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வடி வேலுமுதலியாரவர்களால் 

   

பரிசேரதித்௫ 

மதரை-புதமண்டீபம் புத்சசஷாப், 

மி, ரா, 9, சடைகாரியம், 

மு. கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களால் 
ஷ்ண டிம் கள 

பிடாரித்சாங்கல். 

சாராயணசாமிமுதலியார் குமாரர் 

தெம்பரமுதவயரரவர்கள.து 

சென்னை, 

வி த்தியாமத் சாகா ஒ/ச்சுக்கடடத்திற் 

 



இட 

சடவுள துணை, 
o 9 ஓ 

சித் திசபுதீ.திரநயினார்கதை. 
ட் கொட் 
காப்பு. 

அத்தலனும் ௮அயனுமா லுமானஈல்ரிஷிகள் தேவர் 
நித்தமும்பலாபலன் கள் நெறியுடன் தெளிவதறகுச் 
தத்திரபுத்திரனார்செனிச் சதோர்கதைனயைப்பாட 
மத்தகமுந்தொந்திவயிறுஈங்காப்பதாமே. 

வெண்பா. 

சர்சொண்டபூதலத்இற்சித்திரபுத்தொென்சன;தயயப் 
பார்சொண்டசெந்தமிழ்ப்பாடவே-யோர்கொண்ட 
வார்பூத்தசோலமுலைமாதுமையாளீன்றெடுத்த 
சார்பூத்தகுஞ்சரமே காப்பு. 

விருத்தம். 
ஆனைமுகமுமொருகொம்பும் அகன்றமார்புஞ்சிறுகண்ணும் 
பாளை போலப்பெருவயிறும்பாங்கார்பூணலூலழகும் 
தானேசோன்றிஎன துளத்இிற்றயவாய்வா மும்விசராயகனே 
சானேயுனதபதச்தொழுதேனா பில திப்பாய்கணபதியே, 

தால். 
இரும௫ழ்ர் அவாழுமர்தச் செதெதிரபுத்திர்சதையை 
ருப்பமுடன்பாட விராயகனேமுன்னடவாய் 

விச்செவிசாயகனே வேழமுசத்சைங்கரனே 
தொர்இக்கணபதியே தாயவனேமுன்லுதவாய் 
கார்த் சனருள்பெற்ற கணபதஇியேகார்் த்தருள்வாய் 
ச௪த்திக்கணபதியே தையலுமைபுத்தினே 
எத்தசையும்போற்றும் இறையோன் திருமகனே 
பத்தியடன்தொழுவோர்க்குப் பாவங்கள் இரத் தவனே 
த்திரபுத்தார்கசையைச் செப்பவருள் செய்வாயே 
சிராகவாழுஞ் சித்திரபுத்திர்கதைக்கு 
கேராசவஈ.துசவு நீலமயில்வாகனனே . 
அசர்தரியேசாயே அபயனாரிட த்தஇருக்கும் 

சுர்தரியேவெள்ளைநிறச் சோதஇயாய்முன்னுதவாய் 
பத்தியுடனெப்பொழுதும் பாவ்காகவக் துதவாய் 
புத்திமிசவுண்டாசப் பொற்கொடியேவர் துசுவாய் 
பத்தியுடன்யாலும் பாடுகறேனிக்ச்தையை 
இயானாரும் அச்சு தலும்வேதாவும் 

இஇல்லாமுப்பத்து முக்கோடிதேவர்களும் 
எல்கோருமாச விருக்குமேோர்சாளையிலே 
சிச்தமூழர்து செப்புவார்ரசரரும்' 

 



சித்தி புத்திராயினஞா்கள்த், 

ஈன்று அதெரிய ஈடுவெழுக்துவார்சுணக்கர் 
Ree CST OULD ௪எமதருமர்தன்னிடத்தில் 
சே சமுடன்சணக்கு நிச்சயமாய்த்தா ளெழுத 
புண்ணியஞ்செய்கவரைப் பூதலத்தில்வா ழ்பவரை 
எண்ணரியபாவ மியற்றி3யோச்தங்களையும் 
ஒன்றுக் தவராம அள்ளபடி. சானெழுத 
வென்றிபுனைகற்கணக்காய் விரைந்தேயெழு இவச 
அ.த்தரிசாட்டுக்கான் ௮திகாரியாக்கணக்கா 

முத்திபூரகாட்டுக் செக்குமுதற்சணக்கர் 
சாட்டுகசணக்கும் ஈபனூாபெருக்கணக்கும் 
எட்டுப்புரத்தில் எழுதுமெழிற்கணக்கர் 
ஈல்லார்குணத்தை கச்வெழுதுகாயகர் 
பொல்லார்குணததைப் பிரித்தெழும் புண்ணியனா 

தன்னைநினை த்தவர்க்குத் தன்னியமஞ்செய்தவாக்கும் 
இனனிலத்திற்செல்வம் இசைவாக த தன்னருள்வார் 
ஈல்லதிருக்கதையை நானிலத்திற்பாடுகிறேன் 
எல்லோரும்£ீல்க ளியல்பாகத்தான் கேளும் 
உத்தமனார் சன்கையை யன்பாகத் தான கேளும் 
அத்தன திருக்கதசையை யன்பாகத்தான் கேளும் 

மன்னவனார் தன்கையை ம௫ழ்க் திருக் தகேட்டவர்கள் 
சென்னவனார் தன்சுதையைத் இனமும்வக்துகொண்டாடி 
பரமனார் தனக)தயைப் பக்தியுடன் கேட்டவர்கள் 
பார்2வந் சன் தன்கதையைப் பண்புடனேகேட்டவர்கள் 
சித்திரபுத்திக்கதையைச் சிக்தையுடன்கேட்டவர்கள் 
௨4 இரங்களசொல்லாம துண்மையாய்க்சேட்டவா்சள 
புத்தினற்பாக்கெயங்கள் பொருக்்தி3யேதான்வாழ 
வேணுமென்றயீசுரனார் விஸ்காரஞ்செய்தகதை 
இனி2மல்ஈடச்துக3றும் இப்போதுசெய்யும்வசை 
இத்திரைக்குச்சிச்திரையிற் சரார்பவுரணையில் 
விரதமதுதானிருந்௫ வெண்பட்டுத்தானுடுத்தி 
புண்ணியமான பூதானக்சான்கொடுத்து 
அடைக்சாயும்வெள்ளிலையும் ௮ன்பாகத்சான்கொடுத்து 
பூதானம்கோசானம் வஸ்திர rer Oats ga 
பச்தல்விதானம் பாக்காகத்சான்போட்டு 
தோசணக்களகட்டித அலக்குமேதற்கட்டிகெட்டி. 

வித்தைவிராபகை விரைச்துமேசான்போற்றி 

செய்யும்வகைய தற்கு சிறக்கவேவைச்தபின் பு 

பூரணகும்பம் பொன்னின்குடத்இல்லைச். 
வஸ் இராபசணல்கள் வகையுட்னே தான் சாத் a 
செட்சளைசள்வைத்து இருமாலைசள் சாத்தி 

சர்தனச்ருக்குமஞ் சல்சையுடளேசாத்தி



GSEs pisGatcns. 

வரழைச்சமுகுட்னே வான்கரும்பு சானிருத்தி 
சிபானனினளிளக்குவைச்துப் பூமலர்கள்தான்சாச்இ 
வாழையிலைப்பாப்பி வைக்கும்வகைகனிகள் 
வாழப்பழமும் வருக்கைப்பலாச்சுளையும் 
மாஙசனியுகதேக்கனியு மற்றுமுள்ள ஈற்களியும் 
சேமாங்கனியுடனே செழுங்கசலிஈற்பழமும் 
விளாச ஈசுனியுஞசர்க்சபையும் விரகிமிசப்படைத்து 
சடமைசிறுபயறுங் காராமணிப்பயரும 

கடலைபொரியவலும் வேண்மெபணியாரம் 
சேலுர்தினையும் திறமாகத்தான்படைக் ௪ 

சரும்போடிளமீருல் கற்கண்டுநற்கனியும் 
பொருளிலங்காயுடனே பிட்டமுதுஎளஎளுருண்டை 

கொழுச்கட்டைதேம்காம் கொண்டுவர ௮தான்படைத்து 
தேரசைவடையிட்டிலியு் தோன்றுமிசப்படைத்து 
அபபமதிரசமும் ஆன தொருதேன்குழலும் 
பாயசமும்பாணகமும் பதிலாகத்தாலும்வைத்து 
அன்னபிகாமைத்து அரன்பாலன் முன்னேவைத்து 
புததுருக்குெய்யும் பொறிச்கறியுள்ள தெல்லாம் 
அடைக்காயும்வெள்ளிலையும் ௮னபாசத்தான்படைத்து 
அ த்தனாரதம்மருளால் ௮மு.துசெய்யபண்ணுலித்து 
கெய்வேதனஞசெய்து நியமமுடன் பூசித்து 
தகோத்திரக்களசெய்து தொழுதுமிகப்பணிந்து 

விருத்தம் 
கககையைத்தரித்சோன்பாலா சரிமுகாவுன் றன்பாதஞ் 
ச௫சையாய்த் சரணியோர்சள் தா।வுடன்போற்றிசெய்ய 
மல்களமாசவாழ்ர்து வக்செனச்சருளுகாதா 
யெகங்குமாநினறந்தாய்ரீயு மிறையவாபோற்திபேரற்தி, 

வசனம், 

இப்படிக் கணபதியைத் தோத்திபஞ்செய்து அருச்சனை கெய் 
வேதனமுதலானதுஞ் செப்து தூபதீபககொ டுத்த அப்பால் மேற் 
சன தைட த்தயேண்டி௰து. 

சடை. 
'சங்கரனார்மெய்க்கத் தானெழு தமெய்ச்சணக்கர் 
சித்திபபுத்தாலரச் ருடன் தானிருத்தி 
பீதாம்பரஞ்சாத்றிப் பெருப்பவட்டஞ்சாத்இி 
சதனர்சளான செண்பகமுர் தான் சாத்இ 
சுச்சாதியுள்ளதெல்லார் தோன்றமிசச்சாத்தி 
அறிலாலிமுறைப்படி யே, அர்ச்சனை உள்செய்தபின்பு 
இவள்ளியிைபோடும் விளங்கும் ௮டிக்காயும் 
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பூச த்திலுள்ள பு.அப்பண்டமுள் எதெல்லாம் . 
Qasr _cp Crus ¢g எல்லோருமிக்கையைக் 
செண்டனிட்டே இக்கதையைச் செப்பவேணுமென்று 
பத்தியுடன்கேட்கப் பசர்சலுற்றவிக்கையை 
ஒவ் பும்மா தர்மைந்தர் உண்மையுடன்சேசழ்க்கச் : 
சொல்லுமையாவென்று அண்பமறக்கேம்க்கலுற்றார் 

கல்லுமுருக் கருத்தூடனேசேழ்க்கலுற்றாச் 
மன்னனும்புகமுல்கள் மல்கிலியக்கான்வாழ்க : 
மல்டிகளெல்லா மனமுருகித்தான் கேட்ச 
அகம்பாவம்விட்டு ௮ன்புடனேகேட்டவர்கள் 
புண்ணியங்கள் செய்து புதுமையுடன் கேட்டவர்கள் . 
நல்லகினைவுவைத்து ஈன்றாகக்கேட்டவர்கள். 
கதைமுழு துங் ?கட்டவர்கள் கயிலைப்பகம்பெறுவார 
வக்குவசைக்குறைவு நீல்குமென் மிச சனார் 
பிச்சையிடாத பெரும்பா வியானவரும 

சச்சுவாய்ப்புல்லியர்கள் ஈடுக்கே்செய்தவச்சள் 
கள்ளிகளாயுள்ளார் கணவனுரைதப்பினவர்கள் 
பிச்சையிட்டுண்ணா.ச , பெரும்பா வியானவாகள் 

குண்கெளின்சொலலுங் கெசடும்பானியானவர்கள் 
உற்றுநின்றுகேட்டு உறவையமுரித்தவர்கள் 
பலறினைவுவைக்ச பாவிகளானவர்கள் 
கொற்றவசைத்தள்ளிவைத்த சொடும்பாவியானவர்கள் 
மற்றவரைகத்தேடி வாழ்க்திருக்கும்மகாபா.வி 
பஇஅள்ளையழிக்கும் பெரும்பாவியானவர்கள் 
sama FeO sss சன்பேச்சுமேலிடவே 
கொண்டவனைப்பேணாச கொடும்பாவியானவர்கள் 
தன்விட்டைச்சாத்தி யசல்விட்டிற்போயிருக்து 
பின்னங்கள்பேசம் பெரும்பா வீயானவர்கள் 
பதித்தாரிருக்கப் பார்தஇருக்சுபாவியர்கள் 
இத்தியாதிபேோர்களெல்லாம் இக்கைகயைக்கேளாமல் 
சடச்சலேரில்லென்று கணக்சாயுமைத்தமொழி 
இம்சனில்னின் ச்.௪.பு.௮மண்டபம்லர்துசென்றான் 
பெரியவர்மு தலான வர்க்குப் பிசகாமல் ௪. சிர். .    
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‘a சிச்நீரபுத்இராபிஞர்சக2் 

பாவங்கள் செய்வாரைய் பகுர்.துசணச்செழுத 
வேனுமென்றுசொல்லி கிமலஞர்செய்ச்சசை 
சயிலாசமீதிற் சாரணகானசதை 
'இப்படியேதாலுமங்கே ஈடக்குத்தறுலாயில் 
செய்வலோசப்பட்டணத்திற் இிறமாய்ஈடர்சசதை 
ஈன்றுசச்சொல்லுகிறேன் காடெல்லார்தான நிய 
இச்திரனிர்திராணிபுட னிருர் அ.மிசவாழ்சையிலே 
பு.த்திரவாசை பிடி.த்.துமிகப்புலம்பி 
ஈடர் சக சசொல்லிகறோம் ஈன்றுகக்ககேளுமென்ரூர் 
ஈல்லார்பசுவு மிறையோன்கொடுத்திருக்க 
பிள்ளையில்லாவாழ்வு பெருமைபடையாதென்று 
இந்திராணியம்மை யேங்கிமிசவாடி 
சொன்னவசனத்தைச் சொல்லுகி$ேேன்கேளுமென் ரூர் 
பட்டிபலுகாது பாவங்கள்ரா.து 
ஆளடிமைசன்று அசாசம்போய்கிடுககாண் 
ஆபரணாதியெல்லாம் ௮ழிஈ திடுங்காண்மன்ன வரே 
சித் இச்சக்காரியங்கள் தெறியேபோய்விடுக்காண் 
தருமங்கள்செய்யவென்று தானினை த்தாரிர் திரரும் 
கன்னிசாதானங் கருத்தாகச்செய்தார்சாண் 
மாதானல்சோதானம் மாஸ்திரதானங்களும் 
விமரிசையாய்த் தருமங்கள் லேணபடிசெய்தபின்பு 
திபசுசெயயவேனுமென்று தானினைர் தாரு ச்.சமனார் 
உத்தமருமுச்சமியும் உலசாண்டோன்றளைநினைந்து 
தயசுகள்செய்தகை சாற்றுகிறோமினிசேளும் 
இச்தக்கையை பெள்ளஎவுக்தப்பாமல் 
சேட்டவாகளெல்லாம் சளைசுற்றம்வாழ்க் இருப்பார் 

விருத்சம். 
ரித்இரபுசதிரர்ககைதயைச் சிறப்புடன்சேட்டசோன்பு 
பததியாயிருந்தோரெல்லாம் பழங்ளைரீள்செல்ல 

அச்சர் தன்பதிகயச்சேர்ந்து அத்துடன்சோர் தயாழ்வார் 
பத்திபாப்முர் நூல்சொல்லும் பசாந்தனர். நூல்வல்லோரே, 
வம். அதெப்படியென்று சேட்பீரானல் ௮னேசுமான இரவியும் 

ஈள் பூமிசள்முசலான சசலபாக்பெல்க விருக்தர் இும்மைர்தனில்லா' 
திவாழ்வு வாழவல்லவெள்று இச்திரலும் இர்திணியும் de er 
ஸ்தாபம। ப்க்லேசப்பட்டுத்.சங்கள்பொச் வக் சாஞ்பெத்இலுன் 
டான இரகியமுதலானதையெல்காக்கொன்டு அசேக் தீருமக்களை 
ச்செப்துபின்பு பார்வசமேதராிப ஈஸ்வுரரை Olen tg puede 
ய்யச் சித்திரபுச்தொயினார் வர்.தபிறர்அ அ.லதார்ச் sare swag 
சதகான தால் இச் ne eer ined அின்பர்சப்பச்திப் உட் ச் ) ச ந ட்ப x ச oe ளேசேட்டிவர்சருர்ச்ரு வரும்பகித்௬த் ர்ம்ச்ச் செல் 

    

       

  

       



“இத்தரபுச்திராகிஞர்சதை.. 
இண்ட. 

உத்தமரமர்வார் உயர்ச் சடியாவார் 
பத்தினிகளாவார். பலபிள்ளை சாயாவார் 
அத இ௫ிலம்பொருக்தித் சாட்டிக ரச்ய்வாழ்ச் இருப்பார் ் 

நீடூழிசாலம் சேசமதாய்வாழ்க் இருப்பார் 
மல்லெயம்வாழ்ற் ஐ மழ்ச்சிமிகவுண்டாகும் 
செல்வமிசவுண்டச௫ச்' ராகத்.தானிருப்பார். 

ஆழ்கடல்வற்றிடினும் அவர்புசம்தான் குன்று௮ 
மாற்றில்லாச்செம்பொன் மஇச்குமவர்வ௪த்இல். 
புண்ணியவானணானலைம் போதமுள்ள ராணாுலஓம் 
மண்ணுமதியுள்ளளவும் வாழ்வுமிகவுண்டாகும் 
சித்தியரக்குச்சித்திராயிற் ரோர்பவுரணையில் 
சித்திரைமாதக் இருகோன் புலக் ச.திலே 
உத் தமரைகோக்கி யொருகோன்புசெய்தவர்கள் 
மைர்தர்களாணலும் மடந்ைையர்சகளானாலும் 
ort BS GO ss De எவர்களேயாணாலும். 
தநதைகனைக்கொன்ற பெரும்பாலியானாலும் 
நித்தமிதவுண்்ணும் நீச்சரேயானாலம் ' 
பிர்சக்சசையை யியல்பாய்க்கருத்தில்வைத்து 
லோக த்தியற்கையென்று யோசியாமலேயிருக்.து 
இளகும்படிமனதி லெக்சேசமும்கினை த்தால் 
அங்கேதானேன்புக் சவரேவெளிப்படுவரச் 
இக்திரளை ப்போலே இனிதாசவாம்வுமுண்டாம் 
அர் சகெமொல்பதத்தில் அமரகுடனேவாழ்க்திறாப்பார் 
எவனருளுமுண்டாகும் தீக்சொருசாள்வசராு 
ஈம்முடையசெல்வக்கள் காள்தோறுமுண்டாகும் 
முன்னேன்பிசாஅ முச்சடனேயானாஇம் 
இன்னோேன்பிறர் வர்க ளிசபரமுக்சான் பெருவார் 
மூ ச்தியகருள்கொடுச்கும் மோசங்களறீல்கும் 
weve er sen ren ever tb wo Poss weer Bib 
ரல்லதொருபுண்ணியன்கள் நாள்சோ௮முண்டாகும் 
ஆரச௫அமிசனை யன்புடனேகேளுக்கள் ் 
சயிஞார்பிறப்பையினி ஈன்றுசச்சொல் றுகிறேன் 
சயிலா௫,த்தில்ஈடக் ச சாரண த்தைச்சொல்லுகிறேன் 
ஈலளுர்சயிலையினித் சிறப்.பாயிருச்சையிலே 
அளார்மனம௫ழ்ச்.து அனப்சசசத்தயுடன். 
ச்சனாயுன.மயவளே. கருபையுடன்சொல்துன். 

ஊழின் விஇப்படியே' யுள்ளபக.யேயுலகில் 
அவரவர்செய்தபுண்ப - பாலக்கள், சான peak 
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ப்தியொன் ன 
ளநீசேட்பாய் சப்பமுடன்சணக்குக் ராசு சானெழுதி ட இட்டமுடன்செய்து சிட்சைகள்சான் செய்வதத்கு ராமேசணச்செழுத ஈல்லதல்லசண்டாயே மூச்சப்பிள்ளைகணப தியை மொ ழிவ.தாஈல்லதல்ல மூலமாயிவ்கிடத்இல் மூத்தமகள் தன்னைலைத்தோம் கோலமயில்லாசனலுல் கொடுஞ்சூரன் சண்டாயே 

ரூர்ரைச்சொல்லவே சோதளைக்குவைத்தோங்காண் சாலச்சணக்செழுதான் Parisien Hes மி 
கோலப்பிரமாவைக் சொண்டுசிறையும்னவத்தான் அவளைச்தஇச்சவர்க்கு அனேசவரக்கொடுப்பான் புவனங்கணச்செழுசப் புசர்சொல்வாலுன்மசலும் பாலனிருந்தும் UP duct sO ot Cent மக்களிருந்து மலுரீதிசாளெழுத 
இக்சலசைச்சணக்கு மெழுதிவரும்படி க்கு 
ஈல்வினைசள் விள & oir ஈன் ருயெழுதிவர எக் தவினளையானாு மியல்பாசவுள்ளபடி, சணச்ருப்படியே சருமக்கள்சான்பொ௫க்க பிறர்சாட்பொல்சணக்குப் பிரபஞ் சர்தானிருக்கும். Te NIGHT Den da வியல்பானபார்வதியும் ல்க த தான்சொல்லவர்தர் ஈரயகரேயும்முடைய திருவுள த். தக்கர் ற்படி செய்யுமென்றாள் பார்வதியும் 'இருஈ்துமிசப்பே யிசுரருமேதுசொல்லார் மாகசைசோக்பெ் பொற்பலதைசொண்வெர என்றபொழுசே யியல்பானபொற்பலகை ஈன்றெனவேபார்வதியு சா தன்முன் புவத்தனளே பாச்வதிசெொண்டுவரப் பசமனாுமே.துசொல்வார் சச் சமூம்ச் து சித்திரக்சோ ல்சர்திடென அர்சப்படயே பம்மையுவபா கொண்டுவர சாதிஜில்சச்சாரன் Soren hp.) Hen wap. oie | ரீலணிலெள்ளைபுட வெ திய்சச்சேர்த்அபளே [ CER aGpian a காகித்சார்ப்கை யின்மேல் _ ாலவேசம்மைப்போ லாக வன் று சயாறி சியும் Bore. சிருக்கச் குதித்த சத்தத்தில் Lita onion nigh பர்கம்த்தப்பிர்ழல்!
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we ப பேரியல் நித்திர்ச்சைப்ப்ரெனவே : 
இர்தப்புதல்வஜரரி ரிப்போ சஸ்ழயுமென்றுர் 
ஆரதி pints ம அமக தப்பார்ச்ச 
த௫றியாச அரளர்தம்பொருளால் 
சத்திரத்நிலேயுஇத்ச புத் தஞ்ச 
கசாய்மகனென்று மளர்ச்சரக்சள்ரீட்டிடவும் 
சைசாட்டிமுசங்காட்டி கருவுருயாய்த்தான் திரண்டு 
கருணைகிழிரோச்ச மாசாசையிற்பிறர்தனரே 
Spe sre. தீதிமஞர் வேணும்வரம்பெறுசப் 
பணிர்தவர்க்கேயருள்சொடுக்கும் Urner peak dé 
செண்டனிட்லொய்புகைத்து சென்னியின்மேற்சைகுகித்.த 
நிற்குமர்தவுத்சமரை ரீலசண்டர்தான்பார்த்து 
எக்கோடிசாலம் இயல்பாசவுள்ளமட்டும் 
அச்காலம்ரீடுழி பாசவேதானிருப்பீர் 
பல்லாயிரக்கோடி பரெண்டமுள்ளமட்டும் 
எள்ளுக்குளெண்ணைபோ லெக்கும்நிறைச் இருப்பீர் 
பூவுச்குள்வாசம்போற் பொருந் இியிருப்போம்ராம் 
பரைக்கும்ஈமச்குமி,த பண்புசான்சண்டீரே 
ஐன்றுயிருச்குமிட மொருவருக்தாமறியார் 
அ றிலார்தவமுடையா ரடையாளஞ்சொல்துறோம் 
சன்ருயுரைக்றோம் ஈன்மகனேசேளப்பா , 
மோட்சலழிசத்தியுடன் மொழிச்சோமதுபோல 
மோட்சலழியுபதேச மொழிர்சோமேயன் ௮ளச்கு 
எக்சஞூடமன தி லிருக்குகினைவுசளும் 
சேவரசுராள் சிஷிமுசரிசள்மா தலர்கள் 
எறும்புகடையானதலை பெண்பத்துராலு 
பிரம்யோனிபேச மாருமுயிர்களெல்லாம் 

செய்க் நதொல்லர் இறமாபெழு அமென்றார் 
,சறுவேலாற்ஈணக்கும் சட்டாயெழுதுமென்றார் 
சயிலா௫த் அள்ள சணச்செல்ல மெழுதுமென்றூர் 
ம்காமேருஈற்சணக்கும் வைகுன்டஈத்சணக்கும் 
பரம்கோசச்சணச்சும் பின்புமற்றமுள் எ தெல்லாம் 
சஜ்லாச்சணக்கு மெமு சவருள்சொர்டுத்.. : 
உமையவளுர்தாலு முண்குமயாய்ச்சானழைழ்து 
தண்ப்பெட்டசத்சை யழைப்பித் தாரக்ரேரம் 
*ட்சொதீறர் தப் பு. தப்பட்டத்சான்சொதொழுச் 
அதிக்சசம்பணிச்த கி் முன் கசமுசாரி முன்சைகளை தாள்சாாத்தித் 
ட Vestine abd we SB hens 
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இ சித்திரபுச்நிராயிஞர்சல த, 

ச் ச்கர்த்தா லாபாணர்சான் பூட்டி 
ச க் சதிசொளிபோ த்குன் சாத்த 
SUA pr gy முழுவயிரப்பதக்கமுடன் 
அம்பிப்பசக்சகமுடன் சூடாமணிக்கவைம் 
பில்லைச்சரப்பளியும் வேண்பணியா பரணம் 
பாசமுடிவரைக்கும் பலபணிகள் தான பூண்டு 
பார்வதியுமீஸ் வரரும பார்த்தார்கள்சண்குளிர 
அவனுடைய தஇருவுளத்தசா லாண்டவனூாருகழைத்து 
இருநீற்றுக்காப்புமிட்டுச் எத் இரபுத்தாரெனவே 
உபசேச்ச்காதி லுரைத்சாரேயுத்தமற்கு 
௮ இகாரஞ்செய்சணக்கு மையனே தத் சோமென்றார் 
முத்திரமைமோ தஇரத்தைச் இத்திரமாய்க்கையிலீிட்டு 
8ீடழிகாலம் கணச்கெழு ஐம்$ரெனவே 
உத்தமருமங்கே யுடன்வணம்எத்செண்டனிட்டார் 
அம்மையுமைபார்வதியை யப்போதேதெண்டனிட்டார் 
செண்டனிட்டுமின்றதொரு சித்இரபுத்திரரை 
வரரியெடுச்.ஐ மசகனேயெனபொசழிச்து 
ஆருமதியாதா ரரும்பொருளார்தன்மகனே 
இருடனேநீருஞ் வெனூருட்படிக்குப் 
பாரும்விடும்புமிர்தப் பரன்மொழிகள் தப்பாமல் 
பல்லாயிரள்கோடி, பலன் சணக்குத்சானெழமுத 
சொல்லார்சணக்கு சருளைமுதலுண்டாக்? 

, கருமகிழல்தச்.து கணக்கஇல் இச சரியும் 
எழுதித்தொகைபடுத்தி யியத்றும்பயன் படியே 
பழுதுகள்ளாசாமல் பார்த்தவுடனவ்வேடு 
எடுத்தவர்கள் வாடிச்ச யிர்தவரம்தக்தோம்சாம் 
தடுத்தவர்கள்பேசாமல் தன்னிழலேசாட்ச்சொல்றும் 
இச்சாட்டிவர்து யியல்பாய்கணக்கெமுகும் 
உனக்குப்பிரயாசை யொன்றுமில்லையென் ௮ செல்லி 
சணக்கனாய்ரீயிருஈ.து கருவேலங்லுச்கொள்ளும் 
என்றுசருவேலம் ஏ்பிலித்தரரன்னேரம் : 
பண்டுமுன்னாருள்ள பழையகணக்குள் எதெல்லாம் 
ஆயிசம்பார மசைச்சுவொண்ணாபட்டோலே 

தப்பாமலேயெழுதச் தார்வேகதர் தான் கொடுக்க 
சத் இசபுத்தானார் மானார் தன்னிடத்தில் 
வாவ்ளொருத் மனார் அ௮யகம்வா ழவென்று 
'அன்ருடல்சணக்கு யெழு.௪ழுரு ச். 2.பனார் 
இருக் அுசணக்கு கெழு.சூராருச் சமஞர் 
இவளார்,சம்வா சலில் றப்பா யெழு துர் 

ஸம் 
அஙி்யனுமுமையுங்கூடி பானகித்சணக்கார்க 
மெய்யசாய்ச்ஈருஷ்டி த் தார்கள் மேஇனியுள்ள மட்டும்



  

செய்யஅச்சணக்கைப்பார்த் துச் செய்திசள் சவ வண்ணம் 
.. தையலாள்பாகன்வாசல் சகுங்சணக்செழுததற்ளர்... 

வசனம், ப 
- எப்படியென்றால் கைலாயத்திலே சுவாமியும் பசமேஸ்வசியும். 

முப்பத்து முக்கோடிதேவர்சளும் சாற்பத்தெண்ணாயிரம் ரிஷிகளும் 
மற்றுமுள்ள தபோதனர்கள் நிறைக் இருக்கும்போது ௮அண்டபுவன 
கிகனெல்லாம் பாவபுண்ணிபபலன் செரியவேண்டியதற்குஈம்முடை 
யகுமாரர்களிருபேருல் So [MDE ON SEN BEEN சிலஈடக்கவேண்டியதழ் 
கு௮வர்க ளாகவேண்டியதால் மத்றுமுள்ளயேர்கள் இதற்ரு சத்தி 
கனெலர்களாருமில்லையென் றுசுவாமி பரமேஸ்வரர் சானேயோூத்ழு. 
உமையவளையழைத்துச் தங்கப்பலகையெடுத் துவரச்சொல்லி ௨௬ 
குக்க அதை உமையவள்சண் டதிசயப்பட்டுகருவுருவாய்ப்பேசம்ப 
டி. இருபைபாலிச்கவேனுமென்று அறிவிக்க அப்படியேகராபைசெ 
ய்துவிஞ்சைமச்திரமுபதே?த்து சத்திரபுத்தினென்று பேரும். 
தீது ஆடையாபரணமுதலான தும்பூட்டி மகனைக்கட்டிமுகர் த ௮.ண் 
டபுவனக்களி லுண்டான முன்னாளகணக்கும் சருவேலமும்விஷ்ணு. 
மூர்த்தி பிரமாமு தீலானவர்களிடமுள்ளகருவேலமும்பொக்வெமுத 
லான தம் பாவபுண்ணிய பலகணச்குங்கொடுக்க உமையவளாபெபர 
மேஸ்வரியும் வேண்டத்தக்கெவரல்களும்கொடுத்.து. இனச்செய்திக. 
உக்கிறபாவபுண்ணியமுதலானபலசணக்கும்ஈமக்கு௮ நிலியுமென்.௮. 
சுவாமி உத்திரவுகொடுத்தபடியே சித்திரபுத்திரருங் கைலக்கிவா௫: 
ரான பரமேஸ்வரர் சக்றிசானத்திலிருர் து சணக்செழுஇவர்தார்இப். 
படிகைலாயத்இல் ஈடர் துவரும்போதுசேவேச்திரன்மசாலான௪செ.. 
ண்டுவேணத்சக்க தருமங்களுஞ்செய்து ஈஸ்வரனை கோக் இர்இ 
ராணியுடன் தவசுபண்ஹுறெ வஸ்சாரத்தை இனிமேற் சொல்லு: 
ரோமன் புவைத்து ஒரேமனதாசக் கேட்பீர்களாக, 

| Beat., 

சண்ணத்தொலையாத ஏற்றவெபூசைதன்னை . 
செய்யவேணுமென்று திதமாககேகினைர் த. 
தேவாதிகளெலலாஞ் சோ வேரூழ்ச்துவர 

செம்பொன் மணித்தேரிற் றெப்புடனே கானே றி. 
பசும்பொன் லுலகான பதிபைகிட்டுச்தேரஈடத்தி 
கிண் ணுலசகன்னியர்கள் வேணபடிரூம்ச் ௪.௮7: 
'இப்படியேயிர்திரனா ரேத்ததவஞ்செய்ப - 
aE pap seliso as pret sdime ston 
புண்ணிப தீர்த்தமாடப் புறப்பட்டாள் சலிசையும். 
தச்திரமாயப்போத தானசண்டாரிர்தரஞர் 
மெத்தமயலாகி மெய்சோர்ச்ததிவழிந்து... 
தேர்மேலேதான்கிழுக்தான். சேகர்சள்சென்தெடுச் தரர். 
voy 
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சேலர்மிககி௮ு த்தி: தேவர்களை ச௪,சானிருத் இ 
மாய்மாய்சென்று: மருத். தூமாமலையி அள்ள 
சரப்களிகள் கொண்டுடனே காரிருளர் மக்கேரம்' 
மாயர்பாகத்சால் மடமைகளையிழர் த 
ஆசை த்அபரம தால் அசலிகைவிட்டினிலே 
சன்ருமேயிஈ்இரனார் தெய்வவுருமா றி 

அன்றிரவுஈல்லுரக்ச மறி அ௩டுச்சாமத்தில் 
வேசளையிதுவெளவே விடியற்காலக்கூவும் 
சோழியாய்நின் ற கூவினாரிந் இிரரும் 
அப்பேோதுகெளதம ரானரிஷிதானும் 
எப்போதும்போல விடிஈ்ச்சேயென்றெமுக்து 
செண்டுசமண்டலமுக் இருநீற்றுப்பையுடனே 
ச்ல்கைக்சககரயில்லர் து கின்றார்மசாரிஷியும் 
சல்சையுற்க்சமசைக் சண்டார்மசாரிஷியும் 
மாயர்விதியோ மாயமோதெரியாது 
ஈர்சவனஞ்சென்று சாமறிவோமென்றுவச 
அக். தமலரும் அரும்யாயிருர் த.துபார் 
இ௫வென்னசோதனையோ யிஸ்வரரேதஞ்சமென்று 
அர்த்தசாமரேர மறியாமல்வக்தோமென்று . 
மனச்சவலையாக்லிருடி, மளையிட த்சேமீண்டுவந்தார் 
சென்றறிவோமென்.று இரும்பிவருமந்தேரம் 
இர்இிரலுமவ்விருளில் விருடிரூபக்சானெடுத்து * 
வர். அ௮அகலிசையின் வர்னமுக.ம்நோக்க 
கனக்சுவலைமையலொடு வர்தவறலாரெல்லாம் 
கேளுமென்ற௮ுசொல்லிச் சணி.சமாய்சொன்ன வுடன் 
பாவிகெடுவாய் பத்தினிமார் தன்னிடத்தில் 
திவினையால்வர் தாயே சியுன்மசமையுடன் 
நீதியழிர்திவொய் நிச்சயமேதப்பாதென்று 
ஆசையில்லாமல் அகவிகைசொல்லிநிற்க 
வாசனுமத்ரேரம் மயக்கத்தால்வீழ்ர் திறைஞ்ி 
அசை த்துபர்காப்பாய் ௮கலிசையேயென் துசொல்றலும் 
அப்போறமகாரிஷியு மதிவேசுமாகவக்கசார் 
மெய்யாசப்போனவரும் மீண்டுவர்தாரன்னேரம் 
சண்டமி. அன்ன காரணமோவெள்றுகொல்லி' 
அண்டர்பஇியோனை 'ஆரடாவென்றுகேட்ச 
பூளையுருவக்கொண்டு போனானேயிர்இரலும் 
ரடாயின்னேோ ப.றிவுகெட்வெர்தசென்ன. 

பேரும்பிறப்பும் பிழையாமற்சொல்லெள் சே 
Dibra: ed Mudd sao 
வர்ச.துவேறில்லை வருஷ்பலனுள் சாதெல்லரம் 
கஸ்சிரக்செட்சச் தான்விதனென் ௮மைத்திடுள் 
திர்ரோரம்சிபு மி௫ம்புசெல்ஸர்த்வள் கான்" 
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சிச்திரபுத்திராமிஞர்கள் ற; a 
அசலிசையையிச்சித்தே யடைந்தாய்நியென்௮சொல்லி 
ரிஷிக்குதான் சண்டிக் து செருப்புப்பொறிபறக்க 
'இன்றெறித்தோமாச லிர்திரலோகமழியும் 
இச்சாபமித்திரனை யின்றுதெரியாமல் 
அற்சாபம்வேறு சொல்லுவாரப்போது 
தன் தாரம்விட்டு பிறர் சாரம்வேண்டின சால் 
இக் இரன்சரீரமெல்லாம் யோனியாய்ப்போசவெண்ணி 
ஆயிரம்யோனி அங்கமெல்லாம்வெடிக்க 
என்றுமகாரிஷியும் ஏற்றதொருசாபமிடசத் 
தப்பாமலக்நேரம் வெடித்ததேதான்குறிபும் 
சண்டானேயிந்திரனுவ் கண்கலக்கமுண்டாகத் 
தொழுதானேரிஷினயயத் தோற்றமுடனம்நேரம் 
பெரியோரேரீர்பொறுப்பிர் பிழசெய்தேனான் சிரியேன் 
அரியவினைகளானேன் ஐசையாசத்தான்விரும்பி 
வஞ்சசலுமானேன் மாயாகிரானானேன் 
வஞ்சகமாய்செய்தகுற்தம் மகாரிஷியேநீர்பொருப்பீர் 
என் அசொல்லியிர்தரலும் ரிஷியையடி பணிந்து 

இந்திரலோக மிழர்.துமான் போகாமல் 
இச்சபர்தீர்தி.து இரட்சிக்சவேஹுமென்று 
௮ச்சபத்தேரடே யருசே சானிற்பள வில் 
இர்திபனைப்பார்த்து விருடியுமேயேதுரைப்பார் 
இருடிகள்சாப மிஈதிரனே தீராது 
ஆண வமாயையிஞ லழியவர் தலிர்தரனே 
அரலுமாலயன்ரை தரணியிலேபூசைசெய்தால் 
ஆயிரம்போனியு மாயிரங்கண்ணாகுமென்ருர் 
பூசைசெய்தேயிர்திரனும் போனான்காணந்கேரம் 
அப்போதுமசாரிஷியும் அசலிகையைப்பாத்துடனே 
கருள்சல்லாப்போகவென்று கடுஞ் சாபமிட்டனரே 
அப்போதேயசலிகை படிசொழுதுசெண்டனிட்டு 
வேர்த்.துவிரித் த மெய்கலங்கேயுள ஈடில்ே 
|ச்சாபர் தானும் பெனக்கோவரவேனும் 
சென்னமாயமோ வெம்பெருமாளசோதளையோ 

சாப்ரிவர்த்தி சானருளவேண்டென்று 
அடிலிசைசான்பணிர்து அடிசொழமுதசெண்டனிட்டு 
கேட்ருமளகில் இருபையுடன்மசாரிஷியும்' 
அரச்சர்குமமறுச்க அன்பாசமாயலனார்' 
QCA இில்வர். ௪௪௪ ர சன்பாலளுப்ப்பிறப்பார் 
நாதுபேராகவர்து பிறர்துவளர் பானையிலே... 
அக்ள்மிச்இரர்செய்யும் வேள்லிகெமம்படிக்கச் 
தடக் சிலுகீரால் சானிளைப்பான் மாமுளிபும் 

வச்பர்ச்ச்கரித் தத் சனிகேள்லிமுடிப்பசற்கு 
ஈசள்ளில க்கள் சார்ர்சிசிக்காமித்திர் 

  

    
   
    

  

  



De ரத் இரபுத் இரஈப்ஞாரசதை: 

இராமலட்சுமண ரிருவசையுர்சானழைத்து 
சம்சாரஞ்செய்.து தான்வேள்விமுடி த்தபின் பு 

மிதிலையைசோக்கி விரைர்துவருகையிலே , 

கலியாணம்பண்ணவென்று கனமா.ப்வருசையிலே 

ஸ்ரீராமன்யாகஞ் சிறப்பாகபட்டவுடன் 

பெண்ணாகநீவருவாய் பேர்ச் துவிடமுன்சாபம் 

அப்போதுகாமுன்ளை யழைத்தமேகொள்வோமென 

சருக்கல்லுபாரையாய்ப் போனறாளேகன்னிகைதான் 

விருத்தம். 
இர்திரலோகம்விட்டே யெழிலுருபுவனஞ்ச ற்றி 

சர்திரவானமெல்லாம் தயவுடன்வரும்போதந்த 
மக்திரரிஷிப்பெண்வர்து மலர்செய்யும்போ.ஐசண்டு 

இச் திரன்மயங்கொடி பேஜெனிருப்பிட த்தில். (௪) 

இருப்பிடர்தேடிப்பார்த்து யிரவினித்சோழியைப்போல் 

உருச்கொண்டுகூவியர் த ரிஷியையுமுடனே போக்டு 

மருக்ளெர்கொடியாள் தன்பால் மயகயயேசெல்லும்போது 

செறுக்கவொரிஷியுககண்டு சினத்துடன் சாபமிட்டார். (௨) 

செய்ததோர்சாபங்காமத் இருடனாய்வர் த. தாலே 

வர்ததோர்பெண்மேல்மோசம் விருப்பமுமில்லையாகதீ 

துய்யதோர்மேனியெல்லார் தற்குணயோனியாரும் 

பொய்பல்லவென்றுசொல்லிப் பொதுவெனவிடைசொடுத்தார்.(௨௩) 

இர்தாற்சாபத்தாலே யிச்திரன் தலைககிழந்து 
அந்தால்ரிஷியைத்தாலு மடிபணிர்தவனேகேட்குச் 

தந் தரவிசனாரைத் தாலுமேபூசைசெய்சால் 

சர்இிரமேனியெல்லாக் துலங்குமாயிரங்கண்ணாமே. (௪) 

வசனம், 

இதனுடைய விபரம் எப்படியென்றால் தேலேர்திரன்மசவாசை 

பாய் தபசுசெய்யப் பறப்பட்டு : வருகறவழியிலே மருத்.துமர்மலைக் 

கெள தமரிஷிபததினி ௮சலிகைப்பெண்ரிஷிக்கு மலர்செய்யவர் தலி 

டத்இலிந்திரன் ௮ப்பெண்ணனுடைய அழகுசெளந்தரியக்களைச்சண் 

டுசவசையறக்தபுத்திரனை யும்விட்ியமையலசொண்டு அப்பெண்வாழு. 

ெகிடத்.துக்குப்போய் கோழிபாய் நின் ௮ுக்கூல ரிஷிகெளியிற்புறப் 

பட்டுல்சானஐசெய்யப்போசப் பண்ணுலித்து சான்சேரலா மென்: 

றுபோரித்.துச்செய்தான்௮ப்படியேரிஷியும்விடிர்துபோச்சதென்று 

சள்கைக்கரையில்வந்து சல்சை நித்திலரசெய்றசைப்பர்ர்ச் தரர் 

வளஞ்சென்று புஷ்பகிரிவ்பார்ப்போமென் அபார்ச்கும்போ அபுல்பு 

ம்ஃ)ெல்லாம் 'அரும்புமபம்பிருச்சரச்சள்0.இஅமர்சாான்மர். 
கீ { Pa க் 

நி௫ச்ததெள்அ தள் அலடப இல்கிடிமாயெ. ஆரிரமத்தித்கு அர். 

 



“சிச்திர்டித்திரர்சிகுர்சசை. மட 

௯சயிடத்இத்றள் னுடைய eB y's தாப்த்தைச்சொள்ன இல் அவள்ம்ன 
ம்கொர்.ஐ சிலகொடுமையானவார்த்ன தசளைச்சொல்லுகிறரேத்இில் 
ரிஷிலருற சாடையைஇமச். தரன்தெரிக்து பூளைவேஷம்போட்டதை 
ரிஷிஞானதிருஷ்டியிஞற்பார்த்து nut eer gue பேரும் ஊ 
கும் வர்தவயணஞ் சொல்லென் ae ecdon தேவேர் தானெ 
ன்று பெயரைச்சொல்லிஇர்தவருஷத் துப்பஞ்சாக்சப்பலன் கேட்க 
வந்தேனென்று இருட்டுத்தனமாய்ச்சொன்னதைத்தெரிர்து இவன் 
அகலியைக் சுபடுசெய்ய வந்தவனாய்க் சாணுதென்று மகாகோபத் 
அடனே ரிஷியானவர் கண்களிரண்டும்கெருப்புப்பொரிபறக்கும்படி, 
பார்த்துத் தன் தாரமிருக்சக ௮சல்சாரத் துக்கு. அசைப்பட்ட தினாலே 
சான் சரீரமெல்லாம் ஆபிரம்போனிகளாகவெடிச்சக்கடவதென்றுசா 
பமிட்டார் உடனே இம்இரனலும் பயர்.து தநெடுல்க மகாரிஷியைத்செ 
ண்டனிட்டு ஈமஸ்கரித்து எளியேன்செய்த குற்றம்பொருக்கவேணு 
மென்றுவேண்டி ஈமஸ்சாரஞ்செய்த.தின் பேரில் சிஷிச்குக்சொஞ்சந் 
தயவுவர்து தானும்மாயனாயெ சுவாமி சயிலல்9ரவாசரைப்பூசைசெ 
ய்தால் இரதச்சாபம் அவசாலேதர்ச் து. ஐயிரம்யோனியும் ஆயிரள்க 
ண்ணாகுமென்று விடைகொடுக்க அப்படியே தேலேந்திரன் தன்லு 
டைய பட்டணத்இற்குவர் துசுலாமிகயிலல்கரிலாசசளாப் பூசைசெய் 
அவரமுன்சொன்ன படியே ஆயிரக்கண்ணாகப்பெற்றுக்கொண்டான் 
அப்பரல்ஈடக்கற௮ இசயல்களை இனிமேல்வெகுவிஸ்தாரமாசச்சொ 
ல்லுகிறரோமென் றவாறு அசகலிசைப்பெண் ணுக்குஈடக்றெவிலரச்தை 
'தசேட்பீர்களாச. | 

விருத்தம். 
சவுதமரிஷியும்பெண்ணைக் சண்டகலிசையேயுன் ளைச் 
சவுமயமாசகச்சண்டு இக்திரன்சார்ந்சதாலே 
புவிதனிற்கருல்கல்லாப் பொற்பெலாக்குறைவாயென்று 
தீவமுனிமுனிர்துநின்று சாற்றிஞா்சாபந்தானே. (s) 

எந்தலுச்சிட்டசாப மெர்தராட்போமென்றேக்ச க, 
அர்தாற்சாபந்தீர வானதோச்வகையுஞ்சொல்வார் 

சுந்தரச்தசரதற்குத் தோன் றியராமன்பாசம் , 
உர். சன்மேற்பட்டபோதே. யொ ழிச்திுஞ்சாபமென்றா. (2) 

ஃதெப்படி வென்றால் அசுலிசையான பெண் மற்றொரு பு 
Ger வாடைபடரத் பெண்ணாதலால்இர்திரன்சனண்டுமோத் ததி 
(ஸல்.இக்சசேசம்விட்டு மறுதே௪ மாறவேண்டியதற்குக்கருங்கல்லா 
'சப்போசச்சடவதென்றுசமித்த Penta அசலிகையானகள். ரிஷியா 

எலரைத் சோச்திரஞ்செப்.அு எனக்கட்டசாபம். எப்போ நீக்கும் 
என்றுசேட்ச மகாலிஷ்ணுவானவர்௮. ரக்கர்குலகறுக்சவேண்டியதற் 
a ,சிசரசர்புச்இரனச்செனித்து: ஸ்ரீராம்னென்றுசாமத்அடனிரு 

4 குந்காலத்தில்கில் மாமித்திரராளவர் வேள் BO ek pep ptt ட 
opt soi di த் 'ச/லழிக்றெ கேதிநள்ளைபரீச்சகேள்டி ச் தசர்திரிடத்திற் சேப்டி 
     

      



  

திலளைபகழர்தம ொல்டபோப்தாடகச்சுயசர்சற சது, ம2௦,4229ரச்ர்குச ககியானஞுசெல்லவரம் ௮219௧ 
இடைய இருப்பர்த்மக ன பேரில்ப்ட்டவடனே பென் ணுருலா9)என்' 
ிடம்வருவ்ய் அப்போது உள்றிசச் சேர்த்துச் சொள்ஞூ8ரிமெ 
ள் துவிடைகொடுத் சபடியேலராட்சென்,௮ஸ்ரீர்மர்வற்து தாடகை 
யக் சொன்று Baan Ds Bo peat சந்தோஷஞ்செய்வீத்.துமிதிலை 

பிற் ”ையைக் கலியாணஞ்செய்யவரும்கழியில்ஸ்ரீரா மனுடையுபா 
தம், ௮கலினகப் பெண்பேரில்பட்டுத்தன்சொரூபமான ஸ்ரீராமர் 
பார்த்து இதுவெள்னவிதமென் றுவிசலாமித்திரரைச்கேட்ச௮௧லி 
கையானவள் ரடச்த கிருத்தாந்தமெல்லாம் அலர்சொல்ல அப்பால் 
ஸ்ரீராமமூர்த்இியிடத்திற்குபோகரும்படியு த்சரவுசொடுக்கஅப்படியே 
சிஷியிடம் ௮அகலீகைப்பெண் வர்துசேர்க்து வாழ்ச்.துக்கொண்டிருச் 

தாள் அப்பால்தேவேர்திரன் ஈடக்றெகிர்த்தார்தமும் ௮ இன் மேல்) 
ஈடச்றெதையுஞ் சொல்லுறோம் கேட்பீர்சகளாக, 

ட -இர்இிரன் தன்சைையை யியம்புிறேன் கேளுமினி 
ஆயிரம்போனியுங்கண் ணாகுமென் றமாமுனியே 
தெண்டனிட்டுக்கொண்டு திரும்பினார் பூசைசெய்ய 
தானுவைமாலையளனைத் தானேமன இிலெண்ணி 
ஆண்வமாயைதல்ளைத் தாரணியிலுண்டாக்த் 
தான்்செய்தகுற்றமெல்லார் தாணுகே திருமென்று 
வானத். தரிவிசாபமதை மாலயனே தீருமென்று 
மெத்தவேபூசை விரும்பியேசெய்யதுற்மூர் 
பிசைதளைச்செய்த புதுமைகளைக்கண்டுமிசச் 
தீணுஙமாலயலுர் தயவுடனேவந்தித்து 
அயிரம்போனியுனச் காயிரங்சண்ணாகுமென்றார் 
ஆயிரங்சண்ணாகுமென்றத அம்மூ.வரைப்பணிர்து 

ப மிரங்கண்ணுடைய அயிராவதத்தோனலும் 
வரமதிஈம்பெற்று வாமுறெராளை யிலே 
அசலிகைசாபம் பிடி ச. துதேயக்கேம் 

டு சய்வலோசபட்டணத் தில் வாமுளனெறதேவருக்கும் 
,எல்லார்க்குமாகப் பிடி. த்திதேசாபமது 
தான்மடலாய்கின்று தவிக்றெபுலியைப்போல் 
.வனுலகமெல்லா மடலாசுப்போன தவே 

தொன்மலடிமல்லாமல் சரணியெல்லாம்தான்மடலடாய் 
மிகிளையாமல் பொன்மாரிபெய்யாமல் 
சாமனெரிச்ததுபோல் சாசெளெல்லாமெ திய 
தய்ச்சும்ரிக்களெல்லாம்.சாயுஇிர்ந்துபோன தவே 
வர்க்பசச்சிளெல்லாம் பால்வற்திரின் 0.த்காஸ் 
'பட்பெததலெல்லாம் பாழ்மல்சொகை' 
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ரிச்த்டிச்நபநிகு/ககத் De 

இர்நிரஆர்சேகி த.துகெல்லார்தாள்சொரிர்.த 

இர்தரானியெள் ௮ இங்கே mprraligis 
அனர்த்தம்லிளைத் 27 தன தொருஇர்திரரே 
ரிஷிபின அசாபம் பவித்துதேபிப்போ௪ 
பத்தினிசாபம் பலித்த துவுக்கண்டீசே 

அவர்சளுடசாபம் அவனியெல்லாஞ் ழ்ச்த்துவே 

மதிசொண்வொழ்கையிலே மதிமயக்கப்போனீரே 

தவசுமறர்து தட்டழித்தகாரணத்தால் 

மன திற். றுயரமதாய் மலடாயிருந்தோமே 

இலோர்கள்பிச்சைதன்ளைச் கெவொர்தடுத்தாற்போல் 

பகவொர்கள்பாடெல்லாம் பட்டோமேயிர்திரரசே 

அம்பலத்தில்கின்றலையும் அனியாயஞ்செய்தவர்பேர்ல் 

ஊராருடமைக்குப் பேரா சைசொண்டவர்போல் 

கேவர்களெல்லாஞ் சேரமடலானோம் 

இர்சப்படிசொல்லி இக்திராணிதான் புலம்ப 

இர் இரனும்கேட்டு இலச்சையற்.றுதீ.தா னவாடி 

எக்தவியாலே எனக்குமேயிர்சவிளை 

வர் துதேயென்று மனக்கவலைதான் சொண்டு 

மானேருயிலே மரகதமேநீகேளு 

சேனேசனியே தெலிட்டாதசெள்ளமுதே 

அர்சாம்பைமாை யடிமைகெ ள்ளும்பெண்ணேநீ 

பு.ச்திரனில்லாமல் பூதலத்தில்வாழ்வதற்கு ் 

வரத்தினையுண்டானாலும் வர ழ்வல்லகண்டாயே 

சேனைபலதாளச் இறுவனொருவனில்லை 

மைர்சனில்லாவிட்டில் மறையோர்பொ சப்ப தில்லை 

மகனில்லாவீட்டில் மற்னொருவர்பேரசாமல் 

வள்ளத்தனமயிலே வகையொ ன்றுசொல்லுகறேன் 

அ ரனாரைகோக்கி யஇிசதவஞ்செய்தாக்சால் 

அம்மையுமைபார்வஇயால் அதிசதவஞ்செய்தாச்சால் 
எல்லாப்பசமும் இயல்புமிகவுண்டாகும் 

என்றுமனையாட்ரு இப்படியேசொல்லியபின் 

துய்யமதியுடையாள் சுர்சமியுமே.துசொல்வாள் 

மைர் சனில்லாத மழைசாணுவான் பயிர்போல் 

வாடிமிகத்தளர்ர்.து மய்க்கமுசம்வாடி. 

ச்ன்றுரைத்தசர் தரிக்க இர்திரனாரே.துசொல்லார் 

விருத்தம். 

மங்கையேசொல்லக்சேளரப் மைர்தனில்லாமையாலே 

சள்கையாய்லாழ்ச்நிராம்ஒர் சாணியில்வசையும்கதச்ச் 
கங்சைவேணியர்பாதம், சண்டுமேவாத்சதப்பெற்று 

இச்குசாம்வருலோமெள்றே. பேஜொ்சைலைமீதில், 
x 
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சென்றுவென்கைலை Cot ata gape 
சர். சதியைவேண்டிடத் ees DO warp 
FW E 7 G)7 ௪ jo ss கள்வ இக்கவத்த 

மகக. சக்தையிலேதானினைர்து: 

இர்திரலுர்தேகியுமாய சசரச்யாற்றேச லுற்றார் 

'இக்த.ப்படியே இருபேருஒற்றுமையாய' 

அயிலை சானோக்க சகெவேதானடக்தார் : 
சுடி. we isa Bet. ae சயிலைக்குப்யோனார் சாண். 

.சென்சயிலைச்சோர் சற் தஇருபேரும் — 
ஈக்இதனைக்கண்டு சமஸ்கரித் தாரக்கேசம் 
நின்றுகைகூப்பி செடுமூச்செ pe pier aT ce 

QabepseQe Dé pOnrag தின்றவரைத்தான்பார்த்து 

,திமொற்றரீக்கத் தன்தாகவர ர்த்ைசசொல்லி 

தேவியும்ரீயுச் தேடிவர் சகாரியமேன் 
'தேடிவர்தசாரியத்தைச் செப்புமெனவுரைச்சார். 

அவளசர்த்தைகேட்டு அமரர்கோனே அரைப்பாண். 

சவ்வார்த்தையென்று இயம்புவேளுபடி.யேன் .. 

சிராயுரைசெய்தால் இரிப்பார்களெல்லோரும் ட் 

மசனாசையாலே. வருக்இசட்ர்.துவச்தோம் ட்ப 

புத்திரனுமில்லாமல் பொன் னுலனகையாண்டிருர்சோம் 

பொன். ுலகையாளப். புத்திரனே சானுமில்லை 

௫ந்தஇச்சாசத். தவம்பெறவேவர்தோ ங்சாண். 

எத்தம்மைக்காத் து. இர.ட்சிக்கவேணுமென்றா?. 

'அக்சமொழிசேட்டு அருளாரிதியே அரைப்பார் 

Qs pies pee மசனலுமக்குண்டாகும் 

சிவனோடமையாளை ச். Bs co FC on ge gol Bor ௮. 
 தலமாய்மிசவும்தல்.ல தை 'யில்மிசவூசிவைத்து. 
‘ec AQ wd Aer sr உற்றதவஞ்செய்வி ராளால் 

-சவனோேடுமையாளுஞ் Bic sD snGipes 
Pip Bu s@vaps ge சயருள் புரிவார். 

"இர்சப்படி6ர் இ யெடுத். துரைக்கு ப்போ... | 

சச்தீசச்சொன்ன மொ அப்படி யோசக்கள் செய்லேசம் 

ன்றெனவேயிச் இரும். கரயகியுமப்போதி' 

-ற்நில்முழு யஞ்செழுதிை தகெஞ்சில் வைத 

. om FO sb க இல். gms ae dees gor “A 

ee apt pene நிருமலனை கானினை ந்து. தக்கல் இங்க் 
ப - இ ர் : 1 Hoos 
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வேருகளோடி. வியன்மரக்சளுண்டாடு 
பாருக்குள்வேரோடிப் படரத.தவசுசெய்தார் 
ழ்ர்தததவத்தருமை யரனார றியவில்லை 
ஆனபொருதிர்திரனும் அவன்மனை விதன் னுடனே 
எஈதப்படி தலங்கள் செய்வோமென்றினைத்து 
சுர்தரியாள்தன்னுடசே சொல்லி சார முற்று 
பாதாளந்தோன்றவெட்டி பாம்பாயனல்வளர்த்தி 
வேதாளஅ௮க்ணெபோல் மேலேபடர்ஈதெரிய 
ஈசனேபிள்ளையரு ளென்றேதவசிருந்தார் 
தண்ணீர்அ௮ருர் தாமல் சருகும்பொசியாமல் 
இந்தப்படிதவசு இரண்டாயிரம்வருஷம் 

அர்தத்தவத்தருமை யரனாரும் சான றிச்.து 
பார்வதிக்குமப்போ பரமனருள்செயதாரே 
பெண்ணேயவரருகே போவோமெனவுரைத்து 
சண்டார்சிவலுங் கனிவாயுமையாளும் 

முப்பத் துமுக்கோடி. தேவர்கள்போற்றிரிற்க 
நாற்பத் துமாற்கோடி. ரிஷிகளும்ஈயர் து தொழ 
தலத்தருமைபார்த்துச் சக்தோஷமுண்டாக 
உமையாளும்௮ங்கே யுத்தரக்சள்சொல்லுறொள் 
பெரன்னுலசையாண்டுமிகப் போகம்படைத்தருளி 
மன்னுமுடி த்தேவரெல்லாம் வந்துத்தொழிதேத்த 

இந்சப்படிபலததை யேதுககுத்தான் கொடுத்இர் 
புத்திரனில்லாச்செல்லம போதக்கொடுத் தீரே 

புற்றுவளர்ச்து போத்மரன்வுண்டாக்கி 
சண்ணீரொழுகற.தம் கண்ணினாற்கானுமென்று 
சவெனாரிடத்தில செப்பினுள் பார்வதியும் 
உளளபடி.சொன்னாய் உமையயளேயென்றுரைத்தார் 
சள்ளனிவனிஈதிரலுஉ கடுக்குற்றஞ்செய்த துண்டு 
பானேயவளுட மன தின்படிசெய்வோம் 
தேனேயவனசெய்த யினை சள்மெச்தவுண்டு 

ஒன்றும்௮ நியாமல் உபசஙமாய்சீசெர்ன்னேெ தன்ன 
ஆனால்உனககாச அருள்செய்வோகிகண்டாபே 
என்றுிவனார் இரகிசியுலரச்சனீர்காண் 
உமையாளுமக்சே யேதுரைப்ப/ஞுண்ணடு59 
ஈசரரேயுமமடியார் எீதுபி-ழ்செய்தாறும் 
சேய்முடன் தனை நீர்பொதிக்கேவேண்டாமோ 
என்றுமைய/ள சொல்ல இறையோன்புன்மூழ்ர்து 
மன்றக்செதிவெள்ளி மருச்னிலேவிற்திருச் ௪" 
ச்ச்திதனை பழைத்.து KHOR st BGR By Sina - 
King.ageer gels CaeO Kei pe at atid dere, 
மள திபத அன்த வேய்கழக்க 

இர்்னர்தே விபுரார் இள்ப்சிசிட்ரொழுஈச 
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சக்திதான் தனில் Pees 
| ethene 

phe ன் See தமமை 

nid toss Fevdgervuas ் 
திப Bry pros a) 

wate OG ac Oo rape Gp ark ater 
Solus are கொருபாகூநிப,த தியமின் 

எலமதூ கசமையுவல் கடக்சடி௮ு 5 இனமே' 
எழுணன்முதல்மத்றவரை வாக்காய்நிறுத்தியபின் 
*சனுக்குத2சாழனா யேற்றகுபோனையும் 
உருத்திசையும்பக்கத் அண்மையாய்ச் தானிறுத் தி 

Ser ips és Ser ஆறுமுகத்தனையும் 
சனோமெத்திவிலே சிறகக இருத் இியவர் 

பக்கத;இல்வீர பத்திரை த் .தானிறு,௪த 
Giner en a AC enO abd cr ta tm ரம்பையுடன் 
ஆன ஊர்வியு ம அச்தமுள்ளதிலோர் தமையும் 
காஃகங்சளாடுமக்கு நாதன் 'ெவெசபையில் 
தேபகழ்சர்தி சேர்க்தபலநா சர்களை 
மிஞ்சாவச்ரெக வேடிக்கையுள்ள வரை 
அஞ்சாடிற்சொல்லி. அடைவா ய்நிறு த்தெனர்காண் 
சாளிகளையெல்லாம் கலக்கநிுத் Suter 
கத்தமகாசிஷிகளையுள் சல்சையுடனேனிருத்தி 
டிற்றுமுள்ள பேர்களையும் வசையாசத்தானிறுத் இ 
விருப்பமுடன் ஈக en og ae காஸ்கிட்டவக்து 
'அக்தரளார்பா தம் வணங்குவாயென்றுசொல்ல 
அர்சப்படியே யரனுர் இிருமுனபு 
சென் அபிருந்திக்திரனும் ப ெலியிர்தரணியுமாய் 
ம்ண் நில்விமு்த கடர இகல் செய்ய 
ச த மடழ்ர்.அு. “வனே Sapa BOs ox ae 
Bieri Gur pe, தட்டு தேவியுடனிக்இரலும் 
எமூர்துகின அசைடட்டி யெ.இிராசகேநிற்க 
வடிச்சுருமச்சை வ்கையாகச்சொ £ gyQuer 

Soo nae Deidre at Dee én gueyde 
டுச்திரனிக்லாமத் ெ te omen யாண்டிருக்கேள். 
ப்சிகிரனிக்லாசார் பெர்டிப்பப்பகமவ்ல்ல வோ 
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புண்கள் 1 

ல் சருமத் நார்வேச் சள்கேட்டதற்பின் 
இ lola (errip aires siGsrQueraong 5 sci 
ச்த்திதர் த சங்கானார்சொற்படியோ 
இச்திரலுர்தேகியுமா யின்பமுற்றுமீண்டனரே 
மீன்டுமேகாக்கள் Hears game) Gd 
ஊர்பதியைசோக்கி யுலாவிவர் சாரப்போது 
காமதேனுகற்பசுவைக் கயிலையிவேவரவழைதது 
பசுவின் முகம்பார்த்.து' பரமனருள்புரிலான் 
சர் சஇியில்லாமற் றவசுசெய் தஇந்இரற்காய் 
உன்னையவர்சளுடன் அளுப்புறரோமொன்றுசெய்வாய் 
அன்புடனேநீபோய் அருகருந்துசான் வளர்ந்து 
பாலகளையீன்று பாக்குடனே தான்கொடுத்து 
வந்துவிடுநீயும் மாதேயிளம்பசுவே 
என்றுசிவனார் இவவார்த்ைசொல்லியபின் 
நிமலன்றனைப்பார்த்து கெடுமூச்சுத்தானெறிந்து 
தோத்திரங்கள்செய்து சொலலுகன்றதப்பசுவும் 
பூலோசம்போயிருக்கப் பொறுச்குமோயென்னுடல் தான் 
பூலாகம்போயிருக்து புத்தினையின்றபின்பு 
எனக்குமேமோட்ச செதியெப்போவெனக்கேட்சக 
அப்போதேசிவபெருமான் அனபுமிகப்பெரு, 
வரராய்பசு3வ வருஈதிமெலியாதே 
புச்திரனையின்றவுடன் பூர்தோ௮லுப்புமமோம் 
உன்னாணைசாமும் உடனழைத்துககொள்ளு?3றும் 
என் றுசவனார் எளிதாயுசைச்தபின பு 
அர்கேரஈற்பசுவும் ௮ நிவுமிசவுண்டாடு 
போய்வருவேனென்று பொருர்திவிடைகேட்ட தற்பின் 

௮ர்கேரமேசிவனூர் அன்புவிடைதான் கொடுத்தார் 
பசுவுமேயப்போ.து பரமனருட்படியே 
இடியுங்கட தும்போ லெங்குமேசானமுழங்க 
அவரடியின்பின்னே யலநிசதொடர்ர்த தவே 

விருச்சம். 
அர்தாற்கயிலைவாசன் அருட்படிசாமதேனு : 
இக்திரன்பினனோல்ல விளஎ.ங்கன்றுப்வேடங்கொண்டு 
பக். துபோற்குதிச்சுமெள்ளப் பாரினில்வச் துமேவ 
வர். ததோர்பச்வைவிர் திரன் வரிசையாய்ச்.அதிகொள்வானே, 

வசனம். 

. அதெப்படி யென்றும் சுவமிசயிலக்கரிவரசரான பரமேஸ்வ் 

ர்ர்சசசேளிகாகிய'பசைவர்வழைசிதுப் புத்தி தவஞ்செய்ச இ 
நதிப்சிர்திர்ரனிச்குரிபேோ பீருர் தறதுபுர்பெரிள் அசோடுச் ௪௭ 

   

       

    

         



டக். இத்திரபுத்திரரயிஞார்ச௯். 

வன் றுவிடைசொடுக்ச அப்போபசுலானது எனக்கு மோட்சகெ தி 

ஈப்பேோவென்றுகேட்க பரமேஸ்வரரும் அப்போ ௪புத்திரனைப்பெ 

ுறுக்கொடுத்தவுடனே பூந்தேர் அலுப்பியுன்னை இவ்விடம்வரவழை 

த் தக்கொள்ளுகி?ருமென்று வாக்குசொல்லி விடைகொடுக்கஅப்ப 

டியேவிடைவாங்கிககொண்டு இளங்கள் ருகவேடங்கொண்டு௮அண்ட 

புவனச்களெல்லாம் இடிபோல முழங்கத்தக்கதாக பந்துகுதித்தசு 

போலே இந்திரன் இர்திராணி போனவழித்தடம்ரோக்க ௮.வர்சுளி 

ருவரையுககண்டவுடனே ௮ வரளிருவரும்பசுவாயெசன்றைக்கண்டு 

இதுகாரணமாயிருக்குதென்று யோசனைசெயது சுவாமிசயிலையங்கி 

ரிவாசராயெ பரமேசுரரும் உபையாளும் ௮ளுப்பிவைத்ததாய்க் சா 

ணப்படுகிறதென்று இருவரும் ஆன ந்தங்கொண்டாடிப்பசுவைக்கட் 

sig தங்கள் கூடவேகூட்டி.வருகறுர்கள்-௪-று. ௮ப்பால்ஈட 

க்ற௮ தசயக்களை இனி சமல் வெகுபிஸ் சாரமாகச் சொல்லுகிறோம். 

ஈடை. 

வர்சதொருகன்றை வாரியெடுத்தணைத்து 
ஆகியெடுத்து ,நகமெல்லார்தான்குளிர்க்து 
இன்றுஈமக்கேசோர ஈர்தருறாஞ்செல்லமென்று 
சன்றையெடுத்துச் கடுகவழிஈடக்தார் 
பூபாலரெல்லாம் பூமாரிபெய்தனர்காண் 
மற்றுமுள்ளாரெல்லா மனம&ழ்ர் தகொண்டாட 
பிரமாமுதலானோர் பிரியமுடன் பார்த் துறிற்க 
ஈடந்தனரிருவருமே நல் ஓலகந்தானோக்க 
ஒருவாக்கொருவர் cat gas துதான்பேட 
சந்ததியாய்வர்தகன்றைத் தான் செரண்டுசென்றார்கள் 
பட்டணத்திலுள்ள பரிஜனம்களெல்லோரும் 
இந்திரனிச் திராணி யிவர்கள்வரவுகண்டு 

சந்தஇபாக்யெமுற் தான்பெற்றுவாரார்கள் 

என்றுசொல்லியப்போ இபல்பாய்ப்பறையறைந்தார் 

சேசமெல்லாச்தான றிய சிறப்பாய்பறையடித்தார் 
பறையோசைகேட்டலர்கள் பாக்பம்பெற்றோமென வே 

பட்டணஞ்சென்றமாதர் பதியுமிந்திராணியுமாய் 
இங்காதனத்தில இறக்கவேதானிருக்க 
அப்பொற்பதியான அழகானகற்பகக்£ழ் 
செம்பொற்பதியில் சிறப்புடனே தானிருக்க 
ர்ல்லதொருசுச்தரியும் ஈன முய்மன ம௫ழ்ர் g 

௪ங்கரனார் தங்கஞுக்குத் தயவாகக்கொடுத் சசன்றை 
மங்கா தசன்றை வளர்த்தெடுக்கவேணுமென்று 
தாதியரையழைத்து தயவாயுரைத்தனரகாண் 
மானனை யீர்ரீக்தள் மடழ்ச்துகொண்டாத: 

கானசத்திலொட்டாமல் கனமாய்வளர்ச்சுவென்.து 
பத. ட் ee i 4 6 ° 4 6 

சாழ்துமர் சலார்த்சை ளைச் தான் கேட்டுத்தாஇயர்சள்



சித்திரபுத்திரஈயிஞா்களை, oe 

போற்றியெடுத்தனைத்.த பொல்போல்வளரச்சதுற்முர் 
ருடனேபோ ற்றித் இரமாய்வளர்க்க துதிரூர் 
ஒருசாளுக்கொருராள் ஒங்கிவளர்சர் திரன்போல் 
அருமையாயக்சன்றுதனை அன்பாய்வளர்த்சனர்காண் 
பேரிட$வணுமென்று பேர்முகூர்த்தந்தான்பார்த்து 
பஞ்சா க்ககாரரையும் பாககாய் அழையுமென்ருர் 
வேதப்பிராமணாரை விரைர்தேயழையுமென்ருர் 
சாதீதிரவா தியெல்லார் தாமேயழையுமென்ருர் 
திபோதனரையெல்லாச் தானேயழையுமென்ரறார் 
சட்டியக்காரர்சென்று கடிர் துமிகவோடி 
பாப்பாரையெல்லாம் பாங்காபழைத்துவந்தார 
தபோ தனர்கேட்டவுடன் சர்கோஷமாகவந்தார் 
சாத்திரவாதியெல்லாந் தானேதான்வர் தனர்காண் 
நாளுமுகூர்த்சமும் ஈல்லதினம்பார்த்திருர்தார்கள் 
அர்பேரிடுவென் று ஆூலோசனைசெய்சார் 
௮ப்பொழுதுவியாச பசலான் ௮ருளி௦னொடு 
இர் ரன் தாயார் இளாங்கொடியாள் தல பெயரை 
இடுமென்றுசொன்னபடி. யெல்லோருஞ்சொனனார்காண் 
அர்சப்படிபெயரை அழைக்கவேவேனுமென்று 
வைகாசிமாதம் வளர்ந்தஇருபத்தொள றில் 
சுக்ரவாரமதில் சூழ்க்ததிருவாசகத்தில் 
அமுர்சசணயோகம் அன்பாயிருக்குதென்ருர் 
அர்தப்படியே அவர்களமொதழிதப்பாலல் 
பட்டணமெல்லாம் பதிவாயலக்கரித்து 
கோடி த்தெல்லோர்க்கும் கொடுத்தாரேதட் சணைகள் 
செட்சணைகொடுத்தவுடன் திருப்பெயரைத்தானழைச்தார் 
மாவேர்திரியென்று வரவழைத்தாரப்பசுவை . 
அழைச்சவுடன் பனைவோருக்தாலுமிட்டார் 
மாசானங்கோதானம் வஸ்திரதானமுதல் 
வாத்இயல்களெொல்லாம் வரிசையாய்த்தான் முழங்க 
பதினெட்டுவாத் தயமும் பாங்காய்முழங்கெவே 
சாடசசாலைப்பெண்கள் நாட்டியங்கள் தா டை 
வோமக்கள் பூசைகள் ஒன்றுந்தவராதபடி 
அன்னதானங்கள் முதல் அன்பாய்ச்சொடுத்தனர்காண் 
பட்டுப்பட்டாவளியும் பாங்சாய்.ச்சொடுத்சன3ரே 
இக்சப்படியே இருபதராள். வரைக்கும் 
மைதவமுக்கன்றுக்கு வசையாசப்பணிபூண 
பொள்னாலேதும்பும் புரிய றும்போட்டார்சாண் 
சாலுகாலிற்குழம்பும் ஈல்லதொரு த௫்சமதாய் 
மேனியெல்லாச் சங்சமதாம் விரைர் துமே சானழுத்இ 
'சவரதினஎ௯க்க்ளொல்லாம் சன்றுசச்சான முர்தி 
அப்சணாதிபெல்லாம் தணிமுத் தலயிரமசாய்



ue சித்திர்புத்திராயிகுர்ச்றத். 

சொப்புச்குரல்ல சோமேதசமழுச்தி 
சாதுசாலிற்சி௰ம்பும் ஈல்சதொருவயிரத்தாால் 
வாரியேபூட்டி. வளர்த்தார்கள்ஈற்பசுவை| 
பாலமுதமூட்டி பதிலாய்வளர்க்சையிலே 
பூபக்தற்குள்ளே போற்றிவளர்க்கையிலேி 
இச்தவரிசையா மிதமாப்வளர்க்கையிலே 
சண்ணாகப்போற்றிச் கரனையுடனேவளர்த்தார் 
ராலிரண்கொளையிலே ஈற்பசவுந்தான்வளாக்து 
திங்கட்பிறறபோலச் சர்பெற்றுதான்வளர்து 
பிள்ளைபென்றுசொல்லிப் பெருமையுடன் தான்வளாத்தார் 

இச்திராணிசெய்யும்வசை யேதென்றுதான்கேட்டுல் 
OS சப்படிஈடக்கும் நியமநிஷ்டைசொல்ஓகிழேன் 
பொய்கைதனிற்சென்று போதவேநீராடி 
சிவபூசைதவபூசை செப்பமுடன் செய்தபின்பு 
தீம்சச்செம்புகன்னிற் னே ஜலங்கோரி 
புட்பாதிகளெல்லாம் போதவேகொண்டுவர்து 
பசுவினிடபாதமதைப் பாங்காகச்சுத்திசெயது 
பத்திரபுட்பமதைப் பாம்குடனேதான்சாத்தி 
சிவனைநினைத்துத் தோத்திரங்கள்செய்துவர்தான் 
இர்தப்படியே மிருக்குமர்தராளையிலே 
பசுசின்முசத்தைப் பார்த்துமனஞ்சலித்து 
கெகொளுர்தானச்சே நீயுபெனைப்போலே 
நித்கும்வகையேதென்று நிமலனையேதான் தொழுவான் 

விருத்தம் 
அயயய்போசிவனேரான் செய்யறத்திலுங் சகாடுமையுண்டோ 

லையகர்சன்னிலேதான் மஎடியென்றென்னைவைத்துர் 

திய்யஈற்பசுவுங்கூடச் சுரப்பிலாமலடாய்நிற்கச் 
செய்புமாறேதோவென்று சர்சையும்கொந்துசெரல்வாள். 

வசனம். அதெப்படியென்ரால்சேவேர்திரலும் இந்திராணியும் 
அதிகத் தவசுசெய்த வரம்பெற்றுத் தல்கள்பதியைநோக்கி வரும் 
போது சுவாமி உத்தரவுகொடுத்தலுப்பிம காமதேனலுவரகயெ பசுவா 
ன தர் தங்களிடஞ் சேர்ந்தன தக்கண்செவாமிபும்உமையாளும்௮னு 
ப்பிஞரென்று மகா சந்தோஷத்துடன் அவர்களும் போற்றிவளர்க்க 

கெசோட்சென்றும் ஈும்மைப்போலே நாம் வளர்த்தபசுவான தும்மல 

டாய்நிற்ற்றகாரணம் சன்னமோவென் நுவையகத்திற் பேசெடுத்தது 

மல்லாமல் தலசசெய்து டைத சபசுவும் இப்படி நிற்குதென்று இ 

ர்திரனிடத்தில் இந்திராணி நெடுமூச்செறிகது ௮ .வர்களிருவரும்புல 
ம்பித்தவிக்றொர்கள் என்றவாறு அப்பால் ஈடக்றாம்௮ இசெயத்தை வி 
ஐரமாய்ச்சொல் துரம்.



ரிச் இிரபுத்திரரபிஞாரஉமை உடு 

(சடை) ராம்தாமலடிருந்தோம் சாம்வளர்த் தாற்பசுவும் 
தீவத்தருமையால்லர்த சாமதேலுசான்மலடாம் 
மலடாூநின்ற மயக்சமதைகான்பார்க்க 
விதியேயி,ஐவும் விளம்பிரோவென்றுசொல்லி 
இக்திரமுல்கேட்டு பேக்கிமுகம்வாடி. 
ராசமடந்தையரே கானொன்றுசொல்லுறேன் 
இதுவரையும்பாலன் எமக்குவரக்காணோமே 
இன்னமும்சான்போயி யெங்கள்பாமேஸ்வரன்பால் 
தவசசெய்.பரான்போவேன் தப்பாதிள ங்கொடியே 
சங்கரனை ோக்கித் தலசுமிசச்செய்து 
வண்மையுள்ளகானகத்தில் மகாதவமாயப்மானிருர் த 
பூங்காலன ச்தேடி போறேனென்றுசொல்லி 
கமண்டலமும்புலிக்தோலும் கையிற்பிறம்புடனே 
சப்பறையும்புத்தகமும் கையில்மழுவாளுடனே 
பத்தினியக்சனியைப் பாக்சாகத்தான் வளர்த்தி 
இர்திராணிதன்னிடத்தில் யியல்பாயனுப்பினன காண் 
வச். ஐமேகானகத்தில் வாய்த்தகவசுசெய்ய 
சிவனுரைநோக்கித் தெண்டனிட்டுத் வூருர்தான் 
இர்தானுக்கானகத்தி லிசைவாய்க்தவிநந்தான் 
வா௫டிுயைகோக்கு வாகாய்த்தவஞ்செய்தான் 
௮ஞ்செழுத்தைநெஞ்சில்வைச். ௮ ரனைமிகனினைந்து 
ஆராலுமுடியாத ௮இகதவஞ்செய்யலுற்றுன் 
சற்றுமசைபாமல் தவஞ்செய்தானப்போது 
முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களுமாத்தோரும் 
நிருபன்குபேர நிருதிதிசைபாலகரும் 
சர்திரருஞ்சூரியருஞ் ௪,ச் சமகாமுனியும் 
தேவர்களெல்லோருஞ் சேரவேதான் கூடி. 
மூவரையுந்தெண்டனிட்டு முறைமையாய்ச்சொல்லுகரர் 
சித் தமிரல்குமையா தேவேந்இரனாரும் 
புத்திரவாஞ்சையினால் பூமிமறச் துலிட்டார் 
மைர தனைவேண்டி. மசாதலசுசெய்கிறார் 
அப்போதரனார் ௮கம௫கழ்ர் துசொல்றுகருர் 
நந்திசாதன்ளை நயமாகத்தானழைத்து 
வள்ள .வனையிக்கே வரவழையுமென்றுரைத்தார் 

வள்ளு வனையப்போ வரவனழத்தாரர்நேரம் 

செய்யசவனாருச் இருவாய்மலர்ந் தருளி 

சித்திரபுத்திரனை சதேடியழையுமென்றார் 

சித்திபுததிரசைச் சறப்பாசக்கண்டாளசாண் 
அத்தனரும்மை யழைத்துலரச்சொன்ஞா்சாண் 

சித்திரபுததிரருஞ் சர்ையகமூம்ர்த



பட்ட சிச்இரபுந்இரதயினாச்ை. 

urge Biel pag பணிர்த.சண்டார்புத்திரறாம். 
சேசம்விளையாடிலச்த இத்திரபுத்தானே. 
கணக்காற்பெரியவனே காரிய த்தில்வல்ஐவனே 

சேவேக்இரனுமக்கே. .இகைக்கஞன பிள் ளையன் றி 
மைர்தனைவேண்டி. வருக்துகிருனென் றுசொல்ல : 

சத்திரபுத்திரருஞ் செய்கியொன்றுசொல்லுகறார் . 
அரியதவம்பண்ணினாலும் ஆவ் துண்டோயிக்திரற்கு 
மைக்தன்பிறக்க வழக்கல்லைசாயக3ே . | | 
என்றருளிச்செய்ய இருந் சுவர்களெல்லோரும். 
௪த்தியருள்கொண்டு கவஞ்செய்தயிந்திரற்கு . 
புத்தரனைத்சான்கொடுப்பாய் பூகசாதாவென்ன 
சிவளாருமல்கே திருவாய்மலர்க் தருளி ். 
பூமிவிளையாடிவந்த புண்ணியசேரீருமொரு 
இமையைநீக்குமென்று இருவாய்மலர்க்தருளி 
பாலகராய்ப்போய்ப்பிறக்க பரமன்விடைகொரடுக்க 

புத்திரராசப்போய்ப்பிறக்க சவனார்விடைகொடுக்க 

தேவேக்திரன்வயிற்றிற் சென்மிக்கதகன்மமல்ல 
இந்திரந்குப்பிள்ளை யெ தவில்லைகணக்இலென 

அச்தமொழிகேட்டு அரனாருக்தான் மகிழந்து 
எக்தவகையானாலும் Qe Bo pa; ay an Gar 

செந்தாமரை ப்பூ திமைபூர்க் கும்பொய்கையிலே 

இக்திராணிதான்வளர்த்த இளம்பசுவுமப்போது 
தண்ணீர்குடிக்கக் தான் வருமேயக்கநேரம் 
தாமரைப்பூவாகத் தண்ணீருடண்.கலக் த 
ஆவின்வயிற்றில் அவதரிக்க௮ற்புகங்காண் 
வளார்த்தபசுவயிற்றகில் வருவாவயெனவுசைத்தாச் 
ஆூலடியேன் அருள்பெற்றேனென்றுசொல்லி, | 
கூறுபெற்றேனென்றுசொல்லிக் கும்பிட்டெழுத்திகுக்து 
தேவர்முனிவரையுஞ் சிறப்பாகவேயலுப்பி 
வாய்புதைத்துநின்று மகவைமிககோக்கி 

செப்புக் ருரீசரரும் சத்திரபுத்திரற்கு .: 

விருத்தம். 

அரனு௨னேவாழுந்தேவ ரானதோருயிர்கட்கெல்லாம் ' 
பரமனலுடன்பாவபுண்ப பத்திரமெழுதவேண்டிக். 

சரமிசையு இத்,ச9த்ர பு.த்திரசாணிச்காயென்... 

இத்இரபுத்திரரைச் வெளுமேவரவழை,த்து 

-புத்திரவாவிதன்னிற் பால்குடன்பூவாய்ச்சென்று. .. 
வச்சொன்வலிர்த்்த ஆவின் வயிற்தினில்டென் புக்குப். 
,அத்திரனாய்பிறக்கப் போ வெனவிடைகொடுத்தான்..



எழிதியசணக்கைநீயும் இறைவன்மால்வசத் இிலாக்டுப்- 
பமுதில்லாப்பூமிதன்னிற் புகுத துரைதெரியவப்பால் ' 
வழுவில்லாதொழுதகாமும் லரமுனக்கருளிச்செய்தோம் ட்ட 
எழுமெனப்பூமிபாரக் சணச்சையுமருவுக்€ர் தான். ந 

வசனம். 

அதெப்படிஎன்றால் முன்கயிலாசபருவதத்திலேயும். வைகுண்: 
டத்திலேயும் பிரமலோகத்திலுமுண்டான தேவர்கள்ரிஷிகள் சபோ 
தனர்கள் முதலானவர்கள் செய்சனெற பாவபுண்ணியகணக்குக்கருவும் 
பார்த்து சிருட்டிசெய்த சித்திரபுத்திரை ஈஸ்வார்வரவழைத்துதி. 

தேவேந்திரன் மகாகொடூரமாய் ௮ந்தரமாச் தவசுசெய்கிறதைப்யா௬ 

மென்றுசொல்ல ௮ப்போடுத்திரபுத்திரார் அவருக்குச்சந்கானமில்லை 
Gu sare Lue gsaaQed gr gilatnQuers perce ptiGie gt 
வவன் எந்தவிதமாகலும் நீயேபோய்ப்பிறந்து புத்திரவாஞ்சையைதி 

தர்க்கவேணுமென்றுசொல்ல இக்இிரனவயிற்றிற்பிறக்க காசணமில் 

லைஎன் றுசத்திரபுத்தரர்சொல்ல இந்திராணிக்குகாம் அலுப்பிபகாம 

தேலுவாயெ பசுவின்வயிற்றிற்செனித்தாற். குற்றமில்லை *.தற்குச்ச 
ம்புமகாப்பொய்கையாகிய தடாகத்திற ருமரைபுஷ்பமாய அவதரித் 

தால் அப்பொழுது அர்தப்பகவானது தண்ணீர்குடிச்சவருர் தண் 
ணீருடனேபோய் செறித்துபிறப்பாய் உடனேமகவாசை நீரும்பூமி 
அண்டா முன்பாவபுண்ணிய கணக்குகளுஞ் ராகுமென்றுகண 
க்கெடுத் தெழுதிக்கொடுத்து எழுத்தாணியுக்கொடுத்து ௮வடத்தி 
ஓண்டான கணச்குங்கருவேலமும்மகாவிஷ்ணுலசம் ஒப்புவிக்கசொ 
ல்லியுத்தரவளித்தபடி ஒப்புவித் துப் பின்புரித்திரபுத்இரர் wade. 

தீதிலுள்ள பெரியோர்களைஎல்லாம் அழைத்துகொண்டு சம்புமசாப் 
பொய்கையில்வந்து ௮வதரிக்செகசை இனிசசொல்லுேம்-௭-அ௮ 

(டை) ஈஸ்வாரும்ஈஸ்வரியு மின்பச் டன் ம௫ழ்ர் த | 
எந்தெந்தபுத்தகத்தை யெடுப்பேனுன் என்கோவே 
ஆயிரம்பேரானாலும் ௮சைக்கவொண்ணாபுத்தகமே 
ஞான கெறிடீதி மறைஈநன னூலினநீடுபுகழ் | 
பூண்டவர்கள்புத்தசத்சை போயெடுத் தவாருமென . 
பாயெடுத்துவர்.து பொற்பலகைதன்னில்வைத்தார் 
பபொன்னினெழுத்தாணியுடன் புத்தசமுக்கைகொடுத்தா 
முற்சணக்கும்பிற்கணக்கும் முன்னேட்டேனுபடியும்' 
ஈக்கணக்கும்பார்த்து எழுதுமென்றார்புத்திரரை 
சியமுதியக தராள்வரையில. எடுத்துக்கொடுச்சனர்சாண் : 
ஏமுலோகசணக்கு.மெழுதிமிகக்கொடுத்து . 

பாவிகணக்கும் பஞ்சபாதர்சன்சகணக்கும் 
சாசலோகத்திலுள்ள சன்மையுள் எ தன் கணக்கும் 
பூமிதனில்மாயவனஞர் புண்ணியபாவக்கிணக்கும். 

எல்லாகணக்கும் எழுநிமிசக்சொடுத்து 
அதிபரமரவள் அண்டரண்டடர்தாள் எருத்து:



ப SS Arys BI Beisms 

மூத்சக்கணபதியும்: மூளகுவலமிருக்க.. 
இளையகுமாரன் இட அபக்கத் தானிருக்க 
தேவா திகளெல்லாஞ் சேரவேதானிருக்க 
இருடிமுனிவோர்கள எல்லாருக்தானிருக்க. 
சாதிபதினெட்டுக் தப்பாமல்தான்வகுத் து 
sri SIT Bes Duds tog Shor 
ப்ல்லாயிரல்கோடி. ப௫ரண்டந்தானவகுத்வுப் . 
புண்ணியபாவம் புதுமையாய் க்கான்வருத்தா 
இர்சவகரக்கணக்கை இயல்பாகத்தானெழுதும் 

வச்சரகாயமாய் வரைநஐுகணக்கெழு ௫௪ம் 
பத்திரமாயதிகாரம் பலசாஞம்உக்தலுக்கே 

தப்பாமல்உக் தனுக்குத் தற்மீகாமெனவுரைப்பார் 

சந்திசசூரியர்கள் சக்களொழிபோலெனவே 

குண்டலமுல்கா இலிட்டுக் கூஈுதல்முடிசூட்டி. 
ஆப ரணாதியெல்லாம் அழகழகாயகத்தான் பூட்டி. 

சிவனாரிடத்தில இர்க்கவிடைவாங்க : 
அம்மையுமையாளி௨த் இல் அன் பாய்விடைவாக்கி 

சண்ணாயிரம்பூதம் எடுக்கவொண்ணாப்பட்டோலை 

கூட்டிச்சமைத்துக் கொடுத்தார்களந்கேரம் 

கட்டிச்சுருட்டிக் சக்சத்திற்றுனிடுக்கித் 
fir. aur lus oor pp! தாரனேவரக்கொடுத்தார் 

துாமரைப்பூவாகத் தாபித்தார்வுக்கமரை 

இத்திரைக்குட்டுததிரையிற் றர தபவுரணையில் 
6ST SWSB pono 0 BS warn sie Ha 

சித்திரபுத்திரனாய்ச் சென்றல்கவதரிப்பாய் 

புத்சுகமும்முர்.நாலுங் கூடப்பிறக் குமென்றுர் 

தவனாரருள் படிக்குச் ரர் சவிடைவாங்க 
அயி ராவதங்களென்னும் ஆனைகளைதான் பூட்டும் 

ஆசாசத்தேரும் அப்போதுூசான் கொடுத்தார் 
ஆ eG adi ௮ப்போதுசானேறி 

வா.ராரேயுத் தமளார் வாவிதனைகோக்இ 
செண்பக ங்களா முமந்தச் சிறக்தகொருபொய்கையிலே 

ணிப்பவளம் அடுக்கடுக்காய்தான் விளையும் 
வயிரவயிரியமும். வச்சரகோமேதகமும். 
புஷ்பராகல்களும் புசுளுமக்தகப்பொய்கை தனில் 
மூத்.அக்கள்வர்து முழங்குமரக்தவாவி தனில் 

சல்குகள்ளுலங்கொண்டு தலமுமக்தப்பொய்சையிலே 

கெருடனுமல்்?ச சுளைகூடிகொண்டாடும் 

மயிலினக்களெல்லாம் 08 page Blan ass Bed 

வன்னல்கள் தாராக்கள் அமர்ஈகாடும்பொய்கையிலே 
வானசக்களிபாடி மலம்க்அலிளைலாம்



சித்திரபுத்இரறயிஞர்ச கூத, Ch 

மாடப்புமுக்களெல்லாம் வரிசையாய்ச்தானிருக்கும் 
புனுகுடனபிள்ளை பொருக்துமிகவாமும் 
சவ்வா திடன்பிள்ளை தான்மிகவாழும் 

கஸ்தூரிபிள்ளை சவியுமக்தப்பொய்கைதனில் 
கவரிமான்வகந்.து சல் துவிளையரடும் 
காண்டாமிருகங் குதித்தாடும்வாவிதனில் 
புட்பா திகளெல்லாம். யொலியுமக்தநீராவில் 
கனிவகைகளெல்லால் காய்க்குமச்கபொய்சையிலே 
செக்ரெல்விளைக்து சிறக் இருக்குமநீராவி 
மல்லிகைமூல்லை வாய்த்தசிறுபிச்சிகளும் 
இருலாட்சிபிச்சி இருக்துமிகவீசும் 

மருவு!! மருக்கொழுஈ.த மணம்விசும்பொய்கைசனில் 
ஏலங்கிறாம்பும் இலங்குமர் தரீராவி 
சாதிக்காய்பத்திரியும் தான்விளங்கும்பொய்கையிலே 
மாககளிற்றனருவி வந்துமிகப்பாயும் 
வண்டுகள் தும்பிமுதல் மலுவுண்ணும்பொய்சைதன்னில் 
மக்திகள்பாய்ந்து மதவுண்ணும்பொய்கைதன்னில் 
செந்தாமரைபூத்துச் கிறப்பிக்கும்வாவிதன்ளில் 
அல்லிமலரும் அப்படியெதான பூ க்கும் 

சச் திரர்கள்சூரியர்கள் தானுதிக்குமபொய்கை சனில் 
ஆதிப்பிரமாவும் அமர்ச்தாரோேபாவி 
GOST OMT (Lp Se paetial sey DUD 
முனிவர் முதலாக ஈல்லரிஷிகளு 
முனிவர் முதலானோர் முழு தும்தபொய்கையிலே 
கன்னியாகளெல்லாயங் கலந்துவிளையாடிடுவார் 
பழயவினைகளெல்லாக பரந்தோடுங்கண்டீரே 
இசினைகளெல்லாக் இரிக்கட்டுத்தானோடும் 
பிணிகள் முதலாகப் பிறக்சட்டுத் கானோடும் 
இழவா்முழுகினால் பாலகராடுப்பிறப்பார் 
இக்தவிதமா யிருக்குமக்தப்பொய்கையிஃல 
ஈத் திரபுத்திருஞ சீராகவர்துதித்தார் 
தாமரைப்பூவாகத் Saas eis sai 

இநிமேல்ஈடக்கும் இச்சகதையைக்கேளுமென்றார் 
ஏலல்கருங்குழலாள இர்தராணிதன் ஜனக்கு 
நித்திராதேவி நிறையவேதான்பிடித் து 

பஞ்சணைமெத்தையினில் சயனித்தாள்பைக்கொடியும் 

அப்போதுசொப்பனல்கள் ௮அழகாசுக்கண்டனனே 

கண்மெ௫ழ்ர்.து கட£ட்டெழுக்திருந்.த 
தாதியரைதானழைத்து சானுமேயெடுத் தரைப்பான் 

இசதிரனைப்போலே யெக்தன் மடி மீதில் 

சர்திரர்கள் சூரியர்கள் தக்கள்ஐளிபோலச்



கம். ... தஇத்திரபுத்திரகபிஞர்சக்த,. 

செம்பொனெ முத்தாணியுடன் சேர்ந் தமைல் தபிள்ளைபோல் 

பச்சுடம்புஈல்ல பால்சுரக்சக்கண்டனனே 

காயரதவாழை காய்க்கவுக்கண்டேனே 

இன்பம்பெருக யிருசதோளும்பூரித்தேன் 

கோட்டைபலாமாமும் கொ முர்.துவிடக்சகண்டேனே 

பதினாலுலோகமு.கல் பண்பாய்கணக்செழுத 

கண்டகனாவுங கைமேற்பலிக்கவென்று 

Ga Bo go om சவன்மாதமேதொழுது 

வேழமுசத்து விராயகனைத்தெண்டனிட்டு 

மயிலேறும்பெருமானை மனம௫ூழ்ந்துகொண்டாடி 

நமூவரையுமங்கே முளுதுமேதெண்டனிட்டான் 

சூரியபகவானைத் தோத்திரங்கள் செய்யலுற்றார் 

சண்டகளனாப்படியே காதினியிற்கொண்டாடி 

குண்டலங்கள் மின்னக் ரூமாரன்வக்துதோன்றுவதால் 

பொற்கனமாரி பொழிக்திடுக்களெல்லோரும் 

என்றரனார்பாதம் எஈஇப்பதிந் துநின்.று 

இர்திராணிதான்வளர்த்த இளம்பசுவையக்தநேரம் 

தும்பு தரித் துவிட் டார சூரியனுமப்போது | 

கட்டவிழ்த். துக்கொண்டு கடுசப்புறப்படவே 

இக்திராணிபம்மை யிலங்கோதையேசடிவந்து 

முத்திமுகரற்து முகத்தைமிசத் தடவி 

நான் மலடியென்று சாடெல்லாந்தானறியும் 

என்னோடே கூடே நீயுமலடாகாமல் 

இன த்துடனே கூடி யின்படு றமேய்க திரிவாய 

வனங்கள் தனிலே வளர்மிருகமெத்தவுண்டு — 

இனத்தாரைகிட்டு இனம்பிரிர் துமேயானால் 

எல்லைசடவாமல் இளம்பயிரை த தின்னாமல் 

ren sen of யிளஞசாலிஇன்னாமல் 

குலையோடேயாமணக்கை கொழுந்தோடருக் காதே ( 

சோளக்கஇரபைக்கண்டாற் சுற்றியேமேயாமல் 

எளக்கடுகுகாய்கடுகு ஏறிட்டுப்பாராமல் 

கள்ளிகளைத்தின்னாமல் கண்டபில்லு3மவாமல் 

இத்தனையும்கீக்கி யிதமாகத்தான் மேய்ந்து 

மாலைகருகருத்து மையிறுளாகுமுன்னே ் 

or IS Gab gO என்மகளேயென்றுசொல்லி 

இக்சப்படியே பிசைந்தபுத்திசான்சொல்லி 

மேய்ர் துவாவென்றுசொல்லி விட்டாளேயப்பசுவை 

மேய் துவருவதற்கு மெய்குளிர்க்தேயப்பசுவு : 

செம்புகலகலெனச் செஞ்சலக்கையோசையிட 

தபராணத்தோடே பசைந்தேவிளையாடி: ' 
an 2° we ட பச [ஏ ர ர 

அகுமோடியைத்து அள்ளம்போல்தானடக்து



-சித்தி/புத்இரொயிஞர்சசை. ne 
காட்டோடேசென்று கடுகவேதாச மேய்ந்து 

பொற்புல்லுந்தின்று பனப்பு்லுர் தாலுருகி:: 
தண்ணீர்தாசத்தை தான்பொருக்கமாட்டாமல். 
கண்ணாயிரமுடைய காவலனார்சோலையிலே. 
இர்தப்படியே யிருக்கிறகேரமதில் 
சிவனாருமங்கே .சித்தமகழ்ர்சன்னேரம் . 
Ha AC ea REG BBS sri sour dor 
annua £0 es on ips a விடைத் தாரென்னவெனில். 

சேசமதையாளுக் தேவேந்திரன் தேவி 
பிள்ளையாய்தான்வளர்த்த பெரியதொருபசுவும .. 
சம்புத்தலத்திற் ரனிற்குஞ் சாலையிலே 
இக்குத்திசைகள் தெரியாமல்றிற்குதுகாண் 
வழித் சடங்கட்டி வரும்போ துவாவியிலே 
தண்ணீர்குடிக்குக் தருவாயில்டீதாலும் 
செந்தாமரைபூவைச் சிறப்பாகமுன்னிரவோய 
சான்றரனார்சொல்ல ஏறறபகவாலும் 

திசைத் சபச்வுக்கு தெரியலழிகாட்டி டவே 
யின்படியே வந்த, தவேரற்பசுவும் 

சம்புமகாப்பொய்கை தன்னருகேவச்துநின்று 

பொய்கைதனைக்கண்டு பூரித்து கமெல்லாம் 
சுற்றிவலம்வர்.து ஓயயதிருகற்பசுவும் . 
தவ்கப்படித்துறையைத தானகண்டேயங்குள்ள 
புதமைகளெல்லாம்பார்த்து பூரித்திருதோளும் 
ஆவதுடன் தண்ணீர் அருக்துமர்தவேளை யிலே 
சப்பாமல்சூரியலும் தாமரைப்பூப்பரித்து 

போடவேதான் தின்று பொறிகலங்கச்சூலாக 
வால்விடிக்கரையேறி மயங்கயேசூலாகி 
முட்டுகளுர்தானசைந்து முகமுமிகக்குன மா. 
வாயில்நுரைதிரண்டு மயிர்க்குச்சுதான் தெரிந்து 

முட்டிமுனங்கி முன்வயிறுதான்் தள்ளி 

BY NBS wus $B நடுக்கிவழிஈடக்.து 
காதுமடைத்துச் கண்ணுமிருளாஇச் 
இவெனாரையங்கே தோத்திரங்கள்செய்துமெள்ள : 
எல்லைதனில்வரவும் ஏங்கிமிசுத்தளர்ந்து 
செட்டியார்கள்விதியிலே சென் றுமேகால்மடித்துப். 

படுத்ததேயப்போ பலபேருமோடிவர்து 
நாடாளுமிக்திரற்கும் சாசமடர்தையற்கும் 
தேடாத திரவியமே சிறந தமசாதேலியம்மா 
மயிலேரீபோமிடத்தில் மலைகாகக் இண்டியதோ 

மாவமிருசம், வளைச்துவெரட்டினதோ 

சச்சுப்புல்லுத்தின்.ற.தவோ. சாசங்கடித்சதுணமேபா.



மடி சத் இிரபித்நிராபிஞர்சள த். 

ஈன்றபுலம்பி எல்லோருமோடிவர் ௮ 
மிஷத் துக்குப்பார்த்.து மேல் சடவிரீறுமிட்டு 
சசட்டிச்சகளெல்லோரும் சிறக்கவேயோடி.வர்.து 
சர் தனக்குங்குமர் ரலனுமிசக்கொண்டுவந்து 

வின்பேலெல்லாம் ௮டை வாகத் சான பூச 
அப்போவொருதாதி பானதொருவார்த்தைசொல்வாள் 
பசுவின்வடிவல்லப் பாலன்வடிவென்றுசொல்லிக் 
சழுநீரும்புலனுங் SG SGP SSM GBIF 

சர்தனமும்பன்னீருர் தாலுமிசப்பூசி 
ஆலவஃடங்கொண்டு ௮ருஒருர் ததான்விச 
சுற்நித்திரைகட்டி சூழவேகாத்திருக்க 
தாகந்தெளிர் த தானவிழித்துப்பார்த்தவுடன் 
பசுவின்வயிற்றில் இருக்குமர்சப்பாலகலுஞ் 
சிறப்பாய்பிறந்திருக்க வேணுமெனளுர்செட்டிச்சிகள் 
என்றபொழுதே யெழுந்துதோர்பசுவும் 
செம்பொன்மணிமண்டபத்திற் சேரவேவேணுமென்.று 
ஆசாரமேறி அ௮சையாமணியடித்துத் 

தங்கமணித் தாணோடே சாய்ந்ததுகாண்றுந்நேரம் 

இக்திரனார்தேவி யிளக்கோதைதான்கேட்டு 
௮சையாமணியை யசைக்கவச் சகாரியமேன் 
இர்திரரும்போஞர் தவத். துக்சேயென் றுசொல்லி 

ஏந்தவிதமோ தெரியவுமா ட்டுதில்லை 
பாருக்களென்றுசில தாதியரைவிட்டாளகாண் 

பானார்கள் காதியர்கள் பொற்கொடியாள்சொற்சேட்டு 
வர்துமேபார்த்து மறுபடி தான் சொல்லலுற்றார் 
காசமடந்தையரே ஈல்லதொருதேவியரே 
வளர்த்தபசுவந்து மயங்க்கிடச்கூதென 
எண்ண த்தொலையாச ஏற்றபசுக்களுண்டு 
எந்தப்பசுவென்றுகண்டீர் ஏந்திழையீர்சொல்லதுமென 
கண்கள் பவள முமாய் சண்டவர்க்குகல்லுரவாய் 
சிற்றியிலேவெள்ளையுமாய் நிதமெல்லாம்பொன்னிறமாய் 

என்றமொழிகேட்டு ஏங்கியேயோடிவந்து 
ரில்காதனத்தைகவிட்டுத இதரும்பியேயோகிவக்.து 
கரமுவினண்டையிலே சதறியேயோடிவந்து 
2தனேமரகதமே தியக்கம்வர்தசாரியமேன் 
மானேமரகதமே மயக்கிடுவசென்னவென்று 
துயசத்துடனே சொல்லுவாளிரஈ திராணி 

் விருத்தம். 
அர் தீனன்னடைர்சதுண்டேவானுகூரத்தவிர்த்ததுண்டோ 

கிர்தையாய்ப்பெரியோர்முன் மூல்்கெுறைதவறினேமோ 
சு்தன்மாலயன்வேறென்று கருத் இனில்நினைந்த தண்டோ 
உர்தன்முன் ஜோர்கள்செய்ச இகழ்வினைமுடிக்சலாரோ.



ஈச்திரபுச்திராபிஞர்கலத், ௬௩௩ 

இடை, 

மானேயுனக்கு எஞ்சனைகள் செய்ததண்டோ 
கொள்ளிக்கண்ணிபான கொடும்பாவிபார்ச்தாளோ 
பலைமீதிலேறி மலைப்புல்லுத்தின் கையிலே 
விஷங்சள்கடித்சதுண்டோ விள்ளுவாயெர்தனிடம் 
உர்சன் றிரூபேனி யுளளடை $ துவாவெதேன் 

இந்தலிதிவருமோ அறியேனே பென்றுசொல்லி 
குங்குமச்சர்தனமுக கூட்டிக்குழம்புசெய்து 
செங்கையால்வாரித் இமிர்ச்தாளேயுத்தமியாள் 
அப்போதுகூடத் இோவில்லையம்மபக்கம் 
காடிக்கமுகுறீரும் சஞ்சியுக்தான்சலாது 
விட்டபொழுதே ருடி.த்ததுவேற்பசுவும் 
பாரக்களை £ர்ர்அ பார்த் துமேயர்நேரம் 

கண்கள்பொரிபறக்குல் காலசர்துவால்சுற்றும் 
மானகதைப்பார்த்து மனதையருவருக்கும் 
பூமியைப்பார்த். துப் பொ றிசலக்கச நிறிற்கும் 

ஆனக் சமா யதிரஈடனமிடும் 
எவ௫வாவென்று இகைத்துநெடுமூச்செறியும் 
அரகராவென்று ௮அலறுமதைத்தான்௧கண்டு 
சேவியமங்சே இகைத்துபொழிசொல்றுவாள காண் 
பசுவுக்குவர்தசோய் பார்த்தறிர்துசொல்வோரைக் 
கூட்டிவாவென்றாள் கோதைமயிலாளும் 
ஆயர் இடையர் தம்மை பழைத்தோடிவர்தார்கள் 

வந்தவாகளப்பசுவை மதியோடேதான்பார்தீறு 

சொல்லுவாரர்த தோகைமயிலாட்கு 
ஆசமுலைப்பசவு மடங்கமிகச்சூலாச்சு 

இன்றுகாளையீனு மீற்றுயக்கமிது 
என் .றுதான்சொல்லி யேகறொப்போது 
பசுவின்மயக்கத்டைப் பார்க்கமுடியாமல் 
கோவிற்கால்தன்னிற் கொண்லொவென்றுரைத்தாள் 
சாதியாகள கூடித் தானெடுத்தாரப்போது 
கொண்டுவச். துலிட்டார்கள் கோவின் கால்முன்பாச 
சூழறிறைச்து தூயயிடம்பண்ணுவித்.து 
வாய்த் தபரிகாரிகளை வரவழையுமென்றுரைத்தாள் 
பரிசாரிகளவர்து பணிர் தமேதெண்டனிட்டார் 
கோவைப்பிழைக்கலைத்சால் கோடிதன ங்கொடுப்பேன் 
என்றமொழிகேட்டு யேற்றபரிசாரிகளும் 
காட்டுாருக் தும் சடும௱க்.தமொருசோடி. 

சிவனைமினைத்து சோததிரங்கள்செய்கறாள 
அபயமபயமென்ருன் ௮ல்லலொழிப்பாயென்றாள் 
செல்கைிவப்பத் திருவயிற்நிலேயறைந்தாள் 

டூ



உ௭ இத்திரபச்இிரோயிஞாசை், 

அய்யோகோவென்று அடிச். துவிழுக்தமுதாள் 
அப்3போாகிவலும் ௮ல்குளசாதேவர்களும 
சயிலாசமீதிருக்து கண்டார்களக்கேரம் 
வானுலகந்தைனை al NAN Misi Se QO 
வைகுண்டலோஃம் வழிதிறக்லுூபா ர்த்தார்கள் 

அறியாயமோவெல்று ௮லறியழுதகுரல் 
மசாதேவர்கசாலும் மனதாமச்கேட்டதன பின் 
வபெருமானங்கே இருவாய்மலர்ச் தருளி 
எவபெகுமானீஸ்வரியைத் திரும்பிமுகம்கோக்கி 
போய்நீயுமையே புகழ்ர் துகுறிசொல்லென்ருர் 
பத்தினியாய்ச்சென்று பகுத். துரைப்பாயென்றருள 
அர்தயுமையவளும் ௮அரனாருட்படியே 
கொக்கறைகுசூடிக் கூறமா துதன்னைப்போல் 
பொற்கூடைபொற்பிரம்பு பொற்குடுக்கைதானெடுத் த 
பாடிநடக்,துவந்தாள் பார்வதியாள்நற்குறத் 
பாடி.யிருக்,து பரமனிருதாள்பணிந்து 

இருக்தவளைப்பாரத்து இறைூவஞார்செசல்ஓுகிறார் 

குூன்றுமலைச்சி கொடிச்சிசொடியிடை ச்ச 
வள் ஸிக்குறமாமி மலையரசன் மகளே 
சான்றன துகைபார்தத ஏற்றகுறிசொல்லுமென்றார் 
குநிசுஞ்மப்போது குறமாதுசொல்லுகிருள் 
மண்ணுஞ்சுமந்ததுண்டு மரத்தாலடியுமுண்டு 
சறுத்கொண்டர்பிள்ளேகறி உண்ணப்போனதுண்டு 
மண்டோசரியுடனே வாள ரக்கன் மாளிகையில் 
கூடியேவற்து குழநக்தையாய்ப்போனனலுண்டு 
ஆரூரில்சோழணன் அருமைமகனையனறு 

தேரூர்ர்தகொன்றெழுப்பச் செப்கதுக்கானுண்டு 
பின்னையொருமைர்தன பெருவயிரன் தானுமவனண் 
அன்னைபிதாவுக்கு முன்னேயவள் பிறக்தான் 
இப்படியுஈல்லகுநி இசைவாகத்தோணுதென் ருள் 
அட்பாது௫வளனு மருளுவார்உத்தமிக்கு 
கொச்சைக்குறத்தி குறிப்பார்க்குஞ்சிற்றிடைச்சி 
குழுவிலிருந்து கைகாட்டினர்தங்கையரே 
epg Sis sus றி யுக்களண்ணன் தானல்லவோ 
ஆச்சியர்கள் விட்டில் அடியுண்டுகட்டுண்டு 

புன்னைமரத்திம் போயொளித்தாச் சக்கையல்லோ 
என்றேயிருபேரும் வற்றபடிகொண்டாடி 
சக்தசோஷமாடுத் தாபேவிவற ௨ Gg saa 
இருவாபரணமெலலாம் பூட்டி.ச்சவனாரும் 
போய்வாறேனென்று புனிசர் விடை பதித 

மசகாவமன்னேம் வாணலைக்விட்ட றல்



Rs 8718976 Serae p. a® 

?தவேக்திரசோகஞ் சென்றாள்குறமாது 
மைவாழ்்சூறத்தி வானவர்தன்காவில்வந்தாள 
இந்திராணியம்மை யெக்கிருக்கிறாளென்றாள 
இக Ban ont & ear யெழுச்துமேயோடி வந்து 

வாராய்குறமாதெனவே உந்தேனெனவுசைச்காள் 
பாராய்குறத்தியம்மா பசுவைப்பிழைபபித்தால் 
வேண்டியதெல்லாந்தருவேன் வி2விமாய்ஃகொடுப்பேனென்னச் 
சொன்னவுடனே சொல்லுவாள்குறமாது 
குறமாதுதாலுங் குறிசொல்லஇந்திமாணி 
ஆசனங்ள்போட்டு ௮டி.பணிஈ தசேட்க லுர்றார் 
Gow st gw we AA yO sa cor chal 
விராயசபூசைசெய்ய வேணு அமன் று கானசொல்லி 
வேண்டியதெல்லாம் வேணபடித்தான் குவித்து 
விராயகனைத்தானினைஈதாள் வெள்ளிமலைக்குறத்தி 
கணபதியுமல்குவர கனமாய்படைத்ததனை 
உருட்டி ததிரட்டியொரு உண்டையாய்ப்பிடித்து 
கவளக்கொடுக்க கணப தியும்வா க்வ்புண்டார் 
FaGue spe சிரிச்சாள்குறமாது 
கேளாயோவென்குறியும் சேவலசமென்றெண்ணா?, த் 

எந்தன்குறிதானும எளளளவுக்தப்பாறு 
செகங்கைவடி.3வலவனென் சிறுமைந்தன்௧ண்டாயே 

மூத்தமசனுமந்த மூர்த்திவியாகன்காண் 
கந்தமருமகள் வளளிதாலுமவள்வாமி 

ஆருர்சடையிசர் ௮வருடையபத்தினியாள் 

பரமேஸ்வரருடைய பார்வதியும்கான் தாண்டி 

நின்னுடையசச்தையி?ல நினைத்தபடிசொல்துகிறேன் 
வாலுலகமாளாமகன் வருவாலனுனறனுக்கு 

அன்புடனேகேளாய் gore we gu 

இம்மையிலும்மறுனமயிலு மென்குறிகள் தப்பாது 

ரத்னமுடிசூடி ஈல்லமைர் தனாய்வருவாய் 

பெற்திமிவீர்இப்போது பெருமாள் திருவருளால் 

கண்ணிறைந்தபாலகனார் கணக்கெழுததோன் துர் 
நிலகண்டர்தம்மருளால் நினை த் சபடிூடக்கும் 
வளர்த்தபசவயிற்றில் மைக் தர்வச்.துசோன்றுகிறூர் 

கோலின்வயிற்றிற் குமாரன்வந்துதோன் றுொர் 

சித்தியைக்குச்சித்திரையிற் றச் சப்வுரணையில் 
அச்சன் தலைக்சமை யாதித்தவாரமஇற் 

ya தகமும்பூநூலும் பொருச் இ: ப்போ ற்குண்ட் ல்மூம் 

அபிரம்சக்கலியர் அசைச்சுவொண்ணாப்புச்சசமும்



௩௬ தித்திரபுக்கரசயிஞாக் தை, 

எழுத்தாணிசைபிடி த். ஐப் பிறப்பாண்டி.யென்மகனே 
உததளமாய்வெக்நீரும் ஒளிருக்திருவமுதாயச் 

இத்திரபுத்திராவர்.து செனிக்கறுர்மாமயிலே 

பூலோகம் தளப் பிறக்கராரபொற்கொடியே 

எறும்புகடை யானை தலையெல்லாமெழு தவல்லார் 
புத்த கமுக்தன்னிற் புகழ்க்தெழு கம்புண்ணியனார் 

அருளுஞ்செளுக்கும் ஆன பமகாவிஷ்ணுவுக்கும் 

வகுக்குமபிரமாவுச்கும் வாழ்விக்குமலட்சுமிக்கும் 

சணகச்கராய்த்தானிருக்து காரியமெல்லாம்பார்ப்பார் 

இப்படியாக இருப்பான்காண்டர் தழையே 

அ ரனார்கருவேலம் அவர்கையிலிருக்குதுசாண் 

இந்திராணிமாதே யிக்குறிபொய்யாதெனவே 

இன்பத் தோடுங்குளிர்க்து இருதோளும்பூரித்.து 
குப்பல்ருப்பலாசப்பொன குவித்தாளேயேக் திழையாள 
அன்னேரந்தான்குறத்தி யவளமுசம்பார்த் துசைப்பாள் 

உனனுடையஅ௮னபு இருச்தாலும்போ துமினி 

பொனலும்பணமும் புலையன்படைக்கலையோ 

Aen pas Paps sen ws ரேரோகொடுவென்ளூர் 
மங்கையரேபோய்வாரேன் மகா துயரமுக்தீர்க் த 

மசனுடனேநீயு ஈ8ழ்ர்துமேவாழ்ஈதிருப்பாய் 

விருத்தம். 
உமையவள்குறிகள் சொல்லி யுரைப்படிமுடியுமென்று 

சமையுகல்லிந்திராணிக்குந் சானுமேமனதைதேற்றி 

அமையவேவரத்தையீர்து அடைவுடன ரன்பாற்சென்று 

உமையவள் ஈடந்ததெல்லா முரைத்சவனி.த்துற்றாளே. 

நடை. 

அப்பால்ஈடக்கு மதிசயத்தைக்கேளுமென்ரார் 
சாகமடைந்தையரும் ஈல்லகுறியெனறுசொலலி 

பசுவின்வயற்றிற் பாலன்பிறப்பதுதான் 
நிச்ச பமாயெண்ணி மினைவுகளைவிட்டுவிட்டு 
சொலுச்செய்யுமண்டபததிற் கோதையும்வீற்றிருந்து 

வான மபுவலோக மண்பூமியுள்ள தெல்லாம் 

இறெப்பிக்கவேணுமென்று சசானவள்ளுவனை 
யழையுமென்றபோதே யழைச்தங் ?கவிட்டார்கள் 

பசுவயிற்நிலிட்போ.த பாலன்பிறக்குதென்று 

ஏழுலோகத்திலுள்ளோ ரெல்லோருக்தாமறிய 

பறைசாற்றுமென்று பைங்கொடியாள்சொன்னவுடன், 

வள்ளுவனலுமப்போ.து வாகாய்பறையறைக்சான் 

செருவிதகளெல்லாஞ் சறக்கவேபர்தலிட்டார்
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'முத்.துவளைக்து முகப்பக்தலிட்டார்கள் 
வயிரக்கால்காட்டி வகைவகையாய் தூணிறுத்த 
சங்சத்தாலோடூசெய்து சதிர்ப்பந்கல்போட்டார்கள் 
பவளத்தால்காலும$ பண்பாகத்தானிறுத்தி 
விதவிதமாய்ப்பர்தல் வேடிக்கையாய்செய்_து 
இக்திரன்ஈற்சபைக்கு எதிரானதென்புறத்தில் 
அன்பதுகாதம்பரப்பில் ௮சலமுள்ளபநதலொன்று 
தல்கத்தால்கால்கள் சதிராகத்தானிறுத்தி 
சிவள்ளியினாற்கால்கள் விதவிதமாய்த்தானிறுத்தி 
ஈ*வரத்னத்தாலே ஈன்ருகத்தானமுத்தி 
சித்திரலிஸ்சாரமாய்ச் செய்வேவேணுமென்ருள் 
பத்திபத்தியாகப் பண்பாகசெய்தார்காண் 
தவா திதேவரெல்லாஞ் சிறக்கவேவந்திருக்க 
தபோதனர்சளெல்லாருர் தானுமேவர்திருக்க 
முனிலர்களெல்லாரு முக்யெமாய்த்தானிருக்து 
அர் சணர்களெல்லோரும் ௮ப்படியேதானிருக்க 
சங்கேதமேளமுதற் றப்பாமல்வந்திருக்க 
பட்டணத்திலுள்ள பரிசனங்கள் தானிருக்க 
வகை வகையாய்ப்பத்தி வகுக்கவேணுமென்ராள் 
பத்திபத்தியாகப் பண்பாகச்செய்யுமென்றாள 
அந்தப்படியே யடைவாகச்செய்யலுற்றாள் 
பிள்ளைபிறந்தப் பெருமுகூர்த்தம்வக்ததென்று 
ஏழமுலோ கமறிய இடிபோல்முரசடித்து 

வாருமென்றபோதே வளளுவலும்பறைசாற்றத் 

தேவர்முனிவர் சிறக்கவேவந்தார்கள் 
தபோதனர்களமூதநி:2வார் தப்பாமல்வந்தார்கள் 
ரிவிகள் முதலாக எல்லோரும்வர்தார்கள் 
அர சணர்களெல்லாம் ௮ப்படியேவந்தார்கள் 
பட்டண த்திலுள்ள பரிசனங்களவந்தார்கள் 
கூன்குருடிசெவிடமை கும்பலாய்வந்தார்கள் 
அ வரவருக்கெல்லா மயிராணியப்போது 
தானக்கள்வால்ஈத் தான்வக்இருக்தார்கள் 
வர்தபேர்க்கெல்லாம் வடிவாசனங்கொடுத்து 
இருமஞ்சனக்கள் சறப்பாகச்கொண்டுவந்தார் 

மாணிக்கச்சல்கு வலப்புறத்தேறின்மாத 
வேதப்பிராமணர்கள் வேதக்கள் தானோ 
மக்கையர்கள்வர்து வாழ்ச் திருறவையிட 
கன்னியரா்களெல்லாக் சாலலாய்ச்சூழ்ர் துநிற்க 
அங்சபற்கண்ணம்மை யருருர்.அுகைகொடுத்த ' 
பார்வதிபம்மை பண்பாசவக்தார்சாண் 
பொன்னின் சலமேரந்திப் புறப்பட்டாள் ioe ge 

ரன்னர் பெருமான் வருறெ௮ இிசபல்கள்
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கயினார் சிறப்பு. 

ஆயிசல்கில்இலியர் அ௮சைசக்சவொண்ணுபுத்தகமும் 
பொன னினெழுத்தாணியுமே பெ. ற்பாகக்கைபிடித்து 

காதிலிருக்குண்டலமும் கனக்கசுவேதான் பூட்டி. 

அசனார்திருவருளால் ஆவின் வயிறு விட்டு 
பொன்னினகலததிற் பிறந்தார்புகழ்விபர் 
மின்னி௰னொளி2பாலே வெளிப்பட்டார்உத் தமனார் 
பூமிவழி௫றக்கப் போரவேந்தர்வரந்துதஇத்தார் 

பாவப்புண்ணியக்கள் பதிர்கதெழுதவக்துதத்தார் 
எஏடும்பிடித்த இடதுகையில் * வணணீரும் 
காஇலேயிட்ட. கவரமணிக்குண்டலனார் 
காரிஈஇரன்மைந்தர் கணக்கரிவசென்பாரும் 
எக்தவுல௪ லிருக்தவர்கணென்பாரும் 
பிரபாவோவென்று பெருகச்சமொழியுரைத்தார் 

இப்படியுஞ்சிவபேர் ஏற்றவொழியுரைத்தார் 
இருவழகைச்சொல்லல் மேதவரால்கூடாது 
எல்லாக்கணக்கு மெழுமசவென்றுதானபிறந்தார் 
ஈமசவாயவெச்இற ஈவனாமச௫ிததமுடன் 
ஈமனுக் 2தஇகொாரி கானெனறாக்கமாய் 
இத்திபபுத்திரருஞ் சிறப்பாசவக் துதித்தார் 
தெய்வ2லாகப்பெண்கள் சிறக்கக்ரூறவையிட்டார் 
பெண்களெல்லாக்கூடிப் பெருங்குரவையிட்டார்கள் 
சன்னியர்களெல்லால் கனக்கக்குரலையிட்டார்ஈ 
பதினெ ட்வொத்தியமும் பாரெலகுக்தா ன முழங்க 

பூமாரியெங்கும் பொ ழமிக்தார்கள் தேவரெல்லாம் 
தேவர்௮மிர்தர் திருச்சல்கில்கானேக்இ 
சேனையுமல்கே சிவனு மையாளதான் கொடுத்தாள் 
இக்திர.ணிதாலும் இளங்கோதையன்னேரம் 
இருவாயவிளங்கித் இர்.2 தமுந்தானாடி 
பட்டையுடுத்திப் பகவாளைத்தெணெடனிட்டு 
பிள்ளையைவ। ரி முூகத்தோடேமுத்தமிட்டாள் 
அப்போ துபச்சுடம்பா யாச்சுதவள் மேனியெல்லாம் 
பாலுமுலையிரண்டிற் சுரர்கதுகாண்பைங்கொடிக்கு 
சான்பெற்றதுபோலே தசன்கையிற்போனாள்காண் 
அப்போயொருதாதி யறிவாளெழுக்தஇருக.து 
காயல்கடைசரக்குக் கனமாஈவுள்ளதெல்லாம் 
கூட்டியேசானலுங் செடுத்தாரேகோதையற்கு 

அ௮ப்போதவையாரும் அக்ிசேசானோடிவத்து 
மைக்தனைக்கையாலெடுத்து வடிமீதில்லவ்த் இருக்து 

வாசால்துருவி வாயிற்செலிமூக்கெடுத்து 
Cay deer uO & nF SAG pT at on seb on



சித்திரபுத்திரஈயினா்கதை. ௩௯ 

தொ ப்புளறுத்து ருலவைமிகமுழக்கி 
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பஞ்சா டைக்குள்ளே பலாலைதானமர்த்தி | 

வேண்டுமுபசாரம் விசம் பி தமாய்செய்தபின் Ly 

தேவேக்தான்்வரலை காணோமென திகைத்து 

இக்திராணிதான் புல! பி ஏங்கலுற்றாளந்நேரம் 

பசகைனைப்பார்ப்பதற்சென் பத்தாவைக்காணவென்று 

அப்போ சவனாரு மக்குள்ளதேவர்களும் 

வந்தவுடனே மசனாரைத்தான்வாக்கி 

தாம்கயெடுத்துக் சமுலிமுத்தர் சானுமிட்டு 

கண்டான்மசன் முகத்தைக் சண்ணாயிர.த்தாலே 

உண்டானசந்தோஷ முரைக்கமுடியாதி 

அர்கேரமிக்இரலும் அழகனே சாதியே 

சுந்தரியாளிடத்திற் கொண்டுபோ மென்௮சொன்னார் 

அலலுடன்வந்து ௮ரியமசனார்க்கு 

செய்வப்பிராமணராத் இரும்பியழைத்தார்கள் 

Ine sen RB gi பிசகாமற்கேட்டவுடன் 

இக்சப்படியா யிருக்குமந்தசேளையிலே 

நவச்ரெகமெல்லா ஈயமானகாளொன் றில் 

பேரிடலேணுமென்று பெரியதொருஇக்திரனும் 

இச்திரையில்வந்த தினத் சித்திரபுத்திரென்ரூற 

அப்படியேபேரை பனழத்தார்களர்கேரம். 

சிறிட்டபாற்பசுக்கள் இறெப்பாய்க்கொடுத்தனர்சாண் 

தான தருமல்கள சாள்கொடுத்தாரக்நேரம் 

மகனையன்றுபெற்றெடுத்த வாய்த்ததொருபசுவும் 

மகலுக்குபாலமூர் தம் வாஞ்சையாய தான் கொடுத்து 

நிற்குமளவில் நினைவுமறந்தொருகாள் 
பாலகன்கெஞ்ூற் பசுக்குள ம்புபட்டவுடன 

இச்திராணிகண்டு ar me Oe cits 

மகனையெடுத்து மார்போடேசானணைத்து 

இக்திராணிதாலும் இளம்பசுலையந்நேரம் 

காத்தாலடித்சவுடன் சண்வெர்துதான் பசுவும் 

இடமுடையால்பசுவுர் செய்வமேகாட்சியெனமுர் 

சரணஞ்சரணமையா தற்காத்தக்கொள்ளென்று 

இவளை நினைந்து தோத்திரங்கள் செய்த.துவே 

அப்போசிவலும் ௮ க்குமுள்ளே திவர்களும் 

பசவையடித்த பாதத்தைத்தான்தெரிக்து... 
'இக்திரவிமானத்தை யெடுத்அ்சொண்டோடிப்போய 
இச் தட்சணம்பசுலை இல் *கயன ழயுமென்றார் 

சேர்சொண்வெந்தார்கள் சேன்பொழியாள் வாசலிலே. 
அச்சவுடன்.ஏப்பசுவு ம்சதேேவரைப்போற்தி 
'தேரின்மேலேறிச் சவனரிடஞ்சேர்ந்தி
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Ot SrisenGrIer Oar Osi paOQaw pms sZt 
பாலனையீன்௮ கொடுத்தேன் பசிவுடனே 
கொடுச்சவுடனென்னைச் கோதையாள் சானடித்தாள் 
வந் தலிட்டேனெல்று வருக்தியுரைக்சதுவே 
எச் ௯ gS ipsa சிவனாருமே.த சொல்வர் 
உன்மகனையிங்கே யுவளக்களழைச் ரான் தருவேன் 
வஞ்சமில்லாமல் மனம௫ழ்ச் தறில்லென் ரூர் 
அப்படியேசற்பசுவும் ஆனர்சக்கொண்டதுவே 
இப்பால்கடக்கன்ற இவ்வச௫னஞ்சொல்லுறன் 
தேசாருமிர் இரருந் தேவியுந்தகானேதுசொல்வார் 
பாலன்படத் துப் பதறியமுதவுடன் 
பாலச தம்வாங்கப் பகவானை ததேடுமென்ரார் 
ப௫லைமிகத்தேடிப் பார்த்தார்களெல்லோரும் 
சாடெல்லாச்தேடிக் காணோமெனவுஅரத்தார் 
இர்திராணியான இளங்கோதைகானமுதாள் 
இக்தரனுமப்போது இயக்கமிசவாடி. 
மாயையரய்வச்.ஐ மரயையாய்ப்போச்சுதென்று 
மற்றுமொருபாற்பசுவின் பாலயுதைமைந்தனுக்கு 
ரூற்றம்வசா தபடி கொடுத துவளர்த் தனே 
பாலகர்க்குத்கொட்டிலைப் பால்காகச்சாய்ப்பார்காண் 
வயிரம்வயிடூரியக் தால வகைவகையாய்ச்செய்தார்காண் 
சததிரபுத்தாரைச் றச் ததொட்டிலிலே 
வைச். அகச்காலாட்ட மன்னவருஞ்சொன்னவுடன் 
ஆவின் பாலூட்டி யரியகொட்டில்மேற்குடத்தி 
சொட்டிலைத்தானசைத்துச் சூழநின் றதாதியர்கள் 
இச் ததல்லதகொட்டிலிலே என்மகனேகித்தரசையபோ 
சேவேத்திரன்மணியே செம்பொன்னேதாலுறங்காய் 
இச் தசனார்செல்வக்கள் சடேறவக்தேனே 
வானுலகம்.ஆள வச்.துபிறக்தானோ 
மைக்தராய்வக்.து மகவசசைதீர்த் தானோ 
எங்கள் துயர்தீர இணன்றுவக்தபாலகனோ 
சோகக்சணக்குஞ் சிறக்தபெருங்கணக்கும் 
மண்ணிற்கணக்கு மகாதேவர்தன் கணக்கும் 
Haw cnt nse anh esos sO sap sat suey 
சச். தஇரசூரிய/போற் சாச்ச்தஇருமகனோ 
அஆதிபரன்சட்டளையில் ௮வதரிச்தபாலகனோ 
அட்டா்கசணக்குர் துசோகியாகள் சன்கணக்கு 
இட்டாகணக்குக் தெரிர்செழுகவர்துவனோ 
தேலேக்திசன் தவத்காற் சறியவுயிரசெய்யும 
கன்மைகளுக் இமைகளு கண் மியவந்தாணோ 
சீபாய்ச்ச்வலோகஞ் சேருகின்றபுண்ணியபை 

ட 

ராயர் துசொல்ல ௮.றிவுடனேவம், சானளே
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ஆவின்வயிற் மில் அவகரித்தபாலகனோ 
எங்கள அரும்பொருளோ யிர் இரனார்கண் மணியா 
எங்களகுலமவாழ எழுக்கருளும்காயக மோ 
இர்தப்படியாக யேற்றுகின்றுதலாட்டி 
அச்சுமகனை பரிதாய்வளர்க்குங்கஃல 
தாதிமார்தன்ப௦லைச் கானுண்கச்சொன்னார்கள் 
உங்கள் முலைப்பாலை யுண்கவேகான்பிறக்்? தன 

என்ற மிர்துசொன்ன விளமைகுழர்சைக்கு 
மந்திர தூல? வத மகாடசிலையுணடாக்க 

வாத் தியார்தம்மை வரவழைத்தாரனனேரம் 

விருத்தம், 
இக்திசன் புதல்வருக்கு ௮ன்பமாயோஇவைத்த 
தந் இரவர்த்திமார்கள்தான ௮ரிவேமென்றரோத 

மந்தாப்புதல்வனாரும் வகைசொல்ஓமென் றுகேட்க 
மக திரயுளைசொல்லாமல் மைந்தலும்உரைசெப்கானே, 

வசனம், 

௮கோதெப்படியென்றால் இஃ திரன் இந்திராணிஇவர்கள்௩।ளொ 
ருமேனியுமபொழுகொரு வர்னமுமாகவளர்தத சிததிராபுத்தர ரான 
வனுக்குவேதங்கள் ௮ப்பியாசம்பண்ணிவிக்க வேணுமென அ௮வாத்தி 
யாரையழைப்பித்துப் பட்டணமெலல1ம அலங்காரஞ்செய்துமகாதா 
னக்கோதானமவஸ்இிரதான முதலானதானக்கள்செய்துவோமம்எக் 
இயங்களெல்லாஞ்செய்.த சிகதிரபுத்செற்குவாத்தியார அரிவோமென் 
றுசொல்ல அதற்குப்பயன்செொொ லலுமென்று. வாத இயாயரிடத்திற்கே 
டக அ லர்சொல்லயேதுவிலலாமல் சக இரபுத்திர் தசானேபயன்சொ 

லலிப் பினனடக் கறக மியல£காச் செல்லும், 

நடை, 

வி) யகர்பூசை விகவி5மய்த்தான்முடி து 
ஆ ூயமுதலன அரிவியுங்கைகொடுத்து 
அரிபோபரியோமென ரூ தசவாய்ச்சொனனு/கள 
ஆபீரமபார்ப்பாா யே .ககவவெனவே 

அரியெனறசெ.லலுக்கு ௮ருதசங்சகளுரையுமென 

அப்போதுவாத்தியா அதன்பொருள்சொல்லரதிருக்க 

நான்சொன்னபடிசேளு ௩லலத.ர௬௨த்சமரே 
அரிக்கும்பொருள்சொன்னால் அண்ணாவி எனக்கு 

குருக்களுமாவீர் குற்றமில்லைசண்டீே 
எனக்குமோர்௮ண்ணாவி யீசனல்லால்வறுமுண்டோ 
மலானவும்களுககு 2வதமதுசெல்லுவனயான் 

இட்டிய/னவ/சிக்க கேளூ&களென றுசொல்லி 
கன்னெறிாலவிழ்த்து கறபடமீ2,௧,பி 
சைல. நாலவேதக் தழைக்கமிவவாசிததார் 
கோரேட்டுச்குள்ளே யுலகபெலாமலாழவென் று 

6
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சேவர்களலாழவென்று இருவேடுவாசததசா 
மூவர்கள் வாழவென்று ருதலேவொஇத்தார் 

அயன ரமால்செங்கை யானகொருசீவனமும் 

ஈமனாருலேக்கன் கக்கணத்கிலுள்ளவாகாண் 
சங்கசகாராயணர் தாக கொடுத்தயட்டோலை 
௮டடவணைபட்டோலை யலனுபபடி.யேவாடிக்க 
வாதூயார்கனகணக்கு வக துவெளிப்பட்ட துகாண் 
தன துமனையன லி தலைகாளில்கீருமோரு 
அ.ச தமன பயை யடிமையொ ததஇக்கண்டிரே 
உமமுடையசெய்கையும் உமக்கமியப்போகாமல் 

gpm wwe wz. Garp 8Con Gen ox oi 

எண்றுசொல்லிவாத்கமா'ரிருகையாற்போற்றிசெய்த 
சாஸ்வரனூாகற்பனைசியா வென்றுசொல்லித்கானிருக்க 
இலவவசா சதைகள்சீகட்டி இஃ திரனிஈந்சாணியுடன் 

GP BIN HOS மமைகிழ் து முக்கமிட்டமர் 
இப்படியேதானணும் இருக கஞ்சலகாளில் 
மைக்காபெருமள மனமஎழ்ர்2கததசொல்வார் 
பூலோகசோதனைக்கு போய்வாஹமேனென்றுசைத்தார் 
நரகவ்களசோதனைக்சூ காம்போழரோமிச இரே 
௮ககேடுவன்வாச வருகஇருக்ககாபயபோறோம 
ஏஎன்றுகணக்கை யிதமுடனேதான்சுருட்டி 
கன்றியுடனே புறப்பட்டார்நற்கணக்கர் 
இடடபடியே மீஸ்வானார்தாகொடுத்தார் 

கட்டளையிட்டபடி. கணக்கெழுசப் பே. ரோமென ரர் 
அ தல்கயிலை ய.ரனுர்சரு வலம 

கிககமெழுகவச கிபலரருள் கொடுத்தார் 

பத்திசமாயென்வசததஇிய் றகதொருபட்டோலை 
Fy Cow Ques one & ED ஈறப்பாகவிருக்குலுக ண் 
பரமனார்த.ன்கொடுகத பண்டா ரபா கதஷரும் 

கொதகவரிசைகளை கொத்தவசேகணன்டிசோ 
பெபவ ஐலகமட்டுபல சலா புண்ணிய சரநீராண் மர் 
நிறை தபுகழ்மாத வு கீருமிகத்தவ௫ருக்க 
உள்சுளுக்குப்பிள்ளேயா யுகந்களிக்த  ரகண்௩ிரோ 
௮ண்டாண்டகோசமட்டும் அணுவளவு கப்பாமல் 
எழிச்தாணிபட்டோலை பென்கையிற்முன்கொடுத்தபர் 
pe Renoir Bs ap முன்விரலிலேயணிக்கதார் 
கண்டிரோடீருல் கணைய ஹிமோதிசக்ைை 

இவவளவுவாழ்வுுள்க னிருவருடவாழ்வும் 
ட/ இ௲ரனகாரியகமைப் போய்பார்க்கச்உணுமென் து 
போய்வருவேனையா பொருக்கவிடைகாருமென 
லாடவயசு வருமஏகீரிருக்தால் 
பாலனும்வந்த பலங்கடைக்குமேன்றுசொல்ல



As Rous Pre deni sess. ௪௩ 

அ சப்பலலும் ௮ரனருளாற்முன்ளைக்கம் 
அப்படி பேனும் அவலவிடத்தலிருக் து வீட்டேன் 
சப்படியு மன் சாயே யிங்குமங் எமாயிருப்பேன் 
போகவிடைபருளும் புண்ணியேயென்றுரைத்து 

Lot SIONS சக்கையை வணங்கி ிரூபாதமூல 

புட்பமதவயோோட் டிப் பணிஈ்காரேபுண்ணியககர் 

அருமைத்திரூமக$ளை பன்ளைபிதாதான்வ Lp eB 

' இந்திர வான்தேரி 'சீலழியயயுக்தமாஞர் 

விருக் சம், 

சென்றன்னீசன்பாற் சரபாத௩ 9 கண்டனிட்டு 

நின்றனன Loe pt PETG gy கிகுமிலல 'வுமையாளதாணுக 

லந்கனனபகரனயென்று வாரிரிய கர் ொண்டானள் 
மைர சனுமங்குவஈ தவரன pan 0 Paris 04 gy Mey oot 

வான ப, 

Hesse Quen moh gs Ri F RoC ont: erst இக்கீரன் 

இர்€ர ணி இவர்களைவணக்கத்துடனேய ஹூப்பிககொண்டு தேரின் 

மே சலமிசுலாமி கபிலையங்கிரி வாசக பரமேோசானையும. ராரவகியம் 

மாகாயுங்கண்டோமஸ்காரஞ்செய்த சிரைகளிகூர்ர் ஐஙிற்கப் பார்ல 

யமமாளூம் மசுனைக்கட்டி, வ 1H yeh Oa sor, oye an சித் நிசபிக்கி 

சஈயினர்சவாமிபிடத்திலும அ பமாளிடத்தும ௮வரிடத்நிலஈடக்தவி 

Ho ws 6 த/மலலா ஞ்சொல்லுகராா 8-0 

கடை , 

அப்பாக்நடக் கும் ௮ூசயங்ஈளுள்ளசெல்லாம் 
செப்பமுட னுலுஞ்் சொல்லுகிற க 

மா சாமிதாவை பற் இருந்தேதசெ சனை உள் 

"சஸ்வான்சொன்னவிமை பெளளளவு.சப்பாபல் 

தாமரைப்பூலாய் தடாகத்தற் சென றிருக் த 
ஆவி aa p Dev 0 &P BS sem சரவாய் 

இர சரணிந்திராணி யிவாகள்மனங் சளிர 
11% Bs 6) 2 av Cor போற் திரிய தான்வளர்க்கார் 

பிறர் சவுடள சருமம் பெருக் கவேசெய் திரள் 

என்னையுமங்கே யீளறதொருகற்பசுளவ 

கன்ைமிசித்ததென் நு இர்நிராணிரானமக்காள் 
@) Can சானப்பசவும் சான்கடிலைவந்க தே 

மத்றுமொருபசிபால் கொடு த்தென்னைஉளர்த்தார்கள் 
ஈனரு:ப்வளரத்தர் ஈள க .யசயுமசாயகணும 

'இக்தப்ப்டியா யி துவசையுபசானிருக தன் 

.இலடக்துச்தி /ைபினால் ஏக்கமிகவுண்டாக்க. 
பேோசறேனென்றுசொனனேன போர்வேக்தனப்போது 

பாலவயச பருவமுனகசஸ்லையென்றார். 
அவ்கிஃத்தீற்றா லு. மிறக்க வேணுமென்று



o> ae Hse Sry sh ravient sons, 

A) nkice &a 8 Be Ouan crane NevrdrQai en wp t 
அரன்குயிலைசென்று ௮வ்விட க தில்கானிருப் 2 பன் 

அலவ்கும்்குமாக இருப்பேனெனவுரைக் ஐ 

அவர்கள்விடைவாங௩்க யடிபணிஈஇங்குவக்தேன் 

என்று) சித்திரபுக்தானார் இரக்ஈமாய்ச்சொன்னவுடண் 
பசுவைமிகவனழைதக் தப் பாலன GF BT CO BBM Te LI 

என் றரனார்சொல்ல ஏற்றதொருரஈற்பசுவும் 
முச௪ண்றுமானார் இருமுசுக்கைக்துன் மோந்து 

Tips gpiAMA sith Gi mm & x en? a 

ந ப்படியேதாளனும் இருக்கின் ற2களை பிலே 

இஈதிரனிரஈராணி இவர்களிருபேரும் 
மகனார்தான்் போன வழிக்கடக்தைகோக்கி 
வந்தார்கயிலை மலை கஸலலேவானலர்கோண 

அப்பால்கடக்கு ம௫சயக்கூககரந. கினி 
Amen hi «Rev CO வெக இரன்புலமபிப் 

புத்சாணுஞ்சச்துளவ.ய்ப் போனானெனவுனசச்தாம் 
உணரச்கமொழதிசகேடடு உணமபாகசே அரசைக்கார் 
௪க்ஐருவென்று சலியாமல்சொன்ஞுயே 
தாயாரருகே கன்பிளனளைவக்து9,தைரூல் 
2பயாஉனக்கினிதான் பேசககணக்குமுண்டுட 
பிக்கரைப்போல பிசற்றகரய் £காணும 
எட்டிககணக்கும் கடனணூாபுபமுங்கணக்கும 
நனமையு துன்மையும ஈடுிவழுசளேணுமென்று 

ஈமதகருமர்சன்னிடக்இ லிருக்துகணக்கெழுசு 
மவணுமென்றுசொல்லீ விருமபியேகாபழைத்தோம் 
எங்கிருக்தாலென்ன ar pO sta, Qs Boe 
போமயிள்ளாயென்னறுரசைக்கப் Surges Qi Bacar 
ஈஸ்வசனார் காரும் யேற்றதொருபுக் க. 
இப்போதுநீயும இயமஜட வாசலுக்குச் 
இக்காஈ்குஞ் செய்யுநூளறைப்படியயே 

௮ த்காந்திரக்கணக்கும aor utp pu ew ape: 

இப்படியேசானும் இயமனைகானனழைக் து 
கலியன் உபத்திரக்காற் களறிகள் தானமிகுக் து 
அவையக்குறலுண்டாகு மானசாலிப்சிபா.து 
சல்லைக்கணக்கு மியலபாகசாளெழு 
இத்திரபுக்தசனைக் சறப்ப:யருளினன் காண், 
என்றுநமனுக்குச் சவனாரிசைக்கபின்பு 
கன்றுன்றுஎன்.று ஈமஸ்கரிகது ௮ன்னேரம் 
இரு? பருமொன்றாட யேறறவிடை கான்லாங்கி 
நின மபொழுசதெயபிசமா கிமலர் அருளாலே 
இருபேருமவாழலென்று ஏற்றவிடைகொுதக் அ 
சுட்டாரு அனே சணச்சாண்டஞ்சூல மடன்



இத்திரபுக்கிஈயிஞாக௪. ௪ 

கூத்தி கால்கொடுத்துக் கோலக்கடாவளித்து 

இல்௮ளவுக்சான்கொகித்து ஏற்றபிசமாவும் 

லச ராய்சலனுக்கு வழியடிமைசெய்லார்மேல் 

திவனைநினைத்துக் தருக்கொண்டுசெய்வார்மேல் 

தவத்தைகினை த்துகி கான்பூலாசெய்வாரமேல் 

சருமங்கள்செய்வார்மேல் சற்றபேசொல்ல, மல் 

பக்திகளுள்சொல்லி போகறிடைகொமிக்க 

கருங்கட மேலேறிதான் சள்ளனைத்தானுபறைதத 

லலக்கடா2வறி வாராரஎமகருடர் 

சித்திரபுக்தரருஞ் சராகக்கேரரறி 

கல்லமுரசுன்னம ஈகனருப்மூழங பேர 

இநபேரூமொன்றா௫ யிரரசிலாகம்புகுக தா 

இருபேருக்சாங்கள இசையவேதான பேச 

பாரிலுள்ளோர் தனகணக்கைப் பார்த்தார்களப் 2பா 

இ குரு? வயென்று இருகீறணியா தர் 

நடராயணா 9வன.று காமபணீயாசா 

பெற்றதாய் தகையைப் சீபணாகபாசியர்கள் 

மண்ணிலிருர்.து வழக்கோரஞமசெய்தலர்கள 

அ௮ம்பலத்தில்கின்று ௮யொயஞ்சொன்ன௭ர் ஈஸ 

ஊ௱சர்உடமைக்குப் பேரா ரசைகொண்டவராள 

சல்லாசகசடர் சணக்ருப்படியாகேோர 

இவனைவணங்காதகா£ இருக்கோயில் சூழ்ந் கா 

அ௮பனைவணங்காதார ஆலபதக்கைமேவாகார் 

GE on Fh (GAG FOIE TL பினனைாமிவண்ப ட்கள் 

கன்றுவருக்குக் BME PUT Sew Lai sar 

சுற்றங்கெ இக்கச் சுறா தபாலுண்டவர்கள் 

பொட்டகாழிமறக்கால போட்டளந்தபாளீயர்கள் 

பிள்ளையழிக.தப் பேசுமுரச்சொனனலர்கள 

உள்ள பொருளே இல்லையென்றேயுரைத்சவர்கள 

BI OO SE (BS தணைலாரோமென்றுசொல்லி 

மிலலாக்காட்டில் அுடி.க்.ஐபறிக்கவரசள் 

சூள்சலையன் றிக் ed gs திமிம்பொல்லாகார் 

கொண்டவளனையாள்வருர்ச கூகஇயார்கள்சன்னைவைத் 2௧ 

மாசாபிசாவருஈத ஈயிருவளர்த்திடுவர் 

இடடுண்டுலாழா தரர் ஏற்றவாக்குமிகலையென்பார் 

நீட்டும்பிழைக்கையில் நின் றுமெள்ள 2ஈட்டவர்கள் 

சாவற்2பா FO Fusuy oh சண்டாளபாதசாகள 

சொண்டகணவனுக்கு குறிப்பறிந்துசொய்பாசார் 

இப்படியாக்கொற்ற விழிசொழிலெய்லோாரையெல்லம் 

செப்பமுடன்ஈல்ல சொதழலித்றான்போட்டு 

பாசத்மைவிசி பசரமவவாள்பிடித்து 

காசிதனில்ஈஞ்சையிட்டு நாச்டில் துறட்டிவிட்ட



ச Asi Sous Sib Meni sms, 

ட்ச்சிகலைதனி?ேலே யோங்கமுைய றீர்.அு 
அச்சப்படக்கண்ணில் ஆனை கிறு த.இ. 

கையிரண்டுபின் கட்டாயக் ஈட்டி பிருகஉல்பீன்னி 

மார்பைத்துகாக்து மறுக இருபரம் 

eo Sas mre சகோடுஞ்சியிலூாீடே ற்றி 

Bh 01 2 OAL owET (4, AIO அடைவாயக் த.ரட்டியிட்டு 

படை சனிற்் 2பாட்டுப் பகற.பிழுக்திழுத துப் 

(2வ து வேருயுடலை மெட் டிபோட்டிமுக்து 

காரமுள்ளவுப்பசை சரைக்ததி$ல அனொழுக்கி 

முள்ளுவனல்களில் முகங்ழே.ய்போட்டிழுகது 
ew en in Se ow gy பாராபறறானிமு கத 

இலர் சல்௩ளையெல்லாம் ஏழ;௩ர « & Sev 

sear Que pin Cus de 61 GernipSOQ «rab nt aet am 

நல்லோர்பெரியோரை ஈடுங்க2வசொன்னவனர 
ஒஇவாண்டகணவனுக்கு தொலையருக்துசசய்் கவரை 

அக் சணர்கள்சொக்னசு யடித்துப்பதித் சலரை 
பக்னியாள்தனைப் பதற்வேசொனன் வரை 
விஇவிதியாக லீவரமாப்த்கானெழுக 

அவ்விதிவிட்டு மறு விதவர்சார்கள் 

Qup nes woar son @ சகளதுசெய்யம் வேன த.ப௯ர 

a HD தச ௮ம்ம்ச ர க்காகறுருா பாவியான 

குத் முுலக்கை Out தங்க கவையக்கெ க்சவசை 
QUIF BIG FL. & HO வழிசக்திசசய்ப: ரை 

எக்கப்புதார்க்தநும வற்ரீசுக்கசெய்ய, பை 

சண்டபோதென்றுசொள்வி காணாமலொளழதைசெ ல்லி 

குண்டூணிகள் செச லல்லு Os Buu Buu as aon fF 

படிக துறக் கஞ்செய்யும 1 Aa ot 8) + Car 4y 0 
ars & BCoOuicep க BAS a a லைகா Ooo ep a 

கள்ளுகளே டு சுகிகவநங் தக தின தே 

குண்ணெகள்சொல்லி சூறளிசள் கான்பேடு 
சண்டையிட்டூமுன்னே சாலங்சள்சொல்லா ரை 

கணவனை காணுபல் சன்ளிபவளவி விட்டத 

இர்த்தருமாடித தஇருசாளும்பார்க்கவரப் - 

பத்தாயிருக்கப் பசியாற்மீக்க்காண்டவளை . 

அவர்சசைப்போல அறுக்சண*ஈருத்தப்பாமல் 
'இசய்யவென் ஓல் -ணக்௪.ச் Boro Bs: Gat ap ஓ: 

செட்டி சுள்வீதஇ பிலே திறப்ப HOU BIT G0 CIM 

அவர்களெலலா wes Wie tidal ie gn ein aityan 6 & 

gh DOF FI BERS. வீலைள்சாககாம் ff 2 DRS oy rip | 

செல்லா Cue gens செலுக்துவோக்கண்டுரே.. 

எல்லாப்பிழையும் பொ க்தருளுமென் செல்ல 
(இவர்களூச்குச்சொல்லி யுமைத்சபடிகனெழு.



சீத் 2ரபு.தஇர௩.பிஞர்கதை, eer 

வெள்ளாளசெல்லாம் வெண்டியதெல்லாம்படைத்தும் 

செல்லுகளைகாங்கள் உலர்த்தாமல்விட்டியவோம் 
சள்ளமரக்க।ல்காழி கலக் துமிகலிற்றிமிவோம் 

என் முசொஃலியெங்கள் குற்றம்பொறுமெனவே 
இவாசருுச்ஈுத்தக் ௪ ஏர்றபடிசானெழுட 

பட்டமாாவீதியிலே வ தார்பரிவடனே 

பகூடமாரவக்து பணிக் தமிகத்சொழுத 
குளிக்காமஃ்சேவிப்போம் Bs, விலையுப்பூச்ப்போம் 

பால்தபிரும்கெயயும் பசித்தெடுத் துசாப்பிடுவேம 
ஏரு தமான தனை யேற்றிகுவோமென்றுசொல்ல 
இவர்களுக்குமங்கே ஏற்றபடி கானெழுஇ 
௮ தர் தச்சாதிதெரு ௮டைவாகத்தான்பார்கிது 
அவரவாகளொய்யும்கை யர்க்சவேத.னெழமுதி 
பாவபுண்ணியங்கள் பகுநதுமேசுனெழுஇ 

புண்ணியஞ்செய்வோற் த புதுமைகள்செய்யுமெனரார் 
புண்ணியஞ் செய்வோரைப் பு.தமைய, யெடுத்தெழுதி 
பசியா மலன்னம் பால்கடனேகொடுத்தவர 
இ௫சே்சத்துடனே ஏம। Pars Go DB, 

உடுத்சப்புடவை யுகந்தகனித்தோர் தங்களையும் 
பிச்சையுமிட்டுப் பெரியவிடங்கொடுத்து 

மகேசுசபூசைக் த படங்கட்டிவைத்தவபை 
சாலைமரமுளு சகத்தரநுமனைக்கவரை 
சிவபூசை சவபூசை குருபூசைசெய்வோரை 

நானகுஇி௯ச வீளங்க டஈந்தவனம்னவைததவனை 

ஆலையங்கள்கட்டி பணனமிகக்கெடடுப் போனா 

இடி,த்கயழங்கோயி லெடுக் அப்பு தப்யித்தவரை 
தாகத்துக்காககல்ல தண்ணீரகொடு.த்தவரை 

பொரிர்தவயிர்தனக்கும் பேோகநீர்கிடடவரை 
இராக்காலப்பட்டினிறை யிதமாகக்இர்த்தவரை 
அ௮க்தணர்க்கு௮க்ராரம் அகிக்கடூக்காய்ச்செய்தவசை 
பஞ்சம்வருங்காலம் பகு5 தன்ன மிட்டவளன.ர 

பெரி 2யார்கள் தங்களையும் பேணிஈடக் தவரை 

விருந்துகள்வந்த:ல் ே வேவுவைத் தவுண்ணாமல் 
enw sp wens Geo வஞ்சகங்களசெய்யாரை — 
Get dara குமசலிளக்மு கேபமாய்ச்செய்கவரை 
மாகானல்கோதானம் ew Fo SLE ep geod Ls



& oF இத்திரபுத் இரந்யினார்கல ச். 

சாணங்களெல்லாம் தயவாகச்செய்தவகர 

வழக்கோரஞ்சொல்லாமல் மன்னருடன் சேர்க் தவனை 

இவனை வண கங்குச் சிவபூசைசெய்தவரை 

செருப்புக்குடைமுதலஃய்ச் இறக்தபிராமணர்க்குக் 

சேசோசடைகாலத ல் கொடுத்தனனமிட்டவரை 

பிள்ளைபால்வார்க்தோடைப் பிணிம்சூமருந்களித?தானச் 

௮திபச 2த௫யருக் கனனமிட்டுவுணஎடவரை 

Glues Qube one Gers Sonan@euSaneng 

டவுரணையில்கல்விர்தம் பததியாயிரு௩்தோரை 
பத்தாவின்மேலாசை பண்பாகவைத்தவசை 

குருவையுமறவாளரக் கொலைகளவுசெய்யாரை 

கணவனிடசொக்லைக் கட்டாய்கடக்னதை 

ஆறுகுளலகளதனி லனைகட்டிவைத் தவரை 

வஹிப்பனியாமல் வாக௦க்க ததோ 

கன் றுக்குப்ப। ல்குடிக்குமட்டுங் கருத் தகவிட்டவளைர 

தருமங்களசெய்வோரைக் திப்பாமளெழுதிவைத்தேன் 

ஒளிவமறைக்தவாக்கு ஊன் றுகோல்தான கொடுப்போர் 

கரய்க் தகலைக்கெண்ணாய தட்டசக க தானளிப்2பார் 

ஆவைவணங்க யனுதினமாரஈ கசன்தொழுவோர் 

விஈ,யகர்பூசை விருப்பமாய்ச்செய் தவர்கள் 

பள்ளிககூடஙகட்டிப் பாங்காகவாத்தியார்க்குச் 

சல்பள மும் உம்பண மம தான்காடுத்தோர்தங்களையும் 

ம௩ னை யெனனாளூக் கருிதொழமுதியவோ 

காதாபிதாவை ம௫ழ்ந்துகிக்த௩்தொழுவேர்ர் 

வேதங்களாகமங்கள் விதிப்படியேதான டப் 2பார் 

குருகன் திசெய்கன றி குறைய மற்ரானடப்போர் 

லீஷ்ம்கள்தனைமீள விருப்பமாய்ச்செய்தவரும் 
வணணுாுன்காவிதன் கூலி. ம௫ூழ்ந்தேதேதானகொகுித்தோர் 

தருமக்கள்செய்வோரைகத் தப்பாமற்றானெழமுது 

இப்படிக்கொத்கத இயல்புடையபுண்ணியைச் 

சேப்பமுடனறிர்து செத்தபிழைபொறுத்து 

தப்பா பலிசுரனார் தன்னடியிற்் ரன சோக்து 

வைரசுண்டலேகதனும் வகையுடனேதானசேர்த்து 

௮க்கவுலகத்தி வமரர்களைப் 2பாலிருக்க 

புண்ணியநூசெ.ப்தவர்கள் போதவேகதானிருக்கக் 

அயிலைக்குவடபு£க்இற் கனவனமூண்டாக்கி



இத்திரட ச திரகபினார்கதை. 

பூங்காலனத்திற் புட்பங்களுண்டாக்கி 
காய்கனிகளுள்ளசெல்லாகங் கனக்கவேயுண்டாக்இ 
ட IG wr 16 Pou Far இன்பமாய்ப்பூசைசெய்ய 

பணிவிடை.கள் செய்யவே பாங்காகவுண்டுபண்ணி 
அவ்விடத்திலேயிருக்க ௮ன்பாகசெய்வித்து 
வைகுண்டலோகத்தும் வாழ்ஈ திருக்ககானெழமுதி 

பாவியர்க்குக் துன்பப் பலனையெழுதுகிரா 

அட்டைக்கு மியும் ௮ மகுபுமுக்குறியும் 

இருமிவகைக்குழமிகள் வேருகச்செய்தார்காண் 
அஇல்கடெங்குவெட்டி. யதிலேயனல்வளர்ததி 

முள்ளுவனங்களையு மோசமாய்ச்செய்கார்காண் 
_நாம்பாலம்மயிபாலம் _நாதனமாப்ச்செய்கார்காண் 

காடுங்கறடும் கல்வுமிகவுண்டாகி 
சற்றுநிழலில்லாமல் சவிக்கவேசெய்தார்காண் 
CTE Ould CH6EOHSFO +L) gona BG 

மெத்தவேயுண்டாக்கி விமரிசையாய்ஆய மும் 
ஆயிரல்இய்கிலியர் அசைக்கவொண்ணாச்செக்குகளும் 
இரும்புத் காணுக்காய்ச்சி யேற்றபடி.நிறுத்து 
செப்புக் காணுக்காய்ச்சி சேரவேதானிருக்தி 
இரும்புமுக்காலிகளை எந்கேரங்காய்ச்சிவைக்கார 
செவிகளுக்குகாராசஞ் சே £வேயுண்டாக்கி 

உச்சியு சலா யுள்ளங்கால்கன்வரைக்கும் 
வகைவகையாயாணி வரிசையாய்த்தானடி.க்து 
தொண்டி வகைசள் தோழ்.றமிகவுண்டாக்கி 
இர்சவகைப்படியே எளளவுந்தப்பாமல் 

பாவபுண்ணியங்களுக்குப் பருக்அவகைசெய்சுபின்பு 
இர்திரனிந்திராணி யிவர்கள்பாற்போகலுற்னுர் 
Df I IMG LHF மதிசயங்களுள்ள தெல்லாம் 
செப்பமுடனேநாலுஞ் சொல் லுகிமேேன்கேளுமென்முர் 
மாதாவின்றன்னருகே வர்தாரரபெருங்கணக்கரா் 

எமதருமசாசனு மியல்பாகவுங்கிருக்கார் 

தர்தையாரைவண கித் தாயார்தம்பாதமதில் 

நமஸ்கரிக்கசன்மகனை நன்ராகவேவாழ்வாய் 

என்றுசொல்லியக்சமரை இருகையாற்றானெடுத்து 

கன்னல்மொ ழியாள் கனிவாயில்முத்கமிட்டாள் 

முச்சமிட்டபோது முன்னின் றதாதியர்கள் 

சாண்ணெய்ப்பலசைதனை யெடுத்தங்கேசான்போட்டு 

பொம்ண்ணிதன்னிம் போதவேயெண்ணையிட்டு 

எண்ணெய்சாப்புச்செய்ய எழுச்சருளவேணுமென்ரூர் 
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௫௦ சித்திரபுத்திராப்ஞாகதை, 

எண்ணைக்காப்பிட்டபின்பு ஏ.ற்றதலைதான்காதி 

இர்த்தமுமாடித் இரு$ீறுந் தானணிக்து 

தவனைத்தொழுது செவபூசைதான்முடி,த௮ 
வேதப்பி.ராமணாக்கு வேண்டியதானங்கொடுத்து 

அு திதியே த௫ியர்க்கு அ௮ன்னமிசக்கொடுத்து 

மகேசு.ரபூசையை வண்மையுடன்்செய்தபுன்பு 

பமரணமுள்ள தெல்லாம் அ௮ழகழகாய்த தான்டூண்டு 

புட்பா இகளெல்லாம் போதவேதான்முடித்து 

போசனச்சாலைக்குப் போயிருந்தாருத்தமனா 

நாடாளும்இந்திசரும் நாகசமடைந்தையரூம் 

தலைவாழையிலைய.றத.௮ தங்கத் தகடமுத்தி 

பூமிசனில்வைத.௮ பொன்னினமுகீகாலிவைக்து 

மாணிக்கவட்டிலை வைத்தார்கள்முன்பாக 

OEE FE TOUT FBS கறிவகைகளுள்ள தெல்லாம் 

சுழ்றுக்கறிகளெல்லாம் சே. ரவேதான்படைத்து 

அம்பைப்பூப்போலமு சொரிகர்அுறுகெய்வார்த்து 

தம்பியரையுண்ணென்று BLE Gy iT (Lp GS gw Cour 

அ௮ப்போதுஉத்தமனார் ௮வர்கள்முக நாக்க 

'உன்விட்டிலேயமுது உண்பமேயாமாூல் 

'உன்வயிற்றில்வற்து பிறப்பேன்காண்மாதாவே . 

யெள்றபொழுதில் இயல்பானமாதாவும் 

நின்றுபரதவித் நெடுமூச்சு தீ சானெறிகது 

அகமூழச்சந்ததிதான் அறியாதபாவியென்று 

காதல்மிகவில்லா,த கன்னியிருந்ததென்னவென்று 

போதமயங்கயே போய்சோரந்தாள்பஞ்சணையில் 

மாதாமயங்கயபின் மைக்தமெழுரந்திருர்து 

. தண்ணவேதாருமென உவர்.துகிற்கவுப்போது 

உண்ணீர்குடித்தவுடன் தாகந்தெளிர்தாற்போல் 

கைதொழு. அபாலகனைக் கட்டியெடுத்கணை த 

கைவிழியாள் தாலும் மடியிலெடுத்துவைத்து 

வருக்கைப்பலாச்சுளையு மற்றுமுள்ளஈற்களியும் 

'சாக்கமைஈற்ி தா.ரனியி லுள்ளதெல்லாம் 

இரட்டுப்பால்தன்னையுஞ் திறக்கவேதான்படைக்கப் 

பாங்குடனேயுத்தமனார் பரிந்தமுதுசெய்யலுற்மூர் 

'கைகழுவிச்சுத்திபண்ணிக்கனக்மணியாசனத்தில். 

அடைக்காயும்வெள்ளிலையும் ஆனபரிமளங்கள் 

இறப்பாகத்தான்கொடுத்அச் சரகைமகிழ்ச்தங்குரைப்பா 

இயமலோகச்சணக்கு எழு கவேபோவாய்ம' ன 

"ற்பமாங்குற்ஐங்கள் அக்கணக்கில்எழுதாமல் 
. சொற்பமாற்குற் மதச் தொசைபத்தாமற்கணச்சை



சித்திரபு.த்திரஈபினார்சதை; Ga 

எழுதிமுடி த்திரவாய் என்மகனேயென்றுசொல்ல 
ஏதுகுற்றஞ்சொன்னீர் என்னுடையமாதாவே 
தலைவாழையிலையறுத்துத் தானெனக்குப்போட்ட௮வும் 
குற்றமென்றுபட்டோலை கொண்டேனான்மாதாவே 
யென்றுசொல்லிப்பேச யிருக்செற௮ன்னேம் 
வெமதர்மசாச னி௰யல்பாக த்தானழைக்க 
அ௮நர்தமொழிகேட்டு ௮ந்நேரம்பலகாரம் 
மைக்தர்பெருமாள் மாளிகையிலுட்புகுந்து 
போகவிடைதாருமென்று பொருர்தவேதாமுரைத்தார் 
வரதுதொழுத மகனாரைத்தான்பார்த்து 
வாரியெடுத்து மார்போடேதானனைத்து 
இர திரனாருடனே யிநஇராணிமனமகழ்ந்து 
தருமராசனிடத்திற் முமொருவார்ச்சைசொல்வார் 
புத்திரர்பின்வருவார் போமுன்பெனவுரைத்தார் 
அந்தப்படிகரும ராஈ.றும்போகலுற்றான் 
போனார்யமதருமர் பூவுலகற்சேனையுடன் 
அப்பால்ஈடக்குெ ௮தி ஈய த்தைக்கேளுங்கள் 
மிருகண்டன்ஈற்கதையை மெய்யாகச்சொல் லுகிறேன் 
வருந்திமிருசுண்டன் os gS oC ay api Owes pI 
பாதாளந்தோன்றவெட்டிப் பதிவாய்நல்வளர்த்த 
வோமகுண்ட மத்தியிலே யுயர்ந்தகம்பம்நாட்டியந்தக் 
கம்பத்திலேறி கால்விரலைதகாலூன் றி 
வேதங்கள்லுக்கனிய மேலேபடார்தெரிய 
ஈசனேபிள்ளையரு ளென்றேதவமிருந்தார் 

தண்ணீ ரருந்தாமற் சருகுப்பொசியாமல் 
இருந்தான். தவசு ஈராண்டோடெட்டுடனே 
வருந்திச்தபசிருக்சான் மன்னிமிருகண்டன் 

௮ர்ததிதவத்தருமை யரனாருக் தாமறிர்து 
தவூவடிவாகத் தானெழுந்தார்சம்காரும் 
அ௮ப்போதுஉமையவளு மப்படியேதாலும்வந்தாள் 
இருபேருந்தவசியா யேகினார்தவத்தருகே 
ருசகண்டன்செய்தவத்தை மெய்யாகக்சண்டார்காண் 

அப்போமிருகண்டன் ௮.ரனாரைத்தான்தொழுது 

விருத்தம்; 
௮யயனேபோற்றதிபோற்றி யறம்வளர்த்தவனேபோமு்றி 
செய்யனேபோற்றிபோற்றி திருக்கயிலாசாபோற்றி 
பையவேதவசியாகப் பார்தனி லுதித்தாய்போற்றி 
யுய்யவேயடியேற்சன்பா யொருமைந்தனருள்வாய்போ ற் றி, 
ஈடை என்றுமொழிகேட்டு இருவருமனம௫ழ்சு்.து 
சிர்தையுடனே இருவாச்குத்தானுரைப்பார்.



(இ௨ ASBI) Br od epi bons. 

வா.ராய்மிருகண்டா மதலையைகாந்தருவோம் 
சராகவேவயசு தீர்க்காயுசாயிருக்தால் 
கல்விய றிவில்லாமற் கசடனஞாய்த சானிருப்பான் 
அல்லதூகல்வி யறிவுடையனாயிருந்கால் 
பதினாறுவயததனிழ் பரிந்தேயிறக்திடுவான் 
ஆன தினாலர்,ச௪ வகைதனிலேயாண்பிள்ளை 
எந்தவகையா யிருக்கவே SO esr pt 

௮ப்போமிருகண்டன் ஆசாயுங்கல்வியனாயகத் 
தவ)த்தினில்மிக்கோனாயச் தந்கருள்வாய்பிள்மாயென் 2 
சகெண்டனிட்டபோறு திருமகலை கானருளி 
அம்மையுமையவளூம் அனப.ரமேஸ்வாரும் 

இடபமதிலே றி யேகினார்கயிலை தனில் 
மிருசண்டனாரு மிக்கக்கவருடி ந. 
கலம்பெறவேதானிருக்து ஈன்ராகவாம்சையிலே 
வர்துபிறரந்கான் மகவா௫மபார்க்கண்டன் 
சாஸ்திரபு.சாணமெல்லாம் சு ராகத்தானபடிகுு 

வேதங்களோதி விளங்கினாமார்க்கண்டன் 

அப்பால்நடக்கு மதிசயச்தைகேளுமினி 
வில்வக துளசி விருப் ப்முடன், கானெடுத்து 

io Bir aT NDE EH மருவற்றபூக்களுடன் 

செண்பகமுமல்லிகையுஞ்் சேர்க்க yoru en 

புஷ்பவகைகளெல்லாம் போதவவேகானெடுத்து 

இர்த்தல்களாடிச் இரு று்சானணிந்னு 
கண்டியணிரந்சைந்தெொழத்தைக் கருக்திலேகானமைக் hil 
சுவன தக்கதொழுன வெ டை சசெய்யலுதமுன் 

அல்லும்பகலும் ௮மைகா மிகைபிரியாமல் 
௮ந்தமுடன் சிவனை யனபாகப்பூசைசெய்தான் 

தோத்திரங்கள் கானும் ஏல ச வேகொல்லலுற்ஷன் 

விருக்சம், 

அ௮ண்டர்கட்கரியாய்போற்றி யடி பவர்கெளியாய்போற்றி 
வண்டமிழ்ப்பாண்டிகாடுவாம மண்சுமந்தாய்போற்றி 
கண்டவர்க்கினியமேனி காட்டிபென்சென்னிமீதில் 
முண்டகத்திருக்சாள்வைக்கத முக்சனேபோற்றிபோற்தி. 
வேதநாயகனேயபோஜற்றி விண்ணவர்கலைவாபோஜற்றி 
மாதொருபகாபோதற்றி மறு சமயங்கள் மாயப் 
பேதகஞ்செய்வாய்போற்றி பிஞ்ஞ்காபோழ்றியான்செய் 
பாதகபை தீனர்சர்க்கும் ப.ராபமாபோற்றிபோற்றி. 
நடை இப்படிச்தோத்திரங்கள் இயம்பிமிகப்பணிக்து 
பழுதுிகள்வா.ராமல் பரம னையேதொழுவார் 

இக்தப்படியே யிருக்குஈ்கு௮ுவாயில்



சித்திரபு த்திரஈபினாகதை, ௫௩. 

ஆண்டுபதினாறும் யாச்சதேயாங்கவர்க்கு 

oft ட்போதுபமதன்மர் அருகில்கின் ற த.தலரை 

மார்க்கண்டமாழுனிக்கு வயசுபதினாமுச் ஈ 
மார்க்-ண்டன்றன்னை வ.ரவழையுமென்று ரைக்க 

௮ சமொழிகேட்டு ஆனபெருக்கசாதுவர்கள் 

சென்றவகைத்தேடிச் FEAT BBN Ub EMTS 
௮ப்போதுமார்க்கண்டன் ஆனபெருங்கோயில்கிற்க 
நின் றமார்க்கண்டனையு நீர்வ 'ருமென்றுசைத்தார் 
அப்போது தாத BOL BB IT sor அ௮ன்பாகதக்கான பாரத்து 

கீங்களும்யாரென்று யெடுத்துரைச்கார ந்ரேரம் 

இயமதருமராசன் இயல் தாதர்சாங்களெலலாம் 
எங்களாரசனும்மை யினிமையாய்த்கானமைத்தான 

எங்கள்வயஈ மொருபதினாமுரச்சுதென்று 
வர்தோழுமையழைக £ வாருபெள்றுகானுரைக் 

மாரக்கண்டனாரு மனம்நடச்காதேயுளைபபா£ 

தார்கொன்றைரூகின்ற சங்கரளைத்்கானினைந்து 
வஈகதொருஅ துவே வார்த்தைபெ ரன்,றுகேளுங்கள 

HEB UPL. HIST Won lp FSU LEO FM wer a Spin 
முந்தி பிருந்த வேனோ முூறைசெய்ய வர் கவே 

எந்தபியம னெளையமைக்கச்சொன்னவன்காண் 

என்றபொழழதஇில் 0 பமதாதபோவ்டுமின்றே 
இவருபிரைத்கான்பிடிக்2 இரையாகென்றோடி வந்து 
எமதருமசாரன। ME லிசைக்கிருர் Git BION BEN 

(DINE AML OT MoM or வரவமைக்கச்சொன்னீடேோ 
அவன்சொன்னவார்த்தை யடியேன்௨ரைக்கமோம் 

முந்தியிருகசவனோ முறைசெய்யவக் வனே 
உங்களியமன் லஉளிக்தோடி.ப்போவான்காண் 

வந்தபடியே வழிபார்த். துஒரென்றுர் 

உடனேபயங்து ஓடிவர்தோமென் றனரே 

௮ம்கமொழிகட்டு ௮ப்போறுயமதன்மர் 

De பித்து ஈண்சிவர்து உ௰அவருமக்கேரம் 

விருத்தம், 
௮ரியுமயனுந்தெரியாக அரனை நோக்கித் சவம்பண்ணிப் 

பிரியமுடனேமிருகண்டன் பெற்றபிள்ளையுபிர்சோர 

எரியுங்குஞ்சியுள கூ. ற்ற னெடு த்தானருூலததுடன்பாசம் 

விரியுங்கடல்ளூ முலகமெல்லாம் வெற்றிபிறக்கக்தோன் றினனே. 
9 தரியங்கடற்போ.ற்கோபமுண்ட சேனையெல்லாம்புடைரூமக் 

தரியுமலைபோல்செம்மலைபோல் கடுகடக்சான்வழியின்மேற்



De தித்திரபு த்திரசயினாகதை, 

பெரியசடாவின்மீதேறிப் பிஜஹையபோல்வளர்ர்தவயிறுகளும் 
எரியும்சிளக்கன்சுடர்போல இசண்டுவிழியும்பொறிஏதற 

அகோதெப்படியென்றால் மார்ச்சகண்டலுக்குவயசுபதினாருன 
வுடனே தூதர்களையளுப்பிக் கூட்டிவரச் சொல்ல மார்க்கண்ட 
ஞானவன் சுவாமி கயிலையங்கிரிவாசர் கருபையைத் தியானித்துக் 
கொண்டுவந்த தாூதசை நிராகரித்து எமதன்ம.ராசனையஞ் சட்டை 
பண்ணாமற்சொன்னசெய்தியைச் தத. ரானவர் தரும.ராசாவினிட 
ததிற்போயறிவிக்கச் தருமராசன் மிகுந்தகோபங்கொண்டு கண்க 
ளிரண்டுகெருப்புப்பொறி பறக்கத்தக்கசாக ௮ண்டங்கள் மலைக 
ளெல்லா நடுநடுங்கத்தக்கச் சேவர்களெல்லாம் வெருண்டோடத் 
தக்கதாக வயிரமுடி தரித்தும் புசங்களிரண்டி லும் ஆயி.ரங்கால்கள் 
தூக்கப்படாநின் உஉடைவாளும் சரிகையுங்கட்டி ஆயு சவரிசைகளி 

ற் கலெஆயுத.ழம் இடுப்புகளில் வரைந்தகட்டிப் பாசக்சயிறுந்தண் 
டாயுதமெடுத்து கருங்கடாவின்பேரிலேறிக்கொண்டு வெற்றிச்சங் 
கூதி வீர மு.ரசறைந்து இருபுறமுஞ் சேனை தளங்கள் சூழ்ந்துவ.ர 
ஆயி.ரங்காலாள்கள் அயுதபாணிகளுடனேவரவும் ஒரொருகொம்பு 
இரண்டிகாழிகைப்பரப்பு ளம்வளர்ம்துயிருக்கப்படாறின்ற கருங் 
கடாவானது இரண்டாயிரம்வரவும் மீசைகள் படபடவெட் று து 

டிக்கத்தக்கதாகவும் ௮ண்டபுவனங்களெல்லாம் ௮திரத்தக்கதாகவு 
வும் வலதுதுடைசட்டி மார்க்கண்டனைத் தேடப் புறப்பட்டான், 

நடை, 

வா.ரார்எமதன்மர் மார்க்கண்டர்தனைத்தேதடி, 
இயமதன்மன்ங்குவரும் இரைச்சல்மிகக்கேட்டு 
மார்க்கண்டன்தானு மனதுமிகநடுங்க 
என்செய்வோமென்று ஈஸ்வரரைத்தானிவை த்து 
தீஞ்சமென்றுசொல்லிச் ச.ரணம்பணிய லுற்றான் 

விருத்தம். 
கண்டான்பாலன்காலனைய கண்ணீர்மிசத்ததும்பி 
௮ண்டர்பெருமான்றனைப்பார்த்தே யடியேன்செய்தகுற்றங்க 
ளஞுண்டானாலும்பொருத்தருள்வா யு.றறகாலனென்னுயிரைக் 
சொண்டேயின்றுபோகாமற் கோவேகாத்துக்கொள்வாயே. 
சன்றேயிரங்மொர்க்சண்டன் இழையவன்பாதமலர்போத்றி 
நின்றேதொழுதுகும்பிட்டு நெயேச்செறிர்துநின் றவலும் 
ஈன்றேயுன.அபத்தியினி ஈமலுமுனைப்பற்றிடில்யாலுஞ் 
சென்றேதொலைப்போம்மார்க்கண்டா தெறிவாயென்றேசொல்லு 
அஞ்சா அளைராங்காத்திடுவோ மானைமுகன் தன்னாணை 
அஞ்சாதேரீயவலுடனே சொல்லாலொன்றும்பேசாசே 
மஞ்சார்பொழில்சூழுலக. றிய மதியா லுன்மேல்வருவானேன் 
ஈஞ்சார்கூர்வாள்மழுவாமலே ஈமனைக்கொல்லோமெனச்சொல்ல,



சித் திரபு த்திரயினார்கதை.. ௫௫ 

கோலஞ்செய்துமலர் தாவிக் குறித்துன்பாதம்வணங்கடுவேன் 
அஆலமுண்டமிடற்றானே ௮டியேனெஞ்சங்கலங்காமற் 
சூலபாசந்தன்னுடனே சுற்றிரின்று என்னுயிரைக் 
சாலன்கொண்டுபோகாமற் காத் துக்கொள்வாய்கொள வாயே, 

௮த்தனேபோற்றிபோற்றி அடியவர்க்கெளிபாய்போற்றி 
பித்தனேபோற்றிபோற்றி பிமைமுடித்தாடிபோற், றி 
நித்கனேபோழற்றிபோற்றி நிருமலாபோற்றிம்பாற்றி 
யுற்றதோர்கூத்தன்வந்தா லுதைத்துடன்கொள் லுவாயே 

ஆ திப்பொருளாயலைகடா யணுவுக்கணுவாயாவருக்கு 
சீிப்பளய்கிற்குணனய் நினையுமடியார்க்கெளி போனாய்ச் 

சாதிவடி.வாய்ச்சுடரொளியாயத் தோன்றுஞ்சிவனேமாமறலி 
மோதிப்பாசமெறியவக்தான் முழுதுகானுன்னடைக் கலமே. 

வசனம். இப் படி மார்க்கண்டன் தோத்திரம் பண்ணுவதைக் 
கேட்டு எமதரும ராசன் சொல் லுகிறான். 

விருத்தம். 
வாடாகெடுவாய்மார்க்சண்டா மறந்தானா லு மவிரிவேனோே 
ஓடார்கரத்தாரென்செயவா ரன்னைப்பிடி.த் 1 சாடுபொழுது 
சூடாமணிசேர்விறியிரண்டுஞ் சொருகச்சொரு£ச்ரூலத்தாற் 
கூடாஉயிரைப்பிடி தேரான் ள் கொண்டே ॥வேவேன்உண்டாயே, 

வசனம். என்னடாமார்க்கண்டா என்னுடையமனுவன் வந்து 
உன்னையழைத்தால்௮த.த்குவராமலிருகஅ Siow TOOT MITT 5D OE 

ன்றாையைல்லவா உன்னைவிடத்தக்கதில்லை சர்க்சாவானவர் உன்னைக் 

கொண்டோடும்போது தடுக்கமாட்டாபென்று வெகுசாய்த்தரும 
ராசன்மார்க்கண்டனைப் பயப்படுத்துகிறான் எ-று, 

விருத்தம். 
ஈசன் றன்னாலென்செயலா மிர்தப்பகத்தைபினிய வரால் 
வாசஞ்செய்குமலரிட்டு வணங்கினா லுமாற்றரி.து 
மோசம்போகேனுன்றனக்கு முடி.ந்தநாளும்வந்த,துகாண் 
பாசக்கொண்டேயுன்னுயிைப் பற்றிமிகவும்ப றிப்பேனே 

ஈசெட்டொ ழியவயசனக்கு ஏற்றமுண்டோ௭என்னுடனே 
மார்பைத்தட்டியெதிராடி வலிமைசொன்னாய்மார்க்கண்டா 
பாரிப்போதேநானுன்னைப் பரமேல்வரரும்பார்த்திருக்கக் 
கூரிட்டொளிர்வேல்தன்னாலே கொண்டேபோவேன்கண்டாயே, 

வசனம். ௮அகோதெப்படியென்ரால்எமதர்மமகா.மாஜ னைவன் 
மார்க்கண்டனை ப்பார்தது அடாமார்க்கண்டா நீஎத்தனை சவச்தோ 
டுங்கூடிப்பூசைசெய்தா லும் உனக்குப்பதினாறு வயசுக்கு மலிருட் 
பில்லையேசர்த்தாசானென்னசெய்வார் ௮வர்பார்த்திருக்கக்கொண் 
டுபோேனென்.ம கருங்கடாவின்பேரில்ஏ நியிருகஎமசருமரா



(௬ | சித்திரபுத்திரஈயினாரசதை, 

சன்$ழிறங்கி இன்றையத்தினம் உன்னுபிரைக்கொண்டுபோகிறே 
னென்றுதருமசாசன் கோபத்துடன்சொல்லஅதைக்கேட்டு மார்க் 

கண்டன்சுவாமியைப்பார்த்துஅபயஞ்சொல்லப்போடுரான் எ-று, 
all (hy & BLD. 

யடியேன்தொழுஈம்ப.ரனேயபயம் பரமேஸ்வ.ரனேயபயம் 

அடிசேரிடையாள்கணளாவபயர் துய்நெல்லைப்பதியாயபயம் 

கடிசேர்சூலக்கர்த்சாவபபங் கருணாலயனேயபயமபயம் 

தொடி தாகியகூற்றுவனைச்கொன்று சொடுப்பாயெல்லாவ.ரமுமென் 

வசனம்-இப்.படி. ௮பயமிட்டு வருர்தின மார்க்கண்டனைப்பார் 
த்துசுவாமியருளுகரா. 

விருத்தம். 
வந்துபயந்தேயபயமிட்ட மார்க்கண்டாநீயஞ்சாதே 

யைந்துக.ரத்தன்றன்னை யா சரமனையணுகவொட்டோஞ் 
சிர்தைம௫டம்ச்தேயிருவெல்று தீருவெண்ணீறுகாப்பணிந்து 

மைந்தன் றன்னைத்தன்பிறகே வாவென்றமைக்துவைத்தனசே. 

வசனம் "இப்படி. கைலாசபதீயானவர் மார்ச்சகண்டனை த்தன்இ 
ட்டவைக்ததை ப் பார்தது எமகருமராசன் சொல் ஓ,கிருன்,. 

விருத்தம். 
கூசக்கடாவோவல்லவென்று கொடியகோபத்துடனியமன் 

ஈசர்ச்கெதிரேோ தமலெழவே யெரியுஞ்செக்கர்க்குஞ்சிபுடன 
பாசக்கயிற்றாலவன் றன னப் பற்றிபபிடி ப்போ மென்றெண்ணிப் 

பேசிக்கொண்டுதான்வர்து பெரியமலைபோல்நின் மனனே, 
நடை 

நின்ருனி௰ய மன் நேசமுூள்ளபாசமதை 

விசியெறிர்சான்காண் விமலமார்க்கண்டன்மேல் 

அ௮ப்போதுமார்க்கண்டன் ரனையேகட்டலுற்றான் 

விீரனபாசமது விளைந்துசெவன்மார்க்கண்டனையும் 

சிக்கெனவேதானிறுக்க சேர்த்துமேதானிமுத்தான் 

விருத்தம். 

வட்டச்சடையார்திருமுதுகை வலுவாய்மார்க்கண்டன்றன்னை 

கட்டிக்கொண்டான்தாமிருகக் கண்ணீர்கின்றுமிகச்கதும்பச் 
சட்டர்ககுரியபிரானாருஞ் சி௮வன்ருனுமகபபடவே 

அதட்டாக்காலனபாசத்தைச் சுழற்றியிழுக்க ஓ, றானே. 

வசனம், 

௮கோதெபபடியெனில் எமதருமசாசலுக்குக்கோபமுண்டா 

இமார்க்கண்டன்பேரிற்பாசத்தைவீடை மார்ச்சண்ட னணாுனைவன்சுவா 
மியைதாவிசேர்த்துக்கட்டிக்கொள்ளஅப்பாசம்சுவாமியையும்மார் 

ச்சண்டனையுஞ்சோத்ததுஅதைக்கணடுமார்க்கண்டஞனவன் ற்ன்னை 
ப்பாசமிறாககிறதுந்தவிர ஈம்முடையநிமிச்தியஞ்சுவா மியையம்பர்சச்



ர் 

சித்திரபுத்திரரயினார் சதை Ger 

சுபிறு ட்டி முக்கும்படியாச்சுதேயென்று கண்ணீரானது தாரை தா 
ரையாக வோடுதறது சுவாமிக்குத் தெரிந்து கோபமுண்டாடு எமதர் 
மராசனை யாக்கை செய்யப்போ௫ரர். 

விருத்தம், 
வாமுூமுலகிலருள்பெற்ற மார்க்கண்டனைததான்கார்த்திடவே 
யேழைபாகமெழுந்திரு௩து இடதுகாலைமிக£ட்டி 
வீழவுதைத்தார்நிலம்பார்க்க விண்ணுமண் ௭ுகதானதஇர 

அழிபுடைத்தாற்போலியமன் அலறிவிழர்தானவ௦ி.பிலே, 
டை 

HUH SGD Yeu songs dere go nom 

பாதததா ?ல.புதைக்கப் பாதாள தேவி {D5 Bi 

இற் சா?னயேமன் ஏற்றதொருஈஸ்வபரும் 
மா ர்க்கண்டாடபு மயங்காதேயெனதுரைத்து 

என் ௮ுபதினாரு யிருக்சவரம்கெ டுத்து 
ஒன்றுக்குமஞ்சாதே யுன்னைகாம்க தீதிரிவோம் 
என்றுசிவனா ரிவ்வ சனஞசொல்லிடவே 

மார்க்கண்டன்மன துக்கும் மனம௫ழ்ச்சியுட னவாழ்ச் இரு£ சாண் 
அன அமு கலுலகிலுள்ள அருயிர்கள் இறவாமல் 
இருந் ததிலெனனசெய்வாள் ஏற்றதொருபூமிமாது 
சன றிமுசம்லாடி கண்ணிட த் தறீர்சொரிர்து 

சாவார்களில்ல மற் றரைப்பா ரமாச்சுதினிப் 

பூமிிபருகாத்திருக்கப புனிதாருள்2வணு மன் நு 
பைல்கொடியாள்பூமாது பாரஞ்சமந்தலுக்து 

இந்திரனார் சம்மிடத்திற போவோமெனகினக்,து 

இத்திரபுகதிரரைச் சென்றுகண்டுசொல்வோமென்று 
பூமாதுமங்கே புனிதமாயோடிவாதள் 
வர்துகின்றுஇர்இரனார் வாய்த்தஇருசாவிகையில் 
முறையிட்டுச்சொல் லுகறாள் முடிந்தான்காண்மறலிபுே 
என்னுற்சுமக்கச் கூடிதில்லையென் நுழைத்தாள் 
அப்போதுசித்திரபுத்திரர் இதரவாய்வர்துநின் ஆ 
தாராயணரிட த்தில் ரண்ணி?2யசெொல் லுமென 
நின்றுசலித் த கெடுமுச்சு ச்தானறிர் தூ 
ஆமுலைமாத அலறி2யசென் கண்டாள் 

விருத்தம், 
பாலன்செய்தகற்பாக்கியத்தாற் பரமேஸ்வசனார்பாதத்தாந் 
சாலன்பட்டுவிமுந்திறச்தாண் ௮தனலுயிர்கள் காரினி௰ிற் 
சாலமிகுர் துசாவன் தித். தாணிழில்பாசமாச்சுதென்.று 
ஞலமடந்தைவருத்தமுற்று சாராயணனளைப்போற்றினேஃ 

5௯... 

அப்போ துமாஙவரும் ன தொருபூமிமாது 
உன்னுடையபார மொழி தருள்வேன்நான்தானும் 

| od



al As Bry ssreient கத், 

போமென் ௬சொல்லி யனுப்பினார் பூமா 

அப்போ லதன்கணத்த,௫ தனழைத்தேயருளபுரிவார் 

rinsing 0% BRS GAGES ie. & sirens 

இங்கேயழைத்தோடி. வ. ருமெனமுாங்கே. 

சுணங்சளு மோடியே கணக்கரிடம்வக்துகண்டு 
தாராயணரும்மை நன முயழைக் சலுற்றா 

GT on ற்மொ மிகைட்டவுடன் @ p poo C) grails BIG 

As on ow LD PSB 701 & 91 Owoaph 3 

காடாளுமிச்திரற்கும் காகமடைக்தையற்கும் 

கூடவேதெண்டனிட்டு கூப்பிட்ட முற் இருக்கது 

இனித்தானனுப்புமென்௮ு இணையடி யைக்கைதொழுே தி 

ஈல்லதென்.ஐஇக்தரரும் சாயஇயுமுளமகழ்ஈ து 
'பபோய்வாருமெண்று புகழ்ர் விடை சொடுத்தார் 

சேனைகள் ளூழ்கதுவரச் செம்பொனனின்தேரேகிச் 

சித்திரப் இரஞார் இவன்கயிலைபோய்ச்சேர்ம்தார் 

மூப்ப ச். ஐழுக்கோடி தேவர்களும்வக்துகண்டாம் 

CI BUG BH ற்ச்காடி. ரிஷிகளும்வச் கண்டார் 

சர் இரருஞ்சூரியருக் தானவரும்வானவரும் 

வ௱துமுூனிசேேவசெல்லாம் வணங்னெொப்போது 

சித்தாபுக் இருஞ் சிவணுரடி வணங்கி 

By HES Gow Gan EL BW அரன்பாசமபோயப்பணிக்தார் 

பக தபணிந்த மசனாரைக்சானெடுத்.த 

கன்மையுக் துன் பையும் ஈடுவெமுதவ தீரே 
என்றானார்களிக.ற eT fF Gu 6 Boge 
பத்தியுடன பட்டோ doy oun AS Sve st aaa gy 

1S Lge ga OS, GY BY Lo ௮ 5மூழ்க்தேயடிவணம்இ 
 ென்கயிலைசென் ௮ செப்புவறுர்ஈல்வசனம் 

GT LO & (THOTT சன இறந்த இனாம்பூமா ஆதி 

சாவன் திமிகுட்துவுபிர் கணைசுமக்கமா ட்டாமல் 

அல்லல்படுக் துயர மாற்ற 2வவேணுமென்னு 

| இவனாரி௨. த்திற் செப்பினாரப்போது 

எல்லோருங்கூடி Wangs ati Auer Bea 

வெனாரும௫ு2க இச்சம்மகிம்கஇடவே 

பிரமாவுமன்னேரம் பெருமையாயத்தானுரறைப்பார்.. 

.வயசகபதனாருச் இருட்டி த்தகாமவர்க்குக் 
| கணக்குப்படிசென்றான் காலத்தைய நிர். தமன் : 
் தவத்டைமிகப்பாராமற் மூனே தான்மாண்டனன் காண் 

பூதி இிக்குறைச்சலினாற் போய்மாண்டானந் தமன் 

பிள்ளைகள் செய் தகுற்தம் பொரு ச்தருன வேணுமையர 
ஆரி. த்தித்சொகிலிலாம் ௮ ரனேநீரல்லாமல் 

a Ge ஜொருவருண்டே விண்ணப்பம்கேட்கவென்றாம்.



சித்திரபு.த்திராயினார் கதை, Gai 

இப்படியேவானவர்கள் ஈல்லோரும்முறையிடவே 
சித்தமிரங்சச் சவனாருமேதுசொல்வார் 

இப்படியேயியம னினி 2மலுஞ்செய்யாமல் 

சொல்லுறோம்கேளுங்கள் சுருக்கமா பொன் .நசொல்வார் 

௮ன்னதானஞ்செய்வோர் அருங்கோவில்கட்டின வர் 
சன்னிகாதானஞ்செய்வோர் கல றுக்குப்பா ல்ளீட்டோர்கள் 

செவன்பாதம்செனறவர்கள் வெபூ சசசெய்திரவார 

அன்னைபிதாவை யனுஇினமுர சான்தொழுவார் 
Can விலுக்குநிச்தம்போயக் கும்பீட்டிவருவோர்கள் 

பார்லதிபூசை பத்தியாயச்செய்வோர்கள் 

வைகுண்டஈ। தருக்கு வழியடி மைசெய்தவர்கள் 

தம் மைசெய்தவர்2மல் சாடா 7 தயெல சொல்லி 

இவ்வளவுபேரும் இன்பமுடனென்னிடத்தில் 

சொணன்டுவரவேணுமென்று கூறியேபினபுசொல்வார் 
யேபையெழுப்பி பின்பமுடன்ப இழ்க்,த 

கூப்பிடிஙக்களென்றுசசொால்லி மீகாமாண்விடைகொடுக்க 

அ௮ருளிப்பாயென் புசொல்லி ர் சகனைத்சானெழுப்பச் 

தண்டாயுதத்தோடே மெழுக்கானியமனுந்தான் 

வ-ய்புதைத் துத்தெணடனிட்டு வணங்குகிறான் தானியமண் 
௮ ப்2பாதரனார் ௮சமடஇழ்க்துபார்த் தவனை 
நன் மைகள் செய்தவர்மேல் நாடாதேயென்றுசொல்லி 
ஆயுகங்களெல்லாம் ௮ன்பாகத்தான் கொடுத்துத் 
தனமக்கணக்கெமுதித் தான்வர்சவுத்தமரை 
ஈன்மைதுனமையுளளபடி. நமனருகேதானிருஈது 
வாக்குடனேசொலலுமென்று மகழ்ச் துமேதாலுரைக்கதார 
இருபேருமொன்முய் எல்லோரையுமனப்பி 

எமலோகபட்..ச்தைச் சேருருரிருபேரும் 
பட்டைகள்மிகநெரும்கப பாரக்கடாவேறி 
வெரிறிக்குடை பிடிக்க வெண்சாமரைபோடக் 

கணக்கரும்கல்ல கற்பக ததேரேறி 
இயமதாமனகூட இசை துவங்தாரு த்தமனார் 
௪ட்டுதசையு மெச்குபேதான முழங்க 
இக்கு.திரைகளெல்லாஞ் சிறப்பானபந்லிலே 
கவிவாணர்பாடக் கட்டியாகளாடி.வர 
காடசசாலைப்பெண்கள் நாட்டியங்களாடிவர 
பதினெட்டுவாத் இதயங்கள் பண்பாகத்தான்முழங்க 
வாசங்கள்தான்வீச வான்சுவரிதான்வீச 
பொன்னுலகத்தாரும் போதவேசூழ்ச்துவரத் 

தேவா திகளெல்லாஞ் சிறப்புடனேதான்வரவே 
இர்சப்படியே யிருபேரும்வக்திருக்தார் 

புட்பம!ரிபொழிரது பொன்னுல?சோர்வாழ்ச் இயிட



சா. yo. - இத்திரபுத்திர்கயினார் சதை. 
ஸ் gobi jes" un அலூலுள்ளதெல்லாம். 
நன்மையுர் துன் மையு ஈன்றாய்க்கணக்செழுதி 
எமதருமன். மாளிகையில் இ ருக்சன்றார்கற்சணக்கர் ர 

தான் குவ ௫ல்வழிக்கு நடு 2வயோர்பளிகையில் | 
சத்திரபுச்திரருஞ் சிறப்பாகத்சானிருக்து 
பட்டோலைதன்னைப் பதிவாகசவாஇத்தார் 
-இருந்தவேகன் மைசெய்தோர் கிறந்தவழிவருவ தற்கா 
வடக்குவரசல்வழியை”வரிசையாய்செய்ய லுற்றார் 
மாணிக்கஞ்சேர்த்சு வயிரக்கால்தானாட்டி, 
இடம்பெற 2லபக்தல் எ ழிற்சாவணம்போட்டு 
: மாடங்கள் கட்டி. வயிரவிளக்சேற்றி 

-"கூடங்கள்கட்டிக்' குளிர்க் சமலர்சக்காவடனே 
கல்ல கண்ணீர்ப்பக்கல்களை கள்ரு2வுண்டுபண்ணி 
புண்ணிபஞ்செய்வதற்குப் பொருத்தமிகவுண்டாக 
அதக்கானபேரை யவ்வழிக்குகாவல்வைத்் B 
இதுதான்கயிலைவஸி யென் ௮அமேபுண்ணியற்கு 
சொல்லும்படிக்குச் சுருதியுள்ள காவலரைத் 
இட்டங்கள் செய்த சிறப்புடனேவைக்தார்சாண் 
கீழ்வாசல்கன்னருகே சேசவனைத்தா னோக்கி 

ஞானதிஷ்டைசொய்தவர்கள் ஈலவ ஹிவருவதற்னு 
சிவஞாபைபத்தர் இெெரிசிக்கவ ரத ற்கு 

DT FS BUS Bi sor OV LITT BL fo DO 
மண்டபழுஞ்சூளிகையும் வகசையுடனேதான்லைச்.லு 
“மாளிகைகூடம் வருப்பாகச்செய்யலுற்மூர் 
வெள்ளிக்கதவுமிட்டு வேதியரைக்காவல்வைத் து 
வைருண்டகாதருக்கு வஹியடிமைசெய்தவர்கள் 
வருகிறவழிசயண்.து வைத்தா சேது. துவன.. 

மே௮ுமொருவாசல் விரைவாசவகுச்கவென்று 
வர்துதெற்குலாசல் வழமிதோலருட்பரப்பி 
நெருப்புப்பசந்தெக்கும் நின்றெலியவண்பெண்ணி 
சுண்ணாம்புஞ்ேேச.றுஞ் சுமணலுமுண்டாக்கி 
பேதெசரியவெட்டிப் பெருங்கழுக்கள் தானாட்டி 
கூரைப்பறல்காவுள் குளிர்த்த நிழலில்லா மல் 
நயும்கரியும் பெருக்ககுவாயோக.யும் 
கட்டெரும்புகொட்டுந்தேள் சுடியகதொருபாம்புடனே 
 ட்டைப்புழுக்குழியு மரணைபுழுக்குழியும் 

_ தசகீக்குழியும ஈன்றுகவுண்டாக்க 
அரியதொருபா தகரை யடி.சீஇழுச்அவசச்சொன்ஞுர். 

- சல்லுங்கரடுல் சகடியமணல்பரப்பி 
_ பாதகைத்தெண்டிக்கப் பாவிகளைக்காவல்வைத்தசர் 
 மேத்கேயொருவாசல் விதம்வித மாய்ச்செய்யும்வகை



சித் திரபுத்தரகயினார் ௧௯௮, 

பார்க்கப்பயங்கா ட்டும் படர்பூதப்பிசாசகளும் 
கருநாயுஞ்செர்காயுல் கலக்துகட்டி நிதீசுதவைத்தார் 
குரைக்குக்தலைப்பேய்கள் கூட்டமாய்கி௮த்இிவைத்தார் 
செக்குலக்கைகலத்திருகைச் இறப்பாசவுண்டுபண் ணி 
செப்புத்தூணாட்டியதிற் றீயெறியஙிறுகுதிவைத்தார் 
இரும்பாலேதாண்டில்களை யெல்குமேதானாட்டி 
நிகரில்லாத்தனரதனிலே நெருப்பெசியச்செப புருக்கி 
பஞ்சுமாபாதசர்க்சப் பரப்பிய /செய்துவைத்தாச் 
இங்ஒல்யரங்கே கெட்டி யாய்க்கரலல்வைத்தார்? 
இப்படி. 2யவாசலக சொல்லாம்வகுத்தபின பு 

செப்பமுடனிருபேருஞ் இறப்பாககதானிருக்தார் 
இங்கிஃங்கள் சீபச) யிருவேருக தான்மகிழ் ஈது 

வள்ளுவணுக்காளவிட்டு .ரவழைசக்தாசசக்நேரம் 

வள் ளுவணும்வக் ஐ வலமாசுவக்துகின்று 
அடியே னயில்கே யமைதக்கசெதுக்கெனவே 

படியேரரஞ்செனறு பையடி க்கக் 2 களு 

எீவசெகஃக்கவெல்லாம் சிறப்பாசத்து ன றிப 
காயிருக்கப்பழருதிரும் படிய யேருரனை 
அடி த்துலாவெச்றுசெ.ல்லி யனுப்பினாக்கோம் 
௮1 /படி யேவள்ளுவனும் யானைதனைச்கொண்டுவத்து 

ஆனைக்குள்ளவரிசைகளை பன்பாயலவ்கரிக.து 
அபரணரமுளளடு &ல்லாம் டைவா BO mu ppt ig. 

தம்பட்டம்வைத்துக் தணிக்சால்வழியேசான் 
ஆனை சனிலேலியே புறப்பட்டானப்பேர௮ு 
துர்க்கை இருககோயில் தூரவேதான்தெரிய 

ஆய்யசரிவிட்டி றக்க ஒர்க்கையைக்கான்பணிக்தான் 
மாதுவுதனைச்கொடுச்தாள் மாகானியப்போது 
௮ சக்குமதுவு மளவின் மித்தான் குடி.க்காண் 

UBe லுலகரியப் பறையறைந்துசொல்லுஇருன் 
ஆண்சாதிபெண்சாதி ஆதியேதான்பிறக்த 
நாலுவகைச்சச இகளும் நன்ராக த்தான நெரிந்து 

பழரு்திரக்காயி நக்க வென் ௮சொல்லிப்பண்புடனே 
வெய்யபெருந்தோளான் வீதியி?லவமட் தகின்து 
முறையிட்டு த்தான் பனறயு முழங்கனானப்போது 
இக்தமொழிகேட்டுடனே மெல்லாருக்தகானம௫ழ்க்அ 
அக்சோஞ்சி௮ுபிள்ளைக எனேகம்போ்தான் கூடி. 
இரைச்சலிட்டு்க்கொண்டு எதிராசகினற தவே 
அ/ப்போதுவள்ளுவளனு மானை தனைகேர்க்இ 
அடி.த்தானேபிள tin aon G tb லானவொருகோபத்தால் 

அப்போதுபிளளைகளுக் சதிககோபமுண்டாஇ 
கையில்மணலெடு ச.துக் சாற்மிலேதாற்றிவிட்டார்



ist சிக் தரபுச்திராயிஞர் சன்; 

சண்ணில்மணல்விழுக்து சசக்கிதேவளகுதவனும் 

சேசபம்பெரிதாகிம் குணக்கேடாச்சொலலிவிட்டான் 

சூடி.த்தவெறியாற் குணர்தப்பிசொல்லிவிட்டான் 

பூவுதிரப்பிஞ்சுதிரப் பெருக்கெனெவேயோட்டுதாக 

கயும்பழமுமம் கலக். துதிர 2 வுமெணன்று 

இனம்:பிறப்பாராயிரம்பேர் இனமிறப்பாராயிரம்2பர் 

கனமிகுதியேறூமற் ரூரணிப்பாரல் குறைப 

எணன்ற:துகுடி ச்ச வெறியாலிரங்காது 

ஆடி.யடியென்று அடி.க்கானபெருருரை 

அப்படியேதானடித்து ௮வ்கிடக்தைவிட்டேகு 

சத்தாபுத்திரர்பாற் சென்றேயடி.யணிர்சான் 

க்தக்்காமெபறைகேட் டவவிடத்திலுள்ளவர்கள் 

இர்தவகையேதென்றே யெழுருமேதான்பிறகே 

௪ல்2லாருமொன்றா யெமலோகம்போய்ப்புகுர்தார் 

நல்லதரமராசனையும ஈற்கணக்குக 1 தமையும் 

வர்துமிகப்பணிர் த aver oh ue ais gp 

மன்னவெேநீங்கள்சொணன்ன மரற்றத்தைவிட்டுவிட்டு 

BHD GL uD Depp sey கருத்தரித் தபின்முகலும் 

வடுப்பிஞ்சு தாயுதிர வென்றுைச்தேவளளுவனும் 

ஏற்றதொருபரையடி. கச்சா னெல்லோருக்கான்கேட்௪ 

என றுதொழுதுசொனனா ரிருபேருர்தான்பார்தது 

அர்கேோரமவர் ளுக் கதிககோப. முண்டா 

சொன்ன மாழிசயான் ஜிரக்கள் சொற்றவறியடி.த்தவனே 

கோபம்பெரிதாகக் கூட்டிவரச்சொண்னார்கள் 

வது 2மவள்ளுவனு மாலரடியைப்போற்மிசெய்ய 

வாசாய்கீவளளுவசன வாய்மதங்களே தைத்தாய் 

அப்போதுவளளுவனு மடிபணிர் கல் 2சதுரைப்பான் 

இப்போதுவர்ககுறை யென்னாலேவக்ககல்ல 

HIS Go gor sof வம்மைமிகவர்த்தாள் 

அ ரக்ருவெறியால் முழக்கனேனம்மு சசை 

பிள்ளைகள் தர்ச்சனர் பிழைகேடாய்சொல்லிவிட்டேன் 

இந்தப்பிழையைப் பொ அத தருளவலேணுூமையா 

குடித்தவெளியாற் குண௩ஈதப்பிச் சொல்லிவிட்டேன் 

உள்ளமொழிசசான்னதெல்லா முததியாமென் அசொலக 
மாய்கையதுயென்ன வள ளுவனைத்தான்பார்த்து



9497581609 @t கதை, Ry 

rps srearno garar sams ge. Peg 
வள்ளுஎனைசொல்ல வகையே துமில்லையென்றார் 

பிளளைகளா?ல பிழைகேடுவர் துசென்றாள் 

வள்ளுவன்ரானென்செய்வான் மற்ற£பசேதுசெய்வார் 

வள்ளுவன் சொற்படி யே மாணிடவசெல்லோரும் 

வாழ்வுிபறவேவாழ்ர்து மூழ்க இருங்கள் புவிமீதில் 

என்றேயெமனார் இன்பமாய்ததானுரைத்தா£ 

பூலோசத்திலுள்ள புகழ்க்கபனுவையெல்லாம் 
அவரவரிடதஇல ஏகினாப் பாது 

இருர்தாரி ரவரு்தான் இரச்தினமணிமண்டபத்தில் 

மணிருூ பை த ன் சூட்டி வண்மையுடன தா னிருக்து 

பட்டோலைகள் தன்னைப் பரி துமிகவாடிக்க 

௮ப்போசெட்டிச்சி பம்மையொருமாட்டி 

௮ ஈரசவதிப்பெருமாள் ௮ன்னைபோற்காச்களிப்பாள் 

sister oe eA தான் செய் சபுண்ணியங்கள் 

ழு ழூயெபுத் தகத்தில் ௮கப்ப..வேயிப்போது 

இபமனார் தன்னிடத்தி லியல்பாகவா௫ித்தார் 

Qi soda இனி?மல் :/ிளம்புகிறேன் 

இச்தக்கைகேட்டவர்ச ளிராசர்பதம்பெ துவாரீ 

ஈன் றிப்பெருங்கதையை காள்ேரதும்படி.ப்பவர்கள் 
பாடி.ப்படித்திடவே பத்தியுடன் கேட்டவர்கள் 

நாடியெழுஇனவர் கல்விரதர் சானெடுத்தோர் 

கற்தவரெல்லாம் களிப்பாய்ப்படி. ப்பதற்கு 

ஈற்றமிழ்விலாச ௮ச்ிபர்இரசாலைசனில் 

ps orden er A. Gorden movin gy FPG oer 

பலமாசப் பெருஞ்செல்வம் படைத் துமேவாழ்க்திருப்பார் 

அல் 2பால்சுழைக த அருகுபோல்வேரூன்றி 

மூங்கில்போல்சற்றம் முப மல்வா ழியவே, 

Gey sResdet smsapp spy, 

POLO Pew 
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Cr 

பரமபதி தணை, 

௮மரரவ இ.கடைத, 
னும் கட்டை 

செட்டியம்மையென்மே சீமாட்டிகன்கதையை 
சாரணத்்சால்கான்பாடச் கணபதியேமுன் னருனவாய் 
தர்மசாசாவின குயவானதேவிரயன்பாள் 
௮மசாவதயெனற ௮ழகானறந்பெயரால் 
யூகலத திற்செல்வம் பொருக்தமிகவுண்டசக்க 

மட்டில்லாச்சிசல்லம் வளர்ந் துமிகவுண்டாகி 
அ்னனசுற்றச் துடனே யருள்பெறவேதான்வாம்ரஆ 
முகசொட்டல்கட்டி முடியும்வாழ்வுண்டாக்தெ 
தருமங் ள் கானே தவருமல்சய்துவக்தாள் 
பாவம்சளென்று சற்றும் பக்கத்தில்கேட்டநறி2யன் 
இ$தப்படியே யியல்புடனே தானவாழ்ந்தான 
தயிஞாகனிகோன்பு நகாவிலைடுத்தறியாள் 
கணக்கரென் நசெய்தி கனவிலுங்மேட்டறியாள் 
முப்பாலுங்காச்டி முடியாமல்வாமுனெரறுள் 
சிவஸ தலம்ளிஷ்ணுஸ்தலம் தெரிசனங்கள் செய்கறியாள் 
ஏத்திரபுத்திர் 2கரன்பு சிகதையிலேவைத்தறிபான 

இவள் ெய்திதன்னை இயல்கணக்கர் சாமறிகது 
௮ மகருமாா ஜனுட, ஸஹின்பமாங்த்தானுரைக்க 
oD) UOT FG DSRS AB யணுவளவுக்தப்பாமல் 
கேட்டாறியுமருக்தான் இருபையுடனேயிருக.து 
வள செய்தபுண்ணியங்க ளடைவாகச்சொல்லுகிராக 
டட்டணமெல்லாம் பதைதமட்டியாராய்ஈது 
அன்னக்கொடிசுட்டி கமுதுபடைத்திடிவாள் 
அ திடமசேகஏயெச்க்கும் ரும ற்ரூர் தலகளுக்கும் 

gis ge sy. ய நுதுமிகக்கொடுப்பாள் 

௮ திசாலவ்2கட்டவற்கு அரு தமேதான் கொடுப்பான் 
ம சசகரபூகசமுதல் மனமூழ்க்துசெய் இடுவாள் 
கோட்டைக் சுத்தண்ணீர் குளிர்ச்சிமிகவுண்டாக்கிப், 
டாணக்கமநீ। 2மார பதிவாசுச்செய்துவைத்சாள் 

Fs Booine gs ship Or Sui Corn h a snr ued 
ஸ்சிரியுசான்வெடுதக் ௪ வெப்பங்கள் தனித்திமிவாள் 
கனனிகாசானம் சகருஇிமு ட த்துவைப்பாள் 
ேேதியர்க்குள்ள செல்லாம் விரும்பியேகொடுத் திவான் 
அையில்லாபேர்களுக்கு, ஆடைமிசுுகொடுத் இிடுவாஸ் 
சனிவாரமெண்ணெய சப்பா மற்சிகாடுச துவந்தாள 

WE SALT OPM Sa ஈற்பூக்கள்தான்பறித்து



Hirrea Ps og. 

ஆலயங்கள் தன்னி லடைவாசச்சாத் தமென்றாள் 
அரத்.தக்குசாரஞ் சுமைத்தாக்கெட்டிவைத்தாள் 
காதத்அக்காதங் கற்ணெறுகட்டிவைத்தாள் 
பில்லைபசற்நின்பண்டம் பெருக்கவேதான்கொடுப்பாள 
வெட்டுந்தலையைப் பொருள்சொடுத் தமீட்டிவொள் 
வட்டியில்லாமற்கொடுத்து வசங்மிகவைத்திடுவாள் 
வேர் தலுக்குஅஞ்சி கிரும்பிவருவார்க்கு 
தேருதலைச்சொல்லி யடைக்கலங்கள் தான்கொடுப்பாள் 
௮ன்னங்கள்குத்திக் சளவுசெய்யவருபவர்ச்கு 
அ௮ஞ்சாதேபோவென்௮ ௮ சாவுசெல்லிடுவாள் 
ஏழைபரிதேசியர்க்கு இல்லடமும்கட்டி வைத்தாள் 
இடிந்தமடமுதலாய் எடுத்துமேபு தப்பித் துப் 
பூப்பியகள்போட்டுப் பு. ௮அக்கனிகள் தான்சொடுப்பாள 
அனாதிப்பிணத்தை யடக்கிவைப்பாள் கண்டீரே 
ஆயிரங்கோட்டையரிச Ser oD DEE SH றுசொல்லிடுவாள் 
அதற்கானகாய்கரியு மப்படியேதான்கொடுப்பாள் 
சம்பாரஞ்செல். லுவதை தடையதவேதான் கொடுப்பாள் 
இர்தப்படிதரும மெவ்வளவுர் தப்பாமல் 
செய்துமேதானுஞ் சிறப்பாகத்தானிருக்க 
விரதமும்கோன்பும் விரும்பாதபாவியென்மு 
சணக்கருமக்கே கடுங்கோபமுண்டாட 
என்னதானஞ்செய்தாலு மேஈ்திழையாள்தன்னைவிடோம் 
பூமிதனிலிருந்து பொருக்தியேவாழாமல் 
௮த.ற்காணபடிசெய்ய ௮ழைப்பிக்கவேணுமென்.று 
கணக்கருச்குக்கைக்கூலி சட்டுவாருலசமதில் 
இர்சவசனமதை யெவவளபுமரியாமல் 
aos த௮மராவதியை யிக்தழைக்கவேணுமென்று 
ஏவினர். தூதவரை யின்னமொருவார்த்தைசொல்வார் 
அ௮வளுடையவாச லடையாளங்கேட்டிரோ 
தென்னமாக்களுஞ் சோவேகுழ்ர் துகிற்கும் 
கப்பல்படகுமுதல் கரையருசேவர்துறித்கும் 
தீவுகளிலுளளதுகள் சேகரமாய்வர் தரிற்கும் 
ப௫க்களொருசோடிநிற்கும் பைக்கொடி.யாள்வாசலிடூல 
அரதேசிபாதே௫ச் கன்னம்வழங்கடுவாள் 

என்௮சொல்லிரற்கணகச்கர் dient gr gains 

அர்ரேரர்து. துவரை ௮ கெசோபமுண்டாகி 

இருப்புத்தடிபுடனே யேற்றதோராயிரமும் 
பாசச்சயி௮ம் பெருவலையும்தானெடுச்.௪ 
வர்துவளைந்தர்ச்கள் மளையாட்டிவாசலிலே 
இரசலிலேவர்தரின்று:௮துனமயெல்லாக்சண்டார்கள்



we AP US YT OF BPS HP. 

3 S8urC sharers spends Dengue: 
கூனர்குருடார் குண்ச்கால்மூடவருச்கும் 

ஆராய்ந் துபார்த்தா ௮முஅகொடுச்றெதும் 

தருமங்களெல்லாக் அயவுடனேசெய்றைதம் 
இ த்தனையும்கண்டு “இயல்பான தூதுவர்கள் 

அமசாவதியால் யழ்த்துவரச்சொன்னாச்கள் 

இவளைகாமழைத்அப் போனோமேயாமாகில் 

தருமங்களெல்லாம் தவிர்ர்துவிடுங்சகண்டிசே 

அன்ன க்கொடிகளெல்லா மலர் துவிடும்கண்டீசே . 

என்றுசொல்லித்தூ௮வர்கள் யேங்கமெனங்கலக்கிக் 

கையில்தடி யைக் கடக்கவேபோட்டுவிட்டு , 

கின்றுபெருமூச்சும் கெடுமூச்சு த்தானெஜிக்தார் 

அ௮ர்சோமோடிவக்தாள் அ மரரவஇயாளும் 

சண்டாளேதூ துவசைக் கலங்கியிருக்கிதை 

அமசாவதியாள் அவர்முகத்தைத்தான்பாச்த்.து 

வாருங்கள்மக்களே மயல்கியிருப்பானேன் 
இத்தனை கேரமட்டும் இளைப்பாயிருந்தீசே 

அடியாள் தன்பேரில் அபராதமுண்டுகண்்டீர் 

என் றுசொல்லியிங்கிருக்து இனியமு அசொள்ளுமென்றாள் 

wy Cur go gn paul Sor ௮டித்தமொ ழியுரைப்பார் 

இச௫்கேரம்காங்கள இனியமுதுகொள்வ இல்லை 

என்றுசொல்லித் தூதுவர்கள் இருக் துவிசாரமுற 

வாருங்கள் மக்களே வருக் திமெலிவானேன் 

கன்னமிடவர் தோ களவுசெய்யவர் தோ 

வேந்தனுச்கஞச வெருண்டுதான்வக் தீர 
தாய்க்குந்தாயாஇத் தானிருக்கவுக்களுக்கு 

உண்டி ருக்க௮ன்ன தல் உயேஒயும்ஈகன் கறாவேன் 
அஞ்சாமல்நீக்க சன்ன.ங்கள் தான்பொர௫ிச்சு 

வாருங்களென்று வருர்.திமிகவழைக்க . 

இவ்விடத்தில்சகானமுது பொஎத்தோமேயாமாூல் 

எங்கள்ஈயினார் எழு. துவார்பட்டோலை 

ஆன இனால்காங்க எழு அபொிப்பதில்லை 
இருக் தீர்சாளுமென்று ஏடுனாச்தூதுவர்கள் 

வர்துசணக்கர் மலசடியைத்செண்டனிட்டுச் 

திச இரபுத்திசே 'மானேகேளுமைய௪ 
செட்டிச்யொலெங்களைத் இக்கழுவிற்போட்ட அவுக 
செட்டிச்சியைகாங்கள் தண்டோமொருசா ம் 

என் றுசொல்லியக்கணக்கர் இரு கண் ந்தான் வந்த்" 

உங்களையுண்ண் உபசாரஞ்சொன்னாளோட 

ON Oe Oe gar statkomiansaasah’. 

அமரர் இருக mG, இ. ஆனகர்மக்செய்குச்சொண்ட். 
 



Aint eae Ba on gs, 

என்னோம்புகொண்டா ளெக்தளையும்கினையாமல் 
பூதலத்திற்செல்வம் புகம்பெறவேதானிருக்து 
தீனிக்குறும்புசெய் தகொண்டு தரனியிலிருப்பவளை 
இச்கேசமிங்கே யழைத்த வாவென்றுசொன்னார் 
என்றுசொல்லித். தாதவரை யியல்பாகத்தானனுப்ப 
அக்கநேரர்தாதவர்க்கு ௮அதிகோபமுண்டாக 
இருப்புத்தடியெடுத்தார் யேத்றதொருகில்கிலியர் 
வத்துவளைத் தார்கள் வாழ்வரஇவாசலிலே 
தர தவனம்வைகத்து நறுமபூப்பறிக்கிற தும் 

அன்னங்கொடுத். து அதரவுசொல்லுவதும் 
சததிரங்கள்வைக்து தயவாக௩டக்கிறலும் 

தருமங்களெல்லாக் தவருமல்செய்கிறலும் 
கண்டார்கள்ங்கிலியர் தவலைமெத் தவுண்டாகி 
கையிற்றடியைக் கடக்கவேவிட்டெ.திந்து 
தலையிலேகையைவைத்துச் சலிப்பாயிருக்கையிலே 
அர்சகேசம்௮ல்குவந்தாள் ௮மராவதியாளும் 
வாருங்கள் மக்களே வாடியிருப்பானேன் 
௮ மு துகொளளவாருமென் றழைக்சாளேயப்போது 
பாணக்கம்வாங்கிப் பசியாறக்குடிச்சார்கள் 
இப்போதிவளை யழைகத்துமேபோனாக்கால் 
தருமங்களெல்லாக் தவறிவிடுமென்றுசொல்லி 
ஏதுசுறையென்று ஏடுனார்இங்கிலியர் 
சித்தாபுத்தாசே சமானேசேளுமையா 
எங்களையும்கீங்கள் என்னப.மிசெய்தாலும் 
செட்டிச்சியைக்கூட்டி, வரமாட்டோமென்ற௮ுசொன்னார் 
அர்கேரமக்கணக்க ரதிகோபமுண்டாகி 
உங்களுக்குக்கைக்கூலி கட்டினாளூதாரி 

பாண்க்கம்வாங்டுப் பஇவாய்க்குடி.த்தீர்கள் 
இதற்கோயனுப்பிவைத்தே னென்றாரேயுச்.தமஞர் 
அசையும்சகணக்கெழுதிச் கொண்டா பேயுத்தமனார் 
சினத் அமிசுவுரைததுச் உறியேயப்போது 
மற்றுமொருதூதுவரை வரவழைத்தாரக்தேோம் 
பெற்றசாயைக்கொன்ற பெரும்பாவிமொட்டையனைக் 
கொண்டகணவனைகச் கொன் றகொலைப்பிராமணியை 
Det sar sin weeny 5g பேவினார்ஈற்கணக்கர் 
அரபைரா ழிகைப்பொழுதி லவழைத்தோடிவாருமென்ருர் 
அர்சோமொட்டைய மானபிராமணியும் 
ஆயுதங்கள் கானெடுச்.த. அடைச் தாசிருவருக்கான் 
வர்.௮ சலைப்பட்டார்கள். வாழ்வரசிவாசலிலே: 
மனையிலொருபுதத்சே மறைலாகிருக்கார்கள் 
ரன் சருமல்கள் சயவாப்ஈபர்ிறை 
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இ த்தனையுககணம எடுக் அரைத்தான் மொட்டையனும் 
இவளெத்தனைகரும மினிதாசச்செய் தாலும் 
ஈயினாருரை த்தபடி கான்விடுவதில்லையென்றான் 
ஈஎன்றுசொல்லிமொட்டையனு மிரூ-மண்ணுச்தான yp 
அ௮ந்கேரமேதாஓம் ௮மராவஇயாளும் 
தீர்த்தமுமாடிச் தெருவிதிவருகையிலே 
பூனையாய்வர் த குற௮ுக்ட்டான்மொட்டையலும் 
அப்போசெட்டிச்சி பனே கங்கவலையுற்று 
அக்கமுண்டாகிக் அுடி.க் துததேவல அகண்ணும் 
மயக்கம்பிறந்து மதிமறர் து௮ன்னேசம் 
எதோகொடுமை கினிகேட்கவேணுமென்று 
பூனை க்குறுக்டெவும் போர்தகூறல்லவென்று 
தருமங்கள்செய்வதிலே தப்பிதமுண்டாச்சோ 
என்றுசொல்லியம்மை யேற்றசொருபா த் இரத் இல் 
அமுஅச,றிகளை யப்போதசானெடுத் தச் 
சசயசண்டியடி க்கத் தெருவெல்லாந்தான் திரிந்து 
ஆராய்கந்துதேடி யமுஐகொடுத்திடவே 
இட்டசட்டமாகச் செய்வித்தாளக்கேரம் 
றன்று சவராமல் உள்ளபடி யேசஈடத்தி 
வக்தாள ரண்மனையில் வாழ்வரசிதொலுமப்போ 
இருக்கும்பதியில் இயல்பாகத்தானிருக்து 
பேக்திமார்யூட்டிமார் பிரியமுடனேயிருந்து 
பாலோடுகெய்யும் பதிவாயமு தருர்திச் 
Fre pL gp சவவாதுமுதல் தானணிக்.து 
புஷ்பா திகளெல்லாம் போதவே தான்ளூடிச் 
சந்தோஷமாகவே தானிருக்கும்வேளையிலே 
கொல்லவர்தகூற்றவனலும் கோலப்பிரசாமணியும் 
அவ்வேளைதான்பார்த்து ௮வள்ஈகடையில்வந்தரர்கள் 
வாசற்படியில் வர்.துநின் ர௬ுளந்நேரம் 
கண்டமராவதியாளும் கர்மமேவென்.௫சொல்லி 
இத்தனைசேசமட்டும் இளைப்பாயிருக் தசே 
இருபேரும்நீக்கள் இனியமு அகொள்ளுமென்றாள் 
சத்திரத்தில்வாருமென்று தான்விரும்பிச்சொன்னுளே 
அப்போதுகூற்றவனு மானபிரஈபணியும் 
இக்சேசம்காங்கள் அமு அகொள்வ;இல்லையெனப் . 
பலகாரம்கான்௧ருவேன் பதிவாசக்கொள்ளுமென்றாள் 
பலகாரம்காங்கள் பொ௫ப்பதில்லையென்றாசள் 
எதின்பேரிலிச்சையென்று எர. இனழைய௪ள் சான்கேட்ச்சம் 
பசலின்மேலாசையென்றான் பிராபணியமப்போழு 
ர்அம்பழமும் பரிவாசக்கொண்டேச்சர்ள்- 

் 

சாய்ச்சினபால்காக்கள் சன்ளாளொள்் இன்க்.



ழ்ம்சர்க தகை, சுஸ் 

சண்காணாப்பால் தான் Spe தீரவேனுமென்றார் 
இஅவுமொருசோதனையோ வென் ௮ுமன திலெண்ணி 
ஆனாற்கறர்து அடைவாகத்தருவேனென்றாள் : 
ணைக்சுயிறுங்கடைச்காலும் ௮ன்பாகத்தானெடுத் து 
காராவினண்டையிலே காரிசையாள்தான்வரவே 
கொல்லவர்தகூற்றவனும் குடுகுடெனஒடிவந்து. 
கொம்புதனிலேறிக் சொற்ப துக் தானிருக்க 
அனை வென்றுதாலும் அமராவதிவரவே 
அ௮ப்போதுபசுவுக் ககிகோபமுண்டாச்சு 
காடிகழுகீர் கலர். துவைப்பதில்லையென்று 
வைக்கல்பிடிங்கி வாரியேலைக்கயிலே 
குத்தியெடுக்க கூறியசொம்பதனால் 
இருர்சாள் அமா வதியுமிசக்கலங்கிக் 
சதறத்தொடுத்தாளே காரிகையாளக்நேரம் 
ஏங்பெழுதாள் ஈமலோகந்தானறிய 
தீருமங்கள்செய்த திலே தனக்கேடுவந்த துண்டோ 
பொல்லாதகாலமாய்ப் பூளைகுறுக்டெவும் 
அர்க்குறிகள்சாட்டினதுஞ் சோதனையுமுண்டாச்சு 
ஏ.துகுறைகளுண்டோ என்னமோவென் ௮ுசொல்லி 
எண்ணா ததையெண்ணி யேங்கியுயிர்பிரிர்தாள் 
கொல்லவர்தகூற்றவலும் கோலப்பிராமணீயும் 

- பாசக்கயிறும் பறுவலையுர்சகானெடுத்து 
. கட்டினாப்போது கண்மண்டைதான்பிதுங்க 
இதப்புத்தடியால் இரக்கமற்றுக் தானடித்துப் 
பாப்பாத்திசள்ளியவள் பாசக்கயிறுபிடித்.து 
அடித்தாளேகூற்றுவலும் ௮மராவதியாளைக் 
சாமவல்லியென் மொரு காற்றுவர் துவீசிடவே 
ஆகாரமின்னொளியு மதிகோபத்தோடுவந்து ' 
இருப்புத்தடிமுதிர்து இறக்கவத்றார் சான்விழவே 
பாசச்ச்பிறும் பருவலையுந்தான்செ.றிக்க 
அிப்போதுகூற்றுவலு மானபிராமணியுர் 
இடுக்கட்டுநின்று தமொ.ஜியத்நேரம் 
'இத்தனைக்குர் சருமக்கள் இனிசாசச்செய்தாளே 
.இவளைநாம்விட்டுவிட்டால் இயர்சணக்கரேதுசொல்வார். 
கோபித் துக்சண் 2ரிக் கொலைசள கிற்போட்டிடுவார்' 
'எய்படியுர்சானிவளைக் கொண்டுமேபோவென்று 
*இருபேருமாச ரனைந்துமேதான் அணர்ந்து 
'அலுச்கபிறுதா னெுுத் து. வரியவே, த்ர்ன் பூட் டக் 
'சட்டிமி ) த்தீரர்கள் காரிசையர்நேரம் ' 
கண்சளம ais Bing. சட் 08 Gp, if 

சொன்கெர்.அமிட்டா/சள்'சொற்தர்முள்பாசச்' 

  

    

 



எதி. ஷ்கராவ.இகத், 

சித்திராபுத்திரகுஞ் சீமியேயேணதுசொல்வார் 
தருமத்தைத்தானே தயவாய்கினை ச.தா.யே 
என் நசொல்லிகற்கணச்கர் இருகணணுர்தான்சிவக்க 
காட்டிக்கொடுத்தாரே கடுக்தூகர்கிட்டவுக்கான் 
பின்கட்டாய்கட்டிப் பிடரி3லகுச். அமென்ரார் 
செப்புத்தாணோடே சேர வேகட்டுமென்முர் 
நாராசங்காச்சி ஈடுச்செவியில்குத் தமென்ரார் 
உச்சிசனிலாணி யோங்கியடியு மென்றார் 
அமசாவஇக்கு ௮திகசோபமுண்டாக்கி 
தண்ணீர்தவிக்குதென்றாள் தாமக்குழலாளும் 
சத்திரபுத்திரனார் சீமானார்தான்்கேட்டு 
செம்பையுருக்கித் தெளியவை த துக்கொமிங்களென்ருர் 
அத்தப்படி.தா அவர்க ளமசாவதியாட்கு 
செம்பையுருக்குத் தெனிபவைத்துத்தான்கொடுத்தார் 
பாணக்கமென்று பஇவாகத்தான்குடித்தாள் 
இதையுமறிச்தாரே யியல்பானாற்சணக்கர் 
மழுவையும்காச்சி வைக்கவவேசெ ரன்னார்சாண் 

சந் தனசேருகத் தான்குளிர்ச்ெயொனதவே 
அப்போதொருகாற்று ௮வனிதனில்வக் தடித்து 
கயி௮தெரித்துக் கடுந்தாசந்தான் விழவே 
கணக்கருமப்போது கடுககோபமுண்டாகி 
ஐ நூறுகாச மசலமுளளகாட்டூடே 
கல்லுங்கறடுக் காரமுள்ளுக்கான்படவே 
கட்டியிழமுக்கவென்முர் கண்விழிகள் கான்பிது.ங்க 
இர்தப்படிகாடெக்றாம் இழுக்கலுற்றார் தா அவர்கள் 
அக்கேரல்கா ட்டி. லஇசயக் சுரரண்டாச்சு 
பொல்லாதகாடெல்லாம் பூங்காவனமாச்சு 
புட்பங்கள் சான்சொரிய பூஞ் ?சாலையுண்டாசள 
சார் துபுனுகுஞ்சவ் வாதுமணக்தான்விச௫ 
சாமனணாத்தடாகங்கள் தானுமேயுண்டாகி 
இர்திசலோகம்போ லிருர் சாளப்பெண்கொடியும் 
வாசம்பொருச்தியே மனம௫ம்ச் து சானிருந்தாள் 
தருமங்களான தெல்லாம் shard gee pga 
வந்தகாற்றுக்கூடிக் கயி.றுக்தெரிக் ச. தவே 
ஓடிவச்த தூதர் உரைத்தார் சகணச்கருடன். 
பொல்லாகசசாடெல்லாம் பூங்காவனமாச்சு 
ஆனை யைக்கட்டுவ் கயி.றுமலுக்தே சன்றார். 

்' இத்தனையுக்சேட்டு இயற்கணக்காச்சேசல்.... 
இசப்புத் அ ணோட்டிச் சிறக்கவே சான்காய்ச்9. 

செப்புத்சாளோடே சேர்,ச்.அ இருக்குலென்றார். 
இக்ல்லரக்கட்டவர்க், 

  

      
   

 



மர் இசை, 

சாப்ச்சிப்பீடுங்கவுமே:சம்மாளர்வம்.துனிற்கு. 
அமராவதியு மபயமிடத்சொடுத்தாள். 
கண்கள தெரிச் துவிழக் கன்னத் திற்போடுமென்ரார 
தண்ணீர் தவிக்குசென்றாள் தாமக்குழலாளும். 
FU Son தீக்காச்சி யிதம்பெறவேதான்கொடுத்தார் .. 
பன்னீர்ச்சலமாகப். பாக்குடனே தான்குடித்தரள் 
அசையும்அறிக்தார்காண் ஆனதொருற்கணக்கர் 

ருப்புலக்கையாலே யடி.யென்றாருத்தமனா: : . 
அற்கோஞ்செட்டிச்சி யரனைபோல்வி றிடவே 
வீறிட்டசத்தம் விமலஞர்தாமதிர்து. 
அருட்டி த்தாரக்நேரஞ் செட்டிச்சிகோகாமல் 
மின் னுமழையு மிகவேதாலுண்டாட 
காற்றும்புயலும் சனமாககெர் திடவே. 

 செப்புத்தூணெல்லாஞ் சேசத்தளிர்த்த தவே 
"கொல்ல ர்குறடு 8 'குளிர்ச்சசளொன துவே 

_ தாரமக்குழலாளுர் தற்சொரூபமாயிருந்தா்ள் 
இனனமொருவுபாய மெடுத்தாரேயுத் தமனார் 

- அிழையளவுகுழிசள் ஆழமாய்வெட்டிய இல். 
செட்டி சீியம்மைதனைச் ராகத் தானிருத்தி 

- கைகள்தனைப்பினனம் கட்டாகத்தானிறுக்கி 
"உச்சமெயிரை யொருமிக்கக்கான்வர்ர்து 
முன்றுதிசைமரத்தில் மூன்றுவகையாய்முடிர்து 
ஜனைதனைக்கொண்டிடற அடித் துவிமென்றுரை த்தார். 

| DisQur Cac. Gor யேங்கினொள்பைங்கொடியும் 
. திப்போதுதூ துவர்கள் ௮துசெய்யவர்தவுடன். 
தீருமங்கள்செய்ததெல்லாக் தழைத் துமிகவோடிவர்த 
சாற்றுபுயலும் கடுகென வேதானழித்து | 
cTeomrenripiipt@ யெறிர்ததே பூமியிலே. 
அதையமறிர்தா Tan ein pene gr OR sp sets at 
அட்டைகுளத்தி லழுர்தவேதள்ளுமென்ருர். 
தாமரைத்தடாசமாய்த் தானுமேயுண்டாச்சு - 
அட்டைரகுள த்தி லமுர்துஈத்பாலிக்கு ..... 7 
செட்டிச் யாலே சிவலோகனஞ்சேசர்ச் தார்கள். . 
வாசம்பொருர்தி மணத்ததேயச்சளமும். . - செக்9ேபோட்டுத் இருகுமென்னுராரிழையை வரணியலரக்கட்டி யர் வடங்களுர்தான்மு அச்ச 
அர்த்ச்சமய த்தில் அங்கொருவசில்லாமல் 
தரயில்லாபில்ளைரின் ௮-சவிக்றெறதகன்டாளே. 'மிள்சசைபெடுத்தப் பமுதியெல்லாம் துடைத்த 
எண்ணீர் தடைக் தக்சசவலுப்பினளே. 
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உடனே வடமூ.௮ுக்க யோடியர்தகர்ளாணியருளு ' 
ன செட்டிச்பெப ம்மைதனை ச் te etmsra ders 0 

ஆட்டவேணுமென்று: ௮ல் வந்தர்ச்ர்சேசம் 

செட்டிச்சிமப்போ சிவனைநினைர் தழு.தரள்: 

அப்போதொருகாற்௮ ௮வனிதனிலண்டா 

செப்புக்குத்தகர்ச் தவுடன் செக்குலக்கைதான் முறிர்து 

ஆனைகள்பட்டு ௮ழருவடன்தான்முறித்து 
டியேதூதவாக ளொருவருமேகாணாமல் 

அர்கேரம்வாணியர்கள் அ௮திசெய் இகண்டவுடன் 

வர்.அமேசொல் ஓகிருூர் வாய் த்தசணக்கருட்ன் 

ஆகாசக்காற்று அதிகோபமாகவந்து 

செக்குத். தகாது செக்குலக்கைதான்முறித்து 

வோடினார்.தா.துவர்க ளொருவருமேதான் காணோம் 

அமராவஇயாளு மன்னம்போலவேயிருந்தாள் : 

கணக்கரிதைகேட்டவுடன் கண்கனிரண்டுஞ்சிவக்.து 

௮மராவதியாளை யழிஈரகில்தள்ளுமென்றார் 
நரகத்தைக்கண்டாளே ஈல்லதொருமாகும் 

ஈசகத்திலேடடந்த பாவியர்களெல்லோரும் 

செட்டிச்சிபார்தி தபுடன் வெலோகதஞ்சேசர்க்தார்கள் 

ஈரகக்குழிகளெல்லாம் ஈல்லகுழியாயினதே 

அ௮தையுமதிக்தாரே ஆனதொருஈற்சணக்கர் 

எண்ணையும்பிண்ணாக்கும் எடுக்கவென்றாரவள் தலையில் 

விற்றுவரச்சொல்லி விடைகொடுத்தாரர்ரேரம் 

௮ச்கோர்தூதர்கள் ௮வள தலையிற்றானெடுத்து 

esa Guay Cone Ga. 
கொள்ளுவாருமில்லைக் கூப்பிடுவார். 56 ஓமில்லை 

பட்டணத்துள்ள பலபேர்களெல்லோரும் 

புண்ணியரைச்சற்றும் புஈழ்ர்த நியாய்ப்பாவியிட 

பயெண்ணையும்புண்ணாக்கு மினிவாங்ககாலமென்று 

செட்டி ச்சியைக்கண்டவுடன் தெருக்கதவைசானடைசத்தார 

தெருவுகடெல்லாஞ் சேரவேதாண்சுமச்து 

சழுத்துத்தெறிக்க கண்முண்டை.தான்பிதுக்க 

அமசாவதியாளும் அனியாயமென்றமுதாள் 
அய்யோதெய்வமே அரும்பாவஞ்செய்தேனோ 

இர்சவிதிகளெல்லாம் எனக்கேவர வேணும் 

விதியைநினைத்தர்தணர் விதியில்வர்தவுடன் 
இலொருபிரா மணியும் அர்ரோமோடியர்து 

எண்ணெயும்பிண்ணாக்கும் இறக்குமென்முஎப்போது 

aie ashe cues. | 

,திண்ணீர்தமிக்குசென்றாள் சாம்ச்ருழலானாம் 
, கீர்மோர்பெருக் Aa puGeQarekOeiprh    



வூ்மாரவதிக௪ைத, 

சொண்டுவந்கமோரை குடித்தாள்வபிறுமுட்ட 
தாகர்தெளிர்து தகை ர்ர்சாள்செட்டிச்சி 
பிரா மணியுமட்போ பெருத்தமொழியுரைத்தாள் 
அமராவதியாள் அ௮ருகிருர் துகேட்கலுற்றாள் 
அன்னே ம?தனே யமராவதியாளே 
நீயெத்தனைதருமம் கிலையாசச்செய்தாலும் 
இத்திரடுத்திரைச் சிர்தை.பில்வையாமல் 
புண்ணியவானென்று புத்திதனில்வையா மல் 
இ.பமதருமர்வாசலிலே யிருந் துக்கணக்கெழுதப் 
பசுவின்வயிறறில் பாலகனாய்வத்தவரை 
அவரைகினையாமல் ௮னியாயம்போனதென்ன 
தருமக்களெல்லாம் தவிடுபொடி.யாக்கிடுவார் 
அண்டபுவனமெல்லா மறிர் துகணக்செழுதப் 
புண்ணியனார்வர்.து பிறக்ததறியாயோ 
இத்தனைபாடுபட்டும் எள்ளளவும்பு த்தியில்லை 
அவரைகினையாமல் ௮வதிமிகப்பட்டாயே 
அவர்சோன்பிருக்ச ௮றிவிக்கவேணுென்௮ம் 
உன்னாலேதானு முலசெல்குந்தானறிய 
கூ ட்டிவந்தேயுன் தனைத் கோறணிசள் செய்கின்றார் 
என்றேபிசாமணியும் எடுத் அரைத்தாளக்நேரம் 
அமராவதியாட்கும் ௮றிவுமிகவுண்டாகி 
GsasyshsCr சிவனூாபெருங்கணக்கர் 
பாவங்கள புண்ணியங்கள் பருத்தெழு தவந்தவரோ 
காணாதகாட்டசியெல்லாம் காட்டி வைத்தார்சிமாலும் 
அவரைசரினையாம லல்லலெல்லாம்பட்டேனே 
அறியா மல்கானும் sos Bu DB pO sare gre raved 

மண்ணில்லவிஞ்ர்த மலாடியைத்தெண்டனிட்டு 
அ௮றிவெனக்குவரச்ததையா அனதொருபாலகே 
செய்தபிழைபொறுப்பீசென்று சொல்லியேதெண்டனிட்டார் 
சணச்கருமப்போத கருணைமிசவுண்டாகி 
இத்தர்திரும்பித் தருவாய்மலர்ஈ தருளி ‘ 
மெத்தமனமகிழ்ந்து வேகடுமீல்லாந்தான் தணிர்.நு 
என்ணைரினைர்ததினால் என்னேடுடன்பிறப்பும் 
இவளுச்குஈற்பலலும் இனிசொடுப்போமென்௮சொல்லி 
ஸ்சானங்கள்பண்ணிவசத் தாமேயனப்பினர்காண் 

ஸ்ரானங்கள் செய்து தவக்குறையுக்தானமுடி.த்.து 
சிவனைகினைர் த இரு? அர் தானணிர் ன 
சத்தாபுததாசே மானேயென்௮சொல்லி 
சணக்கரிடத்திலே காரிசையாள்வர் தநின்றாள் 
.அர்ரேோரமுச்கணக்கச் னையைவசவழைகத்து 
இருமஞ்சனந்சொண்டுவர்௮ு சிறக்கவேதான்சொரிந்து 
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அம ரரல இகத. 

பட்டுமூதலுளள்தெல்லாம் பண்பாக த்தான்கொாடுத்தார் 
ஆபரண?மல்லா மழகாகத்தான் கொடுத்தார் 
எல்லாப்பசமு மினிமையாயச்தான் கொடுத்தார் 
அர்சேரமேதானும் ௮மராவஇயாளும் 
தருமத்சையெல்லாம்கான் தவருமல்செய்திடவும் 
என்னையிழுத்.துவக்து இடறுகள்செய்வானேன 
வசைவியரமரச வசனிக்கவேணு9மென்றாள 
அப்போறதுற்கணக்கர் ௮றிவிச்தாருத்தமிக்கு 
உன்னாலேயென்பே ருலசுசமல்லாக் தானறிய 
செய்துவைச்தேலுசத்தமியே செய்தபிழைபொரறுப்பாய் 
என்னோன்பிருக்தவர்கள் இகபரங்கள்தானடைவார் 
இச்தவிரதம் எடுத்திராபாலீயற்கு 
ரீபட்டதெண்டனைகள் கிலையாகச்தானடக்கும் 
அப்படிக்குவாரா மல் உன்னையமைத்அவக்சோம் 
உன்னாலேமோட்ச மடையவென்றேறயுன்ளைரான் 
கூட்டி வர்தசென்றவுடன் சொம்பனையாள்கேட்டிவொள் 
௮ றிவித்தால்கானு மப்படி யேரடப்பேனென 
சொல்லுகிறேன்கேளாய் சுசமானவென்பிறப்பே 
சித்திசைமாசம பதனெட்டார்தேதியிலே 
சித்திரைக்குச்த தினரயில் சரார்பவுரணையில் 
பூதலச்திலுள்ள ys pt sv gases gare oor i 
அஆண்பெண்ணுடனே யடைவாகரோன்பிருக்.து 
ஆுகுளத்தலே யன்பாசத்தான் முழுகி 
இருநீறணிக் து வனைமிகவணங்கி 
சூரியஈமஸ்கா.ரர் தொழு *மிசவணந்கி 

பு அப்பணிகளெல்லாம்..பூட்டியலங்கரித் அ 
சாஈ்தாற்றரபைமெழுகிச் சந்தணத்தாக்கோலமிட்டு 
வசமைக்கரும்பு வான்சுமுகுதானிறைத்ு 
பழக்குலைசளாலே பர்தற்கால்கானிருத்தி 
மஞ்சள குலையும் மாங்குலையுர்தான்் தூக்கி 
பலகைதனைப்போட்டுப்பாவாடையேற்விரித்து 
வேழமுகத்து விராயகனைமான் புலை த்.து 
பூரணகும்பம்வைத்் தப் பொன்னின்விளக்சேற்றி 
கிறைகாமபிவைத் த நிறைமறக்கர்ல்சானும்வைத் த 
அடைக்காயும்்வெள்ளிலையும அன் புடனேதான்படைத்து 
கடலை தவரைஞமூதல் காரசமணிபயறும் , 
பய.றுவகையுள்ள தெல்லாம் பாங்குடனேதான்படைத்து 
பலகாரவகைகள் பாங்கர்கசசெய்துவைத்து 
பருப்பரிசிபாணக்கம் பாங்குடனே தானும்வை த. 
air ore Qe ap த்தாணியுடன் புசத்தசமுங்கூட வைத்து 
உப்பு சற்கதூர மூன்ளதெல்லர்ர்தான்படைக்து
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எள்ளூபருத்தி யேற்றதொருமுத் தக்சளூம் 
இத்தனையுமான்றா யிபல்பாகவைத்தபின்பு 
பு.அப்பானைதன்னிலே பொக்கலிட்டு£ழிறக்கி 
திருக்கண்ணமுதுஞ் சேசரமாய்வைத்திறச் 
புத் தருச்குசெய்யும் பொரிக்சறியும்பாற்குழம்பு 
சறிவசைகளுள்ளதைபுக்: கட்டாகத்கான்படைக்து 
தபிருழுறைத்துவைத்துச் சகலகறிவர்ச்சமுடன் 
சேமரிட்டையாக ரைவேத்தியஞ்செய்.து 
௮ரகராவென்று ௮டி.பணிச் துதெண்டனிட்டு 
தூபம்புகைகாட்டித் தோத்திரங்கள்செய்.துநன்றாய 
ரூடன்பணிமாறிச் ரூழக்குலலையிட்டு 
வாத்தியங்களெல்லாம் வகைவசையாயத்தான்முழங்க 
அண்டவோயென்று அடி.பணிர் ௧ கண்டனிட்டு 
ஆசாரியர்தன்னை யன்புடனேகூட்டிவா,து 
கட்டாகரான்றாயச் சதைகள்படிக்கை பத். 
இன்பமாய்த்தானிருர்.து இக்சுசையைச்தான்கேட்டுக் 
கேட்மிமுடிச்தபின்பு கஇருபையசத்செண்டனிட்டு 
இப்படியேரோன்பு இயல்பாயிருக் தவர்க்கு 
இர்தக்கதையை யெழுதிப்படித்தோர்க்கும் 
எல்லாப்பதமுங் சொடுப்போம்சாமேர்திழையே 
புத்திரசம்பத் தும் புண்ணியருமுண்டாகும் 
மங்கிலியம்வாழ்ர். து மக்களதழைச்இருப்பார் 
இர்தப்படிநோன்பு எல்லோருச்தானிருக் 4 
பூலோகமெல்லாம் புகழ்ச் தபறைசாற்றிடென்று 
இர்தப்படிகணக்க ரியல்பாபுரைத்திடவே 
ஈயினாருரைத்தபடி, நன்றாய்க்கருத்தில்லை 5. 
தப்பாமல்சோன்பிருக் த தவம்பெருவோழுத்தமே 
சித்திர பு.ததிரேே சீமானேரநீர்கேளீர் 
உயிரோடேசொர்க்கம் வரவழைத்துக்கொண்டாக்கால் 
இப்போதேயென்னை யிங்சேவரவழைத்தால் 
என் த௬மமெல்லார் சவிரர் தவிடுமென்றுசொல்ல 
சிச்திரபுச்தரர்ச்குச் சர்தைமிகவுண்டாகி 
பூலோகத்திற்போய் பொருர்தவேதான்வ/து 
ருமங்களெல்லாம் தப்பாமற்செய்யவும் 

போசவிடைகொடுப்போம் பொற்கொடி யேசேளென் ர 
அறுவயதிருப்பாய் நாறாுண்டுசென்றபின் பு 
உன்னையும்சாணு முடனழைத்துச்கொள்ளுகம றன 
ஆன தினால்நீயு மாக்சையழிபுமுன்னே 
பூர்தேரிலேறிப் போய்வாருமென்றுசொ்லீ 
அப்படியேதேேறி ௮டீராவஇல்ருமுன் 
Hoe மசெயத்தைக்கேளூமினி
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கூறியகொம்பதினால் கொன்றைபசுத்தானாம் 
இரசையமருந்தாமல் இனத்தோடுங்கூட்டா மல் 
கண்ணீரொழுகிக் கதறுதேற்பசுவும் 
அம.ராவதியாளென் பன்னையிறரந்தாளென்று 
ாராருறவுள்ளா ரூறருர்கள் தான்கூடி. 
கூப்பிட்டு சகோவிந்தகாவென்றிடவே 
ஆண்டிபரதேடு ௮னியாயமென்பதுவே 
அமராவதிகூட்டை யன்பாசத்தானெடுதது 
செய்யுஞ்சடங்குகளைச் சிக்க மாய்ச்தான்முடித்து 
மஞ்சளையும்பூசி மலர்களுச் தான்சூட்டி, ப 
பட்டுமூடித்திப் பாவாடைமசேமற்போட்டு 
மாலைக்கழுத்திலிட்டு மரக்கொழுர்துதானணிர்தார் 
பூந்தேருக்கட்டிப் புட்பமலங்கரித்து 
வாத்தியங்களெல்லாம் வரிசையாய்த் தரன் முழங்கி 
குறவைதனைருழங்கிக் கோவிர்தாவென்ன௮சொல்லி 
அ மராவஇகூட்டை யானதொருபூந்தேரில் 
வைத்தஅமேதானெடுத்.து வானமெல்லாந்தான்முழங்ஒ 
மயானக்கரையில் வசைவகையாய்ப்பர்தலிட்டு 
சந்தணக்கட்டை சதராகத்தானடக்க 

கருமல்கள் செய்தார்கள் சகாரிகைக்குமப்போது 
கொள்ளிகளவைக்அ௫ ஞடமுமுடைக்கார்கள் 
இக்தப்படியாக யிருக்குமக்தத்கருவாயில் 
வாய்க்கரிசிபோட்டார்கள் வர்தவர்களெல்லோரும் 
அமராவதியாகா அனுப்பினாரக்நேரம் 
மயானத்துளைக்துரைக்கு வர்காளேதேரோடும் 
கட்டையிலேபிட்ட கனத்தவுடல்புகுக்தவுடன் 
செட்டிச்சியார்தனக்குச் வேன்பிறக்சதுவே 
நித்திரைதெளிர்ததபேபோல் நினைவுகவு௬டாஇ 
ஏவாசிவசவென்று சவனைமிகத்தொழுதான் 

இசைசோக்கத்தானும் தெண்டனிட்டாஞாத்தமியம் 
சன்யைச்இன்மையும் நடுவெழுதவந்தவரே 
சாணாதகாட்டுயெல்லாம் சாட்டிவைத ர மானே 
பாடாதபாடெல்லாம் படுத்திவைத்திர்சமாேே 
இப்படிரசினைஈ து ஏகிளுளுத்தமியும் 
அடுக்கினகட்டையெல்லாம் தல்போல்தகளர்ச்திடவே 
அ ராவதியாள் அ௮கத்திலேவக்தவுடன் 
உற்முர்வுறவுடையார் ஊாராரைக்கூட்டிவர் து 
போசனம்பண்ணுவித்தப் போகவிடைகொடுத்தாள் 
தருமங்களெல்லாக் தப்பா மல்செய்திவோள் 
தயினார்தன்ரோன்பு ஈன்றாகவிருக்கவென் ௮ 

. காயனார்தம்மிட்த்தில் ஈன்றுயறிவித்தான்
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தரீமரசசாவுமப்போ தாணுமிகப்பயர் து 
ஸ்ரீபுருஷாள் தானுஞ் சிறக்கவேகோன்பிருந்தார் 
சித்திரைமாதம் பதினெட்டாக்தேதியிலே 
சிதச்திரைக்குகித்திரையிற் சருய்ப்பவுரணை.பில் 
பறையோசைகேட்டுப் பதம்பெற்றோமென் ௮ுசோல்லீப் 
பூலோகத்திலள்ள புகழ்ந்தமனுடசெல்லாம் 
ஈயினார் திருகோன்பு ஈன்றாசத்சானிருங்கள் 
என் .றுசொல்லிவள்ளுவனும் எடுத்துப்பமைசாற்றிடவே 
பலகைதகனைப்போட்டுப் பாவரடைமேல்விரிக் று 
நிறைகாழிவைத்து நிறைமறக்கால்கானும்வைத்து 

சேங்காய்ப்பழமுஞ் சிறக்கவேகதானும்வை த். 
சர்க்கரையெள்ளரருண்டை சகலபதாரச்சமுடன் 
பருப்பரிரிபாணக்கம் பாங்குடனே கான்படைத் ஐக் 
கறிவகைகளுள்ளதெல்லாக் கட்டாகத்தான்்படைத்துப் 
பொக்கலுமீட்டுப் போதல்மிகபடைத் துத் 
இருக்கண்ணமுதஞ் சேகரமரய்க்காணம்வைக் தப் 
புத்துருக்குகெய்யும் போதசீவதான்படைத் அத் 
தூபதீபலங்காட்டித் தோக்திரங்களதான்செய்்.து 
தென்டனிட்தேதான்பணிஈ்து இருநீ.றுந்தானணிஎஈ து 
ஏங்கிப்பரதவித்து இ.றுக்குர் சருலரயில் 
உத்தமனார்தாமு முடனேயறிர்தார்கள் 
இதர்க்கென்னசெய்வோ௦ெெ மன்னு ஏற்றபடிகிணைக்சசர் 
பராவதியாளிடத்திற் பண்பாசச்சொல்லவென்ற 

9த்திரபு.த்தெருஞ் றெப்பாசத்தான்பார்த்து 
எர்தன்பிறப்புவளர்ப் பெஃலோருந்தாமறிய 
என்னோன்புஈல்விரதம் எல்லோருர்தாமிருக்க 
மேவேணுமென்றுகினைந்து  மேன்மையுள்ளசெட்டிச் 
அமராவதியாளை யன்புணடைய்மாதரசை 
வரவழைத்துகசாலும் வகைப்படிசொல்லிகிட்டேன் 
சொன்ன படியவளும் தோத்திரங்கள்செய்அமிசப் 
பூலோகத்துள்ள புகழ்ச் துமனுடர்க்குளாத்தசள் 
விரதமிருர் ௮ விஸ்தாரஞ்செய்றுவைத்தாள் 
சார்தன்பிறப்பை எடுத்துரைக்க யாருமில்லை 
செவெனாருமப் சபாது சிர்தைமிகவுண்டசூப் 
in res Bate ion Gongs UES SS popes en ins 
புத்தரரற்பிறப்பைப் பேராச்மிகநீயும் 
பூலோகந்தானறியப் போயச்சொல்லு்ெமென்றுைத் தார் 
பாப்பாத்திவேஷம் புகுச்சாளேபசர்வதஇபுல் 
கையிற்பிறம்புங் கனத்ததொருபுத்தசமுக் 
சானெடுத்தக்கொண்டு சதிசாகவர்திருக் து 
ரஅக்குரீயும் இசைப்புடனேபிருக்கன்றா.ப்



OT OTTO Bae a 

என்னுட்னேநீயும் உரைத்திவோயுத்தமியே 
அமசாவதியாள் அறிவுமிகவுண்டாகி 
ஈயினார்திருசோன்பு நாங்களிருக்கின்றோம் : 
அவருடையபிறப்பை யறிவிப்பாரில்லாமல் 
தயங்குகிரருமென்றாள் தாமக்ரூழலாளும் 
அப்போதுபிராமணியும் அவிம்த்தாளேபுச்தச சத்தைக் 

கேளுங்களிக்கதையைக் இருபைபுடன்சொல்லுகிறேன் 
நாட்டுக்கணக்கா ஈமனார்பெருங்கணக்கர் 
பூலோகத்.துள்ள புகழ்ந்கமனுடருக்கும் 

தன்மையுர் தன்மையும் ஈடுவெழுதவேணுமென்று 
எமதர்மரவாசலிலே யிருந்துகணக்கெழுஅவகதும் 
பிறப்பும்வளர்ப்பும் பேபேோரனஈல்வனமும் 
சவத்தாலேலந்தகதை தானேயுரைத்திமிவாள 
தவத்தருமைகண்டு சந்ததியாய்வந்த ஐவும் 
பசவின்வயற்றில் பாலனபிறந்ததுவுஞ் 
சம்புதலத்திற முமரையாயிருர்த௮வும் 
எல்லசக்கதையும் எடுத். துரைக்தாள்பிராமணியும் 
புத்தகமுர்தானும் பொன்னினெழுத்தாணியுடன் 
கேட்டார்களெக்லோருங் கருபையுடனேயிருக்து 
தெண்டனிட்டுத்தான்பணிக்து திருநி௮வால்கிவிட்டாா 
சாரந்துச௫வவாது சந்தனமுந்தான் கொடுத்தார். 
அடைச்சாயும்வெள்ளிலைபும் அ௮ன்புடனேதாள்கொடுப்ப, 
மாலைகமுத்திலிட்டார் மண்டலமெல்லாமறிய 
அபரணம்பூஷணமு மன்பாகத்தான் கொடுத்தர். 
இப்படியேவரிசைபெற்று பேரினறுளை பார்வ ியும் 
இவனாரிடத்திழ் சோர்துருந்தாள்பார்வதியும் 
புத்தினாரிடத் தற் போதொருசேதியெல்லாஞ் 
சிவனாருங்கேட்சுச் சிந்தைகளிகூர்ர் து. 
செப்பினாள்பார்வதியும் சேதியெசன்றுர்தப்பாமல். 
பூலோகக்தகான்றி போனதெல்லாஞ்சொன்னவுடன். 
புத்தி pussy Bas புகழ்ச். தமிகதொழுது 
இயமரிட்்ம்வருவதற்கு பேற்றவிடைவா இ 
புத்தாரும்வர்து புகழ்ச் துமேதானிரறுர்தார் 
இக்தக்சதையை : யின்பமாய்க்கேட்டவுடன் 
அமரசாவதியாட்கு அதிவமிகவண்டாடுச்... 
செல்வங்களெல்லாம் 'சேோவேயுண்டாக 
தாளுக்குராள்இசம் ஈன்றாய்தனழத்த கண். 
கேட்டபேசெல்லோரால். 'இளைசளுடன்வசழ்ச்திருச்தர் 
நிளைத்தப்டிமுடிக த நீமிவாம்ச் சசர்கள். 
்மராவதஇயா ட்டு. ஆண்டுதிகைத்த வே 

'சோன்ப்சள்செய்தாட்கு அருண்டுசென்றவுபன் . 

   



Di br a ௧௯ த, 

சிக்திரபுத்தாருஞ் சிர்தைசனிலேதெரிக்.து 
சோன்புபநவாமல் தாருண்டுர் சானிருர்காள் 

அ௮வளையுமிங்கே யழைக்கவேணுமென்ற௮ 

கூட்டோடேசொர்க்கத்திற் கூட்டிவாவேணுமென்று 

பூர்தேசனுப்பினார் புண்ணியனான் புடனே 

அச்சேரந்தானும் ௮அமராவதியாளும் 

நாஅவயதளவு கோன்புவிடாஇருக்தால் 

சிவலோகம்போூறேன் செகத்துள்ளபுண்ணியரே 

சகோன்புவிரதத்தை நுணுக்கமாய்த்தானறிக்.து 

ஆண்டாண்டுகள் தோறு மன்பாகத்தானிருஈ து 

கிருபைபெறவேயிருக்து கேளுங்களிக்கவதையைப் 

பவபக்தியாயிருந்து பலன்பெறுங்கள் புண்ணியேேே 

என்றுமிகச்சொல்லி பெற்றதொருவுத்சமியும் 

அ/ர்தியகாலம் அ௮டுக்கவேவக்திடசேே 

தான தருமங்கள் தபவாசுத்தான்கொடுத்தாள் 
பிராமணபோஜனங்கள் பிரியமாய்ஈடத்திவைச்சாள 

சவபூசைகுருபூசை செய் துமேதானமுடிதஅக 

கூட்டோடேசொர்க்கத்திற் கூடிிேறேனெனவுமைசத்தாள் 
இர்தப்படி சொல்லி யிருக்குர்தறுவாயில் 

அச்கேரம்வந்ததுகாண் ௮ழகானபூந்தேரும் 

oD} Lb a Wau Buy Lp அவள்தர்மசாஜாவுழ் 

இருபேருமொன்றாய் ஏறினாள்தேர்மீதில் 

Aasemiscrat go தோகொண்டுச்பானூாகள 

பூமாரியாகப் பெசழிர்தார்சளர்கேரம் 

பரமூவனும் பார்வதியுமிதுகண்டு 

Der PE Su Teen) திறக்கவேசெசன்னார்சாண் 

இத் இரபுத்திரைச் சென்று பதெண்டனிட்டு 

சவனோூமையாளைச் சேரவேதெண்டனிட்டுச் 

இவெனாரிடத்திற் செப்பினுளுத்தமியாள் 

தருமங்கள் செய்யலின்ன* தாணிசனிற்பிறக்க 

பு.த்திருமப்படியே பொருர்திப்பிறப்பதற்குப் 

பிரமாவைப்பார்த்துப பிறப்பிக்சச்சொல்லினர்காண். 

அ௮க்சேசம்பிர்மாவும் அச ம௫ழ்ஈ .தசொண்டாடி 

தலைமகளாகப் பிறப்பித்தாரன்னேரம் 

கருபராசரவை(பு தலைமகளாய்ப்பிடுப்பித்தா



aay ௮ மரசவது கைத. 

ஒருவருக்கொருவா ஒப்புறவாய்வாழ்க் இருந்தார் 

அர்தப்பிறவியிலும் ௮ப்படியேதானதர் மல் 

புண்ணிபங்களெல்லாம் புகழ்க் துடத் தனர்காண் 

அன்னக்கொடிகட்டி Uses SSK HUM LDS ZB 

தவருமல்கோன்பு தரனிருக்தாசதபார்்.து 

ஆஅனபடிவாழ் ஈதே யாண்டு தநாரானபின்பு 

சித்திரபுத்திறுர் தேரையனுப்பினர்காண் 

கூட்டிவர் துவிட்டார்கள குற்றமில்லாஇருவசையும் 

இணன்னமுர்தான்பிறக்க வேணு மோயேக்திழையே 

என்றுசித்தாபுத்திரா இதமாகத்தான்கேட்க 

இறப்ப.தவுபபிறப்பதுவும் இனியெனக்குஆகா.து 

சலியுகங்கள்வர் து கலந்துதேபுண்ணியரே 

௮ தன் மங்கள் வரது அ௮ழிக்குமேபுண்ணியே 

ஈட்சேத்தாபதவி ஈலமாகவருளூமெனச் 

சிவனாரிடத்திலவர் செய்திகள்தானுரைத்,ுு 
அர்மகேரம்பிர்மா ௮ப்படியேசெய் துவைக்க 

ஈட்சேத்திரப்பதத்தில் ஈன்குடனேவாழ்க்திருந்தார் 

இர்தக்கதையை யெடுத்துரைக்கக்சேட்டவர்கள் 

ஆல்போல்தழைத்து ௮றுகுபோல்வேருன்றி 
மூங்கில்போலன சிற்றம் முசியாமல்வாமியவே 

தலோகமெல்லாம் பொருந்தவேவாழியவே 

எல்லோரும்ஈன்றா பினிசாசவசழியவே 

சித்திபுத்திரனார் சீமானும்வாழியவே 
பொன்னினெழுத்தாணியுடன் புத்தகமும்வாழியவே 
செல்வேலிசாதர் செடுக்காலம்வாமியவே 
சார்திமதியம் மாளும் கணபதியும்வாழியவே 
ஸ்ரீசேசமாலவிலாசவச்சி யந்திரசாலைவரழியவே, 

அ மரராரவதிககதை 

மூற்திற்று, 

வமர லஸ் 
ட்ப னை. 

ப (1 0 பண்ணில்




