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. இப்பூர வருஞ்சரித் தரங்களாவன 

பாயிரம் oes ய ன (கி) (0 

௯வது இருமலைச்றெப்பு ட்ட (கனி) ௪ 

௨-வறு தடுத்தாட்கொண்ட புசாணம் ... (கவி) உ௱உ 

வது ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனார் புசாணம் (கவி) Fir 

௪-வது கழறிற்றறிவார்காயனார் புரணம் (sa) ret O® ் இவது வெள்ளானைச்சருக்கம் vee (கவி) ௫௪௪ 

ச-வ.த விறல்மிண்ட ஈசயனார் LITT TID oe (கஜி) Qs 

எ-வ.து பெருமிழலைக்குறும்பராயனார் புசாணம் (கவி) கெ 

௮-வது சோமாசி மாறநாயனார் புசாணம் ் (கவி) Se 

௯-வது சடையராயனார் புரரணீம் | வட (கவி) Si 

௦-வத இசைஞானியார் புராணம் wee (கவி) க 

இவ்விருவர்களும் சுக்தாகுதர்திதி நாயனார் பிதாமாதாக்கள் 

செ-வது நம்பியாண்டார் நம்பி ௮ருளிச்செப்த இருவர்தா இயில் 
FHS pt SH crue? ors BID (கவி) கெ 

0௨-ல.த பெரிய புராணச் சருக்கங்கள் பதினொன்றில் wb Kh aE 

சருக்கத்தின் ஈற்றில் சுந்தர tpl sB நாயனாருக்காக எற் 

பட்டுள்ள தோத்தாம் | (கவி) 0, 

கெ-வது வெப்பிசசாச சுவாமிகள் இயற்றிய சால்வர் நான்மணிமா 

லையில் சுந்தா மூர்த்திநாயனார் கோத்தும்.... (கவி) 0), 

இத் துடன் சுற் தரர் வேடுபநிடிம் ௮ச்சிடப்படும். 

மேற்கூறிய ஏயர்கோன் கலிக்காம காயனார் புசாணம் (கவி) சல் 

௧-வது கவி முதல் (கவி) எ, இறுதியில் (௩உ௱அ௮செ-வது கவி 

மு.தீல் (சாவது கவி. வரையிலும் இக்காயனார் சரித்இரம் 

முற்றுப்பெற்றது ச ஆ, (கவி).



சி 

உ௱எ-வது கவி முதல் (௨௱௭0)வது கவிவரையினும் சங்கலி. ராச் 

சியார் கதையும் (உ௱௪) வது கவி முதல் (among கவி 

வரையினும் பரவை ஏாச்சியார். ஊடற் இறப்புமெனக் 

கொள்க, மற்றக் கவிகள் (உ௱௪ஈ.-ம் தலயாத் திரையின் மகத் 

அவரு கூறப்பட்டு. 

pp nv ஜிலார் தாயலர் புராணம் கவி ௪0) இ௫ில்(௬௦.)-வ தி 

்.... செப்புள் மாரகல் இறுஇச்செப்புளவசையினும் வெள்ளாளைச் 

சறுக்கும் (கனி) (நி) இவ்விரண்டிலும் கற்கரமதர்க் இியாயனர் 

a BILL கழறிற்றரிவார நாயனா/புசாணமும் கலந்து 

முற்றுப்பெற்றது,  சுந்தரமறர்த்நொயனாருக்காக பெரிய 

புசாணதிதுள் அடங்கிய மமாத்தம் செய்யுள் (௮௱ட0.) 

இந்நூல் சிவனேசச் சேல்வர்களுக்கு அவசியம் வேண்டூவதால் எனது 

பிதாலின் ஏவுதலால் திருப்பரங்குன்றம் அ. நாமாபண 
சரணர். பிரயாசையுஞ்சிலதுண்ட. 

இப்புத்தகம் வேண்டேவர்கள்:---உறையூர் மதுரை நாயகமுசலியா 
வர்கள் கிரகத்திலும், தஞ்சாவூர் சவுளிச்சேட்டித்தேரு சுப்பு 

சேட்டியாரவர்கள்கிரகத்திலும்விலைக்குப்பேற்றக்கோள்ளலாம் 

திருவானைக்காப் புராணம் ௨. te ந த 

பிரபுலிங்கலீலை ‘ 

திருக்காளத்திப்புராணம் Jouve ௨... 6 ந 6 

உறையூர்ப்புராணம் beeen & 4 

இன்னும் சில சில்லரை புத்தகங்களும் உண்ட
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உ 
கணபஇ துணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பாயிரம், 

நடேடேசர் துதி. 

வி குத்தம், 

NO GUT PINT HS KT DTU IO 
எரி லவுலா வியரிர்மலி2வலிபன் 

அலூல்்2ரா இபனம்பலதக்காடிவான் 
மலாசிலம்படிவாம்த | Ba ணங்குவாம். (க 

னடைர்தவுடரீபின் ' பிறவி 21 
அட இ ட்டர் ட் தானடைரதவுுதுயைசசாரு மாற 

o Naren. ந்கமலா ப்பொ ழி ற்றில்லை (புண 

மானடஞ்செப்வச கர்பொற்றாுடொழ, (௨) 

விதாயகர் நூதி, 

arb BBD க நகையின் றமி ழ் சப்ப Jott TH 

ஈடக்குமேன் பைநமக்குள்்டுரப் இட. த் 

தடக்மையைந்துடைக்காள செலிரீண்முடி ச் 

கடக்களிற்றைக் தரு த்.துளிரு த்துவாம், (6) 

் ட 

இருக்கூ ட்டப்புகம்ச்சி- வேறு, 

மதிவளர்சடை. மடி 26 ா்ன்றுள Toor (pert 
MAO eis rue wi STUIGET wr Levee 
பொதிஈலனுகர் கருபுனிகர்போவை 
விதிமுறையுலகினில்விளங்கிவெல்கவே. (௪) 

அ௮ஷவயடக்கம்---வேறு, 

yor விலாகபெ: ருமையராகிய 

அளவிலாவடியார்புகழ்கூ.றுகேல் BO 
அளாவ[ச ட வரைப்பரி காயினும். 

HM MOT IF BH TN IMO NHS OTT (ர) 
NTR TD Crees வவதவ்துவு அடய்வயரபயய tnt ப அடிக வைககைள சட வைய அவக 

டமி றஜியை - - எனவும்பாடம். 
௬௫ எனைய கவல் et, cae ete RSP: ௮௮ கதவு



Osha moOU CHL Ss BH sO 'காண்டர், தம் 
2பாருவ ௩௦ CHT HL] SO GC றன்மாற்றப் 
பெருகுகண்கட 6  லரற்றும்பெருஈசை 
யொருசுணங்கனையொக்குக்ககைமையன், 

செப்பலுற்றபொ ரளின்இிறப்பினால் 
அப்பொருட்குரையாவருங்குசொள்வசால் 
இப்ட பார i Oa னுரைசிறிதாயினு 

eon Derr, iB Aun 'கொள்வர்மேன் மையால், 

மேயவிவ்வுரைகொண்டுவிரும்புமாஞ் 

சேயவன் றிருப்போம்பலஞ்செய்ப 
தூாயபொன்னணிசேோ மனீீழிபா 
ரப TOLIT LID T F oO. 

Cat sat ர்னம த்தி க்தொண்டறிவருக் 
தருரினீரிதுசெப்புதர்காமெனின் 

வெருவின்மெய்ம்?1மாழிவானிழல் mr. is 
பொருளினகுமெனப்பு ஈல்வாமன்றே. 

JBI a பெய வே YI. 

இங்கிதனாமங-உூ றினில்வுலகக்துமுன்னா.். 
டங்கிருளிசண்டின்மாக்கள்இற்ை கயுட்சா ர்ம் அ கின்ற 
பொங்கி பவிரு2 மே யேனைப்புர றவிருள்! பொக்னுக ன்ற 
செங்கதிரவன்போனீக், தச்இரு க்ெ தொண்டர்புராணமென்பாம், (௧0) 

பாயிராறற்றிற்று, 

A 

  

8 ஊற்றுப்பெருஈசை . எனவும்பாடம், 

(5) 

(97) 

(௮)



சுற் குரமதர் தீ இரா யூர் சாண LO, 
€ ர் e 

a 

சிவ/ஈபம், 
Dn ப. ௪ டி . 

BIA இற் பம்.பலம், 

அருமலைச்சிறப்பு, 

ae re ee கல் eT ete -t oe weet யர 

விர. BE ம், 

அபரன்னின் வெண் iy (மி ழி புனை னப் 
. Dm? க க 

பன்னுகீள்பணிமால்வரைப்பாலது 
கன்னையாரர்ச்குமறிவரியானென்று 

மன்னிவா பிலை கமா மலை, 

அண்ணனல்வி 2 மிருக்கப்பெற்றகா தலி 

னண்்ணுமுூன் அலகுக்கான்மறைகளும் 
எண்ணின்மா தவஞ்செய்யவர் கய் இய 

| poral) Lins Broom Oar ow gC vas Gi. 

நில௮மெண்ணி றலங்களு ம்டொனி 
ந [ந] . ட . ரூ . 

பிலகு துண்டா itt ao ௮7: pF Bo oi a 

க க ப டட ந ப இரக டட உலககன்னுவ்பாளிபுணிவல்லிமிமன் 

லார ம்வெண்மலா2௦ பாலவம் மாலவல்), 

° உ ௫ க ௩ 

மேன்மைகான்ப.நகா கழும்விஷசையர் 
HM aot alt Cowon uN மீனாசைய jars Bi 
கானமாக்கண்ரு bp ர்சமுந்த: வில் 
வானதுர்துபோர்ப்பாு.க்கெலாம், 

பனிவி 'அம்பிலமரர்பணிந்துளு ரூம் 
அனி, 5S காடி. யணிஞுடி மாலை யம் 

.|னிதக pus /பொன்னரி மாலையு 
முனிவ 7: ay சட யு மனை: அனலாம். 

sO? கிவர்நிலை கழுநம் வேண்டிட. 

ஞடுமைம்பெரர ம்பூதமுகாட்டுவ 
Gar » Gary ட்டி அது, தங்கள் 

பாடி யாடும்பரப்ப அபாங்கசெலாம், 

or 

(௧)



ay by. oe ர் ப தஇருமலச்சருக்கம் 
a ‘ (ற , © 

மாயகன்கழல்சேவிக்கநா ன்மூகன் 

மேபகாலமலாமையின்மீண்டவன் 
மாயமால்வரைக்சோதியின்ழ்கியொன் 
பவன் டை 

வேறு, இதுவெள் சிபாடல், 
£ 

கா தில்வெண்ருமையோன்க ழொ ழகெடிே யோன்காலம் பார்த் 
இருந்ததுமறியான், சோ இிவெண்கபிலை.த்தா ம்வ ரைமுை யிற்று இ 
க்கையோ னார்,  இயைக்கண்டு, ்கெழுபண்டைச்செ ஞ்சுடரின் ன்று 

வெண்சடானடு WD: Beal DGB டி த RB? DUSOT LOG தாயிட ச்ச Hl; ற், னெ es 607 

DG IRR OM: தணை கருங்கலுழன். (௮) 

  

| அசரம்பை.பரா டன் ம ழவுட. ன் மருங்கினருவிசகளெ Bos இர்மு Up 

ங்கு, வம்பெறுங்கா தன்மன த்துடன்றெய்வமதுமலரிருகைய/மே 
ந் தி, நிரந்தரமிடைர்தவிமானசோபானநிடுபர்வழியினாலே றப், பர 
தான்மு கலா. கடவுள ர்போற்றப்பொலிவதத்தி ுமலைப்புறம்பு. (௯) 

வேதசான்முகன்மால்புரக சான்னு கலாம்வி்ணணவரெண்ணிலா 
ர்மற்றுகு, கா தலான்மிடை. ந்கமதற்பெருந்தடையாங்க மணிக் 
கோபுசத க்துள்ளார், பூதவே தாளப்பெருகணகா, தர்போற், நிடப்பொ 
அளவிளின்றா,  மாகனாராஇி?தவனாகோயினுயகனர் இயெம்பெரு 
(மான், (௧0) 

நெறி De நியிற்கண்ணர்காற்ே பருக்ே தாளர்கீ ற்: ணிமேனியாசேகர், 
பெ, ற், ற்றமேற்கொண்ட தம்பிரா 6 னடி.யார் பிஞ்ஞகன் றன்னருள் பெறு 
வார், மரி ற்றவர்க்கெல்லாந்தலைமையாம் |ணியுமலாக்கையிற்கரிகை 
யும்பிசம்புள், கற்றைவார்சடையானருளினாற்பெற்றுன்காப்பதக்கபி 
லை ால்வரைதான், (sa) 

கையின்மா ன்பமூ வர்கங்கைசூழ்சடையிந்கதிரிவம்பிறைநறுங் 
சண்ணி; யையர்விற், றிருக்குந் தன்மையினா ஓுமள ப்பரும்பெருமை 
பினாலு, மெய்யொளி தை ழக்கு ந்தூப்மையினா, ஓும்வென்றிவெண்கு | 
டையாபாயன்,செப்.ப2காலபபன் ஜிருமன னா 8 2 தாங்கு$ இ-நக்கபிலாய 
ib art Sova (௧௨) 

(வறு, 

௮ன்னதன் நிருத்தாழ்வரையின்னிடத் 
இன்னதன்மையனென்றறியாச்சிவன் 
றன்னையேயுணர்ந்தார் வர்தழைக்கின்ழுன் 

உன்ன ருஞ்சி ருபம்ன்னியமுனி, ப (௪௯)



ச்க்தரமூர்த்த நாயனார் புராணம், 

“யாதவன்றுவரை க்கிறையாகயெ 
மாதவன்முடிமேலடிவைத் தவன் 
பூகரா HoT OUT au oO காண்டி னுக் 
காதியந்தமிலாமையடைந்தவன், 

அத்தாதந்தவருட்பாற்கட லுண்டு 
தஇத்கமார்ர்அுதெவிட்டி வளரச் சவன் 
பத். தராயமுனிவர்பல்லாயிரர் 

8: 5 5G யாகிகள்சூழவிருச் அழி. 

அங்கணோசொளியாயி ரஞாயிறு 
பொங்கு? பசொளிபோ ன்று, மன்மீமுன் மிடத 

தூங்கமாதவாரூழ்ர் இஞ$தாசொலாம் 
இங்கதென்கொலதிசயமென்றலுல், 

அந் திவான்ம இசூடியவண்ணராள் 
சந்தியாவுணாந்தம்முனிடுகன் றிசை 
வந்தகாவலர்கோன்புகம்வன்றொண்டன் 
எந்தையாரருளாலணைவானென, 

கைகள்கூப்பித்தொழுதெழுச்கத இசை 
மெய்யிலாகர்தவாரிவிரவிடச் 

செய்யநீள்சடை மாமுனிசெல்வுி 
யர நரக வினவு! '2வாரந்தணார். 

சம்புவின்னடி கீ தாமரைப்போதலால் 
எம்பிசானிறைஞ்சாபிஃசகென்னென, & 
கம்பிரானைத்தன்னுள்ளந்தமீஇயவ 
னம்பியாரூ ரனார்தொழுந்தன்மையான். 

என்றுகூறவிறைஞ்சியியம்புவா 
வென்றபேரொளியார்செப்விழுத்தவம் 

. ௬ ௩ வி , இ 92 ° 

HOW Oo GLS CH LDL how Fl \9 Oo) Lb 

இன்றெமக்குசைசெய்தருளென்றலும், 

உள்ளவண்ணமுனிவனுரை செய்வான் 
வெள்ள நீர்ச்சடைமெய்ப்பொருளாடுப 
வள்ளல்சாத்துமதுமலர்மாலையும் 

Hat OE BOBS Beer aHr BTS ப 

(௧௪) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(4 ஆ) 

(௨0) 

(௨௧)



தருமலைச்சிறப்பு, 

அ௮ன்னவன்பெயசாலாலசந்தரன் 

முன்னமாங்கொருகாண்முதல்வன்றனக்ஈ 
இன்னவாமெனுகாண்மலாசகொப்திடகத் 

அன்னினைர் தனவனச்ரூ ழலில், 

அங்குழமுன்னசேயாரரடைகாயகி 

கொங்குசேர்குழற்காமலர்கொய்திடத் 
இர்கள்வாண்டுசச்சேடியசெய்தினார் 

பொங்குனெ்றகவினுடைப்பூவைமார். 

அந்தமில் €சனிரஈ திதையாய்குழற் 
கந்தமாலைக்கமலினியென்பவர் 

கொர்.துகொண்ட இருமலர்கொயீலு மி 

வந்.துவானவரீசாருளென. 

nt Sau, 16 Oi) sO eh Boor aT tpi Dh 
திதிலாத்திருத்தொண்ட த்தொகைதாப் 

போ துவாசவர்மேன்மனர! CUTER S 
அாத்ன்மா கருங்காட் சியிற்கண் ணினர், 

முன்னமாங்கவர்மொய்ம்முகைகாண்மலர் 

என்னையாட்கொண்டவிசனுக்கேேயப்வன 
பன்மலாரகொய்அசெல்லப்பனிமலா் 

அன்னமன்னவருங்கொண்டகன்றபின். 

அ தரூர் க் இியவன்றிறகோக்கியே 
மாதர்மேன்மனம்வைக்கனைதென்புவி 
மீதுதோன் றியம்மெல்லியலாருடன் 
காதலின்ப்கலந்தணைவாயென. 

கைகளஞ்சலிகூப்பிக்கலங்கி கினான் 

செய்யசேவடி நீங்குஞ்சிறுமையேன் 
மையன் மானிடமாய்மயங்கும்வ ழி 

யையனே தடுத்தாண்டருள்செய்யென. 

அ௮ங்கணாளனதற்கருள் செய்தபி 
னங்கைமாருடனம்பிமற்றக்திசை 
தீங்குதோற்ற திதிலின்புற்_று. ச்சாருமென் 
றங்கவன்செயலெல்லாமறைந்தனன். , 

௨௨) 

௨௩) 

(௨௭) 

(௨௮)



சுந்தரவார்தஇ நாயனார் புராணம், Qa 

அந்தணைருமாங்கதுகேட்டவர் 
பர்தமானிடப்பாற்பரி தென்றிசை 
இர்தவான் றிளைபெட்டி னு 2மற்பட 
வர்தபுண்ணிபமியாதெனமா தவன், (௩௦) 

சிதம்பாம். 
பொருவருந்தவத்தான்புலிக்காலனாம் 
அருமுனியெந்தையரச்ச்சுத்துழுள்ள து 
பெருமைசேர்பெரும்பற்றப்புலியூரென் 
Cap cam Lows ரளாா வைப்ப ம்ப இ.பாங்கும re, ( ௩௧) 

இதுவுமது, 
அத .இருப்பஇியின்னமையா ரடை 
மெய்த்தவக்கொடிகாணவிருப்புட 
னித்கனீடியவம்பலத்தாடுமற் 

அத் திறம்பெறலாரந் இசைபெத்திரை, (௩௨) 
§ Haut gt. 

1 பூகமிபாவையினுள்ளலர் sus gay 
Bar தமூலம்வெளிப்படி2ம தனிக் 
காதன்மஙகையிகபகமலபா 
மாகொர்பாகனாராரூர்மலர்ந்த தால் 

காஜ்சீபும். 
எம்பிராட்டியிவ2வழலன்றவ 
டம்பிசானைக்கனிக்கவக்தாலெப்துக் 
கம்பையாற்றில் வபிபடுகாஞ்சிெபன் 
அம்பர்போற்றும்பஇயுுடைப து. (௩௪) 

திருவையாறு. 

BEG CD) FE) இகவஞ்செய்கு , 
பொக்குகிடருளெய்தியபொற்பது 
சகங்கைவேணிமலாக்கனன் மலர் உ 
செங்கையாளரையா று இகழ்வது, | (௩.௫) 

சீர்காமி. 
£கசமெல்லாம்விளக்கயதென் ரிசை 
பீசாதோணிபுக்துடனெக்கணும் 

பூசனைக்குப்பொருக்.துமிடம்பல 
-ேலைக்இசையொவ்வாபிற இசை, (௩௬) 

    
    

என்றுமாமுனிவன்றொண் டர்செய்கையை 
அனீ ௮ுசொன்னபடியாலடியவர் 
அன்றுசீர்ச்இருக்சொண்டத்தொகை கீரி 
யரின்றெனாதரவாலிங்பெயம்பு'2கன். (௩௭) 
    

3 பூ தமியாவையுமுள்ளலர் சான வும், ~ Cartsepavuf 

வெளிப்படுமேதினி எனவும், பாடபேசம்,



0 ௮ இருமலைச்சிறப்பு, 

மற்றிதற்குப்பதிகம்வன்றொண்டர்காம் 
புற்றிட த்தெம்புராணாருளினாற் 
சொற்றமெய்த் தரு ச்தொண்டத்தொகையயெனப் 
பெற்றநற்பதிகந்தொ ழப்பெற்றதால், (௩௮) 

௮ர்தமெய்ப்பதிசத்தடியார்களை 
நந தரா கனாரம்பியாண்டார்சம்பி 
புந்தியாசப்புகன் றவகையினால் 
வர்தவாற௮ுவழாமலியம்புவாம், (௩௯) 

உலகழுய்யவுஞ்சைவநின்றோங்கவும் 
அலல்€ர்கம்பியாஞார்பாடிய 
நிலவுதொண்டர் தங்கூட்டகிறைக் துறை 
குலவ கண்புனனாட்டணிகூறுவாம், (#0) 

ழ் 

திருமல்ச்சிறப்பு-மூற்றிற்று, 
ஆக- கிரு விரு.ச்.தம்-௫௦ த 

_ ஹுூயூயனு 
ட்ட 67 tee of 

௨ 

இவமயம், 

இருச்சற்றம்பலம், 

புராணவரலாறு, 
6 

35: ல. உட 

இச் இருமலைச்ெப்பில் சுந்தரா தீதி நாயனாது 

பூர்வ கதைபின் வர்லாறு சொல்லப்பட்ட ௮, 

அசாதிமலமுத்தராய், நித இயராய், வியாபகராய், எல்லாவறி 
வும் எல்லாமுதன்மையும் எல்லாவ நுக்கொக-ழமுடையராய், ,௮ன் 
மாக்களிடத்தே பதிந்த கைம்மாறற்ற பெருங்கருணையினா ல 
படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் ௮ருளல் என்னும் 6 
தொழில்களையும் இயற்றாஇபற்றும் முழுமுதற்கடவுளாகிய இவ 
பெருமான், ஒரு திருமுகமும், சந்இரன் சூரியன் ௮க்கினி என்னும் 
முச்சுடர்களாகிய மூன்றுஇருக்கண்களும், கங்கையையும் பிறை 
யையும் கொன்றைமாலையையுஞ் சூடிய சடாமுடியும், சங்கக்குண்' 
டலத்தையம் தோட்டையும் ௮ணிந்ததிருச்செவிகளும், காளகண்



சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் புராணம், on 

டமும், மான் மழு அபயம் வாதம் என்பவைகளோடு கூடிய 
நான்று த இருக்சாங்க நம், விபூ திபினாலே உத்தாளிக்கப்பட்ட செம் 

பவளத்திருமேனியும், வெள்ளைப்பூஹாலையும் எண்ணிறர்ச பிரம 
விட்டுணுக்களுடைய என்புமாலைகளையும் பிரமகபாலங்களையும் 
அணிந்த இருமார்பும், புலிக்தோலையுடுக்து உடைவாளுடனே 
கச்சையுடைக்தாய் விளங்குர்இருவரையும், விரக்கழலும் சிலம்பும் 
ஒலிக்கும் செர்தாமசை மலர்2பாலுந் இருவடிகளும் உடைய 
ஸ்ரீகண்ட சரீரியாய், பலவிரத் இனங்களால் அலங்கரிக்கபபட்ட 
வெள்ளிமயமாகிய கானாவித கொங்களோடு கூடிய திருக்கைலா 
சமலையி2ல, செம்பொற் ஜிருக் மீகாயிலிலை பூதர்களுட்பலர் கானா 
விக வாத்இயல் களை முழக்க, பலர் இருபுறத்தும் வெண்சாமாம் 
விச, வேறுபலர் ஆலவட்டம் ௮சைப்ப, ும்புருகாரகர்களும் விஞ் 
சையர் களும் இசை பாட, கணநாகதர்களெல்லாம் ௮ழலிடைப் 
பட்ட வெண்ணையபோல மனீங்கரைந்து கெக்குரெச்குருகவும், சரீ 
ரநடிக்கவும், உசோமஞ்ூலிர்ப்பவும், மதனி ற்புறப்படுஞ் சலம் 
போல ஆனர்தவருளி சொரியவும், பேரானந்தப் பெருக HSL GN 

டிகாக்.து அடிப்பாட, முனிவர்கள் தங்கள் கைகளைச் சிரசின்மீ.து 
குவித்து வேத இெசுகளாபெ உபரிடதங்களா எடுத்தோத, “பிரமா 
விட்டுணு இர் இரன் முதலிய தேவர்கள் இருக்கி? தவருடைய 
வேத்்இரப் படையினாலே பலமுறை விலக்கப்பட்டும்௮டி க்கப்பட்டும் 
ஒதக்கப்பட்டுிம் அடையை ஒதுக்கி வாய்புதைத்து நின்று தத்தங் 
குறைகளைக்கூற, அநந்தகோடி. சூரிய்கள து ௨உளியைப்போலும் 
பேசொளியையுடைய Bay இங்காசனத்தின்மேலே, தமது 
அருட்சத்தியும் உலகமாதரவுமாகிய பார்ப்பதி தேவியார் தமது 
இடப்பாகத்தின்மேவ, விற்றிருந்கருளுவர், 

அத். திருக்கைலா சமலையின் அடி. வாரத் இன்கண்ணே, வியாக் 
இரீபாத மகாமுனிவருடைய திருக்குமாசரும், Asis 9? 2ல Ras 
பெருமானால் வருவித்தருளப்பட்ட இ ருப்பாற்கடலை உண்ட மெய் 

யடியாரும், கிருஷ்ணரைச் வதீக்ஷைசெய்து தடுத்தாட்கொண்ட 
ருளிய சைவாசாரியருமாகிய உபமன்னியுமகாமுனிவர் எண்ணில் 
லாத முனிவர்கள் கூட்டஞ்சூழ எழுர்கருளிபிருக்கார். ௮ப்பொ 
முது, அவ்விடத்தில் ara Bes ஓர்பேசொளி அயிசஞ்சூரிய 
ருடைய ஒளி 2பாலத் Caron ODD. அதுகண்ட முனிவர்களெல் 
arm “Qa என்னையாச்சரியம் '' என்றார்கள். உடனே உப 
மன்னியு 'மகாமுனிவர் உயிர்க்குயிராப் நின்று உணர்த்துஞ் சிவ 
பெருமானுடைய இருவடிகளைச் இர்தத்து, ௮வாது இருவருளி 
னாலே, இருக்கபிலாசத்தினின்று நீங்கித் தச்சணெபூமியில இருவ 
வதாசஞ்செப்கருளிய சுந்தாமூர்த்திராயனா/ எழுக்தருளிவருன் 
ரூர் என்பதனை உணர்ந்து, விரைந்தெழுந்து, இரண்டுசைகளுஞ்



Qs இருமலைச்சிறப்பு, 

சிரனெமீதேறிக்குவிய, அனர் தவருவி இரு'2மனியெங்கும் பெருக, 
அக்கக்இக்கை நோக்டு நடர்தார். அப்பொழுது மு னிவர்கள் 
மூனிவர்பெருமானே, செவபெருமானைபன்றிப். பிறசொருவரையும் 
வணளர்கா இயல்பினசாகிய நீர்,இங்கேக வணங்கிய சாரணம் யாது '' 
என்று விறணை, உபமன்னியு மகா(முனிவர் 4 முணிவர்க? oar கேளுங் 
கள், அஇகாலக்நிலலே இருக்சைலாசப தியாயே Madu ருமான் 
GOB Bho HOS OHS கண்ணா உயிலை பார்த்து அழைத்தருள 
னும், கோடிசூரிபர்கள் ஒருங்கு இரண்டா ற்போலுர் இரு 2மனிப் 
(ரரகாச.த்2 தா் ே தோன்றினார். அவர்பெயர் சுந்தரர், அவர் இருப் 
பாற்கடலினின் நும் தான்றி விட்டிணு முதலிய தேவர்களெல்லா 
ரையும் அஞ்சி ஒட்டெடுப்பிக்க அலாகலவிஷக்தைச் வெபேருமான் 
இருவரு அசெய்கருஞர்பொருட்டுத் தமது உள்ளங்கையினுள ே ளே 

அடக்கிக்கொண்டு போய்க் கொடுத்தார், அதனால் அவர்பெயர் 
ANI UT: 5 GIT சான்றாா$ற்று, அவர் (வெபெருமா னுக்குப் (புஷ்ப 

மாலை தொடுத்துர் சாத்து கீலும் விபூ, But s இக் STENTS gto Bes 
இருக்தொண்டு பூண்ட 6 au , அவர் இவெபெ ருமானது ஆரை 

யினா? லல இருக்கைலா சமலையினின். நு நீங்கித் சம்ஷிணாமியி? லை திரு 

வவதார௦ ஞ்செப்து, ஆன்மா. க்களெல்லாம் உய்பும்பொருட்டுத் தமிழ் 

வேதமாயே ே CRT gongs அருளிர்செப்து, இப்பபாது தேவர்கள் 
ரூழ வெள்ளையானை ?மட்கொண்டு இரு. ர்கைலாசத்துக்கு எழுந்த 

ருளிவருஇன்றார் அவர் எம்மா லும் எவரா லும் வணங்கப்படிம் பெருக் 
துகைமையையுடையவர் ”” ஏன்றுசொல்லியருளினர். 

YS BL மூனிவர்கள் உபமன்னியமகாமுனிவசை வண 

ங்கி: அவாமி, இத்.தனேப் 'பெருஞ்சி, ரப்பினய/டைய நாயனாரது 
சரித்தக்கைக் கேட்கப் பேோரசைசகொண்டோம், அடியேங்களுக்கு 
அருளிச்செய்யும் ? என்று விண்ணப்ப, ஞ்செப்ப, உபமன்னிடமகா 
மகாமுனிவர் ல் னிவர்சுளே, FB BT Lt SB TG GOO சரித் 
இரத்தையும், அவர் திருவாரூர்? 2ல வான்மீகராதர் அடியெடுத்துக் 

கொடுக்க அருவிச்செய் ச இிருத்தொண்டத்தொகை என்னுந் இரு 
ப்பதிகச்திம் சொல்லப்பட்ட இரு.க்கதொண்டர். களுடைய சரித்தாத் 
தையும், சாவான்மாம். கரம் ௨ உப்பும்பொருட்டு, உங்களுக்குச் சொல் 
வோம், சேஷங்கள் ” என்று இருவாப்மலர்க்கருள்வாராயினார். 

இதுவன்றி 2மற்கூி.ப 

இருக்கைலாசபலையிலே பிரமவிட்டுணு முதலிய ஆன்மாக்க 
ளுக்கு 3 திக்கிரகா நுக்கிரகங்கள் செய்யும்பொருட்டுத் தமது சத்தி 

யாயெ உமா ?தவியாரோடும் எழுக்கருளிபிருச்கின்ற அகண்டாகாச 

நித்த விபாபக சர்தொனர்சப்பிழம்பாயே சிவபெருமானுடைய



சர் இரகர்த்தி நாமனார் புசாணம், Om) 

அடியார் கூட்டத்துள் ஒருவராகிய ஆலாலசக்தரா, ஒரு காள, பத் 
தர்கள் செய்யும் அருச்சனைபை அவர்கள் ps 5 Bou ௮ உய்யும் 
பொருட்டுக் கொண்ட்ருஞடன்ற அக்கட டவுளுக்குத் கரிக்மும்பொ 
mi, புஷ்பங்களே க் கொய்வதற்குத் தஇருநந்தவனத்துக்குப் 
பானா, போன போனறு, பார்வ? GAMUT HES தரிக்கும் 
பொருட்டுத் அந்தத் இரரர்சனவீன தலை புஷ்பங்கொய் து 
கொண்டு நின்ற அவருடைய ரேடியர்களாகிய Wot Geo கம 

லினி என்னும் பெயாககாயுடைய பெண்களி நவரையுங் கண்டு, 

அவர் சண்மேல் ஆசை வைத்தார். அவர்சணம் அலால ற் தரரைகி 
கண்டு அவர்மேல் ஆசைகொண்டார்கள். பின்பு ஐருபிரகாசம் 

பனதைக் திருப்பி, புஷ்பங்களைக் கொய்வுகொண்மி, லால ஈரத் 

சிவசந்நிதானத்துக்கும், பெரு பார்சள் செலிசழ்சிதான சிஅ னுள், 

இரும்பிவிட்டார்கள், your மு.அ, சர்வான்மாக்களிடத் த் கிலும் 

விபாபிர்தருந்து அந்த அந்த ஆன்மாக்கள் மனம் வ ச்ஞர்நா யவ 

களினா2ல செய்கின்ற கர்மங்களை அறிர்து அறத அம்தக் சாரமங்க 
ளுக்கு ஏற்ற பலன்களை ஊட்டி. அக்கமக்ககாத் தொல்ப்பிக்கின்ற 

காருண்ணிப ஸ்வரபிபாகியட கடவுளானவர் ஆலால தரரை 

நோக்க, :( 8 பெண்களமேல் இச்ை oO) Fin ண்டபடி பால், தண்திண 

பூமிபிலலை மானுடதேகம் எடுச்துப் பிறந்து அக்தப்பெண்களொடு 

புணார்து இன்பம் அனுபவிப்பாய் ் என்று இருவாய்மலர்ந் தருளி 

னார், அதைக்கேட்ட அலால.ஈரதரர் மனங்கலங்கி, FG) Si OO fh 

இலே சாஷ்டாங்கமாக சமல்காரம்பண்ணி, ஈ எழுந்று நின்று, அஞ்ச 
லியஸ்தரா௫, எம்பெருமானே தேவரீருடைய அருமைத் இருவடி 
களைப் பிரிதற்கு ஏதுவாயெ கொ டும்பாவத்தை.ர் செய்குவனாகிய 
சிறியேன் மயக்கம்பொருந்திய மனிதப்பிறப்பை எடித்.து, செய்ய 
வேண்டியத இன்னது என்றும் நீக்கவண்டியலது இன்னது என் 

அம் அறியாது, பிரபஞ்ரவாழ்க்கையிலே மயங்கும்'2பா.து, தேவரீர் 
வெளிப்பட்டு வந்து அடியேனைத்தடுத்து ஆட்கொண்டருஎவேண் 

டும் ” என்று பிரார்த்திக்க ; வேண்டுவார் வேண்டியவைகளை ஈந்த 
ருளுங்கடவுஞம் Aa மவண்டுகா, ர க்கு ு) இசை, $தருவிஞர். 
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சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

தடுத்தாட்கொண்டபுராணம்! 

இப்புசாணத்துள் ஈந்தரமூர்த்தி நாயனார் பூவுலகத்தில் ௮வ 
தரித்து திருவீ தியில் சிறு தேருருட்டி விசாயாடும் பருவத்தில் நர 

இங்கமுனையரென்னும் ஐராசசால் ௮பிமானபுத்தானாக வளர்த்து 
விவாகஞ்செய்யுங்காலத்தில சிவபெருமான் தடுத்தாட்கொண்டதும் 

பின் இந்சாயனாரு க் க்கு பரவை நாச்சியாரை விவாகம் பண்ணினதும் 
அடியார்கள் நிமித்தம் இியாகராசப்பெருமான் அடியெடுத்துக்கொ 
டுத்துத் இருத்தொண்டக்தொகை பாடியருளியதும் கூறப்பட்டது. 

ES 

கங்கையம இயும்பாம்புங்கடுக்கையு முடி. மேல்வைத்த 

அங்கணரோல்காட்டி. யாண்டவ தமக்குநா 

மங்கையாவதனசதமதியிருமருங்குமோடிச் 
செகல்கீபல்குழைகணாடுர் திருமூனைப்பாடி காடு, (க) 
ப ® 

பெருெவள தீதான் மிக்கபெருர் இருகாடுதன்னில் 
| அருறைச்சைவ2ே மோங்கவருளினாலவ, தரித்த 
மருவியதவத் கான்மிக்கவளம்ப இவ: ரப்மைகுன்ராத் 

இருமறையவர்கணீடுக் இருகாவலுசாமன்றே. (2.) 

மாதொருபாகனார்க்குவழிவழியடிமைசெய்யும் 
வேஇயர்குலத்துட்டோன் றிமேம்படுசடையனாருக் 
கேதமில்கற்பின்வாழ்ம்கைமனையிசைஞானியார்பாற் 
மிதகன்றுலகமுய்யத்திருவவதாரஞ்செய்தார், (௪) 

தம்பிசானருவினாலே தவச்இனானமிக்கார்பெற்று 
ஈம்பியாரூரரென்றேகாமழுஞ்சாற்றிமிக்க 

பி லம்படைச்சீதங்கைசாத்தியணிமணிச்சுட்டி சாத்திச் 

செம்பொனாண ரையின்மின்னத்தெருவிற்றேருருட்டு நாளில்) 

நரசிங்கமுனையரென் லுராடுவா ழரசர்கண்டு 
பாவருங்கா தல்கூரப்பயர்தவர்தமபாற்சென்று 
விரவியஈண்பினாலேவேண்டினர்பெற்றுத்தங்கள் , 
அரசிளங்குமாற்கேற்பவன்பினான் | மகனண்மைகொண்டார்,(௫) 

பெருமைசாலசசர்காதற்பிளளையாய்ப்பின்னுர் தங்கள் 
வருமுஓை றமாபின்வைவெளர்ந்து மங்கலஞ்செய்கோவத் 
தருமறைமுர் நூல்சாத் தியளவிரொல்கலைகளாய்ந்து 
இருமலிரறெட்பினோங்டுச்சீர்மணப்பருவஞ்சேர்ந்தார். (௬)



' சுந்தாமூர்த்தி நயனா LITT CRT, GST 

,சந்தையார்சடையனார் தக். தனித் இருமகற்குச்சைவ 
அர்தணாகுலத்தட்டங்களரும்பேருமரபுக்கேற்ப 
வர்ததோர்கிறப்பிற்புத்.தார்ச்சடங்கவிமழறையோன்றன்பாற் 
செர்திருவனையகன்னிமண ச்இறஞ்செப்பிவிட்டார். (ar) 

மிக்ககோத்திரமுறையும் 2தர்ந்தார். 
நலமிகுரு இ?யார்சொலலச்சடல்கவிரன்மையேழ்று 
மலர்தருமுகத்தனாகிமணம்புரிசெயலின் வாய்மை 
பஒவுடன்பேசியொ த்கபண்பினாவன்புநேோர்க்தான். (௮) 

    

மற்றவனிசைச்தவார்த்தைகேட்டவர்வள்ளறன்னைப் 
பெற்றவர்தம்பாற்சென்௮சொன்னபின்பெருகுகிக்தை 
புற்றதோர்மடுழ்ச்சியெய்திமணவினையுவம்அசாற்றிக் 
கொற்றவர் இருவுக்கேற்பக்குறிக்தசாளேோலைவிட்டார், (2) 

மங்கலம் பொலியச்செய்தமணவினையோலை3யர் இ 
யங்கயற்கண்ணினாருமாடவுர்பலருமீண்டி.ம் 
கொக்கலா சோலைமூதார்குறுகனாசெ.இ3ரவர்து 
பல்கயவதனிமாருமைந்தரும்பணிந்துகொண்டார். (௧௦) 

மூழ்ச்சிபான்மணமீக்கூறிமங்கலவினைகளெல்லாம் 
புகழ்ச்சிபாற்பொலிக் துதோன்றப் 2பாற்றிபதொழிலாாகி 
யிகழ்ச்சியொன்றானுமின்றியேர் அுபூமாலைப்பந்தர் 
நிகழ்ச்சியின்மைந்தரீண்டிரீண்முளை சாத் இனார்கள். (௧௧) 

மணவினைக்கமைந்தசெய்கைமா இனைப்பயரந்தார்செய்பத் 
 துணர்மலர்க்கோதைத்தா மச்சருல்பணை தோளினானைப் 
புணர்மண த் இருராண்முன்னாட்பொருற்்இயவிஇயினா 2ல 
பணைமுசசிபம்பவாம்த்இப்பைம்பொனாண்காப்புச் 2ஈர்த்தார்() 

மாமறைவிதுவழாமன்மணகத்துறைக்கடன்களாற்றித் 
EM DG DLP GIT SHS (HENLE GAY MITTS 
சேமருதொடையன்மாப்பன்றிருமணக்கோாலங்காணக் 
சாமுறுமனத்தான்போலக்கதிரவனுதயஞ்செய்தான். (௧௨) 

காலைசெய்வினைகண்டுற்றிக்கணித நாற்புவவர்சொன்ன 
வேலைவந்தனேயாமுன்னர்விமெணக்கோலங்கொள்வா 
லஓூலசைர் திலங்குமார்பினுணங்கியசகள் வி்மலோன் 
மாலையுந்தாரும்பொங்கமஞ்சனச்சாலைபுக்கான. (௪௪) 

1 மகண்மை---மக்கட்டன்மை, | + 
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௧௮ 

“| 

தடுத்தாட் சொண்ட புராணம் 

வாசகெய்யூட்டிமிக்கமலர்விரையடுத்ததாநீர்ப் 
பாசன த்தமைந் தபாங்கர்பருமணிப்பைம்பொ ற்றிண்கால் 
ஆசன த் தணிகீராட்டியரிசனஞ்சா த தியன்பால் 
ஈசனுக்கியான்மேனியெழில்பெறவிளக்கனார்கள், (௧௫) 

அஒில்விசைத்தூபமேய்ச்கவணிகொள்பட்டாடைசாத்தி 
முகினுழைம தியம்போலக்கைவலான்முன்கைசூபூ ழ்ந்த 
BONO a1 OS opus ரம்புலர்த்திக்தன்.றாயசெங்கை 
யூசர் நு திமுறையிற்போக்கியொளிர்கறுஞ்சிகழியார்த்தான். () 

தூ௩றும்பசுங்கர்ப்பூரச்சுண்ணத்தால்வண்ணப்போ தில் 
ஆன தண்பனிரீர கூட்டியமைர் SEG BETES FPL 
மான்மதச்சாந்துதோய்ந் தமங்கலக்கலலைசா த்இப் 
பான்முறைமுக் நான்மின்னப்பவித் தாஞ்றெர்சகையான், (௧௭) 

Git WONT LY ்யன்மாலைஅணரிணர்க்கண்ணி$? காதை 3 

தாமமென்றினையவேறுதகுதியாலமையச்சாத்தி 
மாமணிபணிந்ததாயவள சொளியிருள் கால்சய்க்கு ம 
நாமநீள்கலன்கள்சாத்திதன்மணக்கோலங்கொண்டான், (௧௮) 

| மன்னவர் இருவுந்தங்கள்வை இகத்திருவும்பொங்க 
ஈன்னகர்வி ழவுெ காள்ளாம்பியாளூர்கா தன் 
றன்னடிமன த் தட்கொண்டுதகுக் திரு$ீறுசாத்திப் 
பொன்னணிமணியார்யோகப்பாரவிமேற்கொண்டுபோக்தார், () 

இயம்பலதுவைப்பவெங்கு? மமத்ெ தாலியெடுப்பமா தர் 
நயந் துபல்லாண்டுபோ றறநா ன்மறையொ லியி.2௦ னங்க 
வியக்துபார்விரும்பவக்துவிரவினர்க்னெபஞ்செய்? oS 
யுயர்க்தவாகனயானங்கண்மிசைக்கொண்டாருழையரானார் () 

மங்கல தகாகமறையவர்குழாங்களோடு 
தொங்கலும்விரையுஞ்சூழ்ர்தமைந்தருக் துவன்றிச்சூ து: 
பங்கயமுகையஞ்சாய்த்துப்பணைத்தெழுந்தணியினமிக்க 
கும்குமமுலையினாரும்பார்தெழுகொள்கைக்தாக, . (௨௧) 

அருங்கடியெழுந்தபோ தினார்த்;வெள்வளைகளா லும் 
இருந்குழைமகரத்தா லுமிலங்கொளிமணிகளாலு 
நெருங்கெபீலிச்சோலைகீனிறத்தரங்கத்தாலுங் 
கருடங்கடல்கள்ந்ததென்னக்காட்டுிபிற்பொலிர்ததன்றே, () 
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சுந்தாமூர்த்கு நாயனார் புசாணம், ௧௯ 

கெருங் குதாரியங்களேங்கநிரைத்தசாமரைகடோரைப் 
பெருங்குடைமிடைர் அசெல்லப்:$றங்குபூங்சொடிகளாட 
அருங்கடி மணம்வர்தெய்தவன் றுதொட்டென் அமன்பில் 

புத்தா | வருக்குவ்றையோர் ர்புத்தார்மணம்வந் மால், (௨௩) 

நிறைகுடர் தாபதீபநெருங்குபாலிகைகளேகந்தி 
ஈறைலாறுகுருண்ணகறும்பொரிபலவும்விச 
யபுறைமலிகலவைச்சாச்இினுறுபுனறெளித் துவிதி 

மறையவர்மடவார்வள்ளன்மணமெதிர்கொள்ள ளவந்தார், (௨௪) 

கண்களெண்ணிலாதவேண்டுங்காசாயைக்காணவென்பார் 1 
பெண்களிலுபாகோ ற்றுள்சடங்களிபேை தீயெனயார் 6 
மண்களி - ரவர் தமணங்கண்டுவா / ழ்ர்தோமென்பார் } 
பண்களினி் றந்த தம்பாடவாசாவொர்கள், (௨௫) 

ஆண்டகையருளி£?னாக்கன்வெள்ள 4 துளலைர் 2தாமென்பார் 
தாண்டியபரியகம்பாற்றகுதியினடைக்ததென்பார் 
பூண்டபங்வனேகாணும்புண்ணிபாதர்த்தியென்பார் 
ஈண்டியமடவாரகூட்டமின்னனவிசைப்பச்சென்னார், . (௨௭) 

வருமணக்கொலத்தெங்கள்வள்ளலார்கெள்ளும்வாசதத் 
திருமணப்பந்தாமுன்புசென் அவெண்சங்கமெக்கும் 
பெருஈழைக்குலத், திஞர்ப்பப்பரிமிசை பிழிந்து பே ணும் 
ஒருமணத்திற க்தினங்குகிகழ்ர்கததுமொழி2வனுயர் தன், () 

வேறு, “ 
ஓ 

Bh BM! DO Ny LD கயிலையின் கணருன செய்த 

சாலுமொழிபால்வழி சடுக்கடிமைகொள்வான் 
மீமலுறிவழுந்துமிகு£முறவகழ்ந் து 
ஐ லுமயனுக்குமரியாசொருவர்வச்் தார், (2௨-௮1) 

கண்ணிடைகரக்தக தர்வெண்படமெனச்சூ ழ் 

பண்ணிப நுதற்புனி தந்ீறபொலிவெய்தத் 

தண்மதியுதிர்ந்துக, இர்சாய்வதெனமீதே 

வெண் ணரைமுடி த்த துவிமுக் இடைசழங்க. (௨௯) 

கா.திலணி கண்டி சைவடிந்தகுனழைதா pe 
சோ இமணிமார்பின்மிசை நாலிமனோ3 மிததோ௭ allen 

மீதுபுனையுத்தரியவேண்டுகினுடங்க . 

ஆதபமறைக்குடையணிக்காம்விளங்க, (௩0)



- ௨0 

3 

| 

தடுத்தாட் கொண்ட புசாணம் 

ட. 'டபப்ைமைகூரக 

கொண்டதொர்சழங்க லுடையார்ந்த ழகுகொள்ள 
வெண்டுகிலுடன்குசைமுடிந்துவிமி?வனுத் 
தண்டொருகைகொண்டுகழறள்ஷடைகொள்ள 

மொய்த்துவளர் பேசழகுமூ த்தவடிவேயோ 
௮. த்தகையமப்பெனுமதன்படி.வமேயோ 
மெய்த்தநெறிவைதிகம்விளை த்தமுதேயோ 
இச் தகையவேடமெனவையமூறவெய் தி. 

வர்.துதிருமாமறைமணத்தொழிறொடக்கும் 
பந்தரினடஈம்பியெஇர்பன்னுசபைமுன்னின் 
றிர்கமொழிகேண்மினெ இர்யாவர்களுமென்றான் 
மூந்தைமறையாயிரமொழிர்தஇருவாயான், 

என் றுரைசெயஙக் தீணனையெண்ணின்மறையோரு 
மன்றல்வினைமங்கலமடங்கலளையானு 
தண்ண அககிவாவுகக்சடஅ மென்றே 
நின்ற தவணீர்மொழிமினீர்மொழிவதெனருர், 

பிஞ்ஞக.னுகா வலர்பெருக்ககையைசோக்கி 
என்னிடையுநின்னிடையுகின்றவிசைவால்யான் 
முன்னுடையதோர்பருவழச்னெமுடித்தே 
நின்னுடையவேள்விபினைநீழுயறியென்றான், 

நெற்றிவிழியான்மொழியநின் றநிகரில்லா 
னுற்றதொர்வழச்கெளனிடைநீயுடையதுண்டேன் 
மற்றதுருடி த்தலதுயான்வதுவைசெப்யேன் 
முற்றவி.துசொல்லுகெனவெல்லைமுடி வில்லான், 

அஆவதஇிதுகேண்மின்மறையோரென்னடியானிற் 
நாவனகரூரனிதுசான்மொழிவதென்றான் 
ரேவரையுமாலயன்முகற்றிருவின் மிக்கோர் 
யாவரையும் வேற்டி/மையாவுடையவெம்மான், 

பேறு, 

என்றானிறையோனிதசேட்டவசெம்மருக்கு 
கின்னாரிருக் சாரிவனென்னினைரந்தான்கொலென்று 
செனரார்வெகுண்டாரசிரித்தார் தஇருசாவலூச 

(௩௧) 

(௩௨) 
ச் 

(௪) 

(௩௫) 

(௬.௬) 

(௫.௪) 

னன்ரான்மறையோன் மொழியென்றெதிர்கோக்கெக்கான்.



KE BIT SH ஈரயனார் புசாணம், உ௧ 

க்கான்முககோக்கெடுக்கி உடங்கியார்க்கு 
மிக்கான்மிசையுத்தரியத்துகறாக்கி2மற்சென் 
றக்கால மழன்றர்தைகன்றக்தையாளோலையிதால் 
இக்காரியத்தைநீயின் றுரித்ததென்னேடவென்றான், (௩௯) 

வேறு 

மாதிலா மாபில்வத், வள் ளல் வே தியனைநோக்கி 
கேச ன்டெர்த௫ிக்டை கெகிழ் ்சிரிப்பு6ல்கி 
பூரடலந்தணர்கள் வேறோர் தணர்க்கடி மையா தல் 

Cush mien tones கட்டோம்பித்தனமைை றயோனென்றார், 

பித்தனறுமாகப்பின்னும்பேயனுமாசுநீயின் 

௦ றத் தனை தீங்குசொன்னாபாஅமற்றவற்றானு£ணே 
அத், $ கனைக்கென் னையென்றுமறிர் இலையா ணன் 1, 
வித்தகம் பச? வண்டாபண்'செயவேண்டுமென்றார். (௪௧) 

கண்டே தார்வடிவா அள்ளங்கா தல்செய் துரு sr As ற்குள் 
கொண்டதேோர்பித் Gauri G30 கோபமுமுடனேயாக்கு 
முண்டொசாளோலையென்னுமதலுண்மையறி?2வனென்று 
தொண்டனாசோலைகாட்டுகென் னர். துணைவனாசை, (௪௨) 

ஒலைகாட்டென்றுகம்பியுசைக்க நியோலைகாணற் 
பாலையோவவை மன் காட்ட. ப்பணிசெயற்பாலையென்ற 
வேலையினாவ அசர்வெகுண்டுே மல்வினைர் தசென்று 
மாலயன்றொடசா தானைவலிந்துபின்மராடா லுற்றார். (௪௩) 

ம்ப நிக்கச்சென்றவள விஸிலந்தணாளன் 
காவணத் ் திடையேயோடி.க் க்கடி அபின்றொடரா்ர், தும்பி 6 
பூவணத்தவரையுற்றாவரலா ற்புசங்கள்: தெர் Dp 
.ஏவணச்சிலையினாசையார்தொடர்ர்தெட்டவல்லார். (௪௪) 

மநைகளாயினமுன்போற்றிமலர்ப்பகம்பற்றிகின்ற 
“இறைவனை த்ெ தாடார்துபற்றியெழு துமாளோலைவாங்கி 
அறைகழலண்ணலாளாயர் 5 BOOT TO Fwy BO even oor 
முனையெனக்கறியிட்டான்முறையிட்டான்முடி.விலா தான். () 

அ௮ருமறைமுறையிட்டன்னமறிவதற்கரியான்பற்றி 
யொருமுறைமுறையோவென்னவுழைகின்லுவிலத்சயிர்தப் 
பெரு முறையுலகிலில்லாநெறிகொண்டுபிணங்குகன் ற 
இருமறைமுனிவ$€ரநீசெங்குளீர்செப்புமென்றார் (௪௬)



SOS STL. SLOML. LITEMTLD, 

ara anion panes DS or oh LIL] CCFL SS 
sa Di sue Carian ort gd osungs sa Dan 2) 
வன் றிறல்செப்தென்கையிலாவணம்்வலிடீவாங்கஇ 
வெறவன்கிழித் அத் தானேநிரப்பினானடிமையென்றான். (௪௪) 

குழைமறைசா இனானைக்கோ திலாருர்கோக்கப் 
பழைபமன்றாடிபோ லுமிவனென்.பண்பின்மிக்க 

விழைவுறுமனமும்பொக்க கவெண்ணெப்சல் லூரா?ய லுன் 
பிழைநெறிவழக்கையா &2கபேசடபோதாயென்றார். (௪௮) 

வே தியன தனைக்ே கேட்டுவெண்ணெய்கல்லூரி Beg 
போதினறைன்றுமற்றைப்புனிதகான்மறையோ. ர்முன்னர் 

அ சயின்னாலே வாலைகாட்டி நீயடிமையா தல் 
சா திப்பனனன்றுமுன்னே கண்டுமுன்ருங்கிச்சென்றான், (௪௯) 

செல் லரான்மறையோன்றன்பின் நிரி மகக்காந்தஞ் சர்க்க 
வல்லிரும்பணையுமா சபால வளன் லங்கடி துசென்றான் 
எல்லையில்குற்றத்தாருமிதுவென்னாிமன் ௮ுசெல்ல 

கல்லவர்தணர்கள்வ "மும்வெண்ணெப்கல் லூரசைரண்ணி, (Bo) 
சைல தலுலமை வல சைவ அவுக nto, 

வேசபாரகரின்மிக்கார்விளக்குபேரஜவமுள் சென்று 
நாதனாமறையோன்சொல்லுகாவலூசாரூரன்முன் 

டு . One . ௫ க ர லை 

காதலென்னடு.யானென்னக்காட்டியமீவாலைகீறி 

மூதறிவீர்முன்போ ந்தானிதுமற்றென்முறைப்பா டென்றான். 

அர்கணரவையின்மிக்காரமறையவாடி மையா தல் 
இக்.கமாநிலத், திலில்லையென் சானாயையாவென்ளார் 
வதவாறிசை?2வபன் ரோவழக்கெென்டிழித்க வாலை 
தர்ைதன்றந்தைநோர்ததென்றனன்றனியாய்கின்றான்.(௫௨) 

இசைவினாவெழுதுமோலைகா ட்டினானாகிலின் ௮ 
விசையினால்வலியவாங்கிக்கிழிப்பதுவெற்றியாமோ 
தசையெலாமொடுக்கவத்தான்வழக்கைச்சாரச்சொன்னான் 
௮சைவிலாரூரனெண்ணமென்னென்றாரவையினமிக்கார்.(௫௩) 

அனைத்து நாலுணர்ர்திர திசைவனென் றறிவிரென்னை த் 

தனக்கு வறடி மையென் நிவவக் தணன் சாதித்தானே ன் 
| மன த்தினுலுணர்தற்கெட்டாமாயையென்சொல்லு?கன்யான் 
எனக்ததுதெளியவொண்ணாதென்றனனெண்ணமிக்கான். ()



சுந்தரமமாத்தி சாயனார் புசாணம், ௨௩ 

.அவவுசையவையின் முன் புகம்பியாரூசர்சொல்லச் 
செவ்விபமறையோர்கின்ற இருமை ழனியைசோக்கி 
இவ்வுலின்சனி' ரின்றிவரைநும்மடிமையென்ற 

வெவவுசையெம் முன்பேற்ற2வண்கசிமென்றுரைத்துமீண்டும்.() 

ஆட்சியிலாவண த இலன்றிமற்றயிலார் கங்கள் 
காட்சிமின்மூன்கிலொன்றுகாட்டுவாபென்னமுன்னே 2 
மூட்சியிர ற்ட்சியிற்குமித்தவோலைபடிே யாலைமலவோலை 
பமாட்சியிற்காட்டவைத்தேனென்றனன்மாயைவல்லான் , (௫௭௬) 

வல்லையேர்காட்டிங்கென்னமறையவன் வலிசெய்யாமம் 
கொ ல்லூர்லல்லீராகற்காட்டு 2 வனென்றுசொல்லச் 
செல் வரான்மறையோர்நாங்கடீ கங்குறவொட்டோமென்ரார் 
அல்லறீர்த்தாஎடின்றுரா வணங்கொண்டுிசென்றார். , (௫௭௪) 

இ ஈண்மறைமீடற்போன்சைபி லோலைகண்டவையோேவ 
அருள்பெ௫காணத்தா “மாவணந்தொழு அவாங்கச் | 
சுருள்சிபஅமடஉபை$க்கிவிரித் த ,தன்பொென்டைமகோக்கித் 

ள் அ பறுசபையோர்கேட்பவாசகஞ் செப்புகின்றான், தீரு TRG 

அருமறைகாவலா இசைவனாநான் செப்கை 
பெருமுனிவெண்ணெய்கல் லூப்பிக்கனுக்கியா னுமென்பால் 
வருமுறைமரபுளோரும்வழித்தொண்டிசெய்தற் 2காலை 
இருமையாலெ ழ இ3ரர்ந்தேனிதற்துவையென்னெழுக்து. 0) 

வாசிங்கேட்டபின்னர்மற்றுபேலே ழத்் இட்டார்கள் 4 
ஆசிலாவெழு த்தைகோக்கியவையா க்குமென்றபின் னர் 
மாசிலாமறையோசையாமற்றுங்கள் ! பேனா தர் 

Caron Quy es ௮ தயாக இற்றெளிபப்பார்த்த றிதியென்றார். () 

அக்தணர் * உறவின்னுமாளோலையிவ 2 ஊனகாண்பான் 
DID & Sem psa, ததான்வேறமுதுகைச்சாத்துண்டாகில் 
இக்தவாவணத்தி£னா9மெழுத்துரீசொப்புோக்கி 
வத்ததுமொ மிமினென்ருன்வலிபவாட்கொள்ளும்வள்ளல், () 

இரண்டமாமறையோர்தாமுக் இருநகாவ.லூரர்கோமுன் 
மருண்டதுதெளிபமற்றமறையவனேழுத்தாலோலை 
யர காப்பில் வொன் ற்ழைத் தடனெப்பு சொக்கி 
இரண்டுமொத்திருக்ததென்னேயினிச்செயலில்லைபென்றார். () 

rN, SRR tetramer = a 

  

  

உ! பேரன்-பாட்டன்,



தடுத்தாட் கொண்ட 'புசாணம் 

தான்மறைமுனிவனார்க்குகம்பியாரூரர்தோ த்நீர் 
பான்மையினைவல்செய்தல்கடனென்றுபண்பினமிக்க 
மேன்மையோர்சிளம்பரம்பிவிதிழுறையிதுவேயாஇல் 
யானிதற்கிசையேனென்னவிசையமோவென்றுகின்றார். (௬௨) 

திருமிகுமறையோர்கின்றசெழுமறை மனியைகநோக் 
அருமுனிரீர்முன்காட்ம்மொாவணமதனிலெக்கள் 
பெருமைசேர்ப இயேயா சப்பேசிய துமக்வெவூரில் 
வருமுறைமனையுநீடுவாழ்க்கையுங்காட்டுகென்றார்.  ,(௬௪) 

பொருவரும்வழக்கால்வென்றபுண்ணியமுனிவசென்னை 
யொருவரும நியீசாகிற்போதுமென்றுசை BDF GK PbS 
பெருமறையவர்குழாமுகம்பியும்பின் புசெல்லத் 
1 இருவருட்டுறை 2பபுக்கார்கண்டிலர் இகை த்துகின்முர். (௬௫) 

எம்பிரான்ேகோாபினண்ணவிலம்கு நான்மார்பனெங்க 
ணம்பாதங்கோயில்புக்கதென்கொலோவென்றுஈம்பி 
தீம்பெருகிருப்பினோிகனிதொடர்ந்தழைப்பமாதோ 
டும்பரின்விடைமேற்2ரூன்றியவர் தமக்குணர்த்தலுற்றார். () 

முன்பு$ீஈமக்குத்சொண்டன்புன்னியவேட்கைகூசப் 
பின்பு ம்மேவலாலேபிறர் தனைமண்ணின் மீது 
அன்புறுவாழ்க்கைநின்னைத்தொடர்வறத்தொடர்ந்துவந்து 
நன்புலமறை ?பார்முன்னர்காந்தடுக்தாண்டோமென்றார். () 

என்றெழுமோசைகேளாவீன்றவான்சனைப்புக்கேட்ட 
கன்று?பாற்ககறிஈம்பிகரசரணா இயங்கர் 
அதுன்றியபுளகமாகத்தொழுதுகைதலை£ 0 LDOUT & 

மன்றுளீர்செயலோவர் அுவலி.பவாட்கொண்டதென்முர். (௬௮) 

எண்ணியவோசையைந்தும்விசம்பிடைகிை றயவெங்கும் 

விண்ணவர்பொழிபூமாரிமேஇனிநிறைர்.துவிம்ம 
மண்ணவர்ம௫௰ழ்ச்சிபொக்கமை ற்களுழு ழங்கியார்ப்ப 
அ௮ண்ணலையோலைகாட்டியாண்டவகருளிச்செய்வார். (௬௯) 

மற்றுரீவன்மைபேசிவன்மெண்டனென்னுகாமம் 
பெற்றனைஈமக்குமன்பிற்பெருகியசிறப்பின்மிக்க 
ர்ச்சனைபாட்டேயாகுமா தலானமண் மேனம்மைச் 

| சாற்றமிழ்பாடுகென்றார் தூய்மறைபாடும்வாயார், (௪௦) 

; திருவருட்டுறையென்ப௮-௮ந்த.த்.தலத் லிருக்கும் 
ஆலயசத்தின்பெயர்,



சுந்தரமூர்த்.திகாயனார் புசாணம், 

சேடி யவயனுமாலுர்தெளிவுராுதை ந்கெழுத்தும் 
") ரடியபொருள ரயுள்ளான்பாவொப்சம்மையென்ன 
நாடியமன ச தரரகிரம்பியாஞார்மன்றுள் 
ஆடியசெய்யதாளையஞ்சலிகூப்பி தின்ற, 

வேதியனாகியென்னைல ழக்கினால்ழிவல்லவர் ௪ 
ஊஇயமறிபாதேனுக்குணர்வுதர்அய்.பக்கொண்ட 
கோதிலாவமு?சயின்றுன்குணப்பெருங்கடலைசாயேன் 

௨௫ 

(ஏக) 

மர் 

யாதினையறிம்கென்சொல்லிப்பாடிசகனெனமொழித்தார், ௭௨ 

அன்பனையரு atll 3 0) & கியங்கணாருளிச்செய்வார் 
முன்பெனைப்பிக்தனென்றேமொழிக் தனையாதலாலே 
என்பெயர்பித்தனென்றேபாடிவா asin apt lost 
வன் பெருக்தொண்டாரீண்டவள்ளலைப்பாடலுற்ர றார். 

வறு, 

கொக்கார்மலரக்குழலாளொருகூரு படி.யவர்பான், 
மெய்க்தாயினுமினியானையவ்வியனாவலர்பெருமான் 
பித்தாபிறைரூடியெனப்பெரிதார் இருப்பஇிகம் 
இத்தாரணிமுகலாவுலகெல்லாமுபவெடுக்கார், 

முறையால்வருமருக்ச க்துடன்மொழியிர் களமு சலிற் 

குறையாகிலைமும்மைப்படி கூடிங்கி ஹமையினா 
னிறைபாணிபினிசைகோள்புணர்நீமிம்புகல்வகையால் 
இறையான்மகிழிகைபாடி.னனெல்லாகிகரில்லான், 

  

இருச்சற்றம்பல:், 

சொல்லார்தமிழிசைபாடியகொண்டன்றரபின்னு 
புல்லா றுலனினம்புகம்பாடென் றுறுபரிசி 

னல்லார்வெண்ணெய்கல் லூருட்டிநைமேவியநம்பன் 

எல்லாவுலகுய்யப்புமெய்தானருள் செய்தான். 

அயலோர்தவழுயல்வார பிறரன்ோறேமணமழியஞ் 
செயலானிகழ்புச்தூர்வருசவவேதிபன்மகளும் 
உபர்காவலர் கனிரா தனையொழியா துணர்வழியிற் 
பெயசாதுயர்சிவலைகழுமெளிதாம்வகைபெற்றாள, 

(arp ) 

(or 

(or) 

(ora) 

(௭௪



தடுத்தாட்கொண்ட புராணம். 

வேறு, 
நாவலர்கோனாரூரன் றனைவெண்ணெய்கல் லூரின் 
மேவுமருட்டிறையமார்தவேதியாட்கொண்டதங்பின் 
பூவலருந்தடம்பொய்கைத் இருநாவலூர்ப்புகுக் து 
தேவர்பிரான் றனைப்பணிர்து இருப்ப இகம்பாடினார். (௭௮) 

இரு ச்சிற்றம்பலம், 

சிவனுறையுக்இருத்துறையாசென்றணைந் துதீவினையால் 
அ௮வதெறியேசெல்லாமேதடுக்காண்டாயடியேற்குத் " 
தவநெறிதந்தருளென் அுதம்பிரான்முன்னின்று 

| பவநெறிக்குவிலச்காகுக் இருப்ப இகம்பாடினார், (௪௯) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

புலனொன்றும்படி.தவத்திற்புரிந்தரெறிகொடுக்கருள 
அலர்கொண்டஈறுஞ்சோலைத்திருத்.துறையூாமர்க் கருளு 

நிலவுந்தண்புனலுமொளிர்நீள்சடையோன்றிருப்பா த 
மலர்கொண்டுபோற்றிசைத் அவர் இத்தார்வன்மொண்டர். (௮0 

இருத் துறையூர் தனைப்ப. ணிர்அுசிவபெருமானமர்ந்தருளும் 
பொருத்தமாமிடம்பலவும்புக்கிறைஞ்சிப்பொய்புலியூர் 
நிருத்தனாரதிருக்கூத்துக்தொழுவதற்குகினைவுற்று 
வருத்தமிகுகா தலினால்வழிக்கொள்வான்மனங்கொண்டார் () 

மபலைவளர்சந்தூல்பிலிமலீர்பரப்பிமணிகொழிக்கும் 
அலைதரு கண்புனற்பெண்ணையா௮கடந்தேறியபி 
னிலவுபசம்புரவிநெடுந்ே தரிரவிமேல்கடலிற் 
செலவணையும்பொழு தணையத் இருவ இகைப்புறத்தணை£தார், 

உடையவாசுலகேத்துமுழவாரப்படையாளி 

விடை.யவர்க்குக்கைத்தொண்டுவிரும்புபெரும்ப தியைமிஇித் 
தடையமதற்கஞ்சுவனென்றக்ககரிற்புகுதா.2,த 
மடைவளர்தண்புறம்பனையிற்கித்தவடமடும்புகுந்தார். (௮௩) 

வரிவளர்பூஞ்2சாலசுழ்மட ச்தின்கண்வன் ரொண்டர் 
விரி திரைநீர்க்கெடிலவடவீரட்டானத் இறைதாள் 

புரிவுடையமனத்இன ராய்ப்புடையெங்குமிடைகன்ற 
பரிசனமுந்துயில்கொள்ளப்பள்ளியமர்ர்தருளினார். (௮௪)



FHS Up S Ratu GHT L{ TEM LD, ௨௪ 

௮ துகண்டிவிரட்ட க்கமர்ர்தருளுமங்கணரு 
(0 தூவடி.வின் மறையவசாய்முன்னொருவ 7றியாமே 
டுபா 37 குராட டத்தின் புகுந் நபூர்காசான் றிருமடிமேற் 

wu BUDLDOVT & HT ள்ை mand guivist af Qarcrsuné மீபாற்பயின்ரார். 

அக்கிலையா ஸ் ரனுணர்ச்கருமறைசயோயுன்னடியென் 

சென்னியில்வைக்கனையென்னத் தஇசையறியாவகைசெப்த 
சென்னுடையமுூப்புக்கணொன்றருளவதற்கிசைந்து 
த ன்முடியபபா லவை OG SUV fi TB றமி றுமிழ நாகன் (௮ ௬) 

அங்குமவன் நிருமுடிமேன்மிட்மெவர்தாணீட்டச் 
ரெங்கபல்பாய்தடம்புடைரூழ் இருகாவ லூசாளி , 
யிங்கென்னைப்பல காலுமி, BSF Bh urs i oot & 
& Ml 50) கசடைச்கரந்தபிரரன 1 றிந்திலையோாவெனக்கரந்தான், () 

செம்மார் இங்கியானறிபாசென்செய்தேனெனத்தெளிக் து 
| கம்மானையறிபா தசா தியாருளமேயென் 
றம்மானை த். இருவறிகைவிரட்டானத்தமாந்த 
சைம்மாவினுரியானச்க ழல்பணிர்.அபாடினார். (௮௮) 

DREAD, NLOLIEVLA, 

பொன் றிரளுமணித் இரளும்பொருகரிவெண் கோடுகளு 
மின்னிரண் டவெண்முச்தும்விரைமலருஈறுங்குறடும் 
வன் றிசைசளா ற்கொணாந்து இருவஇிகைவழிபடலாற் 

றென்றிசையிற்கங்சையெலுர் திருக்கெடிலந் இளை த்தாடி...வ௯. 

அ௮ங்கணரையடி.போற்றிபககன்றுமற்றந்தப் 

பொக்குச இச்கென்சகரைபோய்ப்போர்வலித் 2 காண்மாவலி 
மங்கல 2வள்வியிற்பண்சிவாமனனாய்மண்ணிசர் த [கன் 
Orn கணவன்வழிபட்ட. இருமாணிகுழியமைச்தார். (௯௦) 

பாம்பொருளைப்பணிச் துதாள்பாவிப்2பாய்ப்பணிர் தவர்க்கு, 
வார்தருவான் றினநகரைவணங்கினர்வண்டமிழ்பாடி 
நரம்புடையாமழொலிமு ழவினைகவொலி2வதவொலி 
யாம்பையாதங்தேகவொலியரறாத்தில்லைமருங்கணைந்தார். (௯௧) 

(வேறு, இது தல் (௯) செய்யுள் சதெம்பரந்தலவ-ரணனை) 

சேமலங்கலணிமா மணிமார்பி ற்செம்மலங்கபல்கள் செங்கமலத் 
கண், பூமலல்கவெ திர்பாய்வனமாடேபுள்ள லம்பூ திரையேள் வளை 
வாவித், தாமல ங்குகடடம்பணை கூழுர்தன்மரு BHO ST part se 
மும்மை, மாமலங்கள றவீடருடில்லைமல்லலம்ப தியினெல்லைவணூ,



உ௮ தடுத்தாட்தொண்ட புராணம், 

நாகசூதவகுளஞ்சாளஞ்சூழ்காளிகோமிலவங்கரரர்தம், [இ 
ப்க்ஞா ழல்குளிர்வாழைமகாகம்பொ துளும்வஞ்செலவெங்குகெ!ு 

மேகசாலமலிசோலைகளா௫ூமீதுகோகிலமிடை& gawd tpi mv, 
போகபூமிபினுமிக்குவிளங்கும்பூம்புறம்பண சடந்அபுகுர் தார். ௯௩ 

வன்னிகொன்றைவழைசண்பகமாரமலாப்பலாசொடுசெருந்தி 
மந்தாரம், சன்னிகாசங்ஞாவங்கமழ்புன்னைகற்புபாடலங்கூவிளமோ 
ங்ூத், துன்னுசா இமருமாலஇிமெளவறுதைந்கரர் இகாவீரமிடைர்த, 
பன்மலர்ப்புனிதரந் வனங்கள் பணிர் துசென்றனன் மணக்கபழ்தா 
சான், (௯௪) 

இட.மருங்கு கனிநாயகிகாண.3 வேழ் பெரும்புவனமுய்பவெடுக் த்து 
நடவின் ஐருள் சிலம்பொலிபோரீ ற் று நான்மறைப்ட இயைகாளும் 

வணங்கக், கடல்வலங்கொள்வதுபோந் புடைரூழுக்சாட்சிே மவி 
மிகு சட்செலவோர் ரர், கடமருங்குவளர்மஞ்சிவரிஞ்சிக்கண்டேங் 
கையெதிர்கண்டுமகிழ்ர்தார், (௯௫) 

பன்றுளாடும, அுலின்னசையாே லேபறைச் சுரும்பறைபுறத்தின் 
மருங்கே, குன்று: போ லுமணிமாம தில்சூழுங்குண்டகழ்க்கமலவண் 
டலர்கைகை! துன்றுமிறுபுனைமேனியவாகித் தாபநீற௮ுபுனைகொண் 
டர்களென்னச், சென்றுசென்றுமால்கின் அகண்டு இகர்தையன் 
பொடுதிளை த்தெ இர்சென்றார், (௯௭௯) 

பார்விளங்கவளர்கான்மறைகா சம்பயின்றபண்புமிகவெண்கொ 
டியாடுஞ், சீர்விள்குமணி ராவொலியா லுக்இசைகணான் செ இர்புற 
பபடலாலுந், கார்விளங்குவரைமார்பினயன்போற்சதர்முகங்களெ 

௪ ஏ ச் ௪ 9 ௪ e 

னவாயின இல்லை, ஊர்விளங்கு இருவாயில்கணான்்கினுத்தரத்திசை 
யின் வாயின்முனெப்தி, (௯௪) 

அன்பின் வநீதெஇர்கொண்ட சீரடியாசவர்களோ நம்பியாளூரர் 
தாமோ, முன்பிறைஞ்னெரியாவொன்றறியாமு-றமையாலெதிர் 
வணங்கிமகிழ்ந்து, பின்புகும்பிடும்விருப்பினிறைர்துபெருகுகாவ 
னகரார்பெருமானும், பொன்பிறங்முமணிமாளிகை 6மிம்பொருவி 

றந்ததிருவீ திபுருக்கார். (௬௮) 

அங்கண்மாமறை முழங்கு மருக £கபாடரம்பையாசங்குமுழகங் 
GH மங்குல்வானின் மிசையைந்துமு ழங்கும்வாசமாலைசளின்வண்டு 

முழங்கும், பொ உகுமன்பருவிகண் பொழி காண்டர்போற்றிசைக் 
குமொலியெங்குமுழங்குங், இங்கடங்குசடைகங்கைமு ழங்குந்தே 
வதேவர்புரியுஈ்திருவி.தி, (௯௯)



சுந்தரமார் த இநஈயனார் புராணம், ௨௯ 

போக நீடுநிதி மன்னவன் மன்னும் புரங்களொப்பின வாரம்பில 

வோங்கி, மாகமுன்பருருடின் றனபோலுமாளிகைக்குலமிடைந் த 
பகாசை, யோகூர்தைமறையோர்கள்வளர்க்குமோமதூமமுபர்வா 

ணிலடுப்ப, மேசுபர் இகளின்மீ இடையெங்குமின் னுடங்குவன வென் 
னவிளக்கும், (௧௦௦) 

அ ிசகோகைபுடை நாசிகடோறுமாணிகர்தசுடசாகுகிதோறு 

மாகொமமணிவா பீல்கடோறுமர்சலக்கலசம் வேடுகைதோ.றுஞ், 
2ஈடுகொண்ட வொளிதர் நிறைதோறுஞ் செர்கெலன்னமலை 
சாலைகீடோறு, நீசிதண்புனல்கள்பர்கர்கடோறுகிறைக்கே தவர்கண 
நீளிடைதோறும். (௧0௧) 

எண் ணில்பேருவசனை த் இனு;மூள்ள வெல்லையிலைலை ழ்ருசொ ல்லி 

யவெல்லா, மண்ணிலிப்பதியல்வர்தனவென்னமங்கலம்பொலிவளத் 
தினவாகிப், புண்ணிபப்பு தவன்பர்கண்டான்புபுகம்க் துடாடல்புரி 

பொு்பின் விளல்கும், ௮ண்ணலா டு திருவம்பலஞ்சூழ்ர் கவம்பொன் 

வ. தியினகம்பிவணங்கி, (௧02..) 

மாலபன்சதமசன் பெருந்தேவா்மற்றுமுள்ளவர்கண்டுற்.றுநெ 
cm WBE, சிலமாமுனிவரா்சென் அமுன்றுன்னித் இருப்பிரம்பினடி. 

மொண்டு இளைத்துக், கால?ரர்படுதல்பார்த்தபனிற்பக்கா தலன்பர் 
கணராதர்புரும்பொற், கோலநீடு இருவாயிலிறைஞூக்குவித்சசெங் 
கைகலைமேற்கொடுபுக்கார். (GOR.) 

வேறு, 

பெரும௫ழ் சிறர்தசெம்பொன் மாளிகைமின் பிறங்குபோம்பல 
மேரு, வருமுறைவலங்கொண்டிழைஞ்சியபின்னர்வணங்கியமகழ் 
லொடும்புகுக்தார், அருமறைமுகலினடுவினிற்கடையிலன் பரசஞ் 
சிர்தையிலலர்க்த, இருவளரொளிசூழ்இருச்சிற்றம்பலமுன் றிருவ 
அக்கன் றிருவாயில், (௧௦௪) 

வையகம் பொலியமறைச்ிலம்பார்ப்பமன்றுளமாலபன்ே டை 

ஐ பர் தாம்வெளி?2யயா டுகின்றாரையஞ்சலிமலர் க்சிமுன்குவித்த, 
கைகளோ இளைத்தகண்க? Bont oi தக்கசரணமோகலந்கவன் புந்தச், 
செய்கவம்பெரியோன்சென்று தாழக் கழுந்தான்றிருக்களிற்றுப் 
பழி.ம (HAS. (௧௦௫) 

லர்து?2பாறிவுல் கண்களெகொள்ளவளப் பரு௱்சகரணங்கணுன் 

குஞ், ற்ை தயேயா கக்குணமொருமூன் ுந்திருந்துசாச்.துவிதமே 
யாக, இந்துவா ழ்சடையானாமொனர் தவெல்லைபிகளிப்பெருங்கூத் 

இன், வர்தபேரின்ப வெள்ள ததுட்டிளேத்து மாறிலா மூழ்ச்சியின் 
மலர்ந்தார். (௧0௬)



AO தடுத்தாட்கொண்ட புராணம், 

தெண்ணிலா மலர்ந்தவேணியாயுன்றன் Ooms weed wou 
ந ௮, மண்ணிலேவக்தபிறவியெயெனக்குவாலிதாமின்பமாமென்று, 
கண்ணிலானச் தவருவி டீர்சொரியக்கைம்பலரரச்9ி மேற்குவித துப், 
பண்ணினானீடியறிவரும்பதிகம்பா டினார்பரவினார்பணிக்தார். (௧௦௪) 

தடுத்துமுன்னுண்டதொண்டனார் முன்புகனிப் பெருந்தாண் 
டவம்புரிய, எடுத்தசேவடியாரருளினாற்றாளமெறிபுனன் மறி திரைப் 
பொன்னி, மடுத்தரிள்வண்ணப்பண்னையாரு ரில் வ ரகம் லெ 
னவானில், அடுத்தபோ தினில்வர்தெழுக் 52 2 தாரக 7 குங்: 0 Ble gl ௮ம் 

அுவுணர்ந்தெழுர்தார். (௧௦௮) 

ஆடுஇன் நீவர் போருளினானிக ழ்ர் தவப்பணிசென்னிமேற்கொ 
ண்டு, ரசூடுதங்கரங்களஞ்சலிகொண்டு தொழுந்கொறும் புறவிடை 
கொண் B, மாடுபேசொளியின்வளருமம்பலக்ைதைவலங்கொண்டிெவ 
ணங்னொர்போர்து, நீவொன்பணியவுயார்கபொன்வரையபோனிலை 

யெழுகோபு-ங்கடற்து, (6040) 

நின்றுகோபுரத்தைநிலமு றப்பணிர் நு நெடுந் இரவி தயைவண 
௬௮,  மன்றலார்செல்வ மறுகினூ?டக மன்னிய, ற. நப்பஇபதனிழ், 
றென்றிசைவாயில் கடந் துமுன்போந்து சேட்படுஇி நுவெல்லையிறை 
ஞ்டக், கொன்றைவார்சடையானருளையேசினைவார்கொள்ளிடத் இரு 

ஈ.இகடந்தார். (௧௧௦) 

வேறு, 

புறந்தருவார்போற்றிகைப்பப்புரிமுர் நாலணிமார்பர் 
அ௮றம்பயந்தாடி ருமுலைப்பால1ா அண்டுவளார்சவர்சாம் 
பிறந்கருளும்பெரும்பேறுபெற்றதெனமுற்றுலகற் 
சிறந்தபுகழ்க்க்முமலமார் திருப்பதியைச்சென்றணைக்தார்.. () 

பிள்ளையார் தருவவதா ரஞ்செய்தபெ, ரூம் (/கலி 

யுள்ஞரான்மிதியேனென்.றாசெல்லைப்பு மம்வணங்கி 
வள்ளலார்வலமாகவரும்பொழுஅமங்கையிடங் 

கொள்ளுமால்விடையானுமெகிர்காட்ிகொடுத்தருள. (௧௧௨) 

மண்டியபோன்பினால்வன்னொண்ட கின் நிறைஞ்சித் 
தெண்டிரைவேல்யின்மிதக்க திரு த்தோ ணிபக் க்தாரைக் 
சண்டுகொண்டேன்கயிலையினில்வி ற்றிருந்தபடியென்று 
பண்டருமின்னிசைபயின்ற திருப்ப திகட்பாடினார், (௧௧௩)



அந்தரரூரர் ச் இராயனார் புசாணம், ௩௧) 

இருக்2 2காலமிடும்பெருமானெ திர்நின் றுமெழுந்தருள 
Games BT CHD BW நீங்கியாரூர்மே ற்செலவிரும்பிப் 

பெருக் 2 மி BT FC LPL, 2வப்பெரும்ப தியைவணங்கப்ே பாய்தீ 

இருக்கோலக்காவணக்கிச்செந்தமிம்மாலைகள்பாடி. (௧௧௪) 

மீதஞர்க்குமலர்ச்சோலைத் இருப்பின்கூர்ஈம்பர்பால் 
அனுப் 2பரன்புமிகவடிபணிர்து தமிழ்பாடி. 

மானூர்க்குப்கரதலத்தார்மகிம்சகவிடம்பலவணங்கஇர் 
சானார்க்ருமலர்ச்கடஞ்ளுழ்காவிரியின்கரசையணைந்சார். (௧௧௫) 

வம்.புலாமலாலையாகிகொழித்துவக்திழியும் 

பைம்பொன்வார்கரைப் பொன்னிப்பயிறீர்த்தம்பிடிந்தாடித் 
தும்பிசான்மயிலா துை வணங்கி தீ தாவில் 

சம்பமாகாளத்தினமாந்தபிரானடி பணிந்தார், ௨. (௧௧௬) 

மி.னார்செஞ்சடையண்ணல்விரும்பு திருப்புக லூனீச 

முன்னாகப்பணிந்தேத இழு*ல் வன்றனருணினைந் தூ 
போன்னாருமுத்தரியப்புரிமுர் நூலணிமார்பர் 

கென்னாவலூராளிகிருவாளரூர்சென்றணைந்தார், (௧௧௭) 

தேசாருகெடுவிதித்திருவாரர்வாழ்வாருக் 
காசாதகாகலினம்மாளுனாமழைக்க 
வாராநின்றா னவனைம௫ூழ்ர்தெதிர்சொள்வீரென்று 

சாருஞ்சடைமுடிமேனிலவணிகச்தாரருள்செய்தார்.  ( ௧௪௮) 

தம்பிசானருள்செய்யத்திருத்தொண்டாதுசாற்றி 
பெம்பிசானாருடானிருந்த பரிசி.துவானா 
னம் சொனாரவாரவான்்றேயெனுகலத்தால் 
உம்பர் கரடி ருந்கதெனவெதிர்கொள்ளவுடனெழு ந்தா. (க ௧௯) 

மா ஜிகைகண்மண்டபங்கண்மருங்குபெரு கொடி நெருங்கக் 
தரனினெடந்தேோ ரணமுந்தழைக்கமுருங்குழைத்தொடையு 
நீளிலைபகதலிகளு நிறைகீதபசம்பொற்றசம்பும் 
ஒளி ரடுமணிலிஎக்குமுயர்வாயிறொ அகிசைத்தார். (௧௨0) 

Gan Boal 5 வ அசைகயே்கறுஞ்சார் தணி நீவிக் 
கோதில்பொரியபொ (oi abr exer ங்குளிர் சசளம ஊிபப்பித் 
கா தவிழ் ழ்பூர்தொடைமாலைத்தண்பர்தர்களுஞ்சமைத்து 
விதிகணுண்டுகளடக்கவிரைப்பனிரீர்மிகத்ெ களிம்தா,  ()



௩௨ தடுத்தாட் கோண்ட புசாணம் 

மங்கலததேம்பாடமழைகிகர் தூரியமுழங்கச் 
செகங்கயற்கண்முற்றிழைபார்தெற்றிதொறுநடம்பயில " 
நங்களபிரான் றிருவாரூர்நகர்வா ழ்வார்நழ்பியைமுன் 

பொங்கெயினீடிருவாயிற்புறமுறவர்கெதிர்கொண்டார்.  () 

பேறு, 

வர்தெதர்கொண்வெணங்குவார்முன்வன்றொண்டாஞ்சலிகூப் 
பிவக் த, சிர்தைகளிப்புறவி தியூரிசெல்வார் திருத்தொண்டர் தம்மை 
நோக்கு, ( யெர்ை தயிருப்பதுமாளூவசெம்மைய மாள்சோகேளீரெ 

ன்னுஞ், சந்தவிசைப்பதிகங்கள்பாடி த்தம்பெருமான்றிருவாபில் 
சார்ந்தார். (௧௨௩. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

வானுறநீடிருவாயி2னோேக்கிமண்ணுறவர் துறுப்பால்வணங்டித், 
தேனுறைகற்பகவாசமாலைத்ேவா மியன்றொழு Bone 
யூனுமுயிருமுருக்குமன்பா NFAG த்த செங்கைகளோடும், (கார் 

தூஈறுங்கொன்றையன்மாலட்டான.ஷ்சூ சூ.முதிருமாளிகைவாயில்பு க 

புற்றிடங்கொண்டபுரா தனனைப்பூங் காயின் மேயபிரானையார்க் 
கும், பற்றிடமாயபரம்பொருளைப்பார்ப்ப இிபாகனைப்பங்கயத்தாள், 
அர்ச்சனை செய்யவருள்புரிந்த வண்ணலைமண்மிசைவீழ்ச திறை ஞ்ச 
நற்றமிழ் நாவலர்கோனுடம்பானன்மையின்றன்மையை மெய்ம்மை 
பெற்றார். (௧௨௫) 

அன்ப ருகவுருகியுள்ளமலைபவட்டா ஐ ஈபஞ்சாகாகமாக, 
முன்பு முறைமையினால்வணந்கிழமுடிவிலாக்காதன், ம.தரவோங்கி, 
நன்புலனாகயவைந்துமொன் சிநதாயகன்சேவடியெய்தப்பெற்ற, 
இன்பவெள்ள த் இடைழூழ்கிகின்ே றயீன்னிசைவண்டமிழ்மாலைபாட 

வா ழியமாமலை றப் புற்றிடங் கொண்மன்னவனாருளாலோர்வா 
க்ருத, தோழமையாகவுனக்குநம்மைத்தர்தனகாமுன்புதொண்டு 
கொண்ட., வேள் வியிலன்றுநிகொண்டகோலமென்றும்புனைந்துகின் 
வேட்கை, வாழிமண்மேல்விளைய:0வாயென்றாரூரர்்கடகவெ 
முந்ததன்ற, (௧௨௨௭ 

கேட்கவிரும்பி வன்றொண்டசென்றுங்கேடி லா தானையிறைஞ்டு 
நின்றே, யாட்கொளவர்தமறையவனேயாஞூாமார் தவருமணியே, 
வாட்கயல்கொண்டகண்மங்கைபங்காமற்றுன்பெரியகருணையன நே, 
நாட்கமலப்பதர்தந்தஇன் றுநாயிேனைப்பொருளாகவென்றார், ()



ச்நதாமுூா த திகாயனா புராணம், IF 

சன றுபலழறையால்வணங்கபெய்தியவுள்ளக்களிப்பினோடும் 
லென்றியடல்விடை.போனடந்து வி,வெடங்கப்பெருமானமுன்பு 
சென்றுதொழுதுதுதித்துவா ழ்ந்து.இருமாளிகைவலஞ்செய்துபோ 
௮ன்றுமு தலடியார்களெல்லா ந்தம்பிரான்றோ £ழனென்றேயறைந்தார் 

மைவளர்கண்டாருளினாலே வண்டமிஷஜ்காவலர்தம்பெருமான் 
சைவவிடங்கினணிபுனைக் துசாக்தமுமாலையுக்தாருமாக, 
மெய்வளர்கோலமெலாம்பொலியமிக்கவிமுத்தவவேக்தசென்னத் 
தெய்௮பணிப்புற்றுளாரைப்பாடி த.இளை த் அமசழ்வொடுசெல்லா 

[நின்றார். () 
வேறு, இது முதல் (௫௰௨) கவி பரவைநமாச்சியார் கதை. 

இதற்குமுன்னெல்லையில்லா தீ இருககரிதலுள் வரல 
(தற்பெருங்கயிலையா திழுதல்வர்தம்பங்கினாட்குப் ° 
பொதுக்கடிந்துரிமைசெய்யும்பூங்குழற் சேடி மாரிற 
கதித்தபூணேந்துகொங்கைக்கமலினியவதரித்தாள். (௧௩௧) 

கதிர்மணிபிறந்தெ தன்னவுரு த்திரசகணிகைமாசாம் 
பதியிலார்குலத் திற்றோன்றிப்பவை.பாரென்லுகாமம் 
விதியுளிவிளக்கசத் சாலேமேதகுசான்றோரான்ற 
மதியணிபுனிசனன்னாண்மங்கலவணியாற்சாற்றி, (௧௩௨, 

பசவினர்காப்புப்போற்றிப்பயில்பெருஞ்சுற்றந்இங்கள் 
விரவியபருவர்தோறும்விழாவணிபெடுப்பமிக்கோர் 
வாமலாமங்கையிங்குவந்தனளென் IA Hew g 
தாவருமகிழ்ச்சி பொங்கத்தளர்நீடைப்பரு ge Sit ( GAB ) 

மானிளம்பினை யோதெய்வவளதிளமுகையோவாசத் 
தேனிளம்பதமோ வேலைத் திரையிளம்பவளவல்லிக் 
கானிளங்கொடியோ திங்கட்கஇிரிளல்கொழுந்தோகாமன் 

 முனிளம்பருவங்கற்குந்தனியிளந் சனுமவரவென்ன. (௧௩௪) 

நாடுமின்பொற்புவாய்ப்புகாளுகாள்வளர்ந்துடொங்க 
_, அடுமென்கழஙக்கும்பர் துமம்மனையூசலின்ன 
பாடுமின்னிசையுஈ தங்கள்பனிமலைவல்லிபா தங் 
கூடுமன்புருகப்பாடுங்கொள்கையோர்குறிப்புத்தோன்ற () 

பிள்ளைமைப்பருவமீதாம்பேதைமைப்பருவடீக்கி 
யள்ளுதற்கமைந்தபொற்பாலனங்கன்மெய்த்தனங்களீட்டங் 
சொளஞுமிக்குய/வபோன்றுகொங்கைகேரங்கருழ்பைவீழ்ப்ப 
உள்ளமெய்த்தன்மைமுன்னையுண்மையுக்தோன்றவுய்ப்பார், 
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௩௪ தடுத் தாட்கொண்ட புராணம், 

பாஙபொமருங்குசூ ழப்படரொளிமறுகுசூழத் 
தேங்கமழ்குழலின்வாசந்தசையெலாஞ்சென்றுசூழ 
ஒங்குபூங்கோயிலுள்ளாசொருவரையன்மினோிம் 
பூங்கழல்வணங்கவென்றும்போ அவாரொருகாட்2பாந்தார். () 

அணிசலம்படி கள்பார்வென்றடிப்பகித்தனமென்ருர்ப்ப 

மணிவளர்காஞ்யெல்கடுல்வரியரவுலகைவென்ற 
தணிவுகொண்டார்ப்பமஞ்சுசுரிகுழற்கழியவிண் ணும் 
பணியுமென்றினவண்டார்ப்பப்பரவைபார்போ தும்போ தில், 

புற்றிடம்விரும்பினுரைப்போற்றனெர்தொழு.துசெல்வார் 
சுழ்.றியபரிசனங்கள்சூ ழவாளுடையசம்பி 
நற்பெரும்பான்மைகூ ட்டரகைபொ இந் இலங்குசெவ்வாய் 
விற்புரைறு,தலின் வேற்கண்விளங்கிழையவரைக்கண்டார், () 

வேறு, இது முதல் (௨) கவி பரவைசாச்சியாரது உருவத்தைப் 
பார்த்து நாயனார் வியப்புறுதல் . 

கற்பகத் தின்பூங்கொம்போ காமன்றன்பெருவாழ்2வா 
பொற்புடையபுண்ணியத் இன்புண்ணியமோபுயல்சமர்.து 
விற்குவளைபவளமலாமதிபூத்த விரைக்கொடியோ 

அற்புதமோசிவனருளோவறியேனென்ற இசயித்தார். (௧௪0) 

ஒவியரான்முகனெழுகவொண்ணாமையுள்ளத்தான் 
மேவியதன்வருக்தமுறவிகித்கதொருமணிகிளக்கோ 
மூவுலகன்பயனா௫ிமுன்னின் றதெனகினைக்து 
நாவலர்கா வலர்நின்ருரஈடுநின்றார்படைப தீனார். (௧௪ க) 

இது முதல் (௫) கவி பரவைராச்சியார் நாயனார் உருவத்தைப் 
பார்த்து வியப்புற்ற ஆலயத்துட்சேல்லல், 

தண்டாளமணித்தோடுந்தகை த்தோடுங்கடைபிறழுக் | 
கெண்டைகெடுகண்வியப்பக்ளெரொளிப்பூணூரவோனை 
யண்டர்பிரான் றிருவருளால.ப *லறியாமணம்விரும்பிப் 
பண்டைவிஇகடைகூ.ட்டப்பரவையாருங்கண்டார். (௧௪௨) 

கண்கெ1ள்ளாக்கவின்பொழிர்த திருமேனிகதிர்விரிப்ப 
விண்கொள்ளாப்பேசொளியானெ திர்நோக்குமெல்லியலுக் 
கெண்கொள்ளாக்காதலின்முன்பெய்தாததொருவேட்கை 
மண்கொள்ளாகாண்மடமச்சம்பயிர்ப்பைவலிந்தெழலும்.  () 

முன்னேவர்தெதிர்தோன்றுமருகேபெருகொளியாற் 
றன்னேரின்மாரனோதார்மார்பின்விஞ்சையனோ 
மின்னேர்செஞ்சடையண்ணான் மெய்யருள்பெற்றுடையவனோ 
என்னேயென்மனர்திரித்தவிவன்யாரோவெனநகினைந்தார், () 

oo ee வைதல் பமக. 

௮ண்டர்பிரான்நிருவருளாவறியாமகி மனம்விரும்பி, என்றும்பாடம்



சுந்தரமூர் சீ இகொயனார் புராணம், ௩௫ 

அண்ணலவன்றன்மருங்கேயளவிறக்தகா தலினால் 
உண்ணிை றயுங்குணகான்குமொருபுடைசாய் ந்தனவெனளிலும் 
வண்ணமலர்க்கரங்கூந்தன்மடக்கொடியைவலிதாக்கிக் 
கண்ணுகலைச்தொழுமன்பேகைக்கொண்டுசெலவுய்ப்ப (% 

பாங்கோடிச்சிலைவளை த்துப்படையனங்கன்விமிபாணந் 
தாங்கோலியெம்மருங்குர் கடைசெய்யமடவாலுந் 
தேங் 2காதைமலர்க்குழன்மேற்சிறைவண்டுகலர்தார்ப்பப் 
பூங்கோயிலமர்ந்தபிரான்பொற் 9காயபில்போய்ப்புக்காள்,(௧௪௬) 

இது மூதல் (௪) கவி நாயனார் பரவைநாச்சியார் பேருமையைக் 

கேள்வியுற்ற மயங்கிக் கடவுளைப் பிரார்த்தல், 
வன்றொண்டாதுகண்டென்மனங்கொண்டமயிலியலின் 
இன்றொண்டை ச்செங்சனிவாயிளங்கொடி தான்யாரொன்ன 
அன்றங்குமுன்னின்றாவரஈங்கைபாவைபார் 
சன்றும்பர் தரத்தார்க்குஞ்சேர்வரியாரெனச்செப்ப. (௧௪௭) 

(2பர்பரை வபெண்மையினிற்பெரும்பரவைவிரும்பல்கு 

லார்பரவையணிஇகழுமணிமுறுவலரும்பரவை 
ரர்பாவையாயினாடிருவுருவின்மென்சாயல் 
ஏர்பரவையிடைப்பட்டவென்னாசைபழுபாவை. (௭௪௮) 

(இதன் பொருள்.) 

பெயர் பரவையென்றுசொல்லப்படுவ.து அவளுடைய அழகு 
முதலியவைகளாற் குறிக்குமிட.த்.து பெரிய தேவர்கூட்டம் விரும் 
புகின்ற திலோதக்கமைமு கலிய ரம்பாஸ்இரிகள் அ திசெய்யத்தக்க 
தெய்வமாம், அழகு விளங்குகின்ற, பற்கள் முல்லையரும்புகளை 
யொப்பானவை ள்ள பரவையென்னுல் கூத்தனை யுடையவளா 
கியூ இலக்குமியினுடைய செளந்தரியடிபொ ருந்திய வடிவம்போன்ற 
மென்சாயலுள்ள அந்தப் பாவை யென்பவளது அழகாக 
சமுத்திரக் இனிடத்திற் பொருந்திய OT OB Go) FUT OO SD @T (LPF (Lp & 
திரங்களையு 'மொப்பாயிருக்கன்) ng. ர்பாவை” அ௮டிநோக்கிமிகா 
அகின்றது-- என்றவாறு, 0௪௮) 

என் நினையபலவுகினைக்தெம்பெருமானருள்வகையான் ( 
னெ டர்ந்துவருங்கா தன்முை றமையினாற்றொடக்குண்டு 

ஈன்றெனையாட்கெ வாபானண் ணுவனென்றுண்மக௫ிழ்க்து 
சென் றுடையாம்பியும்போய்த் தீமிதவர்பிரான்காயில்புக (௧௪௯) 

பரவையா£வலங் காண்டுபணிதந்தேச் இழுன்னரே 

புரவலஞர்கோயிலினின்றொருமருங்குபுறப்பட்டார் 
விரவுபெருங்கா தலினான்மெல்லியலார் தமை3வண்டி” 

யசவினாம்புனைந்தராடி பணிந்தாராளூரர். (௧௫௦)



தடுத்தாட்கொண்ட புசாணம், 

அ௮வ்வாறுபணிக்தேத் தயணியாரூர்மணிப்புற்றின் 
மைவாழுகந்இருமிடற் றுவானவன்பானின்றும்போக் 
தெவ்வாறுசென்றாளென்னின்னுயிராமன்னமெனச் 
செவ்வாய்வெண்ணகைக்கொடியைத்தேடவாராயினார். (௧௫௧) 

இதுமுசல் (௫) சேய்புள்-சுந்தர்மூர்த்தி நாயனார் பாவைகாச்சியாரை 

ஆலயத்திற்றேடி வருந்துதல். 

Salo. 

பாசமாம்வினைப்பற்றறுப்பான்மிகும் 
ஆசை ம் ௮ஓமொசாசையளிப்பதோர் 
தேடின்மன்னியென்இர்தைமயக்ரிய 
ஈசனாருளெக்கெறிச்சென்றதே, 

உம்பாநாயகார் தஙக ழலல்லது 
ஈம்புமாறறியேனைநடுக்குற 
வம்புமால்செய் துவல்லியினொல்இயின் 

றெம்பிசானருளெர்நெறிச்சென்றதே, 

புக்கம்வ்டிசரும்பாமன்க ழல் 

சிந்தையாசவுமுன்னுமென்டுச்ை கயை 
வந். துமால்செய்துமானெனவேவிழித் 

தெந்தையாரருளெர்கெறிச்சென்றதே. 

என்றுசாலவுமாற் றலசென் னுயிர் 
நின்றதெல்கெனகித் இஒப்பூண்முலை 
மன்றல்வார்குழல்வஞ்சியைத்தேடுவான் 
சென்று? தவாிரியனைச்சோக்தபின். 

காவிகேர்வருங்கண்ணியைஈண் ணுவான் 
யாவசோடுமுரையியம்பா திருக் 
தா வில்நல்குவ ராரூரையாண்டவர் 

பூவின்மங்கையைக்தந்தெலும்போழ்இனில், 

சூரியன் அஸ்தமனமாதல், 

நாட்டுநகல்லிசைநாவ லூரன் ந்தை 
(வேட்டமின்னிடையின்னமுகசக்இனைக் 
காட்டுவன் கடலைக்கடர்தென்பபோற் 
பூட்டுே மழ்பரித்தேதரோன்கடல்புக, 

(௧௫௨) 

(௧௫௩) 

(௧௫௪) 

(௧௫௫) 

(௧௫௬௯ ) 

(s@er)



சுந்தரமூறர்த் கொயனார் புசாணம், 

மாலைக்காலம். 

எய் துமென்பெடையோடிரைதோந்துண்டு 
பொய்கையிற்பகல் ?பா க்யெபுள்ளினம் 
வைகுசேக்கைகண்மேற்செலவம், து 
பையுண்மாலைகமியோர்பனிப்புற, 

இருள்தோன்றல். 

பஞ்சின் மெல்லடி ப்பாவையருள்ளயுவம் 

வஞ்சமாக்கடம்வல்வினை பும்மரன் 

அஞ்செழுத். துழுணராவறிவிலோர் 
தெ ஞ்சுமென்னவிருண்ட துரீண்டவான் , 

நிலவுவேளிப்படல். 
e ச 5, ௫ ஓ ° . ° 

மறுவில்சிக்கைவன்றொண்டர்வருக் இனுல் 

இறுமருங்குலார்க்கயொர்பிழைப்பாரொன் று 
ஈறுமலர்க்கங்குனஙகைமான்கொண்டபுன் 

முூறுவலென்னமுகிழ்க்க.அவண்ணிலா, 

ஆம்பல் மலர்தல். 

௮ரர்கைசெய்வார்க்கழுங்குத்கம்மாருபிர 

வான்கைஇண்டமலாகுலமாகாரபோற் 
பரர்தவெம்பகற்கொல்கிப்பனிமஇக் 
கரங்கஉண்டவலாக தகபிவம். 

நிலவின் ஒளி. 

சோற்றுமன்னுயிர்கட்செலாக் தூய்மையே 
சாற்றுமின்பபுக்கண்மையுற்தர் தபோ 
யாற்றவண்டமெலாம்பசர் கண்ணல்வெண் 
ணீற்றின்பேசொளி2பான்றது$ணிலா, 

நாயனார் தனித்திருத்தல், 
வாவியுள்ளொலிமாற்றியமாலையி 
னாவலூசரருநங்கைபாவையாம் 
பாவைதர்கபடாபெருங்காதலு 
மாவிசூழ்ந்ததனிமையுமாயினார். 

மதனைப்பழித்தல். 
தந். தஇருக்கண்ணெரித ழலிற்பட்டு 
வெர்தகாமன்வெளி2யயுருச்செய்.து. 
வர்தென்முன்னின்றுவாளிதொடுப்பதே 
யெர்தையாசருளிவவண்ணமோவென்பார், 

(௧௫. ௮) 

(5௫) 

(௧௬௦) 

(௧௬௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௪.) 

(௧௬௪)



oy தடுத்தாட்சொண்ட புராணம், 

நிலவைப்பமித்தல், 

ஆர், 5. தஇிகண்டுமேன்மேனின்றழற்கதிர் , 

தூர்ப்பதேயெனைத்தொண்டுகொண்டாண்டவர் 
நீர்த்தாங்கநெடுங்கங்கைநீண்முடி 
சாத்தும்வெண்மதிபேரன் றிலைகண்மதி. (௧௬௫) 

கடலைப்டழித்தல், 

அடுத்துமேன்மேலலைத்தெழுமாழியே 
தடுத்துமுன்னெனைபாண்டவர்தாமுணக் 
கடிக்தகஞ்சன்றரங்கக்கரங்களால் 
எடுத் துரீட்டிகியென்னையின்றென்செபாய், (௧௬௮) 

தென்றலைப்பழித்த தல், 

பிறர்கதெங்கள்பிசான்மலயத் இடை 
சிறந்கணைர் க. துதெய்வநீர்நாட்டணி 
புறம்பணை த்தடம்பொங்க மல்வீடெ 
மறம்பயின்றதெங்கோதமிம்மாருகம், (௪:௬௭) 

இன்ன சன்மையபின்னுமியம்புவான் 
மன்னுகா தலனாகியவளளல்பாற் 

றன்னரும்பெறனெஞ்சு தயங்கப் போம் 
அ௮ன்னமன்னவள் செய்கையறைகுவாம், (௧௬.௮) 

இதுமுதல் (௯) செய்யுள் பாவை நாச்சியார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை 
நினைத்து வருந்துதல். 

கனங்கொண்டமணிகண்டர்க மல்வணங்கிக் கணவனை மன்பெ 

அவாள்போல, இனங்கொண்ட? 9 சட IT BGM fol ழவெப் அபெரு 

௩காதலோ On. தனங்கொண்டுதளர்மருங்குற்பாவையும்வன் மொன் 
டா்பாற்றனித்.துர்சென்ற,மனங்கொண்டுவரும்பெரியமயல்கொண்டு 
தன்மணிமாளிகையைச்சார்ர்தாள். (௧௬௯) 

சீறடிமேனாபாங்கள றிந்தனபோற்டுறிதளவேயொலிப்ப முன் 
னர், வேறஜொ]ு ருவருடன் பேசாண்மெல்லவடியொ தங்கமாளிகையின் 
மேலால், ஏறிமாககத்.தாணத்திலங்குமணிவே திகையினலங்கொள் 
பொற் ற்கான், மா நின்மலர்ச்சேக்கைமிசைமணிநிலாமுன் றின் மருங்க 
ருக்தாள்வந்.அ, (௧௪0)



சுந்தாமூர்த் இகொயனார் புசாணம், gan 

அவ்வுளவிலருகருந் தசேடி தனைமு ககோக்பொரூராண்ட 
மைவிரவுகண்டரைநாம்வணங்கப்போமறுகெதிர்வநர்தவராரென்ன, 
இவ்வுலகில் தணரா8ரவரேதேடொருவர் தாமெதிர்கின்றாண்ட, 
சைவமுதற்றிருத்தொண்டர தம்பிரான்றோழனார்ஈம்பியென்றாள். () / 

என்றுவுரை £கட்ட லு 2மயெம்பிரான்றமரேயோவென்னாழமுன்னம், 
வன்றொண்டர்பால்வைத்தமனக்காதலளவின் றிவளர்ர்.துபொங்க, 
நின்றநிறைகாண் முதலாங்குணகளு_னிீங்கவுபிசொன்றுந்தால்கி, 
மின்றயுங்குநுண்ணிடையாள் வெய்யிர்த்து மெல்லணைமேல் 
விீழ்ந்தபோது, (௧௭௨) 

ஆரகறுஞ்சேமுட்டியரும்பனிரீர்ஈறு் இவலையரு கவிசி 
!ரீரவிளர் களிர்குளிரிபநி தி.துமடவார்செப்தவிவையுமெல்ல rin 

மபரழலினெய்சொரிர்தா லொத்தனமற்றதன்மீதுச,நிதைடென்ன 

மாரலுர்கன்பெரு ஜூலையின்வலிகாட்டி மலர்வாளிசொரிந்தான்வந்து 

, 
மலாமளித்துயிலா ந்றுள்வழுக்கென்றன்மருங்காற்முண் மங்குல் 

வானி, னிலவுமிழுந்த ழலாற்டுணிறையாற். றும்பொறையா ற்௬ணீர 

மையோடுங், கலவமயிலெனவெழுச் அகருங்குழலின்பாமா ற்முக்கை 
யளாகி, பிலவவிதழ்ச்செர்.துவர்வாய்நெகிழ்க்தாந்முமையின்வறிமத 
பின்னசொன்னாள், (௧௪௭௪) 

வேறு, 

கர்தங்கமழ்மென்குழலீரிதுவென்கலைவாண்ம இபங்கனல்வர் 
னெனையிச், சர்இின்றழலைப்பனிரீரளவித்தடவுங்கொடியிர் தவிரீர் 
தவிரீர், வந் இங்குலவுக்நிலவும்விரையார்மலபானிலமுமெரியா ய்வரு 
மால், அக்தண்புனலுமாவும்விரவுஞ்சடையானருள்பெற்றுடையார 

ளார், (௧௭௫) 

புலரும்படியன் நிரவென்னளவும்பொறையுகிறையுமிறையுக்த 
ரியா, உலருந்தனமுமளமும்வினையேனொருவேவளவோபெரறுவாழ் 
வுரையீர், பலரும்புரியுந்துபர்கானி தவோபடைமன்மதனார்புடை 
நின்றகலார், அ௮லரும்கிலவுமலீ)முடியாரருள்பெற்றுடையாசவரோ 
வறியார், (sors) 

தேருங்கொடியுமிடையுமறுகிற் நிருவாரூரர்ரீசேயல்லால் 
அரென்றுயாமறிவாரடிகளடி.யேனயரும்படியோவிதுதா [யே 
னீரும்பிறையும்பொறிவாளாவினிரையுகிரைவெண்டிலையின்புடை 
பூரு ஞ்சடையீர்விடைமேல்வருவீருமதன்பிலரபோலியானோவுறு 

வன், (௧௪௭)



ச தடுத் தாட்சொண்ட புராணம், 

எனறின்னனவேபலவும்புகலுமிருளாளகச்சுருளோ இயையும் 
வன்றொண்டரையும்படி மேல்வாமுன்பருள்வானருளும் வகையார் 
நினைவார், சென் அம்பாகளும்பணியுஞ்சேல்வத்இருவாரூர்வாழ்பெ 
ருமானடி.கள, இன்றஙகவர்மன்றலை£ர்செயுமென் றடியாரறியும்படி 
யாலருளி, (௧௭௮) 

ச 
மன்னும்புகம்காவலர்கோன் மகழமங்கைபாவைகன்னைத்தந் 

தோம், இன்னவகைசம்மடியாசறியும்படியேயுரைசெய்தனமென்ற 
ருளிப், பொன்னின்புரிபுன் சடையன் விடையன்பெ ஈருமாகரியீனுரி 
வைபுனைவான்,  அன்னக்றடையாள்பாவைக்கணியஃதாருரன்பான் 
மணமென்றருள, (௧௭௯) 

பரவைநாச்சியார் விவாகம், 

காமத்துயரிற்கவல்வார்நெஞ்டற் கரையில்லிருளுங்கங்குற்கறி 
போம், யாமத்இருளும்புலாக்கஇிரோனெழுகாலையிலவந்தடியார்கூ 
டிச், சேமக்துணையாமவர்போருளைத்தொழுதே இருகாவலர்கோன் 
மகிழத், காமக்றுழலாள்பாவைவதவை தகுகீர்மையினானிகழச்செய் 

தார், ப (௪௮0) 
வேறு, சுந்திரமூர்த்தி நாயனார் இன்பநகர்தல், 

தென்னாவலூர்மன்னன்றேவர்பிரான் றிருவருளான் 
மின்னாருங்கொடிமருங்குற்பாரவையெனுமெல்லிய றன் 
பொன்ஸனாருமுலையோங்க ற்புணர்குவடேசார்வாகப் | 
பன்னாளும்பயில் யோ கபாம்பரை யின்விரும்பினார், (குக) 

  

தன்னையாரடையபிரான் சாணாரவிர் தமலர் 
சென்னியி லுஞ்டுந்ை த்யிலுமலர்வித் து த். இருப்பதிகம் 
பன்னுதமிழ்ந்தொடைமாலைபலசாத்்இப்பரவையெனு 
மின்னிடையாளுடன்கூடி விளையாடி ச்செல்கன்றார், (௧.௮௨) 

வேறு, 

மாதுடன்கூடவைூமொாளிகைமருங்குசோலைப் 

போதலர்வாவிமாடுசெய்குன் தின்புடையோர்தெற்றிச் 
ரீதளத்தரளப்பந்தற்செழுர்கவிடுழிந்து தங்க 
ளுதர்பூங்கோயினண்ணிக்கும்பிடும்விருப்பானம்பி, (௧௮௩) 

அ௮ந்தரத்தமார்போற்றுமணிகிளராடைசாத் இச் 
சந்தனத்தளறுதோய்க்தகுங்குமக்கலவைசா தச் 
சந்தரச்சுழிபஞ்சா ச் இச்சடர்மணிக்கலன்கள்சாத்தி 

இர். இரத் திருவின்மேலாமெழின்மிகவிளங்கத்தோன்ற.(௧௮௯



சுநிதாரமார்த்இகொயுனார் புசாணம், ௪௪ 

கையினிற்புனைபொற்கோ_லும்கா இனிலிலங்குதோடு 
மெய்யினிற் அவலர நா ஓுகெற்றியின் விளங்குகீறும் 
லயனுக்க ழக தகமென்ரடாயிழைமகளிர்போற்றச் 
சைவமெய்த் இருவின்கோலர்தழைப்பவிதஇயினைச்சார்க்கார்.() 

நாவலூர்வர்தசைவநற்றவக்களிலையென்றும் 
மேவலர்புசங்கள்செற்றவிடையவர்க்கன்பவென்றுக் 
தாவில்சர்ப்பெருமையாரூர்மறையவர் சலைவவென்றும் 

மேவினரிரண்டுபா லும்வேறுவேருயம்போற்ற, (Saya) 

கைக்கடாகுரங்குகோழிவெல்கவுகாரிபற்றிப் 

பக்கமுன்போதுவார்கள்பயின்மொழியயிற்மிச்செல்ல 
மிக்கபூம்பிடகைகொள்வோர்விசையடைப்பையோர்சூழ 

° . e . ® ச உ 4 ‘ உ 

மைக்கருங்கண்ணினார்கண்மறுகநீண்மறுகல்வக்தார். (௧௮௪) 

பொலங்கலப்பு/விபண்ணிப்போதுவார்பின்புபோத 
இல.ங்கொளிவலபப்பொற்றறரோளிடையிடைமிடைறந்துதொங்க 
னலங்கிளர் நீ ழல்ளூ ழரகான்மறைமூனிவசோடும் 

அலங்கலக்தோளினன்வர் தணைக்கனனண்ணல்கோயில், () 

SOT BY FVG STUD HS na AhuCgHBST arc F 
விண்ணவசொழியமண்மேன்மிக்களேடியார்கூடி. 
எண்ணிலாமிருக்த2?பா இலிவர்க்கியொனடி.யேஞுைப் 
பண்ணுகாளெர்காளென்றுபரமர்சாள்பாவிச்சென்றார். | () 

அடியவர்க்கடியனா 2வனென்னுமா தரவுகூரக் 
கொடிகநெடுக்கொற்றவாயில்பணிச் அகைகுவித்அப்புக்கார் 
கடிகொள்பூஙவ்கொன்றைவேய்ச்சாசவர்க்கெதிர்காணக்காட்டும் 
படியெதிர்தோன் .றிநிற்கப்பா த.ங்கள்பணிச் அபூண்டு, (௧௯௦) 

வேறு, 

மன்பொருர்இிருமாமறைவண்டுசூழ்க் 
அன்பாடிந்தையலார்தசெக் சாமரை 
நன்பெரும்பரமானந்தரன்மது 
என்றா த்துமளித்தெதிர்நின்றன. (௧௪௯௧) 

ஞாலழுய்யநடமன்றுளாடின 

காலனாரூயிர்மாளக்கறுத்கன 
மாலைதாழ்குழன்மாமலையாள் செங்கை 

லைமாகவருடச்சிவர்தன . (கவ) 

ட



௪௨ தடுத்சாட்கொண்ட புசாணம், 

நீதிமாசவாநெஞ்சிம்பொலிர் கன 
வேடயாதவர் தம்மைவேஇப்பன 
சோ தியாயெழுஞ்் ரீசா தியுட்சோ இய 
௮ இமாலபன்் காணாவளவின, (௧௯௩) 

மவேசுவாணமமற்கொண்டிருந்தன 
பேதையேன்செய்பிழைபொறுத்தாண்டன 
ஏதமானவைதீர்க்கவிசைர் சன, 
பூதராதகின்புண்டரீகப்பதம், (௧௬௪) 

வேறு. 

இன்னவாறேத்துஈம்பிக்கேக றுசேவசனார் தாலம் 
அர்கிலையவர் தாம்ம்வண்டுமகனையேயருளவேண்டி 
மன்னுசேடியார்தங்கள்வழித்தொண்டையுணசரல்கிப் 

பின்னையுமவர்கடங்கள்பெருமையையருளிச்செய்வார். (௧௯௫) 

| பெருமைபாற்றம்மையொப்பார்மீபணலாலெம்மைப்பெற்றுர் 
ஒருமையா லுலகைவெல்வாரூ'2மலொன்றுமில்லார் 
அருமையாநிலையினின்றாரன்பினாலின்பமார்வார் 
இருமையுங்கடர்துநின்றாரிவரை$ரியடைவாயென்று, (௧௯௭௬) 

நாதனா ருளிச்செய்யாம்பியாரூரர்நானிக் 
கேகந்தீர்கநெறியைப்பெற்?ரனென்றெஇர்வணங்கிப்போற்ற 

8 நீதியா 'லவர்சடம்மைப்பணிர்து நீநிை ற்தொன்பிலை 

கோ திலாவாய்மையாலேபா மடெனவண்ணல்கூ ற் (௧௯௦௭) 

தன்னையாளுடையகா கன்முன ருள்செய்யக்கேட்டுச் 
சென்னியால்வணங்கநின் ற இரு. மூளைப்பாடிராடர் 
இன்னவாறின்னபண்பென்றேத்துசேன தற்யொனார் 
பன்னுபாமாலைபாடும்பரிசெனக்கருள்செய்யென்ன. () 

வறு 

இ) தால்லைமால்வல! ரபயர்ததூயாடன் நிருப்பாகன் 
அல்லமீர்ர HOGI DOD யளித்த *அிருவாக்கா ற் 
றில்லைவா ழந்தணர் தமடியார்க் 
றெல்லையில்வண்புகழாரையெ 02 அசைப்பாமொ மியென்றான். 

மன்னுசிர்வயலாரூர்மன்னவரைவன்மொண்டர் 

சென்னியுறவடிவண௩ூத் திருவருண்மேற்கொள்பொழுஇன் 
முன்னமாலபனதியாமுதல்வர் தாமெழுக்தருள 
அந்ரிலைகண்டடியவர்பாற்சார்வதலுக்கணைகனமுர், (௨௦௦)



FB STLPT தீ இராயுனார் புரா ணம், PR 

தூரத்தே திருக்கூட்டம்பலமுறையாற்றொழு சன்பு 
சேசத்தாழ்க்கெழுக்தருகுசென்றெப் இரின் றழிபா 
விரத்தாரெல்லார்க்னார்கனித்தனிவேறடி யேனென் 
ரூர்வத்தாற்றிருக்தொண்டக்கொகைப்பதிகமருள்செய்வார்... () 

தம்பெருமான்கொடுத்தமொழி ம.தலுகக்தமிழ்மாலைச் 
செம்பொருளா ற்றிருக்தொண்டதக்தொகைபான கிருப்படுகம் 

உம்பர்பிரான்றுனருளு மணர்வுபெறவுலசகக்க 
எம்பெருமான்வன்னொண்டர்பாடிபவரெ இர்பணிச்கார்.  (2.02.) 

திருத்தொண்டத் தொமையின் மகக்.துவம், 

சேக்ழொர்சவாமிகள் அருளிச்செப்த பெரியபுராணக்இற்குமுதலூ 
லாகவும்-அப்புராணத்தைப்பதினொருசருக்கமாகவகுத்தற்கு அகார 
மாகவும்-விறல்மிண்டராயனார் காரணார்த் கமாகவும்- இயாகராரப்பெ 

ருமான்௮டியெடுத்துக்கொடுக்க.க்தரமார்க் இகாயனார் திருவாய்மல 
ர்ர்கருளிய, 

இருத்தொண்டத்தொகையென்னும்-தேவாசத் இருப்பதிகம் 

பண்கொல்லி-கெளவாணம், 

௧-வது தில்லைவாழ்க்தணர் சருக்கம்--றாயனார் எழுவர், 

இல்லைவா ழ்ர்கணர் தமடியார்க்குமடி.யேன் நிருரீலகண்டத் தக்கு 
பவனார்க்கடியே, ஸில்லையேயென்னாசவிபற்பகைக்குமடியேனிளை 
யான்றன் குடி.மாறனடி.பார்க்குமடி பேன்,வெல் லுமா மிசவல்லமெப்ப் 

பொருளுக்கடி யேன்விரிபொழில்குழ்்குன்றையார்விறன்மிண்டர்க்க 
டியே, னல்லிமென்முல்லையந்தாரமர்நீ இக்சடிபேனுரானா ரரிலம்மா 
னுக்காளே, க 

௨-வது இலைமலிந்த சருக்கம--நாயனார் எழுவர், 

இலைமலிர்கவேனம்பியெறிபத்தர்க்கடியே Gorey gs sar vary. 
யார்க்குமடியேன், கலைமலிந்த?ர்ஈம்பிகண்ணப்பர்க்கடியேன் கட 
வூரிற்கலயன்றனடியார்க்குமடி பேன், மலைமலிக்ததோள்வள்ளல் 
மானக்கஞ்சாற னெஞ்சாதவாட்டாயனடியார்க்குமடி/ பேன், அலை 
பிலிந் தபுனன்மங்கையானாயர்க்கடியே னாநூனாரூரிலம்மாலுக்காளே



௪௫ தடுத்சாட்கொண்ட புராணம், 

. ௩-வஅ மும்மையா லுலகாண்ட சருக்கம்--நாயனார் அறுவர், 

முூமமையாலுலகாண்டமூர்த்திக்குமடியேன் முருகனுக்குமுருத் 
இரபசுப இக்குமடி யேன், செம்மையேதி நநாளைப்? பாவார்க்குமடி, 
யேன் நிருக்கு றிப்புத்தொண்டர தம்மடியார்ச்குமடியேன், மெய்ம் 
மையே திருமேனிவழிபடாகிற் ற்கு வெகுண்டெழுர், சுதாதை 5 காள்மழு 
வினாலெறிர் ச, வம்மையானடி ததண்டி.ப்பெருமானுக்கடி.யே னாரா 
னாரூரிலம்மானுக்காளே (௩) 

௪-வது தருகின்ற சருக்கம்--காயனார் எழுவர், 

திருறின் றசெம்மையேசெம்மையாக்கொண்ட இருநாவுக்களை 

யன்றனடியார்க்குமடியேன், பெருகம்பிகுலச்சிை ற தனடியா ர்க்கும 
டியேன் பெருமிழலைக்கு அம்பர்க்கும்? பயா. க்குமடி யேன், ஒருகம் 

பியப்பூ தியடியார்க்குமடியே ஜொலிடினல்சூழ்சா த்தமங்கைநீலநக் 
கர்க்கடியேன், அருகம்பிநமிரக் இயடியார்க்குமடியே னாரூனாரூரி 

(௪) லம் மானுக்காளே, 

டு-வது வம்பரு வரிவண்டுச் சருக்கம்--நாயனார் அறுவர், 

வம்பராவரிவண்டுமணநா றமலருமதுமலர்ந। ற் கொன்றையானடிய 
லாற்பேணா, வெம்பிசான்சம்பர் தனடியார்க்குமடி. Cu Canute anor 
கலிக்காமனடியார்க்குமடியே, னம்பிரான் மிருமூலனடி.யார்க்குமடி. 
யேனாட்டமிகுதண்டிக்கு மூர்க்கர்க்குமடி 2பன், | ௮ம்பரான்சோ 
மாசிமாறனுக்குமடியே ன ரானரூரிலம்மா னுக்காளே (௫) 

௬-வது வார்கொண்டவன்முலையாள் சருக்கம்--நாயனார் ௮றுவர், 

வார்கொண் டவன்முலையாளுமைபங்கன்்க மூலே மறவா.துகல்லெ 

றிர்தசாக்கியர்க்குமடியேன், சீர்கொண்டபுகழ்வள்எல்ெப்புலிக்கு 
மடியேன் செங்காட்டங்குடிமேயசிறுத்தொண்டர்க்கடி யேன், காரர் 
கொண்டகொடைக்கழறிற்றறிவார்க்ருமடியேன் கடற்காழிக்கண 
நாதனடியார்க்குமடியேன், அர்கொண்டவேற்கூற்றன்களச்தைக் 
கோனடியே னாரூனாரூரிலம்மானுக்காளே. (௬) 

எ-வஅ பொய்யடிமையில்லாத சருக்கம்--நாயனார் எண்மர், 

பொய்படி மையில்லா தபுலவர்க்குமடியேன்பொழிற் கருர், SSG 
சியபுகழ்ச்சோ ழற்கடி.யேன், மெய்யடி யனசசிங்கமுளையசையற்கடி 
யேன் விரிதிசைசூழ்கடனாகைய பத் திதாக்கடியேன், கைதடிந்கவரி 
சிலையான்கலிக்கம்பன் கலிபன்க ழற்ச த் இவரி ஞ்சையர்கோனடியார்க் 
குமடியேன், யடி. கள்காடவர்கோனடியார்க்குமடியே OOOH" 
லம்மானுக்காளே. 
  

1 அம்பர்-என்பது-ஒரு-சிலஸ் சலம்,



FH BID F BGT Cyt புசாணம், ௪டு 

- வி/-வது கறைக்கண்டன் சருக்கம்--நாயனார் Barr, 

கறைக்கண்டன் கழலடியேகாப்புக்கொண்டிருக்கு கணம்புல்லஈம் 
பிக்கும்காரிக்குமடி 2ம்,  ஸனிறைக்கொண்ட௫ர்தைபானெல்வேலி 
வென்ற கின்ற€ரதெடுமாறனடி யார்க்குமடி யேன், அறைக்கொண்ட 
செம்பவளமிருளகற்றுஜ்சோதுக் சொன்மயிலைவாயிலானடியார்க் 
குமடி.யேன், ௮றைக்கொண்ட(2வனம்பிமுனைபடுவார்க்கடியே னாரூ 
ரனாரரிலம்மானுக்காளே, (௮) 

உ-வ.து கடல்சூழ்ச்த சருக்கம்--நாயனார் 88வர், 

கடல்சூழ்ந் தவுலகெலாங்கா க்கின்றபெருமான் காடவாகோன்க 

ழற்சிங்கனடியார்க்குமடியேன், மடல் கூழ்க்ததார்நம்பியிடர்கழிக் 
குந்கஞ்சைமன்னவனாஞ்செறுக்அணைதனடியார்க்குமடியேன், பு 
டைசூழ்ந்தபுலியகண்மெலானாட.வாடி, பொன்னடி.க்2கமனம்வைக் 
தபுகழ்த்துணைக்குமடியேன், அடல்சூழ்ந்கவேனம்பிகோம்புலிக்கு 
மடி. யே னாநானாரூரிலம்மானுக்காளே. (௯) 

e 

0-வ.௮ பத்கராய்ப்பணிவார் சருக்கம்--நரயனார் எழுவர், 

பத்தராப்ப்பணிவார்களெல்லார்க்குமடியேன் பாமனையேபாடுவா 
ரடியார்க்குமடியேன், இத்தத்தைச்சிபன்பாலேவைத்தார்க்குமடி 
யேன் றிருவாஞர்ப்பிறந்தார்களெல்லார்க்குமடி பேன், முப்பொழு 
துந்திருமேனிதீண்டுவார்க்கடியேன் முழுநீறுபூகெழுகிவர்க்குமடி 

யன், அப்பாலுமடிச்சார்ச் காரடி.பார்க்குமடியே னாரரரனாரூரிலம் 
“மானுக்சாளே, (௧௦) 

கெ-வ.து மன்னிய?ர்ச் சருக்கந்--நாயனார் எழுவர், 

மன்னிய மறைநாவனின்றவுர்ப்பூசல் வரிவயாண்மாளிக்கு 
சேசனுக்குமடியேன்,றென்னவனாபுலகாண்டசெர்கணார்க்சடியேன் 
திருகலகண்டத்துப்பாணனார்க்சடியபே, னென்னவனாமானடி.யேய 
டைந்கிட்டசடைய னிசைஞாநிகாதலன் றிருகாவீலூர்க்கோ, னன் 
னவனாமாரூரனடி மைசேட்டுவப்பா சாளுரிலம்மானுக்கன்பசாவாரே, 

ஈம்பியாண்டார்-ஈம்பி௮௬ுளிச்செய்த- இருத்தொண்டக்தொகைப் 

பதிகத்தேவாசங்களின்-முதற்குறிப்பு, 

பணிர்தரற்றொண்டத்தொகைமு தஈற்.றில்லை*பிலைமலிர் த 
வணித்திகழ்*மும்மை% இருகின்றஈவம்பரு*வார்கொண்ட, தா 
ரிணைத்திசழ்*பொய்யடிமை*க்கறைக்கண்டன் *சடல்குழ்ஈர்தபின் 
மணித்திசழ்சொற்்ஈபத்தர்ஈமன்னியசர்மறைசாவனோடே,



௪௬ தடுத்தாட்தொண்ட புராணம், 

இந்நாயன்மார் எழுபத்இரண்டில்- தொகையடியார்கள் (௯). இவற் 
றுள்- சரியையா-ஏரியையா-யோசக் இனர்-ஞானவிபல்பினர்- இல்ல 
ற்த்துவழாதவா-துறவறம்கிள் ௬1-பிரமசரிபகிலைகின்றோர் Paras 
டத்தைப்பொருளெனசம்பினோர் என்னும்பாகுபாடுடையோர்க 
ளென்று பொருள்கொள்க, 

இதில் மாபறியா தவர்- எழு வா்-பொய்யடி மையில்லாதபுலவா- பத்த 

ராய்ப்பணிவார்- பாமனை 2பபாடுவார்- இத்தக்சைச்சென்பாலே 
வைத்தார்- இருவாளூர்பிறக்தார்- முழுகிறுபூசெமுனிவர்- அப்பா லு 
மடி.ச்சாரந்தார். 

உம்பர்சாயகரடி.யாரபேருவகைதாமெய்க 
நம்பியாரூரர் இருக்கூட்டத் தினவெணைந்தார் 
தம்பிரான்றோ ழாரவர்தாமொழிர்ததமிழ் முறை 2 
யெம்பிசான்றமர்கள் இருக்கொண்டே.த்தலுறுகன்றேன். (௨0௩. 

தடுத்தாட்கொண்டபுரணமுற்றுப்பெற்ற து. 

ஆ.க்சவி பாயிரம் உள்பட, ௨௫௩., 

ன் ஸ்



oR pe 

  

OL. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஏயர்கோன்கலிக்காமதரபனார்புராணம். 

இப்புராணம் கவி (௪௱௰)ல் இந்நாயனாருக்காக ஏற்பட்டுள்ள கவிகள் 
(முதலிலிருந்து சவி(௮ ம், இறு இயபில் (க௱£௮௪)வது கவியிலிருந்து 
கவி (௪௱0) வரையிலும் படித்து மடி.க்க, மற்றும் இடையிலுள்ள 
கவிகள்யாகவும் சுந்தரமார்த் நரொயனார்சரித்தாமென்றுணர்க, இதில் 
தரிக்காட்கொண்ட புராணம் கவி (உ௱ஈ.)ல் இருந்து இப்புசாணம் 
(௩௱௮௩) வதுகலி வரையிலும் படித்து பார்த்து முடிக்க, 

நியெண்புகழ்ச்சோழர்நீர்நாட்டிடைகிலவு 

மாடுபொன்பொழிகாவிரிவடகரைக்கூழ்பா 

லாடுபூங்கொடிமாடடீடியவணிநதர்தான் 

பீடுதங்கிய திருப்பெருமங்கலப்பெயர்த்தால். (௧) 

இஞ்செழ்வனவெக் திரப்பர் இரூழ்ஞாயின் 
மஞ்சுரூழ்வனவரையெனவு! பர்மணிமாட 

ஈஞ்சுசூழ்வனரயனியர்ஈளினமெல்லடிச்செம் 
பஞ்சுசூழ்வன காளையர் குஞ்சியின்பாப்பு, (௨) 

விழவரு கனவிளங்கொளிமணி௫ெடுவீ இ 
முழவருதன மொய்குழலியர்ஈடவாங்க 

மழவரு தனமங்கலம்பொலிமணிழுன் நி 

லழவருதரல்வளத்தன 2வாக்இருக்குடிகள, (௩) 

நீரினிற்பொலி௪டைமுடிநெற்றிநாட்டத்துக் 
காரினிற்திகழ்கண்டர் தங்கா தலோர்குழுமிப் 

பாரின்மிக்க? தார்பெருமையாம் ற்பரமர் தா ள்பாவுஞ் 
சரின்மிக்க துவெபுரி பியெனத்தீகுஞ்சிறப்பால், (௪) 

இன்னவாப் ழ்பதியதனிடையேயர் ?காக்குடி தான் 
மன்னிநீடி யவளவர்சேனப இக்குடியார் 
தொன்மைமேலிபதொடர்ச்சியானிகழ்வ.அ.தூய 
பபொன்னிகாட்டுவேளாண்மையிலுபாந்தபொற்பின்தால், (௫)



ro ச்ந்தரமா த இராயனார் புசாணம், 

அ௮ன்கண்மிக்கவக்குடியினிலவதரித் துள்ளார் 
கங்கைவாழ்முடியார்தொண்டர்கலிக்காமரென்பார் 
தங்கணாபகாடிபணிவாடடிச்சார்க் நூ 0 
பொங்குகாதலினவர்பணிபோற்றுதல்புரிர்தார், 

புதியநகாண்மதிச்சடைமுடியார் இருப்புன் கூர்க் 
கதிகமாயின திருப்பணியனே கழுஞ்செய்து 
நிதியமாவனநீ.றுவர்தார்கழலென்று 
.இயினாற்பாவித்கொழு இின்புறுகின்றார், 

நாவலூர்மன்னர்காதனைதாஅவிட்டதலுக் சீ 
இயாவரிச்செயல்புரிர்தனசென்றவரிழிப்பத் 
சேவர்தம்பிசானவர் இழந்திருச் தியவதற்கு 
மேவவர்தவச்செயலினைவிளம்புவானுழ்றேன் (௮) 
இதுமுதல் சுந்தரமூர்த் திராயனார் சரித்திரம் இரண்டாந்தொடர்பு, 

இருத்தொண்டத்தொகையருளித் இருகாவலூசாளி 
கருத்தென்றுகா தலினாற்கனசம, இற்றிருவாரூ 
சொருத்தர்கழன்முப்பொழுதுமுருயெவன்பொடுபணிந்து 
பெருத்தெழுமெய்யன்பினாற்பிரியாதங்குறையுகாள் 

வேறு, 

தாளண்மையு ழவுதொழிற்றன்மைவளச்தலைசிறந்த 
வேளாளர்குண்டையூர் க்ிழவரெனுே டு மதக்ே கார் 
வாளார்வெண்ம தியணிக்தார்மறையவனாப்வழக்கனில்வென் 
ரூளாகக்கொண்டவர் தாளடைந்தன்பாலொழுகுவார். 

செந்நெல்லும்பொன்னன்னசெமும்பருப்புந்திங்கரும்பி 
னின்னல்லவமுதுமுதலெண்ணில்பெரும்பலவளங்கண் 
மன்னியசரவன்றொண்டர்க்கமுதாகவழுவாமற் 
பன்னெரோள்பாவையார்மாளிசைக்குப்படி சமைத்தார். 

அனசெயலன்பின்வருமார்வத்தான்மூப ழ்ந்தாற்ற 
வானமுறைவழங்காமன்மாகநிலத் swan, ஞ்சுருங்கப் 

போனகநெற்படிநிரம்பவெடுப்பதற்குப்போதாமை 
மானமழிகொள்கைபினான்மனமயங்கிவருக்அவார், 

வன்றொண்டர் இருவாஞா்மாளிகைக்குநெல்லெடுக்க 
இன்றுகுறையா இன்றதென்செய்கேனெனதநினைந்து 
துன் றுபெருங்கவலையினா ற்றுயசெய்தியண்ணாதே 
யன்றிரவு தயில்கொள்ளவங்கணர்வந்தருள்புரிவார், 

(௬) 

(௯௩)



சந் தரஞூர் தீ இநாயனார் புராணம், ௪௯ 

ஆரூரன்றனக்குன்பானெற்றர்தோமென்றருளி 
நீ ரூருஞ்சடைமுடியார்கி இக்கோமான் நனை 2பவப் 
பேரூர்மற்றகனெல்லையடங்கவுகென்பலைபிறங்கக் 
SICH HOO AF dL WSIS FAO DSS STHD LU STO, (௧௪) 

௮வ்விரவுபுலர்காலையுணாம்தெழுவாரதுகண்டே 
யெவவுலகினென்மலைதகானிதவென்றேபஇஅசயித் துச் 
செவ்வியபொன்மலைவளை த்தார் இ ருவருஸின்் செபல்போற்றிக் 
கொவ்வைவாய்ப்பரலையார்கொழுகரையயதொழுகெழுவார். (கடு) 

Cara 

நாவலூர்மன்னனாரக்குகாயனாளித்தநெல்லிய் 
இயொவசாலெடிக்கலாகுமிச்செயலவர்க்ருச்சொல்லப் 
போவன்யானென்றுபோர்தார்புகுந்தவாறருளிச்செய்து 
தேவர்கள்பெருமானேவசம்பீயுமெதிரோாசென்றார், (௧௬) 

குண்டையூர்க்கியவர்தா மமெதிர்கொண்டு?கா இில்வாய்மைத் 
e உ e e * ந 4 ச ? 

தொண்டனார்பா தர்தன் ஸித்தி துவீழ்ந்தெ.ழம் துகின்று 
பண்டெலாமடியேன் செப்தபணியென க்கன்று மட்ட 
அண்டர் தம்பிரானார்தாமேநென்மலையளித்தாரொன்று, (௧௮) 

மனிதராலெடுக்குமெல்லை ததன் றுநென் மலையினாக்க 
மினியெனாற்செய்யலாகும்பணியன்றிதென்னக் கட்டுப் 
பனிமதிமுடியாரன்ழேயுமக்குசெல்லளிகத்காரொன்றே 
யினிபனமொஷழிக்துதாமுங்குண்டையூமாய்கவர்தார். (௪௮) 

விண்ணினையளக்குரெல்லின்வெற்பினைஈம்பிகோக்கி 
யஷ்ணலைத்தொழு துபோற்.நிய,செயமிகவுமெய்தி 
யெண்ணில்சாட்பரவையில்லச் இர்கெல்லையெடுக்சவாளுக் 
கண்ணிலவணிஆ்தார்.கா2மதரிலன் றரியொண்ணாதென்று. (௧௯) 

ஆளிடவேண்டிக்கொள்வா ரருகுதிரப் பதியான 
தேரஸிலியிற்றம்பொருமான் கோயிலினை வந்தெய்இ 
வாளனீகண்மடவாள் வருந்தாமே யெனும்பஇக 
மூளவருங்காதலுடன் முன்மொழுது பாலும், (௨0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பகற்பொழு துகழிந்த தறபின்பாவைமனையளவன்றி 
மிகப்பெருகுகெல் லலகில்விள ங்கியவாரூர்கிறையப் 
புகப்பெய்ததருவனஈம்பூதங்களென விசு ம்பி 
னிகாப்பரிய தொருவாக்கு நிகழ்ர்ததுகின்மபலனருளால், — (௨௧) 

1



௫௦ ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனாபுசாணம், 

தம்பிரானருள்போர் oo gs ) தரையின் மிசைவிமுக்டு தழுந்தே 
யும்பராலுணர்வரிய திருப்பா தந்தொழுதேக்திச் 
செம்பொனேர்சடையாரைப்பிறபதியுக்தொழுஅே பாய் 

நம்பசாரூரணைந் தார்நாவலூர்நாவலனார். (௨2.) 

பூங்கோயின்மூப் ழ்ந்தருளும்புரா தனரைப்புக்கறைஞ்? 
நீங்கா தீபெருமடு ழ்ச்சியடனே, க்திப்புறம்போக்து 
பாம்கானார்புடைசூழ்க்துபோ/ Dé றிசைக்கப்பாவையா 
சோங்கு திருமாளிகையிலுள்ளணைந்தாசாளுார், (௨௩) 

கோவைவாய்ப்பாவையார்த। மகிழும்படி கூறி 
மேவியவர்தம்மோடுமிகளின்புற்றிருக்தற்பின் 
சேளின் மெதுமையோடும்வருவார்; த, திருவரு: ofl 
னேவலினாலவ்லிசவுபூதங்கண்மிக்கெழுந்து, (௨௪) 

குண்டையூரகென்மலையைக்குறட் பூ. கப்படைகவாக.து 
es Dr BIG ழற்பாவைமாளிகையைகிறைவித்ேே 

யண்டாபிரான்றிருவாரூரடங்கவுகென்மலையாக்இக் 

கண்டவாற்புதமெய்துங்காட்டிபெறவமைகத்தனவால், (உட) 

அவவிரவுபுலர்காலையாஞூரில்வா ழ்வார்கண் 
டெவ்வுலூல்விஃாந்தனகென் மலைபிவையென்ற Bets $I 
ஈவவிமதர்த்இருநோக்றெங்கைபுக ப த்ப்பாலையா ர்க் 
இவ்வுலகுவா ழவருநம்பிபளித் கனவென்பார். (௨௬) 

நீக்கரியநெ, ற்குன்று, slr Onn BO பலவும் 
போக்க, ரிதாயிடக்கண்டும்ண் சிந்தம்மில்புருவார் 
'பாக்பெத்தின்றிருவடி.வாம்.ரவை: பார்க்க eV Gy 
போக்குமிடமரி தாகுமெனப்பலவும்புகல்கின்றார், (௨௪) 

வன்றொண்டர் தமக்களித்தசெ ற்கண்டுமஇ ழ்சிறப்பார 

* இன்றுங்கண்மனையெல்லைக்குட்படுகெற்குன்றெல்லாம் 
பொன் றங்குமாளிகையிற்புகப்பெய்துகொள்கவென 
வென்றிமுசசறைவித்தார்மிக்கபுகழ்ப்பாவையார், (௨௮) 

  

% இந்தத் இிருவிருத்தத்தின்கறாத்து உங்கள் வீட்டு முன்றிலின் எல்லை 
ழெதுவரசைகுமோ அதுவலாயிலிருக்கும் நெல் அ௮ம்பாரத்தை உற் 
கள வீட்டெகுள்சேோத்துக் கொள்ளுங்களென்று பறைசா்றும்படி 
பரவைராச்சியார் உச்சாவுசெய்தருளினர் என்பதாம்.



சுந்தரம் த் இராயனார் புராணம், @a 

அணிபாளூர்மறுசு கனிலாளிபங்கப்பறையறைக் த 
பணிபாவேமனைநகிறைத் அப்பாங்கெங்குநெற்கூடு 
கணிபாமற்கட்டிக கர்களிக.ரப்பாவையார் 

மணியாரம்புளைமார்பின்வன்றொண்டர்கமைப்பணிர்கார், (௨௯) 

நம்பியாரூரர் தருவாரூமினயர் GIT DTT Le 
செம்பொற்புற்றிடங்கொண்டுவி ர்றிருந்கசெமுந்தேனைத் 
தம்பெரி.பவிருப்பினனெ ரதா ழ்ந் துணர்ளிஞற்பாவி 
॥ரிம்பருட னும்பர்களும Baus? ab Boyt, (௩௦) 

குலவுபுகழ்கி2காட்புலி பார்குை றுபிரர் நு.தம்பதக்க 
ணலகல்புக ழாரூ ரரெழுர் ந்கருளவடிவணங்டி 
கிலவிபவன்மராண்டா துவிசைந்கதற்பினேரிறைஞ்சிப் 
பலர்புகழுபண்பினாரமீண் DY கம்ப டுபணைந்தார், (௩௧) 

வறு, 

கேவரொறுங்ககச் இரு க்கொண்டர்மிடையு ஞ்செல்வகத் திருவாரூர் 
காவல்? சாண்டுகனிபாளு ங்கடவட்பெ ருமான்கழல்வணங்கி 

சாவலூராருள்பெந்றுஈம்பர்ப திகள் பிறகண்ணிப் 

பாவைபாகர் சமைப்பணிர் அபாடும்விருப்பிற்சென்றணைவார், (௩௨) 

மாலுமபனுமுணர்வரியார்ஈகழும்ப திகள்பலவனாங்கி 
ஞானநிகழ்கோட்புலியார்் கர்காட்டியத்தான்டிரண்ண 

வலும்வகையாலலங்கரிக்கங்கவருமெதர்கொ ண்டினிதிறைஞ்டி க 

சவணிகாஸிகைபின்கணும்வம்பெறுகள்கிகு புபுக்கார். (௩௩) 

௮ண்டரஈம்பியுடன்வர்கவன்ப2ராமிம்புறச்கணைம் து 
நீண்டமதிட்கோபுங்கடந் துநிரைமா patois பாந்து 
பூண்டகாதன்மிகு இயினாற்புனை மங்கல தூ ரிபமொலிப்ப 
எண்டுபுகழ்க்கோட்புலியார்மாளிகையெப்தியுள்ளணைந்தார், (௩௪) 

தூயமணிப்பொற்றவிசிலெழுக்கருளிபிருக்க த்தூ மீசாற் 
செயமலர்ச்? 2சவடி விளக்கித்தெளித்.தக்கொண்டசெழும்புனலான் 
மேயசடர்மாளிகையெ ங்கும்கிளங்கவி சியுளங்களிப்ப 
ஏயகிறப்பிலர்ச்சனைகளெல்லாமிபல்பின்டுறைபுரிவார். (௩.௫) 

பூர்தண்பனிரீர்சோசெமைத்தபொருவில்விரைச்சர்சனமெனவே 
வாய்க் தவகிலின அுஞ்சாரதுவா சநிறைமான்மதச் சு 

தோய்ர் தபுகைராவியின றுகெய்தூயபசுங்கர்ப்பூரமுத தல் 
ஏய்த்தவடைக்காயமு திளையவெண்ணின்மணிப்பாசன த்தேர்தி, ()



௫௨ ஏபர்கோன்கலிக்காமநாபனார்புசாணம், 

வேறு, 
வேறுவே.றுதிருப்பள்ளித்தாமப்பணிகண்மிகவெடுத்து 

மாறிலாதமணித் இருவாபாணவருக்கம்பல காத்ட 
பீ.றில்விதத் துப்பரிவட்டமழினிரை த்தேபெதிரிறைஞ்சி 
யாறுபுனைக்தாரடி ததொண்டாளவில்பூசைகொளவளிக்கார், (௩௪) 

செங்கோலாசனருளுரிமைச்ே சனாப், இியாங்ரகாட்புலியார் 
நங்கோமானைகாவ லார்நகரார்வேர்தைஈண்பினாற் 

றங் சீகாமனையி/ ற்றி ருவமு துசெய்வித் இறைஞ்சிக் தலைசிறந்த, 
பொங்கோதம் போற்பெருங்காதல்புரிக்த ரர்பின்னும்போற்றுவார் ர், 

ஆனாவிருப்பின்மற்றவர் தாமருமையான்முன்பெற்றெடுத்த 

தேனார்கோதைச்சிங்கடியார் தமையுமவர்பின் நிருவுயிர்த்த 
மானார் கோக்தன்வனப்பகையார் தமையுங்கொணர்ர் துவன்ஜொண்டர் 
தூராண்மலர்த்காள்பணிகித்துத்தாமுந்மிகாழமுதுசொல்லுவார். () 

அடி.யேன்டுபற்நமக்களிவரடிமையாசுக்கொண்டருளிக் 
கடிசேர்மலாத்தாடொழுதுப்பக்ககுணையளிக்சேண்டுமெனத் 
தொடிசேர் தளிர்க்கையிவரெனக்குக்தூாயமக்களெனக்கொண்டப் 
படியேமகண்மையா ந்கொண்டார்பரவையார்தங்கொமுஈனார், (௪௦) 

கோதைரசூழ்ந்தகுழலாரைக்குறங்கின்வைக். துக்கொண்டிருந்து 
காதனிறைந்தபுதல்லிபாங்கருத் துட்கசிவாலணைத்துச்ச 
மீதுகண்ணீர்விழமோக்து' வேண்டுவனவுங்கொடுத்தருளி 
நாதர்கோயில்சென் றடைநச்தார்ஈம்பிதம் பிரான்றோழர், (௪௧) 

வென்றிவெள்ளே றுயர்த் தருளும் விமலர் இருக்கோபுஈமிறை ஞ்சி 
யொன்றுமுள்ளத்தொடுமனபாலுச்சிகுவித்தகாத்தோடுஞ் 
சென்றுபுக்குப்பணிர் அ இருப்ப திசம்பூணூணென்றெடுத்துக் 
கொன்றைமுடிய-ரருளுரிமைிறப்பித்தார்?கொாட்புலியாரை, (௪௨) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

சிறப்பித்தருளுந்திருக்கடைக்காப்பகனினிடைச்இங்கடியாரைப் 
பிறப்பித்தெரித்தபிதாவாச தீ தம்மைநினைக் கபெ ற்றியினான் ் 
மறப்பில்வகைச்இங்கடியப்பனென்றேகம்ைைவைத்த 
நிறப்பொற்புடையவிசைபாடி. சிறைக்தவருள் பெற்றிறைஞ்சுவார், () 

௮ங்குகின் றுமெழுந்தருளியளவிலன்பிலுண்மகழச் 
செங்கணுதலார்மேவு இருவலிலவலத்தைச்?சர்ச் திறைஞ்சி 
மங்கைபழகர் தமைப்ப இகம்வலிவலத்தைக்கண்டேனென் 

நெங்குநிகழ்க்கதமிழ்மாலையெடுத் துத் தாடுத்தவிசைபுனைவார். ()



சுந்தாகாாத் இநாயனார் புராணம். Ga. 

திருச்சிற்றம்பலம் 

ஈன்றுமகிழுஞ்சம்பற்த ர்நாவுக்காசர்பாட்டுவர் த 
சென் றுறெப்பித் ணஸ்ஞ்சிம௫ம்ர்தேத்தியருள்பெற்றெழுக்தருளி 
மன் றினிடைேேகடம்புரிவார்மருவுபெரூமைத் தருவா ரர் 

சென்றுகுறுிப்பூங்கோயிற்பெருமாள்செம்பொற்க ழல்பணிந் து, 0 

இறைஞ்சிப்போர்அபரவையபார் இருமாளிகைபிலெழுச்கருளி 
கிறைந்தவிருப்பின்மேவுகாணீடு ?சல்வத்தி ருவாரூா்ப் 

பு நம்புநணியகோயில்களும்பணி ப துபோற்றிப்புற்றிடமா 

யுறைந்தபெருமான்கழல்பிரியாகோவாவின்படுற்றிருக்தார். (௪௬) 

செறிபுன்சடையார் இருவாளூர்த இருப்ப *அனியுத்திர த்திருசாள் 
குறுகவரலும்பாவையார்கொடைக்குவிழா6 ற்குறைவறுக்க 

நிறையும்பொன்கொண்டசணைவதற்குகினைக் தும்பி திருப்புகலூ 
ரிறைவர்பா தம்பணி.பவெழுக்கருளிச்செ or nO si) Boot, (௪௪) 

சென்றுவிரும்பித்திருப்புகலூர்ச்2சவர்பெருமான்கேரீயின் மணி 
மூன் றில்பணிர் துவலங்கொண்் சய தல்வா்முன்புவழ்ச் இறைஞ்டிச் 
தொன்றுமாபினடி த்தொண்டுிதோய்ந்தவன் (9) 1B 50 5 (pig 
நின்றுபதிக விசைபாடி நினைத்தகருக்து நிகழ்கிப்பார், (௪௮) 

சிமிதுபொழுஅகும்பிட்டுச்சிர்கைமுன்னமங்கொழிப 
வறிதுபுறம்போக்தருளியபன்மட த் திலணையார்வன்றொண்ட 

் ரறிவு கூர்ர்தவன்பருடனணிமுன் றிலி 2னாருகிருப்ப 

மறிவண்கையாரருளே3யோமலர்க்கண் அியில்வர்தெப் இிபதால், (௪௯) 
6 

அயில்வந்தெய்தத் தம்பிரான் மோ (pT BS; திருப்பணிக்குப் 
பமி லுஞ்சுடுமட்பலகைபலகொணர்வித தயாம்பண்ணித்ேேன் 
௮பிலுஞ்சுரும்பார்மலர்ச்செழி மடிமேலணியாவுத்தரிய 
lau? gy இயவெண்பட்ட தன் மேல்விரித் துப்பள்ளி BDA GOT (@o) 

சுற்றுமிருர கதொண்டர்களுர் துயிலுமளவிற்றுணேமலர்ச்சண் 
பற்றுழ் துயினீங்கிடப்பள்ளியுணர்ர் தார்பரவை ள் வனார் 
வெற்றிலிடையாாரு ளாலே வேபண்கல் 2லவிரிஈடர்ச்செம் | 
பொற்றிண்கனகமாக்ஈண்டுபுகலூரிறைவாருள் போற்றி, (@s) 

தொண்டருணாமகழ்ர்தொழக்து அணைக்கைக்கமல முகைதலைமேற் 
கொண்டுசகாயிலுட்புக்குக்குறிப்பிலடங்காப்'8பரன் 
மண்டுகா சலுறவணங்கவொய்,ச்.சமதுரமொழிமாலை 
பண்டங்கசைபிற்றம்பூமயபுக ம்ந்தென்ே ற்டுத்துப்பாடினார், (௫௨)



Ge ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனார்புசாணம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 
ப.இகம்பாடி தீ இருக்கடைக்காப்பணிர் துபரவிப்புறம்புபோர் 
தெதிரிலின்பமிம்மையேதருவாரருள்பெற்றெழுக் கருளி 
நிதிபின்குவையுமுடன்கொண்டுகிறையுஈ இயுங்குறைமதியும் 
பொ இயுஞ்சடைபார் இருப்பனையூர்புகுவார்புரி நான்மணிமார்பா, () 

செய்யசடையார் இதருப்பனையூர்ப்புற த் ந.தி இருக்கூத்தொடுங்காட்சி 

யெய்தவருளவெஇர்சென் றக்கெழுர் தவிருப்பால்விமுந் இறைஞ்சி 
யைபரரங்லொடுமாவல்லாரவ:?ரயமகயசொன் 
அய்யவுலகுபெ ும்பதிகம்பாடியரள்பெற்றுடன் போந்தார். (டு௪) 

இருச்சிற்றம்பலம் 
வளமல்கய2ர்த் தருப்பனையூர்வாழ்வாசேத்தவெ.ழுக்கருளி 
யள வில்செம்பொனிட்டி சைகளாண் 8ரனெருங்கிபணியாளுர்த் 

தளவமுறுவற்பாவையார்தம்மாளிகையிற்புகக்தாரு 
முூளமன்னியதம்பெருமானார்்தம்மைவணங்கியுவர் தணைவார், (இ௫) 

வர். பரை வப்பிராட்டி.பார்மகிழவைகிமருவுகா 

ளந்தணாரர்மருக்கணிபகோயில்பலவுமணைம் இறைஞ்சிச் 
சிகை) ப௫ழவிருப்பினொடுந்தெப்வப்பெருமாடிருவாளூர் 
மூத்திவணங்கியினிதிருர் தார்முனைப்பாடியர் தங்காவலனார். (௫௪) 

பலகாளமாவார்பாமர் இருவருளாலிங்குகின் றும்போப்ச் 
சிலைமா மேருவிஈனார் இ.ரரன்னிலக் துச்சென்றெப்தி 
வலமாவர் துகோயிலினுள்வணங்கம௫இம்க் ஒப டி.னார் 
தலமார்கீன்றதண்ணிபல்வம்யைி னானென் க்தமிழ்மாலை், (௫௭) 

தி. ச்சி ப டிம்பலம் 

பாடியங்குவைகயபின்பரமர்வீழிமி ழலையினி 
னீ மிமறையான் மமம்பட்டவர கணா எர்கிறைர் ண்டி 

நாடுமகிழவவ்வளவுஈகடைக்காவணம்பாவாடையுடன் 

மாடுக தலி பூகநிரைமல்கமணி தகோரணகிரைத்து. (௫௮) 

வந்துநம்பிதம்மையெ இர்கொண்டுபுக்கார்மற்றவருஞ் 
சிர்தைமலர்க் து இருவிழிரிழலையிறைஞ்டிச் சசண்விசும்பின் , 
முந்தையிழிர்தமொய்யொளி?சா 2காயிறனனைமுன்வணகரப் 
பந்தமறுக்குகம்பெருமான்பா கம்பரவிப்பணிகின்றார். ( Hig) 

படங்கொளாவிற்றுபில்வோலும்பதமத்தோனும்பாவரிய 
விடங்கன்விண்ணோர்பெருமானைவிரவும்புளகமுடன்் பாவி 
யடங்கல்வி ழிகொண்டிருச்தாடியேனுக்குமருளுமெனத் 
தடங்கொள்செஞ்சொற்றமிழ்மாலைசாத்இிடிங்குச்சாருகாள், (௬௦)



௬ தரஞூர் தீ இகாயனார் புசாணம், ௫௫ 

திருச்சிற்றம்பலம் 
வாசியறிந்துசாசளிக்கவல்லமி மூலைவாணர்பாற் 
One மிக்க திருவருண்ணூன் பெற்றுத்திருவாஞ்சியத்தடிகள் 
பாசமறுத்தாட்கொள்ளுந்தாள்பணி: ர அபொருவனாரென் ணு 
மாசில்பதிகம்பாடி. பமர்க்தரிடிற்கை ரப்புக் தாரணைச்தார். (௬௧) 

கருச்சிற்றம்பலம் 
செழு ரீர்சறையூர்கிலவு திருச்சித் $ீச்சாமும்பணிந்தேத்து 
விழுநீர்மையினிற்பெருஈசொண்டாவிருப்பி?னறிமெதிர்கொள்ள 
மழுநீடிளமான்௧ரதலத்திலு )டையார் திருப்பு தீதூர்வண ங்கித் 
தொழு $ர்மையினிற்று இச்2 Ob அிசிதொண்டர்சூழவுறையுக ள். () 

திருச்சி, ற்றம்பலம் 
புளிகனர்ழன்புஈழ்்து ணபார்த கருளு $ திற ழம் 2பாற்றிசைத்து 
முனிவர் போற்றவெ ழுக்க0 நுனி; ॥ிவைள்ளக் ஈங்கைபினில் 
பனிவெண்டிங்கள ணிசடைய? TIL HHA Lia LOL IEG து 3பாந் 

தினிபகினை விலைப் தினாரிறைவர் திருவாவடுலுறைபில் (௬௩) 
திருச்சி நிறம்பலம 

விளங்குந்திருவாவ௫ அறையின் 2 மைய ரர் 2காயில்புடைவலங்கொண் 
மெளங்கொண்டுருகுமன் பி, னுடனுள்। க்கிறைஞ்சி2யதஅவார் 
வளங்கொள்பஇகமைபவனென்றெ சிக் அவளவன்செங்கணுன் 
தளங்கொள்பிறப்புஞ்சிறப்பிச் ஒத்தமிழ்ச்சொன்மாலைசாத் தினார்.() 

இருச்சிற்றம்பலம் 
சாத்திபங்குவைகுகாட்டயங்குமன்பருடன் கூடப் 

போத். அமிறைஞ்சியருள்பெற்றுப்பெண்ணோர்பாகத்தண்ணலார் 
திர்த்தப்பொன்னித்தென்கரைமேற்றிகழும்ப திகள்பலபணிர் து 
மூர்த்தியார்தம்மிடைமருதையடைக்தார்முனைப்பாடி த்தலைவர், () 

மன்னுமரு தினமர்ர் தவரசைவணங்கிமதுசச்சொன்மலர்கள் 
பன்னிப்புனைந்துபணிர்தே த் திப்பாவிப்2பார் அதொண்டருடன் 
அக்கற்ப்பதிபிலிருக் தகல்வாசானார் திருகா?கச்ச? த்தை 

முன்னிப்புச்குவலங்கொண்ி;மதல்வர் திருத்தாள் வணங்குவார், () 
திருச்சிற்றம்லம் 

பெருகும்ப திகம்பிறையணிவா ஐ தலாள்பாடிப்பெயர்ர் துகிறை 
திருவிஷ்மலியுஞ்சபுரக்.அ.த்தவர்பெருமான்க ழல்வணங்கி 
யுருகுஞ்சிந்தையுடன்ே போந்தேயுமையோர்பாகர் தாமஒழ்ந்து 
மருவும்பதிகள்பி றபணிர் துகலையகல் லூர்மருங்கணைந்தார், (sor ] 

இருச்சிற்றம்பலம் 
செம்மைமறையோர் திருக்கலையகல் லூரிறைவர்சேவடி. க்கம் 
மும்மைவணக்கம்பெறவிறைஞ்£முன்புபாவித்தொழுதெழுவார் 
கொம்மைமருவுகுரும்பைமுலையுமையாளென்னுக்திருப்பஇக 
மெய்ம்மைப்புசாணம்பலவுமிகச்சிறப்பித்திசையின்விளம்பினார் ()



௫௬ ஏயகோன்கலிக்காமராயனார்புசாணம், 

இருச்சிற்றம்பலம் 

அங்குரில ன்று இருக்குடமூக்கணைர் துபணிர்துபாடிப்போய் 
மங்கைபாகர்வலஞ்சு ழியைமருவிப்பெருகுமன் புருகத் 
தங்குகாதலுடன்வணககித்தமிழாற்பாசிபாசினுக்கு த் 
திங்கண்முடியாரடி பளித்த திருல்லூசைச்சென்றணைந்தார், (௬௯) 

தல் லூரிறைவர்கழல்போற்றிகவின் றுஈடுவுஈம்பர்ப தி 
யெல்லாமிறைஞ்சியேத்திப் 2பாற்நிசையாற்பரவுக்கம்முடைய 

சொல்லூ திபமாவணிர்தவர்தாஞ் 2சாற்றுத்துறையின்மருங்கெய்தி 
யல் லூர்சண்டர்கோயிலினுளடைந்துவலக்கொண்டடி பணியார், () 

௮ழனீசொழுயெனையவெலுமஞ்சொட்பதிகமெடுத்தருளிக் 
கழனீடியவன்பினிற்போற்றுங்கா தல்கூரப்பாவியபின் 
கெழுநீர்மையினிலருள்பெற்றுப்போர் துபரவையார்கேள்வர் 
மூழுநீறணிவாமர்ந்தப திபலவும்பணிர்.துமுன் னுவார், (சாக) 

இருச்சிற்றம்பலம் 
தேவாபெருமான்கண்டியூர்பணிர து இருலையாற தனை 
மேவிவண௩டிப்பூர் துரு த் கவிமலர் தந் கொழு இறைஞ்சிச் 

சேவில்வருவார் இ.ருவாலம்பொழிலிற்2சர்ந்துதாழ்க தரவு 
பாவுசயனத்தமர்ந்தருளிப்பள்ளிகொள்ளக்கன வின்சண், (௪௨) 

மழபாடியினில்வருவதற்குகினைக்கமறக்தாயோவென்று 
குூழகாடுபதங்சோலமெதிர்காட்டியருள க்கு DS GION TH SI 
நிழலார்சோலைக்கரைப்பொன்னிவடபாலேறிகநெடுமாட 
வழ கார்வீ.இம ழ்பாடியணைர் தார்ஈம்பியாஞூசர், (orn) 

௮ணைந் துஇருக்கோபுசமிறைஞ்சியன்பாசூழவுடன்புகுந்து 
பணங்கொள_7வமணிக்தார்முன்பணிர் அவீ ழ்ர் துபாங்கரு 
குணங்கொளருளின் நிறம்போற்றிக்கொண்டபுளகத்துடனுருகப் 
புணர்ந்தவிசையாற்றிருப்பதிகம்பொன்னுர்மேளியென்றெடுத்து.0 

திருச்சிற்றம்பலம் 
அ௮ன்னேயுன்னையல்லாலியானாரைகினைக்கேனெனவேத்தித் 
தன்னேரில்லாபபஇகமலர்சாத்திக்கொழுதுபுறம்பணைந்து 
மன்னும்பஇபிற்டெலராள்கள்வைகித்சொண்டருடன்் மடழ்ர் த 
பொன்னிக்கனாயினிருமருக்கும்பணிர்துமேல்பாற்போதுவார், () 

செய்யசடையார் திருவானைக்காவிலணைக் து திருத்தொண்ட 
செய்தமுன்வர்தெதிர்கொள்ளவிறைஞ்சிக்கோயிலுடன்புகுர்தல் 
கையர்கமலச்'?சவடிக்ழோர்வம்பெருகவி ழ்ந்தெழுந்து 
மெய்யுமுகிழ்ப்பக்கண்பொழிநீர்வெள்ளம்பாப்பிலிம்முவார், (௪௯)



oe BOLT & திராயனார்புசாணம், ௫௭ 

மை றகளாயகான்குமெனமலர்ந் தசெஞ்சொற் 1 றமிழ் ழ்ப்பதிக 
நிறையுங்கா தலுடனெடுத்துநிலவுமன்பர் தமைநோக்கி 
யிை தயும்பணிவாரெம்ஓமயுமாளுடை யாசொன்றென்றேக்துவா 
ருறையூர்ச்சோழன்மணியாசஞ்சாத்து ந் திறத்தை யுணர்ந்தருளி, () 

இருச்சிற்றம்பலம் 

வளவர்பெருமான்றிருவாஞ்சா ச் இக்சொண்டுவரும்பொன்னிக் 
இளருர் திரைநீர்மூழுகுத அம்வழுலிப்போகக்ே கதமுற 
வளவிறிருமஞ்சனக்குட தீ தீதுளஅபுக் சாட்டவணிர்தருளித் 
தளருமவ னுக்கருள்புரிந் ததன்பைறக்கச்சாற் ) மினார். (௭௮) 

சாற்றியங்குத்தங்குசாட்டயங்கும்பவள த் இருமேனி 
டநீற் $றர்கோயிலெம்மருங்குஞ்சென் று, தாழ்ச்துகிறைவிருப்பாற் 

போற் ் தியங்குகின்றும்ே பாய்ப்பொருவிலன்பர்மருவிய தாண்: 
டாற்றும்பெருமைத்திருப்பாக்ிலாச்சிராமஞ்சென்றடைந்தார், () 

சென்று திருக்கோபுாமிறைஞ்டுத்2 2 தவர்மலிர்,த திருர்.துமணி: 
முன்றில்வலங்கொண்டுள்ளணைந்துமுதல்வர்முன்னம்வீ ழ்ந்இ 
 ஈன்றுபெருகும்பொருட்காதனயப்புப்பெருகநாதரெதிர் * [றைஞ்ி 
நின்றும்பரவிநினை*தபொருளருள்ர தொழியரநேர்நின்று, (௮0) 

அன்புநீவகாவச்சமுடனடுத்ததிருத்கோ ழமைப்பணியாற் 
பொன்பெறு த இருவுள்ளம்புமுக்கவமுக் ப்புறம்பொருபான் 
முன்புநின்ற இருத் தாண்டாமுகப்ே பமுறைப்பாடுடையார்போ 
லென்புகரைந்துபிசானார்மற்றில்லையென்னவெடுக்கின்றார். (௮௧) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

Carn. 

நி தீ. தமுீங்காநிலைமையினீங்கிரில, த திடைப்புலங்கெழும்பிறப் 
பா, ஓய்த் தகாண oO 'தயுணர் ழ் ந துநொர் 5 59.6 மையொருமையாமெழு 
மையுமுணர் தீ 5B] யெத் 6 ளையருளாே தாழியினும்பிரானாரிவரலலா இ 
ல்லையேயென்டார், [வைத் தீதனன்றன க்கேதலையுமென்னாவுமெனவழ்$ 
த திஞாரவழித்தொண்டர், (௮௨) 

இவ்வகைபாவித் இருக்கடைக்காப்புழேு.வலலவென் றிசைப்ப 
மெய்வகைவிரும்பு தம்பெருமானார்விழுநி தக்குவையளிதருள 
மைவளீர்கண்டர்கருணையேபரவிவணங்கியப்ப தியிடைவைகி 
யெவ்வகைமருங்குமிறைவர்தம்பதிகளிறைஞ்சியக்கிருக்தனர் 
சிலநாள். (௮௩) 
அப்ப இரீங்கெருளினாற்போகியாவினஞ்சாடுவார்நீடு [யெய்திப் 
ம மெட்பெயர்ப்ப இயுமிருமருங்கிறைஞ்சியிறைவர்பைஞ்ஞீலியை[ண்டு 
பைப்பணியணிவார்கோபு£மிலை றஞ்சிப்பாங்கமர்புடைவலங்கொ 
துப்புறழ்வேணியார்ச ழறொழுவா£ே தான்றுசங்காளரைக்கீண்டார், 

8



Boy ஏயாகோன்கலிக்காமராயனார்புசாணம், 

கண்டவர்கண்கள்கா தனீர்வெள்ளம்பொழிதாக்சைகுவித் இறைஞ்ச 
வண்டறைகுழலார்மனங்கவர்பலிச்குவருர் திருவடிவுகண்டவர்கள் 
கொண்டதோர்மபலால்வினவுகூற்றாகக்குலவுசொற்காருலாவிபவெ 
றண்டர்ராயகரைப்பாவியாரணியவிடங்கராமருர் தமிழ்புனைந்தார்.[ன் 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பரவியப்பதிகத்திருக்கடைக்காப்புச்சாத் இிமுன்பணிந்தருள் 
பெற்றுக், கரவிலன்பர்கடங்கூட்டமுர்தொழு.துகலர் இனி திருக்.து 
போந்தருஸி, விரவியவீங்கோய்மலைமுதலாகவிமலர் கம்ப திபலவண 
mad, குரவலர்சோலையணிதிருப்பாண்டிக்கொடுமுடியணைரக்் கனர் : 
கொங்கல், (௮௪) 

கொங்கினிற்பொன்னித்சென்கரைக்கறையூர்க்கொடுமுடிக் 
கோயின்மூன்குறுகச், சங் குவெண்ருன ழயருழைவலஞ்செய்துசார் 
ந்தடியன்பினிற்றாழ்ர். து, பொங்கெயவேட்கைபெருகடக்தொழுது 
புனிதர்பொன்மேனியைநோக்ட, யிங்வெர்தம்மைமறக்கவொண்ணா 
சென் றமுர்தமெய்க்கு றிப்பினிவெடுப்ப, (௮௪) 

+ 

PD 

௮ண்ணலாரடி. கண்மறக்னெராமவஞ்செழுத்தறியவெப்பொ 
மு.௮, மெண்ணியகாவேயின்சுவைபெருகவிடையராஇியம்புமென் றி 
தனைத், இண்ணியவுணர்வி ற்கொள்பவரிம ற்றுப்பற்றிலேனெனச்செ 
முந்தமிழா, னண்ணியவன்பிற்பிணிப்புறஈவின்றார்ஈமச்சிவாயத் இரு 
ப்பதிகம். (௮௮) 

இருச்சிற்றம்பலம் | 

உலகெலாழுய்யவுறு இயாம்பஇகமுரை சது மெய்யுணர்வறா 
வொருமை, நிலவியசந்தையுடன் நிருவருளானீங்குவார்பாங்குநற் 
பதிகள், பலவுமுன்பணிக் அபாமர் தாள்போற்றிப்2பாற் து,சண்பனி 
மலர்ப்படப்பைக், குலவுமிக்கொக்கிற்காஞ்வொய்ப்பேரர்குறு னொ 
ர்முறுகூமா தரவால், ் (௮௯) 

௮த் திருப்ப இியையணைக்அழுன் றம்மையாண்டவர்கோயிலுட் 
புகுக்அ, மெய்க்கவர்சூழவலங்கொண்டுமுன் புமேவுவார்தம்மெதர் 
விளங்க, நகித்தனார் இல்லைமன்றுணின்றாடனீடிய?காலகேர்காட்டக், 
கைத்தலங்குவித்துக்கண்களாளர்தக்கலுழிரீர்பொழிதாக் கண்டார் 

காண்டலுந்தொழுதுவிழ்ர் தடனெழுர் அகரையிலன் பென்பி 
னையுருக்கப், பூண்டவைம்புலனிற்புலப்படாவின்பம்புணார் துமெய் 
யுணர்வினிற்பொங்கத், தாண்டவம்புரியுக் தம்பிரானாரை த தலைப்பட 
க்டைத்தபின்சைவ,வாண்டகையாருக்கடுத்தவர்நிலைமைவிளைவை 
யாரளவறிந் துரைப்பார், (௯௧)



சுந்தாமூர்த் இராயனார் புராணம், ௫௯ 

௮ந்நிலைநிக ழ்க தவாரருள்பெற் றவன்பனாரின்பவெள்ளத்து 
மன்னியபாடன்மகழ்க் தடன்பர விவளம்பதியதனி டைமருவிப் 
டொன்மணிமன்றுளெழித்சசேவடியார்புரிநடங்கும்பிடப்பெற்றா 

லென்னினிப்புறம்போயெய்துவதென்றுமீ ண்டெழுந்தருளுதற் 
கெழுவார். (௯௨) 

ஆயிடைநீங்யெருளினாற்செல்வாரருவனீரச்சரங்களும்பிறவும், 
பாயு$ீர்க இயும்பலபலகடர் அபசமர் தம்ப இபலபணிர் அ, மேயவண்ட 
மிழால்விருப்பொடும்பாவிவெஞ்சமாக்கூட லும்பணிநர் ௪, சேயிடை 
சுழியப்போர்துவர்தடைந்தார்தென் நிசைக்கற்குடி மலையில், (௯௩) 

இருச்டிற்றம்பலம் 

வேறு, 

விடுதருமிக்கற்குடியில்விழுமிபாரைப்பணிர் இறைஞ்ச? 
நீடுவிருப்பிற் நிருப்ப திககிறைந் தசர்தையுடன்பாடிப் . 
பாடும்விருப்பிற்றொண்டருடன்ப இகள்பலவுமணைச் இறைஞ்டத் 
தேடுமிருவர்காண்பரியார்திருவாறைமேற்றளிசென்றணேர்தார். () 

இருச்சிற்றம்பலம் 

செம்பொன்மேருச்டிலவளை த்தசிவனாராறைமேற்றளிபி 
னம்பர்பாதம்பணிர்திறைஞ்சிரொளும௫ழ்வார்க்கருள்கூட 
வும்பர்போற்றுந்கானங்கள்பலவும்பணிந் தபோர்தணைவா 

ரிம்பர்வா ழவின்னம்பர்ஈகரைச்சோவெய் இனார், (௬௫) 

ஏரின்மருவுமின்னம்பர்மகிழ்ந்தவிசர்க ழல்வணங்கி 
'யாருமன்பிற்பணிந்தேத்தியாசாவருளாலங்கமர்வார் 
போரின்மலியுக்கரியுரித்தார்மருவும்புறம்பயம்போற்றிச் 
சேருமுள்ளமிக்கெழமெய்ப்ப இகம்பாடி ச்செல்கின்றார், (௯௬) 

(வறு, £ 
௮ங்கமோ இயோசாறைமேற்றளியென்றெடுத்தமர்கா தலிற் 
பொங்குமின்றமிழால்விரும்புபு.றம்பயந்தொழப்போ துமென் | 
நெங்குமன்னியவின்னிசைப்ப திகம்புனைச் துடனெப் தினார் 
இங்கள்சூடியசெல்வர்மேவு திருப்புறம்பயஞ்சேவே. (௬௭) 

அப்ப தக்கணமார்ததொண்டருமன் ௮வெண்ணெய்கல் லூரினி 
லொப்பிருக்கனிவேதியன்பழுவோலைகாட்டிகின்ருண்டவ 
ரிப்பதிக்கண்வந்தெய்தவென்ன தவங்களென்றெதிர்கொள்ளவே 
முப்புங்களெரித்தசேவகர்கோயில்வாயிலின்முன்னினார். (௯௮) 

மீடுகோபாமுன்பிறைஞ்சிநிலாவுதொண்டரொடுள்ளனைர் 
தாடன்மேவியவண்ணலாரடிபோற்றியஞ்சலிகோலிநின் 
றேடுலாமலர் தூவியெட்டினொடைசு.துமாகுழுறுப்பினாற் 
பீடுநிடுகிலச் தின்மேற்பெருகப்பணிர் துவணங்கனார், (௯௯)



௬௦ ஏயர்கோன்கலிக்காமரர்யனார்புசாணம், 

அங்குநீடருள்பெற்றுளார்வமிசப்பொழிந்தெழுமன்பினாற் 
பொக்குநாண்மலர்ப்பாதமுன்பணிந்தேத் தமீண்டுபுறத்தணைந் 
தெங்குமாகிநிறைர்துநின்றவர் தாமகழ்க்தளிடங்களிற் 
ற்ங்குகோலமிறைஞ்சுவாரருட்டாவிலன்பசோடெய்தினார். (௧௦0) 

வேறு, 

வம்புகீடலங்கன்மார்பின்வன்றொண்டர்வன்னிகொன்றை 

அம்பைவெள்ளடம்பு திங்க$யரீறணிர் தசென்னித் 
தம்பிரானமாந்ததானம்பலபலசார்ந்துதாழ்க்து | 
கொம்பனாசாடனீடுகூடலையாற்ூர்சார, (௧௦௧) 

செப்பரும்பதியிற்சேரார் திருமுதுகுன்றநோக்கி 
யொப்பரும்புகழாற்செல்லுமொருவழியுமையாளோடு 
மெய்ப்பாம்பொருளாயுள்ளார்வே இ;/ராடநின்றார் 
முப்புசி நூலுந்தாங்கெம்பியாஞார்முன்பு, (௧02) 

நின்றவார்தம்மைநோக்கிநெடிழ்க்தடுந்தையராய்த்தாழ்வா 
ரின்றியாமுதுகுன்றெய்தவழியெமக்கியம்புமென்னக் 
குன் ற்வில்லா ளியாருங்கூடலையா றநா மர ற்ச் 

சென்றதிவ்வழிகானென்றுசெல்வழித்துணையாச்செல்ல, (௧0௩) 

கண்டவர்கைகள்கூப்பித்கொழுதுபின்றொடர்வார்காணார் 
வண்டலர்கொன்றையாரைவடிவுடைமழுவென்றேத்தி 

் யண்டர் தம்பெருமான்போந்தவ இசயமறியேனென்று 
கொண்டெழுவிருப்பினோடுங்கூடலையாற்ழார்புக்கார், (௧௦௪) 

திருச்சி ற்றம்பலம் 

கூடலையாற்.நார்மேவுங்கொன்ை றவார்ச௪டையினார்தம் 
ீடுபர்கோயில்புக்குப்பெருகெயவார்வம்பொங்க 

வாடகப்பொதுவிலாடுமறைக ழல்வணங்கப்போ ற்றி 

நிடருள்பெ ற்றுப்போந்து தருமு துகுன்றினேர்ந்தார், (௧௦௫) 

தடகிலைக்கோபுரத்தைத்தாழ்க் துமுன்னிறைஞ்சக்கோயில் 
புடைவலங்கொண்டுபுக்குப்போற்றினர்தொழுதஅவீழ்க்து 
நடசஈவில்வாசைஈ ஞ்சியிடையெலுஞ்செஞ்சொன்மாலை த் 
தொடைஙிகழ்பதிகம்பாடித்தொழுதுகைசுமந்துகின்௮ு, (௧0௬) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

நாதர்பாற்பொருடாம்வேண்டிஈண்ணியவண்ணமெல்லாக் 
கோதறுமனத்துட்கொண்டகுறிப்பொடும்பாவும்போது 
தாதவிழ்கொன்றைவேய்ச்தார்தாவருள்பெறுவார்சைவ 
வே இயர்.தலைவர்மீண்டுமெய்யில்வெண்டொடி.யும்பாட, (௧௦௪)



சுந்தாராத்திநாயனார் புராணம், ௬௧ 

பனிமதிச்சடையார்தாமும்பன்னிரண்டாயிரம்பொன் f 
னனியருள்கொடுக்குமாற்றானல்டெவுடையாம்பி 
தனிவரும௫ழ்ச்சிபொங்கத்தாழ்ர்தெழுர்தருகுசென்று 
கனிவிடமிடற்றினாமுன்பின்னொன் றுகழற லுற்றார், (௧௦௮) 

அருளுமிக்கனகமெல்லாமடி யனேற்கரரூருள்ளோர் 
மருளுறவியப்பவங்கேவாபெறவேண்டுமெனனத் 
தெருளுறவெழுக்தவாக்காற்செழுமணிமுத்தாற்றிட்டிப் 
பொருளினைமுழுதுமாரூர்க்குள த். திற்போய்க்கொள்கவென்றார், 0) 

என்றுதம்பிரானாரல்குமின்னருள்பெற்றபின்னர் 
வன்றொண்டர்மச்சம்வேண்டிக்கைக்கொண்டுமணிழுத்தாற்றிற் 
பொன்றிரளெடுத்துநீருட்புசவிடப்போ அ௫ன்றா 
சன்றெனைவலிச் தாட்கொண்டவருளிதிலறிவேனென்று. (௧௧௦) 

மேவியகா தற்றொண்டுவிரவுமெய்விருக் இபெற்றார் 
அவியின்விருத்இயானவர் தணர்புலியூர்மன் விற் 
சாவிங்கண்டர்கூத்.துக்கண்டுகும்பிடுவதென்று 
வாவிரூழ் தில்லை தூர்வழிக்கொள்வான்வணங்டுப்போக்தார் (௧௧௧) 

மாடுளபதிகள்சென்றுவணங்ப்போய்மங்கைபாகர் 
நீடியகடம்பூர்போற்றிநிறைந்தவானர்தக்கூத்த 
சாடியஇல்லைமுதூரணைந்தணிவாயில்புக்குச் 
சேடுயாமாடமன்னுஞ்செழுர் திருவி இசார்ந்தார் (௧௧௨) 

பொற்றிருவீ திதாழ்ர்துபுண்ணியவிழாவாயோங்கு 
நஃறிருவாயினண்ணிரலமலியலங்கன்கார்பர் 
மற்றதன்முன்புமண்மேல்வணக்$யுள்புகுக்துபைம்பொற் 
சுற்றுமாளிகைசூழ்வர்துதொழுதுகைதலைமேற்கொள்வார், (௧௧௩) 

ஆடியதிருமுன்பானவம்பொனின்கோபுசத இ 
ஆரடுபுக்கிறைஞ்சியோங்குபொளிவளர்கனகமன்றி 
ணடைகச்செய்யதாளைஈண் ஹுறவுண்ணிறைந்து 
நிமொனந்தவெள்ளக்கண்கணீர்நிரந்துபாய. (௧௧௪) 

் பரவுவாய்குளறிக்காதல்படி இருப்படியைத்தாழக்து 
விரவுமெய்யங்கமைர் அுமெட்டி லும்வணங்கும்வேட்கை 

பரனுறுதிருக்கூத்துள்ளமார் தாரப்பெருகிநெஞ்சிற் 
கரவிலாதவரைச்சண்டஙிறைவுதங்கருத்திற்கொள்ள, (கசடு)



௭
 

௬௨ ஏயர்கோன்கலிக்சாமராயனார்புசாணம், 

வேறு, 

'மடி.த் தாடுமடிமைக்களென்றெடுத் துமன் னுயிர்கட்கருளுமா ற்று 
லடுத்தாற்.றுகன்னெறிக்கணின்றா லும்வழுவிணர்களணையாவண்ணர் 
தடுப்பானைப்பேரூரிற்கண்டநிலைறெப்பித்துத்தனிக்கூத்தென்று 
நடிப்பானைகாமனமேபெற்றவாறெனுங்களிப்பானயர் துபாடி, (௧௧௭௬) 

இருச்சிற்றம்பலம் 
மீளா தவருள்பெற்றுப்புறம்போந்அ இரு வீ திமேவித்தாக்ழ்தே 
யாளானவன்றொண்டசந்தணாகடாம்போற்றவமாற் துவைக 
மாளாதபோன்டாற்பொற்பதியைவணங்கிப்போய்மறலிவீ ழந 
தாளாண்மைகொண்டவர் தங்கருப்பறிய லூர்வணங்கசெசென்று 
தாழ்க்தார், (௧௧௪) 

கூற்றுதைத்தார் தருக்கொகுடிக்கோயினண்ணிக்ே BOLT BOO 
த்தொழுதுபுகுந்தன்பா்சூழ, வேற்றபெருங்கா கலினாலிறைஞ்ச2 யத் 
இயெல்லையிலாப்பெருமகிழ்ச்சமன தீ திலெய்தப்,போற்றிசைகத்துப் 
புறத் தணைந்தப்பதியின்வைகப்புனிதாவர் தமைகினையுமின்பங்கூறிச் 
சாற்றியமெய்த திருப்ப திகஞ்சிம்மார்ே தன்னுந்தமிழ்மாலைபுனைர் 

தங்குச்சாருகாளில், (௧௧௮) 

கண்ணுதாலார்விரும்புகருப்பறியலூசைக்கைதொழுதுநீக்ூப் 
போயக்கயல்களபாயு, மண்ணிவளம்படி கீகரையைஈண்ணியங்குமா 
தொருபாகத்தவர்தாள்வணங்பப்போற்றி,யெண்ணில்புகழ்ப்பதிக 
முழுன்னவனென்றேத்தியேகுவார்வாழ்கொளிபுத்தாரொய்காசு,பு 
ண்ணிபனார்டோம்பொழு.துகினைந்துமீண்டுபுகுகின்றார் தலைக்க 

ன்றெடுத்துப்போற்றி, (௧௧௯) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இருப்பதிகம்பாடியேசென் றங்கெப் இத்தேவா் 'பெருமானார் தங்கோ 
யில்வாயி, அருப்பொலி புமயிர்ப்புளகம்விரவ தி தீதாழ்ந்தேயுள்ளண்ந் 
BUM EC 55 Huy ருகுமன்பா 'இ;பொருப்பரையன்மடப்பா வையிட 
ப்பாலானைப்போற்றிசைத்துப்புறம்போந்்துதங்கிப் பூமென், கருப்பு 
வயல்வா ழ்கொளிபுத்.தாரைரீங்டுக்கானாட்டுமுள்ளூரிற்கலந்த 

போது, (௧௨௦) 

கானாட்டுமுளளூரைச்சாரும்போதுகண் ணுதலாரெ திர்காட்சகொடு 
ப்பக்கண்டு, தூநராண்மென்மலர்க்கொன்றைச்௪டையார்செய்யதுணை 
ப்பாதமலர்கண்டுகொழுகேனென்று,வானாளுக் திருப்ப இகம்வள்வா 
யென்னும்வண்டமி மின்றொடைமாலமலரச்சா தீச், தனாருமலர் 
ச்சோலைமருக்குசூழ் ழ்ந்ததிருவெஇர்கொள்பாடி.யினையெய்தச்செல் 
வார், (௧௨௧) 

இருச்சிற்றம்பலம்



சுந்தாமூர்த் இராயனார்புசாணம், ௬௭௩. 

எத்திசையுந்தொழுதேத்கமத்கயானையெடுத்தெதிர்சொள்பாடி19 
னையடைவோமென்னுஞ்,சத்தநிலைத் திருப்பதிகம்பாடி நைர்துசெ 
ல்வமிகுசெழுஙகோழிலிறைஞ்செண்ணி,பத்தர் தமையடி வணங்கு 
யங்குவைகயருள்பெற்.றுத் திருவேள்விக்குடியிலெய்தி,முத்இதரும் 
பெருமானைத்துருத் இகூடமூப்ப திலையெனும்பதகமொ ழிந்துவாழ் 

ந்தார், k (௧௨௨) 

இருச்சற்றம்பலத் 21 Uy Ne i 
வேறு “Say Us “Op, 

காட்டுரல்வேள்விக்கோலல்கருத்தறவணங்9க்கர்க 7 ony, 
னட்டியவுள்ள த்தோடுகம்பியாரார்போற்றி ட ly 4/4 

யீட்டியதவத்2தார்சு ழவங்குகின்றேகியன்பு ப ae 
பூட்டியாட்கொண்டார்மன்னுந்தானங்களிறை ஞ்டிப்போந்து (௧௨ IS ௫ 

” வேறு, 99 

எஞ்சா தபோன்பிற்றிருத்தொண்டருடனெய்தி 
நஞ்சாருங்கறைமிடற்றாரிடம்பலவுகயர்தேத்தி 
மஞ்சாரும்பொழி லுடுத் தமலர்ந்தடங்கள்புடைரசூழுஞ் 
செஞ்சாலிவயன்மருதத்திருவாரூர்சென்றடைந்தார். (௧௨௪) 

செல்வமலி திருவாரூர் த்தேவசொடுமுனிவர்களு 
மல்கு இருக்கோபு£த் துவர் இிறைஞ்சியுள்புக்கங் 
கெல்லைபிலாக்காலமிகவெடுத் தமலர்க்கைகுவித்துப் 
பல்கு தருக்தொண்டருடன்பாமர் இருமுன்னணைந்தார், (௧௨௫) 

'மூவாசமுதலாகெடுவாகிமுடியா த 
சேவாருங்கொடியாசைத்இருமூலட்டான த்து 
ளோவாதபெருங்காதலுடனிறைஞ்டப்புறம்?பாந்து 
தாவாதபுகழ்ப்பரவையார் இருமாளிதை$சார்ந்தார், 8) (௧௨௪) 

பொ ங்குபெருவிருப்பினொடுபுரிகு ழலார்பலர்போற்றப் 
பங்கயக்கட்செங்கனிவாய்ப்பரவையாரடி வணங்கி 
யெங்களையுகினைக்தருளிற்றெனவியம்பவினிதளித் து | 
LMM SENT IONS TT One ps5 துறைந் துவைகுவார். (௧௨௭) 

நாயனார்மு அன் நர்ஈமக்களித்தரன்னி இயர் ௫ 
தூயமணிமுத்தா ற்றிற்புகவிட்டேர்.துணைவாவர் 
கோயிலின்மாளிகைமேல்பாற் குள த் திலவாருளாலை 
போயெடுத்துச்கொடுபோதப்போதுவாயெனப்புகல, (௧௨௮) 

என்னவஇசயமிதுதகானென்சொன்னவாறென்று 
மின்னிடையார்சிறுமுறுவலுடன்விளம்பமெய்யுணர்ந்தார் 
ரீன்னுதலாயென்னுடையரா தனருளாற்குளத் இற்” 
பொன்னடையவெடுத்துனக்குத்தருவதுபொய்யாதென்று, (௧௨௯) 
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௬௪ ஏயன்கோர்கலிக்காமராயனார்புராணம், 

ஆ்கவருமுடன்போ தவளவிறந்தவிருப்பினுடன் 
பூங்கோயிலுண்மடழ்ந்தபுனிதர்க ழல்புக்கறைஞ்ச 
யோங்குதிருமாளிகையைவலம்வர்தங்குடன்மேலைப் 
பாங்கு திருக்குள த்தணைந்தார்பாவையார் தனித்துணைவர், (௩௩.0) 

மற்ற. தனின்வட£ழ ழ்பாற்கரைமீதுவர் தருளி 
முற் pan ழயார்; T கமைநிறுத் திமுனைப்பாடி த் ் திருகாடர் 
க ற்ை றவார்சடையாரசைக்சை தாழுஅகுள 599 ழிர் 
Spo றராளிட்டெடுப்பார்ே போலங்குத்தடவுத லும். (௧௩௧) 

நீற் ற ழகர்பாட்டுவந்து திருவினையாட்டினினின்று 
மாற்றறுசெம்பொன்குள த்துவருவியாதொழிர்தகருள 
[வாற்.றினிலிட்டுக்குள த திற்றேடுவாருளிதுவோ 
சாற்றுமெனக்கோற்றொடியார்மொழி; தருளத்கனிக்தகொண்டா, () 

ன்செய்தவருள்வ ழியேமுருகலா பூங்குழற்பரவை 
டன் செய்யவாயினகைதாராமேதாருமென 
மின்செய்த நூன்மார்பின்வேதியர் சாமு துகுன் றிற் 
பான்செய்தமேனியனேயெனப்பஇகம்போற்றிசைத்து, (௧௩௭. 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மூட்டவிமையோரறியமுதுகுன் நிற் pot 5 BOLT AR aT 
சட்டநான்பெறராதொழிர்ததளர்வினாற்கையறவா 
யிட்டஏ,ததையிவளெ திமோகெடுத்தருளுமெலுந்்திருப்பாட் 
டெட்டளவும்பொன்காட்டாடுதாழிந்தருளவேத்துவார். (௧௩௪) 

ஏத்தாதேயிருர் தறியேனெஸுர் திருப்பாட்டெவ்வுலகுல் 
காத்தாடுமம்பலத் துக்கண் ணுளனாங்கண் ணு தலைக் 
கூத்தா தந்தருளாயிக்கோமளத்தின்முன்னென்று 
நீத்தாருந்தொடரீவரியநெறிரின்றார்பரவு தலும், (௧௩௫) 

கொந்தவிழ்பூங்கொன்ை றமுடி க்கு. தீ.தனார் திருவருளால் 
aso தீழுபொன் நிசளெடுத் துவருமுறையாற்கரையேற்ற 
வந்தாத் துமலாமாரிபொழிர்இழிர் ததவனியுள்ளோ 
ரிந்தவ தசயமென்னேயார்பெறுவாசெனத்தொழுதார். (௧௩௬) 

ஞாலம்வியப்பெய்தவருகற்கனகமிடையெடுத்து 
மூலமெனக்கொடுே பார் ,க.ணியின்முன் னுரைப்பிக்க 
நீலமிடந் தவாருளாலுசைதா ir ழப்பின் னுநெடு 
மாலயனுக்கரியக ழல்வழு க் இனார்வன்றொண்டர் (௧௩௭)



சுந்தர்மூர் த் இநாயனார் புாணம், ௬டு 

மீட்டுமவர்பசவு,த லுமெய்யன்பான்பில்வரும் 
பாட்டுவர்.துகூத். துவந்தார்படு$வாசிமுடி வெய்து 
௦மோட்டஅசெம்பெரீன்னொக்கவொருமா வுல்குறையாமல் 

காட்டுக லும௫இழ்க்தெடுத் துக்கொண்டுகரையேறினார். (௧௭௩௮) 

கரையே திப்பரவையாருடன் கனகமானமிதலா 
நிசையாளி ற்கு மையேற்றிநெடுகிலைமாளிகைபோக்கித் 
இரைே யறும்புனற்சடிலக் ் திருமூலட்டான த் த்தார் 
விரைே யறுமலர்ப்பா தந்தொழு தணைந்தார்வி இயினில், (௧௩௯) 

வந்து திருமாளிசையினட்புகுர் துமங்கலவாஜ் Ds 
தந்தமிலாவகையேத்துமளவிறந்காரொலிசிறப்ப 

இர்தைநிறைமகிழ்ச்சியுடன்சேயிழையாருடனமர்ந்தார் 
சந் கமலிமலர்ச் 2சாலைகாவலர் கங்கா வலனார். (௧௪0) 

அணியாரூர்மணிப்புற்.றினமர்ந் தருளும்பாம்பொருளைப் 
பணிவாசங்கொருகாளிழ் ற்பாசா ட்டுக் திருப்ப இகக் 
தணியாதவானந்தந்தலைகிறப்ப த்ெ தாண்டருடன் 
அன்லாக் அனறுர்கன் த்தொழுதாடிப்பாடுவார். (௧௪௧) 

பண்ணிறையும்வகைப ங்கியெனவெடுத்தருளி 
யுண்ணிை றயுமனக்கள ரப்பா லுறுபுளகமயிர் முகிழ்ப்பக் 
சண்ணிறையும்புனல்பொழியக்கரையிகரஈ் தவானர்த 
மெண்ணிறைக்தபடிதோன்றவேத்இிமகிழ்க் தின்புற்றார். (௧௪௨) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இனபுற்றஙகமாநாளில் மிலருமறைபரவு 

வன்பு ற், றிலரவணிக் தமன்னவனாரருள்பெற்ற 
௮ன்புற்றகாதலுடனளவிறந்தபிறபதியுக் 
பொன்புற்கென்றிடவொளிருஞ்சடையாசைத்தொழப்போவார், () 

பரிசனமுமுடன் 3போதப்பாங்கமைந்தபதகடொறுக் 
கரியுரிவையுரித்தார்தங்கழறொழு m8 p53 55a 
துரிசறுஈற்பெருந்தொண்டர்ஈள்ளாறுதொழுவதற்குப் 
புரிவு மெய்ச் திருத் காண்டரெ தர்சொள்ளப்புக்கணைந்தார்.  () 

விண்டடவுகோபுரத்கைப்பணிந் துகாமேற்குவித் துக் 
கொண்டுபுனாக் தண்ணலார்கோயிலினைவல ஞ்செய்து 
மண்டியபேசன்பினொூமன்னு திருஈள்ளாறர் 
புண்டரிகச்சேவடிக்க ழ்ப்பொருக் தநிலமிசைப்பணிக்கார். (௧௪௫) 

  

  
& வாடி என்பது-வட்டம்,. ் 
௦ ஒட்டறுசெம்டொன் என்பது-மாற்துயர்ச்தபொன் தலிட்ட செம் 

பொன் என்றும் aypagGer psy, 
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௬௭ ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயனார்புசாணம், 

அங்கணரைப்பணிர்தேத்தியருளினாற்றொழு துபோய் 
மங்குலணிமணிமாடத்் திருக்கடவூர்வக்தெய் தித் 
இங்கள் வளாமுடி:யார் தந் தருமயானமும்பணித் து 
பொங்குமிசைப்பதிகமருவார்கொன்றையெனப்போற்றி, (௧௪௪) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

இருவிரட்டானத்து ae தவர்பிசான்டெனக்கூ ற்றின் 
பொருவீசந்தொலைத்தக ழல்பணிர்துபொ டியார்? மேனி 
மருவீரத்கமிழ்மாலைபுனைந்தேத்இமலைவளை த்த 
பெருவீசர்வலம்புசத்.துப்பெருகார்வத்தொடுஞ்சென்றார். (௧௪௭) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

வசையோடுறிகர்புறிசைவலம்புசத்தார் ழல்வணங்கி 
யுரைபோசைப்ப திகமெனக்கனியோ திப்போய்ச்சக்க 
நிரையோடுமித்தூபமணித்திபநித் இலப்பூர் 
இரையோதங்கொண்டிறைஞ்சுந்திருச்சாய்க்காடெய்தினார். (௧௪௮) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

தேவாபெருமான்றன்னைத்திருச்சாய்க்காட்டினிற்பணிர்து 
பாவலர்செந்தமிழ்மாலை த் திருப்ப திகம்பாடிப்போய் 
மேவலர் தம்புசமெரித்தார்வெண்காடுபணிந்தேகத்தி 
காவலர்காவலாடைரந்தார்கனிபள்ளித் திருநகரில், (௧௪௯) 

ஈனிபள் ளியமர்ந் சிபிரான்௪ ழல்வணங்கெற்றமிழின் 
புனிதகறுந்தொடைபுனைந்து திருச்செம்பொ ன்பள்ளிமு தற் 
பனிமதிசேர்சடையார்தம்ப இபலவும்பணிர்துபோய்த் 
தனிவிடைமேல்வருவார் தக்இருநின் நியூர்சார்க்தார், (௧௫௦) 

, இருச்சிற்றம்பலம் 

நின் றி பூர்மேயாரைரேச த்தாற்புக்கறைஞ்சி 
யொன்றியவன்புள்ளுருடுப்பாவாருடையவச 
சென்றுமுலடடர் நீங்கப்பாடியவேெ ழமு நாறு 

மன்றுசிறப்பித்கஞ்சோற்றிருப்பதிகமருள்செய்தார், (௧௫௧) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

அப்பஇயிலன்பருடனமர்ந் தருள்வாரகலிடத்திற் 
செப்பரியபுக pe டூர்பணியா துசெல்டொழு இ 

ளொப்பரியவுணர்வினானினைந்தருளித்தொழலுறுவார் 
மெய்ப்பொருள்வண்டமிழ்மாலைவிளம்பியேமீண்டணைந்தார் (கடு)



சுந்தரமூர்த் தஇிராயனார் புசாணம், ௬௭ 

மடலாரும்புனனீே ர்மருவினரதாள்வணங்காது 

விடலாமேயெனுங்கா தல்விருப்புறுமத்திருப்பதிகம் 
அடலா ரீஞூலப்படையார் தமைப்பாடியடி வணங்கி 

யுடலாருமயிர்ப்புள கமிகப்பணிர் த்ங்குை றடன்றார், (sO. 

திருச்சற்றம்பலம் 

அங்கணினிதமர்க்தருளாற்றிருப்புன் காரணேந் திறைஞ்சிக் 
கொங்கலருமலர்ச் சாலைத் இருக்கோலக்காவணையக் 
கங்கைசடைக்கரந்தவர் தாமெதிர்காட்சிகொடுத்தருளப் 
பொங் குவிருப்பாற்றொழு அ .திருப்பதிகம்போற்றிசைப்பார், (௧௫௭) 

திருஞானசம்பந்தர் தருக்கைகளாலொத்இப் 
பருசார்வத். தஅடன்பாடப்பிஞ்ஞகனார் கண்டிரங்இ 

யருளாலேதிருத்தாளமளித்தீபடிரறப்பித் துப் 
பொருண்மாலைத் திருப்ப திகம்பாடியேபோற்றிசைத்தார், * (௪௫௫) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

மூவாதமுழுமுதலார்முதற்கோலக்காவசகன்று 
தாவாதபுக ழ்ச்சண்பைவலங்கொண்டு தாழ்ர் இிறைஞ்சி 

நாவார்முத்தமிழ்விரகாரஈற்பகங்கள்பரவிப்போய் 
மேவார்தம்புஞ்செற்றார்குருகாவூர்மேவுவார். (௧௫௬) 

உண்ணீரின் வேட்கையுடனுறுபசியான்மிகவருந்இப் 
் பண்ணீர்மைமொ ழிப்பாவையார்கொழுரர்வரும்பாங்கர்க் 
கண்ணீடுதிரு அதலார்காதலவர்கருத்தறிந்து 
தண்ணிரும்பொ திசோறும்கொண்டுவழிச்சார்கன்றார். y ( ௧௫௭௪) 

சேனிலு௮வெயில்வெம்மைகணிப்பதற்குவிரைகுளிர்மென் 
பானன்மலர்த்தடம்போலும்பர்தசொருபாலமைத்தே 
யானமறைவேதியசாயருள்வேடங்கொண்டிருந்தார் 
மானமருந்திருக்கசத்தார்வன்றொண்டர்தமைப்பார்க்.து, (௧௫௮) 

குருகாவூரமர்ந்தருளுங்குழகாவ ழிபார்த் திருப்பத் 
இருவாளூர்த்தம்பிரான்றோழர் இரு ச்கொண்டருடன் 
வருவாசப்பந்தரிடைப்புகுக்து இருமறையவர்பாற் 

பெருகார்வஞ்செலவிருந்தார்சிவாயயமவெனப்பே௫ி, 0 (௧௫௯) 

ஆலநிழற்க ழிருந்தாரவர் தம்மையெ திர்ே கா க்கச் 
சாலமிகப்பசித் தரிப்பொ திசோறுதருகன்றேன் 
காலமினித்தாழாமேகைக்கொண்டிங்கிதருந் இஃ 
யேலநறுங்குளிர் தண்ணீர்குடி த் இளைப்பு தீதிருமென. (௧௬௦)



௬௮) சுந்தரமூர்த் தஇிராயனார்புசாணம், 

வன்றொண்டாதுே கட்டுமறைமுனிவர் தரும்பொதிசோ 
ஜின்றுஈம க்கெ திர் விலக்கலாகாதென்றிசைக்தருளிப் 
பொன்றங்கு நூன்மார்பர்தரும்பொஇசோற அவா wes 

சென்றதிருத்தொண்டருடன் றிருவமுதுசெயதருளி. 

எண்ணிறைந்தபரிசன ங்களெல்லாருமினி தீருந்தப் 
பண்ணியபின்னம்மருங்குபசி த் தணைந்தார்களுமருந்த 
உண்ணிறைநர்தவாரமுதாயொருகாலுமுலவாதே 
புண்ணியனார் சாமளித்தபொ தஇிசோறுபொலிந்ததால். 

சங்கரனார் திருவருள்போ ற் றண்ணீரின்சவையா ர்ந்து 

பொக்கவெருமா தவசாலவர்காமம்புகழ்ர்தேத்தி 
பங்கயர்வாற்பள்ளியமர்ந் தருக சொந்தார்களுக் துபிலக் 
கங்சை௪டைக்கரந்தாரப்பந்தசொடுர் திங்கார்தார். 

தித் தலில் இரியாத திருகாவலூர்மன்ன 
சத்தகு இயினிற்பள்ளியுணாந்தவரைக்காணாமை 
பித்தனையாமாற்றமறிர் தஇிலேனென்வெடுத்து 
மெய்த்தகையதிருப்ப திகம்விளம்பியேசென்றடைந்தார். 

இருச்சிற்றம்பலம் 

குருகாவூசமர்ந்தருளுங்குழகனார்கோயிலினுக் 
சருகார்பொற்கொபுரத்சையனக்கிறைஞ்ச யுள்புக்கு 
வருகா தல்கூ.ரவலங்கொண்டு திருமுன் வணக்கப் 
பருகாவின்னமுதத்தைக்கண்களாற்பருனார், 

கண்ணார்ந்  தவின்னமுதைக்மையாசத்ெ தாழு திறைஞ்சி 
பண்ணாரந்ததப்ப இகம்பாடி.யேபணிர்ே தத்த 
யுண்ணாடும்பெருங்கா தலுடையவர்தாம்புறத்தெய் இ 
ஈண்ணார்வச்தொண்டருடனங்கினிதுகயர் திருந்தார். 

௮ந்நாளிற் $றம்பெருமானருள் கூரப்பணிர் 5 BEST 
மின்னாசெஞ்சடைமுடியார்வி ரும்புமிட ம்பலவணங௫ங்கிக 
கண்ணாடுமெயில்புடைசூழ் ழ்கழிப்பாலை சாழு தத்தித் 
சென்னாவலூர்மன்னர் இருத் திலலைவர்தடைந்தார். 

சீர்வளருர் இருத்தில்லைத் திருவி திபணிக் அபுகுர் 
தேர்வளர்பொற்றிருமன் றுளெடுத்தசேவடியிறைஞ்சி 
பார்வளசமறைவளர்க்கும்பஇயதனிற்பணிர் துறைவார் 
போர்வளர்மேருச்சிலையார் திருத்தினைமாககர்புகுந்தார் 

(௧௬௧) 

(௧௬௨) 

(௧௬௩) 

(௧௬௪) 

(௧௬௫) 

(௧௬௬) 

(௧௬௭) 

(௧௬௮)



சுந்தரமார்த் இராயனார்புசாணம், ௬௯ 

இருத்தினைமாரஈகர்மேவுஞ்செக்கொழுந்தைப்பணிச் தபோய் 
நிருத்தனாமர்க் தருளுகிை றப திகள்பலவணக்கப் 

பொரு 506% Ba, 60 தாண்டர்போற்று திரு சாவலூர் 
கருத்தில்வருமாகரவா Ppa sr முச்சென்றெய் 1 Beni. (௧௬௯) 

திருநாவலூர்மன்னர்சேர்கன்றாசெனக்தசேட்டுப் 
பெருகாமப்பதியோருக்தொண்டர்களும்பெருவா ழ்வு 
வருகாளென்றலங்கரித்துவர்தெதிர்கொண்டுள்ளணையச் 
செருகாகக்.துரிபுனைந்தார்செழுங்கோயிலுள்ளணைக்தார். (௪௭௦) 

மேவியவத்தொண்டர்குழாமிடைந்தாவென்றெழுமோசை 
மூவுலகும்போயொலிப்பமு கல்வனார்முன்பெய்இ 
ஆவியினுமடைவுடையாரடிக்கமலத்தருள்போற்றிக் 

கோவலனானமுகனெடுத்துப்பாடியேகும்பிட்டார். (௧௭௧ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

நலம்பெருகுமப்ப இயினாடியவன்டொடுபணிக்.து 
குலம்பெருகுந்திருக்கொண்டர்குழா த்தோடுமினிதமார்து 
சலம்பெருகுஞ்சடைமுடியார் சாள்வணங்கயருள்! பெற் ற்றுப் 
பொலம்புரி நூன்மணிமார்பர்புறப இியுந்தொழப்போவார், (௧௭௨) 

தண்டகமாக் திருகாட்டுத்தனிவிடையார்ம௫ழ்விடங்க 
டொண்டரோ திர்கொண்டணையத்தொழுதுபோய்த்தூயஈத 
வண்டறைபுூம்புறவுமலைவளமரு தம்பலகடக்ேத 
யெண்டிசையோர்பாவு திருக்கமுக்குன்றையெய்தினார், (௧௭௭.) 

தேனார்ந்தமலர்ச்சோலைத்இருக்கழுக்குன்றத்தடியா 
சானு SAG UNIDOS மதிர்கொள்ளவடைரந்தருளித் 
தூரகாள் வெண்மதியணிந்தசுடர்க்கொழுர்ைத்தொழு Ren p EAL) 
பாநாடுமின்னிசையின் றிருப்பஇிகம்பாடினார், (௧௪௪) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

பாடியவப்பதியின்சணினிதமார் அபணிர்துபோய் 
நாடியநல் லுணர்வினொிர் திருக்கச்சூர் தனைகண்ணி 
யாடகமாமதில்புடைசூழாலக்மீகாயிலின்னமுதைக் 
கூடியமெய்டின்புருகக்கும்பிட்டுப்புறத்தணைந்தார், (சஎடு) 

அ௮ணைந்தருளுமவே வலையமு அசெய்யும்பொழு தாகக் 
கொணர்க் தமுஅசமை த்தளிக்கும்பரிசன. முங்கு ௮ுகரமைத் 
som , சபசிவருத் த்தத்தாற்றம்பிரான் றிருவாயிற் 
புணா்ர்தமதிற்புறத் இருந்தார்முளைப்பாடிப்பு/வலனார், (௧௪௭௬)



௭௦ ஏயர்கோன்கலிக்காமராயனார்புசாணம், 

வன்றொண்டா்ப9ி2 ர்க்கமலையின்மேன்மருக் தானார் 
மின்றங்குவெண்டலையோடொழிர்தொருவேற்றோடேர்தி 
யன்றங்குவா ழ்வாரோசந்தணராய்ப்புறப்பட்டுச் 
சென்றன்பர்முகநோ க்கியருள்கூர ச்செப்புவார் (௧௭௭௪) 

மெய்ப்பியான் மிகவருந்இயிளை த் திருக் சர்வேட்கைவிட. 
விப்பொழுதேசோ மிரர் திங்பொனுமக்குக்கொணர்டன்றே 
ப்புறகீரகலாதேரிறிதுபொழுதமருமெனச் 
சப்பியவர் திருக்கச்சூர்மனைதோறுஞ்சென்றிசப்பார், (௧௪௮) 

வெண்டி ருகிற்றணி இக ழவிளங்கு நாலொளி தளங்கக் 
கண்டவர்கண்மனமுருகக்கடும்பகற்போ இடும்பலி க்குப் 
புண்டரிகக் கழல்புவிமேற்பொரு ந்தமனைதொழும்புக்குக் 

கொண்டுதாம்விரும்பியாட்கொண்டவர்முன்கொடுவந்தார். (௧௪௯) 

இசந்து தாங்கொடுவர்தவின்னடிசலுங்கறியு 
மாந்தை தீரும்பசி தீரவருரந்துவீரொனவளிப்பப் 
பெருக் தகையார்மறையவர்தம்பேருவின் நிறம்பேணி 
நிர் தபெருங்காதலினானேர்தொழு துவாக்இனார். (௧௮0) 

வாங்யெவத்திருவமுதுவன்றொண்டாமருங்கணைந்த 
வோங்குதவத்தொண்டருடனுண்ட ருளியுவர் திருப்ப 
ஆங்கருகுரின்றார்போலவர் தம்மையறியாமே 
நீம்னொாரொப்பொருளும்நீங்கா கநிலைமையினார். (௧௮௧) 

இருகாவலூசாளிவெயோயொர்நீ ங்க 
வருகாமமறையவனாரிறையவ்னாோனமதித்தே 
பெருகா தச்சிலம்பணிசேவடி வருந்தப்பெரும்பகற்கண் 
னுருகாடியெழுக்தருளிற்றென்பொருட்டாமெனவுருக,. (௧௮௨) 

° வேறு, 

| மூ.துவாயோரியென்றெடுத்துமுதல்வனார் தம்பெருங்கருணை 
யதுவாமிதுவென்ற திசயம்வந்தெய்தக்கண்ணீர்மழையருவிப் 
பு.துவார்புனலின்மயிர்ட்புளகம்புதையப்ப இகம்போற்றிசைத்து 
மதுவாரிதழிமுடியாரைப்பாடிம௫ூழ்ர் துவணங்குனார், (SR. 

இருச்சிற்றம்பலம் 
வர தித்திறைவாருளாற்போய்மங்கைபாகர்மூழ்ர் தவிட 
முந்தித்தொண்டசெதிர்கொள் எப்புக்குமுக்கட்பெருமாளைச் [ந்தே 
சிர் தித் திடவந்தருள்செய்கழல்பணிர் அசெஞ்சொற்றொடைபுனை' 
யந்திச்செக்கர்ப்பெருகொளியாசமருங்கா,ஞ்மெருங்கணைந்தார், ()



சநதசமூர்த்தொயனார் புராணம், ore 

son ௮வெண்ணெய்கல் லூரிலரியுமயனுந்தொடர்வரிய 
வென்நிமழவெள்விடையுயர்த்தார்வேதமுதல்வராய்வந்து [தாம் 
நின்றுசபைமுன்வ ழக்குரை த்துநேசேதொடர்ந்தாட்கொண்டவர் 
இன றிக்கெய்தப்பெற்றோமென்றெயில்சூழ்காஞ்சிரகர்வாழ்வார், () 

மல்குமகழ்ச்சமிகப்பெருசகமறுகுமணித்தோரணகாட்டி. 
யல்குதீபநிறைகுடங்களஇலின்_நாபங்கொடியெடுத்துச் 
செல்வமனைகளலக்கரித் அத்தெற்றியாடன்முழல இப் 
பலகுதொண்டருடன் கூடிப்ப தியின்புறம்போயெதரகொண்டார், () 

ஆண்டரம்பியெதிர்கொண்டவடியார்வணங்கவெதிர்வணங்க 
நீண்டமதிட்சோபுரங்கடச்.துகிரைமாளிகைவி இயிற்போந்து 
பூண்டகாதல்வாழ்த் தியடன்புனைமங்கலதூரியமொலிப்ப 
ஈண்டுதொண்டாபெருகு இதிருழவகாம்பாஞ்சென்றெய் தினார். 0 

ஆழிநெடுமாலயன்முதலா மமார்நெருங்குகோபுசமுன் 
பூழியுறமண்மிசைமேனிபொருந்தவணம்பப்புகுந் தருளிச் 
சூழுமணிமாளிகைபலவுந்தொழுதுவணங்வெலங்கொண்டு 
வாழிமணிப்பொற்கோயிலினுள்வக்தாணுக்கவன்றொண்டர்.  () 

கைகள்கூப்பிமுன்னணைவார்கம்பையா றுபெருவெச 
வையர்தமக்குமிகவஞ்சியாத்தழுவிக்கொண்டிருக்த 
மையுலாவுங்கருரெடுங்கண்மலையாளென்றும்வழிபடுபூஞ் 

செய்யகமலச்சேவடி க்இழ்த்திருக் துகாகலுடன்வீழ்க்தார். (௧௮௯) 

விழ்ர் துபோற் திப்பாவசமாய்விம்மியெழு ச் தமெப்யன்பால் 

வாழ்ர்தசிக்தையுடன்பாடிமாருவிருப்பிற்புறம்போந்து 
சுழ்ந்ததொண்டருடன்மருவுகாளிற்றொல்லைக்கச்செகர.த் 
தாற்க்தசடையாசாலயங்கள்பலவுஞ்சாரந்.துவணக்குவார். (௧௯0) 

சரார்காஞ்சிமன்னுதிருக்காமக்கோட்டஞ்சென்்.றிறைஞ்சி 
8ீசார்சடையாசமர்ர் தருளுகீடு தருமேற்றளிமேவி | 
யாசாவன்பிற்பணிந்தேத் துமளவில்கொக்காவொண்சுடராம் 
பாரார்பெருமைத் திருப்ப இகம்பாடி மகிழ்ந் தபசவினார், (௧௯௧) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

ஒணகாந்தன்றளிமேவுமொருவர்தம்மையுரிமையுடன் 
பேணியமைக்ததோழமையாற்பெருகுமடிமைத் இறம்பேசி t 
காணமோடுபொன் வேண்டியகெய்டும்பா லுங்கலைவிளங்கும் 
யாணர்ப்பதிகமெடுத்தேத்தியெண்ணினி பெழற்றினிதிருந்தார். 0) 

இருச்சிற்றம்பலம்



ere. ஏயர்கோன்கலிக்காமரநாயனார்புசாணம், 

௮ங்கணமர்வாரனேகதங்காவதத்தையெய்தியுள்ளணைந்து [தமிழ் 
செங்கண்விடையார் தபைப்பணிர் துதேனெப்புரிர்தென்றெடுத்த 
தல்குமிடமாமெனப்டாடி த்தாழ்ந்துபிறவுந்தானங்கள் 
பொங்குகாத லுடன்போற்றிப்புரிக்தப்பதியிற்பொருந்துசாள், () 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பாடவிசையு ம்பணியினா ற்பரவைதழுவக்குழைகம்பர் 
அடன்மருவுஞ்£சவடிகள்பாலவிப்பிரியாதமர்கின்றார் 
நீடமூதாரப்புனற்புறத் ் தினிலவும்ப இகடொ ழவிருப்பான் 
மாடகெருங்குவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூரில்வந்தடைச்தார்.(௧௯௪) 

செல்வமல்கு இருப்பனங்காட்டூரிற்செம்பொற்செழுஞ்சுடனை 
யல்லலறுக்குமருமருக்தைவணங்கென்புபொழிகண்ணீர் 
மல்ககின் றுவிடையின்மேல்வருவாசெலும்வண்டமிழ்ப்பஇச 

நல்லவிசையி லுடன்பாடிப்போர்தபுறம்புஈண் ணுவார், (௧௬) 

இருச்சிற்நம்பலம் 

மன்னுதிருமாற்பே றணைந்துவண்ூப்பரலி, த் திருவல்லக் 
தன்னுளெய்தியிறைஞ்சிப்போய்ச்சாருமேல்பாற்ச்சடைக்க ற்ை றப் 
பின்னன்முடியாரிடம்பலவும்ப்பேணிவணங்பெபெருர்ெ தாண்டர் 
சென்னிமுகிரறோய்தருங்குவட்டுத்திருக்காளச்தமலை?சரந்தார். () 

தடுக்கலாகாப்பெரும்கா தற்றலைகின் றருளுங்கண்ணப்பர் 
இடுக்கண்களைர் தாட்கொண்டருளுமிறைவர்மூழ்க்சகாளத்த 
யடுக்கல்சேோரவணைச் அபணிச் ,கருளாலேறியன்பா.று 
மடுப்பச் திருமுன்சென்றெய்திமலைமேன்மருந்தைவணகங்னொர். () 

வணங்கயுள்ளங்களிகூரமகஏழ் அபோற்றிமதுரவிசை 
யணங்குசெண்டாடெலும்ப திகம்பாடிபன்பா ர.ற்கண்ணப்பர் 
மணங்கொள்மலர்ச்சேவடிபணிக் துவா ழ்ந்துபோக்துமன்னுப a 
யிணங்குதொண்டருடன்கெழுமியின்புற்றிருக்குமர்சாளில் (௧௬௮) 

இருச்சிற்றம்பலம் 

வடமா இரத்துப்பருப்பதமுர் இருக்ே தாரமலைமு தலா 
இடமாவானார் தாமுவர்தவெல்லாமிங்கேயிருந் தின றஞ்சி 
நடமாடியசேவடி யாரைநண்ணினார்போ லுண் ணிறைந்து 
இடமாக்கருத்திற்றிருப்பஇிகம்பாடி க்கா தல்ிறர் இருக் தார் (௧௬௯) 

இருச்சிற்றம்பலம் | 

அங்குச்சிலாள்வை௫ப்பின்னருளா£ ற் போர் அபொருவிடையார் 
தங்குமிடக்களெனைப்பலவுஞ்சார்ந் துதாழ்ர் த.தமிப 'ற்பாடிப் 
பொக்குபுணரிக்கசைமருக்குபுவியும்செவ?லாகமும்போலச் 
இங்கண்முடியாரமர்ர்த இருவொற்றியூசைக்சென்றடைந்தார். (௨௱£)



சுநத.சமூர்திதிகாயனார்பு.ராணம், சா. 

அண்ணல் grin தாவணங்காட்டியாண்டஈம்பியெழுக்தருள 
பயெண்ணில்பெருமையா இபுரியிறைவ.ரடியாரெ திர்கொள்வார் 
வண்ணவி திவாயிரொலும்வாழைகமுகுதோரணங்கள் 
சண்ணநிறைபொற்குடந்தூபதீபமெடுத்துத்தொழவெழுங்கால்: () 

| சமங்கலகல்லியமு ழக ங்கவாசமாலையகளியரங்இற் 
| சமங்கையர்கணடமாட ப்பொழியும்வெள்ளப்பூமாரி 
ய சமங்கையருமமரர்களும் வீசவன்பருடன்்புகுக்தார் 
ரிரமன்றலையிற்பலியுவக்தபிரானார்விரும்புபெருக்தொண்டர்.  () 

2 ்தியூரினுமையோடுங் கூட நின்றா ருயர்தவத்தின் 
பற்றுமிக்கதிருத்தொண்டர்பரந்தகடல் 2போல்வக்தீண்டிச் 
ழற்றுமணைந்துதுதிசெய்யத்தொழு து.தம் சொனன்பர் 
கொற்றமழவேறுடையவர் தங்கோ யில்வாயிலெப்தினார். (௨0௯) 

வானையாக்குங்கோபும.த்தைவஈ ஐபணிக் துபுசூக் துவ எர் 
கூனலிஈவெண்பிறைச்சடையார்கோயில்வலங்கொண்டெதர் 
யூணுமயிருங்கரைக் 5) HEYFA HM 5 500-509 so [குறுகி 

னைகா தலுடன்வி ழ்ந் தா ராராவ்பினாரூ.ரா. (2-04) 

ஏட்டுவ. ரிபிலொற், மிபூரகீக்கலென்னுமெழுத்தறியு 
நாட்டமலருந்தி நு சலார்நஅும்பொற்கமலச்சேவடியிற் 
கூட்டமெணார்வுங்கொண்டெழுந் நகோதிலமுதவிசை கூடப் 
பாட்டும்பாடி ப்பரவியெலும்ப திகமெடுத்துப்பாடினார். (௨௦) 

இருச்சிறறம்பலம். 

பாடியறிவுபரவசமாம்பரிவுபற்றப்.,றம்போர் து 
£டுவிருப்பிற்பெருங்காதனியைர்சவன்பர்பலர்போத்றத் 
சேழிமயலுக்இருமாலுமறிதற்கரியதிருப்பாசங் 
கூடுங்கா லங்களிலணைந் ௮ப.£விக்கும்பிட்டினி திருந்தார். (௨௦௬) 

இ.துமுதல் ௬௫-கவி சங்கிலி நாச்யொரீ கதை 

இக்தநிலைமையாரிவரிங்கிருக தார்முன்பேயிவர்க்காக 
அக் சண்கயிலைமலைசீங்யெருளாற்போர்தவரிர் திதையார் 
வர்துப/விமமலவதரித்துவளர்ந்துபின்புவன்றொண்டர் 
சந் தவிரைசூழ்புயஞ்ே சர்ந்தபரிசுதெரியச்சாற்றுவாம். (௨0௭) 

காலாங்குலத்தற்பெருகுகலமுடையார்வாழும் ஞாயிற், றி ன் 
மேலாங்கொள்கைவேளாண்மைமிக்க இரு ஞாயிற pair 
பாலாதரவுதருமகளா.ராடுப்பார்மேலவதரித்தார் 
ஆலாலஞ்சேர்கறைமிடற்ராரருளான்முன்னையநிக் Ben suri, டட 
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௭௪ ஏயாகோன்கலிக்காமராயஞர்பு. ராணம், 

மலையான்மடச்சைமலர்ப்பா தமறவாவன்பால்வந்தநெறி 
தலையாமுணர்வுவந்தணையத்தாமேயறிந்தச கனியா. 
அலையார்வேற்கட்டிறுமகளிராயத்ே தாடும்விரோ யாட்டு 
நிலையாயினவப்பருவங்கடோறுநிகழகிரம்புவார். (௨0௯) 

சீர்கொண்மாபில்வருஞ்செயலேயன்றித்தெய்வநிகழ் தன்மை 
பாரிலெவருமதிசயிக்கும்பண்பில்வ.எரும்பைந்தொடியார் 
வாருமணியவ ணியவாய்வ. எர்மென்முலைகளிடைவருத்தச் 

சர்ரும்பதத்திற்றற்ல BUT GAGs ண்மனைவியார் க்குரைப்பார். (௨௧௦) 

வடிவுக்குணமுரம்முடையமகட்குமண்ணுே ளார்க்செயும் 
படி.வமன் நிமே் ந்பட்டபரிசாம்பான்மைய DAS avira 

கடி சேோமண முமினிகிகழுங்காலமென்னக்கழ் புவனா 

கொடியேயனையமனைலியாரேற்குமா சீரு ந்கொடுமென்றார். (௨௧௧) 

தாயாரோடுந்தந்தையார் பேசக்கேட்ட ச ங்இலியா 
சேயுமாற்றமன்றி துவெம்பெ ஈமானீசன் றிருவருளே 
மேயவொருவர்க்குரிய தியான் வே ஜென்விளை யுமெனவெருவுறி ற் 
ருயவுணர்வுமயங்கமிகவயார்ே் ெயவனிமேல்லிழுந்தார். (௨௧௨) 

பா ங்குகின்ற தறை தயார் தாயார்பதைத் துப்பரிந்தெடுத்தே 
யேக்குமுள்ள த் மின. ராகி 2பிவளுக்கென்னோவுத்றசெனத் 
தாகடச்ச தலிசைப்பனி£ர்தெளித்றுத்தைவந்த துகிங்க 
வாங்குலைகன்னுதலாரைவர்ததுனக்சங்கென்னென்றார். (௨௧௩) 

என்றுதம்மையீன்றெடுத் தார்வினவமறைவிட்டியம்புவா 
கன்தென் நிற த்அரர்மொழிக்சமி.அவென்பரிகக்கசை யாது 
வென்றிவிடை.யாரரு.॥செய்தாரொருவர்க்குரியன்யானினிமேர் 
Creo BCom தியூரணைர்துெனஞாருளிற்செல்வனென. () 

அர்தமாற் 5 wie கட்டவர் தாமயர்வும்பயமும திசயமும் 
வந்தவுள்ள ச்தினராகிமற்றமாற்றமறை த்தொழுகப் 
பந்தரீடுமிவர்குலத் துகிகசாமொருவன்பரிச.றியான் 
சிந்தைவிரும்பிமகட்பேச விடுத்தார்ிலருஞ்சென் Sone த்தார், 0) 

தாதையாருமதுகேட்டுச்தன்மைகிளம்பத் தகாமையினா 
லதமெய் தாவசைமொழிர்துபோக்கவவராங்கெய்தாமுன் 

மீ தமூழைத்தேயிறந் ; தான்போற்ச ல்லவிடுத் ் சாருடன்சென்றான் 
மா கராரைப்பெற்றார்மற்ற தனைச்கேட்டெனமருண்டார். (௨௧௬)



_ சந்தரமூர் த்தொயனார்பு.சாணம். or @. 
6 

தையலார் சங்கிலியார்தந்திறத்தப்பேச தகாலார்த்தை 
புய்யவேண்டுகினைவுடையாருரையாரென்றங்குலகறியச். 
செ ய்யவிதிபோலதுநிகழச்சிறந்தார்க்குள்ளபடி செப்பி 

நையுமுள்ள திதுடனஞ்ெங்கைசெ யலேயுடன்பவோர். (௨௧௭) 

௮ணங்கேயாகுமிவள்செய்கையறிர்தோர்பேசவஞ்சுல.ரால் 
வ ணங்குமீ சர்திறமன்றிவார் ததையறியாண்மற்மொன்றுங் 
குணங்களிவையாமினியிவடான்குறித்தபடியேயொஜற்றிரகர்ப் 
பணங்கொள வச் சடையார்தம்பாற்கொண்டணை வோமெனப்பகர் 

| வார் (௨௧௮) 
பண்ணாமொழிச் சங்கலியாசைநோக்குப்பயர் தாரொடுங்ளெொஞர் : 
தெண்ணீர்முடியார் திருவொற்றியூரிற்சேர்ந்துசெல்கதியுங் 
கண்ணார் நுதலார் திருவருள்ரலாகக்கன்னிமாடத்துத் 
தண்ணார் தடஞ்சூழக்ககரிற்றங்கிப்புரிவீர்தவமென்.ஐ. (௨௧௯) 

பெற்றதாதைசற்ற ததார்பிறைசேர்முடி. (பர சருளாலே, 

மற்றுச்செயலொன்றறியா துமங்கையார்சங்கிலியார் தாஞ் [ ear 

சொற்றவண்ணஞ்செயத்துணிர்து துதைர் தசெல்வத்தொடும்புரங் 
செ.ற்றசிலையார் திருவொற்றியூரிற்கொண்டுசென்றணைந்தார்.. () 

சென்னிவளர்வெண்பிறையணிந்தசிவனார்கோயிலுட்புகுக்து 
துன்னுஞ்சு ற்ற த்தொடும்பணிர் நு தொல்லைப்ப தியோரிசைவினாம். 
கன்னிமாடமருங்கமைத்துக்க9சேர்முறைமைச்காப்பியற்றி 
மன்னுஞ்செல்வந்தகவகுத்துத் 23 தயார்வக்தடிவணக்கி, (௨௨௧) 

யாங்களுமக்குப்பணிசெய்பவீச ற்கேற்றப ணிவிரும்பி 
யோங்குகன்னிமாடத.திலுறைகின் நீரென்௮ுசைக்கின்றார் 
தாங்கற்கரியகண்கணீர்த்தாரையொழுகத்தரியாதே — . 
யேங்குசுற்றத்தொடுமிறைஞ்சிப்போனாசெயில்சூழ்தம்பதியில், 0 

காதல்புரிக் துதவம் புரியுங்கன்னியாரங்கமாகின்றார் 
பூதரா தர்கோயிலினிற்காலக்தோறும்புக்கிறைஞ்சி 

"நீ திழுறைமைவழுவா துதமக்குநோர்ந்தபணிசெய்யச் 
௪ தமலர்ப்பூமண்டபத்துத்தியசூழொருபாற்சென்றிருந்து. () 

பண்டுகயிலைத்திருமலையிற்செய்பும்பணியின்பான்மைமனக் 
கொண்டவுணர்வு தலைநிற்பக்குலவும்லர்மென்கொடியனையார் 
.வண்டுமருவுந்திருமலர்மென்மாலகோலங்களுக்கேற்ப ன ரு 
அண்டர்பெருமான்முடிச்சாத்தவமைத்துவணஙிகியமருநாள், ()



ore ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயனார்பு. ராணம், 

ச்திவண்ண த்தொருவர் திருவருளால்வந்தவாளுரர் 
கந் தமாலைச் சங்கிலியார் தம்மைக்கா தன்மணம்புண.ர 
வந்தபருவமா தலால்வகுத்ததனமைவழுவாத 
மூந்ை od Suraevso தாருநாண்மு தல்வர்ே காயி அட்புகுந்தார். (3 

அண்டாபெருமானந்தணராயாண்டரஈம்பியங்கணரைப் 
பண்டைமுறைமையாற்பணிந்துபாடிப்பரலிப்பு றம்போந்து 
சொண்டுசெய்வார் திரு த்தொழில்கள்கண்டுதொழு துசெல்கின்மும் 
புண்டரீ எத்தடஙிகர்பூர்திருமண்டபத்தினுட் புகுந்தார். (2-220) 

அன்புகா..ரா வஞ்செழுத்துகெஞ்சுதொடுக்கஉலர்தொடுத்தே 

யென்புள்ளுருக்குமடியாரபைத்தொழு துகீங்கவேறிடத்து 
முன்புபோலத்திரைநீக்கிமுதல்வர்சாச் தும்பணிகொடுத்து 

மின்போன்மறையுஞ்சங்கிலியார்தம்மைவிதியாற்கண்ணுற்ளுர், () 

கோவாமுத் துஞ்சுரும்பேறாக்கொழுமென்முகையுமனையாரைர் 
சேவார்கொடியார்திருத்தொண்டாகண்டபோ துசந்தைநிறை 
காவா தவர்பா த்போய்விழத்தம்பாற்காமனார் துரந்த 

பூவாளிகள்வந்துற விழத் தரியார்புறமேபோக்துரைப்பார், (௨௨.௮) 

இன்னபரிசென்றறிவரிதாலீங்கோர்மருங்கு திரைக்குள்ளார் 
பொன்னுமணியுமலார் தவொளியமு திலளாவிப்பு தியமதி (வால்) 
தீன் ஓணீர்மையாற்குழைத்துச்சமைத்தமின்னுக்கொடிபோல் 
யென்னையுள்ளந்திரிவித்தாள்யார்கொலன்றங்கயம்புதலும், () 

அருகுநின்றார்விஎம்புவா.ரவர் தாரங்கைச் சங்கிலியார் 
பெருகுந்தவத்தாலீசர்பணிபேணுங்கன்னியாென்ன 
விருவ.ராலிப்பிறவியையெம்பெருமானருளாலெய் தவித்தார் 
லருவும்பாரவையொரு த்தியிவண்மற்றையவளாமெனமருண்டார் () 

மின்னார்சடையார்தமக்காளாம்விதியால்வாழுமெனைவருத்தித் 
தீன்னா.ரருளால்வரும்பே௮ தவத்தாலணையாவகைதடுத்ே 
யென்னாருயிருமெழின்மலருங்கூடப்பிணைக்குமிவடன்னை* - 
பொன்னாரிதழிமுடியார்பாத்பெறுவேளென் அபோய்ப்புக்கார். () 

. மலர்மேலயலுகநெமொலும்வானுகிலனுக்கொ த் தறியா. 
திலவுமலருச்இருமுடியு£டுங்கழலுமுடை யாளை 
*/லசமெல்லாக்தாமுடை பாராயுமொற்றிபூ£மர்ந்த 
யிலகுசோதிப்பாம்பொருள்பிறைஞ்சமுன்னின்ேத்துவார். ()



சுந்த.ரமூர்த இராயனார்பு ராணம், ௭௪ 

மங்கையொருபான்மூழ்ந்தறுவுமன்றிமணிகீ? ண்முடி. யினகட். 
கங்கை தன்னைக்கரந்த டளுங்காகலுடையி ரடி யலுக் 
இங்குதுமக்குத்திடுமா லைதொடுத்தெ னுள்ளத்தெரடையவிழ்த்த. 
'திங்கள்வதனச் சங்கிலியை த தந்தென்வரு த் தந்தீருமென. (௨௩௩) . 

அண்ணலார்முன்பலவுமவ T தியவுணர்த்திப்புற த்தணைந்தே 

யெண்ணமெல்லாமுமக்கடி மையாமாறெண்ணுமென்னெஞ்ற். 
றிண்ணமெல்லாமுடைவித்தாள்செய்வதொன்றுமறியேன்யான் 
றண்ணிலாமின்னொளிர்பவளச் சடையீரருளுமெனத்தளர்வார். 

மதிவாழ்முடியார்மசழ்கோயிற்புறதே தார்மருங்குவற் ் திருப்பக். 
கதிரோன்மேலைக்கடல்காணமாலைக்கடலைக்கண்ட யர்வார் 
மு.இ.ராமுலையார் தம்மைமணம்புணர்க்கவேண்டி ௦ முளரிவளை 
நிதியானண்பர் தமக்க ரளுண்பானினைந்துகினைக்தழிய, (௨௩௫) 

உம்பருய்யவுலகுப்பவோலவேலைவிடமுண்ட. 
தம்பிரானார்வன்றொண்டர் தம்பாலெய் திச் சங்கிலியை 
யிம்பருலகில்யாவருக்குமெய், தவொண்ணாவிருந்தவத்துகீ 

' கொம்பையுனக்குத்தருகன்றோக்கொண்டசவலையொழிகென்ன. () 

அன்றுவெண்ணெய்கல் ரரில்வலியவாண்டுகொண்டருளி 
யொன்றுமறியாநாயேலுக்குறுதியளி த் தீருயிர்காக்க 
வின் ௮மிவளைமணம்பு ணர்க்கவேன்றுநின் நீசெனப்ே. JT ற்றி [டார் 

மன். றன்மலர்ச்சேவடியிணைக்க ழ்வணங்மெகிழ்ர் தார்வன்றொண் 

ஆண்ககொண்டவர் தனானா.ரவருக்கருளிக்கருணை யினா 
னீண்டகங்குல்யாமத்துநிக்கிவானினிஷ் றம தியர் 
 ண்கென்னினட திதுச்சென்றுஇிகழ்ச கஇலியா.ரார் 
தூண் டுசோதிவிரக்கனையார் சம்பா ற்கனவிற்றோன் ei. (௩ wy) 

'தோற்றும்பொழு இற்சங்கிலியார்2தாழு துவிழுக்துப.ரவச மா 
யா த் றவன்புபொஙகி யெழுந்தடியேனுய்யவெழுர்த்ருளும் 
பேற்றுக்கென்யான்செய்வதெனப்பெரியகருணைபொ ிந்தனை ப : 
8.ற்றுக்கோலே வயரு? ஈர்நின்தருளிச்செ ய்இன்றார். (௨௩௯) 

சாருந்தீவத்.துச் சங்லிகேள்காலவென்பாலன் புடையான் 
மருவசையின்மேம்பட்ட தவத் ,சான்வெண்ணெய்கல் லூரி 

லியாருமறிய்யானுளவுரியானுன்னையெனையிரர்தான் 
வார்கொண்முலையாய்நீயவனைமண த் தாலணை வாய்மகிழ்ச்சென்ருர். 
  

0 முனரிவளைகிதியான் அன்பர், பதுமகிஇசல்களி வஸகுபோனுக்கள் 
பசாயெபசமரவன் எனக்சொள்ச.



OT bf arr wir ost BRET LB BN யனூபு சாணம், 

அ திதேவர்முன்னின்றங்கருளிச்செய்தபொழுதின்கண் 
மாத.ரார்சங்கிலியாருமா.லுமயனுமறிவரிய 
ச தமலர் த்தாமரையடிக்க&ழ்ச் சேர்ந் அவீழ்க் துசெ ந்கின்று 
வே.த.மதல்வர்முன்னடுக்கமெய்தித்தொழு துவிஎம்புவார் (௨௪௧) 

எம்பிசானேரீ ரருளிச்செய்் தார்க்குரியேன்யானிமையோர் 
தம்பிரானேயருட லைமேற்கொண்டேன்றக்கவிதிமணத்தா 
னம்பியாரூரர்க்கென்னைநல்கியருளும்பொழு இமயக் 
கொம்பினாகங்கொண்டீர்க்குக்கூறுந்திதமொன்றுஎதென்பார். (0 

பின்னும்பின்னன்முடியார்முன்பெருகராணி த்தொழு துரைப்பார் 
மன்னுச்திருவாரூரின்கணவர் தாமிகவுமடழ்ர் துறைவ 
தென்னுக்தன்மையறிந்தரளுமெம்பிராட்டி இரு மூலைதோய் 
மின்னும்புரி நாலணிமார்பீரென்றார்குன்றாவி.எக்கனையார், (௨௪௩) 

வேறு. 

மற்றவர்தம்முரைகொண்டுவன்றொண்டர்நிலைமையினை 
யாற்றிநகசமர்ந்தபி.ரானுணர்க்க நளியுரைசெய்வார் 

பொற்றொடியாயுனையிசந்துபோகாமைக்கொருசபத 
மற்றமுறுநிலைமையினாலவன்செய்வானெனவருளி. (௨௪௪) 

வேயனையதோளியார்பானின்றுமீண்டருளித் 
தூயமனமகிழ்க்திருக்ததோழனார்பாலணைந்து 
நீயவளை மணம்புணருநிலையுரைத்தோமதற்கவள்பா | 
லாயதொருகுறையுன்னாலமைப்ப௮.௭ தென் தருளி, (௨௪௫) 

வன்றொண்டர்மனங்களித் துவணங்யெடியேன்செய்ய 
நின்றகுறையாதென்னகீயவளை மணம்புணர்தற் 
கொன்றியுடனேரிகழ்வதொருசபதமவண்முன்பு 
சென்றுடை த் தீவ்விரவேசெய்கவெனவருர்செய்தார். (௨௪௬) 

என்செய்தாலிதுமுடியூமதுசெய்வன்யான தற்கு 
மின்செய்தபுரிசடையீ.ரருள்பெ௮ுதல்வேண்டுுமன 
முன்செய்தமறுவலுடன்முதல்வவர் முககோக்க | 
யூன்செய்கை தனக்னெபென்வேண்வெெ தன்றுசைத்தருள(௨௪௪) 

வம்பணிமென்முலையவர்க்குமனங்கொடு தீ தவன்றொண்டர் 
நம்பரிவர்பிறபதியும்கயந்தகோலஞ்சென்று 
கும்பிடே வகடவேனு க்கி துவிலக்காமென க்குறி ப்பாற் 
தம்பெருமான்றிருமுன்புதாம்வேண்டுக்குமையுமைப்பார். (௨௪௮)



சுநத.ரமூர் த சொயஞார்பு சாணம். ௭௯ 

சங்கரர்தாள்பணிர் இருக் அ தமிழ்வேர்தர்மொழி௫ன்றார் 
மங்கையவடனைப்பிரியாவகைசபதஞ்செய்வதனுக் 
கங்கவளோடியான்வர்தாலப்பொழு துகோயில்லிட,த் 
தங்குமிடர்திருமசிழ்£ழ்க்கொவேண்டுமெனத்தாழ்ந்தார்.  () 

தம்பிரான்றோ மழவர் தாம்வேண்டிக்கொண்டருள 

வும்பர்நாயகருமதற்குடன்பாடுசெய்வாராப் 
நம்பிரிசொன்னபடிகாஞ்செய் துமென்றருள ப 
வெம்பி ரானேயரிய தினியெனக்கெ ன்னெனவேத்தி, (௨௫௦) 

அஞ்சலிசென்னியின்மன்னிப ந ॥பெற்றுப்புறம்போதச் 
செஞ்சடையாரவர்மாட்டுத்து புவிள யாட்டி னைமசிழ்ந்தோ 
வஞ்சியிடை ச்ச ஙகிலியார்வழிய. மைப்பெருமையோ 

துஞ்சிருண்மீளவுமணைச்் தாரவீர்க்குறுதிசொல் லுவார். (௨௫௯) 

் சங்கலியார்தம்மருங்கு மன்போலச்சார்ந்தருளி 
நஙகையுனக்காரூரனபர் ரூளுறக்கடவ 
“னங்குகமக்கெ திர்செப்யுமதமழ் கு$யிசையாதே 
கொக்கலர்பூமகிழின்&ழ்க்கொள்வதெனக்குறித்தருள: (௨௫௨) 

மற்றவருங்கைகுவித் துமாலயனுக்கறிவரியி 

ரற்றமெனக்க ஈ.ர்புரிந்தவ தனிலடி.யேனாகப் 
பெற்ற தியானெனக்கண்சு :பெருக்தாரைபொழிக்திழிய 
வெற்றிமழவிடையார்தஞ்சேவடிக்கீழ்விழ்ந்தெழுக்தார், (௨௫௩) 

தையலார்தமக்கருளிச் சடாமகுடரெழுந்தரு௭ 
வெய்தியபோதஇதசெயத்தாலுணர்ந்தெழுந்தவவிரவின்கட் 
செய்யசடையார னின் றிறநினைந் ் தகண்டுயிலா 
சையமுடனருகுதுயில்சேடியசையனைந்தெழுப்பி (௨௫௪) 

நீங்கு துயிற்பாங்கயர்க்குகிங்கலெழு த்தறியுமவர் 
தாங்கனவிலெழுந்தருளி த தமக்கருளிச்செய்ததெல்லாம் 

பாங்கரியமொழிபவவர்பயத்தினுடன இசயமுந் 

தாங்குமகிழ்ச்சியுமெய் தச்ச ங்கிலியார் தமைப்பணிந்தார். (௨டுடு) 

சேயிழையார்திருப்பள்ளியெழுச்சிக்குமலர்தொடுக்குக் 
தூயபணிப்பொழுதாசத்தொழில்புரிவாருடன்போதக் 
கோலின் முன்காலமதுவாகவேகுறித்தணைக்தா 
சாய௪சபதஞ்செய்யவரவுபார்ச் தாரூரர். (௨௫௯)



HO கீரயர்கோன்கலிக்காமகாயனார்பு.ராணம், 

நின்ற ay Werle BT eur தநேரிழையார் த ம்மருங்கு 

சென்றணைந்துதம்பெருமான்றிருவருளின்றிறங்கூ ற 
. மின்றியககுநுண்ணிடையார்வி தியுடன்பாட்டுட இர்விஎம்பார் 
'சொன்றியமாணொடுமடவாருடஜெ துங்கியுட்புகுந்தார். (௨௫௭) 

அங்கவர்தம்பின்சென்றவாரூ.ரராயிழையி 
ரிங்குகான்பிரியர்மையு மக்சிசையும்படியியம்பத் 
இங்கண்முடியார் இருமுன்போ துவிசெனச்செப்பச் 
சங்கலியார்கனவுரைப்பக்கேட்டதாதியர்மொழிவார். (௨௫௮) 

எம்பெருமானிதற்காகவெழுர் தருளியிமையவர்கள் 
தம்பெருமான்றிருமுன்புசாற்றுவ.று தகாதென்ன 
கம்பெருமான்வன்றொண்டர்நா தர்செயலறியாதே 
கொம்பனையிரயான்செய்வெ தங்கென் று கூறுதலும், (௨௫௯) 

மாதரவ::ப:பிழ்க்க மேூயமையுமெனமனமருள்வா 
ரீதல.ராசலுமாகுமிவர்சொன்னபடி மறுக்க 
லாதலினா லடன்படவேயமையுமென த துணிர்தாகிற் 
போதுவிசெனமடழ்க்ே ழவாபோதப்போயணைக்தார், (௨௬௦) 

தாவாதபெருக்தவத்துச் சங்கிலியாருங்காண 

ஜேவாததிருமகிழை முக்காலும்வலம்வர் து 
மேவா திங்கியானகலேனெனதின்றுவிஎம்பினார் 
பூவார் தண்புனற்பொய்கைமுனைப்பாடிப்புரவலனார். .... (௨௬௧) 

| மேவிய€ராரூரர்மெய்ச் சபதவினைமுடிப்பக் 

காவியிே னரகண்ணாருங்க ண்டுமிகமனங்கலங்டப் 

பாவியேனி துகண்டேன்றம்பிரான்பணியாலென் 
முவிசோர்ச்தழிவாரங்கொருமருங்குமறைத்தயர்ந்கார். (௨௬௨) 

திருகாவலூராளிதம்முடையசெயன்முற்றிப் 
பொருநரகத்துரிபுனைக் தார்கோயிலினுட் புகுந்திறைஞ்ச 
யருணாளுந்தசலிரு தீரசெய்தவாறழெதனப் 
பெருகாமமெடுத்தேத்இப்பெருமூழ்ச்சியுடன்போந்தார். (௨௬௩) 

வார்புனையும்வனமுலையார்வன்றொெண்டர்போன தற்பின் 
முர்புனையுமண்டபத்துத்தம் மடையபணிசெய்து 
சார்புனையுமணிகண்டர்செயல்கருத்திற்கொண்டி-றைஞ்ச 
யேர்புனையுங்கன்னிமாடம்புகுச் தாரிருள்புல.. ( ௨௬௪)



சக்தரமூர்த்தொயனார்பு சாணம், WS 

அன்திரவேயாதஇிபுரியொழ்றிகொண்டா.ராட்கொண்ட 

பொன்றிகழ்பூண்வன் 1 ண்டர் புரிச்தவினை முடி சதருள : 

நின்றபுகழ்த்தி ரவொற் நியூர்கி aay! தாண்டாக்கு , 

மன்.றல்வினைசெய்வ தற்ருமனங்கொள்ளவுணர்த்துலார். (௨௬௫) 

ஈம்பியாரூரலுக்குகங்கைசங்கிலி தன்னே 
யிம்பர்ஞாலக்நி டைரம்மேவலினான்ம ணலினைசெய் 

ும்பர்வாமுலகறியவளி CIOL cr Qari BGI 6 Boy 
. ° ர ச . பட fod உ ச e 

தம்பிரான்றிரு கதொண்டாருடலைமேற்கொண்டெழுவார்.(௨௬௯) 

மண்ணிறைர் சபருஞ்செல்வத்இருவொழற்றிடர்மன்ணும் 

எண்ணிறைர் தறிருத்தொண்டரெயிற்பநியோருடனீண்டி 

யுண்ணிறைந்தமூிழ்ச்சியு _அம்பர்பூமழைபொழியக் 

ண்ணிறைத்தபெ ...சூமப்பிககல்லியாணஞ்செய் களித்தார் 
முல றைந்த Ly} WORF tl bhanx LUT 6ST GR OF IL Bol ob ST, () 

e e . ~ ச ச . oy 

பண்டுகிகழ்ப-அ. உறு ப்பு ப ப BIST HES ov 

வண்டமர்பூஙி Pe PF LD OD (ணர்ச்தவன்றொண்டர் 

புண்டரிகத்கவ வனப்பைப் (நரிகண்ட தூறலத்கைகி 
ரு 

. அ ரிகேட்டுண்டுயிர்ம் ற்றுணர்சதுருற்தார்சா தலினால் பிவி அழுவ பசி வி 9 பி பட 0 CAD Bb. il 2௦ 62) லு ௨௬௮) 

ப ப ர. படு கண்வ nein ny ase 
wir ef) sai low oi ியழின், ம.றுவலி ரகருைமம ற்கடை.பிறமு 

ம் ௪ * . ச 

[11 pall மிவன மலையாரம ஊியல்கு பஅஅஅரையட்டம து 
ர உட ற். பத a ு ப . “2M . 

ayy மறமவர்க்கிடை ப் “BT yi! பி 5 jaa) ; arr 31GB amar 

Den ous மாருகணைக் தவ 4 நழியொரு உ ஜாமாம் (பஸ் ௯) 

Qos Nou Sis area He குமர்வாரிமழையுறையு 
மன்னுபுகழொத் மிப சதனின்ம௫ழ்கி mig ம் 

சென்னிமதிபுனைவார் தற் 2 ரப்பா சர் தொழு இருந்தார் 
ரு gar ளி யுகால ம் த ள் ல fp 39) றி மை wD xz) ல் வற்று ஐல. (௨எ௰) 

பொக்குதமி ப்பா நியமலைப் றர துபூஞ்சர் சன த்தின் 

கொ ங்கணைந் 2குவிர்சா.ரலி Do ou Ws FOBT PSO) gs ar sv 

அங்கணையத்தி /வாருர ளி ஸீ ரி பழகரவர் 

மங்கலகாள்வசந் மெ ர்கொண்ட நளும்வகைகினைந்தார். (௨௪௧) 

® 

வெண்மதியின்கொழு ர்ந னிந்தமி ரிவிட க்கப்பெருமான் 

ஒண்ணுதலார் ப ை பப ரச் தமீவாலக்கமதனிடையே 

பண்ணமருமொழி: ]வையார்பாடலாடற ளால் 

கண்ணு தமுன்சண்ிகொண்டார்2பாலக்கரு Bent (௨௭௨) 
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, ‘ 5 ச * LD ர்ு ் 5 T ர் ௪ , விட எயர்கோன்கலிக்காமகாயனர்பு ராணம் 

(ம்கோயிலமர்ந்தாரைப்பு ற்றிடங்கொண்டிருந்தாளை 
ங்கா தசா தலினானினைர் சாரைநினைவாரைப் 

பாங்காகத் தாமுன்புபணி யவரும்பயனுணர்வார் 
ஈங்குநான்மறந்தேனென்றே ச றவான்மிகவழிவார். (௨௪௩) 

மின்னொளிச்ச ஞ்சடையானைவேதமுதலானானை 
மன்லுபுகழ்த்திருவாரூர்மகிழ்க் தானைமிககினைந்து 
பன்னியசொற்பத்திமையு மடிமையையுங்கைவிடுவால 
என்லுமிசை த இருப்ப தகமெடுத்தியம்பிபி.ரகஇஞர். ்... (௨௪௪) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

பின்னொருகாடி ருவாளூர் தனைப்பெருகநினைந்தருளி 
யுன்னவினியார்கோயில்புரும் இறைஞ்சியொநற்றிககர் 
தன்னையகலப்புக்கார்த்தாஞ்செப்கரபதத்தான் 
முன்னடிகே டான்றா துகண்மறைய நூர்ச்சி த்தா, (௨௪ டு) 

செய்வதனையறியாதுஇகைத்தருவிநெடி துயிரப்பார் 
மைவிரவுக ண்ணாபாறருளுறவுமஅ க்க கனால் 
இவ்வினைவற்தெப் சிய காமெனகிக£க்தெம்பெருமானை 
யெய்தியவித் துயர்ரீங்கப்பாவேனெனகினைந்று, _ (௨௭௬) 

வேறு, 

அழுக்குமெய்கொடென்றெடுத்தசொற்பதிக மாஇரீள்புரி 
யண்ணலையோதி, வழுத்துநெஞ்சொடுதாழ்ர் துகின்றுளைப்பார் 
மாதோர்பாகனா/மலர்ப்பதமுன்னி, பிழுக்குரிக்படைவேண்டுமென் 
றிரர்ே தீயெய் துவெர் துயர்க்கைய nal றுக்கும், பழிக்கும்வெள் ௯ 

நல்லிசைகொடுபாலிப்பணிம் துசாலவும்பலபலகினைவார். (௨௪௪) 

இருச்சிற்றம்பலம், 
6 

BERGE GN செ ப்யருள நுவாகவங்கைகூப்பி யாஞூர்ெ தாழநினை 

ந்தே, பொங்குக ட்டி பாரி கிலைமையினாற்போ துவார்வழிகாட்ட 
முன்போந்து, ம்ம ணி யார் திருமுல்லைவாயில்சென்றிறை 
ஞ்சிரீடியதிருப்பதுகஞ், சங்கிலிக்காகவென்கணைமரைத்தீரென்.று 
சாற்றியதன்மையிற்பாடி. (௨௭௮) 

திருச்சிற்றம்/லம். 

தொண்டைமாலுக்கன்றருள்கொடுத்தருளுக்தெல்லைவண்பு 
கழ்முல்லைராயகரைக், கொண்டவெர் துயர்களை கெனப்ப.ரவிக் குறி 
தீதகாதலினெறிகொளவருவார், வண்டுலாமலர்ச்சோலைகள் சூழ் 
ந்துமாட மாளிகை$டுவெண்பாக்கம்,சண்டதொண்டர்களெ திர்கொ 
ளவணகடக்காயுகாக த்தர்கோயிலையடைக்தார், (௨௪௯)



சுந்த.ரமூர்த்திகாயஞார்பு. ராணம், ௮௩ 

௮ணைர்ததொண்டர்களுடன் வலமாசவங்கஹைகர்கோயின்மூள் 
னெய்திக்குணங்களே த்தியே பரளியஞ் சலியாற்குவித்தகைதலை 
மேத்கொண்டுகின்றுவணங்கீர்மசழ்கோயிலுளீரேயென்ற வன் 
ரொண்டர்க்கூன்றுே காலருளி ane aor Lom slur giCorG ir 8 

சென்றியம்பினரே திலா ற்போல. (௨ ௮) 

திருச்சிற்றம்பல்ம், 

பிழைபுளனபொறுத்திவெசென்றெடுத் துப்பெண்பாகம் 
விழைவடி விற்பெருமானைவெண்பாக்கமகழ்ர் தானை 
யிழைமெனமாசுணமணிர் தவிலையானைப்பாடினார் ப 

மழை தவழுநெடும் புரிசைநாவலூர்மன்னவளூர். (௨௮௧) 

முன்னின் அமுறைப்பாடுபோன்மொ ழிர்தபெ.. திமாலப் 
பன்னுமிசை த திருப்ப இசம்பாடியபின்பற்னாய 
என்னுடையபிரானரு லிங்கிதசனைகொலாமென்று , 

மன்னுபெருந்தொண்ட ௬ுடன்வணங்கியேவழிக்கொள்வார்,(௨௮௨ 

அங்கணர் தம்பதியகனையகன் றுபோயன்பருடன் 
௨ங்கயப்பூக் தடம்பணை சூழ்பழை௫ நாருழையெய்தித் 
தீங்குவா.ரம்மை திரு த்தலையாலேவலங்கொள்ளுரந் | 
தங்கண்முடியா.ராடு் திருவாலங்காட்டினயல். (௨௮௩) 

முன்னின்றுதொழுதேத்திழுத் தாவென்ே றடுத்தருளிப் 
பன்லுமிசை த் இருப்பதிகம்பாடிம௫ழ்ரே த். துவார் 

அந்நின்அவணங்கிப்போய் த் தருஷறலமர்ர் றிறைஞ்சிக் 
கன்னிமதின்மணிமாட்க்காஞ்சிமாஈக.ரணைந்தார். (௨௮௪) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சேனிலவுபொழிற்கச்சித் திருக்காமக்சோட்டத்தில் 
ஊனில்வளருயிர்க்கெல்லாமொழியா ககருணையினால் 
ஆன தஇருவறம்புரக்குமம்மை இருக்கோ யிலின்மான் | 
வானில்வளர் திருவாயில்வணங்கினார்வன்றொண்டர்,” (உ௮ட) 

தொழு துலிழுந்தெழுக்தருளாற்றுதித்துப்போய்த்தொல்துலக 
முழுதுமளித்தழித்தாக்குமு தல்வர் திருவேசம்பம் 
பமுதிலடீயார்முன்புபுகப்புக்றாப்பணிசின்றார் 
இழுதையேன்றிருமுன்பேயென்மொழிவேனென்றிதைஞ்சி, () 

லிண்ணாளவா.மு துண்ணமிக்கபெருவிடமுண்ட, 
கண்ணாகச்சியேகம்பனேகடையானேன் 
எண்ணாதபிழைபொருத்தின்றியான்கானவெழிற்பவள 

க க வண்ணாகண்ணளித்தருளாயெனவீழ்ச் துவணங்கினார், (௨௮௪)



ae - ஏயர்கோன்சலிக்காமகாயஞர்பு. சாணம். 
’ . . ம் ன 

ய்க்சயச்செங்கைத்தளிராற்பனிமலர்கொண்டர்ச்சித்துச் 
க ககையற்கண்மலைவல்லிபணிர் தசேவடி.நினைர்.து 
பொங்யெவன்பொபெபரவிப்ே பாற்றியவாரூரருக்கு 
மங்கைதமுவக்குழைந்தாரமை ஐந்தலிடக்கண்கொடு த்தார் [௨௮௮] 

ஞாலக் தானிட Boi QD னவிர்வி FLO! SE BOSD 

மூலரக்கான ிவரியார்சண் ater) FIL லைச்சுவட்டுக் 

கோலக்தான்நாட்டுக ஓங்கு. றிவிழுர்ெழுர் துகி 
தாலர்தானுகர்சவனென்றெடுத்தாடி பபாடு-ஷர். (2.௮௯) 

தருச்சிற்றம்பலம். 

டாட.மிகப்பரவச மாப்ப்பணணிவார் க்குப்பாவைய/ட 
னீடியகோலங்காட்டநிலை pa BA HUI, னி றைஞ்சுச் 
சூடியவஞ்சலியின சாப் கி தாழுதுடிறம்போச்தன் ப 
கூடியுமெய் த்ெ தாணடமுடனரும் பிட்டங்கினி BOT outer. (௨ ௯௰) | 

மாமலையாண்முலைச்சுவடிம்௨ளை ததழும்புமணிர்தமதிப் 
e , “fd ச ் . 

பூமலிலார்சடையாரைப்பொற்டியரள Glare & Si 
௦ ச ச ச - Ne . . ச , 7 

G தமலர்லார்பொழி ற்காஞ்சித்திறாகரங்கடர் தல்வார் 
9 . ச . vo r . ang “80 ப 

பாமலர்மா லெப்ப Sls Bout Chao Lo HiT A, (௨௯௪), 

௮ தியுகண்பக லுமெனவெடுத்தார்வத்துடனசைகால் 
எந்தைபிரான் நிருவாரூரென்௮றுகொலெப் நுவதென்..ு 

சந்தவிசைபாடி ப்போய்த் தாச்கரியவா த.ரவு ப 
வர் சணையவன்பருடன்ம௫ூழ்ர் துவழிக்கொ.ப்சின்ளுர், (௨௯௨) 

மன்னு திருப்ப இகடொறும்என்னியொடு ங்கூவி 3 (LP GB, 

சன்னிமிசைவைச் அுவந்தார்கேயிலின் முன்சென்.நிஜைஞ்திப். 
பன்லு தமிழ்த்தொடைசா த் நிப்பாலியயபோர் தணைந்தார் 

- அன்னமலிவய p டங்கருழ்ர்ததிருவாமா ததூர், | (2 am} 

அங்கணரையாமாத் தூ.ரழகர் தமையடிவணங்கித் 

பதங்குமிசை த் இருப்பதிகம்பாடி.ப்போய்த்தாரணிக்கு 
மங்கலமாம்பெருந்தொண்டைல ஈஈரகெடர்தனைவார் 

_ செங்கண்வளவன்பிறந் தசிர்சாரீரகாடு, _ (௨௬௪ 

அந்காட்டின்மருங்கு திருவாத்துளையிற்சென்றெய்தி 
மின்னாரும்படை;மழுவார்விரைமலர்த் தாள்பணிச்தெழுக் து. 
'சொன்மாலைமலர்ச்கல்வாயகிலென் ...ர்தொடை சாத்தி 
மன்னார்வத்திருத்தொண்டருடன்மடிழ்ர்துவைஜர். : (௨௬௫)



சுர் தரமூர் த் தொயனுர்பு ராணம், டு 

பசமர் இருவரத்.துறையைப்பணிர் துபோய்ப்பலபஇகள் 
விரலிமழலிடையுபர்த்தார்விரைமலர்த்தாடொழுதேத்தி 
யு.ரவுநீர்த்தடம்பொன்னியடை் தன்பருடனாடி- . | 
ய.ரவணிக்தாசமர்ர்சதிருவாவேதண்டுறையணைந்தார். (௨௯௭௬) 

/ங்கணை வார் தமையடியாசெ இர்கொள்ளப்புக்கருளிப் 
பொங்குதிரக்2காவிலினைப்புடைவலீங்கொண்டுள்ளணைந்து 
கங்கைவாழ்சடையாயோர்கண்ணிலேனெனக்கவல்வார் 
இக்கெனக்காருறவென்லுக்இருப்பதகமெடுத்இசை த்தார். (௨௯௭ 

திருச்சிற்றம்பலம், 

இருப்பதிகக்கொடுபரவிப்பணிர் நு திருவருளாற் போய் 
லிருப்புனொடுந் இரு ச். தரு க்இிகனைமேவிலிமலர்கழல் 
அரு த்தியினாற்புக்கிறைஞ்சூபடியேன்மேலுற்றபிணி 

வருத்தமெனையொ ழித்தருளவேண்டுமெனவணங்கிவார். (௨௯௮) 

ப.சவியேபணிக்தவர்க்குப்பரமர் திருவருள் புரிவார் 
விரலியலிப்பிணியடையத்தவிர்ப்பதற்குவேருக 
வ.ரமலர்வண்டறைதீர்த்தவடகுள த்துக்குளியென்னக் 
கரவிறிருக்தொண்டர் தாங்கைதொழுதுபுறப்பட்டார். (௨௯௯) 

மிக்கபுனந்தீர்த்தத்தின்முன்னணைந் துவேதமெல்லாந் 
தொக்கவடி-வாயிருஈததுரு த்தியார்தமைத்தொழு து 
புக்கசனின்முழுகுத.லும்பு தியபிணிய துகீக்கி | 
யக்கணமேமணியொளிசேர் திருமேனியாயிஞர், (ine. a) 

கண்டவர்கள இசயிப்பக்கரையேறியுடை புனைந்து: 
மண்டுபெருங்கா தலினாம்கோயிலினைவந்தடைந்து: 
Gt சாண்டரெ திர்மின்னுமாமேசமென்னுஞ்சொற்பதிகம் 

எண்டிசையுமறிர்துப்யவேழிசையாலெடுத்இசை த்தார். (௩௭௱௪) 

இருச்சத் நம்பலம், 

பண்ணிறைச்ததமிழ்பாடிப்பாமர் திருவருண்மறவார் 
எண்ணிறைந்ததொண்டருடன்பணிர்தங்கணுறைநக்தே௫ 
ய்ண்சரிறைந்தபிபிறவுமுடையவர்தாள் வணங்இப்போய்க் 
கண்ணிறைந்ததிருவாரூர்முன்றோன்.றக்காண்டுன்றார். (mana) 

அன்றுதிருகோக்கொன்றாலாரக்கண்டின்பு தீறூர் 
"நின்றுநிலமிசை வீழ்க துநெடி துயிர் த. துரேரிறைஞ்சி 
வன்றொண்டர் திருவாரூர்மயங்குமாலையிற்புகுந்து 

அன்௮அசடைத்தூவாயார்தமைமுன்னர்தொழவணைந்தார், (௩௭௩)



Pk 1 

  

ட் இருச்சி ற் றம்பலம். , 

ஏய்ர்கோன்கலிச்காமகாயனார்பு. ராணம்; 

'பொங்குதிருத்தொண்டருடனுள்ளனைர்அபுக்வைஞ்ித் 
துங்கவிசை த் திருப்பதிகந்தாவாயாவெனஹெழித்தே 
யிங்கெமதுதுயர்களைந் தண்காணக்காட்டாயென் 
றங்கணர்சமுன்னின்ற௮ுபாடியருந் தமிழ்புனைர்தார். 

இரணியுஞ்சடையாரை த்தொழுதுபுறம்போர்தங்கண்." 
வேறிருக் தஅுதிருத்தொண்டாலிரவுவாருடன் கூடி. 
பேறுயரா்த்தார் தருமூலத்தானத்துளிடைதெரிந்து 
மாறிறிருவத்தயாமத்திறைஞ்ச வர் தணைக்தார். 

2 தி இருவன்பரெ இரணை யவவர்முககோக்குக் 

கோதிலிசையாற்குருகுபாயவெனக்மோத்தெடுத்தே 
ஏஇலார்போல்வினவியேச றவா ற்றிருப்பதிகங் 
காதல்புரிகைக்கே யா ற்பாடியேகலக்,சணைவார். 

திருச்சிற் றம்பலம். 

'சீர்பெருகுக்இரு த்ேேதவாசிரியனைமுன்சென்றிறைஞ்சக் 
கார்லி.ரவுகோபு.ரததைக்கைகொழுதேயுட்புகுர்.து 
தார்பெருகுபூங்கோயிறனைவணங்கிக்சார்ர் தணைவார் 
இர்வமிகுபெருக்கா தலாலவனிமேல்வீழ்ந்தார். 

விழ்ந்தெழுச்துகைதொழுதுமுன்னின் றுவிம்மியே . 
வாழ்க் தமலர்க்கண்ணொன்றாலா.ராமன்மனமழிவார் 
ஆழ்ர் த துயாக்கடலிடைகின்றடியேனையெடுத்த நளித் 
தாழ்ர்தகரு த்தினைநிரப்பிக்கண்டாருமென த்தாழ்ந்தார். 

திருசாவலூர்மன்னர் திருவாரூர்வீ த்றிருந்த 
பெருமானை த் இருமூலத்தானஞ்சேர்பிஞ்ஞகளைப் 
பருகாவின்னமு த.ததைக்கண்களாற்பருகுத்கு 
மருவார்வச் தடன்மற்ழைக்சண்டாரீரெனவண&௫9, 

வேறு, 
மீளாவடிமையெனவெடு த்.துமிக்கே தவர்கு லமெல்லா:. 

மாளாமேகஞ்சண்டருளிமன்னியிருந்தபெருமாளை த் . 

   
தரள தரிக்குமெய்யடியார் சமக்காமிடர்நீர்தரியொன். 

ணார்சிருக்கோறமைத்திறத்தசாலஞ்சொக்பஇசம்பாடிஞர். 

  

(௩௱௪] 

( ௩௱௫) 

(௩௭௭) 

(Garr) 

(mar) 

(௩௭௯)



ம் சுந்தரஜூர் த்தொயனுர்புராணம்.. syst 

a திருச்சித்தம்பம் 
பூதமுதல்வர்பு,த்.நிடங்கொண்டி ருர்தபு னிதர்வ onan ண்டர் ... 
காதல்புரிவேசனைக்செய்கக்கருணை த் தருநோக்க£ரித்தருளிச் 
சீ தமலர்க்கண்கொடுத்தருளச்செவ்வேவிழிச்துமுகமலாந்து _ 
பாதமலர்கண்மேற்பணிந்துவீழ்க் தாருள்ளம்பரவச மாய். (௩௧௧) 

விழுந்துமெழுர்தும்பலமுறையான்மேவிப்பணிர் துமிகப்ப.ரலி 
யெழுந்தகளிப்பினாலாடி.ப்பாடியின்பவெள்ள த இல் இ 
(lps BG a ain டுகண்ணாலுமம்பொற்பு ந்றினிடையெழுர்த 

செழுச்தண்பவஎச்சிவக்கொழுர் இனருளைப்பருசத் திளை க்னெறார், 

காதநிரம்பத்தொழுதேத்திக்கனகமணிமாளிகைக்கோயின் 
ஞாலமுய்யவருகம்பிகலங்கொள்விருப்பால்வலங்கொண்டு 
மாலுமயனுமுறையிருக்கும்வாயில்கழியப்புறம்போந்து 
லமுடையவன்பருடைறேவாசரியன்மருங்கணைந்தார். (௩௪௩) 

இதுமுதல் 3-கவி 

சுந்தரர் த திநாயனார்பிரிவாற்றமைக்குபரவநாச்ியரர்வருந் து.தல், 
நங்கைபரவையார் தம்மைசம்பிபிரிர்துபோன தற்பின் 
ற்ங்குமணிமாளிகையின்கட்டனிமைகூ ரத்த ர்வார்க்குக் 
கங்குல்பகலாய்ப்பகல்கங்குலாகிக்கறியாநாபொல்லாம் 
பொங்குகாதனமீதூரப்:|லர்வார்சிலநாள்போனதற்பின், (௩௪௪) 

செம்மைகெறிசேர்திருகாவலாரரொத்றியூர்சேர்ந்து 
கொம்மைமுலையார்சங்கிலியார் தம்மைக்குலவுமணம்புணர்ந்த 
மெய்ம்மைவார்த்தைதாமவர்பால்விட்டார்வர்.துகட்டுரைப்பத் 
தீம்மையறியாவெகுளியின ற்றரியாநெஞ்சினொர்தளர்வார். () 

மென்பூஞ்ச பனத்திடைத்துயிலுமேஷர்விழித் துமினி தம.ரார் 
பொன்பூர்தவிஏின்மிசை பிரா/நில்லார்சொல்லார்பு றம்பொழியார் 
மனபூவாளிமழைகழியசர்மறவார்நினையாரென்செய்வார் 
என்பூடுருக்கும் |லவி2யாபிரிவோவிரண்டினிடைப்பட்டார்.  ()- 

ஆனசவலைக்கையறவாலழியுநாளிலாளூரர் 
கூனலிளவெண்பிறைக்கண்ணிமுடியார்கோயின்முன்குறுகப் 

பானல்லி ழியார்மாளிகையிற்பீண்டுசெல்லும்பரிசினா ஐ 
போனபெருை மப்பரிசனஙகள் புகுதப்பெரு அபு.றகின்ரார். (௩௧௭)... 

நின்.றநிலைமையவர்கள் சிலர்நிலவு திருவாரூரசெதிர் ப்பட! 
சென்றுமொழிவார் திருவொற்றியூரினிகழ்ர்த்செய்கையெல்லாம் 
ஒன்றுமொழியாவகையறிந்தக்குல் ளார் தல் மாளிகையில். ட 

'இன்றுபுறமுஞ்சென்றெப்தப்பெம்நிலோமென்றிதைஞ்சிஞர் 0.



oy ட ஏயர்கோன்சலிக்காமகாயஞர்பு ராணம், 

... இதுமுதல் ககம. 
சுரச்ச.ரஞூர். தீ தசாயனாரால் அனுப்பிய தூ திற்கு ப ரிவைராச்சியார் இணங்கா. 

மையால் சாயனார் வருந்துதல், | 

மற்றமாற்றங்கேட்டொழிர் தமனத்தராகிவன்றொண்டர் 
உழ்றவித.லுக்னியென்னோசெயலென்றுணர்வாருலூயல்பு 
கறறமார்.சர்சிலர் தம்மைக்காதற்பரவையாற்சொண்ட 
செ.ற்றநிலைமைப நிந்தவர்க்கு த்திர்॥ுசொல்லச்செலவிட்டார்.. () 

கம்பியருளாழ்சென்றவ நங் கைபாரலையார்தம.து 
பைம்பொன்மணிமாளிகையணைந்நுபண்। புரியும்பாற்னொல் 
வெம்புபுலவிக்கடலழுந்அுமின்னேரிடையாண் முன்னெய்தி 
யெம்பிராட்டி க்கி து,தகுே மாவென்றுபலவுமெடுத் துரைப்பார். () 

பேதநிலைமைக தியினாத்பி ன்னும்பலல.ஞ்சொன்னவர்முன் 
மாத.ரவருமறுத் தமனங்கொண்டசெ றறமாற்றாரர 
பேதமருவுமவர் திற த் இலிர்தமாற்றமிபம்பிலுயிர் 

போதலொழியாதெனவுரைத்தாரவருமஞ்சப்பு நம்போச்தார், () 

(போம் a புகு தபடியெல்லாம்பூர் ந ண்பழ னமூனைப்பாடி. 

'வேந்தர் தமக்குவிஎம் புதலும்வெருவுற்றயர்லார் நுபர்வேலை 
நீர் தம்புணை யார் துணை காணார்நிகழ்க் தூர் தாகுலநெஞ்சி த் 

கார் தவழிர் துதோய்ர்ெ தழார்கங்குலிடையாமக்கட, yar (௩௨௨) 

AHHH ST துயின்று இருவ தை தையாமம்பணிமடங்கிப் 
'பெருகுபுவனஞ்சலிப்பின்றிப்பேயு முறங்கும்பிறங்கிருள்வாய் 
முருகுவிரியுமலர்க்கொன்றையுடி மேலரவுமிள மதிய ஞ் 
'செருகுமொருவர்தோழர் தனிவருந்தியிருக் த் இப்பார். (௩௨௩) 

முன்னைவினையாலிவ்வினைக்குழாலமானாள்பாலணைய 
என்ளையுடையாய்நினைந்தநளாயிந்தயாமத்தெழுந்த நளி 
யன்னமனையாள் புலவியினையகற்றிலுய்யலாமன்றிப் 
பின்னையில்லைக்செயலென்றுபெருமானடிகட மைநினை?தார், () 

அடியாரிடுக்கண்டரியா தா.ராண்டுகொண்டதோழர்குறை 
முடியாதிருக்கவல்லடேமுற்றுமளித்தாள்பொற்றவிர்க்கைத் 

| தொடி யார் தழும்புமுலைச்சுவடு, முடையோர்் தாண்டா தாங்கி ணும் 

படியாலணைக்தார்நெடியோலுங்காணாவடிகர்படிதோய (௩௨ ௫) 

சட்சொனுசெழுக் த்ருளத் தாம்கற்கரியமஇழ்ச்சியின றீ 
கம்பியாநின்றவயவங்கள்கலந்தபுஎகமபிர்மகழ்ப்ப 
கம்பியாரு.7ருமெ திரேோரளினமலர்க்கை தலைக்குவிய ட 
அம்நிகாவல்லவர்செய்யவடி த் தாமரையிஜ்£ழ்வீ ழ்ந்தார், ( ௩௨௬) |



_ தித்தம்மூர்த்தொயனார்புரானம், at 

மிழுர்தபகிபிசம்பெருகிருப்பிஜேமதிர்போத்றி 
பெழுர்தான்பர்தமைகோக்கயென்னீயுந்ததென்றருளத். [Lt 
தொழுர்தங்குறைபைவிஎம்புவார்யானேே தாடங்குர் துரி டைப்: 

டழுக்துமென்னையினீனமெடுத்தாளவேண்டுமுமஃ0ன்௮.(௩௨௭ : 

அடியேனங்குத் இருவொழ்றியூரினீசேயருள்செய்ய ட 
பவேலொண்சட்சச்லெயைமணஞ்சேய் தணைர்ததிதமெல்லாங் ப 
கொடியேரிடையாள்பரவைதானறிந்துதன்பால்யாள்்குறுகன் 
முடிவேனென்றுதுணிந்திருந்தாளென்னான்செய்தென 

மொதிக்து (௩௧௮) 

தாயனீசேராலுமக்கிங்கடியேனாகனீரெனக்குத் 
தாயினல்லதோழருமாந்தம்பிரானாேோயாகி | 
லாயவறிவுமிழர்தழிவேனயர்வுரோக்தியவ்வளவும் | 
போயிவ்விரவேபவையுறுபுலவிதீர்த் துத்தாருமென, (௩௨௯) 

௮ன்புவேண்டுந்தம்பெருமானடியார்வேண்டி ந்றேவெண்டி 

முன்புநி ன்றுவிண்ணப்பஞ்செ மி தநம்பிமுகநோக்கித் 
துன்பமொழிரீயாமுனககோர்தூ தனாகியிப்பொழுதே [தார் 

- பொன்செய்மணிப்பூண்பாவைபார்போகன்றோமென்றருள்செய் 

'எல்லையில்லாக்கவிப்பினாலிறைவர் தாளி aa p50 Sips gi 

வல்லபுரிசெல்லாந்து தித்துவாழ்க்துநின்றவன்றொண்டர் | 

முல்லை கைவெண்ணகைப்பரவைமு௫ல்சோமாட தீதிடைசெல்ல 
நில்லா] ண்டவெழுர் தருளிரீக்கும்புலவியென த்தொழு தார். (௩௩௪ 

.. இதுமுதல் டு௨-கவி 

சுந்தர மூர்த்தரொயனாருக்கும், பரவைநாச்சியொருக்கும் ஏற்பட்ட்ள 

ஊடலைச்சிவபெருமான் sr Ore உடன்படுவித்தது, . 

ண்டர்வாழக்கருணையினாலாலகாலமமுதாக 
'உண்டரீலக்கோலமிட நறொருவரிருவர்க்க.றிவறியார் 
வண்ழிவாமுமலர்க்கூர்தற்பரவையார்மாளிகைகோக்கத் 

சொன்டஞர்தர்யர்சீச்சத்தூ.தனசாயெழுர்தருள; (௧௩௨) 

சேவாரிரிபன்முறையிருக்குர்ேவரெல்லாம்சேலித்துப் 
போதார் தம்மில்வேன்டுவார்போ தவொ ழிர்தார்புற திதொதிய 

படம வத் பட படட ச ே பு 7 நட்பது வட்ட தப 

ஹக்சச்சே வத்திலுள் ளாாபூதகணரர்தர் 14 
7 ee . 1 சி டாக ப ப ட டட a 
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: எமூசலானர்சன்முன்போடி (௩௩௩)     ர னித 
5 சன Me Wd, Stun ote eee 

LOC மட்ட AR By



௯௰ aur Si ot HOO SHI LDGT WL GIT LY ராணம், 

அருகுபெரியே தவருடனணைந்அவருமவ்லிருடி களு 
மருவுஈண்புநிதிக்கோனுமுதலாயுள்ளோர்மகிழ்ந்தேத்தத் 

தெருவும்லிசும்புசிரை,த் துவி ரச்செழும்பூபூரிபொழிர்தலையப் 

பொருவிலன்பர்விதா தர்புனி தவி தியினிற் பாத. (௩௩௪) 

மாலுமயலுங்காணா தார்மலந்த்தாள் பூண்டுவந்திறைஞ்சுங் 
காலமிதுவென்றங்கவரையழைத்தாலென்னக்கடல்விளை த்த 
அலமிருண்டசண்டத்தானடி தீ தாமரைமேற்சிலம்பொலிப்ப 
நீலமலர்க்கட்பரவையார் திருமாளிகையைநேர்கோக்கி, (௩௩௫) 

இறைவர்விரைவினெழுந்தருளவெய் அமவர்கள்பின்றொடச 
அரைகொடிசைநீர்கொடர் சடையிலரவுதொடவரியவிளம் 
புறைகொளருகுகறையிதழிப்பிணையல்சரும்புதொடரவுடன் 
மறைகடொடரவன்றொண்டர்மனமுந்தொடரவரும்பொழுது, 0 

பெருவிரையிலுமிகமுழங்கிப்பிறக்குமதகுஞ்ச ரமுரித்.து 
| மருவிருரிவைபுனைந்தவர் தம்மருங்குசூழ்வார்நெருங்கு தலாற் 
றிருவி தியினிலழக.ரவர் தெழுஞ்செல்வத்இருவாரூர் 
ஒருவி தியிலேசிவலோகமுழு துங்காணவுள தாமால். (௩௩௭) 

ஞாலமுய்யவெழுச்தருளுகம்பி தா தர்பரவையார் 
| கோலமணிமாளிகைவாயில்குருகுவார். [Por HLF BW 

பாலங்கனைச்தார்புறநிற்பப்பண்டே தம்மையர்ச்ிக்குஞ் 
சிலமுடை யமுறைமுனிவ.ராசித்தனியேசென்றணைந்தார். (௩௩௮) 

சென்௮மணிவாயிற்கதவஞ்செ றியவடை த்தவதன்மான்பு 
நின்௮ுபாவாய் இறவாயென் மழைப்பநெறிமென்குழலாரும் 
ஒன்றுந் துயிலா துணர்ந்தயர்வாருடையபெருமான்பூசனைசெய் 
துன்தும்புரி தான்மணிமார்ப்போலுமழைத்தாசெனத்துணிக்து. 

பாதிமதிவாழ்சடையாமைப்பயில்பூசனையின்பணிபுரிவார் 
பாதியிரவிலிங்கணைந் ததென்னோவென்றுபயமெய் இப் 
பாதியுமையாடிருவடி.விற்பரமசாவதறியாதே , டட 

பாதிமதிவாணுதலாரும்பதைத் துவர் கடை இறந்தார், (௩௪௰) 

மன்னுமுரிமைவன்றொண்டர்வாயிற்தாசர்வாயிலிடை. ப 
முன்னின்ருரைக்கண்டிழமைஞ்ச முழுதுமுறங்கும்பொழு தின்சண். 
என்னையாளும்பெருமானிங்கெய் தியருளினாசென்ன ன ட 
மின்னுமணி நூல௮ரிமார்பசெய்தவேண்டி ற்மென்னென்றார், ௩௭௧



சுந்.த.ரயார் ச இநாயனார் புராணம். ௯௭ 
| 

கள்கையீர்க.ரர்சவேணிசரர்தவசருளிச்செய்வார் 
நங்கைநீமரு துசெய்யினான்வந்த துளைப்பதென்ன 
௮ங்கையல்வி ழியினாரும தனை 5 ரருளிச்செய்தால் 
இங்கெனக்செயுமா௫லிசையலாமென்றுசொல்லி, (௩௪௨) 

என்னினைக்கணைர்ததென்பாவின்னஜென் ஐருளிச்செய்தாற் 
பின்னையஇயலுமாலொமெனப்பிசானா தாமு 
மின்னிடைமடவாய்சம்பிவ.ரவிக்குவேண்டுமென்ன 
ன்னு தலாருஞ்சாலான்.றுஈம்பெருமையென்பார். (௩௪௩) 

பங்குனித் இருநாளுக்குப்பண்டுபோல்வருவாசாகி 
யிங்கெனைப்பிரிர்துபோகியொற்றியூசெய் தியங்கே 
சங்கலித்தொட க்குண்டாருக்கிக்கொருசார்வுண்டோநீர் 
கங்குலின்வர் துசொன்னகாரீ யமழகதென்றார், (௩௪௪ 

நா தருமதனைகேட்டுநங்கைநீநம்சசெய் த 
ஏதங்கண்மனத்துக்கொள்ளாதெய் தியவெகுளி.$-்.9 
கோத்கவொழிதற்கன்றோ.நுன்னையான்வேண்டிக்கொண்ட 
தாதலின்மறுத்தல்செய்யவடா தெனவருளிச்செ ப்தார் (௩௪) 

அருமறைமுனிவ.ரானவையரைத்தையலார்தாங் 
கருமமீதாக்கீரிக்கடை தீதலைவருகைமற்றும் 
பெருமைக்கு த்தகுவதன்றாலொய்றியூறுரு திபெற்றார் 
வருவதற்கசையெனீரும்போமெனமறுத்துச்சொன்னார். (௩௪௬) 

நம்பர் காமனைக்கேட்டுகசையுமுட்கொண்டுமெய்ம்மைத். 
தம்பரிசரியக்காட்டார் தனிப்பெரு£€ காழனார் தம் 
கெம்புறுவேட்கைகாணுர்திருவிகாயாட்டின்மேலி ப 
வம்பலர்குழலினார் தாமறுத்தேேகொண்டுமீண்டார். (௩௪௭). 

தூ தரைப்போகலிட்டுவரவுபார்த்இருக்ததொண்டர் ' 
நாதரையறிவிலாதேரன்னுதல்புலகிறீக்கப் | 
போதரத்தொழுதேனென்றுபுலம்புவார்பரவையாசைக் | 
கா தலிலிசைவுகொண்டுவருவதேகருத்துட்கொள்வார். (௩௪௮) 

போயவ ண்மனையினண்ணும்புண்ணிய்ரெ ன்செய்தாரோ . 
நாயனார் தம்மைக்கண்டானன்னு தன்மறுக்குமோதா 
(யைவென்னயர்வு தன்னையறிந்தெழுச்தருளினர்தாஞ் | 
சேயிழைதுனிதா த் தன் மிமீள்வ தஞ்செய்யாசென்று, (men)



௬௨ எயர்கோன்சலிக்காமராபஞார்பு. ராணம். | 

வழியெதிர்கொள்ளச்செல்வர்வரவுகாணா துமீள 
அழிவு தமயங்இரிற்பசசைவுடனிருப்பர்நெழ், றி 

விழிவர்தாழ்த்தாென்றுமீளவுமெழுவர்மாரன் 
பொழிமலர்மாரிவீ ழவொ துங்குவார்புன்கணுற்ளார். (௩.௫௰:) 

பரவையார் தம்பானமபி தூதரா ம்பாங்கிற்போன 
௮. ரவணிசடை யார்மீண்ே டயறியுமாறணையும்போ இல் 

இரவு தான்பகலாய்த் தோன்றவெதிரெழுந் தணையைகிட்ட 
உரவுநீ ர்வெள்ளம்்ே பாலே வாங்யெகளிப்பி BOE cor apie (௩௫௪) 

சென்அதம்பிரானை தாழ்க் நு இரு முகம வல்செப்ய 
ஒன்றியகிளை யாட்டோ.ராரு.று நிசெய்தணைர், தா சென்றே 
யன் துர ராண்டுகொண்டவ குக்கு த் சகவேசெய்தீர் 
இன்திவள்வெகுளியெல்லாந்தி தீர் த்தெழுந் தருவியென்றார், (௩௫) 

அம்மொழிவிஎம்புகம்பிக்கையர் சாமருளிச்செப்வார் 
நம்மைதீசொல்லராம்போய்ப்பரவை தன்னில்லகண்ணிச் 
கொம்மைவெம்முலைபிஞட்குன் திரமெலால்கூ தக்கொள்ளாள் 
வெம்மைதான்சொல்லிநாமேவேண்டவுமறுக் தாளென்றார்.(௩டு௩ 

அண்ணலாரருளிச்செய்யக்கேட்டவாரூரந்சாமுர் 

துண்ணெனடடுக்கமுத்ோறேதொழு துரீரருளிச்செய்த 
வண்ணமுமடி யாளானப.ரவையேமறப்பார்காங்கள் 

எண்ணலாரடி. மைக்சென்பதின்றமிலித்திரென் ௮. (௩௫௪) 

வானவருய்யவேண்டிமறிகடனஞ்சையுண்டீர் ர் 
தா னவர் Ly சங்கள்வேவமூவனர a தவிர் & ் காட்கொ ண்டீ 

நான்மறைச்சிறுவர்க்காகக்காலனைக்காய்ந் துநட்டீர் 
பான்மிசையுமச்சி்றானுலென்செய்வி ர்போதாசென்றார். (௩டுடு) 

ஆவதேசெய்/ 80 nein றனடிமைகீர்வேண்டாலிட்டாற் த் 
பாவியேன்றன்னையன்றுவலியவாட்கொண்டபற்றென் 
னோவுமென்னழிவுங்கண்டீர்துடங்டையவள்பாலின்று 
மேவுதல்செய்யி.ராகில்விடுமுயிரென்றுவீழ்க்தார். (௩௬௬) 

 தும்பிசான தனைக்கண்டு shun gente pal ing த் 
நம்பியையருளாநோக்கொமின்னமவள்பாற்போயக் 

. கொம்பினையிப்போதேறீகுறுகுமாகூ றுன்றோம் 
'வெம்புஅதுயர்நீங்கென்றார்வினையெல்லாம்விளைக்கவல்லார்? டப்



சுந்தரமூர்த் திராயனார்பு.ராணம், ௯௩ 

மயங்கியண்பருய்யவாக்கெனும துரவாய்மை 

நயங்க சு தரல்கராவ லூர்மன்னர் தாழும் 

உயங்கெகலக்கடீங்கிடும்மடி. க்தொழும்பனேனைப்” 
பயக்கெடுத்திவ்வாறன்றோபணிகொள்வதென்.றுபோத்த.(௩௫௮) 

அன்பர்மேற்கருணை கூ ரவாண்டவர்மீண் டுஞ்செல்லப் 
பின்புசென்றிறைஞ்சிஈம்பிபே றுநலோடுமீண்டார் 
முன்புடன்போதாதாருமுறைமையிற்சேவிச்தேகப் 
பொன்புரிசடையார்மா தர்புனிதர்மாளிகைபிற்சென்றார். (௩௫௯) 

மதிநு தற்பரவையார் காமரையவர்போனபின்பு 

முதிர்மறைமுனியாய்வர்தா ராளுடைமு தல்வராகும் 
௮ திசயம்பலவுந்சோன்.றவறிவுற்தேயஞ்சிக்கெட்டேன் 
எதிர்மொழிஎம்பிரான்முன்னென்செயம.றுத்தேனென்பார். (j 

கண்டுயிலெய் தார்வெய்யகையறவெய் தியீங்கன் 
ண்டர் சம்பிரானார்தோழர்க்காசவர்ச்சப்பார்கோலங் ' 
கொண்டணைர்கவரையாலுட்கோண்டிலேன்பாவியேனென் 
ஜெண்சுடர்வாயிலேபார்த்துழையரோடழியும்போ தில். (௩௬௧) 

வெறியுறுகொன்றைவேணிவிமலருக்தாமாந்தன்மை 
யறிவுறுகோலத்தோடுமளவில்பல்பூ தகா தர் 

செறிவுறுதேவர்யோகமுனிவர்கள சூழ்க துசெல்ல 
முவில்சீர்ப்பரவையார் தம்மாளிகைபுகுக் தார்வக் து (௩௬௨) 

பாரிடத்தலைவர்முன்னாம்பல்கணநாதர்தேவர் 
கேர்வுறுமூனிவர்ச த தரியக்கர்கணிறை தலாலே 
போருளாளசெய்தப்பெற்றமாளிகைசான றென்பாற் 
சீர்வளர்கயிலைவெள்ளித்திருமலைபோன்ற தன்றே. (௩௬௩) 

ஐய.ரங்கணைரந்தபோ திலலலலோகத்துள்ளாரும் 
எய் தியேசெ றிரந்துசூழவெதிர்கொண்டபரவையார் தா 
மெய்யு௮ுுடுக்கத்தோடுமிக்கெழும௰ஏழ்ச்சிபொக்கச் 
செய்ய தாளிணை முன்சே ரவிபைலினாற்செ ot DS ink grt. (hae) 

அரியயற்கரியார் தாழுமாயிழையாரைநோக்கு 
யுரிமையாலுூ.ானேவமீளவுமுன்பால்வக்தோ 
முருகலர்குழலாயின்னமுன்புபோன்மறாேேதநின்பா ற் 
பிரிவுறவருந் துஇன்றான் Truly Caran OOwat apr, (௩௬டு) ப்பாக 
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௯௪ எபர்கோன்சலிக்காமதா யனார்பு ராணம். 

பெருக்தடங்கண்ணினா நம்பிரான்முன்புமிகவும ஞ்சி 
வருந் தயவுள்ள தீதோடூமலர்க்கரங்குழன்மே ந்கொண்டே, 
யருர்இருமறையோராகிபணைந்தீர்முன்னடியேன்செய் த 
இருக் தவப்பயனாமென்னவெய் தியநீரோவென்பார், (௩௬௬) 

துவிவளர்கண்ணீர்வாரத்ெ தாழு துவிண்ணப்பஞ்செய்வார் 

ஒளிவளர்செப்யபா தம்வருச் சவோரி.ரவுமாறா 
தலிவருமன்பர்க்காசவங்கொடிங்குழல்வி. ராக 
யெளிவருவி ருமானாலென்செப்கேனிசையாடு தன்றார். (௩௬௭) 

நங்கைநின் உன்மைக்கேற்குகன்மையேமொழிர்காயென்று 
மங்கையோர்பாகம்வைத்தவளளலார்விரைந் துபோகத் 
தங்கள்வாணு கலிஞரஞ்சென்றுபின்னிறைஞ்சிமீண்டார் 

. ப பட உடு ட * டக 

Ol MBM LIT CGD gr BTID as டகுகின்றார்.. (௩௬௮) 

ே வறு, 

ஆதியுமேலுமாலபனாட ற்கருளா தார 

தா தினிலேகித்தொண்டரையாளாச்தொழில்கண்டே 
விடுயிலாடி. airy WE Dis shen Bear apa 

பூதிபினீடும்பல்கணகாதர்புசழ்வீரர் (ene) 

அன்னவர்முன்லும்பின்னுமருங்குமணைவெய் த 
மின்னிடை.பாரி பாலன்பரையுய்க்கும்விரை2வாடுஞ் 
சென்னியினீடிங்கங்கை த.தும்பத்திருவாரூர் 
மன்னவனா.ரம்மையவனார்பால்வர்.துற்ரா், (௩௭௰) 

அன்பருமென்பாலாவிபளிக்கும்படி.ே பானா 
என்செய்துமீள்வாரின்னமுமென்றேயிடர்கூ நப்: 

பொன்புரிமுச் நான்மார்பினர்செல்லப்பொலிவீ த 
முன்பு தகேருங்கண்ணிணை தாலனுமுகிழாரால், (௩௪௭௧) 

அந்நிலைமைக்கண்மன்மதன்வாளிக்கழிவார்தம் 
மன்னுயிர்கல்குர் தம்பெருமானார்வந்தெய்த 
முன்னெதிர்சென்றேழூவுலகுஞ்சென்றடையுக்தாள் 
சென்னியில்வைத்தென்சொல்லுவரென்றேதெளியாதார். (௩௭௨) 

எம்பெரு மானீரென்னுயிர்காவா Bis ய்யூங் 

கொம்பனையார்பாலென்கொவேந்தீர்குறையென்னத் 
தம்பெருமாலுர்தாழ்குழல்செ ற்றர்தணிலித்தோம் | 
சம்பியினிப்போய்மத்றவடன்பானணுசென்ன, . (௩௭௩)



FE BD epi BGT eT Mr awe Lb. 

நந் * இபி.ரானார்வர் தருள்செய்யகலமெய் துஞ் 
Rison guy ரரர்வங்கூர்களியெய் இத் EHS ழ்சன்முர் 
பந்தழும்விநேரருள்செய்யு bug. Qed ய்தீர் 
எந்தைபிசானேயென்னினியென்பாலி_ மென்றார், 

என்றடி வீழுஈண்பர் சமன்புக்கெளிவந்தார் 
சென்றணைநீயச்சேபிழைபாலென் ஐஈருஈசெய்து 

வெனள்றுயர்சேமேல்வீ திவிடங்கப்பெருமாள் தம் 
உ ச (| யி . பட்ட... . பவி 

பொன் ஜிகழ்வாபி ற்கோயில்புகுர்தார்புவிவாழ, . 

Ca a, 

தம்பி.சானார்பின்சென்.௮.தாழ்ந்தெழுக் தருளான்பமீள்வார் 
எம்பிரான்வல்லவாறென்றெயுதியமகிழ்ச்சியோடும் 
வம்பலர்கு ழலார்செம்பொன்மாளிகைவாயினோக்கி 
நம்பியாரூ.ரர்கா சனயந்தெழுக்தருளும்போ து. 

par pul ௮ணர்ந்துகுழ்ந்தபரிசனமரு நங்குமொ mses 
“மின்றிகழ்பொலம்பூமாரிலிண்ணவர் பொழிக்துவாழ்த்த 
மன்றல்செய்மதுரசீதசீகரங்கொண்டிமந்தத் 
தென்ற ஓமெதிர்கொண்டெய்துஞ்சேவகமுன்புகாட்ட 

மாலை தண்கலவைச்சே DOT EHD BEEN ந் துபொங்குங் 
கோலரகற்பசுங்கர்ப்பூரங்குக ங்குமமுதலாயு ரள 
சாலுமெய்க்கலங்கள கூடச் சாத்.தும்பூணா£வர் க்கம் 
பாலனபிறவுமேச்தும்பரிச ar por yar: ல்ல 

இவ்வகையிவர்வர்தெய் த2வய் தியவிருப்பினோடு 
மைவளர்நெடுங்கண் ணாருமாளிகையடையமன்னுஞ் 
செய்வினையலங்காசத்துச்சிறப்பணிப்லவுஞ்செய்து 
நெய்வளர்விளக்கு குச்தூபநிறைகுடகிரைத்துப்பின்னும். 

பூமலிகறும்பொற்றாமம்புனளைமணிக்கோவைகா ற்றிக் 

'காமரபொற்சுண்ணம்விசிக்கம ழ்கறுஞ்சாந்துகலித் 

தூமலர்வி திசூழ்ச்கதோகையுர்வாழ்த்தத்தாமு 
மாமணிவாயின்முன்புவர்தெ தே ற்றுநின்றார், 

வண்லொங்குழலார்முன்புவன்மொண்டர்வர் துகூட்க் 
சண்டபோ துள்ளக்காதல்வெள்ள த்தின்களரைசாணாது 
Gen CO LT OE FDR. Tal OH WB eS RMA GT (hi 

௯௫ 

(௩௪௪) 

(௩௪ ட) 

(௩௭௬) 

(௨௪௪) 

(௩௭௮) 

(௩௭௯) 

| (mid) 

தீண்டளிர்ச்செங்கைபற்றிக்கொண்டுமாளிகையுட்சார்ந்தார், ()



௯௬ ஏயர்கோன்சலிக்காமகாயனார்பு சாணம், 

இருவரும் தம்பி.ரானார் தாமிடையாடிச்செய்த 
இருவருட்கருணைவெள்ளத்திற த் தனைப்போற்றிச்சக்தை 
மருவியவின்பவெள்ள ததழுக் திய புணார்ச்சிவாய்ப்ப 

ஒருவருளொருவர்மேவுரிலைமையிலுயிசொன்றானார். (௩௮௨) 

ஆ. ரணக்கமலக்கோபின்மேஜிப்பு ந்றிடஙகொண்டாண்ட 
நீ ரணிவேணியாரைநிரர்தரம்பணிர் ரூபோற்றிப் 
பாரணிகிஎக்குஞ்செஞ்சொற்பதிகமாலைகளுஞ்சாத்தித் 
தா.ரணிமணிப்பூண்மார்பர் தாம௫ழ்ர் இரு தாளில். (௩௨ ௩) 

ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயனார்சரித் திரம் இரண்டார்தொடர்பு- 
முதல் ௮-வது கவி தொடுத்து இக்கவியிலிருந்து படித்து முடிக்கவும் 

Cag. 

நம்பியாரூ.ர்நெஞ்செேடுக்கமொன்றின றிநின்று 
தம்பிரானாசைத தா துதையல்பால்விட்டாரென்னும் 
இம்பரின்மிக்கவார்த்ை தயேயர்கோனார் தாங்கேட்டு 
வெம்பினாச இசயித் தார்வெருவினார்விஎம்பலு ரூர். (௩௮௪) 

நாயனையடி யானேவுக்காரியரன்௮சால 

வேயுமென்றிதனைச்செய்வான்றொண்டநாமென்னேபாவம் 
பேயனேன்பொறுக்கவொசண்ணாப்பிழையினை ச்செவியா ந்கேட்ப 
தாயினபின்னுமாயா இருந் ததென்னாவியென்பார். (௩௮டு) 

காரிகை தன்பாற்செல்லுங்காதலாலொருவனேவப் 
பாரிடைநடந்துசெய்யபா ததாமரைகணோவத் 
தே சணிவீ தியூடசெல்வதுவருவதாஇ 

யோரிரவெல்லாந்தூ லுக்குழல்வ.ரா மொருவரென்று,. (௩௮௬) 

நம்பர் தாமடிமைய ற்ரு.ராெே யகண்ணினாமோல் 
உம்பரார்கோனுமாலுமயலுநேருணரவொண்ணா | 
எம்பிசானிசைந்தாலேவப்பெறுவதேயிதுக்குள்ளங் 
கம்பியா தவனையான்முன்காணுநாளெ GBT GO) BMT GOT LD, (௩௮௪) 

அரிவைகா சணத்தினாலேயாளுடைப்ப.ரமர் தம்மை 
யிரவினிற் றா துபோகவேவியங்கிருக்தான் றன்னை 

வ. £வெதிர்காண்பேனாடுல்வருவதென்னாங்கொலென்று — 
விரவியசெ ம்றம்பற்றிவிள்ளுமுள்ள த்.த.ராசி, (௩௮௮) 

ஈரிலாப்புகழினோச்குமேயர்கோனார்தமெண்ணப் 
பேறிதுபெற்றார்கேட்டுப்பிழையுடன்பவொ.ராக 
'வேறினியித மகத் தீர்வுவேண்டுவார்விரி பூங்கொன்றை 
யாறிசெடையனாருக்கதனைவிண்ணப்பஞ்செய் து, ௩௮௯)



சுந்தசமார்த்தராயனாபு. சாணம். ௬௭ 

சாடொறும்பணிர்துபோற்றகாதருமதனைக்கேட்டு 
நீடியதொண்டர் தம்முவிருவருமேவுநீர்மை 
கூடுதல்புரிவாரேயர்ஞுரிசிலார் சம்பான்மேனி ப 
வாடுறசூலை தன்னையருளினார்வருக்துமாற்றால். (௩௯௰) 

ஏதமில்பெருமைச்செய்கையேயர்தம்பெருமான்பக்கல் 
் இயாரேவு ஞ்சூலையனல்செய்வேல்குடைவதென்ன 
“வேதனைமேன்மேற்செய்யமிகவ தற்குடைந் துவீழ்ந து. | 
பூதீனாயகர்கம்பொற்றாள்பற்றியேபோற்றுனெமார். (௩௯௪) 

திர்தையால்வாக்காலன்பர் திருக். சடி.போற்றிசெய்ய 
எந்தமையாளுமேயர்காவலர்தம்பாலீசர் 
வந். துனை வரு த்.துஞ்சூலைவன்டரொண்டன் றீர்க்லென்றி 
முந்துறவொழியாதென்றுபெொ மிர் தருள்செய்யக்கேட்டு. (௩௯௨) 

எம்பிரானெக்சைதர்தைசர்தையெங்கூட்டமெல்லாச் 
தம்பிசானீமேயென்றுவழிவழிசார்க் துவாழும் 
இம்பரின்மிக்கவாழ்க்கையென்னைகநின் நீருஞ்சூலை 

வம்பெனவரண்டுகொண்டானொருவனேதீர்ப்பான்வந்.து. (௩௯௩) 

மற்றவன் றீர்க்கிற்றிராதொழிந்தெனைவருத்தனன்றாற் 
பெழய்றமேலுயர்த்சீர்செய்யும்பெருமையையறிந்தார்யாபே 

யு ந்றவன்றொண்டர்க்கேயாமுற௮ுதியேசெய்தீசென்னக் 
கறறைவார்சடையார்தாமுமவர்முன்புக.ரந்தாரன்றே. (௩௯௪) 

வன்றொண்டர் தம்பாத்சென்௮ுவள்ளலா.ருளிச்செய்வார் 
இன்றுஈம்மேவலாலேயேயர்கோனுற்றசூலை 
சென்றுநீ தர்ப்பாயாகென்றருள்செயச்சிக்தையோடு 
ஈனீறுமெய்மகழ்ச் துபோற்றிவணங்கனார்நாவலூரர்; (௩.௯௫) 

அண்ணலாசருளிச்செய் துநீங்கவாரூ.ரர் தாமும் 
விண்ணவர் தம்பிரானாபேவலால்விரைந்துசெல்வார் 
'கண்ணியமனத்தின்மேவுங்கா தலாற்கலிக்காமற்குத் 
திண்ணியசூலைதீர்க்கவரு திறஞ்செப்பிவிட்டார், .... (௩௬௪) 

தாதர் தம்மருளளனண்ணுஞ்சூலையுமவர்பாற்கேட் ட 
சே தமும்வருத்தமீண்டும்வன்றொண்டர்வ.வுகேட்டுத் 
'தூதனாயெம்பிரானையேவினான்சூலைதீர்க்கும் | 
எ தமிக்கெய் தவெய் தில்யான்செய்வதெனனாமென்பார். (௩௯௭)



௯௮௮ ஏயர்கோன்கலிக்காமராயஞார்பு சாணம், 

மழற்றவனிங்குவர் துதீர்ப்பதன்முன்னான்மாயப் 
பற்றிநின்றென்னைடீங்காப்பாதகச்சூலை தன்னை 
யு. ற்றவிவவயிற்றினோடுங்கிழிப்பனென்றுடைவாட ன்னாற் 
செற்றிடவுயிரினோஞ்சூலையுந்தீர்ர்ததன்றே.. (௩௯௬௮) © 

க்கு தரும்பெருமைநீர்மைக்கலிக்காமர்சேலியாரும் 

பொருவருக்கணவசோடுபோவதுபுரியுங்காலை 
மருவியிங்கணைந்தார்ஈம்பியென்றுமுன்வர்தார்கூ.ற 
ஒருவருமழுதல்செய்யாதொழிகவென்றுசைத்துப்பின்னர்.(௩௯௯ 

கணவர்தஞ்செய்கை தன்னைக்க.ரந் துகா தலரைசம்பி 
'யணைவுறும்பொழு றுசாலவலங்கரித்தெதிர்போமென்னப் 
புணர்கிலைவாயிற்றிபம்பூரணகும்பம்வைத்துத் 

அணர்மலர்மாலைதாச்சிசகொழுதெழிர்கொள்ளச்செனரூர்,.. (௪) 

செம்மைசேர்சிந்தைமார்தர்சென்றெஇிர்கொண்டுபோற்ற 
சம்மையாஞடையசம்பிரகைமுகமவர்க்குகல்கி 

மெய்ம்மையாம்விருப்பினோடுமேகியுட்புகுக் துமி க்க . 
மொய்ம்மலாத்தவினமீ துமுகமலாந் திருந் தபோது. (௪௱க) 

பான்மையர்ச் சனைகளெல்லாம்பண்பினில்வழாமையேய்ந் த 
சான்மஹைதொடர்ந்தவாய்மைசம்பியாரூரர்கொண்டி ங் 
இயான்மிகவருஈதுகின்றேனேயர்கோனார் 

தாமுற்ற | 

ஊனவெஞ்சூலகீக்கியுடனிருப்பதனுக்கென்றார். ( #2.) 

மாதர்தமேவலாலேமனை க்தொழின்மாக்கண்மத்றிங் 
கேதபொன்றில்லையுள்ளேபள்ளிசொள்ன்றுரென்னத் 
இதணைலில்லையேலுமென்மனச்தெருளா தின்ன | 
மா தலாலவரைக்காணவேண்டுமென் ற்ருளிச்செய்தார், (௪௱௩) 

வன்றொண்டர்பீன்னுக்கூ.றமற்றவர்தம்மைக்காட்டத் 
gies DUGG திசோரத்தொடர்குடர்சொரிக் துளாவி 

- பொன்றியேடெந்தார் தம்மைக்கண்டபின்புகுர்தவாறு 
ரன்மெனமொழிக்துநானுஈண் ணுவேனிவர்முன்பென்பார்ஃ (ene) | 

கோளுறுமன தத.ராகிக்குற்றுடைவாளைப்பற்ற 
ளுடைச் தம்பி.ரானா.ரருளினாலவ *-2ப்ந் நு | 

சேள்ே ரயாதிக்கெட்டேனெனவிரை3 ) 2 1௩ கையில் 
வாளினைப்பிடி த்துக்கொள்ளவன்ர விடாவணக்இவிழ்ரதார். ய



"சுநதரமூர்த்தராயனார்புசாணம் ry 
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:மதிறவர்வணங்டிவி ழவாளினைமா த்றியேயர் 
கெர்ற்றவனாருகம்பிகுறைகழல்பணிர்துவீழ்கதார் 

௮ ற்றைநாணிகசழ்ச் தவிர் தவ திசயங்கண்டுவானோர் 
பொற்தடமலரின்மாரிரிபாழிச்தனர்புவனம்போஜழ்ற, (௪௬) 

இருவருமெழுந்துபுல்.” பஷ ..விடாஈண்பினாலே 

பொருவருமகஅழ்ச்சிபொங்க 2 அிரப்புன் கூர்ப்பு னிதர்பாத 
மருவினர்போற்றிநின் p's ன்ிருண்டா தம்பிரானூ் 

௮ருவினைகினைர்தேயர்தணு£எனென்றெடுத்துப்பாடி. (௪௱௭) 

இிலபகல்கழிந்தபின்பு திருமுனைப்பாடிரநாடர்  - 
மலர்புகழ் இருவாரூரின்மகழ்ச் துடன்வர்.தவேயா் 
குலமு.தற நலைவனாருங்கூடவேகுளிர்பூங்கோயி 

னிலவினார் தம்மைக்கும்பிட்டுறைந் தனர்நிறைர் தரண்பால், (௪௮ 
i ப | 

௮ங்கினி தமர்ந் துகம்பியருளினான்மீண்டும்போர்து 
பொகங்கியதிருவின்மிக்க சம்பதிபுகுர்துபொற்பிற். 
தங்குராளேயரகோனார்தமக்கேற்றதொண்டுசெய்தே 
செகஙகண்மால்விடையார்பா SHOEI தனர்சிதப்பினோடும்,(௪௭௯) 

நள் ளிருணா யனாரைத்தா துவிட்டவர்க்கேரண்பாம் 

வள்ளலாரேயா் கோனார்மலாடி வணக்கப்புக்ே க் 

உ௱ளுணர் வானஞானமுதலி யவொருநான்குண்மை | 

தெளளுதிந்தமிழாற்கூறுந் தருமலர்பெருமைசெப்ப, (சமி) 

திருச்சிற றம்பலம், 

ஏயர்கோன்சலிக்காமநாயஞார்பு. ராணம் 

முற்றிநஸ், | 

இப்புராணத்துள் அடங்யெ கவி-௪ா௰ ல்--. 

இந்ரநாயனாருக்காக ஏற்பட்டுள்ளஆ இயர் தம் சவி (மடு) 
சங்கிராச்சியார்கதை (சுகி) (௬௦) 

 சுந்திரமூர் தீ இராயனார் பரவைகாச்யொருக்கு சேரில் 
தாஅவிட்டது சவி (௪) | 

பமவைராச்சியொருச்காகச்சவபெருமான்தூ தச்சி ற்ப்புகலி (௫௦௨) 
மற்றுமுள்ள (கவிகள்) (௨௪௪) ம் சும் த.ரமூர் த்திகாயனார். 

Sours திரையின் சிறப்புச்கூறப்பட்டது,



  

த் 

ஜு சேரமான்பெருமாணாமஞாரேன்னும் 

ஓ 9 ட தத் | $ கழறிற்றறிவார் .நாயனார்புராணம், 

குழறிற்றதிவாரோன்பதற்குப் போருள் இப்புராணம் 0௪-வது கவியிற் 

கண்டுகோள்க. 

இது முதல் (௪௰௩) (கவி) இக்காயனா ரது 

தனிச்சரித்தம் கூறப்பட்டது. 

மாவி.ற்றிருந்தபெருஞ்சிறப்பின்மன்னுர்ெ தான்மைமகரொட்டுப் 
பாவீ நறிருக்தபல்புகழார்பயிலுமியல்பிற்பழம்ப இதான் 
சேவீற்றிருந்தார்திருவஞ்சைக்களமுகிலகிச்சே.ரர்குலக்' 
கோவீற்திருந் துமுறைபுரியுங்குல்க்கோமூ தூர்கெடுக்கோளூர், 

காலையெழும்பல்கலையினொலிகளிற்றுக்கன்.நவடி.க்குமொலி 
சேோலையெழுமென்சுரும்பினொலி துரசச்செருக்காற்சு லவுமொலி 
பாலைவிபஞ்பெயிலுமொலிபாடலாடன் முழவினொலி 
வேலையொலியைவிழுங்வயெழவிஎங்கியோங்குமவி யப்பினதால. ௨ 

மிக்கசெல்வமளைகடொ.ம்விழையுமின்பம்விளங்குவன 
பக்கநெருங்குசால்தொ ம்பயில்சட்டறங்கள்பல்குவன 
தீக்கவணிகொண்மடங்கடொறுஞ்சை வமேன்மைசாற்றுவன 
தொக்கவளங்கொளிடங்கடொறுமடங்குநிதியந் துவன்றுவன. (௩) 

"வேதநெறியின்முறைபிறழாமிக்கவொழுச்சந் தலைநின்ற 
சாதிரான்குகிலைதழைக்குர்தன்மைத் தாகத் தடமஇல்சூழ் 
தவகுளச.சளநிரை துசையுஞ்சோலைவளரகர்தான் ப 

 சோதையாசச்மகோல தயென்க்குலவுபெயருமுடை த்துலூல்! (௪) 

ருகுகிரியுமலர்ச்சோலைமூ தாதன்சண் மறைமரபின் 
அருகியழியுங்கலிரீக்கியமங்கொள்சைவசத் அற் தல்ழப்வத் 
இருகுசினவெங்களியாளை௪ 2௪ ரர்கல ம மலகுஞ்செய் 
பெருகுதவத்தாலரனரு ராம்.9றர்சார்பெ நமாக்2ீகாசையார். (இ)



சுந்த. ரமூர் த்திராயஞார்பு.ராணம். 1௭. 

இருமாரக.ரந்திருவவதா.ரஞ்செய்கிழவின்றப்பினால் 
வருமாகளிகூர்நெய்யாடலெடுப்பார்வானமலர்மாரி 
தருமாவிசும்பின்மிசநெருங்கத் தழங்குமொலிமங்கலச் தழைப்பம் 
பெருமாநில த்திலெவ்கியிரும்பெருகுமூழ்ச்சபிறங்னெவால். (௬) 

மண்மேற்சைவகெறிவாழவளர்ந் துமுன்னைவழியன்பாற் 
கண்மேல்கிளங்குநெத்றி பிஞார்கழலேபேனணுங்கருத் இன.ரா 
யுண்மேவியவன்பின.ராயுரிமையரசர்தொழில்புரியார்.. [வார், 
தெண்ணீர்முடி யார்திருவஞ்சைக்கள த இற்றிருச்தொண்டேபுரி 

உலூனியல்பும.ரசயல்புமுறுதியல்லவெனவுணர்வார் 
புலரியெழுந்துபுனன்மூழ்டுப்புனி தவெண்ணீ ற் .றினுமுழுக 
நிலவு இருந் தனவன ததுநீடும்பணிகள்பலசெய்து 
மலருமுகையுங்கொணர்ந்து இருமாலைசாத்தமகிழ்க்தமைத்து. (௮) 

திருமஞ்சனமுக்கொணர்ந்துதிருவலகுமிட்டு ததிருமெழுக்கு 
வருமன்புடனினபுறச்சாத்திமத்றுமுள்ள திருப்பணிகள் [Ou 

, பெருமைபிறங்கச்செய்தமைத் தப்பேணும்கிருப்பித்றிருப்பாட் 
ஒருமைநெறியிலுணர்வுவரகோதிப்பணிர்தேயொழுகுராள்; (௯) 

நீரின்மலிர் தசடலகழிநெடுமால்வரையின்கொடி மதில்சூழ் 
சீரின்மலிச்த தஇருஈக.ரம sol Oe wG காற்பொை றயனெலுக் 

காரின்மலிந்தகொடைநிழன்மேற்கலிக்குக்கொ ற்றக்குடைநிழற் 
தாரின்மலிந்தபுயத்தரசன்றரணிநீத்துத்தவஞ்சார்ந்தான். |8ழ்த் 

வர் தம.ரபின.ரசளிப்பான்வனஞ்சார் தவத் தின்மருவியபின் 
சிந்தைமதி நாறேசமைச்சர்சலராளாய% துதெளிர் தநெறி 
முந்தைம.பின்முதல்வர் தரு த்தொண்டுமுயல்வார்மு தற்ரச 
இந்துமுடியார் திருவஞ்சைக்கள த திலவர்பாலெய்தினா். (6௧) 

எய்தியலர்தமெதிரிறைஞ்சியிருக்தண்சாரன்மலநாட்டுச் 
செய்திமுறைமையாலுரிமைச்செங்கோலரசுபுரிவத் ற்கு 
மைதீர்ரெறியினமுடி சூடியருளுமரபால்வர்ததெனப் 
பொய்தீர்வாய்மைமக் திரிகள்போத்றிப்புகள்றபொழுதின்சண். () 

இன்பம்பெறாகுக்திருத்தொண்டுக்கடையூருகலிவர்மொழிர்தார் 
௮ன்புநிலமெயவமுவாமையாசுபுரக்குமருளுண்டேல். 
என்புமரவும்புளைக சாரையிடைபெற்றறிவேனெனப்புக்கு , 
முன்புசொழுதுவின்ணப்பஞ்செய்தார் மு.தல்வருளின்ல். (0௧)



me கழதித்திவார்நாயனார்பு.சாணம், 

மேவுமுரிமையரசளித்தேவிரும்புசாதல்வழிபாடும் 
யாவும்பாருக்கழமினவுமறியுமுணா்வுமீதில்லா த் 
தாவில்விறலுர் கண்டா ககொடையும்படைவாகனமுதலாங் 
காவன் மன்னர்க்குறியனவுமெல்லாங்கைவந்துறப்பெத்மார். (Wa) 

அனவருள்சொண்டஞ்சலிசெய்திறைஞ்சிப்புதம்போர் தரசளித் 
. . க a ் e 

ஊனமாகுரந்திருத்தொண்கெகெ.ளிலு மடை பானமுளாலே [கால் 
மேன்மைமகுடந்தாங்கு கற் கருவே ண்டுமமைச் சர் க்குடன்படது 
மானவமைச்சர்தாள் பணி சவ்கவினமே ற்கொண்டுமகிழ்ந்தெழுந் 
தார், உ (6௫). 

உரிமைகாளிலோரைநலனெய்தமிக்கவுபக.ரணம் 
பெருமைசதக்கவேண்டுவனவெல்லாம்பிறங்கமங்கலஞ்செப் 

திருமையுலகுக்கொருமைமுடிகவித் தாரெல்லாவுயிருமகழ்ந் 
தருமைநிலைமையறிச்துபுவிதாங்குக்கழறிற்றறிவார்தாம். (war) 

தம்பிரானார்கோவில்வலங்சொண்டு திருமுன்றாம்ச்தெழுந்து 
கும்பயானை.மேல்கொண்டுதெர ற் றக்குடையுஞ்சாமரையு. 

நம்பு முரிமையவர் தாங்ககலங்கொ.காகர்சுழ்வலங்கொள்வார் [டார்.. 

மொய்ம்பிலுவரின்பொ இிசுமந்தோர்வண் ணான்முன்ே CT TES GM. 

மழையிற்கரைந்தங்குவருறிமேனிவெளுக் தவடி வினால் 
உழையிற்பொலிக்ததிருக்க ரத் தாரடி யார்வேடமென்றுணர்ந்தே. 
யிழையிற்சிறரதவோடைநுதல்பானைக்கழுத் தினின்றிழிர் து 

விழைவிற்பெருகுங்கா தலினால்விரைர்தசென்றுகைதொழுதார், () 

சேரர்பெருமான்றொழக்கண்டுசிந்ை தகலங்கிமுன்வணக்டு 
யாபென்றடியேனைக்கொண்ட தடியேனடிவண்ணாமென்னச் 
சேரர்பி.ரானுமடி ச்சே ரனடி யேனென்௮திருநீ ந்றின் 
வாரவேடநினைப்பி த தீர்வருர் சாதேகுமெனமொழிர்தார், (0௯) 

மன்னர்பெருமான்றிருத்தொண்டுகண்டும இரீடமைச்சரெலாஞ்., 
சென்னிமிசையஞ்சலிசெய்துபோ£ றச்செமால்களிறேறி 
மின்னுமணிப்பூண்கொடி மாட வீ இமூதூர்வலங்கொண்டு 
பொன்னின்மணிமாளிசைவாயில்புக்கார்புனைமக்கலம்பொலிய, () 

யானைமிசை நின் நிழிந் தருளியிலங்கும ணிமண்டப த் இதன்கண் 

மேன்மையரியாசன,த்ே தறிலிரங்குங்கொற் றக்குடைநிழ ற்றப்: 
பானல்விழியார்சாமரைமுன்பணிமாறப்பன்மலர் தூ | 

- மானவரசர்போற்றவீ ற்றிருந்தார்மன்னர்பெருமானார். (25)



சுந்த.ரமூர்த் திகாயனார்பு. ராணம். ௭௩ 

உலகுபுசக்கும்கொடைவளவலுரிமைச்செழியருடன்்கூட 
நிலவுபெருழுக்கோக்களாய்கிதிமலு நானெறிநடத்தி 
யலகிலரசர்திறைகொண. வகத்தம்புற ச் தும்பதையஅத் து | 
மலருச் இருகி த்றொளிவளரமை றிகள்வள.சமண்ணளிப்பார், (௨௨) 

நீடுமுரிமைப்பேரசானிகழும்பயனுநிறை தவமுர் 
தேடும்பொருளும்பெருந்துணையுக்இல்லை,ச்திருச்சிற்றம்பலக்துள் 
அடும்கழலேயென த்தெலிர்சவறிவாலெடுத்,த திருப்பாத 
கூடுமன்பிலர்ச் சனைமேற்கொண்டார்சேரர்குலப்பெருமாள்.(௨௩) 

வாசத்திருமஞ்௪னம்பள்வித்தாமஞ்சார் தமணித் தாபர் 
தேகற்பெருகுஞ்செழுர்தீபமுகலாபினவுர்திருவழுதும் 
ஈசர்க்கேற்றபரிசினாலர்ச்சி நச நாவெர்சாளும் 
பூசைக்கமர்ந்தபெருக்க. தீ தர்பொற்பார்சிலம்பினொலியளிக் தார். 

நம்பா தாளின்வழிபாட்டானாளுமின் பு ற்றமர்கினறார் 
இம்பருலகிலிரவலர்க்கும்வறிமோசெவர்க்கும்கையினாற் 
செம்பொன்மழையாமெனப்பொழிந்துதி நக் துவென்றியுடன்பொ 

யும்ப்போற்றத்தம்பெருமாற்குரியவேள்விபலசெய்தார். (ந்தி 

இன்னவண்ணமிவரொழுகவெறில்சொள்பாண்டிஈன்னாட்டு 
மன்னுமதுளைத்திருவாலவாயிலிறைவர்வருமன்பாற் 
பன்னுமிசைப்பாட லிற்பரவும்பாணஞனர்ப த. திரனார்க்கு 

ஈன்மைநீடுபெருஞ்செல்வால்கவேண்டியருள்புரிவார், (2a) 

இரவுசனகிலெழுர்தருளியென்பாலன்பாலெப்பொழு தும் 
ப.ரவுசேரன்ற னக்குனக்குப்பைமபொன்சா ணம்பட்டாடை 
லி.ரவுக திர்செ ய்ஈவமணிப்பூண்வேண்டி. த்றெல்லாங் குறைவின்றித் 
தரரம்மோலைதருன்றோர்தாழாசேவெருகென்று, (௨௭) 

வேறு 

௮ திர்கழலு தியுர்வேந்தற்கருள்செய் தபெருமையாலே 
எ இரில்செல்வத்துக்கேற்றவிருகி தகொடுக்கவென்று 
மதிமலிபுரிசையென்லும்வாசகம்வரைர் தவாயமை 

(சதிரொளிவிரிந்ததோட்டுத் இருமுகக்கொடுத்தார்காண. (௨௮)



me கழறி தீறறிவார்சாயனார்பு சாணம். 

சொக்கநாதசுவாமி - திருமுகப்பாசுசம்.' | 

திருச் சிற்றம்பலம், ் 

மதிமலிபுரிசைமாடக்கூடற், ப திமிசைகிலவுபானிறவரிச்சிறை 
யன்னம்பயில்பொழிலாலவாயின், மன்னியசவன்யாமொழிதருமாற்றம் 
பருவக்கொண்மூப்படி யெனப்பாவலர்க், குரிமையினுரிமையினு தவியொ 
ளிதிசழ்குருமாமதிபுலைரைகிலவியகுடைக$ழ்ச்,செருமாவுசைக்குஞ்சே ரலன் 
காண்க,பண்பால்யாழ்பயில்பாணபத்திரன், காண்பூதுகருதிப்போர்தனன் 
,தன்போ லென்பாலன்பன்றன்பான்,மாண்பொருள்கொடுச் துவரவிடுப்பது 

வ) 

இருச்சிற் றம்பலம். 

சங்கப்புலவர் இருமுசுந்தந்தலைமேற்டகொ ண்பெத்திரனார் 
௮சப்பொழுதேபுறப்பட்டுமலைநாடணையவரந்தெய்தித் 
அங்கப்புரிசைக்கொடுங்கோளூர் தன்னிற்புகுக்.து துன் னுகொடி 
மங்குற்னொடக்குமாளிகைமுன்வர்துமன்னாக்கறிவித்தார். (௨௯) 

கேட்டபொழுதேகை தலைமேற்கொண்டுசளர்ந்தபேசன்பா 
ட்டம்பொழிரீர்வழிர் திழியவெழுர் துசடுக்கமிகவெய் இ 
யாட்டத்தம்பொன்மாளிகையின்புறத்திலுருகுஞ்சந்தையுடன் 

பாட்டின்றலைமைப்பாணனார்பா தம்பலசாற்பணிகன்றார்.  (௩௰) 

அடியேன்பொருளாத்திருமுகக்கொண்டணைந்த தென்னவவர்தா 
(pa, கொடிசேர்விடையார் திரு முகங்கைக் கொடுத்து வணங்கக் 

"“கொற்றவனார், முடிமேற்கொண்டு கூத்தாடி மொழியுங்குழறிப் 
பொழிகண்ணீர், பொடியார்மார்பிற்பரந்துவிழப்புவிமேற்பலகால் 

விழ்ர்தெழுக்தார், | (௨௧) 

பரிவிற்போற்றித்திருமுகத்தைப்பலகாற்றொழு துபடியெடுக்க 
- உரியவசையாலெடுத்தோதியும்பர்பெருமானருஸ்போற்றி 
விரிபொற்சுடாமாளிகைபுக்குமேவு முரிமைச்சுற்றமெல்லாம் 
பெரி,துவிவைவிம்கொடுபோர்துபேனுமமைச்சர்க்கருள்செய்வார், 

நங்கள்குலமாளிகையித.லுணலச் தினமிக்கநிதிக்குையாய்ப் 
பொங்கிறைக்தபலவேறுவகையிற்பொலிர்சபண்டாரம் 
அ௮ங்கணொன்றுமொழியாமையடையக்சொண்டுபு றப்பட்டுத் 
தீங்கும்பொதிசெய்தாளின்மேற்ச மையவேற்றிக்கோணருமென,



சுத. ரமூாததிகாயனா புராணம் 0 

சேரர்பெருமானருள்செய்யத்இருந்துமதி நான்மர்இரிகள் 
சாருமணிமாளிகையு ர் ராற்றனங்கலெல்லாகி றைந்தபெ Gh 
சர்சொணிதியமெண்ணிறந்தவெல்லாம்பொதிசெய் ய்து £வின்மேத் 
பாரினெருங்கமிசைவே ற்றிக்கொண்டுவக்துபணித்தார்க். (௩௪) 

ப.ரர்தநிதியின்பரப்பெல்லாம்பாணனார் பத் இரனார்க்கு 

நி.ரர்தகனங்கள்வெவ்வேறுகிறை த் துக்காட்டிமற்றிவையும் 
உரர்தங்யெவெக்கரிபரிசண்முதலாவுயிருள்ளன தனமும் 
புரந்தவசசுங்கொள்ளுமெனமொழிரக் தார்பொறையாபு.சவலஞூர், () 

பாணஞார்பத்திரனாரும்பைம்பொன்மெஎலிச் ே சரலனார் 
கரணக்கொடுத்தவிவையெல்லாங்கண்டிமூழ்வு, றறஇ௪ ப்க்அப் 
பேணவெனக்குவேண்வெனவடியேன்சொள்ளப் Gh GEG 

ஆணையசுமரசுறுப்புங்கைக்கொண்டருளுமெனவிலை, றஞ்ச, (௩௯) 

இறைவராணைமறுப்பதலுக்கஞ்டுயிருந் தாரிகல்வேக் தர் 
நிறையுகிஇயின்பசப்பெல்லாநில தைநெளியவுடன்கொண்டே, 
.புறைமும்மதத் துக்களி௮பரியு ஸ்ரிட்டன வேண்டுவகொண்டோர் 
பிறைவெண்கோட்டுக்கவிற்றுமேல்கொண்டுபோந் சார்பெரும்பா 

(னர், (௩௭) 
பண்புபெருகும்பெருமாளும்பாணனார்பத் இரனார்பின் 
கண்கள்பொழிர்தகா தனீர்வழியக்கையாற்றொழுதணைய 
தண்புசிறக்குமவர்தம்மைககரின்பு றத். துவிடைகொண்டு 
தஇிண்பொற்புரிசை த்திருமதுரைபுக்கார் திருக் துமிசைப்பாணர் 0 

வானவரம்பர்குலம்பெருக்குமன்னனாரும D&C saa 
கூனலிளவெண்பிறைக்கண்ணிமுடி யாடி மைகொண்டருளும் 
பா ன்மையருளின்பெருமையினைநினைந்துபலகா நபணிர்தேத்இி 
மேன்மைவிளங்குமாளிகைமண்டபத்துளாகவீ நறிருந்தார். (௩௯) 

அளலில்பெருமையலெயோனிகளுங்கழறிற்றறிந்தவற்றின் 
உளமன்னியமெய்யு௮துயரமொன்௮றுமொழியாவசையக ope 
களவுகொலைசண்முதலானகடந்துகழறிற்றறிவார்சாம் 
வளவர்பெருமாலுடன்செ ழியர்மசழுங்கலப்பில்வைகுகாள் , (ம) 

வானக்கங்கை திபொதிக்தமல்குசடையார்வழிபாட்டுத' 
gi DR தப்பினர்ச்சனையார் தாண்டுபுரிவார்தமக்கொருகாட் 
டே னக்கலர்ந்தகொன்றையிஞராடற்சிலம்பினொலிமுன்போன் ' 
மானப்பூசைமுடிவின்சட்கேளாே சாழியமதிமயக்சிு, (௪௧)



ராசு கழதிம் உறிவார்காயனார் பு சாக... 

பூசை கடி துமுடி தீ தடியேனென்னோபிழைத்தசெனப்பொருமி 
யாசையும்பான்மற்றினிவேடையுமின்பமியாதென் நு 
தேசின்கிளக்குமுடைவாளையுருவித் இருமார்பினினட்ட 
சசர்விரைந் துதுருச்லெம்பினேசை மிகவுமிசைப்பித்தார், (௪௨) 

ஆடற்சிலம்பினொலிகேளாவுடைவாளகற்றியங்கைமலர் ப 
கூடத்தலைமேற்குலித்கருளிக்கொண்டிழுந்துதொழுகெழுந்து. 
ரீடப்பசலிமொழிகின்றாரநெடுமால்பிரமனருமறைமுன் 
ஹேடழ்கரியாய் திருவருண்முன்செய்யாதொழிர்ததென்னென்றார். 

என்றபொழுதிலிறைவர் தாமெ இர்நின்றருளாதெழுமொலியான் 
மன்றினிடைகங்கூ தீசாடல்வர் துவணங்வென்றொண்டன் 

ஒன்றுமுணர்வானமைப்போற்றியுசைசேர்பதிகம்பாடு தலா 
னின்றுகேட்வெரத்தாழ்்தோமென்றா ரவரைகினைப்பிப்பார். (௪௪) 

கீடராசப்பெருமான் சே ரமான்பெருமாணாயகாருக்கு 

சந் உ.ரருர் த இிநாயனாரைகினைக்கும்படியருவிய து. 

என்னேயடியார்க்கிவ£ருளுங்கருணையிருக் சவாறென்று 
பொன்னேோர்சடையார் திருடஞ்செய்புலியூர்ப்பொன்னம்பலமி 
மைஞ்சித், தன்னேரில்லாவன்றொண்டர் தமையு்சகாண்பனென 

விரும்பி, ரன்னீர்காட்டுச்செலகயர்சார்நாமச்சே ரர்கோமானார். () 

பொன்ஞாமெஎலிச்சேரலஞரபோத்றுமமைச்சர்க்£ இயம்பி 
நன்னாட்கொண் பபெரும்பயணமெழுகவென் றுலஞ்சா ற்ற 
மின்னாரயில்வேற்கருலமதவர்வென்றி நிலவுஞ்சிலை வீரர் 
அர்காட்டள்ளாரடையநி ரந தணைந்தார்வஞ்செயகஈகர்வாய், (௪௯) 

இடடான்னாளோரையினிலிறைவர்திருவஞ்சைக்களத்து | dics 
மட்டெலிரிபூங்கொன்றையினாா தம்மைவலங்கொண்டிழறைஞ்சிப்போ 

பட்ட தல்வெங்களியானைப்பிட்மேற்கொண் டுபனிம தியந் 

தொட்டகொடிமாளிகைமூதூர்கடந்தாருதிய/ தோன் றலார்.(௪௭) 

யாளையணிகள்பரர் துவழியெக்குகிரர் துசெல்லுவன | 

மானமலகாட்டி னின்மலிர் தமலைகளுடன்போதுவபோன்ற 
சேனைவி.ராபுடைபசர் துசெல்வாரங்கண்மலைசூழ்க்த . 

கானமடையவுடன்படர்வபோலுங்காட்சிமேவின தால், (௪௮) 

புரவித்இரள்சள்யோகப்பொலிகினசைவிற்போதுவன 
அ.£வச்சேனைக்கட ற்.ற.சங்கமடு ச்துமேன்மேலடர்வனபோல் 

வி.ரவிப்படர்ர்துசென்றனவான்மிசையும்௮வலுமொன்ருக , 

கிரலிட்படர்ந்தநெடுஞ்சேனைநேமிநெளியச்சென்றனவால். (௪3)



சுந்த சமூர்த் கொயனார்பு சாணம் ள்ள 

அர்காட்டெல்லைகடந்தணையவமைச்சர்க்கெல்லாம்விடையருளி 
மின்னார்மணிப்பூண்மன்னவனார்வேண்வொரையுடன்சொண்டு 
கொன்னாரயில்வேன்பூறவர்பயில்கொங்கர்நாகெடச்தருளிப் 
பொன்னாட்டவருமணைரந்தாடும்பொன்னிநீர்காட்டிடைப்போவார்.. 

சென்ற திசையிற்செவனடியார்சிறப்பினோடுமெதிர்கொள்ளக். 
குன்றுங்கானுமுடைக்குறும்பரிடங்கடோறுங்குறைவறுப்பத். 
துன்றுமு.ரம்புக்கானியாறுர் துறுகற்க.ரமும்பலகடர் து 
வென்றிவிடையாரிடம்பலவுமேலிப்பணிந்துசெல்அன்றார். (டக), 

பொருவில்பொன்னித் திருக தியின்கரைவந்தெய்திப்புனி தகீர் 
“oe 8 eo. ச உ 0 . 

மருவுதீர் த் தமகிழ்ந் தாடி மருககுவடபாற்க ரையேறித் 

இருவிற்பொலியு ச்இருப்புலிபூர்ச்செம்பொள்மன்றுணடம்போற்ற 

உருகுமன த்தினுடன்செ ன்றாசொழியாவன்பின்வழிவக்தார். (௨), 
° 

alt து தில்லைமூ தூரினெல்லைவணங்கிமகிழ்ச்சியினால் 
அர்தணுளர்தொண்டர்குழாமணைக் தபோ இனெ இர்வணக்கிச் 

° Fi FM OIG BU of தி பரிஹைஞ்சித் கலை மமற்கரமுகிழ்ப்பக் 

சிர்தைமகழலவெழுகிலைக்கோபுர த்தையணைந் தார்சே ரலஞார். (௫௩): 

நிலவும்பெருமையெழுகநிலைக்கோபு ரத்இன்முன்னர்கில & Be றஞ்சி 
மலருஙக ண்ணீாதுளி தும்பப் {GH Hilo ணிமாலிசைவலங்கொண் 

Daal rb Hn திருப்போ ம்பலதிதைவணங்கியுள்ளணைந்தார் 
அலகிலண்டமளித்தவர்நின்றார திருச்ஏிற்றம்பசுமுன். .. (இ), 

அ ளவிலின்பப்பெருங் கூ தீத.ராடவெடுததகழல்காட்ட. 
உளமும்புலலுமொருவழிச்சென்றுருகப்போற்றியுப்கின்றார் 
சளனில்விடம்வைக்துலசளித் தவமு தன்மன்றிற்கழல்வைத்து 

வ௱ருந்திருக்கூத்தமு துலகுக்களித்தகருணைவழுத்திஞர். (இடு) 
ஆ.ராவாசையானக்தக்கடலுட்டிளை தீமீதயமார் தரீளாற் 

ர ரார்வண்ணப்பொன்வ ண்ண த்திருவர்தா திதிருப்படிக்கழ்ப்: 
பா.ரா தரிச்கவெடுத்தேத் இப்பணிர் தார்பருவமழைபொழியுக். 
காரானிதர்க்கவகரியகொடைக்கையார்கழறிற்றறிவார்தாம், (Bary, 

திருச் சிற்றம்பலம். 

தம்பி.ரானார்க்கெ தர்நின்௮ு சமிழ்ச்சொன்மாலைகேட்பிக்க: 
உம்பர்வாழநடமாடுடுமாருவ.. தற்குப்பரிசிலெனச் 
செம்பொன்மணிமன்றினிலெடுத் தசெய்யபா தத் இருச்லம்பின் 

- இம்பர்டேவெழுந்தவொலிதாமுமெதிசேகேட்பிக்தார்;  (இஸ்'



எனு _ கழறிற்றறிவார்சாயனார்பு ராணம் 

அடற் சலம்பினொலிகேட்பா.ரளவிலின்பவானர் த்ங் 

கூடப்பெத்றபெரும்பேற்றின்கொள்கைவாய்ப்பக்கும்பிடுவார் 
நீடப்பணியுங்காலமெலாநின்றுதொழுதுபுறம்போந்து 
மாடத் திருமாளிகைவி இவணங்டூப்புறத்.துஃ்வனார். (Gx) 

ப.ரவு் தில்லைவட்ட த்துப்பபில்வார்பைம்போனம்பல த்.துள் 
அ.ரவும்புளலுஞ்சடையாடலாடுவொர்கூ ச. தா.ராமை 
விரவுங்காதன்மிக்கோங்கவே.சம்படியுர் திருப்படிக்£ழ் 
இரவும்பகலும்பணிர்தே ததியின்பஞ்செறக்குமக்காவில். (௫௯) 

ஆடும்பெருமான்பாடல்கேட்டருளித்தாழ்த் தபடி தமக்குக் 
கூடும்பரி சானமுன்பருளிச்செய் தகாவலூர்க்கோவை 
நீடும்பெருங்காதலிற்கா ணகிறைக்தகினைவுகிரம்பமா 
ஹேடும்பா கரருவினா ற்றிருவாரூர்டே்செ லவெழுந்தார். (sd) 

அ றிவினெல்லையாய இரு தீ தில்லையெல்லையமர்ர் இறைஞ்சிப் 
பிறிவிலா ததிருவடியைப்பெருகுமுள்ள ச் இனிற்பெற்.றுச் 
'செறியுஞானபோனகர்வக்தருளும்புகலிசென் நிறைஞ்ச 
மறிசோ கரத் சார்கோயில்பலவணங்கமெடுழ்ந் துவழிக்கொள்வா 0. 

வழியிற்குழியிற்செழுவயலின்மதகின்மலர்வாவிகளின்மடுச் 
சுழியி் பரளர்தரைசொரியுந்துறைநீர்ப்பொன்னிகடந்தேறி 
விழிபிற்றிகழுக்திரு நு தலார்விழும்புமிடங்களிறைஞ்சியுகக் 
கமிவிற்பெருவெள்ளமுங்கொள்ளாக்கழனியாரூர்கண்ணுந்ரர். 0) 

நம்பிதாமுமுன்னாட்போய்சாகசைக்காரோணம்பாடி 
அம்பொன்பணிப்பூணவமணிகளாடைசாந்தமட ற்பரிமா 
பைம்டொத்கரிகைமுகலானபெ.ற்றுமதற்றும்பலபதியிந் 
தம்பிரானைப்பணிர்தேத் இத் இருவாரூரிற்சார்ந்திருந்தார். (an) 

வர் துசே.ரர்பெருமானார்மன்லுக் இருவாரூரெய் த 
அந்தணாளர்பெருமானுமரசங்பிபருமான்வரப்பெற்றுச் 
சந்தைமகழெவெதிர்கொண்டுசென்றுடைத்தார்ே ச.ரலனார் 

சந்தவிரைத்தார்வன்றொண்டர்முன்புவிருப்பினுட ன்ராழ்ந்தார். () 

சே. ரமான்பெருமாணாயனார் திருவாரூரிற்சென்று 
சுந்த.ரமர் த்திகாயனாரைக்சண்டுஈண்பு bps. 

முன்புபணித்தபெருமாளை த தாமும்பணிக்துமுகந்தெடுத்தே 
௮ன்புபெருகத்தழுவவிரைந்தவருமார்வத்தொடுதழுவ 
இன்பவெள்ளத்திடைநீர் தியேறகாட்டா தலைவார்போல் 
என்புமுருகயேு சொன்றியுடம்புமொள்ருமெனவிசைர்தார்.(சுடு)



சுந்த.£மூர் ச நிராயனார்பு. ராணம் A 

ஆனரிலைமைசண்ட திரு த்தொண்டர்ளவின்மகழ்வெய்த: 
மானச்சே.ர்பெருமானார்தாமும்வன்றொண்டருங்கலந்த 
பான்மைஈண்பாற்சே ரமான்றோழபென்னுபார்ப.ரவு 
மேன்மைகாமமுனைப்பாடி வேக் தர்க்காகிவிளங்கிய தால். (௬௬) 

இமுதல்இவவிருவர்கவின்சரித்இரம் 
வெள்ளானைச்சருக்கம்இறு திவரையிலும்கலர் துவருகன் றது. 

ஒருவசொருவரிற்கலர்தவுணர்வாலின்பமொழியுரைத்து 
மருவவினியார்பாற்செய்வதென்னாமென்னுமகழ்ச்சியினாற் 
பருவமழைச்செங்கைபற்றிக்கொண்டுபரமர்தாள்பணியத்: 
தெருவுகீக்இக்கோயிலினுட்புகுக் கார்சே ரமான்றோழர், (௬௭) 

சென்றுதேவாசிரியனைமுன்னிை றஞ்சி த்திருமாளிசைவலங்கொண்் 
டொன்னறுமுள்ள த்தொடும் புரூவாருடையகம்பிமுன்னாக 

நின்றுதொழுதுகண்ணருவிவிழகிலத்தின்மிசை விழ்ந்தே 

யென்றுமினியதம்பெருமான்பாதமிமைஞ்சியேத்திஞர். (௬௮) 

தேவர்முனிவர்வர்இறைஞ்சுந்தெய்வப்பெருமாள்சழல்வணங்க 
மூவர் தமக்குமுதலாகுமவசைத் திருமும்மணிக்கோவை 
நாவ.லா.ரர்தம்முன்புகன்மைவிஎங்கக்கேட்பி த்தார் 
தாவில்பெருமைச்சே £லனார்தம்பி.ரானார் தாக்கொண்டார். (௬௯) 

அங்கணருள்பெற்றெழுவாரைக்கொண்டுபுறம்போந்தாரூரர் 
நஙகைப.ரவையார் திருமாளிகையினண்ணான்னு தலார் 
பொங்குவிளக்குகிறைகுடமும்பூமாலைகளும்புகையகலும் 
எங்குமடவாரெடுத்தேர் தவணைக்து தாமுமெதிர்கொண்டார். (எ௰). 

சோதிமணிமாளிகையின்கட்சுடரும்பசம்பொற்காலமளி 
மீ ஆபெருமாட மையிரு ச் தரம்பிமேவியுடனிருப்பக் 
கோ தில்குண ச.துப்பரவையார்கொழுகனார்க்குந்தோழற்கு 
நீ திவழுவாவொழுக்கதக்துகிறைபூசனைசண்முறையளித்தார். (எக) 

தாண்டுபுரவிச்சே சாகுலப்பெருமாடமக்கு த் திருவமுது 
தூண்டுசோ திவிஎக்கனையாரமைக்கத்துணைவர்சொல்லுதலும் 
வேண்டும்பரிசுவெவ்வே௮விதத் துக்கறியும்போனகமும் 
ஈண்டச்சமைப்பித்துடன்வஙீதார்க்கெல்லா மியல்பி ன்விருக்தமைத் 

தார், ப (௪௨) 

௮.ரசர்ச்சகமைத்தசிறெப்பினுமேலடியார்க்கேற்கும்படியாக 
விசவிப்பெருகுமன்பிலுடன்விரும்புமமுதுசமைத்ததற்பின் 
பூமசைக்களிந்றுச்சே்லனார்புடைசூ நிக்கல் nr அசெய்பப் 
'மாவைபிற்ந் வனையப ாரவையார்வந்தறிவித்தார், . . (omy 
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சே ரர்டெ ரமானெழுர் தருளி! பமுதுசெய்யச்செய்தவத்தால் 
தாரின்மலிபூங்கு ழன்மடவாம்; சாழாதமுகு துசெய்வியெனட் ] 
பாரின்மலிசீர்வன்றொண்டாருவி 'ச்செய்யப்ப கலங்கள் 
வரின்விரங்கத் இருக்கரத் இலி ரண்டுபடி. யாவேற்ந.கலும், (௭௪) 

ஆண்டகம்பிபெருமாளை யுடனேயமு துசெய் தருள 
வேண்டுமென்னவா ங்கவரும்வியைக் துவணங்கிவெருவு, றலும் 

நீண்ட தடக்சைபிடி. த் தருளிமீண்டுகேமரகுறைகொள்ள 
ஈண்டவமுதுசெய்வகலுக்கிசைந் தார்பொறையர்கறையவனார். டு 

ஒக்கவம நுசெய் தருளவயர்ந்த தீவத்.துப்பரவையார் 
மிக்கவிருப்பிலமு துசெய்வித்தருளிமேவும்பரிசனங்கள் 
தக்கவகையாலறுசவையுர் தாம்ே வண்டியவாதினித தருந்தத் 
தொக்கம௫கழ்ச்செவிகிறப்பம் தாயவிருக்தின்கடன்முடி மதார், 0. 

r 

L6H 6S Tey Fi BOM TG Hew is 1S ர்ப்பூரவிரைக்கலவை | தும்: 
வனிதையவர்கள்சமைத்தெடுப்பக்கொடுத் துமகி pin மதச்௪ரற். 
புனிதநறும்பூ மாலைகளும் பா ற் திக்கொடுக் த் அப்பொ ம்கொடியார் 
இனியபஞ்சவாசமுடவ னடைக்காயமுதுே மம்இரு ர், (e161), 

௮ யகிறப்பிற் ற்பூசனைகஉ௱ளித் தவெல்லாமமர்ச்தருளி த் 
தாயரீ அதங்கடி ௬மடி. பில்வாங்கித்கொழு, தணிழ்து 
மேயவிருப்பினுடனிருப்பக்க ழறிற்றறிவார்மெய், “0 தாண் டின் 
சேயநீரமையடைந்காராய்சம்பிசெம்பொ ந்சழல்பணிந், தார். (௭௮) 

மலைநாட்டரசர்பெ; ருமானா ர்வுணங்கவணங்கியெ௫ர் தழுவிக் 
கலைகாட்பெருகுமதிமுகத் தப்பரவையார் தங்கணவஞார் 
சிலைராட்டியவெல்கொடியாளைச்சே.ரச் சச்சாரெனக்கங்கை 
யலைராட்கொன்றைமுடிச்சடையாரருளேபோற்றியுடனமர்ச்தார்.. 

செல்வத் இருவாரூர்மேவுஞ்செம்பொற்பு த்றிலினி தமர்ந்த 
வில்வெற்புடையார்கழல்வணங்டுவி இவிட ங்கப்பெருமாளை 
மல்லற்பவனிசே வித்துவாழ்ர் துநா ளுமனமகிழ்க்து 
சொல்வீசத்தகர் தாமிருவர்களுந்சொடர்ந்தகா தலுடன்சிறந்தார். (% 

மைவ்வாப் ழ்க்ளத் துமை யவனுர்மருவுபிடங்கள்பலவணக்கச ச் 

"செய்வார்கன்னிழ்தமிழ்காட்டுத் 5B Hunts துரைமுதலான 
மொய்வார்சடையார்மூதூர்களிலை றஞ்சமுறைமையானினைந்தாம்,



சுந்தசமூர்த்திகா யனார்புசாணம் ௭௧௧ 

2 ச.ராப்ரானுமாருரர் தம்மைப்பிரியாச்சிறப்பாலும் 

அர்வம்பெருக தீதமக்கன்.றும நுரையாலவாயமர்க்து 
வி.சரளித்ததரமுக த் தால்லி; நம்புமன்பின்வணங்கு கற்கும் 
சா ரவெழுர் த்குறிப்பிலுச்தாமுழுடனேசெலத்துணிந்சார். (௮௨) 

இருவர், திருவுள்ள ும்மியைர் ௪ பொழுது மிலழுர் ௪ திருவாரூர் 
ஒருவா திருத் காள்புக்றைஞ்பெடன்பாட் ட நளாற்போந்தருளி 
மருவுமுரிமைப்பெருஞ்சற்றம்வரம்பில்பணிகள்வாகனங்கள் 
பொ ருவில்பண்டா ரங்கொண்டுே சிம்பாஅவார்களு_டன்போத, (௮௩) 

சேகித்சணை யும்ப, ரிசனங்கள்! சூழ், ந் ழு வாது ரி ஐஞ்சிச் 

காவிந்பயிலும்பு J றம்பணையைக்கடற் அயபோரக் நழ்ே வளூர் 
மேவிப்ப.ரமர்க ழல்வணங்கெப்போற் துே 2வலைக்கழி க்கானற் 
பூவிற்றிகமும்பொ Pantera Ge தந துசாமோணம்பணித்தார். (௮௪) 

திருக்காரோண தீதிருப்பிடேயென்னுமன்பர்சிக்ை பினை 
புருக்கார்வச்செற்தமிழ்மாலைசாத்தி ச்சிலகாளுை ற் துபோய்ப் 
பெருக்காறுலவு௪ டை முடி.யாரிடங்க௱்பல aye பணிந்தேத்த 

யருட்காரணர்தந்திருமறைக்கா?. ணை ந்த. rior TIT eK (டு) 

இருச்சுற், ஐம்புல 

முந்தி ர்வலங்கொண்மறைக்காட்டி;மு. ட ட பில்சென்றைஞ்சச் 

செற்கீர்வாய்மை, து இருகாவுக்க ர HUD! | GOED eg) SH oT MILD 

அக்நே தர் இ றக். சவடைக்க! ிவனட் ILIT 053 Gi, hast பிலையணைந்து 

நன்னீர் பொழியும்கிழி! பினமாப்காயன்மாரைழினைந் Boo DEA. () 

Bm: றந்தமறைகரர்ச்சித்து நீடிய றக்காட்டருமணியை 
பிறை ஞ் விட ழக்துப oli Bi முர்துே டாட ற் றியாழைப்பழிதீதென் 

௮ DG Bu தமிழ்மாலைம்பிச ரத்வரட்சேரர் (னும் 

A nb Sous ST Bs யிற்சிறப்பித்கனவேயோதித்திகா ளை த்தெழுர்தார். () 

இருச்சிற்றம்பலம், ... 

எழுந் துபணிக் தபு ற் த்தெய் இபிருவர்பெருர்ே தாண்டருஞ்சிலகாட் 

செழுந்தண்பழனப்ப தியதலுளமர்க்துதென்பாற்றிரைக்கடனஞ் 
சழுந்துமிடற்றா ரக த்தியான்பள்விபிறைஞ்சியவிர்ம இயக் 
கொழுந்துவளர்செஞ்சடைக்குழகர் கொடிக் சாயில்கு௮ஒனார். () 

கோடிக்கு தழகர்கோயிலய த்குடிகளொன்றும்பு றி த்ெ தங்கு 
சாடிச்சாணா துள்புக்குஈம்பர்பா தந்தொழுதுள்ளம் 
வாடிக்கடி தாய்க்கடற்காம்றென்றெடு ச்லுமலர்க்கண்ணீர்வா£ட் ’ 
க டிக்கா கொள்புணர்ந்தபரிசும்பதிகத்திடைவைதீதார், (௮௯)



ee BLD Oo HOUT Zu ei Cop. ரணம் 

திருச்சிற்றம்பலம். 

௮ங்குவைூப்பணிக்தருளாற்போலாரகன்சோணாட்டானார் 
தங்குமிடங்கள்வணங்கப்போய்ப்பாண்டிசாடுதனைச்சார்ச்.து 
திங்கண்முடியார் திருப்புத் தூரிறை ஞ்சப்போர் அசேண்விளங்கு 
மங்குறவழுமணிமாட மதுரைமூதார்வர்தணைர்தார். (௯௦௰) 

| வேறு 

சே ரமான்றரோழருமச்சே ரனாரும்பணிப்பூண் 

அ. ரமார்பளைம துரையாலவாயினில்வணர்க 

வாரமாவந்தணையவழு தியார்மனக்காதல் 
கூ.ரமாரகர்கோடி த்தெதிர்கொண்டுகொடுபுக்கார். (௯௧) 

தென்னவர்கோன்மகளாரைத்திருவேட்டுமுன்னபே 
தொன்ம துரைககரின்கணினி திருக் தசோழனார் 
அன்னவர்களுடன் கூடவணையவவருக்கூடி 
மன்னுதிருவாலவாய்மணிக்கோயில்வந்தணைர்தார், (௯௨) 

'இருவாலவாயமர்ச்தசெஞ்சடையரீர்கோயில்வலம் | 
வருவார்முன்வீழ்ந்திறைஞ்செவன்ரொண்டர்வழிக்தொண்டு 
தருவாரைப்போற்றிசை ச துத்தாழ்ர்தெழுர் துவாழ்ர்ததமிழ்ப் 
பெருவாய்மைமலர்புனைக் துபெருமகிழ்ச்சிபி றங்கினார். (௯௩) 

படியேறுபுகழ்ச்சே.ரர்பெருமானும்பார்மிசை வீழ்க 
'தடியேனைப்பொருளாகவளித்த திருமுகக்கருணை 
முடிவேதென்நறிர்திலேனெனமொழிகட டுமாறக் 
கடியேறுகொன்றையார்முன்பரவிக்களிகூர்ந்தார், (௯௪) 

செம்பியனாருடன் செழியர்தாம்பணிந் துசே ரட 

னம்பியுமுன்பு த்சணையஈண்ணியபேருவகையால் ' 
உம்பர்பிரான்கோயிலினின்றுடன்கொடுபோயிருவர்க்கும் 
பைம்பொன்மணீமாளிகையிற்குறைவறுகத்தார்பஞ்ச வனார். (௯௫) 

உளமகழக்கும்பிட்டங்குறையுநாளு தியருடன் 
கிளசொளிப்பூண்வன்றொண்டர்தாமிருர் தவிடங்கெழுமி 
வளவனார்மீனவனார்வளம்பெருகமற் வரோ 
டளவளாகியவிருப்பானமர்ர் துகலர் இனிதிருந்தார். (௯௬) 

அ௮ந்நாளின்மதுரைககர்மருங்க.ரனா.ரமா்பஇகள் 
பொன்னா சமணிமார்பிற்புவலர்மூவரும்போ தச் 
செக்காவின்முளைப்பாடி ததிருசாடர்சென்றிறைஞ்சச் 
சொன்மாலைகளுஞ்சாத்தித்தொழத்திருப்பூவணத்தணைந்தார். ()



சுந்தரீமூர்.த்இிரா யஞர் புசாணம், A 

ட க ச ச ச * 

நீடு திருப்பூவண த் துக்க ணித்தாகநேர்செல்ல 
Lor Daca திருத்தொண்டர்மன்னியவப்ப இகாட்.ட தீ 

தேடுமறைக்கரியாரைத்திருவுடையாென்றெரித் துப் 
பாடிசையிற்பூவணமீ தோவென்றுபகர்ர் தணைந் கார், (௬௮) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சென்றுதிருப்பூவண த் துத்தேவர்பிரான்மகிழ் காபின் 

முன்றி ல்வலங்கொண்டிை றவர்முன் ளீ ழ்ச்துப ஃரிந்தெ.ழுர் து 

நின்றுடி.ரவிப்பாடி நோநீங்கியுடன்பணிந்த 
வென்றிமுடி Cars SCHL ன்போச்தல்க ண்மீமவிஷ Tr, (௬௯) 

௮ப்ப தியிலமர்ந்திறைஞ்சிச்லெகாவிலாரூ 7॥ 
முப்பெருவேந்தர்களோ Dip Baar Ln pis THK) Tis B 

மெய்ப்பரிவிற்றிருவாலவாயுடையார்விரைமலர்த்தாள் 
எப்பொழுதும்பணிர்தேத்தியின்புற்ந.ங்கமர் உன் ர். (7) 

Qe ஞ்ச டையார்திருவாப்பனூர்தி நவேடக:ம. கலா 

நஞ்சஃவணியுங்கண்டாவர் தாரபக்தபடிகண்ணி 
பெஞ்சலிலாக்கா தலினுலினிதிறைஞ்சிம் ண்டஸணைந்து 
மஞ்சணையும தி Sor LD துரைமாககரின்ம௫ழ்க்தி ம ந்தா... (க) 

பரமர் திரப்பரங்குன்றிற்சென்றுபார் தீ திபோோலிம் 
பு ரமெரித்தார்மிகாயில்வல எகொண்டுபுகுக் து ப்ளிறைஞ்சிச் 

சிரமலிமாலைச்சடை பார்தி ரவடிக்2ழோட்செப்யும் 
அருமைகினை,தஞ்சு துமென்ராரூ.ரர்பாரிவார், (௭௨) 

கோச்சிட்டையெனவெடுத் துக்கோ திறிருப்ப திகவிசை 
ரூூர்த்தியார்கமைவணங்கி மக்கோக்கம்முன்பே 
மேர்தியவண்டமிழ்மாலையின்னிசைபாடிப்பரவிச் 
சாத்சினாச ஙகரனா தங்கு திருப்பரங்குன் தில். ் ( mmm.) 

இறைவர் திரு த்தொண்டுபுரியருமையினையிருநிலத் ௮ 
முறைபுரியு ம தல்வேக்தா்ருவர்களுக்கேட்டிறை ane 
மறையூர் PI sor LN ணிமார்பி ஷ்வன் றெண்டர் தமைபனிந்தார் 

நிைதவத்௦ தாரப்பாலுகிரு ௧ சர்ப திதொழகினைந்தார். (we) 

அந்நாட்டுத் திருப்பதிகள்பிறவுணைர் திறைஞ்சிமலை 
ஈன்னாட்டுமீவர் தருட னம்பி.சாமெழுர்தருள | 
பின்னாட்டும்பன்மணிப்பூண்வேந்தரிருவருமீள்வார் 
தன்னாட்டு£2வண்வெனசெய்தமைப்பார் தமை Og ani, (ஈ௫) 

15.



ஈ௰௪ கழறிற்றறிவார்நாயனார பு. சாணம், 

இருபெருே வக்தருமியல்பின்மீண்டதற்பினெழுக்தருளும் 

பொருவருஞ்சீர்வன்றொண்டர் புகழ்ச்சே ரருடன்புனிதர் 
மருவிய சானம்பலவும்பணிர் துபோய்மலைச்சா.ரற் 
குருமணிகள வெயிவெறிக்குங்குந்றுலஞ்சென்மடைந்தார், (aren) 

குற்றாலத் திடை யமர்ந்தகூ தீதர்குரைகழல்வணங்கிச் 
சொற்றுமமலர்புனைந்துகுற்ம்பலா த்தொழு இப்பான் 
மு.ற்றுவெண்மதிமுடி யார்ப திபணிர் துமூவெயில்கள் 
செ ந்ரார்மன்னியசெல்வத் தருகெல்வேலியையணைத்தார்.' (mer) 

கெல்வேலிரீ ற்றழகர், தமைப்ப ணிக் துபாடி நிகழ் 
பல்வேறுபதிபி௰வும்பணிர்தன்பால்வர் தணைக்தார், 
வில்வேடசாய்வென்றிவிச பனெ இர்பன்றிப்பின் 
செல்வேதமுதல்வமர்திருவிசாமேச்சரத்று. ப (7௮) 

மன்னுமிராமேச் சரத் துமாமணியைமுன்வணற்டுப் 

பன்னு தமிழ்த்தொடைசாத் திப்பயில்க ன்ருர்பாம்பணிக், த 
சென்னியாமாக்தோடடச் துத்திருக்கே திச்சரஞ்சார்ந்து 
சொன்மலர்மாலைகள் சாத்தித் தூஈத்ே 2௧0 Srp sith srr, (௬௯) * 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவிராமேச்சரத்துச் செழும்பவ ளச்சுடர்க்கொழுச்தைப் 
பரிலினாற்றொழு தகன்௮ுபரமர்பதிபிறபணிகந்து 

பெருவிமான தீதிமையொர்வணங்குபெருந்திருச்சுழியன் 
மருவினார்வன்றொண்டர்மலைவேக் தருடன்் கூட, (ard) 

திருச்சுழியலிடங்கொ ண்டசெம்பொன்மலைச்சிலையாரைக் 

கருச்சுழிபில்விழாமைக்காப்பாரைக்கடல்விட த்தின் 
இருட்சுழியுமிடற்ராரையிறைஞ்சியெஇரி தழிமலர்ப் 
பருச்சுழியத் தடனூஞயுயிபெ லும்பாமலர்புனைந்தார். (ஈக) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

௮ங்கணரைப்பணிர் துறையுமாரூசர்க்கவ்வூ Aa 
கங்குலிடைக்கனவின்கட்காளை யார்திருவடி.வா.ற் 
செங்கையினிற்பொற்செ ண்டுந்திருமுடி.யிற்சுழியமுடன் 
எங்குமிலாத் 5 BH வடமென்புருகமுன்காட்ட (mde) 

கானப்பேர்யாமிருப்பதெனக்கழ நிக்கங்கையெலும் 
வானப்பே.ரா னுலவுமாமுடி. யார் தாமகல 
ஞானப்பேசாளருணர்ந்ததிசயித்துசாகமுடன் . : 
ஏனப்பேரெயிறணிக் தா.ரருளிருச்சபரிசென்பார்; (ஈ௰௩)



சுந்தரமூர் சீ திஎயனார்புசாணம் ப் rae 

கண்டருளும்படிகழறிற்றறிவார்க்குமொழிக்தருளிப் 
புண்டரிகப்புனற்சுழியற்புனி தர்கழல்வணக்கப்போ 
பண்டர்பிரான்றிருக்கானப்பே ரணை வா.ராளூரர் 
தொண்டாடிதொழலீமெலுஞ்சொற்பதிகத்தொடையெடுத்தார். 

திருச்சித்தம்பலம், 

காளையார் தமைக்கண்டுதொழப்பெறுவதென்றென்று 
தாளைராளஞம்பரலத்தருவார்பா OF it Hew apd 
அளை நீவிடைக்காணவஞ்சியநீர்சாயயலே 

வாளைபாய் நுழைப்பழனமுனைப்பாடிவளசாடர். (rw) 

மன்னு இருக்கானப்பேர்வளம்பஇ யில்வர்தெய் DE 

சென்னிவளர்மதியணிக்தார்செழுங்கோயில்வலங்கொண்டு 
முன்னிறைஞ்சியுள்ளணைந்துக் தல்லர்சேவடி தாழ்ந்து 
பன்னுசெழுக்தமிழ்மா லைபாடினார்பரவிஞார், e( Dar 

ஆ.ராதகாதலுடனப்பதிபிற்பணிந்தேதூச் 
உ ராருக் இரு தெ தாண் டர்கி லகாளந்கமர்க த ரளிக் 
கா.ராருமலர்ச்சோலைக்கானப்பேர்கடர் தணைக்தார் 
போ. ரானே நிரார்கயிலைப்பொருப்பர் திருப்புனவாயில். (Wary 
புனவாயிற்பஇயமர்க்தபுனி கராலயம்புக்கு 
மனமார்வமுறச்டுித்ததிமெனமென்றெடுத் து 
வினவான தமிழ்பாடி.வீழ்$ இிறைஞ்பெப்பஇயிற் 
சினவானையுரித்தணித்தார் திருப்பாதர்ே தாழு இருக்கார். (arid) 

தருச்சிற்றம்பலம், 

திருப்புனவா யிற்பதியிலமார் தசிவனாழூழும் 
விருப்புடையகோயில்பலபணிக் தீருளான் மேவினார் 
பொருப்பினொகொனகன்றுபுனற்பொன்னிகாடணைந்து 
பருப்பதவார்சிலையார்தம்பாம்பணிமாககர் சன்னிகீ. (௭0௦௯) 

பாதாளீச்சரமிறைஞ்யெதன்மருங்குபலபஇயும் 
வேதாதிகாதர்கழல்வ ணங்கிமிகுவிரைவிலுடன் 

தாரு துணை முலையார்மணியாய்க்குத்தோ ob Dray 
சே தாம்பல்வாய் இறக்குக் திருவாரூர்வர்தணைந்தார். (2.0) 

திருநாவலூர்வேர்தர்சே ரர்குலவேக்தருடன் 
வருவாசைத் திருவாளூர்வா ழ்வார்சளெ திர்கொள்ளத் 
இருகா தலுடன்வணங்கித்தம்பெருமான்காயிலினுட் 
பெருகார்வத்தொிரும்பும்பெரும்பேதுபெ தப்புகுந்தார்,(ஈ௨௧)



MT & or கழ,ரிற்.ற ரிவார்நாயனார்புசாணம், 

வாச.மலர்க்கொன்றையார்மக சிழ்சோயில்வலங்கொண்டு 
Cre cp றமுன்னிை நஞ்சரெடும்பொழுதெலாம்பரவி 
யேசறவாற் Bosc இகமெடுதே தத்தியெ! முந்தருளாற் 
பாசவினை த்தொக்கறுப்பார்பயில்? மகாயில்பணிந்தணை வார், (௭௨௨) 

ப.ரவையார்மாளிகையிற்பரிசனங்கண்முன்னெய்த 
விரவுபேரலங்கா ரவி: முச்செ ல்வமிகப்பெருக 
வ.ரவெுர்செ! நீடடிவணங்கவன்றொண்டாமலைகாட்டுப் 
பு வலனாபைபுங்கொண்டுபொன்னணிமாவிகைபுகுக்தார், {ora-ti.) 

பமவியேபரவையார்பரிற் நடனேபணிக்ே தத்தி 

விரவிய ரன. கங்க மிக ii AT வி தம்பல வாகசசமை த். துப் 

widget முிம்பாவாடைப VR: al, க்கு; ய... னமைத. துப் 

Dupor ips yO IF LD) 5 BU மிருக்திய, ஸ்ன்மொ uD), ளார், (௨௪) 

மங்கலமாம்பூரனைக௱ பாவையார்செயமகிழ்ந்து 

த ங்டியினி தமா கின்றார், கம் ரான்காயிவினுட் 

பொ கரு நபெ ரங்கா லமெலாம்பு க்கிறைஞ்சிப்பு .|றத்தணைந்து 

நங்க ரான் தம.ரவாகணல்விளையாட்டினைகயர்தார். (ஈ௨௫) 

நிலைச்செண்டும்பரிர்செண்டும்விடுநி தமகழ்வெய் தி 
விலக்கும் ரார்த்தகர்ப்பாய் & சல்க ண்டருளிவெ ன் றி பெற 

மலைக்குநெடு மட்கணைக்கால்வாரணப்போர்மூழ்ச் தருவி 
யலக்குமறப்பலபு ள்வினமர்விரும்பியமர்னெமுா். (1௨௬) 

Cav, 

விரவுகாகன்மீக்கூரமேவுகாள்கள் பலசெல்லக் 
கரவிலிசைக்சேோ வனம் சங்கர் கடல்சூழ்மலகாட்டுப் 

பரவையார் தக்கொழு கனா கம்மைப்பணிக்துகொண்டணைவான் 

இரவுமபக, லுந்ஜொழு இரக்கவிசைந்தாரவருமெழுச்தருள, (௭௨௭) 

தங்கைப.ரவையா ர்  த்திசைவானம்பியெழுந்தருள த் 
திங்கண்முடி யார் ் திருவரு ளைப்பரவிச்சே ரமான்பெருமாள் 
'எங்குமுள்வாவடியாருக் கற்றபூசைசெய்தருளிப் 
பொங்கு முயர்ச்சியிருவரும்போய்ப்புக்கார்புனி தர்பூக்கோயில், () 

தம்பிரானைத்தொழு தீ ருளாற்போக் துதொண்டர்சார்ந் தனைய 
சம்பியாரூரருஞ்ே ச.ரர்ஈன்னாட்ட ரசனா.ராய 
பைம்போ ன்மணிகீண்-முடிக்கழறி ந்றதிவார்தாமும்பயணமுடன் ( 
செழ்9; பரனீரிம கலாரூர்தொழுதுமமேல்பாற்செல்கன்றார், (ஈ௨௯)



சுந்தசமூர்திதிகாயஞர்பு. ராணம், mDat 

வேறு, 

பொன்பரப்பிமணிவ ன் மிப். (னல்பரக்குங்காவேரி, த் 
தென்கரைே பாய்ச்சிவன்மடழ்ர்தகோயில்பலசென்் நிறைஞ்ச 
மின்ப.ப்புஞ்சடை. பண்ணல்விரும்புதிறாக்கண்டி. பூர் 
அன்புருக்குஞ்சத்தையுடன்பணித் அபுற த் தனைக் தார்கள். (ஈ௩௰) 

வடகரையிற், றிருவையாெ ற Bi orem. Divi SIE ait 
உடலுருகவு ள்ளுருகவுச் சியின்மேற்குவி த்கருவிக் 
கடல்பரக்ததெனப்பெருகுங்காவிரியைக்கடச்ே ரிக் 
தெ தாடரீவுடைய திருவடியை த்தொழுவத த்ஞுகினைவு 2 ற்ருர், (௪௩.௧) 

வேறு, 

ஐயா தனைக்கண்டுதொழுதருளாரூர்தமைதோககச் 
செய்யாள்பிரியாச்சே ரமான்மிபருமாளருளிச்செய்கன்றார் 
மையார்கண்டாமருவுதருவையாறிறைஞ்சமனமுருக. , 

கசையாநின்ற திவ்வாறுகடர் அபணிவோகாமென்ன, (௭௩௨) 

ஆறு பெருகியிருகரையும்பொரு அவி சும்பிலெழுவதுபோல் 
சேேறுநாவாயோடங்கண்மீ துசெல்லாவகைமிகைப்ப 
நீறுவிளங்குர் திருமேனிநிரு த்தர்பா தம்பணிந்தன்பி 
னாுநெறியாச்செலவுரியார்தரியாதழைத்துப்பாடுவார், (mmm) 

ப.ரவும்பரிசெ ன்றெடுத்தருவிப்பாடுக்க ுப்பாட்டின்முடி வில் 
௮ ரவம்புனைவார்தமையையாறுடையவடி.களோவென்று 

விரவுவேட்கையுடனழைக் துவி ஈங்கும்பெருமை தஇிருப்பதிக. 
நிரவுமிசையில்வன்றொண்டர்நின்று கழு ுபாடுதலும், (௩ 

திருச்சிற் தம்பலம், 

மன்; றினிை ந் துகடமாடவல்லார்0 தால்லையையாற்றிழ் 
கன்று தடையு ண்டெ திரழைக்கக்க தறிக்கனைக்கும்புனிற்றுப்போ 
ஒன்றுமுணர்வாற்சராச ரங்களெல்லாங்கேட்.கே வா லமென [ல் 
நின் றுமொழிர்தார்பொன்னிமாந இயுரிங்கெறிகர்ட்ட. (௩௫) 

விண்ணின்முட்டும்பெருக்காறுமேல்பாற்பளிங்குவெற்பென்ன 
நண்ணிநிற்கக்€ழ்பானீர் ர்வடிந் ் தரவுகல்லவ gu 
sarah poral தமண ற்பரப்புக்கண்டதொண்டர்பயின்மாரி 
ண்ணிற் £ழிந்துமயிர்ப்புளகங்கலக்கக்கையஞ்சலிகுவி த்தார்.() 

ஈம்பிபா தஞ்சே சமான்பெருமாள்பணியநாவலூர்ச் 
செழ்பொன்முர் நூன்மணிமார்பர்சே ரர்பெருமானெ திர்வணங்கி 
ரும்பர்சாதருமக்களித்த தன்றோவென்னவுடன்மடுழ்க்து. 
தீம்பிரானைப்போற்றிசை த. துத்தடங்காவேரிநவெணைந்தார்,  ()



~ 

A Wed} கழஜிம் நறிவார்நாயஞர்பு. சாணம். 

செ ஞ்சொற்றமிணாவலர்கோ னுஞ்சே ரர்பிசானுந்தம்பெருமான் 
எஞ்சலில்லாகிறையாத்ரினிடையேபவித் சமணல்வழியிற் 
றஞ்சமுடையபரிசனமுர்தாமுமேறித்தலைச்சென்று 
பஞ்சக திவாணரைப்பணிச் துவிழுக் தாரெழுர் சார்பரவினார்.(ர௩௮) 

அங்கணானார்கருணையினையாற்றாதாற்றித்தகா தீதிறழைஞ்சித் 
தங்கள்பெருமான்றிருவருளாற்றாழ்ர் தும்ண்டு தடம்பொன்னிப் 
பொங்குக தியின்முன்வர் தபடி.யேஈடுவுபோர்தேறத். 
துங்கவரைபோனின் நீர் து.ரந் துதொடரப்பெருகிய தால். (௩௯ 

gue யலினதிச யத்தைக்கணடக்கரையிலையாறு 

மேயபெருமானருள்போற்றிவீழ்ர்துதாழ்ச் அுமேல்பா ற்போய் த் 
தூயமதிவாழ்சடையார் தம்பதிகள்பிறவுந்தொழுதேத்திச் 
சேயகொங்கர்காட்டணைந்தார் திருவாரூரர்சே.ரருடன்; (arew) 

கொங்குநாடகடக் தே பாய்க்குலவுமலைநாட்டெல்லையு D 

நங்கள்பெருமான்றோழனாரரம்பி தம்பி.ரான்றோழர் 

அங்கணுடனேயணையவெழுர்தருராநின்றாசெலும்விருப்பால் 

எங்குமந்நாட்டுள்ளவர்களெ ல்லாமெ இர்சொண்டின் Ly Dari (are ௧) 

ப திகளெங்குக்ே தா ரணங்கள்பாங்கரெ ங்கும்பூவனங்கள் 
வதிகளெொக்குங்குளிர்ப்பர் தர்மனைகளெங்குமகிற்புகைக்கார் 
நதிகளெங்குமலர்ப்பிறங்கன்ஞாங்கசெங்குமோக்குவ.எ 
கிதிகளெ ங்குமுழவினொலி நிலங்கபொங்கும்பொலஞ்சுடர்ப் பூடு 

திசைகடோறும்வரும்பெருமையமைச்சர்சே னைப்பெருவெள்ளப் 
குசை கொள்வாசிநி ரைவெள்ளங்கும்பயானையணிவெள்ள 

மிசைகொள்பண்ணும்பிடி வெள்ள nay oR சாற்றுவெள்ளங்கண் 

டசைவினின்பப்பெருவெள்ள த்தமாச் துகொடுக்ே கார. ரணைந் 
| தார், (௭௪௩), 

கொடுககோளரின்மதில்வாயிலணிகோடி திதுமறுகிலுடுத் 
(க தாடுங்ே காபு.ரக்கண் மாளிகைகள் Ron Hall ர்ச்சாலைசடெ ற் இ 

நெடுங்கோககர்களாட சங்குநிரந் தமணிச் தாமங்கமு 

விடுங்கோதைப்பூச்தாமங்கணிரைத்துவெவ்வேறலங்கரித்து, () 

நக.£மார்தசெ திர்கொள்ளகண்ணியெ ண்ணிலரங் குதொறு 
மக.ரக்குழைமா தாகளபாடியாடிமணிவ் தஇயிலணைவா£ 

சக.ரநெடுமாளிசையணைவார்சென்றுதிருவஞ்சைக்கள த். ஐ 
நிகரிரொண்டர் தல்மக்கொண்டுபுகுர்தாரு தியர்நெடுக்ககையா। ட



சுக்தரமூர்த் திராயனார்பு. சாணம். ௱௰௯ 

இதைவர்கோயின்மணிமுன் றில்வலங்கொண்டிறைஞ்சியெதிர் 
நிறையுங்காதலுடன்விழ்க துபணிர் துநேர்நின்றாரூ.ரர் [புக்கு 
முழையில்விளம்புக்திருப்பதிகமுடி ப்ப துகங்கையென்றெடுத் துப் 
பிஹைகொண்்முடியார் தமைப்பாடிப்பரவிப்பெருமாளுடன்றொழு 

| தார். (௭௪௭௬) 

இருச்சிம்மம்பீலம். 

கொழுதுதஇிளை த துப்புறம்போந் து தோன் றப்பண்ணும்பிடி மேற் 
முழுதுமேத்தநம்பியைமுன்பேற்றிப்பின்பு தாமேறிப் பார் 
பழுதின்மணிச்சாமரைவீடுப்பைம்பொன்மணிமாளிகையில்வரும் 
பொழு துமறுகிலிரு புடையுமிடைர் தார்வாழ்த் திப்புகல்கின்றார். () 

நல்ல சோழர்நம்பெருமாடமக்குநம்பியிவரென்பார் 
எல்லையில்லா த் சவமுன்பெஷ்செய்தோமிவரை க்தொழவென்பார் 
செல்லமினியென்பெறுவ நினிச் சிலம்புகாட்டக் ன ுரைப்பபார 

சொல்லுக் தரமோபெ டுமா ௮ செய்தொழிலைப்। 1c? OL eat ந்தொழு 

| வார். (ars ௮) 

பூவும்பொ ரியும்பொறி அ களும் Pr Bit oI) ணிவா ர்பொருவி லிவா 

மேவும்பொன்னித்திரநாடேபுவிக்கு த்திலகமென வியப்பார் 
பாவுக் து. இக மமருககும்ப யிலவக் மாளிகையின் 

மாவுக்களிறுநெருங்கும ணிவாயில்புஞாக் துமருஙி கழிந் தார். (௪௯) 

கழறிற்றறியுர் இருவடி புங்கலைராவலர் சம்பெருமானார் 
al iQ டி 2 Oude க்கை ஆ ட ட 

புழவிற்பெபாலியுதருமுமிநம தாணமுனவாதமமையடனமகா 

விழவிற்பொலியுமாளிகையில்விஎங்குசிங்காசனத்்தின்மிசை | ண்டு 
நிழறிக்கொளிரும்பூணாரையிருக்தித் sri po wr Ser 2. (7 Go) 

ர் யூ 

செம்பொம்கரகவாசநீர்தேவிமார்கவெடுத்ேேதம த 

அுபொற்பாதந்தாம்விளக்கியருவப் புக லுமாரூரர் 
தம்பொற்றாளை வாக்்கயிதுதகாதென் ஐருள தீ தரணியில் வீழ்ச் 
செம்பெற்றிமையா ற்செய் சனவிங்கெல்லாமிசை வேண்டுமென, 

பெருமாள் வேண்டவெதிர்மறக்கமாட்டாரன்பிற்பெருச் தகையார் 
திருமாநெடுந்தோளு தியர்பிரான்செய் தவெல்லாங்கண்டிருக்தார் 
௮ருமரீனங் காளபூச னைகளடை வேயெல்லாமளி த்ததற்பின் 

aur sua Can sh Carn past gis srr, () 

சேருடனே திருவமுதுசெய்தபின் புகைகோட்டி 

யாரநறுமென்கலவைமான்ம தச் சாந்தாடையணிமணிப்பூண் 
உரவிரைமென்மலாப்பணிகளினையமு தலாயினவருக்கஞ் 
சாரவெடுத்துவன்றொண்டர்சாத்துமிக்ககமக்காக்கி,  (ஈ௫௩)



ar 2.) கழறித்ற திலார்கா பனார்பு௬ாணம், 

புூடலாடலின்னியங்கள்பயிறன்முதலாம்பண்ணை யினில் 
சீமினியலிே @) தங்கள நெருங்குசாலந்ெ தாறுநிகழ 

மாடுவிரைப்பூர் தருமணஞ்செய்யா.ராமங்களவைகுவித்துக் 
கூடமுளைப்பாடி பர்கோலைக்கொண்டமு௫ழ்நர் தார்கோதையார். (] 

Capi. 

செண்டாடுந்தொழின்மகழ்வுஞ்சிறுசோற்றுப்பெருஞ்சிறப்பும் 
வண்டாமெலர்வாவிமவிருபநீர்விசை யாட்டுந 
தண்டாழும்மதகும்பத தடமலைப்போர்சலமற்போர் 
கண்டாராகிருப்பெய் தக்காவலனார்கா தல்செய்காள். _ (ஈடுடு) 

நாவலர் தம்பெருமானுர் இருவாளூர்ஈகராளுச் 
சேவர்பிசான்கழலொருகாண்மிகநினைந் த௫ந்தையரா 
யாவியையார.ரானைமறக்கலுமாமேயென்னு 
மேவியசொற்றிருப்பஇகம்பாடியேவெருவுற்ளூர். ௯) 

இிருச்சிற் தம்பலம். 

| திருவாஞர்தனைகினை£் துசெ ன்.று9 காழுவே௦ னன்று 
மருவார்வத்தொண்டருடன்வழிக்சொண்டிசெல்பொழுதில் 

ஒருவாஈண்பு aM Gn; Uy வடனெழுந்நுகைதொழு Si 

பெருவானவ.ரம்பஞாபிரிவா றரார்பின்செல்வார். (ஈ௫௮) 
> * 1 

வன்றொண்டர் முன்னெப் திமனமூழ்ர்நவுணர்வினரா 
யின்றும துபிரிவாற்றேனென்செய்கேன்யானென்ன 
ஒன் நுநீர்வருக்தாதேயுமதபதியின்களி. நத 
தன்றினார்முனமுருக்கியரசாளுமெனமொழிர்தார். (or @ 2) 

ரூ ரர்மொழிந்தருளவகேட்டவருட்சே on 

பாரோடுவிசம்பாட்டுயெனக்கும பாதமலர் 
உகு ட் 

தேருருகெடுவி தித் திருவாருர்க்கெழுந்தருள 
நரூருமனக்கா தனிக்கவுமஞ்சவனென்ராா . (ா௫௯) 

மன்னவனா.ர றுமொழிய வன்றொண்ட.செதிர்மொழிவார் 
எனனுயிருச்கின்னுயிராமெழிலாரூர்ப்பெருமானை 

வன்னெஞ்சக்கள்வனேன்மற ந்திரேன்மதியணிக்தார் 
இன்னருளாலாசளிப்பிர்கீரிருப்பிரெனவிஹைஞ்ச, (ஈ௬ு௰) 

மத்தவரும்பணிச்இரைந்தேமந் திரிகடமையழைத்துப் 
Our pL Ben pO gr siren shel ben pe apart GB 
ஈற்பெரும்பண்டாரநானாவருக்கமானவெலாம் 
ப.ற்பலவாமாளின்மிசையேழ் றிவ.ரப்பண் ணுமென, (mars)



சுந்த.ரமூர்த் இராயனார்பு.சாணம். ௭௨௪ 

அங்சவருமன்றுவரையாயமாகியதனங்க 
போங்ியபொன்னவமணிக ராளிர்ம ணிப்பூண்டிகில்வ க்க 
ஞாங்கர்நிறைவிரையு முப் jar HES IP Sm NGA DIS 
தாங்குபொ திவினைஞீர்மேற்றலமலியக்கொண்டணைந்தார், (௧௬௨) 

மற்றவற்றின்பரப்பெல்லாம்வன்றொண்டர்பரிசன தீதின் 
முத்படவேசெலவிட்டு முனைப்பாடி. தீ திருகாடர் 
பொற்பதங்களபணிர சவரைத்தொழுதெடுத் துப்புனையலங்கல் 
வெற்புயர்தோளுற த்தழுவிவிடையளிக் தார்வன்றொண்டர், () 

ஆ*ந ரவர் தமக்குவிடையருளியங்ககன்று 
காரூ நமலைநாடுகடக்த நளிக்கற்ச.ரமு 

நீரூ நங்கான்யாறுநெநிங்கானும்பல கழியச் 

சிரூநக்திரு முருகன்பூண்டிவழிச்செலவணைக்தார், (௧௬௪) 

தஇிரழ ஈகன்பூண்டியயற்செல்சின்றபோம்இன்கட் 
பா. விடையார்நம்பிக் GG BA மேபொன்கொடுப்பதலா 

லொ. நவர்கொடுப்பக்கொரள வோண்ணாமைக்க துவாகூப் 
பெருசருளா ற்னுங்கொடுக்கப்பெ௮ுவ சம்கோவதுவறியோம். () 

வென்றிமிகுபூ தங்கள் வேடர்வடிவாய்ச்சென்று 
வன்றொ ண்ட ர்பண்டார ந்சவ-வள்வைதக்கரள 

வன் றிஞார்பு. மமரித்தா.ரு சால்வேட்வெப்படையாய்ச் 

சென்றவர்தாம்வருவழியிலிருபாலுஞ்செயிர்ச்தெழுந்து. (௧௬௬) 

வில்வாங்யெலகம்புவிசைகாணிற்சச்தித்துக் 
கெல்வாமிங்கட்டுப்2 பாமெனக்ம wi Ld 3b BT DGB: 
பெல்லையில்பண்டா7மலாங்கவர்ந்றுகொ௱விரிநம் தாடி. 
யல்லலுடன்பறியுண்டா.ராருரர்மருங்கணைக்கதார், (௧௬௭) 

ஆரூரர் தம்பாலவ்வேடுவர்சென்றணையாதே 
நீரூ நஞ்செஞ்சடையா.ரருவினானீங்கவவர் 
சேரூராந்திரு மருகன்பூண்டியினிற்சென்றெய்தப் 
போரு ருமழவிடையார்கோயிலைகாடிப்புக்கார். | (௧௬௮) 

அங்கணர் தங்கோபிலினையஞ்சலி-ூப்பிச்தொழுது 
மங்குலுழடீண்டதி ருவாயிலினைவர் திறைஞ்சப் 
/பொய்குவிருப் டன் :|க்குவலங்கொண்டு னித௩தி 
திமகண் மடிக்கணிம் சவர் தத்தி ந முன்ுசெ ன்றணைந்தார், (௧௬௯) 

ர் 16 . ச் ச :



௭௨௨ கழறிற்.றமிலார்காயனார்பு சாணம், 

உ௫ுயவன்பொகெகைகள்குவித் துவிழுர்நுமைபாக 
1மருவி.பதம்பெருமான் முன்வன்றொண்டர்பாடி ஞர் 
வெருவுறவேடுவர்பறிக்கும் Nev உரத்திலெத்துக்கங் 

கருகிருச்தொனச்கொடுகுவெஞ்ச லையஞ்சொழ்ப திகம், (௧௭௰) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பாடியவர்பரவுதலும்பரம்பொருளாமவரருளால் 
(வூவெரதாம்பறித்தபொருளவையெல்லாம்லிண்ணெருக்க 
நீடுதிருவாயிலின்;முன்குவித் திட லுநேரிறைஞ்சி 
யாடுமவர்திருவருளாலப்படியேகைக்கொண்டார். (௧௭௧) 

கைக்கொண்டுகொடுபோமக்கைவினைஞர் தமையேவி 
மைக்கொண்டமிடற்றுரைவணங் ப் பாய் ககொங்ககன்று 
'மெய்க்கொண்ட கா தலினால்விரைகே தகிமென்கரும்புஞ் 
செய்க்கொண்டசாலியு ஞ்சூழ்திருவாரூர்சென் மணைந்தார். (௧௪௭௨) 

தாவலர்மன்னவரருளால்விடைகொண்டஈ.ரபதியார் 
ஆவிபினொன்றாகண்பினாரூரர் தமைகினைந்து 
மாவலருமலர்ச்சோலைமகோதையினின்மன்னிமலப் 
பூவலயம்பொதுகீக்கியரசுரிமைபுரிந்திருந் தார். (௧௭௩.) 

இர்கிலைமையு திய்பிரானெம்பிரான்வன்றொண்டர் 
பொன்னிவஎகாடகன்றுமகோதைபினின்மேற்புகுந்தால் 
மன்னு திருக்கபிலையினின்ம தவரைமேலெழுந்தரூ£ 
முன்னர்வயப்பரியுகைக்குந்தி த சொழில்னெமொழிகன்றாம். () 

இதினின்றும் இச்காயனார்சரித் திரத்ை வெள்ளானைச்சருக் 
கம் மக-வது செய்யுள் மு. தல் இறுதிவலாயிலுங் கண்டுகொள்க, 

மலைமலிந்த இருகாட்டுமன்னவனார்மாகடல்போற் 
சிலைமலிர்தகொடி த் தானைச்சே ரலனார்கழல்போற்றி 

நிலைமலிர் தமணிமாடநீண்மறுகுமாளிகைசூழ் 
கலைமலிந்தபுகழ்க்காழிக்கணநா தர் திரமுணைப்பாம், (scr@)



  

இதில் முரீதலையுண்டபாலனை யழைத்ததும், 

ஆதி உலாப்பாடி அ.ரங்கேற்றியதும், 

பம்லைகாச்சியோர் சங்லெிநாச்சியா? பூர்வ பதவியடைந்த தும், 

சுந்தமமூர் த் தகாயனார் சேரமான்பெரு மாணாபனார், 

இவ்விருவர்களும் கைக்குச் சென்ற துங் கூறப்பட்டது, 

மூலமான இரு த்தொண்டத்தொகைக்கு மு தல்வராயிருந்த 

ஞாலமுப்யவெழுர்தரு ஞம்பிதம்பிரான்றோழர் 

காலைமலர் ச்செங்கமலக்கட்கழறிம்றறிவாருட
ன் கூட 

ஆலமுண்டார் தி ருக்கயிலையணை ர்ததறிக்தபடியுளைப்பாம், (a) 

சுந்தரமூர் த்திராயனார் கைலைக்குச்செல்லும் பக்குவமடைர்தமை, 

படி யினீடும்பத்திமு தலனபு சீரிற்பணை த்தோங்கி 

வடி.வுரம்பியாரூரர்செ ம்பொன் மனிவனப்பாகக் 

கடியவெய்யலி.நவினையின்களை கட்டெழுந்துக திர்பரப்பி' 

முடி.விலாதசவபோகமு Dik pars 5 STH, (ஐ) 

ஆ.சமு.ரகம ணிந் தபி.ரானன்ப.ர ணுக்கவன்றொண்டர் 

ஈரம துவார்மலர்ச்சோலையெழிலாரூரிலிருக்குகாட் 

சே ரர்பெ ுமாடனைநினைர் நுதெப்வப்பெருமான்கழல்வணங்கிச் 

END ct DIO GT CaM a FD HB தீலிராவி நப்பி னுடன்போந்தார். (௩) 

ஈன்னீர்ப்போன்னிச் திருகாட் ரிகா தர்ம கிழ த நப்பதிகண் 

முன்னியிறைஞ்சியக ன்.றுபோய் முல்லைப்படப்பைக்கொல்லைமான் 

Dan oli கைக்குங்குடக்கொல்லெணைர் து தாயம தவானீர் ட் 

சென்னிமிசைவை.த்மார்செல்வ த இருப்புக்கொளியூர்சென்றட
ைக் 

| ப . [தார்.. (க) 

மறையோர்வா முமப்பதியி ன்மாடவீ'திமருங்கணை வார் 

நிறையுஞ்செல்வத்தெதிர்மனைகளி ரண்டினிகழ்மங்கலவியங்க
ள் 

௮தையுமொலி பான்றினிலொன்திலமுகையொலிவதெழ
ு தலு: 

Go py மமையோர்களையிரண்டுமுடே னநிகழ்வதென்னென்| மாக்: 

௮ர்தணாளர் வணங்கியரும்பு தல்வரிருவரையாண் 

வர்தபிராயத்தினர்குளித் தம$ூலின்மு தலைபொருமகவை 

gps gp ங்கப் ஏமைத்தவனைமுக் நூலணியுங்கலியாணம்: 

இரதமனைமம் மந தமனையிழந்தார ழுகையென்றுல்ர த்தார்... (௬)



௱உ௪ வெள்ளானைச் சருக்கம், 
£ 

இத்தன்மைபினைக்கேட்டருளியிரல்குக்இரவுள்ளத்தெரா [ஞ்ச 
மொய்த்த முகைத்தார்வன்ரொண்டர் தம்மை முன்னேகண் உறை 
வைத்தசிச்தைமறையோனுமனைவிதானுமகலி றிந்த 

ச oo, . Gs 5S Fron sur wai pH hs Sralleny A at, (ar) 

துன்பமகல முகமலர்ந்து தரழுவார்தம்மைநோக்க பந்த 
e . . ர உரு ௨ “8 . ப . * இன்பமைச் ஈன்றனையிழர் 1? *ராவென்ன?வ திர்வணல்9 

. . 72 ரு . . . க முன்புபுுக் தபான ச நமுன்னேவணங்க ழபல்சன்றோேம் 
அன்புபழு காகாமலெழுஈ்தருஎப்பெற்றேமெ oor CO) ir Lp தார். (௮) 

மைந்தன்றன்னையிழர்த துயர்மறந் துகான்வக்தணைந்ததற்கே 
சிந்தைமகிழ்க்தார்மறையோலுமனைலிதானுஞ்துவனையான் 
அர்த மழதலைவாய்கின்றுமழைத்துக்கொடுத்சேபலிசாசி 
பெர்தைபெருமான்கழல்பணிவேனென்றுர்சென்றாரிடர்களை வார். 

ர 

இவ்வாற்ருளிச்செய் தருளியிவர்கள்பு தல்வன்றனைக்கொடிப 
வெவ்வாய் ம தலைவிழுங்குமடுவெங்கேயென்றுவினவிக்கேட் 
டவ்வாழ்பொய்கைகரையிலெழுந்த ரளிபவனையன் கவ 
வைவ்வாளெயிற்றுமுதலைகொடுவருதந்கெடுத்தார் திருப்பதிகம்.) 

உரைப்பாருரையென்றெடுத்த இருப்பாட்டு முடி. பாமுன் னு.பர்ந்த 
வரைப்பான்மையினீடடம்புயத் து௨றலிலனைந்த ஜு.0ி19௩) ணர்ர்து 
இிரளைப்பாய் புனலின்மு தலைவ பிழ்றுடலிற்செ ன்ற்வாண் மிகளுக் 

தரைப்பால்வளர்ர் ததெனமிரம்ப ழு தலைவாயிழ்றருவித் தான். (a) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

பெருவாய் மு. தலைகரையின்கட்்கொடுவச் துமிழக்த க தனை 
யு ருகாகின் ஐ தாயோடிபெடுழ் துக்கொடுவந்துபிரளிச் ந 
திருவாள ன்றன்சேவடிக்ேச்சீலமறையோஜெூவீழ்ச் சான் 
மருவார் தரவின்மலர்மாரிபொழிச் தர்விசம்பிலவானோர்க.॥, (௧௨) 

மண்ணினலுள்ளாரஇசயித். தார்மறையோசெல்லா முத்தரியம் 
விண்ணிலேறவிட்டார்த்தார்வேதசாதமக்கெழு$த 
தண்ணலா நமலிரா?ி பரனார்குமைப ருமறை2பான் | 
Sait Mariner |g valor yGOsrat Duels srtarAad 3.03 

பசவும்பெருமைச் திருப்ப தசம்பாடிப்பணிர்துபோந்தன் 
இரவுமமையோன்காதலனைவெண்ணூல்பூட்டியண்ணலார் | 
மு.சசமியம்பக்கல்லியாணமுடி சு மூடிச்சே ரலர் தம்பாழ் 4 
குசவமலாப்பச்தன் 2சாலைகுலவுமலைநரட ணை Dargis (ws)



சுந்தசமர்த்திராயனார்புராணம், ஈ௨௫ 

சென்றசென்றகுடபுலத்.துச்சவெைடியார்படுகடொற 
ஈன்றுமூழ்வுற்றின்புற்றுகலஞ்2சர்தல முங்கானகமுந் 
துன்றுமணி$ர்க்கானியாறுர் நுறுகற் உர ழங்க. நத ரளிக் 
குன்றவ௱காட்டகம்புகுக்தார்குலவுமடியேனசம்புகுந்தார். (லட) 

சே ரமான்பெருமாணாயனார்சரித்திரம் இரண்டாந்தொர்பு. 

முன்னா ண்ு தலைவாய்ப்புக்கமைக் தன் முன்போல்வாமீட்டுத் 
தென்னாரூரசெழுக்தருளாகின்றாரொன் று£ச ரர்பிரார்க் 
கர்நாட்டிரனா ரடியார்கண்முன்னேயோடியறிவிப்பப் 
பொன்னார்கிழியுமணிப்பூணுங்காசுந்தூசம்பொழிர்தவித்தார். 0 

செய்வதொன்றுமறியா துசிக்தைமகழ்க் துகளிகூர்ந்தெ 
னையனணைந்தகானெனையாளுமண்ணலணைந்தானாரூரிற் 
சைவனணைந்தானென்றுணைபார்தலைவனணைந்தான்ற.ரணியெலா 
முப்பவணைந்தானணைந்தானென்றோகைமு.ரசஞ்சாற்றுவித தார் ட 

பெதகுமி நூலமைச்சர்களையழை த்து ப்பெரியோமெழுர்தருளப் 
"பொ டிவினகரமலங்கரித்துப்பணீணிப்பபணம்புறப்படுவித் 
தரவிமதமால் பானையினைபயணைந்து நிசைகொண்டசசர்பெருக் 
தெருவுகறிபவெதிர்வந்தார்2ச ரர்குல முய்ந்திடவந்தார். (eff) 

மலகாட்டெல்்லயுட்புகுதவர்தவன்றொண்டணைவளாயிற் 
சிலைாசட்டியவெல்கொடி த்தானைச்2ச ரர்பெருமானெதிர்சென்று 
தலைகாட்கமப்போ தனையச. ரணம்பணிபத்தாவில்பல 
கலைராட்டமுதவாரூரர் தாமுந்தொழுதுகலர் தன.ரால் (௧௯) 

சிர்தைம௰முஞ்சே. ரலனார் தருவாரூ.ர2ிரலுமிவர்ச 
டந்தமணிமேனிகர்வேழறுமெனிலஓுமொன்றாச் தன்மையாய் 
முந்தவெழுங்காதலிம்றொழுது மு.பங்3யு திபர் மழ.தல்வேந்த 
செர்தைபெருமான்றிருவாரூர்ச்செல்வம்லி on Bug ருர். (௨௰). 

ஒருவசொருவரிற்கலந்துகுறைபாடின்றியூபாகாத 
லி ரவர்சண்பின்செயல்கண்டவி.ரண்டுதிறத்துமாந்தர்களும் 
பெருகும௫ழ்ச்சிகலந்தார்த் னர் பெருமாடமிழின்பெருமா ளை. 
வருகைவரையின்மிசையேற்றித்தாம்பின்ம திவெண்குடைககித் 

தார் 
உ தியர்பெருமாள்பெருஞ்சேவனையோதக்ளெர்த்தேெ படர் 9 
கதிர்வெண்டிருரீற்றன்பர்குழாக்கங்கைளெொர் ததெனவார்ப்பு 
வெதிர்வச்திறைஞ்சமமைச்சர்குமாபேறுமிவுளிச் துகளார்ப்ப 
மதிதல்பெமஞ்சணியிஞ்வெஞ்மெணிவாயிலையனைச்தார், (௨௨)



உ .. வெள்ள (னை: சருக்கம் 7 

Cag 

ஆரணமொழிகண்முழங்கிடவாடனர்குணலைகளக்தணர்' 
வா.ரணமதமழைர் தினவாசிகள்ளெரொளிபொங்கின: 
பூரணகலசமலிர் தனபூமழைமகளிர்பொழிந் இடுந். 
தோ. ரணமறுகுபுகுக்கததுசோழர்கணடலியகுஞ்சரம்,. (௨௩) 

அரிவையர்தெருவினடம்பயிலணிளெர்தளிரடி தங்கிய 
பரிபுரவொலிசள் சர்ச் தன பணை (piers ature Sor 

சுரிவளை கிரைகண்டு.ரன்றனதுணைவர்களிருவரும்வர்தணி் 

விரிதருபவனநெடுங்கடைவிறன்ம தகரியினிழிர் தனர்.. (௨௪) 

தூகறுமலர் தாரளம்பொரிதூலிமுனிருபுடையின்௧ணு: 
நான்மறை.முனிவர்கண்மக்கலகாமகன்மொழிகள்விஎம்பிட.. 
மேனிறைநிழல்செயவெண்குடை வீ௫சியகவரிமருங்குற 
வானவர் தலைவருஈண்பருமாளிகைகடுவுபுகுக்தனர். (உடு) 

அ௮ரியணையதனின்விஈங்கிடவடன்மழவிடையெனசம்பியை 
வரிமல.சமளியமர்ச் திடமலையர்கடலைவர்பணிர் துபி 
னுரிமைகல்வினை கள்புரிர் சனவுளைமுடி விலவெனமுன்செய் து. 
பரிசனமனமூழும்படி பலபடி.மணிகி தி௫ந் தினர். . (௨௬) 

வேறு 

இன்னதன்மையிலு தியர்கடலைவர் தாமிடர்கெடமுனைப்பாடி 
மன்னர் தம்முடன் மகழ்ர் தினி துறையுநராண்மலைகெரொட்டெக்கும்' 
பன்னகம்புனைப. மர் தர் திருப்பதபலவுடன்பணிந்தேத் திப் 
பொன்னெடுந்தடமூதெயின்மகோதையிற்புகுர்சனர்வன்றொண். 

அஙசெய்கையினாள்பலகழிக் தபினரசர்கண்மு தற்சேரர் [டர் 
தூயமஞ்சனத்தொழிலினிஜ்மொடங்கெ த் துணை வராம்வன்றொண் 
பாயகங்கைசூழ்நெடுஞ்சடைப்பரமனரைப்பண்டுதாம்பிரிந்தெய் துஞ் 
சேபரன்னெறிகுறுடெக்குறுனொ் திருவஞ்சைக்களந்தன்னில் 0 

சரியசண்டர்தங்கோயிலைவலக்கொண்கொதலாற்பெருசன்பு 
புரியுழுள்ளத்தருள் எணைக்இிறைவா் தம்பூங்கழலிணைபோற்றி 
யரியசெய்கையில்லிழுந்தெழுர் தலைப்.) றுமனைவாழ்க்கை 
 சரியவேதலைக்குச்தலைமாலைபென்றெடுத்தனர் தமிழ்மாலை (௨௯) 

7 a திருச்சிற்றம்பலம்... | | 

எடுத்தவத்தருப்பதிகச்திலுட்குறிப்பிவ்வுலளெிற்பாசம்: 
அடுத் தவாழ்ச்கையையம சத் சடவேண்டுமென் ஐன்பான்பினிழற்பா' 
.குடுத்ததும்பியரண்டர் தங்கயிலையிற்கணத்தவருடன்கூடத்: [பக் 
சடித்தசெய்தைதான்முடிர்திடத்தற்கழழ்சார்பு சக்தளிக்கின்றார்..
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'மனறலந்தருமிடைர் தபூங்கயிலையின்மலைவல்லியுடன் க.ட 
வென்றிவெள்விடைப்பாகர்தாம்வீ ற் றிருக் தருளி யபொழுதின்கண் 
ஒன் றந்தைசம்மு. ரளையும்பர்வெள்ளானையிலனுடனேற்றிச் 
சென்றுகொண்டிங்குவாருமென்றயன்முதற்றேவர் கட்கருள்செய் 

[தார். (௩௧) 
வானகாடர்களரியயன்மு தலினோர்வணங்கிமுன்விடைகொண்டு 
 தூநலக்திகழ்சோ திவெள்ளானையுங்கொண்டுவன்றொண்டர்க்கு தீ 
தேனலம்பு தண்சோலைசூழ்மகோதையிற்றிருவஞ்சைக்களஞ்சே 
கானிலகொளவலங்கொண்டுமேவினார்கடிமதிற்றிருவாயில், [ரக் 

(௩௨) 

தேவர்தங்குழாநெருங்யெவாய்தலிற் றிருநாவலு.ரார்தல் 
காவன்மன்னரும்புறப்படவெதிர்கொண்கெயிலைவீ ற் திருக்வெ.ற 
பூவலம்பு சண்புனற்சடைமுடயவரருளுப்பாடெனப்போத்றி 

யேவலென்றபின்செய்வதொன்திலா தவர்பணிந்தெழுக்தெதிபே 

| தீறார், (௩௩) 
ஏற். ரதொண்டனாயண்டர்வெள்ளானையினெ திர்வலங்கொண்டேற் 

் நாந்றடங்கடன்முழக்கெனவைவ்கைநாதமீதெழுந்தார்ப்பப் [ற 
போற்றிவானவர்பூமழைபொழிர்திடப்போதுவாருயிரெல்லாஞ் 

'சாம்௮ுமாற்றங்களுணர்பெருர் துணை வரைமன த்தினிற்கொசோர்க் 
தார். (௩௪) 

சேரர் தம்பிரான்றோழர் தஞ்செலெறிக்தப்போதே [எஞ்சாச 
சா.ரநின்றதோர்பரியினைமிசைக்கொண்டுதி நவஞ்சைக்க [க்கண்டு 
வி. ரவெண்களிறகைத் துவிண்மேற்செ லுமெய்த்தொண்டார்தமை 
பாரினின்றிலரசென்ற தம்மனத்தொடுபரியு முன்செலவிட்டார். () 

விட்டவெம்பரிச்செவியினிற்புவிமு தீல்வேந்தர் தாம்விதியாலே 
யிட்டமாஞ்வெமச்திரமோதலினிருவிசம்பெழப்பாய்ந்து [தை 
மட்டலார் சபைந்தெரியல்வன்றொண்டர்மேலசொண்டமா தங்கத் 
முட்டவெய்திமுன்வலங்கொண்டுசென்றதுமற்பதன்முன்னாக. () 

உதியா்மன்னவன் தம்பெருஞ்சேனையினுடன்சென்றபடை வீரர் 
சதிகொள்வாசியிம்செல்பவர் தம்மைத்தங்கட்புலப்படுமெல்லை 
யெதிர்பிசும்பினிற்கண்டுபின்கண்டில.ரா தலினெல்லாரு 
முதிருமன்பினிலுருவியசுரிகையான்முறைமுறையுடல்கீழ்த்தாச் 

வி.ரயாக்கையைமேல்சொண்டுசென்றுபோய்வில்லவர்பெருமானைச் 
சாரமுன்சென்றுசேவசமேற்றனர்தனித்தொண்டர்மேல்கொண் 
ரருமும்மதத்தருவிவெள்ளானைக்குவயப்பரிமுன்வைத்துச் [ட 

ச ரர்விரருஞ்சென்றனர்மன்றவர் இருமலை த்திசைசோக்கி, (௩௮) 
tance



௨௮ வெள்ளானைச்சருக்கம். 

[ana 
யானைமேல்கொண்டுசெல்ன் றபொழு தினிலிமையவர்குழாமென் 
தானைமுன்செலத்தானெனைமுன்படைத்தானெனுக்தமிம்மாலை 
மானவன்றொண்டர்பாடிமுன்னணைந்தனர்மதிரதிபொதிவேணித் 
சேனலம்பு சண்கொன்றையார் திருமலைத்தென்றிசை ததி நவாயில் 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மாசில்வெண்மைசேர்பேசொளியுலகெலாமலர்ச் திடவளர்மெய்ம் 
யாசிலன்பர் தஞ்செதைபோல்விளங்கியவணிகிளர்மணிவாயித் | மை 
ேசுதங்கயயானையும்புலியுமிழிர்துசேணிடைச்செல்வார் 
ஈசர்வெள்விமாமலைத் சடம்பலகடந்தெப் இனா மணிவாயில். () 

௮ங்கணெய்தியதிருவணுச்கன் நிருவாயிலினடற்சேரர் 
தங்கள்காவலர்தடையுண்டுகின் றனர் தம்பி.ரானருளாலே [ந்த 
பொங்குமாமதம்பொழிர்தவெள்ளானபினும்பர்போற்றிடப்போ 
கங்கள்காவலூர்காவலர்கண் ணிஞ ண்ணலார் திருமுன்பு. () 

சென்றுகண்ணுதறிருமுன்புதாழ்ர் துவீழ்ர்தெழுக்து ச ணிடைவி 
கன்றுகோவினைக்கண்டணைந்த துவெனக்கா தலின்விரைர் [ட்ட 

நின்றுபோற்றியதனிப்பெரும்தொண்டளைகேரிழைவலப் (ழெப்தி 
தொ ன்றுமே னியரூரனேவர் சனையெள்றனருலகுய் ப, [பாகத் () 

அடி யனேன்பிழைபொறுத்தனையாண்மிகொண்ட. த்தொடக்கனை?க் 
முடிவிலாநெறிதமும்பெருங்க ரணை யென்ற. ரதத தாவென:.ம (a 

படியுரெஞ்சொபென்முறைபணிஈூித.ழம்பரம்பரையானக் தின்னர் 
வடி.வுகின்ற.த போன்றின்பவெ amt ள தீ துமலர்ந்தனர்வன்றொ ண் ப் 

(டர் 0 
நின்றவன்றொண்டர் ரீரணிவேணியர் நிறைமலர்க்கழல்சாரச் 
சென்றுசே.ரலன்றிருமணிவாயிலின்புறத்தினனெனச்செப்பக் 
குன்றகில்லியார்பெரிய தவரளைச்சென்றுகொணர்செனவவமெய்த 

வன்.றிவானவர்க்கருளுப்பாடெனவவர்கழல்வீழ்ர் துவிரைந்தெய் 
| தி. (௪ ௪) 

மங்கைபாகர்தந்திருமுன்புசேய்த் தாகவந்திருக் தம௫ஏழ்வெய்திப் 
பொக்குமன்பினிற்சே.ரலர்போத்றிடப்பு துமதியலைகன்ற : 
கங்கைவார்சடைக்கயிஐநாயகர் தி. ர. ழு.றுவலின்க திர்காட்டி 
யிங்குகாமழையாமைநீயெய்்தியதென்னெனவரு_ செய்தார் (௪டு) 

௮ ரச.ரஞ்சலிகூப்பிகின்றடியனேனாரூ.ரர்கழல்போத்றிப் ப 
புரசையானைமுன்சேவித்துவந்தனன்பொழியுகின்௧ருணை த்தெண் 
டிரைசெய்வேள்ளமுன்கொடுவந்துபுகு தலித்றிருமுன்பு தரப்பெ 
விணசெய்கொன்மைசேர்வேணியாயனியொருவிண்ணப் | தேன் 

| பமுளதென்று (௪௬) 
1



சுந்தரமூர். த் கொயனார்பு ரணம். ௧௨௯ 

பெருகுவேதமு முனிவரர் அதிப்பரும்பெருமையாயுளையன்பாச 
நிருவுலாப்புறம்பாடினேன் திருச்செவிசா த்திடப்பெறவேண்டு 
மராவுபாச த்தையகண்றிடவன்றொண்டர்கூட் டம்வை த்சாயென்ன 
௮ருளுமீசருஞ்சொல்லுகவென்றனன்பருந்கேட்பி த்தார். (௪௪) 

சே.ரர்காவ்லர்பரிவுடன்கேட்பி 2 த திருவுலாப் புறங்கொண்டு 
நாரிபாகருகலமிகு இருவருள்கயப்புடனருள் செய்வார் 

ஊரனாகயவாலாலசுர்த.ரனுடனமர்ந் தருவீருஞ் 
"சா.ரஈல்கணகா தரார் தலைமையிற்றங்குமென்றருள்செய்தார். (௪௮) 
அன்ன *$ன்மையிலிருவரூம்பணிந்தெழுக்கருள் தலைமேற்கொண்டு 
மன்னு ம்வன்றொ ண்டராலால-ச்தராகித்சாம்வழுவாத 

முன்னைகல்வினை த்தொழிற்றலைகின்றனர்முதற்சே.ரர்பெருமானு 
ஈன்மைசேர்கணகாதராயவர்செயுசயப்புறுதொழில்பூண்டார்(௪௯) 

தலச் துவச்துமுன்னுதயஞ்சேய்பரவையார்சங்கிலியாரென்னு 
நலத் இின்மிக்கவர்வல்வினை த்தொடக்கறநாகியருளாலே 
யல.த்தமெல்லடி க்கமலினியாருடனனிர் Hom Fur ors 
மலைத்தனிப்பெருமான்மகள்கோயிலிற்றர்தொழில்வவிகின்றார். () 

"வாழிமாதவராலாலசச்தரர்வழியிடையருள்செய்த 
எழிசை த்திருப்பதிகமிவவுலகினிலே த்திடவெறிமுக்கீர் 
ஆழிவேர்சனாம்வருணலுக்களித் இடவருணனுமருள்ளூடி | தான். 
யூழியிம்றனியொருவர் தந் திருவஞ்சைக்கள த்திலுய்த் துணர்வித் () 

சே.ரர்சாவலர்விண்ணப்பஞ்செய்தவக்இருவலாப்புறமன்று 
சாரல்வெள்ளியங்கயிலையிற்கேட்டமாசாத்தனார் தரித்திந்தப் 
பாரில்வேதியர் தி.ரப்பிடர் தனில்வெளிப்படப்பகர்நெ SHG 
நா.ரவேலைசூழுலினில்விளங்டெநாட்டினர்நலத்தாலே (டு௨] 

வேறு., 

என்றுமின்பம்பெருகுமியல்பினா 
லொன்றுகாதலினுள்ளமுமோங்கிட 
மன்றுளா.ரடியாரவாவான்புகம் 
சின் றதெங்குநிலவியு லகெலாம்; (௫௩) 

வாழ்த்து. 

வையநீடுகமாழழைமன்லுக 
மெய்விரும்பியவன்பர்விஎங்குக 
சைவகன்னெறிதார்தழைத்தோங்குச 

.. தெய்வவெண்டி.ருகீறுிறக்கவே. (9௪) 

வெள்ளானைச் சருக்கம், சழறிற் ஐறிவார்சாயனார் பு.ராணம், 
சுந்தரமுர் சீ திராயனார்பு. ராணம் முற்திற்று, 

| திருச்சற் றம்பலம், 
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௪௩௰ சுந்த.ரமூர்த் திநாயனார்பு.ராணம். 

சுந்த.ரமூர் த் இொயனார்புசாணசாசம், 

திண்கயிலைய துரீங்கொவ லூர்வாழ்சைவனார சடையனார் ததயனா 
ராய், மண்புகழவருட்டுறையானோலைகாட்டிம்ணம்விலக்கவன்றொ 
ண்டாயதிகைசேர்ந்து, நண்பினுடனருள் புரியவாருர்மேவிகலங்கி 
எரும்பாவை தோணயர் துவைத, தண்குலவும்விறன்மிண்டர்தி 
றல்கண்டேத்துச்திருத்தொண்டத்தகொகையருளா ந்செப்பினாசே. 

செப்பலருங்குண்டையூர்கெல்லழைத் துத் திருப்புக லூர்ச்செங் 
கல்செழும்பொன்னாச்செய்அ, தப்பின்முதகுன் ஜர் தரும்பொருளா 
தறிட்டுத்தடத்தெடித்துச் சங்கிலிதோள சார்க்துகா த, னொப்பிற 
னித்தூதுவந்தா நூடுகீறியு௮மு தலைசறும தலையுமிழகல்கி, மெய்ப் 
பெரியகளிஹேறியருளாற்சே.. வேக்தருடன்வடகயிலை மேவினா 

ம் 

a. 

சிவமயம். 

இருச்சிற் றம்பலம்: 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் பிதாவாகிய 

சடையநாமனார் புராணம், 

fe 

தம்பிரானைத்தோழமைசொண்டருளித்தமதுதடம்புயஞ்சேர் , 
கொம்பனார்பாலொருதூ துசெல்லவேவிக்கொண்டருளு 
மெம்பிரானைச்சே சமான்பெருமாளிணையிற்றுணைவரா 
நம்பியாரூ.ரனைப்பயர் தார்ஞாலமெல்லாங்குடி.வாழ. (க) 

திருகாவலூரிலே ௮ திசைவகுலத்திலே சடையனாென்பவர் 
ஒருவர்இருந் ் தார்௮வர்உலகமெல்லாம்மெஞ்ஞானவொளியை!/் பெ 
ந்றுயயும்படி, சமையகுரவ.ராகிய சுந்த.ரமூர்ச்திராயனாரைப் புத் 
இரரா£கப்பெற்றபெரும் பற்ஹறைஉடையவர். 

இருச்சிற்றம்பலம், ' 

சடையநாயனார்பு.ராணம் முற்றிற்று,



சுந்தரமூர் ச திநாயுஞார்பு.ராணம். ௪௩௧ 

௨ 

திவமயம், 

இருச்சிற் றம்பலம். 

௮ வர் மாதரவாகிய 

இசைஞானியார் புராணம். 
——+>— 

ஒழியாப்பெருமைச்சடைனாருரிமைச்செல் தத்திருமனையார் 
அழியாப்புரங்களெய்தழித் தாராண்டசம்பி தனைப்பயந்தார் 
இழியாக்குலத்தினிசைஞானிப்பிராட்டியாரையென்ிறுபுன் 
மொழியா ற்புகழமுடியுமோமுடியாதெவர்க்குமுடியா தால். (௧) 

இருச்சற் றம்பலம். 

சடையனாருடைய மனைவியார் இசைஞானியாரென்பவர் 
எம்பி.ரான்றோழ ராகிய சுந்த. ரவர் தீிதிராயனாரைப் பெற்றருளிய 
அவருடைய பெரும்புகழைச் சிறியேலுடையபுன்மொழியினாலே 
புகழமுடியுமோ? முடியாது. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

இசைஞானியார்பு. ராணம் முற்றியது. 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திருக்தொண்டத்தொகை பாடுவதற்குக் கா.ரணமாயுள்ள 

ஸிறன்.மிண்டநாயஷஞர்புராணம். 

விலாச ய்கறும்பூர்தாடையிதழிவேணி யார் தங்கழல்பாலிப் 
பசசுபெறுமாதவ.முனிவன்ப ரசி ராமன்பெறுநாடு ன ட 

'திரைசெய்கட லின்பெருவள இத்திருக் தநிலனின்செழுவள லும். 
வசையின்வளலுமுடன்பெருமெல்குகாடுமலைகாடு, (3)



௩௨ சுந் காமர் த்திகாயனார்பு ராணம். 
8. 

வாரிசொரியுங்க திர்முத் தும்வயன்மென்கரும்பிற்படுமு த்தும் 
வேரல்விளை யுட்குளிர்மு,த் தும்வேழமருப்பினொளிர்முத்.து 
மூரலெனச்சொல்வெண்முத்தநகையார்தெரிர்சமுறைகோ 
சேரர் இருகாட்டூர்களின்முன்ளிறக்தமூதூர்சேங்குன்தூர். |க்குஞ் 

என்னும்பெயரின்விளங்கியுலகே௮ம்பெருமையுடைய துதான் 
ன்னம்பயிலும்வய லுழவினமைந்தவள த்தாலாய்ந்தமறை 
சொன்னநெறியின்வழியொழுகுர்தூயகுடி.மை த் xe Alea opr 
மன்னுங்குலத்தின்மா மறை,நான்மரபிதபெரியோர்வாழ்பதியாம். 

அப்பொற்பதியினி டைவேளாண்குல த்தைவிஎக்கவவதரித்தார் 
செப்பற்கரியபெருஞ்சீர் த் திச்சிவனார்செய்யகழல்பற்றி 
எப்புநிநினையுமறவெறிவாபெல்லைதெரியவொண்ணாதார் 
மெய்ப்பத்தர்கள்பாற்பரிவுடையாரெஃ்பிசானார்விறன்மிண்டர். (௪) 

ஈதியும்மதியும்புனை$தசடைசம்பாவிரும்பிநலஞ்சி றந்த 
ப இகளெங்குங்கும்பிட்டுப்படரு ங்கா தல்வழிச்செல்வார் 

முதிருமன்பிற்பெருந்தொண்டர்முறைமைகீடுதிருக்கூட்டத் 
தெதிரமுன்பரவுமருள்பெற்டேயிறைவர்பா கந்தொழப்பெத்றார்.() 

பொன்முழருவிமலைகாடுகடர்துகட.ல்சூழ்புவியெங்குஞ் 
சன்றாளாடையாாடியவர் தர்தண்மையொழுக்ககடைசெ லுத்தி 

வன்றாண்மேருச்சிலைவளை தீ.றுப்பு. ரங்க ள்செற்றவைஇகத்தேர் 

நின்றாரிருக் சதிருவாரூ!பபணிர் தார்நிகசொன்றில்லா தார், (௬) 

திருவார்பெருமை இகழ்ன் ற்தேவாசிரியனிடைப்பொலிக்து 
மருவாகின் றசவனடியார் தம்மைக்தொழுதுவக்தணையா 
தொருவாறொ.துங்கும்வன்றொண்டர்பு தசென்றுளைப்பச்வெளரு 
பெருகாநின் தபெரு ம்பேறுபெந்ருர்மற்றும்பெறநின் மூர். [orn 

சேணார்மேருச்சிலைவளை தீ தசவனாடியார் திருக்கூட்டம் 
பேணாதேகுமூரனுக்கும்பிரானார் தன்மைப்பிறைசூடிப் 
பூணூரரவம்புனைந்தார்க்கும்புறகென்றுரைக்கமம்றவர்பா் 
கோணாவருளைப்பெதறார்மத்தினியாபெருமைகூறுவார். (2) 

.ஞாலமுய்யகாமுய்யகம்பிசை வகன்னெறியின் | | 
சலமுய்யத்திருத்தொண்டத்தொகைமுன்பாடச்செழுமறைகள் 

- இலமிட்டுமுணர்வரியா ரடியாருடனமுள தென்றால் 4 
ஆலமமுதுசெயி திபி.சானடியார்பெருமைய திந்தா.ரார், (es)



சுந்த.ரமூர்த் திராயஞர்பு ராணம். ௧௩௩ 

ஒக்ககெகொளிவ்வுலலெயர்ர் தசைவப்பெருந்கன்மை 
தொக்கதலைமைநெநிபோற்றித்தொண்டுபெற்றவிறன்மிண்டர் 
தக்கவகையாற்றம்பெருமானருளினாலேதாணிழற்க&ழ் | 
மிக்ககணராயக.ராருக்தின்மைபெற்றுவிளங்கினார் டு 

வேறுபிறிதென்றிருத்தொண்டத்தொகையாலுலகுவிஎங்கவரும் 
பேறுதனக்குக்காரணரராம்பிரானார்விறன்மிண்டரைப்பெருமை 
கூறுமளவென்னளவிற்றேயவர்தாள்சென்னிமேற்கொண்டே 
யாறைவணிகரமர்கீ தியன்பர்திருத்தொண்ட்றைகுவாம் (Wa) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மலைகாட்டி லே, செங்குன்௮ுரிலே, வேளாளர்குலத்திலே பரம 
இவனுடைய திருவடிகளை மனதில் இருத்தி உட்பற்று புநப்பற் 
றுக்களை அ௮றுத்தவரும், அடியார்பத்தியிலே உயர்வொப்பிலாத 
வருமாகிய .விறன்மிண்டநாமினார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார் 
gat செவதலத்துக்குப்போன பொழுதெல்லாம் முன் அடியார் 
திருக்கூட்டங்களுக்கு எதிரேபோய், அவர்களை வணங்கிக்கொண் 

டே, பின் சிவபெருமானை வணங்குகின்றவர் அவர்தாம் வ௫க்கின்ற 
மலைகாட்டைநீங்கி பலதலங்களினுஞ் சஞ்சரித்து. 

திவனடி.யார்கள் ஒழுகும் ஒழுகத்தை அனுசரித்து, திருவா 
ரூளையடைந்து சுவாமி தெரிசனஞ்செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு 
நாள் சுந்.த.ரமூர்த்திராயனார், தேவாசிரிய மண்டபத்தில், எழுந் 
தருளியிருக்கின்ற சிவனடியார்களை அடைந்து வணக்காமல் ஒரு 
பிரகா.ரம் ஒதுங்கச்சென்றதை ௮வவிறன்மிண்ட காயனார்கண்டு, 
அடியார்களை வனாங்காமற் செல்கின்றவன்றொண்டன் Daley 
யார்களுக்குப்புறகு, ௮வனைவலிய ஆட்கொண்ட ப.ரமூவலும் 
பு.றகு என்றார். சுந்த.ரமூர் த் திகாயனார், 

உ அவ்விறன் மின்டகாயஞரிடத்திலுளள சங்கமபத்தி வலி 
மையைக்கண்டு அவ்வடியார் கண்மேலே திருத்தொண்டத்தொ 
கை என்னுந்திருப்பதிகத்தைப்பாடினார், அதைக்கேட்ட லிறன் 

மிண்டராயனார். மிகம௫ழ்ரந்து இவ்வன்றொண்டருடைய மனம் 
அடி.யாரிட.தமிலே பதிக்திருக்கன்றது, என்று அருளிச்செய்தார், 
இந்தச்சங்கம பத் திவலிமையைக்கண்ட. ப.ரமசிவனார் ௮வ்விறன் 
மிண்டராயனாளைத் தம்மைசிசேவிக்கின்ற சணங்களுக்குத் தலை 
வ.ராக்கியருளினார். ) | ப 

விறன்மிண்டகாயஞார்பு. ராணம் மூற்றித௮,.- 

இவர் இல்லறத்திலிருக் ஐ சவனடியாமை வழிப்பட்டு 7 

| முத்தியடைச்தவர், ப



௧௩௮: சந் தரமூர் த்திசாயஞார்பு. ராணம். 

௨. 

சிவமயம். 

சு . ட்ட a c 6 

POF [) DIDLIGVID » 

சுந்தரர் த்திகாயனார் கைலைக்குச்செல்லுந்தினக்தைத் தெரி. 

அதற்கு மு.தனாள் ‘patoomuvon és 

பெருமிழலைக் முறும்பநாயனார்புசாணம். 

«fo 

சூ aa ஸ், GH 5 தென்: துபலவ/ பூரி ஏரூழவுடை, த தாய் 

வி திம தாறுநீ றறிழ ‘0 BF ah Hr S038 8 9 BSH 1 Bi 

நீ இிவழுவாகெ, றியின ராப்தி லலயுங்குட்யானெடுகிலத்து. 
ம்துவிளங்குர்ே Bl OM SOLD WL துமிழலைகாட்டுப்பெருமி, மலை, (௧) 

அ௮ன்னதொன்மைத திருப்பதி க்கண திபர்மிழலைக்குறும்பனார் 
சென்னிமதியம்வைத். தவர் தமடியார்க்கானசெப்பணிகள் 
இன்னவண்ணமென்றவர், தாமுளையாமுன்னமெதிேற்று 
முன்னமுவந்துசெழ் ய்வா.ராய் முதிருமறிகின்பயன்கொள் வார். 69 

தொண்டர்பலரும்வர் தீண்டிய 5 ண்ணத்தொலையாவமுதூட் yd 
கொண்டுசெ ல்லவிருகிதி முகச் துக்கொடு தீ௮ுக்குறைக்தடைவார் 
வண்மெருவுங்குழ லுமையாள்கேள்வன்செய்யதாளென்னும் 
புண்டரீ கமகமலரில்வை த்துப்போ ற்ற௮ும்போற்பினார். (௩) 

இத்தன்மையரரய்நிகழுகாளேல்லையில்லா த்திருத்ே தாண்டின் 
மெய்த் சன்மையினையுலகறியவிதியால்வணங்கிமெய்யடி யார 
'இத்தநிலவு்திருக்தொண்டத்தொகைபாடியநம்பியைப்பணித்து 
நித்தனருள்பெற்றவர்பா தநினைக்குகியம த தலைநின்றா. (2) 

மையார் தடங்கட்பரவையார்மணவாளன்றன்மலர்க்கழல்கள் 
கையா ற்றொழுதுவாய்வாழ் ps 5 BLO GOT gi த்தா னினைக்குங்கடப்பாட்டி றீ ற் 

செய்யாள்கோனுநான்முகனுமறியரீச்செம்பொற்றாளிணைக்£ழ் 
உய்வான்சே.ரவுத்தகெறியிஅவேயென்றன்பினிலுய்த்தார். (ட) 

காளுசம்பியாரூ சர்ராமநவின்்றநலத் தாலே 
யாளும்படியாலணிமாதி௫த் ் தியானவணை ந்ததற்பின் 
.மூளுக்கா தலுடன்பெருகமு தல்வர்காமத்தஞ்செழுத் தங் 
கேளும்பொருளுமுணர்குமாம்பரிசுவாய்ப்பக்கெழுமிஞா், ' (௬)



சுந்தரர் ச்தகாயஞர்பு சாணம். க௩டு 

இன்னவாஹேயிவசொழுகவே.றுகொடி மேலுயர்த்தவர்தம் 
பொன்னின்கழல்சண்மண்ணின்மே POLIT Sa துலழக்குளைத்து 
மன்னுமோலையவைமுன் புகாட்டி யாண்டவன்றொண்டர் 
சென்னிம திதோய்மாட்மலிகொடுங்கோளரைச்சேர்வுற்றார். (௪) 

அஞ்சைக்கள த். துநஞ்சண்டவமுதைப்பீரவியணைவுறுவார் 
செஞ்சொற்றமிழ்மாலைசண்மொழிய தே தவர்பெருமானருளாலே 
மஞ்சித்றிகழும்வடகபிலைப்பொ ஈப்பிலெய் தவரும்வாழ்வு 

நெஞ்சி ந்றெறளியவிங்குணர்க் தார்ரீடுமிழலைக்குறும்பஞார். (௮) 

மண்ணிற் றிகழுச் திருநாவ.லூரி ல்வந்கவன்றொண்டர் 

ண்ண ற்கரிப திருக்கபிலைரகாளை யெப் தநான்பிரிந் நூ 
கண்ணிற்கரியம ணிகழியவாழ்கார்போலவாழேனென் 

றெண்ணிச்சென்றாளின்றேசென்றடைவன்யோசத் காலென்பார்? 

நாலுகரணங்களுமொன்றாரல்லவ.றிவுே மற்கொண்கி 

காலும்பிரமராடிவழிக்கருத்துச்ளெலுத்தக்கபாலஈடு 
ஏலவேழுன்பயின் றநெறியெடுத் தமறைஞாலந்திறப்ப 

மூலமு தல்வர் திருப்பா தசமடைவார்கயிலைமுன்னடைந்தார், 6) 

பயிலைச்செறிர்கயோகத்தார்பரவைகேள்வன்பாதமுறக் 
சயிலைப்பொருப்பரடி.யடைர் தமிழலைக்கு.றும்பர்கழல்வணங்கி 
மயிலைப்புறங்கொண்மென் சாயன்மகளிர்கிளவியாழினொடுங் 
குயிலைப்பொருவுங்காரைக்காலம்மைபெருமைகூ.றுவாம், (Os) 

——~~f——— 

மிழலைராட்டிலே, பெருமிழலை யென்னும் ஊரிலே, சிவபத்தி 
அடியார்பத்திகளிற் சிற்த பெருமிழலைக் கூ.றும்பசாயனார் என்பர் 

ஒருவர் இருந்தார், ௮வர் வெனடியார்களைக் சாணுந்தோறும் விரை 
ந்தெதிர்கொண்டு வணங், அவர்களுக்குக் குறிப்பறிந்து தொண்டு 
செய்வார், அவர்களை நாடோறுர் திருவ;முது செய்வித்து, அவர் 
களுக்கு வேண்க் திரவியங்ககசாக்கொடுப்பவர், அவர் சந் தரமூர்த் 
இராயனாரூடைய பெருமையை துறிந்து, அவருடைய திருவடிகளை 
மனம்வாக்குக் காயங்களினாே ல. | 

 இந்தித்துத்துதித்து வணங்குதலே ப.ரமசவனைடைய. தருவ 
டிகளை ௮டைதற்கு உரிய நெறியென்று அப்படிச்செய் துவந்தார், 
௮ தீனால் ௮வர்:௮ணிமா மொ இலூமொ கரிமாபிராத்இ பி.ராகா 
மியம்' ஈசத்துவம் வசித்துவம் என்லும் ௮ட்டமசா சித்திகளையும்



௧௩௭௬ சுர் தீரமூர் திதிகாயனா பு.ராணம். 

ஆடைந்தார் அடைந்து ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை உச்சரித்து வந்தார் 
படி நிகழுக்காலத்திலே. தஇருவஞ்சைக் களத்இற்சென்று இருப்ப 
திகம்பாடுஞ் சுர்தரமூர்த் தராயனாருக்குச் பரமசிவனுடைய இரு 
வருளிஞாலே. 

உத்தாகைலாசத்சை அடையும் வாழ்வுகடைப்பதைத் தம் 
முடைய ஊரிலிருந்து கொண்டே யோகப்பிரத்தியகூத்தால் ௮றி 
ந்து சந்தரமார்த்இரரயனார் உத்தகரகைலாச த்தை காளைக்கு அடை, 
ய கான் பிரிந்து இங்கேவாழமாட்டேன், என்று நினை த.து; இன்றை 
க்கு யோகத் தனாலே சவபிரானுடைய திருவடியை அடைவேன் 
என்று துணிக்து யோகமுயற்சியினாலே பிரம.ரந்த.ரந் திறப்ப உட. 
லினின்றும் பிரிர் த, இருக்சைலாச தீதில் வீற்றிருக்கின்ற சவபெ 
ருமானுடைய திருவடியை அுடைர்றார். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

பெருமிழலைக்குறும்பராபனார்புமாணம் முற்றிற்று, 

௨. 

சிவமயம், 

திருச்சிற் றம்பலம். 

சுந்த.ரமூர் த்திகாயனார.து இருவடிகளை வங்கி முத்தியடைந்த 

சோமா மாறு நாயனார் புராணம்: 

ட 

சூதம்பயிலும்பொழிலம்பரிற் றாயவாய்மை 
வேதம்பயிலும்மறையாளர்குலத்தின்மேலோ 
சேதம்புரியுமெயிலெய்தவர்க்கன்பர்வந்தாற் 
பாதம்பணித் தா.ரமுதூட்டு ற்பண்பினமிக்கார் (௧) 

யாழின்மொழியாடனிப்பாகளைப்போற்றும்யாகம் 
அளழின்முறைமைவழுவாதுலகங்களான | 

-வேழுமுவப்பப்புரிக்தின்புறச்செப்தபேற்றுல் 
லாழுர் இ.றமீசர்மலர்க்கழல்வாழ். தீதலென்பார். (௨)



சுந்தரம் ததிகாயனூா பு. சாணம், ௧௬௭ 

எ.தீதன்மையராயினுமீசருச்கன்பரென்றா 
வத்தன்மையராம்ஈம்மையாள்பவசென்றுகொள்வார் 
தித் தந்தெளியச்சிவனஞ்செழு த்தோதுவாய்மை : 
நித்தந்நியமமெனப்போற்றுகெறியினின்றார், (௩) 

சீருர்திருவும்பொழியுக் திருவாரூசெய்தி 
யாரர் திகழ்மார்பினணுக்கவன்றொண்டர்க்கன்பா ற் 
சாரும்பெருஈண்புசிறப்பவடைந் து தங்டப் 

பாரும்விசம்பும்பணியும்பதம்பற்றியுள்ளார். (௪) 

துன்றும்புலனைர் துடனா௮தொகுத்தகுற்றம் 
வென்றிங்க துசன்னெறிசேரும்விளக்கமென்றே 
வன்ரொண்டர்பாதர்தொழுதனசிறப்புவாய்ப்ப 
வென்லுந்நிலவுஞ்வெலோக த்திலின்பழுற்றார். (ட) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சோழமண்டலத்திலே திருவம்பரிலே பிராமணகுலத்திலே 

சோமாசிமாற காயனாசென்பவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் பரம 

சிவனது ஸ்ரீபஞ்சாகூர த்தை மிகுந்த அன்பினோடு செவித்தலை, 

நித்தியயியம மெனக்கொண்டவர். எந்தக் குலத்தினராயினும், 
ப.ரமசிவுன்மேல் அன்புடையர்களாயின், அவ்வன்பர்கள் த்ழ்மு 

டைய வீட்டுக்கு எழுந்தருவ் அரசால், அவர்களை எதிர்கொண்டு 

வணங்கித், இருவழு.து செய்விப்பர். பசமசிவலுக்குப் பிரீ தியா 

இய யாகங்களை புகழ், பயன், முதலியன கருதாது, நிஷ்காமிய 

மாக வேதவிதிப்படி செய்பவர். அவர் திருவாரூரிற் சென்று, 

சை3சமையாசாரிய.ராகிய சுந்தரர் த்தி நாயனாரை அடைந்து, 

அவருடைய திருவடி. களிலே பத்திபண்ணி, அதனாலே சிவபதத் 

தைப் பெற்ருர்; 
இருச்சிற்றம்பலம்: 

- சோமாடிமாறகாயளூர் புராணம் முத்றிற்று,



௧௩.௮ Sb BI pit த்திகாயனார்பு ராணம். 

நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிச்செய்த 

கவித் துறைத் இருவந்தா தியில் 
சுந்தரமூர்த்திநாமனார் தோத்திரங்கள் கவி ௧௧. 

துகி, 
பொன்னிவடகரை சேர்நாரையூரிற்புழைக்கைமுக 
மன்னனபத்துமூவர்ப தி தமரவசெயல் 
பன்னவத்தொண்டத்தொகைவகைபல்குமகச்தா இதனைச் 
சொன்னமறைக்குலகம்பிபொற்பாதத். துணை துணையே. 

க.வது சருக்கத்தின் இறுஇச்செய்யுள். 

தொழு தும்வணங்கயுமாலயன்றேடருஞ்சோதிசென்றாங் 
கெழுத்க் தமிழ்ப்பழவாவணங்காட்டி யெனக்குன்குடி 
முழுதுமடிமைவர்தாட்செயெனப்பெற்றவன்மு.ர2ற 
னொழுகுமலரின தருசெம்பிரானம்பியாரூரனே. 

௨-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள், 

அருட்டுறைய த தர்க்கடிமைப்பட்டேனினியல்லனென்னும் 
பாருட்டிறையாவதென்னேயென்னவல்லவன்பூங்குவளை 

யிருட்டுறைரீர்வயனாவற்ப இக்கும்பிரானடைக்தோர் 
மருட்டுறைநீக்செல்வான்வழிகாட்டிடவல்லவனே. 

௩-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள். 
கிதியார் துரு த்திதென்வேள்விக்குடியாய்கினைமறந்த 

மதியேற்கறிகுறிவைத்துப்புகர்பின்னைமாற்திடென்று 
துதியாவருள்சொன்னவாிறிவாரிடைப்பெற்றவன்கா 
ண தியார்புனல்வயனாவலர்கோனென்னுகற்றவனே 

௪-வு சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள். 

நட் திக்குகம்பெருமாற்குகல்லாரூரினாயகற்குப் 
பர் திப்பரியனசெர் தமிழ்பாடப்படர்புனலிற் 
சிர் திப்பரியனசேவடி பெற்றவன் கேவடியே 
வர் திப்பவன்பெயர்வன்றொண்டசென்பரிவ்வையகத்தே, 

டு-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள், 
அணையுகளவுமில்லாதவன்றன்னருளே துணையாக் 
கணையுங்க திர்நெடுவேலுங்கறுத்தசயலிணையும் 
பிணையுநிகர்த்சகட்சங்கிலிபேோமைத்தோளி.ண்டு 

மணையுமவன்றிருவாரூரனாகன்ற வற்புதனே, 

(௩) 

(௪) 

(௫)



சுந்த.ரமூர் த் தராயஞர்பு. ராணம், ௧௩௯ 

சு-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள். 

கூ ந்றுக்கெவனோ புகறி ருவாரூரன்பொன்முடி ே ம. 

லேற்றுத்தொடையலுமின்னடைக்காயுமி டுதருமக் 

கோத்றொத்துகூனனுங்கூன்போய்க்குருட னுங்கண்பெற்றமை 
சாற்றித்தரியும்பழமொழியாமித் த.ரணியிலே (௬) 

எ-வத சருக்கத்தின் இறுஇச்செய்யுள். 

பல்லவைசெ ங்க திரோனைப்பறித்தவன்பாதம்புகழ் 
சொல்லவன்றென்புக லூ.ரன்பாத்றுய்பசெம்பொன்சொள்ள 
வல்லவளுட்டியத்தான்குடி.மாணிக்கவண்ணனுக்கு 
ஈல்லவன் றன்ப ொவ.லு.ராடன் றடன்னகரோ, (௪) 

௮-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள், : 

கொடுத்தான்மு தலைகொள்பிளளைக்குயிரன்௮புக்கொளியூரத் 
தொடுத்தான்மது.ரசவியவிகாசியைவேடர்சு ற்றம் 
படுத்தான்றிருமுருசன்பூண்டியினிற்பராபரத்தேன் 
'மடுத்தானவனென்பர்வன்றொண்டனாகின் றமாசவனே. (0 

௯-வது சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள். ப 

தகுமகட்பேசினோன்வியவேநூல்போன சங்கிலிபாற் 
புகும ணக்காதலினாலொற்றியூரூறைபுண்ணியன்றன் 
மிகுமலர்ப்பா தம்பணிர் தருளாலிவ்வியலுலக 
ஈகும்வழக்கேரன்மையாப்புணர்க் தானாவலூரசே, (௯) 

௰-வது சருக்கத்தின் இறுஇச்செய்யுள். 

செழுநீர்வயன்முதுகுன் தினிற்செர்சமிழ்பாடிவெய்ய 
மழுரிள் தடக்கையனீந்தபொன்னாங்குக்கொள்ளா துவக்தப் 
பொழினீடரு திருவாரூரில்வாசியும்பொன்னுங்கொண்டோன் 
கெழுநீள் புகழ்ச்திருவாரரனென்றுநாங்கேட்ப தவே. (w) 

௧௧-வது மன்னியசீர்ச்சருக்கத்தின் இறுதிச்செய்யுள்: 

ஞானவவ்வாரூ..ரசரையல்ல துகாமறியோ 
மானவவ்வாக்கையொடும்புக்ககரைவளரொளிப்பூண் 
வானவ.ராலுமறிதற்கரியலடகயிலைக் 
கோனவன்கோயிற்பெருந்தவத்தோர்தங்கள்கூட்டத் திலே. (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

முற்றிற்று,



ae சுந்த. ரமூர் தீ இிநாயஞா பு. ராணம், 

au 

சிவமயம். 

6 இருச்சிற்றம்பலம், 

திருத்தொண்டத்தொகை. 
கூட்ட அடி.யார்கள்--தனியடிபார்கள். 

—+—— 

கூட்டமொன்பானொடறுபத் தழுன் ௮அதனிப்பெயரா 
விட்டும்பெருக் சவத கோசெழுபத்திரண்டாம்வினையை 
வாட்டுந்தவத்திருத்தொண்டத்தொகைப தஇினொன்றின்வகைப் 
பாட்டுக் இக ழ் இருகாவ ல.ராளிபணி omens ன. 

பலனருள் கவி, 

'ஒடி.டும்பஞ்சேர் திரியமொடுக்கியென்னுள்வினைகள் 

வாடிடும்வண்ணநின்றெக்சவஞ்செய்தனன்வானினுள்ளோர் 
டிடுஞ்சர்த்திருப்பாதத்காதொண்டத்தொகையினுள்ள 

ee டார் கஞ்செ ல்வப்பெரும் புகழந்கா Bole UVC ere 

. இருச்சிற்றம்பலம். 

௨ 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், ' 

குன்றத்தாா 

சேக்டழூர்சுவரமிகள் அருளிர்செய்த 

பெரியபுராணச் சருக்கம் 

பதினோன்றிற்கும் ஒவ்வோரு சருக்கங்களின் ஈற்றிலுள்ள 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் தோத்திரங்கள் கவி ௧௦. 

வ பதத 

க-வது தில்லைவாழ்ந்தணர் சருக்கத்தின் தோத்திரம், 

மலர்மிசையயலுமாலுங்காணு தற்கரியவள்ளல். 
பலர்புகழ்வெண்ணெய்கல்லு.ராவணப்பழழைகாட்டி 
உலகுய்யவாண்டுகொள்ளப்பெற்றவர்பாதமுன்னித் 
தலைமிசைவைக்துவாழுந்தலைமைரர் தலைமையாகும், (௧)



° . * a ட் e 

சுந்தரமூர்த் இராயனார்பு. ராணம். EPS 

௨-வது இலைமலிர்த சருக்கத்தின் தோத்திரம். 

நீதுசெய்வினைக்குவாரோஞ்செஞ்சடைக்கூத்தர் தம்மைக் 
காதுகொள்குழைகள்ளி சுங்க திர்நிலவிருள்கால்ரிப்ப 
மாதுகொள்புலவிரீக்கமனையிடை யிருசாற்கெல்லத் 
தா.துகொள்ப்வசாசம்மைத்தொழும்புகொண்டுரிமைகொள்வார், () 

௩-வது மும்மையாலுலகாண்ட சருச்சுத்தின் தோத்திரம். 

நேசனிறைதந்தவுள்ள ததானீலகிறைந தமணிசண்டத் 
செனடியார்பெருமையினையெல்லாவுயிருக் சொழவெடுத்றுத் 
தேசமுய்யத்திருதொண்டத்தொகைமன்பணித்ததருவாளன் 

வாசமலர் மென்கழல்வணங்கவற் தி தப்பைவ COT AY CHOU Lb . (௩ ) 

௪வது தருகின்ற சருக்கத்டின் தோற்றி TLD. 

நாட்டாரறி பழு ன்னாவி OT aor wry ail! றக நவைம்படைபின் > 

பூட்டார்மார்பிற் சிறியமறைப்பு தல்வன்றன்னைப்புக்கொளியூர் த் 
காட்டாமரைகிர்மடுவின்கட் தனிமாமா தலைவாபறின்று 
மீட்டார்கழலேகினைவாரேமீளாஷழியின்மீட்பனவே. (ரூ 

டூ-வது வம்பராவரிவண்டுச் ச ருக்கத்தின் GC or & BILD, 

பணையுக்தடமும்புடைருமுமொற்றியூரிற்பாக தந்தோர் 
துணையுக்தாமும்பிரியா கார் தாழம் தம்பி.ரானாளை விக்க 

யிணையுங்கொங்கைர் சங்கிலியாரெழின்மென்பணைந்தோறெய்து 
ச 5 “(2 > ‘ , 

வணையுமொருவர்ச.மணமேயரைமாகவடைந்ரோமே. (௫) 

௬-வத வார்கொண்டவனமுல்யாள் சருக்கத்நின் தோத்திரம். 

தேனுக்குழலும்பிழைத்தஇருமொழிபா புலவிஅிர்க்கமதி 
தானும்பணியும்பகைசர்க்குஞ்சடைமார் தா 5) Ki நக் இிருகாட் 

இட ர ட ட உட பம கூ ஓுங்குருடுக் தீர் தே தவல்கொள்வார்குலவுமலர்பா தம் 
யானு ம்பரவிதீர்க்கின்றேனேழுபிறப்பின்முடக்குகூன். (௬) 

௭-வது பொய்யடிமையில்லாத சருக்கத்தின் தோத்திரம். 

உளத்திலொருஇளக்கமிலோமுலகுய்யவிஞ ண்டதிருக் 

களத்துமுலுகுன் தர்தருகனகமாற்றினிலிட் 
வள தீஇன்மலிக்ே கழுலகம்வணங்குபெருந இருவாளூர்க் 

குளத்திலெடுத்தார்வினையின்குழிவாய்நின்றெனையெடுத்தார். (௪) 

௮-வது கறைக்கண்டன் சருக்கத்தின் தோத்திரம். 

செ.றிவுண்டென்.றுதிருத்தொண்டி ந்சிக்தைசெல்லும்பயனுக்குங் 
Ga யுண்டன்றாகிலுங்குறையொன்றில்லோநிறையுங்கருணையி 
வறியுண்சோலைச்திருமுருகன்பூண்டிவேடர்வழிபறிக்கப் [னால் 

பறியுண்டவபெம்பழவினைசோப்பறிப்பாரென்லும்பற்முலே,



௧௪௨ சு$தரமூர் தீதிகாயனார்பு.ராணம். 

BUS SAG DHS SES Gor Cor gs Gai. 

மேவரியபெருந்தவம்யான்முன்விளை த்தனவென்னோ 
யாவ துமோர்பொருளல்லாவென்மன த துமன்றியே 
நாவலர்காவலர்பெருகுர திகழியவழிஈடச் த 
சேவடி.ப்போதெப்போதுஞ்சென்னியினுமலர்ரக் கனவால், (௯) 

௰-வது பத்தராய்ப்பணிவார் சருக்கத்தின் தோத்திரம். 

செற்றார்தம்புரமெரித்தசிலையார்செல்வத்திருமுருகன்பூண் 
டி.பினிற்செல்லும்போ திற், சுற்ருருஞ்சிலைவேடர்கவர்ர் நுகொண் 
டதொகுகநிதியின்பாப்பெல்லாஞ் சும் தகொண்டு, முற்றா தழுலையு 
மையாள்பாகன் பூதமுதற்கணாமேயுடன் செல்லமுடி யாப்பேறு, 
பெற்றார். தங்கழல்பாவ வடியேன்முன்னைப் பிறவியினிற்செய்த 
தவம்பெரியவாறே, (wo) 

பெரிய(/ராணதக்-தின் மகிமையும், 
சேக்கிழார்சுவாமீகள் பெருமையும் கவி ௪. 
ஒருலகோவொரு திசையோவொருபதியோ தம்மிலொருமச 

போவொருபெயரோவொருகாலக் தானோ, பேருலலலொருமைகெ 
றிதருக்கையோபன்மைப் பெருங்கதையோ ே பசொன்ோவல்ல 
வேயிதனை, யேருலகெலா முணர்ந்தோதற்கரியவன் னென்றிறை 
வன்மு.தலடி யெடுத்துக்கொடுத்தகருளக்கொண்டு, பாருலினாமக 
ணின்றெடுத்துக் கைநீட்டப்பாடி முடி த்சனர்கொண்டர் சீர்பரவ 
வல்லார். (a) 

கருங்க_லைக்கைநீ த். துக்கொளவெளி துமுக்கீர்க்கட ந்கசையி 
ஜொய்மணலையெண்ணியளவிடலாம், பெருங்கடன்மேல்வருக் இரை 
யை யொன்றிரண்டென்றெண்ணிப் பிரித்தெழுதிக்கடையிலக்கம் 
பிரித் துவிடலாகுர், தருங்சகடலின்மீனையளவிடலாகும்வானத்தா.. 
சையையளவிடலாஞ்சங்கரன்றாடம.து, சரங்கொடிருத்தொண்டர் 
பு. ராணத்ை தயசாவிடகஈஞ்சேக்கிழார்க்கெளி தலத௦ே தவர்க்குமரிே த், 

மத.ரவி.ராமாயணகதை யுரைசெய் சவான்மிக பகவனுமொப்பல்ல 
விதிவழிபாரத முரைசெய்து கரைசெய்தவேதலியாதனலு மொப் 
இைவறவாயிரநாவுடனறிவுளசே,_விசேடனுமொப்பல்ல | பல்ல 
பொதியமலைக்குறுமுனிவனலு மொப்பலபுகழ்புனைகுன்றை முனிக் 
கென்பார். உட (௩ 

பூவைமறக்் தனள்வெண்டாமரையயில்புகல்தருசங்கப்புலவோர் 
சொழ், பாவைமறக்தனள்தேசசுடாடி தபபனைமறர்தனள்பதுமத் 
தோ, னாவைமறந்தனள் பொதியமலைத்தலைண்ணியபுண்ணிய 
னிவனெனலு&், கோவைமறந்தனசசேவையர்காவலனா் திருகாவீற் 
குடிகொண்டாள், (௪)



சுந்தரமூர் த்தகாயஞீர்புராணம். ௧௪௩ 

டே 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

துறைமங்கலம் 

சிவப் 9ரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த 

நால்வர் நான்மணிமா வலபபில் 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் போருட்டாகச் செய்யப்பட்ட விருத்தம் ம, 

a 

படியிலாகின்பாட்டி.லாரூரஈனிகிருப்பன்பரமனென்ப  [மன்றித் 
தடியனேன.றிர் சனன்வான்றொழுமீசனினை த்தடுத்தாட்கெண்டு 
தொடியுலாமென்கைமடமாதர்பானினக்காகத்தூ துசென்று 
மிடியிலாமனைகடொறுமிசந் திட்டுமூ ழன்றமையால்விளங்குமாறே, 

அறிந் துசெல்வமுடையானாமளகைப்ப தியாத்றோமமைகொண் 
டுறழ்ர்தகல்வியுடைபானுமொருவன்வேண்டுமெனகிருந்து | டான் 
துறந்தமுனிவர்தொழும்பாவைதுணைவா நினைத்தோழமைகொண் 
சிறந்தவறிவுவடிவமாய்த்திகழுநு தற்கட்பெருமானே, (௨) 

வாங்குசிலைபுரையமுடலெனுக்குளத்தின்டூலமலமெனுமோர் 
வெகங்கரவின்பகுவாயினின்றுந், தீங்கிலுயிரெனும்பனவக்குலமக 
னையாதிதிரோதாயியென்னுமொருவெந்திறற்கூற்றுவனு. லோங் 
Geert ந்தமெனப் பெயரியவக்களைபிலுமிழ்வித் துச் சிவமெனு 
மார்தந்தையொடுங்கூட்டாய், கோங்கமுகைகவற்றுமிளமுலைப் 

ப.ரவைம$ூழக்குண்டையூர்கென்மலைமுற்கொண்டவருட்கடலே, () 

கோக்குறுநு தலோனின்னிடைவிருப்பானூ ற்பகவன்னறுண் 
மருங்குல், வார்க்குவிமுலைமென்மகளிர் தம்புலவிமா ற்றுவான்சென் 
றனனென்றாற், கோக்கலிக்காமன்வயிற்றிடைக்கு த் தஇக்கொண்ட 
தேதுக்குரீ புகலாய், கா க்கருமு தலை விழுங்யெமதலை கான்றிடத் 
தோன்அநாவலனே, (௪) 

போதமுண்டபிள்ளையென்புபொருகண்மா துசெய்ததோ 
காதல்கொண்டுசொல்லின்மன்னர்கன்மிதப்பவுய்த்ததோ 
வாய்திறந் துமு தலைசக்கமகனைநியழைத்ததோ 
யாதுநம்பியரி துுன்மெனக்கயம்பவேண்டுமே, (ட)



௧௪௪ சுந்தரமூர் ம் தகொயனார்பு.ராணம். 

௭ ற்கரும்புகழ்மேவியசுந்தரனும்பன்மீ திவ.ரா 

நினைப்பருங்கயிலாயமடைச் தமைநின்௮ுகாண்குறவே 
யெனக்குவக் துறுமோமகவென் ஐழுகின்றகாளலைபா 
றனித்தருக்துபுமாலையுமிழ்ச் இடு தம்பிரானலனே. (௬) 

௮. சசன்பரிமேல்வ.ரநெடுகல்பானையெருத்தத்தமர்ந் துபோய் 
வ.ரதன்கைலைமலையடைச்தமணியேமணிகீரிபெசும்பொன் 
றிரைசங்கெறியுங்குள த் அவாச்செங்கற்செம்பொனாப்பாடும் 
பரிசின்றெனக்குன்செம்பவள தீ இருவாய்மலர்க் துபகர்வாயே.. (or) 

பாவாய்ப்பொழிர்தவானழு தப்பவள த் இருவாய்சம்பிரீ 
, சேவாய்ப்பொருதுந்தருமமாடைத்தேவன்மலைக்குப்போம்பொழு 

காவாய்ப்பயர்ததடச்கைமலர்க்கழறிற் உறிவார்கடாவிவரு [து 
மாவாய்ப்பி றக்கக்டையாதேமாவாய்ப்பிறக்குந் இிருமாற்கே, (௮) 

செல்வால்லொற்றியூரன்செய்யசங்கிலியாலார்த்து 
மல்லலம்பரவைதன்கண்மாழ்குறவமிழ்த் நுமேனு 
மல்லுஈன்பகலுகீங்கா தவன்ம௫ூழெடிபிலெப் தி 

நல்லவின் படைர்திருப்பனம்பியாரூரன்றானே. (௯) 

பெருமிழலைக்குறும்பசெனும்பசமயோகிபெரி துவர் துன் றிரு 
ச் * 72 ப் ச உட. ௪ . 

வடி த்தாமரயையைப்போற்றி, விளைமலர்தாய்வம் தனைசெய்கின்றா 
னென்றால் விளங்கிழையா ரிருவரொடு முயங்கலாமோ, வுரைமதி 
நின்றனைவெறுப்பதென்கொ னின்னையுடையாளுக் கடுத்தசெயலு 
னக்குமாயிற், Foe pet art பரவலுறும் பெருஞ்சீர்த்தொண்ட த் 
தொகைசெய்தோயறமுதனால்வகைசெய்தோயே. 6) 

இருச்சிற் றம்பலம். 

வெண்பா. 

தேவர்குறளுந்திருசான்மறைமுடிவும் 
மூவர்தமிழும்முனிமொழியம்--கோவை 
திருவாசகமும் திருமாலர்சொல்லும் ப 
ஒருவாசகமென்றுணர், - 

  

முனிமொழியென் றது பெரி WIL] TT sor Lb 

.... இருச்சத்றம்பலம்.. 
க்லைதித்டககை



a? 

சிவமயம், 

சுந்தார்வேடுபறி, 
er RII 

இவை சுந்தரமூர்த்தி நரயனார் சேரமான் பெருமாளாயனாரிடத்தில் பெற்றுச் 

கொண்டுவந்த இரலியங்களை வேடர்களாஓ பறிமுசல்ச்செய்ததை இரு 

முருகன்பூண்டியிலுள்ள சவெபெருமானைவணங்கி இரவியங்களைப் : 

பெற்றுக்கொண்ட சரித்திரம் கூறட்பட்டது, 

வேண்பா. 

்சூடுந் தமிழ்ப்பெருமாள்சு£ தானார்வேடுபறி 

பாடுக்தமிழ்க்கலி 3வண்டாவுக்கு--ராடுஞ் 

சரத் திலஞ்சான்ற ன்னைத் திசைமுகத்தானாக்கக் 

கரத் தலஞ்சான்கையிலஞ்சான்கா ப்பு. 

இதுமுதல் (௮) கசண்ணிசிவபெருமான் இறப்பு, 

பொன்பூத்தகொன்றைப்புரிசடையாய்்பொற்லெம்பின்
 

மின்பூத்தபா இபச்சை2 மனியாய்--முன் 
பூத்த, 

'பைந்தாமரையாம்ப தம்போற் paren oA sus 

Oeé gr nent &alonFh தசெல்வமே--தொந்துரொச்
து, 

தாய்முலைப்பாலற்றுத்தவித்தபன்ிக்குட்டிக்
குப் 

போய்முலைப்ப £லன்றளித்தபுண்ணிய?ன-- 
தாய்முலைக்கா, 

சாற்கடல்சூழ்மன் தினலிக்தபுலிக்குட்டி-க்குப் 

பாற் சடஓயிர்தபரம்பொருளே---?மற்கருகத், 

தேய்க்தமதனுடம்பைத்தேடித்திகைத் 22.2 

தோய்ர்தமுலைக்கண்ணீர்துடைத்தோனே- சாந்தமும், 

பெண்மணியைவிட்டுப்பிரிர்தசாணுனிழந்த 

கண்மணியைத்தர்தவருட்கண்மணி2ய--வண்மணிசர
், 

பொங்குகடனஞ்சையுண்டு பூமக ட்கு£ீ£மகட்கு 

மம்லெியப்பிச்சையிடவர்தோனே--அங்சமறை,
 

சாற்றுர்இருமுருகன் ற்ன்னையளித்தோனென்று 

போற்றுர்இருமுருகன் பூண்டியாய் தோ ற்றுகாள், 

இதுமுதல் (௮) கண்ணிசுந்தாமூர்த்தி சாயனார்சரித்திசீம், 

இர்ராவலர்திவிலெண்ணுமை ற்யோர்குலத்திற் 

Oper ena gui ற்செனிப்பித்தாய்--என்னையச் த, 

ஐஈ் துகணைவேளிலழகுடையோ னென்றுரைக்கச் 

சுர் தரனென்றோர்ராமஞ்சூட்டி வை த்தாய் - வநட தனக்கு, 

வெண்ணைால் லூருக்குளுயர்வேதய/ சடக்குலத் இற் 

(௧) 

(௮) 

(௯) 

(௧0) 

பெண்ணைல்லோர்காணமணம்பேசுவித்தாய்
-சண்ணளியால், () 

ள்ன்னடிமையென்றேயினத்தில்வழக்
குரைதீது ச 

நின்னடிமையாக்கவர்துபின் அகொண்டாய்-பின்னை விலைப், (௧௨)



க்ச்௬ சுந்தரர்வேடுபறி, 

ிபான்முறியைக்காட்டி ப்பு தமுறியைகான்கழிக்க 
மூன்முறியைக்கொண்டுவர்துமூட்டினாய--ஈன்மைதர, (௧௩) 
முன்னமிட்டபேரல்லான்ராவுலகுர்தானியப் 

- பின்னையும்வன்றொண்டனென்று3பரிட்டாய்--மன் லுலகில், (௧௪) 
எம்பிரானாயேனையித்தனைக்காளாக்கியயர் 
திம்பிரான்றோழனென்றுசாற்றுவிச்தாய்-அம்புயத்துப், (௧௫) 

இதுமுதல் (டு) சகண்ணிபாவை சாச்சியார?ிறப்பு 

பெண்ணுக்குத்தங்கையோ பெண்கள்குருபீடமோ 
பெண்ணுக்குளிப்படி.யோர்பெண் ணுண்டோ-பெண்பெற்ற, (௧௬) 
பெண்ணெவளோவர்தப்பெண்பேரிதுவோவம்மம்மா 
பெண்ணுக்குப்பெண்விரும்பும்பெண்மையெலும்-பெண்ணசசை, 
பெண்கள்சிகாமணியைப்பெண்களுக்குராயகத்தைப் 
பெண்கள்பெருமாளைப்பெண்ணமுதைப்---பெண்பிறந்த, (௧௮) 
தண்ப ரவைசூழுமிச்தத்தாரணிெல்லாமதிக்கும் 
பெண்பசவையென்னுமொருபெய் வளையை--ஈண்புபெற, (௪௯) 

ரரமக்கடலுலெம்பிேனுக்களித்துக் 
காமக்கடலைக்கடப்பித்தாய்--பூமி.மிசைச், ப (௨0) 

இதுமுதல் (௬) கண்ணிதலவிசேடம், 

சைவத்துரையாக்கித்தண்டமிழைப்பாடுவித்த 

தெய்வத்துரையானதெய்வ?ம-- இவ்வுலகில், (௨௧) 
மாஞ்சோலைபுன்னைமாச்சோல்பூகமடற் 
பூஞ்சோலைகன்னற்பு௮ச் 2சாலை--அஞ்சோழ, (௨௨) 
நாட்டுக்குண் மிக்கககரிருக்கவே?ப.திக் 
காட்டுகுள்வர்ததென்னகசாரணமோ.--காட்டிலிது, (௨௩) 
வெண்காடோசெங்காடோவேய்க்காடோசாய்க்காடோ | 
வண்காடோராலுமறைக்காடே £--கண்கொடிரு, (௨௪) 
வாலங்காடோவேடராலலைக்கப்பட்டக ப 
நிவலங்காட் ளெளிருக்ககவண்டுமோ--ஞாலமுதல், (உடு) 

மூத்தலத்துக்குள்ளேமுருகன்பூண்டிப்பதியாய் 
இக்தலம்போல்வேறுதலமில்லையோ--இத்தலச்இல், (௨௭) 

இதுமுதல் (டு) சண்ணிசந்தரமூர்த்சொயனார் குறைகூறல், 

தீர்யிருந் த.இக்கி2ல தன்குழவிநாடுதல்போல் 
நீயிருரீ சாயென் றல்லோரேர்பட்டேன்--போயிரர்த, (௨௪) 
சாசும்பணமுங்கனசமணி யம்பணிய௰ம் 
பேசு தமிழ்க்குப்பரிசுபெழ்றதெல்லாம்-- அசைமயல், ... (௨௮) 
கோபத்தைநீக்கியுளைக்கும்பிட்டோர்முன்செய்த » 
பாவத்சைப்போலேபதிகொடுத்தேன்.தாபர்திர்ச், (௨௯)



சுரதரர்வேடுபறி Seer 

தெப்பொருளு ஈல்காதிருர்தாலுமுன்னிருர்த 
கைப்பொருளுர்தோற்கக்கணக்குண்டோ--அப்பொருட்கா.(௩0) 

௮7 தக்கணக்கரைப்பேர்லானவகையுந்கொகையுஞ் 7 
சிந்தைக்கணக்காகச்செப்பக்கேள்-- முற் தமுற்த. (௩௧) 

இது முதல் (௪௭) கண்ணி திருட்டுபோன பொருள்களின் 
விபரங் கூறல், 

அம்பொன்முடியிலஞ்சானர்தரடராசன் 
செ ம்பொன்முடி யிலஞ் சுசெய்தனன்காண்-- நம்பதுமச், (௩௨) 

கைச்செச்தானன்றளித்தகாதுக்கடுக்கனெழில் | 
வச்சிரத்துக்கேதுவிலைமட்சண்டோ--முச்சுடாதா. (௩௩) 
னென்பதக்கமானகச்சியேகாம்பரனளித்த 
பொன்பசக்சம்ப த்தும்பு அுப்பனிகாண்--முன் ப.சவை, (௩௪) 

ஈஞ்சுவி2லர்கருளைரா சனாதாமளித்த 
அ௮ஞ்சவிரன்மோதரமோசைம்பதுகாண்-- விஞ்சுபுகழ்ச், (கூடு) 
காளத்தியானளித்தகைக்கடசம்பூச் 7௧87 

வாளச்தையும்கிலையாவாங்கு2ம-* நாளும், (௩௬) 
விருச்தசரியத்தனையான் வேண்டிவர் தசெம்பொன் 
பருத்த இரியத்தனையிற்பாரம்--பெருத்தபுகம், (௩௭) 
வெண்ணைல்லூர்காடிவிரிஞ்சிபுசங்கேத ரம் 
௮ண்ணலொற்றியூர்கமுக்குன்ருடுதுறை--எண்ணுல் லூர். (௩௮) 
எட்டீசருங்கூடியிர்தபணம்பா தியெங்கள் 
பட்டீசரீர்தபணம்பா தகொண்--இட்டபணி, (௩௯) 
ஈற்கலத்தான்பஞ்சஈ இரா தனெனக்களிக்த 
பாற்கலத்தின்வன்ணமெண்ணப்போகாதே-சொற்கலத்தில், () 

வண்கலமும்பொன்கலமும்வெள்ளிக்கீலங்களுமா | 

உண்*ல,ச்இனாற்பதைம்பதுண்கொண்--கண்களிக்கும். (௪௪) 

முதிதுவடம்பத் துமொளிமொய்,ச்கசவமணியின் 
காச்துவடம்பத்துங்கொடுத்தனன்காண்.- இத்தலஞ்சூழ், (௪௨) 
சொற்பழனஞ்சோற்றுத்துறைிறர் தவே திருடி 
பாற்பழனங்கண்டியூபூர்துருத் 9--ஈற்பழனம். (௪௩) 

கெய்யாற்றுகெய்த் தானநித்தனெனச்களித் த 
லயோற்றுமின்னலாறாயிசங்காண்--0மய்யிலான். (௪௪) 
கொண்டசரம்வென்றகுடர்தைக்கும்2பசர் தருங் 
சண்டசசம்போலினிமேற்காண்பமீனோ--பண்டைமரு, (௪௫) 
தூரான்கொடுத்ததொருகனகமாலைகொன்றைத் 
தாரானதுபோற்றயங்குமே--பேசான, (௪௬) 
மாயூசரசாதன்மூழ்ந்தெனக்குத்தர் சமணிக் 
கேழூம்போலேதிடைக்குமோ...-சாயுனைய, (௪௭)



BF SY சுர தரர்வேடுபறி, 

புள்ளிருக்கும்வேளசான்பொற்பணிகடர்ததுலை 
யள்விருக்கும்வெண்ணையைப்போலேயுருக்கும் அடிள்ளையில்லார். 

காணிகச்கைவைத்தகனகமணிமாலையோன் ரீ 
மாணிக்கமாலையோன்றுவாங்கவேன்--நீணிலச் தில், 

ஈயோட்டிச்செர்தேனெடுப்பவர்போல்வெய்யகலிப் 
பேயோட்டிஈன்னிதியம்பெற்றனன்காண்.--மேயபுசழ்க், 

காழியான்பொற்பணிகள்கட்டிக்கொடுத்ததிலோ 
சாழியான்கையிலணிர்தேனேை-வாழுர். 

- துரைச்சட்டைராதர்சொரிர்தநிஇக்குல்லாய் 
அ௮ரைச்சட்டையங்யசேகம்-- தரைக்குளினிப். 

பத். தூர்கொடுத்தாலும்பன்னுகாசோணனருள் 
சத்.தூரியின்விலைக்குக்காணு?மா---9௦வதீ.தமலர், 
மின்னின் சசப்பணியின்மெய்ப்பணிபாருசனருள் 
பொன்னின்சசப்பணிஉயப்போல்வருமோ---மின்னுமாத. 
௮ன்பருக்்ன்பானோளனளிச்கவமணிகள் 
ஒன்பதுக்குமொன்பது நூறுண்டுகாண்-- என்புகல் 2வன், 

நாட்டிலிருள்போக்குருவமணியிலொன் திருந்தால் 
வீட்டில்விளக்2கற்றவ ணு2மா..-ஈட்டுபோருள். 

(௪௯) 

(Go) 

(@s) 

(௫௨) 

(௧௩) 

(டு௪ 

(கடு) 

(Ox) 
பொன்னாடைபொ ன்னனாஞாண்பொன்னின்மடல்வெள்ளிமடல் 
பொன்லைவட்டமொடுபொற்படிக்கம்--பொன்னான, 
கொத்துக்கடுக்கன்குலவுசவுக்களிபாம் 
முதிதுக்கடுக்கன்முதலாக-- எத்தனையோ, 
மண்டலத்துக்குள்ளோரமதிக்கப்படாக்கவச 
முண்டலத்தினாமு௮ கூறுவ்தா-- கண்டுவிலை, 
சான்னாபரணமெல்லாஞ்சொன்னாலுமம்மம்மா 

கன்னாபசணங்கணக்டல்லை-- பன்னரிய, 
பட்டுமெச்தைபட்டருகுபட்டுச்தழுவணைமேற் 
கட்டிலுக்குள்ளேபரப்புங்காற்கோட்டை--இட்ட, 
சாலத்தினொ3மேற்கட்டிசப்பிரமஞ்சத்ததோ 
டுலாத்துமணித்தூங்குமஞ்சமொன்₹ோ--மலாக்காவின், 
சர் தனங்கற்பூரஞ்சவாதுபுழுகுவிலைக் 
கந்தபொடிகுஞ்சமொகொளாஞ்சி--சுந்தரஞ்2சர். 
பத்துவிளக்குப்போல்பஇித்தாவமணியின் 
aa விளக்குமுதற்கூறரிய--சிதர.மணி, 

தரூருஞ்செல்வச்திருவிதியுஞ்சூழும் 
ஆரூசன்செய்ததனேகங்காண்-- சோனைக், 
காவுடையானெற்றியிலோர்கண் ணுடையான்றர் சபணி 
பாவுடையார்க்கேற்றபலபணிசாண்---மேவுசசொப், 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

ட) 

(௬௬)



சுர்தசர்வே௫ிபறி, ௪௪௯ 

பள்ளிக்கருந்தோதப்பத்துக்காத் தாலும் 

௮ள்ளிக்கொடுத்தநி இயாயிசங்காண்--வள்ளலெற்கள்
, (௬௭) 

செவ்வர் இயிசசர்தச்சேயிழைக்காத்தர்தமணி 

கைவர் இருர் தாலென்கண்குளிரும்-- இவவர்தி, (௬௮) 

வண்ணத்தான்் றன்மதுரைவள்ளலளித்தப
ணி 

எண்ண த்தானாயிரராவில்லையே--மண் INES. (௬௯) 

சொற்பதக்கர்தன்னிற்றுமைச்சொக்கராசனரு
ள் 

பொற்பதக்கமன்றொருகாட் பூண்டதுகாண்-- 
ற்பதிக்குள், (௪0) 

ளே தாம்பரசபையிலெங்கணெல்கைரா தனரூள் 

மிதாம்பரத்தையென்னபேசுவேன்--ஒஅபுகழ்
. (ஏக) 

சங்கரனார்மேற்சாய்ர்த.தற்பரனார்ஈம்முலகாள்
 

பல்கரனார்தென்கருவைப்பாலிவண்ணர்--செங்க
ரும்பின், (௭௨) 

பாட்டுரைக்குமுன்னேபரிசு கொடுத்தநிதி 

ஏட்டிலடங்கா தேயென்சொல்வேன்-- பூட்டுமொரு. CLS 

கோட்டுவரா கந்தரித் தார்குற்றுலச்செம்பவளக் | 

காட்டுவராகள்கணக்கல்லை--பாட்டையறிக், 
(௪௪) 

தாகுவலயத்தோடமர்கருஷசானளித்
த 

வாகுவலயத்தேமனங்டக்கும்--மோசமற, 
(எ௫) 

ஈஞ்சைக்களத் இல்வைத்தகாதனா?ரங்கடி CF 

வஞ்சைக்களத்தாரளித்ததல்லால்--வஞ்சிககாச். (௪௬) 

சேரன்கொடுத்தஇரவியத் தனு 2லகு 

பேசனென்றுபின்னுமொருபேர்பெற்ேன்--தாரணியில் (௭௭) 

எங்கெம்?ருர் ததலமெல்லார்தமிழ்பாடி, 

அங்கங்கேபெற்றவரும்? பாருளில்-- நங்கமலைப், (ory) 

_ இதுமுதல் (0௯) சண்ணி பாவைநாச்ியாரது ஆபரணங்கூறல், 

பண்ணுக்குகேர்சொ ற்பரவையாரென் gu owt cr 

பெண்ணுக்களித்தபணி2பசுங்கால்--பண் GON Fite 
(௭௯) 

கைச் சேலைகாஞ்சிபுசச்சேல்சர் இரகா 

விச்சேலைமிக்கவிலைச்சேலை--மெச்சு விலைச், (௮0) 

சேலையிலே.நாறாறு 2, தவர த்தினப்பூ 

மாலையிலேநாறாறுவர்தனகாண்--காலிலி றி, (௮௧) 

Sanco Aes HOSA git கமுங் 

கொண்டவிலையாயிரமோகோடியோ--ஓ ண்டொடியார், (௮௨) 

காதுக்குப்பொன்னோலைகாதக்குப்பொற்றோடு 

கா.துக்குக்கொப்புகனங் குழையுஞ்--ரசூதொக்கும். (௮௩) 

கொக்கைக்கு( த்துவடங்கோகனகப் பூப்போதும் 

செங்கைக்குப்ெ ரன்வளையுஞ்சர்பெற்ற-- தங்கத்தின் (௮௪)



&Bo 

சீட்டிபொட்டுக்காறை.தலங்குமு,ச்அுமூக்குத் இ 
சட்டுவடம்பீவியோகொலாழி-- மெட்டோ, 

டுருக்குமணியாளியுருவச்சவடி ¢ 
யிருக்குமணி 2மகலைகளெட்டும்-- உரைக்கல், 
வகுதீதுைக்கப்போகாமணிப்பூணனர் தர ட 

கர்த.ரரவேடுபறி, 

தொகுத்துமணியொன்பதையுக்தொட்டுப்--பகுச்த திலே. 
கொப்புக்கா மிக்தமுத்தக் கோமேதகமுலயின் ட 
செப்புக்காமிர்தச்செழுஈ்தசளம்--செப்புமுலைச், 
கச்சுக்காமாணிஈ்சக்கல்லெல்லாங்கொண்டைமுத்துக் 

குச்சுக் காமிக் SE Hat Up தீது--நிச்சயித்துத் 

தூணிமுத்துவாரிச்சொரிர் த.திலராய்ந்தெடுத் த 
ஆணிமுத்துமூக்குத்இக்காகுங்காண்-- வாணுதலாள் 
எம்மனைக்குணித்தமிருக்துவிளயாட? 
௮ம்மனைக்காமர்தமூத்துமத்தனையும்--செம்மணியில், 
இந்தமணிசிலம்புக் 2கற்றிருக்குமர்தமணிக் 
சர்தமணிகண்டைக்கிசைர்திருக்கும்--இர்தமணி, 
பாடகத்துக்காகுமிந்தப்பச்சைக்கற்கார்தளங்கைச் 
ரூடகத்துக்காமிச்சுடர்வயிரம்--அடகப்பொன் 
தோட்டுக்காமிர் த த்துலங்குமுழுநீலிமான்று 
நா ட்டுக்குளில்லா நவமணியும்- பூட்டுபணிக், 

இன்னபணிகன்னவிடத்தின்னபணிக்காமென்ன 
௮ன்னஈடைக்2கற்றபடியாவமைத்துப் - பன்னுமளி, 
தென்கூட்டிவைப்பது?பாற்2றடித2தடித்தினமு 
நான்கூட்டிவைத்தஈவகிகயம்--ஊன் கூட்டில், 
ஆவிபறிப்பதுபோலை?யாசிலை2வடப் 
பாவிபறிக்கப்பறிகொடுத் 2சன்--மமேவுமனம், 

இதுமுதல் (௩௩) சண்ணி இருட்டின் உண்மையய௰ிந்து 
போன பொருள்களைக் கேட்குதல் 

கல்லான 3வடர்கவரர்.துகொண்டாலென்ன வும்மை 
யல்லாதுபோமோவறி?ய 2னா--ஈல்லதுதான், 
போனமுத்தம்போனாலும்பொற்கொடியாண்மூக்குத் இக் 
கானமுத்தமொன்றுமளியீ 2சா--மானனையார், 
கொய்கைச்சிமிள்போ லுங்கொண்டெவ்வாதடைக்குர் 
தங்கச்சிமிளிசண்டுர் தாரீ 2ரா--செங்கைக்குப், 
பொன்னின்சிலம்புமக்குப் 2பார்வில்லா மல்லாலென் 
மின்னின்சிலம்புமக்குவீல்லாமோ--இக்நில ச் இல், 

ன்னமொருகாலிறர்கழுப்புசம்வர்காலுமதற் , 
ன்னமொருகாற்சிரிப்பதீனமோ-- துன் னுமலச், 

(௮௫) 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯0) 

(௯௧) 

(௯௨) 

(௯௩) 

(௯௪) 

(௬௫) 

(௯௬) 

(௬௭) 

(௯௮) 

(௯௯) 

(௧௦௦) 

(௧05) 

(௧௦௨).



சுந்தரர்வேடுபறி, கடுக 

வெள்ளெருக்கமாலையென் ரூவெண்முதீதுமா லைகொண்டீர் 

கள்ளிருக்குமோசுரும்பைக்காட்டு 2மா--வள்ள முலை, (௪௦௩) 

முத்துமுடிக்கல்லான்மூ. துவாளெயிற் pray 

வைத்தமுடிக்கழகுவாய்க் கே மா--மொய்த்ததங்கம் (௧௦௪) 

இட்டபொட்டுக்காறையிருர்தா லும்சொட்டுநுதற் 

கட்டி முத் அச்சுட்டி தனைக்காட்டிரோ--சட்டமிமி, (௧௦௫) 

மோகசத்ஈவேறுமுகப்பிற்ப தியா மல் 

நாகரத்நம்தன்னை*ிவமைத்து--காக, (௧௦௯) 

விடத்தைப்போனீலமணி?மல்வைச் இழைத்துப் 
படத்தைப்போலேயுருவைப்பண்ணிக்-- குடப்பண 
பொற்பாபரணத்்இன் போக்குர்9கரியாமல் 

சர்ப்பாபரணமென்றோதானெடுத்தீர்-- கற்பித்து. (௧௦௮) 

விட்டான்கெடுத்ததன்று£வடன்ககடுத்தகன்று ; | 

தட்டான்கெடுத்ததிக்தத்தாழ்வுகாண்--இட்டமெய்பிற், (௧0௯) 
பாதியிலேபச்சையர்தப்பா தியி?லநீலமுமாய்ப் 

Gar, (௧௦௪) 

பாஇியின்மாணிக்கப்பவளமுமாமிப்-- பா. இரகை, (௧௧௦) 

முச்துவிளையும்வையிரமுர நூறுபெற்றிடத்தான் 

ஓத்தஅவிளையுமொருபாதி--இத்கனையும், (௧௧௧) 

ஆகதி இருக்குமணியத் தனையு ங்கொண்டீசென் 

மோகத்தைப்போலுமக்குமோகமோ-- தேகத்தில், (௧௪௧௨) 

பொன் னுக்குப்பொன்ன ணியும்பூவுக்குப்பூவணியு 

மின்னுக்குமின்னணியும்வேண்டுமோ--முன்னணிக்த, (௧௧௩) 

பாதிச்சோமன்புனையபற்றாதென்றோவெமது 
மீதிச்சோமன்பறிக்கவேண்டினீர்--ஒத்திசை, (௧௧௪) 
எட்டுக்கலையமெடுத்துடுத்தரீசெமத : 
பட்டுக்கலைக்காசைப்பட்டீசோ-- எட்டுத், (கக(ு) 
sls தகலையார்க்குந்தனைமறைக்கா தென்றோ | | 
பரித்தக லையெல்லாம்பறித்தீா--விரித்தஈறும், (௧௧௬) 

பூர்தளிர்க்கொ ப்பானபசும்பொன்னுடம்புக்கேற்றிருக்கு | 
மார்தளிர்ப்பட்டொன்றுதரமாட்டீரோ--ஏந்்இழையாள், (௧௧௭) 

ந ற்சரிகைச்சேலையிலேராகநிழல்காட்டுமொரு 
பொற்சரிகைச்சேலைதரப்போகாதேோ--சொற்குவைதாள், (௧௧௮) 
பாற்குழம்புபோல்வாள்பலபணியுர்?தாற்றவத 
@) ற்கு ழம்புநெஞ்சைகிலைசாட்டீசோ-- மார்க்கமென்ன, (௧௧௯) 

பொன்மாற்றுரைத்தளித்திர்போன்னுதவாவிட்டாலுஞ் 
சொன்மாற்றுரைக்லென்னதோவமோ--என்பொழிக்கா (௧௨0) 
இத்தனையுறீர்சற்றிரங்கினாலின்றுவரும் — ° 
அத்தனையுங்காண்ப்தருமையோ--சர்த்தசே, (௧௨௧)



௧௫௨ சுந்தரர் வேடுபறி. 

'நாலறுபதுக்குணடத்தும்விளை யாட்டிலிலு 

மேலறுபத்தஞ்சாம்விகாயாட்டோ- மாலறியா, (௧௨௨). 

மெய்யசேயிந் தவி ஞதமினிப்போதுமெக்க 

ஊய?சகண்பார்த்தருளுமென்ன--8யன்.. (௧௨௩) 

மூழ்க்தானழன்மேழுகுவைத்ததுபோலுள்ள 

செ௫ழ்ர்தான்௧ருணைகிறைந்தான்-- இகழ்த2பாருள், (௧௨௪) 

வேட்டுவர்கைக்கொண்டதுபோல்வேட்டுவர்பான்மீட்பதுபோல் 

கோட்டிகொண்ட தல்லாற்குறைவில்லா-- நாட்டமுற்று. (௧௨௫) 

தாதுஈடர்ொமதுதுன்பமெல்லாறீக்குதற் கிப் ப 

போ துகடர்துவசப்போகாதோ-- துபொன்னி, (௧௨௬) 

யாற்றைவிலச்பெழைத்தீர்பெருமூச்சுக் 

காற்றைவிலக்வெழிகாட்டீ2ரா-- நேற்ெறொருகால், (௪௨௭) 

செங்கற்பாளத்தைத்திருப்புகலூருக்குளுபர் 

தங்கப்பாள த்துருவாய் தீதர்தளித்தீர்--இங்குமொரு 
(௧௨௮) 

மண்ணைப்பிடி த் தமணியும்பலபணியும் 

பண்ணப்படாதுண்டோபாரமோ---கிண்ணவர்சூழ், (௧௨௯) 

திட்டுபுகழ்க்குண்டை யூர்ச்செர்கெலல்லானம்பரவை 

விட்டிலொருகாசுமினிமவறில்காண்--கேட்டபடி. (௧௩௦0) 

இதுமுதல் (டு) சண்ணி போன பொருள்களை சிவபெருமான் 

கொடுக்க சுந்தரமூர்த்தி சாயனார் மனமூழ்ச்சியடைர் சமை, 

வள்ளமுலைத் தாய்க்குவருங்குழர்ைகண்டளவில் 

அள்ளிமுலைப்பாறுளிப்பதுபோல்-- வள்ளல். (௧௩௧) 

௮ுத்துண்டபிள்ளேயழைத்தளவிலோ டிச் 

சிறுத்தொண்டர்முள்புவந்தசிர்போல்--மறுத் அுவிட்டுப் (௧௩௨) 

பின்காட்டுமூடலி£லபித்தளைர் தகாமுகர்க்கு 

ன்காட்டும்பெண்கண்முலைத்துணைபோல்--வன்காட்டில்(௧௩௩) 

கண்ணீர்சொரிர்தபுனல்காணா தவேளையிலே 
விண்ணீர்சொரிர்தவிதத்மைப்போல்-- எண் ணுமறை, (௧௩௪) 

- வல்லான்பறித்தமணிபணி9பான்னாடைசெம்பொ 

னெல்லாங்கொடுத்தாசொமக்கு. (௧௩௫) 

வாழி. 
சும்தரீனார்வாழியவர்சொற்றமிழுஞ்சூரியனார் 
சர் தரனாருள்எமட்டுக்தான்வாழி--இச்.இரனார் 
போழ்றினோன்மென்முருசன்பூண்டி.யானனபர்மனர் 
தேற்றினோன்வாழிதினம். 

சுந்தாரிவேபேறி ற்று, , 
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் புராணம் 

முத்திற்௮,



சிவமயம் 

  

  

  

பிழைதிருத்தம். 
பக்கம், | பாட்டு | வரி | பிழை, | திருச்சம், 

0 

8 10 {8 |பெருகண பெருங்கண, 
18 18 | 1 (பினை பிணை. 
19 26 12 (பரிய பரியு. 
22 92 (2௨ |சோனா சொனா, 
23 00 11 | area MET 
338. | 129 | 3 | Cua Cur sai, 
84 (189 (1 | போற்றெனர் போற்றினர், 
42 (191 18 (மலை | மாலை. 
46 10 |] (தாளன்மை தாளாண்மை. 
50 24 12 ; நிருர்தற்பின் றிருந்சதற்பின், 
91 84 | 4 மாளிகை, மாளிகையை, 
94 57 | & |வெம்யைினா வெம்மையினா. 

57 88 5 |(யளிதருள யளித்தரள். 

01 (111 18 | eae காவியம், 
62 (119 1 |சண்ணுதா சண்ணுவா. 

12 (198 (1 (மகழ்து wel peg. 
79 | 256 8 |கோலின் கோயிலின், 
81 | 271 ட | தமிஷ தமிழ் 
82 | 274 1 சஞ்சடை | செஞ்சடை. 
83 | 280 (5 | எதிலாற் | ஏதிலார் 
88 | 281 1 (பிழைபுஎன | பிழைபுளன. 
85 | 298 | 4 | வணங்கி | வணங்கு 
88 1824 (2 |என்ளை | என்னை. 
89 | 880 | 4 (பார் டாற், 
91 41 11 தாமனை தாமதனை, 

92 (850) (8 |வி ழிவர் விழியவர் 

96 | 888 (1 (கோபின் சோயின். 
96 | 889 | 1 | len ஈறிலா. 

111 85 1 & | ராரூர் ராளூர். 
118 1108 | 38 |யேச்திய Gus Sw 
118 | 104 | 8) | wehésaz பணிந்தார், 
116 1922 ! & |தொக்கறு தொடககற, 
120 (155 | 2 (மவிருய மருவிய 
125 19, | % | சமப்2பா கமலப்போ. 
127 85 | 1 | செயலெறி செயலறி, 
128 43 18 (வேள்ள வெள, 
129 50 (2 | o& நாயகி, 
431 1 | 1 சடைனு சடையனா, 
140 1 é பழழை பழமை. 
142 9 முன்வி மூன்புவி. 

  

          
  

  

  

    
  

 





    

  

  

  

தயம்மம். 

தருவா வக்க ri புசாணம் 

wm anal 98 8 E901 | 

தீநந்தைலாய பாம்பரைத் திநலாவ$துறை யாதீனத்து 

டீ கச்செப்ப சுவாமிகள், 

அருளிர்செய்தது; 

_ ப வைவையய 

Bee 
திரிசிரபுரம் மஹாலித்துவான் 

மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள், 

முன் பழிப்பிந்த பிசிதி$்கிணங்க 

மதுக.ஜில்லாச் கரனாகொத்சான் 

சா. ரா.ம. சி, த. சிதம்பாஞ் செட்டியாரவர்கள் 

வேண்டுகோளில் பேசில் | 

உறையு$ 

தி.ம சொக்கலிங்கமுதலியாரால் 

தஞ்சை. 
ஸ்ரீ சிநரஷ்ணவிலாஸ அச் சிமந்திரசாலையிந் 

பஇப்பிக்சப்பட்ட த. 

~ பை எட்டு வையை 

Urner சன்னிரவி. 
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a)... 

இப்புத்தகத்தின் ஊதஇிபம் 
இருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமிக்கு 

டேயூர் இராமலிங்கசாணரால் 

ஈட த்திவரு ம் கமலபாத்திரரி2வதனத்திற்கு 

eu PUTAS SLID LD.



உ. 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருவானக்கர்ப்புராணம், 

  

கடவுள் oul ழ்த்து, 
அத ஜு ஓடக் மய 

விநாயகர், 

நிலம்போற்றும்பனிக்சரணகிலாவணிர்்தநாயசகனார்நீருதாவாழுஞ் 
சலம்போற்றுமதில்பொடித்தஞான்றினியபூசனைகள்சாலவாற்றிப் ' 
புலம்பே! ற்றுமெய்யடியார்விராயகனென் றியம்புபதப்பொருளைசாட்டி. 
வலம்போற்று.ணியிரத* மூர்ச்தமழவிளங்சளிற்ல றவணக்கஞ்செய்வாம், (௧) 

நிட்களசிவம், 
. மதிவளம்படைத்துராளும்வளரிருள்சிச்குமாடோற் | & Hg) 

கதிவளம்படைக்கு6 தாயகருணையெவ்வுயிரின்மாட்டும் 
பதிவளம்படைத்துபாசம்பாற்றவெப்.பவணிற்றோன்றிப் 
பொ.துவளம்படைச்குமின்பப்பூரணப்பொருளின்வாழ்வாம். (௨) 

நிட்களசத்தி, 
ஆணவமகன்றசததவறிவல்வாலுருவழில்லாத் 
தரணுவினக றலின்றிச்சகத்தினேர்தொழிலுமா ற்றிச் 
சோணவரனை த்து$க்இச்குறுயெவுயிந்தட்கெல்லாம் 
பூணவவின்பால்கும்பூரணிச்சன்புசெம்வாம், — (௯) 

சம்புகாயகர், 
மணிபூ த்தா றும்பொகுட்டுமலர்த்சவிசுசாகணையுமாகத் துநபர்ப் 
பணிபூசசசமிலாயநெடுஞ்சிலம்புமொருமூவர்பணிச் துவைச 
வணிபூத்தவவருளமு$்திருவானைக்காவுமினிதமாந்தெல்லோர்க்கும் . 
பிணிபூத்தமலச் துரச்கு ஞ் சம்புநாயகர்மலர்த்தாள்பேணிவ! ழ்வாம், (௪) 

| ...... அகிலாண்டநாயகி, க, 
எண்ணிறர்,சதாயர்வயிற்றிருர் துபிறர் திடர் தயரமெனைத் துநீங்க 
மண்ணிறக்துபுனவிற$ துவயக்கெசெர் இயிறச் துவளியினோடு | 
விண்ணிறக்துபெருங்கருணைத்தாயாசத்தனதசட்டின்விரவலைத்துச் 
கண்ணிறைச்சசவின்காட்டுமலொண்டராயடியைச்சருத் துள்வைப்பரம். (6) - 
  

penis - உளரச்செய்த என்று பொருள்! சொள்க, :



திரு வளைக்கப்! {17 oF lke 

ரபாநாயகர். 

பொன்னணிழாடிரஞ்சிலம்பவடிபெயர்க்குர்் தாறு;பந்கைப்புணர்செர் திய 
மின்னொளிவேணி.பிற்புனலுமெழுச் துபொறிதிவலையிவைவிரவவீசி 
மன்னி.ப$ள்பகைமுடிட்பவுடலமுபன் ருங்ெண்டும்வயங்யொடச் 
துன்னிபபேரொளிமன்றினடஈவிற்றும்பெருமானை த்தொழு துவாழ்வாம். () 

சிவகாமியம்மை, 

இளங்கு ழவிப்பிணிம்ன் றதாய்மருமு் து.நு ரவ அபோலிருளின்மாண்ட. 
களங்குலவுமலழுயிர்கட்கொளியவருணடக்காணுக்சடன் மீக்சொண்டு 
வளுகுலவுதனதுபெருந்தற்புமொருகண்வரின் ற.௦ாண்புந்சோன்ற 
விஎங்குமிரணிபமன்றினின் றருஞமணிவிளஎக்கைவிஎம்பிவாழ்வாம். (எ) 

தட்சணாமூர்த்தி, 
020மலமவேறுபட்டொழி.பமொய்த்துயி 
ரமமலர்த்தாணிழலடங்குமுண்மையைக் 
COS DVIS GS NE gy arb Bus 
செம்மலை பல துஎ ஞூ தி.பாதரோ,. (4) 

ஆதிலீநாயகர். 

வி ண்ணா டர்சமச்திரங்கிவேழமுகத்தவு ணனுயமிரலீட்டவீட்டற் 
கொண்ணாதவொருசாக்கமுடாங்கமெனமலர்க்கரத் திலனெளிரக்கொண்டோய் 
கண்ணா ற்பன்மொழிசட்குமணிப்பூணோப் மழ்கரீதந்சையான் மோக்கு 
மண்ணா வன்றுரைத்தா இப்பெரு ஞ்செல்வவினாபகனையடுத் துவாழ்வாம். () 

ச்ப்பிரமணிபர். 

இற மு தகுரவர்காப்பணி ளழையோடி ௫5 துசேயென் 
ொருவரும்பெயரும்வேே றயொருவரு ஜ்நூமியாகாக் 
குருபரணிறைஜாவுண்மைசெ.டுத்தொருசாமியென்னும் 
பொருவரும்பெபரும்பூண்டபுனிசணைப்புகழர் துவாழ்வாம், (40) 

வயிரவர், 
உல3பரித்தல்க தந் இர.ரன் ரவணமுயர்த்தோற்கெனவவன்சே 
யிலகுமுருவ்பொடி த்தவன்பாலெழுர் துபடைப்பு ஞ்சுதர் இரமன் 
தலர்மெல்லணையாற்கெனவவனையறங்கத்திரைமாமுகனாக்கிப் 
பலரும்9வருவப்பொழி 2 ப த்தோர்ப்பயிசேம்புகு5ே தான்பசம்பணிவாம். 

திருநந்திதேவர். 
எத்குகிறை*தபேரறிவென்றியம்புபொருஞமான்மாவுர் 

தீற்குமலமும்பகு த்துணர்ச்சதன துள்ள்சம்போற்றொழப்புகுந்த 
அிர்சமுணிவர்முசலோரைச்சுடர்கைப்பிரம்பால்வேறுவே  . 
தீற்கணிறுவிப்பணிபுரிபுமண்ணன்மலர்ச்சாளெண்ணுவாம், (eet)



9 ் 

திருவனைஃ்காப்புராணம், ௩ 

தண்டீசநாயநாயனார். 

பொன்னக்கடும்கைமு உவேய்ர்சபுகீதற்கமைச்கும்பொருளன்றி 
மின்னுங்கலனுைகள்பிறவும்வேறுசனக்கென் றமையாமே 
டீன்னுத்தலைவன் பூரனையின்மல்கும்பயனையடியார்க 

னெனும்படி பூரனைகொள்ளுர் தூயோனடித்சாமராதொழுவாம், (௧௩. 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள். 

மழலையின்னமு தூ. ற்றெழமாசைவள்ளத்துச் 
கு 2லின்.மன்மொழி.புல 2யவள்கொடுத்தபால்சமழப் 
பழகுசெர்சமிழ்ப்பாடலந்தேன்வடித்தாடு 
மழகணஞ்செவியூட்டி பவறிஞனையடுப்பாம். (s#) 

திருநாவுக்சரசுசுவாமிகள். 

ெொண்டலாடி யவிழி.2ர ந்கோ லவெண்ணீ ற்று 
வண்டல-டியமேனி.புமல்கு மானந்த 
முண்டதாங்கெகிரெடுத்செனவோதுசெம்டாட்டுங் 
சண்டிகேட்டருணாவி னச்சரசினைக்சலப்பாம், (கட) 

சுந்தாமூர்த்திசுவாமிகள். 

அடிமையானவர்கமருளை.புந்தன்னையுமுயிரிற் 
படியிலாவகையஸீப்பதுபாருளோரறிய 
வழுவின்மாண்டவளொருத்திதூதெனவிறைவழற்க 
கொடியின்மாலைசெய்வன்றொண்டரடிமலர் நுவல்வாம், (௧௬) 

மாணிக்கவாசககவாமிசள், 

உளத்திற்றயெரிவானந்தவெள்ளமு& பொது 

வசத்திற்ே ற்சி பதெனவெயர்டொடிப்பவான்மடையா ற் 
களத்திற்றேம்கியசதெனவி./சாலவன்பிஷ சாட் 
டளச்திற்றேக்கெவாதவூரடி களைச்சார்வாம். (4:7) 

அறுபத்துமூன்றுநாயன்மார். 

ஒப்பினோடயர்விசந்தவனுவர் இினிதர௬ள 
வப்புரரதனன்ரோ மழனாமருண்மொழிசம்சவிஞன் 
செழப்புமேன்மையிலனொன்பதி ற் றழுவர்செம்மலர்தீதாள் 
வைப்பினாவினுமனத்தினு 6ூரத்தனுமணப்பாம், (௧௮) 

சேக்கிழார்சுவாமிகள். 

தொகையாசாவலூராளிதொடுத்த திருத்தோண்டப்பெருமை 
வகையால்வி.॥ க்சவுயர்சம்பிமாண்டார்வகுப்பமற்றதனைத் 
தசையாவன்பின்விரித் தலசோர்தம்மையடி மைத் திறப்பாட்டி. 
னுமைபாநின் றசேக்கிழானொளிர்பொற்சமலத்சாள்டண்வாம், (௧௯)



இருவனைக்காப்புராணம். 

பஞ்சாக்கரதேசிகர். 

மு மமைப்பொருட்குமிலக்கண ஈசண்மொழிர்சவிரண்கொலத்தும் 
தம்மிற்றி.ரியா கைகாட்டி த்தானார்தன்மைமிகத்தேற்றி 
நம்மைப்பணி ச்தபுழ்த் த றரசைஈமச்சிவாயதேசின்றன் 
ரெம்மைப்பது சந்சாண்மலரென்சிர்சைத்சடாகத்தலருமால். (௨0) 

கடவுள்வாழ்த்துழதறிற்று, 

அவையடக்கம், 
ween ee eek on tee 

மூவுலகு 8ரடிபாலொருப்சளநதநாரணனுமுன்னிச்சாணார் 
தேவனெனச்திருவானைச்சாவானையிள ந் சாமற்றீர்தலாமோ 
வோவி *மறைசமம்குமரிதேனு.பவன்பெரும்புகழைபுராச்திடாமை 
மேவுவ்துமுளதாமோதிறனிலராயினு.ப;பனைவிரும்பினோர்ச்ே, (௧) 

தூபமறைநூன்முடிவிற்றுலக்குமருட்சோயிவிடைத் துதைர் துவாழுந் 
தேயமலிதிருவ.னை சாவினொருபெருமானா !சிலம்பிவாயி 
னாபசறு நூற்கோயிலிடத் துமினிசமர்சலினாலான்றோர்செய்யும் 
பாயபெரும்புகழ்கேட்கு பவர்செவியிலெனதுரையும்படருமன்றே... (௨) 

பொன்பூத்தகெடுக்கு9ிமிசயிலாயத்செம்பெருமான்புரைதர்சஈ தி 
மின்பூ ச்சமணிப்பசம்பூணுையிவர்கட்களித்ததெனவிரும்பிச்சூதன் 
சொன்பூச்தமுிவார்க்கு ர்கூறி ப2ர்த்திரவானைச்காவின்மேன்மை 
தென்பூ ச் 5ொமுர்சமிராற்றெரித்தெமதுஇவினையைத்தீர்த்துமாசோ (௩) 

அ சவயடக்கம்ழற்றிற்று, | 

Ay BGAN GE 50 2th» 
இந 

ரி 

  

இரண்டாவது திருநாட்டுச்சிறப்பு. 
| OO IAD tb ete 

இ SIG FN “Ho GDF Utd ள்-பொது சிறப்பு 

பூவினு _கமலமும்பொருப்பு ண்மேருவுங் 
காவினுஃசற்பசச்சாவுந்தேவருட் 
டேவர்கடேவனு.ஞ்ூறர் திட்டாலென் 
நாவலர்புகழுநீர்நாடுமிச்சகதே,  . | (௧) 

பல்வையொளியினும்பாரித்செக்கணு 
மெல்வளம்பெருச்குறுமிரவிமைஈ்சனா 
னல்வளம்படைத்துசாவலரின்மேசகு . | 
 சொல்வளம்படைத்ததுசோழமண்டலம், (௨)



திருகாட்டுச்சிறப்பு, 

உரதொளித்தமணியத்துருவமாஇியும்.. 
பைந்தருமணிச் இபலவுக்தாக்கியு ஞ 
சுந்த. ரமிகுர்சசேகணாடொவ்வாமையா 
னந்ச ரத் துசைர்ததாலமரர்வாழ்பதி, 

௩றக்ர்பொதும்பர்நீர்சாடுபோன்மெனச் 
சிறக்குகா ற்பயனையுந்தேச்கவல்லதோ 
து.றசக்கமென் றறிஞரதம்மனக்குச்சொற்றலிற் 
றுறக்கமென்றாயதுசு ரர்தம்வைப்பரோ, 

இக்இரனிறைஞ்சவீற்றிருந்சவிண் ணொ௫இச் 
சி$தையின்மகிழ்வொடுக் தியாகராசரே 
வர் இிருந்கதனரெணின்மல்குசோழகாட் 
டதமில்பெருமையாரள க்கற்பாலரோ, ' 

விற்பயில்சிவபுரத்தமர்ந்தவித்தகன் 
பற்பன்மந் திரக்கொடுெபயில்கின்றானெனி ற் 
பொற்பமற்சோழகாடதனைப்பூதலத் 
தீற்புதகாடெனவறையல்வேண்டுமோ, 

THE LOY) HAVES HIRES: Po mae 
ளெக்கணுமன ற3யாலியெக்கும்வேள்விக 
ளெக்கணுந்தருமமீவெங்குமல்கலா 
லெக்சணுமித ற்பணைகாடொன்றில்லையே, 

சான் றவர்துவன்றுசோணாடுதக்கலா 
லான் றதென் றவனியையா திசேடனு 
மூன்றியொண்மணித்தலையுறுத் இறின் றன 
னேன்றனற்கல்விமற்றின்னுமீட்டவே, 

களமலிவிடமணி?2ண்டர்போன்மென 
வளவிடற்கறியசேயானுஞ்சோழகாட் 
டெளமலிகால்வகைரீலச்துமோக்கெ ” 
வளமெமக்இயன் றவாவகுத் துமென்பவே. 

வேற 

இதுமுதல்-௨-செய்யுள்-மழைசசறப்பு, 

தீங்கணாபகன்சூ ரனைப்பயக்தராட்டவிர்ர் து 
மங்கையோடருள்பெற்றநூட்டினைவளர்ப்பாமென் 
றங்கண்வான்படர்ரதாழி$ர்முகந்தமாமேக 
மெக்குமாய்மழைபொழிர் தனவிடம்பொருதெனவே, 

வலனைமாட்டினோன்மருவுமோரவுணன்வல்லுல 
நிலணினீச்குவானெடுவிசும்படார் துகைக்குலிச 
மலஇனீசளொளிபடவிதிர்த்தார்த்தமுத்்தியவே 
றிலகுமீ ட்டி யினீண் டினவெழிலிநீர்ச்சானா, 

(80) 

(55)



t 

இருவ. னைக்க2ப்புராணம், 

காவிரிநதி, 

பூடவிகாயடகிபூத்தமைச்சணிச் தசெவ்வணிடோற் 
சடவுண்மால்வளாகலக்கியவாசநீ ராடி. c 

வலிடலில்வான்௧ளிபயர்தமைக்கணிந்தவெள்ளணிடோறி 
படருமாசதத்தெளிச்சசீரொழுச்சொடும்டயின் ற. 

இதமுதல்-௪௪-செய்;ுள்- குறிஞ்சிசல2ச)5ப்பு 

அருவிபற்பலஇிசைதொறும்விழ௰மிரடுக்கல் 
பொருகர்வன்கயிற்றிறுக்யெபோகுயர்சழைர்சீர் 
தருவவன்னவற்றுச்சியிற்கூத் தியர் தகைய 
மருவுமஞ்னஜஞைகளாலுவமழைவரவெதிர்க் து. 

இழுமென்னோதையினிழிதருமருவியின்னியமாக் 
குழுமுதேத்தடைத்தேன் முரல்வனசூளிர்யாழா 
விழுமிதாயெகிளியினமிழ ற்றுவசழையின் 
வழுவில்கூத்இனுக்சிசைத்தபாட்டெனஈணிவழக்கும். 

நெருப்பவிர்ந்தெனகீரைகீரைமலர்க்தபூங்கார்தண் 
மருப்பசுந்சமிழமாருதர் தவழ் தா, நமசைவ 
வொருப்படுங்கருத்தாற்கழைக்கூத்இனையுவந.து 
விருப்பொடுங்கரதலங்களைவிதிர்ப்பபபோலும், 

சாலுங்கூ.க்தினியமைகெனத்தடங்கரமமைத்தா ந 
போலுங்கார்கள்கள்போதவிழ்ச இதழ்கண் மேணிமிர்வ 
வேலுங்கூத்தினுக்கிிம்பெரும்பரிசிலேயென்னக் 
சாலுங்கானறுச்சேன்மலரவிம்ப்பனகணிள். 

ஆூமாமயினோக்கியவவிர்மணிசாகம் 
வாிமோகையின்வல்விரைந்தளேதொரு நழைவ 
பாடுகூத்இி.பர்பரிசிலு?மலைப்பவென் றஞ்சி 
நீ9ிமோர்சிறைக்கரச் துறுமுலோபரேகீசர்ப்ப, 

அரியமாதவமாற்றுகர்சூ.ழலின்மருக்கே 
யிரியல்போமசவேழ த்தையெழுர் துதாய்மடக்க 
னெரியமோ தவவவர்வயினீக்குமாமல த்தை 
யுரியமாதவமுருச்சொடுதொடார்தடர்ப்பவபோல் 

வலகிலாவியமதத்தவர்வழிபடுந்தத்த 
மிலகுதேவரினாம்பயனெய்துமா போல 
வலரிகோக்கலுமதன்சிலையாரழலுமிழவ 
கிலவுசோச்சலுமதன்சிலைநெடும்புனலுமிழவ. 

உடையநாமகனாணையாலுயர்வராக்கயிலை 
யடையுகசாவலூரடி.சளோடடுத்தமன்னவன்போ.ற் 
படைகையேர் தினோர்பாக்கு நி.ற்படையொமெயர்தம் 
புடையராம்படி புரியயகோர் சமும்பொலிவ, 

(am) 

( 5 ௪)



இருவாளைக்காப்புராணம், 

குக்குமங்குளிர்சம்தனநங்கோழகஇல்பி றவுஞ் 
செக்கண்வெற்பர்கள் தை த்தெரிமடுத் ௪உடப்படுவ . 
வக்கறிந்திஃதடுக்குமேஈமக்குமென் றமையுட் 
டக்குமங்கியினவிவனதாங்களேயுரிஞி. 

அழிக்கப்பட்டபினுலகெலாமாக்கத்தி நூ றக் தாங் 
(கொழிச்கப்பட்டபின்வள மெலாமொன்றுபற்பலவாய்ச் 
செழிச்சப்பட்டன௫ லம்புகள்லெம்புகடோறுல் 
கொழிக்கப்பட்டனபுனக்களுங்கொழும்பயன் றினையால், 

மூசன்மு த்தொடுதி. ஈர்ப்பனவெனமுணிக் STE 
ே வரன்மு தீதமும்ே வழத் ் இின்மருப்பவிர்மு s SHG 
சாரன்மு ற்றியவேனவி றை றயலார்கவளணுற் 
நிரன்மு ற்றுறவெறிவன இிவள்வனவுடுப்போல். 

சமையமால்வரைத்தையலார் இரள்பெருக்தோளி 
னமைவுவாய்ச்சவினமையெனப்பட்டவேயவர்கைர் 
சுமையைறீ துமென்றிரும்புனச் தவன்றுபுள்ளிரிய 
லிமையினீசொலிபடவெடிச்திறைப்பனமழுச்சம். 

சுருள்படுங்குழற்செலிவண்டோட்டலர்பொதும்ப 
மிருள்படப்பெரிதீண் டினு மீண்டுறு்தோறு 
மருள்படுங்களவயலதியாப்பக ற்குறியாய்த் 
தெருள்படுங்களிசெய்வவென்றுவக்குமக்கலரால். 

அமரர்காயகனாகியவங்கணணிைறஞ்சுங் 
குமரகாயகன்வணங்கியோர்கெொரடிச்சியைமணரஈ து 
விமலசாடொறுமடியவர்க்களிப்பவீ ற்றிருக்கும் 
பமரமார்பொழில்வரைவளம்பசருத.ற்கெளிதோ. 

| | வேறு. 

இதுமு தீல்-௧௨-செய்யுள்-முல்லை2லச்சிறப்பு. 
பி றந் த தம்மனையினீ ங்கும்பெருஈ இியென்னுமாது 
தி; po தீரும்குமங்கத் தூ ரிசெழும்பொருள்பலவுர், காக்கி 
யி pe துழிப்பசும்பொன்லீசியிழு துபாறயிருமற்று * 
மற் தழைதாகநீக்கமடுப்பனபு றவமம்மா. 

தேவருக்காகாவுண்டிதெவ்வுறும்விசதத்தார்போற் 
மா வரசாதியண்டர் துவன் மினர்விளைப்பத்ே said 
காவனவென்டார்போலவானகெய்யா Some 
மாவடுதண்ணினாருமாறிவண்பொருள்கைக்கொள்வார், 

யாவரும்பழிச்சுமேன்மையிமையவரு pend நங்கு 
மேவரும்பெற் றமெல்லாம்விழைர் துதம்மேவலாற்றிற் 
போவதுர்திரும்புமாறும்புரிஈருர் தேவோோயென் 
முவசர்ரிலத்துமார் சர்ச்சண்டான்; நுரைக்குகாமம்."” 

ம 
ன் 

6 

(உ) 

2 & ) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

௨௧)



திரு நாட்டுச்சிறப் fe | 
ர் 

விண்ணவர் தமக்கேயல்லாலஃ்விண்ணவருறுப்பிற்றக்கும் 
வண்ணவன்கோட்டுகல்லான்வழிஈடந்தொழுகாதென்றே 
மண்ணவர்க்கொருசான்றாகவையகஷூன்றுங்காக்குங் ' 
கண்ணனுமாயனாடிக்காத்தனனிரைகளம்ம. 

மட்டலர்கோதைப்பைம் யூண்வள்ளிகாயகியைமுன்னோர் 
கடடழகெறிக்குமானைச்சாதலித்துயிர்த் தும்பா ற் 
பெட்டுலகேத் துமேன்மைபெருக்கெயநெடியோன்வைப்பென் 
றுட்டி கழார்வத்தோடுமுறைச் தனவுழமைகளெக்கும். 

மயர றவொருவர்தொட்டவண்குளப்புனலும்வேண்டா 
வியனிலப்டயிருமேயாவேலியுங்கடத்தல்செய்யா 
மூயலினம்வாழாநின் றமுறை இ றம்பாமைஈன்றென் 
றுயலுறுமனத்தார்கோக்குயு வப்பனகரியகானம். 

உறும்பொறைகடஒலினா ற்ராவொசியிையவர்சொன்மான 
ஈலும்பொறையோ திமாதர்களிரிசழமுதமாந் துங் 
குறும்பொறைகாடரூதப்பவெனகுழல்கள்கானம் 
வறும்பொைறஞான்றுமந்தவளரிசைக்கள இப்பூப்ப. 

வேறு. 

கடர்த்தறு திப்பனிமுல்லைகோதையர்தமியலொளியி ந் 
சர்த்தசகைமுகையொப்புச்சிவணுதமானத்தா 
லார்ச்சவிதழ்கெ௫ழ்ச் துடைவவவர்செயற்கையொளீரசைச்கு 

கேர்த்திலமென்றுடைந்தொழிவநெடுக்கொடிமாதவிமுகையும், 

தருவினர்காரணர்பண்டுசுகந்தர்தகணவனைத்தா 
மருவவருர்தவம்புரிர்தான்மானவலர்வன பூவை 
பெருகுதவத்இனுக்கரங்கிப்பிஞ்ஞகன்பல் லுரூவாக 
யருசடுத்ததெனமலர்வவசஈம்புபசுந்தேக்கொன்றை. 

கற்புமேம்படுஞ்ி றப்பாற்காதலனாத்தணந்தவர்தாம் 
வற்புமேம்படவா ற்றிவஇிஇன்றாரக்கான 
மற்புமேம்படுமாலுமணைந்தகன்முக்கட்கடவுள் 
பொற்புமேம்படுவரவுபுகன் நிருந்தாற்றுவதென்றேற, 

உருப்பவிர்வேனி லின்வாடுமுயர்கானமகன் றவர்தே 
சொருப்பககோர்வரும்பருவச்தொள்ளிழையாருடன்மலிவ 
விருப்பொடுதார்த மீயினர்கண்மெலிவின்மெலிம் துவப்பினுவந் . 
இருப்பவர்போலிளங்குயில்களினைக்தொழிவபொருதவர்போல், 

எவ்வளனுமினி தீட்டுமிலக்குமிசேர்மணிமார்பி ற் ் 
. கெளவைகெடுக்கட ற்பாயற்காகு சீசன்மடிழ்ஈ துறையுஞ் 
செல்விபெறுஈறுக்கானச்ட றப்பனை ச் துமொழியாமே ' 
மூவ்வுலகத்கினுமில்லைமொழிசக்ச இிறச்தினரே, * 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮)



இருவானைக்காப்புராணம், 

வறு. இதுமுதல்-டு௰௨உ செய்யுள் மருதநில) றப்பு. 

கு றி.ஞ்சியையடுத் துப்பாலைசகொண்டெழின்முல்லை? Pan Hi) 
யுறுஞ்சலநெய்தல்பின்னரோம்பவைத்தழிகீருக் இப் 
பெ றுஞ்சுசமருதஞ்சீர்ப்பப்பெயர்வ தா ந்பிணக்குமு ந ந்று 
மறுஞ்சகத்தான்றோமெச்சவைக் திணையா ற்றுவார்போல். 

மாயையின்வேறுவேறுவர்ததத் துவங்கள்போலத் 
தூயபன்மலரும்பொன்னுஞ்சுடரொளிமணியுமுந்கி 
மேய ற்பொன்னியா றறின்வேறுவேறெழுக்துகால்கள் 
பாய தண்பணைகளோம்பப்படர்வனவூர்கடோறும். 

பொறிவழிப்புலன்கடோறும்புகுமுளக்குரவனோச்சா 

னெறியுளியொழுக்கினேகுநீதியினுடைப்புமு ற்று 
மெறிபை தயார்ப்பமள்ள ரிடர்தொறுமீண்டி. ச்செய்யுஞ் 
செ றி குலை:பகச்சவாகசசெல ல லுவசெழு ங்கானீத்சம். 

கேட்டமெய்யருளைம£ ட்டுக்கேட்டு றச்சிந்சைசெய்.து 
தேட்டறத்செளிர் துகிட்டைசேோந் இமெறிஞரோபோல் 
வாட்டமில்குலைசண்மீட்டும்வயச்வென்டிலையுமற்றுக் 

கூட்டியொண்புனல்்சி5 சாமற்கொள்ளுவர்மள்ள க்கும். 

வழுவுறுமமணரிட்டவையைநீரோடுபோல 

வொழுகுதண்புனவிற்டின்மீனொழுச்சினேடொழுகாநீன் ற 
கழுமலவிறைவனிட்டகாமர்பாசுரமேயென்னக் 
குழுமியசிலமீனோகைகொண்டெ தஇிரோருநின் ற. 

வாதனைமலத்திற்சற்டேறவழீடுயுளம்பொறி.:பா ற்புக்கு 
வேசனையுடற்றமீண்டுவிலார் துதன்னிலையைகோக்கப் 
டோ துதலென்னக்காலா ற்புலம்புகுசிலமீன்வல்லே 
பேதுளங்கொண்டுவர்தபெரும்புனலெதிர்ந் துசெல்ல. 

தீரையவரிறந்தகாலைக்தரையொடுது ற&கசாடு 
8ீரையமும்புகுவதேபோனெடும்பணையெழுரச் அுபாய் பீன் 
விரைகமழ்பணையினோடுவிழுச்செறுவா Gor. Oa 
கரை இடராதிமாட்டுக்கலப்பனபலாஞ்சிலாே மே, 

வேறு. 

ஆம்பலுஈ் தாமரமையலரு ஞ்சக்கமு;$ 
தாம்பலகோடிகடங்கும்பண்ணையி 
GUT LOL GIG SFM LOGON Wet CY Oh Fas கழு 

, தாம்பலவாமெனவினைஞா்சார்ச் துளார். 

பொறுமையள்பூமகளென்னும்பெற்றியைத் 
தெறுவ துசெய் து.தாந்தெரிக்கின்றாரொனச் 
கொதுகொறுத் அழல்சமன் கோலவூர்,இசேர்த் 
தசெறுழலச்துமுகர்கம் Pi, Ques gyno, 

(௬௯) 

(#0). 

(௪௯) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௭) 

(௪௭)
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சுலியுண்மடம்பெறச்தொடம்குபாதகம் 
போலியலுயிர்பலபொன் றற்கஞ்சுருர் 
கோலியவுழவர்தாங்குறி தீ தவொண்பொருள் | 
சாலியென்ராயசன்பெடனாநாடியே. (௪௮) 

இச்கையில்லார்க்குபதேசந்தரந்தெனத் 
சேக்கறல்விடருணவறந்தசெய்தொறுஈ 
இச்கையுள்ளார்க்குபதேசஞ்சீர்சிசெனத் 
சேக்கறல்பெருகயதுழுசசேெெலாம் (௪௯1 

வேற். 

பச் துத்தரிம்குந்த த திமுனம்பகைத்தநெடுமால்படை. துமிய 
வரச்து.த்தரிக்குக்கன துடலைவ௫ர்ர் துமு.துசென்பினைப்படையாக் 
கரச துச்தரிப்பப்புருகூ.தன்கருணைபரிர் ததெனப்பண்ணை 
UIs து.த்தரிச்குகதன இய ற்கைமியொ ழிற் ததுமுரர்பயன்பெறவே. (௫௦) 

வ நத்தம்பலகால்புரிஓற்பின்வரம்பிலின்பத்தழுர் துகர்க்குங் 
கருத்தங்குரியா இிருப்பரி துகலக்இவருச்தம்புரிசோறுந் 
இருத்தம்பயின் றுபயன்பயக்குஞ்சி, றப்பிற்றசன் பூம்பணையென்ே றி 
பொருத்தம்பயின்றுகளமர்மஇழ்பூப்பவதனைச்சமஞ்செய்வார், (௫௧) 

மண்ணிலரசன்சாப்பதற்குவளத்திற்பகுஃகுஈல் ஓுழவர் 
விண்ணிலரசன்மழைபொழியமேகம்விடுத் தத்தாளாண்மை 
பண்ணாம சவிக்தெபுரிசல்பண்பாமெனத்இண்படைக்கூலிசத் 

தண்ணலடித்தாமராவணகூயகன்செய்விதைவித் தவர்காளால். (௫௨. 

பறீறுபருவந்தனக்கியையப்பற்பலுயிர்க்குந்தனுவா இ 

மற்றவருளுமிறைவன் போன்முருகுவிரியும்பணை தோறு 
ம2ற்றகலங்கனீர்செளிர்கவுடனேகவிழ்த்தவுழவர்கள்பின் 
சற்றுநறு$ீர்பாய்த் துவார்தயங்குமுளைகளழுர்தாமே. (த௩) 

பவளச்சடிலத் கிளம்பிறையும்பனிப்பூம்புன லுமணிர் தபிரான் 
றவளத்திருநீ ற்றொளியுருவிற்றயங்குமுளைகாகணையானுல் 
குவளை த்தடங்கண்ணியுமொருங்குகொள்ள முழு து.மவலுரு வ . 
இவளப்பச*்சாலெனப்பசர் துசெறிபுன்பயிராய்வள ௬மால். (ae) 

வேறு. 
புவனபோசம்வெவ்வேறெவ்வுருவினுஞ் 
சிவணுமென் றுதெளிக்சலுற்றொன 
வுவகையோடுயர்காறுபறித் துட்போய் 

ஈவையினிீங்கரடுகுகமொங்கணும். (௫) 

இறுமையாளரிற்றீர்ச் துபெரியவ 
குறவுபூண்டவசொப்பவுழத்திய 
ரிறுமனாவிடையென் றிரக்சார்பணை ட் 

திறுவுகாறுநெடுவெளர்வன.. (Qs)



௬ e ட் ௪ 
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உறுப்பினாற்றம்மையோட்டியமாசரார 
வெறுப்பிலார்செய்வினைபுறுபூம்பயி 

ரிறுப்பகேர்ந்தெனவீர்ம்பணையெக்க ளு 
சிறுப்பங்கேருகமா இகணா றுமே. 

சேமவீட்டி ற்கெழுவதோர் 8 தயைக் 
காமமா ிகஞலிகெருக்கயால் 
சே.மமார்பயி”ண்டுபணைதொறுந் 
தோமளாவுகளைகடுவன் றுவ. 

பருவகோக்இவன்பாசமறுத் இடுல் 
குருவனேயெனக்கூர்க்தகளையெலா 
மொருவுசெவ்வியுணர்க் அபணைதொறு-் 

கருமைவாட்கட்கடைசியாஈண்ணுவார் 

வருந் துபெல்லடியென்றுமதஇத்.இலார் 
தேருந்துமூரணிகர்த்தமுனிவினற் 
பொருந்துமுத்தமிதுித் துப்புகுக் சவர் 

இருர் தபண்ணைச்செறிகளை கட்டவே. 

விரும்பிச்சேனுகர்வீகளையுக்கொறு.ம் 
கரும்பிற்்ோறமொழிக்சாரிகையார் முலை 
சுரும்பு ற்றார்ப்பவித் சாடவிழசெல்விய 
வரும்பிற்ே றனுமுண்பா.பல்மாசையரல், 

குவளைவண்டுகொழும்ஈண்கயிரவத் 
துவகைவண்டொளிர்வாய்கமலத் தவண் 
டவிர்முகத் துமமிப்பவவையெனக் 

கவர்மலர்க்களைகட்பவர்மாடெலாம், 
க் 

சயல்சண்ணோடும்வரால்கணைச்சாலொ டம 

வயலினாமைகள்வார்பு றந்தாளொடு 
மியலமுட்டுமிகவினவாமென 
வயர்விலாற்றுக்காலாட்டி. யஞ்ச வே. 

களைகட்டோறுங்கடைசியாகைத் துணை 
வளைமிச்கார்ப்பனவாய்க கனவென்றியென் 
றுளையப்பங்கயசத்தாள்கையொறுத்தொறுர் 
தளை யிற்பங்கயஞ்சார்வளையார்ப்பன. 

காட்டலா ற்கமலட்பகைக்காடெலாம் 
வாட்டினாமா தவாள்விழியோடிகல் 
கூட்டமாக்குவளைக்குவமு£ற்கெட 
கவோட்டினாமென்றொறுப்பனகசை-ளெ. 

மக 

(ல) 

(es) 

(திக) 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)
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ஈடக்கலு ற்றமையானம்பகையெலா 
மடர்க்கலு ற்றனமத்தகுதாட்பகை 
இடக் கலு. ற்றவணிச்சமுங்டூழ்க் துமென் 6 
நிடக்கலுற்றவவற்றினையெங்கணும. 

வண்மொழி.புமற்றுக சமக் இட 
விண்டிடுங்கணிவாய்ககுமிகும்பகை 

கெ "ண்ட செர்கும2 தச்குலமு ்கெடக் 
கண்டசண்டவிடச்தொறுங்காதுவ. 

சும்மைப்போன்மலர்த்தகாமராயோடிகல் 
ரெம்மைத்தாயசெவ்வ 7ய்வளாஞா ர ற்கு 

வெம்மைச்காகமுருக்இன்விளங்கெய 
கொம்மைச்சாயபஞ்சாயுங்கு மைச்தன. 

ஓ ள்ளிதீரங்கு SOL Ly மமலர்தங்களா.ற் 

கொள்ஈரம்வார்செவிகூர்தற்கிகலிய 
வள்ளை?ள்ரைவலழு ஞ்சவட்டுவ 

கள்ஊண்கோசையர்கைக்கமலங்களே. 

பண்ணையாட் யாபாவைால்லார்களைப் 
பண்ணையாமெனப்பா நறுறு£ர்மையாற் 
பண்ணை யானடரப்பிடம்யாவுமப் 

பண்ணையாம்பெயர்பற்றினபோலுமால்; 

கொம்பரோமலா்க்கோதையர்தாமலா 
ஈம்புவிரெனசன்றுதெரிச்தெனப் 
பம்பு பூவிற்பமரமப்பூவ, ற 
வம்புண்கோகையர்மாட்டுவளர்பவே. 

அளியிணீங்சவசல்பயர்போன்மென 
வளியிலாசலசட்டவரங்கையிற் 

ச ° ச ‘ “| ‘ ‘ ் 

௮ளிசெய்சேமலர்சோர்குழருங்குபு 
குளிருதீர்ப்பணை கொம்மெனக்இஞார். 

சஞ்சிசத்தொசொர்மலமாயையுக் 

துஞ்சவெஞ்சுடலூழினை த்தோலுடை 
மஞ்ச னே த்ப்துமானவண்டின்தழா 
ஞ்ூலோதியாதாங்கொண்டகல்பவே. 

பையவக் துபயிற்சியினைம்பொறி 
மெய்யுணர்ந் கிடவிட்டசன்ராலென.ச 
செய்யின்வக்துசிை றயோதிமக்குழாக ல் 
மைப்சல்வனகஞ்சமிறச்தலான்... 

(௬௬) 

(௪.௮) 

(௮௮) 

(௯) , 

(ero) 

(க) 

(௭௨)
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இருவானைக்காப்புராணம், 

கேழ்ச்சபூங்குமலார்கெழுமிக்களை 
லீழ்ச்துமென்மலர்க்கைத் துணைக்காவினாற் 

ரூம் த்சப்பட்டுத்தமைக்கலி ந்பூம்பயிர் ~ 
காழ்த்தகாமத்துக்காளையபோலுமே. 

மாத ராலஷிக்கப்படும்வாய்மையான் 

மாசரார்முகம்போன்றொளிர்வான்மதஇி 
காகலாலரிச்கப்படுக்காட்சிய 

Wy Os * * ச * 

2 த$ர்வயற்செ ற்றியபூம்பயிர், 

இங்கள்வென்க இிர்த்தெள்ளமுதச்இனாற் 
DEG Bloor OF னுண்மைதெரி தீதெனப் 
பொர்ருவெண்ணி றம்பூண்கருவுட்பொிகம் 
தெல்கணும்பயி*ண்டி நிவக்தவே, 

வேற. 

வாலொளிழுளையிற்றோற்றிமரகதநிறத்கசாலி 
ருலெனு௱ங்க இருட்கொள்ளப்பசந்ததோர்தோற்றம்போன் ற 
காலும்வெண்கதிரும்பாலாங்கருத் இரண்டினணிதுமுற்றச் 
சாலமெய்பசந்தாலென்னப்பசர் சனதளைகடோறும். 

வணக்கமில்லார்களெல்லாம்வண்பயனென்னும்பார 
மிணக்கமில்லார்களென்போலெனத்தலைகீவஈதசாலி 
வணக்கமுள்ளார்கசொல்லாம்வண்பயனென்னும்பா ர 
மிணக்கமுள்ளார்களென் போலென த்தலையிை றஞ்சி ர ற்றம்ம 

வரும லகம்யாவுமொழிக்தசன்மயமேயென்ன 
யா வருமுணரமுவர்யாவையுமி oof) gC Sr oe 
தாவின்முக்குணத் ் தின்வண்ணக் தாங்கு தவென்னச்சா லி. 
மேவா வெளுத் தீதுப்பச்சைவிராய துசிவக்ததன்றே. 

கருமமேவிரும்பிகாளுங்கவர் 5G cpus கள்பின்னாக் 
கருமரேராஇஞானங்கலர் இன்பம்விளேை தலோடுல் 

| சருமமேதானும்வேண்டா£ ந்காட்டுயி ந்கமம்$ர்வேண்டாக் 

கருமகேர்கோக்மெள்ளர்கவிழ்த்தனர்மடைகள் தது. 

- கரைய றுகருணைவெள்ளக்கடலொடுங்கலம் துளார்கள் 
புரையறத்தமக்சகாதாரப்பொருளொடும்பொருக் துவார்போல் 
“விரைகமழ்கீத்தநின் f றுவிராச்தெ ாளிர்செய்வச்சா வி 
சரையாம்பொ (HSA ink sen sacra Mo pO SWF. 

சாள்வனாயை தயேகோக்குகவெனார்தா, தரேோய்ப்பத் 
தாள்வரையறைகட்கேற்பக்சகும்பயன் விளைக்குஞ்செய்யிற் 
கோள்வரையறையீதேன்றுகுழமதஇிச்குயக்கையேர் இ . 

நீள்வராயறை: புந்தோ ளார்ரீரக்சரிச்சரியலு ளார், 

hs AKAMAHOPADHY AYA 
Nr (LVS WER | feapy 

(௭௫) 

(7௬) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௭௯)



we திருகாட்டுச்சிறப்பு, 

பெண்ணுமையிடத்தினாரைப்பேனுமெய்த்தவச்தினோ/க 
ளசெண்ணுமையெழுத்திற்பாவமிரிவ துகடுப்பகானை 
ஈண்ணுமைமுழ்ச்கமேய்ப்பானர் த$லக்கழனியார்க்கு் 
தீண்ணுமைவெருவிப்: *லிசகைத.ரப்பிளிறுமன்ே ற. 

ஈல்வினை புரிவோர்சம்மைஈடுவன்வன்றூ ச ரானார் 
பல்வினையுபசாரத்திற்படர்தரக்கொண்டுய்ப்பார்போற் 
புல்வினையெவையுநீக்கப்பொலிச்சசல்லரியைச்சேர்த் துச் 

தொல்வினையுழவர்தந்கடலைமிசைச்சுமர் துசெல்வார். 

களத் துறப்போர்களிட்டுக்கடாவிட்டுப்பலாலநீச்கி 
யுளத்துறுமழ்ச்சிபொங்கவுழவர்கள்காற்றிற்நூற்ற 
வள த்தொடும்பொலிர்தசெர்நென்மறலி தன் முறையிற்பட்டக் 
இளைத் துறுமுயிர்கடூேப்மையெய் தியதென்னமாதோ. 

மறப்பெருஞ்சேனைச்செங்கோன்மன்னவன்பகு இதீர்ச் இட் 
டறப்பெருஞ்செல்வராயொலயமா தியான 
இறப்பெருக்கடன்களாற்றிச்சென்றிரர்தவர்சள்சால 
வறப்பெருங்கொடைமைகல்கயாழ்குவுரூர்கடோறம, 

இன்னணஞ்சாலிச்செல்வமீ ட்டுதலொருடாலாகக் 

கன்னலுங்கதலிக்காடுக்கமுகொடுதெங்குமாக்இத் 
துன்னியமஞ்சளிஞ்சியா தியதுடவையைத்துப் 
பன்னலவளனுமீட்டும்பண்புமற்றொருபாலாமால், 

இளமசச்காவினாடியெறி திராம்புனலினாடி. 
யுளமடிழ்பரத்தைமார்களுடன்விளையாடிச்சில்லோ 
சளமசநோக்குமில்லினர்ஈலாரூட நீர்த்து 
வளமலிபோகர் துய்ச்குமாட்டியு மூர்கடோறும். 

போகமேநுகராகற்கும்புலவர்சண்முழு துக்தாம 
மாகநாடாளும்வேர்தன் வாஞ்சையினுரிமைபூண்ட. 
வேகநீர்மருதவைப்பின்விழைதகுவளங்களெல்லா 
காசநாட்டரச ற்கேனுஈலிற்றலாக்சகைமைச்தேயோ, 

வேறு, இதுமுதல்-மடு செய்யுள் நெய்தனிலச்சறப்பு, 

இை றவணெடுத்தவுருத்ே தாறுமியைர்செவ்வுயிரும்வளர்ச்சருள 
மிறைவிகிகர்ப்பவரைகான மெறிரீர்ப்பழனமிவைதம்மி 
னிறையவளங்களிணிதாக்குநீர்மையொளியாமேகலன்க 
ஞூறைவெண்டரக்கக்கடல்புகுமாலுலவா$்த்தர இமாதோ. 

வாய்மையடுத்தமாதவத்சோர்மறிர் துபவத்திற்சென்றிடி னு; 
அய்மையடுத்ததமதியற்கை துளங்காநீர்மைகாட்டுசல்போ ற் 
பாய்மையடுத்சக: _.ற்பரப்பிற்படர்ர் துபுகுர்தபெரு£த்தஞ் 
சேய்மையடுத் சர தியெ௫ிர்ர் தசேஈ்டியுவரோதோற்றுமால் 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௬௪) 

(45)
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இரு வணக பபரரணம, 

O 0M ot! SO) Soil] '*துபகைமடக்தச்வன்முத்தருலகி யற்கை 
சள்ித்ததைச்தபேரருளிற்றமியற்று றந்குமாறி துவென் 
றள்ளிச்சரளமணிப்பவளமலைச் துக்கராமேற் நவழ்கட விற் 
இிள்ளித் இரி.பு ஞ்சுறவாங்கே துயின்றுகாட்டுரீலைமைச்தால், 

பரக் துறைக் சவுயிரூபென்மாண்கருவி தீசக்கொளு, ச்தி 
யரக்தைதயங்சவகுத்சமைத்தவாச்கையுழிதரீதிமொபோற் 
1475 துவிடுக்கும்பலமதலைபொருள்கொண்டி.றுக்கும்டொழுசானுஞ 
சுரந்தபொருளேற்றிடும்பதத் துர் துவன்றுமொலியச்கடல்பொருமால், 

அம்ச துபெருநாலிடைக்கிடர் சவரியபொருளைப்பலர்கவர 
வாழ்க்சகருத்திற்பேரறிஞர்வகுச் துவிளக்குமாரநேபோல் 

வ்ழந்தகருத்தினுளையர்குழாம்வில்லிட்டிலகுமணிபலவுர் 
தாழ்க்தநெடு$ர்க்கடற்குளித் துத்தடவுக்கரையெங்கணுகீரைப்பார், 

பு ற்வுச்கோ ட்டஞ்செயும்வனப்பிற்டவைமொழியார் விழிதான்வா 

பபிறவுக்கோட்டுக்கடல்பணிக்குசேநிலாலவர்காட்டினரிலறரசுஞ் 
சுறவுக்கோட்டுட்கடலரசன்றோன் நிவரக்களினி 5 களு 
சறவுக்ரோட்டுமலர்ப்புன்னை ஞாழற்பொதும்பளொவ்விடனும், 

வேறு, 
இம்மையினோரவினைபுரிந்தாலியற்றுவினைச்கேற்றபய 
னம்மையிலென்பதுநிற்க வடுத்ததுளையர்கள் சளிப்ப.ர் 
ெெம்மைறி றப்பவளமொடுதிகழ்சரளம்வளைக்குலமுஞ் 
சும்மைரநெடுக்ஃடலன்ே ற்துறுத்துவது துல தோறும். 

மலையடுத்தசிலைத்தோளான்வலையெறிகச்துமீ ன்படுத்சா ip 

கொலை படக்சசென நளையர்கு றித்தொழிக்குமாலையரோ 

சிலை.படுத்த சாடுவளச்செறிவலைகள்பலவீசி 
யலை.படுத்தமீன்படுத் இட்டகன்்கரையெக்கஹணும்குவிப்பார். 

ப வேறுருவர்தோன்றா துவிரிபுன லோ Bag | 
வேறுருவாய்வரவுமணர்வினைபலசெய்துலகதீது 
வேறுருவர்தோன்றாசவிமலனார்குருவென்ன 
ஷேறுருவாய்வரப்பணிகள்விளைப்பார்போலரீயினார். 

தெண்ணீருட்பயின் றிருந் துர் தண்ணீரு ரருத்திரணடுக் 
தெண்ணீருக்குடைகன்றசெயலினாற்சுவையனைசத்து , 
முண்ணீர்மைப்படுத்தொளிருழுப்பினைப்புல்லியவிலைக்குப் 
பெண்ணீர்மையுமண்டியர்கள்பெரிதஎக்கும்பான்மையரால், 

எங்கண்மிடற்றிரைக்கெதிருமின்னிசைக்கோடிலம்பல்ச,த் 
தீங்குகுடம்பைசளளித்துத்தாயாவேளாத்திவிடு . 
துக்களைமீதுணவெட்டோமென அ.தலுக்கருத்தினா போன் 
மங்கையாமீனுணங்கலுணவருக்கொடிகளோப்புவார், 

பெருஞ்செல்வராயிடினும்பெயராத தீக்குணக்க 
டருஞ்செயலராயிருப்பிற் றமையடுப்பாரொவர்யாரு 
மிருஞ்செல்வச்சடலிருர் துமெடுத் துண்ணார்மண ற்கேணி 
யீருஞ்செல்வச்சிற்றூ றலாதரிப்பார்குணமாண்பால், 

(௧8) 

(44) 

(600) 

(408



1. இருகரட்டுச்ச ற்ப்பு, 

வெள்ளநீர்ச்சடைப்பெருமானமிளிர்மதியமிலைத்த துவுக் 
தெள்ளு£ர்ச்சடற்குளிக்கு ஞசெயலினாலி திற்படியிற் 
கொள்ளுமேஈமையின்னுந்சோ திலணியாகவென 
வுள்ளியாங்கடுச்சனசபோன்றுறைந்தனமுண்டகக்கானம். 

சாப்பறையிினொலிதழங்கச்சணந்தவுர்தம்வரவுள்ளி 
யேப்பகசைக்கண்மடமாதரிரங்குகடற்கழிமாரன் 
ஆப்படையாக்கொலைபுரியுர்தோடவிழுஈறுநீலப் 
பூப்பொலிவவினமின ச இிற்புணராமையுள தேயோ. 

வன்மையுறுசலைமென்மைமரம்டோன்றுமிதர் துலஇன் 
மென்மையல துயர்சைவம்வன்மையேயெனவிளக்கப் 
புன்மைமதத்தினரழியப்புகழ்காவுக்காசினைமு 
னன்மைபெறச்சுமக்தகடனலமுழு துஈவில்வாரார். 

வேறு, இது முதல், ம, செய்யுள் பாலை£லசசறட்பு. 

வரன்மலிசானிலமரங்குமெல்லையாப் 
பரன்மலிழுரம்பினைப்பற்றிவேனிலி 
னுரன்மலிபாலைமிக்கு இப்பச்ரேத்சசதோர் 
சு.ரன்மலிவளஞ்சிலசொல்லநீன் றவே, 

ஒருநிலத் தனநுகர்வுக$்தசன்றென 
மருவுவெஞ்சுரத்திடைவ இடன்றார்களீ 
ரிருகிலத்தவராையுமெய்தவா றலைத் 
தருளிலராய்ச்கவர்ரதாருநீர்மையார். 

அலாமுலையதரசேரானகோக்கமு 
மிலவமுமெல்லடி.யினைவுறாவகைத் 
தீலைவனோடவ்வுழிச்சார்ஈரின்பு ற 
மீலைபெறுபஞ்சியினெ நிகடூர்க்குமே, 

அணர்ச்தபூண்முலையவரன்பரோடுத றப். 
புணர்ர்தபாவையினொடும்பொலிகயாமெளா 

வணர்ந்தசாகையின்மலர்க்குரவமெக்க ணு 
நீணர்ந்தபூங்குளிர்நீழனீடால்குமே. 

மலடெனக்கொழியயெனவாட்கைக்கன்னித 
னிலகுசெஞ்றடி யீதயச்தெண் ணியாங் 
மலரொதிர்சொரிர்தருந்தவத்தினின் றன 
பலவுடன்காய்படாப்பாடலங்களே, 

வல்லிதன்ப, *சனார்வகுத்தவூழினை 
யல்லதென் றக ற்றுவார்கிலத் இல்லென 
நல்லவர்தெளித.ரஈண்பகற்கணுக் 
சல்லிரைதேருவகடோசகங்களே. 

இருப்பையினாண்மலரிலக்குமுத்தமா 
யுருப்பொலிசெம்மலொண்பவளக்கானமா 
யிருப்பனமுன்றிலினீர் துமேய்ர் திடைக் 
சருப்பையாடாச்குடில்சஞீல்வவெம்சணும், 

(som) 
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குமரியினல்ல துவென்றிகூடுரூ 
தீமாரனரிவளடியடைமினென்பபடோ ற் 
சமரின்மேம்பட்டவர்தரிக்கும்வாகையவ் 
விமலைதன்பாங்கெலாம்விரவிப்பூக்குமால். 

கல்லதரியக்குகர்சாழ்த்தசாககோய் 
வல்லைவிட்டொழிக்கு $ர்வறந்ததாயினு 
மல்லலுற்றழியன்மினங்கைக்கொண்மென 
கெல்லியுண்கணிபலகீலச்துதிர்ச்குமே, 

துன்புறினல்லதுசுகர்தசாசெனு 
சன்பொருள்விளச்ியராட்டுமப லையா 
மின்பொருள்விளக்குறுமிடத்திற்சில்வள 
அள்புள் நிந்தவாறறைர் இதிட்டாமரோ, 

வேறு, இது முதல்-௭- செய்யுள் தஇணைமயக்கம், 
பகுத்தசானில த் * இணைப்பற்பலவளனு 
மிகுத்தகேள்வியோர்க்கல்ல துவிசப்பதுதகாதாற் 
ஹொகுத்சியாஞ்"லமொமிர்சனச்சொகுத்தசானிலச் து 
வகுச்சவான்்பொருண்மயக்கமு.ஞ்சிலவகுப்பாமால், 

| குறிஞ்சிச்கம மூல்லைக்கும். 
வருடைகொல்லையின்மானமாவுடன்விளையாட, 
வருவிகின் நதிரடுக்கலினகன் நினைப்புனத்தி 
னுருவமஞ்ஞஜைபுங்கானவாரணமுமுற்றெழில்க 
டருவவின்னணங்கு நிஞ்சி.புழுல்லை:புஞ்சாரும். 

மருதத்திற்கும் குறிஞ்ூக்கும். 

வேழமென்கரும்பயில்வனவிலஙகலிற்பயிலும் 
வேழமென்புலம்படர்வதென்னெனவெதிர்மேவி 
வேழமல்கயெவரைவளர்பசுக் கினைமேயும் 
வேழமல்கயெவியனபணைவிரவு நுமேி. 

குறிஞ்சிக்கும் செய்தலுக்கும். 
மீனம்பாயந்தெழுவிலல்கலி ன்வியள்சனை வேலை 
மீனம்பாய்ச் துவீழக் துகளாமவ்விபன்சுளை நீலத் 
தானமபாய்க்துளரளிவெரீ இத்சண்கழிலம் 
கானம்பாய்தயரளியெழக்க துமெனப்பாயும், 

முல்லைக்கும் மருதத்திற்கும், 
பு. றவஙின் றலர்கடுக்கைபொன் றரப்புன ந்பழன 
ஈறவநின் றலர்தாமரைக்2ரத் இனன்றேக்இப் 
'பெறவதற்கெதிரகொடுத்திடப்பேணியதேய்ப்ப 
வறவிளர்ச்சரந்காங்கொருமலர்க்கரத்தணிவ. 

மூல்லைம்காம் நெய்சலுக்கும். 
வெறியகானமர்கோதிலமீன்கவர்புட்கள் 
பறியவோப்புறும்பரத்தியர்செவிக் இசைபச GE | 
0றி.பும்வீமணமுமிழர் து சன்முடையினைசிசைக்கு 
6 uss rag 9. fam ரர்சையிற்பரவு$ர்ச.ரலை. 

மள 

| (45m) 

(௧௧௪) 

(௧௧௫) 

(saa) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮) 

(௧௯) 

(52.0)
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மருதச்திற்கும் செய்தலுக்கும். 
erga டெறிகுழையினைக்குண்டலப்புழ:ு! வெண் 
cap ip} aS /ன்கஸா ரீன்நவர்காகமக்காப்ப 

aT Jaco Aap Secs wer loss mah gs 
வா ]ிபன்னமற்றடைடிடப்பனவய ற்பா ஐதர், (௪௦.2. 

நூலாசிர்யர், 
இன்னவானபல்வளம்சரமியைர்சசோணாட்டுத் 
தீன்னைீர்குசலராமையிற்றடாகபேரன்பிற் 
பொன்னியாறிருமரும்னும்பொற்பவாரந்சொழுச 
மன்னுமாசசர்வளஞ்சிறிச றிச்சவாவகுப்பாம், (ஈ௨௬) 

திருநாட்டுச்ெப்பு (Ip ற்மிற்று இத. னுள, 

மேற்கூறிய நிலங்கட்கு- குறிஞ்சிகூட் டம்-பாலை௨ டன்போக்கு- -முல்லைதனித் 
திருத்தல்-செய்தல்இசக்கல்-மரு சம்.ஊடல்-என்னும்-ஐர். து. தொழில்களாம். 

ச-வதுகுறிஞ்சக்குத்தெய்வம்முருகக்கடவுள்-சா இ-வேடர்-௨-வ.து-முல்லைக்கு 
திதெய்வம்விஷ்ணு-சா தி.இடையர்-௩-வ.து-மரு 2 கத்திற்கு தீதெய்வம்-இர்இிரன் சா 
இிமள்ளர்-௪-வ.து- 'செய்சலக்குத் தெய்வம்; .வருணன்-சா தி -செம்படவர் - ௫-வது 
பாலைக்கு த்தெய்வம்-காளி- சாஇ-மறவர்... இந்நிலங்கறாக்குரித்தாய- பொருள்களை 
ஆங்சாங்குள்ளகவிகளிற்- கூறியவற்றிற்சஷ்டுகொள்ச. | 

இவ்வைந்து திணையில்- -பகுப்புகளாலன- குறிஞ்சி-மலை-முல்லை-காடு -நெய்சல் 
சமுச்இிரம் -மருதம்-வயல்-பாலைஇந்நான்குகிலச் துங்கலர் துள்ளன, 

ஆ. தஇிருவிருத்தம்-௧.௪௮௭ 

திருநகரச்ிறப்பு, 
a 8 OTF OO Qe tee 

இது முதல்-0௪ஈசெய்யுள் பொதுச்சிறப்பு 

பூமேவுபசும்பொழில்சூ ழ்திருவானைக்காவினை முப்புவனத்சோரு 
மாமேவுபலககருளொருசகரன்னா துயர்மாஈகரன்ே ரத் 
தேமேவுபலககரும்பு றமாகவகந்த “pals தீ தீர்ச்சட்பொன்னிக் 
காமேவியொழுகுமெனினந்ாஈகருக்கணைசககரங்காட்டலாமே, (௧) 

இருஈதியினிடைக்டெர்சகாரியெவற்றினுஞ்ட றர ததென்பவர்ச 
விருஈதியுளொருஈதியேசிவபெருமானளித்தசசனியல்புகிற்க 
வொருக இதியேயிருந தியாயொழுகவிடையிருக்குமுயரானைச்காவவ் 
வொரு திமற்றிறையளிப்பமலயமுனிசாணாந்ததெனினொப்புண்டாமோ, '௨) 

சங்கை தியொருவேர்சனிரப்பலொருமுனிவாயிற்கரர் துமாண்டோ 
சங்கமலிதரப்புகுந்த துயரானைக்காவினைச்சூபு ழந் ;தமரும்பொன்னி 
துங்கமுனிசமண்டலத்துட்கரர் துவிசும்பிறைவேண்டத்து இக்கைஈம்பி 
யிங்கருளச்சவபூசைக்குசவியதென்ரு ற்பெருமையெவற்றதாமே, * (௩) 

மதுவாரமுறுக்கவிழ்ர் துமலர்விரியும்பசும்பொ தும்பாமருங்குசூழ 
விதுவாழுஞ்டைமெளலிசம்புகாயகர்கருணைவிரவிவாழு 
மு துவாழ்வுதருமானைச்காவினெழில்வனப்புமு?இர்தகரவித்தை 
க,தவாய்மைமாயவஞருள்ளகத்தாமனாமலரேகடுக்குமன்ேேற, (௪)



eS கரட் கருவான HBT ராணம், 

வேறு, | 
உரிமையிற்கிலம்பிபூரனை புரிச்சவுண்மைதேர்க்செம்பிரானுவப்ப 
வரியளிக்குலமும்பூ-னைபுரியுமாட்டியிற்பசம்டொழிரோறம். 
புரிமுறுச்சவிழர் துமலர்வழியொழுகும்பு துஈறாவாரியின்முழுட 
விரிமணத்தா துபூசிமெல்லிசைகண்மிழ் ற்றிநீன் ரட்டயர்வனவால், 

இலம்பகமிலைத்ததிலகவாணுதலாரெதிராதிராட்டயர்தோறு 
மலம்புகிண்டுணி.புஞ்ெம்புமேகலையுமதிர்கு ரன்மழைமுடல்காட்டக் 
குலம்பயின்மயில்களாவெபூவைகுயில்ளிபாடுவவிவையுஞ் 
சலம்பியினுவர் ததத்தமச்கியன் றஇிருப்பணிசெய்வடோன் றனவால் 

நா.ரணர்பிரமர் நாடி.பு மதியாகங்கைபங்காளனார்முடியுர் 

தாரணிதமுஞானபூமியினாக்தங்கருச் தவத் இனா ற்சார்ச் இட் 
டாரணர்ச்குரியதவிெனும்பழியுமக ற்று தமெனமுயன் றவபோ 
னீரணிபழனர்தடாசமும்பிறவுநிரந்தரித் சனமலர்க்கமலம், 

மூள்எரைப்பசர்தாட்சேயிக ழ்ப்பொகுட்டுமுண்டககாண்மலர் Saal Gar 
வெள்ளொளிவிரிக்குமென்டிறையன்னம்விழுத்சகு துணையொடும்பயில்வ 
கள்ளவைம்டொறியுங்கடர்தவரிதையகமலராண்மலர்மிசையஞ்சப் 
புள்ளுருவாகச்சத் தியுஞ்சிவமும்பொற்பவீ ற்றிருப்பதுசகையும், 

பீண்டுவெண்ணீறுஇமி/ச்சொளிர்படி வபீிபராசாமுனிஈணிவளர்த்த 
மண்டிசெத்தழலினரக்சர் தந்குலங்கள்வக் துவர் துகுவனவிழையக் 
சண்டவர்வியப்பப்பாசடைமருக்குற்கதியவெள்ளோ திமத்தெதிரோ 
விண்டசெங்கமலசத்தொழுகுதேனசையால்விழுவனவீற்றுவீற்றளிகள், 

வேறு, முர் தபகையானசுரர்முற்றிவஇலீயுக் 
தர்சமிடமாகவிகரானவரிறுத்தாங் 
குர்துமதுவுண்ணவுழிதச்சளிகள்பாயு 

ஈர்தனவனங்கள்பலகாற்றிசையுமல்கும். 

கைபழகமுன்புபடைகஞ்சமுதல்வீயு 
மெய்பழகுவேதனகர்மேகவெனவிட்டா 
னெய்பழகுகூர்தலர்நீலாமூகமுமற்று 
மைபழடிரின் றவெனயாருமறிவெய்த, 

மறரவிலும்வாட்கண்மடமாதரிசைவல்லாத் 
திற5விலவேறகரிதேர்வொழிகசான்றீம் 
பு றரகரடுத் துவளர்பூவைகிளிதாமே 
யு ரஈவில்வவுண்ணகருராச றவொழிந்தே. 

தீர்த்தமுடிவைத்தவொரு தீர்த்தனிவனென்றுச் 
திர்த்தமுருவாகங்ளர்செய்தியைமதித்தே 
இர்த்தலரிதாங்களிச றந்தொளிர்வதென்னத் 
தர் த்தமெவையும்பெரி துதேக்கியெழில்கூறும், 

நீருருவமாஇவளர்கின்மலனமூழ்ர்த 
திருருவமானககர்சேர்ர்தனமினித்தான் 
நிருணவினேமலமெனத்திகழுவப்பா 
டனருருவவார்பொழிலிணர்த்துமலரூழ்ச்கும், 

யு 

(௫) 

(ஏ) 

(௮) 

(௧) 

(20)
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வேறு, இதுமுதல்-௮-செய்.புள், புடைசகரம் சிறப்பு. யானை 

தண்ணார்மதிகுடியசங்கானார்பதக்கள் 
விண்ணோர்பெருமான்பணியப்புகமேகவூர்இ ! 
யெண்ணாவிறலோடுபு றத றகொண்டசேய்ப்ப 
மண்ணாமணியானைகள்யாத்தனவாரியோர்சார். 

| குதிரை, 
கருணைச்சடலாயெசண்ணுசலார்பசல்கள் 
வருணன்றொழுவான்புகவன்னவன்உாழ்க்கையான 
பொருதண்ஈடலும்பு றமுற்றியபொற்புமான 
வருமைங்க திவாசியின்மர் திரம்வாய்ந்ததோர்சார். 

நீலைத்தேர் 
ஒருஞான்றுமுலப்பிலிருங்கி.புய்க்குராச 
னிருசேவடியேச்தவுள்புச்சவிராறுகோடிப் 
பொருசூரியரோறியதேர்பு றநீன் றதென்னக் 
குருமாமணி.பாச்தொளி/தேர்குழுமு ற்றதோர்சார் 

சிலம்பக்கூடம். 

வடவைக்கனலுங்கடனஞ்சழும்லானினேறு 
முடலுஞ்சமனாணை.புமோரு ரச்கொண்டெ தீன்னச் 
சுடருங்கணைவானயிலா திதொடர்ர் துவீர 

ரடல்விஞ்சையரஞ்சவமர்ந்தகல்லூரியோர்சார். 

வார்த்தொழிலாளர் தச்சர் கொல்லர். 

பருமக்கலனைப்பு ரரைப்படுர்வார்களார்க 
ளுருவச்சகடத்துகுளச்சுலறயாய்தமா இ 
கருவித்திரண்ழுற்றுமு ஞற்றுகைவல்லநீரார் 
மருவித்தொகுசேரிபனச் த1வெவ்வேறுவாய்ந் ச, 

யானையேற்றம் குதினா யேற்றம் இர,ஈஈடத்சல், 

வண்டாடியமாமதவேழமும்வாவுமானுஞ் 
செண்டாடியசெண்டுவெளித்தலமுஞ்செறிர் த 
கண்டார்களி.உரிரதத்சொழில்கற்கு ஞாட்புச் 
தீண்டா துவிலாழிடொழிசர் துதண்சேறுசெய்யும், 

போர்த்தொழில் 

, ஒழுகுஞ்சுடர்வாளயில்வேல்ிலையொண்கையேர்் தி. 
குழுமத்திறல்வீரர்சொடுஞ்சமர்க ற்குமெல்லை 
விழுமக்கலனிற்பிதிருக்கநல்வெள்ளிபொன்னும் 
புழு.தித்திரளாய்ட்பு றம்டோர்ப்பவபொற்பவெக்கும், 

நூலாிரியா, 

நடைமாமலையா இகண்முற்றிநலஞ்சிறந்த 
புடைமாககரின்வளனிற்சிறிதேபுகன்ரு.் 
தொடைமாண்சிலைவேள்சணையின்சுவைதோ ற்றியாடு 
மிடைமாககரின்வளனிற்சிறிசேச் துவாமால், 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮)
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வேறு - இதுமுதல் ட௦-செய்யள் இடைககறர்கிறப்பு, 

பளிக்ஞுச்குன் றமும்பரச்தவெக்களு 

மொண்க்கன்ே மிடையு முயர்செ ம்ஞூன் றத 
தெளிக்கும்பொப்கையுக் இகழுய் பான மால் 
களிக்குகிரனகடவுளார்க்குமே, 

3 

பலா்வியப்பு றும்பஸிக்குச்ளுன் றாகள் 

கலவமாமயில்க துவு உசவ்வியி 
ணிலவிருங்கறைை,க்கப்புக்கமர் 
1/விலஇிவில்லுமிழ்வி துககர்க்குமே. 

குழுதீவாவிதூக்குளிர்க் சமத் முங் 
கமுகமுத்சமுங்கலந்த$ீரமையா 
லமுசவெண்கதிரோ.டடுச்சமீன் 
சமுகம்போன் றன சரணிமயங்க ஹும், 

பட்டமாடுவார்பசர்தவெக்கர்வா 
யிட்டசெம்மலரெயியினெய்மர 
மட்டவண்டுகூழ்க்சாவிட்பேட்டினை த் 
தொட்டுவைகவண்சுகக்கள் பாடுமே. 

மைக்கண்மாதரார்வாவிதோய்தொறு 
மெக்கர்வாயவரிமெடிச்சுவட் 
டொக்குமென்னடையோ இமம்புகத் 
தக்கதன்றெனத்தரங்கநீக்குமே. 

கொழுரர்கொக்கைபூங்கொத்தின்வேற ற 
வெழுதுமவ்விடையிளையர்கெஞ்சமான் 
மூழுகவாலவாய்முதல்வனாகெனக் 
கெழுவுமாடமேற்இளந்துவப்பரால். 

,இரண்மணிக்கலா ற்செய்தகுன்றின்வாய் 
விரவியாவொர்விஎக்குதக்கிழல் 
கரவிலாதுகண்ணடியிற்றோற்றலும் 
பலர்கொலேரவெனப்படர்க்துதேறுவார், 

பேதையாருழைப்பிழையிலார்க்குமிக் 
கே தமேயு நுமென் நியம்பியாங் 
கோதுமாதாகையு ற்றகந்துக 
மாதசாதெனவடிபட்டாடுமே. 

பாடி. யம்மனை பாவைமாொ இர் 
தாடுசெங்கையையலான் றன்னவர் 
நீடுவார்குழனிலவுவண்டுக 
ளோடி ரச ழ்ந்தெழுர் துடனுலாவுமே. 

ஆசைடீட்சியினலைதன்மு ற்றுறு 
மேச லாருயிர்க்கென்றுரைப்பே பாற் 
பாசநீட்சியிற்பரர் துலாவுறு 
க் னீ.டுசலாரோடரிக்களூர், 

(௨௪) 

(௨௪) 

(உட) 

(௨௭) 

(24) 

(௨௯) 

(௬௧) 

் 4௩௨)
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பண்ணை பாட்டயர்பாவைமார்குழல் 
வண்ணமாலை:பும்வாசச்ச ண்ணமு 
மொண்ணிழற்கலனோடுவீழ்தலால் — 
விண்ணுளார்க்கும்விம்மி தம்விளைக்குமே. 

நூலாசிரியர். 
போசபூமிரும்பொருவுருசென 
காகாபோற்றிடைகருணாத்தன 
மேகநாதனேயி pF 5S CG: சூழ்க 
தோகைமிச்சவுண்ணகருரைத் துமால். த 

(வேறு-இதுமுதல்-௮-சவி உள்சகரச்சிறப்பு இசனுள்-௫-௧௮ அகழும்ம திலும்.) 
ெலற்கரும்பகைவிழிஈகையா இியின்விளித் தும்வன்படைநாசன் 
மலர்க்கரத் துமீளிமைக்கடையாள மாவயச்திய இறனேய்ப்ப 
வலக்கண்வெம்பகையாஇரள்கா வுமுனனுக்கபுமணென்னச் 
சொலத்தகுஞ்சுடர்மதில்புடையடுச்ச துதொல்லைமாககரம்ம, 

தூங்குவிங்கருடுரந்தொளிகஞுற்றுவெஞ்சுட ரவன்கலைத் திக்க 
ணீங்குரு தவல் லுடிக்கணமேகமுனிசத்சலும்வெளிடடே 
யாங்கவேகுழித்தவிம் இளைப்பா றவுமமைச் சதாலலிர்செம்பொ 
னோங்கலாமலதெனநிவச்தோங்யெவொளிர்மணித்தடநொச்சி. 

பொரு துதன்னிலைஈடக்கும்வன்மீளியர்புவனமூன்றினுமில்லா 
வருமைமல்யெதாயினும்பொருளெலாமளித்தவன்செயப்பட்டுப் 
பெருமைமல்கியககர்க்செலாங்சாட்டெனப்பிறங்கலின்மணியிஞ்சி 
கருமைமல்கியவகழிபயும்பொறிக-நங்கலர் துவீற்றிருந்தன்றே, 

இவபெருமானுக்கும் மதிலுக்குஞ் சிலேடை 
முடிமில்வான்செழுங்கங்கையுக் இங்களு முத ரொளிமணிப்பாம்பும் 
படி.யநீர்க்டெங்கடித்சலஞ்சூழ்தரப்பயின் றதொச்சியின்வீக்கங் 
கடி விராவியகடுக்கையங்கண்ணியான்சடையுக திதெழுமா ழி 
செடிய£ீரிடைமாலயன்முரண்கெடநிவர் துகின் ற துபோலும், 

எறிர் துவண்டுளர்கமலமுக்கு முதழுமிருங்குவளையுமற்றுஞ் 
செறிர்சல்லெழிலர்ஈலாரு றுப்டொடுதெவ்வுவவிவையென்னா 
வறிர் துவெஞ்சிறையிட்டகோட்டம்பொருஉமவையெலாமலையூடே 
மறிர் துபக்சமு த்றுண்ணெடுிழச் திருங்கணீர்வாக்குர்சண்டுடங்கம்ம, 

மதிலுறுப்பு, 
இறைறவன்யாலரும்௨ணக்இியும்வாழ்த் தியுமெண்ணியஈலனெய்சச் 
குறைவில்பேரருளாலிழைச்திட்டவிக்கோணைமாமதிட்டாகங்க 
ருறைபுமேனையமதிலெனவெண்மையினு றலெனவொழிக்இன்றாக் 
சறையு£$ள்பொறியமரர்கள்விமானமுமக ற்றுவவெளியடே 

கோபுரம், 
செழுந்தண்மாமணிகுயின்றொளிதஇிசைதிசைசெறிச் துவல்லிருள்வாய்ப்டெய் 
தெழுந்தகோபுரமர்ஈசர்த்தெய்வசமெழுர் துவிண்பரப்பெல்லைக் 
கொழுர்தண்மால்வளக்கொண்யொரகரொலாங்கோலவிர்சகரொப்புத் 
தீழுச்சொலோவெனவிழிகளிற்பார்த்திடந்தன்மைடோன் றதமாதோ, (2௧)



திருதகரச்சிறப்பு 
ஈகரின் கோபுரத்தின் கொடிகள். 

ஈால்வகைப்பெருவளங்களுமெளிதருணன்மையால்வளமாண்பாற் 
சால்வஇிர்ஈகரிக்சகர்கிகர்சகர்சகங்கண்மூன் றினுமில்லை 
யேல்வதென்றெழுதெய்வதமிருல்கர மெடுத்துச்சூளுறர்ன்ரற் 

௨.௨ 

போல்வதும்பரினெழுர்சகோபுரமிசைப்பொலிர்தவார்கொடியம்ம (௪௨) 

வேறு. இது முதல் - ௰க- செய்யுள் பாத்தையர் லீ.தி 

”ஙகரும்வளத்திற்சான் ஈகெகெகர்க்குறுப்பாயென்று 
் மாஙகியமதிலுச்தாழ் * தவொலிபுன ற்டெங்குஞ்சொற்றாச் 

தாகருமகிழ்ச்சிபொங்கத்தருணர்களுளத்தையெல்லாம் 
லா. வ்கியொண்பொருளும்வாங்கும்வளை விலார்சேரிசொல்லாம். 

தவியவுருவமெல்லாமொண்டொடித்சடக்கைச்செவ்வாய்க 
காவியங்கண்ணினல்லார்காரிகசைக்குடைர் தவா நீரு 
னாவியலுரையுமற்றுஈடைபுமற்திமைப்புமற்றுப் 
பாவியலுயிர்ப்புமின்றிப்பபின் றரனசுவோரடொன்றாய். 

சண்டவருயிரையெல்லாங்க துமெனத்ம்பாலாக்கி 
கொண்டமர்பாச்தைமார்கள்கொள்கையைத்தெரிச்குமாபோற் 
சண்டவருருவமெல்லாங்கவர்ஈ்செசளிர் தருப்பணங்கள் 
கொண்டபன்மாடமேடைகுலவவசேரியெங்கும். 

மேவறு, 

உடையினுமணியினுமூருவச்சாச் தினு 
ஈடையினுமொழியினுயனநோச்கினுக் 
தடையறமயக்குகர் தமச்தினம்மென 
SOL AYER வ௮ருழைவேரித்தண்டரோ 

அஞ்சனமெழு தியங்கயற்சண்மாமுலைக் 
குஞ்சா மெழில்பெ றச்கோலந்தீட்டுவார் 
மஞ்சரையாவணம்வரைர் திடாமையே 
யெஞ்சலில்பொருளுங்கொண்டே௮ல்கொள்வரால். 

கதிம் லர்பொய்யினர்கவர் சதநெஞ்சின 
நீபிலரெனானியறிர் தமன்னரும் 
பொ ற்பொடுசி ஐப்பருள்பொலிவினஞ0 ரனிற் 
சொற்பயில்பரத்ை தயர்சொருபமென்சொ ல்கேன், 

குதுபொய்யரியலிற்றொஉகச்சமாதியாத் 
தீதுசெய்யினும்விலைத்தெரிவைமாருமை 
மாதருக்ஞுடைர்தபூமாதுவைகலுங் , 
'கோதறுதிருவெலாங்கொடுத்துகிற்குமே. 

கலைழ்தொழிற்சுவைபினாங்கடுத்தலேமென -: 
al 2ev $6) தரிவையர்ச்குளம்வெள்டப்பூச்சரர் 
தலைத்தமுபயத்தின் விட்டன்பனாலக 
நிலைத்துருக்கரர்தனணிகழ்சொன்மங்கையே. 

(௪ ௩) 

(௪௭) 

௪8) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(Gio)



ae இருவானைக்காப்புராணம் 

ஆடலின ரவமுமமுதுகுத்தெனப் 
பாடலி னிசைகளும்பக லுமெல்லியும் 
கூடவிற்றுறக்கமாய்ச்குறைவிலின்பமே 
்டலின்வீமொய்ச்சேரிரீன் ஈதே. 

சுடர்வ்மெவையவர்தோறுக் தீஞ்ச த் 
விடமொமி திதி தார்வவர்வேண்டியாப் ங்க்ருள் 
கெடவாற்பாத்கையாகெழுவவல்லரோறி 
கடல்கடைக் களைப்பரோகடலளாபெலாம். 

அாலாூிரியர். 

மேவணவக ப்பொரு: எள்விலைசெய்வாம்கிகைய 

SEE OM OBE CIN T திதையாகசூழல்சொ. ற் னம் 

பா உப்பு ப்பொருள்பலஃம்விற்றிடி 

மாவணாலீ ?திமினமைகிசொத்றமா! ல். 

மறு. இதுமு ல் ௯ செய்யுள் அவ்ணல௮ தி, 

0.5 & gent é SO aren [செழும்பவளக்க ரல் 

விரனதவெடும் ச்திட்டு்வே, றுபன் மணிமாலைக் 

காவுலர்மல ர்ச்சொங்கல்கோட ணை கொளவார்ழ்துப் 
பரன் மணஞட்டிப்பபின் ரனகடையெல்லாம். 

முர்தடவெழிற்பர்தர்முகினுமைசரசசெய்் த! 
ஈர்சொளிமணிவாழைநாகிங்கமுகயொகது? 
சுத ரமலர்வாசச்சண்ணமுசனிறு வி 
பிர் இரசகோங்கவிரு கினார் தவிசெங்கும். 

ஈடு? லைபிழையார்போனலம்தகுகோ௱ரங்கை 
தொடுதலினன்ளேயிச்சொலைவருபொருளெல்லா 
முூடையல, சாசன்றாரு தியராய்சரெனக் 
சடைவளமசோக்குரர்கள்கரு து.றுந தகை பன வே. 

BIG’ Tava pepo), AT GUT VAT ச்சனமுழுதொ ரபா 
ஓுரைதகுபழன 5 இஜெொலிவளமுழுே தாருபாற் 
றி தயனமுழு௦, தாரருபா ந்செறி, தலினியமக்தாச் 
தரைமகள்பண்டாரம்போன்றன தனிழ்த னியே. 

௮ரையென மணிமாடம்்வனமெனலமர்கொடிக 
டிரைதவழ்கடலென்ன த்திகழ்சனவொலிஞன் றும் 
விரவியகியமர் சரம்விளம்புமுக்ஈலர் IT (LP LD 
Li aS wy 16007 GOT GOLD MLIU TEV Gy £0.15 4 COE UICOT Wa. 

இரதமோடெழில்வேழரிவுளியுமயிலா இக் 
கரவில்பல்படைமற்றுங்காதவின் விலைசெய்ம்மார் 
அரைமீரைகிறுவித்தநீடியகியமந்தாம் 
வமலிபாசறையின் வயங்குவவொருபாங்கர். 

(6௧) 

(௫௩௩) 

(Ble ) 

(௧௫) 

(௫5)



இரு தகரக்கிறப்பு 

லிஞ்சுபுபன் மொழியும்விரவலிற்பொருள்கவாா 
அஞுசெவிதுயர்கூரவனைத்சையுநுகர்கலமென் 
செ. சியபொறிகான்குமின்னவிற்றுளைஇிர்ப 
க்ஞ்சாரில்பொருளெொல்லாக்குலேம்4லைச ஈர் தன வே. 

உளதுகொலிலதுகோலென்பொருபொருள்வினவலு 
முளதிலகெனசசெல்வேயுணர்.!/ 9 ஜிமல இலையென் 
ரளவுலுமவைஞூன் நுமால்இிலையாவர்களு 
மளவில்பல்பொருெொல்லாச்தருகெனவமைச் ஏன வே. 

சொள்ளுகர் சமச்கேல்லா.ரவ௱ஈணிரல்கி 
யொள்ள்யபொருள்பல..,மொரு இனம்போர்காட்டி 

ஈள்ளுறுமாவணார் ரசாடுறினம. பகா 
ஆட “ட ட ட்ட . 
டெள்ளாலவாக்இம் பிரீறிஈம்வன முகவுறவே. 

லூலாசிரியர். 

மேயிடைப்பொருள்பல...ந்வ்வார்க்கெளிகாக 
DIT NGO 5 FAI AW 5 (FLOM DICK IO) BIL OS 4 
பாபினபுகழோூிம்பல்குடிகளுமல்இ 
2 மயினமஎர்லீ இவியர் 5 குவளஷ் சொல்லாம். 

வேறு. சம்ககரஇ., 

எிழ் ராகா த தணங்குபல்வேறுசா இயினு 
மடித்தமாக்கர்களவாவர்க்கான் நமொல்லொழுக்க 
மடி துமே. வர் துவாழ்மறுகுகள்குழ்ச து 
5 . ர் . 5 ச ட . . . ட , ட 

கொ௫ுிச்தவோகையிற்றுவன்றின துல குகாற்றெருவும். 

இதுமுதல் ௪ செய்யள் 2 வளாளர்வீதி. 

உழு இியாவருச் ர;்சமதொழுக்தினிர்பிழைபா 
() ¢ ாழுகுமாறபகரித்துே வளாளசெ oor ep Cut 
AG Powe 7 COLOUI TT ஏருமமா Aa @arn G5 Baer (isl 
செழுமோகையர்செொர்ர் துவாழ்வீககளொருபால்: 

கருமனாபினர்தாணுவின்பெருமைரேர்ர் 5வர்தம் 
(9 பருை மதேர்க லாப்பிை முயினா ர்பிரிர் தபின்ன வை 

யெரு மையூ ர்திதொண்டிவ ம்பி ip யாரிவரென மார் 

ொருஉருசனபோன்றனவோங்குகார்மே௫ி, 

ah A BIA, 5 GOT OS of B04 oer By மாய்விரவ 
ai? i 3 6 ei BB Sere வரமார் துவாழ்மாடம் 
௮ளைந்து£்ன்றுவவ்வினைசகண்டூவகையென மருவ. 
களைந்துரீன் உலம்சணிப்பெருமாயையேகைவு. 

மண்ணலேபலவிழ்திவண்பொருள்விளைப்பதுபோர் 
விண்ணமாகரல்குரல்னர்செய்கையோமனமும் 

வண்ணமாகெயபோருள்களும்வகைவகைவித்தி 
ய்ண் ணலாம்புகுழ்விளைத்$லாலயின் றுகண்டுயிலார். 

௨௫ 

(௬௧) 
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௨௬ திருவானைக்காப்புராணம் 

இதுமுதல் ௩ செய்யுள் வணிகர்வீதி. 

உள்ளம்யாவையுற்கோணுதலுறாதசெக்கிலமை 
விள்ளுரு து தங்குறிப்பிளால்விளக்குவார்போலக் , 
கெள்ளும்வானிறைக்கோலினைச்செங்கையிற்றாங்கிக் 
கொள்ளுநீர்மையர்குழுமிவாழ்வீதிகளொருபால். 

முதல்கெடாவகையாவண தீழா இயமுகக்குங் 
கதமிலா துயர்வணிகர்தங்கைப்பொருண்முழுது 
முதவியார்வலமாஇயோர்க்கும்பரின் மாட்டுஞ் 
சிதர்விலூதியஞ்செறித்தலாந்றெறுபசிகளையார். 

அசகைமாசசர்ச்கொருவனே ரலைவனா3லினவ் 
வளமைமாசசரொக்குமோவளர்கிதிக்கிழவர் 
சளைஞரோபெல்லாயிரர்கெழீஇயினர்வதியா் 
த்ளர்வில்பேரொளியசும்பியதமனியவிதி. , 

இதுமுதல் ௪ செய்யுள் அரசர்வீதி, 

பகைமைமீச்கொளுமன்னரைப்ப றச் தலைப்படுத் து 
மிகைமைமீக்கொளவிண்ணெலாங்கைச்கொளவிடுத்து ச் 
தகைமைமீச்கொளுமண்ணெலார்தமதுமண்ணாக்கி 
வகைமைமீக்கொளுமன்னர்வாழ்வீதெளொருபால், 

அ௱்சண்வாழ் ருமரையர்கண்ண மைப்பனலாயும் 
பொங்குபோரிடையழித்திமையா திசல்பொலிவு 
தங்கண்மே௮ரிதென்பதுதாமறிர் திமையாத் 
துற்கமேயினர்தோல்வியிற்படாவகைச்சுரர்கள். 

இயக்குசாயகனின் நியாருயிரியங்காமை 
௮யச்சனொலென வயின் வயிதந்செயல தவ இர் 4 
வயகச்சமாணவர் திறுத்சவொன்னலருயிர்குடிச் அ. 
தீயச்கமாண்டவத்திரமுதலாஞ்சமர்ப்படைகள். 

இரச்குமார்தர்ஈல்குரவெலனும்பகையொடுமிரப்பிர் 
கரக்குங்காரறிவெனும்பகைகருணை யம்படையா 
லரக்திமேச்குமறமெனுநிலமுழுசாண்டு 
பரக்குமோகையிற்படிந்தலாற்பரிவுயிர் த சமையார். 

இதுமுதல் டு செய்யுள் மறையவர்வீதி, 

மூவர்காடொழுமுசன்மையுமூவசைப்புரம்ர் 
தாவநூல்பலபயிற்றலுஈ் தழல்கையோம்புகலு 
மேவலால்வெறிக்கொன்தையங்கண்ணியான்விழையு 
மோவின்மாமரையர் தணர்வீதகளொருபால். 

சென்னிவேறொருவருணத்திற்றணிச்சலாச்சிறப்பின் 
மன்னியாவரும்வணச்கலாமதிமுடிச்சடையோன் 
றன்னைரீள்சிகை சாழ்க்கலாச்தழலிடைவழிபட் 
்னுவான்க தியறுபவர்வாழ்க்கைசொல்வரைத்தோ. 

(௭௨) 

(௭) 

(௪௪) 

(௭௫)



[ ௮ இரு,ககரச்சிறப்பு 

செருக்சலான்பலபடுத்துஞ்சோசர். சார் சமைக்கொல்லி 
மிருத்திராடொறும்பூசனையியற்றியுமழியார் 
வரு துமவானவர்பசியொரீ இமழை௮வளஞ்சிறப்பில் 
தரு த தஇிரானிலக் சரந்ரையுமனுக்குடவரே, (௪௮) 

வேசமோதியும்வேள்விகள்பர்பலபுரிர்து 
மே;ரநீவியுமதிதிபூசனையினிதமைத் து: 
கானான் முகனலருறக்கடிசஈகரிருக்கு 
மாரர்வேதியால துகண்வையகச்இலையே. (61%) 

வேள்விமுற்றியவேதியரவேறுவேநாரும் 
வாள்விகானமுகிர தழுமதவிளங்களிறுந் 
தாள்விசைம்தெழுபுரவியுர்தசை தவின்வீதி 
யாள்வினைத் 5) m5 3 ஈசா 'இகசளொடுமமர்ஷ்.ர, (௮0) 

அ இசைவர், 

தாங்களேயருளுடையரார்தகுஇயைமதியார் 
பாப்கணியாவருமருளின ராம்வகையெண்்உளி 
யோங்குபூசனையி! ண்டையுமுு ற்றுவிப்பிரர்கள் 
வீங்குமோகையின் ௮இதரும்வியலீடம்பலலால், (௮௧) 

மடங்கள். 

சரியையாறந்றுர்மடமொருசாரெலாக்கரையுங் 
இரியையா றார் மடமொருசாரெலாங்கெழுவ 
முரியயோடியர்மடமொருசாசெலாமொளிருகி 
கெரியுஞானியர்மடமொருசாமெலாஞ்சிவணும், (௮௨) 

திருமஞ்சனமெடுப்போர்: 

ஈம்பளனாடிப்பூசனைஈல 3 சவியற்ற 
௮ம்பு£ள்புனன்மணிக்குடமுச்சியின்வயக்கி 
யம்பரேகுஈரடும் இடுமுருவின்வான்௧கம்கை 
பம்பவேற்றுரீன்றா ர்றுவான்பழகுவாரனைசார். (௮௩) 

சாற்கவிப்புலவர்கள் அசுகவி மதுரதலி, சித்தாகவி விஸ்சா-கவி. 
௩ % 4 ° 6 6 உ ௪ 

கரன் றதிஞ்சுவைகால்வகைக்சவிதையும்புணர்ச்கு 
மான் சகேள்வியிர்கவியொகெமகனேவாதஇ 
யான் சவாச்சியென் ஐனைவருமளவளாயிருக் து 
சான் ஈநூரெரிபட்டிமண்டபம்பலதயங்கும். (௮௪) 

௮ன்னசக்இமம். 

மூன்றிபட்டியசுவைகளுமொய்கத்சகாலுண்டி. 
மான் ஈவைம்பொறியடங்கெயமாலவர்முதலோர்க் 
சேன்றால்றுபசா. தீதினினிதுமிக்கூட்டி 
யூன்றிரின்றிமிமோ சனச்சாலையுமுளவால். (௮௫) 

இதுமுதல் ௨௩-செய்புள் பொதுச்சிறப்பு. 

அவத்தினான் றவரிருக்கைகளவணிலவாகச் 
த க்தினான் ஈவரிருக்கையுமவணசார்பகத்குப் 
பவதீ.தினான் றவநிருசக்சையுமவணபண்பின ாய்ச் 
திவசம் தினான் தவிருக்கையமவணே a pCa (ga) 

ட



௨௮) திருவானைத்காப்புராணம் 

ஆங்கணில்லதென்றோரறமனைத்துலகலம் 
லாங்கணில்லதென்றொருபொருளளை ம துலகினும்' 
லாங்கணில்லதெள் றின்பமொன்் றனைச் துலஇனுபி 
லாங்கணில்லசென் றரியவீடனைத்துலனகில், * (௮௭) 

வேறு, 

சொரணத்திரளும்வாம்பரித் திரளுமனர்குபின்றெ நடு பொர்ே தருர் 

காரணிபுயத்துமைந்தரர் ரணர்கை த் மானமாக்கொடு3 FAO GE க்ரு 
£சணிமகளிர்சிதர்க்தகுங்குமமுரி ழன்மணிக்கலன்களும் கொழத்த 
சரணிவண்டலிழுக்கலின்விரையசசெல.உருசெப்பியவவையே, (௮௮) 

உருக்கெயபசும்பொற்றகட்டினான் மணியா றுருசெழப்படு! sau tas 
பொருக்செனப்புகுவாரடிக்டெர்புரியப்புழுதியும்பர ல! ன்டேோ வர 
தருக்கினர்மடவார்வீசுகு்குமமுர்சுமனியப்பொடியும்பூர்தா தும் 
குருச்கலச் இளுங்குவால்படக்கிடச் துகுறுடையாக்குவமாதோ. (௮௯) 

வீ.திட்கழகுபுரிவனவுயர்ச் துவிரிர் சபூம்பர் ராப்பக்தர்க் 
கே சமிலழகுபுரிவன மணியினிழைத3வேதிகையவை/மம்குச் 
கோ.தறுமழகுபுரிவன கீ தைரீர்க்கும்பமுமாடி. யும்விளக்குர் 
இதறுமழகுபுரிமலர்ச்தொடையுஞ்செழுங் கனி௰் இரள்களும்பிஈ வம். (#0) 

சாரணன்முதலோர்வலம்வரும்வீ தள்ளிருமருங்கினுமளர்யா ற் 
£ரணிர்செடுத்தமாடமேடைகளித்செறிகதிர் ப்பிழம்புனை வரலாற் 
ரோ. ரணநிரையுச் துகிலிகைச்காடிஞ்சுகும்புளர்பர்தருடைச் து 

தாரணிவிளக்குஞ்சுடரிருங்கொணக்தடுத் தும்வல்லிருள்படராதால், (௬௧) 

சமனியத்தசகபெடுததொளிர்ரிலம்மாம்உமனியப்பொடிகள்போர்ச்தெல்லா 
கமனியவுருவாயிருத்தலாற்பர் தர்.2௪) 5 தந்திருசடரையும்விலக்க த் [ர் 
தமமறமணிகளென்றுமோரியல்பிற்ரகையொளிவீரிழ்தலாச்ரெருக்க 
டமனியவுலசம்பொரும்புமையா துதனிச்சிவிலோகமும்பொருளால், (௬௨) 

வறு. 

விண்ணர்தாமறிஐத்ததுவேறுபல், வண்ணமேயதென்னேயெனான 6: 
ரெண்ணமாடச்திழைச்சொளிர்மாமணி.ஈண்ணீருங்க தர்சாளும்பாக்குமே 

நீலமேகிமிர்ச்துதவழ்கொறஞ். குலமேர் இிச்சடர்விமொளிகை, ஞால 
மூய்ச்திடகாகத்தினீருரிக்,கோல। “கொண்டகுழகஜேடொக்குமமே, (௧௪) 

aris Tt las sap தீயூட் டியமாட௦ மற், அ எல்ருபைங்க இர்ச்சோம 
ன்றவழ்ந்துற alarm Gor gt ips ம்பொரமெய்யுரை இக். களங்கமாய் 
2குமச்சாட் இசிகர்க்குமே, (௬௫) 

உருவவார்சிவிறிக்குலத்தாக்குரி, 2 ருவீவார்கொடியார ரமைமாளிகை 
பொருவின்மால்வரைபொர்பவங்காவொன், மருஉமாதர்வமைய. Tut ge 

ஈண்டுதேவரிருச்கைநிலத்துகா, சாண்வொனிடையேயமர்வெய்திய.மா 
ண்டவான்மதலைத்திரள்சேர்த்கென, ரீண்டதே தன$ீள்பிசம்போங்குமே,



திருதகரச்சிதப்பு ௨௯ 
மேனில தன் விராயமர்மார்தர்கள்,£ழ்ரிலத் துச்கெமூஉம்புளல்கொச்ள. 

லா.ரானில$சொளிரம்புலிபின்டிலைச்,சானிலைத்தகடிப்புனல்லாக்கலான் 

இர்ுமாசக? 13 | லே £டெதிர், தர் துநோச்கத்தமனியமாகக, ரெந்த 
காளு5ர௬ஞ்ச: மாலா, லக்தவான்பதஇியார்சரராயினார். (௯௯) 

ஆளும்வின்ணழகான்றிலசென்பது, கோளுகாளுமிச்கோணைககரென 
சாளுசாளுகலக்ககச்சாணய, தாளுருவதுவேதகச்சாற்றுமே. (600) 

எடு ucts Sor guoréats, டொடுத்தவான்சலவிச்சுவைரோக் 
புண், மர: ப ளழுச்சார்றின் விண்வாழ்ச்கையர், விடுத துளாருணவோடு 

MA Fee. (௧௦௧) 

இயர்கை மெய்ய \ 55.65 Bloor யாவருஞ்,செயற்கை யற்றழ்்செய்கைய 

றிந்தும். மயக்கு மெய்முழு தும்மறை3 ராரசோ, தயச்சமாணணியாலிஎம் 
wD ouvir fr . 

(௧0௨) 

ரு பர்சண்மாதர்காதவன்பரைப்புலந்துகின் 
ொரு£கு ;வகைவாங்கிவிசலுற்றசாரினோேடுபோய் 

Oe Fuge CUS CUM! acs Oa Barston to oor 
omar scrOarQeror mam ayer m cule cur. (௧0௩) 

ஈுகதிர்ப்பிழம்புசகாலுஈன்மணிச்செய்மேனிலத் 
அகுமதுக்கமழர்ருதொங்கலோதிமா£ர்கூடலின் 
முகுளிதங்கண்சொள்ளவேர்முகழ்தரும்பசோக்திய 
௮கமதிதிருக் ரவானினர்ஈலா ர்சமழ்ப்போ. (௧0௪) 

புலர்து£ற்கும்வேலையும்புணர்ர் துகிற்கும்வேலையுங் 
கலச்துரின்றதம்மையுங்கழற்றிவிட்டமானமுள் 
எலர்ர்துவீதிவெய்யினின் றவான்றமார்தர்சேட்கென 
மலார்தவாண்முகம் கினார்தம்வாசமாலையாதியேது M4 (௧0௫) 

* 

பாடகப்பசம்பொனூபாரத்களிரப்பகக்ிக் Uy hy 
மாடகததயாழெழுப்பமாடுவீழ்ர் ஏன்ன. 14 4 Op 
SLES GES S 1.50 t rccrw OpOsat , ச ந் 7/7 4 

G4, Ope வேடகசகூர்ரலார்க்றைஞ்சிடின் றசொத்ததே 

வயங்குசள்ளேபூவையோடமோனுமாரர்சொல்லென ச Mg 
ஈயககொள்பாடலுட்புணர்திதுசாவலார்ச்கவற்றினை 
பியங்குறாதுகூட்டிலீட்டிடிம்டித்துரைத்சசைப் 
பயன்கொளுத்துமா5ர்மேன்மைபார்$்சலின்மையென்கொலோ. (௧0௭) 
மங்கலச்சிறப்புசாளுமாடமெங்குமல்கலிற் 
Misuse pit giamins தீழூயிதோட்டிமை 
அிசலான்வனப்பிரண்சொருமேனைமாகக 

. . - & 6 ° oo. ௪ கி -ங்கண்ஞாலமெச்சுசன் றவர்ஈகர்ச்ணெங்குமே, (௧0௮) 
அலயம், 

பூமடந்தைமார்பிலிட்டபொற்றபேோரணிக்கல 
மாமணிக்குலங்குபின் நமைர்தமாடமாககர் 
காமர்மல்குமீக்கலங்கலர் திலங்குராயக 
மாமணிக்குதாங்கடக்தைமாலைவள்ளல்கோயிலே, (௧௦௯)



௩௰ திருவானைக்காப்புராணம் 

வேறு. திருமதில். 

தீங்களுக்கறைவனீன் றதாழ்குழற்றேவியன்பு ' 
பொங்கமிக்காதீறாரின் றபுரையறு5வதஇற்கூறு 
தங்குவதில்லையாக ததடவரைச்குலங்கள்சுழ்க து 
மங்குழைநின்றுங்கா $தாலனையபன் மதிலுமற்றும. 

இருமதிலின்காபுரம்ரிஷபம். 

குருமணியிழைத்தநொச்சிகோடரமாடமெங்கு 
முருவவெள்விடைகடங்கியொளிர்தருகாட்சிராகன் 
றிருவடிவணங்கச்சார்வோர்செயிர்வழியிடையேநீங்க த் 
திருமவெள்ளேறுபல்வேறுருச்கொடு* சவிர்ர்ததொக்கும் 

.. நர்ச்தமெடுப்போர். 
மேதகுதீர்த்தங்கொண்மார்வியத்தகுபடியின்மார்தர் 
காதலினிறங்கியேறிக்களித் துறுல்காட்சிசத்தத் 
தேதமிலவத்தையைக்துமேதியுமிழிக் துக் ர்குஞ் 
சாதகருள்ளமென்ன ச்சகையுறுகாளுகாளும். 

நர்ச்தங்கள். 
தீம்பிரானுருவங்கொண்டதம்மினத்திர்த்தங்காண 
ஈம்பிவர் திறுச்சாலன்னஈளிர்புன ற்றீர்த மெல்லாம் 
வம்புலாமலர்கள்பூத்துமலாடிக்குதவித்தேசு 
பம்பியான் றவரிற்சாலச்தெளிர் துபாவமுந்திர்க்கும்மே. 

இயாகத்தின் புகை, 

கையணிநுதற்கணாடுங்கவினங்கிறைவர்க்கான 
செய்யணிகுறித்துச்சோர் சார்க்கொல்லுமத்திமைநோச்கா 
தையர்செங்கனலியோம்புமவிர் மணிவேள்விச்சாலை 
கெய்யவித்தாமசாளுகெடுவிசும்பளக்குமன்றே, 

2° அதவிடைச்கொடி, 

'பெருலிற்ன்புபோங்கப்பிஞுசுசன் ன்னைத்தாங்கு 
ர௫ுகியவுள்ளம்ே மலாயோங்குமென்றுணர்த்சாகின்ற 

இரு நிவமுழுதும்போற் ் மவெம்பிரான்.றிருமுன்றோலாச் தீ 
ச௫மவெள்விடையி லூர் திசனிச்கொடி வர தகாட்சி, 

ப |  வெண்ணாவல்விருட்சம். 

நம்பி ரானினிதுவைகிரல்லருள்கொழியா நின்ற 
வம்பொனாலய த் * துமேலாலவிர்மணிழ்.தூலிப்பாங்க 
ரும்பர்வானஎந்துகிற்குமுருகெழுகாவற்ராரு 
செம்பொன்மால்வரையின்பாங்கர்சசவணியராவலொய்கும். 

இபங்கள். 

கவர்மணிவிஎக்குஞ்செய்யகன றீசெழுவிஎச்கும்பல்வே 
றவிர்வனவன்புபொங்கவடிமலர்தகொழுவோர்க்கெல்லா 
மிவர் நுதல்விழிகளாகவீ௮தற்கிறைவர்வைத்த 
வுவமையிறழல்கள்போன் தலொளிர்செழுங்சோயிலெல்ரும். 

% தலிர்தல் - தற்குதல், 

(௧௧0) 

(௧௧௧) 

(௧௧௨) 

(௧௧௩) 

(௧௧௪) 

(சக) 

(௧௧௬) 

(௧௧௭)



திருநகரச்ிறப்பு, 

வாத்தியம், தோத்திரம், அரசர்கள் உபயங்கொடுத்தல். 

முரசம்விண்முகலுசாணமுழங்குறுமுழக்கும்பல்லோர் 
விரசெனர்வணங்கிப்போ தீறும்வியத்தகுகுரைப்புந்தேலு 
2சர்கள்பொருள்கணல்யெடிதொழுமார்ப்புமல்இத் 
திரைசெறிகடல்களேழுர்தெழிச்செனத்திகழுமன்றே. 

, மலத்தின் பிரமோசனம். 

இருட்பிழம்பெடுத துவாய்ப்பெயெரிமணிக்குவையும்வேறு 
பொருட்டி. ட்குவைபு::யாண்டும்புணர்கலாப்பு இியபொரற்பு 
மருட்டி றத்தினருங்காணன் மலமொருமூன் நுநிங்கி 
யருட்டி. தத்தினர்களாச்குமாக்கமுமவணமாதோ. 

அகிலாண்டநாயகி பெருமை. 

அறுவகைமதத்தினோர்ச்குமவவவப்பொருளாய்கின் ஐய 
குறுவரமருளுமுண்மையொருபொருளாயேரீன்று 
மறுவறவிளக்கிரின்்றுள்வணங்குஈரெவர்ச்கும்வேட்ட 
நிறுவிமெய்ஞ்ஞானநீஇிநிச ழ் ச்தலொண்டவல்லி. 

சிஏபெருமானை.தரிசிக்கு ரூறைமை, 

எல்வழிமுயன் றபூசையியற்றினுமடிமையானோ 
ரவ்வழிவழியேயாசவடிநிழல்குறுகுமுண்மை 
செவ்விதினுரர்த்துமுக்சகட்செம்மலைப்பலசாலேக jb 
திவவியமனுங்கயாருமன்பொகொணுங்காட்?ி. 

| சிவபெருமான் மகிமை. 

நெ௫ழ்ச்சிமிச்குடைய£ீரானெடுவலியுருவர்சான்கொண் 
டிகழ்ச்சிமிக்குடையமாசினிணங்கினோரிருப்புகெஞ்சு 
ம௫ழ்ச்சிமிக்குடைமையாகவரவரநெ௫இழ்ச் துமாளும் 
புகழ்சசிமிக்குடையவின்பப்பூரணன சசுசெய்யும். 

நூலாூிரியர், 

இழ்தகுவளமைசான் றவெழில்வளராணைக்காவி 
லுத்தமசரிநமெல்லாமுயர்ச்தரைமிசவனித்தின் 
மெத்தியவன்பின்வைகும்விஇயர்குதன் றன்னைப் 
பத் தியிற்கடாவிரின் றபரிசினைப்பகாலுற்றேன், 

திருஈகரச்சிறப்பு முற்றிற்று. 
ee = eRe ne 

௮. திருவிருத்தம்-௨௬௯. 

ை நமிீசப்படலம். 

  

வ வையவைகைவகைகவககையகள த இரதததாமையவயாய 

இது முதல் ௯ செய்யுள் நைமிசா.ரணியவருணனை. 

உ 

(௧௧௮) 

(௧௧௯) 

(௬௨0) 

(௧௨௨) 

(க ef) 

இருவிஎங்கெதேயத்தவர்க்கெலாங், கருவிளங்கிய கார்வளஞ்செய்வ 
தோர், குருவிஎங்குகுரையழல்வேள்வியி,னுருவிளங்கெயசாலுயர்கைமிசம், 

் மண்ணயச் தழண்வாரிவழங்குமா, ஐண்ணலங்கனலாற்றிவளிதடுத், து 
ண்ணயந்தவுறுவரினாற்பசி, விண்ணயந்தவர்வீப்பதச்சானசம். (2)



2 இருவாளைக்காப்புராணம்: 

உ கரலங்குலகொருமூன்றினுஞ், சதையலங்கெளர் த் இடுஞ்செய்சை 
யார், சகமிலாதவர்காய்தரிற்றேவரு, மதலையற்றிடும்வாய்மையாங்குளார். 

விடுத்தமர்தாமேலியழைக்குமுன், னெடுத்தவன்பின ச.ற்கெதிர்கொண் 
டென, வ0்துவிண்ணனராம்குறவானெலார், தொடுச்தவேள்வியின் நாம 
நிலக்குமால். (ச) 

மடங்கல்வாரண்மான்புவிமாரிற, விடங்கடோறுமிருப்பனவெம்பிரா, 
னடங்கொள்சேவடிஈண்ணியதாங்களு, மடங்கமொதவமாற்றுவ்பேோன் றன. 

அயில்கொள்சூலியருச்சனைமாலியம், லெயிலில்வாடுவ்வேள்வீடும்வெம் 
கணை, பயிலுமாதவர்பாலுறலஞ்சுபு,செயிரினாங்கழியுஞ்செயலொ ்தன்.() 

மறியுடம்புதைவர்துசின்மாதவர், கறிபுனல்னெர்காக்குமப்பெற்றிமை 
மறிகையேர் திவடிவுகொளன்றுசைப், பெறுவதாமெனப்பேணுவதொத்த 
தே. (௭) 
அவியிரும்சொடையச்தார்க்€ர் இடுஞ், சுவிநெடும்புகழ் தம்மையும்போர் 

தீதொளிர், கவின்விளக்குவ காசறுமா,தவ், ரவீர்கெண்பூதி யணிர்தொ 

ளிர்தோத்தமே: (3) 
படி.பில்வேறுபற்றின்மை தெரித்தெனக, கடிவிராவு' க்கையங் கண் 

ணியெம், மடிகள்கண்மணியேயணியாக்கினார், நெடியலையகிறப்பருங் 
கோளிஞனார். (௯) 

கற்பகத்துக்கவினிழைகம்மைமே, வற்பின்குந்தண் வுந்இறங் காட்டுமப் 
பொற்பினின் றனர்புண்ணியமாதளர், எர்பின்வ்ற்கலைவாங்கியுடுத்தியே.() 

பிறவியொப்பினும் பேணியசெய்கையா, லறவர்மேளென் றை 
மாதவர், செறிமயிர்த்தொகை செஞ்சடையர்கிவிண், ணெறியிஞல்£யு ௩ 
*சசம்வணக்கியே. | (௪௧) 

மொழியுமாமொழியுங்கிபோற்சுவை, வழியுமாமறைமாதவர்தஞ்சிறா, 
ரழிவிலாசிரியன்வழியோ து.றுங்,கழிவிலோதைக்கடையொருகாலெலாம். 

விளங்குவேதபுருடரேமேவியல், குளம்கொள்சாதலினோதுதல்லீழ்தரச் 
துளங்கமாமைசொல்லிரல்லக்தணா், களங்கொள்கேள்வி எளர்ப்பதோ 
ர்சர்ரெலாம். (௪௩.) 

மதிமுடித்தருள்வள்ளறன்பூசனை, விதியிஞற்றிவிளங்கழலோம்புபு, கதி 
யவன்பினர்காலத்தினாற்செயு, மதிதிபூசையு மாங்கொருபாலெலாம்.(௧௪) 

இரண்டரொடி பியக்சமறுத்திடை த், இாண்டவாயுச் செலுத்தியிருண்மல, 
முரண்டடுத்தொளிர்மொய்யொளியேதமசி, கரண்டசச்செயுமாலமோர் 
பாலெலாம். ப (௧௫) 

நல்லஞானமிரண் டிலுசாட்டம்வைச், தெல்லையற்றொளிரின்பச்சடலி 
டை, யல்லலற்றறிவற்றிரண்டொன் றப், புல்லலுற்றபுணர்ப்புமோர்பா 
லெலாம். ட | (sa) 

. கருகிநூலுங்கண க்கும்பயின் நகர் பொருள்களாயும்புகுற்சியோர்பாலெ 
ல ரமிருதிதூலின்விஎச்சமு?ை!ர் ர்.அவர், மருவு£ இஙழகச்சமோர்பாலெலாம்.



ைநமிசப்பூட்லம், ௩.௩. 

தீங்கரு ம்புஞ்செழுங்கணியுஞ்சலை, யோங்குசேனுமுடம்குகுச்தூலெ 
ன, வீங்குதீஞ்சுவைமேயபுராணங்கள், பாங்கனோ து ம்பபித்சியோர்பாலெ 
லாம். (௧௮) 

இன்ன சாகயெகைமிசத்தெய் தினான், சன்னிபாசன்கழறொழுங்காதலா 
ன், பன்னுகேள்விப்பதினெண்புராணமுர், தன்னவாகத்தழீஇக்கொண் 
ட்சூதனே. (௧௯) 

ே வறு, 

எய்தியசூதனெழில்வனசோக்கி, வெய்தெழுசிர்தையின் விம்மிகனாக, 
வை வண்மை; சயவர் சணர்சேரா, வுய்தியமென்றெதிருற்றனர்மன்னோ.() 

மாசனமெய்துவறிஞரினொப்பச், சாதலினாற்செய் கடன்முறைசெய்தங், 
சாதனால்யெதற்கணிருழ்தி, யேதமினட்பினியைர் துரைசெய்வார். (௨௧) 

மே வேறு. 

இது முதல் டு செய்புள்கைமிசாரணியர்குதமுனிவரையுபசரிம் துச்கூறல். 

கற்பகஞ்சுரப்சர் மணி திகளைச் தலைச் தும் 
Quin py mach Bn ருமேவறிஞர்பாற்புக்காலென்ன 
வற்பொடுமீங்குப்போர் சாயாதலினடியேமாட்டுச் 
கற்பரனருளின்செல்வஞ்சார்௮சற்கையமின்றே. (௨௨) 

இருண்மலவலியைத்தாக்குமிராதனேடா அஞ்சேர்க்க 
பொருவறுபுராணமுற்றும்புரையறத்தெளிர்தோய்க்கியொ.து 
மருவரிதொன்றுசேட்கவளித் சனம்வாஞ்சைமுத்ற 
வருளொடுமிறுத்சல்வேண்டுமதுவெதுவென்னிர்சேண்மோ. (௨௩) 

உலப்பறுதீர் ததர சம்முளுச்சமதீர் 2 தஞ்சால 
ஈலத்தருமூர் சீ திசம்முணலத்தகுமூர் த்திபின்ன 
தலத் தினுளுயா்ர் துமின் றதலச்தொருங்கிருக்குமாயின்' 
மலத்தொகையிரியக்சேட்கும்வாஞ்சையேமென் ஐுர்தாழ்ச் சார். (௨௪) 

ஏவபெருமான் ஈந்திதேவருக்கும் அம்பிகைக்கும் கூறிய விச்சலமமை 
யைச் சூதமுனிவர் ச௪வனகமுனிவர் முதலியோர்க்கு யெடு$ துச்கூறல். 

தவத்துயர்வலிமைசான் றசவுனகமுனளிவனாதிப் 
பவக்தொகையிரிக்குமையம்பரிச் தனர்வின லோடு 
மவச்தொகையுயிர்கட்செல்லாமனுங்கவச்சூதமேலோன் 
~ . ரின்றுதெளிர்தனனுவறலுற்றான். (௨௫) 

் சேவரும்விழையகோரற்குச் திறாத்தகுமுனிவர்நீவி 
சேவருமின்பமெய்தவெம்முழைக்சடாவிரின்ற 
மூவகையுய்ர்வுமொன்ருய்மூற்றியகலன்மற்றானைக் 
சாவலதில்லைகொண்மின்சை த தலக்கனியின்மாசோ. (௨௪) 

அருர்தவப்பேறுவாய்ர் தவச் சணீராசலாலே 
திருச் தியவானைச்சாவின்றிரு ததகுமேன்மைநும்பாற் 
பொருர்தியசெர் சாமீதுபுராசனன்றேவிரர் இக் ப 
இருர்கருள்செய்சககாமென்றியம்பினன்(மானமுசத்முன். (௨௪)



௩௮௪. தஇருவானைக்காப்புமாணம். 

திணையதுகேட்டலோமெறிஞர்சண்மூழ்ச்சிதுள்ள 
வினையறுசுதன்பாதமீட்டுரன் நிறைஞ்சித்தேவி 
வனைபுகழ்ஈர் இக்கண்ணல்வகுத்தவாவகுக்கவென்றார்க் 
கனையதுமுரைத்துமேன்னாவிவறினன்சூதமேலோன். (௨௮) 

எதற்றமிலாளராகியிறாக் தவக்ழவோல்லா ப 
முற்றமெய்ச்சூதன் ரன்னைவினாயதுமுத்தரச்கான் 
மற்றவர்ச்குரை த்தவாறும்வழங்கினாந்தேவிரர் இக 
கற்றவர்க்கற்றோன்கூறுமடைவினியுராத்துமாலோ. (௨௧) 

கைமிசப்படலம் முற்றிற்று, ட 

  

e 

ஆ. இிருவிருதகம-௨௧௮. 

புசாணவரலாற்் றுப்படலம் 

  

on 

இதுமுதல் (௧௫) செய்யுள் திருக்கைலாயச்சியப்பு. 

உலகம்யாலையுமொடுங்குமவ்வூ மியுமெரடுங்கா 
திலகுபேரொளியாயதன்னிறைவனேயிழையச் 
சுலவவாரிதியுலகெலார்தொலைக்குமச்சடைசா 
ணிலவிமேக்குறநிவர் துரிற்பதுநெடுங்கயிலை. (௧) 

உருத் திரப்பெயாச்செம்மலாருருவர் சன் மயமென் . 
ருதிதிவையகக்தெளிதாவிலங்குசாத்துவிதம் 
பெருத்தகுன்றமாய்த தாம்கியபெற்றியேகடுக்குங் 
கூருச் சதும்மியகொழுஞ்சுடர்கொழிச்குமச்சயிலம், (௨) 

மேகமண்டலங்கவான்்வரைவிராவரள்ளிடையே . ' 
நாகன் மணியிமைப்பமேனலக்குர் .சன்னொளியே 
யாகநின்.றவக்கரிகுணமூன்றுசேர்ர்கசனைய டட 
சேகனக்குணங்கடர் துகின் றெனமிசையிருக்கும். (mi) 

சற்றைவெண்க திர்பரப்பியகலைமுழுத்திங்கட் 
பெற்றியொத்ததுபெயர்ர்தெழுமாலைவெள்ளருவி 
சுற்றின்வீழ்தரவிளங்கியகயிலைதுன்றியவா . | 
னுற்றமீன்கணமொச்தசாரலினொளிரமுத்தம். (4) 

கொழுக் துகொண்டெழுகொழுங்க இர் மாணிக்கமுழைரின் 
நெழுர் துபல்லருவித்தொளிமுமென விழிவ 
செழுச்தழற்பெரும்பூதத்திற்றிகழ்2ரத்சோன்று ட 
மழுர் துதண்புன ர்பூசமென் றறைவ துதேற்றும். (௫) 

கூம்புகையவாய்க்கூம்பல்செய்யாவிழியினவாய்க் ' 
தேம்புன ற்செழு£சடங்களுர் தெரிசியாரின்றாம' 
கோரங்கல்வெண்க திர்பரத்தலினோரிருபொழுதும் .. 
வீங்குபங்கயங்குஅளைகள்விரித ராகுவியா.. ட்ட்கு



. புராணவரலாற்றுப்பட்லம். 

எம்பிரான்றிருவுருவெடுத்தியங்குமெய்யடியார் 
வம்புலாஞ்சடை௫ளர்மதிக்கரணமெவ்வாயும்: | 
பம்பலாற்பனிக்க இர் ச்சிலேகளும்பமனம்யை 
ஈம்பியாங்குருகெதெனஈறும்புனல்வாக்கும், 

நீற்நின்வெள்ளொளிபாத் ் சவினெடுவ்கணி ரருவி 
பூத்திருத்தவித்பேரிசை தழுவிமிக்குயர்ச்ச 
C சாத்திரி தறலினமலனார்சுதர திரவிடமா 
a pp திரு த்சலினடியரின்விளங்குமப்பொருப்பு. 

ஒருகொம்பானையுமொராயிரத்இாட்டிவெண்கோட்டு4 
செருவின்வேழமுச் இரளிமிற்தருமவெள்ளேறும் 
பொருவிலோகையிர்பொருதியபடுவதல்லாது 
மருவலார்களிற்பொருஇிட்டிபடா சசவ்வரையே.. 

கொண்டல்வாய்திறக் துகுச்தவெண்முக் கமோகுலவேய் 
விண்வொய்தஇிறந்துகுக்கவெண்முச்சமோமடங்கற் 
சண்கொய்ந்துகுகடாக்கரிமுத்கமோவறியா. 
மண்டாபோற்றுமக்கயிலையஞ்சா ரலின இகம். 

கருணைசாயகன்௧கழறொழக்கருதிவானவர்கர் 
கருவர்சாரணர்சித்சார்விச்சாகார்முதலோர் 
மருவிவாழ்சாக்கழுவிவான்௧ இகளெல்வாக் 
னுருவினோருழிச்காட்டவற்றாயகவவோங்கல். 

பெண்ணினாயகியாகயபிறங்கலின் மடக்டை 
பண்ணையாட்டயர் சாப்படர்பசும்பொழிலிடத்தும் 
வண்ணவான்முழையிட.ச்துமென் மலாடிச்சுவடு 
விண் ணுளார்முடிகோட்டுவவியத்தகவிளங்கி. 

விலஇவில் லுமிழ்மணிகளும்விண் ணுயர் மணீயு 
மலர்செயைவகை த தருக்களுமைவகைப்பசுவு 
ரிலவுபங்கயரி இகளுரிகழ்வளை. நிதியுங் 
குலவுவிம்பமி கப்பொருள்களும்வயின் வயிந்குழுமும்.' 

கணங்கள்சாதலிற்றம்பிராண்க ழலிணைப.௫ழ் 
துணங்கையாட்டயர்காட்டியுஞ்சுடர் மணியரங்கின் 
வணங்குநாலிடையாமகளிர்சண்மணிமுழவோ 
மூணங்கவாட்டயராடலுமிட ந்தொறுரிலவும். 

இர தரன்பசமுதலியவிமையவர்ப தமுங் 
கர்தமென்மலரயன்பதங்காகுக்தன்பதமு .: 
மெர்தசவிம்மிதவளங்களுமிறைஞ்சினர்க்களிக்கு 
 மக்கவெள்ஷியங்கரிவளமறைவகத்கெளிகோ. . 

௩௫ 

(௮) 

(௯) 

(a0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(க ௫)



௩.௬ - இருவசசுக்காப்புசாணம் 

௯௮, 

இது முதல் ௰ செய்யுள் வபெரு.மான் அரசாட்சி மண்ட்பச் சிறப்பு. 
இனையவெள்ளியங்கிரிச்கெ ழில்செய்சாலென்ச் 
கனைகதிர்மணிச்செயுங்கால்களாயிரம் 
புனை கருமண்டபம்டுபாலிர் சசாங்கரோ 
துனைபரியேமுடைச்சுடருமாயகே, (௧௬) 

தெள்ளடியாரினுர் இமைசெய்வவென் 
சள்ளொளிக்கோளுராளனை த்தும்யாக்தகென 
வொள்ளியமண்டபச்துள்ளெலாமிரு 
ளள்ளுறுமணிச்தொடையாக்கப்பட்டலே. (5௭) 

வில$வில் லுமிழ்மணிவீற்றுவீற:றீ.இ 
யிலயெலிளக்கமுனிமைப்பில்லார்முடிக் 
குஒமணிமழுங்குவகுழகன்போரு 
ணிலவுழியுயிர்மதிரின் நுமாய்ந்தென. (௪௮) 

அளவில்சிர்தசாமணியனந்தகோடிகள் 
வளமலிமண்டபமருங்குதுன்றுவ 
களமணிமிட ற்றினாற்காணப்போர் தவர்4 
குளமூழ்ர்தருளியவழம்தினாவென. (௮௯) 

அணியில ராயினுமடிமைபூண்டுயர் 
பணியினிலுரியர் தன்பாலரென்பது 
துணிவறச்சிவபிரானிருக்கை ச்சு ந்றெலாங் 
சணிதமில்கணக்சணங்கஞலிற்றென்பலே. 2.0) 

சிம்புளாயெனையடுமினைடசெம்மலென் 
செம்பொன்மாமுடிமிசைச்சிவணப்பாலனென் 
றம்பாார்ச்கரியரியுணா்ச்தனாலெனப் 
பைம்பொன்மாலரியணைபயின் றஐதாயிடை, (2.6) 

கவரிகளெளினகால்செய்கட்டமங் 
இவர்.தருகுளிர் வளியெழுப்பிரின் ஒன 
வவிரிழைவெள்ளை சளாலித்தோங்கெ 
வுவவவெண்மதிக்குடையுயா் த்தப்பட்ட. ப (௨௨) 

வயம்பசொ.ரதர்மழையுசாணுற 
வியம்பினரியம்பலவினியடாடினார் 
ஈயம்படுசின்ன ரசாரசாதியர் 
பயம்படும்வீணையிற்பண்ணியச்இஞனார், (௨௩) 

தழங்யெடண் சணிச்சளிர்மென்சீ தடிப் 
பழங்கண்மெல்லிடையிஞார்பண்.பினாடிஞர் 
அழங்கெர்வானவர்மதுச்செய்பூமழை  - 
முழங்க வடியவர்மொழிச்சதோ,த்திரம். (௨௪)



புசாணவாலாற்றுப்படலம். ௩௭௪ 

ரா.ரணர்சான்முகர்சாகராதியோர் 
தாரணிமலாடிசார்ர் தபோற்றுறக் 
சாரணகாரியங்கடர்தகண்ணுதற் 

பூ ரணருமையொடும்பொழ்பவைகஞர் டு (௨௫) 

மேவ... 

விண்ணோபுருகூதன்் விரிஞ்சன் மலர்க் 
கண்ணோன் முனிகோரெருங்கனலின் 
வண்ணாவெனளேச்திளாங்கள்பல 
வெண்ணாுவவைகொண்டன ரேகினரே. (௨௪) 

இ௮வாறெவரும்பணியக்கருணை 
செவேதிகழ்சின் நின த்தொருகாட் 
கைவாரணமைர் தரொடுங்கலவி 
யொல்வாரவிளையாடலுளர் தனமே, (௨௪) 

அயின்முற்றியகுலமணிர் 5வர்தாம் 
லெயின் முற்றியவேலர்விகாயகரிற் 
பயின்முற்றினராபேதந்தன து 
செயிர்முற்றுறுசெல்வியெனக் கருதா. (௨௮) 

வாரற்கவெனச்சிலர்வாய்தலயற் 
நீரக்சடியுஞ்சிலர்கோயிலகஞ் 
சா.ரச்சடிதேதழுவு தலைமைச் 
சூரம்படையான்றொழுதிதுசொல்லான்., (௨.௯) 

மேவேறு, 

இது முதல் ௪ செய்யுள் ஈர்திதேலர் சவபெருமானைவணங்கியுரையாடல்அ 

பண்ணவர்க்சரியாய்போற்றிபத்தருக்கெளியாய்போற்றி 
தண்ணியமதியும்பாம்புர்தரித்சருடலைவாபோற்றி 
சண்ணியவடியாருள்ளக்கருத்தினைமுடிப்பாய்போற்றி 
புண்ணியமு சலேபோற்றிபூரணப்பொருளேபோத்றி. (௩0) . 

இரர்தவர்வறியாசாஇயாஸையுமெளிதினெய்தச் 
சுபர்சருள்கொழிக்குமுக்கட்சுர்தாரமசவினென்னைப் » 
புரர்தருள்புளிசலொன்றுபுக ரீசியின் கின தல்வேட்டேன் 
வரர்தருபசவயாதேயஅெனின்ககுப்பச்கேண்மோ. (௩௧) 

மாதொடுமடி.கள்சாலமசழர் தறைதலங்கடம்முண் 
மேத்குதலத்தினோடுவிளங்கிமேலாகுச் இர்த்த 

தீருள்சொழித்துமேலாமூர்ச்தியுமொருங்குவாய்ர் த 
'ச.றுவரைப்பொன் நீய்குத்திருவுள ம்பற்றல்வேண்டும், (௩௨) 

௮ன்ன துமின்றுகாறுமகலத்திலொருவர்மாட்டு 
மன்னவவருளிச்செய்யாமக, சணமுடையதாகுச் 
மன்மையதாதல்வேண்டுந்தலைவவென்றிரர் துமீட்டு 
ன்ரனயமொழிசகளாச்ச்திரகைமலாடியிந்ராழ்ச்சான். (௩௩)



Th aD] திருவானைக்க ரப்புராணம்.' 

இது முதல் ௰ செய்யுள் ௮ம்மிகை சிவபெருமானை ஜோக்கியுரையாடல், 
ஆயதோர்செ வ்விரோக்கியிலமீன்றெடுச்ததாயும் 
பாயமேகலைகளார்ப்பப்பாதநூபுரம்களேங்கத் 
த்யமென்மலர்ப்பூங்கோசைச்சுரும்பெழலெழுச்துவல்லே 
ரசாயகனடியிற்ராழ்ச் துகுமுகத்தினி துகூறும் 

சகத்துறுபொருள்களெல்லரந்தீன்வயமாதலன் றிச் 
சகத்தொருபொருளின் மாட்டு தான்வயமாதலில்லென் : 
றக தினெவ்வெவருர்தேறவழல்விடமெடுத்துமாச் இப் 
புகர்ச்சறைச்கண்டனானபூரணபுராணபோற்றி, 

வியப்பொபெடைத்துக்காத் துவிளிக்குமுவருக்செவ்வா.று 
செயப்படுபொருளாய்நிற்குஞ்செறிந்தபல்லுலகமவலா 
தயர்ப்பிலததேவர்காமுஞ்செயப்படுபொருள்களாகப் 
பெயர்ப்பொருளாயேயென்றுகீன் ஐருள்பெருமபோ ற்றி. 

காலமுற்றறுதிசோக்சக்கணிதமிலுயிர்கட்செல்லாஞ் 
சாலமுற்றியசேகத்தைம்சவிர்த்திகொலன்மாட்டும் 
கசாலமுற்றறுதிரோக்சகொயத்தினொமித் தாட்கொள்கை 

சாலமுற்றெரித்துநின் ஈற்பரம்பொருளேபோற்றி. 

வேறு, 

கவ்கைகொழிப்பச்செஞ்சடிலங்க திர்க்குமுடியெம்பெருமானே 
யங்கணுலகம்பெரிதுய்யகருள்சேோஈர் திவியயைபொரு 
ஸிங்கணறிதலடியேனுமினி துவிழைக்தேனி துவன்றிழ் 
இங்களணிர்கோயோரையர்திகழ்ர்ததுளத்தில துசேண்மோ. 

பரச தவுலகம்படைகத்களித்துப்பாற்றுவானுமொருநீயே 
சுரர்சவன்பின்முனிவரர்கள்சார்கண்மு சலோரெவ்வெவரு 
மரக்தையறுக்கும்வேள்விமுதலனை 2 இனானும்வழிபட்டு 
art 66 சருளுகெனவிரக்கும்வள்ளன்மையனுமொருஃயே, 

ஆற்று சருமக் மக்கியையவகலவுயிர்ச்கும்வேட்டபயன் 
போற்றியவனேயஉளதுவேயெனமன்றாடப்புணர்விக்குச் 
தேந்றபொருளுமொரு$யேதெள்ளிச்ெெெளிக்தோர்சிந்தைமல 
மாற்றிவளர்பேரின்பரலம்வழங்குமுலுமொருநீயே. 

_ _ நாயவழஙகுமபன்ல ரயதினான் காயா 

சண்ணாரழலாயதின்மூன்ருய்சக்காலாய்ச்காவினோரிரண்டாய் 
விண்ணாய்விண்ணிஞென்றாகிவேட்டோர்வேட்டபலனாகி. 
ஈண்ணாருயிராயுயிர்ச்குபிராய்சலக்குமிரையமொருநீயே. 

அருவாயுருவாயருவுருவாயவைமூன் றனையுமகன் றறிவே : 
யுருவாயனாதிவினையிரண்டுமொழியா மலமுங்கருமமு 
மிருண்மாயையுமற்றிவைவிளைப்பவீண்டு.தனுவாஇகளுன்கு . 
மருவாதென்றுமோரியல்பின் வயம்ருபொருளுமொருநீயே, 

(௩௪) 

(5.௫) 

(ui சு) 

(ப.எ) | 

(௩௮) 

(௬௧)



தலவிசேடப்படலம். ௩௯ 

என்றுமறைகள்பலகோடியெடுத்துமுறையிட்டடிபரசும் 
வென்றிமழுமான்கரத் தணிரந்தவிமலாகினக்குவேறிறையு 
மொன்றுபயனுமுளபேடபோல்யோசமுழச்குமிதுவென்னே 
மன்றவெமக்இங்குவைகிரண்டும்வழங்கல்வேண்டுமெனவிரர்சாள், (௪௩) 

வேறு, 

சிவபெருமான் அம்பிகைக்கும் சந்திதேவருக்கும், தலம்தர்த்தம் 
மூர்த்தி இம்மன்றின.து விசேடமெடுத்துச் கூறல். 

விழைச்திரர் தமட.௮ரலைமேதகுசச் தியைசோக்கித் 
தழைர்தபெருங்ககுணையினாற்றம்பிரான் முறுவலித்துக் 
குழைச்தவுஎத்தினிர்வேட்டகோதில்பொருஎருள்செய்வா 
அழைச்தவறிவொடுங்கேண்மினெனவிதச் துநுவல்கிற்கும். (௪௪) 

மந்தணமாய்த்தலர் தர த்தமறுமையுமிம்மையுமவீடுச் 
தந்தருண்மூர்த்திபுமுன்றுந்சகவுயர்ச்சவொருசான 
மர்தமில்சர்ச்சோணட்டினணிவளர்காவிரிக்கரையிற் 
சுந்தர மாயுச்தமச்திைத்சமமாய்த்துலங்குமால். (௪௫) 

ஞானகேத்திரமென் றுரலத்தகுமத் இருககரிச் 
சானதோர்பெயர்்வழங்குமறிமின் சளினியிப்பா 
லேனையோரரும்டொருளுமிடுகடையாயருந்தவமச் 
தானநீயடுத்தியற்றுசாற்ற தும்வர்தாங்கென்றான். (௪௬) 

தீம்பிரானதுகூறத்தாழ்ச்தெழுர் தங்்இரு வர்களு 
மெம்பிரானெவிதுய்ச்தேமினியவற்றின்பெருமைகளு 
ஈம்பினேங்களுச்கருளவேண்டுமெனகயர் திரப்ப 
வும்பரரர்ச்கரியபிரானுவர்தனைச்துமுரைசெப்தான். (௪௪) 

பொத்தனுக்கு.பிதுபாற்மமெனப்புகலும்புராணத்தின் 
மத்தியினுள் எது நுமக்குவரன்முறையேயுரைக்கின்றாம் 
வைச்சமதியொடுசேண்மினெனச்சூதமாதவத்கோன் 
பத்தியிற்றன்குரவனடி.பணிந்துள ததிற்பதர்கிற்பான். (௪௮) 

பு ராணவரலாற்றுப்படலமுற்றிற்று. 

அ. திருவிருத்தம் - ௩௨௪௬. 

தலவிசேடப்படலம். 

DP PE — 

வண்டுவரிபாடமலர்விண்டும துவூற்றுந் 
திண்டலையுதெதுவளருந்தலவிசேடந் 
தொண்டுபுரிஈச்தியொடுதோகையுமைகேட்ப 
வண்டர்பெருமானமுசமென்ன வருள்செய்யும். (௧) 

மன் றல்கமழுங்குழன் மடச்தையுயர்நர் இ 
யென் றுமெவரும்பணியயாமினிதுவைஇ 
யொன் றுசவஞான சனியுய்த்தருள்சிறட்பா 
னின் 0,த.துஞானதலமென்னரிலமீதே. (௨)



௪0 இருவானைக்காப்புராண ம் 

சிலம்புசிறுகணெ்டுணிசிலம்புபசமாதே 
வலம்புரிவளைக்கரனும்வாரிசமலர்க்க 
ணிலம்பணியநின் றவனுநீடியஇசைக்க 

_ ணலம்படவிருக் சவருகாளொடுபல்சோளும். (௩) 

மருத்துவருருத்திரர்வசுக்கள்க இர்வீசு 
மருச்கருமருர் தருமன் றியனைவோரு 
மொருச்சமெெசோற்றனருறைச்தனர்களாகங்கு 
விருப்பொடுமவர்ச்கெதிர்விளங்கியருள்கூர்ந் து (௪) 

காமர்கதியோடுஇிரிசாலமுணர்ஞான 
_ நாமமலடீவுசிவஞானமிலையெல்லாம் 

- யாமருளவேற்றவர்களின் றும்வதி௫ன்ருர் 
வாமமணிமேசலைமலர்க்குழன்மடந்தாய். (௫) 

ஆங்கவரிருச் துசவமாற்றுபலதர்த்த 
மோல்கெவவற்றின்விதியோடுபடிவோரு 
மீல்குரைசெயும்பயனையெய் திகெவென்னா 
நீங்கருவரககளுசகழ்த் இன மணங்கே, (௪) 

கொங்குமலிபன் மலர்கொழிக்தொழுகுகன்ற 
கங்கையவளக்கடிவரைப்பினனிநோற்றுத் 
இகசளிதழூிக்தெரியல் சர் தரவும்வேய்க் 5 
வங்கரிகர்செஞ்சடையமாக்தனளணங்சே, (er) 

பூவிரிறுந்கொடைபுனைர்தகுழனம்காய் 
தாவிரியமா தவர்கடாழுமவ்்வரைப்பிற் 
காரலவிறிதவங்கள்கடிதாற்றியுயா கங்கை 
மாவிரிஈ தச்ச திசமாயவண்வழம்கும். (௮) 

வயங்குமணிமேருவரைமான தமடுத்தான் 

ஐயங்குபுகழ்ஞான கலம் துதவமாற்றி 
யியங்குசிறையன்னமொளிரேமவனசங்க 
ணயங்கதுவிலவகுவரஈண்ணியசையன்றே, (௯) 

௮. ரமலியுமன்னதுவரம்பிறவெமுக்.து 
சரயு தியென் றுதலழ்கின்றத துசார்ந்தோர்க் 
இரவினையகற்றியெழிலார்க தியுகல்கு , 
மரவெனவகன்௦மணியலகுன் மடமாதே, (௪௦) 

ம வறு, 

வளர் தர்சமிழ்முனிவன் வதிமலயத்திமுமெனவீழ்ர் 
தளவாவரமெவரும்பெறவருடரம்பிரபன்னி 
தளராதுயர்சவமாற்றுபுசரளத்தொசைதன்பா ப 
லுளதா ம்வசைவமெய்தியதொளிர்பூணிளமுலையாய். isa)



தீலவிசேடீப் படலம், 

- எழுகோமுகமலைகின் நினிதிழிகோமதிரதியுல் 
குழுமாமணிதிரையிற்றிவள்கோதாவரிநதியும் 
டபமுதோடியதவழ்சச்திரபாகை.ப்பெயர்நதியும் , 
வழுவாதெழில்வளமல்கயெவருநீர்சருமதையும். 

சிறப்பப்புவிவலயத்தினுர் இசழந்தரமாட்டுஈ் 

அ.றக்கத்தினுமுள தீர்த்தமுர் துன்னித்்சவமாற்றி 
யிறட்பட்படிகுசர்பாவமுமீட்டுர்தமதகமும் 
பதப்பப்பலவரமுங்கொபெயில்கின் றன வாங்கே . 

மணிமல்கெயவெழுவேலைபு மலர்பூர்சடவுருவாய்த் 
இணிமல்கியவப்பூமியிற்றிசைரசான்கனும்வதியுக் 
அணிவெண்கதிர்முதலோர்பெயர்குழுஞ்சில தீர்5.5 
மணிமல்யெபலவற்றுளுமதிமேன்மையினமரும். 

3 

ப்புததலமதுவாகலினப்பின் மயமான் 
வெப்பெத தியதீர் த் தல்களுமினி தாங்குறைகிற்குஞ் 
செப்பொச்இலகும்பூண்முலைச் திகழ்வெண்மதிதாழ்வித் 
தொப்பற்றிலலயவாணுதலொலிர்பூங்கொடியனையாய், 

மே வறு. 

மறர்திசழ்வேல்பொருமசர்த்தவாட்கணாய் 
சிறந்தவத்தலச் துமுன்செய்தசன் மையாற் 
பிறர் தவர் ௮ இர்தவர்பெருஇனார்ச்குநோ 
யிர் இடமறுபிறப்பில்லையில்லையே. 

பாவமும்பாவங்கள்பண் ணுவோர்ச 
மேவியவாசைமிக்குடையவீணரு ல் 
காவளரதக்தலங்கலக்கவல்லரோ , 
லோவியம்வழிபடுமுருவின் மங்கையே. 

மறைகளின்முடிச்குமெட்டாதவாய்மைய் 
ஸிறைதருமத்தலநெடுகுகூர்தலாய் 
முறையுளித்தவம்புரிமுனிவர்யோகியர்க் 
குறைதருமிருக்கையாயொளிர்வதாகுமால்: 

சுடரும்வெண்ணீற்றொட தூயகண் மணி 
யுடலினரஞ்செழுத்தோதுகாவினர் 
படரருச்சனை மூ தற்பண் ஹுவோர்ச்குமத் 
சடவியவளம்பஇிதானமாகுமால், 

பயர்தருஞான்மரபதியின ல்லை 
யுயார் சனவெனப்படாவுயர்க்தமேருவும் 
வயர்திகழ்கயிலைமர் தரமுூங்காசியு 
ஈயர்தசே.சாரமுஈறியதாரினாய். 

(௧௨) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(ser 

(#4) 

(௨௦)



௪௨ இருவானைக்காப்புராணம். 

் ,மச்திரமாகுமால்வசனம்யாலையுஞ் 
சிர தனையாவையுஞ்சிறர் தகீட்டையா 
மர் இதனின் நிதெல்சென்றிடுசலாதிக 

| ஞர் தியயோகத்தினுறுப்பகாகுமே, (௨௧) 

உண்டலுமூட்டலுமுவர் துவீசலு 
மண்டினரேற்றலுமற்றுமாயீடைத் 
தண்டலிலாச்சிவதருமமாமரோ 
வொண்டளிர்கவற்றியவுருவச்செசக்கையாய் (௨௨) 

ேவேறு, 

அறுசுவைகாஃ்வசையுண்டி பிறதலத்திலான் றவரையமையஷுட்டி. 
யுறுபயனெண் மடக்காங்குவதிகன்றான்புர்கையுணவுண்டனேனலும் [ரோ 
பெறுவனெனிற்பிறனெருவரற்கூட்டிவரும்பெரும்பயன்றான்பேசப்பாற் 
கொறுகொறுத் துச்கூரிலைவேற்குலத்தொடமர்புரிர் துழக்குங்குவளை ச்கண் 

புரந்தரனாயளகையர் தீம்பெருமானாயுலகமெலாம்புரச்கும்வேந்தா
ய் [ஷய 

உரர்திசமழவிருப்பதினுமேலானஞான தலம்வதர் துளு 
மரச்தைதபுஞ்சவயோக த தவர்மனையிற்பயிக்கநுழைச்சமைகனன்றாம் [ய் 
பரந்தெழுர் துகுவிர் இணைச் தபயோ தரத் தினிடகுமிடைம்பசும்பொற்பாவா 

காமருகற்பசகாட்டினமுதுநுகர்ர்தரம்பையர் தங்கலவியா ற்றி 
யேழமுற்ஈன் திருப்பதினும்பிற தலத்திற்போகமெலாமிசையவாழ்ச்,து 
தேமருவியிருப்பதினுஞானதலத்துபவாசஞ்செய்தோர்வைகற் 
ரூமருவியிருப்பதினாஞ்சுகமதிகமாயிருச்குஞ்சயிலப்பாலாய். (உட) 

மண்டுபெரும்பா த்கங்கள்வைகலும்வைச லும்புரிர் துவழுவினோரும் 
பண்டுபுரிநல்வினையாற்பகர்ஞானசேசத்திரத் துப்படா்ர் துவாழின் 
மிண்டுமலமாயைகன்மம்வேரோடும்விடைகொள்ளவீடுசேர்வர் 
கண்டுநறுங்கனியமுதுங்கலந்தனை ப தீங்கெவிக இத்தவாயாய். (௨௬) 

பஞ்சுநொடிச்செண்ணெய்விற்றுப்பவளவாய்ச்சிறுவர்.தமைப்ப - கர்ந்திட் 
மெஞ்சியமற்றிழிதொழில்கள்புரிர்தேனுஞான தல.த்திருப்பினன்னோ | டே 
விஞ்சியகாற்பெரும்போருளும்பெறுவரெனினேனையர்சீர்விளம்பழற் (ன 
கஞ்சமலர்க்கண்ணமரரிருவரையும்பயர் சளிக்குக்கருணைமாசே. பாற்ரோ 

வன்றிவலம்புரிதோகசைஞமலியென்றாகமுதைவாயசங்களென்றா 
கொன்றுதசை தின் றுழ லும்புலையரென்றாவெவரேனுக்கோலமார்க்த 
வென்றிபுனைஞான தலததிருட்பரெனின்விண்ண வருண் மேலாய்வாழ்வர் 
கன்றெறிந்துகனியுகுத்சோன்சகோதரியென் றுலகியம்பும்சடிப்பூங்கோ 

ரய் 
இளமையுஞ்செல்வமுழுடலுரிலையாவென் றறிச்தவர்களிளமையாதி ls 
யுளபொழுதேஞானதலத்துறைந் தும௫ழ்ச்தறமாதியுகப்பவீட்டிச் [லோ 
கொளுவரலதயற்பதியிற்குறுகுதுமென்றொருஞான்றுக்குறிப்பர்கொல் 
வளமலிபங்கயமா தர்வளை க்க.ரர்ைவரப்பசைக்குமலர்ப்பூரசாளாய் (௨௯)



தலவிசேடய் படலம். ௪௩ 

சணிகையர்காதலினாகப்பொருளீட்டுங்சாரண த் தானாசவெல்வே 
றணிவளரும்வினோதமுதற்பொருட்டாகஞான சல் சமரினன்னோர் 
துணிவுடையதவர்தான முதலானவினைசூழ்தலெழ்றுக்தீர்ச் தண் 
மணிவடங்கள்கிடர் துரிஞமதர்த்தெழுர் துபுளகரும்பும்வன சச்சொற்சாசய். 

அழிசடையினோரிரவுவைகூனுமன்ன வர் திறக்கம்வைவொழ்வர் 
கழிமகழ்வின் ஞானதலமெதிர்சோக்கவெணெங்இலுங்கைதொழிலுமன்னோர் 
சழிவுசெயவரும்வினைகளெதிர்கோக்கியடிவணக்கயெல்சைகூப்புகல் [க் 
குழிவிமுச் தவுயிரிடத்துங்குருடொழியவுடன்சலர் துகுலவுசங்காய், (௩௪) 

ஒதியுணரர்தணபாயிரர தமக்குப்பிறதலத்தினுவந்து நாவி 
னீதிசவருதருத்.தும்பயனாம்றியிரட்டியர் தகிசரிலூரிழ் ் 
கா,சலொடுமொருகவளராய்ச்கியவோர்பெறுவரெணிற்கரிசற்ளேோர்ச்சல் 
சா,சரவினொருபிடிசோறவிப்பவூர்சம்பெருமையெவரளப்பர்மானே. (௩௨) 

கர் தமவிடொழில்புடைசூழ்ஞானதலத்செல்லையினைக்கடவாராயி? 
னெச்தவிழிகுலச்தவரோயாயினுமற்றவர்வாழுமில்லைனெல்லைச் 
சர். தமணிகுலவுமுலைமத்தாமரையாள்கடவா துதங்கிலாழு 
மைர துமலிகிரவுஞ்சவரைதுளைச்தோன்றனையுயிர் தத வளர்க சமின்னே. () 

சவர்சானவிரதமசகமாச்சராமவொழுச்சமுதற்றருமமெல்லா 
மவச்தீரவுணார்சவர்கண்ஞான தலத்திருந்தாற்றியமைவ. ல்லா 
லுவக்தேனைத்தலத்தினிடையுஞற்றுதுமென்றேமறர் துமுன்னல்செய்யார் 
திவர்தோங்கும்பொலக்குவட்டினிமையவரையுயிர்த்தெடுத்திை ற்பூங் 

கொம்பே. (௩௪) 

a 
தவமாதிபுரிகுசர்ச்குவேட்டகாற்பெரும்பயனுச்தாழாதியு 
முவமானமறுஞ்சித்தியெட்டினையும்விரைந்சளிச்குமும்பர்ன வப்பி 
னஉமானபோசங்களெளிதருளும்வீதெவுஈலத்ததந்தச் 
சிவமாருஞான தலமலதுலகின் வேறில்லைசெய்யலாயாய், (ட) 
e to 

ஹூர்க்களுய்ப்பிறர்க்கடுக்கண்புரிர் துழலுமறிவில்லாமூடஞசப் 
பார்ச்குண்மேம்பஞானதலத்தென் றும்வதஇர் திருக்குழ்பண்பனாயி 
னேர்த்தபூணிளமுலையாயெமச்கினியனாவனஃதெவ்வாறென்னி 
லார்த்கீர்க்கடல்விடமுமம்புலியுஞ்சான்ராஈவறிர்துகொள்ளே. (௩௪) 

திலத்தினுயர்ஞான சலத் இருச்கைமுடியாதயலேசார்௩்ே தார்தாமுங் 
குலத்தினுயர் மை நயவரைப்பெரியவரையடியவரைச்சோலமா ர 
ஈலத்தனுயருறையுளிழைத்திரு த்தினபேற்றா ம௮.திர் துண் ஹும்பேற்றை 
நிலத்தினுயர்ச் தவர்வியப்பப்பெறுவர்நெடுஞ்செவிமடுக்குரிலக் கண்ணாய். 0) 

சம்புசேசுரமென் றுக்கெசாரணியசலமென்றுஞ்சாற்றுவார்ச 
ஞம்பரார்தொ குழபுவத்தனைவீப்பெயர்மன்தமுமையேசால 
ர்பிமா தவரா இமல ரண்டுநீக்செவிலெழுத்துமூன்றிற் 
பம்புமேன் மையவாகிப்பயனெவையுங்கொடுப்பனவாம்பன் னுவோர்க்சே.



௪௫ திருவானைக்காப்புராணம். 
6 
பக்குவமேமேரவதருமமலபரிபாகம்பிறச் துபதிந்துசத்தி 
தொகச்கவினைசமமானவுயிர்ச்கலதுசுத்தடஞ்சாக்கரததைச்சொலலார் 
மைச்கருங்கணுபமைமாதேவகுசத்தபெயரெவர்மாட்டும்வழங்கப்பட்டுத் 
தக்கசவஞான மளித்துயர்வீடிபுகுவிச்குர் தசையவர்கும். (௩௯) 

பத்தியினம்பெயர்மூன் றுமொருமுறைசொன்னாலுமிடர்பரவம்பொய்கண் 
மெத்தியே சாய்மு,தலானவாட்டமெலாம்விடைகொள்ளும்விண்ணோர்சூழ 
வெத்தகையபோகவிதமெனை த்துமெதிரேகி ந்குமென்றாலச் த 
வுத்தமமாம்பெயரையெவருரையாதாருலகமெலாமுயிர்த்தபெண்ணே(௪௦ 

மேதசையபயன்விழைவோர்ஞான தலத்துறைக௮ துமேவாதாயி : 
ஹனோதுகவத்தலப்பெயனாயாம்ச துவுமுற்றாதேலுரைப்பக்கேட்க 
சாசலொடுகேட்டவருமூவகையபாதகமுங்கடச் துமேலாம் 
போதமுணர்ச்தெமதடியிற்புக்கருப்பரிஃ தண்மைபொலங்சொம்பன்னாய் 

அஞ்ஞானவிருளோடமெய்ஞ்ஞானபானுவெழுர்சடைர்தோர்ச்செல்லா 
கெஞ்சானமலர்க்கமலசெ௫ழ்த்தவிழ்க்குமத்தலத்திணிகரில்வாய்மை 
யெஞ்சாதுவிரித் துரைப்பச்சாலமில்லையினித்திர் த்தத்தியல்புசொற்று 
மஞ்சாருமலர்க்குழல்வாணுதற்கருங்கண்வெண்முறுவல்வளைக்லகமானே, 

தலவிசேட்ப்படலம் முற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம் ௩௮௮. 

தீர்த்த விசேடப் படலம். 

  

மூல்லைகிசர்முறுவவினாய்முழங்குபுகழ்ஞானதலத் 
தெல்லையெல்லாமலங்கரித்தாலெனவிளங்காகின்் றனவாற் 
கல்லைனவார்திரையனவாய்ச்தமழ்சறும்பன்மஃரணிந்து 
மல்லன் மணீ ிக்செழும்படிசண்மருங்சடுத்தசீர்த்தமெலாம். (a) 

திங்களெலக்குவிர்ச்தன்பர்சிந்தையென ததளிர் இரப்பிற் 
றல்௫னெவரெனமேன்மைதழிடுக்கரும்பினிரசமெனப் 
பொயம்குசுவையுடையின வாய்ப்புவனமொருமூன்றினுக்கு 
மங்சலமெல்லாச்தருவவயங்கியவத்தீர்த்தக்கள். (௨) 

ஒண் டொடியாயுத் தீரத்துச்கு த்தரகேருரைப்பவர்போழ் 
றஐண்டரளமணிவரன்றிம் சடங்கையிற்றல ழ்ந்துலவும் 
வெண்டரங்கமொலிடரப்பவிசங்ககுலமெதிரொவித்துச்” 
கண்டவர்கள்வியப்பெய்தச்சவின் வளர்ப்பதீர் தங்கள். (௩) 

கயல்விருப்பினோதிமமுங்கம்புளுகேமிக்குருகும் 
பயில்வனவெண்டிரைய £லப்பப்பட்டுமொழிவிலமன் னே 
மயல்வளருஞ்சிற்றின்பவாஞ்சையினாவிடரலைச் தஞ். 
'செயல்வளருமில்லறத்திற்றீராத்  இண்ணியர்போல. (௪)



SisaSGry we we ௪௫ 

வரர் தருமெம்மொடுமெதிராமரபுடைமான தசரரழ் 
பரம்பியறீவிர்க ளெம்பார்பயின் நிருத்தலடாதென்ன 
வரம்புபுரிச் தலைப்பனடோலலையலைச்குமோ இமழு 
நிரம்பியபேன முமயங்கிரிற்பன நீர்கிலைதோறும், (௫) 

மாதிரத்தெண்கடகளிறுமல்கயதீர்த் தம்படிர் து 
போதலைத் அத்துளைக்க ரத் துப்புனல்லாங்கித் தளித்தேகுஞ் 
2தளத்தலெச்கர்களுந்சேவருளர்இிறைவாங்குக் 
காதரமிச்குமிர்க்சரியக்கடைச் சணிச்குமடச்கொடியே. (௬) 

தேககுக்றும்புனற்தீர்த்த,ச்தீரமெலாம்பன் மலரி 
ஜனோக்கியந்தன வனமுமுர் திடமெங்க ணுர்தவங்கள் 
பாக்குபெறவில ழக்குஈரும்பரயோகம்பயிற்றுகரும் 
வீங்கருளினவர்பணிசள்விளைக்குகருமுளரென்றும். (௪) 

இத்தகைய2£்தமதுள்பாஜென்றிற்றோய்ர்தெழினு 

மெத்தியயண்டைப்பவத்தின் விளை த்தபெரும்பாதகமும் 

பைத்தடர்ச் சவிப்பவத்திற்பாதகழும்பறிபோகக் 

கொத்னெறமலர்க்குழலாய்குல,த்தொடும்வேட்டன பெறுவர். (௮) 

ே வறு, 

மண்ணை பிரமச்கொலைச்சாயைமறலும்பிரமராக்க,தமு6 

துண்ணென்றுடற்றும்பெரும்பூதத்தொடக்குச் துட்டதெய்வதமும் 

சண்ணின் றுறுச் துமந்திரத்திற்கா.துமணங்குமிவையெல்லாம். 

பண்ணின்மொழியாயொருசீர்த்தம்பாற்றும்பாந்றும்படிர்தோர்ச்
கே. (௯) 

குட்டர்தொழுகோய்முயலகநோய்குன் மஞ்சுலைவா தகோய் 

SLU DS துங்காசகோய்கண்ணோய் தலைசோயசரம்விக்கு 

ளொட்டுக்ரர் திநோயாதியொழிக்குர் தீர்த தமொவ்லொள்றே 

மட்டுவிரிரந்தஈ றுந்தொடையல் வருடசசவக்குக் தடந்தோளாய
், (௪௦) 

மறையோர்கொலைமன்ன வர் கொலையேவணிசர்கொலைசூத்திரர்கொலையே 

சிறைரீர்ச்கேளிர்தர்தைதாய்கீடுந்துணை சூற்பசரன்றி 

பறையார்வீரரிவர்கொலைபும்பா வவினையும்பிறவினையும் 

பிறைகேர்.ு,சலாயொரு Sig தம்பெயர்க்கும்பெயர்க்கும்பெ
யர்க்குே ம,(௧க௧) 

ஈன்றாள்புதல்வியுடன் பிறர்சாளெழிலார்குரவ
ன் மனைமெப்மை 

யான்ரார்மனையேனையரில்ல த்தணங்கையிழிர்தமா
தர்சமை 

மான் ருதரவிற்புணர்வினையு ம்வரையாராவிற்புணர்வ
ினையுஞ் 

சான்றோர்வண ங்குமடச்சொடியேசாடுஞ்சா ிம
ொருதீத்தம். (௧௨) 

வறுமையகற்றுமனக்க வலைமாற்றும்பகையைப்
புறங்கொடுச்குஞ் 

இறுமை தறச்கும்பழிதொலைக்குஞ்சிர்தைமயக்
கஞ்சிதைலிக்கு 

.மூறுகுமட த்தின் வலிமுரு SUB ந்தகாமமுதலாறு 

மறுதிபயக்குமாடிரருக்சலம்புமணிமேகலைக்
 இஸியே. (௧௩)



௪௬ திருவானைக்காப்புராணம். 

ஒழமுக்டமறிவுதவர் தானமுறவு€லமுபசாரம் 
வழுச்சில்கருணையாசாரம்வாய்மைவணக்கம்வந்தித்த 
லழுக்கென்பு துறவடக்கமழுக்காராமைமுதலறங்கண் 
மூழுக்கவருளுமுழுகுசர்க்குமுழுவெண்டி௰்சண்முகத்இினாய், (௧௪) 

கிரம்புகல்விபெருஞ்செவ்விகீமொயுள்வலியூச்கம் 
பரம்புசுழ்ச்சிசலங்காமைபனுவல்வழியேபொருளீட்டல் 
வரம்பிலீகைபுகழாக்கன் மலிய நுகர்தலிலையெல்லாங் 
குரம்புமலியுமொரு தீர்ச்சம்குடைச்தோர்க்கெய்துங்கோற்றொடியே (௧௫ 

உயிரொன்றிரண்டுவடிவெடுச்தாங்குவக்கும்பெருங்கா தலின் முழுகிக் 
கயில்வண்கழற்காலாடவருங்கமழ்பூர்தெரியன் மடலாரும் 
பயிலும்படியிற்றுறக்கத்திற்படர்பேரின்பரலநுகர்வர் 

செயிர்முற்றிரிக்குமொரு தீர்ச்சஞ்சென்றுபடி.யிற்றறமொழியே. (௧௬) 

அறிவுவளரும்புத்திரருமவர்.தம்வழியிற்புத் கருஞ் 
செறிவரெழுமுப்பவத்தோர்க்குந்திராரரடின்ரிறைநீங்கு 
நெறியின வர் தங்குலமுலகினீவொழும்பிதிர்த்தேவ 
ரெறிவர்பரிவையொருகீர் த்தமெய்தியொருவராடுறினே. (௧௪) 

வேறு, 

தேசார்மணிகரைமேலெறிதிரைவார்தருதீர்த்த 
மாசாரமொடன்பான்முறையாடுர்தவரல்லா 
லேசார்தருமாகுசமுமெரிவெங்க திர்வெப்பு 
மாசான துமொழியப்படிவாரும்பயனுறுவார். (௧௮) 

வழுச்சிச்சரைபுனல்லீழினும்வாரிப்பருகிடி னு 
மொழுச்கத்தெழு திரைவீசியவுறைமெய்த்தலையு நினு 
மழுக்கற்றிடுதீர்த்தர் துளையகிலங்குளிர்செயினு 
முழுக்கச்சரிசொழியச்ச திமு ழ்றுங்கனிவாயாய், (௧௯) 

தீர்த் தச்தெழில்விழிகோக்னொ தீர்த்தத்திசைகேட்டோர் 

தீர்த்தத்துறைமீனா திசடீர்த்தம்வளர் சாரு 
தீர்த்தம்விளநெல்லா திகளவைதேர்குருனெமுர் 
திர்த்துக்கரிசுய்வாரிதுதிண்ணஞ்சிறுதுதலாய். — (2.0) 

இவ்வாறுயர்தீர்த்தத்தருகெய்தித்சவமாதி 
செவ்வாய்மையபுரியிற்றிகழ்தானம்பலசெய்யி 
னவ்வானருள்பிதிரர்ச்குள மமையக்சடனாற்றித் 
துவ்வாவமிழ்தனையாய்பயன்சொல்லின்முடியாசால்,. (௨௧) 

் ே வறு, 

இன்னவாறியம்புமெம்பிரானையேச்துகொங்கையா 
ணன்னரோகைஈண்ணிராசவென்றுபோற்றியோதுவாண் 
முன்னரெண்ணிலாத தீர் ச்தமெய்த்தவர்றுண்மேலவாய் 
மன்னிகரின் றசில்லவென் நுவாய்மலர்.த்தியண்ணலே. (௨௨)



தீர்த்தவிசேடப் படலம். ௪௪௭ 

அனையர் த தராமமாடினோர்களாடுதூல்விதி 
வினைகணீங்சக வாகொலமேவுமந்திரம்பய 
னினைவுருசபாலர்சேவரீயநின்றகானமு 
கனைவினோடொ*தைதேஷீயுரைத்தல்வேண்டுடம, (௨௩) 

நின்னையன் நிவேறுதீர்த்சநீடிமேன்மையுள்ளலா 
ஐன்னையன்னையாவர்கூறுமாற்றல்வீல்லராசலான் 
மன்னயானிரச்துளேனெனக்க?ர் துவாஞ்சையிற் 
பின்னரும்வணங்நீள்கைபின்னிவாய்புதைத்தனள். (௨௪) 

மூப்பரம்பொடி ததமேருமூரிவார்சிலைச்கையான் 
மைபபடிர்தசண்ணியுள்ளவாஞ்சைசோச்கமொாதரா , 
யொப்பிலாததீர்த்தமேன்மையோருமூச்கமிக்குளாய் 
செப்புசேமனை த்துமென்றுசெய்யவாய்மலர் த் தினான். (உட) 

மேவறு. 

இச்செய்யுள் தீர்த்தங்கள் ஒன்பதிற்கும் நாமங்கள். 

சாமருபிரமதர்த்திழிந் தரபுட்க ரணி? சம்பபட் ] 
தேமலியிராமதீர்த்தமே£மத் தீர்த்தமேபக்கினிதீர்த்த | 
மாமகத்தியஈற்றீர்த்தமேசோமதீர்த்தமேயலரியின்றீர்த்சம் ! 
காமமேசலையாய்மேலவாந்தீர்த்சமருவியபெயரிவைகாண்மடி. (௨௬) 

இதுமுதல் (௯) செய்யுள் முதலாவது பி.ரமதீர்தம். 

வரியளிரு ரலமதுமடையுடைச்கும்லாரிதழ்த்தாமரைப்பொகுட்டு 
விரியணைத்தவி௫ன்வீற்றிருச் துலகமேதகப்படைக்குகான் முகத்தோ 
னுரிமையின்வாழுமுன்னொருக்பத்தொருமகளழகுறப்படைத்தா 
னரிபரச்தொழுகியகன்றெழுந்தோடியம்பலைத்தமர்த்தவாள்விழியாய், & 

கொண்டனீர்முகர் துமேச்கெழுந்தாம்குக்குலவியகூர் தலுமருகசே 
மண்டுகார்சாபம்வாங்கயசென்னமாமையிற்சிறக்தவாணுதலுங் 
கண்டகாருமிழ்க்தமின்னெனுுடங்குங்ஒகப்பிடிசவற்று நலிடையு 
ம்ண்டசாடதிர் 2துமதன் முழச்சனையவா ச தூபுரச்சொவியும். (௨௮) 

சுரர் தருழ்மேகமழைபொழிச் தனைய தலங்கெயபேரெழில்வனப்பும் 
ப.ரந்தகாரடுப்பச்கோபமேகாஈசள்பனிமுகைமுல்லையுந்தோன்றி 
நிரச்சதவாறனையசேயிதழங்கைநிலவொளிழுறுவலுங்காட்டி. 
வரச்த.ரரரின்றவணங்கெனவெதிரேரின்றனண்மகளெலுமாது. (௨௯) 

மழைமுூலடுப்பச்சாசகக்குருருவாஞ்சையிற்றுளிமடுத்தாங்குச் 
தழைதருகாதல்பிடர்பிடி த் தத சாமரைத்சவிசினோன் றழுவி 
விழைதருகரமர் நுய்த்தனனாங்கேமேதகுபடைப்பயர்ச் இழிந்தான் 
குழைதகுநரைமூப்பிடையறுமாயுள்சொண்டனரன்னவன்படைச்தோர் () 

ஆயதொர்தவறுநோக்கியுள்வெருவியருர்தவச்சாலெமையடுத்தான் 
பாயமேசலையாயாக்கவற்டுரங்இப்பரந்தபெருலகெலாம்போற்று 
"மேயசரெழுத்தோரைர்தையுல்ளெந்துவிடுத்கசம்விடைகொசெடரச்து 
அயனாம்பொருட்டுஞானகேத்திரத்தைத்துன்னினான் ச அமுகத்ே ST OW 
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FO திருவானைக்காப்புராணம். 

வறு, 

நான பூமியினல்வளசோக்கெயந்தனன் 
பேனவார்திரைழின்னிய£ர் த சமெல்லாம்பிரிர் 
தானகாதலகத்தெழவொன் மனையண்ணினா 
னீனமோடவிதிப்படியாடியெழுர் தனன். 

நீறுமெய்யினிரம்பவணிர் துகிரப்பெலா 
தூறுசகண்மணிமாலைமனுச்சணுவன் றணிகச் 
தேறுமஞ்செழுத்தவ்வுழிவைனனெண்ணினான் 
மாறுசகொண்டெழுமைம்பொறியின்வலிவாட்டினான், 

ஆங்குவைகிய சங்கரசாதவருட்குறி 
பாங்கினாசரவால்வழிபாபெயிற்றினான் 
வீங்குமென் முலைப்புச் திரிதன்னைவிழைச் துறுச் 
தீங்குதீர்க் துருட்டியுமெய்தினன்மாதராய், 

வரகிலாவியவத்தகுதீர் த்தமண்ணோடுவிண் 
மதீர்த்தமெனப்பட௫ின் ற துபெய்வளாய் 

விரவுபு த்திரியா திய தம்மைவிழைர்துறும் 
ப.ரவுபாவமெல்லாம்படிர்தார்க்குப்பறக்குமே. 

வேவறு. 

இதுமுதல் (௬) செய்யுள் இரண்டாவது இந்திரதர்த்தம். 

மருத்தகற்பசவானக, ரருத்தியோடரசாள்பவன் 
விருத்திரட்பெயர்மேவிய, வொருத்தனாருயிருண்டனன். 

பிரமசாயைபிடித்தலைத், து.னழித்தலினொய்யெனப் 
ப.ரவுஞானப்பதிக்கணே, விரவுமன் பொடுமேயினான், 

தணிவிலாதகஞ்சந்நிதி, கணியமேத்றிசைஈண்ணினா 
னணியிருச்ததேராவியி, னணியுவாத இினாடினான். 

துன்ன தீர்த்தத்தசன்கசை, மன்னிரம்வழிபாடுச 
ணன்னராற்றிரயர்துத, னின்ன லோப்பியெழுந்தனன். 

இன்பமாரிமையார்ப தி, முன்புபோன்முறைசெய்தனன் 
டொன்பிறங்கெபூண்முலை, மின்பிறச்குவிளங்கிழாய். 

ஏர்.த்தவத்தடமிர் திர, தீர்த்சமாயதுதேமொழி 
யார்த்தவைம்பெரும்பாவமும், பார்த் துளார் ந்கும்பறக்குமே, 

Go m. | 

இதுமுசல் (௩) செய்யுள் மூன்றாவது சம்புதீர்த்சம், 
தாவிலருக்தவத் துயரச் சசம்புமுனியென்் ரொருவன் 
பாவுறுநஞ்சக்கிதிக்குப்பாவகன்மா இரத்தெழிலார் 

வலர்ச் தவொருதீர்த்தம்புகுர் சாடிக்சடணியற்றி 
)ியவனையவிழிமடவாயெழுத்தைந்துமினிதெண்ணி, 

(௩௨) 

(௪௨)



தீர்த்தவிசேடப்படலம். 

சல்கர்நாதப்பெயரிற்றழைக்குமெமதருட்குறியிற் 
பொக்ரியசாதலிற்பூசைபுரிர் அுலகெலாம்விரவித் 
தம்குமெமதியற்கையினை த்தலைப்பட்டானாசலினா 
லங்கத ற்குப்பெயர்சம்பு தீர் த்தமென்றாய துமாதே. 

தீதீதுதிரைமணிதெறிப்பத்தடங்கரையிற்குருகிரியு 
மத்தகுதிர்த்சம்படிர்தோர்க்கடற்பெரும்பாதகர்துமியப் 
புத தியொடுமுத்தியிவைபுணர்்சர்கும்புனைவேய்த்தோட் 
கத்திரிகைப்பெருஞ்செவிப்பூங்கத்திகைமென்குழற்கொடியே. 

இதுமுதல் (௪) செய்யுள் ரான்சாவது இராமதிர்த்சம். 

இராவணனையுயிர்மாட்டியெழிற்கதையொடுமீண்ட . 
வராவணையிற்கெடச் சவனேயருட்பெருஞ்சக்ிதிமேல்பால் 
விராவுமலர்ச்சடடபொன்றின்விழைச்தாடியசன்சகரைமே 
னிராமயமாகீலவிண்டுநாதர் தமைகிருமி தீதான். 

எழில்வளருமத்திர் த்தமிராமதீர் த்தப்பெயர்பூண் 
டொழிவில்கொலைப்பாதகங்களொழிவிக்குமற்றதனிற் 
கழிமகழ்வின்வீடணனுங்கரிசிரியச்சோய்ந்தெமது 
செழிமலர்த்சா ள்பூசிச்அுச்சென்றிலங்கையரசாண்டான் , 

இதுமுதல் (௨) செய்யுள் ஐந்தாவது சீமத்திர்த்தம், 

அ௮ற்தூற்றும்விழிப்புனன்மெய்யடியர்தொழுங்கோயிலினுண் 
மூத்தூற்றினினிசாகிமுதிர்சுவைத்தாய்கமக்கருகே 
சித்றாற்றினொரு தர் க், சந்திகழ்ச் துள.து,தசைவிளங்க 
வெத்ழூற்றுமணிலடங்களிலகயெபூணிஎமுலையாய், 

நீங்சரிதாமத்தீர் சீதநின்னாலேயினியு லக் 
றேக்குபுகழ்திசைவிளங்கச2மத்தீர் த்தப்பெயரி 
னோங்குமசனீ ராடுமுறுதவர்ச்குக்கனங்குழையாய் 
வீங்குபயனினைத்தென்னவிதிப்பரிசாம்விண்ணலர்க்கும். 

ே வேறி 

இதுமுதல் (௬) செய்யுள் ஆராவது அச்கினிதர்த்தம், 

தேவர்கடமச்செல்லார்திருமுசகமெனநின் ற 
பாவகன்முன்னொருநாட்பனிப்புன ற்கிறைவன் ற 
னாவியினனையாண்மெய்யழகணங்குறுத்தப்பட் 
டோவியஙிறையினனாயுறுநலனுகர்வுற்றான், 

பிறன்மனைவிழைவுற்றபெருகயெபாவத்தால் 
விறன்மலிதருசொன்ன வீரியமதுவீழ்ச் திட் 
டிறுவவிதேசோடுமொழிதலின துநோக்இ 
வெறுவியவுளச்தோமேவிரைந்தனனாக்கெய்தி. 

கமுகஞ்சந்நிதிக்குக்சென்கிழக்சகெல்லையிடைப் 
* eon Bes தம்பொச்பொடுமெ இர்சோக்இ 
யகமலியுவசையனாயடுத்ததிற்படி.வுற்று 
மேசையலவிழ்மலர்கொண்டுமுறையுளிப்பூச்சித்தான். 

24௯ 

(௪௩) 

௪௪) 

(௫௦) 

௪)



GO இருவானைக்காப்புராணம் 
( 

அன்னவன் வழிபாட்டுக்ககத்திடையருள்சுரர் து 
மின்னிடைகாமூர் த்தவீரியம்வலிதேசு 

. நன்னலம்வரம்யாவுஈல்கெ மலைபெற்று 
- முன்னினனமார்ச்குமுன்புபோலவியுய்த்தான். (௫௨) 

மிச்கொளிதிகழக்சிெவிண்ணவன் வரம்பெறலா 
லக்கனிதீர்த்தமெனலாயெதத்தர்த்தர் 
தகீகதொர்விதியாற்றிற்சார்ர்த இனாகெர்க்குத் 
தொச்சதொர்பிறனில்லந்தோய்வினை முழுதோடும். (௫௩) 

ஆக்கையின் வலியில்லார்க்காக்கையின் வலியெய் துர் 
தேக்யெதேசில்லார்தேசுமிச்குளராவர் 
பாச்கெயமில்லார்கள்பாக்கெயச் துயாவார்கள் 
வீச்கியவத்தீர்த்தம்விதியுளிச்தோய்தரினே, (௫௪) 

யேறு. 

இதுமுதல் (௭) செய்யுள்ஏழாவது அகத்தியதீர்த்தம். 

இமையமால்வரையேந்தலெமச்குனை, யமைவில்காதலினங்கிமுளீ,் துழி 
யுமைஈலாயிமையாரொடரங்கெய்தவிற்।(சமனிலாதுவடாதுமண்டாழ்ச்சதே . 

ஆயகாலையகத்தியன் றன்னைகாங், கூவியிந்தக்குவலயசேர்பெறத் 
தூயமாமலயத்தினைததுன்னுசென், மேறேவினுமதுசேட்டவனேச்திழாய். () 

நினக்குகேரிலைகின்னொடுகேர்பெர, லெனக்செவ்வாறியையும்மென 
வேண்டினான், றனச்குஞானசலத் இடைப்பூசைசெய், தெனகச்குகேர்பெறு 
கென் னரஈ்தையலாய். (௫௭) ய 

ஈன்றுஈன்றெனநற்றவன் ரழ்க்செழுர், தன்றுசென்றருண்ஞான தலத் 
அரம், மொன்றுசர்நிஇக்குத்தாஇச்சிடை, மன்றன்மல்குமொர்வாவிசண்: 

ஈறுமலர்ப்புனனன்றுபடிச்தெழு௩், துறுதியாலெமதொள்ளியபூசனை : 
நிறுவியெம்மைிகர்த் துவரங்சொடு, குறுகனொன் மலயங்குறுமாதவன்.(௫௧) 

அறையுமத்தகுதீர்ச்தத் தனாடினோர், பறையவல்வினைபற்பலமேன் மையு 
நிறைவர்கல்வியுரீடியவாயுளுங், குறைவிலாதகுணங்களுமெய்துவார், (௬௦) 

௮ர்தவாவிக்செதிரேயணிமை, ஸிர்திராதியமேத்தநின்சஈ்ஈிதிச் 
சுர் தரத்தின்விளல்குமச்சூட்டியைப், பிர்.துசாணு திபெய்விளை த்தோளிஞரய். 

0 
ம வறு, 

இதுமுதல் (௭) செய்யுள் எட்டாவதத சந்திரதீர்த்தம். 

தச்சனார்பெறுந்தையன் மார்களுட், டொச்கநாளெனுந்தோசைமார்களை 
மிச்கசாசவின்வேட்டசோமன்மற்,ரெக்சசரோச்சிலானணுசோணிசார்மினான் 

தவறதாசலார்சாபமெய்தினா. னிகறுசண்கலையிறப்பசோக்கினான் 
சவலைபூன் ளொன் கடுகவவ்வயி, னுககையெய்துவானோடீ ஈண் ணினான்



தான வதிப்படலம்: ௫௧ 

பரவிவிண்ணவர்பணியுஈம்முடை, விரவுசச்நிதிமேற்றிசைச்கணே 
யரவவல்குலாயற்புதத்ததாய்ப், புரவுசெய்வதோர்பொய்கையண்ணினான, 

திர். ததமாடினான் நீர்த்கச்சோட்டிடை, யார்த்தவங்கியினரிதுசோற்றனன் 
பார்த் துசாமவன்பரிவுதீர்சா, வீர்த்துளாம்கடுஞ்சாபத்தின்னலே, (௬டு) 

அ௮ன்றுசொட்டவனமரராஇயோர்க், கொன்றுமோசைமிக்குறுத்தித்தானல 
துன்றுகின் மனன் சோமதீர்த்தமென், நென்றுமத்தடமிலென்றதே. [ர 

நீடுமத்தடஙிறைர்தவன்பினா, லாடினார்கயரோசமாதிகள் 
வீடமண்ணிடைமிக்கசெல்வராய்ச், கூடிவிண்ணினுங்குலவிவாழ்வரே, 

வேவறு. 

மாயவனெ மதருள்வாய்ப்பமேலினி, காயகிதன்னைகாடகஞ்செய்விப்பனா 
லாயவச்காபணத்தாலச்சூழரான், சேயிழாய்2ரம்கமெனச்9றக்குமே. (௬௮) 

இதுமுதல் (௩) செய்வுள் ஒன்பதாவது சூரியதீர்த்தம், 

பாயிருள்பருகுபுபகலைச்கான்றெழுங், காயெரிச்சதிரவன்் சாமரத்தல 
மெயினனெமதசச்கிதயின்மேற்றிசைத்,தாயதோர்தர்ச்சச்தைததுன்னித் 
கோய்ர்தனன். ர (௬௧) 

மலர்பலகொண்டெமைவழிடமீடேச்தினா ஸனுலசெலாம்விளச்குது 
மொளிபெற்றோங்கினான், கலதியில்கருமக்குக்கரியுமாயினா, னணிலவெனச் 
சிவந்தொளிரிதழ்ச்செவ்வாயினாம். (௪௦) 

£ீரியவப்பெருக்தீர்த்தமண்ணிடைச், சூரியதீர்த்சமாய்த் துலங்கிரின் 
றசவ், கேரியமலர் ததடம்விழைந்துதோய்ந்தவர், காரியமனை த்தையுக்கை 
க்கொள்வாரரோ, (௪௧) 

நூலாசியுயர், 

ஈவமணிதீர்ச்தமூநாடியாடினோர், சவறறுபயனிவைசா றறினாமினிக் 
குவவின பூண்முலைக்சோற்றொடிச்கையா,யமிவருறவேனவுமியம்புவாமரோ. 

தீர்த்தவிசேடப்படவும் முற்றிற்று, 
. *. 

அ. திருவிருத்தம் ௪௬௦. 
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தளவவாணகைத்தையல்கேள்சாடுகோயாதி 
யளவிலாதபல்லரிட்டங்கஒனுங்கவுமாதர் 
வளமையா இவீடிறுதியவரங்சண்மல்குறவு 
மூளமரீ இயின ராகெதீர்த்தமொன்பதுமே. (௪) 

இது முதல் (௧௩) செய்யுள் ஸ்சானவிதியின் பத்ததி கூறல், 
மூர் துமந்தணராதியர்மூவர்க்குங்க இயி 

னுந்துமர் திரத்தாடுதலுறுவ துபின்னோர் 
சந்தமென்குழற்காரிகையாரிவர்க்குலகந் 
தீர்தசுர் தரிதச்திரமா த் திரையேயாம். | (ட)



௫௨ தஇருவானைக்காப்புராணம். 

தகரவார்குழற்கனங்குழைத்தரளவாணகையாய் 
மசரமாமதிப்பூனைவைகறையெழுந்து 
புகரிலாதசாட்சடனெலாம்பொலிவுறமுடித் து 
நிகரிலாதாஞ்சக்கிதிநேர்பெறவடுத்து. (௩) 

முூன்னர்மண்டபமத்தியிள் முட்பதுகோட்ட 
மன்னுவித்தவற்றொன்ப துமண்ணுமேழ்தளிரு 
சன்னரைர் துசவவியங்களுஈவதிரவியமூஞ் 
சொன்னமுப்பதுமொரோவொன்றுதுன்னிடவைத்தல். (௪) 

அ௮ரசுகூவிளர் துழாய்புளியால்சம்புமுலம் 
பு ரசைமால்கரிச்கூடமும்புரவிமர் இரமுங் 
சரிரலானிரைத்தொழுவமுங்கல்லி நால்விதியின் 
வரிசையாலெடுத்திடப்படுமண்களொன்ப துமே. (௫) 

தளிர் துழாய்புளிசம்பு உவிளம்வடமரசு 
விளரிலாவறுகென்பனவிளம்புகவ்வியங்க 
ளளவில்சீர்தருமந்ஈலாயறிகபாறயிர்கெய் 
வளநிலாவியகோசலமயமிவையசகும். (௬). 

திறுகுகாருடற்றிலசெய்கோ தமர் தீங்கட்டி 
மறுவிலாச்சிவலிங்கநேல்வத்திரஞ்செம்பொன் 
மூறுகுபேரொளியரதனமெனமொழிர்சவைதா 
மூறுதியாளர்கடானமென்றுதவுமொண் பொருள்கள். (er) 

கோட்டம் வைத் திடுமுப்ப துபொருளையுங்கொலைவே 
லோட்டுமைக்கணாய்சரச் தன மலர்புகையொளியா 
னட்டுமஞ்செழுத்துரைத்துஈற்பூசனைஈவிற்றி 
வாட்டமின் றிவெவ்வேறபிமர் திரிதததன்பின். (௮) 

ஒற்றைவெண் மருப்பிருசெவிமூன் றுகணால்வாய்க் 
கொற்றவைங்கரமாறுகொண்டெழுகுலமதமும் 
பெற்றபிள்ளையையெட்டுமன் பாற்பெரி தறைஞ்சி 
யற்றமின் நியிக்கரரியமாக்கெனப்பராவி, (௧) 

விழைர்சவன்பினாற்சங்சற்பம்விதியுளிச்செய்து 
குழை தகெஞ்சொடுங்கொடுப்பவனேற்பவன் கொக௫ுக்குச் 
தமைச்தவொன்பதுபொருள்களுர்தக்கஈற்பயனு 
துழைர்.துகின் றருள்?வமலாவிலையென நு தலி, (௧௦) 

சோர்விலொன்பதுபொருளையுகதூய்மையவாக்இ 
யார்வமல்குரீராடுறும்விதிநிறைவாகத் ் 
திர்விலாப்பெருங்கருணையான்முடிப்பவன்சலம்பை 
வார்விலாகயெவள்ளலேயெனப்ப ராய்வணங்டூ, (௧௧)



சானவிதிப்படலம். ௫௩ 

மண்டுமுப்பதுபொருளும்வெவ்வேறுதம்மலர்ச்கைக் 
கொண்டுசென் றராவணையினான் கொழுத்தவெர்கெலும்பின் 
றண்டமங்கையிற்கொண்டருடலைவன்வார்சரணம் 
வண்டு துன் நியமஷூர்கடூய்வந்தனைபுரிந்_து, ° (௧௨) 

பாழிவையகசக் துயிர்க்கெலாம்பயமுளமலைப்பக் 
கேழிலையமேற்றுழிதருங்கெழுதகையீனரே 
யூழியங்கியினிறங்கிளருருவுடையவரே 
வாழிஈல்லருள்வயிரவேயுமைப்பணிச்தேன். (௧௩) 

இதுமுதல் (௯) செய்யுள் பிரமதிர் த்தம் ஆடும் விதி. 

அடியனேன்ூவதர் த்தங்களாடுவான்புகுர்தேன் 
படியிலாப்பெருக்கருணையாலருள்பணித்திடுசென் 
ஹொடிவிலாவிடைபெற்றவள் சர்நிதியொழிர்து 
முடிவிலாற்றலங்கியின் நிசைமுச் துறக்குறு௪, (௧௪) 

பிரமதீர்த்தத்தின்கரைவளர்பிரசமாமாத்தை 
விரவுகாசலின் வணங்கிமென் கரத் தனாற்ளொட்டுப் 
பரவுதீநெறிபாறமுன்னருர் தவக்பயின் ற 
பிரமனாகியவிருடியைப்பேணியுண்ணினைந து (௧௫) 

நன்கைசங்கரசாததேவரைஈமவந்தச் 
தங்க வங்கையின் மாலையிற்றழைகரவெண்ணி 
யங்கணுள்ளவரஞ்செவியினும்புகவந்தப் 
பொங்குஈல்லருண்மரஈதிரம்பொருக்கெனகச்கஇளர்து. (௧௯) 

பெருகுமத்தடம்காத்திடும்பெருங்கணசராதன் 
பொருவில்சீர்த் தியனாகியபுட்பதர் சனையுள் 
ஞருகுமன் பினால்வணங்கியொண்புனலரையளவு 
மருவவுள்ளுறவிறங்சமெண்ணினையெதிர்கோக்கஇ (௧௪) 

பாவசோய்முதலரிட்டமெல்லாசனிபாற 
மேவான்றியைவிளைச்செனவியர்துபசரித்துச் 
தாவிலாதவம்மண்ணினைத்சனுவினிற்றிமிர்ந து 
காலிசேர்விழியாய்புனல்படிர்ததுகழுவி, (௧௮) 

கூறுமானுடையைச்தையுக்கோசலமுதலா 
வேறுவேறுறவாடி.வீங்கிரும்புன லாடி. 
மாறிலாதவேழ்தளிரினும்வார்புனறோய்த்கிட் 

டேறுமாமனுமூலத்இிற்புரோச்கணமியற்றி. (௧௧) 

வார்ர்ததண்கரையிவர்ச் துநீர்வடி.வினிற்புலர்த.தி.த் 
தோர் ததேவர்களிருடியர்சென்புலத்சவர்க்கு 
கேர்ச்தறீர்க்கடன்விதியுளிகெடுக்கரத்தியற்றிச 

சார்ச் சதென்புலச்சவர்க்குளர்கழைதரும்பொருட்டு, (௨௦)



௫௪ திருவானைக்காப்!.,ராணம. 

எண்ணில்பாவமுமிறுக்குமிவ்வெள்ளிருங்கொடையா 
லண்ணலாூயவன் மகழ்வடைரச் துபேராயுண் 
மண்ணிலேயெனக்களி தீ ் இிடச்சடவனாலென் று 
இண்ணமாயெபத்தியாற்றிலக்கொடைவழஙசல். 

௮திவளம்பெறவின்னணமாடுறும்வி தியே! 
மதிவளந்தருமேனைவண்டீர்த்தமாடதர்கும் 
விதியெனப்பமொமுனிகாவலர்விண்ணோர் 
கதிசெய்தானமக் திரங்கள்வெவ்வேறவைகரைவாம். 

Ge m. 

இதுமுதல் (௨) செய்யுள் இந்திரதீர்ச்தம் ஆடும் விதி, 
இர்திரதிர்ததட்பாங்கரெழுச்தொளிர்மரர்செக்காகு 
மிர்திரனிருடிமுக்கணிழைசிவன்றேவன்காவ 
றர்திடும்பாலன்கும்டோதரன்சதுர்வேசம்வல்ல 
வர் சணர்க்காவினெய்யையளிக்க சக்கணைய்னோடும். 

கைம்மலையுரித்தமேருக்கார்முசக்கடகச்செல்கைச் 
செம்மல்வீரியமாயர்சச்சிவனுச்கும௫ழ்ச்சிசெய்யு 
மிம்மணசெய்த்தானத்தாலின்பு றக்சடவனாகு 
மைக்முகப்பெருமானென்னவறைதன்மர் திரமாகும்மே, 

Oe Ys (௨) செய்யுள் ௩-௮து சம்பு திர்த்தம் ஆடும் விதி. 

சம்புதீர்த்தத்தின்பாங்கர்ச்சம்புயாம.சம்வதிட்டன் 
வம்பறுமிருடிதேவன்மயேச் ஈரன்.றீர்த்தப்பாலர் 
சம்புறுசுனஈ்தர்தானஈலத்தகுபொருள்கோதாமம் 
பம்புவேதார்தியேற்கும்பாத்திரமாவன்மாதே, 

் இனியதாய்த்சேவர்ச்செல்லாமின்புறுமுணவசாட 
ஈனிவளர்பாவமுற்றுஈலியுமிக்கோ தாமத்தான் 
மூனிதருமலங்கண்மூன் றுமுருக்குபூே தசனான 
புனிதனுண் மகிழ்கவென்றுபுக ஐன் மர் இிரமதாகும். 

இதுமுதல் (௨) செய்யுள் ௪-வது இராமதிர்த்தம் ஆடும்விதி, 

இராமதீர்த்தத் தின்பாக்கரிருப்பைரன் மரமிராமன் 
பராவுறுமிருடிநீலகரீச்சுரன்பகருந்தேவன் 
விராவுறுதிர்த்தப்பாலன்வீரபத் திரன் ரீங்கட்டி 
யுராவியபிரமவித்தாயுயமறையவனுக்தேல். 

சுவையதாய்விமலன்ப பதி _.திச்சுவைமிக க்கெ ரடுப்பதாமிர் 
சவையறுகரும்பின்சட்டிரல்கு றுக்தானதீதாலே 
தவறறுத்தின்பசல்குஞ்சங்கானெச்காலத்து 
மூவகையனாகவென்னவுரைத்தன்மர்திரமதாகும், 

௫-வது சமத்தீர்த்தம் ஆடும்விதி. 

£மத்திர்த்தத்தின்பாக்கர்ச்செழுமரசாவல்காற்கெ 
நாமத்தானிருடிதேவனவிலமுதேசன்பாலன் 
ரோமித்றீர்சுதர்சன் மேன்மைதொகுஞ்சிவலிங்கத்தன்னைக் 
காமுற்று தரவும்பாற்கலர் தவர்ச்களித்தரான ம். 

(௨௨) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨.௯)
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நின்மலன் சாலவைகுசிலையமாயுலகமெல்லாச் 
தன்மயமாக.ற்குர்தக்கவிச்சிவலிங்க த்தா 
லன் மலிசண்டனோகையக சி.தினனாகிமுத்தி 
சன்மையையளிக்கவென்னநவிற்றன் மச் இிரமாகும்மே? 

௬-வது அ௮க்கினிதீர்த்தம்ஆடும்விதி 

௮க்னிதீர் ததப்பாங்கர்மரம்புளியிருடியஙீடு 
ஈற்ருசாணுரேதசெனுஞ்சிவனவிற்றுக்தேவன் 
றக்க£ர்க்ககுபன்பாலன் சாலியைவறியனான 
பொ க்கமில்சு ற்றஞ்சூழச்கபூசுரற்களித்தரானம். 

லையகமார்தர்க்செல்லாம்வளர்பசிதாகம்போக்கு 
மெய்யுறுமாற்றலாதிவிளைத்துவிண்ணவர்கட்செல்லாம் 
பொய்யறுமுணவாயின்பம்பொருத்துமிர்கெற்ரான த்தா 
லையமுதேசனோகையடைசகவென்ப துமனுத்தான். 

௪-வது அகத்தியதர்த்தம்அடும்விதி, 

அகத்தியதீர்த்தப்பாங்கரணிரிழல் வருக கைத்தாரு 
வக த்தியனிருடி.௦ தய்வமஏலாண்டவல்லியென்னச் 
சகத்தவர்பழிச்சுமியேசுருசதிதக்சபா லன் 
மிசக்கலைவல்லானேற்பவெண்கலைலீசருனம் 

தேவர்கள்விழைவ தாடச்சீதம்வெப்பிரண்டுநீச்கி 
மேவுமிக்கலைத்சான ததால்விண்ணவர்தேவரெல்லா 
மோவிலின்புறுகவென்ன வுரைத்தன்மர் திரமாம்பூத்ச 
காவிகள்செவியினோட்டிச்கவின்சவர்கருங்கட்பாவாய். 

௮-வது சச்திரர் திர்த்தம்ஆடும்வி இ, 

சந்திரதீர்த்தப்பாக்காத தமைத்தெழுமரம்புன்னாகஞ் 
சர்.திரனிருடிே தவன்றானுமன்னவனேபாலர் 
மூர் துபுட்கானேபுட்கராக்கனேகுமுதன் ரவ 
ரர்தமில்வேள்விசெய்வார்ச்சாடகமளிசத்தறானம். 
் 
அ௮ங்செம்படச்தமாகெயொனர் தமுலகுக்கெல்லாச் 
தல்குவதாகுமிர்தத்சமனியத்தானத்காலே 
யங்கியைநுதற்கணாக்குமருள்வளர்சிவன்மாராய 
மிங்கண்மிக்குறுகவென்னாவியம்பன் மர் இரமாகும்மே, 

௯-வது இவ்விரண்டுகவிசூரியதர்க்தம்ஆடும்விதி, 

பரிதியின் நீர்த் தப்பாங்கர்ப்பசுடிரம்வில்லர் தூய 
பிருகுகல்லிருடி.செய்வம்பெருகொளியென் நூழ்பால 
னுருகெழுசுவானவூர் இயுயர்சவபத்திவல் லான் 
மருவுறவரதன த்தைவழங்குதரானமாகும். 

வரமலிே தவர்ே தின் வச்தொளிகளுற்றுமிர் 2 
WISHES Tors Sor CHOOT பிரபாகரப்போ் 
"விரவிய திரோனின் பமேவுகவென் றுசெப்பல் 
பரவுமர்இரமாம்பண்ணைப்பழித்ததீங்குசலைச்சொல்லாய், 

௫௫ 

(௩0) 

(௩௪) 

( ௩௨) 

(டு) 

(௩௪)



Oar திருவானைக்காப்புராணம. 

இதுமுதல்(௪)கவிபிரசகாரம்ஜெபம்இவைகளின் விதிகூறல் 

தீருமுசற்பேதமெல்லாச் சனிச்சனிவகுத் துசசொற்றா 
மூருவளர்பசுங்கொம்பன்னாயொன்ப த.தீர்த்தமாட்டு 
மருவியவிதியினாமமாச்தர்கணமதுகோயிற் 
றிருமுனரடுத்துத்தாழ்ச் துசிச்தையையொருக் நின்று, 

மந்திரமா திசம்மால்வருபிழைபொறுத்திட்டீங்கு 
மூர்தியவதிர்த்தத் துமுழுெபேறெம்பாக்கர் 
மைந்துறகிரப்புகென்னவாஞ்சையினிரர் துஈம்மைப் 

பிர் துறமுச்சாற்சூழ்ந் துபெருநிலத்தைங்காற்ருழ்க் து, 

ஒருசிறையிருஈ துமூலமுயர் திரியம்பக த்தை 
யிருபதைர தடுக்கியெட்டுத்தலைப்பெய்யெண்ண ளவையெண்ணிப் 
பொருவில்பூங்கொடிரின்கோயில்புகுர்துசின் சரணம்போற்றிக் 
கருதுபுநாற்காற்குழ்ர் துசா தவினைங்கா ற்ரூழ்க் த. 

அங்குமர் திரக்கள்வேட்டவளவுஈன் கயம்பல்வேண்டும் 
பூங்குழன்மடர்தாயாக்குப்பொங்கியதீர்த்தமாடும் 
வீங்கெவிதிசள்சொற்றாமென்றனன்விமலன்கேட்ட 
மாங்குயிற்பழித்ததிஞ்சொன்மானினியிதனைச்சொல்வாள். 

வேறு, 

இதுமுதல் (௪) சவி ௮ம்பிகைஏவபெருமானைவினாதல், 

கங்குனிகர்த்தகறைமிடற்றாய்கற்றைச்சடையாய்கயிலாயா 
பங்கமுறுத் துமரிட்டமெலாம்பாற்றியிட்டமனை த இினையுச் 
தங்கவருளுஈவதர் ச்தச்தச்கஞானதலத் திருப்பித் 
ங்கரிரயம்பலகோடியுயிர்கடுளையுச் துரிசென்னே. 

புழுக்கணெளியச்கறைசோரப்புண்ணைர் திழுகவுறு£யு 
மொழுக்கவுடலு சோயா தியுலப்பினோயாற்கொளப்படலெ 
னிழமுக்கம்பயின்றவுளச்தின ராயிசரஈ தமையங்கடையாமை 
மூழுக்சத் துயாட்பெருங்சடலின்முழுகித்திளைச்குமிதுவென்னே. 

மைர்தரிழச் துமனையிழர் தும்வளமையிழர் தும்டொருளிழர் து 
மூர்துமொளிசண்செவியிழச் துமுரைராவிழர்துமெழிலிழசர் துஞ் 
சச்ைதெருட்டுங்கலையிழச் துர் இண்மையிழச் துமிவவாறே 
யச் திலுயிர்கள்பலகோடியரிட்டத்தமுர் துமிதுவென்னே. 

வெண்ணெயிருப்பசெய்க்குழலும்வீணர்போலஞான தலத் 
தெண்ணில்பெருமைதருதிர்த்தமிருப்பவவ்.ற்றின் முழுசாசே 
நண்ண ம்கரியகொடுங்கானசண்ணியபுணவாதிகள்விடுத்துப் 
பண்ணற்சரியபெருர் தவங்கள்பல்லோர்டயிற்றுமிதுவென்னே. 

இதுமுதல் (௩)கவி சவபெருமான்விடையளித்தல், 

என்றுபனிமால்வரையுயிர்த்தவிழறைவிவினவவளர்மேருக் 
ன் றரெவொர்சிலைக்கரத்தார்குளிர்சோச்குதவியருள்் செய்வார் 

Gaver றபொறியினர்திகவுதமன்மெய்வாய்ச்தத்தீசியில் 
ரன்றுசபித்சார்குழைகழிச்குமயில் வல்விழியாயதனாலே, 

(௩௧) 

(#0) 

(௪௧) 

(௪௨) | 

(em) 

(௪௪) 

(௪டு) 

(௪௪) 

(சள)



மூர்த்திவிசேடப்படலம். Oe 
மழறையினொ கீகந்தவர்தானம்வாய்மைபொறையாதியதருமத் 
துறைகெஞ்சிலரியாவருமவருட்சிலசேயொழுச்சமுதலற்தை 
நிறைமுற்பவம்தின்பெருச்தவத்தானிகழ்த்தலுறுகின்றார்.ரிண்ணம் 
பிறையொண் ணுதலாயிவரல்லாற்பேணார்ஞான தல தீர்த்தம். (a) 

மூன்னைத்தவம் சான்ஞானதலமுறையின்வதியுலத்தினரு 
ஈன்னர்த்திருத்கமாரெருஈம்மையாக்குவணங்குரரும் 
பின்னர்ப்பவத்தினுருார்பீழையுறார்பெண்ணரசேயுரைத்தபயன் 
மன்னிப்பிரியாதெமதடிக்€ழ்வாழ்வாரிதுசத்தியமாமால், (௪௧) 

எழு துபரர் ததண்ணெனவெச்செனமிக்கோக்கியிறுமாக்து 
செழுர்தீண்டரளவடமணிர் ச திதலைமுலையாயினித்தலமு 
மழுர்.துபடுர் தீர் ச சமுழுயரவமருமூர்ச் தமேன்மையினை 
விழுர் துவினைசளோட்டெடுப்பவிளங்கவெடுத் துவிஎம்புவாம் . (60௦) 

சானவிதிப்படலம்மூற்றிற்று. 

ஆ. திருவிருத்தம்-ட௧௦. 

மூர்த்திவிசசேடப்படலம். 
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 மாயிரும்புவிமார்தருக்கமரர்வானவரீச்சயனவர்சரியரிக்குச் 
சேயிலைப்படைவேலவன ௮ற்குத்திகமுமைங்சரனுயர்ந்தன ரவர்க்கு 
நீயுயர்ர்தெனவீங்கிவர்பூசைகிகழ்த்திலிங்க க்களொன் நினொன்றுயர்ர்த 
வாயவெவ்வகையிலிங்கத் துமேலாமணங்குநீபணிந் இடப்படுமிலிக்கம். (௪) 

வேறு. 

வல்லைவென் ரொளிருமணிமுலைச்சொடியேவையச த்திடரெலாச் துமிய 
நல்லறமாதிகரு இரீபூசைஈடவியலெமதருட்குறிகள் 
பல்லவற்றுள்ளுமெவற்றினுமேலாய்ப்பரசுகவீட்டினையருளுஞ் 
சொல்லருஞான ம்பெற்றிடரின்னாற்ரொழப்படுமிலிங்கமேலாகும். (௨) 

இக்சவிசம்புவ்லிங்கவற்பத்திகூ றல், ழ் 

உத்தமகுணத்தோரெண்ணிலர்தவங்களுஞற்றிமெய்ஞ்ஞானமுற்றுயர்ந்த 
மு ச்தியையடைஈ தஞானகேத்திரத்தின் முருகுயிர்பூங்குழலாய்கின் 
கைத்தலமலராற்றீம்புன றிரட்டிக்கவின்றருமிவிங்கநரவூலின் € 
ழெத்தகுவரமும்வழங்குவகாகவின்னினியேவிளக்குறுமால். (௩) 

ஞானமிக்களிக்குர் தீர்த்தங்களுடுத்துஞான மிக்சளிக்குங்கேத் தரத்தின் 
ஞானமிக்களிக்குமிலிக்கமும்பலவேசவிற்றியவவர்.றுளுமேகாம் 
வானமிச்களிச்குகின்கரமலரான்மறுவறவகுத்திடப்பட்டு 
வானமிக்களிகச்குமிலிங்கமென் றுரைக்கும்வார்த்தையினயிர்ப்பதுமூுளதோ 

Go mi. 

உலகமாட்டுபைகியவெமது.ர்ளவுவசைகன்னினுமொண்டொடிரின்பரற் 
லவுமோகைமிக்சாயினுற்போலக்குவலயப்பெரும்பரப்பினாம்காங்கு 
லவிவாழ்சவெலிங்கத்தின்மாட்டுகின்.றுநாம்வழங்குறுமருடனினு 

மிலகுஞானகேத்திரத்துரீவணங்குமிலிங்கநின் றுசாம்வழங்கருள்பெரிதாம்.



௫௮ திருவானைக்கரப்புராணம். 

கு ற்ஸ்சன் மீமிசையீரு த்தியமெமதுகோலமேனியினொற்றுமைச்கொண்டு 
மறங்குலாவியலாட்சணாயென் றமருவிஈன்னையாம்பிரிவுராததுபோ 
லறங்குலாவியஞானகேத்திரத்திலன் பினீவழிபடுமிலிறகத்து 
மிறங்யொண வமுயிர்ச்செலா மடியவென்றுகரம்பிரியா துவீற்றிருப்பாம்.(௬) 

அழமுதமென் றசண்புனலிஞற்றிரட்டி யமைக்குமச்சிவவிங்சமவ்வியல்பா 
| எமுதலிங்கமென்றுரைத் திடப்படுமங்கடுத் இறைஞ்சினோர்ஙித்தியமெய்தி 
யமுதராதலினானுமும்மலத்தின மிர் துதோன்றுயிரருளிடத்தனலா 
யமுதமென்மொழியெமையறியறிவங்கழிவதின்மையினனுமப்பெயராம்.() 

அனையவாகியமச்சணமானவரும்பெரும்பொருட்பெயரினையொருசா 
னினையகாவினாலுரைக்கழுற்றாதநீ்போகமெவ்வலஇனுமில்லை ' 
யினையவாகியவரிட்டங்கடம்முளிறுதிமுற்றுரா திருப்பதொன் றில்லை 
வினையெலாச்சபழுத்தியீரிரண்டுண்மேவுருசதுமில்லைமின் கொடியே, (௮) 

௮ண்டர்ச ற்பகத்சலர்சொரிர்தேச்தும தவிற்க தையன்பினாலொருகாற் 
கண்டகண், மலர் வறுமையுற்றிரங்குக்கனக ம்லேட்டொருவரையுங்காணாது 
மிண்டு துன்பறுமமுதலிங்கத்தின்மேசகும்பெயர்கேட்டவர்செவிகள் 
கொண்டசல்குரவினர்க்குமுன்னறிச் துகொடுப்பகல்லதுகுறைசொலக்கே 

[ளா. (௧) 

சோ திமல்கியவமுதலிங்கச்தைச்சூழர் துளா ரடியிம்மையினொன்றிற் 
சாதல்வைச் தமற்றொருவர்தம்மாட்டுக்க துவச்செல்லுரு மறுமைவந்தடுப்பி 
னேதமுரற்றறமண்மிசைமீட்டுமிடப்படாவெசிர்கூம்பியகரங்க [ய். 
சைசல்கெனகொருவரையிர வாசடுங்குமின்னெ நுடங்கு;ண்ணிடையாய் 

Go m. 

தியவினை-ளனைத்தினையுஞ்செய்காரேனுஞான தல 
மேயவமுதலில்க த்தைவிழைந் துபண। யப்பெறுற்பி 
னாயவினைகளவையெல்லாமழல்ஓரய்ப்பட்ட துயயேபோன் 
மாயும்வளரெண்ணாண் மதியின் வாங்கிலயங்குஞ்சிறு நு தலே. (௧4) 

வெறுக்கைகல்விசவர்தானம்வெவ்வேருனவறத்தானு 
மொறுக்கமுடியாவண வமுழமுயிரைமயச்குமாயைகளு 
மிறுக்குங்கருமமோரிரண்டுமெல்லாம்பரிதிமுன்னிருள்போ 
லறுச்குமணிசேர்ஞானதலச்தமுதலிங்கதரிசனமே. (#2) 

அனகர்வதியுஞானதலத்தமுதலிங்கமெனும்பெயராற் 
சனனமரணப்பெருகோயைத்தவிர்த் தவளருமொருமருச்சை 
மனமெய்மொழிஷமன் றினும்பணிவார்மாட்டுசசிறியசோயான 
சனகமு,தலாம்பொருட்சார்பாற்க துவுங்கலக்கமுளசாமோ. (௧௩) 

உறுசகாள்கோளேயிராசியேயு திச்குங்காலைமாழுடுத் 
தெறு£ீரன வாயிருக் திடினுஞ்சிந்சைக்னியவமுதலிங்சம் 
பெறுநீர்மையினால்வழிபாடுபேணுவார்க்குமற்றவற்றா | 
விறு தாலிடையாய்தியபயனெய்தியடர்க்குமாறின்றே. (se)



மூர் த்திவிசேடப்படலம்- 

ஊழியி தவோவெனமேகமுதமஈமிகுர் துபொழிச்திடினு 
மூழியிதுவோவெனவெட்...முடற்றமழைசண்மாழிடினு 
மூழியிதுவோவெனவிக ல்வேந்துலைச்குங்காலமட த்.இிடினு 
மூழிசெவன் கொல்செய்.புமெனவுலப்பரதன் €ருரைப்போரே. 

வரையால்வேலைகடைந்தெடுத்தமருந்துநுகர்ந்தோர்சுரராகத் 
தரையோராககித்தியசைைச்சார்வார்வி சனி ராடி 
னுரையாகுசம்வறிதுடையோருகப்பவுடையோரி ருவோரும் 
புரைதீர்புனிதமொப்பாகப்டொருர் தவார்கள துபோல, 

குலபிக்குயர் ந்சோராயிடி.னுங்குலமிசக்கிழிந்தோராயிடினு 
மலமிக்குயர்ச்தோராயிடிலு மலமிக்கிழிச்சோ.ராயிடினு 
ஈலமிக்குயர்க்தவமு கலிங்ககணணித்தொழினவவிருவோரும் 
பலமிச்குய/ஈ தவொருவீட்டிலனொப்பபடரும்பரிரன ரே. 

பித்துமிகுந்தவுள த்தொருவர்பெருகுவிடத்தைப்பருகுங்கான் 
மெச்துசுவையின் யானமுதம்விரலப்பெறின் மற்றர்தமக்குன் 
மத்சமுடனேவிடலேசம்வல்லையொழியமணித்தராளப் 
பத்திரிகர்த்தமுறுவலாய்பாழியடுச்குமதுபோல. 

ஈடனம்புரியுங்கணகையரைகாடிப்புகுக் சானாயிடினு 
மடமை.பகற்றுமருதலிங்கமணியையடியார்மனவிளச்சைப் 

(கடு) 

(௧௬) 

(Scr) 

(௧௮) 

படர்வில்லிமைச்குமணிக்தொடலைபயில்பூண்முலையாய்தொழினவர்க்குத் 
தொடர்தொல்வினையுமிப்பவத்திற்குமும்வினையு்தொலை.புமே. 

ே வேறு, 

பண்ணவர்கசூழுமமுதலிங்க த்தைப்பணிவோமென் 
றண்மையரேனுஞ்சேய்மையரேனுமகஸடி ற் 
றிண்ணியபாவர்தீடசெசெணக்கைச்சிதைவிப்பான் 
துண்ணெனவஞ்ுசிச்சித்திரகுச்தன் மற்சில்லாய் 

ஞான தலத்தினமுதலிற்க ச்தைநனிகாண 
வானமன ச்தோடேழடிமண்ணிட்டனராயிற் 
போனபவத்துளேழனுளீட்டும்புரையெல்லா 
சானமளைச்தவார்குழனங்சாய்ஈலியெய்தும். 

அங்குவிளங்குமமு தலிலக ் இன் முடி. மேலோர் 
சங்கமர்திர்த்தமாட்டினரிக்குத்தயிர்பானெய் 
சொங்கமர்தேன்பால்கோடிமிடாவேனையமூர்த்திக் 
இந்சனிதாட்டிமொண்பயனாற்றவுறுமாதே. 

சம்புவின்ூ.லம்வைகுமிலிங்சக்தனிலங்கைப் 
டை 1ம்புனலாட்டும்பண்பினரன்னபயனுற்றால் 
வம்புறுட ஈலா திகண்மிகவாட்டவளர் வாய்மை 
யு Lune pes s piuoriG@erevan ens ratty exis. 

(௧௧) 

(௨௧) 

(௨௨ ) 

(an)



௬0 திருவானைக்காப்புராணம். 

மருமலரொன் றுசம்புவின்மூலம௫ழ்மூர் த்திக் 
குருசெயவன்பாலீந்தவரொண்மாமலாலாழ்வர் 
இருவியல்சல்கமொன்றுகொடத்தோர்திகழ்செங்சைப் 
பொருவறுசங்சுமொன்றுதரித்துப்புவிகாப்பார். 

மான்மதமீர்தமானெமதங்கைமானாகும் 
பான்முதலீந்தபன் மணியான்காபுரமேவுல் 
சான்மலரீசதபூமரவர திகவினாரச் த 
வான்மலிவைப்புய்யானகிலாவிமூழ்செய்யும். 

ே வறு, 

அருள்வளர்சாவன்மூலத்கமுகலிங்கத் தின் சார்புற் 
ரொருதினமேனுமன்பாலோக்கெயெசரியையாதிப் 
பெருயெபணிகணானகும்பெட்டவர்சாலோகாதி 
மருவியமுத்இரான்கும்வல்விரைர்சடைவர்மாகோ. 

௮றமுசனான்்கும்வல்லேயருமையொன் ரனுமின்றி 
*யுறுவதுவேட்டோரெல்லாமொலிந்தபூஞ்சாகைராவ 
னறு்ழலிலிக்கபூசைசண்ணியபொருள்கைக்கொண்டு 
மூறுகெவன்புபொங்கமுற்றுவித்திகெமானே, 

என்றுயா்ஞூர்த்திமேன் மையியம்பலுமிறைவன் பாத 
மன்றலம்கூச் தற்செவ்வாய்மலைமகள்வணங்குின் று 
நன்றுளமகிழ்ச்சிடொங்கராதனேயாங்குசாவ 
லொன்றுளதென்றியன்றேயதன்வரவுரைக்கவென்றாள். 

. (௪௪) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 
௮ம்பிகைக்கவெண்ணாவல்விருட்சத் இன் வரலாற்றைசவபெமான் 

எடுத் துக்கூறல், 

வரையினுக்கரையனீன் றமலர்க்சொடிறுசுப்பின ங்கை 
கரையறுசாதல்பொங்கக்கைதொழுதரத்தலோடும் 
புரைதபுகருணையோடும்பூரணனமுறுவல்பூச்து 
விரைகமழ்சாவல்வர்தவ.ரவினைவிளம்பலுற்றான் . 

மூர்த்திவிசேடீப்படலம்முற்நிற்.று. 

ஆ. திருவிருத்தம்-௫௩௯. 
  

சம்புமுனித வம்புரிபடலம்: 
-- அஜ வடை 

இதுமுதல் (௪)கவிகெசாரணியவனத்தின்விருட்சங்களின் நாமங்கள். 

புன்னைகூவிளகாகம்பூவைபிடாரமைசேவாண் 
. வன்னிதாதகவேங்கைவகுளஜஞெமையரைபாங்கர்க் 

சன்னிகாரமச்தாசங்கடுக்கை சமாலங்கச்சோல 
முன்னம்வாகசைவெட்பாலைமுருக்குவருக்கைபலாசு. 

சர்துகாரகில்டோதிசண்பக மால்வரையாமா 
இர் துவாரமசோகஞ்செருச் திதிமிசுதிலசங் 
கர்திராளிசே ரம்கள்சடம்பெ௫னில்லமட ity 
குர்தங்கூதளமாச்சாச்குமங்குமமேழிலைம்பாலை. 

(௧) 

(௨)



சம்புமுனித்வும்புரிபடலம். 

மூருகுகரச்தக்குறிஞ்சிமுர் திரிசைப்பழச்சோலை 
மருதுசடாவழையோமைமாதளைஞாழன்மதாகம் 
பொருவறுமின்னமரங்சள்பொலிதருஞான தல 3 Glesr 
மருவவிடைச்கணெழுர் துவைகுமொர்காவலங்கானம், 

வளர்சஈ துவண்டுலாவமலர்ச்தொளிர்சாவலக்கான த் 
தளர்ச்துதேவருங்காணாவரும்பெருவீட்டினைவேட்டோன் 
றளர்ர்ந்துசாய்ர்சகமலத்சான்சம்புமுனியெனுக்தக்சோ 
னுளர்ச்சனாதுவயத் AOenapdeucet தவருற்றான். 

் ேே வறு. 

நீறுதரித் துக்கண்மணிபூண்டுகிமிர்சென்னி 
யேறியவேணிதாழ்புவிலீழவிருச்செம்மை 
வேற்றசாடிமெய்த்தவமாற்றுமவன் முன்னே 
வீறுயர்வெண்ணாவற்கணியொன் றுவீழ்ர் தன்றே. 

பண்டறியாத.திப்பியமானபழமின்னே 
சண்டனனாவாகண்ணொடுகெஞ்சக்கவர்தேசு 
மண்டியசர்மைத்தூழுசுவைத்துமற்றிதியாங் 
கொண்டயிலாசகொள்கையதென்றுகுறிச்கொண்டான். 

அற்புதமெய்தியப்பழமல்கைத்தலம்வவ்விப் 
பொற்பமரிந்தவெற்பினைஈண்ணிப்புகழ்பாடிச் 
இற்பரவீ துதிருவருள்வைத து. நகர்சென்ன 
விற்புருவத்தாய்கங்கரமீர்தான்வினைவெல்வான். 

வேறு 

வீங்குதிஞ்சுவையப்பழமுண்டுவிளங்கிழாய் 
பாகங்குமிழ்ந்தனம்வித் இனையன்ன துபார்ச் களத் 
தோங்குமன் பினுவர் தகசைக்கொண்டொளிர்மாலிற் 

ரங்குறுதுமத்துவிமும்கென் ops 565 « 
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டினையினீள்பனையாய்வளருஞ்செயறேற்றியாக் 
கனையமாதவன்டாழிவயிற்றினமர்ச்த.து 
நினையுமுன்முளையாகியெழுர் துகிவர்ததே. 

சம்புமாமுனியாம்றுதவம்ஙளர்ச் சாலென 
வம்பினீடுவெண்ணாவலவன் சரம்வாய்திறச் 
அம்பர்ராடுநிழற்றியுலவையெண்மாகதிரம் 
பம்பவார் சளிரீன் றுமலர்ந் துபசஈ் தே. 

அ௮ண்டமீரடியாலளச் சானகராணுற 
வ்ண்டரசாகெண்ழமுத்றுமடங்கவளர்ரக்துமே 
லண்டமுட்டியங்சேபெருல்கா வல்வயி.ரவ 
வண்டலுற்சளிக.ரவவன்மெய்தைவர் ததே. 

௬௧ 

(௩) 

(௪) 

(@) 

(௪) 

(௮) 

(௪௦) 

(ss)



௬.௨ திருவானைக்காப்புராணம். 

, சரும்புகிள்ளே கள்பூவைகுயில்பசுந்தகோசைக 
"எிரும்புருவினம்னெனராமா இயிசைப்பன 
விரும்புகம்பசமெய் துதருச்கைவிளித்துமென் 
றரும்புசாவகெதிர்ர்தறைகூவியதொக்குமே. (௪௨) 

மேக்கெழுச் துகுரக்கியிணர்த்தமென் சாஉஈயிற் 
மூக்சணங்குருவித் திரடுன்னுகுடம்டைக 
டேக்குசர் த திவிராட்புருட.ன் றிருமேனிம் 
னீக்கமின்மயிர்தோறமரண்டஙிகர்க்குமே, (௧௩.) 

ஈமதுவாயினனைரஈ்தவித்தேசேவைநீக்கெய 
நிமிர்பெருந்தவன்மெய்யின் முளை த் தருணீடலாற் 
பமரமொய்க்குமப்பா தவறீ ழல்பாப்பவா 
மழமரராஇதியருச்தவமாற்றுஈ.ராயினார் (௧௪) 

வெண்ணாவல்விருட்சத்திள் பியோசனம். 

பல்லவங்கைதொடினுஈீழலிற்பயிலினு 
மெல்லென் மாமலர்காறினுசேர்விழிரநோக்கனு 
சல்லபேர்செவிகட்பினுஈன்சனியுண்ணினு 
மல்லல்யாவுமறுமுறுஈல்லவயாவமே. (௧௫) 

வேவேறு, 

வெண்ணாவல்விருட்சத்தின் சொருபம், 

உரைசெய்மாமறைகண்மூலமாய்ப்பராரையுபசடதப்பொருளாடிக் 
சரையுமாகமசள்பணைகளாய்ச்சரியைகிரியையோகங்கிளைவளார்கள் 
விரைகுலாமிணராய்ஞானமோரைச்துமெல்லரும்பலர்கள்சாய்கனிகள் 
'புரையிலாக்கணியினிரதமாயுயிரின் புகர்மலக்துரக்குமர்காவல். (am) 

ேவேறு, 

எழுந் தவெண்ணாவலினீட்ட கோச்கெய, கொழுச்சவமுனிலரர்குணலை 
யிட்டனர், செழுச்திருச்கடவு*ர்மலர்கள்சிர் தினார், பொழிர்தனமது;ம 
ழைபூமரங்களும். (௧௪) 

சம்புமாமுனிவனத்தகைமைநோக்கினான் ,பம்புபேரோகையம்பாலை 
மூழ்கியிவ், வம்புமாவலினிழன்மாதவத்தினுக், இம்பர்மேம்பட்டதென்றெ 
ண்ணிகோற்றனன். (௪௮) 

அருச்தவமன்னவனாற்றுமெல்லையி, லிருச்சவமுனிலரரிமைப்பிலார் 
களும், ' பெருக்கணமாதரும்பேணியர்ரிழ,” லொருங்கிருந்தருச்தவமுஞற்றி 
QT PE Sor, (௧௯) 

இனனணஞ்சிலபகலிறச்தபாணிய, னன்னணச்தவம்புரியறவன்வர்துஈம் 
மூன்னுறவணங்கியிம்மூரிமான்ழன், மன்னவநீயினிவஇிகவென்றனன். () 

ஆங்கவற்டெரல்நொமருப்புக்கொங்கையா, யாங்குமுன் கனிவிழுச்தெடு 
த்.தியாங்கு£, யோக்கிருச்தவம்புரிர்துழைதியவ்லயிற், பாங்குற au ig gle 
படர்கவென் றன ம, (௨௧)



சம்புமுனிதவம்புரிபடலம். Sie 

கோட்டமிலெமதருள்கொண்டுதிச்செலார், சட்டியபுசழினான்றர்த 
சேசெலா, நாட்டியஞான கேத்திரத்தைஈண்ணிய, வீட்டியவன்புஎத்தெழு 
ச்திட்டானரோ.. ப (௨௨) 
பாயிரும்புவியிடைப்பகர்ர் துசெல்வுழிச், சேயிடைசோக்கினார்சேமலர்ச்சி 
மீயுயர்மரசடைமேவித்றென்னென, வாயினரையமற்புதமுமேயினார் [னை 

ே வறு, 
அடுததுசோக்யெமார் தர்களங்கையா இிகளுச் 
தொதெ்ததேத்தடைச்சினைகளுச் துன்னுமிப்பிறவி 
யெடத்தவேழ்வகைத்தோற்றத் துமில்லைமற்றிதுவு 
மு சதோலிஞன் நிருவிளசாயாட்டெனவுவந்தார். (௨௪) 
அடமங்கிசோற்றவச்சம்புமாமுனிவனேயல்லா 
லுடங்குகுழ்ந் துசென் முனிவருமுருட்பவிர்வெப்ப 
மடங்குறுதலெய்யவன்வெயின்மாற்றினரஈல்லோர் 
தொடங்குமாகலஞ்சூழ்ர் தவர் சாமுமெய்தாரோ. (2 @) 

"Gan 
(சம்புமுனி சவபெருமான் கூறிய இடம் வர்து சேர்ச்சமை.) 

௮ண்டர்போற்றிடகசாமினி துறைக் திமெரும்பெருந்தலசேர்ச்த 
சண்டுபோற்றுபுமென் மெலகடர் துபோய்காவிரிவடபாங்கர்க் 
கொண்டஞானகேத்திரத் தினைக்குறுகமுன்கொழுங்கணனிவீழெல்லை 
மண்டுகொதலினெதிர்தொழுதடுத்தனன்மாதவர்க்கேறன்னான்; (௨௪௬) 

பரிதிவானவனுருட்பெழுர்துடற்றிருபரு௮சத் துமழனின் றுக் 
கருவிமாமழையெழுர் துநீர்டொழிதருகார்முதலியசான்கு 
மூருவவார்திரைப்புனவினுமருசதவமுஞற்றியொண்டொடி.மாதே 
யிருவினான்றன திதயசாமரைமலரெமதடி.த்தலத்தம்ம, (௨௭) 

கர் சமூலமுங்கணிகளுஞ்சருகுநீர்காலுமுண்டவைநீக்க 
யர் தினோற்றிருக்கன்றனன வன் விழியடுத்தவர் தமைக்காணா 
வுச் துதேமலர்த்சென்றன் மேற்றைவரவூறுடலறியா து 
நந் துமோதைகள்செவியுருராற்றங்கணாசிமோவாதன்றே. (௨௮) 

பிரமசேவனும் சம்பு முனியும் கலக் இருந்தமை. 
பெருகுமன்புடனின்னணமருர் தவம்பேணிமாசவன்வைக 
மருவிமுன் ஏசேதவம்புரிதாமரைமலரினான் முனிச்சென்னி 
யுருவிரின்றவெண்ணாவலுமருஈதவமுஞற்றுமாதவமாண்புங் 
கரு திவிம்மிதமெய்தினனளவளாய்க்கலஈ துடனிருக்கின்றான். (௨௯) 

ஆருயிர்த்தொகையிருண்மலங்கழீஇயெமதடி மலர்கிழத்சேக்சச் 
சேருமத்தகுஈரலுலின் வாவிதுசெப்பினாமினியாங்குச் 
சாருமத்திறம்புரிதியென் றெம்பிரான்றையலுக்கருள்செய்ய 
வோருமுத்தமகுணத்துயர்சச்திசாழ்ச்தொன்றுகேட்குவனானான். (௩0) 

இதுமுதல் (கவி நர்இதேவர்வெபெருமானைஅம்பிகைபிரிவற்கு)காரணவங் 
கேட்ச செவமெருமான் அம்பிகையின் அறியாமையை வெளிப்படுத்தல். 

இங்கள்சூடியசெஞ்சடைச்சடவுளே திருவுருவினைடீங்கா 
ஏம்கைபார்ப்பதிபிரிவசற்கே தமுன்னண்ணியதுளதேயோ 
விங்குக்சேட்ப துவேட்டனனருளெனவியம்புஈந்தியைரோக்கி 
யங்கமூவெயிலுணாசைபுரிர்தவனருளினாத்கேட்பிச்தான். (௩௧) 
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௬௪ திருவானைக்காப்புராணம. 

Ga: m. 

சம்புமுனிதவம்புரியத்தகுஞானகேத்திரத்தி 
னும்பர்தெ £ழச்சென் றதற்பினுலசமெலாஞூற் றின்ப 
வம்புகெறியொழுகுறவிம்மா துடளுபெராமே 
நம்புழுயிர் வீடணுகஈல்ே யாகத்திருந்தனமால், 

இளமைபெருங்க ற்பொருவரெ.திரா தவெழிலொத்த 
வளமைய றுமன்பனைத் துமல்கயிடம்பிரியா த் 
பிளவுமதி.ரிகர் நுதலவிப்பெண்ணாரசதனைநோக்கா 
தளவினெடசொள்யோகசத்தமாஈ திரு சவெமைகோக்கி. 

அள்ளிலைவேற்கணராசரருகிருந்தோர்பார்ச்திருப்ப 
வெள் )கபூரிந்தஇிட்டானிவளதனால்விளைசன்ற 
கள்ளவினைகழுவுவான்கதங்காட்டிஈமைப்பிரிர இட் 
எ்ளமுளைர் திருத்கியெனவொருசாபமு றச்இன மால். 

௩௩) 

(௩௪) 
இதுமுதல்(௧0) கவி சவபெருமான்கொடுத்தசாபத்திற்குஅஞ்சிஅம்பிகை 

புலம்புறுதல். 

வெச்சென்றமொழிகேளாவெய்துயிர்த் து௫ில்இக் 

கச்சொன்றுமுலைத்தலைமேற்கனல்சேர்ர்ததிரிரெய்போன் 
மைச்சென்றமலாநீலவாட்டடங்சண்புனலுறைப்பப் 
டச்சென் றவுடல்குழையட்பணிர் துமொழிகுவளானாள். 

அடியவர்செய்திடுங்குற்றமாமிரமும்பொறுத் தருளும் 
படியில்பெருங்கருணையனேபசுவேறும்பரமேட்டி 
கடியவிழுகறுங்கொன்றைச்சண்ணியாகருநீல 
விடமணிக்தகருமிடற்றுவிகர்சாகின்சண்போற்றி, 

பேதைமையேபெருங்கிழமையிரண்டானும்பிழைசெய்தே 
ளுதவிஞத்பெருங்கருணையடிகேண் மற்றடி யேனை 
யேதிலர்போற்புதச்சணித்திட்டிர்ர் துயரத்திடைமூம்கப் 
போதவிடலழகன்றுபொறுக்சருளாய்பொறுத்தருளாய். 

தண்டரளப்புனற்பொய்கைதணர்சமலர்த்தாமரைபோல் 
விண்டலத் தச்ச திவமுவிவிழுக்தபெருங்கடவுளர்போற் 
கொண்டல்பொழிமழையொழிகர் தகுளிர்பண்ணைப்பசம்பயிர்போ 
லண்டர்தொழுமடிகளையானகன் நிருத்தலழகேயோ, 

உயிர்ரீத்தவடம்பென்னவுணர்வொழிச் தஷபிரென்ன 
மயிர்ரீத்தமானென்ன மணிரீச்தபணியென் னப் 
பயிர்நீத்தகுலென்னப்பகனீத்சதினமென்னச் 
செயிர்நீத்தவடிகளையான் நீர்ந்திருத்தலழகேயோ, 

புலனுகராப்பொறியேபோற்பூணணியாமடவார்போ 
லல. ரணியாநீர்கிலைபோலாயணையாமகவேபோற் 
பலன்விளையாஙிலமேபோற்பண்ணுகாராப்பாடல்போ 
னிலவுமடிகளையடியேனீத்திருததலழகேயோ. 

(௩௪ )



சம்புமுனிதவம்புரிபடலம். ௬௫ 

கொம்பரிலாவிளங்கொடிபோரற்கொழுங்கணிலாத்திருமுகம்போல் 
வெம்பரசிலாப்படைபோல்விரனெரில்லாவவைபோற் 
பம்புழுயிர்க்குயிராகிப்பசுபதியாய்க்கணவனுமா 
மெம்பெருமானையுமடி.யேனிகர் திருச்சலழகேயோ. (௪௧) 

ஆற்றரியபெருந்துயராலலைப்புண்டில்வாறுரைத்துக் | 
கோத்றொடிக்கைமடமா துகுழைர்துருகெயவ்சமுற 
மாற்றுதிரின்னவலதச்தைமாழ்கலைமாழ்கலையென்னச் 
தேற்றியவண் மனங்குளிர்ப்பத்திரூுவருளாலி துஎந்சாம். (௪௨) 

சின்னாளிங்கெமைப்பிரிர்துகிகழ்ஞானகேத்திரத் தன் 
மன்னாரின் றருந்தவத்தின் மனம்வைத் அஈமைப்பூசை 
தன்னார்வ ?கொடும்புரிச்துகுந்தமியாஇய் 
பின்னாமங்கருள்வழங்கவெமியாவைபேணென்றாம், (௪௯) 

சவின்றவரு ண்மொழிகேளாகச்தியெனுமியற்பெயரோய் 
சவன்றகவலை:பித்சிறி துகையசன றுதோத்திரங்க 
ணுவன்றுபிமையாலெழுச்சகோன்மைபுறுகாணினொடுக் 
தவன் றுமாரிவாய்திறர் துமற்றி துவஞ்சொலவலித்தாள். (௪௪) 

இதுமுதல். ௪)கவிஅம்பிசைவபெருமானை வணங்கித்தோச்திரஞ்செய்தல், I OL RNS ES ON EBT OEM 
G al mM. 

தண்ணங்கமலத்தயனாகணையான்்சதமாமகஞ்செய்கிமையார்க்கிறையாய் 
நண் ணுங்குலிசப்படையானமரர்ஈவில்விஞ்சையர்கின்னரர்கிம்புருட 
ரெண்ணுங்கணநாதர்சணச் துறவோரெவரும்வதிவுற்றிருமைப்பயனு 
மண்ணும்பெருமைத்தடிகேளுயரிவவணியார்கயிலாயமலாலிலையே. (௪௫) 

அ௮துமாத்திரமன்றுலகச்துறைவோரனைவோர்களுமன்பலர்கெஞ்சென ராய் 
துதிபாடியுமாதிரகோக்கியெதிர்சொழு துர்சொலையாமையுளத் தடையே 
யிதுவாலிதன்வண்ணமெனப்பகிவித் திட்டுிம்பபனெய்துவதும்பெருமான் 
மூதிர்பேரோளிகான் றிருள்சத் அுுலமொய்ச்குங்கயிலாயமலாலிலையே. 1) 

ஒப்பாருயர்வாரையிலாய்வதியுற்றுயர்கி&றனவன் றகொலெச்சலமு 
ம௫பேரருமைகனீயொழியா தமரும்பெருமைத்துயருங்கயிலை 
யிட்பூதரம்விட்டெனைஞானதலச்தேசென் றருள்செய்க துமெம்பெருமான் 

றுப்பார் திருவுள்ளவெறுப்பெனவேகுழ்ர்தச்சமொழிர்இலதென்னுளமே,() 

அடியேன்மதியாமையிழைத்தபிழையகலுங்கழமுவாயென மாதவமு 
மடியா தஙின்பூசனையுர் தகவேழுற்றும்பலகாளுமிம்மாமலைலாய்க் 
கடியாதுபுபிந்தமர்வேணனிதுவேகைக்கொண்டிடுமாறுகடைச்சணியென் 
றளொடியாதவுளத்தெழுமன் பினனாயுரைத்தாள்பணிமால்வரையுத்தமியே, () 

ேவேறு, 
6 

இதுமுதல் (௫) செய்யுள்செபெருமான் ஈந்திதேவருக்கும் அம்பிகைக் 
கும் திருவானைக்காவின் மகத்துவங்கூறல். 

ஈந்தியின்னனமோதுசாயடககி துசொற்றாஞ் 
சர் சரிகயிலாயச்தகொல்வரையிஇரற்பன்னா 
ணர் தியதவமெல்லாகாழிகையொன்றதனில் 
வர் திமுழர்ஞானலைப்பிடையதுவன் நி. ப (௪௯)


