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விலாசம்:-- 

கா ஏ ஆலாலசுந்தரம்பிள்ளை அவாகள், 

on 19, ரண்டாலஸ் சாலை, 

ேவேபபே, சென்னை



BEAM Divi 

ஆசார்யபிரபா வம், 

OO 

உபோற்காதம் 

ஆச - சாஸ்திரராததஙாளை மற் ற, முணாதவா. par g - 

உணாநதவண்ணம தான் நலிலாழுசுதகில கடபபவா, பிற 

ரயையும அ௮வவழியிலஈடகதுபவா ஊன னும் மா நககளின வழி 

யாய்பபிறஈத ௮சாரயா எனனுமபதம, பரபாவம (ஈகிமை) 

என்னும மொழியோடுசோகது ஆசாயரபாலவம எனவாயி 

ற அசுவே, ௮ஞஞான இருளைப போகா சாஸ்திராததகக 

களையும ௮வறறின் அ௮னுபவஙகளையும பிரகாசபபடுதந தன் 

மைபுடையா£ மகமை எனபபமிம ௮தநகையராவார-.- இளு 

டைய பிளளை, ஆளுடைய அ௮ரள்கள, தளுடைய நமபிசள) 

ஆளுடைய டிகள் என்று 2 ரறறபபடுமா ரமாசரரியாகள 

௮ வர்கள அ௮பிமதம'-- (1) சிவன்றன திருரகடைக்கண் 

(௮னுக்ரக) கோக்கஞசேர்ஈ துள்ள சமயாதீத சித்தா சைவ 

நய அ௮ராதிமலமுக க பரம 

சிவம் (8) வேதசிவாகமப பிராமாண்ய திரிபதார்த்த ஸ்தாபனம். 

4) ஞான யோசக கிரியா சரியைகளென்னும சதுஷ்பாதம். 

சமயம் (2) அ௮சசமயத் தெய்வமா



2. 

அவாகளால போக்க (நிககிரரக்ச)ப பட்டகுறறங்களா 

வன -- (1) புறசாமயிகளால் நிஈதிக்௩பபரிம சைவசமயநிந் 

தை (3) பரசிவபர தவதூஷணம (9) திரிபதார்தத ௮பா£தத 

ஆபாசம (1) அதவைதபத அ௮பராததம. 

அ௮வாகளால ுனுககரகககபபடட குணஙகளா வன:-- 

(1) சைவசமய சிெதாகிக்ரிரசம, (2) பரசிவ பரதவ ஸ்தாபனம, 

(9) திரிபதாதத சிததாசதபோதம, (4) ௮கவைத பதாததப் 

பிரசாசம, 

இகஙனம கூறிபம்பாநத, நி.ஃர$ககப படுவனவும, * 

௮னுசரசெகப பமிவனவுமாயெ செயலகளைச௪ செய்யவநத 

வை யாவையோவெனின, - ஜஞாநசம। ஈத கொருபமாஇ 

யும பஞ்சாக்ஷர சொ ருபமாதியும, சிவபோக தோஜோ 

ரூபமாகியும, சிவானரதானுபவ சொருபமாகியுமுளள மாபர 

ru பரவெளுடைய ஜஙகமத திருமேனிகளாகும. 

| இவவுணமையால், ஞானசமபகத சொரூபம் திருஞான 

 சம்பகத மாததிகளெனவும, பஞசாக்சசொரூபம வாசே 

் மூ.ததிகளெனவும, சிவபோக தேஜோரூபம சுநதரமூ£ததிக 

ளெனவும, சிவானஈதானுபவ சொரூபம மணிவாசக மறாததிக 

ளெனவும்; திருவுருக்கொண்டு ஆசா£யமூர்ததிகளாய் வதன 

என்று ௮.றியக்கிடகசின் றன. 

இதனால், ஞானசமபநதமாயும பஞ்சாக்கர சமபர்தமாயும 

சிவபோகசம்பக்தமாயும், சிவாரந்தானுபவ சமபரதமாயுமுள



௩ 

ளது பரசிவததின் சொரூபவடிவமென் ம, அ௮ரரான்கும 

தனிததனி திருவுருகசொண்டுவஈச நாலவராசரயாகளது திரு 

வுருவங்கள தடததவடிவங்களென்றும ௮ரியகரிடக்கினறன. 

இவவுண்மை தோன்றவே *(தாபர சஙசம௫சள எனறிரணடு 

உருவில நின்று மாபரன்பூசைகொண்டு மன்னுயிாககு ௮ருளே 

வைபபன” என்று சிததாதங்கூறிற்று 

ஞானசமபரநதமாதி ரானகினையும குணங்சளாசாசொண்டு 

சொரூப வடிவமாயப பரசிவம் இருபபின் தனமாககள உய 

யுமவகையும, ரைவரமயம புற்சசமயங்களால இகர துபடா மல 

ஒங்குமவவகையும, இவவையகமுற்றும சிவராமமே ரூ ழுமவகை 

யும, சவராமமாய பஞசாசசரப ரத ஈத இியமாகயெ திரி தார் 

த்தங்சள பிரகாசிக்குமவகையும எவவகையான் அகும. 

அகவே, ௮வையெலலாம (9ிராமணமுகததானும இலக் 

சணமுகத்தானும, சாதன முரரதானும, பயன முகததா 

னும உலகமெலலாம உணாரஈதுய்யவே சொரூப குணமா 

யுளள ஞானசமபநதாதி நான்கும தனிததனி Sau Ba 

வுருவங் கொண்டுவகது, ஆன்மாக்களுக்கு ஞான சமபக 

தம உண்டாக்கி அதனை, ஆனம*.ததியை வருவித.து, 

அந்த் ஆனம.ஈததியால தன்னுளளததில பரமானமாவாகிய 

பரசிவன நிற்குங் கலபபினைப பஞசாக்கரததால பிரகாசபபடு 

ததி, அநதப பிரகாசததால (சோஹம' என்று பாவிக்கும 

அதவைதக் சலபபால தானென்றம ௮வனெனறும் வேறு 

வேறு தோனழுமாறின்றி தவமேயாய் செவபோகததுககு



ஆளாக்கி, சிவானதானுபலகதில நில்பெறறு வாழசசெய் 

யும். இகஸை, ஞானாமபாதராதி சைவாசார்யாகள் பரசி 

வத்திறடைய கடத் தவடிவஙகளென்று (ப சாசமாபிற று. 

இத்தசைய .ஜாராயாகளன்றி சிததாரசனாவாமயமும், 

௮சசமயத் தெய்வமாகிய பாவா ம். சிவாரதனபூஷ்ணங்க 

ளும் பாசஞான ப ஞானங்களைக் சடஈதரிவளானமும பிரகா 

சிக்குரதன மையுடையன Cro! ஆசா 

இதுகாறுங் கூறிவ தனவன்றி அணவாதி குறறஙசப 

போக்கும வன்மையுடையாோ ஆரசாயராலா£ என்றும, ௮௧ 

குற்றங்களைபுடையா ஆன்பாக்கள் என்றம்,அக்குறறங்சகளைப 

போக்கும் சடப்பாரிடைபான் சிவபெ ரமான என் DD, Dy O65 

அராதிமலமுததன் என்றும, அவன் அன்மார்களாகரு ௮௪ 

குற்றங்கள் ச சிசதாந்தசைவசமய ஈ நில போக்குவன் வன் 

றும, அசசஈமயமு இனிபபிதவாப (ரிநனியாய savin vel 

ஆனமாக் TORE AT FLAN IH EVEN BV $5 Hay எனரம, ௮ கூட 

வரும்காலததில் சிவபெருமான் ஞானசமபரகாகி நாலவகை 

இலச்கணங்களையும சிறப்புவலல ஆரார்யவு௬வ௩% காணடு வரு 

வனென்றும, ௮ஈது ஞானததில ஞானம் என கான்கு வகை 

யாய்க் கூறபபடும ௮வரறால முமமலக்குற்றககளைப போக்கு 

வனென்றும், இச்குறறங்கள இந்த நால்வகையானன்றி வேறு 

' கையால நீகசுத்கச்சன அ௮ன்றென்றும், ௮ந்தநாலவகை 

உபாயங்களால் மலரீக்கம செய்யும் வன்மை நின்மலசொரூபனா 

இப சிவபெருமான் கொளளும் அசரயத இருவுருவங்களுக்குக்
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கூடுமேயன்.றி மலசொரூபிகளாகய ஆன்மாககள் சகொள்ளம 

ஆசா£யத இருவுருவங்களுக்குச கூடாவெனறும, தெளளிகின் 
௮.ியர்கிடக்கின்றமை சாணச 

கடட 

| ௮வவணமை ஈன்குவிளங்கவே,ராலவராசராயர்சளுமசொ 

ரூப வவெத்தினுடைய BL GSS Bo Loge B11 £லரன், 2) 5 Brn, 

மேனிகளதிருவுரு* சரகரகாலக த, ஞானசமபஈ சச இருமேனி 

sonra In ஈரடைய அதிவினிடததம அறிவாகறிவாய் கலந் 

திரு£குப ஞானசோடியாிய சிவசோதியிரகலகக ௫ வாசேத 

திருமேனி. ஈராசரங்ஈகளாரிய எலலாவுயிசளும தோன்றி oOo 

கும திருமேனியாரிய சிவலிகரததிஈமேனிபிற் ஈலநதது 

மணிவாசாந இ.நமமனி, சிவானரதாசாரமாடிய Harare சிற 

சோதிபி!॥ கலகதது, நதரேசத தி நமேனி, ஞான ரமபாஈத [தி 

BULGES “௬2மனிகளைத திருவருளுக்குரிய ரத நினிபாகத று 

உக தமாகளெலலா1௦ ஈண்டுகளிதது சிவானஈதாறுபவிகளாய் 

சிவசாயுஜயம பெற்றுவாழ, இ ரசகொணடதகொகசையை தி 

யருளிய அரியதிருமேனியாசலான் ௮ கஇருமேனியைக ஈரவா 

(மறை கா) து இரதாதி தேவாகளும கண்டுசளிஈகுமா.று 

ஆயிர ஞாயிறபோன்று பொங்கு பரொளியோடு கொள 

யானையினமேல தேவா முநிவா யாவ நம [டை சுழ்ஈது 

போதற வேதசவாசமங்களெலலாம  ரொலியோடு சோலுஞ 

செய்ய ஈகல சமபிரமத துடன் ஸ்ரீரயிலாயதைநோக்கிச செ 

ன்று அஆலாலசந்தரமூததியாகவே Ae SERB OES Qu 

கனமான இிருமேனிசளின் பெருமை இவ்வளவின வெனறு 

இக்கு வரை ஈத] முடியுமோ? முடிபர், இனனுமபலவுள.



இனி, சராயபிரபாவமாகிய Oooo வெளியிடுதற் 

குக்காரணமான தில விஷயஙாளை எடுததுபபே. வாம். 

௮%மாவது--அண்டதேஜோருபமாய் விளங்கும் சூரிய 

மூாததிபினிடததல பாக்சசபத வாசசியனாய் அஈதாவியாப்த 

யை பாசிவன் வி௱ஙகுவதுபோல, ௮கண்ட வியாபகமாய்ப 

பிரகாசிகரும சைவாமய। நஇிததனாகிய சூரியனிடததில ஞான 

சமபரதாதி வாசசியாததப பிரசாசகாரளாய் உளளொளியாய் 

விளங்கும (மனசொலலிவாத மகிமைபிசிறநத அஈராயஹாத 

திகளாச சைவசமயிகளாக எண்ணப்பட்டபலா தாபா சங்க 

மங்கள எனழு இரண்டிருவில னெறு மாபரன் பூசைகொண்டு 

மன்னுயி । கருமாலைபபன்'' என்னும உண்மையைச சிறி 

தேலும ஆயும் ஆராய்சசியநறு, op (1h! Dav இ ருமல oun Besant 

கிய விஞஞானகல பிாயாகலாஈளாகிய ஆன்மவார hi ளோடு 

Crispin, ௮ுவவளவி லமையா து சகலரிலும வைதது மாயா 

மலவாசிகள் அுனுபவிபப௫ு2பால இனபத்துன்பானுபவது 

களை அ௮னுபவிததாரளென நும, காமா திகுணமாளை மேற்கொ 

ண்டிரு௩தன0. ன்றும,சிவபெருமானால சிற்சில காரணங்களாற் 

சாபமேறறுபபூவுலரன் ஈண்வர.த பிறக நமானுடசரீ ரீகளாய்ப 

புற்சசமயங்களிற புக்குழன றும, பர தவசபபடடு இறைவனைம 

தந்தும் மயங்கிநிறகும்பொழுத இறைவன திருவருளால புறச 

சமயங்களிலநின் றுநீ ரகிபும, தடுத்தும ஆட்கொளளப்பெற்தவ 

ரென்றும, பின் சரியையாதி பக்திமாக்ஈளினின்.று ஆலயங்கள் 

தோறும செனறு வழிபட்டாகளெனறும, ௮வவழிபாட்டின்
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விசேடததான ௮வாககாககொண்டு சல ௮ற்புதசசெயலககா 

இஹமைவன செய்விததனரென்றும, பின்னா சாபநீக்கக நில் சிவ 

சாலோகாதி பதமுத்திசளேோ யடைநதனரென்றும, தம.தள்ளத 

திலும் ௮ஞசாது எணணி ; பிரசகாங்கள நேரிடுக்காலஙகளி 

லும் சபையின் நொகசமறிநது ப ரக்கமாகவும பெருக்கமாக 

வும பேசி, பின்னா அனபிற ிறகதவா சளென்றும, Hig WENT 

களிற பெரியவாகளென் றும, பததிமாசகததை மறவாதவாக 

Glare pin, Fp Fev அருமைகளை பும படுததுபபேசி ௮தனபின 

னா னசவாசாரியாகளெனறும “*சொற்கோவும தோணிபுரத 

தோன்றலும என் /ஈதரனும, சிறகோல வாதஷாத தேசிக 

னும, முற்மகாலி வரதிலரேல ' நீறெஙகே? மாமறைநூல 
97 . ச உரு 

தான் எசே? எநதைபிரான் பஈதெழுதசிதங்கே'' ? எனறும 

மிசவியர்து பேசவா 

இஃதெனன அறியாமை ' இஃதெனனகொடுமை ' இல் 

செனன பாலம் ' அதோ ! அதோ !! பாஈஈமபநஇகளாகிய 

அன்மாக்களில் இவாகளும ஒருவராபின் k Daun san திருவாசக 

குகளாய தேவாராஇகள, ப.திவாசசாசிய திராவிடவேகஙக 

ளென்றும, உபநிடத சா ரங்களென் ரம ௮வைசளைச சிவாநநி 

தானங்களில ஓதவேண்டுமென்றம 3 தவாரககளால பாடப 

பெறற க்ஷேத்திரங்களே சறபபுடை க்ஷேரதிரங்களென்றம, 

அலலாதன இறப்புடைததன அ௮லலவென்றும் கூறுவர். * அர 

வகல அ௮ல்குலாபால அசைநீததவாஈசே வீடுதருவம எனழு 

அளவில்வேதம சாற்றியதலைவன் தன்னைப, பரவைதன் புலவி
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இரபபான் கழுது கண்படகும்பானாள இரவினில தூது 

கொண்டோன்” என்றும் இதுபோலும் பல அரிய திருப்பா 

சுரஙசளை எடுததுக்கூறி அன்பு பராடடுவா. 

இங்கனமான செயலும சொலலும அறிவினர் கூற்றோ ! 

௮றிவிலாப பேசையாகூற்றோ ' யாம Dag Orr gy தர 

மூடையோமலலேம. எல்லார் Of SU LATS HOM Out GOUT SHS 

ளெலலாம பாததுத தண்டஞுொய்யவலைலை இயமன் தான yf 

வனோ ! ௮வனம அறியான். 

இங்கனமான தீபினுங்கொடிய புனமொழிகள் எமது 

செவியினு.: எம்மைப3பொனற ல ருடைய செவி Tol By LOLs 

௮மமொழிகள எம உளளங்களிறபுஈகு ஆறுபபுண்ணாக்கிவருத 

தச தலைப்பட்டமையான் ௮வை பிறை ஓருலாற சமாதானப 

ude ® ஆறிச்கொளள இராய பிரபாவமென்னும் இர 

நூலை எழுதி இருமபிலை HII} Ip bo) O) | 12-வது நெமப 

ருளள வீடடிலிருக் தம ip wa aim al HII பரமபசதரா 

கும பழகி வேககிடசாமி௫ராமணியாரவராள உபகரிததபொ 

ருளுதவியால் ௮௪ வாகனமேறறி வெளிபிடலாயிறறு. ஈமது 

சித்தாரக சைவாசாரியாகளா நிய நாலவா இருவடிகளில் மெய் 

யன்புபூணட.. ரகளும, பரசிளாபராதததியருபபயர்தவர்களும 

சைவசமயததின ஏற்றதை சிததாரத நூலாராய்சசியால ஈன 

ரய்த் தெளிகதவர்களும பெத.று கணஞுற்கண்டு தமது கல் 

opera கூர்ந்து ௮றிவாராயின் அ௮டங்காமகிழ்சசி யெய்தி 

எமமை வாழ்த்துவர் என்பதில லயமிலலை. ௮ஃதேபோல



ஏனையோ எமமை துறிவிலி என்று வையவாரெனபதிலும் 

சிறிதும ஐயமே இலலை. 

யாம பிறா வாழத்துலதைபும, வைவதைபும் எண்ணி 

இரழா£ல எழுதி வெளிபிடக தொடங்கியகன்று. எமககு 

ஆசாரயாகளபால உணமையாயுளா பபறுடைமை யாலும், 

சிவபெ நமானை வாழததி வணஙசபசபறா இபபாகிபம எப 

Sp Bart gu எமமைவிடடபுப போகாது லாழவயாம 

இங்கனமான வணமைமை எமக்கு தநதவா'_வேதாக 

மோக்த OTM ASI $9 பைத தலைவ நம, வைதிசசைலசிததா ந 

தசணடமா;(ுதமென னும்படட 70 'யரைபபுனைக நவ நுமஸலாவ 

சிசாமணியுமாசிய எமி ஸ்ரீலஸ்ரீ-சொமநதர நாயகரவாகளே 

யாம, அபபெரியோ முதலாசி/யரைப in) BOhT OW LOLs DS 

பரதவநிரூபணம அசராயபிரரபலம என்னும நூலகளில் பல 

பிரமாண।ககாச கொண்டு தமது ஆற்றலை நனராய் விளக்கி 

யிருக்கன்றனர் அவவழியே நலவழியெனக் சடைபபிடி தது 

எமது சிற்றறிவுக்கு புலஎனாுயவழி தமபிரான தோழனாராகய 

சுநதரமூர்ததிகளுடைய பரதவநிருபணததை ஆசாயபிரபாவ 

மென்னும பெயரிய நூலால வெளியிடததுணிஈதேம. இதே 

போல் இருகாவுக்காச்கள, மணிவாச ஈமமாததிகள என்னும 

நமது சைவாசாரியாகளுடைய பிரபாவமும DY Fret ser 

மேற்றி சைவநாடெங்கும உலவிவாழ இறைவன் திருவரு 

ளால நிசசயிததுளளேம ஜமுன்றியும நமது ஆசராய மூரத 

இகளிடததுளள எமது பேரவாவையெலலாம இபபோது
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வெளியாய்வரும்பெரியபுராணதஇிறகு யாமஎழு இவரும சிததா 

ந்தபோத ரதனாகரமென்லும் பேருரைில நிரப்புவோமாக, 

ஆசார்யமா த௲திகளாகய சஈதரமமாததிகளுடைய பிரபாவ 

மென்னும் இர்நூலுஈகு யாமகொண்ட பிராமண_நால் ஒன்றே. 

௮து 4உலகசெலாம'' என நடியெடுததுக்கொடுக்க அததிரு 

வருளடியை முதலாகக்கொணட பெரியபுராணமேயாம. இரு 

வருள்வாக்காகிய பெரியபுராணம எமக்குப்பிரமாணமாகவி ரத 

தலால, இவவாசராய பிரபாவத்துககும அததிருவருளே துணை 

யாகவிருந்து பிரகாசபபடுததும என்பதில ஐயமினழ 

பரவை மணவாளன பொனனடி வாழ்க, 

திருசசிற றம்பலம, 

TP
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மயம், 

திருசிற்றமபலம, 

ஆசார்யப்பிரபாவம். 
  

ஸ்ரீசுநதரமா த திசுவாமிகள் புராண 

இரு தயம். 

பாயிரம 

நடர॥ஜழர்த்தி வணக்கம். 

உலகெலாம் உணாஈ தோதற சரியவன் 

நிலவு லாவிய நீா£மலி வேணியன 

அலடுல் சோதியன் ௮மபலத் தாவொன் 

மலா? லம்படி வாழ் ததி ௨ணமருலாம், 

எடுக்கு மாக்கதை யின்றமிழ்ச செய்யுளாய 

நடச்கு மேன்மை ஈமச்கருள் செய்திடத 
தடசகை யைஈ துடைத தாழ்செவி நீள்முடி.ச 

கடக்க ளிற்றைச் கருத்தள் இருத்தவாம். 

வேத சிவாகமங்களால் இன்னதன்மையன் என்று 
அறிய வொண்ணாத சிவன் தன்னையே ௮ச்சிவபிரான் ௮௬ 

ளால் இன்னதன்மையனென்று உணர்ந்து ௮வ்விறைவன் 

பால் தைலதாரைபோல நீச்கமில்லாமல் எக்காலத்தும் Bt



2. ஆசார்யப்:]ரப £வம், 

வந் தழைத் திருக்கப் பெற்றவரும் துவாரகாபுரிக்குத் தலைவ 

ராய் யாதவருலத்தில் வளர்ந்த மாதவராகிய கண்ணபிரான் 

முடிமேல சிவதிகூரா காலத்தில் தமது திருவடியை வைத்த 

ஆசிரியரும் சர்வபூதபதியாய்விளங்கும் பசுபதியினது ஞான 

யோகச் கிரியாசரியைகளாகய ஒப்புயர்வற்ற திருத்தொண் 

டுக்கு ஆதியந்தம் என்பதில்லாமையையுணர்ந்து அதனை எப் 

பொழுதும் மேற்கொண்டிருக்கப்பெற்றறித்தமுத்தரும் ஈட 

ராஜப்பெருமானைப் பாலுக்குவேண்டிடத் தந்த பாற்கடலைத் 

தாயினது பாலை ௮ருஈதுவதுபோல் ௮ரநதி சித்துகளி 

கூர்ந்து இனி என்றும் மற்மொரு தாய்முலைப்பாலை வேண்டு 

தீலையொழித்து பிறபாநெறிபெற்று வல்லாளராப் வளாநத 

வரும் இததகைத்தான அரியகாரணமங்களால் யாவராலும் 

நினை ச்தற்கரிய சிறப்பினை வாய்க்கப்பெற்றவருமான உபமன் 

னியர் என்னும் மவ சை வமுறிவர் மலே கூறியுள்ள (உல 

கெலாம் உணர்நதோதற் சரியானைத”” தன்னகத்துக் கொண் 
டிருக்கும் பெருமிதம் வாய்ந்த ஸ்ரீகயிலாயத்தின் ௮டிவாரத் 

தில், சிெவபக்தர்களாகிய பல்லாயிர முநிவர்களும் சிவயோகி 

களும் தம்மைச் சூழ்ந்திருப்பத் தென்திசையை நோக்க 

யிருக்கும் அப்பொழுது ஆயிரஞ்சூரியகளுடைய குறையா 

தோங்கும் பேரொளி பெல்லாம் ஐரொளியாய்த் இரண்டு 

ஒளிர்வதுபோல் ஜோதியொன்று முன்னே தோன்றிற்று. 

யாதொரு தோற்றமும் ௮ற்று உபமன்னிய முநிவரது 

இருவாக்னின்றும் வெளிவரும் சிவஞானபோதத் தோற்



பாயிரம், 

றித்தையே கண்டுகளிக்கும் தூய்மை யுடையவராய்ச் Gps 

திருந்த மாதவமுடைய முன்சொல்லிய முநிவரரும் யோடு 

களும் ண்டு ஈமு கண்கள் கூசுதலடைய இன்று இப்பெர 

Ys காணப்பட்ட இவ்வொளி எவ்வொளி? இஃது என்ன 

௮ திசயம் £ இவவதிசயம என்றும் கண்டறியாத அற்புதம்! 

என்றனர் இவர்கள் இப்படிச் சொல்லிஃ்கொண் டிருக்கவும் 

௮ர்த ஓளிப்பெருக்கததோடு இசதவோசைப்பெருக்கையும் 

கண்டுகேடட உபமன்னியமுறிவர், ௮க்கணமே அரதிப்போ 

தில் தோன்றப்படும் தேயகதுபோதலை யறியாத ஓர் கலையை 

யுடைய சந்திரனைச் சடைமுடியின்கண் சூடிய சிவபெருமா 

னது சர்வஜஞதையாகிய அ௮ருட்குணத்தைச் செெதித்தனர் 

சிர் இிககவும நாம காணததோனறிய இவ்வொளி நமது கயி 

லையின்கண் இருகத ஆலாலசுஈதரரொளி; இவ்வொளியாகய 

சுந்தரப்பெருமானா ஈம சிவபெருமான் அ௮ணைதடுப்பதற் 

கஞ்சி ௮வவாணையாப அ௮ருள்வ[நிய அன்று தென்திசை 

நோக்கிச்சென்று (நாவலாகோன்” என்று நாவினது செல் 

வியின் திருவருள் பெற்றவரால் நாவாரப் புகழப்பெற்று 

அத்திசைக்கண் லாழ்ஈதிருந்து இன்று தமதிருப்பிடமாயே 

ஸ்ரீகயிலாய வாழ்க்கையைக்கருநி கயிலாயராதனது உத்தர 

வைகாட நாடியவண்ணமே அசநாதலும் உத்தரமளிக்க இவ் 

வுத்தரதிசையை நோக்கி வருனெரறூர் என்றுணர்ந்து சித்தங் 

களிகூர்ச்து சிரமேற் கைகூப்பித் தென்திசைநோக்சித் தொ 
மூது மீண்டும் ௮வ்வொளிப்பெருமானைக் காணும ஆசையா 

லெழுந்து என்றும் ௮லுபவித்தறியாத ,நனர்தவாரி தமத



கு ஆசார்யப்பிரபாவா, 

மெய்யெலாம் நிர்மபி ௮வர்பாலுந்த விரைந்து சென்றனர், 

செம்மேனிபடைத்த ரீண்டசடையினையுடைய ௮ம்முறிவர் 

செல்லும்பொழுது ஒளிகண்டு அதிசயழுற்றிருந்த ௮ந்த 

ணர்கட்கெல்லாம் தென் இசைச்கண் கண்டவொளி இன்ன 
வொளியென்று ௮றியவாராமையான் எழுத ஐயததோடு 

இன்று இம்முறிவ ரிடத்.துக காணப்படும இவவாசைக் 

கோலம் நாம என்றும் கண்டிலோமே என்னும் ஐயமும் 

மேலிட்டு இவவிரண்டலுள் இவர்பாலுண்டாகய இவ்வைய 

த்தை முன்னர் சக் கொள்வானெண்ணி முநரிவரெல்லாம 

வினவுவாராயினர். 

61a Son பிரானாராகய உபமன்னிய முநிவரே ! தேவரீர் 

உம ௮த்தனாராயெ சமபுவினது திருவடித் தாமரையை 

வீழ்ந்து வணங்குவதல்லது மற்றொருவரது அடியை வணங் 

க௫லீர். ௮ச்சிலமுடைய ௮டிகள் இன்று யாவருடைய ௮டி 

யைக்கண்டு அடிக்கடியும் வணங்குகன்றீ££ இது என்ன 

மு திசயம! இது என்றுஙசண்டமியாத ௮ திசயமன்றோ என் 

றனர். சடற்பாலுண்ட முறிவா ஐயங்கொண்ட ஐயர்களை 

நோக்கி ஓ ஐயனமீர் ! ஈண்டகாணப்படட ௮கண்டாகாரப் 

பேரொளியார் தனக்கு மேலொருபிரானை யறிய/த தம்பிரா 

னைத் தமதுளளத்தால் தழமுவப்பெற்ற பேராளனார் ஆகலான் 

அவர் சம்மால் வணங்கப்படும் தெய்வத்தன்மை யுடைய 

வரே என்று சொல்லவும் ௮வவச்தணர்கள் சம்புவின த திரு 

வடியன்றி மற்றையரது அடியில் படாத முடியையுடைய



பாயிரம், டூ 

முூறிவரது ௮டியை வணங்கிச் சோதீவடிவமாய்க் காணப 

படும் இவர் பூவுலின்கண் செப்தசெயலெல்லாம் தவச்செய 

லேயாமன்றி ௮வச்செயலாகா அகலான் அந்த மேன்மை 

மீரன செயலை ஈன்றாய்ச் கேட்க விருப்பமுடையோமா யிருக் 

இன்றோம். ௮தனை இப்போது சொல்லியருள்வீராக என்று 
சொல்லி வணங்கவும முநிவா அதற்சசைந்து ௩டஈத வண் 

ணஞ் சொல்லத் தொடங்கனார், 

முரிவர்காள்! இபபேரொளியை யுடையார் இக்கயி 

லாயததின்௧ண் சங்காதரனாய் சடாதரனாப் எவவுருவழுங் 

கடகத மெய்பபொருளாய் எழுகதருளியிருக்கும வளள 

லார் திருமேனியில் சாததத்தகும் தேன்கிறைைத மலராற் 

மொடுக்ஈப்படும மாலையினையும் திருநீற்றினையும் தமதுதிருக் 

கரத்தால் எடுத்து ௮ணியும தகைமைலாய்கது அலாலசுர் 

தீரர் என்னுகாமத்தோடு இங்கு வாழ்ந்திருக்தவர், இவர்முன் 

ஓர்நாள் இறைவனுக்கு இனியவாகய ௮ன்றலர்கத மலர்களை 

இக்கயிலையின்கண் உள்ள ஈந்தனவனத்தில் பரிக்கச்சென்ற 

னர். இவர் ௮௩கு செல்வதற்குமுன் ஆளுடை காயகியாகிய 

தேவியாரது இயற்கை மணங்கமழுங் கூந்தலுக்கு ௮ணி 

யத்தகும மலர்களை நாடோறும வாது பரித் தக்கொண்டு 

போவதுபோல ௮ளறுங் சொண்டுபோக அததேவீயாரது 

சிற தசேடியர்களாயே ௮நி5இதை கமலினி என்லும் இருவ 
ரும் வநது கொத்துக் கொத்தாயுளள மலர்களைக் கொய்து 

கொண்டிருந்தனர் ௮ப்பொழுது எத்திசைகளும் செய்தற்



Sr ஆசார்யப்பிரபாவம், 

கரிய பெரிய தவ்த்தைச்செய்த தென்திசையானது வாழ்ர் 
திடவும் ௮த்திசையின்கண் வாழும மெய்யடியார்க ளெல் 

லாம் உய்யும்வண்ணம் குற்றமற்றதிருத்தொண்டத் தொகை 

யை அவர்சட்குக் கொடுக்கவும், பூவுலகுக்கு வரவேண்டிய 

காரணரா யிருதறலால் ௮வ்வாலாலசுஈதரர் ௮வவிருமங்சை 

யர் மேலும் மனத்தைச் செலுததினர். அம்மங்சையரும் 

அவரைக்கண்டு அவரது திருமேனியில் ஆசையுடையவர்க 

ளாய் ௮வரையே காணுவ் கண்களை யுடையவராயினர். 

மாதர்மேல் மனத்தைப்போக்கிய அலாலசுநதரர் மனம் 

போனவழியே அவர்பால் போகாமல் ஓழுநிவர்களே! என்னை 

யாளாகக் கொண்ட சிவபெருமாலுககுப் பொருக்துவன 

வாகிய ௮ன்றலர்ஈத பலமலர்களைக்கொண்டு இறைவன்முன் 

னே போயினர். அவர் போனபின்னர் ௮ன்னப்பறவைபோ 

ன்ற ௮வ்விருமங்கையரும் 2தவியாருக்குரிய பலமலர்களைக் 

கொய்துகொண்டு ௮வ்விறைவிமுன்னே சென்றனர், 

ஆதிமூர்த்தியாகய இறைவன் தலாலசுகதரரது ver Sp 

தீதைக்கண்டு ௮வரைகோக்கச் சுஈதரா,! எமத தேலியிலு 

டைய சேடியர்கள்மீது மனததை வைத்தனை யாகையால் 

வைத்தபடியே ௮வர்களிடத் துண்டாகும இன்பத்தை ௮வ 

ர்களோடு கலந்து ௮னுபவிக்கவேண்டி யிருப்பதால் நீ ௮வர் 

களோடு தென்திசைக்கண் செனறு அங்கு லீலாவினேத 

மாயிருந்து மீண்டுவருவாயாக என்று சுட்டளையிட்டனர்.



பாயிரம், er 

சுந்தரர் ௮க்கட்டளையைக் கடப்பதறகஞ்ச இறைவன் 

முன்னே இருகரககளையும் ௮ஞ்சலியாகக் குவித்துநின்று 

மனங் கலங்கினவராய் என்னையனே! உனது திருவடியை நிக் 

கிச்செல்லும் சிறியேனாகிய யான் பிரபஞ்சமயககத் துட்பட் 

டுழலும மானிடரைபபோல் மானிடனாய் யான் ௮ங்கு மயக் 

கும அப்பொழுது நீ என்னைததடுத்து ஆண்டு அருள் 

செய்யவேண்டும என்று பிரார்த்திததனர். 

அழகிய கிருபாநோக்சத்தையுடைய இறைவன் சுந்தர 

ரைதோக்கி உனத வேண்டுகோ ளின் படியே செய்கின்றோம் 

என்று ௮னுககரகஞ செய்தபின்னர் ஈம்பியாகய சுந்தரர் 

௮நிஈதிதை ஈமலினி என்பவரோடும பூலோகத்திற்சென்று 

மானிட சரீரமுடையவராய் அம்மானிடசரீரிகள் நீங்காது 

துன்பத்தை அ௮னுபவிப்பதுபோல் ௮ ஊபவிக்காமல் பே 

ரின்பத்தைப் பொருநதி போகச் செல்வராய் வாழ்ந்து, 

இப்பொழுது யாமகாண சோதிசொருபராய் யானைமீதெ 

(prs mal 6தானெனை முன்படைத்தான்” என்னும் பதிகத் 

தை காவாரவோதிககொண்டு ஆனஈதபரவசத்தராய்த் தமது 

தோழராகிய சேரர் பெருமானோடு வருகின்றார் என்று வ 

ரது திருவருட்செயலெல்லாம சொல்லிமுடி த்தனர். 

இவ்வதிசய ுருட்செயலைககேட்ட வுரபத்தர் முத 

லிய ௮ஈதணாளர்கள இவவுலகின்சண் காணப்படும் எட்டுத் 

இசையும் மானிடர்கள் வசககும இடமாகவே யிருப்பதன் றி 

தென்திசைமாததிரம ன்று, J ancl pes, YI OF 6S



௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ரர ஏனைத்திசைகளைவிட்டுத் தென்திசைச்குஏகும்வண்ணம் 
இறைவன் கட்டளையிட்ட காரணம் என்னை 1 ௮த்திசை 

செய்த புண்ணியம் யாது * என்றனர். 

உபமன்னிய முநிவர், முறிவர்காள் ! எமது தந்ைத திவ 

பெருமானை அருச்சிக்கும அருச்சனையே தான் பெறும்பே 

ரூக எண்ணி விலங்கினக்களில் ஒன்றாகிய புலிக்காலை இறை 

வன் தரபபெறறு விதிபபடிமலர்கொய்து அருச்சித்து யாவ 

ராலும் வியாக்ரெபா தரென வழங்கப்பட்டவராய்த் தமபெய 

ரையே ௮ந்த க்்த்திரமும பெற்ற (அஃதாவது புலியூ 

செனப்பெயர்பெற்று) வழங்கும்படிச்செய்த சிதம்பரக்ஷேத் 

தரமும்) பூமிதேவிக்கு இதயமாகயெ திருவாரூர் என்னும் 

க்ஷேத்திரமும், எம்பிராட்டியாராகப சாமாகநிதேவியாரால் 

என்றும் ஏத்தி வழிபடப்பெற்ற காஞ்சிஎன்லனும க்ஷேத்திர 

மும், நந்தி எம்பெருமான் பேரருள்பெற்ற தீரு ஐயாறு என் 

லும் க்ஷேத்திரமும், ஊழிக்காலத்தில் தோணியாய் மிதக் 

கும் சகாழிஎன்னும் சேஷ்ததிரமும், இவைபோலும் ஒவ் 

வொருமகிமைவாய்ந்துள்ள பலக்ஷேததிருகளும் ௮த்தென் 

திசையின்கண் உள்ளன. ௮தனால எததிசை புண்ணியத்திற் 
சிறந்த திசை என்று ,ஐராய்ஈது சொ௨லுமிடத்து தென் 

திசையே புண்ணியத் திசையென்று சொல்லவரும் ws 

தென்திசைக்கு மற்று எநதததிசையும் ஒப்பாகா, 

அன்பாகாள்! ஸ்ரீகயிலாயத்தின்கண் உபமன்னிய முறி 

வர் ஆலாலசுக்தரரது இவ்யசரித்திரத்தை மிக்க சையோடு



பாயிரம், ௯ 

அப்பொழுது சொல்லியபடியே யாலும் இப்பொழுது என 
க்குள்ள பேராசையினால் இவ்விடத்தில் திருத்தொண்டத் 
தொகையின் விரிவைச்சொல்லுகறேன் என்று சேக்கிழார் 

பெருமான் சொலலததொடக்கனார். 

சூசனை: 

பேரியபுராணம் எனப்படும் இந்நூல் யாவரால் சொல் 

லப்பட்டது * எனின் உபமன்னியமுகிவர் என்லும் பெரிய 

முநிவரால் சொல்லப்பட்டது. சொலலியலிடம் யாத$ ஸ்ரீ 

கயிலாயம். ௮க்கயிலையில எப்பொழுது சொல்லப்பட்டது ? 

இப்புராணத்திற்குத் தலைவராகிய ஸ்ரீ சுஈதர மூர்ததிகள் 

தென் திசையினினறும புறபபட்டு ஸ்ரீகயிலாயத்தை நோக்கி 

வரும் ௮ப்பொழுது சொலலப்பட்ட,து. கேட்டவர் யாவர்! 

மேலே சொலலிய உபமன்னிய முறிவரைச் சூழ்க திருநத 

முநிவர்களும யோ௫கெளுமே யாவர் உபமன்னிய முறிவர் 

என்பவர் யாவர் 4 யே/கிகளுட் திறந்த வியாக்கிரபாதர் 

என்னலும் மஹா முநிவருடைய புக்திரர் ௮ தவியாக்கிர 

பாதர் யோககெஞுள் சிறஈதவர் என்றது யாது காரணத்தால் 

எனின் 7 தன்னுடம்பினள மூலாதாரமுதல ஆக்கனை வரை 

யாயுள்ள ஆறு தாரங்களில விநாயகர்முதலிய மூர்ததி 
களைக் கற்பிதது ௮மகமர்ததிகளைநோக்கி அம்தூர்த்திகளா 

கிய ௮ணுவில ஆன்மாவாகிய ௮ணு (9ந௫கழத் தோன்றாதிரு 
க்கப்பார்த்து ௮ங்கனம பார்த்ததாகய தியான முதிர்ச்சியி 

ல் *இவனாசை தான் ஒழிந்திட்டு'? (௮ஃதாவது-காம்தியா



&0 அசார்யப்பிரபாவம். 

னிக்ன்ற ஆதாரமூர்த்திகளோடு ஒன்றுபட் டி.ருக்கன்றோ 

மென்கிற நினைவையோழித்து, 4! ஏகமாம் ஏகத்து அவனா 

கை” (௮ஃதாவது கூர்ததிகளாய்க காணப்படும் ஒன்றாயெ 

௮ப்பராபொருளிடத்துத் தான்தோன்றா௮ ௮ப்பொருளே 

யாய் நிற்கை) யாகிய அதாரயோகக கைவரப்பெற்று ௮ுது 

கைவரபபெறறபின்னா :(அககஈப்படாத பொருளாய் ௮னைத் 

தினிலும் தாககித் தான் parC Ou §1 650 ghae உடன 

நிறகும பொருளுடமனே உடனநிறகும் பொருளாய் அசை 

வற நிற்கையாகய நிராதாரயோகதஇல” அஃதாவது ஆன்ம 

போதத்தாற் சறபிக்கபபடும உருவங்களாக ஆதாரமூர்த்தி 

களைபபோல் தன்னை கறபிசகபபடாத பொருளாய, தன் 

னால் கறபிக்கபபட்ட ௮ வவாதார மூர்த்திகளைப் பொருந்தி 

யும், ௮அம்மூாத்திகளுள் ஓனறினும பொருந்தாமலும ௮ம் 

மூர்ததிகளொடு தியானமுதாச$யால் கலந்திருக்கும ஆன் 

மாவை ௮மமூர்த்திகளினின் றும்வேருகக ௮வவான்மாவோடு 

இறைவன் உடனாய் நிறப, இவ்வாறு தன்னுடனாய் நிற்கும் 

அப்பொருளின் நிலைமையுணாஈது, தான் ௮ப்பொருளுட 

னாய் நிற்பதாக நிராதாரயோகததில்) நின்று, நின்ற அந்த 

நிலையில் காண்பானாுய தன்னைத் தன்னால காணப்பட்ட 

௮ப்பொருளுக்கு Cages SIERO gi காணப்பட்ட 

அப்பொருளைத தனக்கு வேறாகக் காணாமலும் இவ்வாறு 

சாண்டலாகய காட்சியைக்கண்டு ௮ஙகனம் கண்டசாட்சி 
இவவகைத்தெனப் பேசுந்தன்மை யுடைததன் முகலான் 

௮ப்பேசாமையாகயே மலாஈதன்மையைப் பெற்று, பாதொ



பாயிரம் ௧௧ 

er Papin செல்லும் செலவுமொழிக்து,) அஃதாவது சிவன் 

இதிலிருக்கின்முன் இதிலிருக்கன்றான் என்று வெவ்வேறாக 

(கண்டம் கண்டமாக)க் காணும் செயலிலும் எல்லாமா 

யிருக்கன்றானென்று ௮சண்டகாரமாசக்காணுஞ் செயலி 

னும் செல்லுதலொழிஈது) இங்கனம் சண்டத்திலும் ௮௧கண் 

டத்திலும் செல்லும் தன்னறிவின்சண் ௮சசிவஞானம நிற் 

கும்நிலையை உணராது உணர்நது அந்த வுணர்வைப்பற்றி 

ஏனையவுணர்வுகளைப் பற்டுதொழிக்து (தாழ்ஈதமணி சாவே 

போல் தசையெலாம்” ௮லதாவது கருவிகரணச் சேட்டைக 

ளெலலாம) அற்று, ௮றறஅ நிலையில கேட்கபபடும பரநாத 

மெனப்படும் திருச்சிலம போசையைக்கேட்டு ௮வவோசை 

யெழுஈத ௮வ்விடததிறபொருஈதி ௮டககநிற்பார்ககு Ha 

ருள்ளக் கமலததில இறைவனகாட்டிம ஆனநதத் தாண்டவ 

கோலததையும ௮வவானஈதத் தாண்டவத்தையும கரியா 

மார்க்கததில் கூறப்பட்டிருகரும மலர்பறிதது அருச்சித்த 

லாகிய பணியை மேந்கொண்டு அப்பணி யொன்றினுலேயே 

மேலேசொலலிய ஆதாரயோக நிரா தார யோகறிலையெலலாம் 

தானேவநது கூடவுப, ௮ வவள வில ஒழியாது (நரம ல்ல 

இந்திரியம; நமவழியின் அலல, வழிகாமலல), நாமும் ௮ரன 

உடைமை” என்றுணரும சித்தாஈதஞானமும் உள்ளத்தே 

யூறிப்புறத்தேயுணரவும், உணர்ந்தஅவ்வழிமீய ௮வனடிமை 
யாகியதான் ௮வ்விறைவனேடு ஏகனாூநிற்கவும், அவனுடை 

மையா இந்திரியாதி தத்துவக் கூட்டங்களெல்லாம் ௮வ 

னருளின் வழியே செல்லுமிடக்தோறும் செல்லவும், தான்



௪௨ அசார்யப்பிரபாவம். 

அடிமையாசவும் இர்திரியாதிகள் உடமையாசவும் sya 

வழியில் ௮ஞ்ஞான கன்மங்கள் பிரவேசியாமல் தடைபட் 

டுப்போகவுமான தமது ஈருமத்தை வெளியேகாணப்படும் 

அம்பலத்தின் கண்ணேகண்டு முடித்துக் கொண்டனராக 
லின் வியாச்ரமபாதர் யோடுகளுட சிறந்தவராயினர். 

இந்த வியாக்கிரபாதரது புத்திரராகிய உபமன்னியா 

பெரிய முநிவரென்பது எனனைஎனின்)--௮வர் இன்னதன் 

மையன் என்று ௮றியாசசிவன தனனையே உணாந்து Lye 

வந்தழைக்கன்ற சாரணததாலும) துவாரகாபுரிக்கு இறை 

யாகிய மாதவன் முடிமேல அ௮டிவைதத காரணத்தாளும், 

பூதராதன் பொருவருக தொண்டிலுக்கு ஆதியதம இலா 

மை ௮டைநத காரணத்தாலும; ௮ததாதநத அருட்பாற் 
கடல் உண்டு இத்சமார்கது தெவிட்டி வளர்ஈத காரணத்தா 

னும; முத்தராய முநிவர் பல்லாயிரர் சுதத3யாடுகள் சூழ 

இருக்கும் காரணததாலும பெரியமுநிலா என்று அழைக் 

கப்படடனர், 

இ௫னம் கூறிவர்தவற்றுள் - இன்னதன்பையன் என் 

நறியாச்சவன் என்றது எனனையெனின்;--தன்மையாவது 

முச்குணத்தன்மை ஏஅம்முக்குணங்களின் காரியப்பாடா 

யுள்ள பலவகைப்பட்ட குணங்களின் தன்மை இவையனை 

த்தும் மலசம்பர்தமுள்ளன மலசம்பர்தமாயுள்ள இத்தன் 

மைகளனைத்தும் மசைம்பஈதீகளாகிய ஆன்மாக்கள் உடைய 

வராவர். செவன் ((நிறைமலம ௮னாதியில நீம்கிநிற்பவன்?? ஆக
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லின் நிறைர்தமலமுடைய ஆன்மாக்களால் இத்தன்மையன் 

என்று அறியக் கூடாதவனாயினான், அ௮றியக்கூடாத we 

சிவன்தன்னை உணர்ந்து ர்வு தழைக்கின்றான் என்றது 

எகனங்கூடுமெனின், ::௮ராதி சவலுடைமையால் எவை 

யும் ஆங்கே, ௮ராதி எனபபெறற ௮ணுவை - அநாதியே) 

ஆத்த துயா ௮௧ல ௮ம்பிகையோடு எவ்விடத்தும், காத்தல் 

௮வன் கடனேகாண்” என்ற சி தாஈதத்தின்படி பெத்தான் 

மாக்கள் எனவும் முததான்மாக்கள எனவும் ௮றியக்கூடாது 

ஆணவ சேவலததிலிருஈத அன்மாக்களைப பெத்தான்மாக்க 

ளென வெளிவரச்செய்து, ௮து செய்தபின்னர் இறத்தல் 
பிறத் தல்களால் ௮வர்களுக்கு மலபாகம் வரச்செய்து அது 

வநதபின்னர் பெததான மாக்களினின்று ௮வர்களை வேறு 

பிரித்து ௮வர்களுக்குச் சத்தினிபாதம் வருவித்து ௮ச்சத்தி 

பதிவால் தன்னை எண்ணு வசைசெய்து ௮வைசெய்த 

பின்னர் தானே ,இ௫ரியனாய்வந்து சிவஞான நூலை உபதேச 

முறையால் உபசேசிதது அதன் பொருளையுணரவல்ல ஞான 

நோக்கத்தைக் கொடுத்து ௮ஈத நோச்கத்தால் தன்னை 
யுணரு॥ வகைசெய்து தன்னை யுணரவந்தபின்னர் காட்டும் 

உபகாரத்தையும காலும் உபகாரததையும் செய்யும் தனது 

கருணைப்பெருக்கை நினைஈதுநினைஈது உருகும் ஓசைபபெ 

ருக்சைத்தந்து ௮ப்பெருக்கவழியான் ((கறந்தபால் கன்ன 

லொடு கெய் சலந்தாற்போலச் சிறந்தடியார் சிர்தனையுள 

தேனூறி நின்று?” எனவும், (ஐயாறன் அடித்தலம் சந்திப் 

பரிபன ர் இப்பவர்க்குச் சிறந்து செந்தேன் முக்திப்பொழி



௧௪ Qe £ர்யப்பிரபாவம், 

வன? எனவும் போந்த தீருவாக்குகளான் மெய்யடியார் 

உள்ளத்து இறைவன் இனித்திருக்குர் தன்மையன் என்று 

வெளிப்படலான் ௮ங்யனம் இனிக்குந்தோறும் ௮வ்விறை 

லன்பால் ௮வர்கட்கு ஆசைதழைபும என்பது நிச்சயமாக 

லின் இங்ஙனங்கூறிவுத முறைப்படி உபமனனியமுறிவர் 

இறைவனால் ஆளப்பட்ட பெருந்தகையாளர்$; ஆகவே உண 

ர்ந்து இர்வந்தழைச்கின்றா என்பதில் ஐயமும் உளதோ 

இலலை என்க, 

மாதவன் முடிமேல் ௮டி.வைத்த காரணம் என்னையெ 

னின் --உபமன்னியமுநிவர் யமுனாநதிக்கரையில் ஓர்நாள் 

சிவபூஜைசெயயவர்தபோது அப்பூஜைககு வேண்டிய பத் 

திரபுஷ்பங்கள் திடையாமற்போக, ௮ச்சமய தில ௮ நதிப் 

பெருக்கில் திவயமாகிய புஷ்பககள் அடி. த்துவரக்கண்டு இம் 

மலர்கள் இவவெள்ளத்தில் எங்டருந்து வருன்றது என்று 

தமது மாணாக்கர்களைக்கேட்ச, அவர்கள் இருஷ்ணமூர்த்தியி 

னால் செய்யப்பட்ட சவெபூஜையின நிர்மாலியமாகும் இம்ம 

லர்கள் என்றுசொல்ல, ௮தனைக்கேட்ட உபமன்னியமுறிவர் 

௮ம்மாணாக்கர்களைப்பார்த்து மாணாக்கர்காள்! ௮வன் ear 

யமுகமாய்ச் சிவதிக்ஷைபெற்றுச் செய்யும் பூஜையன்று, 

ஆகவே இம்மலர்கள் நிர்மாலியமாகா ஆகலான் ௮ம்மலர் 

களை ௮ள்ளிச்கொண்டு வாருங்கள் என்று கட்டளையிட, 

அ௮ச்சட்டளையாகிய வாய்மொழி கண்ணபிரான் காதிற்புச) 

அந்தோ! என்றேங்கி சாம் இதுகாறும் செய்துவந்த சிவ
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பூஜை ௮வலமாயிற்றே என்று வருந்தி, இனி எங்குசென்று 

யாரைக் குருவாகக் கொள்வது இவரையே கொள்வோம் 

என்று ௮வர்பால் ௮ன்புடையராய் மிக்ச வலுடள் வந்த 

ஹு அ௮டிபணிந்துநின்று சிவரிக்ஷையற்றுச் சவபூஜையைச் 

செய்து சிவப்பேறிழக்த சிறியேன் யான், இனியான் ws 

சிவப்பேறெய்துமாறு என்னையடிமைகொண்டருளல்வேண்டு 

மென்று வேண்ட, அவர் வேண்டுகோளுக்கீரங்கி சிவபூறஜைகத் 

குரிய வீசேஷ$க்ஷையை செயயத்தொடங்கி ௮ஃதாவது 

(இரதையிலும் என்றன் சரத்தினிலும் சேரும்வகை வந்த 

வனை” என்ற சிரதார்தவாக்கியப்படி உள்ளும்புறம்பும் செய் 

யப்படும் பூஜாவிதியை மேற்சொண்டிருப்பது கரியை அதற் 

குச் செய்யத்தகுவதாகிய இசை விசேவஷ$க்$ அதில் 

சொருபவடிவாய்விளங்கும் திருவருளைஉள்ளத்தினிடத்தும் 

அவ்வருளின் தடத்தவடிலாய் விளங்கும் திருவடியைச்சாத 

இன்மேலும் வைத்தல் முறைமையாகலின் ௮ம்முறைப்படி 

யே மாதவராகய இருஷ்ணமூர்த்திக்குச் செய்யத் தொடங் 
இய காலத்து அவருள்ளத்தில் ௮ருளைவைத்தும் Haus gi 

தலையில் ௮டியைவைத்தும் சிெவபூறைக் குரியபலன் பெறு 

மாறு செய்தனராகலின் (மாதவன் முடிமேல ௮டிவைத்த 

வன்”? என்றார். 

இனி,பூதராதன் பொருவருக் தொண்டினுக்கு அதியர் 

தம் இலாமையடைர்தவன் என்றது என்னையெனின்;--பசு 

ப்தியின.து திருவருள் பெறுதற்குப் பூர்வகாலமாகயெ .ததி



௧௬ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

யில் சரியையைச்செய்து இரியைக்குவரும்போது சரியையை 

விட்டும், ௮லஃதேபோல் ஈரியையை அ௮ளுஷ்டித்து யோகத் 

இற்குப் போம்பொழுது கரியையை ஒழித்தும், யோககெறி 

யில் நின்று ஞானராயச்சிக்குப போம்பொழுது யோகத் 

தைக்கடஈது ஞான ஆராய்சசியிற் றலைபபட்டும் இவ்வகை 

யாய்ப் பாசறிவிர்ததியின்பொருட்டுச் சோபான முறையாய் 

ஒன்றைவிட்டு ஒன்றைப்பற்றும் ௮ம்முறையைவிட்டு, (௮ஃ 

தாவது பூர்வகாலமாகய ஆதிஎன்னும பெத்தத்திசையின் 

கண் சரியையா திகளில் ஒனறை ஆதியாகக்கொண்டு ஒன்றை 

அந்த மாக்குவதாகிய ௮கதச்சோபானத்தைகிட்டு) உத்தர 

காலமாகிய ௮ந்தமென்லும் முததித்திசையின்௧ண் வொனு 

பூதி தததியாதறபொருட்டு ஞான ராய்சச நிலையில் செ 
ன்றுசென்று ௮ணுவா௫யும் (பின்) தேய்ஈது தேய்ந்து (46 

நிலையில) ஒனருகியும” போவதாகய முறைமையைசக் கூட்டும் 

ஞானச்சரியா கிரியைகளையும், யோகஞானங்களையும் விடா 
மற்செய்து பேரின்பத்தை இடைவிடாமல் SE HW நித்த 

முததராந தன்மையைப் பெற்றனராகலின் ஆதியந்தம் 

இலாமை யடைந்தவர் என்றார். 

அத்தர் தந்த பாலுண்டு வளர்ந்தவர் என்றது என்னை 

யெனின்;--இவ் வுபமன்னி௰முறிவர் குழந்தைப் பருவத்தில் 

இவரது ஈல்லம்மானாராகயே வரட்டமுநிவருடைய ௮ச்சிர 

மத்தில் தாயுடன் சென்றிருந்தபோது ௮ம்கு தாய்ப்பா 

லொழிர்து சாமதேலுவின்பாலை மிக்க இன்புடன் உண்டு
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வசித்து மீண்டுந் தன் தர்தையாரிடம் வர்து சேர்ந்தனர். 

அங்குக் காமதேனுவின் பால் இல்லாமையினால் தாயானவள் 

௮ரிசிமாவை நீரிற்கரைத்து சர்க்கரைகலந்து இதனை உண் 

பாயென்று ஊட்ட அதனை உண்டபொழுது ௮ுது இனிக் 

காமையினால் உமிழந் துபுலம்பினார். ௮வரது புலம்பலைக்கண் 

டதாய்தந்தையர் மிகவும் மனம் இரக்கினவர்களாய் குழர் 

தையைநோக்கி ௮ப்பா குழந்தாய் !%('தவம்புரி நிலையில்வை 

ரும் சார்பினேம ௮தாறுன்று முன்னாள், சிவன்றனை வழி 

படாமை இலம்படும் திறத்திமெங்கள், ௮வஈதெறும் ஆன் 

பால் யாண்டுப்பெருகுவம ௮ப்பா முக்கண்; பவன்றனை வழி 
பாடாற்றிப் பாலமிகப் பெறுஇிகண்டாய்.” (௮ஃதாவத எப் 

பொருளும் வேண்டும் என் ஹம விருபபத்தைவிடவும், எப் 

பொருளும் வேண்டாம என்னும் வெறுப்பைக் கொள்ளவு 

மாயிருககன்ற தவநிலையைச் சார்ஈதிருக்கும் தன்மையுடை 

யோமா யிருக்கீன்றோம் இப்பிறப்பில் ௮ப்படி யிருப்பிலும் 

முற்பிறப்பிலு௨ இல்லாமை என்னும் சொடிய வறுமை எ 

கள்பால் வர்தணுகாவண்ணம் சிவபெருமானை வழிபடா 

தொழிஈதோம், gaara & இப்பொழுது விரும்பும் இனிய 
பாலை நாங்கள் எனம கொடுக்கபபெறுவோம். நாம்கள் 

கொடுப்பதற் இல்லாதொழியிலும் நீ பண்புடை மகனாயிருத் 

தீலின் வேண்டுவார் வேண்டுவதை இல்லையென்னாது ௮ளி 

க்சுவல்ல ஈடராஜவள்ளல் காம்காண ஈடனஞ்செய்வெரு 

sae ௮ப்பெருமான்பால் சென்று ரீ வேண்டிய பாலைப் 

% கோயிழ் புராணம், 

2



௪௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

பெறுவாயாக) என்று ஏவினர். ௮ங்கனமே நான் ௮வர்பாற் 

சென்று வேண்டும் பாலைப்பெற்று ௮ருட்பாலனாய்ப் பின் 

உங்கள்பால் வருகின்றேன் என்றுபோய் ஈடராஜன்முன்னே 

நின்று தத்தித்தத்திக் கூத்தாடி குஞ்சிதபாத,த்தைக் கண்டு 
களித்து இவ்வடி*!(அரவணையான் சிந்தித்து அரற்றும் ௮டி 

(அன்றோ) ௮ருமறையான் சென்னிக்கு ௮ணியாம் அடி 

(௮ன்றோ) சரவணத்தான் கைதொழுது சாரும் Hy” 
(அன்றோ) சரவணத்தானாகய தன் மகனுக்கேயன்றி என் 

னைப்போல்) ''சார்ந்தார்கட்கெல்லாம் சரணாம் ௮டி”? (௮ன் 

றோ) குறைந்து அடைந்தார் அழாமைக்காக்கும் அடி, 

(அன்றோ) கைதொழுது நாமேத்திக்காணு அடி (அன்றோ) 

பற்நற்றார்பற்றும் பவள௮டி”” (அன்றோ) என்று திருவடி 
யைப் பலவாகப்புகழ்ர்.து எம்பெருமானே ! யான் பற்றும் 

பொருள் ஒன்றுமின்றி உன்னடியையே பற்றும்பொருளா 

கப்பற்றினேன். எனக்குப் பாலிலும் இனி யானே! நான் 

வேண்டும் பாலைத்தருவாயாகவென்று வேண்ட; பெருமான் 

இரக்டப் பாற்கடலாயே பாலில் தனது ௮ருளாயெ சர்க் 

கரையைக்கலந்து உண்ணும்படிச் செய்ய ௮வா; ௮ப்பாலைத் 

தெவிட்டவுண்டு பாற்குறைவற்று வளர்ந்தவராகலின் ௮ 

தீர் தந்த ௮ருட்பாற்கடல் உண்டு சித்தமார்ந்து தெவிட்டி 

வளர்ச்தவர் என்றார், 

பா௮ண்ணும் பருவத்தோடு கூடியிருக்கும் ௮வரையோகி 
கள் முறிவர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் காரணம் என்? 

% அப்பர்சுவாமிசகள் தேவாரம.



பாயிரம், ௪௯ 

இறைவன இவருக்குபபாலைக கொடுததபினனர் இவர்பால் 

தமக்குண்டாகய காருண்ணிய மிகுதியால் இவரை கோக்க 

நீ ராமிருக்கும் சகயிலாயத் தாழ்வரையில் என்றும் $ங்காது 

வாழ்ந்து இங்குவரும் யாவருக்கும் திருநீறளிக்கும் இக்ஷ£ 
குருவாயிருர்.து ஈமது சைவதரும பரிபாலன த்தைச்செயது 

வருவாயாக என்று கட்டளையிட்டனர். ௮வ்வரிய பெரிய 

செயலை முறிவர்முதலாயினர் ௮றிகது ௮வருக்கு ஆட்பட்டு 
இறைவன் அருளை அவர் பாறகடலால் பெற்றதுபோலும் 

௮ப்பேரருளை இவர்பால் பெறவேண்டுமென்று சூழ்கதிருக் 

இன்றனர் இகலின் சுத்தயோககள் சூழ என்றுர். 

யாதொன்றின் தன்மையினையும் ௮றியுந் தன்மையினை 

யுடைய எவ்வகை மேம்பட்டோர்க்கும தன் தன்மை 

இதுவாமென்று ௮றிதற்கரிய இறைவன எக்காலத்தும நிய 

காது வாழப்பெற்றுள்ள பெழுமையிற்சிறஈததும், பொன் 

னின்மேல் வெள்ளிய திரு$ற்றை முற்றும பூசப்பட்டுள்ள 

தென்று சொல்லும்படி வெண்ணிறமாய்ப் பிரகாகககும் 

பெரிய இமயமலையின் பக்கத்திலுள்ளதும், யாவர்க்கு தலை 

வனாய இறைவனைத் தன்னிடத்தில் வீற்றிருக்கப் பெற்றிரு 
க்குங் காரணத்தினால் மூன்றுலகில் உள்ளவர்களும் நான்கு 

வேதங்களும் ௮ளவில்லனவாடிய பெரியதவங்களைச்செப்ய 

வந்து கூடிய புண்ணியங்களெல்லாம் ஒன்றாகக் திரண்டிருப் 

பதுபோல் காணப்பட்டுள்ள தும், சிவமயமாய் ஓங்கிப்பிரகா 

5ம் எண்ணிறந்த கே்ஷ்த்நிரங்களையும் படர்ந்திருக்கும்



௨0 ஆசார்யப்பிரபாவம, 

பி.ப தளிராகச்சொண்டு மேலெழுந்ததாகய உலகமென்று 

சொல்லப்பட்ட ஒர் அழகிய கொடியின்மேல் மலர்ந்திருக் 

கும் ஓர் வெண்டாமரைபோல் பிரகாடிச்கப் பட்டுள்ள தும், 

நரற்பக்கங்களிலும் யாவராலும் போற்றப்படும் நானகு 

வேதற்களுடைய பெரிய கோஷமும் வித்தியாதரர்கள் 

கானஞ்செய்கின்ற வீணையின் இனியகோஷமும் மேகங் 

களுக்கு மாறாக மதரீரைப்பொழிசன்ற யானைகள் முழங்கு 

இன்ற முழக்கமும் தேவதுந்துபிமுதலிய தேவவாத்தியங் 

களின் முழக்கமும் முழங்கிக் கொண்டிருக்கப் பெற்றுள்ள 

தும், முன்பக்கங்களில எல்லாம் வணங்கச் சூழ்ந் துநிற்கன்ற 

தேவர்களுடைய ஈரீடங்களின் வரிசையும் கற்பகமலர்களால்” 

தொடுக்கப்பட்ட பொன்மாலைகளின் வரிசையும் (polars 

ளெல்லாம் கைகளைகச்குவிததிருக்கு ௮ஞ்சலிகளின் வரிசை 

யும் ௮ணியணியா யிருககப்பெற்றுளளதும், ஏனைய விசால 

மாகிய பக்க இடங்களிலெல்லாம் தேவர்களுடைய பதங்களை 

வேண்டுவோர்க்கு ௮ப்பதங்களையும் பஞ்சபூதங்களை நூதன 

மாகப் படைக்கவேண்டுவோரக்கு ௮வ்வாற்றலையும் கொடுக்க 

வல்ல குறள் வடிவினதாகிய றிய பூதங்களெல்லாம் பாடு 

வ.தும் ஆவெதுமாயிருக்கப் பெற்றுள்ளதும், பிரமதேவன் 

இறைவனுடைய திருவடிகளைத் தெரிசிக்கும்பொருட்டு உள் 

ளேசெல்ல சென்ற ௮க்காலம் இவன் தெரிசிக்கும்படியான 

தாலம் ௮ல்லாமையினல் வெளியேவந்து தன்னிடம்போயச் 

சேர்வதற்குத் தனது ஊர்தியாய அன்னப் பறவையைப் 
பார்ச்கும்போ.து ௮ப்பறவை அம்குவீசும் வெள்ளிய ஒளி



பரயிரம், as 

ச 

போடுசலர்து வேறாகக் காண்பதற்கல்லாமற் போனபடியி 

ளால் ஈமதுபறவை எ௪வ்விடத்திற் பறர்துபோயிற்றோ என்று 

ஐயங்கொள்ளுமாறு ஒளிவீசும் ஏரணக்கூட்டங்கள் ௮மைந் 

திருககப பெற்றுள்ள தும், பிரமன் சென்றதுபோல் உள்ளே 

சென்ற திருமாலானவர் தான்சேவிப்பதற்குக்காலம் ௮ல்லா 

திருபபினுப ௮.துகண்டு திரும்பாது சேவிக்குங்காலததை 

எதிர் பார்த்துக்கொண்டு வெளியேவராது உள்ளிடத்திற் 

ரானே யிருக்கக் கருடன் ௮தனையறியாது நமது தலைவரர் 

இய மாயவர் இவவளவுநேரம உள்ளிடத்திலேயே இருக்க 

மாடடாரே வெளியேவர திருப்பபே இங்கு எப்பக்கபபோயி 

னரோ என்று ஐபழுற்று சுற்றுபபக்கங்களிற் சென்று பார் 

த்து வரும்போது ௮௩்கு ஓர்முழையுள் விராயகருடைய 

ஊர்தஇயாகய மூஷிகம் வெள்ளொளிப் பிழம்பாயப் பிரகா 

இத் இருக்க அந்தப் பிரகாசமிகுதியால் ௮தனை மூஷிகம் 

எனறு அறிவதறகில்லாமல் வராகம் எனக்கண்டு அதோ! 

நமது திருமாலானவர் பூர்வம் பிரமனேடு போர்புரிய 

கேர்ஈதகாலத்தில (௮ஃதாவது யானேபிரமம் யானேபிரமம் 

என்று தங்களுக்குப பிரமபட்டத்தை நிலைபெறுவித்துக் 

கொள்ளப் பெருமபோர் மூண்டகாலத்தில) நீவிர் இருவரும் 

எவ்வாற்றுல் பிரமம் ஆவீர் என்று ௮வ்விருவரையும் விலக்கு 

தீற்குச் சிவபெருமான் செஞ்சுடராய எழுந்து இருவரையும் 

சுட அவ்விருவரும் சுடப்பட்டு Sy Som Campion p இச் 

சுடர் யாது! இது இச்சமயத்தில் ஈம்மிருவருடைய நடுவில் 

தோன்றவேண்டிய காரணம் என்னை! என்று மேலுங்£மும்



20 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

பார்க்கும்போது மேலே ஓங்ூச்சென்றிருக்கும் முடியையும் 

மே அம்ர்து சென்றிருக்கும் ௮டியையும் காண்டற் இல்லா 

தொழிர்தாரென்றும் பினனர் இருவரும் பிரமமாவதில் 

திவரங்கொண்டிருந்த ௮வ்வெண்ணம் ஒழிர்தவராய் அந்தச் 

சோதியினுடைய ௮டிமுடிகளைக் காண்பதற்குத் இவரதர 

முூடையலராய்ப் பன்றியாயும் பக்ஷியாயும் api dig 

சென்று காணாமற்போயினாரென்றும் அதன்பின்னர் எவவி 

டச்திலிருந்து சென்றனரோ அவ்விடத்திலேயே மீண்டும் 

வந்து சேர்ந்தனர் என்றும நாம் கேட்டிருக்கின்றோமன்றோ 

அததருமாலானவர் இன்று இங்குவந்தபோது மனமயங்கி 

அக்காலத்தில் ராம்கண்ட ௮ச்செஞ்சுடர் இன்று வெண் 

சுடராய் இங்கு காணப்படுகின்றது என்று எண்ணி றன் 

றெடுத்த ௮ந்த வராக ௮வதாரத்தையே எடுத்து இதனடி 

யைக் காண்பதற்கு முயல்கின்றனர் போலும் என்று கருதி 

அ௮வவாராக மூர்த்தியைபபாப் தற்கு ௮ம்முழையின் சமீ 

பத்தே அ௮க்கருடன் வர திரக்கப் பெற்றுள்ளதும், ௮யன் 

அரி என்னும் ௮வயிருவருள் ஒருவர் பட்சியைததேடுகின்ற 

வராயும ஒருவர் பட்சியினால் தேடப்பட்டவராயும் இருக்க 

ஏனைய இந்திராதி தேவர்களெல்லாம் இரண்டு கைகளி?ல 

யும் மலர்களை நிரம்ப ஏந்திக்கொண்டு ௮ம்மலர்களை இறை 

வனது அடியிலே மர்ச்சித்துத் தாம் தாம் எண்ணியிருக் 

கும் வரம்களைப் பெறவேண்டி. ஆசையுடன்வர ஒளி மிகு 

தியால ௮ங்கு வழிகாணாது திகைத.துப் பின்னர் வரிசைவரி 

சையாப் நெருங்கியிருக்கும் விமானங்களின் வரம்பினைக்



பாயிரம், 2௨௩ 

கண்டு அதுதான் காமனைவரும் செல்லும்படியான கோபுர 
வாயிலென்று தெளிந்து ௮வ்வழியே அவரெல்லாம் செல்ல 

௮வவிருபக்கத்தும் ௮ரம்பையர் ஈடனஞ்செய்யவும் gar 

பக்கங்களிலை நின்று ௮ந்நடனத்துக்கேற்ப மத்தளமுழக்கு 

வோர் மததளங்களை முழக்கிக் கொண்டிருப்பவும் sare 

ளின்பின்னே அவர்கள் முழக்கும முழக்கத்திற்கிசைய ௮ 

விகள் தாம்வீசும் ௮லைகளால் ௮வ்வோசையை உண்டாக் 

இக்கொண்டிருக்கப் பெற்றுள்ளதும், இவ்வாறான ௮லங் 

காரவரிசையில மிகச்சிறு திருப்பதேயன்றி பிரமன் திரு 

மால் இகதிரன் முதலிய பெருகதேவாகளும் மற்றை எண் 

ணிறா ததேவர்களும் இறைவனை உள்ளேசென்று தெரிசிக்க 

வேண்டும் என்கிற ௮சையினால் ஒருவரோடொருவர் கெருக் 

குற்றுக் கிடப்பதாகிய முதல் துவாரமாகிய இரத்தினமய 

மாய்ப் பிரகாசிக்கும் பெரிய கோபுரத்துவாரத்தை பூதவே 

தாளமுதலிய பெரியகணகாதர்கள் போற்றத் திலைப்பொது 

வின்கண் நின்று ஈடனஞ்செய்தருளும் ஈடராஜ மூரர்த்தியா 

யும் யாவர்க்கும் முதற்கடவுளாகயும் இருக்கின்ற இறைவ 

னது கோயிலைக்காச்கும் தலையான அதிகாரத்தைப் பெற் 

றுள்ள நந்தி எம்பெருமானார் தமக்குரிய ஸ்தானமாகக 

சொண்டிருக்கப் பெற்றுள்ளதும், சிவசாரூப்பியம் பெற் 

றுள்ள அ௮னேகரும் சிவபெருமானுக்குரிய ௮டிமைத்திறத் 

தில் ஆசையுள்ள அடியவர் திருக்கூட்டத் தவரும் சிவபெரு 

மான் திருவருளைப்பெறுதற்கு ஆசைசொண்டுள்ள அன்பர் 

கூட்டத்தவரும் இவரொழிந்த அடிமை என்று சொல்



௨௪ ஆசார்யப்பிரப £வம், 

லப்பட்ட பெருங்கூட்டத்தவரும் இய யாவர்க்கும் முத 

ன்மையாயிருக்கும தலைமையான பணியையும் ௮தற்மேற்ப 

உடைவாளையும்பிரம்பையும் இறைவன் ௮ருளாற்பெற்றவரு 

மாகிய மேலே சொல்லிய நந்திதேவரால் அளபபெற்றுளள 

தம், மான்மமுதரிக்கப்பெற்ற திருக்கரங்களை யுடையவரும் 

கங்கை தககியிருக்கப்பெற்ற சடையிளை யுடையவரும கிர 

ணங்களைப் பரப்பும் இளம்பிறைபயை மாலையாக உடையவ 

ரும் ய பரமகாததா வீறறிருக்கும் தன்மையினாலும் 

அளவிடபபடாத பெருமையினாலும அநிவில்லாமல பரி 

சுத்தமாயே வெண்ணிறமுளள இரணஙகளைப் பரபபுவதனா 

௮ம் வெண்கொற்றக் கொடையினை யுடையவனுப் மம் 

கோல் செலுத்தும ௮சபாயச் சோழமகாராஜாவின து இரு 

வுள்ளத்தைப்போல் விளங்குவதனாலும் மிக்கபெருஞ் சிறப் 

பினைப்பெற்றுள்ளதுமான ௮ஈத ஸ்ரீகயிலாயததின் ௮டிவா 

ரத்தில் மேலே சொல்லிய உபமன்னிய முநிவர் நிங்காதிருக் 

இன் றவராகலின் ௮ன்னதன் திருததாழ்வரை யின்னிடதது 

என்ரு, 

இங்கனம் கூறிலந்த கயிலாயச்சிறப்பின் சூசனை யா 

தெளின் ;-ஈகரங்களை யெல்லாம் ஆளுகின்றவனாகிய ௮ரசன் 

மாளிகை இழதுவாம என்று மிகஎளிதில் யாவரும் அறிந்து 
கொள்வதற்குப் பொற்கோபுரம் பொற்கலச முதலியவற் 

முல் அ௮வன்மாளிகை அழகுபெறப் பிரகாசிப்பதுபோல் சம 

யங்களை யெல்லாம் ளும் (௮ஃதாவது-1அ றுவகைச்சமயத்



பாயிரம், ௨டு 

தோர்க்கும் ௮வ்வவர் பொருளாய்!” என்ற இித்தாந்த வாக் 

யப்படி எல்லாச்சமயிகளாலும் கொண்டாடப்படும் ௮வ்வத் 

தெய்வங்களாக ௮ச்சமயங்க ளனை த்தையும் புறப்புறமாக 

வும் புறமாகவும் ௮கப்புறமாகவும் அகமாகவும் ஆளும்) 

வன்மையினை யுடைத்தானதாய்ப் பிரகாசிக்கும் சததாகத 

சைவனாதனாப்* 'தேவர்கோவறியாத தேவதேவனாய், செழு 

பொழில்கள் பயந்து காதது அழிக்கும் க£வர்கோனாய்நின் ற 

முதல்வ (துரிய) னாப் மூர்ததியாய மூதாதையாய் எநதை 

யாய்” “*மெய்யெலாம் வெண்ணீறு சண்ணிததமேனியஞய்,) 

இருக்கும் எமமிறைவனாகியசிவபெருமான் மாதாளும்பாகத் 

தனாப் விற்றிருக்கும் இடமாகிய ஸ்ரீ கைலாயம இதுதான் 

எனறு யாவரும எளிதிற்காண இடீயமலைபானது பனியி 

னை மூடப்பட்டு விபூதியினது வெண்ணிறத்தைக் சாட்டிப் 

பிரகா சிக்கின்றது என்பது கோன்றப் பொன்னின் வெண் 

திருநீறு புனைகதெனப் பன்னு£ள்பனி மால்வரைப் பால,௪ 

எனவும) ஏனைச் சமயத்தாரது குறிகளெல்லாம் சாபமென் 

இற களஙக முடைததாகலின் ௮க்களங்க மில்லாதது இத் 
தரு*று என்பதுதோன்ற வெண்ணீறு எனவும், ஏனைச்சம 

USO GUA vse NAT வாக்குமனங்களால யாவரும் அறித 

ற்கு எளிபதன்மை யுடைக்தாயிருப்பதுபோ லன்று, இவன் 

வாக்குமனா$ீதன் என்பதுதோன்ற தன்னையார்சகும அறிவ 

ரியான் எனவும், ஊழிசோறும் ௮ழிஈது ஆவதின்றி ஊழி 

தோ றோங்கும் பெருஞ்சிறப்பினையுடையது இக்கயிலை என் 
  

ஆ தஇிருவாசகம.



௨௬ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

பதுதோன்ற மன்னிவாழ்கயிலைஎ னவும், பிரமன்முதலியோர் 

தமக்கு ௮சுரராலும் மற்றைப் பலவகையாலும் இடுக்கண் 

வருநதோறும் அவைகளைப் போக்கிக் கொள்வதற்கும் 

வேதங்கள் இறைவன் பொருள்சேர்புகழை எடுத்துபோற்று 

தீற்கும்சைவமாகய புண்ணியம் வாழ்தற்கும் இக்கயிலை புக 

லிடமாயும முதலிடமாயும் உள்ளது என்பதுதோன்ற மூன் 

லகும் மறைகளும எண்ணில்மா தவம் செய்யவந்தெய்திய 

புண்ணியா திரண்டுள்ளது போலவது எனவும், உலகமெல் 

கும உள்ள சிவஸ்தலங்கள்தோறும் இருந்து சரியையாதிக 

ளால் வழிபடுவார்க்கு சாலோகாதி பதங்களைக்கொடுத்து 

JD ur Sar உளளததை மலரச்செய்வது இக்கயிலைய என் 

ப.து£தான்ற உலகினை ஓர் கொடியாகவும், தலங்களைத் தளி 

ராகவும், கயிலையை மலராசவும கூறியதெனவும்; நான்மறை 

களும் நாதத்திறசிறத வீணைமுதலியவைகளும் ஒலிக்கும் 

ஒசைகளெ லலாம பிரமன்முதலி யார் வாழும் இடஙகளின் 

உள்ளிடத்திலிருஈது நீங்காது ஒலிக்கததக்கனவாயிலும் 
இக்கயிலையின் உள்ளிடமெலலாம் ஏன்பர்களால கோஹிக 

கத.தக்க ஹரஹரஎன்$ற ஐசையும் பிரமனாதியர் குறையியக் 

கும இசையும நிறைகதிருததலால கான்மறைகாதமுதலிய 

அவ் £வலாசைகள் வெளிபபககம்களிஃலயே நினறு கோஷித் 

துக்கொண் டிருப்பனவாயின என்பதுதோன்ற நான்மறை 

காதமும்வீனையினோசைபும் து துபியார்ப்பும் மருங்கெலாம் 

எனவும், கயிலாயம் மலைவடிவாயிருத்தலால் ௮ம்மலைவள 

முந்தோன்ற தானமாக்கள் முழக்கமும்எனவும், விண்ணுல



பாயிரம். ௨௭ 

கத். துள்ள அமரரும் மண்ணுலகத்துள்ள முறிவரும் Sy gi 

வித்துவரும் போகமோக்ஷாலு பவக்களாகயெ செல்வக்ச 

ளெல்லாம்இக்கயிலையின்கண்ணேநின்றுதான்பெறுகின்றவர் 

என்பதுதோன்ற ௮மரா ௮ணிமுடிமாலையும் முநிவரஞ்சலி 

மாலையும் முன்னெலாமெனவும, கயிலையைச்காக்கும் காவற் 

ரொழில்படைத்த சிறுபூதங்களுடைய அற்றல்தோன்றவும் 

அங்குள்ள ஏனைய உயர்ந்தோரரீது .ற்நலைச் சொல்லாமே 

யமையும் என்பதுதோன்றவும், தேவர்நிலைகளும் ஐமபெரும் 

பூதங்களைக்கொண்டு செய்யும் செயலகளும் தேவர் முதலி 

யோர்க்குப பெருமையுடைத்தானதேயன்றி கயிலையில்வாழ் 

வார்க்கு ௮வைமிசச்சிறுமையுடைததானதென்பது தோன் 

றவும நீடுதேவர்நிலைகளும் காடும்ஜம்பெருமபூதமும் நாட்டுவ 

எனவும்) சைவசமயத்தின் ஏற்றம் புறச்சமயத்தெயவமாகிய 

௮யலுக்கு வெசமயங்கடைக்சகபபெருது மீண்டனன் என்ற 

தீஸலைதோன்ற நாயகன்கழலசேவிக்க நான்முகன் மேயகா 

லம் ௮லாமையின் மீண்டனன எனவும், ஒருவற்குச் SOF UF 

nun km sou Qumlsr fu gyn சைவசமயத்தை கோ 

க்கும கோக்கமேலும் கிடைக்கபபெறுமாயின் ௮வன் ௮ப் 

பொழு?த தான்முன்னிருஈத புறச்சமயநிலையை ஒர் பொரு 

ளாகமதியான் என்பது தோன்ற தமது பெருந்தன்மையை 

மதிக்காது காதில் வெண்குழை?யான் கழல்தொழ கமெடி 

யோன் காலம் பார்த்திருந்தனன் எனவும், சைவசமயத் 

தின் முன்னர் ஏனைப் புறச்சமயங்க ளெல்லாம் ௮டங்கி 

ஒளிமாழ்சக் டெக்கும் தன்மை யுடையனவே யன்றி இர்



௨௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

மூதலாசத்தோன்றிப் பிரகாசிச்கும் சத்தியுடையன அன் 

டூறன்பது தோன்ற ௮ன்னம் தூயமால்வரைச் சோதியில் 

மூழ்கி ஒன்ராயது எனவும், சித்தாந்த சைவமொன்றே எல் 

லாச்சமயங்களையும் தனக்கு வேருக ஒறுக்காது எல்லாவற் 

றையும் தனக்குள்ளடக்கி வைததுக்கொள்ளும ஓர் பெருந் 

தன்மை யுடைய தென்பதுதோன்ற சோதிவெண் கயிலைத் 

தாழ்வரை முழையில் தீதிககையோன ஊா இயைக்கண்டு 

ஆதியேனமதாய்க் இடக்கலுறரான எனறு ௮தனைவந தணை 

தரும் கலுழன் எனவும, இநதிராதியர் தேவரேயாயினும 

சிவார்ச்சனையை விருபபி ௮தனைச செய்யத தலைபபடின் 

அவர்கள் அடியார்களைப்போல் ௮பபொழுதே செய்யப் 

பெறும் பாக்கேய முடைய ரல்லரெனபதம, வுப்பாச்கயத் 

தை ௮வர்கள் சோபானமுறையாற் பெறத்தகு. மரதபகி 

குலம் உடையவரேயன் றி தீலாசரபக்குவம உடையவ ரலல 

ரென்பதும தோன்ற புராதரன்முதலாம கடவுளர் வரமபெ 

றுங்காதல் மனத்துடன் தெய்வமதுமலர் இருகையும ஏந்தி 

விமானசோபான மீடியா வழியினால ஏறிபபோற்ற எனவும், 

சைவமார்க்கத்தை யறியாது வேதமார்க்கப் பிரவாத்தகரா 

யிருப்பவா் எவ்வளவு பெரியரா யிருப்பிலும ௮ வா சிவபெரு 

மானை க்காணும் மார்க்கச்துள் ஒருசிறிதும துழையபபெறார் 

என்பதுதோன்ற வேதகான்முகன் மால்புரஈதரன் முதலாம் 

கிண்ணவர் எண்ணிலா மற்றும் சதலான் மிடைந்த முதற் 

பெருர்தடையாங் கதீர்மணிக் கோபுரத்துள்ளார் எனவும்டி 

முத்திநெறிக்குப் பிரதமமாகய பகதிமார்க்கத்தைக்காட்டும்



பாயிரம் ௨௯ 

சைவமார்க்கத்தில் நிற்கப்பெறும் வல்லாளர் *(/ஈல்ல சிவதன் 

மத்தால் நல்ல யோகத்தால் ஈல்ல செவஞானத்தால் கானழிய 
௮ன்புசெய வல்லவரே வல்லராவர்?? என்பதுதோன்ற தி 

தேவனாகோயில் காயகள் நந்தி எம்பெருமான் * சோபுரத் 

துள்ளார் எனவும், *முத்திகெறிக்குப் பிரதமமரகிய பக்தி 

மார்க்கத்தைச்சாட்டும் சைவமார்க்கத்தில் நிற்கப்பெறும்வல் 

லாளர் ௮ன்புசெய்ய வல்லவரேயாவர்”” எனறு மேலேசொல் 

லியதை வலியுறுத்தவே துவாரபரிபாலகராய் கோபுரத்தை 

யிடமாகக கொண்டிருக்கும் நந்தி எம்பிராளைது அ௮னபும் 

௮வரது பெருமையும் இத்திறமென்பது தோன்ற நெற்றி 

யில் கண்ணர் நாற்பெருநதோளர் நீறணிமேனியர் ௮னேக 

ரம, பெற்றமேல்கொண்ட தம்பிரான் அ௮டியரும்,பிஞ்ஞகன் 

தன்னருள் பெறுவாரும, மற்றவர்க்கெலலாம தலைமையாம் 

பணியும் மலர்ச்கையிற்சுரிகையும் பிரம்பும்,கற்றைவார்சடை 

யான் ௮ருளினால் பெற்ருன் எனவும் கூறப்பமம பெருஞ் 
சிறப்பினையுடையது ஸ்ரீகயிலாயம் என்பதேயாம், 

இங்கனம் கூறிவந்த வுண்மையால் ௮க்கயிலாயம் சரி 

யை இரியாயோகமாயே அழிவில்லாத தவங்களை இயற்று 
  

% தருக்சளிறறுப்படியார், 1] சோபுரத துள்ளார் - என்பதனால் 

9தவர்சளும் ஈர்தி எம்பெருமானும் இடமாக சொண்டுள்ளாரெ 

ன்று பொருள்சொள்க, அன்றியும் - கோபுரம் தேவர்சள் சடை 

பட்டு நிற்பதற்கு இடமாயும், ஈந்தி எம்பெருமான் ஆஸ்சானமாசச் 

கொண்டிருப்பதற்கு இடமாயும் உள்ளதென்பதாம்.



A.0 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

வோர்ஃகுச் சாலோக சாமீப சாரூபம் என்னும் பதமுத்திச 

ளாகிய அவாக்தரப்பயனை ௮ ழிவில்லாமற்கொடுக்கும் பெரு 

ம்பதமாபுள்ளதெனவும்) ௮ங்குவ௫ிப்பவர் சாலோகாதி பத 

முத்திகளை அடைதற்குரிய சரியையா திகளை இயற்றிய கவ 

ருமேயாவர் எனவும்) அவர்கள் *4பூத்துண்டு Gar gov UA 

ப்பானையொக்கும்?' என்னும் காமியப்பயன்களைத் தருவன 

வாகிய வேள்விமுசலிய ௮றங்களைச் செய்லார்களுக்குள்ள 

காமக்குரேசாதி குணங்களற்ற சன்மார்க்கத்தினர் எனவும், 

௮ வர்கள் அங்கு வேண்டுவதாயுள்ளது சிவாலுபவத்தைக் 

கொடுப்பதாகய ஞான மொன்றேயாம் எனவும் வெளியா 

யிற்று, இதனால் ஸ்ரீகயிலாயம் சாலோகாதி பதமுத்திகளைக் 

கொடுக்கும் முத்திஸ்கானமேயன்றி வேள்விமுதலியன இய 
ற்றுவோர் ௮டைதற் பாலனவாகிய போகஸ்தான ங்களில் 

ஒன்றாகிய பந்தஸ்சானம் ௮ன்றெனவும, முத்திஸ்தானமா 

இய அவ்விடத்தில் பர்தத்துக்கேதுவாயெ காமாதி குணங் 

கள் நிகழப்பெறா எனவும், ௮ குநிகழ்வன 1 (*சங்கரன்றன் 

சோயில் தலம் ௮ல&ட்டு இலகு திருமெழுக்குஞ் சாத்திப், 

போதுகளுங்கொடது பூர்தார்மாலை கண்ணி புனிதற்குப் 

பலசமைத்துப் புகழ்ச் துபாடித், தீதில் திருவிஎக்கிட்டுத் திர 

தந்தவனமும் செய்து”? என்றற் ரொடக்கத்தனவாகிய சரி 

யைத்தொழிலும், (புதியவிரைப்போது புகை யொளி மஞ் 
சனம் ௮முதுமுதல்கொண்டு ஐந்த) சுத்திசெய்து பூசன 
மூர்த்திமானாம் சோதியையும் பாவித்து நவா௫த்ச் சுத்த, 

%* வஞானபோதம. * சவெஞான சத தியார். 
 



பாயிரம், ௩௪ 

பத் தியினால் ௮ர்ச்சித்துப் புரகிப்போற்றிப்பரிவினேடும் எரி 

யில்வரு காரியமும்பண்ணி'? எனறற் ரொடக்கத்தனவாகிய 

கரியைத்தொழிலும், (புலன் ஒடுக்கித் தடுத்து வளியிரண் 

டும்சலிப்பற்று முச்சதுரமூலாதாரங்கள், ௮கமார்க்கம் அறி 
ந்து அவற்றின் ௮ரும்பொருள்கள் உணர்ந்து அங்கு அணை 

ந்துபோய் மேலேறி அ௮லர்மதிமண்டலத்தின், முகமார்க்க 

௮முது உடலமுட்டத்தேக்கி, முழுச்சோதிரினைக திருக,சல 

முதலாகவினைகள்'? என்றற் றொடக்கத்தனவாகய யோகத் 

தொழில்களுமே யாம் எனவும்) இவையன்றி ஐம்புலச் சேட் 

டைகளும் ௮ந்தக்கரண விகற்பங்களும் தற்போதச்தடிப் 

yu இயங்குதற்கான தொழில்களும பிர௫ரு திசம்பகதமான 

முக்குணங்களும் ௮ஙகுநிசழ்வன அன்றெனவும், ௮ஈதமூம 

மைபபதத்தரும் எண்ணிவேண்டுவது '(ஒன்றாகாமல் இரண் 

டாகாமல ஒன்றும்இரண்டும இன்றாகாமல்,)என்ற Ly Sana gs 

பதத்தைக் கொடுப்பதாகிய ஞானமேயன்றி 44இரிவையர் 

இன்புறு பதத்தைக் கொடுப்பதாகப ௮ந்தஞானம் அன் 

றெனவும் ௮றியக் டெக்ன்றது ஆகலான் உபமன்னிய 

முனிவர் ௮ங்குவசிச்கும் பெரும்பாக்கயத்சை இறைவனால் 

அ௮டையப்பெற்றனர், 

இதுகாறும் சுந்தரமூர்த்தகளது புராணமாகய இப் 

பெரியபுராணம் சொன்னவர் உபமன்னியமுறிவரென்பதம், 

அவர் '(இன்னதன்மையன் என்று அறியாச் சிவன தன்னை 

பயேறினைந்து ஆர்வர்தழைக்கின் றவர்” எனறு ௮வரது ஞான



௩௨ ஆசார்யப்பிரபாவம் 

சிலத்தையும், “ (பூதநாதன் பொருவருந தொண்டிஜுக்கு 

அதியஈதம் இலாமை அடைந்தவர்” என்று வரது ௮ன் 

பின திறத்தையும், (யாதவன் துவரைக்கிறையாகிய மாத 

வன்முடிமேல் அடிவைத்தவர்”” என்று ௮வரது.,தசிரிய இல 

க்கணத்தையும், இம்மையே தரும சோறும கூறையும் ஏத் 

தீலாம இடர்கெடலுமாம ௮ம்மையே சிவலோகம் ள்வ 

தற்கு யாதும ஐயுறவில்லையே”? எனறதிருவாக்கின் படி. த் 

தீர்தகத ௮ருட்பாறகடல் உண்டு சித்தம் றாஈ.து தெவிட்டி 

வளர்ஈதவர்” என்று இம்மைஈகுவேண்டிய பாலைப் பரமபி 

தாவாகிய சிவபெருமானிடததுப பெற்ற௮வரது அருட்டி 

றததையும், (பததராயமுநிவர் பலலாயிரர் சுததயோகள் 

GLA wip” எனறு ௮வரழு திருக்கூட்டத்தாருடைய 

சிறப்பையும், *இருததாழ்வரை” என்று ௮வர் இருக்கப் 

பெற்ற ஸ்ரீகயிலாயததின் மகமையுங்கூ றினாம். இனி௮ ம்முறி 

வரால சொல்லப்பட்ட எம்பெருமானாகிய சுந்தரமூர்த் திக 
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ஞடைய பிரபாவத்தை முறையே எடுத்துக்கூறுவாம், 

உபமன்னியமுறிவர் கயிலாயத் தடிவாரத்தில முறிவர் 

முதலிய பல்லாயிரவரோடு % ((ஞானழால்தனையோதல் ஒது 

வித்தல் ஈற்பொருளைக் கேட்பித்தல் தான்கேட்டல் ஈன்ராய், 

ஈனமிலாப் பொருளதளைச் சிர்இத்தல் ஐர்.தும் இறைவன் 

அடி.௮டைவிச்கும் எழில் ஞானபூசை'! என்று கூறியுள்ள 

த்தார் தலாக்யெப்படி (எனவே - மூவின்௧கண் ஆராய்க 

* வெஞாள்ரித்தியார, ட 
 



பாயிரம், ௩௩ 

செய்யும் ௮திகார முடையராயினார் ஞான நாலைத் தாம் 

ஓதுதலும்) ௮ர்,நாலைப் பிறர்க்கு ஒதுவித்தலும், ஈன்மை 
யாகிய ௮ நாலைப் பிறர்க்குக் கேட்பித்தலும், He grp 

பொருளைத் தாம் செவ்விதாகக் கேட்டலும குறைவில்லாத 

௮ப்பொருளைச் சித்தித்தலுமாயெ ஐவகைப்பட்ட pew 
ஞானவேள்வி எனப்படும், ஞானபூசகராய்த் தாமும் தம் 
மைச்சூழ்ர்துள்ள முறிவரும் இருக்கும்பொழுது இவர்க 

ள.து ஞானபூஜைக்கு ஞானப்பிரகாச சொரூபியாயெ இறை 

வன்காட்சிகொடுப்பதுபோல் ௮வர்களுக்கெதிரில பேரொளி 

யொன்று தோன்றினமையால் ௮ங்கண் ஒரொளி என்றும்) 

தரொளியாய்த தோன்றிய ௮து தரொளிக்குள்ள பிரகாச 

மாய்த் தோன்றாது ௮கண்டாகாரப் போரொளியாய்க் காட் 

சிப்பட்டபடியால் ஐயிரஞாயிறு பொங்குபேரொஸி போ 

ன்று என்றும், ஞாயிறு தோன்றுவது சழேத்திசையாதலால் 
அ௮த்திசையில் ௮வ்வொளிதோன்றாது தாம் நோக்கியிருச் 
கும் தென்திசையின்கண்ணே தோன்றினமையால் முன் 

தோன்றிடஎன்றும், ழ்த்திசையின் கண்ணே சாடோழும் 
தோன்றும் ஒளி எப்பொழுதும் ரதத்தின்சண்ணே வருவது 
என்று சொல்லப்படுவதுபோலக் காணப்படாது யானையின் 

மேல் சாணப்படலால் இங்கு இதுஎன்கொல் ௮ திசபம் என் 

௮ம், அக்காட்சியைக் சாணப்பெற்றவரே சிற்த தவமுடை 

பராகலான் துக்கமாதவரெனறும்; ஒளிவேற்றதுமையாலும் 

ளர்திவேற்றுமையாலும் ஒன்றுக்கொன்று ௮இசயச்செய 
லே காணவர்சபடியால் ௮வ்வதிசயத்சை முநிவர்சள் தம்



we a ஆசார்யப்பிரபாவம், 

முள் அ டச்குவதற்ன் றி ஆசிரியருக்கும் கா ட்டத்துணிக்து 

அவருக்கும் காட்டிக் கூறினராகலின் என்றலும் எனறும், 
முநிவர்களால் சாட்டக்கண்ட ௮ப்பேரொளி ௮வருககும் 

வாக்குமனாதீதமாப்க் காணப்பட்டபடியால் இதலுண்மை 

யை வாக்குமனாதித கோசரளுகிய இறைவன் ௮ருள் உ.ணர் 
த்த நாம் உணரப்படுமேயன் றி நமதுசித்தனையால் காம் உண 

ரப்படும் தனமை யுடைத்தானதன்று என்று நிச்சயித்துத் 

திருவருளை யுணர்த்துமாறு சிந்தித்தனராகலான் தான் 

Re Bur cre pw, எவற்றையும் உணர்த்தவல்ல ௮வ்வருட் 

சத்திய உடையவன் மஹா தேவனாிய சிவபெருமா 
னன்றி மற்றைபதேவர்கள் ௮ன்றென்று அறுதியிடடுக் 

கூறும் வேதவுண்மையை யுணர்ந்த பேரறிவாளராகலின் 

அந்திவான்பிறை சூடிய ௮ண்ணல் என்றும், தனது ஆன்ம 

சானத்தி னிடத்து ஏசமாய் விட்டு நீங்காத இறைவனைத் 

தம்மால் காணப்பட்ட ஒளியின் உண்மையை உணர்த்தும் 

வண்ணம் சிந்திக்கவே உள்குவார் உளஒற்றை உள்ளத் 
தால் உற்றுக்காணும் அவ்விறைவன் இவர் சரதித்த ௮வ 

வொளியினது உண்மையை உணர்த்தினனுகைலின் உணர் 

ந்தென்றும், ௮ங்றனம் உணர்ந்தது நாவலர்கோன் என்று 

புகழப்பட்ட வன்றொண்டப் பெருமானார் (தென்திசை 

வர்த என்பதுமுதலாக ௮த்தென்திசையி னின்றும் மீண் 

டும் கயிலாயத்துக்கு) எந்தையார் ௮ருளால் இப்போது 

அணைவன்றுர் என்பது ஈழுக யாவும் விடாதுதாமே ௮றியப் 

பெற்றனராகலான் தென்திசைவநத நாவலர்கோள் புகழ்



பாயிரம், ௩டு 

வன்றொண்டன் எந்தையார் ௮ருளால் ௮ணைவான் என 

௮ம்முறிவர் உணர்ந்தார் என்றும், இவர் உணரப்பெற்ற 

௮ந்தச்சுர்தரமார்த்திளுடையசரித்திரத்தில இறைவன் திரு 

வருளானது சுந்தரரென்னும் ஒர் திருப்பெயர் கொண்டு 

தென்திசைக்கண்வகது,௮.ங்கு வேதாகமப்பிரமாணங்களால் 

கூறப்படும பதி பசு பாசங்களின் உண்மைகளை ௮லுமானப் 

பிரமாணத்தால் உணாஈது, ௮ தன் பின்னர் ௮வற்றின் இல 

க்கணகங்களைப் பிரத்திபக்ஷப் பிரமாணத்தால் உணார்ஈது, 

௮து வுணார்தபின்னர் ஆதமாவாகிய தம்மைச் சதசததென் 

றும, கடவுளாகிய பரசிவததைப் பதியாகிய சத்தென்றும, 

பிரபஞசமாகிய உலகினை ௮சதகாகய பாசமென்றும் தெளி 

ஈது, தெளிரதவழியே ௮டையவேண்டிய பயனைத் தான் 

௮ டையவேண்டியிருததலின் சதசத்தாகிய தான் பயனற்ற 

தாகிய HE EMS யொழிக்குமவழியேயொழித்து, பயனு 

டையதாடிய சத்தை ௮டையும்வழியே ௮டைதற்குரிய சரி 

யை கரியா யோகங்களாகிய தவங்களைச்செய்து ௮வை மாற் 

றுப்பெறறவிடத். த।௮வற்றின்பயனாகிய ஞானததை யுணரு 

முகத்து ௮து ௮தனையுணர்த்தும் ஞானாசாரியனன் றி உண 

ரப்பெரு என்று குருதரிசனத்தை நாடியிருக்கும் சததினி 

பாதகர்களுக்கெல்லாம் ஞானத்தினையும் ஏனையவற்றையும் 

உணர்த்தவல்ல ஞானாசிரியன் தானே என்று உணாததும் 

வண்ணம் தான ஆன் மநிலையில்கின் றும்) பிறைருடிப பெரு 

மானாபெ பித்தனைத் தன்னையாட்கொண்டருளும் ஆசுிரியநி 

லையில் நிறுத்தியும் காட்டியது 2பாலுமாம் என்று நாவலரும்



கூ௬ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

தொண்டரும் போற்றப் பாசவிரி செய்யும்்கை இவ்வ 

தீதாமென்றும, சிவப்பேறு எய்துமுறை இம்முறைமைத்தா 

மென்றும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோற் காட்டி (மீண்டும்) 

இக்சயிலைக்கு எழுந்தருளுகன்றதுபோலும் என்று ௮வரது 

அருட்டிறமெல்லாம் நினைகது நினைந்து கசந்து கசநது ௮வ 

ரைச் சமீபித்துநோக்கி மர்தென் திசையின்கண்ணேசென்று 

ஆன்மாக்களுக்கு உணர்த்திய பாசவீடும சிவப்பேறும் நா 

லும் உணர்ந்து சிவானர்தம் TU glory எனக்கு ௮ருளல் 

வேண்டு?மன்று கைகளைக் கூப்பிப் பன்முறையும் வணங்க 

ஞராகலான் இவரது ௮ற்புதச்செயலக் கண்ட முறிவர்கள் 

சாம்கண்டபேரொளி ௮திசயததிலும் இஃதோர் பேரதிசய 

மெனக்சருதி ௮ப்பேரொளி ஈமக்கு ஐயத்தை விளைவிததது 

போலும் இவரது செயலும் பெரியதோர் ஐயத்தை விளைவி 

க்க இவ்வையங்களை யெல்லாம் போக்கும் வன்மையாளச் 

இவ்வாசிரியரன்றி வேறு யாவருள்ளாநென்றுகேட்கத் துணி 

ரீ தனராகலின் ௮ர்சணர் ஜயநீல்க வினவுவோர் என்றுங் 

கூறினார், 

இனிப்பாசஞான பசுஞானங்களற்றுப்பதிஞானத்தால் 

பரமஏவனைப் பதியெனக்கண்ட பரமஞானிகள், மற்றத் 

சேவரை நினைர்து உனைமறவேன் செஞ்சினரொடு வாழவு 
மாட்டேன்” என்ற திருகாக்கன்படி உறுஇயாளராப் (சொ 

ச்தாவொண்சடரே னையே நினைர்திருக்தேன், வர்தாப் 

போயதியாய். மனமேபுகுர்து சினற், சர்சா யெர்தைபிரான்



பாயிரம், mer 

திருமேற்றளியுறையும், எந்தாய் உன்னையல்லால் இனியேத்த 
மாட்டேனே” *சானேல் உன்னடி யே, நினைர்தேன் நினளைதலு 
மே, ஊனுரிவ்வுடலம் புகுர்தாப் என் ஒண்சுடரே, தேனே 

என்னமுதே திருமேற்றளியுறையும், கோனே யுன்னையல் 
லால் குளிர்ந் தேத்த மாட்டேனே”? (ளோர் கோவண 
முச் திருநீறு மெய் பூசியுன்றன்; தாளே வந்தடைந்தேன் 

தலைவா எனை யேன்றுகொள் நீ, வாளார் சண்ணிபங்கா 

மழாபடி.யுள் மாணிக்கமே, கேளா நின்னையல்லால் இனி 

யாரைநினைக்கேனே”? (*ராளார் வர்தணுகி நலியாமுனம் 
நின்றனக்கே, ஆளா வந்தடைந்தேன் அடியேனையும் ஏன்று 

கொள்நீ,மாளாநாளருளும் மழபாடியுள் மாணிச்கமே, ஆளா 

துன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே” மறிசேர் கையி 

னனே மதமாவுரி போர்த்தவனே, குறியே என்னுடைய 

குருவே உன் குற்2றவல் செய்வேன், நெறியே நின்றடி 

யார் நினைக்குக் திறாக்காளத்தியுள், ௮றிவே உன்னையல்லால் 

௮றித்தேத்த மாட்டேனே? நீரார் மேனியனே நிமலா நினை 

யன்றி மற்றுக்,கூறேன் காவதனாற் கொழுக்தேயென் குணச் 

கடலே, பாரூர் வெண்டலையில் பலிகொண்டுழல் காளத்தி 
யாய், ஏறே யுன்னையல்லால் இனி யேத்த மாட்டேனே” 
என்று கூறியருளிய ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொள்வர். எனெ 

னில் பரமசவனைப் பதி எனக்கொண்ட பரமஞானிகள்சொ 
ள்ளத்தகும் இன்றி யமையாததோர் இலக்கண மாகலின் 

என்ச, அஃதாவது ஆத்மாவாயெ தம்மை ஆன்ம ௪த்தியாச 

வும், பதிஞானத்தா ற்கண்ட பரமசிவத்தை Hawes Pur



௩௮௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

Bu தமக்கு இன்மராயகனாகவும் கொள்ளுதல் முறைமையா 
கலின் ௮ங்கனக கொளளுகால் காயத் தன்மையை 

இவர் உடையவராவரென்க. ௮த்தன்மையாதெனின் காணம் 
மடம் ௮ச்சம் பயிர்ப்பு என்று சொல்லப்படும் கான்குமே 

யாம, காணமாவது - தன்னை யுடையவனாய் வந்து தனனலுட 

னாய்த் தன்னளவில் தன்னையாளாகக்கொண்ட நாயகனை 

யன் றி மற்றொருவரை நாயகனாக எண்ணுதலிலும் சொல்லு 
தீலிலும ௮ருவருப்படைதலே காணமெனப்படும, மடமா 

வது - தனதுசாயகனது சவுகதரிய விசேஷக்களைப்பற்றியும், 

குணவிசேஷங்களைப் பற்றியும், செய்கை விசேஷங்களைப் 

பற்றியும் எண்ணுதலிலும; பிறருக்கு எடுத்துச்சொல்லுதலி 
அம்) ௮றிவுடையளா யிருத்தலேயன்றி பிறரது சவுகதரி 

யாதி விசேஷங்களைப்பற்றி எண் ணுதலிலும், சொல்லுதலி 

௮ம், அறியாமையுடையவளாயிருத்தலே மடமெனபபடும். 

அச்சமாவது - இஉஉனங்கூறிவத முறைப்படி கொள்ளப்ப 

டும் ராணம் மடம என்னு ஒழுக்கததைக்கைவிட்டு கூடா 

வொழுக்கததை மேறகொண்டு எனவே, தன்னையுடையவ 

ஞய்த் தன்னை யாளாகக்கொண்டு நாயகியாக்கிய நாயகனை 

எண்ணுதலிலும், சொலலுதலிலும், சாணமுடையவளாய்ப் 

பிறரை காயகனகை எண்ணுதலிலும், சொல்லுதலிலும்) ரா 

ணமற்றவளாயும்), ௮ல்தேபோல் தனதுகாயகனது சவுஈதரி 
யாதி விசேஷங்களை எண் ணுவதிலும் சொல்லுவதிலும் ௮.றி 

பாமையுடையவளாயப் பிறரது சவுஈதரியாதிகளை எண்ணு 

இலம் சொல்லுவதிலும் ௮றிவுடையவளாயும் இருத்த



பாயிரம், ச்ச 

லில் ஊச்சங்கொண் டிருப்பவரைக் காண்பதிலும் ௮வ 

ரோடு கூடிவாழ்தலிலும் பயமுடையவளாயிருத்தலே அச்ச 
மெனப்படும், இவ்வுண்மைதோன்றவே:!கற்றைவார் சடை 

யெம்மண்ணல் கண்ணுதல் பாதம்ஈண்ணி, மற்றும் ஒர்தெய் 

வர்தன்னை உண்டெனமதித்து எம்பெம்மான், சுற்றிலா சவ 

ரைக்கண்டால் ௮ம்ம ராம் ௮ஞ்சுமாறே'” என்றார்.தசாரி 

யர், பயிர்பபாவது-கண்டாலே ௮ஞ்சததக்கவராயிருக்க்ற 

௮க்கூடாகொழுக்க முள்ளவரைக் கண்ணாற் காண்டலால் 

உண்டாகும் கட்பரிசத்திலும், ௮வரது வார்த்தைகளைக் கே 

ட்பதனால உண்டாகும் செவியின துபரிசத்திலும், அவ?ராடு 
தாமபேசும் வார்த்தைகளால் உண்டாகும் வாக்கினது பரி 

சத்திலும, ௮வர்சள் உடம்பினைக் கைகளாற் மெடுவதன 

௮ண்டாகும சைப்பரிசத்திலும் ௮ருவருப்புடையவளாயி 

ருத்தலே பயிர்ப்பெனப்படும் இந்தரான்௧னையும் பெண்க 

ளில் நல்லவராய் பெருஈதவத்தினராயுள்ள கற்பினையுடை 

யார் தாம் ௮ணிந்து கொள்ளப்படும் பூஷணங்களாசவும், 

தாம் சேகரிஈகப்படும் செல்வமாகவும், தாம் அனுபவிக்கப் 

படும் சுகமாகவும், தமமைக் சாத். துக்கொள்ளுதற்குத் தாம் 

அமைத்துக் கொள்ளப்படும் காவலாகவும் கொள்வரென் 

பது துணிபாதலால் இவரும் ௮வர்களைப்போல் சொண் 
டிருக்குங் கடப்பாடுடையரா யிருத்தல் இண்ணமென்க. 

அகவே, இங்கனம் கூறிவக்த சற்பிலக்கணத்திற் ரிற 

ச்து வீளங்குவோ இச்ச உபமன்னிய முநிவரென்பது ௮வ



wo ஆசார்பப்பிரபாவம். 

ரைச்சேர்ந்த யோகெள் முதலாயின ரெல்லாம் யாதொரு 
வகையாலும் ஐயமின்றி ௮றிந்தவராகலான் ௮ன்று ௮க்கற் 
பிலக்கணத்திற்குமாறாக சுக்தரமூர்த்தகிளாயெ ஒளியைக் 

சுண்டு இப்பேரொளி என.து நாயகமல்லவா என்று காண 

மென்பதை இழர்தும்; இப்பேரொளியாரது புகழை நான் 
என்னென்று சொல்லுவேனென்று புகழ்ர்து மடமையை 

யிழக்.தும், இவ்வொளியுடையாரை நான் ௮ணுடக் களிக்க 

வேண்டுமென்று ௮ணித்தாய் ௮ஹுகச்சென்று ௮ச்சமென் 
பதை இழந்தும், இச்சோதியாரை நான் தழுவப்பெறுவ 

னோ பெழேனோ என்று தமது இருகைகளையும் தழுவுமாறு 

போல் விரித்துச் குவித்துக்காட்டிப் பயிர்ப்பென்பதை இழ 

நீதும் போயினரே இவர் இவலாறு இழத்தற்கு இச்சோதி 

யை என்னென்று உணர்ர்தனரோ அதனை நாம் ௮றிவோ 

மென்று எண்ணிக் கேட்கத் துணிர்தனராகலின் சம்புவின் 
௮டி.ச் தாமரைப்போதலால் எம்பிரான் இறைஞ்சாய் இஃது 

என்னென என்றும், இது என்னென்று கேட்ட ௮ம்முறி 

வர்களை உபமன்னியமுநிவர் நோக்கி முநிவர்காள்! இப்பொ 
முது எம்மால் தொழப்படும் இச்சோதியார் ஆணவமென் 

ம் பேரிருளிற்குடந்து வந்த ஈம்மைப்போலும் சீவத்தன் 

மை புடையவரன்று. ௮து ஒழிந்த வேன்முத்தத் தன்மை 

பு௫டயவருமன் று. இவர் சவசொருபமாயயே சோதிப்பிழம் 
பிற் இடர்,துவர்த சவனைப்போலும் சிவச்தன்மையுடையவர். 

ஆசலான் சீவசத்தன்மை யுடையவரன்று, முன் சீவனாயிரு, 

ச்சி பின் சவனமுத்தத் தன்மை யடைர்தவரிடத்தில் சிவன்



பரயிரம், ௪௪ 

காட்டுகின்ற உபகார முடையவனாகவும், காண்கின்ற உப 
சார முடையவனாகவும் ௮வரைத் தழுவியிருப்பதுபோ லல் 

லாமல் இவர்பால் உபசாரமற்றிருக்ச, இவர் சிவபெருமானைத் 

தழுவியிருக்கன்றவ ராகலான் ேன்முத்தத் தன்மையும் 

உடையவருமன்று, எனவே - இவர்முன் சவனாயிருந்.து பின் 

சீவன்முத்தித்தன்மையை படைஈதிருப்பின் இறைவன்காட் 

டும் உபசாரமுடையனாயும் காணும் உபகாரம் உடையனாயும் 

இருப்பன். இவர் சவசோதிசொருபரே யாகலாளனும் இவரு: 

க்கு ௮மைந்துளள உள்ளமும் ௮ச்சோதி சொரூுபத்தைத் 

தழுவியுள்ள உள்ளமன்றி இவருக்கென்று வேறோருள்ளம் 

இல்லாமையானும் இவர்பால் இறைவன் ௮வ்விரண்டுபகார 

மும் உடையனல்லனாகவேயிருந்தனன். சோதிசொருபத்தை 
த்தழுவியஉள்ளத்தை உடையவராயிருக்கும் இவர் அவ்வுள் 

ளத்தால் இறைவனை எக்காலமும தழுவீயேயிருக்கும் பெ 

ருந்தன்மை யுடையவராகலான் தம்பிரானைத் தன்னுளளர் 

தீழிஇயவன் என்றும், இங்கனம் கூறிவர்தகாரணங்களான் 

இப்போரொளியார் ௮னாதிமுத்த சொருபர் என்பதும கா 
மெல்லாம் முன் ௮னாதிபெத்த வசொரூபராயிருஈது பிற 

காலமாகிய இம்முத்தித்திசையில் வன் முத்தராயிருக்கன் 
ஹோம் என்பதும் நிச்சயம், இவ்வேற்றுமை யுண்மையான் 

அ௮வர்கொழப்படும் தெய்வத்தன்மையுடையர். ராம் தொ 
தொழத்தகும் அ௮டிமைத்தன்மை யுடையார் ஆதலின் நாம் 

தொழுச்தன்மையான். என்றுங்கூறினார். ஐமபுலன்களால் 

௮.வுபவிக்கப்படும் செல்வங்களுள்ளே” செவியினால் ௮லுப



௪௨ ஆசார்பப்பிரபாவம். 

விக்சப்படும் செல்லமே தலையாயசெல்வம் எனவும்; ௮ச்செ 

விர் செல்வத்துள் செல்வம் ௮ருட்செல்வமெனவும் கூறிய 
படி அம்முறிவர்கள் சுந்தரமூர்த்தகள.து பிரபாவமா யெ 

அ௮ருட்செல்வத்தைத் தங்கள சிரிய/பால் இடைச்கப் பெ 

திறன ராகலின் இதற்கு நாம் செய்யத்தகும் கைம்மாறுவண 

ங்குதலன்றி வேறுஎனனையுள என்று ௮ன்புபாராட்டி தொ 

முதனர் என்பதுதோன்ற என்றுகூற முனிவர் இறைஞ்சி 

என்றும், ச௨சோதியென்று அன்பும் ௮ரளும் அருமையும் 

அடிமையும் பாராட்டிக் கூறிய சுந்தரமூர்த்திகளை (தமபிரா 

னைத தீன்னுளளந்தமீஇவன்!? என்றும்) (நம்பியாரூரன் 

நாம தொழுக தன்மையான்?” என்றும் கூறிய விசேடத் 

தையும் காரணத்தையும நன்றாய்க் கேட்டு நாங்களும் 

௮ வரடிக் காட்படவேண்டு மென்னும் அசைமிக்குடையரா 

யிருக்கன்றோம தாலின் ௮ருள் மிக்குடைய எங்கள் 

ஆிரியரே ! ௮ச்சுந்தர மூர்ததிகளுடைய மேலாகிய தவ 

ததைக் கேட்பதைக் -காட்டி லும இனி நாங்கள் செய்யத்த 

கும் தலம் யாதிருக்கன்றது ₹ ஏனெனில - உலகமுழுவதும் 
பரர்.துடெக்கும பேரிருளை த் தன்னெளிப்பரப்பால் அடக்கி 

ளும் கிரணப்பரப்பினையுடைய உலகுச்செல்லாம் ஒருவ 

ஞாகக் காணப்படும் சூரியனது செணப்பரப்பை தமது பே 

ரொளிப்பரப்பான் வென்று மின் மினியைப்போல் ஒளிசெய் 

யச்செய்து தமதுபேரொளியே சூரியன் என்று யாவருங்கரு 

தும்வண்ணஞ் செய்தபேராற்றறை உடையராகலின் அவ்வ 
ருட்சோதியாரே எங்கட்கு உறவும் பொருளும் ஒண் £பா



பாரயிரம், FAR, 

கமும் சல்கியும் சல்லியுற்றதுறவும் தறகிப்பயலும் ஆச 

எண்ணியுள்ளோம். ஆகலின் எங்கள் வேண்டுகோளின்படி. 

நாளை என்னாது இன்னே (இப்பொழுதே) கேட்கவேண்டும் 

என்னும் தீவரதர முடையோமாயிருகஇன்றோம் என்பது 

தோன்ற இன்றெமக்கு உரைசெய்தருள் என்றும்) வென்ற 

பேரொளியார் செய்விழுத்தவம என்றும, ஈன்றுகேட்ககிரு 

ம்பும் ஈசையினோம் என்றுங் கூறினார், 

இ.சனால் - சடப்பொருளை விளக்கும் ஒளியைப்போ 

லல்லாமல் ஆன்மாவாகிய சத்துப்பொருளுக்குப் பரமான்மா 

வாயே சத்துப்பொருளைத் தோன்றாவண்ணம் செய்.த.ஆணவ 

இருளை விளக்கும சிதசோதியாயப் பிரகாசித்தலின் வெ 

ன்றபேரொளியார் எனவும,) ஆணவவிருள ஒழியப்பெற்றார் 

பின் செய்யக்கடவதாகிய தவத்திறம் இதுவாமென்று இவ 

ரது தலம் காட்டுவதாகலான் விழுததவம் நன்றுகேட்ச விரு 

ம்டும ஈசையினோம் எனவும) இலாது திருமேனியைக் கா 

ண்பதிலும் தீவச்செயலை எண்ணுவதிலும தேவரீர2 ஆசை 

Bag முற்றிருப்பதுபோ லும் நாங்கள் ௮லரது அருள் விலா 

சமுழுதும் கேட்க திவரதரமுடையரா யிருக்கன்றோம் ஆக 

லான இன்றெமக்குரைசெய்தருள் எனவுங்கூறியதாமென்ச. 

பரீஞ்சோ தியாராகிய் சந்தரமூர்த்திகள.து விழுத்தவத் 

தைச் சிரவணஞ்செய்யத் paseo பக்குவமுடைய தமது 

மாணாக்கர்களாகிய முறிவர் முதலாயினார் பொதுகிீங்கி (என 

வே த்தார்தத்திற் கூறப்படும் பொது - உண்மை என்ற



ee ஆசார்யப்பிரபாவம். 

இரண்டலுளபிரமாண இபலாலும் இலக்கணஇயலாலும்முப் 

பொருளுண்மையைச் சிறப்புவகையானன்றிப் பொதுவகை 

யான் உணர்ந்து அதனின்றும் 8௨௫) பின்னர் சாதனவியலா 

அம் பயனியலாலும் சிறப்புவகையான் உணரப்படுவன வெல் 

லாம் உணரவூல்ல ௮ திகார முடையவரா யிருத்தலான் ௮வர் 
களுக்கு௮வ்விரண்டி யலாலும் கூறப்புவனஎவையோ௮வை 

யே௮டக்கக்டேக்கும் சுந்தரமூர்த்திகளது திவ்யசரித்திர த் 

இன் அச்தவுண்மையை உண்மையாகச் சொல்லத்தொடக்கி 

ஞராகலான் உள்ளவண்ணம் முடிவன் உரைசெய்வான் என 
வும், உள்ளவண்ணம் உரைசெய்யும் ௮வற்றுள்மாறுபடாது 

உள்ளவண்ணம் அ௮வருள்ளத்தில் ௮மைய எனவே ஸ்ரீபா 

தீல்களை யணையுமாறு உணர்ர்தமுத்தர்கள் தமக்குள்ள ௮றி 

விச்சை செயல்களுள் ௮றிவைச் தம்மையுடையானாகிய பர 

மேஸ்வரனது சொருபவியலை யுள்ளவா றுணரும் வழியிற் 

செலுத்துவர். ௮ங்கனம் செலுத்துங்கால் ௮0ந்திதனய் 

நின்ற ௮ப்பதி சர் நிதனாய் இவரது இச்சையைக்ரெஃப்பன், 
அ௮ஃதுணாக்து By Be qu அவனிச்சைவழியே தமது இச் 

சையை நிறுத்துவர். எங்கன மெனின்,வேராவுன்னடியேன் 

விளல்குங்குழைக் காதுடையாய், தேறேன் உன்னையல்லால் 

சிவனே என் செழுஞ்சுடரே, காறார்வெண்மருப்பா கடவூர்த் 

திரூவி(ட்டத்தள், ஒறார் செஞ்சடையாய் எனச்சார் துணை 

நீயலதே”” இதலுள்-வனே உன்னடியேன் உன்னையல்லால் 

வேறாக த்தேறேன் (ஏனெனில்) நீ ௮லது எனச்கார் துணை, 

என்ச்சொன்டுகூட்டிப்பொருள் கொள்க, இப்பொருள்சொ



பாயிரம், aR 

a8 Hime இச்சையை நிறுத்தவே சொருப வடிவின 
ளுகய அவ்விறைவன் இவரதுசெயலும் தம்மாட்டேகிற்சத் 
திடத்த வடிவங்கொண்டு ௮வ்வடிவுக் கேற்பனவாயெ பணி 
யைக்கற்பித்து ௮தில் ஈபெட்டிருச்சச்செய்வன், ௮ங்கனம் 
செய்யும் போருளைராடி '*௮ல்லல் என்செயும், ௮ருவிளை 
என்செயும்,தொல்லைவல்வினை ச்சொண்டஈதான் என்செயும் 
இல்லைமாரகர்ச் சிற்றம்பலவனார்க், கெல்லையில்லதோர் அடி. 
மை பூண்டேலுக்கே”” என்று மகிழ்ந்து தமதுசெயலை Hus 

பணியில்நீங்காது ஈடுபட்டிருக்கச்செய்வர், என்னும் சத்தா 

ந்தததிற் சித்தாந்தமாகிய உண்மை ௮ம்முறிவர்கள் உள்ளத் 

இல் ௮மையத, திருவுள்ளக கொண்டனராகலான் வெள்ள 
£ர்ச்சடை மெய்ப்பொருளாகய, வள்ளல்சாத்து மதுமலர் 

மாலையும்,௮ள்ளுநீறும்எடுத்து ௮ணைவான்எனவும் கூறினார். 

இதனால் மெய்ப்பொருள் என்றது சொருபவடிவமெ 

னவும்) வெள்ளநீர்ச்சடை வள்ளல் என்றது தடி.த்தவடி.வ 

மெனவும் கொள்க, மெய்ப்பொருளாகயெவள்ளல் என்றது 

என்னையெனின்;--சொருபவடிவமுடையது எந்தப்பொரு 

ளோ ௮ந்தப்பொருளே தடத்தவடிவமும் உடையது என் 

னும் ௮வ்வொற்றுமை தோன்றவேயாம். எங்கனமெனின் 
* * தன் நினீர்கள்வர் துரைமினே அமக்செயுமா நினைந்து 
  

* சமச்கு அடிகளாயெ௮டிச௭ (ரி௨பெருமான,த) சொருபம் 

தடத்தம் என்னும் இரண்வெடிவத்தில் உங்களுக்குப் பொருச்திய 

தொரு இருமேனியில் உற்சள்இச்சை பொருர்துமாறு நினைச்ச்



Fe ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ஏத்துவிர், குன்றிபோல்வதோர் உருவரோ குறிப்பா? நீறு 

சொண் டணிவரோ,இன்றியே யிலராவரோ ௮ன்றிவுடைய 
ராய் இலராவரோ, ௮ன்றியே மிகவறவமசோ நமக்சடிகளா 
இய அடிகளே” எனவருந்திருவாக்கான் உணர்க. மதுமலர் 

மாலையும் ௮ள்ளுகீறும் எடுத்தணை தலாகிய செயலைக்கூறவே 

அச்செயல்௮றிவு இச்சையன்றி நிகழாதாகலான் ௮வ்விரண் 

டும் நிகழுமுறைமை யிண்டுககாட்டவேண்டிவந்ததென்க 

யாதொன்றும் இலனாகிய தான் சிவன் என இர் உருவ 

மாகவும், Som HOH Gan சத்தி என ஐர் உருவமாசவும் தீனி 
    

நீர்கள், ஏத.துகின்றீகள், ம்னைததல சொரூபவடிவ ததை, ஏத்தல் 

தீடத்தவடிவததசை, ஈம் அடி.களுக்கு நினை ததற்குக் காரணமாயிருக் 

இன்ற சொருபவடிவமே உள்ளதெனின் ஏசததற்குச் காரணமா 

யிருக்கின்ற தடததகடிவம் உடையரல்லரா யிருததல்வேண்டும், 

ஏத் த தற்குக்காரணமாயிருக்கின்ற தட், சவடிவமே உள்ளதெனின் 

சொருபஉடிவம் உடையரல்லரா யிருததல்வேண்டும். நும்மைச சில 

வினாவுவெறேன். கீமகள்வர்.து உரைமின்கள். என்னை யெனின்,ஈம் 

அடிகட்குஉருவம் இன்மையாகய சொரூபஉடிவம் உண்மைஎனவும், 

உருவம் உண்மையாகிய தடத்தவடிவம் உபசாரம் (அ% தாவ துவாஸ் 

தலமன்ற)எனவுககூறுகன் றனர், சொருபமாகய உண்மைவடி.௨மே 

நுடையாம்மடீசள் தடததமாகிய உருவததை உண்மையாகத் தம்மி 

டத்தில் இல்லாதவராகவே இருக்கின்றனரா? அன்றி உடையவ 

ராசவே இருச்து இல்லாதவராக இருக்கின்றனரா? சொரூபத்தில் 
தடத்தம் இல்லைஎன்பதா? தடச்,5.த.தில் சொரூபம்இல்லைஎன்பதா? 

அன்றி உருவமற்ற சொருபமாயிருப்பவரும் அன்று, உருவமுடைய 

தட்தீதவடிவமா யிருப்பவரும் அன்று என்பதா? இவையெல்லர



பாயிரம், Por 

தீதனிகொண்டு யாவருங்கண்டு களிக்குமாறு விற்றிருப்பது 

போல் பொன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் ௮வ்வண்ணம் பொலி 
ந்து இலங்கும் தமது ௮ரிய சுந்தரத்திரு2மனியும் ஒர் திரு 
வுருலமாகக் கொண்டுவர, ௮தனைத தாமும் ஏனையோரும் 
சண்டுகளிக்குமாறு திருவுளத்தெண்ணி எக்காலத்தும் எவ 
ரும் கண்டறியாத ஓர் ௮ரிய % சுந்தரதேஜோ ரூபத்தை 
தேவியார் வேண்டுகோளின்: படி கொண்டு தம்முனனிருந்த 
கண்ணாடியை நோக்கி அக்கண்ணாடியிற் ரோன்றிய தமது 
சு௩தர தேஜோரூபத்தை வெளிவரச்செய்து ௮வ்வுருவத் 
  

மனறு ஏனெனில, உருவமறறசொருபாஎனினை உருவமுடைய தட 

தீதிராய்வருதல்கூடா து, உருவமுடைய தடததரெனின் உருவமற்ற 

சொரூபராயிருததல் கூடாது. அசவே-அவர் அறவர் எனவே ௮றக் 

சடவுள். ௮%தாவது-தடத்தவடிவத்தால் பாசவிடுதியைச செய்யும 

உபசாரமும், சொரூபவடிவததால செெபபே றடைவிக்கும் உபகார 

மும் செய்யும் சடவுளேயாவர் என்பதாம், இவற்றுள் எதுஉ௰கட்கு 

இசைச்ததோ அதனை வர்துசொல்லுஙகள் என்பதாம், 'இதனால் 

௮றவரென்பதே உண்மையாமென்று கூறியதாம் aes. 

* போசம்வேண்டினார்க்குப் போகவடிவகசொண்டும், யோகம் 

வேண்டினார்ச்கு யோகவடிவ௰சொண்டும், மிக்கரகம்வேண் டிஞர்ச் 

குக் சோரவடிவங்கொண்டும் போகயோக நிச்ரறகளை அனுக] 

இத். த ௮வரவளைத் இருப்திசெய்து வர்தமைபோல் பார்வதிதேவி 

யார் சம்பெருமான் என்றும் சர்ப்பாபரண பூஷிதராகவும், என்பா 

பாரண பூஷிதராசவும் பிரஹ்ம விஷ்ணுச்சுளுடைய சிரோபூஷண 

ராசவும் காணப்படுன்றாரேயன்றி இயையெல்லாம் ஒழிர்த சும் 
தீரதேஜோரூபராய் சமது உள்ளகசவருமாறு சாணப்படவில்லையே 

என்று வேண்ட ௮௨ர் வேண்டுகோளின்படியே அ௮ச்தேவியாளரத் 

திருப்தி செய்யக்சொண்ட கோலமாமென்க,



FS ஆசார்பப்பிரபாவம், 

தைச் சுந்தரா! என்றழைக்க ௮தனையே இருசாமமாகக்கொ 

ண்ட மூர்திஎன்பதுதோன்ற ௮ன்னவன்பெயர் சுந்தரன் 

என்றும்) கண்ணாடியினின்றும் ௮ழைக்கவச்த சாயாவுருவ 

மாயெ ௮த்திருமேனி சிவபெருமானது உண்மைத் தரமே 

னியாகுமோ, ௮வரது திருமேனியே யாமாயின் ௮த்திருமே 
னிக்குள்ள ஆற்றல் இச் சாயாவுருவினிடத்தும் வெளிப்பட் 

டிருத்தல் வேண்டுமே ௮ஃது எங்கனம் வெளிப்பட்டது 
என்றுசிற்றறிவுடையார் ஐயுற்று இடர்ப்படுவார்களாகலான் 

அவர்கள் ௮வ்விடரொழிந்து உய்யும்வண்ணம் ௮வவாற்ற 

௮டைததென்பழுதோன்ற சுந்தரர் என்னாது அலாலசுந்த 

ரர் என்றும், இச்சுந்தரமூர்த்திகளது காலம் ஏனைய தேவர் 
களுக்கு வகுத்துச்சொல்லப்படும் காலம்போல் வகுத்துச் 

சொல்லப்படும் ௮ளகினை யுடையதன்றென்பது தோன்ற 

முன்னம் ங்கு ஒர்காள் என்றும், இம்மூர்த்திகளால் செய் 
யப்படும் தொண்டு குணமூர்த்தியாயெ உருத்திரருக்கன்று 
குரியமூர்த்தியாயெ மஹாருத்திரமூர்த்திக்கு என்பது தோ 
ன்ற முதல்வன் தனக்கு என்றும்,இன்ன திதிக்கு இன்னமலர் 
இன்ன வாரத்துக்கு இன்னமலர் இன்ன ஈக்ஷத்திரத்திற்கு 
இன்னமலர் என்று ௮ருச்சனைக்கு விதிக்சப்பட்டிருக்கெற 
னவோ அவ்விதிப்படியே அ௮வ்வம்மலர்களை ௮வ்வத் இதி 

வாரசகூ;த்திரங்கனை நினைத்து எடுக்கும் விதிமார்க்கல்களிற் 
சிறர்தவரென்பதுதோன்ற இன்னவாம் எதும் 4 சாண்மலர் 
  

- சாள்என்2.த-அன்றலர்ச்த புதியஎனவும், ap err கடத்தி 

க்தளைச் குறிச்கும்சாள் எனவுக்சொள்ச,



பாயிரம். ௪௯௯ 

என்றும்) மலரைக் கொய்வோரிடத்தும், கொய்தமலரை மா 

லையாகத் தொடுப்போரிடத்தும், தொடுத்தமாலையைத் திரு 

மேனியிற்சாத்துவோரிடத்தும் இறைவன் ௮ருஞுடைய?ன 
ஆயினும் வவருஞுடைமை ௮வரலர்செய்யும் ௮வ்வச்செய 

லளவாக இருக்குபேயன்றி ஒத்தஅளவினதாக இருத்தல் 
கூடாவாகலான் ௮வ்வருள்முழுவதும் தாமே பெறவேண் 

டும் என்னும் ௮வாமிக்குடையராய் மாலைசாத்தும பணி 

யொன்றிலேயே நில்லாது மலரைனடுத்தல் தொடுத்தலாகிய 
இருவகைப்பணியையும் மேற்கொண்டியற்றி இறைவனருள் 

முழுவதும் தம்மாட்டேவரப் பூந்தோட்டத்தில் மலர்கொய் 
யச்சென்றார் என்பதுதோன்ற நஈதனவனச்சூழலில் (மலர் 
கொய்திடத்) அன்னினான் என்றும் கூறினார், 

இனி, சுத்தரமூர்த் தகளைப்போலவே பார்வதிதேவியா 

ருக் குரிய பணிசெய்வதிற் சிறந்த தோழியர்கள் உளர் என் 

பதும், அவர்களும் ௮௩த ஈந்தவனத்தின்கண்ணே காள்தோ 
று௦ சென்று தேலியாருக்குரிபய மலர்களைக் கொய்துசொ 

ண்டுபோகும் நியதிபுடையவரென்பதும், ௮க்கனம் கொய் 

துகொண்டு போதல் சுந்தரமூர்த்திகளுச்குப் பின்னன்றி 

முன் என்பதும் தோன்ற ௮ங்கு முன்னரே சாயக குழற்கு 

ஆமலர் கொய்திடச் சேடியர் எய்தினா என்றும், இறைவன் 
நாயஇயினால் அளப்பீடும் அழகனை ஆனும் சுந்தரப் பெரு 

மானாயிருப்பதுபோலும் இறைவியும் ௮வ்விறைவனல் ஆள 

ப்படும் அழை ஆளும் சுந்தரச்செல்வியாய் விளக்கினாள் 

என்பதுதோன்ற கொக்குசேர்குழல் ஆஞுடைசாயகி என்



Ro ஆசார்யப்பிரபாவம், 

லும், சர்தரமூர்ததிகள் இதி வராஈக்ஷத்திரங்களை நராயர்து 

அவவவற்றிற்குரிப் மலர்களைக் கொண்டுபோதல்போலும் 
இச்சேடியர்களும் தேவியாருக்குக் கூறியிருக்கும் விதிப்படி. 

மலர்களைக்கொண்டுபோவார் என்பதுதோன்ற அம் மலர்கொ 

ப்திட என்றும்; இறைவன் கண்டத்தில் * மாலையைச்சிறப்பா 
கக்கொள்ளல்போல் இறைவியும் கூக்தலில் மலர்களைச் றப் 

பாகக் , கொளளுக் சன்மைபுடையவள் என்பதுதோன்ற 

குழற்காமலர் என்றும்; ௬ந்தல் இயற்கை மணங்கமமுந் 

தன்மையுடையதாதலால் ஈறுமணங்கமழும் மலர்மாலையை 

ுணிவது அலங்காரத்திற்கே யன்றி வாசனை பூட்டுவத 

ற்கு ௮ன்றென்பது தோன்ற சொகங்குசேர்குழல் என் 

றும், ஆளுடைகாயக தமதுதிருவுள்ள த்தில் எண்னுங்குறி 

ப்பைச் சேடியர்களுக்கு உணர்த்த எண்ணுந்தோறும் ௮வர் 
சளுடைய முகத்தைப் பார்க்கும் இயல்பினை யுடையவள் 

அ,சலானும்) ௮ங்மனம் பராக்குந்தோறும் சேடியர்களது 
%* இறைவன கணடததில அ௮ணியும மாலை தேவியாரது திரு 

முசத்திலும், சேவியாரது கூர்தலில் ௮ணியும் மாலை இறைவனது 

திருமுசத்திலும் மணம் வீரிச்சொண்டிருச்கும் என்று பொருள் 

சொள்ளலும் ஒன்ற, எனவே,--இருவரும் ஒச்த ௮ளவினதா௫ய 

இருமேனியை உடையகராச இராமல் இறைவன் இறைவியினும் 

சிறித சீண்ட திருஉருவினை உடையவனாகவும், இறைவி அவ்விறை 

வன் சண்டத்தளவாச இருச்கும் திருமேனிகீப யுடையவளாசவும் 
இருப்பர் அதனால் இறைஉன் சண்டத்தணிமாலை இழைவிதிருமுச 

ச்திறும், இறைவி கூர்தலில் ௮ணிமாலை இரைவன் திருமுசத்தி 

ஆம் மனம் வீரிச்சொன்டிருச்கு மென்பதாம், 

 



பாயிரம், டுக 

முகம் தேவி தம்மைப் பார்க்கப்பெற்ற ௮ருளைசாடி பூரண 
சர்திரன்போல் பிரகாசிக்கும் சிறபபினை யுடைத்தாதலா 
லும் மூகமன்றி வேறு ௮ங்கவிசேடங்களை ஈண்டெடுத்சோ 
தல் சறப்புடைத் தன்றென்பது தோன்ற திங்கள் வாண் 

முகம் என்றும்; ஏனைய ௮ங்கவிசேடங்களைத் தனித்தனி 

கூருதொழியிலம் முகவிலாசத்துக்கேற்ப ஏனைய௮ம்கங்க 

Chu சிறப்புடையனவாகவே பிரகாசிக்கும் தன்மையுடை 

யன என்பதுதோன்ற பொங்குகின்ற சவினுடைப் பூவை 

மார் என்றுங் கூறினார். 

முசத்தைக் திங்கள்வாண் முசமென்றும், ௮ழசைப் 

பொங்குகின்ற கவின் எனவும் கூறியதனால் முன்னர் சநதி 

ரன் நிறைந்த கலையினையுடைய மதியாய்ககாட்டிப் பின்னர் 

கலைதேய்ர்த பிறையாய்க் காட்டுதல் போலன்றி (எனவே, 
இவர்கள் முகத்தழகு வளர்ந்துதேயுச் தன்மையுடையது 

மன்றாய், தேய்ந்து வளருக் தன்மையுடையது மன்ருய்) 

என்றும் ஒருபெற்றித்தாயிருக்குந் தன்மை யுடைத்தென் 
பது தோன்றவும், ௮ல்தேபோல் இவர்களுடைய அழகும் 

உ பேதை முதலாசக்கூறும் பருவந்தோறும் வளர்ந்துவரும் 
  

1 மகசையர்சகுச்கூறம் பரு௨ம் ஏழு, அவையாவன: (1) 

பேதை, (2) பெதும்பை, (8) மகசை, (4) மடச்தை, (5) அரிவை, 

(6) செரிகை, (7) பேரிஎம்பெண் என்ப, இப்பருவககளுச்குக்கூறும் 

ஆண்சகெளரவன, முறையே - (1) ஐச தாண்டுமுதல் ஏழாண்டுவரை, 

(2)எட்டிஆண்டுமுதல் பன்னிரண்வெரை, (8)பதின்மூன் ரும்ஆண்டு; 
(4) பதினான் சம்ஆண்டுமுதல் பசதெரன்பதாண்டுவமை, (5) இருப



@2 ஆசார்யப்பிரபா வம், 

அழகுபோலுமன்றாப் வளரும்பருவ முற்றுப்பெற்ற பின் 

தளர்ந்து?பாகும் ௮ழருபோலுமன்றாப் வளருந் தன்மை 
ஒன்றை3யேயுடைய தென்பதுந் தோன்றவுமாமென்சு, 

இதனால் சேடியர்களையும் பார்வதியாருடைய பிரதி 

பிம்பல்களாகச் சொல்லப்படுதலால் இப்பிரதிபிம்பக்கள் 

என்றும் ஒருபெற்றித்தா யிருககின்ற பிம்பலக்ஷணத்தை 

யுடைத்தாயிருக்குமேயன்றி ஏனைய மங்கையர்க்குக் கூறும் 

லக்ஷ்ணங்களை யுடைத்தாயிருப்ப தன்றெனக் கூறியதா 

மென்க, 

இனி ௮ச்சேடியர்கள் இன்னார் என்று தெரிவிக்க வே 
ண்டி யது ௮வியமாகலான் ௮றிந்திதை கமலினி எனபவர் 

சன்று அவர்சளது நாமத்தை விளக்கியும்) ௮வர்கள் தாய் 

கள் செய்ய் தொண்டாசக் சொண்ட மலர்கொய்தலில் 
தேவியாருக்குப் பிரியமுள்ள கொத்தாயுள்ள மலர்களை 

யே கொய்பவராகலான் கொந்துகொண்ட திருமலர் or 

ap guts எடுக்கும் மலர்களின் சிறப்பை விளக்கியும், 

இருவருள் ஒருவர் தமக்குத் தாய்தச்தையராகச் சொல்லப் 

படும் இருவராலும ஏனைய பந்துக்களாலும் தமச்குக்கணவ 
ராகத் தேடப்படும் ௮வர்களுக்கெல்லாம் பேரிடரை விளை 

விது வேரொருவரைத் தமக்குக் கணவராகத் தேடுதலை 
    

சாண்டுமுதல் இருப தாராண்டுவரை, (0) இருபத்தேழாண்டுமுதல் 

முப்பத்திரண்ட ண்டுவரை, (7) முப்பத் தமூன்றுருதல் ராற்பதா 

அண்கெளைர.



பாயிரம், ௫௩ 

யொழிப்பித்து அவர்களுக்கெல்லாம் தமது உண்மை சிறிது 

தோன்றும்படிச் செய்து * ஒற்றியூர் வென்றிவிடையுடை 

யார் எனக்குக் கணவராச ஒருவரை ௮௬ளசெய்தார்?? ௮வ 

ரன்றி எனக்குக் கணவராக வருவார் வேறில்லை என்று தம் 

புகழை காட்டப்போடின்றவராகலின் ௮நிஈதிதை என்று 

அவரது சிரைவிளக்கியும், மற்றொருவர் * கற்பகத்தின் பூங் 

கொம்போ காமன்றன் பெருவாழ்வோ, பொற்புடைய புண் 

ணியத்தின் புண்ணியமோ புயல்சுமந்து, விற்குவளை பவள 

மலர் மதிபூத்த விரைக்கொடியோ, ௮ற்புதமோசிவனருளோ 

அறியேன்? என்று தமது கூந்தல் ௮ழகளைக்கண்டு ௮தி 

சயிக்கும்படிச் செய்யப்போகின்றவ ராகலின் அய்குழல் 

கர் தமாலைக் கமலினி என்று ௮வரது பேரழகைவிளககயும், 

தேவர்கள் வாழும் வண்ணமும்) அவர்களுக்கு அமிர்தம் 

கொடுக்கும் வண்ணமும் இறைவன் திருவுளத்தென்ணி 

ஸ்ரீ சுர்தரரைக் கடலிற்றோன்றிய நலாலத்தைச் தீரட்டிச் 

கொண்டுவர அன்று ஏவியதுபோலும், மாதவஞ்செய்த 

தென்றிசை வாழ்ச்திடவும், Sears திருத்தொண்டத்தொ 

கைதரவும், இன்றும் * ௮வரே போகத்திருவுளத்.தத் திரு 
வருளால் எண்ணினாராகலான் ௮ந்தமிலசீருடை wis sang 
  

% ஏயர்கோன் சவிக்சாமராயனார் புராணம் * தடுசதாட் 

சொண்டபுராணம், 1 தேவாசரர்சள் என்றும் இறவாத £விசதிரு 

ச்ச ௮மிர்தத்ைை வேண்டிப் பாற்சடலைச்சடைய ௮மிர்தர்தோன் 

ரது விடர்தோன்ற அதனால் அவரெல்லாம் அன்றே இறர்தபோம் 

பெருர்துன்பத்துச்சாளாய் மேளியெல்லாம் குலர் துமீள, அவர்கள்



இ௪ ஆசார்யப்பிரபாவா, 

யாரும்) ௮ந்தம் இல் அழகுடைய கமலினியாரும் கொந்து 

கொண்ட திருமலரைக் கொய்துசொண்டிருக்கும் Few 
யத்தில் இறைவனுக்கு மலர்கொய்ய வ5தவராகயே ௮ச்சுந்த 

ரா ஈசர் ௮ருளெனவந்து என்று சுந்தரரது வருகை ௮௬ 

ளால் ஏவவந்த வருகை என விளக்கியுமாஈசனருளால் வந்த 

சுந்தரர் ௮ந்த நந்தன வன த்தின்கண் நெடுங்காலமாய்த தாம் 

வருகின்றவராக இருக் தும அ௮க்காலமெல்லாம் சாணப்பெ 

ரத மேலேசொல்லிய ௮வ்விருமங்சையரைக் கண்டு இவர் 

யாவரென்று ௮திசயித்திருக்க ௮வரது மனம் அவர்களது 

சீரிலும் அழகிலும் சென்றதாகலின் அவர்மேல் போக்கிய 

அம்மனப்போக்கை ௮ங்கு வரை வரச்செய்த ௮ருளே 

போக்டேச்செய்ததென சுந்தரரது செயலும் ௮வரதுமனத் 

தனது செயலுமாக்காது சிவனது ௮ருட்செயலே எனவிள 

க்தயும், சுந்தரமூர்த்திகளது மனம் தம்மாட்டு வரும்வண் 

ணம் பேரழகைப் பெற்றுள்ள ௮வ் விருமங்கையரும் ௮ம் 

மூர்த்தியைக்கண்டு இவ்வழகர்யாவர்! நாம் இங்குவரத்தொ 
  

அலகனம் இறர்த போசாவண்ணம அ௮வவாலாத்தைத திரட்டித் 

தமதமேனி Ad pages pCursrg அ௮ம்விடததால் முன்னிலுஞ் 

இறக் துவர் த ஆலால சுர்தரனைலான் இவனே தென்திசைச் கண் 

அஞ்சென்று இயமனால் 8யிர்சொண்டு போகா௨ண்ணம் காக்கும் 

உயிர்சளைச்சாச்கும் திபாவிடம் என்னும ௮மிரததைசச் கொடுதது 

மாதுடீசரீ ரத்தால் உண்டாகும் மயக்கததைத் தான் எய்தாது தே 

ஜோருப சச்.தரனாய் வரும் ஆற்றலுடையவன் என்று எண்ணினார் 

wary.



பசாயிர்ம் 6H 

டங்யெ அந்நாள்தொட்டு இக்சாள்காறும் இச்சுக்தரமுடை 
யாரைக் கண்டதில்லையே! இவர் நாள்தோறும் இங்குவந்து 
பூக்களைக் கொய்துகொண்டு போடன்றவராகவும் சாணப்படு 
கின்றார். ௮ங்கனம் வருகின்ற இவர் நாம் இம்குவருவதற்கு 
முன்னரோ பின்னரோ என்று ஆராய்வோமாயின் நமக்கு 
முன் வருகின்றவராகக் காணப்படவில்லை. வருனெறவராக 
இருப்பின் பின்வருகின்ற நாம் காணபபெற் நிருப்போம். 
அதனால் இவர் ஈமக்குப்பின் வருகின்றவராகவே காணப் 
படுகின்றார். காண்டற்கரிய இவவருஞ்செல்வரும் இன்று 
தான் நம்மைக் கண்டலராகவுடூ அ௮வர்நம்மைப் பார்க்கும் 
பார்வையால் தெரியவருகன்றார். இஃது இங்கனமிருக்க, 
ஈமதுகண்களைக் சவரவாத இக்கள்வரும ராமும் இவ்விடத் 
திற்கு வருகன்றவராகவே மிருந்தும் ஒராவரை யொருவர் 

காணாதிருக தமைக்குக் காரணமயாவரோ! காணாமையாகிய 
காரணத்திற்குக் காரணம் நாமும் அன்று, அவரும் அன்று, 

சர்வகாரணராகப சாததா எவரோ அவரேயாவர், ஏனெ 

னில்) கணக்கலாரையுங் தற்றுவல்லாரையும், வணக்லொ 

நெறி கண்டுகொண்டாரையும, தணக்குவார் தணிப்பார் 

எப்பொருளையும) பிணக்குவார் அவர் பேரெயிலாளரே?? 

என்லும் பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கக் சடக்கின்றது. 

இதுகாறும் காணாமையாகவைத்த இறைவர் இனறு 

அவர் நம்மையும் காம் ௮வரையும காணும்படி வைத்தமைக் 

குக் காரணம் யாதோ! ௮ தனை காம் ௮றியகில்லோம் என்று



௫௬ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

(குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள், என்ன பய 

த்தவோ கண்” என்றபடி 4 சுந்தரமார்த்திகள து திருமேனிக் 

காட்சியைத் தாம் சண்களாற் காணவந்த குறிப்பினாலே 
சர்வகாரணரது உள்ளக்குறிப்பை ஆராய்ந்தன ராகலின் கா 
தீன்மாதரும் காட்சியிற்கண்ணினர் என ௮ம்மங்சையரது 

அறிவின் விசாலத்தைவிளக்கியும் x Hoorn a. 

சுந்தரகூர்த்திகளது சுஈதரக்காட்டுியிற் பொருந்திய 

கண்களையுடைய மங்கையரும்) ௮ம்மக்கையர்களறு உருவ 

க்காட்சியிற் சென்ற மனமுடைய சுநதாமூர்த்திகளும், 

௮ருட் பிர திபிம்பங்களும' சிவப்பிர இபிம்பமும ஆகலானும், 

௮ருட் பிரதிபிம்பங்களுடைய கண்கள் சிவப் பிரதிபிம்பக் 

காட்சியில் பொருந்தலும்,) சிவப் பிரதிபிம்பத்திலுடைய 

மனம் ௮ருட் பிரதிபிம்பங்களிற் போதலும பொருகறிய 

செயலே யாகலானும, சுர்தரமூர்த்திகள து மனம் ௮ருட்பிர 

இபிம்பங்களாகய மங்கையர்களது உருவக்காட்சியில் செல் 

லவே அ௮வ்வுருவக்காட்ச ௮ம்மனதைத் தம்மை யுடையா 
னாயெ இறைவனது சொருபக்சாட்சியில இலயிக்கச்செய்து 

ஆனந்தத்தில் மூழ்குவித்துப்பின்னர் முனபோல் ௮ர்த௨ன 

ந்த வடிவமாகவே விளங்கும் தடத்த வுருவக்காட்சியில் நீங் 

சாது நிலைபெறுவித்ததாகலான் ௮ம்மனம சுஈதரமூர்ததிகள் 

ர சுர்தசஞூர்த்திளது ௮ழிகில் கண்ணைப் பொருத்தினார் என 

வும், அதனால் இறைவன் உள்ளச்குறிப்பைச் சாணுங் சண்சகளை 

வுடைய ராயினார் எனவும் சொள்ச,



பாயிரம், ௫௪௭ 

பால் வந்து என்னையாட்சொண்ட ஈசலுக்கு இன்று பொ 

ரர் துவனவாகயெ பலமலர்களைப் பறித் க்கொண்டு தேவரீர் 

போகாது இழுகாறுந் தாழ்த்திருப்பது என்னையோ என்று 

வினவ, சுந்தரமூர்த்திகள் ௮ம்மனத்தைநோக்க எனது நற் 

றுணையே இறைவன நாமமாடயே ஈமச்சிவாயத்தை நான் 
மறக்கினும் எனதுநாவானது அத்திருகாமத்தை மறவாது 
உச்சரித்துக்கொண்டிருந்து மறக துகிடக்கும் என்னை மீண் 

டும் அந்தகாமத்தை நினை க்கும்படிச் செய்வதுபோலும், 

௮ருட் பிரதிபிம்பம்களாகிய மங்கையர்களை காம் இனறு 

காணும்படிச்செய்த காரணம் யாதென்று ௮.தனைக் கருதி 

தொண்டைமறர்திருக்கும் என்னை நீயும் இன்று நினைப்பித் 

தனையே என்று நெஞ்சத்தை வாழ்த்தி ௮த்தொண்டில் தலை 

ப்படுங்காலம் சிறிது நீட்டி.த்ததைக்கருதி நெஞ்சம் ௮ஞ்சி 

விரைஈது சென்றன ரென்பர் ஆ கவர் என்னை பாட்கொ 

ண்ட ஈசனுக்கேய்வன பன்மலர்கொண்டு முன்னம்செல்ல 

எனவும், சுந்தரமர்த்திகள் செல்லுகையைக் கண்ட மங்கை 

யர்களும் ஈமது கண்களைச் கவர்ந்த ௮வ்வழகர் எவ்வழியிற் 

சென்றாரோ அவ்வழியில் காமும்செல்வசே கடைப்பாடா 

மென்று மலர்பறித்துக்கொண்டு சென்றாரென்பார் ௮ன்ன 

மன்னவரும்பன்மலர்கொண்டு அகன்றனர் எனவுங்கூறினார். 
6 

சுந்தரமூர்த்திகள் மாதர்மேல் மனம்போக்கட எனவும், 

காதன்மாதரும் காட்சியிற்கண்ணினார் எனவுங் கூறியதனால் 
சேடியருடைய மேனியழகு சுந்தரகூர்த்திகளுடைய மன



௫௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

தைக் கவரும் ஆற்றலுடைத்தெனவும், சுந்தரமூர்த்திசளு 
டைய திருமேனியழகு சேடியர்களுடைய கண்களைக்கவ 

G4 ஆற்றலுடைத்தெனவும் கொள்க, மனதைக்கவரும் 

ஆற்றலுடைய அவர்கள் ௮ழகு சண்களைக்கவரும் ஆற்றலற் 

றதோ எனவும்; கண்களைக்கவரும் ஆற்றலுடைய இவர் 

௮ழகு அவர்கள்மனதைக் கவரும் ஆற்றலற்றதோ எனவும் 

ஓர்ஐயம் உளதாயின் ௮வ்வையம போம்வழிகூறுவாம். உல 

இல் சிறக்த சிலபொருள் முன் கண்ணைக்கவர்ஈது பின்மனத் 

தில் நிற்றலும், ௮ஃதேபோல் சிறந்தசிலபொருள் முன் மன 

ததைக்கவாஈது பின் கண்ணில் நிற்றலும் உடைமையாதல் 

போல் con dla fa, 

இதனால் மனதில் நின்றபொருள் கண்ணளவும் வியாபி 

தீது அவாவை விளைவித்து நிற்குமெனவும, சுண்ணில் நின்ற 

பொருள் மனதளவும வியாபிதது ௮வாவை விளைவீதது 

நிற்குமெனவும் கொள்க, 

சுந்தரமாததகள உண்மையை உளளவாறு உணரப 

பெறாதி பலர் ௮வர் சேடி.யர்கள்பால் மனத்தைப் போக்க 

மயக்கனாரென்றுப, சேடியர்கள் சு௩தரமூர்ததிகள்பால் கண் 

ணைப் பொருததி மதிமயங்கனாரெனறும் தமது மருள்மதி 

போன வழியேபோய் மயங்கிசகூறி மாழாக்து ஈரகத்துச்கா 

சாகின்றனர். இவர் கூறுங் கொள்கையே உண்மையா மெ 

னின் மாதவஞ்செய்த தென்றிசை வாழ்ந்திட எனவும்; இதி 

லாச் திருத்தொண்டத் தொகைதர எனவும் கூறிய திருவாக்



பாயிரம், டு௯ 

ருகளுக்கு ௮வர் கொண்டபொகுள் யாதோ ௮தனற் போ 

கசபயன் யாதோ யாம் ௮றியோம், அப்பொருளை அறிச்த 

அறிவையும் பயனையும் மதியோம். 

சுந்தரரும் சேடியரும் மயஈகினவரே யாமாயின் ௮வர் 

கள் மயக்கங்கொண்டு ௮ங்குசெய்த செயலென்னையோ 

௮ இதுவாமென்று ஒன்றை எடுத்துக் காட்டுலராக, 

சுர்தரருடைய மனம் சேடியர்கள்பால் சென்று sat 

அறிவை மயக்காது சிவசொரூபமாஏயெ சுந்தரசொருபத் 

தைக் கண்களாற் காணச்செய்து ௮ச்சொருபத்திலேயே 

நிலைபெறச்செய்து ௮ச்வெசொருபத்தைம் காணச்செய்த 

௮ருளுருவாகிய தேவிக்குக தாம்செய்துவக்த தொண்டை 

யே மறவாது செய்யச்செய்ததே யன்றி தேவியையும் ௮வர் 

க்குரிய தொண்டினையும் மறந்தருக்கச் செய்த்திலலை. 9ஃ 

தேபோல் சேடியர்களுடைய கண்கள் சுகதரமூர்ததிகள் 

பால் சென்று அவர்௮றிலை மயக்காது அருட்செயலை யுய் 

தீதுணரும் மெப்யுணர்ச்சியி?லயே நிலைபெறச்செய்து HH 

நிலையில் நிற்கச்செய்த அறிவு வாகிய Mags REGS தாம் 

செய்துவந்த தொண்டையே முன்னர் செய்பச்செய்ததே 

யன்றிச் லவெத்தையும் ௮வர்ககுரிய தொண்டையும் மறந்தி 

ருக்கச்செய்ததில்லை என் ௧, 

ஆலாலசுந்தரமூர்த்திகளும் சேடியர்களுஉ இறைவனி 

spn இறைவியிடத்தும மலர்கொண்டு சென்றபின்னர் 

அங்கு நிகழ்ந்த செயல் யாதெனின்,--இறைவன் போக்கும்



௬௦0 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

செயலால் தம்மனத்தைப் போக்டெப் போக்௫ியும்) பின் 

மீட்பிக்குஞ் செயலால் மீட்பிக்கத் தம்மனத்தை மீட்டும் 
மீட்டபின்னர் தாம் செய்யுஞ் செயலாய் ௮மைந்துள்ள 

௮ருட்பணியில் வழுவாது மலர்கொய்துவந்து தம் முன் 

நின்ற சுந்தரகூர்த்தகளது ஞானமயமாகய ௮ன்பின்திறத் 

தை மகிழ்ந்து சோக்கினர் என்பார் ஆதிமூர்த்தி அவன் 

திறம் கோக்கயே எனவும்) ௮ங்கனம் இறைவன் நோக்கிய 

கோக்கத்தைச்சுந்தரமூர்த்திகள்உணர்ந்து *(உன்னைகிரித்து 

உரைக்கல், கூறுகாவே முதலாகக் கூறும் கரணம் எல்லாம் 

8, தேறும் வகை நீ திகைப்பு£ தமை நன்மை முழுது நீ, வே 

ரோர்பரிச இங்கு ஒன்றில்லை (இத) மெய்மை (ஆகலான் 

இனித் )தேறும்வகையென்”' என்று தமது உளளக்குறிப்பை 

அவ்விறைவன் நோக்கே நோக்கத்துக்கு இணக்கக் காட்டி 

எதிரேநின்று (வேண்டத்தக்கது ௮றிவோய் ரீ வேண்ட 

முழுதர் தருவோய் நீ, வேண்டும் அயன்மாற்கு அறியோய் 

நீ வேண்டி. என்னைப்பணிகொண்டாய், வேண்டி நீயாது 

அருள்செப்தாய் யானும் ௮ துவே வேண்டின் அல்லால்) வே 

ண்டும்பரிசு ஒன்று உண்டென்னில் ௮ .துவும் உன்றன் விருப் 

பன்றே” என்று தமது எண்ணத்தையும்குறிப்பான் விளக்க, 

எல்லாம் ௮றியவும் .ஐ.றிக்தவண்ணம் எல்லாம் செய்யவும் 

வல்ல இறைவன் சுந்தரமூர்த்திகளை நோக்கி ௮வர் நோக்க 
நிற்கும் ௮ர்கோக்கம்தமது நோக்கமே யரகலான் gy iGars 

சத்திற் சேற்பச் கூறவேண்டியவற்றைக் கூறினார் என்பார் 
  
த இத்போல் ௨ருவனயெல்லாம பொருஎரோக்ட as.



பாயிரம், ௬௧ 

மாதர்மேன்மனம் வைத்தனை சென்புவி, மீதுதோன்றி ௮ம் 

மெல்லியலார் உடன், சாதல் இன்பங் கலந்து ௮ணைவாய் 

எனவுயங் கூறினார், 

இதனால் சுந்தரமூர்த்திகள் இறைவனைசோக் உனது 

சிற்சோதியாகிய திருமேளி2ய எனலுடம்பாகப் பெற்றுள் 

ளேன் ஆகலான் உன்னடிமையாகிய யாலும் உன்னுடைமை 

யாகிய எனது கருவிகரணங்கள் யாவும 8 அறிவிக்கும் ௮றி 

வின் விடயத்திலும், £ செய்விக்குஞ் செயலிலும், நீ இச் 

சிக்கச் செய்யும் இச்சையிலும நின்று இயங்கும் நிலைமை 

யுடையோமன்றி எங்கட்கென்று ஒன்றையறியும அறிவும், 

ஒன்றைச் செய்யுஞ்செயலும் ஒன்றைஇச்சிக்கும் இச்சை 

யும் இஉலைஎன்லும் உண்மையை விளக்கி, இனி௰ ஈஈதன 

வனத்தின்சண் யான் சேடியர்களைப் பார்க்கவும், என்னைச் 

சேடியர்கள பார்க்கவும் செப்தனையாகலான் என்னையும் 
வரையும் ௮ச்காயச் செயலின்௧ண் இருத்துவையோ ! 

௮தொழித்து நின்னடிச்சழ்ப்படுத்தும் ௮ருட்செயலில் 

வைப்பையோ! யான் இதுவேண்டும் என்பதற்கும் இது 

வேண்டாம் என்பதற்கும் எனக்கு என்னஅ௮ திகாரம் இருக் 

இன்றது. ௮வ்வதிகாரம் உன்னுடையதன்றோ என்றெண்ணி 

நிற்ப) இறைவன் ௩யமைரசோக்கி £மாதர்மேல் மனம்வைத் 

தனை எனவும், ௮.தனால் நீதென்திசையில் தோன்றுவாய் 
எனவும், தோன்றி நீகண்ட மெல்லியருடன் காதலின்பங் 

கலந்து ௮ணைவாய் எனவும் கூறிக் காயச்செயலைச் செய்யக் 

கட்டளையிட்டனர் என்று ௮றியக்கிடக்கின்ற தென்க,



௩3௨ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

இறைவன் காயச்செயலைச் செய்தற் குரிய இடமுத 

லியவற்றைக் கூறவே சுந்தரஜூர்த்திகள் மனக்கலக்க முற் 

றனர். ஏனெனின், யாவும் ௮ருட்செயலன்றி இ௫ ஈம்செ 

யலென்று ஒருசெயலும் ௮றியாத ஈம்மை நோக்கி மாதர் 

மேல் மனம்வைத்தனை என்று ஈமக்குச்செயலொன்று வகுத் 

தீது என்னை, ௮வவளவேயன்றி கைலாய வாழ்க்சையை வி 

ட்டுத் தென்புவிமீது தோன்றுவாய் என்று ஈமக்குத் தோற் 

றங்கூறி கம்மைப் போகச்செய்வறு என்னை, ௮ துவேயுமன் றி 

௮ங்குப்போய் ௮ம்மெலியலாருடன் (நாம் கூடிக்) காதலின் 

UBIVG g ௮ணைவாய் என்று காதலின்பம் ஒன்று நமக்கு 

ணர்த்தி ௮சனை நாமகலஈது ௮ணைவது என்று ஓர் கட்டளை 

யிடுவது என்னை; ௮ந்தோ! இங்கனங் கூறிவகத இவ்வகை 

யில் இறைவன் செயல் இனி ஈம்மிடத்தில நிகழாஎன்பதும், 

அவ்விறைவன் இனி ஈம்முடன் வாழாத இங்கு வாழ்ந்திரு 

ப்பான் என்பதும், இனி நமக்கு மங்கையருடன் கூடிவாழும் 

வாழ்க்கையேயன்றி இங்குள்ள ௮டியாருடன் கூடி வாழும் 
வாழ்க்கை இல்லை என்பதும், இனி ஈமக்கு இன்பமாவது 

மாதரின்பமாயெ சிற்றின்பமன்றி சிவானரதமாகய பேரின் 

பம் இல்லை என்பதும் வெளிப்படுகின்றன வன்றோ, இஃ 

தென் ! ௮வளுருவாகவே யிருக்கும் நமக்கும் ௮வன் ௮௬ 
ளுருவாசவே யிருக்கும் ௮ம்மங்கையர்க்கும் ௮வன் செய 
ஒல்ல.து வேறுசெயல் எங்கள் கூடும். 

அவனாகாத சவர்களுக்கன்றோ ௮ஃதொக்கும். ஆராயின் 
அஃதும் ஒவ்லா, ஏனெனின்; ௮வனாகாத இவர்கள் தங்க



பாயிரம், ௬௩. 

ளுக்சென்று ஒர்செயல் இருப்பதாக நினைப்பிலும் ௮.துநிள 

வளவேயன்றி வேறில்லை, ௮வர்களும் தங்கள் செயலென்று 

எண்ணிச்செய்யும் ௮ச்செயலில் தடுமாற்றம் உண்டாகுங்கா 
லத்தில் '(ஓன்றைறினைக்கில் ௮. துவொழிந்திட் டொன்றாகும்; 
௮ன்றிய.துவரிலும் வந்தெய்தும்,--௮ன்றிநினையாது முன் 
வந்து நிற்பினும் நிற்கும், எனையாளும் ஈசன்செயல்” என் 

இன்றனர். ௮௦ தண்மை, 

ஆசலான் ௮வனாகாத அவர்களிடத்திலும் ௮வனான 

௮வன் முக்தர்க ளிடத்திலும் ௮வன் செயலேயாகும், எவ் 
வாறெனின்;, ௮வர்களிடத்தில ௮வனது திரோதானசத்தி 

யும், முத்தர்களிடத்தில் ௮ருட்சத்தியும் நின்று அவரவர் 

செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்வித்து வருகின்றன. ஈது 
திண்ணம். ௮ங்மனமாக, அவர்களில் ஒருவனும் முக்தர்க 

ளில் ஒருவனும் ஆகாது ௮வனுருவாகவே யிருக்கும் ஈம்மை 

நோக்கி (மாதர்மேல் மனம்வைத்தனை”” என்று நமககோர் 

செயலைச் கற்பித்தனனே என்று மனச்கலக்கமுற்றனர் என் 
பார் கலங்கனார்எனவும், காம் இன்று ஈகதனவனத்தின் 

கண் மங்கையரைச்காணவந்த காரணம் யாதென்று ஐயுற்ற 

ஐயத்திற்கு ஈம்மைப்போகும்படி சொல்லியதுதானோே கார 

ணம் என்று இருகையையுங்குளித்துக் கும்பிட்டு எம்மிறை 

வனே | 8 என்னைகோக்கி மாதார்மேல் மனம்வைத்தனை என் 

பதுமுதலாகக் கூறிய நிக்ரரெகமொழிகள் உன்னைக் கும்பி 

டாதவர்க்கன்றோ கூறத்தக்கன, உன்னைப்பிரியாது எப்பொ



௬௪ அசார்யப்பிரபாவம், 

மு.தும் உனதுசெய்யசேவடியைக் கும்பிடும் தொழிலையு 

டைய எனக்குக்கூறுதல் கூடுமோ, எனது இருகையும்பிரிப் 
பின்றி ஒன்றுபட்டிருத்தல்போலும் உன்ளையான் பிரியாம 
லஓும என்னை கீபிரியாமலும் இதூகாலம்வரையில் இருக்க 

இன்று என்னை உன்னைப்பிரிந்துபோம்படி. கட்டளை யிடுதல் 

உனது ௮ருட்டிறமாமோ, உன்னைப்பிரியா திருந்.து உனக்கு 

வேண்டிய மலர்களைக்கொய்ய ஈர தனவனத்துக்குப் போக 

வும், போய் மலர்களைச்கொய்து மாலைதொடுத்து உன்னைச் 
கூடவும், கூடி ௮ ம்மலாமாலையை உன் திருமேனியிற் சாத்தி 

உன்னாசை என்னோடுசலந்து இனபுறவுமாயிருந்த என்னை, 
நந்தனவனத்துக்,சப் போவதுபோல் தென்திசைக்குப் போ 

கவும, மலர்தொடுத்து உன்னைக்கூடுவதுபோல மானிடசரீரி 

கள்போல் மதிமயங்கி மாதரைக்கூடவும்,கூடி மாலையை உன் 

திருமேனியிற் சாத்தி உன்னாசை என்னோகெலக்.து இன்பு 
௮,தலபோல் மாதரைக்கூடி என்னிருகையை Har aap sev 
மாலைபோற்பொருத்தி ௮ணேத்து ௮வர்களாசை என்னேடு 
கலந்து இன்புறவும் கற்பித்தனையே நீகற்பித்த இக்கற்பனை 
ப்படியே ௮ங்கு கான்சென்று ௮க்கற்பனைக்குள்ளாய் ya 

வழியாய் நான் உலாவும்பொழுது நீயிக்கருஈது என்செய 

விருக்கின்றாய். ௮தனை ஈதென்று அருளாதொழிந்தனையே, 
இதுலோ உனது இன்னருள் இருகதவாறு, ௮ங்குசெல்வே 
னாயின் 8 செய்வதொன்றிலையோ, ஐயனே! நீசெய்யவேண் 
டுவ சிலவுள, ௮வை யாவை எனின், நீ என்னைத்தடுத்த லும் 
ஆலம் ௮ருளஓம் ஆம் என்ஐயனே] என்பார் கைகஎஞ்



wr Gg ib. a@ 

சலிகூப்பி செய்ய சேவடி.$ீக்கும் சறுமையேன் மையன் 

மாலுடமாய் மயம்ரும்வழி, தடுத்தாண்டருள் செய்யென 

எனவுங்கூறினார், 

தடுத்தாண்டருள் என ஓர்மொழியாகவே கொண்டு 

தீடுத்தாள்வாய் என்று ஒருபொருள்படுத்தாது தடுத்தென 

வும், ஆண்டெனவும், ௮ருளெனவும் சொல்வசைசெய்த்து 

யாதுபொருள் கருதி எனின் கூறுதும், இறைவன் ஞாகத் 

தின் க்ண்ணைமறைத்த கடியதொழிலுடைய ஆணவ இரு 

ளில் நின்றும் எண்ணிறந்த ஆன்மாக்களை எடுத்துக் தலுசர 

ண புவன போகங்களைப பலமுறையும் ௮ளவிலலனவாகக் 

கொடுத்து அவற்றால் ஆணவபாசச்தையும் ௮தனோடு எண் 

ணப்பட்ட கன்ம மாயாபாசங்களையும் ஓ.நிக்கும்பொருட்டு 

பிராஹ்மணாதி வருணநிலையும், பிரஹ்மசரியாதி ஆல்ரம நிலை 

யும் வகுத்து) ௮வ்வகுப்புகளில எவரெவர் எவ்வெவ் வகுப் 

பில் நிற்கப்பெற்றனரோ fy Qa A வகுப்பினர் அவ்வவற்றில் 

நின்று ௮வ்வறங்களைத் தவராதுசெய்து பொருளைச சமபா 

தித்து ௮வ்வறங்களின் வழியே ௮ப்பொருள்களைச் செல 

விட்டுத் தேகேந்திரியா திகளுக்குரிய இன்பங்களைக்குறைவற 

அலுபவித்துப் புகழையும புண்ணியக்களையும் உல௫ல் நிலை 

பெற சாட்டிப் பின்னர் ௮வைகளில் பற்றியிருந்த மனப் 

பற்றைக் சல்விகேள் விகளால் நித்தவறித்தங்களை யுணாந்து 
பற்றறவிட்டு, புறப்புறமாதி சமயப்பற்றைப் பற்றி ௮வ்வச் 
சமய நிலைகளை ஆராய்ந்து அ௮வ்வவற்றில் பெறுவாலும் பே 

தும் இன்மையைக்கண்டு ஒய்ந்து, சமயாதீதமாயே Asse 

டு



ஆசார்யப்பிரபாவம், 

க்த சைவத்தைச் சார்ந்து ௮தில் வகுக்கப்பட்டிருக்கும் முத் 
இசாதனமாயெே சரியை கிரியா யோச்க்களில் முயன்று 

அவைமுற்றுல் கைவரப்பெற்று பாசஞான பசுஞானங்ச 

சோக் கடர்த பதிஞானத்தில் நின்று குவளைக்கண்ணி கூற 

ஞய் ௮வளுந்தாலும் உடனாய் பரமானந்தப் பழங்கடலாய்ப் 
பிரகாசிக்கும் பரசிவமாகய தன்லுண்மையினைச்கண்டு தான் 
ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் உபகரிக்கும் உபகாரத்தை 

எண்ணி ௮ன்புடையராய் ஆட்பட்டு, மீளா அடிமைத்தன் 
மையைக்கைக்கொண்டு தம்மடிகூடுமாறு செய்தனன். 

இதனால் தடுக்கவேண்டியதையும் ஆட்படவேண்டிய 

தையும் ௮ருள்பெறவேண்டியதையும் இறைவன் ன்மாக் 

சளுக்கு உணர்த்தினான் என்பதை அ௮றிவுறுத்தியவாறும், 
எங்கன மெனின், ணவ இருளில் நின்றும் இன்மாக்களை 

இறைவன் எடுத்து”என்பதுமுதல் (மனப்பற்றைக் கல்விகே 

ள்விகளால் பற்றறவிட்டு” என்பதுகாறும் தடுக்கவேண்டி௰ 
தையும்; 1'சமயப்பற்றைப் பற்றி என்ப.துமுதல்உபகாரத் 
தையெண்ணி ௮ன்புடையவராய் அட்பட்டு"என்பதுகாறும் 

ஆட்படவேண்டியதையும்)௮டி கூடிமாறு மீளா ௮டிமைத் 

தன்மையைக் கைக்கொள்ளல்” என்பதனால் ௮ருள்பெற 
வேண்டியதையும் அறிவுறுத்தியதாம் என்சு, 

_ இசகிகனம் இறைவன் அறிவுறுத் தியவாறே விடும்பற்றை 

விடாது பற்றும் பற்றைப்பற்றாஅ, உபகாரத்தை நினைப்பிக் 
கும் நன்படையாததாமேபொருளா? தஐட்படாதசொழிந்,



பாயிரம். ௬௭ 

மீளா அடிமையை வேண்டாது இறத்தல் பிறத்தல்களுச்சு 

மீளா ஆளாடன்றனர். அந்தோ! இக்கருத்.துநோச்சியே மை 
யல்மானிடமாய் மயங்கும் வழிஎன்றார். இக்கனமான இவர் 
கள் கொடுமையை இறைவன் நோக்கி மறக்கருணையை மேற் 
கொண்டவஜஹய் மனப்பற்றைத்தடுக்காமலும், ஆளாகக்கெர. 

ள்ளாமலும், ௮டியை அருளாமலும் ௮நதக ஞ௫.ப இயமனு 

க்கு மீளா தளாய் வாழும்வண்ணம் செய்கின்றனன் என்சு, 
உ 

இதனால் தடுத்து ஆண்டு ௮ரள் எனச்சொல்வகை செ 

ய்தமைக்குப் பொருள் கூறியவாரும். 

உலகன் கண் Karger ge uO rape Sap 

க்கத்தை யிழந்து வாழும் ஆன்மாக்களுக்கு மேலேசொல்லி 

பவாறு இறைவன் தண்டனைசெய்யும் உண்மையைச் சுந்தர 

மூர்ததிகள் உணர்ச்தவராகலின் இறைவனைநோக்கி ஐயனே! 

தடுக்கவேண்டியதும், ஆளவேண்டியதும் ௮ற்று அருளால் 

பெறவேண்டிய உனதுசெய்ய சேவடியை யரன் இயல்பாக 

வே பெற்று மீளா.தளாய் வாழும் பெருமையிற் சறந்திருக் 

கும் என்னை, ௮ச் செயய சேவடி. நீங்கும் சிறுமையை சீ 

இன்று சற்பித்து மானிடமாய் மயங்குா பூவுலகில் போகச் 

செய்கின்ற படியால் ௮ங்கு எனக்கு மானிடயாக்கையினால் 
மயங்சுத்தச்ச மாயாபாசம் என்பால ௮ணுகாவண்ணம் தடு 

த்த) இங்கு உனக்குப் பூமாலைசாத்தம அளாயிருப்பது 

போல் அங்கும் உளனச்சே மாலைசாத்தும் ஆளாக்கி, எனச் 

குத் இருவும் மெய்ப்பொருளும் செல்வமுமாயிருச்கும் உன்



௬௮ ஆசார்பப்பிரபாவம, 

சருடைக்சழல்களை இக்குவர்து விரைவிற்கூடும் வண்ணம் 
அருள்செப்வாயாச என்று வேண்டினரென்று ௮றியக்கடக் 

ன்றது. 

இவ்வாறே, (தொடலை மருவா நெறியளிக்கும் வாத 
வூர் எங்கோனாய”! மணிவாசக மூர்த்திகள் தடுத்து ,தட் 

கொண்டு ௮ருளல் வேண்டுமென்று வேண்டிய திருவாசகத் 

தேனை ஈண்டு ல எடுத்து தித்இக்கப் பேசுவாம, 

(மொய்ப்பால் ஈரம்பு கயிறாக மூளைஎன்பு தோல் போ 

ர் ச்ச; குப்பாயம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்வாய் 

கோவேயோ,எப்பாலவர்க்கும் ௮ப்பாலாம் என்னார் ௮முதே 
யோ, ௮பபாகாண அ௮சைப்பட்டேன்சணடாய் ௮ம்மானே”? 

இததிருப்பாசுரம் - ஈரமபுமுதலிய வற்றால் பிணிக்கப் 

பட்டு மேலே தோலைப்போர்த்திருக்கும சட்டையாகிய இவ் 
வுடம்பிலுள் ஈான்புகுர்திருக்து வாழமாட்டேன், ஏனெ 

னில், உனனைக சாண ஆசைப்பட்டேன் ஆகலான் இவ்வுட 

ம்பைலிட்டுவரும்படி கூவி ௮ழைத்துக்கொள் என்னும்பொ 

ருளுணர்த்திற்று, ௮ழைத்துச கொள்வாயென்னாது “லிக் 

கொள்வா யெனறறைது என்னையெனின், 8 எப்பாலவர்க்கும் 

ப்பாலாம் மேலிடத்துள்ளவன், கான் இப்பாலாம Nu 

த்து இருப்பதுமன்றி ஐம்புலவோசை நிறைந்துள்ள ஓர் 

கூண்டிலுள்ளே யிருக்கின்றவனா யிருத்தலால் ௮ம்மா, என் 

க் கூகிக்தொள்லா யென்முர், இசனால் உடம்பின் வாழ்க் 
அசயைத்தடுத்து என்னை யாட் கொள்வாயென்றதாம்.



oe Gy tb. 5 

artis மொய்த்து அமுக்கொடுதிரியும் சிறுகுடில் 
இதுசிதைய, கூவாய்? என்றதும், 'எய்த்தேனயேன் இனி 
இம்கருக்க இல்லேன் இவ்லாழ்க்சை, வைத்தாய் வாக்காய்?? 

என்றதும்; (அடியேன் ௮ரசே ௮வனிதலத்து ஐம்புலனாய, 
சேற்றில் ௮முக்த ஆற்றகில்லேன்!? என்றதும் தடுத்தலைக் 
குறித்தனவாம். 

“பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரிற் நிருநீறே, பூசப்பட் 

டேன் பூதலரால் உன்னடி யேனென்,றேசப்பட்டேன் இனிப் 

படுகின்றது ௮மையா தல், ஆசைப்பட்டேன் தட்பட்டேன் 

உன்னடி.யேன்”” எனவும்) *கடவுளே போற்றி யென்னைக் 

கண்டுகொண் டருளுபோற்றி, விடவுளே உருச்சி என்னை 

அ௮ண்டிடவேண்டும் போற்றி, உட லி.து களைந்திட்டு ஒல்லை 

உம்பர்தந்தருஞ்போற்றி'” எனவும், (மறு த்தனன்யான் உன் 
௮ருளறியாமையில் என்மணியே, வெறுத்து எனை விட்டிடு 

இகண்டாய் வினையின்தொகுதி; ஒறுத்து எனையாண்டு சொ 

ள்?” எனவும்; 1(தன்மை பிறரால் ௮றியாததலைவா பொல்லா 

சாயான, புன்மையேனை யாண்டு ஐபா புறமேபோக விவா 
யோ?”எனவும், 6 போற்றியோ ஈமச்சவாயபுயங்கனே மயங்கு 

சென்றேன், போற்றியோ ஈமச்சிவாய புறமெனைப் போக்கல் 

கண்டாம்'? எனவும் கூறியனவெல்லாம் ஆட்கொள்ளச் கூறி 

யனவாம். 

- “௮ருகவென்று என்னை நின்பால் வாற்டெ வேண்டும் 

போற்றி, தருக நின்பாதம்போற்றி”” எனவும், !*தீர்ச்த ௮ன்



go ஆசார்யப்பிரபாவம், 

யாப அன்பர்க்கு ௮வரிலும் ௮ன்பபோற்றி, பேர்க்தும் என் 

பொய்மை யாட்கொண்டு ௮ருளிடும் பெருமைபோற்றி; wt 
ச்த நின்பாதம் நாயேற்கு ௮ருளிடவேண்டும் போற்றி” என 

வும்; ('திணியார்மூங்கல் அனையேன் வினையைப் பொடியாக் 

இத், தணிபார் பாதம் வந்தொல்லை தாராய் பொய்தீர் மெய் 

யானே”! எனவும்; 6யானேபொய் என்௮ன்பும்பொய்,.தனல் 

வினையேன் அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே, மானே ௮௬ 

னாய் அடியேன் உனைவந் துறுமாறே”? எனவும் கூறியன 

வெல்லாம் ஆட்கொண்டு திருவடிப்பேறு அருஎவேண்டி௰ 
தாமென்க, 

திருவாசகத்திலும் தேவாரங்களிலும் இவ்வாறேதடுத்து 
ஆட்கொள்ளவேண்டுமென்லும் முறைமையும், ௮ருளவே 

ண்டுமென்லும் முறைமையுமே ஒதப்பட்டுள்ளன, 

இனி, சுர்தரமார்த்திகள் தடுத்தகாண்டருள வேண்டுமென் 
௮ வேண்டிய வேண்டுகோளையும்; ௮வையுள்ளிட்டு அவருள் 
ளத்தின் கண்ணே எண்ணிய எண்ணக்களையும்) உணர்ர்தவ 

னய இறைவன், அந்தோ! ஈம் சுந்தரன் இப்பொழுது கல 
கிய கலக்கத்திற்குச் காரணம் நம் செயலன்றி அவன் செ 

me ஒன்றுமில்லை?ய, ௮து ௮வளும் உணர்கதவனே யாயி 
அம் சாம் லெ எடுத்துரைப்போ மாயின் ௮வளுள்ளங் குளி 

ரும், சாம் அவளப் பூவுலகிற்கு அலுப்ப எண்ணிய எண் 
(அணமும் மூத்துப்பெறும் என்று திருவுளத்தெண்ணி இரக் 

என்பார் ௮ல்சணாளன் என்றார்,



பரயிரம், we 

எண்ணியுரைத்தது என்னையெனின் ! சுந்தரா |! ஈண்டு 
வருக. சுராசுரர்களும் அவர்கள் ௮மசமாகவும் சம்பந்தமாக 

வும் உள்ளவரெல்லாம் போகெளாகலான் அவரவர்களுக்கு 

ஏற்றவாறு நிக்கிரகா நிக்கிரகஞ் செய்.துவரு£ன்றோம். ௮ம் 

முறைமை எத்தன்மைத்தெனின் ! 1 சுரர்களுக்செல்லாம் 
அனுக்கிரகத்தைக் குறித்த நிக்கிரகத்தைச் செய்து பின்னர் 
௮வர் வேண்டுவனவற்றை அ௮வுக்கிர௫த்தும், ௮சுரர்களுச் 

கெல்லாம் நிக்ெகத்தைக் குறித்த ௮லுக்கிரகத்தைச் செ 

ய்து பின்னர் ௮வர்கள் வேண்டாத நிக்ரகத்தைச் செய்தும் 

வருகின்றோம். இப்படியே ஏனையபோ௫களுக்கும் அவரவர் 

களுடைய குணாகுணங்களுக்கு ஏற்றபடி செய்து வரு 

இன்றோம், 

௮௦ 0தீபோல், 1 முத்திசாதனமாகய யோசஞானங்களை 

வேண்டுவோர்க்கு ௮ந்த யோகஞானக்களையும், ௮ச்சயோச 
  

* “குணசாடிச் குற்றமுராடி அவற்றுள், மிசைராடி மிச்சசொ 

ஏல்!” என்றபடி குற்றமற்ற குணமுடையாரும் இல்லை. குணமே 

பிலலாத குற்ற முடையாருமில்லை. என்பது உண்மை. சுரர்கள் - 

குணத்தில் கும்றமுடையவசாதலால் ௮னுக் சத்தைக் குறித்த கிச் 

செகமெவவும், ௮௪ுரர் குற் ரத்தில் குணமுடையவரா தலால் மிச்ச 

சத்சைக்குறித்த அலுச்ரெசம் எனவும் கூறியதென்ச. 

1 மு.ச்திராதன த்தை கேண்டாத போசகாமிசளுச்கு வேதக் 

சளில கூறப்பட்டிருச்கும் யோசஞானங்கள் போலன்று ஆசமக் 

"சளித் கூறப்படும் வெயோசமும் சிவஞான மும் என்பது தோன்ற 

முத்திசாதனமாயெ யோசஞானள்களை என் றதென்ச.



௪௨ ஆசா ர்யப்பிரபாவம். 

ஞானங்களை ௮டைந்தபின்னர் கைம்மாறுசருதி விரும்பப் 

படும் அன்பை வேண்டுவோர்க்கு அன்பையும் ராம் oy gpd 
கிரகளஞ் செய்யவேண்டி ராம் இப்பொழுது உன்பால் நிகழ்த் 

இயசெய்கைசளாகும். 

என்னை யெனின்;, ஆன்மாக்களுக்கு எமது இச்சா ஞா 

னக் கரியாசத்தகளால் எண்ணி யறிந்து செய்யக் கருதிய 
வற்றைத் திரோதானசத்தயினாலும், ௮ருட்சததியினாலும் 

யாம் செய்து வருவதாகும், எவ்வகையாற் செய்வதெனின், 

மேலேசொல்லிய சுராசரர் ஈரர்முதலியோர்க்கு இருவினை 
யின வழியே திரோதான சத்தியைக்கொண்டு பிரவிர்த்தி 

பரமாய்ச் செய்வனவற்றைச் செய்வித்து இருவினையொப்பு 

வருவிப்போம். யோகெட்கும் ஞானிகட்கும் ௮த்திரோதான 
ச,த்தியைக்கொண்டே நிவிர்த்திபரமாய் குருலிங்கவழியான் 
செய்வனவற்றழைச் செய்வித்து மலபரிபாகத்தை வருளிப் 
போம், கைம்மாறுகருதிய அன்பர்களுக்கு ௮ருட்சத்தியை 

க்கொண்டு திர்த்தவிசேடத்தோடு தலவிசேடக கொண்டிரு 

க்கும் க்ஷேத்திரத்தில் மூர்த்திவிரேடங்கொண்டு ஆலயத் 
இல் எழுந்தருளியிருச்கும் சவலில்க மூர்த்தியை வழிபடு 
முறையில் செய்வன்வற்றைச் செய்வித்து சத்தினிபாதம் 
வருலிப்போம். வருவித்தபின்னர் ௮வவழியே அன்பைப் 

பெருக்கி.௮ன்பராயே ஐங்கமரோகட்டி வாழ்விப்போம், 

இவருள் இருவிளையின் வழியான் செய்வன செய்வோ 
ட்ச்கு பிறப்பிறப்பில் மாதிமாதிவருவஇல் விசையை யுண்டா



பாயிரம், எட் 

க்க விரையொப்பை வர்கிப்போம். மலபரிபாசம் வந்த் குரு 
லிக்கவழியான் செய்வன செய்வோர்க்கு  தளுடையான் 

சர்தரமும் ஐளுடையானேயறியும், தாளுடையான் தொண் 

டர்தலைக்காவன் . நாளுர், திருவிசை லூராளி சிவயோகிஎன் 
pa * வருவிசையை மாற்றினான் வத்து?” என்ற சித்தாந்த 

வாக்கியப்படி பிறப்பிறப்பில் வரும் விசையைப் போக்கி, 

! தாலத்தடுத்த பளிக்கின் துளச்கமெனத், தூலத்தேறின்று 

துளக்காமல் - காலத்தால, தாளைத்தந்து எனபிறவித்தாளை 

யறலிழிதார்க்கு, ஓளன்றி என்மாறு அதற்கு!” என்ற HS 

தீரர்தவாக்கயெப்படி இனிப்பிறவாவண்ணம் பிறவித்தாளை 

அறுத்து எறிவோம், கைம்மாறுகருதி சிவலிங்க மூர்ததியை 

வழிபடும் முறையில் செப்வன செய்வோர்க்கு $இக்கணமே 

முததியினை எய்திடிலும் யான் நினைக்த, ௮க்கணமே ஆனர் 

தந் தர்திடிலும் - ஈற்கணத்தார், நாயகர்க்கும் சாய௫க்கும் 

நான் அடிமை எப்பொழுதும், ஆயிருத்தலன்றி யிலேன் 

யான்”? என்ற சித்தாந்த வாக்கயப்படி ௮வரைப் பாசவிடுதி 

யையும் சிவப்பேற்றையும் வேண்டச்செய்யாது எனு ௮டி 

மையே வேண்டச்செய்து ௮டியராயெ சங்கமரோு கூட்டி 

அடிமைத்திறத்தில் இன்பமுற்றுலாழச் செய்.து ௮வர்செய் 

aior an Bis அடிமையை நாம் சைமமாருக ஏற்றுக்கொள் 

ரவோம், 

* பிரட்பிரப்பைச்கொடுக்கும் கேசமுடைய இறாவினையை



௪௪ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

இக்கனங்கூறிவக்த இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் 

சத்தினிபாதம் என்னும் இவற்றை ஆன்மாச்களுக்கு வரு 
விப்பதற்கு இங்கிருக்கும் ஈமது சத்திபேதங்களையும, ஈமது 

மக்களையும்) ஈமது ௮ருளாளர்களையும் பூவுலகற்கு அலுப்பு 

வானெண்ணி காம் லீலையாகச் சிலசிலகுற்றங்களை அவர்கள் 

செய்ததுபோல செய்வித்துப் பின்னர் அவர்களை ரோக்கி 

நீவிர் இன்ன இன்ன குற்றங்களைச் செய்த படியினால் 

பூவுலகற் சென்று இன்ன இன்ன காரியக்களைச் செய்து 

வருவீர்களாக என்று கட்டளையிட்டலுப்பி நாமும் அவர் 

கஞடனாய்நின்று இவ்விடத்தில் குற்றங்களைச் செய்வித்தது 

போல் அவ்விடத்தில் செய்யவேண்டுவன வறறைச் செய்வித் 

துப் பின்னர் ௮வர்களே யாவும செய்ததாக பாவரும் ௮றி 

பும் வண்ணம்செய்து ௮வர்களைப்போற்றிப் புகழ்ச். து வழி 

படுவோர்க்கு மேலேசொல்லிய இருவிளையொப்பு முதலி 
யன அவர்கள் பொருந்துமாறு செய்வோம். 

இக்கனம் செய்வது எமது தருமமாகலின் இப்பொ 
மு.௮ம உன்பால்செய்தோம். ௮து என்னையெனின்! இரு 
விளையொப்பு மலபரிபாகம் சத்தினிபாதம் என்னும் இவற் 
ஹை அடைய வேண்டிய வர்கள் பலபலசா தனக்களா னன் தி 

நர்சா தன த்திஞலேயே (அல்தாவ.து-திருத்தொண்டத் தொ 

௮௪-என்றும் ஒன்றையுய்த் து உணர்வசினலே3ப) ௮டை 
காளென்னிச் செய்தோம். ஆகலின் நீ பல பலவாக எண் 

ணிக்கொண்ட கலச்சத்தை யொழிவாயாக, இக்கனல்க. 
Mirrors pir B yao@pOed p Orda QeuOod



பாயிரம், எடு 

லாம் எம்முடைய செயலே, உன்னால் ௮ளுபகிக்கப்படும் 
௮ ஹபவம் எவ்வகைத்தாயிலும் ௮வையெல்லாம் என்லுடை 

யதே. உன்னுடைய செயலையும் உன்னுடைய ௮லுபவத் 
தையும் எம்முடையனவாகவே கொண்டு அவவிரண்டினா 
இம்வரும்பயனை திருத்தொண்டத்தொகையை உய்த்துணர் 

வோர்ச்கு சாம் ௮க்குவோம். 

பூவுலகிற்சென்று செய்யவேண்டியவற்றை இச்சயிலா 

யத்திற்றுனேசெய்வித்தால் ஆகாதோ ௮ தனால்வருக்குற்றம் 

என்னையோ எனின்) எவ்வெவர்க்கும் எவ்வெப்பயன்களும் 

இடவேற்றுமையாலும் காலவேற்றுமையாலும் அடையப் 

படுமேயன்றி ௮வ்வேற்றுமையன்றி ஒருசிறிதும் ௮டையப் 

படுமா றில்லை, ஒருழவன் பயிரிடவேண்டுவா னாயின் 'தானி 

௫ச்கும் இடத்திலேயே இடுவனோ, ௮%ஃதேபோல் நினைத்த 
௮க்காலத்தையே பயிரிடுங்கால:யாக எண்ணிப் பயிரிடத் 

தொ டங்குவனோ, பயிரிடுதற்குரிய உழுதல் விதைத்தல களை 

கட்டல் ௮றுத்தல் முதலிய செயல்களே அந்தத்தானியத் 

தைப் பொருளாக்கக் கைக்கொள்வதற்குச் செய்யுஞ்செய 
ores துணிவனே துணியான் என்பது நிச்சயம். 

. ஆகலே) ஆன்மாக்களாயெ பயீர்களை ராம் உண்டாக்கும் 

இடம் பூலோகமேயாம். ஆகலான் - உயிர்களாயே தன்மா 

க்கள் உய்யும்வண்ணம் காலத்தை கோக்குவதும்) ௮3கால 
வேற்றுமை சோக்சச் செய்வனவறறைச் செய்யவேண்வெ 
கதிம் ௮ம்கனமேயாம், ௮வவச்செய்சைக்குத். தச்ச பலளை



ord ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ரிபமித் தக் கொடுக்குமிடம் இக்கயிலாயமாம். பரச்தப் பிர 

கிர்த்திக்கும் பர்தநிவர்த்தீச்கும் முத்திசாதன த்திற்கும் முத் 

நப் பிரயோஜனத்.துக்கும் செய்யும் செய்கைகளுக்கெல்லாம் 
இடமாகிருக்கும் பூலோகத்தைவிட்டு ௮வ்வவற்றிற் குரிய 
பலனை நியமிக்கும் இல்கிடத்திற் செய்வது குற்றமாம். என் 
வே கயிலாயத்தில் செய்ய முடியாதென்பதாம். 

இனி, % இறைவன் திருத்தொண்டததொகை யொன்றை 

உய்த்துணர்வதனாலேயே இருவினை யொப்பு முதலிய மூன் 

றும் ௮ டைவான்முன்எண்ணியமுறை எவ்வாரெனின்,தீருத் 

சொண்டத் தொகையால் போற்றப்பட்ட ஈம்பெருந்தகை 
யடிகளெல்லாம எனதெனப்படும் உடலோடு எல்லாப்பொ 

ருளையும் தம்மைஉடையானாகய இறைவன் உடைமையாகக் 

கருதிக் கருதிய ௮வ்வெண்ணத்தில் கரவாடுதலின்றி முற் 

றம் இறைவனுக்கும் இறைவனையே உடைமையாச உடை 

பாராயே அடியார்களுக்கும் ஒருங்கே வேண்டிய வேண்டிய 

அவவப்பொருளில் பற்றும்பற்றின்றிக் கொடுத்து இருவினை 

யொப்பு வேண்டுவோர்க்கு அவரும் உபாயம் இதுவாமெ 

னறுசாட்டவும்,சான்எனப்படும தங்களை அவர்களுக்கு அடி. 

மயாசச்கருஇி (ஈன்றேசெய்வாய் பிழைசெய்வாய் நானோ, 

இதற்கு சாயகமே, எனச் சுதந்தரமறறிருக்குர் தன்மை 

௬பச்சாட்டி மலபரிபாகம் வேண்டுவோர்ச்கு ௮துலரும் 
  

% Gepoe முன் எண்ணியத ஆன்மாச்சளுச்கு சரிதரமூர் 

தீதிசளைச்சொண்டு செய்ய என்பதாம்,



பாயிரம், ௪௭ 

உபாயம் இதுவாமென்று உணர்த்தவும, எனதென்பதும் 

அற்று, சான் என்பதும்௮ற்று, தம்மையும பொருளையுல் 

கைக்கொண்ட திருவருள்வசத்தராய் ௮த்திருவருள் ௮ 

காறும் இனை த்துணையும் ரீங்காது செய்துவந்த உபகாரத் 

தைக் கருதிக்கருதி ௮ங்கனங் கருது,தோறும (இடர்களை 

யாரேலும் எமக்கு இரங்காரேலும், படருகெறி பணியாரே 

லும் - சுடருருவில், என்பறாக் கோலத்து எரியாடும் எமமா 

ஞர்க்கு, ௮ன்பராது என்னெஞ்சகத்த,, என்ற அம்மை 

யார் மொழிப்படியே ௮ருத ௮ன்பினையே வேண்டி கரந்த 

தொண்டி௰நின்று சத்தினிபாதம் வேண்டுவோர்க்கு ௮துவ 
ரும் உபாயம இதுவாமெனறு ௮றிவுறுததவும் செய்த௮ர௬ 

ட்செயல்களே யாம். ஆகலான் ௮வ்வருட்செயல்களை ௮ஞ் 

ஞான சந்தேக விபர. தங்கட்கு இடல்கொடாது ஈன்ராயுணர் 

ஈது ௮வர்கள்காட்டிய ௮வ்வவ்வழியிலே சென்று இருவினை 

யொப்பு வாய்க்கப்பெற்றும், அவர்கள் உணர்த்திய உணர் 

விலே நின்று மலபரிபாகம் வரபபெற்றும், ௮வர்கள் ௮றி 

வுறுத்திய ௮றிவிலே அறிவை நிலைநாட்டித் சொண்டைக் 

கைக்கொண்டும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் ௮த் 

தொகையுள் ௮மைந்து கடக்கின்றன வாகலான் திருத்தொ 

ண்டத்தொகை யொன்றைக்சொண்டே உயிர்கள் வினயொ 

ப்புமுதலிய மூன்றையும் ௮டைவா னெண்ணியதா மென்ச. 

இங்கனமான அரும்பொருள் வாய்ந்த திருத்தொண் 

டத்தொகையை வெளியாக்கவே உன்னைப் பூவுல£ழ் போ



TH ஆசார்யப்பிரபாவம், 

கும் வண்ணம் ஈந்தனவனத்தில் மங்கையரை £ சாணச்செய் 

தோம். என்றார் இறையவஞார். 

திருத்தொண்டத் தொகையை வெளியாக்க மங்கை, 

யரைக் காணச்செய்த;ு என்னையெனின், மங்கையர்களின் 
வழி மய&௫ நிற்சப்பெற்றவரே இருவினையின்வழி நிற்கும் 

பெத்தான் மாக்களாவர், மங்கையர்களின் வழி மயங்கி நில்லா 

அதாம்செல்லும் வழியை நாடி. ௮வ்வழிர் செல்பவரே முத் 

தான்மாக்களாவர். ஆசலான் பெத்தநிலையும் முத்திநிலையும் 

நீ௮ நிந்தாலன்றி பெத்தான்மாக்களை முத்தான்மாக்களாக் 

கல் கூடாதாகலான் ௮வரைக் காணச்செய்தோம். யாம்சா 

ணச்செய்தும் காணச்செய்த ௮ச்செயலில் ௮வ்லிருநிலையும் 

நீசண்டாயில்லை. என்னையெனின, நீ மாதாமேல் மனம்?பாக் 

இபெதும் ௮ம்மாதர் உன்காட்சியில் தங்கள்கண்களை வைத்த 

தும் பெத்தநிலையாம். நீயும் ௮வர்களும் ௮ப்பெத்தநிலையில் 

மயக்கறில்லா.து நீ எனச்குரியமலர்களைப் பறித்துக்கொண்டு 

என்முன் வத்த.தும், உன்னைப் போலவே % ௮ன்னம் ௮ன்ன 

eeu weensur தேவிக்குரிய பன்மலர் கொய்துகொண்டு 

அவள்பால் போனதும் முத்திநிலையாம், நாம் இனம் 

கூறியவாறு ௮வர்களைக்கண்டு நீஎம்மிடம் வரதுநின்ற 68 
  

* ஆ அன்னப் பட்சியானது பால் - நீரொடு கலர்திருப்பினும் 

அச்சீன£ச் சொள்ளாது அதனைப்பிரித்தப் பாலையே சொள்வது 

போல், திருமேனியின் காட்ரியைர்சகண்ட கண்வசப்பட்ட தல்ச 
எதிகை அக்கண்டழியில் மயல்பெிற்சச் செய்யாது வேறுபிரித்து 

அருட்பணிகமச்சொண்டதென்ச.



பாயிரம், ௪௯ 

லைவரையில் பெத்தம் முத்தி என்லும் அவ்விருகிலையும் 
இன்று இறைவன் ஈமக்குஉணர்த்தினன் என்று 8 அறிந்த 
ளையோ இல்லை அதனை உனக்கு உணர்த்தவே ராம் உள் 
ளைபபார்த்து மாதர்மேல் மனம்வைத்தனை தென்புவி, மீது 
தோன்றி, ௮ம்மெல்லியலாருடன், காதல் இன்பங் கலந்து 
௮ணைவாய் என்றோம். 

மானிடருக்குள்ள மருளும் மனத்தைப்போல் என்பால் 
உள்ள உன்னறிவை மனம் என்றது என்னையெனின், மும்ம 
லவாசிகளாகிய சசலருக்குத் தனுகரண புவனபோககங்கள் 
என் றஎப்படிகூறப்பட்டிருக்ன்றனவோ,௮ப்படியே இரும 
லவாடிகளுக்கும், ஒருமலவாசிகளுக்கும் கூறப்படிலும் ஒரு 
மலவாசிகளாகிய விஞ்ஞான கலர்க்கு இருபபதுபோல் இரு 
மலவாசிகளாகயெ பிரளயாகலருக்கு இருக்குமென்பதும், பிர 
ளயாகலருக்கு இருப்: துபோல் மும்மலவாசசளாகயே சதல 

ருக்கு இருச்குமென்பதும் எப்படியில்லையோ (௮ஃதாவது- 

மும்மலருக்கு - சுத்தாசத்த சலுசரணங்களாயும், இருமல 
ருக்கு ௮௬ ஈத தனுகரணங்களாயும், ஒருமலருக்குச் சுத்த 
திலுகரணங்களாயும் இருக்குமேயன் றி மும்மலவாசிகளுக்கு 
இருப்பதுபோலவே ஏனைய இருவருக்கும் இருக்கும்என் 
பது எப்படியில்லையோ) ௮ப்படியே ஒருமலமுமில்லாச உன 
க்கு, மலவாசிகளுக்குள்ள மனத்தைப்போல் உனது சரண 
திதையம் மனமென்று கான்சொன்னால் உன்மனம் ௮வர்கள் 
மனம்பே லென்று எண்ணிச் சொன்னதாக நீகொள்ளுதல்



௮0 ஆசார்யப்பிரபாவம். 

கூடுமோகூடா தென்க. ௮அஃதேபோ&்---மாதர்மேல் மனம் 

வைத்தனை என்பதும், தென்புவி மீது தோன்நிஎன்பதும், 

மமல்லியலாருட.ன் காதலின்பக் கலந்து௮ணைவா யென்ப 

தும் ஆன்மாக்களுடைய அ லுபவத்துக்கு ஒப்பாக உனது 

௮ னுபவமாம என்று எண்ணிச்சொன்னோம்என்பது மன்று, 

இவ்வுண்மையால் - ௮வர்கள் மாதருமன்று, நீ மானி 

டனுமல்லன், 7சென்புவியில் தோன்றுகன்றவர்களைப்போல் 

,தோன்றுகின்றவனு மல்லன்; உன்மனம் சென்புவியில் தோ 

ன்றுகன்றவர்களுக்குள்ள மனபபோல இதநதிரியவிஷய௩க 

ளின்வழியாய் மயங்கும் மனமூமன்று, மாதரோடு ஈலந்து 

அனுபவிக்கும்இன்பம காதலினபமா&ய சிற்றின்பமுமன்று. 

ஆகலான் யாம் தடுக்கவேண்டிய பாசச்செயல உன் 

னிடத்தீலில்லை யாம அன்மாககளிடத்துள்ள பாசச்செய 
லைத் தடுப்பதற்கான பாசச்?சயல் எது2வா ௮ச்செயல 

உன்பால்நிகழும்) ௮ல்.ஊனம் நிகழும் ௮ச்செயலை யாம் ஆன் 

மாச்களிடத்து எப்படி அ௮தனைத்த$க்க முயல்வோமோ 

அதுபோல் அங்கனம் தடுக்கமுயல்வோம், யாம தடுக்கவே 

ண்டிய பாசச்செயல் உன்னிடத்தில் இல்லாமைபோல் 

உன்னை ஆட்கொள்ளவேண்டிய செயல் என்னிடத்தில் இல் 

லை.ஏனெனில் நீ எம்மைத் திரு£ற்றாலும் பூமாலையாலும் ஆள் 

இன்றவளு யிருக்கின்றாய். ஆகலான் என்னை இள்€னேற உன் 

பால் ஏனைய ,தன்மாச்களை யாம் ஆட்கொள்ளும் முறைமை 

௯பச் காட்டுவோம், யாம் ஆன்மாக்களை ஆண்டு அருள்செய் 
யுவேண்டிப முறைமையைச் சாட்டுவதற்கு & ஆளாயிருத்த



பா.யிரம்,: ௮௪ 

லால் உனச்கு யாம் செய்யவேண்டிய ' அருள் வேறொன்றி 
ல்லை. ஆகலான் உன்வழியாய் ,ஐன்மாக்களுக்குச் செய்யவே 

ண்டிய எமது ௮ருட்செயலில் நீ யாது செய்யக் கரு.தகன். 
ளோமோ அதனையே நாம் உன்பால் ௮ருள செய்கின்றோம். 

அகவே, உன்னால் செயயவேண்டியவற்றை யாம் வேண் 
டியபடியே உன்பாலே செய்யவேண்டுமென்று (அஃதாவது 

ஆன்மாக்களிடத்தில் தடுக்கவேண்டி.யசெயலையும், ௮ வர்களை 
ஆட்கொள்ளும் முறைமையும், அவர்களுக்கு ௮ருளசெவ 

பும் திறத்தையும், உன்பாலே செய்யவேண்டுமென்று) நீ 

வேண்டினை யாகலான் ௮வ்வேண்டுகோளைத் தடைசெய்ய 

வல்லனே ௮ங்ஙனமே செய்கின்றே னென்பார் அதற்சருள் 
தீபின் எனருர், 

ம தடுத்தாண்டருள்செய்ய'” வேண்டுமென்று எண்ணிய 

எண்ணம் இறைவன் முன்னும் சுந்தரமூர்த்திகள் பின்னும் 

ஆதலால் ௮தற்கருள்செய்தலும் என்னாது ௮தற்கருள் செ 

ப்தபின் என்றார், ௮நிந்திதை கமலினி என்பவர் மங்கையர் 

போலுமன்று, நீயும் மானிடரைப்போலுமன்று, அ௮ம்மக்சை 

யரைக் கூடுவதனாலுண்டாகும் சாதலின்பமும் சிற்றின்பமன் 
ற என்று முன்னேகூறியதனால் ௮வர்கள் சத்திசொருபக்க 

ளென்றும்); ராம் அவனது ரூபமென்றும் உணர்த்திபதாயி 
ற்று. கவே - இறைவன் ஆன்மாச்களைத்தடுத்தாண்டருளச் 

செய்யச் கருதியசெயலை.மங்கையரையும் ஈம்மையுக்கூட்டி க் 
செப்யச்கருதி யிருக்கன்றான் போலும்) ஆகலின் ௮ச்செய



௮௨ ஆசாாயப்பிரபாவம், 

லில் ஈமக்குத் துன்பம் எவ்வாற்றான் உண்டாகும், உண்டா 

வது இன பமேயாம் என்று தென்திசைச்குவரச் சுந்தரமூர் 

த்திகள் துணிச் தனர் என்பார் ஈங்கைமாருடன் ஈம்பிமற்றத் 
திசை; தங்குதோற்றத்தில் இனபுற்றுச்சாரும் என்றார், 

முன்கலந்தத ௮கைவாயென்றதில் ௮ணைவாய் என்ற 

தையும், ஈண்டுஇன்புற்றுச் சாரும் என்பதில் சாரும் என்ற 

தீனையுங் கொண்டுகூட்டி. இறைவன் சுந்தரா நீ தென்திசை 

பூல் மங்கையருடன் கூடிஇன்பத்தை ௮லுபவித்துப் பின 

ஈமதுசயிலாயத்தை வந்து ௮ணைவா (சேருவா)ப் என்று 

கட்டளையிட, ௮ச்சட்டளைப்படியே தென் திசையில் மங்கை 

மாருடன் கூடி யின்புற்று இப்பொழுது இக்கயிலைக்கு வரு 

இன்ருர் என்று பொருள்கொள்க. 

(உள்ள லண்ணம் முநிவன் உரைசெய்தான்”” என்றது 
முதல் தங்கு தோற்றத்தில் இன்புற்றுச்சாரும்'”? என்றது 

சாறும் மாதவஞ்செய்த தென்திசைவாழ்ந்திட; சுந்தரமூர் 

த்திகள் ௮,ச் தென்திசைக்கண்வந்து (நிதிலாத் திருத்தொ 
ண்டத்தொகை தரும்வண்ணம் இறைவன் செய்தசெயல 
on Se” சர்தரமார்த்திகள் செய்தசெயல் ஒன்றுமில்லை என் 

பது துணியப்படும் என்பார் அங்கு ௮வன்செயல் எல்லாம் 

அறைசர்தளன் எனறார். 

பொதுவகையான் மாதவஞ்செட்.த மாநிலம் வாழ்ந்திட 
என்னாது நிலத்திலும் திரையிலும் வேறுபிரித்துச் சிறப்பு 

சையான் தென் திசையொன்றை எடுத்து தென்றிசைகாழ்ர்



'பரயிரம், ௮௩ 

திடஎன்றுகூநினாராகலின் இர்தவான் திசை எட்டிலும் மேம் 
பட வநத புண்ணியம் யாதுஎனவும், அந்தணர் என்போர் 

அறவோர்மற்று எவ்வுயிர்ச்கும்,செந்தண்மை பூண்டொழுக 

லான்''என்றபடி எல்லாவுயிர்களிடத்தும் கருணைபாராட்டும் 

* சைவதருமத்தையும் மேற்கொண் டிருக்க்றவ ராகலின் 
௮ந்தணாளர் எனவும், வன் செயலாபெசுந்தரமூர்த்திகளது 
செயலெல்லாம் காணும்படி யிருந்த தென் திசையில் வாழப் 
பெடுது வெனது அருட்செயலற்றிருக்கும் இவ்வ௨இசையி 
லிருந்து வாழ்காளைக் கழித்தோமே அந்தோ! ௮த்இிசைக்கு 
வரத புண்ணியம் ஈமக்கு வச்ததில்லையே ௮ப்புண்ணியத் 
இன் சிறப்பையேலும் சாமறிலோம் என்று எண்ணின ராக 
லின் அவர் இங்கதுசேட்டு எனவும்) ௮த்தென்தசைய்கண். 
வாழ்வோரும் பாசபர்தமுடைய மானிடராகவே யிருக்க 

அவர்கள்பால் திருத்தொண்டத்தொகையால் 0 HH us 
  

% உலசக்ஷமததைக் குறிதது Gags Sea விதிகசப்பட்டிருச் 

கும் யாசாதிகள் வைதிசதருமமாகலான் அதனையும், யாகா திசளில் 
அறமாசச்கூறப்படும் ॥றுசொலையும் அற்று எல்லாவுபிர்களிடத் 
௪ம் சருணைபூண்டொழுசல் சைவதருமமாசலான் அதனையும் இம் 
மூநிவர்கள் உடையவர் என்றுணர ௮சணர் என்றதாம், 

௦ வேதிவாசமங்மளில் ஆன்மாச்சளைத்தடுத் த ஆட்கொண்டு 
வருஞம்முறைமை சொல்லப்பட்டிருப்பிலும் அவை இலை மறை 
ஈய போல் ஆமங்காககு மறைச்திருப்பனவே யன்றிச் தெற்றென 
பறிதத்தின்மையால் அவற்றை _ஈன்கு அறியுமாறு தமிழ்வேதம் , 
றியதென்ச, அஃதாவது பிரமத்தைப்பதியாயெ பாவெமெனப்



௮ ஆசார்பப்பிரபாவம். 

தம் வந்தவாறு எவ்வாநென்று கேட்க விரும்பினராகலின் 

மானிடப்பாற்படும் பந்தம் யாது என்ன எனவுப் கூறினார், 

அன்றியும், போ கெளுடைய இருதயகமலமாயே புலி 

பூரென்லும் தெம்பரச்ஷேத்திரமும், பூமிதேவியிலுடைய 

இருதயசமலமாகய திருவாரூர் என்னும் சமலாலய கேஷேத்தி 

ரமும், காமாக்ஷி தேவியினுடைய ௮ன்மார்த்த பூஜாஸ்தான 

மாகிய முத்திபுரி என்னும் காஞ்சி க்ஷேத்திரமும், நந்தி 

தேவருடைய கலியாணகே்ஷேத்திரமும், ஞானசம்பந்தப் பெ 

ருமானுடைய ௮வதாரக்ஷேத்திரமாயெ தோணிபுரம் என் 

லும் சீகாழிகேஷத்திரமும், ஐயெ மஹாபுண்ணியகேஷத்திர 

கிகளெல்லாம் தம்மிடததில் பிரசாசிக்கப் பெற்றுள்ளதாக 
  

பிர சாசப்படதஇப் பாசததைத தடுக்குமுறைமை இவ்வழியாமென 

வும், அவனருளை வழ௰சசசெய்து ௮வ்விறைவனுச்கு) ஆன்மா கள் 

ஷட்படும் நூறைமைஇல்வழியா மெனவும், ஆட்பட்டொழுகும் ௮வ் 
வழியில் ௮ருளுண்டாகும் முழைமை இவ்௨ழியாமெனவும் கூறியரு 

ளியதென்ச, ௮ம் ௨ரிய வழியைத் திருத்தொண்டத்தொகசை என் 

லும் ஐர்.திருப்பதிகம்வெளிப்பட்டு ஆன்மாச்சளுக்கெல்லாம் அருள் 
பெழமாறு ஆசையை விளைவித்து அ௮திற்பர்சம் படுத்தி அனாதியா 

யுள்ள ஆணவ பாசபச்தத்தைப் பாழ்படுத்திப் பாசபச் தமுடைய 

மானிடர்க்கு அருட்பச்தம் உண்டாக்சலின் தென்இசைச்கு இவ் 

கழியால் புண்ணியம்வச்சசென்ச. இவ்வரும் பொருளின் விரிவைத் 
தீத்தாட்கொண்ட புராணத்துள் இத்திருப்பதிசம் வருமிடத் த 
கரணகாரம், °



பாயிரம், ௨௮டு 

லின் புண்ணியம்வருதற்கு வாயிலாயிற்றென்பார் 1 தென்தி 
சைமேம்பட வர்தபுண்ணியம் இதுஎன்றார். & பந்தசாதன 
  

1 எண் ௨சைப்பட்ட திசையுள் €ழ்த திசையும் மேறறிசையும் 

சூரியனால் சாலத்தையறிவதற்குள்ள இடங்களாகவும், உடதிசை 

Hs சாலத்தைச் சொண்டு அன்மாச்சள் செய்யும் சருமகளு 

க்கு ஏற்ற வினைகளை வகுச்கும இறைவளுக்குள்ள இடமாகவும், 

தென் திசை - இறைவனால் வகுச்சப்படும் வினைகளை, ஆன்மாக்கள் 
செய்தர்குள்ள இடமாசவும் காணப்படலால், சுந்தரமூர்த்தஇகளால் 

செய்யச்சருதிய செயலுக்கும் அதலே 'பிடமெனச்சொண்டு தென் 

திசையைக் குறித்ததென்ச. ஏனைய அச்னிமுதலிய சான்கு இச்சு, 

கள் இர்திராதியர் பதம்களைப்போல அவரவர் செய்யும்” வினைக் 

டோச அடையப்படும் பதம்சளாக வுள்ளனவென்ச. 

ஈண்டுத் தென்நிசைஎன்றது- பரதகண்டமாச வுருக்சப்பட்ட 

எல்லைக்குள் தென்திசைஎன்க, அதன் எல்லையாவது £ழ்ச்கடல், 

மேற்கடல், வடக்கு ஹிமாசலம், தெற்கு சேத, இவ் வெல்லைச்குட் 

பட்ட கிலமே பரதகண்டம் எனப்படும். இவற்றுள் தமிழுககு age 

சப்பட்ட எல்லை-குணசடல், குமரி, குடசம், ௨ேலகடம் என வேடழ் 

க்கடல் இழெச்செல்லை, கன்னியாகுமரி - தெற்செல்லை. குடகு-மேதி 

செல்லை. திருவேங்கடம்-வடசகெல்லை. இவ்வெல்லைக்குட்பட்டரில 

மே தமிழ்வழல்கும் கிலமாதலாலும் இறைவன் உலூல் பரச செ 

ய்ய கெண்ணிய திருத்தொண்டத்தொசை சமிழ்ப்பாஷைபினால் 

ஆகலானும் அர்நிலத்தை சோச்சயே சுந்தரமூர்த்திகளைப் Curae 

செய்தன ராசலானும் எட்மித்திசையினும் தென் நிசை மேஸ்பட்ட 

தீரயிற்ற. 
% சராசரரும் ஏனையோரும் வேண்டியவேண்டியாங்கு போசி 

க்களைச் சொடுத்தலே பர்தசாசனம்.- அசுரர்சளுச்ருப் போசச்



௮/௬ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

தீதக்கும் பந்த௫ியிர்த் திக்கும் உரியராெ பெத்தான்மாக்க 
ளம், முத்திசாதனத்.ஓக்கும முத்திப்பேற்றிற்கும் உரியரா 

பெ முத்தான்மாக்களும் ஸ்ரீகயிலையின்கண் மாதாளும்பாச 
  

ஷ்த்க் கொடுத்து அவாசளால் தேவர்சளுடைய போசானுபவஙகளு 

கீகு இடைபூற்றைவினைவித்தலே பர்தகிவிர்ததி. சுராசுரர்கள் செய் 

தவச் தக்டோய் வேற்றமையின் றி நக்ரவர்வேண்டிய வேண்டியாக் 

ருக்சொடுததலே அனுச்சரதம். அச ரர்களைச்சம்கரித்தலும், Csars 

ளுக்கு இடைபூத்றைவிளைவித்தலும் நிச்செசம்,நித்திபாகித்திப வஸ் 

திவிவேகம். இகமுத்திரார்த்த பலபோகவிராகம், சமாதிஷட்ச சம் 

பத்தி, மூமூகஷுத்வம் என்னும்சாதனமகளும் வரப்பெற்று,பந்தப்பற் 

தற்று, ரத் திப்பற்றுக்குப் பற்றவேண்டியபத்றற்றான் பற்றினைப்பற் 

pag psnen சரிபைரியாயோகம் என்னும் மூன்றுமே முத்திசா2. 

னம், சரியையாதி மூன்றால் எய்தப்பெறும், ஞானமும் அதுகன்றி 

அவார் தரப்பயளாடுய சாலோசாநி பத ம்களும், ஞானத்தால் எய்தம் 

பாலதாயெ சிவானுபவமுமே செவெப்பே சரியை ஈரியாயோச 
மூன்றும் சைகூடுவதற்கு மூர் சதி சலம் Fi abe மீ என்னும் மூவடிவா 
யிருர் து வழிபாடுகளை யேற்று அவ்வழிபாட்டான் பச்தகிவிர்தஇ 
செய்வதே நிக்ரெசம். பதமுத்தியைச்சடச்த பரமுத் தியா யொ 
னுபலம் வருறதற்சான குருலிக௪ சல்சமவடிவமாயிருர் ஐ உழிபா 

டேற்று ௮வ்௨ழிபாட்டான் வொலுபவத்தில் வரனர்தத்தை விளை 

விப்பதே அனுக்ரெசம், 
வவ்வ ட வணள் 

மூத்தோன் மாச்சளால் விரும்பப்படும் ஞானத்இிர்குச் சாசன 

மாய் கித்கும் ரூர்த்திதலம் தீர்த்தம் என்னுமூன்றும் பெததான்மாச் 

சளால் விரும்பப்படும் போகத்துச்கும் இன்றியமையாத சாதன 
மாகும். ஞானத்துச்குச் சாதன மாயுளளதே போசத்துச்கும் சாதன.



பாயிரம், ae 

த்தனாப் வீற்றிருக்கும் இறைவன் மேலேைசொல்லியவாறு 
பந்தசாதன த்தையும் பந்தறிலிர்த்தியையும்; முத்திசாதனத் 
தையும் முததிப்பேற்றையும் ௮டையபுமாறுறிக்கிரகா லுக்ரே 
  

மாதல் எங்கன௰கூடுமெனின்! போகமோக்ஷப் பிரதாயசஞாயுள்ள 
வன் ''எல்லாரும் சிவன் என்ன நின்றாப் போற்றி”? என்றபடி. 9க் 

ஜெருவனேயாய் நிற்றலால் சாதனமும் இரண்டற்கும் ஒன்ரு 

யிற்று 

சடவுளர் பலர் இருக்க, சவனொருவனே போசமோகப் பிர 

தாயகனாதல் யாம்கன மெனின் ''போூயொயிருரதயிர்ச்குப் போச 

திதைப்புரிதல் ஒரார், யோயொ யோகமுத்தி உதவுதல் அதவும் 
ஓரார், வேஏயொனாற் போற்செய்த வினையினை வீட்டல் ஓரார், y@ 

யாமூடர் எல்லாம் உம்பரில் ஒரு௨ன் என்பா! இர்தப்பிரமாணத் 

தால் 9வனொருவனே என்றல் அமையும், வேறு ரில சடவுளரைச் 

கூறுவத அறிவின் விசாலமற்றவர்கள் கூற்றாுமெனவொழிச, 

இவ்வுண்மையைக சாட்சிப்பிரமாணத்தாலும் அறியவே மூர்ச் 

இிதலம் தீர்த்தம் என்னும் மூன்றும் இர்திரன் பிரமன் திருமால் 

தேதலிய போககாமிகளாலும் மோக்சகாமிசளாறும் வழிபடப்பட்டு 

அவ்வவர் பெயரான் ௨ழஙகவருன்றன, இதனால் அறி.பச்டெப்ப 
தொன்று, அது ஈருத்து செயல் என இருவகை, பெத்தான்மாச் 

கள் போகத்தைக்கருதி மூர்த்இழுதலிய மூன்றிடத்தம் செய்யும் 

வழிபாட்டைச் சாமியமாகச் செய்ெறபடியால் ௮அதுபோசசாதன 

மாயிற்ற, முத்தான்மாச்சள் மோக்ஷத்சைச்சருதி அம்மூகிடத்தம் 
செய்யும் வழிபாட்டை கிஷ்சாமியமாகச் செய்கன்றபடியால் அது 

மோகஷசாதனமாயிற்று, ஆசவே செயல் ஒருவசைஎன்றும், சருச்தி 

இரண்வெகையென்றும் வெளியாயித்து,



J} ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சம்களைச் செய்யத் தென்திசையின்கண் அங்சாங்கும் திரு 
க்கோயில்கொண் டெழுர்தருளியிருந்து ௮வ்விருவசையான் 
  

முததிசாதனத்.தச்மு மூர்த்திலம் இர்.சதம்களைச் கூறியதே 
யன்றி குருலிகச சம்சமலழிபாட்டையும் கூறியதனால் அம்மூன் றந் 
கும் உள்ள ஒற்றுமை யாசெனின், குரு என்பத உபதேசகர்ச்தா, 

இவீக்கம் என்பது தாவரரூபமாயிருக்கும் "௮லில்கவடிவம், சம்கம 

ரென்பது இல்விரண்டிடத்தும் வழிபடும் வழிபாட்டை மேற்கொண் 

டுள்ள அன்பர்கள், தாவரரூபமாயிருக்கும் இலில்சவடிவத்இில் சலம் 

இருப்பதபோல் சங்கம ரூபமாயிருக்கும் வடிவத்திலும் தயிரில் 

செய்போல் வெம் இருப்பதால் இதுசரமூர்த்தி எனவும், தாவரலில் 

கம் ௮அசரமூர்தீதிஎனவும் சொல்லப்படுதலால் மூர்த்திஒற்றுமையும், 

சங்சமரும்சரமூர்தீதி எனப்பரிசலால் தாவாமூர்த்இ இருக்கும் இட 

த்திற்குத் தலவிசேடம் உண்டாயிருத்தல்போல் சங்சமமூாத திகள் 

இருக்கும் இடல்ஈட்கும் தலவிசேடம் உண்டாயிருக்கும் என்பதில் 

ஐயமீன்றாசலால் தலவிசேட ஒற்றுமையும், அத்தலத்தில் உள்ள 
நிர்த்தம் தமமையடைகோருடைய ௮சுத்தமாயெபாஏத்தைச்சுத்தி 

செய்க தபோல சரமூர்த்தியாயெ குருமூர்த்தி தம்மை அடைவோ 

ருடைய ஆணவ அழுச்சை ஞானதர்த்தத்தால் சுத்திசெய்தலால் 

நிர்த்த ஒற்றுமையும் உடைத்தாயிருத்தல் காண்ச, இவ்வகையான் 

இரண்டற்கும் ஒற்றுமையுண்மையால் மூர்த்தி தலம் திர்த்தத்தோ 
சுருலிக்ச சக்சமவழிபாட்டையுல் கூறிபதென்ச, 
ப தூர்த்திதலம் நிர்த்தம் என்பதும், குருவிங்ச சங்கமம் என்ப 

தும், தனித்தனி விசேடமுடைத்தோ ஒன்றிஞல் ஒன்று விசேட 
முடைத்தேர் எனின் மூர்த்திபிஞலேயே தலத் திரகும் திர்த்தத்இிற் 
சம் விசேடம், தல்தேபோல் இலிம்ச மூர்த்திபிஸ௫லேயே குருவுச் 

் கும்சம்சமத்துகிகும் விசேடம் என்ப,



பாயிரம், ௮௯ 

மாக்களாலும் செய்யப்படும் பூசனையாகய வழிபாட்டை 

ஏற்றுக்கொள்ளெரறான் என்பார் பூச€ேக்குப் பொருந்தும் 
இடம்பலஎன்றார். பூசனையாயெ வழிபாட்டிற்கு இத்தென் 

திசைபோலும் ஏனை த்திசைகள் உரிச்தானது ௮ன்றென்பது 
பிரத்தியகப் பிரமாணத்தால் துணியப்படும் துணிபென் 
பார் பேசில் ௮த்திசை ஒவ்வாபிறதிசை என்றார், 

இறைவன் அடிசேர்ந்தார் பிறவிப்பெருங்கடல் நீந்து 

வர், அடிசோரதார் பிறவிப்பெருங்கடல் agri” ore p 

வேதமொ (நிப்படி. பிறவிப் பெருங்கடலிற் றள்ளும் கடுந் 
தொழிலுடைய இயமன்வாழும் தென் திசையில் வாழப்பெ 

ற்ற ராம் ௮ந்த இயமனது கடநதொழிளுக் கஞ்சாமஓம், 

பிறவிப் பெருங்கடலில் விழாமலும், பிறந்ததனாற் பெறத் 

தரும் பயனைப்பெற்றுப் பேரின்பவீட்டில் நாம் என்றும் 

இறைவன் அடியிணையில் இன்புற்றிருக்கவும், இறைவனரு 

ளால் திருத்தொண்டத்தொகை என்லும் தோணியைத்தர்த 
பெருமானார் நம்ஆளுடை ஈம்பிகளாகிய சுந்தரமூர்த்திகளே 

யாகலான் ௮ச்சுந்தர மூர்த்தினளூடைய புராண இருதயத் 

தைச் சைவசமயிகளென வாழவர்த நாம் நம்முடைய இரு 
தயமாபபெ உள்ளத்தில் கொள்வோமாயின் பிறவிப்பெரும் 
கடலை நீச்துவோம். ௮௨னம் சொள்ளாதொழிவோமாயின் 

HEEL நீந்தாது ௮தில் ஏம்வோம் இது திண்ணம் 

ஷ்க்லான ௮ங்றனம்றழாது தண்ணாமாகத. 

ண்டத்தொகையின் இருதயமாபெ தோணியில் ஏறி ௮2



௯௦0 ஆசார்யப்பிரபாவம். 

செல்லும் வழியேசென்று இறைவன் அ௮டியென்லும் கரை 

யைக்கண்டு பேரின்ப வீட்டிற்புக்கு இன்புடன் ௮ருளோடு 
வாழ்வோமாக, 

இங்ஙனம் கூறிவர்தன வெல்லாம் இருமலைச் சிறப்பில் 
கூறப்பட்டுள்ளனவாயிருக்க ௮வற்றை ஈண்டு பாயிரமென 

எடுத்தாண்டது என்னையெனின் அக்கியோன் பெயரேவழி 

யே எல்லை, நூற்பொருள் யாப்பே நுதலியபொருளே, கேட் 

போர் பயனோ டாயெண்பொருளும், வாய்ப்பக் காட்டல் 

பாயிரத்தியல்பே” என்றுசொல்லப்படும் எண்வகையும் ௮த 

லுள்ளே டடங்கியிருத்தலின் ௮துநோக்கி என்க, 

தருமலைச்சிறப்பிலுள் கூறப்பட்டுள்ள (௪௦) செய்யுளில் 

ஈண்டெடுத்துக்கொண்ட செய்யுள் (௩௬9) ஏனையவை சேச் 

இழார் பெருமான் தாம் எடுத்துக்கொண்ட புராணத்துக்கு 

ஏஎற்பவைகளா மென்க 

பாயிரம் முற்றிற்று,



திருசிற்றம்பலம். 

சுந்தோரசாயநம3 

தடுத்தாட் கொண்ட புராணம். 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அவதாரச் சிறப்பு. 
— ee 

(செய்யுள் - ௧-௨-௩ ) கங்காதரராயும் சர்திரசேகரரா 

யும் சர்ப்பாபரண பூஷித5ராயும் கொன்றை என்னும் புஷ்ப 

மாலா லங்கிருதராயும் பிரகாளிக்கின்ற இறைவனார் ஆள் ஒலை 

யைக் காட்டி. ஆட்கொண்ட ஈம்பியாரூரர், கண்களாகய 

சயல்கள் முகமாகய சந்திரனுடைய இருபக்கத்திலும் ஒஜ. 

குழையணி அணிந்திருக்கும் செவிகளைத்தாவும் அழகய 

மங்கையராலும், காவிரியின் பெருக்கத்தால் பெருகிய 

வளகங்களாலும் கிறந்திருக்கும் திருமுனைப்பாடி என்னும் 

சாட்டில், வைதிகசைவமாகிய மெய்நரெறியினின்றும் தவ 

ரத வைதிகசைவர்களாகயே வேதியர்கள் மிகுதியாக வாழ்ந் 

திருக்கப்பெற்றதும் அவர்களால் செய்யப்படும் வேதகெறி 

களாலும் மேன்மேல் முறு வளர்வனவாய சரியைமுதலிய 

தீவங்களானும வளர்ந்தோங்கய செழுமையில் மிக்கதுமான 

திருசாவலூரில், ௮ரிய வைதஇிகசைவம் உலசெக்கும் பரவி 

மேன்மேல் ஒக்க உமைபங்-னாகய இவபெருமாலுக்கு.வழி 

வழியாய் ௮கத்தடிமைசெப்யும் .இசைவகுலத்தில், மேம்



௬௨ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

பட்ட சடையனாருக்கு மனைவியாராயெ இல்லறவோழுச்சத் 

தைச் தமது கற்பிபலால் குறைவின்றி நடத்தவல்ல இசை 

ஞானியார்பால் அன்மாக்களெல்லாம் நிமையொழிகந்து உய 

யும் வழியறிச்துவாழ ௮வதாரஞ் செய்தருளினர், 

தவத்தின் மிக்காராயெ சடையனார் தம்பிரானாராயெ 

சிவபெருமான் திருவருளினால் ஆலாலசந்தரர் தமக்கு மச 

ஞய வர்த ௮க்காரணத்துக்கேற்ப அச்சுந்தரருக்கு ஈம்பியா 

ரூரர் என்று நாமகரணஞ்செய்து திருமாலுக்குரிய சங்குசக் 

கர கதா கட்ச கோதண்டம் என்னும் பஞ்சாயுதங்களை மார் 

பிலம் சிறுசதம்கைகளைக் காலிலும் இரத்தினச் சுட்டியை 

நெற்றியிற்றொங்கச் ரிரசிலும், பொன்னரைஞாண் ௮ரையி 

௮ம் அணிந்து எப்பொழுதும் அழகுடனிருந்து "உலாவும் 

வண்ணம் ௮லங்கரித்திருர்தனர். 

(செ -ள்-௪-டு ) அ௮வ்வலங்காரத்தோடு இருக்கும் ஈம் 
பியாதூரர் விதியில் சிறுதேருருட்டி. வீளையாடும் நாளில் ஓர் 

நாள்' அந்நாட்டுக்கு ௮ரசராகிய ஈரசங்க முனையரையர் 

என்பவர் ௮க்குழர்தையைப் பார்த்து அவர்பால் எடுத்துச் 
சொல்லக்கூடாத மிகுந்த ௮சையுடையவராய் ௮வர் தத 

பெ சடையனாரிடத்திற்சென்று முன்னம் தமக்கும் அவ 

௫ச்கும் உண்டாயிருக்கும் சிரேகமிகுதியினால் சாம் விரும் 

பியப்டியே ஈம்பியாரூரரை அவர்பால் பெற்றுத்தமது இச 
மையாயே' புத்திரனே ஒப்பாக அபிமான Np Bares 

பெென்டனர்.'



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௯௩. 

உபநயனத்துக் குரியராய்க் கலைபயின்ற சிறப்பு, 

(செ-ள்-௬.) ஈம்பியாரூரர் ௮ரசலுக்கு ௮பிமான புத் 
திரரான பின்னரும் தமது ஆதிசைவ ஒழுக்கத்தையே கைக் 

கொண்டு வளர்ந்து வரும்! ளில் மங்கலமாயெ PUGET ER 

செய்யும் பருவம்வர; அப்பருவங்கண்டு ௮ரியவேத விதப் 
படி. பூனூல்தரித்து மகலங் கொண்டாடினர். அதன்பின் 

னர் ௮னாதிநாலான வேசம் வேதாங்கம் வேதாந்த முதலிய 

கலைகளனைத்துங் கற்றுணர்ந்து ௮க்கல்விச் செல்வத்தோடு 

அரசச் செல்வத்தின் உண்டாகிய மேன்மை யிளையும் 

உடையராய் வளர்ந்தோங்கிச் சிறப்புப் பொருந்திய சலி 

யாணஞ்செய்தற்குரிய மணப்பருவத்தையும் ௮டைர்தனர். 

திருமணத் திறம்பேசும் சிறப்பு. 

(செ-ள்-௪,) தர்தையாராயெ சடையனார் ௮வரஅமண 
ப்பருவத்தைக்கண்டு தங்கள் ,ஆதிசைவகுலத்தில் தங்கள் 

அரிய பெரிய கோத்திரத்திற்குப் பொருர்தவும் சமது அதி 
சைவ ஒழுக்கத்திற் சிறந்தும் வர்தவராயெ புத் தூரில் வாழ் 

இன்ற சடம்கவிஎன்னும் சிவாசாரியரதுபுத் திரியை ஒப்பற்ற, 

தமது திருமகனாருக்குத் திருமணஞ்செய்யப் பேசிவரும் 

பொருட்டுக் குலமுதலியவற்றைப் பாரம்பரியமாய்க் கேட்டு 

ணரவல்ல ௮.றிவின்சூட்சியிலே மிகுர் தவரும் ௮ஃதேபோல். 
கோத்திரக்களுடைய வரலாற்றை ஆராய்ச் துணரவல்லவரும்.



௬௪ ஆசார்யப்பிரபாலம், 

முதுமைப் பருவம் உடையவருமாகிய நன்மையித் சறத்த 
தமது குலத்திலுள்ள பெரியோர்களை அனுப்பினார் 

(செ-ள்-௮-௯ ) ௮ப்பெரியோர்களும் புத்தூரில் சடக் 

கவி வொசாரிய ரிடத்திற்போக ௮வரும் இவர்களது வர 

வேற்று உண்டிமுதலியவற்றால் உபசரித்துப் பின்னர் வரத 

சமாசாரத்தைக கேட்டனர் வந்தபெரியோர்கள் கலியாண 

ச்செய்தியைக் கூறினார்கள், ௮தனைக்கேட்ட சடங்கவியார் 
Gowen கோத்திர முறைஈலம் அதற்கேற்ற ஒழுக்கநலம் 

கல்லிரலம் ௮றிவினது ஈலம் முதலிய எல்லா ஈலங்களையும் 

ஐயச்தீரச்கேட்டு அவையெல்லாம் ஒத்திருக்குந் தன்மையி 

னல் மனந்திருப்தியடைந்தவராய ௮ப்பெரியோர்கள் விரும் 

பியபடியே A) orange Nai கொப்பாயிருக்கின்ற தமது புத்திரி 

ஓயக்கொடுப்பதற்கு அன்புடையராய் மலர்ந்த முகத்தோடு 

யான் அந்த ஈம்பியாரூரருச்கு எனது புத்திரியைக் கொடுக் 
இன்றேன் என்று ஆவலோடு கூறினார். 

ஆசையோடு ௮ன்புகலச்த ௮வ்லார்த்தையைச் கேட்ட 

பெரியோர்கள் அவரிடத்தில் விடைபெற்று வள்ளலாராயெ 

நம்பியாரூரை மகனாகப்பெற்ற பாக்கியமுடைய சடையனா 

ரிடத்தில் வந்.து ஐயா ! உமது கலியாணச்செய்தியால் ௮ச் 

சுடக்கவியார்க்கு உண்டாகிய மனமகிழ்ச்சியும் மணக்கிளர் 

ச்ரியும் எனன அளவினவென்று சொல்லுவோம் என்று 

சொன்னார்கள். எடைபனார் முன்னமே சடங்ககியார்பால் 

இத் தங்களிகூர்ர் தருப்பவராதலால் பின்னும் ௮டங்காத



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம், ௯௫ 

பெரியதோர் ம௫உழ்ச்சி யுடையவராய் ௮க்கலியாணச்செய்தி 
யைத் தம்முடைய பந்துச்னங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத் 

டன் சொல்லி முகூர்த்சசாளைப் பெரியோருடன் சலத்து 

நிச்சயஞ்செய்து தமது வைதிசசெல்வத்தோடு தம.து மகனு 

குக்கு வாய்த் இருக்கும் ௮ரசச்செல்வத்துக்கும் பொருந்த 
முகூர்த்தராளையும் ௮ர்ராளில் கடத்தப்படும் விசேடங்களை 

பும் ஒலையிற்குறித்து ௮வ்வோலையை மஞ்சள் புஷ்பம் முத 

du மங்கலவஸ்துக்களால் அலங்கரித்து ஓர் பொற்றட்டில் 
வைத்து எடுத்துக்கொண்டு மங்சலவாத்தியங்கள் ஒலிக்க 

அலங்காரத்துடன் மகளிரும் ஆடவரும் பெருங்கூட்டத்தி 
னராய் ஒருங்கு கூடிவர சறுமணங்கமமும் சோலைரூழ்ந்த 

புத்தூரை வர்தடைஈதனர், 

திருமணவோலையைக் கொண்டாடி 

மங்கலஞ்சேய்யும் சிறப்பு, 
(செ-ள்-௧0-மு.தல்-௧௪.) இவர்களது வருகையைத் தெ 

ரிர்துகொண்ட சடங்கலியாரும் வரது பந்துக்களாயெ 

தாமரை மலர்போன்ற முகமுடைய பெண்களும் புருஷரும் 

எதிர்சென்று வணங்குவோரை வணக்கயும், ஆூபுகல்வோ 

ரை ஆூபுகன்றும், பின்னர் மணவோலையைப்பணிந்து வால் 

இக்கொண்டு மனமடழ்ச்சி யுடையவராய் ௮ந்த விவாசபத் 

திரிகையை யாவரும் அறியும்படி எடுத்துச் சொல்லிப் பின் 

னர் யாவரும் கலியாணத்துக்குச் செய்யவேண்டிய மங்கலச் 

செயல்களெல்லாம் ஒருவாற்றாலும் ஒருவராலும் இகழ்ச்சி



ae ஆசார்யப்பிர்பாவம், 

'செய்வதற் டெனின்றிப் புகழ்ச்சியோடு பிரகாசத்தத் தோ 
ன்றவேண்டுமென்னும் ஆசையுடன் செய்பவர்களாய்ப் பூமா 
லைகளால் அலங்கரித்திருக்கும் கலியாணப் பந்தரின்௧ண் 
வந்து மனக்ளெர்ச்சியோடு மறையவர்களெல்லாம் ஒருங்கு: 

கூடி மர்திரகோஷஞ்செய்.து முளைகளுண்டாகும்படி ௮ங்கு 

ரார்ப்பணஞ்செய்து மற்றும் கலியாணத்துக்குச் செய்ய 

வேண்டிய சடங்குகளைச் சடங்கவி சிவாசாரியரும் ௮வர் 

சுற்றத்தாரும் செய்ய, திருகாவலூரில் ஈம்பியாரூரருக்குரிய 
சடையனார் முதலாயினார் கலியாணம் செய்யும் நாளுக்கு 

முன்னாளில் வண்டுகள் மொய்க்கும் பூங்கொத்துக்களால் 

தொடுக்கப்பட்ட மாலையை ஈம்பியாரூரருக்குச்சூட்டி பேரி 

கைமுதலியவாச்தியஙகளெல்லாம் ஒசையுடன்ஒலிச்ச வேச 

மந்திரங்களால் வாழ்த்தி பசும்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட 

கங்கணத்தைச் கையிற்கட்டி அதன்பின்னர் செய்யவேண் 

டிய ஏனைச்சடங்குகளையும் வேதவிதி வழாமற்செயப்து வேத 

வொலி 8ீங்காதொலிக்கும் பெருமையிற்சிறந்த ௮க்சு காவ 

தூரில் ௮ன்று இரவெல்லாம் நடல்பாடலோடு ௮ேகலித 
மான மங்கலவாத்தியல்கள் நெரு௩்டப் பேரொலி செய்து 
கொண்டிருக்க மககலங் கொண்டாடினர், 

| திருமணக்கோலமச் சிறப்பு, 

உட்இச்சந்தரமூர்த்திகள் திருமணக்கோலத்தைக் கண்டு அ ச. வேண்டுமென் னும் ௮வாவுடன் முற்பட்டு வருவது, 

ப்ரம் ம் சரிபள் உதயமாப்வர்சனன்; முற்பட்டு வர் தவன 

   

  



தடுத்தகாட்சொண்டபுராணம், 

யெ சூரியமூர்த்தினய, வனக்யெ கேள்வியிற்சிறர்த சர்தரப்' 
பெருமான் உபசரிப்பதுபோல் தாம் செப்யவேண்டிய நிச் 

தியகடன்களை ௮ம்மூர்த்திக்கு முன்னாகச் செய்து, 4 ser 
பின்னர் சோதிட ூலாரால் நியமித்திருக்கும் முகூர்த்த 

காலம் சமீபித்து விட்டபடியால் அக்காலம் வருவுதற்குமுன்' 

கலியாணமாகிய மங்கலவிதிக்குரிப திருமணக்சோலங்கொள் 

ஞும்பொருட்டு மணிமாலையும் மலர்மாலையும் இருமார்பித் 

பிரகாசிக்க மங்கலஸ்நானம் செய்வான் திருமஞ்சனச்சாலை 
யுள்ளே போயினர், 

(செ-ள-௧௫-முதல் க௮ ) போகவும், சுற்றத்தார்கள் 
வாசனைத் திரவியங்களாலும் நறுமணங்கமழு மலர்களாலும 

வாசனை யூட்டபபட்ட Ci Ben pe gion or மஞ்சனபாத்திரத் 

துக்கருலெ அமைக்கப்பட்டுள்ள இரத்தின சிங்காதனத் 
தில் ௮ம்மூர்த்தியை வீற்றிருக்கச்செய்து அன்பால் se ys 
இனியராகிய ௮வரது திருமேனியை திருமஞ்சன நீரால் 
ஆட்டி. ஒற்றாடையால் ரீரையொற்றி மஞ்சட்சதம்பப்பொடி 
யைத்தூவி திருமேனி மணம்வீ௫ப் பிரகாசிக்கச் செய்தனர், 

அலங்கரிப்பதில் வல்லானாயெ ஒருவன் ௮ூற்புசைமுத 
Awa pape வாசனையூட்டிய ௮ ழக பீதாம்பரத்சை ய்ணி 

ந்த மேகத்துள் நுழையும் சர்திரன்போல் தனது முன்னம் 
கையில் சூழ்ர்திருக்கும் வெள்ளை வஸ்திரத்தைச்கொண்டு' 
கு௲மையிதுள்ள ஈரத்சைப் போக்கிச் செம்கையிலுள்ச



௯௮ 'அசார்யப்பிரபாவம், 

சசவ்களாற் சிச்கறுத்து கரியஒளிவிசும் ௮க்கரிய சேசத்தை 

முடித்தனன். £ 
te ₹ பால்போலும் வெண்ணிறமுடைய பூணூல் மார்பிலும், 

பவித்திரம் ௮னாமிகை விரலிலும் பிரகாடிக்கப்பெற்ற சுந்தர 
மூர்த்திகள் பரிசுத்தமாகய ஈல்ல பசியகர்ப்பூரப் பொடியும், 

ஈல்ல மலர்கஸினின்றும் உண்டாகிய பனிரீரும கூடிய சந்த 

னக்குழம்பால் பூசப்பட்டும், மிருகமதமும் கஸ்தூரியும் 

தோய்ந்த கலவைச்சாந்தால் சாத்தப்பட்டும, பிணையல்-கண் 

ணி கோதை தாமம் என்று சொல்லப்பட்। பலவகை மலர் 

மாலைகைகளால் அ௮ணியப்பட்டும்; இருளையோட்டும் ஒளி 

மிச்ச பல இரத்தினமாலைகளால் ௮லங்கரிக்ஈப்பட்டும காண் 

டற்கரிய ஈல்ல மணக்கோலத்தைக் கொண்டனர். 

உலாவரும் சிறப்ப. 

் (செ-ள்-௧௯-முதல் ௨௪,)இவ்வாறு ௮ணிசெய்வோரால் 

அலல்கரிக்கப்பெற்ற சுந்தரப்பேருமானார் தமது பெருமா 
னாகிய இறைவனடியைத் தமதுள்ளத்துட்கொண்டு மந்திர 

ற்றை நெற்றியிற்பூசியிட்டு மங்ககசொருபராய் சகலயோச 

போக 'சொரூுபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் குதிரைமேல் அசோ 

ச்னிச்சு ௮ரசச்செலவமாகிய யானைகுதிரைகாலாள் கொடி 

சொடை வாத்தியவிசேட முதலிய எண்ணிறஈத சன்னங்க 

ளெல்லாம்முன்ளே ௮ணிபணியாப்ப்பூரணகும்பம்களூம் ருக் 
-துஜார் சாமக்சளாகயே வேதங்கள், முன்னும்பின்லும் ௮ணி



தடுத்தாட்கொண்டபுரானம். ௬௯ 

பணியாப்ப் பெருங்கட லொலிபோல் ஒலித்துக்கொண்டு 

போசவும் ஈகரமுற்றும் மணவிழாவாய்க் காணச்சென்றசனர், 

செல்லும் அம்கூர்த்தளைச் சூழ்ர் து ஈரசிங்கமுனைய 

ரைச் சேர்ஈத ராஜவர்க்கத்தினரும் ஏனைய அரசர்களும் தங் 

களுக்குரிய செல்வச்சிறப்போடு யானைகுதிரைமுதலிய வாக 

னங்களின்மேலும் சிவிசைகளின்மேலும் ஊர்ச் துவரவும்; மக் 

கையரிற் சறர்தாரெல்லாம் சில்லாண்டொழிர்து பல்லாண்டு 
பல்லாண்டாய்வாழப் பல்லாண்டுகளைப் பாடிக்கொண்டு வர 

வும், ௮ஷ்டல௯ஷாமிகளும் பல பெண்ணுருக்கொண்டு வரு 

வதுபோல் சூதாடுகருவியையும் தாமரையரும்பையும் பழி 

த்து குங்குமக்குழம்பு பூசப்பெற்றுப்பொன்மலைபோஜலும் பிர 

காசிக்கன்ற தனங்களையுடை.ய சுமங்கலிகள் மங்கலம்பொலி 
யச்சூழ்க்துவரவும், இம்மங்கலப் பொலிவைச்கண்டு சலியா 
ணமக்கலம் எப்பொழுதென்று வினவுவோர்க்கு இப்பொழு 

தென்றுகூறி மழ்பவரெல்லாம் ௮ம்ம௫ழ்ச்சியோடுவரவும், 

கலியாணம் என்னும் ஒர்விழா மிக்கசிறப்புடன் ௮ம்மூர்த் 

இக்குமுன் புறப்பட்டது. 

அவ்விழாவில் சங்கநாதம்செய்வோர் வாயின்கண் ஒலி 
தீறுக்கொண்டிருக்கும் பல சங்கங்கள் சலகினங்களாகவும்) 

௮வரவர்காதுகளில் பூண்டிருக்கும் குண்டலங்கள் மகரமீன் 
களாகவும், ௮வரவர் அணிந்திருக்கும் இரத்தினுபரணங்கள் 

இரத்தினக் குவையல்களா கவும) சோலைபோல் அடர்ச்த 

வரும் மயிற்பிஞ்சங்கள் அலைசளாசவும் சாணப் படலால்



௧00 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சீருக்கடலே ஒர்கலியாணகோலங்கொண்டு வருவ.துபோறும் 

காணப்பட்டது, ் 

சுந்தரப்பேருமானாது ௮வ்லோர் மணம் ஜா மணமா 

புல்லாமல் ஒப்பற்ற பெருமணமாய் ௮ரசரது வாழ்வாயெ 

செல்லமண்மாய் ௮ந்தணரது செல்வமாயே வைதிகமண 

மாய்) சிவனாது செல்வமாகிய சைவமணமாய் மணந்து 

சடங்கவியாரது ஊராகிய புத் தூரின் சண் அன்றுபுகுஈது 

ச்ன்றும் குடியிருக்கப்பெற்றமையான் ௮ப்புத்தூர் மணம் 

ல்ர்த புத்தூரெனப் பெயர்பெற்றது. 

சடங்கவியார் தமதுபெண்மணத்தில் வைதிசமணமும் 

சைவமணமும் ௮வகிருமணத்தையும் காச்கவல்ல ௮ரசம 

ணமும் சமதுபுத்தூரிற்புகுர். ஐ. இவஷரை என்றும் மணம் 

வுக்தபுத்தூர் என்று எவ்வூரிலும் சொல்மணக்கும்படிச் செ 

ய்த. இச்சுர்தரப்பெருமானது திருமணத்துக்கு நாம என் 

னமக்கலம் செய்வதென்று பேரானந்தங்கொண்டு தம்மைச் 
சேர்ந்த பிராமணசோஸ்டிகளும் சுமங்கலிகளாயே ஸ்தீரிஜ 
'னங்களும் தம்மைச்சூழந்து : பூரணகும்பங்களையும் தூபதி 
பஜ்தளையும் முளைநெருங்கிய பாலிகைகளையும் கைகளில்ஏக் 

இத்சொண்டும், மலர்கள் ௮றுகு சுகர்தப்பொடி நெற்பொரி 

முதலிய பலபொருள்களாகய இவைகளை வீ9ிக்கொண்டும், 

அலவைச்சத்தினதீதிற் றெளிர்த$ரை விதியிற் றெளித்ச் 
கொண்டும் வரச்சென்றனர்.



தீடுச்சாட்சொண்டபுராணம், சர்ச 

மணக்கோலங்கண்டமேங்கையர்வியத்தல், 

(செ-ள் - ௨டு - ௨௬ - ௨௪) எதிர்சொண்டு செல்லும் 
இவர்களுக்கெல்லாம் எதிர்காட்சி கொடுத் தவரும் நிறைத்த 

சாட்டி புடையாராகயெ சுந்தரமூர்த்திகளைக் 'சண்ட இ 
மங்சையர் கண்கள் எண்ணிலாதவேண்டும் சாளையைக் 

கரண என்பார்”? ஏனெனில் - இக்காளையார் மானிடசரீரியுர 

கச் காணப்படின் ஈமச்குள்ள இரண்டுசண்களும் போதும். 
இச்சுந்தரர் கடம்பவனசுர்தரர் கர்ப்பூரசுந்தரர் கலியாணசுச் 

தீரர் மீனாக்ஷிசுந்தரர் அட்டாலசுந்தரர் Boren sorter erp 

சொல்லப்படும் மஹாதேவனாபெசுஈதரேசப் பெருமானாரது 
திருமேனியாசகக் காணப்படுதலின் போதா என்பார். 

சிலர் (பெண்களில் உயரநோற்றாள் சடங்ககிபேதை 

யென்பார்”? ஏனெனில்--கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து 

உற்று ௮றியும் ஐம்புல இன்பமாகய செல்வத்தை ஒருங்கே 
Ug“udés உரியவர்-கண்கள் எண்ணிலாதவேண்டுமென் று 

வேண்டப்படும் சுர்தரமெல்லாந்திரண்டு ஒருருக்கொண்டு 

வந்த சுந்தரராவார். இவரால் ௮னுபவிக்கப்படுவாள் ௪டஙி 
சலியாருடைய பெண்ணேயாசலான் ௮ப்பேதையே மேன் 
மையான நல்லதவத்தைச்செய்தவள் என்பர். 

இலர் (மண்களிகூரவந்த மணங்கண்டு வாழ்ந்தோம்என் 

பார்!” எனெனில்--சடங்கலிபேசச மீது ஏனிப்படிபொ 

ரூமைப்படுகின் றீர்சள். பொறாமையை யொ ழிபுக்கள், இடி



௧0௨ ம் ஆசார்யப்பிரபாலம், ட்ட 

டார்க்கு இட்டபலன் என்பதுபோல காம் காண்டற்குரிய 

திவத்தைச்செய்தோம் கண்டோம். கூடுந்தவத்தைச் செய் 

தோமில்லை கூடப்பெற்றோமில்லை. இதற்கு இளிராம் என் 
செய்யக்கடவோம். ஆயிலும் மண்களிகூரவந்ததாகிய இவ 

ர.து மணக்கோலத்தை நாம் இன்று காணப்பெற்றோமா கை 

யால் ௮க்கோலத்தை மறப்போமா மறக்கோம், ஆகவே ௮ச் 

சடககவி பேதையைப்போலயே திவமுடையராய் இவரோ 

கோமும் வாழ்ர்திருக்கப் பெற்றவர்களேயாயினோம் என்பர், 

சிலர்சிலர் ('பண்களில் நிறைந்தசேம் பாடுவார் தடுவார் 

கள்?--இக்சாளையாரது கண்காட்டுயைக் கண்களாரக்கண்டு 

களிப்புடையராய் அஆவெதையும் பாடுவதையும் விட்டு இப் 

பேதைமார்கள் தங்கள்பேதமையால் எண்ணாதஎண்ணமெல் 

லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏழைகெஞ்சத்தைப் புண்ணாக்கக் 

சொள்ளுகன்றனரே இஃசென்னமடமை எனறு ours 

சைப்பழித்து ௮வரது பேரழகைப் பாடிப்பாடி ஆனந்தரட 

னஞ்செய்து இன்புறுவார்கள். 

இலர் - ஈமரங்காள் சாளையைக்காணககண்கள் எண்ணி 

லாத வேண்டுமென்றும்) சடங்கவிபேதை பெண்களில் உயர 

Gor paper என்றும், wip ust eatin gass wer ascn® 

யாழ்ர்தோம் என்றும் கூறுஇன் நீர்களே, நீவிர் இக்காளையி 

டைய சோக் (கண்களின் செயலை ஈன்றாய் ௮.நி௫ன்றி 
மிர்போ லும், அறிர்திருப்பிராயின் இவ்வாறு கூறத்துணி 

நீர், அன்றியும் சீலிர் ௮வரைப் பார்த்தீர்களேபன்றி அவர்



தடுத் சாட்கொன்டபங்னம். ச 

அம்சளப்பார்த்தனரா, பார்திஇிருப்பாராயின் ரீகிர்' மேலே 
சொல்லிய வார்த்தைகளைச் சொல்லமாட்டீர்கள்.' ங்கள் 
தான் ௮ப்பேரழகரைப் பார்த்தோம். ௮வ்வாண்டகைய்ச 

ரும் எங்களைப்பார்த்தனர். பார்த்தபடியினால்தான் ௮வர£து 

பார்வையாகிய வெள்ளத்துள் ஆழ்ர்துகரைகாணாது ௮லை 

கின்றோம் என்பர், 

இவர்கள்கூறியதைக் கேட்டசிலர் - ௮ம்மமம இவரது 

பார்வை அருளில் பாரவையன்றோ, இந்த ரோக்சமூடையா 

ரை நீவிர் எண்ணிலாதகண்கள் பெற்றுக்காணுமாழென்! ஐம் 
புலச்சுவையை நுகருமாறென்! மணங்கண்டு வாழுமாறென்! 

நீவிரேகூறும், சடங்கவிபேதையும் இவரது ௮ருளில் காட் 

சியை எவ்வாறுகாண்பளோ! இவரது இன்பநுகர்ச்சியை எவ் 

வாறு அனுபவிக்கப்பெறுவாளோ! இவரோடுகூடி எவவர்று 

வாழ்வாளோ ! இவையெல்லாம் எங்கட்கு ஐயமே, இவரதி 

பார்வை ௮ருட்பார்வையாயின் ஈமதுகண்களும் பயன்படும். 

ஏனையபுலன்களும ௮தன தன் இன்பங்களை துகசரப்பெறும், 

இவரோடுகூடி வாழும்வாழக்கைடு ய் கூடும் என்பர், + 

இன்பத்தைக்கொடாமல்-௮வரது நோக்கம் காமத்தை 
விளைவித்துத் துன்பத்தைச் செய்தலால் ௮ருளில் சோச்ச 

மென்ருர். i 

சில7--இவரதுசோக்கம் ஈம்மைநோக்குவதற்கு ஈமச்சூ. 

வாய்த்துள்ள சுந்தரம் போதுமோ, இவரது சர்தரத்திக்கு



ir  அ்சரர்வ/பமிரபாவம், 

அர்தப்பரவையாபெ சந்தரச்கடலாள் வருலளோ, இவரது 

சர்தரத்தைத்தன்னுள் ௮டச்,தள எக்தச்சங்கிலியாள் வரு 
வோ சாமநியோம். ௮த்தன்மையார் வரப்பெற்றால் இவர் 
ிரர்சோக்குடையவராகவே யிருப்பர்போலும் என்பர், 

இலர்--ஓமங்கையர்களே! நீங்களெல்லாம் இவருடைய 

அழகுமுதலிய வற்றைக் கண்டும் மயங்கியும் புகழ்ந்தும் பா 

யும் அடியும் வருகின் நீர்கள், சாக்களோ வர் ஊர்ந்து 

வரும் குதிரையைப் பார்த துவருகின்றோம். ஏனெனில் 

இது யோகப்புரவியாகலின் விரைந்து செல்லாது காம் 

அவர்பால் கொண்டிருக்கும் ௮வாவுக்குத்தக்கபடி. ஆங்காங் 

ரூம் நின்றுநின்று பையப்பையச் செல்லாகின்றது. இப்பரி 

"தின் த்குதிகடையால் அ௮ப்பரியின்மேல் வரும் ஈம்பியாரது 
சோக்கும் சிறிது ௮ருள்கோக்குடையதுபோலும காணப்ப 

டுகன்றது என்பா. 

சிலர் ('பூண்தயங்கு இவனே கானும் புண்ணியமூர்த்தி 

என்பர்! ஏனெனில் ஆபரணவிசேடத்தால் காட்சப்படும் 
இக்காட்சி புண்ணியலிசேடக்காட்சியாய்க காணப்படுகின்ற 

படியால் இம்ஜூர்த்தி ஈம்மனோரால் கண்டுவியக்சத்தகும் 

புண்ணியமூர்த்தியே யாவர் என்பர், 

். தலியாணச்சடங்கினைச் சேய்யத்தோடங்கல், 

படபடக்க) இவ்வாறு திருவோலக்கச் சரட்சியிற் கூடிய 

ஒல்கையர் தத்தம் ஆசைக்கும் அன்புக்கும் ஏற்றவாறு கூறி



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், 2 

ச்சொண்டுவர மணக்சோலத்தோடும்வரும் எங்கள் வள்ளலா 
ராபெ சம்பியாறாரர் ஈறுமணக்கமமும் தருமணப்பர்தருக்கு 
முன்னே சென்று வெள்ளியசங்கங்கள் மேசக்கூட்டக்கள் 

முழக்குவதுபோல் ஒலிமேலிட்டு முழங்ச யோகப்புரகியினி 

ன்றும் இழிர்து பின்னர் ௮ங்குரடத்தப்போகும் ஒப்பற்ற 
சகலியாணவைபவச் சடங்கை மிக்க,தவலோடு விரும்பி ௮ப் 
பச்தரின்கண்ணே வீற்றிருக்க, ௮. துகண்டு கலியாணச்சடங் 

னை யியற்றுவோராகய சைவாசாரியர்கள் ௮ருஇருந்து 

முகூர்த்தம ஈடத்தத் தொடங்கெர். அச்சமயத்தில் அப் 

பந்தரின்கண்ணே ஈடந்ததாயெ ௮ற்புத ௮ருட்செயல்ச் 

சொல்லத் தொடக்குகன் றேன். சொல்லததொடக்யெ ௮வ் 
வொருசெயலாலேயே யான் கடத்தற்கரிய பிறவிக்கடலைக் 
கடந்து இறைவனருளாகிய ௮டியென்லும் கரையைப்பற் 

றிப் பிழைத்தவனாயினேன். 

தீடுத்தாட்கொண்ட புராணம் என்பது - திசைய 
ராயெ சடையனார் பிரமசசியநிலையைக் கடந்து இருகஸ்த 

நிலைக்குரியராய்வந் ச தமது மகனாராபெ ஈம்பியாரூரருக்குத் 
திருமணச்சடங்னேச் செய்யத்தொடங்குய அக்காலத்தில் 

அனாதிசைவராகய சடைமுடியார் ௮ச்சடங்ளைத்தடுத்து 

அச்ச ஈம்பியாளரரைத் தம.துமகனாராகக் கொண்ட ௮௧௭இ 
மூறைமையானபழமை எனப்படும்.



௬௦௬ sara rian, 

ஃ... எனவே, இறைவனுக்கு - சுந்தரமூர்த்திகள் மகளார்: 
என்பது கயிலாய) த்தின்கண் முன்னமேயுள்ள பழமையான 
முறைமையாம், சடையனார் மகனாகப்பெற்றது இறைவன 

ளால் என்சு இதனை ((தம்பிரான் ௮ருளிஞ்லே தவத்தி 

னால் மிச்கார்பெற்று'? என்ற தனாலறிக, முன்னமே * மகனா 

யுளளார்க்கு தலைகாட்டி யாள்வான் ஏனெனனில் ௮ம்மு 
றைமை உலகினர் ௮ றியாராகலான அவர் ௮ றியுமபொருட் 

டுக் காட்டிய பிரமாணஒலையாம் எனவே - கடததற்கரிய.தஐ 

ஞாரூபமாயுள்ள வேதவுரையாம். 

இனி இறைவன்சுஈ தரதர்த் திகளுக்கு உன்பால்மாறாப் 

பெருல்கருணை வெள்ளம் உடையேம யரம என்பதுதோ 

ன்ற கங்கையினையும், தமது உண்பையாகிய நிலைமையெல் 
லாம்மதிக்கலைபோல் உன் ௮றிவாகயெமதியில தோன்றச்செய் 

யும் திருவுள்ளம் உடையேமென்ப.துதோன்ற மதியினையும், 

மத்தரகீரியிற பூட்டிய பாமபினினறும் வெளிபபட்ட விடத் 

தை௮தன் கொடுமையைப்போக்கி யாம் உண்ணும் உணவா 

கக்கொடுத்து எம்மைவாழ்ளித்ததுபோல உயிர்களைமயக்கிக் 

கொல்லும் ௮ரவகல்௮ல்குலையுடைய மாதர் சிற்றின்பத்திலு 
  

ப * தர்தையினது உடல் பொருள் ஆவியை ஆளுச ற்குரியவன் 

அன்னுடவினின் றர் தோன்றிய மகனே யாதல்போல் இறையன் 

த. திரு மேனிபிற் Cor ox Bom ait சுர் தரமூர்த்திகள் அசலான் 

கவர். sag தஇிருமேனிமுதவியனவ்றை கரும்பொருட்ட 

ஆ்ட்சொண்ட்ன சென்ச, | ஆ
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ள்ள விடத்தை. எம்௮ருளாற் போகு எமதுதோழனாக இவ் 
வுலில் 8ீ வாழக்கருதினேம் என்பதுதோன்றப் பாம்பினை 
யும், சயிலையில் பிரணவசொரூபமாயெ சொன்றைப்பூமாலை 
யைச்சூட்டி மகழ்வித்ததுபோல் இங்கு ௮ப்பிரணவார்த்த 

சொருபமாகிய பாமாலையைச்சூட்டி எம்மை மடழ்விக்கவே 

ண்டும்என்னும் ஆசையுடையேம் என்பதுதோன்றக் கொன் 

றையினையும் முடிமேல உடையனாய் திருவெண்ணெய் நல் 

லூரில் காட்சிகொடுதத கோலம் என்பதுதோன்ற கங்கை 

யும் மதியும் பாம்பும் க6க்கையும் முடிமேல்வைத்த அங்கணன் 
என்றார். 

௮ல்லதூ உம், சுந்தரமூர்ததிகள் யாதுசெய்ய வேண் 

டினும் ௮ துசெய்யும கருணைவெள்ளத்தையும், தமது உண். 
மைநிலைமையெல்லாம் ௮வருள்ளததில மதிக்கெழுகலைபோல் 
தோன்றும்வண்ணம் ஞானப்பிரகாசத்தையும், ௮ம்மூர்ததி 

கள செய்யும் செயகெல்லம் தமதுசெயலாகவேசொண்டு 

களித்தற்கு அவர்க்குத் தோழமைத்தன்மையும், கொன்றை 

ப்பூமாலையைச் சூட்டி ௮வ்வடையாளத்தால் தாமேஇறைவ 

னென்று பிரமனாதியரை ௮ நியச்செய்ததுபோல் எல்லாவு 

யிர்களும் தமது இறைமைத்தன்மையைப் பாமாலையாஇ 

ணரத் தேவாரப் பாமாலையைச்சூட்டும் பணியையும் ௮ப்பெ 

மூமானார்க்கு ஆக்சவந்த கருணைவள்ளல் என்பதுதோன்ற 

அவுவாறுகூநினர் என் றலமாம்.



f 

௪0௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

இனி அச்சுந்தரமூர்த்திகள் தோன்றுதற்கு இடமா 
யிருந்த சாடு திருமுனைப்பாடிநாட எனலே-திருவருளை நாடிப் 
பாடும் பாட்டுடைய ஈம்பியாரூரர் ௮வதாரஞ்செய்வதற்கு 
எல்லாநாடும்பிற்பட இர்காடு முற்பட்டுமுனைக்து முன்றின்ற 

தனால் என்சு, பெரியோரையெல்லாம் பாடவந்த பெரியோர் 

க்கு இத ரசாடானசிறப்பால் '(பேருந்திருமா?? என்று சொல் 
லவுமாயிற்று, ௮ துவேயுமன் றி - எல்லா வளப்பங்களையும் 

இயல்பாகவே பெற்றவனாகய இந்திரன் அ௮வவளப்பங்க 
ளெல்லாம் சூரனால் இழர். துவறியனாய் ஏங்கியகாலத்து ga 

வளப்பங்களெல்லாம் மீண்டும்பெற வீகாயக மூர்த்தியினால் 

தவிழ்க்கப்பட்ட காவிரிஈதியை என்றும் தன்னிடத்துடைத் 

தாய் ௮தனாற்பெருகிய பலவளப்பங்களை யுடைத்தானதால் 

பெருகியவளத்தான் மிக்க பெருந்திருகாடு மாயிற்றென்ச. 

இக்தராட்டில் சுந்தரமூர்ச்திகள் ௮வதாரஞ்செய்தவூர் 
நிருகாவலூர். இவ்வூர் 'மருவியதவத்தான்மிக்க வளம்பதி?? 

என் றதனால்-௮.ழியுந் தன்மையினையுடைய பசுத்தவத்தால் 
விளைர் தவளப்பம் போலாது, செய்வோராகய ஆன்மாக்களை 

விடாது ௮வர்களோடு என்றும் மருவியிருக்கும் பதித தவத் 

தால் என்றும் நிலைபெற்ற பெரிய சவச்செல்வத்தை யுடை 

ங்து எனவும், *வாய்மைகுன்றாத் திருமறையவர்கள் நீடும்” 

தன்மையினையும் உடைத்து - எனவேஇறைவனால் உயிர்க் 

குறுதிவெனச் கண்டுகொள்ளவேண்டிய கிதிகளையும், உயிர் 

க்கு இறுதிஎனக் சண்டுகழிச்சவேண்டிய சிஷேதக்களையும்
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கொள்ளவுங் கழிக்கவும் வேதங்களில் எஈத எந்த விதமாகச் 

கூறப்பட் டிருக்்றனவோ ௮ந்தந்த விதமாகச் கொள்ள 

வேண்டிய விதீகளைக்கொண்டும், தள்ளவேண்டிய நிஷேதம் 

களைத் தள்ளியும் உணரவேண்டிய உண்மைநிலையில் குறை 

வுபடாத வேதவித்துக்களால நிறம்பப்பெற்றும் உள்ளது 
எனவுஙகொள்க, 

இங்கனமான வேதவொழுச்சம் குன்றாது நீடுர்தள் 
மையை யுடைத்தாய் ௮ர்காவலூர் இருத்தலால் ௮வ்வேச 
சாரமாகிய சைவவொழுக்கமும ௮வவூரின்சண் பிரசாசித்.த 

மலையிலுச்சியில் எரியும் இபம்போல் எங்கும் யாவரும்காண 

Carag raga samara ௮வஷுரில ௮வதாரஞ் 

செய்தனரென்க, 

இதனால் வேதவொழுக்கத்தால் ௮டையப்படும் பய 
னைக்கொடுப்பது சைவவொழுக்கமே யாகலான் ௮ப்பயனைக் 
கொடுக்க அவ்வூரில் சுநதரமூர்ததிகள்௮வதாரஞ்செய்தனர் 
என்றதாம் 

அ௮ருமறைச் சைவமோங்க அருளினால் ௮வதரிக்கலர் 

தீவ ராகலான் வுச்சுந்தரமூர்த்திகள ௮ச்சைவம் ஒங்குதற்கு 

ரிய சைவ வேதியர்குலத்துள்ளேயே தோன்றினார், ௮ஃதா 

வ.த-:மாதொருபாகனார்க்கு வழிவழி ௮டிமைசெய்யும், வே 
தியர்குலத் துள்ளே?! எனவே - ,திசைவர்குலத்துள் என்சு, 

இவர்கள் பூவுலகில் சோன்றியராள்தொட்டு சைவத் (சைவ ,



50 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

வொழுக்கதி தை மறவாத்வர் என்றதாம். எப்படி மறவாத 

வர் என்றால் இவர்கள் சந்ததியில் வரும் ஒவ்வொருவரும் 

ஆன்மார்த்த ' பரார்த்தங்சளைச் சைவமாபயெ சிவாகமத்திற் 

கூறப்படும் சரியை கரியை யோகம் ஞானம் என்னும் நான் 

இனாலும் முறையானே ஒவ்வொன்றையும் தமக்குரியபோகப் 
* பிரயோஜனம்களைக் கருதிச்செய்யாது நாம் இறைவஜுக்கு 

அடிமையாதலால் ௮டிமைகளாகிய நாம் ௮வவடிமைத்திறத் 

தசை எண்ணி ௮ச்சரியையாதி நான்கினையும் நாம் செய்யத் 

த்கும் பணியெனக்கருதி புறஈபேயுள்ள உடம்பாலும், ஐம் 

பொ றிகளாலும் உடம்பிலுள்ளேயுள்ள மனத்தகத்தாலும் 

அறிலகத்தாலும் நிங்காது செய்யத்தகும் சடமைப்பா 

டுடையோமா மிருக்கின்றோம் என்று “இடரிலும் தளரிலும் 

எனது.றுநோய் தொடரிலும் உனகழல் தொழுது எழு 

வேன்”? என்றபடி எப்பொழுதும் விடாமற்செய்வதில் மற. 

out Far என்க, 4 

இச்நெறியை மேற்கொண்டுள்ளவரே சைவகுலத்தவ 

சாயெ ஆதிசைவர் என்க. மாதொருபாகனார்க்கு வழிவழி 

ak என்றதனால் சவெபெருமானார்க்கன்றி வே 

இெருதெய்வங்களுக்கு மறந்தும் வழிபாடுசெய்யாதவர் 

அத்த அவர்களது குல்வொழுக்கத்தை விதந்து ,கூறியதெ 

அக். இவ்வொழுக்சம் இவர்களுக்கு வந்தவாறு எவ்வாறெ 
veh 

ன் ல் 'சிவுநுகோத்பவ ராதலால் சிவபெருமாளுச்குத் 
Bete தெய்வங்களைத் தொழுதல் இவர்களுக்குச் கூடா



தடுத்தா ட்சொ ண்டபுராணம். aaa 

தாயிற்று, , இவ்வுண்மமதோன்றவே apis Beers தந்தை 

யாரை மேம்பசேடையனார் என்றார் பிறராற்பழிக்தப்படாத 
சிறப்பினை யுடையது இல்லறமேயாகலான் ஏதமில் எனவும், 

அச்தரல்லறமாகிய இல்லறத்தைஈடத்த இன்றியமையாத் 

அளையாவாள தன்மனையாட்டியன் றி வேழொருவர் ௮ன்றாக 

லான் வாழ்க்கை யிசைமனைஎனவும, ௮வ்வாழ்ச்கைத்துணை 

யாகிய ௮வளுக்கு இன்றியமையாத்துணை நாணம் மடம் 

அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் நிறையே யாகலான் கற்பின் என 

வும், இர்ஈலமெல்லாம் ஒருங்கே யிசைகதுளள ஞான?லை 

பாகலான் சடையனாரது மனையாட்டியாராகய ஞானியாரை 

ஏதமில் கற்பின் வாழ்க்கை மனை யிசைஞானி என்றார். 

அலலதூஉம சடையனா என்றதனை ௪வளுரபேபோல 

இவர் எனவும், இசைஞானியார் என்றதனால அச்சிவனாருச் 

இசைந்த சத்தியாகிய ஞானசத்தியைப்போல் இவ்வம்மை 

யார் எனவும கொள்ளல் ஐர்சிறப்புடைத்தென்க, 

'மங்சலமென்ப மனைமாட்டி மற்றதன் - ஈன்கலன் ஈன் 

மக்கட் பேறு?” என்று தரதையைவிலக்கித் தாயிக்கே மக் 

கட்பேற்றை ஈன்கலமாகக் கூறியிருத்தலான் சடையனார் 

பால் என்னாது இசைஞானியார்பால் திருவவதூரஜ் சேய்தார் 
எனவும், ஞானழால் உணர்ச்சியுடைய உயர்ந்தோர்கள் 
தாம்சிவமாய்நிற்றலே ௮டையத்தகும் பேறெனச்சருதி ௮௬. 

மையாதலைமறஈது அச்சிவப்பேற்றை யிழக்கும் ௮.த்தினம் 

யினின் றும்ரீஸ்கத் இருத்தொண்டத்சொகையை வெளிபாச்



ry | ஆசாரர்யப்பிரபர்வம். 

சவர் த ௮ருளாளராதலால தீதகன்று உலகம உய்யத் திருவவ 
தூரஞ்செய்தார் என வுக்கூநினார். 

பரவர்க்கும் படைத்தற்கரிய திருத்தொண்டத்தொசை 

என்னும் பெருஞ்செல்வத்தை மிகஎளிமையாய் வழங்கிய 

Jj Hat ener on eon Bas சு௩தரமூர்த்திகளைச் சடையனார் மகனா 

ராகத் தவத்தின் மிகுதியினாலே பெற்றார் எனபதன்று ௮௬ 

ளினால் என்பது தோன்ற தவத்தினால் மிக்கார் தம்பிரானருளி 

னாலேபேற்று எனவும்; ௮ருளுடையராகிய சடையனூர்பால் 

அவ்வருள் உணர த்தியவழிபேசமபியாரூரர் என்றே நாமமும் 

சாற்றினார் எனவும் கூறினார் ௮ல்தாவது - முன் நிஷ்கள் 

சொருபமாசவே இருர்த இறைவன் பின் ௮ருளினால கொ 

ண்ட சகளத்திருமேனியினின்றுஈ தோன்றிய சு தரமூர்த்தி 

ஆகலான் அ௮துதோன்ற 1 நம்பிஎனவும், இம்மூர்த்தி என் 

றும் சர்தரகோலத்துடன் என்.றுஈ தமககுத்தோழராயிருக்க 

அருள்செய்வோர் அரூரராகிய தியாகேசராகலான் ௮து 

தோன்ற ஈம்பி என்றதேயன்றி ஈமபியாரூரரெனவும் தரு 

ராமம் சாற்றியதென்ச, 

திருமால கதைமுதலிய பஞ்சாயுதககளால் அரக்க. 

ரப் போர்நிலையில் நின்று உருட்டுவதுபோல் இவர் சத்தா 
தி$லையில்கின்ற புறச்சமய ௮ரக்கரை உருட்டவல்ல சைவ 

ஞாசச்ருசிரில் என்பதுதோன்ற ஐம்படைமின்னத் தேருவிற் 

மேந்தட்?ோ நாளில் என்றார், 

டர் ஆண்சலிற் இச். தவரையும் பின்வர் தவலரயும் சம்பிஎன்பர்:



தடத்தீர்ட்கொன்டபுர்ணம். san. 

ae ர 
é பே] rears ana சய்ப்பிர்சாசக்கம் 'இம்மூரததிகளிள்! up 

ழகை நரசிங்கமுனையரென்னும் நாவோழ் அரசர்கண்டு பரவரும் 
காதல்க.ர-அரசிளங் குமரற்கேற்ப அன்பினால் மகண்மைகேண் 

டார்் என்றார்; எனவே ஃ' - 95  இருமுளைப்பாடி.. நாடாளும் 

ஈரசிங்கமுனையரையர் ஒர்சாள் தெருவில் சரட் இளச் 
குரிசிலாகிய சுக்தரமூர்த்திகள.து சுந்கரத்தைக்கண்டு இது 
சிவசுந்தரமோ) Rarer Gas தரமோ, சுவயோக சர்தரமே, 
சிவபோ ௪ சுந்தரமோ, சிவஞான சுந்தரமோ, சிவானந்த சுத் 
தரமோ, சவானஈதம்பெற்ற செனடியார் சுந்தரமோ) இவ் 

வடியர் சுர்தரப்பெருமானை ('பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது 

அறிவறிக்த மக்சட்பேறு, பிறபேறு சாம் அ நிவதாகிய 
பேறல்ல'? என்றபடி 'பெறுதற்கரிய மக்கட்பேருசக் கொள் 
ளாதொழிவோமாயின் சாம பெத்திருக்கும் ஏனைப்பேறுகள் 

ஈமக்கு என்னபயன்செய்யும் அவையெல்லாம் சாம் ௮ Bina 

பேராமோ என்று * ((ஏிலம். இலரேயெனிலும் இரு$.று, சர் 
  

% 1எசனுச்கு ௮ன்பில்லார் அடியலர்ச்ரா அன்பு இல்லார்? 

என்லும் இச்சுகுதி - ஈசனிடத.த அன்பின்மையைக் சாட்வெத் 

அடியவரிடத்து அன்பின்மையே! என்று உணர்த் தென்ற படியால் 

யாஉராயினலும்: தருவேடமுடையரரீய்ச் சாணப்பெறின் 'அகர்பால் 
ஈசன் இறமேபேணி ஈம்மிடத் தண்டாசவேண்டிய "அன் பினே மரீ 

வழியாய் உண்டாக்சேசொண்டு ஈசனிடத்மு என்றும்'ரீச்சாத அன் 

மினை புடையாாச் தன்மையை புடையராதல்.வேண்டும் என்னும். 
உண்மையை இவ்கரசர் உணர்ர்தயேரநிகாளசலின் %தா௮.-' 

“திவேோகம்பாவிக்கும் அத்தா ழ்செவலுமாவர்!' "என் படியும்! “oom 

ஸி



ee 7 ஆசார்பப்பிரபரவம், ட 

ர்தாரை - ஆலு Ds pis Hoss ஈண்ணாமல் என்னு 
யார் - । பா அணைந்தார். "தமக்களி os படியிரட்டிப் பொன் 

பரு! 
ge Beet தீ, autora Gun - கொள்சையினுல் சனா?! 

ன் றபடிழும், குநியொசோம் அழியும் செறியதனால் ரிவமேயுய் 

tas pitas” என்றபடியும், உள்ளத்தின் சண்ணே கொனுபவம 
அமையப்பெழம் சீலமிலராய்த் தூர்த்தகுணமூம தார்த்தவேட 

bis உடையராய் - புறம்பே அறிவரியானாயெ வனை அறிவதற்கு 
அவன் உருவமாய்ப் பிரசாரிக்கும் இருவேடமாய இரு8ீற ஒன் 
றச் சார்ச்து தம்மாட்ுகரின் ௮அஙவரைச்சண்டு வெனுருவமாசய 

திருீறு இச்.தூர்த்தனையும் ! தன்வச மாக்க்கொண்டதே என்ற 

அச் இிருரீற்தின் மமையையே கருதி ௮ங்கனல்கருதிய ௮ச்சரூத 
தால் திருரீற்றுச் குள்ளாயிருச்கும் அவனைச ரிவமாகவே பாவித்துப் 

பின் அவளுச்சும் அத்இருரீற்றில் ௮ன்புண்டாய் அதனை என்றும் 
விடா தசொள்ளப் பொன்னைச சிெனடியார்களுச்குச் கொடுப்பது 
போல் அல்லாமல் இரண்டுபல்சாகச் கொடுத்தத தொழுது திரு 

நீற்ரொளியால் உமதுமேனி ஒளிவிடும் பிரகாசத்தை யான் என் 

ளென்ற சொல்றுவேன் அதனைச்காணும் எனக்கு அசனருமை 

தெரிபுமேயன்றி அணிர்திருச்கும்மீர் அதனை எப்படி யறியவல்லீர், 
உம்மைச்சவர்ச்து உமதுமேனியில் பிரகாசிக்கும் திருீறு என்னுள் 
எதைச் சவர்வதுபோல் மெய்யடியார்பால் பிரசா?ிச்குர் இரு£ீது 

என்னுளளத்தைச் சவர்ச் த இல்லை. ௮தனையான் எதனாற்சண்டேன் 

என்னில், இன்று 5ரும் இவ்வடியரும் ஓச்சவிருச்சச் சண்டசனால் 

அசளைச்சகாணலாயினேன். அஃதாவது - இவ்வடியார்சகள் நீறணி 

பதசிகளைத்தம்முள்ளத்தே சவாவத தக. மர்ம மணிச்த.த-௪ன் லுள் 
ஸர்கத்ச். தஷர்வத.றகே என்று உணரப்பெற்டேன் என்ற சொல் 
ஜிச.செல்லஜிம். தன்மையுடையவர். ,



தடுத்சாட்கொண்டடரானம், சம்டு 

கெர்டுத்.து, மேலவரத் தொழுத இனியமொழி கிளம்பி 

விடைகொடுத்த?” பேரன்பாள ராசலான் இவ்வாறெண்ணி 

ஞர். எண்ணியபடியே, '*பயந்தவர் தம்மாற்சேன்று” (சடைய 

னார்பாற்போப்) (விரவியஈண்பினாலே” ௮ஃ தாவது. சடைய 

ஞர் சவனடிமைத்திறத்தில் ஆசிரியராதலால் ௮வர்பால்தமக் 

குள்ள அன்பிலும், தாம் சிவனடியார் ௮டிமைத்திறத்தில் 

மீளா ஆளாதலால் தம்பால் ௮வருக்குள்ள ௮ன்பினாலும் புற் 

ஈட்பேயன்றி அகாட்பும் உடையவரா தலால் '(வேண்டினர் 

பேற்று?” எனவே - சடையனாரைகோக் நீர்ச்ச்தரமூர்த்திசளை 

மகனாராகப்பெற்று வாழ்ந்து களிப்பதுபோல் அடியேனும் 

அம்தூர்த்திகளைப் பெற்று பேரானந்த முறுவான் மனம் 
வேண்டுகின்றேனென்றுவேண்ட, ௮வர-இவர்பால் அருளும் 
அன்பும் உடையவராதலால் மறுப்பதற் கெண்ணாது Haut 

வேண்டியபடியே அருள்செய்ய ௮ம்மூர்ததிகளைப் பெற்றுத் 

தீமது வம்சோத்தாரணமாகவர்த தமது'பிளளைக்குத் தமது 

குலமர்புக்கும் தமது செல்வத்துச்கும ஏற்றபடி மசச்சடக் 
இனைச்செய்து மகனாகக்கொண்டாடியதுபோல் ௮ம்மூர்ச்தி 
களுக்கும் சைவஒழுக்கம் குன்றாவண்ணம் வைதிக கருமக் 

களைச்செய்.து மகனார்தன்மையைச்கொண்டு யாவரும்கேட்ப 

இம்மைச்செல்யம் எனச்குமேன்மேலுண்டாக சிவனார் அர 

ளால் அன்று தர் இராஜூகாமணியையும், மறுமைச்செல் 

வம் அம்மையில் என்ப இல்லா மல் அப்பேரின்பமும் எனக்கு” 

இம்மையே மேன்மேல் உண்டாக சடையனார் ௮௫ளால்



Paice டட ஆ்சீரர்பப்பிரபாரகம், - 

இன்று ஒர்சைவராஜமணியையும் மகனாசப்பெற்றேன்! Ove 

$றளென்று கொண்டாடினர் என்4...' 
fos பா உரு ‘ y 9 

+ 

சுந்தரமூர்த்திகள் , தம்மை அரசன் பிள்ளையாகக்கொ 

ண்டி தீம்பால், அப்பிள்ளை யாசையையே சொண்டாடி ap 

ர் பெருமைவாய்க்த ௮வராசை தம்மிடத்தில் குன்றாது 

ret pid வளரத் தாமும் அவரைத் தர்தையாகவே ( சொண்டு 
abt UGH லாசையையே மேன்மேலும காட்டிவந்தனர் என்பது 

தோன்ற பேருமைசால் அரசற் காதற்பிள்ளையாய் எனவும, சாம் 
தர்தையாகக் கொண்டாடும் தசையை ௮ரசருக்குக்காடடி 

'சடப்பதுபோல் சடையனார் தம்மை மகனாகக்கொண்டாடும் 

ிம்மகவாசை அவருக்கு குனருது எனறும் வளர அவ 

சத ஆதிசைவ குலாசார வொழுக்கத்தை விடாது அவர் 

சன்டுமசமுமாறு செய்து ௮ரசன்பாலே வளர்ந்துவந்தனர் 

gauss peep பின்னும் தீங்கள் வருமுறை மரபின்வைகி 
வளர்ந்து எனவும்) ௮ம௩னம் வளர்ந்துவர்த ௮ச்சுந்தரமூர்த் 

(திகத கோலம் ஈரசிங்கமுனையரையருக்கும், சுடையனா 
புரக்கும் மடழ்ச்சிஎன் லும் நன்மங்கலத்தைச் செய்துவரும் 

புதன்மைதோன்ற மங்கலம் செய்கோலம் எனவும்; சுமம்கலி 
ஈன் லும் ஒர்தன்மை ௮ம்மங்கலத் தன்மையை யடைதற் 

ne ஸ்திரீயையும்; ௮ந்தஸ்.திரீ அம்மங்கலத்தையும் 
டாது. ஒன்று முயிருக்கக் சாணப்பமோறுபோல, சைவம்என் 

pee, ௮ர்தமங்கலத்தன்மை படைதற் 

ர. ங் கதைதிச்த்சையும், ௮விவைதிசம் ௮ச்சைவ மல்கல்த்



7 Ry 

தீச் சாட்சொண்டபுராணம், sac 

தையும் விடா தநிற்குக் சொள்கையைச்சா ட்டுவ.து apt gris 
என்னும். உபவிதம் என்பதுதோன்ற அருமறை முர்நூல்சாத்தி 
எனவும், சிவப் பிரதிபிம்பமூர்த்தி யாகையால் உபசயனம் 
சடங்கு முடிர்தபின்னர் குருமுகமாய் ஒதியணரவேண்டிய் 
வேதசவாசமங்களை ௮ங்கனம் ஒதியுணராது ஒதிபுணத்த்த 
வர்கள் ஒர்காலவி?சடத்தில் ஆராய்ச்சி செய்வதுபோல 6ய/ 

வி.தச் சடல்குக் யெல ௮வ்வேதவொகமங்களையும் சண்ணுத் 
றினர் என்பதுதோன்ற அளவில் தோல்காலைகள் ஆய்ந்து ௭௪ 
வும், பெருமைசால் அரசர் காதற்பிள்ளையான ;பற்ப்டர்ர 
பின்னும் தங்கள் வருமுறைமரபின் வைய சிறப்பும், மங்க 
லஞ்செய்கோலத்து அருமறை முகநூல் சாத்தியசிறப்புஞ், 
அளவில் தொல்கலைகள் ஆய்ஈத சிறப்பும் யெ ஒவ்வொரு 
சிறப்பும் ஒன்றுக்கொன்று வியக்கத்தகும் அ திசயமுடை 
யனவாய் மேலோங்கிக் காட்டியதென்பது தோன்ற திருமலி, 
சிறப்பினோங்கி எனவும், இவலசைச் சிறப்பினால் ஐங்கியிருச் 

கும் இம்மூர்த்திறய இனி இறைவனால் தடுத்தாண்டருளும் 
செப்பும் வருவதற்கான ஒர்கல்லபருவமும் உடனே வந்தடுத் 

தீது என்பதுதோன்ற சீர்மணப்பருவம் சேர்ந்தார் எனவும் 
கூறினார். 

சுந்தரமூர்த்திகளுக்குச் சேர்ந்த மணப்பருவம் Cap 
சிவாகமங்களில் ( முடிர்தபபனப் விளங்கும் ௮ருள் செறிமை 
ஈடத்தற்கு. இறைவன் தடுத்தாட்சொண்டருளும் ௮ருட்செ 
யலுக்குரிய அரியபருவம் ,, வந்து .ஆடுத்தசென்றுணர்தள்



க்கட .... இசார்பப்பிரபாவம்.. 

தருவருக்குல் கூடா தாசலான், சடையனார் பொதுகொழுச் 

ச்ம்சலேசசெறியிற்கூறப்படும் . இல்லறநெறியை ஈடத்தற் 

குரிய, கலியாணப்பருவம்' வர்தடுச்ததென் றுணாந்து ௮௪ 

மதிழ்ச்து சைவ அந்தணர் குலத்துள் தல்கள் அரும்பெறு 
யூச்ரு ஏற்பட ,வர்சதோர்சிறப்பில் , புத்தாரச் .சடல்கவி 

முதையோன். தன்பால், செரதிருவனைய கன்னி (சையைத் 

திச்கள் மசனருக்குக் கொடுக்கப் பேசுக் திறமாகய கலியா 

ணத்திறங்களெல்லாம் தமக்குரிய பெரியோசிட£ தச்) சேப்பி 

* விட்டார் என்னார், i 

% விட்டார் என்றஇலேசானே - சடையனார் தமக்குச் சுந்தர 

ரூரத்திகள் புத்திரராய்வர்தது காப்பவாசமாய் அம்முூறைப்படியே 

கிர்நிருப்பராயின் தாமே அவர்ச்குரிய'பிதாவாய் மேலேசொக்லிய 

வாறு அம்மூர்ததிக்சேற்ற $ன்னிகைஸயைப் பேசி கலியாணஞ் செய் 

ய்ச். தட்மைப்பட்டு மூயல்வது ஆவஏயமே, சுர்தரமூர்தஇகள் - 

சுச்ப்புவாசமழ்று அருளால் வந்தனர் என்பதைச் சடையனார் மறச் 

அவிட்டார் என்பதம், ௮6 போல் அருளால் சமக்கும்கனாச 

ots அவருக்கு Horror 6g Bu சலகையைததரித்த சடைப்பெரு 

மாளே S25 © தன்மைச்சேந்றவாறு சன்னிகையை ரமச்கு உண 

ர்த்தவேண்டியவ ரன்றி நாம் இவரது தன்மையை என்னென்று 

ர்ச் து எர்தக்கன்னிகையை உரியாளென்று நிச்சயித் தக் சலியா 

சய்யவல்லோம் என்று எண்ணுவதையும் மிறர் தவிட்டார் 

தக த, அஃதேபோல் சடலகவியாரையும் அவர்வாமும் புத்தா 

ஞாயும் ச்ச் sp சலசாதானாயெ சடையனாரையும் அவர்வரழும் 

ஞ்ர்ரசிய/'ழிலாயம் என்னும் பழையதரையும் ம.ரர்.தவிட்டார். என் 

'ப்த்ம்'செ்ளம்பிட்் றமைசர்ண்ச.'



டடம WA? aa 

| தடுத்தாட்சொன்டபுரான்ம், aan 

He "1 இ நிவுடைகார் எல்லாம் உடையார் ௮ நிகில்] --எள்' 

உடையரேஜும் இலர்” என்ற அறிவாளர் மொழிய அதி 

ர்த பெரியோரைக்குநித்தே சடையஞார் பென்பேச விடுத 

தர்ராகவின் அப்பெரியோரும் அவர் துகுறிப்பின்படியேசட் 
ங்சலியார்பாற்சென்று (குலத்தளவே யாகும்குணம்"' rr. 

படி. செல்வமுதலியவற்றை முன்னர்கிசாரிக்கும் ஒர்பொரு 

ளாக மதியாது இல்லறத்தை சடத்தற்குரிய' அ. நிவாயெ. 

குணத்துக்கு முதலாயிருக்கும் குலகோத்தீரங்களை முன் 

னர் விசாரித்தனர் என்று அப்பெரியோர.அ அ.ிலின் கிசா' 

கம் இக்தனைத்தாம் என்ப தோன்ற அறியின்மிகர் 6" 
முதல் கோத்திரமுறையுர், தேர்ந்தார் எனவும், சலமிகும் அப் 
பெரியோர் அநிவுகுன்றுதற் ெனில்லாத குலகோத்திரக் 

களை அ நிந்தபின்னரே தாம்வந்த கலியாணச் செய்தியைச், 

சடங்ககியாருக்குச் சொல்லத்துணிர்து அவருள்ளம் wip 

கூறும்வண்ணம் ஈம்பியாரூர.த திருமேனியின் சுந்தரமும் 

௮ச்சுர்தரத் துக்கேற்பக் சல்லி ய நிவொழுக்கக்களின் சிற் 

பும் ௮ தீந்ெெமாய்வாய்ச்துள்ள அரசச்செல்வத்தின் Apu 

Yate’ அவையளை த்துக்சேட்ட அக்சலிமார்மசிழ்ர்.த பட்ட 

மகனைப்பெறு.து மகளைப்பெற்றதனால் எனன குறைய்டை 

யோமாயினோம் எ.த்தாலும் குறையொன்றும் இஒஞயிஜேம் 

இறிவ்ன் நிசாம் பெறத்தரும்பேறு வேநென்னையுள ' என்றுக் 

மனத்தில் அக்சேரித்தனர் என்று திவ௫ள்ளத்திசைவு இதி



தன்மைத்சரம், என்பதுதோன்ற ௦ கலமிகுமுதியோர் சொல்ல 
நன்மையேற்று எனவும், உள்ள த்இசைவு கொண்ட 

deer சடையனார் வேண்டியபடியே இருவந்த செல்லி 
பைச்சொடுக்கும் உண்மையாயெ 'திச்சயார்த்த மொழியை 

aes mathe ஈதலின் ஈன்றே முகன் அமர்ந்து - இன 

கப் Qu pas” என்றபடி. மலர்ந்தமுசத்தராய் ௮மர் 
ச்ச அசுத்தராய். இனிபமொழியுடன் கூறிப் பின்னர் சலி 

சரனஞ்செய்தற்குநிய செயல்களைப்பற்றிப் பேசவேண்டிய 
வார்ச்சைகளெல்லாம் பேசி அவ்வார்த்தைகளில் யாவும் ஒத் 
அலச உன் மையினால் அக்சலியாணச் செய்கையில் உண் 
டர்கவேண்டி.ப ஆசையெல்லாம் ஒருங்கே உண்டாக எதன் 
கித்ரும் 5 உண்டோ அடைக்கும்தாழ்?' என்றபடி அடக்கும் 

omen pur g வர் த ௮வ்வாசையைப்பெரியோர் ௮ தியுமாறு 
சடையனார் என்மகளைச் கொள்ள எவ்வளவு அன்புடைய 

ars ‘dase றனரேர் அவ்வளவு அன்புடையவனாக 

பதும்: இவர் ச்ளுரைச் கொள்ளக் காதலுடையவனாச 

விருக்வெழேன் என்று அவரன்பின்மிகுதி இவலியல்பிற்றாம் 

Te ARAB erp மலர்தருமுகத்தனகி மணம்பரிசேயலின் வாய் 
மை, பலவுடன்பேசி ஒத்தபண்பினால் அன்புரேர்ந்தூர் எனவும் 

ம்க் பின்களிச *ணிச மணிர்சபீன் - எண்ணும் என்ங்ற் 
ஆததங்ள்? ஆண் டளப் அம் வயம். ஏன்ணதிதில் ஒர்வகைய ன இழுர். 
— எண்ணும். ani p Api sei.



சதத்தாட்சொண்ட்புரானம், aan, 
சதி ப ராகுத்தாட்சல்கியயணத்திதத்தல் ae 

Giger: ம்னாலம் உணர்ந்து அது வுணர்ர்தலாதே 
சாசவத்ே தோடு அவர்சொல்லிய சொன்னலத்தையும் சேட்ட 
தியோர் 1௨ வப்பத்தலைக்கூடி உள்ளம்பிரிதல்'”? என்றபடி. 

இவர்பால விடைபெற்றுப் பிரிச்த சென்றவர் ஈம்மால்யாது 
கூறவருவரோ என்று தம்வரவை சோச்கரிற்கும் pone 

ஞர்பாற்சென்று எங்கள் ஐயரே! ஐயம் ஒழிமின், எப்படிப் 
புத்திரபாக்யெம் பெற்றீரோ ௮ப்படியே புத்திரிபாக்வெமும் 
பெற்றவராயினீர் இனி மணவோலையைக் கொற்றவனா (ஈர. 

சிக்சமுளையரைய)[த செல்வத்துக்கேற்ப யாவருக்கும் எழு 

திவிராச என்று ௮வா தாம்சொண்ட சந்தேசத்தினின்றும் 
நிங்க உள்ளக் களிக்குமாறு முன்னே கூறிப் பின்னர் ௪ 
டங்கவியாருக்கும் தக்கட்கும் ஈடர்த சொற்றிறமெல்லாம். 

விடாதுகூறி அதன்பின்னர் ௮ச்சடங்கவியார்கூறிய வாய் 

மைஎன்னும் நிச்சயமொழியையும் கூறி, சடையனார் பர்து 
மித்திரர்களாம் அரசரும் ௮வரது பர்.தமித்திரரும் மனம் 

களிப்புடையராய் மணத்துக்குரிய மங்கலச்செயலில் சென் 
அம்படி. ஏவினர், ௮வர் ஏவியபடியே வைதிகசைவ Reps 

சுப்படி செய்யப்படும் சடங்குகளெல்லாம் செய்து சுந்தா 
மூர்த்திகளை மணக்கோலக் கொள்ளச்செய்து யோகப்புரலி 

யின்மேல் ஏற்றி மங்கலகோஷ்த் துடன் புத்தூருக்குச்செ 

ன்று அப்புத்துரை என்றும் மணழ்வர்த புத்தூராக்கிச் ௪ 
aaduri (arrdei பூரணகும்ப முதலியன ஏந்த ம 
ane சீ தாத $ேவசக்களைப்பாடி மலர்களை ்.தூவிப் பல்லா



se. ்சரர்யப்பிரபாவம், 

சேர் sf or SO rar அவர்கஞ்டன்' மணப்பக்தரைச் சேர் 
ிழ்வென்சம்ச்ங்கிள் மழைபோல்கோவிச்கக்குதிரையினின் 

அம் இறக் முப்பக்தரின்கன்ணே மணவாளராப் "விற்திரு 
ர்த்னீர் என்று தொண்டர்சீர்பரவுவராபெ சேக்கிழார் பெரு 

மானார் இருவாய்மலர்க் தருளினார். ௮ல்மனர் திருவாய் மலர்ச் 

see suc றி' விற்றிருர்காரென்ற அம்முடி.விற்றுனே 

4 'ஒருமணத்திறத்தில் அங்குரிகழ்ந்தது மோழிவேன் உய்ந்தேன் 
என்று தீம் உய்ஈததை விரைந்து கூறினர். இங்கனம்கிரை 
சீதிகூறிப இவ்வருள்மொழியை அன்பர்காள் ராமும் உப்த் 
அண்ர்வோமாயின் இப்பொழுதே நாமும் உப்யப்பெற்றவர 
serous என்பது திண்ணம். 

து என்னை பெனின், (இலுமறை esis Stor Bes 

௫ண் அருள்செய்த, சாலுமொழியால் வழிதடுத்து ௮டிமை 

சொள்வான், மேஓுற எழுத்து மிகு £முறஅசழ்க்து, மாலும் 

இருவர்க்கும் அரியார் ஒருவர் வச்தார், என்றற்றொடச்சுத் 

தினவேயாம், 
a4 

ஆ 
| எனவே--மேலுற A மிகு£முற' ஸர்சழ்ர்து மா 

த்ரம் (மயக்கும்), இருவர்க்கும் 4 Bust * ஒருவர் - [பறி 

ae Bee 4 டய்கேள்என்ற எதிர்சாலர்சோன் தச். கருத - உய்ர்ென் 

a 9 ன மலர்மிசை ஏடூஞென் என்றவிடத த வர்தபொருள் சோச் 

டடத பென்... "சிவனார் க்ர்தார் என்னாத Hosted gat என் 

| ica gee எம்பிராஜெ0ம் என்ணி விண் 
கமல்] மண்மேல் ரேள்தே பிழமாச்து திரி 

  

    

   

 



தடுத்சாட்செர்ண்பபுசானம், ஆடக் 

சூழ் அதும் (கோஷிக்கும்) சமிலையின்்௧ன் அருள்செய்த 
சாலம் (பெரிய-அலதாவது - பிர்மாணவுரைபாகய) Opa 
வழி தடுத்து ௮டிமைகொள்வான் வக்தார் என்பதாம், “hb 

பீம்ர் மண்ணுல ர்வாகெளை 'ென் ஒருவன்தானு உலூற்கு முததி 
சடவுள் அயன் ௮ரிஎன்னும் இருவரில் அரனும் ஒர்கடவுள் என்று 
a. pio வண்ணஞ்செய்து பாவத்துக்கு அள்ர்ச்ருச்றனீர், ம்க் 
Grn Hata அப்பாலத்துச்கு ஆளாகும் கா.ரணீ௰--அரன் உரு என் 
பது ''உலூனை யிறச்துகின்றது,என்பது தராத சாரணத்தாலும்) 
Lag Hoe உருவித்றோன்றி ஒடுஇடும் என்றும் ஒரா.தசாரணச் 

தாலும், உலூலுக்கு உயிருமாட உலகுமாய்கின்றது தராத்கா.ரணத் 

தானும், எல்லாரும் உருவினை யுணராதவர்சளாய் உல$ூனில் ஒருகச் 

எனபர்.”” ஆகலான் அப்பாவமசகலப் புர்தரின்சண்ணே வச்தவச் 

  

இரு௨ரோட ஒருவராசாத ஒருவர் வர்தார் என்று அவர் உண்மை 

யை உணரச்சூறினார், அஃதாவது - மேலுற எழுர் த மிகுமுற ௮௪ 
Pip மாலும் இருவர்க்கும் ௮ரியார் வச்சார் என்றதேயாம். 

என்னையெனின், அயன் ௮ரி என்னும் அவ்விருவரோடும் இவ 
ரும் ஒருவராகவே யிருச்திருப்பராயின் இ௨ரது உருவம் எத்இிறிய் 

பட்டிருப்பிலும் அ௨ர்சள் அறிர்திருத்தல் வேண்டும். அறிர் இருப்ம் 
caer முடியும் அடியும் மேறுல்€முமாச எழுர்தும் அசழ்ச் தம் 

சாணப்பெரறு த மயல்சகேண்டியதின் நு.மயல்செபடியாலி அங்கீடு 

வரும் இவரத உருவத்தை எவ்விதத்தும் என்று sti. Pur sa 
ரென்பது இிண்ணமாயிற்று, : எட்ட ட 

் ” இளி அவ்விருகருச்கும்' அரியராயெ அவ்கொருவருச்கு ஐரிட 
மும் உண்டென்ப் தோன்ற சயிலைஎன் ரரி. இடச்தைச்உறவான் 
சனென்னில் சாணும்படி உருகக்கொண்டும் அ.றியச்கடா கிர் 
யாமின ்போல தரிடல்சொண்டிருர் தம் ௮றியச்கூடா த௨ோயாபி



கூ  எதுசார்யப்பிரமாலம்.” 

81 .இனிசேக்ழொர்பெருமாளார். தாம் சொல்லத்தொடம் 
பெ: இப்புராணத்தஇில் ஓவலொரு புராணத்திறு இயில் இனிச் 

சொல்லப்போறெ சாயன்மாரது: செயலை ((எம்பிரரீன்தமர் 

திருத்தொண்டு ஏத்தலுறுனெறேன்'” என்றும், | இகழும் 
அன்புடைய தொண்டர்செய் தவங்கூறலுன்றேன்?? 
அழ்) *செயலி.பற்பகையார் செய்த திருத்தொண்டு ளன செப்ப 
அற்றேன்? என்றும், 1மன்புகழ் இளசைமாறன் வளத்தினை, 

ஞர் என்பதுதோன்ற என்ச. ௮%தாவத செச்டிறததோடும் ௮௧ண் 

டாசா.ரப், பேரொளியாய் மேலுக முக சாண்டற்கரிதாய் பேரு 

௫ுக்சொண்டுகர் தம் இவ்வுருவுடையான் இவனென்று சண்டன 

oa, அஃதேபோல் இவ்பெண்ணிறத்தோடும் பெரிய இடமாய்ச் 

கயிலைஎன்னும் மலையா* இருர்.தம் அறியாதொழிர்தனர். 

. -பேரிடத்தானும் பேருரு௮த்தானும் சாணாதவராயினார் என் 

புதிமாத்திமே யன்று ௮வர்சள அறியும்வண்ணம் வேதக்கள் #6 

சயிலையைச்சூழ்ச்து ஐ பிரஹ்மவிஷ்ணுச்சளே ! நீல்சள் முன்னே 

தேடியும். இப்பொழுது தேடிச்சொண்டும் இருச்சின்ற ஒருவஞூயெ 

இறவன் இவ்விடததில்தான் இருக்கின்றான் என்றுணரப் பெருல் 

கூர்சலிட்டுச் சொண்டிருர்தும் ௮ச்கசசலச் கேட்டாவது அறித்.த 

ஏரோ, என்ரால் அசனாலும் அறிர்தாரில்லை. இசனால் தற்சஎ நிவா 
ஓம்அதிர்தாரில்லை,பிமாணம்களாலும், அறிர்தாரில்லலை, இவ்வாறு 

ந்விச.த்தடனும் சாணாதிருத்தற்குச் சாரணம். அல்கொருவித் 

சிக்சளோ? ஒன்றாக எண்டியிருச்கும் ஆணகிமேயாம். 
ட Re ah சாண்டற்சரிய பிருவர் இகசரு வர்தசாரணம் 

Ba hare 1 a தோன்ற வழிச02.௮௫. அடிமைசொள்வாள் ஏன்று 
ஸ் சாநிிகாழியால் என்றார். அம்மொழியின் .விசேடச்சைப் 

[த்தித் கதிமிருச்சின்றபடியால் gon, Se. 

  

   

  

  



தடுத்தாட்சொண்டபாரானம். கஷ்ட 

வழுத்தலுற்தேன்? என்றும், (சென்னிலைைத்து. அசர்முள் 

செய்ச-இிருத்தோண்டு செப்பலுற்றேன்"! என்றும், 44தறை 
பணி காமர் திதிலன்பர் 'திருத்தொண் டறைகுவாம்'' என் 
Pi இவ்வாறு. சருக்கம்கள்தோறும: .கூறிவருன்்.றனசே 
கன்றி, “மொழிவேன் உயர்தேன்'? என்று ஈண்டுக் கூறியது 

போல் யாண்டும் கூறியதில்லை, இவவருமை யாதெனின்;-4 

ஒவ்வொரு புராணத்தை எடுத்துச்கூறுவசனுல் உண் 

டாரும் அன்புக்கும, ௮வவன்பெல்லாம் திரண்டு அவர்களை 

யெல்லாம ஆட்கொண்ட இறைவனிடத் அண்டாகும் அன் 
புகிகும் காரணம் சுந்தரமூர்த்திகளைத் தடுத்சாண்டலே கார 

ணமாகலின் ௮ச்செயலைச் சொல்லவந்த அப்புண்ணியத்தை 

அப்போதேஎண்ணி ௮ தனைவியர் துஉய்ந்தேன்என்றதுமாம், 

உய்விப்போன் இறைவனும், '௮வன்' உய்விப்பதற்குக் 

காரனம் ௮வனிடத் துண்டாகும் அன்பும்) அவ்வன்பு விளை 
யுமிடம் அடியார்சுளுமாம், அவ்வடியார்கள் இவரென்று 

சாண்டல், ஈம்தரமோ, அடியார்கள் இன்னாரென்று ௮றிச் 

தாலன்றி ௮வர்களிடத்துள்ள ௮ன்பை சாம்பெறக்கடுமோ 
அது பெற்ற பின்னரன்றோ இறைவன்பால் ஈமக்கு அன்புண் 
டாகும், அதன் பின்னரன்றோ இறைவன் நம்மை. உய்விப் 
பான், சாமும் உய்வோம். உய்யும்முறை இம்முறையா யிரு 
ப்பதால் * அன்புச்கு உறைவிடமாயிருக்கும் ஆடியார்சளை 

* ,அன்புக்குஉலழைவிடம் 'அன்பர்களாதலால்' 4செம்மலர்சோ 
அருள்சோகொட்டா, அம்மல௰சழீஇ அள்பரொமேர்த் என். 
PERT srisn 00 019 

|



Siok அசார்யப்பிரயாவம், 

இன்னார். இன்னார் என்று தொருத்துச் திருத்தொண்ட 
த்நெரகை என 'வோதி] காமெல்லாம் மிசஎளிதில் உய் 
ர்.துபோம்.வண்ணம் ௮ருளிய பெருமானார் சர்தரமூர்த்திக 

ளே யாகலாலும், அம்மூர்த்திகளை இறைவன் தடுத்து ஆளா 
ஞயின் இருத்தொண்டத்தொசை வெளிவரா தாசலானும், 
உயவிக்குங் கடப்பாடுடைய ௮ திருத்தொண்டத்தொகை 

வெளிவருவதற்கே ௮ம்மூர்த்திகளை இறைவன் ௮டிமையெ 
ன்று கூறி வழக்டெவரும் அரிய ,அருளிச்செயலைச் சொல் 
அம்சொல்லே ஈண்டு ௮டுத்திருக்கன்றபடியாலும் இவருள் 
எ.த்தில் ரெறிநாளாய் ஊறிக்டெந்த அ௮னபு அப்பொழுது 

முற்பட்டு அச்சொல்லையடுத்து அ.தன்இறுதியில் நின்று 

ஈரம் உய்ர்தோம் என்று எண்ணச்செய்து ௮ச்சொல்லையும் 
சொல்லச்செய்தது என்றலுமாம். 

'*. பஜய்ந்தேன்?! என்றதனால் யான் பிறவிப்பெரு&சடலி 

னின்றும் தப்பிப் பிழைத்தேன் என்ற்படியாம், எனவே: 

அடிமை என்னும் சோல்லின்திறமும், அதன் பொருளின் 
திறமும், அவ்விர்ண்டி லும் இறைவ pS Garr ஊச்சப்பாட் 

ஒன் திறமும் யே ௮ம்முத்திற உண்மையையும் முறையே 
நடலாம் பொருளாலும் உயிராலும் இயற்றி யாவருக்குக் 

res விளக்பெ பெரியோர்களது உண்மைச்சரித்திரங்களை 

இளி நான்முறையே சொல்லி முடித்துப் பிறவிப் பெருக்க 

கில் சின்றும் நிழத் அப்வதற்சான (நிருந்தொண்டத்தோ 
கையை) ஈனச் களிக்சவர்த வள்ளலாக சுர்தரமூர்த்த



தத்சாட்சொண்ட்பூர்கம், கள 

ளது தடுத்காட்கொண்டசரித்திரம் வர். அலிட்டபதயால் 
அிவ்வருசையை சோக்சக் களிப்பு மிகுதிகொண்டு ews laa 
என்றதுமாம். ன் ட 

தில்லைவாழ் ௮நதணர் புராணமுதல இசைஞானியார் 
புராணம் வரையிலு௭எள புராணங்களெலலாம் திருத்தொண் 
டத்தொசையின் பாலதேயன்றி இதனின் வேறன்றாகலான் 
யாவும் * சுர்தரமூர்த்திகள் புராணமென்றே ஆயிற்று. ஆச 

வே சுர்தரமூர்த்திகள் புராணஆரம்பமாகய தடுத்தாட்கொ 

ண்டதைச் சொல்ல ஆரம்பித்தபொழுது (உய்ச்தேன்!” என் 
லும் மங்கலச்சொல்லை முன்னர்வைத்து இப்புராணத்துள் 
  

ட் 
Ll 

* இில்லைவாழர் தணர் ௪ரசகம, இலைமலிஈத ச்ருசசம் ஏன 
ஒவ்வோர் அடியை முதலாசச்சொண்டு சர *கமெனவகுதது முடி 
த்து வெள்ளானைச சருக்கததை யிறுதியிற் கூறி திருக்சொண்டத் 
தொசையுள்ளிட்ட தடுத சாட்சொண்ட புராணத்தை மூடித்தமையா 
னும் ஒவ்வோர்சருச்சமுடிவில் சுச்தரமூர்த்இசளைச் கு.திததிருச்ட 
TP முறைமையாலும் யாவும் சுர்தரமூர் சதன் புராணத்தள் 
அடமயெதென்பத ௮றியச்டெச்சன் ற.த.இவ்வுண்மை யறியச்கூறி 
யதமன்றி “மற்றொருமுறையும் அறியக்கறினாரென்ச. Hoos tag 
ஒவ்வொரு திருப்பா சரமுடிவில் -:1அரு ரன் ஆரூரில் HOU Paar 
சே!” என்று தாம்தம்மிழறைவனுச் சாளாயிருக்கும் சிறப்பைச்கூறி 
இத்சசைசறப்புடைய யான அடியாருச்சடியேன் என்று௮௧ரன் 
பை வெளிப்பத்தியதனால் சேச்ழொரும் செனுச்சாட்பட்டு அடி. 
பாருக்சடியரரயெ அம்கூர்சதிசளுச்சே மீளா ஆளா யுள்ேன் 
யான் என்னும் தமத அன்பை வெளிப்படுத்தியதமா மென்௪. 

if 
!



ச்ட் " இசார்ம்ப்பிரபாவம். 

'உள்ளீடாசக் கூறும் ஒவ்வொரு சரித்திர முகில் இவரது 
சரித் இர.திதைக்கப்நினேன். இனி டவரது சரித்திரம் 28 
apace a Spy. s seni. 

| Piee ஞானச் சரியையாதி நான்கும் idautwots 
ஞூடைப சரித்திரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி ஓவ் 
வோர்புரர்ணமாகச் சொல்ல ஆரமபித்திருப்பாராயின் ட்ய்ர் 
தேன் உயர்தேன் என்று ங்காங்கும சொல்லிச் 'சத்தங்க 
னிகூர்வர். அவையெல்லாம் ஞானச் சரியையாதிகளைத் தம் 
பால் படைத்துள்ள சைவசமயத்தோடு உலகம் உய்யவந்த 
சந்.தரமூர்த்திகஞுடைய தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்துள் 

'அடம்கொருத்தலின் அபபுராணத்தின் பொருளை விளக்க 

வந்த அ ச்செயல்ச் சொல்ல ஆரம்பித்தபொழுதே உய்க 

சேன்என்று கூறிய ௮ம்மங்கலச்சொலலை யாலருடைய சரி 

த்தி ஆரம்பத்திலும் சொன்னதே ஆயிற்றென்று சொள்ளு 
தீலே சர்மையுடைத்தாமென்சு, 

ஆயின் சுர்தரமூர்த்திகளது yore grou 4சங்கையு 
மதியும் பாம்பும் கடுக்கையு முடிமேல்வைத்த--௮ங்கணர் 

ஓலகாட்டி யாண்டவா, தமக்கு” என்ற திருப்பாசரமாகவி 

gee அப்பாசுரதி தில் உய்ந்தேன்”! என்னும் செரல்லைவை 

த்திஓுதாது ஈண்வைத்தது என்னையெனின், “sams”? 
என்றும்: தருப்பாசரர் தொடக்கி (வருமனைச்கோலத்து 

best wer ore et” என்னலுர் திருப்பாசுரம் ஈறுசக் கூறிய 

கெல்லாம் '*மாதவஞ்செய்த் தென்திசைவாழ்ர்திடத், இஇ



தடுத்சாட்சொன்டபுசானம், களி 

லாத் திருச்தொண்டத்தொகைசரப்'போதுமார்!? எின்றவஷ்' 

வ்த்தொசை சரவரும் செயலகளன்றாசலாலும் ௮. இனி: 

வரும் திருப்பாசரமுதலர்கவே யாகலாஜலும் உய்ந்தேன் என் 

லும் பயனிலையாயெ சொல்லை ஈண்டுக் கூறுவாராயிஞர்,  ! 

கங்கையும்” என்னும் திருப்பாசுரமுதல் கவ்யாண 

கோலம் சொண்டுவந்ததுகாறுங் கூறியிருக்கும் ௮வை' 

யெல்லாம் சுந்தரமூர்த்தகளது செயலாகாதோவெனின் 
ஆகா. என்னையெனின், 1 மூர்த்திகள் மானிடர்கள் பிறப்பது" 

போற் பிறந்து, வளர்வதுபோல் வளர்ந்து கலியாணஞ் OF 

ய் துகொள்ளுப்வர்போல் செய்துகொண்டு வாழவந்தவரா 
  

1 சுர்தரமூர்ததிகள் ௮வதாரஞ்செய்த தருதல் சலியாணசே 

ல சொண்டதுவரையிலான செயல்கள் மேலே சொல்லிய அவ் 

விருவருக்சன்றி உலூனர்க்கு ஒர் உண்மை யுணர்த்தவுமாம். ௮ 

தாவது - பிறப்பதனாலும் உளர்௨தனாலும் கல்வி பயின்றசனாலும் 
சிற்றின்பத துசகுரிய பருவத்தை யடைர்ததனாலும் அடையத்தகும் 

பயன் ராம் இறைவனுச்கு அடிமையாமென்றுணர்தலும், உணர்ந்த 

வழி கிற்றலும், அதற்கேற்ப அடிமைததிறஞ் செய்தலும், செய்து 
மீளா ஆளாயிருட்பதுமேயாம், ௮௩௱னம். இருச்சப்பெறின் அவரை 
அவ்வழியே இறைவன் வாழ்விப்பன் என்பதம், அடிமை என்பதை 

மறர்து இவ்வுலகசுகததை அனுபவிச்ச முயல்வாராயின் அவர்சளை 

௮சசுகச்சை அனுபவிச்ச வொட்டாமல் இறைவன்தானே முன்னி 

ன்று தடுப்பனென்பதுமாம். இச்குறிப்புண்ரவே-மையல்மாணிட: 
மாய் மயகரும்வழி"” என்றுமானிடர் மயச்சல்கட்றி அசைத்த 

ேேண்டினார் என்௪,



௬௩௨0- ஆசசாயபபிரபா GV bts 

யின் ௮ச்செயலெல்லாம் ௮ம்தூர்த்திகளைக் குறித்ததேயா 

கும். ௮ங்கனமாயின் இறைவன்வந்து ௮ம்மணக்கோலத்: 
தைழ் தடுக்கமாட்டான். தடித்ததனால் ௮.துகாறும் நடந்த 
செயலெல்லாம௮வ்விறைவனால் தடுக்கப்பட்டன வேயாயின.. 

ஆயின சடையனாரும ௮ரையனாரும் இறைவனால மிகா 

ள்ளப்படாதவ ராவரன்றோ வெனின் ௮ற்றன்று, அவ்விரு. 

வரும் கொள்ளப்பட்டவரேயாவர், ஏனெனில் அவ்விருவர் 

தீவமும் முற்றுப்பெறுதற் பொருட்டே சுந்தரமூர்த்திக 

ளைச் சடையனார் மகனாராகவும் நரசியகமுனையரையர் மகண் 

மையாகவும கொண்டு களிக்கச் செய்தனன், சுந்தரமூர்த்தி 

கள் மேற்கூறியவாறு உலசெலாழமுய்யத் திருத்தொண்டத் 

தொகை தருதற்குவக்தவராகலான் அதற்குரிய செயல்கள் 

எவையோ அவைதாம் இவரது செயல்களாம். இவ்வுண் 

மைநாடிக் கலியாண கோலமளவும் சடையனாரையும, ௮ரச 
ரையும் குறித்த செயலகளாசவும், இறைவன் வந்ததுமுதல் 

நிசழவரும் செயல்கள் ௮ருட்செயல்க் குறிதததெனவும் 

கொள்க, 

தடூத்தாட்கோள்ள இறைவன் வருதல். 
் (௨௮- ௩௧.) இருவருக்கும் ௮றியராய் கயிலைவாழ் 

ச்ச் ஒருவராய்த தடுத்தாண்டருளவந்த கேரலம் எத் 

'இதத்தசெனின், நெற்றிக்கண் தோன்றாதிருக்க ஒர் வெள்ளை 

வஸ் இரத்தினல் மறைச்திருப்பதுபோல் நெற்றியில் இரு££று: 

இரகாரிச்ச்வும், வெண்மதிபோன்ற் சடைமுடி இடையள
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வும் வீழ்ந்து தொங்கவும், உருத்திராக்க குண்டலம் காதுக 
ளில் தாழ்ந்துதொங்கவும், உருத்திராக்ஷமாலை யணித்திருக் 

கும மார்பில் உபவீ.தத்தோடும் வெள்ளாடையாயே உத்திரி: 
யம் ௮சைந்தசைந்தாடவும், சூரியனது வெப்பத்தை மறை 
க்கத்தக்க வெண்குடை கரததில் விளங்கவும, வயிற்றின் கழ் 

அ௮ரையின்௧கண் கோவணமாக வுடுத்திருக்கின்ற மிகவும பழ 

மையாகிய உடையான.து hag oops ௮ழகுசெய்யவும்) 

வெண்மையாகிய ஆடையோடு தர்ப்பை முடிர்துவிட்ட மூல் 

கிற்றண்டை ஒர்கையிலேகொண்டு சால்கள் ஒன்றோடொ 

ன்று தள்ளாடும் ஈடயைக் கொள்ளவுமாகிய தன்மையோடு 

கூடிவந்தனா, 

(௩௨ - ௩௩.) இவரது வடிவத்தைக் சண்டவர்கள் - 

மூத்தவடிவத்தோடுவந்த இவரதுவடிவம் க£த்ததனறு, இவ 

ரது வடிவத்தின்சண் நெரு, வளர்கின்ற பேரழகான.து 

இளமைப் பருவத்தினின்றும் வளர்ந்து வந்து இப்போது 

முதுமைப் பருவத்தை யடைந்துவந்தீ ஜார் até gage 

மோ, இது வடிவத்தில் நின்றும் வந்த ௮ழகன்று, அழகு 

என்பதொன்று ஒருருக்கொண்டு அதுவளர்ந்து முதிர்ந்து 

வந்த ஒர்முதிர்ந்த வடிவமோ, உண்மையாகிய லவைதிசநெறி 
யைக் காட்டுதின்றபடியால் ௮ துவுமன்று - ௮வ்வைதிசநெறி 

யை உண்டாக்யெ முதன்மையாகிய வேதவடிவமோ என்று 
யாவரும் சந்தேசங்கொள்ளுமாறு ஒர் விருத்தப் பிராமண 
வடிவங்கொண்டு கலியாணபபந்தரின்சண் ஈம்பியாரூரருக்கு” 
முன்னே வந்தனர், ன ரர



eta ஆசார்யப்பிர்பரவம். 

வந்தவராவெ இறைவர் - ௮.்கு சூழ்ந்இருக்கும் சபை 
யாரெல்லாம் தம்மைப் பார்க்கும்படி எ திரேசினறு ஓ சபை 
யோர்களோ | நீங்கள் யாவரும்: இப்பொழுது யான் சொல் 
லப்போகற. இரத வொருவார்த்தையைக்: சேட்பீர்களா கவெ 
ன்.று: ஐயிரம்வேதக்களைக் கூறிய ௮வ்வாக்கனாற் கூறினன். 

* . (௩௪) என்றிவவாறு கூறிய பெருக் கிழப் பிராஹ்மண 

ரை ௮ச்சபையின்கண் கூடியிருகத ௮ளலில்லனவாகயே வே 

தஇயர்களும், கலியாணச் சடங்குக்குரியராய் ௮தனைச் செய் 

துகொண்டிருக்கும்' ஆண் சிங்கம்போன்ற நம்பியாரூரரும் 

பார்த்து பெருமையிறசிறர்த ஒ ௮௩ தண சரேஷ்டரே ! நீர் 

இப்போது இபபரதரின்கண்ணே வநதுநின்றது - நடைத் 

தற்கரிய நல்வரவென்றும, காங்களெல்லாம ஒருகேசெய்த 

ஈல்லதவமே வந்துநின்றதென்றும, எங்கள்மனத்தில் நின் 

pe. ஆகலின் நீர் இங்கே சொல்லவேண்டுவதாக எந்த 

அசீர்வசனத்தை நினை த்தீரோ ௮தனை யாவருககேட்டுமகழ 

யாதொரு சஈதேகமுக்கொள்ளாமல் சொல்லுவீராக என்று 

சொன்னார்கள். 

(௩௫) ) பிஞ்ஞசீனாகயே பெருகழெவன் சபையார்களை 

பத நாவலர் பெருமானாகிய நம்பியாரூரரை நோக்க 

என்னிடத்தும் உல்னிடத்தும் முன்னமே நிலைபெற்றுள்ள 

இட் சம்பு /ந்தத்தால் யான் முன்னமே உன்னிடததில் ஒர் பெரி 

! பவழக்ளை யுடையவனு மிருக்ன்றேன், ௮தளை இப்
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பொழுது முடிவுசெய்து சின் உனது சலியான சத்தை முடிந் 

அக்கொள்ளும்விஷயத்தில் முயல்லாயாக என்று கூறிசூர்.' 

(௩௬) பந்தரின்கண்ணே நின்ற நெற்றிக்கண்ணராகயெ 

வேதியர் இவ்வண்ணங்கூற, அண்டிங்கம்போலும் நிகரற்ற 
வராயிருச்சின்ற ஈம்பியாளுரர் வழக்காளியாய் வந்த வேதிய 

ரைப்பார்த்து, ஒவைதிசசிரேஷ்டரே ! நீர் இச்சமையத்தில் 

இம்மஹா சபையின்தண் நின்று எனக்கும் உமக்கும் ஓர் ௪ம் 

பந்தம் உள்ளதென்றும்,௮ஈதச்சம்பந்தக் காரணமாக சேர் 

நீதுள்ள ஓர் வழக்குளளது என்று கூறினீரே, ௮து உண் 

மையில் உள்ளவழக்காக யிருக்குமாயின் ௮ந்தவழக்கிளை 

முடித்தல்லாமல் நான் இந்தக்கலியாணத்தைச் செப்துசொ 

ள்ளமாட்டேன் இதுவுண்மை, ஆகலின் நீர் இப்பொழுது 

உண்டென்றுகூறிய வழக்கை ஒளிக்காது இப்பொழுதே 

முடிவு செய்துசொள்ளும் வகையாக எண்ணிச்சொல்து 

வீர் என்றார். 

(௩௭) முடியும் ௮ளவினை யில்லாதவனாகிய இறைவன்; 

சம்பியாரூரரை கோச்காது சபையார்களைப்பார்தீது “தீ 

மறையோர்களே; இந்த அரூரன் ரசாவல்ஈகரான் gad 

'அதுமுடித்தலது ரான் வதுவைசெய்யேன்” என்றும், 
முற்ற இதுசொல்லுக'” என்றும் கூறினன், இதனானே 

இவன்வல்லாளன் என்பதை அ௮றிமின்கள். (இ.து நிற்ச.] 

இஈ்த.தரூரன் சொன்னபடியே இப்போது ஆய தாகவே orth, 

வழக்கைக் கூறுனெறேன். அதனைக் சேண்மின்கள், 5



க்க ஆசார்யப்பிரபாவம், 

தாவது--இர்தராவல் நகரூரன் 'என்சிடியான்” இது ஒன்று 

தான் கான்சொல்வது. ஐயா! நான் முடி ததுச்சொல்லிகிட் 
டேன். நான் முடித்துச்சொன்னதுபோல் இவன் வழக்கினை 

முடி.த்துச்செய்யும வகைப்படியே செய்துமுடிப்பனா! என்று 

கூறினார். வழக்காடி ௮டிமைகொள்ளவஈத இவர் வேறொரு 

அடிமையாட்களை யில்லாதவரோ உடையவரோ எனின்! ௮ந் 

தோ! இவ்வேதியா் திருமால் பிரமன் இந்தீரன் முதலாகச் 

சொல்லப்படட செலவத்தின் மிக்கோராயய யாவரையும் 

புறிதீதீடிமையா க வுடைய பெருஈதலைவஞர். 

(௩௮) இத்தகைய பெருந்தகையாளர) ₹இந்நாவல் நக 

நரன் என்னடியான்'” என்று சொல்லியமொழியை ௮க் கலி 

பாணப்பந்தரின்சண் எப்பக்கத்தும் நின்றவர், இருந்தவர், 

ஏல்லாருங்கேட்டு இவ விருத்தவேதியன் இந்த ஈம்பியாரூர 

ரையும், இச் சபையின்கண்ணுளள ஈ%$மனைவரையும் இப் 

போதிருக்கும் சமயத்தையும் என்னவென்று நினைந்தானே 

சாம் ௮.நிய£ல்லேரம் ஆ! ஹா!! இவ் விருததவேதியனை நாம்.. 

சண்டகாலத்தில் இவவளவு முதிர்ந்தவயதுடைய பிராஹ்ம 

சூி3ரேஷ்டரை நாம் எங்கே காணப்போகிறோம் என்றம், 

Dos இங்கு இச்சமயத்தில் வரம்பெற்றது சடையனாரும் 

, ஈம்பியாரூரரும் ராமும் சென்மார்தரம்களில் 
gauss தவப்பயனென்றும் இதுபோலும் 

பய்ச்சனாளன்பால் எண்ணாதன வெல்லாம் எண்ணி
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அ.தன்மேலும் - இந்த ஈரைத்தகிழவன் “மாவர்களூம் 

'இந்தமோழிகேண்மின்'” என்றபோது சர்க்கரைப்பந்தலில் தே 
ன்மாரி பொழிந்தது என்பதுபோல் இவர் ஏதோ நாழெல் 

லாரும் ௮றியாதசாயெ பெரியதோர் சியை வேதமர்திர 

மூலமாகச் சொல்லப்போகன்றார் என்று மிக்ச.துவலோடு 

இவர்வாயையே (௮! என்று) பார்த்திருந்தோம். ஈம்முடைய 

வாயில் மண்ணைப் போட்டதுபோலும், நம்முடைய செவி 

யில் நாராசம் காய்ச்சிவிட்டதுபோலும், இந்நாவல் நகர் 

ஊரான் என்னடியான் என்றானே, அடியான் என்லும் வழ 

க்கு உண்மையா யிருக்குமாயின் இன்று ஈடக்கும இக்கலி 
யாணச் செய்தி யறியாதவரும் உலகில் இருப்பாரா, இவ்வ 

ழக்காளியும் ௮றிந்திருப்பானே இப்போது கூறவர்த இவ்வ 

ழச்கை முன்னரே வர்து முடித்துசக்சொள்ள லாகாதா பின் 

னராவது வந்து இப்போது வழகச்கிடத் mollis Cure 

துணிந்து செய்யலாகாதா முன்னும் பின்னும் வராமல் இச் 

நடுக்காலமாகிய இம்மங்கள காலத்தில் இந்த வல்வழக்காட 
வந்தானே! இந்த ௮றிவிலியைப்போலும் இவ்வுலகில் எவ 

ரிருப்பார். ௮றிலின்மையில் முதிர்ந்திருக்னெற இக்ெவன் 

ஒன் இப்படி கூறினாலும், இந்த ஈம்பியாரூரரும் ''உற்றதோர் 

வழக்கு?” என்றபோதே தாம்யோசனைசெய்து சொல்லவேண் 
டியதா யிருச்ச ௮ துவுஞ் செய்யாமல் ஈம்மில் யாரிடத்திலா 

வது கலந்தும் யோசியாமல் ௮வ்வழக்சை முடி.த்தல்லது 

ரான் வதுவைசெய்யேன் என்றாரே, இந்தப்பிராமணன் தொ 

“டுதிதவழக்கு முடியும் வழக்கர! இவர் ௮டிமையாவதென்



திக்க ிசிரீர்றும்பிதயாவம். 

மதல். இிலேசா! குகலான்.இவ்வழக்கு முடியப்போதறெதில்ளை 
கஜியகணமும் ஈடக்கப்போறேதில்லை என்று ,பஒயவலாக: 
அவரவரும் தறிகள் மனம்போனவா றெல்லாம் எண்ணியும் 

, சொல்லியும் ௮ப்பந்தரைகிட்டுப் போயினர். இலர் இச் 
மைத் தகிழவனை இழுத்துக்கொண்டுபோய் வெளியே விட்டு 

இிருவோமா,என்றும் அல்லது எதிரேபோய்றின்று ஈன்றாக 
அவயலாமா வென்றும் எண்ணிக் 'சகோபந்சொண்டனர், 

[சிலர் அந்தோ! ௮ந்தோ!! இக்கிழவன் மயிரும் வெளுத்தது 

கடுத் திருக்கும் கோவண ஆடையும் வெளுததது மார்மிலணி' 

த்திருக்கும் பூணாதம் வெளுத்தது கையில்சொண்டிருக் 

(௫ம் குடையும் வெளுத்தது, இப்படி எல்லாம வெளுத்தது 

(போலும் இவனதிவும் வெளுத்ததே என்று சிரித்தனர். இவ் 

MID சல்யாணத்திற்கு வந்திருந்தவரெல்லாரும் சென்றா 

௫ம் சிரிப்பாருமாசப் போக) நாவலூரர் இவ்வேதியன் மொ 
ழிந்தமொழி ஈன்றுஈன்று என்று எதிரே ஒர்நிலையில் நிற்ப: 
திற்தின்தி சள்ளாடிச்கொண்டு நிற்கும் பெருங்கிழவளைப் பா 

ர்த்.துச்சிரித் தனர். 

(naw) மேலோர்ச்கு மேலோர்ச்கு மேலோஞயெ ஈமது 
|றைவன் தம்மைப்பார்த்துச் ரித்த genre முகத்தைப்: 

(துச் கோபங்கொண்டு நடுங்கி நடங்க ௮ர்ஈடுக்சத்தா 

அம், எட்ச்சத்தாலும் சரிக்துவிழுகின்ற உத்தரியதீனைத அடி. 

ச்ச எடுத்செடுச்து தோவின்மீ.து தாற்டக்கொண்டு அவர் 

swipe சரப்ர்து சமீபுத்திற்போய்



தீத்தடப்சொண்டபுராணம், கன 

அட! உன் தந்தைக்குத் தந்தைஇருந்த அக்காலத்தில் எமு 
திக்தொடுத்த தளோலையாயெ .படியோலை என்னிடத்திருக் 
இன்றது என்று ஐலையெடுத்துக் காட்டி இப்பெருக்கலியா 

ணத்தில் இவவளவு பெருங்காரியத்தை இன்று முடித்துச் 

கொள்ளலாமென்று கான் எண்ணிவர 8-இக்காரியத்தைக் 
தேட்டுச் சிரித்தது என்னநினைந்து என்றார், 

(௪௦) அடா! என்று ஒருவராலும் ஒருகாலத்.துங் கேட் 

டறியாத பெருகதகைமை வாயஈதவரும் எனறும் குற்றமெ 

ன்பதறியாத ஆதிசைவகுலத்தில் வந்த வள்ளவாருமாயே 

ஆரூரர் சிரிப்பினை விட்டுச் சரிதத.து என்னேட என்ற கழவ 

ரைநோக்க நான்ரித்தது சிரிப்பா ௮ன்று. ௮துஇளிமேற் 
காட்டுவேனேக நீர் இப்போது என்ன சொன்னீர் கான 

உனக்கு அடிமை என்று சொன்னீா? தில் ௮ந்தணர்களெ 

ன்று சொல்லப்பட்ட ஆதிசைவாகளை உலகின்கண் குருக் 
கள் என்று சொல்லுகின்றார்க என்றோ அதனை நீர்கேட்டதி 
ல்லைபோலும். ௮ங்கனம் ௮னாஇியாகவே ஆரியத்தன்மை 

வாய்க்கப்பெற்றுள்ள நாங்கள எங்களுக்கு வேறாயுள்ள ௮ர் 
தீணர்கட்கு ௮டிமையாவோமா ! ௮ம்முறைமை ௮ங்களமி 

ருக்க, இதிசைவர்கள் திசைவராகாத அ௮ந்தணர்கட்டு 
அடிமை yuri என்டெ முறைமை £ர் ஒருவர்தான் இன்று 
சொல்ல நானும் சபையாரும் கே_டோம் ஒமனீறயோனே! 
*-பித்தனோ என்றார். 

(#4) பித்தன் என்ற பெரும்பட்டத்தைப் பெற்றுக் 
கொண்ட பெரும்பித்தர் ஆரூரரைரோச்கி ஏநம்பி! உள்ளை



St. .. இசார்பப்பிரபாவம். 

முதிர்ந்தபருவமுடைய நான் ஏட என்றழைத்த மரியாதை 

க்கு ரீ என்னைப் பித்தன் என்றழைத்தாய். இனி உன்னிடத் 

தில் சான் ஆடப்போகிற வழக்குக்குப் பேயனென்று ௮ழை 

தீதாலும் அழைப்பாய், இதுபோலும்நீ இன்னும் எத்தனை 

Saaren வார்த்தைகளைச் சொன்னாலும் கான் ௮வவார்த் 

தைகளால் சிறிதும் சாணங்கொள்ளேன். ஏனெனில், ௮ப் 

படி என்னை மீசொன்னதற்குக் சாரணம் என்னை” இன்னா 

னென்று நீசிறிதும் இதுவரையிலும் ௮றிர்து கொள்ளாத 

தே யாம், தெரியாது சொன்னதைப்பற்றி எனக்கென்ன 

காணம். நானிப்போது இடுமவழக்கால் நான் பித்தனாகேன், 

நீதான் பித்தனாகப்போடன்றாய், ௮து நிச்சயம, இங்கு ௮த 

னைப் பேசுவதனால் என்னபயன் (நிற்க) உன்னை மான் அடி 

மை என்றதற்கு £ என்னைப் பிததா! பேயா! என்று விசித் 

திரம்பேசற்க, உன்னை நான் ௮டிமை என்றதற்கேற்பச் செ 

ய்யத்தகும்பணியைச் செய்வாயாக என்றுகூறினார். 

(௪௨) என்றும் பணிசெய்வாராகத்தானே யுள்ள gen 

ரர் - இவவர்தணன் சொல்லுங் கொடுஞ்சொல்றுக்கு நாம் 

செய்யவேண்டிய தண்டமோ பெரிது, அதனைச் செய்வதற் 

இல்லை, ஏனெனில; இப்பொழுது கண்டதாயெ இவனது 

இடிவத்தாத் நமது உள்ளம அசைக்குள்ளாய் உருசா நின் 

நற. இவனது பித்துக்கொண்ட வார்ச்தையோ கோபத்தை 

அம் உடனே உண்டாச்காறின்றது, ஆகவே இவனதுசொல் 
மஹால் உண்டாகும் கோபம் இவனது உடம்புமா ற்றுன்ற.து.



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௧௩௯ 

தனால் இவளைத் தண்டிப்பதற்குக் கூடவில்லை, தனால் 

/உன்தந்தை தன்த்தை ஆளோலை உண்டு ௮து ஈதாமென்று 
ஓன்று காட்டுகன்றபடியால் அதலுண்மை இனி௮றி3வனெ 
ன்று தனக்குத் தோன்றாத்துனேவராய் வரதுள்ளாரை ஐய 

மே! ஐலை உளதென்றீரே உளதேல் அதனை காட்டுவீராக!” 

என்றனா. ப 

(௪௩) ஓலையை யுடையார் - ஓலைகாட்டென்று சொல் 

லிய ஈம்பியைப்பார்த்து ஒ.ரூரா! அடிமையாளா யிருக்குச் 
தகுதியை யுடையநீ தலையைப் பார்க்குக தீருதியும உடைய 

ஞாயினையோ! ஒலையைப் பார்க்கவேண்டியவர் சபையாரே 

யன்றி நியன்று 8 பணிசெய்யும் கடமையொன்றே யுடைய 

வன் என்று ௮ரூரரை ௮டிமையாக வுடையார் சொல்லும் 

பொழுது நாவலூரர் தன்னுள் ௮டங்காக் கோபங்கொண்ட 

வராய் இவனைக் இழவன் என்றெண்ணி இரக்கங்கொள் 

ளல் பெரும்பாவம், இவனைப் பிடித்துத தக்கதண்டஞ் செய் 

யவேண்டு மென்றெண்ணி மேலேலிழுந்து அவரைப் பற்று 

வதற்கு விரைந்து சென்றார். இவரது குறிப்புணர்ந்த விருத் 

தீவேதியர் இவர்கையில் ௮சப்படாவண்ணம் தள்ளாடும் 

ஈடையொழிக்து விரைந்துவோடத் தலைப்பட்டனர். திரு 

மாலாலும் பிரமனாலுக் தொடர்தற்கரிய ௮வரை விடாது 

பற்றுதற்குச் சந் தரமூர்த்தீகள் தொடர்ர்துபோயினர். , 

¥ (௪௪) தொடர்ந்துவருவதைச் கண்ட ௮வ்விறைவர் தம 

கையிலுள்ள ஆளோலையைப் பறிக்கவருகன்றான் இவன்



wer ஆசார்யப்மிரபாவம், 

என்று ஒட, சம.து கூட்டத்தாருடைய பற்றுச்களையும்கிட்டு 

வேறொருவர்பற்றையும் வேண்டா ஐ .ஓடிமை(தலைனயய். பற் 

ஹிக்சகொண்டு செல்லும் ௮வரைமாத்திரம் பற்றுசற்கு இவ 

ரோட,இவ்வகையாய் இவர்முன் செல்லவேண்டிய வர்முன் 
'னேதானேசெல்ல, ௮வர்பின் செல்லவேண்டியஇவர் பின் 

னேதானே செல்ல, ௮மரருக்கரியஞயும் அடியவர்க் 'செளிய 

ஞயும் உள்ள ௮ளவினையுடைய ௮ந்தணாளனாகிய இறைவன் 

தட்டமாயோடினர். இவ ரோஃ்டத்தைக்கண்ட ஈம்பியாரூ 

ரர் ஈமதுகலியாணப்பந்தலாகிய காவணத்தில் நடுங்யெ தளர் 

நடையோடுங்கூடி தள்ளாடிக்கொண்டு நின்ற இவவிருத்த 

வேதியன் இப்பொழுது காளைப் பருவத்தினன்போல் ஈம 
ஈடச்கைகீகும் கைக்கும் ௮கப்படாமல ஓடவும், நாம் விரு 

தீதபருவத்தினன்போல் எட்டிபபிடிப்பதற்கும் கூடாமல் 

பின்னே யோடவும் ஆயிற்றே இ.துவும் ஓர் ஆச்சரியந்தான். 
இசனை யெண்ணியாவது, இவன் ஓூின்றபடியால் இவன் 

கையிலுள்ள வோலை அளோலையன்று ஏதோ ஓர் ஒலையை 

வைத்துக்கொண்டு இது ஆளோலைஎன்று நம்மை மிரட்ட 

வர் தானென்று எண்ணியாவது சாம் திரும்புவோமாயின் 

44வழக்கு என்னிடை ந உடையது உண்டேல், மற்று அது முடி 

த்தலது கான் வதுவைசேய்யேன்””என்று சொல்லிய ஈமது மெ 

ங்யூரை பொய்யுரையாய்ப் போமன்றோ, ஆகலின் அவனது 

உரை பொய்யோ மெய்யோஎன்பது சாம் தெரிர்து யாவரும் 

அறியச்செய்தல்லது இரும்புதல் கூடாது, என்று .மிக்க



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம். 

மனவெழுச்சிகொண்டு வேதியரே! ரர் எவ்வளவு வேசக்சொ 

ண்ட.ஒடியபோதிலும் உம்மை ரான் விடேன். இர்தவோட் 

டத்தை நீர் யாவரிடத்தே கற்றுவர்தீர், (பூமன்னு ரானமு: 

கத்தோன் புத்தேளிர் ஆககவர்கோன், மாமன் லுசோதி மணி 

மார்பன், ராமன்லும் வேதம் வேதாந்தம் விளக்கஞ்செய் விந் 

துவுடன்; காதம் சாதாந்தம் நடுவேதம், போதத்தால். ஆம 

ளவும்தேட ward ig அப்பாலை” எனறு சொன்னபடி 

தேடத்தேட ௮ப்புறம்செலகின்ற ௮ப்பரமனிடத்துச் கற்ற 

வரதீரோ, இந்தவோட்டத்தை ௮வரிடத்தே மீர் கற்றுவந்த 

வரா யிருபபிலும் நான் உம்மைப்பிடிக்காமல் விடுவேனா! 

எனறு முன்னையினும் ௮ தஇிகவேகங்கொண்டு பூவண்ணம் 

பூவின்மணம போல சச்சீதானுத சொரூப முடையவரை 

நெருக்கிப் பிடித்தனர். 

பிடித்த இந்த ஈம்9.ஆரூரா ஒருவரன் நி பொன்மலையை 

வில்லாகவளைத்துத் திருக்கரத்தில வைத்துக்கொண்டு முப்பு 

ரங்களை பெரித்தருளிய ஆற்றலுடையவரைப் பின்பற்றிப் 

பிடித்த வல்லாளா மற்றொருவருண்டோ இல்லையென்றபடி, 

(௪௫) யாவரானும் தொடாந்து எட்டற்கரியானைப் 

பின்றொடர்ஈது பற்றிய நம்பியாளூர் (/உன்றந்தை தன்தந்தை 

எழுதும் ஆளோலை” என்ற ஒலையைச் இவர் கையினின்றும் 

பிடுகச ௮ச்ழவரைரோக்கி, வேதழூபுரம்ஒலிக்கும் திருப் 

பாதமுடைய எங்கள்்தெய்வமாகய சிவபிரானுக்கு ௮ளாயி 

ருக்கும் ஆதிசைவர்களாகிய நாங்கள் எல்லாத்தெய்வங்களுக்



௧௪௨. சார்யப்பிரபாவம், 

கும் ஆளாயிருக்கும் மறையவர்குலத்தில் பிறர்துழலும் உ௰ 

க்கு ளோலை எழுதிக்சொடுதது ஆளாவது எஈதநூலிலே 
கூறியுள்ள முறை! ௮ திசைவகுலமுறை யுணரப்பெருத முதி 
யோரே! என்று ௮திககோபத்தோடுககழிதது முறிதீதெறி 

ந்தனர். 

(௪௬) எறியவும், முதுமைப் பருவத்.இக்கு முடிவில் 

லாத மூத்தவடிவு கொண்ட முதல்வன் என் கையிலுள்ள 

ஆளோலையைப் பிடிததிமுததுககிழிதது எறிந்தானே! எறி 

தானே! என்று ஒவென்றலறி யலறி இசைக்கேட்பார் ஒரு 

வருமில்லையோ என்று முறையிட்டனர். முூறையிட்டதே 

யனறி நம்பியாருரைப பிடிததுக்கொண்டு என்கையிலுள்ள 

வோலையை நீ எவ்வாறு பறறிக் இழிததெறியலாம என்று 

அவரைக் சைவிடாது பற்றியிழுக்ச, நம்பியாரூர் என்கை 

யைப் பற்ழியிமுப்பதறகு நீர் யார்! என்று தன் கையை 

அவர் கையினின்றும இழுக்க இவவாறு ஒருவரோடொரு 

வர் மன்றாடிக்கொண் டி.௬ஈதனர். 

அரிய வேதங்கள் இதுகாறும உன்னுண்மை நானறியா 

திருபப.து முறையோ என்று பலமூறை முறையிட்டும் இது 

கரலபரியந்தம் ௮றிவதற் கரியன யிருக்கின்ற இறைவன் 

ஈழ்பியாரூர், கையைப்பற்றிககொண்டு ஒருமுநை இதுமுறை 

யேரவென்று முறையிட்ட மாததிரத்தில் ௮ம்முறையை 
௮ஈரு நின்றாரெல்லாங்கேட்டு ௮வரது செய்கையானன்றி 

அவரிட்ட கோசையிறா லுண்டாயே இரக்கத்தினால் பரி



தீடுத் தாட்சொண்டபுராணம், Soh. 

பவப்பட்டு ஒருவர்கையை, ஒருவர் பிடித்துக்சொண் டி.ருப் 

பதை விலக்கிப் பெரியோரெல்லாங் கூடி ஓ விருத்தரே! 

சற்று நிகானியும். உம்முடைய சரீரத்தில் இயற்கையாயு 
ள்ள வயோதிகத்தினு ஓுண்டாகபெ நடுக்கமேபன்றி இப் 

போது வழகச்கனாலுண்டாகிய Carus Bem அடங்காத 
நடுக்கம் உண்டா யிருக்கின்றது. சற்று கோபததையடச்கும் 

முநிவசே! நீரோ மிகவும் வயதுமுதிர்ந்தவராக இருக்கின் நீர் 

௮வவாறிருகதும் இவவுலகிலில்லாக ஜா கெறியை $ரே 

எண்ணிக்கொண்டு முறையோ என்று இச்சிறுவரோடு பிண 

ங்குகின் நீர். இது முறையாமோ. நீரே சொலலும், உம்மைப் 

போலும் முதிர்ந்தாரைக் கண்டதில்லை. இவ்வளவு பெரியோ 

ரா யிருக்கின்ற உமக்குச் சிறியபருவத்தை யுடைய இவர் 

௮டிமையா யிருக்கவேண்டுமென்பது மாததியம் பெரியமு 

றையே, நீர் இர் ஈம்பியாரூரரோடுமாததிரம் போகாமல வழி 
வழியாயுள்ள அடிமைகள்தான் நீக்களென்று இவாது 

மூதாதைசளையுங் கூறவந்தது முறையேயன்று. இதற்காக 

எத்தனைதரம் நீர் முறையோ முறையோ எனமுலும் அது 

நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ளும முறையன்று எங்களூரில இல் 

லாத முறையைக் கூறவந்தமர் எங்குள்ளவா சொல்லும் என் 

றனர், 

(௪௭) முறையோவென்று பெருங்கூச்சலிட்டு, போன 
யாவரையும் ஒருங்கேகூட்டிய ஐயர் அ௮வர்களைப்பார்த்து 
யான் முறையோ என்றதற்கு உததரஞ்சொல்ல ௮றியாத 
நிவிர் என்னைப்பரிசாசஞ் செய்வதைப்போலும் நீர் எங்கு.



௧௮௫ ஆசார்யப்பிர் பாவம்; 
{ 

ளீர் என்றிரே ௮தன்கருத் தென்னை* என்னை உத்தரஇிசை 
யானென்று எண்ணினீர்போலும். உத்தர தினசயாலுக்கு 

அ௮.றிவுவிசாலல் கெடையாதென்பதோ! நீங்கள் எப்படி எண்' 

ணிலும் கூறிலும் சரி. நான் இவவுரில் உள்ளவன்முன், ௮வ 

வரும் தரத்திலுள்ளதன்று இதோ இங்கு சாணப்படும் 

திருவெண்ணெய் ஈல்லூரே, இபபோது ஊரும் பேரும் சே 

ட்டாவதென்! ௮.இநிற்க. இரகாவலூரன் தடிவக்.து என்னை 

மறித்துத் தடுத்துகின்று என் கையிலுள்ள அவணத்தை 

சான் கொடுச்சவாங்கும தருமநெறியை விட்டு என்னை ஆட் 

டிப்படைத்துப் பிடிததிமுத்து வலியவாங்கக் இழித்தானே 

இப்படியுஞ் செய்யலாமா! இப்படி ௮வன் செய்தது மாத்தி 

ரம் தருமமா? தருமமென்று உங்களுக்குத் தோன்றுகின்ற 

தா* னால் என்னுடைய சபதமாததிரம் முடிர்துவிட்டது 

அதில் ஐயமிலலை எப்படியென்று கேட்பிரேல் மான் 

அஆளோலை என்பதை எப்பொழுது வாங்கிக் கிழித்தானோ 

அப்பொழுதே இவன் தானே௮டி.மை என்பதை யாவரும் 

அறியச் செய்தான் என்றார். 

.. (௪௮) யாதொருநிங்குமறியாத நம்பியாரூரர் வேதகுண்ட 

_ லமணிச்த திருச்செவிகளையுடைய இறைவளை கோக்க இத் 

இழப்பிராமணனை ராம் இதுசாறும் ௮றியாதொழியிலும் 

இவன் சமக்குப் பூர்வீகமாகவே எர்ப்பட்ட பழையவழக்கா 

ளிபோலும் என்றெண்ணினார். ௮வ் வெண்ணத்தோடு தம் 

மையதியாமலே.மனத்தின்௧கண் அ௮வ்விறைவன்பால்-தமக்கு



தடுத்சாட்சொண்டபுராணம், ae@ 

முனபுளள ஓததபணபினாம்ல வகையான சையும் அன் 

பும் மேன்மே லுண்டாயிற்று. உண்டாகவே, அவர்பால் 

உண்டாயிருந்த கோபந்தணிந்து ஐயரே! நீர் திருவெண் 

ணெய் ஈல்லூரின்கண் உள்ளவரா! சந்தோஷம். bt se 

வரேயாயின் உலகறெறிக்கு மாறாகக் கூறும் ew gaya ber 

அவ்விடத்திலேயே பேசி இருவரும் சமாதானத்தையடை 

கோம. அவவுருக்கு நீர் முன்னேபோம் என்றார், 

(௪௯) வேதியர் ஈம்பியாரூரர் சொல்லியசைக்கேட்டு 

நீ வெண்ணெய் ஈல்லூரிலே வந்தபோதிலும் மிகவும் சல்ல 

தே, எனெனில் - அவ்வூரில் ௮றி வொழுக்கங்களிற் சிறந்த 

௮ந்தணர்கள் இருக்கின்றனர், உன்னுடைய குலத்தில்வந்த 

முன்னோர்கள் ஆதியில் ழுதிக்கொடுத்த மூலவோலையும் என் 

னிடத்தில் இ இருக்கின்ற, உன்வழக்கு நீ கிழித்தவோலை 

யோடு போனதாக எண்ணவேண்டாம், வெண்ணெய்ரல்லூ 

ரிலே உள்ள௮ரத ௮௩௧கணாகள முன்னே அ௮ந்தவோலையைக் 

காட்டி நீ எனக்கு ௮டிமைதா னென்பதைச் சாதித்துக் 

கொள்வேன், நீ இப்போது இழித்தெறிந்த வோலைபோல் 

இதனைக் கழிததெறிச்து என்வழக்கை மாற்றி £ வெற்றிசொ 

ள்ளலாமென்று ஒருசிறிதும் எண்ணவேண்டாம் என்று 

சொல்லி மிகுந்த வூக்கத்தோடும் ஊன்றுகோலாக தண் 

டினை ஊன்றிக்சொண்டு முன்னே ஈடகச்தனர். 

(@o Qa) காந்தத்துக்கு முன்னே எதிர்ப்பட்ட இரும் 

பானது அக்காந்தத்தையே ௮ணைய நேராகச் செல்வது 
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enn சார்யப்பிரபா வம். 

போல் சண்டே றிச்செல்லும் வேதியரை விடாது ௮வரை 
யேகோக்கி அவர்பின்னே ரூரர் விரைந்து சென்றனர், 
வழக்கே இருவரும் மனவூக்கக்சொண்டு போவதாகிய வே 
சத்தை ஈண்ணிறந்தசுற்றத்தார்கண்டு விடாவழக்காய்த் தொ 

டீர்ந்துபோரும் இவர்கள் வழக்கு என்னாமோ! ௮ தனைக்கா 

ஊயபேண்டுமென்று ..வர்களைவிட்டுப்போகாது பின்தொடர் 

ச். து போயினார். விருத்தவேதியர் - திருவெண்ணெய் ஈல்லூ 

குக்குட்சென்று ௮ந்தணருட்சிறந்த பெரியோர்கள்வாழும் 

மஹாசபையின்கண் நின்று வேதராயகராகய முதியோர் வே 

தபாரகராயெ பெரியோர்களைப்பார்த்து சபையோர்களே! 

என்னருகே நிற்கின்றஇவன் திருநாவலூரிலுள்ளவன், இவ 

ன்பெயர் ஈம்பியாரூரன், எனக் கடிமையாயுள்ளவன் இவ 

,ஜொருவன்றான். இல வாய்ச்சொல்லன்று, ஓலையுள௫, ர் 

, ததளோலையை இவலுக்குக் சாட்டினேன் இவன் எனக்க 

டியானென்பதை மறந்து என்னைப் (பித்தா பேயா! என்றும் 

சா (உனக்கடிமையா வேன்? ஏன்றும் ௮ந்தவோலையைக் 

Sis hig ஈல்லொழுக்க முடையவன்போல் உங்கள் 

முன்னேவந்து இப்போது நிற்கின்றான். இதுதான் கான் 

முறையிடும் முறைப்பாடென்று கூறினார், 

ப்ர ௨) அச்சபையின்கண் கல்விகேள்விகளில மிக்கா 
ர£ாயெ அஈதணருட் சல முதியோர் முறையிடும் முறைப்பா 

பய்ர்திவ்க்சேட்டு த் பெரியோரே! மறையவர் ௮டிமையாதல் 

. இல்கிகல் எுூழங்சாதது, ஐயரே! நீர் சொன்னது என்ன



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம், Seer 

வென்று கேட்டார்கள், வழக்சாளியாகயெ ஐயர் இஈசமாரில 

தீதில் இல்லை என்பதை டங்கள் சொலலக் கேட்பேனே யல் 

லது நான்சொல்லியது வழங்கவெராத தன்று. ௮ங்களம் 

வழங்கிவந்ததை நான் எழுத்து முன்னிலையாசக் சாட்டு?வ 

னாயின் ௮ப்போது ௮து உககட்கு உடன்பாடுதா னன்றோ 

அவ்வெழுத்தைக் காட்டுகின்றேன். இக்காவலூரலும கலி 

யாணப்பந்தரில 8ீங்கள் சொல்லியதுபோலவே சொன்னான்) 

௮ப்பொழுஅ ஒருவோலையைக் காட்டினேன். ௮ தனை இவன் 

பறித்துக் ழிததெறிந்தான் ௮து போனபோதிலும் இவன் 

தந்த தன்தந்தை எழுதிக்கோடூத்த மூலவோலை என்னிடத்' 
தில் இருகின்றது என்று தானிடும் வழக்குக்குச் சாக்ஷி 

யாயுள்ளார் ஒருவருமின்றி தனியாய்றின்று கூறினார். 

(௫௩)௮ துகேட்ட ௮ஈ,தணர்கள் உலகில் வழககமில்லா 

தொழியிலும் மனம் உடனபட்டு ஒருவர் எழுதிக்கொடுத் 

தால் ௮தனை அல்லவெனறு மறுப்பது நீதியாகுமா ! ௮ம் 

உனமிருகக, இரத நாவலூரருக்கு ஒலைகாட்டினே னென்று 

இவர் சொல்லு றெபடி இன்றுகாட்டி யிருப்பாராயின் ௮த 

னைக் கோபாவேசத்தோடுக் கழித்தெறிதல் வெற்றியாகுமா? 

இவவேதியர் தசையெல்லாம் ஒடுக்கப்பெற்ற முதியோராயி 

னும சொல்லவேண்டிய வழக்கில் தளர்வுற்று மறந்து சொன் 

ஞரில்லை, ஒன்றேனும் விடாமலும் மறுப்பதற் இடமில்லாம 

அம் பொருந்தக் கூறினார். ௮சைந்தாடும் சரீரத்தை.புடைபூ: 

இவவேதியர்போலன்றி அசைவில்லாத சரீரத்தையும் இவர்



௪௪௮ ஆசார்யப்பிரபாலம், 

சொல்லும் சொல்லுக்கு அஞ்சாது நிற்கும் சாளையராகயெ 

இக்காவலூரர,து எண்ணம் எவ்வண்ணமோ ௮தனை யறிய 

வேண்டுமன்றோ என்று நாவலரே! உம்முடைய எண்ணம் 

என்னவென்றார்கள். 

(Ge) நாவலாரூரர் ௮வ்வேதியர்களைப் பார்த்து டவர் 

சுருதி ஸ்மிருதி புராணமுதலிய எல்லா நூல்களையும் அறிந்த 
வர்கள். நீவிர் ௮றியாத தருமம ஒனறுமில்லை. அகலின்' 

என்னை அதிசைவனென்று நீஈகள் ஈன்ருயறிவீர்களன்றோ? 

ஒருவருக்கும் ௮டிமையாகக்கூடாத எனனை இவ்வர்தணாளர் 

சாமானியமாயுள்ள புறத்தடி மையாளைச் சொலலுவ.துபோல் 

ஒர் மரியாதையுமின்றி இஈராவலூரன் என்னடியான் என்று 

சொல்லுவதுமல்லாமல் அதனைச் சா திககின்றாரே இவர்இப் 
படிச் சாதிப்பாரே யானால் நான் என்செய்யக் கடவேன், 

எனது குலத்தவர்கள் இப்படியும் எழுதிக் கொடுப்பரா ! 

இதுமனத்தினால் நினைத்தற்கும் எட்டா த மாயையாயிருக் 

இன்றது, இர்த மாயையை என்னென்று சொல்லுகேன். 

இந்த வல்வழக்கலுடைய உண்மையை யான் தெளிந்து 

' சொல்லமுடியாது என்று எல்லாவற்றையும் எண்ணித்தெளி 

த்து சொல்லவல்ல எண்ணத்திலே மிக்சோராகெ ஈம்பியாரூ 

mt «pet. 
(20: டுசு) நம்பியாரூரர் வெண்ணெய்ல்லூரர் முன்னி 

ன்.று செகல்ல ,ஈல்லறிவும் கல்லிரச்கமுழுடைய சபையோர் 

aor வழக்காலெதற்கு முற்பட்டு நிற்கின் ற முகிவரைப்பார்த்த



தீடுத்சாட்சொண்டபுராணம். ௪௪ 

முகிவரே ! சாவலூரரை இவ்வூரில்வந்து இன்று உமதடிமை 
என்னெறீரே ௮க்கொடிய சொல்லை எங்கள் சபையிிமுன் 

னர் நீர் நிலை ராட்டவேண்டும்,என்னசொல்துசன்நீர் என்று 

சேட்டு மறுபடியும் ஐயரே! உலகின்கண் ஒன்றைவழக்கட்டு 

சாதிக்கலேண்டுமானால் ஆட்சி, காட்சி, ஆவணம்) என மூன் 

றுண்டு, ஆட்சியாவது - தொன்று தொட்டு பெரியோசால் 

ஆண்டுவருவது, காட்சியாவது-இதை நாங்கள் கண்டதுண்டு 

இது பொய்யல்ல வென்று உண்மையாகக் சண்டவர்கள 

சொல்லுவது ஆவணமாவறஹு - எழுத்து மூலமாய் தலையில் 

எழுதிவைப்ப.து. இம்கூன்று வகையில் ஒன்று நீர் சாட்டு 

வீரா என்றனர். வேதியர் - ௮ந்தணர்காள்! நான் முன்னே 

இக்த ஈம்பியாரூரனுக்கு நிங்கள் கூறிய குன்றலுள் ஒன்றா 

இய ஆவணம் சாட்டினே னென்றதை மறந்தர்களோ ௮ல்ல 

அ பொய்யென்று எண்ணினீர்களோ ௮.து எப்படியானாலும் 

ஆகுக. கான் முன்ன இவன் கிழித்தானென்று சொல்லிய 

கோலை மூலதலையைப்பார்தது எ முதிய படியோலை. இப்போ 

திருப்ப தென்று சொன்னவோலை மூலவோலை ௮தனைங்க 
ளெல்லாம் அ௮றிந்துணரவே வைத்திருக்கன்றேன். காண 

வேண்டுமானால் காட்டவும் வல்லேன் என்று மாயாசத்தியை 

௪ண்ணியவாறெல்லாம் ,ஆளவல்ல வல்லாளன் கூறினான், 

(௫௭௪) வேதியரே! எங்கள்முன்னர் மீர் ஆவணம்சாட்ட 
வல்லீராயின் இப்பொழுதே காட்டும் என்று சொல்லவும், 

ஆவணத்தைக் கொள்ளைகொடுத்த வேதியர் இக்த ஈம்பியர



4௫௦ ட ஆசாயப்பிரபரவம், 

ரூரன் முன்போல் பூற்றியிழுத்துக் கிழித்து என்சொல்லைப் 
பொமியாச்ச சன்பால வலிர்.துவருவான், அப்படி இப்பொ 

மூ செய்யக்கூடாதென்று அவளுக்குச் சொல்ல வல்லீரா 

கின் கான் ௮க்த ஆவணத்தைக் காட்டுவதற்கு ஒரையமு 

கில்லை யென்று சொன்னார். ௮5 தணர்கள் ஐயா வேதியரே! 
நாடுகள் அவ்வாறான நீங்கு நிசமும்படிச் செய்யமாட்டோம் 

என்றார்கள், உடனே அரூரரது ௮ல்லலைத்தீர்த்து ஆள கின் 
திவராகிய இறைவனார் மூலவோலையை எடுததுக்கொண்டு 

'சபையாருக் கருகே செனறார். 

(டு௮) கரியவிடத்தைக் கண்டத்தில் மறைத்துவைத்த 

மைபோல் கையில் ஓலையை மறைத்துககொண்டு வருவதைச் 

சுபையோர்கள் கண்டு அ ஙகுளள ஓர் கர்ணீசனைபபார்த்து 

அப்பெரியோர் கொடுக்கும் ஒலையைவாங்கி யாவருங்கேட் 

சூம்படி வாரிப்பாயாக என்றார் ௮வனும ௮வ்வோலையை 

வாக்கி வாசிக்கத்தகும் ௮ருள்பெற்றுடையானாகலான் சபை 
யோர்கள் சொல்லியவுடன் அப்பெரியோரைத் தொழுது 

மிக்க வணக்கத்துடன் ௮.த்திருவோலையை வாங்கி சுருளை 

ரீதி விரிதது அவ்வோலை ௮வரைப்போல பழமையாயிருத் 

திலைக்கண்டு ௪பையாரைப்பார்த்த ஐயன் iba! இல்வோலை 

இப்பொழுது புதிதாய் எ முதிக்கொண்டுவந்ததாகக் காணப் 

ப்டகில்லை. மிகவும் பழமையானறுதான் என் றசொல்லி மிச 
அச் செனிர்ச ,.மனத்தையுடைய சபையோர்கள்! சேட்கப் 
டெபரிபவோகசைசொன்0 வாடிச்சத் தொடங்னோன்.



தடுத்தாட்கொண்டபுசாணம், சட 

(௫௯) (அருமறைகாவல் ஆதிசைவன் ஆரரன் செய்கை, 
'பேருமறை வேண்ணேய் ஈல்லூர் பித்தனுக்கு யானும் என்பாஷ் 
வருமுறை மரபுளோரும் வழித்தோண்டூ சேய்தற்கு ஓலை, இரு 
மைபால் எழுதிரேர்ந்தேன் இதற்கு இவை என்னேழுத்து.”! | 

(௬௦) என்று ௮வவோலையிலுள்ள எழுத்தை வாசித்த 

னன். சபையோர்கள் ௮ஈத வோலையிலுள்ள வாசகத்தைக் 

கேட்டபின்னர் ௮தீல் சாக்ஷிகள் உண்டோ என்றனர். கர், 

ணீகன் ஐபன்மீர்! சாக்ஷிகளு மிருக்கின்றன, என்று அவர் 

போர்கள் கள் நாமகசளையுஞ் சொல்லிக்காட்டினான். சபை 
௮ப்பெயருடையாரைச் கூப்பிட்டு, ஐயா! இது உங்களுடைய 

கையெழுத்துத்தானாரன்றாய்ப்பார்த்துச்சொல்லுங்கள் என் 

றார்கள், ௮ஈதச் கையொப்பக்காரர்கள் தங்கள் கையெழுத் 

தைப்பார்த்து வேரொன்றுஞ் சொலலுவதற்குக் கூடாமல் 

இன எங்கள் கையெழுத.துத்தான் இதில் ஐபமில்லைஎன்றார் 

கள், 

கையொப்பக் காரரெலலாம் ஒப்புக்கொண்ட பின்னர் 

சபையார்கள் சிறிதுஞ் சகதேகமிலலாதவர்களாய சாவறூச 

ரைப்பார்த்து ஈம்பியாரூரரே! இப்பொழுது வாசித்த வாச 

கததைக் கேட்டீரார் கையெழுத்தும பார்த்தீராரி இஅு ௨ம் 

முடைய பாடடனருடைய கையெழுத்தாகவே காணப்படு 
ன்றதா? வேறொருவருடைய கையெழுத்தாகச் காணப்ப 

கிறதா? அதை உம்முடைய மனதிற்குச் சர்தேகமிலலாமல் 

சன்றாயும் செளிவாயும் பார்த்துச்சொல்தும் என்றார்கள். 1.



ae ஆசார்யப்பிரபாவம். 

(aa) அப்பொழுது வலிய ஆட்கொள்ளவரந்த வளள 

ஜாயெ விருத்தர் சபையோர்களே! சாக்தியோடு கூடிய ஒலை: 
யைக் (சர்ணிகளைக்கொண்டு வாசிக்கச் சொன்னதும்; ௮ தளை 

இள்குள்ளோர்களாகயெ நீச்களெல்லாம் கேட்டதும் போ 

தாதோ! இன்னமும் இவன் பார்த்துச் சொல்லவேண்டுமா! 

ஆஹா! இத ஈன்று ஈன்று!! யிலும் இவனை இவன; பாட் 
டன் கையெழுத்தாயுள்ள இதனைப் பார்க்கர் சொல்லுகின் 
நீர்களே ' இவன் சிறுவனன்றோ! இவளுக்கு அவ்வளவு 

அளலுபவம் உண்டா ! அ௮கலான் இவன் கண்டறிய வல்லனல் 

லன். நீங்களே இவனது பாட்டன் கைச்சாத்தாயுள்ள வே 

றெதையேலும் கொண்டுவரச்சொல்லி அதையும் யான்கொ 

டுத்த தலையையும் ஒத்துப்பார்த்து எ.து உங்களுக்கு உதிக் 

சென்றதோ ௮.தனை மறைக்காமல் சொல்லுங்களென்றார். 

(௬௨) சபையோர்கள்) சாக்நியோகூடிய எழுத்தோ 
லையைக் காணவும், இனி என்னமோ இவ்வதிசயத்தைப் 

வார்க்கவேண்டுமென்று எண்ணி அ௮ங்குமிங்குமா யிருந்த 

யாவரையும் கூப்பிட்டு ஒ மஹாஜனங்களே! நீங்களெல்லாம் 

தலைவாடத்தபோது கேட்டீர்களல்லவா! அதில் சாக்ஷியும் 
இருக்கக் கண்டீர்களல்லவா! அர்தச்சாக்ஷிக்காரருள் இறந்த் 

அர்சள்போக இருக்கெறவர்கள் எங்கள் கையெழுத்துத்தா 

டனன்.று ஒப்புக்கொண்டதையும் ௮ றிர் தீர்களலலவா! இனி: 

சால் தவ்புப்பார்ச்கவேண்டிய வகை யொன்றுமில்லை. ஆச 

லான்: இர்ச நரவலூரர் சாமெப்படி இவருக்கு ஆளாவது,



தீடுத்தாட்கொண்டபுராணம. ௪௫௩ 

இப்படியும் எழுத்திருச்குமா என்று மனமருண்டனரே 

அம்மருட்சி இப்போது என்னாயிற்று, இன்னமும் ஈன்று 
ய்த் தெளியும்வண்ணம் ௮வர்பாட்டனார் எழுதியுள்ள கைச் 

சாத்துகள் மிக்க காப்புடன் பெட்டியில் வைத்திருப்பா ரல் 

லவா! ௮ப்படி.ப்பட்டவற்றுள் ஒன்றைக் கொண்டுவரச்சொ 

ல்லி இதனோடு இன்னம் ஒருதரம் ஒப்புப்பார்த்து பின் எது 

வுண்மையோ ௮தைச் சொல்லுவோ மென்று அலோ௫ித்த 

வர்களாய் ௮துபோல் கைச்சாத் தொன்றை வரவழைத்து 

ஒப்புப்பார்த்து ஒ.த்திருந்கதைக் கண்டு ௮ந்தண சரேஷ்டர் 

களே! இனி ஈம்முடைய செயலென்னே! இவன் செயல் 

தான் செயல். இனி நாமாவது ஈம்பியாரூரராவது யோடத்து 

ஆவது என்! பயனில்லை என்றார்கள். 

(௬௩) இவ்வகையான உண்மைத் தீர்மானம் யாவருள் 

ளத்தும ஏற்பட்டபின்னர் நாவலூரரை நோக்கி இப்பெரி 

யோராயே திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் வேதியர் உமது பாட் 

டனார் எழுதிக்கொடுததிருக்கும்தளோலையை இச்சபையின் 

சண் வா௫ிக்க நீர் கேட்டிருர்தி ரல்லவா! சாகூஷிகளும் ஒப்புக் 
கொண்டார்க எல்லவா! நீரும்- ஓப்புக்கொள்ளும்படியாக 
வேறு கைச்சாத்.துகளும் கண்டீரல்லவா! ஆசையால் உம்மு 
டைய ௮ந்த ஆளோலையில் என்ன எழுதியிருக்கன்றது 
அதைக்கவனித்தீரா! நாங்களே ௮தனை இன்னம் ஒருமுறை 
சொல்லுகிறோம் ஈன்றுய்க்கேளும். 

இருநாவலூரி லிருக்கின்ற Gags Bara gyn ஆசைல 
லும் ஆரூ ச.ஓுமாகிய ரான திர்வெண்ணெய் நல்லூரில் திரு



சட ஆசார்யப்பிரபாவம், 

கீனெற பெரியமுநிவோராயெ பித்தலுக்கு யாலும் வழிவழி 
யாய் வரும் என்சத்ததியாரும் வழித்தொண்டு செய்வதற்கு 
எனதுளளும் புறம்பும் ஒப்ப, ஆகாயவாணியும் பூமிதேவி 

யம் ஒப்ப) சிவனும் ௮டியார்சளும ஓப்ப, என்மனமும் வா 

ச்ரும் ஒப்ப உடன்பட் டெழுதிக்கொடுத்தேன். இப்படிக்கு 

ஆரூரன் எழுதிக்கோடூத்த ஆளோலை” 

இப்பொழுது சொல்லிவத்ததைக் கேட்டீரா! நாவலூர் 

சே! இனி யோதிததுப் பேசுவ தொன்றுமிலலை, இநத ௮ 

தீணர்பெரியோருக்கு ர் தோற்றவராயினீர அவருக்கு நீர் 

ஏவல்செய்வ$ேதே கடன் எனறு நடுவுறிலைமையினின்றும மா 

றுபடுதலையறியாத ௮றிவினையுடைய மேன்மையராகிய சபை 

யோர்கள் கூறினார் ஈமபியாளுரர் ஆதிசைவகுலத்திற Fos 

தவராய சடைய௫ருச்கு சா௯்நாத புததிரலும், இந்த கா 
ட்டைஆளும் ஈரசிங்கமுனையர் என்லும அரசனுக்கு ௮பி 

மான புத்திரனுமாக நானிருக்சப்பெற்றும் பித்தனைபபோல் 

பேசர்திறமுமில்லாத இவ்வேழையகதணருக்கு நான்௮ளாச 

என்விதி இப்படி யிருக்குமானூல் சானிபபோது அடிமை 

யாதற்கு இசையேனெனறு சொல்லுவசுற்கு இசையுமோ 

என்று நின்றனர். 

ட் (௬௪) இப்பால் தோற்றீர் நீர் என்ற சபையார் தரூர 
ar urcGsranass Casuaruurs sg வழக்சாடுவ 

தில். வல்லரே முகிவரே! நீர் முன்னே காட்டிய ஆளோலை 

பநிரமமிள்மிக்க எங்கள்பதியாபெ இச்சவெள் 

 



தடுத்தரட்சொண்டபுராணம், கடு 

ணெய் நல்லூரே உம்முடைய வூராக எழுதியிருந்ததே உம 
க்கு இக்தலூரில்பரம்பரையா யிருக்கீன்ற வீடும் இல்வாழச் 
கைக் குரியாளும் இருக்திருக்கவேண்டுமே நாங்கள் இதுகா 
௮ம் ௮தனைக கண்டறியோம வீடெங்கே வாழ்க்கைக் குரி 
யாளெங்கே காட்டுமென்றனர், 

(௯௫) உலசவழக்னெகண் என்றும் வாராத வழக்கை 

என்றும் உள்ள வழக்காக சாதனஙகாட்டி வழக்கினால் (வ 

ன்ற புண்ணியசஈதர்த தியாயே முரிலர் ௮ தணர்காள்! நீங்கள் 

ஒருவரேலும் என்னையறியீரோ! நீஉகள் தானா இந்தவெண் 

ணெய் ஈல்லூரில் வாழ்சின்றவர். தயிரில் வெண்ணெய் எடுப் 

பதுபோ ஓம் இந்தரலலூரில் என்னைச் சுலபமாய்க் கண்டெ 

டுச்கலாமே, ௮ந்த வுண்மைதோன்றவன்றோ ௮ப்பெயர்பெத் 

றுளது இதுகண்கூடாக இருத்தலை யறிவதற்கின்றி என்னை 

விடெங்சே யென்றுகேட்டின் றீர்களே வீட்டை கிசாரித்து 

ணராமல் நீஙகள் கற்றகலவியில எதனை விசாரித்துணர்ந்தர் 

கள். ௮ந்தோ! இவவளவு கற்கவர்தும் என்விட்டை யதி 

யும்முயற்சி யில்லாதிருஈதிரே என்று சிலேடைப் பொருளச 

கப்பட நிங்கள் ௮றியிராயின் என்பின்னே வாருங்கடுள 

ன்று விகொட்டுவார் முன்னேசென்றனர். அவர் பின்னே 

பெரிய ௮நதணர் கூட்டமும், ஈம்பியாரூரரும் @ pig Ce 

ஜூறனா. முன்னேசென்றதளுடை ௮ருளுடையார்௮ருட்டு 

ஹையா, தலபத்துள்ளே சென்றதைக் கண்டனர். வேதி 
வரைக் சண்டாரில்லை, இலலையாகவே ௮வர் எய்குற்றார்! எத்.



ச்சு ஆசார்யப்பிரபாவம். 

CsGenr. அவர் மனை இதுதானோ இதுசோயிலாயிற்றே 

என்று ௮ச்சோயிலின்௧ண்ணே தகைத்து கின்றனர். 

(௬௬)சம்பியாரூரர் ௮ங்கனம் நில்லாது என்னை யடிமை 
பாளாய்.தட்கொள்ள ௮ந்தணர்கள்முன்னேவந்த ஓயர்ஈமது 

வெபெருமான் கோயிலுக்குள்ளேபுகுந்தது என்னசாரணம், 

இதுவோ ௮வ்வையர்வீடு, என்று தம்மையறியாதெழும் 

பெரியவிருப்பத்தோடு சுற்றத்தார்முகலிய யாவரையும் விட் 

டுத் தனியே உள்ளேசென்று என்னை யடிமைகொள்ளவந்த 

பெருர்தகையே!கருணைவெள்ளமே! என்னன்பின்பெருக்கே! 

என்னை விட்டு எங்கொளித்தாய்! என்தெய்வமே! வெளிவரு 

வாய்! நீ என்னையாட்கொள்ளவகத பெருங்கருணையை எண் 
CX) B உன்னையிழஈதேனே! வருவாய! உன்ன ருளுருவை 

கான் இனிக்காணப்பெறு0 வனா! வருவாய் என் றழுதழுது 

சுற்றுமுற்றும் பார்த்து எங்கும் காணாதொழியலே ஆகாய 

வெளியைப்பாரத்.து என்னை யடிமைகொள்ளவந்த ஐடரே! 

ஐயரே! என்றழைத்தனர் அழைக்கவும், மேலேபார்க்கும் 

கரவலர்பெருமானது கண்களுக்குப் புலப்படுமாறு இறைவ 

னார் உமாதேவியாரோடு விடைமேற்றோன்றி தமமேல் ஆசை 

தாண்டு விடாதழைக்கும் நாவலூர் பெருமாலுக்கு உண் 
mene Qsr_aber — 

ட [௬௭) எ௮ன்ப! முன்பு திருச்சயிலாயத்தின்௧ண் ர 

ம்க்: 'சொண்டஞ்யுள்ளவன்; ௮ங்கு நமது அருளால் 

இகியாது இருமாதர் உன்னைப்பார்த்து காதல் ௮திசரித்



'தடுத்தாட்கொண் டபுராணம், ௧ 

தீனர், நாம் ௮தனையுணர்க்து உன்ளை மண்ணுலகில். கரும் 

படியாயக் கட்டளையிட்டோம். நீ ௮ப்போது இவ்வுல௪ வா 
ழ்க்கைக்கு ௮ஞ்9 ஐயனே! அன்புறும் வாழ்க்கைக்கு we 

னளாகாவண்ணம் என்னைத் தடுத்தாண்டருள்செய்யென்று 
வேண்டினாய் சாம ௮வ்வண்ணமே அகுகவென்றோம். ௮வ் 

வுடன்பாட்டை எமமிடம் பெற்று எமதுகட்டளைப்படி. இம் 

மண்ணின்மீது வஈதுதோன்றினை, தோன்றிய நி துன்பம் 

வந்து வந்து தாக்கும் வாழ்க்கைக்கு ௮ளாவதற்கான மணக் 

கோலத்தை உன்தரதைகொள்ளச் செய்தனன், ௮ப்போது 

நாம் சயிலையில் சொல்லியபடி. அத்துன்பவாழ்க்கை அடி 

யோடு உன்னைவிட்டுப்போக ௮ம் மணத்தைத்தடுத்து உன் 

னையடிமையாளாய் ஆட்கொள்ள விருததப்பிராஹ்மண வே 

டங்கொண்டு வந்தோம் வரத ஈமமோடு நீ ளாகேனென்று 

வழக்காடிஞய், நாமும் விடாது நீ ஆளாகவேண்டுமென்று 
தொடர்ந்து மன்றாடினோம், நீயும் உண்மையுணராமல் என் 

னைப்பார்த்து இவன் பழையமன்றாடிபோலும என்று எண் 

ணினப் எம்மிடத்தில் உனக்கு வம்பேயல்லாமல் இடை 

இடையே அன்புந்தோன்றிற்று, இவ்வாரான தொடர்பால் 

இத்திருவெண்ணெய்ால லூரின்கண்௮ுர்தணர்முன்னேவர்து 

நீ ௮டிமைஎன் பதை நிலைநாட்டி அளாகேன்என்பதைத் தடு 

த்து ஆண்டோம் என்று ஆகாயவாக்சால் கூறியருளினார், 

(௬௮) ஈம்பியாரூரர்சிறசுகோதயவிலாசனாய்த்தோன்தி 

ஆகாயவாக்காற் கூறியதைக்சேட்டு பசுவின தகுரலைக்கேட்ட



ao} ஆசார்யப்பிரபாலம், — 

கன்றைப்போல் சதறி' தந்நிலைமைமறந்து தேகாதி பாதபரி 
மர்தமான அங்கம் புளசமாசவும) தொழுத்கை si Suu 

றவும்) என்னைவர்.து வலிய ௮ட்கொண்டது மனற்த்துள் 

ளே நின்று பஞ்ச$ருத்திய ஈடனஞ்செய்யும் உம்முடைய 
செயலோ வென்றுகூறினார் 

(௬௯) ௮்ப்பொழுது அகாயத்தின்கண் தோற்கருவி 

திளைச்கருவி ஈரம்புககருவி முதலிய பஞ்சவாததியங்களும் 

நிறைந்து முழங்க, தவர்கள்விடாது பொழியும் பூமாரி பூமி 

எங்கும் நிறைந்து கதும்ப, மண்ணுலூல் உள்ளாரெல்லாம் 

மகிழ்ச்சியில் மீதூர, மறைகள் மேகமுழக்கம்போல் முழங் 

இப் பேரோசையி..., ஈமது பெருந்தகையாராகய ஈமபியா 

ரூரரை ஐலைகாட்டி அண்ட இறைவர் அருளிச்செய்டன்ளுர். 

(#10) நாவலூரனே! * கயிலையில் gates S Ter ora 

லனுராமத்தோ டிரு தனை, இங்கு என்பால வன்மைச்சொ 

ல்லை வழங்கினாபாகலின் வன்றோண்டன்” என்னும் கா 

மத்தை இப்போது பெற்றவனாயினப், நீ எனக்கு ௮டிமை 

செய்யக்கடவாய் என்று வழக்காடினேனாகலால் Has ug. 

மைச்செயலைச் செய்யக்கடவாய், ௮ச்செயலாவ.து - எம்மை 
அன்பினாற் பெருகிய தறபபின்மிக்க ௮ர்ச்சளையினால் அர்ச் 

சிப்பதே யாகும், ௮வ்வர்ச்சனையாலது - நமமைப் பாடுத 

லேயாகும். அப்பாட்டும் ௮ன்பினாலே பெருகியதும் பண் 

வரிசையிலே மிசச்ெப்பினை யுடையதுமா யிருத்தல்வேண் 

டும். அது அன்பும் பண்ணும் ஒருங்கேயமையப்பெற்றுள்ள



தடுத்காட்சொண்டபுராணம். ௪௫௯ 

தீமிழே யாசலான் சுவைமிகுதியும் இலக்கணமும் நிறைந்த 
௮த்தமிழ்ச் சொல்லாலேயே பாடக்கடவாய் என்று சுத்த 

மாகயெ வேதமோதியதிருவாக்குடையார் கூறியருளினார். 

(எக - ௭௨) யது*ர்வேதார் தர்ககதமாய் விளங்கும் 

பஞ்சாசக்கரத்தாற் சொல்லபபடும் பொருளாயுள்ளவளலும, 

அங்கனமிருஈதும அ௮வ்வேதத்துள்ளே இதர்தக்கவர்களா 

யுள்ள பிரஹ்ம விவஹுச்கள் ௮வ்வுண்மை யுணரும் உணர் 

வற்றுத் தேடுகதன்மை வாய்ககப்பெற்றுள்ள ௮ரியவலும் 

ஆகிய இறைவன் ஈம்மைப் பாவொயென்ற அளவில் ஈம்மை 

அடிமை என்று கொண்டபொழுதே ஈமது ஞானமும் கிரி 

யையும் ௮வன்பாலதாய் நாம் சுதர்தரமிலியாய்ப் போயி 

னோம் இப்பொழுது பாடுதற்குரிய பொருள்தேடும் ஞான 

மும்) அப்பொருளை யமைததற்குரிய செய்யுளை த்தேடும் இரி 

யையும ஈம்பால் எங் ளது ஞானமும் கிரியையுமில்லாமல் 
எப்படிப்பாடுவது என்று சிற்சபையிலுள்ளே ஈடனஞ்செய் 

தருளும் இறைவனது ஞானக்கிரியா ரூபமாயுள்ள சிவந்த 

இருவடிகளை சாடும் மனமுடையராய் இருகரங்களையுக குவி 

த்.துநின்று,-- எம்பெருமானே ! நீ வேதியர் திருக்சோலங் 
கொண்டுவந்து என்னை ஞானபோதததால தற்போதத்தை 

யொழித்து ௮டிமைஎன்று கொள்ளாமல வழக்கினால் என் 
போதத்தை யொழித்து என்னை யடிமையென்று கொள்ள 

வச இலாபத்தை யறிதற்கில்லாச ௮றிவினையுடைய ௮டி 
யேலுக்கு ரான் இன்னவனென்றும நீ. இன்னவனென்றும்



6&0 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

இருவருக்கும் முன்னுள்ள சம்பந்தம் இன்னதென்றும் 
வரும் இம்மண்ணுலகத்தில் வரதகாரணம் இன்ன தென்றும் 

ரீயுணர்த்த யானுணரும் உணர்வைத்தந்து, ராஜுய்யும் வண் 

ணம் ௮டிமை என்று ஆட்கொண்டவனே, ௮ துவேயுமன்றி 
விடத்தைவிடமாகச் கொள்ளாது ௮மிர்தமாகக்கொண்டது 

போல் யான் செய்தகுற்றங்களைக் குற்றங்களாகக் கொள் 

ளாது குணமாகக்கொண்ட கோதிலாவமுதமே, இன்று 

உனது குணப்பெருங்கடலை இப்பொழுது என்பாலவைத்த 

உனது கருணைக்குணமாகிய தடங்கடலை நாயேன் யாதினை 
யறிர்துஎன்சொல்லிபபாடுகேன. சான்சுதஈதரமிலியாகலின் 
டீ எதனை யறிவிச்கின்றனையோ எதனைச் சொல்லுவிக்கன்ற 

னையோ ௮ தனையறிஈது ௮தனைச்சொல்லி ௮ப்படிப்பாடத் 

தீக்கவனாவேன் என்று கூறினார். 

(௭௩) கூறவே, ௮ந்த ௮ன்பரை ௮ஃதாவது அறிவித் 

தால் ௮றியத்தக்கவன், சொல்ல வித்தால் சொல்லத்தக்க 

 வன்),பாடுவித்தால் பாடத்தக்கவன் என்லும் ௮டிமைத்திற 

முணர்ந்து ௮வ்வழியேகிற்கும் தன்மை வாய்க்கப்பெற்ற 

அன்பரை அங்கணர் அருளிச்சேய்வார்--தரூரர் சொல்லிய 
வரது அறியவும் சொல்லவும பாடவுமான இருபாகோக்கத் 
as Qapat வைத்தனர் வைக்சவும் பாடென்று சொல்று 

வதற்கு.முன்னரே பாடும் வகையை இறைவர் எண்ணியுள் 

எலகறு... சொல்லத் தொடங்கினார், ௮ தென்னை யெனின் 

முன்னர் 'உனது கலியாணப்பர்தரில் என்வார்த்தையும்



தடுத்சாட்கொண்டபுரானம், ௪௬௪ 

என்செயலையும் என்னறிவையுக் சண்டு ((பித்தனோ மறை 
“யோய்” என்று என்னைக் கூறினையே wg என்னைப் 

பாடிய பாட்டன்றோ ஆகலான் நீ சொல்லிய அப்பெயர் 
தான் என்பெயர், ஒன்றினைக்செய்கை செய்யாதொழிசை 

வேழொென்றுசெயகை எதுலோ அதுதான் பித்துக்குணம, 

௮க்குண முடையோர் யானன்றி மற்றொருவரு மில்லை, 

அ௮ப்பெயரையே நீயும் ௮ழைததுள்ளாய் கான் காட்டிய 

௮டிமையோலையினும் கண்டிருக்கின்றது, ஆகலான் என் 

பெயர் 'பித்தனென்பதே நிச்சயம். என்பெயரை முன் 

னே நினைத்தால் பின் எதுதான் வாராத.து; எல்லாம்வரும்,, 

ஆகவே முன் பித்தனென்றே வைத்துப் பாடத்தொடக்கு 

வாய் என்று கூறியருளிஞர். ௮ருளலும் ௮வவிறைவர.து 
ஆணைவழியே நிற்கும் வன்மைவாய்ஈத பெரியதொண்டனா 
ரம் ஆணையென்னும் பரியாயப்பெயருடைய சற்சத்தியாயெ 

௮வ்வருளா லேயே தம்மை ஆளவர்த வள்ளலை - ௮ஃதாவது- 

(௮டிமையானபின்னர் நீசெய்யுஞ செயலெல்லாம் என்செய 

லே என்று தன்னையே கொடுததருளும் பெருக்கொடையா 
ளியாபெ இறைவனை) அவனது வசளற்றன்மை யாவரும் 

உணரப் பாடத்தொடங்களார், 

(௪௪) பாடத்தொடங்கிய அவ்வியனாவலர் பேருமான் 

அதாவது - கல்விகேள்விகளில் உணரவேண்டிய வற்றைக் 
கசடறவுணர்ர்த விசாலித்த ௮றிகினையுடைய ௮றிவாளர்ச் 
கெல்லாம் பேரறிவாளராசேே வன்ரொண்டப் பெருமானாச் 

a6



ச்ச் . தரரர்பம்பிரபாவம், 

இந்ரிலவுலகேயன் றி எல்லாவுலஞும் உய்ர்துபோம் வண்ணம் 

பேரிதாம் திருப்ட்திகம் க அஃதாவது - சொல்லாலும் பொரு 

'ள்லும் அருளாலும் ௮ன்பாலுமேயன்றி இசையாஜும் 

பெரிதாயெ பதிகத்தை எடுத்தார் - ௮ஃதாவது -- பித்த 

னென்றே பாடுவாய் என்றெடுத்துச் கொடுத்தபடியே ௮ப்: 

பத்த்தையே முதற்பதமாக எடுத்துக்கொண்டு ௮வனருட் 

இ.றமும் தன் ௮டிமைத்திறமும் முறைமுறையாய் விளங்க 
மிறைகுடி”? என்றற் ரொடக்சத்தனவாகய பதங்களைக் 
கூட்டி, கொத்தாகமலர்ந்த மலர்களையணிந்த சூ.ந்தலையுடைய 

.பிராட்டியாரை இடப்பாகத்தி லுடையவனாய்த் தம்மைச் 

சரண்புகுக்த அடியார்களிடத்துத் தாயினும் இனியஞய் 

உள்ள இறைவனை இந்நிலவுலகமுதலிய எல்லாவுலகமும 

உய்யும்வண்ணம் மேன்மையாகப் பாடத்தொடங்கனார். 

(எடு.) பாடத்தொடங்கய நிகரில்லார் - ௮ஃதாவது - 

. தொண்டில் ஒப்பில்லாத வன்றொண்டர் எனப் பெயர்பெற்ற 

தேயன்றி இசையிலும் நிகரில்லார், எனப் பெயர்பெறுமாறு 

4 பித்தாபிறைகுடி பேருமானே யருளாளா”என இறைவனது 

நிலையும், மனத்துன்னை நினைப்பின்றி நாயேன் பலராளும் பேயா 
ய்த்திரிந் தேய்த்தேன்” எனத் தனது நிலையையும் கூறி, இனி 

! மன்னே மனத்துன்னை மறவாதே நினைக்கின்றேன் ௮ஃதாவது 
. நூன்னுண்டாகிய எய்ப்பூ£ங்கச் செய்யும் பணியையும், மற 

% பித்தாபிரைகுடி என்னும் இப்பதிகததில் போருள்சோச்க 

க்சாமிகு எடுத்த ஆண்டிருக்செறமை உய்தி திணர்ச. | 

 



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம், ௧௬௩, 

வாது நினைக்கும் பணியையும செயப்பெற்ற நான் இனிப் பிற, 

வேன் பேறின்மூவேன் பிறக்கப்பெறிலும் (மூப்படையேன்,) 
முடியேன் (சாவேன்) என்னைக் குறிக்கோள் எனப் பணியான், 
எய்தப்பெறும் இம்மையி வெய்றும் பயனையும், யாதன் 

போருளானேன் அறிவில்லே'” னாயினேன் யான் 8பாதம்பணி 

வார்கள் பெறும்பண்டம்” எதுவோ ('அதுபணியாய் என ௮ம் 

மையில எய்தும் பயையும, !(தழல்போலுந் திருமேனி? யில் 

எங்கனம் 4!தண்ணார் மதிசு_.”ப் பெறும், நகையின் எண்ணார் 
புரமூன்றும்? எவ்வாறு 4*எரியுண்ண” ப் பெறும், இவ்கிரண் 

டுஞ் செய்யக்கூடாமை யாயிலும் வேறொன்று செய்கை 

என்று உனக்குக் கூறியிருககும் செயலவகையான் அவற் 

றைச் செய்தமைபோல், சென்று சென் றணுவாய்த் தேய் 

ந்து தேய்ந் தொன்றாம் ௮ம்முத்திககாலத்து ௮வம் உரு 

வம் அருவுருவ மென்னும உருவங்களைக் கடஈது ௮கண்டா 

சாரப் பேரொளிப் பிழம்பாய்ப் பிரகாசிக்கும் அர்த ஞானாக் 

இனி சொரூபத்தில் நரானொழிஈது போகாமல் 'தண்ணார்மதி” 

தோன்றி வாழ்வதுபோல் நான் உன்னோடு அாநியமாய்ச் 
கலந்து தோன்றி வாழவும், ௮க௱னம் கான் தோன்றுங்கா 

லத்து நான் குடி.புக்குந்த பாசமும் புரமூன்றும்” உனது 
ஈசையெரியால் உண்ணப்பட்டு ௮வ்வெரியேயாய் நின்றமை 

போல் நினது அ௮ருளொளியாகவே நிற்கவுமான ௮ த்வைசப் 

பயனையும்) தா.தான்மிய சத்தியால் 'ஊனானாய் உயிரானாய் 
உடலானாய் உலகானாய்”” வானும் நிலனும் ஆயினாய் கடலும்' 

மலையும் Qu eo” 3008 g Guar a (௮ ரக்கொடு சேர்த்தி.



ச்சு ஆசார்பப்பிரபாவம், 

கினைச்த ௮க்கற்போல் - உருக் யுடங்யெைர்து நின்று - 

பிரிப்பின்றிச்-சானேயுலகாம் தமிய லுளம்புகுதல்-யானே 
புலகென்பன் இன்று” என்றபடி. இலவருட்டுறையுள் சான் 

Sure gig ('உனக்காளாய் இனியல்லேன் என்னலா 
மே”ள்ன ௮ம்முத்இக்காலத்தும் ௮டிமைகுலையா (செய்ஈன்றி 
மறவா) மல் ௮ன்பின் நிறத்தையும்; ('ரேய மலிந்தவர் வேட 
மும் ,தலயச்தாலும் ௮ரனெனத் தொழுமே' என்றபடி 

தொழுச் திறத்தையுஞ் சொல்லித் திரிவதற்கு தேற்றாதன”” 
வர்யெ ஏற்றார் புரமூன்றும் எரியுண்ணச் சிலைதோட்ட”? நிக்கிர 
சத் திருமேனியே யல்லாமல், தோழுவாரவர் துயர்தீர்த்த” 
(ஜாகிய) “உனதோழிலு” க்கு ஏற்றவாறு கொள்ளும், மழ 

ஸ்ள் வலனேந்தி மறையோதீ மங்கை பங்க”னாய் வரும் ௮லு 

க்ரெகுத் திருமேனியும் வேண்டுமென்னும் ௮ருத்தத்தைக் 

கொண்டு முறையாய்வரும் திருப்பாசுரங்களோடு, முதலி 

லே எடுத்துப் பாடுசன்ற இந்தளமென்லும் பண்ணையுடைய 

அத்திருப் பதிகத்தை ஈலிதல் படுத்தல் எடுத்தல் என்னும் 

இசைவேறுபாடு குறையாமல் பொருந்தும் முறைமையினா 
லும், நிறைந்த தாளத்தில் இசையின்பகுதி புணர்ந்து மிச 
அமையும் வகையாலும் சிவபிரான் மகழ்தற்குக் காரண 

meer இசையோடு பாடினார், 

1 (எச) பாடவும், திருவெண்ணெய் ஈல்லூரில் திருவருட் 

தற்பில் எழமுர்தருளியிருக்கும் திரிபுற சசனனாய சபெ 

ருமான் சொற்றுணனைவேதியனய்ச் சொல்லிபருளிப சொல்



தீடுத்தாட்கொண்டபுராணம், ச்சுடூ 

லால் நிறைந்த தமிழ்ப்பதிகத்தை இசையோடுபாடி.ய வன் 

றொண்டப் பெருமானை மிகுந்த கருணைரோக்கால்சோக்ட 

இப்பொழுது 'என்னைப்பாடியசே யல்லாமல் இவ்வுலகின் 
கண் இன்னும் பலவகையாக நமதுபுகழைப் பாடுவாயாக 

என்று எல்லாவுலகமும் உய்ய ௮ருள்செய்தனர். 

(௭௭) ஈம்பியாரூரத.௮௬ளிப்பாடு இங்கனநிற்ச. மணம் 

வந்த புத்தூரில் ௮ன்று இந்த ஈம்பியாரூரர் மணக்கோலங் 

கொண்டபொழுது இவருக்குத் தருமபத்தினியாய் வாத 

சடங்கவியாருடைய புத்திரியார் தமக்குச்செய்தமணம் முற் 
றுப்பெறவில்லைஎன்லும் கவலையொழிர்து நாயகனாக்கொண் 

டதை யொழிக்காமஓம் கற்பிலக்கணம் இதுவென வுணர் 

ந்த ௮வ்வுண்மைவழியினின்றும் வேறுபடாமலும் சிவலோ 

கம் ௮டைதற்கரிய தென்பதுபோய் எளிதாகும் வகையாகப் 

பேற்றாள், , 

(௭௮ - ௭௯) அரூரரைத் திருவெண்ணெய் ஈல்லூர் 
அருட்டுறையின்சண் எழுர்தருளியிரக்கும் வேதியர் ஆட் 

சொண்டபின்னர் ௮ர்ராவலர் பெருமான் தமதுபதியாகயெ 

நாவலூரில் கோயில்கொண் டெழுநர்தருளியிருக்கும் இறை 

வனைக் காணும் ஐசையால் ௮வ்வூருக்குட்போய் ௮வவிறை 

வனைத் தரிசித்து, என்னிறைவனே! ((கான்முகலனும் வான 

வர்கோலும் குற்றேவல்செய்யக்கொண்ட கேரவலனாகிய நீ 

சாலின்வன்மையால் வெண்ணெய் நல்லூரில் வழக்கில்) லை 
த்து ஆளாசகக்கொண்டனையே, என்னை அட்சொண்ட இடம்



ச ஆசார்யப்பிரபா வம். 

வெண்ணெய் ஈல்லூரேயாயிலும் *நாவலனார்க் கிடமாவது ஈந் 

திரு நாவலூரே'” உனக்டம் என். லூராகய நாவலூரேயாகும் 

என்னும் கருத்துடன் “கோவலனான்முகன்” என்லும் பதி 
சத்தைப் பாடியருளினார், 

தீநத்துறையூரில் தவமவேண்டல, 

(௭௯) பின்னர் திருத்துறையூருக்குச்சென்று, சமதுபெ 

ருமான்முன்னேறின்று என்சிவனே! தீவினையால அ வமாயெ 

உலக கெறியின்கண்ணே யான் செல்லாவண்ணப கயிலையில 

வேண்டியபடியே தடுததாண்டாய் இனி௮டியேலுக்குப்பவ 

நெறிக்கு விலக்காகும் ஞானயோசச் சரியைகரியை என்னும் 

தீவகெறியை எனக்குக கொடுத தருள்வாயென்னும் வேண் 

டுகோளை உளளிட்ட % திருபபதிகததைப் பாடியருளினா. 

(௮0) நறுமண௩ சமமும் பூக்களைக் கொண்டுள்ள 

சோலைசூழ்ந்த அத்திருத்துறையூரின்கண் சஈதிரசேகானாய் 

சங்காதரனாய், சடாதரனாய் வீற்றிருக்கின்ற சி.பெருமான் 

வன்தொண்டப்பெருமான் வேண்டியபடியே ஞானக்கிரியை 
,தில் சத்தமுதலிய ஐம்புலன்சளூம வேறுபடாது பொருகதி 

திருக்கும்படிச் செய்யப் பூவாகயமலர்கொண்டு வகமமுறை 

யே பூஜித்தச் சொல்லாகயே மலர்களைக்கொண்டு 'பாடி 

| * ச$லயார் அல்குல் கன்னியராடுர் துரையூர்த் - (swan 

வோ வேண்டும் 'சொள்வேன். தவசெறியே, என்னுர் தொடச்சத் தன,



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம். ௧௬௪ 

(௮௧) வணங்யெ பின்னர் ௮துபோலும் சிவபெரு 

மான் தமது திருவுள்ளத்துக்குப் பாங்காக விருப்பத் 

துடனிருக்கும் பலதிருத்தளிகளிலும் சென்று வழிபப்டுப் 

போற்றி வணங்டப் பின்னர் ௮ழடற்சிறந்த புலிபூரென்றும் 

சிதம்பர க்ஷேத்திரத்தில ஈடனஞ்செய்தருளும் ஈடராஜப் 

பெருமானது இருக்கூத்தைச் கணடுகளித்துப் பேரானந்தத் 

தில் மூழ்கவெண்ணினர், எண்ணியபடியே ௮ச்சணமேசான் 

பதற்குச் சமீபமாக இல்லாதபடியினால் சாணப்பெறுவது 

எப்போது எப்போது என்று எழுந்த ஆசைமிகுதியினால் 

உண்டாகிய வருத்தமேற்கொண்டு விரைலாகச்செல்லவேண் 

டுமென்லும நினைவுடன் ஈடக்கத்தொடங்கினார். 

(௮௨) அதுபோலும போகும் பொழுது, மலை 

யின்சண் வளரப்பெற்றுள்ள சந்தனம் அகில்முதலிய மரங் 

களும் மஒர்களும் மயிற்பிலிகளு॥ ஓன்றின்மே லொன்று 

புரண்டுபுரண்டு பரவிவரும்படி வெள்ளங்கொண்டு கரையின் 

சண்ணே முத்துக்களை ஒதுஈூவரும குளிர்ந்த நீரையுடைய 

பெண்ணையாற்றைக்கடர்நு கராயேறி பச்சைக்குதிரைபூட், 

டிய பெரியதேரின்கண்வரும் சூரியன் மேற்குக்கடலிற்செல் 

௮ங்காலமாகிய அ௮ராதிக்காலம்வர திருவதிகை வீரட்டான 

மென்னும் திருத்தலத்தைச் சமீபித்தனர். 

(௮௩.) சமீபத்தில் வரும்போது இத் திருவதிகை 

உலகமெல்லாம் உழவாரப்படையால் ஈரியை யேர்சச் 

ஞானம் என்னும் முப்போசங்களையும் கொடுக்கவல்ல சரிதை



௪௪௮ | ஆசார்யப்பிரபாவம், 

wer gus Anges உழுதலைச்செய்யும் வலிய ஆண்மையை: 

யுடைய உழவாரப்படையாளிஎன்று புகழ்பெற்ற திருராவுச் 
சரசகள், வபெருமாலுடைய இருவருள் காங்கள்கிடைச்சப் 
பெறுமாறு எவ்வாறென்று: சத்தினிபாதர்கள் வினவும்வின 

வுக்கு; சரியையாதி சான்குபாதங்கள்தான் என்று விடை 
கொடுக்.கும் விடையின்மேல் வரும் உமைபக்கருக்குச்செய் 

யக்சடவனவான மெய்த்தொண்டாகயெ கைத்தொண்டு மனத் 

தொண்டுபோதத்தொண் ௮றிகின்றொண்டு என்னும நால 

வகைத்தொண்டில் முதற்றொண்டாகிய கைத்தொண்டை 
விரும்பும்வண்ணஞ்செய்து ௮ த்தொண்டைச் செய்யப்பெ 

ற்ற பெரும்பதியாகலின் ௮ப்பதியை ஒருவகைத்தொண்டுக் 
கும் ஆளாகாத யான் எவ்வண்ணம் காலால்மிதித்து உள்ளே 

செல்லத்துணி3வேன், அஞ்சுகின்றேன் என்று திருவதிகைக் 
குள்ளே போகாமல் நீர்மடைகளை மிகுதியாகவுடைய குளிர் 

சத மருதமிலத்திலுள்ள சித்தவடம் என்லும் பெயருடைய: 

மடத்துள்ளே- போயினர். 

(௮௪) கைத்தொண்டுமுதலிய கால்வகைத்தொண்டும் 

அடாது செய்யவல்லவர்க்கு ௮ருள்செய வல்லராகிய இறை. 

அள் 8 என்ளடியான்என்று சொல்லிய அச் சொற்றொண் 

டுக்கும் உடன்படாதிருந்த தம்மை விடாது வலிய ஆட் 

கொள்ளும் வண்ணம் செய்த வன்றொண்டப்பெருமான், 

அன்டிசள். மித்தொலிக்கும் பூர்சோலைசூழ்ர்த சத தவடமட. 

பத்திதுள்ளே 'புருர்தபோது கிரிர்த அலைகளையுடைய சீர்



தீடுத்சாட்கொண்டபுசாணம், ௧௬௯ 

மிக்க கெடிலாதிக்கு வடக்லிருக்கும் வீரட்டானத்.துள் வா 

மும் இறைவருடைய திருத்தாளை கரம்கா ணும் வகை எவ்வ 

கையென்று ௮,த்திருவடியையே பலமுறையும் விருப்பும் 
மனமுடையவராய் ௮ம்மடத்தில் எப்பக்கத்தும் பரிசனத் 

கள் கெருங்கக்டெந்து துயில்கொள்வதைப் பார்த்துத் தா 

மும் ஒர்புறத்தில் சயனித்து நித்திரைசெய்தனர். 

(௮௫) வன்மெண்டர்” தமது திருவடியை மனத்துட் 

கொண்டு யாவர்க்கும்பொதுவாகிய மடத்தின்கண் நித்திரை 
செய்வதை வீரட்டத்தின்கண் ௮மர்ந்தருளும் இறைவனா 
உணர்ந்து முஇர்ந்தவடிவுடைய வேதியராய் அம்மடத்தின் 

முன்னே யிருப்பவர் ஒருவரும் ௮றியாதவண்ணம் உள்ளே 
அறைந்து தமக்குப்பூமாலையணியும் திருப்பணியை முன்னே 

யுடைய சுக்தரரதுதிருமுடியின்மேல் தமது தாமரைமலரை 

யொத்த திருவடிகளை வைத்துத தாமும் நித்திரைசெய்கின் 

றவரைப்போல் பள்ளிகொண்டிருர்தனர். 

விரட்டானத்தீசர் திநவடிசட்டல். 

(௮௬-௮௪.) வீரட்டானத் இறைவர் ழெப்பிராஹ்மண 
ராய்வர்.து தமதுகாலகளைத் தலைமேல்வைத்.து உறுகும்பொ 
மூ. ஆரூரர், யாவர் ஈம்தலைமேல் காலைக் கூசாதுவைத்து 
உறங்குகன் றவர் என்று விழித் துப் பார்க்கும்பொழுது கிழ 

வராயிருக்கச் கண்டு இவர் பெரிய மறையவர் வேறொருவ 
மல்லர் என்றறிந்து ஐயா வேதியரே! நீரென்ன உம்மு 
டைய் சால்களை என்த்லைமேல் சரியாசவைத்து உறங்குசன் 
திசே இத இன்னதிசையென்றுர் தெரியவில்லையோ: ஒரு



௪௭௦ அசார்யப்பிரபாவம். 

வன் சயனிக்கவேண்டுமே யானால் ஒருவன் தலை எங்கிருக் 
இன்றதோ ௮ தனையே படுக்குந் இசையாகவெண்ணிப் பள் 

ளிகொள்வது .வழக்காமோ என்றுகேட்க, அப்பா! நான் 

என்ன செய்வேன் திசையையும் தலையையும் எனக்குச் தெரி 

யாவகை செய்தது என்னுடைய மூப்புப்பருவமாகும், சீ 

கோபித்துக் கொள்ளவேண்டாம் என்று சொல்ல, தமிழ் 

நாதராகய நமபியாரூரர் இவர் சொல்லியது உண்மைதா 

னென்று தம்முடைய முடியை வேறு திக்கில்வைத்து நித் 

திரை செய்தனர். செவவிதாயெ கயலமீன்கள் குதித்து 

விளையாடும் தடாகங்கள் சூழ்ஈதுள்ள தஇிருக£வலூரர் முன் 

தலைவைத்திருந்த இடத்தைவிட்டு வேறோரிடத்தில் வைத் 

தும் ௮ம்மறையவர் ௮வ்விடத்தும் கால்களை£ட்டினார இது 

வென்ன ௮ம்மறையவர் கால்கள் ஈம்தலையில் இகும்படுசன் 

ற்தே, நாம் ஒதுங்கிப் படுக்கவில்லை போலுமென றெண்ணி 

௮வ்விடத்தைவிட்டு ௮ப்புறம ஒதூம்கினா; அங்கும் ௮ப் 

படியே செய்தனா. இப்படியே இவர் தலைவைப்பதும #5 

தலைமேல் ௮வர் காலைவைபபதுமாக விருக்க, சிறிது கோபங் 

“கொண்டு உறஈகும் இவவிடத்தில் என்தலையை வேறு வே 

நிடத்தில் நான் வைத்தும் ௮ துபோல் நீ வேறிடத்தில் உன 

சாலை வைககாமல் என்தலைமேலேயே வைப்பதுமனறி நான் 

உறச்சல் சொள்ளாவண்ணம் மிதித்தும் வருகன்றனையே நீ 

முன் திசையறியாவகை செய்தது என்னுடைய முப்புக்காண் 

எ்ன்றமறையவனோ அன்றோ 8யாரெனறார், அப்பொழு.



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௧௭௧ 

சடையில் கங்காதேவியை ஒளித்துவைத்திருக்கும் வீரட் ' 

டான த்திறைவர் நான் உன்னை முன்னம்வந்து தடுத்தாட் 

கொண்ட விருத்தவேதியன்றான் எனஜுங்குறிப்புத்தோன்ற 

அறிந்திலையோ என்று மறைந்தருளினார் 

(௮௮) மறையவும் எம்மான் தன் ௮டிக்கொண்டு தீம் 

முடிமேல் வைத்திடும் என்லும் ஆசையால் வாழ்கின்ற நம 

தீடிகளாயெ சுஈதரமூர்த்திகள், இறைவன் அறிந்திலையோ” 

என்று மறைந்துபோகவும் என்செய்தே.* என்செய்்?தன். 

என்று ஏக விழித்தெழுந்து இவ்விடத்தில் யான் இறுமா 

ப்படைஈது என்முடியில் ௮டிசூட்டவர்த எம்பெருமானைச் 

ஈசடைமேற்கொள் பிறையானென்றும, விடைமேற்கொள் 

விகிர்த னென்றும், கைம்மாவி லுரியா ரென்றும்) கரிகாட் 

டில் ஆடலுடையா னென்றும், விடையா னென்றும், கறை 

கொண்ட கண்டத் தெம்மானெனறும் அறிபும் ௮றிவி 

லாநாயேன்”” யினன் அந்தோ! என்னைப்போலும் ௮றி 
யாதசாதியார் இங்கு எவருள்ளார் என்றமுதழுது ௮ப் 

பொழுது மணக்கோலத்தில் அடிமையாம் பெருமையுண 

ராது நான் ௮ுடிமையாவனா, என்று பலசாலும் வழக்கிட்டு 

௮டிமைபை வெறுத்தேன். நீ வெறுக்காது ௮டிமைகொண் 

டாய், அதுபோல் இப்பொழுதும் அந்தவிருத்த வேதியனா 
கவே வந்து பலமுறையும் உன்னடியைச் சூட்டினய் யான் 

உன்னடியைச் சூடுற்குரிப் தவகோலமாகிய இவவடி.மைச் 

சோலத்திலும் ௮டியின்பெருமையுணராத வெறுத்து விலக



௪௭௨ ஆசர்ர்யப்பிரபாவம். 

வில£ச்சென்றேன். நீசெல்லாது என்முடியில் ௮டிவைத்,துச் 

கொண்டே வந்தனை! என்று ௮டிக்கு முடிகொடாதிருந்த 

தீன்சிநுமையையும்; ௮ம்முடியையே தன்னடிசக்கு இடமாக 

விடா தகொண்ட ௮வன் பெருமையையும் எண்ணிஎண்ணி 

ஏக்கமுற்று எம்மானே! ஆளுடை ௮ரசுகளுடைய கைத் 

தொண்டேறிய பதியில் ராம் எப்படியேறுவ.து என்றஞ்சி 
விடையேறியாயெ உன்னுடைய அடியை என்லுள்ளத்தே 

ற்தி உறங்க, என்னுள்ளத் துள்ளானாயெ 8 நா ஜுள்ளிய 

அடியை என்னுள்ளத்தேபயன்றி என்முடியிலும் ஏற்றினை 

யே ! பெருமையிற் சிறந்தவனே ! வீரட்டானத் தமர்ந்தரு 

ளிப இறைவனே! யானைத்தோலைப் போர்வையாகப் போர்த் 

தவனே! என்று ௮ம்மடத்திலிருந்த வண்ணம் திருவீர.் 

டானேசரை வண ((தம்மானையறியாத சாதியாருளரே” என 

னும் திருப்பதிகத்தை ஒதியருளினார். 
(௮௯- ௬௦) இதியபின்னர் திருவதிகையில் எழுந் 

தீருளியிருக்கும் தமதிறைவரைக் கெடிலகதியானது பொற் 

கட்டிகளையும் மணித்திரள்களையும் யானையின் சொம்பு 

களையும் மின்னுகன்ற வெள்ளிய முத்தங்களையும் ஈறுமண 

கிகமமும் மலர்களையும் சந்தனக்சட்டைகளையும் வன்மை 

ote ௮லைகளாயெ கைகளால் வாரிச்கொண்டுவந்து பூசனை 

செய்காரைப்போல் வழிபடுதலால் அவ்வழிப்பாட்டைசோக் 

பும், வட இசைக்கங்கைபோ ஓம் இ.து தென்திசைக்சக்கை 

என்று செரல்லத்தரும் அச்சிறப்புசோக்கயம்) அக் கெடில



% 

,தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், : ௧௪௩. 

ஈதியில் ஸ்சானஞ்செய்.து, வீரட்டானேஸ்வரர் திறாவடிகளை 
வணக்க அ௮வ்விடத்தினின்றும் நீங்கி, மேன்மேல் பெ 

௫ூவரும் பெருக்கனையுடைய செடிலாதியின் சென்சரை 

வழியேபோய் பூர்வத்தில் போர்விரும்பும் வலிய தோளையு 

டைய மாவலிச் சக்ரெவர்த்திசெய்த மங்களகரமான யாசத் 
தில் வாமனராய்வந்து மூன்றடிமண்வேண்டி௰ திருமால் 

வழிபட்ட திருமாணிகுழி.எலும் திருப்பதிக்கு வந்தனர், 

(௯௧ - ௬௩) வத்து, அ௮த்திருமாணிகுழிக்கு காதர 

யெ மாணிக்கவரதரைப் பணிந்து பாடி, ௮ங்குறின்றும் தம் 

மைவணங்கினார்க்கு வேண்டும்வண்ணல் கொடுக்கும் கருணா 

சாலியாகிய சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் திருத்தினை நகரத் 

இற்குப்போய் தமது நெஞ்சத்தைப்பார்த்து *மனமே நீ 

நீறுதாக்கெய திருநுதலாலும செற்றிக்கண்ணலும் நிறை 

வளைமடந்தை கூறுதாங்யெகொள்கையனும் குற்றமில்லியும் 
கற்றையஞ்சடைமேல் ஆறுதாங்கியூழகலும் அமரர்க்கரிய 
சோதியனுமாகிய சிவக்கொழுந்து, வரிவராஓகளும் சேறு. 

தாங்யெ (இத்) திருத்தினை ஈகருள் (எழுக்தருளியிருத்த 
லால் ௮௪) செக்கொழிர்தினைச் சென்றடைவாயென்று 
அறிவுறுத்தி ௮ப்படியே திருப்பதிகம்பாடி வணங்க sth 
பதியைவிட்டுப் புறப்பட்டு, ஈரம்பிளைபுடைய யாழொலியும் 
மத்தளத்தின் சாதவொலியும் வேதத்தின் பேரொலியும் 
அரம்பையர்தங் தேவொலியும் ௮னவரத தாண்டவத்' 
தோ டீம்சா தொலித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆகாயத்தலமா.



௧௭௪. ஆசார்யப்பிரபாவம். 

சிய சிதம்பர க்ஷேத்திரததிற்குச் சமீபமாக வந்தனர், தேன் 

இர்.தும் மலர் மாலைபும் ஒளி௫ர்தும் மணிமாலையும் உடைய 

- வராகயெ சம்பியாரூரர், ஒலிக்கும் பறவையும் வெண் ச௩குகளை 
யூம் உடைத்தாகிய தடாகத்தின்௧ண் செந்தாமரை மலர்கள் 

அசையும்படி ௮ழகய கயல்மீன்கள் பாயும வண்ணம் மலக் 

கென்லும் மீன்கள சூழ்ஈதிருக்கின்ற விசாலமாகய வயல்க 

ளைப் பக்கங்களில் படைத்துள்ள ௮வவெலலையின் பக்கத்ஐ, 

வந்திப்பவருடைய ஆணவாதிபெரிய பாசங்கள் £ங்க முத்தி 

நெறியைக்கொடுக்கும் வளப்பததனையுடைய திகம்பர மென் 

லும் திருப்பதியின் எலலையைச்சண்டு ஈமஸ்காரஞ்செய்து 

ப்ளை மா மகிழம் சரளம்தென்னை இலவங்கம் நாரததம கமுகு 

குங்குமம் 'குளிர்ததவாழை இலஓுபபை வஞ்சி என்று சொல் 

லப்படும் மரலகைகள் எவவிடததும நெருககி யுள்ளதாய் 

மேகக்கூட்டங்கள மிகுகதிரு குர சோலைகள் சூழ்ந்துளள 

தாய் ௮ச்சோலைகண்மீது குயிற்கூட்டங்கள் கூடிக்கூவும் 

ஒசையுள்ளதாய்ப் போகபூமியிலும் றந்து பொலிவினை 
யுடைத்தாய்விளங்கும் மருதநிலத்தைக்கடந்து ' அப்புறம் 

போயினார். 

(௯௪) நறுமணங்கமழும நல்ல மலர்மாலையை யுடைய 

சும்பியாருரா மருதநிலத்தைக் கடந்துபோய், வன்னி கொன் 

op’  சரப்புன்னை . சண்பகம் சந்தனம் பூக்களையுடைய பலா 

செருச்தி மந்தாரம் கோங்கு குரா மணங்கமழும் புன்னை 

பாதிரி லில்வம், நெ இம்மரங்கள ஒங்கயுயர்ந்தும், ஈறு



, தீடுத்தாட்சொண்டபுராணம. at) 

மணமுடைய முல்லை மல்லிகை இதழ்நெருக்கிய நந்தியா 

வர்த்தம் கெருங்யெ சிறுசண்பகம் ௮லரி ய கொடி 
களும் செடிகளும் நெருக்க அடர்ந்தும அவைகளுடைய 

மலர்கள் மலர்ந்து நிறைர்துமுள்ள நந்தவனத்தைக் கண்டு 

ஆராவன்புகொண்டு வணங்கி அ௮ப்புறம்போயினார், 

(௯9-௯௬) சிவசாமியாகய ஓப்பற்ற நாயகியார் இட 

ப்பாகத்தில் நின்று கண்டுகளிககவும், பெரிதாயெ ஏழுலகத் 

தீவரும உய்யவும்) ௮ருட்ப தமெடுத்து பஞ்சகிருத்திய ஈட 

னஞ்செய்யும் குஞ்சிதபாதத தல ஒலிககுமலம்போசையை 

சான்குவேதங்களும நாற்புறததுஞ் சூழ்கது போற்றுகின்ற 

திருத் தில்லையைப் பெரும்புறச் கடலானது தான் 'மாள்தேர 

றும் வலம்வஈது வணங்க நாறபுறத்தும் சூழ்ந் திருக்குங்காட் 

சியைப்போலும் குளிர்ஈகத நீரையுடைய அகழியானது மிக 

வும்மேலே நெடுநதூரம் உயாஈது மேகங்கள் தனக்கிடமாகக் 

சொண்0 வளரும் சிறப்பினையுடைய மதிலச்சூழ்கதிருக்கும் 

அவ்வற்புதம் தமக்கு முன்னே தோன்ற அ௮தனைப்பார்த்து 

மகழ்ச்சியடைதனர். ௮தன்பின்னர், பொன்னம்பலத்துள் 
ஆனக்த நடனஞ்செய்யும் குஞ்சிதபாதமாகிய தாமரைமலரி 

Sina வொனர்தததேளை வேதற்கள் தாம் உண்ணவேண்டு 

மென்னும் ஆசையினால் வண்டுருக்கொண்டு இல்லைஎல்லையை 

ச்சூழ்ஈது முழங்காடிற்கும். ௮ல்தேபோல் பூஞ்சோலைகளில் 

உலாவும் வண்டுகள் பரிசுத்தமாசிய விபூதியையணிரத ௮டி 

பார்சள்போல ௮ த்$ல்லை எல்லையின்பக்கத்தில் மலைபோ றய



S60 & ஆசாரயபப்ரபாவம, 

சீர்து ௮ழகு செய்யாறின்ற பெரியமதிலச் சூழ்ந்திருக்கும் 

ஆம்ந்த ௮கழியின் ௮௬ல் மலர்ந்திருக்கும் தாழமபூவில் 

நிறைந்திருக்கும் வெண்ணிறமுடைய மகரந்தப் பொடியில் 
வீழ்ந்து வெளுத்த உடம்பினை யுடையனவாய் wag 

Sing தாமரைமலர்களில் போய்ப்போய் சத்தித்துக்கொ 

ண்டுற்கும் இவ்வதிசயம எதிரேதோன்ற அ௮தனையுக்கண்டு 

தமது சந்தையில் ஈடராஜப்பெருமாலுடைய திருவடித் 

தாமரையில் ௮ன்புமேலிடப் பரவசராய்ப் போயினார். 

(௯௭-௯௮) ௮ன்புருவாய்ப் போன ஈம்பியாரூரர் தில் 

லைப்பதியானத, வெள்ளைக்கொடிகள் ௮சைர்தாடும் சிறப் 
புடன் விளங்கும் நான்குதிசைகள் எதிர புலப்படுதலா 

லும், உலகத்தார் ௮றிவினையுடையராய் விளங்க வளர்நின்ற 
சான்குவேதங்களில் தமக்கு ஒதுமுறைகள் முறையாய் ௮இ 

கரிக்க ௮ர்தணச்சிறுவர்கள் நாவினாற்பழகும் சாவின் ஒசை 
மிகுதியின லும், கண்டாமணியினின்றும் எழும் பெரிய சாத 

வோசையாலும்; பூமாலைகளால் விளங்கும் மலைபோலும் மார் 
பினைபுடைய பிரமனது ௮ழகய நான்கு முகக்களென்று 

சொல்லுர் தன்மையையுடையவாயிற்று, இவவண்ணம் விள 

ஸ்கும் தில்லைப்பதியின்கண் காணப்படும் கான்குவாயில்களுள் 
கடதிசையிலுள்ள வாயிலின் முன்னேசென்று தம்மைக் 

சாணும் ஆசை ௮திகரித்த அன்பினால் எதிர்கொண் டழை 

ச்சகரும்' மெய்யடியார்சளைக் சண்டி மஇழ்ந்து விழ்ச்து 
வணக்ஜொர். வனக்கிய இருவருள் அடியார்களோ முள்



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௧௪௪ 

வணங்கினவர்,ரம் பியாரூரரோமுன் வணக்கினவர் என்றுஅதி 

யக்கூடாதி தாயிற்று, ௮ங்மனம் முன் பின் அ நியச்கூடாத 
சூறைமையோடு இருவரும் எதிரெதிர் வணக்கி ம௫ழ்ச்ி 

யடைந்து, அடியார் வணக்கம் முடிந்தபின் திருநாவலூருக் . 

குப் பெருமானாராகிய சுந்தரர் . ஸ்ரீ ஈடராசப் பெருமானைக் 
கும்பிட வேண்டுமென்றும் ௮வா தமதுள்ளம் நிறையப் 
பெற்று ௮வவன்பு உள்ளத்தளவேயன்றி அன்பின் செய 

லெல்லாம் கெளியேயும் பெருசப் பெற்றவராய்ப் பொன்: 

போல் பிரகாசிக்கும் ௮ழயே மாளிகைகள் நிறைந்திருக்கும் 
திறந்த விதியினுள்ளே சென்றார், 

(௯௯-௧00) இளம்பிறைவாழமும் திருச்சடையில் முழங் 

இக்கொண்டிருக்கும் கங்கையைத்தரித்த ேவதேவனாகிய ஈட, 

ராஜபபெருமான் விரும்பித திருவிழாக்கொண்டருளும் ௮த் 

திருவீ£தியின் எப்பக்கத்தும் வேதங்களுடைய முழக்கமும், 

ஆங்காங்குள்ள நாடச௪பைகளில் நடனஞசெய்கின்ற முழக் 

கமும்) மேகங்களுலாவும் ஆகாயததில் தேவ வாத்தியக்க 

ளாகய பஞ்சவாத்தியங்களுடைய முழக்கமும்; ஈறுமணல் 

கமழும் பூமாலைகளில் வண்கெளமுழககும் முழக்கமும், ௮ன் 

பின்மிகுதியால் நீர் ௮ரும்பும் கண்களையுடைய அடியார்கள் 

பாடும் பாட்டின் முழக்கமும் எக்சாலத்தும் மூழற்இச்செ 

ண்டேயிருக்கும், 

யோக$ர்தையிற் சிற்த வேதியர்கள் வீடுசள்தோ.தும் 
வளர்ச்கும் ஒமப்புசையானது ஆகாயத்தில் மேசம்போல்



௬௪௮ ஆசார்பப்பிரபாவம். 

ப்ரவி மூடி.ச்சொண்டிருப்பதை கோச்குமிடத்து மேசமண்ட 

05 5 gsi or மேகங்கள்சென்று நீரை உண்பதிற்குமுன் 

அச்தமீரைத் தாம் உண்ணக்கருதிச் செளன்றதுபோலும் ௭ 

கப்படும், ௮ர்தவோமப்புகையின் இடைஇடையே செல் 

வத்தில் மிகுந்த குபேரன்வாழும் ௮ற்தப்புரத்தைப்போன்ற 

மாளிகககளில் எண்ணிறர் தனவாய்க் கட்டியிருக்கும் நீண்ட 

சொடிகள் ௮சைச்தாடிக் கொண்டிருபப ௮தனை நோக்கு 

மிடத்து மேசவரிசைகளின் இடைஇடையே சாணப்படும் 

மின்னலைப்போல் விளங்கும். 

(௧௦௧ - 502 - ௧௦௩) திருக்கோபுரராசியின் பக்கங்களி 

லெல்லாம் ஆடுகின்ற மயிள்களும், யாகசாலைகளி லெல்லாம் 

இக்கடைசக்கோலினால் உண்டாகிய அுக்கினிகளும், ௮ழ$ூய 

வாயில்களிலெல்லாம் மாலைகளும், வேதிகைகளி லெல்லாம் 

மங்கலகரமான கும்பங்களும், தேர்களுடைய வரிசைகளி 

வெல்லாம் ஒளிகளும், ௮ன்னச்ச£த் திரங்களிலெல்லாம் சென் 
Gea ௮ரிசியாலாஈகிய ௮ன்னமலகளும், தண்ணீர்ப்பந்தல் 

சனி லெல்லாம் குளிர்ச்சிமிக்க நீர்களும்; ரீண்ட விதிகளி 

டுலல்லாம் சதேவசணங்களும் நிறைஈதுள்ளனவாய்ப் பிரகா 

தி 

ரிட் - இவ்களவென்று ௮ளவுபடுத்தற்குக்கூடாத எல்லாவுல 

எக்கி GI ot oor ur SE சொல்லப்பட்டிருச்கும் ௮ழ 

நிரஸ்கர்ம் ஓண்ணுலகலுள்ள இத்தில்லையம்பதியில் வந்தன 
இவன்.று சொல்லும்படி சல்லா மங்கலங்களும் நிறைந்திருக்



தடுத்சாட்சொண்டபுராணம். ௧௪௯ 

கும் வளங்களை யுடையனவா$ியும், புண்ணிய ரிலர்சளாயெ 
அன்பர்கள் விரும்பிப் புகழ்ச்.து பாடிய சிறப்பினால் விள்ங்கு 

வதாகயும் உள்ள ஈ௩டராஜவள்ளல் ஆனந்தத் தாண்டவளஞ் 

செய்தருளும பொன்னம்பலத்சைச் சூழ்ந்த திருவிதியை 

வணங்க),--திருமால் பிரமன் இந்திரன் முதலிய தேவர்க 
ளும், ஏனைய கருடகாந்தர்வ கின்னரர்கள் முதலியோரும் 

நெருங்கி, அவர்களுக்கு முன் சீலததிற் சிறந்த பெரிய 
முனிவர்களும் கெருக்கி நஈதிதேவரது பிரமபடியை ஏற்றுக் 

கொண்டு தனால்வருத்தமுற்று உள்ளேபோவதற்கில்லாமல் 
தரிசனஞ் செய்வதற்குரிய காலம் எப்பொழுது இடைக்கு 

மென்று அுச்சமயத்தைநோக்கி ௮ருகேகிற்ப, ௮ன்பின்சண் 
ஆசைமிக்க அடியார்களும் சிவகணநாதர்களும் தடையின் நி 

உள்ளேபோகும் ௮ழருமிகுந்த கோபுரவாயிலை வணங்கி 

இரண்டு கரங்களையும் சிரசின்மேல் ௮ஞ்சலியாகக் கூப்பிக் 
கொண்டு அ௮லயத்துள்ளே போயினார். 

(௧௦௪ - ௧௦௫ - ௧0௬- ௧௦௪ ) ஆலயத்தினுள்ளே புகுந்து 

செம்பொன்னாலாயெ இருமாளிகைப்பத்தியுள்(நடுவேகாணப் 

படும்) மின்னலிடும் பேரம்பலமாகிய மேருவை வலம்வரும் 

லிதிட்படியே வலம்வந்து, தண்டாகாரமாச வீழ்ர்துவணஙெ 

மகிழ்ச்சியோடும் உள்ளேசென்று அதன்பின்னர் அரிய | 
வேதங்களின் முதலிடை கடைகளிலும் அன்பர் இதபத்தி. 

இம் பிரகாசித் தொளிரும் திருவளரும் திருச்சிற்றம் பலத் 

தன்முன்னுள்ள திருவனுக்கன் திருவாயில் வழியேசென்று



௪௮0 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சடராஜப்பெருமானாயெலயர் தீம்மைத்திருமாலும் பிரமனும் 

€மும் மேலுர் தேடிக்கொண்டிருக்கத் தாம் இம்மண்ணுல 

கம் எல்லாவுலூலும் மேம்பட்டு விளங்கவும், வேதங்கள் 

இலம்புருவாய்த் இருவடி.யில் ஒலிக்கவும், தொகாசமாயே 
வெளியிலே கூத்தாடுன்றவரை ஆரூரர் தரிசனஞ்செய்வ 

தீற்குமுன் ௮வருள்ளத்துள்ளேகலர்திருக்கும் ௮ன்பானது 

கைகளிலும் கண்களிலும் ௮நதக்கரணங்களிலும் கலந்து 
அவைகளைத் தத்தம் தொழில்களைச் செய்யும்படி உந்திற்.று; 

! உந்தவே-கைகளோ ௮ஞசலியாசச் குவிச,தன கண்சளோ 

ன, ௮ந்தக்கரணமோ அ௮ன்புருவேயாய்க்கண்டகாட் 

சிபளவேயாய் நின்றன. இவ்வாறு சைகள் குவிக்கவும், கண் 

களி தளைக்கவும், அந்தக்கரணங்கள் ௮ன்புருவாகவும் செய் 

யவல்ல பேரன்பைபபெறும், *பெருர்தவததைச்செய்த௮ப் 
பெரியோரையும் ௮வ்வன்பானது திருக்களிற்றுப்படி யென் 

லும் பஞ்சாக்கரப்படியின் சமீபத்திற்ெசன்று வணங்க எழு 

ச்திருக்கச்செய்ய வணங்கி எழுஈதனர். 

நம்பியாரூரர் தம் செயலற்று அன்பின் செயலுட்பட்டு 

் தாழ்ந்தெழுந்து பஞ்சாக்கரசொரூபராய் பஞ்சகருத்தியாதி 
சாரியாய்ப் பர்தமென்னும் துன்பத்தைத் தலைபெடாவண் 
ணம்மிதித்து' முத்தி என்னும் பேரின்பத்தை எடுத்தளிக்குர் 

தீர சாவாய் ஆனந்தத் தாண்டவஞ்செய்யும் 'தாண்டவேச 

| % .சயிலையில் இறைவனாயெ தன்னையுடையானுச்கு பூமாலலைசாத் 

இயம், நிருசீறணிர் ச துமேயாம். ர 

 



தீமித்தாட்கொண்டபராணம், ச 

ளைக் காணும்பொழுது அ௮வ்வீசன் பரமானந்த எல்லையின்௪ 
ணின்று தம்மையே காணும் காட்வெசப்பட்ட முத்தர்ச 

ள்.து பொறிபுலன் கரணாதிகளெல்லாம் ௮க்காட்சியின் வய ' 
மரகவேறின்று திளைத்து சவொனர்தத்தில் மூழ்கும்வண்ணம் 

செய்தருளும் பெருங்கூத்தினின்றும் பெருவெராறின்ற பே 
ரின்பவெள்ளத்துள் மூழ்னெர். மூழ்கவும் ௮வ்வினபவசப் 

பட்ட சண்களாலாகிய காட்சியுணர் வொன்றே சத்த பரிச 

ரூப ரச கர்தமெனப் பெயர்பெற்ற ஐவகை யுணர்வையுக் 

கொள்ளை கொண்டது. ௮ஃதேபோல மனம் புத்திசித்தம் , 

அகங்காரம் என்லும் கரணங்கள் நான்கும் ௮க்காட்சிபுணர் 

வழியே சென்று திருவுருவைச் இந்திதத இித்தமொன்றே 

யாயிற்று, ௮ஃதேபோல் ௮வவந்தக்கரணங்களைத் தொழிற் 

படுத்தும் சாத்வீகம் ராதசம் தாமசம் என்னும் முக்குணங் 

களும் திருவுருவைச் சிர்தித்த சித்தத்தின் வழியாய் றின்ற 

சாத்விககுணமாகவே யாயிற்று, ஆகவே புலன்களாஓம் 
கரணம்களாலும் குணங்களாலும் மாறுபடுதலில்லாத சிவா 

னந்தக் களிப்பினால் திருவுள்ளம் மலர்ஈதிருக்கப், பெற்றனர். 

மலர்ந்த வுள்ளததோடும் கூடி தன்னுள்ளக் கமலத்தை 

மலரச்செப்த ஈடராசமூர்த தியாயே வெசூரியனை சோக்கத் 

தெள்ளிய நிலவானது மலர்போலும் மலர்ந்திருக்கப்பெற்ற 

சடையுடையானே எனக்கு இம்மண் ணுலகத்திலே ey mae 

இந்த மானிடப் பிறவியானது துன்பத்தைத்தரும் என்றி 

‘cranes sede Corer. ௮ந்தோ!: மானிடப்பிறவி யுலை



சாவ ஆசார்யப்பிர பாவம். 

பார்ச்குத் துன்புச்தையேசெய்யவல்லபொறிபுலனாதி௪ ளெல் 

லாம் என்மாட்டு ௮வையொன்றும் செய்யப்பெறுது என் 

போடியைக்த தொடர்பு ௮ன்பேரடியைர்த வழக்சென்ப'* 

என்றபடி. ௮வையெல்லாம் ௮ன்போ டியைந்தனவாய் மே 

லான இன்பத்தையேசெய்து அ௮க்சலச்சத்தினின்றும் என் 

கைத் தெளிலித்தன. ஆசலான் எனக்கு இப்பிறவியே வாலி 

தாம் (மேலான) இன்பமாம். ஆகவே இப்பிறவி எனக்கு 

இன்பத்தையே செய்யும் வண்ணம் செய்வாய் என்று 

வேண்டி கண்களினின்றும் ஆனந்தநீர்பொழிய), சைசளைச் 

சிரமேற்குவித்ஜப் பண்ணிசையின்மிகுந்து ௮றிதற்கரிய 

பொருளும ௮ப்பொருளுக்கமைர் த கருத்தும் ௮மைரச் 

அள்ள (மடித்து ஆடம் அடிமைக்களன்றி” என்னும் திருப்பதி 

சம்பாடிப் போற்றிப் பணிர்தனா. 

(௧௦௮ ) ,ஈம்பியாரூரர் தருப்பதிசம்பாடிப் பணிந்த 

போது ஆன்மாசசட்ரு சிற்றின்பம பேரின்பம் என்னும இர 

ண்டலுள் ஒன்றன்றி இரண்டையும் ஒருங்கே யளிக்கும் 

தமது கருணைதோன்ற ௮வ்விரண்டையும் ௮ளிக்சவல்ல ஸ்ரீ 

Weta gos Bu திருமேனியாகக்கொண்டு ஒப்பற்றதா 
யெ பஞ்சூருத் இயமென்லும் பெரியதாண்டவத்தை ௮ன 

வரதமுஞ்செய்ய ஒரடியையூன்றி ஒரடியை எடுத்தவராகிய 
சடிசாஜிழ்பெருமான் முன்னேதடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்ட 
வராய நீ தரமூர்த்திகள் கேட்கும்படியாக அகாயத்தினின் 

தும் ர் (க்க்ருளினார். ௮௦ தாவது - மேன்மேல் up gd



தீடுத்தாட்சொண்டபுராணம் குலா 

'துமறித்து வருவதாயே அலைகளென்னும்'சைகளால் முத்து 

களைச் கரையின்கண் எறியும் காவிரிஈ திபாய்கின்ற pau 

வயல்சூழ்ர்த திருவாரூரில நீ நம்மிடத்து வரக்கடவ் 
யென்று சொல்லியதாகும், இவ்வாறு நகாயத்தினின்றும் 

எழுந்ததசாயெ தர்ரசாதத்தை சுந்தரமூர்த்திகள் கேட்டு ௮து 

போல் திருவாரளுருக்குப்போகப் புறப்பட்டனர், 

(௧0௯ - ௧௧௦) புறப்பட்ட ஈம்பியாளூரர் ஸ்ரீரடராஜப் 
பெருமான் திருவருள் மேற்கொண்டு சொல்லிய ௮வவாளை 

யைத் தலைமேற்கொண்டு முன் தலைமேல் குகித்திருந்ச கை 

களை எடுத்து மார்பின்சகண் ௮ஞ்சலியாச வைத்துக்கொண்டு 

திருக்களிற்றுப்படியை விட்டு வெளி3ய வருவதற்குப் பிரி 

யா அன்பால் பலமுறையும் வணங்குவார், வணக்குந்தோ 

றும எம்பெருமானே! உன்காட்சியை நான் எஙகனக் காணா 

தொழிவேன். உனது ௮ணையைக்கடந்து எங்கனம் நிற்கப் 

பெறுவேன், எனக்கு விடைதருவாய் விடைதருவாய் என்று 

பன்முறையும் வேண்டிக்கொண்டு வெளி2யவந்து எப்பக்க 

மும் பொன்னெளிபரப்பும் பொன்னம்பலத்தை வலமாக&ப் 

பிரதக்ஷணம் வந்து எதிரேறின்று வணங்கி வெளியேவக்து 

மேகமண்டலமும் தாழும்படி உயர்ந்த பொன்மலைபோலும் 

ஒங்கியிருக்கும் ஏழுகிலைகளையுடைய தெற்குக் கோபுரத் 

தைக்சடந்து சென்று அங்குகின்று அச் திருக்கோடரத். 

சைச் சாஷ்டாங்கமாக வணங்கி ௮துதடக்து தேரோடும் 

பெரியவிதியின்௧கண் வரது ௮வ்வீதியையும் வணக்கி, அதி!



௧௮௪ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ளையுர் தாண்டி பலவகை வாசனை த்திரவியங்களும் றிறையப் ° 

பெற்று ஈறுமணங்கம்ழும் கடைவழியே சென்று எக்காலத் 

திம் ௮ழிவின்றி விளங்கும் ௮ந்தத் தில்லைப்பதியின்கண் 
உள்ள தெற்குவாயிலைக் கடந்து ௮ப்புறம் நெடுந்தூரஞ் 

சென்று ௮ங்குரின்று தில்லைஎல்லையை வணங்க, கொன்றை 
மாலரூடிய நீண்டசடையினை யுடைய ஈடராஜப்பெருமான் 

“gi ஆனர்த எல்லையில் தனிப்பெருங்கூத்தில் வத பேரி 

ன்பவெள்ளத்துள் திளைத்து) ஜந்துபேரறிவும் கண்களே 

கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் ஏிர்தையேயாக, 

குணம் ஒருமன்றும் திருந்துசாத்துவிதமே யாகச்”? செய்த 
தருவருளைமறவாமல் நினைப்பவராய்க் கொள்ளிடமெனனும் 

திருஈதியைக்கடந்து JL UL DAG Gort 

\ 

(௧௧௧-௧௧௨) ௮ப்போது ஆராறுன்பால ௮டியாரெல் 
லாம் விடைபெற்றுச்செல்ல ௮ுறியாது போற்றிபோற்றி 

என்று போற்றி நிற்க, சுந்தரமூர்த்திகள் சீகாழிப்பதியை 

கோக்க வரும்பொழுது இப்பதி பசுசருமம பதிதருமமாகய 

எல்லாத் தருமங்களையும் தளராதுவளர்த்த மாதாவாகியஉமா 

- தேவியார் கொடுத்தருளிய ஞானாமிருதமாகிய திருமுலைப் 

rte sin Daven tng எம்பிரான்சம்பந்தன் ௮வதரித்தருளும் 

‘Ques பாக்யெதிதை பெற்றுள்ள கழுமல வளநகரமன்றோ 

இத bet Sse meOealon cary gtupder ypQaa 

| + gain Cont நின்று வணங்கப்பின் ௮ப்பதியைப் பிரத 

கம்ன்ஞ் செழ்து வரும்போது உமாதேவியை இடப்பாசத்



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், BAW 

9ல் வைதிதவலும் மால்விடையை யூர்தியாகக் சொண்ட 

வனுமாகய இறைவன் எதிரே காட்சகொடுத்தனன். 

(௧௧௩) தெள்ளிய அலைகளையுடைய கடலில் ஊழிக் 

காலத்தீல் ரூழ்கப்போகாழு தோணி3பால் மிதக்கும்' 

சன்மையாயர்க ஈீகாழியாகய தோணிபுரத்தில் வீற்றி 

ருக்கும் பெருமானார் விருஷபாரூடராய் உமாசஹசஈுயராய்க் 

காட்சி கொடுத்தமாத்திரச்தில் வன்றொண்டப் பெருமானார் 

உள்ஷமெல்லாம் நிறைந்த பேரன்பினுல நிறையப்பெற்றவ 

ராய் நின்றுவண௩ூ என்னைத் தடுத்தாண்டுகொண்ட இறை 

வனே ! உன்னை நான் சைலையில் அரநாளிற் கண்டபடியே 

இந்நாளிலும் இத்தோணிபுரத்திலும் உமாதேவியுடன் நீ் 

பேருருக்கொண்டிருக்கச் கண்டுகொண்டேன் என்னும திரு 

வுளப்பாக்கை அடியாரெல்லாம் அ௮றியும்வண்ணம் கயிலை 

நாதனே ! என்னை உலகத்தார் பிறந்தான் இறஈதானென்று 

சொல்லாவண்ணம் வகுத்து உனது ௮ருளைத்தரத என்தலை 

வனே ! ௮ங்கு மாதினைமதித்து ஐர்பாகததில் கொண்டுவிள 

ங்குவதுபோல் இங்கும் விளங்குகின்ற மணியே !  வருபூனல் 

சடையிடைவைத்த எம்மானே ! ஏதிலேன் மனத்துக்கு ஓர் 

இரும்புண்ட 8ீரானே ! எண்வகைப்பட்ட வடிவினையுடைய 
ஒருவனே எங்கள பிரானே ! காதில்வெண்குழையனே (உன் 

னைக்) குடல்கொளமிதந்த கழுமலவளரகர் கண்டுகொண் 

டேனே என்று பண்ணிசைபயிலும் திருபபதிகத்சைப் 

பரடியருளினர்,



ena .. சசார்யப்பிரபாவம், 

ty (௧௧௪ - ௪௪௮) வேதங்களெல்லாம்* நாசிகள் உன் 

னைக்கண்டு பேரற்றீஜீ எதிரேநிற்குங்காலம் எக்காலமென்று 
ஓலமிடும் இறைவன் தாம் வேண்டும் காலந்தோறும் 

எதிரேரின்று தம்மால் ஓதப்படும் ஒத்துக்களைக் சேட்டரு 

"ஞூம் கருணையாளன் மறைந்தனன் , மறையவும் அந்தோ ! 

காணாதொழிர்தேனே, என்செய்வினை யறுத்திடும செம் 
பொனை)அம்பொனொருததனை,௮மும்மலர்க்கண்ணினை அடி 

யவரக்கல்லால் ௮றிவரிது, gam தஇிரவடியினைழிரண்டும் 

சமுமலவளககர் கண்டுகொண்டே2ன. வன் or i RB by si 

என்று சிறிதுநேரம் வெருட்சிகொண்டு ௮ச்கேரததிற்ரானே 

அவ்வெருட்சியினின்றும் நீங்கி நரமமை ஈடராசப்பெருமான் 

திருவாருருக்கு ஈம்பால்வருக” என்று கட்டளையிட்டன னாக 
அன் அதுபோலும் சாம் ௮ங்குவருவதறகாகவே இத்தோ 

ணிபப்பனும அுங்குஎழுந்தருளியிருப்பான்போலும் என்று 

தெளிசது தருவாரூருக்குப்பபாக விருப்பங்கொண்டு பெருக் 

சையுடைய கடலரூழ்க்த சகோாழிப்பதியை வணங்கி ௮ப் 

பாற்சென்று திருக்கோலக்காவென்னுக் திருப்பதியை வண 

ங்கி துங்கு திருப்பதிகம்பாடி, ௮ தனைக்கடந்து வண்டுகள் 

'*லிக்கும் மலர்கள்நிறைக்த சோலைகள்சூழ்ந்த திருப்புன் 

கஸ்க்குச்சென்று, அ௮ங்கெழுக் தீருளியிருசகும் சிவலோக 

wt plea a ண்டு அடங்காத பேரன்புமீதூர்ஈது திருவழக 

ளில் வீழச் அ வணக? திருப்பதிகம்பாடி, அப்பதியைகிட்டு 
மாடுஜீலிக் ம் கரதலத்தையுடைய இறைவனார் மகழ்ர்து 

எழுக்.தருளியிருக்கும் திருமீர்முதலிய பலதிருத் தலங்களை
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யும் கண்டுஷ்ங்டு, நறுமணர்கமமும் மலர்கள்கிறைர்துள்ள 

தடாகங்கள்சூழ்ர்த காவீரியின் கரை வந்தணைக்தனர். 

நறுமணங்கமழும் மலர்கள் அலைந்துசெல்ல) முத்து 

முதலிய மணிகளையும் பசியபொற்க&டிகளையும் கரையில், 

சொழித்துக்கொண்டு பாய்தலைபுடைத்தாகிய பெரியகாவிரி 

சக்கரையை வந்தணைந்த நம்பியாரூரர் ௮ர்தக்காவிரித் தீர்த்தத் 

தில் திருமேனிபடிய கூழ்கித் திரு$றுபூசி தமது பெருமானா 
ராகிய ம ரநாதர் வீறறிருக்குந திருமயிலாடுதுறையை வண 

ae, a தலிலலாத சிறபபினையுடைய திருவம்பர் மாகாளத் 

தக்குச்சென்று ௮ங்கு எழுரதருளியிருக்கும் காள கண் 

டேசரை வணங்கி ௮பபதியைவிட்டு, மின்போலும் ஒளி 

விடும வாத சடையினையுடைய இவெபெருமாலுக் Solu 

இருப்புகலூருக்் கப் போய் சறிதானத்தினமுன்னே நின்று 

பணிச்து போற்றினார். போறறியபின்னர் ஈடராஜப்பெரு 

மான் ௮ருளிப திருவாக்கைநினைஈது திருவாளுருக்குப் 

போயினார், ன 
f 

தீரவாநரக் கேழந்தநளல். 

பீதாம்பர வுத்தரீயத்தோடு முப்புரி நால் அணிச்த மாம், 
பினையுடைய நாவலூரர் தஇருவாரூரைகோக்குப் போன 
போது, சங்கைவாழும் திருமுடிமேல் சந்திரனைத் தரித்தவ் 

னாய தியாகேசன்--தேரோடும் பெரிய விதியின்சீன்ணே 

வாழ்கின்ற அடியார்கள் கசனவின்சண்ணே சென்று அன்பர் 
காள்! ஈம் அரூரன் இல்லையின்கண் வந்தபேகது நாம் நீ ஈம்



௧௮௮ ஆசார்யப்பிரபாவம், 
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முடைய திருவாருருக்கு வருவாயென்று ௮ழைசீச, ௮வன் ! 
அடங்காத ஆசையோடு இப்பொழுது ஈம்மிடம் வருகின் 

றான். ஆகையினால் ரீங்களனைவரும் மிக்ககளிப்புடன் ௮வனை 

எதிர்கொள்வீர்கள் ன்று அருள் செய்தனர். 

தீயாகேசன் அமைக்கர்சோலல அடியார்கள் எதிர்கொள்ளல், 
ஸ் 

(௧௪௯) தமக்கு மேலொரு பிரானை யறியாத இறைவன் 

ஆரூ ரரதுவருகையைச்சொல்ல திருவாரூரிலவாமும் அடியா 

ர்களெல்லாம் மற்றையாவரையுக கூட்டி ஈமரங்காள்! *மது 

இயாகேசன் எங்கள கனவின்கண்ணே வரது ஈம்மாரூரன் 

நாமழைக்க நம்மூருக்கு ஆராதகாதலுடன் வருகின்றான் 

நீவிரெல்லாம் மகழ்ஈது எ தாகொள்வீரென்று கட்டளையிட் 

டனன் என்றுகூறி ௮ன்பர்காள் ! நமது பெருமானாருடைய 

அருள் இருந்தபடி. இவ்வாருயின் இனி ஈமக்குப் பிரானா 
புள்ளவர்௮வரேயன்றி வேறுயாவர் என்று எண்ணத்தக்கவ 

ரரயினோமன்ரோ. ஆவே ஈமது இயாகராஜப் பெருமா 

னுக்கு உகந்த்வராகிய ௮ப்பெருர்தகையை நாம பிரானாரா 

கக் கொள்ளப்பெற்ற நன்மைக்கு ராம்செய்யும் கைம்மாறு 

போதுளது NET ML இல்லையாயினும் தியாசேசன் கட்டளை 

ஜிட்டபடி. நாமனைவரும் பூரணகும்பமுதலிய சகலவுபசாரத் 

தோடு இயாசேசனுச்குரிய சகலவாத்தியங்களுமுழங்க தே 

வலேசசம் இங்குவந்ததோ என்று ௮வரெண்ணும்படி எதிர் 

சொள்ளப் பேரவோமென்று ௮ப்பொழுதே புறப்பட்டனர்.
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( ௧௨௦ புறப்பட்ட அவர்கள் மாளிகைகளிலும் 

மண்டபங்களிலும் பெரிய துவசங்கள் நெருங்கயிருச்ச 

வும்; ஸ்தம்பங்கள்தோறும் பெரியதோரணங்களும் தழைச் 

துள்ள கமுகமரங்களும் மாவிலைகளும கீண்ட இலைகளை 

யுடைய வாழைமரங்களும வரிசைவரிசையாய்த் தழைந்து 

சூழ்ந்திருக்கவும் கட்டினார்கள். உயர்நதிருக்கும் அழைவா 

யில்கடோழும நீர்மிறைகதுளள பூரணகுமபங்களும் ஒழுக 

காக நீண்டிருக்கும் இரத்தினவிளக்குகளும் வரிசையாகவை 

த்தார்கள் ஒளிவீசும மணிகளா லிழைசககப்பட்ட திண்ணை 

களில் பரிசுத்தமாயே நல்ல சந்சுனக் குழம்பை அப்பி 
(௮.சன்மேல் மாசற்ற பொரிகளும் பொற்சுண்ணமும் 

குளிர்ந்தமுச்தசகளும ஆரிய இலைளைப்பரப்பி (௮தன் 

பின்னர்) மகரந்தங்களைச் இகறும மலர்கத மலர் மாலைகளால் 

குளிர்ர் திருக்கும்படி. பூப்பந்தல்களைச் செய்து, விதிகளில் 

நுட்பமாக மேலெழுக்துபரவும் தூசுக ளடங்கும்படி ஈறு 

மணங்கமமும் பர்நீரை ஈன்றாகத்தெளித்தார்கள். 

( இவையெல்லாம் செய்தபின்னர்) மங்களகரமான Gs 

ங்கள் ௮ங்கங்கும பாடிக்கொண்டிருச்கவும்; பேரிகைமுத 
லிய வாத்தியங்கள் மேகமுழக்கம்போல் முழங்கக்கொண் 

டிருக்கவும், நாட்டியஞ்செய்தற்குரிய மேடைகள்தோ.ழறிம் 

சிவர்ச சயன்மீன்போலுங் சண்களையும் ஈல்லதபரணங்க 
ளால்௮லங்கரிச்கப்பெற்றதஅழனையுமுடைய சாடசப்பெண் 
கள ஈடனஞ் செய்துகொண் டிருக்கவும் (௮மத்து அதன



௪௬௦ , ஆசார்யப்பிரபாவம், 

பின்) ஈம்கள் பிரான் திருவாரூரில் வாழும் அடியவர் இருக் 

கூட்டத்தாரெல்லாம் (௮த்திருவாரூரை இசையோடு நோக் 
இவரும்) ஈம்பியாரூரரை முன்னே எதாகொண் டழைக்க 

ஈகர்ப்புறத்திலிருக்கும் பொலிவினையுடைத்தாகிய பெரிய ' 

ம்திலின்புறத்தே வரதார்கள், 

ஐநார் அடியார்களை இறைவனை விவை எவுதல், 

(௧௨௨) (வஈத ௮டியார்ருமாங்கள் ஈமபியாளுரரைக் 

கண்டு) எதிர்கொண்டுவந்து வணங்கினார்கள். alen maa 

அவர்களுக்கு எதிரே வன்ரொெண்டபபெருமானார் இரு 
கரங்களையும் * ௮ஞ்சலியாகக் குவித்துக்கொண்டே வநது 

விதியிலுள்ளே சென்றனர். சென்றபோது ௮ங்குசெய்தி 

ருக்கும் ௮லங்காரங்களையும் நிரு தே வாத்திய வோசை 

களையுங் சண்டுசேட்டு திருவுள்ளம&ழ்ஈது திருத்தொண்டர் 

களைக் களிப்புடன்பார்த்து ௮ன்பர்காள் இவ்வாரூரர்தான் 
எந்தையிருக்கும ஊராக அறிகின்றேன், ஆகலின் மிவிரும் 

அவர் ஏவிய கட்டளையை மேற்கொண்டு வந்தவர்களாகச் 

பிரண்ப்பலேன்றீச்சள். ஆகவே, எம்பெருமான் என்னை 
  

i 
i தம்மைச்சன்வெணகயெ அடியார்களைத்தாமும் அவர்களுக்கு 

ன்னே வணங்கும் ஆரா ௮ன்புடைமையுடையராயினும் ௮ங்நு 

னம் 'சண்ம்சாதொழிர்தத அவர்களைச்சண்டபொழுதே அவர்கள் 
சர்ப்டி' வதல்்ோம் உணமங்சவில்லை என்டின்ற எண்ணத்தை 

என்னு ம்ள்லாசொழித்தது. எனவே அவர்கள் சாட்ிவியப்பு 

ஸச்தசைர்சிற்ப்புடைச்சென்ற குறிச்சதாயிற்று,



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம். ௧௯௪ 

அழைக்சச்சொன்னபோது ஈம்பியாரூரனை சாம், இங்கு 

ஆளவேண்டி யிருக்கெதென்றும் கட்டளையிட் டிருப்பா 

ரன்ரோ. ௮தனையேன்சொல்லாம லிருக்கின்றீர்கள். சொல் 

லாதிருப்பதால் ௮வன் சொல்லவிலலைபோலும் இனியே 
லும் நீம்சள்முன் சென்று கேளுங்கள் என்னும் திருவுள் 

ளப்பாம் கமைந்த சர்தடசையோடு கூடிய பதிகங்களைப் 

பாடிக்கொண்டே தமது பெருமானாகிய தியாகேசன் திருக் 

கோயிலின் வா யிலைவந்து சார்ந்தார். 

( ௧௨௪ ) ஈம்பியாரரர் அப்போது ௮ருளிய பதி 

சத்தில் அமைந்துள்ள திருவள்ளக்கிடையாவது:- அன்பர் 

காள்! எகதையாகய இறைவன் இருப்பதாகிய ஊர் இத்திரு 

வாரூர் என்பதில எமக்சையமில்லை ௮வ்விறைவர் இக்கு 

எம்மையாள்வரோ என்பதில மாதிரம் ஐயமுளது - ஆக 

லின் ௮வ்வைய மகல ராம் சர்நிதானத்தைவந்து ௮ணுகுவ 

தற்குமுன் நீவிர் முன்சென்றுகேளீர் கேட்டு எம்மை எதிர் 

கொள்ளச்சொன்ன கட்டளையை நாம்வருவதற் முமுன் 

வந்து சொன்னதுபோல் எதிரேவந்து சொலலுங்கள் என்ப 

தைப்பற்றிய திருவாக்குகளேயாம், அவையாவன; 

(அடியவர்காள்) எம்மை எதிர்கொள்ளச்சொன்ன 

இறைவன்; காலையும் மாலையும் மற்றெப்பொழுதும் கரை 

புல்கட்லும் மலையும் * உரையில் விரவிவருவான், (௮வனோ) 

உருத்திரலோகத்தொருவள், வரையின் மடமகள் சளக், 
  

* சொல்லுவசற்குமுன் விரைர் தவருவான்.



௧௬௦௨ : அசார்யப்பிரபாவம. 

வானவர் தீரினவர்க் செலலாம் அரையன், (இங்கனமான 

பெருஞ்சிறப்பினை யுடையஞயிலும்; இருப்பது இந்தஆரூர்; 

ஆகலின் நீகிர்சென்று அரூரரே! தேவரீர் ஈம்பியாரூரனை 

ஆள்வீரா! என்று கேளுங்கள, 

(நீஙகள் அவ்வண்ணம கேட்கும்போது ஆரூரன், ஈம் 

பியாரூரன் தன்மையை நிங்கள் அ றிரதுசொன்னாலன்றோ 

ஆள்வோமெனற செய்தியை உங்களுககுச் சொலவோம் 

என்று ஒர்கால் கேட்பாராயின் ௮ுன்பர்காள்) எமது தீன் 

மை உங்களுக்குத் தெரிகதிருகக வேண்டுமன்றோ. அதனைக் 

3 ளுங்கள். 

(எம்மையன்) தனியனென்று எள்யறியேன், தம 

மைப் பெரிதும உகப்பன்)(எம்மால் உகக்கப்பட்ட ௮வ்வெம் 

பெருமானை) முனிபவர் தம்மை முனிவன், (எம்மைப்போ 

இம் அவ்வெம்பெருமானை யுகப்பவரை) முகம்பலம்பேசி 

மொழிவன) நிதியில் ஒன்றும வழுவேன், வமுவுவாரை 

நிற்கண்டகஞ் செய்து வாழ்வேன், வேதியர்தமமை வெகு 

ளேன், வெகுண்டவாக்குத் துணையாகேன், மிண்டாக்கு 

 மிண்டலாற் பேசேன், மெய்ப்பொருளன்றி யுணரேன்; இங் 

தனமான தன்மையனென்று கூறுங்கள், ௮ங்களனக் கூறும் 

பொழுதி அவ்விறைவன் முற்றுமுணர்ந்த பெருமானாக 

der அவ்வாரூரனிடத்து வேறு தன்மைகள் இலவோவெ 

'ன்று'வின்வுவர். அவையும் நீங்கள் ௮றி்திருக்கவேண்டு 

மன்றோ அவைபல) ௮ வற்றைக்கேளும்கள்,



,சடுத்தாட்சொண்டபுராணம். ௪௯௩௨ 

சொல்லிற் குலாவன்றிச் சொல்லேன் (௪ ai Ber) தொ 

டர்ந்தவர்க்குர் துணையல்லேன்,கல்லின் வலியமனத்சேன்,-- 

கெறியும ௮றிவும் செறிவும் நீதியும் இவைகளில் கான் மிக. 

ப்பொலலேன்,; மிறையும் தறியும் உகப்பன் வேண்டிற்றுச் 
செய்துதிரிவன், அருத்தம் பெரிதும் உகபீபன்) அல்லலை 

யேன் ௮லக்தார்கள் ஒருத்தற்குதவியே னல்லேன், உற்றவ 

ர்க்குந் துணையல்லேன், பொருத்தம்: மேலொன்றும் இலா 

தேன்;--சந்தம் பலவறுக்லெலேன்; சார்ந்தவர் தம்மடிச்சா 

Gren, நெண்டிக் கொண்டேயும் கலாய்ப்பன்,-- ஈமர் பிறர் 

என்பதறியேன், நான்சண்டதே கண்டுவாழ்வேன், தமரம் 

பெரிதும் உகப்பன், தக்கவாறொன்றும் இலாதேன், ஆசை 

பலவறுக்கல்லேன், தரையும் ௮ன்றியுரைப்பேன், பே௫ற் 

சழக்கலாற் பேசன்) மனந்தன்னால் பிழைப்புடையேன் 
நிச்சயமே யிதுதிண்ணம், இவ்வாறான இங்கையும் உள்ளா 

(ளென்று கூறுங்கள், 

ஈமரங்காள் ! யாம் இவ்வாருன இக்குணங்களையும் 

உடையோமாயிருத்தலினாலன்றோ எம்மையும் ஆள்வரோ”* 

என்றோம். சிவரேசச்செல்வர்காள் ! எம்மை வாவென்றழை 

தீத எம்பெருமான்பால் நீங்கள் எமது குணங்சளையும் குற் 

றங்களையும் யாம்சொல்லியவாறு சொல்லும்பொழுது எமக் 

குள்ள குற்றத்தைக்சொள்ளாது குணத்தையே கொள்வா 
ராயின் எம்மையாள்வது ௮வர் சொல்லாமேயமையும். குறி 
றத்தையே கொள்வாராயின் ௮ப்பொழுது யாம் இபபோ ௮. 
சொல்லுவதைச் சொல்லுங்கள் கருணைசெய்வான், 

க



௧௬௪ ஆசார்யப்பிரபா வம். 

அவையாவன)---மதவரீரால வரவழைக்கபபட்ட அரு 

ரா) (சனிகள் பல வுடைச்சோலைக் காக்குலை மீன்றகமுகன், 
இனியன் இருப்பதும் ஆரூர் ௮லரெம்மையும ஆள்வரோ 

் சேளிர்' என்றும், கந்நபெரும்புலவாணர்--அலலலபெரிதும் 

அருமறை யாறங்கமோதும், எல்லையிருப்பதும் ஆளூர் ௮வர் 

எம்மையும் அள்வசோசேளீர், என்றும், பிறையும் அரவும் 

புன இம் பிறங்கிய செஞ்சடைவைத்த ௮ a) நயனிருபபதும் 

அரூர் ௮ வரெம்மையும அள் வரோ கேளீர், என் MLN, சோதி 

யிற் சோதியெமமானைச் சண்ணவெண்ணீர ணிஈதிட்ட, 

அ இமிருப்பதம் அரூர் அவர் எம்மையும் ஆள்ரோ கேளீர், 

என்றும், புற்நெதெ திட்டிடங்கொண்ட ஆர தனிருப்ப 

திம் ஆரூர் ௮ வரெம்மையும் அள வோ பேலா என்றும், 

முந்திப் பெருவிடையேறி மூ£வு கக இரிலானே. சுந்தக 

கமழ்கொன்றை மாலைக் கண்ணியன் விண்ணாரரேத்தும் 

எந்தையிருப்பதும் HT ௮வரெமரையும் அள்வு கே 

ளீர் என்றும், பண்டங ெட்கையர் 0.,/&ரப் படிலரைக் 

ழேடர்த்திட்ட,௮ண்டனிருப்பதும் அ, “i Of 6 ou) g in மையும் 

அள் வரோகேளீர் எனறும், குமரன் தரு ஈமால் பிரமன் கூடிய 

தேவர்வணங்கும, ௮மர 6 னிருப்பதும் அர ர் ௮ வரெமவமயும் 

ஆள்வரோ கோர, என்றுப், ஓசைபெரிறும் ஈ ப்பன் ஒலி 
அடல் ஈஞ்சமு௫ண்ட, ஈசளிருபபதும அரூர் ௮வரெம்மை 
ப் இள்வரோ கேளீர் என்றும் கூறுவனவேயாம், 

- அன்பர்காள்! இலவலாருன எமது விண்ணப்பத்தைச் 
.... வினர் தியாகேசா! தேவரீரும் ௮வரை வாவெ



தடுத்தாட்கொண்டபுராணம aap 

'ன்நீர், எங்களையும் எதிர்கொண்டழைமின்கள் என்றும் சட் 
டளையிட்டீர் - அதுபோல உனதடியோக்களாகிய நாக்க. 

Chu எதிர்கொண்டழைக்க ௮ஈதவன்றொணடன் Sha ews 
கன் திருவாயிலை வரதணுகினான் ஆகலின் தியாசேசனென் 

லும் பேருடையீ 2ர ௮ வனவேண்டுமபடியே அ௮ள்வோமெ 

ன்று ௮ருள் செய்வீராக. எங்கள் வேண்டுகோளும ௮ல்தே. 

என்மின்௧கள் ௮௩ னம் கேட்பீராயின் ஈம இருவர் வேண்டு 

கோளையும மறுக்கான். ஈம்மீசன் தியாகேசன, அன்பர் 

வேண்டிய வேண்டியாங்கு வேண்டிககொடுக்கும் ௮ரளர 

GW sat” OF abr (Diy atl gyoursen a bent. 

(௧௨௪) பினனா விண்ணுலகளவும நீண்டிருககும திரு 

வாயிலைத தெரிசிததுப் பூமியில திருமேனிபொருகத பஞ் 

சாங்கத்தால வண உளளேசெனறு தேனையுடைய கற் 

பகமலர்மாலைகளைத் தூக்கியிருககும் தேலாசிரிய மண்டபத் 

தைக்கண்டு வணங்கி எழுது ஊனையும் உயிரையும் ஒருக் 

சேயுருக்கவல்ல அன்பு மீதார்நது வர இருகரங்களைபும திர 

மேற்குவித்துக்கொண்டு ஈறுமணஙகமமும கொன்றைமாலை 

யணிந்த புற்றிடங்கொண்ட பெருமான் கோயிலசொண்டிரு 

க்கும மூலட்டானத்தைச்சூழ்ச்த தருமாளிகையின் வாயிலை 

யடைந்தருளினர், | 

(௪௨௫-௪௨௬) அடைந்து புற்றை இடமாகச் கொண்ட 
காலம் இன்னசற்பம் என்று ௮ளவிடக்கூடாத * புராணளை 

ஒருவனா யுலகேததகின்ற சாளோ லோருருவேறு வரு௨மான 
சாளோ, சருவனாய்ச் சரலனைமுன் சாய்ர்தசாளோ சாமனையுக்ச 

 



Sheet gereruudsuraw. 

சராசரமாயிருக்கன்ற எல்லாவுயிர்களும் எல்லாச்சமயிகளும் ' 
VS பற்றுதற் உெமாயுள்ள பரம்பொருளை, உமாதேவி 

யார்க்கு ஒர்பங்குடையவனை, தாமரைமலரைக் குடிபுகும் 

இடமாகக்கொண்டு செல்வமளிக்கும் இலக்குமிதேவி தனு 

திருவடி.த்சாமரையைச் சரண்புகும் இடமாகக்கொண்டு 
அன்பினால் அருச்சனைசெய்ய ௮த்திருமகட்கு ௮ருட் 

செல்வ மளிக்கு முதலவனைப் பூமியில் சாஷ்டாங்கமாக 

வீழ்ச் துவணங்கி உடமபெடுத்ததனை ௮ டையவேண்டிய 

அன்பின் பயனாயுள்ள அன்பின் விளைபயனை மெய்மமை 

யாகப் பெற்றவராகலின் தம்முடைய உள்ளததிலுள்ளே 

அனபானது பெருக; திரியாம்கமாயெ மனவாக்குக் காய 

கள் ௨௬%), புற்றிடககொண்ட புராணலுக்கு காம் என்செய் 

யக்கடவோ மென்று ௮ஃைநது, முன் சாஷ்டாங்கமாக வணங் 

இெெதே யல்லாமல் மீண்டும் அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கமாகவண 

ந்தி ௮ப்பெருமானிடத் அண்டாகிய அசையானது முற்றுப் 

பெறுதலை யடையாமல் மேன்மேல் வளர்ந்து YEE Lor 

வெள்ளத்துள் ஐம்பொறிவழியே செல்லும் ஐம்புலன்களும் 

RM GEER பூங்கோயில மேயபிரானது திருவடியை 
  

ணழலால் விழ் ததசாளோ, மருவ்னாய்மண்ணும்விண்ணும் தெரித்த 

சாளோ மான்மறிக்சை யேசதியோர் மாதோர்பாகர், இருவிஞள் 

மேர்க சற்கு முன்னோ பின்னே திருவாரூர் கோயிலாச்சொண்ட 
சா[௭. இதனால் சரலக்கடந்த சென்பதம் ௮னா தியாயுள்ள கூச் 

இரல்சளுள் சிறப்புடைததாய இத அனாதியென்பதம் அறியச் 
Asher pa 

~



தீடுத்சாட்சொண்டபுராணம், 

அடையப் பெற்றதனால் உண்டாய பேரின்பவெள்ளத்துள் 

மூழ்றின்று இனிய இசையின் வளமையோகூடிய பதித் 
தை தஇியருளினார். 

(௧௨௭) ஈம்பிபாரூரர் அ௮ன்புமேலிட்டுச் திருப்பதிகத் 

தை இசையுடன் ஐதிவரும்போது புற்றிடங்கொள் மன்ன 

வனாராகிய இறைவனார் ௮ப்பதிகத்தை யிடங்சொண்டு பாட் 

டுடைத் தலைவராய் ௮ருள்மேலிட்டு ஆகாயமாகய வெளி 

யிடத்தையே தமது திருவாக்காகக் கொண்டு தமக்குண்டா 

இய திருவருட்பெருக்கை வெளியிடத தொடங்கோர். ௮ஃ 

தாவது ௮ரூர! என்னன்ப! என்சுர்தர உனக்கு நம்மைத் 

தோழமையாகத்தந்தனம் ஆசலின் நாம் முன்பு, வேள்வியில் 
தோண்டுகோண்ட, அன்று நீ கொண்டகோலம் என்றும் புனைந்து 
கடல்சூழஈத இமமண் ணுலகில் நின் வேட்கைத்ர வாழிமண் 

மேல்விளையாடவோாய் என்று ஆரூரர்கேட்கும்படியாக ௮ சரீரி 

'வாக்காய் வெளியிடட ௮ ருள்வாக்கேயாம 

(௧௨௮) வன்றரொண்டப்பெருமான் அ சரீரிவாக்சைச் 

கேட்டவுடன் காதி நித்தியஸயே இறைவனைநோக்கி 

அன்று ஒருமணத்தைச் சிதைவுசெய்து வல்வழக்கிட்டு 

என்னை ௮டிமையாளாகக் கொண்ட$ூ இன்று என்றுச் திரு 

மணக்கோலத்துடன் சான்உனக்கு என்றுந்தோ ழனய் உல் 

லாசத்துடனிருக்க விரும்பிய விருப்பம் என்னையோ ! இசி 

எனனகருணைப்பெருக்சோ! என்று ஆராக்காதலோடு வீழ் 

ந்து வணங்கி ன்று சாவலூரில என்ன யாட்கொளீள



eed ஆசாரயப்பிரபாவம், 

வர் சவிருத்தவேதியனே! எனக்குக்கடைத்தற்கரிய வெமணி' 
Bu! ஒளியுடைய கயல்போலுங் கண்களைக்கொண்ட உமா 

தேலிபங்கனே! என்றுபோற்றி, மீண்டும் என்னாரூர் ௮மர் 

சச ௮ருமணி2ய! ௮ன்று என்னையும் என. துகலியாணத்தை 

யும் ஒர்பொருளாக மதிக்காதவனாய் வழக்காடியநீ இன்று 

என்னையும் என்னுடையகலியாணத்தையும் பெரும்பொரு 

ளாகமதித்து ரீ ௮ன்றுபோல் என்றும மணக்கோலத்துடன் 

"இருப்பாயென்று சொன்னதுமன்றி நீ உன்னாசைதீர இம் 

மண் ணுலகில் விளையாடுவாய் என்றும் ௮௬௭ செய்தனையே, 

OD உன்பெரியகருணையன்றே எனறு ௮டங்காக்கருணை 

'யை காடிகாடி ௮டங்கா இரக்கததுடன கூறியருளிஞர். 

(௧௨௯) (இவ்வாறு மனங்கரைநது கூறிய பின்னர்) 

அடங்காத. ஆசைகொண்டு ஏகாங்கத திரியாக பஞ்சாங்க 

அஷ்டாங்கமெனறுசொலலபபடும௮மமுறையினாலெல்லாம் 

பன்முறையும் வணக தமமுளளதது நிறைகத பெருமகழ் 

ச்சியோடும் (அடியார்பால் இறைவலுக கிருககும் கருணைத 

திறம் இத்தன்மைத்தாமென்று இனி யடியராமவிருப்பினையு 

டையா ரெல்லாம் காண வெற்றிமிகுஈத சிறஈத ஏறுபோல 
பெருமையுடன்ஈடகது மூலட்டானத்தைக்கடஈது விதிவிட 
  

்.. : த என்செயலை அன்பர்கள் கண்டு அசசெயலெல்லாம் உனத 
சருணைப்பெருச்ரு இருசதவா ழென்னே என்று உன்சருணையை 

த்: சிளைச்சு ஏன்செயலென்று ஒன்றையும் நினையா திருச்சற்சோ 

ன்ற அருனியதாமென்ச. 
4



சடத்சாட்சொன்டபுர்ானம் ௧௬௯ 

ங்கப் ப் பெருபன்னாபே, இயாகேசன். 'சற்ரிதானத்துக் ரே 
சென்று விழ்ர்அவணங்கப் போற்றிப் பெருவாழ்வடையப் 
பெற்றவராய், சூழ்ந்திருக்கும் இருமாளிசைப்பத்தியை வல 

மாசவர்து வெளியேவகதனர், (வக்சமாத்திரத்தில தியாசே 

சப்பெருமான் ஆருரருக்குக் கொடுத்ததாகிய பெரும் படி 

டப்பெயர் உலகமெல்லாம் ௮றிய அடியாரெல்லாம் கட்டி 

யம் கூறுவாரைப்போல பெரியவோசையுடன் தம்பிரான்தோழ 

னார் வருகின்றார் என்று அனநதக்களிப்புடன் கூறினார். 

(௧௩௦) ஆனஈதகசளிப்புடன் பாடும் வண்டமிழ் ரல 

லர் தம் பெருமானாராகிய ஆரூரர் நிலகண்டனாகிய இறைல 

னுடைய திருவருளா (அணையினால் திருமேனியில் கொள்ள 

வேண்டிய மணககோலமெல்லா௨ பொலிவுபெற்றிருக்க ததி 
சைவப் பிராமணாகளுக் குரித்தாகிய சுந்தர்வேடத்தைத் 

தாஈனெவராய் ௮தனோடு நறுமணங்சமழும் சந்தனப்பூச் 

சும மலர்மாலை மாணிசகசமாலை மூதலிப மாலைகளும் ஆல 
காரமாய் மிகச்சிறப்புடன் விளங்க இவர் தவவேஈதரென்று 

யாவரும் சொல்லும்படி தெய்வமணியாகிய தியாசேசமணி 

யைப் பாடிக்கொண்டு ம௫ழ்ச்சியில் மூழ்குத் தளத்துச் 

கோயிலைவிட்டுப போவாராயிஞ்ர், சுர்தரமூர்த்திசள் செய்தி 

.யிக்கனமிருக்க, அத்திருவாரூரின்கண் ௮வதரித்திருக்கும் 

யரவையாரது வரலாற்றைக் கூறுவாம், ' 

(௧௩௧. ) சுந்தரவேடங்கொண்ட சுந்தரமூர்த்திகள் fe 

அத வருவதற்குமுன்னரே; தலைமைபெற்றுள்ள'



௨0௦. 'தசரர்பப்பீரபாலம். 

ர்யகயிலையின்சண் விர்திருக்தருளும் முதல்வர்க்செல்லாம். 

ஆதிமுதல்வராயெ இறைவரது இடப்பாகத்தை யுடைய 

உமாதேகவியாருக்கு ௮கத்தொண்டுசெய்யும் பூக்களைமுடி. 
தீத கூந்தலையுடைய ௮னிந்திதை கமலினிஎன்னும் இரண்டு 

சேடியர்களுள் ஒளிமிக்க ஆபரணங்களைத் தாங்யெ தனங் 
களையுடைய கமலினியார் ௮ங்கு ௮வதாரஞ் செய்தனர், 

(௧௩௨ - ௧௩௩.) யரவரிடத்.து ௮வதாரஞ் செய்தன 

'மூல், தனக்கொரு நாயகனில்லா த உருத் திரனை ப்போல் 

இவவுலகல் தமக்கு நராயகனைக்கொள்ளாமல் உருத்திரநாய 
இயை காயகமாகக் கொண்டிருக்கும் உருத்திரகணிகைமா தர் 

களுடையகுலத்தில் பிரகாசிக்கும் முத்துத்தோன்றினாற் 
போல ௮வதாரஞ்செய்தனர். ௮வதரித்தபின்னர் மேன்மை 
யிற்ிறந்த பெரியோர்கள் கூடி இளம்பிறையணிர்த சிவபி 
சாலுச் குரிமையாயெ திருவாதிரை ஈக்ஷத் திரங்கூடிய நல்ல 
சரளில் சகலமஙகலஙகளுடன் பரவையாரென்று நகாமகர 

ணஞ்செய்து அப்பருவத்தில் காச்சப்படும் தெய்வங்களைச் 

கரக்கும்ப்டி ௮ப்பரவையார் இனத்தவர்கள் வேண்டிக் 

"கொண்டு ௮தன் பின்னர் தாலப்பருவம், செங்€ரைப்ப 

(au, சப்பாணிப்பருவம் முதலாகச்சொல்லப்பட்ட பருவ: 

அகடோறும் செய்யப்படும மங்கலவிழாக்களும் செய் துவர் 

அனர். (அ துபோலும்முறையே) மேலோக்களெல்லாம் செல் 

க.மல்வாசினியாகயெ இலக்குமிசேவியே இங்னுவர் தாளென்று 
2 ் டப்ப ௨ திக்கும் உதிப்பினால் ane ய இகரிச். 

பருவத்தை யடைந்தனர், 
கத்த



துுத்சாட்கொண்டபுராணம், .. வரத 

(௮.த்தளரஈடைப்பருவத்தில்) சண்டோரெல்லாம் இப் 

பரவை இளம்பருவத்தையுடைப ஒர்பெண்மானோ, அன்றி 

தெய்வலோகத்தில் கற்பகமரத்தில் அரும்பும் இளமையான 

இரரும்போ, அதுவன்றி - ௮க்கற்பச மலரிலுள்ள வாசளை 
பொருந்திய தேனினது இளம்பதமோ, ௮ .நுவுமன்றி ௮லை 
விசுனெற கடலின்௧ண்ணுள்ள பவளக்காட்டுள் சாணப் 

படும் ஒர்இளங்கொடியோ! அ௮துவேயுமன்றி, ஒளியினை 
யுடையசகதிரன து ஒரிஎ ௩கலையோ ! இவையாவுமன்றி மன் 

மதன்சான் இளமபருவததிற கறறற்குருஈதமிகவும இளமை 

யாயெ ர் கருப்புவில்லோ ! என்று ஐயங்கொள்ளற்குரிய 

பருவததையுடையளாயினாள். 

இவவாறு யாவராலும நாடத்தகும இளிய அழ்சா 

னது காளுக்குராள் வளர்ந்தோங்கவும, மென்மையாகய 

கழற்காயுப,பந்தும், ௮ம்மனை சசாயும், ஊஞ்சலும், இதுமுத் 

லியவற்றை ஆடும்வகையும், இகத ஆட்டங்களில் ௮வவாட் 

டங்களுக்குரிய இன்னிசைப் பாடல்களைப்பாடும் வகையும் 

இவையெல்லாமலலாமல தங்கள் முதல்வியாகிய உமாதேவி 

யாரது திருவடிகளைக் கூடுதற்குக் காரணமாூய பாடல்களை 

அத்தேவியார் மனமுருகும்படி ௮ன்புடன்பாடும் ஒர்கொள் 

கைக்குறிப்பும் ௮ப்பரவையார்பால் தோன்றின. 

(௧௩௬) ௮ப்பரவையார்க்கு ஐர்.துவயதுடைய குழச் 

தைப்பருவம் இதுவாகும். ௮ தற்குமேல் வரக்கடவதரயெ. 

பேதைப்பருவம் வரலாயிற்று. ௮.துபோகவே, சோத்ளெ



௨.0௩. ப அசார்யப்பிர்பாவம்,” 

அரும்புகள் தோல்வியடையும்படி தனம்கள் உயர்ர்தன, 
(அவ்வுயர்வு எதுபோல் இருந்ததெனின்) மன்மதனுடைய 
திரவியக்குவையல் உயர்ந் திரூப்பன போன் நிருந்தன. (அவை 
ஏன உயர்ந்திருந்தனவெனின்! மன்மதன் தனமாகக்கொள்- 
ளும் தனங்களிலுள்ள ௮ழகை வேண்டியமட்டும்) அள்ளிக் 
கொள்வதற்கு மிகவும் உயர்ந் திருர்தனபோலுமாம். (இதவு 
மன்றி) பரவைராச்சியார் முன் பார்வதி 2தலியாருக்குத் 
Csr Puranas அக்காலத்தில் தமக்குள்ள பருவத்தன் 

மையிலுண்மையும் இக்குறிப்பான் உணரச் குநிப்பிப்பது 
போலுமரம். 

(௧௩௭) மன்மதன் தனககு வைப்பென எண்ணுமாறு 
தினங்களைப் பெற்றுள்ளாராகிய பரலையார், செல்வமெல் 
லாம் ஒங்கியுள்ள திருப்பூங்கோயிலுள் வீற்றிருககும் % ஒரு 
வரது பூங்கழலை மிகக௮ன் போடும் வணங்குவதற்கு நாள் 

Csr pin போகும நியமம உடையவராகலான் ௮ துபோலும் 

தரராள் தமக்குரிய தோழியர்கள் தமது உடம்புரிழல்போல் 

தம்மைவிட்டு நீங்காது சூழ்ர் துவரவும், தமது தேக சாந்தி 

யானது வீதிமுற்றும சூழ்க்துவரவும், கூர்தலிலுள்ள வாச 
ளைபானது எண்திச்குகளிலும் சூழ்ர்.துவரவு 1, புற்றிடக் 
கொண்ட பெருமானை த தாம் சூழக் கோயிலுட் சென்றனர். 
    
      

Vee சத தள் தலைவராகச் கூறப்பட்டிருச்கும் தலைவர்களுச் 
செல்லாம் த$வைவராசலிஞலும், வேதமோதிய தலைவரா சலினளும், 

Gas ஈஜ்கட்றப்படும் ஈமஸ்சாரம்களுச்செல்லாம் சாரமேதலைவரர 

கிருத்தலினனலும் ஒருவர் என்றார், '



தத்தாட்சொண்டபரானபம். ௨௦௩ 

இவ்வற்புதத்தோடும் போகும் பரன்வயாரது பாதங்க 

ளில் ௮ணிரதிருக்கின்ற சிலம்புகள்--பரவையாருடையதேச 

காந்தியான௮, சுற்றுமுற்றும் சூழ்ந்து நிசரற்றிருக்கும் 

பொலிவினைச்சண்டு அதிசயித்து ௮ந்தோ! இப்பூவுலகில் 

இவருக்கு நிகராக எநதமங்கையர் இருக்கின்றனர் என்று 

களிப்படைஈது ஓர் இறுமாப்பும்கொண்டு பூலோக மங்கை 

யரைநோக்கி ஒஓம௱சையர்களே! இனி நீவிர் ௮ழகுடையோ 

மென்று எண்ணிமகிழ்கலை ஒழிமின்கள், எங்கள் தலைகியி 

லுடைய ஒளியானது இல்வுலகிலுள்ளாரையெல்லாம் வெற் 

நிகொள்ளவே சூழ்சதது அதனைபபாரமின்। பார்மின் | 

௮ந்தவொளி2ய உஙசளபேரில் காணபபடுரின் றதே யல்லா 

மல் உங்களுடைய ஒளி இிதுவெனறு சாணபபடுவதற் இல்லை, 

ஆகலான் இனி $வி£ இலரடிககு ஆட்படுமினகள் இச்செய் 

தியைச் சொலலுவதற்கே ராசகள ௮வரடியாகிய இவ்வடி 

யில் தங்கி ஒலிசதுக்கொணடிருகனெறோம. இனி உய்மின் 

கள். பூலோக ம௩கசையரை வென்றுவிட2டாம் என்று ர 

வாரிப்பதுபோலும ஒலிததன. இடையிலணிக ருக்கும் இர 

தீதினமயமாகிய இருகரவையு௱ளகாஞசின்னும் ஆபரண 

மானது--பாதாளலோகமாகிய நாகலோகததில் வாழும் ரா 

கங்களைக் கூவி ஓராகங்காள! மங்கையரது ௮ல்குலுக்கு உங் 

கள் படத்தை ஒப்பாகக்கவிகள்கூறுகினறபடியால் ௮துசொ 

ண்டு கள் கர்வமடைக்திருக்கின் வீர்கள். அ stor HOMER 
தள. உங்கள் வாய்ப்பட்டவர்களும மீளார். உங்களுக்கு உய 
மேயமாசகச்சொலலப்பட்ட ௮எகுல்வாய்ப்பட்ட ௨௨



௨௦௪ ஆசார்பப்பிரபாவம், 

ரும் மீண்டாரில்*%் இப்பரவையா ரல்குல் ௮ருளாளரை 
வாழுமவண்ணம்செய்யும் சீர்மையுடைத்தாகலான் பணி 
என்னும் பேருடைமீர் நீங்கள்வந்து இப்பரவையாரைப் 

பணிந்து பரவிச்செல்மின்கள். இனி உககள்படத்தை எடுப், 

1ராயின் உங்கள்தலையிலுள்ள மாணிக்கத்தைப் பறித்து 

விடுவோம் ஆகலான் நீவிர் பாதலததேடடமின்கள். வெற்றி 

எல்களுடையதே என்று பிரகாசிப்பதுபோலும் பிரகாசித் 

தி.த. பூலோக மங்சையரை வென்றோமென்று ௮டியிலு 

ள்ள இலம்பும், நாகலோச மரவுகளை வென்றோமென்று 

இடையிலுள்ள காஞ்சியும், கூறிப் பிரகாசிப்பதைக் கண்ட 

கூந்தலிதூள்ள வண்டுகள் - நாம கடையிடைகளுக்கு மேற் 

பட்ட தலையிடடாகிய கூநதலிலிருஈதும வெற்றிகூருதிருப் 

பது ௮ழகாமோவெனறு எண்ணி விண்ணுஃக மங்கையரை 
நோக்இ நீவிர் பொன்னுலசை யுடையோம என்றும், ஈவம 

ணிகளா லாய ௮ணிகளை யுடையோமென்றும் பொன்னா 

டையும் பொன் மேனியும உடையோ மென்றும் இறுமாக்தி 

ருக்கன்றீர். ௮வவிறுமாபபை விடுமின். இபபொனனும் 

மணியும் என்ன செய்யும, மங்கையர்க்குக் கூந்த லில்லாதொ 

ழியின் ௮வர்க்கு மங்கலம் உண்டோ, யாராயினும் மங்கலமு 

டையார் என்று கூறுவரோ, ௮ச்கூந்தலுக்கு மங்கலஞ்செய் 

வதி சருநிறமோ' வேறு பொன்னிறமோ! மணிறிறமோ! கூறு 

Her, ச். சருநிறத்துக்கு எங்கு செல்வீர். உம்கள் 'உலசத் 

ஸத்ரூம் ௭ ச௪ள் உலகத் துக்கும். ஈடுவே விப்பதாயெ மேகச் 
- சற்சள் உலசத்தை அடுத்துப்பரவைஎன்லும் பெயரு



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம்,. ௨0௫ 

டைய கடல் £ரையுண்டு , கறுத்து மேளேபாவி எங்கள்பர 

வையாரது கூர்தலைக்கண்டு நாணமுற்று ௮ங்கனே நின்று 
விட்டது. ஆகலின் உ௰கள கூந்தலுச்குச் கருமைவேண்டுமா 

யின் வத்துபணிமின்கள் என்று எழுந்துஎழுந்து சொல்வது 

போலும் பரர்.துலாவின. 

இவ்வாறு சிலமபுகள - பூலோகத்தை வென்றனமெ 

ன்.று ஒலிக்கவும, காஞசி - நாகலோகத்தை வென்றனமென் 

றுபிரகாசிக்கவும், வண்டுகள - தேவலோகத்தை வென்றன 

மென்று ஆரவாரஞ்செய்யவும், சிரிப்பெல்லாம் தன்னுள் 

டங்கியிருத்தலைக் காட்டல்போல புன்னகையரும்பும வாயி 

ளையும்; விற்போன்ற நெற்றியினையும், வேல்போன்ற கண்க 

ளையும, பிரகாசிக்கின்ற ஐபரணங்களையும உடையவராய்ச் 

செல்ன்றவராயெ பரவையாரை, தமபிரான் தோழமை 

யும் மணக்கோலத்தையும் பெற்று அடியார்கள் புடைசூழ் 

ந்துவர சுந்தரமூர்த்திகள் வருமபோது ௮ம்மூர்த்திகளு 
க்கு இறைவன் தாம் கொடுத்த தோழமையும் மணச்கோல 

மும் பயன்படுமாறு திருவுளத்தெண்ணி தமது இச்சாசத்தி 

யைப்பிரேரேபிக்க ௮ச்சத்தி அவ்வண்ணமே முற்பட்டு ௮வ 

ர்முன் வந்து காட்டிற்று காட்டவே ௮வரும் சணடனர், 

(௧௪௦ - ௧௪௧.) சுந்தரமூர்த்திகள் சிவனது இச்சாசத்தி 

பரவையாரைக் காட்டச் கண்டபோது ௮வரைமர்கையாகச் 

சாணாது இது என்ன கற்பகத்தருவினது பொலிகிளைய 

௬டய ஒர் பூஸ்கொம்போ, ௮ல்லது மன்மதனது பெரிய சி



௨0௪ ஆசார்யப்பிர பாவம். 

பத்தோ; அல்லத? பொலிவினையுடைய புண்ணியத்தினின்' 

லுர் தோன்றிய புண்ணியசொரூபமோ, young மேகத் 

தைச் சுமந்து வி.லினையும் மவோற்பல மலரையும் பவளத் 

தையும் பிறமலர்சளையும் சநதிபுனையும தன்னிடததில sn, 
ணும்படியாக வாசனைலீஎனெற ஐர்கொடியோ, இவையெல் 

லாம் ௮வலாத உகர தில அம்பு2ம௮ரபுதம என்று சொல் 

லப்படுவதொன்3 Py SHAS of Uo) Sth thir றுடைய திருவ 

ருளோ, இவற்றுள் இவஃழெவறு மான ுறியகலலேன் 
: . அறு . 

எனறு அ ச்சரியம தனையடைம தவ fi 

௮%தாவது--டவவுல.? THT Bb" ணாப்படும மங்கைய 

oR உருவைப்போ இப பூ Brie oat Ir WT OVD காணப்ப 

டாபையால் DIGS Toss LypOlamin or. ர எனவும், இவ்வுல 

கபோகத்திலும் றக ரவ்போரகற ந வினவிக் ரம அவ 

gi திருமேனியின் பொலிவு சர்பச்சொரப்மாக i காணப் 

படுகையால் காமன்றஃர பெரம் வர எனவும், அஙரது 

திரு மனி தேவ3போகப் பொலிய yOu யல்லாமல் சவபோ 

கப் பொலிலையுங் sree wry பெர நிபுடைய புஸ் யத் 

இன் புண்ணியமோஎனவும், இ௱வாறு புண்ணியசெ. ப 

மாகவும், சம்பத் செ, ரீ பமா. பும், Ly sor cor LF றயும் போ 

குத்தையும் வேண்டுவார்ம் க வேண்டியபடியே கொடுக்கும் 

கற்பகத்தருவாசவும் முனனேகாணப்பட்ட அவவுருவம், 

பின்னர் உற்று ம்பி யவழி மேசமுதலிய ரில வுபமானப் 
ஸூ 

பொருள்களோடு பொருக்கி ஓர் சொழுகொம்பைப் பற்றித்:



தீடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௨0௪7, 

தாவ நலலவாசனையை விசிககொண்டு (ஒர்பூங்கொடி படர் 

வதபோல்) பாங்கியர் நடுவில் மெல்லென அசைநது ணை! 

வருவதாசக் சாணப்படடதால் புபலசமஈது விற்குவளை 

பவளமலர் மதிபூசத விரைக்கொடியோ எனவு) ௮வ்வொ 

'ருதிருமேனியே இவையாவுமாய்க காணப்படுதல் லியக்சத் 

தீகும ௮ருமையுடைததாதலால் ௮ற்புதமோ எனவும, இவ 

வற்பதம ௮மையப்பெறுதல் சிவனருளானன்றியமையாதா 

கலான் வெனருளோ எனவும) சிவனருளால் இவ்வாறு 

அமையப்பெற்ற ௮ற்புககதை இதுகாறும சாம் ௮றியாத 

வராதல1ல அறியேன் எனவும், காம இஙகு தம்பிரான் தோ 

ழமையும எனறுமநீககா மணககோலததையும் பெற்றது 

௮ திசயமன்று யாலராலும் பெறுதறசரிய இவவகைத்தான 

பேற்றைத்தர்த அருளையும ஒருருவமாகக் காணப்பெற்றதே 

பெருவியப்பாதலால் ௮திசயிததா£ எனவும் கூறினார், 

௮ரு.ள் ஒஇருருவமாகக காணப்பெற்றதே பெருவியப் 

பெனகாடியபோது ௮ரநாட்டததால் முன்னே௮வவருளாற் 

கூறிய திருவாக்கு உணர்ச்சிக்கு வராதது - ௮ஃதாவ.து,-௨ 

“உனச்கு நநதம்மைத் தோழமையாகத் SH Goin” orem pithy 

“முன்பு வேள்வியில் தொண்டுகொண்ட ௮ன்று நீசொண்ட 

கோலம் என்றும்புனைநது நின்வேட்கைதீர மண்மேல் விளை 

யாலொய்”” என்றும் ௮ருளியதேயாம், இவவருளவாக்கு 

உணர்ச்சிக்குவரவே, ௮வ்வருட்டிறத்தை காடி. ௮ திசயித்து 

அறியேன், என்றதுமாம். 
டடம... எரா 
 



உ ட டது ‘ 
20௮! ஆசார்யப்பிரபாலம், 

(... எனவே - மண்மேல் வேட்கைதர நாம் விளையாடுவ 

ற்கு இறைவன் சாட்டிய இடமோ இக்கற்பகத்தின் பூங் 

கொமபு எனவும்) இம்மண்ணுலகத்தார்க்குப் பெண்ணாசை 

யை விளைவிக்கும் காமன இறைவனேவல்வழி நமக்குக்காட் , 

டிய வாழ்வோ இப்பெருவாழ்வு எனவும், இப் பெருவாழ் 

வோடு கூடி வாழுங்காலத்து இறைவனை மறக்கும்பாவ 

த்தை விளைவிக்காது ௮வ்வாழ்வில் ௮வனை மறவாதுநிளை 

ப்பிக்சச் காட்டிய புண்ணியமோ இப்புண்ணியம என 

வும், இப் புண்ணிய விசேடததால ௮டையப்படுவதாகிய 

௮ருள்மணததை நமக்கு விளைவிசகக்காட்டிய கொடியோ 

புயல்சுமந்து விற்குவளை பவளமலர் மதிபூதச விரைக்கொடி 

எனவும்; ஈமமை மீளா அ௮டிமையாளாக அளவேண்டிய 

றைவனை இன்று தோழனை காம் ஆளவும்) திருவெண் 

ணெய் நல்லூரில் ஆட்பட்டஅன்றே மணக்கோலத்தை 

யொழித்து க் ளோர்கோவணமும் திருகறு மெய்பூசிலாழும் 

தநவகோலத்தைக் கொண்டகாம் இன்று ௮க்கோலத்தை 
விட்டு என்றும் மணக்கோலத்துட ஸிருக்சவும், இம் மண் 

ணுலடில் ௮வாவை யொழிக்கவேண்டிய காம் ௮வ்வவாகின் 

வழியே விளையாடவும் ஈமக்கு 'அருளிய இவ்வற்புதம் என 

அம், இவ்வற்புதத்தை காம் காண்பதற்குத்தான் அன்று 
பொன்னம்பலம்பலத்தின்கண் ''தெண்ணிலாமலர்ர்த வேணி 

யரயுன்தன் திருஈடம் கும்பிடம்பெற்று மண்ணிலேவக்த 
பிறவியே எனக்குவாலிதாம் இன்பமாம் என்று, ஈண்ணி. 
pranks இருவிரீர்சொரியக் சைம்மலர் உச்சிமேற் ods



தடுத்தாட்சொன்டபுர்ணம், lity’ 

அம், பண்ணினால் நீடியபதிசத்தை, நாம் பாடியபோது 

(மடுத்தரீிள் வண்ணப் பண்ணையாளூரில் வருகாம்பால்!? 

என்று நமக்குக்கூறிய மன்றத்தாடியி னஎருளோ இவ்வருன். 

எனவும், ௮ன்றி - மன்றாடியின் ௮ருள்வழியே இத்திருவா.. 

ரூரைநோக்கி நாம் வரும்போ.து,-- __தேராருகெடுவீதீத் 

திருவாரூர் வாழ்வாருக்கு; ஆராதகாதலின் ஈம் அரூரன் 

நாம் ௮ழைக்க, வாராறின்றான் ௮வனைமகிழ்க்து எதிர்கொள் 

வீர்” என்ற *நீராரும் சடைமுடிமேல் நிலவணிர்தா”? 

ராகிய இத்தியாகேசன் ஈமது ௮ருளுருவைப் பார்ப்பாயாச 

வென்று ஈமக்குக்காட்டிய ௮ருளோ இவவருள் ௮றியோம் 

எனவும் கூறியதாமென்ச. 

(௪௪௧) காவலர்களுக்குத் தலைவராகிய சுந்தரமூர்த்தி 

கள் - பரவையாரைச் சவனருளாகச் கண்டு கூறியவகை 

யானே, கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ” என்றற்றொடக்கத், 

தீனவாய்! ஐயுற்று, பின்னர் ௮வயவம் இயங்கக்சண்டு மக் 

சளுள்ளாள் எனத்தெளிர் தனர் இவள்மக்களுள் ஒருவள£* 
யிலும் பிரமனால் படைக்கப்பட்டவளாகாள். படைச்கப்பட் 

டவளாயின் இவ்வுருவத்தைப் போலும் பலவுருவங்களை 

அவன் படைத்திருக்கலாம். படைத்திருப்பானாயின் நாமும் 
சண்டிருச்சலாம். இதனால் இல்லையென்பது நிச்சபம்,' 
ஆகலே - இவள் பிரமன்பொருட்டுச் சிவனால் படைச்சிப்' 
பட்ட அச்சத்தியேயாவள், ௮&தாவ.த-பூர்வத்தில் பீர்: 
சருட்டிகின்பொருட்டு வேண்டியவேண்டுசோளால் 

GF



௨௪௦. __ இசார்யப்பிரபாவம், 

மான் ஐர்சத்தியைப் படைத்தனன், ௮ச்சத்தியைப் பிர 
மன் தான்வழிபடும்பொருட்டு ௮ச்சத்தியை ஒர்படத்தில் 
op ss தொடங்லளெள். எழுத முடியாமற்போயிற்று. 

பேர்க்வே மிகவும் மனவருத்தமுற்று தன்லுள்ளத்தில் ஓர் 

இரத்தின இபம்போல் ௮ச்சத்தியின் திருவுருவத்தைத் 

'தயானரூபமாய் ௮மைத்துப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக் 

கச்செய்து கொண்டனன், ஆகலான் இவள்பிரமலுள்ளத் 

தில் இரத்தின தீபமாய் நின்று ௮வனுக்குவேண்டிய பயனை 

யளிப்பதுபோல),மண்ணுலகற்கும் விண்ணுலூற்கும்மோக்ஷ 

வுல€ற்கும் பயன்களாயுள்ள புகழ்புண்ணிய ஞானங்களை 

“வேண்டுவோர்க்கு ௮ம்மூவகைப்பயனையும கொடுத்தற்கு, 

இங்கு முற்பட்டுநிற்பதாகெய ௮லுக்கரகரூபமோ என்று 

எண்ணி நின்றனர். ௮ங்கனம்மிற்கும் ௮த்தலைவருள்ள த்தில் 
“காமப்போரில் வல்லவனாகிய மன்மதன் நின்றனன் 

| டட ட 
எனவே, மக்களுள்ளாளபோல ஈமக்குக்காணப்படும் 

இவள் மக்களல்லள் எனவும், இவள் சிவசத்தியின் சம்பந்த 

மாயுள்ள ஒருத்தியாவள் எனவும், சததிசம்பந்த முடை 

பவ ளாகவே தெய்வமாயினாள் எனவும், யாரால் தொழப் 

“ படும் தெய்வமெனின் பிரமனால் தொழப்படும் தெய்வமென 

விம்) அலலுக்குமாத்திரம் தெய்வமாயிருச்குர் தன்மையளே 

பன்தி ஏனையோர்க்,கன்றெனின் அற்றன்று. மூவுலனெருக் 
ச் அங்கனமிருச்கும் இவளால் மூவுல 

ரும் அடையப்படும் பிரயோஜனம் யாதெனின் புசம்



சடுத்சாட்சொண்டபுராணம் ௨௧௪ 

புண்ணியம் ஞானங்களெனவுப்) இம்மூலகைப பயனையும் 

அளிக்கவல்ல இவள் முன்வர்துநிற்கும் காரணம் என்னை 
யெனின் அம்மூவகைப்பயலும் வேண்டுவோர் வாழ்த்தி நினை 

ந்.து வணங்னொலன்றி கூடாதாகலான் அம்மூன்றுஞ் செய் 
தீற்பொருட்டெனவும், இவ்வாறு தமக்குக் காட்சிப்பட்ட 

திருவுருவத்தின் சிறப்பையும் ௮வவுருவத்தால் ௮டையப் 

படும பிரயோஜனத்தையும் எண்ணுவாராகிய சுந்தரகூர்தஇ 

களுடைய நடுவி(உள்ளத்தி"ல் பன்மதன்றின்று சான் இலவற் 

றை எண்ணினள் எனவும் ௮றியச்செய்தவாரும் 'என்சு. 

நாவலர் காவலர் உள்ளத்தை யிடமாகக்சொண்டு மன் 

மதன் எண்ணவந்த எண்ணம யாதெனின்,--அ இவிசித்திர 

வுருவத்தோடும் கூடிய பரவையாரைச் சுந்தரமூர்த்திகளா 

இய இவர் கண்டபோது-(கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ”.என 

வும்; *(புயல்சுமந்து விற்குவளை பவளமலர் மதிபூத்தவிரைச் 

கொடியோ ௮ற்புதமோ” எனவுக்கூறிய ௮வ்வளவிலொழி 

பாது“பொற்புடையபுண்ணியத்தின்புண்ணியமோ”சனவும், 
ஈசிவனருளோ””எனவும் கூறினரே இவரிடத்தில் ஈாம்செய் 

யத்தகும் செயலை எவ்வாறு செய்வதுஎனவும், இவர்தான் 
சாம்செய்யுஞ் செயலுக்கு இடக்கொடுப்பதுபோற் கூறிப் 
பின் காம் செய்யுஞ் செ ota செய்வதற்கின் றி ord pa 

துதி திகைத்து மயல்கிற்கும்படிச் Rom Sex Gr இவர் ச் 

ப்தி யில்கனமிருக்ச) இனி அப்பரவை இவரைக் ௧.இ£் 
படியான சம்பமாசக் சரணப்படின்றமையாட் ' அல்னது   



@. ser" ஆசார்யப்பிரபாவம். 

இவரைபபோல் ஈம்மை நிற்கச்செய்வளோ ? ஈமக்குரிய 

வேலையைச் செய்யச் செய்வளோ அதனையும் ௮றிவோம், 
அறினத।யின் இவரை விட்டுப் போய் ௮றீவது உசிதமோ,) 

இவரிடத்திருந்து ௮றிவது உசிதமோஎனின்; இவரிடத்திரு 

ந்து: அறிவதுதான் உ௫கம. ஏனெனின்; -- பரவை 

யாரே இவரை இனிக்காணவேண்டியவராயிருததலின் ௮வ 

சீதுகண்களும ௮வரது ௮றிவும இவர்பால் வரவேண்டுமன் 

ரோ கண் ௮றிவு என்னும் இரண்டலுள் சண்மாததிரம் வரு 

மோ; அததுடன் அறிவும்பருமோ அதனையும், ௮வை நாண 

முதலியவைகடஈது வருமோ, கடவாதுவருமோ அதனையும் 
அறிவதற்கு இவரிடததில தான் கிற்கவேண்டும, ஏனெனில் 

வரும் கண்ணும்௮றிவும் இவரைத தமவசப்படுததி இவர் 

பால்நிற்குமாயின ஈமஃகுவெற்றியாம. இல்லாவிடின் தோல் 
வியாம். 
உட 
1 அன்ழியும் பரவையார்பால்சென்று ௮வருள்ளத்தி?ல 

தின்று சுந்தரமூர்த்தகள து நிலைமையைச் காண்போமென்று 

இருப்போமாயின் சண்களும ௮றிவும் அவர்பால் நில்லாது 

நிரிவையார்பாலே ae PACA Ger ௮வர்பால் அவ்விரண் 

ஞ்ஷ்வூம் கொண்டுமீள்வதற்கு ஈம்தரமாமோ அன்றே, ஆச 

கான். 'சச்தரர்பாலே காம் இருப்போமாயின் அவ்விரண் 

ஆவும், அவர்பால் நின்றும் மீளாவண்ணம் த0த்௮ நி௮த்தி 

நருவரையுத்கூட்டி சாம் வெற்தியைப் பெறுவது மிக 
க



தடுத்தாட்சொண்டபுரசணம், ௨௮௧. 

எளிது எனக்கருதி. சுர்தரமூர் த்திகஞுடைய * ஈடுவுள்ளே 

நின்றனனென்க, இவன்செய்தியிக்களமிருச்ச, ir 
  

& இனமான வுண்மையை விளச்காத-- பஞ்சபரணமு 

களையுடைய மன்மதனும் பரவைராச$யாருக்கும் ஈம்பியாரூரருச் 

கும் விசாரம் விளைக்கும் ஏதுவாச இடையே நின்றார். இம்மட்டில் 

ஒழியாது - சடுகிற்றல் இருவர்க்கும் ஒருவர்மாட்டொருவர் செப்பு 

வகையால் விசாரமுண்டாதற சேதுவாய்ப் பொதுவாய் நிற்றல் 

என அரும்பொருள்விளக்கனொர் ஓர் உரைச்சாரர் இது Raer mer 

விரவாக்கல்வியறிவின் பயனென்று அறிய£டெக்இன்றத. | 

பதிறப்புவகையால் விசாரமுணடா தழ்குத தானோ” சிதம்பரத் 

இல் “இர தவாழ்சடையான் ஆடும ஆனர் த எல்லையில் தனிப்பெருக 

கூததில் வர்சபேரின்பவெள்ளத்தள். இளைத்த மாறிலாமூழ்சரி' 

யில? இருர்தவரை ஈடராஜமூர் ததி 'பண்ணையாரூரில் கருசசம்பா 

லென்றும, இததிருவாரூரில தியாசேசன் ((அரூரன் ராமழைச்ச 

வருன்றா னென்றும், அவனைம௫ழ்ர் த எதிர்சொள்வீரென்றும், 

வச் தபின்னா மின்வேட்கைதீர வாழிமண்மேல் விளையாகோய் என் 
தும, வெண்ணெய்சல்லூரில் அனறு ஆட்சொண்டு விடபாறாட 

cous சாட்சிகொடுத்த போது :'துன்புறுவாழ்ச்சை நின்னைத் 

தொடர்வரத தொடர்ச் தவர்து, ஈன்புலமறையோர் முன்னம் 

சாம்தடுத தாண்டோமென்றும் இறைவன் அ௮ருளியத. 

சைவராஏய இவய்வுரைக்சாரருக்கு சைவாசாரிய சசொமணி 
யாகிய சுர் தரமூர்ததிஸ்வாமிசள் ஆசிரியசோ அன்றோ, இழைகள் 

இஜிழியால், எரிபட்டுப்போன மன்மத்னா இவரைக்சா மவிசாரத்.துள் 
தலைப்படுத்சதவல்லாளனா௨ன், இறைவன் தம் அருள் சப்பட்டார 

மன்மதனைச்சொண்டு சாமவிசாரத்.துட்பதெ.தி மண்மேல். சம 

ல்கேது சரஜனோ'அவர்களுச்குச செய்யும்பரிச. மிச ra



ஆசார்யப்பிரபாவம், 

௩. (௪௪௨) திருக் சயிலாயத்தின்௧ண் பூர்வத்தில் சந்தன 
வனத்தின்சண் இப் பரவையாராயெ கமலினியாரும் இர்த 

ensures cau ஆலாலசுந்தரருமாய இருவரும் ஒரு 
வரையொருவர் கானும்படிச்செய்த எந்த தேவசேவனாகிய 
இறைவனுடைய திருவருளோ; ௮வ்வருளே - இத்திருவா 

ரூரின்சண் ௮ல்ஙனம் காணும்படிச் செய்ததனால் ஆகவேண் 

ஆய பயனைக் கூட்டக் கருதிற்று றகலான்,--4(கற்பகத்தின் 

பூங்கொம்போ, காமன்றன் பெருவாழ்வோ,) பொற்புடைய 

புண்ணியத்தின் புண்ணியமோ, புயல்சுமர்து விற்குவளை 

பவளமலர் மதிபூத்த விரைக்கொடியோ, ௮ற்புதமோ,,சிவ 

கருளோ எனவும், இவிய நான்முகன் எழுத ஒண்ணாமை 
யுள்ளத்தாள் மேவிய தன் வருத்தமுற விதித்ததொரு மணி 

விளக்கோ” எனவும் நினை துடிற்கின்ற ஒளிமிக்க ஆபரணங் 
களால் பிரகாசிக்கின்ற தம்பிரான் தோழராயெ சுஈதரமூர்த் 

இகளைப் பரவையார் காணுமபடிச் செய்தது, எவவண்ணங் 

சாணும்படிச் செய்ததெனின்; ௮யல் ௮றியா மணமாயெ 
களவுப்புணர்ச்சியை விரும்பும்வண்ணம் தண்ணிப முத்துக் 

சளினலும் மணிகளினாலும் இழைச்கப்பட்டகா தணிகளையும் 

தடுத்துச்செல்லும் பிறழுஞ் செயலையுடைய கயல்8பான்ற 
ச்ண்சள் பிறமுஞ்செயலற்று வியந்து ௮திசயித்துக் காலும், 

பர்சசங்கது. எனவே, பிறழ்ச்து பீறழ்ர்.து செல்லும் செய 

மே இங்த்சயாசவுடைய கண்களைப் பரவையார் மிழருருவத் 

ழம் சனச்செல்லும் அச்செயலைத் தடுக்ரும் இயல்புடை 
நஹ்ாச்னாள். அக்லனம் தடுக்கும் ௮ச்செடுலை *சைவலிடன்



தீத்தாட்சொண்டபிராணம், eae 

இன் அணிபுளைந்து, சார்தமும் மாலையும் தாருமா௫) 'மொய் 

'வளர் சோலமெலலாம் பொலிய மிச்ககிழுத்தவ லேந்தராய்"” 

நின்ற சுந்தரமூர்த்திகள்பால் சென்றபோது செய்தற் கரிய 

ராரயினர், ஏனெனில்,-ஏனையர்பால் கண்கள் சென்றபோது 

அவற்றோடு அவரறிவு சென்றதின்று அகவே ௮க்கண்சளை 
மீட்பிக்கும செயலில் நின்றனர். சுந்தரூர்த்திகளைக் கண்ட 

போது கண்கள் செல்வதற்குமுன் ௮வரறிவு ௮க்கண்ச 
ளுக்கு முன்சென்றதாகலின் ௮ச்செயலைச் செய்யத்தெரியா 

ராய் * ௮யலறியாமணம் விரும்பினரென்க, 
w / 

(௧௪௩.) பரவை யாரது சண்சள் - சுந்தர மூர்ச்திச ் 

ஞூடைய சுஈதரததைக் கொள்வதற்குழுன் yas Pa ape. 
சென்று; ௮ச்சுந்தரத்தைச் கொள்ளை கொண்ட தாகலின் 

௮க்கண்கள் தமக்குள் கொள்வதற் 'இல்லாதொழிக்சன. 
  

% தலைமசனும் தலைமசளும் தெய்வம் இடைஙிற்பப்பான்மை 

வழியேயோடி. ஓர் ஆவிற்கு இருசோடுசோன்றினாத்போலச் சம். 

முள் ஒசதஅன்பினராய் அவ்விருவர் ஓத்தார் தம்முள்சாமே கூடம் 

கூட்டம, இதன்விரிவே - இருச்ற்றம்பலச் சோைப்பொருளா£க 
லான் அன்புடையார் அதனிற்சாண்ச, ஏனையசோவைத்துறை ; 

சுள் சிற்றின்பமுடையார்ச்கு, இருவாதவூராளியாயெ awison | 

யற்நியசோவை பேரின்பத்தலலைவனாயெ இருச்சித்றம்பலமுனடை | 

யானை அவாவுவோர்க்கு, அவ்வவரிவுடையோருள் சம்மடிசசாஏயே 

அம்பிகள் ந வராகலின் ௮வ்வம்பல்ச்சோவைச் துறையுள் இழிர், 

அத்தன்றவழியே அருப்பிறையில் சிடஜடாடிப்பேரின் br 
peri cae, voy: க 

ர



ட்ட 

௨௩௧௬ ஆசார்யப்பிர பாவம். 

அஃதாவது -௮வரது௮ழகுபரவையாரது கண்களில் ௮ட 

ந்தி அங்கனே நில்லாது அவரறிவின்கண்ணும் சென்று 

அவர்றிவையும் தன்னுட்படுத்தித் தன்வழி நிற்கச்செய்யும் 

பெரியதோர் ஆற்றாஓுடை த்தாய் நின்றது எங்கன மெனின்- 

HAAG pis பூவுலகமங்கையர் ௮றிலிலா ஆண்மக்கள் 
தமது மனாலத்தைக் கொள்ளை கொள்ளாவண்ணம் காணம் 

மடம் ௮ச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் நான்னையும் காவலாசக் 

கொண்டிருத்தல் ௮வரது இயற்கை, இப்பரவையார் ws 

தான்னேையும் காவலாகக் கொண்டவரன்று காணத்தை 

உடம்பாகவும், மடமையை மனமுதலிய கரணங்களாசவும், 
அச்சத்தை உயிராகவும, பயிர்ப்பை உயிர்க்குள்ள அறிவா 

வும் கொண்டுள்ளவர், ஏனெனில் இப்பரவையார் இறை 

வனது அருட்பிரதிபிம்ப மாகலான் இவர் இறைவனருள் 

-பெருத மக்களை மக்களாக நினையார், ௮.வா்களை விலங்கனங 

சளோ டொப்ப நினைப்பர். சிவனருள் சிறிதுபெறப்பெற்ற 

சவுரி என்லும் மங்சையரே 4பெண்மாசுசழிய வொரு சிவ 
"கடியார் தமைச்காணப் பெறாமல் இன்று, கண்மாசு படு 

வது?? என்றுசிவனடியாரைக் காணகிரும்பினாரேயன்றி ௮ல் 

வாதாரரைக் காண காணினா ரன்றோ! ௮வரே காணினரென் 
ஜூல் 'இப்பரவையார் மக்களை மாக்களாக நிளைப்பாரே 

டர ் மக்களாக நினையாரென்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ 
களை வன்மைபெற்றுள்ள இலவர.து ராணமுதலிய 

pele na age சுர்தரமூர்த்இெளது. திருமேனிய௰ி னின்றும் 
எழுர்ச சண்ணால் கொள்ளச்கூடாத அழகானது-ஆசாய



தடுத்சாட்சொண்டபுராணம். ௨கள் 

'விடமும் போதாதென்.று சொல்லும்படி பேரொளிப்பிழம் 

பாய் மேதுங்£மும் சுற்றுமுற்றும் பலகிரணங்களைப் பரப் 

பிற்று, பரப்பவே - தன்னடியையே நோக்டச்செல்லும் கடப் 

,பாடுடைய பரவையார் நமதுகண்கள் கூசும்படி இன்று 

ஒரொளி ஈமதுகண்களுச்குமுன் பரவுகின்றதே இல்கொளி, 

எவரொளியெனறு நிமிர்ஈ்து சுற்றுமுற்றும் பார்க்குமபோத! 

௮வ்வொளியுடையராயே சுஈதரஜூர்த்திகளை எதிரேகோக்க 

(கண்ட)னர் கோககவே - ௮ப்பரவையாருக்கு ௮ளவுபடாது ' 

( ஆசையான த) ஒர்பேராசையாய் வன்மைசொண்டு தள்வச, 

மாக்கிக்கொண்டு மேலெழுக்துகின்றது, 

(௧௪௪) ௮ளவுபடாதது என யாவர்பாலும நிற்கும். 

அசையானது - பரவையார்பால் பேராசசையென் றழைக்கப்' 

படும் ஒர் ௮ளவுட்பட்டு எழுக்துநின்று ௮ப்பரவையார்பால் 

சாணம் மடம் ௮ச்சம் பயிர்ப்பு எனப் பிரிவுபட்டுநின்ற ௮ 

நான்கின் தன்மையைப் போசூத் தன்மயமாக்கியது, ௮ஃதா 

வது - சுந்தரமூர்த்திகளைக் காண்பதில் நாணமற்றுக்காண்ப 

தில் ஆசையும், காண்பதனால ௮றியவரும் ௮ழகு முதலிய \ 

வற்றை எண்ணி எண்ணி யறிவதில் மடமையற்று ௮ றிவதில் . 

அசையும்) அ.றிவதனால் ௮வரைக் கூடவேண்டும்என நினைச் 

கவரும் ௮ற்நினைவு அச்சமற்று ௮வரைக் கூடுவதில ஆசை 
யும்; கூடுவத்னால் உண்டாவதாகிய Uses sp pe அருவ : 
ருப்பற்று, விருப்புறும் ஆசையுமாய் வளரச்செய்ததேயாம். : 

எவ்வர்றெனின்,--*முன்னேவந்து எதிர்தோன்று வ் 
கனோ” அல்தாவது--ஈமதுசயிலாயத்தில் ௮டிச்சடியும்'



உக ஆசார்யப்பிர்பாவம், 

க்குமுன்னே வர்.துவஈது நாம் கண்டுகளிக்கும்படி ௮ழயெ 

சுந்தரத்துடன் எதிரேதோன்றுகின்ற முருகக்சடவுளோ, 
முருகக் கடவுளாயின் இப்போது ஈமக்குண்டாகய இக்காம 
வாசையை விளை விக்கமாட்டாரே.நகலின்-4பேருகோளியாஷ் 

தன்னேரின் மாரனோ'” ௮ஃதாவது-பெருவெளாரகின்ற பிர 
காசத்தினால் தனக்கு ஒப்புசொல்லக்கூடாத மன்மதனே) 

மன்மதனாயின் ௮வன நமதுஇறைவனால் ௮ன்று ௮ரூபியா 
யினானே ௮வன் இன்று சாம்காண எவ்வாறு உருவஙசொ 

ண்டு வருவான், ௮கலான்-*தார்மார்பின் விஞ்சையனோ”? ௮ஃ 

தாவது - ஈறுமணங் கமழும மலர்மாலையினை யணிர்திருச் 

கும் வித்தியாதரரில் ஒருவனோ, விததியா தரனாயின்-போகரூ 

பியா கமாத்திரம் இருப்பானேயன்றி 8வனருட்கோலத்தைப் 

பெற்றுடை.யனாய் வருவனோ வரான் ஆகலான் - மின்னேர் 

சேஞ்சடையண்ணல் மேய்யருள்பேற் றுடையவனோ” ௮ஃதா 

ag - மின்னலையொத்து மின்னும் செஞ்சடையையுடைய 

இறைவனது மெய்மையான திருவருள்பெற்றுடைய மெய். 

யடியவரோ, பொய்மையான போகத்தை விருமபும பொய் 

யடியாரைப்போ லாகாது மெய்மையான ௮ன்பையேவேண் 

டும் மெய்யடியராகக காணப்படும் இவர், “என்னேஎன்மனர் 

திரித்த இவன்டாரோ,என நினைந்தார்”௮ஃ தாவ. காம் முன்பு 
எங்தூததாகிய ஒருவேட்கை” எனவே - சாம் முன்கயிலாயத் 
திரதர்ழ்சரைக்சகண்டோம் அவரது சாட்டி ஈமதுசண்னுச் 

இள்பஜ்டப் சதேபன் நி _ரமத்மன தத் Lot Si gf en # ent 
eal ioe இன்று இவரதிகாட்சி சாம் சொள்கிச் 

 



தீடுத்தாட்செரண்டபுசாணம், ௨௧௯ 

கூடாத அசையைக்கொடுத்து ஈமதுமனத்தையும் மயக்கி 

பதே இ.து என்னகாரணம், இவர் மெய்யருள்பெற்றுடைய 

வரா! ௮ல்லவெனின், ராம் மெய்யருள்பெற் றுடையார்க்கு 
மயங்குவதன்றி ஏனையோர்க்கு மயங்கோமே.ஆகலான் இவர் 

காம் ௮ன்று கயிலையின்சண் சண்டவர் தானோ! வேறொருவர் : 

தானோ! வேறொருவராயின் ஈமது கலங்காறிலை எந்நிலையா 

யிற்று என்று நினைய தனவெல்லாம் நினைந்தனா, 

(ச௪ட-௪௪௬ ) பரவையாரது நினைவானது முருகனோ! 

மாரனோ! விஞ்சையனோ ! மெய்யருள்்பெற்றுடையவனோ! 

இவன்யாரோ! என்னே! என்மனந்திரித்தது என்று மாறி 
மாறி நினைந்துகொண் டிருப்பினும, அவர are. G9 @ gn ser 

டாகிய ஆசையானது ௮வர் நினைவளளில் நிற்சப்பெருது 

அ௮தனைக்கடந்து ௮வரது உடம்பாகவும, கரணங்களாகவும், 

உயிராசவும்; உயிரறிவாகவும் நிறைஈதிருந்த நாணமுதலிய 

சான்சையும் ௮வர்பாலே சாயும்படிச் செய்தது.சாணமுதலி 

யவை சாயந்தன எனினும், ௮வருடைய உள்ளத்தில் என் 
றும்நீங்காத இறைவன் அன்பானது நாணமுதலியவை 
சாய்ந்தவழியே ௮வரைச் சாயவொட்டா.து தந்நிலையில்கிறு 

தீதித் தியாகேசனைக்கண்டு தெரிசிக்குஞ்செயலில் வன்மை 
புண்டாக்க கோயிலுக்குள்ளே போகச்செய்த.து. 

ட அச்செயலை) .ஈடறின்ற மன்மதன்சண்டு அந்தே! ௮ச் 

தோ !! ,இஃென்னை இவவதிசயத்தை நாம் யாவர்பாலும், 

சண்ட இல்லையே ! என்று பதைபதைத்து யான் என்கெஷ்.



௨௨௦ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

கேன் யார்க்செடுத்துரைக்சேன் இச்சுந்தரனோ இப்பரன்ல 
யாரைக் கண்டபோது கற்பகத்தின் பூங்கொம்போ என்று 

கூறி அவ்வழியே ஈம்வழிப் படுவான்போன்று காமன்றன் 

பெருவாழ்வோ என்று கூறினான். பின்னர் சிவனருளோ 

என்று நாம்திகைக்கும் வண்ணங் கூறினான் இப்புண்ணிய 

புருஷனைப் பார்க்கப்பெற்ற இபபரவையாவது ஈம்வுழியே 

வருவாளென்று எ திர்பார்த்திருந்தோம், இவளும் முருக 

னோ, தன்னேரில் மாரனோ என்று ஈமவழிவருவாள் போன்று 

மிக்ககாதலுடன் கூறி கடைசியில் £மின்னேர் செஞ்சடை 

யண்ணல் மெய்யருள்பெற் இடையவனோ” என்று கூறி ஈம் 

மைப் பாழ்க்ணெற்றில் தள்ளாததுபோல் தள்ளிவிட்டாள். 
ஆ!ஹா!! இது எனனகொடுமை என்று எண்ணி மீளவும் 

மனம்பொருது, பரவையார் கோயிலுச்குள்ளே போகும் ' 

பொழுது ௮ வரரு ?கசென்று தனதுகரும்புவிலலை வளைத்து 

மலர்ப்பாணங்களை நாழ்பக்கத் துமவிட்டு அவரைப் போக 

கொட்டாது தடைசெய்வான்போல் தடைசெய்யத் தலைப் 

பட்டனன் இவ்வாறு மன்மதன் விடும் மலர்ப்பாணங்களை 

ப் பரவையாரது கூந்தலிலுள்ள வண்டுகள் கண்டு இஃ 

தென்னை! மலர்கள் காற்புறத்தம் சூழ்ந்து வருகின்றன. இது 

யரரிடுவது; யார் போடுவது என்று உற்றுப்பார்த்தன. பார்க் 

சுவே மன்மதன் விடும் மலர்ப்பாணங்களென்றறிர்து இப்பா 

சார்சள் இவரை இங்கு என்செய்யச்கூடும் இவன அறிவு 

இருர்சலாறென்னே. சன்று அவனை யிகழ்ர்து அம்மலர் 
அப்பரலையார்பரல் அஹுகவொட்டாது, ஆரவசசஞ்



தடுத்தாட்கொண் டபுரர்ன ம், ௨௨௧ 

செய்து துகள்படுததின. ௮ம்மலர்ட்பாணங்கள் Sy waar 

லொழிய, அ௮ப்பூக்களால் சிறிதும் பரவையார் தாங்கப் 

பெறாது தியாசேசன் விற்றிருக்கும். பூங்கோயிலுள்ளே 

சென்றனர் 

௮ துகண்ட மன்மதன ௮ன்று இறைவன் முற்பட்டு 

உருவம் ஒழியபபெற்றோம், இன்று இிவலிருவரிடைப்பட்டு 

ஈம செயலழியப் பெறறோம். அனி இவாசள செயல் எவ்வா 

ருகுமோ, நாமஇங்கிருததல தகாது பூங்2கா யிலமர்ஈதபிரா 

னோ நெருப்புக்கண்ணன். இவாகளோ வன்சணாளர்கள் ஆக 

லின் இவர்களசண்படின் ௮ருவமாய் வாழும் இவ்வாழ்க்கை 

யுமபோம என்று நில்லாது ஓடினான் 

(௧௪௭) மன்மதன் திருமபிப பாராதோட பூங்கோயி 

லுள்ளே பரவையார் சென்றபோது, இப்பரவையாரைக் 

காண வெளியே நின்றவராகயெ சுந்தரகாரத்திகள் உள்ளே 

செல்வதைக்கண்டு ௮ப்பொழுது தமது ௮ரு&ருந்தாரை 

- நோக்க திருவெண்ணெய் ஈல்லூர்ப்பித்தன் என்னைத் தடுத் 

தாட்கொண்டு என் மனத்தினுள்ளே தன்னைவைத்தான். 

அ௮ம்மனத்தை இன்று கவர்ர்துகொண்டு உள்ளேசெல்லும் 

மியிலபோலும் சாயலையும் இனிய கோவைக் சனிபோறும் 
சிவத்த வாயினையும் உடையவளரய் இளக்கொடிபோன்று 
காணப்படும் இவள் யாரென்று கேட்டனர், அவர்கள் சம்



eda ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சள் பெருமானே ! (0 தேவர்களுஞ் சென்று சேர்தற்கரிய 
'பெண்களிற்சிறந்த பரவையார் என்லும் திருப்பெயருடை 

யார் ௮வர் என்றனர், 

(௧௪௮) அடியார்கள். இவர்பேர் பரவை பரவையாரென் 

லும் திருப்பெயருடையவர் என்றுகூறவே சுர்தரமூர்த்தி 

கள் - ('என்னாசை எழுபரவையோ இவள்.எனவே - இவளை 

ரான் கண்டபோதே முதலாவது கற்பகத்தின் பூங்சொம் 

போ என்று ஒராசையெழுந்தது .இரண்டாலது-காமன்றன் 
பெருவாழ்வோ எனறு ஐராசையெழுந்த.து; மூன்றாவது . 

பொற்புடைய புண்ணியத்திள புண்ணியமோ என்று ஓரா 
சையெழுர்தது, நான்சாவது - விற்குவளை பவளமலர் மதி 

பூத்த விரைக்கொடியோ என்று ஒராசைஎழுந்தது, ஐந்தா 

வது - அற்புதமோ என்று ஒ ராசைபெழுந்தது, ஆருவது 

'சிவனருளோ என்று ஒராசையெழுகதது) ஏழாவது - ஒவிய 
'சான்முகன் எழுதவொண்ணாமை யுள்ளத்தான், மேவிய 

தீன் வருத்தமுற விதித்ததொரு மணிவிளக்சோ என்று ஒ 
ராசையெழுந்தது, இந்த ஏழாசையும் ஏழுகடலை ஓத்திருக் 
இன்றது. இவ்வாரூன அசைப்பெருக்கை இவள் பெருக்குதற் 

ட்டு சேவர்சளும் சென்று சேர்த.ற்கரியார் எனவே - உருத்திர 

சணிசையர் குலத்திற்பிறர்தவரெனவிம் ஆகலான் இம்குள்ளாரப் 

'பூதியாச -இவருல்சொண்டாரில்லை எனவும், அவ்வாறு ஒருவரும் 

் இரரசினை த்தாருமிஸ்$லை எனவும், ஆகவே இங்குள்ளார்யர்வரும் 
தவ ப்ச்ச் .பெறுமையிற் சிெதெர்தவரொனவும் ரூநீத்ச் 

aa. 

 



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ௨௨ 

குக் காரணம் பாதென்று ராயின் பேண்மையினில் பேரும் 

பரவை எனவே - பெண்சன்மைச்குக் கூறும் இலக்கணக்க 

ளெல்லாம் கடல்போல் மிகப் பெருக்கமாக வுடையவளாயி , 

ஞள்) ஆகலரன் பேரும் - பரவை - விரும்பு - அல்குலார்- பரவை 
எனவே - பெரிய இந்திராதி தேவர்களால் விரும்பப்பட்ட 

திலோத்தமை முதலியோரால் துதிசெய்யத்தக்க தெய்வமா 

யும் உள்ளவளாயினள், இவளது அணிதிகழு மணிமூுறுவல் 

அரும்பர் அவை எனவே - ௮ ழகுவிளங்குகின்ற முத்துக்களை 

யொக்கும் பற்கள் முல்லை யரும்புகளை யொத்து gate Ra 

கொண்டிருச்சப் பெற்றவளாயினாள், இங்கனமான .புன்ன 

கை யுடையாளான இவள் - திருவுருவின் மேன்சாயல் எஏர்பர 

வை யிடைப்பட்ட சீர்பரவை ஆயினாள் எனவே - திருவுரு 
வத்தின் மென்மையிற்சிறந்த ௮ழகய கடலினிடத்துத் தல் 

இத் தோன்றி ஆடலிற்சிறகது தாண்டவம்புரியும் இலக் 

குமிதேவி யாயினாள். இன்னமும் இவளது காமவைபத்தை 

ரான் என்னென்று சொல்வேன் எனறார். 

(௧௪௯) ௮.தன் பின்னர்-கா.தன்மிகுதியினால் நினைக்கவரு 

ம் இத்தன்மையாகய நினைவுகளை நாமநினைக்கும்போது இச் 
நிளை வுகள் இக்கெழுர்தருளியிருக்கும் தியாகேசபெருமான் 

(வேள்வியில் முன்பு, தொண்டுகொண்ட... ௮ன்.று மகொண்ட 

சோம் என்றும் புளைர்து நின்வேட்கை£ர மண்மேல் விளை 

hi, வாழ்வாயாக"! என்றருளிய, ௮ருள்வகையால் சமக் 

'சொடர்ர்துவரும்: நினைவுகளாரும். இதவேயுமன் றி Derg



\ 
௨௨௭ ஆசார்யப்பிரபா வம். 

இக்கு தியாகேசன் அருளிய முறைப்படியே ௮ன்று கயிலை 
யின்கண்னும் (8 தென்புவிமீது தோன்றி ௮ம்மெல்லியலா 

ருடன் காதலின்பங் சுலந்து ௮ணைவாய்”” என்றருளிய 

அருள்வகையாலும் தொடர்ர்துவரும் நினைவுகளாகும் இ௫். 
நினைவுகள், இவ்வாறு ௮ருள்வசப்பட்டு வரும் நினைவுகளா 

யின் நாம் என்செய்யஈசடவோம் ௮தனை நாம விலக்கினால் 

விலகப்படுமோ, அன்றியும் ௮ந்நினைவுகள் ௮ருட்செயலால் 

விளைந்து தொடர்ஈதுவருவதா யிருததலினால, அவைகளை 

விலக்குதல் ௮வ்வருளை விலக்க முயல்வதாக முடியுமல்லவோ, 
ராம் ௮வ்வருளையும ௮வ்வருட்செயலையும விட்டு எதனோடு 

கூடி எதன் செயலைச் செய்வது அப்படிச் செய்வோமாயின் 

௮.து ஆகாமிய வினையாயும், ௮துவே இருவினையாயும் ௮வ் 

விருவினை பிறவியையறியா த ஈமக்குப Gnd sO san ston 

யை விளைவிக்கும் விளைநிலமாயும் முடியுமன்றோ. ௮ந்தோ! 

நமக்கு இவ்கினையேன்; இவ்வினை ச்செயலேன், ஈம் தியாகே 

சன் மனது கருணையால நம்மைத் தோழமையாக உனக் 

ருத் தீந்தனம”? crow gm திருவாக்கை நமக் களித்திருக்கும் 

போது; ராம் ௮வ்வாக்கின்படியே '*அவ்விறைவனோடு ஏக 

9 ௮ வனருளின்வழி நிற்போமாயின் நாம் அவளுக்கு 

உடமை எனப்படுவோம், படவே நம்மாட்டு அஞ்ஞானகன் 

ழம் பிரவேரியா, ஏனெனில், ராம் ௮வலுடைமை யாச்லினா 

Ceres: ௮ஃதாவத,-- ஈரம் சேத் திரேர்திரிய முதலிய 

இந்திரிய திசளோ டியைர் துநின்று வினைகளை மீட்டுத 
அகர் தற்கும் கிளைமுதலாபெசாமும், ஞாளச்செய்திகள்



தடுத்தாட்சொண்டபுரானம், 420 

முதல்வன் விளக்யெவழி விளங்க ௮ல்லுழி விளக்குமாநின் 
மையின் (ராம்) ௮ம்முத்ல்வன் வயத்.தராவேமல்ல.ஐ கதர் 

திர ராவே மல்லேம். ௮கலான் நாம் செய்வனவெல்லாம் 

அருளின்வழிரின்று செய்யும் செயலாகக் கண்டுகொண் 

டிருக்கும் இவ்வடிமைத்திறத்திற் றவராதிருப்போம்: இருப் 
போமாயின் நாம் எவ்வினைகளைச் செய்யிலும் ௮வை சமச் 

குப் பந்தமாதலில்லை. ஏனெனில்,--௮வ்வாகாமிய விளை 

'யெல்லாம் கூட்டுவிக்கும் முதல்வன் சந்நிதியில் உடலூழாய்ச் 

கழியும்? ௮ல்லதூஉம் ((சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர்கட 

ஞதைலால்” யானெனதன்று தம்மாட்டு ௮டைக்கலமெனச் 

சார்ந்தவரை அவர்க்குவரும் ஏதத்தை நீக்கிக் களைகணாய் 

கின்றுகாப்பது தலைமைக்குண முடையராயினார்க்குக் கடமை 
யாகலான் (௮க்கடமையை மேற்கொண்டு) தன்னைச் சார்ர்து 

தன்னடித்தொழில்செய்வாரைத் தன்போல் ஐகாமியவினளைத் 

தொடக்கிலராகச் செய்வன் என்றபடி நமக்கு அகாமிய 

வினை யேறாவண்ணம் நமக்குக் களைகணுய்நின்று காக்குச் 

,தலைவன் இபாசேசனன்றோ என்று திமுவருள் ஞானவிளஎக்கத் 
தால் ௮ருட்செயல் பலவுறினைந்து பரவையாரைச் காட்டிக் 

for oy pees ga வருள்முறையில் தொடக்குண்டு, 

இத்தொடக்குட்படுத்திய ஈமது தலைவன்பால் சார்வோம் 

என்னும் துணிபுடையராய்ப் பரவையாரது காதல் ரம்மை 

என்செய்யுமோ என்னுங் கவலையொழிக்து, இனி அருட் 

செயலின் திறத்தைக் சாணுங்காட்டு இடைத்ததென்று உள்



கலரி ஆசார்யப்பிரபா வம்: 

சத் துள்ளே மகிழ்ந்து ஈம்பியாரூரர் தம்மையுடையானாகே. 

இயாசேசள் கோயிலுக்குட் சென்றனர். 

(s@o- -கடுக) ௮ச்சமயத்தில் சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் 
வ_வதற்குமுன் ஆலயத்துள்ளே வந்த பரவைநாச்சியார். 
இயாகேசப்பெருமானை வலமாகவந்து பணிக போற்றி சந் 

நிதான த்தினின்றும் புறப்பட்டு ஐர்புறமாக ஒஜுங்கச் செல் 

வாராயினர். அரூரர் - பரவையாரது செல்லுகையைச் கா 

ூதவராய் உள்ளேசென்று இறைவன்பால முன்பேகலந் 

துள்ள கலப்பால் கண்டவுடன் பெருகிய பேராசையினால் 

அடிபணிந்து பரவையார் தம்பாலராம் வண்ணம் ் விருமபிய 

தமதுவேண்டுகோளே விண்ணப்பஞசெய்து போற்றி விடை 

பெற்றுத் திரும்பி; தாம முன் கண்ட பரவையாழைக் 

காணும் விருப்பதமுடன் வர, வரைக காணாமையால் 

எனது இனிய வுயிராகிய ௮ன்னம2பான்றவள எவ்வழி 

யாய்ச் சென்றனளெல்று தேடுவராயிஞர். 

(௪௫௨-௧௫௩-௪(௫௪-௧௫ு,) எவ்வாறெனின்,-- எனது 

ஈசனுடைய ௮ருளான௮ - ஒப்பற்ற ஞானப் பேரொளிப் 
மிழம்பாய்ப் பிரகாசித்து ஆன்மாச்களுடைய சிர்தை- மல 

மயக்கத்தினின்றும் நீங்கும்வண்ணம் அவாரளு ரப் TF 

ரூபமாகிய அிளைப்பற்றுகளை ஒழிக்கும் அசையில் மிருக 
pote ந் தன்மையைச் செய்வது. |அவ்வாசையிஸுல் பாச 

கம் உண்டானபின்னர் ௮தன்மேல் பெறத்தக்கதாகிய் 

சிவப்பேற்றைப் பெறுதற்குரிய ஆசையைக் கொடுக்கத்தக்:
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கீது. இத் தன்மையையுடைய ௮வவருள் என்சித்தையை 

மயக்கேயேது, ௮.து - எவ்வழியாய்ச் சென்றது, 

மேலேசொல்லிய தன்மையிற் றந்த எம்பிராலுடைய 

ன்று என் சிந்தையை எவ்வாறு மயக்கயு 

தெனின்--, ஒர் பூங்கொடிபோல் ஒருருக்கொண்டு பையப் 

பைய ௮சைந்துநடற்து தேவர்பிரா லுடைய திருவடியல்லது 

ஈம்பும் ௮றிலை அறியாத என்னறிவை அர்நிலையினின்றும் 

மாறி வேறொன்றை நாடும்வண்ணம மயஃகிச்சென்றது, ௮.து 

எவ்வழியாய்ச்சென்றது. ௮த்திருவருள் இன்னமும்என்னை 

எவ்வாறு செய்ததெனின் ! ஆன்மாக்களுக்கு மலநீக்கத்தின் 

பொருட்டு தனுகரணாதி பரதங்களையும, ௮ப் பந்தப்பெருக் 

கால் மலபரிபாகம் உண்டாய்ப் பாசக்ஷயம் வந்தபின்னர் 

சவப்பே ரெய்தற்கான வீட்டு நெறியையும் தந்தருளும் 

இறைவனுடைய திருவடியை என்சிரதை நிங்காது அதிற் 

ரானே பொருந்திக் கிடச்கும் ௮த்தன்மையை யுடைய என் 

சிந்தையை அத்திருவருள்வந்து மானப்போலும் மருண்டு 

மருண்டு என்னை விழித்துப்பார்த்து ௮ரந்நிலையினின் று மய 

குமவண்ணம் செய்தது ௮து இப்போது எவ்வழியாய்ப் 

போயிற்று என்று மிகவும் ஆற்றகலராப் எனது உயிராயெ 

௮.த்திருவருள் என்னைவிட்டு எவ்விடத்தில் நின்றது, என்று 
நின்றவீடத்தைத் தேெதற்குச்சென்று ௮ருளுடைய ௮டி 

ர்குழாங்கள் கூடியிருக்கும் தேவாசிரிய மண்டபத்தைச் 

FTG BOOT, ்



ahs . சார்யப்பிரபா வம், 

(௧௫௬) எம்பிரானருள் எங்கொளித்திட்டதே”? என்று 
வினாவுவதை ௮வலிடத்தஇல் வினவாதொழிக்து, தீம்முள்ளத் 
தின்கண் ஒன்றை நினைவாராயினர், ௮ஃதாவது - காம்தேடி. 
வக்த அருளாகிய ஈமமுயிரை இந்த,தரூரை யாளுசன்றவ 
ராகிய ஆண்டவர் ஈமக்குக்கொடுத்தருளுவர். என்றுஎண்ணி 

அவ்விடத்திற்றுனே தங்குவாராயினர், பொழுதும் போயி 

நீறு. ௮துபோசவும் இரவின்கண் தோன்று வனவாிய 
யாவும்தோன்றிற்று ௮வையெல்லாம் தோன்றும்பொழுது 
இறைவன் நெற்றிச்சண்ணினால் தோன்றாதொழிந்து ௮ருவ 

மாப்ப்போன மன்மதலுர் தோன்றினான். ஏனெனில் oy oir 

இறைவன் உலகய லொழிந்து யோகநிலையில் நிற்கும்பொ 

மூது நாம் ௮தற்குமாரானசெயலை௪ செய்தபடியினால் உருவ 

மொழிர்து ௮ருவமாயினோம், இப்பொழுது ௮வரது திரு 

வுருவராயும் ௮வருககுத் தோழராயுமிருக்கின்ற சுந்தரப் 

பெருமான் பாவையாரைத் தமதுயிரெனக்கொண்டு ௮வ 

வுயிரை இப்பொழுது நம்மிறைவன் இவ்வாரூரின்௧கண் தியா 
ள் சோனென்ற திருகாமங்கொண் டிருக்கன்றன னாகலான் 
௮வன் கொடுப்பானென்று எண்ணியிருக்கின்றார். கவே 

சாம் ௮வருக்குத்துணையாப் ௮வரெண்ணம் முற்றும்பெறு 
மாறு ஈமது செய்கையைச் செய்வோமாயின் நம்பால் ௮வ 

ருச்சருளுண்டாய் நாமிழரீத உருவத்தைத் தந்தாலும் தர் 

தி௫ுளுவர் , என்று துணிந்து ௮துபோல் ௮வன் செயல்ச் 

செய்பலர்தனனென் றொழித்தற்பாலது. இச்செய்தி 
களமிருச்ச, பரவையாயெ ஈம்முயிரை, ஈம்முயிர்சாதனா6



தீடுத்தாட்சொண்டபுராணம், ote 

இயாகேசன் தீர்தருஞ்வா ளென்று தேவாிரிய மண்டபத் 

இற் றங்கியிருர்த சுந்தரப்பெருமானைக் சண்ணுற்ற பரவை 
யார் சுர்தரப்பெருமான் பாலராமினாரோ! ௮வர்பா லாசாமஞ் 
நீம்பாலராகவே யிருர்தினரோ! எனின் ௮.தளைச்கூறுவாம். , 

(௧௬௯) பரவையார் கோயிலுக்குள்ளே சென்று foo 

கண்டனாய இறைவனை வணங்க, வணங்யெபடன் தன்கண் 
வனைப் பெறுதல்தா னென்று ௮க்கணவளைப் பெறுவார் 

போல் தன்னினத்தவராகயே சேடியர்களெலலாம் புடைசூழ் 

ச்துவரத் தன்லுள்ளத்திற் பொருந்திய பெருங்காதலோடு 

வெறுங்கையுடன் போவதொழிஈது தனத்தைக்கொண்டு 

போவதுபோல் இருதனங்களைக்கொண்டு அதனால் தளர்ந்த 

இடையையுங் கொண்டுசென்று வன்றொண்டர்பாற்சென்று 

அவரைக் கண்ணாரக் காணும்பொழுது இப்பரவையாரது 

உள்ளத்தேவாமும் மனமானது இவரறியாது இவருக்கு 

முன்னே ௮ச்சுந்தரர்பாற்சென்று இவர்மயங்கத்தக்க எல் 
லா ௮வயவ விசேஷணங்களை அவர்பால் கொள்ளைகொண்டு 

வர ௮ம்மயக்கப் பொருள்களை யெல்லாங் கண்டுகொண்டு 

மயச்சமீதூர்ர்தவராய்த் தமது மாளிகைக்குப் போயினர். 

(௧௭௦ - ௧௭௧) போனபின்னர் sary. fasts mage 

நாபுரங்கள் ௮வருள்ளக்குறிப்பையறிந்து இப்பொழுது ஈம 

து ஒசை அவருக்குத் துன்பஞ்செய்யுமென் ழெண்ணி மெல் 
,லென ஒலித்தல்போல் ஒலித்தன. (௮ஃதா வது-மாளிகைக்கு 

- ஜந்தபின் விரைத்து செல்லும் ஈடையின்றி சோர்ந்தி௧௮



௩0 ஆசார்யப்பிரபாவம், 

பினராய் உள்ளேசென்று ஒருவரோடும் உரையாடாது 

மெல்ல மெல்ல மேல் உப்பரிகையின்மேற் சென்று குளிர்ந்த 
கிலவெரிக்கும் முற்றத்தருகில் மரகதத் தூணோடு பிரகாச 

கும் இரத்தினவேதிகையின் மேல் ௮மைந்துள்ள மலர்பர 
ப்பி யிருக்கும் பொற்கட்டிலில் இருந்தனர். ௮ப்பொழுது 

pours சென்றபோது தம்முடன் வந்திருந்த சேடியர் 
கள தீம்௮ருகிருப்பக்கண்டு ௮ வாகளது முகத்தைப்பாரத்து 

Dis ஐரூரரை ஆளுகின்றவரா யிருக்கின்ற நீலகண்டரா 

சிய இறைவரை நாம் வணங்கப் போம்பொழுது ஈம்மெதி 

ரில் ஒரழகர் வரச் கண்டோமல்லவா, அவர் யார்! 8விர் அறி 
வீரா என்றுகேட்டனர். ௮ச்சேடியர் எங்கள் தலைவியே! நாங் 

கள் ௮வரது பெருமையை என்சொல்லுவோம். நம்மால் 

சாணப்பட்ட௮ப்பேரழகர்ஈம்மிறைவனாகிய சிவபெருமானுக் 

கே வழி வழியாய் ௮டிமைசெய்யவல்ல ௮திசைவகுலோத் 
Ver. அன்று பிரஹ்மவீஷ்ணுக்களாகய இருவரும் 

மேலுங்முர்தேட ௮வ்விருவருக்குங் காணப்படாது ஒருவ 

னாய்கின்ற பெரியோன் திருசாவ லூரின்கண் இவர் திருமண 

க்சோலம் கொண்டிருக்கும்போது ௮ம்மணப்பர்தரில் யாவ 

ரும் -மிகஎளிதாய்க் காணப் பெருங்குழவஞனாய் வந்து ௮ப்பே 

ஏழகர் எதிரேரின்று ஏசுந்தரா! நீ என்னடியானென்று சொ. 

கி சான்உன்னடியான் எவ்வாற்றாலாவேன் ,தகேன் சேன் 
என்று பன்முறையும்சொல்லப் பன்மறைசொல்லிய வாயான் 
சி. அடியேனல்லேன் என்றாலும் சாலுனக்கு ஆண்டவனாசா 

Oper Men சீயே எனக்கு அடியவன் சானே உனக்கு ஆண்



தடுத்சாட்கொன்டபுராணம், aa 

வன் இதற்ருப் பிரமர்ணங்களாக எழுத்துச்க எிருக்கின் 
தின. ௮வ்வெழுத்துக்களை இப்பொழுது ஒருவராலும் மாத் 
முடியாது என்றுசொல்ல) அதற்கும் ௮ஞ்சா.து இதற்கு 
எழுத்தும் ஒன்றுளதோ எதேது நீ பழைய மன்றாடிபேச 

௮ம் காணப்படுகின்றாய். ஐ ஹா இது மிக.றச்சரியம் என்றி 

னராம், மன்றத்தில் ஐடுகின்றவராகிய ௮வ்விறைவனார் 

என்னை $பழைய மன்முடியென்று ௮றிர்தவனா மிருந்தும் 

€ எப்படி எனக்கு ௮டிமையாகேன் என்று சொல்லத்துணி 

இன்முய். என்னை மன்முடியாக ௮றியாதவர் யாரோ! அவர் 
களன்றோ எனக்கு ௮டிமையாகேன் என்று மன்றாவொர் 

கள், நாலும் ௮ுலர்களிடத்தில் மன்றாடமாட்டேன், இது 

நிற்க. நீ சொன்னபடி நான் பழைய மன்முடிதான் அதில் 

ஐயமில்லை, இனி என்னசொல்றுகிருய் இது சம்மிருவருக். 

கும் உள்ள பெருவழக்காகும். இவ்வழக்சை யொழித்தல் 

ல்லாம் வழக்காடி அவருக்கு ஆன்டவனாவதில் மிச்சு 

ஆசையுடையவராய் ௮வரடியனாகேன்என்பதை வழக்கட்டு 

௮ங்கிருந்தா ௬ுள்ளமெல்லாம் சலங்கும்படிச்செய்யும்போ,த 

மணவளராகிய ௮ப்பேரழகர் UPSET UGS வேதியரை 

கோக்க ஒமறையோனே! நீ “பித்தனோ”? என்று மிக்கசோபச் 
கொண்டு செரல்ல, ௮ப்பித்தனார் ௮வ்வாறு சொல்லிபதற் 
குச் சிறுதும் கோபம்கொள்ளாத உள்ளத்துள்ளே ம 

த்து பித்தனென்றவரைப்பார்த்து யானாபித்தன் ௮தளைபு 
பின்னே தெரிலிக்வெ றேன், இப்பொழுது என்னைப் மித்த



eda. ஆசார்யப்பிரபாவம், 

னென்றதேயல்லாமல் இன்னம் என்னைப் பேயனென்றாலும் 
இன்னமும்பொறுக்கக்கூடாத பலதங்கான வார்த்தைகளைச் 

சன்ன தும் அவைகளால் கான் சாணமடைர்து இவ்வழக் 

சையும் உன்னையும் விட்டுப்போகேன் போகேன், இதனை: 
ரீ உறுதியாக ஈம்பக்கடவாய். கான் சொன்னபடி. எனக்கடி 
ஷழையாய் என்னுடன் வருவதைவிட்டு இனி வி9த்திரமான 
காச்த்தைகளைப் பேச பொழுதுபோக்க வேண்டாம். இதோ 

உன்னடிமைச் சட்டைப்பார் என்று அதனைக் காட்டின 
ராம் ஒ!ஒ!! இக்கிழவன் எழுத்தும் உளதென்றானே அது 

மேய்மைதான்போலும் இப்பெருவழக்காளிஇவ்வெழுத்தும் 

இருக்குமானால் இவன் சொன்னதுபோலும் எவ்விதத்தும் 
வழச்சாடி நம்மை ௮டிமைஎன்று யாவரும்௮றிய நிலைராட்டி 

ஈம்மைக் கொள்ளைகொண்டுபோவதில் சந்தேகமேயில்லை 

என்று உள்ளத்துள்ளே எண்ணி மனமும் பொறுக்காது 

அணிச்சவராய் ௮க்ழவர் சையிலிருந்த ஏட்டைப் பறித்து 

curs” அடிமையாவது, என்று கோபத்தோடும் சொல் 

கிச்கொண்டே கிழித்தெறிந்தனராம், ௮ந்தோ! ௮ப்போது 

ஆளீவர்தவராயெ ஆண்டவர் பட்டபாடு இன்னபடியென்று 
சொல்லமுடியாதம், ௮வ்வாறெல்லாம்பட்டு௮ருமறைமுறை 

Cur pm pCuner ear pi பலமுறையும் முறையமிட்டுக் கொ 
க்ஷ்ருச்க அம்முறையைக் கேட்டு ௮தற்கு வழிதேடாதவர் 

பச் 'இழிபடுத்திய இம்முறைக்கு இதமுறையாமோ** 

*்ச்ற் ஓர் 'பெருமுறையிட்டு மற்றொருவோலையைச் காட்டி 
நி இிழிச்சவோலைபோடு என்வழக்கும் ஈழிபட்டதென்று.



தடுத்சாட்சொன்டபுராணம், ௨௩. 

எண்ணவேண்டாம் இப்பொழுது நீ சழித்தசனுலேயே 

என் வழக்கு நிலைபெற்றதென் றறிவாய் என்று வழச் 

சைப் பலப்படுத்தித் தமது அருட்டுறையாயே திருயெ 
ண்ணெய் ஈல்லூருக்கு ஒலைகிழித்தவரை வரும் வசையைத் 

தேடித் தீண்டூன் றிக்கொண்டு முன்னே விரைந்து செ 

ன்றனராம் செல்லவும் வழக்கொழிக்கும் எண்ணத்தை 

மேற்கொண்டிருந்த நம்பியாரூரர் ௮ந்தோ! நாம்இப்போது 

கொண்டிருக்கும் மணக்கோலம் ஒழிதற்கும் இக்கிழவன் 

சொண்டுவர்த ௮டிமைஎன்னும் லழக்கு நிலைபெறுதற்கும் 

நாம் செய்த செய்கையிற்றேயன்றி இவன் வழக்கொழி 

யவும் ராம்கொண்ட மணம் முற்றுப்பெறவும் .நன தில்லையே 
ஈம் செயல் இப்படியொழியுமோ தெய்வாசெயல அப்படி 

வருமோ இன்னமும் எப்படியாமோ என்று எண்ணாத 

எண்ணமெல்லாம் எண்ணிஎண்ணி நெஞ்சம் புண்ணாக Ly 

இழவன் போனவழியே பின்றொடர்ந்துபோய்த் திருவெண் 

ணெய் ஈல்லூரை யடைந்து வர்தவழச்சாளியின் திருவுள் 

ளப்படியே அடிமை” என்பது பலலாற்றாலும் நீலைபெற்று ் 

யாவரும் ௮றிய ௮டிமையாளாய் கோயிலுக்குப்போய்'தம் 

மை யடிமையாளரய் அ௮ளவர்தவரைப் பார்க்கும்பொழுத் 

றவர் காணாதொழிந்தனராம். ௮வ்வொழிவு ஆளவந்த முறை 

மையை ௮றியவொட்டாது இிரோபகித்திருந்த PCr ses 

தியை 'ஒழித்ததாம். ௮.துவொழியவே சுந்தரப்பெருமர்ஞ் 
ர்ர்சிய : இவர் அருள்வயத்தராய் அருளாளரைராடி எ 

யர்ளவத்த பெருமானே! ஈரலுனக் சடிமையாய் உள்ச்கு



“௨௪ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சானியற்றும் பணியாதோ ௮.து இதுவென்று பணிக்காது 
திருவுருக்கரர்தனையே இதற்கோ வழக்காடியது, எங்கொ 

ளித்தா யென்று ஏங்பப் பார்த்தழைக்குமபோது ஈம்பெரு 
மான் ஐளுடைராய$யுடன் விடையூர்ஈ் து வெளியேதோ : 
ன்றி மணவளனே! என்னைப் பாடும்பணி £ கூடும்பொருட்டு 
அ௮டிமையென்று வழக்கிட்டுக் கொண்டேனாசலின் வன்றொ 

ண்டனென்லும் பெயருடையவனாப்ப் புண்ணியக்ஷேத்திர 

மாகிய இம்மண் ணுலூல் ஆங்கரங்கும் ஈம்மைப் பாடிவரு 

வாய், அதுவே நாம்விரும்பும் ௮ருச்சுனையாகும் என்றரு 

ளியபடி ங்கங்கும் இருப்பதிகங்களைப்பாடி அடிமை 

என்று மன்றாடிய சிற்சபைககுவந்து சபேசனைப் பாடியருளி 
னராம். அப்பொழுது பாடிய இவரும், பாட்டைத் தலைவ 

- சாகிய ௮வரும் ௮டைந்த அனந்தப்பெருக்கை ஒருவராலும் 

சொல்லும் தரமன்றாம், ௮து சகண்டபோக்சே தெரியத்தக்க 

தாம், அந்த ஈடராஜப்பெருமான் யாதுகாரணம் கருதியோ 

௮சரிரியாகத் திருவாரூருக்கு ஈம்பால் வருகவென்று பணித் 
' சனராம், ௮வ்வாச்கன் படியே இங்கு திருவாரூர் எல்லைக் 

கண் * வரும்போதே ஈமது தியாகராஜலும் ௮ன்பர்களு 

டைய கனவின்கண்சென்று ((அரூரன் நாமழைக்க வருகின் 

றன்”, நீக்களெல்லாம் எதிர்கொண்டு சென்று ௮ழைத்து 

ண்ருக்க்ளென்று கட்டளையிட ௮.க்கட்டளைப்படியே ௮டி 
புசரெல்காம் சென்று ௮வர்வரவேற்று மிக்ககொண்டாட் 

ட்த்திடன் இபாகேசன் சந்நிதிக்கு as parisons. சேர் 
, நீதஅவ்வளவில் ஈம்பியாரூரர் திருவாரூரரை என்பெலம்



தடுத்தாட்சொண்டபுராணம் உடு. 

| உருகப் பாடியருளினார். ௮ப்பண்ணிசைப் பாட்டைக்சேட்ட 

வர் இப்பாட்டுச்கு நாம் என்னபரிசளிப்பது எப்பரிசம் 
பரிசாகாது என்று சருதியோ வேறு யாதுகருதயோ *ஈம் 

மைத் தோழமையாக வுனக்குத் தந்தோம்,” என்று திருவாக் 

களித்தனர். ௮வ்வாக்கைக்கேட்ட ஈம்பியாரூரர் ஆனந்தபர 

வசராக, ஏனைய அன்பர்குழாங்களெல்லாம் நஐனந்தக்கூத்த 

ராய் ௮க்கணமே ஹரஹர என்னும் ஒலி எங்கும்பரவ யாவ 

ரம் தம்பிரான் தோழர்” என்றுபோற்றி அடிபணிந்து 

இதுகாறும் எம்பிரானாராயிருஈத தியாகேசன் இன்று 
(தமது) பிரானாராயினார். தேவரீரே நல் தோழனுமாயினீர். 

இத்தோழமையதனால் இனி எங்கள்பா லுள்ள எஏழமை 

யொழிந்து உமது அடிபணியும் பெருஞ்செல்வ ராயினோம், 

என்று வாழ்த்தினர். ௮வ்வாழ்த்தொலியோடு வாழும் ஈம்பி 

யாகும் நீர் யார் என்று கேட்ட சுர் தரனாரெனறார். 

(௧௭௨) சுந்தரமூர்த்திகளாயெ ௮வர், தம்பிரான் தோழ 
ரென்று சேடியர் சொல்லுவதற்கு முன்னமே எம்பிரானாகிய 

தியாசேசலுடைய தோழரோ அ௮வ்வழகர் என்று கேட்ட 

மாத்திரத்தில் வரலாரறிவதற்குமுன்னமே ௮வ்வன்றொண் 
டர்பால் சென்றிருந்தமனம் காதல்மீக்கொண்டு 4(சிறைகரச் 
குங் சாப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறைகாக்குங் காப்பே 

fe” என்றபடி சறையைவிட்டு நிறையை மேற்கொண்டிரு 
GF ௮ப்பரவையார.து சாணமுதலிய குணங்களுடைய அள் 
வுட்படாது ௮வற்றினளவையெல்லாக் கடந்து மே



௨௩௬ ் ஆசார்யப்பிரபாவம், 

வள்ரந்து பொங்கிற்று, பொங்கவே பரவையார் யாதொரு : 
துனையுமற்று உலிரொன்றுமே தாங்கி பெருமூச்செறிந்து 

அவவுயிருஞ் சோர்வடைய மென்மையாக பூவணைமேல் 
வீழ்ந்தனர், 

(௧௭௩) வீழ்ந்தபோ.து ௮ச்செய்திகண்ட சேடியர்கள் 

அந்தோ ! இவரது குறிப்பை சாம் தெரிந்தவர்களா மிருர் 
தும் இச்சோர்வைத்தந்த ௮வ்வழகர் யார்என்று ஈம்மை 

வினவியபொழுது ௮வர்யாரோ நாமறியோமென்று சொல் 

லாது ௮வரது வரலாறெல்லாம் ஒருவாறு ௮வரது ௮௬மை 
தோன்ற எடுத்துச்கூறினோேமே இது என்னமட.மை. இது 

நோச்யென்றோ அறிவுடையான்றோர் காமத்தை விளைவிக் 

கும் ஓர் புரூஷலுடைய ௮ழூல் ௮றிவு செலுத்துதலொழி 

ந்.து மடமையையும், ௮துபோலுமே நாணமுதலியவற்றை 

யும் மங்கையர் பெருங்குணமாயும் காவலாபங் கொண்டிருக் 

 தீல்வேண்டுமென்று கூறியுள்ளார் ௮க்கூற்றின் உண்மையை 

சாமறியாமற் போனபடியினாலன்றோ ௮ கூற்றா (யமனா)க 

இப்போது வந்தது என்று மனம்நொந்து யாவரும் ஒருக் 

சேகூடி பரவையாரது அசைச்சோர்வு நீங்குமாறு :ர் (சந் 
தன) க்குழம்பை யப்பியும் பனி$ரைததெளித்தும் இவ்வண் 

ளம் பலமுறையான் குளிர்ச்சி புண்டாம்வண்ணம் செய்த 
ளார், செய்யும் அவையெல்லாம் பெரிய தியில் செய்சொரிக் 

தாற் போலாயிற்று. அ௮வ்வளவிற் போகாமல் மன்மதன் அந 

செருப்பின் மேல் சமி.த்தைபிடுவதுபோல புஷ்பபாணங்களை 
விட்டன்ன். .



தடுத்தாட்சொண்டபுரானைம், ௨௩௭ 

(௧௭௪) இவ்வாறு சேடியரும் மன்மதலும் பரவையா 
சிடத் துண்டாகிய கொடியகாமத்தியை ஈல்லயாகத்தியைச் 

சமித்து நெய்முதலியவற்றால் வளர்த்தி அதிகரிக்கச் செய் 
வதுபோல் சர்தனக்குழம்பாலும் பனி$ராலும் பாணங்களா 

இய மலர்களாலும் ௮ திகரிச்சச்செய்தனர் செய்யவே,புஷ்ப 
சயன முதலியவைகளும பரவையாருக்குத் துன்பஞ்செய் 

யத் தக்கவைகளாகவே முடிஈதன. அதனால் புவ்பசயனத் 
இல் உறங்கும உறக்கமும், மெல்லெனவீசும் தென்றற்காற 

றும், சர்திரலுடைய தண்ணியரெணங்களும், சுகஞ்செய்வ 

தொழிந்து பெருந்துன்பத்தையே செய்தன. இவ்விடத்தில் 

யாவுந் துன்பத்தையே செய்கின்றபடியினால் நாம் இதனை 

விட்டு வேறோரிடத்துக்குப் போவோமென்றெண்ணி மெல் 

லென்று மயில் எழுந்திருபபதுபோல் எழுந்திருக்து ஈடக் 

கத்தொடங்குங்கால் ௮ளகபாரத்தை யாற்றாதவராகி இலவ 

இதழேயல்லாமல் பவளத்தையும் ஒத்தவாயைச் சிறிதசை 

த்து தமதுள்ள நதின்கண்றிகழும் துன்பத்தைச் சிறிதெடுத் 
துச் சொல்லத்தொடங்கனார். 

(சஎ(டு-௧௭௬-௧௭௭) ஈறுமணங்கமழும் மெல்லியகூர 

தீலைப் படைத்த என சேடியர்களே! என்னை இச்சந்திரன் 

தன்னுடைய இரணத்தால் சுட்டெரிக்கனெறான். இது என்! 

சரனிவனலுக்கு என்னதிங்கு செய்தேன்! வன் அப்படி யிரு 

க்க, நீங்களும் ௮வளிலும் கொடியராக விருக்கன்றீர்கள் 

ஏனெனில் சர்தனக்குழம்பாயெ தியைப் பனிரீரோடுகலக்து



௨௪௮, ஆசார்யப்பிரபாவம், 

மேலே அப்புகின்றீர்கள் விசுன் நீர்கள், ௮.துசெய்வதில் 
நீக்கள் எப்பொழுதும் தவிரீர்தவிரீர், நீங்கள் தவிராது 

இச் திங்குசெய்வ மலலாமல் பொதியமலையிற் றவழ்ந்து 

இக்குவந்துலவுகின்ற நறுமணங்கமமும் தென்றற்காற்றும் 

இன்பஞ்செய்யுங் காற்றாப்வராமல் துன்பஞ்செய்யும் நெருப் 

பசய் வந்து விசுகன் றது. பொதியம௫ச்சார் ர்பால் ஈறுமணச் 

சார்பு உண்டானதுபோல் இத் தச்சார்பு இதற்கு or Bh 

துண்டாயிற்றோ wy ANSusr O) sr gue gro Orradué 

தன வெல்லாம் றிங்கே எனச்குச் செய்துவருவதுபோல் கங் 

கையும் பாம்பும் தரித்துள்ள சடையளுராகிய வெபெஞ்மா 

னாருடைய அருள்பெற்றுள்ளாரென்று உநகளால் சொல் 

லப்பட்ட தம்பிரான்தோறராவது சாம் பெற்றுள்ள பேரரு 
ளில் ஒருசிறிது எனக்கு அருள்செய்கின் னரா! நானிப்போ 

து படுமபாடெலலாம் அவரால் உண்டான நஈலவா! அவரால் 

உண்டான என்பாட்டை தம்பிரானைத் தாம்பாடும் பாட் 

டால் ஒழிக்கப்படா ॥ா! சகெளே! இன்றிரவானது என்னள 

வில் புலருந்தன் மையை பயடைவதாகத தெரியவில்லை, ௮ஃ 

தரவது-என்னைத் துன்பஞெய்யும இிவவிரவுக்சாலம் எந் 

காளும்போல் இந்நாளில ஐூநிவதாகம் காணப்படவில்லை, 

அ.சனால்' இவ்விரவால் உண்டாகுர துன்பததையோ அற்ற 

இல்லேன், என்னிடத்தில் இன்தாாவும் £ங்காதுவாழ்ர்தி 
ருக்கும் நிறையுடைமையோ சிறிகளவும இனித் தீரித்திருப். 

பதற்கில்லை, இைபோல3வ எனுமனமும் ஸ்தனப்பெரு 

க்கும் வர்டுகின்றன. இவ்வாமுன துன்பத்துக் டெஞ்செய்:
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யும் அவரது ஆசைப்பெருக்கை ஒழிக்கவேண்டுமாயின் என் 
னளவிலிருக்ன்றதோ!என்னொருத்தியினால் தகத்தக்கதோ! 
அன்று, ஏனெனில் பெருவாழ்வுடையீர்! இப்போ எனச் 

குண்டாயிருக்குக் துன்பம் பலரும் இயவில்லாது செய்யும் 

“செய்கையினா லுண்டாயே பெருந்துன்பம் இவரெல்லாரி 

லுஞ் இறந்து இர்கோய்வளர்ப்பதில் தலைவராயுள்ள மன்ம௬ 

னாரோ என்பக்கலில் நின்றும நீரகவேயிலலை, இம்மன்மத 

னர் எரிவிழிப்பட்டும் இவ்வாறுசெய்யும் வலியுடையராயிரு 

ப்பின் படாதிருப்பாராயின இன்னமும் எனசெயுவல்லரோ 

அறியேன். பிறைக்கண்ணியையும் கொன்றைமலரினையும 

சூடிய சடைமுடியினையுடைய இறைவனருடைய அருள் 

பெற்றுடையாராகய தமபிரான்தோழர்தான் யான் படுக் 

துன்பத்தை யறிவரோஎன்றால் ௮வரும் றியார், எனெளி 

ல் யான் ॥௮வராசையால படுரதுனபதழைப்போல் எனனா 

சையால் ௮வருஈ துன்பமடையவருமாயின் எனக்குண்டா 

இய துன்பம் ஒழிரஈதேவிடும், ௮ அவருக் குண்டாகவு 

மில்லை எனக்கு இத்துன்பம நீங்கும் வகையும் தெரியவில்லை 
யாருமற்றவருக்குத் தெய்வமே துணை?” என்பதுபோல் 

தேரும் கொடியும் நெரும்டவரும் திருவிழாச்சிறப்புவாய்ஈத 
விதியினையுடைய திருவாரூருடைய தியாகேசரே! நீரொரு 

வர்தான் என்துயரத்தை யறிர்தால் ௮றியலாமேயல்லாமல் 

வேறு யாவரறிலார், என்தெய்வமே ! உனது ௮டியாளாகிய 

யான் உனதுதோழரால் சோர்வடைந்திருக்கின்றேனே இது , 
தானே ரானடையத்தச்கது, இச்சோர்வை சானடையலா
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மோ! கங்கையும் பிறையும் சர்ப்பமாலைகளும் வெண்டலைமா. 

லையும் உடையசடைமுடியினையுடையிர் நீராவ.து விடையி 

னையூர்துவிரைர்து என்பால்வருவீர், உம்பால் ௮ன்பிலா 

தீவர்போல் கான் ௮ன்பமுடையவளாயிருக்கன்றேன், ரான் 

அன்பில்லாதவளுமல்லள் துன்பம் படத்தக்கவளுமல்லள் 

ூகலின் மீர் எழுந்தருளிவுது எனதுதுன்பத்தைப் போக் 

பெருளுவீர் என்றனர், 

(௧௭௮) என்றிவவண்ணமாக அன்பினால் சுதந்தரம் 

கசொண்டுபேசும பரவையாரையும்) வன்றோண்டப்பெருமா 

னாரையும இம்மண்ணுலகில் வரும்வண்ணமாக ஸ்ரீகயிலையின் 

சண் இவவிருவரையும் ௮டிமையாகவுடைய இறைவன் 

அருளினனாகையால் இப்பொழுது இருவர்காதலையும் முற் 

௮ப்பெறச் செய்யநினைத்து ௮துபோலும் முற்றுப்பெறச் 

செய்யமுயலவேண்டியவர் ௮வரன்றி யாவரிருக்கின்றனர், 
ஆகலான் தேவர்களெல்லாம் வணங்கும் செல்வத்திருவாரூ 

ரின்கண் வாழும் எம்பெருமான் ௮வ்வூரின்கண் வாழும் 

எல்லா௮ன்பர்களுடைய கனவின்கண் அன்றிரவே சென்று 

நரமழைக்கவந்த தோழலுக்கும் ஈம்பரவையாருக்கும் நாளை 

க்கே நீங்களெல்லாருமிருர்து கலியாணத்தைச் செய்யக்சட 

வீர்கள்என்று அவர்களறிவில் ௮றியும்படித் திருவாய்மலர் 
சதருளினன். 

(௧௪௯) அடியார்களுக்கருளியபடியே தம்மால்நிலைபெ 

ற்ற புகழுடைய சரவலர்கோனாயெ தமதுதோழரிடத்திற்
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சென்று சுந்தரனே! மீகாதல்கொண்டு சம்மால் இன்றுவேண் 

டிய பரவையைச் தந்தோம் ஈமது௮டியார்களுக்கும் பரை 
யை காளையதினமே உனக்குக் சலிய/ணஞ் செய்.துவைக்கும். 

டி கட்டளை யிட்டுவர்தோம என்றருளி, ௮௫ ௪னமே பரவ 
யார்பாற்சென்று ஈம்பால்பரவிய ௮ன்புடையாளே! நீககலை 

யொழிக ஈமதுதோழன்பால் உனசக்குச்கலியாணம் வந்துவி! 

ட்டது நாளையதினம என்றருளிப்போயினர். 

(௧௮௦) கனவின்கண் இவ்வாறருளிய திருவாக்கைக் 
கேட்டவராகய பரவையாருடைய கெஞ்சத்தின்சண்சவலைச் 

இடஞ்செய் கரையில்லாத துன்பமென்னும் இருளும் இர 

வும் ஒஇநியும்போது அத்துடன் ஓழியத்தக்க காமவிருளும் 

ஒழியுமாறு சூரியன் உதயஞ்செய்ய ௮க்காலத்தில் ௮ருளுத 

யம்பெற்ற அடியார்களெஈலாக்கூடி ௮ழியாத்துனேையாயெ 
அருளாளர் அருளிய பேரருளை யெண்ணிெண்ணி ௮ 

வெமபெருமானை த் தொழுது களவின்சண் கட்டளையிட்ட 

படியே நாவலூராளியாகய சுந்தரமார்த்திசள் மனச்சவலை 
யொழிந்து மகமுமாறும் இம்மணம் போலும் எம்மணம் 

எம்பிரானால் மணம்பெற்றது என்று யாவரும் ௮தி 
மாறும் தியாகராஜமூர்த்தியிலுடைய த்குதிக்கு ஏற்ற றப் 

பினை யுடைத் ரானதாய்ப் பரவையாருடைய கலியாணச் 
தைச் செய்துமுடித்தார்கள், 

(௪௮௧ -௧௮௨) பரவையாருஉன் மணச்கும் மணச்சே 

ஒக்சொண்ட சகாவலூரர் தேவராஜனயெ தியாசேசனு£ 
௧௭
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நிருவருளால் பரவையாரது போகமார்த்த பூண்முலையாயே 
பர்வதாச்ரமே யோகபரம்பரையால் அவாதசார்தாததமாயெ 
பரவெளியைப் போய்க் கூடுவதற்குத் தாம்பற்றும் பற்றுக் 

கோடாக விரும்பி ஒர்சாளன்றிப் பலராளும் பற்றிய ௮ப்பற் 

தின் சம்பந்தத்தால் காணப்படாத திருவருளாகிய இறைவ 

டியை ௮ப்பரவெளியிற்கண்டு ௮வ்வடியைத்தமது சிரத்தி 
ஓம் இருசயகமலத்திலும் பிரகாசிக்கும்படியாகச் செய்து 

இவ்வாரான ஞானயோக சம்பந்தாலுபவ சிவானாதத்தைத் 
தீந்து உள்ளக்கமலத்தில் விற்றிருப்பதுபோல் கமலாலயத்தி 
னும் வீற்றிருக்கும் இறைவலுக்குத் தமிழ்சசொல் என்னலும் 

தல்லமலர்களாற் ஜொடுக்கப்படும திருப்பதிகப்பாமாலைகளைச் 
சரத்தி ௮ப்பாமாலைப்பெருக்குக் கிடமாயே பரவையாருடன் 

கூடி தமது இறைவனுடைய விளையாடலச் செய்துவருவா 

sri 

(௧௮௩ - ௧௮௪) எவ்வாறு செய்துவர்தாரெனின் ! பர 

வையாருடன் கூடி அவரது இருகுன்றங்களாகிய குசங்க 

களைச் சாரும்போதெல்லாம் சென்னியிலும் உள்ளத்திலும் 
'இறைவலுடைய ஞானக்கிரியா சொருபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் 
அடிகளினின்றும் பெருகாறின்ற பேரானந்தப் பெருக்கைப் 

பரவையாருடைய திருமாளிகைப் பக்கத்திலும் பூஞ்சோலை 
சளிலும் பூர்தடங்களிலும் செய்குன்றுகளின் மீதிலும் று 

மேடைகள் மீதிலும் குளிர்ச்சிபொருர்திய முத்.அப்புச்தரி 
லம் இருர்துஇருர்து உண்டுகளித்து ௮வ்விடங்களினின்று
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ரிங் தியாசேசளைக் கும்பிடவேண்டுமென்லும் ,தசைமேற் 
சொண்டு, ௮மரரும் ௮ திசயிக்கும்படியான பொன்னுடை 
புடுத்து குங்குமப்பூழூதலிய கலவைகள் கலந்த சந்தனக் 

'குழம்பைப்பூசி முடியிலும் மார்பிலும் தோள்களிலும் முன் 

னங்கைகளிலும் விரல்களிலும் இடையிலும் பூணவேண்டிய௰ 

மாணிக்கமயமாயிருக்கன்ற ஐபரணங்களுள் பூணவேண்டு 

வனவற்றைப்பூண்டும் ௮ணியவேண்டுவனவற்றை அணிந்தும் 

இந்திரசெல்வத்தின்மேல் செல்வமுடைய காட்சியிற் சிறந்த 

வராய், கையில்பொற்பிரம்பும், காதுகளில் குண்டலம்களும், 

மார்பில் துவளும் பூஸாலும், திருநெற்றியில் Bay’ oO aah 

யும் விளங்கப்பிரகாித்தனர். இவ்வாறுபிரகாசிக்கும் சுந்தர 

ரஅ திருமேனியின் சுந்தரச்தையும் ௮ச்சுர்தரத்துக்குச் சந 

தரஞ்செய்து காட்சிப்படும் ௮பரணர்சிறப்புகளையும் இவை 

யாவும் சைவபூஷணமாகவே பிரகாசிக்கச் செய்யவல்ல திரு 

நீற்றொளியின் சிறப்பையும் பலவாற்றாலும் 2 pa pF pe gs 

மங்கையர்கண்டு தம்பிரான் தோழராய்ப் பரவைராயகராய் 
விளங்கும் இவருக்கு இவ்வளவுஞ்செய்யத்தரும் சிறப்புடை 

த்தானதே, ௮ந்தோ! இவரணிக்திருக்கும் தபரணாதி ௮லக் 

காரங்கள் யாவும் ௮வரது திருமேனிக் சழகுசெய்வதா$யும் 

அவரது திருமேனியினழகு இவைகளுக் கழகுசெய்வதாகி 

யும் காணப்படுகின்றன. இவற்றைச்சாணுறும் ராம் எதனைச் 

இறந்த தென் றெடுத் தோ.துவ்து என்று அ திசயித்துக்கூடி 

“வமெய்த் திருவின்கோலம் யாவருடைய சண்சளிலும்



ere ஆசார்பப்பிரபாவம், 

உள்ளங்களில் தழைத்து நிரம்புமாறு விதியின்சன் புல 
பட்டு வர்தனர், 

(௪௮-௧௮) இவ்வழகய திருக்கோலத்தோடு வீதி 

வில் வரும்போது ௮வரது இருபக்கத்தும் பரவையாரது 

சேடியர்கள் நெருங்கி ((திருகாவலூரினகண் அவதரித்த 

ஈல்ல சைவயானையே! என்றும், இிரிபுரதகனஞ் செய்து 

மால்விடை யூர்ந்தவருக்கு ௮ன்புருவமா யிருக்கே றவரே ! 
என்றும், அழிவில்லாத சிறப்பின் பெருமை பெற்றுள்ள 

ஆதிசைவ சகுலத்தலைவராகய ரூரரே ! என்றும், தனித் 

தனிபுகழ்ச் து பாடிவரவும், இவர்களைப்போலவே சேவற்கா 

ரர்கள் இருபக்கத்தும் மானை குரங்கு கோழி சிவல் கவுதாரி 

ஆய இவைகளைப்பற்றிக்கொண்டு ௮வைகளுக்குத்தாங்கள் 

சற்பித்துவரும் மொழிகளை ௮வைகள் சொல்லும்வண்ணம் 

சொல்லிவரவும், மலர்கள்கிறைந்த பூதட்டுகளையும் வாசனை 

விசும் தாம்பூலத்தட்டுகளையும் ஏஈ திககொண்டு மைஇட்டிய 
கண்களைப்படைத்த மங்கையாகள் வரவும், பொன்னணிக 

ளால் ௮லங்கரிக்கப்பட்டுள்ள முதிரைகளைப்பற்றிககொண்டு 

குதிரைச்சேவகர் பின்னேவரவும், ஈடு£வ முத்துவிதானம் 
கிழல்செய்து வரவும், நான்குவேதங்களிலும் வல்லவேதியர் 

சன் வேதவொலியுடன் வரவும், மாலை ௮ணி முதலிபவத் 

எழத் சாங்குதலால் ௮சைதலையுடைய தோளையுடைய தச் 
தீர்மூர்த்திகள் இயாகேசலுடைய கோ பிலச்சமீபித்து. உள் 

ளே புகுர்து சேவாிரியமண்டபத்தைச் சார்ந்தனர், , 
* or



தடுத்சாட்சகொண்டபுரஈணம். . க்கிட் 

(௪.௮௯) சார்ந்தபோது ௮ம்மண்டபத்திலுள்ளே விண், 

அலல்வாமும் தேவகூட்டங்களொழிய மண் னுலகலமிச்ச 
சிறப்புடன் வாழ்கின்ற சாண்ணிறக்த அடியவரெல்லாம் கூடி 

யிருக்கக் கண்டனர். கண்டபோது அவர்கள் திருநீறு சண் 

னித ௪. திருமேனியினெளியும் அத்திருமேனியின் இடை 

இடையே ஒளிவிடும் கண்மணியிஜெளியும் ௮வ்விரண்டொ 

ளியோடு ெராமங்களை இடைவிடாது உச்சரித்தலாகிய 
வாயொளியும் உடையவராயும், பாமாலைகளைப் பண்ணிசை 

யோபொடுகின்றவராயும், தயானயோகத்தில் ௮சைவற்றிருச் 
இன்றவராயும், ஐம்புலன்களும் தத்தமக்குரிய விஷயங்களில் 
ஆவலோடு செல்லுதலொழிஈது ஒருங்குகூடி. பேராசை 

'யுடன் பேரருளாளனாகிய இறைவன துதிருவுருவமாயெ சிவ 

லில்கமூர்த்தியை வழிபடும ௮ர்ச்சனை யுட்பட்டிருக்க ஆச 

மேற்கொண்டிருப்பவராயும் இருத்தலைக்கண்டு மனம்கைந்து 

மெய்தானரும்பி விதிர்விதிர்த் து கைதான் தலைவைத்து சண் 

ணீர் சதும்பி உள்ள வெதும்பி ௮ந்தோ ! நாம் தியாசேசலுச் 

குச்சோழனாம் பேறுபெற்று என்றும் மணக்கோலத்துடன் 

இருக்கப்பெற்றோமே யன்றி இவ்வன்பருள்ளாம் சிவமே பெ 

௮ம் திருவெய்திற்றிலமே, இவரெல்லாம் திருமூலட்டானம் 
புலம்பலம்பாவரு தொண்டரன்றோ, புற்றிடக்கொண்டான் 
தன் சொண்டரன்றோ, தருமூலட்டானன் செங்கட்பொர 
விடையான் அ௮டி.த்தொண்டர்க்குத் தொண்டரன்றோ, திகு 

கூலட்டான ரெனச் சந்தைசெய்து பூசளையைச் செய்யும் 
பூசரர்களாயெ தொண்டர்களன்றோ, திருமூலட்டானறுச்



வித ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ருப்'பொருந்துச் தவமுடைத் தொண்டர்களன்றோ, தீரு 
மூலட்டானன் செய்யபூம்கழலானடித்தொண்டர்களன்றோ, 
எங்கள் திருமூலட்டானனாகய புண்ணியன் தன்னடித்சொண் 
டர்களன்றோ, திருமூலட்டானனாயே திருச்கயிலைப் பொருப் 
பன்விருபபமர்தொண்டர்களன்றோ)திருமூலட்டானளுக்குப் 
பொய்யன்பிலா ௮டித்தொண்டர்களன்றோ இராவணன் 

றன் வலிவாட்டுவித்த பொற்கழலானடித் தொண்டரன்றோ 

இத்தன்மையான சீலம்வாய்ஈத ௮ருளாளர்க்குத் தொண்ட 
ராம் புண்ணியத்தை இதுகாறும் பெராதிருக்கன்றோமே, 

உன்னவரியனாயும் ஒருமகள் கேள்வனாயும் உள்ள நம்பெரு 

மான் பரவையெலும் மெல்லியலச்கூட்டி ௮வள்தன் பொன் 

ஞருமுலையோங்கல் புணர்குவடே. சார்வாகப், பன்னாளும் 
பயில்யோக பரம்பரையில் ஈம்மைச்செலுத்தி௮ங்குகாணப் 

படும் கருதுவசுன் முன் கருத்தழியப்பாயும் இரவுபகலில் 

லா இன்பவெளியூடே காம் விர விவிரவி௰ிற்பவும், ௮௫ ங௩னம் 

நிற்சச்செய்து ௮தன்பின்னர் அங்மனம் மிகவும் விரை 
ததுவரும் ௮ருளானந்தத்தைப் பருகவும் செய்தனன, அது 

போலும், இங்குகாணப்பெற்ற புண்ணியலேராயெ ௮டியாச் 

களுடைய கூட்டத்தில் மருவிப் பெறத்தகும் சுவானுபூதியா 

இய ஏவொனர்தப்பெருக்கையும் சாம்பெறுமாறு இககுள்ள 

அடியவர் தருக்கூட்டத் தவர்க்கு ஈம்மை ௮டியானாகப் பண் 

அள் எந்தகாளோ என்று பரமேஸற்வரனாகிய தியசேசு 
இடைய திருவடிகளைச் சரத்து உள்ளே செல்லத்தொடன் 
SOM > a



தடுத்தகாட்சொண்டபுராணம். oe. 

(௧௯0-௧௯௪) ௮ங்கனர் தொடங்கும்போது தம்மைச் 
சார்ந்தவர் கருதுக்கருத்தை அக்கணமே முடிக்குக்கருத் 

Jou இறைவனே இவருக்கு இறைவஞகலின் -தமது 

தோழராயெ சுர்தரமூர்த்திகள் விரும்பிக்கருதிய தொண் 
ட்ர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியத்தை ௮க்கணமே முடிச் : 

கத் திருவுள்ளத்தெண்ணினர். ௮வரெண்ணியதிருவுள்ளப் 

படியே *சிவனாரது செந்தாமரை மலர்போன்ற திருவடி. 

யையே பற்ராகப்பற்றி வேறு எப்பற்றினையும் ௮றவெறியும் 

((விறன்மிண்டர்” என்னுந் இருரசாமம்பெற்றுள்ள பெருமா 

னார் ௮ன்று தேவாசிரியத்தை வந்தடைந்து ௮ளவிலா ௮டி. 

யர்குழாத்தைக்கண்டு ௮ளவிலா ஆசைகொண்டு ௮வர்க்காட் 

பட்டு ௮வரடித்தொழாதார்சகு ௮க்கணமே இடையூற்றைச் 

செய்யும் அரிய சிவபுண்ணிபத்தைத் தாம் பெறுதற்கரிய 

பேருகப்பெற்று ௮வர்களுக்குச் செய்யப்படும் உரியதொண் 

டாகச் சேவசததொ.நிலை மேற்கொண்டு அங்கு உலாவிச் 

கொண்டிருர்தனர். 

எனக்கு *தொண்டர்க்குத் தொண்டாாம் புண்ணியம் 

உண்டாங்கொலோ'” என்றெண்ணி அடியார் கூட்டத்துச் 

குச்சமீபமாகச் செல்வதற்கஞ்சி ஒருபுடையொ தங்கச்செல் 

அம் சுந்தரரர்த்திகளது செல்லுகையை ௮வ்விறனமிண்ட 

சாயனூர், ௮ஞ்சிச் செல்வதாகக்கருசாது ௮ஞ்சாது செல்வ 

தாகவே கருதி ௮டங்காக்கோபங்கொண்டு அக்கணமே அக் 

குள்ளார் சலெரைப்பார்த்து அடியார் அடிபணியாது அப்



தசாரரய்ப்பிரபாலம், 

புற்ஞ்செல்லும் இலர் எப்புரத்தார் என்று வினவி இவர் 

எப்புரத்தாராயிலும் எமக்கென்னாம். இவர் உள்ளேபுகும் 

திருதிய/ுடையவரன்று, ஆகவே இவர் உள்ளேசெல்லாவண் 

ணம்' ௮ப்புறப்படுத்துங்கள். என்று சொல்லியபொழுது 

அடியவரெல்லாம் ௮ஞ் விறன்மிண்டரைப்பார்த்து அடி. 
பணிர்து தொண்டா?ர்பரவும் ௮ன்புடைப் பெரியோரே ! 
புறம்போகச் செய்யும்படிக் சட்டளையிட்ட ௮வர்தம்பிரான் 

தோழராயிற்றே ௮வர் எம்மால் புறம்பாக்குர் தன்மைய்ரோ 

தேவரீர் ௮வர்செய்தி யறிந்திலீரபோலும் என்று ஈடுக்க 

முற்றுச் சொல் ஓம்பொழுது விறன்மிண்டர் அடியார் ௮டி. 

பணிய எண்ணாது செல்லும் இவரை யா.துஎண்ணித் தோழ 

மைகொண்டனரோ! ௮வ்லெம்பெருமான் இவரைத்தோழ 

னமயாகச் கொண்டசனாலே நாம் அடியவர்களை வணங்குத, 

லெற்றுக்கென்று ௮தனை யொழித்து இறைவரை நேரே 

தொழுதற்கு இவர்செல்லத் துணிக் தனர்கொல்ஈன் ற!ஈன் நு!! 

இறைவன் :('பரந்துபல்லாய் மலரிட்டு முட்டாது அடியே 

பிறைஞ்சி, யிறந்த எல்லாம் எமச்கே பெறலாம் என்னும் 

அன்பருள்ளங் SrA ever x கள் வளாயிற்றே அ௮க்களவ 

ளைக் காணுமிடமாகிய ௮டியவரிட ததுக்காணாது ௮வ்வன்பர் 

கானுமிடத்துக்கு இவர் நேரேசென்று காணுமாறெங்கனோ 

வரனறியேன். இவரை௮ன்றுவெண்ணெய்கல்லூரில் அடிமை 

எெனச்சொன்டு இக்குதோழமை சொண்டது இவர் இங்கு 

Ohi akg. 5554 போகரலம்பெற்று லாழ்வதற்குத்தானோ, 
இலைச் சரசம் பெற்றுவா மிலும் வாமுக,இவர் எமக்குப்புறம் 

அச்



. தடுத்தாட்சொண்டபுராளம், 

பானவரே! இவரைப்பிரியாச்தோழமையாக அவ்விறைவரும் 
சொண்டிருப்பின் அவரும் எமக்குப் புறம்பான்வரே யாவர் 
என்றனர் இருவரும் ௮ங்கு இல்லாமல் புறம்போதத்சச்ச 
வ்ரே என்று ௮ன்பர்கள்பால் வைத்த மெய்யன்பால் ௮ஞதி 
யாக நிக்ரக அ௮னளுக்கிரகஞ்செய்து வந்த பல நாட்களுள் 

திருவாரூர் கோயிலாச்சொண்டராள் இர்காள் என்று யாவ 

ராலும் ௮றிவசற்கல்லாமல் வாழ்சன்ற இறைவனும் சுந்தர 
ரும் புறகென்று சொல்லிய உறுதியாகிய ௮ர்த மெய்ம் 

மொழியை ஈம்பியாரூரர்கேட்டு உள்ளேபோவதற்குர் தணி 

யாமல் வெளியே வருவதற்கும் மனங்கொள்ளாமல் சிறிது 

சேரம் மயக்டுப் பின்னர் நம்மைப் 6புறகு?” என்றதுபோலும் 

ஈமது இறைவனையும் *புறகு?? என்றனரே அவர் என்னாயி 

னரோ ௮வ்வதிசயத்தைக் சண்ணுறவோ மென்று சொற் 

நவாயில்பணிர்து இருகரங்களையும் குவித்து நோக்கும் 
போது ஈறுமணங்கமழுங் கொன்றைமாலைவிளகங்கத் தோழர் 

கானுமாறு தமது திருசோயிலுக்குப் புறம்பே எதிரேதோ 

ன்றி வுருவத்தைக்காட்டி நின்றனர். நின்ற ௮வ்வருட்கோ 
லத்தைக் சாணப்பெற்றதோழனார் தமது சம்பிரானாரது பா 

தங்களைப் பணிர்து ௮ப்பாதங்களைத் தலைமேற்சொண்டு 
உன 2௮ரளுருவா௫ய பரவையைக்கூட்டி. அதில் ஆழ்ச்தி 

ருச்கச் செய்ததுபோலும் ௮ன்புருவாகய அடியார்கூட்டச் 

தோடுகூடி அபரா௮ன்பினைப்பெற்று சிலானர்தமென்னும் 

பேரானர்தெ சாரூபியாய் யானிவ்வுலூல் வாழுமாறு செய் 
தில்வேண்டுமென்௮ு குறைந்தடைர்தார் ௮ழாமைச் தாக்



ஆசார்யப்பிரபாவம். ' 
f 

ரும் திருவடிகளை வேண்டிப்பின்னரும் .௮வவடி.களைகசோக்கி 
இவவடி களாகிய செந்தாமரை ௮ன்பர்சிர்தையில் மலர்ந்து 

பெருசா நின்ற பரமானந்தமென்னும் ஈல்லதேன் வெள்ளத் 
தை வேதங்களென்னும வண்டுகள் சூழ்ந்து உண்ணாலிற்கன் 

றனவன்றோ,; ௮ந்தநல்லதேனானது நாலும் பரு௫க்களிக்கும் 
படி எதீரே இம்௩உனம் நின்றனவன்றோ), இன்னமும் இவ்வ 

டி.களின் பெருமையைஎன்னென்று கூறுவேன். இவ்வடிகள் 

உலகெலா முய்யப்பொன்னம்பத்துள் நடனமாடுவன, ௮ன் 

பர்கள் சித்தங்கலங்க இயமன்வருவானாயின் ௮வளுயிர்மா 

ஞளும்வண்ணம்' கோபித்தழிக்கும் கோபத்தையுடையன, ஈறு 

மணக்கமமும் பூமாலையணியப்பெற்ற கூரதலையுடைய உமா 

தேவியார் தமதுகைகளால் மெலலென்று தடவச்சிவப்பேறி 
யுள்ளன, சைவவொழுமக்கத்திற் சிறந்த மாதவர்களுடைய 

கெஞ்சத்துள் பிரகாசிப்பன, பரிபாகம் வரம்பெருதவரை 

அது வரும்வண்ணம் ௮வரை வேதுப்பன. அதியந்தங்காணா 

தெழுகன்ற சோதிக்குள் சோதியாய் ஒளிருஈ தன்மையுடை 
யன) மாலும் ௮யனும் ௮கழ்ந்தும் பறந்தும் காணாத அள 

வினையுடையன, வேதல்களெல்லாம் தமதுமுடிமேற் கொண் 

ஒ.ருப்பன, பேதையேனாகிய யான் ௮டிமையாகேனென்று 

வழக்சாடிய பெரியபிழையினைப் பொறுத்து என்னையாள் 

வன, சனதென் றனுபவிக்கவரும் இன்பங்களையெல்லாம் 
௮௭னம் ௮லுபவிக்கவொட்டாமலும் ௮வைகளால்வரும் 

அசாமியமாயெ குற்றங்களை என்னுடையது ஆக்சாமதும் 
இருச்சற்கு என்னுடனாய இசைர் இருப்பன,



... தடுத்தாட்கொண்டபுராணம், ahs 

(௧௯௫) இவ்வாறு திருவடியைப் புகழும்போது இட 
பாருடராகய இறைவரும் அடியார் நடுவுள் சலக்குமாறு 
அடியைவேண்டும் ஈம்பியாரூரருக்கு ௮ தனையே அருள்செய் 

யக் கருதி அடியார்களுடைய வழித்தொண்டு இத்தன்மைத் 

தா மென்று ௮வ ௬ணருமாறு ௮வ ரறிவின்சண் முன்னர் 

விளக்கனொலன்றி விளங்கா தாகலின் முன்னர் அறிவின்கண் 

விளங்குமா றுணாத்தியும, பின்னர் ௮வருண்மையை உள் 

ளே உணர்த்திய வண்ணம் வெளியேயும் வாக்கனொாற் சொல் 

அம் வண்ணம திருவாக்கான் ௮வர்களுடைய பெருமையை 

அ௮ருளிசசெய்வாமாயினர். 

(௪௯௬)பரவைமணவாளனே! ளோர்கோவணமும் திரு 

கீறும் மெய்யிற்பூசி உருததிராக்கமணியையும் தாங்கியிருக் 

கும் பெருமையால் எமக்கு ஒஓப்பானவராகின்றனா-௮ஃதா 

ag ௮ருளுருவத்துச் குரியாரெல்லாம் யானாகவே நினைப்ப 

தற்குரியராகின்றனர். எமமைச்சோஹம்பாவனையாற் பாகிச் 

கும்பாவனையில் நீங்காதிருப்பவராகலான் எம்மைப்பெற்றவ 

ரா௫ன்றனர். எமமோடு ஏகமாகறிற்கும் பணிவில் வழுவாது 

நிற்பவராகலான் உலகை வென்றவராவர், ஃதாவது மல 

மாயா கன்மங்களை வென்றவராவர், ௮வற்றை வென்ருசா 

சையினால் ஊனமேலொன்று மில்லார், ௮ஃதாவது பிராரத் 
தானுபவங்கள் வந்துவாதிப்பதும பேதிப்பதுஞ் செய்யாம 

லிருக்கப் பெற்றவராவர், செய்யாதொழியவே ௮ருமையாம் 
கிலையில்நின்றார் - ௮ஃதாவது தமது ௮ நிவிச்சைசெயல்கள்



a@ie- ஆசார்யப்பிரபாவம், 

அருள்நிலையினின்றும் நீல்காதிருக்கும் நிலையில் நிற்பவரா. 
கிருப்பர், அக்கிலையில் கிற்கப்பெற்றதனால் அன்பினால் 

இன்பம்,ஆர்வர். ௮ஃதாவ.து இறைவனாகிய எனது ௮ிவிச் 

சைசெயலகள் அவரது அ௮றிவிச்சை செயல்களை ஆண்டு 

வவ வறிவிச்சை செயல்கள் காணும் உபகாரத்தையும், கா' 

ட்டும் உபசகாரத்சையும் மாறாது உணரும்வகையைச் செய்து 

। எம்பால் ௮ன்பினையே விளைலிததுப் பேரின்பததை நுகர் 

விச்சச் செய்ய ௮தனை ஆஇகர்கன்றவரா யிருப்பர், அந்த 

அகர்ச்சியாகய பேரின்பாலுபவம் சைகூடவே இருமையும். 

சடந்தோராவர். ௮ மாவது, இருவினகளையும்) இன்பத் 

துன்பஙகளையும், பிறப்பிறப்புசககளையும் ஓ[நிரதவ ராவர், 

இவவாருன இலக்கணத்திலும், அனுபவத்திலும் வழுவாத 
வர்சளான இவ்வடியார்களை ரீ சென்றடைவாயாக என்றார். 

ஆரூர் நாதனாகிய தம்பிரானார் . அடியார்கள் தமது 

இருவேடத்தால் தம்மைப்போலும் பெருமையுடையா ரெ 

ன்றும், தம்மைத் சமது உள்ளத்தின்ஈண் செயயும் இடை 

விடா தியானத்தால் தம்மைப் பெற்றாரென்றும், தம்மோடு 
, ஏகமாடு மிருத்தலால் உலகை வெல்வாரென்றும், தமத 

அருளாலல்லது ஒன்றையும் செய்யாமை யாகிய பணியில் 

 வமுவாதுறிற்றறால் ஊனமேலொன்று மில்லாரென்றும், 
மூம்மலங்களையுங் களைதல், ௮டியாபோடிணஙகியிருத்தல், 

ஆருயர்தாலும் ௮ரனெனத்தொழுதல் கய தமது அரிய 

செயலில் அ திலிச்சைசெயல்கள் நீங்காது நிலைபெற்றிருத்த



தடுத்தாட்கெர்ண்டடுசரணம். ௨௫௧. 

லால் ௮ருமையாநிலையினின்ருரென்றும், ௮க்௪னமே தமது 
உபகாரத்தைக் கருதுர்தோறும் உண்டாகும் உருச்சுத்திஞல் 

எல்லாக்கருவிகளும கரைந் துகரைந்து இருசண்ணீர் மழை 

வாரத் துரியநிலைகடந்து பரவசப்பட்டிருத்தலால் இன்பி 

னால் இன்பமார்வார் என்றும, நாம் ௮ன்பினால் இன்பம் ஆர் , 

ச்திருப்பவரது ௮காமியவிளையையும் பிராரத்தாலுபலத்தை 

பும் ஈம்முடையதாகவே கொண்டிருத்தலால் இருமையுக் 

கடந்தாரென்றும் ஆகலான் இவரை 8 யடைவாயென்றும் 

தோழருக்கு ௮ருளசெய்தனா, 
\ 

(௧௯௭) ௮ சனைக்கேட்ட (82தாழனார் எம்பெருமானே ! 

ரா னிப்பொழுது குற்றமற்ற பெரியதோர் நெறியைப்பெற் 
றேன் என்னையெனின், உலகின்கண் சிற்றின்பத்தி லாழ்க் 

தார் பேரின்பததுறையை அறியாதிழக்தப் பெற்றவராயும் 

பேரின்பத்துறையில் செல்லப்பெற்றார் சிற்றின்பத்தைப் பெ 

ரந்துன்பத்துறையெனக் கண்டொழிந்து ௮ திற்சென்றவ 

ராயும் இருககன் றனர் யான்சிற்றின்பத்திலாழ்க்து பேரின் 

பத்தையறியா திரரதே னென்பறும், பேரின்பத்தைப் பெ 

ற்றுச்சிற்றின்பம் பெருந் துன்பமெனக்சண் டொழிர்தேனெ 

ன்பதுமின்றி ((பெற்றசிற்றின்பமே பேரின்பமாய் ௮ங்கே 

முற்றவரும்பரிக” எனவும், ((முளையாதுமாயை” எனவும்) 

4உடம்புடைய யோெள தாம உற்றசிற்றின்பம், அடக்கச் 

சம்பேரின்பத்து ஆக்கல் -தொடங்க, முளைப்ப அம்தன்நிற்ற 

முடிவதும் ஒன்றிலலை இளைப்பதும் ஒன்றில்லை Gas” er



உட௪ | அசார்யப்பிரபாவம், 

வும்கூநிய சித்தார்தானுபவத்தில் என்னைறிறுத்தி அந்நெறி 
இச்செறியென உலகம் உணர்ந்துய்யுமாறும் அருளிய 
பெரும! யான் உனதருட்செயலை என்னென்று கூறுகேன். 

௮ல்தாவது,--௮௩்கு வெண்ணெய் ஈல்லூரில் அடி 

மை? யாள் என்றுசொண்டதனுண்மையும், இங்கு (தோழ 

மையாக வுனக்கு நம்மைத்தர்தனம்”” என்றதலுண்மையும் 

இன்று கண்டுணர்ந்தேன். என்னையெனின்) என்னை யடிமை 

யாகக்கொண்டதனால் சான்பெறத்தக்க பேரின்பானுபவுமும் 

தோழமையாக உன்னை எனக்குத் தந்ததனால் நான பெறத் 

த்க்ச சிற்றின்பானுபவழமும்பெறறேன் என்றும்உணர்ந்தேன், 

அக்கணமே அவ்வுணர்ச்சியேயனறி, சங்கரா! தந்தது உன் 

| pen Gon & சொண்டது என்றன்னை. இவ்வாறு பரிவர்த்தனை 

செய்ததில் யான் உன்பால் ௮ர்தமில்லா னர்தம் இப் 

போது பெற்றவனாயினேன். நீ என்பால் பெற்றது யாதோ 

அதனை யா னறியல்லேன். என்ற திருவாக்கின் வியப் 

பினைபுமாம். அஃதாவது, சிற்றின்பம் என்பது ௮ந்த 

முடைத் தானதால் ௮துசிற்றின்பமெனவும், பேரின்பம் 

என்பது அ௮ர்தமற்றதனல் ௮௫ பேரின்பமெனவும் பெயர் 

பெற்றன. அங்கனமிருக்க என்மாட்டு நீவழச்கையும்௮ருளை 

முன்னிட்டுச் செய்த உபசாரச்செயல்களால் ௮ந்தமுடைய: 

இன்பம் இதுகெளவும், ௮ந்தமடையாத இன்பம்இதுவென 

ap Carp Shs ௮.நியாதொழிந்தேன், எங்கனமெனில் 

யான் சிற்றின்பத்திற் குரிமையாகப் பெற்றது பரவை” Gus



தடுத்காட்கொண்டபுராணம். உடு. 

ரின்பத்.துக் குரிமையாகப்பெற்றது இனிக்கூடப்போகும்௮டி 

யவர்கூட்டம். இவ்விரண்டும் கூடியது உம்மாலேயாம், உம் 

மாலே கூடப்பெற்ற இவகிரண்டனுள் - ஈற்றின்பத்துக்குரி 

மையாகப் பெற்ற பரவைபால் பெற்றது கிற்றின்பந்தானோ 

வென்றெண்ணுமளவில் அது பேரின்பமாகவே முடிந்தது, 

எவவாறெனின், யான் பரவையைக் கண்ணுற்ற காலத்தும் 

பின்னர் ௮வரை விரும்பியகாலத்தும விரும்பியபடியே ௮வ 

ரைக் கூடியகாலத்தும் கூடி ௮லுபவித்தகாலத்தும் ௮லுப 

வித்து ஆனந்தமுற்றகாலழ்தும் ௮ஈதத்தை யடையும் சிற் 

நின்பத்தைக் கண்டேனிகலை. அஃதாவது -உன்னைக்கண்டே 

பரவையைக்கண்டேன், உன்னைவிருமபியே ௮வளைவிரும்பி 

னேன், ௮வரை நகீகூட்டலே ரான்கூடினேன்; நீ ௮ளலுபவிக் 

கச்செய்தே நான் ௮லுபவிழ்2தன், அ௮வ்வலுபவத்தில் § 

உதிக்கச்செய்த அனந்தத் தலமே ரான் ஆனகதித்தேன், 

இங்கனமான அ௮லுபவத்தையே நான்பெற்றேனாதலால் பர 

வைபால்பெற்றது சிற்றின்பமாகாது பேரின்பமாகவே முடிக் 

தது. சிற்றின்பத்தைக் காணுமுறைமை எவ்வாறெனின்! உன் 

னைக்காணாமல் பரவையையேகண்டும், உன்னை விரும்பாமல் 

அவரையேகிரும்பிபும், நீகூட்டாமல் சானேகூடியும்,8௮னுப 

விச்சச்செய்யாமல் நானேயலுபவித்தும்,நீஉதிச்சச்செய்யாத 

ஆனர்தத்தில் நான் நனந்தித்தும் இருப்பேனாயின் பரவை 
பால்! ௮தனைக்காணலாம். அன்றியும் பரவை என்பதனால் 

அதுகடலென்றாயிற்று, ஆகவே ௮ங்குண்டாகும் இன்பம் 
சிற்றின்பமாமாறு யாங்கனம். ௮ல்லதூஉம் அடியா நடுவுள்



உடுசு ஆசார்யப்பிரபாவம், 

கானிருக்கும் செயலை என்னை அடிமை கொண்டகாலத்து 
அதற்குப்பயணுகச் செய்யவேண்டியதாயிருக்க ௮்கனஞ் 

செய்யாது, என்னைத் தோழமைசொண்டு என்றும் மணக் 

கோலத்துட ஸிருக்க ௮ருளியதற்குப் பயனாகப் பரவை: 

யைக்கூட்டியும், (வேட்கை இர விளையாவோய்”' என் றருளிய 

படி. மாளிகை சோலை செய்குன்றுமுதலிய எல்லாவிடங்களி 

வும் விளையாடும்படிச் செய்தும், ௮வ்வின்பப் பெருக்கைத் 

தந்தருளிய உன்னைக்கண்டு களிக்குமாறு நான் சகலபோக 
வைபவத்துடன் வரும்போது ௮ன்றுசெய்யவேண்டிய ௮டி 

யார்நடுவுளிருக்கும் செயலை இன்று நீசெய்யத் திருவுளத் 
தெண்ணி அடியவர் திருக்கூட்டத்தை நான்கானுமாறு 

செய்து, கண்ட௮ப்பொழுதே இக்தொண்டர்க்குத் தொண் 

டராம் புண்ணியம் ஈமக்கும் உண்டாமோஎன் நெண்ணும் 

அவாவையுர்தந்து,௮அல்வவா இன்றேதிர வன்றொண்டனகய 

எனக்குத் தகுதியாக விறன்மிண்டரையுல் கூட்டி; உமக்கு 

ஆட்பட்ட அடி.மையாகிய என்னையும் என்னை ஆட்கொண்டு 

ஆண்டவனாகிய உம்மையும் புறகு புறகு என்று BG 

சாது கூறும்படிச்செய்து, ௮துகேட்டயான் இதற்கு என் 

செய்யச்கடவோமென்று உமதுதிருவடி.யை நினைத்து அடி 

பெயர்த்து நரன்வரும்போது என் ௮டி.களாகிய ரும் திரு 

வடியை சரன்காணுமாறு காட்டியருளினீர், காட்டச்சன்ட 

வின்னர் அடியவர் பெருமையநியாத சிறியேறுக்கு எடுத்துச் 

கூறி 1இவரைநீயடைலாபென்றும் ௮ருளினீர். இதளைரான் 
ஆரசாயுக்காலத்தில் பரவையைக் கண்டதுமுதல் இரவுக.



- தடுத்தாட்கொண்டபுராணம். ager 

யைக் காணுமளவும நீசெய்வித்து வரதனவும் wy Que 

நான் செய்்.துவந்தனவும் இனி அடியார் ஈடுவுளிருக் த பெறத் 

தகும் பேரினபத்துக்கேற்ற செயலேயாய் வரக்கிடந்தனவாகச் 

, காணப்படுகின்றனவே யன்றி சிறறின் பத்துக் கேறற்செய 

லாகக் சாணப்படவில்லை. 

ஆசலான் “*ஏதந்தீர் நேறியைப்பேற்றேனாயினேன்'' என்று 
எதிரேவணங்கிப போறறியபொழுது தமது தோழனார் கூறி 

யவையெல்லாக திருவளளத்தடைதது மஇழ்கதவராய், மீள 

வும சுநதரமமாததிகளைப் பார்தது நீ ௮வவடியவர் திருகூட் 

டததவரைபபொதுவாகப் பணிஈதுபோதருமல் ௮வாகளில் 

முதன்மையாக எடுததுக கூறவேண்டியவரை முன்னே எடுத் 

துக்கூறிப பணிதல்லேண்டும். ௮துவேயுமல்லாமல் ௮வர்க 

ளுடைய மெய்சசெயலுக தோன்றக் ச.றவேண்டும். ௮ஃதா 

வது, எமழுடைய தனமைஞுதலியயாவும் விளங்கச் சொன் 

மாலையாற் பாடி எமமைம$ழ்விப்பதுபோல் பொய்மையற்ற 

அ௮வாகளது மெய்மைசசெயலெலலாம விளங்கச் சொன்மாலை 

யாற்பாடி ௮வாகளை ம௫ழ்விததுப பணிவாயாக என்றனர். 

திநத்தோண்டத்தோகையநளல் | 
(௧௯௮) இவ்வண்ணமாகத் தன்னை யாளுடை காயகளு 

யெ இறைவன் சொலலியருளியதைத் திருமுனைப்பாடி சாட 

ராகிய சுஈதரமூர்.ததிகள் தலையாலவணங்கிக்சேட்டு நின்று எம் 

பிரானே .! நீ என்னறிவின் கணின்று நீ அறிவிப்பதை பறிய 

வும், என்னாவின்க ணின்று நீ சொல்வதைள் சொலலவும், ஙா 

௭ - ௧௮ ப



உடு ஆசார்யபிரபாவம். 

னா! நீயே ௮.றிபவனாயும் நீயே சொலலுபவனாயும இருக்கின் 

நனை, இஃதுண்மையாக, அவர்கள் தம்மை ''நீதியானும் கோ 
திலாலாய் மையானும்'' நீ சொன்மாலையாற் பாடுவாயென்று 

பணித்தது என்னையோ ! அப்பெரியோருடைய வரலாறு 

இத்தன்மைத்தா மென்றம, ௮வாகளுடைய ௮௮௬ட.குணச 

செய்கைகள் இததன்மைத்தா மென்றம நா னெங்கனம 

௮.றியவலலேன். நானெப்படிபபாடவலலேன் யான per pip 

அ௮.றியவலலே னஒலேன், சொல்லவல்லேனலலேன யானூ 7! 

(சுதந்தரமறறவனனறோ) நீ அருளியபடி நான்பாடுவது எப் 

படியோ, ௮பபடி நீயே பாடி ௮ருளலவேணடுமென் றனர். 

(௧௯௬) மலையரையன் மகலாத் தனபாகததில ஆளு 

ன்ற முருளாளன் அன்மாக்களெலலாம முமமலச்சார்பாற 

படுஈ துன்பங்களெலலா மொழிகது ஆன்மசு ததியும பாச 

க்ஷயமும் ஸ்ரீபாதம ௮ணைதலு மாகிய முவசையும பெதறு 

அயரா ௮ன்பினையுடைய அன்பர்கூட்டசதோடு வாழ (உண் 

மையை உண்மையாசச்கூறிய) வேதவாக்கால * தில்லைவாழந் 

தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் '” என்று அளவில்லாத 
புகழ்படைத்தவனாயெ ஈடராஜுமாத்தியை முன்னாக்கொண்டு 

மூவாயபிரவரென்று புகழும் மூவா (கெடாத) புகழ்பெற்ற 

அர்தணர்களைத் தாமெடுததுக்கூறிய ௮ம்மொழியோடு -ச் 

தரமூர்த்தோ கோக்ி மொழி இசைப்பாய் என்றருளினா 

அல்தாவ.து, .திருத்தொண்டத்தொகையைப் பண்ணிறைந்ச 

பாடல்வழியாய்ப் பாவொாயென்று ௮ருளிச்செய்தனர்.



தடுத்காட்கொண்டபுமாணம உத. 

(3.00) தருவாராததியாகேசா “பா$வோய்'” என்றருளிய 

அக்கணமே தமது தலையில திருவடிபொருஈதவணங்கி “ Bev 

லைவாழகதணா தம அடியா£ககும அடியேன'” எனற அடியே 

பாடடுககு முதலடியாசக்கொண்டு ஏனைய அடிசளையெடுத 
துசசொலலி முடிபபதறகு அ௮ருளாகவும கொணடு பாடத 
தொடங்கியபோது இரநாவலா பெருமானைபபோலும அடி 

யையும முடியையுக கரணட 1பெறாத அயன்மாலுககரியபெரு 

மான எழுநதருளினா. எழுஈதருளினரெனவே சுநதரமூத் 
திகள் எதிரேசாணகின்ற பெருமான சோயிலுக்குள்ளே 

எழுநதருளினரோ, ௮னறி விறன்மிணடா *புறகு'” என்றத 
லை அ௮வராணகடவாமல் கோபிலுக்குளளே எழுகதருளா 

மல அடியா கூட்டத துக்குளளே புகுவதற்குக் தேவாரி 

யததுளளே எழுநதருளினாுரோ அ௮றியோம அலலது ஈம் 
இறைவனா ராவலா பெருமானூாது பாட்டுககதபெருமானாக 
லான் இவர்பாடடுச செலலுமிடததுக் கெழுஈதருளுவா ரல் 

லது பாட்டில்லாவிடததுக்குச செலலததுணியா.. அன்றி 

யும இவரன்றிப பாடவறியரா ஆகலான் தேவாசிரியததே 
எழுகதருளினாரென்பதே தணணம. இது உண்மையாசகலான் 
௮வ்வுண்மை நிலையைக்சண்ட அடியா அடிமைவேண்டிய 
சுநதரமூர்ததிகள் தேவாசிரியததிற் கூடியிருககும அடியவர் 
பால் சார்வதற்கு நின்றவிடததினின்றும பெயாந்து செல்வா 

(௨0௧) சென்று ௮ததேவாசிரியததை யணுகுவதற்கு 
(per தூரததேநின்று அடியவாகூட்டங்களை நோககிப் பல 

முறையும் பணி௫தார். அங்ஙனம் பணியுந்தோ.றும அடி 

யார்பாலிருக்கும் அன்பு இவா பால் வந்துவந்து சோந்தது. 

சேரசசேரத் தாழாது தாழாது... எழுந் துஎழமுஈது ச மீபத்திற்



௨௬0 ஆசார்யபிர பாவம். 

சென்று எங்கள குடிகெடிலும் புராதரன் மாலயன்' வாழ்வு 
சொள்ளேன்”' என்றும, “*நரகம்புசினும நின து அ௮டியாரொடு 

அ௮ல்லாலகளளேன்'' என்றும், “உனனையலலாது பிறதெய்வம 
உளளேன்'' என்றும் இவைபோலுமவேண்டும மனததிண் 
மையிற் சிறநத வுடியார்களுக்கெலலாம பபொதுமையாய் 
அடியேனேன ர சொல்லாமல் 4இருநீலகண்டததுக் குயவ 

ஞர்க்கடியேன”' என்று வவப பெரியாருடைய பெயராற 
கூறி ௮டியேனென்.றும, அடியார்க்கும அடியேன் என்றும 

கூறும்போதெலலாம பெருகும தாவததோடு” திரததொண 
டத்தொகை” எனனும திருபபதிகததைப் பாடி யருளவா 
ராயினா, 

(௨0௨) எமபெருமானாராயெ வனமொண்ட ப பெருமா 
னா தேவாபெருமானாராகிய இைவனாரது திருவருளும 
அத்திருவருளால உணரவரம ஞானமூம தன்மாஈகளெல் 
லாம் பெற்று ௮வவிறைவனையேதத, தமது பெருமான் “ Bo) 

லைவாழகதணாதம் அடியாககும அடியேன்” என்று எடுத 
துக்கொடுத்த மொழியை முதலாசுகசொண்டு ௮வவடியி 
அம ஏனைய அடிகளிலும செமபொருள தோன்ற தஇிருத 
தொண்டத்தொகையாகிய திருப்பதிகதததைத தமிழ்ப்பாமா 

லையாகப் பாடி ௮ங்குவிற்றிருக்த அடியவா எதிர் பிறகும் 
விறன்மிண்டப பெருமானார் திருவுள்ள மஒழுமாறு வீழ்ந்து 

பணிந்து அழியாப் பேருவகையைப பெற்றனர். 

சுந்த ர தேசிக [யநம: 

தடுத்தாட்கொண்டபுராணம் முற்றிற்று,



திவசுந்தர விக்ரஹாயஈம5 
6 o க ட] 

எயாகோன் கலிக்காமதாயனார் 
புராணம்: 

  

(௯) (:தீதிலாத் திருத்தோண்டத் தோகைதரப் போதுவார்” 
எனவே - இருவினைப்பட் டுழலும் ஆன்மாக்க ளுடைய 

சரித்திரம்போல் ௮ல்லாத;, ௮ருள்வசப்பட்டு ௮ன்புடைய 

ராய் இறைவன் தொண்டிற்பட்டுழன்றவருடைய திருகாமக் 
கோவையாகிய திருத்தொண்டத் தொகையை ஓதியருளவே 

வந்த பெருமான் சுந்தரமூர்ததிகளென்க, அச்சுந்தரகார்த்தி 

கள திருவாய்மலர்ந்தருளிபபடி.யே அடியார்க்கடியராகும் ரெ 

நியில ஆசைமீதூர்ந்து ௮ தனினின் றும்£ங்கா தமனமுடைய 

வராய்௮வ்வாசைமுற்றுப்பெறுமாறு முப்போதுந் திருமேனி 

தீண்டும் தவத்திற்சிறக்த தமது குலத்துக்கேற்பத் திருவா 
ரூரின்கண் ஒருத்தனாய் உலகேத்தறின்ற பெருமானை முப் 

பொழுதும் முட்டாது தொழுதலாகய அன்பினை யுடைய 

ராய்ப் பணிந் ற, ௮ப்பணிபரல் தியாகேசனிடத்திற் பெருகிய 
காதன்மிகுதியால் ஒத் இருவாளுரைவிட்டுப் போவதற்குத் 

அணியாதவராய் ௮த்.இருப்பதியிற்றானே தங்கியிருந்தனர். 

(௧௦, ௧௧,) ௮ந்காளில் முயற்சி பலவற்றுள்ளும் சிறக்த 
ஈன் முயற்யொயெ உழவுத்தொழிலால் வளம்படச் சிறத்த 

தலைமைப் பாட்டினையுடைய வேளாள குலோத்பவராயெ 
8௯



௨௯௦ ஆசார்யப்பிரபாலம், 

குண்டையூர்க் கிழார் என் லும்பெருமையிற்சிறர் த பெரியோர்... 
சந்திரசேகர இறைவனார் வேதிபருட்டிறந்த பெருக் 
கிழவரா£ய்பெருவழக்கிட்டு அவ்வழக்கில் வெற்றிகொண்டு தம் 
மாட்டுளள் பேரருளுடைமையை ளு தற்குப் பேராள ராகக், 
கொண்ட ஆளுடைய ஈம்பிசள் இவர்தாமென்று அ௮டியரால் 

அறிந்து, செந்நெல்லும் பொன்னிறமுள்ள இனியபருப்பும் 

செமூமையாகிய கரும்பினது இனிய பாரு மு.தலி.பனவும் 

இவைபோலும உணவுக்குரிய வளமிக்ச பலதானிய வகை 

களும் காய் கனி வசைசளூம், நிலைபெற்ற சிறப்புவாய்ந்த வன் 

Oem பெருமானார் ௮ருமையோடும் இன்சுவையோடும் 

அமுது செய்தருளும் வசையாக, அவ்வமுறு படைக்கும் 

பணியில் வேறொருவர் புருவசற்ரு இடமில்லாமல் தாமே 

வேண்டுமளவும் வழுவாது நடத்திவருமபணியில் தள ராதவ 

சாய் நாளுக்கு நாள் உறுதிகொண்டு ௮நதோ! இத்தனை 
தாள் ௮வவெம்பெருமானாரது பெருமையையறிந்து அவரடிக் 

சாட்படா தொழிர்தோமே ௮வ் வடி.களுக் காட்பட் டொமு 

குவதற்கன்றோ இம்மண்ணுலற் பிறஈசது மண்ணினிற் 

பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிரூடும், ௮ண்ணலார் அடியார் 
_தமை: அ௮முதுசெய்வித்தல், கண்ணினால் அவர் ஈல்விழாப் 

லிவு கண்டார்தல், உண்மையாமெனில் உலகாமுன் 

alps” என்றுகூறிய ௮ மிவிலா மெய்யுரையால் என்பை முன் 
Ages பெண்ணுருவாகவரச் செய்தனரன்றோ இவர். முன் 
வக்சஅஞடைபபிள்ளையார்.௮3காட்சியைச்சண்ட ௮ள்பிற் 
Spin அடியால் அடியவர்பெருமை நரம் கேட்டிருந்தும்



ஏயர்கோன்கலிச்சாமமாயனார்புராணம், ௨ 

என்செய்துக்டெர்தோம், இப்படியும் இவ்வேளாண்(குடி.௰ிற் 
பிறர்தவர் இருப்பதும் உண்டோ. என்போஜும் ௮ நிவிலிகள் 

ஒருவர் இருப்பசோ ௮ந்தோ கெட்டேன்;கெட்டேன் என்று 
நினைந் துகினைந்து உருகியுரு ஆராக்காதல்கொண்டு, அடி 

யார்க்கடியேன்”” என்று பன்முறையுங் கூறிச்கூறி அடியார்க் 

சடிமைபூண்ட ௮வரடிக் காட்பட்டு,௮வரடிமையாயுள்ள ஈம் 

மையும் ஈம்பால் ௮வருடைமையாயுள்ள தன தானியா திகள் 

யாவையும் இன்றே ௮வர்பாலாக்கி இனிஓழுகுவதே” ஈமது 

கடமையாமென்று நிச்சயித்து, ௮துபோல் ௮கேசராளாய் 

மேலேசொல்லியவை யெல்லாம் படிக்கட்டளையாகப், பரவை 

யார் திருமாளிகைக்கு ௮ளுப்பிவருவதில தவறாது ஒழுகு 

வாராயிருக்தனா, 

(௪௨) இவ்வாறு நடத்திவருவதனால் *அுன்பெனக்கு 
நிரச்தரமாயருளாய்”என்றும், 6வேண்டாதொன்றும்வேண் 

டாது மிக்க௮ன்பே மேவுதலே” என்றும், அழிஞரால்/பல 

முறையும்வேண்டப்படும் ௮வ்வன்புவளர ௮வ்வளர்ச்சியான் 

 ஆர்வம்வளர ௮வ்வளர்ச்சியான் இவையே நாம்பெறும் பூய 

னென்று குண்டையூர்க்கழொர் உணர்ஈது மகழ்ந் திருக்கும் 

சாளில் சாலவேற்றுமையான் வானஞ்சுருக்கீற்று.௮.து சுருக் 

சவேவளம்படு பொருளெல்லாம் வளர்தற் இடமாக தான 
முஞ்சுரும்கற்று, அது சுருங்கவே உழவர் ஏரினால் உழலாரா 

யினர், இவ்வாறாகவே குண்டையூரக்டுழார் சம௫கன் அந் 

சிரம்பு, மனமும் ரம்ப, af pda படி யாட்களும், Agius a



௨௯௬3 *சார்யப்பிரபா வம்: 

ன்வயார் திருமாளிசையும் நிரம்ப ௮லுப்பிவரும் செற்படி முத 
லிய யாவும் நிரம்பஎடுத்து ௮லுப்புவதற்குப் போதாமை 

யரயிற்று, போகவே திருத்தொண்டத் தொகையருளும் பே 

சருளின் பெருமாளாக ஈம்மையாண்டருளும் ளுடைய 
கம்பிகள் ௮டியார்கூட்டத் துடன் திருவுள்ள மகிழ்கது திரு 

வமுதுசொண்டருளும் மஹேல்வரபூஜை சிறப்புடன்நடந்து 

வர ௮.தனைக் கண்டுகேட்டு யாவராளலும்கண்டு கட்டுணாதற் 
சரிய பேரானந்தப் பெரும்பேறு - ஈமது உடலுள்ளவும் உயி 
ரள்ளவும் இம்மைக்குரிய எல்லாப்பொருளும் ஈம்பச்கல் நிர 

ம்பியிருக்கக் கிடப்பதுபோலும் நிரம்பியிருக்சப் பெற்றுடை 

யோம் என்று பேரருள்பெற்ற பெரியோரும் ஏனையோரும் 

வாய்நிரம்பக்கூறிய ௮ப்பெருவாழ்வாகே மானம்- வானமுச் 

தானமுஞ் சுருங்கவந்ததுபோலும் ௮ ழியவஈததே இனிகாம் 

என் செய்யக்கடவோம் என்று மயச்கமற்றிருந்த மனத்தின் 

சண் மயக்கங்கொண்டு வருக்துவாராயினர். 

கோளிலிப்பேரமாள் நேல்லரளல், 

(௧௩; ௧௪) ௮ஃதாவது திருவாரூரின்கண் எழுந்தருளி 
யிருக்கும் வன்றொண்டப் பெருமானாரது திருமாளிகைக்கு 

செல்லெடுத் தளுப்பும் திருத்தொண்டு என்றும் உடையரா 
கினோம் என்றிறுமார்திருந்த ௮வ்விறுமாப்பு குன்றுமாறு 

இன்,௮ செல்லெடுத்சலுப்பக் குறையாயிற்றே இதனைப்போச் 
ean என் றுமயக்கயெண்னுக்தோறும்கவலைக் 

டமாப்த் அன்பவெள்ளத்தாழ்ர்௮, அன்றெல்லாம் உணவு 

சொள்ளாது இரஜில் தயில்கொள்ள அவர் அன்பத்துட '



ஏயர்கோன் கலிச்சாமசாயனர்புராணம், ௨௯௩ 

HINO ள்ளும்௮தலுச்சாற்றாது அத். துமிலிலின்சன்ணே 

௮ருட்சண்ணாளனாகய இறைவன் ௮வரதுதுயிலும் துன்ப்/ 
மும் இருளும் ஒழியவர்து, ஏ௮ன்ப ! * நீரூரும் சடைமுடி. 

யானாயெ நாம் உன்பால் அரூரன்றனக்கு நெல்லைச்சொடுத் 

தோம். .நகலின் நீ ஈமது திருத்தொண்டு 8ீரின்றமையா 
தொழிந்ததேஎன்று எண்ணியகவலையை யொழிவாயாக என் 

றருள்செய்து, பின்னர் ௮வருக் கருள்செய்தபடியே செல்லை 

யளிக்க சகலநிதிகளுக்குந் தலைவனாகிய குபேரனை யழைத்து 
நமது அரூரலுக்குத் திருவமுதளிக்கும் குண்டையூர்க் ழா 

னிருக்கும் பேரூரே ௮ளகாபுரியிலிருக்கும் உனது நெற்கோ 
ட்டைக்கு இருப்பிடமாகக்கொண்டு இப்பொழுதே நிரப்பச் 

கடவாயென்றருளிப் போயினர் ௮வ்வாணையின்படியேகுண் 

டையூர்க்கழார் பேளூர்முற்றும் பொற்குன்றம்போல் பல 
நெற்குன்றங்களாக மேகங்களூர்வதறகும் இடமின்றி கா 

யத்தையளாவ ஒழியா நெற்போரைக் குவித்தனன். 

(௧௫) *தரூரன்றனக்கு ரெல்லைக்கொடுத்தோம்'? என்ற 

திருவாக்கைக் கனவின்சண் கேட்டதுபோலல்லாமல் கனவின் 

கண் சொல்லக்சேட்டதுபோலுணர்ஈது ௮.தனைக்காணுமாறு 
  

% இவ்வூர்மேல் மீர்பொழிதல் அற்றாலும் ஈம்முடிமேலுள்ள 

தீர் வெள்ளம் ௮ற்றதின்று, அர்றீர் உளதாகவே அர்ரீரால் உண்டா 

கத்தச்சரெல்லும் ஈம்பால்உளத ஆசலான் ஆரூரலுச்குச்சொடுச்ச. 

வேண்டிய செல்லைச்சொடுத்து ம௫ழ்வாயாச என்பார் - ரீராரும் 

சயபைமுடியார் அரூரன் தனக்கு உன்பால் கெற்றர்தோம் எஜ்்,, 

நா, *்



௨௯௪ ஆசார்யப்பிரபா வம். 

எழுர்திருப்பவர்போல் துயிலுணர்ந்செழுந்து பார்ச்குமள 

வில் இஃது என்மலை! நாம் நூல்களாற் கேட்கப்படும் பொன் 

மலையும் வேறுநிலத்திற் காணப்படும் சல்மலைகளும் போலுங் 

சாணப்படவில்லையே இங்கு ௮ளவில்லனவாய்க் காணப்படும் 
சென்மலைகளென்று அதிசயித்து இம்மலைகள் பொன்மலையை! 
வளைத்த புராந்தகனார் திருவருள்விளைவித்த சென்மலைகளோ, 
இந்தலழியாய்ப் பெருஞ்செல்வத்தைக் காணப்பெற்ற இப் 

புண்ணியம் பரவையார் கொழுரருக் களித்துவந்த படிக் 

சட்டளையின் புண்ணியத்தின் பாலதேயன்றி வேறு எவ 

வகைத்தான புண்ணியத்தின் பாலதாகும் ௮ன்று௮ன்று 

என்று ௮வர்கழல் போற்றி அவர் எழுந்தருளியிருககுச் 

திருவாரூரைநோக்கக் கும்பிட்டெழுக்தனர். 

(௧௬) எழுந்துமலையைவளைத்தார் ௮ளித்த இந்த நெற் 

குன்றங்களைப் பெயாப்பார்.ஆர், பெயர்த்தால் எடுபபார்தர், 

எடுத்தால்கொண்டுபோவார்ஆர், கொண்டுபோனால் செலுத் 

துவார் ர் இச்செயல் செய்வதற்கு ஈம் படி. யாட்களையும் 

உலூலுள்ள எப் படியாட்களையும் சணக்கிட்டாலும் ௮மை 

புமோ அமையா! இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண்ணத் 

தீன். இவனிறைவன் என் மெழுதிச்காட்டொனாதவலு 

கடயடபடியாட்களால் பெயர்க்சவும் எடுக்கவும் செல்லவும் 
'செிச்தவும் முடிபுமேயன்றி வேறொருவராளும் gasses 
தின்று. ஆனால் ௮வரிடத்துப் படியாட்சளை யார் கேட்ப 

வர் அவருக் காட்பட்ட ஈம்மடிகள்தான் கேட்சத்தக்சவர்



ஏயர்கோன் கலிக்காமநாபனபுரானம், ௨௬௫ 

சலின் அவ்வடிகள்பாற் சென்று காம்பட்ட குறையும் 

அக்குறையை ௮ப்பாற்படுத்திய அருளையும் விண்ண்ப்பஞ் 
'செய்து இர் நெற்குன்றங்கள் பெயர்ஈது ஆங்குச்செல்றிம் 

, வகையைத் தேடுவோமென் றெண்ணிச் செலவா ராயினர். 

இவர் செல்வதறகுமுன் இச்செய்தியை இறைவனார் தாமே 

தமது தோழர்பாலுஞ் சென்று அறிவித்து, ௮துகானும் 

படிச் செல்லுலாயென்று ௮ருளிச்செய்ய/ ௮வ்வடிகளும் 

வுறிந்து ௮வ்வதிசயத்தைச் சென்றுகானுமாறு தாமும் 

எண்ணி குண்டையூரை நோக்கி வருவாராயினர். 

(௧௭, ௧௮) குற்றமற்ற ௮ருவின்வழியே தவருது நின்று 

எல்லாஞசெய்யவல்ல அரூரர்வருகையைக் கண்ட குண்டை 

யூர்க்கிழார் எ தீர்கொண்டு விரைஈதுசென்று தேடும்பொருள் 

தேடாமலே எதீர்ப்பட்டதுபோலும் எனவெண்ணி ௮வரடி 
யில்வீழ்கது பணிததெழுர்துநின் ற எம்மடிகளே ! தம்௮டி 

க்காட்பட்ட அன்றுமுதல் நேற்றுவரை அடியேனால் செய் 

யப்பட்டுவக்தபடிச் சட்டளைப்பணி இன்றுமுட்டுப்படஅ.து 

நோக்கி ௮தனையொழிக்கும் வகையறியாது மயங்கித் தியக் 

இத்துயிலும்போதில் ஈனவிலுந் தேவர்க்கரியனாயெ தும்மிறை 
am எனதுகளவின்கண்வந்து நம் ஆரூரனுக்கு உன்பால் 

“நேற்றந்தோம் எழுக என்றருளினர். ௮ டி யேன் துயிலொ 

_ிர்து நெற்குன்றத்தைக்கண்டு பணிகுன்றிமயக்கிய அத் 

துன்பமொழிர்தனன். அடிகளைக் சாணப்பெற்று அருளும் 

பெற்றேன். எம்பெருமானே! அடி.களுக்காக ௮ருளியசெ



ஆசார்யப்பிரபாவம், 

ன்மலையின் ஒச்சம் இங்குள்ள மனிதரால் எடுக்கும் ௮ளவி” 
சைபுடைத்தானதன்று, ௮து ௮டியேனாற் செய்யலாகும் 
பணிபுமன்று என்று பணிவுடன் கூறிரிற்ப, அதனைக்சேட்ட 

பரவைகாயகர் கழாருட்ெர்த குண்டையூர்க்ழொரே! இறை. 

வன் கெற்குன்றமளித்தது உமதுபணிகுன்றாவண்ணம் உமக் 
சளித்ததேயன்றி எமச்கன்று, ஆகலான் ௮ரந்நெல் பரவை 

யார் மாளிகைக்குவர்து சேரும்பணியும் உம்முடையதே யல் 

லாமல் வேறு யாருடையதாரும் ஆகா. யானும் அடியார்க் 

சடியேனாயெ பாக்கயெத்தைப் பெற்றுள்ளே னுசையால் ௨ம 

தபணி முற்றுப் பெறுமாறு செய்விக்கின்றேன் என்று 

இனிய மொழிகூறி ௮வருடன்கலந்து முண்டையூர்வந்து 

சேர்ந்தனர், 

(௪௯-௨௧) சேரந்து குண்டையூர்க்கிமாரால் ௮ளக்சப் 

படாதோங்யே நெற்குன்றம் விண்ணாட்டை யளந்துசென்று 
அக்குள்ளார்க்கு மண்ணாட்டாராகய கிழாரது செல்வத் 

பதிக்கு நிகராருமோ உங்கள துசெல்வம் அகா, இ௫ு௮ழியும் 

பொருட்செல்வம்; ழோர் இன்றுபெற்ற செல்வம் என்றும் 

(அழியா அருட்செல்வம் ௮தனையின்று ௮ளந்துபாருங்க 

ளென்று இவர.துபெருமை ௮க்கும் பரவச்சென்றதுபோல் 

தெள்றோம்யொருக்கும் நெற்குன்றத்தைப் பார்த்து ஆஹா! 
௪௮௮ பெருமானருள் அடியவர்பால் எவ்வாறு குன்றாது ஒங் 

இச்செஞ்அுமோ அதுபோலுமன்றோ இதுககச் சென்றிரு, 

dhe pp. என்றதிசயிழ்து இங்கனமான பேரருள் எம்பர



ஏயர்கோன்சலிக்சரமராயனாரபுராணம், ௨௬௪ 

அளள தோழமைத்தன்மையாலோ,பரவைபால் வைத்துள்ள 

இருவுள்ளப்பத்ருலோ, ழோர.த அடிமைத் திறத்தில் வைத்த 
அன்பினாலோ சானறியேன் எம்மிறைவனே என்று Sune 
சனைப்போற்றி இந்நெல் பரவைமாளிகைக்குப் போவதென் 
௫ல் குண்டையூர்க்கிழார் சொல்லியதுபோலும் யாவரால் 

ஆகத்தக்கது, ஒருவராலும் அகத்தச்கசன்று, இதற்குரிய 

ஆட்களும் இர்நெல் ௮ளித்தவனே கொடுக்கவேண்டுமன் றி 

இங்கு.துளில்லை என்றெண்ணி குண்டையூர்க்மொரை கோ 

க்தி உமக்கு இந்கெலஃ்லை யளித் இறைவனார் எவ்விடத்திற் 

கோயில்கொண்டிருக்கின் றார் என்று வினவ, அவர் அடி 

பணிந்து இவ்வருக்கடுத்த எல்லையி லிருக்கன்றார். yeu 

வூர் தீருக்கோளிலிஎன் று சொல்லப்படும் திருப்பதியாகும் 

என்று கூறினர். 

அதனைச்சேட்ட சுந்தரமார்த்திகள் ௮வருடன் அதீ 

திருப்பதிக்குச்சென்று இறைவனை முன்வணக்க (வாளன 

கண்மடவாள் அவள் வாடிவருந்தாமே'” என்று உள்ளத்துள் 
ளே நின்று எழுமபேரவாவோடு திருப்பாசுரங்களைப் பாடி 

யருளினர். அப்பதிகத்தைச் செவிமடுத்த திருக்கோளிலி 

எம்பெருமானார் ௮ப்பாசுரத்துள் (தில நேல்லுபேற்றேன்”' 

என்ற வாய்மொழியைச் சிறிது திருவுளத்தேஎண்ணி Sy 

தோ ! இக்ரெல் குண்டை.யூர்க்குப் பெரிதாகுமேயன் நி.பர 

வைக்கும் பரவையால் ஆளப்படும் திருவாளுருக்கும் பெரி 

தாகுமோ. அன்றி அவரால் செய்யப்படும் மஹேஸ்வரபூசச்



௬௮ ஆசார்யப்பிர பாவம், 

க்குப் பெரிதாகுமோ சிறிதாகுமோ எப்படியாருமோ oor 
ஐயுற்றனன்போலும் நமதுதோழன்: என்று ௮வவையத் 

தைப்போக்க)ஈம்பியாரூரனே! இன்று பகற்பொழுது கழிந்த 

தீற்பின் பரவையினுடைய மாளிகை யளவேயன் றி உல௫ன், 
aan Ging gi விளங்கும் திருவாரூரின்கண் ௮வளால் செய்யப் 

பட்டுவரும் மஹேஸ்வர பூஜையினளவாக அத்திருவாளுச் 

நிறைய இர கெற்களை ஈமபூதகணங்கள் கொண்டுவநது 

சேர்த்துவிடும் என்று ஒப்பில்லாத அரியதொரு gar 

யவாக்கினால் யாவரும கேட்கும்படி ௮ருளினன், 

(௨௨, ௨௩.) ௮தீதிருவாக்கைக் கேட்டவுடன் தம்பிரா 

ருடைய திருவருளைப் புகழ்ஈதுபோற்றிப் பூமியில் தண் 

டாகாரமாகவீழ்ந்து பணிந்து மீண்டும் தேவர்களாலும் 

உணர்தற்கரிய திருவடிகளைத் தொழுது சோளிலிப பெரு 

மான்பால் விடைபெற்று குண்டையூரார் திருபபணியைப் 

புகழ்ந்து. இன்று இவ்வதிசயத்தை இவ்விடத்திற் கண்டு 

இறைவனருளைப்போற்றப்பெற்றதுபோலும் சாளைத் திருவா 

ரூரின்சண் காணப்படும் ௮திசயத்தையும் கண்கெளித்துப் 
போற்றும் பேற்றைப் பெற வருவீர்களன்றோ வென்றுகூறி 

அப்பதியைவிட்டு அடுத்த அடுத்த விடம்களிலுள்ள திருப் 

பதிச்ள் சோறுஞ் சென்று திருப்பதிசங்களோதிப் பணிந்து 

பணிர்துசென்று திருவாரூரைப்போய்ச்சோக்து சமலாலபுதீ 

இன்சன்- எழுர்தருளியிருக்கும் ௮ரா.திமூர்த்இயைப்பணிக்



ஏயர்சோன்சலிக்காமராயனார்புராணம் 2௬௯ 

த உள்ளத்தின்௧ண் நீங்காத பெரும௫ழ்ச்சியுடன் போற்றி 
'வெளியேவந்து அடியவரெல்லாம் இருபக்கமும் சூழ்ந்து 
வரப் பரீவையார் திருமாகைளிச் சேர்ந்தனர். 

(௨௪) சேர்ந்து பரவையாருடன் வீற்றிருந்து தியாகே 

சன் திருவருளால் காணப்பெற்ற நெற்குன்றக் காட்சியின் 

சிறப்பையும் குண்டையூர்க் ழொருடைய குன்றா௮ன்பினை 

யும் கோளிலிப் பெருமாளருளிய திருவாக்கின் திறத்தையும் 

௮ வர் உளள மகிழும்படி யாவும் சொல்லி இவ்வாறெல்லாம்: 

எம்பிரான் செய்யும அருளிச்செயல்யாவும் உன்பால் வை 

தீத கருணைப்பற்றேயன்றி வேறில்லை யென்றறிவாய், இது 

வுண்மைதானென்று நீ ஈம்புவதற்ரு ஓர் சான்று கூறுகின் 

நேன், எம்பெருமானாகிய ஈடராசன் எனக்குச்செய்ய வே 

ண்டிய ௮ருள் எது எதுவோ ௮வையெல்லாம் உன்னை யான் 
பற்றச்செய்யாது எனக்கு ஒன்றுஞ் செய்தா னிலலையே, 

மற்றோருண்மையும் அ றியக்கடச்கின்ற.து. என்னையெனின்! 

ரான் ௮ன்றுகொண்ட மணக்கோலததை அன்றே தடுத 

தொழித்தான் சாலும் ௮ஃசெண்ணா தொ ிந்திருந்தேன். 

இங்கு ௮வனருளால் வந்தபோது ௮வனருளாக உன்னைக் 

கண்டு உன்னை யான்கூட இங்குஎழுர்தருளியிருக்கும் தியா 

சராசன் வேள்வியில் ௮ன்று கொண்டகோலம் என்றும் 

புனைந்து நின் வேட்கை$ர, வா ழிமண்மேல் விளையாடவரய்”” 
என்றருளினன் இதனாலும், சான் எம்பெருமானால்பெதத்த 
கும் பேரின்பச்கடலுக்கு நீயோர் புணையாயினய் cre peg



௪௨00 ' ் ஆசார்யப்பிரபாவம், 

கன்கறியாக்டெக்கன்றது என்று ௮ப்பரவையாரோடு ௮ள : 
வளாவி ம௫இழ்ர்தனர், 

சிவபூதங்கள் திநவாநநக்த நேல்லைக் கோணர்தல், 

(௨௫ -௨௭) திருக்கோளிலியப்பன் ௮ருளியபடியே 

அன்றிரவே சவெபூதங்களெல்லாம் குண்டையூர் ரென்மலை 

யக் கவரர்துகொண்டு திருவாரூரப்புகுந்து பரவையார் 

மாளிசையிலும் திருவாரூர் முற்றிலும் சென்மலையாக்இக் 
ண்டவரெல்லாம் அற்புதமெய்ஜங் காட்சிபெறும்படியாக 
மைத்தன. ரூரீயோதயத்தில் அவரவரும் வெளியேவர்து. 

பார்க்கும்போது] ஒரடியும் வைப்பதற்கின்றி எங்றாம் நிறைந் 

திருக்கன்ற நெல்லைக்சண்டு இது நெல்மூட்டை. நெற்போர் 
என்று சொல்லும் ௮ளவினை யுடைத்தானதா. இத நெற்கு, 

er pine Gay | இது என்றுங்கண்டறியாத ௮திசயமன்றோ! 

சென்மலையாயே இவை எவ்வுலகல் விளைந்தனவோ, ஈன் 

பார், சிலர் மானைநேர் ரோக்கியாராகய பரவையாருக்கு 

இவவுலகு வாழவர்தவராகிய ஈம்பியாளுரர்வரவழைத்தகெல் 

அ௮ல்லவோளன்பார். சிலர் நாம் YY BSD, மலைபோலிருக் 

இன்ற இர்செல்மலைகளைச் கடர்து வெளியே எப்படிப்போ 

வது என்று போவதற்கன்றிப் பழையபடியே விட்டுக்குள் 

ளே போய் அலோசிப்பவரா யிருப்பார். சிலா பாக்யெததஇன் 

செச்ரூபமாயிருக்ன் ற பரவையார்தான் இந்தகெல்லை எவ் 

கிடத்தில்சாள் DY LE (HOUT, ௮வருச்குள்ள பல பல ௮௧ 

ன்ற  விடக்சளும் போதுமோ போதாவாம் என்பார்,
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(௨௮) இவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் பரவையார் எவ்வாறு 
அடக்குவார் ௮டக்குவார் என்று சொல்லிக்சொண் டிருச் 
கும்பொழுது ௮ச்சொல் ௮டங்குவதற்குமுன் வன்றொண் 

உப் பெருமானாலன்றோ இத்தன்மையாகிய தான்யசம்பத்து 
சமக்குக் கடைத்த.து என்று ௮கமகிழும் சிறப்பினை யுடைய 
சாயெ பரவையார் இன்றைத்தினம் உங்களுடைய மனையெ 

ல்லைக் குட்பட்டிருக்கும் கெற்குன்றறகளை அவரவரும் தல் 

கள்தங்கள் வீட்டிற்கு வந்தவைகளாசககொண்டு உள்ளே 

கொண்டுபோய் வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று பேரிகை 

யறைவித்தனர், 

(௨௯) ௮ப்பறையோசையின் செய்தியை யாவருங் 

கேட்டு இஃதென்னகருணை ! இதுஎன்ன உதாரம் ! இப்படி 

யும் சொல்வாருண்டோ! இஃதன்றோ ௮ருட்செல்வம். ௮௬ 

ட்செல்வம்பெறுதார்க்கு இப்பேரிரக்கம் உண்டாகுமோ, 

இது கைம்மாறுவேண்டா கடப்பாடல்லவா என்று ௮வரவ 

௫ம் புகழ்ர்.து பரவையார் ௮றைவித்த பறையின்படியே வீடு 

களெக்கும் நெற்கோட்டை அ௮ளவில்லாமற்கட்டி. சோற்றேக் 

spp ஒவ்வொருவரும் கெற்கொண்டுசோறுகாண்ப தின் றி 

சோந்றையேகண்டு கண்டோர்க் செல்லாம் சேரற்றையே 

கொடுத்துவரும் ௮ன்னபூரணியாயினர், பரவையார் தாம் 

அறைகித்த ஐர்பறையேயன்றி வீடுகள்தோறும் ௮ன்னம் 
வேண்டியவரெல்லாம் முக்காலும் வரலாம் வரலாம் 

பரவையார் செய்விக்கும் அன்னதானம் என்று ௮௨



a.0a இட ஆசார்பப்பிரபாலம், 

கும் பலபறையோசைகளைப் பரவையார்கேட்டு இப்புசழும் 
புண்ணியமும் ஈம்மால் தேடப்பட்டதா ! தொண்டர் ரப் 
பாட்டைப் பாடிய நமது வன்றொண்டப்பெருமானால் வந்த 

னவல்லவா என்று உள்ளம$%ழ்ந்து அப்பெருமானூது 
பொன்னடியைப் பணிவாமாயினர் 

(௩௦) இவவகையாய் திருவாரூர்முற்றும நென்மலையா 
யும் ௮ன்னமலையாயும் வழங்கச்செய்த அரூரா் திருவாரூரின் 

கண் ,நிம்சாக்காகலுடன் வாமழ்க்துவருசாளில் செம்பொற் 
புற்றிடங்கொண்டு வீற்றிருக்கும் இறைவனாகிய செழுக் 
தேனைத் தம்மிடத்றுப் பெருவெரும் பெரியவிருப்பத்தினோடு 

தாழ்ந்து தமதுணர் வென்னும் வாயாற்பருகி இம்மண் 

ணுலகத்தாரும் ௮வ்விண்ணுலஈ தாரும் இப்பண்னுடைப் 
பசடல்களை யாவர் பாடவல்லார் என்று ௮ இசயிக்குமாறு 
பாடியருளினார். 

] கோட்புலியார் காலத், 

(௩௧) பாடிவரும் சாளில் கோட்புலியாரென்னும் பெரி 

2யார் அங்குவந்து அடிபணிந்து எங்குடி உய்யும் வண்ண 
மம் எம்பதிவாழும் வண்ணமும் எழுந்தருளவேண்டுமெ 
wp பிரார்த்திக்க ௮வரது வேண்டுகோளைத் தீடுப்பதற்கெ 
ன்ணாது எழுர்தருளுவதற்கசைய கோட்புலியார் உள்ளமக 
pay தமதாருக்குப் போயினர். 

4 (௩.௨), சுந்தரமூர்த்திகள் தேவரெல்லாம் ஒதுங்கிறிற்ப 

தொண்டர்சளெல்லாம் கூடி நெருக்கியிருக்கும்
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ரைக்காவல்கொண்டு தளிபாளும் கடவுட்பெருமானது அடி 

களை அரா௮ன்புடன் வணங்கி௮ப்பெருமான் அருள்பெற்று 
அக்குறின்றும் புறப்பட்டு ,ஐங்காங்குள்ள நம்பருடைய 
திருப்பதிசளுக்குப்போய் உமைபாகரைப் பணிந்து பாடிப், 

பாடிச்சென்று கோட்புலியாரது பதியாகிய ஈோட்டியத் 
தான்குடி.”” என்னும் பெரும்பதிக்குப் போவாராயினர். இவ 

ரது வரவுக் கெதிர்பார்த்து ஊர்முற்றும் அ௮லங்சரித்து 
வைத்திருக்கும் கோட்புலியார் ஈம்பியாரூரர் வருகையை 

அடியவர் திருக்கூட்டத்தாலறிஈது எதிர்கொண்டுசென்று 

வணங்டுயான் உய்ந்தேன் உய்ந்தேனென்று அர்வம்பெருகத் 

தமதுதிருமாளிகைக்கு ௮மைத்துக்கொண்டுபோயினர் 

(௩௪) திருமாளிகைக்குள்ளே சென்றபின்னர் இரத்தி 

னமயமாய்ப் பிரகாசிக்கும் பொன்னாசனத்தில் மூர்த்திகளை 

விற்றிருக்கச்செய்து ௮வர௮ு சேவடிகளைப் பரிசுத்தமாகிய 

புண்ணிய தீர்த்தத்தால் விளக்க ௮ ர தீர்த்தத்தால்() தன்னை 
யும் தன்வீடுமுழுவதையும் புனிதமாக்கிக் கொள்வதற்குப் 
புரோகூழித்துக்கொண்டு பின்னர் உள்ளங்களிகூரச் சிறப்பு 
டன் ஈறுமணங்கமழும் மலர்களால் அர்ச்சித்தனர், 

(௩௫-௩௮) அதன் பின்னர் பனிநீரா லிழைக்கப்பட் 

டதும் நல்லவாசனைக் சலவைகளால் கலந்துளளதுமான 

௦ பாததீர்ததததால் தன்னை முதலில் தெளிததுச்சொண் 
டத ேசசுத.இத்கு எனவும் மர்திரஙசளால் அர்ச்சிசசம. ம 
சு ;திச்செனவும் ௮றி௪.
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௧.0௪ ஆசார்யப்பிரபாவம், 

சந்தனச் கலவையும், ௮ துபோலும் ௮ற்கட்டையாலா 

இப ஈல்லகலவையும் பரிமளமிக்க கஸ் தூரிக்குழம்பும் சல்ல 
செய்யும் பச்சைகர்ப்பூரமும் இதுபோலும் வாசனை த்திரவிய 

முங்கலந்தஅடைக்காய்முதலியயாவையும்௮ப்படியே வெவ் 
வேறுவிதமாய்க் கட்டியுள்ள பூமாலைகளையும்இரத்தினமாலை 

முத்துமாலைமுதலிய ஆபரணவகைகளையும் இரத்தினத்தட் 

டுகளில் ௮மைத்து இலையாவையும் வரிசைவரிசையாக எத 

ரேவைத்துஈமஸ்கரித்து௮டியேனால்செய்யப்பட்ட இவ்வரிய 

பூசையினையும் பூசாத் திரவியங்களையும் ௮ங்கேரித்தருளல் 
வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து சோழராஜனது சேனபதி 

யாயெ கோட்புலியார் எ திரேரிற்கும்பொழுது அடியார்பூ 
ஜையிலும் ௮வர்க்களிக்கும் பொருள்களிலும் மட்டுப்படா 
மல் மனமுவந்இிருக்கும் ௮லரது (அன்பினைகாடி, திருவுள் 
ளந் கரைந்துநிற்ப ௮க்குறிப்புணர்ந்து என குறைதரு 

் மாறு இம்மனையிற்றானே திருவமுதுங் கொண்டருளவேண் 

டுமென்று வேண்ட ௮வவாறேகொண்டருளினர், ௮முதிங் 

கொண்டபின்னர் கோட்புலியார் ௮டிபணிக்து சடல்பொக் 

குவதுபோல் ஆனந்தத்தாற் பொங்கிப்போற்றிப் பின்னர் 
 வ்வளவில் அன்பு ௮ டங்கப்பெருது சிங்கடியார் வனப் 

கையார் என்னும் தமது இரண்டுபெண்களையும் அழைத்து 

 சிர்தரமூர்த்திகளுடைப இருவடியில் விழ்ர்து வணங்கச் 

செய்து “தாமும்வணங் சமது வேண்சோளை கின்னப் 
-கிச்சத் சொபன்னெர். ர |
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(௩௯ - ௪௦) ௮ஃ்தாவது - இப்பெண்கள் அடியேன் 
'பெற்றமக்கள் ஆகலான் இவர்களை ௮டிமைகொண்டு இவர் 
களுய்யும் வண்ணம் செய்தருளவேண்டுமென்று பீரார்த்தி 

க்க ௮ப்பெருமான் உமக்குப் பெண்களாகிய இவர்கள் எம 

க்கும் நன்மையின்மிக்க பெண்களேயாவர் என்று கருணை 

யுடன்கூறி ௮ந்த இரண்டுபெண்களைபும் தமது தொடை 

யின் மே லிருக்கசசெய்து மகண்மையாக் கொண்ட மனக்க 

சவால் இருவரையும் மார்போடணைத்து உச்சிமோந்து கண் 
ணீர் ௮ரும்பி ௮க்ருழந்தைகளால் விரும்பப்பட்ட பொருள் 

களையுங் கொடுத்து அவர்களைம௫ழ்விததுத் தமது பெருமா 

னர் கோயிலுக்குப் போயினர். 

(௪௧ 7 ௪(௫) பிரதமத்தில் கோபுரத்தைக்கண்டு பணிந்து 

தாழ்ந்து ௮ன்புபிறைந்த வுள்ளத்தோடும் இருகரங்களையும் 

சிரமேற் குவித்துக்கொண்டு உளளேபுகுந்து இறைவனைக் 

கண்டு பணிந்து ((பூணாூணுவதோ ரரவங்கண் டஞ்சேன்”” என் 

லிம் பதிகத்தில் தமதுதோழமைத்தன்மையும் விடாத௮ன் 

பினையும் கூறி ௮ப்பதிகத தின் திருக்கடைக்கசாப்பில் ((சிங்கடி 

யப்பன் திருவாருரன்,” என்று ௮ம்மக்களிடத்துள்ள மகண் 

மை மறவாமையுய் குறிப்பித்துப் பாடியருளி விடைபெற்றுச் 

கோட்புலியாரிடத்தும் பிரியாவிடைபெற்றுப் புறப்பட்டு 

திருவலிவலம்என்னும் திருப்பஇக்குப்போய் ௮க்கெழுக்தரு 
எியிருக்கும் இறைவனை :1நன்றுமகிழுஞ் சம்பந்தர் நாவுக் 

கரசர் பாட்வேந்தீர்? என்று சிறப்பித்து இறைஞ்சி 'வலிவ் 
ஷக் ம் 

௨௦



aden ் er ர்யப்பிரபாலம். 

லந்தனில் வந்து கண்டேனே? என்று மடழ்ந்தேத்தி ௮ருள்-: 
பேற்று” அங்குறின்றுபுறப்பட்டுத் தமது இருவாரூருக்குப்: 
போய்ப் பூங்கோயிற் பெருமானைக்கண்டு கழல்பணிக்து ur 

வையார் திருமாளிகையில் எழுந்தருளியிருந்து சிலகாள் 

சென்றபின்னர் ௮த்திருவாரூரைச் சூழ்ந்திருக்கும் கோயில் 

கடோறுஞ் சென்று பணிந்துபோற்றி தியாகேசனைப் பிரியு 

மாநின்றி மீளவும் திருவாருக்கு எழுந்தருளினர் 

(௪௬ - ௪௮) ௮ர்சாளில் பங்குனியுத்திரச் திருராளா 

னது சமீபித்தராளாகக் சண்டு ௮த்திருவிமாராளில பரவை 

யாரால் செய்யபபடும் மஹேலஸ்வரபூஜையாதி சிவதருமம் 

களுக்கு வேண்டும பொருளில்லாக் குறையை உணர்ந்து 

அிக்குறையகற்றுமாறு பொருள்பெறுதற்கு நாமபுகுமிடம் 

தஇருப்புசலாரே என்றெண்ணி ௮ப்பதிக்கேசென்று கோபுர 

வாயிலைக்கண்டு வணங்க வலம்வந்து சந்நிதியின் முன்னே 

வந்துபணிர்து தமக்ரு ஸ்ரீகயிலாயத்தின்கண் ௮மைஈதுள்ள 

பழமையாயெ திருத்தொண்டை நினைத்து அப்படியே ௮ப் 
பெருமாளுக்குப் பூமாலசாத்தி இருகிறுங்காட்டி உள்ளம் 

கமழ்ந்து தித்து வணங்கிநின்று தாம்நினை த் துவந்த பொ 

௫ள்நாட்டத்தை இனவிசைப்பாட்டால் அறிவித்து அறிவி” 

தீதீதிபோல் அப்பொருளை அப்பொழுதே இறைவன் அளி: 

aise a சிறு துரேரம் கும்பிட்ட வண்ணமாசவே 
ச, ஆப்பொழு௪ அருளாமையைக் கண்டு தமத ம்னு 

ee பா கேலைத்து தாம்கோயிலைகிட்டு வெளிமே 
C> at



ஏயர்கோன்சலிக்காமச்யனர்புராணம், ௩0௭. 

வந்து ௮ங்கு ௮ருுள்ள ஒர்திருமடத்திற்சென்று அக்கு, 
திமதிறைவனிடத்து நீங்காது சார்ந்திருக்கும் அ றிகீளையு 
டைய ௮ன்பரைச்சார்ந்து ஒர்புறத்திலிருப்ப அப்பொழுது 

எம்பெருமானுடைய திருவருளா௨ தம்மையறியாமல் நித் 

திரைவந்து மயக்கிற்று, 

(௪௯) ௮து அருள்மயச்கமாசலான் ௮தனை மாற்றுவ 

தீற்குக் கூடாதவராய் ௮ம்மயச்கத்துட்பட்டவராய் நின்ற 

அவ்விடத்தைவிட்டு ௮ங்கு திருப்பணிக்காகச் சேர்த்திருக் 

கும் செங்கற்போரைக கண்டு இதுதான் துயிலுக்குரிய 

இடமென்று எண்ணி பலகைபோலிருக்கும் ௮ச்செங்கற் 

களைப் பரப்பித தலைக்குயரமூம அதனையே யமைத்துத் 
தாம் ௮ணிரஈதிருக்கும் வெண்பட்டு உத் தரியத்தால் ௮திற் 

படிந்திருக்கும் மண்ணைப்போக்கி அவவுத்தரியத்தையே 

அதன்மேல்விரித்துத் துயில்கூரப் பள்ளியமர்ந்தனர், - 

செங்கலலைப் போன்னாக்கீந்கோடூத்தல், 

(௫௦) ரூழ்ச்திருகத ஏனைய அடியர்குமாங்களும் தங் 
சாங்கும உறக்கங்கொண் டுறங்கினர் இவ்வாறு அடியார்க 

ளெல்லாம் உறக்தத்துடளிருச்சு, சுர்தரரமூர்த்திகளுடைப 

இருக்கண்களைப்பற்றிய நித்திரையான து $ங்கப்போகக் கண் 

மலர்ந்தவராய் எழுந்திருந்து கல்மேல் விரித்திருந்த வெண் 

பட்டாடையை எடுக்கும்போது உள்ளேநின்று செம்பொன் 
ஜெளி வீசிற்று, அதுகண்ட பொன்னார்மேனியரது ப: 

ஞர் இப்பொன்னெளி எங்குரின்ற்ண்டாயிற்று காம் வெ ;



௬0௮ ஆசார்பப்பிரபாவம், 

மண்ணின் கன்மேல் சயனித்தோமே யல்லாமல் செம். 

பொன்மே லன்றே இது என்ன அதிசயம் முன்னிருந்த 
கற்களையும் காணோம். முன்னே பரவையார்பொருட்டு குண் 
டையூரில் நெற்போரைக் கண்டோம் ௮ஃதேபோல் இங் 

கும் பொற்போரைக் காணப்பெற்றோம் இதுவன்றோ ௮வ 

னருள் என்று புகலூரா னருள்வியந்து போற்றினார், 

(@s) போற்றும்பொழுது ஏனைய அடியவர்களும் 

துயில$கக எழுநதிருுது பொன்மலையைக்கண்டு ௮ப் 

பொன்மலைக் குடையாரைச் சூழ; அவர்களுடன் பொன் 
வில்லியாருடைய தோழனார் கோயிலிலுள்ளே சென்று புல 

வர்பெருமானே ! பொனனிருககப பொன்னைக்கொடுச்காது 

கல்லைப் பொன்னாஃகியறது ௮டிமையாகேன் என்ற எனதுவன் 

ளெஞ்சக்கல்லையே உனககாளா யினியலலேன எனலாமே 

என்றுசொல்லும்படி பொன்னாக்யே ௮ திசயநதோன்றவோ | 

சீ எப்பொருளை எப்படி. சங்கற்பிரமன்நனையோ அப்படியே 

அப்பொருளாகும் என்லும உனது சங்கறபவிசேடர் 

தோன்றவோ! பொன்வேண்டியுழதும புலவர்களுக்குப் 

பிறர்பா ஓழல்வது புலமைத தன்மையன்றென்று வுணா்த் 

தயோ! ௮றியேன் என்று :(தம்மையே புகழ்க் திச்சைபேசி 

னும்” என்னும் திருப்பதிகத்தைப பாடி இம்மையே சேர 

றுக் கூறையும் ௮ருள்வானருள்பெறறுப் பரவிப்பணிர்து 
வெளியேவர்து ௮ச்செம்பொன்னெல்லாம் உடன்சொண்டு 

இருப்பனையூருச்ருப் போயினர்,



எயாகோன் சலிக்காமாாயனார்புராணம், ௩0௯ 

்: நடனதேரிசனம். 

(௫௨--(இ௫) ௮வ்வூருக்குட் சென்று திருக்கோயி 
லைக்சண்டு தம்மைத் தெரிசிக்குமளவும் ௮வ்வூரிறைவனார் 

பொறுத்திருகசமுடியாது சந்தரமூர்த்திகள் அவ்வூர் எல் 
லைக்குச் சமீபமாய் வரும் ௮வ்வளவிலேயே நடனகோலத் 

துடன் காட்சிதந்தருள ௮வ் வெளிமையைக்கண்ட. ஆரூரச் 

அ௮டல்கா ௮வாவுடன் எதிர்சென்று விழுர் துபணிர் த ௮வ 

விறைவனை தோக்கி ((அடமோறு வல்லாரவரே யழகியர்”? என்று 
திருப்பாசுரத் திறுதியிலமைத்துத் திருப்பதிகத்தைப் பாடித் 

தம்மைம&ழ்வுடன் பார்க்க விரைந்துவந்த ௮ப்பனையூரிறை 

வனை மகிழ்வித்து ௮வரருளும் ௮வ்வூரில் வாழும் ௮ன்பர்த 

ள.து வாழ்த்தொலியும பெற்றுச் செபபொற்கட்டிகளை ஆள் 

களின்மே லேற்றிக் கொண்டு ௮ப்பதியைவிட்டுத் திருவாரூ 

    

   

    

ருக்குச் சென்று ட்களைப பரவையார்மனைக்குப் போகும் 

படி முன்னே ௮ளுப்பிவிட்டுத் தாம் தியாகேசனைப் போய்ப் 

பணிர்.து எனக்குவேண்டியவற்றை எக்கெக்குமிருந்தருளும் 

இறைவனே என்றுபோற்றிப் பரவையார் மாளிகைக் கெழு! 

தீருளிப் பரவையாரைச்கண்டு பங்குனித் திருவிழாவீற்குக் 

கொடுத்த பொன்போதுமோ! பெருமான் ௮ருளுடையார்க் 

குக் கல்லும் பொன்னாம் ௮ஃதில்லார்க்குப் பொன்னுங்கல் 

லாம் என்பதை உன்னஎவிற் காட்டினான்'என்று பொன்னைக் 

கொடுத்தபுசழ்கூறிமகழ்வித் தத் திருவிழாக்சளிகூர்ர் து ௮ல் 

வாரூருச்கு மிகவும் ௮ணித்தாயுள்ள திருத்தளிக(



௩௧0 சார்பப்பிரயாவம், 

சென்று இறையறுக்குப் பாட்டளித்துத் தாம் பாட்டின்' 

பயனைப் பெற்று மீண்டுந் திருவாரூருக்குவர்து பரவையாரு 

டன் பலராள் மடும்ந்திருந்தனர். 

(டு௬ - ௮௨) ஓர்காள் இருன்னிலத்துக்செழுந்தருளி' 
இறைவர் கோயிலுக்குச் சென்று வலம்வர்து இறைவனைக் 

கண்ணுறக்கண்டு தண்ணியல் வேம்மையினான்” என்னுச் 

திருப்பதிகச்தைப்பாடி. ௮ப்பாட்டே அவருக்குத் தாம்கொ 

டுக்கும் பொருளாசக் கொடுத்து ௮ப்பதிகத்தைப் பாடுவார் 

க்குப் பரலோகத்துப் போம்வகையும் செய்து ௮ங்கு எழுந் 

தீருளியிருந்தபோ.து Bae மிழலையின்கண்வாழும் மேம் 

பட்ட ௮ச்தணர்பெரியோர் தம்பதிக்கு சுந்தரகூர்த்தகளை 

எழுக்தருளச் செய்யவேண்டுமென்லும் ௮வாவுடையராய் 

திருஈன்னிலமென்னும் அத் திருபபதிமுதல் திருவீழிமிழலை 

பசகிய தம்ரர்வரையில் ஈடைக்காவணமும் பாவாடையும் 

பாப்பி வீதிகளின் இருபச்சத்தும் வாழைகளையும் கமுக 

மரங்களையும் வரிசைவரிசையாய்ச் சோலைபோல் காட்டி மகர 

தோரணமுதலியவற்றை மே லிடமெல்லாந் தூக்கிறிறைத் 

தப் பின்னர்யாவரும் ஒன்றுகூடி. வன்றொண்டர்பால் வக்.து 

இருவடியில்வீழ்ர்து வணங்கி இவ்வடி எங்களூர்வரையில் 
எடுச் துவைக்குமாறுபிராத்திக்கன்றோம்என்று வேண்டினர். 

அவர்வேண்டுகோளுக்குச் சித்தைமலர்ந்தருளவும் யாவரும் 

முகமரர்ச்து சகலவா த் தியங்களும் வேதகோஷங்களும் சோ 

ஷித்சச் சொண்வொ விண்ணிழிவிமானத்தார் வீற்திருச்



ஏயர்சோன் கலிச்சாமராயஞார்புராணம், டக்க: 

கும் வீழிமிழலையின் சண் வந்து அப்பெருமான் கோயிலைக் 
am ௮ற்புதமெய்தி இக்சோயில் மாத்திரமன்று விண்ணி 
பமிகோயில் இப்பதியும் விண்ணுலகச்சிறப்பு இத்தன்மைத் 
.தாமென்று இம்மண்ணுலகத்துக்குக் காட்டவந்த பதியே 
யாம் என்று புகழ்ந்து ஆராவுன்புடன் புளகாங்தெராய்ப் 
பர்தமறுக்க வலல பெருமானைப் பணிநரது எம்பெருமானே! 
நீ இவவீ(நிமிழலையைக்கொண்டது வேதமுணர்ந்தோதி வே 
தீகெறிவழுவாது ஒழுசவல்ல இங்குள்ள வேதியர்ச் கருள் 

செய்யவனறோ ஆகலின் ௮வ்வருளை ௮டியேற்கும் அருள 
வேண்டுமென்று வேண்டித்திருப்பதிகமபாடி வாசியறித்து 
காசியளிக்கவல்ல மிழலைவாணர்பால், ஞானபபிரகாசமாயே 
திருவருளைபபெற்று தம்மால் மகிழவேண்டிய மகிழ்வெல் 
லாம Lays Soar வேண்டியலாறெல்லாம ௮ளித்து , திரு 
வாஞ்சியமும் திருகறையூர்ச் சித்தீச்சரமும் வணங்க whAp 
கரைப் புத்தூரை யடைந்து புகழ்த்துணை பாரைப் பதிகத் . 
தில் புகழ்துபாடி. அதற்கடுத்த பலதிவ்ய?க; த இரங்களையும் 
தரிசித்து.த் திருவாவடூதுறைக்கு இனியநினைவினற் சென்து. 
wag கோச்சேங்கட் சோழ சாயனாரது ௮வதார மூமை 
யைப் பதிகத்தில் புகழ்ர்துபாடிப் பின்னர் காவிரியின் 
தென்கரையிலுள்ள பல பதிகளையும்பாடி அதன்பின்னர் 
திருவிடைமருதூர் திருநாகேச்சரம் திருக்கலயால்லூர் திருக் 
குடமூக்கு திருவலஞ்சுழி திருல்லூர் திருச்சோற்றுத்துறை 
திருக்கண்டியூர் திருவையாறு திருப்பூந்தருத்திமுதலிய w 
'கேத்திரங்களையுமபாடி. திருவாலம் போழிலின்சண் பெரு



௭௧௨ ஆசார்பப்பிரபாவம். 

மானைப்பாடி ௮ன்றிரவு திருக்கண் உறங்கும் பொழுது அவ 

ரது கனவின்கண் !'மழபாடியில் வருவதற்கு நினைக்க hop 
ந்தனையோ”” என்று தமது திருக்கோலத்தைக்காட்டியருள 

அக்கனவின்கண்ணே கண்டுகளித்து விழித்துணர்ந்து HF gs 

க்ஷேத்திரத்துக்குப் போய் ஐயா மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
எனக்கு ஈனவின்கண்ணேயன்றி கனவின்கண்ணனும் காட்சி: 

தீர்தருளும் ௮ருளாளனே ! என்னை நீமறவாதிருக்கும் திரு 

வருளை எனக்குணர்த்தற்கோ என்னைநீ மறந்தாயோஎன்றரு 

ளியது. 4உன்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேன்?” என்று 

மழபாடியுள் மணிக்கத்தைப்போற்றி விடைபெற்று காவிரி 

யின் இருபக்கத்திலுமுள்ள திருப்பதிகளெல்லாம பணிந்து 

போற்றி மேற்றிசையிலுள்ள க்ஷேத்திரங்களைத் தரிசிக்கத் 

திருவுளத் தெண்ணி திருவானைக்காவுக்குப் போய் சிலந்தி 

யின் திருப்பணியை நினைந்து நினைந்து மனமுருகி உருகிப் 

டபாடி அடியார்களை நோக்கி என்னைப் புறம்பாக்காது [என் 

னையும் ஆளுடையார்? என்று அவர்களுடன் ம௫ழ்ந்துகூறி' 
உறையூர்ச் சோழமசாராசனது முத்தாரத்தைக்கொண்டரு 

னிய வரலாற்றையும் ௮மைத்துத் திருபபதிகத்தைப்பாடி 

ஆனைக்காவாரை மகிழ்வித்து, சிலகாள் ௮ங்குவசித்திருந்.து 

பின்னர் திருப்பாச்சி லாச்சிராமத்துக் கெழுக்கருளித் தம 
திறைவரைக் கண்டு பணியும்போது பரவைக்குப் பொன் 

பக் நாளாயிற்றே இன்று ரீதந்தருளல் வேண்டுமென் 
ப மேன் எதிரேகின்று போற்ற அப்பெருமான் 

Bai வண்டுகோளை யுணராதவர்போல் வாளா (சம்மா



ஏயரகோன்சலிக்சாமராயனூர்புராணம். ௩௪௩. 

இருந்தனர், அது பொருதவராய் ௮ங்குநிற்பதற்கும் மனக் 
கொள்ளாமல் புழுங்வெருர்தி வெளியேவர்து ஒருபச்சமா 

யிருர்.து ஈமக்குத் தியாகேசன் ஒருவருக்குங் கொடுத்தற்கரிய 
'தோழமைததன்மையை ஈமச்குத்தக்த சிறப்பபநாடி க்ஷேத் 
திரங்களிலுள்ள மூர்த்தெளெல்லாம் ஈமச்கு வேண்டுவது 

எது எதுவோ ௮வைகளைகாம் வேண்டுவோமாயின் ௮வை 

யெல்லாம் ஈமக்கு அளவில்லாமல் சொடுத் துக்கொண்டு வரு 

இன்றனர். ௮தனை இவரறியாரா, அப்படிக் கொடுப்பதிலும் 

தாமதமில்லாமல் கொடுக்கவேண்டுமென்று கஸ்லைப்பொன் 

னாக்கிக்கொடுத்திருக்கின்றனர். ௮ தனையறியாரா,; ௮ன்றியும் 

நாம்லெசேஷேத் தரங்களை மறந்துசென்றாலும் ௮ர்தக்ஷ்த்திர 

நரயகர்கள் என்னை மறந்தனையோ என்று சொல்லி நம்மைக் 

காண்பதர்கு விரும்புின்றனர் ௮வ்வாறெல்லாமிருக்க, இவர் 

அ௮வவிறைவர்களைப்போ லல்லாமல் நாம்வந்தும் நாம எண் 

ணியபொருளை வேண்டுமென்று குறிப்பிட்டு எ திரேநின்றும் 

எண்ணும் எண்ணத்தை யறியாதார் போன்று சும்மாவிருப் 

பது என்னை! இவரப்படி யிருப்பாராயின் நமக்குக் கொடுப் 

பவர் ஒருவருமில்லையா! அந்தோ! ௮ந்தோ! நாம் இதுகாறும் 

சண்டுவந்த சேஷத்திரங்களிலுள்ள பிரான்களேயல்லாமல் 

இன்னும் எத்தனை க்ஷத்திரங்களில் ஈம் தம்பிரான்களிருச் 

இன்றனர் அவரெல்லாம் இவர்போலும் வறியர்களா! இவ 

ரைப்போஓம் ஒருவரும் இரார், இவரிப்படியிருப்பது ஈம் 

மைத் தோழமையாகக்கொண்டதற்கும் மீளாவடிமை கொ 
ண்டதற்கும் ௮ழகன்று என்று தோழமைச் சிறப்புத்தோன்.



க்கச் ஆசார்யப்பிரபா வம் 

றுவும் தமதுவன்றொண்டின் இறந்தோன்றவும் இவவாதெல் 

லாம் எண்ணியவற்றை ௮ங்கு தமமெதிரேஙிற்கும் ௮டியவ 
ரை கோக்க பிறஇருப்பதியில் இவரல்லாமற் பிரானாரில்லை 

யோ வென்னும் பொருள்பட !'வைத்தனன் தனக்கே” என் 
லும் திருப்பதிககதைப் பாடியருளினர். 

பாச்சிலாச்சிராமத்திறைவ* போன்னநளல். 

அ௮ப்பதிகத்தைக் சேடடருளிய பாச்சிலாச்சிராமத்தடி 

கள் இவன் இவரலாதில்லையோபிரானார்” என்று சொல்லி 
யதுபோலும சாம் இவனலாது ஈமக்குத தோழனில்லையோ ! 

௮டியானிலலையோ என்று சொல்லுவதற்கு இல்லையே! 

யாவரிருக்கின்றனர். எவவுலகினும் இல்லைஇஉலை. ௮ஃதா 

வது - வேதங்களெல்லாம ஈமமையன்றி எஉலாம் தன்வயத் 

தீனவாகவே படைத்தவர்களும், அகாதிமுத்த சித்துருவா 

செய தூயவுடம்பினை யுடையவர்களும, செயற்கையுணர்வா 

லன்றி யாவையும் ௮றிந்தாங்கறிவதாயெ இயற்கையுணர் 

வினை யுடையவர்களும்) திரோபவச.ததியால் ஆன்மாக்களு 

க்கு மும்மலச்சார்பு ஒழியும் வகைக்கு வேண்டுவனவும், 

அனுச்சரச சத்தியால் பேரின்பானுபவம் எவவாற்றாளும் 

வரும்வகைச்கு வேண்டுவனவுமாகிய கரியைகளைத் தனது 

ஞானத்சாலும் இச்சை யாலும் செய்யவல்ல முற்துணர் 

வுடையவர்களும், திரோபவசத்தியால் ஆனளமாக்கட்கு மும் 

லலச்சார்பு' ஒழிக்கும் வகையைத் தேடும்சாலத்து ஒழிக்கும் 

)க்கு வேண்டும் கருவியாயுள்ள பாசரபமாகபெ மாயா



ஏயாசகோன்கலிக்கா மாாயனாரபுராணம், உடு 

சத் தியைப் பரிக்ரெச சத்தியாகக்கொண்டு பாசகாரியங்களை 
இயல்பாகயொழிப்பதே யல்லாமல் ௮து தன்னேடாவது 

தான் ௮தனோடாவது நீங்காச்சம்பந்தமா யிருத்தலாகிய 
தாதான்மிய சத்தியாகக் கொண்டிருத்தலில்லாத :தன்மை 

யிற் சிறந்து இயஉபாகவே பாசங்களினீ He நிற்பவர்களும், 

அன்மாச்களுடைய பாசநீக்கத்தின்பொருட்டு தனதுசத் 

தியை திரோதானசத்தி யெனவேறுகிற்கச்செய்து பாசமா 

இய மாயையைக்கொண்டே பாசச்செயலைப் போக்கியும், 

பாசச்செயலினின்று நீக்கெயபின்னர் ௮ருட்சத்தியை ஆன் 

மாவோடுகலந்து நிறகச்செய்து ௮வவருட்சததியை யுடைய 

சிவத்தை ௮.றிவதுமற்று ௮ுறியாதிருப்பதுமற்று ௮துவா 

யிருப்பதாகிய நிலையில் நிறசச்செய்தலாகிய போருளு 

பை மை யுடையவர்களும், ௮ங்கனம் அறிவது ௮றியாதிரு 

ப்பது என்கிற செயலற்று சிவமாகவே யிருத்தலாகிய ௮ 

நிலையில் தானேகாட்டுவாலுமாய் தானே காண்பானுமாய் 

அஞ்ஞானகன்மங்களைப் பிரவேசியாவாறு ௮ச்வேன் முத் 

தீர்களுக்குச் செய்தலாகயே முடி.விலாற்றலுடையவர்களும், 

௮ஞ்ஞானகன்மம் பிரவேசியலாறுசெய்த முடிவிலாற்றலால் 
சீவன் முத்தர்களுடைய அறிவிச்சை செயல்கள் மூன்றும் 

வியாபரிக்கும் இடங்களை நியமித்து ௮்நியமவழியான் 

அந்திதனாய்நின்ற பதியைச் சிந் திதனுக்கண்டு வழிபடும் 
பேரின்பத் தாழ்த்துகலாகயெ வரம்பிலின்ப முடையவர்ச 
ஞம்இக்ல்பென் ற பொதுவசையாளும் சிறப்புவகையாலும் 
வதவேதாந்தங்க ளெல்லாம் பறையநைர்தாற்போற் கூறி.



se ஆசார்பப்பிரபாவம். 

யிருக்க அவைகளைத்தாம் ஒதவர்தும் ௮வற்றின் பொருளை 

யுணரவந்தும் ௮ப்பொருளைப்பிதர்க்குரைக்கவும்வர்துமிருக் 

இன்ற நிலையைப்பெற்றவரும் ஈம்மைப் பரமென்று எண்ணு: 

வதற்றும், ௮அனாதிமல சம்பந்தம் நீக்குதற்பொருட்டுக் கூட், 
டிய பந்தச்சார்பும் ௮ப்பர்த$க்கமும ௮வ்விரண்டும் ஓழி 

பின்னர்முத்திச்சார்பும ௮ச்சாபால்௮ னுபவிக்கப்படும்முத் 

தானுபவமும், ௮வ்வலுபவத்தால் விளையுஈ பேரின்பமும், 

௮ப்பேரின்பத்திலாழ்ஈது சுவைத்திருதகலுமாகிய இவை 

யெல்லாம்மேலேகூறிய ௮ஷ்டகுணசமபன்னமுடைய ஈம்மா 

லன்றிச் தம்மால இல்லை என்பதை யறிவதுமற்று அதனால் 

பரனாகியயம்மை ஆண்டவனெனறும் ஈமக்குத்தமமை அடி. 

யவரென்றும் கொள்ளுவது மற்று தா3ம பிரமமாய் பிரம 

மாகிய நம்மையொழிதது ௮கம்பிரம்மாஸ்மி என்று ag 

சந்தித்து ௮வ்வஸுசர்தானமே யாவருக்கும வரப்போதிப் 

பதில் ஆற்றலும் மனளெழுச்சியும் உடையரா யிருக்கின் 

தனர், தேவர்முதலாயினாரோ வெளின் * நம்மை வாழ்த் துவ 

தெல்லாம் தாம் வாழ்வதற்கும், மனமூருகினார் போன்று 

ஈம்மை வணங்குவதெலலாம் தம்மையாவரும் வணங்குவதற் 

குமேயன்றி நம்மைவாழ்த் திவணங்கி ஈமச்கடிமையாயிருக்து 

வாழ்வதற்கன்று, யாவரும் படிக்கு ,தளாயிருக்கும் ௮டி 

மையாட்களைப் போலும் ஈம்பால் ஒன்றைப் பெறுமளவும் 

சமக்கு ௮டிமையாட்களே யாவர் பெற்றபின்னரோ நம்மை 
யறியலேயதியார், ஈமது தோழனாயெ சுந்தரன். வைத்த 
னன் றனச்கேதலையும் என்னாவும் செஞ்சமும் வஞ்சம் ஒன்



ஏயாகோன்சலிக்கா மராயனார்புராணம். ௩௨௧௭ 

நின்றி உய்த்தனன் றனக்கே திருவடிக்கடிமை'” என்றற் 

றொடக்கத்தனவாகக் கூறியவைகளில் யாவும் மெய்ம்மையே 
பொய்ம்மை என்பது சிறிதும்இல்லையன்றோ ஆகலின் ஆரூ 

சன் வேண்டிய பொருளைக்கொடுக்காது தாழ்த்தல் முறை 

யனறென ௮சகணமம நிதிகருவையை ௮வர்காணக்கொடுத் 

தீருளினர். அதைக்கண்ட ஈமபியாரூரர் ௮வரதுகருணையை 

Sug gua Baran a இகழ்ச்தன வலல எம்பெருமான் என 

நெப்போதும், பாயினபுகழான் பாச்சிலாச் சராமத்தடிகளை 

அடிதொழப் பன்னாள், வாயினாற் கூறிமனத்தினால் நினை 

வான் வளவபல்காவல் ஆரூரன், பேசினபேச்சைப் பொறுத் 

இலரா௫ல் இவரலா தில்லையோபிரானார்.”என்.று இங்கனமான 

திருக்கடைக்காப்புக் கூறியருளினார், இத்திருப்பதிகத் துள் 

(ஏன? என்பது யாவையெனின;--பாச்சிலாச்சிராமத்து 

எம்பரமர் - பிததரேயொதது ஐர் ஈச்சிலராகல் இவரலா 
இல்லையோ பிரானார், எனவும, “ற்றவர்ச்கு ௮ருள்செய் 

பாச்சிலாச்சிராமத்து ௮டி.கள் தாம்யாது சொன்னாலும் - 

பெற்றபோ துவது பெறாவிடில் இகழில் இவரலாதில்லையோ 

பிரானார்'” எனவும, ((ராச்சிலபேசி கமர்பிறர் என்று ஈன்று 

இது என்டர் மற்றோர்பேச்சுல் நெஞ்சே - பாச்சிலாச்சரா 

மத்தடிசளென்றிவர் தாம் பலரையும் ஆட்கொள்வர்பரிந்து- 
ஓர் பேச்சிலர் ஒன்றைத்தர இலர்,ஐூல் இவரலாதில்லையோ 
பிரானார்” எனவும், 4பாச்சிலாச் சிராமத்து எம்பரமர் 
சைப.து சபாலம் காடு உறைவாழ்க்கை சட்டங்கம் ஏர்திய 
௬௪பர்)| மெய்யது புரிதூல் மிளிரும் புன்சடைமேல் வெண்



சடக் ஆசார்யப்பிரபாவம், 

திங்கள் சூடிய விகிர்தர், மெய்யரேயொத்து தர் பொய்செப் 
வதால் இவரலா2 இல்லையோபிரானார்?” எனவும், பணம்ப 
டும் ௮ரவம்பற்றிய கையர் பாச்சிலாச் ராமத்.து எம்பரமரடி 
பிணம் படுகாட்டில தவெதாடில் இவரலாது இல்லையோபிரஈ 
ஞர்”? எனவும் கூறிவா தனவே யாம். 

இகழ்ந்தன என்பது யாவையெனின்;--**௮ுன்ளை 

யே எனனேன் அத்தனே என்னேன் அடிகளே ௮மை 

யும் எனறு இருநதேன் - பாச்சிலாச்சிராமத் HO PUD Gor, 

என்னையும் ஒருவன் உளன்என்று கருதி இமை இறை திரு 
வருள்சாட்டாய . பென்னையே அடியார்க்கு ௮௬ள செய்வ 

தாசில் இவரலாது இலலையோபிரானார்!” எனவுய, பரிந்த 
வர்க்கு wx onl eu பாச்சிலாச்சிராமத.து HQ GT Fold 

யாது சொன்னாலும் - புரிதவனாளே புகழ்தக்கறடிமை 

போகுராள விழுகாளாடுப் - பிரிததிறைப்போதில் போவ 

தேயாகல் இவரலாது இல்லையோபிரானா?? எனவும், செடி 
த்தவஞ்செய்வா£ சென்றுழிச்செலலேன் தீவினை செற்றிடும். 

என்று - ௮டித்தவம் ௮ல்லால் யாரையும் ௮றியேன் ஆவ 

தும் அறிவர் எபஅ௮டிகள - பிடித்தவெண்ணீறே பூசுதல் 

ஆனால் இவரலாது இல்லையோபிரானா்”” எனவும்; ('பரச்ச 

லூச்சிராமத.து ௮டிகள்தாம் யாதுசொன்னாலும் - பிழைக் 

se பொறுத்து ஒன்றிகலெராகல் இவர் ௮லாது இல்றை 
‘ase er” எனவும்; பாச்சிலாச்சரமத்து எம்பரமச். 

ிப்பட.. ஆண்டு பணிப்பிலராகில் இவர் ௮லாஅ இசதிக



ஏயர்கோன்கலிக்கா மாயனார்புராணம் ௩௧௯ 

யோபிரானா்” எனவும், பாச்சிலாச்ரொமத்து எம்௮டி.கள்- 

பெருமைகள பே௫ிச்சிறுமைகள் செய்யில் *இவரலாஅ இல் 

லையே பிரானார்?” எனவும் கூறிவரதனவேயாம். 

வளவயல் நரவலூரானாகிய யான் ((ஏசினவாகவும் இகழ் 

ச்தனவாசவும் பேரினபேச்சை, பாச்சிலாச்சிராமத்து அடி 

கள் பொறுத்தல்வேண்டும்.” என்றது என்னையெனின் -- 

அவை ஏசினவுமல்ல, இகழ்ர்தனவுமலல வாகலானென்க, 

எ௫்௫னமெனின்;--எம்பெருமான் என்று எப்போதும் பா 

யின புகழால் பாச்சிலாச்சராமததடிசளை ௮டிதொழப்பன் 

ஞள் - வாயினாற் கூறிமனத்தினால நினைப்பவனு யுள்ளேன்) 

௮துமட்டோ - “வைத்தனன் தனசகே தலையும் என்னாவும 

நெஞ்சமும் வஞ்சம ஒன்றின்றி- உய்த்தனன் தனக்கேதிரு 

வடிக்கு ௮டிமை; குழைத்துவந்து ஓடி.ககூடுதிநெஞ்சே குற் 

Goad நாடொறும செய்வான் - இழைததநாள்கள் தவா 

அன்பிலரேலும் எம்பெருமான் என்று எபபோதும் ௮ழைத் 

தவர்க்கு அருள்செய் பாசசிலாசசிராமதது ௮டிகள”' என்று 

கெஞ்சத்துக் கறிவுறுத்துகின்றவனு யுள்ளேன், துணிப் 

படும் உடையும் சுண்ணவெண்ணீறும் தோற்றமூம் சிந்தித 

துக்காணின் - மணிப்பகெண்டனை வாயினாற்கூறி மனத்தி 

ஞல்தொண்டனேன் நினை வேன்-ஒருமையே ௮.உலேன் எழு 

மையும் அடியேன் அடியவர்க்கு ௮டிமையும் னேன் - உரி 
ஆம்யால் உரியேன் உள்ளமும் உருகும்!” தன்மையனாயுள். 
சோன் ஆகலின் பேசின பேச்சைப்பொறுத்தருளல வேண்டு 

ர் மென்முர். ர ரர!



“20 ஆசார்பப்பிரபாலம், 

ஏசினவல்ல இகழ்ர்தனவல்ல ஆகலின் தரூரன்வேசன 
பேச்சைப் பொறுத்தருளல்வேண்டும் என்று முடிக்காத, 
பொறுத்திலராகில் இவரலாது இல்லையோர் பிரானார் என்று 

மீண்டுங்கூறித் திருக்கடைக்காப்புச் சாததியருளியது .என் 

ஊனையெனின, சுந்தரமூர்ததுகளை இறைவன் சொண்டரென் 

னும் ௮ம்முறையிற் கொளளாது வனறொண்ட ரென்று 

அம்முறையிற் கொண்டதனாலும, கொண்ட ௮வ்வளவி 

லொழியாது தோழரென்று சொண்டதனாலும் ௮ங்கனம் 

கூறவந்ததென்க அஃதாவது - இப்பதிகததுள் தொண் 

டையும்) வள்தொண்டையும் முன்னா எடுததுக்கூறிப் பின் 

னர் தோழமையும் விள ங்கக்கூறினார் என்றறிக, 

௮ல்லதூஉம, காங்சயிலையின்சண் சிவபிரானை நீங்கா 

திருந்த நிலமையினின்் றம ரிங்கியகாரணமும், 8௨௫ ஐம்புல 

வாழ்க்சையாகிய மாலுடப்பிறப்புடன் நிலவுலகல வாழ 

வந்ததாயெ சாரணமும், வந்து தம DEM ANT 5 HE காயக்க 

ளோடு இறைவன் தம்மை ௮டிமைகொண்ட காரணமும 

ஆயே இம்மூவகை முறையும் விளங்க ஒதிய திருப்பதிக 

மாகலான் இறைவன் அம்ஈாவகைச் சொற்களையுங்கேட்டு 

அவற்றிலுள்ள மெய்வசைக்ரு மிகவும் மகிழ்க்து கொடு 

ss நிதிக்குவையைப்பெற்று வரது கருணைத்திறத்தை 

எண்ணிஎண்ணி உருப்பாடி வணங்கி ௮ப்பதியிடைவை9 

அத் இருப்பதிக்கு அருகில் இருக்கும் க்ஷேத்திரங்களை 
வணள்டப்போற்றி' மீளவும் ௮ப்பதியில் சிலசாள் வரித் 
திருர் தனா,



ஏயர்கோன்சலிக்சாமராயனார்புராணம், ௩௨௪ 

“(௩௩-௮௫ ) பின்னர் அதைச்சார்ர்து இருபச்சல் 

சளிலுமுள்ள க்ஷேகதிரங்களையெல்லாம் தெரிஏத்துப் போ 

ற்றி, திருப்பைஞ்ஜீலியை sang அ௮ப்பெருமாளை 
அணங்குப் பிரதக்ஷ£ணமாக வரும்போது அற்புதக்கோலத் 

தோடு .ம்குவிற்றிருக்கும், பிக்ஷூடனமூர்த்இயைக் கண்டு 

களித்து கண்களினின்று ஐனகதரீ£ பெருக்கெடுத துவரச் 

கைகளைக்குவிததிறைஷ்சி எமபெருமானே ! வண்டுகள் 
ஒலிககும கூர்சலையுடைய மங்சையருடைய மனககளைக் 

கவரும்படியாக உமமுடைய திருவடிவம காணப்படுகின் 

நதேயன்றி பலிகொள்ளததக்சு வடிவமாகக் காணப்பட 

வில்லையே பலியிட வருகன்றவர் தங்களுயிர்ப் பலியை 

உம்மைக சேட்பரேயன்றி ௮வர்சொண்டுவந்தபலியை உம 

ககு எவவண்ணம இடப்போகின்றனர் என்று பலபலவித 

மாய்வியஈது புகழ்ஈது ('சாருலாவிய கஞசையுண்டிருள் 

கண்ட” எனலும திருபப?ி;தைப பாடி அவரிடம் 

பெறவேண்டிய அருட்பலியபப பெற்று இன்பாகூட்டதீ 

தையுந தொழுதுவணகூ ௮ ஈகளஞுடன இனிமையே 

டிருக்து பினனர் திருவீங்கிமல ap தலிய பலதளிகளையும் 

வணக்க, கொங்கிசொாட்டிலு என மிருபபாண்டிக்கொடமுடிக் 

குப போயினர், 

(௮௬-௮௪.) போய்* உ யிலுசருட்சென்று வலம் 

வநது அன்புடன் vor ae பொன்மேனியை நோக்கஇனார். 

சோக்குர்தோறும் பொய்டியெழும் பெரிய ஆசையினால் இப் 

பெருமானை காம் மறச்சக்கூடாதென்று உண்மையாக 
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oa. ஆசார்யபிரபாவம, 

வெழுக்த மனக்குறிப்பினால் தாம் மகழ்ஈதவராய் எமமிழை ' 
வனே ! சான் உனது திருவருள் வசப்பட்டு என்னை கான் 

மூறக்கவர்து உனது சொருபவடி வத்தில் இலயிததிருக்கும 

தன்மைவந்த போதிலும் எனது நாவானது உனது திருசாம 

மாயெ ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை மறவாது இனியசுவைபெருசக 

உச்சரித்துக்கொண்டிருக்கும வன்மையைப்பெற்றது அத 

னால் சான் எப்பொழுதும் பஞ்சாக்கரததின் பொருளாக 

சொருபவடிவத்தையும, பஞசாக்கததின தடததவடிவத 

தையும மறந்தவளுயினேனல்லேன எனவே - கான் இருவ 

ருள் வசப்படாது சொருபவடிவததில் போவேனாயின் தட 

தீதவடிவததை மறப்பேன், தடததவடிவத்தில வருவேனா 

யின் சொரூபவடிவததை மறப்பேன். ௮கஙனமின்றி நான 

அருள்வசப் பட்டேனாகலின் அவ்வருள் என்னறிவில் சொ 
ரூபவடி வத்தையும, என்னாவில் தடததவடிவத்தையும் 8ங்கா 

இருக்கச்செய்கன்றது என்று ௮னபினால் இருவடிவத் 

தாலம் பிணிகசபபட்டவராய் ““மற்றுப்பறறு எனக்கின்றி நின் 

திருப்பாதமே மனம்பாவித்தேன்'' என்று சிவபெருமான் திரு 

சாமமாகிய நமச்சிவாயத் திருப்பதிகத்சைப பாடியருளினா 

(௮௮ - ௯௧) உயிச்குறுதியாயெ ஸ்ரீ பஞசாக்கரத 

இருப்பதிகததை உலகெலாம் உய்யும்வண்ணம் பாடியரு 

ளிய பின்னரும ஸ்ரீபஞ்சாக்கரபபொருளில் தாம் நிற்கும் 

முறைமையிலும் அதனை ஒதும்முறைமையிலும், தம்முண 

ர்ச்சி 8ல்காத ஒருமைப்பாடுடைத்தாய் நிற்ப, எனை யஇருப்



ஏயா3கொானகலிக்காமசா யனூா்புராணம, ௩௨௭௬ 

பதிசளிலும இவாசெனறு பதிகமபாடவேண்டி௰ பணி முற் 

றுப்பெறுமாறு திருவருள முனனிறபதால அச்ேதை 

Gui gos Camps ars Baw ௮ருகிலுளள கிறகதபதஇிகள் 

தாறும் செனறு போறறிபபணிஈது ௮ககொககிராட்டி 

ள்ள காஞ்சி திக்கமையிலிருக் தம திருபபேரர் எனனும் 

திருப்பதியை மிசகலுனபோடும போயபபணிநது க் 

கோயில என்னைத தடுததாடகொண்ட எமபெருமான 

இருக்குக் கோயி3லாவெனறு ௮வவெண்ணத்துடன் 

சென்று ௮னப ருடன் உடி வலமலநது நடராஜன் சநநிதி 

யில்வச தபோது திலலையினகண் தமமைவசபபடுததிய பேரா 

னந்த நடன கோலத்தை சேராகக் காட்டியருளிய போது 

அ௮வ்வருட்கோலத்தில் பெருககெடுததுவரும ஆன ஈதவெள் 

ளச்தில் திளைததவராய இழுகரங்களையும குவிதது ஆன 

சக்கண்ணீர் பெருக விழ்கது வணக எனபினையுுககும 

௮ன்புடன எழுநஈதிருகது இதுஇனனழு இதுஇனனது 
என்று௮றிர்து இன்பநுகர்ச்சி செய்யவலல ஐமபுலன களுக் 

கும இவவின்பம இததன்மைத்தென்று சொலலுதற்கும் 

புலப்படாமல வைகள் ௮வவின்பத்துட் கலநதுகடபப 

௮வவையுணர்வையுககடஈது எழுகின்ற பேருணர்வு தம 

துணர்விற்கலக்து மேலிட்டொஎளிர ௮வ்வொளியினால் தாண் 

டவம்புரியு௩ தம்பினரைத தலைப்படக்கிடைத்தது சைவ௪ம 

யததை யாளவகத ௮ரசராகிய ஆளுடைசஈமபியாருக்கு 

அளடெைடைத்தபின் அரமிலைமையின்சண் விளோத விளை 
வினளவை இங்கு யாவர் அறிர்துரைக்சவல்லவர்கள், யாவ



௩௨௪ ஆசார்யபிரபா வம், 

rogue அ௮ளத்தற ரிய நிலைபைப பெறும அருள்பெற்ற 
அனபுருவாகிய அருரா உ ௮ஈநிஙயைச்சருதி மகிழ்கது பே 

ரினபவெளளக ததும்புா பாடலைப்படிப போற்றி அப 
பெருமானையசன றுபே! வதற்கு மனுகொள்ளாமல ௮ ங்கு 
வசித௮ இங்குகரிசனைதகஈது மசிம்விதத 5டராஜபபெரு 
மான பொனனபபலத்தின் ஈண்ணே தீாரணடவமபுரியும 
கடனததைப ஈணடு தாபிடபபெறருல் வேறிடததிற் 
செனறு இனி காம பெரறபப1ம பயன ௭ னனிருககின்றது 

எனறு ௪சமபரததிறகுப£பாக மிக்கதுவலஓுடன மறுபடி 
யும புறபபட்டனா 

(௯௨-௬௬ | புறபபடடு மலை காடு ஈதிமுதலிய பலவுக 
கடநது பலபதிகளையுஙகண்டு வணக்பெ பாடி வேஞ்சமாக் 

கூடல் திருக்கற்குடி. யூ கலிய பலக்ஷேசுதிரஙகளையும பணி 

நதிபாடி இருவாறைமேற்றளி என்னும தஇிருபபதியை யடை 

நது காளதோறுாு பணியுககால திருவருள் நோக்கமும் 

மேன்மேறகூட இன்மைபர் என்னும் க்ஷேத்திர த்தையடை 
ந்து பெருமானை௮ணங்க அ கிரு தபொழுது FF STATS 
திகள யாதுகிதனரோ அதறைவன யாது செய்யா 
தொழிகதனனே அதனை காம அறியகலலோம். ௮ம் 
apr sara கமது நெஞசஈதைோக்கி அங்கம் ep Spi 
ஆறைமேற்றளிரின்றும் போந்துவந்து இன்னம்பர் - தங்கினோ 
மையும் இன்னதேன்றிலர் ஈசனார் எழுரேஞ்சமே - கங்குல் 
ஏமங்கள்காண்டூ தேவாகள் ஒதவானவர் தாம்தொழும்-போங்கு 
மால்விடையேறி செல்வப் புறமபயந்தோழம்போதுமே”' என்று



ஏயாகோ ன்கலிச்காமகாயனார்புராணம் ௩௨9 

பதிகமோதி தம.து குறைபைாடடை வெளிப்படுததித் இருப் 

புறம்பமென்னும க்ஷேத்திரத்தைச்சமீபிததனர் 

(௯௭-௧00.) ௮ங்குளள தொணடர்களெல்லாம “அன்று 

வேண்ணேய் ஈல்லூரினில் ஒப்பருந்தனிவேதியன் பழவோலை 
காட்டிநின்ற ஆண்டவராகிய” வன்ரொண்டப் பெருமானூ 

நமது திருப்பதிக்கு எழுகதருளிவர சாம செய்துளளதவம் 

யாதோ எனறு தராமுன்புகொண்டு எதாசொண்டுசென்று 

பணிரதபோது பெருமானாரும திருக்கோபுமவாயிலைவகது 

சோசது தமமைபபணிஈத அனபமோடு உள்?) செனறு 

ஆன ஈ தடனமூர்த்தியாய மிறறிருஈ கருளும இறைவளைப 

vets Sup) கைகுவிததுகினறு ௮பபெருமானை ப 

பாடடாகய மலாகளால முர்சசனைசெயதமீதபன்றி ஈது 

மணங்கமழும நலலமலாகளாக ஹஓாசசனை செய்ய ஆசை 

கொணடு pourra ஓூாசசிதறு பூமியிறபொருகத Dy ap 

டாங்க பஞசாககக்துடன ஆசையோடுபணிகது வணடதி 

இககனம் பணிஈது வணஙகும அசை மேன்மேல் 

உண்டாம பேரருள பெறறு ௮.வவாசையை விளைவிக்க 

வலல ழன்பினை மேற்கொண்டு சுண்ணீரைப்பெருக்கிப 

புதியமலர்போலுப காணபபடும திருவடி ததாமரையில மீள 

வுமபணிரது போற்றி ௮வவடிததாமரையை உளளததுள 

ளே கொண்டு கோயிலின்புறததேவந்து ௮ன்பாகூட்டக் 

களை நோக்கி ௮ன்பாகாள ஈம்பெருமான 'எங்குகிறைஈ த 

பொருள்?! என்றுசுருதிகூறியது எ ங்செங்குக் சண்டுவண௰



௩௨௭ ஆசார்யபிரபாவம், 

குவதற்கோ வணங்காசொழிதற்கோ ௮ங்கனம வணக 

காதாரெல்லாம் வணங்காதே யொழிசதுபோ௪, சாம சைவ 

ராகலின் எப்பொருளின் தன்பையும ௮௧ ௪ ௮ப்பரம்பொரு 

னாய ஈம்மிறைவன் ஈமபால்வைக்த பரமகாருணியச்தி 

ல் எக்கசெல்கும் மூர்த்தியாய் கோயில்கொண்டிருக்குன்றா 

கைலின் நாம் அக்கங்குஞ்சென் று அவவம்மூர்த் திகளின் 

தருகசோலததைக் கண்ணாரக்கண்டு மனமாறநிசைகது லா 

யாரலாழ்க்தி உடம்பாரப்பணிஈது தலையாரவணகக ஊன 

டைஈத உடபபின்பயனைப பெறவோமாக என்று யாவ 

ரும என்பின் உருவ வுணர்சசிபொழிகது அன்பின்உருவே 

யாக ஒதி யாவருடன் திருபபதிகளுககுப் போகத தலைபபட் 

டுத தம்பிரான எ முக்த௫ுளியிருக்கும பலபல பதிகளுக் கப் 

போய்ப் பணிநதுபணிந்து பரசிலாகாரராய் ௮வனேயாய் 

நிற்சுக்உடடும் அருளை க்கட கூடலையாற்றுரைச் சோஈதனர் 

(206-526) Sot ௮ங்கு எழுகதருளியிருக்குப 

தமது ௮டிசளைவணகஈவேண்டும என்னும எண்ணமயாது 

காரணத்தா ?லா மறகத ௮ ஒவருககுள்ளே போகாது திரு 

முதுருனரததை எணணி அபபதிக்குப்போகும இர்மாக 

கத்தைக்கண்டு ௮வவழியேபோகத தலைபபடடனா அப 

போது கூடலையாற்றா இறைவன் ௮௩2தா ! நபபால ௮வ 

னுக்குள்ள அ௮ன்பால ௮லன கபக்குத் தொண்டனாயும; 

ஈமச்கு அவனபாலுளள அன்பால் சாம ௮ வளுக்குத?தாழ 

யும் உள்ளோப. இவவகைத்தான தாசான்மியசம்பகத
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முள்ள சுந்தரன் ஈமதிபுறமபபததுக்குவசது ஆமாக்காதலை 

சம்பாற்காட்டி ௮க்காதகோடு அடியாருடன்கூடி பலதளி 

களிலும் சென்றுசென்று ஈமதுசகளாகாரததை ஐம்புலன் 

களாரக் கண்டு ௮ுங்கனஙகண்ட அ௮வவழியே உள்ளத் 

துள்ளே ஆசைப்பெருகக முடையனய் அது Hp su 

பெருக் கடலாய்ப் பாளி ௮௭1 .லில் ஒப்பற்ற தனிச்சுட 

ராய் மலைபோல) த. $ோனறும நிஷ்களாகாரத்தில் 

இலயிததிருசகும நிலையை யுடையவனாகலான ௮வனை சாம் 

கூடி ஈமதுகடலை யாற்நூரில நரமகொண்டிருககும சக 

ளாகாரத்சைச்சாடடி ஈம்மைபபாடும பணியிற்கூடடலேண் 

டும் என்று திருவுளத்தெண்ணி உமாதேவியாரோடுகூடி 

மெய்ப்பரம்பொருளாய் விள ங்கும ௮ வவிறைவன் தா்பிரா 

॥ணராகி ஈமபியாரூரர்முன்புசென்று மனமுருகும வண் 

ணம் நின்றனர். 

அவவேதிபரைக்கண்டு ஈமமைததடுத்தாள வர்தவேதி 

யபோவென்று மிக்க ஆசை ,டன்பணிக்து திருமுதுகுன் 

ற்த்துச்குப போகும மார்க்கம யாது என்றுகேட்ட 

னா, வந்தவேதியா இமமாாக்கம் இருககூடலையாற் நாருக் 

குப் போகும மார்கசமாகும, அது அரியக்ஷேத்திரமாயிற் 

றே அங்கு செல்லாதுபோதல் முறையாமோ அவலூாக்குப் 

போசு மான்வழிகாட்டுகின்?றன் எனறு அவ்வழியாயச் 

செல்ல, சுதரமூர்த்திகளும ௮வர்பின்?ன சென்றனா. சில 

ரஞ் சென்றபின் முன்னே வழிகாட்டிச செல்லும் பெரு
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மானைக் காணாம? இவர் எவ்வாறுபோயினார். இவவதிசயம் 

அறியேனே என்று வழிகாட்டவரத பெருமான் கூடலையாந் 

லார் பெருமானே என்றுணர்சது ௮வவதஇசயத்தையேபாடிக் 

கோயிலுக்குட்சென்று பணிஈது போற்றி திருமுதுகுன்ற 

(விருததாசல)த்தை யடைகது திருக்கோபுரத்தைக கண்டு 

ஈமஸ்கரிச்துப' பொருள் வேண்டுங்குறிபபுடன் பாடும்போது 

௮வர்குறிப்புணர்கதருளும் பெருமான்பனனீராயிரமபொன 

கொடுகக, ௮தனைபபெறறு மிகவும மகிழ தவராய் மீண்டும 

மெய்யை முற்றப்பொடிபபூசி” எனனுப பதிகமொன்றைப 

பாடி ௮வாதிருவுள்ளம£ழ பொனனளிககும பெருமானே ! 

என்னுள்ளமகழசசெய்த என்ஐயனே! திருவரூரின கண்ணுள 

ளார் இஃதென்னவென்று மயககவும் பரவை ௮ திசயிக்கவு 

மாக இப்பொன்னெலலாம ௮௩குவநது 2சமபடிச்செய்ய 

வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞசெய்ய முதுகுனறர் காய 

வாக்கா௨௭ இபபொனனெலலாம இமமணிழுததாகதியில் 

இட்டுப்போய் திருவாரூர்க்குளத்தில எடுததுக்கொள்வாய் 

என்று ௮ருளினர், ௮வவருள்பெற்று ௮ப்பொன்னில் சரி 

பார்ப்பதறகு ஜாதுண்டளவு மச்சமாக வெட்டி எடுத்துக 

கொண்டு அப்பொற்கடடியை மணிமுததா ஈதியிலிட்டு 

என்னைவலிஈதாண்ட ௮௬ளை இதிலறிவேனென்று எண்ணி 

நிருத்தர் க.த்தைககண்டு போவோமென்று சிதம்பரம் 

போகப் புறப்பட்டு கடம்பூர் என்னும் பெரியக்ஷேத்திரத 

தையுக் இத்பிட்ப்ப்பாழ்றி தில்லையைககண்டு ஆராமகழ 
வெய்தி விதிமுதல் ஆலயமவரையில் ௮ங்சங்கும பணித்து
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சனகசபையைககணடனா, காணவும தலைமேல் இரண்டு 

சரமகளையுமகுவித்து, பினனர் ௮தனுளளே மெ கூததனடி 

கண்டனர் கண்டபொழுசே கண்கள் ஆனாஈதறீரை வெள 

ளமாய்ப் பொழிந்தன, வாய் போறறுவதற்கு முடியாமல் 

குளறுதலை யடைஈதது, உடமபு உறுபபுககளெஃலாம் பூமி 

GD படிய தண்டாகராமாகவீழ்ஈது வண௩கிறறு உள் 

ளத்தில் கூ.ததுநிறையபபெற்றமு கெஞ்சம ௮க்கூததிற் 

பெருகும ஆனஈதததைக தமமுளநிறைய/பெறறது 

இவவகையாயச கைகளும கண்களும உளளமும 

கெஞ்சமும ஈடராசன் வ௪பபட்டு நிறப, நரவலாபெருமா 

னார் “மடிததாடும அடிமை கள்?” எனனும பதிகததைப 

பாடததொடங்கி நெஞ்சத்தைசோக்கி நாமபெறறபேறு 

என்னெனறு சொல்லுவேன எனனையெனின ! ஆன்மாக 

களுக்கு ௮ னுககிரகிககத திருவுளளததெண்ணி ௮ வவனுச 

கிரகமுறை அ வாகளுக கலு£கிபகிசுகுமாறு அ௮வர்சளுக 

கேற்றவாறு திருவுருகசெ.ண்டணு2 ல னுககிரகததைப 

பெறும் ஈனனெறியைகசாடடி ௮ நெறிவழியே செலுத 

துங்காலதது ௮ககெறியினகண் sup வழுவினார்களாயி 

லும், ௮ததவறுககுரிய தகை ௮லாகள ௮ணுகாவண் 

ணங் காததமுளும ௮ருள்றிலையை நாமமேேளூரிற கண்டோ 

மல்லவா எனறு ௮௦ குகணடநிலையைச் சிறபபிதது மிக்க 

விருப்பததுடன பாடியருளி எனறு । ஈடராஜபபெரு, 

டிரச விட்டுப்பிரியாத திருவருளைப்பெற்று சரகிதானததை



EEO ஆசா£பபிரபாவம் 

விட்டு வெளியேவந்து கோயிலைவணக்கத *திலலைவாழகச் 

தணர்தம் ௮டியா£ககும் அடியேன்''என்று பாடியபடி ௮வ் 

வர். சணர்களாகயெ பெருமக்களைபும்பணிர்து அவர்களால் 

உபசரிக்கப்பெற்று முங்குத் தங்கியிருஈது எக்காலத்தும் 

ஒழியாத அனபினல் அத்தில்லையா சாரை வணங்கி கூற் 

௮தைததபெருமான வீற்றிருக்கும திருககருப்பறிய வூருக 

குச் சென்று எலலையிலலாத பெருமகழ்சசி மனத்தில்வஈ 

sau மஓலகுளள இறைவனை (1-மமானை மனததினால 

நினைகதபோது ௮வாகமக இனியவாறே'? எனறு தாமும 

தமது தமபிரானும இனிககப்பாடி கையினற்றொழுது பிரி 

பாவிடைபெறறுப பிரிஈது பழமணணிப படிசசரையையும் 

லாழ்கொளிபுத ராரையுங் கணடு திருக்கானாட்டூர் இறைவனார் 

தம்மைக கண்டுமகிமுமபடி தாமே எதாதோன்றி காட்சி 

கொடுததருள ஈமபிபாரருககண்டு சுணகளிக்கபபெறறு 

எனக்கெளிவஈத பெருமாளே! இதனை கான்மறபபனோ 

என்று போற்றி வ.தாகொளபாடியும திருவேள விசகுடியும 

சுண்டுபோறறிப பாடி வேளவிசகுடியாரோடு தருத துருத்தி 

என்னுப திருககோயிலுடையாரையுஞ சோததுபபாடி ௮வ 

விடததிறறகூயிருஈது பின்னா ௮ நு.குநினறும புறபப .டு 

ஆஙகாஙகளள பதிகளையெலலாம விடாது பாடிபபோறறி 

திருவாரூரைச 2சாகதனா 

(௪௨(௫-௧௩௧) சோத தேவர் (Lp Baur கெருககியுள்ள 

2காபுரத்தைவணககூ உள்ளேசென்று Hor doors game



ஏயர்கோன்சலிக்காமசாயனா்புராணம். ௩௩௧ 

யோடு இருகரங்களையும தலைமேற்குவித்து அடியார்களெல் 

லாஞ் சூழ்ஈதுவர) சஈரிசானத்தையடைகத்து மூவாதமுத 

லாகி சடுவாச மூடியாத”” திருமுலட்டானத்திறைவரை 

ஆசைதீரப்பணிர்து போறறி ௮க்குரின்றும பரவையார் 

திருமாளிகைககு எழுஈதருசரினர் பரவையா£ கமபியஜாரர் 

வரவை யறிஈது தமதுதோழிமாருடன் எதிர்சென்றுவண 

க்கி என் அன்புடைப்பெருமாே' தமபெருமாளைப் பல 

தளிகளிலும சணட்கணடு கணணுங்கருததுங் களிததிருக் 

தம அபபெருக்களிபபில '*எங்களையும நினஈதருளும தன் 

மையுடையோமாயினமோ?' என்று தமதாற்ராமை புலப் 

படுமாறுகூற, ௮ரூரர் எனது கண்ணுஈ கருததும நீ யல்லா 

தீன வாயிருப்பினன்றோ நீ திளகத ஈளிறறு?? எனனென்று 

வின வியதொககு, என்று பல இள்மொழிகளைக்கூறி wu 

பரவையாருடன்) ம௫ழ்கதுறைகது வாழுமநாள்களில் தா் 

சாள் தாமசென்று தரிசிததக்ஷேக்திரங்களில கமக்குகடச த 

அ ற்புதங்களெலலாம விடாது கூறிவநது முதுகுன்றததா 

நடைய அற்புதஅருளைக கூறி காமகமலாலய தீர்த்தத்துச் 

குப்போய் ௮பபொன்னை யெடுததுககொண்டு வருலோம 

வருவாயாசவெனறு ௮ழைக,சனர் இமமொநியைக்கேட்ட 

பரவையார் $இதுஎன்ன௮திசய௦?' “ஏன்சொன்னலாறு?” 

ஆற எங்ேயுள்ள ௪, (Han in எக்கேயுள்ளாது இதற்கும் 

அதற்கும் எனனசமபஈதம நீர எபபடிகேட்டா வுவாதான் 

எப்படிசெய்யச் சொன்னா ௮ப்பொன்னை ஈமபிதான் இப் 
பொழு.து ஈம்பிவ சதோ, தேவரீர் ஈம்பிஎன்னும் திருப்பெய



௩௩௨ ஆசார்யபிரபாவா. 

௬டையீ£ ஆகலான் ஈம்பினீர் என்று புன்சிரிப்புடன் we 

செயலை ஈம்பாது கூற. ஈம்பியாரூரர் பரவையே நீ கூறியது 

தான் ௮திசயம் என்னகூதியை செனமலைவந்ததே அது 

எங்கிருந்து எப்படிவஈதது அ௮துவும, செங்கல்லெல்லாப 

செம்பொன்னாயிற்றே ௮துவும் எப்படியாயிற்று, ௮பபடி 

யே இப்போது சொலலியதுமாம, எமபெருமான் எம்பச் 

கல் செய்வனவெலலாம அ௮திசயிககததசகனவேயன்றி யா 

வாக்குஞ் செய்துவரும செயலபோலலலேேவே, இவவுண்மை 

யை யானழறிஈதவனாகையால நானும கூறினேன். Magy 

அதுவே செய்தான genre பொனமுழுவதும எடுது 

துனககுததருவது பொயயாது, உனபுனனகையைப பின் 

னர்ககாணகன்றேன் இபஃபாது எனலுடன் வருவாயாச 

வென்று தானபெறற பொனமச்சததைக்காட்டி ௮ழைத் 

துககொண்மி பூம்கோயிலுககுடசெனற இறைவன் டி 

வணக வலம்வஈது கமலாயத்தை வநதடைந்து ஈசானிய 

தலை பரவையாரை யிருக்கசசெய்து தாம குள ததிலிறங்க 

முதுகுனற்ப பெருமாளை நினைததுத் தொழுது அன்று 

குளததில்வைதததை எடுபபவாபோல கையினால எடுபபதற் 

குக் குள ததில்பாக்க ஒனறும ௨கபபடா மையால் கையை 

ஆழவிடடுத தடவுவாராயினா 

(௧௩௨-௧௪0) FLA Sav என்னையோவெனின திருமுது 

குன்றத் திறைவராகிய நீற்றழகர் பொன்வேண்டி இவரதட 

வுசலைப்போதும் இவர் பாட்டைப் பொருளாகக்கொண்டு



ஏயர்கோன்சலிக்காமகாயனார்புராணம ௩௩ ௩ 

௪ தாபார்த்திருபபவராதலால் நமது சுஈசுரன் கமலாலயத் 

துக்குவசது பொன்வேண்டுமென்று மனததால நினைத்தா 

னேயல்லாமல பாட்டால ஏன்கேளாதிருககின்றான் என்று 

பாடலுக்கு அசைப்பட்டிப பொனனைதகடவுவா£ கைக்குப் 

பொன எட்ட! தவகையாகய ஜாதிருவினையாடலை௪ செய்ச 

னன் நாவலூரர் பெனனை2ணைடியும முதுகுன்றா பா 

டலைவேண்டியும இருசகும ௮ததருணத$ில பரவையார், 

மூர்ததிகளைநோசகி 4தறறினிலிடகிஈ குள ததிறறேடுவீர்?? 
எனறு முதுகுன்றர் ௮ருளினார் என்றீ£ இனியேலும உண் 

மையைச் சொலறும எனறு முனனே (என்ன தஇிசயம 

இதுதான், என்சொன்னவாறு”” எனறு புன்னகையோடு 

கூறியதுபோல துபபொழுதும் புனசிரிபபுடன கூறினார் 

௮ சசொலலையும புனனகையையுங I On கண்ட 

காவலூரா முதுகுனறத்திறைவன கி சொன்னபடியே நா 

னிங்குவஈதி பரவைக்குசசசொலலி ௮ழைதது கொண்டுவர 

$ எனகைக்குப பொருளகட்டா. னம பரவலை என்செய் 

கையைக்கண்டு சிரிசகுமவண்ண.।;.1 பன பி்சாலலைக்கேட் 

டுப் பரிகாசஞ்செய்யும்வணணமாப  *ஈய்கனையே இது 

என்னை ஆட்கொண்டதறகழகா 2, இனிச்பலும் யான் 

வருந்தாவண்ணமும அவள 554 செய்ப 1 BOT STAT ED IN தேவ 

Draws அறியக்கொடுதத பெொனருாழுவதுஙக கொடுத 

திருளல்வேண்டும். 'பொன்செயதமேனியினீ£? என்று தர் 

பதிசம் பாடத்தொடங்கி எட்டுதிருப்பாசுரயகளைப் பாடி



௩௩௪ ஆசார்யபிரபா வம, 

யருளவும பொனவராமையைக்கண்டு கவலையும ஐயழு 

முற்று ஒனபதாவது இருபபாசுரததில ''எத்தாதே பிருக 

தீறிபேன”' எனஞுகதிருக்கடைக் காப்புபபாடலில ((சாலலா 

வுலகுக காத்தாளு। மபலததுக கண்ணுளனாக கண்னு! 

தலைககூசதா, இப்பரவைமுன :*தந்தருளாய்” எனறு 

பாடியருளலும; ௮ வவரியபதிகத்தைக் சேடட முத்குன 

ற்பபெருமான பாடும்பணி கூடியவுடன் பொறகட்டியானது 

மணிமுததாரஈதியினினறும சகமலாலயததுஃஈகுவரும் முறைப் 
படியே வநதெழுகதது; எழவும அதுகண்ட மகிழ்கது அப 

பொற்கட்டியைச கரையிலேறறினா அப்பொழுது தேவா 

கள மலர்மாரிபொழிஈதனா, இவவுலகிலுள்ளோர் இநத 

அதிசயம் என்னே இபபடியார்பெறுவா£?”? எனறு போற்றி 

வணங்கினா ஈமபியாரூரா கரையேறிச் தமமிடததிலிருகத 

மசசததைஎடுதது ௮தில குளத்திலெடுதத பொன்னைவுறை 

ததுப் பார்க்க மாற்று குறைகதிருக்கக்கண்டனா. காணவும 

நாம் குளததில கையிடடுப்பாககும்போது உடனே கைக்கு 

௮ சபபடாமல தாழததிப பாட்டைக்கேடடபின்னர் ௮கப் 

படுமபடிச்செயத திருவ ரளிள செயலேயாகும் இதுவும். 

ஆகலின் முது குனறருககு ஈம.த பாட்டுமீண்டும் ஏறின 

இபபொன்னுககும மாற்று ஏறும்போற காணப்படுகின்றது, 

என்று உடனே தம்பாட்டில இறைவனுக$ூருககும் ௮ன் 

பினைகாடி மிக்க ௮புடையராய் வாசிதீரும்படி மா௭௬ 

தீர்ந்த பதிகததைப பாடியருளினா, ௮ருளவும்) அப்பாட் 

டினையுலாது ஒருமா (ஒன்றின் இருபதில ஒருபக்று)



ஏயாகான்,கலிக்காமசாயனாபுராணம ௩௩௫ 

அளவு பொன்னு௪ குறையாமல எலலாபபொன்னும வாச 

இராசத செபபொன்னாகக காட்டினா காடடவும, su 

முடையபாட்டும அ௮ருளபெற்றது இப்பொனனும மாற் 

றைப்பெறறதென்று மடழ்து கரையைலிட்டுப பரவையா 

ருடனபுநபபட டு பொறகுவியலனை ததையும af BOs ch as 

சுமையாடசளின மமலேதறிப பரவையா மாளிகைககுப 

போமபடிச்செய்து தாம தமது பெருமானைத தொழுது 

இச்செயலெலலாம உன துதிருவருட்செயலல்லவோ என்று 

போறறிப பணிகது ௮ளவிறந்த அடியார்கள் ௮ளவிற௩த 

மஈகலவாததியககளோடு வாழத்தியும வணஙஈகியும போறறி 

யுமவர, மகிழ்சசி நிறைகத மனததுடன பரவையார் மாளி 

கையைப் போய்சசோநது அவரோடு மகிழவுடனிருகது 

அ௮வரைநோக்க முதுகுன்றபபெருமானருளை நான கூறிய 

பொழுது நீ *என்னவதிசயம்”” என்றனையே ௮வவுரைப 

படியே ௮வ்வருளாளன் பொய்யுரையாககாது என்னுரை 

பொன்னுரையாகட அப்பொன்னையும உறழையேறியபொன் 

ஞூக்கினுன், எனறு முன் ௮வாகூறிய உலலங்கனவார்த்தை 

யாகிய புறவுரையைப புனை ஈதுரையாககி ௮வரையும மகிழ் 

வித்துத தாமும்மகிழஈதிருகதனா, 

(௪௪௪௧௬௩) இருக்கையில் தாராள் புறறிடககொண்ட 
பெருமானைத் தணியாத ஆனர்தர் தலைசிறப்பத தொண்ட 

ருடன்கூடிப் பணிந்து பின்னர் ௮வவடியார்களை நோக்கி 

ஈமக்கடிசகளாயெ அடிகள் 'பாறுதாக்யெகாடரோ படுதலை



௩௩௬ ஆசார்பபிர பாவம, 

யரா மலைபபாவையேசா கூறுதாங்கிய தழூகரோ கழைக் 

காதரோ குறுககோடடிள; ஏற தாககய கொடியரோ சுடு 

பொடியரோ இலககும்பிறை, ஆறுதாககிய Faw oor”? 

எனறு அ௮ருட்டி௬மேனியை ௮னபுபாராடடி வினவுவார, 

போல வினவி ௮வவிறைவ னருளபெறறு எனைய திருப் 

பதிகளையும வணஙகத திருவுளக்தெண்ணிப புறப்படடு 

திருகளளாறு திருககடஜா திருரகடலாமயானம திருககட 

வாவீரட்டம திருவலமபுரம திருசசாயககாடு திருவெண் 

காடு திழுகளிபளளி திருசசெமபொன்பளளி திருறின் 

நியூ முதலிய பலசக்ஷ்ததிரககளையும் பணிஈது ௮ 

சூம ௮னபும பாராடடியதேயனறி திருகின றியூரின கண் 

“இணைகொள ஏழெழு நாறு இருபதுபனலுவல் ரன்றவன திரு 

நாவுககரையன்” என்று அ௮பபாசுலாமிகளது அருட்பாக் 

களை வியஈ பாடி ௮பபதஇியைக் கடஈதுபோடுன்றவா மாக் 

கத்திலுள்ள டா என்னும் பதியையும பாராது போயினா, 

yon 2பாம்பொழுது ௮வருளளததானாகிய (8ீடோப 

பெருமான் என்னைப்பணியாது போகின்றனையே என்று௮வ 

ருணர்ச்சியிலுணர்சத ௮வ்வுணர்வான ௮நதோ! ஆரூரனாகய 

யான்தன்னடிகாண்பதற்கு ௮ன்பாய் ௮ழைத்திட்ட'நீடூர்ப் 

பெருமாளைப பணியாவிடலாமே” என்று இருமபிச்சென்று 

திருநீர் பெருமானடியைக்கண்டு ஐரா௮ன்புடன் பணிந்து 

யான் உன்னைமறந்து சென்றாலும் நீஎன்னை மறலாமல் உன் 

னடிக் காட்படுத்தும் ௮ருளாளா என்று அடிகளைப் பெய 
ராவன்புடன் பெயாந்து மயிர்குச்செறிந்து பன்முறையும்



ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனார்புராணம் ௩௩௭ 

பணிக்துபணிர்து மீளாவிடைபெற்று இிருப்புன்கூரைத் 
தரிசித்து திருக்கோலக்காவை நோக்கப் போகும்போது 

௮ வ்வூரிறைவன் எதிர்காட்சிகொடுத்தருளினன் , ௮க்சாட்சி 

யைக் கண்ட சிங்கடியப்பனார் அப்பொழுதே திருஞாளசம் 

பந்தப் பெருமாளலுக்குத் திருத்தாளந்தர்த இரச்சத்தை 

வியக்து அ௮வ்விரககமுடையானை 8யாலுங்கண்டுகொண் 

டேன்” என்று தஇிருப்பதிகம்பாடி லங்கு அ௮சன்று திருக் 

குருகாவூர் நோக்கிச் செலலஓுமபொழமுது யாதுகாரணத்தா 

லோ தாகமும பசியும சுமமையறியாது வருதத, ௮தற்காற் 

ருது நீரும உணவும வேண்டி அவவிரண்டும ஈண்டெவ் 

வாறு ௭டைக்கபபெறுமெனறு எண்ணி வழியே போம் 

போது அ௮வவிரண்டையும் இருவரறியாத குருகாவாப் 

பெருமான எடுததுககொண்டு அ. வழியில் நிழலைத்தரும் 

பந்தரை யமைதது அப்பர்தலில 2வதியராய் நினறு சுநதர 

மாகதிகளுடைய வரவைப்பாக.௮௬ கொண்டிருந்தனர், 

௮வவழியேவகத காவலூரா ௮பபகதமைக்கண்டு இபபந்தர் 

இஙகிட்டார யாவர் என்று அதிசயிகது பசநரிடைவர, 

௮ தில் தமதுவரவைகோகக யி ரக ரம மஙறியரைக்கண்டு 

௮ஈதோ ! இப்பர்தர் உடல் வெபபதரைப3பொகசியது, 

இவரது திருமமனி என்லுள்ளிருக்கும் அன்பைப் பெரு 

ககி எனனுள்ளததைக் குளிரச்செயனேயது என்று மகழ் 

ஈது திவாயமமவென்று உட்சாரநதனா,. வேதியா ப நமானா 

யிருக்கும் இறைவன நாவலா பெருமானைபபா£தது ஆரூ 

ரரே, மீர் நெடுநேரமாய்ப .சியோடும தாசத்தோடும் இருப் 

உ௨



௩:௩௮ ஆசா ர்யபிர பாவம, 

பவராகக் காணபபடுனெ மீர். அப்பசியும் தாகமும் நீங்கப் 

பொதிசோறு இருக்கின்றது, ௮தனைக கொடுக்கறேன்; 

அதனைப் பசியாரப்புசிதது இதோ குளிர்ச்சிமிக்க தண்ணீ 

ரிருக்கின்றது? ௮ தனைபும் உண்டு பசியையும காகத்தையும 

போக்இக்கொள்வீர்! நீர் பசியோடு தாகததோடும இருப் 

பதைபபாஈதது என்மனப என்னைவாட்டுகின்றது உண் 

னும் உண்ணும் என்று சொலஒ ௮ச்சொலலைகேட்டு இச் 

சொ, இவர்கொடுகக இருக்கும பொதிசோறறினுப, வாச 

மிக்க தண்ணீரினும, இனிததுப பசியைபபோகூவிட Gs, 

இவரன்றோ ௮ந்தணராவர். என்று தெவிட்டாமமுாதம் 

உண்டவர்போனறு அவவேதியரைபபாத்து உபமைக 

கண்டு உமது அுமிரதவாக்கைக கேட்குமபோதே பசியும 

தாகமும் பறந்துபோயிற்று ஐயிலும் உமழமடைய துணை 

யைக் கடபபதறகு அஞ்சுகின்றேன் ௮பபொதிசோற் 

றைசகாட்டுட என்று வாங்க இப்பொதி ௮ருட்பொதியோ! 

என்பால்வைதத சகருணைபபொதியோ ' எனறுவியஈது spud 

வேதியரே! இப்பொதிசோறு இ௰குககூடியிருகதம எண் 

ணிறஈத அடியாசசளுககுப் போதுமோ! போதாதே எனறு 

சொல்ல, பொதிசோற்றெமபிரான் நாவலே ! என்னசொன 

னீர் போதுமோ எனருசொனனீர் இப்பொதிசோற்றுக்கு 

இவ்வடிபா£ கூட்டமபோதுமோ என்று நான்எண்ணுகன் 

றேன். இவவிரணடில எதுமெய், எதுபொய் யான பொய்ய 

ஞயிருப்பின் இபபொதிசோறு போதாமற்போகட்டும். ஐயா 

ஆரூ.ரரே ! லடியார்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துப்பாரும்.



எயரசோன்கலி க்காமசாயனாபுராணம,. ௩௩௧ 

ய/ன பொய்யனெனபதும மெய்யனெனபதும பினனே 

அ௮தியவடும் எனறு யாவரும உண்மி பசிதீரச்செய்தனர், 

செய்ய2வ, HH BTL SBE CHL oor ats பரிசனக்க 

ளெலலாம் ப௫திர உண்டு சுவாமீ! இதுபோதும போதும. 

பெற்ற சோறறுபபொதியோ சிறிதளவினையுடையது, அது 

போக்கிய பசியோ அ௮ளவிறகத போக்கு ௮ள வீலலாதப9 

இதுஎனன ௮திசயம ௮திசயம; மறறுமபெரியதோ த 

சய காணபபடுதின்றது. முதலில காட்டிய சோற்றுப் 

பொதி சிறிதேனும் குறைததோ வெனின் இல்லை, அது 

கண்ட ௮ளவேயிருக்கனறது இதனால வேதியர் பெருமா 

னாகிய $£ர் புண்ணியா பொருமானென்று எண்ணததக்கவ 

ராகக காணபபடுகின் vr, அனறியும ௭ ஈ௧ள தமபிரான் 

தோழனா எமது கூட்டததவாக்கு இசசிறு?2சாற்றுப்பொதி 

போதுமா எனறு கேட்டதறகு நீ இிப்பொதி?சரற்றுக்கு 

இவ்வடியார் கூட்டமபோதுமா எனறீமே ௮தனை மெய் 

யாக்ககிட்டிரே இஃசென்ன மாயமோ என்று ௮டககாப் 

பேருவகையைக கொண்டிருககும அடியாகளை இறைவன் 

கோக்க இததண்ணீரையும ௮ரதுமகள எனறு ௮ருாதச் 

செய்தனர் அநநீரை யருஈதினவெெல்லாம இதுதண்ணீரா! 

அன்றே இந்நீரக்கு எஈத கஙகசைமுதலிய$ரும ஓபபாகா 

தே! அமீரதமும ஒவலாதே இதுஎகநீ2ரா! இறைவ 

லுடைய நாமம் எவவாறு ௮ன்புர்களுடைப நாவில எப் 

படி இனித்து இனித்து ஊறுன்றதோ ஏ௮ப்படியன்றோ



௩௪10 ஆச atu UM eu 

உள்ளெலலாம் இனிதது ஊறுகின்றது. ௮ஈ2தோ! ௮ஈதோ! 

என்று தண்ணீரருஈதிக்கொண்டே தண்ணீரளித்த தண 

ணளிபானத நாம£ர்ததனங்களைப் புகழ துபாடி மூன் 

பசிப்பிணி?யாடும தாசவிடாயோடுமவநர்த ௮ச்சோர்வு$௫க 

அப்படியே யாவரும் உறங்கினார்கள், ஈம்பியாரூரரும் துயி 

லமாக்தனர் இவவாறு யாவரும் உறக்கததிலிருக்குமபோ து 

கங்கசையைச சடையிற்கரஈதலா பசதரோடுக சரநதொளித 

தனா, 

(௪௬௪-௧௭௩) பருதாம்பாக?ல வெயில்வஈ துதாகசக,சு௩த 

ரார்பெருமானும, அடியவர் தஇிருககூட்டததவருடி துயில 

நிறக பநதரெக2க ! தணணீரும சோறுப கொடுத தவரெல 

ச! எங்கே! என்று சுறிறிச்சுறறிப பார்க்குமபோறு எக 

குங்காணாமற போக நரவலாபெரமான் HUH 4) ராவை”? 

என்னலுப பெயரிருபப?கபனறி சாமபொதிசோறறைப பா 

த்து இது2பாதுசா துஇதானையாயிருகசின்றறித எனற 

கையிலைகாட் டியபாது wy வனிறைவனும இதுலா இத 

தனை? என்று சைசகாடடி.க கூறினா அ௮சசெொலலின் 

பொருளையும ௮பபோ சறியாதொழிகம்தா?ம ஈமமால பித 

தரெனறு பேசபபடட இவரைப பிததாஎனறு பிறரெல 

eur ue பேசுகினறனா, இவரா (D5 5 தமமடியார்கட்குத 

திம்மிடததில பிததுணடா படிச் செயயுமபிததரன ரோ 

எனறு கூறி, திருபபதிக "தைப பாடியருளி கோயிலுச்குட் 

சென்று ' தங்கட்கு டண்ணும வுமுதததைககொடுதது



ஏயாகோ ன கலிசகாமராயனார்புராணம் ௩௪௧ 

உண்ணா அமுதமாய் விளக குருகாவூப் பெருமானைக் 

கண்களாஓுண்டு கையாரத தொழுது உடமபாரப பணிநது 

போற்றி ௮ன்பருடன் ௮ககருநது சிலநாளகழிதது திருக் 

கீழிப்பாலைக்கும அதனருகிலுள்ள திருப்பதிகளுசகும் 

போய்த தில்லைமூதுருக கெழுஈதருளி *எடுதத சேவடி 

யிறைஞசி”” இனபுற்று திருகதினைமாககர் திருசாவலூர் முத 

லிய பலக்ஷேததிரங்களிறசென்று அ௮ஈகங்கும் அடியார்கள் 
எதிர்கொண்டுவபப பலபலவைபவததுடன செனறு தம 

பெருமானை ப பாடிபபோறறி தணடககாடாகிய தொண்டை 

நாட்டுக்கு வகதனா வாது ௮க்குளள க்ஷேத்திரஙகளை 

எலலாகு கண்டுகளித துப பாடி ௮ கேகந திகளையும முகலை 

குறிஞ்சி மருதம எனனும நிலஙகளையெலலாங் கடகது 

திருககழுக்குனறததை யடைநதனா. 

(௧௪௪-௪௮௪) ௮குளள அ௮டியாரெ௨உலாம எதிகொ 

oor) ay aor BS By LL Oot ௮ வாகளோடுஞ்சென்று மலைமருஈ 

தைபபாடி மகிழ திருககச்சூருகதசசெனறு LW 

ஆலககோயிலையும ௮டைஈது இறைவனைக கும்பிட்டு பெ.ளி 

மயேலருமபொழுது அமுதுகொண்டருளும காலமாயிறறு. 

பரிசனங்களோ தூரததேவகது கொண்டிருகதனா நாவ 

லாபெருமானுககோ பசியோ சமீபததேவநது உடலுள்ளே 

புகுஈு.து வருகதும வண்ணஞசெய்த கிட்டது; செயயவும 

அபபெருமானாரது பசித£கக; மலையினமமேல மருஈதாயிரு 

ந்த் இறைவனா பிரமகபாலம எனனும தட்டையொத்த



௩௪௨ ஆசா ர்யபிரபாவம், 

ஜா வெறம்ருடடை எடுத்துக்கொண்டு yoga அர்த 

ஊர்களில் ஒருவராசவர்து ஆரூரர் திருமுகததை மிச்சு ௮௬ 

ளோடும் பார்த்து சகமபியாரூரரே,) இப்பொழுது பசியினால் 

மிசவும்வருக்தி இளைத தருக்கின் 8ர், அ௮ப்பசியினால் உண 
வின்மேல் உண்டாயிருககும் ஆசை இர நான் இங்குள்ள ௮ந் 

திணர்விதிபுள்ளே சென்று வீடுகள்தோறும் பிக்ஷைவாக்கி 

வருகின் றேன், ஆசலான் நீர் இவகிடம்விட்டு அப்புறம் 

போகவேண்டாம், இதோ லரதுவிட்டேன் என்றுவிரைந்து 

சென்று அ௮ர்சணாவிதியுளள சென்று ௮வவஈதணர்க 

ளெல்லாங் கண்டுகளிக்குமவண்ணம் திருமுகத்தில் திருபுண் 

டரமாகத திருரிற்றொளி விளமசவும், திருமார்பில பூணூ 

லின் ஒளி FTA Oe Povey, கடும்பகல் வெயிலால் 

big 51 gy பெயர்ததுப பெயாத்து சண்டலர் மனமுரு 

கும்படி விடுகள்சோறும் சென்று ௮ன்னபிகை்ஷையைப் 

பெற்று, தாம் கிரும்பியாட்கொண்டவராகிய வன்றொண்டர் 

முன்னே வந்து ராவலூரரசரே ! றுதோ கொண்டுவர்,துவிட் 
டேன், என்னால் சொண்டுவரப்பட்ட , கறிவகைகளோடு 

கூடிய நல்உபிக்ஷான்னத்தைப, பசி£ரஉண்டு' இளைப்பாற்று 

வீராக என்று ௮வ்வன்னத்தைக் கொடுத்தருளத் தொடக் 

கும்போது தம்பிரான்தோழர் ௮வரது திருமேனியின் சிறப் 

பையும் ௮வர்கூறும இன்மொழியின் சுவையையும் தம 

பசியை ௮வர்தம பசியாகக்கொண்டு ஐயமேற்றுக்கொண்டு 
வாத இரக்கத்தின் மிகுதியையும், கருதிக் கருதி இப்படி 
யாவர் செய்வார்! இவவகதணர் மிகப்பெரியோர் என்று



ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயஞர்புராணம் ௩௪௩ 

எழுந்து எதி3ரபணிகது ௮வவன்னததை வாங்கினார். வாக் 

இய ௮ப்பொழுதே அடியவர் திருக்கூட்டத்தவரும் வகது 

கூடினார், ௮வர்களையுங் கண்டுமஇழ்ஈது அ௮டியவர்காள்! நீங் 

'களும் மிகப்பசித்திருக்கின் நீர்கள், நாலும் படத் இருக்கின் 

றேன் என்பயும் உஙகளபசியும இப்பொழுதே தரும்வண் 

ணமாக சர்வ£வ கருணாசாலியாபே இஈகுள்ள மருநதீசர் 

இவவஈதணரை ஈமககுத தரதனா இவரது பெருமையை 

கான் என்சொல்2வன், இஈசடுபபகறபொழுதில் இவவிீதி 

யின்கண் யாவா செஃலததுணிவார் ௮நோ ! கமபசியைக் 

கண்டு பொறு£காது இவவெயிலைத் தாம்பொறுதது அந்த 

ணர்களிடததி௮ பிக்ஷையேற்றுவந்து ௮ன்னததைக்கொடுத் 

தா அதையான்பெறறு உங்களபசியைக் கருதினேன். நீல் 

களும கருதுவசனமுன் Ans Dus gt sa, 5 or நா 

மனை வரும் இச் சவப்பிரசாதததைப் ப௫திரவுண்போம் 

என்று அவ்வன்னத்தை யாவருக்கும் வழங்கித தாமும் 

உண்டு பசி£ரகது களிததிருககும பொழுது எபபொருளி 

இம 8௫௧ துநிற்பவராகிய மருகஇசர் ஆரூர் அருகேயும ௮ 

தணராய்வஈது நீககாதுநினறு பின ௮வரறியாவண்ணம் 

மறைந் தருளினஞா. 

௮ தனையுணராத சம்பி ஆரூரர் இங்குரின்ற ௮௩தண 

ரெக்கே ! முன்பர்காள் யாராவது பாத$ர்களோ? எவ 

வழியாய்ப்போ யினர்? பசியோடிருக் த ௮ப்பொழுது காணப் 

பெற்றவர் பிரீ கிய இப்பொழு.த காணப்பெழுது போ



௩.௪௪ ஆசார்யபிரபாவம, 

யினரே. வந்தவேதியர் சிவயோகிகளுக்கு எல்லாவுயிர்க 

ளிடத்தும் ௮௬ள் எபபடிஙிறைந்திருக்குமோ ௮ப்படியன் 

மோ யிருந்தது, எனெனில ௮கதணர் தம்மாட்டுவகதவரது 

பசிபபிணியை மாற்றும் ௮ருளிற்சிறஈ்தவர். சிவயோகிகள 

எவ்விடததில எவவுயிர்களைக காண்டன்றார்களோ yar 

வுயிரகளுக்கு உறறநோய் எதுவாயினும அந்நோயைத 

தீமது கோயெனக் கருதி ௮தனை ௮ககணமேசிக்கி ௮வ 
வுயிர்கள சுடுததிருக்கக்கண்டு ௮தைத தமதுசுகமெனக் 

கருதி மகிழஈதுபோவர், ௮துபோலனழோ இங்குடீங்கெ 

௮௩தணர், ௮வரை முனபாகாள்! ௮ஈ தணாஎனபேனா | சிவ 

யோகஎன் பேனா! இமமருகதீசரே என்பேனா !கான ௮ வமை 

யாரெனறு சொலலுவேன் எமமிறைவன இபபடியே 

மறைஈது மறைநது தனனையறியுமபடி செயகின்டுனேயல 

லாமல் மறைககாது அறியுமபடி௪ செய்யவில்லையே, ஆலை 

இம்மஸறபபு நமபாலதோ ௮ வன்பாலதோ வென்று இப 

பொழுது எண்ணிப்பார்பபோமாயின் நமபாலதே, ஏனெ 

ata, நமக்கு எல்லாமாய வருபவன் ௮வனேஎனறு உணாத 

தியும, பன்முறையுக் காட்டியுமிருக்க நாம ௮ தனைமறாது 

இவர் ௮நதணா, ௮வா இவர், வன இவன, முது இது 

எனறு எண்ணுவானேன. ௮ வா அவள் என்பவருக்கும 

அது இது என்பவைசடகும ஈமக்குள்ளனவறறையும ஈமக 

இல்லாதனவற்றையும் ௮றிநது ௮ததற்கேறற செயல்களைச் 
செய்யுமோ அறியுமோ எலலாம ௮றிபவனும எல்லாம்செய் 
பவனும் ௮வனேயாமன்றோ ! குருகாவூர் இறைவன் பதத



எயாகோலை கலிககாமராயனாபுராணம ௩௪௫ 

ரிட்டு பொதிசோறுமளித்து காம உறஙகுபபோது பரத 

ர௬டன போனதுபோல இமகு இபபோது விழிததிருக்கும 

போதே போயினான. ௮வன் சாட்டிலைல்லது காம எ. 

ஙனம் காண்போம். ஆகலின் நம் பசிக்கிரகக கடும்பகலைப் 

பாராது பலியேற்று வதளிதத ௮ஈதணனும பேரருளாள 

னாகிய ஈமது தமபிரானே யாகுமெனறு 'மதிதது பபா ! 

ஈமபொருட்டு -சிலமபணி சேவடிவருஈத எழுகதருளிறறே 

சேோறறை இரகததற்கே மாம என்செயகாம எனறு மன 

முருகி ௮தனைப பெருங்கருணையெனறுப ௮பபெருகக௬ 

ணையாகுய ௮துவோ ஈணடுப பலியிரககவஈதது எனறுப 

௮ திசயிததுக கணணீரமழை ௮ருவிஃபால பெருககெதெது 

வழிய சர£ரமுறறும புளகககொளள *முதுவ। யோர்” 

எனறு தொடுததுப பதிகததைப பாடிம௫ழ்ாது வணங்க 

நினை ததவுடன் வகதருளசெயகினற இறைவன வீறறிருககு 

மற்றைய திருபபதிகளையும பணிகது செவலானமபோலும 

பேரொளியுடைய இருமேனிய// கிய திருவேகமபா வீற 

றிருககும காஞ்சிபுரத்தெவலையை வரதடைநதனா 

(௧௮0-௨0௫) ௮ச்செயதியை அறிந்த காஞ்சிக்கு லாச 

கள ௮ரிபிரமாகள தொடாகதெடடறகரிய இறைவன லா 

வேதியனாய்க இழெவனாம் ௮ன்று திருவெண்ணெய கல்லூரில் 

சபையின்முன்னின் று வழககிடடு ௮வவழககை விடாது 

தொடர்நதே ஆட்கொணடவராசிய வன்மொெணடப்பெரு 

மான் இனற ஈமது ஊருக்குவரும பாக்கு ததைபபெத்!



௩௪௬ ஆசாாயபிரபாவம் 

சீம என்று பெருமகிழ்ச்சி யுடையரர்ய் ஈகர்முற்றும மகர 

தோரண முதலியவற்றால் ௮லங்கரிதது பலவாத்தியங்க 

ளோடும் அடியார்களெல்லாக் கூடி எதிர்கொண்டு சென்று 

இருவாரூர்ப்பெருமானைத் தரிசித்து, யாவரும்வணம்சேர். 

அவர்களைச் சு தரமா£த்இிகளும் ணக்கி, ௮ வர்சுளோடு 

ஆராவன்புடன் கலநது ஈகரினுள்ளே பிர2வசிதது wow 

கரித்திருக்கும சிறப்பெல்லாக்கண்டு பெருமகழ்ச்சியுடைய 

வராய திருககோமிலைசசாரக ற “pg Bilan aon Dem 

திலக்கசசூளைகள வாயதல பறறித, தினறிநின்ராதெ।லலை 

வானவரீடட பணியறிவான், வர துநினரா yu gs Bay 

மாலும பதிட்கசசியாய், இஈதநினரோம இனி யெங்கன 

மா வரதிறைஞசுவ?தா?? எனறு உறிய 2தவாரபபடி 

தேவாகளெலலாம் கநெருககியிருக கு கோபுரததைககண்டு 

திருமேனியில மண்படிய வணங்கி உளேளேசென்று அஙக 

கும வணஙகி தஇிரததினமயமாய்ப பிரகாசிசகும் கோயிலு 

குள ௮ஞசலி£௩காக சையராய்சசென்று, காமாக்ஷி கமபை 

யின வெள்ளததைக்கண்டஞ்சித தழுவிக்கொண்டிருக்குக் 

கோலத்தைக்கண்டு தனஈதபரவசததராய் ௮வரடிகளைத 
தமதுகரங்களால் தாமும்தமுவிமெய்ம்மறதது ழவிழ்ஈது 

ammo பரவசமாய் விமமிலிமமி அழுது எழுகது மெய் 

யன்புஙிறைத சரதையுடன திருபபதிசமபாடி மரு ௨சை 

யோடு வெளியேவகது தொண்டர்களெல்லாம புடைசூழ்கது 
போற்ற ௮வ்வடியார்களிடமே தாமஙாழுமிடமாகக் an ant 
டிருச்து அங்குள்ள க்ஷேத்திரங்களெஃலாம் தரிசிக்க எண்



ஏயா3கோன்கலிக்காமராயனார்புராணம் ௩௪௭ 

ணிப் புறப்பட்டு முன்னர்காமகோட்டம்போய் அங்குள்ள 

அற்புதங்களையும் காமாக்ஷி2த்வியையும் கண்டு காததுடன் 

பணிந்த, திருமேற்றளிக்குச் சென்று இறைவனைத்தரிசஏித்து 

'*(நொர்தாவொண்சுடரே, என்லும் திருப்பதிகம்பாடி ௮ங்கு 

நின்றும் % திருவோணகாந்தன்றளி, திருக்கச்சியனேகதங்கா 
வதம், மற்றும் ௮ல்குள்ள சேததிரங்களெல்லாம் விடாது 

பணிந்து பாடிப்போற்றி சிலராளிருக்து, பின்னர் திருவன் 

பார்த்தான்பனங்காட்டா திருமாற்பேறு மூதலிய க்ஷ்த் 

இரமகளையுக் தரிசிததுக்கொண்டு திருக்காளத்திமலைககுப் 

போய் கண்ணப்பமதவரது அ௮னபின் றிரமெலலாம கண்டு 

௮வரது ௮ன்புருவேயாப் ௮பபெ நமானைபபாடி தமக்குப 

பேரன்பைப் பெருக்குப கண்ணபரடியில்வீழ்ந்து இவவடி எம 
பெருமாள் முடியிலும கண்ணிலும பட்ட௮ரிய திருவடி பன் 

Bay இவவடி என்னுளளத்தும் என்தலையிலும பொருஈதும 

பாக்கியததை இன்றுபெற்றேனே என்று கண்ணீரருமபி 

மயிர்ப்புளகங்கொண்டு பனமுரையும் பணிஈதுபணிரஈது 

உள்ளமெல்லாம் கரைஈது வெளியேவரது ௮௩குளள ௮டி 

யாருடன் சிலகாளங்க ரது, பின்னர் வடதிசையிலுள்ள 

க்ஷேத்திரககளைப் போய்பபணிவதற் செண்ணாமல் wf 
  

4. | தருவோணகாஈதன்தளி'” தமது தோழமைத்திறமும், அடி. 

மைத்திறமும் தோன்ற நெயயும் பாலுர் தயிருங்கொண்டு நித்தம் 

பூசனை செய்யலுற்றால், சையில் ஒன்றும காணம்இல்லை'' என்னும் 

இருபபஇசம்பாடி பொன்பெற்று,த் தாம் விரும்பியபடியே இறைவ 

னைப் பூஜித்து மடழ்ந்தக்ஷத்திரம்



Rw ஆசா ர்யபிரபாவம், 

இருஈதபடியே ஸ்ரீபருப்பதம், திருக்கேதாரம் முதலிய க்ஷேத 

திரம்களையெல்லாம பாடிபபோற்றி வணக நேரேகண்டது 

போலும் உள்ளம்மடழ்ஈது லெகாளிருஈது அக்குறின்றும 

புறப்பட்டு மார்க்கதததிலுளள கேததிரங்களையெல்லாம் 

சரிசிசதுக்கொண்டு இவவுலகன்கண் சிவலோகம்போல் பிர 
காசிக்கும்திருவொ றறியூரைக்கண்டு சமீபததிலவரும்போது 

அ௮டியார்களெல்லாம் எதாகொண்டுசென்று பலவாததியக் 

களு கோஷிகக அழைத்துக்கொண்டு வகதனா 

௮வாகளுடன கலகது வரது திருக்கோயிலின் வாயிலை 

யடைஈது அகாயததை யள௱வியிருக்குங கோபுரததைக 

கண்டு வணங்கி உ௱ளேபுகுகது வலமவந்து எனபுப உயி 

ருமகரைநதுரு.க கைகளைத தலைமேல்குவிதது ஆசைவிழ்த 

தக கீழேவிழ்கதுவணக்கு எழுநதுறின்று “மாரகாத। orem 

லும் ௮ரசன எஉலாகேஷேத்திரங்களையும எழுதுவிதத ஏடடு 

வரியில் திருவொறறியூ 8ீககலா கவென்று வரிபிள நதெழுதி 

வைதத எழுத்தறியும் பேருமானது திருவடிகளில் பணிஈதனர், 

பணிஈ தபாது ௮வவடிகளாகிய திருவருள சிலவுணாசச 

களை (௮ஃதாவது மூன் கயிலையினகண் ணிகழ்ஈத குறிப 

பையும அதுஃபால இஙகு நிகழவருஙகுறிபபையும) 

தோன்றுமயணணமசெய்ய, ௮வ்வுணாசசியைக் கொண் 

டெழுஈது இனிய இசையோடுகூடிய பாடடுமபாடிப 

(புரவி என்னும் பதிகததைப்பாடி, ௮றிவுபரவசமாய்ப் பே 

ரன்புபொருந்த வெளியேவாது; தம்மாட்டுப பேரன்பு



ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனார்புராணம் ௩௪௯ 

நிறைந்த அடியார்கள் பலரும் பிரியாது உடனிருந்து உப 

சாரஞ்செய்துவர, அங்கிருந்து எழுத்தறியும் பெருமாளை, 

காலங்கள்தோறும் ௮டியார்கூட்டத்துடன் சென்று பாடிக் 

குமபிட்டு வது இன்புடன் இருபபாராயினா 

(௨௦௬-௨0௯) இ௩ஙன மிரு ௫ம சாவலர்பெருமானாரை 

யுத?த*தது ரீகயிலாயததைவிடடு இவவலொறறியூரின் 

கண் அவதரித்து வளர்கதிரஈத அறிந்திதைபாரை இறைவ 

ஞர் ௮சசுஈ தரப் பெருமானாரையே மணஈதருளுமபடியாசச் 

செய்து பின்னர் ௮ஈகாவலாபெருமானபால தமது தரோ 

தானசததியின செயலை நடத்திக்காடடிய 2 0455 Br 

விளையாடலை இனிச் சொலலஓுலோமாக, 

அறிகதிதை என்று சொலலபபட்ட 2தவியாரது சேடி. 

யா இறைவனுடைய திருவருளால ௮ வவொறறியூரின்கண் 

2வளாண்குலத்தில வாழகினற வேளாணமையி (உபகாரத் 

B)p Aon ஞாயிறுகிழார் எனபவரிடகதில அவருககு 

மமனமேல விருப்பத்தைவிளை விக ரம புத்திரிபாராகி yar 

தாரஞசெய்தனர் அவவனிஈதிதையா தாம ஸ்ரீ கயிலாயத் 

கில் உமாதேவியாரது பிரதிபிம்பமாகிய சேடி பர்என்றும், 

ஆலாலசுஈதா நிமிததமாக இபபூவுலகுஈகு வஎஈககென்றும், 

ஒருவருணர்ததாமல் தாமேஉணர்ந்து அவவுணர்ச்சியொன் 

௮க்கயிலையில இருஈதவண்ணமாகமவ இங தம் அவவுமா 

மதவியாரை மறவாமல் ௮ததேவியின து இருவடியில் மற 

வாத ுன்புடையராய்த தமமோடொதத சிறுமகளிர் சட்



௩௫௦ ஆசார்யபிரபாவம 

டத்தோமி விளையாடும நிலைமையுடையராய ௮வவபபரு 

வ௫கடோறும் ஈடகக, பின்னா௮ப்பருவம நிறமபும் பருவத 

தைபபெற்று சிறப்பைக்கொண்ட வேளாணமரபிறகுரியன 

வாய்வரும் ஒழுசகததையும தெய்வததன் மைசகுரியனவாய் 

வரும தெயலசிவாழமுககததையும உடையராய் அவுறமுல 

உலகிலுளளாா யாவரும கண்டு அதிசயிககும மோபா 

நு௮டையவராயும ஜிடை வருஈதுமவண்ணம மேலெழுகஈத் 

குசகளையுடையவராயு ) வருமபதமாகிய பருவததைத 

தரதையாரகண்டு தீமதுமனை வியாருக குரைபபாராயினார். 

(௨௧௦) பெண்ணே ! ஈமமுடைமகளுசகு உருவததில 

அமையவேண்டிய சறநதழுழகும, உளளத்தில அமைய 

மீவண்டிய சறஈதஈறகுணககளும இவவுலகலுளளார்ககு 

வுமையுமபடியான தன்மையினின்றும வேறுபட்டும மேம 

ப.டும இருககும பெரியதோ தன்மை வநதிருக்கின்றது, 

அவறறைகாம அறியும தரமுடையோமலலோம ஒுசகார 

ணத்தை யறியுஈதரததை யுடையரலலராயிலும் ஈமமால 

அறியத்தக்கதாகிய மணபபருவமவகதிருச்கின்றது அதற்கு 
ஈாம் எனசெயயககடவது, இவளுக்கு மணவாளயை வரு 

பவன் ௮றிவிலும குணத்திலும தெயவததன்மையிலும 

ApsAGuGaaGy இருவாககும் காதலஓத்திருக்கும், 

HH ஒததிருபபினன்டோூ இலலறம் சுறப்புறறோககும், 

௮.து வோடகனாலன்மே ஈமறுகுலமும குடியும் குன்முது 

வளரும். அத்தன்மையுடையான் சம்குடியில் யாவலுள



ஏயர்கோன கலிகக। மகாயனூாபுராணம உக 

ளான் என்று செ)லல, , கற்பிரசிறரத மனைவியா மகக 

ஈமமிலுமேமபட்ட இவள புத்திரியாகவரும பா க்யேம இரு 

தீதுபோலும ஈமது மகளுக்கும தாமிலும மேம்பட்ட மண 

வாளன வருமபாககியமிருககும ௮ தில 8ாசஈதேகெக வேண் 

டியதேயிலலை. நயினும விசாரிக்கலேண்டியற ஈமது கட 

மையாகலான $£ ஈமதுகுலததில விசாரிதது ஈமமகளுக 

குரிய மணவாளனைசகணடுமுவளு குக சுலிய/ணஞசெயது 

கொடும எனறுகூறினா. 

(௨௧௪ சங்கிலியார் சாயுகதரதையும பேசியவார்ததை 

களைக்கேட்சி இவாகள பேசிய ஈமககுப்பொருஈதியதன்று. 

நாம கயிலாயராதனது திருவருளையே தமககுயாவுமாகப 

பொருகதியிருககும வா ஒருவருககே உரிமையுடையோ 

மாயிருகக இவாகள ஈமககுரியான பாவனென்று பேசும் 

வகை என் | ஆலை இலாகள் பேரில குறைகூறுவது முறை 

warp. a deren நமக்குரியாராகிய லவா வெளிப்பட்டு 

இங்கு வரதிருபபராயின இவாசள இவலாறுபேசா இத 

ற்குகாம என் செய்வது ஈமககுவேண்டியவறறைச செயவோ 

ராகிய இறைவரன்றோ இ.துஎண்ணிச செயய 2வண்டியவர், 

௮வர் இதுகாறும செய்யாதிருக்குக காரணம என்னையோ: 

நமக்குரியா எஇருககின் றனரோ ! அவராவது இஙகுவரு 

தீலவேண்டுப. இறைவராவது ௮வா இங்குவருமவண்ணம 

செய்தல்வேண்டும், இருவருஞ் செய்யவேண்டியவற்றைச் 

செய்யாமையால் இருவரும் ஈம்மை மறந்தனர்போஜறும்.



௩(இ௨ ஆசார்யபிரபாவம், 

அவர்கள் மறாதிருபபராயின் இவர்கள CuBugurd gs 

௮ துவனரோ இனிமுற்றுபபெறும எனறு பனததில ௮ச் 

சககொண்டு பயநது உணாவுமயககி மிகவுஞசோர்ஈது பூமி 

யின்மேல விமுஈதனா, 

(௨௧௨) ௮.துகணட தாயதரகையா இதுஎன்னகொடு 

மை! எனறு பதைபதைத்து பரிவுடனஎடுதது cream 

கொண்ட மனமுடைபலாகளாய நமமுடையமகளாகிய இவ 

ளுக்கு காம பேசுவகசக இசசமபததில இபபடிவீழவநதது 

யாதுகாரணமமா' எனறு பலபலவாயெண்ணிப Cus 

கொண்டே தமமமல சாாததஇிககெொொணடு ஈலலபனிஈீ£ரைத 

தெளிததுத தடவி உபசரிசுக, சஙகிலியா மயககம Fase 

பெற்றவராயி ரக, ௮வரைத தககைதாயாா சணடு எக்கள் 

செலவமமே |! or ae aT vipat al ar 59 5 | HARIBO உன்னைக 

குறித்த ஈல்லசு ப தைப் பெசிபமிகொாண் ஒருக்க உனச்கு இவ 

வசைததான மம ae jh Vea Ew BMF நாரளறிபச 

சொலல3வேண்டு மெனறனா, 

(௨௧௩) சாப்ககசையா இவலாறு சாமைகி கேட்ட 

பொழுது FIL OTM MI I MV ES -ரலலததொ._ 

ங்கி எனது அமமைபபபா கள! இப்பொழுது எனதுகலி 

யாணததை!ப। பறறி ரவி 2பசிய அஙயகை சனதன்மைக 

GE சிறிதும MIT hb FD HTT HOM Op, ஏனெனில் எனனை 

இட்பாரூடராகிய இறைவன ஒருவாககு உரிமையளாக்கி 

னான். இச்செய்தி எங்கு நடந்தது என்றுகட்பீராயின்



ஏ'யர்கோனகலிக்கா மராயனாபுராணம். RRR 

ஸகயலாயததில ஈடநதது. ௮தறகாகவே நாலும இக்குவச் 

திருக்கின்றேன். ஆனால் உங்கள்பால்யான் வந்தது, நீங்கள் 
செய்ததவங்காரணமாக இறைவன் வைத்த கருணையின 

லென்தறிவீராக நீங்கள் தனையும் என்செய்தியையும் இன் 

னதென்றறியாமல் உலகினரைப்பற்றி உலகனர்பேசுவது 

போல் பேசியபடியால், ௮ச்சொல்லுக்கு ஆற்றாது நான் மூர் 

ச்சையடைந்தேன் மூர்ச்சையடைந்ததனால் நான் இப்பொ 

முதுசொல்லிவர்ததில் ஏதேனுமசர்தேகமுண்டோவெனின், 

கிடையாது: ௮துறிச்சயம, ஆசு? வஇனிஎன்னை உங்களிடத் 

தில் வைததிருததல கூடாது திழுவொற்றியூராகிய எழுத் 

தறிவார் என்னெழுததெல்லாம ௮றிவா அவர்பால் என், 

னைக்கொண்டுபோய்ச சோததுவிடுங்ரள அவரருள் என்| 

விஷயமாய் எபபடிசசெலலுகின்றதோ அப்படியே யான்: 

செல்லுகன்றேன் நீங்கள பாதொனறும ஐயங்கொள்ள 

வேண்டாம. சேகிரததில ஈடஈகும) யான் சொல்லியவண் 

ணஞ செய்யுங்களெனமுா | 
/ 

சங்கிலியாருடைய அரார்சதையைக்கேட்ட அவ்விரு 

வரும், ௮ வள் பிரிவஞ்சிச் சோவும், தெய்வசம்பந்தமான 

வார்த்தையா யிருப்பதால் அச்சமும், ௮ரசத தெய்வத்தன் 

மையான வார்த்தை இம்மானிடப்பிறபபிலும் மறவாமையை 

நோக் அதிசயமும் ௮டைஈத வுள்ள த௲ினராய் ௮வ்வதி 

சயச்செய்தி பிறரறியாவண்ரைம இருக்கனர், வவர 

நிருக்குங்காலத்தில் இவர்கள் குலமுறையில் மிகவும் 

௨௩



Be ஆசார்யபிர பாலம், 
x 

நெருங்கிய ஒத்தசம்பந்தமுடைய ஒருவேளாளா சக்கிலி 

யாருடைய செயலையறியாமல் தன்மகளுச்குக் கொள்ள 

எண்ணி, சங்கிலியாருடைய த௲தையார்பால தன்னினத 

துள்ள சிலமுதியோரை விடுததனர் ௮வர்களும அதுபோல 

வேவந்து சொன்னாகள், 

(௨௧௫.௨௧௬) சொல்லவும், தநதையார் தனமகளது 

தெய்வத்தன்மை சொல்லச்கூடாமையா யிருக்தலினலும, 

அவர்களுக்கும் மனககோட்டத தக்கு இடமிலலா மஉசெய்ய 

வேண்டி யிருததலினைப, வேறுசில இன்மொழிகளைக் 

கூறிப் போகும்படிச் செய்ய, அவர்களும் சமாதானசிததத 

அடன் சென்றனர். இவர்கள் செல்வதறகுமுன் இவாகளை 

யனுப்பிய பிள்ளைக்குரியவன் ஓர்தீமையான செயலைச்செய்த 

வன்) இருபபதறகஞ்சி இறர்தவன்போல் தெய்வச்செயலா 

யிறந்தனன். ௮சசெய்தியைச் ச௩கலியாரைப பெறறூா 

கேட்டு மயங்கிய மனமுடையராய், ஈம்மினத்தவருள இனி 

பிழைக்கவேண்டுமென்று மனமுடையவா நமதுசங்கிலி 

யாரை என்மகலுக்கு என்மகலுக்கென்று பேசும் தகாத 

வார்த்தையைப் பேசார்கள் என்கற வார்த்தையை உல௰ 

அள்ளார் யாவரும்்௮றியச்செய்த முறைமைபோல இச் 

செயலைத் தெய்வம ஈடததியதாகத தெரியவருகின்றது. 

னிகாம் எண்ணுவதனால் ௮ம் பயனென்னை என்று 

துணிர்தவராய்ச் சில ௮றிவிற்டுறர்த பெரியார்ச்கு தமது 
மசளுடைய செய்தியை உள்ளவாறு சொல்லி இவளை காம



ஏயாகோன்கலிச்காமயனாபுராணம  ௩இடு 

மகளாகக்கொண்டாடும இன்பததைப பெறறோமேயன றி, 

ஈமது குலமுறைக்கேற்றவாறு ஈம்முடன் கூடிவாழ்கதிருக் 

கும பாக்கியம் பெற்மோமில்லை என்று மனமவருஈதி சக 

இலியா சொலலியவற்றைச செய்யாதிருபபதற்கும அஞ்சி 

"அவர் சொல்லியலா?ற செய்வதறகுத துணிக தவராயினர், 

(௨௧௪ -௨௨௧) ஏனெனிட, ஈம தமசளுடைய செயலை 

கோக்குங்காலததில தெய்வமேயாவள, யாவரானும் வணங் 

கபபடும் இறைவனுடைய பிரபாவகதைப பேசுவதன்றி 

வேறுபேசசறியாள் இதுபோல$வ ஏனைய செய்கைகளும் 

இததன்மையையறிஈதவர் ௮வள விஷயம/ய் உலகவா£ததை 

யைப பேசததுணிலரா ! துணியா, ௮ஞசுவா என்றுநிசச 

யித்து சங்கிலியாரைப்பாதது அமமா! உனனெண்ணபபடி. 

யே திருவொறறியூரூசுக ௮ழைததுசகொண்டுபோகறோம் 

௮ங்கு எங்களால ௮மைககபபடும கனனிகாமாடத்திலிரு 

ந்து தவம்புரிவாய பின்னர் நீசெல்லு5 கதியாதோ ௮து 

நெற்றிக்கண்ணராகிய இறைவனை ஆகத்தககதேயாகும். 

நாங்கள் என்செய்யகடடச்கின்றது என்றுகூறி திருஒற்றி 

யூருக்கு ௮ுழைததுக்கொண்டுபோய் திருக்கோயிலுளளே 

சென்று சங்டிலிராச்சியாருடன் யாவரும இறைவனைப் 

பணிந்து, பின்னா அங்குள்ள தமமினததவருடைய இசை 

வினாலும, ஏனையோருடைய ஒற்றுமையாலும, ௮வவிடத் 
திற்ரானே ஒர்கன்னிசாமாடத்தை யமைத்து, ௮வர்க்குரிய 

ஏவலுக்கும் காவலுக்குமாசச சிவ தக்கசேடிகளையமைத்து,



௩௫௬ ஆசார்யபிரபாவம். 

சங்கலியாரைத் தாய்தந்தைமுதலிய யாவரும் பணிர்து காக் 
சளனைவரும் உனக்கு ஏற்றபணி செய்யுமவராக விருக்கன் 
றோம். நீ இறைவலுக்கேற்ற பணிசெய்யும் விருப்புடையவ 

ளாக இருக்கின்றாய், ஆகலின் £ இக்கன்னிகாமாடத்தி 

லிருந்து வாழ்வாயாக என்றுகூறி, ௮வரது பிரிவை எண் 

ணித் தாங்கமாட்டாத ௮ன்புடையராய்ஈ கண்ணீர் ஆராயப் 

பெருவெர ஒன்றும் சொல்லுவதற்குக் கூடாதவராய குழ 

றிப் பலமுறையும்பணிந்து தங்கள் ஊருக்குப்போயினர். 

(2௨௨-௨௨௭) சங்கிலியார் தவநெறியுடையராய் ௮க் 
கன்னிகாமாடத்திலிருந்து பூஜாகாலங்கள்தோறும் தியா 

சேசனாபே எழுததறியும பெருமானைப் பணிரஈது,முன்னரே 

கயிலையில் தாம்செய்துவந்த பணியையேசெய்ய, திரை 

பிட்டிருக்கும் பூமாலைதொடுக்கும் மண்டபத்திலிருகதுமாலை 

வகையெல்லாக தொடுதது ௮வவககாலங்கடோறும ஓம்பி 

கைக்கு ௮ம்பிகாபதிக்கும கொடுதது வருவாராயினர். 

இவகாறநிருக்குகாளில்) தியாகேசன் திருவருளால் ஸ்ரீ 

சயிலாயத்தில் விதிதத விதிமுறைதவறாமல் ௮ஙகுவந் இருக் 

கும் பரவைமணவாளா திருக்கோயிலிலுள் /ள புகுந்து, 

தம்பெருமானை நாடோறும பாடிபபணிவதுபோல் பாடிப் 

பணிந்து சந்நிதானத்தை விட்டு, ௮னறு தொண்டுசெய் 
வாரையும் ௮வர்களசெய்யும தொண்டையும கானும் கருத் 

துத் தோன்ற ௮க்கருத்தின்படியே என்பும் உள்ளமும்,



எயர்கோன் கலிக்காமராயனார்புராணம். ௩(இ௪ 

உருக பூமாலைதொடுச்கும் டியார்களைக கண்டும௫ழ்ந்து 

பணிசது, தாமரைததடாகம்போலும மலர்நிறைக்திருக்கும் 
ஜர் மண்டபத்தைக்கண்டு அதிசயித்து அதனைச் சமீபிக் 

கும்போது, அ௮ன்பினையே நாராகககொண்டு ௮ஞ்செழுக் 

தையே மலராக, நெஞ்சமானது தொடுததுக்கொண்டிருகக, 

கைம்மலரால் பூவாகிய மலாகளைத் தொடுதது, அம்மாலை 

களை வழக்கம்போல் திரையைநீக்கி இறைவலுக்குச சாத 

goug ௮ாச்சகரிடததிறகொடுதது ௨உள்ளேசெலலும சங் 

இலியாரைக் கண்ணுறறனர் கண்ணுற்றபொழுத பெருமா 

ஞூர.து நெஞசம செதைநிறைகாவாது தன துநிறைவினின்' 

றும் நீங்க ௮௪ சங்கிலியார்பால போய் விழநதது, ஏனெ 

னில கெஞ்சததின நிறைவானது,௮ துகாறுஞ் செலலுமிட௫ 

காணாமல் அவரது காவலுக்குட்பட்டுத கிடஈதது. தான் 

செல்லுமிடக காணவே ௮ங்குசெலவது மூறைமையாக 
லான் காவலைக்கடாது சென்றது சுஈதரமூத்திகள் சாத் 

ததும் செல்லுமிடத்திற செலுததற்£2கயன்றி, செல்லு 

மிடத்தில செல ததாதிருசதறகன்று, ௮ன்றியும நரவலர் 

பெருமானும் சங்கிலியாரைத்தான் கண்டாரேயன்றி ஏனை 

யோரைக் கண்டனரில்லை ஏனையோரும நாவலரைக் காணப் 
பட்டவரல்லர், காணப்பட்டவர் பரவையாரும் சங்கிலியாரு 

மேயாம், ஆகலான் திருவாளுரில் பரவையாரைக்கண்டார. 

திருவொற்றியூரில் இனறு இவரைக்கண்டார்என்5. ஆகவே 
முறையறிர்தபோன செரெதைவழியே சிங்கடியப்பனாரும் 
போக, மன்மதலும் புட்பபாணங்களை யேவினாுன், ௮ஸை



௩(நி௮ ஆசார்யபிரபாவம, 

கஞம் தடைபடாது வநதுவிழ்ஈதன. வீழவும, சதெதிருப 

பதற்குக்கூடாதவராய் வெளியேவந்து சொல்லுவாராயினர். 

(௨௨௮) இம்கு காணப்பட்டவள் இனனதன்மையை 

யுடையவளென்று என்னை ௮றிதற்குக் கூடவிலலை. ௮த 

தன்மையுடையாள் இங்கு இர்பக்கத்தில் கடடியுளள திரை 

யினுள்ளே சாணபபட்டாள், ௮வள் தன்மையை ௮றியுஈதன் 

மை யானுடையனல்லனாயிலும; ௮வளுருவததைக் காணப 

,பெற்றேன். ௮ுது எத்தன்மையா யிருக்ததெனின், பொன 

னிடத.தும் மணியினிடத்தும ஒளிவிடும ஒளியைஎடுதத, 

௮மிர்தத்தோடுகலாது ௮தனபினனா புதிய சஈதிரனிடத் 

துளள குளிசசியோடுகலநது செயதுவைதத ஒர்மின்னற் 

கொடிபோ லிருஈதது, இவவுருவச்தினளாகிய ௮வள் என் 

லுள்ளததை மாறுபடுததிளை இவளயார்! என்று ஐ 

இருஈத ௮டியார்களைக்கேட்டனர் 

(௨௨௯) ௮வ்வடியார்கள வசாருகதகனமையினையுடைய 

சிவதருமசதை விடாதியற்றிகத சிெவபுணணியத்தினால் 

இறைவலுசகுரிய மாலைதொடுக்கும பணியைகிரும்பிச்செய் 

yuo சககிலியாரென்லுர் திருகாமமுடைய கன்னிசையார் 

Ot Pe Det அவரது திருகாமததைக சே .டஆரூரா சாம் 

வாழிடமாகயே ஸ்ரீகயிலாயத்தில் பரவையாெ கமலினியா 

ரோடிருந்த ௮னிந்திதை என்று சொல்லபபட்ட சேடியன் 

ரோ இக்கு சங்கிலியாரென்று சொல்லப்பட்டவள், இவ



ஏயர்கோன்கலிச்காமராயனார்புராணம். ௩௫௬௯ 

வீருவர் பொருட்டன்றோ ஈம்மிறைவன் ஈமமை மானுடப் 

பிறப்பிங்.பொருந்திவரும்படிச் செய்வித்தார். ௮.தனாலன் 

Say ஈமதுமனமும் மயகஈூற்று என்னும் உண்மையுணர் 

5S மயங்கினா 

(௨௩௦-௨௩௩) மின்னலைபபோல் ஒளிவிசும சடை 

பினையுடையராகிய இறைவனாருக்கு விதிமுறைப்படியே 

ஆளாயவாழ்கின்ற ஈமக்கு ௮வனருளால்லரும சிவப்பே 

றெனப்படும் அவனது பேற்றை ஈம்மைவருத்தும தவத்தி 

னால் பொருந்தாவண்ணம் இசசங்கிலி தடுததுத தான்இறை 

வலுக்குச் சாக்சுப்பரிம மலரோடு நமதுயிரையும சேர்த் 

அக்கட்டிப் பொருகதச செய்யும உரிமையுடையவளா 

பிருக்கின்றபடியால இவளால்கொகெகப்படும மாலையை ஏற் 

போனாய இறைவனா?லய, இவளை காம பெறும உரிமை 

யுடையோமாவோம்என்று எழுத்தறியும்பெருமானிடத்துச் 

சென்றுவண௩௫௰,எமபெருமானே! உமாதேவியாரை விரும்பி 

உமதுதிருமேனியில் ஒருபககத்தை ௮வருககுக் கொடுத்தப் 

பிரியாதுமசழநது வாழகின்ற நீ, ௮வ்வெமபெருமாட்டியே 

யன்றிக் கங்காதேவியையும விருமபி ௮ ததேலவியைவேறுபக் 

கம இன்மையாலோ, உமாதேவியார் ௮றியக்கூடாதென்று 

முறைமையாலோ, அவரறியாவண்ணம் உமதுமுடியின்மேல் 

வைததுக்கொண்டீர் யான் உமதுதோழனாகையால் உம்மைப் 

போலுமேயாலும் ஒருத்தியோடிராமல்இருவரோடுமஇருக்க 

வேண்டுமென்று இருவுளததில் எண்ணியதுபோஜும், ௮



௩௬௦ ஆசார்யபிரபாவம், 

அண்மையாயின்(அ௮ன்புகாரா,௮ஞ்செழுத்தை நெஞ்சு தொ 

டுக்க, ௮லர்தொடுத்து உன்னைத்சொடரும் சங்கிலி) உன் 

னருளே நாரா, என்னன்பேமலரா, என்னெஞ்சுதொடுக்கும் 

பாமாலையால உன்னைத்தொடரும என்லுள்ளச்சட்டை யவி 

ழ்த்தாள், ஆகலான் ௮ச்சங்கிலியால் கட்டவிழ்ர்த உள்ளத் 

தைப்பிணிதது உன்னை முன்போல் பாடச்செய்து எனது 

வருத்தத்தையும தீர்த்தருள்வாய் என்னையுடையானே | 
என்னெஞசம்வேஜழொன்றை எண்ணுவதில்லை. ௮து எண்ணு 

வதெல்லாம் யான்உனக்சடிமை அடிமை என்றெண்ணுவ 

தொன்றேயாம் ௮வவளவு உறுதபெற்ழ கட்டுற்றிருந்த 

சட்டை ௮விழ்த்துவிட்டாள். என்னெஞ௪சம இவவாராயின் 

அதைவிட்டு நான் என்செய்யக்டெக்கன்றது நானொன்ற 

மறியேன். இனியான் செய்பக்கடவது எதுவோ அுதனை 

ரே யருள்செய்யும்” என்று பலவாருகக் கூறிஞா 

(௨௩௪-௨௩௯) இவவண்ணம் இறைவன் திருவுள்ளம 

உணருமாறெல்லாம் சொல்லிக் கோயிலின்புறத்தே வந்து 

ர்பக்கத்திருந்தனா. பொழுதும்போயிற்று போகவும், 

அவ்விர வினால் உண்டாகும் துன்பத்துக்காளாய் முத்துன் 

பம் ஒழியுமாறு என்னிறைவ?ன ! சங்கலியை யான் புண 

ரும்வண்ணம் செய்தருள்வாய் என்று, மிச இரக்கத்துடன் 

வேண்ட, அவ்விறைவன் ஆரூரர்பால வந்.து ராவலனே! யாவ 

ருக்கும் பொருந்தவொண்ணாத தவத்திற்சிறந்த சம்கியை 

நீவேண்டியபடியே தருகின்றோம். ரீ படுங்கவலையையொழி



ஏயர்கோன் கலிகசாமராயனார்புராணம. ௩௬௪ 

வாயாச என்றருளியபொழுத, வன்றொண்டப்பெருமான்' 

அப்பொழுதே சங்கிலியாரைக் சலந்ததுபோல் இன்புற்று 

இறைவனைகோக்க “gap வெண்ணெய்ரல்லூரில் வலிய 

, ஆண்டுகொண்ட) ஒன்றுமறியா நாயேலுக்கு உறுதியளித 

நர். ௮துபோலும் இன்றும் என்னுயிர்காகக சங்கிலியை 

மணம்புணர்க்க என்றுகொண்டு என்முன்நின் றருளினீ£ 

என்று மிக்க அன்புடன் போறறி மலர்ச்சேவ்டி வணங்க 

மகிழ்ந்தனா. இறைவனா தமது வன்றொண்டா மகழ்ா 

திருக்கக்கண்டு ௮ுவரைவிட்டு ௮ஈத நடுரா ததிரியிற்றானே 

சங்கிலியாரிருக்கும கன்னிகாமாடததுக்குச சென்று தூண் 

டப்பட்ட சோதியையுடைய தீபம்போனறவராகிய ௮வா 

கனவின்ஈண் செனறு, ௮வாதமமைச் காணுமபடிச்செய் 

யவே, ௮ச்ச ஈகிலியா£ ௮ திசயமுறறு வீழ்ர்துபணிந்து பர 

வசமாய் ௮ளவற்ற போன்புடையராய் எழுநது wo Gu 

லுய்யுமாறு இங்கெழுஈதருளிய இப்பேற்றுக்கு யான் செய் 

யுங் கைபமாறுயாது ' என்னசெய்வேனென்று கூறிநிறப, 

பெருக்கெடுததுக் கருணைவெள்ளம் பொழிவதுபோலும 

திருகீற்றொளி விசம் திருமேனியுடையவராய் நிற்கும இமை 

வன் தன் ௮௬ளின்வழிமாராது தவகெறியை மேற்கொண் 

டிருக்கும் சங்கிலியை நோக்கி சான்சொல்வதைக் கேட்பா 

யாக, என்னிடத்தில் மிகுஈத ௮ன்புடையவன், மேருமலை 

போலும் மிக்குயர்ர்த தவத்திற்சிறாதவன். திருவெண் 
ணெய் நலஜூரில் யாவரும் ௮.றிய என்னடியானென்று 
சொண்டு என்னாலாளப்படடவன். .அவன் என்னிடத்தில்



௩௬௨ ஆசார்யபிரபாவம், 

|வத்து ரீ என்வசமாயுள்ளவளென்றும், என்பால் அன்புள்ள 

வளென்றும், எண்ணி உன்னைச் தனச்ருக்கேட்டான். ௮வன் 

எதுகசேட்பிலும் அவளுக்கு கான் இல்லைஎன்பது இல்லை. 

அவன் என்னை எது செய்யச்சொன்னாலும் நான் செய்யா 

'திருப்பதுமில்லை. ஆகலின் உன்னை அவனுககுககொடுக்க 

உன்பாலவர்தேன். எனககு இல்லைஎனனாமல நீ இசைதல 

வேண்டும். நீ ம௫ம்ஈது லிதிமுறைபபடி3ய கலியாணஞ் 

செய்துகொண்டு வாழ்வாயாக எனறனா 

(௨௪௦ - ௨௪௨) சஙகலியாா, ந.தி? தவனாகிய இறைவன் 

தீனமுன்னின்று SOHO PSO) Heo Wy எண்ணத்தைச் 

சொல்லியபொழுது, asia Goal ip mg BT (Lp துநின்று 

மிக்ககடுககத்துடன் எமபிரானே ! தேவரீர இதுசாறும 

சொல்லிவகதனவெலலாம தலைமேறசகொண்டனன் தம்பி 

ரானே! கான தேவரீரால் சொலலப பட்டவர்க்கே உரிய 

ளா௫ன்றேன், ௮ திலையமிலலை, யாவரும ௮றிய விதிமுறைப் 

படி என்னை ௮வருக்குக கலியாணஞசெயது கொடுக்க? வண் 

டும. அடியாளுககு மறஜொருவேண்டுமகாளுப உளதுஎன்று 

மிக்க காணததோடும கூறினார். ௮ஃ்தாவது, என்னை ௮வ 

(நஈகுக் கலியாணஞ செய்துகொடுசகுமபொழுது அவர் 

எனக்கொரு உறுதிமொழிசெ। லலுமபடியாகக் தேவரீர் 

செய்தருளல்வேண்டும். ஏனெனில என்னையாளவரும் ௮௪ 

சாவலர்பெருமான் திருவாரூரின்சண் மிககமட௫ழ்வோடும் 
வடக்குக் தன்மையுடையரன்றோ, ௮க்காரணத்தை நீர்



ஏயாகோன்கலிக்காமராயனார்புராணம. ௩௬௩ 

அறிக்தவிஷயந்தானே, 8௬ ௮க்காரணத்துக்கு முதல்வர் 

தானே, ஆகலான் நான் ௮தனை விரிததுச் சொல்லவேண் 

டியது என்னவிருச்சின்றது என்றனர், 

(௨௪௩-௨௪௫) எழுத்தறிவார் இவ்வண்ணம சக்ூலி 
யார் கூறிய வார்ததைகளையமறுறிந்து, ௮.துகொண்டு வன் 

றொண்டருடைய நிலைமையிளையும் தெளிஈது, சங்கிலியா 

ரைப்பார்த்து ௮ன்புடையாளை ! உன்னைவிட்டுப போகா 

மைக்கு ௮வன் ஒரு சபசமசெய்துகொடுபபாள். ௮ச்சப 

தீம ௮வன் அஞ்சசுதக்கதாக இருக்குமேயன்றி எளிதாக 

விராது என்றுசொலலி, ௮வரைவிட்டுத தமமைத் தாதுப் 

பும் விஷயத்தில் தேரஈதவராசய வன்றொண்டரிடத்தில் 

௮ந்து தோழனே ' நீ வேண்டியபடியே சநகிலியினிடத்துச் 

சென்று உன்திறமெல்லாம அவளறியுமவண்ணஞ் சொல்லி 

உனது இஷ்டததைமுடித3தன், நான முடிததேனாயினும் 

௮ வள்பால உன்னாலமுடியததக்க குறையொனறுளது, ௮து 

என்னால வதன்று ஆவதாயின முடி ததேவ திருப்பேன் 

என்றுசொலலத் தோழனார் மனஈகளிதது வணக முடிவி 

லாறறலுடைய நீ முடிததருளுமசெயலில எனலைமுடியத 

தக்கதாக HT (How Duy io உளதாகுமோ ஆகா, ஆயினும இது 

பா கருதிச் செய்யுக திருவிளையாடலோ அதனை யானறிவ 

னோ,என்னால் நீக்கத்தகும்குறையாது ௮ தனை ௮ருள்செய்யு 

மென்ன, இறைவன் ஆரூரா! நீ ௮வளைக் சலியாணஞ் 

செய்துகொள்ளுவதற்கு ஒப்பியிருக்கின் றனையல்லலா ! அவ



௩௬௪ ஆசார்யபிரபாலம், 

oh ஒப்பி உன்னால்சட்டப்படும் மக்கலசூத்திரத்திற்கு 

உடன்படப்போ௫ன்றா ளல்லவா ! ஆகவே ௮வளால் சொல் 

லப்படும் வாய்மொழியாயெ சூத்திரததிற்கு நீயும் கட்டுப் 

படவேண்டியது ௮வசயமனறோ, ௮ந்தநியாயத்தை எண் 

ணியே ௮ வள்சொலலிய சொலலுச்சசைநது உனைச் 

சொண்டு அ௮துமுடிககவகதேன் என்னையெளின், ௮வளை 

ரீபாணிகரெகணஞ் செய்யுமபோது 'உனனை மான் என்றும் 

பிரியேன்? என்று ஒரு சபதவார் ததையைச் சொல்லுவதே 

யாம. அதனை இவவிரவே சென்று ௮வளமுன்பு செய்வை 

யாயின் சாளைக்கே கலியாணம் முடி வதற்கு ஐயமேயின்று 

எனமு£. 

(௨௪௬-௨௪௮) காவலூரரசா DS திருவாய்மொழி 

யைக்கேட்டுச் சங்கிலியாமுடைய கலியாணம் என்னசெய் 

தால் முடிவுபெறுமோ ௮தை யான்செய்வதில எனன தடை 

யிருக்கன்றது. ஆனால, ௮தனை யான் செய்வதற்கு உன் 

னருளை இப்போது யான்பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுப என்று 

சொல்லவும், தமபிரானா் புன்னகையுடையவராய் தமது 

தோழர.து திருமுகததைபபார்த்து நீ செய்யவேண்டிய சப 

திதி.துக்கு என்னிடத்தில் திருவருள்பெறுதல எற்றுக்கு? 

முன் நீலிரும்பியபடியே சென்றேன், சென்று கலியாணம் 

முடியும்வகையும் தேடினேன, அவையெல்லாம் திருவருளில் 
லாடிலா ஆயிற்று ௮ங்களனமிருச்சு, நீ சொல்லவேண்டிய 

சொல்றுக்கும் இருவருள்வேண்டும் என்று கேட்கும் உன்



ஏயர்சோன்கலிக்காமகாயனார்புராணம். ௩௬௫ 

கருத்து யாதோ, அதனை வெளிப்படுத்துவாயாக என்றார் 
ஆரூரர், என்தம்பிரானே ! ச௪௰கலி, தன்னைப் பிரியாமைக்கு 

என்பால் கேட்கவிருமபியிருக்கும் உறுதிமொழியை, யான் 

கூறிவிடுவேனாயின், நீர் இவ்வொற்றியூரேயன்நி பிறபத 
களிலும் வீற்றிருக்கெற நான் ௮ங்கங்கும் வெவ்வேறு 

கோலங்கொண்டிருக்கும் உம்முடைய கோலத்தைத் தவ 

ருது கும்பிடவேண்டும் கடமையுடையேனாயிருக்கின்ரே 

னே, ௮க்கடமையுடைய எனக்குப் பிரியேனென்லும் இல 

வுரை பொய்யுரையாய் முடியுமலலவலா, அ௮தற்குயான் என் 

செய்யக்கடவேன். அதனையும் எவவாறு செய்தால் குரை 

யுண்டாகாதிருக்குமோ அதனை உமதரூள் அறியும், ஆச 

லான்) ௮த்துணைவேண்டினேன அன்றியும், உமது௮ருளை 

விட்டு எனக்கு எண்ணும் எண்ணமே௪, செய்யும்செய்சை 

ag, சொல்லும் சொல்லேது, எனக்கு எல்லாம் உமதுதிரு 

வருட்செயலே என்பது$ர் ௮றியாக3தா, என்று இறைவன் 

இரங்குமாறு விண்ணப்பஞசெய்து ௮வவளவில்நில்லாது 

தி2ராபவசத்தியின் செயலால் தாம ஒன்றுசொல்லுவராம் 

இறைவனைப்பணிந்து, எனது சபை விரும்புகின்றறுவள் 

உனது சந்நிதானத்தின்முன் செய்யவிருமபுவாளே யன் த 

வேறிடத்தில்செய்ய விரும்பாள், அசலான, ௮டியேன்௮௨ 

ளோடு உன்சற்றிதானத்துக்கு வருவேனாயின் நீ றப்பெ: 

முது ௮க்கில்லாமல் வெளியேயிருக்கும் மகிழமரத்தடி யில 

ம௫ழ்ர்திருக்கவேண்டுமென்று, பணிர் வேண்டினர்.



௩௬௬ ஆசா£யபிரபாவம் 

(௨௪௯-௨௫௨) வேண்டுவார் வேண்டுவதே செய்யவல்ல 

பெருமான் ஈமபி ' நீ வேண்டியபடியே காம்செய்கின்றோம். 

ஏனெனில், இதுகாறும் காம வேண்டியபடியே நீசெய்து 

வ௩தாய ஆதலால இவலொன்றிலாவது கான் உனவேண்டு 

கோளினபடியே செய்தல?வண்டும். அன்றிபம் ஆன்மாக் 

கள் எனனிச்சைவழி3.ப வருவகனாலும) ஆன மாககள் இச் 

சையின் வழிய நானபோவதனாலும உணடாகுமபயன் 

இத்தன்மைததென்று யாலா ௮றியபபோடினறா, ஆன் 

மாக்கள உணரம௦வணடிய உண்மை எதுஎதுவோ அவை 

யெல்லாம உனனால விளககுதறகனரர இபபூவுலகல யான் 

வரவிடுததது, உனனை வரவிடிததறசேசேற்ப நாமும உன்முக 

மாய் யாவும செயதுவருகன2ரமெனறு சிலகுறிப்புரை 

களைக் குறிபபானுணாததினா 

இங்ஙனமான குறிபபுரையைககேட்ட தோழனார் எம 

பிரானே ! உனவேண்டுகோளினபடியே என்னையும என் 

வேண்டுகோளினபடி3ய உன்னையும் நடத்துக திருவருளை 

மேற்கொண்டிருப்பையாயின் எனக்கு இங்கரியது யாதிருக் 

ஜனெறது. என்று அதிதது சிரமேல்இருகரங்களையுக் குவி 

த்து இறைவன் திழுவருளபெறறு வெளியேவர, தோழர் 

தம்பிரான் சங்கிலியாருடைய௮டிமைத்திறம் கோக்கி),தமது 

தோழரிடததுச்செய்யக் கருதிய திருகிளையாடலை நினைத் 

தோ, அவ்கிருட்பொழுதிலேயே சம்ூலியாரிடத்துச் 

சென்று, அவர்க்குறுதியான வார்த்தையைச் சொல்லக்



ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனார்புபாணம ௩௬௭௪ 

கருதி, மீண்டும் முன்போல் கனவினகணணேசென்று சங 

திலியே.நீசொல்லியபடியே அரூரன் சத்தியஞசெய்யச சிதத 

மாயிருக்கின்றான். ஆலை ௮வன எனது சரநிதானததி 

னின்று பிரமாணம செய்யுமபோது £ அதற்கு உடன்படா 

மல ௮வனைநோக்கி, தேவரீர் பிரமாணமசெயயவஈத 2பாதே 

செய்யப்போகும பிரமாணததுச்கு உட்பட்டவராயீனீ 

ரென்று கான் நமபததச்சகவளாயினேன, ஆயினும பிரமா 

ணஞ்செய்யப பெற 2வண்டுமெனறு யாலும் விருப்ப, தேவ 

ரீரும ௮தறகு உடனபட்டபடியால, இவவிடததைகிட்டு 

)கவெளியே சந்நிதானததருகிலிருககு। மகழமரததடியில் 

இக்குசொலலப்படும பிரமாணவாததையைச சொன்னால 

போதுமென்று சொலலி ௮ச்சூரஷூரையைப பெறறுக்கொள் 

ளுவாய் எனறலுர்கிரசஞசெயய, சஙகலியா அஞ்சலி 

செய்யும கரமுடையவராய் பிரமவிவ்ணுககளுக காண்டற் 

கரிய நீர ஒருமுறைககிருமுறை யான காண்டறகெளியராயி 

னீரே! இது என்னசருணையோ: ௮ துவேயுமன்றி உமககும் 

உமது தோழருக்கும் உள்ளீடாகக்கடந்த இரகசியவசாத 

தையை எனக்கு இப்பொழுதேவஈது உணர்த்தியபடியால், 

௮டியாள் உமக்குண்மையான அ௮டியாளுமாயினே Cer ss 

பதையும் சண்கூடாக அ௮றியவுமாயினேன், என்று இரண்டு 

கண்களிலும் ஆனஈதநீர்பொழிய பொன்னடியில் வீழ்க 

தெழுந்து போற்றினாள 

(௨௫௩-௨௫௪) இறைவனார் கோயிலுக்குட்போயிஞார், 

பின்னர் சங்கிலியார் கனவுகிலைகெட்டு ஈனவினையடைர்து



௩௬௮ ஆசா ர்பபிரபாவம். 

கண்துயிலாது இருசண்லிழித்து சனவில்கண்ட காட்சி 

யையும்; தமச்கு மணக்கூடிய ௮திசயத்தையும் எண்ணி 
எண்ணி அதிசயித்துப் பின் கண் உறங்காது தமது ௮௬கே 
உறக்கம் சேடியர்களைத் தட்டியெழுப்பி, எனது உயிர்த் 
துணையாயெ தோழிகளே ! நான்சண்ட ௮திசயத்தை என் 
னென்று சொல்லுகேன்! உங்களை ரான் எழுப்புவதற்குமுன் 

எழுத்தறியும் பெருமானயெ ஈம ஐயன் என்கனவின்கண் 
வர்தனன். ௮வன்வந்தபோது ௮து கனவாச நான்௧கண்டே 

னில்லை, ஈனவாகவே கண்டேனென்று ஈடந்த செய்திக 

ளெல்லாங்கூறினஞா, ௮தனைசசேடியர்கள்கேட்டு அச்சமும் 

அதிசயமும் உடையவராய்ச் சங்கலியாரைப்பணிர்து போற் 

றுமபொழுது பொழுதும விடிஈதது, விடியவும் தோழிய 

ரெல்லாம் இறைவறுக்குத் திருப்பள்ளி யெழுச்சிக்குரிய 

திருப்பள்ளித் தாமத்தைத தொடுத்தற்கு மலர்கொய்யச் 

செல்லும்போது சங்கிலியாரும் உடன்சென்று Card gis 

குட்போயினர், 

இவாபோவதற்குமுன் தம்பிரான் தோழர் சபதஞ் 

செய்தற்கு இவர் வருகையைப் பார்த்துக்கொண் டிருப்பவ 

சாதலால், இவர் வந்தவுடன் ௮வரைச்சமீபித்து இனிய 
நோச்சத்துடன் நோக்கு,8 பிணிக்கும் மலரோடு என்னெஞ் 

சத்தையும் பிணித்துத் தொடுத்தபூமாலையை உன்னிறைவ 
தரக்ருச் சாத்துயபடி.யினல் உன்னோடு என்னையும் பிணிச் 

சத் இருவ ச்செண்ணி உனக்குச் கனாகின்௧ண்னும் என



ஏயாசோன் சலிக்காமகாயனார்புராணம. ௩௨௬௯ 

க்கு நனவின்கண்ணு/ம எளிவஈ தருளி நான வேறொரு 

திச்குமணவாளனாகா மல முன் எனமனத்தைத் தடுத்து, 

௮ 2தபோலரீயும ஒருவனுக்கு மணலாட்டியாகாமல் உன் 

மணததையுக கடுததுவைத்து இன்றுஈமமிருவருக்கும் பெரு 

மணததைச செய்துகொளளக் கட்டளையிட்டனன் அதுவு 

மன்றி ச பபொருளையும பிணக்குவானாசிய ௮ பபேரெயி 

லாளன ந .மமிரு௮பு ககும பிணக்குண்ட ஈகாவண்ணமுாம,உன 

வைண்டுமகாளின்படியுப, மசபதததையும எனனைச்சொல் 

லக கடடளையிடடிருக்கினறனன் ௮ துநோக்கியே உன் 

வரவை எதாபாரா நிறகினறேன. ரீயுமவநதுவிட்டனை) 

இனிசசெயய9வண்டியவறறைச செய்யலாமென் றனர். ௪௫ 

கிலியார் மதா. பருடைய வுரையும, சும்பிரானருடைய வாயு 

ரையும, ஒகர ரதபடியால் மறுதுதுரையாக ஒன்றுங்கூரு 

மல் ராணர7கால் உடன்பாட்டை -ஈ குறிப்பாற்காட்டிச் சேடி 

யரோடு கோயிலுட்போகக தொடக்கனர். 

(௨௫௭௭-௦ ௫௯) FG HT ALTE BSS s Be Aws how 

உ_௨னபாடடின பூறிபபினை க் கண்டு தாமும பின்சென்று, 

சேடியர்சே । நான்செய்ய வண்டிய சபதம் சந்நிதான 4 

தில் செ.ப்.பவேண்டியிருததலால் யாவரும நேரேசெல்லுக 

கள் என்று சொலலுமபோது தோழியர் சங்கிலியாரது கன 

வினைக் கேட்டிருக்கின்றவ ராகலின்அரூரரைநோக்கி எங்கள் 

பெருமானைத் தோழமையாக ஆளப்பட்ட மீர் எககன் 

பொருட்டாய் ௮வரால் ௮றியப்படாச வேறொருவர்பேசல் 
ae



=
 

AO) ஆசார்யபிரபாவம, 

அவாமுன சததியவுரைசசெயய யாஙகள Bw se 

முறைமையானதாகத் தெரியவில்லை, உமது தம்பிரானூா 

எங்கும் நிறைந்திருக்கன்ற பெருமானாகலின் இம்மகிழடி 

யின்ேம் தேவரீரசொல்லவேண்டிய வுரையைச் சொன்னால் 

போதும் என்றனர். தம்பிரான்தோழர் நமது நாதருடைய 

செயலையும் அவர்கள் சொல்லிய சூட்சியுரையையும் எண் 

ணாமல் ஈமமிறைவனை உள்ளேயிராமல இமமகிமடியிலன் 

மே காமிருக்கச்சொன்னேம். ௮வவிடத்திலன்றோ இவா 

கள் ௮தனைச் செய்யச் சொலலுகனறனா அதனை காம் 

மறுப்போமாயின் ௮தலை இவர்சகளுக்குச சகேதகம உண் 

டாய் எதேலுமபழிச்சொல் வரதெய்தினுமஎய்தும ஆனால் 

நாம் சரநிதானத்திறகுப் போகாமல இல்விடத்திற போகவோ 

மாயின் ௮வரேன் ௮ல்விடததைவிட்டு ஐமம௰ழடிககுவரு 

வார். எழுததை ௮றியும பெருமானாபிருக்கனற ௮வர் ஈம 

அவர்பாறசொல்லிய சொல்லின்பொருளையும, இவாகள் 

இப்போது சொல்லிய சொல்லினபொருளையும ௮றியாரா? 

அவர் இங்குவாரா எனறு துணிஈது சேடியர்களே! என்னை 

எங்குசெய்யச் சொலலினும செய்கின்றேன எனறு gar 

கள்பின் தாமும் போவாராயினர், 

(௨௬௪-௨௬௧) போய் ௮ம்மகிழமரத்தைக் கண்டு சம் 

மிறைவளை இங்குவந்திருக்சச் சொன்னோமே அதுபோல் 
வர் இருக்கின்றனரா இல்லையா என்பதைச்சற்று உள்ளத்தில் 

எண்ணிப்பாரமல் இறைவனது திரோதீரன சத்திவசத்த



ந். ர ம . ல 
ஸ் ஏயர்கோன்கலிக்கா மராயனாாபுராணம். ட ௩௭௪ 

ராய ௮ம்மரத்தை ம்ன்றுதரம் வலம்வர்து எதிரேநின்று 

சங்கிலியாரும் ௮வருடனிருகதாரும் ஈன்றாயக்சேட்கும்படி 

யாக நான் இவவொறறியூரில இல்லாமற்போகேன் என்று 

கடறியருளினார், இசசபதமொழியைக் கேட்ட சங்கலியார் 

இருவருள் விளகக முடையராகலான் ௮சசபதமொழிக்கஞ்சி 

நாம ஏன அவர்பால் இம்மொழியை விருமபிஷே; இது 

என்னாமோ?௮ துவேறாகுககாலததி௮ இவர்என்னுவரோ?௮வ 

வாருதறகு நாமனமோ சாரணமாகினறோம்? இது என்ன 

பாவம /” கைலாயத்தில இறைவன கட்டளையிட்டபடி இவர் 

இப்பூவுலகல இருவரிடதத.லும கலக தீருககவேண்டியவரல் 

லவ? இவையெல்லாம் நாம் எண்ணாதொழிரதோமே? ஈம் 

மைப்போலும பாவி எவருளளார் என்று மனங்கலங்க, யாச 

பாவியேன் என்று பலமுறையுககூறி, இறைவனுமஇவவாறு 

செய்யச்செயதனரே அதுவும எனது பாவததைசோக்கித 

தானோ என்று உயிரசோர்க்து அ௮றிவழிந்து அரூரருக்குத் 

தனதுதுயரம தோன்றுதபடி ஒருபுறததில் சோர்வாராயி 
ஞா, 

(௨௬௨-௨௭௪) இவர் இங்கனம் இவ்வாறிருக்க, 

சாவலூரர் மகிமுடையராய்க் கோயிலிலுள்ளே சென்று 

வணங்க எம்பெருமானே ! என்பொருடடு இப்போது நீ 

செய்தசெய்கையை என்னென்று சொல்லுவேன் ! இப்படி 

'யாவர்செய்யவல்லர் / என்பொய்யுரையை நீமெய்யாக வாழ் 

இன்ற இவ்விடத்தில் சொல்லவொட்டாமல அ௮வள்வாய் 

மொழிகொண்டே ' மரத்தடியிற்செப்தாற் போதுமென்று



எல; ஆசார்யபிரபாவம், 

சொல்லும்படிச் செய்து, என்பொய்யுரையை ௮வ்வளவி 

லொழித்தனையே.! இது மிகச ௮ழகு! இவ்வகைத்தான 

அருளை எனக்குத் தருவதற்கல்லவோ இங்கு எழுஈதருளி 

யிரு௩தது எனறு பேரானந்தக்களிப்புடன் இருஈதனர், சக், 

கிலியா தாமிருககுமண்டபத்துட்சென்று பூமாலையைத் 

தொடுத்து காலககடோறுங் கொடுத்து நீலகண்டா்செய் 

Bou எண்ணி எஙகளைக் காத்தருளலவேண்டும என்று 

இனறைஞ? இருஈதனர். 

ஒற்றியூரூடைய ஆதிபுரியார் ௮வ்வூரிலிருக்கும் ௮டி.யா 

ஈள்ளங்கடோறும கனவின்கண் எழுகதருளி அன்பா்காள! 

இங்குவர திருக்கும் நமது ஈம்பியாரூரலுக்குச் சமகலியைத் 

தேவர்கள் சாகதியாகவும; ௮க்னிசாக்ஷியாகவும் கலியாணம் 

செய்துவைபபீர்களாக; இது நாம்செய்விக்கும் கலியாஎ 

மாகும், அதனை நிங்கள் நமது பணியாக எண்ணிச்செய்யுக் 

கள் என்று ௮னுக்கெகக்க ௮வ்வருட்பணியைத தலைமேற் 

கொண்டு நிததிரைவிட்டெழுந்து ௮டியாரெல்லாம் ஒன்று 

சேர்ந்து பேரானநதீங்கொண்டு அப்பதியிலுள்ளாரையுங் 
SKS ௮வாகளுககுத தங்கள் கனவின் ௮ இிசயத்தைக் 

நி, ஈமக்கு இதுசெய்யவாத பாகயெம் என்னபாக்கய 

மென்றது உள்ளததில் நிறைந்தமகழ்ச்சியுடன் தேவர்களெஷ் 

ம் பூமழைபொழிய, சண்ணிறைக்த காட்சியுடன் ஆரூ” 

ச்கும் சக்கலியாருக்கும் கலிபாணத்தைச் செய்து முடிச் 

ர், வன்றொண்டப்பெருமான் ஸ்ரீகயிலாயத்தில் (தென் 
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ஏயர்கோன் கலிக்காமசாயனாபுராணம. , ஈக 

புவிமீது தோன்றி ௮மமெல்லியலாருடன் காதல், இன்பக், 

கலக்து ௮ணைவாய்”” என்றருளிய கட்டளைப்படியே, செக் 

தாமரையாளைப் புறங்கண்ட சம்கலியாரை மணந்து, a 
cH ௮ழகையெல்லாம கண்டும் கேட்டும, உண்டும் உயிர்த் 

தும், உற்றும் கொள்ளைகொண்டு நீங்கா ஆசையுடன் 
இருநதனர்,. 

ஓர்நாள் திருவாரூரின்௧ண் நடக்கும் லசந்தோறசவ 

வைபத்தையும், ௮வவைபவத்தில் தியாசேசலுக தெதிரில் 

௮ ழகிற்சிறக த மங்கையரெல்லாம் புடைசூழ ௮வரிடையே 

பண்ணமரும மொழியுடையராகிய பரவையா பாடும பாட 

லையும், ௮வராடும ஆடலையும கண்ணாரக்கண்டவாபோலும், 

காதாரக மேட்டலாபோலும மனததிறகொண்டவராய், 

“பததிபையும ௮டிமையையும கைவிடிவான் பாவியேன்”? 

என்னும திருபபதிகததைப பாடி நைநது நைநது தயர 

இருஈது; ஜாநாள துணிவுடையராய் ஒற்றியூர்த் திபயாகேச 

ரிடத்திற்செனறுவணஙக, எ மபெருமானே! நீ இருவாரூரின 

கண் பவனிவரும ௮றபுதச்கோலததைச்காண அராச்காதல் 

கொண்டிருககனறேேே, யான் என்செயயககடவேன் இனி 

இங்கிருகக ஆறறிலலேன் என்று பணிரது சகறிதானத்தை 

விட்டி வெளியேவக்து, சபதமொழியைச் கருதாது sa 

ஒஜரைவிடபெ போவதற்குத தமது அடியைப் பெயர்தது: 

வைக்கத் தலைப்பட்டனா. 

(௨௭௫-௨௭௮) ஆனம் தலைப்படவும், சண்கள் 
ஒளிமழமுங்கெ மமுங்கவும தமதறிவும் மயங்கி மூச்சை 

: a



௩௭௪ ஆசார்யபிரபாவம், [ 

யடைச்து பின்னர் தெளிர்சவராய்ச் செய்யுஞ்செயல் இது 
வென்று செய்ய ௮றியாதவராய்த் திகைத்து பெருகூச்செறி 

க்.து, அந்தோ ! இக்கொடுமை நாம்சங்கிலிபாற்கூறிய சொற் 

ரொடக்காகிய சபதத்தால் விளைந்த வினையின்பயனாம் 

என்று நினைந்து, இவ்வினையின் துன்ப விளைவு ஈம்மைகிட் 
டொழிய, சக்கிலிபால் ஈமமை ஒற்றிவைததவனைப் பாடு 

வோம் என்று திருவுளத்தெண்ணி “அழக்குமேய்க்கொட”” 

என்னும் திருப்பதிகத்தை மனமநைநதுபோற்றி எனதடி 

களே! எனது சொற் றவறாலுண்டாயே குற்றத்தை நீக்டெ 

வேண்டும்) முக்கண்ணுடையானே ! சண்ணிழஈததனலுண் 

டாகியதுனபமொனரானும, இககனம இழக்கவந்தது சக் 

கலிகாரணமாய்வந்த பழியினனலெனறு சொலலவரும பழிச் 

சொல்லா லுண்டாகுர் துன்பமொனமருனும் நானமிகவும் 

சாணமடைஇன்றேன. இகத காணச்தை நான் ௮டைய 

வேண்டிய காரணம, 8 எனக்கு 'மகத்திறபுக்கதோர் சனியாய் 

ஆனபடியினாுலன்றோ”” என்றுபோற்றி இவன்செய்த அருள் 

இவவாருயினும, திருவாரூர்த் தியாகேசனைக் காணவெண் 

ணிய என்னாசைபுண்படுமோ: படா. அகலான் நான்போவே 

னென்று தணிஈதெழுகது மார்க்கததிற் போகும் அடி 

உரரையே சகாயமாகப்பற்றி திருமுல்லை வாயிலென்னும் 

கோத்திரத்தை வந்தடைந்து ௮ஙகு மாசிலாமணியாய் 

விளங்கும் பரஞ்சுடரைப்பணிந்து “எனக்குத திருவுமெய்ப்' 
பொருளும் செலலமும் உன் சீருடைக்கழல்கள் என்றெண்' 
ணிபுள்ள என்கணணைச் சங்கிலிக்காகக்கொண்டனையே,௮த
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ஏயர்சோனகலிக்சாமகாயனார்புராணம், Korg 

னால் நான் துயரடைதின்றேனே, அடியேன் படுதுயர்களை 

யாய், என்னும் பொருளமைர்த திருப்பதிகத்தைப்பாடி 

தருவாரூருக்குப் போகும்வகையையே நாடி, ௮டியாருடன் 

கூடி திருவெண்பாக்கம் என்னும கே்ஷேத்திரத்தை யடைந்து 

கோயிலுக்குப்போய் சரநிதானத்தின் முன்னின்று (பிழை * 

யுளனபொறுததிடுவா என்று அடியேன் பிழைத்தக்காக, 

பழியதனைபபாராதேபடலம் என்கண்மறைபபிததாய்,குழை 

விரவு வடிசாகா கோயிலுளாயோ”” என்றுபாட ௮வ்வெண் 

பாக்கநாதா, சுஈ2ரமார்ததிகள் தம்பால் தோழமையுடைய 

ரல்லா காரபோல் எண்ணினார்போன்று நாம கோயிலில் இல் 

லாமல் எங்குபபாவோம அகலின காம கோயிலில் உள் 

ளேம், நீபோசீரென்று ஊனறுசோலொன றருளினர், 

௮ரளவலும, என்னுடைய பற்றாயுள்ளபெருமான் இக் 

கோலை3யா, பற்றாகப பற்றிசசெல்லக தரதனன் என்று, 

௮ங்குகின்றும்புறபபட்டு திருவாலங்காட்டைச்சேர்ச் த, முத் 

தாமுத்திதரவல்ல”” என்னு திருப்பதிகத்தால Dy UTES 

யராதலைவேண்டி , அப்பதியைவிட்டுத (Qs Dav எனனும் 

திருப்பதிக்குபபோய் அககெழுஈ தருளியிருக்கும் பெருமா 

னைப்பாடிப்பணிரது விடை பற்றுத திருககாஞ்சிக் கெழுர் 

தீருளி உயிரகளுக்கெல்லாம் ஒழியாத கருணையினால் ௮றம் 

வளர்க்கும நாயகியாய், காமகோட்டித்தலைவியாய of P 

நங் காபாக்தியம்மையை அரா௮ன்புடன் Liesl a gs 

*வருளுடையராய்ப்போற்றி, அனாதியாயுள்ள உலகமுற்



Kaa ஆசார்யபிரபாவம, ட் 

அம அளித்து அழித்து ஆக்கும முத்த்கடவுளாயெ திரு 

வேகம்பர் சந்நிதானததுககு அடியார்களெலலாம எதிர் 

கொண்டழைக்கச் செனறு, தழுவக்குழைகத பெருமா 

னப் பணிகதுநின்று, ௮றிவிலியாகிய என்செயல யாதும 

இல்லை என்றறிகத உனககுமுன யான் எனனென்று எடுத 

துச்சொலலுவேன; யான சொலலுவதறியேன்; தேவரெல 

லாம உய்ய தலாதாலுசஈது ௮முதுசெயத கழுணையாள 

னே ' கச்சயேகமபனே ' யான் உனது பவளமயபோனற திரு 

மேனியைக காணவேண்டுமென்னும அ௮லாவுடையனா யிருக 

இன்றேன் ஆசுலின உனனை யெணணாவி UIT SOT (LD Aa சுதுச 

செய்த பிழையினைப பொறுத்து ௮ நள செய்ய2வண்டு 

மென்று ஆராககாதலோடும அன்போடு வீழமது வணக, 

எம்பெருமானே! உனது இரும்மனி எப்ிராடடி , கனது 

தாமரை மலர்போனத கைகளால தண்ணிய மலாகளைக 

கொணடுமாசசிக், , அவவாசசனையேறற இர 2மனியாகளின 

அவவரிய திருமேனிபைசு கண்ணாறகாணாலு கானஎவலாறு 

போவேன், என்பிழை எவவாறிருபபினுஈ இருரச என 

வேண்டுகோளினபடியே கண்ணளிபபாய।கவெனறு 2லண் 

டினா, வேண்டியபடியே தழுவக்குழைஈதபெருமான் மாத 

திகளது சொ௨லுக்குககுழைரது இடககண்கொடு தருளித 
தமது திருமேனியிலுள்ள மூலை சுவட்டு,2காலததைக 
காட்டினான். கண்பெறற கண்ணாளா அு.பவதிசயகோலத் 
mss con® அடியேன கண்பெறறபயக இஈகண?மபெற 

Cpa என்.றுபாடி ஆடிப் பரவசராய நின்றருளும?பாது,



   (திச கலிக்காமராயனாபுராணம் ௩௭௭ 
இடப், 

ஆல்ாஈதா லுக் ச்முதிசெய்தாலும் தமதிடம்பிரியாததேகி 

யோடு மீண்டும் காட்சிதாதருள, ௮௩த நிறைகத கோலத் 
கைத் தமதுள்ளததுள் நிறைதத பேராசையோடுவணக்கி 

கைகளஞசலிகூப்பிப்போற்றிப பினனர் ௮ன்பருடன் வத். 

'இருகதனர். ் 

(௨௯௦ - ௩௱௰) தாகாள், இடக்கண்பெறற இககண்ணைக் 

கொண்டு, (தென்திருவாரா புக்கு எஈதைபிரானாரை”” காண 

ஷேணடுமே, இபபொழு து பெறறகணணை என்னுடைய 

“முந்தியெழும் பழை பவலவினை (ஒர்கால)மூடப” பெறுவே 

னாயின் எ௪ஙனக காண்2ப னெனறு அரூரனைக காணும 

விருப்பமற்கொ ண்டு முலைசசு வடம வளை த.தழுமபும பெற் 

றுடையாரைப போறறி _ுருளவசத2ராய்க காஞசிரகரத் 

தைக்கடநஈது  திருவாருரை நான என்றுகொல பதுவேன் ' 

என்று சஈதவிசை பாடிககொண்ஓட லுன்பருடன் வழி 

நடபபாரா யிஞா. 

௮வவழியினகணணுளள இருப்பதிசளைக சுண்டு ௮௫ 

கங்கும தமது இறைவரை விடா துவணககி திருவாமாத்தூர் 

என்னுக திருபபதிக்குப போய் ஆமாசதூா௮ுழகரை வண 

இப்போற்றிப பதிகமுமபாடி தொணடைவள நாட்டைக் 

கடஈது, சோழராட்டை யடைநசனா 

சீ. அகநாட்டில திருவறத்துறைக்குச்' சென்று ௮வவறத் 

' திறை நாசனை“கள்வாயகிலும''என்லும் பதிகததாற் பாடிப் 

போற்றி ௮ப்பதியைசகடந்து ஏனைய பலபத்களையும்பாடி.



௩௭௮ ஆசார்பபிரபாவம்..ம1' 

திருவாவடுதுறைக்குப்போய் கோயிலுக்குள்ளே சென்றது 

சங்கைவாழ் சடையாய் கணநாதா காலகாலனே காமனுக் 

கனலே,...... திருலாவடுதுறையுள் ௮ங்கணா ஒர் கண்ணி 

லேன் எனை யஞ்சலென் றருளாய் யாரெனசகுறவு அமரர் 

களேறே” என்று தமது குறைகொண்ட இருப்பதிகம்பாடிப் 

பணிந்து திருவருள்பெறறு ௮ப்பதியை விட்டுத திருத் 

அருத்தி எனனும திருப்பதியடைய இறைவனைவணக்கு 

௮ருளாளனே! அடியேன்மேல் உற்றபிணிவருததம் என்னை 

விட்டொழிஈது போக ௮ருளவேண்டு” மென்று வணகூப் 

பாடிப்பரவியபொழுது பரமனா திருவ ரளபுரிலாராயினார், 

சண்ணோய் நீங்ஃமேண்டு௨ கண்ணாளா ! கோயிலுக்கு 

வடபக்கத்தில வடகுளம் ஒன றிருககின்றஅ, அக்குளத்தில் 

8 சென்று மூம்குவையாயின் உனது கண்ணினிடததிற் பர 

விய, இப்பிணி தீருமென்று அருள்புரிஈதனர், புரியவும் 

அ௮க்கட்டளையை 3மறகசொண்டு அத்ோததததின்முன்னே 

சென்று வேதப்பொருளெல்லாஈ திரண்டதிருமேனியஞ்கிய 

வேதேம்வரரைச் சரதித்துத இர்ததததிலிறங்கி கூழ்கினார். 

முழுகுதஓும் புதிதாகவ5த கண்படலத்தால் உண்டாகிய 

நோய்தீர்ந்து ௮ந்த௲௲ணததிலேயே திருமேனி முற்றும் 
இரத்தினமயமாய்ப் பிரகாசிக்கபபெற்றுக்கரையேறிக்கண்ட 

வரெல்லாம் அதிசயிக்கக் காட்சிதஈது பொனனாடையுடுத்து. 

பஸ்மருத்திராசூ தாரணராய் அ௮ன்பர்களெல்லாம் அதி 

சயத்துடன் சூழ்ந் துவரக் கோ யிலுக்குள்ளேசென்று தமது



ஏயாகோன்கலிக்காமராயனாா்புராணம், ௩௭௯ 

குறைமுடித்த இறைவனாரை (:மின்னுமாமேகம்”” என்று தொ 

டுத்து “அடியிணை தொழும்௮ன்பராம் அடியார், சொன்ன 

வாறு அறிவார் துருத்தியார் அடிகளைச் செடியனேன் ஈர 

யேன்; என்னுடம்படும் பிணியிடாகெடுதத எமபெருமானை 

மறக்குமா றென்னை”” என்று பண்ணிறைந்ததமிழ் பாடி 

கண்ணோப்ரீக்கிய பெருமானது திருவருளைமறவா து வ 

விறைவனை ௮ன்பருடன பணிநது சிலநாள் ௮ங்கிருந்து 

பின்னர் ஏனையபதிகளையும பணிகது மாலைப்பொழுதில் 

$வாளூர் கண்ணுக்குகதோன்றக கண்டனா, 

இருவாரூரைக கண்டபொழுதே ஆராக்காதலால தாம் 

பெற்ற ஒர்கண்ணாற சோயிலைக கண்ணாோககண்டு பூமியில் 

தண்டாகாரமாக வீழ்ஈது பெருமூசசெறிஈது நேராகவண, 

ங்கி 4 தூவாயா?” எனததொடுதது “தொண்டுசெய்வார் படு 

துக்கஙகள், காவாயே” (இங்கெமது அயர் களைந்து கண் 

காட்டாயென்று?? சஈரிசானததின முன்னேநின்று, பாடிப் 

பணிஈது வெளியேவஈது ௮டியாகளுடன் தளியேவேறிடத் 

திருந்து ௮ர்ச்சயாமகாலததில தஇிருரால ஈதானத்துள்ளே 

சென்று 4குருகுபாய'”ஏனப்பிகத்தை ஆரம்பித்து, 4 Be 

ுந்தணா ரூரரைப் பருமுமாறும்பணிரதேத்தமாறும் நினை 
ந்து உருகுமாறும் இவை உணாச்தவல்லிர்களே” என்று 

தரம் அயலவர் போல் அடியார்களை வினவிப்போற்றி சந்நி 

தானத்தை விட்டு தேவாசிரியத்தி னிடத்துவதது sum 

கரித்து தியாசேசன் வீற்றிருக்கும் பூ்கோயிலிலுள்ளே



௩௮0 ஆசாரயபிரபாலம், 

செனறு தமபிரானைககண்டு ௮௮ பிற் பெருகிய ஆசையி 

னால் பூமியில தண்டாகாரமாக விழுது மீண்டும எழுந்து 

நின்று கண்ணொனழுற கணடனா 

Howe சகாணுமபொழுது எம்பெருமான் இவ்: 

வொருகண்ணாற காணனும ௮ழகுடையவன௫னே ! அந்தோ! 

இப்படியும எனச்குவருமோ, நான இததுயாசகடலுள கிட 

தீதல் உன திருவருஞூசகழகோ, றைபடடிருககும என் 

மனக்குறைபோய் நிறைவா மற்மொரு கண தநதமுளாய் 

கான்று ஈமஸகரித த, “மீளாவடிகை என்பபதிகததைத 

தொ தெது, ௮ தில “நானபிற்றரைமயரைபா று உமகக மீளா 

௮டிமையாளாய், மூளாதீ. பா “Boy மளாசனனறு (ச 

தான மிகவாடி, ஆள ரயி கப அடுயா ரகம! Sy ov ven 

சொனனககால, வாளாககிமுபா. தழுவாரீர வாழந்து 

போ திர”? பனு டி லாயம், மத்ய ப தோன்ற ஒதிய 

பொழுது இறைவன தாமைத செரி ணைடும என்று 

வருந்தும் ௮வரது வருததததி, ர இர) ௦ சுருணை நோக் 

சளித.து அரனே ! நீ மகிமுமாறு Fu Koni Op Glen gp 

வலக்கண்ணைப் பிரகாசசகசசெயசனர், 
‘wn 

(உச௪-௩௧௨)மாததிரள Diyam ayin Gre RGSS 

சுண்டு மு ஈமலர்ச்சியுடையலராப் பூங்கா யில ௮மாகத 

தம்பிரானது அடியிணை மலரசளில ஜீப்ு! சணா ணிணை மலர் 

சளைபபொருகதவைத து, கண்பெற்ற பயனை பபேறறவராயப் 

பணிந்தெழுர்து ' பரவசபபட்ட வுளளததராய மீண்டும்



ஏயாம்சானகலிக்காமசாயனார்புராணம் KH 

மீண்டும் பணிஈ றுபணிர்து, பணியுக்கோறும் பண்ணிசைப் 

, பதிகங்களைப் பாடி ப பரமனை மகிழ்வித்து ௮ வனருளைப் . 

பருகிப் பருவரலெழிஈது தேவாசிரியத்தை ou OL 

+L DG QT நபுற 7 இர தனர், 

(௩ ௧௩-உ௪௫) TRAE EB SS Damen க்க, இம் 

மூர்ததிகளைப பிரிரக। ஏலையா. மனம ஆற்ருது, ஈமது 

நாயகா இசகணகாள si p08 yaaa அ றியாரே, இதற்குச் 

காரணம யாதே சன தெண்ணாகனவெலசாம் எண்ணி 

எண்ணி கெஞ்சம புணணாப, பகல இரவாய, இரவுபகலாய் 

௮௩
 சாளெலலாங்கழிக தி, ராரா D1 Muy 59 Br ger ஆசைமேலிட்டு 

அதனால வாடடமுுறவராய alps Maw scale, ஒரு 

நாள தமக்குரிய சிலபல சதரமாததிகள் ஐற்றியூரைச் 

சோநது ௮௨ ர௪சக5லிதாசசியான மணம்புணர்கது தம்மை 

மறநது வாழவதைச 91 லியுரறு தனதிுளளக குறிப்பை 

யூணரவலல Ravens 5D 1D Wh oh bb NIL, அவாகள் ௮வவாறே 

வந்து உண்டையை -P oH MIN UT HS a யறிஈது பரவையார் 

LIT Gah தெரிவிச்சனர் நனை பறிந்தமாததிரததில் தம் 

மையறியாபல் சேோபககொண்டவராய் மனஞசகயாது ௮ம். 

மனத்தோடு தளர் பராயிளுர், 

இவவாறு இரு Age நிலையில், சுகதரமூரததிகள வரத 

செய்தியை ௮டியாகள பரலையாருக்கு வழககம்போன் , 

தெரிவிக்க ௮வர்மாளிகைக்குச்செலல, அங்குள்ள பரிசனள்;, 

சள் அவர்கள் வந்த குறிப்பையறிர்து ௮வர்சளை உள்ளே, 
wh



௩௮௨ ஆச்ாரியபிரபர்வம். 

'செல்லவொட்டாமல்தடுத்து உங்களுககு இம்கென்னகேளை 

சங்கிலித்தொடக்குண்டார்க்கும் இங்கென்னவேலை? ௮ வரும் 

நீக்சகளும் திருவொற்றியூருக்குபபோகலாம் என்று பலவா 

ரகப் பேசினார்கள. 

௮வ்வன்மொழியைக்கேடட அடியவர்கள ங்கு நிற் 

பதற்கும் அஞ்சினவாகளாய, சு௩தரஞாததிகளிடத்துச் 

சென்று, எங்கள ஐயரே ' தேவரீர் ஒறறியூசசுஈதரமூர்த்தி 

களாய் விட்டபடியால், திருவாரூர்ப்பரவையா£ இன்று ஏங் 

களைப்பறககடித்தனா அகலான் இளி ௮பபரவையார்பால 

சுவாமிகள் மனத்தைப பரவுதலொழிக), இதுவே எங்கள 

வேண்டுகோளெனறு vem wens, 

நம்பியாரூரா, மிசுவும மனவருநதமுறறு சிறிதுநேரம் 

எண்ணி ௮டியவர்களில சல முதியோர்களைமாத்திரம று 

ப்புவோமென்று சிலரைக கூ.பபிட்டி ௮அனுபபினர் அவர்கள் 

சென்று முன் அஞ்சிவநத அ௮டியார்கள்போல் வெளியே 

நின்று வராது, எவவித வுபாயததிஷ3லே உள்ளேசென்று, 

அவரைக்கண்டு சாமபேதசானுண்டம என்னும் நான்கு 

- லஓகையில் பேத.வகையால் அவர்மன த்திறகுச சமாசானம 

வருமாறு, சுந்தரமூர்ததிகள் செய்தசெயல்கள் ஒப்பத்தகா 

*னவேயாமன் றி, ஒருசிறிதும் ஒபபததககன வன்றென்று 

'கூறி௮வரைத் தம்வசமாக்குப் பின்னர் ௮மமணீ! நீர் ௮றியா 

தனு கால்கள் என்ன சொல்லப் போசன்றஜோம, £ீர் பொதுமை 

திற் பரவையன் (கடலன் னோ ஆகலான் பொறுமையை மேற்



ண்டு அவர்பால் முன்புபோல் segura Bat; த ae 

ம் சன்று சொல்லப்பரவையார், ஐயா ! என் ன சொன்னீர். 

என் சான் உயிர்விடவேண்டுமாயின் இப்போது சொல் 

2 மீண்டும் சொலலுங்கள், இருங்கள் எனறார், ௮வர்சள் 

அச்சொல்லைக் கேட்டமாத்திரததில இருப்பதற்கஞ்செவர் 

சளாய்௮அச்கணமேவெளிவாது.அரூரர்பாலவா தசுவாமிகாள்! 

தேவரீர் எண்ணியது எங்களபாலாவதலஸஷ தேவரீர் இக் 

இருப்பது தெரிகதால் பரவையா ௨ யிர் துறபபார்போலிருக் 

கின்றது; இதுதான் ows தெரிகதுகொண்டுவநத விச, 

ஷம் என்றுசொல்லி விடைபெறறுச சென்றனர் 4 

   
    

அவர்களுக்கு விடைகொடுத்தசுஈதரா இடர்பபாடுடை 

யராய் இனிராம் செய்யும் செயலென்னயுள?இனி ஈம்மைத' 

தோழமைகொண்ட இறைவன் செயலை ௮றிவோம் என்று 

அ௮வளரச் சிர்திததனர். சிரதிபபவர்ககுச்சிறஈ து செந்தேன் 

முக்திப்பொழிவாராகிய தியாகேசர் ௮வர்முன்னேவர,சம்பி 

யரரூரர் ஆரா மகிழ்ச்சியுடன் ௮டிபணிர்து பரவையாரது 

நிலைமையைச் கூறி, பரவையை உயிர்விடுநிலையில் வருவித்த 

திம்; உயிர்வருந்தும் நிலையில என்னை இங்குவைத்ததும்; 

நீரன்ரோ ! எனக்கு நாயகன் நீரேஎன்பதும், கான் உமக்ரு 

அடியேனென்பதும், தம்பிரான்தோழன் என்றபடி, எனக் 

Orsi seu உண்மையாயிருச்குமானால் இந்த ஈரோ த்திரிமி 

Gotu பரவைபாற்சென்று ௮வளது பிணச்கையொழித்தி 

‘abies. ப.வளோடு சேரும்படிச்;செய்யவேண்டும். என்றத் 

  

  



*.௮௪ ஆசார்யபிரபாவம், 

கூற, சோழனார். வேண்டிற்றே செய்துவருபலராகய ௮டி 

யார்க்கெளியர் தரூரரைநோக்கி, எனபால் அன்ப! நீதன் : 

yp sola is, நீசொலலியபடியே ub Budi tapos BM sh @) 

கச்செனற நீ இட்டபணியைசசெயகினறேன எனறு ௮௬ 

exam சொல்ல, ஆரூரா, பொனனமெய்ப பொருளும் 

போகமுாதிருவு என 3௪ நபவ POW A om எனறு 

v9 பணி அட எம்பெருமானே நீ சொலலியபடி யேசெய்ய, 

இ௱குதாமதிகது Joos விரைஈது செலவீராகவென்று 

கூற, ௮வர்சொல்லுஈகினிக்கும இறைவனா அவர்சொல்லிய 

படியே தேலாமுனிவா மூதகாயின நம் சிவகணநாதர் முத 

லாயினாரும பிசதொடாஈஅவா தாமகமது பாதததிலணி 

இருக்கும சிலம்பு உசைபட வீதியிலேநடரது பரவையார் 

மாளிகையைச் சமீபி தபோது, தமது தெய்வவுருவத்தை 

மாற்றி தமமை அருச்சிக்கும ௮ நச்ஈகர் திருவுருக்கொண்டு 

கதவடைததிருக்கும வாயிற்படியில! ன்று, பாவைபோன்ற 

பரவையே! கதவைத் திரபபாயென்றழைக்க, ௮ங்கனம் 

அழைத்த மொழியைக்கேட்ட பரவையரசா நிசதிரையற்றிரு 

ப்பவராதலால் இப்போது ஈமமை அழைத்தவர் ௮ருச்சகர் 

போல காணபபடுகின்ற2த, அவர் இங்குவாராரே! இப்பாதி 

லிரவில் வந்தன?ரஎன்று பயமுற்று இஃதென்னை ! என்று 

திடுக்கட்டெழுந்து வந்து கதவைததிறந்து சிவார்ச்சகரைக் 
சுண்டு சவாமிகாள்! இந்த நடுவிரவில் வக்த காரணம் என் 

யோ? என்னவேண்டிவந்தோ? அதளைச்சொல்லியராளவே 
ண்டுமென்௮ அடிபணிந்துகிற்ப, அருச்சசர். பாவாய்? சான்



ஏயர்கோன்கலிக்காமசாயனார்புாணம. ௩உ௮டு 

ர செய்யக்கமான தொன்மை யானெண்ணி வாதேனே 
யன்றி செய்யக்கூடாததை யெண்ணி வரதேனல்லன் அது 

யாதெனில ஈம்பியாகிய சுந்தரன் இங்குவரவேண்டு மென்பசே 

யாம். இதனைச கேட்டபரவையார் என்னைவிட்டுப் பிரிஈது 

தறியூருஈ்குசசென்மு அங்கு சங்கிலித் தொடக்குண்டார்க்கு 

முன்போல் இங்கு பங்குனித்திருசாளுக்குவர என்னசார்பிருக் 

ன்றது. இவவழகான காரியத்திற்காகவா இந்நடுராத்திரியில் 

ராவநதீர், இதற்காக நீர்வரவும் தகாது, இக்காரியக்சை சீர் 

சொல்லவுஈ தகாது போகலாம் என்று கூற இறைவன் அதனைக் 

சேட்டு ஒபரவையே. சுந்தரன்செய்த குற்றங்களை மனத்துட் 

கொள்ளாது ஒழிதலன்றோ உனது பெருஈதகைக்குத் தகுதி 

யாம, குததங்களைச்கருதி வெகுளிமேறகொளளுதல் உனக்குச 

சாலபாகுமா, தகலின் ௮க்கோபததை யொழித்தற்சகன்றோ 

சான் வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்டது, வேண்டிச்கேட்டும் கோ 

பத்தையே மேறகொண்டு கான் சொல்லியசொல்லை மறுத் 

தல் ௮டாது என்றனர். அ௮டாதென்று கூறிய சொல்லைக் 

சேட்ட பரவையார் நான் கோபமேற்கொண்டு கூறியத என் 

தகுதிக்குத் தம தியற்ற தென்று கூறியதுபோல உம்முடைய 

தீகுதிக்கு என் கடைத்தலைவாயிலின்கண் வரது இர்தக்கரு 

மத்தைச் சொல்லல் உமக்குத் தகுதியோ, இது உமமுடைய 

தருதிக்குப் பெருமையானதன்று, ஒற்றியூரில் உறுதிமொழி 

தந்தார்க்கு நீர் கூறும் மொழியுழ் ரான் கூறும் மொழியும் 
உறுதியாமோ, உறுதியலலாத பயனில்சொல்லைப் பலமுறை 
யும் பாராட்டுன்டிரே ௮தம்கு ரான் இசைவனோ அவர் 

உடு ்



௩௮௭ ஆசாரயபிர பாவம். 

ஒற்றியூரில உறுதிமொழி உளாத்கதுபோல் தான் திருவாளூரில் 

அவரைப் பார்ப்பதில்லையென்று ஓர் உறுதிமொழி கூறியுள் 

ளேன், ௮சலின் நீரும்2பாகலாம என்றகூறினர். 

(௩௪௬-௩௫௫) விதிவிடங்கபபெருமான அ௮தனைசகேட்டு 

தீம்முள்ளத்தே ஈசைகொண்டவராய் இசசொல்போல் பரவை 

யாரிடத்.துக் காதலகொண்டி ருக்கும் ஈமபியாரூரா சொலலும் 

சொற்களையும கேடஈவேண்டுமென்னும் ௮வாவினால் பரவை 

யாரிடம நில்லாது நமபியாரூரரை நோக்கிநியகினா. ஈம்பி.இரூ 

ரா பெருநதசையாகய அ௮ரூரரைப பரவையினது பிணககைத் 

தீர்த்து வருமபடித தொழுதோமே என்று மனமகைகது பின் 

னரும் நான் வேணடியபடி. பிணக்கையொ.ழிதது வருவரேர 

யன்றி ஒழிசகசாதுவருவரோ !' என்று எதாபா£ததிருசகுஞ் 

சமயததில இறைவனாரும சமீபித்தனா, ௮வரைக்சண்ட ரூ 

ரர் நமதுவேண்டுகோளின்படி முடி.த்துவந்தனரென்று அராக் 
காதலுடன் எதாசென்று என்னை வலிஈதாட்சொண்ட முறை 

மைககேற்ப இபபோதும இசசெயலைச செய்துவநதீர் என்று 

சொல்லவும, நீ எண்ணியபடி முடித் துவந்தே னில்லை, எம் 

மிடதது ஆராககாதலுளள ௮வள எமமையும் வெறுத்தாள். 

அவள் வெறுத்துரையாடவும நான் பொறுத்தலை மேற்கொண் 

டவனய் மீண்டும ௮ுவளைபபார்தது சுதரன் இங்குவருதலை 

மறுத்தது உன் தகுதிககுத் தகுதியன்று என்று வேண்டினேன். 

அதற்கு ௮வள என்னை நோகுக் கூறிய என்னெஞ்சத்தைச் 

சூட்டுவிட்டது. அச்சுடுசையில் வெதும்பிக்டெக்கும் என்



ஏயர்கோனகலிக்காமராயனார்புராணம் ௩௮௭ 

ளைப்பார்த்.து இங்கு ஒன் நிற்ரின்றீர் போகலாம் என்று கடு 

மொழிகூறினள். கான்போசாதிருந்தால் முன்னிருந்த பிணக்கு 

-சிறிஓசிறிதாய்த தணிந்துவரும. நான் போனதினால் அடல் 

'குந்தீயில நெய்விட்டு அடங்காதிருக்கச் செய்த துபோலாயித.று 

இதற்கு கான்என்் ய்வேன் என். றுகூறியதை ஈம்பியாளூரர் 

கேட்டு நடுக்) உமமுடைய சொல்லை ௮வளா தடுபபாள். 

உமது ௮டிமையை நாங்கள வேண்டியிருக்க நீ் எங்களஇருவ 

ருடைய அடிமைவேண்டாதிருததலை இன்றவெளி;ரக்டினீர், 

எங்கள் அடிமையை வேண்டியிருபபின் பிணககொழிக்கவேண் 

டிய என்சொல்லின்படியே ௮வளபால் பிணக்கொ ழியுஞசெய' 

லைச் செய்திருப்பிரன்றோ. உம்மிடததில் அடிமைவேண்டாது 

,போகத்தையேவிருமபிய தேவாகள வேண்டுகோளின் படியே 

ஈஞ்சத்தைபுண்டருளினிஜ தேவாசளபொருட்டு உம்மிடத் 

தில் ௮ன்புளள திரிபுராதிகளுடைய முபபுரங்களை எரிததீர். 

சிறுவனாபினும் வேதமுற்றும படித்தவனென்று இயமனை 

யுசைத்தருளினீர். தேவர்கள் வேண்ட ததக்சவனாயுள்ள உமக்கு 

நான்வேண்டியபடியே முடி த.து அடிமைகொள்வஇல் உமக்கு 

என்னபயன்வரும் ௮வாகளோதேவர்கள் நானோமனிதன் நான் 

வேண்டியபடி செய்விராயின் அவர்களோடு நான் ஒப்பாவன், 

ஒப்பாவேனாயின் ௮வர்களுக்குப்பகையை விரைவிக்குமன்றோ. 

ஆசலின் எங்களை ௮டிமைசொள்வது மிகைஎன்று கழிதது 

Bitte gun. இவவெண்ணமுடைய உமச்குப் பரவை, 
ட மிணக்குடனும் கான் பிணக்கைத் தீர்க்கும். even sus Baar gy 
| செஞ்சத்தோடுபுலம்பியும் இருத்தல். உமக்குச் சாதசமாயிற்2'



௩௮/௮] ஆசார்ய Dg cre etn, 

அசலின பிணக்குடன்வாராது என்செயவிீர, சரவாடும் வன் 

னெஞ்சராயெ உமக்கு ௮அடிமையாகேனென என்னை என 

க்கு 6 அடிமை அடிமை எனறு அன ற ஏன் ayer? 

அடிமைசொண்மர். இன்று யானயாருக்கடி மையாப் என் கவ 

லையை யொழித்துச்சொளவேன, மறழுதமீதவஸர நினைகது 

உனைமறவேன் நெஞசினுரொடு வாழவுமாடடேன் என்னுக 
துணிபுடையேனாகலின் உமமெதிரித்ரானே உயி£விடுேன் 
என்ற மூர்சசிததுவிழமுஈதனா. 

(௩(ந௬-௩௫௫௮) லு தனைக்கணட இறைவனா இரக்க 

இருவுளளமுடையாய் அவர து கத்துர்கு உட்பட்டவராய் 

அவரையெடுதது என துகோழனே .! உன துசகவலையை யொழி 

வாயாக, மீண்டும் அவளஇலலததிறசென்று ௮வளது பிணக் 

கையொழிதது உனதுவருகையை எதாபாரக்குவண்ணஞ் 

செய்கின்றேன் நீஜயுறவேண்டாம என்றுகூறினா. ௮மமொழி 

யானது அமுதமாய் ௮வரைஎழுபபிற்று. எழுபபவும் இறை 

வரநோக்டி 'இவவாறதனரோ எனது பயத்தைக்கெடுத்து 

எம்மை அடிமைகொளளவேண்டும் என்று gasp Aju 

இறைவனா பரவையா  மனைககு முன்போல் யாவ்ரும சூழ் 

ந்துவரசசென்றனார, 

(௩௫௯-௩௬௩) இறைவனார் மீண்டும வருவதற்குமுன் 

பரவையாரும வந்தவா ௮ருசசகரோ அன்று அன்று, நமமை 

யும் ஈமபியாரூரரையும மணஞசெய்விதத அ திழமுதல்வரேயாவர் 

அவர்பால் அவர்சொல்லியமொதிப்படி இணங்காத மறுத்தது



எயாசோன்கலிக்காமசாயனார்புராணம். ௩.௮௯ 

என்னபாவம் இதனினும் பாவம் வேறுண்டோ, இருவமாலும 

காண்டற்சரியசாகிய இரண்டனுள் ஒன்றாகிய ௮வாடி எனது 

லாசற்படியின் 8ழ்படியளவாகவும் ௮வர துமுடி ௮வவாச படி 

'பின் மேற்படி யளவாகவும் காட்செரதருளிற்றே ௮த என்னு 

டைய புல்லிய பிணச்சையொழித்து தமதுதோழா.து வேண்டு 

கோளை முடிபபதறசன்றோ. இங்கனமான அருமையை ராடா 

து ௮வரைப போமென்றுசொன்னோமே இத செம்பொருள் 

வாய்மைக்கண்டார் சொலலாமோ ௮வளரையொழித்து பிணக் 

சைத துணையாகக்கொண்டோமே இது என்னசெய்யும், கரும் 

பிருக்க இருமபுஈடித தெய்த்தவாருபிற்றே மீண்டும இதைவர் 

வரத்துணிவரோ அங்ஙனம் வாராதொழியின் இலவுட.மபோடு 

நாம் வாழ்தல எற்றுஈகு ! ஆலின் இபபிணசகிை அடையும் 

பயன் நாம உயிரவிடுதலேயாம் என்று நைநது உயிர்விடத் 

துணிஈதிருக்தனா. உயிர்க்குறுதியாகெய ஆஇியார் அச்செயலை 

யுணாஈது இவள உயிரவிடின் நஈமபியாரூரனும் உயிர்விரிவனன் 

ஹோ இவ்விருவருமஉயிர்விடுவதற்குக்காரணம்சாம்.வமன்றோ, 

சார்ந்தாரைச்காததல தலைவர்ஈடன் என்னும் பொய்யாமொழி 

சம்பாலஇன் றுபொய்யாகுமன்றோ, அன்றியும் ௮அங்கனஞசெய் 

யின் ரார்கதாரைசகாததலாரிய தலைவர்வேரொருவர் உளரென் 

இமத்தலைவா காமலலவென்றும் இன்று வெளிப்படுமன்றோ 

என்று தமது தலைமைத்தன்மையையும் அவகிருவரும் அன்பி 

னால் தம்மைசசாாகதிருக்குந் தன்மையும் உலசெலாம் அறிய 
முன்பு ௮ருச்சகரரய்வக்தவடிவத்தைரீக்க ௮ருசசளையையேற் 

கும் தியாசேசனாகவே எழுர்தருளினன, எழுந்தருளியபோ௮௪



௩௬௦ ஆசா£ரயபிரபாவம், 

பர்வையாா மனககலக்கமறறு நாறுமணணியபடிமய 

வந்தருளினன். இப்பாக்கியம் ஈமக்கு அரூரரால் கிடைக்கப் 

பெற்றதன்றோ ௮வா ஈம்மைவிரும்பாராயின இவரநமபால் வரு 

வரோ _தகலின் இப்பாக்ியம ஈம்மிடம் வாழ என்னகட்டனை' 

யிடுகின்ராரோ அதனைச் செய்வதே நமது சடமையாம். இப் 

பாக்கியம் இழத்தற்கான பிணக்கை ஒருகணமும் கொள்ளே 

னென்று விரைநதுவஈது ௮வர துகோலததைசக் சண்டு திரு 

வடியில் விழ்ஈது என் சிறுபுன்மொழிகளைப் பொறு த்தருளல் 

வேண்டும்என்று பன்முறையுககூறி அடியில்விழ்ஈ துபொருக்தி 

TPT Loo Hager. 

(௩௬௪-௩௬௬) பரவையே ! எழுக எழுக நாம.மீண்டும் 

வரதது என்னைஎனின்? £முன்கூ.றிய ககமொழியைபபோலவே 

எனது தோழனாகய ௮ரூரனும பலகூறினான். அது௮பாருது 

உன்பால்மீண்டும் வவதனன். sae a DW கூமொழிகள் 

யாவையெனின் கான் பரவைவீட்டிற்குப் போனேன் என் 

தும், சுநதரன் இங்கு வரவேண்டுமென்று பரவையிடத்திற் 

சொன்னேன் என்றும், ௮தற்கவள நுமபெருமைநன் றென்றும், 

உமது பெருமைக்குத்தக்சதன்றென் றுங்கூறி, நீரும்போமென் 

௮ மறுத்துசசொன்னாளென் மம், சொலலுவதற்குத்கானோ நீர 

தூ.துபோனது, ௮தைவிடாமற்சொலலுவதறகுத்தானோ மீ 
ண்டும் என்னிடம் வர்தது உம்மைப்போலும் தூதுபோவார் 

இடைப்பதரிது ௮ரி.து, என்னை அடிமைகொள்ளக் கழவ 

ராப்வர்தகாலத்தில் இல்லாவழக்கெல்லாம் பேசக்கற்திசே இப்



ஏயாகோனகலிக்காமகாயனாபுராணம், ௩௬௧ 

போது பரவையினிடததில தூதுபோதறகுரிய .சொல்லை௪ 

சொல்லக் கற்சவிலலையோ .! என்னிடத்தில வ௩தபோ.து கிழத 

தீன த்தைக்காட்டி எவவனன்பேசுமபேச்சைப்பேசினீரே இப் 

போது எவவனபுருவராய்ப் பரவையினிடத்திற்போய் ௮வ 

சாக்கண்டபோது கிழவழய கிழவனுக்குரிய பேச்சைப்பேசி 

என்னிடம் ௮தனைசசொல்லவர்திரே. இதனை யோசிக்குமிடத் 

இல் நான் பரவையிடததிற்போவதும் ௮வளும் நானும் களிப் 

புடன் வாழ்வதும உமக்கே சம்மதம் இல்லைபோலும் என்று 

தெரியவருகின் றது, ஆகவே உமக்குசசம்மதமில்லா தவலும் 

பரவையோடுகூடிவாழப்பெறாதவனுமாகய நான் இனி இக் 

கிருபபதைவிட இறப்பதேரலமென்று உபி£விடத்துணிர்தே 

Glen en ay on 

௮ன்புடையாளே; இவவாருன கடுமொழியைநான் ஒருவ 

ரிடமும் ஒருகாளுங்கேட்டதிலலை. அ௮வவாறுசொன்னதேயல் 

லாமல் ௮வுனுயிரை என்னடியிலவிடததொடக்கினான். நான் 

என்னசெய்வேன் எனதுளளமநடூிங்கிற்று, பின்னா அவளை 

வேண்டாததெல்லாம் வேண்டிப் பரவையினிடததில் இன்னம் 

ஒருமுறைபோய்வருகின்றேன், நான் வருமளவும் நி பொறுத 

திருக்கவேண்டும் என்றேன். ௮ம்மொழியைக் கேட்டபின்னா . 

ிறி.து கோபஈதணிஈதவனாய் ஆனால் போய்வாரும் நீாவருமள 

வும் உயிர்வைத்திருக்கன்றேன்போம் என்றான் முன் உன்னி 

டம்சான்வாதபோதுநீயும் சஈதரனிடம்போவென்றாய். அவளி: 

டம்: போனால் உன்னிடம் போவென்றான். இருவராதம்' 

[ரூ



A oe ஆசாரயபிரபாகம். 

வெறுச்சபபட்டரான்உன்னிடம இருப்பசா அவனிடம் இருப் 

பதா? சானிருக்குமிடந்தெரியவில்லை. இனியேனும் என்மொழி 

ய ௮ங்கேரிப்பையாயின் ரான்உங்கள் இருவரிடத்திலும்வாழ 

லாம். இத்திருவாளூரிலும் இதுவரையில இருர்துவாழ்ந்தத 

போல்வாழலாம். பரவையே! நீஎன்னசொல்லுனெருப் சுந்த 

ரன உன்னிடம் வா என்னைப்போசசொல்லுரின்றனையா? சுந்த 

ரன் உயிர்வீட என்னைப்போசச்சொல்லுரின்றனையா ? உன் 

னெண்ணமயாத ? என்றா, 

பரலையார் தமபெருமானார் கூ.றியவாய்மொழியெலலாம் 

கேட்டு உள்ளம ௮9 தடுகடுங்கி எனது தெய்வமே ' நீரகமூன் 

னே உமது தோழரிடத்தில மறையவராய்பபோய் வழக்கை 

விளைவித்ததுபோல் இப்போது என்னிடமும மறையவராய் 

வர்.து இவவளவுவழக்கை விளைவித்துவிட்டா (னமறையவ 

ராய் வந்தவா நீரேஎன்று நான் அறிஈதிருப்பேனாபின் இன் 

நிரவெலலாம் தேவரீரைத தூ.துடக்சசசெய்வேனா உம௫ 

தோழரையும் உள்ளம் வருர்தச்செய்வேனா இருவருககும் துன் 

பத்தை விளைவித்து உமது ௮ருளையும, உமது தோழாச௫ு 

அன்பையும ரான் பெறாதொழிவேனா அந்தோ ' இதுபாவம் 

பர்வம்.” இப்போது எங்கள் இருவர்பாலும் விமாவிதச விளை 

வெல்லாம் நீர் விராவித்ததேயன்றி எங்களால் விளைததன்று 

இப்போதும் என்ன வினையை விகாவிக்கவோ என்னசொல்.௮ 

சின்ருயென்.று என்னைச்சேட்செறீா, எங்கள் இருவரிடத்தும் 

விசைந்தசெயலெல்லாம் முன்னமே உம்முடைய செயலென்



ஏயாே கானகலிக்சாமசாபனார்புராணம். ௩௬௩ 

ணாத திருக்னெறோம், இப்பவும்உணரும்வண்ணமேசெய்ரர், 

எங்களுக்கு என்.றும் ஒருரெயலும்வைத்ததில்லை. தகவே என் 

கள இருவரையும் இசைவிககவே இருமுறை தாதுவருவீரா 

OO Huron இசையாது என்செயவல்லேன் என்றனர். 

(௩௬௨-௩௬௯) பரவையாரது இனியமொழியைச்சேட்ட 

ஈமபிதூசனா பாவையே !' நீ எனது மெய்படியாளாகையால் 

அதறகேற்ற ஈன்மொழிசளயே கூறினாப் மிகவும weeps 

தோம். இனி எனது கோழனை மரழலவிச்சவேண்டும தாமதித 

திருத்தல்கூடாது என்று உடனே ॥பபட பரவையாரும் (பின் 

ரொடாச் துவர்து வீடுவிடக்க-॥பபோகவிட்டுத தமது மாளி 

கையில நின்றனா பாஹ்மலிஷ்ணாசள இருவரும் தமத 

அடியையும முடியையும காணும்படி அ ஈளசெய்யாத இறைவ 

னா, எனவே அடியைப் பூமியடிபில தேடினாருக்கு அங்கு 

அடியையும், (மூடியை விண்ணுலஈ புடிவில் தேடினாருக்கு 

அங்கு முடியையுககா ணுமபடி செயயா து காணாதொழிஈதவா 

௮த்தகைய பேராளா சுநதாரும பாயையாரும் இருர்தகிடத் 

இல் இருக்கத் தாமே தாவிதிபில தூதாக இரு முறைசென் ௬ 

இருவருக்கும தனிதனி அடியும முடியும காட்டியாளும 

அருட்செயலை இரு$றறுமயமாய்ப பிரகாசிக்குக திருமேனியா 

ராகிய பலகணநாதர்சளெலலாககண்டு அ௮டங்காக்களிபபினார 

ய்ப் போவாரும வருவாருமாய் முனனுஈ பின்னும சூழாது 

வர, இவெதா.துவஞா பரவையசாபால சுநதரமூர்கஇகள் வந்து 

சேரவேண்டும் என்று தீவரங்சொண்டு சடைமுடியிஐுள்ள



௩௬௪ ஆசா£யபிரபாவம். 

கங்கை ததும்பி நீர்த்துளி சரெதும்வண்ணம் வேகமாய்ச் சுந்தர 

மூர்த்திகள்பால வரதனர், 

(௩௭௦ - ௩௭௪) சிவதாதுவனார் போவதற்குள் சுந்தர, 

மூர்த்திகள் ஈம்மூயிர்சாக்குமபொருட்டுப் போனவர் இன் 

னமும வரவிலலையே, அ௮வர்்.தூ.சாகச சென்றசெயலில் ஈம்மு 

யிர் போகுமபடியாசமுடிஈததோ இருக்கும்படியாகமுடிர்ததோ 

இருக்குமபடியாக இருப்பின் இதுகாறும வாதேயிருப்பார், 

௮ வா வராமையினால் நமஉயிர் வாழ்வதறகிலலைபோலும், எல் 

லாவுபிரைபும லாழ்விக்குமவகையை அறிந்த அவா நம்முயி 

ரைமாததிரம வாழ்விக்கும் வகையை அறியாது மயங்குஇன் 

ரர்போலும், என்று எண்ணி எண்ணி மனமவருந்தி தாதுவ 

னாரைப பார்ப்2பாமென்று விதி.பி2ல ரென்று கண்ணிமை 

கொட்டாது பாததனா. புரசாக்குமபோ து தூதனூவுவதைச் 

கண்டு தராக்காதலகொண்டி எதி?ரவிரைவாய்சசென்று தம 

பொருட்டாய்சசென்று சென்று நோகபபெற்ற வுடியை முடி. 

பில் வைத துப பின்னர் எழூஈது பெருமானே ' என்னுயிரைச் 

காகக எணணுது எனனையும தேவரீரையும வருந்தும்வண் 

ணஞசெய்த பரவையார்பால் என்னுபிரைசகாக்கவலல மருக 

தைபபெற்றுவர் தீரா என்னுயபிரைபபோக்கவலல விடத்தைப் 

பெற்றுவந்தீரா என்று கேட்டனா. தாம்விடமுண்டு அமி 

தீததைச் தேவாகளுக்குக்கொடுத்துக காத்தபெருமான் சுந்த 

சர் உயிர்விடும்படியான விஷவார்த்தையைச சொல்வரோ. 

சுகதரா! பரவை உன்பாலகொண்டி.௬ஈதகோபத்னை



ஏயர்கோன்கலிக்காமநாயனார்புராணம். ௩௨௬௫ 

தோம. இனிநீ ஆனந்தத்துடன் ௮வள்பால போகலாம். இது 

வரையில் ௮வளால உன்னுளளததுள் பரவியதுன்பத்தைப் 

போக்குவாய், இனி பரவைஉனக்கு இன்பம் பரவசசெய்வாள 

இதில் ஐயமில்லை சீக்சொாமாசகப போவாயென்றனர். 

அம்மொழியைக்கேட்ட சுநதரவஹாததிகள் துன்பமற்று 

எனக்கெளிவந்த பெருமானே இபபடி. யார்செய்வார், எனக் 

குப் பந்தக்தைக்சொடுதது ௮திலுளள துன்பதசைக்சாட்டி, 

௮. த்துன்பததை உணர்ஈதபின்னா அதிறரானே உனது பேரின் 

பத்தையும் ௮றியுமபடிச் செய்கின்றிரே ! இவ் வுண்மை 

கண்டன்றோ “பரதமுமவீடும்படைப்பாய்'” என்று பெரியோர் 

கூறியுளளார், இனி எனக்கு இடாசெய்யததக்கது யாதிருக் 

இன்றது எரகாளும இனிபஈதச்தில வருக துன்பமில்லை இன் 

பமே என்று திருவடிபில் விழ்ந்து வணங்கினர். தூதனார் 

அ௮வரசொண்ட களிபபைகாசண்டு தாமும் களிதது, ௮ன்ப ! 

உன்னை சகண்டு களிக்கவேண்டுமென் ௮ சாவாலங்காரத்துடன் 

எதிர்பா£த் து. /கொண்டிருககும் பரவைபால இப்பொழுதே 

சென்று ௮வளு௱ளததில UIE BHD துனபத்சைப் 

போக? இன்பத்தைப் பரலசசெய்வாய், என் தூது முற்றுப 

பெற்றது என்று ௮ருளசெயது தமது கோயிலுக்குட் 

சென்றனர். 

(௩௭(டு - ௩௮௧) தம்பிரான் தோழனார் நாம் பரவை 

மாளிசைக்கு இவ்வளவு களிப்புடன் போகவந்தது ஈம.து' 
பெருமான் ௮வள்பால சென்றுசெய்த வல்லபத்திறைன்.றி..



௩௧௬௭ ஆசா£யபிர பாவம். 

ஈமதுவலலபம் என்னஇருஈசது என்று மிக்கம௫ழ்ச்சியோடும் 

பரவையார்மாளிசையைரதோக்கிச்சென் றனர், செல்லும்போ த 

பரவையார் பெருமானால் பிணச்குரீங்கப்பெற்றாராகலான் சுர் 

தீரமூர்த்தகளைச்சாணவேண்டுமென் ௮ம் அசைமேற்கொண்டு 

தம்பிரான்தோழனார் நாம முன்னே வரச்கூடாதென்று மறத் 

ததை எண்ணி இப்போது வருவதைமறுத்திருப்பரோ தம்பி 

ரானார்சொலலால் வராதிருப்பதைமறுதது இப்போதேவருவ 

ரோ என்ற சண்ணிமைகொட்டாது வரும்வழியைப பார்த் 

திருக்கும்போது அவர்வருவதைச்சண்டனா. கண்டதும் தம் 

முடைய பரிவாரங்களை யெலலாம அழைத்து தம்பிரான் 

தோழனார் தோ வருகின்றார் நீங்களெல்லாம் சாமரை 

கொடி கொடையஞுதலியவைகளையும, கலவைச்சாந்து நறும 

ணம்சமமும் பூமாலை முதலிய மங்கலப் பொருள்களையும ஏந்தி 

எதிரசென்று ௮ழைகதுவாருங்கள என்றனுப்ப, அவர் 

கள் வரவைக்கண்ட சுந்தாமமாததிரள் தமதுபிரானார்து திரு 

வருட்செயலைநாடி அவர்களோடு வருவாராயினா 

பரலையாா சநதரமூர்த்திகபால பிணக்குற்றுத தமது 

மாளிகையை ஒருவசைசடிறபபுமின்றி வைத்திருகதாராதலால 

அம்மாளிகையை ௮வர்வருவதறகு. முன சகல QMS SBD 

டன் பொலிவுபெற்றிருக்கசசெய்து, எங்குஈதீபங்களையும பூ 

ணகும்பங்களையும் நிறுத்தி, சகதனக்கலவைமுதலியவற்றை 

நறுமணம்வீ௪ விசித் சமது மாளிகையின் முன்னர் பூப்பந்த 
ரிட்டு அங்கு எதிர்நின்று ௮வர்எருகையைப்பார்த் துக்கொண் 
டிருந்தனர்.



ஏயர்கோன்கலிக்காமகா யஞார்புசாணம், Rider 

சநதரமுமாகதிகள பரனவயார து பரிவாரக்கள்புடைசூழ் 

க்துவர மாளிசையைசசமீபிசகவும, பரவையா கண்ணாரசண்டு 

கண்களிகூரரது ஆசைவெளளததிலமுழ்ி சாணமும் அச்ச 

முங்சொண்டு வணங்கியெழுகதிருக்ச, சுநதரமூர்கஇிகள செர் 

தாமரைமலாபோன்ற வரது சையைபமறதித திருமாளி 

சைக்குள்ளே புகுஈதனர் 

புகுநிதபினனா இருவரும ஒருவரையொருவா பார்தது 

நமமிருவரையு௨ கூட்டிசகளிககசசெய்தது ஈமபெருமானூா 

கொண்ட.தூதின திறததினாலனமரு என் ம இருவரும் Har gE 

கருணைவெள்ளததை காடி நாடி ௮ங௩னமகாடும சிர்தைபினுள 

அழுநதுவாபோல் ஒருவரையொருவாகலஈது இன்பவெள் 

சாத். துளமுழ்கி உடமபு இரண்டாய உ/ரிசரான்னாபினா, 

(௩௮௨-௩௮௮) பின்னர் இருவரும ஈருடமபாய் இருயி 

ராய் சிற்றின்பம் பேரின்பமென்றிரண்டின்றி ஐரின்பமாய் 

௮னுபவிகசசசெய்த அததுவிதானந்தமூததியை நிரநதர 

மம பணிரது போற்றி மரழ்ந்துவரும்கர்ளில், ஏயாகோன் 

கலிக்காமர் என்னும பெரியோ, தியாகேசன் தாூதுசென்ற 

செயலைக்கேட்டு, ௮ர்தோ : அ௮டியனாபுள்ளவன், சகலலோக 

நாயகனாகிய இறைவனைத் தனது நாயகபினது பிணக்குத 

தீர்ப்பதற்குத் தூதாக அனுப்புவதும் உண்டா / இச்செயல் 

செய்யத்தகுமா என்று One San சிறிதும் ஈடுக்கக்சொள் 

ளாது செய்யச்செய்தானாமே ௮வன் அடியனாவனு | இத. 

என்னே ! என்னே! பாவம[! பாவம் !| இப்பெரும் பாவச்



௩௨௯௮) அசார்யபிரபாவம். 

செயலை யான்கேட்டும் என்னுயிர் இறவாதிருக்கன்றதே 

ுப்பாலமும் பொறுக்சலாகாது, இனி உயிரும் பொறுக்ச 

லாகாது. மாதினிடத்திற் செல்லவேண்டியவன் தானாவது 

தன்னைச் சேர்ஈதவர்சளைச்சொண்டாவது பிணக்கைத் இரத 

னத் தான் போவகைவிட்டு தன்னைக் சாமனதகிக்க ௮து 

கொண்டு காமம அ௮திகரிததலைச் செய்துகொண்ட அ௮வவடிய 

வன்செய்தி ௮ங்ஙனமிருக்க. யாவாக்கு?மலோனாயெ கடவுள் 

அவ் வொருவன்பொருடடுப பூமியில் நடக்து செந்தாமரை 

மலாபோன்ற திருவடிகள் நோகத தேரோடும விதியில் ஓர் 

இரவெல்லாம் போவதும வருவதுமாகச் தூதுபோகுஞ்செய 

லில உழன்றிருககனரெஃறுசொன்னால இதனினும ௮திசயம் 

ஒன்றுண்டோ. இறைவன் தமது அடியராயுள்ளாரிடத்துத் 

தமதன்பைக்காட்டத துணிவாராபின் அடியராயுள்ளா£ தமக்கு 

அவாபாலுள்ள ௮னபைக்காட்டத தலைபபடுகின்றனர், ௮வர் 

பெரியரிற் பெரியோராயிற்றே ௮பபெரியோரை சிறியரிற்சறி 

கோரும் செய்யக் கூசுவதாகிய இசசிறுதொழிலில் ஏவலாமோ? 

இதுதானோ வன்றொண்டின் இறம். இப்புன்றொழிலில் அவரை 

யேவியகாலத்து ௮வனதுகெஞ்சம் சிறிதும் ஈடுங்கவில்லையா ? 

இவ்வன்னெஞசடையான் அ௮வருக்சடிமைபூண்டது தன் மனை 
யாட்டிக்கு வரும்பிணக்கைத்தீர்க்க தூ.துவிடும்பொருட்டுத் 

தானோ! இது ஈன்று! நன்று. இதனை எண்ணுஈதோறும் செஞ் 

சம் ௮ஞ்சுசன்றதே.! சொலல வாய்கூ.சுசன்றதே ! என்உடல் 
நடுங்குசெறதே.' என் மனவாக்குக்காயங்கள் இவ்வாறாகும் 
வண்ணஞ்செய்த ௮வனைகானெப்பொழுது காண்பேன் ௮பன்



ஏயாகோன்கலிக்காமநாயனார்புர ரணம். ௩௬௯ 

என் சண்முனவருவானா, ௮வனும என்முன்வர நானும் ௮வ 

ளைப பாரசக்கவருமாயின் அப்பொழுது என்னால விரையும 

விளைவு இவ்வண்ணமென்று என்னால் இபபோது சொல்ல 

் மூடியுமோ? என தவததால கால் ஒருவரையொருவா காண 

வருமாயின் ௮வனுயி?ராடி நகசு நான் வாழேன். இறைவ 

னுக்கு அடிமைபுமாகேன் என்று பல விரமொழிகளைக்கூறிக் 
கோபங்கொண்டிருஈதனா. | 

இவர்செய்தி இங்கனமிருசக, வன்ரொண்டபபெருமானா 

இச்செய்தியைக் கேளவிபுறறு தமது தமபிரானிடதது அவ 

ருக்குள்ள வலிய ௮னபினைஎண்ணி அவசழுற்று நாம தம 

பிரானுககுத் தோழமைபூண்டு அவனடியார்க்குப பகைமை 

பூண்டோமே இதுதானோ காம அடியாசகு அடிமைபூண்ட 

தறம. ஈமதிஜைவன் ஈமது வேண்மிசோளின்படி தா.துசென 

gs sun வேண்டுகோளை மரததவரன்றே, ஏனெனில 

அன்று விறன்மிண்டர் ஈம்பொர௫ுடடித தமமைப்புறகென்றகா 

லத்து புறகாபினுரேயன்றி உளளிருதனரா * அகலின் இக் 

கலிக்காமா ஈமபொருட்டு யாதுசொலல விருக்கின்றனரோ 

அறியோம். பரவையாா பிணக்கை நமமிறைவனைக்கொண்டு 

ரீக்கக்கொண்ட.துபோல் கலிசகாமரது பிணக்ரையும் இப்பெரு 

மானாரைக்கொண்டே நீக்க்கொள்ளவேண்டுமென் றெண்ணித் 

தம்பெருமான்பாற சென்று நாதனே : நீ என்பொருட்டாய்ப் 

'பரவையினது பிணக்குததீர்ததனை, அப்பிணக்கினும் பெரிய 
'தோர் பிணக்கொன்றுண்டாயிற்று அதனையுக் தர்த்தருளல் 
வேண்டும்.



#00 ஆசார்யபிரபா வம். 

அது என்னையெனின் ! பண்மயமாகிய. மொழிடிடைய 

பரவைக்கும, சங்கிலிககும், எனக்கும் பற்றாயுளளார் உம்மை 

பன்றி எவருளளார், ௮ஃதுண்மை. ஏனெனின்! பாவையும் 

சங்கலியும என்னைபபயறியிருக்ஈ அல்விருவரையும் நான்பறறி” 

பிருக்க நி நரிவேபறசசெய்யும பற்றாயுள்ளவன் நியிலலை 

யாயின் ௮வாசள எனனைபபறழுமபறறுமாகா£, நானும் ௮வா 

'களைபபதறும பறறுமாசேன் உமமிடம் எனர்குபபற்று மாரு 

இருக்கவே அவ்விருவரையும் எனனைபபற்றசசெய்தீர். தகவே 

பரவை உமதுபஙறேயன்றி என்பறறன்று, அதனால் உமக்குப் 

பற்றாயுளள பரவைபினிடததில br தூ. துபோகவேண்டுவதே 

யன்றி மற். றுயாவாபோவா£, உமதுண்மையும எனதுண்மை 

யும இதுவாபிருஈக, ௨உமபால அன்புடையவராகிய கலிக்சாமா 

பரவை கான்பற்றிய பற்றாகவும ௮தறகு உம்மை கான் தூது 

விட்டதாசவும் எண்ணி ௨ன்னை இவன அடியனாவனா என்து 

மனம வருந்துகின்றனராம். முன்விறன்மிண்டராகிய அடியார் 

என்னையும் உமமையும படுததியபாடு பெரும்பாடாயிற்றே, 

இவர் என்னபாபெடுத்த இருக்கனராரோ * அறியேன். ஆக 

ஜின இதத்குசசெய்யவேண்டியது எதுவோ ௮தனையோடித்து 

ரீரேசெய்யும் என்று சொல்ல இமைவனாரும் அப்படியே 

யோசித்துச் செய்கின்றேன் என்றனர், மறுநாளும் சுந்தர 

மூர்த்திகள்சென்று என்னயோசனைசெய்தீர் ? என்று கேட்ட 

னர், இறைவனார் யோசனைசெய்துசொண்டிருக்கெறோம் ௮௮ 

பற்றிய ஏக்கம் உனக்குவேண்டாம் என் தனர்,



ஏயர்கோன்சலிக்காமராயஞர்புராணம். ௪0௧ 

oO bat ohh gs வயற்றுவவி கேடுத்தல் 

(௩௮௪-௩௬௧) லள ஈழிர்தபின் இறைவன் வன்ஜெ 

ண்டருக்கும் கலிக்காமருக்கும் ஈட்புண்டாகும்வகை நினைந்து 

கலிக்காமா இருமேனிவாடித் துன்பபபடுமபடி ச சூலைகோயுண் 

டாக்னெொ. அக்கணமே கெருப்பில்சாய்ச்சிய2வல நுழைந்து 

குடைதல்போல கலிக்காமருை _ய வயிற்றில சூலைகோய பிர 

வேசித்து ௮வரைப் படாசபாடெலலாம்பரிததிறறு, அவர் மிக 

வும வருந்திவருர்தி பூதசாயகனைபபோற்றி எமது பெருமா 

னே. உனக்கு கான என்னகுற்றஞ்செய்தேன், உன்னடியார்க்கு 

என்னகுற்றஞ செய்துள்ளேன் ஒன்றுஞ் செய்ததில்லையே 

என்னை வருததுசன்ற22 ' இபபடியும ஒரு சோயுண்டேோ! 

சான் படும்பாடு 8 ௮றியவிலலையோ உன்னையமியாது ஒரு 

செயல் ஈடக்குமோ' உனது இருவ ஈட்செயல் இபபடியிருக்கு 

மோ! என்போன்றவாகள உன் திருவருள இனி வேண்டுவரா, நீ 

பேரரு ஞூடையவரென்ு தெளிவரா! தெளிபாா! தெளியார் / 

இனி பொழுக்சல்லேன என்று வோததும் புரண்டும் ழே 

விழ்க்தும் எழுந்தும் மனவாக்குச்காயங்களாய முக்கரணக் 

களும் வருர்திபபதைக்குஞ் சமயத்தில, வர்க்கு ree ae 

இறைவன் எழுந்தருளிவர் து, ௮ன்ப. இச்சூலை?சாய் என்னால் 

வந்ததன்று, இது எனது தோழனாிய சுந்தானால்வர்த,து, 

எனெனில் 8 ௮ வனை வருக்இம்படிச்சில எண்ண,ததரலஎண்ணி 
வாக்சினலும் வெளியிட்டுச்சொன்னதாக என்னிடம் ang 

ழீதவும் வருர்இச்சொன்னுன். ௮வன்பட்டவருத்தந்தான் உன்



௪0௨ ஆசார்யபிரபா வம், 

னிடச்தில ரூலைநோயாக வரததெனறெண்ணுகின்றேன். ஆக 

லின் எனது வன்9ருண்டன் தீரததால் திருமன் தி என்ன 

இம மற்றொருவராலுந தீராது, உன்னால் அ௮வனுக்குண் 

டாகிய மனவ ரதத தீருமாயின் அவனால் உனக்குண்டாகிய 

இவ்வுடற்பிணி ௮க்கணமே தரும. ௮தனையெண்ணுவாய். இனி 

என்னைகினைநது a hsp soot. a என்று ௮ருளினா. 

(௩௨௯௨-௩௨௯௭) இதனை ஈமகடடசாயனாஇறைவனைகசோக்கி 

என்தெய்வமே: என் தநதையும, என்தரதைபின் தாதையும் 

ஏனைய சுற்றததாரும அகியயாவரும உமமையே தாங்கள் 

தொழும் தெய்வமெனறு பரமபரையாக வழிபட்டுவரும சிறப 

பினையுடையார். ௮வர்வழியில வந்தவன் ரான். என்னுடலில் 

நிலைபெழ்றுகின்று குடலைப புரடடுநினற இசசூலைகோயை, 

தேவரீருக்கு ஆடபடேமென் று வமபாடிய வமபாடியைத 

தேவரீரும வமபாடி. அடிமையென்று நேறறு தட்சொண்ட 

அவனா எனனிடமவநது போக்கும் வன்மையாளன், இப்படி. 

தேவரீ£ சொல்லவநததும என்னுடைய பாவந்தர்ன், தேவரீர் 

சொலலியதுபோல் ௮வனால இரநோய்தீ£வதாயிருந்தால அவ 

னும் என்னிடம் வரவேண்டாம், இர்த கோயும்போகவேண் 

டாம், இர்கோய் என்னைவிட்டுநீங்சாது என்ன துன்பஞசெய்தா 

லும் ௮து எனக்குததுன்பமாகாது இடபமாகிய தருமக்கொ 

டியை உயர்த்திக்காட்டும் இமைவரே ! தேவரீர் சொல்லியது 
தருமர்தானோ .! உமத அடிமைக்கு தசைப்பட்டு வழிவழி 

படிபைபூண்டிருக்கும் எனக்குவந்தரோயை தேவரீரது அடி



ஏபர்கோன்கலிக்காமராயனார்புராணம. ௪0௩: 

மைவேண்டாது தோழமைவேண்டி யவை தீருமென்றது 

என்னதரும?மா ! பிறவிப்பிணிக்கு மருகதாயுளள நீர் எனது 

சூலை நோய்க்கு மழுந்தாதல்கூடாதோ, ரா இநகோயைப்போக் 

'இனுல போக்கும, தேவரீருககு இஷ்டமிலலையாயின் ௮ஈசோ 

யால் சான் வ1ஈதல ஈலமே, வேறொருவருமபோக்க என்னிடம் 

வரேவேண்டாம. பெண்போகததைவிருமபி ௮வன காமநோயால 

வருக ௮ஈதநோயைத தேவரீர பொறுக்காமல தூதுபோவ 

தாகிய செறியதொழிலுக்குடன்பட்டு நீமீாபோனீ, எனது 

சூலைகோயைககண்டு மூதவரீர சிறிதுமவருந்தாது அவனால 

இருமென்றீர். இது என்னதருமமோ, தேவரீரைத தூதுபோக் 

சிய குற்றததைநாடி அவனைநான் பாரக்காகூடாதென்றிருக்க, 

௮வன்வரதுதீர்த, தால தீருமேயன்றி வேறொருவரால தீரா 

தனறதை யோசிக்குமிடதது என்னிலும ௮வன தேவரீ£ 

பால மிச்ச முன்புடையவனென்றும அவன் செயலெல்லாம 

செயற்கரிய 'செய்கையென்றும், சான்௮ன்புடையன பல்ல 

னென்ழம. என் செயலைலலாம சிறியசெயலென்றும வெளி 

யாயிற்று, ஆகவே, ௮வனை உயாததி என்னை ௮வளுக்குமுன் 

தாழததசத்துணிரதிர் ரான் அன்பறமயவனாக வெளிப்பட்டபடி 

யால், இரதநோயால் சான் வருகதவேண்டியவனே, இதனைப 

போக்குவதற்கு ௮வனுமவரவேண்டாம); வேறொருவரும வர 

வேண்டாம என்று வருநதிக்கூறினர், 

வயற்றுவலியைப்பேக்க வன்றேண்டர் வநதல் 

, இவர்கூறிய வாய்மையெலலாங்கேட்டு இறைவன் ஒரு 
மொழியுங்கூறுது தாம் சொல்லியதையே ஈடதத எண்ணி



' Por , ஆசார்யபிரபாயம். 

மறைந்துபோய், சுந்தரமூர்த்திகளைக்கண்டு ஈமது சலிச்காமன் 
சூலைகோயால் வருர்துசன்ருன். ௮சனை இபபொழுதே நீ 

சென்ற: தீர்ப்பாயாக, இது ஈமது ஆணையென்றனர். அவ்வா 

ணைமொழியைக்கேடட சுந்தாமூ்ததிகள் திர்தைகளித்தவராய் 

அலவ்வடியார்க்கு ௮டியேனாகப்பெற்றேனே இதனிலும் பேறு 

எனககு வேறுண்டோ என்றுபுளகாங்சராய் இறைவன்பால 

விடைபெற்று உடனே புறபபட்டுததமமுடைய அடியார்களைக் 

கூவி அன்பாகாள ! சலிகாமருக்கு சூலைகோய் தீரக்கவரும் 

நமது வருகையை முன்னுதாய்த் தெரிலிக்கச செலலுங்கள் 

என்ற ஏவினார். 

அவர்களும் சந்தரஜாதஇிகள கட்டளை பபடியே அவரி 

டத்தில தெரிலிச்௪, அதனைக்கேட்டமாத்திரத்தில இது என்ன 

கொடுமை, சூலைரேரய் ஈம்மை வருத் துவதும், ௮ரசோயிஐும 

பெருசோயாக காம வருந்த இறைவன்வந்து இர்கோய் ௪௩ 

தனால் தீருமென்றதும், எம்பெருமான் சொலலிய துபோல் 

சமது சோயை,ததக்க அவனே இப்போது வருகின்ராறெனன் 

மதம் கோயையே அ திசரிச்சசசெய்கின்றன. நம்பெருழா 

ச் தாதுபோகவிட்டவன் ஈம்மிடம்வந்து கோயைப் போக் 
GUM” wh coer, gra அன்பற்ற ௮வ 

சனடு ராமும் சேர்ததவளுபினோம. இதுவரையில் அவனைக் 
குறைகூகியதெலலாம் என்னாயிற்று, இதற்கென்செய்வதென்.று 

அந்தோ! வனை காம் பார தட 

றர்சச் சேலையோடு] 7இனி நாம் வாழ்தலும் Ga Sy



பர்கோன்சலிக்காமசாயஞர்புராணம், ௪0(9 

சோயை உடை வாளிஞம் குத்தி உயிர்விடுதலே துணிபென.நு 
தணிந்து எண்ணியதுபோழ் செய் உயிது௦ர்தனா, 

(௩௬௮-௪0௨) அ தனைக்சுண்ட தேவியார், காமும் உயிர் 

துற்ததலே ஈலமென்றெண்ணி உயி£விடத் தலைப்படுங்காலத் 
தில் சுகதரமூர்ததிகள் மனையைநோக்கிவர அவர் வருசையைச் 

கண்ட சேவசர் இடுத்கிடடு உள்ளேவோடி தேவியைக்கண்டு 

மூர்ததிகள இங்கு எழுகதருளினார் என்றுசொல்ல, ௮த்தேவி 

யார் உயிர்துறப்பதையும் விட்டு தாம்கொண்ட துன்பத்தை 

யும் மறநத குழ்நது அழுரின்ற சுற்றத்தாரையும் ௮ழவொட் 

டாது அ௮டச்சி யாவரையும ௮ழைதது ஈமது நாயகன் எதிர் 

சொண்் டழைப்பதுபோல பூரணகும்பமுதலிய சகல மரியா 

தைகளோடும் சென்று ௮ழைசத்துவாருங்கள் என்று சொல்ல 

அ௮வாசளப்படியே சகலவாத்திய கோஷததுடன் எதிரசென்று 
வணங்க அழைக்க, சந்தரமூர்ததிகளும் ௮வர்களது உபசா 

சரங்களை யேற்று அவர்களுக்கு இனியமொழிகூறி முகமலார்,த 

அவர்களுடன் மாளிகைக்குசசெலல, உடனே கற்றததார்கள் 

அரிய புட்பாசனமிடடு அதில எழுர்தருளியிருக்கச்செய்து 

அிர்க்கியபாத்திய சமனாதிகள் சொடுத் துப் பணிவுடன் கின்ற 

னர். ௮வாகள செய்யும் உபசாரக்களை யேறறுக்கொண்ட சுக் 

தீரமூர்த்திகள் அவர்களை கோக்), சலிக்காமர் என்லுடன் 

கிட் Soar gs வாழவேண்டுமென் ௮ எண்ணியுள்ளேன், அச் 

ப் புண்ணியமான பாக்யெம் என்னைக் é கூடாவண்ணம் குலை 

Barberiparsd கேள்வியுத்றேன். இப்போது அர்ரோயைத்



௪ அசா£யபிரபாவம். 

இரத்து அவர் ஈகழமுற்றெழுகதிருக்க அவருடன் நான் வாழ 

வேண்டுமென் ரெண்ணியிருக்கின்றேன், அவர் எங்கிருக்கன் 

தனர் என்று கேட்க, அவர்கள ௮வா இப்போது Fours 

வேயிருக்கின்றார் ர் துன்பமுமில்லை என்று நடந்த செய்தி. 

யை கூருமல் இவ்வா: கூறினார்கள். ௮வாகள் துன்பமிலலை 

யென்று கூறினும மீண்டும் 4 ஈதரமூர்ததிகள அ௮வர்சளோகோ 

Se ௮வா துன்பம அறறிருபபினும் என்மனா துன்பபப?ி 

ன்றது. ௮ததுன்பம அவரைக் கண்டாலன்றித தீராது, 

ஆகையினால ௮ப்பெரியோரைப் பார்ச்சவேண்டுமென்றனா 

(# OR - £0C) சுறறத்தா முதலாபினா. முவா இரு 

வாக்கை மறுப்பதற் கஞ்சி ௮மைக துச்கொண்டுபோய்க் சாட் 

டினர். சநதரசமாத்திகள் அந்தோ ' இதுஎன்ன யான்செய்த 

கொடுமை ' இப்படியோ நான் பார்பபது, உஇரம பெருக்செ 

டுத்து வோட, குடாாரிந்துகிடச்க இலவவுடமபினுள் இருந்த 

ஆவியா உடமபைவிட்டுபபோச, இதுதானோ கான் காணத 

தக்க கோலம்! நன்று மிகநன்று'! இனிச சொல்லவேண்டியது 

என்ன இருக்கின்றது, இதுதானோ ஈம தியாகேசன் நீபோய் 

தர்ப்பாய் என்று சொன்னது! இவவஞ்சத்தை நான் அறியா 

தொழிர்தேனே ' இனி எண்ணுவதென் ' இவர் எங்கே இப் 

போது போசப்போூன்றாரோ, வுவ்விடத்திற்கு ரான் ௮வ 

ருக்கு முன்போகின்றேன் என்று சொல்லிச்சொண்டே. கலிச் 

காமர் வயிறறில் குத்தப்பட்டிருந்த உடைவாளையெடுத்து சம் 

"மூயிரைமாய்ச்க ௮வ்வுடைவாளைப்பற்றி மிர்த்.து எடுத்தனர்.



ஏயர்கோள்சலிக்காமராயனார்புராணம். ௪0௪ 

கலிக்காம! உயிர (021 Comper 

ள்டுத்தபோதே கலிசசாமரும உயிருடன் எழுந்து இது 

செய்தா யாவரென்று சுந்தரம் ததிசளைக்கண்டு அந்தோ / 

கெட்டேன் என்று அவா கையிலிருஈத தமது வாளைப் பிடித் 

*க்கொண்டு இர்தச சிவாந்தரசதையோ நான் பழிதத.து'௮ப் 

பழியோ இசகுலைசோயாய்லநதது அதோ ! நான் 'அறியா 

கொழிந்தேனே! எமரிறைவன சொலலியும கேளாதொழிக் 

தேனே ! இனி ௮.துசூ கோயலல, ௮ருளே என்று பகையெல் 

லாம ஒழிந்து ௮னனெராய் ஈநதரமமர்ததிகளைப்பாகக்க, ௮ம் 

மீறாத்கிகள மகிழகஈகவராய் நம தியாசேசன் நாம தூதுபோக 

அனுபபிய குற்றததுககு ஈமமை நோயுடபநிததா து, இப்பெரி 

யோரை நோயுட்பரிததி அதனை ஈமமால தீரும் வகையைச் 

செய்து இலாது நட்பை இப்போது தரதனரே இவர்தான் 

நாம் கொழப்படும இியாசேசனாவார் என்று வீழ்ஈது வணங்கி 
னார். கோயைப்போசூ ஈமமை வாழ்வித்த பெருமானை காம் 

முன் விரைஈது வணங்கவேண்டியதாயிருச்ச ௮பபெருமான் 

வணங்க நாம இருஈத துபெருமபிழையாமென் று மூர்த்திகளை த் 

சாம் வீழ்கது வணங்கினா. அடியவரெலலாம சளித்தனர். 

தேவர்களெல்லாம் பூமாரி ராழிந்தனா 

(௪௦௬ - ௪௦௯! இருவ.ரம தருவரையொருவா வணக்கிய 

பின்னா இருவருடம்பும வேறுவேறு இருப்பதற்குப்பொரறுது 

ஒருவரமையொருவா தழுவிசசொண்டு செடுகேரமிருகது, அதன் 

பின்னர் ஒருசோ இருகது, தேவரீருக்குவந்த காமகோயை



FOS ஆசாாயபிரபாவம், 

எம்பெருமான் தூதாகச் செனறு போக்கித் தருவருளாகப 

பரவையின்பத்தில மூழ்கச்செய்தான். வுடியேனுக்குவந்த 

சூலைகோயைக தேவரீரைத தூதாக அனுப்பிப்போக்க என் 

னுடலையும உபிரையும தந்து யான் தேவரீருக்கு உடலாயும, 

தேவரீருடைய உயி£ எனது உயிராயும இருகது வாழ்தலாகிய 

தனது ௮தவைதானஈதமாகிய சிவானாதததில் மூழ்சச்செய் 
தீனன். இறைவன் க ரணையிருஈ தவா றென்னே! என்னே:! எம் 
பெருமான அன்ரு தேவரீர் மழையவனாய் வது வலி 

தாண்டதுபோல), இன்ற என்னை மறையவரிற சிறநத தேவரீ 

ராகவஈ.து வலி5தா ண்டனன. தேவரீருக்கு* தம்மைத் தோழ 

கத தர்ததுபோல எனச்குத சேவரீவைத தோழமையாம் 

அள த்தததனன் அதுமட்டோ, அடியாரக்சடியணாய் வாழும் 

சிவபுணணியம ௮றற எனசகுத திலலைவாழ் அந்தணர் முத 

லாசச சொலலப்படட பேரருளாளராகய பெரியோர் அடிசட் 
கெலலாம் லுடியேன் அடியேன் என்று அடிமைபூண்ட அடிச் 

CHAS Dy 9. SLE பூணடொழுசவும் தரதனன. இறைவன தேவ 

ரீரையான்பழித பெரும்பிழையெல்லாமபொ.ற;த.த என்னைப் 

பேரானர்தத திருத்தினன் என்பன்புடையராய் இருவரும 
திருப்புன் கூருக்கு எழுகதருளி ௮க்கிருக்கும பெருக்கருணை த் 

தடங்ரடலைக் கண்டுகளித்து அடிபணிந்து பின்னர் சுந்தர 
மூர்த்திகள் அ௮ரநாளில ௮நதணாளனாகய வேதியர் சிறுவன் 

உயிரைக் சவரவர்சசாலனுயிரை நீகாலகாலனாய வவவி ௮ச் 
சிறுவனை என்றம்வாழவைததனை, ௮தேபோல் எனஜுயி 
ராபெ இப்பெரியோருக்கு வநத சூலையை வவ்வி ௮வருயினர்



ஏயாகோன்கலிச்சாமராயனாபுராணம், ௪0௯ 

யும் என்னு.பிரையும் வாழ்வித்தனை என்று ம௫ழ்ந்து திருப் 

பதிகம்பாடி, ௮ல்விறைவன.து திருவருள்பெற்ற, அம்குநின் 

றுக் திருவாரூருக்குப்போய் இ டுவரும் தியாகேசரைக் கண்டு 
௮டிபணிந்தெழுஈது, எனக்குவஈத கலியாகிய சூலையைப் 

போக்கி திருவுமெய்ப்பொருளும செலவமும உமது சீரடி 

யாகப்பெற்றிருக்கும இம$ாததிகளாகியபெருவாழ்வையளித் 

தபெருஞ்செலவமேஎன் ரூாசலிஈக மனார். பரமானநதபபரவை 

யையாளும் பேரரசை எனக்கு தாததுமன்றி எனக்கொரு 

சேனாபதியைபுஈ தததனையேஎனமுா சுகதரபபெ ருமானா. இவ 

வாறு இருவரும இறரைவனைப2பாறறி விடைபெற்று பரவை 

யாரா திநமாளிகைச்குச சென்றனா. ௮வலம்மையரா கலிக் 

காமரைரகணடு எதாசகொாணடழைதது -சனத்திருததித்தேவ 

ரீருக்குச ரூல்கோய்வாச செயதபாவிழியன் யான். என் பிஷழ 
பொறுததரு£வேணடும எனறனபுடனகூறினா, கலிககாமனூ 

தேவரீரால் வாதது சூலைகோயன்றே. சூலபாணியின் திரு 

au Tar ane (ip. எமசிபருமான முததலைச சூலததை எர தியிருப் 

பதுபோல் உமமிருவரோடு எமமையும ஒ ருதலையாகச சோதது 

ஆண்டிகைககொண்டனன் என்று இனனுரைகூறிப புகழ்ந்து 

அங்கு சிலகாள வாழ்ரதிருநது பின்னா அ௮மமூர்தஇகளின் 

ae தமதூருக்குச்சென் று அடிக மறவாது வாழ்ந 

(hs sour, 

ஏயர்கோன் கலிககாமராயனா புராணம: 
ழற்றிற்று.



சேமான்பெருமாள் நாயனார் 

பாணம். 
சோர்போமான் கிநலாநருக்க வரத ல் 

(௬௩-௭௬) பின்னர் சுஈதிரசுமாத்திகள் இறைவன் எழுர் 

தருளியிருச்கும க்ஷேக இரங்கள்சோறும் சென்று இருப்பதிகம் 

பாடி திருகாசைக்காரோணஞ்சென் ற அங்கு எழுக்தருளிபிருச் 

கும் பெருமான்பால் தமக்கு வேண்டுவனவா௫ய பொன்னும 

பொன்னாடைசளும் நவரத்னங்களும ஈவரத்னாபரணங்களும் 

கலவைசசாந்து முதலிய பரிமளத்இரவியங்களும் வேகமாய்ச 

செல்லுதற்குரிய குதிரையும் பொன் னுறையோடுகூடிய உடை 

வாளும்பெற்றுத் இருவாளூருக்குவரகனா. ௮ங்ஙனம இருக்கு 
நாளில சேரமான்பெருமாளகாயனூ, காம்செய்துவரும 

சிவார்ச்சனைமுடிவில் ஈடராஜன் இருசசிலமபோசை சிறிது 

கேரம் கேட்பதொழிஈத, பெருகேோரமகேடபதாகச செய்த 

இச்சுநதரமர்கதிகளைக் காண்பதற்கு? திருவாளுருக்குலர, 

அவர் வருகையைபயுணாந்த Hi ஈதாஹாகஇசள சிரகைமகிழ்ந்து 

எ தாசொளள, ௮நராயனா தாம் தேரிமபொருள எதாசொண்டு 

வரக் கடைதததென்று விரைஈதுவகது மிக்க , அசையுடன் 
விழ்ர்துபணிஈதனர். தம்மைவணங்கிய பெருமாளைக் தாமும் 

பணிர்து ௮வரையெடுகது ௮ன்புபெருக மார்போடணைத் 

துத் தழுவி இன்பவெள்ளததில் மூழ்சக் கரையேறமாட்டாது 

இருவா் என்பும் உரு, உயிரும் ஒன்றாய் உடம்பும ஒன்றாய்க் 
டெர்சனர், இவ் இசயங்கண்ட தொண்டர்களெல்லாம் அள



சேர மான்பெருமாளநா யனார் புராணம் ௫௧௪ 

விலலாமடிழ்ச்சீயடைஈது நமது சக்தரவறாத்தகள நமது தியா 

CaF NESS தோழராமினார். இப்பெருமாஜுக்கு சேரமான் 

பெருமாளநாயனூ தோழராயினா என்று போற்றிப்புகழ்க் 

தனர் சேரர்பெருமானது உயிரையும உடலையும தமதாகக் 

கொண்ட எந்தரமாததிகள பருவக்கொண்டுப்படியெனப 

பாவலாக்கு உரிமைபிலுதவும சேரபெருமானது கரகதைத் 

தமது கரத்தாற்) ॥மிககொண்டி இயா2காரைக சுண்டு வணக 

கக் கோயிலுஈகுளளே புகுத, தேவாசிரியததை முன்னே 

பணிந்து வலமாகவந தூ கம்மையுடையாராகிய பெருமானைக் 

கண்டனா சேராபெருமான சுண்ணீ ஆருய்பபெருச மீள 

வும பூமிபிலவிழ்ஈது வண௩?, இயாசேசப்பெருமானும் சுந்த 

மரசப்பெருமானமை தமது பாடலைக்கெட்டுமகிழுமபடியாக 

முமமணிக்கோவையைப பாடினா நாவலர்பெருமானாகிய 

FSI SHAT oH தமிழறியும்பெ.ரமானாகிய தியாகேசனும 

இரத முமமணிக்கு ஈவமணிஃஈளும் ஓபபாநா என்று செவி 

யாரச்சேடடு மகிழ்ககனா பின்னா சோமானாரை அழைத் 

து. சொண்டு பரலையாா மாளிசைக்குப போக, பாவையா 

இவர்கள் வருரையையுணாஈ து குடவிளக்கும பூரணகுமபமூம் 

பூமாலைகளும தூபரகலயங்ஈளும தோழியரெலலாம தாங்கி 

வரத் தம வதாகொண்டு சமது பொன்மாளிகையின் சண் 

ADDS SUG BH) GON GOT பயமாயப பிரகாசிச்கும மஞ்சத் 

இல எழுஈதருளசசெய்து ௮வருடன் தமது நாயகரையும வித் 

திருக்கச்செய்.து விதிதவருமல் செய்யவேண்டிய பூசனையைச் 

சிறப்பாக செய்தனர். சுந்தரமூரத்திகள் தமது திருவுள்ளப்



24௨ ஆசா£யபிர்பாவம். 

பாங்கின்படியே சேராபெருமானுக்குச் செய்த பூசையைக் 

கண்மெஃழ்ர் த, பரவையாரைப்பார்த்து சேரனாருக்கு இரு 

௮மூதமைக்கக் குறிப்பாக உணர்ததினர். ௮க்குறிப்பறிரது 

௮வருக்கும அவருடன் வந்த பரிசனங்களுச்கும் அறுவை 

யோடுகூடிய உணவைசசெயதுமுடிதது சேசர்பெருமான் முன 

வந்து பணிஈது அமுதுசெய்தருள எழுகதருளவேண்டிமென் று 

பிராததிக்குமபொழுது *ஈதரமமாததிகளும் பரவையார் 

நோக்கிப் பாவையே! இபபெருமானுககு நீ ௮முதுபடைக்க 

என்னதவஞ்செய்தளையோ நோமாய்கிடடது சீக்கிரமாக 

௮மு.து செய்விபபாயாக எனறு சொன்னபோது பரலவையா£ 

தேவோபசாரம இராஜோபசாரம முதலிய உபசாரமுறைசு 

ளெல்லாம ஈன்றாய் ௮றிஈதவராதலால பெருமானாருககு இரா 

ஜோபசாரமாக னனபாததிரமாகிய பகலங்களை அழகு 

பெறத் நிருத்தி” சததஞசெய்து இரண்டு பீடஙகளில் சம 

மாகவைத்தனா. சேராபெருமான் ஈநதர-மர்ததஇககாகோக்கி 

நானொருவனோ இ௫ூருகதுண்பது, அ௮பபடி உண்பேனாயின 

வித விருரதாகுமோ ? தேவரீரும என்னுடனிருகது உண் 

ட.ருளல்வேண்டும என்று வேண்ட, சந்தரமூர்த்திகள சிறிது 

௮ஞ்செனவாபோன்றிருக்க, அக்குறிபபுணாக.து சேரர்பெரு 

மான் வணங்கத் திருக்கரசதைப்பற்றித் தேவரீ ருடன் யான 

உண்டருளும் பாக்கியததைச் தந்தருளல்வேண்டும். பரவை 
யார் இடும் ௮முதோ பாற்கடலிற்றோன் றிய ௮முதமாகும். 

இவவமுதை எனக்குப் படைக்கும்படி கட்டளையிட்ட த, நீல



சோமான்பெருமாளநாயனார் புராணம், ௪௧௩ 

கண்டனாரிய இறைவன் மீதவாரளை சோக, கடலில௮முதுண் 
டாகும அதனை நீக்ரள உண்ணுங்களென் ௮ சட்டளையிட்டது 

Gut gy, என்று கூறியபொழுது சேரர் போன்பை மழப் 

பதிறசஞ்சி இசைஈதவராய் இருவரும் பரிசலத்திருஈது உண் 

டள, பரவையா மிகவும மூழ்ஈதவராய் என்னபுண்்எளியஞ் 

சசய்சோம இமமகேபபவரபூஜை யாருக்குக கிடைக்கும என்று 

Ass பரிவுடன உபசரிதது அவா ஈஞுண்டபினனா சேரார் 

பெருமானுடைய பரிசனஙகளையெலலாம உபசாரததுடன் 

உண்ணுமபடி.சசெய்ய ௮வரெலலாம் இபபடி வேற்றுமை 

யின்றி யாவருக்கும ௮. வையோடுகூடிய வணவைச லிப் 

பின்றி படைககசவலலாாயாலா, இதுரல்லவிருஈது என்று 

பாவருங் களிகூர பரவையார் விருதின் ஈடனைமுடி தனர், 

(௭௭ - ௮/0) பின்னா பரவையா சேரர்பெருமானுக்கும் 

ஏனையோருக்கும் முறைப்படியே பனிநீரோடு ஈல்லகலவைகள் 

கலந்த ஈநதனம பூசசொடுத தும, றுமணக்கமழும் நல்லமலர் 

மாலைகளைச் சாததியும, சாதஇக்கொள்ளுமபடி கொடுத தம், 

அ.சன்பின்னா பஞாவாசததுடன் தாமபூலமுங்கொடுத்தும் 

ம௫ழ்வித்து உள்ளங்குளிரந்தவராய் ச நதரமர்த்திகளுடனிருக் 

கும் சோர்பெருமானிடத்து வந் துபணிந்து திருடீ.றுபெற்று 

முடியிலும் கெதறியிலும் இட்டு ஒர்புறமாய நின்றனர், சேரர் 
பெருமான் எழுந்து யான இதுசாழறும் எம௦பருமாலுக்குச் 

சய துவாததொண்டினால் அடையப்படும் பயன அம்மையில் 
எத் பஇல்லாமல் இமமையில் இப்பொழுதிலேயேபெற்றேன் .



PEP ஆசாாயபிரபாவம், 

இங்கன மபற்ற துதான் நடராஜன து குஞசிதபா த,ததில் விளை 

யும் பேரானஈதமஎன் று நாசகுழறக் கண்ணீ அருமபச௪ சுந்தா 

மூாததிகள் திருவடாளை வணங்க, *ஈதரமாததிகள அவரை 

வணங்க பினன!॥ ஒருவரையோருவா தழுவி ராக்கா தலால் 

சுநதரமூாத்திகள எமது பெருமான் உமம எனாகுக் காடடி 

லைத௲னரே இஈதச ஈருணைக்கு யான் என்செய்யவலலே 

னென்றுமகிழ்ஈது, வீதிவிடங்கப பெருமானாநிய தியாகேச 

டைய பவனிமுதலிய பலவித உற்சவங்களை அபபோதப 

Curia கணடுகளிதஅ இழுவரும நீங்காமல இருகதனா. 

(௮க- ௧௨(ந) இவவாறிருக்கு சாளில ஈஈதரவா ததிகள 

நீலகண்டருடைய பலதிருப்பதிசளையும பணிரது மதுரை முத 

லிய க்ஷேததிரஙகளையும வணங்சு நினைததனா, சேரர்பிரா 

னும் ஈமமியாரூரரைப பிரியக்கூடாத அசையினாலும தமக் 

குத் திருமுகமளிதத திருவாலவாயுடையாரை வணங்கவே 

ணடுமென்னும அ௮ன்பினாுலும உடனபோக நினைநதனர், 

பின்பு இருவரும் ஆரூ ரிறைவரைவணகூப் பரிசனத்தோடும 

பண்டார ததோடும புறப்பட்டு கீழ்வேளாசசென்று பரமரைப 

பணிர்து காரோணச கிவக்கொழுநதை செநதமிழ்மாலை 

களால் துதித்து இருமறைக காட்டையடைநது நாவுக்கா 

சம் புகலிச்சிக்சன்றும திறக்கவும் மூடவும பாடிய சிரா 
கதவை ௮ணைஈது கண்களில நீர் தாரை தாரையாய்வரும் 

படி காயன்மார்கமா நினைந்துவணங்கி வேதக்கள பூசித்த 

மழைச்காட்டுமணியை தமிழ்மாலைகளால் இருவரும் she



சேரமான் பெருமாளநாயனூா புராணம்,” ray 

சிலகாளவசதது அ௮கததியான் பளளியையும் சோடிக் குழ 

சரையுமபணிர்து சோடிஈகுழகா கோயில தனியே யிருப 
பதைபபா£தது உளளமவாடி காடுகள நிறைநதிருப்பதைப 

பதிகததிலுஞ சிறப்பிதது பாண்டிகாட்டையடைகது திருப்புத 

தூரை வணங்கி மதுரையைசசோகது இலவாயபபனைப பணிஈ 

தீனா. ௮ஙகு பாணடியனமகளை மணநறு தககயிருத சோழ 

மகாராஜனும பாணடியாபெுமானும இவர்களை எதிர்கொள்ள 

கோயிலை ௮டைசஅு வலமா£வருகின்ற சேரர்பெருமானையும 

௮வா தோழரையும வணங்? மரிழ்சதனா,. சேரர்பிரான் 

சுநதரேசரை வீழ்ஈதுவணங்கி அடியேனைப பொருளாக 

மதிதது அளிதத இருமுக மெனனும திருவருளுச்கு முடி 
வுகாண்கிலேன் என்று மொழிகுழறப பரவிப் பணிதது களி 

கூரஈதனா. பாண்டியனா இருவருக்கும பலவகை உபசாரக் 

களபுரிய சிலலாள அளவளாவி இன்புறறிருஈதனா, பின்னா 

மூவேர்தருடன் திருமுனைபபாடி நாடராகிய சுந்தரம் த.இகள 

திருபபூவணம Baru gor திருவேடகம் திருபபரங்குன் 

றம முதலியபதிகளையடைஈது இறைவர்கழல்வணங்கி திருச் 

குற்றாலம முதலிய க்ஷேததிரங்களை த் தெரிசிசக எண்ணினர். 

பாண்டியராஜனும விடைகொண்டு திருமப, சேரர்பெருமா 

னோடு வன்றொண்டர் குற்முலத்துக்கூததா குரைகழல் வண 

ங்க குறுமபலா விமலரையுமதொழுது திருரெல்வேலி ௮ழக 
ரையும் ௮ணைர்துபோறறி இராமேசசுரமூம திருக்கேதிச்சா 

(pio பணிநதுப் பாமாலை பாடிததிருமபி, திருசசு ழியல நாதரை 
நர்தூரத் துதிததிருகதனர். அன்றிரவில ௮வா கனவின்சண்



௪௧௬ அசா£யபிரபாவம். 

காளைப் ரவத்தோடும், இருக்கர ததில் பொற்செண்டும், திரு 

முடியில் சழியயென்னும ஒரணிகலமும் உடையவராய எங்கும் 

இல்லாத போ ழகோடு என்புருகும்படி. எதிரேகாட்டி நாமிருப் 

பத கானப்பேர் என்னு திருதகலம என்று இறைவன்கூறி 

மறைந்தனர். HFS நிலையைக் ஈதரரழர்த்திகள் உணாந்து 

அதசயித்துசம்பெருமா லுக்கு நம்பாலிருகக௮ன்புஎன்னையோ 
என்று அகம$ழ்ஈது ௮வவூசயசதை சேராபெருமாஜுச்குச் 

சொல்லி இருவருமாகச் கானப்பேரூருச்குப்போய் *தொண்ட 

ரடிக்தொழலும்'' என்னும பதிகமபாடி, இககக் காளையாரை 

யான் சுண்டு தொழபபெறுவது இனி என்றென்று கண்டு 

கண்டு சிலநாள் அங்ூருந்து பிரியாக்காதல உள்ளத்துள் வரு 

5 ஒருவாறு துணிந்து, இருப்புனவாபிலுக்குப்போய் அப் 

பெருமானை வணங்ரி அங்கிருநது அங்சிருக்கும் கோயிலசள் 

தோறும் சென்றுசென்று பாடி அதைவிட்டுக்காடுகளையும் மலை 
களையுங் கடநது, சாவிரிநாட்டையடைஈது அங்கு இருப்பா 

தாளேசசரமென்லும் தலக்தல பெருமானைப்பணிர்துபோற்தி 

மற்றவிடங்களிலுள்ள தலங்களையும பணிந்து திருவாரூருக் 

குவர அடியார்சளெல்லாம் எதாகொள்ள அவர்களை வணங்கிக் 

கோபிலுக்குப்போய் பேராசையுடன் கும்பிடடு நெடும்பொழு 

இருந்து பின்னெழுர்து பலபல பதிகங்களைப்பாடி சோரர் 

பெருமாலுடன் பாவையார் எதிர்கொண்டழைக்க மாளிகைத். 
குள் எழுந்தருளியிருஈதனர். | 

(௪௨௬ - ௧௪0) ௮வவாறு இருக்கும்போது இருவரும் 

சல விமையாடலகளைச்கருதி, கருதியபடியே Ane Qe air”



சேோமான்பெருமாள்ரசாயனா புராணம். ௪௧௪ ® 

பரிச்செண்டுகளை வி௫ியும், ஒருவராலும் விலக்குவதற்கரிய 

ஆட்டெசண்டைகனையுண்டாக்கி ௮ தனைசசண்டு ம௫ூழ்ந்தும், 

கோழிச்சண்டைகளையும, பலபட்சிகளின் சண்டைகளையுக்கண் 

டுகளித்தும் சிலலாள் கழிததனர். சேரமான்பெருமானார் சுந்தர 
மூர் ததிகளோடு கலஈது இறைவனைச்கண்டு களிககுக களிப்பி 

னாலும, இருவருமமாறிமா திப பாடும் களிபபினாலும், பரவை 

யார் இடும விருகதினைக காலககளதோழமும் உண்டு களிக்குங் 

களிபபினாலும, ௮ரசசசெலவத்துக் கேறபப பல விஃ்யாட 

லை௪ செய்து களிக்கும் களிபபினாலும, பலசாள போக்கியபின் 

னர், பின்சேரமான் பலகாள பரவை மணவாளரைப் பணிந்து 

பணிஈது தமது ஊருக்கு எழுகதருளும்படிப பலமுறையும் 

வேண்டப் பின்னரிசைந்தனர். 

சுந்தார் சோநாடடுக்கேகல், 

சநதரமூமாததிகளதமமுடன்வா இசைந்தபின்னர் பெருக் 

களிப்படைர்து அடியாகளெல்லாம பேரானாதங்கொள்ள 

விருர்துசெய்.து யாவரையும் பணிகது பின்னர் இருவருமாக 

தியாகேசப்பெருமானிடத்தில் விடைபெற்று பரவையாரை 

யும் வேண்டி. ௮வரிடத்,தும் விடைபெமர்.று இருவரும் புறப் 

பட்டு மேற்றிசை கோககிசசென்று, காவிரிக்குத் தென்கரையி 

௮ள்ள சிவக்ஷேத்திரங்களையெல்லாம் கண்டு வணங்டுப் பின் 

வடகரைச்குப்போய் ௮ங்கு திருவையாமுன் து தோன்ற கரக் 

களைச் ஏெமேற்கூப்பி ௮ங்குபோகத் தொடங்கும்போது சாலி 

ரியில இருகரையும் புரள பெருவள்ளம்போதலைக் கண்டனர்; 
ட ௨௭௪



FEM HFT TUNA G LT eto. 

சோர £பெருமான் சுநதரமுறாக இகளை நோக்கி இரத லயா 

றுடைய அடிகளைக்காணாது எவவாழறு காம அப்புறமபோவ து, 

என்மனம் மிகவும் கரைந்து உருகுகின்ற து; என்னுளளததில் 

காணவேண்டுமென்னும் அன்பு வெள்ளமபெரு என்னை 

இங்கு நிற்சவொட்டாது அலைஈகின்றத. இந்தநீர வெள்ளத் 

தை நாம் எவவழிபினாலாவது ஈடஈசவேண்டுமென்று மித்த 

பரிவுடன் விணணப்பஞசெய்ய, நதர தர - ஓடங்கள் 

செல்லச்கூடாத பெருவொளமாக விருகரன்றதே என்று லெ 

சேரம எண்ணி ஈமமைப்  |ரவைஎன்னும பெருவெ ளள தைக் 

சடக்சசெய்த இறைவனுக்கு இகசவெளளகசதை நாம கடக் 

கும்படியாகச செய்தல அரிதோ என்று, * பாவும பரிஈஒன் று 

௮.றியேன் கான் பண்டே உம்மைப பயிலாதேன, இரவுமபக 

ம் நினைதாலும எய்த நினையமாடடேன் நான், கரவில ௮ 

வி சமுகுண்ணத் தெங்கக குலைககழ்க் கருபபாலை, அரவந 

இிரைக்காவிரிக்கோடடக.து ஐயாறுடைய அடிகளோ” என்.ற 

சராசரங்களெலலாம நிறைநதிருச்சின்ற இறைவன் கேட்கப 

பெருங்கூச்சலிட்டுக் கூபபிடலவும, கன்று கூப்பிட, ௮கன் 

தாய்ப்பசுவும உடன்கூ.! /டுவ து போல இறைவனும் பெருக் 

கூச்சலிட்டு, வொளம்வற்றி உஙஈட்கு வழிகாட்டிற்.று,வரலாம் 

வரலாம் என்று ௮னமைதகனர் அ௮வவோசையைக்கேட்டு ௬௫ 

தரஹூர்த்திளைபபோற்ற கறாததிகளும் சேரர்பெருமானைவண 

ங்கி இருவருமாய் பரிஜனங்களுடன் ஆற்றைக்கடர்து ஐயாம 

ற்டிகளைக்கண்டு வாயாரப்பாடித தலையார வணங்கி மீண்டும் 

aig காவிரிநதியைபபாரக்க ௮து முன்போல் மலைபோலோ



சேரமான் பெருமாள்காயனார் புராணம. ௪௧௬ 

ஙிக்கரைபுரண்டு செலவதைக் கண்டு இறைவன க:நணையைப 

போறறி மேறறிசைச்சண்சென்று ௮ங்குளள தலங்களையெல 

லார் தெரிசனஞசெய்து சொக்கு நாடடி நகுபபோய ௮ங்கிரு 

ஈது மலைநாட்டையடைஈ்தனா 

(௧௪௧-௪௫௨) இரவா வருரையை* கேட்ட Dy RATE 

டினரெல்லாம ஒன்று-ூடி எதாகொண்டழைக்கக் சருதி நா 

டனத்தும இதுபொன்னுலகோ திவனவாம் உலக! என் 

றெண்ணுமபடியாக 2} 0B FH) கொடுந்கோஞூரை ணை 

நதபோது சேராபெ.நமான் மனமூழ்ாது அலாகளுடன் 

தாபழககூடி Irth BU CLT ob B) ரளையழைத துக்கொண்டு இருவஞ் 

சைசகளமென்னும க்ஷேததிரததிறகுபபோய் வலம்வக தூ தங் 

கள் பெருமானைக்ஈண்டு “முடி பபதுகஙவையென்.ு'' எடுகதுப 

பாடி சோமானபெழுமானோரி வணங்கி வெளியேவர, ௩ நதர 

மூர்ததிகளை சேராபெருமானார் யானையின்மேலேற்றி முன் 

னிருக்சசசெய்து தான்பின்னிருஈது தமது சைசகளால சாம 

ரையை அுசைததுஈ்கொண்டு மாளிகைகள நிறைநதுள்ள 

இராஜவீ தியின் வழிய வரதனா, 

அவவிதிவழ்யே வ ரமபொழுது இருபாகததிலும புகழ் 

வோரெல்லாம அவவிருவரையுங்கண்டு நமபெருமானாகய 

சேரருக்கு இவர் நலலதோழா எனறும், நாமெலலாம இவ 

ரைசகண்டு தொழுதற்கு அளவிலலாத தவததை முன் என்ன 

செய்தோமென றம, இனி ஈமது மலைராட்டார்பெறவேண்டிய 

பேறு என்னஇருக்கின் தென்றும், ஈமது பெருமாள் பின்னி 

ருது சாமரையை HOF Sg வருகின்ராரே இவவரியகோலத்



௪௨௦0 ஆசா£யபிர பாவம். 

தைச்சாண்பிரென்றும் பலபலவாயப்புகழ்நஈதாம்கள், போற்று 

வாரெலலாம் பூச்களையும் பொரிரவயும பொற ண்ணஙாகா 

பும் சொரிநது போற்றி வணமரினாகள, மூழ்வாரெல 

லாம ஈமதுபெருமான கோழாராகிய இச) கரர்றாக இகள் 

எழுகதருளிபி MES IC IO சோழாமாடே  இவவுலூற்குத் 

இலசமெனசசொலல வேண்டுசமெனறு சொலலி வியஈதா£கள். 

இவவாலு 2பா௱றுவாரும புஈழவாரும் மரழ்வாருமாய்௪ சூழ் 

ஈ.துவா ரூதிரை-ளூம யானைகளும நெ ருங்கிபி. நககும அரசர் 

பெருமா லுடைய லாயிலையடைகது யானையினினும இறக் 

னா. ௮ரசனாநம அவாமுன் இறங்கி எதாவது பணிநது 

அ௮ழைதது5ஃகொண்டு வாததியங்களெலலாம பேரொலிசெய்ய 

மகா சிங்காதனத்தில் சர்வாபரண பூஷிதராய்ப பிரகாசிக்கும் 

FG STP shan விறறிரக்கசசெய்து தா.மம எதிரேசினறு 

தமதி சேவிமாகமா௮ுழைதது அவர்களுடன் பாதபூஜை 

செய்.யசதொடங்கனா. சாதரமூர்ததகள தமது பாதங்களை 

வாக௫க்கொணடு இபபடிசசெய்தலும அ௮தனைகான ஏற்றலும் 

தகுமோ என்றுசொலல அரசர் பெருமான் சுந்தரமூர்த்திகளை 

அடிவணஙர எமதுபெருமானே / அடியேன் ஆசைகொண்டு 

செய்யுமசெயகலைல்லாம் ௮ங்கெரிதது எறறுக்கொள்ளவேண்டு 

மேயன்றி ஒன்றேலு மறுத்தல் கூடாதென்றுவேண்ட, அவா 

வேண்டியதை மறுத்தறகுக்கூடாத அன்புடையராய் வராகி 

செய்யப்படிம் ௮ரியதினும அரியபூஜைகளுக்கெல்லாம் உடன் 

பட்டுப் பின் அவருடன் போஜனமுஞ்செய்.த ம௫ழ்ச்தனச்.



செரமான்பெருமாள நாயனார் புசாணம். ௪௨௧ 

(க(நி௩-௧௬௩) பின்னா பரிமளமிகுந்த சந தனச்சலவை 

பைத இருமேனிபிழ்பூசி பூமாலை, முகதுமாலை, இரததினமாலை 

"முதலிய மாலைகன்ச்சா2ி5 தி. ரவுளமகழசசெய்து சேஷித்த 

சகதன தலியவ௱றைப 9ரசாதமாகக்கொண்டு தாமும பூச் 

கொண்கி உடனி ரது நடல்பாடல்சளெலலாம செய்வித்து 

தமது இசையை றபபிக்கொண்டனா். ௮ன்றுமுதல ஒவ்வொ 

ருராளிலும அவவாமேே ஈரல தரவாரத்துடன் மஹாபூஜை 

கள் செய்துவருவதுமன்றி பூகோட்டங்களிலும், மலாகினறர் 

அள்ள தடாசக்கரைகளிலுமிருநது பலவகையான சித்திரான் 

னங்களையும உடனி ுர்.துண்டு மிழக தும, நீரவிளையாடியும், 

அதுவேயுமன்றி மமபோர்செய்யவல்லாரை மற்போ ர்செய்விசீ 

தும் மதததயானைகளைப போர்செய்விததும அவைகளையெல் 

லாம கண்டு மக ழம்வணணம செய்வித துமவா, ஈததரமாரத்தி 

சளும் எவ்வெவ்வகையான் தமதுதோழஞனூா களிக்கசசெய்கின் 

தினரோ, அ௮வ்வாறேதாமுக களிச் துவருகாளில ஒருகாள திரு 

வாரூர்ப்பெருமானை மிகவும் நினைந்ு என்னுயிரை ஆரூரனை 

நாம் மறத்தலாகுமா என்று அ௮ங்ூருந்தே பதிகமபாடி நான் 

இப்படிபும இருககலும் மோ என்றஞ்சி சேரர்பெருமானி 

டத்தில் விடைபெற்றப்புறப்பட ௮ரசனாரும் யான் எவ்வண் 

ணம் தேவரீரைப பிரித்திருப்பேன் எங்கனம வாழ்வேன், 

என்.ற பிரிந்திருப்பதற்கஞ்ி உடனேசெல்ல, இவாது gars 

காதலைக்கண்ட சுந்தரமார் ததிகள்சண்டு இதற்கு நான் என்செய் 

(வேன் 4' இவருடன் இருப்பேனாயின், ,தரூரனைக்காண்பேனா, 

தரூரளைச்காணப்போவேளாயின், இவரைச்காண்பேனா, என்



௪௨௨ ஆசா£யபிரபாவம், 

னெஞ்சநதடுமாறுகினறதே என்று மூநாத்திகளவருந்த, அதனை 

க்கண்ட௮ரானா மனமவருகதஇி௮றிவுகலக்க இன்றுதேவரீரை 

ப்பிரிநதிருசக என்னால்முடியவிலலை?ய என்று வருகதகதையே 

மேதீகொண்டிருப்ப, மூ£ததிகள் நீர் வருநதுதலொழிக, நீர் 

இப்படி இருபபின் நான என் செய்வேன ? எனறு௮வரை ஒரு 

வாறு சமாதானபபடுததி நீர ஈமது பெருமான் கட்டளை யிட்ட 

படி சாசுநியைப புரிகதுவாருமென்று சொலல, அரசர் 

பெருமான் ௮வரை கோச்சி தேவ!டைய இருவடிசளைக் கண் 

டிருப்பீத இம மண்ணுலக அரசாக்ஷியும விண்ணுலுலக ௮ர 

சாக்ஷியுமாக எணணியுளளேன, அசலின் தேவரீர் எவ்வளவு 

சொல்லினும இருவாரூருக்குக தேவரீரைப்போ ஈவிட்டு நான் 

இங்கிருப்பதற் கஞ்சுரின்மேன் என்.று கண்ணீர் பெருாகெ 

De gs Dein, சுஈதரவமாகஇகள, என்னுயிருக்கு இன் னுயி 

ராயிருக்கன்ற எமது ,தரரரனை வன்னெஞ்சா களவனேன் மற 

திரேன. மறநதிருபப.து உமககழசோ ' அமசன்றே, அசலின் 

br இங்கிருநது அ௮ரசாளவீ£ உம்மை வேண்டுதின்றேன் ; 

இருக்க இருச்சு, என்று கும்பிட்டு வேண்டினார். அரசர் பெரு 

மான தியாகோனிடததில் சநதரவமாததிகளுககிருச்கும் ௮ன் 

பினைக்கண்டு ௮தனைததடுப்பதற் சரச மநதிரிசளையழைத்து 

ஈம்முடையாகரததில இன்றொழிய நேற்றையவரையில வந்து 

சேர்ந்திருக்கும திரவியங்களெலலாம் ஈமது தெய்வமாகிய இம் 
மூர்த்திக்கேயாம, ,துசலின் ௮ஈதத் திரவியங்களெல்லாம் ஆள 

கள் மீதிலேறறி சச்செத்தில் இங்குவரச செய்புங்கள்' என்று 

கட்டளையிட, அவர்களும் அப்படியே திரவியங்களும் பொன்



சோமான்பெருமாள்சாயனா புராணம். ௪௨௩ 

னும் ஈவரத்தினங்களும ஈவ கனாபரணங்களும் பொன்னாடை 

களும் பரிமளத்திரவியங்களும பொதுிபொதியாய் ,தள்கள் 

மீதில வமறி ௮ணியணியாயக் சொண்டுவர, வைகளை முன 

னே போகுமபடிசசெலுததிப பின்னா /நதரஜூர்தஇகளைப் 

பணிந்தனா, 

Garbo uy 

(௧௬௪-௧௭௩) uo sym prs gent oOo gs 

தோளிறுகத தழுவி விடைதரமவணடிப பின் அவருக்கும் 

விடை கொடுததலுபபி மலைகாசெடஈது, பல கானயாறும் 

பல காடுகளுங்கடகது திருமுருகன் பூணடி. என்னும க்ஷேததி 

ரததச சமீபிததனா, சமீபிஈ்கும பொழுது பரமசவலுடைய 

௮ணையிலை சிவபூசங்சளெலலாம வேடா வடிவங்கொண்டு 

வந்து பொதிரமது வரும் ge aor யெலலாம அடித்தும் 

இடிக்தும புடைததும குததிபும வெட்டியும பலவசையான 

துன்பககளசெய்து பொருள சளை எலலாம பறித துக்கொண்டு 

அ௮வாகளையோடட ௮வாகளும நில்லாமல ஓடினா. வேடர்க 

ளாய் வரத சிவ ஈணஙகளும் மறைநது போபினா. ௪ ஈதரமூர்த 

இகள் இவ்வதிசயங்க ளெலலாஙகண்டு திருவருள இப்படியும் 

இருஈததோ எனறு அதத திருமுருசனபூண்டியிலுள்ள கோ 

பிலுசகுப போய் கைகுவிதது வலமவநது விழ்ஈது வணங்கி 

எதிரேடின்று இந்த சொடியகாடடில் !எத.துக்கு இங்கு இருந் 

Br வேடுவா இப்படி புமகொடுமை செய்து பொருளெல்லாள் 

கொள்ளை கொள்ளலாமோ என்று வருநதிக்கூற, சிவ பெரு 

மான் அதனைக்கேட்டு, ஈம்பி! உனக்கு கானே எல்லாக் கொடுப்



௪௨௪ ஆசா£யபிரபாவம். 

பவனென்றும்,எல்லாம்செய்யபபவனென்றும் சொலலியும் ஈடத் 

தியும் வருன்றேனாகையால் ௮துபோலவே சேரமான் கொடு 

தீச பொருளெலலாம நானே சொடுக்க இசசெயல செய்தேன் 

அவர்கள் வேடால்லர், Parson agar. பொதிகளெல்லாம் கோ 

புரவாயிலின்சண் குவிரஈதிருக்கின்றன. எடுததுக்கொண்டு 

போவாயென் றருளசெய்ய அப்படியே சென்று கோபாததில் 

இருக்கக்கண்டு ஓடிப் போன ள்களையெல்லாங் கூப்பிட்டுப் 

பொதிகளெல்லாம், ௮வர் வசபபடுத்தி முன்னே போகும்படிச் 

செய்து, தாம் பின்சென்று இருவாரூரைச்சேர்ந்தனர். 

சேரமானபெருமான் ஈந்தாமுாததிகள ௪. டளைப்படியே 

தீன்னிடம போய்சசேர்ந்து ந்தரமுமாகதிகள் திருமேனியை 

நினைது நினைஈது மனமுருகாநிறப அரசியலை ஈடத்திவர தனர். 

9 

வெள்வாயாவளை* சருக்கர். 
ழகலையுண்டபாலனை யழைத்தஃ 

(௩-௮) இருவாருரைச்சேோக்த சுந்தாமாத்திகளும சோ 

மான் பெருமாஃா மறவாதவராயிருந்து சில காள் கழிந்தபின் 

னர் ௮வரைப்பாரகக வேண்டுமென்னும் எண்ணமுடையவர்£ 

ப்ப் புறப்பட்டு ,ஐங்காங்குள்ள ஷ்ஷத்திரங்களைக் கும்பிட்டு 
ப்பாடி, கொங்குகாட்டைப் போய்ச்சேர்ந் து திருப்புக்கொளி 

பூருச்கெழுந்தருளிப் பிராமணவிதிவழியாப் வரும் பொழு 
து அச்ச வீதியில் எதி எதிராயுள்ள இரண்டுமிட்டில் ஜா



சேரமான்பெருமாளநாயனா புராணம். ௪ட॥ 

விட்டில் மங்கலவாசஇிய வோசையும், ஓர் வீட்டில் pens 

யோசையுங் கேட்க ௮இசயித்து சிலரை அழைத்த இது என் 

னவென்று கேட்டனர் அ௮வாகள ௮௩௧ இரண்டு விட்டிலும் 

இரண்டு பிள்காக ளிருந்சனா. அபபிள்ளைகள ஐகதுவயது 

உளளவர்கள். அவ்விருவரும் ஸ்கானஞ் செய்ய இ௱குளள தர் 

மடுவிற் போயினர். ௮வருள ஒருவனை ௮௩த மடிகிலுள்ள 

முதலை விழுங்கெது; மற்றொருவன் வது விட்டான. ae) gy 

கீகு இன்று உபஈயன ஈலியாணம் அ௮கெழுநதிருப்பது மங் 

கல வாத திபவாலி, மகனையிழாதா£ இன் ந இருப்பானாயின் 

௮வனுககும இக்க மங்கலச்சடங்கை நாம் செய்வோமல்லவா 

எண்றெண்ணி அழுூன்௱ ஒலி என்றனா. 

அ.தனைகரோட்டு மனமவருநதுன்றபோது மகனையிழந்த 

தாய்தததையா இருவருமவரது திருவடியிலவிழ்ஈது வணங்கி 

எழுந்திருச்சுறியாது மூர்ச்செ.துக்ிடாதனர், அவர்களை எழு 

ந்திருக்கச்செய்.து மிக இரக்கத துடன் நீவி.தானோ மகனை இழ 

ர்தவர் என்றுவினவ, ௮வர்கள ௬ுநதரர்ததிகளைக் கும்பிட்ட 

வர்களாய், மகனையிழாத துசகம் முன்னிருர்த.து, தேவரீரைக் 

கண்டபின்னர் அதனைமறாதோம். ஏனெனில, தேவரீரைத் 

தெரிசன்ஞ் செய்யவேண்டுமென்று நெடுகாள எண்ணியிருந் 

சோம். அது இன்றுமுற்றுப பெற்றது. முதறுப்பெற்ற இர். 
தப்பேற்றைவிட்டு இனி வராதபிளசையை எண்ணிவருந்து 

வசனால் என்னபயன் என்று மீண்டுவணங்கிஞர். 

(௯௬-௧௧) சுந்தரமூர்த்திகள்-மகனையிழர் து அறுத்துயாச்' 
சுடலில் அழ்ஈ அடந்த இருவரும் ஈம்மைச்சகண்டபொழுதே



௪௨௬ அசா யபிரபாவம, 

அ௮ததுனபக்சகடலைகஈடாகனரே'இனிநாமபிரிவோமாயின் மீண் 

டும ௮த.துயரசாடலில மற்குவா களலலவா! இதுதானோ, ஈம 

மைக்கண்டு ௮வாசள மரிழ்நககறகு நாம செய்யும நல்லருள் 

என்று திருவுளமிரங்க நான் இனிமுதலையுண்டபாலனை யழை 

தீது இவாகளுக்குகொதெது இகத அவிராசிபின்சண் எழுக 

திருளிபிருசகும எமது பெருமான இருவடிகளைக்காண்பேன் 

என்று அணையிட்டு மடுசகரையில நின்று ௮வாகளைபபார்த்து 

உ௱களுடைய மசனை விமுஙரய முதலை யிமு£கும மடுஇதுதா 

னோ எனழுசேடக ஆமெனன * எததானமறக்கேன "' என்ற 

திருபபாடடைத தொடங்க எமபெருமானையே பறறாக 

வாழ்வேன், பரபதியே இலவூரிறகுஎததிடை இழியா (இற 

கி) குளிதத மாணி என்னைச௫றிசெய்ததே எஙகோனே உனை 

வேணடிசசொளவேன் பிசவாமையே (அவன்வேறொ பிறவி 

பிற்போயபபுகாவண்ணம) கரைக்சான (மூதலையைப பிளா 

தீரசசொல்லு காலனையே எனறு தமபெருமானைவேண்ட வே 

ண்டியபடியே சிலபெருமானுடைய அணையாலஇயமன் அநதப 

பிராஹ்மணச௪ சிறுவனுயிை முதலைவயிறறில புகுவிததனன், 

பின்னா௮ுபபிளளை முதலையால விழுஙகபபடட. நாளமுதல 

௮னறளவும சென்ற ஆண்டுகளுடன் ௮மமுதலை வாயினின் 

றம வெளிபபடடனன், 

(௧௨-௨௯) ௮பபிளளையைச்கண்டதாய் ஓடி அபபிள்ளையை 

Os ECs Bang அபபிளகை சகு உயிர்கொடுதத சுஈதர 

மூர்ததிகளுடைய திருவடியிலவீழ்ததி தனது காயசனுடன் 

Sige pag நமஸ்கரித்தனள். தேவாகள் பூமாரிபொழிர்த



Ce runt ea பெருமாள்காயனார் புராணம் ௪௨௭ 

னா-இம்மண் ஹலகில உளளாரொலலாம அுதிரயிதகனா. அர்த 

ணரெலலாம உததரீயததைமேலேவீசி குறுகலிததனர்; வேத 
வோசை கடலோரைபோல எழுந்தது; இளவிதமான சம்பிர 

மத்துடன் சுஈதரமூ/்த்திகள் அநதபபிளனாயை அழைத்துக் 

கொண்டுபோய் அ௮லவிநாயேப்பனை வணங்கிப பின்னர் யாவ 

ருடன்௮வவர்சணாவீட்டு ரகுவநறு அநதபபிளளையின தாய்தந் 

தைகள் சளிஈகுமாறு உபஈயன ॥ஈலியாணக்தைச் செய்வித்து 

யாவரும்போற்ற ௮வாகளுச்செல்லாம் ரல்ல ஆ௫கள புகனறு 

சேரனா இருஈகும மலைரசாட்டை அ௮டைநஈகளனா. 

அநதரமுமாததியள போய்சசோ வதறருமுன் முதலையுண்ட 

பாலனை எழுபபிய அற்புதசசெயலை அனேகாசென்று ௮ரசா 

பெருமா சைகுகதெரிலிகச அ௮வர்களுக்ரொலலாம பொ ன்னாடை 

களும பொன்னாபரணங்களுங் கொடுதது௮னுபபினர். we 

சமயததில் ௮ந்தாஜமாததிகள வரதுளிடடனா என் நுகேளவியு 

றறனா, கேட்டவுடன் தமமைமறக துபாவாராய் அனந்தக 

களிபபடைகஈதுஎன்னையனஅணைகதானா?னையாகரமஅண்ணல் 

அ௮ணைஈதானா ? அரூரிறைவ னணைாநானா? என்துணையாம் 

தலைவனணைநதானா ? தரணியெல்லாம உய்யவஈதவன் ௮ணைஈ 

தானா? எனறு கூததாடி இப்பொழுது யான சளிக்கப பேரிகை 

அடிக்சகச்சொன்மின்௧ள என்று ௮றைவிததனா. மந்திரிகளை 

அழைத்து ஈம்பெரியோ வருகின்றபடியால ஈமதுஈகாத்தை 

அலங்கரிசகச் சொலலுங்கள, எதாகொள்ளப புறப்படுங்கள் 

என்று ௮வரவருக்குங்கட்டனையிடடுத் தான் யானையின்மேல் 

ஏறி எதாகொண்டழைச்சச சென்று தமது எல்லைச்சண் வரு



௪௨ல் ஆசா£யபிரபாவம், 

இன் றசந்தரமுர்த்கிகளைக்கண்டு கீழிறங்கி ௮வரது திருவடிகளை 

வணங்கினா, மூர்ததகளும இவரடிகளை வணங்கி ஒருவரை 

யொருவர் வணம்ூ குசலங்களை வினவி, பின்னா KH 50 epi dB 

களை யானைமேலேற்றித தான்பின்னிருஈதுமுதது। குடைபிடி.த் 

துசசெல்ல, ச துரங்கரேனைகரும் ஆரவாரக்ாளிபபு_ன் புடை 

சூழ்ஈ.துவரத சுன் ௮ரண்மனை வாயிலுக்குபபோய்க் கீழிறங்கி 

உளளேபுகுநது மூர்த்திகளைச் சிங்சாதனத்திருத்தி மங்கலங் 

கொண்டாடி அவ்விடத்திலேயே விற்றிருகசசசெய்தனர். சில 

நாளகழிநது அுரநாட்டிலுளள தலங்சளெல்லாம் சென்று 

பணிஈது மகோதை என்னும் ஈகரத்்திறகுபபோய் பலகாள் 

இருகதனா. இருச்குமாளில லாராள சேரமானா நீராடுஞ்சமயத் 

தில் சுஈதரமூர்த்தசள தாம் கயிலாயத்திலிருந்துவஈது நெடு 

சாளாயிற்றென்று நினது ௮ங்குபோவதறசெண்ணித திரு 

வஞ்சைச்களமென்னும் கோயிலுச்குப்போய் வலமாகவந்து 

அன்புகிறைகத உள்ளத்தராய் 4 சவெபெருமானை வணங்கிப் 

போற்றி- “தலைக்குததலைமாலையணிஈததென்னே” என்னுந் 

திருப்பதிகம் பாடினார். 

(௩0-௩௭) அப்பதிகத்தில எம்பெருமானே! பாசவாழ்க் 

கையோடுகூடி வாழத்தசச இலவுலகின்கண் யானும் பாசசம் 

பந்தமாகய சரீரவாசியாய் உலாவிவக்தராளில் என்னைத்தடுத்தா 

ண்டனை, யாலும், செய்யும்பணியெல்லாம் செய்துமுடி த்தேன், 

இனியான் முன் 2பாலவே கயிலையின்சண்ணுள்ள . செவசணக்க . 

ளோடு வாழ்தல் வேண்டுமென்று வேண்டினர். வேண்டியபடி 
Cu சிலபெருமானும் எண்ணி,பிரமன் திருமால் மு.தலியவரை



சேசமான்பெருமாள்நாயனார் புராணம், ௪௨௯ 

யும் அழைத்து ஈமதுவெளளையானையை அழைத்திச்சொண்டு 

போய், sing gern Am Kodo அதயானையின் மேலேற்றிக் 

கெண்டு இ உ குவாருங்களென்று கட்டளையிட்டனர், ௮ க்கட் 

டை தது Sus 3.5 MO TMT LD ஒருக்சேகூடி சேரதிசொரூபமா 

ய்பபிர 1 7உ ரம 2வ௱காயானையைஅலகசாரஞசெய்்,து அதனை 

யை துக௨க டி திருவஞரைசகளத துக்குவஈது சிவபெரு 

மான ர , பரில்யடைகதனா. அவாகள வருகையைக்கண்ட 

,சநமாப்டம்றிகா ஜாம எண்ணிய எண்ணம் மூறறுபபெற்ற 

தென்று நி ப ளமரிழகதவராய அ௮வாசளைச்காண, அவர்கள் 

மூதி ஙாக்கண்டி மிககவணசாத துடன் தேவரீரைக் கயிலாய 

தீதுககு அழைக துக்சொண்டுவரும்படியாகத தேவரீருடைய 

சிவபெருமான் கட்டளையிட்டனர். வெள்ளையாளையும வந்திருக் 

கின்றது என்றனா, 

சபிலேக்த எழந்தநளுதல. 

மண்ணுலகத்தில் வர்துசெய்யவேண்டிய வேலையெல்லாம 

செய்துமுடி த்தவராகிய சுநதரமர் ததிகள அ௮.தனைக்கேட்டு மக 

றந்து வெளியேவாது யானையைவலமாகவநது ௮தன்மேலேறி 

னா. பஞ்சவாததியங்களும் ஆகாயத்தில் கடலோசைபோல் 

முழக்னெ, தேவாகள் போற்றிப்பூமாரிபொழிரஈதனர், இவ்வ 

சையான சம்பிரமத்துடன் போகும்போது எலலாவுயீகளும் 

சொல்லுலதாகியசொல்லை அறியவல்லராயெ சேரமான்பெரு 

மாளைசனைத்தனர். நினைத்சடோசே சேரமான் ௮தனை௮றிந்து 

தன் அ௮ருகிலிருக் ௪ குதிரையின்மே லேறிச்கொண்டு திருவஞ் 
சைக்களத்இற்கு வருது. பார்ச்கும்பொழு து,சுந்தரமூர்.த்இசள்



௪௩0 அசாரயபிரபாவம. 

யானையின்மேல போ தலைசகண்டுதாமபூமியில் இருப்பதைவிட்டு 

யானைக்குமுன் குதிரையைப் போகும்படி செலுக்கினர். 

யானைக்குமுன் போகுமபடியான வலலபம ஏப படி.யுண 

டாயிற்றெனின், அகன்காகில ஸ்ரீபஞசாக்கரததைச சேரா 

பெருமான்உபகேசிதகனா அரதமாதாவி?சடததாற்செனறு 

அரதயானையை வலமாகவநது முனனேசென்றது. இவ்வாறு 

சேரர்பெருமான் தரமா ததிகளுடன் போவகைககண்ணுச் 

குபபுலபபடிம வரையில அவருடன் வாத ௮மைசசா முதலா 

யிஞாகண்டுகளித துப பின் காணாராயினா. காமைற்போகவே 

இனியாமெலலாம இங்கு யாரைப பார்பப.து; ௮கதககுதிரைக 

கிருஈத புண்ணியம Bing revert ol HA ழிஈததே ஏன்று அனபுமே 

லிடடவராய் தங்கள சையிலிருத வாளினால தங்களைத்தாக் 

களே வெட்டிஈகொண்டு வீழ்ஈதனா 

(௩3-௪௨ அபபடி வீழ்சசவ ரெலலாம வீரசரீரததைப் 

பெற்று குதிலாமேநசெலலும தங்கள தலைவராகிய சேரர் 

பெருமானை வணக்கி ௮வா சடடளையை மேற கொண்டு ௮வ 

க்கு முன்னே கயிலையை2ராக்கிச சென்றனா. சேரர்சேனை 

களெலலாம முன்செல்ல, அவைசளின்பின் அவர்கள் பெரு 

மான் செலல, அவா பெருமான் யானையின்மேல் வரும் பொ 

(மது “தான எனை முன படைத்தான்'' என்னுநதிருப்பதிகத் 

பதிப் பாடிக் கொண்டே கயிலாயததின் தெற்குக் கோபுரத் 

OF UO HG, HOS sg Cer yr Bw சேரருடன் இறங்கி 

உள்ளேபுகுஈது சிவபெருமான் சநநிதான'ததில் உளள திரு 

வணுக்கன் திருவாயலையடைந்தபோ து சேரர்பெருமான் தடை



சேரமான்பெருமாளகாய ஜோ டப ரணம், PRS 

படடு நினபனா. சுநதாமமாததிசள மாததிரம உளளேசென்று 

சிவபெருமானைக் ரண்டு வீழ்நதெழுஈது தாயைப:9ரிஈ ஐ நெடு 

ரதா ரதரிறசென் று மீண்டுந தனறுதாயைகாண்டு அவ லுடன் 

வநது அணைதலபோலச சமீபதரி2லகெனறனா, சிவபெரு 

மான் ௮வை ௮ நரணைதது ஆரரமன! வரதனையோவென்று 

அன்பு பாராடடினா 

(௪௩-௫) ஈகாமாததிசள சிவபெருமான் பாராடடிய 

அனபினை பபோலும, அடியனேனபிழை பொறுதது எனனை 

யாண்டு முடிவிலலாத பெழங்க நணையைகதரகனையே, அது 

என்னளவினோ ! என்று பலழமுையும பணிரறு, சிவபெரு 

மானிடதது என றுமுளள ஆனநத௮ருவினராய நினறு பின்னா 

எனது கோழனூாா?ய சேராபெருமால திருவணுக்கன் திருவா 

யலில் நிநனெ௱னா எனறனா, எனற விண்ணபபஞசெயயவும, 

சேவாகளிற பெரியவராகிய பிரஹமவிஷ் ஹணுஈகள தநோசசிநீலிர 

நமது தோழனாகுதகோழனா ய சேபாபெருமானை ௮ழைதது 

வாருங்களெனறு சட்ட மாபிடஅவவிருவருளு சென்று ௮ழை 

ssat. Casey சிவபெருமான் ஆணையைத தலைமேற் 

கொண்டு உளளே சென்று பெருமானைக தூரகதே நின்_று 

பணிநதெழுஈது போற்றி போற்றி என்  போற.றிக கொண்டு 

Bou, சிவபெருமான் புனசிரிப்புடன் காம படிதரனை அழை 

ததோமேயன்றி உன்னை யழைதததில்லையே, ௮ழையாத நீ 

வந்தகாரணம யாதென்று கேட்டனா, 

சேராபெருமான் 'எமபெருமானே.' அடியேனது அடிக 

ளாகிய சுநதரமூர்கீதிகள் யானை மேலவரும போத அடியேன்



PR ஆசராயபிர பாவம, 

௮வா மூன சேவிததுக் கொண்டுவரதேன். உமத கடணை 

வெள்ளமானது இககுசொண்டுவஈ௩நூ சோதது வி. _டதே 
யன்றி ௮டியேனே இங்கு வகததிலலை அடியேன ஒ. ரவிண்ண 

UGA DanC pom, என்னையெனில, வேதங்கள் Deo op Sey 

ர்களாலும அதிப்பதறகரிய பெருமையுடைய பெ ரியோனே " 
சேவரீரைப போறறி உலா வொன்று பாடியிரு£ ரன்ன, 

இப்பொழுது இவவிடம வன்றொணடப பெருமானது பெரிய 
சபையாசச்சாணபபமிரின்ற து. இக மஹாசபையில அதனைக 

தேவரீ£ திருசசெவிசாததி ௮ நளலவேண்டும எல் பதேயாம. 
சிவபெருமான் சமுணை கூாரஈது சொல்லுக எனறனர். சேரமா 
னாரும இிருவுலாவை அமுதம்போல திருசசெவிபில் ஊடடினா், 
சிவபெருமான் கருணை கூரநது ௮ன்ப/ நீ ஈமது ஆலாலரக 
தரனுடன் பிரியா திருக்கச்சடவாய் Fa sof acme எமது 
கணங்கள புடைசூழ்நதிருபபத தலைவமாகவிருகது வாழக்கட 
விர்களென்று அ காகஞசெய்தனா. அக்கட்டளையின்படியே 
இருவரும இருக்தனா 

மலர்மிசை யயனு மாலுக் காணுதற கரிய வள்ளல 
பலாபுகழ் வெண்ணெய் கல்லூ ரரவணப் பழமை காட்டி 

உலகுய்ய வாண்டு கொளளப் பெறறவர் பாத முன்னி 
தலைமிசை வைத்து வாழுஈ தலைமை ஈந்தலைமை யாகும், 

ஆலால்சுந்தானார் பொன்னடிவாழ்க. 

ஆசார்யபிரபாவம் முற்றிற்று, 

6 D300
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