட புரகக$ள எரிததவரே,--உடலில மாறு படும்போது - 
தேவரீருடைய திருமேனியிற பிரமபடிபடுமபோது --உடலில் கூறுபடும் 
சிவஞானச கொமமின் உளம குழையாதோ - அ௮ததிருமேனியின்சட் கூறு 
பட்ட ஏவெஞானககொமபாயெ உமையமமை௰யினது திருவுளம் வருந்தத் 
றில்லையோ,. எ-று. (Gs) 

சொங்கையான் மணிபாரபிற குறியிடுமவ் வீ றுடைய 

மங்கையாள் பெருமானை மண்சுமசக மதிததாளோ 
கஙகையா ளகைககரததாற கரைததிலளோ புள்ளுருவாம் 

பகையா ௪னனறியாப பணிமுடியென் நறியாளோ. 

இ-ள். கொஙகையால் மணி மாரபில் குறியிடும் ௮வ் வீறு உடைய 

மங்கையாள் - தமது தனககளால திருமாபிலே அழூய தழும்புபடதிய 
HES மேன்மைபைபுடைய உமையமமையார,.-பெருமானை மண சுமக்க 
மதித்தாளோ - தமது பிராணசாயகரைககொணடு மணசுமப்பிச்கத இருவுள 

மிசைர்தாரா,--கஙமையாள அலைககரததால் கரைததிலளோ - மற்றைக் sei 
கையானஉள தஇிரையாகிய கைசளால ௮மமணணைச் சரைததழிததாளில்லை 
யோ,--புள உருவாம ப௩கையாசனன அறியாப் பணி முடி என்று அறி 

யாளோ - ௮ன்னடபறவை வடிவாகிய பிரமாவால அறியப்படாத பாம்பினை 
அணிச்ச திருமுடியெனறு அறியாளோ, எ-று, (#0) 

பிரமனலுடன் நிருமாலும பிநபபகலப் பலதரலும் 
பரவியி௫ேறு பல?ரா பததரிடிம பசசிலையோ 
புரிசருசெஞ சடையோராற புதுமதியோ வாயிரலாய் 

வரியரவின பலஃபடமோ மணசுநத சுமமாடு, 

இ-ள். மண சுமாத சுமமாடு - தேவரீர் மணசுமர்தருளிய சுமைய்ட 

யானது,--பிரமனுடன் திருமாலும பிறப்பு ௮சலப் பலகாலும் பரவி இடும் 
ஈறு மலரோ - பிரமவிஷ்ணுகசளாதிய இருவருஈ தம் பிறவியறும்படி. பல 

முறையும் சாசதிய பூககளோ,--பததா இடு2 பசஏரலையோ - அன்பர்கள் 
அருசசச௪,த பசசிலைகளோ,--புரி தரு செஞ் சடையோ - முறுச்சைததரும் 

தலர்தசடையோ,--ஈல புது மதியோ -ஈல்ல புதிய சர்திரனோ,- வரி ௮ர 

வின் பல படமோ-இேகையையுடைய ாப்பததின து பலபடங்சளோ,௭-,



மண்சுமந்தசருக்கம். G25 

கலையெறியும் புகழ்வைகைச் கரைதிருவம் பலமாக 

அலையெறியும் புனலோசை யர்தாதுர் துபியாகத் 

தலைவனடங் கண்டார்க எரவமெனுந் தவழுனியுங் 

கொலைதவிரும் புலியென்னுங் குலமுனியு மானாரோ. 

இ-ள், கலை எறியும் புகழ் வைகைச் கரை திரு அம்பலம் ஆக - தேவா 

ஈப்பதிசம் எழுதிய எடிடப்பட்ட புகழையுடைய வைகைஈதஇச்சரை அழ 
இய வெள்ளியம்பலமாக,--அலை எறியும் புனல் தசை அந்தர துர்துபியாக- 
இரைமறிகன்ற நீரினதொலி தேவதுக்து3சளாக,--தலை௮ன் ஈடம் கண் 
டார்கள் - பசுபதியாகிய சோமசுர்சாரக் கடவுளினுடைய இருடனத்தை 

நேரே தரிூத்த௮ர்கள்,--அரவம் எனும் தவமுனியும் கொலை தவிரும் புலி 
என்னும் குல முனியும் ஆனாரோ - பகஞாலியென்னுந் தவத்தையுடைய 
முனிவரும் சொலையில்லாக வியாக்கிரபாதர் என்னும் உயர்ச்த முனிலரு 
£மாயினாரகளோ. எ-று, (௬௨) 

மீனேறுங் கொடிம்தென்னன் விழிக்கேற விரைதாசுற் 

தானேறு வதுகண்டு தருங்கலைபொற் செண்டேறத் 

தேனேறு மலர்ச்கொன்றைத் இருமுடி மென் மண்ணேற 

யானேறஞ் சிவபதகமு மெனக்கே ற வின்னா.து. 

இ-ள். மீன் ஏறும் சொடி.ம் சென்னன் விழிக்கு ஏற - மீனை எழுதும் 
கொடியையுடைய பாணடியராசன து கண்களுக்குப் புலப்பட,--விரை துர 

சம் தான் ஏறுவது சண்டு தரும் சலை பொன் செண்டு ஏற- விரை* துசெல்லு 
மியல்பையடைய குதிரையின்மீது தாமிவர்தலைக சண்டு அவ்வரசன் 
பரிசாகக் கொடுக்கும் பீ தாம்பரம் அழகிய செண்டின்மீது தஙகு நலானும்,-- 
தேன் ஏறு கொன்றை மலர்த திருமுடிமேல் மண ஏற - தேன்பொருர்திய 
கொன்றைப்பூமாலையைச் தரிகந இருமுடியின்மீதே மண்சுமை யேறுத 
லானும்,--யான் ஏறுஞ் சிவபதமும் எனக்கு ஏற இன்னாது -யான் எய் 
தச்கடவதாடிய இனிய செவபதப்பேறும இணி எனக்கின்னாமையை யுடை, 
யதாயிற்று, எ-று, (௬௩) 

பொன்னுலகச் துள்ளோரும் புரந்தரனுக் திருமாலும் 

மன்னுமறைக் குரியோனும வழியடிமைத் தொ ழில்செய்ய 

அ௮ன்னைதனக் கானா யணிவைகை யடைத்தடியுண் 

டென்னையருட் பணிகொள்ள விசைர்தனையோ விறையோனே. 

இ.ள். பொன் உலாழ்து உள்ளோரும் - சுவர்க்கலோசவாசசளாகய 
தேவர்களும்,--புரந்தரனும் திருமாலும் மன்னும் மறைக்கு உரியோனும் 
வழி அடிமைத் மொழில் செய்ய - இந்திரனும் விஷ்ணுவும் நிலைபெற்ற 
வேதம்சட்குரிய மாவும் தேகரீருக்கு வழித்தொண்டு செய்யாகிற்சவும்,-- 

௧௬



* 

௧௨௨ இருவாதவூரர்புராணம். 

இறையோனே அன்னை தனக்கு அள் ஆக ௮ணி வைகை அடைத்து 
அடியுண்டு என்னை அருள் பணி கொள்ள இசைச்தனையோ - சுலாமீ! மாதா 
வாய வர்திக்குச் கூலியாளாகி அழகிய வைசகைஈதிச்சரையை மண்சுமச் 
தடைததுப் பிரமபடியுணடு கடையேனாய தமிபேபனையுஈ திருவுளத்து 

eyes பெருககருணைத திறததினுலே ௮டிமைசொணடருளத திருவுஎல் 
பொருரஈதினீரோ. எ-று (௬௪) 

கட்மெரசை த துணிசசரைக் கச்சையுமத திருத்தோளிற் 

கொடடுமுடி த தலைமீறு சவிதததொரு கூடையுமாய்ப் 

பிட்டிரெற றவமுடையாள பிஎ//ல. ர திருக்கோலம 

இடடமுறச தொழுமபடி கான சணடிலே விறையோனே. 

இ-ள். அரை சட்மெ துணிஎ சரைச சசசையும- இருவரையிற் கட்டிய 

கந்தையாகிய வஸ்திரககசசையும,--௮3 இரு தோளில கொட்டும் - ௮.௪ 

அழயெ திருபபுயதூனசடமகொணட மணவெ.டியும,--மூடித தலை மீது 
கவிததது ஒர கூடையும ஆய- சடையே முடியாகககட்டிய சிரசின்மீது 

கவிககடபட்டதொரு கூடையுமா௫,--மிட்டு இடு ஈல தவம உடையாள் பின்பு 

வரும திருககோலம - பிடடமுதுசொடுசத ஈலல தவுதையுடைய வாதியின் 
பின் வஈதருளிய திரூககோலதசை,--இட்டம உறத தொழுமபடி 
இறையோனே சான சகணடிலேன - எனதசசைபபடியெலலாம தரிசத2 
வணகுதறகுச தமியேன ௮ததருணசது ே வரீரைத தரிசிககப்பெறமே 
னில்லையே, எ-று. (௬௫) 

தாரூருஞ் சடைமுடியாய் தவமபேரிது முயன்றவர்கள் 
நீரூரும புகழவைகை நெடுஙகரைமே னினமுசோ 

சிரூருங கனகருடித தெனனவ.னா மதுரையெலும் 

பேரூரி லிருபபவ?ரா பிடடமுதிட டருளவாளோ, 

இ-ள். தார ஊரும சடை முடியாய- கொன்றைமாலை அசைகின்ற 
சடைமூடியை.புடையஉரே,--தமை பெரிதும முயன்றவாகள் - சவதஇனை 
மிசவுஞ செயதவாசள,--8£ எரும புகழ் வைகை நெடும கரைமேல் நின் 
ரூரோ- நீர் பிரவாகெகும புகழையுடைய இவ்வைகைகஇி.பினது செடிய 
கரையின்கண நின்றலாகளோ,--ச ௨உாரும கனகமுடிச சென்னவனோ - 
அழகொழுகும் பொன முடியையுடைய பாணடியராசனோ,...- மதுரை எலும் 
பேர் ஊரில் இருப்பவரோ - மதுரை எனனும் பெயரையுடைய இவ் 
விராசதானியின்்கறுளளவரோ,--பிட்டு அமுது இட்டருளவாளோ - தேவ 
ரீருக்குப் பிட்டமு திட்டருளி.ப அவ்வமமையோ பணிததருளுக, எ-று, (௬௪) 

பொன மவுலீஈு தலைம்து புண்ணியாமண் சுமாதேறுல் 

கொன்மலியுங கோலறையுங் குளிவைகைப பேராறுங் 
கனமமெலும் பகைநீ ககக சண்ணுதல்வெம் பரி3யறுந் 
தெனமதுசை மூதாரு மஉல?வா சிவலோகம்,



மண்சுமத்தசருக்கம். Be, he 

இ.ள். புண்ணியர் பொன் மவுவித் தலை மீது மண் சும்க்து ஏழும். 

கொன் மலியும் சோலறையும்- அறவியல்பினரா௫ய சோமசுர்தரச்சடவுள் 

போன்போலுஞ் சடாமுடியையுடைய தஇிருமுடியின்மீ து மண்சுமச்தேதி 

வருளப்பெறும் பெருமைமிகுந்த வந்தியினது இப்பககுகிலமும், --ஞளிக் 

வைகைப் பேர் ஆறும- குளிசஏபொருந்திய வைகை என்னும் பெயரை 

யுடைய இரச்ஈஇயும,--சனமம் எனும் பசை மீஈசச் கண்ணுதல் வெம் பரி 

ஏறும் தென் மதுரை மூது ஊாரும அல்லவோ சிவலோகம் - தரிசித்த தம்: 

மெய்யன்பரைச் சன்மம் என்னும் பசை விட்டு நீங்கும்படி, செபிரான் 

வெர்விய குதிரையின்மீதேோப்பெறுர் தெற்கின்சணுள்ள மதுரையாகயெ 

பழைய இந்ரகரமுமன்றோ சவலோகமாவது, எ-று, (௬௪) 

இன்னவகை யன்புடையா ரிரஙகினரா யிடைவைகைக் 

இன்னுதிரைப பேராறு தொலைபவடிஈ தகுபின்னர்த் 

தென்னவனுஞ சிலவன்பெபலா மெனத்தெளிகது வாதவூர் 

மன்னவர்தம பாலவ து வரை படியிது கூறுவான். 

இ-ள். இன்னவகை அன. உடையார் இரகூனர் - இந்தப்பிரகா.ரம் 
அன்பராடிய திருவாசஷரா இரமகாரின்ஈனா,--அபிடை தன்னு இரைப் 
பேர் வைகை ஆறும மொலைய agsra-gaCs செருககிய அலைகளை 
புடைய பெரிய வைகை ஈஇிய/2 முறற வடிக்க --பின்னா தென்னவனும் 
ஈவன் செயலாம எனத நெளிஈது- பினனாப பாணடியராசனும் சோம 

சந்தரக்கடஉளுடைய நிரு.வீரரயாடலேடாமென்று சயிததறிக்து,-- 

வாசவூர் மனனவா தமபால வது வணக இரு கூறுவான் - திரூவாதவூர்ரை 
அடைஈது வணஙகி இதனை சொல்வாறா (மன, எ-று, (௪௮) 

௮க்தரர்தம பதியினிமிர் தரு௭புனணைமாகு இயர்குலத்தில் 

வாதருளித் தமி3யற்ரு மரஇிரியாய் மகிம்லெய்தி 

எந்தைவயப பரி2/றல காடடியெனக சொரியாத 

பச்தமறத் இருவுளளம பறறினைற றவத 2தானே, 

இ-ள். ஈல் தவசதோனே -சிறஈத தவததையுடையவரே,--அத்தரர் 
தம் பதியின இழிந்து - மேலுலக இனின றும வந்து,--அருள் புனை மாத்தி 

யர் குலதஇில்வாதருளி - அருளையடைய ஆமாசதிய/௫ குலசதின்சனணணே 

இருவவதாரஞ்செய்தருளி,--தமிம்யககு மதிரி ஆய மகிழ்வு எய்.௪ - 

தமியேனுக்கும் மந்திரியா மகிழ்சசயை அடை தூ --2ரழை வயப் wit 

ஏறல் சாட்டி - எமபரமபிசாவாகிய சோமசுர் மரககடவுள் வலிய கு. இரையின் 

மீ இிலர்ர் சருளுதலைச் காட்டி இவ்வாறெல்லாம் எனக்கு ஒழியாத பந்தம் 

அறத் இருவுள்ளம் பற்றினை - தமியேனுகஇிதுகாறும் நீறசாத பாசச்சட் 
டறும்படி தேவரீர் திருவுள்ளம்பற்றினீர். எ-று (௬௧) 

கருமாளத் திருமேனி சாட்டினனென் நுணசாமற் 

நிருமாலும பரவரியான் றேவருடன் பரியேறும்



RGB: திருவாதவூரர்புராணம். 

௮ருமாயச் ரூழலினா லழுக்காடை யண்டர்தொழமும் 
பெருமானுக் களித்தேனென் பிழைசெய்தேன் பெரியோனே, 

இ-ள். திருமாலும் பரவு ரியான் தேவருடன் பரி ஏறும் அருமா 
யச சூழலினால் - விஷ்ணுவாலும் இத்சன்மையா என்றறிர் ந துதித்தற்கரிய 
ச9௮பெருமான் தேலர்சளோடு குதிரையின்மீ திஎர்ச்சருளிலர்த அறிதங்கரிய 
மாயசசூழ்சசிபினை மய௫இ,--கருமாளத இருமேனி சாட்டினன் என்று 
உணராமல் - சமியேனது பிறவியறும்படி உறுவதஇருமேனிசொணடு தம் 
மைத் தரிசிப்பிசசருளினாரென்று அறிஈ துகொள்ளமாட்டாமை மேலும், 
அண்டா தொழும பெருமானு£கு அழுக்கு அடை அளிச்சேன் - தேவர் 
களச் தொழும்பெரு$நநைமைபினையடைய அக்கடவளுக்கு அழுககுவஸ் திரம் 
ஒன்றைப் பரிசுகொடுததேன், பெரியோனே என பிழை செய்தேன் - 

எம்பெருமானே எததுணைப்பெரு௨ குருதைச செய்தேன். எ-று. (௪௦) 

அ௮ப்பணிசெஞ சடையானை யரும்பரி?ம லாளாக்கும் [ண்டிச் 
மெய்பபொருளென் றலனாராமல வெய்யவினைப் பொருள்வே 

செபபருமீக கறுகண்மை செயவிக்2கன் சிறமையுளேன் 

எப்பிடை பு பொற நந யானரகூர் புகுதரமல், 

இ-ள். ஆப்பு அணி செம் சடையானை அரும் பரிமேல் அள் ஆக்கும் 

மெய்ப் பொருள் எனறு உணராமல் - சஙசாஈசியைதகரிகதச சலவரத சடை 
யையுடைய சிவபெருமானை அரிய குதிரையின் மேல் மனிசவடிலாக are 
செய்யும் மெய்ப்பொருள் சேஈஉரீ£ எனபதுண மாட்டாமல்,--வெய்ய வினைப் 
பொருள் வேணடி. - கொடிய வினையைசதரும பொருளையே விரும்மி,-- 

சிறுமை உளேன் செப்ப ௮ரும இர தறுசகணமை செயவிதமீதன் - சிறுமையை 
யுடைய பாவியேன் வலாயாற சொலலுதறகரிய இச் கொடுர்தண்டஙகளைச் 
செய்வித்சேன்,--யான் ஈரூல் புகுதாமல எப்பிழை.பும் பொறுத்தருளாய் - 
யானிரய,கதின்சட் பிரமேசியாமொழ்யுமபொருட்டு எலவசைக் குற்றங்களை 
யுர் தேவரீர் பொறுததருளுக, எ-று, (as) 

5s wos Rrra mings Hd uns per 

பூராறஞ சடைமேன்பண் ஈமநதபுகம் போதாதோ 

யானாளு நின்பணி௰ய ரெய்தொழுக விவ்வுலகக் 
தாளை வேண்டுமினி யென்றிர? கான் றமிழ்மாறன், 

இ-ள், தா காகம் ௮ணிரஈச பிரான் தசம் மிகும் பரி ஏறி- சுத்தமா 

இய பாம்பையணிசத ச௮பிரான் உயர்சசிமிகுக குதிரையின் மீ திவர்ர்சருளி 
வரப்பெற்றதன்மேலும,--பூ நகாறும சடை மேல் மண் சுமந்த புகழ் 

போதாசோ - கொன்றைப்பூமணங சமழுஞ் சடாமுடியின்மேன் மண்சுமக் 
தருளிய 2ர்ததி ஒன்றும் எனக்குப் போசாதோ,--யான் நாளும் நின் 

பணியே செய்து ஓழு - தமியேன் சாடோறுர் தேவரீரது பணிகளையே 

செய்துகொண்டு திரிய,--இனி இவ்வுலசம் ஆளவேண்டும் என்று சமிழ்



மண்சுமந்தசருக்கம். ௧௨௫ 

மாறன் இரர்தான் - இனி இல்வுலகத்தைக் சேவரீரே ௮ரசாளு சல்வேண் 
டும் என்று தமிழையுடைய ஹரிமர்த்தனபாண்டியராசன் குறையிரக்து 
விண்ணப்பஞ்செய்தான். எ-று, (௭௨) 

வேறு, 

வன்றிறன் மன்ன னிவ்வா நிரத்தலும் வாத வரர் 
தென்றிசை புரக்கு நீதித் தென்னவன் றன்னை கோக்கப் 

பின்றிசம் சடையான் மன்னும் பெருந்துறை ஈகரி லேச 
இன்றெனை விபெப தேமற் றிவ்வுல களிப்ப நென்ஞுர். 

இ-ள், வன் இறல் மன்னன் இவ்வாறு இரத்தலும்- மிக்க வலிமை 
யையுடைய பாண்டியராசன் இவலாறு குநையிரந்து கூறுதலும், -வாத 

வூரர் தென் இசை புரக்கும் நீதி; சென்னவன் தன்னை நோக்கி - திரு 
வாதவூரர் தென்றிசையைக் காச்கும் நீதியையுடைய பாண்டியராசனைப் 
பார்த்து,--பின் திகழ் சடையான் மன்னும் பெருர்துறை ஈகரில் ஏ௪- 
பின் ராக விளலசாரிற்குஞ் சடையையுடைய கடவுள் வீற்றிருச்சப்பெறுச் 
இருப்பெருச்துறையாகய ஈகரிறழ் செல்லுமாறு,--இன்று எனை விடுப்பதே 
vig இவ்வுலகு அளிப்பது என்றார் - இன்றைக்கு என்னை விவெசே 
இவ்வுலகத்தை தருதலாமென்று கூறினார். எ-று. (ern) 

தென்புலத் தலைவன் mac, Fim gi Contin p முன்னோன் 

அன்பருக் சரசர் வாம்வி லாசையிக் குளதோ வென்று 

மென்பதத் இறைஞ்சி யையா வேண்டிய செய்க வென்று 

தன்புகழ்க் கூடன் மூதா£ புருதனன் முனை சூழ. 

இ-ள். சென்புலத் தலைவன் தானும் - தென்றிசைக்கு அரசனாயெ 
பாண்டியனும் அதுகேட்டு முன்னோன் ஆன்பருச்கு இம்கு அரசர் 
வாழ்வில் அசை உளதோ என்று ந்தையில் ஐர்ர்து - சவபததருச்கு இல் 

குள்ள ௮ரசாவாழ்ச்கையில் இன்பம் உளதோ என்று மனசதிலே ஆவோசிச் 
தீறிர்த,--மென் பசதது இறைஞ்ச ஐயா வேணடிய செய்க என்று- 
மெல்லிய திருவடிச்சீழ் ௮ணஙசெ சுவாமீ நீர் வேண்டியவைகளைச் 
செய்தருள? என்று விணணப்பஞ்செய்து விடைபெற்றுக்கொண்டு,-- 
தானை சூழத் தன் புகழ்ச் கூடல மூழார் புகுர்சனன் - சேனைகள்சூழத் 

தனது புகழையுடைய கூடலாகிய பழைய ஊரினுள்ளே பிரவேட௫ித்சான், 

சற்றவத் தொழில்செய் யாத தானைமன் போன பின்னர் 
அற்றவர்க் கற்ற சோத யருட்பெரு வாழ்வு வேண்டிக் 

கொற்றவர்க் குற்ற கோலங குறையென நீத்து மேலாம் 

நற்றவக் கோலங் கொண்டார் ஈம்பனுக் கன்பு மிக்கார். 

இ-ள். சற்று ௮வத் தொழில் செய்யாத தானை மன் போன மின் 

னர் - சிறிதும் வீண்டொழில் செய்யாத சேனைகளையுடைய பாண்டியராசன்



wor 

சட... இருவர்தவூரர்புராணம். 

தன்னகருட் சென்றபின்னர்,--ரஈம்பனுக்கு அன்பு மிச்சார்- ”வபெருமா 

னிடத்து அன்புடைய இருவாதவூரர்,--அத்றவர்க்கு ௮ற்ற சோதி அருன். 
பெரு வாழ்வு வேண்டி - பற்றற்நவர்சட்கு இரண்டற்2 சோதியாயெ 9௭ 
பெருமானது இருவருளினாலே பேரின் பவாழ்வைப் பெறவிரும்மி,--கொழ் 
தவர்க்கு உற்ற கோலம் குறை என நீத்து- அரசர்கட்குரிய வேடம் குத்.ற 
ழூடையதென்று அதனை ஒழித்த,--மேலாம் ஈல் தலச் கோலம் கொண்: 

டார் - உயர்வாடுய ஈல்ல தவவேடத்தைக்சொண்டருளினார், எ-று, (௪௫) 

அத்தனை யால வாயி லண்ணலை யிறைஞச யர்த 
மைத்திகழ் சோலை நீடு மதுரையம் பதியை நீங்கி 
விக் தகர் தம்மை யாண்ட மேனிகண் டிறைஞ்ச வேண்டும் 

பிததினர் சடிது சென்னா பெருந்துறை பொருந்த வெண்ணி, 

இ-ள். அததனை அலளாயில் அண்ணலை இறைஞ்ூ - திருவாதவூரர் 
பரமபிதாவும் திருவாலவாயின்௧ண வீறறிருச்கும தலைவருமாகிய சோம 
சுந்சரக்சடவளைச தரிசஎது வணஙகி அனுமதிபெற்றுக்கொண்டு,--மைத் 
இகழ் சோலை நீடு அர்த மதுரையம்பதிபை நீ) - முகில்கள் விளககுஞ் 
சோலைசளுயர்க்த அமமதுரையாகிய இராசதானியைவிட்டு க௧௫,---வித.த 

கர் தம்மை ஆணட மேனி ௪ணடு இரைஞ்ச வேணடும் பிததினா - சாதுரிய 
ராய கடஉள் வந்து தம்மை ஆட்கொணடருளிய ஞானதேசிகத் இரு 

மேனியைத தரிசிதது வணஙகவேணடும என்னும் பிரார்தியையுடையவ 
ராய், பெருந்துறை பொருர்சத எணணிக கடிது சென்றார் - திருப்பெருச் 
துறையை அடையும்படி கருதி விரைர்துசென்றனர். எ-று, (௭௯) 

மிடைகெ.. வைக்க பாக வித்தக ரூரை நோக்கி 
ஈடையிு மெல்லை தன்னி னன்மன விரைவுங் காற்றுக் 

தடைபடு கன்றை நாடுங் கபிலையுந் தத,மபி நின்று 

மடையிடை யுடைச்கு நீரு மாயினர் வாத வரர், 

இ-ள். லாசவூரர் மிடை செட ளைத பாத வித்தகர் வரர கோக்கு 

ஈடை இடும் எல்லை தன்னில் - இருவாகவூரர் சமது வறுமை செடச் இருவடி. 
இகை்ஷசெய்தருளிய பரமாசாரிபர் வீற்றிறக்குக் இருப்பெருர்துறையை 
சோக்கி ஈடககும்பொழுது --ஈல் மன வீரைவும் காற்றும் தடைபடும் சன்றை 

காடும் கபிலை.பும ததுமபி கின்று மடைபிடை உடைக்கும் நீரும் ஆபினர் - 
நல்ல மனோ வேகததை.பும் வா.புவேக தசையும் தடைபுணடு காணாது நின்ற 

தன்சன்றை நாடிசசெலலும் தலை.பீறறுப்பசுவினது வேகத்தையும் ணையை 
இடையே உடைததேோடும் மீர்வேசததை.பும் ஒத்தார், எ-று, (௪௭) 

கண்ணுழை யாக காலும் பதிகளுங் கடி. நீங்கி 
எண்ணறு முனிவா மேவு மெழிறபெருக் துறையி லெய்திப் 
புண்ணிய விரதர் சூழ முன்புபோ லிருந்த போதில் 
விண்ணவ ரதிபன் பொற்முள் வீழ்ர்இது தாழ்ர்து சொல்லார்:



மண்சுமந்தசருக்கம். Bai ér 

இ-ள், சண் நுழையாத கானும் பதிகளும் சடிது Ca எண் அறு 
முனிவர் மேவும் எழில் பெருந் துறையில் எய்தி - இருவாதவூரர் ச்ட்பீர்ர் 
வையும் துழைதற்கரிய காகெளையும் ஊர்களையும் £க்ரத்திற் கடர் துபோய் 
அளவில்லாத இருடிகள் வ௫க்கும் ௮ழகய திருப்பெருந்துறையை gaat 

ந்து, -விண்ணவர் அதிபன் புண்ணிய விரதர் சூழ முன்புபோல் இருர்த 
போதில் பொன் தாள் வீழ்ர்து தாழ்ந்து இது சொல்வார் - தே௮சாயகரா 
Bw சிவபெருமான் அப்புணணியபுருஷர்களாகிய ஆடியார் பக்கத்தே 

சூழ்ந்து சேவிப்ப முன்னரே போல வீர்றிருர்கருளுஞ் சமயத்து, ௮வரது 
பொன்போலுர் திரு௨டிகளிலே வீழ்ர்து வணஙட9 இனம் சொல்லா 
சாயினார். எ-று, (௭௮) 

திண்டுகற் கரிய மார்பிற் சேயிமை தனத்தி னாலும் 

ஈண்டொரு மாற்றி னாலு பெய்திப தழுமப போற்றி 
வேண்டிய வடிவ மாகி வெமபரி மேலகொண் டெம்மை 

ஆண்டருள் செய்ய வந்த வண்ணலே போற்றி பொற்றி. 

இ-ள். இண்டுதர்கு அரிய மார்பின் சேயிழை தனத்தினாலும் ஈண்டு 
ஒரு மாற்றினாலும் எய்திய சமும்ப போற்றி - ”ணடுதற்கரிய மார்பினை 
யுடைய உமாதேவியின் சனததினாலும் இஙகே ஒரு பிரம்பினாலும் வச்த 
தழும்பையுடையவரே சாதசருளக,--வேணடி௰ ஒடிலம் ஆ9 Caw uf 
மேல் கொண்டு எம்மை ஆணடு அருள் செயய வர்த ௮ணணலே போற்றி 

போற்றி - விரும்பிய வடிவை «Ogg வெவ்விய குதிரையின் மேலிவர்ச் து 
அடியேககளை ஆட்சொணடனுசரகஞ் செய்யும்பொருட்டு எழுந்தருளிவக்த 
எப்பொருட்குமிறைவே தமியேனைச் காததருளுக காத்தருளுக, எ-று, (0 

௮ண்டருக் சரியாய் போற்றி யடி யவர்க் கெளிபாய் போற்றி 

வண்டமிழ்ப் பாண்டி நாடு வாழமண் சுமசதாய் போற்றி 

கண்டனக் இனிய மேனி காட்டி யென் சென்னி மீது 

முண்டகத் திருத்தாள் வைத்த முத்தனே போற்றி போற்றி, 

இ-ள், அண்டருச்கு அரியாய் போற்றி - சேவர்களுக்கரியவரே காத் 
தீருளூக,--அடியவர்ச்கு எளியாய் போற்றி - அடியலாசட்கு எளியவரே 
காத்தருளுச,--வண தமிழ்ப் பாண்டி சாடு வாழ மண் சுமர்தாய் போற்றி- 

! செர்தமிழையுடைய பாண்டிநாடு வாழும்படி மண்சுமக்தருளினவரே காத் 
தருளுக,--கண் தனக்கு இனிய மேனி காட்டி என் சென்னிமீது 
மூண்டசத் திருத்தாள் வைத்த முத்தனே போற்றி போற்றி- என் சண்ச 
-ரக்னிய ஞானதேிகத்திருமேனியைச் காண்பித்து என் புன்றலைமீது 
 செகந்தாமரைமலர்போலுமர் திருவடிகளைக் சூட்டியருளிய ௮ரா திமலமூத்தரே 
தேவரீர ௮டியேனைச் சாத்தருஞச, எ-, (௮0)



௧௨௮] திருவாதலூர்புராணம். 

போற்றியென் நின்ன வாறு புகன்றவர் முடிமேற் செங்கை 
ஏற்றியங் இனிய கூறி யெழுகென வெழுர்த பின்னர் 

நீற்றையும் புனைந்து ஞான கிறையருட் பார்வை நல்கி 

விற்றிருக் தன்பர் சூழ விளங்கினர் களங்க மில்லார். 

இ-ள். போற்றி என்று இன்னவாறு புகன்றவர் முடிமேல் செங்கை 
யேற்றி - தேவரீர் சாசதருளுக என்று இர்தப்பிரகாரம் சோத்திரஞ் 
செய்த திருலாகஷாராகிய சடரது சிரசின்மீத5 தமதருமைச்திருக்கரத்தை 
வைத்து,--ர8ற்றையும் புனைந்து ஞான ரிறை அருள் பார்வை ஈல்கி- தம 
தருமைத்திருக்காச்தினாலே விபூதியையுச் தரித்து ஞானத்தை முறுகுவிக் 
கும் பூரண இருபாகோக்கமுஞ்செய்து,--றககு இனிய கூறி எழு£ என 
எழுர்த பின்னர் - ௮௧கே இனிய வானங்களைத் திருவாய்மலர்ச்து ௮ன் 
பனே மீ எழுந்திரு என்று அருளிசசெய்ய எழுர்தபின்பு---களம்கமில்லார் - 
குற்ரமில்லாதவராயெ திருவாசவூரா,--அன்பர் சூழ வீற்றிருர்து விளங் 
இனர் - திருசசொண்டர் சூழ இனிதிருந்து விளங்இனார். எ-று, (௮௧) 

அந்தமு மூதலு மில்லர ரடியவர் தம்மை நாடி. 

UG BM BH மெல்லா முடி த்தன மஒழ்ச்சி கூர 

நர்திகம் வடிவங் கரண வேண்டி.நற் கயிலை யுள்ளார் 

சுந்தனை செய்தார் வல்ல யாண்சோஞ் சேறல் வேண்டும், 

இ-ள். அச்தமும் முதலும் இல்லார் அடியவர் தம்மை நாடி. - முடி. 
வும்முதலுமில்லாசவராகிய சிவபிரான் சதம்மடியார்களைகோக்சி,-.-௮க்துள 

கருமம் எல்லாம் முடித்தனம் - நாம் உத்தேசிதது௮ந்த கருமககளையெல் 
லாம் இளிது முடித்துக்கொண்டேம்,--நல் கயிலை உள்ளார் ஈம் இகழ் 

வடிவம் காணவேண்டி இந்தனை செய்தார் - ஈல்ல கைலாசூரியில் ௨௫௫ 
கும் ஈம்மன்பர்களெல்லாம் ஈமதூ விளககாகின்ற உருவத்திருமேனியை 
கேரே தரிசிச்சவிரும்பித் தியானிச்கின்றார்கள் அகலின்,--ம௫ஏழ்சசி கூர 

சாம் அண்டு வல்லே சேறல் வேண்டும் - அவர்கட்கு மஇழ்சசிமிக காமினி 
அவ்விடத்து விரைந்து செல்லுதல்லேணடும், எ-று, (௮௨) 

வாழ்ந்திரு மின்பின் யாழமு மேகுவ மென்ன வந்து 

FLESH ஞருவா மன்பர் தோத்திரம் பலவுஞ் செய்து 

தாழ்ர்தெதி ரிறைஞ்சி யையா தரிப்பரி தென்று மண்மேல் 

வீழ்ர்தயர்ர் தழுகா ரெம்மை விடுதியோ வென்று நொத்தார். 

இ-ள். இன்பின் வாழ்ந்து இரும் யாமும் ஏகும் என்ன - நீல்கள் 
இன்பத்தோடிங்ஙனம் வாழ்ர் இருககள் காமுங் சைலாச௫ரிக்குச் செல்வேம் 
என்று பரமாசாரியர் திருவாய்மலர்ந்தருள,--அருள் உருவாம் அன்பர் 

எதிர் வரது தாழ்ந்து இறைஞ்ச சூழ்ந்து தோத்திரம் பலவுஞ் செய்து



sl 

  

அன்புருவாரிய திருத்தொண்டர்கள் அதுகேட்டுச் சம்நிதியில்வர்து வீழ்ச 
வண்டு இ வலம்வந்து 'பலதோத்திரஙகளையுஞ் சொல்லிச் துதித்து, ஐயா. 
சரிப்பு அரிது என்று மண்மேல் வீழ்ர்து அயர்ர்து அழுதார் - சுவாமீ 
அடியேஸல்கள் தேவரீரது பிரிவைசச௫தண்டிருப்பதரிது என்று விண்ணப் 
பஞ்செய்து மறித்தும் பூமி.பில்வீழ்ச்சதமு.து அறிவழிந்தார்,--எம்மை விடுதஇியேச 
என்று நொர்தார் - தேவரீர் ௮டியேகளைக் சைவிரின் நீரோ என்று 
வருக்தினார். எ-று, (௮௩) - 

wis gap மடியார் தம்2மற் பரமரு மன்பு கூர்ந்து 

வருந்துவ தொழிமி னிஈச மணபலி குருநத நீழற் 

“ பொருந்திய தெய்வ பிடம பொலிவொடு குயிற்றி மீதே 

திருந்திய மறையுர் தேடு ஈமபத மாகச் செய்தது. 

இ-ள். பரிர்து அழும் அடியார் தீ%மேல் பரமரும் அன்பு கூர்ச்து - 
மனம்வருந்தி அழுகின்ற தம்மடியாரமீதே பரமாசாரியரும் அன்புகூர் 
ந்து, -வருர் துவது ஒழிமின் - Sr amigas Qa ஒழியுககள்,-- 
மணமலி இந்தச் குருந்த நீழல் பொருஈதிய செய்வம் பீடம் பொலிவு 
ஓடு குயிற்றி - மணமிகுர்த இஈதக் குருந்தமர?ழலிலே தெய்வத்தன்மை 

பொருந்திய பீடிகையொன்றை அழகோடுசெய்து,--மீதே திருந்திய மறை 
யுர் தேடும் ஈம் பதம ஆகச கெய்து - அப்பீடிகையின்மீதே இருசதமாகிய 

வேசங்களும் இன்னுர் தேடும் ஈமமுடைய பா.தஙகளை கிருமித்தூ. எ-று, (௮௪) 

தாங்கரு மரகதை நீங்கி யாமெலுர் தன்மை கண்டு 

நீங்கரு மன்பி னாலே நிததலு ஈயஈஇ றைஞூ 

சங்கருண் மனத்த ரெல்லா மினிதிரு மொருநா ளிந்தத் 

தீங்ககல் பொய்கை யூடே செஈதழல் வது தோன்றும், 

இ-ள், தாங்கு அரும் ௮ரர்தை நீக - சடத்தற்சகரிய தன்பத்தி 
னின்று நீக௫,--.பாம் எனும் தன்மை கணடு- அவற்றை காமே என்னும் 
பரவனைபண்ணி,-- 8ஙகு அரும் அன்பினாலே நிததலும ஈயர்து இறைஞ்ச - 
நீங்குதற்கரிய அன்பினாலே காடோறும் விருமபி ௨ணக௩௫,---அருள் மனத் 
தீர் எல்லாம் ஈ௦கு இனிது இரும் - ஈமமாட்டன்புபொருந்திய மனததை 
யுடைய நீவிரெல்லாம் இககே இனிதிருககள்,--தஙகு அகல் பொய்கை 

ஊடே ஒருராள் செம் தழல் வரது சோன்றும் - தீககற்த இப்பொய்சை 
யின்சண்ணே ஒரு தினம செம்மையாகிய ௮க்ூனி வந்து தோன்றும், (௮௫) 

எழுர்தழல் விளைந்த போதில் யாவருச் தடத்தி னாடு 

விமுர்துபின் னெய்தும் ஈம்பால் FOga கவற்சியென்று [ச் 

தொழுர்தவ மிபற்றர் தொண்டர் சூழ்ந்துபின் செல்ல மெல்ல 

செழுர்திருக் கயிலை சாடிச் சென்றனர் தில்லை ஈரதர். 
௪௪



௧௩௦ திருவாதவூர்புராணம். 

இ-ள். தடத்தின் ஊடு எழும் தழல் விளைக்த போதில் யாவரும் 
லிமுர்து - அப்பொய்சையின்கண்ணே தோன்றும் ௮க்கனிசுவாலிச்குஞ்சம 
யத்தில் ரீவிரெல்லாம் ௮தன்சண்வீழ்ச்த,--பின் ஈம்பால் எய் அம்- பின்னர் 
ஈம்மையடையும்,--.நும் கவற்சி வீடும் என்று - ஈம்பிரிவானாய நும் துன்பம் 
முழுவதும் நீங்கும் என்று திருவாய்மலர்ர்து,--தொழும் தவம் இயற்றுர் 
தொண்டர் சூழ்ந்து பின் செல்ல - எவருந் தொழத்தகுர் தவத்தை இயற்றுச் 
சொண்டர்கள் ஒருகு இரண்டு தம்பின்னாகலர,--இல்லைரசாதர் செழும் 
இருக் சயிலை சாடி. மெல்லச சென்றனர் - சபாசாயகர் செழுமையாகிய 

தஇிருசக்கைலாசகரியைநோக்கி மெல்லச் சென் றருளினார். எ-று, (௮௪) 

நீங்கரு மன்ப ரெல்லா நில்லுமி னென்று கூற 

ஆங்கவ ரிறைஞ்சி பெர்ரர ளையகிற் கரண்ப தென்று 

தாங்கரு மிரக்க மெய்திச் தரயகன் மகவு போலப் 

பூங்கழல் வணங்கி நின்றார் போயினர் மாயை வல்லார். 

இ-ள். நீம்கு அரும் அன்பர் எல்லாம் நில்லுமின் என்று கூற- 

பிரிதந்கரிய ஈம்மன்பர்களெவரும் இனி நில்லுஙகள் என்று சவபெருமான் 

பணித்தரு௭,--அமங்கவர் இறைஞ்சி ஐய நின் காண்பது எச்சாள் என்று - 
௮த்தொணடாகள் வணஙசெ சுவாமி! அடியேயகள் தேலரீரை இனிக் 
சாணப்பெறுவது எர்ராள் என்று வருந்தி, -தாய் ௮சல் மசவு போல 

தாங்கு அரும் இரக்கம் எய்தி - தாரயை$ஙகுங குழந்தைகளைப்போலச் 
ச௫த்சற்கரிய துயர் அடைந்து,--பூங் கழல் வணறகி நின்ரார் - அழகிய 

இருவடிகளை வணமக அவரது பணிமறுச்க அஞ்சிநின் ஐனர்,--மாயை 

வல்லார் போயினர் - அப்பொழுது மாயஙகளில் வல்ல சிவபெருமான் 
சென் ஐருளினார். எ-று. (௮௪) 

இங்கிவர் நின்ற பின்னு மின்னருள் வாதவூர் 

தங்களை வாம வரத தலைவர்பின் சென்ற போதிற் 

பொங்கிள முலையாள் பங்கர் புரிதிவர் வரவு காணா 

அங்கொரு கொன்றை நீழ லிருக் தன ரரந்தை நீக்க, 

இ-ள். இஙகு இவர் நின்ற பின்னும் - இஙசே இவ்வடியார்கள் 
செல்லாது நின்றபின்னரும்,--இன் அருள் வாதஷரர் தம் இளை வாழ 
நத தலைவர் பின் சென்றபோதில் - இனிய திருவருளையுடைய இருவாத 
ஜர் தமது சுற்றம் வாழும்படி. குருமூர்த்தவசொண்டெழுகர்தருளிவர்த 
சிவபெருமானுக்குப் பின்னாகச செல்லுகின்ற சமயத்தில்,--பொங்கு இள 
முலையாள் பகர் புரிந்து இவர் வரவு காணா - மேலெழுகன்ற இளமையா 
இய தனம்களையுடைய உமையம்மையின து வலப்பாகராடிய சிவபெருமான் 
விரும்பி இவர் வருதலைச்கண்டு, அரந்தை நீச்ச ௮ங்கு ஒரு கொன்றை 
நீழல் இருந்தனர் - இவரது துன்பத்தை மீக்கும்பொருட்டு ௮ங்சே ஒரு 
சொன்மைமரநீழலிலே வீற்றிருந்தருளினர், எ-று, (௮௮)



மண்சுமத்தசருக்கம். ௧௩௧ 

தன்புடைக் கவடு கொண்டோர் தடக்கிரி நிரச்த மாலைப் 
பொன்படைத் தனைய கொன்றை பொலிவுற விருந்த போதின் 

மென்பதத் திறைஞ்சிக் கண்ணீர் விழவிழத் தொழுது நிற்கும் 

௮ன்பரைப் பறிவா லைய ஈருகுவைஜ் shane செய்வார். 

இ-ள். ஓர் தடங் தரி தன்புடைச் ச௨டு கொண்டு - ஒரு பெரிய 
மலையானது தன்பக்கத்தே விசாலமான கொம்பர்சளைச்கொண்டு, மிரர்த 
பொன்மாலை படைத்து அனைய சொன்றை பொலிவு உத இருக்த போதில் - 
கிறைவுபொருந்திய பொன்மாலைகள் தாகப்பெத்று நின்றரார்போன்ற 
கசொன்றைமரமானது பொலிவுபெறப் பரமாசாரியர் வீற்றிருக்குஞ்சமயத் 
தில், --மெல் பசது இறைஞ்சிக் சண்ணீர் விழ விழக் தொழுது இற்கும் 
அன்பரை - மென்மையாகிய இரு௮டிகளிலே வீழ்ந்து வணங௫ எழுந்து 
கண்ணீரானது இடையருசொழுச அஞ்சலிசெய்து நீற்கும் மெய்யன்ப 
மாகிய திருவாதவூரரை,--பரிவால் ஐயர் அருகு வைத்து அருளிசசெய்வார் - 
அன்போடும் பரமாசாரியர் தம்பச்கத இருத்தித் இருவாய்மலார்தருளுவா 

சாயினார், எ-று. (௮௯) 

அவ்விய மில்லார் தங்கட் கருடா முன்னா war gus 

இவ்விய தலமா மிந்தச் சிறந்துள குருந்த நீழல் 

எவ்வுல செங்கு முள்ளே மாயினு மிங்கு ளோர்கள் 

வெவ்வினை யகற்றி யாள வேண்டியிண் டுறைவோ மென்றும். 

இ-ள். இரதூறந்துள ரூருக்த ரீழல் - இர்தச றந்த குருர் தமரத்தின் 
திழலானது,- அவ்விய மில்லார் தசட்கு அருள் தர மூன்னா மன்னும் 
இல்விய தலம் ஆம் - பொருமைமில்லார்ச்கு. அருள் செய்யும்படி முதன்மை 
யாக வீர்றிருக்குச் தைவிகதலமாகும்,---எவ்வுலகு எ௰கும் உள்ளேம் ஆயி 
னும் - எவ்வுலகத்தும் வியா.]௦ திருப்பேமாயிறும்,--இஙகுளோர்கள் வெம் 
வினை அகற்றி அள வேண்டி - இங்குள்ளாருடைய வெவ்விய வினைகளை 
அகற்றி அளும்படி. விரும்பி, ஈண்டு என்றும் உறைவோம் - இக்சே 
விசேடமாக என்றும் வசிப்பேம், எ-று, (௬௦) 

பொங்கொளிச் சுழுளை பூரி புலம்பிசைக் குறியே யான 

மங்கல சங்க மல்லால் வாப்நதபல் லியங்கள் யாவும் 

இங்கெமக் காகா வோசை யடங்கிட மாத லாலும் 

நங்குலக் சவுரி காணு ஈடமீல தாத லாலும், 

இ-ள். ஓசை அடங்கு இடம் ஆதலாலும் - இஃது சாதமடக்கும் ஸ்தா 

னமாதலினாலும்,--ஈம் குலச் கவுரி காணும் சடம் இலது ஆசலாலும் - நம் 
குலமகளாகய பார்ப்பதிகாணும் நிருத்சமில்லாசத ஆசலினாலும்,--பொக்கு 

ஒளிச் சுழுனை ஊடு புலம்பு இசைக் குறியே ஆன சங்கம் அல்லால் வாய்ந்த 
பல் இயங்கள் யாவும் இங்கு எமக்கு ஆகா - மேனோக்?க் எெராரிய்கும்



2 'திருவாதவூரர்புசாணம். 

ஒளியையுடைய சுமுமூனாராடியிலே ஒலிச்கும் இசைச்குறியான ச்கிசகர்தி 
இயமொன்றல்ல.து வாய்ந்த பலவிதமாகிய ௮ரீசசயககளெல்லாம் இச்சதீ 
சலத்தின்கண்ணே ஈமச்சாகாவாம், எ-று. (௬௪) 

ஒழுங்குட னின்ன வாறிங் குணர்ந்துகற் குருந்த நீழற் 

செழுந்தவர் குழுவி னீயு ஈங்கழல் சேவை செய்தே 

எழுங்களன் மடுவிழ் காணில் யாவரு மதனிற் சென்று 

விழுமபொழு துடன்வீ ழாம லவ்வுழை விரைவி ont 15, 

O-cr. gprs ere Oaoary Que renisg - Gros Os 
தன்மைகளை இ௰சே அறிர்து,--ஈல் குருந்த நீழல் செழுர் தகர் குழுவின் 
நீயும் ஈம் சழல் சேவை செயத- ஈலல குருந்தமரகிழலிலே செழுமையா 
இய தபோதனாகூட்டததோமி ரீ.பும் ஈமமுடைய பாதமகளை வழிபட்டுக் 
சொணடிருர்த,--மடுவில் எழும கனல காணின் யாவரும் அதனில் சென்று 
வீழும்பொழுது உடன் வீழாமல் - பொய்கையின்சட் சுவாலிக்கும் அக்னி 
கணகளுக்குப் புலப்படின் ஈம்மன்பாகளெலலாம் ஆவ்வச்இனிஃிற் பிரவே 
சிச்கும்போது நீயுமவருடன் பிரஷேசயாமல்,--௮ உழை விரைவின் fa@ - 
அவ்விடததை விரைவாக விட்டு நீதி, எ-று, (௬௨) 

உத்தர கோச மங்கை யென்லுசம் மாரிற் சென்று 

இத்திபங் கெயையு மெய்தித தெய்விக லிங்க மேனி 

வைத்தரம பதிக உம்மி லிலையிவை வணங்கி னங்கங் 

கத்திகழ் வடிவே சாண்டி காட்டுது மென வியம்பி, 

இ-ள். உசசரசோசமஙகை என்னும் ஈம் ஊரில் சென்று அங்கு தத 
எவையும் எய்.தி- உததரகோசமஙகை என்னும ஈம்முடைய தலத்தில் போய் 
௮ம்கே சததிகளெவைகளையும் பெத்று,--தெய்விகலியகமேனி வைத்த ஈம் 
பதிகள் தமமில் இவை இவை வண௫௫இன் - தெய்வத்தன்மைபொருக்திய 
இவிஈசப்பிர தட்டை செயப்பெறற ஈமமுடைய தலககளுள் இன்ன இன்ன 
தலங்களை அடைச்து வழிபடின்,--௮ஙகு ௮௧ இகழ் இவ்வடிவே காண்டி - 
அவ்வத்தலலகளினெல்லாம் விளஙகாகின்ற இக்குருவடிவத்தையே நீ 
தீரிசிப்பாய் --சாட்டுதும் - உனக்குத தரிசிப்பிப்பேம்,--எ௭ன இயம்பி- 
என்று சொல்லி, எ-று, (௬௩.) 

இர்ஈகர் வணங்கி நீக யெழுங்கமழுக் குன்ற மென்னும் 
௮ர்நெடும் பதியி றைஞசி யாண்டுறின் றீண்டுப் போந்து 
பொன்னினம் பலத்தி லெய்திப் புத்தரை வாதில் வென்று 

பின்னரெம் பதமே யான பெருமபதம் பெறுதி யென்றார், 

இ-ள். இக்ஈகர் வணக் நீங - நீ இர்தத் தலகசளையெல்லரர் தரி 

சித்து வணக்டி 8௦9,--எழும் கழுக்குன்றம் என்னும் ௮ரெடும்பதி இதை : 
'ஞ்ரி - உயர்ர்ச இருச்சமுக்குன்றம் என்னும் ௮ர்தப் பெரிய தலத்தைக்



இருவம்பல்ச்சருக்சம், கடகி 

திரிசித்து வணம்்,--அண்டு நின்று ஈண்பெ் போந்து - அவ்கிடத்தினின் 
அம் இல்சே மீண்டு வர், பொன்னின் அம்பலத்தில் எய்தி புத்தரை 

வாதில் கென்று பின்னர் - சதமபரததிலே சனசசபையையடைந்து புத் 
தீர்களைச் தருச்ச,சஇர் செயிததுப் பின்னர்,--எம் பதமே ஆன பெரும் பதம் 

பறுதி என்றார் - ஈம் பாதச்சலப்பாடுய சாயுசசியததைப் பெறச்சடவை 
என்று ௮ருளிசசெய்தார். எ-று. (௬௪) 

மன்னுமன் புடையார் தெய்வ வாசகம் புகலு மாறும் 

பன்னகம புனைவோன மேவும பதிபல வண௫கு மாறும் 

பொன்னினம பலதறி லெய்தப புகதரை வென்று மன்றன் 

HUT HE SHU UIT SC FMT GHW USSG DIP plo. 

இ-ள். மன்னும அன்புடையாா தெய்வ வாசகம் புசலும் ஆறும் - நிலை 
பெற்ற ௮அன்பையுடைய தஇருவாதவூாரா தெயவததன்மைபொருநதிய இரு 
வாசகம் பாடியருளுஈதிறததையு .,--பனனகம புனைலோன் மேவும் பதி 
பல வணகும ஆறும - சாபபததை அபரணமாகததரிதத சிவபெருமானு 

டைய தலஙகள் பலவறறைத தரிசிதது வணககுஈதிறததையும்,--பொன் 
னின் அமபலசதஇில எயஇப் புகதரை Gao pw - சதமபரததலே கனசசபை 
யையடைந்து புதசாகளைக தருககததிலே செயிதது,--மனறன அரும் சமல 
பாதம் சாதலும பகாதல உறருாம- சபாராயகரது அருமையாகிய தாமரை 
ழலாபோன்ற திருவடிகளை ௮டையுஈஇிறததை.பும கூறுவாம, எ-று, (௬டு) 

மண்சுமக்தசருக்கம் முறறிறறு, 

ஆகத திருவிருததம - ௩௪௪. 

TS nt 

இருவம்பலச்சருக்கம். 

  

வரச்தர விருந்தா தமமை வாதவூ ரிறைவா போற்றிப் 

பெருகதுறை ஈகரி லனறிப பிஞஞகா புலியூ£ மன்நிற் 

பொருக்துவை முததி யென்.ற புகன்று திவ கெவ?னோ வென்னத் 

திருந்திய தவததாய் சேட்டி. யென்றவா செப்ப ஓற்மூர். 

இ-ள். வரம் தர இருர்தார் தமமை வாசஷா இறைவர் போற்றி- 
தமக்கு வரசகொதெதருஞமபொருட்டு வீற்றிருஈச பரமாசாரியரைச் இரு 
வாதவூரர் வணக துதித.து,--பிஞஞகா - சுவாமீ,--பெருர்துறைசகரில் 
தென்றிப் புலியூர் மன்றில் முததி பொருந்துவை என்று இககு புகன்றது 
gale என்ன - இருப்பெருந்துறையாயெ புணணியகஷேததிரத்தின் ௧ 

ணன்றிச் செம்பரததுள்ள கனகசபையிலே முததிபெறுவை என்று



Sa திருவாதவூரர்புராணம்; 

தேகரீர் இங்கே சொன்னது என்னையோ என்று வினால,--இருந்திய 
தவத்தாய் கேட்டி என்று ௮வர் செப்பலுற்றார் - திருத் சமாகய தவச்தை 
வுடையவனே கேட்கச்சடவை என்று பரமாசாரியர் இருவாய்மலர்ர்தரு 
ஞூவாராயினர். எ-று, (ச) 

இத்தலத் தடையே டே பெடுத்துள விடத்தி லன்றி 

வைத்துள விடத்2த யந்த வேட்வெள் வடிவங் கொள்ளாம் 

வித்தக வுனக்இங் சன்பான் மெய்யுணர் வுரைத்தே மேன்மை 

ஒத்திடஞ் சிவாறு பூதி முத்தியம் பலந்தி ஓண்டாம். 

இ-ள், இதழ்தலச்து இடையே டம் எடுத்துள இடத்தில் அன்றி - 
இப்பூமி.பின்கணணே புழுவான து சானெடுக்கப்பட்ட இடச்இின்கணன் றி,- 
வைத்துள ழிடசதே ௮௩5 வேட்வென் வடிவ கொள்ளும் - வைச்சப்பட்ட 
இடத்தின்கணணேயே அவ்வேட்டென து வடிவததை அடையும், அது 

போல,---வித 55 - சதுரப்பாட்டையுடையவனே,--இங்கு eon oor» Outs 
புணர்வு உனக்கு உரைகதகேம - ரீ எதிர்ப்பட்ட இரத தலரதின்சண்ணே 
அன்புகாரணமாக காம் உனக்கு மெப்ஞ்ஜானததழை cuCsh eC gib,— 
மேன்மை ஓ£3 இடுஞ் சிலாறுபதி மூரதி ௮௦பல3தில் உணடாம் - மேன்மை 
பொருச்திய சிவாணபூரியாகய பரமு சதெம்பரச்நின்சணுள்ள சனச 
சபையி?ல உனக்குளதாம். எ-று, (6) 

இடம்ப முடம்பின் மூலக் தெழுக்தநற் சுழுனை நாடி. 

உடன்கிள ரொளி3ய யாகி யொளியிலஞ் செழுத்துமொன்றாய் 

நெடுகரழ லோசை யாகி நிலவுமவ் வோரசச போயக் 

கடங்கிய விடமே யென்று மாடுமம் பலம தாகும். 

இ-ள். இடம்படும் உடம்பின் மூலநது எழுந்த நல் சுழுனை நாடி. 

உடன் சளெர் ஒளியே ௮9 - விசாலமாகிய இசசரீரச்தின்கண் மூலாதாரச் 
இனின்றும் எழுகின்ற ஈல்ல சுழுமுசாராடியோடு ஒருயகெழாகினற ஒளி 
மயமாஇயும்,--ஒளிபில அஞ்சு சழுகதும் ஒன்றாய் - அவ்வொளியிலே 
பஞ்சாகூரமும் ஏகாக்ராகாரமாகியும,--மெடும குழல் ஓசையாி - நெடிய 

நரததாரையினியககுமொலியாகியும்,-மிலவும் ௮ தசை போய் ௮௩கு அடங் 
இய இடமே- விளக்கும் அல்வோசை மேனோககிச சென்றுஙனம் ஒடும் 

குக்தானமே,--என்றும் ஆமெ அமபலம் ஆகும - நரம் என்றுர் சாண்டவஞ் 

செய்சருளுய கனசசபையாகும், ஏறு, (௩) 

எண்டரும் பூச மைந்து பெய்திய காடி மூன்றும் 

மண்டல மூன்று மாகி பன்னிய புணர்பபி @ Ca 

பிண்டமு மண்டமாஞும் பிரமனோ டைவ ராகக் 

சண்டவர் நின்ற வாறு மிரண்டிலுங் காண லாமே,



திருவம்பலச்சருக்கம், க௩டு 

இ-ள். எண் தரும் பூதம் ஐர்.தும்- எண்ணத்தச்ச பூதங்களைச்தும், 
எய்திய சாடி. மூன்றும்- பொருச்சிய Oar Vist சுழுமுனை என்னும் 

சாடிசண்மூன்றும்,-- மண்டலம் மூன்றும் ஆ மன்னிய புணர்ப்பினாலே - 
சோமசூரியாக்கனிகள் என்னும் மண்டலகசள் மூன்றுமாகி நீலைபெற்ற 
சம்பந் தததினாலே,--பிண்டமும் ௮ண்டம் ஆரும் - பிணடமும் ௮ண்டமும் 
தம்முளொப்பனவாம்,--பிரமனோடு ஐவர் ஆக சண்டவர் நின்ற ஆறும் 
இரண்டிலுங காணலாம் - பிரமா விஷ்ணு உருத்திரன் மசேசுரன் சசாசவன் 
என்னும் பஞ்சகர்த்தாகச்களும நிற்ுன்ற முறைமையும் இவ்விரண்டிடதஇ 
லும் காணலாம். எ-று, (௪) 

ஆதலா லிந்த வண்டத் தறிவரும் பொருளா யென்றுக் 

இதிலா மூல காடிற் நிகழ்வெ லிங்க மேனி 
மீதிலா மர்.த நாத வெளியின்மே லொளிமன் DUS 

சாதலான் மடவாள் காணக் கருத்துற நிருத்தஞ் செய்வோம். 

இ-ள். ஆசலால்- இ௰கனமாதலான்.--இர்த ௮ண்டத் - இப்பிர 
மாண்டத்தின்்சணணே,-- என்றும் ௮றிவு அரும் பொருள் ஆய் தீது இலா 
மூலம் காடில் - எஞ்ஞான்றும் அறிஈற்கரிய பொருளாய்ச் திதற்ற மூல 
த்தை ஆராயுமிடதத,--ரிசம் ச௨உலிமக மேனி- அது பிரகாசியாகிற்குஞ் 
ிவலிகசவடிவமேயாம்,--மீதில் ௮ம் ௮௫௪ நா தவெளியின் மேல் ஒளி மன் று- 
மேலாகவுள்ள ௮2 நாதவெளி.பில் ஒளிமயமாகய சகனசசபை விளங்கு 
இன்ற த,---அஙகு காதலான் மடவாள் காண கருத்து உற நிருத்தம் செய் 
வேம் - ௮அசசபையின்கண்ணே விருப்பத்தோடும் சிவகாமி தரிசிக்க நாம் 
கருத்தமைய ஈடனஞ்செய்வேம், எ-று, (௫) 

௮ச்தான் னடமே தென்னி ளைந்தொழி னடத்த லாகும் 

பந்தம தகற்று மிரதப் படி வழு மதுவே யாகும் 

வந்துல தத்தில் யாரும் காண்பரேல் வழுவா முத்தி 

sis எளிக்குர் தெய்வத் தலமுமத் தலமே யாகும், 

இ-ள், அந்த நல் நடம் எது என்னில் - அந்த ஈல்ல ஈடனர்தான் 
யாதென்று மீ வினவின்,--ஐக்தொழில் நடத்தல் அகும் - சிருட்டி இதி 
சங்காரம் திரோபவம் அனுக்கிரகம் என்னும் ஐர்சொழிலுஞ் செய்தலே 

யாம்,--பர்தம் ௮கற்றும் இர்தப் படிவமும் ௮துவே ஆகும் - பச்குவான்மாச் 
களது பாசக்கட்டைநீக்கும் இக்குருவடி.வமும் ௮ர்சடனவடியமேயாம்,..-- 
உலசத்தில் யாரும் வரது காணபரேல் வழுவா முச்தி தந்து அருள் 
அளிக்கும் தெய்வ தலமும் ௮ததலமே அகும் - உலகத்தில் யாவராயினும் 

வந்து தரிசிச்சின் தவறாது மு.த்தியைச் சொடுத்து அருள்செய்யும் தெய்௮ச் 
தன்மைபொருக்திய தலமும் ௮5௪ சிதம்பரமேயாகும், எ-று, (௬) 

தாவரும் பணில நேமி தரிப்பவர் பிரம ரென்போர் 

யாவரும் புலிபாம் பென்னு மிருவரும் புரத்தி லுள்ளார்



நி 
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மூவருச் தெய்வ மூவா யிரவரு முனிவர் தாமுர் 
தேவருர் சொழுது போற்று மெல்லையத் தில்லை மூதூர். 

இ-ள். தா ௮ரும் பணிலம் சேமி தரிப்பவர் பிரமர் என்போர் யாவு 
ரூம்- சேடற்ற சல்குசச்சரலகளைத் are Gus விஷ்ணு பிரமாச்சள் எனப் 
படுவோர் யாவரும்,-புவி பாம்பு என்னும் இருவரும் - வியாக்ரபாதர் 
பதஞ்சலி என்னும் முணிவரிருவரும், புரத்தில் உள்ளார் மூவரும் - தார 
சாக்கன், கமலாக்கன், விததியுன் மாலி என்னும் மூப்புரத்தச.ரர் கூ௮ரும்,-- 
og iy ay மூவாயிரரும் - தெய்வத்தன்மைபொருநர்திய தில்லைமூவாயிரவ 
ரும்,--மூனிவர் தாமும் - இருடிகளும்.,.-தேவருச் தொழுது போத்றும் 
எல்லை - தேவர்களுர் தரிசிதது வணக௩ட$த் துதிச்சப்பெறும் இடமாயுள் 
ளீ2,--அத் இல்லை மூழார் - அரதப் பழைய இல்லைமாரகரம், எ-று, (௪) 

மற்றிவை தெளிவா யென்று பணிந்தெதிர் வண நிற்பார் 
கெற்றியி னீற௮ு சாத்தி நிற்றியென் றகல நில்லார் 

சற்றிடஞ் சென்ரர் பின்னு மிங்கவெர் தன்மை கண்டு 
கற்றையஞ் சடையார் நின்று கண்ணருள் செய்து போந்து. 

இ-ள். இவை செளிலாய் என்று - இவைகளை மீ நிசசயிச்சறிர்துகொள் 
வாயாச என்று போதிதது,--௭திா பணிர்து வணஙக நீற்பார் ரெழ்றியில் 

நீறு சாத்தி நிற்றி என்று ௮கல - தமது சர்நிதியிலே தாழ்ந்து வணஙட 

எழுந்து ரிற்கும் திருவாதவூரரது கெறறியில் விபூதிதரிகது ஈணடு நில் 
லென்று பரமாசாரியா நீமகுதலும்,--ரில்லார் சற்று இடம் சென்றார் - 

திருவாதவூரர் பிரிக் துகிந்கமாட்டாதவராய்ச௪ சிறிதுதாரம் பின்றொடர்ர்து 

சென்றனர்,--பின்னும் சற்றை ௮ம் சடையரா இஙஇவர் தன்மை சண்டு 
நின்று அருள் செய்து போக்து- பின்னரும் சொகுதியாகெய சடையையு 

டைய சவெபெருமானானவர் இவரது தன்மையைக்சணடு தககிரின்று இரு 
பாசோச்சஞ்செய்து சென்று, எ-று, (௮) 

கண்ணெதிர் நடக்கு மாறு கண்டுளங் களித்து நிற்கும் 
புண்ணியர் காண முன்னர் மறைந்தனர் புலியூ ரையர் 
generar Arse un ss தொழுதுகை தலைமேற் கொண்டு 
ஈண்ணரு மன்பர் கூட்ட ஈணுகனெர் வாத வூர். 

இ-ள், புலியூர் ஐயர் - சபாசாயகரானவர்,--சண் எதிர் ஈடச்கும் ஆறு 

கண்டு உளம் களித்து நிற்கும் புண்ணியர் சாண முன்னர் மமைந்தனர் - 
சண்ணுச்செதிரே ஈடர்தருளுமாற்றைக்கணடு களித்துநிற்கும் புண்ணிய 
புருஷராயெ திருவாதவூரர் காண எதிரே மமைக்தனர்,--வாதவூரர் துண் 
ணென இரச்சம் எய்தி கை தலைமேற் கொணடு தொழுது - அப்பொழுது 
இருவாதவூரர் விரைந்து மனமிரகடச் சைகளைச௪ சிரரில்வைத்துக் கும்பி 
ட்டெரண் அரும் அன்பர் கூட்டம் ஈணுனெர் - ஈனுகுதற்கரிய பத்தர்ச 
ளத இருக்கூட்டச்தை ௮டைர்தருளினார், எ-று, (௧)



திருவம்பல்ச்சருக்கீம், 
ஸ்ஸ் 

௮ருர்தவ மகலா கெஞ்சத் தன்பருர் தாமு மந்தத் 

இருர்திய குருந்தின் மோர் தெய்வபி டிகையுஞ் செய்து 

வரர் சரு செய்ய பாத் மலர்வகுத் திறைஞ்சி யாங்கே 

இருந்தன ரிருந்த நாளி லெய்திய தியம்ப லுற்ரும், 

இ-ள், அரும் தவம் ௮சலா சகெஞ்சத்து அன்பரும் தாழும் - அரிய 
தலகொழுச்கம் நீமகாக மனச்தையுடைய சொண்டர்சளுர் தாமுமாச,-- 
இருக்திய அர்த குருந்தின் €ழ் செய்வ ஐர் பீடிகையும் செய்து - திருத்த 
மாயே அக்குருர்தமரத்தின்ழே தெய்௮த்தன்மைபொருந்திய ஒரு பீட 
மஞ் செய்து,--வரம் தரு செய்ய பாத மலர் வகுத்து இறைஞ்சி அங்கு 
இருக்கனர் - அதன சே தமக்கு வரதசைச்சருஞ் செர்தாமரைமலர்போ 
லுர் இருவடிகளை நிருமித்து அருசசனைசெய்து வணகடச்சொண்டு gar 
விடத்திருர்தார்,--இரு*த காளில எய்தியது இயம்பல் உந்ராம்- அவ்வா 
றிருக்குகாலத்து நிகழ்ச்த சரிததிரசை யாம் கூறுவாம், எ-று, (௪௦) 

வெண்பிறை முடித்த வேணி விண்ணவ னன்பி லாத 

பண்பின செனினுஈ தம்மைப் பாடினர்ச் ரங்கு மென்றே 

எண்பெறு நமசசி வாய வாழ்கவென் நெடுத்து காதன் 

வண்பதம் புகழ்ந்து ஞான வாசகம் புகல லுற்ளூர். 

இ-ள். (திருவாதவூரரானலா) வெண பிறை முடித்த வேணி விண்ண 
வன் - வெண்மையாகய பிறையைமூடிதத சடையையுடைய இதாசாசரூப 
ராகிய நமதிறைவர்,--அ௮ன்பு இலாத பண்பினா எனினும் தம்மைப் பாடி, 
னர்க்கு இரககும் என்று - தம்மிடசதன்பற்ற அபக்குவர்சளாயினும் தம் 

மைப் பாடித் துஇப்பவர்களுச்குதி திருவுளமிரக) அனுக்கரகஞ்செய்தரு 
ஆவார் என்று,--- எண பெறு ஈமாசிவாய வாழ்க என்று எடுதது- நினைக் 

சப்படகின்ற ஈமசசிவாய வாழ்க ௨ன்று தொடகஇ,--சாதன் வண பதம் 
புகழ்ந்து ஞான வாசகம் புகலல் உற்றார் - சிவபெருமானது வண்மையை 
யுடைய இருவடிகளைச துதித்து ஞானபாதப்பொருளையுடைய திருவா 

சகத்தைப் பாவொராயினார், எ-று. (௧௧௪) 

சொற்பதக் கடந்து நீன்ற சோதிவர் தருளை ஈல்கும் 

அற்புத மறி?ப னென்று மதிசயங் கண்டா மென்றும் [அஞ் 

எற்பொலி சடையாய் நெஞ்சங் குழைததனை யென்னையென் 

சிற்பரன் றனது பாதஞ் சென்னியின் மன்னு மென்றும், 

இ-ள், சொல் பதம் கடர்து நின்ற சோதி வந்து அருளை ஈல்கும் 
அற்புதம் அறியேன் என்றும் - சொல்லும் பொருளுமாகிய இரண்டையுப் 
Stu geben ற் நின்மலவொளிவடிவாகெய Rano தானேவர்து திருவருள் 
'சரர்த “அற்பு சமறியேனே?? என்றும்,--௮இசயம் சண்டாம் என்றும் - 
சன்னடியரிற் கூட்டிய வதிசயங் கண்டாமே?3 என்றும்,--எல் பொலி 

௪௮



SRD திருவாதலூரர்புராணம். 

சடையாய் செஞ்சம் என்னைச் குழைத்தனை என்றும் - செவ்வொளியா£ 
பொலி௫ன்ற சடையையுடையயரே மனம் “adres குழைத்தாயே4 
என்றும்,--ரிற்பரன் தனது பாதம் சென்னியில் மன்னும் என்றும் - ஞாளு 
தி.ச.ரா௫ய ஈவபெருமானுடைய :சேவடிச்சகணஞ்சென்னிமன்னிசசுடருமே! 
என்றும், எ-று, (௪௨) 

ஐயனே நின்னைக் காண வாசைப்பட் டேஞு னென்றும் 

உய்கிலேன் வாழே னென்று முனக்கடைச் சலமே யென்றுஞ் 

செய்யுமா றநியே னந்தோ செததிலே னென்றும் பொய்யர் 

பொய்யனே நின்பொற் பாதம் புணருரா ளெந்கா ளென்றும். 

இ-ள். ஐயனே ரின்னைச் காண ரான் ஆசைப்பட்டேன் என்றும் - 

சுவாமீ! தேவரீரைத தரிஏிச்ச அடியேன் :அசைப்பட்டேன்”? என்றும்,-- 
உய்கிலேன் வாழேன் என்றும் - தமியேனு.பிருய்யேனாய் வாழ்கிலேன் 
கண்டாய் ௮ருகவென் றருள்புரிவாயே?? என்றும், --உனச்கு ௮டைகச்சலமே 
என்றும் - *அடியேனுனச்சடைக்கலமே?? என்றும்,--செய்யும் ஆறு அறி 

யேன் செத்திலேன் ௮ச்தோ என்றும்-செயற்பாலது இன்னசென்றநியாது 
மயககுசன்றேன் : செத்திலேனச்தோ?? என்றும்,--பொய்யர் பொய்யனே 
நின் பொன் பாதம் புணரும் நாள் எந் நாள் என்றும் - பொய்யர்கட்குப் 
பொய்யராய் நிற்பேே தேவரீரது பொன்போலுர் திருவடிகளை அடியேன் 

புணருராள் எர்சாளோ”9 என்றும், எ-று, (௧௩.) 

ஆதரிச் தழைத்தா லிங்க யதெந்துவென் றருளா யென்றும் 

போதமிக் குடைய பாட லிளையிவை புகன்ற பின்னர் 

மாதிரத் தெவரும் போற்ற வருந்திரு வார்த்தை யெண்ணக் 

இதறச் சிறந்த வெண்பா விருபதுர் திசழ வோதி, 

இ-ள். இகசே ஆதரிச்தழைத்தாலதெர்துவென் றருளாய் என்றும் 

போதம் மிக்கு உடைய பாடல் இவை இவை புகன்ற பின்னர் - இவ்வீ 
டத்து 'அடியேனாதரிததழை ததா லதெர்.துவேயென் ஐருளாயே”? என்றும் 

ஞானபாதப் பொருளை மிகவுமுடைய பாடல்கள் இவ்விவற்றைப் பாடி 
யருளியபின்னர்,--மாதிரதது எவரும் போற்ற வரும் தஇருவார்த்தை - 
அட்டதிக்கன்கணுள்ள எவருர் துதிச்சத்தகுந் தஇிருவார்ச்தையும்,--எண் 

ணம் - எண்ணப்பதிசமும்,--தீது ௮றச சிறந்த வெண்பா இருபதும் திகழ 
ஒதி - குஜ்றமறச சிறந்த ளெணபா இருபதுமாகிய திருவாசகங்களையும் 

பாடியருளி, எ-று, (௪௪) 

இயல்புடன் மொழியும் பள்ளி யெழுச்சி யேசறவு நெஞ்சத் 

தயர்வற வுரைக்கு மின்னே ரனையபூம் கழலாம் பாடல் 

உயிருணி யெலுநற் செய்யுள் சரார்த்தனை யோங்கு நீதி 
வியனெடுங் கூடற் பாண்டி விருத்தமெய்த் தமிழுக் கூறி,



திருவம்பலச்சருக்கம். க்கக், 

இ-ள். இயல்பு உடன் மொழியும் பள்ளி எழு*9 - விதிப்படி, ஒத்த 
இருர் திருப்பள்ளியெழுச௫யும்,--ஏசறவு - திருவேசறவும்--ரெஞ்சத் ௪ 
அயர்வு ௮ற உரைச்கும மின்னேரனைய பூங்கழலாம் பாடல் - பத்தர்கள். 
வினர் தம்மனத்தின்கணுள்ள பிறவித்துன்பரீமசப் பாராயணஞ் செய்யத் 
தீரும் *%மின்னே ரனைய பூலகழல்க எடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்* 
என்னும் சொற்றொடரை முசலாசவுடைய அஆனந்தமாலையும்,--உயிருணி 
எனும் ஈல் செய்யுள் - உயிருணி என்று சொல்லப்படும் சல்லபாடலும்,-- 
பிரார்த்தனை - பிரார்தகதனைப்'பததும்,--ஓலகு நீதி வியல் நெடும் கூடல் 
விருத்தம் பாண்டி மெய்த சமிழும கூறி - உயாவாஇய நீதியினாலே வியக்கற் 
பாலதாகிய நெடிய மதுரையைக்குறிக்கும் விருத்தமாயெ திருப்பாண்டிப் 
பதஇசமென்னும் மெய்ப்பொருளையுடைய திருவாசசககளையுச் திருப்பெருந் 
துறை.பின்சண்ணே திருவாயமலாஈதருஸி. எ-று, (௧௫) 

வேறு, 

மருவுர் தொண்ட ரடன்கூடி வை௪ சிலகாட் செல்லமூதற் 

பரமன் சொல்லும் படியேபின் பயிலும் பொய்கைக் தழல்கண்டு 

கருச் இருவஞ் செழுததோதிம கரணக் களரக் கனன்மீது 

விரவும் பேரன் புடையா/க ளெல்லாஞ சென்று வீழ்சதார்கள், 

இ-ள். முவும் மொண்டர் உடன் கூடி வைசெ சிலராள் செல்ல - 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் அககுருந்தின்கழ் விக்கும் நொணடர்களோடு 
கூடி வசிசதா சல தினஞசெலல,---மு5ல் பரமன சொல்லும்படியே - 
முன்னே பாரமாசாரியா அருளிசசெய்த பிரகாரமே,--பின் பொய்கை 
பயிலும் தழல் கணடு - பினபு தடாக;இறறோன்றும் ஞானாச்சினியைச் 
கண்டு, கருதும் திரு அஞ்செழுத்து ௦ - உபிககுறுதுணையாசச் கருதப் 

படும் பஞ்சாக்ரச்கையுஞ் செபி3 துசகொணடு... சாணக் இளர் ws கனல் 

மீது - காணும்படி. சுவாலிக்கும ௮ல்வகஇிணிபி3ல --விரவம் பேர் அன்பு 

உடையார்சள் எல்லாம சென்று விழ்ர் நார்கள் - அக்கடவுளிடசதுச சென்று 
கலக்கும் பேரன்புடைய சொணடாகளெல்லாருஞ சென்று குஇததார் 
கள், எ-று. (௧௪) 

விழ்ர்ச யோதிற் புலியூர் விடை? ௦ லைறிக கவுரியுடன் [தலும் 

சூழ்ர்தங் இமையோர் மலாசா உ தெரழவின் ணிடையே தோன்று 

ஆல்ந்த தடத்துட் கனன்பும்கு மன்ப ரடங்கத் அயர்டீக்கி 

வாழ்ச்து வணங்கிக் சவமாதர் வடிவாய்த் திருமுன் வக்தா/கள், 

இ-ள். வீழ்ர்த போதில் - அம்இினிபில் வீழ்ந்த சமயத்தில்,--புவியூரர் 
சவுரி உடன் விடைமேல் ஏறி - சபாமாயகா லகாமியம்மையோடு இடபசத்இ 
லேறி,--௮ங்கு இமையோர் சூழ்ர்து மலர் சர்சித் தொழ - அங்கே



௫௪0 திருவாதவூரர்புசாணம். 

தேவர்கள் தம்மைச்சூழ்ச்து புஷ்பாஞ்சவிசெய்து வணங்க, --விண்ணிடையே ் 
தோன்றுதலும் - ஆசரயத்திலே தோன்றுதலும்,--ஆழ்ச்த தடத்துள் கனல் 
மூழ்கும் அன்பர் ௮டசத் துயர் நீமக வாழ்ந்து வணங்க - அழமாகிய ௮ச் 

தடாசத்தில் ௮க்னிபிர்பிரவேரித்த தொண்டர்களெல்லாம் பிரிவா ர்ராமை 
யான்வர்ச துன்பததைவிட்டு8கப் பேரின்பவாழ்வையடைந்து ஈமஸ்கரி 
EG, -சணராதர் எடிவாய்த இருமுூன் வந்தார்கள் - பழைய ரவகணநாதர் 
சளாஇச் சர்நிதியிலே வர்துசேர்ச்சனர், எ-று. (௧௪) 

துரியத் தலையிற் பயில்வாருந் தொழுதங் கெழுவார் மூசரநாடி. 

ஒருசற் றகலா தமர்நீரிங் கொழியத தனிகா மெய்தியதுவ் 

கரையிற் றிரைபோய் விழவீசுங் கழு££ வாசங் கமழ்வாவி 

எரியிற் புருவீ' ரென்றதுவும் யாதோ வெனினிக் கிதுவாகும். 

இ-ள். துரியத் தலை.பில் பயில்வாரும் அங்குச் தொழுது எழுவார் 
மூகராடி - நின்மல துரியமுடிவில் விளககுஞ் சிவபெருமானும் ௮௩சே 
தம்மை வணககி எழுக தொணடர்களைப் பார்த்து,--ஒரு சற்று ௮௪ 
லாது அமர் மீர் இ௰கு ஒழிய தணி நாம் எய்கிய தம - ஒருசிறிதும் எம்மை 
விட்டகலாத £ீர் இஙகசன்றிருப்பத சனிதது சாம் சைலாசத்திற்குச் சென் 
ஐமையும்,--சரையில் திரை போய் விழ வீசும் சழு££ வாசம கமழ் வாவி 
எரியில் புகுவீர் என்றதுவும் - கரையின்கணணே இரையோய்விழும்படி 

வீசுகின்ற சழுநீரினது ஈறுமணககமழும் இகதடாக,திலே தோன்றும் 

அச்கினியிற் பிரவேசியுகள் எனறு உமக்கு சாம் கூறியதும்,--யாதோ 
எனின் - யாதுகாரணம்பற்றியெனின,--இஙகு இது அகும்- அது இககசே 

கூறும் இதுவாகும், எ-று, (௪௮) 

வேறு 

உத்தம னென்லுர் தருவாக வரனை மன்னும் புலியூரிற் 

புத்தரை வெல்லும படிஈரமிப புவிமிச வை 52 தரம யாமேூற் 

சித்த மயார்தே துயாகருஞ செய்திய னாமென் பதுதேரா 

இத்தல மீ2த சின்னுளிய கெமமுடன வாரர திருமென்றாம். 

இ-ள், உததமன் எ, , ; திருலாசவூரனை மன்னும் புலியூரில் புத் 

தரை லெல்லும்படி சாம பூ. புவ்மிசை வைததோம - உதசமபுருஷனாயெ 

இருவாதஷரனை ஈலைபெகற சிதம்பர, ஈனகணணே புததரை வாஇல் வெல் 
லும்படி உமமுடன் வாராது சவாதது நாம் இப்பூமியின் கணிரு ச் தனே ம், 

யாம் ஏற - சாம் போனால்,--சிததம் ௮யாந்து துயர் கூரும் செய்தியன் 

ஆம் என்பது தேரா -3௨ ௩ மனம் நொந்து துன்பமிகுக்சன்மையை 
யூடையனாம் என்னும உணமைய௰யை றிந்து,--எம்முடன் வாராது இத் தல 

மீதே சில் சாள் இலகு இரும் என்ரும் - எம்முடன் கைக்கு வாராது 

அவனோடு இத்திருப்பெருர் துறையின்கண்ணே சிலதினம் இருங்சளென்று 
உறல்சட்கு முன்பணிததேம், எ-று, (௪௯) ;



இருவம்பலச்சருக்கல், | க்காக 

'மலமகல் பவரும் புவிமீதே மானுட வடி.வர் தனையெய்திச் 
சிலபக லெனினும் பயில்காலைச் சேர்தரு மலவா தனையென்றே 

பலமலர் கமழுர் தடமீதிற் பரவரு ஞான வனல்சேர்வித் 
திலதென நீடுஞ் சடம்வேவித் திவ்வுட லிர்தோ மிஈசாளில், 

இ-ள். மலம் ௮கல்பவரும் மானுட வடிவா தனை எய்தி சில பசல் 

எனினும் புவி மீது ப.பில் காலை - ஆணவம் மாயை காமியம் என்னு மூம் 
மலங்களும் நீமகப்பெற்ற வஞானிகளும் எடதத மனிதசரி.ரத்தோடு சில 
இனமேனும் பூமியிற் சீவிக்கும்போது,--மல வாதனை சேர் தரும் என்று - 

அம்மலவாசனை மீளவந்து தாக்கும் என்று கரு.தி,--பல மலர் கமழும் தட 
மீதில் பரவு ௮ரு ஞான ௮னல் சேர்விதது- பலவிச மலர்கள் ஈறுமணல் 
கமழும் இத்சடாகததிலே சொல்லுதறசரிய ஞானாக்ியை வருவிச த, 

நீடம சடம் இலது என வேவிதது இர் நாளில இவ் உடல் ஈந்தோம்- 
மாயாகாரியமாகெய தூலசரீரததை இலலை என்னும்படி தடித்து இப்பொ 
முது இர்தத் திவ்விய சரீரசதை உமக்குச தந்தேம், எ-று, (௨௦9) 

என்று Maris carats Orme cpio wae) Lod wy far 

மன்று விளங்சப பயில்வாரும வானின் மறைநதா ரவ்வெல்லைத் 

go ou ஞானச சிவராமச௪ சொற்றமிழ் வல்லா£ வேருகச் 

சென்றொரு கொள்றைச செழுநீழற நிகழ விருகதார் சிவயோகம். 

இ-ள், என்று விளமபிப் புலியபூரின் மன்று விளக்கப் பயில்வாரும் கண 

சாதர் எமகணும் மல்க வானின் மறைர்தார் - என் றிஉகனமருளிசசெய்து 
சிதம்பரத்திலே கனசசபைவிளஙகத திருஈடனஞ்செய்தருளும் சபாகாயக 
ரூம் கணநாதர்கள் எவ்விடததும் பரவிவர ஆகாயததின்சகண மறைந்தருளி 
ஞர்,--௮வ் எல்லைத் துன்றிய ஞானச சிவராமச சொல் தமிழ் வல்லார் 

வேருசச சென்று - அப்பொழுது பூணஞானததைதசரும் சவசாமஙகளி 
னாலே இருவாசசமாகிய தமிழ்வேததகைப் பாடியருளவல்லவரஇய இரு 
வாதவூரர் தனியே சென்று,--ஒரு கொனறை செழு நீழல இகழ சல 

யேோரகம இருர்தா£ - ஒருகொன்றைமரததினது செழுமையாகய நிழலிலே 
விளக்கமுறச சவயோகளஞ செயதுகொணடிருஈதார். எ-று, (௨௧) 

௮ன்ப ரழற்கே புகுமாறு மையர் விடைக்க வருமாறம் 

முன்பு தமக்கா முருவெய்து முனனவ er nay டொழுமாறும் 

பொன்பொது விறகே யன்பாளர் புகுவது மெல்லா மொருகாலதி[ர். 
இன்புறு மெப்பபோ தகயோகத் தியல்பொடு கண்டா சென்செய்தா 

இ-ள். அன்பாளர் - திருலாதவூரர்,--அன்பர் அழற்சே புகும் ஆறும் - 
, தொண்டர்கள் ஞானாக்கனியிற் பிரவே?ிததமையும்,--ஐயர் விடைச்கே 
வரும் ஆறும் - சவபெருமான் இடபாரூடராய் எழுர்தருளிக் சாட்சிசொ 

டுச,தமையும்,--முன்பு சமச்கு ஆம் உரு எய்தும் முன்னவன் நல் தாள்



திகு திருவாதவூர்புரரணம். 

தொழும் ஆறும் - முன்னரே சமக்கேற்ற குருவடினவச்கொண்ட Rai 
பெருமானுடைய ஈல்ல தஇருவடிகளைத் கலககடோறுஞ் சென்று தாம் 

தரிசித்துவணங்குட் தன்மையும், -பொன் பொதுவிற்கே புருவ்தும் எல் 
லாம்- கனகசபையிலே தாம் புகுந்து சலப்பதுமாகிய எல்லாவற்றை 
யும்,--ஒருகரலத்து - நிகழ்சாலமொன்றிலே,--இன்பு உறு மெய்ப் பேசசக 
யோகத்து இயல்பு ஒடு கண்டார் - இன்பமிகும் மெய்ஞ்ஞானளச்சைத்தரும் 
சிவயோசததில் உள்ளபடி. சண்டறிர்தார்,--என் செய்தார் - ௮வர் வேறு 
யாதுசெய்தார், எ-று, (௨௨) 

செங்கை குவித்தார் வி.£நீரைச் இந்தின ரெர்தாய் வந்தாய்பின் 

எங்க ணொளித்தா யெனமாலுற் நெய்இினர் பொப்கைக் சரைமீதே 

கங்கை முடி.த்கார் விடையேறிக் சண்ணுற ஈண்ணுந் தலமோவென் 
ன . ந . ந ந * » 

ற்ங்க ont a 5S போ ய்விழ்வுற் PUP SOP கநமீதா வெனநகொரந்தார். 

இ-ள். செர௫ுகை குவிததார் - 9௨ம் ர கைகளைச்கூப்பிச் கும்பிட்டார், 
விழி நீரைச் இர்தினர் - கணணீர் சொரிர்தார்.--எச்சாய் வந்தாய் பின் எம் 
கண் ஒளித்தாய் என மால் உர்றுப் பொய்கைக் சமைமீது எய்தினர் - எம் 
பரமபிதாலே! ஈணடி௮ர்சருளினீ£ பின்னர் எ௩சே ஒளிதீர் என்று மன 
மயகக அதுடாகக்கரையையடைர்மார்,--கஙசை முடித்தார் விடை ஏறிச் 
சண் உற ஈணணும் சலமேோ என்று - சஙசையைததரித்த சலபெருமான 
இடபவாகன ததன் மேலிவரகது கணசளுக்குப் புலப்பட எழுக்கருளிவரப் 
பெறும் தலமோ என்று விஈர்்த,--அறசண் நிலததே போய் வீழ்வுற்று 
அழுது அழுது அந்தோ என கொர்தார்- அக£ழ்நில ம் தின்சட்போய் விழுர்து 

அழுதழுது ஆர்தோ என்றிரயகி வருக்இினார், எ-று. (௨௩) 

வேறு. 

அன்னை நிகர்ப்பி சென்னை பொரிச்? யன்பாளர் 

பொன்னடி பெற்றே பொய்கை யழற்சே புகலாமோ 

மின்னுரு வத்தீர் ந ம்மருள் கூடா வினை யேனுக் 

இன்ன லளிழ்ட ரெங்க னொளித்ீ சென நொர்தார், 

இ-ள். அன்னை நீகர்ப்மீர்-மாசாவை ஒத்தவரே,--அன்பாளர் என்னை 

ஒழித்து பொய்கை அழல் பெற்றுப் பொன் அடி.ச்கே புகல் ஆமோ-தொண் 

டாசள் தமியேனை இங்கே ரீக்கிலீட்டும் தடாகத்தக்சினியின் apyas 

தேவரீருடைய பொன்போலுக் திருவடிகளை அடையலாமா,--மின் உரு 
வத்தர் - மின்னலைப்போல௪ செவ்வோாளிவிளஙகுக் திருமேனியையடைய 
வரே,--நம் ௮ருள் கூடா வினையேனுக்கு இன்னல் அளித்தீர் எங்கன் 

ஒளித்தீர் என நொந்தார் - தேவரீருடைய இருவருளோடு கூடவிடாது 

£055 திவிீனையையடைய தமியேனுக்குத் துன்பத்தைத் தர்தர் எங்கே 

மறைர்தருளினீர் என்று வருந்தினார், எ-று, (௨௪)



திருவம்பலச்சருக்கம்- ௧௪௩ 

வேறு, 

அறநிலை தெளிம்து பொய்கை யகன்றுயர் குருச்த நீழற் 

பன்னரு மறைகள் காளுப் பதமலர் பற்றி வீழ்ந்து 

மன்னிய நிலத்தி லுள்ளார் வல்வினைப் பிறவி மாள 

இன்னருட் ௪தக மெய்தா னரும்பியென் நெடுத்துச் சொன்னார், 

இ-ள். அச்சிலை செளிர்து பொய்கை ௮கன்று- திருவாதவூரர் ௮௪ 
துசக்சநிலையினின்று மனச்தெளிச்தெழுர்து அக்தடாசக்சரையைவிட்டு 
நீக இ,--உயர் குருர்த நீழல் பன் ௮ம் மறைகள் காணாப் பதமலர் வீழ்ந்து 

பற்றி- உயர்வாகிய குருக்தமரகிழலிலே சொல்லுசர்கரிய வேதங்களும் 

காண்டற்கரிய பாசசாமரைமலர்களைக் ழே வீழ்ந்திறுகப் பற்றிக்சொ 
ண்டு --கிலத்திலுள்ளார் வல்வினா மன்னிய பிறவி மாள - இப்பூமியின் ௪ 

ணுள்ளாரது உலியவினையால் நீலைபெற்ற பிரவிகெட்டொழிய,--இன் 
அருள் சதகம் மெய்தானரும்.௮ என்று எடுத்துச௪ சொன்னார் - இனிய இரு 
௮ருளையுடைய சதகத்தை !'மெய்தானரும்பி?? என்று தொடங்கிப் பாடி. 
யருளினார், எ-று, (உட) 

இத்திறங் கூறி யாங்குப் புலம்பிநின் றிரங்கு மெல்லை 

நித்தனன் ரைத்த சீர்மை கநெஞ்சினு ணினர்து பின்னர் 

அத்தலத் திறைஞ்சி யெங்கோ னரூட்பெரு விடைபெற் றே 

உத்தர கோச மங்கை யூர்தனி ஜெல்ல் புக்கார். 

இ-ள். இ. இறம் கூறி ஆங்கு புலம்பி நின்று இரங்கும் எல்லை - 
இருவாதவூர் இர்தப்பிரகாரம் பாடியருளி அயனம் புலம்பி நின்று 
இரங்குகன்றுழி,--ரித்தன் ௮ன்று உரைத்த நீர்மை நெஞ்சினுள் நினைந்து - 
நித்தியராகயெ வெ பெருமான் ௮ன்றருளிச்செய்ததனைத் தம்மனத்தின்௧௪ 
ணினை6த,--பின்னர் - அசன்பின்னர்,--௮த் தலத்து இறைஞ்சி எம் 
கோன் அருள் பெரு விடை பெற்று ஏகி - அத்திருப்பெருர் துறையின்சண் 
வணங்க நம் பதியினது அருளையுடைய பெரிய விடைபெற்று நடர்து,-- 
உத்சாகோசமங்கை ஊர் தனின் ஒல்லை புச்சார் - திருவுத்தரகோசமங்கை 

என்னும் ஸ்தலத்திலே விரைவிற் சென்றார். எ.று, (௨௪) 

சடையவர் கோயி லெய்திக் தம்மைவச் தடிமைக் கொண்ட 

வடிவது காணா ராகி மயங்கிவெய் அயிர்த் து வீழ்ந்து 

விடுதிகொ லென்னை யென்று நீததல்விண் ணப்ப மென்னுர் 

தொடைகெழு பாட லோதக் காட்டினர் தொல்லை மேனி, 

இ-ள். சடையவர் கோயில் எய்தி தம்மை வந்த அடிமைச் கொண்ட 
வடிவு காணார் ஆக - திருவாதவூரர் சடையையுடைய சிவபெருமானது ஆல 
யத்சதையடைர்து தம்மை வலியவர்தடிமைச்கொண்ட பரமாசாரியவடிவச் 
தைத் தரிரிச்சப்பெருதவராகி,--மயங்கி வெய்துயிர்த்து வீழ்ச - மயச்ச



ware திருவாதவூர்புமாணம். 

மடைச்து செட்டுயிர்த்து விழுர்து,--என்னை விடுநிகொல் என்று நித்தல் 
விண்ணப்பம் என்னும் சொடைகெழு பாடல் தத-:*என்னை விரிதிசண் 
டாய்?” என்று நீசதல்விணணப்பம என்னும் இிருவாசகச்தைட் பாடிச் 
துதிக்ச,--தொல்$லை மேனி காட்டினர் - சிவபெருமான் பழைய தேசத் 
இருமேனியை அ௮வருக்குத தரிசிப்பித்தருளினார், எ-று, (௨௭) 

சன்னலை யமுதை யங்கே சண்ட்கொண் டிறைஞ்சிச் சின்னாள் 

3555 fase தங்கோ னருண்மொழிப படியே சென்று 

தாகிக ரில்லாத் தெய்வத் தலம்பல வணுூ நீங்செ 

சென்னிரன் ஞட்டி. ஷேகத திருவிடை மருதா சேர்ந்தார். 

இ-ள். கன்னலை அமுதை ௮றசே ச௪ணடு இறைஞ்சிச்சொண்டு சல் 
காள் ௮ச்ஈகர் இருந்து - திருவாதவூரா கரும்பையும அமுதையும்போன் ற 
வெபிரானை gaGes ரிசிசது வணக ௮ழிபட்டுச்சொணடு அ௮த்தலத்திலே 
லெதினமிருர்து,--தம் சோன் அருள் மொழிப்படியே சென்று - அதன் 
பின்பு தம் நாயகராக சிவபெருமான் அ௮ருளிசசெய்த வாச்சன்படியே அப் 
யபாற்சென்று,--சம் நிசா இல்லா? செயவச சலம் பல வண நீல - 
தமக்கொப்புயர்வில்லாத தெய்வசதன் மைபொருர்திய தல௪கள் பலவற்றை 

அடைர்து தரிசிகது வணஙடி அவைகளைய சடக் ஐ.--ஈல் சென்னி சாட் 
டில் ஏ௫த் திருவிடைமருதூர் சேர்ந்தா - கல்ல சோழசாட்டி ற்போய்த் 
இருவிடைமருதார் என்னும் தல;ை அடைச்தார். எ-று, (௨௮) 

அப்பதி தொழுத பின்ன ரன்புட னாரூ செய்திச் 

செப்பரு மலர்த்தாள் போற்றித் திகழ்திருப புலம்ப லோதி 

எய்ப்பற விறைஞ்சி யண்ண லியம்பிய பதிக ளெல்லாச் 

தப்பற வணங்கி நீங்க தடமதிற் புகலி சார்கதார் 

இ-ள். அப்பதி தொழுத பின்னர் - திருவாதவூரர் ௮த்தலத்தைச் தரி 
சித்து வணஙகயபின்னா,--அ௮ன்பு உடன் ஆரூ எயதி செப்பு ௮௫ மலர்த் 
தாள் போற்றித இகழ் தஇருப்புலமபல் ஐ.இ எய்ப்பு ௮௦ இறைஞ்சி - ௮ன் 

போடு திருவாரூரையடைந்து ௮௩சே வீற்றிருந் தருளும் தியாகராசசுவாமி 
யினது துதிகதற்கரிய பொற்றாமரைமலாபோலுர் திருவடிகளைத் தரித்து 

amwnes தித்து, ::பூயகமல ததயனொடுமா லறியாதநெறியானே”? என் 
னுஞ் சொற்றொடரை முதலாகவடைய திருப்புலம்பல் என்னுர் இருவா 
சசத்தைப் பாடியருளி இளைப்புரீககும்வண்ணம்' வணக சென்று,--அண் 
ணல் இயம்பிய பதிசள் எல்லாம் தப்பு ௮ற வண௩$ நீக) - முன் பரமா 

சாரியர் கூறியருளிய தலஙகளையெல்லாச் தவறறத் தரிசித்து வணக்கி 
BGO ௮ப்பாற்சென்று,--சட மதில் புசலி சார்ச்தார் - பெரிய மதில்சூழ்ர்த 
சீர்சாழியையடைர்தார். எ-று, (௨௯)



திருவம்பலச்சரும்கம். கசடு 

குன்றென விளங்குங் கோயிற் கோபுர வாயி னீங்கிச் 

சென்றுயர் சயிலை யான செய்திகண் டிறைஞ்சி மெல்ல 

மன்றிடை கடித்த காதன் மலாடி (டிததுக் கொண்டு 

பின்றிரம் சடையோன் முன்னாப பிடிச்சபத தருவிச்செய்தார். 

இ-ள். குன்று என விளஙகும் கோபில் கோபுர வாமில் Sag ¥ 
சென்று - இருவாதழார் அயசே மலையைப்போல விளககாநிற்கும் சிலா 
வயததினது சோபுரலாயிலைச்சடர்து உள்ளேசென்று,--உயர் ச.பிலை ஆன 
செய்தி கணடு இரைஞ்சி மெல்ல - அஃ தயர்சசபொருக்திய கைலாசகரி 
பாயெ செயல் பொருஈசக்கணடு வீழ்சது வண௫ட மெல்ல,--மன்று இடை 

ஈடி.த சாதல் மலர் oo பி.ததும் கொணடு - சனகாபை.்பிலே ஈடனஞ் 
செய்சருளுடின்.ற விரும்பத்சகு.ம் செர்தாமரைமலர்போலுர் இருவடிகளைப் 
பற்றிச்சொணடு,.-பின் இிசழ் சடையோன் முன்னாப் பிடித்த பத்து 

அருளிசசெய்தார் - பின்றாக விளகசாகிற்குஞ் சடையையுடைய தோணி 
யப்பரது சக்நிதிபில :-உம்பாகட்ஈகரசே யொழீவறநிறைர்த யோகமே? 
என்று தொடஙகி :'உன்னைச டிக்கெனப்பிடிததே னெ௩கெழுக் தருளுவ 

இணி2ய79 என்றிறுதிதோறு முடிததுப் பிடிததபதசென்னுக் திருவாசகத் 
தைப் பாடியருளிஞர். எ-று, (௩௦) 

தொல்வினைப் பகைமை யுள்ளா யாவ ந தொமுதா லிங்கு 

வெலவரப பகையை பென்று விருப்புடன் சிலகரள் வைக 

மல்குமத் தலத்தை ந் கடி வண்கமுக குன்றி லன்பாற் 

Grasp FS Ft Gg தில்லை இசைகுறித் திறைஞசி யேகி. 

இ-ள். தொல் வினைப் பகைமை உள்ளார் யாவரும் இஙகு தொழுதால் - 
பழை.ப வினைப்பகசையையுடையாா யாரும் ஈணடர்து சுவாமியைத் 
தரிசித்து வணங்கினால், --௮ப பசையை வெலவர் என்று - அப்பசைமையை 
வெல்வரென்று இிருவாதஷரா சிதி5,-- விருப்புடன் சில காள் வை௫- 

ஷிருப்பசதோடு சிலதினம அ௩ூருந்து,--மல்கும் ௮ச்சலத்தை நீங) வண் 
சழுக்குன்றில் அன்பால் செல்வத௱கு இசைந்து - திருவருள்பிறைக்த ௮௪ 
Pian peu S Olas வளவிய திருக்கழுகுன்றம் எனனுஞ் சவக்ஷத் 
இரத்தில் அன்போடு செல்வதுகு இயைர்து,--இல்லைச இசை குறித்து 
இறைஞ்சி ஏ9 - சிதம்பரதமைக இச்குரோச்கி வணமசெசென்று, எ-று, () 

வேறு 

உத்தர நெடுக்திசையி மீலயொரரி குன்ரு 

முத்தாதி சூழுமுது குன்றினை வணங்கி 

அுத்தல மகனறுப ரருட்டுறை யிதென்றே 

மெய்த்கவ/க ளெண்ணியுறை வெண்ணெயி லடைர்தார். 

& de



௧௬௪௬ திருவாதஷார்புராணம். 

இ-ள். கெடும் உச்சா இசையில் ஏட - இருவாதவூரர் செடிய உத்த, 

இிச்சன்சட்சென்று,--ஒளி குன்றா முத்த ௩இ சூழும் முதுகுன்றினை ௨ண 
௧௫ - வெள்ளொளிமிச்ச மணிழமுத்தஈஇசூழ்ந்த இருமுதுகுன்றினைத் தரி 
இத்து வணங்கி -௮2 தலம் அசன்று - அத்சலத்தைவிட்டு 8ீல்௪,--மமய் 
தவர்கள் இத உயர் அருட்டிறை என்று எண்ணி உறை வெண்ணெயில் 
அடைந்தார் - மெய்ம்மையான தபோதனர் இது ச௨ெபெருமானது இரு 

கருட்டிறையென்றுட்கொணடு இருச்கப்பெற்ற திருவெண்ணெய்ரல் லூரை 

அடைச்தருளினார். எ-று, (௩௨) 

அர்றநரர் வணங்கியபி னன்புட னசன்றே 

ஈன்னர்வழி சென்றுபல சாடுமுயர் காடுங் 

கொன்னிப மடங்க லுறை குன்றமு மிசச£த 

மன்னுமரு ணாபுரி மருங்கணைப வாதார். 

இ-ள். ன்பு உடன் ௮க்ஈகர் வணஙகசூய பின் - திருவாதவூரர் தன் 
போடு அததிருவெண்ணெய்ரல்லூரைச சரிசிது ௮ணய்கிய பின்னர்,-- 
௮சகன்று ஈன்னர் வழி சென்று பல காடும் உயர் காடும் சொன் இபம் 
மடககல் உறை குன்றமும் இசச்து- அடரலத்சைவிட்டகன்று நல்ல 
நெறியின்கட் போய்ப் பஉராட்டையும் உயாகத காட்டையும் அச்சத்தைத் 
தீரும் யானைகளும் சிஙசஙகளும் வ௫ிக்கும மலைகளையுங் கடக்து,--மன்னும் 
அருணாபுரி மருககு ஆணைய ஓர்தார் - திருவணணாமலைச்கு அதிசமீபமாக 

QE THM CHT, எ-று. (௩௩) 

மாடமொடு சோபுர(ுா மன்னுமணி முத்தஞ் 
. ஆ 

சூமெதி லும்பெரிய ஹே ரன பூகபபும் 

நீடுகமு காடவி நெருங்கியுள தண்கா 

ஊடுயர் தல் கண்டுெவகை கெரண்டுதொழு துய்ந்தார். 

இ-ள். மாடமொடு கோபுரமும் - மண்டபங்களுங் கோபுரங்களும், 
மன்னும் மணிமுத்தம் சூம் மதிலும் - நீலைபெர்ற ௮ழகூய முத்துச்சகளை 
மேற்கொண்ட மதில்களும்,--சோரணம் பெரிய முசப்பும்- தோரணம்களை 
யுடைய பெரிய முகப்புமாகிய இவைகளெல்லாம்,--நீடு சமுக அடவி 
தெருங்க உள தண கா ஊடு உயர்தல் கண்டு- நெடிய கமுகம்காடு தம்மு 
ணெருகயெ குளிர்ந்த சோலை.பின் மத்தியிலே உயர்ர்து தோன்றுதலைச் 

சண்டு, உவகை கொண்டு தொழுது உய்ஈதார் - திருவாதவூரர் மன 
மழ்சசிசொண்டு வணக௫க் கும்பிட்டு உய்ர்தார், எ-று, (௩௪) 

அன்றிருவர் தேடவழ லானதொரு வெற்பாய் 

நின்றவடி. வோமன நிறைஈதபெரு வாழ்வோ 

or en pint wero de யிறைஞ்சயருள் சொண்டே 

சென்றருணை யாகய செழும்பதி புகுந்தார்.



இருவம்பலச சளுக்கம்.. 
arer 

இ-ள். அன்று இருவர் தேட அழல் ஆன த! ஒறா Darby : ஆப் நின்ற 
டியோ - ௮ச்சாலத்துப் பிரம விஷ்ணுக்களாகய இருவரும் crip cond, 
அடியையுர் சேட அசப்படாது அக்கினிப்பிழம்பாயெதொரு மயா 
நின் உவடிலோ,-ஃமனம் நிறைந்த பெரு வாழ்லோ என்று மலை che aon ae 
இஞ்சிச் சென்று - மனத்தின்சணிறைந்ச பேரின்பலாழ்வோ crest go 
அதித்து? இருவண்ணாமலையைத் தரிசித்து வணங்கச் சென்று, - அருணை 
ஆய செழும் பதி புகுந்தார் - இருவருணையாகய செழுமை நிறைந்த we 
சத்திற் பிரவேசிச்சருளினார். ௭.று. (௩௫) 

வறு, 

சோலையு மதிலும் பல்பூர் தோரண மறகும தெய்வச் 

சாலைகள் பலவு நித சநமி௫ மருகல் சென்று 

மாலையு மதியும் பாம்பு மத்தா மூடிய்ல் வைத தான் 

ஆலய மிறைஞ்சக் சண்டார் கம்மைபன் முண்ட மேனி. 

இ-ள். சோலைபும் மடுலும் பல் பூர் தோரண மறுகும் தெய்கா 
சாலைகள் பலவும் நீரு ௫ இ மறுஇல் ன்று - திருமாசஷார் சோலைக 
ளூம் மதில்களும் அழகிய பல தோரணஙசசோ. புடைய இருவிதிசளும் தேலா 
லயல்களுமாகிுய Sher C oy 76m cor பனலைத்தை யக சடர்து கோ.பில்வீதியிற் 
போய் ---மாவைபும் மஇியும் பாம்பும மத்நமும் டீயில் லைத்சோன்: பும் மதியு பு apo oy 
ஆலயம் இறைஞ்சி- கொன்றை மாலையையும் பிறையைபும் சர்ப்பதமையும் 

பொன்னூாமம்தமலரையும் முடிபின்சண்ணேரரி72த அருணாலேசுவராது 
ஆலயத்தைக் தரிசித்து ௭ணஙட,-- தம்மை அன்று அண்ட மேனி கண்டார் - 

திம்மைமூன் னடிமைகொண்ட ஞானதேசகெத திருமேனீயைச்சுண்டார்.எ-று.. 

மாலுடன் பிரமன் றவர் வந்துனக் கபய மென்றென் 

ஹேோலிரிம பொழுஇ லால புண்டிருள் கண்ட போற்றி 

மேலிரிம் பவசோய் இர விண்ணவர் மண் 3ணார் பச்சைப் 

பாலுடன் கலர்துட் கொள்ளும் பனிமலை மருக்தே போற்றி, 

இ-ள். மாலுடன் பிரமன் தேவர் வர். ஐ உனச்கு அபயம் என்று என்று 

ஓலிடும் பொழுதில் - ௮ரிபிர மேர்திராதிசேவர்கள் லந்து தேவாீருக்கு 
அடைச்சலம் என்று முறைபிடுந்சருணத்து,-அலம் உண்டு இருள் 

கண்ட போற்றி - ௮வர்பொருட்டிரகடி ஆலசாலவிஷத்சையுண்டு கறுத்த 
சண்டத்தையுடையவரே அடியேனைப் பாதுகாச்ச,--விண்ணவர் மண்ணோர் 
மேலிடும் பவசோய் தீர - தேவர்களும் மனிதர்சளும் தம்மையடர்த்து மீதா 
ரும் பவரோகம் 8௦௧,--பச்சைப் பாலுடன் கலந்து உட்கொள்ளும் பனி 
மலை மருந்தே போற்றி - பசுமையாகய இிருமேனியையுடைய உமையம்மை 
யாயே பாலுடன் கலந்து உட்கொள்ளுள்ற குளிர்க்த மலைமருந்தே!. 
பாதுகாத்தருள்க. எ-று. (௩.௪) 

கெடியவன் சேழ லாகி ரீணில மகழ்ந்து் காணா 
அடிகளென் நலை?மல்வைக்த வருட்பெருங் கடலே போற்றி ,



EF DY | தருவாதவூரர்புராணம். 

படியிடம் புரக்கு முண்ண முலையெலும் பச்சை மேனிக் 
கொடியிடங் கொண்ட செம்பொற் குன்றமேபோற்றிபோற்றி. 

இ-ள். ரெடியவன் சேழல் அகி நீள் நீலம் அகழ்ர்தும் சாணா 
அடிகள் என் தலை மேல் வைச்த பெரும அருள் கடலே போற்றி - நெடிய 
வடிவச்தையுடைய விஷ்ணு பன் நியாகி ரீணடபூமியை அகழ்ர்தும் காணுதற் 
கறிய இருவடிகளை எனறலைமீது லைத்துத் தீ-ஷிததருளிய பெரிய இருபா 
சமுத்திரம பாதுசாமசருளுக,--பஆ.பிடம் புபக்கும உணணுமுலை எனும் 
பசை மேனிக் கொடி இடம் கொண்ட செம பொன் குன£மே போதந்நி 
போற்றி-பூமியைப் பரிபாலனஞ்செய்பும்உணணாமுலையம்மை என்னும்பசிய 

இருமேனியையுடைய கொடியை வாமபாகத்திறசகொண்ட செம்மையாகய 
பொன்மலையாயுள்ளவ? பாதுகாதருளுக பாதுகாத்தருளுக, எ-று, (௩௮) 

° . உ “ey e ந . * » . 

வென் ய கன்னி மேதிர் சென்னிவிக் இரபன் நன்னைக் 
~ “a . . of . a ச 

கொன்றதன பாவர தீரக் குறிக்க வருள்வாய் போற்றி 
. . டி e ட a ௪ 

அன்றுவக் தென்னை யானா பனியண்ணறை மலையாய் போற்றி 

எவ்றுதம் பரிவா லேைதகி யிறை௫யபங் கரைய நரனில அ, é OF ப க் / | ச் ow. 

இ-ள். வென்றிூம் சன்னி - வெல்லுமியல்புடைய துர்க்கை --மேதஇச் 
சென்னி விச்டரமன் சன்னைச் கொன்ற சன் பாவம் தீரச் குறிததிட-மகிடா 
சுரனைச்கொன்ற தன் கொலைப்பாவர் தவிரும்படி ஒழிபட, அருள்வாய் 
போற்றி- அ$துர்ச்சைக்கு அரக்கிபசஞ்செய்தவே பாதுகாசத்தருளுக -- 
அன்று வந்து என்னை அளம் அ௱ரி அணணாமலையாய் போற்றி என்று 
தம் பரிலால் இறைஞ? எச - அன்று பரமாசாரியராக எழுர்தருளிவர்து 
தமியயனை அடிமைசொண்டருளிய அழகிய அணணாமலையாய் பாதுசாம் 
தீருளுக என்று சம்மெ.யபன்பிராலே ௮ணங்கிழ் துதிச ௭.௮௪ உறையும் 

தாளில் - அ௨சே வசிச்குவ காலஇில். எ-று, (௩௧) 

மாதர்கொண் மாக செலலா மார்கழித் Bas டன்னில் 

ஆதிரை BM BM (Lp ox Ot aT % BOR இன ந டமமின் 

மேதகு கணக மடோனறு மரழைரந்கிகள் விடிவ தான 
த்து — or 9 PS 2 ie Yo ye ப் 

5 ௪ “ ௪ » ச க 15 

2பாதவர் தம்மிற் கூடிப புனறாட மாடல் செய்வார், 

இ-ள். மாதர் சொள் மாசர் எல்லாம் மார்கழி இங்கள் தன்னில் 
ஆஇரைசாள் முன் ஈரைர்து ஆகி.ப இன வகள் தம்மில்- அழசையுடைய மகளி 

ரெல்லாம் மார்சழிமாசத்துந் இருவாதிரை ஈக்ஷ$திரத்துக்கு முற்பத்துத் 
இனங்களிலெல்லாம்,--இருள் Saag yor போது மேதகு மனைகள் 

தோறும் அழைத்து அவர் தம்மில் கூடி புனல் சடம் ஆடல் செய்வார் - 
இருள்புலருன்ற விடியற்சாலதஇி3ல மேன்மைபொருக்திய வீடுகடோறும் 
போய் ஒருவரையொருவர் அழைதது அவர் தம்முளொருகங்குகூடி நீரை 
யுடைய தடாசச்சி?ல ஸ்சானஞ்செய்லார்கள், எ-று, (௪௦)



இருவம்பலசீசருக் கரம், ds Fy 

௮ன்னவ ரியல்பு சண்டா ராங்கவர் புகன்ற தாக 

மன்னிப திருவெம் பாவைலாசசம பேப பின்ன/ச் 

கன்னியர் பாடி. யாடுங் கவின்கொளம் மனைகண் டன்னார் 

பன்னிய பாட லாக வம்பனைப் பாடல் சொன் ன்ஞார். 

இ-ள். அன்னவா இயல்பு சண்டார் - அம்மசளிரது சன்மையைச் 
சண்ட இருவாதவூர்,--அஆ௨கு அவர் புகன்றது ஆச மன்னிய இருலெம் 
பாளை வாசசம்பேசி- அவர்கூறியகூரறாக ரீலையபபற்2 திருலவெம்பாலை என் 
னுர் திருவாசகத்தை -அடூி.புமர்தழுமில்லா எரும்பெருஞ் சோஇயை?33 என் 
நெடுத்தப்பாடி பின்னர் -அசன்பின்னர் --சன்னிய௰ர் பாடி அடும் கவின் 
சொள் அம்மனை சணடு- மகளிர் பாடி aleran@@or » அழகையுடைய 

அம்மனை விளைபாட்டைக் கணடு அன்னார் பன்னிய பாடல் ஆச 
௮ம்மனைப் பாடல் சொன்னா - அமமகளிரகூ நிய கூர்றாகத் திருலம்மானை 
என்னுர் திருவாசசம்தை,'மசஙகணெடுமாலுஞ் சென்றிடர் தக சகாணபரிய, 
பொங்கு மலர்ப் பாபம் பூலத2ந போக்கரகுளி?9 என்றெடுததுப் பாடி 
யருளினார். எ-று. (௪௧) 

விரவுமன் |டைபா ரந்த பே 5 ந தலததை நீங்கிப் 

பரிவுடன் பேரகி யேகாம பரகதனிற் பரனை மயத்தித் 

தெரிவ ரங் காமக் கோட்டி டி வணங்கித் தேவர் 

வரநினைக் Ban nor x 5 தெய்வ வண்சமழுக் என்றிற் சென்ளுர், 

இ-ள். விரவும் அன்பு உடையார் ௮௩.2 மேதகு தசலததை நீங். 

பொருந்திய பேரன்பையுடைய திருவா5ஷரர் ௮2 மாட்சிமைபபொருச் 
இய திருவண்ணாமலை என்னும் சலததை விட்டு ரீயகி சென்று,--ஏகாம் 

பரந் தரில் போகி பரனை பரிவு உடன் ஏ] - காஞ்£புரசதையடைந்து 
இருவேகம்பம் என்னும் ஆலயத்துல வீற்றிருக்கின்ற ஏமாம்பரகாதசுலா 
மியை ஒன்போடு வணஙகித துதிஃ௮,--0-மில அரும் சகாமச்கோட்டி சீறு 
ஆடி. வணங்க - இததன்மைபின ரென்றுயாவராலும் ௮றிச்து கோடர்சரிய 
காமக்கோட்டம் என்னும் ௮அலய ஜில் வீற்றிருக்கின்ற காமாககிபம்மை 
யினது சிறிய இருவடிகளை வணஙடுச் துதி5த,-- தேவர் வரம் நினைந்து 

இறைஞ்சும் தெய்௮ வண சமுக்குன்றில் சென்றார் - அதன்பின்பு தேவர்க 
ளெல்லாம் வரத்தைப் பெறும்பொருட்டெண்ணி acorns swag ser mo 
யையுடைய வளவிய திருக்சழுக்குன் ஈத்திம் சென் சருளினார், எ-று, (௪௨) 

கோட்டிதழ் கமழுங் கொன்றைச் சென்னியன் குலவு மன்பர் 

சூட்டிய மலர்த்தாள் போற்றித் துணைவரின் செய்ய மேனி 

காட்டினை கலங்கா வண்ண மிக்கமுக் குன்றி லென்னும் [தார். 

பாட்டினை மொழிம்து சின்னுட் பயின்றுபின் பணிச்து போக் 

இ-ள். கோடு இதழ் சமழும் கொன்றை சென்னியன் குலவும் ger 

பர் - கொம்பர்சளிலே இதழ்கள் ஈறுமணங்கமமும் கொன்றை மாலையைத்



pao இருவ £தவூர்புராணம். 

தரித்த முடியைபுடைய சிலபெருமானுச்கு மெய்யன்பராயெ திருவாத 
ஆசர்,-குட்டியமலர்த்தாள் போற் நி- தஞ்செசிலே முன்னசே சூட்டியரு 
ளி.ப செர்தாமரைமலர்போலுர் இருவடிகளே " வண் - தித்த... 
தணைவ- உபிர்) தணைவே,--இக் கழுக்குன்றில் கலங்காவண்ணம் மின் 
செய்ய மேனி காட்டினை என்னும் பாட்டினை மொழிரது - இச்கழுக்குன் றத் 
நிலே தமியேன் மனக கலங்காமல் ௨மதுசிவச்த திருமேனியைச் காண் 
பி ென்னுக் திருகாசசத்டைப் பாடி, சில நாள் பயின்று - Pa Hera 
அங்சே வித்து பின் பணிர்து போச்சார் - அசன்பின்பு சுவாமியை அண B 
இதழ் இரும்பிச சென் ஈருளினர், எ-று. (௪௩) 

அ. தல. முதலா கரப்பணடைந்துள பத Bit} bl காலும் 

மைல் Blab Pape நர ரவுற் வா atu | | நதியு | நிய்டப் 
. . a * ச் ~ 

பைத்தவெம் பாம்பே பாடு ரரியெலாம் பரிகளாக்குஞ் 

இிர்சகாென் நிலலை மான்று காவு மென்னர் சென்ஞுர், 

இ-ள், ௮25லம் முதலா சாப்பண் டைந்துள பதியும் காலும் மைத் 
தீடம் இரிபும் சகால்ம லாவியு௨ ரதியும் இண திருலாகஷூர் அர்த் தலம் 
மூம்லாக மர்கிபி 9 இர்ப்படுகின், ற சலகசளபும் காடுகளையும் சரிய விசால 
மாய மலைகளை.பும் சோவேகளை.பும் தடாகற்களை.பும் ஈஇிகளையும் கடசீது,... 
பைத்த லெம் பாம்பு ஓடு அடி. - படத்ரை.்புடைய வெவ்விய சர்ப்பாபரணத் 
சோ ஈடித்த,--ரரி எலாம் பரிசள் ஆக்கும் இத்தர் சென் இல்லை மூன்று 
காவம் என்ன சென்றார் - நரிகளையெல்லாம் குதிரைகளாச உருச்திரித்த 
இச் துவித்தையைபுடையவராதிய சபாகாயகாது தெர்ன்சணுள்ள இல்லை 
மாஈகரம் இணி முச்சாவத தாரச்தனழென்று கண்டோர் சமமுட்கூறச் 
சமீபமாகச சென்ஈருவிஞர், எ-று. (௪௪) 

வேறு, 

தாமான் படப்பாவைபர் ரோளாரசையி லாளாம் 

மாமூகரு மிட்ட்மியிர் வாழாதவர் தாழுற் 

நிமுூள்கர வரன்மமலருள் செய்யாகுவர் பலரும் 

Cureapratf Suter gui புலியூர் வறு DLs Gt. 

இ-ள். தா மூரல் மடம் பாலையர் தோள் ஆசையில் got go wrap 
கரும் - சுததமாகிய முறுவலை.புடைய இளமை3பொருர்திய மசளிரத கோள் 
களைச் தழுவும் ஆதரவொன்றானே அம்மசளிருக்குத் தரம் ஆட்படுகின் 2 
முழுமூடரும்,--இட்டு உண்டு உயிர் வாழாதவர் தாமும் - பிறருக்குக் கொடு 

த்தும் தாமும் உண்டு உயிர்வாழாத லோமிகளும்,--த மூள் கர ௮ரன் மேல் 
அருள் செய்யாதவர் பலரும் போம் ஊர்வழி போகாதவர் - அக்னிசவாவிக் 

குற் சையையுடைய சி௮பெருமான்மாட்டன்பு செய்யாத பாவிகள் பலரும் 
செல்லும் நிரயநெறிச்சட் செல்லாத திருவாதஷூர்,--புவியூர் வழி போனார். 
தெம்பரத்துக்குச் செல்லும் நெறிச்சட் சென்றருளிஞர், எ-று, (௪௫)



திருவமயலச்சருககம, க்க 

ரெல்்ஓஞ்சு7 மிருபாலொளி இிகழ்கொன்றையின் மல்ரால 
எல்லொன் நிய விமையோருல கெனநின்றன வெங்கும் 

புல்லுஞ்சிவ காமத்தமிழ் போல்லண்டிரை பாடச் 

சொல்௮ம்பொருள் வல்லார்கம கைபோன்றன தோன்றி, 

இ-ள். செல்லும் சுரம் இரு பால் ஒளி இகழ் கொன்றை.பின் மலரால் 
எல் ஒன்றிய இமையோர் உலகு என எயகும் நின்றன - திருவாதவூரர் 
செல்லும்வழி இருமரு உடனும் செவ்வொளிவிளங்காரீன் உ கொள்ரையின் 
பூவினாலே பொற்பிரசாசத்தையுடைய தேவருலசென்று சொல்லும்படி, 
எவ்கும் பரர் துகின்றன,--௫௮வ நாமம் புல்லும் தமிழ் போல் வண்டு இசை 
பாட - இவராமத்தோடு பொருந்துர் தமிழ்வேதமாகய தஇருவாசகத்தைப் 
போல இனிதாக வண்டுகள் £தம்பாட,--தோன்றி பொருள் சொல்லும் 
வல்லார் கம கை போன்ரன - செங்கார்தண்மலர்கள் அவ்விசைப்பாட்டி ற் 
குப் பொருள்சொல்லுஞ் சாதுரியத்தையடைய காடசமகளிரது ௮பிரயங் 
சாட்டும் சைகளையொத்தன, எ-று, (௪௬) 

தகெள்ளுஞ்சிவ ஞானஞ்சிறி தில்லார்தவ வேடங் 

கொள்ளுஞ்செய லெனவொண்மலர் குலவுங்கவி செல்லாம் 

பள்_மபடர் புனல்2பாற்புலன் வட்யேபயில் சிறியோர் 

உள்ளந்சகமை யொக்குஈஇகசம் மைக்கொண்டொளிர் காயா. 

இ-ள். தெள்ளும் சிவஞானம் சிறிது இல்லார் கவவேடம் கொள்ளும் 
செயல் என - செளிவைத்தருஞ் சவஞானஞ் சிறிதுமில்லாக சபடிகள் sa) 

வேடத்தைச்கொள்ளுக் தன்மைபோல,--கவிர் எல்லாம் ஒள் மலர் குல 
வும் - முருக்குச்களெல்லாம் வாசனையற்ற செவ்வொளிமிச்ச மலர்களாற் 
சிறந்து விளயகும்,--இகம் மைக்கொணடு ஒளிர் காயா - மிச விளககாநின் ற 
கருநிறக்தைக்கொணடு பிரகாஇக்குநு காயாமலர்களானவை,---பள்ளம் படர் 
புனல் போல் புலன் வழிய பபில் சிறியார் உள்ளம்தமை ஓக்கும் - 
பள்ளத்தைசோக்கிச் கானே செல்லும் நீரைப்போலச சத்தாதி ஐம்புலன் 
வழியேதடையற்றுஈ செல்லுங கீழ் மக்களது கரிய மனங்களைநிகர்க்கும்,எ-று, 

பாயுங்குல மர்தித்திள் பயிலும்பணை யசையா 

ஈயின்குழு வெழுதேனி னிருல்சேர் மலர்கரகம் 
Pst Bo tp தாராகண மகல்வானமிளிர் மதியம் 

எயும்படி. கிளர்பொங்கரி னிடைகின்றன வெங்கும், 

இ-ள், பாயும் குல மர்தித் இரள் பயிலும் பணை அசையா ஈயின் 
குழு எழு தேனின் இருல் மலர் சேர் நாசம் - பாயுஞ்சாதியாகயெ சூரங்குச் 
சட்ட்டங்கள் சஞ்சரிக்குங் கொம்புகள் அசைதலான் ஈயினது கூட்டங்கள் 
எழப்பெறுர் தேன் கூடும் மலர்களும் பொருந்தப்பெற்ற புன்னை மரங்கள், 
இயம் இகழ் சாராகணம் அசல் வான் மிளிர் மதியம் ஏயும்படி Bont



௧௫௨ திருவாதவூர்புசாணம். 

பொங்ஈரின் இடை எர்கும் நின்றன - கூட்டமாக விளம்குகின்ற ஈட்சத் 
இரல்ஈ-ளும் வானில் விளம்கும் பூரணசச்்இரனும் ஓக்கும்படி ளெராநின்ற 

சோலைகளில் எவ்விடத்தும் நீன்ஈரன, எ-று, (௪௮) 

பக்கங்கள் சுகன் நிர ள் பலசாமரை வீசக் 

கொக்கின்றளிர் கோதும்பல குயில்காகள மூச் 
தொக்கன்பொடு விண்ணாஇபர் சொரியும்பல பொர்பூ 

ஒர்கும்படி. evi Bay Han வொண்சண்பசச் மோலை, 

இ-ள். பக்கம் இளர் சமுகின் திரள் பல சாமரை வீச - திருவாசவூரர் 
செல்லுகெறி.பின் இருபக்கங்களிலும் இளரார்கும் கமுருர்ளின் கூட்டங் 
கள் பாளையாகிய பல சாமரஙகளை இரட்டும், கொக்கின் தளிர் கோ 

தும் பல குயில் காசளம் ஊாத- மாவினது இள*களிர்களைக் குடையும் பல 
குயில்கள் சிறுசின்ன களை ஊதவும்.--பல விண் ஆஇிபர் தொச்கு அன்பு 
ஒடு சொரியும் பொன் பூ ஓக்கும்படி-பல தேதவத்தலைவர்கள் ஒருங்குகிரண்டு 
அன்போடும் அவர்மீதுசொரி.பும் சுவர்ணபுஷ்பாஞீாரலியை ஓச்குமென்று 
கூறும்படி ,---சண்பகச் சோலை ஒண் மலர் சிந்தின - சண்பகச்சோலைகள் 
பொன்னிறம்பொருர்திய மலர்களைச் இதறின, எ-று, (௪௯) 

நீங்காவல மிவ்வ[றுள நீள்ளுத ஈரந்தர் 

தேங்காரளி முரல்பாதிரி தெங்கின்றிரள் வகுளங் 

தோங்காகனி Gert 5170) (ற மம்தரர கெருங்கும் 

பூங்காவை யகன்றுரர்புலி யூராககர் கண்டார். 

இ-ள், நீங்கா வளம் இவ்வாறு உள - நீற்காத வளல்களை இவ்வாறு 

கொண்ட நீள் சூதம் ஈரக் சம தேங்கு அர் அளி முரல் பாதிரி தெங்கின் 
இரள் குளம் கோஙகு ஆசினி கொந்து அர் செழும் மர்தாரம் நெருக்கும் - 
நெடிய மாவும் சாரததையும் ரீரைவபொருச்திய வண்டுகள் சச்இச்சின் ற 
பாதிரியும் தெங்கின்கூட்டமும் மடழும் கோங்கும் பலாவும் கொச்தார்ஈ்த 
செழிய மர் தாரமூமாகய மரங்கணெருங்கய, பூங்காவை அசன்றார் புலியூர் 

ஆம் ஈகர் கண்டார் - பூ்சோலையைச் திருவாதஷார் மீங்டுச் சிதம்பரமாகிய 
நதரைச் கண்டார், எ-று, (௫௦) 

சேணொன் றி.ப மதிலும்பணி திகழ்சோபுர ரிரையுஞ் 

சோணரந்தரு கும்பங்கர் துணைமாரிசை பலவுங் 

காணுந்தொறு மெழில்செய்வது கண்டஞ்சலி கொண்டே 

பூணுந்திரு வருளன்பர் புகழ்ர்சாருண் ம௫ழ்க்தார். 

இ-ள். சேண் ஒன்றிய மதிலும் - அகாயத்திலுயார்ச மதிலும், -பணி 

இகழ் சோபுர ரையும் - சிற்பச்தொழில் விளங்கும் சோபுரவரிசைகளும்,--



  

திரூவம்பலச்சருக்கம்,- 

சோணம் தரு கும்பம் ளெர் துணைமாளிலக பலவும் - பொற்னாம்பல்கள் 
பிரசர்யொகின் உ இணைமாட௩கள் பலவும்,--சாணும் தொறும் எழில் செம் 
ag கண்டு அஞ்சலி கொணடு - பராச்குர்தோறுக சணகளுக்கு அழ்குசெய். 
வசைச்சண்டு அஞாலிசெய்து,--இரு அருள் பூணும அன்பா புகழ்ர்தார் உள் 
ம௫ழ்க்தார் -சபாராயசரது இதிருவருளைப்பெறத்தகும் ௮ன்பையுடைய இரு 
வாதவூர் ௮வற்றைத தமவரச்காற புசழ்ர்து மன ம$ூழ்சசியுடையரர்மி 

ஞர். எ-று. (5) 

வேதர்தரு மொலியுஈதொழும் விண்ணோதம தொலியுங் 

€தஈதரு மொலியுவகளெர் முழவங்களி னொலியும் 

போதநதரு சிவஞானிகள் புகலாசம வொலியும 

ஒதுஈதமி ழொலியுஙககட லெரலிசெய்தன புலியூர். 

இ-ள், புலியா - ௮௧௪ சிதம்பாததிலே,--வேசம் தரும் ஒலியும் - 
வேதாகதியயனஈதருமொலிபும,--தொழு2 விணணோ தமது ஒஓலியும்- 
வழிபாடுசெயயுஈ தேவாகளது தோசதிரவொலியும்,--£தம் தரும் ஒலியும் - 
சக€ தககளினொவியும,--ொ மூழவகளின் ஒவி.பும-ளர்இன் 2 மிரு, 
சகசளினொலியும,--போதம் தரு சவஞானிகள புகல் ஆகம ஒலியும் - அறி 
வைததருஞ் சவஞானிகள படிகரும சைவாசமககளினொலியும்,-- ஓதும் 
தமிழ் ஒலியும் கடல் ஓலி செயதன - ஒஜுனெற சமிழ்ப்பிரப* ச௫சளினொ 
வியும் சமுதஇிரம்போல ஒலிததன, a-gy. (௫௨) 

நிரையொன் றிய மணிமாளிகை நெடுவிதிக ளகலா 

வரையொனறிய வுயா3கரபுர மணிவாயில புகுநகதே 

உரையொனறிய சிவஞான முணாததுஞ சிவகன் லூற் 

கரைசண்டவா மணிபனறெதா கணடா ரருள் கொண்டா. 

இ-ள். உரை ஓனறிய சிவஞானம் உணாததும் ஈல் சிவதால் சை 
கண்டவர் - உயாசசிபொருஈதிய சிெவஞானததைவிளக்கும் நல்ல சைவாகம 
சமு,ததிரத்தின் சரைகணட தஇிருவாதஷரா,--நிரை ஓனறிய மணி மாளிகை 
ரெடு வீதிகள் ௮கலா - வரிசையாசப்பொருஈதிய திருமாளிசைகளையுடைய 
செடிய வீதிகளைசு ௧டஈ௩ஐ,--வரை ஒன்றிய உயா மணி கோபுர வாயில் 
புகுர்.து - மலைபோல உயாஈத அழிய கோபு ரவாயிலின் வழியாக ஆலயததி 
னுட் பிரவே?ித.து,--மணி மன்று எதி சணடாா அருள் சொணடார் - 
அழூய கனசசபையை நேரேகணடு பசதிமிசகுடையராயினா, எ-று, (௫௩) 

பொன்னூாபொசது நின்றாடிய புனிதன்றளை முடிமேல் 

அ௮ரராளடி. வைககுமபர னாகும்படி கண்டா 

மன்னாவுயி ரன்னாய்மணி மன்ருசர ளொன்றே 

சொன்னூபல காலனபொடு தொழுதாரமிக வழுதரா. 
2.0



க்டுசா திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள், பொன் ஆர் பொது நின்று அடிய புனிதன்தனை முடிமேல் 
௮௬ ராள் ௮டி வைச்கும் பரன் அகும்படி சண்டார் - திருவாதவூரர் கனச 
சபையின்சணின்று ஈடனஞ்செய்தருளுகன் ஐ நிருமலராகய சபாசாயகமை 
மூன்னரே தஞ்சிரரின்மீது திருவடி. தீக்சசெய்தருளிய பரமாசாரியராகக் 
சண்டார்,--அன்பு ஓடு தொழுதார் - ௮ன்போடு வண௩ஒஇஞர் --மிக 
அழுதார் -பின் மிகவும் அழுதார்,--மன்னா- முழுமுதலே,--உயிர் ௮ன்னாய் - 
உயிர்போன்.றவரே,--மணி மன்றா சரண் என்று பலகால் சொன்னார் - 
அழிய சபாகாயகரே அடியேன் தேவரீருக்கு அடைச்சலம் அடைச்சலம் 
என்று பலமுறை சொன்னா, எ-று. (௫௫௪) 

விண்டேயிரு கண்ணீர்விழ விழ்ந்தின்னடி முடி மேற் 

கொண்டேபி னெழுந்தன்பொடு குறையரவரு ணிறையர 
வண்டேர்ருழ லுமைபங்கனை வண்டில்லையு ளின்னே 

கண்டேனென ஈற்பாடல் கருத்தார வுரைத்தார். 

இ-ள். இரு சண் விண்டு நீர் விழ வீழ்ர்து இன் அடி முடி. 

மேல் கொண்டு பின் எழுந்து - திருவாதவூரர் இருகண்களும் இமையாத 
அனந்தபாஷ்பம்பொழிய௪ சந்நிதியில்லீழ்ர் து தம்மினுமினிய இருடி 

களைச ௪ி.ரசின்்மேற்சொண்டு வணங்கி எழுந் துகின்று,--அ௮ன்பு ஒடு குறையா 
அருள் நிறையா -தம் பேோன்பிளனேடு குறைந்துநின்று திருவருள் 
கிறையப்பெற்று,--வண்டு ஏர் குழல் உமை பஙகனை - வண்டுகள் எழு 
இன்ற கூர்தலையுடைய சிவசாமியம்மை சமேதராகிய சபாநாயசரை,-- வண் 
இல்லையுள் இன்னே கண்டேன் என ஈல் பாடல் கருத்து ஆர உரைத்தார் - 
வளவிய இல்லைமாரகரத்திதுபொழுது (கண்டேனே?? என்று saw 
பாடலாயெ கண்டபத்து என்னுந் இருவாசசக்தை மனங்கொளப் பாடி, 

யருளினார், எ-று, (@@) 

குன்ாவருண் மூலந்திகழ் குறியாகிய சுடரும் 

மன்ராயெ வெளியூடு ம௫ழ்க்தாடிய வொளியும் 

ஒன்றாகிய வ.நுபூதியி லுற்றார்செய லற்றார் 

நின்று ரசை விலலாவொரு நிலையோவிய மானார். 

இ-ள். குன்றா அருள் மூலச் இகழ் குறி ஆகிய சுடரும் மன்று ஆய 
வெளி ஊடு மடிழ்ர்து ஆடிய ஒளியும் ஒன்று ஆகிய அ.நுபூதியில் உற்ளூர் 4 
இருவாதவூரர் குறைவற்ற இருபையுடைய மூலஸ்தானத்தில் விளங்குஞ் 
சிவலிங்கப்பெருமானாகிய சோதியும், கனசசபையாகய தாசாசத்திலே 
ம௫ழ்ந்து நிருத்தஞ்செய்கருளுஞ் சபாரசாயகராகிய சோதியுச் தம்முளிரண் 
ட.ற்ற வொருபூதியையடைர்த,---செயல் அற்றார் நின்றார்-அன் மசேட்டைச 
எற்று நின்றார், -௮சைவு இல்லா ஒரு ரிலை ஐவியம் ஆனார் - அசைவில் 
args நிலயையுடைய ஒரு சிச்திரவடிவமாயினா, எ-று, (௫௪)



தஇருவம்பலச்சருக்கம், குடு. 

மைகால்குழ ௮மைபங்கினன் வழிபாடு மறந்தே 

கைசாலசை விலவாயின கண்ணுஞ்சிறி திமையா 

செய்காரிய மென்னோவிது தெருளாமரு ளென்னா 

மெய்காவலர் மணிமன்றை விடப்போமினி யென்முர் 

இ-ள், மை கால் குழல் உனம பங்கினன் வழிபாடும் மறந்து - சருமை 
யைச் காலுஇன்.ற கூந்தலையுடைய சிவகாமிசமேதராடு.ப சபாசாயசருக்குச் 
செய்யும் வழிபாட்டைபும் மறந்து, -கை கால் அசைவு இல ஆயின 2 
சைகளும்சால்சளும் அசைவில்லாசனவாயின,--கணணும் சிறிது இமையா. 
சண்சளுஞ் சிறிதும் இமைக்டின்றில,--செய் காரியம என்னோ - இதற்கு 

காம் செய்யுககாரியம் யாதோ,--இது தெருளாம் மருள் என்னா - இதனைத் 
தெலஸியோம்; இது மயச்சமாமென்று கவலைகூரச்து,--மெய்காவலர் மணி 
மன்றை விடப் போம் இணி என்மார் - மெய்காப்பாளர் ௮ழயெ சனக 

சபையைவிட்டு இணி அசலப்போம் என்று சடிர்து கூறினர், எ-று, (டல் 

வேறு, 

பூண்டருள் கொண்ட காவல் புரிபவ ர௬சைத்தல் கேளார் 

தாண்டவ நகிகழு ஞானத் தன்மையின் ஜரொன்மை நாடிக் 
காண்டகு அரியா இதக் களிபரத் தொளியின் மூழ்கி 

நீண்டதோர் தம்ப மாகி நின்றனர் நெடிது போது, 

இ-ள். பூண்டு அருள் கொண்ட காவல் புரிபவர் உரைத்தல் கேளார் - 

ஏலலைப்பூணடு அருள்சொணட மெய்கரவலர்கூறிய வார்த்தையைத் இரு 
வாதவூமா கேளாராய்,--ரிகழும் தாணடவமை சொன்மைக தன்மை ஞானத் 
இன் நாடி - ரிகழ்தனெற ௮5வ7தசாணடவதைப் பழைய திவ்விய ஞானத் 

தாலே தம்முளொப்பம ரரிசி,து,--காண மகு துரிபாதீதச் களி பரத்து 

ஒளி.பில் ஞூழ்- சாணகாகக துரியாதிரமாகிய 165 sGait or wa af 
யின்சட் புசசழு$்ி நெடிது போது 8ணடது ஜா சம்பம் ஆகி நின் றனர் - 
செடுகேரம மீணடதொரு தமபம? பால அசை௮ற நீன்றார். எ-று, (௫௮) 

போமெனப்போசா ரொன்றுமை புல்லர் பிர்கங்கொண்டார் 

அமெனக் காவ லாள ரஞ்சன் றழுங்கு மெலலை 

சாழுட.ற் குயிர்வர் தெப் நர் தன்மைபோற் குவிர்த கஞ்சத் 

தேமலர்க் காமேற் கொண்டு ச௪வசிவ போற்றி Quer art. 

இ-ள், போம் எனப் போகார் ஒன்றும் புகல்லெர் - சாம் போமென்று 

சொல்லவும் போடன்றிலர் ஒன்றும் பேசுஇன்றிலர்,--மித்தம் சொண் 
டார் ௮ம் எனக் காவலாளர் அஞ்சி ரின்று அழுகும் எல்லை- பித்தம் 
கொண்டவராகும் என்று மெய்காப்பாளர் அசாழுற்றுநின்று வருர்.துகன் 
லுழி,-சாம் உடற்கு உயிர் வந்து எய்தும் தன்மை போல் குவிந்த தேம்



BO a திருவாத்வூர்பூராணம். 

சஞ்ச மலர் சரம் மேல் , கொண்டு வரல போற்றி என்றார் - இதச்த 

வுடம்பினுண் மீள அவவயிர்வர்தெய் துமாறுபோல குவிர்த தேனையுடைய 
'செந்தாமரைமலர்போலுந் இிருக்கரங்களைச் சரசின்மேல்வைத்து, (வவ 
போற்றி” என்றார். எ-று. (டு) 

முன்னவன் செம்பொன் மன்றை மும்முறை வலங்கொண் டங் 

FUME oor மூலத தலைவனை வணங்கிப் பின்னர் [குத் 

அன்ளையம் பிகைதன் பாத மன்பட னிறைஞ்ச யரந்தப் 

பொன்னவிர் கோயின் மேல்பரற் புலீச்சுரஞ் சென்று சேர்ந்து. 

இ-ள். முன்னவன் செம்பொன் மன்றை மும்முறை வலம் கொண்டு - 
மூழுமூ,தலாகிய சபாசாயகரது செம்பொன்மயமாகிய சபையை மூன்று 
கரம் பிரதகதிணஞ்செயது அதன்பின்பு, -அுகு.2 தன் நிகர் இல்லா 
மூலத் தலைவனை வன ௩௫ - அஙகே சமசகுசிகரிலலாத சி௮லிம்சப்பெருமா 
னாய திருமூலட்டானேசுரரை வண௩௫,--அன்னை அம்பிகைதன் பாதம் 

அன்பு உடன் இறைஞ்சி - அகலலோகமா தா௨ாட.ப உமையம்மையின து 
இருவடிகளை அன்போடு வண ௨௫ --பின்னர் பொன் அவிர் அந்தச் கோயில் 
மேல் பால் புலீசசுரம் சென்று சேர்ச்து - ௮தன்பின்னாப் பொன்மயமாய் 

விளககுனெற அவ்லாலயசதின மேலைதகிககிலுள்ள திருப்புலீசசுரத்திற் 

போய்சசேர்௩ த, எ-று, (௬௦) 

e a னு 

வர௩கர விருத நர நன் மலரடி ௨ஊதக நச் 

சரரசனி.டருக வண்ண நளபத மீறைஞசி நீஙகத் 
சு 5 8 ௩ ௪ இருநதியமரைபபொோர வாழு இலை பம பலஞ்ரசூம் வீதி 

உ Cc 3 - « . 

பொருச்து(் யமிரத மான வாசகம் (HO QM wy. 

இ-ள், வரம் தர இருந நாரன் மலர் அடி ௮ணநத - சமமெய்யன் 

பர்சளுக்கு ளேணடியவரறகளைப் பிரசாஇத தருருமபொருட்டூச Padasg 

BGCuhdsram® aggsaGeligsharp PaGug or g Ort srucer 

மலர்போலுச் இருவடிகளைவணய௫,--நரசேசசரர்சனில் இருர்த ௮ண்ணல் 

தன் பதம் இறைஞ்சி நீஇ - சிருசாசேச்சுரசதில் எழுக்தருளியிருச்குஞ் 

திவபெருமானுடை.ப இருவடிகளை௮ணஙக அவ்விடத்தினின்று நீம்௪,-- 

இருந்திய மறையோர் வாழும் இிஉலை.பம்பலம் சூழ் வீதி பொருக் துழி- திருத் 

தமாகய அர்தணர்வ௫ிச்கின்ற கனசசபையைசூழ்ர்த வீதியிலே தாம் 
செல்டன்றுழி,--அமிரசம் ஆன வாசசம புகலல உற்றார் - சேட்போ.ரது 
செவிப்புலன் சளுச்கு அமிரசமயமாகி.ப இருவாசசஙகளைப் பாடியருளுவா 

மயிர், எ-று. (௬௪) 

ஆடுமிக் குலாஈற் றில்லை யான்டவன் றனைக்கொண் டென்னும் 

பாடலைப் புகன்று கோயி லிருவகைப் பதிகங் கூறி



நிருவம்பலச்சருக்கிம், ௧௫௭. 

ஈரடுமச் சிவபு ராண மொழிச் தரல் லகவன் மூன்ஞுய் 

நீடுமெய்த் தமிழு மன்பா லோதினர் நீதி மிக்கார். 

இ-ள். நீதி மிச்சார் - ஒழுக்கததின்மிச்ச திருவாதவூரர்,--ஆடும் குலா. 
தில்லை ஆணடவன் தனைக் கொணடு என்னும் இர் ஈல் பாடலைப் புசன் து - 
₹(அடுககுலாததில்லை யாணடானைக்கொண்டன்றே?' என்னும் இர்ச ஈல்ல 

சொற்றொடரை ஈற்.ரடியாசவடைய குலாப்பதது என்னுர் திருவாசகத்தைப் 
பாடியருளி,--சோயில இருவகைப் பதிகம் கூறி- சோயின் மூத்ததிருப் 
பதிகம் கோயிற்றிருப்பதிசம் என்னும் இவ்விருலகைப் பதிகறகளையும் 
பாடியருளி,--சாடும ௮௪ சபுராணம் ஒழிர்த ஈல் ௮கவல் மூன்றாய் மெய் 
நீடு தமிழும் ௮ன்பு அல் ஐதினா - ஆராயததகும அசசவபுராணமாயெ 
சலிலெணெபாவை ஓழிததொழிசச ஈல்ல சாததிக இரு௮ச௮ல், திருவண்டப் 
பகுதி, போற்றிததிருவஈவல் எனனும் ஆ௫ிரியப்பா மூன்றுமாகு உண்மை 

மிச்ச தமிழ்வேதஙகளையும் அன்போடும் பாடியருளினார். ௭-2, (௬௨) 

சைவளை சிலம்ப F செபபொற் இங்கணி கறங்கச lps gi 

மைவளா குழன்3மல் வண்டு மருண்டிசை இரண்டு பாட 

மெய்வியர் வரும்ப வெமபோ விழிககயல் புரட்டி ஞாங்கர் 

இவ்வகை நின்று சுண்ண மிடிழ்தனா மடரதை ஈல்லார், 

இ-ள், மடஈதை ஈலலரா - மடஈசைப்பரு௮,சதையுடைய மசளிர்சள்,-- 
சை௫ளை சிலமப- நகைகளிற நரி; த வளை.பலசள சததஇககவும்,--செம் பொன் 
இலணி ச௪றகக-மா௱றுமாகத பொனனாலாகிய சதகைசள் ஒலிக்சவும்,-- 
மை வளா குழன் மேல ௮ணடு மருணடு திரணடு சூழ்ந்து இசை பாட - 
கருமைவளராநின்ற கூஈதலினமீது வணகெள்மயஙயகி ஒருகுதிரணடு 

சூழ்ச்து தேம்பாடவும,--மெப விபாவு ௮ருமப- சரீரததிலே வெயர்வை 
அருபபவும,--செம போர விழிக கயல புரட்டி - குழையோடு வெவ்விய 
போரையுடைய சணகளாதிய கயலகளைப் பிரழசசெயது,--ஞாககர் இவ் 
வசை நின்று சுணணம இடிததனா - பககசதே இர்தப்பிரகாரம் நின்று 
பொற்சுணணம் இடிததராகள், எ-று, (௪௩) 

௮ததிரு வனையார் பாடல் ேடடவ ரிசைதத தாச 

3மெய்த தமி மதனா னன்கு மிகுதிரு௪ சுண்ண மோதி 

மைத்திகழ் காவி னாடு வருகலு மாங்கே பொய்தல் 

தத்தமின முயலு க காதற சிறுமியர் தமமைக் கண்டார். 

இ-ள், ௮த் இரு அனையா பாடல் கேட்டு - திருவாதவூரர் இலக்குமி 
பாலும் அம்மகளிாபாடுஇன் ற உள்ளைப்பாட்டைச்சேட்டு,--௮வர் இசைத் 
த்து ஆச - ௮ம்மகளி£கூறி.ப கூறறாக,--மெய் தீமிழ் அதனால் OR மிகு 

இருசசணணம இதி - மெயம்மையாகிய தமிழ்மொழியினாலே முத்தர் 

ரூமம்பூமாலைதாகக?3 என்றெதேது ஈன்மைமிக்க திருப்பொம்சண்ணம்



tA 

க்டு௮ திருவாதவூரர்புராணம். 

என்னும் இருவாசசத்சைப் பாடியருளி,--மைத் திகழ் சாவின் ஊடு ௪௬ 
ஓம் - கருநிறம்விளங்காநிற்கும் சோ$லபின்௧கட் செல்ன்றுழி,--அங்கே 
பொய்தல் தத்தமில் மூயலும் காதல் ஈறுமியர் தம்மைச் கண்டார் - gia 

விடத்தே விளையாட்டைக் தம்முட்கூடித் தனித்தனி முயலும் விருப்பத்தை 
புடைய சிறுபெண்களைக் கண்டார், எ-று, (௬௫) 

கண்டபின் வறிது கூறுங் கசட்டுரை சிறிது மற்றெம் 

௮ண்டனை யுரைமி னீரென் றவரவ ரூரைத்த சாக 

எண்டரு திருச்தெள் ளேணர் இிருவுக்தி யெழிற்ரோ ஸோக்சம் 

பண்டிகம் திருப்பூ வல்லிப் பாடல்பொன் ஜாசல் சொன்னார். 

இ-ள், சண்ட பின் - திருவாதவூரர் அசூறுமியர்களைக் சண்டபின் 
னர்,---மீர் வறிது கூறும் சசட்டு உரை சிறிதும் அற்று எம் ௮ண்டனை 

உரைமின் என்று அவர் அவர் உரைத்தது ஆக - நீவிர் வீணேகூறும் குற்ற 
மூடைய இப்பாடல்களை முழுவதுங சைவிட்டு ௮ண்டவடிவினராஏய ஈஞ் 
சிவபெருமானையே பா0ெகள் என்று ௮ம்மகளிர் ஒருவருக்கொருவர் கூறிய 

கூற்றாக,---எண் தரு இருதகெள்மீளணம் - ஈன்குமதிப்பைத்தரும் திருதி 
தெள்ளேணமும்.-- இருவுர்இி- திருவுர்தியாரும்-- எழில் தோணோேச்சம் - 

இருத்தோணோச்சமும் --பண நிகம் இருப்புஉல்லி பாடல் - பண்விளங்கா 
நிற்கும் இருப்பூவலஃ்லி என்னு. பரடஓ ௦, -பொன்ஞூச£ல் சொன்னார் - 
திருப்பொன் னூசலுமாகய இருவாசகமகளைப் பாடியருளிஞர். எ-று. (சுடு) 

ஆங்கொரு சிறுமி தன்ன ரன்சைபை கொர்துக கூறுந் 

தாங்கிசை மொழம்யே யாசத் திருமவை யிரைம தோஇ 

ஞாங்கரின் ுூரலுந் தும்பி தன்னை பு ஈயநது நாதன் 

பூங்கழல் வழுத்த கென்று புனிதாகோக் தும்பி சொன்னார். 

இ-ள். புனிதர் - சுத்சராடுய திருவா சஷர்,-அ ஒரு சிறுமி தன் 
சிர் அன்னையை நோகச் கூறும் சாஙகு இசை மொழியே RE = QI LD 
ஒரு சிறுபெண் தன் ஈற்ராயைநோக்கச் கூறும் ஏர் திசைபயையுடைய கூத் 
ரக; --த்குமவை ஈரைர்து ஓதி - தகுநதியையுடைய அன்னைப்பத்தைப் பாடி, 
யருளி,--ஞாஙகரில் முரலும் தும்பி தன்னையும் (கோக்க) - சம்பச்சத்தே 
மலர்மீனா இிப்பாடுகின் உ தும்பியையும் விளிக த,--ராதன் பூம் கழல் ஈயந்து 
வழுத்துக என்று - சிவபெருமானது பொலிவாகிய இருவடிகளை விரும்பிப் 
பாடக்கடவை என்று, -கோததும்பி சொன்னார் - இருக்சோததும்பி என் 
னும் திருவாசசத்தை.பும் பாடியருளினார், எ-று. (௬௪) 

பொங்கரி னிடையே வாழும் பெரந்பிளங் குயில கூவி 
இங்கழை யெம்பிரானை யென்பதுந் இளியை கோக்இத் 
இங்களஞ் சடையான் பாதஞ் செபபெனத் தெசாங்க மென்னுர் 
தங்கசைத் கரிழுஞ் சொன்னார் தக்நித ரெ ரருவ ரில்லார்,



திருவம்பலச்சருக்கம். ௪௫௯ 

இ-ள். தம் நிகர் ஒருவர் இல்லார் - தமக்குநிகரொரறா௮ருமில்லாத 
இருவாதஷூர்,--பொககரின் இடையே வாழும் பொர்பு இளம் கூபிலே - 
சோலை.பின் மத்தியில்லாழு.2 அழகையுடைய இளமையாஇய குயிலே, 
கூவி எம் பிரானை இஉகு அழை என்பதும் - நீ கூவி எம்முடைய இவ 
பெருமானை இங்சே அழையென்பசாஇய குயிற்பத்தும்,--இளியை நோச்டி 
திங்கள் ௮ம் சடையான் பாதம் செப்பு என - களியைப்பார்த்து 8 பிறை 
தலமும் அழகிய சடையையுடைய சிலபெருமானது திருவடிகளைச் துதி 
யென்று,--தெசாறகம் என்னும் தஙகு இசை சம்ழும் சொன்னார் - இருத்த 
சாங்கம் என்னும் தவகய இசையையுடைய திருவாசசமும் பாடியருளி 
ஞர், எ-று, (௬௭) 

மண்ணிடத் தெம்மை யாண்ட வடி.வினை யன்றி மற்ஜோர் 

௮ண்ணலைக் ௪டவு ளென்பார்க் கஞ்சதும் வினையே மென்று 

பண்ணுறச் சிறாச பாடல் பகர்ஈதுகற் பன்ன சாலை 

ஒண்ணசர்ப் புறம்பு செய்தாங் கிருக்தன ௬ண்மை மிக்கார். 

இ-ள், உண்மை மிக்கார் - மெய்யுணர்வின்மிக்க இருவாசஷார்,-- 
மண்ணிடத்து எம்மை ஆண்ட வாழ்வினை அன்றி - இம்மணணுலகன்சண் 
எம்மை ௮டிமைகொண்ட பெருவாழ்வாகய வபெருமானையல்லது,--மற்று 
ஒர் ௮ண்ணலைக் கடவுள் என்பார்க்கு வினையேம் அஞ்சுதும் என்று - 
மற்றொரு தலைவனைப் பதி என்னும் பாவிஈட்கே திவினையையுடைய 
தமியேம் அஞ்சுவேமென்று --பண் உறச சிறர்த பாடல் பகாச்து- பண் 

பொருந்தச சிறர்த அசசப்பத்சாகிுய திருவாசசமூம் பாடியருளி,--நல் 
பன்னசாலை ஓள் ஈகர்ப் புறம்பு செய்து ஆகு இருர்தனர்- ஈல்ல பன்ன 
சாலையை அழகிய அர்ஈகரின்புறத்தே அமைதது அதன்கண் இருக் 
தீருளினார், எ-று, (௬௮) 

பரம்பரப் பொருளா மிந்தப் பைரந்தமி ழோதி வையம் 

பெரும்பிறப் பகல வர்.த பிறந்தவர் செய்தி யெல்லாம் 

இருர்கஈற் மொெகுதி தோறு மியம்பிரன் மகழ்ச்சி யெய்தி 
௮ரும்புகழ்த் தில்லை யுள்ளா ரியாவரு மதிச யித்தார். 

இ-ள். வையம் பரம்பரப் பொருள் ௮ம் இர்தப் பைர்தமிழ் ஐதி 
பெரும் பிறப்பு ௮சல வந்து பிறந்தவர் செய்தி எல்லாம் - உலசமானது 
பரம்பரனாகய சிவனையே பொருளாசவுடைய இத்திருவாசசத்சைப் பாரா 
யணஞ்செய்து பெரிய பிறவிநீங்க வந்து திருவவதாரஞ்செய்த இருவாத 
ஷரரது செய்கைகளையெல்லாம்,--அரும் புகழ் இல்லை உள்ளார் யாவரும் 
இருர்த ஈல் தொகுதி தோறும் இயம்பி ஈல் மூழ்சச எய்தி ௮தசயித் 
தார்-௮ரிய புகழையுடைய தஇல்லைமாரகரவாசிகளெல்லாம் தாமொருங்கு 
கூடி இருச்குஞ் சபைகடோறும் எடுத்தினிதுபாராட்டி ஈல்ல மனமூழ்ச்ச 

யோடதிசயமடைர்தார்கள், எ-று, (௬௪)



௪௬௦. திருவாதலூரர்புராணம்; 

தித்.துவ முடிவி லாடுர் தாண்டவர் தம்முட் கண்டு 
நித்தலுஞ் சென்று மன்றி னிமலனை யிறைஞ்சி யன்பால் 

இத்திற மையர் தில்லை யெல்லையி லிருக்தா ரிப்பாற் 

புத்தரை வாதில் வென்ற புக(நீனை யுசைத்தல் செய்வாம். 

இ-ள், தத்துவ முடிவில் அடும் தாண்டவம் தம்முள் சண்டு - தத்து 
வம்சளின்முடி.வில் ஆடும் சூச்குமடனத்தைத் தம்முளே தரி௫த்தும்,-- 
நித்தலும் சென்று மன்றில் நிமலனை அன்பு அல் இறைஞ்சி -சாடோறுஞ் 
சென்று சனசசபையின்சண் நகிருமலராய சபாகாயகரை அன்பினாலே 
வணங்கித் துதித்தும்,--இத இறம் ஐயர் தில்லை எல்லையில் இருந்தார் - 
இந்சப்பிரகாரம் இருவாதவூரர் சசம்பரத்தின் எல்லை.பிலே வீற்றிருந் 
தீருளினார் அதுகிற்க,--இப்பால் புகசரை வாதில் வென்ற புசழினை 
உரைத்தல் செய்லாம்- இனி இவர் புத்தரை வாதில்வென் ஐ புகழையுடைய 
சரிததிரத்தை யாம் கூறுவாம். ௭-.ற, (௪9) 

இருவம்பலச்சருக்கம் app) pm. : 

ஆகத் திருவிருத்தம் - ௪௧௪. 

nen OT nee 

புத்தரைவாதிலவென் றசருக்கம். 

    

தாழுநீடு வேணியண்ண மாள் விடாவொர் மாதவன் 

ஆழிஞால வண்மையுண்மை யாயுகேய கெஞ்சினுன் 

சோழசாடு சண்டுதில்லை தொழுதபின்பு பமுதிலா 

ஈழராடு தன்னைகாட வெண்ணியக்கு ஈண்ணினான். 

இ-ள். தாழு நீடு வேணி அண்ணல் தாள் விடா ஓர் மாதவன் - 

தாழ்க்த ரெடியசடையையுடைய சிவபெருமானது திருவடிகளை ஒருபோதும் 
மறவாத பெருமைபொருந்திய ஒரு தபோசனர்,--அழி ஞால வண்மை 
உண்மை யும் நேய கெஞ்சினான் - சமுத்திரஞ்சூழ்ர்த பூமியின்கண் சாகச 
விச வளங்களையும் உண்மையையும் ஆராய்ந்தறியும் விருப்பம்பொருச்திய 
மன த்தையுடையவர்,--சோழ சாடு கண்டு இல்லை தொழுத பின்பு - gat 
சோழகாட்டு வளங்களைச்சண்டறிர்து தில்லைமாஈகரைத் தரிசிச்து வணல்கயெ 
மின்னர்,--பழுது இலா ஈழ சாடு தன்னை சாட எண்ணி அங்கு சண்ணி 
னான் -கு.ற்றமற்ற ஈழசாட்வெளங்களையும் கண்டறியும்படி. கருதி Hee yn 
டையடைந்தார். எ-று. &) 

நண்ணுமாதி மாதவ னலங்கொளீழ நாடனாம் 

௮ுண்ணரு னிருக்தவூ ரடைந்துசே ரிடரதொறும்



புத்தரைவா தில்வென் றசருக்கம். ௧௬௧ 

எண்ணிலா, கரலம்வாழி தில்லைமன்ற மென்றுகூர் 

உண்ணிலாவு மன்பினா லுரைக்குமா தொடங்கினான். 

இ-ள். ஈண்ணும் ஆதி மாதவன் * அவஙனம் வந்தடைந்த முதன்மை 

யையுடைய அத்தபோதனர்,--ஈலம் கொள் ஈழ நாடன் ஆம் ௮ண்ணல் 
இருச்த ஊர் அடைந்து -நன்மைகள்பொருச்திய ஈழராட்டையுடைய wre 

னிருச்கும் இராசதானியையடைர் ௪,--சேர் இடம் தொறும் இல்லை மன் 
றம் எண் இலாச சாலம் வாழி என்று கூர் உள் நிலாவும் அன்பினால் 
உரைச்குமா கொடஙஇனான் - தாம்போயிருகச்கும் இடங்கடோறும் சிதம்பரதி 

துள்ள பொன்னமபலம் நீடூழிலாழ்க என்று மிகத் மம்மனத்தின்கணிசழும் 
பேரன்பினுலே மரொல்லும்படி தொடஙகினார். எஃறு, (௨) 

சென்று?௪ ரிடந்தொறுஞ் சிறசகசெம்பொ னம்பலம் 

பாய் என்றுகூறி வைகுகாளி னீழராடன் (ன்பு 

ஈன்றிலாத உாசரதர நபறந்திறைஞ்சி மன்னமகவ ம் De ம் பூ > ) ற ௦00 ழே Oo] WAG 

ஒன் றியா பாரைத்துமென் றுவரதிவ்வாறு கூறிஞர். 

இ-ள். செறு சோர் இடம் தொறும் சிறந்த செம் பொனம்பலம் 
என்று கூறி வை சாளில் - அ?்சபோதனர் தாம்மிபாபிருக்கும் இடங்க 

டோறும் அழகிய Aris (பொன்னம்பலம் வாழ்5?3 என்றிங்ஙனமுச் 
சரித்துக்கொணடி ஈக்சப்பெறு மிர்சாட்களில் ஒருசாள்,--நன்று இலாத 

மூகர் எழ நாடன் முன்பு போய ஈயந்து இறைஞ்சி - நன்மைபில்லாத ஊமர் 
களாூயெ பு்தர்சள் சிலர் ௮அவ்வீழதோத்சரசன் முன்னபேபோய் ௮வனை 
விரும்பி வணஙக,--மனன யாம் ஒன்று உரைத்தும் உவந்து கேள் என்று 
இவவாறு கூறினார் - ஈம்மாசனே பாம் ஒன்று கூறுதும் ௮தனை மடழகர்்.து 
கேள் என்று இவ்வாறு கூறுவாராயினார், எ-று, (௩) 

ஒற்கமி றிருத்தனு மொருத்தனிர் நகர்க்குளான் 

ஈற்கலன்சு எக்குமாலை சாளூமுண்ப தைய3ம 

நிற்பினும்மி ரபபினு நிலாவுசெம்பொன் மன்றெலுஞ 

சொற்கெ ரைக்குமென்று சொல்லிருன் வணங்கினார். 

இ-ள், ஒகம இல திருத்தனாம் ஒருத்தன இ ஈகாக்கு உளான - 
தளர்ச்சியில்லாத தஇருத்தத்தையடையளாடிய ஒருவன் இர்சகரச்தின்சண் 
வர்திருக்கன்றான்,--நல சலன்கள் அ௮க்குமாலை - அவனுக்கு ஈல்ல. அபர 

ணங்கள் உருச்திராக்ஷமாலைகள்,--சாளும் உணபது ஐயமே - அவன் நாடோ 
றும் உண்பது பிசசையே,--டிற்பினும இருப்பினும் நிலாவு செம் பொன் 

மன்று எனும் சொல் களந்து உரைச்கும் என்று முன் சொல்லி வணல் 

இனார் - ௮வன் கிற்கும்போதும் இருக்கும்போதும் விள௨காகின் ந “பொன் 
னம்பலம்?? என்னுஞ்சொல்லை விதர்துரைப்பான் என்று எதிரே கூறி வண 

த்ர, எ-று. (2)



௧௬௨ திருவாதவூர்புராணம். 

வேறு 

இன்றில் கவளைக் கொணர்வீரென் நிசைத்தா னிருப னாங்கவருஞ் 
சென்றன் புடையாய்வருகவுனைசிழைச் தான் றிறன்மன்னவனென்ன 

கன்றென் பதுவு லுமின்றி சாளும பலிபெற் றுண்பதொழி/ [ன், 

தொன்றுங் கருதா சொடுங்கரும மூளதோ வேந்தற்கெனவுரைத்தா 

இ-ள். ரிருபன் இன்று அவனை இஙகுச் சொணார்வீர் என்று இசைத் 
தான் - அரசன் அதுகேட்டு இததினம் ௮வனை இகசே அ௮ழைத்துச்சொண்டு 
ages என்று பணிததான்,--அகு அவரும் சென்று அன்பு உடையாய் 
இறன் மன்னவன உனை அழைததான வருக என்ன - HAS GSAT EOF EF 

சென்று ௮ன்பையுடையவரே! வலியை. புடைய ஈமமரசன் உம்மை அழைக் 
என்றான் ௮௬௧ எனறகூற,--ரன்று என்பதுவும் இதும் இன்றி சாளும் 
பலிபெற்று உணபது ஒழிஈது ஒன்றும கருதார ஓடும் வேர்தற்ருக் கருமம் 
உளதோ என உரைகச்சான் - ஈன்மை என்பதும் கு என்பதுமின்றி 
சாடோறும் பீசசையேோறுணணும இஃ்தொன்றல்லது பிறிசொன்றுஞ் 
இச்தியாதவர்கணமாட்டும நும்மாசனுகருக் சாரி.பம் உணடோ என்று கூறி 

ஞர். எ-று (6) 
ஊரிற பலிகொண் அண்கினு௨ற பெென்றுக ௧௫ம மில்லெனினும் 

பாரிற பயில்வா ருயி£புரததல பரமா கிருபாக காசலினல் 

வேரிக் கமம்தா ரெமமரசன் றன்பால் வருதல் வேண்டுமெனச் 

சீறிற் நிகழ்வேற om spor சென னொன்றுஈ தீமையிலான். 

இ-ள், ஊரில் பலி கொணடு உணடூனும் - ஊரிலே பிசசை எடுத்து 
உணடாலும.--மறறு ஒன்றும் கருமம் இல் எனினும்-உலகச்து ஒருசாரிய 
மூம் இலலைெபெனினும,--பாரில பயிலவா£ உயிர புரததல் நிருபர்க்குப் 

பரம் ஆம் ஆதலினால் - தமது சாட்டின்கட் சஞாரிக்கு உ பிரசைகளது உமி 
ரைப் பாதுகாததல ௮ரசருககு முக்கியகடனாகும் அதலினால்,--வேரி கமழ் 
தார் எம் அரசன் தன் பால் வருதல் வேணடும் என - ஈறுமணக சமமும் 

மாலையையுடைய ஈம்மரசன்மாட்டு 8£ வருசல் வேணடும் என்று தூதுவர் 

கூற, --ஒன்றும் தமை இலான சீரின் இகழ் வேல தாதர் உடன் சென்றான் - 
ஒருதிமையுமில்லாத அததபோதனா அழகுடன்விளமகும் வேலையடைய 
தூதுவரோடு சென்றா. எ-று. (௪) 

முர்அம் பிடக மூன்றுணார்து செயிரகான் கொழிர்து முதுசிலம் 
ஐந்தும் புனைந்து பாரமிதை யாறைஈ தடககு மியல்புடையோன் 

கந்தங் கெடுதன் முத்தியெனக் காட்டு குரவ gr oh Hews 

FE SC சிறந்த புயகிருப னிருக மான் முனை புடைசூழ. 

இ-ள், முந்தும் பிடசம் மூன்று உணர்ர்து - மிக்க பிடசநான் மூன் 

ஷற்யுக கற்றுத தெளிர் த,--செயி கானகு ஒழிஈது: குற்றக்சள் சான்சையுர்



புத்தரைவா தில்வென் திசருக்கம்: ௬௭௩ 

ச்லிரர்து, முது Pao ஐரதும் புனோது- பழைய சீலசகள் ஐரகையும் 
மேறசொண்டு,--பாரமிதை ஆறைர்து அட்ககும இயலபு உடையோன் - 

பாரமிதை முபபதையும் ௮டசகும இயலபுடையனாடிய,--சர்.தம் செல் 
மூ.ததி எனக் காட்டும குரவன ௨ டன இருபப - பஞ்சகஈதமும தீரககெடு 
சே மூதி எனச சாஇசகும பெளததாசாரியன் ஒருஐூரு ,ப.--தானை 
புடை சூழ - சேனைகள பசகதசேசூழ --சசதம் சிறஈ புய நிருபன இருச் 
தான் - அழகுசிறகத புயககளையுடைய புசசராசா வீதறிருஈதான, எ-று, 

பிடகம மூன்றாவன விரயபிடகம, அமபிரன மபி.சம, சூததிரபிடகம் 
என்பன, பாரமிதை எனறது பரிபககுவாசள புசசபதவியை அடைதற்கு 
வேணடிவனவாசப பெளததது லசகஸிற சொலலபபடட தானம, Feu, 
பொறை, வீரியம, தியானம, உணா, உபாயம, தபை, பெலம, ஞானம், 
என்னும பததினையும இபபகது2 உபிகோச௫, ௨ றபபுகோச9, பொரு 
ணோசடூ எனறும வகையான முபபதாகும எனபா பாரமிழை என்பது 
சரையடைஈசது எனப பொருளபடும பாரம-சரை, இதை-அ௮டைகதது. 
பாரா மீகே எனற பாடமுஈ தவறு பராமிழை எனற பாடமுஈ தவறு (௪) 

"ஙா ரேரவணமு மொளி பொச எணமுமாததிரையு உடிககுக தலி 

எிககுஞ் ௪த௨கை நெபெபிரமபு மிலகுஉ திலதத திருமுகமும [ம 

அடுசகுஞ சிறபுன முறுவலு ன றசையுஞ சடையுக சனடரசன 
O இெகக கொளஙக த நகாக விரகரரன நிருவம பலபெனறு 

இ-ள  உகெகும தனி வெண் கோவணமும- அசபோகனா அரை 
யிற்கட்டிய ஓபபரற வெணமையாகிய செளமீனமும ஒளி! டொசகண 
மும்- விள௫சாநினற பிசசாபாததி;மு.ம௦ --மாரஇரை௰ 2- அளமையமைகத 
தணடமும,-- ௭௫௧.௦ சதஙகை கெடும் பிரமபும- கை.ரி?ல தாயகுமசசகை 

ஓலிக்கும நெடிய பிரமபும,--இலகும திலதத தஇிருமூகமும - பிரகாசிக்குச 
இலதப்பொட்டையுடைய இருமுசமும ---அடுககும சிறு புன முறு௮லும் - 
வாயின சணரும்புக குற முறவலும,--நீனறு அசையும் ஈடையு2உ ௮ரசன 
கணடு இிடுக்கம் சொள வநது-பின pyr gitar றசையஞ சடையுமாகிய 
இலைகளைப் புககராசனகணடு நடு குமபடு. வ௩து,--இருவமபலம எனறு 
அருகாக இருஈதான - ;திரூவமபலம' எனறு ச.£பமாக இருதார ஏறு, () 

இருக்கு தவன றனை ரோகி யிப2பார தஇரூவம பலமெ 

ன்றிங், குரைககுக தரைமை யெல௱மிசொாலென வுலகாள பவ 

லுக கவனுரைபபான, பெ ரககும புகழாற நிசழவளவன் பிரியா 

விருகட பேரரளாற, புர தஇிநராட டக கழைககும புலியூ 

சென்ப தொன்று ரதா 

இ-ள். இருக்கும தலைலவன்தனை கோக - இயறஙனம வாதிருககுக 

போதனரை ௮ரசன ரோக9,--இப்போ இருவம்பலம எனறு இலகு



௧௬௪ திருவாதஷார்புசாணம். 

உரைக்கும் தகைமை எவன் கொல் என - இப்போது நீர் (இருகும் 
பலம்3' என்று சொல்லுஈ தகைமை என்கொலோ என்று வின௮,--உல 
சாள்பலனுச்கு அவன் உரைப்பான் அவ்வரசனுக்கு அவர் கூறுவாராயி 
ஞார்,--பெருககும் புகழால் இகழ் ௮ளவன் பிரியா இரு சண பேர் ௮௬ 
ளால் புரக்கும் திரு சாட்டு அறம் தழைக்கும் புலியூர் என்பது ஒன்று 
உளது - வளர்ககு£ புசழான்விள௩குள் சோழராசா பிரிவில்லாத இருகண் 
களின் பூரணகிருபாசோக்சததாற் பாதுகாக்னெ ௱ காவிரிராட்டின்கணணே 
தீருமம் விருததி எய்தப்பெறும் சிதம்பரம் எனறொரு சிவஸ்தலம் இருக் 

இன்றது. எ-று, (௧) 

அந்தப் பதிருன் நிலலைவன மஃதே (வன பூனை ததினுக் ரம் 
முர்கக் கிளு தெயவதல மகனான் பூல தானமதாம 

இரதப புவிககு ஈரப்பணென விலகும் பொதுவா மிடமதனிற் 

FE EG GOT DET MMOS Or தலைவன் நிருதகாண் டவம்புரியும், 

இள அர்தப் பதி முன் இலலை வனம் - அ,;தலம் முன்னரே இல்லை 
வனம்,--௮்தே புவனம் அன ததினுககும மூரதச ளெரும தெயவ தலம் - 
அதுவே சகலபுவனஙகளுககும முதமகணுணடாகிய ேவகலம,---௮சனால் 
அது மூல சானம ஆம- ௮15 7சாரணததால அது மூலஸதானம் எனறு 

சொல்லப்படும,--இரதப் புவிககு சாப்பபணஙப என இலஙகும பொதுவாம 
இடமதனில - இப்பூமிககு ஈடு என்று சொலலுமபடி. விளஈகும் பொதுவா 
இய அவ்லீடசஇிலே,--சர்சத தன3தாள உமை காணத தலைவன் திரும் 

தாணடலம புரி.பும்- சசசனககுழமபுபூசிய தன ஙகளையுடைய சிவகாமியமமை 

தீரிசக்கச சபாகாயகா தஇிருஈடனம் செய்தருளுவர், எ-று. (40) 

மன்னுஈ திறலான் மனுமைஈதன் வடி வி; ஜெரெழுகொப் மாற்றிநெடும் 

பொன்ன திரியோர ஓருலகுமபுனிச ந தடமுண் டதின்மூழ்கி 

முன்னம் புவியிய றவமொன்று மூயலாதவரு பைஈறு தொழில் 

என்னு திரு தரண் ட வமபுரிதல கண்டா லுலகி லினிப்பிறவார், 

இ-ள். பன்னும திறலான் மனு மைசதன் வடிவில் தொழு நோய் 
மாற்றி நெடும பொலனம இிரிபோல உரு ஈகஃ்கும் புனிசத தடம உண்டு - 
மிலைபெற்ற வலியையடைய இருக௮வன்மன் என்னு மனுகுமாரனது சரீரத்தின் 

கணுள்ள குட்டகோயை ச்சி ரெடிய மேருவைப்போலும் பொன்மயமாஇய 
மேனியைசகொடு)த 9வசசை என்னும ஒரு தாததம ௮௩சே இருச்சின் 
றது, முன்னம புவியில் தவம உன்றும முயலாதவரும அதில் மூழ்கி ஐர்.த 
தொழில் என்லும் இருததாணடலம புரிதல கணடால -பூவசன்மககளிலே 
இப்பூமிபில் ஒருசிறிது5 தவஞ்செய்யாத பாவிகளும பஞசூரு ச இயத்துக்கு 
நிமித்தமாக நிரு;த$மை ௮௦கே தரி9ச்கப்பெற்றால்,--உலஇல் இனிப் 
பிறவார்- அவர்கள் இவ்வுலசின்சணவர் தினி ஒருபோதும் பிறவார்கள், எ-று
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ஈண்ணும் பிறவியொழித்துயிர்க்குரலஞ்சேர்ருத்திகொடுப்பதற்கிங் 

கெண்ணுஞ் சமயக் கடவுளரில் யானேவல்ல னெனப் பதமேல் 

வண்ணர் திகழ்பொற் கழலணிகச்து OF MES கொடியும் கட்டியருட் 

பெண்ணம பிகைமண் காணஈடஞ் செய்வானந்தப்பெருக்தருச்கால். 

இள், சஈண்ணும் பிரவி ஒழித்து உயிர்க்கு ஈலம் சேர் முத்தி சொடுப் 
பதறகு இக்கு எணணும் சமயச் சடஉளரில் யானே வல்லன் என - அராதி 
பாச வரும் பிறவியை$சக அன்மாச்கட்குப் பரமுசதியைக் கொடுத்தம்கு 

இங்கே ஈன்குமதிக்கப்படிம் பலசமயகரு ததாக்களுள் நாமேவல்லேம் என்ப 
தற்கறிகுறியாக,--பதநமேல் வனாணம் இகழ் பொன் கழல் அ௮ணிர்து மது 

சைக்கொடியும் சட்டி - இரும.ின்மீது அழகுவிளயகாரின்ற பொன்னா 
லாதிய வீரச் சழலைததரி5 து விரு துச்கொடியையுஈ கட்டி,--அச்சப் பெரும் 

தீருக்சால் - ௮ர்சப் பெருமகளிப்போடு --அருள் பெண் அம்பிசை கண் 
சாண நடம் செய்வான் - அருட்ஈ5தியாதிய சிவகாமியம்மை தரிசிக்சச் சபா 
நாயகர் நிருசதஞ்செய்தருளாவார். எ-று, (௪௨) 

தேக்குஞ் சடில மூடு ச்கடவு ளிரு தாள் சருசாச் தீமனமும் | னின் 

OUT AHH செயலுபு சொடி யோரறு மொருக ஜ் பொன்னம பலமென் 

ஆக்கு தருமஞ் செழுநததிருபத் தோராயிரக்தோ டறுநாறு 

ராக்கொண் டுரைக்கு மதறருகிக சென்றான் குன் ஈற்பகமான், 

இ-ள். தேக்கும சடிலம் முடிக் கடவுள் இருதாள் கருதா தஇமனமும் 
வாக்கும் செயலும் சொடியோரும ஒருகால் பொன்னம்பலம் என்னில் - 
ச௩காசலம் நீறையப்பெற்ற சடாமுடியையுடைய சிவபெருமானது இரு 

திருவடிகளையும் தியானியாத ஈன்மையற்ற மனமும் லாக்குஞ் செட்சையும் 
கொடியபாவிசளும் ஒருகரம்'பொன்னம்பலம?? என் றுஈசரிக்சப்பெறின்-- 
நாச்சகொணடு ஆச்கம தரும் ௮ஞசெழ2து இருபசகதோராயிர_தோடறுநூறு 

உரைக்கும் அதற்கு ரிகர் என் ரன்- சாசககனாலே மோக்த்தைத்தரும் சவ 

ஞூலமர்திரமாகிய பஞ்சாகூரதசை இருபததோரா.பிரத்சறுநூறுதரம் செபிப் 
பதற்கு நிக ராகும் என்றார், -குன்றா நல் புகழான் - குறையாத கல்ல £ர்ச் 

இயையுடைய அதசபோதனர், எ-று. (en) 

நீறுக் இருவஞ் செழுழ்துமிலா நிருபா திநவம் பலஉமென்று 

கூறும்பொருளிங் கதுவாகு மென்றான் குன்முமெனுங்குணத் சான் 

தேறும் பிடச முன்றுாரை செய்யு தலைவ னல்லாது [ er. 

வேறும் கடவுளொன்றுவதே வென்றே புக்தன் வெகுண்டுரைப்பா 

இ-ள். குன்று ௮ம் எனும் குணத்தான் -மலையென்று சொல்லத்தகுங் 
குணத்தையுடைய தபோதனர்,--6றும் இரு அஞ்செழுத்தும் இலா நிருபா- 
விபூதியைத்தரித்சலும், பஞ்சாக்கரத்தைச் செமிசதலுமில்லாச ௮ரனே!,--



6 Br ir இருவாதவூரர்புராணம் 

இருலம்பலம் என்று இங்குச் ஆறும் பொருள் இது ஆகும் என்றான் - 
பொன்னம்பலம் என்றிமகே நசஙகூறியபொருள் இதமேயாகுமென் த: 
னர் புத்தன் -புத்தகுரு,--தேறும் பிடகம் மூன்றும் உரை செய்யும் த$ல 
வன் அல்லாது வேறுக கடஉள் ஒன்று உளகோ என்று கெகுண்டு உரைப் 
பான் - தெளிவபொருந்திய பிடகழான் நூன்றையுஞ் செய்த ஈம்கடவளே 

யல்லது உலகத்திர்கு வேறுமொருகடஉளுணடோ என்று கெருண்டு கூறு 
வான், எ-று, (௧௪) 

சென்றே இல்லை பெலும்பதிபிற் /2வன் வாது செ ய்நவன்ருன் 

நின்றே ஈடிக்குங் கழலி௫ு நீங் பொடிய மீடரற ப்பன் 

ஒன்றே கடவுள் புக்ரனென வுல.கா ஈரிய வரைய ததத 
ர் 

* oy ry உ sory . [ஆ] re ச் 

மன்றே போதி Hipp ல் iJ Hut Todt (ர் ப்பன் வ அ! BIB, sO igor, 

இ-ள். சென்றே இல்லை எறும் ப௫ி.யில 2சர்சேன் -கானிப்பொழுசே 
சென்று சிதம்பரம் எனனும் சலதசையடைமேன் --லாது செய்து அவன் 
தான் நின்றே நடிச்கும் சழலீடும் நீடும் சொடீ.பும் ஈஈகு அறுப்பேன் - 
அமகுள்ள சைவர்களோடு வாசஞ்செயது ஊச£டஉளான ர் ஈடனஞ்செய் 
இன்2 பாதக்திர்பிணிதத வீரக்சழலின் வலிஸப.பு 2உநீணட விருதுக்கொடி. 
யையும் இககே அறுப்2பன்,--கடஉள் ஒன்டே - உ லகததிர்குப் பதி 
ஒன்ே,--புத்சன் எள உலகோர் அறிய உரை து - அப்பதியும புத்தாட 
வளே என உஉ௫லள்ளார் அறிய: சொல்லித சாபி5த.,--௮௪ மன்றே 
போதி நீழல் பெருமான் பள்ளி எனடம் ஒழஙகுவிப்பேன் - அக்கனகசபை 
யினையே ௮ரசமரரிழலிலிருக்கும் ஈம் ச்சசடவுளது பள்ளி எனவும் ஓழகசச் 
செய்வேன், எ-று, (௧௫) 

இச்தக் ௪௫௩ இனமூன்றில் பானை மூட) ப்ப னெனனவெழுக் தூ 

சந்தச் சிவிசை மேல்கொண்டு Pol (go MDT BS, Bl ஈணஞ்ரூழ 
GV ச * . ஆ! ர உர . 

ஈரத் செருர் கரைரசடலு நரடுவ ௪7 மரன் ரகப் 

புர்தித் துயரங சொண்டொல்லை சென்டி பகன் புலியூரில், 

இ-ள். புத்தன் இந்சக் சருமம் இனம் மூன்றில் யானே மூடிப்பன் 

என எழுர்து- பு,சகுருவானவன் இககாரியரகசை மூன்றுதினுகளுள் 

யானே முடிப்பேன் என்று பிரதிஞ்ஞைசெய் தெழுந்து --சந்தச ஏவிசை 
மேல் கொண்டு ரன் சாள் ௮ண௩ கும சணம் சூழ - ௮ழகூய சிவிசைமேலிவ 
ர்க்து தன்பாதநகளை வழிபடும் சவஊ.ர்ச்கம் சூழ, நந்தம் கிளரும் இரைச் 
கடலும் காடும் சாடும் அகன்று ஏஏ -சஙகுகள்்ளெருக் திரைகளையுடையி 
கடலையும் சாட்டையுக காரட்டையுங சடந்துசென்று,--புந்தித் துயரம் 
கொண்டு ஒல்லை புலியூரில் சென்றான் - மனவியாகுலசகொண்டு விளர் 
லாசச் சிசம்பரசதிற் சென்றான். எ.று, 

சந்தஙனெரும் என்பது எதுகை நோக்ட கலிச்து நின்றது, (௪௪)



புத்தரைவாதில்வென்ற்சருக்கம்.! Baer 

வேறு @ 

மன்னனுர் தனது செல்வ மகட்குள கை நீங்கப 

பொன்னினம பலத்தி லேக வென்பஅ பொருந்த வுன்னித் 
* {Nn [2] ச ட 9 ப் 

ச் தன்னெகெ தானை சூழத் SMUG Ho சிவிகை யேறிர் 

சென்னிரன் ஞி சோர்நு இஉலையி னெல்லை புக்கான். 

இ-ள். மல்னலும் தனது செல்வ மசட்கு உள மூகை Pas Qurer 
னின் அ௮ம்பல௩தில் எக என்பது பொருர்ச உன்னி- புத்தராசனுக் தனது 

செல்லவம்போன்ற மசட்குள்ள் உ௱மைசதன்மை£$கக் கனகசபையித் 
செல்லவேண்டு ॥ என்பகை மனம்பொருஈத நீனைஈது,--தன் ரெடும் தானை 
சூழ தனிப் பெரும் சிவிகை எறி ஈல மென்னி நாடு சோந்து தில்லையின் 
எல்லை புககான் - தனது மிஈஈ ரோனைகளசூழ ஒப்பற்ற பெரிய சிவிகையின் 

மீதிவாந்து ஈல்ல சோழகாட்டிர் சென்று ரிசம்பரத்சினெல்லையை அடைக் 
தான், ஏ-ற, (se) 

இங்கிவன் டெல௮ முனன பெய்திப புத்த னக்குச் 

சங்கரன் நிலலை பெலலைச சிவிகையி னிழிகறு சாந்து [ல் 

பொங்குதண் புனல3சா சென்னிப் புலீசசுர வரன்பொற் சோயி 

தஙகுசெங் Boh FTIVD Bu 3 நமண் டப.நதி லானான், 

இ-ள். இுகிவன் செலலு முூனனா எயஇய புத்தன் - இபபுத்தராசன் 

செல்வதற்குமுன்சென்ற பு, ககுருவான௮ன்,--அ௮கு சஙசரன் தில்லை 
எல்்லை௪ சிவிரகை.பின் இழ்சது சராஈது- அயகே சிவபிரானது தில்லைமா 
நகரததெல்லை.பிலே சிவிசைபைவிட்டிறஙசெ சார்ந்து, -பொங்கு தண் 
புனல் சோ சென்னி அரன் புலீசசுரப பொன் கோயில் ௪ஙகு செம் கனச 
சாலம் தயலகு மணடபததில் ஆனான - மேலேகளெரும் தண்ணிய சங்சாரதி 
பொருச்திய முடியைபுடைய செவபெருமானது திருப்புலீசசுரமாகய அழகிய 
ஆலயத்துள்ள செம்பொற்கூட்டம்விளயகும ஒருமணடபததசை அடைந்திருர் 
தான், எ-று, (௧௮) 

ஆங்கவ ஸனிருப்பர் சென்ற வரசனு மிநைஞ்சி யேத்தி 

ஒங்கெ மகிழ்ச்சி யெய்தி யமர்ஈதுழி யாக ராசி 

தாங்கெ சடிலன் கோயி றன்னிலுட் கருமஞ செய்வோர் 

ஈங்கிவர் வரவு கண்டே யாவரு மொருக்கு சேர்நதார். 

இ-ள், ஆங்கு ௮வன் இருப்பச சென்ற அரசனும் இறைஞ்ச ஏத்தி 

gn Gu ம௫ழ்ச்சி எய்தி அமர்ச்துழி- அஙகே புததகுருவிருப்பச்சென்ற புத்த 

| சாசனும் ௮வனை வணங்டுச் துதித்து மிக்க ம௫ழ்சசியடைர்திருர்தபோது,-- 

உரச ராசி தாங்யெ சடிலன் கோயிறன்னில் உட் கருமம் செய்வோர் ஈங்கு 
இவர் வடிவு சண்டு யாவரும் ஒருஙகு சேர்ர்தார் - சர்ப்பச்கூட்டத்ைத்



ey - திருவாதவூர்புராணம். 

திரங்கியெ சடையையுடைய ரசிக பெருமானது அலயத்திலே உட்பணிசெம்: 
'பவர்சள் இவர்சளது வரலைச்கண்டு யாவரும் ஒருங்கு இரண்டார்சள். எ-று, 

வேறு. 

தத்தமன பொக்துகன ருனென வெகுண்டே 
சிச்தமயர் வெய்தும்வகை Fon Dior Saar கூறா 

ச் Ne 

ஆ.த்தனுறை இல்லை ரெல்லையை யகன்றே 

புத்தகடி தேகசிது பொ?ருமென வுரைத்தார். 

இ-ள். தத்தம் மனம் கொர்து கனல் தான் என வெகுண்டு வ் 

ஙனச்திரண்ட சைவர்களெல்லாச் சங்கள் தங்கள் மனம்வருர்தி ௮ச்டனி 
போலக் கோபங்கொண்டு,.சித்தம் அயர்வு எய்தும் வகை சல் மொழிகள் 
கூறா - அப்புச்சர்சள் மனந்திசைர்கும்படி இலவார்த்ழைகளைப் பேச, 
அத்தன் உறை இல்லை ஈகர் எல்லையை sacl n WHS கடிது ஏகு-பாம 
பிதாவாகிய சிவபெருமான் வீர்றிருக்கன்ற இக்தில்லைமாஈகரின் எல்லையை 

விட்டுப் புச்தனே! சீக்ரம் தடிப்போய்வீடு,--இது பொறோம் என உரைத் 
தார் - இக்குற்ரத்தைச் சகிக்கமாட்டோம் என்று கூறினார், எ-று, (௨௦) 

தார்வளவன் முன்ன nut gi senor Ogre Ge 

நீர்பரவு சைவநிலை உன்றென மரதன் 
. ௪ . 4 உரு 

சீர்மருவு புத்சனுயர் தெய்வமென விப்போ 

தேர்பெற நிறுத்தியல தேருவதி லென்ருன். 

இ-ள். தார் வளவன் முன்னர் உயர் தர்ச்ச உரை சொண்டு- வெற்றி 

மாலையைத்தரிச்ச சோழராசாவக்கெதிரே உயர்வாகிய தர்ச்சவார்ச்தை 

யைச்சகொண்டு,--மீர் பரவு சைலம் நீலை அன்று என மறுத்து - நீவிர் 
துதித்து ௮.நுசரிச்சும் சைவசமயம் பொய்ச்சமயம் என்று நிராகரித்து,-- 

சிர் மருவு புத்தன் உயர் தெய்வம் என இப்போது ஏர் பெற நிறுத்தி 
அலது - புகழையுடைய ஈம் புத்தனே முதற்கடவளென்று இப்போதே 
தாபித்தல்லது,--எகுவது இல் என்றான் - யாமில்விடத்தை விட்டுப்போவ 

இல்லை என்று கூறினான், எ-று. (௨௪) 

புத்தனவ னின்னன புகன்றபி னெவர்க்கும் 

இத்திற முரைக்குவ மெனக்கடி. தசன்றே 

மெய்த்தவர்கள் வேதமுத லோர்பரி கரத்தோர் 
தத்தமனை தோறுமிது சாற்றினர்க ளன்னஹோர். 

இ-ள். புத்தனவன் இன்னன புகன்ற பின் - புத்தனானவன் இன்னோ 
ரன்ன வார்த்தைகளைச் கூறியபின்னர்,--அன்னோர் எவர்ச்கும் இத்திறம் 

உரைச்குலம் எனக் கடிது அகன்று - அவர்கள் சிதம்பரலாசகள் எவர்சட்டும்



புத்தன்வாதில்வென்றசருக்கம். ௧௬௬ 
இச்சம்பலச்ைதச் சொல்லேமென் று விரைர் தபோய், -மெய்த்தகர்ச்ள் Gag 
நூதலோர் பரிகரத்தோர் தத்தம் மனே தோறும் இது சாற்றினர்சீள் - உண் 
மையாகய தபோதனர்கள், வேதமூதல் வர்களாயெ இல்லைவாழர்.தணர்ச்ள்,, 
பரிவா ரத்தோர் என்னும் இவர்களுடைய வீகெடோறுஞ்சென்று @ stare 
சொன்னார்கள். எ-று, ் (௨௨) 

புண்ணுழையும் வேனிகர் புகன்றமொ.நி கேளா 
அ௮ண்ணலுறை கோயிலிடை யாவரு மடைந்தே 

வண்ணமணி மண்டபம தெய்திவரு புத்தன் 

எண்ணம௫ கேட்குவ மெனக்கடிது சென்ரூர், 

இ-ள். புண் நுழை.பும் வேல் நிகர் புகன்ற மொழி சேளா -புண்ணின்் க 
ஹுழையும் வேற்படைபோலச சொல்லிய வார்த்தையை அவர்களனைவருங் 
சேட்டு. -௮ணணல் உறை சோயில் இடை யாவரும் அடைசர்து - இலி 

பெருமான் வீற்றிருக்கின்ற கோயிலின்கண் யாவரும் போய், -வண்ண் 
மணி மண்டபம் எய்.இ- இனி நாம் புலீச்சுரத்திலுள்ள அழகிய இரத்தின 
மண்டபத்தின்சட் போய், வரும் புத்தன் எண்ணம் ௮2 சேட்குவம் எனக் 
சடிது சென்றார் - அம்மண்டபச்தின்சண் வர்திருக்கும் புத்தகுருவின்து 

மனக்சருத்தென்னை என்று சேட்டறிவோம் என்று விரைந்து சென் 
றார்கள், எ-று, (௨௩) 

தெய்வமறை யந்தணர்கள் செல்வவெதிர் வாரா 
மெய்யுணர்வில் புத் சனை வெகுண்டுபல சொல்லா 

உயவதறி யாதவொரு நீபயமு ர௬தே 

இவவகை யிருர்தமதி யாமையெது வென்ரூர். 

இ-ள். தெய்வ மறை அ௮ர்தணர்சள் செல்ல -தெய்வததன்மை அுமரத 
வேதத்தில் வல்ல இல்$லவாழர்தணர்கள் செல்ல,---எதிர் வாரா மெய் 
உணர்வு இல் புத்தனை வெகுண்டு பல சொல்லா - எதிர்சொண்டு உபசரி 
யாத மெய்யறிவற்ற புத்தகுருவைக் கோபித்துப் பலவற்மைப் பேச, 
உய்வது அறியாத ஒரு 8 பயம் உறாது இவவசகை இருச்த மதியாமை எது 
என்றார் - உய்யுரெறியறியாத நீ ஒருசிறிதும் ௮சசமின்றி இங்கனம் இறு 

மார்திருர் ச அவமஇப்புக்குக் காரணம் என்னை என்று வினாவினார், எ-ழு. 

௮.ங்கமறை யாசும புராணமவை யாலே 

அங்கடவு ளேகடவு ளென்றுநுவல் வீரேல் 

எங்கடவு ளேகடவு ளென்றுநவில் வேன்யான் 

இக்கெனெதிர் கூறுமென வேயவ னிசைத்தான். 

| Qa. அங்கம் மறை ஆகம புராணம் ௮வையாலே தும் கடவுளே 
ச்டிவுள் என்று நுலல் வீரேல் - ஆறஙசம் சால்வேதம் இருபத்தெட்டாசமம் 

2.2.



௧௪0 திருவாதவூரர்புராணம். 

பதினெண்புராணம் என்னும் நுஞ்சாஸ் இரல்களினலே உமது Haar src 
ளென்று நீவிர் சொல்லிநிறுத்துதல் கூடு.மாயின் அதனை கிராகரித்.த,--எம் 
கடவுளே சடவுள் என்று யான் ஈவில்வேன் -ஈஞ்சமய சாத்திரங்களைக் 
கொண்டு எம்சடவுளே சடவுளென்று யான் சொல்லி நிறுத்தவேன்,-- 
இங்கு என் எதிர் கூறும் எனவே ௮வன் இசைத்தான் - ௮தலின், இங் 

செனக்கெதிரே நீவிர் நுங்கொள்கையைச சொல்லும் என்று அப் புத்த 

குரு கூறினான், எ-று, ‘ (௨௫) 

போற்றுமறை யர்தணர்கள் புத்தனை வெகுண்டே 

தோற்றளை யெனக்கலைஞர் சொல்லவுளை வெல்வோம் 

மாற்றமினி யுன்னுட லுரைக்குமது மற்றோர் 

சேற்றினெதா சல்லெறிதல் செய்வகல தண்டோ. 

இ-ள். போர்றும் மறை அர்தணர்கள் புத்தனை வெகுண்டு - யாவரா 
லுர் ததிச்சத்சகும் வேகஙகளை ௮சதியயனஞ்செய்யுர் தில்லைவாழந்தணர் 

sar புதசகுருவைக் சோபித் துப்பார்த்துச் கூறுவாராயினர்,--தோற்றனை 
எனச் கலைஞர் சொல்ல உனை வெல்வோம் -ே ராற்றனை என்று தார்ச்இகர் 
சொல்லும்படி நாம் உன்னை வெலவவலோம்,--இனி மற்று தர் மாற்றம் 
நின்னுடன் உரைச்கும் ௨2 - ௮ஃ்தொழிந்து இனிப் பிறிதொருலார்த் 
தையை நினனோேடு கூறுவத,--கேற்றின் எ$்£ கல் எறிதல் செய்வது 
அலது உணடோ-- சேறறின்மீது சல்லுவிட்டெறிர்சவழி ௮சசேறு எறிக் 

தார்மீது செறிதசல்போல ஆவதல்லது பிரயோசனமாவதுண்டோ, எ-று, 

ஈன்றிதரு வாருபொரு ஞாளிகுரை செய்தால் 

நின்றதன் வெகுட்டசியை நிறுதகுகட னாமால் 

இன்றிழியு நின்னுட னிகழ்ச்சியெனி லுஞ்சீர் 

ஒன் .றுமிலை யானவுனை யோருரையில் வெலவேம். 

இ-ள். ஈன்றி தருவாரும் ஒரு ஞாளஸி குரை செய்தால் நின்று ஆதன் 

வெகுட்சியை நிறுத்தல் கடனாம - ஈன்மையைசசெய்யும் பெரியோரும் ஒரு 

ராய் குரைக்சன் அக௱னச் தய்கஇிரின்று அதன் வெகுளியைச் தணித்தல் 

அவருக்கு முக்கெகடனாகும்,--இன்று இழியும் நின் உடன் இகழ்ச௪ 
எனினும் - இத்தினம் இழிவுபொருந்திய நின்னேடு வாதஞ்செய்தல் எமச் 

ஓழிலாயிலும்,--2ர் ஒன்றும் இலை ஆன உனை ஒர் உரையில் வெல்லோம்- 
ஒரு சறப்புமில்லாத உன்னை ஓர் உரையில் வெல்கோம். எ-று, (௨௭) 

மிக்க திறன் மன்னவரு மெய்யுணர்வி னோருக் 

தொக்கசபை முன்னர்ஈம தர்க்கவுரை சொன்னாற் 

றக்கதென லாமிது தகாததிது வென்ஞனால் 
எக்சலச மும்மிலை யிதேசுரும மாமால,



புத்தரைவா தில்வென்றசருக்கம். கத 

இ-ள், மிச்ச திறல் மன்னவரும் மெய் உணர்வினோறும் தொக்க 
சபை முன்னா ஈம தாச்க உரை சொனனால் - மிகக வலிமையையுடைய 
௮ரசாசளும மெய.புணாவையுடைய பணடிதா ஈஞம ஒருஙகுசி2ணட சபைச் , 

கெதிரே சாமிருதிசததேமும ஈமமுடைய தாககவாஈதமைகளைச சொன் 

©o,—Og சககது இது சகாதது எனவலாம- இது தக்கது இது சகாதறு 
எனறு gatas சிதமாஈசஞ செய்துவிடலாம,--எனறால - இஈகனஞ் 

சி5சார்சஞ் செயயபபடினீ,---௭ஃசஉகமும இலை- ஒரு சலகமுமிலலை ஆத் 
லின்,--இதே சருமம ஆம- இதுவே ரணசெ செயறபாலதாக௫ய காரிய 
மாம், எ-று. (௨௮) 

உத்தர முரைககவரி யாதுபுலி யூரா 
புகதனை முனிகதனா புடைததனாக சென்றே 
இததல முரைததுவிடு மெனறுவள வனபான 
மேயததவா விரிததெழுது மோலைபை விடுததா£ 

இ-ள். மெயகதஉா - மெயமமையாகிய தவத்தையுடைய தஇில்லைலா 

ழ் தணாகள்,--புலியூரா உசகரம உரைகக அறியாது புததனை முனிஈதனர் 

புடைசசனாகள எனறு இரசலம உரைமதுவிரம எனறு - சதமபரவாசுிகள் 

வினாகசட்கு விடைகூற அறியாமல பு_ககுருவை லவெகுணடு படைசசார்ச 

ளெனறு இவ்வலகம அபலாசஞ சொல்லுமெனறு --௨ளஉனபால விரிதது 
எழுதும இலையை விமிசதா- சோழராசாவினிடசத௪ சமபவகளை விரித் 

செழுதிய ஒரு இருமுசததை அனுபபினாசள, எ-று, (௨௯) 

௮ஈதணா பெருகதவ ரர சகலை யுணாஈதோர 
வாசணுகு சாளைமணி மனறதொழ வெனழேர 

புசதிமச மோலைபல போசகிபபின வெயயோன் 
முநதுற வொளிததனன மேளைததன னிராவோன். 

இ-ள் ௮ஈதணா பெருமா ௮௫ம சலை உணாசசோர - பிராமணர் 
சளும பெரிய தபோதனாகளும அரிய கலாபணடி தாகளும,--மணி மன்று 
தொழ நாளை எஈது அணுகும எனறு பு5தி way ஒலை பல போக$ூய 
பின் - அழச.ப கனகரபையைத தரிசி, துவணஙக நாளைக்கு வர்துசேருஙக 
ளெனறு மனம$ூழுதறசேதுாகயெ இருமுகககள பஉ௮நறை அனுப்பிய 
பின்னா, -வெயயோன முஈதுற ஒளிததனன - சூரியன முன்னா ௮ஸ்த 
மயனமாயினான ,--இராவோன முராரகனன - சகதிரன உழயஞசெய் 
தீரன், எ-று (௩.9) 

வேறு 

அங்கவா னென்னு மாதின் சுடாநுதற றிலக மென்னக ௪ 
கரல LDL. % 33) 5 பாக்குற களின்கொளசண் ண்டி. யென்ன 

சலகவாா குழையாாச கடட தரள வெண் கவிகை யென்னத 
திஙஈண்மா சட டோன்றச சிறகதஅ ஞால மெல்லாம்,



wera. திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள், துங்கவான் என்னும் மாஇன் சுடர் நுதல் இலசம் "என்ன். 
உயர்சசிபொருந்திய ஆகாயம் என்னும் பெண்ணினது ஒளியையு-பை்க 
செற்றியின்சண் விளககுந் இலசம்போலவும்,--கலகுல் ஆம் மடக்க 
பார்க்கும கவின் சொள் சண்ணாடி என்ன - இராச்சாலமாகய பெண் தன் 
வழிவழகை நரோக்கும ௮ழஇய சணணாடியைப்போலவும்,--௪ஐக வரர் குழு 
பார்க்கு இட்ட சரள வெண சுவிசை என்ன - நெடிய சஙகச்குண்டல்த்தை 
யுடைய இவபெருமானுச்கு இர்இரன்சவிசச (வெணமையாக௫ய முத்தச் 
குடையைட்போலவும்,--மா சடவுள் இலகள தோன் ற-தெய்வத்தன் மையை 

யுடைய சச்திரனுஇிசக,--ஞாலம் எலலாம் சிறாதது- இவ்வுலகமுழு அஞ் 
சிறப்படைந்தது. எ-று. (௩௪) 

இன்றொரு இனமுஈ தேரர வில்கிரு சாளை பாங்கள் 

உன்றன துயரசகி யின்மை காட்டுவ முலகிற கென்று 

ஈன்றிகொண் மனையிற் சென்றே யாருஈல் லுணவு மாதி, 

அன்றிருண் மேன்மை யாள ரருகதுயில் பயிலுங் காலை, 

இ-ள். மேன்மையாளர் - மகமையையடைய தில்லைலாழர்தணர்சள்,-- 

கோர ழின்றொரு தினமூம இஙகு இரு-புததனே இவ்வொருதினமாத் 
தரம் இ௰சே இரு --நாளை யாஙகள் உனர£னது உயிரசசியின்மை உலூற் 
குச் சாட்டுவம் என்று - சாளை காம் உனனுடைய இழிவை உலூற்குக் 
சாட்டிவேம் என்று கூறி,--ஈன்றி கொள் மனையில் சென்று யாரும் நல் 
உணவு மார்தி - கன்மையையுடைய தம்மில்லககளிற் சென்று யாவரும் 
கல்ல உணவுகளை உணடு --அன்று இருள் அரும் ஐயில் பயிலும் காலை - 

அன்றிரவில் அரிய "தஇிரைசெய்.புமபோது. எ-று. (௩௨) 

அழகுற மன்றி லா? பையர்கைப் பிரமபு தாங்கித் 

தமைசடை முடியு மேனி சாகதிய நீறு மா [ன் 

விமைகரு வடிவங கொண்டு வெளிப்படச் கனவில் வெய்யோ 

எழுவதன் முன்ன Ori BS untae Agi) eon wt. 
இ-ள். அழகு ௨௦ மனறில் ஆடும் ஐயர் - ௮அழகுபொருந்தக் சனச 

சபைமின்சணணே ஈடனஞ்செயதருளும௦ கடவள்,--கைப் பிரம்பு தாக - 
தமது கையிம் பிரமபைத காக --தழை சடை முடியும் மேனி சாத்திய 
நீறும் ஆ௫ - தழைத.த சடாமுடி பையும இரு 2மனிபிலே தரிதக விபூதியையு 
மூடைய௮ரா௫,--விழைசரு ௨டி௮ம சொணடு - ௪௮௬ம விருமபததகும ஒரு 

௮டி௮ஙகசொணடு,--சனவில வெயயோன் எழுவதன முன்னர் வெளிப்பட 
எய்இ-துவ்வச்தணரது சொப்பன சதில் சூரியோதயச துககுமுன்னர் வெளிப் 

பட வர்தருளி--யாலாக்கும் இது புகன்றா - அவரனைவர்ச்கும் இதனன்த் 
திருவாய்மலர்ச் சருளினார். எ-று, (௩௩) 

வருந்துவ கொழிமினமமூ ரெல்லையில் வை யன்பால் 

இரா சனன் வரச ஷர னிவவு ர பக ட்ட Curd



=
 

ww புத்தணவாதில்கெர்சிதசருக்சில், — wom 
பொருசர்திய தர்க்க நாலாற் புத்தரை வெல்லா னின்னே 

அருந்தவ முடைய நீர்போ யழைத்திடு மவனை யென்றார், 

  

இ-ள், வருந்துவது ஒழிமின் - வருந்துதலை விடுங்கள்,--வாதவூான்' 
அன்பால் ஈம் ஊர் எல்லையில் வைஏ இருர்தனன் - திருவாதவூரன் மெய் 
யன்போடும் ஈமது தில்லைமாஈகரவெலலையிற் சவயோகஜஞ் செய்துசொண் 
டிருச்செறனன்,--இவ்வுரை சேட்டபோதே பொருர்திய தர்ச்ச நூலால் 
புத்தரை லெல்வான் - இவ்வார்சதையை நீவிர் சொல்லச்கேட்ட துணை 
யானே பொருந்திய தாச்ச.நால் விதிப்படி பெளத்தர்களை வாதத்தில் வெல் 
வான், அரும் தவம் உடைய நீர் இன்னே போய் ௮வனை ௮ழைத்திடும் 
என்றார் - அரிய தவத்தையுடைய நீவிர் இப்பொழுதே போய் ௮வனை 
அழையுங்கள் என்றார், எ-று, (௩௪) 

கண்டனர் கனவு தன்னில் விழித்தனர் கனக மன்றில் 

ஒண்டொடி பாக னன்பா லுரைத்தது கருத்தி லாய்ந்த 

கொண்டனர் ம௫ழ்ச்சி செங்கை குவித்தனர் முடியிற் சோயின் 

மண்டப மிசையே யெல்லா மாந்தரும் வரது தொக்கார். 

இ-ள். கனவுசன்னில் சண்டனர் விழித்தனர் - கனவிலே இங்கனம் 
கண்டு நிததிரைவிட்டெழுர்து,--கனச மனறில் ஓண தொடி பாகன் 
அன்பால் உரைதசது கருகதில் ஆய்ந்து மகழ்சசி கொண்டனர் - சனச 

சபையின்சணணே நீருததஞ்செய்தருளும் ஒளிபொருர்திய வளையலைத் 
தரித்த செவசாமியம்மை சமேதராகய சபாசாயகர் கருணைத்திறத்தாழற் 
ரூமாகவே வந்து திருவாய்மலர்ச்சருளியகைச் தம்முள்ளத்தின்்கட் பலசா ம் 
திர்தித்துத் சதெளிர்து மனமடழ்சசகொணடார்சகள்,--முடி.பில் செம் சை 
குவிததனர் - சரசிலே சவர் 5 சைகளைச் கூப்பிவைததஞ்சலிசெய்சார்கள்... 
கோயில் மண்டப மிசையே எல்லா மாந்தரும் வர்து தொகசார் - பின்னர் 
௮வ்வாலயத்தில் மண்டபததின்்கண ௮வ.ரனை௮ரும வர்தொருககு கூடி. 
ஞர்கள், எ-று. (௩௫) 

புல்லறி வுடைய புத்தன் புகன்றதற் கரங்கிப் பின்னர் 

எல்லையில் சுருணை யான்வர் திரஙகன வதனி லெய்திச் 

சொல்லிய மொழியி னாலே சோதிகொண் முகத்த ராக 
வல்லிருட் கொக வெப்யோன் வரவிரி கமல மொத்தார். 

இ-ள், புல் ௮.றிவு உடைய புத்தன் புசன்றதற்கு இரக்கி - தில்வேல்ர 
ழக்தணர்கள் அற்பவறிவையுடைய புததகுரு முன்னர்ச்கூறிய ௮ச்கூற்றிற்கு' 
இசகக,--பின்னர் எல்லை இல் கருணையான் வந்து இரும் சனவுதனின் 
எய்2௪ சொல்லிய மொழியினாலே சோதிசொள் முசத்தர் ஆ. அதன் 

பின்னர் முடிவற்ற பேரருளையுடைய சபாநாயகர் வந்து பெரிய சன்வில் 
அடைந்து சொலலிய ஓார்ததைமினாலே ஒளிபொருந்திய முசசமூடையள 
ராய், வல் OGG ene வெய்யோன் வர விரி சமலம் ஓத்தார் -,



௧௪௪ திருவாதவூரர்புராணம். 

செறிர்த இருளையுடைய இராச்சாலத்திற்கு ஒடுங்கி Shwe ssa wor 

இன்ற தாமரைமலரை ஓத்தனர். எ-று, (௩௪) 

தெய்விக மான மன்றிற் நிருஈடம் புரியு சாதன் 

நைவரு நீறுஞ் செய்ய சடையுகற் பிரம்புஈ தாங்கி 

மைவிரி கங்குழ் காலை aut gsc மகழ்ச்சி யெய்த 

இவ்வகை மொழிர்தா ரென்றே யாவருங் கனவு சொன்னார். 

இ-ள். தெய்விசம் ஆன மன்றில் இரு ஈடம் புரியும் சாதன் - தெய் 

வத்தன்மைபொருஈதிய கனசசபைபின்கணணே நடனஞ்செய்தருளுஞ் சபா 
சாயசா,--தைவரு ரீறும் செய்ய சடையும் ரல் பிரமபும தாகஇ மை விரி 
கமகுல் சாலை வஈது- பூசிய விபூதியு௦ சிவந்த சடாமுடியும பொற்பிரம்புங 

கொண்டு இருள்விரிக்த இவ்விராச்காலததிலே ஈமது சனவின்சணவர்து,-- 
இவ்வகை மொழிர்தார் என்று யாவரும் சனவு சொன்னார் - இந்தப்பிரகாரச் 
இருவாய்மலர்க்தருளினாரென் று அவரனைவருகசண்ட கன உநிலையைத் தனித் 
தனி ஒருவருக்சொருவா கூறினார். எ-று. (௩௭) 

அத்தனை மன்று ளரடு மையனை வியந்துகூறித் 

தத்தமி லன்பு கூர்ர்து தரித்துள வருத்த நீககி 

மெய்த்தவ வாத வரா மேவிடத் தணுகு வோமென் 

ஹத்தம பன்ன சாலை யொல்லையிற் குற௫ ஞர்கள். 

இ-ள். அத்தனை மன்றுள் அடும் ஐயனை வியர்து கூறி - பரமமிதாவும் 

சனசசபையின்சணடிச்கும் பூசசயருமாகய சபாராயகரை வியந்து பே?,-- 
தீத்தமில் அன்பு கூர்ந்து தரிததுள வருசசம் நீககி- தங கடஙகளுள் அன்பு 

மிக்குத் தாலகொணட மனவருததததினின்று 8ஈ௫,--மெய்த்தவ வாத 
வரர் மேவு இடதது ௮ணுகுவோம என்று - மெய்ம்மையாகய தவததை 
யுடைய திருவாதவூரர் வீ.றறிருககும் இடசசை அடைலோமென்று ௧௬2இ,-- 
உத்தம பன்னசாலை ஒல்லை.பில குறுஇஞர்கள்- அவரது ஈமெர்த பன்ன 

சாலையைச சீக்கிரத்தில் அடைந்தார்கள். எ-று, (௩௮) 

கூடினர் பன்ன சாலை கூரருட் குன்றை யன்பால் 

ஈரடின ரவந்து கண்டார் நளினவா சனதஇன் மீது 

பீடின ரிருந்த யோசம பெயர்ஈ தனர் பிறங்கு பன்றில் 

ஆடின ௬ரைத்த வெல்லா மாங்கவர்க் கியம்பி ஞர்கள். 

இ-ள். பன்னசாலை கூடினர் - இககனம வில் வவனத்துள்ள் பன்ன 

சாலையையடைந்த தில்லைவாழக்சணாகள்,--கூர் ௮ரள் குன்றை அன்பால் 

சாடினார் உலர்து சண்டார் - மிச்கோறகுர் இருவருட்குன்றாடிய வாசவூர 
ரைப் பேரன்போரொடி மனமுவ5து சணடார்கள்,-ஈளின ஆசனத்தின் 
மீது பீடினர் இருர*்ச யோகம் பெயார்சனர் - பதுமாசனச் திலே பெரியோ



புத்தரைவா தில்வென் தசருக்கம். கஎடு 

சாகய வாதவூர் இருர்சயோகம் பெயர்ர்தார்,-பிறங்கும் மன்றில் ஆடினர் 
உரைச்ச எல்லாம்- விளககுகின்ற சபை.பில் ஈடிச்கும் சடராசர் சொன்ன 
வைகளைமெல்லாம்.--அகசவர்ச்கு. இயம்பினார்கள் - ௮வ் லாதவூரர்க்குச் 
சொன்னார்கள். எ-று, (௩௧) 

வேறு, 
*் * 

௮ தமொழி யன்பினர் செவிப்புல னிலங்குத 

மன்றிறை பணித்த துணரா 

வர்தவரு டன்கடி து சென்றுஇரு மன்றநனை 

வணங்கியருள் பெற்று மயலாஞ் 

சிர்தைய ரிருக்தமணி மண்டபம தெப்தியவர் 

தீயமுக ஈரடி லிடசே 

ஈந்துமென வேயெழீனி சொண்மெறை வித்தெதி 

ரிருந்தனர் ஈநலங்கொ எணைமேல், 

இ-ள். ௮௪ மொழி அன்பினர் செவிப்புலன் இலங்குதலும்- ௮வ் 
வார்சதை சலபத்திமானாயெ இருவாசஷாரது செவிப்புலககட்கு விடய 
மாதலும்,--அன்று இமை பணித்தது உணரா - இருப்பெருகச் துறையின் சண் 
சஞானோபதேசஞ்செய்த ௮க்காலத்தும் தமக்சாஞ்ஞாபித்தருளிய ௮வ்வாஞ் 
ஞையை நினைரந்து.--வர்தவர் உடன் கடிது சென்று திரு மன் நனை வணங்க 
அருள் பெற்று - தம்மிடத்துவர்.த இல்லைவாழந்தணர்களோடு விரைந்து 
சென்று அழயெ சபாரசாயகரைத் தரிசித்து வணங்இத் இருவருள்பெத்து,- 
மயல் ஆம் சிர்தையர் இருந்த மணி மண்டபம் எய்தி - மயக்கம்பொருக்திய 
மன த்தையுடைய புத்தர்களிருச்கும் இரச தினமண்டபத்தையடைர் த,-- 
௮வர் தய முகம் காடில் இடரே நந்தும் எனவே எழினி கொண்டு மழை 
வித்து - ௮ப்புத்சர்சளது தீயமுகச்சை நாம் நேரேசோக்கிற் பாவமே மிகு 
மென்று இடுத்ரைகொண்டு அவர்களைத் சமக்கு வெளிப்படா திருக்கும்படி. 
மழறையச்செய்து எதிர் ஈலம்கொள் ௮ணைமேல் இருந்தனர் - garter, 
செதிரே அழகுபொருாதிய அசனத்தின்மீது வீற்றிருக்கருளினார். எ-று. () 

மன்னுமறை யர்தனார் புராணிக ரருங்கலைகள் 

வல்லவர்ஈல லோர்க ளஞுடனே 

சென்னிவள வன்கடி௮ வர்துதிரு மன்றனெதிர் 

சென்றுதொழு தங்க ணகலா 

மின்னுமணி மண்டபம தெய்தியரு என்பரை 

வியர் தடி. வணங்கி யருகா 

ஈன்னரணை யின்புற மிருந்தனன் விரிந்தகலை 
ராணிறைவு கொண்ட. மதிபோல்,



ட் 

HOt Fr இருவாதலூர்புராணம். 

இ-ள். சென்னி ௨ளவன் - சோழமசாராசா,--மன்னும் மறை அர தண்ர் 
புராணிகர் அரும் சீலைகள் வல்லவர் ஈல்லோர்கள் உடனே கடிது அந்து 
நிலைபெற்ற வேசககளிலே மகாபாண்டித்தியமுடைய பிராமணர்களும் 
பெளராணிகர்களும் அரிய க$லைஞானஙகளில் வல்ல விர்பன்னர்களுமாயெ 
சல்லகர்சளஞுடனே விரைந்து சதமபரச்திற்கு வநது இரு மன்றன் எதிர் 

சென்று தொழுது ௮௪கண அசலா மின்னு மணி மண்டபம் எய்தி- அழகிய” 
சபாராயக. ரது சர்நிதியையடைர்து தரிசித்து வணு௫இ அவ்விடத்தைவிட் 
டசன்று திருப்புலீசசுரத்துள்ள இரச்சி மணடபத்தையடைர் த,--௮ருள் 
அன்பரை ௮டி. வணக வியந்து - திருவருளையுடைய மெய்யன்பராகயெ 
திருவாதவூரரது திருவடிகளை வணகடச் தோச்திரஞ்செய் து.--விரிர்த சலை 
சாள் நிறைவு கொண்ட மதி போல் அருகா ஈன்னா அ௮ணைபின்புறம் இருக் 
தீனன் - சோடசகலைசளும் நிறைர்ச பூணசர்தரனைப்போல அவரது WGA 
காச இடப்பட்ட கல்ல அசனததின்மீது வீற்றிருந்தான், எ-று, (௪௧) 

ஈழவள நாடனு மெழுந்தடி பணிந்துதிறை 
யிட்டகுறை நல்கி யிறைவா 

வாழிமிக வாழியென நின்றபொழு தங்கவனை 
மன்னர்பெரு மானு மஏழா 

வேழமிவை நல்லவிலை யிலலையிம் மணிக்கென 
வியந்தரு கருத்தி யெவருஞ் 

ரூழூமவை தங்குதஓ பங்கய லிருர் தனர்கள் 
சூழ்கதுகரி சொல்லு மயலோர். 

இ-ள், ௮ள ஈழ நாடனும் எழுந்து அடி. பணிந்து திறை இட்ட குறை 
ஈல்- வளம்பொருக்திய ஈழமண்டலா இபதியும் சோழமண்டலாதிபதியைக் 
கண்டு விரைந்தெழுர்து பாதயகளை௨ணக$) முன்கொடுததெஞ்ய இறைப் 
பொருட்குமையைச் கொதெது,--இறைலா வாழி மிச வாழி என நின்ற 
பொழுது, -மசாராசாலே வாழ்க லாழ்ச என்று தத் துநித்கும்போ த... 

அல்கவனை மன்னர் பெருமானும் மகிழா - ௮வ்வீழராசாவைச் சோழ்ராசா 
வும் மனமுவந்து நோக்கி,--வேழம் இவை ஈல்ல - நீ தந்த இவ்வியானை 
கள் மிகவும் எிறநர்தன,--இம்மணிககு விலை இல்லை என வியத்து AGS 
இருத்தி - இவ்விரத்தினஙகட்கு விலைமதிப்பு இல்லையெனப் புகழ்ச்து Sor 
பச்சத்திருசதி,--எவரும் சூழும் அவை soGsgo- grag Ee 
இருக்கும ௪பையின்சண் தானும் வீற்றிருச்சலும,--சூழ்ர்து சரி சொல் 
லும் அயலோர் ௮௩௦ ௮பல் இருர்தனர்கள் - ஆராய்ச் துணர்ர் த சான்று 
உறும் மத்தியஸ்தர்சளும் அவ்வ ரசனுச்குப் பக்சக்தே இருர்தார்கள், எ-று, 

தில்லைக ரர்தணர் தபோதனர் சிறந்தினி 
Bota Sits Ga gre 

anne APs s gem 1/55 ge at ge wy 
மன்னுசபை காண வருவோர்



'பூத்தரைவர் தில்வென்ந்சருக்கம், ௧௭௭ 

தொல்லைமறை தர்தவன் முகுர்தன்முனி வோரெழுவர் 
சூழுமிரு சான்கு இிசைமேல் 

எல்லையி லிருப்பவ ருருத்திரர்கள் விஞ்சைய 

சிராப்பக லிலங்கு கதிசோர், 

இ-ள். தில்லை ஈசர் ௮ந்தணர் தசபோதனர் சிறந்து இனிது இருச்தழி- 
இல்லைவாழர்சணர்சளும் தீபோதனாசளும் சிறர்தினிதாக வீற்றிருக்கும் 
பொழுத,-- விரிக்க 9 நூல் வல்லவர் இழிந்த குண புததன் உடன் வாது 
செயும் மன்னு சபை சாண வருவோர் - பரர்த சிவாகமங்களில் வல்ல 

திருவாதவூரர் இழிக்ககுணம்பொருர்திய புததகுருவோடு வாதஞ்செய்யும் 
BMAD சபையைககாஹும்படி இன்னும் வஈதவாகள் யாசெனில்,-- 

தொல்லை மறை தந்தவன் - பழைய வேகம்களைத்தந்த பிரமாவும்,--முகுந் 
தன் - விஷ்ணுவும், --முனிவோர் எழுஉா -௪தத இருடிகளும்,--சூழும் இரு 
சான்கு இசை மேல் எல்லையில் இருப்பவா - இவ்வுலகைசசூழ்க்த அட்ட 
இச்சன் முடிவுகடோறும் வ௫ககும் இர் இரன்முதலிய இிச்குப்பாலகரெண்ம 
ரும்,-உருததிரர்கள் - உருததிரர்களும.--விஞ்சையர் - விததியா தரர்களும்,-- 
இராப் பகல் இலகு கதிரோர்-சக்இரசூரியாகளு ம் பிறருமாம், எ-று, (௪௩) 

வேறு. 

தன்பெருச் தானை ரூழ விருந்தசண் பொன்னி காடன் 

தென்பெருக அறைரூம் நாடன் நிருவடி வரந நின்று 

கின்பாஞ் சைவஞான நிலைமையை நிறுத்தல் பின்னர் 

என்பரம் புத்தர் தம்மை யிங்குயிர் செகுப்ப தென்றான். 

இ-ள், தன் பெரும் தானை சூழ இருந்த தண் பொன்னி ஈரடன் - 
தனது மிக்க சேனைகள்குழ வீற்றிருர்த கண்ணிய காவிரிசாட்டையுடைய 
சோழமகாராசா,. தென் பெருந்துறை சூழ் நாடன் இருவடி வணங்கி 
கின்று - தெர்ன்கணுள்ள திருப்பெருர்துறைசூம்ர்ச பாண்டிஈரட்டை 
யுடைய திருவாதவூருடைய இருவடிகளை வணககிரின்று,--சைல ஞான 
மிலைமையை நிறுத்தல் கின் பரம் - சைவமாகிய ஞானம் அமைந்த கிலைமை 
பைச் தாபித்தல் தேவரீரது பாரமாகும்,--பின்னர் புத்தர் தம்மை ஈங்கு 
உயிர் செகுப்பது என் பரம் என்றான் - பின்னர் எண்டுவக்த2 இப்புத்தர்களைத் 
தப்பாது உயிர்வதைசெய்வது தமியேனது பாரம் என்று விண்ணப்பஞ் 
செய்தான். எ-று, (௪௪) 

வளவனிவ வகையிற் கூற வந்தபொய்ப் புத்த செல்லாம் 

உளமயர் வெய்த வாத வருண் மகழ்ச்சி யெய்திக் 

களவுரை பகர்வோய் வந்த காரண முரைநீ யென்னக் [ன், 

இளர்செவி நுழைவே லென்னக் கேட்டவ னிதனைச் சொல்வா 
௨௩



௧௪௮ திருவாதவூர்புராணம். 

இ-ள், வளவன் இவ் ௮சையில் கூ.௰ஐ-சோழமசாராசா இர்தப்பிரசாரம் 
வாதவூருச்கு விண்ணப்பஞ்செய்ய,--வரத பொய் புத்தர் எல்லாம் உளம் 
அயர்வு எய்த- அங்கே வர்த பொய்யை. புடைய பெளத்தர்களெல்லாம் 
மனமயர்சசியடைய,--வாதவூரர் உள் ம௫ழ்சசி எய்.தி- திருவாதவூரர் மன 
மகிழ்சசியடைக் து,--களவு உரை பகர்லோய் நீ வச்ச சாரணம் உரை என்ன - 
சபடவார்த்தைகளைப் பேசும் புத்தனே 6 ஈணடவெந்த காரணம் என்னை 
சொல்லென்று சொல்ல,---ளெர் செவி நுழை 'மவல் என்னக் கேட்டவன் 
இதனைச சொல்லான் - ளெ. ராறின் ஐ செவிகளில் நுழையும் வேலைப்போலச் 
கேட்ட புத்தகுரு இதனைச சொல்வான், எ-று, (௪௫) 

மன்னுமெல் கடவு எல்லான் மற்றிலை கடவு ளென்றே 

இக்ரெடம பதியி லெய்தி யியம்பியிங் கெவருங் காணப் 

பொன்னினம பலத்தே மெங்கள் புச்தரை வைத்தல் வேண்டி. 

சென்னல்வகச் திுந்தே னிங்கு வேறிலை நினைந்த தென்முன். 

இ-ள், இச் நெடும் பதி.பில் எய்.தி- இப்பெரும்பதியின் கண் வந்து, 
மன்னும் எம் சடவுள் அல்லால் மற்று சடவுள் இலை என்று இயம்பி- 
நிலைபெற்ற ஈம் கடவுள் ௮ல்ல.து வேறுகடவுள் இல்லையென்று சொல்லி, 
இங்கு எவரும் சாண பொன்னின் அம்பலததே எஙகள் புத்தரை வைத்தல் 
வேண்டி - இஉகே யா௮ருகாணக் கனகசபையின் கண்ணே சம் புத்த சட் 

வளைத் தாபனஞ்செய்யும்படி கருதி,--நென்னல் வந்து இருர்தேன் - நேற்று 
வர் திருந்தேன்,--இஙகு நினைக்குது வேறு இலை என்றான் - இககசே எண்ணி 
வர்தகாரியம் பிறிதொன்றில்லை என்று கூறினான். எ-று, (௪௪) 

என்றலும் வாச ரெம் மிறைவர்புன் முூறுவ லெய்தி 

மூன்றவ மொன்று மில்லாப் முயலிப மாவ துண்டோ 

நன்றது நிற்க வுன்ற னற்பெருங் கடவு டானுஞ 

சென்றவ னடியிற் சேருஞ் செய்தியுஞ செப்பு கென்ரூர், 

இ-ள், என்றலும் - என்று புத்தகுரு கூறுதலும்,--வாசவூர் எம் 
இறைவர் புன் முறுவல் எய்தி-ரஞ்சமயகுரவராகிய திருவாதவூரர் புன்னசை 
செய்து,--முன் தவம் ஒன்றும் இல்லாய் -பூர்வதவம் சிறிதுமில்லாதவனே,.. 
முயல் இபம் ஆவது உணடோ - முயல் யானையாவதுமூளதோ,--ஈன் று - 
நீகூறிய இது மிசவும் ஈன்று,--அது நிற்க -௮ தல்௨ளவினித்ச,--உன் றன் 
நல் பெரும் சடவுடானும் ௮வன் அடியில் சென்று சேரும் செய்தியும் 
செப்புக என்றார் - உனது நல்ல பெரிய கடவுளினது இலச்சணத்தையும் 
௮க்சடவளடியிற் சென்றடையும் முததி இலக்கணத்சையும் செரல்லுச 

என்று வினாவினார், ௪-று., (௪௭) 

௮ண்ணலா ருசைத்த போதி லாங்கவன் வெகுட்சி யெய்திக் 

சண்ணிலா தவற்கு வெய்யோன் கதிரொளி காட்ட லாமோ



புத்தரைவா தில்வென் றசருக்கம். ௧௪௯ 

நண்ணலா வெங்க ணாத னற்புக முரைக்கி னன்னா 
எண்ணிலா யிரங்கள் வேண்டு மென்றுபி னிதபு கன்னான். 

இ-ள். அண்ணலார் உரைதத போதில் - பெருமையிர சிறந்த AG 

வாதவூரர் இவ்வாறு சொல்லியசமயததில்.--அங்கவன் வெகுட்டு எய்தி - 

அப்பு ததகுரு சோபககொணடு,--சண இலாதவர்கு ளவெயயோன் கதிர் 

ஒளி சாட்டலாமோ- குருடீனுககு௪ சூரியளரணததின் ஒளியைச் காட்செல் 

கூடுமோ கூடாதன்றே,--ஈணணலா எயகள் நாதன் சல் புசழ் உரைக்கன்- 
தும்மறிவு சென் றறிதற்சரிய ஈஉசடவளத ஈற்புகழைச சொலலப்புன் ,-- 
ஈல் ரா எண இல ஆ ]ரஙசள் வேணடும என்று - ஈல்ல சாக்குச்கள் அள 
வில்லாத ஆயிரம் வேணடுமெனறு மூனனாப் பொதுவகையாஜஹ் கூறி;-- 
பீன் இத புகன்றான் - பின சிரப்புவகையால் இதனைக் கூறத்தொடஙகி 

னான், எ-று, (௪௮) 

அறறந்திகழ் பிடக ரஈன்றூ லோதிபன் புடைய னாூப் 

பிறங்குபல யோனி தோறும் பிறந துயிரக் குறுதி செய்து 

மறர்தரு கோற லாதி காலவகை யொ.ரிகது மாண்பு 

சிறந்துள போதி நீழற் சேர்வனெம் மிறைவ ஸனாவான். 

இ-ள். எம் இறைவன் அவான் - நஙகடவுளாவார்,--அ.றம் இசம் ஈல் 
பிடச நூல் ததி- சொலலாமை முதலிய தருமங்களை விதிசது விளககும் 

ஈல்ல பிடசநூலகளைச் கூறி,---அ௮அனபு உடையன் ஆஒூப் பிறஙகு பல் யோனி 
தோழும் பிறர்து- உயிசளிடத நனபுடையவரா வளங்காநின்ற பல 

யோனிகடோறும் பிறஈது,--உபிரக்கு உறுதி செய்து - அவ்வுயிர்கட்கு ஈன் 
மைகளைசசெய்து,--மறம் தரு கோறல் அதி சால்வகை ஒழிதது - பாவத் 
தைச்தருன்ற கொலை முதலிய குற்றஙகள் கான்கையும் நீக்இ,--மாணபு 
சிறந்துள போதி நீழல் சேர்வன - மகிமை ஏிறர்துள்ள ௮ரசமரா£ழலில் 

வீச்றிருப்பர், எ-று. (௪௧), 

மேவிய கருவிற் சேரு மூருவம் வேதனை மாறிப்புப் 

பாவனை யுடன்விஞ் ஞானம பஞ்சக தங்கள் கூடி 

ஓவில்பல் லுணர்வுண் டாகி யொழிவது பிறவித் துன்பம் 

ஆவத! பொன்றச் கேடா யழிவது முத்தி யென்றான். 

இ-ள். மேவிய கருவில் சேரும் உருவம் வேதனை குறிப்பு பாவுனை 
உடன் விஞ்ஞானம் பஞ்ச கர்தஙகள் கூடி - ௨தரத்திற்பொருக்திய கருப் 
பத்தின்சட்சேரும் உருவம் வேதனை குறிப்புப் பாவனை விஞ்ஞானம் என் 
னும் பஞ்சகர்தலகளா கூடி --ஓவில் பல் உணர்வு உண்டாடு ஒழிவது 

பிறலித்துன்பம் - ஒழிவற் ற பலதிற அறிவுகளுமுஇத்துப் பின்பு தாமகூடிய 
வாறே அச்கர்தங்களின் கூட்டம் ஒழிவைப்பொருக்துவதே பிறவித்துன்ப 
மாம், -௮வது பெரன்றக் கேடாய் அழிவது முததி என்றான் - அப்பஞ்௪



க திருவாதவூரர்புராணம். 

சந்த கூட்டம முற்ற சாசமாயழிவதே முததி என்று புச்சகுரு கூறி 

ஞான், GT - BY. (@o} 

வாதவு ரண்ண லாரும் வண்புனற் பொன்னி காடன் 

இதிலா முகத்தி ஜாடு சிரச்சருட பராவை நல்க 

பேதையா யறிமால சொண்டு பிததுசை பசரும் புத்தற் 

கேதியா மின்று சொலவ தென்றுபின் னிது புகன்ஞுா. 

இ-ள். வாசஷா ௮ணணாலாரும் வண புனல் பொன்னி நாடன் - 

பெருமையிற்றத திருவாசவூரும சிறந்த நீபொருஈதிய காவிரிசாட்டை 
யுடைய சோழமகாராசாவின௮,--$ீது இலா முகததின் ஊடு சிறர்த 
அருள் பார்வை ௩லஇ- திஙகலலாச முகததின்சட்பொருஈதத திவ்விய 

இருபாகோசசஞ்செயத,--பேதையாப அறிமால் கொணடு பிதது உரை 
பசரும புததறகு - முழுமசசனாய ௮றிமடமபூணடு பித்துரைகளை வசணிக்கும் 
இப்புததகுருவுககு,--யாம இனறு சொலவது ஏது என்று-யாம் இன்று 
சொல்லறபாலது யாதோ எனறு றிது ஈஇதத,--பின இது புகன்றார் - 

பின்னர் இதனைக கூறியருளுவா£. எ-று, (௫௪) 

தருமமுண டென்று ஈனனூல் சாறறினன் றலைவ னென்பை 

மருவிய வுணாவுண டர மரைநதியஙெ கணததி னென்பை 

பொருளுட லுரைதான நேடிப புகறுமுன் னுணர்வு போனால் 

இருடரு நினஹால சொலவ தெப்படி யியமபல வேண்டும். 

இ-ள். தருமம் உணடு எனறு £ல நூல் தலைவன் சார்றினன் என்பை- 

கொல்லாமை முதலிய அறகசளுணடென்று sow பிடக நாலகளை ஈ௨௧ட 
வள் கூறினா எனறு முறகூறினை,--மருவிய உணாவு உணடாூக சண் 
இல் மறைச் திமெ எனபை - பொருநதிய அறிவுணடாகி ௮ சணப்பொழு 
திற் கெடும் என்று பிறகூறினை,--உரை உடன பொருள் சேடிப் புகலும் 
முன் உணர்வு போனால - சொலலையும பொருளையுர் தேடி நால் செய்வதன் 
முன்னமே அவ்வறிவு பககம் உறுமே.பானால,--இருள் தரும் கின் நூல் 

சொல்வது எப்படி இயமபல் வேணமெ - மயச்சதசைதசரும் மின் பிடச 
தூல்களை நுககடவுள் கூறுவது எலகனம சொலவாயாக, எ-று, (௨) 

ஆதலா லற.நூ லென்ப அுனக்கிஃை யுயிர்கட் காசப் 

பேதமாம யோரி தோறும பிறந்தன னிறைவ னென்ஞிய் 

தீதுசே ரொருவா மாலைத இரககவஈ தவர்க டாமும் 

போதமால் கொளளி னம்மால போவதம் குள்ள தாமோ, 

இ-ள். ஆதலால் ௮ற நூல் என்பது உனக்கு இ£ல - அதலினாலே 

ருமசாஸ் இரம என்பது உனகடில்லை. ௮.துநிற்க,--உயிர்சட்கு ஆசப் பேதம்



புத்த்ரைவாதில்வென்றசருக்கம். ys 

ஆம் யோனி சோறும் இறைவன் பிறர் தனன் என்றாய் - உயிர்சம்தாச சானா 
பேதமாகய யோனிகடோறும் ககசடவுள் பிறந்தார் என்றனை, இது சேர் 
ஒருவர் மாலை தர்க்க லர்தவர்கள் தாமும் போதமால் கொள்ளின் - Bea 
பொருந்திய ஒருவரது மயக்கத்தை நீக்கும்படி, வந்தவர்கள் தாமும் மிச 
மயக்சத்தைச்கொள்ளின்,--௮ம் மால் ௮ஙகு போவது உள்ளது ஆமோ - 
அம்மயச்சம் ௮உரினின் றும் நீககுவது உண்மையாகுமோ, எ-று. (௫௩) 

கொல்வ௫ கருதா னெங்கள் கோவென வுசைத்தாய் முன்னம் 

பல்வகை யோனி தோறும் பார்மிசைப் பிறக்கு நாளில் 

வெல்புலி ஈரி?ய யாகி வெம்ப௫ யுற்றான் மற்றுப் 

புல்லொடு தழையோ தின்பா னின்பெரும் போதி நாதன். 

இ-ள், எஙகள் சோ சொல்லது கருதான் என முன்னம் உரைத்தாய் - 
ஈங்சடவுள் உயிககொலைசெய்ய நினைக்கமாட்டா என்று முன்னர்ச்கூறி 
ஞாய்,--நின் பெரும் போதிசாதன் பலவகை யோனி தோறும் பார்மிசை 
பிறச்கும் சாளில் - அக்கடவள் சாசாவிதயோனிகடோறும் பூமி.பித் பிறர்து 
திரியுககாலத்தில்,--லெல் புலி நரி ஆக வெம் பசி உற்றால - தன்பகையை 
வெல்லும் டூலியும் ஈரியுமாய்ப்பிரந்து கொடும்பசி பொருர்தப்பெறின் 
மற்றுப் புல் ஒடு தழையோ தின்பான் - லானறினபரைவிட்டுப் புலலையும் 
பசசிலைகளையுமா இனபா£? சொலவாயாக, எ-று, (௫௪) 

கரவெனு முன்ற ஞூலிற் சரதமைந் துடனே கூடி 

உருவமு மழியு மென்றா யுன்னிறைக் குருவ மெங்?க 

விரவிய யோனி தோறு முயிரககருள் செய்ய வேண்டி 

மருவொரு வடி.வங கொண்டா னென்ப?த மதியி லாதாய், 

இ-ள். சரவு எனும் உன்றன் நூலிற் கஈதம் ஐர்து உடனே கூடி 
உருவமும் அழியும் என்றாய் - கபடமுடையது என்று சொலலப்படும் உனது 
தூலினாலே கந்தம் ஐந்துடனே கூடி. உருவமும அழியும் என்ளுய்,--உன் 
இறைக்கு உருவம் எங்கே - நின்கடவுட்கு நின்பிடசநால் கூறுமுருவம் 
பின்னர் யாண்டையதோ --மத இலாதாய் - புத்தியல்லாதவனே,-- விரவிய 
யோனி தோறும் உயிர்க்கு ௮ருள் செய்ய வேணடி. மருவு ஒரு வடிவும் 
கொண்டான் என்பதே- பொருக்திய பலயோனிகடோறும் அன்மாச்சட் 
கருள்செய்ய விரும்பி ஈமகடவுள ௮,த.றயைர்2 வடிவஙகொணடு பிறந்தா 
ரென்பது என்னை? ௭-ழு. (@@) 

காரண வுயிரிற் கூடுங் காரிய வுருவின் றேலுன் 

ரணி போதி நீழற் சேரிறைக் குருவ மில்லை 
பூரண ஞான மில்லாய் பொன்ற தன் முத்தி யென்லும் 

பேருணர் வில்லா வுன்றன் பிடகநால் யாவர் சொன்னார்.



pe 

௧௮௨ திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். சாரண உயிரில் கூடும் காரிய உரு இன்றேல் - காரணவஸ் த: 
வாயே ஆன்மாவோடு கூடும் சாரியமாகிய உருவம் இல்லையாயின்,--டர் 
௮ணி போஇ நீழல் சேர் உன் இறைக்கு உருவும் இல்லை - அழகுபொருச் 
இய அரசமர$ழலிலிருக்கும் நின் ஈடவுட்கு உருவர்தான் இல்லையே, 

பூரண ஞானம் இல்லாய்- அர்பவறிவையுடையவனே,--பொன்றுதல் முத்தி 
என்னும் பேர் உணர்வு இல்லா உன்றன் பிடச,நால் யாவர் சொன்னார் - 
பஞ்சகர்சமூ செதெலே முத்தி என்று கூறும் பேரறிவற்ற நின் பிடச 
நூலை யார் கூறினர், சொல்வாயாக, எ-று, (௫௬) 

இருபதிற் ஜொருவ ராக வெண்ணு முன்புச்த ரெல்லாம் 

வருவது சிறகத தாயர் வயிற்றிளப பீறி யென்பை 
பரிவொடு ருமசது பெறு ரயிர்கெடப் பழுது செய்தே 

௮ ஈரசுததில் வீழு மவர்களா கடவு ளாவரா. 

இ-ள். இருபதிற்று ஒருவர் ௮௪ எணணும் உன் புததர் எல்லாம் 

ஒருவது சறர்ச தாயா வ.பிரறினைப் பீறி என்பை- தணணங்காரன் மகர 
வீரன் முதலிய இருபதிர்ரெ ௬ுவராகச சொல்லப்படும் நின் புததரெல்லாம் 
பிறப்பது சிறந்த தாயரது வ.பிர்ரைப் பிளந்து என்று கூறுளை,--பரிவு 

ஒடு சுமந்து பெற்றா உயி கெடப் பழுது செய்து ௮ ஈரகததில் வீழும் 
௮வர்களோ கடஉளாவார் - வரு 5;சகோடு சுமந்து தம்மைப்பெற்ற நற்ரு 
யரை உயிர்துறக்கும்வணணங கொன்று மீளுகற்கரிய ஈரகக்குழியின்கண் 

வீழ்ச் தமுர்தும் ௮வர்சளோ கடவுளென்று கொள்ளத் சச்கவர், எ-று, (௫௭) 

சரவுடைப் பூக சான்னெ கலப்பினிழ் பேத மலலா [நாலில் 

அருவினுக் ule Sas Bax) moar அரைபபைகின் பொய்ம்மை 

இரவினிற் றயிலுங் காலுன் முசத்தினிலேறிப் போகும் 
அ வினைப் பூத பேசு மறிந்ததோ வறிவி லாதாய். 

இ-ள். கரவு உடைப் பூதம் நான்சின் சலப்பினில் பேதம் அல்லாது 

உருவினுக்கு உயி வேறு இனறு என்று நின் பொய்ம்மை நாலில் உரை 
ப்பை - மறைதலையுடைய பிருதிவிமுதலிய பூதஙகள் கான்கின் சலப்பிலே 
ஒரு வேறுபாடே யல்லது இ௮வருவததின்சண இதற்கு வேறாக உயிரென் 
ஹொருபதார்ததமில்லை என்று நின் பொய்யா பிடகநூற சோட்பாடுபத் 
றிக்கூறுவை,--இரவினில துயிலுககால் உன் முசததினில் ஏறிப் போகும் 

அரவினை பூக பேதம் அறிர்தசோ அறிவு இலாதாய- இராச்காலத்து நீ 
நித்திரைசெய்யும்போது நின்முகசதிலேறிச செல்லும பாம்பை அப்பூதபே 
தீம் ௮றிர்ததோ? அ௮றிவில்லாகவனே, எ-று, (டு௮) 

உருவழு முயிருங் கூடு முணர்வுனக் இல்லை யிர்த 

உருவமிய் கிற ௪ காலை யுயிர்கடி தகன்ற போகும் 

உருவமு ழுயிருங் கூடிப பிறக்குமே லிதனா லுன்றன் 
உருவழு முயிரும் வேரா மென்றுரை யுன்றன் வாயால்.



புத்தரைவாகில்வென்றசருக்கம். SM K 

இ-ள். உருவமும் உயிரும் கூடும் உணர்வு உனக்கு இல்லை- மேஜ் 
கூறியவாறல்லது உடம்பும் உயிரும் கூதெலானே அறிவு நிகழும் என்னும் 

உண்மையறிவு நின்மதச்இற்டில்லை,--உருவம் இககு இறந்த காலை உயிர் 
கடிது ௮சன்று போகும் - இவ்வுடம்பு இட௩கே இறந்தவழி அவ்வுயிர் விரை 
6g செல்லும், சென்றபின் யா துசெய்யுமெனின் ?,--மேல் உரு௰மும் உயி 
ரும் கூடிப் பிறக்கும் - மேலும் அவ்வாறே சன்வினைக்கிடாசப்பொருர் துவ 
தோர் தேசமும் அவ்வுயிந கூடிப் பிறக்கும் --இசனால் உன்றன் உருவ 
மூம் உயிரும வேறும் எனறு உன்றன் வாயால் உரை - இதனால் உன் உடம் 
பும் உயிரும தமமுள் வேறும் என்று நீயே உன்வாயால் சொல்லக்சடவை. 

வானமு மிலலை வானத் தோரையு மில்லை வானம் 

ஆனதில வழக்க தாமென் றரற்றுவை யுன்ற ஜூலிற் 

கானிலம் புன நான்ருங கலப்பதற் டெம தாகும் 
நீரலி லோசை வானி னிஈழ்ந்துள செய்தி யென்பாய் 

இ-ள். வானமும இல்லை வானதது தரையும் இல்லை வானம் ஆனது 
இல் லழங்காம் எனறு உணன்றன நூலில் அரற்றுவை - ஆகாயம் என்றொரு 
இிரவியமிலலை ௮சனகட் ச. ரமூரில்லை ௮௮லாகாயமென்பது இல்வழக்காம் 
என்று நின் பிடசநூலபாறிப் பி,றறுவாய் சால் நிலம் புனல் தி சான் 
கும் சலப்பத௱ரு இடமது அகும் - (௮வ்வாகாயம்) காற்று நிலம் நீர் நெருப்பு 
என்னும் ரான்குமகலசச௱கு இடமாகும்,--8 ஈவில் தசை வானில் நிகழ்ச் 
துள செய்தி எனபாய - £ சொலலுனெற சததமும் அகாயததிலே நிகழ்ச்த 
செய்கி என்று சொலலுக, எ-று, (௬௦) 

இடமிக? திசைகா னென்ப தில்வழக் கென்னு நீயே 

வடநெ௫ரெ திசையிற போதி மாமென வணக்கஞ செய்வை 
புடவியி லறிவி லாரும பித்தரும் பொய்மை யோரும் 

உடனிக ழவையிற கூறி ஜனொக்குகீ யுரைப்பவெலலாம். 

இ-ள். இடம் மிகும் இசை என்பது தான் இல்லழக்கு என்னும் நீயே 
கெடும் வட இசையில் போஇ மரம் என ௮ணககம் செய்வை - மிகவும் விசால 
மாகிய இசை என்பது இல்வழக்கென்று கூறும் நீயே அதனோடு மாறுபட 

உயர்வாகிய உததரதஇிககிலே அரசமரம் என ஈமஸ்காரஞ்செய்வாய்,--புடவி 
யில் ௮றிவு இலாரும் பிசதரும் பொய்மையோரும் உடன் நிகழ் அவையில் 
கூறின் - இப்பூமியின்கண மர் சர்சகளும பித்தர்களும் பொய்யரும் ஒருகஇருச் 
கும் அவைக்சளதஇின்மாததிரம் கூறப்படின்,--நீ உரைப்ப எல்லாம் ஓக்கும்- 
நீகடறுவனவெல்லாம் பொருந்தும, எ-று, (௬௪) 

மரமுயி ரல்ல வென்பை மன்னுமைம் பூத மான 

உருவினர் போல நன்னீ ௬ுணவினாற் களைகொண் டோக்குஞ் 

சருகெழு முணவின் ராயி னாதலாற் சனன பேதத் 
தருவினை யருச்த வெங்கோ னாருயிர்க் கமைத்த தென்பாய்,



ecole இருவாதலூர்புராணம். 

இ-ள். மரம் யிர் தல்ல என்பை - மரம்முதலியவற்றை உயிரில்ல்ாஐ 

சடப்பொருளென்.ற சொல்லாய்,--மன்னும் ஐம்பூதம் ஆன உருவினர் போல 
சல் நீர் உணவினால் களை கொண்டு த௩கும்- ௮வை நிலைபெற்ற பஞ்சபூச 
காரியமாயெ சரீ ரத்தையுடைய சம்மனோர்போல ஈல்ல நீராடிய உணவுண் 

.பாமிழ் ளெகளை ஈன்று செழித்தோகடி வளராகிற்கும்,--உணவு இன்று 
ஆயின் சருகு எழும் - அவ்வுணவில்லையாயிற் சருகாய் உலர்ந்தழியும்,--ஆ 

லால் - இககனமாதலினாலே,--சனன பேததது” அருவினை அருத்த எங் 
கோன் அருயிர்க்கு ௮அமைசசது என்பாய - பலஇிறததன வாகிய பூவசன்மங் 
களிற் செய்தசொணட இரதற்கரிய வீனைப்பயனகளை நுகர்விததற்கு 5௮ 
சடவுள் ௮ரி.! அன்மாசசட்கு இயரறியது மாம முதலிய ௮ச.ரவடிவம் என்று 
நீயே சொல்லாயாக, எ-று, (௬௨) 

வன்பெரும் பழுது கோறன் மண்மிசைப பிறர் செகுத்த 

புன்புலா றின்ன னன்றென் றுரைபபைஙின்பொய்ம்மைழாலிற் 

நின்பையென் றுனக்கு நல்லூ னுடலுயி£ செகுத்தே யூட்டி. 

உன்பசி தணித்தார் பாவ மெய்துவ அனக்கு நன்றோ, 

இ-ள். கோறல் ௮ன் பெரும் பழுது - யாதானும் ஒருயிரைச் கொல் 
லுதலே ஒருவர்ச்குப் பெருஙசொமெ பாலமாம்,--மண மிசைப் பிறர் செகு 
தீத புன் புலால் இன்னல ஈன்று என்று நின் பொய்மமை நாவில் உரை 
ப்பை- அஃசன்றி இவ்வுலகதது ஒருவர் கொன்ற டல்லிய ஊனை மற்றொரு 
வர் உணணுதல் பாவமாகாது என்று நின் பொய்மமையாகிய பிடகநூல் 
பற்றிப் பேசுலை, உடல உயி செகுதது நல் ஊன் தின்பை என்று 
உனச்கு ஊட்டி உன் பர தணிததா£ - உயிரை உடமபினின்று கொன்று 
நீச்ச ஈல்ல ஊனை உணபாய என்று உனக்கு உணபிசது உன்பசயைச் 
தணித்தவர்,-பாவம எயது௮து உனச்கு ஈன்றோ - ௮ககொலைப்பா வத்ை 
அடைவது ௮வ்வூனை உணட உனக்கு ஈநலலதோ, எ-று, (௬௩) 

சாரண நிற்க வென்றுவங் காரியங் கெடுதல் வீடென் 

ரூரணம் பரவு மெங்கோ னாகமம புகல்வார் சொல்வார் 

பூரண வுயிருஞ சேரப் பொன்றுதன் முத்தி யென்று 

பேரணங் குற்ற நீயே பிரிவறி யாது சொன்னாய், 

இ-ள். காரணம் நிற்க என்றும் சாரியம் கெடுதல் வீடு என்று- சார 
ணமாயெ ஆன்மா மிற்க எஞ்ஞான்றும் காரியப்பொருளாகயெ சரீரம் கெடு 
கலே முததி என்று,--ஆரணம பரவும் எஙகோன் ஆசமம் புகல்லார் சொல் 
வார் - வேதலகளுர் துதிக்கும் எமது பதியாயெ சிவபெருமான் அருளிச் 
செய்த ஆகமககளை இதியுணார்த மசான்கள் கூறுவா்,--பூரண உயிரும் 
சேரப் பொன்றுதல் முததி என்று - நிறைவையுடைய உயிரும் அசசரீரத் 
சோடு தரசககெசெலே முததி என்று -போ ௮ணககு உத்த நீயே பிரிவு



புத்தரைவாதில்வென்றசருக்கம். கடு 

அறியாது சொன்னாய் - பெரும்பேய் திண்டப்பெற்ற நீயே வேறுபாகெளை 
உணராது இல்ஙனக் கூறினாய், எ-று, (௬௪) 

அ[ிர்திடி னைந்து கந்த மூத்தியென் றுரைத்தா யைந்தும் 
Hb Dy.or முத்தி பெற்றா ராரென வினவுங் காலை 

அபிர்திசி மைச்தி னுண்டா முனர்வென வுரைக்கி னைந்தும் 

அநிச்தன விலையா முத்தி யாவது மில்லை யென்றார். 

இ-ள், ஐஜர்து கந்தம் அழிர்நுடின் மூத்இ என்று உரைத்தாய - பஞ்ச 

கந்தலகளுர் திரச்நெடின் அதுவே முத்தி என்று கூறினாய்,--ஐந்தும் 

அழிந்இிடின் முத்தி பெற்றார் ஆர் என வினவும் காலை - அவ்வைந்தும் 

அழிர்சவழி அண்டு முத்திபெற்றவர்தாம் யாவர் என்று வினவுமிடத்து,-- 

அழிர் திடும் ஐநின் உண்டாம் உணர்வு என உரைக்கின் - அழிச்த பஞ்ச 
கந்தங்களிலும் உளசாதிய அறிவு என % சொல்லின்,--ஐச்தும் அழிர்தன 

இலையாம் - அப்பஞ்சசர்சங்களும் ௮ழிர்தனவல்லலாகும்,--முத்தி ஆவதும் 

இல்லை என்ரார்-ஆசவே, அம்முத்தி என்பதும் இல்லை எனத் இருவாதவூரர் 

சொல்லினர். எ-று, (௬௫) 

வேர, 

பொயங்குடிகம் மங்கியுள புக்கனும் வெகுண்2ட 

எங்கடவு வே. துபெறு முத்தியெது வென் நீர் 

உங்கடவுள் யாதுமது முத்தியெது வென்னத் 

தங்குசிவ ஞானமுணர் சைவரிது சொல்வார். 

இ-ள். பொலகு புகழ் மங்கி உள பு$ஈனும் லெகுண்டு - மென்மேற் 
கிளரும் புகழ்மழுககப்பெற்ற பு)ஏகுருவும் கோபங்சொண்டு,--எம் சடவுள் 
ஏது பெறு மூதி எது என்றீர் - ஈமக்குக் கடவளும் நம்மாற் பெறப்படும் 

முத்தியும் இல்லையென்று இத்துணையுஞ் சாதஇத்திர் அதுரிற்க,--உம் கடவுள் 
யாது உமது மூத்தி எது என்ன - நுறகடவுளிலக்சணம் யாத? நீர்பெறும் 
முத்தியாவது யாது? சொல்லும் என்று வின௨.---நஙகு சிவ ஞானம் உணர் 

சைவர் இது சொல்வார் - ரிலைபெற்ற சிவஞானத்தை நன்குணர்ந்த சைவ 

Bu திருவாதவூரர் இதனைஈ சொல்லார். எ-று, (௬௪) 

ஆலமணி நீழலி லிருக்தற முரைக்குங் 

கோலமது கண்பெலர் கும்பிட ஈடிப்போன் 

மேலணியு நீறனுமை கூறனருண் மேவுஞ் 

சிலனவ னற் பெருமை செப்பவெளி தாமோ. 

இ-ள். மணி ஆல நீழலில் இருந்து அறம் உரைச்கும் - ஈங்கடவுள் 
அழூெ கல்லாலவிருக்ரிழலிலே தச்கிணாமூர்த்தியாயிருந்து சனகர்முதலிய 
முனிவர்சளுச்குத் தருமோபதேசஞ்செய்வர்,--கோலம் பலர் சண்டு கும்பிட



Bi = Riga peyninysread. 
ரடிப்போன் - தந்திருமேனியைத் தம்மடியவர் பலருச் தரிசித்து “வழிபடும் 
GOs சனசசபையின்சண ஈடனஞ்செய்தருளுவர்,--மேல் அ யும் 

8 pom - - திருமேனி.பிலணியும் விபூ தியையுடையலர்,--உமை கூறன் - உமா 
தேவியை வாமபாகமாசவுடையவா,--௮ருள் மேவும் லன் ௮வன் சல் 
பெருமை செப்ப எளிது அமோ - திருவருணிரம்புஞ் சுபாவகுணத்தை 
யுடையவர் ௮ச்சடவுளது saw மூமை இவ்வியல்பிற்றென்று சொல்வ 
தீம்கு எளியதோ., எ-று, (௬௪) 

தில்லைமணி மன்றிலுறை திங்களணி யெங்கோன் 

எல்லையுள னோமொழிய வென்றருள் புரிஈதே 

சொல்லுமள விற்பல தொடுத்துமுய லாதே 

நில்லுமிது கூறுமென நீசனி துரைக்கான், 

இ-ள். தில்லை மணி மன்றில் உறை Basa goo an கோன் - 
இத்திலலைமாஈகரின்௧கணுளள அழகிய கனசசபையில் வீற்றிருக்கும் ஈஙசடவு 
ளானவர்,--மொழிய எல்லை உளனோ என்று அருள புரிசது சொல்லும் 

அளவில் - இவ்வியல்பினரென்று வரையறுததுசகூற ஜா வரையறையுள் 

அசப்பட்டவரோ என்று திருலாதஷரா ௮ருளசெயது மொல்லுமளவில்,-- 
பல தொடுத்து மூயலாது நில்லும-பல சொறபிரயோகஞ்ுசெய்து முய 

லாது நில்லும்,--இது கூறும என நீசன் இது உரைததான் - இவ்வினா 
விற்கு விடைகூறும் என்று பதிதனாகெய பு2சகுரு இதனைக் கூறுவா 

ஞாமினான். எ-று, (௪௮) 
முன்னாவட நீழலி லிருஈதற மொ.நிநதான் 

எனனிறைவ னெனனுமுசை யென்னெதி ரூரைத்தர் 

ம /சப மாலைகொ டிருககுமஅ மற்ஜோ 

உன்னரிய ஈறகடவு ஞண்டென ௩னைந்2தர, 

இ-ள். என் இழைவன் - ஈஙகடவுளானவா,--௮ட நீழலில் இருந்து 

goo மொழிந்தான் என்னும உரை என் எதா முன்னா உரைததீ - 
கல்லாலவிருக்ஷரிழலிலிருஈது தகருமோபசோஞ்செயதா£ என்னும் வார்த் 
தையை நீர எனக்கெதிரே முன்னாச் கூறினீ£,--மன்னு செப மாலை கொடு 
இருக்குமது-பொருக்திய செபமாலை கையிறகொணடிருக்கும் ௮த்தன்மை,- 
மற்று ஒர் உள் அரிய ஈல் கடவுள் உணடு என நினைஈதோ - தமக்குத் தயா 

னித்தற்கரிய பிறிதொரு ஈற்கடவுள் உணடென்று சருதிப்போலும், எ-று, 

மல்லலுல கத்தவர் வணங்கிட நடிப்பன் 

இல்லையிறை யென்னவுரை செப்பினிர் செகத?த 

நல்லறிவி னோகள்சிலா சாடுபவ ர௬ுண்டாய 

௮லலதுத மிரசைதனி லாவ ௬ண்டோ. 

=



பு த்தரைவா் இில்வேன் ந*ருக்கம். ச்ு௭ 

இ-ள், தில்லை இறை - இதம்பர சபாசாயகர் மல்லல் 4.053 seit 
வணல்டெ ஈடிப்பன் என்ன உரை செப்பினிர் - அளம்பொருந்திய இவ்வுல 
சத்தவர் தரிசித்து வணக) லஒழிபடச் தாண்டலஞ் செய்தருளுவார் என். 
கூறினீர் --செகத்தே ஈல் அறிவினோர்சள் லர் சாபெவர் உண்டாய் ௮ல 
vg தம் இசசைதனில் ஆடுபவர் உண்டோ - இவ்வுலகன்சண்ணே ம்ம் 
லும் ஈல்லறிவை உடையோர் ஒருலராயினும் காண்போர் உள்ளவிடதி 
தீல்லது தன்னிசசையான் ஈடனஞ்செய்பவரும உணடோ இல்லையே, ௭-௮, 

க் 

வையமுழு துப்பமணி மன்றினு ணடிப்போன் 

மெய்யணியு நீறனென மேன்மைகொ சொ த்தீர் 

செய்யவொளி தங்குதிரு மேனிதனி னீறே 

அய்யதென வோவுமது தொலலிறை புனைஈதான். 

இ-ள். வையம் முழுது உய்ய மணீ மன்றினுள் ஈடிப்போன் - உலச 
முழுவதும் உய.பும்்ணணம அழகிய சனகசபையின்கணணே ரஈடனஞ் 
செயதருளும் ஈககடவுளானவா,--மெய் அணியும் மீறன் என மேன்மை 
சொடு உரைச£8£ - திருமேனிபிலணி.பும விபூதியையுடையலா என மேம் 
பாடுகொண்டு கூறினீ£,--உ௰த தொல் இறை - நம பழைய சடவுள்,--- 

செய்ய ஓளி தஙகு திருமேனி ஈனில ரீறு தயயது எனவோ புனைர்சான் - 
செவ்லொளிபொருர் திய திருமேணிபிமில விபூதியை- சுசதமுளதென்று 
கருதியோ தரிததா£, எ-று. (௪௧) ' 

மங்மையொரு பங்கனென வண்மைசொ டுரை 7 

பங்குபடு பெண்வடி வு பாரின்மிசை uy sd Fe 
் me) அ௮ங்கமொரு பாதிமட மாதினுரு வானா 9 

உங்களிறை நீரதுறவி னுறுறதவ மன் Sup 

இ-ள். மஙகை ஒரு பஙசன் என வண்மை கொடு உரைத்தீர் - நு 
சடவள் உமா?தவியை ஒருபாகமாசவுடையலா எனறு மேம்பாடுகொணடு 

கூறினீர், -பககுபடு பெணவடிவு பாரின்மிசை உண்டோ - பககாசப்பொ 
ரர் திய பெணணையுடைய வடிவம பூமிமில உளதோ? அது$ற்க,--உறகள் 

இறை அம௩சம் ஒரு பாதி மட மாதின் உருவு ஆனால - நுஙகடவள் தர்திரு 
மேனியித் பாதி ஸ்திரீரூபமாயின்,--ரீர் துரவில ௨௰௱.து அவம் அன்றோ - 
நீர் துறவறதகதை மேரகொண்டநுட்டிப்பது பயனின்முயசியாய் முடியு 

மன்றோ, எ-று, (௪௨) 

என்றவன் மொழிந்த? னிகம்ர்சிரகை செப் ஐ 

மன்றனடி. யார்கள்பெரு வாழ்வுபெற வழா] 

ஈன்றியுப தேசமிது நற்றவ மிலாதாய் 

உன்றனெஇிர் சொல்வதல வென்றிதுசை செய்வார்,



, ௧௮/௮] திருவாதவூர்புராணம். 

இ-ள். என்று ௮வன் மொழிஈத பின் - என்றிக௱னம் அப்புத்சகுரு 
கூறியபின்னர்,--மன் றன் அ௮டி.பாகள் பெரு வாழ்வு பெற வந்தார் இகழ் 
௪8 ஈகை செய்து - வனடியார்கள் பெருவாழ்வுபெற வநதவதரிதத திரு 
வாதவூரர் ௮௮மதிச சிறிப்புசசெய் து,--ஈல ௪௮ம இலாதாய-ஈல்ல தவமிலா ச 
வனே,-.-ஈன்றி உபதேசம் இது உன்ன எதா சொல்வது ௮ல என்று- 
சனறிபயச்கும உபதேசமாகி.ப இது உன முன்னிலை.பிற சொல்லறபால 
தன்று என்று சொலலியபின,--இற உரை செய்வா - இசனைச சொல்லு 
வாரா, எ-று, (௪௩) 

ஐங்குசெப மாலைரொ டிரக். ஓுல கெல்லாம் 

ஈ௫ஊ௫யா தவஙகளசெய வென்றினிது சொள்ளாய் 

தாங்கெ படை ததசொழிலக சராபொு பழக்கும் 
வு 

பாஙருள பணிககரகர பததரம சாரும 

இ-ள, ங்கு செப மாலை கொடு இருததல் - ஈஙகடவள் உயர்ந்த 
செபமரலையைக ௧75; ஈகொணடு கல்லாலவிருக்ஷநீழலில் வீறறிரு சதல்,-- 
ஈங்கு உலகு எலலாம உயா தஙகள செய என்று இனிது கொளளாய் - 
இல்வலகதகவாகளெலலாம உயா₹த தலஙகள செயயுமபொருட்டு என்று 

ஈன்சகறிசதுசொளளஃகடமாய, சாதிய படைத தொழில்கள் சார்பொடு 
பழச்கும பாமகு உள பண்/்ககா கர பசதிரம அகும- ௮து, சைசளிலே 

தரங்குகின்ற படைககல விரகதைகளை மாணாககாககு அன்போடுபயிற்றும் 
ஆசிரியாகளது கையினசணுளள மாட்படைபோலாகும என்று அறிந்து 

சொள்ளச்சடலாய, எற (௪௪) 

ஈட்டிய தவபபப னிலாதவாகள் போலூன் 

நாட்டமுடை பாபெதி பு ததிவெ னென்ருப் 
0 cv காடடவனல போலுடல சலநதுபிரை பெலலாம 

ஆட?மொரு நடவை! மணணலென வெண்ணாய், 

இ-ள், ஈட்டி.ப தவப் பயன இலாதலாகள் போல் ஊன் நாட்டம் 
ஷ் ம் ட * ச 

உடையா எதிர ஈடிததி௫ென எரு /- சேடிய புணணி௰ப்பயனில்லாத 

இவ்வலக_ து நாடசாகளைபபோல நந சடல ॥ ஈஈனககணணையுடைய இவ் 

வுலகததவாகட்செதிரே ஈடனஞசெயலரா எனறு கூறினாய், எம் ௮ண 

ணல - ஈஙசடவள,--சாட்ட னல போல 5டல கலாது உயிரை எல்லாம் 

ஆட்டும் ஒரு நட்வென் என எண்ணா - விரனெகணணே கலர்திருககுர் 

தியைப்போல உடமபினகண வீயாபி,துறீன்று உபிா£களை எல்லாம் ஆட்டு 
இன்ற ஒரு ஈட்வென எனறு அறிரஈதுகொளளக்கடவாய, எ-று, (௭௫) 

நீறறினை யணிசததுவெனின்னிறைவ னென்றே 

சாறு றினை யுயி [கூடா gon a oC over வெண்ணாய்



புத்தரைவாதில்வென் நசருக்கம், ௧௮௯ 

தோற்றியுள தம்புதல்வர் அன்பமுறும் வெந்நோய் 

மாற்றும்வசை wien Ser us TG Bu wos Hela, 

இ-ள். கின் இறைவன் நீறறினை அணிர்தசது என் என்று சாற்றினை - 
துங்கடவள் இருமேனியின்மீது விபூதியைப் பூசியது என்னை என்று 
வினவினை,-உயிர்க்கு இடர் தணிச்ச என எண்ணாய் - ௮௮, அன்மாச்சளது 
பிறவித் துன்பத்தை 8ீச்கியருளும்பொருட்டென்று SD} UI EE LAM Uy mee 
தோற்றி உள தம் புதல்வா துன்பம் உறும் வெம் சோய் மாற்றும் வசை 
அன்னையர் அருந்திய மருர்து அம்- அஃது, சோன்றிய தககுழர்சைகளது 
தன்பமிக்ச கொடிய சோயை நீச்கும்பொருட்ெத தாயர் உட்சொண்ட 
மருச்துபோல்வதாம், எ-று, (௪௪) 

புல்லறிவு கொண்டெல பொத்துமொழி புத்தா 

நில்லவன லாலொருவர் நீறணிவ துண்டோ 

நல்லதிரு நீறறினுள ஈன்கூமறை தானே 

சொல்லுமக லாலொருவா சொல்லவெளி தாமோ. 

இ-ள், புல் அறிவு கொணடு பல பொதது மொழி புத்தா கில் - அற்ப 
அறிவைச்சொணடு பலபொய்வராததைகளைக கறபிததுச்கூறும் புசதகுருளே 
நில்,--௮வன் அலால் ஒருவர் ரீறு அணிவது உணடோ - அ௮ககடவுளஎல்ல து 
மற்றொருவர் தர்திருமேனி.பில் விபூதிமரிபபதுமுணடோ, இல்லையே,-- 

நல்ல திருநீற்றின் உள ஈனகு மறை தானே சொல்லும்- ஈல்ல விபூதியி 
னிடத். துள்ள மமிமையை வேரநகளே எதெதுசசொல்லும்,--௮து அலால் 
ஒருவர் சொல்ல எளிது ஆமோ - அவவேதமன்றி மற்றொருவர்சொல்ல 
அலது எளியதோ, எ-று, (௪௭) 

பாகமதி லுத்தமியை வைத்தல்பழு தென்முப் 

போகமுல கூகுள் புரிந்த நள வென்றே 

மாகமுகி லொதத௫ருழன மங்கையொ டிருக்தான் 

யோகமுயிர் கட்கு சவ யோகவுரு வானான். 

இ-ள். பாசமதில் உததமியை வைததல் பழுது என்றாய் - ஈங்சடவுள் 
தம்பாகத்தில் உமாதேவியை இருததியருளியது குறம் என்று கூறினய்,-- 

உலகுக்குப் போசகம புரிர்தருள என்றே மாக முகில் ஒதத குழல் மகசை 
ஒடு இருந்தான் - ஆன்மாக்கட்குப் போகமூட்டித தொலைததுப் பாசம்வரு 

வித்தற்பொருட்டென்றே ஆகாயத்தின்கட்சஞ்சரிக்கும் முலையொத்த கூச் 
தலையுடைய உமாதேவீியோகெடிப் போசவடிவாயிருர்தனா,--உயிர்கட்கு 

யோகம் உதவ யோக உருவு ஆனான் - பக்குவான்மாச்கட்கு யோகழமுத்தி 
உதவுதற்பொருட்டு யோகவடிவாயிருந்தருளினார், ௭-2, (௭௮)



௧௯0 திருவாதவுரர்புரர்ணம். 

அக்தர்சா முற்றதடி யன்றியறி யார்போல் 

இச்தமொழி கற்றனை யினிப்பிறிது தேராய் 
மைக் துபுளை சந்தவிடை யான்மலரின் மன்னுங் 

கந்தமென நின்நறிலை கண்டி லைக ணில்லாய். 

இ-ள். அர்தர் கரம் உற்ற தடி. அன்றி அறியார் போல் - குருடர் தம் 
சையிலகப்பட்ட ஊன்றுகோலையலலது பிறிதொன்றை அறியமாட்டார் 
அதுபோல,--இந்த மொழி கற்றனை - இவ்வாக்பங்களைமாத்திரம் வினலகீ 
சற்றகச்சொண்டனை.,--இனிப் பிறிது தேராய்- இனி வேறொன்றும் அறிய 
மாட்டாய், கண் இல்லாய் - அறிவில்லாதவனே,- மைந்து புனை சர்ச 
விடையான மலரின் மன்னும் கர்தம் என நீன்ற நீலை சண்டிலை - வலிமை 

பொருந்திய அழிய இடபழ்தை வாசனமாகக்கொண்ட ஈஞ் பிரான் 
மலரின்கண் மணமபோல உலகெங்கும் வியாபிதது மதைர்துரித்கும் நிலையை 
நீ சிறிதும் அறி்தா.பில்லை. எ-று, (௪௯) 

ஆதிசிவ யோகமிரு போய வாகுஞ் 

சோதிவெகு ரூபிசஈ வாரிதுய ரில்லா 

நீதிமணி பன்ர கனி ofr hay wart 

பாரதுமுடி யாறுபதம் யாரறிவ ரென்ளுர், 

இ-ள். ஆதி - ஆதஇிபும் -சவயோட - சஉயோ௫யும்,--மிகு போட - 
மிச்சபோகியும்,--அருவாகும் சோதி - அருவாஇய ஒளியும்,--வெகுரூமி - 
பலரூபமுடையவரும;,--சுகவாரி- இன்பக்கடலும்,-- துயரில்லா நீதி- துய 
ரில்லாத நீதிபுமாதிய கடவள்,--மணி மன் ஈதனில் ரன்ற நிலை அல்லால் - 
அழிய சகனகசபையின்கண நிற்கும் தாணடவகிலையை ஒருசிறிதறிவதல் 
லத,--முடி யாது பதம்யாது-அவருக்குத திருமூடியாது திருவடியாத,-- 

யார் அறிவர் என்றா - யாலாராம் அறியவல்லுகர் என்று கூறினர், எ-று, 

மைக்தர்மட வார்தமது வார்கிறைவி நீபே 

இர்தவகை பொய்மமொ[ யியம்பவதெ னென்றே 

௮க்தமில வாகிய வருங்கலைகள் வல்லார் 

முந்துகலை மாதினை முனிஈதிது மொழிந்தார் 

இ-ள். அ௮ர்தம் இல அ௫ூய அரும் கலைகள் வல்லார் - - முடிவர்ற அரிய 
கலைஞானங்களில் வல்ல திருவாசவூர்,--மைந்தர் மடார் தமது வாக்கு 
இறைவி நீயே - அடவா மகளிரது வாக்கலிருர்து வசனிப்பிச்கும் தலைவியா 

இய மாமகள் நீயே,...-இந்சவகை பொய் மொழி Quiyag என் என்றே 
முச்து கலை மாதினை முனி/த,--இர்தப் புசசர்சளது வாக்கிலிருஈ்து இச் 
தீப்பிரசகாரம் பொய்வார்ததைகளைக் கூறுவது என்னை என்று முதன்மையா 
சய சரசுவதியைச் சோபிசது,--இது மொழிர்தார் - பின்னர் இதனைச் கூறி 
யருளுவாராயினார், எ-று, (௮௧)



புத்தரைவா தில்வென் றசருக்கம், தக்க 

வேறு. 

தொக்க சான்மறை சொல்௮ ரீயிவைசொல்வதென்கலை மாதராய் 
தக்கன் வேள்வியி லுன்ற னா? தடிந்த இன்று மறப்பதே 

மூக்க ணானரு னில்லை யென்றிடு மகர் நாவை யகன் ob 

கக்க னார்திரு வாணை யேகென ஈரம டர்தையு பஞ்சிஞள். 

இ-ள். கலைமாதராய் - கலைமகளே, சொச்ச சால் மறை சொல்லும் 
நீ இவை சொல்வது என் - தொகுஇயாகிய சதுர்வேதங்களையும் பிரமாவின் 
வாச்கிலிருர் துகூறியநீ ஈண்டு அதற்குமாராக இப்பு ச்சகுருமுதலாயிஞர் வாச் 
இலிருஈ்து பொய்ம்மொழிகளாகிய இன்னோரன்னவர்றைக் கூறுகின்றது 
என்னையோ,---தச்சன் வேள்வியில் உன்றன் நாசி தடிர்தது இன்று மறப் 
பதே - வெபிரானை நிர்தித்தியற்றிய தச்கன௫ யாகத்தில் உடம்பட்டிருந்த 
நின்மூச்கை வீரபத்திரருச் இர் துணித்த தண்டத்தை 8 இப்பொழுது மற 
ர் துவிடலாமா,--முச்சுணான் அருள் இல்லை என்றிடு மூகர் காவை ௮சன்று 
8 ஈக்கனார் தருவாணை ஏகு என - மூன்றுகண்களையுடைய சிவபிரான து 
இருவருள் உலஇற்கில்லையென்று மறுக்கும் இப்பகிதர்களது சாக்சைவிட் 
டசன்று நீ சிவாஞ்ஞைப்படி போ என்று கூற,--நாமடந்தையம் ௮ஞ்9 
ஞள் - சாமகளும் அச்சககொண்டனள். எ-று, (௮௨) 

௮ஞ்சி வஞ்சகர் ராவி னின்று மசன்ற பின்பவர் தாமெலாம் 

நஞ்ச யின்றவர் போலொ டுங்கு ஈடுக்கி மூகர்க ளாயினார் 

கெஞ்ச நொந்துபி னீழ நாட ஸனிறைந்தி டுஞ்சிவ ஞான நால் 

எஞ்ச லின்றிய செல்வர் பாத நிறைஞ்ச நின்றிது கூறுவான். 

இ-ள். அஞ்சி வஞ்சகர் சாவில் நின்றும் அகன்ற பின்பு - நாமசல 

அதற்கு ௮ச்சங்கொண்டு கபடிகளாகிய புத்தர்களத ரசாக்கினின்றும் நீங்கெய 

பின்னர்,--அவர் எலாம் ஈஞ்சு gle nat Cure ஒடும்? ஈடுக்ச eps 
ர்கள் ஆ.பிஞர் - அப்புத்சர்களனை வரும் விஷச் உண்டவர்சளைப்போல 

மனமொடுத்டச் சரீரம் ஈரிஙஇி ஊமைகளாயினர்,--பின் ஈழ காடன் நெஞ்சம் 
சொர்து - அதன்பின்னர் ஈழமண்டலா இபதி மனம்வருர்இ,--நிறைந்திடும் 

திவஞான நூல் எஞ்சல் இன்றிய செல்வர் பாதம் இறைஞ்ச நின்று இது 

கூறுவான் - நிறைந்த வஞான நூல்களில் ஒருசிறிதுங் குறைவற்ற அருட் 
செல்வராசிய திருவாகவூரரதூ திருவடிகளை வணலூ எழுச்துரின்று இத 
ளைச் சொல்வான், எ-று, (௮௩) 

சொல்ல வல்லவர் மூகை யாயினர் சொல்லி லாவொரு மூகையாம் 

வல்லி யென்புதல் விக்கு மூகை மறைந்து நல்லுரை கூடினால் 

நல்ல தொண்ட ஸுமக்கு ரானென காய னாரவ டன்னைநீ 
&் 

ஒல்லை யிங்சை யென்ன வர்கவளண்மை சேரவை நண்ணினள்



௧:௬௨ திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். சொல்ல வல்லவர் மூகை ஆயினர் - பேசவல்ல புத்தர்கள் இ.த 
பொழுது ஊமைசளாயிஞர்கள்,--சொல் இலா ஒரு மூகை ஆம் வல்லி என் 
பு,சல்விக்கு- பேசுஞ்சத்தியறற ஒரு ஊமைப்பெண்ணாடிய வல்லிபோலும் 
என்மகளுக்கு,--மூகை மரைர்து கல் உரை கூடினால் - அவ்வூமைத்தன்மை 
நீல்கி வாக்குவன்மை கைகூமமோயின்,--சான் உமக்கு ஈல்ல சொண்டன் 
என - தமியேன் தேவரீருக்கு ஈல்ல அடிமையென்று சொல்ல,--ரரயனார் 
அவள் தன்னை £ இ௱ஙகு ஒல்லை அழை என்ன - தி௫வாதவூரர் அப்பு தல்வியை 
நீ இங்சே விரைவாக அழையென்று பணித்தருள,--௮வள் ஒல்லை வந்து 

உண்மை சேர் ௮வை ஈண்ணினள் - அப்பெண் விரைவாக அழைச்சப்பட்டு 
வர்து உண்மைபொருர்திய ௮அசசபையை அடைர்தாள். எ-று, (௮௪) 

ஈண்ணி யங்குரு னின்ற சன்னியை ஈன்மை யாளரு காடியே 

சண்ணினின்னராள் செய்து பின்னர் கரைந்து முன்ன ரிருத்தியே 
உண்ண புங்கியி ருந்த புத்த னுரைத்த தர்க்க மவைக்கெலாந் 

தண்ண றுங்குழல் வல்லி நல்லுசை சாற்று கென்று விள ம்பிஞார், 

இ-ள். ௮ங்கு ஈண்ணி முன் நின்ற கன்னியை ஈன்மையாளரும் 

சாடியே கண்ணின் இன் அருள் செய்து- அஙசே வர்து முன்னின்ற ௮௪ 
கன்னிகையை ஈன்மையாள ராகிய திருவாதவூரும் திருவுளகொண்டு சண் 
னாலே நோச்கி --பின்னர்- அதன்பின்,--கரைந்து முன்னர் இருத்தி - 
அழைத்துச் சம்முன்னிலையில் இருகதி,--தண நறும் குழல் வல்லி- தண் 

ணிய ஈறிய கூச்தலையடைய பெணணே.-..௨ள் ஈடு இருந்த புத்தன் 
உரைத்த தர்க்கம் ௮வைக்கெலாம் ஈல் உரை சாற்றுக என்று விஎம்பினார் - 
மனம் நடக எணடிருக்கும் புத்தகுரு வினாவிய தருக்கவினாக்கட்கெல் 

லாம் இனி நீயே நியாயவார்ததைகளைச சொல்லுக என்று பணித்தருளி 
னார். எ-று. (௮௫) 

பற்று நன்குணராத புக்கர் பகர்ந்த தர்க்க மலைக்கெலாங் 

கற்று ணர்ர்தவர் போல மன்னிய கன்னி மாறுசை கூறினள் 

மற்று மங்கையர் சாழ லாம்விளை யாட லாக ம$ஒழ்சசியால் 

உற்ற தன்பொரு டன்னை வாசக மரகத வுண்மைய சோரதினார். 

இ-ள், பற்று ஈன்கு உணராத புத்தர் பகர்ர்த தர்ச்சம் ௮அலைச்கு 

எலாம் - தம்மாத் பற்றப்படும் ஈன்மையை அறியாத புத்தர்கள் விளுவிய 

தீருச்ச வினாக்கட்செல்லாம்,--மன்னி.ப கன்னி கற்று உணர்ர்தலர்போல 
மாறு உரை கூறினாள் - ஈஎணடு நிலைபெற்ற அக்கன்னிகை வேதூலொாகமல் 
களை ஐதியுணார்த பணடி.தர்களைப்போல உக்தரம் கூறினாள், உண்மையா - 
மெய்யுணர்வையுடைய தஇருவாசவூரர்,--அதன் பொருள்தன்னை உற்று - 

அ௮வ்வியைத்சாககளின் முடிந்தபொருளைச திரு௨ளகசொண்டு மற்றும் 
மங்கையர் arpa ஆம் விளையாடல் ஆக மடிழ்ஈசியால் வாசசமாக ஓதினார் - 

அக்சன்னியர்கள் தம்முட்கூடிக கைகொட்டிவிளையாடும் சாழல்விளையாட்



புத்த்லரைவார இல்வெல் தருக்கி! 5௬௭. 
டின் பயச்சதாக மனம$ழ்ச்சியோடு இருச்சாழலென்லும் இருவாசசகாக்ப் 

புரடியருளினார். ௭-2. ae 
'௪ஐ மன்னலு மஞ்செ முத்து மியம்பி நீறு புனைந துபின் 

தாழ நின்றடி மைத்தி நந்தவ ரத தொண்டின னாயினான் 
சாழ ஸனும்புலி யூரின் மன்னிய தொன்மை யாளரு மம்பலம் 

வாழ வென்று துதித்து நின்றெழில் வாச ஒரரை யேத்தினார். 

இ-ள். ஈழ மன்னனும் அஞ்செழுத்தும் இயம்பி நீறு புனை ஐ- ஈழ 
மண்டலபதுயாகயெ புத்தராஈனும் பஞ்சாக்ூரச்சையுஞ் செபித்து விபூதியைத் 
சரித்து, பின் தாழ நின்று அடிமைததிறம் தவரு த தொண்டினன் ஆயி 
னான் - அதன்பின்னர் நாயனாரை ௮ணகடிரின்று அடிமைச்தொழில்களில் 
வழுவாத தொண்டுடையளுபினான்,--சோழனும் புலியூரின் மன்னிய தொ 
ன்மையாளரும் அம்பலம் வாழ என்று அத்து கின்று - சோழ ராசனும் 
எ தம்பரத்தில் விக்கும் பழையோரும் பொன்னம்பலம் வாழ்க என்று 

அதிச்துப் பின்னர், -- எழில் வாஈஷாபை ஏம்திஞர் - திருவாதவூரரைத் 
அதத்தனர். எ-று, (௮௭) 

தக்க சீர்பயி லிழ மன்னுபர் சைவ as Bi om sim or 

கக்க மாலை புனைந்து நீறு மணிச் து சகொண்டின னானபின் 

அக்க மாய சீவ ரதநுவ ரரடை மி முடம்பிஞுர் 

மிச்ச காதர ரூகை Bib De மீவண்டு மென்று வணங்கினான். 

இ-ள். தகீச சீர் ப.பில் ஈழ மன் உயர் சைவளார் எதிர் dary gas 

மாலை புனைந்து நீறும் ௮ணிஈது coe தொண்டினன் அன பின் - தச்ச 
சிறப்பினையுடைய ஈழசாட்டரசன் உயர்ர்த சைவாசாரியராகய திருவாத 
வருக்கு எதிரேரின்று உரு; நிராக்கமாலையை அணிந்து விபூதியையுச் 
தீரிச்து ஈல்ல இருதசொண்டை புடைய சைவனாகய பின்னர்,--து௮ர் 
அச்சம் ஆய சீவரம் ஆடை மூடும் உடம்பினா மிக்க காதர மூகை திர்ச்திட 
வேண்டும் என்று வணஙனான் - துவர்சோய்சத துச்சமாகிய 2வரலஸ் இரத் 
இனாலே போர்க்கப்படும உடம்பையுடைய இப்புத்தர்களெல்லாம் மிக்க ௮௪ 
சத்தைசக்சரும் மூகத்து௮சதினின்றும் 8ஙவகவேணடும் என்று பிரார்த்தித்து 
are) eer, எ-று, (௮௮) 

இன்ன வாதருள் செய்மு வாயினி யெம்பி ரானென வன்படன் 

பொன்னி சூழ்வள காட ஸும்புலி யூரூ ளாரு மிறைஞ்சினார் 

மன்னு சீர்புனை வாதவூர் மகழ்ர்து பார்வையை ஈல்கவே 

மூன்ன ராக வணங் பயேயவர் நூசை இர்ர்தித கூறினர். 

இ-ள். பொன்னி சூழ் வளம் சாடனும் புலியூர் உளாரும் - அப்பொ 
மு.து சாவிரி சூழ்ச்த வளம்பொருக்இிய சாட்டையுடைய சோழமகாராசாவும் 

திதம்பரலாசிகளும்,--இனி எம்பிரான் இன்ன ஆறு அருள் செய்குலாய் 

௨௫



௧௯௪ திருவாதவூர்புராணம். 

என அன்பு உடன் இறைஞ்சினார் - இனி எம்பெருமானே ஈழராசன் வேண் 
டு.ச்சொள்கின்ற இர்தப்பிரகாரந் தேவரீர் அருள்செய்சக என்று ௮ன்போடு 
வணங்ஜலெர்,-மன்னு EF புனை வாதவூரர் ம௫ழ்ச்து பார்வையை ஈல்க- 
நிலைபெற்ற புகழையுடைய திருவாதவூரர் மனமகிழ்ந்து இருபாநரோச்கஞ் 
செய்தருள,---௮வர் மூகை தீர்ர்து முன்னர் ஆக வண௩கி இத கூறினார் - 
அ௮வர்சள் ஊமை நீங்சப்பெற்றுச் சந்நிதியிமல வணங்கி இதனைச் சொல் 
வா.ராயினார். எ-று, ¢ (௮/௯) 

மாசி லாத மனத்தினாய்முன மன்னு இவினை செய்தலால் 

அசி லாதவெ ணீற ணிந்துஈ லஞ்செ முத் துசை செய்திலேம் 

பூச லாகிய நீறு டன்புனை யக்க மாலைகள் காவியாந் 

தூசு தாதுவ ராடை யைச்சடு வென்று அன்றி வணங்இனார். 

இ-ள், மாசு இலாத மனத் இஞய் - களங்கமற்ற மனதக்தையுடைய 
வஒமே,--மூனம் மன்னு திவினை செய்சலால் - நாம் பூர்வான்மங்களிலே மிச்ச 

திவினை கள் செய்திருந்தமையினால்,--௮௬ இலாத வெண் நீறு அணிந்து 
ஈல் அஞ்செழுத்து உரை செய்திலேம் - குற்மமற்ற வெண்மையாகிய விபூதி 
யைச்தரித்துப் பஞ்சாகூரச்சையுஞ் செபிச்சப்பெற்றிலேம், ஆயினும்,--பூசல் 
ஆூய நீறு உடன் புனை அக்கமாலைகள் ara ஆம் ழூசுதா - பூசத்தகும் 
விபூதியோடு புனையததகும் உருததிராச்கமாலைகளையும் காவிலவஸ்இிரச்தை 
யும் எமக்குச் தச்தருளும்,-- தவர் ஆடையைச சுடு என்று துன்றி வணங்க 
ஞர் - துவர்தோய்த்த எமத 2லரவஸ் இரககளைத் தடித்துவிடும் என்று மிகச் 

சமீபித்து வணஙஇஞா, எ-று, (௯௦) 

கோட்ட மின்றிய வுண்மையார் ஈகை கோட்டு கின்ற முகத்தராய் 

ஈட்டு முன்செய் தவத்தி னாரிவ ரென்று சிரசையி லெண்ணியே 
வாட்ட ருந்திரு நீறணிரது வயங்கு ருத்திர சாதனம் 

பூட்டி யங்கவர் சவ ரநங்களர் பொ ங்கு தீக்கிரை யாக்கினார். 

இ-ள். கோட்டம் இன்றிய உண்மையார் - சன்னிலையினின்றுங் கோ 
ணுதலில்லா,த மெய்யுணர்வையுடைய திருலாசவூரர்,--௩கை கோட்டுகின்ற 
முசத்தராய்- ஈகையாலே கோட்டுதின்ற முகமுடையவராய்,--இவர் முன் 
செய் ஈட்டு தவத்தினார் என்று சிந்தையில் எண்ணி - இவர்கள் பூர்வசன் 
மங்களிழ் செய்தீட்டிய தவத்தையுடையவர் என்று தந்திருவுள்ளத்திற் சிர் 
இத்த,--லாட்டு அரும் திருநீறு ௮ணிர்து - மலவலியை வாட்டுகின்ற ௮ரிய 

விபூதியை அவர்கட்கணிர்து,--வயஙகு உருத்திர சாதனம் பூட்டி. - விளங்கா 
நின்ற உருத்திராச்சமாலைகளைப் பூட்டி,--௮ங்கவர் சவரம் இளர் பொங்கு 
இக்கு இரை ஆக்இஞார் - அவரது €வரவஸ்திரங்களைச் சுவாலிக்கன்ற ௮க் 
இனிச்கு இரையாதக் கொடதசருளினார், ௪-று, (௧௧)



புத்தரைவா தில்வென்றசருக்கம். ௧௯௬டு 

பொய்யி லாவரு ளையரும்புலி யூரு ளார்களு முன்புசேர் 
மைய லாகிய வேடமின்றி வயங்கு நீறணி வார்களுந் 

தய்ய காவிரி சாட ஜுரதுக டீரு மீழர்த மன்னனுஞ் 

செய்ய மாமணி மன்று ளார்திரு முன்பு சென்று வணங்கினார். 

இ-ள். பொய் இலா அருள் ஐயரும் - மெய்ம்மையாகிய ச௮காருண் 
ணியத்தையுடைய தருவாசஞாரரும், புலியூர் உளார்களும் - தில்லைவாசச 
ளும்,--முன்பு சேர் மையல் ஆடிய வேடம் இன்றி வயஙகு மீறு ௮ணிவார் 
களும்- முன்னரேபொருந்திய மயச்கத்மைக்கரும் புத்தசமயவேடம் ஓழிர் து 
பிரசாசிக்கின்௪ விபூதியையணிர்தவர்சளும் துய்ய சாவிரி காடனும் - 
சுத்தமா௫ய காவிரிசாட்டையுடைய சோழமகாராசாவும்,--துகள் இரும் 
ஈழர் சம் மன்னனும் - குற்றம் டீகிய ஈழசேயச்சரசனும்,--செய்ய மாமணி 
மன்றுளார் திருமுன்பு சென்று வணகூனார் - அழகிய மாணிச்சமணீகொ 
ண்டு குயிற்நிய சபையையுடைய ஈஙகடவுளை அவரது சந்நிதியிற் சென்று 
வணங்கினார்கள், எ-று, (௯௨) 

பொன்று இன்ற. ரூத்தியென்று புரன்று நின்றுழல் புக்தர்தாம் 

மன்று சண்டு வணங்கி யன்புடன் மாபெ ருந்தவ ராவதே 

இன்றி தன்பொரு ளாய்வ தென்பல வாறுடன் கடன் மீதிலே 

சென்ற தண்புன லல்லசோ வுயர் இல்லை யெல்லையை ஈண்ணினார். 

இ-ள். பொன்றுகன்றத முத்தி என்று புகன்று நின்று உழல் புத்தர் 
தாம் மன்று சுண்டு அன்பு உடன் வனாக மா பெரும் தவர் அவதே- 
பஞ்சகந்தறகளும் முற்றக்கெடகின்றதனையே முததி என்று கூறி Fer pip 
லும் புத்தர்கடாம் இக௩னம் கனகசசபையைத்தரி௫த்து அன்போடு வணம்இ 

மிசவும் பெரிய சைவர்களாகியது என்னை,--இதன்பொருள் ஆய்வது என் - 
இதன்பொருளை ஆராய்வதென்,--உயர் இல்லை எல்லையை ஈண்ணினார் - 
உயர்ந்த தஇில்லைமாரகரினெல்லையை அடைந்தவர்கள், --பல அறு உடன் 
கடல் மீதில் சென்ற சண் புனல் அல்லரோ - பலஈஇசளாய் ஒருசேரச் 
சமுத்திரத்தின்கட் சென்ற மீரினியல்பை.புடையரல்வரோ. எ-று, (௧௩) 

மன்ற சன்றபின் யாவ ருஞ்செல வாத வூருறை வள்ளலார் 
சென்றி லங்கு இருப்பு லிசர் சிறந்த பாதம் வணங்கியே 

நன்றி துன்றிய வங்கண் வைகனர் ஈல்ல இல்லையு ளாரெலரம் 

என்று மிங்இரு மையர் நீமினி யென்று தம்மனை யேகினார். 

இ-ள். மன்று அ௮கன்றபின் யாவரும் செல - கனசசபையைவிட்டு 
நீங்கெய பின்னர் மற்றையனைவரும் தத்தம் உறைவிடங்கட்குச் செல்ல... 
லாதஷர் உறை வள்ளலார் - வரையாதுகொடுக்கும் உதாரகுண£லராயெ 
திருவாதவூரர்,--சென்று இலங்கு திருப்புலீசர் சிறந்த பாசம் வணக்இ - 

மறித்தஞ் சென்று விளங்காநின்ற திருப்புலீச்சுரத்தில் வீற்றிருக்கும் 9௮ 
பெருமானுடைய அழூயெ திருவடிகளை வணம்$),--சன்றி துன்றிய gyi a ctor



4௬௬ திருவாதஷூரர்புராணம். 

ளைஇனர் - ரன்மைமிகும்படி ௮ங்சே வீற்றிருக்தருளிஞர்,-சல்ல இல்லே 
உளார் எலாம் ஐயர் நீர் இணி என்றும் இல்கு இரும் என்று தம்மணை, 
ஏஒனொர் - ஈல்ல இல்லைலாழர்சணர்களும் பிதரும் சுவாமீ நீர் இனி எம் 
பொருட்டு எப்பொழுதும் இங்கே இருமென்றுகூறிச் தம்மில்லங்களித் 
சென்றார். எ-று, (௬௪) 

பொன்னி ஈஈடலு மீழ காடு புரக்த மன்னு முன்புசேர் 

மன்னு தீவினை £ர மன்று வணங்கி நீறணி வார்களும் 

முன்ன ராக விறைஞ்சி ஞான முதிர்ந்த கோவை யகன்றுபோய 

மின்னு மாமணி மாட மாளிகை தம்மி லன்புடன் மேவினார். 

இ-ள். பொன்னணி சாடனும் - சாவிரிசராட்டையுடைய சோழமகாராசா 

வும், --ஈழ சாடு புரந்த மன்னனும் - ஈழதேயத்தாசனும்,--முன்பு சேர் 

மன்னு தீவினை Sr wey aon Ss நீறு அணிவார்சளும் - பூர்வசன்மங்க 

ளிற் சேர்ர்த ர்லைபெர்ற பாவம்$யகச் கனகசபையைத் தரிசித்து வணம்டி 

விபூதியை ௮ணீர்தவர்களும்,-ஞானம் முதிர்ர்த கோவை முன்னர் ஆச 
இறைஞ்சி அகன்று போய் - ரோனத்தின்மிக்க குரவராசய தஇருவாதவூர 
சைச் சச்நிதி.பில் அ ண௩ட அநுமதிபெறறு அவ்விடச்தைவிட்டசன் றுபோய்,-- 

மின்னு மா மாணி மாட மாளிகை தம்மில் அன்பு உடன் மேவினார் - பிர 
சாசிஃகின்ற இரசதின மகள்குயிற்றிய மாடககளிலும திருமாளிகைசளிலும் 
பச்தியோடகூிருர்சனர். எ-று, (௬௫) 

।|ன்மை வேட பகன்று கீறு புனைந்து லார்சளு மன்னனுர் 

தொன்மை யார்திரு வாசு வார் துலயகு பாதம் வணங்கியே 

நன்மை யார்மணி மன்றி றைஞ௫ நபந்து கெஞ்சினில் வஞ்சமாம் 

வன்மை யான ஜொழிந.த இலலை மன்னு மூரென வைகஞர். 

இ.எள், புன்மை வேடம் அகன்று நீறு புனைந்துளார்களும் மன்னனும் - 
புல்லிய புத்தசமயவேடததைக் களைந்து விபூதியைச்தரித் வர்களும், அவர் 

கட்சரசனும், தொன்மை ஆர் திருவாதவூரர் துலககு பாதம் வணங் 
பழைமைபொருச்திய இருலாதவூராது விளஙகாரின்ற திருவடிகளை வண 
வ்கி, -ரன்மை தா மணி மனறு இறைஞ்சி - ஈன்மைபொருர்திய அழகிய 

சனசசபையை அடைர்து சபாகாயகரைத தரிசித் தவண௩ூ,--நெஞ்சினில் 
ஏஞ்சம் ஆம் வன்மை ஆன து ஒழிர்து - தம்மன ததின் சட் கபடமாஇயெ முரண் 
தானே நீம்சப்பெறறு,---இல்லை நயந்து தம் மன்னும் ஊர் என வை௫ஞர் - 
இல்லை கரைவிரும்பிச தமது சனனவூராகச்கொண்டு அம்டருர்தனர், ௭-2, 

புத்தரைவாதில்வென் நசருக்கம் நேற்றிற்று, 

ஆகத் திருவிருத்தம் ~ ௫௧௦, 

onsen en ஜோரா வறள்



இருவடி பெறறசருக்கம். 
 அலைவாலவன கைவ ஒள் 00] 

  

உடம்படப் பொய்யை மெய்யா வுசைத்திடுஞ் சமய மென்ஜுர் 

தடங்கயத் திரளை வெல்லும் தனிப்பெரு மடங்க லன்னார் 

கெடுச்தவப் பெருமை யாலே நினப்பருஞ் சைவ ஞானம் 

இடம்படப் புகல்வார் பின்ன செய்திய செய்தி சொல்லாம், 

இ-ள், உடம்பட பொய்யை மெய்யா உரைத்திடும் சமயம் என்னும் 

தடம் கயம் இரளை வெல்லும் சனி பெரு மட௰கல் அன்னார் - (கேட்போர்) 

உடன்பமோறு பொய்பை மெய்.பாகச சொல்லுகின்ற சமயககள் என்னும் 

பெரிய யானைத்திரளை வெல்லும் ஒப்பில்லாத பெருஞ் செமகம்போன் றவ 

ரும்,--நெடும் தவப் பெருமையாலே நினைப்பு ௮ர௬ம சைவ ஞானம் இடம் 

படப் புகல்வார் - மிர்க சிவபுண்ணிய விசேடத்தினாலே நினை த்தற்குமரிய 

சிவஞானத்தை விரிவுபடப் பாபுெபவருமாகிய திருவாசவூர்,--பின்னர் - 
புத்தரை வாதில் வென்றருளியபின்னர்,--எய்திய செயதி சொல்லாம் - 

திருவடிபெற்ற சரிததிரததை இனி யாம கூறுவாம். எ-று, (௧) 

ஆடல்வெம் படையி னாட்சி யெழுச்சியோ டச்சோ வென்லும் 

பாடலுர் தெய்வ லோக யாத்திரைப் பத்து மோதித் 

தேடலுர் திசைப்பு மீளத் தெளிதலுஞ் சிறமை கொண்டு 

வாடலுு களிபபு மில்லா நற்பெரு வாழ்வி லானார். 

இ-ள். ஆடல் வெம் படையினாட்சி எழுசச3யாடு ௮சசோ என்லும் 
பாடலும் - திருவாதவூரர் வெற்றிபொருந்திய விரும்பதக்க இருப்படை 
யாட்டி திருப்படையெழுசரி ௮சசோப்பதிகம் என்னும் பாடல்களையும், 

தெய்வ லோச யாததிரைப்பததும் ஐ - 9வலோக யாத்திரைப்பத்து 
என்னும் பாடலை.பும் பாடி,--தேடலும் இசைப்பும் மீளம் தெளிதலும் - 

தேடுதலும் இகைததலும் பின்னர்த் செளிதலும்--ஏறுமை கொண்டு 
வாடலும் களிப்பும் இல்லா - தயர்கொண்டு வாடுதலும் களித்தலுமில் 

லாத,--ஈல் பெரு வாழ்வில் ஆனார் - நல்ல பேரின்பலாழ்விலே வாழ்பவ 

ராயினர், எ-று, (௨) 

போற்றுமஞ் செழுத்து நீறம் புவிமிசை விளங்கத் துன்பம் 

மாற்றிடுஞ் சைவ ஞான வாசம் புகல் வந்தார் 

சிற்றமில் புலியும் பாம்புஞ் சீர்பெற வணங்கு மன்றில் 
ஏற்றினன் புலியூர் மேலைச் 9வபத மென்று கண்டார். 

இ-ள், போற்றும் அஞ்செழுத்தும் நீறும் புவிமிசை விளங்க- துச்சப் 

படின் பஞ்சாட்சமமும் விபூதியும் இர்ரிலவுலசெயகும் பிரசாிக்கும்படி,,--



Bo OP திருவாத்வூரர்புராணம். 

துன்பம் மாற்றிடும் சைவ ஞான வாசசம் புகல வர்தார்-ஆன்மாக்கட் 
குப்'பிரலித் துன்பத்தை நீக்கவல்ல வஞானச்தையே பொருளாகவுடைய: 
இருலாசகத்சைப் பாடியருளும்வண்ணம் ௮வதாரஞ்செய்த திருவாசவூரர்;- 
£ற்றம் இல் புலியும் பாம்பும் சர் பெற வணம்கும் மன்றில் ஏந்றினன் 
புலியூர்-கோபமில்லாத வியாக்ரெபாதமுனிவரும் பசஞ்சலிமுனிவரும் சிறப் 

புப்பேற வணம்குகின்ற கனகசபையையுடைய சிவபெருமானது இதம் 
யரத்தை, மேலைச் செலபசம் என்று கண்டார் - மேலாய சிவலோகம் 
என்று சண்டு தெளிச்தார். எ-று, (௩) 

ஐயரங் குறையு சாளி லாடக மன்றி லாடும் 

மெய்யர்தங் கருணை யாலோர் வேதிய வடிவங் சொண்டு 

அுய்யமுப் புரிறான் மார்புக் தூலங்புபுச் தகமுர் தோன்றச் 

செய்யமென் பாத ரோவச் சென்ற முன் ஞூகறின்ஞுர். 

இ-ள். ஐயர் அங்கு உரையும் நாளில் - திருவாதவூரர் அம்இருக் 
குங்காலத்தில் ஒருராள்,--ஆடக மன்றில் ஆடும் மெய்யர் - சனசசபையிலே 
நிருத்தஞ்செய்சருளும் மெய்யராடிய சபாகாயகர்,--தம் கருணையால் - தந் 
இருவுள்ளத்து முகிழ்த்த பெருககருணைகதிறத்தினாலே,--ஒர் வேதிய வடி 

வம் சொண்டு- ஒரு பிராமணலடிலகசொணடு,...- துய்ய முப்புரி நூல் மார்பும் 
அலம்கு புத, தசமும் தோன்ற - இருமார்பிலே சுசதமாகிய உபலீசர்தரித்த 

மார்பும் திருக்கரத்திலேவிளஙகும் பு.சசசமும், வெளிப்பட்டுத்தோன் ற, 
செய்ய மெல் பாதம் கோவ சென்று முன் ஆக நின்றார் - Aas மெல்லிய 

திருவடிகள் வருர்த ஈடர்துசென்று அவர்க்கெதிராக நின் ஐருளினார். ௪-ு. 

முன்புற நின்ற வேசு முதல்வரை முகத்தி னோக்கி 

இன்புற வாத வூர ரிருமென விருந்த பீன்னர்க் 

கொன்புனை மறையின் மிக்கீ ரெங்குலீர் கூறு மென்ன 

மன்பெரு வளஞ்சேர் பாண்டி மண்டலக் திருப்பே Meares apr. 

இ-ள், முன்பு உற நின்ற லேச முதல்வரை - கமக்கெதிரே வந்த 
நிற்கின்ற வேதமுதல்வராயெ ௮அவரை,--வாசவூரர் இன்புற முகத்தில் 
சோக்டி இரும் என - திருவாதவூரர் முககதில் இனிமைபொருச்த கோக்இ 
இங்சே இரும் என்று சொல்ல,--இருந்த பின்னர் - அவரிருந்தபின்னர்...- 
சொன் புனை மறையின் மிச்சர் எலகு உளீர் கூறும் என்ன - பெருமை 

பொருந்திய வேதத்தில்வல்ல அந்தணரே யாண்டுள்ளீர் சொல்லும் என்று 
வின௮,--மன் பெரு ௪ளம் சேர் பாண்டி. மண்டலத்து இருப்பேன் என் 
ரூர் - அவர் நிலைபெற்ற பெரிய வளம்பொருநர்திய பாணடிமண்டலத்தின் 
கண் இருப்பேமென்று கூறினார், எ-று, (டு) 

பாண்டிகா டென்ற பின்னர்ப் பரிவுடன் செறிவு கூறி 

ஈண்டுநீர் வருதல் வேண்டுங் காரிய மியம்பு மென்ன



இருவடி பெற்றசருக்கம். ௧௬௯ 

ஆண்டா யுகன்ற னாணை யாகிய Siw அம்மைக் 

காண்டலே யென்று பின்னும் கருத். துற விதளைச் சொன்னார். 

இ-ள். பாண்டி நாடு என்ற பின்னர் - அவ்௮ஈசணர் ஈந்தேயம் பாண்டி 
நாசி என்ற பின்னர்,--பரிவு உடன் செறிவு கூறி- அன்போடு சவப்பு 
வார் த்தைகளைச் கூறி,--ஈண்டு ரீர் எருதல் வேண்டும் காரியம் இயம்பும் 

என்ன - இங்கே நீர் ஊவேண்டுங்காரியம் என்னை சொல்லும் என்று 

வின௮,--ஆண்ட நாயகன்தன் ஆணை ஆடய கருமம் - அடிமைச்கொண்ட 
ஆன்மகாசராசய செவெபெருமானது ஆஞ்ஞஜையாகய காரியம்,--நும்மைக் 

சாண்டலே என்று- நும்மைச் சாணுதலாம் என்று கூறி,--பின்னும் கருத்து 
உ௰ இதனைச சொன்னார் - பின்னரும் மனத்திற் பதியுமாறு இதனைக் 
கூறியருளினார். எ-று. (a) 

மண்ணிடைப் புகுர்து மேலை வானிடைப் பறந்து முன்னர்க் 

கண்ணனு மயனுச் தேடி.க் காண்பதற் கரியார் தம்மைப் 

புண்ணிய மன்றி லாடிம் புனிகரைப் பரியி லேறப் 

பண்ணுதும் பெருமை யாலே வாழ்ந்தது பாண்டி நாடு, 

இ-ள். முன்னர்க் சண்ணறும் அயனும் - மூன்னொருஞான்று விஷ் 
ணுவும் பிரமாவும்,--மண் இடைப் புகுர்தும் மேலை வான் Dow ups 
அம் -மண்ணின்கட் பன்றியாகி அசழ்ந்து புகுந்தும் மேலுள்ள ,அகாயத்தின் 
கண் ௮ன்னமாடப் பறர் தும் தேடிக் காண்பதற்கு அுரியார் தம்மை- 
அடிமூடிகளைத் தேடியும் காணுதற்கரியவரும்,--புண்ணிய மன்றில் ஆடும் 
புனிதரை - சுத்தமாடய சபையின்கணணே ஈடனஞ்செய்தருளுபவருமாகய 

சோமசுந்தரக்கடவுளை.--பரியில் ஏறப் பண்ணும் நும் பெருமையாலே - 
குதிரையிலிவர்ச்து எழுர்தருளும்படிசெய்த உம்முடைய மட௫மையினாலே ,--- 
பாண்டி சாடு வாழ்ந் சது - பாண்டிராடு பெருவாழ்வடைர்தது, எ-று, (௪) 

தென்பெருர் துறையி லையன் நிருவடி. சேவை செய்து 
துன்பமொன் றின்றி வாவி சூழ்கமுக் குன்றிற் சென்று 

பொன்பொலி மன்றி லெப்றிப் புத்தரை வாதில் வென்தீர் 

என்பது கேட்டுப் பின்னர் யாவரு மூழ்ச்சி கொண்டார். 

இ-ள். தென் பெருச் துறையில் ஐயன் இருடி. சேவை செய்து- 

தெற்கின்கணுள்ள திருப்பெருந் துறையிலே சிவபிரானுடைய திருவடி 
களைத் தரிசித்து வணங்கித் துதித்து,--துன்பம் ஒன்று இன்றி வாவி சூழ் 
கழுச்குன்றில் சென்று- வருத்தஞ் சிறிதுமின்றித் சடாகங்கள்குழ்ந்த 
திருச்சமுச்குன் உச்தையடைர்து சுவாமிதரிசனஞ்செய் த.--பொன் பொலி 
மன்றில் எய்தி- அதன்பின்னர் மீண்டுவர்து இச்சிதம்பரச்திலே சனச 
சபையையடைந்து,--புத்தரை வாதில் வென்றீர் என்பது கேட்டு-புச்சர் 
களைச் தருச்சத்திலே வென்றீர் என்பதனைக் கேட்டறிர்த,--பின்னர்



  

தியை மன்று ளாடு மையனை யன்பி னாலே 
ஒதிய தமிழின் பாட லுள்ளவை யோத வெண்ணி 

மாதுய ரகல வின்னே வந்தன னெழுதல் வேண்டும் 

Ca But Quam னின்று விளம்பிடும் விளங்க வென்றார். 

இ-ள், வேதியர் பெருமான் - பிராமணோச்தமரே,--அதியை - முதல் 
ங்ரும்,--மன்றுள் ஆடும் ஐயனை - கனகசபையின்கண நிருத்தஞ்செய்தருளும் 
4சமபிதாவுமாகிய சிவபெருமானைத் துதித்து, --அன் பினாலே ஓ.திய தமிழின் 
பாடல் உள்ளவை - மெய்யன்புசகாரணமாக நீர் பாடிய அருட்பாகசளனைச் 
தையும்,--மா துயர் ௮கல ஓத எண்ணி இன்னே வக்கனன் -பெரிய பிமவித் 
genus Paar பா.ராயணஞ்செய்யும்படி கருதி இககே வர்தேன்,--- எழுதல் 

2வண்டும்- யானவற்றை எழுதல்வேண்டும் --விளசக இன்று விளம்பிடும் 
ஈன்றார் - அவைகளை விளக இப்போது சொல்லும் என்றனர், எ-று. (௯) 

விண்ணகம் பரவு நாத னிவ்வகை விளஎம்பச் சக்த 

ஈண்ணுமன் புடைய ராகி ஈற்சடை முடியார் தம்மை 

எண்ணருச் தமிநின் பாட்டா லியமபிய வைய ரப்போ 

அுண்ணெ௫ழ்க துளமெய்ஞ் ஞான வாசக முவந்து சொன்னார். 

இ-ள். விண்ணகம் பரவும் சாகன் இவ்வகை விஎம்ப- விண்ணுலச 

பாசிகளாகயெ தேவர்சளுச் துதிக்குஞ் வபெருமானாகிய அ௮வ்வச்சணர் இச் 
£ப்பிரகா.ரம் சொல்ல, -- நல் சடை முடியார் தம்மை- ஈல்ல சடாமுடி 
உயயுடைய செவெபெருமானை,--ரஏர்தை ஈண்ணும் அன்பு உடையர் இ எண் 
ஐரும் சமிழின் பாட்டால் இயம்பிய ஐயர் - மனதஇின்சட்பொருச்.தும் ௮ன் 
/டையவராகி அளவற்ற தமிழ்ப்பாச்களினாலே முன்பு துதிசெய்த திருலாத 
ரர், அப்போது உள் நெ௫ிழ்ர்து - அதுசகேட்டவுடன் மனம்|செச்குரு ௪... 
ிமய்ஞ்ஞானம் உள வாசசம் உவந்து சொன்னார் - மெய்ஞ்ஞானமாகயெ 

பொருளையுடைய திருவாசசங்களை மனமுவந்து சொல்லியருளினார், எ-று. 

yaaa ர௬சைத்த வெல்லா மம்பலத் தாடு மையர் 

செங்கையி லேடு வாங்கித் தெளிவுற வரைந்த பின்னர்ப் 
பொங்கிய வருளி னாரும் புகன்றிட ரசலத் தையல் 

பங்கினர் தம்மைச் கோவை பாடுதல் வேண்டு மென்ரூர். 

இ-ள். ௮ங்கு ௮வர் உரைத்த எல்லாம் - ௮த்திருலாதவூரர் சொல்லிய 
இருவாசசல்களையெல்லாம்,--அம்பலச்து ஆடும் ஐயர் செம் கையில் ஏடு 

வால் தெளிவு உ£ வரைந்த பின்னர் - கனகசபையி?ல இருஈடனஞ் 
செய்தருளுகன்ற ரிவபெருமானானலா தமது சிவந்த திருச்சரத்தனாலே



திருவடி பெற்றசருக்கம். ௨௦௧ 

ஏட்டை எடுத்துச் செளிலாக எழுதிமுடித்ச பின்னர்,--பொம்கெ அருளி: 
னாரும் புகன்று இடர் ௮௧ல - மிக்க ௮ருளையுடைய ௮க்கட்வுளும் யாவரும் 
ததிப் பிறவித்துன்பத்தினின்று நீங்குமாறு,--தையல் பங்னெர் தம்மை 
கோவை பாடுதல் வேண்டும் என்றார் - சவசாமியம்மை சமேதராடிய ௪பா 
சாயகரைத் தலைவராசக்கொண்டு ஒரு கோவை பாசெல்வேண்டுமென் 
தினர், "எ-று. (௧௪) 

மன்னிய தவத்தின் மிக்கா ரதற்குள ம௫ழ்ந்து கூற 

முன்னுற விருந்து கோவை யெழுகினர் முடிந்த பின்னர்ப் 
பொன்னவிர் வேணி யார்தாரம் புத்தகஞ் சேமித் தங்கண் 

மின்னென மறைந்தார் சொன்ன வித்தக ரயர்ச்சிகொண்டார். 

இ-ள், மன்னிய தவத்தின் மிச்சார் அதற்கு உளம் மஇிழ்ந்து கற- 
ஙிலைபெற்ற தலத்தான் மேம்பட்ட திருவாதவூரர் ௮க்கேள்விக்செர்து 
மனம் உவந்து சொல்ல,--பொன் அவிர் வேணியார் தாம் மூன் உற 
இருந்து கோவை எழுதினர் - பொன்போல விளங்குஞ் ௪௮௫௪ சடையை 
யுடைய சபாகாயகர் தாம் எதிரேயிரறுந்து கோவையை எழுதினார், 
முடிர்த பின்னர் - ௮%ஃதெழுதி முடிந்தபின்னர்,--புத்சகம் சேமித்து ௮ப் 
சண் மின் என மறைச்கார் - அச்திருமுறையைச் திருச்சாப்புசசெய்துசகொ 
ண்டு ௮க்சே மின்னல்போல மறைந்தருளினார்,--சொன்ன வித்தகர் அயர் 
ச் கொண்டார் - அவைகளைச் சொல்லிய தஇருவாதவூரர் இவர் ஈம்பரமா 
சாரிய/போலும் என்று தம்வசமழிந்தார். எ-று, (௪௨) 

எழுர்தன செங்கு மோடி ரசாடின ரிதென்சொ லென்னா 

அழுந்தினர் மன்று ளாடு மாதியென் றறிந்த பின்னர்ப் 

பொழிர்தனர் கண்ணி செங்குப் போயினை பென்று மண்மேல் 

விழுந்தனர் பரமா னர்த வேலை வெள்ளத்து ளானார். 

இ-ள். எழுந்தனர்- பின்னர் அவ்வயர்சச நீம் எழுந்தனர்,--எம்கும் 
தடி. சாடினர் - அவரை எவ்விடங்களினும் ஐடி.ச் தேடினஞர்,--இது என் 
கொல் என்னா அழுர்தினர் - இ௫்சென்னை என்று மனம்வருர்தினார்,-- 
மன்றுள் ஆடும் ஆதி என்று அறிர்தபின்னா - கனகசபையின்கண்ணே ருச் 

தஞ்செய்தருளும் சபாசாயகரேயாம் என்று நிசசயித்தறிர்சபின்னர்,-- 

சண்ணீர் பொழிந்தனர் -சண்களினின் றும் ஆனர் தபாஷ்பஞ்சொரிர்தனர்,-4 
எல்கு போயினை என்று மண் மேல் விழுர்தனர் - தேவரீர் இதுபொழுது 
எங்கே மறைந்தருளினீரென்று பூமியில் விழுக்தனர்,--பரம ஆனந்த வேலை 
வெள்ளத் துள் ஆனார்- சிவானர்தமாகிய சமுததிரத்திற் படிவாராயினார், எ-று, 

செந்தமிழ்க் கன்பு மிக்கார் சென்றுதம் மன்றி லெய்தி 
அர்தரத் தவரை மாலை யபனையு முகந்து நாடி. 

இமிர்



02. இருவாதஷூர்பு ராணம். 

ஈர் தமக் கடிமை பூண்டு ஈய தவ னொருவன் சொன்ன 
இர்தாற் பாடல் கேண்மி னென்றவர்க் கருளிச் செய்தார். 

இ-ள். செந்தமிழ்க்கு அன்பு மிச்கார் - செர்தமிழ்மொழியிலே அன்பு 
மிச்ச சவெபெருமானானவர்,--சென்று தம் மன்றில் எய்தி-சென்று தங்: 
சனசசபையை ௮டைச்து,--அர்.தரச்சவரை மாலை அயனையும் உகர்து சாடி- 
தேவரையும் விட்ணொவையும் பிரமதேவரையும் ம௫ழ்ர்து கோக்கி,-ரர்தம 
க்கு அடிமை பூண்டு ஈயர்தவன் ஒருவன் சொன்ன - ஈமக்கு அடிமைபூண்ட 
ஒர் ௮ன்பன் பாடிய,--இர்த ஈல் பாடல் கேண்மின் என்று அவர்க்கு 

அருளிசசெய்தார் - இந்த ஈல்ல செர்தமிழ்ப் பாடல்களைச் கேளுககள் என்று 
அவர்சட்கு எது வாசித்துக் காட்டியருளினார். எ-று, (௪௪) 

மெய்த்தவ வாத வூரன் விளம்பிட வெழு.த மிர்தப் 
புத்தக மன்று ளாடல் புரிர்தவ னெழுத்தா மென்று 

முத்தியை யுதவுங் கோவை முடிவிடத தெழுஇப் பின்னர்ச் 
சித்திர மலர்க்கை யாலே திருஈதமைக் காப்புஞ செய்தார். 

இ-ள். மெய் தவ லாதவூரன் விளம்பிட - மெய்ம்மையாயெ தவத்தை 
யுடைய வாதவூரன் கூற,--எழுதும் இர்த புத்சசம் - எழுதிய இப்புத்த 
சம்,--மன்றுள் ஆடல் புரிர்சவன எழுததாம் என்று - கனசசபையின்சண் 

ஈடனஞ்செய்யும் திருசசிர்றம்பலமுடையானது சையெழுத்தாம் என்று,-- 
முத்தியை உசவும் கோவை முடிவு இடத்து எழுதி - முூசதியைச் கொடுக்க 

வல்ல திருக்கோலையின் முடிவிலே எழுதி,--பின்னர் - அதன்பின், 
Bra மலர்ச் சையாலே திருந்த மைக்காப்பும் செய்தார் - சச்இரமாயெ 
தீரமரைமலர்போலும் திருக்கரவகளினாலே இருததமுற மைச்சாப்புஞ் செய் 
தீருளினார், எ-று. (௪௫) 

வெண்பிறை முடித்த வேணி வித்தக ர௬லகுக் செல்லாம் 
ஈண்புடை வாத ரர் நறறவ முணர்த்த வெண்ணி 
ஏண்பெறு முனிவர் விண்ணோ ரிறைஞ்சுமம் பலத்து வாயில் 

வண்படி. மீதே யுண்மை வாசக முறையை வைத்தார். 

இ-ள். வெண் பிறை முடித்த வேணி வித்தகர் - வெண்மையாக 
பாலசம் இரனையணிர்த சடையையுடைய சாதுரியராகுய செவபெருமானான 

வர், உலகுக்கு எல்லாம் ஈண்பு உடை வாதவூரர் ஈல் தலம் உணர்த்த 

எண்ணி - இல்வுலகிற்சகெல்லாம் ஈட்பையுடைய தஇிருவாதவூரரது நல்ல 
தவத்தை உணர்த்தத் இருவுளசகொணடு,- எண பெறு முனிவர் விண் 
ஹோர் இறைஞ்சம் ௮ம்பல)த்து வாயில் வண் படி மீதே - மூவாயிரமென்னுர் 

சொசைபெறுக் தில்லைவாழந்தணர்சளுர் தேவர்களும் தம்மைவணங்கி ஒழி 
படுஞ் சிற்சபையின் வாயிலிலுள்ள வளவிய பஞ்சாக்ஷரப்படியின் மீதே, 

உண்மை வாசக முறையை வைத்தா£ - சத்தியஞானசதையே பொருளாக 
வுடைய இருவாசகபுததகத்தை வைததருளிஞனார், எ-று, (௪௪௬)



நிருவடி பெற்றசருக்கம், ௨௦௭ 

வைத்தபின் பூசை செய்யு மர்தணர் வரத கண்டிப் 

புத்தக மிங்கு ஈண்ணும் புதுமைதை விகமா மென்று 
சித்தமங் குருகி நின்று திலலையுள் ளார்கட் கெல்லாம் 

இத்திறங் கூறல வேண்டு மென்றுமன் றகன்.று போந்து, 

இ-ள், வைதத பிஜ் - திருமுறையை அங்கே வைததபின்னர்,--பூசை 
செய்யும் ௮ந்தணா வாது சணடு- பூசைசெயயும் ௮ர்தணர் ஒருவர் வந்து 
சண்டு,--இப் பு;சகம் இககு ஈணணும் புதுமை தைவிகம் ஆம் என்று- 

இப்பு5,தசம் இககேவந்த ௮ர்புதம் தேவசசெயலேயாம் என்று நிசசயித்து,-- 
௮ஙகு சிதம் உருகி கினறு - அஙசகே மனம் நெகருருிரின்று,--இல்லை 
உள்ளார்சட்கு எலலாம இததிறம கூறல வலேணமெ என்று - பின்னர் 

இசூதம்பரவாசசெட்செல்லாம இசசமபவ்ததை* சொல்லுதல்வேண்டும் 

என்று க௬.இி,--மன்று அகன்று போகது- ௮க்சனகசபையைவிட்டு நீம்செ 

சென்று, எ-று. (௧௭) 

செந்திரு மருவுக தொல்லைத் இலலைன் னகரி லுள்ளார் 

ததிரு முன்பு செனறு சாறறினா மீரத நீமை 

அஈதணர் மொழிந்த பினன ரஇரய மிதுவென் மோடி 

வந தவா படிமே ௨ண்ணல வைததபுத் தசஙகண் டார்கள். 

இ-ள். , செந்திரு மருவும் தொலலை இல்லை ஈல் நகரில் உள்ளார் தம் 
இரு weary சென்று - இலககு பி௮ககும பழைய திலலைமாஈகரவாஏகளஅ 
சமீபததிற் போய,--இரத மாமை சாநறிஞா - இவ்வற்பு5 சம்பவத்தைக் 
கூறினஞா,--௮ஈதணா மொமிசஈத பின்னா - அவ்வாதணா கூறியபின்,--இத 
அதிசயம என்று ஐடி. வாதவர - இது போறபுதம எனறு வல்விரைநது வந்த 

வாகளெல்லாம,---௮ணணல படிமேல வைத்த புததகம் சணடாகள் - இவ 
பிரான் பஞ்சாஷஷரப்படியினமீது வைத இருமுறையை நேரே சணடார் 
கள், எ-று, (௧௮) 

யாவருக தம்மு ணாடி யெமமிறை யுறையு மன்றுட் 

டேவரும புருத வொண்ணா தெய்விக மிதுவென் றெண்ணி 

மேவுமன பசனா லண்ணல விளமய சைவ நாலோ 

தாவுசெக் தமிழோ வென்று பாபப.து தக்க தென்ளார். 

இ-ள், யாவரும் தமமுள நாடி - அவரனைவரும் தம்மூளாராய்ந்து,- 
எம் இறை உறையும் மன்றுள தேவரும் புகுத ஒணணா - ஈம் முழுமுதலாயெ 

சபாராயகர் வீற்றிருககு கனசசபை.பின௫கணணே தேலர்சளும் உட்பிரலே 
ித்தல்கூடாத,--இது தெய்விகம் என்று எணணி-ஆதலான் இது ஈம் 
சடவுள்செயலேயாம என்று நிசசயஞ்செய்த,--மேவும் அன்பு அதனால் 

அண்ணல் விளம்பிய சைவ நாலோ- இசதிரமூறை ஈம்மேற்சொண்ட 
அன்பினாற் சிவபிபான் இருவாய்மலர்ஈ தருளிய சைவரகமமோ,--தாவு செக்



SO" இருவாதவூர்புராணம். 

தமிழோ என்று பார்ப்பது தக்கது என்றார் - பரவிய செர்தமிழ் நாலோ 
என்று பார்ப்பதுவே செயற்பாலது என்று கூறினார்கள், எ-று. (aH) 

தேக்க வருளு மன்புஞ் சிறந்தவ ரெல்லாஞ் சொல்லும் 

வாக்கனி லொருவர் சென்று மலர்கொடு வணக்கஞ் செய்து 

பூக்கசமழ் சடையோன் வைத்த புத்தக்; தன்னை ச் சேமம் 

நீக்னை ரோதி னார்முன் னீதிகொ ளசவ னான்கும். 

இ-ள். தேக்கிய அருளும் அன்பும் சிறந்தவர் எல்லாம் சொல்லும் 
வாக்கனில் - நிறைந்த அருளினாலும் அன்பினாலும் விசேடித்தவர்களெல் 
லாஞ் சொல்லிய சொல்லின்வண்ணமே,--ஒருவர் சென்று மலர் கொடு 

வணசக்சம் செய்து - ஒருஎர் சென்று மலர்களைக்சொணடருச௫த்து வண 
ங்கி, --பூ கமழ் சடையோன் வைதத புத்தகம் தன்னைச் சேமம் நச்சர் - 
கொன்றைமாலை நறுமணங்கமழுஞ் சடையையுடைய சபாசாயகர் வைத்த 

அப்புச்சகத்தைக் சட்டவிழ்த் த,--மூன் நீதி கொள் ௮சவல் சான்கும் ததி 

ஞர்-மதற்கண நீதியையுடைய ஆடரியப்பா சான்கையும் வாரித்தனர்.எ-ு. 

வேறு, 

திருச்சதக முதலாகச் சிறர்ததமி ழறநாறும் 

விரித்தவகப் பொருட்கோவை விளங்கவொரு நானூறும் 

உரைத்தனர்பின் முடிர்தவிடக் துயர்வாத வரன்மொழி 

தரிச்தெழுது மம்பலவ செழுக்தென்று சரற்றினார். 

இ-ள். இருசசசகம் முதலாகச சிறந்த தமிழ் அறுநூறும் - திருச் 
சதகம்முதலாகச் சிறந்து விளங்குசன்ற தமிழ்வேதமாகிய இருலாசகம் 
அறுதநூறும்,--அசப்பொருள் விரிதத சோவை ஒரு நானூறும் விளங்க உரைத் 
தனர் - ௮அகப்பொருட்டுறைகளை விரித்துச்கூறிய திருசக்சோவை நானூறும் 
விளக்க வா௫ித்தனர்,--பின் முடிச்ச இடத்து - பின்னர் முடிவின்சண்,-- 
உயர் வாதவூரன் மொழி - உயர்ந்த வாதவூரன் கவிகளை,--தரித்து எழுதும் 
அம்பலவன் எழுத்து என்று சாற்றினார் - ஏற்று எழுதிய இருச்சிற்றம்பல 
மூடையானது கையெழுததென்று வாடித்தனர், எ-று, (௨௧) 

கேட்டவர்க ளெல்லோருங் கிளர்புளகங் குறுவேர்வு 

காட்டுடலுங் சண்ணீருங் SRG BIH சிர்தையுமாய் 

ஈட்டி யமெய்ச் தவமுடையோ ஸியம்பியவித் தமிழன்றி 
விட்டுநெறிக் இனிச்சிவ நால் வேறுளதோ வென்ஞர்கள்,. 

இ-ள். சேட்டவர்கள் எல்லோரும்- இப்பிரபர்தங்களைச் கேட்டவர்கள் 
அனைவரும்,--மிளர் புளகம் குறுவேர்வு காட்டு உடலும் - Glen one © tere 
மம் கு௮வேர்வைபுப் சாட்டுஞ் சரீரமும், -சண்ணீரும் க௫ந்து உருகு
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எர்மையும் ஆய் - அனந்தபாஷ்பமும் செக்குருகும் மனமுமாய், ஈட்டிய 
மெய் தலம் உடையோன் இயம்பிய இச் சமிழ் ௮ன்றி- பூர்வசன் மங்களிலே 
தேடிய மெய்ம்மையாகய தவத்தையுடைய திருவாதவூரர் இருவாய்மலர்ந் 
தருளிய இத் தமிழ்ப்பிரபர் தங்களல்ல2,--வீட்டு நெறிக்கு இனி Mage 
வேறு உளதோ என்றார்கள் - மோக்ஷலழிக்குச சவசாத்தரம் இனி வேறும் 
ger gion? gr என விசர்து பேசினார்கள், எ-று, (௨௨) 

பூணரவன் றிருகாமம் புகழுமருக் தவர்சொல்ல 
யாணரிதன் பொருட்டேனை யின்றுணர்வோ மென்றெண்ணி 

மாணுடைமன் றகன்றேடு மறைவல்லார் போதிகிழல் 

வீணருடன் பெருவாது வென்றவாமுன் சென்றார்கள். 

இ-ள். இதன் பொருள் யாணர் தேனை - இர்நாற்பொருளாயெ புதிய 
தேனை,--பூண் அரவன் இருசாமம் புகழும் அருந்தவர் சொல்ல - சர்ப்பா 
பரணத்தையுடைய இவபெருமானுடைய திருநாமங்களைத் துதிசெய்யும் 
அரிய தவச்தையுடைய திருவாதவூரர் சொல்லியருள,--இன்று உணர்வோம் 
என்று எண்ணி-ராம் இன் ஈறியக்கடவோம் என்று சிந்தித் த,--மாண் உடை 
மன்று ௮சன்று எ௫ - மாட்டிமைபொருர்திய சனசசபையை விட்டு நீம்இ,--- 
மறை வல்லார் - வேதத்தில் வல்லவரும்,--போதி நிழல் வீணருடன் பெரு 
வாது வென்றவர் முன் சென்ருர்கள் - அரசமரநிழலை ஈன்குமதிக்கும் 
வீணர்களாகயெ புத்தர்களேகடு வாதஞ்செய்து வென்றவருமாகய திருலாத 
வூமரது சர்நிதியிற் சென்றனர். எ-று. (௨௩) 

சென்றவர்தச் இருமுன்பு திருமூறைவைத் தண்டர்பிரான் 

இன்றுசெயுஞ் செயலிதுவென் நியம்பினர்நின் நெல்லோரும் 

ஒன்றியவென் புன்பாட லுவந்தருளப் புவிமிதில் 

௮ன்றுசெயுந் தவமறியே னென்றழுதா ரன்பாளர். 

இ-ள். எல்லோரும் சென்று -யாஏரும் சென்று,--௮வர் தம் இரு 
முன்பு திருமுறை வைதது- அவர் சஈ்மிதியிலே ௮த்திருமுறையைவைத்து,-- 
அண்டர் பிரான் இன்று செயும் செயல் இத என்று நின்று இயம்பினர் - 
சேவசாயகராகிய சிவபெருமான் இன்று செய்த செயல் இதுவேயாம் என்று 
வணங்கி எழுர்துகின்று சொல்லினர்,--அன்பாளர் - ௮ன்பையாளுச் திரு 
லா தவூரர்,--ஒன்றிய என் புன் பாடல் உவர்தருள - எளிமைபொருந்திய 
எனது புல்லிய பிரபந்தங்களை நமதான்மராயகர் தஇருவுளமுவர்து தம 
தருமைத் திருக்கரங்களினாலே எழுதியருள,--புவி மீது அன்று செயும் 
தவம் அறியேன் என்று அழுதார் - பூமியிலே பூர்வசன்மங்களிற்செய்த தவச் 

தைத் தமியேன் இன்னது என்று ௮றியேனென்£ழுதார். எ-று, (௨௪) 

புண்ணியரி.ங் இவ்வாறு புலம்பினர்பின் புலியூரில் 

எண்ணருமன் புடையார்க ளிதமுடனஞ் சலிசெய்து



௨௦௭௬ திருவாதலூரர்புராணம், 

பண்ணுலவுஞ் சவஞானப் பாடல்கொளும் படி அம்பால் " 
நண்ணுமான் செய்ததென்னீர் ஈவிலுமெனச் சொன்னார்கள், : 

இ-ள். புண்ணியர் இங்கு இவ்வாறு புலம்பினர் - புண்ணியராகிய 
இருவாதஷார் இங்கே இவ்வாறு புலம்பினர்,--பின் - அதன் பின்டு,--புலி 
பூரில் எண அரும் ௮ன்பு உடையார்கள் - சதம்பரத்துள்ள அளவற்ற அன் 
புடையவர்கள்,--இதம் உடன் அ௮ஞ்சவி செய்து -பிரீதியோடு சைகுவித்துச் 
கும்பிட்டு வணம்இ,--பண் உலவும சவ ஞானப் பாடல் சொளும்படி, 
நும்பால் ஈண்ணும் அரன் - பண்பொருர்துஞ் ஞானப் பொருளையுடைய 

பாக்களைப் பாடுவிச்துக்கொள்ளும்பொருட்டும் தேவரீர்மாட்டெழுர் தருளுஞ். 
சபாசாயகர்,--செய்தது என் - செய்தருளிய செயல் யாது,--நீர் ஈவிலும் 
எனச் சொன்னார்கள் - தேவரீர் சொல்லியருளும் என்று பிரார்த்தித் 

தார்கள், எ-று, (உட) 

அல்லலெலும் பிறவியிலா சண்ணல்செயுஞ் செயலயாவுஞ் 
சொல்லினர்பின் புலியூரர் தொழுதுமனங் களிகூர்ந்து 

இில்லையிலெம் பெருமானைச் செப்பியவித் தமிழ்மாலை 

நல்லவரும் பொருள்கூற வேண்டுமென நவின்றார்கள். 

இ-ள். அல்லல் எனும் பிறவி இலார் - தன்பத்திற்கேது என்னும் 
பிறப்பற்ற திருவாசவூரர்,--அண்ணல் செயும் செயல் யாவும் சொல்லினர் - 
சிவபெருமான் தம்மாட்டெழுர்தருளி௮ர்து செய்தருளிய செயல்கள் அனைத் 
தையுஞ் சொல்லியருளினா,--பின் - சொல்லியபின்னர்,--புலியூரர் மனம் 
களிகூர்ச்து தொழுது - தில்லைவாசகள் ௮தகேட்டு மனம் மிசமஇழ்ச்ட 
யடைர்து வணஙு௫,--எம் தில்லையில் பெருமானைச் செப்பிய இச் தமிழ் 
மாலை ஈல்ல அரும் பொருள் - ஈஞ் சிசம்பர சபாசாயகரையே தலைவராகக் 
சொண்டு சேலரீர் திருவாய்மலர்க்தருளிய இத்தமிழ்ப்பிரபர்தங்களின் சிற 
நீத அரிய அர்த்தத்தை, -உற வேண்டும் என தகவின்ருர்கள் - தேவரீரே 

தீமியேஙகட்குச் சொல்லியருளவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள், எ-று. 

ஒங்குபுகழ்ச் திருவா வூருறையும் பெருமானுரச் 
தேங்யெமெய்ச் சிவஞானச் சிர்தையுடன் களரிகூர்க் து 
பூங்கனகப் பொதுவெதி2ா போய்ப்பசர்வே னெனப்போச 

ஆங்கவர்முன் சென்முரு மன்பொடுபின் சென்றார்கள். 

இ-ள். ஐல்கு புகழ் இருவாசவூர் உறையும் பெருமானும் - மிச்ச 

பெரும்புசழையுடைய தஇிருவாசஷரிலே விக்கும் ஈஞ் சமயகுரலராயெ 
மாணிகச்சவாசகசுவாமிகளும்,--சளி கூர்ந்து - மிசச் களிப்படைர் து,--மெய்" 
சிலஞானம் தேகய சந்தை உடன் - மெய்ம்மையாகய சிலஞர்னம் பொக்க 
வழிகின்ற இருதயத்துடன்,--பூ சனசப் பொது எதிரே போய்ப் பசர் 
வேன் எனப் போக - பொலிலாகய கனசசபைக்கெதிரே போய் , இவை 

சளின் பொருளை உங்கட்கு- சொல்வேன் என்ழு கூறிச் சென் 2௫௬௭,
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ஆல்சகர் மூன் சென்றாரும் அன்பு: oo பின் சென்ருர்சள் - அகர்மாட்டு 

மூன் சென்றவர்சளும் அவர்மீது அன்புகூர்ந்து பின்னாசச் சென் றனர், எ-று. 

நின்றபுகழ்ப் புலியூர் நேயமூடன் புடைசூழச் 
சென்றருளுக் டெமான செம்பொனினம் பலமெய்தி 

ஒன்றியவித் தமிழ்மாலைப் பொருளிவசென் நுரசைசெய்து 
மன்றதனிற் கடிதேடி மறைர்கனரங் கவர்கானா, 

இ-ள். நின்ற புகழ்ப் புலியூர் கேயமுடன் புடை சூழச் சென்று - 
நிலைபெற்ற தர்த்தியையடைய சிதம்பரவாசிகளெல்லாம் பத்தியோடு பச்ச 
தீதே சூழ்க துவரச சென்று அருளுக்கு இடம் ஆன செம்பொனின் அம்ப 
லம் எய்தி- அருட்டிுடமாகுய கனகசபையை அடைந்து, ஒன்றிய இத் 

நீமிழ் மாலைப் பொருள் இவர் என்று உரை செய்து - பொருந்திய இத் 
தமிழ்ப் பிரபந்தப்பொருள் இசசபாநாயகே என்று திருவாய்மலர்ஈ்த.-- 
மன்றதனில் ஈடிது ஏட அவர் காண ௮ஙகு மறைந்தனர் - ௮சசபையின்சண் 
விரைந்து சென்று அவர்கள் கேரே காண ௮௦சே மறைந்தருளினார், எ-று. 

செய்காட்டுங் சருகடவித் தில்லையுளார் பொருளென்றே 

கைகாட்டிச் தம்முருவங் காட்டாமன் மறைந்தாரைப் 

பைகாட்டும் பேோரவப் பணியுடையார் தமக்கன்பு 

மெய்காட்டிப் பாலுடனே மேவியநீ ராக்னொர் 

இ-ள். செய் சாட்டும் கமுகு அடவி இல்லை உளார் பொருள் என்றே- 

வயல்களைக்காட்டுங கமுககாடுசூழ்ர்த தில்லையிலுள்ளாராஇய சபாரகாயசரே 
இப்பிரபந்தகசட்குப் பொருள் என்று,--கை காட்டி தம் உருவம் சரட்டாமல் 
மறைந்தாரை - கையினாலே சபாராயகரைச சுட்டிச் சாட்டிவிட்டுத் தக்இிரு 
மேனியைக் சாட்டாது மறைந்தருளிய இருவாதவூரரை,--பை சாட்டும் 
பேர் ௮ரவ பணி உடையார் - படத்தைக்காட்டும் பெரிய சர்ப்பத்சை அபரண 

மாசவுடைய சபாசாயகர்,--தமக்கு மெய் அன்பு காட்டி - தம்மிடத்தவர் 
சொண்ட மெய்யன்பை ஈம்மஜோர்க்குக் காட்டி,--பால் உடனே மேவிய 
நீர் ஆக்கினார் - பாலோகலந் மர்போலத் தம்மோடு கலந்து பெருலாழ் 
வடையும்படி. செய்தருளினார். எ-று, (௨௧) 

வேறு, 

ஈனமிகுர் துளதோஅ மென்புரஈரம் புஞ்சீயும் 

ஆன வுடல் சிவரூப மாமிதனை த் தெளியாமல் 

ஊனவுடற் செதேடி யுழன்றுலூற் றமொறி 

மாரரகிற் புரவாரே மாயைவலைப் பவொர்கள்.



௨0௮ திருவாதவூரர்புராணம். 

இ-ள். மாயைவலைப் பவொர்கள்- மாயாகாரியமாகய பிரபஞ்சகலையித் 
ச்குண்டவர்கள்,---௪னம் மிகுச்து உள தோலும் என்பும் ஈரம்பும் யும் 
ஆன உடல் - இழிவுமிகுர்துள்ள தோலும் எலும்பும் ஈரம்புஞ் €ீயுமாகய 
உடம்பும்,--ச௨ருபம் அம் இதனைச் தெளியாமல் -சவருபமாகும் இதனைத் 
தெளியாமல்,--லஊான உடற்கு இரை தேடி உலஇூல் உழன்று தமொறி- 
தீசைப்பொதியாதிய இவ்வுடம்பிற்கு உணவைத்தேடி உலசெம்குஞ் சுழன்று 
தடுமாறித் திரிச்து,--மா ஈரகில் புகுவாரே- முடிவிரற் பெரிய நரசத்தன்சண் 
வீழ்ந்தமுர்துவாரே இல்சென்னை, எ-று. (௩9) 

வேறு. 

௮ண்டனை யண்டர் கோனை யன்பின ரடையு மாறு 

கண்டனர் புளக மெய்திக் கம்பித மாக நின்று 

விண்டனர் கந்து சிந்தை வேர்த்சனர் மேனி யெக்குங் 

கொண்டனர் மகிழ்ச்சி செங்கை குவித்தனர் தில்லை யுள்ளார். 

இ-ள். இல்லை உள்ளார் - அப்பொழுது சிதம்பரவாசிசெளெல்லாம்,-- 
அண்டனை -சிதாகாசரூபரை,---௮ண்டர் சோனை -மகாதேவரை,-௮ன் பினர் 
அடையும் ஆறு கண்டனர் - பத்திமானாகிய திருவாதவூரர் ௮டையுந்தன்மை 

யைச் சண்டார்கள்,--புளகம் எய்திக் கம்பிதம் ஆ௫ நின்று சிர்தை ௧௫ந்து 
விண்டனர் - புளசம்கொண்டு சரீரம் விதிர்விதிர்த் துநின்று மனம்செக்குருஇ 
ஞர்கள்,--மேனி எங்கும் வேர்த்சனர் - சரீரமெங்கும் வேர்வைகொண் 
டார்கள்,--மகழ்சசி கொண்டனர் - பரமான தமடைந்தார்கள்,--செங்கை 

குவித்தனர் - சவக்த கைகளைக் கூப்பிச் கும்பிட்டு வணங்கினார்கள். எ-று, 

வேறு, 

பூச நடங்க டொடங்கெ போத மகழ்ர்தணு குங்கண 
நாதர் புகழ்ந்தனர் அம்புரு சாரத ரங்கசை கொண்டனர் 

வேதமொ டந்தர துந்துபி மீது முழங்கி யெழுச்தன 

மாதவ ரிர்திர ரைந்தரு மாமலர் சந்தி வணக்ூனா. 

இ-ள். பூகம் ஈடங்கள் தொடங்கெ - பூதங்கள் ஆனந்தக்கூத்தாடின,. 
போத மஇழ்ந்து ௮ணுகும் - மிக மடகிழ்ச்தணுகய,--சணராதர் புகழ்ச்சனர் - 
கணநராதர்கள் துதித்தார்கள்,-- தும்புரு நா.ரதர் ௮ம்கு இசை சொண்டனர் - 
தும்புருவும் காரதரும் ௮ங்கே €ம்பாடினார்,--வேதம் ஒடு ௮நதர துந்துபி 
மீது எழுர்து முழங்ெ - வேதங்களுக் தேவதுச்துபிகுளும் ஆகாயத்திலே 
எழுந்து மிச்கொலித்தன,--மாதவர் இச்இரர் ஐக்தரு மா மலர் ஏந்தி வணம் 
இனர் - பெரிய தபோதனர்களும் இச்திராதிதேவர்களும் பஞ்சதருச்சளின் 
பெருமையாகிய பூச்சளை௪ ரர்தி வணங்கித் துஇத்தார்கள், எ-று, (௩௨)



திருவடி'பெத்றசருக்கம். ௨0௯ 
ஞான ஈடம்பயில் சக்கர ஞம மிருக் தள கெஞ்சினர் 

மோன சுகக்த முடன்சிவ பூசை முயன்று ஈயக்தவர் 
ஊனமி லன்பொடு தென்புலி யூரி லுறைந்து சிறந்தவர் 

வானக மும்பர வுந்திரு வாசக வின்ப நூகர்ந்தனர். 

இ-ள். ஞானம் ஈடம் பயில் சங்சரன் நாமம் இருந்துள கெஞ்சினர் - 
ஞானஈடனஞ்செய்தருளுஞ் சிவபெருமானது பஞ்சாக்ூரங் குடிகொண் 
ஓருக்கும் மனத்தையுடைய யோ களும், மோன சுகந்தம் உடன் சிவ 
பூசை முயன்று ஈயந்தவர் - மெளனத்தோடும் சுகந்தவர்க்கங்களோடும் சிவ 
ஒசையை மு.பன்றுசெய்து விருப்படைந்த இரியாவான்களும்,--ஊனம் 
இல் அன்பு ஒடு சென் புலியூரில் உறைர்து சறச்தவர் - குற்றமற்ற அன் 
பினுடனே செற்கின்சணுள்ள சிதம்பரத்தில் வரத்தலார் சிறந்த சரியாலா 
ன்களும்,-வானகமும் பரவும் திருவாசக இன்பம் நுகர்க்தனர் - விண் 
ணுலகவாசிசளாகிய தேவர்சளுர் துஇிச்சுச்சகுர் இருவாசகம் என்னுர் தமிழ் 
லேதச் சொற்சுவை பொருட்சுவைகளை ஈன்சனுபவித்தனர். எ-று, (௩௩) 

வாதவூ ரர்தணர் தாதிரு வாய்பை விளங்கு திருக்கதை 

ஐதின ரன்புட னொண்செவி பூ முகக தது கேட்டவர் 
போதமெய்ஞ் ஞான முறஞ்சுகபோக முடன்புகழ்பெறுவர்கள் 

இதில் பவங்க டொல்கந் துபின் சோருவர் வண்சிவ லோகமே, 
ஓ 

இ-ள், இரு வாசவூர் ௮ர்ரணர் தம் வாய்மை விளங்கு இருக்கதை - 
திருலாசஹஷூருடைய உணமைவிளங்கும் இம் திருப்புராணத்தை,--அ௮ன்பு 
உடன் ஐதினர் - அன்போடு ஐதினவர்சளும்,--ஓண் செவி ஊடு முகந்து 
௮து கேட்டவர் - அழகிய செவிகளான் மூகந்து அதனை உற்றுச் கேட்டவர் 
களும்,--போத மெய் ஞானம் உறும் சுக போகம் உடன் புகழ் பெறுவர் 
கள்- போதமாகயெ மெய்ஞ்ஞானத்தையும் மிச்ச ஈகபோகலவாழ்வையும் புக 
ழையும் இம்மைச்கட் பெறுவார்கள்,--பின் பவடீகசள் தொலைந்து தீது இல் 
வண் சஏவலோகம் சேர்குவர் - தேகார்தத்திற் பிறவிதொலைர்து தீதற்ற 
சிறந்த சவலோசத்சை அடைவார்கள், எ-று, - (௩௪) 

சேறு! 

பூதல மாதும் வாழ்ச பொன்மழை பொழிஈது வாழ்க 

வேதவா கமழும் வாழ்க வேர்தர்செங் கோலும வாழ்க 
இதிலைர் தெழுத்து நிறஞ சிவனடி. யாரும் வாழ்க 

வாது ரிறை புராணம் படித்தவர் கேட்டோர் வாழ்க, 

இ-ள். பூதல மாதும் வாழ்க - பூமிதேவியும் வாழ்க, பொன் மழை 

பொழிர்த வாழ்க - பொன்போலும் முகில்கள் மழைபொழிர்து வாழ்க,-- 
௨௭௪௭



2.60 திருவா தவூர்புராணம். 

கேத ஆசமமூம் வாழ்க - வேதாசமங்களும் வாழ்ச,--வேர்தர் செங்சோலும் 
வாழ்க - அரசருடைய செங்கோலும் வாழ்ச,--இிது இல் ஐந்து எழுத்தும் 
நீறும் வன் அடியாரும் வாழ்க- திதற்ற பஞ்சாக்ரமும் விபூதியுஞ் சிவ 
பத்தர்களம் வாழ்க,--வாதஷரிறை பு. ராணம் படித்தவர் கேட்டோர் 
வாழ்க - இத்திருவாதவூரர் புராணத்தை அன்போடு படித்தவர்களும் கேட் 
டோர்சளும் வாழ்க, எ-று, (௩௫) 

திருவடிபெற்றசருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆ. திருவிருத்தம் ௫௪௭, 

திருவாதவூரர்புராணம் முற்றுப்பெற்றது 

— SO CL



சுத்தி பத்திரம். 
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பிழை. திநந்தம் 

களிற்றின் கவளமாமுசத்தின் 
என்பதர்கு எனக்கொண்டு 
OT LT மன்பா 
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அரசன் அரசா 

முழைத்த்து முளைத்தது 
கண் பின்னர் கண் 
சண்களை பின் சண்களை 

கூறி, கூறினா. 
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அதியுபர தழுமில்லாவரும்பெருஞ் 

சோ தியையாம்பாடக்கேட்டேயும்வா ட்டடங்கண் 
மாதேவளருதியோவன்செவியோறின் செலிதான் 

மாதேவன்வார்சழல்கள் வாழ்த்தியவாழ்த்தொலிபோய 
வீதிவாய்க்கேட்ட லுமேவிம்மிவிம்மிமெய்ம்மறர் து 

போதாரமளியின்் மேனின் றம்புரண்டி ங்கள் 

ஏதேலுமாகாள் டர் தாளென்னேயென்னே 

யிதேயெர்தோ(பிபரிசேலோசெம்பாவாய். (a) 

பாசம்பாஞ்சோ இக்கென்பாயிராப்பகனாம் 

பேசம்போதெப்போதிப்போ தாரமளிக்கே 

சேசமும்வைழ் தனை யோகேரிழையாய்நேரிழையீர 

சிசியிவையுஞ்சிலவோ விளை யாடி... 

ஏசுமிடமீதோவிண்ணோர்களேத் BEDE 

கூசுமலர்ப்பாதர் தந் தருள wi memes 

தேசன்சிவலோகன்றில்லைச்சிற்றம்பலத்.து 
ளீசனார்க்கன்பார்பாமாரேலோரெம்பாவாய், (௨) 

முத்தன்னவெண்ணகையாய்முன்வந்தெதிரெழுந்தென் 
னத்தனனைர்தனமுதனென் றள்ளூறித் 

இத்திக்கப்பேச வாய்வந்துன்கடை திறவாய் 

பத்துடையீரீரன்பழவடியிர்பாங்குடையீர் 
புத்தடியோம்புன்மைதீர்த்தாட்சொண்டாற்பொல்லாதோ 

வலெத்தோறின்னன்புடைமையெல்லோமறியோமோ 
சித்தமழகயொர்பாடாரோரஞ்சிவனை 

பித்தனையும்வேண்டுமெமக்கேலோரெம்பாவாய், (௩) 

ஓண்ணிச் திலகையாயின்னம்புலர்ர் தன்றோ 

வண்ணக்களிமொழியாரெல்லாரும்வர்தாரேர 

எண்ணிக்கொளெளவாசொல்லுகோமவவள வு் 
கண்ணைத்துயின் றவமேகாலத்தைப்போக்காதே



ப திருவெம்பாவை. 2. 

விண்ணுக்கொருமருர்ைவேதவிழமுப்பொருளைக் 
கண்ணுக்கினியானைப்பாடிக்ககிந்துள்ளம் 

உண்ணெக்குகின் ஐருகயாமாட்டோநீயேவக் 

தெண்ணிக்குறையிற்றுயிலேலோரெம்பாவாய். (௪) 

மாலநியாகான்முகலுங்காணாமலையினை காம் 
போலறிலோமென்.றள் எபொக்சங்க ளேபேகம் 

பாலூறுதேன்வாய்ப்படி நீகடை திறவாய் 
ஞால3மமேவிண் ணேபிறவேயறிவரியான் 

கோலமுகம்மையாட்கொண்டருளிக்கோகாட்டுஞ் 

ஈீலமும்பாடி ச்சிவே சிவனேபெபன் 

ஜோலமிடினுமுணசாயுணசாய்கா 
ணேலசக்குழலிபரி2சலோரெம்பாவாய், (௫) 

மானேநீரென்னலைநாளைவந்துங்களை 

நானேயெழுப்புவனென்றலுகாணாமே 
போனதிசைபசராயின்னம்புலார் இன்றோ 

வானளேரிலனேபிறவேய நி௮மியான் 

தானேவக்தெம்மைத்தலையளித் தாட்கொண்டருளும் 

வரன்வார்கழல்பாடி வந்தோர்க்குன்வாய் திறவாய் 
ஊனேயுருகாயுனக்கேயுறுமெமக்கு 

மேஜனோர்க்குக்கங்கோனைப்பாடேலேரரெம்பாவாய், (௬] 

அன்னேயிவையுஞ்சிலவோபலவமர7 

ருன்னற்கமியானொருவனிகஞ்ச€ரான் 

சின்னங்கள் கேட்ப ச்சிவனென் 2றவா ய்இிறப்பா ய் 

தென்னாவென்னாமுன்னந் $2சர்மெழுகொப்பாய் 

என்னானை யென்ன சையனின்ன முதென்றெல்லோ முஞ் 

சொன்னோேங்கேளவெவ்வேர௫யின்னக் துயிலுதியோ 

வன்னெஞ்சப்பேதையாபோல்வாளாகிடத்தியா 
லென்னே தயிலின்பரிசேலோசெம்பாவாய். (ar) 

கோழிசலைம்பச்சலம்புங்குருகெ ங்கு 

மேழிலியம்பவியமபும்வெண்சங்கெக்குங் 
கேழில்பாஞ்சோதிகேழில்பர ல்கருணை 

கேழில்விழுப்பொருள்கள்பாடினோங்கேட்டி லையோ 
வாுநியீதென்னவுறக்கமோவாய்திறவா 

யாழியானன்புடமையாமாறமிவ்வாரோே



சருவெம்பாவை. திரு 

ஊ।ிமு.தல்வனாய்றின் றவொருவளை 

யேழைபங்காளனையேபாடேலோசெம்பாவாய். (௮) 

மென்னைப்பழம்பொருட்குழுன்னைப்பழம்பொருளே 
பின்னைப்பு துமைக்கும்பேர்த் அமப்பெற்றியனே 

உ ன்னைப்பிரானாசப்பெற்றவுன்ரடியோ 
முன்னடி. யார்தாள்பணிவோமாங்சவர்க்கேபாங்கா லோம் 

௮ன்னவரேயெங்கணவசாவாரவருசந்து 

சொன்னபரிசேதொழும்பாய்ப்பணிசெய்வோம் 

இன்னவகையேயெமக்கெங்கோனல்குதியே 
லென் னகுறையுமிமீலாமேலோ செம்பாவரய். (௯) 

ur sro Gut) aa poder pay) oyun Suet 
போதார்புனை முடியுமெல்லாப்பொருண்முடிவே 

பேதையொருபாற்றிருமேனியொன்றல்லன் 

வேதமுதல்விண்ணோருமண்ணுர்துதித்தாலும் 

ஓதவலவாவொருதோழன்றொெண்டருளன் 

கோதில்குலத்தான்றன்கோயிற்பிணாப்பிள்ளைகாள் 

ஏதவனாசேதவன்பேராருற்றுராரயலா 
சேதவனைப்பாடும்பரிசேலோசெம்பாவாய். , (௧௦) 

மொய்யார்தடம்பொய்கைபுக்குழுகேசென்னக் 
கையாற்குடைர் துருடைர் துன்கழல்பாடி 

ஐயாவழியடியோம்வாழ்க்தோங்காணாழல்போற் 

செய்யாவெண்ணீருடி செல்வா சறுமருங்குன் 
மையார் தடங்கண்மடர்தைமணவாள௱ 

வையாகீயாட்கொண்டருளும்விளையாட்டின் 
உயவார்களுயயும்வகையெல்லாழுய்ந்தொழிர்தோ 

மெய்யாமற்காப்பாயெமையேலோசெம்பாவாய், (௧௧) 

ஆர்.த்தபிறவித்துயர்கெடகா மார்த்தாடுந் 

இர்தீதன ற்றில்லைச்சிற்றம்பலக்தேயோடும் 

கூச்தனிவ்வானுங்குவலயமுமெல்லோழுகங் 

காத்தும்படைக் துங்கரர் தும்விளையாடி. 
வாரர்த்தையும்பேசிவளைசிலம்பவார்கலைக 

ளார்ப்பாவஞ்செய்யவணிகுழன்மேல்வண் டார்ப்பப் 

பூத்திகமும்பொய்கைகுடைச்துடையான்பொற்பாத 

மேத்தியிருஞ் எனை நீராடேலோசெம்பாவாய். (௧௨)



இருவெம்பாவை; சா 

பைங்குவசோ க்சார்மலரர்ற்செ ங்கமலப்பைம்போதா 

லம்சங்குருகினத்தாற்பின்னுமரவத்தால் 
தங்கண்மலங்கழுவுவலா ர்வந் துசார் தலினா 

லெங்கள் சொட்டியுமெங்கோலும்போன்றிசைந்த 
பொக்குமடுவிற்புகப்பாய்க்துபாய்ந்துகஞ் 

சங்கஞ்சிலம்ங்ச்சிலம்புகலக் தார்ப்பக் 
கொற்கைகள்பொங்கக்குடையும்புனல்பொங்கப் 

பங்கயப்பூம்புனல்பாய்ந்காடேலோரசெம்பாவாய், (௧௩) 

காதார்குழையாடப்பைம்பூண்கலனாடக் 
கோதைகுழலாடவண்டின்குமாமாடச் 

சீதப்புனலாடி.ச்சிற்றம்பலம்பாடி 

வேதப்பொருள்பாடியப்பொருளாமாபாடிச் 
சோதிதிறம்பாடிச்சூழ்கொன்றைத்தாரபாடி. 

யாதிதிறம்பாடியர்தமாமா பாடிப் 
பேதித்துகம்மைவளர்த்தெடுத் தபெய்வளை கன் 

பாதத்திறம்பாடியாடேலோரெம்பாவாய், (௧௪) 

'ஒசொருகாலெம்பெருமானென்றென்றேகம்பெருமான் 

சரொருகால்வரீயோவாள்சித்தங்களிகூ.ர 

நீரொோருகாலோவாகெடுந் தாரைகண்பனிப்பப் [ ar 
பாரொருகால்வந்தனையாள் விண்ணோசை த்சான்பணியா 

பேசசையற்கிங்கனேபித்தொருவராமாறு 
மாசொருவரிவவண்ணமாட்கொள்ளும்வித்தகர்தாள் 

வாருருவப்பூண்முலையீர்வர யாரநாம்பாடி 

யேருருவப்பூம்புனல்பாய்க்தாடேலோசெம்பாவாய்,(௧௫) 

முன்னிக்கடலைச்சுருக்கியெழுர் துடையா 

ளென்ன த்திகழ்ர்தெம்மையாளுடையாளிட்டிடையின் 
மின்னிப்பொலிந்கெம்பிராட்டி திருவடிமேற் 

பொன்னஞ்சிலம்பிற்சிலம்பித்திருப்புருவம் 

என்னச்சிலகுலவிநந் தம்மையாளுடையா 
டன்னிற்பிரிவிலாவெங்கோமானன்பாக்கும் 

முன்னியவணமக்குமுன் சுரக்குமின்னருளே 

யென்னப்பொழியாய்மழையேலோசெம்பரவாய், (௧௬) 

செங்கணவன்பாற்றிசைமுகன்பாற்றேவர்கள்பா 
லெக்குமிலா ததோரின்பரம்பாலதாக்



@ திருவெம்பாவை. 

சொலங்குண்கருகங்குழலிகர் தம்மைக்கோ தாட்டி. 
யிங்குநம்மில்லக்கடோறுமெழுச்தருளிச் 

செங்கமலப்பொற்பாதந் தர் தருளுஞ்சேவகனை 
யல்கணரசையடியோங்கட்காரமுதை 

நங்கள்பெருமானைப்பாடிஈலந்திகழப் 

பங்சயப்பூம்புனல்பாய்க் காடேமோரசெம்பாவாய். (௧௭) 

அ௮ண்ணாமலையானடிக்கமலஞ்சென்றிறைஞ்சும் 
விண்ணோமுடியின்மணிக்தொகைவீறற்ருற்போற் 

கண்ணாரிரவிகதிர்வர்துகார்கரப்பத் 
தண்ணாரொளிமமழுங்கிக்சாசகைகடாமகலப் 

பெண்ணாடூயொணாயலியாய்ப்பிதங்கொளிசேர் 
விண்ணாமெண்ணாகியித் தனையும்வேருடக் 

கண்ணார முதமுமாய்றின்றான் கழல்பாடிப் 
பெண்ணேயிப்பூம்புனல்பாய்ர் சாடேலோரெம்பாவாய், () 

உங்கையிற்பிள்ளையுனக்2சகயடைக்கலமென் 

றங்கப்பழஞ்சொற்புறுக்குமெம்மச்சத்தால் 

எங்கள்பெருமானுனக்கொன்றுரைப்போங்கே 

ளெங்கொங்கைநின்னன்பரல்லார்தோள்சேமற்க 

எ௫்கையுனக்கல்லாதெப்பணியுஞ்செய்யற்க 
கங்குல்பகலெங்கண்மற்மொன்றுங்காணற்க 

இ௫்ப்பரிசேயெமக்கெங்கோனல்றா கதியே 

லெங்கெழிலென்ஞாயிறெமக்கேலோசெம்பாவாய். (௧௯) 

போற்றியருளுகநின்னாதியாம்பா தமலர் 
போற்றியருளுகநின்னர் தமாஞ்செர் தளிர்கள் 

போற்றியெல்லாவுயிர்க்குந்தோற்றமாம்பொற்பாதம் 
போற்றியெல்லாவுயிர்க்கும்போகமாம்பூங்கழல்கள் 

போற்றியெல்லாவுயிர்க்குமிறுமிணையடி.கள் 
போற்றிமானான்முகலுங்காணாதபுண்டரிகம் 

போற்றியாமுய்யவாட்கொண்டருளும்பொன்மலர்கள் 
போற்றியாமார்கழிரீராடேலோசெம்பாவாய், (2.0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 




