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சேற்மார்ச்சமஸ்தானகுருவாகிய ஸ்ரீஸ்ரீ 

ஞானைந்தசிவப்பீரகா சசிதம்பாதே சிகசுவாமிகள் 
கட்டளையிட்டருளிய 

சுத்தப்பிர தியைக்கெொரண்டு 
ழே. சமஸ்தரனகர்த்தராகய 

ஸ்ரீமத் 
ந்தரகாசபாண்டிய௰௰யஹாராஜா அவர்கள் 

பொருளுதவிகொண்டு 
Cap சமஸ்தானமகாவித்துவான் 

இ௫சாமசாமிக்கவிராயரவர்கள் 
கணிஷ்டகுமாசர் 

கந்தசாமீக்கவிராயரால 
சென்னை 
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அம்மையப்பர்துணை, 

சேற்.றார்சசமல்தானகாத்தராகிய 

மத் சுந்தரதாசமஹாராஜா அவர்கள் 

நச்சாடைதவிர்த்தவர்மீதுடுயற்றிய 

சேறைப்பதிகம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

தீருப்பொலியமரர்சேகரன்பிரமன் றரங்கமீதுறை 

பவன்முதலோர், விருப்புடன்பணியும்பரிரடைப்பா 

தாவிண்ணவாவேதகாயகனே, கருப்பமதினினாலுரூ 

வசையருண்முக்கண்ணனேகண்ணினின்னருளே,மரு



2 சேறைப்பதிகம். 

ப்பொலிகுழலாளுமையொருபாகா வரதனேசேறை 

நாயகனே. (a) 

காவியங்கண்ணாரிடம்புடைத்செழுகதகனதனமுய 

க்கினால்வாடிப், பாவியேனுழலாவண்ணகஈல்லறிவை 
பபகாந்தருள்புரிகுவாய்பரனே, தகாவியசரம ௪ரஙக 
ரேக்கெல்லாந்தண்ணருள்பரப்பியமுதலே, யாவியே 

யொளியேயபயனேவிமலரவணிதிகழ்சேரைகாயகனே. 

அய்யநின்ன ர௬ுளைப் பெறுவதற்குரிய கோத்திரமு 
ரைத்துகன்மலராற், செய்யபங்கயத்தாலினணைதொழ 

வறியாச்சிறியனைக்கருணையானோக்கிப், பொய்யினீ௰் 

கினமும்புலன்களைச செலுக்தும்புல்லறிவினை ததவி 

ர்த்த்வொ, யையனேயனகாபனகவாபரணாவன்புறை 
சேறைகாயகனே, (௩) 

ஆசையேபெருக்க மோசமேகளைக்க வன்பனுரர்க 

மேகிளைத்துச், காசையேவிருமபுகனக்குழன்மடவார் 

கண்வலைப்படாதுகின்புகழைப், பேசியேயுருகி கேச 

மேகனியும்பேரறிவென்றருள்புரிவாய், மாசிலாமணி 

யேகருணைவாரிதியேவளமிகுசேறைநாயகனே. (௪) 

சத்தியந்தவரு திருக் துகல்வழியேசாராக் துமெய்க தவ 

நெறியொழுூப், பத்திசெய்தன்னைப் பணிவதற்கறி 

யாப்பாவியேலும்யுமாறருள்வாய், ஈத்தியல்பழனவா 

ளைகடாவிகாகமீனுடனமர்புரியச், சித்திரமதில்சூழ் 

மாடநீள்வீதிசெறிந்திடுஞ்சேறைகாயகனே.” (டு)



சேறைப்பதிகம், 8 

ஆவியயபேனுக் தொழிலிலேமுயற்டுத் தனுதின 

மனமலைவுரும, னாவினாலுயார்த பாவினாலுன்னை ௧ 

டொறுமபுகழ்வதற்கருள்வாய், மாவிலோர்வேலையே 
AC ue Gis sna Ader Warp gery hs, தேவியார் 

பாகாமாலயனறியாத்சேவனேசேறைகாயகனே, (௬) 

பர்துேர்முலையாரமுற௮வல்பூத்தொளிருமபார்வை 

யான்மனமயருறவே, வந்துதேராகவருமதனமபால 

வருக்திடாகெளியனைக்காவாய், தந்தியீருரியாடென்ற 

னக்குரியாய்தமனியப்பொருப்பினைவளைச்தோ,பிஈது 
சோசடையாயடியவர்ககெளியா யெர்தையேரசேறை 

நாயகனே, (er) 

சாற்றமுமிகுக்ததசையுநீளென்புஈரம்புகல்லிர்த்தி 
மூமாகித், கோத்றுமிவ்வுடலையின்னமும்பிமஈ தசமக 

தலுச்திடாவகையருள்வாய், கூற்றினைமுடித்தோயா 

திநினைமுடி த்கோய்குரைகழற்பாண்டியன்காண, வே 
ற்றடிபகவன்பாறையிற்காட்டு மிறைவனேசேறைநா 

யகனே, (௮) 

ஆணவமுதலாம்பலபெருங்குற்றமகற்றிகின்னருர் 
தரிசனமே, காணுஅ௮கண்ணும்பரிவு௮கருத் தஙகரு 

ணைசெய்தருள்புரிக்திடுவாய் பாணனுக்காகவிக்தன 
ஞ்சுமது பகையொழித்தடிமையாக்கொண்டோய, 
சேணு யாபூகம் வானினையளாவிசசெ.றிவயற சேறை 
காயகனே. (௯)



4, சேறைப்பதிகம், 

இம்பரமபொன்னுமாடையும்பூணுமின்னமும்பல 

வெலாம்விரும்பிப், பம்பரமபோலச்சுழலுமென்மன 

நின்பாலவசப்படுவகெக்காளோ, செமபியன்முன்ன 

ஞ்சூஇனாலியற்தித்திகழ் விட மூட் டியேயனுப்பு, மமப 

சாதவிரத்தேவமுதியைப்புரக்கவணணலேசேறைகா 

யகனே, ; (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சேறைப்பதிகம் முற்றிற்று, 
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அகச்மியமுனிவமகருந்தமிழுரைச்த 

மகததுவவிமலன் மல7ப்பகமபணிவாம, 

  

சணடம்3ழார்ககொரு தாயெனமருவுய 

கொண்டலெண்டிசையுங் கொண்டநற்புக?ம £ 

னுலகமபுரக்கு முயாகுணத்தாலே 

ய்லகுகதருவனென் மிடபபெயருடையான 

சத்தியயாசக ரைவசிகாமணி 

முததுசசவாமி மூசிறவோறபவமணி 

காறறராசோலையோர் காவதமணக்குஞ் 

சேற்நூரென்னப் போறறூர்மன்னன் 

கரையிலாமுத்தியைக் காட்டுங்குருவொடு 

வரதனைவணங்கும் வணங்காமுடியன் 

மகதரமாமபுயன் மகமுமுகாமபுயன் 
சுந்தரதாச சுமுகனென்றுலகுசொல் 

ஸ்ரீமத் மஹாராஜா அவர்கள் ''இளமையிற்கல்” 

என்றவண்ணமே சிறுபருவந்தொட்டு மிகுஈத ஊத்த 
ததோடும் இலக்கிய இலக்கணரமுதலிய நூல்கள் பல



௦ பதிப்புரை. 

வற்றையும் எளியேனுடைய தந்தையார் ம-ஈ£- ஈ-ஸ்ரீ, 

இசாமசாமிச் சுவிராயரவர்கவிடத்கே கமறுச சன் 
மார்க்ககெறியையே கைககொணடு கஈடந்துவரும 

பொழுது “ஈன்றபொழுதிம் பெரிதுவக்குர் தன்மக 
னைச் சான்றோனெனககேடட தாய்” எனறவண்ணம் 
இஈகதமஹரராஜா அவர்களது நற்குணம அனைத்தை 

பம் கோக்கிய ஸ்ரீமச்பிசாமஹாராஜா அவர்கள் மிகம 

கிழஈது காமிருக்கும்பொழுதே தமது செங்கோல்ப் 

புத்திரரத்தினத்தின் கையிநகொடுத்துப் பெரும௰ழ 
சீசியெய்தபபெற்று நீதிபுரிபுங்காலையில தமது ஆளு 

கையிலடஙகிய ஈகாகலிலுள்ள தேவாலயங்களுககு 

விமானங்கள் இகர கனகஸ் தூவிகள, LL Lb Soo oH 

கள, குமபாபிடேகஙகள், சம்காபிடேகங்கள், உருத் 

இராபிடேகங்கள், நச்சாடைதவிர்த்தவருக்கும தவ 

ம்பெற்றகாயகிக்கும் ௮அரதனகரீடஙகள், மற்றைத் 

தெய்வஙகட்குச சுவானகிரீடங்கள்,௮கேகரத்தினாபர 

ணங்கள, கனகதண்டிகைகள், இரதங்கள், யானைகள், 

வெளளிரிஷபங்கள், பம்பலபசுக்கள், பலசிததரப்பட 

ங்கள், நித்தியக்கட்டளைகள், திருவாகிரைக்கடடளை, 
திருக்கலயாணவுற்சவம, கணேசராலயம், தெப்பக்கு 

எம், திருவாவினன்குடி முதலிய சுப்பிரமணியஸ் தல 

ஙகட்குக் காவடிக்கட்டளையும், சீரங்கம், பழநி, மது 

ரை, இருசசெந்தூர்,இருக்குற்றுலம்,திருகெல்வேலீ, 

ஸரீ வில்லிபுத். தூர், மடவார்விளாகம்,சங்கரசாராயணர்



பதிப்புரை, 7 

கோவில, திருப்பதி, ௮ருணா லம் முதலிய கேத்தி 

ரபகளில் ௮ன்னதான அபிடேகக்கட்டளைகளும், தந 

ககரில சமையாசாரியசுவாமிகளாகிய கால்வர் குருபு, 

சையும, குலகுருவுக்குச் சிவிகை, நிலம், வாகனம, 

பொன்னுபவீதம், முகலிய தானமும், வேதியாகட்கு 
உபகயனவிவாக இரகதானமும், வேதவித்யாதான 

மும், கணிததானமும், யாவர்வரினும் அன்னதான 

மூம, திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துக்குப பூகான கோ 

தானங்களும, தம்வித்யாகுரு சமஸ்தானவித்வான 

களாக்குப் பூகான கிரகசானங்களும்,வருகின்ற வாண 

iG Hore சொன்ன வல்திரதானங்களும், திரு 

நந்தனவனமும், வைததியசாலையும்,அளவிறஈ தபே 
கட்கு வித்யாதானமும், சுர்தரதாசபுரம், அம்மை 

யப்பபுரம், எனபபெரிய இரண்டு புதியகரப் பிரதி 
ஷ்டைகளும் செய்துகளிபபுற்றுவரும் காவில் ஒரு 
நாள் என்னையழைத்து இந்தச் சேறைச்சலபுராண 

வரலாறுமுற்றுங் கூறி இதனை யிதுவரையும் ௮ 

சிட்டு வெளிபபடுத்தாதிருகசதைப்பற்றி வருஈதுனெ் 
றேன். இனியாயினும் விரைவில் அ௮ச்சியம்றவேண் 
டும நீயே இமழ£யற்சி செய்வாயாக இதற்கு வே 
ண்டுந்திரவிய சகாயமெல்லாம் பெற்றுக்கொள் என் 

று உத்தரவளித்தார்சள், 

இவ்வரசர்பெருமான் எளியேனுக்கு வேந்தரா 
தலன்மியும் வித்யாகுருவாகவுமிருத்தலால் உடனே



8 பதிப்புரை, 

அல்வுக்சரவைச் இர த்தின்மே௰்றாங்கி எளியேனை இ 
பபணியில் உய்ச்ச மஹாராஜா௮வாகளது பெருச 

ர௬ுணைக்கு யாது சைமமாறியற்றுவேன் என்று மன 

ம௫ிழ்ஈது பிரதிகள் தேடதகதொடஙூயெபொழுது 

அடியேனுக்குக்கிடை ததபிரதிகள் எல்லாம மிகவு 

ஞூ செல்லரிககப்பட்டும படலக்குறை, கவிக்குறை, 

அ௮டிக்குறை, சர்க்குறை, எழுததுக்குறை புளளன 

வாகவும இருக்கக்கணடுஇவறறைக் இருவருள் ௭௫௫ 

னம ஓர் ஒழுநகுபசெதிவைக்குமோ என்று வருகதி 

நினறேன், 

அக்காலையில் அருள்வடிவாகி யவகரித்த மஹா 

ராஜா௮வர்சள் சமஸ்தான வம்மிசகுருசவாமிகள் ஸ்ரீ 
மத் ஞானானந்த சிவப்பிரகாச சிதம்பர சேசிகஞாரத்தி 

கள தமது அ௫னச.இல் இருக்க சுத்தப்பிர தியை மிகு 

௩௧ கருணையோடு கட்டளையிட்டருளியது மன்றித 

தமமாணாக்கர் ஒருவரைககொண்டு காகிதததில பொ 

றித்துங் கொதெதருளிய கருணைக்கு அடியேன் எப் 

பொழுதும் மிக்க ஈன்றிபாராட்டக் உடமைப்பட்டுள 

Con oar. 

பின்பு யான் முழுமையும் படித்தறிந்து பொரு 

ள்விளங்கா இடங்களையெல்லாம் கனம் மஹாராஜா 

அவர்களால் விளக்கியருளபபெற்றேன். தருமாசலச் 

சருக்கத்தில்டிலக விகள் மிக்ககல்வியாளர்க்கன் மி ஏனை



பதிப்புளை, 9 

யோருக்குப் பொருள்படல் அரிதாயிருந்தமையால் 
யான் சேற்தூருக்குச சென்றிருந்தபொழுது கனம 
மஹாராஜா௮வர்களும், மஹாராஜா அவா்களின் விக 

யாகுருவும், எனது தந்தையுமாகிய ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, இரா 
மசாமிக்சவிராயர் ௮வர்சளறாம் மறஅமுள்ளவித்துவா 

னகளூமிருகது அகேகம்பாடலகளைப்பராத்துவருகை 

ய்ல் ௮க்கடினபொருளுள்ள கவிகளைச் சொலலிக்கா 

ட்டினேன். மஹரராஜாஅவர்கள் பொருஞுரைத்தா£ 

கள அப்படியே அவ்வுரையையும் எழுதி இதில் சே 
ர்த்திருக்கின்றேன். இபபு ராணம் முடி வுபெற்றவுட 

னே மஹாராஜா அவர்கள்ம்து பலவித்துவான்௧ளா 

லமியற்றப்பட்ட கவிகளையெல்லா மொருஙகுசோ 

த்து ௮ச்சிடவேண்டுமமன்பது எளியேனுடைய ௧௫ 

த்து; இதனையும மஹாராஜா அவர்கள் சமுகத்துக்கு 

விண்ணபபித்திருந்தேன். அனுகூலமான உத்தரவ 

ளித இருக்கின்றார்கள். கூடியசககிரத்தில் ஷே. பலா 

கவித்திரடடையும இன்னும சேறைப்பதிற்றுப்பத் 
தந்தாதிமுதலிய நால்களையம வெளியிட விருமபிபி 

ருக்கின்றேன், இருவருள்கூட்டி முடிக்க, 

இங்ஙனம், 

எம், ஆர், கந்தசாமிக்கவிராபன், 

ome OP(O



2. 

சிவமயம், 

இதீநூலாடரியர் 

சரித்திர சங்கிரகம், 
2 

அ௮க்தரச்தினுலவுகின்ற சம்இரசரணத்தோடு மர் 

தமாருதமவிசுஞ சந்தகறாசலததிம பந்தமகறி விக் 

திமடகதிய அகத்தியமாமுனிவருக்கு ௮ரா இமலமுத் 

திச துருவமுழுமுதறகடவுளாகிய சவபெருமானால் 

உபதேசிததருளிய தென்மொழியென்னும பெயசிய 

தீமிழாகிய புண்ணியபாவையை அ௮மமகாமுனிவரு 

க்குத தெளிவுற அறிவுறுததருளிய பரமாசாரியரா 

Bu முருகக்கடவுள் இவ்வுலகின்கண்ணே அப்பா 

ஷைவழங்குதற்கு வரமபுசெய்த வடக்கின்௧ண் திரு 
வேங்கட மும,தெற்கின்கண்கன்னியாகுமரியும, மேற் 

இன்கண்ணுங் இழககின்சண்ணுங கடலுமெலலையாக 

வுடைய தமிழ்சாட்டுட்சிறாக சுத்தசசெந்தமிழ்கா 

டாகிய பாண்டிவளகாட்டிற் பூமிதேவிசகுத் திலகம 

போன்ற மதுரைமாககரததிற்குக் தக்ஷிணபாரிசத் 

தற் சங்கரகாராயணர்கோயில, தாருகாபுரம், கருவை 
நல்லூர், தென்மலை, செய்வதானம் என்னும் பஞ்சபூ 

தாமிசமாயெ திருத்தலங்களில் ஞானாகாசல்தலமாகி



இர நாலாிரியா சரித்தெசங்கிர சம், 1] 

ய தெய்வதானச் தஇிருஈகரச்தைச்சோகத சேற்றூரில் 

கொல்லம் எட௫௦-ஆம ஆண்டில் ௮வாக்திரசைவ சற் 

சூத்திவேளாளாமரபில கனகசபாபஇிப்பிள்ளை என் 

பவரும, ௮வரஅ பத்தினியாராகிய ௮ருட்பரா வையா 

சென்பவருஞ் செய்த தவபபிரயோசனத்தால் .ஒரு 

சறபுத்திரா இருவவதாரஞ்செய்து சிக்தாமணிப்பிள் 

ளையென் கிற தஇிருகாமமபெற்று திராவிடபாஷையிலு 

ஞூ சமஸ்கஇருதபாஷையிலும் உள்ள இலக்கிய இல 

ககண புராணாகம இதிகாசங்களெல்லாங கற்று வல 

ராயிருக்து தாஙகறறதன்பயனாகத் இருககண்ணீரு 

ரர் செகதமிழ்ப்பாமாலை, இருவோலக்கவெற்புமை 

நான்மணிமாலை, சேறைப்பதிற்றுப்பச தந்தாதி, சே 

றையுலா, சேறைக்கலம்பகம், சங்கரக்குமாரர் பிள் 

ளைத்தமிழ், உபயவிகாயகரொளிர்மணிமாலை முதலிய 

பிரபக்தங்களைப்பாடி. அ.ரங்கேறறினா. பின்பு சே 

றைத்தலபுராணமாகய இஈ.நாலைப் பாடி.முடித்து௮த 

தலத்தில் சுவாமியமமை சந்நிதியின் மததியிலிருந்து 

அரங்கேற்றினர், 

அப்போது சிவபிரான் நிருவுள்ளமஇழ்ந்து புட்ப 

மாரி பொழியச்செய்தனர். அவ்வற்புதத்சை அவை 
க்கணிருந்த பற்பல சிவனடியார்களும் வித்துவான்௧ 

ளும் பிரபுக்களும் ஏனையோர்களும் மிக வியந்துகொ 

ண்டாடிஞர்கள, HOUT TF ITB கனந்தங்



12 இக் .நூலாசிரியா சரிதீஇரசங்கிரகம், 

திய சின்மயத்சேவரதிசயித்துச் ஈுவாமி ௮ம்மைமூத 

லாயினோருக்கு விசேடபூசைகள் செய்விதது இப 

புராணிக£து பெருமையைகோசகிப் பொன்னாயிரங 

கொண்டு முடியிற்பெய்து வழிபட்டனர், 

அப்போது, அச்சஙகத்துவிருந்தவரி வொருவரா 

கிய சஈஇராமுக்கவிஞரென்பவர் இவருக்குசசமமர 

னஞசெய்தலைப்பார்சீது இவரது புலமையை புணரா 

அபொருமைகொண்டு அ௮ம்சங்கக்தவர் ௮ரரர் ம தலி 

யோரிடத்தில் இவர்செய்த இந் நாலிற்டுற்சிலகு்றங 

களிருககின்றன; கானிதை யொபபுுகொள்ளமாஉ் 

டேனென்ன, நூலாசிரியர் சநதிராமுதகவிஞரைகோ 

க்கி நீாமணடகுறறங்கள் யாவையெனவினாவினர். 

அ௮கசகவிஞா, நீர்செய்தபுராணத்துல் உள்ள நாடுக 

ரமூதலிய சிறபபுப்படலஙகள் வடமொழிப் பிரமகை 

வாததபாரணத்தில இதச்தலசரித மான்மியத்தைச 

சொல்லுஞ சஙஇதையி லுபைக்கவில்லையே! அன்றி 

பும, பிரமமுனிவா அசைப்பிரித்துப் புராணஞ்செய் 

ததிலுக கூறவிலலையே யென்று பறபல குதர்க்சங்க 

ளைக கூறினர், 

நூலாடிரியர் வடமொழியிற் காந்தபுராணத்தில் ஈ௪ 

சஙகிதையிலும், ௮அதைவேறுபிரித்துசசெய்க தஆலா 

சியமகத்துவத்திலும், பாண்டிசாட்டினணிகள் முதலி 

யனகூருதிருக்க தமிழில் மொழிபெயர்த்த ஸ்ரீபரஞ்



இந் .நாலாகிரியா சரித்திரச ங்கிரகம், 13 

சோதிமாமுனிவர் நாடுநகரமுதலிய இெறப்பணிசள் 

கூறியிருக்கின் ருரிங்நனங்கூறுகல் குற்றமாகாதென் 

றனர்; கவிஞா், பாண்டிவளகாடு ஐம்பததாறுகாடுகளி 

லொன்றாதலின் அதுபற்றிப் பரஞசோதிமாமுனிவர் 
கூறியதியல்பென்ன; பு.சாணிகர, ஐம்பத்தாறு நாடுக 

ஞட்சேராத ஏனைய நாடுககரங்களின் அலங்காரங்க 

ளைப் பற்பலவிததுவான்௧ளும் வெவ்வேறு தலபுரா 

ணங்களில் வியந்துரைத்தனா, மேலும் புவனகோச 

ரப்படலத்தில் ஒருபுவனத்திற பல அண்டங்களும், 

பல அண்டத்திம்பலவுலகஙகளும், பலவுலகத்திற்பல 

இவுகளும், பலதீவுகளிற்பலகண்டங்களும, பலகண 
டஙகளிற்பலகாடுகளும், பலகாடுகளிற்பலகாடுகளும் 
பலககரங்களுமுளவென்னுகூறுசலால் நாடுகள் ஐம் 

பத்தாறுதகானென்னும, வரையறையின்றெனக்கூ யமி 

மறுத்தனர். 

கவிஞர், மேலேசொலல வகையறியாது சிறிது 

சமெளனஞ்சாதித்திருந்து சேசுகிழார்சுவாமிகள் கச் 

சியப்பசுவாமிகள் மு.கலாயினோர் நாலைக்கடவு எங்கி 

கரித்தது போல உமதுநூலை யங்கீகரிக்கவில்லையே 

யென்ன ; ௮ங்கனமுள்ள புலவர்கள்பலரும் ஈசென் 

னகுதர்க்கவாகமென்று கவிஞரைச்சினந்து நூலாட 
ரிய/பெருமையும நூற்பெருமையுமெடுத்தோதி தா 

லரங்கேறறிறுதியிற்புட்பவருடம்பொழிக்ததே இவ்



14 இர் தாலாகிரியா சரித்திரசங்கிரகம். 

வற்புதமே சிவபிரான்றிருவுளங்கொண்டருளியதம் 

குச்சான்றன்றோவென்றனர். கவிஞர் ௮மமட்டி லடங 
காது புட்பவருடம்பொழிவது சப் தமேகங்களுளொரு 

மேகத்தின்சுபாவகுணம்;இஃகென்ன அற்புதமென்று 
விண்வாய்ப்பறையறைகதனர். 

அதன்மேற் புராணிகர் மிக்க சஞ்சலமடைக்து, 

ஆங்கெழுந்தருளியிருககிற சர்வலோகைகநாயகயாகி 

யவுமாதேவியைகோகீ்௫ப் பிரார்சதித்கனர். அபபோ 

௮ அவ்வுமாதேவியினது இருவருளாலே சந்நிதியி 
லேவளருகின்ற திள்ளையொன்று உள்ளேசென்று 

உமாதேவியின் நிருக்கரத்திலிருர்ச பூஞசெண்டை 

பும மோதிரததையும வாயினாற் கவ்விக்கொண்டுவ 

ந்து புராணிகர் கையிலேபுனைந்து சரிசரி யென்று 

சொல்லிச்சென்றது. அம்மசத்துவத்தை ௮வ்வவை 

க்களத்திருந்தோ ரெல்லாககண்டு ௮தியற்புதமடைந 

தார்கள். பின்பு சந்திராமுதகவிஞர் பயபத்தியடை 
ந்து பொழருமையுந கருவமுக்தணிர்து, புராணிகர் 
பொன்னாயிரஙககொண்டு ௮7சாகோமகனா லபிடே௫க் 
கப்பெழ்றனராதலால் அ௮வருக்குப்பொன்னாயிரங்கவி 

ஞரென்று காமகரணமிட்டுத் துதித்துப்பாடினர், 

அவ்வாறே, ஸ்ரீபடிக்காசுச்சுவாமிகளும் புராணி 

கரைவியந்துபாடினர். இவ்விருவர் கவிகளையும் இக் 
தூற்பாயிரத் துட்காண்க, இவையெல்லாஈன்குவிளங்



இக தாலாடிரியா் சரித்திரச௩ெகம், 15 

குமாறு அச்சபையின்கண் மகாவித்துவானாயிருந்த 

ஸ்ரீ வேலையப்பசுவாமிகளியத்றிய செய்யுள்கள் வரு 
மாறு; 

வேன்பா, 

சிந்தாமணிச்கவிஞர்செய்தபுராணந்தனக்குச் 

ச தி.ராமுதகவிஞர்காமுமே--வரதிருந்து 

குற்றமதுகூறினார்கோதிலாநற்றவத்தைப் 
பெற்றவளுமோர்க்ததனைப்பின், 

தன்கரத்தின்பூங்கிளியைத்தானலுப்பியேவாதஞ் 

சொன்னவனைவென்றுவாதய்ச்சுகமே-யென்னமஏழக 

தீம்பிகைகூறிச்சவிஞர்க்காழிகொடுக்கக்கொடுத்து 

நம்புகளிவென்றதுவேகன்கு, 

பின்பு தூலாசிரியராகிய பொன்னாயிரங்கவிஞரை யர 

சர்பெருமானென்னுஞசின்மயத்தேவர் சிவிகையிலா 

சோகணிக்கசசெய்து ஈகாவலஞ்செய்வித்து மகிழ்ச்சி 

யடைநஈதனர். அதன்மேற் பொன்னாயிரஙகவிஞர் செ 

ன்மலைத்திரிபுரத £சாபுராணமும், புதுவை வடவா 
லீசர்புராணமுமபாடியரஙகேறதி யாங்காங்கு ௮மை 

யந்தோறுக் தனிக்கவிகளகேகமும்பாடிச் சிவாறுபூ 

இப் பெருஞ்செல்வராயிருந்து பரிபூரணதசையை 

யடைர்தனா. 

முற்றிற்று. 

 





            

திவமயம், 

இருச்சிற்றமபலம், 

5. ன் 

SS 96 ao 

சேறைத்தலபுராணம்;*- ௮ 

— 407 00 

பரயிரம். 

  

விநாயகர் வணக்கம், 

௮ரசசிரெடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

குடவககெடகரடஙகுறியபத நெடியகரங்கும்பவி » 

ப, தடமகுடமுடமதியந்தரித்தசிரம்விரித செவி] 

ஙகவங்கம், வடகமொடுகடகமணிவாகுவரையேகவரு 

மந்ததகத, முடனமருவுகடவுளெனதுள்ளமகிழகொ 

ள்ளவிருக்தோர்காப்பாமே, (க) 

சிவவணக்கம், 

காரரிறக்கடவுளுங்கமலத்கண்ணலும் 

பார*நிறத்துழுதுசெல்பன்றியுக்திரை 

நீர்நிறத்தன முமாய்கேடிச்காணருக் 

காரடிறக்கடுக்கையான்சரணம்போற்றுவாம், (௨) 
  

6 

* இிறம்-மார்பு,



2, சேறைத்தலபு ராணம், 

சிவசத்திவணக்கம். 
டே வறு, 

தி LO€F Lb ly a iD A தமைபுணரசார்போன்மதிமிகமருண। 

கனை சசபித்தே, யிமையமன்னலுக்குப புகல்வியா 

ததக விறைவியையிந்துவின்குலததி, னமைவுறு 

மலையத் 63 di Dud av கோன் ௩2 .லையச்துவசன்றனமகளையாழியிற்பரவாகோன் ணை 
ல 

யை, யுமையவளாகியெத்தலமதினு முறைபவடை (ப 

பணிதுய்வாம், (ச) 

Supls Hud Sr UI HI OSS FHA, 

வேவறு, 

அம்மையப்மர், 

செம்மையப்பாவேணியின்மேற் மிரிபுரறயகள பொ 

“nurse செவுகிதுஞசெஙகண், வேமமையப்பா பா 

ண்பின்மேறசே!கஇடஙகற் ரோணியின் மேன் மிதபப 

வாதா, தமமையப்ப பரென்றுரைததார தமகசபப 
‘ ச க் . ச நே . 
செண்ணில்சராசரங்கடகெல்லா, மம்மையபபராதி 

கினறவமமையபபாதாள்வணஙகியருள பெற்றுப்வாம, 

திநமலைக்கோழரந்தர். 

களைத்துவருமலைககொழுந்தையன்புபமுச் தனுகி 

னமு௩கிளருஞானம், /விளைத்தவாதச் தவக்கொழு 

நதை வெறுவெளியி லிடடன விளையாட்டெய்தி௫, 

இளைத்தவருஞ் சிவம்கொழுந்தை மூவுலகுமதிசயிக்



பாயிரம், 

J ர் 
Ri DLO SFE 5, முளைச்ததிருமலைக்கொழுக்கை 

யெமமிசயககன் மீதுமு& ராககசசெயவாம, (டு) 

ஆளடைநாதர். 

கெஞ்சடையார்ணைவுடையாரகிறுடையார்வேணி 

பினமோரிலவுதிகட, பிராரடையாரபுனையிகழிப ப 

லவுடையா டைல்விருநதாப்பெரிதுஈல்கு, கஞசுடை 

யராஇணணாவாருளமுதுடை யார்குன்றுகண்ணார்கான் 

கு தோ ரு, ரச ரடையாரவசனம்ைமயாஅிடையாரா 

மடையாககாடசெயவோ ம. ( ar ) 

சேவகத்தேவர். 

பணிபுராழியககைக் தெரிசசசேவமத்ரேவாபார் 

மேல்வெ௱றி, கொண்டுவளா மதனைவிழித தெரித்ச 

சொெவகதேவாருூழறுவீழம், கொணடுபுரிசிறுவனுக் 

காவுகைக்க மேவகக்தகேவாசோழன்வெமபோர், மி 

ணடுகெடச செனத்தசேவகத்சேவர் தமைபபணிந்து 

வினையை வெல் வசம், (cr) 

நச்சாடைதவீரித்தவர், 

அளைதவிரத்சாரச் திடுபணிவேய்ச் தார்தந்தையடி 

தவிரசகாரடையும்பாவ, முளைதவிர்த்தார் ஈமதுகரு 

வோதவிர்த் தார்கிளையில்வக்துமுமைமைகூறுங், க 

தவிர்தீதா ரயன்றலையி லொன் றுதவிர்த் தாரரடியார்க் 

கட்டிபாசத், தளைதவிர்த்தா நசசாடைதவிர்த்தார் 
தாள்பணிந்துவினைதவிர்த்தல்செய்வாம், (4)



2 சேறைக்தலபுராணம், 

டடபதேவர் தீநர்சேவடி வணக்கம். 

செருத்தடிகொண்மிருத்கடிபடடலமந்துபுலனழி 
ந் துதியங்காவண்ணங், கருத்தடியாரக் இரமகியிடாக 
கருத்சடிந்து கண்பகலிற் கெளசியோற்கா, மு.௬௮ 
கடிகோ மூரலொடமுெபாறை,னி லிதழிமலாத்தாரு 
மொய்ப்ப,வெருத்தடியுயகாட்டி லிங்கக்கேபுகுஈ கபர 
வெளியையேத.துவாமே, (௯) 

தவம்பேற்றநாயகீவணக்கம், 

உரியமக லெனச சிறிய களிற்றினை முனபெரம்றவள 

வெற்புடைக்துக்கீண்ட, பெரியவடி. வேலனைபபின 

பெற்றவள்கார்மேதிமுகம் பெறஹோனாவி, ச ரியவலம 
பெற்தவளெம் மீசனிடம்பெறறவடன பெயர்தானொ 
ன்ற, வரியதவம்பெறறவ௱ போ பெற்றமவடாள் பணி 

நீ துகல்குமருள்பெற்றுயவாம. (௪0) 

நடராஜரீவணக்கம். 

வடராசபணியதனிற்கண்டுயிலுக் திருமாலும்வரி 

யார்வண்டு, தொட ராசனக்கமலமவாழ்பவனுமுன்றே 
டத்தோன்றுனா க, பீடராச கலும்புலியு மெழிலரவு 

மனதுமகிழ்ந்திறைஞசகாளு, கடராசபதியானபரம 

பொருளினிருபதத்தைகவிற்றியய்வாம, (௧௧) 

சிவகாமவலலி வணக்கம், 

ேவேறு, 

கோடகச்சிலம்பன் செண்டுகொடுதிறையுங்கொண் 

டிடு, மாடகசசலம்புருவமானதோசரங்கனி, னாடகச்
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சிலமபசைககுகாதன் சாரயக்திசம், பாடகச்சிலம்பி 

பாயிரம். (i) 

னாள்பதம்பணிஈதுபோறறுவாம். (௧௨) 

தேக்ஷழைர்த்தி வணக்கம், 

ேவேறு, 

சத்தொடுசிக்கான। 2 மமணியயைசச துரா்ககன்று, 

அ ததவிதடு சாசாககிபத் துணிவலாம கரத்தாற 

சுட்டி, முததியாஞான௩தனனை மொழியாதுமொழி 

ஈதுமேலரம, விசுிதெணுமவடிவாய்வறபாறசிறகதரு 

பாவிமலாபபொம 0, (௧௯) 

சோனம்பலவாணர் வணக்கம். 

மே au ௮, 

DIDI Ch A 2 ON Alp திலலையினினடி 5 BH wit, ® 

மேவிபாடி Qa notrarparcroul 6 Ograwres 

வேண்டவவமகுருவகக௩தான், பெருமாரக் தனைக் 

தமிக்குமபெருமான்றன் மிருகடனம?பேணிவேண்டி, 

வருமாரச திமிர சேரமகமபலத்தினடத்சாரைவமு க்தி 

வாழவாம, (௧௪) 

முத்த்விநாயகர் வணக்கம். 

கதைதிருமேனியொருபாதியெனுக்தாய் வெதுப 

பந்தவிரக்துகாளுஞ், சிரதைகளி கூரவிரு திறத்தவா 

சென்னியிழ்குலவு இரைநீர்க்கங்கை, Hoos spose 
4 இர . ௫ * « ௪ 

ருக்கழிய்ப்புழைக் கரர்தான் முகந்துதிரை நிரம்ப௫



Ta சேறைத்தலபுராணம், 

செய்யு, முர்தைமுகற் பொருளாய முத்திவிகாயந 

ன டியைமுடிமேறகொ ளவாம, (௪௫) 

சுப்பிரமணியர் வணக்கம், 

தடமருவுமவெள்ளிமலைமிசைபிருகறு பொன்மலை 

யைத்தனுவாக் கொண்டோ, விடமருவுமிற்யமலை 

புதவுபசுஙகொடி.முலைபபா வீனிதிதுணடே, ன 

மருவுமவுணாகெடச செயதுமுணிக மியலீறுளவடை 

புசொன்னேன், மிடமருவுகசேவிதவச் அும்ராயான 

வறுமுகனைசசிககைசெயவாம். (௧௧௯) 

வயிரவர் வணக்கம் 

ேவேறு, 

முத்தவர்கடத்துந்தொழிமனதென்னமுவிலைச சூல 

ஈதேந்தி௫, சித்தன்கேத்திபாலனனெனுகதிருகாமச் 

இனைசசறப்பினிறபூண்டு, மச்சனாலயததஇின்பணியி 

னைப்புரியவனபிலாதவர்தமையடார்கு, முச்சமமான 

வடுகசநமேவையுளத்திலேயுன்னியயஈதிமிவாம.(௧௪) 

நவக்கீரகதேவர் வணக்கம். 

ேவேறு, 

அதவனார் திங்கள்செவ்வாய் புகனேயாசா னணி 

பிருகு சனிராகு கேதுவென்னும், போதமுறு வடி. 

வாகியைந்துதேவர் புரிதொழிலைச் கொண்டவர்தம் 
மாணைபூண்டு, நீதிவழுவாதுலகிற்றோன்அு?வர்பூரு



பாயிரம், or 

வக்திற்றுமியம்றுகலைமையான, பாதகபுண்ணியங்க 

ளூம்சேயேற்பகதுக்சசுசப்பயனையளிக்குமன்னோப த 

mi Zon Gu Trin (க உதி/ ) 

நந்திதேவர் வணக்கம், 

Cw m, 

£ சனந்தி முதுகி லெழுபிர 

காசனாதி வணன்சணினான்மதன் 

பூசனஈாதி விழசசெய்க புகசவன் 

வாசன௩இி மலாடி வாமததுவாம். (௧௯) 

சண்டீசுரர், தேவர் முனிவர் வணக்கம், 

ேவறு, 

கண்ணுதலவெண்மல்முதலாக் தலிசோமசூத்்திர 
தீதின்காவலகொண்டே, விண்ணுலகத்தோர்செம்மல 

ணிசெம்மலணிஈசபிரானமெய்கீசாள்போற்றி, பெ 
ணனுமறைபபொருளான விறையவர்க்குப்பொய்யட. 

மையிலாவானோகா, ணண்ணுமிதயத்திருதக்தசசை 

வழுனியெனறவாதாணவிற்றிவாழ்வாம், (௨0) 

6 ௯ 5 
தீநஞானசம்பந்தசுவாமீகள், 

பொருந்திருக்கையுகற்கடலிழ் பொருந்திருக்கை 
பெத்றவனம்புயன்ராம்பாலச், இருந்திருக்கையுடை 

யவனேகட வுளெனவுலகமெலாமிறைஞ்சிவாழ் த்தப், 

பெருக்திருக்கை .றசமணர் சழுவேறக்கமலமெனப்



வ] சேறைத்தலபு ராணம், 

பிறங்கு தூய, வருந்திருக்கையமைமுலைப்பாலருக்தி 
ருக்கையமிழ்கசவனையகத்துள்வைப்பாம, (௨௮) 

திநநாவுக்காசு சுவாமீகள். 

பொருமலையுமிருமலையுக் தும்மலையும்பாவமதகாய்ப 

ப/8திமீசே, வருமலையுமிறுதியில்யாவருமலைபுமபடி. 

மறலிவாதுசீறும, பெருமலைபுரீத்தயனா%மமலைபுஞ 
செம்மலையேபேணிமுன்ன&, திருமலையுமபரிலிருகத் 

இருமலையுக்தியைநீசகால்சிகதைசெய்வாம, (௨௨) 

சுந்தாழர்த்தி சுவாமீகள், 

கருமுகலையடி யார்கடமக்ககற்றியருளசுரகது தயி 
லைவாரு, மொருமுதலையேவலுககொண்ட விகாசியெ 

னுககரிலோரகத்தோர், பொருமுதலையோகதிரயகி 

யபெருமுதலைவாவியின்பாற்போக்துபாடிப, பருமு 

தலைவாயதனிற் சிறுமகலையமைக்தானைப பணிதல் 

செய்வாம், (௨௩) 

த்நவாதவூடிகள். 

வீக்கியசையினிற்புலிச்தோலுமைமூலைதோ புங்க 

டவுண்ம்தேபாடும, வாகதியரையொருமூகைதனைப 

பேசவைத்தவரைமம்மாமேவுஞ, சாக்கியரைவாதுபு 

நி௩தவர்சமையக் கோொட்பாட்டின்றருக்கமெலலாம், 

போக்கெரைகொடியில்வென்றவாதவூாச்தேகெரைப் 

போழ்றிவாழலவாம், (௨௪)



ஹு 

பரயிரம, 60] ந dw 

SOI pHi USN OWICUIM sare Hb acorga, 

LTO SOUTH Mol wast Mer Sp, Cvovuitiol s 

னவுமகிழச௫ிபூத்துச, சோஇயு௮ுமவாலுகத தாறு மச 

தியினைப்பூசிக) சதுணிவுகொணடு, பேதையெலுமவி 

ப பிரனாம, பெருமான்றன்பாமகலசம பின்னமாக்குஈ, 

தாதைசரணடைடிகதேசண:3 சாபகமபெதறபிள்ளை ௪ 

ஏணமேற்கொள்வாம, (௨௫ 

த்நந்தோண்டர் வணக்கம். 

வருகின்றசிவனடியாாக்?முகளித்தார கண்ணித் 

சரீரமலர்க்கையாலே, பெருகுனெற கலலெிக தார 

பிள்ளோதனைசகாமரிநதராபெண்டாதனனை, Th (GH 

னறவிபபிரருக களித்தாசேமுகலியகல லுணமைஞார 

னக, குருலிஙகசஙகமததான்முகதிபெறறதொண்டா 

பது கொண்டுயவாமே, (௨.௭) 

தீநமாளிகைத்தேவராதியர் வணக்கம். 

Cw mm. 

மாளிகைமெய்த்தே௨உரொ0 கருஷர்தசேவாவதக 

மபிகணடராதித்ததேவா், சூளிகைசோவேணாடடின 
.களென்றுஞ சொன்மாலை செய்வாலியமுதரோ), 

காளகணடர்பபணிசே திசாயாசேந்தர் கனிபுருடோ 

தீதமவடிகள்சருமபுவில்லா, வேளிரித்தார்தம்பேரி 

னமுழைபன் னொன்மு விளமபினோரிவரடியைவேண் 

டுவாமே, (௨௭)



a0 சேறைக்சலபராணம், 

சேக்கழார்நாயதர், சநீதானாசிரியர்வணச்கம். 

உ கூ . 9) 

மன்ினடமபுரிஈதபரருலகெலாமெனவாக்கதனைப 
on ஐ 

TNO BNO MEI OG, குன்றையாச சேத்தி 

மூரர்ப்பணிக்நுபோறறிக் குருவாமெய்ாண,டரருண 

தியோடு, வெனற்புுபபுறசசமையங்களைஈநுசை வ 
9 oO > . 

IR grenateninyineve;rarfans, Oe 6H 2D 6 (0h FT 
. 

பாபாற்குகம்கைசெயச்சிவஞானவுமாபதியின் ரச் 
PF: ட் , ‘ 1 OD { ‘ (927 ர, 

. சந . ற 

PIN va, (2. 7 | 

பரிவாஈகணங்கள் வணக்கம், 

வறு, 

உரு ச 
விரிவாரககணியிடஙகாபற்றுகலுமுூுலமெனவேண 

டியாஙகே, கரிவாரக்துடன கூவவதைக்காக துசகராத் 

சடிந்தகருணையான, வரிவாரமபுயததயற்குமன்றுதி 

ருவருள்புரிஈ சவமலா2சாயிம, பரிவாசகசனைப்புறியு 

மபரிவாரகணத்தவரைப்பணிஈதுவாழ்வாம், (௨௯) 

சிவப்பிரகா தேசிகர் வணக்கம், 

மே வறு, 

சமையமொடுவிசேடரிரு வாணமென்னச் சச௪கவ 

ருககருடீக்கைசந்தெந்காளு, முமையொருபாகர்ப் 

பணியப்பூசைசெய்ய வுஞற்றுதவசெபமதனையுறு இ 

யாக, வமைதிபெறுசைவ௫த்தாந்தச்சிடர்க்கேயளிச் 
கருளமழுமானுமசற்றிவந்சே, யெமையுமொருபொ



ப ரயி ரம, ES 

ருளாக்குஞானானந்ச மிலகுடிவப்பிரகாச ரிணைத்தா 
ள போற்றி, (௩0) 

சிவனடியார் வணக்கம், 

புவியொடுசண்டியினைக்தரிச்சார்சுமமைப் புவனே 

சரைஈசெஞுச்தைபபுரிகதசாகமமைச, Cera Buy oni 
> 5 கோடீரமவளாகதராதமமைத தூயதாகுஙசாவியுடை 

ரூழ்கதராாதமமைப, பாதிவடிவநபபெணணைவைகத்து 

எராக்குபபணிசெய்யு கொணடாகமைபபரனாககொ 

ணி, சாதிதொதிலகுணாகோக்காகவரைவாம த்திய 

வாசரணாஞசிரமேற்கொணடுசார்வாம, (௩௧) 

வாழ்த்து, 

வேறு, 

மாதமும்மழை பெய்கமறையவர் 
வேதவேளவிவிளக்கர்டிவாகமம 
பூதிசாதனமோககவிபபூதல 
நீதிமன்னாசெஙகோனிலைவாழ்கவே, (௩௨) 

மடங்களாலயமபூசனைமன்னுக 
சடங்நடோறுஞசலந்சமழைச்தாமிக 
இடசுகடோறுகல்லிந்திசை கேளவன்போம் 
றிடஙகொள்சேறைத்திருவன்சிறக்கவே, (௩௩) 

நால்வாலாறு, 

வே, 

சண்ணுதலின்பாற்றெளிக்ச கயிலையுஅுக்தியென் 
போ, ளெண்ணிறைபால்வந்துஇத்தசனகமுனிக்கெய



௧௨ சேறைத்தலபுசாணம், 

மபுகலும், பண்ணுறுநழ்சனகமுனிவியாசனுக்குப்ப 
குத்துரைக்,வண்ணலெதுமவியாசமுனியது மூன் ௮ 

புராணமதா, (௩௪) 

கிரகதமதிற்சலோகமதாசசூதாக்குக்கிளச்திடலும, 

பரச்சமுனியதையுணாக்து பான்மையுஅுநைமிசத 

தி, லிரக்கமுனிவோர்களுக்கஙகிையியமபுகாலையரு 
ள, சுரகசமுனிவோரகளெல்லாக சேவிகதைசொல் 

லென்ஞுா. (௩௫) 
Cam mm. 

அனனகாலையிற் சூதமாமுனிவர னகமகிழக்தவ 

சோடும, பினனைகேள்வருக்கரியவன்றேவிபாலருளி 

சிம்பீடான, வன்னஈறகதைகோடியாமவைகமாயெக 

கமால்வகுசகொண்ணா, தெனனினுந்்.நுமதன் பி 

லவைகளிலினியகொன்மிசைககன்மும, (௩௨௯) 

பேறு. 

வடமொழியிதபிரமகைவாக்தமெனுமபுசாணமது 

விடை யவன்றன[றேவியாசக்ககுராமேன்மைககதைக 

ளூடையதுமறறவையன் வியொபபிலாக்கதைபுமுள 

தடைவுபடவதையுரைக்கவககையின்றலமறைவாம். 

பூவுலிற்றமிழ்காட்டி ந்பொதியவரைக்குக் தரத்தின் 

மேவுதிரிகூடசதுராசலமாவெற்பினடுத் 
தாவுபுயறிகழ் கருமாசலமதனிழ்குணபாலிம் 

ஹேவுமகஇழ்ந்திருக்கின்றகசர்சேவகானமாம். (௩௮)



பாயிரம், ௧௩ 

என்௮பின்புகதைதனையுஞசூதமுனியியம்புதலுங் 
குன்றகனைவில்லாகக்கொண்டபிரான்றன்னடியார் 

நன்றுரைதகீரருட்குருவேயென்றவரினல்லடியை 

மன்றன்மலராம்றொழுதுவாழத்திமகிழவுற்றிருஈதார், 

அன்னகொருபுசாணததிலவனுரைத்தஈறகதையைப் 

பின்னமறவாசாய்நது பிடுபெறுஙகாப்பிமா 

வின்னிலமீதினிற்றேவதானமதினீடரிய 

மன்னவடைவாமகுட ன்மகோதைமாககாச சேரன், 

செய்துதரலவேண்டுமெனச செபபினான் விபபிர 

ரிற், பெய்முகிலபோழபொழிவேத சுபபிரம முனிவ 

னிடம், பொய்யுசையாமணிகா வான்புகன்றுபுவலற் 

களித்தான், மெடஈ தாறபேர் தகாஞ்சேறைமாள் மியமெ 

ன்றேவிளம்பி, (௪௧) 

இத்தகையோனசெய்ந்நூலும்வட மொழியாயிருகத் 

தீலினாற், சுத்தமுறு மிக்காமிதமிழ்காடாய்ச சூழ் கலி 

னால், வித்தைவட நாறேர்ந்தோர்க்கன் விவிளஙகாமை 

யினாத், பத்தியுறம்பவனடியாரெனைத்தமிழிற்பாடு 

சென, (௪௨) 

மறைமுசலாமரிபிரமாவமுத்திடுதற்கரிகான 

கறைமிடற்றனம்பிகாபுரமதனிற்களித்துற்ற 
பிறைமுடி யன்மாக்கதையின்பெருக்கைகாயேன்பாட 

வறியதன்றேயெனப்புகலவற்பு௮.த்னொம௮த்தும்.



௪௪ சேறைத்தலபுராணம், 

அன்னவர்வற்புறுத்தினதுமன் நியணிதிுழ்சேறை, 

மன்னவன்சின்மயதஇருவன் மகிழகதுரைககு மதனா 

லும், பின்னமாருயிருடனதபெருஙக தியினுறவேணடு, 

மென்னுமொரு காதலினு மிதையுரைததே ஸியலக 

en ev. (௪ ௪) 
% 

நூல்வீ பரம் நூலின்பேயர் நூல்செய்தகாலம். 

காண்டஙகளோரிரணடாக்கதைசசருக்கமுபபாை 

வாணடவர்சணமேறறுதிமீசர்பாயிரயகளொன்றாகச, 

சாணடவஞ்செய் வராசேறைபபுராணமெனபபோசா 

மறி, யாணமிமோ செழு தாறினைம்பதினிலேயறைக் 

கேன், (#@) 

தூலின்பயன். 

ேேவறு. 

அனுமதி யரவணிஃதோர் சேறைவா மமமையபப 

ரருளினாலே, கூறுகின்றபுராணமசையன்புட்னேபடி 

PFO குறைகமாரகது, விறுடைஈன் மகப்பேறு 

ஈனனிதியுமெய்யருமுமவிளங்கிராசூ, மாறனென 

வரசுபுரிநதிறுதிபினி;சிவனடி யின்மன்னிவாழ்வார், 

டுந் தலைக்கந்றற்த அநகரிவரேன்பது மல்லரிவரன்பதும். 

தவகெமியினின்றனந்தம்புண்ணியமே செயப்பயி 
ன்றதகையரோடு, சவனொருவனேபெரியோ னென 

வுன்னிச் கஇிச்கைசெய்சோர் தெரிதலன்மிப், பலவமக



பாயிரம். 4௫ 

னைப்புரிகதிசிவோர்களளுண்போர் பரமனிடம் பற்றி 

லாசோர். Waal gall po DE FIDWWOUT HI Ew) G 9 திலிப் (D> Bw w) 

நாலைப்புகலொண்ணாகால, (௪-0) 

அவையடக்கம். 

இருள்விரவுமதியமுசகரணமுணணும்பறவையின 

வாயகமெய்துமன் மி, மருள்விரவுமவ்விரவிய்பயின் 0 

டினுங் குடிஜையகல் வ.ய்ககெயதாகாடி, போருள 
விர )மதரமொழிமகவிசை iw Gon ரமணி Bul LILI oh 

. - . 4 

உன்ட, வெருள விர ௮யகலலாவென் விலவருமே 

நகைக்கவிளமபுனெேன், (௮) 

சேன்விருமபியெடுப்பவா பிணி ஏரு மியிறாலெ 

னினுகதிண்மிமாபோ, லூன்விரும்பியெரிததவுயிரல் 

கு௮இவிருமபியபெரியோரககுவப்பிலாம, அன்விரு 
அ oN ட ° ௪ . ட 

மபியெசிததபுன்சொ லத்தனையும் வழுவெனிஜது ந 

வைகடீரத்து, rer al HUGG UO Ss ot bop + fb lw 

னக்கைசகொளலுமவழக்காமனறே, (௪௯) 

விச்தரிக்குமிலக்கெயத்தினிலககணஞ்சோசாப்பிய 

மாய்வெம்பவத்டுன், வித தரிசககுமவிண்ணவ?ர விள 

மபிர னுமதிமுடியின்மீதுளூ?ய,கச்தரிக்குவேளைவெ 

ன்ருர்புகழகிசேராதாகிமஇிசோசவற், கத்தரிக்ரு 

அாலெனவாகமஞ்சொலலா லெனகவி.நூல் கவினதா 
மால் , (௫௦)



௧௭ சேறைச்சலபார்ணம், 

அந்தரிககுகெல்லிமினாடுபதடிடமிப் புவியில்விலை 

யாகுமாபோல், அகதரிக்குகேசர்செவ்வானந்தரிக்கு 

வேளைவென்றவத்தராதி, அந்தரிக்குகாயகாவியந்தரி 

2 குரேமியுத லையாசேறை, அக்கரிகருஞநர்பக 

9
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மோடென்சிறுசொலும்பெரியோர்க் சமிழுகமாமால, 

சற்திராழுதக்கவிராயாவர்கள் பாடிய சரற்றுக்கவி, 

அரங்கேற்றிடழம் நாலாசியர்பேயநம். 

Ga gm. 

௧௩௧1 ஞரசூழுர்சண்டலைசசேறைச சின்மயத்திருவ 

னுககணக$ல், சு தரஞ்சேரும்விர தமாதவருஞ்சிகம 

பெதத்தமிழினாற்றொகுத்த, மககசரவீரவாகுவன்செ 
யதவானுயாகநதிமண்டபத்தி, லஈதரரமிழதநுமைப 

பெனபபொன்னாயிரங்கவியேறமினைசசுகே, (௫௨) 

படிக்காசுச்சுவாமீகளநளியது. 

ேவேறு, 

சேயிரங்கியகாண்மக௫ம்க்து செறிந்தபாறகடனலஇ 

ஞா, வேயிரஙதஇயமர் திவாவிவிளங்குசாவளைசேறையி 

ன், பாயிரமபெறுகாவியங்சள்பகாக்கநாவலனொடியி 

லோ, ராயிரங்கவிசொல்லும்வலலபொன்னாயிரஙகவி 

ராசனே, (௫௩) 

பாயிரம் முற்றிற்று. 

ஆகத்திருவிருச் தம்-௫௩ 
 



பூதலாவது. 

இரு நாட்டுப்படலம். 

டு இட புன்னைகை 

சொல்லுகல்வழியல்லதுதுன்பகோய் 
6 ௫. 

புலலுமலவழிசொப்பனத்தும்புகா 

தொலலுமினபவுறையுள தாய்வினை 

கல்லுமாண்மறைகாட்டணிகாட்டுவாம், 

நிசதன் வெள்ளைவெண்ணீறணி?மனிபோன் 

மொய்த்தமேகங்கள்சென்றுமுஈாநீருணடு 

மத்தயானைவகாக்துரிபோர்த்தருள் 

வித்தகத்திருமேனியின் மீணடவே. 

மாதுபாகன்வடிவெனமின்னியே 

மோதுகைத்துடிபோலமுழஙடியே 

யோ துவேணியொழுக்கியகங்கைபோற் 

போதுபுண்ணியவெற்பிறபொழிக்தவே, 

தே வியோலக்கவெற்டுபனுஞ்சீர தாம் 

பூவின்மாரிசுர்பொழி *போற்பொழிம் 

தோவில்வெள்ளமொருககுநிறைக்தகமை 

மேவியாரம்விரித்ததுபோன்றதே, 

* பொழிமுதனிலைத்தொழிற்மெயர், 

2 

(க) 

(&) 

(௩) 

(௪)



௧௮ சேறைத்தலபுராணம். 

வெற்புமைக்குவிண்ணோரிடுதாசெனப் 

பொற்படங்கப்பொழியருவித்திர 
ணற்ப£ரதியென்னஈற்சேறையிற் 

றஐற்பரன்கழருழ்ச் துபின்போந்தசே, 

கரைத்தருக்குலகங்காருகராகமே 

னுரைத்தாட்பசை நாக்கியெபையெனத் 

திரைத்தகுச்சினில்வெண்டிரைசெல்லனூ 

னிரைத்தபாவைகிகர்த்ததுநீததமே. 

நீக்கமின்றிரிரக்கமழைக் துளி 

தாக்கமேனிதளருககுளிரினைப் 
போக்கவாடைபுவிமகளபேராசசகென 

வீக்கமெய்திவிரிர்கதுவெள்ளமே. 

தாங்கிமஞ் சுதரக்கொளுநீரக்கடன் 
வாங்கியுண்டமலையதுதீர்தர 
வாங்கியன்ற தளிக்கப்புவிசுமம் 
தோங்கெயம்ப.ரத் துயப்பவபோன்றதே, 

கொண்டன்மேதிகொழுங்குவடேமடி 
மண்டலத்தில்வருக இநரீண் முலை 
கண்டநீண்முலைக்காம்பின்வடி.க்தபா 
லண்டகன்றுகளொக்குங்குளங்களே. 

GC ew my. 

௫) 

(௯) 

(or) 

(௮) 

(௯) 

குளங்களிலுற்றரீரைக் கோதின்மன்னவுன்றன்செ 

ல்வ, வளங்களைமதியமைச்சர் வரவுகண்ட தலுக்கேற்



திருசாட்டுப்பட லம். ௧௯ 

பத், தளங்கூட்குஞ்சாதுக்கட்குக்காமளித்திடுதல்போ 
ல, வுளங்மெழுமுதகயகாப்போருய்ப்பர்ஈள் னிலங்கட் 

கன்றே, (50) 
கிலத்தினிலுற்றரிரைநீதிக்காராளரானோர், வலச்தி 

னிறபிடுபெற்றமள்ளரால்வயன்மடுத்தே, யலத்தின 
ஒமுதுசேறுமைத்துமாய சகனில்வித்தை, ஈலத் 

தொடும விரைச்துகாற்றைக் கடையர் ஈடச்செய்வா 
ரால், 

ேே வறு, 

அன்ன சாலைபிலந்கணர்பந்இயி 
லின்னடி சிலிடுமுறையேரிர் 

மன்னுசால்வழிவாரிவழஙகலாற் 

சென்னெலோங்கிச சிறக்கும்வயல்களில், 

பொற்கயிற்றிற்புனைமணிகோத்தென 

கெற்கதிர்ககுலைகேரும்பருவத் இற் 
பற்கவித்தபடைகொடரிந்துபோ 

ரெற்கவித்தவெறபென்னவியறறுவார், 

சொன்னவெற்பினைச் சூழ் கின்றமேகம்போற் 

பின்னன்மேதிப்பிணையலிற்கொண்டகென் 

மன்னவர்க்கொருபங்குவழங்கியைக் 

தென்னவுற்றபங்கேத்றறனாற்றுவார். 

வெல்வசைத்திறல்வேர்தன் ச முகத்திற் 

பல்வகைச்திறைவக்துபடிந்தெனச் 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪)



௨0 சேறைத்தலபராணம், 

சொல்வகைப்பலதானியசசும்மைக 

ணெல்வகைககெதிராக்கரிரைப்பரால், (௧௫) 

மாசன்விலலெனவாட்டமுமவயிரங்க 

மீரவெணணுஞ்செயலெனமளளாகள 
சாரால்குககரும்பைத்தரித்ததி 

லாரஞசிந்தவிட்டாட்டுவராலையில, (& a} 

GC @ m. 

மஞ்சளின் சிழங்கெடுப்பவர்கிழஙனஉணமே 

லெஞ்சலிலபசும்பொற்றிரள் விளைவினை ெடுப்பார 

புஞ்சவெண் சுதைக்கலலகழ்ச்தெயெபவாபரைதா£ 

விஞசுவசசெமணித்திளெடுத்துளமவியபபார்.(௨௭) 

மங்கைமார்குறங்கெழில்கண்டிகாணியவாமை 

சஙகையாறறலைகவிழ்ஈதனபோற்குலைகள் ஷம 

பங்கயக்சரத்தாலவாதழுவலுமபணைத்த 

கொஙகையுட்பட த்தமைத்திறுமாபபனமுரவம்(௧௮) 

Cam, 

ஆட்டுபம்பரமங்கையிலேற்மபோஜற் 

கோட்டுநின்றுகுதித்துசசரல்செலத் 

இட்டுவாள்களசெலுததிவெருட்டல்போ 
லிட்டுமீன்களெழுவனவாழியில், (௧௯) 

தெள்ளிகாயகன்செய்பிழையீதென 
வள்ளிமாதர்களூடுமுபாயம்போழ்



Boer Grin ow, 

ஜொல் ளிவாரிகதுளையிலிருந்திள 
» . ச 

களனளிவாழவனகாண்மலசோடையில், 

சதையக்சையிரடவியவஞ்சனம் 

புதையசசெய்பபொருளவெளியாக்கல்போ 

லிதையதீதுளவிராசயவுண்மையைச 

சிதையச செய்வதுசேரிப்பளுண்பது, 

நாடிகனச ரிகாவலாசோதக்தசொன் 

மூடிரின்றுமுடி பொருளென்னவே 

கூடி யொன்றுகெய்புடபடககொண்டபால் 

பாடி தங்குமபசுக்கள சு ரககுமே, 

புதைபபவெனமுட்பொதிபொழகனி 

புதைபடுவனவோரமரக்கூடடங்கள் 

சிதைபடுவன திவினைசகூறுகள் 

வதைபவெனசயாசகமறிகளே, 

Ce ma. 

கடியுடைசசெ முஙகமலத்தின்மலரெனக்கருதி 

யடியுடை சசுவடடலத்தகங்கண்டுபாயளிகள் 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௧) 

[வே 
பொடியிடைத்துவணடிலகுசெம்மணிகள்போன்றுள 
அடியிடைச்கயறகண்ணியராடுநீரத் துறையின். (௨௪) 

பகட்டுவெம்முலையரிசனக்குங்குமம்பரப்பப் 
புகட்டுமங்கையாகுடைந்திடுமாற்றுநீர்புணரி 
முசட்டுவிழ்தலுமஙகுளமீன்குலமுழுதும் 
தகட்டுவெள்ளிபிற்பொன்மலரு௮நிறஞ்சாரும், ()



௨௨ GE On DF SULT CD. 

சீற்றமாற்றியபொறையினர்விடாயவெம்மை£ர 
வேறறசீதளவினியநீரபபக்காகளிலஙகும 

போறறுசின்மயக்திருவன்றன்குடைநிழல்போலத் 

தோத்றுபாதையிற்சாலைகளவெயிழகதாதுசக்கும,() ' 

தாலமன்றளந்தோனெனநீண்சியரா்தரல , 

ந்லவொண்கனியரமபையாமுலைக்கெதாகேரு 

மேலவிண்புகுசண்பகஙகறபகத இனஙகள 

போலவங்குற௮ம்வணமுணாமதுமலாபூசது, (௨௭) 

அடுமங்கையர் தமனியக்கழஙகொட மமனைசேர் 

பீடுசகொண்டால்லறையெனப்பழுக்குஞ்சமபீர ற GIGS 
நீடுமங்கவர்காதுகஈ தாஙகஇியநிலைபோ 

னுடுசெஙசனிபழுததுதிர்ச் தருட்பிவகாரம, (௨௮) 

தணேமயக்கம், 

Ca , 

குமிஞ்சியேமுல்லையோடுகுளமூதறுமருதமாகு 

மதிஈதிடுகெய்தல்பாலையாகுமைஈதிடபபொருட்கண் 
முறிகதுவெவ்வேறதாகியாண்மறைகாட்டின் முற்றச 
செறிஈதுமேல்வளருகன்றதணைவகமைசெப்பலுமரும், 

முல்லையானிரைமேய்பபவர்முகிமவழ்பெரிய 
கொல்லைமன்னுறுகறியினைக்கறியிடக்கொளவார் 
வல்லையாகவேபரவரின் மகளிர்கள்வஈது 
கல்லி$ய *ரிதனைக்கொகெணவர்பாலு௮வார். (௩0) 

he. 

3 நிசமஞ்சள்,



இருகாட்டுப்படலம், Om 

ேே வறு, 

BIO Ss Bere னியைவேடாதங்குலப்பெண்ணிஞாசம் 

பாலுற்றசனங்களென்லுகரச்தினாம்பற்றுவாரகள் 
வேலுற்றபிடி கட்காககெய்தலிற்பவளவேரைக | வார், 

கோலுற்ற குரவாகொண்டு வேழத்தின் கொம்பையி 

G a mo, 

செல்லுலாமபொழிறமேனினைசசிதறிடமந்தி 

முலலையாயகநர்திறுமிகள்கடங்களின் முகப்பார் 

கலலையுறறிகிகதலியைக்கறிக இிடக்கைம்மா 

வலலையாகவேமேதிகளகணியிடை வதியும், (௩௨) 

வறு, 

பருக தினைதின்னவந்த பருக்கினைப்பற்றிக்கானே 

7 ருஈதிடவிலலினாறகொன்றருந்திடஞமலிக்கீவார், வி 
ரிரஇடவிரீகுசன்னைவளர்த்துமேவிரிவாள்கொண்டும, 

பிரி இடக்கொய்துமா னின் பிணையிட்டுப்பெரும்போர் 

செயவார், (௩௩) 
Ca go. 

சோரரென்பவாதூயசாகுவரெல்லைதொட்டாற் 

கோரசென்பவர்குணமுடையாரெனக்குளிாவார் 

மாரரென்றழகெய்துவர்வடிவிலார்வந்தால் 

விரரென்றிசையெய்துவர்பேடிகண்மேவில், (௩௪) 

சாமவேதமுமந்திரகதமுந்தழைக்கு 

மோமக£லையிலர்தணரொடுமும்பருறைவார்



த CF OME SAL, THe, 

Tt ் ஈ 1 

Ce ib UY eb Ol BP QUE TT Fak Bo te a OM 
ot 

told TOO SU Sy ws oo bik an) 6G). roo L (hin al Slava a () 

டணமையுஞ்டுவசமையவாசாரமுமொழுக்குக் 

அள மையுமபலகலைசடமபெருமையுளுசிறபபுக 

தணமையுஞ்செபசுபங்களுகதாவாமுகதகவு௰ 

வணமையுங்குடிவாமககைசெய்திருபபனமாதோ. () 

நண்ணிமயகு௮ுமபெய்கது இவிக சளை௩லியப 

பண்ணியேதருமஙகடாமொருவழிபபடர 

வெண்ணியேபொருளொயறுமாமியமறியவியபபா த் 

புண்ணியநசவமபுரிவதுபோழும் பூமி, (mar) 

செனனெலினாறறைவீசுஞ்சிறுமியாகுரல்சேண்மு 

ட்டு, கன்னலைபுழமவோசராடடு மாலையினொலிகான 

முட்டு, மன்னர்மஈதிரஞ்சோததா வளவொலிவாரி 

மூட்டு, மின்னபேரொலியைமுட டுமடியராற்பொலி 

திக்கெடடும, (௩௮) 

ேவறு, 

வேதகான்முகள்விதிப்பயன்றவறினும்விமலன் 

பாதமானவைவழுத்திடத்தவறிடார்பல்லோர் 
மோதுவாரிதிநிறைந்தநீர்வறப்பிலுமுறையா 

மாதமுமமழைவறழங்குமிர்காட்டினின்மாகோ, ()



இருகாட$ப்படலம். ௨௫ 6 

CG வறு, 
» a . . 

எஙகுமாகியவுமையவளிசன்பெயருறத்தவமபெறு 

மியல்பும, பலகம। தியகணணினைவளவன பணபுறப 

பெதற்பெலதும, வங்கமாகியபேபரமனூகதியூதமாற 

ஞாகடகஇெவெயயு @h, சஙசமாகுமிரசாடடதைசசார் 

நகதீதனமையாலெளசசாறறுவாசானஹறோ,. (#0) 

Ce gm 

சந்தகமா£௦இடுபாண்டியஞ்ட டினுடடகவா 

மிகசநாட்டினதெலலையையியமபுதுமெழிலாப 

பகதமீகதிடுிமகதிவசயாணமறைபபதியாம 

விகதையூரநதிரிதென்றிசைவிஈவனூாபுரியாம, (௪௧) 

மேசறிசைதனிற்றேவியாறுற .ததிவேணி 

யாநறாநடபினனறிசையினிலரிகரபரமாக 

தோற்றுகல்வளத்தெய்வதா னமபரஞசுடாக்குச 

சாறறுமாண்மறைநாட டெலல்யீதென்பாசான்றோர். 

கோணமறைதரச செய்வதுபருஇயின்் கூறு 
வேணமறநைதரசசெயவதுகெறறிக்கண்விரே 

யாணமறைதரசசெய்வதிஈகாட் டியஉபானா 

ணீணமறைசொல்வதன்றியாஙினைபபினுமரிதே, () 

திருகாடபெபடலம முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம ௪௬. 
அவதிக்கு



டுரண்டாவது, 

திருநகரப் படலம். 

  

ேே வறு, 

சாட்டினுமைவோர்வலியகறகறடுகட்டை 

வாடடுமிருசங்களின வருமவருத்தகோக்கர 

ரீடடுகவ்ஜஞோரிசழ்வரென்னினுக்துணிகதே 

மாட்டிவளம்போனகரகலவளமுஞ்சொல்வாம. 

Ca my 

HOO HOGTUB UG 6 saiby Nb A +, செம் 

மைபெற்றவன்பினோடுசேறல்பெற்றபண்யினாற, சும 

மைபெறறசேற். நூரென்று சொல்லுகாமஞ்சேறையா 

ய்,மும்மைபெறறவததலங்கண் முற்றுமோ தவுறறதே 

அ௮ன்னகரச்சேறையூடுத்துத்தேவராதியோர் 

பொன்னகரமாமெனப்புகுகதுபோ ந்றுமபொற்பிஞற் 

சொன்னகரமாமந்தேவதானமென்றுசொற்றிடுர் 

தொன்னகரமான்மியதொகுத்துரைத்தல்செய்குவாம 

Cam, 

பொன்னகரிருப்பவர்புரந்தரன்முதத்றே 

வன்னகரம்விட்டிவணடைந்துசதெய்வகான 

மின்னகரமென்நிருர்தசென்னெழுத்துக்கெல்லா 
மன்னகரம்போன்முதன்மைவாய்ந்தபெறுமைச்தால்



திருககரப்படலம். ௨௭௪ 

Gam. 

சூழநதபைஈசருச செறிநதசோலையாவுந்தேவராம் 

வாழ்ர்தகெஞ்சகஙகனிக்தவணணகற்பலங்களா 

மாழ கதவின்பகல்குகமபகாட வித்தண்சோலையுக் 

தாழ்ந்ததென்றுசொலவதன்றியொபபுறத்தநாகதே, 

அகமெனசசெய்பள்ளமெங்குமாரல்சுநறுநீரொடுந் 

திகழ் சரக்கிடந்தகசெயகைதேவிமாதவத துற 

நிகழதர சசெயகாவலாஇகேமிசூழ்வதென்னவும் 

புகழ்வளைத்தபென்னவுமபுுத்தினிபொலிந்ததே, 

சன்னதஞசெய்விரமங்கைதானிருந்தககோயிலீ 
தென்னவெறறிபெதறிலஙகெயில்கடச்துமீசசெலு 
முன்னதத்தினாலருக்சனுகதராயணத்தொடு 

மன்னதெசுகணாயனககொடககுமிஙகுமாகுமே, (௭) 

மாதிரத்தினுட் பலவகைப்பொருள்களியாவையு 

மீதிருத்தியோபுறததறைப்படுததிமேலுமே 

மோதிரத்தின் மேறறகட்டின்முத்திரிச்தசென்னவே 

யாதரிக்குங்காவல்சூழ்வகஈஈகரமாகுமே, (௮) 

வேழம்வைத்திருத்தலால்விளங்குமாமலரினாற் 
சூழவாரு்கிளளையாறறுளங்குமாருதத் தினால் 

முழவுசசிமீதுதிங்கடான்குலாவுமாண்பினாம் [டமே, 
ரோழமைப்பெண் மாரனென்௮ுசொல்லலரம்பன்மா 

மின்னுமேகமூர்சலால்விளல்கும்வசசிரத்தினான் 
மனனுமவாசவனமிகவுமானுமாமணரககுல ந



உ௰௮ சேறைச்தலபுராணம், 

DO MM டபகைதுாச்துசோஇகாட்டலாம 

LOO BUD 1) hh TOBE OT LM gO aucor gw Cw, () 

Cw mn, 

கற்பணியில, யாய ராட்டி ிதலானு 

மறபைககிரக ப மமாப்யானுமறையானும் 

பொற்பிஷடறு பப பஎரிபொருக்திகெெலாறும் 

வெறபனயபொனப . கைகள் விபபிராபெணணாமே.!) 

நட பஅம்வெயிம ரன மாணவிருள் செல்லக் 

கொட புறுமொன்பாவ ம ணிகுபிற்௮மெழின் மாடம 

பெட்புஅமராமணிபிமககுமொ ளியாலே 

புட்புகு 5 துமவரநி॥முமொன்பதெனவாமே, (௧௨) 

மேகமிடைசசாதசமெனசசிலவிராவுங 

கோகமென வெங்க திரிடை சகிலகுலா வு 

மாகமதிபிற்கெலச கோரமெனவா வும 

போகமுறுமாவிகைபுனைஃதகொடியீடடம், (௧௩) 

GC @ gy. 

அ௮ஈதரப்பெண்மார்பிலீடட வாபரண௩தோரண 

மகதரததையொசதவையமணமடகதைபூண்முலை 

சஈது.ரபபொடிபரக்துசெம்பராகமண்டலாற் 

கந்தரத். துமின்படி நதகாட்டுயொக்குமவிதியே, (௧௪) 

சத் துருக்கையேநதிலாவிதானால்குமீகையோர் 

ரூத்திரைக்கபா_மென்றுமுூடிடாதவாயில்போற்



இருஈகரப்பட லம, ௨௯ 

பகஇரத்திலூன்றுகண்பறிகதிடாது2-ற)ியீற் 

சிகதிரத்தைகோக்குவாருஞ்சததாதையொப்பரே, 

பொன்னிறயஙகொண்மேருவொன்றுபூமியிம்படை. 

தீசீவன், பன்னிறஞசெப்மேருவேறுபணணிவைதத 

பண்பென், ஈன்னிறஙகொணமணியினானலஞ$ூதபப 

வானுளோந, பின்னிறயககவேணியாயப் பிறஇடுஞ 

செய்குன்றமே, (௧௬) 

வேறு, 

இகனிகளுகசென்னிளகீரகளூம 
பூங்கமுிறபாகுமவிற் பாரென 
வோஙகருககனுலாவுறுவி தியின் 
பாஙகர்செனறுபரப்புவசோலையே. (௧௭) 

Ca a, 

புடைத்துவிம்முகொஙகையரா மணக்தபோதுசிதளம 

படைச்துவெம்மைதீருமாறுவெண்ணிலாப்பரபபலாற் 
தஇடைத்தவமுஅண்டதேவர்கேடிலாதவவ்வழு 

தடைததுவைக்தசேமவீடதாமரமியஙகோ. (௧௮) 

ையலாரஈகடஞ்செயசசமைத்தவிஈதுகாக்தவீ 

டையகாலலக்தகமழுந்கவாடவததலஞ் 

செய்யசாதிலிங்கமள்ளித தீற்றுவித்ததென்னவுக் 
துய்யதுப்பிலைியற்றுசோதிவீமொகுமால், (௧௯) 

பழுச்சசோலையித்செல்வாவல்போல்விருக்துபற், 

னால், வழுத்துமின்சொலாலுளங்குளிர்ந்துவாண்டு



௩௨0 சேறைததலபுராணம், 

கத்தொடு, முழுச்சபால்பருப்பயிர்கெய்மூர லிர்துகே 

ள்வரோ, டெழுத்தமேடமென்னமாதரில்லறஞசெலு 

த்துவார, (௨௦) 

கதிருதிக்குமுன்னெழுச் துகால்கைசுச்திபண்ணியே 

மு.தர்சிவச்கியானகெஞ்சின்மூளநீறுசாதஇ3ய 

வெதாகிகாத் த )யினால்வீடுகோமயதஇனு 

லெதாமெழுக்கியற்மிவை இகத்ொழிலியற்றுவாா, 

எண்வெப்பெனும்பொருட்டிரட்டிவைத்சவில்லெனப 

பண்சிவப்பவாய்சிவக்கபாவைமார்கரூட லிற் 

கண்சிவக்குமுன்னுதைத்தகாலசிவக்குங்கால்படப் 

புண்டுவக்குமவணணமன்பர்பொற்புயஞ்சிவக்குமே, 

பரிதிவட்டமென்றுபொன்பதிக்தகேடகக் இனால் 

விருதுபெறறவிரர்கோளினம் துதட்டுமோசையைக் 

குகுதிகொப்புலிககவ௫குலிப்படைப்பச த்தினாற் 

பொருத்குக்குடஞ்சிறைப்புடைப்பொலிசுதடக்குமே 

இருத்திவிட்ட மீசைபோற செறிக்ககொம்புகொம 

பொடும், பொருத்திமுட்டு மேழகமபொரப்பிறங்கு 
மோதையுங், கருத்தினோடுமூழ்படை க்கலத்தொழில் 
பயிற்றுவா, சொருத்தருக்கொருக்தர் தோள்கடட 
டொலிப்புமொக்குமே, (௨௨) 

ேவறு, 

அன்றுமாளிகையினிட்ட வாளும்பண்டங்கள்வே 

ண்டி ச், சென்று$விரத்தினாடி த்தெரிர்துகைக்கொள்



ரூ 

திருஈகரப்படலம், ௩௩௧ 

ளூமாதர், தன்றுமாமணியின்சோதிதோய்ர் து௮ுமயக் 

கத்தாலே, யொன்றுபோ லொன்றுதோன்ற வுற்று 

கோக்க்கொள்வாரால, (௨௫) 

மண்கலம்விரைவினெய்தி வறியவாமகிழ்ஈதுகேட் 

டால், வெண்கலஞ்செம்புபைம்பொன் வெள்ளியிற் 
றிரூத்தும்பாண்டக, கண்களிமினதிர்ந்தவொன்றைக 

சரததெடுத்தளிப்பரென்றாற், பெண்களபே தைமை 

யோ செல்வப்பெருக்கமோதெரிக்கொணாதால.(௨௬) 

ஆவியைப்பேனுமாபோலறக்தனைப்பேணுவாருங் 

காவியைப்பழித்சகண்ணாம்உடவுளைக்காண் இன் ராருஞ் 

சாவியைச்களைவகென்னத்தவிர்வனகளைஇன்ருரு 

மேவிஈறறகவினாளும்வாழ்குவார்வீணாள்போக்கார், 

சிறப்புடைத்திருவிழாவுஞ் செய்ம்மணத்கொழிலு 
மொக்கும், பிறப்புடைமக்கட்பேறும் பெருகிதபபே 

ுமொக்கும், விறப்புடைக்கன்னிகாவல்வேந்தர்கரவ 
லையுமொக்குரஈ், துறபபினர்குணமும்பூமித் தூயவள் 
குண முலொக்கும், (௨௮) 

ஈட்டி யரீலசசேரதியிடையினின்மணிச்செஞ்சோ 

தி, ரீட்டியவொழுங்கற்றோன்ற நேரிழைமடக்தை 
மார்கள், விட்டினுண்மேசம்புக்கு மின்னுவதென்ன 
வென்று, காட்டி யங்கயனி௰்பார்முன்கைவிரல்சுட்டி. 

நிற்பார், (௨௯)



ர்ட்ட சேறைத்தலபராணம, 

பாத்தையர் வீதிச்சிறப்பு. 

சிர த்தினின்மிலைக்த இஙகட்டி ௬ுமலைக்கொழுஈதாமீ 

சர், கரத்து ற்றரித்தல்போலுங் களச்தினமஙகலியங 

காடடி, யரதினையொததகணணராகியேயடிமைசெ 

ய்யூம, பரத்தையாமறுகனுற்றபண்பையுமபகருவாமே, 

சூதினா௦சூது?போன்ற துணைமுலைசிறுககதோன்ற௪ 

சாதியார் சமையததுற்றார் தஙகளைசசரர்ஈது பண்பா, 

வோதி?ய சிவனாகதங கேண்மிசென்றுவகையாசப, 

பாதியாம்பொழுதுபோச்கிப்பொரு._ மைபபறறுவா£ 

கள, (௩௧) 

வர் தனமடகளென்னவஈகனமபோனளடஙக்து 

தந்தனமென்றுவண்ணத்தக்கனங்குலுங்கசசாத டிப் 

பந௩தனரகாணகீம்தின்பசகதனஈதனமாவேற௰ிச 

சந்தனஈஇமிந்துகல்வாசந்தனதாகசசா£வார்.(௩௨) 

௮க்தியின்மாலைவெண்காரடக்கி?யபுடுக்கணமொய் 

ப்பப, பர் தியினியன்பதென்னப் பட டிற்பஞ்சிட்டுப் 

பூவுஞ, சிதியசயனநதன்னிம செவ்விதழ் ததேறன் 

மாந்தி, யிமதிரன்சசியேயென்னவின்பமுத்மிசிவாமா 
ஈதர். (௩௩) 

சிரச்தினிற்றமும்பும்பாகுஇிற்றிதம்ச்.5மும்புந்கோ 

ளி, லுரத்தினிற்றழும்புமாதருதையுமுள்ளெயிறுகல 

௧, வரத்தினிற்பெறறோமென்௮ மதகளிறனையமைக்



இருஈகரப்படலம், ௩ 

கர், கரத்தினிற் றழும்புமன்னார் கால்பிடச் தினிதிற் 
கொள்வார், (௩௪) 

திருவினிற்கொடையிற்கல்விசசெறிவினிற்றிறலிற் 
கெவ்வி, யுருவினிம்கலவிவித்சை யுறுதியிற்கிப்பு 
ளோர்கண், மருவியவதனாற்கன்னி மணந்தொட்டுக் 

குயம்விற்பாசா, யொருவனைஙினைப்பிற்கொண்டுகுலப் 
பெண்களொப்பாரன்றே. (௩௫) 

கோளனமுழவைத்தண்டஞ்செய்துமேசுருதிகூட்ட 

நாளமேற்கொண்டுபூத்தகளினச சீறடிகள்போத்,த 

வரளமர்கண்ணுங்கைபுமனஞ்சென்றவழியேசெல்ல 

வேள்படையானாசாடன்மேனகைதனக்குமிக்காம். () 

அளுடை காதர்கோயிற்பணிவிடையன் பினாற்நி,வே 
ஞூடைக்குடையாமாரமவீளங்குறவகலம்பூண்டு,தோ 
ச வலிப்புருடர்தம்மைத்தோய்ந் துதோய்ர்தின்பமாக்தி, 
காளெனப்பொலிஈ்துவாழுங்கணிகைஈன்மறுதோமால் 

சுத்திரர் வீதிச்சிறப்பு. 

மழவிடைபுயாச்தோன்பாகத் சமர்ந்தவள்வழங்கு 

ம்வித்தைக், கழனியிற்பொலியத்தூற்றிக்கமலக்தை 

நிரம்பசசெய்து, விழுமமார்முடியைவேந்தாமுடிபெ 
தவிளங்கவிச, முழவுஈற்றொழிலோரானசூத்தர் ம 

அுகுரைப்பாம். (of) 

சால்வகைவருணமானவரச்சிரமத்தோர்ஈண்ணிதிஜே 

சாலவும்பணிர் வேண்டும் பொருடனைத்தந்தேயன் 
3



௩௪ சேறைத்தலபுராணம், 

ரேலவுறச்சென்றபோதுதாமுமவ்வழிசற்றேடப் 
பாலுநுஞ்சுரபிகன்றை நீங்கல்போற்பஇியிழ்சார்வார், 

அறுசுவையோடுகான்குவகையு ண்டியமையச்செய்து 

வறியவரியாவரேலும்வரந்திலரரனேயென்ன 
ஈறியனவாகவேண்டி வர துறிலவர்க்குஈன்றாச் 

சறியவர்போலக்கொண்டுசெய்பவரகேசர்வாம்வார், 

பணிபலசெய்துமீசாப் பணிபவராப்பணிர் தமேலாக 

அணிவுஅவேர்தர்தங்கட் கமைச்சராய்த் தூயராஇி, 

மணியுஅுமேழிவல்லிதரித்தமேமணிபோலாகி,வணி 

கசோடொருஜூவர்ச்கும்பொருள்பலவளர்த்தல் செய் 

வார். (௪௧) 

நித்தியகருமமோடுநிச்சனைப்பூசைசெய்தே 
பத்தியாவாலயங்கள்பண்பொடுதரிஏத்தேஇ 

முத்தியார்புராண£தமடியவாமுறையினோடு 

சுத்தியாவருச்சித்தேகித்தூயராயிருப்பர்பல்லோர்.() 

ேே வது, 

வாளாருங்கண்ணியெனு நீலிசெய்த வஞ்சனையா 
அயிர்மாயக்சதவணிகற்காகத், சோளாருமெழுபதின் 
மாவன்னிமூழ்கத்தொல்பதியாம் பழையலூராலயச் 
இற், ரூுளாசவம்பலத்தினடனஞ்செய்புஞ்சங்கரன்று 
'ளிணைசார்ந்தார் குலமசான, வேளாளர் மறுகுரைத் 
காம்பின்னரிவ்வூர்வணிகரார்வீதியினைவிளம்புவாமே,



இருககரப்படலம். கூட 

வைசியர்வீதீச்சிறப்பு, 

Ga gp. 

வேதவாகமம்பயின்றுஈல்வேட்டங்கள்விதியிம் 

பேர்தப்பெற்மிடசசெய்துமேற்புங்கவாபசம்போயத் 

இதகற்றிவாழக்இடுபவராகியுஞ்சிலாக 

சளசோதமுமலெழுகளமுறைகளன்பதத்துறைவார், ( ) 

வருணவாசசிரமத்தொசெமையத்தின்வழுவா 

தருளையுநறிகிகட வுளர்பணியன்வியார்க்கும் 

பொருளையீவதிலரியராயின்சொலாற்புகன்று 
கருணையுற டப்பண்டமங்கவர்கரச்தளிப்பார். (௪) 

வேறு, 

பவளமேநரீலமபசசைபதுமசாகத்தனோடு 

தவளமாரதரளங்கோமேதகமொடுபுருடராக 

முவமையிலாவைரியவசசிரமென்றுசைக்கு 

ஈகவமணிடொனனாமாதியுலோகமுகனிவிற்பாரால். () 

மலைபடுபொருளுமல்லற்கான்படிபொருளும்வாய்க்த 

வலைபடுபொருளுகாடாமணிஈகாப்பொருளுமன்னார் 
அலையினானிறுத்.தங்குன்றாகாழியாலழக்துந்தூய்தாம் 

விலையெனவெண்ணிடீட்டியிவ்வணமவிற்றல்செய்வார் 

பளிதங்கள்பனிரீரொச்குந்கண்டுலமணலாய்ப்பன் 

னு,மொளிர்பெறுக்கர்தப்பேழைஈத்தினதருவமொக் 
குக், தெளிபரும்பொற்காசுப்பை சுளைக்கனியெனச்



Mi. Sr சேறைத்தலபுராணம், 

சிறக்கும், வெளிர்மணிப்பரவைநகாவாயெனப்பண்டம் 

விரவுங்கூலம், (௪௮) 

அயல்வரும்பொருளைத்தன்னு எடக்கியபபொரு 
ளைமீள, வியல்பொடுவந்தபோ்க்கு மீச துமேயிலாப 

மான, செயல்புரிதன்மைதன்னாற்றிருக் துமககாடி.வீ 
இ, புயலொடுமாற் அுவெள்ளம்புகுங்கட: லொக்குமன் 

னே. (௪௯) 

பணியணிப்பரமனார்ச்குக்கோவணம்பண் பிவிக்த 
மணியணிகாயன்மாரின்குலம்வக்துவாய்மையாாக 

வணிகாதம்விதிப்பண்பைவகுதக்சனம்வயத்திஞாஈ.து 

அணிவுறும்வேரதர்வீதப்பண்பையுஞ்சொல்லுவாமே 

மன்னர்வித்ச்சிறப்பு,. 

வேறு, 

தேவராதியாபூசனைபணிவொடுசெய்து 

மூவராதியாதமக்கு௮ுமகங்களைமுடித்துப் 

பாவலோர்கடங்கவியபுறுபபனெனச றந்து 
காவல்செயதஅுமேயறத்தொடுபொலிகுவர்களனிவாய். 

மதறுவிகக்தொளிர்மணியினாலா கியமாடத் 

தனறுகுவக்துநற்சிலம்பங்களாடி யுமணியாய்ச் 

செறியும்வாளொடுகேடகம்பற்றியஞ்செ ருகர்[யால். 

மூதியப்போர்செய்துவாசையைச்சதரிப்பர்கண்டுறை



திருசாட்டுப்படலம், Ho 

Cw D, 

மனத்தினினினைவேகம்போல்வாசகணட்ததுவாரு 

ஞ், சினக்களிறேமிவெற்பிற்சிங்கமொத்துலவுவாரு 
ம, * வனககலைகுறைஈதபிள்ளைப்பிறைநிகர்கொம்புவா 

ய்௩த, தன்சசிவிகையின்மேலேறித்கன தனைப்பொரு 
வுவாரும். (டு ௩) 

வரியுறும்வையமேமிவையத்தையுலவுவாரும் 

புரிதனைவாயிற்கொண்டுகளத்தினிற்புலம்புவாருஈ 

தீரியலா்க்க ரிபோலாகிச்சம்பராரியைகோவார்கள் 

சுரிகுழலவர்சமாதாதன்மையுஞ்சொல்லுவாமே, () 

பணைமுலைக்கனையபர்சைப் படி. புகப்புடைக்கின்ரு 

ருங், கணைவிழிக்கொவ்வரவாளைக் கையின்விண்வீசு 

வாரு, மிணசெவிக்காகாஷசலிடைசசெலவுக்துவா 

ரும், புணைமிசையெகனமென்னப் புனலிடைக்குலா 

வுவாரும, (௫௫) 
முல்லையினரும்புவாரிமு டியினிற்சொரிவதென்ன, 

வொல்லையுண்கலத்திலிடடவோதனஞ்டிமியகையாற், 

குல்லையின்கண்ணிவேய்க்த குமரனேர்புதல்வர்தூவ, 
வல்லையினபிடேகஞ்செய் தாலெனமகழ்ச்ச கொள் 
வார், (9௬) 

மண்ணுறவிதைச்தவித்து வருக்கக்சைமழைபைங் 

கூழிற், கண்ணுறக்காட்மொயோற் கருதர்தக்கரணச்



அ. சேறைக்தலபுராணம், 

செய்கை, அுண்ணமிவுணர்த்தக்கண்ட தோழியாநு 
வலா£மெள்ளத், தெண்ணிலவுகுப்பவென்ன சிறு 
கைபுரிவரன்றே, (௫௭) 

ேவறு, 

முரசுசண்மூன்றெனமுழங்குமாடஞ்சூ 
ம ரசர்கள்வீதியினணியறைந்தனம் 
பிரமனாரானனம்பிறந்தவேதியர் 

வரமுறுமறுகினைவகுச்.தக்கூறுவாம், (௫௮) 

மறையவர் வீதி. 

ஈசனால்வதனத்தினெழுந்தவாரணம் 

பேசியுஞ்சாகைகள்பிறருக்கோதியு 

மாசிலாக்்கருதுகளாற்றியம்முறை 

தேசிகராகிமற்றையர்க்குஞ்செய்வசால். (௫௯) 

புண்ணியஞ்செய்திடப்பொருள்சளீர்துமே 
மண்ணினிற்பிறாபொருளியவாங்இயுங 

கண்ணுதலாசமக்கண்டி பூண்டுகல் 

விண்ணவராகியும்விளங்குவாரரோ, (௬௦) 

வேறு, 

உசத்தொவெறுசாத்தத்தோ டொலிமுத் கீவளர் 
த்துகல்ல, குசச்தொடுசருமமுக்.நாற் கொண்டுகன்ம 

ருமம்பூண்டு, கிசத்தொடுபாமன்பூசை செய்.துமெய் 

ெரமத்ற, வசத்கொடைக்செழுத்துச்செப்பி வண் 

மையினிருப்பாமாதோ, (௬௧)



திருநகாப்படலம், ௧.௯ 

Ca a. 
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மிந்தணியிறைமுககின்மிறங்கிய 

வர் தணர்தமிலுயராதிசைவரர 

முந்தையராவணமுறையுஙகூ அவாம். (௬௨) 

அதிசைவர் வீதி, 

ஈசனைம்முகீங்கவினெழுந்தவாகமம் 

பாசமீரீந்திடுமறைப்பகுதயாய்க்துமே 

யாசில்காயத்திரியாய்ந்துதேறலார் 
வாசமாமலர்கொடுபரனைவாழ்த்தியும், (௬௩) 

மேவு, 

நித்தியகித்தியாங்கநைமித்தியமெனநிகழ்ந்த 

சுச்ககைமித்தயொஙககாமியாயாங்நஞ்சொற்ற 

பததியார்கிரியைமக்த்ரம்பாவனையனைத்தும்பண்பா௪ 

சத்தியோர்பாகன்பூசைசச்தியமாகசசெய்வார்.(௯ ௪) 

செபதபவோமமாதிசெயும்வினை செய்துமேலா 

மூபநிடதத்திற்சொல்லுமுருத்திரசூக்கக்தோடு 

கபிலையின்பூசை செய்துகாரணாகமத்திற்கூறும் 

விபலமார்விதியைஈன்ருவிமலர்க்குச்செய்குவாரும்' 

காசிபராதியைக்துமுனிவர்கோச.ரங்கண்வந்த 
கேசிகர்வீதிப்பண்பைத்தெரித்தனக்தெளிவுமல்கும் 

பூசுசராதகான்குவருணத்திற்குருவாய்ப்போக்தே 

யாசினை!பிரித்தோர்வாமுமடாலயத்தணியுரைப்பாம்.



௪௦ சேறைத்தலபு.ராணம், 

மடாலயச்சிறப்பு, 

காமிகமாதியஈதம்வாதுளமெனக்கணித்த 

கோமிலாசசிறப்புநாலுக்தொகுத்திடுமுபநூலா இ 

சாமமாஞ்சிரேட்டவேதஞ்சரிதஈம் புராணமோர்ந்தே 
யோமுரைத்தம்பராதஇசேவரினுவமைமிககரா். (௬௪) 

முண்டி தஞ்சிகைகோடீரமுமுமுடிபூணூலோடு 
கண்டிகைவெண்ணீருரக்கன்னசடகுண்ட லங்கள் 

வண்டுபோற்பணிகடம்மைவயயகுறப்பூணவோச 

மண்டியேயிருக்குங்காவிவத்திரம்வனைகுவாரும, ( ) 

வெள்ளையம்பரமேஃ தாருவத்திரம்விசித்திரவாச 

மெள்ளலிலாததண்டுகமண்டலக்திலயகு வாரு 

கள்ளமிலாதமேலாஞ்சமையங்கள்கடஈதுஞான 

முள்ளுறசசதேககாலாம்பதத்தினிலுறைகுவாரும். 

வேறு, 

போதுகொண்கெய்பரன்கழல்பூசித்தும்புகழ் 6 He 
தூதுகொண்டவாதம்பணிபலவகைகொகுத்தும 

வாதுகொண்டிடுபுமசமெனுமகமாவை 

யோதுகொண்டகற்குரவராஞ்சயககனொரறுக்கும. 

பெருமிறைகழற்பணிவிடை தங்களிற்பிரியா 
வருமையாக்தொழிலெனக் கொடில்வாழ்ச்கையிலம 
தீருமறைகளைத்தமிழினாலருளுகல்லடியார் [or 
திருமுறைகளையோதுமூர்த்திகள்பலாஇகழ்வார்.(௪க) 

* தாருவத்திரம்-மரவுரி, 
 



இருகசப்படலம், ௪௧ 

Ce 2, 

சமையமொடுவிசேடநிருவாணஜன்ரய்ச்சத்திரிபா 

தமபதிர்சதகவினோடு, கமடமுருவடக்குசல்போலை 

ந்தெமுத்தைக் கருத்தடக்கெசுத்தமுறச்சகளையாம் பா 

சச, சுமைதவிர்த்துத்திரோசானசுச்தியோமி சொல் 
லரியவைக்கலச ததூய்நீராடி , யிமையமகள் பாகனுக் 

குப்பூசையாறறி யாங்கவன்போலிருப்பார்க ளெழி 

லாய்மாதோ, 

ே வறு, 

மங்கையோர்பாகற்பூசனைபுரிவார் உடாலயசிறப் 
பினைவகுத்தாம், பஙகயன்பொதிகைக் குறுமுனிவ 

ருக்குஞானஙகள்பகாஈதிடுபவனாக, கொங்கையார்வள் 

ளி யானையைப்புணருங் குககுடத்துவசன்றானாகுஞ், 

சஙகரகுமாராவீறறிருந்தருளுமாலயச சிறப்புசசாற 

Qa. (௭௩) 

குமரகோ!விற்சிறப்பு. 

அ சவணையான்றன்மருகனேயெனவு மயன்றனக்க 

தீசனேயெனவுஞ்,சரவணஈறுமாமலானேயெனவுஞ்் 
சேர்ந்ததற்றேவனேயெனவும, பரவணனாகுமுருகனே 

யெனவும் பசுபதிமைக்தனேயெனவுஞ், சரவணபவ 
னேயெனவுகல்லட.யார் சாற்றொலியெங்கனுர்சழை 

க்கும், (௭௪)



HO. OF 6) DF SOL) TT 61D. 

ே வறு, 

வீணையோசையும்வித்தியாதரரினற்மொனியுஞ்் 

சேணிற்சென்றிடுமணிகளினேசையுஞ்சிறக்கும் 
பாணியோசையும்பற்பலவடியரும்பரவிக் 

காணவந்திடுஞசுரர்களுங்காசினிகொள்ளா, (௭௫) 

ேவறு, 

கருப்பகற்கரகமாதிமண்டபமுங் கலைஞராற்போற 
இிடலான, விருப்பமார்மணஞ்செய் மண்டபம்விழார 

வின்விண்ணவரேற்றிடலான, வரப்பெறுதபசுமண்ட 

பமாயோன்வதியுமண்டபங்களும்வாவி, பரப்பிடங்கூ 

பக திகளுஈகரின்பாங்கர்சூழ்க் திலங்கிமமாதோ, (௭௬) 

தஇருஈகரப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம்-௧௭௨, 
  

ip cor Nays). 

ஹழைமிசாரணியப்படலம். 

  

ேவறு. 

பங்கையம்பிகைக்கருள்பரனகரினற்பான்மை 

மங்கலம்பெறவிசை த சனமற்றுமாங்கதுபோற் 

சங்கை பில்லசோர்முனிக்கணர் சவஞ்செயத்சக்க 

விம்தெம்பெறுகைமிசவனப்புகழிசைப்பாம், (௧)



நைமிசாரணியப்படலம். ௫௪௩. 

Cam 

சச்தியவுலகிற்றவத்சகவார்செசெபத்தவரசககோரகள் 

பத்தியிலும்கிவொனவர் தானவர்பலலோர்கள் 

"ச தியிலங்குவசுக்களுருத்திர்கேவேந்தா் 

சுததியிலக்கிறைமண்டபம்துசுழ்ந்தார்கள், (௨) 

அ௮ன்னவர்மேவலுணர்ர்சவருக்கருள ப்பூவின் 
மன்னெலுகான்முகன்வாணிசமேதமவந்துற்றுன் 

௮ன்னுவராஇியிருக்தவாகத்தஈ துயாசொல்லி 

மன்னியிருக்கையின்மாமுனிவோர்பலாவந்துற்முர, 

உற்நிடுமுனிவர்கண்மாமலரோன்பதமுள்ளத்தே 
பற்றியிறைஞ்சிசசின்மொழியக்கேபகர்வார்கள் 

குற்றமிலில்லறநின்௮ு நட தஇக்குறை தரக்தோ 

மத்றமிலாச்துறவானதையுமறேமடியேங்கள், (௪) 

நற்றவஞ்செய்துவரித்திட்வோரிடஈவிலென்ரு 
சற்றமொழிக்கேட்டம்புயமாமலரானோனங் 

குற்றதருப்பையைவட்டமதாசசெய்துலகத்திற் 
பற்றிடவேகரத்தாலுமுருட்டிப்பகர்வானால், (௫) 

ஓமூனிவோரேதருப்பையினேமிபுடனேகி 

மாம௫தன்னிலெவ்விடநின்றதுமற்றந்தச் 
சேமவிடந்தான்சுத்தமதாகற்றவஞ்செய்யப் 
போமினெனச்சொன்னானவரவ்விடம்புக்காசால், () 

போதகன்முனிவர்தருப்பையினேமிப்பின்போக 
வேதன்விட்டகுசத்துறுநேமிவிண்ணின்றும்



௪௪ சேறைத்தலபராணம், 

பூதலமீதுவககோராரணியம்புக்கு த் 

இதகலோரிடகின்றதுகீததவருஞ சேர்க தார், (௭) 

Ca m. 

முசணுக்துறிசாசரர்சானவர் முனைகொண்டிகல்போ 

சழிவெய்திட, விரணங்கடருமபிணிதிவினையிற வு£.து 
யார்கானணுகாவகை, சரணென்றடை ' வோர்கடமக் 

கொருதலமென்றினிதா கியுவபபற, வரஷனொன்றுகுச 

தீதுறுநேமிசெலகமுமபெயாகைமிசவாரணியம. () 

கொலைசெய்மமிருகஙசளறம்புரிகுணமொன் கிவ 

ங்கள்பெறுமபடி, நிலைகின்றதபோதனர்சொத்படிகிக 

மும்பெரிதேவனிரப்பிடக், சலையுமப்ணையுஞூறுக 

னறுமுட்கனியும்முறவின்றொ.திலகேட்டற, வுலைவி 

ன்றிமனத்தொடு மைமபுலனொழுகுங்கருமஙகளிலுட 
பட, (௯) 

காயுங்கனியுங்கிளர்கந்தமுஙகண்மாமலர்தேன்முத 

லியாவையு, மாயும்பருவத்தினுமவ்வனமரமுங்கொ 

டயுந்தருவிற்றரத், தோபுந்தகட வாவியும்வேணியுக் 

தூய்தானபவித்தரமெய்கிட, வேயமபனசாலைபுமவே 

ள்வியமேன்மேலுமிகுக் துறப்புற. (௧0) 

சரியைக்கரியைச்கொழில்பெத்றவர் தக்குக்தவம் 

விஞ்சுவதோர்பா, லரிதிற்சிவயோகமு ஞானமுமள 

விட்டவர்சேர்வதுமோர்பாத், பெரிதிற்பல்நோன்புக



ரசைமிசாரணியப்பட லம். ௪௫ 

ளாற்றியபெறுபேறுளம்வைப்பவ ரோர்பாற, றெரி 
சிச்திதியானசமாதிகள் சிந்தித் துமுடிப்பவரோர்பால, 

Ca ”. 

காரெபன்சமதக்கிிசாரதன்கண்ணுவன் பிருகச்திரி 
சோமசன், றேடிகத்துருவாசன்செளனகன்செக்த.மி 

மு.த்திருமூலன்ற சகன், சோசென்புலசன்புசழ்வா 
சிட்டன் கம்பன்மிக்கபிருங்கமனாடுய, வேசிலாமுனி 

வோர்கள்குழாக்சவமீறிலாதுஈட ச்அுமவ்? வலையின். 

Cw m. 

சுற்மிவிக்யெசெஞ்சடைத்தொகுநிகசிகிரம்கொடி. 
களைமான, நெற்றிசாத்தியநீற்றொளி வெணபிறைநி 

லாவினினிலவிீனப், பற்றிகாறறியகண்டிகைகுண்ட 
லம்பன்னிருசமையங்சண், முற்றியவுருப்படைத்திரு 

செவியினின் மொழியிரா சியமேய்ப்ப. (௧௩) 

செக்காவானத்துமின்னெனமார்பிலூ நிகழ்வடகஞ் 

சேரக், கைக்கமைஈதவேத்திரங்குடைகுண்டி கைகம 

லம்பூத்தெனக்காட்டத், தொக்கநீறணிக்திடுவது.தா 

ண்பொதிசுதையெனவெழில்கொள்ளப், புக்கசூதமா 

முனிவரன்புண்ணியப்பொருளெனவாங்குற்றான். () 

செய்தவங்களுஞ் சேதனப்பொருள்களும் தரண் 

டொருவடிவாகி, யெய்தவர்ததுபோன்முனிவருதலு 

மியாவருமெதிர்கொண்டு, பெய்தவன்பொடுமவரவர்



௪௭ சேறைத்தலபுராணம், 

கடன்முமைபிறமகிலாஇனிதாற்மிப், பொய்தவிரக்தக 
லலருககியபாத்தியம்புரிந்துபூக்தவிசிட்டு, (4@) 

Ca gm. 

அடிகணிீ செழுகதருளிடப் பெற்றதியாங்கள்செய் 
இம்தின்மகற்றவமோ, முடி.வையுற்பிடுமெங்கட முன் 

ணோமுயன் மியறறமியஈற்மவக்கானோ, படி.யிலிவ்வன 

மபண்டைகாட்ட வத்தைப பண்ணியெய்குடுபெருமப 

யன்முஷே, கடியைமன் மிடம் புரிபவரினியகலல ரட் 

பயனேவெனகவின்று, (௧௯) 

ேவேறு, 

பன்னகப்பரனோவெனவந்துகல்ல கருணையைப்பா 

லிக்கும்பனவா, மன்னுகீவினைகலவினையிரண்டாலும 

வந்திமிஞசனனமாம்பவக்தாற், றுன்னுதுன்பமுமிரு 

தீதுவின்வாதனைத்தொடசொடுதுக்கமுக்துகளு, முன் 

னையாங்கடாயகண்டதாலவிண்டனமுற்றன மூவகை 

யேயென்ன, வேறு, (aor) 

ஐசனத்தவனிரு£த பின்னவரு மளவளாயவ?னோடு 

ம், பாசகச்சறமொழிர்தளைபுராணஙகள்பரகதியெமக 

கெய்தப், போசனத்தவர்மீளவுநுகர்வபோற்புதியன 

விருப்புற்றே, மீசனற்புதத்தேவிபாலருள்வரசசரித 

மதிசையென்ரா. (௧௮) 

இன்னஈன்் மொழி புரைத்திடமுனிவசைச் சூதனங் 

கெதிர்கோக்கி, வன்னகம்கரத்தாலவா்மெய்யினை நீவி



கைமிசாரணியப்படலம், wor 

யேபலவாழ்த்தித், துன்னுமும்மலந்தனைமுனிமுனி 

வரேசுயம்பிரகாசத்தோன், பன்னியர்க்கருள்செய்த 

துமபிரமசைவர்த்தத்திற்பகரும்மால், (௧௯) 

வேறு, 

அவைகளிற்சரிதமியா மமிர்சவற்றையன்பொடும 

றைந்இடுதின்றா, ஈவைசணல்குரவுபிறப்பிறப்பென்ன 

லிந்திடுதுன்பமதாதி, பவமெலாநீங்குங்கேட்டி y Oe 

TOU STON தனிக்கதையைச், சிவமெனவ 

ந்தமுனிவரன்கூறத்தவத்தவா்பணிர்ததைததெரிவா 

Ca m, 

மாதவாக்கரசன்னவன்பிரமகைவர்த்தமென்பதிலீ 

சன், காதலிக்கருள்புரிசதையன்றியுங்காரணக்கதை 

யாவுந், தீதவித்தவர்செவியினுமுள த்திலுந்இத்தித்த 

தேஜெப்ப, வாதரித்ததிசயமுறமுகமலர்க்தகமலாக 

துரைசெய்வான், (2௧) 

ரைமிசாரணியப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம் ௧௬௩, 

ஊரந



நா௬காவது 

பதிகப்படலம்.; 

——08toe—— 

வேறு, 

சைமினிஈகர்பு/ப்போரசாந்தொடாத்தவத்தர்வாழு 

கைமிசவனத்திற்சூதமுனிவன்வந்தைஈவின்றாங 

கைமலையுடன்வாழக்தமுனிவர்க்குக்கருணையாளன் 

பைமணிப்பனீரக்கீசன்்சொன்னகைக்தொகுத்துரை 

தீதல்செய்வாம், (௧) 

தருக்தலவிசேடத்தோடுதீர்த்தச்தின்விசேடக்தே 

வா, முருத்தின்விசேடமேலாயுயாகபிலாசசசெய 

கை, பெருத்திடுக்கருமவெற்பின் பெருமைகற்றேவி 

கங்கை, விருத்தறையினிற்றவஞ்செம்மேன்மைவெய் 

பவன்றனிட்டை, | (௨) 

பராசரமுனிவன்பாவ மொழித்ததும்பதுமகாபன், 

சராசரப்படைப்புசெய்வோன் சசிமணவாளனின் 

ஷேன், றராதலத்திழிந்துவற்து திருவருள்பெற்றசா 

ல்புஞ், சராதியோர்பூசைசெயயப்பலாசமாய்ச் சூழ்க 

தபேறும், (௩) 

இருமுனிக்கணந்துரோகர் தர்க்கதுந்சென்னனெ 
ன்னும், பெருமையையுற்றவீரவாகுவன7சன்பெட் 
பு, முருவினிலவற்குப்ப்ரம்ம சத்தெந்துற்றதாழ் வங்,



ப. திகப்படலம், ௪௯ 

கருமைசூ ழடவிபபொன்னி விக்ரமன் காதுபோ 

ரும். (௪) 
தருவுமைசேர்ந்தசேறைவனக்தனித்சென்றசரு 
மருமையாக்தென்னன்ப்சம்மகத்தியையகன்றவாறு 

மருமலரணிந்தவீசன்சேவகமாகிமாலின் 

பெருவலீதொலைத்.துகோக்கம்பிறங்டொஇரித்த பீடும், 

அன்னவன்பன்னிக்சேன்கனவினிலறைந்தவாறே 

பின்னவன்சேற்றார்செய்யவொருவிழிகொடுத்தபே௮ 

மின்னவனகருக்காறுவேண்டிடவீக்தவின்புக் 

தென்னவற்சக் சகஞ்ச்னுடையைகத்தவிரத் த£ரும், () 

ஆலயஞ்செய்தவாறுமவ்வுழையவன் வேண்டற்குப் 

பாலகேத்திரனேறூரஈதபண்புகற்றெய்வகான 

மால்விழாச்செய்தவாறுமலயசக்திமிர்சே ரற்குச் 

சூலவனடித்தவா௮ுஞ்செொற்றிடலாகுமன்னே, (௭) 

Cae Dp. 

இன்னபடிசூதமுனி தொகுத்துரைக்கமாமுனிவரி 
தயகஞ்சம், வன்னமுறமலர்ந்துகரஞ் சரமேற்கொ 

ண்டாங்கவனை வழுத்தியேத்தஇப், பின்னமு௮ுமட.யேல் 
கள்கதியடையஈழ்கதையைப்பே௫னாயா, லின்ன௫கதை 
விரிச. துசைப்பான் முன்பு தலமடமையெமக் இயம்பு 

கென்முர்? (௮) 
4



@o சேறைத்தலபுராணம், 

அன்னவர்களுரைத்தமொழிசூசபிரான்கேட்டகச் 

இின்மகிழ்ச்சிோயஇக், கன்னமணிப்பூணணிவோன்மன் 
சரிதம்பிரியமுற்றகருத் துள்ளீரே, லின்னதலப்பெரு 

ங்கதையைவிரித்துரைக்னெமிகப்பெருகு மிக்கூகுதா 
ங்குப், பன்னசுனுமுரைப்பரிதியான்றெரிந்ததனைசசி 

மிது பகர்வேனென்றான். (௯) 

பதிகட்படலம் முற்மிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம்-௨0௨, 

  

ஐந்தாவது 
தலவிசேடப்படலம், 

tO NELOO— nee 

வேறு, 

வாதுசெய்யுமும்மலந்தனைக் கடிஈக்திடமாமூனிக்க 
ணத்தசோசாக்குச், சூசமாமுனிபுராணக்தைததொகு 

த்துரைத்தவைகளைசசோற்றேமால், வேசமுற்றுண 

ர்ர்திட்டியைப்புரிந்திடும்விபுலமார்முனிவோரக்குப், 

போதமுற்றவம்முனிசலவிசெட முன் புகன்றதைப்பு 

கல.கிம்பாம், (a) 

Cw 

'அதியிற்சத்தாம்ப்ரம்மஞ்சருட்டிச்தவலெர் தன்னிற் 

பேசமாயளவில்கோடிதேவர்கள்பிறர். துபினன்



தலவிசேடப்படலம். ௫௧ 

சோதிடவேசங்கோயில்ச மையங்களுண்டுபண்ணி 

வாதிடக்குரவர்கம்மைவகுத்துமேவதியமன்னோ, () 

வற்பலசமையகோடியுற்நிடுகுரவர்பாரில் 

வெற றிசெய்யரசர்போலக்கலூத்.து.நாலால்வி.ய 
வுஜ்கிரசமையச்சேவைமறையவனொறுத்துமேலா 

மற்றமிறேவன்ருனென்றவாதளியிருந்தகானன்றே, () 

இருக்ககற்பீிரமன்ரானே யிறையெனவிறுமாப்பெ 

ய்இப், பிருந்தைமாதவனையெள்ளப்பின்னையன்கயிலை 

சென்று, விரிர்ததூல்வேதளுக்குக்சலம்விளங்காமற் 

செய்தே, யருந்தவர்செய்தழாற்றெட்டாலயச்திருக்க 

வப்பால், (௪) 

மழறையவன்ருலுமாயன்றன்பதம்பணிர் துவாழ்த்தி 

ச், சிறையுவணச்தையுற்றதேவனேிறியேன்செய்யுங் 

குறையுறும்பிழையைநீக்கிக் குணமுடனருள்வாயெ 

ன்ன, கறைவனமாலைவேய்க்த ஈத்தனான்முகன்றன் 
ஹோடும், 

பற்பலசமையதேவர்பாசின்மீ. தூசாவண்ண 

மற்புசச்சவனேயெங்குமமருவாயென்னவாக்குப் 
பொற்புடனகயிலைசென்ற௮ு தவத் இனைப்புரியப்பின்பு 

சிற்பரனாயிரச்செட்டெனலிக்கஞ்சிறக் சான்மன்னோ. 

பின்புமாதவனும் ப்ரம்மதேவலும்பிசானைப்பூசை : 

டன்பினாற்செய்துபோற்றியாதியிங்குறைச் அசசக்க



டு௨ சேறைத்தலபு சாணம், 

மின்புறுபவந்தொலைத்துப்போருள் சுரப்பாயென்றே 
யென்பணிபவாக்குக்கோயிலியற்றியேயிருர்தாரிப்பால் 

வாசவனமர.ராதியசுர்மாமுனிவாசித்தர் 
பாசமாரரக்கர்வித்தியாக.ர்மாக்கர்பாரி 
லாசறவேண்டுதற்குமமர்க்கனனளவில்கோடி. 

தேசிகச் தூாயலிங்கமாகியேசிறக் துமாதோ. (௮) 

விலங்குபுள்ளூர்வகீரிலுற்றனவிருக்கமா இ 

சிலம்புகள்பூசைசெய்தவிலிங்கக்தெண்செப்பலாமோ 

நலங்கொளித்தலங்கடம்மிற்டிறந்தஅரான்குகோடி 

யலங்கிடுமத்தலத்திற்சறக்,த தாயி த்தினெட்டே,(௯) 

அத்தகுதலத்தின்மேன்மையானதஞ்தூற்றுகான்கா 

மித்தகுதலத்தின்மேலாமிரு நூற்றேழ்பத்துகான்காஞ் 

சுச்தமாரத்தலத்தன்மேன்மையாந்தொண் ஹூறராறு 

பசக்தர்கள்சூழுமக்தத்தலத்தின்மேலறுபத்தெட்டாம 

அத்தகுதலத்தினுக்குமேற்பதினாறதாகுஞ் 
சுத தமாரப்பதிக்குமேற்பதினான்குசொல்லும் 

விச்சமாரப்பதிக்குமேன்மைகளெட்டதாகு 
முத்தியையளிக்குமர்தவெண்பதிமொழிகுவாமே, ( ) 

இல்லைகாள தஇகாசிதிருவாரூ ரருணைகூட 
லெல்லையில்காஞ்சியானைக்காவெட்டி.லேற்றமொன்று 

கல்லவப்பதியாதென்னினான்மறைஈவிலுடின்ற 

செ ல்வியாமுமைதவத்சைச்செய்தகற்றெய்வதானம்,



தலவிசேடப்படலம், ௫௩ 

அன்னாஈற்றலமிவற்மின்மேன்மையான2தானிங்க 

ணென்னெனிலதனைப்பின்னரியம்புவாமெழிலையு தற 

,பன்னகன்பணியுக்தஇில்லைபாரக்கக்காளத்தபொசக் 

துன்னிடாதிருஈதுபோற்றத் தூயகாசியிலிறக்க, (௧௩) 

அரூரிற்பிறக்ககல்லவருணையைகினைக்கக்கூட 
லேருறக்கேட்சக்காஞ்சியியம்பவானைக்காவியச் 
சிருருந்தெய்வகானமவைகள்செய்யாதுகுழு 

நீருலகத்தியாக்குயகா ரணமின்றிமீட்டுமுத்தி. (௧௪) 

ேவேறு, 

காரணமின்றியென்னணமுத்தி யருளுமென்றிசை 

தீதிடிற்கடல்சூழ், தாரணியதனின்மதலையர்க்கன்னை 

தடமுலைபபாலவலிஈதாூட்டிச, €ருறவளாக்குந்தன் 
மையுமன்னோர்சேயருக்கரும்பிணிசேரிற, றீர்தரவி 

னியவவுட தமளிக்குஞசெய்கையஞ்ூவபரன்சறாஈதே 

மேதகு€வாவேண்டிடாதிருக்கக் இருத்தியமைக்தி 
னைவிரும்பி, பேதமதொழியப்புரிகலுமூலுமெழின் 

மழைபெய்தலுமவானி,லாதவன்புவியோர்க்கருவி0 
நதயையுமனையதாயித்தலமருளு, மோதிடிற்யரனார் 

சவர்க்குமுத்தியுயர்விடைசுகாட்சியேயன்றோ. (௧௬) 

அன்னதாங்கருணையக்தலப்பானாரிலிக்கத்தின திட் 
டயமாகி, மின்னல்போலிடபசேவையிற்பூண்டுமேதி 

னியாவுமேயுலவி, மன்னுயிர்களுக்குக்கதகளுமருளி



Ge செறைத்தலபராணம். 

மாதலத்தாங்குமேபுகுந்து, பன்னுகண்பகலிற்பாறை 
யிற்காட்டுசாட் சியாயுயி/க்கெழுமன்றே, (௧௭) 

ஈங்குவைமுகமன்க.றினேனென்னி லிருக்தராதல 
ப்பாப்பதனி, லோங்கிடும்பாவம்பிணிமுதல்்வறுமை 
யுற்நிரரசமத்தனையுக், தீக்குமேயுறுவேன்சிவசிவ 

வானைசெப்பினேன்றிரிபின்றியாரும்,பாங்கொடுசொ 

ள்சிம் பாகதியடைதல்பகரவும்வேண்டுமோவன்றே, 

ேேவு, 

அதலாலவைகட்கேற்றமாகுமத்தலரஈதான் பூவிற் 

பாதகமளவில்காலம் பண்ணினோசதனைப்பார்க்கழ் 

றீதறக்கேட்கிலுள்ளந்தெளிவுறகினைக்இற்செப்பிற் 

கோதறவசிக்கற்சாகிற் குணமுடன்பிறக்கன்மாதோ 

அவர்கடாமடையுமுச்திப்பயனையாரறையவல்லார் 
சிவசிவவவர்கள்சாருஞ்செல்வமுச்தெரிக்கலாமோ 

தவமுறுமித்தலத்தின்பெயரிவைதமக்குச்சான்றாம் 
பவமெனுமிருட்டவிர்ச்கும்பானுவுமதுவாமன்றே. () 

பற்பலதலக்கடம்மிற்பணிபலகாட்செய்பத்தர் 

சிற்பானாரூடஞ்செய்யேற்றடி.சினகரத்திற் 

பொத்புறத்தெரிர்தாரில்லைப்போர்தவத்தலத்திலாரு 
மற்புசனேத்றின்பாகங்கண்சொயுச்யமாவார், (௨௧) 

எருத்தடிகொன்றைமாலையிலங்குயபகவன்பாறை, 

செருத்தடிச்திட்டுப்பூகஞ்செய்சுனை வெள்ளைப்பாறை



சலவிசேடப்படலம், @@ 

யருத்சடிஏிலினஞ்சுண்ட வண்ணலோலசக்கப்பாறை, 

மிருத்தடிக்குட்படாதுவீட்டின்பல் கொடுக்குங்கண் 
டால். (௨௨) 

தலத்இனிற்பிறந்தபேர்கடவஞ்செய்து பிறக்தபேர் 

கள், குலச்திதைத்தொழவர்தோரிக்குவலையக்தொழ 
assis, ணிலததினி லிருக்கப்பெற்றராூர் நிருத்தன் 
பாலிருக்கபபெற்ரார், பலத்தினிலிறந்துபோவார்பர 

ன்பதத்தடைந்துவாழ்வார, (௨௩) 

கணிகையர்பொருட்டாலேனுமித்தலங்காணப்பெ 
ற்றார், வணிகஈற்றொழிலைச்செய்யவக் துற்றார்மற்றை 

யூர்க்குத், துணிவுநசசெல்லுங்காலிவ்விடர்சதங்கித்து 
யிலலும்முர், பணியணிப்பரமன்வெற்பிலிருப்பா்பல் 

லூழிகாலம், (௨௪) 

கொலையொ௫கெளவுசெய்தல்கோது௮கள் எருக்தல், 
பலவகைமாதர்ச்சேரும்பாவமாூிரியர்ப்பாவங், கலையு 

அபெரியோர்தம்மை யாவினைக் கருவைக்கொன்ற, 

வலகிலாப்பாவமெல்லாமடைச்சவர்க்கிதியுமாகோ,ட 

இப்பதிதன்னிற்செய்தபுண்ணியம்பெரித ரயேறு 

முப்புவனத்திலுள்ளசலஞ்சென்றபயனுமுன்லூல் 

செப்பிடுவிரத.நாலின்கேள்வியேசெபமேயரதத் 
இப்பியவீறங்களெல்லாஞ்சேர்த்தவர்க்கெய்துமன்றே



௫௬ சேறைத்தலபராணம், 

Ca 2. 

மற்றையதலத்திற்புண்ணியம்பலகாள் எந்துகோன் 

பொடுமிகவ?க்கி, லிற்றையதலத்தைக்கண்டவசடை. 

யும்பயன்றனக்கணையதுவாகா, பற்மிலராஇப்புக/ம 

பெறவற்பபுண்ணியம்பண்ணினரேனுங், கறறைவார் 
சடிலனாங்கவர்கமக்குமருளுவன்கணக்கிலாமழுத்தி. 

ேே வறு, 

அத்திருக்கலத்தினின்றசரக்கொன்றையரனாராகுஞ 

சுத்சமாய்ச்சூழ்ர்துதோன்றும்பலாசகம்சுரர்களாகு 

மெத்தியவனச்தாடாடும்வண்டுவிஞ்சையர்களாகும 

பத்தியிற்றுலங்கும்பாறைகயிலையார்பதுமபீடம், () 

புவனமுண்டளந்தோன்வேசன் புரக்கரன்முகலா 

வுள்ள, தவமுனுந்தேவர்போற்றச்சாசகப்படைஞாசூ 

ழக், கவரிலைச்சூலமேர்.துங்கடவுள்வீற் மிரு த்தலாலே 

சிவபுரமிதுவேயென்ன த்திகழ்க்த தத். தலந்தான்மன்னோ, 

Cam. 

வண்டினங்குயிலினங்களும்வந்திசைபாடும் 

பண்டுவேள்வியினெய்சொரிபசாசரனென்ன 

விண்டுசேன்சோரிபலாசத்திற்கைகைகள் வீழ 

வண்டர்சாயகரக்கமுதெனமலருமவ்வலர்கள், (௩௦0) 

அட்ட இர்த்சங்களகழெனச்சூழ்க்திமெணியஞ் 

சட்டசானவாதவம்புரிபிடங்களுந்தெழுங்



தலவிசேடப்படலம், டள 

கட்டமில்லளகாவலரெங்கணுங்கமமுக் 
துட்டமாமிருசங்களுன்மையிற்றுலங்கும். (n+) 

'தெய்வதம்பெறுபாறைகளெங்கனுஞ்சிறககு& ங் 
கைதவன் நிருப்பணிக, திரோனெனசக்சாட்டுஞ 

செ ப்யசென்னியன்பணி யாடுசே£லன்செய்யு 
மைதவழ்க்திரிமம்பலமதியெனவயங்கும (௩௨) 

மஙகுல்சூழக இடுவிமானம்பொன்மலையென வயங்கு நூ 

திங்களார்கொடி புவனஙகளளப்பபோற்செல்லுங் 
கஙகைவேணியனருட் குறிகருணையிமபொலியு 

மிக்கிதம்பெறுசரக்கொன்றையிவனெனவிலங்கும்() 

சருவ௫வர்க்குக்கமபதநிழலினைத்தருவார்க் 

குருவமார்சரக்கொன்றைதன்னிழலினையு தவல் 

பெருமையோரொருசிறியவர்க்கு தவிகள்பேணி 
லருமையாகவச சிழியாகைம்மாறளித்தனைய, (௩௪) 

ஒமகற்புகையும்பரினுலகின்மேலுகளுந 

தூமமானகுங்கிலியங்கள் தூய்வழியடைக்குஞ் 

சாமவேதபுராணஞ்செக்தமிழினல்வேதம 
வாமதேவரின்கட்டியம்வாரிதியடககும, (௩௫) 

சரத்தினிற்கரங்கூப்பியேசிவசிவவெனவே 
யுசத்திற்கண்டிகைபூண்டினிதுரைத்திவொரும் 
பசக்தினிம்பவசரகரவெனப்பகர்வாரும் 

வரத் தனிம்பொலிவாகியேமஏழ்ச்திவொரும், (௩௯)



இ சேறைத்தலபுராணம், 

சரியையாநறிச்சாலோகத்திற்சார் தி5வாருங 

இரியையாற்றிசசமீபத்திற்ளொந்திரிவாரு 

முரியயோகத்தையாற்றிமெய்யுருவடைவாரு 
மரியஞானத்தையாற்றிசசாயுசயமாவாரும். (௨௪) 

ஐந்தெழுத்தினையோதிரிவார்களுமருளா ற 

சுந்கரம்பெறுபாடலொ டாடலின்றுதிபுஞ் 

சந்ததக இருசசஙகஞ்சே கணடியின்ருள 

மந்தரததிடியேறெனமுழவககள இரும், (௩௮) 

மேவேறு, 

அத்தலந்சனக்குகாமமமபிகாபுர மேயென்றஞ் 

சுத்தமாரக்திடடமக்தாகினிபுரந்துகளிலாத 

வித்தகபபராசகேத்திரமவியனமதலாபுரக்தான 

முத்திமாசகாமென்றுமொழிந்திடுந்தெய்வகானம. 

ஆலயத்தின்பேரானினிலைபெறுங்கோயிலாகு 

மேலவாக்தலவி?சடம்விளம்பினமென்னச சூதன் 

சிலமேற்கொண்டுகேட்டமுனிவாகள்வணகூத்தெய் 

வம்,போலவச்திரெறறேவார்ச்சமும்புகல்வாயென் 

ரர். (#9) 

தலவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்,சம்-௨௪௨, 

Ree,



ஆறவது 

தீர்த்தவிசேடப்படலம். 

  

Caw yw. 

சிவன்றிருவருளையன் பியேமற்றையெவ்வகைசசெ 

ல்வமுமவேண்டாத், தவந்திருவுருவங்கொண்டனசூ 

தததம்பிரான்றுபதாதஙகட, குவந்துகற்றலமான் மிய 

முணர்ச்தியவா ௮ுரைததனமுலகனி லுற்ரோர், பவ 

நதொலைதர்தச மான்மியஞ்சூகன் பண்ணவர்ச்குரை 

தீதைப்பகாவாம, (௧) 

௮த்தலந்தனக்கு மேற்றிசைத்தரும வசலமென் 

ளோரசிலம்புளது, வித்தைகான்முகன்றன் பிரதமர 

ட்டிவினைசெயுங்காலத்தவ்வெற்பைச்,சத்தயிற்படை 

த.துவாணிசமேத்ஞ்சிறந்திடச்சேனுலூருப்பச, சுத் 

தியிற்றோன்றெண்பத்துகானகலக்கபேசமாஞ்வோக 

டொகுப்பாய், (௨) 

அவனுழைசசென்றேயெங்களைப்படைத்த தேதி 

ஓுக்கறையுமினென்னப்,புவன கான்முகலும்புகலுவா 
னீங்கள்பூமியிற்போக்யெம்பொருந்தித் ௪.வமு.றுதரு 

மமாஇகள்செய்து சஞ்சிதாகாமியங்களைக் து, ஈவவடி. 

விறர்தோன்றன்பதத்தடையப்படைத்ததுங் களையெ 
ன ஈவின்னேன், (௯)



௬0 சேறைத்தலபுராணம், 

அங்ஙனமாயிற் றவந்தருமஙகள் புரியிடமியாதத 
oni 58, ஜெங்கனமானதருமஙகள்செய்ய வியம்பு 

வாயென்றினிதிரப்பச, செயகண்மான்மைந்தன் செ 
பபுவான்புவியிற்றென்றிசைச்செமபு£பதஇற், ௪ஙக 

சனுறையும் பதிபலவுளவாய்த்தகைபு௮ு௩கருமகற்க 

ண்டம், (௪) 

அன்னநற்கண்டத் தணியு௮ம்பிறங்க லகேகமாம 

வைகளின்மிக்காய்,மின்னுகற்சதராசலமென்றுக்இரி 
கூடாசலமென்றுமபேர்விரவி, மன்னுமககிரிக்கு மத் 

தியபாகத்தொருகிரிவயங்கிடுமகிழவாய்த், துன்னிடு 

நீட்டி யோசனையா முமுயாசசிசானொன்றெனசசொ 

ல்வான், (டு) 

திவறிலாதந்தக் இரியினிற்சென்றுதானமுக் தற்பர 

ன்பணிபு, மவமிலாதியத்றிப்பிறபபினையறுப்பீ பெ 
ன்றயனறையவக்கணத்திற, புவனமாதிகளிலுற்றபல் 

கணத்கோர் பரனருட்பூசனைதனக்கும், பவமறசசெ 

ய்யுநியதிக்குந் தீர்த்தம் பாலிபபாய்பகவனேயென்ன. 

அ௮ன்னகாலையினிலிரணியகருபபன்மூன்றரைக்கோ 

டியாந்தாத்கர், சள்னிலோரதுளியாவெடுத்துடன்சே 
ர்ச்துச்சன்னுடைக்கமண்டலச்தடைத்து, முன்னம 

வேண்டி ரர்கங்கரச்திடையளித்தவ்வரசசலைஈதிமுகத் 

் இதனை, ஈன்மையாலைக்கக்கவிழ்௩் இட. sso Busy 
ண்ணியக(தியாம், (sr)



Breeder cir ov, ௬௧ 

அன்னதிதன்னின் மூழ்கியேதவக்கைச் செய்ம்மி 
னென்றயன்விடையளிக்கத், துன்னுபல்வசணங்க 

ஞூம்விரைர் துசொற்றிடுஞ்சைலத்தின்மேவி,மன்னிய 
பலலவாகதிகளிறகரகம்வைத் இடக் கவிழ்ந்திடாதிருப் 
பப்,பின் துமோர்கதியில்வைத்திடக்கவிழ்க்து பீடுறுஈ 

தியதாய்ப்பிறங்க, (௮) 

அப்புனன் மூழ்கக்கோரபாவங்களகன் நிடுமன்னகா 
ரணத்தாற், மிப்பியயாமங்கோரயாறென்னசசெப்பீ 

யேதிசையெலாம்புகழக், கைபபிலாக்கசசச் தன்னை (ப 
ம்பணிஈ்து பலவகைததவங்களைக்கணித்த, மொப்பி 

லாவுணவையொருவருக்கொரு வரளிச்துமேபரன்ப.த 

தீதுதறா, (௯) 
சீவபலகணமும்பரன்பதத்தடைந்துசிவவடி. வான 

பினன்னோ, பாவமாசறவேதருமகஙகள்செய்தபருப்ப 
தந்தனக்குகான்முகளனும், காவினாற்றருமாசலமென 

வோர்போகாட்டினான் ஞாலத்தின்மீதே, யேவருஞ் 
சொல்லற்கரிய வசசிலம்பின்மான் மியமியம்பிட றெ 

ளிதோ, (2) 
அக்தகற்றருமவசலத்தினிழிக்துவருகன்றகோரயா 

ஐதனித், பக்தமதசற்றுக்தீர்த்தத்தானம்களொன்ப 
தாம்பகர்ந்திடிற்கரகஞ், சக்தியேவிழுஞ்சதர்ச்சுனை 

யானதேவியாராடுமேலருவி, கொர்தலர்க்குழலின்கங் 

கையாந்தேவியாடுழேருவிபின்குணக்கில், (௧௧)



௬௨ சேறைச்சலபுராணம். 

தென்றிசை கோக்கியிருக்திடுங்குகைக்கழ்க்கன் னி 
யார்தீர்த்தமுக்தெருளா£, குன்றெனரின்றகுகையொ 

டுபொலிக்தகுயவகி£ த்தமுங்குணக்கன், மன் மிடை 

ஈடித்தோன்புதல்வனாங்காரிவாழ்ர்இடு£ர்த்தமுமகிழ் 

வாய்ச்,சென்றிடுமிதற்குக்குரோசமாஈ.தூரஙகாகுத்த 
இர்த்தமுந்திகழும். (௧௨) 

இந்தமாசரத்தமதற்குக்கீழ்க்குன் மிலிலங்கிடுபூத£ 

ர்த்தமுமா, மந்தமாதீர்த்தமதறகுக்கீழருக்கதீர்த்தமா 
மாங்கதன்பின்னாப், பந்தமககற்றும்பராசரதீர்த்தம 

பரவையிற்படிசஙகதீர்ச்கஞ், சுக்தரமாகுமாலயஞ் 

சூழ்ந்துதுலங்கிடுக்தாத்தமுஞசொல்வாம. (௧௯) 

சோழனன்மனையாச7ரஙகவாகணவன் சுடா விழியீழ 

ந்துதுன்பூற்று த, தாழுறுவதற்காயரன்பழியிட்டித்த 

ழமலினைவளர்த்துத்தாமவீழும், போழ்தினிலெமமான 

றடுத்துமேகுண்டம்பொய்கையதாககும௰நீரின்,மூழ் 

கனோரபவம்போய்ப்புண்ணியபோகமுத்தியுமடைவ 

ர்நிச்சயமே. (௧௪) 

Ca m, 

இருவளருந்தேவர்களினோலக்கவெற்பருவிதன்னீ 
ற்சென்றே, யிருகண்ணாலதைப்பார்க்கவினையகலும்ப 

ரிசிக்கவிடர்சணீங்கு, மருமையுடன் புரோக்கிக்கச்சன 

னமதுமதிற்படீஇயாடவேகற்,கருணைபொழிகயிலாச 
மலையுற்றவிசனிருகழலைச்சார்வார், (கடு)



இர்த்த விசேடப்படலம், Or 

GC a gy. 

செங்கண்மால்பரவவ் வருவியிமசென்று சென்னி 

கொண்டும்றிட மூழ்கிம், சங்கராபணியும்புண்ணியரெ 

ன்னிற்பாலெனநீர.௮,சவழும், பங்கமாஞ்சிறியபவத் 

இனரென்னித்செங்கமுநீர்றுரைபறியுங், கொங்கை 
வீழ்ஈ்தன்னை தமைப்புணர்கொடியபதிதரேற்கருமை 

யாய்க்குலையும், (௧௬) 

இக்தாற்மீரத்தமூழ்கிடுமுறையையியம்புவாமெக் 

தாட்டவருக், தந் தமதிருக்கைகன்னிலேசுபகரட்ச7 

£க்திடுகாலங்கடெரிக்து, சுந்கரமானபுனலிடை மூழ் 

இத்தூயராய்நியதிசண்முடித்துச, சிர்தைகன் றுடைய 

தேசிகரிடத்துஞ்சிவமுணாமறையவரிடத்தும், (௧௭) 

சென்றடி பணிச்தேயடியனேன் கோர தாத்ததின் மூ 

ழ்கிடக்கருஇ, யின்றமிவணடைந்தேனெனவுரைத்தவ 

ர்தமினியவாரசசங்களையேற்று, கறுறுறவவர்தங்கரத்தி 

னாழ்றருபபையாழியையேற்றுகான்மறையி, னொன்றி 

யவிதிசங்கற்பமதுரைத்துத்தான்குறிதாத்தமுமுரை 

த்தே. (௪௮) 

அவர். தமக்கன்னமாடையும்பணியுமன்புடனிதிகஞஷ 
மனித்துச், சிவனடியவாக்கு முணவினையளித்.துத் த 
மையாங் குணங்களைப்போக்கி, யெலருழையேலும் 
பெர்ருளதங்கொள்ளா இயற்சையில் வருபெ பி. 

(1111102104 
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௬௪ சேறைத்தலபுராணம், 

டுத்துத், தவ,மிலாக்தங்களிருக்கையைநீங்கிமனையளா 

reo Bur Corr. (௧௯) 

சந்ததியோடுமுற்றவர்சூழக்காமமென்பதுதனைக் 
தவிரத்து, கொந்திடக்கழலானட. ந துசந்தனம்பூப்பா 

இலையனமின் மிகோன்பாத், தந் துயர் ர்க்க்வெண்ணி 

யதானமடைநக்தபின்றன்சரமமுகஇக், கக்தமரர்ஈவமா 

மிருத்திகைகொண்டுமெய்யினிற்பூசியேகனிவாய், 

பஞ்சகவ்வியமுமுள்ளிடைக்கொண்டுபுறத்.தமேப 

ட.ந்திடப்பண்ணி, விஞ்சையாசொல்லுமெழுவகைத் 

தளிராற்சலங்கொண்டுமெய்ப்புரோக்கித்து, வஞ்சக 

மில்லாதக்ஈதி தன்னிலோரிடமூழ்கியே மகழ்வாய்ப் 

பஞ்சவக்கரச்தைகினை ததருவியினிம்படிர் துமேகியதி 

கண்முடி.த்து, (௨௧) 
தென்புலக்கிழவாக் கன்புடன்பிண்டந்திலமிறைத் 

தாகுதிசெய்த, பொன்பணியன்னம்பசுத்துகின்முத 

லாக்தானங்கண்மறையவாப்புரிஈது, சின்மயவடிவப் 

பழைமையாமம்மை யப்பரைத தவத்துறுசிவையை 

நன்மையாங்கங்கைதன்னையும்பணிதல்யாததிரைவிதி 
யெனகவிலவார். (௨௨) 

வருணருக்கமந்திரகவின்றாடினர் மறையவன்பதம 

துபெறுவா,பரசிவற்கஈ தநீரதையாட் டினர்பாம்பண 

யோன்பதம்பெறுல, ரருளொடுமக்தவிடம்பணிசெய்்



இர்த்தவிசேடப்படலம், ௬டு 

தவரைங்கரன்பதவியையடைவர், தெருளொடுமஈத 

விடத்தினிற்பூசனை செய்துளோர்சவெபதம்பெறுவர், 

அவ்வி. தததிதிகங்களுக்கன்ன மிட்டவரமாருக்கர 
'சாய்ச், திவவியபோகநற்பலனடைவர் செபமொடுகி 

டடைகள்செய்யிற், பவ்வியமாகவிருர்துமேவ௫ிக்கிற் 
பலவகைமகஙகளைமுடிக்கிற், செவ்வியகொடையிழ் 
றேவிபூசனைகள்செயதிடிற்றேவெனப்பயவர், (௨௩) 

ேேவறு. 

அன்ன இதன்னில்வீழுமருவியின்கிழக்குக்காரி, ௪ 
ன்னிதிவரையிலுள்ள தீர்த்தககடம்மிலேலுக், சன்னு 
டைத்தந்தைதாயாமுதலியோர்தகனவென்பை, மன் 

யேவிழ்க்லெதபபிதிரகளும்வானோராவார்.(௨ ௪) 

Cam 
புண்ணியசாலமகரபூரணையித்பொருக்தியமாடப்பூ 

சணையி, னண்ணியாங்கடைக்துமூழ்கினோர்பயனை ஈவி 
ஐ,மிடம்பாலதோவன்று,விண்ணவர்தமக்குமரிசெனி 
லியாவரேலனுமேவிளம்பவல்லவரோ, கண்ணுதல்கங் 
கையுமையவடமக்குக்கரட்சிதந்திடுபெருமைசத்தால், 

இர்த்தமாடினபின் வரும்வழியம்மையப்பர்தந்திரு 

மூகந்தன்னைப், பார்த. துமேபணியிற் சயிலைகற்பரமன் 
ரூனெனப்பகாந்திடப்பெறுவார், காரத்துணரணியு 
மூமையவள்கங்கைதவம்பணுகதியிதுவானா, லார்த்தி 
மொழிஞம்புவியதனிற்பெருமையாரளவிடவல்லார். 
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௬௬ சேழறைத்தலபு ராணம், 

Ga a. 

௮ன்னதிதனக்குகாமம்பிரமதர்த்தமதாமாதி 

பின்னகின்சருவதீரத்தம்பிறங்கடுங்கோர தீர்த்த 

கன்மையார்போகமுத்திதீர்த்கமேகவையிலாச 

பன்னகன்பணியுந்தேவி௫ூர்த்தமும்பலகுமாகோ, () 

இவையன்றியச்லம்பினிழிர்திரதகளெல்லா 
நவைகளைத்திர்க்குக் தர்த்தமாகுமாஈஈதிகளிற்றுன் [ஞ் 

பவமறமூழ்குவோர்க்குப் புண்ணியப்பலனேயெய்து 

சிவபிரான்விழாக்கொண்டெய்துககர்த்கூர்த்தஞ்சிறக 

RE TE SW (௨௮) 
நகரியாறுற்றசேறை ஈகர்தரக்ச மியாகதீரத்தம் 

புகரிலாவவைகடம்மிற்போந்துமேயா டிஜனோர்கள் 

சகமதிம்பாவகோயும்வறுமையு்கணிர்துசாலச 

சுகமொடுதனையராதிசுகங்களுர் துய்ப்பர்மாதோ, () 

இரத்தத்தின் விசேடர் தன்னை ச்செப்பினாமென்றுசூத 

பார்த்திபன்மொழியப்பின்புபண்ணவரவாப்பணிர்சே 

யார்ச்திமெரிசூழ்ஞாலதசரனெனவக்சேயாண்3[ரார் 

சர்த்திகொள்கு ரவர் சஇ விசேடமுஞ்செப்பாயென் 

இர்த்கவிசேடங்படலம் முற்றிம்று, 

ஆசத்திருவிருத்தம்- ௨௭௪௨, 

கைதை



ஏழாவ த, 

மூர்த்திவிசேடப்பட௰ம், 
ைவளடுற்இட்டுஆு வை 

புண்ணியதீர்த்தமேன்மைசைமிசப்புத்தேளிரக்குப் 
பண்ணியலுணா்க்தசூத முனிபகார்ததைபகர்ந்தார், 

திண்ணியமல்ங்கணீச்சவம்முனிசவஞ்செய்வோர்க்கு 

விண்ணவர்பிரான்வி?சடமுரைத்ததைவிளம்புவாமே, 

ேவேறு, 

இர்தமாரத்திபின்றன்விசேடங்களென்னாலறைந்தி 
டப்பாலகோவதனின், மந தணமாகுமான் மியஈ்தெரி 

நதவரன்முறையாம்புகல்கிற்பா, மிந்தகற்புவியினி 

லிங்கத்துக்கெல்லாமேற்றமாமென்பதற்கேற்ப, முக் 

தையேமுளைத்துவான்முகம்பார்த்துமுடிர்கதோர்பிர 

மமூர்த்தியதாய். (௨) 
அத்தலமூத்றபாறைக்கீசானத் தமாந்திடுசரக்கொ 

ன்றையடியின், வித்ககவிலிங்க வடிவமாயாரக்கும்வெ 

சரிப்படா திருக்குமக்காலை, முத்தருக்கிடெமாமவ்வனக் 

கலைமான்முன்செயும்புண்ணியமுறையாற், சுத்தமெய் 

களிப்பக்கொளன்றையங்குழையைச் இன்மிடத்தவிரச் 

அ௮மால், (௩) 

உற்றிடுமீரலைபு தலிலுட்பட்டவும்பர்கடம்பிரானான. 

கற்றலவிலில்கவடி வினைச்சனண்டு ஞூனமுற்றங்களேச



| சேறைததல்புராணம், 

ef 6.3, சுத்றியுதுதித்துமவ்விறை முடியிற்றாயதாமக் 
குழைதோய்த்தும், பற்றெலாங்களை் துபின்னருமொ 
ருசார்பாங்கர்சூழவ்வள த்தேகும், (௪) 

இங்ஙகனமாக நிகழுகாளாயர் தங்குலத்தெழுந்தவ 
ஜொருவன், சங்கரப்பெயர்சொண்டுற்றவன்சரபிதங்க 
ளைமேய்த்துமேசார்வோ, னங்கவனறியா தோர்நிரை 
விடாயாலாற்றுகீரருர்இகல்வினையாற், புங்கமாமத 
லைநீழலித்சென்றுதூர்வைவாய்ப்புகு த்திடுமன் தே.() 

புகுதிதுறுங்கபில் போதமுற்றதனாற்புதலுறும்புர£ 
தனவிலிங்க, நஈகைப்பெருமானைக் கண்டுபால்சுரஈ.து 
ஈல்லபிடேகமுஞ்செய்தே, யுகுத்துகல்லறுகை வாய 
தீனாலுமுடன்வலம்வர்துமூசேகுச், தகைபபுடன்மு 
கீனாட்சென்றிடுவ்விதகைப்புடனாங்குவக்த துவே, () 

வந்திரெவ்விமலையின்8முற்ற மாணிக்கக்கொழுக் 
இடம்வாய்நது, சர் தகோமயகோசலங்களைப்பார்த் து 
தீதிகைப்புற்றுச் செடிகளிற்றள்ளி, யிர்தகமாபிழை 
யைச்செய்தவராரென்றின்னலுற்றெம்பிரான்றனக்கு, 
முந்தையின்படியேயிலைமலருதிர்த்து முன்செலுமட 
விசென்ற து வே. (௭) 

மீட்டுமேனல்லான் மதிமிலைக்தார்க்கு விளங்இடுந் 
தன்மடுப்பாலை, யாட்டி வேண்டிச் செல்லுறுமாங் 
கே யிலிங்கத்திற் குழைமறைத்ததனாற், சேட்டுயா 
டைகதுமுறைப்படிபூசை செய்துமேஏலகடிபிருப்பக்



ராத்திவிசேடப்படலம், ௬௯ 

கோட்டிடஞ்சென்றகோட்டுமுமாலும் குறியிடம்வா 
துகோபத்தால், (௮) 

கான்செயும்பூசைக்கடசினைச்செய்தசாணியுஞ்சல 

ழமூமேகல்கி,யேன்வதின்முயென்௮றுகோவதனைச்9ர௬ு 
ங்கத்தி௫ுலுமேயெற்ற,வானுமேயதனைக்கோட்டினாம் 

றள்ள வதன்முடிக்கோடிலிங்கத்திம், ரனுமேபட்ட 
தவ்விரண்டாவிதளர்வுறரின்றனமாதோ, (௬) 

௮ச்சமயத்திற்சிவபிரானிலிங்கத்தருட்குறிதன்னி 

டந்தோன்றி, யிசசையோடெம்மைப்பூசித்தநீவிரிரு 

வீருழெம்முலகிருப்பீ, ருச்சமாயென்றுவாய்மலாக 

தருளவும்பர்கள்விமானங்கொண்டுயப்பக், கொச்சை 
ஈலலிடையனாங்கதைக்கண்டுகு துகலிச்சவ்விடஞ்செ 

ன்றான், (௧0) 

அ௮வ்விடஞ்சென்றுதன்பசுக்கபாயம்வர்ததேயென் 

றவனழுது, பவ்வரீரென்னவிருகணீர்வடியப்படட்வ 

ன்றன்னையாகாயம், வவ்வியவாணிதன்புறேலாயரம 
தலையந்தருவிடைவக்த, இவ்வியமானசிவலிங்கததுற் 

றசெடிமுதற்களைவையேற்சேணில். (௧௧) 

உற்றுமேநீயும் விமானத்திற்சென்றே யும்பருக்கச 
செனவுவக்து, பெற்றமுங்கண்டுபெற்றவனுவாயென 

ப்பெருவாசகங்கேட்டு, முற்றவனர் சவிலிங்கத்தைக்க 

ண்மமுடிமிசைக்கொண்டுஈம்முன்னோர், சுற்.நிடுங்கோ 

யி லிஷிங்கம்போற்கண்டோர்தாய்முடிவவெதற்லையே,



“௭௦ சேறைத்தலபுராணம். 

என்னகாரணமோவேளச்தின்கோடாலிசைக ததா 

வென்றவனெண்ணித, துன்னியபுதலைக்களைகதுமே 
தானுகதூயதாநீர்முதற்பாலு௪, சென்னியிற்பெய்து 

மலரிலை தாவிக்சானுனுமுணவினைச திருமுன், மன் 
னியேபடைத்து வாக்கினா 2௮ இத் துகெய்யிலுன்மா வி 

ளக்கேற்றி, (௧௩) 

வனத்து சனிதேன்மானமதக்களபம்வாசனைசசா 
தஅகுங்கிலியங், கனத்துறத்தூபமிட்டுமிசசெய்திதன் 

னசர்சலைரிடங்கழறி, யினத்தவாகமைவிட்டாங்குமே 

யொருகாளின்னணஞ்செய்இட ப்பெருமான், றனத்த 

னார்செய்யும்பணியெனமஇழ்க்தே யவனையுந்தன்னுல 

குயத்தான். (௧௪) 

அ௮க்தற்பெருமான்முடிமிசைப்பெருமானடி முடி. 
த்தழும்புமேயன்றிச், கொக்தலர்க்குழலாடவஞ்செய 
ச்சென்றுகோதறப்பூசிக்குங்காலஞ், சுந்த ரமாயவ்வி 

லிங்கமதிருப்பத் தூய்க்கர முடியுறசிதொட்டுச, இ 

தைபின்கனிவானயனச்திற்சேர்ப்பவசசிறுகரத்தமும் 

பதுவும், (௧௫) 
பந்தமாயிருக்குமாங்கவையன் றிப்பராசரமுனிக்கரு 

ள்செய்யு, மூர்தையாமலையிற் கொழுக்கெனவந்த 
மூர்த்தியுமவ்விடம்விளங்கு, மெர்தையார்பெருமை 

யாவராலளக்கவிசையுமோவென்னிலுமெமது, விர் 
தையார்களிப்பால்விளம்பு துமர்சவித்தகன்மேன்மை 

யதன்றே, ( (௧௬)



முர்ச்திவிசேடப்படலம், எக 

மே வேது, 

வ்ச்சகுலிங்கமாறருகாரமாயடைந்தோர்ச்செல்லாஞ் 

சித்திகளட்டகன்மசசெயல்களுக்தெரிப்பதன்றிச் 

சுதீதமாரிடஙகள் சுற்பிச்செல்லலுர் தூய்மையோர்க்கு 

மு.த்தியையளிக்குமாண் புக்செரிசிப்போர்க்குவப்பு மூ 
டிம், (௧௭) 

ப்பலதலகத்திலுள் ளவிலிங்கத்தின்வடி வைப்பாரக்கிற் 

சிந்பரனமார்தவிந்தத்தலலிங்கதேசசாரு 
மற்புடன் சீவர்க்காகவவ்விடமமாந்தேயால 

5றிறருவெனவேரூன் நிமுளைத்து௮ுஈபவிலிங்கம், () 

தேவினிலுயர்வுகங்கைச்சரத்தினோனென்னல்டோலப் 
பாவினிலுயாவாமவெண்பாப்பாவின்மேலென்னல்போ 

வாவினிலுயாவுகாமதேனுவென்றறைதல்போலக் [ல 

காவினிலுயர்வுகம்பகாவெனக்கழறல்போல, (௧௯) 

மறைதனிலுயர்வுசரமமறையெனுமாதுபோல 
விறைதனிலுயாவுதேவவிர்திரனென்னல்போல 

வுறைதனிலுயர்வுதேவருறையெனவுரைச்சல்போல 

வறைதனிலனுயர்வுவிக்தப்பானமையானாற்போல, () 

அர்தணர்தம்மிலாதிசைவசாமாறுபோலத் 
தந்தினிலுயாவுதர்திர.நூலதுவானுற்போல 

  

6 ஈபீம்-ஆகாயம்,



௭௨ சேறைத்தலபுராணம். 

நந்தினிலுயாவுபாஞ்சசன்னியஈவிலல்போல௪ 

சிர்தினிலுயா்வுதேவிடாத்தத்தைசசெப்பல்போல, 

அ௮ன்னவப்புவியிலுள்ளவிலிங்கத்தி னிதுமேலாகு, 

மன்னெனப்பொலிகந்தவிக்தச் சிவலிங்கவடி வின்முன் 

ப, துன்னியேதொழுதோர்பாவ *மோதிசாண்சுண் 

டன்போல, வின்னல்வந்துற்றபோதிலின்பமே௫ிடுதல 

Cure. (22) 

ஞானமவந்துற்றபோதுமும்மலகலிதல்போல 
வினம்வந்துற்றபோதுமேன்மைதானிரிகல்போல 

வானமாரிடியொலிக்கமக்தியோடிடுதல்போலக் ' 

கானவல்லியத்மைக்காணக்கோக்கலைகுகோடல்போல 

அக்குமாமணியைக்காணக்கமுதசன்றிடுதல்போல 

மக்களைக்காணத்தர்தைமனத்துயாமாறல்போலக் 

கொக்கினைக்காணமீனின்குலைகுலைந்தோடல்போலச 

சிக்கிடாதொழிர்துபோகப்புண்ணியந்திளைப்பரன்றே 

உத்தரபுலத்தினைம்சபூதங்களுற்றலிங்கஞ் 
தித்தா்சூழ்காஞ்சியானைக்காவருணாசலஞ்சேண் 

முத்தியையுறுகாளத்திதில்லையைந்தெனமொழிக்த 

சுத்தலிங்கங்கடம்மிற்கச்சியைப்புவியாச்சொல் லும். 

அஆனைக்காவப்புவாகுமருணைநற்றலந்தான்றேயு 

கானவர்பணிகாளத்திகாலதாங்கஇயார்தில்லை 
  

* ஓதி-பூனை,



மூர்த்திவிசேடப்படலம், OT fh. 

வானமாமிவைகள்போலமாண்புறுமிக்தகாட்டிற் 
ருனலிங்கங்களைக்திலிதுமேலாச சாத்றலாகும், (௨௬) 

வரராசைப்புரமேதாருகாபுரங்கருவைவாஜோர் 
பரஷசென்மலையேதெய்வதானகற்பஇகளைக்காம் 

புரைமிருத்திகைரோசைதாருகாபுரமேபாணி 

பரைபணிகருவைதேயுதென்மலைபவனமாமால்.(௨௭) 

அரக்தரலிங்கந்செய்வகானமாமவனிதன்னிழ் 

சுந்தரச்சுருதிய த்தியனுபவத்தாலுக் தூக்கி 
லிந்கஈல்லிலிங்கமேன்மையெத்தலமதிலுமில்லை 

வாதிைப்பணி2வார்.துய்க்கும்புண்ணியம்வரை வின் 
(Pome, (௨௮) 

ேே வறு, 

இருப்பள்ளியெழுச்சிகண்டுசேவித்தோர் வெஞான 
ஞ்சோந்துவாழ்வார், விருப்பமுடன்விழாபூசை தரி 
தீதோர்மாமுனியாய்விளங்வொழ்வா, ஈருருப்பெலாம 

பணியவொளிர்காலசர்இதரிசித்தோரும்பராவா£,க௬ 
ப்பையினிற்பிறஈஇிறவாக்ககியடைவருச்சியினிற்கண் 

டோர்காமே. (௨௯) 

அத்தமயனத்திற்தி சேவித்தொர்சரகார்க னென் 
னலாவார், பத்தியொடுபாஇகிசசேவித்தோரப.தமனலு 

௮ம் பதத்திலாவார், முத்தியுறுமனந்தலினிற்சேவித் 
  

 உழுப்பு எதுகைநோக்.தத்தரிந்த த.



௭௪ சேறைத்தலபுராணம், 

தோசனந்தன்முதுகுறைவோராவார், சத்தியுறும் பீர 
கோடஞ்சேவிச்தோர்பிறதோடர்சேய்ப்பா£தாமே, () 

மூலைக்கோட்டான்முன்னொருகால்வடுப்படுத்துமா 
னினுக்குருகமன்கூறிக், கலைக்கோட்டால் வடுப்படு 
தீது மானினுக்குங்கதியளித்தகடுக்கையாறகுச, சிலை 

ச்கோட்டாற்பணிசெய்வோர்சுவஞானசசெல்வரென 
சசிறஈதுவாழ்வா, ரலைககோட்டாலபிடேகஞ்செய்து 
ளோ ரளகையசென்ருவர்தாமே, (௩௧) 

Cay, 

மீனுதம்விழியாள்பாகவித்தகனாகிமேலா 
மானொடுமானேயாதியஃறிணையயிர்கட்செல்லாம் 
வானெடுவீமானமேறமாவரங்கொடுப்பனென்ரு,ற் 
லேளனெலுமக்களியாக்கைக்கருளுதறிறனோவம்மா, () 

வேவு, 

அட்டராவரைச்தொலைத்தருள்செய்திரக் தூயோன் 

சிட்டரரவரைமகழ்வொடுசேனுலகுய்ப்போ 
னிட்டகாமியமன்பருக்கெளிதினிலீவோ 
கட்டவந்தஈச்சாடையைத்தவீர்த்தருளறவோன், () 

Cam. 

கானெனலுமமகர்ரச்தானாுடெலாநீதிசோடி றீ 

கோனவனியதஇயாழ்றும்பூசனைக்குறைவுசெய்யீன் 
மானனார்கற்பாசாரம்வழுவிடி.ற்பாறையேற்கி 
ஞுனடி.ஞானிக்சன் இச்சரட்டிடானமல மூச் இ4(௩௪)



மூர்த்திவிசேட. ப்படலம், ௭௫ 

அர்திதுணர ணியும சமூர்த் கில்கேயாதியான்பால் 

வாரத்தப்டேகஞசெய்யமகிம்கசதற்கருளலாலே 

பூர்த்தியாப்பாலையாட்டிப்பூசிதோர்பூவேந்தாவார் 

பார்ச்நிபன்சுதைபேரும்றட ஞூ. டாகாமஞ்சொல்வாம் 

Cam, 

ஆதியம்மையப்பர்திருமலைக்கொழுர்தராளுடையா 

ரமராபோற்றுஞ், சோதிசேவகத்தேவர்ஈச்சாடை தவி 
ர்தகவரரக்சொலலுகாம, மேதினியிற்படைத்தபிரா 

னெருத்தடியுங்கொனறையக்்தரரவிளைவுமுச்சிப்,போ 
திலினன்பாறைகண்டுதொழவல்லோ பொன்னுலகம் 

புரகீகவல்லோர், (௩௬) 

Ca my. 

ஒலக்கவருவிக்கழ்பாலுற்றகோர்குகையின்பாங்கர் 

சிலத்தம்பிகைதவஞ்செய்தானத்இற்சிவனையேயு 

தாலத்இழ்சத்தமாதராதம்மிடமதற்குக்கீழ்பால் 
வேலசத்கனாலிற்கண்டகுகையின்பான் மேலாக்கங்கை, 

தவஞ்செய்துபூசித்தேச்துர்தற்பான்றனையுஞ்சம்பு 
ஈவஞ்செயும்லீலைதன்பால்வர்தகற்சேறையூரிற் 
பவங்கெடுதிருக்கண்ணீசப்பண்ணவன்தனையுங்காை 

யுவர் துசொன்ஞூார்சதியெல்லாம்பூசித்சாறும்பராவார் 

Cw gy. 

இத்தகவுடையவனீனறளித்தஇடு 

முத்தகவு௮க்தொழின்முடிக்குமுன்னவள்



௭௬ சேறைகத்தலபுராணம், 

மத்தகக்களித்றுரிவனையுஞ்சேறைவாழ் 
வித்தகன்மான் மியம்விளம்பினாமரோ. (௩௯) 

ேவேறு, 

குலிங்கத்தார்கோயிமன்னிழ் கொழுர்செனவேழுஈ 

தவக்ச, விலிங்கத்தாவிசிட்டங்கேட்டே யிருசெவி 

மனங்குளிர்ந்தோக், கலிங்கத்தார்காவி2வடம்பூண்டு 

மேகாமற்காய்கதோய், புலிங்கத்தார்கயிலைச்செய்கை 

தன்னையும்புகல்வாயெனறார். (௪0) 

மூர்த்திவிசேடப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம்-௬௧௨, 

  

எட்டாவது, 

திருக்கயிலாயப்படலம், 

  

பகலினின்மாக்தராலும்பாதிராவானோராலு, முகை 

மலர்ப்பூசைகொண்ட மூத்தியின் விசேட ந்தன்னைச். 

சகமதிற்சூதரானோசாம்நின.துரைத்தாமிப்பாற், ௧௧ 

னமார்கயிலைச்செய்கையுரைத்தசைக்கழனுவாமே, () 

ேேவ ற, 

பகலவன்குளிர் தங்களெண்டிசைப் பாலர்வாலு 

ளோமுனிவர்சித்தர்க, ளிசலிராக்கதர், தகுவர்விஞ்



திருக்கயிலாயப்படலம், ௭௭ 

சையரியக்காபாதலத்துரகாபொன்மசட், ககலகல்இ 

னோேன்கமலன்வாசவனவனிமேலுளோர ப்புறதத்துளோ 
ர்,சகலரும்புகல்புக்கொதுங்கலாற் முய்மனைக்குகேரா 

பிருபப. (௨) 

கோடுமேவலாற்கண்பொரு 5தலாற்குலவுவாலுறு 
ப்படையுமேணன்மையா, னிமிசாலுறத்தளர்வுறாமையா 

னிலவுகக்தரமணிவிராவலாற்,பீடுசேருமானிரைபொ 

ருந்தலாற்பெற்றமானஈற்போபடைத்தலா, லிமிவே 

றஜிலாவியல்பினான்மகழ்க்திம௦கடாவுமேரேறு போல் 

ag. (௩) 

ஆறுகொண்டசெஞ்சடை பின்வள்ளலாலாதரித்து 
மெய்யழிவுருதருள், வீறுகொண்டசெய்க்கன் றியுன் 
னியே வெண்ணிலாவொளி யெங்கும்வீசியே, கூறு 

கொண்ட தண்கலைநிரப்பியேகுவலை௫ச்தசைவின்றிகின் 

றுகைம், மாறுகொண்டமுற்கடனிறுக்கமாமதி சுமப் 
பதுபோலகிற்பது. (௪) 

வையகம்பெருக்தாவியாகவும்வார்ர்தசோதிவெண் 

ட இநிகர்ககவும், வெய்யகையாக் கன்குடைந்தநாள் 

வெண்ணெய்போலவுமேனமிதப்பது, கையகங்கொடு 

கீதூளனம்பெறக்கண்ணுதற்பிரா னணியுநீற்டொளி, 
யுய்யலர்தவன்றாவிரண்டையு முச்சிமேற்கொளும்வி 

ம்பமொப்பது, (ட)



எற சேறைத்தலபுராணம், 

விரைவினிம்சவன்பாலடைகதுபின் மீண்முராரிதன் 
வாகனத்தினை, ஈரைபடைத்தகீயாரையென்னலுகாத 

ன்வாய்மொழி செவியினுட்செல, வுரைகொடுத்தவ 

னிறம்வெளுத்தலாலுன்னைகீமுதற்சொல்லிலென்னை 

யான், வரையறுத்துனக்கோதுவேனெனா வாதுபேச 
வுண்மயக்குமாண்பது. (௬) 

தவளவாகனத்தாரிழிர் துபோய்த்தாணுவைப்பணி௰ஈ 

தேக்வெண்ணிறந், துவளவூர்இக ளையமெய்தலாற் 

சொல்லுமுண்மைகள் சொல்லியேறவுங், கவளயானை 
யின்மாமதககளுக்கரியவிதருந்தேனொழுக்கமும், பவ 

ளமோடுசெம்மணியினீட்டமும்பானிறம்பறவொளி 

படைப்பது. (௪) 

கயிலையென்றுபோகொண்டுகினறது கடவுள்வெள் 
ஸியால்வடிவுபெற்றது, ௪யிலமெடடினு முதனமை 

புதிறஅதானெனச்திகழ்வெற்பிலுச்சியிற், குயிலு2ம 
ருவிற் கோள்கணாள்கள்போய்க் குழீஇயெனப்பசம் 
பொன்மணிக்குவை, பயிலகான்முகன்கைவருந்தமு 
ன்படைத்தமண்டபப்பத்திசாப்பணே, (௮) 

அரிசுமக்தெழுமாசனத்தின்மே லருள்பழுத்துமெ 

ய்வீற்றிருக்தெனப், புரிசடைக்குமேன்முடிபுனைக ௪ 
௮ பொன்முழைப்புகுமின்னையொப்பவே, தெரியவ 
ம்மூடிச்சூழவேயராச்செமிபணத்திரள்கவியமண்ணுவ 

வரிசையிற்றகட்டீரசிலைக்குமாமணிபதித்சவைவதவ 
கொப்ப, (௯௬)



திருக்கமிலாயப்படலம், ௪௯. 

கேத்இரந்திகழ்கெற்றியிற்புனை நீறுசெரந்தழற்பொ 

இயவெண்பொடி, பூத்திருகசரீர்மையினிலங்கவே பு 
னிதவெண்மதியும்பதங்களுங், காத்திருந்தமுதூறு 
மா௮ுபோற்கண்ணிரண்டினுங்கருணைவாரவே, கோத் 
இருக்தமுத்தம்புயக்கலர்கொண்டென ச்செவாய்முறு 
வலிக்கவே. (௧0) 

மோதுமாசையிற்கோடி கோடியாய்முத் தமாமணிக் 

குப்பைசேமமாய்ப், பாதுகாவல்செய் விதொலுறப் 
பலகைவைத்தகக்தாவிளக்கெளத், ததுதீரவுஞ் செ 

னனமாறவுஞ் சீதரன்முதற்மேவரானவ, ரோதுதோ 

தீதிப்பொருணிறைந்த காதொளிர்குழைக்குல மூ௪ 
லாடவே, (௧௧) 

அ௮ண்டரானவராபுளைச்சுமக் தங்குறுக் தழும்பழகு 
பெற்றெனக்,கண்டமூடுகஞ்சுண்டுதவ்்கயகாரணக்குதி 
நீலமோதிடக், கொண்டமூவிலைச் சூலமு.த்தொழிற் 
கோனெனக்குறி£றிரேகைபோற், றண்டமேலெழச் 

கோழின்மென்முலை ச்சமூம்பொடும்வளை த்தழுக்பில 
ங்கவே, (௧௨) 

கெஞ்சினித்நிகழ்முக்குணகங்களுரின்னைவிட்டியாம் 
பிரிசிலோமென, வஞ்சிதாலெனப்பெயரெடுச்சசைர் 
தாககேலெழும்வண்ணகண்ணவே, கஞ்சு௫க்குளார் 
செய்யகாகம்வால்கள்வும்வாயொடுஞ்சென்னிமேற்பல 
விஞ்சுசெம்மணிச் இரஎணிந்துசூழ்விஜறெனாவரைஞா 
ஊ்விளங்கவே, (௧௩)



<0 சேறைத்தலபுசாணம், 

வேதகான்கொடுமாறுசாத்தி] மேன்மைபெற்றுய 
ராகமத்தொகை, பாதநாபுரமாயிரைப்பது பாபராக் 
கெளல்யவோன்மிகுக்கவே, நாதவிணைகள் கொண்டுது 

ம்புருகாரதன்பயிறேன்செவிப்புகப்,பூகசாதகரேவல் 

செய்யவேபுனிதமாதவர்போற்றியென்னவே, (௧௪) 

இருக்கணோக்கமிக் தச்சுதன்காஞ்ரென்னிசோத்த 
ருட்செயன்முடிக்கவே, வருக்கமாமறை யோனருச்ச 

னைவரன்முறைவழுவாதியற்றவே,சுருக்கநுண்ணிடை 

ததேவாம்பைகள் சுற்றிநின்றுபல் லாண்டியம்பவே, 
பெருக்கவெவ்வுல கத் துளோர்களும் பின்னியஞசலி 
செய்துதாழவே. (௧௫) 

கோடி சூரியரேககாலையிம் கூரசோதிபோன்மேனி 
மேலொளி, சூடிவாண்முகமைக்தும்த்தொகைத்சகொ 
ழினடத்தவிற்றிரு தவண்ணல்பாற்,சேடி. மார யல்போ 

கவேவியே தேவியன்பொடுமேவியெம்பிரா, னாடியே 

நகைப்புற்றருட்டரஞானஈட்புறுயோகமொத்தனள். 

ஆதிகாயகபாதியானகோ னலாமுகக்குறிப்பாய்க்5 

ளாவளாய்ப், பேதியாதுகின்௧ருணையால்வரம்பெறுவ 
தொன்றுளதருதியென்றலு, மாதியாதென விறைவி 
னாவினனவலாரதடின்பெயரினிதினென்பெயர், மீதியான 

மாய்கின்றுல। வவேவேண்டுமென்மனவேட்கையீதெ 

ன்ருள், (௧௪)



இருக்கயிலாயப்படலம், je 

என்றவாசகமள த்துணர்க்தபினனிளகிலாவெனழமு 

அ வலகோட்டியே, நன்றுஈன்றுநீயுனைபுணாந்திலைகா 
னுநீயுமவேருவதுண்டரோ, சென்றகாண்முதலின்று 

காறுமேதேகசசிவரியாயமாமெனக், குன்றவிலலிகான் 
குன்றவலலியுட கொள்ளவுண்மைகள் கூறன் மேயினான். 

பகுதசவண்ட முன்கூறதற்குளே பாயுமரீள்வெளி 

மெ ச துகூறுமேல, வகுத்திடிஞ்சரா சரங்களாவதுன் 

வடிவமுட்கலஈதுறைவதென்கடன், மொகுத்தவைம் 

பொறியுனதுகூறதிற்றொடாபுலன்க௧களென் கூறுவாய் 

மையின், மிகுத்தமாமறைச சத்ககியதின் மேவரும 

பொருளெனதுகூநபோ, (௧௯) 

ஏூிமேடுகொளெழுத்தையொப்பவு மெழுத்துமவ் 
வெழுத்திசைசொலொப்பவு, காடுசொல்லிடைப்பொ 

ருளையொப்பவு நற்பொருட்குளற் புதறிகர்க்கவு, நீடு 
மணமுற்றபண்பெனடீயுகானும்வேறல்லவாகையா 

ற், றேடுகின்செயலாவதென்செயல்சிர்தியாது£செப் 

பலென்னையே. (௨09 

ஒளிகொள்வட்ட மீதுலவுசாயைகே ருன்னைமுன் 

னிலையாக்இயுத்தம, ரெளிதினிற்புகுகதெனதசன்னி 
இக்கெய்துவாசெனிலியாதுவேறுமோர, தெளிவினி 

ற்செயுங்கருமமின்றெனச் சேவியின்புறஞானகாயக, 

னளிபடைத்தவணீதுரைத்தலு மமலையுட்கருச்சுறிய 

Coun gi eure. (2.6) 
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டே சேறைத்தலபுராணம், 

ஒன்றெனக்சலச்துள்ளிருக்கமுன் னுன்னிடப்புறச் 

தோருருப்பெற, வன்றெனக்கருள் பாதிகல்கையவ் 

வணம்பெய ரனுசரிக்கவே, யின்றெனக்கருளென்று 

கூறலுமிவள்கருக்திலுக்கேற்பவேசெய,னன்றெனத் 

தவஞ்செய்தியொாலிடைஈண்ணிகல்குதுசாமமென்் றனள், 

உய்ந்துவாழந்தன னென்றுதன்னுளக் துன்னியுன் 

னிகெஞ்சுருகியன்பினா, னைக்துவெண்ணகைப்பச்சை 

மென்கொடிகாதனம்புயத்தாள்வணங்கலு,மைக்துசெ 
ன்னிமேல் விஞ்சுமூடலி லலக்தகப்பதம் பூட்டோயி 

ழை,மைக்துகொண்ட தன்கழலின்மாமுடிவைக்குமற் 
புதத்தால்வியர் தனன். (௨௩) 

வியக்குமாயகன்றன்னைகோக்கியேவேதமெய்ப்பொ 
ருளானவித்தகா,ஈயக்குமாதவஞ்செய்யவோர்தலகன் 

கு$ீமதித்தங்யெம்பென, மயக்குவல் வினை வேறறுப்ப 

வன் வாய்மலரக்தனன் சீவன்முத்தியென், நியக்கு 
மோர்பெயர் பெத்றநீள்பதி யிர்நிலத்துளததன்றென் 

Cu pate, (௨௪) 

ச.துரவெற்புளததன்பென்பாரிசக் தமிழ்முனிக்கெ. 

மானமாமலை, மதுசமுத்தமிழ்மக்தமாருதம்வக் துலாவு 

குற்ருலமென்றொரு, புதமைபெத்தமாபதியுமக்குள 
போகபூமியின்மேன் மையாகிய, மு௫வளத்தினததன் 

வடக்கின் முன்மொழியுகான்முக மலையின்றென்றிசை,



தருக்கயிலாயப்படலம், ௮/௩. 

தருமாற்கிரியென்பதுள்ளது சாலவும்மதன்பெரு 

மைசொல்லவே, யருமையற்புதமருமையற்புசமதனி 
ல்வானவராதிகூடியே, புருவமாறிடுசத்தர்கோடிபேர் 

யோதவித்தைகளொளிருஈற்றவ, மருவியவ்விடம்வதி 
வராங்க தஇல்வானமார்கதிபோலவோர்கதி, (௨௬) 

எய்த்திமமபடி கொண்ட. வெம்பிணியின் மையாய்வரு 
ம்புன்மைஎன்ப9, மொய்த்தவல்வினைகோரமியாவை 
யுமூழ்குவாரிடைத்தீரவீர்த்தலால், வைத்திடும்பெயர் 

கோரயாறெனவையகஞ்சொலுமதன்மருங்கிலே, மெ 

ய்த்கவம்புரி யென்னவூர்தியா விடைகொண்டானிடம் 

விடைகொண்டாளுமை, (௨௭) 

என்றுரைத்தபின்சூசமாமுனி யென்னையீன்றதாய் 
வெற்பிள்மாமச,டென்றிசைக்கணேசென்றுமாதவஞ் 

செய்தவித்தகச் செய்தியாவையு, மொன்றுதப்புரு 

தோதகேளெனவுள்ளவாவினாற்கள்ளவாணவம, வெ 

ன்றிருப்பவர் கேட்பவிள்சொலான்மே னடத்துமெல் 

லாம்விளம்புவாம். (௨௮) 

இருக்கயிலாயப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திறாவிருத்தம்-௩௪௦, 
ee



ஒன் பதர வது, 

தருமாசலப்படலம், 
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ேவேறு, 

சிவனெனவச்தசூதமுனியைகைமிசஞ்சேர்சிட்ட[சதத் 

சவமிலாக்கயிலைசசெய்கையறைந்ததையுணாஈதோம 

தவமுனிவருக்காதாரசதருமவெற்புடையமேன்மை 

பவமறமொழிகமுன்னமென்றிடப்பகருவானால், (௧) 

வறு, 

விடைபெற்றகாயகியா டன்னைகோக்கி வேதமுடி 

வானபரன்விளம்புமன்ன, ௩டைபெற்றபூமகொடியே 

யந்தவோங்கனற்பெருமையின்னமுமே ஈவிலக்கேட 

பாய், படைபெற்றசதுரமுகனாற் படைக்கப்பெறறுப் 

பலகோடி €வாதிற்பதவிபெற்றா, கடைபெற்றகலியு 

கத்தனர்தவெம்பின்காரணத்சை யாவரேகணிககவல 

லார். (2) 

ேவேறு, 

அசசிலம்பினாரஈ தியெலாம்புண்ணியஈதியாம் 

பசசிலைத்தருவாதிகள்பண்ணவெனலரங் 

one Aan A sr Gaon sem AO won vrs 
அச்சிலாயமைபுட்கணஞ்டித்தராய்சசொலலாம். ()



திருமாசலப்படலம், ௮௫ 

வணடினங்களைமகதியரென வழுத்திடலரங் 

சணடிடமகனிகாய்களுஙகாயத்இகட்கா 

மண்டியேயவணுறைபவாககாயுள்சிச்தியதாம் 

பீண்டியேயெனசசூழுவாகவனபண்ணவரே, (௪) 

௮டடசித திகன்மங்களுக்காம்பொருளவண 

விட்டகாமியழிசைந்திமிமபொருள்களுமெழிறேய் 

குட்டமாதிசோய்விடஙகளைத சீர்க திடுங்கொடியுய 

கட்டிமெபட்சிஷலியுமவ்விடயகவினலும, (௫) 

தேயுஞவனைத்தேட்கதிடாவகையதுசெய்ய 

வேயசஞசிவிகரணியும் வதிவையன் ஙி 

யாயகாரிருமபாதியைவஙகமதாக்கிக் 

கரயவாங்கதைப்பொன்னதாசசெய்கசணிகளும்.(௬) 

மணிகளாதஇிவசசிரங்களாமாநிலாக்கல்லும் 

பணிகளார்ஈதிமெணிகளுமிருட்பகலாககுக 

அ௮ணிகொளகாரகிறதூமமுமயாசதூமமுமம 

மணிகொளெல்லினைநிசியெனவிசைததிடலாக்கும்,() 

உசியினின்றுமேவுமபரைகோக்கறவோரு 

மெரியினின்௮ுமேயேகபாதத துறுவாரு 
மரியினின் ௮ுவாய் திறக் தசையாகு இபபாருங் 
கிரியினின்்றும்வல்.லியங்கிரியுகைப்பருங்கிளர்வார். () 

யோூகட்இடமாகயகுகையொருகோடி. 

தாகெட்டகுடிமாஞ்சுனை சாற்தளவிலதாம்



Sy Ser சேறைத்தலபுசாணம், 

போகிகட்கிடமாகயபு துமையோபொலிவாக் 
தே௫செடடடெமாகயபொருள்களோதிரளாம. (௯) 

சானத்தேசினத்தும்பிகள்காமரமுழக்குங 

கானத்தேசினத்தும்பிகள்காமரமுழக்கும 

வானததார் தருமருவியமாறுகண்மன்னும் 

வான த்தாரதருமருவியமாறுகண்மன்லும், (௧0) 

(இ-ள்.) கானம் - பாடுசன்ற, சேசு - ௮ழகூய, இனம் - 

கூட்டமாகிய, தும்பிகள் - வண்டுகள், காம. ரம் - காமரமென் 
ஓும இராகத்தை, முழக்கும் - பேரொவியெழப்பாடுசெ.ற, 

கானத்து - காட்டினிடத்2, சனம் - சோபத்தையுடைய, தும் 

பிசள்- யானைகள், கா - சோலையிதுள்ள, மரம் - விருட்சங்க 

சை, உழக்கும் - (ஒடித்து) மிதிக்கும், வால் - ஜெண்மைகிறம 
பொருக்திய, ஈத்து - சங்கெங்கள், ஆர்தரும் - நிறைந்திருக 

கும், அருவி - அருவியும், ௮ம் - அழ௫ய, ஆறுகள் - நதிகளும், 
மன்லும் - நிலைபேறுடைய, வானத்தார் - தேவர்கூட்டத்தை 

யும், தருமருவியமாறுகள் - கற்பகத்திற்பொருந்திய கொம்பு 
களையும், மன்லும் - பொருந்தும். (ஏ- ௮சை,) 

Gag. 

வானரம்பையரவங்கணமாசுரு 

வானரம்பையரவங்கணமாசுமு 

மீனினம்குலவும்படிவேயுமே 

மீனினங்குலவும்படுவேயுமே. (௧௧) 

(இ-ள்.) வானரம் - குரங்குகளும், பை - படத்தையு 

டைய, அரவங்கள் - பாம்புகளும், மாசு - குத்றச்தை, உரு -



தருமாசலப்படலம், லர் 

அடையாத, வான்-தேவலோகத்த வரைவளாந்த, அரம்பை- 

வாளழகளுமீ, மா - வணடுகளினத, ௮ரவங்கள் - பாட்டொ 

லிசகளும, சுறாமீன் - சுறாமீன்களின், இனம் - கூட்டமும், 
குலவும் - விளங்குகின்ற, படு- தடாகம், ஏயும் - பொருந்தும், 
௮ங்கு - அவ்விடத்தில், படு - உண்டாகயெ, வேயும் - மூக்இல் 
களும, ஏம் - இன்பத்தைத் சரும்படியான, மினின் - நட்சத் 

திரககூட்டக்களோடு, உலவும் - ௮சசர் திருக்கும்.(ஏ-௮ சை) 

சங்கமாரம்பவளங்கடாமரைச௪ 

சங்கமாரமபவளங்கடாமரைப 

புங்கமேவிப்பொருமதன்பூவனம் 

புங்கமேவிப்பொருமதன்பூவனம, (௧௨) 

(இ-ள்.) அதன் - ௮அத்தடாகத்தின், பூ - பொலிவுபெ 
றற, வனம் - நீரில், சங்கம் - சங்குகளும், ஆரம் - முத்துக 

ளும், பவளங்கள் - பவளங்களும், தா - தாவுன்ற, மரை - 
தவளைகளின், சங்கம் - கூட்டமும், ஆரம்பம் - (௮லைமுதவி 
யவற்றின்) ஒலிகளிலுடைய, வளங்கள் - வளங்களும், தாம 

ரை - தாமரைமலரா$ூய, புங்கம் - பாணச்தை, ஏவி- செறு 

தீதி, பொரும் - போர்செய்கன்ற, மதன் - மன்மதனத, பூவ 

னம் - (இருப்பிடமாகிய) பூங்காவனமும், புங்கம் - உயர்வு, 
மேவி - அடைந்து, பொரும் - பொருநக்தாகிற்கும், 

சந்தனத்தடங்காமணிமாவினஞ் 
சந்தனத்தடக்காமணிமாவின 

வர்தரங்கமலைச்திடிமாறுறு 
வககசங்கமலைத்திமொலுறும. (௧௩)



Pf சேறைத்தலபுராணம, 

(இ-ள்.) ௮ம்- நீர்நிறைந்த, தரங்கம் - கடல், மலைததடூ 

மாறு - மயங்கும்படி, உறு- மிகுர்ச, ௮ம- அழகிய, தரக 
சம்- அலையை, அலைத்தடும் - வீசுகின்ற, அறு - நதியும், சாத 

னம் - சகசனவிருட்சங்கள் உள்ள, தடம் - விசாலமான, கா; 

சோலையும், மணி- மணிகட்டிய, மாவினம் - யானைசகூட்டநு 

களும், சந்த- ௮ழூயே, நத்து - சங்கினிடத்த, அடங்கா - 

அடங்காதனவாடிய, மணி - முததுகளும், மா - வணடுகளும, 
இன - இப்பஃப்பட்ட மற்றுளளனவும், உறும - பொருரதா 

நிறகும். 

வது, 

கயமபடைத்துமேமானமகவாசனைகனிநஈழு 

பயமபடைத்துமேபான்மதிமேலுறக்கொணடு 

வயமபடைததுவையந்தனிலேறநமேவாய்கஈது 

நயமபடைச்தகஙகணேசனையொக்குமாகாகம, (௧௪) 

தூவலங்குறமின்பயோதரக்தனைத்தோய்ஈது 

கோவிலேயக்துதொண்டகமிசைக்தருங்கலைகொண்டு 

சேவலங்கொடிகொண்டுதேவானையையுறலாற் 

பூவில்வேலனைபபோன்றதுதருமபூதரமே, (௧௫) 

Ca gm, 

இகதஈற்கிரியிற்கோரமாகதியினிழுப்புறும்விலஙதி 

னமாதி,சர்ககமதுசாருப்பியமாகுக்ககைமையாமபத 

மபெறுமென்னி, லஈதமாநதியின்பெருமையையுரை 

பபதார்கொலோவக்ஈதிவடபாற், பந்தமதகற்றுமபா 

நையின் சார்பாய்மகலையம்பாகவமுளதால், (௧௬)



தேவிசங்கைதவமபுரிபடலம, =) Fn 

அங்தொருநிழறகீழ் ஈமதருட்குறியா யான் கலைவடு 

லிஙகமாகும், பாஙககசொ$மதனைபபூசனைபுரிந்துபருப் 

பத்ததருவிநீராடிக், கோயகொமடுகாஙகி ழேரகிமிங் 

சாவிறறவம்புரிகோலநிகொளவாய், நா௩கவொமெடூத 

மணங்களோடிடபகணணியேயருளுவகஙகாய். (௧௭) 

இன்னணமபசமனுரைத்திடக்கெளரி யிணப்பதம 

பணிஈதுமேபிரிவாற, சன்னதோரினனலடைந்துமெ 

ய்மீதாக ந சிலர் திதனதனாறபெறறுத், தன்வடி.வொழி 

தீதுமணணவாவடிவாய்தசன்பரிசனமு மவ்வகையா, 

வன்ன மேனனடையாள் யாவையுமுடையாளவவிட 

நீ௩கிபல்பானாள். (௧௮) 

கருமாசலபபடலம மூறமிறறு, 

ஆகத்திருவிருசதம்-௬௫௮ 
  

பத்தாவது 

தேவிகங்கை தவம்புரிபடலம். 

  

Ca pm. 

புண்ணியவெற்பின் பீரிரைமிசபபுனிகராஜோர்க் 
கெண்ணியபடியேசூசனிசைகதசதையிசைத்தாஈசேவி 

கண்ணியசசைலஞ்சென்றுகாடியதவம்புரிக்த [பாம் 

பண்ணியற்கதையுமன்னோன் பகர்க்கதைப்பகருற்



௯0 சேழறைத்தலபுராணம், 

நாயகன்பிரிஈ்தானேலுகாம்பிரிந்திருக்கலேமென் 

மூயவண்மன முங்கண்ணுமன்பினிற்றொடாக்துபற்றப் 

போயவள்கயிலைநீததுப் பொன்மலையேறுவாள்போன் 

மேயகோர்விமானமேறிவிண்வழியாகச்சென்றாள், (9 

சோழியாபலருஞ்சூழக்தொழுதுவானவர்கைகூப் 

ப, வாழியவென்௮பொன்மான்மலர்வெண்மான்ம௫ழ் 
ந்தபோற்றச், சூழிவாரணம்போற்பிள்ளை தொடர்தர 

விருகாக்கொண்ட, கோழியங்கொடிக்குமாரன்குறங்கி 

ன் மேன்மகிழ் ௩ genus, (௩) 

கின்னரமிதுனம்பாடக்கேள்ளொவிஞ்சைகாட்டு” 

மன்னவாகிதவோசை வார்செவிக்கமுதமூட்ட 

வன்னமென்னடைமான் போலுமரம்பைய ரேவல்செ 

மின்னவிரேமகூடவெற்பினைவிரைவினுற்றாள். [ய்ய 

முனிவரும்விண்ணுளோருமொய்ப்பமாற் றயரந்த 

பொன்னா, னனியொளிபசப்பியாங்குஈணுகய வேம. 

டந்,தனிவருர்தலைவிதன்னைச் சானெதாகொள்ளவே 

ண்டிப், புனிதமாதரைக்குட்டாழ்ர்சபொன்னகர்போ 

ன்றதன்றே. (௫) 
அவ்வரைச்சிறப்புகோக்கி யகமகிழ்ந்தெயின்மூன் 

அற்ற, தெவ்வரைச்சிரிச்துவென்றோன் றேவிமூவுல 

குச்சன்னை,வெவ்வரம்பொருவேற்கண்ணாள்சுதையெ 

னமேவமேனா, ளெவ்வரம்பெற்றதென்னு மிமயமா 

UDI MULT EIT STEM, (௬)



சேவிகங்கைகவம்புரிபடஉம, Fo 

கோட்டியலிமத்தின்கட்டி. குவிக்கனபொருப்பின் 

வேந்த, னீட்டியகாலக்தன்னைநீங்கெபுதல்வியெய்த; 

ஷட்வென்பாலுஞ்சோறு மூவகையிலென்றுகையா, 

னீட்டியசென்னக்காட்டுகீர்மையைவிழைவிற்கண்டாள், 

தூங்யெவருவிக்கூட்டகதோன்றுவவரிசைக்கேற்ப 
வோங்கியதரளமாலையுத்தராசங்கமேந்தித் 

தேங்கியமழெர்சிபொங்கச்சீதனமாகத்தந்தை 

சாங்கியேகளிபபதேய்ப்பத்தாழ் வனபலவுங்கண்டாள், 

ஆண்டுறுமுழைகடோறு மரவினம்பணஞ்சோசெ 

ன்னி, தீண்டிகன்மணிகடோறுஞ்செருகியங்குறையு 

தோற்ற, மீண்மொபரணப்பேமையெதி£வரச் தரியா 

மேனை, வேண்டி.ப கோடியென்று விரிப்பவபோலச் 
சண்டாள், (௯) 

முனமாரிரையினின்று வால்புடைபெயர்க்குங்காட்சி 

ஞானகாயகர்ச்கன்்றீக்த நாயவெருகன்ரறுளென் 

தூனமின்மகவானேவ வூழியத் தொழுமபுசெய்வோர் 
பானிறக்கவரிவீசும்பான்மையினசையக்கண்டாள், () 

மாழையொத்துலவுசண்சேர்மானினத்தொகுதியெ 

ல்லால்,கேழமைச்சூழலெக்குங்கிரியிடைச்செல்லும் 

பெற்றி, யேழ மைப்பருவத்தென்௮ுமிடை விடாவிளை 

யாட்டெய்துர், சோழமைப்பெண்கள்சண்டுதுள்ளூவ 

போலக்கண்டாள், (௧௧)



Fn 2. சேறைத்தலபராணம, 

பீறநதகச்சிர்கணருற்றுமபெற்றனளபோது மென் 

அச, திறர்தகல்லுவகைபொஙசசசிகதையீறகளிபபுக 

கொண்டா, ளறாதருமெம்பிராட்டியககரத செயவப 

பெற்றங், கறஈதபால்கவிழ நததொகச்குமகங்கைைடக 

கணணிறகணடாள. (௧௨) 

கொழுஈன்பொற்சடையீனின்றுஙகுவலையத் சழக 

தவாமறி, னுழுவலன்புள்ளக்2தய்2 வோவ்யகதிஸா 

புககென்ன, முழுகினள்மூழ்கலோடு முறைமமைபு 

லஇிலுள்ளோ, கழுவினபாவமெல்லாங sap a owen 

கஙகைதானும, (௪௩) 

நித்தன் மெய்பாதியாசரின் கெனைரிந்தைசொல்லு 
முசகமிமேனியெஙகுமோகையிறறுமுவிககொளள 

வெத்தவமபுரிக்தேனென்ளவேமபலினெழுர் துவேத 

புகதகமனதாள சென்னிபூணடுரின் மீனை யசொன்னாள 

இறைவளைப்பிரிஈதிலாதா யீணடு£$சனிவகதெய்து 

க,குறைவிரித்தோதென்ருஙகே கோதையைவின வகா 

தன,மறையினுக்கெட்டாகாமமவாஙகுமெய்த்தவத்து 
க்கேற்ற, வுறைவிடத்துறறேனென்று ராரயிர்கசெலா 

முயிராய்கின்றாள. (5௫) 

ஆங்கதுகேட்டகங்கையாதிபோகீபெற்றாயே 

லீஙகடி.யாணின்னாமமெய்திடப்பணித்தியென்றாள் [ற 

பூங்கனிமொழியாய்நீயுமபுண்ணியத் சவஞசெய்வாயே 

மீககறபபெறுதியெனன சசெட்குவனின்னோடென்ருள்,



தேவீசஙகைதவமபுரிபடலம, ௯௩ 

இருவருமியைஈதுதென்பாலேகுமவவழியிலிரா 

பொருவருமபாகமீகதபுரத்தன/பிழமபாப்கின்ற 

வொருவரை அனனையுமரு டிருஇசெக்குளளமூன்றப 

கருவரலொழியத்தாழநதுபணிரதுவானதிககுசசொலயாள் 

கோதமனெ னனுகாமக்குணக்கட லவதிந் முள்ள 

மாசவவிருத்தியெய்கமன்னுமார்சிரமக்தெய்டிக் 

காதலன் மேனிடம் கலகதினிதிரு வேண்டு 

மாதலினினபாற்புக்கேனதங்செதுபுரிவதென்ன. () 

ம் துமபயன்ற நஙகேதாச விரசமொன்றிருபத்தோ 

நாட், டகுமபரிசியற்றிலிசன்ற ருவனோ பாசமென் 

(7, ளெகுமபடி மனததுட்சொணடு கோகதனனபபே 

றெனனப, புகுமபடிமனத்துடகொண்டுபுனிதனுமு 

டிப்பீத்தானுல. (௪௯) 

முறிநகியபொழுதுமூவாமுழுமுதறனிவர்தெய்திப் 
பத்.பியவிருப்பினோிமபாசம்கசனனிஙகென்று 

பெறமியினுரைத்தாளதங்கைபேருவப்பெய்தவப்பாழ் 

சுற்மியகுமாத் இனோ்தொண்டை ஈன்னாட்டையுற்றாள். 

அ௮ங்குளதலங்களெல்லாமமபிகைதொழுதுபொன் 
னிப், பொககுதண்புனனாட்டுள்ளபொற்றலமுழுதும் 

போற்றி, மஙகுல்கண்படுக்குமவன்ன மலர்சசயனம் 

போலவாய்த்த, கொங்குலாஞசோலைசூழ்ந்தகூடலைக் 
கூடலானாள், (௨௧)



௯௪ சேறைத்தலபுராணம், 

ஆலலவாயமாக்ததேவையடிபணிக்தெழுந்துசெய்ய 
தாலவாய்பாடி பபாடித்தழுமபுறவழுத்திப்பின்ன 

சேலவார்குமுறபூங்கங்காயிப்பதியியலபுகேளென் 

ஜளொலவாய்மறைமாணாதாளுண்மையிலுரைக்கறுற்றுள், 

எழுதியகரத திபெற்றோ னெனக்கொருதக்தையா 

ஷேன், வழுதிசெய்தவச்சான்்முன்னமகவெனவுதித் 
தேன்கொங்கதை, பழுதிவையென்னமூன்ற௮ுபடைத்த 
னன்கண்ணிற்கண்ட, பொழுதினில் விசேடக்கொம் 

கைபோக்குவோன்புருடனென்மே. (௨௯) 

கணிப்பவர்சொல்லக்கேட்ட கவுரியர்டெருமானெ 
ன்னைத், தணிப்பருமகுடஞ்சூட்டித் சாரணிபுரக்கச் 

செய்தான், பிணிபபடைகான்குசூழத் திசைவிசயஞ் 
செய்ஈகாளிற், பணிப்பணிபூண்டதேவன்பகைத்தெதி 
ர்பொரவந்துற்றான். (௨௪) 

மூக்கணுலெனதுகொக்கைஷன்றையுமுகக்துகொ 

ள்ளப், புக்கதீக் கண்ணினாலோ புராந்தக னருளினா 

லோ, தக்கதோர்தலைவன்றன்னைச் சாருகாள்விதியின 

லோ, மிக்கதாய்காப்பணு2்றெம்முலைமஎறக்ததன் ழே 

அன்னதுமறையகாணியமாத்தொழின்மறந்துகிள் 

ற, வென்னதுகருத்தையுன் னி யிறையிவணடைகதுநீ 

ண்ட, தன்னதுகரத்தினாலென்றனிர்க்கசம்பிடித்.துவா 

ழ்க்ச, பொன்னகசிதுவாமென்௮புனன்மங்கைமகிழக் 

காட்டி, (௨௬)



தேவிகங்கைதவம்புரிபடலம். mB 

சதுர்முகவரைக்குஞ்செஞ்சொற்றமிழ்முனிவரை 
க்குசாப்பண், பொதுவெனச்றக்ததெய்வப்பூமியிற் 
புகுதவப்பான், மதுமலர்க்குழல்போதற்கு வழியிது 

வாகுமென்று, கதுமெனக்டெர்சசன்மாசலத்துறுமரு 

சண்டாள்* (௨௭) 

நாதன்முன்னருளிசசெய்த ஈன்னஇியிதுவாமென்று 
காதலினுவர்துகோக்கிக்கங்கையுந்தானுமாக 

மாதவமபுரிதற்குள்ளம்வைத்தவண்வாவேமுன்னாச் 
சிதமார்கரியகெலலிக்கனிவனந்தெரியக்கண்டாள், () 

கண்டவள்புறத்தேயள்ளகனல்வியர வெல்லாநீங்கி 
மண்டியவுள்ளிலுற்றவிடாயதுமாறறத் தீர்த்த [னேன் 

முண்டதோவென்னவேலாா முருகனையுளைப்பவன் 

பண்டதாந்தீர்த்தங்கண்டேயனை தனைப்பருகச்செய்தான் 

Ge yg. 

அன்னதாற்கடப்பன் குடியெனப்பாறைக்கருகுறு 
ந் தீர்க்தமதறைவர், பின்னருங்குடக்கிற் சருகெல்லி 
மாந்திப் பெட்பொடுமேகியேகோர, ஈன்னதிஞமூழ்கி 

நியஇகண்முடித்துகபவிலிங்கத்தினைக்கண்டு, முன்ன 
மாலறியா முழுமு,தற்பரமா முக்கணாமுளைத்தெழுஞ் 

சோத, (௩௦) 

ஆஜனெமொலுக்தொறுவலும் பூசையாகமவிதியுஞ 
ற்தினவோ, வானுறுகதியைச் தத்தனையிச்து. வார்௪ 

டைமீதினிற்கொண்டோ, யூனிலுள்ளுயிரேயுயிரிது



Sn Fr சேறைததலபுராணம், 

முயிரேபும்பருக்குமபரா புயாந்தோய், சேனிலுர்தே 

னேசிறியளுகருளுஞ்சிவமெனுகசேதசிகமாததி, () 

இகதிதமாகவிவ்வண*5துதிகள் செய்துமேயெமபெ 

மாட்டி, செங்சையாலிலிகககசன்முடிபறறிததிறச் 
தொகெண்ணிணைசேர்த்துக் சஙகையுகசானுமபூசனை 

செய்துகயிலைகேர்தருமகற்கிரியிற், புங்கமாகண்ணிய 

ருவியின்வடஈழ்ப் புகுந்துறைபு துமையைப்புகல்வாம, 

ேவேறு 

வாசியினிண்டமசங்களில்வ௫கூழ் 
மூசியகொமபைமுடஙடயசைத்த 

ரூசிகளமபிகைதனமுனகினறு 

விீடியவிரிறிபோற்புடை மின்ன. 

கெருக்கியசூழிசணேர்வரைதிமை 

யொருக்கியசம்பரைபாலுபசார 
மருக்கியபாத தியவாசமனங்கள் 
பெருக்கியபாச்திர மென்றுபிறங்க. 

வட்டவிலைக்கமலத்தலாவாவி 

சிட்டாமனததுறைதேமகிழபூசைக் 

கிட்டருள்பத்திர மேகதுமலரப்பூக 

தீட்டெனமுன்புதழைத்துவயங்க. 

கோட்டினில்வீழருவிக்குலமாலை 

இட்டியவாள்விழிச்தேவிரிரத்திற் 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫)



தேவிகங்கைதவம்புரிபடலம், 

காட்டியபாவகமாயபிடே.க 

மாட்டியகென்னவளைக்துவிளஙக. 

மருக்கமழ் செம்மன்மலிகதுகெகிழக்து 
* டி . 

கழுக்களுதிபபனதாயவசலோடுப 

குருசசகிநிபபடிசொளகையரன்பி 
on hi Gas Wor gen reas crs). 

e 

பள்ளகிரப்புபராககறுந்தேன 

வெள்ள ஈனைப்பசெகிழந்ததுவெற்பின் 

தெளளஞுதக்கனிராகதுஇருக்தும் 

வள்ளகிகர்பபவயங்குவமன்னோ, 

மூத்தவிசாயகன் மூதுணாகுமரன் 

சாத்தனிமாரலைசமபுவையன்பச 

லேத்துதவமபுரியெலலையிரண்டுங் 

சாச்தனூரய்திடையுறுகளைந்சே, 

பாகவமாகியபண்ணவரோடுஞ் 
சாதகரேவற।மஇப்புடை சுற்.றி 

மாசவமுற்றவளர்த்திமிமட்டு 

மீதுகெய்வார்கதுவிழிக்கனாகண்கள், 

காவலமைததுமுதிரஈ்தகருக்தோ 

டேவல்செய்பெண்களெடுச்சகைநீட்டக 
கேவலமாய்மனசுத்தகடைப்பப் 
பசவனைபண்ணியபச்தியளாரக. 

7 

(௩௪) 

(௬௭) 

(௪௦) 

(#4)



Fo சேறைத்தலபுராணம். 

மகரமதிபபூரணைமுதல்வாய்க்து 

சிகரமதுறறருவித்துவிெத 

வகரமதுநமதோரஙகவிதபபாய்த் 

தகரஈறைக்குமமுன்செயலாகி, 

கனகடைகோராதஇிப்புனன் ர01இப 
பின்கடனுனியமச்தொழிலபேணி 

மென்சரமேம்செபசாழவடமவேயுதாங 
தின்கனிவாயரெபததிலிரு௩து£. 

முந்தரிதேடியமுண்ட கமீதே 

சந்தரிபோலமனஈகனிதாவச் 

சுந்தரிவேறுதுளக்கமிலாம 

ல௩தரியாகவருசசனைசெய்தும. 

மண்மலர்கொண்டுவகுத்தவிலிங5த் 

துண்மலார்பத்தியு இிக்கவியப்பா ற 

றண்மலாநீறணிச 6தகமைவேததியம 
பண்மலரும்புசழப்பாஙகினமைதது 

தன்னுருமேலைகிலக்தொவிசார 
மன் னுதல்செய்துவழிப்பமிம்யோகம் 

பன்னு தன் முன்புபடை த.துநி.றுத்.த 
தன்னு தலன்னதுதன்னைகயக்தும, 

துன்பமுமுற்றியதொல்வினையீடா 

லின்பமுமொன்றெனவெண்ணியியைக்த 

(௧௨) 

(௪-:) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௯)



தேவிசங்சைதவம்பரிபடலம, 

வன்பகலாதமளந்தெ af Denis 

வனபமுதர்கவருகதியிருகதும, 

பவவிரதமபுகுபான்மையொழிக்குஞ் 
சிவ்விரசமபலசெய்துமுடு த்து 

ஈவவிரகஈதிரணன்மணிபோலத் 

தவவி। தந்தனையுண்டுசமித்தாள், 

கங்கையுங்கிழ த்திசையோர்குகைகண்டே 

யஙகதின்சாபினல்லமபிகைபோலப் 

பொயகமுடன்மவஞ்செய்தமேபொழ்பா 

it ங்கலமாகவஇக்தனண்மா Car, 

கயிலையினு தோர்சண்ணுதன் மூர்த்தி 

மயிலனளபூசைசெய்மாவரலிஙகச 

சயிலமதுற்?றதானதினின்ற௮ும 

பயின்மகமாதப்பெளரணைதனனில், 

ஆற்று தவத்தருமைத்திறஜேர்க்தான் 
மாற்றுமதிக்கும்வரம்பிலையென்ன ௪ 
சாறறுபொனன்னதனித்திருமேனி 
நீற்றுகறுமபொடிபோர்க்ககிறைப்போன். 

மெய்யினிலோபுடை வெம்பிணிதன்பஞ் 
செய்யவருச்தமிலார்சிலஸருண்டோ 
கசையலொன்றானதனிப்பரமேட்டி 
*தொய்யல்படை த தகொழில்புஇதன்றே. 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫) 

(௫௨) 
  

* தொய்யல் சோர்வு,



௧00 சேறைத்தலபுராணம், 

வரும்பிணிதீர்க்குமரு்செனெவானே 
நிருமபிலகாகரியக்காகணத்தோர் 

விரும்பியமாலயன்விஞ்சையாபோற்ற 

வருமபியவன்பினமாந்கனனேழறில். 

பம்புருமே௮பரப்பொலியென்ன 
வம்புருக.சனழைத்திசைகூறச் 

செம்புருவானதிலோத்கமையாடக் 
துமபுருகாரகாபாடமழொனிப்ப. 

அந்தரதுஈ் துமியாப்பொலிகாழ 

முூந்கரவோகைமுழக்கமடக்கச 

சுந த ரவாணகைச்தோகைமுன்னேமைக் 

கந தரன்வந்தெதிர்காட்்சிகொடுததான். 

தாரணனான்முகனான்மறைகாணா 

வாரணமெய்ப்பொருளாகியவெம்மான் 

பூசணவன பினெனைபபொருளாக்குக 
காரணமெத்தவமென்றுசைகூப்பி, 

நீர்தகருகண்ணுகெடிழந் திடுகெஞ்சும் 
பீர்தருகொங்கையுமாய்ப்பெருமாட்டி. 

யார்தருசென்னியரன்கழல்போம்றிப் 
பேர்தருபாடல்பெறத்துதிசெய்தாள், 

எண்ணெயெனப்பலவின்னுயிரார்க்கும் 

பண்ணைகடோறும்பரவொளியாகி 

(இக) 

(௫௪) 

(௫௬) 

(9௭)



சேவிஃங்கைதவம்புரிபட லம், ௧6௧ 

வெணணைய்பயகத்தில்விளைபபவா போல 

Oy com co LMT SH Sih SIDS UIT DD, (@ +) 

வோவையின் ம :ட்டையின்மென்குடாபாரின் 

சார்வையஊகதுசனிக்தவுயிரக்குத் 

இரவைசெய்தா ணிழல்சேசவருடகண 

பாரவைபளித்தருளபண்ணவயபோமடி, (௫௯) 

கூற்மையு ௮௧2 சகுணக்கடல்போதறி 

மாற்றையமுடி) குளணிசதவபோற றி 

யேநையுயாத கரு. ரீடிரபோறமி 
e 

நிமறமையணிசதருணின்மலபோற ரி, (௬0) 

என்றுதுதஇிககுமிலஙவனெழமுநாம 

மொனதுபடுத்துமுள த்தின 50) 

BEM DI DAIL NIL GT bow gio sul 

கின்றுகிலத்தினிலா வு£ஃவென்றான். (௬௧) 

மனத்தினினைத்தவரபபிரசாத 

மனத்தினொதுவகியவம்பிகைபெறற 

இனதக்திடைசானுவிசெய்தகவகோகஇக 
கனத்தனையொத்தகளத்தன்விளமபும, (௬௨) 

கூழெனகின்றவள்்கொண்டவரம்போழ் 

பேறெனவேமுறைபெற்றனைதேவி 
யாறெனநின்பெயராகுகவென்முன் 

மாறெனவொன்றுவரும்பொருளில்லான். (௬௩)



௧0௨ சேறைததலபுராணம், 

பொங்யெவன்புபொருக்தவிடப்பாற 

றங்கயமாதொசொனுவிபோறற 

வங்கியல்பாசியபாறையமா நதா 

னுஙஇயவாலநுறுக்குமிடத்றுன. 

பனனிருகோடிபதிறறொருகோடி 

துன்னிருகோடிதொகுப்பறுகோடி 

மன்னிருகோடிவகுபபுறுசேவா 

பின்னிருபாலுநிறைஈதருள்பெற் ரா. 

இக்தரனேமுதலெண்டிசைகாபபோ 

சந்திரர்சூரியாதாம்புடை சூழச 

செநதிருகாயகன்செஙகமலததோன் 

மஈதிரபூசைவழாமனடத்த, 

உமபர்கள்சூழ்திருவோலக்கமாக 

விமபரிருந்தவியறகைகுறித்தே 

வெம்பலுரு.துவிண்மேத்புருபாறைக் 

கமபரவானவரப்பெயரிட்டார். 

வானமெனும்படி.வக்திமையோரக 

ளீனமெனுங்குறையின்தியிருஈ தே 

ஞானமெலும்பொருணண்ணியதெய்வ 

தானமெனும்பெயர்பெற்றதித்தானம், 

சேமம்பெறத்தவஞ்செய்தவரத்தா 

ஞமக்தவம்பெற்றகாயசியென்றே 

34 #') 

( Fr Fe | 

(௬௭) 

(௬௮)



பானுபகவனிட்டை புரிபடலம், ௧0௩, 

பூமண்டலத்தொடுபொன்னுலகேச்சத் 

தாமங்குரிகீதுத்தமைத்ததுவன்றே, (௬௯) 

மூவருமவதுமுளைக்கொளுமவித்தாய்த் 

சேவாழுதறபலவேசெந்துக்கண் 

மேவவகுப்பவள் செய் தவமேன்மை 
LIT BY BVO) bod) BUM Gy FST DY SN eM. (௭௦) 

ேவிரஙரை தவம்புரிபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருத்தம-௪௨௮. 

  

பதினோராவது, 

பானுபகவனிட்டைபுரிபடலம். 

  

Cam py. 

தேவியின்றவக்கதைசெப்பத்கோந்தனம் 

பூவினிழ,மினகரன்புரிந்தநிட்டையை 
காவினுலுரையெனகஈவின்றமாதவர்க் 
காவியேயனையவனறைந்ததோதுவாம், (௧) 

ேேவேறு, 

மூக்கணானருள்பெற்றுமேமூவுலகத்தும் 
புக்கனார்களிலிணையிலாப்புகழ்பொருளுற்றான் 
அக்கமென்பதையறிர்திலன்மேனியித்சுடரோன்[ன். 

தக்கனென்றுளான்கொடையினி௰்முன்றனியுள்ளோ



௧0௪ Cr OD EBT TaD, 

f gon 9, 08 w of SHQwerGwwur v1 Geen 

சததியிற்சிவசச்தியைத்தனையையாக்கொண்டோ 

னததகையினான்சிவன்றனையவமதிசெய்து 
சுத்தியாகவேமகமுடி கொழிலினைபுற்முன். (கூட் 

அனையதொல்கதையிருந்தவத்2கா ர்களேயறிவி 
நினையன்யாகத்தினுறறவரெண்ணிலாக்கோ டி. 
பனவராமவண்பானுவும்பாலவியூறமுன 

கனைகமற்பனைவிரனாதந்கணடனைபெற்முன், (௪) 

ேவேறு, 

தந் சவிக்கொளுஈ்தந்கமுகக்திடச்சானுமேபூவிழ 5 

தே, யெந்தையார்சிவத்துசோகமுமெய்தியேயீடிலா 

த்துன்போடு, கொந்துமேவி£ய£/தரவெஙகணு துவ 

லுவார்தாமின்றிச், சந்ததம்பலபதிகள்போய்ச தமி 

யுக்தான்சுகமிலனானான். (௫) 

பல்லிடய்களைச்சுந்றியும்பல்லினைப்பண்பொடுமே 
யாது, ஈல்லதாமுணவாதிகணாவினிலொன்று?மமண 
ளூ, சொல்லும்வாசகங்குளறியுங்கழ,மியுஈ தூயதில் 

லானா௫ச, செல்லும்போதினிற்றேவிமா ஈநதியதையா 

நகவன் றெரிகிற்பான். (௬) 

தெகிக்தவன்னொருபாறையுங்கொன்றையந்தீச்சரு 
த்தானாடு, விரிர் கசெஞ்சடைக் காயின் கழ்வித்தசன் 
விமலகல்வடி வாகப், பொருக்இிலியகமுக கண்டமே



பாலுபகவனிட்டை.பரிபட ௨ம், ௧0௫ 

புளசிதமிளகி2யமேலாக, வருந்து டசினனைவார 

நதமூழயமாதவமியமாதி, (a) 

பூரனைககுறும்பொருள்களு மலர்ச் Ny UL Lf al BGA (tp 

தலர்ய, வாசனைப்ப$மபொருள் சமூ 2௦மி5 வவ்விம 
ஞசனமாடடி,, யாரபோசுகிமிமவன !னமேரற்காவிய 

மணியுறுபாமாலைப், பாசுரஙகளாறறுதகிசெய்து சதி 
யொடுபண்டொடுபகாவானால். (| 

இயைச்சேந்தஇிடும் பொருள்கள் ipwBaly 0b 

இடுமாபோல,மாயமாகதவத்தக்கனால 2 வதுமாணமொ 

செனாபெ,போயகா யெனையாட்கொய விலியசமாய்ப 

புக்கதுபுதிகன்றே, சேயனூபிழைக௩தைதீர£ த.இிட. ல 

லாமசெப்பிடலாழரேயோ,. (௯) 

என்றுரைத்தலுமபரஞ்சுடர்வெளிய காயெல்லவன 

முன்னே, ஈன்௮ுமெசனேமனலியேபனக்னி வே 

ண்டுவஈவிலென்று, னன் ௮யவிரப்பாகமுண்டழிஈ,க 
பல்லணிமருவவுஞ சீரே, துன்றுபால பயென்பெயரி 

னால்விளங்ஃவும் துக்ககிககவுமிஙகு,. (௧௦0 

வழு, 

செட்திடும்வா மென்று செப்பலு மமமையப்பருஞ் 
செய்தனம்மென,வெய்யவன்மகிழ்கூர௩துபாழையின் 

மேலதாகியமாதிரிட்டைகண், மெய்யொடிம்புரிக்தவ 
ஸிட ம்விடைபெற்றுவிண்ணிடைமேவலாயினான், ௮



௧0௬ சேறைததலபுரரணம, 

யயபாறையைப்பசவன் பாதையாசசொல்லுகாமமும 

புல்லலாயே. (௧௧) 

பரனுபகவனிட்டைபுரிபடலம் முற்றிறறு. 

ஆகததஇிருவிருதசம ௪௬௯, 

  

பன்னிரண்டாவது, 

பராசாமானிவர் பாவநிவிர்த்திப் படலம். 

—— EI Mr 

Ga mM. 

தேறுகதி3ரோன்கதைகேட்டுச சிந்மைமகழ்ந்சோ 
ஞசெவிக்கன்பப, பே௮ுகடைததோமெனமுனிவா 

பெரியோன் வசனமலா2காக்க, வேறுபராசமுனிவ 

ரன்றன்பாவநதொலைக்தல்விளமபுமென, வா௮பகை 
புமுசகுறுமபுமடாத்தோனறைந்தபடி பசாவாம, (௧) 

வாரணா?/தென்புறத்தில் வளஞ்சேரடவியாச்சிர 

ம, காரணாதியோர்க்கரிய நமபன்பொருந்து மவ்விட 

த்திற, பூரணாதிமுனிவோர்கள்பொருக்தகுழாத்திற் 
புகற்கரிய, வாரணாஇிதனையுணார்தசக திமுனிவன்மக 
வானோன். (௨) 

கற்றுங்கேட்டுக்தழும்புபககவிசாப்படைத்துச்செ 
விபடைத்கோன், முற்றுமுணர்க்தபசாசரமாமுனிவ



- பராசரமுனிவர்பாவகிவிர்த்திப்படலம் ௧0௭ 

வமகவான்றிசையினிற்போய்ப், பற்றுங்ஈருச்சாய்க் 

கயிலையில்வாம்பரன்பாற்புகுகவழிக்கொண்டா, னெ 

றறுந்திரைநீர்ககஙகையினை யெதரஈகானகைடக்க வெ 

ot Sp QT GIT, (௩) 

இமவித்தினையுகனாயுமுறவியர் மிவினைக்டாயலை 

க்கும், பிறவிசதிரையாஙகருககுழிவோபிமிங Qual 
ஈதமாதவததோ, னறவிச்திரையாநுஈர்கொடிகளன்ன 

பாவத திரளகபைக்கு, முழவிததிரை நா கடக்கவிடு 

மொருவரியாரென்றுசாவினை, (௪) 

மசசகந்தையெனலோடூமவாரிகடக்ச வீடுதியெனத், 
தைச்சசகதையுடையுடையாய்தக்கசுமைபெறடருலோ 

wu, ஈச்சசகந்தையுடையார்போனடவாதோடமென 
ச்சொன்னாண், மு.ச்சகந்தைவருக£ரத்திமுனியுமறுக் 

துமொழிகன்றான். (௫) 

கையீற்றண்டுங்கமண்டலமுங் கனச்துச்சமன்செய் 

இடுமென்ன, மெய்யிற்புலவு கமழ்வடிவாள் வேதமு 
னியையினிதேத்தித்,தொய்யிற்சிறந்தசனஙகுலுங்க ௪ 
துடுப்பாம்றுளேஈ்துமனவிசைபோ, ளெய்யிழசெலு 

தீதுங்குழல்போலுநீரிறசெலுத்தினுடோணி, (௬) 

நாவாய்கங்கைநடுவெய்தகல்லமுகூர்த்தமொன்றுற 
லும், பாவாயுனதுபணைத்தமுலைபபாரமெனதுதோள் 
பொருத்தி,மேவாயெனலுங்கன்னியென்றன்மேனிபு 
லாலின்முடைகாறும், போவாய்தீண்டத்தகாதென் 
ருள்புனிகமுனிவனிரர். துளைப்பான், (a)



கடல சேறைத்தலபுராணம, 

சன்னிப்பருவமழியாமற சமழுஞ்சுகந்த பரிமளை 

யாய், மன்னிச்சிறபபத்தருவனெனைமண'த்தியெனலு 

மனமக௫ழ து, பின்னிக்கிடக்குமன்ப்னொமிபேதைபு 
ணர்ந்தாள்புணர்ஈதவுட, னுன்னிக்கரு தமறை முழுது 

மோதாதுணாகதோலுதித்கனனால், (௮) 

பிறசதமகவைமுககோக்கிபபேதைப்பருவம்பிறழா 

மே, சறெந்தமேனிபரிமளிக்கச் செய்துகககைச கரை 

யேறிக், கறந்தசெழமும்பால்கவிழந்ததெனக்காலுகக 
ரணச்கயிலையிற்போ, யிறந்துபிறக்குமிடர்தவிபபா 

னிருதாட்கமலஞ்சிரஞ்சோததான், . (௯) 

கொழுதுபணியுமளவையினிற்சுருதிவடிவோனபி 

தாபபிறகே, யமுதுதொடருமதலையைப்போலணு இத 

தொழக்கண்டருண்மூக்தி, முழுதுமறிக் துமறிமான் 
போன்முனிவாபுதியான்யாவனென, விழுதுசொரி* 

துகனல்வளாபபோனெனதுதனையனிவனென்றான, 

மொழிடிமவகைகேட்டெம்பெருமான் முனிநதங்க 

டைதனமுறையனரு, லிழிடுங் குலபபெண்டனைமீா£ 

மேலியககும்வநியிற்றிவாப்பொழுதி, னழியுமொழு 

க்கத்துடன்புணாந்த வதனான் முகத்தின் விழிசகவொ 
ணா, சொழியுந்தவநீபுரிதியெனவுரைத்தாலுரைக்கு 

மெட்டாதான். (௧௧) 

'செறிந்தபாலமதியாமற்செய்தாற்சாந்திபணத் தீரு 
மதிரந்துசெய்புமபெரும்பாவ மசல்வசெவ்வாறெனக்



பராசரமுணனிவர்பாவரிவிர த்திப்படலம் ௧0௯ 

கலங்கி, யெறிஈதவேன்மார்புறுபுண்ணி௰லெரிபுக்கெளன் 
ளமிகவருகி, முயிஈ்தமரம்போமபுவிபடிஈதுமுதல் 
வன்பாதமுடிவைத்து, (௧௨) 

'இருக்கண்கண்? வினையான் சே ராவண்ணக் இரு 
வுள்ளத், து ருக்கமபிறக்கப் புரப்பதுவே புனதுகட 

னென் றுரைத்துமுனி, கெருக்குங்கொடிய பாத்கத் 
தைநீக்குமா௮ு சவம்புரியப, பெருக்கவிசே_முளதா 

னம்பேசல்வேண்டுமெனத்சொழுதான், (௧௩) 

அதிப்பெருமான் செவியேதறி பம்மைகாதனெலு 
காமம், பாதிப்பு ததிலமர்ந்சவுமைபண்டுதவத்தாற 

பெற்றசலக், காதிற்செறிபூக குழலொடுகாக் தரித் 
தோலக்கஞ்செயும்பாறை, யோ இிப்புறத்திலுளததன் 

பாலொமுகுங்கோரகதியுளதால், (௧௪) 

அஈதப்பாறைக் குணதிசையி லமலம்பொருஈது 
மொருபாறை, முக்தச்செருக்காற்றக்கனென்போன் 

முடிததான்வேள்வி யவ்வேள்வி, சிர்தச்செலுத்துக 

இரல்விரன்றெண்டிச்கடிக்குமவானவரிம், றந்தப்பக 

மூம்பெரும்பதமுர்தரணியிழஈ த, சளர்வும்றான்.(௧௫) 

என்னையிகழ்ர்ககவறுதருமிடாநீங்குதற்குச்சவ வி 
ரத, முன்னமுறையேசெயப்பெரிய முத்தித்தவமாங் 
கதுவென்னத், தன்னைகிகர்கானெனுமுமையாட வஞ் 

செய்தகலமேதலமென்னப், பொன்னை கெடுகவாங்குக 
ம்பி போலுகரெணென்மனங்கொண்டான். (௧௬)



௧௧0 சேறைத்தலபுரரணம். 

எண்ணும்பானுக் குரியபலாசியலுககரின் மேஷ்பா 

லாய், ஈகண்ணுமபாறை யிடமபுகுகது௩வைசர்கோர 

நதிமாழபெ, பண்ணுஙகருமுதொழின்முடி ததுபபற 

அநிகுிப் பவிசதிரனா, யுண்ணுமுணவுஞ சஇிதன்'மி 

யொருகாடபோலடெடுங்காலம, (sor) 

கீண்டதவஞ்செய்ம்முறைபிறழா நியம்மபசவனிய 

ற்றுதலா,லாண்டபலமபெற்றினிதிருககானதனாற்பக 

வன் பாறையென, வேண்ட விளங்கு மதன்சாயைவெ 

யயோன்சாயையபோலிருளைக், கணமிமனதைச்...தடு 

செய்துகொருஞான வொளிபரபபும. (௧௮) 

அ௮மையைச்சூழகசபலாசவன மமரராவார குழாக 

கூடடஞ், சிறையிற்பொதிக்கவெமபிணிகோய் தீருகி 
முலிமசென்றடைக்தாற, பொறையிறசெறிக்த பத்தி 
ரத்தாற் பொருக்துஞ்மிதையாலோம, முறையிற் 

புரிவாரமீளாகமுத்திபெறுவார்கிசசயமே, (௪௯) 

பரிதிமதியமொன்றுபடும்பகசுநூராணம் வருங்கா 

லங், கருதுவிசுவொன்றுறுங்காலககற்பக் தொடக்கு 

ச்செயுஙகாலம, பொருவிலாசபிரதோடமபொருக்து 

ங்காலந்தைப்பூச, மருவுசவசாத்திரிவருகாண் மாதக் 

காலமற்றையகாள். (௨0) 

கோராஈதியிற்படி ந்தாடிம்குரவர்மறையோர் சோக் 

குதிரை, சாரர் தூதர்தகதைதாய்கனையர் பெண்டிர்



பராசரமுனிவாபாவநிவிரத்திப்படலம், ௪௧௧ 

தமையாவி, சோரவசடை்சபாககம்போக் தூாயஈவாக 

சமவலியவ௩து, சேர ௮தவுமதீதலகஇயசேர்த்து சவகீ 

செய்சென்றான, (௨௧) 

Cap. 

BH BM UD 6 7 Dug BL_G OO 1 tno + gic. Oar 

அடா, னருணடமாயசசாள்போறமியாமலர்கதாடிப் 

பாடிச, செருமாலொழிமதுசமன்பாரசென்றனனவ 

ன் ரேயாகி, வருபவன் மிருமுனிமபவரசன்வாயமலாக 

சொன்னான். (௨௨) 

WE uF oho ep oot MS VOLPE (YW VO oi T'S ov 

விதிபினிலிவன போவேசவியாகனென்றருவிப்பின்ன 

செ.தாவனநிகழ்ததியென்னபபா.ரசத்தியல்புசொடஉல 
நிதிவரைதனிலேசம்பனிலைபெறவெழுதினானால், () 

ஈங்கிவனினையசெய்யவியற்றுபாதகஙகடீரப் 

பாங்கினிலெழுக்துசென்றபராசசமுனிவனேகி 

யோங்கிவிண் முகடளாவுமோலக்கவெமபின்கீழ்பால் 

வாங் கெயெஏளிஞுக்கன்னமலாப்பலாசக்காடுற்மான். () 

உற்றவன்பகவன்பாறை யொளிதிசை பரப்பகோக் 

இ, நற்மவனிறைவன்சொன்ன கல்லறை யிதுவென் 

றெண்ணி, மும்றவன்பெலுநீர்தோய்ந்து முளைத்தெ 

னவுரோமக்துள்ளப், பெற்றவன்கேரசயா த றின்பெரு 

வளமினிஅபார்த்தான். (௨௫)



௪௧௨ சேறைத்தலபு ராணம். 

அின்னததிவடையுந்தெய்வ வரம்பையார்கடையுக 
கண்டான், பன்னத்தினிமமும்பச சைபத்திபாயொளி 

யும்பார்த்தான, Or reacts Boo af Gor oi: கொன்றை 

தூ வியமலருங் ஈண்டான், கன்னத்தின்மிதுனப பாட 

டந_ழைக்குச பபாடடுக்கேட்டான். (௨௬) 

தண்டகாரணியகேமிசாருமாரணியக்இிமை, விண் 

டமீபயக்குமேன்மைவெடிரிகாச்சிரமமென்னக், மொ 

ண்டவாரணிய மாவ்வோர்குறையுளவிதற்கோர்குற் 

றப், கண்டவரிலரென்றெண்ணிக் கருத்தினை முடிப்ப 
தானான, (௨௪) 

ஆதகவனுதிக்கவின்னமைக்துகாளிகையுண்டென்னத் 

இதறவெழுந்துசிக்தைவெத்தியானத்தின்வைத்துக் 

கோதறுசுத்தியாகக்கோரயாற்றினினீராடி. 

யோதுடையுச்தரியமொளிர்பவிததிர முஞ்சாத்தி, () 

உருத்திரன்கண்ணிக்றோன்று முயமணிமாலைவேய் 
௩௪, கருத்திலஞ்செழுத்தையுன்னிக கவினவெண்ணீ 
BAS, இரு த்தியமறையிற்காயத்திரிசெப்த்தருக்கி 
பங்க, எருத்தியினுதவிமற்றவனுட்டானத்தொழின் 

முடித்து. (௨௯) 
நித்தியகியமமெல்லா நிகழ்ச் தபின்மெளனியாடிப், 

பச்தியினெழுக்துவண்டுபடி ந்திடாகாட்பூக்கொய்து, 
சுசதிசெய்தருப்பைகாட்டக்திரவியந்தொகுப்பிற்கொ 
ண்டு, முத்தியைநிகர்க்கும்பானு வரையினைமுறையி 
னெய௫ி, (௯.0)



பராசரமுனிவாபாவகிவிர்த்திப்படலம். sam. 

அங்கடி வாத்துற்றவமலனைக்கண்டானக்தம், பெச 

௩ தி2யேயருசீசிச்தேததித் அதிகளும்புகன்௮ுபின்னர், 

£மஙகையின்பாகககொண்டவணமன் மிமம்றன்னாளின், 

சசதகையின்சினை மேறகொண்டதேவனேதேவவென்னா. 

பத்பலது'இகள் செய்துபாவங்களொ.தித்.துமேலுக் 

துதபுறுபாவந்தன்னைததகொட ருறுவண்ணர்தூய்கா' 

மதபுடனரன்மன் 2வளவியா ற் மிடவருமபொருட்சொண் 

டெறபவன்பாறைதன்னிலேகினானினிமையோடும். 

குண்டமண்டலியுண்டாக்கஃ கும்பங்கணிறை கதக் 

சையிற், றண்டியவசணத்நியைச் சமிதையாசனத்இ 

லிட்டுப், பண்டருமறைகளா குமபரிசுமந்இிரஙகளாசச, 
வெண்டருசுமுககானெயபெய் இயற்தினனகடவுள் 

வேள்வி. (mm) 

சருகனைச சிலகாளுண்டுக்கண்புனல்சிலகாளார்ந்து 
மருவியவாயுசசன்னாண்மாம்தியமதியின்காக்தி 
யருமையினுகாகர் தமபல்காலாதித்தன் கரணக்குய்த்து 

மொருமையினமனஞ்சென்றெய்தவுபவாசவிரதமுற்தும் 

இந்திர GH Ip Sen யுள்ளவெண் டி சைப்பா eres வா[ன் 

சந்திரனருக்கன்மாய னயன்குகன்றடக்கையைக்கோ 

பக்தியினேற்கவங்கபொாணியால்வழங்ககல்க 

மந்திரவிதியாலீசன்மழெவிர்ப்பாகமீக்கான். (கூட) 

ஈர சவவ்வளவில்வேள்வியெரிதிரண்டெழுர் ததென்ன 

பாய்க்தபேரொளிசுலாவப்பரன்வடி.வாமிலிங்கம் [ப் 
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௧௧௪ சேறைததலபுராணம், 

வாயர் தவனெழுக்துதோன்றவரமுனிசண்டுபாவந[ல். 
தேய்ந்தனனலுய்க்தேனென்றுந்தைசெக்குருகுமன்பச 

கண்புனலபெருகவின்பங்கனிபரவசத் தனாஇத் 

தண்புனலெண்ணெய்தேன்பாறதியபிடேகமாட்டிப் 

பண்புறமாலைசாக்தம்பட்டாடை சனிகையனன 

ஈண்புதவேற்றித்தூபதீபமுகயப்பினல் ௫, (௯௭) 

செய்ம்முறைபூசையாற்றித் திருமலைக்கொழுக்தரெ 
சஸழே,பெய்ம்முறைகாமஞ்சா தறிப்பிர மன் மாலறியாக் 
கோவே, மெய்ம்முறையில்லேன்காணவெளிப்பட்டா 

யதனானாயே, னுயம்முறைவராஈகதென்றேயுன்னுவதன் 
மிபுண்டோ, (௩௮) 

புன்மையேபுசிக்.துளேனைப்பொருளெனத்தடுத்தா 
ட்கொள்ளுஈ், தன்மையானெனவேயுன்னிச சாற்று 
கேன்றலைகாட்செய்ச, கன்மையோவேழைபங்காகட் 
ஒயகருணைசானே,- தொன்மையாமுனதுசேத்திசெச 
ல்லலார்தகைமைச்தன் றே, (௩௯) 

இசவுஈண்பகலுங்கண்க ளிமைப்பின்றியிரக்சோர் 

மாட்டுப், பரவுபகாரஞ்செய்திபலனுன்க்கதனாலென் 

கொ, லரவுஈஞ்சடையவேனுமணிக்தனையதுபோலெ 
ன்ஜோ, புாவுகொண்டார்களாற்ற௮ுவ் சடன்கொலோ 

Lj SAPO wise | (#0) 

,தண்ணெனவொளியாய்நகின்௮ காட்டுவாய்காட்டிப் 
பின்ன, செண்ணின தகிவாயின்னஇன்னதென்றதியள்



பராசரமுனிவாபாவகிவிரத்இப்படலம், ௧௧௫ 

செய்வா, யண்ணியபொருள்களாவா யரும்பொருட் 
பயனுமாவா$; யுண்ணெனஞுட்டியுண்பா புறக்கக்தக் 

அறங்கசசெய்வாய், (#6) 

உலகமாயுலகிலுள்ளவுயிர்களாயுயிர்கடுய்க்கு 
மலகிலாவின்பமா கிபவ்வீன்பழு.மு.த6துய்ப்பாய் 
திலதவாஹுதலிபங்காதேவனேசேவதேவே (லார், 
குலவுமுன் விளையாட டியாரே குறிப்பறிக்தேத் தவல் 

என முனிுஇித்தலோடுமிடபமாம் வெள்ளிவெற்பி 

ற், கனகவெற்பிருந்ததென்னக்ககனச்இற்கணங்களோ 

பிர, தனகரனாளகடோறுஞ் செலுத்தொளி இரண்ட 

தேய்ப்ப, வனகன்பொன்வடி வுகாட்டி WMT ESB 

ளிச்செய்தான். (௪௩) 

இழிகுலத்தவரைச்சேரி லெழுப்பிறப்பிலுஈ்தாழ் 

வுண்டாம, பொழிபுனன்மேன்மின்னாரைப் புணர்க்நி 

டற்சலசெக்தாவார், வழியிடைக்கலவ் செய்யின்வனச் 
திடைமிருகமாவா, ரழிதரக்கன்னியின்பமடையினே 
ழ்கரகத்சாழ்வார், (௪௪) 

பகற்பொழுதரிவைமார் சம்பணைமுலையின்பர்துய்த்தா 
லிகற்பமெமலிதண்டச்திடைப்படுசரகத்தெய்திப் ' 

புகற்பிறிதின்றியாங்குப்புமருவெனக்கோடாகோடி ' 

தொகைப்பகொலமெலலரமுதுன்பமுத்ருழ்வரன்றே, 

சொல்லுமிப்பாவமெல்லார் தொடர் சரச்செய்தகுழ்றம் 

வல்லமாதவத்தாலென்னைவழிபட மாய்ச் துபோன்': '



௪௧௭ சேறைத்தலபுராணம், 

ஈல்லகதோர்தேகசுத்திகண்ணினைகயிலைச்சாரற் | லான். 
செல்லுதற்குரியையென்றான் நீவினையிடத்திறசெல 

அருண்மொழிசெவியிற்சாரவம்முனியன்புபொஙக 

மருளொழிக்தின்பமெய்தவலியவக் தடுததாட்கொள் 

ளப், பொருளெனவெண்ணபபெற்றேன் 'புண்ணியப 
பேறுகன்றே,யிருள்படுஙகு/தியி வீழாதேறினேனெ 
னக்கொண்டாடி, (௪௪) 

அர்த்கனன்றுள்ளித்துள் ளிபாடினனங்கமெலலாம 
போர்கதனன்புளகராசிபொலிகரபபூரித்துள்ளங், கார 
தீசனன்செருக்குங்கள்ளிக் குளமெனக களிப்புக்கொ 
ண்டான், மீரத்தனையினிதுகோ௩்செ சலவரஙகேடப 
தானான். (௪௮) 

௮டி யனையாளாக்கொண்ட வன்பினாளூடைய ரென் 
So, படியெலாம்புகலவிண்டிப்பதியினில்வாசம்பண் 
CHE, கொடியபாதகநகடீர்த்துக் குரைகழல்பணிந்த 
பேர்க்கு, முடி.விலாவின்பகல்கு மூா.த்தியாயுறைதியெ 
ன்ருன். (௪௯) 

உன்மனச்கருத்துமுற்ற வுரைத்திரிகாமங்கொண்டு, 
தன்மையிழ்நிகழவைசகொடொறுு தொழுவாாதன்ப 
ப், புன்மையைத்துடைத்தறிண்ணமபோதுதஇகயிலைக் 
கென்றான், பன்மையிமசெயு% தயகற்றுப்பராசரன்பா 
sei sere. (௫௦) 

பராசரமுனிவர்பாவநிவிர்த்திபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத திருவிருச்தம்-௪௮௯, 
 சரன்திகலமை



பதின்ழன்றவது. 

அரிபிரமேத்திரர்திருவருள்பெற்ற்படலம். 

PT பப்ப 

(ர ரசரமுனிவன்பாவமபாத்றிய சரிதங்கேட்டோ 

முராகிசானமுகனுக்கேவவிகதிரன்மு தலானோர்கள் 

புராரியைப்புசைசெயதகதைபுகல்புனிதாவென்னச 

சராசரமுருகசசூகன்சாற்றலைர்சாற்றுவாமே. (௧) 

முகுர் சனார்சின்ணைமுன்னாமூதறிவின்மையாலே 

தகுக்திமிமச்சமாதிதானவதகார ஞசெய்தே 

பு தர் இமிமசுராதமமைப்புகைத்சனம்புவனமூன் றிற் 

செகுஈதிமல்வீரரில்லை?பனச்செருக்குற்றுன்மன்னே 

வறு, 

மன்னியேகாக்கு5க தொழிலினைப்பிரமன் பாலினும 

ற்றவனாஙகே, தன்னுறுதொழிலைச்ச சிமணாளனுக்குர் 

த்ந்து2மகருக்கொய்பரனை, முன்னிடாதிருப்பப்பர 

சிவனவர்க்குமுற்ற மிவுறுத்துதற்பொருட்டு, வன்னி 

யாரவிழியிஃவடமுகாசூரனென்றொருவீரனைவகுத்தம். 

வலக்கணினண்டபானியனென் ும்வாமமார்கிழியி 

னிலுயிரைக்,கலக் இடுஞ்சண்டமாருதனென்றுங்கதம் 

பெறுமசரருண்டாக்க, புலப்பெருக்திண்டோள் வி 
ண்டுடன்பிரமனுற்றிடுமிக்திரனிலர்க,டல,த்தினிற்செ 
ன்றேபலத்தினைக்கொள்வீரென் ௮மேசம்புவுஞ்சாத்ற:



௧௧௮ சேறைச்சலபுராணம். 

சாற்றலுமசரர்தகாணுவைப்பணிர் துசக்காபாணியே 
மூதலோர், விற்றிரு௩தருளுமிடமஇனேகி விண்டுவே 
பிரமனிர்திரனே, போறறிம்வீரோ வெங்களையலது 
பொசவருவிர்கொலோவன நிக, கூத்றினுக்காளதாவி 
சோவிவையிற்கூறுவிருங்கருத்சென்ருூர், (டு) 

என்றதுமிவர்தமிடிமுழக்கென்ன வியம்பிடுவசன 
மூமலைபோ, ஸனின்றிமிவடிவுங்கண்மிமேகடுங்கிகெடி 
அயிர்த் இன்னலுற்நயாந்து, பொன் றிடுக்கருக்கள் வி 
மு.துவிட்டென்னப்பு தமையதானசென் நிரஙகிக், கன் 
அிடுமன ச்தோடிவாகமைவெலலககருதுவசவமெனக் 
கொண்டார், (௬) 

கொண்டவாமான முக்.தறறிருதர்க் கு றுயேசமாவ 

மூவாகித், தண்டொடுபரசுகார்சகஞ்சூலக்கலு சொலி 
காட்டியேகிற்ப, வண்_மததிசவிதழொடுமூரல்கறித் 

அமேயாகவத்திடமாய், மண்டியேயரக்காமூவருமெதி 

ர்ச்துமாரிபோம்சரம்வழஙெரே, (ar) 

இனையதாயமர்க ளிருதிறச்சாரு மியைச்தளவில்ல 

தோர்கால, முனையதைச்செய்துநிருகரைவெல்லமுகு 
ந் கனாதியாவலமின்றி, கனையுமவாரிதிசூம் புவியிலா 

காயவாணியானவிலிடகந்தேடிச், சனமொடுவரலிற்ற 
ருமாற்கிசியாஞ்சிலம்பினை யெதிகினிற்கண்டார், (௮) 

வேறு, | 

கண்டபேோ்தருமாசலமெலும்பெயர்க்சனிவா 

'லண்டியேசெலுமவர்க்கருள் செய்திமொபோத்



பண்ணவா்பூரிக்கப்பலாசமானபடலம், SEM 

அுண்டமாமதிமிலைக்திரிபரஞ்சுடாவடிவு 

கொண்டதோர்பெகுமிலிங்கமப்பாறையிற்குலவ.(௯) 
Cog. 

அத்தனிப்பரம்பொருளினைப்பணிர்தேயாடி.யும்பா 
டியுமன்பாச, சுத்தமாயத்2தவிஈதியதின்ந.ழ௫த் த 
ளறுமஞ்சனமாட்டிப், பத்திரமலாரகள கொண்டடிப 
ணிஈ தபரமனேபசுபதியானே,முத்தியின்வாழ்வவேயெ 
அகளைப்புரக்குஞூர்த்தியேமுதல்வனேயென்னா. (௧0) 

பத்பலதுதிகள்செயதுசூராதி பண்ணிடு தன்பமத 

கற்றி, முற்றமிவுற்றுப்பர மனைமதித்துமூ வருஈல்லரு 

ளெய்இ), யு.த்றதமமிடத்தையுஅதியாயடைநதுமுவப் 
பொடுவைசனர்பின்ன, ர .ததமில சுரர்மூ வருமிலிக்க் 

தடிபணிக தருங்கதிடிற்றார். (௧௧) 

அரிபிர மேக்திராதிருவருள்பெற்றபடலம்முத்றிற்று. 

ஆத்திருவிருத்தம்-ட௦0, 
  

பதினன்காவது. 

பண்ணவர்பூசிக்கப் பலாசமானபடலம், 
அவனா ம த்க் வர ரவையை 

டேவ, 

மூவர்களருட்கதைமொழிச்தமுத்தனே 
தேவார்கள்கதையதுசெப்புவாயென 

காவினில்வலியனாஞ்சூ சகம்பனுங் 

காவியஞ்செரனபடி.சழலுவாமசோ, (ச)



௧௨௦ சேறைத்தலபுசாணம், 

அம்பிகைதவம்பெறுமற்றைகாண்முத 

அம்பர்களம்மையபபரையுவந்துமே 

செம்மையித்பூசனைறக்கச்செய்துசேண் 

வம்மென மீண்டி மெவழக்கம்பூண்டனர், 

அப்படிச்சென்றுமீண்டடையவேகித 

மிப்படிதனிலுளாரெய்துவாரலான் 
மெய்ப்படிவருத்தமுமேவும்வித்தசா 

மொய்ப்படிவணஙகுசறகூ ௮ுமூளுமே. 

என்றுமேயிவ்விடமிருத்தனன்றெனத 

அன்றுதேவாதியாசூழ்க்துவைகனா 

சன்னுமுப்புரமெரிதகருளுமாதியார் 

கன்றுகூப்பிமிமுனங்காணுங்கோவென. 

விண்ணவக்குழாங்களேவிண்ணிலின்றிநீர் 

மண்ணதிலுற்றிடன் மாண்பதலலெனக் 

கண்ணுசல்கூறலுஙககாதலாயவர் 

கண்ணிடும்வரமதுஈல்கென்ருர்பிலும். 

தூலமார்வடி.வதுசுவாக்கசத்துற்றுமே 

சீலமார் சூக்குமவடி வக் இண்டியே 

தாலமார்பலாசநற்றருவைச்சார்ஈதுமே 

கோலமாயீககுறக்கொள்ளுவீரென்றான். 

அ.த்திருவாசசகமறையக்கேட்டுமெய் 
மு.த்தியைவிரும்புமுப்பதுமுக்கோடியாம் 

(௬)



பண்ணவாபு சக்கப்பலாசமானபடலம். ௧௨௧ 

பத்திவானவர்களும்பலாசமார்ச் தும 

பு.*தயாயாமங்களபூசைபண்ணிய, (எ) 

ேவ௮, 

அமமையத்தரானவாவாதியானவானவா 

கமமையத்தரானவாகணகளகதரானவா 
செமமையகத்தரானவாதேவிபாலினருள்செய2த 

கொமமையத்தரானவாகுலவுசிததரானவா, (௮) 

மலைக்கொழுஈதானவாமறைக்கொழுந்தானவா 

விலைக்கொழுஈ் கானவாவிணாக்கொழுக்கானவா 

கலைச்கொழுந்தானவாகயறகணிமக்கானவா 

வலைக்கொழுந்தானவாயாதுமேயானவா. (௯) 

இன்னபற்பலதுதியியமபிவானவா 

சொன்னகற்புரியிடைததோன்றிச சூக்குமப 

பன்னகபபலாசமாய்பபாங்கரெய்தினா 

ரன்ன தாற்றேவதானம்மென்றானதே. (௧0) 

ேே வறு, 

புரசக்கருவைவலம்வந்தோர் பூவிற்புகழுக்கிடமா 

ன, முரசந்தருமன்னாவார்கண்மூரிவண்டுபடி.மலராற், 
பரசும்பூசை பண்ணிஜோர் பஙகேருகனே ராவார்கள், 

சரசங்கொழுந்தைத்தரித்தோரக டிருமாலென்னத்திக 

ழ்வாரே, (௧௧) 

காட்டமலராலாகுதிப்போர் காலன்காட்ட மிலரஈ 

வார். வாட்டம்பொருக்துகலச்.துண்பார்வாழ்காண் மி



௧௨.௨ சேறைகத்கலபுராணம், 

கவுமாவார்கள், கோட்டிற்சாலை வேய்க்தோர்கள்கொ 

ூ.யபாவமிலராவரர், விடகெகேகக்ககனிப்போர்விம 

லர்கயிலைமேவுவரால, (௧௨) 

பண்ணவர்பூசிக்கப்பலாசமானபட லம் மூ.ற.றிற்று, 

ஆகசத்திருவிருசதம் ௫7௨, 

  

பத்னைந்தாவநு 

முனிவர்கணம் பூரித்தபடலம், 

  

Ge wa. 

வானவர்பலாசமாய்வைகப்போற்றிடு 
ஞானமார்காையைகவிலக்கேட்டன 

மோனமார்முனிகதை?மாழிகுவாயெனத் 

சேனெனச்சூகனேசெப்பஃசெப்பு வாம், (௧) 

ேவேறு, 

முக்தையோர்காலங்கயிலையிலீசன்கூ வுலகோர ௪ 

யிபபத், சந்செலுமிடையாடன்னெடுமடரான் புரிக்தி 

ருந்திடவதனா, லெந்தச்சவாதபேதமும்வாளா விரு 

தனவிருத்தியதின் றி, யக்தமாஷடறனையொ.ழித்சேன 

டைந்இிடநந்தியெம்பெருமான். (௨) 

ஆங்கவனூடறணித்.துறம்பொருட்டே யக்கிரிச்சா 

சலினொருபாற், பாங்கொரிமரிய தவத்தினைச்செய்யப்



(poll und sami AS SUL oD. ௧௨௨௩௨ 

பரமனார்சருணையுண்ட ரக, யோங்கியகணத்தோட வனி 
ட ததேகரர்தியமோர்க்துகாள பணிச் து ,வீககயவுஉல 

மாகியேயினியவிண்ணபபமொன் றினைவிளம்பும், (௪) 

உலகசுயிர்விளங்கவுமையொடுகூடியு த. ரிடும்வரமெ 
னக்குதலி, லலகிலாவரஙகளு தகவியபயனே யாமென 
வம்மொழி2நடடச , சலசடையாலுஈ் கரல்சடையானா 

ய்ச் ிலாதரனனையனுகமருளி, நலதெனமேலாமலை 

மகண்மருவிகண்ணினைனலுயீர்கணமன்னிடவே, (௪) 

பண்டுபோலாூபபாரப்பதியோமிம்பர ஞ்சுடாகலக் 
திருபபதுவை,விண் 2 வாதிமுனிவருங்கண்டுமீண் 

டி டுஙகாலையினொருகா, ளெண்டிசைபோடற்றுஈக்தியங் 

குருவைச செளனசமுனிமுசலெதிக, எண்டியேயி 

தைஞ்சிப்பூரூவமாயையாலொன்ுபகர்க் இிடலானார். 

எம்மனோர்போலவீசலும்பெண்ணோடி யைக் துமே 
யூடலுமாகி, வமமினசாகிறமேலவெனமதித்தன்மாண் 
பதோவென்றவர்வழுச்சச், செபமலுசாமுமொன்றெ 

னவுரைத்ததீஉகவைக்கேட்டதியவிக்க, மும்மையாம்பு 
வனக்தனிற்பொருளுளகோமுத்தரேபெத்சரானீரே, 

என்றவனுரைப்பவவன்றனைடீங்்கியஃறிணைவடி வம 
சேய்க்கு, குன்றினித்காவல்புரிகொழில சனாத்கூ.மின 

ன்பெத்தசென்றெட்மைக், கன். றிரிவச௪னமென்றவரிக 
மக்ககெகையன்கண்ணொடுவாயா, பொன்றிடச்செய் 
பமுனிவர்கள்பயக்.துபூமனைப்பணிர் டலானா். (௪)



௧௨௪ சேறைத்தலபுராணம், 

போதனுமுனிவீர்வர் கவையாதுபு5லுமினென்றலு 

மன்னோ, ராதவனன்னவிழிகளூகா வுமறிவுகுன்றினவ 

தைத்திர்ப்பு, யோதுகான்மறையோயென்றவரெழு 

தியுவன்முனம வைபபதையோர்கது, பாதகமாஞச 

வஙிர்தனையாலுமபாரினிற்குருகிந்சையாலும, (௮) 

இவ்வண.மானீ ராங்கவர்பெருமை யெத்தனை நூல்ப 

ற. த துணர்க்துஞ், செவ்வியபு சதியின் நிநீர்சிவனைச சி 

வனாச்செப்பிடலானீ, ரவ்வரனிகை தன்னினுஙகு 

ருவினிர்தையோவளவிலபாதசமா, மெவ்வகைத்தெ 

ன்ருற்குருவுமெலிஙகசங்கமமாயிசைநதிடுவன். (௯) 

அம்பு.பறையன்றிமூவடிவாக்கலவாபுகழ் விரிக்கல 

னனவர்க்கு, விமமலாமபெருமை யேநலுமபிமைக 

ண்மேவிடில்விலக்குகலானுஞ, செமமலிறகுரவற்கி 

யத்றதிடுமபாவஞ சிரேட்ட_மாமவனிடஞ் செல்வோர், 

தம்முடலாவி பொருளெலாமவனைச் சார்கந்தவென் 

றெண்ணிடாத்தவறும். (௧0) 

அன்னவனங்க வீனனாய்க தய குணக்களாயமர்கது 
வாழ்க்இடினும், பின்னமதெண்ணாதுன்னலேயன்றிப 
யிழையதுகூறிடல்பீடாத், தன்னையேபுகழ்தலாசன் 

தீதிருத்தனாமங்கடமைச்சொலியழைக்சன், மூன்னை 

யேருணங்க ளாய்ச்திடாதியம்பன் முன்பொருட்கேட் 

உடாதெடுத்தல், (௧௧)



முஷிவாகணம் பூசித் சபடலம, க௨டு 

ஒளிர்விமானச்தேரன்றிவாகனத தினொன்றுறலொ 

rosette, களியுடனசெய்சல் வலமவராஇருத்தல் 

காலபிடி ததிட்டனீட்டிடுத, றளிமடமவேறென்றெண் 

ஹூ சலவனைத்தன்பணிசொளளு தலவசன*, தெளிவி 

னிமகொீளைளாதயர்ககுகறூரஞ சென்மனுப்பாதிருக்தி 

டலே, (௧௨) 

தேசிகன்றனக£2சரிகமெடுக்கல்செலும்பொருட் 

டக்கணை&ரததல, கூடிடாகன்னேன மனைவியைக்கூ 

டல் கோதுற௮ுவருணமேயெனிலு, மாசுகள்கூறல்பா 

துகைசட்டையணிர் கிட லவனிழன் மிதிக்கல, போச 

னமுனனே பணணுதலாதி புகல் கருத் துரோகமே 

யென்ப, (௧-௯) 

ஈங்கிவை£ரக் குருமனுதனை யெண்ணியே செப 
மொடுமியறறப், பாககினிலவன்ற னருளவருமப்பா 

றபணியகாபபாரவையுமுண்டாஈ், தீ௩கொடுசிவனார் 

அரசோகமூக் தீர்ப்ப வவனன.றித்திரிடமிலலை, யாககு 
நீாசெல்வீ ரென்றனன்பிரம னமமொழிப்படியியதறி 

னரால், (௧௪) 

55இயக்குர வனயனமுகாவு நல்கிடவவரதமைத் 

துதச்தே, யகதியம்பிறையையணிபவரா்க கிழைத்தபா 
வழமுமகறறுவீரென்ன, முக்தையாக்தேவிதவம்புரித 
ருமாசலகஇருழ்கியேமுகச, ணெக்தையாமிலிங்கமிர 

ண்டை பும்பூசையியற்றிடி.ற்மீருமென்றியம்ப, (௪௫)



௧௨௬ சேறைத்தலபுராணம், 

மாதவர்வணங்கிமனசதியென்னவழிக்கொரேடகத 
மாதலக்க, டீதகறீரத்த மோச திபுமபணிசது இகழ 

கருமாசலஞசெனமலே, யோதநீர்மூழகி?யாலவெறபு 
மையையுயாவொடுபணிரஈ துமேயி. ௦௫, வேசமாரமுடி. 

யின்விளஙவகிடுமமமையபபசை விழியினாறகண்டார். () 

விழ்க்கனச.ற்றவிருக்கமேபோலமெய்யொகிமனமு 

ம்வாக்குருத, தாழகதசெஞ்சடையுமுப்புரிநாலுக 

கயங்குகணமணியுமேவயஙக, வாழககனர்சுவத்திலா 

னந்தமாகி யாடினரடியினமே லடியாச, சூழ்ந்தனர் 

பூசைபண்ணினாவேதசுரககளாுறுஇச்திடலானார் 0) 

Cw mm. 

ஆதியாயாதிகடந்தவைக்குமபபுறமாஞ 
சேதியாயன்பரையுஞ்சேசதியாய்தொலலோனே 
பாதியாய்கின்றுமைசகுபபா இப்புரமீகத 
வேஇியாகினமசமைமேலென்றறிகதலனே. (௧௮) 

நீசாசிரிற்குளிசா இரீர்கிறைக்த 
சாரா இச்சாரின்றனிவடிவச்தத்.துவமா 

யூசாகியூரிலுசக்திருக்குமுத்பிச,அதின் 
பேராகிகின் சபெருக்கருணைசோக்திலமே, (௧௯) 
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சத்தாசெசிததாகச்சச்தொனக் ச மெனுஞ் 

சுத்தாசயெத்தா இச்சுத்தவித்சை தானாகி 

முத்தாடுசின்றமுடி வையதிக்திலமே, (௨0)



முனிவர்கணம் பூசிச்சபடலம். ௧௨௭ 

வேறு. 

இப்படியாகச் தெய் தமுனிவாக் கெதரதாயெம் 
பெருமானா, மைப்படிகண்டன முனிகளேயுககள்வா 

யத் ததிமகிழ்க்தனமவாழு, மபபடி செலவிரெனவுரை 

த்தருளவர*ஙககவர்பணிகதுபாவமபோய்ச், சப்படியெ 

னன வவன்பெயாமு.ழககிச் சாக்தன சவரவரிடம் 

போய், (௨௧) 

Cw p. 

எல்லாக்தெரிந்தமுளிவோர்களீசன்குருவின்றுரோ 
கத்தாம், புலலுகாவுமவிழியுவலபுகழுமின் றிப்பேச 

வரென்ரும், சொலலான்மனத்தாறகாயத்தாற்றுசோ 
கஞசெயதோ ரடை பலனை, வல்லார்பேச விங்குள 

சோவானோசாலுமுடியாதே, (௨௨) 

முனிவர்கணம்பூரித்தபடலம் முற்றி. 

ஆகத்திருவிருத்தம் ௫௬௪, 

  

பதீறுறவது. 
வீரவாகுபாண்டியனரசியற்படலம். 
a 

௨௮, 

பெருகாலினால்வருக்குப் பிரமகிலைதனையுரைச் தப் 

பிள்ளைதேடி , வருகாலற்காய்க் 2 விடாயது தீரவச௫ச்தச் 
காலேம்றோற் போமழ்.றி, யொருகாலாற் தவஞ்செய்



ச௨௮ சேறைகதலடராணம், 

வோலகீரவெற்புமையினுமாவாம்பாத, மிருசாலுநுக் 

காலுமெக்காலுமபணிஈதின்பமெய்துவாமே, (௧) 

ேேவறு, 

இீருமுனிககவகதுரோககதீரஈதிடப்பூசைசெயத | 

வருமையாஞசரிதஙகேடடோமாலவாயதனிலனறு 

திருமருமரசோவீரவாகுவனசசன் சீர்த்திப (வாமே, 

பெருமை 9சொால்லெனவபபோதன்மொழிகதசைப்பிசறது 

வேது 

அரவுமன்னவன்்முடிமிசைவாசமாயணிபூ 

விரவுகணமஉாஈதாலெனககவினபெறுவிபுல 

மிர ௮மெல்லெனமணிககுழா மவிளக்கலினிரவி 

வரவு 2பாக்கறியாவளஈ கருவதுமதரை, (௩) 

விடடுமமேனிலவாயினி௰ெரரோரணமவிசித் துப 
பூடசிபாசத்தினள்ளுறுமுடியுறபபொருத்தி 

தாட்கொமபுகளபிமையினைகதடுக்கமகலததாற 

கோட்டுவார்சிலையமபெனப்பொலிவனகொடிகள், () 

மன்னுமாமணிகான்குதூணிறு ச திமேலவளைபுஞ 

சொன்னமார்தருதகடடுமண்டபமெனத்தோனறப 
பன்னுமாலயவாயிலகடோதறுமேறபடியப 

பொனலுலோகச்தைமுட்டிகின்றெடுகததகோபுரககள் 

வையமீ,து௮கடல்களோரேழையும்வளை சத 

சையமாமெலுக்தன்மையிலெயில்புடை தயக்கப்



விரவாகுபாண்டியனரசியற்படலம், ௧௨௯ 

பையராவெல்லை குறித்தெனப்புரிசை சூழ்பயத்தா 
லையமேதினிப்பெரும்புறக்கடல்கொலாமகழி, (௬) 

நஈவிகாற௮ுபூர் தருக்குலமிவையெனஈனுடத் 

தாவிகீடியயணைதருமலருடன்றழையுண் 
மேவிவான்முகிலகடப்பதான்மேந்கட்டி விரித தப் 

பூவிதா னித்தசப்பிரமஞ்சமேபொழில்கள். (௪) 

இங்கடங் யகலையனுதனமழிசிலவின் 
பங்கடங்கலுமபாரிடைவேச்றுருப்படை த்துப் 

பொங்குவிஞ்ச முசத்தினுலுயிர்பு/ப்பனவபோ 
லெஙகணும்பரந்தியைவன?2வசியினினங்கள்,. (4) 

சாரியின்னெழுபுரவிகள்சிர மிகல்சாலி 

காரியர்குரங்கெலியவரம்பைசகணம்மே 
ளேரிகலியகரும்புகள்பகைமனத்தெண்ணி 

வாரியாலரண்வளைத்தனபோன்றன வயல்கள், (௯) 

வட்டமாயெவடிவினித்பவித்திரவனங்கள் 

இட்டமேவியபல் லுயிர்ச்சாயையுங்கிஸ்டக்கப் 

பட்டதாற்பொதுப்பட ச்செய்கண்ணாடி.கள்பர்ப்பி 
யிட்டசாமெனவாவிகள்றெப்பனவெக்கும், (40) 

இனையகன்னகர்புரக்தரசியத் மியவிறைவன் 
ல்னைகருல்சழல்வீரவர்குப்பெயர்வ்முதி 
முனைதிருக்தியோர்பிழம்புகொண்டால்! = pias 

altar at ROU eG ATs gy Ent O dine OSC Lit ae. 
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௧௩௦ சேறைத்தலபு ராணம், 

அரிக்கணங்களோகரமெனுமுறவிசேராறோ 
வரிக்கமைவிலாவாரியோ பிணிக்குறுமருக் தோ 

தீரிககுமெய்பொதிகவசமோவிளைபுகத்தருக்குப் [ன் 

பரிக்கும்வேலியோ வெளப்புகலாறங்கம்படை goer 

நிறைத்தராசிற் செங்கோலினான் முறைசெல நிற 
போன், பொறைத்தராதலச்சுமைதனை ச்தோள்வைத் 

துப்பு,/பபோ, னுறைச்சவாட்படைக் கடலினைவட 

வைபோலுண்போ, னிறைத்சகரரைசோமாரிபோல் 

வரைவின்றியீவோன். (am) 

பிறக்கும்பிள்ளைகள்் விரணக்கைக்காக்குக் கார்பெழ் 

ஜோன், சிறக்குமேடுகடொறுங்குடி வாட்கைசெய்சீரா 
ன், அறக்கும்பொய்யினையுண்மையாம்படைகொண்டு 

துறப்போன், கறக்கும்பாலெனக்களககமில்லாமன க் 
கருத்கோன். (௧௪) 

புறங்கொடுத்திடுமேருவிற்கயற்கொடிபொழறித்தோ, 

னிறங்கொடுச்திடாவிகதிரன்மணிமுடி கெறித்தோன் , 
கறங்கொலித்திரை கவற்றும்வைவேல் புனைகாததேர 

ன், பிழங்குறக்கையில்வருடியாமுகிலினைப் பிணிப் 
போன். (௧௫) 

தமிழ்வளாக்கன்றசெவிலிபோம்சிறக் திடுஞ்சயில 

னமிழ்துகுக்கன்றசெனச் செவிக்கினியனவவழறைவோன் 
குமிழ்பயப்படும்காசியார்மனர்தொடர்கோல 

னுமிழ்பனிக்சதிர்முடியினானுயர்பஈதமுடை யோன்.



விரவாகுபர்ண்டியனரசியற்படலம் ௧௩௧ 

சருவிலின்புறங்குலிசிபோனிரந்தரங்கண்ணிய் 

பொருவிலாவருட்பார்வையான்மன்னுயிர்புரபபோ 

ஜனொருவிலாணையாலுலகடர்தணிப்பவனொழியத 
தெருவில?ஈகரிடரகெடவீரவினிம்மிரிவோன். (௧௭) 

தோள்பெருக் துணைகன்மஇமர்திரிதொட( ம் 

வாள்பெருமபடை தட விருதாள்கண்மாரதங்க 
ளுள்பெருஞ்சடர்கன்மணிமண்ட பகடுவே [ன். 

கோள்பெருகதவராய்க திடகடைக்கொலுக்கொண்டோ 

புலனடக்கியவேளெனமனைதொறும்புகுக்து 

கலலுறத்தனிஈகரிசோதனைபுரிகாளிற் 
குலமறைச்சிவதரிசனன்கிரகத்தைக்குறுகி 

நிலனொருபபடவாள்பவன்மறைகதயனின்ரறான்.(௧௯) 

அந்தவேளையிலந்கணன்றன்மனையாட்டி. 

சந்தமாமரைவதனதைகோக்கென்சாற்று 

முக்தகான்செய்தவினைகெடவிறையவன் முடி மேல் 
வரதமாகதியாடி மீள்குவனெனவலித்தான், (௨0) 

கணவனவ்வுரைபகர்தலுங்கற்புடைக்கன்னி 

யுணவளிததஇடகதர்ைதாயெனக்கிலையு த வி 

யணவவோர்மகவிலைத்தமசோவிலையதனாற் (er. 

மணவலென்பதுந்தகுங்கொலோ வெனுமொழிதக்கா 

மயிலியல்சொலமதையவன்மனங்கொளுமாறு 

வெயில் வளியலால்வேறிடர்தணிப்பவன்வேந்தன்



௧௩௨ சேறைத் தலபுராணம், 

பயிலுக்தக்ைதாய்கமர்செயுமுதவியாற்பலனென் 
னெயிலெலுமபடி. யவனருள்புக்குமென்திசைத்தான், 

இசைத்தவாசகஞ்செவிப்புகுர்கரசன்றனிதய 
மசைத்சதாம்பெனப்பிணித்தலுமிவன்வருமளவும் [ச் 

பசை த்கவன்பொடுங்காவல்செய்தொழிலெனமேற்பா 

ஈசைத்சராதலமிதுவெனக்கருத தினினட்டான். ( ) 

குரிசிலம்முறைசெய்தனன்மறையவன்கொண்டல் 
பொருசலோதியைச்செருட்டியாத்திரைசெலும்போ 

வருசனொளினிற்மோேய்க் தவர்கினை ததகல்வரங்கள் [து 

பரிசிலாவருள்கங்கையித்புகுக்தனன்பாரப்பான், () 

பிறவிவாரிதிசுவற்பிவாரிதிகனைபபெருக்கு 

மூறவிசேோசேோ்மணிசன்னிகைத்துறைமுசலுள்ள 

வறவிசேடமாம்புண்ணியத்துறையெலாமாடி. 

மறவிதிர் தரப்பிதர்க்கடன்முறையினின் வகுத்தான். 

கடன்முடி த சபின்கக்கைநீர்காவடிகட்டி 

புடனகப்படுபலனெனச்சுமர் தவனொருவி 

ஈடனவித்துகர்மகழ்ச் தறைகூடன்மாககரி 

யிடன்விருப்பொமெய்தியோர்புடைமறைக்கருக்து 

தருணமங்சையைத்தனிவைத் துவர் சனக தவருப் 
பொருணயக்தெனபுரிவளோவுயிர்விடும்பொழுதம் 

வருணலேத்தினிறபளோவவள் செயன்மஇக்க fer. 
வருணன்மேக்கடல்புகுக்தபின் பருவமென்தயிர்த்தம



வீரவாகுபாண்டியனரசியற்படலம், ௧௩௩. 

சங்கவன்னிலையிவ்வணமாகமுன்னிவனை 

நீங்கின்றவணாயகன்வர வினை கேடி 

யேங்யென்பொரிதரளமாலிநதைதன த் திடையிட் [ள். 

ட்ரல்குகண்கணீரத்துளிதொடுத்திழியகெஞ்சய௩தா 

வருடமொன்றினின் மீள்குவனெனச்சென்றமகிழ்ஈ 

னருடருமபடி வக்திலனென்கொலே ரவ,௰ியேன் 

புருடன்பொய்யிலானித.தணைலைகயபொருளால் 

வெருடரு2மிடையூற௮ுளதாமெனமெலிவாள், (௨௯) 

எல்லியெய்தியபொழுதெ லாம்பிரிவெனுமெரியில் 

வல்லிபுல்லியதென த.தயர்கொண்டும்வாடிப் 

பல்லிசொல்லியபயன்குறித்தாகுலம்படைத்து 

மெலலியற்றனைப்போலிமைபிரிவுறவிழித்தாள்,(௩0) 

வஞ்சிதுள்பத்தைக்காவல்செய்யர சனுமனங்கொண் 

டஞ$ூயக்கயின்மெழுகெனவிரக்கமுற்றழிந்து 

கெஞ்சனேயத்தானாடொறும்புரப்பவனிழ்பப் 

பஞ்சின்மெல்லடி.கருச்தறிவேளெலும்பார்ப்பான்.() 

ஏர் துகங்கைரீரொருபுடைசேமமாவிட்டு 

மோக்துகொண்டதன்விஇபிடித்துந்திடமுக் 

கார் துவெம்ப9ிக்கழுதுகள்கண்டுயில்காலை 

மாக்துசாலம்பின்றொடர்தரத்தன்மனைவர்சான், () 

ஒளித்தொரோர்புடைக்காதலிச ரித்திரமுணர்வான் 

வெளிப்படுக்தரனரிசெலுமொருரிறைமேவச்



௧௩௪ சேறைத்சலபுராணம்,. 

அளிப்படுங்கணானவன்வினைமயக்கலிற்றுயின்றன் 
களிப்பொடுந் இனஙகாவல்செய்யிறையதுகண்டான், 

விரவாகுடாண்டியனரசியற்படலம் முத்மிற்று, 

ஆசத்திருவிருத்சம்-டு௬௭, 

  

ப$னேழாவது 

பிரமகத்திவந்தபடலம். 
வைகளுடபுதற்டு புனிகைக. 

ேவறு, 

பாண்டியனரசியல்பகரக்கேட்டனக் 

இண்டியவவன் ச பிரமத்திசெய்கதை 
வேண்டினமாங்கதுவிளம்புவாயெனத் 
தூண்டியமுனிவர்க்குச சூதர்சொல் லுவார். (௧) 

இல்லறநமபுரிபவளிருக்தமார்க்கத்சை 

நலலறம்புல்லறமென்றுகாடுவா 

னல்லறவருமுனாசாயவெண்ணியோர் 

சொல்லறக்கள்வரிற்றாணினொன் றினான். (௨) 

பாதகாத்திடுமிறைபழிவராவணக் 
இது ர்ச்தருண்மனசசெய்கையாலிருட் 

போதுஇத்தொழில்செயும்பொருட்சிற்றுனிவன் 

மீதுபோய்த்தாக்கெனவேலையேவினான். (௩) 
— ஏ 

* பிரமசத்தி-பிரமத்தியெனமரீஇற்று,



பிர மகத்திவஈசபடலம், 

எிம்தவேன்மாரபினையிடஈ துவெக்கிடைப் 

பமிரதுபோயுதரரீபடாதுசென்றதா 
லறிஈ் துபோர்முனைமுகத்கவிந்தபேர்கதிர் 
செறிஈ்தபாற்கரனிடைசசெல்வதென்னவே. 

தாக்கெவேல்படத்தாரணியேற்கமுன் 

னாக்பெவினையினாலாகமீந்துபோய்ப் 

பாக்கியவறமபுரிபான்மையாலுயிா 

போக்கெமறையவன்புலவாவானுற்றுன். 

தஞசமென்றிருக்கவடனக்குசசோரன்செய் 
வஞசமின்றகறமினன்மறுவற்றேனென 

கெஞ்சினின்றெழுகளிப்பெய்தநீதியான் 

மஞ்சுமென்மலரணை வைகினானசோ, 

தன்பகைமரபினிற்சனித்சவேக்திவ 
னென்பதைபுனனியோவீரக்கத்தாலவன் 
வன்பழிதுடைக்கவோமறைவலானைச்செய் 

துன்பமிவிப்பனென்றிரவிகதோன்,மினான். 

துக்கசாகரத்தினிற்றோய்கதபாரப்பனி 
புக்கதோர்தவக்குறைபுகுந்தெழுப்பலு£ 
தக்ககாரியஞ்செயத்தனித் துமுன்றிலின் 
பக்கமேவிபபுண்ணீர்பாவைகண்ணுற்ருள், 

நெருப்பையுண்டவரெனகெஞ்சக்தீசரச் 
தருப்பையுங்கையுமாய்ச்சாய்க்தகேள்வன்ற 

க-டு 

(௪) 

(௫) 

(௮)



௧௩௬ சேறைத்தலபராணம், 

அருப்பையகோக்கனாஞரப் பொருப்பின் மேற் 

பொருப்பையொத்கெழுதனமபுதையவிழ 6 SOTO, 

சாசியின்வாயுவுகயனவாட்ட மும 
பேசியவுரைகளும்பிறக்கலாதுயிா 

வீடுயகணவனை மீட்கத்தன்னுயீர் 

தூசியின்விரவபோற்சேராக்சமுஙகனாள, (௧0) 

அறிவழிந்தொருசிறிகாவிவந்துற 

வெறியெழும்பினவெனமேனிசோரியிற் 

செதறியமண்டுவண்டனள்செங்கையாறறனம 

பொறிப.ரக்தனலெழட்புடைச்சடிததனள், (௧௧) 

காந்தளாற்குவளையைக்கடி வபோலவே 

மாந்தளிர்க்கையினான்மலாரசகண்மோ இனாள் 

கூந்தலைசசிதைத்தனள்குமுதவாய்கொடும 

பாக்தள்வாய்க்கிளியெனப்பன்னினாள ரோ. (௧௨) 

முந்தரனுறுகங்கைமூழ்கல்போற்பிரிர் 

தர்சரத்துறுகங்கையா... னீதியோ 

சுந்தரக்கடவுளைத்தொழவராயென 

வெர்தாக்குருகல்போல்வெதும்பிவிம்மினள். (௧௯) 

விம்மினடுடி த்தனண்மிதித் துப்பாரினைச் 

செம்மினள்குருதி£ர்ச்சேறுமாடின 
ணம்மினத்தவரிலைகான்றனித்திரேன் 

வமமினென்றடி.க்கடிவகுத்துககூறினள், (௧௪)



பிரமகத் தவர் தபடலம், ௧௩௭ 

அமுகுரற்செவியுமவவயலுளோரெலாங் 
குழுவினிற்புகுர்் தசெய்கொலைகண் டேங்கினா 
முழுகினர்துயாரக்கடன் மாரசசத்தார்மன 

மழுவினித்பிறந்தனவருத்தமெய்தினார். (௧௫) 
யாரிதுபுரிந்கவரென்னபாதகந் 

காரிருளிடைவருகள்ளர்செய்கையோ 
சீரியவேரந்திலாச்சாமையோவிது 

பாரினிலிப்பழிபடைச்ததாரென்பார, (௧௯) 

இளமைபிலிவடலையெழுத்திகோவென்பா 

ரளவறுதுயார்துடை ததளிப்பராசென்பார் 

சளம்வரவினியுயிரகரிப்பளோவென்பா 
ருளமுடைந்தூரவருரைக்குங்காலையே. (௧௭) 

௮ன்னமென்னடையின எரற்றியாகுலித் 

தென்னளவுக்தெய்வமில்லையாயினுக் 
தென்னவர்மரபினித்றிலதம்போல்வரு 

மன்னவனுளனெனமடைப்பெண்ணேகினாள., (௪௮) 

மறுகினிற்காண்பவராவயிறலைத்தழக 
கு௮ளெளரசுறைகோயிலவாயிலி 
லி௮கிளமுலையினாளிழிகண் ணீசொடு 

மூறுகியதுயரொடுமுறையிட்டாளரோ, (௪௯) 

அவையிடையிருர்தவரலக்கணெய்தியே 

குவைகுலைந்செழுக்துகின்குறைசொல்வாயெனச்



ER சேறைத்தலபுராணம், 

செவையனற்காய்க்தவேல்செவிசெலுக்கல்போ 
னவையுறநிகழ்ந்தைஈவிலலுற்றனள், (௨0) 

என்பதிகாசியினே சமீண்டுமிக் 

கன்பதிபுகுக்து௮ுகள்ளிராவினில் 

வன்பதிகர் து றுமன த். சர்யாவரோ 

முன்பதிவேலினான் முடி த்.துப்போபினா், (௨௪) 

மற்றொரு துணையிலேன்வருக்துங்கைமையா 

யுந்றொருிறைப்புநத்தொதுங்கவாயகேலேன் 
முற்ழுருமைபபடி முடித்தலேகடன் 

பழ்றொருவழிசசெலப்பண்ணுவிென்றாள். (௨.௨) 

இரு வனுளன்னஅசெப்பக்கேட்டலும் 

வெருவினார்சபையினிலிருஈதமேன் மையோர் 
மருவினாரரசன் முன்வகுத்துக்கூ. றினா 

பொருவிலானிரவினிற்புரிக்தசோர்ந்கனன். (௨௩) 

Ca m. 

இடியு௮மரவெனவிதயமழிக்கா 
னெடி துயிரிலையெனநினைவுமறகதான் 
பொடியுறவயாவொடுபுவியில்விழுஈ்தான் 
வடி.புனல்விழிதரமதியுமிழந்தான். (௨௪) 

நினை த திலனிவ்வினை கெஞ்சறியாம 

லெனைத்தொடர்தீவினையெய்தியதென்றான் 
மினைப்பொழுதினிலுயாதீர்வதுபோலத் 

தீனிக்கொலைசூற் வதனாற்றளர்வுற்றான். (௨௫)



Grins seve SUL vip, 

விலச்குவதெவ்வழியென். றுடல்வோப்பான் 
பொ லக்கொடி சன்பழியும்புகுமென்ன 

வலக்கணிலவெந்துதுமன்பையறிக்தான் 

குலத்தினின்வரகவன்கோரமறநக்தான். 

பொங்குவெகநீருட்புகுங்குளிரரீர்போன் 
மங்சையலக்கணைமம்மரின்மாற்மி 

யங்சரசன்புகலவானமியாதென் 

பநகிலு௮மபழியான துபாவாய், 

என்புகலாகவிசைத் துன்மணாளன் 
முன்புனலாடஈடந்தனன் முனனு 

ளின்புறவன்றுடனிற்றைவரைக்குக் 

துன்படையாவகைசோதனைசெய்தேன், 

நள்ளிருஞடககண்ணின தாலே 
கள்ளனெனப்புகைகான்றகதத்கா 

லள்ளியவேல்விடவாவியழிக்தா 

னெள்ளியபாதகமென்வயினெய்த. 

தக்கபெரும்பழிதன்னெடிரண்டா 

யொக்கவிடும்பழியுன்னுறலன்னா 

யிக்கணமுன்மகனென்றுபிறந்தேன் 

புகககெடும் துயாபோக்கு தியென்றான். 

இற தவனெக்தையெனைப்பெறுதாய்கி 

சிறர்தகடன்கடிருத் துவனென்ன 

EK. In 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(m0)



௧௪0 சேறைத்தலபுராணம், 

மறந்தனளத்துய்மாமறையோளனுக் 

கறந்தருகனமமனைத்துமுடி த்தான், 

அளவறுசெல்வமளிச்துவிமித் துக் 

கொளவுஅதிமைகுறிகததுநி௰க 
வுளமனமந்திரமோதுமமைசசார 

வளமறஹையோனலுடன மன்னவன் வைக. 

பாதகமானபழிக்கபராத 
மோதுமினென்னவுசாவியுணாஈதே 
ப சறியாமலியைநர்சதுகரக் 

கோததறுதானஈல்கென்றுகுணித்தார். 

ஆலையமெங்குமளாவுசிறப்புச 

சாலையில்வேதியாகானுகரன்னம் 

பாலைவழங்குபசுத்தசசு 
மாலைபெறும்பணிமாநிதிபூமி. 

கன்னிகைதானமுதற்கனகான 
மன்னியவன்பின்வழங்கென்மன்னன் 

பின்னியவத்திபிடிப்பதுபாசே 

னென்னிருகண்கொடெனக்கதிர்சென்முன், 

அதவனேகவரும்பழியாள 

பாதகமென்னமிகுந்திருள்பல்க 
வேதவரம்புணர்வேடியனீழ 

லேசமுும்படி.யெய்கயதன்றே. 

(௩௨) 
7 

(௩௧) 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௩௬)



பிரமகத் இவ தபடலம், 

பஞ்சணை மீதுபடுத்திறை தூங்க 

நஞ்சமுருக்சொடுகண்ணினவென்ன 
வஞ்சமுறும்பகுவாய்ப்பல்விரித சே 

வெஞ்சமனென்னவெகுண்டுரைகூறும், 

மூக்தவுனக்குமுழுப்பகையல்லே 

னிர்தவிராப்பொழுதென்மனை யூடு 
வந்தவெனைசுகொலுமன்னவவாவி 

சிந்தவுனைக்கொல்வனென்.றுசனக்கும். 

கண்ணிமைமூடியகாலைகமுத்திற் 

புண்ணுறநீளுதா பூட்டி புரக்குக் 

இண்ணியசைகள் செவித்தலமோசசு 
மெண்ணியகெஞ்சையிளக Bip ws iD. 

படுக்குமிடத்தடி பற்.றியிழுக்கு 
மடுக்குமனந்தனிலசசமுறுததுக் 

தொரடுக்குநிழற்றுணைபோலிடைதோன்று 
நடுக்குமுடற்பொறைகையவலைக்கும். 

மனத்துறுமுண்மையைவாய்சொலவேற்ழு 

மினத்தவரெய்தவிகழ்க்தெதிசேசுங் 
கனத்தசுமைப்பொறைகாட்டியிருத்துர் 

இனத்தினினெஞ்சு திகைத தனன்மன்னன், 

அவ்வகைகண்டவமைச்சர்மரு£்.து 

பெளவமெனச்ிலபண்ணவுழுற்ற 

கச்ச 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௩௯) 

(௪0) 

(௪௪)



௧௪௨ சேறைத்தலபுராணம், 

கவ்வையுறப்பயில்காவலின்வைத்சே 
தெவவையொடுககுதிறத்துலகாண்டார். (௪௨) 

தலைவனிலாததனிப்புரமாட் 
கலைமதிநீககயகாயமுமொகத்த 
நிலையில்பன் மூபபுகிரம்பமரத்தி 
னிலைசனிபூவு இர்ந்தெய்தியதொத்த, (௪௩) 

திறமொடமைசசர்திரு ச் சவுமேன்மே 
னறவெய்கலிலல்லாபோனகாமாந்தா 
மறமுரணுற்றுவழிக்குவராமற் 
புறமடைபேர்த்தபுனற்குளமொகத்தார். (௪௪) 

அனதுகண்டபயன்றருதூதா 
மீனவனுள்ளம்வெமித்ததுமார்வாழ் 
மானவாசெய்கையுமவாசசவோலை 

மேனனிதீட்டி விடுக்கனரிபபால். (௪௫) 

பிர மகத் இவர்சபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருததம்-௬௧௨. 

  

பதினேட்டாவது 

விக்கிரமசோழன் போர்புரிபடலம், 

a 

ேவேறு, 

என்றுசூசமுனிகூறலுமின்பமெய்தியதபோகனா, 
ஈன்.றுதென்னன்ப்.ரமத்தியை-ண்ணிடுங்கதைவிளஎம்பி



fa Gres ripen Gurr பரிபடலம், ௧௪௩. 

னாய், துன்றுமார்புனையுமவிக்செமசோழன் போர்புரி 
பூமக்கசை, யின்றுரைக்திமுனியென்றலுமியம்புவன் 

மூனிவனெண்ணியே. (௧) 

மர் இரதகழவர்தம்மொடுமாறனுத்றசெயல்கூறியே, 

ததஇரத்தொடுபுகுந்துகாந்தாக்கவெஞ்சமர்தொடங் 

கினா, லர்சரப்படுவனுண்மைநீராயக்தெனக் குரைமி 

னென்றனன், சுந்தரக்கடவுளானையேசூட்டயோகமு 

தோன்றலே, (௨) 

மூன்னகாலமுறு தன்மைபுமுடிவ தின்னசெலும் 
VETO DU, கோன்றுகீரமையுளசூழ்ச்சியாரசுருதிநீ 

முமுறையுனிய௫, போன்றுதப்புரையிலா வாய்ப்புக் 

தியாலளவைசெய்தபின், னேன்றுவெற்றிவருகாலமீ 

தென்றுரைத்காசையேத்இஞர். (௩) 
எனதுகோச ர[பலன்களுமெதிர்பவன்றிசையினுண் 

மையு, மனதினாய்ர்.துரைமினென்றலும்வகுத் துவை 

தீதலகனெண்ணியே, தனதுகாரியமி சென்னவேதக் 

தீமிற்பெரிதுகைச்துகைக், துனதுகாலவலிஈன்றெனா 

வோதினார்கணிதமாக்களே, (௪) 

தானையர்தலைவர்சகேண்மினீர் சாரிகூடல்புகவெண் 

ணின, மேனைநுங்கண்மனமென்னெனவெற்கிரத்தவ 

னமுண்பவர்,வானைவெம்பிலவரம்பினைமண்ணைநீகவ 

சவெண்ணினு,மோனையென்னமுனநின்நியாமுடிப்ப 
தெங்கள்சகடனென்றனர், (௫)



௪௪௪ சேறைத்தலபு ராணம், 

ஒருமையாகவனைவோர்களு முடன்படுத்துசெயலு 
ன்னியே, கருமவேலியன தானையைச்தருகவென்றரு 
ளவள்ளுவன், கருமைபோலுயர்களிற்றின்மேற்கட்டு 

பேரியமுழக்கியே, தெருவெலாகெடிது சாத்றினுன் 
றிரண்டெ முக்தபலசேனையே. (௬) 

வையம்வையகமடர்தைதன்வயிது£முருள்காலி 
னால், வெய்யவெங்கொலைசெய்யானைகள்வெற்புருட் 

ஓூனபதங்களாம், கொய்யும்வாலுளையவாசிகள்*குண் 

டல த்தின்வழிவக்கன, கையிலாயு தர்வரூுதினிகரைக 

ந் சகடல்போன்றதே, (௪) 

எண்டிசைப்புறமடங்கலுமெய்துதூளிசண்மறைத் 
இட, மண்டியுற்நனெ லவெம்படைவகுப்பெடுத்துயர் 

கொடிக்குலர், கண்டிமைப்புயல்சிதைத்துவிண்டனை 

ட்ஏபொதுத்துஅதமும்புகள், கொண்டிருக்கும் வடு 
வாலவான்்கோல£லநடிறமானதே, (௮) 

மாத்றலார்விலா சென்புபோல்வளைக்சவர் ளொடு 

வின்மன்னின, வாத்ற்லார்மனைவி மார்கணி னம்பும் 
வேலுமிடைஇன்றன, லேற்றநபேர்கொடிசொள்கர்ம் 

புபோலீட்டிகுர்த மிடையெய்தின, வேற்றுவேக்தர் 
அடையோப்பெனமேவுதண்டுமூசலம்புக, (௯) 
  

* குண்டலம் அகாய்ம், 

ர் வகுதினிஃப்னிய, 

4 பொதுத்தல்-துளை த்தல்,



வி3ொமசோழன்போர்புரிபட uo, sR 

பகைத்தவேர்சர் தலையோடுகள் பாரிலிவ்வடி வமா 

மெனது, இகைக்கெலாமறிவுறுத்தல்போற்செறியும் 

வெண்குடைகண்மேல்வரத், தொகைப்படாதபகை 

கெவிகெட த்தொனிததசின்னமியம்விம்மின, 1 வகை 

த்தகாஇனிரையாமெனவாலவட்ட மிகமண்டின. (௧௦) 

கடலினீடிரைஇமிங்கிலங்கப்பல் பத்பலவிகற்பமா, 

யடலசெய்வான்வினைய டுமண்ணியேயடையு மாறுப 

டையணுகலு, மிடலின்மேன்மைபெற௮ுவிகரமன்வெ 
திமிவாள்புடைவிசித்தபின், லுடல்கொள்காவலர்கள் 

சூழுதலுறுகதாக்கிணமொகத்ததே, (௧௧) 

முடிபுனைஈ*தகரவளைகஞ்மோதிரத்தொகையமொ 

ய்ப்புற, வடிசொழும்பகைஞாமுடியடாக்ததர்வுகெர 

ண்டெழுவதொப்பெலும், படிமுழங்குகழல்பூண்டு 

பின்பைம்பொலுச்தரியமொய்ம்புற, வடிபசுங்கலவை 

மணமொனார்மறுகவெண்டிசையுமண்டவே (௧௨) 

நலையில்வீரவடிவொன்றுசன்னத்தமானபடி பெற்ற 
பீன், சவையின்மன்னவர்கள் சூழவரத் தக்இிரத்.தலை 

வர்முன்செலச், சுவைபெறக்கருமமுறைமையிற்சொ 

ல்லமைச சர் திரளருகுறக், குவைபொலிக்திலகவெய் 
மேற்கொண்டனன்பொருவிலிரதமே, (௧௩) 
  

1 அகைத்தசாதினிரை-௮றுத்தக் சொண்டெெந்த காது 

களின் வரிசை, 
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௧௪௯ சேறைத்தலபுராணம், 

வெற்றிமாமுரசமார்த்திட விருதசன்னமொலியோ 

இடத், தெற்றியானைபரிதோபடைசென்றதுச்தரதி 

சைக்கடன், முற்றியேறுவதுகென்றிசைமுகத்செழு 

ந் துபொருமாறெனப், பற்றியேதொடாசகேரியன்பஞ் 
சவன்மதுரைஈண்ணினான். (௧௪) 

உழிஞைசூடியெயிலின்புற முழ்றசேனைபுடைகற் 

றின, பொழிலைமேவுமலைமஞ்சுகள்பொ[தி6் து சூழ்வரு 

தீல்போலவு, மழிவிலாதவரையொன் நினையரிககணம 

பொதிவபோலவும், பழிசெய்பா வமிறைசெய்ததுபதி 

யையு்தொடாவதென்னவே, (கட) 

வளவலூர்வளையுமுற்றிகை மாறனுக்குமதிமந்திர, 

சளவினோதினச,லிக்த.துமறிகலாகினைவுமாயினா, லுள 

மருண்டனர் தஇிகைசக்கவேயுளைய ரோரிரதமேத்தியே, 

தளமெழுக்துபகைமேற்பொரச்சா ற்றினாபறையின 

லரோஃ (௧௬) 

பலமுசுத்துலையும்வீரர்கள்பாசலத்தடையரின்றபோ 

சலமனத்தினுறவாளயிற்றலுமுனைப்பகழிசக்கச 

மிலகுமுத்தலையயிற்படையெழுமழுக்கு லிசம்வல்லைய 

மலூடெற்கரிவாயு தமங்கையே் துகட லாயினார். (௧௭) 

வாசவன் மெளலிசிந்திடவளையெறிக்இகல்செய்வழு 

Pur, னேசவன்படைகள்சூழலு கேரியன்றனதுவ 

லிகெடப், பூசலின்றிறனியற்றியேபுகழ்சி௮த்திசென



விக்கிரமசோழன்போர்புரிபடலம், ௧௪௪ 

மந்தஇரர், பேசகொச்சீயொழுதம்பையும்பிணையலெ 
ன்உணிவர்வயவசே, (கலு) 

, வடிவுசொள்ளொளியெலா புருள்ளவத்ததொத்த 
விர,சததினங், கொடியமாகொலையெலாமிடங்கொண் 
டுகின்றசனதநர்இகள், கடியவேச முழுது்திரள்கால்க 

ள்பெற்றனையகுதிரைகள், படியின்வன்கண் முழுதும் 
தனுப்படைச்ததொத்தனபதா கள், (௧௯) 

தேரியங்கொலியொனாமுடிச்சிரத்தடி தசலிடியோ 

தீத்ன, பேரியங்கரையு$டொலிபிடாபிடிக்குமொவி 

போன்றன, தூரியககளொலிகெஞ்சனைத் துளைத்தது 

ம்பியெனவுற்றன, காரியங்குமொலிமாற்றலர்தலைகடு 
ங்கவெதிர்சென்றதே. (௨0) 

சங்கவோசைசேவோசைகள் சத்தருத்தளமுறித் 
சின, துங்கவிரர்கதழலின்னொெனிதுஹுக்குறப்பகையின் 
மேயின, சிய்கவேறனையரார்பபொலி செவிகளைச்செ 

விடுசெய்தன, பொங்கயானைகண்முழக்கொலிபொருக் 
தலாச்படைஈடுகனெ. (௨௧) 

தீன்குலத்தரசனாசலாற் சக்திரன்றுணையின்வக்தெ 
ன, முன்குவித்தலருமலெனமுகமலர்ர்துகுடைமே 
ல்லர, வன்குசைப்புடையகடலின்வாய் மகரமோடி. 

வருமாறுபோ, னன்குருத்துமுனைசெய்படைசாப்ப 
மணெதவச மீச்செல, (௨௨)



SFL சேறைத்தலபுராணம், 

நாள்விசித்தமகமேருவினன்மணிப்பொன்முடி முடி 

பூறத், தோள்விரித்தவலையத்தொளிசுடர்கள்புக்க௫ 

விசெரத்திட, வாள்விசித்திலகுகவச முமவக்தெதிர் 

த்தபடைகண்டெறத, தாள்விரித்தகதழல்வளவனைத்த 

நீதபானுபணிமவாத்ததே,. | (௨௩) 

கொழுந்தமிழ்க்காசன்மிக்கபோர்க் கோலமெய்தி 

யிகலசெய்யவே, யெழுந்தவபபொழுதுசேனைகளெடு 

திதுவைத்தடிபெயாக்கலா, லழுந்துவைப்ப்னிலெழு 

CSET எண்டகூடழுகடண்டவே, யபுழுந்துருட்டுமு 

னம்வேகமாயோககெயிம்புறமடாந்தன. (௨௪) 

எயில்வளைத்தவளவன்படை. யெதிர்புகுக் செழிய 
ன்றளம், வெயிலிருட்புகு.துமாநுபோன் மெலிவுசெ 

ய்யும்வகைவிரவவே, சயிலசக்கரததொருபுடைதவ 

ழ்புறக்கடலிலூ றெப், பயின்மதிழ்குளு றுமெழுகடல் 

பாய்வதென்னவெதிர்பாயக்தன. (௨௫) 

அங்குமிக்குமணிகட்டினராரவாரவொலியிட்டனர், 
சங்குசங்கொடுபகைச்இட ச்சாற்றியோடி மூறைசென் 
றனர், கங்குகட்டியெதிருற்றனர்கண்களிறகனல்கள் 
சுக்னெர், வெக்குதைச்சலையினுணுற விலலையேற்றி 

யுள்வளைத்தனர். (௨௬) 

வாள்கள் வேல்சள்கைவிதாத்தனர் வல்லையந்தடி.கு 

லுக்கினா, தோள்கண்மீ துகைகடட்டினர் சொற்கொ 
டெய்த்திடவுறுக்கினர், சாள்கண்மாறுபடவைகத்தன



விக்ருமசோழன்போர்புரிபடலம், ௧௪௯ 

ஈதடககையாம்பரிசைதட்டினா, காள்கடீரகரவெறுத் 
தனர்ககைத்துமீசைகண்முறுக்கொ. (௨௭) 

, தேோ்கடேர்களொடுமோதின செம்பொன்மாமணி 
கள்சிஈ டிக், கார்கள்கார்களொடுதாக்கல்போற் களி 

ஜெமிஙகளிறுதாக்கெ, தாராகள்பூண்டுவருபரியினம் 

சாவியொன்றொடொன்மேற்றன, வார்கள்கட்டியெ 

இர்ரின்றபோர் மள்ளர்மள்ளரைகெருக்கர், (௨௮) 

வில்லும்வில்லுமெதிசாடின வேலும்வேலுமிகல் 

செய்தன, செல்லுமவெங்கணைகள்கணையொடுஞ் செ 

ன்மெதிர்கதுமுனைசவ்வின, கொல்லுமும்முனைகொ 

ள்சூலமுங் கொடியசூலமுமலாடின, வெல்லுமிழ்க் 

இடுமெழுக்களையெழுக்கண்முட்டியெதிர்முட் டின, () 

ஈட்டி யீடடியொடுபின்னினவெதிஈததண்டுதடிகா 

ங்கின, நீட்டிவைத்தமுளைநேரிசகேரிசத்தினைவிலக்கி 
ன, கோட்டிவைத்தவலிசகேமியைக்கூடுசேமியுகவெற் 
றின, தீடடியொப்பமிடுகுக்தமும் திருகுகுர்சமும்வி 

ராயின, (௯௦) 

தேரின்மன்னர்சிலையம்பினாற்செலுத்துசாரதகடலை 

யது, மூரும்வாம்பரியினங்கடா முடல்கிழிந் துகிலமே 

ல்விழும், பாரின்மன்னியுருளாழிகள் பரித்தவச்சுமி 
டைமுதிபடுச், தாரினீள்கொடி யவிட்டமுஞ்சட்டமு 

ம்பொடி ஈள்பட் டி.டும், (௩௧)



௪௫௦ சேறைச்சலபுராணம், 

குஞ்ச. ரத்தலைவர்போரினாுற்கொம்பொடுக்தவழ்கை 

யற்றன, கெஞ்சறக்குடர்சறிகதன கெத்றிகும்பமழி 

பட்டன, மஞ்சறப்பதமொடிந்தனவான்முறச்செவி 
அணிர்தன, பஞ்சரத்திலுட௮ளைபடப்பாகெயிக் அயி 

குறைந்ததே. (௩௨) 

அரங்கவீரரெறிவாளினாற்றுண்ட.மாய்விழுவசிலசில 

குரங்கமற்திமிவலசிலகுடல்கணான் றிமிவசிலசில 
சிரங்கழுத்திறுவசிலிலசெம்புனற்பொழிவலசல 
வரங்கமெய்யழிவரிலசிலவாவிபோனசிலவாகள், () 

மள்ளாமள்ளரொடுதாக்கலின் மார்புதோளமவுரு 

ண்டனர், துள்ளவேவிழிகள்சர்தினா சோரிவாரியி 

டை. மூழ்கச், தள்ளரும்பலமிழக் சனாதலைகரஞ்சுத 
றகொக்தன, ருள்ளடங்கியுயிர்தஞ்சினரொருவருக த 

ரையின்மிஞ்சிலர். (௩௪) 

இசதம்யானையைகெரித்தீன யானைதேரினையொடி 
த்தன, புர வியாள்களைமிதித்தன பொருஈராற்பரி.ஐி. 

த்தன, விரவுசாதுரங்கப்படைமெய்யழிகச் துயிர்களழி 

யவே, யரவவோசைதஇிசைதிசைசெ லவமர்புரிக்திமெ 
வள விலே, (= @) 

Cap. 

மரவிளைக்கருமான் மள்ளர்களாக மழுமுதற்பலவு 

மாயுதமாக, விரவுபட்ட டைபொருங்களமாக விட்ட



விகரெமசோழன்போர்புரிபடலம், கடுக 

ட்டமொடுதூணினினங்க, ஸணிரவுமுத்திசத்தொடு 
பலகைகணிகழதரத்துணிசெய்குபபைகளென்னக், க 
சவின் முன்வடி வழிந்திடைசர் இக்கலந்த பல்வடி.வமா 
யின வையம், (௩௬) 

கோடுகொண்டுமுஅபாரிடைவிழ்வ கோரைகண்டி 
துகரேனமதாக, கீடுகொம்புகையறத்தரைதாழ்வ நீர் 

கட திவர்கராவினமாகக், காடுவெந்தபெரு மூண்டம 

தாகக் சால்கள் வாறலையறப்படி.சேர்வ, பீடுகொண்ட 
பெயர் தீரவெவ்வேறு பேர்படைத்தன களத்தவி 

வேழம். (௩௭) 

தேரிலுற்றவர் விமிங்கணைசென்னி செழிர் தமண் 

படிவமான்கலைபோன்ற, போரினிற்குறையும்வாலற 

விழ்ந்துபொன்றுகன்றனபெண்மானினமொத்த, பா 

ரினிற்பல்பலபாய்சகணைபோர்க்கப்பட்டமெய்கள் இளை 

வேய்ப்புகரொத்த, சோரியிற்படிவ வவ்வுருவாடத் 

தோன்றுவாரியிடை மீமினனவாசி, (௯௮) 

கரங்களற்றவுடனிள்கவைபோன்ற கைகளங்கவர் 
செய்திவிகைபோன்ற, சிரங்கரங்கழல்களற்றவுடல்சு 
ள்செய்கு தாக்குவைகிடப்பன போன்ற, த.சரங்கள்.று 
ருள்வதென்னெனிற்றேங்காய் சவரிமொய்ப்பவிடை 
துன்னினபோன்ற, வுரங்களற் றுநெரிபட்டனவல்லா 
லயிர்படைத்தலையுறாதவனீகம், (௯௯) 

தானைபட்டழியவேகமிகுச்சசந்இரத்தலைவர்தம்மி 

லெதிர்த்தச், சோனைபட்டமழைபோற்டிலவாளிதா



&@2. சேறைக்தலபுராணம், 

ண்டிவெம்முனைகொடங்கி வெகுண்டா, ரூனையுற்ற 

வுடல்சல்லடையாக வூடுவிண்டதுளையெய்தியுண்மா 

DH, யானையொத்திுவர்பூனைகிகாக்தோராயினாரிருப 
டைக்குளும்வீரா. (#04 

இன்னணஞ் செருவிளைக்திடுமேல்வையிரவிமண்ட 

லமோர்கைவளைபோன், மன்னுகின்றதுளையெய்தின 

வான்வாழ்மங்கைமார்குமர ழிஈதுகல்யாண, ஈன்னலம 

பெறுவதாய்மணமாலை ஈலகொயகரைகாடியணைந்தார் 

தசென்னவன்படை.மெலிஈத துகண்டே சென்மடுத்தஇ 
ரள்செம்பியன் சேனை, (௪௧) 

ேவறு, 

முனையழிர்துபடைகெளிகலுமுனிவுகொண்டுதிற 

ல்வழுஇயும், வினையறிக்துவருமிடசினை விலகுமர்இ 

ரிகளனைவரும், புனையும்வென்றிரிலைபெனுவதபுரிது 

மென்றுமனவலிகொடே, நினையவுக்தககுவகலசெனு 
நிகரில்வெஞ்ச மாகள்புரிதலும். (௪௨) 

வாசவன்மெளலிசாயத்தவன்வக் துதன்படையின்வ 

லிகெடப், பூசல்செய்யும்விறல்கண்டனன் புலிக்கொடி 

க்குரிசினேசிய, னாசமின்.நிவனுறச்செருகடத்திவாகை 

புனைவேனெனாக், கேசவன்றகுவாமேற்பொருங்களர் 
புபோலவெதிருத்றனன். (௪௩) 

வழுதிதேருமபயன்விடும்வலியதேருமெதிரமுட்டி 

ன, புமுதியாடினஇசையெலாம்பூண்ட தேர்ப்பரிகடா



விகரெமசோழன்போர்புரிபடலம். ௧௫௩ 

ண்டின, சமுதுகூடிஈடமாடினகழுந்தினிற்சிலையினா 

'ண்புகும், பொழுததெவ்வர்செவிவெடி.படப்புகுங்க 

$ரவொலிபுக்கதே, (௪௪) 

தாணிடம்புசிலைகாணிமேற்றொடுத்துகேரியனும்வ 

முதியும், : பாணிமெனசெவியினளவுறப்பற்றிவாங்கி 
விடுபகழிகள், சேணினின்றுபெருமிதமுறச்செருப்பு 

ரிர்துசெயலற்றன, கோணியங்குமிக்கும்புகக்குறிபி 
மைத்தனவுமானதே, (௪௫) 

இருவர்வாளிகளுமொன்றையொன்றேற்றுவா*௫செ 

ய்வதன்றியே, யொருவாமேனியினுமயிர.நுனையொப்ப 

ஹறிறிதாற்றில, செருவரமப.றியுமிவாகளேசேவக 

ததிறலுளாரென, வருகனின்றரசர்புகழவேயமர்வி 

dot 5 BO wei on a Gov, (௪௬) 

மீனவன்கருவிபொழியவேவேகமாகவருமாசிபோ 
லானவன்பகழிதூவலுமபயன்மார்பிலிடுகவ௪மேற் 

ருனடைந்தகல.நுளையவேசாரைநீள்குருதிசோர்புய 

மானவன்கதிரினோடெழுமர பின்முன்னவனையொத்தன, 

உயிர்த் துகின்றுதடுமாறினானொருகணத்திலுயிர்சே 
ரினான், வயத்துவெங்கத முளைக்கவவ் வாளியின்குதை 

யைவாளியாலம், செயிர்த்தறுத்துயரும் விசையனுஞ்€ 

௮மையெய்சவமர்பொருத்ன, னயிர்த்துமன்னவர்கண் 
மெலியவேயம்புசென்றனவகேகமே, (௪௮)



௧௪ சேறைத்தலபுசாணம், 

செழியன்மார்புமிருதோள்களுஞ் சென்றுபுக்கவயி 
லம்பினால், வழியவூ ௮குருதிப்புனன் மண்டுகின்ற வுட : 

ன் மெலிவினும், பழியுறும்பிரமகத்திடாற் படைத்த 

பேதைமைமயக்கிலு, ம/நியகல லுணர்வுகுன்.நினானம 

ர் ச்தொழிற்கெளிமையாயினான். (௪௯) 

சோர்ந்துதன்னியைதுளங்கலுஞ் சூதனீதியிதுவா 

மெனத, சேரஈதுதேர்முறைதிருப்பினான் செய்திகண் 
டமதிமாதிரா், கோர். துதன்படைகள்சூழ்வர நீங்கிநீ 

ளெயிலினலுட்புகப், போஈததன்மையறிசென்னியன் 
பின்றொடாச்தெயிலை மு.ற்றினான், (௫௦) 

பொதிந்துசுற்மியொருகாகமும் புறத்துருகபடிசே 

மமாய், வதிந்துசிக்குமுறைசேனையை மறிக்கமாமது 
ரைமன்னவ, ஸனதிர்ந்து கொற்றமதகுஞ்சர மகழ்ந்த 

கொப்பமுறு தன்மைய, மெதிர்ந்தகற்பிளவினிடைப 

டுமிகல்செய்வல்லியமுமாயினன். (௫௧) 

புரிசைமுற்றகையி னெய்தலாற்புறத்தினுள்ளபொ 

ருள்வெளவிட, லகிதெனச்சிறுமையெய்தியேயன்ன 

பானமுதலியாவையும், பிரியமிக்கதுய/கொண்டனர் 

பெய்தகெய்வலியின்மேலெழு, மெரியினுற்றவாகளெ 

ன்னவேயிடரின்மூழ்கயிதவெண்ணினார். (டு௨) 

உவரிவற்றதிவெளியாகவே புற்கைகொண் டெறிவ 
கென்னவே, தவறமத்தசரமாகிக டாம்விடுத் தமென



விக்கிரமசோழன் போர்புரிபடலம், e@@ 

காரியங், கவரிகற்புசியம்படைகலங்கியஞ்சிவலிகுன் 

றின, சுவரினுற்றடிறுபந்தபோம் சூரர்போர்முறிவ 
அதிண்மையே. (௫௩) 

தலைவனின் ௮ுளமயங்கவேசகலபேர்களுமயககுவா 

ர், கிலைபெறுங்கருமமிலதென நிசசயித்கெழுமமை 

சசர்காள், வலையினுட்புகுகமானென மயங்கிடாது 

புறமெய்தியே, மிலையும்வென்றிகொளல்லது வேறு 
செய்வதரிதென்னவே, (@e) 

மாறலுட்கொளவிதத்தொடுவகுத்துரைத்சமொழி 

கேள்வியி, னேறலத்தலவெறுப்பினு மிதயமாறுபடு 

பித்தினுஞ், சேறையிற்புகுதுகாலமேசென்றிழுத்து 

விடுசெயலினு, மூறகற்றும்வழியிதுவெளன வுள்ளம் 

வைச்சனனவ்வுறுதியே. (@@) 

ஐயவித்துணையுறும்பழி யஞ்சுவாரருள்செயாமை 

யால், வெய்யவித் துயமேவினேன்விதியையாவர்கொ 

ல்விலக்குவார், துய்யவிப்பிர னருங்கொலை சூழ்தலா 
லிவைதொடர்ந்ததென், அுய்யவிச்சையுறுமன்பினா 

அருகுசேர்பமொடுறங்கினான், (௫௬) 

இமைபொருந்தியயர்வெய்தவே யெளியர்பங்குறை 

யுமெம்பிரா, னுமைபொருக்துவடிவானவ னொன்று 
மஞ்சலென வுுதியாக், கமைபொருநக்துபுவிமீது 

செக்கணத்இசைக்கணினிதெய்தினா ம், சுமைபொருக் 
அமிடர்போமெனச்சொப்பனத்தருள்செய்சானசோ,



௧௫௬ சேறைகத்தலபுராணம், 

கனவுகண்ட திசயத்தொடுங்கண்விழித்துரியவாக்கெ 

லார், தினவுஇன்றவெளலும்வன்றுயா தீருமாறுசெவி 

யிறசொனான், மனதுப்தமிடுவார்கள்போல்வார்ச்தை 

முந்தியின்முடிந்தனர், ஈனவுகண்டுபுறமெய்தவேஈண் 
ணலாரயர்திகாடி.னார், (டு௮) 

ஆலவாயிறைவனருளினாலடையலாாகள்கணடை 

த்திய, காலமேவுமொருசோர்புறக்சாவல்செய்வலி 

மைவிட்டன, ரேலவார்குழலினாசொடிமேவரும்பய 

ணமாகியே, கோலநீண்மதுரைபிற்படக்குமபுறக்கடி. 

துபோயினார், (Ga) 

உடலபிரிஈ்தவுயிர்போலவு மொளியிழஈத வி.நியெ 

ன்னவு, மிடல்கடந்தபுயவலியினார் மிக்கவப்பஇியை 
யகறலு, மடலுகந்ததரவபயலு மப்பெருமபதிகை 

புட்புகக், கடலெலும்படையினிற்சிலாகாவல்செய்ம 

மினெனவேடனள், (௬0) 

விக்ரெமசோழன்போர்புரிபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருகிருச்சம் ௬௭௨, 

 



பத்தோன்பதாவது 

சேறைவன ஞ்சென்றபடலம். 

OO 

Ge wp. 

ஏ௫யெபொன்னித்தண்புனனாடனிகல்செய்த 

லாகியதோர்கதைகேட்டேஞ்சேறையாரணியம் 

போகியசென்னனற்கதைதன்னைப்புகலென்றே 

யோூயேகூறச்சூசனுமாங்கேயுரைசெய்வான். (௧) 

புறககொடைகண்டும்போகலனாகப்பொருசோழ [ண் 
னறக்கடையார்செய்புன்றொ ழிறனதேயாய்மேற்கொ 

ஜெப்புடை சூழுஞ்சேனைகளோடுமூ௩செய்தி | சான். 

மறப்பகைவேர்கலவேனெலும் வன்கண்மனமவைச் 

பற்றுமினப்பாற்சென்றொளியாமுன்பகை$ர [ஞ் 
வெற்றுமின்விட்டேமெனில் வினையின்வஈ்தெஇராடு 

சுற்றுமினேற்றோர்த்துண்டமதாகத்துணிசசெயம்மின் 

மெற்றுமினள்ளாராவியையென்னச்செபபுற்முன், () 

மன்னவன்வேகங்கண்டுகருத்தின்வதியேசென் 

றன்னவலுள்ளத்தன்புபிறப்பித்கருள்சொள்ளச் 

தென்னவனைப்போகாதபடிக்கேசிறைசெய்ம்மின் ' 

னென்னவனீகத்துள்ளவர்கோபித்தெய்துத்றார், (௪) 

கூண்டகுறும்பூழஞ்சயொதுங்கிக்குலைவெய்* 

மூண்டவல் லூறேபோலமிசக்கான்முனைசெய்தார்



கடு௮ சேறைத்தலபு சாணம், 

இீண்டவடுக்கும்போதும௰ித்தேசெருச்செய்து 

பூண்டதிறத்தான்மீனவனெய்தப்பொதினெருர். (௫) 

தடுத்துமறிக்குங்கைதவன் வெம்போர்த்தளருற்று 

மெடுத்தநிலைப்பற்ரோட மலைக்தாரிகல்பெற்றோர் 
கடுத்தசெனச்தாறகல்லணைதள்ளக்கான்யாறு: 

மடுத்செனவபயன்றன்படைமாக்கும்வலிகொண்டாச் 

ஆற்றலராசசசென்றகடத்தினடாதூற்றின் 

மேற்றடைபட்டுக்குண்டலமாரம்வியன்மெளலி 

யேற்றகையாழிகதோள்வளைமாலையிவையெல்லாக் 

கோத்றலின்விண்பூர் தாருவினம்போற்சொலலாமே 

பாதியசேனைசெலுந்திசைதோறும்பகைவீரா் 

சீ.தியகைமாவாசிகளேவிச்செய்பூசன் 
மாதநியகக்குலிருட்குவைர்தும்வகை£ழ்பா 

லேறியதேரோன்காய்கதிர்போலுமியல்பம்மா. (௮) 

விரைக்துகடக்குஈ் தந்திகள்காலான்மிதிசே்பார் 

கரைக்தமுகண்போலக்குழிமேனீர்க்கசிவூறு 
*நிரைக்தபரிக்காற் நாள சமாதாநிறம்பூசித் [மூம். 

இரைந்தபொடிம்போல்வான்முக டொட்டித்தசைவி 

அன்னலர்பற்.றிப்பின்வரல்கண்டே rr gent ais 

மன்னவனப்பாற்செல்லுதன்மட்டும்வலியாடி. 

* கிரைச்த - மெலித்தல்விசாசம்,



சேறைவ௱ஞ்சென்றபடலம், ௧௫௯ 

கனனலமெய்தப்புண்ணகலத்தேஈனிபெய்று 

ரன்னமருக்தும்மக்கடனுக்கோரழகெய்த. (௧௦) 

அ௮ப்படியன்னாபூசல்புரிந்துமபயன்ரு 
னிப்படிமேலேசன்பகைவையேலெனகொக்கான் 

வெப்படியென்னத்தக்தமருக்சால்விலகாது 

தப்படியிட்டவியாதியையொத்தான்சலககொண்டான் 

சூரனமுன்னோடும்பன் முயலென்னத்தயர்கொண்டு 
வீரரவெகுண்டுசேறையினேராய்விடுகழ்பாற் 

கோரமெனப்பேர்பெற்றகதிக்கட்குனசெசென் 

ருரணிமார்பள்சேனைவலைக்குளகப்பட்டார. (௧௨) 

பற்றலர்கைக்குள்ளாயினரென்னபபகைவீரர் 

சுற்நினாமுன்னமபாண்டியனாஞசுக்தச மூர்த்தி 
குற்றமகற்றிக்காத்தருள் செய்யுககுறியாலே 

வெற்றவெளிக்குள்ளாளைமறைககுமவினைசெய்தான். 

அக்கணமங்கேகூழ்க்தவர்காணா கலமக்து 

இக்சளவுங்கண்செல்லவெய்தா துதிகைப்பு ற்று 
ரிக்கருவிச்தையெக்களழுற்னாரிவரென்றார் 

முக்கணன்மாறன்பாலருள்வைக்குமுடிவென்முர், () 

தக்தமோதிலகக்தருமாயைதரும்பேறோ 

மர்திரமோவல இக்திரசாலவழக்கோசெய் 
யெச்தசமோவிவையென்னெனவற்புதமீதென்பார் 

முர்திவோபகலாளைமறைக்கும்முறையென்பார். ()



௧௬௦0 சேறைத்தலபுராணம், 

காவிரிமாடன்சேனையிவ்வாறுகவலுற்ற 

மாவிரதச்சொற்கேள்விபுகப்பின்மறைந்சப்பாற் 
றீவிரமாகச்சென்றனராளைததெரிவிக்காப் 

பூவிரிவெல்லாமாண்மறைகாடாய்ப்புகழ்பெற்ற, (] 

கவுரியனும்போர்விரருமாங்குகட க்தேகிச் 

சவுரியமெய்திச்தென்கரையிறபோக்தடம்பற்றிப 
பவுரியினாரிங்கோனருளான்மேல்பாற்சென்றா 

ரவுரியினீலமறைக்கதுபோலருவானார்கள். (௧௭) 

ஈங்கெரிவ்வாறேனெர்பின்்சென்றிடரசெய்வோர் 
தாங்கெதுன்பங்கொண்ட வராங்கேதனிதேமி 

நீங்கியரூபம்பெற்றனரேனுநிலத்தின்சண் 

வாங்கியபாதம்வைததசுவட்டின்வழிச்சென்றார். () 

சரம்படுவேகர்தாவகடஈ்ததளத்தோடு 

முரம்படுசோழன்வெய்யசினங்கொண்டுஅமெல்லை 
குரம்படுமாறுபெருங்கடல்போனீர்கோத்தெய்த 

வரம்படுவேன்மாறன்படை sree Dept, (௧௪௯) 

கொடிக்குலமேலாட த்திரண்மாவின்குலமென்ன 

விடிக்குரன்மாதங்கக்தொகைசத்தித்திடை செல்லத் 

அடிக்குரலோடுமள்ளாகலீப்பகதொடாச்சென்னப் 

பிடி.த்தடர்சோழன்வெம்படை போன்றபெருக்காறே, 

ேவ௮, 

கோத்தபெருகீரமதித்ச,சனாத்குமரிச்சேர்ப்பனொடு 

ம்படைஞர், காத்தகடவுண்முழுதுமெமைக்காவாதொ



சேறைவனஞ்சென்றபட லம், ௧௬௪௧ 

ழியிலென்செய்வேம், பூத்தமலாபோலெம்முடலப் 

பொருந்தார்வடுச்செய்தவெதன்முன், னீத்தமதில்வீ 
ழ்ந்துபிர்விரிவேறிமலாநினக்கேபழியென்றார், (௨௧) 

இதையமுழுதுங்குடியிருப்போனிரங்கியிரக்தோர் 
பயக்கணிப்ப, வுதையவருணன்கடல்புகுஈ சசொப்பத் 

கோணியொன்றளித்தான், அதையவதன்மேலவசேதி 

தீசகோயங்கடந்தப்பாற்றொக்கார், புதையவுயிர்கள்வயி 

ற்டடக்கிப்புறங்கான்மாலொத்ததுதோணி, (௨௨) 

கோணிதனைவிட்டி றங்கெபேசொக்கக்கடவுள்பெ 
ருஙகருணை, பேணியுவகைப்பெருக்காத்றிற்பின்னும் 
விமுர்காருரைசெய்வார்,வேணிதரித்தசிறுபிறையோ 

வியன்கைக்கபாலமோவறியேம், பாணிகடத்திமறைந் 

ததெனப்பகர்க்தற்புதமாய்வழிக்கொண்டார். (௨௩) 

ஆறதுகடந்தார்வனம்புகுக்கா ரடையார்தொழிலும 
துமாகப், பாறுபொருந்தார்செலுகந்தோணிபார்த்தார் 

கண்ணிற்படரமையினா, னீ௮புனைந்தகார்திருவருளே 

திம்பத்தொடையான்பாலுளதசென், நூறுநினைந்தார் 

மெலிவதல்லாலொருசழ்றவர்க்கூ௮ுருசென்றார். () 

வளவன்புகல்வார் மொழிகேட்டு வயிரங்கடக்கும்' 
பொருமையினுக், தளவன்புடையசெருக்கானலுஞ் ௪ 
அமாமறையின்பொருளானே,னுளவன்புடையாரணை 
வருக்கு மொருதன்மையனீரன்புவைச்சே, பிளவஞ் 
சகமற்றடிதொழுதாம் பெறலாம்வேண்டும் வரமெ 
ன்ருன், (௨௫): 
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௧௬௨ சேறைத்தலபுராணம், 

வேக்கலுரைப்பமறுமாற்றம் விளம்பாரஞ்சிப்பெ 
ருநீத்த,நீர்தவெவர்க்குமரிதாமானினையுங்கருத்தென் 
னெனவுறந்தை, யேந்தல்புனல்வற்றிடிலகல்வோமெ 
னவாங்கடர்ஈேதபடைஞரொடுஞ், சாக்தமனையகுணமச் 

நீமைச்சாதமுவவிருக்தான்றாமதித்தே, (௨௬) 

முற்மிஈஇிரீர்வடிந்ததற்பின் முனிந்துபகையைமு 
ழ.ப்பதற்கு,வற்றியகன்றஈஇகட ந.துவனத்திற்புகுஈது 
சுவடுபற்றி, வெற்றிகொளச்கைதவன்பிறகே மேவித் 

தொடரச். தூசியெலு, நெற்றியினிற்போம்படைஞர் 
கண்டுகெருக்கிவழுதிதனைச்சூழ்க்தார். (௨௭) 

போக்கற்றிதயம்பதைபதைப்பப்புலர்க்துகாவினீர் 
வறப்ப, கோக்கற்றவர்போற்றடுமாறி நுடங்கியாவீத 
ளர்வேலைப், பாக்கம்றறிந்ககோத்திரங்கள்பண்ணிச்சி 
வனேபாரமென்று,காக்கற்றொகுஇகுழைச் தருகக்கண் 

ணீர்மலங்கிக்கவலித்தார், (௨௮) 

தொண்டுபுரிவோர் தமைப்புரக்குஞ் சொக்கக்கட 
வுளவர்வருத்தங், கண்டுகருணைகடைக்கணிக்துக்கரக் 
குர்தொழின்மேற்கொண்டருளிப், பண்டுமலையாம் 
வன்னியெலும்பான்மைபோலத் திருவுருவங், சொண் 
டூவுளர்வன் ஸியுமானான் குறிக்கும்வடி வல்கொளவல் 
லான். (௨௯) 

வேர்போய்ச்சேடன்முடி ஏழிப்பவிரிச்சகபணைபோய் 
தீதிசையிடிப்ப, நோ போய்த்தலைவான் முகடுகள்ள



சேறைவனஞ்சென்றபடலம், ௧௬௩, 

நின்௮அசனுசாகைபுகப், பேர்போய்மயங்கும்வழுஇ 

யையும் பெருத்தபதாதிக்குழுவினையுல், கார்போயொ 

இரங்கும் புளல்போலக்கரந்துகவர்ந்து கொண்டவன் 

பால், (௩௦) 

வளைத்தவளவன்வயவீரா் மாற்றார்மறைந்தவழிகா 
ளா, துளைத்தப்புவியிற்புகு க்கனபோகொடர்வோர் 

கண்ணைக்காட்டினரோ, இளைத்தசமிபுக்கடஙசனரோ 

இளாரவான்மறைந்துசென்றனரோ, விளைத்த கபடமி 

ன்னதெனவிசாரித்தமியவேண்டுமெனா, (m6) 

பஃ்கவழியைக்கட்டியடி. பார்த்தார்காணாரகாடுசொ 
அ, மிக்கபுதையுங்கன் முழையும் விழியூடாடாமரச் 
செயலிவு, மொக்கதுழைக்துககாண்கிலாரொளிட மிட் 

ம்வேறில்லையினிப், புக்கவழியிவ்வன் னிமாம்பொதிர் 
தீதெனவேபுலப்பட்டார். (௩௨) 

சோணாட்டரசனதுகேளாத் அண்டி த்திடுமின்சமி 
வீழ்ந்தால, வாணாட்டனியேவிண்போக மாள்வார்ப 
கைஞரெனக் கனலக், கோணூட்டடவு மத்தருவைக் 
குறைக்கசசிலவாமுயன்றிடினலும், பூணாட்டியதகோளப 
யலுக்குபபுகன்றாசூட்சிப்புலலுடையார். (௨௯) 

அனுபானான்குதிருவிளையாட்டாடுவோன்றன்செய 
ever 8, புறுபான்மையின்வேறெனகினைக்கவொண்ணா 
தாயந்துசெயவேண்டு, மிறுபான்மரமுமன்றிருள்வ£ 
தெய்தக்குடபாலிரவிசென்ரான், மறுபாலுகையம்பு 
கப்புலார்சால்வன்னிதுணிச்து மெனச்சொன்னார்.()



௧௬௪ சேறைத்தலபுராணம். 

சருமமெனக் கொண்டபயனற்றைக் கம்குலொரு 
பாற்கண்வளாஈ த, பொருமன்மிகுத்சவகிரமொடும் 

புலார்சகாலைபுறப்பட்டுத், தருமமுருப்பெற்றாலனைய 
சமிகின்றிடம்புக்கதுகாணான், றெருமகதுருத்துகாளை 

யிதுசெய்யென்றவரைச் சீறினான், (௩௫) 

கெடுத்தீரென்னைப்பகைவளர்ச்சாகிடைப்பக்கான் 

புக்கவரையின்று, விடுத்தீர்தப்பிப்போனபொருண்மீ 
ளவேண்டினவரன்றோ, தொடுத்£ரிதுகா ரியமுடிவு 
துணியாதிழக்கிலிகழ்சசியன்றோ, வடுச்சீர்குணத தர் 

படைவீடுவகுத்துப்பகையைப்பிணிமினெனருன். () 

அ௮ண்டாரதிறைகொண்டான்வடபா லதன்றென்மே 

ல்பாலடார்துகொல்லங், கொண்டவரசன்படைவீடு 

குலவுமீழக்திறையளக்கச், கண்டவாச னதன்றென் 
பாற்காவற்படைவி டியற்றுமென, விண்டசோழன் 
ருன்குணபால்வியன்பாசறைசெய்தினிதிருக்தான். () 

. இருர்தவரசாமுனைப்பதிக ளின்னமவா்பேர் விளங் 
Bug), வருந்துபகைஞாவழுதியினைப்பற்ராுவண்ணம 

லைக்கொழுக்தச, ரருந்துபுளலைவேலியகாவருளவஇினி 

றத்தமனம், பொருச்துசேறைவனமுகத்திற்புகுந்தா 

ர்சருமமிகு் சாரே. (௩௮) 

சென்னிதளத்தோடிம்முயத்சி செய்தாங்கிருப்பச் 

செழியனைமுன், வன்னியடக்ப்பகைவரப்பால்வாங் 

குமாலைப்பொழுததனின், மின்னிமுகற்றன் வயிற்று



பிரமகத் திதார்தபடலம், ௧௬௫ 

நீர் வெளிவிட்டெனவிட்ட துமறையப், பின்னிகெ 
ருக்கக்கொண்மூவும்பெய்யவரியாவனஞ்சார்ந்தான். 

சார்ட் துகயம் சண்மடக்தைமகிழ்தலைவாவெளியோ 
ர்க்கெளியோனே, யார்க்துவிட த்தின்குறும்பகற் நியகி 
லமுழுதுமபுரப்போனே, காந்துதமியேற்கருள்புரியி 
றகுறையுமோவென்றவ்விருளிற், சோர்க் துகடுக்கை 
மரத்தடியிமறுயின்றான்பகவனறைப்பாங்கர், (௪0) 

சேஷழைவனஞ்சென்றபடலம் முற்றிற்று, 

௮கத்இருவிருத்தம்-௭௧௨, 

  

டுநபதாவது, 

பிரமகத்தி தீர்ந்தபடலம். 

OG பயயதனாள கடை 

ேவேறு, 

செகநகாதன்மகனாம்வீரவாகுவன்சேறைசேந்த 

வகையானசரிகங்கேட்டோமாமுடி வழுதியன்னோன் 
பகலவன்பாறைசோரக்்துபற்றியபிரமபாவஞ் 

சுகமதாத் சந்தவாறுசொல்லெ னச்சூதர்சொல்வார். 

வழிவழிதொழும்புசெய்யுமதிக்குலவமழுஇதுன்ப 
மழிதருமமைதியாகவாலவாயமர்ந்த மூர்த்தி 

விழிவழிகருணைபொங்கவெண்ணிலாக்குழ விகங்கைச் 
சுழிபபெனலினன்ன த்தோம்றம்போற்சஉலச்.தூர. ()



௪௬௬ சேறைத்தலபு ராணம், 

கருமணிசங்கின்றென்னக்கா் கரங்கறையேர்காட்ட , 
வொருகையின் மழுத்தீயொப்ப வொருகைமானிடம் 

பெருது, திருமுடிபபிறையைவிட்டுசசோந்கனபோ 

லதச்தோன்ற, விருபுறமபசும்பொன்செம்பொன் னிசை 

த் தனவடிவுதங்க, (௩) 
மார்பு நான்மூவராயவடி வடை யாளங்காட்டச் 

சார்பின்வானவர்கண்மோலித்தழுமபிருசாளின் மின்ன 

வோர்பிளமின் றியெககுமுறைபவன்கன வின்கண்ணே 

காரினாண்மின்னிற்றென்னக கங்குலிற்காட Hany, 

தனியைநீயாவனின்பேர்தானென்னையெவ்வூர்வாழ் வு 

துனிபடுகருமமென்னைசொல்லுதியெனலுககூட த் 

புனிதனார்க்கடிமைசெய்தும்பொருக்தலரூறுசெய்தார் 

பனிபகோட்டின்வர்தேன்பஞ்சவனென்பேரென்ன. 

குற்றமுன்பாலதாகக்குறைசொல்வதொருவர்மேலோ 

பெத்றவித்துன்பமுன்செய்பிராமணன் பழியாற்கண் 

மற்றது தவிர்தல்சேறைமண்ணிடத்தாகலாலே [டாய் 

பற்றலர்ஈலியவாட்டுப்பதியிழந்திரிந்துபோக்தாய், () 

மருவலர்சைக்குள்ளாகவழியிடை மறித்தபோதன் 

னுருவவர்காணாவண்ணமொளித்ததுமாறத்றுவெள்ளம் 

வெருவரப்புகுங்காற்றோணிவிடுத்த தும்வன த்தின்வன் 

தருவடிவாயுஈ்தண்ணீர்வேலியிட்டதுகாமென்றார்.[னீத் 

பின்னும்வாய்மலர்ர்துரீசெய் பிராமணப்பழியாற் 

போந்த, சென்னுமிப்பிழையைத்தர்க்கு மின்பமும்



பிரமகத் திவ தபடலம், ௧௬௭ 

பகையைவென்று, மன்னும்வாகையுநீயாண்டமதுரை 
யுமெய்த வேண்டித், துன்னுமிவ்வனத்திலுள்ளேஞ் 

சோதிததுவழிபடென்ரார். (௮) 

கனவினிற்கண்டதங்கக்கட்டிகையுந்றசதென்ன 
ஈனவினின்மகழ்ச்சிபொகநகனிமெலிர்தயருள்ளத் தை 

வினவுமாறுணர்வுகூட விழிச்தனனனக்தனீம்சச[டான். 

சனெவுவேறகரத்துமாறன் சிந்தையிற் களிப்புக்கொண் 

சடைப்படுகாயினேனைக் காரணக்கடவுடொண்ட, 

ரிடைப்படுச்தடுத்கசாட்கொண்டானெச்தவமென்றுகா 
ணேன், கொடைப்படுமீகையாளாகுறியெதரடைவ 
துண்டோ, கடைப்படுமிருளைவெய்யோன்சிண்டவத் 

தன்மையென்றான். (௧0) 

கடனெனக்கடவுணல்குங் கருணையிப்படியோவெ 

ன்ன, மடன்முறுக்கவிழுந்காரின் வழுதியவ்விரவெ 
லாமன், புடன்௮ுஇித்திருகணீர்போலுள்ளகெக்குருக 

வைய, னடனவித்சகத்தாணெஞ்சினாட்டியங்கிரு6த 

வேலை, (௧௧) 

முூறையினென்குலவேக்துக்குமுழுப்பகையிவனெ 
ன்ருலு, மிறையவாரருளிச்செய்தவிலக்கனைக்காட்டே. 

னாயிழ், குறைவருக்தக்கன்வேள்வி குறனனெபோலெ 

ன்௮ள்ளம், பறைபடத்துடிப்பான்போலப் பரிஇவந் 
அதையஞ்செய்தான், (௧௨)



& Gir Dy சேறைத்தலபுராணம், 

மேவியகங்குனீங்சவிடியவந்திருக்குங்காலை [rrp 
யாவியும்விழியும்போன்ற வமைச்சரைவழுகென்றன் 

கூவியவமைதிசென்றுகுவித்திடுங்கரத் தினார்க்கு த் 
*இிவியகனவின்செய்திதெரிதாசசெப்ப்னாறணால(௧௩) 

செவியினிற்றேன்புக்கென்னச சிவன்செயல்கேட் 

டோரெல்லாஞ், சவியுறுமுகத்தராஇத் தடித்துடல் 
பூரித்தாங்கே, புவியுடனெளிப்பத்துளளிப் பொரிக 

கஇன்றபொரியையொத்தா, ரவிகரத்தேந்தும் வானோ 

ராமெனுமுவகைமிக்கார், (௧௪) 

பண்ணவனருளிச்செய்தபடியவனுருவங்கண்டா 

னண்ணலர்சகடத்தமிண்ணகாடியிஙகறிவோமென்றே 

கண்ணகன்கானமெக்குங்கவுரியனுடனேபார்த்தா[ ல. 

ரண்ணலைப்பகவன்பாறையசனிடைக் கண்ண்றருரா 

கெருப்பினின்் முளைத்த தேவைகிம்பமாலிகையானீ 

நிகா, விருப்பினின்மலர்கவேிவிழ்ச் சடிவணங்கிக்தோ 
ளாம், பொருப்பினிற்றமும்புமொய்ப்பப்போற் றினான் 
சாற்காகாச, செருப்பினிற்பிழைபட்டேனைத்திரு த் 

இனைூத்தமென்றான். (௧௬) 

காட்டியுங்கருதீதமொன்றக்கனிவுபெற்றன்பினார 

மாட்சியினருச்சித்தேத்திவணங்கலுமதுரைவேக்தன் 
பூட்சியிற்கலந்தவத்திபுறஞ்செலப்புனிகனானா 

னாட்சிமுவுலகும்பெத்ராுனணாமெனவுவகைபெற்றான். 

* தஇிலிய-இனிய,



பிரமசகத்திோஈசபட லம, ௧௬௯ 

கைதவனினையனாடக்கடவுளாளடையார்காண 

வெய்சவா அன ரெனோ இ.பிரு௩2னவிப்பாத்சோழ 
னுயதவக்தடிமைசெய்யுமுரிமையாமறருமமோதச 

செய்தவறொழிப்பபபெம்மான்சவயோகிவடி வமானான். 

சடையெலுமெளலிமேற்கண்டருமணிமெளலிகுட் டி. 

மிடைதருவெளளிப்பட்டமென்னுதலவிபூதிசாத்தி 

யடைதருமுகம்பன்ஞூன்றாயளவொததமணியிற்செமபு 
புடைதரப்பொதிந்துகம்பிபூண்டகுண்டலஙகாதிட்டு 

களத்தினிற்றோளின்மார்பிழ்கையினில் விதித்தச்சொல் 
வள த்தினமமாலைகட்டிவல்லியத்துரிவதானே[லும 

இளச்தியகாவியாடைகேழ்பெறவளாபிற்சுறறிக் (erp, 

குஎத்தினிற்திலகஞ்செநதீக் கொழித்தசண் னொளிபோறமழோே 

கழிக்தகங்காளந்தானேகமண்டலத்துருவமாக, வ 

ழிந்தசட்கருணைபொங்க வயோதிக முடையாரென்ன 

ப, பொழிந்தவெம் மயிர்ககாறோறும் புன்னுனிப்பனி 

யின்வேர்ப்ப, விழிஈ துநீள்பெருமூச்செய்தவிளைச் த டி. 

பெயர்த்தச சென்றான். (௨௧) 

செல்லுமவ்வழியினாப்பட் செறிந்தமூன்னணியினு 
ள்ளார், நில் லுகில்லென்றுபுக்குகி.றுத்திடகக்கனே றி, 

வெல்லுறும் மரசற்குண்மை விளம்புமென் வரவுகீர் 

போய்ச்,சொல்லுமினெனலுஞ்சொன்னார்சோழலும் 

வருகவென்றான், (௨௨)



௧௭௦ சேறைத்தலபுராணம். 

இளைத்துமெய்வருத்தங்காட்டி.யெய்தலுமெதிர்வக் 
தின்சொல், விளைச்துபசரித்தசசெம்பொன் வேய்ந்த 

வாசனச்தின்வைத்துத், தளைத்தகல்வினையாலும்மை 

தீதெரிசிக்கப்பெற்மேனென்னக், சளைத்தபுண் ணிய 
னுன்கேண்மைகிடைத்ததென்றவமேயென்ருன், () 

எத்தலமெங்கேவக தீரியம்புமினெனவுஞ்சால 

வுத்தரதிசையிலுள்ளேமுலகினில்விசேடமான 

வத்தலம்புகுக்து£ர்த்தமாடியுன்னருமைகேட்டுக்| நி. 

கொத்தலர்தொடையாய்றின்பாற் குறுசெமென்றுகூ 

ஆறிலொன் பிறைகொண்டரேி லரசுவிற் நிருத்தல் 
போக்கித், தேறினர்போலக்காட்டிற்சேனையோடி ருக் 
கீதென்னை, கூழெனத்தவத்தோன்சகேட்பக் குயவரிக் 
கொடி யோன்சொல்வான், மாறனென்பவனையெற்று 
மண்டமர்புரியுங்காலை. (௨௫) 

முறிர்தனனாநருனாகி முட்பொதிகாட்டிழ் புக்குச், 

செறிந்தனனவனைப்பற்றிச் சிச்குறப் பிணிக்கவேண் 

டிப், பிறிர்தனன்பதியையென்றான்பெருந்தவன்கிலே 

சமாக, யறிந்தனசொல்லக்கேளென்றபயலுக்குரைப் 
LIST COT, (௨௬) 

பழையகண்பெனக்குவாய்மைப் பஞ்ச வன்குணங்க 
ள்கூறிற், றழையமன்னுயிரையெல்லாக்தன்னுயிர்போ 

லக்காப்போன், விழையுஈல்லநமேயல்லால்வெய்யதீங் 

கானதெண்ணான், குழையுமித்துன்பமந்தோகு௮ுகின 
தறிகலேனால், (௨௪)



பிரமகத்தோர்தபடலம், ௧௭௧ 

பகைவரைப்போரில்வென்ற௮ும்பதிகொண்டுமுதுகி 

ட்டேரரைத்,தொகையறசசேனைகூட்டித்தொடாதலு 

மாகாவஞ்டுக், குசைவணைப்புறத்துசசென்றுங்கூற்றெ 
னத்தொடர்கலாலே, மிகையெனப்பெரியோன்சொ 

ல்லவெகுண்டனன்வளவன்சொலவான். (௨௮௮) 

பலிக்குவக்தவன் பெண்பேசும்பான்மைபோபசும் 

புண்பட்டு, வலிக்குமவ்விடத்திற்கையை வைப்பது 
பெருமைப்பாடேோ, புலிக்கு முன்புல்வாய்போன்றோ 

ன்புகம்சொலிறகடைபபதென்னை, கலிக்குவேண்டிய 
துண்டானாழ்கமறுமின்றருவனென்ரான். (௨௯) 

இள்ளியவ்வசனஞ்சொல்லக் கேட்டி வன்செருக்கு 

மு.ற்றுஈ், தள்ளியபொழமுதிலன்றிச் சலந்கணிக்கில 

னென்றுன்னி, யொள்ளியவடிவுகாணாதொளித் துவி 
ண்மழையமன்ன, னள்ளியவச்சகெஞ்சச் தடைந்தெ 

ன.மாயமென்றான். (௩௦) 

செய்வனதவிர்வவெண்ணித் தெரிர்தமியமைச்சாஈ 

ல்லோ, ருய்வனவாகச்சொல்லு முறுதியைக் கைச் 

கொள்ளாதே, யைவனச்சாரல்புக்கவரசன்பால் வயி 
ரத்காலம், பெய்வனானென்னக்கூறலிடாவரற் கேது 

வென்ருர், (௩௧) 

ஊரவளைத்திருர் தும்பா லுறக்கர்சக்கொதுக்கோ 
னுச, தார்வளை ச்தடாசப்பாதை தன்னிலரண் மறைப் 

பித்கோனு,நீர்வளைத்திடுங்காற்றோணி நேர்வரக்காட்



௧௪௨ சேறைகத்தலபு ராணம், 

ஓனோனும், வேர்வளைச் தெழுந்சவன்னி விருக்கநீரர 
ணிட்டோனும, (௩௨) 

நற்றவவேடமாகி ஈணுடுவான் மறைந்துளோஜலு க, 

கொழறவனாலவாயிறகுடிசொணடோன்கடைக்கணோ 

ககம, பெறறவன்வழுதிதோற்றுப்பெயர்ந்துன னெளி 
யனென்றே,சறறவமதககவேண்டாக்தருக்குளானவ 
Car Gwen apt. (௩௩) 

செம்பியனதனையோ்துஞசினக்குறிப்பிருகண்சா 

ட்ட, வெம்பியமனக்தனாகி விடையுயாககோன்பொ 

ற்பாத, ஈம்பியவலியானேனு ஈலிகஇடத்தளையிற்பூட் 

டிப், பம்பியசறையில்வைபபான் பாரமினென்றமழுன 

வ சொன்னான், (௩௪) 

ஒன்றுரையாடாவண்ணமூமரிலிருகதாரப்பா, னின் 

௮ருமறைந்தபெமமானேரியன்றன்பாறகாடமு, மின் 

௮வள்கோலத்தோடுமேவினன்குடபான்முன்னே,யெ 

ன்றுவன்றுணைச்செல்வான்போ லெய்தியத்திசையிற் 

புக்கான், (கூடு) 

அ்திவந்கணுகமாறனாளுடைகாதாபொற்றுள் 

புந்திவைத்தலர்கேவிபபுகழ்ச்தடி.வணங்கெப்போற்மி 

யி்தியமயங்கவென்டாலிடரா்செயும்பிரமசாயை 

சிந்தியகருணையானேதிருமலைக்கொழுக்தாக்தேவே,() 

௮ன்பருக்கன்பனானவருமறைப்பொருளேதும்பை 

யென்பெருக்கம்பூமத்தமிதழிசூடியகோடி.ரா



Gross Aer sue wip, ௧௪௩ 

பொன்பருப்பதவில்லாகப்புரமெரித்சமராக்குற்ற 
துன்பருத்திகினாறறீர்த் த.த்தொழும்புகொண்டனைரீயன்0ரோ, 

பதியிழந்செயினன்போலப்பகழிசென்றேருககாட்டி. 

விதிசளப்பகைவன்சு.ற்றமெலிந்தடியேலுள்பாதங்[ல் 

கதியெனக்கிடக்கின்றேனைக்காத்தருள்செய்வாயென்று 

துதிசெயதுகரைகாணாததுன்பசாகரத்தின்மூழ்ட, () 

வெய்யவன்பாறைமீதுவிரித்தபுத்பாயன்மேவிக் [கால் 

கையணை தல்க்குவைத் துக்கண்படைகொள்ளத்தெள் 

பையவந்தருகுவிசப்பனிமதிநூயதூசால் [w. 

மெய்யினைப்பொ திர ததென்னவிரித்ததண் சரணமபா 

முஇர்மலர்ப் பன்னீர்போல முறைமுறைஈறைகடூ 

வ, வதிர்முழவோசையென்னவருவிரீ ரொலிப்பக்கா 

oma, வெதிரிசைபாட சசூழ்ந்துமிருகமும் புள்ளுங் 

காப்ப, வெதிருநித்திரைப்பெண்போகமினிதினிற்றுய் 

ததான்மன்னோ,. (௪0) 

பிரமகத் திதீரர்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்தம்-௭ட௫ு௨,



டுநபத்தோராவது, 

சிவபிரான் சேவகள்செய்தபடலம். 

IIIa ———— - 

இரதிமோகினிதன்கேள்வன் பிரமத்தியெழில்சோ 

மாற,னரன ர௬ுளாலேதரர்தவற்பு தங்கேட்டேம்பின்பு, 

புரமைசசெற்றபெம்மான் பூழியன்றனக்காளான, 

திரமுறுகதகையைசசொல்வா யெனமூனிசெப்புவானால- 

Cam, 

உவமையற்றவொருதனித்தம்பிரான் 

சிவசமையசூறப்பறிவிப்பபோழற் 

றவவடிவொடுக்தாரமுடிமாமன்பாற் 
கவலைந்தக்கனவிலுரைசெய்வான், 

புலருமுன்னம்பொருபடைவீரர்கள் 

பலருஞ்சுற்றப்பணைமுரசாரத்திட 

மலருமுள்ளவலிகொடுமாற்தல 

ருலருமாறுநீபுத்தசன்னத்தமாய் 

சென்றுகேரியன்சேனைபுகு௩ தீ 
யொன்றுபூசலுடற்றுமவ்வேலையிற் 
குன்றுபோலுங்குறட்படையேவிகாம் 

வென்றுகல்குவம்வெழ்றியுனக்கென்றான், 

சருத்திலுறகனவுரைகாவலாப் 

பொருத்திவைச்தகட்பூட்டினைறீச்கலு 

(௪)



சிவபிரான்சேவகஞ்செய்தபடலம் 

மருத்திபெற்றவரசனமைச்சர்க்கு 

விருத்திபெற்றகனாவிரிச்தானரோ, 

சொற்பனத்திறைசொல்லியவண்ணமே 

நிற்பது த தமநீதியென்ரே தினா 
தற்பரப்பொருடாக்கமர்கோக்கல்போல் 

வெற்பகத்தினில்வெய்யவன் மேவிஷன், 

மேயகாலைவிமலனைவாழ்த்தியே 

இயவெம்பகைதர்த்தருள்வாயெனச் 
தூயவன்புதொடர்தரத்தூற்றில்வாற 

சியமென்னச்சினக்தெழுக்தானரோ. 

போர்ககுவம்மின்பொருபடைவீரரென் 

ரர்க்குமபேரியடி படவெஞ்சினங் 
கூர்க்கும்வெம்பு லிக்கூட்ட மெனத்திசை 

சார்க்குந்தூள்செலச்சுற்றினவென்பவே. 

வேல்பிடி த்தனாவிற்படைதாங்கனா 
கோல்பிடி த்தனர்குக்தமெடுத் தனா 

சேல்பிடித்தசெழுங்கொடியேற்தினர் 
மால்பிடி.த்தமகக்களிறென்னவே. 

கூண்டுசேனைகுறுகலுமீனவன் 

வேண்டுபோர்க்குவியன்பெறுகோலங்கள் 

பூண்டுமோலிபுனைர் தடைவாள்பற்றிப் 

பாண்டுவெம்பரிபண்ணமைத்சே மனன். 

(௪) 

(a) 

(௮) 

(௯) 

(௧0)



௧௭௭௬ சேறைத்தலபு. ராணம், 

ஏறிவீரரிருபுறஞ் ரூழ்வரச் 
சிமியிற்றைத்தின க்தினில்வெம்பகை 

நாறிமீள்குவனொய்தினினென்௮ுகூள் 

கூறிமாறன்குண சிசையெய்தினான். 

எய்துகாலையிறைவழுஇக்கருள் 

செய்தவண்ணஞ் செலுத்து தற்கெண்ணியே 

கொய்தினரந்தியைகோக்கிகம்பூதங்கள் 

வெய்தினெய்கவீிரைந்தழையிஙகென்ரறான், 

நாதனேவலினகதியுரைத்தலும் 
பாதசேவைபடைத்தனமின்றெனப் 
பேதமத்றன்புபெறறவுவகையாற் 
பூ தமயாவும்புகுஈ் துதிரண்ட வே. 

தூ௮போலச்சுரு ண்டசெங்குஞ்சியு 

மேறுபாலததிலகுவெண்பூதியுஞ் 
று திக்கததிபோலெரிசெஙகணு 

மாறுபாகத்தின்வக்த கந்கமும், 

பிடி தமிழ் த்தின்போற்பெருங்கண்டமுக் 
தீடித்தகெஞ்சைச் சணிக்குமுதாமுங் 

கடி த்தலம்மெனுங் 52 நிரஞுண்டைபு 

மடித்தகட்டைமா தடிக்கால்களும். 

ேவேறு, 

பெற்றரூபத்தொடும்பிடி.த்சசண்டொடு 

முற்றசர்ரந்தியோடொருங்குபோய்ப்புாரஞ் 

(#5) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫)



திவபிரான்சேவகஞ்செய்தபடலம், கள்ள 

செநற்தவனிணையடிசேவைசெய்தனர் 
மதற்றவாமனங்கொளவர தன் கூ௮ுவான், (௧௬) 

கூடல்வாமசசனைக்கோழிமன்னவ 

னீடமர்வென்றுபின்னெருக்ககே்க்தனன் 

சாடவக்தெடர்த்தகவன்படையைத் சண்டினு 

லாடல்கொண்டுடலிலூனருக்துவிரென்றான. (௧௪) 

சாதகதக்தலைமையாஞ்சங்கரப்பெயர் 

மேதகப்பெஅுகுறள்வெள்ளைப்பூசமென் 

ரோ தகக்கணத்அவராகியுன்னியே 
காதனைப்பணிஈ்துபோ௩டத்தனண்ணினார். (௧௮) 

தாவிலாக்கணபதஇசாத்தன்றன்னொடுங் 
கோவிலுற்பவிச்தருள்குமசாச்்சலும் 

பூவில்வர்தமர்புரிபூதத்தானைக்கு 

மேவியதளகத் தவேக் தராயினார். (௧௯) 

காரியும்௮டுகனுங்கன லுங்கண் ஹுடை. 

வீரியவீரனுமவிமலன்சொற்படி. 
பாருயவருகுறட்படைதீதலைவராயச் 
சிரியமுனைசெலத்திருத்திச்சென்றனர். (௨0) 

கயிலையின் வாயினிம்காவலானவ 

சயில்கரத்தேக்தியவாட்கொண்டானொடுங் 
சுயல்விழியாடவங்காத் கசாத்தலும் 

பயின்மலைக்கொழுக்தர்சம்பக்கத்தெய்தவே, (௨௧): 
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& GF Of சேறைகத்தலபுராணம், 

தீனிச்சனிவ$தவாதமக்குச்செய்வினை 

நுனித்தவாரமனங்கொளநவன்றபின்னே 

பனித்கடையலர்புரம்பாறமேருவிற் 

குனிச்சசேவகனலும்போர்க்கோலங்கொண்ட னன், () 

வேறு, 

சடையைநீள்கருங்கு ஞ்சியாச் சாய்டகை இருக்கி 

யடைவினிறகதாகடரணங்கள்பட்டுநாலாகத் 

தொடையினிற்கணத்தொகு இபூமாலையாச சூட்டி 

மிடைமதிக்கொழுந்தினையு௮ுமாலையாவேய்ஈது, () 

௮ட்டமிப்பிறையெனுதுகன்மேற்கதிரலரி 

வட்டமிககெழுிந்துர ததல கமாய்வதியத் 
தொட்டமிககிரர்கொருதிகாசணியெனத்துலங்கப் 

பட்ட*்வித்துருவெம்புயவலையமாய்ப்படர. (ee 

௮ங்கிமண்டி லச்கொன்பதுகோண்மணியழுத்தித் 
தஙகியவொளிக்கண்டிகைமார்ப்டைசசாததிப 

பொங்கியதனவரையொளிதிரட்டி நால்புயலாய்த் 

தொஙகியதொடர்மோகனமாலையாய்த்துவள, (௨௫) 

வெண்மையாகியபொருளினைத்திகித்துபவித 

வொண்மையாமுருமூன்றெனுமார்பிலூலொளிரத் 

இண்மையாயத்திசை சாங்கராக்குலமணிதிகழ 

வண்மைசேர்விரலாழியாய்வளை த்திடை வயங்க,(௨ ௬) 
 



சிவபிசான்சேவகஞ்செய்தபடலம், ௧௭௯ 

பலளகீளகொடிசூழ்தரப்படரக் தபால்வாரி 
தவளவா௯டபிற்சரிகையொத்தரையினிழ்றயங்க்த் 

துவளவேமடித்திறுககடைக்கட்டெனத்ழுலங்கக் 

க வக்போனிறக்கார்க்கடறவஞ்செய்துகுறுக.(௨௭) 

போர்த் இரிங்கரியுரிபசும்பொன்னிறமபொலிந்து 

சேர்த்திரிமுத்தரீகமாய்ததோளிடை த்தி5ழ 

வாச்இிடுங்குரற்கண்டையாய்வேதநின்றலம்பக் 

கூர்த்திமிமெபலகலைதண்டையாயுருக்கொள்ள, (௨௮) 

செவியினிற்புனைமான்மதமணர்இசைசெல்லச் 

சவிபெறவடைக்காய்தின்றகாவிப்பற்றயங்கக் 

குவிபுயத்தினுமாபினுங்கலவைகளகொழிப்பக் 

கவியமுன்கையிலிடறுசஈசனமொளிகாட்ட. (௨௯) 

உ௫/கிளிபபிள்ளைத்துண்டம்போல்வளைதரவொழுக்கி 
முஏினிறககலைக்கொம்பின்மேன்மீசையைமுறுக்கி 

யள்மணப்புகையுண்ட£ழ்மீசையையழகாச் 
சிியெனக்கொய்துசிக்கறசசிப்பினாம் சீவி, (௩௦) 

கோலச்தாங்கெயவின்மழுவாயுதங்கூர்த் த 

குலச்சானுடைவாளெனவொக்கலைசுமக்கச் 

சிலந்தாங்கெமாலயன்மூதலியதேவர் 

காலந்தாங்கயெவேலெனக்கரத்தினிம்கவின, (௩௧) 

இளம்பிறைகளீராயிரகோமருப்பிசண்டாய் 

வளம்பெறுமயிராவணப்பகட்டின்மேல்வங்கம்



௧௮0 சேழறைத்தலபுராணம், 

விளங்குதன்மலைசப்பரமாகமேற்கொண்டு 

களம்புகுச்் துபோர்புரியவேெனரிக்கண்ணன்,(௩௨) 

சாத்தனாகியகணபதிகுமரவேடமைப்போ 

னீச்சரூபத்தினகுவுந்தோகையுகிரையாய்க் 

கோத்ததார்புனைபரியென வணையமேற்கொண்டு 
பூத்தவன்பொடுமிருபுறங்காத்துமூன்போத, (௩௩.), 

வடுககாதனும்வீ சனுங்சாரிபுமஇழ்ஈ்து 

கசவவ்வவர்வடிவமுமேறுவாகன மும் 

விடுகவேண்டுமிவ்வுருவெனவேறறுருவாகி 
முகெரேர்புகு்தேவலின்முறைமுறைமூழ்க. (௩௪) 

பாரிடங்களிற்சிலகளிருமுருப்படைப்பப் 

போரசிடம்புகுமாவெளச்டிலவுருப்பொலியப் 
பேரிடந்சனின்மறைதரக்கொடிக்குல£பிறழக் 

காரிடம்வலங்கலைஈ்திட முரசினங்கறங்க, (கூடு) 

இரண்டவெல்குறள்செல்லடிபெயா்த்தலுஞ்செறிந்து 
முசண்டருங்குவடிடிர்தெனமரங்களுமுறிர்து 

புரண்டருண்டனமண்பொடிபட்டனபூழ்தி 
யிரண்டுகண்களுநிறைதலினிமையவரிமைத்தார், () 

நிரக்தசாதகப்படைபுவியினிற்செ லுநெருச்கம் 

பர தவாரிபோலளவிீட ற்கரிதெனப்பகரச் 

சுரந்த போருணாயகன்காவி ரிச்.துறையைப் (ன், 
புரந்தசோழன்மேற்போர்செய்க்ருணதிசைபுகுக்கா
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புருந்துவாரணக்கனை யங்குகிறுததியபூமி 
பகு தசரொடுச்தெய்வத்தியெலும்பெயர்படைத்த 

தீகுதயாபரனுயிர்க்கெலாம்பொதுவெளறவிர [ன். 
மிகுக்கரண்பொன்றுபகையொன்றாகினைத்தமர்விளைத்தா 

பொஷ்னியான் முனை பொருதுவெல் வேனெனப 

புகு*.து, கன்னியான்வக்கண்டெழுக்தூசாபோய்ச்சு 

ழற, முன்னியான் செய்ததவக்கள் விக்கொணர்க்ததெ 
ன்முன்னென், வுன்னியானைமேலேறினன்புலிக்கொ 

டியுயர்த்தோன். (௩௯) 

தேரும்யானையும்வாடியும்விரருஞ் செறியப் 

பாரும்வானமும்பேரிவாயொலிசென்றுபரப்பத 

காருமபேரணிப்படையுமொன்றாயெதிர்தாக்கி 

கேருநீள்பகைமுடித்துவெல்வேனெனகேர்க்தான். () 

பகைவர்வக்தெதிர்காக்கலும்பஞ்சவன்படைகள் 

புகசைவரும்படி.கட் சனல்பிறச்கமுன்பொங்கித் 

திகையுமண்டமுந்திடுக்டெவார்த்துளச்செகுக்காய் 
வகைபிறர்தபல்படைக்கலம்விதிர்த்செதரமலைந்தார் 

இருதிறத் துவெஞ்சேனையுமொன்றொடெரன்,நிசலிப் 
பொருதிழத்தினில்விம்கணையரற்டிலாபுரணடார் 

விருதிறச்சிலர்வாளினாற்றலையற்றுவிழ்ந்தார் 

கருதயிம்படையாற்சிலாவான கக்கண்டார், (௪௨) 

குக்சமார்பிடைக்குளித்திடச் ॥லருயிர்கு தைக்கா? 

பக்தமேபமிபாசச்தா தலர்மண்மேத்பசைத்சார்



௧௮௨ சேறைக்சலபுராணம், 

சிரசவெங்ககைசாக்கலாற்டுலர்சரஞ்சைககா 
சந்கநீள்புயக்தகர்க்கனாசிலொழுத்தண்டரில, (௧௩) 

சேரிசம்படக்குடர்சொரிர் சார்சிலர்நிலத் கிற 
பாரிசங்களில்வல்லையம்புகச்சிலாபட டார் 

சோரிசம்புவின்குலமுணச்சில7 தற் றவண்டடார் 

பாரிசந்தருமலர்கிகாவாண்முகமதவர், (௪௪) 

பாயுமீட்டியையுருவிப்போய்சசிலாபகைபடுத்தார் 
காயுமீட்டியாறகைக்குததினாறசிலர்கழிஈ தார 
தோயுஞற்றம்போய்க் கவண்கல்லினாறசிலா கொலைக் 

இயுந்தோற்றிடுகுலிசத்தாறசிலருபிரசேயஈ தரா. தார் 

கறையடி. மிதிபடச்சிலாகுழம்பெனக்கலிழந்கார 

பிறைமருப்பினாற்குத்துண்டுசிலருயி£ பெயாசதார் 
முறையினிற்மொடர்ச்சங்கிலியாறசிலாமுடிந்தார் 

குறையுயிரொடுகிலத்தினிற்கிலாபள் விகொண்டார். 

வேகலவெம்பரிக்குரம்படச்சிலருயிர்வீழ்ந்தார் 

பாகராயுதம்படச்சிலாதுண்டமாய்ப்பட்டா 

ராகமெங்கணும்புண்படச்ிலருயிரழிக்கார் 

தாகம்வந்துதண்ணீர்கண்ணீரெனசசிலர்சாயந்தார், 

தரெகெரிஈதனர்சிலாசிலர்கமுக்தற த் தீரந்தார் 
கரமோடிந்தனாரசிலாசிலர்கண்கெடக்கவிழ்ச்சா 

ருரிநழி் தனர்சிலர்சிலரதுடைதெறித்து லர்க்தார் 

புரமடங்கலுஞ்சின்னங்கள்படச்சிலர்புரண்டார், ()
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தெழறித்துமூழைகள்சந்திடச்சிலருபிர்சிதைக்கார் 

மறிதீதுமாறறலாவளைத்திடச்ரிலருயிரமாண்டார் 

செறித்தமார்பினிற்கவசம்போய்ச்சிலர்கொக்துதிகை 
வெறித் சமெய்தெரியாதலைஈதுயிர்சிலாவிட்டாரித்தார் 

சலக்தலைஃகொண்டபோரினிற்சோரிநீர்தலத்திற் 

கலஈதலைப்புளலபோலுறக்கைதவன்சேனை 

யலந்தலைப்படகெளியுமவ்வேளையிலற௰ிக்து 
நலக தழை த்தகாயகன்படையெதிர்கொண்டுஈடஈத, 

Ge 2, 

காரிவீரனெனநின்ருாாகாதுபூதமொடுசென்று, ரா 

ரின்மாலையபயன்றனனிகவா புகுந்தார், சாரியோடி 

னரெஇர்க்காதண்டினாற்றலைதகர்ந்தார், வாரியாள்க, 

ளையெறிந்தார்வன்கைகொண்டுடல்பிசைகந்தார். (டு௧) 

பசிககுவேண்டிகசையுண்டார் பாகுபோற்குருத 
கொண்டார், பொசிக்குமுழைதயிரென்ருர் புழைக் 
கையானைகளையங்கே, ஈூிககிரீள்செவிகைக் கொண் 

டே நமக்கு * வீசிநியிதென்றா, ரிரித்துநீண்மருப்பிட 
ககாரெதிர்ச்தபோவிழவெறிரகார். (௫௨) 

குதிரைவால்களையறுத்தார்குஞ்சமீதெனவசைத்தார் 

கஇிரைகேர்தரையில்வீரர்சால்கள்வாரிமுனடித்தா 

சதிரவால்பிடி த் தர்ச்சாரானையோலமிடவார்த்தா. 

ருூதிமுெலபேரைபயுயிர்பகைத்திட மிதித்தார், “டக 

ர வீசிறக$ட்டல்லிகாரம்,



EHP சேறைச்தல்புராணம். 

தலைகள்கிள்ளிவி ணெறிநர்தார் தடுதகமானையென 

வேற்றார், கொலைசெயானைதுதிக்சையைக்குழலினூ இ 

யொலிகொண்டா, ரலையவீரலகள்பிடுங்கெயதிரச த்தி 

ன்மென்றுதின்றார், மலைகுவார்குடரைவாங்கிமாலையா 

கவும்வனைந்தார், (௫௪) 

எடுத்தெறிக்ககலைசென்ற விம்மருப்பினிடைசார 
த், தொடுத்தநீண்மயிர்கள்சுற்றித் ததிக்கைம் ஐதிகம் 

தோற்றம், படுத்ததீண்மடலினோமமேபனைகள்காப்தஇ 
மிகருங்கா, யடுத்தகாரமையெனமெல்லவடல்செய்சா 

தகாமலைந்தார். (@@) 

ேவறு, 

கொடுகள்சுற்றுறு மாத்துமேற்கூளிவீசியதாவீரா 
கள், பிடி படக்களம்விராவியேபிறங்குமக்கொடி.கள் 

பின்னலாற்,குடி.யினிற்குலவுமாதர்சாண்குறையவோ 

ரிடர்வரும்பொழு, தடிபசைத்திடவுகான்றுகொண் 

டாவிநீத்தவர்கள்போன்றனர், (இ௯) 

பட்டமூங்கெமரமீதின்மேற் பாரிடங்கள் சிலவீர 
டைக், கிட்டவேயணுகவெநிதலாம்கிழித்துமார்பிலு 
றவிர்தபேர்,கொட்டயாதஅபுரிகவுணியத்தோன்றலுக் 
சருகர்தோற்றலா, லிட் _வன்கழுவில்வலியவேயேறு 

வார்களையுமொத்தனர், (@ar) 

விசையினிற்குறள்களெற்றவேவிரித்தகைகளொடு 
வீண்மிசை, யசையவுற்றவயவிரர்களங்கெழுக்துசு
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ழல்கின்றது, தசைவிருப்ப்னொடுதின்னவேதா விமே 

லுயம்பருரீதுகள், பசைபிடித்துறுகள த்திலேபரந்து 

சுற்றுவதுபோலுமால், (௫௮) 

பருபயதங்களில்வெல்யானையைப் பாரிடங்கணனி 
தூவலான், மருப்படஙமஃலுமொடிகதுகழ்வழுவிவீழ் 

ந ததிரள்பு।|ளவன,கெருப்பமைந்தெரிகடற்குளேநீர் 
முகந்துவருகார்முகல, பொருபபடைந்துநிரையாக 

வேபோயுலாவுதலைகேருமே. (௫௯) 

கொற்றவாள்கள்கைபரித் தமேமச்கொண்டுவிசுவய 

வீரரைச், செற்றமோடுபுவிவிமுமுனஞ்சின்னபின்ன 

முதவெட்டுமான், மற்றநேரிசகன்முனையிலேவான 

டைந்துவருவார்களைத், துற்றவேச்தியொருகோலின் 
மீன் நூக்குமா.று.குறடக்குமால், (௬0) 

பேரிவாய்ச்சருமம்வாங்கியேபெருச்சசண்ணமென 

வைச்துவீழ், சோரியாணமெனமென்றதசைசோறதர 
விரவிபுண்ணுமாற், காரியானையின்மருப்பினைக்கரிய 

கோலைவ௫ரவாரினாற், சரிசாயசைத்தினிதறச்தெரிச 

னைப்பணியின்வேயுமால். (௬௧) 

உறைந்தசெங்குருதியள்ளியே யொளிரவேறிது 
பாரிட, நிறை சகுக்குமமிசென்ன வேநிகர்க்ககெஞ்சி 
னிடையப்புமாற், பமைந்தபல்லியவினங்களைப்பற்றி 

மொய்ம்பினிடைகட்டியே, யறைக சதாளவொலிபம்ப 

வேயஉச்துவட்டமிட்டாமொல், (௬௨)



௧௮௬ சேறைததலபு ராணம், 

இலகுவெண்ணிமவெயித்நினையெடுத்துவானமதஇய 

நுகளாய்ப், பலகறைக்குகி5ராகமவ பகுச்துவைத்து 

விளையாடுமா 1, சலகவாரணமதங்களைக்களவட ப்பல 

ர்கள்போல2வ, புலகபாலாமகுடங்களி லூற்,மியேகு 
றள்களுண்ஞு மால, ட. (௬௯) 

தவர்தராச?இதருவ?மாரசெளரியத்கொழிலைமே 

வினா, சிவ: மசோரிகுடாசோரவுஞ சிதைந்து மார 

புபிளவாகதுய,கவந்தமாகியுடலவீழவுஙகால்களகை 

கடுணியாகவு. ஹவந்தவிரகதனமவாஞசையாவோடினா 

சொருவரில் ம 2ய, (௬௪) 

வற, 

கணபதிசாக்னோடுங் கனன்றெழுகுமாசாச்சன், 

குணமிகுவடன் விரன் கமொடுந்தவங காத்தசாத்த, 

ஊணவருரடையனளாய்க் கொண்டவன் வனமாக்க 

ண்டு, பிணமல௰ிரணத்தினாடு பெரும்படைத்தலைவா 

Core srr. (௬௫) 

சித்திரவ)ைகளாகச் சின்னபின்னஙகள் செய்தா, 
சத்திரமனைக்நும்வாஙககிச்சவிடெனப்பொடிகள்செய் 

தா, ருத்திர மிழந் தபாக்கலொமுகுமண்டபச்துளோர் 

போற்,பத்திர வீராகெஞ்சம்பதைத்திடக?ிக்கனொரால், 

தரையினிற்புதைந்தபேருக்தலைவயிறற்றபேரு 

மரையறத்தரிச்ததுண்டமாமெனக்கிடர்துளோரு



சிவபிரான்சேவகஞ்செய்தபடலம், ௧௮௪ 

நிரைநிரையாகச்சோரிரீரினினமிதந்துளோரு ம், 

முரைமறந்துபிர்போனோருமுருத்தெரியாதுற்றோரு 

அ௮வையவம்வேறுவேழுயகன்றிடமடிந்துளோரு [ங் 

நவையுறக்குளம்பானோருகாக்குரீண்டுயிரபோனோரு 

குவையபு௮மபிணத்திலுள் ளேகுளிகரிபோலுற்றோரு 

சிவைமெழுகொத்துளோருகந் திவ்ழிபிதஙகனோரும்। ஞ் 

ஈரியொகொய்போசாடஈற்றசைவழங்குவோரு,மெ 
ரியினிற்குளிப்பார்போலவிரததச்ன் மூழ்குவோரு 

ங், சரிபரி?மேலேவிழசகலஙகிவாய்வெருவுவோரு, கெ 

ரிசர மிதிக்கன்மோனைகநின்னடைக்கலமென்போரும், 

அசசமுற்றாவேசம்போ லாடியேகடுங்குவோருங், 

கொசசையிற கரங்களகூப்பிசக் குமபிடடுக் கால்வீழ் 

வோரும, பிச்சையினெனக்குடீவிர் பிராணன்றந்தஇடு 

மென்போரு, மிசசையுற்றுயிர்க்காக்கண்ணி னிமை 

மூடிக்கெடககின் மோரும், (௪0) 

புனல்களிற்சாண்டமபோலப்புகுந்துமுக் குளிக்க 
ன்றோரு மனல்வளைப்புண்டார்போல வாகுலித்தயர் 
கின்றோருஞ், செமிருசெருக்குப்போய்ப்புற்றின்றெ 

இரநிற்சன்றோரும், வனமு௮ுமரங்களேமி வாவலிழ் 

௮ாங்குவோரும். (௭௧) 

வழிகெரியாமனின்௮ வாய்புலார் தலைகுவோருங் 

சழியவேமலச லா இகால்வழியொழுக்கின் றோரு



குறு சேறைத்தலபுராணம், 

மிழிசரப்பற்கள்சாட்டி யெஇர்கின்௮ுகெஞ்சுவோரும் 
பழிபடவினையராகிப்பயர்துபோரக்காற்றாரானா். () 

வேலினையெறிந்தார் கொண்ட வீலலினையெறிக்தா 
ராய்யும், கோலினையெறிர்தாராவிகொண்டுபவேண்டு 

மென்றே, காலினில்விசையுள்ளோர்கள்கடி இனில்வி 
முந்துங்கெடடுஞ்,சேலினையுயர்த்தோன்காணத்திசை 

திசையோடினாரால், (௪௩) 

குண்டலம்விழுந்ததோரார்கூறைகள்சரிர்ததோரார் 
தொண்டலமென்னகீண்ட தோள்வலைவிழுக்ததோரா 

மண்டலமன்னாரசூடுமணிமுடிவிழுக்சகான ந [7 

திண்டலமீதுமன்னாமுடியெனத்திகழ்ஈ்ச தன்றே, () 

காட்டினிற்சிலபேோசென்ருர்காரிருண் முழைகடுன 

லுங், கோட்டினிற்கிலபேர்சென்ருர்கோலம்வேறெடு 

திதுக்கெரண்டு, காட்டினிற்கிலபோசென்றா! ஈகர்வயி 

ந்றங்கடங்கள், விட்டினிழ்சிலபோசென்றார்வெருட 

சக்குகாணமுண்டோ, (௪௫) 

ஓடினசேனைமீளாதொருவனாய்ச்சோழனிம்ப 
காடினவறிஞர்தோற்னுர்சாளைவெல்வார்போரென்ன 
ஷடினவூடறீர்ப்பாரொத்துளக்இருச்இத்தே.ற்ற 
வாடினமுகத்தனாவெயிரமுட்கொண்டுபோனான். () 

லழுஇிக்குத் தோற்றோமென்று மானவேன் மார்பி 

லூன்ற, வெழுதிக்குகிலத்இற்செல்லவெதிர்லருவார



சிவபிரான் சேவகஞ்செய்தபடலம், ௧௮௯ 

கைகூப்பித், தொழுஇக்குகோக்கானோர்சொற்சொல் 

லவாய்திறவான்வெள்கிப், புழுதிக்குப்பொன்போன் 

மேனிபொதுவெனப்புகுக்தான்பாடி. (௪௭) 

அஞ்சினசேனைமீளாவற்றைகாட்புகுஈ்தளோரும், 

வஞ்சினமனத்திற்கொண்டுமற்றைகாட்சேர்ந்துளோ 
ரூம, வெஞ்சினவீராமெள்ளமெள்ள காட்சென்ற௮ுசே 
restr, துஞ்ச்சபோபோல்வெம்பிச் சோழன்பாச 

றையின்மன்னே, (௭௮) 

சேனைவந்தடைந்தபின்னர்ச்செம்பியன்சூட்சியோ 
ரை, மோனையின்முன்னேவைத்துமு,மிகதுமுட் காட் 

டற்சென்ற, மீனையேகொடியாக்கொண்டோன்் வென் 
தின்றுவாசைகொள்ளக, தானையங்கவற்கேதென்து 
சாற்றினானமைச்சர்சொல்வார். (௭௯) 

சற்றுமொன்றுணரார்போலத்தருக்செலுஞ் செரு 

கீஇனாலே, யுற்றுவெம்பகையைவெல்ல வொருப்பட் 

ல்சீரிசன்றாற், பற்றுமன்புடையனாஇிப் பழியஞ்சிப் 
பெருமான்பாத, முற்று௩ம்பவனைவெல்லமுடி யுமேச 
மூடியாதென்றார், (௮0) 

கைதவனம்மாற்றுன்பங் கலந்துமுன் போம்போ 
தெல்லாஞ், செய்தவன்மாயமன்றே சவெனருட் பார் 

வைமாரி, பெய்சவன்பிழைச்சதல்லாற் பிறிதவேறு 

ளதோவஞ்சா,கெய்தவன்கண்மையில்லையீசன்போர் 

வென்முனென்றார், (௮௧)



௧௯0 சேறைத்தலபராணம், 

அமெனவுறுதியாக்கொண் டளவிட்டெச செய்வோ 
நீவிர், போமெனவவரையேவிப் பொங்கிய சினததா 

ளெஞ்சம், வேமென வருத்தங்கொண்டு வெலலுத 

குபாய்ச்தேடித், தோமெனநினையான்வஞ்சஞசூழ்வ 

தீறகேதுவானான். (௮௨) 

இரிக்தசெம்பியனிவ்வண்ணமிருந்தகனனவன்பதா 

இ, முரிக்கதுகண்டமாறன் முனையொடுகதொடர்ந்து 
சென்று, இரிக்தனன்முடியின்்சோதஇதிசைசெலநின் 

றதானம, பரிக்தபோழமுடிவிளயகன்பாண்டியனென் 

னலான, (௮௩) 

வளவனைப்போரிலவென்றுவா கைகொண்டெழமுஈத 

மாறன், நளமிகப்பொங்கயொர்ப்பசசந்தனம்வேங்கை 

கோங்கு, விளவகிற்பலாசுகொனள்றைவேய்செறிவன 
த்திற்புக்குக், களவினிழ்சகனிபோல்வாய்த்தகஈதன் 

பாறைசேர்ந்தான். (௮௪) 

பாரிடப்படையினாலே படைவெட்டிக் கொடுத்த 
பெம்மா, ஜோரிடத்துற்ருனென்ன வொருவருமறி 

யாவண்ணஞ், சாரிடத்தவனுஞ் சார்க்தான்சாதகச்சே 

னையோடும், போரிடகதஞகஞ்சோழன்போற்கதிரோ 
னும்போனான். (௮௫) 

சிவபிரான் சேவகஞ்செய்தபடலம் முற்றிழ்று, 

ஆசத்திருவிருத்தம்- ௮௯௪, 

 



டூநபத்தாண்டாவது, 

விக்கிரமசோழன் கண்கெடுத் படலம், 

ee டத துவ வவையைடட்ட 

சித தர்கள்பூசித்சே ச துக்திருமலைச் ரொ ழந்தாக்சே 

வன, பத்தமைபாண்டியமகுப பரிவிற்சேவகமாய்ச 
சென்னி, யுச்தரகசதைதவென் 7 வுரகதைபுண/ந 

தோமன்னோன், சுச்சமாவிழியிழடசதொலகதை மு 

னிசொலலென்ரூர், (5) 

Cw gy. 

எல்லிப்பொழுதுத்திடுமேல்வையினென்புளூறப் 

புல்லீப்பெருகனபொடுமீசனைபபோம்.கிரீல 

வலலிக்கிறைசேவகததேவெனவ ய5,5கரமஞ் [டான 

சொல்லித்தொழுசேதுயிலமொண்டனன் றுக்கம்வி.். 

நிம்பத்தொடை யான்புரிநீர்மையிவ்வண்ணமாகக் 

கம்பக்களிரோர்குழிவிழ்ஈ் துகவன்றசென்ன 

வெம்பப்பரிக்தெயதியமானவியாதியாலே 
பம்பச்செதிசங்குலிற்சோழன்படுக்கைநீத்தான், (௩) 

ஒருகங்குலொருழியெனக்கணுறக்கநீத்தான் 

பெருகங்குலு வேதனை யாற்பெரும்பீழையெய்த 

வுருகன்பொடுதன்மருமான்அுயரோடடவேண்டி. 

வருகம்பலைகதேதரொடும்பானுவரை யில்வர்தான. (௪)



௧௯௨ சேறைத்தலபுராணம், 

Cam, 

விடிக்கவைஈறைப்போதுயா்படைத்தலைவிர 

மடிர்கவற்குறுமுகத்தினராய்வருவாசைச் 

கடி௩்தவென்றியீரென்புகழ்மாசுறுங்கண்டா 
முடிந்ததாலினியென்வலித்தூானென மொழிந்தான். 

ே வற. 

கேட்ட விராகளுளை செய்வார்கொபகைகெழுமிய 

வம்காலை, வேடடமாடுவார்மிருகங்களைகதொடாவே 
கவெவ்விசைபோலு, நாட்டமீதனல்பொங்கவெஞ்ச 
மாத்தொழில்வினை கடா த்திடுவண்ண, மீட்டமேற்பல 

மாகியபடை.புகுக்திகலினிலெதிசாடி, (௬) 

ேே வறு, 

தீண்டுகொண்டுகம்படையினைத் தலையொடு தசை 
மூழை, விண்டுசிந்திடவடி த்தனசித.றினமெய்காணோ 
முண்டுகொண்டதோமாயையினானொளித்தஅ தானோ 

பண்கொத்சவன்படைகளோவேகினிப்பகு£்கொண்ணா, 

விக தவீரரித்திறமுறநின்றவர்விதிரப்புற்றுத் 

தோயச்தவச்ச முர்தெரிகலராயவண்.டுவண்டோடி[ல்லா 
யோய்ச்த தன் ிமெய்யுயிர்பொருளெனமனச்.துணாடி 

ரே ய்ந்ததீதகின்சித்தத்திலுற்றன வியற்றென்ருர்.(௮) 
காரியக்தெரிரதளவிட்டதா,சக்கமழ்தாரோன் 

விரிபம்புகழ்பெறுவதத்கேவிஎம்புமினென்றுள் .



விக்ர மசோழன்கண்கெடுத்தபடலம். ௧௯௩ 

மாரியஞ்சமுன்பிணித்தவள்செ யல்கண்டுவரு£ தா 

சீறியன்றனைவிடுத்தமிந்திமிதலேசெயலென்ளார். (௯) 

ேே வறு, 

பசுமரத் துறுமாணியினவருரைபரிவினிலுட்கொண் 

டே, வுவேனக்கதங்கொண்டுருமாறுவோர்வம்மினெ 

ன்றேகூறி, முசுவெனத்திரிவோன்்செயலாய்ந்தென் 
முன்மொழிக்நிடுவிபென்றான், Care Bol oR a Ban 
வினையெனத்துணிசதேகுறிக்கொண்டாரால், (60) 

சவராபோலுருத்தாங்கினவலைக்கண்ணிதனைக்சை 
யபின்மேலேந்திக், கவர்படும்புனல் வழியெலாதுழைக 

துகண்கதுவுமுக்கான்சென்றார், துவர்நிறச்சடை வா 

னவன்முளைத்தெழத்துலங்கியவப்பாறை, யவரடுத்த 
னாதென்னவனொடுபடையறிக்தளவிட்டாரால, () 

அறையினிற்சிவ லிக்கமதிருப்பது மாய்ந்கனருள 
ங்கொண்டாா, சிறையினிச்செய்வதெளிதெனக்களித் 

தனர்இிகைப்பிலசாய்மீண்டா, ரிறையடி.த்தணைபணி 
க கனர்மீனவனியல்பெலாம்வழுவாமன், முறையினி£த் 
புகன்ற னுருக்கண்டதுமுடிபுறச்சொன்னார்கள், () 

ேேவறு, 

பலித்ததுவாகையென்றே பழனஞ்சூழ் பொன்னி 
காடன், வலித்சனன்வயிரங்கொண்டான் வயப்படை 

வருஈவென்ன, வொலித்இடும்பேரியாலே யூன்தின் 
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௧௯௪ சேறைத்தலபுராணம், 

சேனையெல்லாம், புலித்தடங்கொடி பும்வானிற்புயலி 
னைத்துடைச்சவன்றே, (am) 

பஞ்சவனிருப்பிற்சென்௮ பஞ்சவனென்னச்செய் 

து, வெஞ்சமர்ககளத்திலாவி விடாவகைகயிம்றிற்கட் 
ட, யஞ்சவன்சிறையில்வைக்கு மமைதியீதென்றுட் 
கொண்டே, வஞ்சகத்தகொ.நிலின்வெல்லவளவன் மேற் 

கொண்டுகின்ருன். (௧௪) 

விரவியசேனையோடும்வெவ்வனக்தேகுங்காலை 

யிரவிதன்மருமான்கண்களிருள்படுவதற்குமுன்னே 

சரவினிலுலகத்தார்கண்களையிருள்பமிப்பனென்னப் 
புரவிபுந்தேருமாகப்புகுக்கனன் மேல்பால்வேலை, () 

கனையிருள்பிறக்தகாலைக்கால்வழிதட விக்சாட்ட 

வனை தரும்விளக்குமின்றிவாச்சியக்தொலியுமின்லிச் 
அனைபரிமுழக்கொமற்றும்பிகள்கலித்திடாமற்[ டான் 

சினைமலாமுட்காட்டேசென்றனன்னெமேற்கொண் 

அன்பனுக்கன்பனாகி யல்லிடைத்தூ,த சென்றோன், 

அன்பவெம்ப௫ிக்காமுன்ன₹ தோட்கோப்போர் தொ 

ண்டர்க்கீக்சோ, னென்பணங்குருவாப்பெண்மை யெ 
ழில்பெறக்காட்ட வல்லோன், வன்பழிதீர்த்துகாமம் 

வனைபழியஞ்யொனோன். (௧௭) 

- இகறெறமெலிந்துகாட்டிலெளிமையாய்ச்சஞ்சமி 

ன்றிப், பகலவனறையினன்பாற் பற்றொடும்புரப்பா



விக்கிரமசோழன்கண்கெடதச்சபடலம், ௪௬௯௫ 

யென்று, புகல்புகுகசோன்பாற்சோழன்புரியும்வஞ்௪ 

கசைமோர்சசான், சகலமுந்தானேயானோன்றனக் 
கிதோரருமையாமோ, (௧௮) 

அணுவெனத்திருவுள்ளத்சே யருஞ்சிெனமுளைத்த 
லோடு, தனுகியவுறகதையூசானாட்டங்களொளிபோ 
யவீய, வெணனுமொருசொகையிலாதவெறுழ்வலிப்பு 

விப்போச்செனன, நுணுகியவுபாயவிரர்கோக்சமுமயு 

ங்கிழ்றன்மே,. (௧௯) 

தெரிதாரைபிமைத்ததா?லசெலுந்தாரைபிழைத்து 

ச்சென்றா, சரிகொப்பின் மரச்சின்முட்டி ச்தலைமண் 

டைபிளந்துளோரு, மரிகட்டைகாலிற்றைக்கவடிக்க 

லம்புண்பட்டோரு, மரிமுட்கண்மார்புகசோளு மூக 
முமபரய்ச் துலைகின்றோரும, (௨0) 

கல்லடி படடுவேகம்காறெறிபட்டுளோரு 

மலலடிபட்டார்போலமாற்மினுத்கிமிபட்டோருஞ் 

செல்லடியிடறுகதோறுந்திகம்ககந்தெறிக்கின்றோரு 
பல்லடிபோடும்வீழப்பாரிடைவிழ்னெழோரும், [ம் 

ஒருவசை யொருவர்காணா தாளையிட் டழைக்கின் 
றேரும்,பெருவழிசேடி.த்தேடி ப்பேதுற த்திகைக்கின் 

ஜோருங்,கருவிவெட்டதியான்வெட்டுக்கால் (சொத்த 
கரங்கள்சொத்து, வருமெனலின்றுகண்டோம் வளவ 

ன்ேவகக்சென்போரும், | (௨௨) 
  

* சொத்கெழமுடம்.



௪௬௭௬ சேறைச்சலபு ராணம், 

சேனையரினையராகச்செல்லலுத்றழுங்குங்காலை 
யானையும்பரியும்பாகரடக்கவுமடங்கா ares 

சோனைமாமுகில்கள்பம்பித்துஞ்பெமாட் 9 nQs or» 

வெனையதஇரள்களெல்லாமிவ்வண்ணமலைந்தவுன் ற. 

விழிமறைந்சதுகண்டஞ்சி வேக்கலுரிண்டபோதி, 

லிழிவறச்சிவிகைசோவிலேந்தவோரசுமைபோகாம 

ல், வழியினிற்காறள்ளாஒமண்விழ வளவன்வீழ்ந்தா, 

TPA DEH we SIAM iP வவன்சமைக் குடம்வீழ்க் 

சென்ன, (௨௪) 

இத்அயய்தியெய்தியிர வெலார்திசைகாணாமழ் 
மத்துறலேரடிகாலாஞ சாமம்பாசறையிற்சராந்தான் 
ரித்துறு வார்கள்போலப்பேய்விழிவிழிக து கெஞ்ச 

மத்துலுதயிரைப்போலமருள்கலக்கசதையுத்முன்.() 

பாடியிற்சென்றபின் னும்பார்ச்திபன்கண்ணேபோல 

வோடியவீராகண்களொளிபெழுசொழிக்தவன்றே 

கூடியபொழுதுவேர்தன்குறையுற்றசெய்தியோசக்தார் 

பேடியில்விரங்கெட்ட பிழையிற்பிமையும்முர். (௨௬) 

௮ வியையொப்பவேட்டவரசன்கண்கெட்ட சாலே 

தேவியர்கணகளெல்லார்தேசறக்கெட் டார்போன்ரு 

சேவியதூதர்சொல்லவெறிபடை ததலைவரோடுங் 
கூவிடவமைச்சர்வந்துகுறுஞெர்வேக் சனபாகங்கர், () 

சேன்செய்ததாரோன்வக்கோர்செம் முசகேரக்கிச் 

சொல்வான், யான்செய்சவஞ்ச ச்சாலேயருகானுமிழ



விக்கிரமசோழன்கண்கெடுத்தபடலம், ௧௯௭ 

நீதுபோனே, லூன் செய்தவேற்கையீர்கி ர௬ுபாயமொ 
ன்௮ுரைமினென்றான், முன் செய்ததவத்காற்கூடசி ௪ 

னைக்கறமமோராய்ந்துசொன்னார். (௨௮) 

சாட்டு எண்டுகம்ஞாவிட்டு ஈடக்கத்துற் சகுளங்க 

ண்டோம், வாட்கொண்டுவென்்றேமவெல்ல மாறன் 
வெர்காடடினோனை், தாட்கொண்டு தொடர்க்தாற் 
கூற்ற தரைமன்னாம் கென்றுசொன்னேக, தோட் 

சொண்டவலிபோஙகாட்டி திறுன்னலரீத்தொடாகதா 

ர்க்கொன்றேம். (௨௯) 

அஞ்சியேவனஞ்சென்றோனுக்கங்கம்வெட்டினவன் 
ரூனே, பஞ்சிபோற்பரக்தேயோடப் படைவெட்டிக 
கொடுதகானென்றே, மிஞ்சசூம் மதுரைப்பெம்மா 
னிருபதத்தன்புளார்க்கு, வஞசியானவரா்முன் னிற்பன் 

வயிரகிவிடுதியென்தேம, (௩0) 

கண்ணினி௰்கண்டுங்கேட்டுங் காலத்துக்கேற்றகோ 
ல, சண்ணினர் செய்வதென்னை காள்விரோ தத்தின் 

பெற்றி, புண்ணினல்வேலின் கூரமைபோக்குவதாரே 
சொல்லா, யெண்ணினாற்றீராக்கோபமில்வண்ணமூடி. 
ஈததென்றுர். (௬௧) 

பகைத்தினி யாவதில்லைப் பாண்டிய னட்புக்கூடும், 
வகைத்திர காடி த்தேனும்வானிறப்பாலும்போலத்,தொ 

கப்படவளவளாவித்கொடாமனக்துவண்டுபின்ன 
குகைத்தபேரன்பினோடுமுடன்பட்டுக்கலந் தமேலும்,



௧௯௮ சேறைத்தலபுரரணம், 

அவனையாட்கொண்டுீமையகற்றியகருணை வா ரிச் 
சிவனையாரன்புகூரச் சிறியனேன் செய்ககும்மம, 

புவனகாயகனேயீங்குப்பொறுச்சருள்வாயம$டென்று 

சவனவே கனைகடீ ரக்கருஇிக்கண் வரக காவெள்போம, 

தந் சனனாகிற்கொள்வோக் தரானேற் சன்னிதிக்கு 

முன்னே, யிக்சனமகெ௫மூட்டமெரியினில் விழுவோ 

மென்ன, வந்தனஞ்செய்துகின்று மக் இரிமாரகள் கூற 
ச்,சிகனையிதவேயென்றுதேரினன்வளவாகோ மான். 

விகரெமசோழன் கண்கெடுத்தபடலம் முற்றிறறு. 

ஆசத்திருவிருத்தம்-௮௭௧, 

  

டுரபத்துழன்றவ து, 

விக்கிரமசோழன் கண்கொடுத்தபடலம், 
வ eter 

இராகவன்பூசித்தேத்த மெமமையாஞடையகாதர், 
தீராபதிவளவன்பார்வைதான் கெடுத்ததனைக்கேட்டே 
ம், வராகத்தின்றசையிந்தாறகு மாவிழி கொடுத்தல் 
போலப், பராகத்தின்றாரோற்சன்னோன் கண்டரல்பக 
ர்வரயென்றுர். (a) 

சித்திரகாயமேற்றோன் செய்பிழையாக்கண்போக 

ப, புச்திரவாஞ்மையா ளேபுழும்சியமன த்த ஐ.௫), நித



விக்கிரமசோழன்கண்கொடிச்தபட லம். ௧௯௯ 

திரை யின்றிக்கங்கு னீக்த்தன்பாறையெய்தஇப், பதி 

இரவரங்சேட்பான்போறபானலுவர் ததையஞ்செய்தான் 

புலா சலுமக்கஞான் மேபண்டரீகப்பூவெல்லா,மலர் 
தலும்வெய்யோன்முன்னேமகிழ்வொடுவயகங்கல்போ 

லுஞ், சலமுறுமாம்பலன்னோன்விழியென சசாம்பிக் 

கூம்பல், சிலர்செல்வமுறஅபபின்னர்த் இருவிழக்திமி 

நில்போலாம, (௩) 

சொல்லவுஞ்சொல்லின்சோர்வு துடைக்கவுமெதா 
வோன்சொல்லை, வெல்லவுங்சேடபோரெல்லாம்விய 
சகவுஈஇருக்குவேரைஃ, கலலவுரினை த் தவாறேகருமல் 
கைககொளவு மெங்குஞ், செல்லவும் வரய்மைகற்ற 
தேற்றத்சார்தமமைக கூவி, (௪) 

பனச்தினினிவிர்சென்றே பயல்பிணிச் தேரன்பா 
லெய்கி, மனத்தினிற்குமிப்பையோர்ந்து வசனித்து 
வசனத்தாலே, தனத்தினைப்பெற்றோபோலச் தளி 
மஇழ்வெய்தல்செய்தே, யினத்திளரிவரா மென்னவெ 
ண்ணுமாறிணக்கிக்கொண்டு, (ட) 

மன தொடுமுகமுறம்பால் வைத்தவன்மயங்கச்செ 
ய்து, தனதெனலாயபின்னர்க் சமிழினைவளர்ப்பேச 

னென்று, மனதருவானோனென்௮மர னருள்பெற்றோ 
னென்௮, முனததஇிசயமோராம லு௮பகை வயிசியா 
னோம், ் ் (௬)



2.00 ... சேறைத்தலபுராணம். 

அதலாற்கேடுஞசூழ்ந்தோமம்குமைமனக்திற்கொள் 

ளேல், காகலானின்னைச்காணுககருச்கனெமமரசன 

ட்பாம், போதகலாலொன்றுமபாரேன்போமெனவிடு 

கீகானுண்மை, யீதலால்வேரொன் பிலலையெனவவன் 

வெம்மையாறறி, (ar) 

இருவருங்கண்டுபேசுமியல்பினை முடி. த் துநீவிர்,வரு 
வதகருமமென்றான்ம௩இர த்தொழில்வல்லார்கள்,குரு 
வருள்பெற்றாரென்னக் கோவருளபெறறுபபோனஞார், 
இருவளர்மார்பன் கூடற்றென்னவனிருக்கைசோஈ தார், 

வரிசைகள்வழாமற்செய்துமாறனையினிதுகண்டா 
தெரிசைவாகமத்தா௦சீர்யார் செப்புமி னென்னசசெ 
மபொற், புரிசைசூழுறந்தைவேச்தன்புகுத்தி_ப்புகு 
ந்தோம்வந்த, பரிசையாஞ் சொலக்கேளென்ற௮ுபாண 
டியற்குணர்ச்தினாரால, ் (௯) 

இற்றைகாள்வரையுமெங்கோளிகலியதுன்பானே 
யங், கற்றைவார்சடையான்வைத்த கருணையைய மிக 

லாமை, புற்றையாடரங்காக்கொண்டபூணினார்க்கன்ப 

னென்ற, பிற்றைரீள்பகையைவிட்டுப்பெட்புறுமன 

சீ சனென்ரார், (௧௦) 

வன்மையைக்குறித்துந்தங்கண்மரபிற்பெண்வயிறு 

வாய்த்த, தொன்மையைக்குறித்துஈட்புத் கொடர்வ 
தற்துயைஈதானகந்தத், தன்மையைக்கெரிக்தசூட்டச் 
தலைவர்மீண்டகளங்கன்பா, னன்மையிற்செழியன்மு 

ன்னே ஈடந்தனவிளம்பிரின்றார், (௧௧)



வீக்செமசோழன்கண்கொடுத்தபடலம், ௨0௪ 

ஒப்புரவினுக்குமாறனுடபட வஈு?சாழன், வெப் 

புறகெஞ்௬த்துள்ளே வெளிப்படாதமைததுமூன்ரு, 

மபபுரமெரித்ததேவனருள்பெறமுவிழிபெற்றுப்யச, 

டசப்புரமொதீதகொ ங்கைத்தேவிமாரெழுவர்சூழ..() 

ஏகமாம்ஈடபதாகியிருடற்கோர்சிவன்போற், போ 
கமாநலங்கடுய்த்துப் பொருகதுதல புலமையென்றா, 
ஞாகமாமலையான்கேடடு ஈன்கெனமதித தச் தம்பால், 

யோகமானோர்தம்மோடு முசாவிப்பின் புடன்பட்டா 
னால, (௧௩) 

மூதறிவுடையோர்தானைமுனைப்படை வீரர்ஈ.ற்ற 
வாதமிநடனபாதன்்வைகியபகவன்பாறை 

மீகறிஞோர்கள்போற்றும்விமலன்சன்னிதியின் மேவில் 

கோதறியாமத்செய்ககுறைபொறுத்தருள்வாயென்று 

வதனைசெய்துதேவி மாசொடும் வலஞசெய்தேச் 
இச், சிந்தனையரன்பாற்செல்லசசெலுததிபபின்வழு 

தியோடு, நிக்தனையில்லாகட்பு கோட் துகண் வரக்கா 

வென்னக்,கந்தனையீன் ரோன்பாதங்கதியெனக்கடக்சா 

னன்றே, (௧௫) 

சிறிதுசாளளவுமீசன் நிருவுளப் பாங்கெய்தாமல், 
வறிதுகாளாசச்€வன் வைத்திரேன்வாழ்வுவேண்டே. 

ன், பியிநுவேில்லையென்று பிடி. த.துயிர் விடுவகானா 

ன், வெறிதுளாவியபூங்கோசை மின்னனார்விலக்குச் 
சொல்வார், (௧௬)



௨02 சேறைத்தலபுராணம், 

எழுவருக்தீவிழ்ந்தாவியிறந்தபின்னேனுமன்பால், 
மழுவருஙகரததானோக்கம்வைச்தருடந்திடானோ, மூ 

மூவருமர்தான் செய்தான்முடிவகேதேனுமாக,குழுவ 

ருங்கு,நியுண்டாககிக்கொடுந்தழல்வளாப்பாயென்ஞா. 

பன்னியருரைப்பவேந்தன்பழியஞ்சியானோேன்றன் 
முன், கன்னியாவியப்பாரான் கருணைசெய்யினுஞ்செ 
ய்வானென், அன்னியகருத்தனாகியுடன்பட்டுக் குழி 

புண்டாஃகி, மன்னிய தழலைமட்டி வளர்த்திடச்சொ 

ன்னறனைமன்னே, (௧௮) 

சிகையொடும்புகையினோடுக் $வளர்க்கண்டத ச, 
னகையெனப்புரங்களுண்ண காவளைத்கோடுஙகாலை, 

வகைபெறச்சிலையிநறங்கள்வடி வெனதீதிருத்தச்சொ 
ல்லக், தொகைபெறச்சிற்பாசாயைசகோன் அுருவகு தீ 
eh sara, (௧௯) 

சிலையினில்வகுத்தசங்கள் செவ்வியரூபங்கண்டா, 

ரலையினிலுவகைபொங்க வனல்விருக் அண்ணும்வண் 

ant, தலையினிற்பூவுகெய்யும் தரித்திழை யோடும் 
பூண்ட, முலையினிற் சந்தம்பூசி முகமலா£் கருகுசெ 

ryt. (20) 
அ௮வ்வயிற் றடையுண்டாக வருக்கலு மடையமூத் 

தோர், செவ்வியிற்றெளிக்துகாளைச் செய்வதிக்கரும 

மென்று, கவ்வையிற்றுவளும்வேந்தன் கருச்தினைத்



வீச்சு மசோழன்சண்கொடுத்சபடலம், ௨0௩ 

இருச்திப்பின்னர், வெவ்வயிற்படைக்்௨ண்ணாரை வில 
EB I FAI p 0 wv, (௨௧) 

வேறு, 

இடர்பேறுமவர்கள் விடமபோ லிருள்வரமிகவுமெ 

லிந்தா, ர&ர்பழிவருவதுறின்பா லாகர சிவசிவவென் 

ரர், பட ௬௮ துயரின் விமுக்தார்பால்படுமமளிதயின் 

ரர், சுடரினாகனவிலணைந்தேசுரிகுழலினாமுன்மொ 

ழிந்தார், (௨௨) 

பழையதநுக்ககரமகன் ர் பகையெனவழதியைவெ 
ன்றீர், விழமையுமவன்னகாகொண்.௨/ வெகமிடவலிது . 

தொடர்கதீ,நிழையெனவவனொருபஞ்சாடெனையொ 
ருபுகலினடைஈதா, னுழைதொடர்புலியென விங்கே 
புறுவதுமுமதுகுறும்பே, (௨௩) 

அவரவர்செயும்வினைவந்தா லழுஇடில் விலகுவது 

ண்டோ, துவரிதழ்மயிலனபெண்கா டொடாபழியெ 
னதெனவிண்டீ, ருவா்படுகபையொருவன்பாலுறிலவ 

ண்வளமிடுரம்போ, லிவர்பிழைநினைலமின்காளினி 
யதுதவிர்முறையுண்டால், (௨௪) 

. ஒளிதருமிருசணிழக்சே யு௮துய குலசறியும்போ, 
கொளவொருவடி வுமிருண்டே குருடெ லும்விழிகடெ 

லிக்தே, வளமுறவசமருளும்பேர் வருமொரு வடி.வு 
மிரண்டா rare’ 

விடை சொண்டே, (௨௫



௨0௮ சேறைத்தலபுராணம், 

இலகியகளிபுஇதிய2க யெமதுரு வொடுமுறைகர் 
சே, மலரொடும்வழிபடினுபகேண் மலாரிகசொரு வீ 
ழிபுண்டா, ஈலவடகுணதிசையின்பானமதுருவமைய 

நினைக்சே, குலமொடுபதிசெயினெஞ்சாகுலமறவுறு 

மவிழியொன்றே. ... (௨௬௯) 

இவைகிலைவாமெனன்முகதேயெரிவளர்குழிகளவி 
ரதா, லவைபுனனிறைசனை 9பன்மேயடையுமவ்வ 

நலினளைஈத,கவையுறவழிபடி ல்வண்டார்கமைமலா 

புனைகுழன்மினகாள், குவைபெறுு வைகடணிக்சே 

குறைவிலிபெழுவரு மன் ஈன், (௨௭) 

எனவரன்மொழிய வெழுகதேயெழுவருமதாயமெ 

ன்றே, மனமகழ்வுறவரசனபால்வகையொடுகனவை 

யறைகந்தார், தினகான்் விழிபெறுசன்சேப்செயலவின 

வுவனெனவின்பாய், முனமுறுமுறைமையின் மூ 

சார்முடியுறுவரையிலெழுக்கான். (௨௮) 

இதுநிகழ் பொழுதுகளிக்தே யிறையொடு கருமம 
றைந்த, மதுநிமைகுழலியரென்போர்வளரெரிவடிவு 

சிதைந்தே, புதுமையினிறைய வளஞ்சேர்புனலென 
நிறைவதுகண்டார், விதுவனையானருடக்தான் வீனை 

யிலை யெனவும் வியந்தார். (௨௯) 

Ga yg. 

நாதனருட்படி.கோயினாடி.முறைப்படிதேவும் 

வேதவிதிப்படியாகமேவவிருத்தினபோது



சேற்மூர்செய்துகதியழைத் படலம், ௨0௫ 

பாசம்வழுச்திடவேயோர்பார்வைவரர்கனிவோடு 

திதறவுததரகீழ்பாமசேர்நதிசையிற்னியேச9ி ௩௦ 

ஆலயமொன்றுபுதுக்கியாள்சிவலிகுகநிறு த்தி 

யேல்விதியொன்றுபெறச்கண் ணிசரெலுமபெயரிட 

ஞாலம்விரும்பழகுககுகாயகியும்புடைவைத்துச் [டு 
சோலைவளந்தனையும்றுச் சோமனிருக்கனனிப்பால், 

விெமசோழன் சண்கொடுகதபடலம முத்றிற்று, 

அசத்திருவிருச்சம-௯௦0௨, 

இநபந்துநான் காவது, 

சேற்நூர்செய்து கதியழைத்தபடலம். 

கணை னர் இ a eee 

மேவு, 

கேரியன்விழியிரண்டுகிமலனாற் கடைக்சப்பெற்ற 

பேரியற்சரிசங்கேட்டேம்பேசிமுமன் ene ep 

யூரதுகதிடங்கண்டதுரையெனமுனிவர்கூத 

காரியைப்பாகம்வைஃ தோர்ச்கன் பனுஈ வில லுற்றான் 

சிவம்பிர திட்டைசெய்துதிருக்ண்ணைப்பெதிறசோழன் 
றவம்பெறுதேவிபாகன்றுனங்கோரலிழிகொடாது 

நவம்பெறுமிவ்வன சைசாடி யோரிலிங்கஞ்செய்ய 

வவம்பெரும்பாவம்போகும்வலச்சண்ணுமுண்டாமென்ருர்,



௨0௬ சேமைத்தலபுராணம், 

இவ்வகை மொ.யிஈ௩சவண்ண மியாதெனவெண்ணி 
யாங்கே, வெவ்விடமளத்தனாகிவிழிதுயிலுற வும்வேக் 

நின், செவ்விபதிருக்கண்ணீசர் சென்னியன்சனவின் 
கண்ண, வவ்வியோர்சித்தபோலவாக்கினாலருவிச 

Oe Wain, (௩) 

பொன்னிகாடவனேயிக்தப் புராகனவனத்தின்மே 

ன்மை, முூன்னகநதேவியீயகு தவஞசெயழுயன்றே 

குஙகான், மன்னியதீர்த்தகெல்லிமாகஇிவஇிர்ததல்லா, 

லுன்னி2யடப சுராமன்முய்வதைபுற்றபாவம, (௪) 

இர்க்திடப்பூசைசெய்து சிவயாகஞசெய்து மேன் 

மை, யார்ஈ்சவிவ்வனமதாகுமாகலால்விழியொன்றீஈ 

தே, சார்க்திரிபாவம்போகத் தக்கசென்றுரைத்தே 

மிக்தம், கூரந்திடுபதியிலூரு மியம்றுவாய் பொருள் 

கொண்டென்ன, (௫) 

அச்சனவசனைவேக்கனமைச்ச?ராடுரை த தளாவிப், 

பொசுகமில்கணிதர்கூ௮ும் பொருந்திய வோரைதன் 

னின், மிக்கவேமயதூலாய்ச்த வித்தகராலுமார்சண், 

டொக்கரால்வருணத்தோருமுற் சிடச சேர்த்தானன றே 

Ca ym. 

ச ரதீதிவ/களுளாயர்க்சவர்க்கு௮ இருமடங்கள் 
வார்ததுகல்லனமொடுபனிக்காடையும்வழங்கி 

வெர்ச்சதும்புகம் நுளவணிவிண்மிவும்வேழம் 
போர்ச் சமாமுகப்பிள்ளையங்கன்னியிற்பொலிய, (௭)



சேற்றூர்செய்துதியழைத்தபடலம், ௨0௪ 

இனையதேவரேமுத லவெண்டோளிசூழ்ர் இலங்கக் 
கனியவீதகளாவணககசது[கசஞரேர் 
தனிவிலாககம்குடதிசை சமசமிடக்தொசத்து 
ரீனியமாளனவர்போனகசசாலையும்ஈ௰ப்ப, (௮) 

Cw mn, 

ஆவிசுனைகூவலகழாறரணமா BBL 
பூவினொடுசோலைசெ மிபுண்ணியமரங்கள் 
காவிதிசழ்கண்டர்தருவாலயக௧இ௧௧த 
தேவிகலியாணமொடூபூசனைறக்க, (௯) 

முதீதிவளர்வேதபுசாணாகமமுழய்கச் 

சத்தியொருபங்கெர்சமைசசரண்பணிந்து 

பத்தியுறுபான்மையடியார்சமிழப்பகர்சதே 

யிச,தகையமாககருக்கெய்துபெயருனனி. (௧0) 

முன்னமலைமாமகண்முயன்றுதவஞ்செய்யச 
சின்னவளிஞனெடுசேறலாகியறப்பா ற் 

சொன்னயமதாஇயசேத் நூரெனத்துதிச்தே 
கன்னவில்புயத்துவளவன்கழறலுற்றுன், (௧௧) 

என்னபெருமாககரமாகியிருக்தா லு 

ஈன்னதியிலாவிடினிராசஈகரன்று 

மன்னமனுதாலுரைத்கலாகுபயனெண்ணிச் 
தன்னதொருகண்ணதுசருக்திருக்கணீசர், (௧௨) 

ஆலயம்புகுந்தரனதடி.யிணைவழுத்த 
மாலயலுந்தேடிடவராதுமறைநிழ்போய்



௨0௮] சேறைத்தலபுராணம், 

கோலூறுமிக்ககரகதியதுகுலாவச் 

சாலவருள்வாயெனவுஞ்சாற்றிமனைபுக்கு, (௪௩) 

நிதஇன  செய்நகேரமதுகின்மலசொருபன் 

சிச்தர்வடிவாகியொருசெய்திபுகல்கிம்பான் 

பதீதிய நுமாமபபெபண்டொரு கனத்தில் 

விச்தையுறுகாசபெனுங்கோசெகெலும்வெயதின், (௧௪) 

பொதிகையுறுகும்பமுனிதன்னிடம்புகுங்து 
வதிகையினில மூவருமனக்களிப்பினாலே 

நதிகளினின்மாம் கவருவோமெனகஈவின்றே 
பதிகளின்மேலானதருமாசலம்பணிக்சார். (௧௫) 

வசந்தனுறுசாலமதான்மாகதிவறண்டே 

பசகந்கபுதலாயதருப்பாறிரிதல்பார்த்தே 
புரந்கமுனிவோர்மனமுமுன்றுமுகம்வாடிக் 

குசந்தளிரினோடிபுளலல்கொள்வததவணென்ரா. ( ) 

மாந்தவபலத்தினஇயிற்சலம்வரச்செய் 

தாம்பலமடைந்தஇடவேயாடுதனன்மென்றே 
பூம்படி பின்வாக்குமனங்காயமும்பொருக்திச் 

சாம்படியுண்டாயதுதவிர்த்திடவகுத்தே. (௧௭) 

அன்னதியின்மூழ்கவிதியானமுறைசெய்து 

பின்னருமம்மாநுனிவரபெட்பினொ ?ம்வாரி 
கன்னிடைபுமூழ்கிமிதறதசைமையெனவுன்னிச் 

சன்னுவியடைச்தககடறன்னைவருவித்தே. (௧௮)



சேற்றூர்செப்துதியழைத்சபடலம், ௨0௯ 

ஆங்கவையினாடியதன்மென்புறமதான 
தேங்கமமுக்கூறைஈஇதன்னிடஞ்சிறக்கப் 
பாங்கினொடுவாலுககணேசனைப்பதித்துக் 

கோக்குரிழல்கும்பமுனிபூசைகுறிபபிட்டே, (௧௯) 

தேவிஈஇியற்றதிருமாமலைக்கொழுந்தாங் 
கோவினையும்பூசையதுசெய்துதரிகூட 
மேவுபரனைத்தொழுவதற்குவிடைகொண்டான் 

பூவினியமன்னவபுகன்றகொருகோர்கார். (௨0) 

அவ்வுருவையிர்தககாமேலிடமமைக்கச் 
செவ்வியொடுமந்தகதிசென்றிடிம்வேகத்தாற் 
பவ்வியமகானபெரும்பாக்கியம£பா 

விவ்விசமதானவொருகாரணமிசைத்சே, :(௨௧) 
Ga gm. 

மனத்தினுல்வசச்செய்ந்கதிமனமாக்கிவாய்க்இடுகா 
மமுங்கூறக், கனத்தொடுவர்த மாஈஇசனக்குக்கூறை 
யாறென்றுமேகனிவாய்,வனதஇலைவாடப்பச்சையா ௪ 
செயலாற்பச்சையாறென்றுமேவசந்தன், நினத்தினி 

னீரைவரித்தலானீராறென்மெருமாமமுஞ்செப்பி, 

காயத்தால்வரித்துக்குஸிக்கலாற்காயக்குவிஈஇமெ 
ன்அுமேகடலி, னாயவத்தீர்த்த௩ இருமலைச்சமுத்ரமா 
மெனவுரைத்துமேமறைய, கோயற்ருனென்னவள ய 
னுங்கேட்டுநுண்மதியமைச்சிடஞ்செப்பிப், : பேர்யத் 
தாரிடதீதேபுற்றிுெமர்சக் கணேசனை நகரினிற்புகுச் 

சான், (௨௩) 
14



2.80 செறைச்தலபுர ரணம், 

அன்னதியாவின்௧ன்றெனவோடி ஈகரினையடைநஈதி 

டவதனைச், சென்னியன்பரமன் சென்னிபிலாட்டி த் 
தானுமேதீங்கறமூழ்டஇப், பன்னியரோடும் பதியிலுள் 
சாரும் படி.ந்திடச்செய்துமேபண்பான், மன்னிய௩கா 

க்குவக்ததானகரியாறெனவழுச்தினனாமம். (௨௪) 

சணபதியிருக்சவிடதீ தறுஞ்சாத்கன் கணபதிசாத் 

தனேயாகும், பணபதியானோன் மணலவிகாயகர்க்குப் 

பரககொடுகோயிலு மமைத்துக், குணமொடுபழன 
ஞ்சோலைகளியற்றிக் கோவருளீசனையடைந்து, மண 

மொடுபணிந்துவாசககாவின்வழுச்தினுன்வரமதுவே 

ண்டி, (௨௫) 

முந்தைசெய்வினையால்வருக்துயரகற்றிருடிவிலா 

நின்பதம்பணியச், தந்தசையந்தோ வென்சொலவே 

னேழைதம்பிரானீயன்றியுண்டோ, பந்தினுக்கனைய 
கொங்கை சேருமையாள்பாகனே பாம்பணிவோனே, 

சுக்கரமுடையசேறைவாழமலாசோதியே திருக்கண் 

ணீசுரனே. (௮௨௯) 

அன்பாதஞ்சிக்தைக் கனியனேசேதை யமாக்தருள் 

வே,தகாயகனே, யுன்பதமீ திம்பத்தியாப்பாடுமுண்மை 

புமுள்ளத்தினருவிச், துன்பமேசெய்யும்பகையெலா 

ந்து ரத்தச் தொல்வினை த்தொடக்கறுத்தெனையா, ஸி 
ன்பவாரிதியேதிருக்கண்ணீசுரனே யெளியனைக்சாப்ப 
துன்கடனே, (௨௭) 

4 
ர



சேற்றூர்செய்துகதியமைச்தபடலம், ௨௧௧ 

கங்கையும்பிறையுமிதழியுமெருக்குங் களிவுடன 
ணிஈதிடுமணியே, மங்கலம்பொருந்துமுமைக்குகின் 
னாமம௰ழந்திட வருளியபொருளே, யங்கியுமயமும 

'பூமியுங்காற்று மானவாகாயமுழுயிர்க, ளெற்கனுறி 

றைஈதாய்்சேறைவாழ்வெனேயெளியனைக்காப்பதுன் 

கடனே. (௨௮) 

இங்ஙளந்துதிகள்பற்பலவாகவியற் றியேயெம்மனோ 

ர்சளுக்குப், புககமாங்கதியை யளித்துவிறறிருப்பா 

யெனவவன்புகன்றுபோகுதற்கு, மங்கைபயகாளனி 

டம்விடைபெற்றுவஇிந்கனன்பாசறைசென்று, தஙக 

மார்சகாண்டசோழன்றன்மகவாய்வந்ததோர்விக்கொம 

சோழன். (௨௯) 

ேே வறு, 

சென்றசென்னியன்நிருக்கண்ணர் திருவருட்டி ற. 

தை, யென்றுமுட்கொளுழுயிரெனவேத்துவானிரை 

685, துன்றுபன்னியரமைச்சருந்தொழுதுமேசெல் 
வார், ஈன்றநீர்கிலேக்கன்ன மு*மவன்பெயர்ஈவில்வார். 

சேற்றூர்செய்துகதியழைத்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆக்த்திருவிருத்தம்- ௯௬௨, 
ome ந்கபு0- லவை 

  

* வன்பெயர் ரீர்கிலயென்பத--வளவவேர்தன்குளம் 

இது வாளவக்தானென்றுவழங்வெருகன்ற த,



டுநபத்தைந்தாவது 

5ச்சாடை தவிர்த்தபடலம். 

ணன் அட்ட. அன கண் 

ேேவேறு,. 

சேறைஈன்னகராறுற்ற தெள்வியகதையைககேட் 

டேம், பாறையிலுற்றவீசனசசாடைபாண்டிவோத 

ற், கேறிடறவிர்ததல்செய்த வின்கதையியமபாயென் 

ன, நீறிடுமேனிசசூதலுரைத்ததைஙிகழ் த,தவாமே, 

Ga gm. 

இருந்தசெம்பியன்கனன்றெரிக்தெரிஈ துவிமமியே 

வருந்துசிையன்பகைவளாத்துவிடட தன்.றியே 

பொருக்துண்பொடும்புகல்புகுர்சாண்பு இககுளோர 

இருந் தவங்கறிந்தபோது€யென ச சிரிப்பரால், (2) 

கொன்மிலன்பகைக்குலங்குறைக்குமா௮செய்கிலன் 

வென்றிலன்பிடித்.துவந்துவெஞ்சிறைக்குள் வைத்தில 

ஜென்றிலன் சமத்தெனவுரைக்குமேசலெய்தினேன் 

பொன்மிலன்னனங்கெுுத்துப்பூமிபார மாயினேன்.() 

போரில்வெல்லவெண்ணிலோபுராரியன்பன் மீனவன் 
பாரில்வன்மையெய்துவன்பருவரற்குளாவனோ 

வூரின்மீண்டுபோவனேலுரைப்பர்பேடியென்னவே 
சிரிலென்னசெய்குவள்செயம்பெருதபாவியேன், ()



நச்சாடைதவிர்த்தபடலம், ௨௧௩ 

கெஞ்சகத்திலிவ்வணகினைத்தயார்சகேரியன் 
வஞ்கத்தினுற்பகைமடிப்பதன்றிவேறிலை 

*பிஞ்சசச் துளாரிகம்ச்சியாச்சொலிலுஞ்செொல்கெனா 

நஞ்சகப்படுத்தவாடைகாடியொன்௮தேடிஞான். (௫) 

பண்டுசொல்லிவெற்பிலு றபாவைவாயைப்போலவது 

கண்டுவக்குமெட் டி.யின்கனிக்சவினையுற்றது 

மண்டுமின்பமெய்தர்னக்குமாவினவைகோவது 
மிண்டுகின்றவன்றில்வண்ணவெற்பையொத்திருப்பது 

ஏவல்செய்குவோன்கரத்தெடுத் துல்கியாலவாய்க 
காவல்செய்யுமன்னனின்றுகண்டுவக்ககல்குநீ 

யாவலெய்தவேயளிக்கிலாவிகீங்குவானெனத் 

தாவலாதசாழ்வுறத்தனிச் தவஞ்ச மெண்ணினான். (௪) 

எண்ணியங்குகேரியனிருப்பவர் தவெல்லியிழ் 

புண்ணியன்பணிர தசொண்டார்புண்படாதுகாப்பவ 
னண்ணியன்புசெய்வபோலகஞ்சையூட்டுமோர்சலை 
மண்ணின் முன்பகைத்தசோழ்ன்வரவிடுப்பனாளையே, 

வந சபோதிலக் தவாடைவாக்கிவர்ததூதன்மேல் 
வெர்துபோம்படிக்குவேய்ந்துமேவுமூற௮ு$ரென 

வர்தமாதியில்லவனறைக்தவுண்மைதேறியே 

சந்கமாருமொய்ம்பினான்றலைவன்றாள்வழு சஇினான்.() 

. * இஞ்சகம்-மெலித்தல்விசாரம், 
1 ஈச்குமா-சாண்டாமிருகசம்,



௨௧௪ சேறைத்தலபுராணம், 

கேமிவெம்பனெஞ்சுபோனிகழ்ந்தகங்குனீங்கவே 

வாரியி்செங்கேமழ்பாப்பிவையமேல்வெய்யோன்்.வர 

வேரியுற்றவாரின்மாலைவேய்ந்தகோன்றனலூர்புகுஞ் 

சாரிவைச்சசெய்திசொல் லு$்தன்மைபோலவுணமையா, 

£றினாுலுகெஞ்சிலுட்டெடக்குமவஞ்ச சாடொணா 

மாறிலாதவோரமாற்அுவாழ்வினானைநீள்வன 

மேறினான்மகிழ்க்துகொள்ளவிந்தவாடைஈலகெனத் 

தேறினான்வணங்இவாங்கித்சென்னவன்முன்னெய்தினான் 

இருகுவக்ததூதுவன்கொல்யார்விடுப்பவந்தவன் 

ங்குமென்னிடத்திலுற்றசன்மையென்னசொல்லெனப் 

பொங்குவெண்புகழ்படை த தபோசெய்மாரனோதலு 

மயகுகின்றவேவலாளனுண்டுரைப்பதாயினான. (௧௨) 

ஆபியொன்றுகூடிரண்டதாய௩ட்புமேவலா 

னி வியந்துபோர்ப்பதற்குகேரியன்பொன்னாடையைகத் 
இவினின்றழைத்துகற்றெப்புனக்களித் கன 

னவின்மீதுவைத்திடினனைஈ தபோமிவ்வாடையே,() 

ஈதுகொண்டுபோய்க்கொடுத்திரும்பதிக்குகாளையாம் 

போதுசெல்வனெனபதுபுகன்றுமீள்குவாயெனத் 
ாதுகின்னிடத்தின்மைத்துன த்துணைவனே வினா 

ஷஜோதுமுண்மையீதெனவுரைத்தொதும்சரின்றனன். 

கேட்டமன்னனன்றுஈன்அகேண்மையுள்ளம்வைத் 

தபோ, வேட்டவன்பின்வி.றிதேவிஎம்பவேண்டுமோ



நச்சாடைதவிரச்சபடலம், 2 கடு 

வென, காட்டமூன்றுபெற்றவையாசள்ளிராச்சொல் 

லுண்மைஃயச், காட்டவர்ததிசதெனக் கருத்திலெண் 

ணினைரோ, (௧௫) 

ஈண்புளான்செய்வஞ்சமுஞ்சொன் னாதனற்புதச் 

தையும், பண்புளோரெலாருமீண்டு பாரக்கவேண்டு 

மென்றெணி, வண்புளார்மனச்திலுற்றமாதவத்தரியா 
ரையு, மொண்புளாடமொலையானொருங்கழைத்து வை 

SSW, (௧௯) 

வளவாகோனெனக்கனுப்பும் வரிசையீதுகாண்மி 

னென்,றளவளாவுமின்சொல்போலவாங்கிகழ்சசிபே 

சியே, களவுகாணியாகினைத்த காவலன்பொன்னாடை. 
யைக், சொளவலானித்தூதன்முன் கொடுத்தபேடக 

Bor. (2௭) 
அடைத்தமுத்திரித்தபூட்டவன்கையால்விடச்சொலிக் 

இடைத்தகைப்பிரம்பிலேற்௮ுக்கிட்டவேவாரச்கொலிப் 
படைத்தகஞ்டெடைதகந்தபாவிமீதுபோர்த்கனன் 

றுடைத்தவன்சரீர முற்றுந்துட்யநீறுசெய்ததே, () 

கண்டபேோர்கள்வஞ்சசக்கடுங்கவட றிநதளங் 

கொண்ட வர்தமற்புசங்குறித்துளோகையூறின 
ரெண்டவாமுனிர்திவன்போலில்லைவஞ்சஞ்செய்பவர் 
விண்ட வர்கணன்புசெய்தல்வெவ்வராகண்பொக்குமே, 

என்றுமாதவத் துளோருமியாவருமிருப்பிடக் 
அன்மினாமலைக்கொழுகதர் நூயபாதமாறனு



௨௧௯ சேறைத்தலபுராணம், 

மொன்றுகசேயகெஞ்சின்வைத்துருச்கிரரீராட்டினான் 
கன்றுமாவியோடுகிள்ளிகாரியத்தனோர்ந்தனன்.(௨0) 

ஈட்புவந்கசாண்முகனட.ந்தசெய்திசொல்லவே 

புட்புகுக்துகாத்திருக்கவோதியிர்தவஞ்சகங் 
கட்புலன்புலப்படாக்கடுத்துலெறிக்கன . 

னெட்பிளஈததச்சனையினிசுதகசைவையானென.(௨௧) 

கானடுக்கமெய்தியேகலங்குவோனை மீனவன் 

ருனடுக்குமின்சொலாற்றழைச்குமச சநீக்கிே 
மேனடுச்ககின்றனக்குவேக்தன்வேண்டும்வஞ்சக 

கானடுக்கவெண்ணிலேனடக்குமாறுகொள்ளெனா () 

வேறு, 

ஓகையாலுரைத்தோடுவாயென 
வாகைசூடியவழுஇயேவ லுங் 
கூகைநீள்பகற்குறுகனாலென 

காகைகாலுடனடுங்கியெய்தினான். 

செம்பியன்முனேசென்றகூட்சியா 

னம்பியுன்னையானள்ளலாரிட 
மம்பியாரநினைத்தணறுகனேனுயிர் 

சம்பிமாளவேசவமிமைத்தனை,. 

அதுகெடக்கஈச்சாடைதூசன்மேன் 

மதுமலர்த்தொடைவழு திபோர்த்தனன் 

விதாவிதாப்பொடும்வெர்துபோயினா 

னிதுடைச்சசென்றிகழ்ர்துகூறினான். 

(௨௯) 

(௨௪) 

(௨௫).



ஈச்சாடைதவிரச்தபட லம், 

சதறபோ்களுங்காரியத்தினி 

லற்றபேர்க்ளா மூடனடுங்கறொர் 

கொழ்றமீனவன்கொல்லவேசலம் 

பெற்றபோதினிப்பிழைப்பதாரென்முர். 

எண்ணுஅல்குவேறில்லையிங்கினிக் 

கண்ணுதற்பிரான்கைதவற்கருள் 

பண்ணுசறகொல்கான்பலிப்பதென்னஷூ் 

நண்ணுதறகுளகாட்டுவொயென்றார், 

அச்சமுட் புகுந்தகங்கொளாவணம் 
வைச்சமாகிதிவாரிவீசவே 

நிச்சயங்கொடுகேரியன் பொழி 

ஓசசவிண்புகுமுரை கோக்கினான். 

தேடி வைத்திரெதிரவியக்தொகை 

நூடிவைப்பதுமுறைமையன்றெனக் 

கோடிருசத்தமகுணத் துளீரெனா 

நாடி விப்பிரர்கரத்தினல் கினான். 

இருந்தபாசறையெல்லையின்௧ணே 
இருஈ்துசோவிலுஞ்செவலுமிங்குறப் 

பொருக்தவேசெய்மின்போமின் போபட 

வருக்துஞ்சினாற்காக்குவிசென்றான். 

இர்வியம்பெறச்ஈற்பசாத் தர 

வசரலவியம்புமுன்வர்துகூடியே 

௨௧௭ 

(௨௬) 

(௨௪) 

(௩0)



௨௧௮௮ சேறைத்தலபுராணம், 

விரவியங்கணன்மேவுமாலய 

மிரவியங்கணேற்கவேசெய்தார், 

கேரிேரியனிதியில்வேம்பெலுக 

காரினான்புவித்தலமியற்றலாற் 

பாரின்மீதுவி௰்கி] மபாண்டியப் 

பேரின்வைகினான்பிமைமுடிதீதுளான், 

பார்ப்பதிக்கருட்பார்வையாளெனும 

பேர்ப்பதித்கரள்பெறவிருத்தின 

சார்ப்பதித்தகாரரசனாட்சிசெய் 

சர்ப்பதிக்குக்கன்னா*மஞ்செப்பி2ய. 

அ௮ர்தமூர்த்தியோற்காகமப்படி. 

விர்தைசெய்யபிடேகமேலுறச 

சநதொடுந்கனிவாசனைபபொருள் 
கொந்துமாமலர்கூவிளத்கொடை, 

அ௮ன்னசொன்னமாபரணமாதிகள் 

பின்னைவேண்டிடுகிலமும்பீடதா 
வன்னமாரதம்வாவிகூபங்க 

ணன்மையாகவேகாடி.சசெய்தனன், 

வேதிபோற்றிவிக்கரமபாண்டிய௫௪ 

சோதிபோற்றிஈற்சுகர்தபோற்றியே 

(க) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

  

* தன்னாமஞ்செப்பியயஇி-சோழபுரம்)



ஈச்சாடைதவிரச்ச படலம், 

நீதிபோற்மிநிட்களங்கபோற்றியே 

யாதிபோறறமியைமுகத்தபோற்றியே, 

பூத்திபோற்றியேபுவனகாரண” 

முச்சிபோதறியேமுதல்வபோத்றியே 
சிச்திபோற்றியேதேவபோற்மியே 

யத்தியீன்றதோரமலபோற ம௰ியே, 

பண்டுசெய்தமிம்பாவ௩தன்னதாக் 
கண்டுமோடி.யகைகவன்றனக் 

கண்டுபோரினிலருள் செய்கோயெனகச் 

தொண்டுபூண்டுநற்றுதிசெய்தானரோ, 

கேண்மையாய்வக்சமன்னர்கிள்ளிய 

்ைமையாகவேயாண்டபாசறை 
வாண்மையாகவேவரனிறுத்தலபோன் 
மாண் மைதமபெயர்பபஇவகுத்தனர். 

மீனவன்பொசவெர்நிட்டோடிக்கான் 
ரூனமாக்கசேனாதித்தாம்பனை 
மூனமில்லவனுபிரடைத்தலாற் 

பானல்கண்டலும்பதியுஞ்செய்வித்சான். 

அன்னவன்செயுமப்பதிபபெய 
ரின்னமின்னம்வெக்கானலூசெனச் 

சொன்னயத்தொடுதூய்மையாகவு 
மன்னிவாம்கவேவாய்ந்ததேயசோ, 

2G Fu 

(௩ ம ) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(#0) 

(௪௧)



௨௨0 சேறைத்தலபுராணம், 

அண்டரின்றிறைசொண்டவேந்தனார் 
கண்டதோர்பான்காணிதன்னிடைப் 
பண்டமைச்சருமபாண்டியற்குகேர் 
மிண்டுபோரினில்விலகியோடியே. 

சருத்தனேபரமென்னக்காத்தலா 
னிருத்தனாருக்கப்பெயாகிகழ் SBS us 
பெருக்சுகறபணிபிறஙகுமவா விகள் 
பொருத்தமாகவேபுரிவதாயினார். 

ேே வறு. 

இவ்வணமாசவமைசசரியற்றிச 
செவ்வியமன்சமுகமமதுசெப்பிப் 
பெளவமுதுண்டபரன்கழலேக்தித் 
திவ்வியமாமுறையூர துசோந்தார், 

ேே வறு, 

பகைவன் போனபின்பஞ்சவன்றழற் 
சிகையின்வநர்தருடேவைவாழ்த்தியே 
வகையினிற்கழலவணங்கியின்புறத் 
தொகையறத்தினாற்றுன்படீகுதியே. 

சோ திவலவிடத்துகிலகற்றலா 
லாதிகாமகசசாடை தீர்ச்சரு 
ணீதியானெனகிகம்ச்இநித் தழு 
மோதியா.்.அுஇத் தயர்ச்சியெய்திஞன், 

நச்சாடைதவிர்ச் சபடலம் முற்றிற்று. 

ஆகத்திருவிருத்தம்-௬௭௮, 
ஊக்கை 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬)



டூநபத்தாருவது 

அலயஞ்செய்தபடலம், 

  

ேே வது, 
நச்சினதாடையைத்தவிர்த்தகற்கசை 

மெச்சிசிம்படியதாவிளம்பக்கேட்டன 

மச்சிவனுறையிடமாலயஞ்செயு 

முசசிதமுனிவனேபுணர்த்துவாயென்றார். 

தாதகூத்சாரினான்றலத் துச்சே்ந்தபின் 

மேதகுகெளரியன்விமலற்காலயக் 

இதறுசிலையினா றிருத்தவெண்ணிஞன் 
பாதகவினையறப்பார்க்குமுள்ளத்தான், 

திருமலைக்கொழுரச்செனுஞ்செவ்விவாய்ந்திடு 

மருமையாமிலிங்கமிச்சலத் தினாதியோ 

வுருவினிற்கைச்சினை பொருக்யும்பரிற் 

பெருமையானனத்தொடுமபிறமகிலிங்கமோ, 

இத்தகையிருலிங்கத்தே.துவேற்நமோ 

முத்தெனுமூரலாள்பதிட்டைமூற்றவு 

நித்தியவிழாவொடுறியாசப்பூசையுஞ் 
௬த்தியாவியற்பிடக்துணிவ£சனே. 

அறையினிலமாக்தருளமலமார்த்தியே 

மறையினிற்குடிகொளும்வரதவின்புற 

(௩) 

(௪)



௨௨௨ சேறைத்தலபுராணம், 

முறையினிற்செய்துகான் முடிப்பசெவ்வணம் 
பீறையினிறபன்னகம்பிணித்தவேணியாய். 

பொன்னிகாடன்பகைபோக்கயொண்டனை 

வன்னியாய்வழியினின்மறைச்துக்காக்கனை 

துன்னிரீடுயரெலாஈதுடைத்துமாற்றினை 

கன்னியோர்பாகவெனகருத்துமுறறவே, 

கோயில்கட்டுஈசலங்குறித் துகல்குவாய் 

காபிலென்பாலருடந்தகாதனே 

காயினுங்கடையனேனம் பினேனென 

வாயினுமனத்தினும்வைக்துப்போற் றின். 

அரணத்திருப்பவவவனியெய்இிூ 

காரணப்பொருளெனக்கா:ட்சகலகனை 

பூரணக்கடைவிழிபுலையனேன்பெற 

வாரணத்துரிவையாய்வழஙஇனாயென்றான், 

அல்லிலும்பகலினுமகலவேறிட ஞ் 

செல்லினலுமிருக்கினுக்தெரிவைமார் தமைப் 

புல்லினும்படுக்கினும்புவியின்காரியஞ் 

சொல்லினுநினைவதாத்கொடரவைனான். 

தடுக்கெளையாண்டனை தமியனேஜ்கருள் 

கொடுத்தனையினிவிடி ற்குற்றமாகுமா 

லெ தவென்மனத்தினிலாசை தர்தரக் 

(௬) 

(௭) 

(௯) 

தொுத்தவிப்பணிவிடை. த்தொழின்மு:டி.த்தருள். ()



ஆலயஞ் செய்தபடலம, 

எனவெரிமெழுகெனவிதயகெக்குற 
வனகனைசிதிருவுளச்கடைத்துமாகம 

முனமருள் விதியினன் மூன்ற தா யெ 

சினகரமுடிச்திட த்தெலிவுசெய்யென்றான், 

என்றுமேதென்னவனினையகெஞ்சனாய்க் 
கன் சியேவுணவின்றிச்துயிலுங்காலர 
னன்துகசசாடையைக்தவிர்ச்சல்போலுமே 

சென்றவன்கவலை ததை த்தெளிபபனால், 

நீறணிமேனியுகெடியசண்டிபு 

மாறணிசெஞ்சடைய வினாட் டமுங் 

கூறொருபாகமாஙகோதையோடுமபோய் 
வேறொருவருமின்.றிவேக்கன்றன்னிடை, 

அன்பனேகேட்டியென்றறையலுற்றனன் 

பொன்புனைமதலையாசருவிற்போந்திடு 

மென்படிவாதியவிலிஙகமாதியாக் 
சென்புறருத்றிடுமிலிஙகஞ்செப்பக்கேள். 

பராசரமுனியெனும்பனவன்பண்டை காட் 

சுர கதிதன்னிடை த. தாய்மையில்லதோர் 
பரவரின்மகட்புணாபாவம்போக்குதத் 

கரணுறுவேள்வியிப்பாறையாக்கினன். 

அ௮ந்தரல்வேள்வியினமுதருக்திட 

வெர்கழல்வடி வமாயிலிங்கமேவியே. 

௨௨௬௯ 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௪) 

(௧௫)



௨௨௪ சேறைத்தலபு சாணம், 

வக்தருள்செய்தனமாமுனிப்பிரான் 

சிர்தையிற்சிலவரஞ்ெெப்பலாயினான். (௧௬) 

உச்சியின்விசேடமாவுல்றென்பூசையை 
மெச்சிடவந்துபின்்மீளல்போலவே 
நச்சரவணிபவாஞாலமாந்தர்க்குங் 
கைசசிடாவருதிமுற்பூசைகைக்கொள, (௧௭) 

என்றவனளுடைப்பெயரியற் மியே 
நன்ற தாவேண்டுதறனக்குகல்கினோங் 
குன்றெனுங்கூட லாய்கோதைகோயிலைச் 
அுன்றுமீசானத்திற்றொடங்குவாயென்ற௮ு. (௧௮) 

ஆங்கவன்கனவினிலமைக்துசெல்லலுந் 
தூங்குகண்விழித்துமேதுயரநீங்கிநா ற் 

பாங்குறுமமைசசிடம்பன்னிப்பைம்பொனு 

மோங்கெயமதுரைகின்றுடன்வரிச்சனன். (௧௯) 

அரும்பியவு வகையனாகமப்படி. 

விரும்பியகற்பணிவேலையாளரைப் 

பெரும்பிரியஞ்சொலிப்பெருகக்கூட்டியே 
சுரும்பிவரதொங்கலான்றொழிலின் மூட்டி.னான். (௨0) 

வானங்கழ்ப்பசிச்தனர்மணல்செலுத் இன 

ரூனஞ்சேராவகையுறு பெண்ணினா 

*ரினஞ்சேர்பட்டிகைசிகரஞ்செய்துமேத் 

ரூனம்பாவியகலாதாரச் சல்லியின், (௨௧) 
 



அலயஞ்செய்தபடலம், உஉடு 

காட்டினர் தாண்களைகவையில்போதிகை 
பூட்டினருத்திம்பொருக்தச்செய்தனர் 

கூட்டினர்பாவுகல்குறையின்றென்னவே 
மாட்டி. னரிட்டி கைவடி த்தசுண்ணத்தால், (௨௨) 

ம்ணியினும்பொன்னினும்வளை/துவாய்ப்புறத் 

இணிபெறசசெய்தனர்சிகாமேழ்றின 

சணிபெற௮மண்டபமம்பலீத்தொடும் 

பணிபடுந்திருமதிற்பரப்புஞ்செய்தனர். (௨௩) 

ஒவியமெழுதினருலகு?ளோர்தொழ் 

மேவியகயிலைபோல்விளக்கச்செய்தன 

ரேவியதொ.ழின்முடி ச்ெமுந்தசிற்பர்க 

டாவியபுகழ்மன்னன்றனக்குச்செப்பினஞா, (௨௪) 

தரித்திர ளவிலாக்கனம்பெற்ராலென 
வருத்தியினலையத் தழகுகோக்கினுன் 

ஜிருத்தியசிற்பர்பாத்றெப்புச்செய்தபின் 
விருத்தியின்வேண்டுவெறுக்கையீக்தகனன். (௨௫) 

வேண்டினவேண்டினவினைவலாளாக்குப் 
பாண்டியனுதவிப்பின்பழமறைக்குளா 
னீண்டியவன்பாகெஞ்செய்துமாறெனதீ 

தூண்டியகளத்துறத்துதித்தப்போற்றினான். (௨௬) 
வேறு. 

குண்டஇிர்த்தங்கடம்மிற்கோகறுபடி புங்கூவ [லை 
லெண்டிசைபுகமுச் தேவியாத்றினி லெழிச்பூஞ்சோ 
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௨௨௭ சேறைத்தலபுராணம். 

தொண்டர்கள்வதியுமாட6தூயசாமன்னசாலை 
கண்டுமேகூடறன்னிற்காசுபகோத்திரத்தில், (௨௭) 

வந்தகன்மரபாமா திரசைவரைவருவித்தங்கே 

செந்தழல்வளர்த துக்கும்பஞ்சிவாகமவிதியினா ov 

த தபிடேகஞ்செய்துதகரமார்களபத்தாலு 

மெர்தையைக்குளிரச்செய்சேயெழிலுறுபட்டினாடை 

சனகமாமணிப்பூணோகட்செவிமகுடஞ்சூட்டி 
யனையதாமுமைக்குமன்னபண்பதாயாவுஞ்செய்து 

முனக்தவஞ்செய்துபே௮ுபெற்றகாரணத்தைமுன்னி 

ப்னையபேர்தவம்பெற்றாளென்றெழிலுறுநாமஞ்சாத்தி. 

Casares தூபதபகெடுங்கடலொலியேயன்ன 

பவனமார்வாத்தியங்கள்பற்பலசெய்வசெய்தே | gp 
தவமொடிவணங்கப்போற்றித்தக்கதாந்துதிகள்செய் 

சிவமெனப்பல்லோர்போத்றத்திருவேட.ச £ருத்முனால். 

ஆலயஞ்செய்தபடலம் முற்றிற்று. 

தகத்திருவிருத்தம்-௪௦0௮. 

  

இரபத்தேழாலது 
எருத்தடிகாட்டியபடலம். 

SS ப வலைய 

அலயஞ்செய்தறன்னையசமகழ்க்திட வுசைத்,2 
மாலயனறிதற்கெட்டாமசேச்சரனிடபமேதறிச்



எருத்தடிகாட்டியபட லம், ௨௨௭ 

சாலவுங்கணங்கள்சூழத்தபனனற்பாறைதன்னிற் 

கோலமாய்வாதகாடசிதன்னையுங்கூருயென்முர். (௧) 

அருவேடனுருவம்வாய்க்தேயலெமும்புரக்குக2/2 த 
திருவேடச்செழியனானோன்றேவமன்மதலைகாண 

வொருவேடனாகியேனத்துற்றவன்றன்னை புன்னிப் 
பெருவேடமலராற்பூசைபெட்பொடுபுரியுகாளில. () 

முன்பாகம்பெண்ணைவைத்த மூசாரிக்குமுகதைக 

கால, தன்பாகங கொடுத்தவிசன் றன்வடி 8 7600 17 
லிஙக, மன்பாகவியாபித்தேகு மருளுருவெளியமாச, 

வின்பாகஞ செய்சஇண்ணற் கெளிவக்தா யருளாயெ 

ன ன. (௩) 

அன்னதே செய்துமென்ன வம்மையப் பனுமாயா 

ஜோன், மின்ன கிலங்களெங் கும்வியாபியாயவிளங்க 

போலக், தன்வடிவங்களாகிச்தான்வலமாகப்பாறை., 

துன்னியவிலியகத்துற்றுச்சுயம்பீரகாசமாகி, (௪) 

Caw gm. 

என்புகெக்குருக விருபககமல மிதயத்திலிருக்திய 

மாற, னன்பினுக்கரங்கெயரியயனறியா வரும்பொருள் 

பாறைவிட்டருளாது பொன்புதுக்கய்போ லொளீர் 

மலரிதழிப்பூர்தோடை விழுமடையாளம், வன்புலிக் 

கொல்கா வெருத்தினிற்காண வருவது திருவுளம்வை 

த்தான் (6)



22 ff சேறைத்தலபு. ராணம். 

விழமுதுவிட்டெழுந்த பசம்பொன்பொத்சடையும் 

விதுவணைந்திலகியபொலிவும், பொழுதொடுமங்க 
யிர்தெனமேவிப் பொருக்திய கண்ணொரு மூன்றும், 

பழுஅச.ற்றுரையாப்பவளமால்வசையிற் பசுங்கொடி. 

படாக்துசுற்றினபோ, லெழுதசித்திரத்தி ool! ov En 

யவடிவுமிருகரத்தணியமான்மழுவும், (௬) 

பொலிதர வெழுந்தபோதினிலயன்மால் புரந்தரன் 

முூதலியசேவா, மலிசரப்பகுர்துாத்தமும்பேறவமு 

தீதினர்வரன்முறைவழங்க, வொலிதருசின்னந்துந்து 

மிமுழங்க வுயர்கணமிருபுடைகுழச், கலியுகவரத 
னெலும்பெயாதழைப்பக் சண்வழிகருணையுங் கொ 

ழிப்ப, (௪) 

காரதனொருபாற்றும்புருவொருபானடத்தியவிணை 

யிைசை, யாரவார்தேனினிருசெவிபுருதவரம்பை 

யர்சதிமுறைவழாகற், பாசவெம்முலைக ளசைதரப்ப 

அமப்பதம்பெய/த்தருகடம்பயில, விரவேச்்இரக்கை 
ஈஈ்திவானவரைவிலக்கடிதிசைதிசைவிம்ம (௮) 

கின்னரமியக்கர்சித்தர்கிம்புருடாகிடைத்ச.து தெரி 
சனமென்றே, யன்னவர்விழிகளானக்தவாரி யருவியி 

ஜெழுக்கியஞ்சலிப்பத், சென்னவனென்ன தவம்புரி 

$தனனோசெழுமறைகானொளுத்தேவன், கன்னளி 

யடுக்கி யவன்செயாலயத்சைக் கயிலையெக் ௮வர்.தன 
னென்ன, (௯)



எருத்தடி சாட்டியபடலம், ௨௨௯ 

ஒரு இனத் துதக்கு்கோடி சூரியர் தம்மொளிதிரண் 
கிருவெடுத்தென்னச், தருமலைக்கொழுந்அபடர்ந்தங் 
குமுளைத்த செவ்விகேர் சிவலிந்கத்துந்றுன், ௧௬ திம, 

பொருள்கை புற்றவர்போலக் கைதவன் கண்டதிசயி 

த்தா, னிருவிழிசொரிநீர்களனைத்திடப்படி வீழ் கெழு 
ந்தடி.க்கடிவணங்கிளனால், (௧0) 

லணைங்கியன்பும்௮ுப் பாறயிர்கெய்கோ மயமொடு 

கோசலமுறையா, லிணங்கெபஞ்சசெளவியஞ்சாக்த 

மினியசேன்பழமன்னமியல்பா, யணங்குறுமபிடேக 

ப்புனலாட்டியம்பிகைபெற்றகாயகிக்குங், குணம்பெ 
அதிருமஞ்சனத்தொழிலியத்.மிக்குறைவின் றிப்பூசனை 

முடிச்கான். (கக்) 
இடம்பெறவிசா னத் தினிலழகர் Sup du Perer 

தீதிருக்கும், வடம்பெறுமணிப்பூண்பெற்றகாயடியை 
வைகலுமருள்பெறவணங்கித், திடம்பெழகாளுஞ்சிற 
ப்பொடுபூசைத் தரவியமுகல்வரவமைதத, விடம் 
பெறுகளசதார்க் கா௮காலத்.தும் விளககவாராகனை 
நடத்தி, ப (௧௨) 

் சைங்காரியத்துக்குரியவேதியருஞ்சமைதச் சன களி 

கைவைப்போருக், செய்வமஞ்சனங்க ளெடுக்கும்வே | 

இயருச்இருவிளக்கேற்றுவிப்பிரருல், கைவருமறைக் 

கட்டளைக்குரியோருங்சாகியத்தாழ்வின்றிகடப்ப,மெ 
ய்வரும்விசாரிப்புக்குரியோரும் வியன்கணக்கெழுஇி 
OS eur apd, (gh)



௨௮௨0 சேறைகத்தலபுராணம், 

கானிச/கலத்தாசெனும்பரிசனமுக்சமிழ் த்திருவர 
சுமிரைபபார், பானிகர்பாடல் பாணியினிசையப் 
பண்ணொடுமோதும்வல்லவருக், சேனிகாமெ/ழியா 
சாடல்பாடலுக்குஞ் செய்ம்முறைதிருததுவோர் குழு 
வு, மேனிஃழ்வசனக்கட்டியத்தோரும்வியன் மிருமல 

ரிசிவொரும, (௧௯) 

GOV Damo gs gt BR Lp FO SH ri OS Tso 
ர௬ுழும்படி குறித்து, நிறைவுறமுமுது ஈகடபபதற்குறு 
திரினைத்துகெறபொலிவடயலசோலை, யிறைதருகிராம 
ஞீ சருவமானிபமா வெழுஅசா தனததொகெஉகிக,. 
உறைதருமிடழ்முர்பதமலாவழுத்திம்சைசவனின மெ. 
DT QU] BV OUT ETT, (௧௫) 

Ce a, 

* எரியனேன் றனக்குக்காட்சி யினியகா வருளல் 
போம், குழுமியிங் குற்றோர்க்கெல்லா மேநறடிக 
சோலமகாட்டி, வழுவிலாக்கதியுமீவாயெனச்சொலு; 
மன்னற்கன்பாப், பழுமரத்துறறவிச னண்பகற் பா 
மைசனனில, (௧௯), 

கூற்றடியோடுமோடக்கும்பிடுகர த்கோரா௫ப் 
போறறடியார்கட்கெல்லாம்புனிதமார்மதலைத்தாருக். 
தோறம௰ிட மின்னல்போலுஞ்சொரூபமுகயனங்காண 
வேறடியெக்காலத் தங்காடடிவானெனதுடெமமான், 

எருத்தடிகாட்டியபடலம் மூற்.மிற்௮ு, 

அகத்திருவிருத்தம்-௪௦௨டு, 

  

enw பாக்ர 

6 எலியன்-.இனளெதுகை..



இரபந்தேட்டாவது 

தெப்வதான நகர்விழாச்செய்தபடலம். 
( ஞ் 5 

எருத்தடிச்சரிகங்சேட்டே பிதையமுங்குலிராக?த 

ம்ச்ற், குரிததொகெசர்விழாச்செ புண்மையுமுரைப 

பாயென்னப், பெருததிடுமுனியும்பெற்ற நாயகி யரு 

ஊபபேணி, விரித்துரைசெய்தானன்ன வகைதனை 

விளமபுவாமே, (௧) 

ேே வறு, 

இருந்ததென்னவனெண்ணத்தின்படி யருள்பெமமான் 

பொரு ஈதுகல்லடியார்புகுந்திருக்கவும்புராரி 

திருஈ துஈல்விழாக்கொள்ளவுஞ்சீர்பெறுககரஞ் 

செருந்திகுழ் சளியடுக்கலேசெயத்தொடங்கேனால். 

ேவறு, 

சேவகத்தேவ/சித்தராய்ப்பகலிம் செழியஞாமுன்' 

னிடந்தோன்றிப, பூவகத்துற்றவேக்தரிற்பெரியோ.ப் 

புகலுவோமோருரைகேட்டி, காவசத்துற்ற கோயிலி 

னபாங்கரகரதுகண்டிடலாகா, வேவகத்தோரைவில 

க்ி2யயிர்தவிட சிதினிற்குசோசமதே ௫, (௩) 

ஈகருடன்விழவு மியற்றுவாயென்ன' ஈரபதியவர்ப 

யணிர்துரைப்பான், பகசையதமுனிவி ரீங்கெற்கு றற! 

சாறணம்பகருவிரென்னத், தகையு௮அமன்பதேவர்சன்



௨௩௨ சேறைத்தலபுராணம், 

சித்தசாரணர்முனிவரேயாதி, வகையவரீங்குசொழ 

வருங்காலமாந்கரைக்காணிற்கூசுவரால். (௪) 

அன்றியத்தேவாசமைச்தொழவறியா ரம்மையப்ப 

௫ுக்குமாசாரச், துன்றிடப்புரியாராயிடினவர்கள் சா 

பத்தாற்றுக்கமுற்றுழல்வார், ஈன்றுறமொழிந்தோம 
வ்விடம்வைவச்சு சமனுப்பிரமனும்கயமா, வொன்றி 

யயாகம்புரியிடமதனிற்காணுவாயோர்ககரென்று, () 

௮ங்கவனுரைத்துமறைந்திடவரசனதிசயித்தான 6 
தமா, யோங்கியபரம னருளதைவியந்தே யுரைத்த 

சகோரவ்விடமேடப்,பாங்கொடுமங்குராற்பணஞ்செய் 

அதுபதியதபுதுக்கியும்வாவி, இீங்கறச்செய்துவிகாயகா் 
முதலாந்தேவரெண்டோளிசூழிஞ்சி, (௬) 

அகழ்முதலாதிகூ.வனர் தனங்களமையப்பாவிழாவ 
ரும்வீதி, துகளிலாத்தபசு மண்டபஞ்செய்யசுப்பிரம 
ணியர்தங்கோயில், புகழ்பெறுவேச வித்தியாசாலை 
புசரந்தகற்கவியருள்சாலை, யிகழ்விலாவன்ன சாலைக 
எவியாதியின்ன றீரத்திமுமறச்சாலை, (௪) 

ே வ, 

௮ந்தணர்மாடமரசாபொன்மாடம் 

வர்சவிலாபவணிகாதமாடஞ் 
செந்தமிழோர்கள்செ.றிர்திடுமாட ஞ் 
சந்தணிமார்பாச அரத சா்சமாடம், (௮)



தெய்வதானஈசர்விழாச்செய்தபடலம், ௨௩௩ 

மடப்புறமாகவருங்குருமாட 
ஈகடத்தெரீழில்கற்றிொரியாமாடம் 

* படப்பைகள் சூழ்பலபட்டடைமாட 

மடக்கியொழுங்கெமைத்தனன் வீதி, (௯) 

தோரணுமூடுதுவன் றியிலங்க 
வாரணவா(மலிக் இதிடுகூட ந் 

தாரணையோடுசமைத்தமகாகக் 

காரணவுப்பரிகைத்திரள்செய்தான். (௧௦) 

மக்திரமீதுவகுச்சதுசங்கள் 

சக்திரவிதிதணிஈ திட மீப்போ 

யிர்தரலோகமிகழ்ச்சியினெய்த 

வெட்திறல்கொள் விருகாமெனமேவும், (௧௧) 

இருக்திரிவானவரீண்ட தின் முன்னாட் 

பெருந்தவமுற்றிடுபெற்றியினாலே 
தரும்பதிதேவதானமெனும்போ 

பொருக்தவன்போடுபுகன்றனனன்றே, (௧௨) 

பட்டினமுண்டுபடுத்தினபினபு 
வெட்டின வீரம்விளைத்திசையெக்கு 
கட்டினவாளுடைகாதாவியப்பச் 
கட்டினவூரின்வைகாசேென மாகம் (an) 

ஆவணகாளிலருங்கொடியேத்றிக் 

காவணவிதஇகலக்தெழுதேர்மேற் 

* படப்பை பசு திதொழு,



௨௩௨௪ சேறைத்தலபுாராணம், 

மி வணகாதாசெலுக்கிருகாளுக் 

தாவணுகாதுசமைத்தமுடி ச்சே. | (aa) 

மிக்கசிறப்பின்விழாவணிஃண்டோன் 
புககவனிக்கயலப்பெயாபூண்டே 

யக்கணிசக்கனமர்ஈஇரகோயி 

றக்தெனபபுவிமீதுசமைத்தான், (௧௫7: 

Ca m, 

பின்னமின் பெருமைக்கோயிம் பிராற்பணிக்திருப் 
பப்பெம்மான், மனன வன் கனவின்வீர வாகுவேமது 
பையென்னும், பொன்னகர்பொருந்தப்போதியென் 
னலுமபொதியவெமப, னின்னலுற்நெழுந்தே யாட் 
கொளீசனையிறைஞ்சிவேண்டும், (௧௯) 

மண்ணுறும்வாழ்வுமவேண்டேன் வானுறுமவாழ் 

வுமமே ண்டேன், கண்ணனேமுதலோர்வாழ்வுங்கரு 

இயேவேண்டேன்கற்பின், பெண்ணுறுவாழ்வுமவே 

ண்டேன்பிஞ்ஞகாநின்றன்பாதச், கண்மலரொன்றே: 
வேண்டும்வச மெனச சரண்பணிர சான்; (௧௭) 

மறையவன்கொலையாற்பிதீதின்மாழ்ியேமருவலா 

நின், கறையுறும்வாளுக்காவிகடி. தினிலா சன்மேனை, 

யறையுறுக்தாய்போலுூட்டி யப்பைவழியிற்காத்த, 

பிறையுஅமெளலிவேம்தேபேிடி ற்கைம்மாறென்னே.. 

என்னுடலாவிபெண்பொனின்ன தேயேழமையேற்கு௯் 

தன்ன தென்றாவதேதுமுள்ளதோசாம௪;த௱



தெய்வதானாகர்விழா௪செய்தகபடலம், ௨௩௫: 

மன்னெைனவாஇநீதிமனுமுறைவகுத்தவிசா 
ப்ன்னருமரசுகொள்ளிற்பெரு குமஞ்ஞானமன் மோ.() 

முன்னசேய/*செய்தோக்பொருண்முடிக்கொண்டு' 
போகு, யின்னமும்வாழ்கின்றாபோவெரதைகீயா சை 

பந்தா, ,லன்னதாற்பயனொன்றின்றே யான்றவரருவ 

௬௧, ஞன்னையேபொருளாச்கொண்டதோர்கின்றே 

னுயந்தேனையா, (20) 

வீரவாகெனப்போபெழ்றுஞ் செறுரால்வெக்கிட் 

டேனைக், காரெனம்கருணைவாரிபொழிஈதுமேகடைய 

னேம்காப், போரிற்சேவகமாய்வந் துபொருகரைப்பு 
றங்கண்டாண்டா, பூரிமபோவென்னல்பார்க் னுவரி: 

நீருண்ட சொப்பே, (௨௧) 

மேவ, 

இன்னவையாசகைகதழுதோனையெம்பிரானி௰ளித் 

தருனித, தென்னவாகூடனகருளார்தெண்ணீ ரிலல 

தோர்பங்கயமென்னச், சன்னுடல்சாம்பிசின்வரவத 

னைத்தான்வழிபார்திதிடலாலே, பொன்மனையோடுபுகு, 
நதரசியம்மியிடபப்பூரணைமுதனாளில், (௨௨) 

எம்மையேவிமானம்வலம்புரிவிச்தேயேகுவாயெக், 

தராட்பலனும், வம்மிமிமறுமைக் கதியு மேமிவோம் 

வழுதியேயெனவழு,த்திடலுஞ், செம்மையா விடை 
பெற்௮ுறும்வழிதிருக்கண்ணீசசை.ப்பணீச்து5ற்செழி.



௨-௭ சேறைத்தலபுராணம், 

யன், கம்மியனான்மு கஷாபுனல்வேலி கண்டுமேகு 
ணதிசைதன்னில. (௨௩) 

சேவைகன் னகரார்திரூவிளையாடல் செயுமிடஞ் 
சோலைசேரியகென், முவலாற்பதிகண்டப்புறமாளை 
மறைககராக்கியுமப்பா, லோவிலாகதியிறமோணிசூ 
ழிடத்திலுறுமாத்தோணியிசனையுர், தாவிரறன்ேகோட் 
டைசெயுமிடந்தன்னிற்றுணுவைத்தளிதனிலிருத்தி, 

Ge pm. 

தென்றிசைசென்றுசேறைவரும்போ 
கொன்றியசெங்கோலும்படைவில்லு 
முன்றனியேயுறமூரியபண்பாற் 
பொன்று தலிலலாப்பு துஈகரசெயதே, (௨௫) 

இருப்பணிசெய்துசிவன்சடைகோக்கம் 
விருப்பணியென்னமிலைக்தருண்மாறன் 
றருப்பணிசோலைதழைத்தயரா்கூட 
லீருப்பணியிர்தரனென்னவிருக்தே, (௨௬) 

ஆலயஞ்சென்றருள் சநதரமரத்தி 
மாலயன்றேடி.வருந்தியபாதம் 
பாலமுதுண்டதெனப்பணிக்தேத்திக் 
கோலமுடன்செங்கோன்முறைகொண்டான், (௨௭) 

தெய்வதானககர்விழாச்செய்தபடலம் முற்றிற்று, 

ஆச்த்திருவிருக்தம்-20௫௨, 

  

  * தன்சோட்டையென்ற த-வேம்பள்கோட்டை, wae 
வெம்பக்சோட்டையென இச்காலம் வழங்வெருன்றது,



டநபத்தோன்பதா வது, 
ஆரக்திமிர்சேரற்கு 

தடனஞ்செய்தபடலம். 

an Fe 

ேே வறு, 

தெய்வதானப்போபெற்றதிருஈகர்செய்தல்கேட்டே 

மைதவழ்மலைகாடுற்றமன்னவன்றனக்குப்பெம்மான் 

றஹையெனுமிசைஈடஞ்செய்சரிதமுஞ்சாற்றாயென்னப் 

பொய்தவிர்முனியவர்க்குமொழிஈ்ததைப்புகலுவாமே 

பூகம்புன்னாகங்கோங்குசக்கனம்பூவின்கர்த [ழை 
மாகமோடுலாவியெங்கும்வருந்தென்றலவருக்கைவா 

பாகமாங்கனிகரும்புபலகவியின்சாமெல்லாந் [ல். 
தாகர தீர் சடாகக்கன்னிற்றங்கிடுக தழலோவென்னி 

அடலுக்குங்கிலியமட் டி ப்பாலவியளா விநிற்குக் 
தீகையுறுசாலையெல்லாஞ்சட்சுவையமிர்தமாகும் 

பகையுறுபொருள்களியாவும்பண்பொடுபொ ருக்திகி 
a: சையுறமின்பர்தன்னின்மாதராரின்பஞ்சேரும். [ற்கும் 

செம்மலா மதன நூலின் மெளிபயன் நெரிந்தோர் 

க்கெல்லா, மிம்மையே சுவாக்கங்காட்டி மீதலேந்தி 

ழையாராகு, மெம்மதத்தோருக்கூடிச் Haws dap 

வாரான், மும்ம் தசாகமோடி, மூரிக்குமா வணங்கள் 

முத்தும், (௪)



உ௩௮ சேறைத்தலபுராணம், 

காமிபோகத்தான்வேண்டினறநிபோகத்தான் கட்டும் 

வீடுபேறதுகள் விள்ளவீடுபேறதுகள்வாய்க்குக் . 

கூடி யேகலவிசெய்யிற்கூடி டுங்கலவிநீர்க 

ளோடிடுகதியேயென்னவோடிடுமாடமெலலாம். () 

இத்தகைச சீர்பெற்றோங்குங கேரளத்தெழிலிசா 

னுர், தொத்திடுக்கோசையூரிற்சொலுமன்னர்வருண 
நதன்னில்,வித்தகனானசஙக ரசரணபபேர்கொள்வே 

ந்தன், சச இச தனஞசயபபோ்சசிறுவனைப் பெறரு 

னன்றே, (௬3 

பெற்றவன்மகற்குசசாதகன்மங்கள் விவாகம்பேணி 
முறறபிடேகஞ்செய்துமுதுசராசையிந்து 
பற்றறுசந்நியாசமபண்ணியேபரனைச்சாரந்தான் 
மற்றகன்மகனிராசவரிசையுட்படியுகாளில், (௪) 

செனனவா ரிதிகடக்குஞ செய்கைய தெதுவென் 
ஜஹெண்ணிக், கனகமாளிகைக்குள்வந்த சண்ணுதலட 

யார்ககேட்பப், பனவரும்பல.நாலாயந்து பாரத்திடி ற் 
பாவைபாச, வனகனற்பூசையன் றிவேரொன்று.ம் கட 

BVT, (௮) 

என்ற வர்மொழியக்கேட்டவேர் சனுமிறும்பூதெய்தி 

மன்றவர்பூசைமார்க்கங்குச வரா வகுக்கப்பெற்றுப் 

பொன்றனிவிமானமேற்றிப்பூசனை புரியவக்கா 

ணன்றமிமுன்சேரற்குச்சிலம்பொலீஈ்கஉ௨போல, ()



அரக்திமிசேரற்குகடனஞ்செய்தபடலம் ௨௩௯ 

“சனஞ்செயவிரவன் மன்றனக்குமேகல் கலாலே 

மனங்களிப்புடையுகிவாரிகஞ்சண்டோன்கோயி 

லினங்களிலாரஞ்சாகத்திமிரெழிலியற்றல்செய்வான் 

பனங்கண்மாமலராற்கந்ருற்பசர்திருகாமககானே, (0 

ேவேறு, 

ஆசர்திமிரசேரலனென்றுமறவோர்கள் 

பேரன்பொடுபேசிவழங்குவர்பெட்பாக 

வாருஈகனமங்கையாமடலகொளுமன் னோனலு£ 

தேருந்தனியேறிப்பதிவலமேசெய்வான், (௧௪) 

செய்டிம்பொழுதிற்குடிமானவருஞ்சேர்க்.து 

கையுந்தொழுகோரமொழியாய்குகழறுவசா 

னையும்படி.யேபுலிபன் பிகணாடோறு 

முய்யும்படி பிலதா வெங்களுயிர்கோறல், (௪௨) 

நீதியா மன்னரின்மன்னவனாகன்னெறியாயென் 

ோதியாற்குடியானவருக்கோருரைசெய்வா 
ஞதவனூாவருமுன்னம்வனத்தினணியா௫க் 

கோதுறுதுட்ட விலங்கனமாதசொலைசெய்வம், (௧௩) 

போகுமினென்றரசன்பலவாயுதமும்பூண்டு 
வாகுவின்வீர முயர்க் தஇிடுமறவர்கடம்மோடு 

மேகெசலைமுதலேவிழ்கலைசெயறன்னாலே, 
சாகிம்ரோூமெனவேபலமாமலைபுஞ்சாரர்தே, (௧௪) 

ஓடி ச்சீலையுநவோடைசத்தருமாசலமேடூத் 

தோடி ப்பைரவிகாடிப்பயில்சுரும்பேயாதி



௨௪0 சேறைத்தலபுராணம், 

பாடித்ததசெயமோலப்பதியதிலோரபாங்கர் 
நாடிப்புகுதவுந்சேடிப்புரவலனலிவானால், (௧௫) 

அறிவிற்சிறிகாகியபன்நியடாமாவு 

கெறிபிற்படவோடியுநிக்தைநிலையாகப் 

பொறியிற்படாதே௫யபுதுமையென்னென்று 
கமிசெய்க்கொளும்வேடரையாங்குகறுத்தானால், () 

எயினருமோடியெவ்வுழைசென்றுமுழையேனங் 

கயின்வரலின்றிக்கற்புதகறன்னிற்கர வெய்திச 

செயும்வகையின்கியன்னவரமன்ன வன் முன் செல்லில் 

வெய்திறலாவானென்ரொருசாரன்மேவுத்முர், (௧௭) 

வேற, 

இப்படியான ச,௰ிக்கிடும்வேக்கனின்னலுற் நெம்பி 
சான்பூசை, செப்பமாய்ப்புரியச் லம்பொலியின்,றி 

த்தேய்தரச்சேரனானவலுக், தப்பனங்கொளாதுதுயி 

றலுமிரவிம்சொப்பன மாகவேயவற்கு,மைப்படி கண்ட 

சாகயவம்மையப்பரும் வழுத்துவர்சிலசொல், (௧.௮) 

சேரனேதுன்பமொழிகுவாய்ூயிச்சிலம்பினிற்றிர் 

த்தத்தானத்திற், சாரங்கமாஇவிலங்கெங்கோறறலைப் 

பட்டாய்காரந்கடைசெய்கோஞ்,சரங்கமானசலம்பொ 

லீமறைத்தோக்தெய்வதம்பொருக்திய விரு்சப, பாச 
ங்கச்சாரன்மசமையைக்கேட்பாயெனப்பரன்பகருவ 

னன்றே, ப (௧௯)



ஆரக்திமிர்சேரற்கு௩டனஞ்செய்தபடலம், ௨௪௧ 

அன்னயைச்கொன்ற பரசுராமப்பே ரக தணனிவ் 
வழிவக்து, ஈன்னதிழூழ்கிப்பன்மலர்கொண்டுஈம்மை 

யேபூசனைபண்ணிக், கன்னீயாகங்கள் பற்பலசெய்து 

பவமதுகழித்திடலானான், பின்னையும்ரகுவாங்குலச 

இனில்வக்தபெற்றிசேரிராகவனென்போன், (௨0) 

சானூமீட்கச் செல்லுங்காலிந்தச் சாரலினண்ணி 

யேதம்பி, யானவரோடுமுறைக்கதாலிதன்்&ீழ்க்காகு 
தீதன்பறம்பெனவறைவ, chars gw HO ew 
பூசைபண்ணியேபொதிகையையுற்றா, கானவாறத 
னிற்கோரக்கன்குளித்துக் கவனத்தாற் கயிலையையு 

துன், (௨௧) 

ஆவினன்குடியி லமார்சசோர் போகன்சாபத்தாற 

புலிக்கனானேன், ருவுமிக்கதிக்கீம்த் தென்புறக்கு 

ன்மிற்சாருமித்தலந்்தனக்கென்றும், பாவதிம்கூறுஞ் 

சவகரியென்றபான்மையாம்பெயரினையிடடுப், பூவல் 
வேலவன்றன் பாதங்கள்செய்து பூசனைபுரிஈ்து2ம 
பின்னும், (௨௨) 

இன்னதிக்குகையிம்றவஞ்செய்துபோனானின்னமு 
ம்புலிக்குகையென்ன, மன்னுலகத்தின் வழங்குவரின் 
னமான்மியமளவிலதாகும், பன்னியாத வஞ்செயிடமி 
தின்சீம்பாற் பாண்டியன்பணிசெயுங்கோயி, லன்ன 
திலுறைவோ மாடிமெரங்கம் புதுக்கிடி.ற் ரிலம்பொ 
லியருள்வோம். (௨௩) 
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௨௪௨. சேறைத்தலபு ராணம், 

என்றுமேபரமனருச்சகனாகியிசை ச்இட வேக்கனு 

மெழுந்து,ன்றறியமைச்சர்க்குணர்த்தியேவேட்டை 
சணிதயர்விட் கெல்லாவிள், கன்றெனவோடிக் தளி 
யின்வீற்றிருக்சசண்ணுதற்பரமனைக்கண்டு, முன்றனி 

செய்தசவமிசோவென்னவடிமலாமுடியுறப்பணிஈத, 

அங்குள தீர்ச்தமனைத்துமேமும்கயமலனைப்பூசனை 

செய்து, மங்கலகரஸிழ்ரேவியின்கிழெக்குவாய்ந் ததே 

நிடத்தினில்லானஞ், சங்குச்காபனமண்டபமதுசெய 

அசந்தனத்கருமுகடெடுத்துப், புஙகமாச்சாகதிசெய் 

துமேவேண்டப்பூரணன் மிதுன வுத்இரமாள், (௨௫) 

தேவாகிம்புருடர்கின்னரர்யாழின் மிவ்வியகாரதா 
சிறந்த, நகாவாறும்புருவர்கந்தருவியக்காநாடியபகஞ 

சலிபுலி2யான், மாவுறுமார்பாமலரவர்சசியின் மணா 

ளருமாமுனி?வாருங், சாவுறுகணமு நந்திமாகாளா 

பானுகம்பாதியர்க துவ, (௨௬) 

பேரிகாகளங்கள்சங்குசேகண்டி பெருத்திடுமுரசு 

சல்லரிகள், கூரியவிடக்கைின்னந்துஈதுமிகள் சுரிகு 

முருளங்களொலிப்ப,மாரியித்சேருமிடி முழக்கென்ன 
வாம்ச்தொலிக்கட்டியங்கூறப், பாரினிறசே ரனம்பல 

மதனிற்பரையொடும்பரமனார்வந்து. (௨௪) 

Cag. 

அரிகமேயருமஞ்சித்திரமாயெ.தருவமட்டிய 
மூருவசஞ்சம்பையேகமுயாதிரிபுடையேதாளம்



ஆரந்திமிர்சேரற்கு௩டனஞ்செய்தபடலம், ௨௪௩ 

பெருகியசரிகமாதியேழ்சுரம்பிசகாதும்று [ன. 

விழிமடன்மலைச்சீர்தென்றல்வியனஇபெருங்காற்றென் 

இயலிசைசாடகத்சோடிணீயபாவகமாயேற்ற 
லயலவறகுமுதுபம்மலதுவிதுவன் மிக்காட்டுஞ 

செயுகுறையதனுக்கேற்பத்தில்லையினட த்தல்போனா 
முயும்வுநியைம்பொறிக்குமுணவெனாடி த்கானன் 1 

மண்ணவர்கண்களிச்சார்மாமுனிவோர்களித்தார் 

விண்ணவர்கண்களித்தாரமேலுலகோர்களித்தார் 
பண்ணுறுமகலகாகர்பரவியுள்ளகஙகளித்கார் 

கண்ணுமேனகையரசாதஇப்பெண்ணுமேன கையரானார், 

அம்மையாருடனேவக்கவம்மையப்பரரினுடல் 

செம்மையாக்கண்டபெருக்தெரிக்களவாடலானாா் 

மும்மையாமுலகிலிக்தத்திருகடமுன்புகாணோ 
மிம்மையேசேரனாலேயெளிதினிற்கண் டே மென்மு. 

கற்பகமலர்கடே வர்தூற்றிடச்சேரன் கண்ணா 
லற்பகலில்லாத்கானத்தானந்தவாரியாடிப் [ளிச் 

பொற்பு௮முடல்கம்பித்துரோமமும்பொடிப்பத்துள் 

சிற்பரனடியின்விழ்நங்தேயெழுக்திதைர்செப்புவானால் 

அடியனேன்செய்யுங்குற்றமாராயவேண்டுமானாம் 

படி.யினிற்கணக்கதுண்டோபாதகமளவின் ௬மா 

லிடியு அமழையினீரகதொன்றையேயிசசிப்பார்போல் 

வடுவுறும்பிழையைநீக்குெவழிபடல்கொள்வாயையா,



௨௪௪ சேறைகத்சலபுராணம், 

உருவினிலுருவதாகியாங்கதற்குள்ளுவர்த 

கருவினிழகருவசா௫ககெகலந்ததலககளெல்லாம் 

வருவதுபோககுமாகமனமொழிக்கெட்டாதாஇத் 

தருவினிறகழாய்வந்தசம்புவேசரமபபோறத்றி, (௩௪) 

அம்குவாயளித்சழிப்பாயவ்வுயிரகனைப்பின்லும் 

போசரு வாயன்றியொன்றிம்புகுவிப்பாயதுவும்போக 
கோக்துவாய்சின்றனாடனுவலுவாருளசோ நொய்யேன் 

வாக்குமெய்மனத்தினாலும்வழுசதிடற்பாலகாமோ, 

சேவைகன்னகராராரக்திமிருவோய்செல்லுன்னாட் டி. 
லேவரு£திகாடியின்னலுக்கெமதாவார் 
காவினிறசனவிற்கூ.அுங்காரியங்கருணைசெய்தோம 
போசவனவரசன்ராழ்ச்தேயொருமொதிபுகலவானால். 

அடியனேன் பொருட்டானந்தக் கூத்தினிசாடல 
போலப், படியினிலாருமேத்தவாடிஈல்லருள்பாலிப 
பாய், முடிவினிலருளுமெற்குழமுகிழ்த்ிடொயெனமு 
ன்னீந்தான், கடி மலாசதேவிபேராற் கட்டளைக்கிராம 
மொன்று, (௩௨௪) 

மலையினிலாயஞ்சுங்கம்வரிசை யும்விட்டுப்பேராற் 
சிலையினியபொறித்துவேண்டுகதிரவியஈதிருவிளக்கு 
கலைபணியீஈ துமேல்பாற்கான்வழியுற்அுசசேர 
னிலைமலாககாவிழ்மேவிதனையிறைஞ்சே கினானே. () 

அரர்இிமாசே ரற்குகடனஞ்செய்தபடலம்முற்மிற்று, 

ஆகத்திருவிருச்தம்-௧0௯0. 

 



பூப்பதாவது 

சிவபூல சப்படலம், 

—-_ ryt அனவ 

Cea my. 

இன்னபடி யுரைத்தருஞஞ் சூதனெலுமாமுனியி 

னிணைத்தாள் போற்றிக், கன்னலொடு மாவருக்கை 

யரம்பையுறுஈறுங்கனிதே னென்னக்காதை, பன்னி 

யடியேங்களுறும்பாவமெல்லாம் பாற்நினையே பதில 

தாக, வென்னபொருளளித்திடுவோ கின்௧கருணைக்கெ 

மபணிசற்றிசையுமாலோ, (க) 

ேே வறு, 

இவ்வணந்துதித்தமுனிவரைநோக்கியேசமில்சூத 

ளெம்பெருமான், செவ்வியார்முனிவிரிக்கலியுகத்தம் 

செப்புவரீங்குளசேலு, மவ்வியமின்றிக்கேட்பவர ரிய 

ராதலாலதுபெருமைத்தென், ஜொவ்வியே யுரைப்ப 

முனிவர்களந்தத்தலமுடன்பணிகுவோமென்ன,(௨) 

ஆங்குளகன்மமுடித்துமேசூதனாங்கையாசிரியோ 

னைப், பாங்கொடுமழைத்துக்காசியின்விசுவராதரைப் 

பணிந்துபண்பதுவாச், தேங்குறுந்தொண்டை காட 

திற்காஞ்சிசிலதலம்பணிர்துதென் றிசையிற், பூங்க 
முகாரும் பொன்னிகாட்தனிற் புலிபணிதலமுதற்ப 
ணிந்த, (௩)



௨௪௬ சேறைக்கலபுராணம். 

வந்துவந்துலவும் வழுதென்ட் டின் மாமதுரேச 

ரைப்பணிரஈ்து, கொந்தவர்க்கருளும் பரங்குன்றர்தே 

வகுறிச்சியு நுவல்சதுர்த்கிரியிற, சுந்தரமகாலிங்கே 
சுரர்தமையுஞ் சொலுங்கொழுந்திச்சார் தமையும், 

விந்தையாப்பணிக்து வில்லியினாலின் விருக்கச்தின் 

மூளைத்தெழும் வித்தை, (௪) 

செண்பகக்குளலா டன்னையும்பணிந்தே யாங்கஇ 
ன்ஜென்புறம்பதியாம், பண்புறுமடவார்குழாம்படிக் 

காசு நாதரைப்பணிந்துமேபாடி, ஈண்பு௮ுபரமென் 
காத்தவாப்பணிரஈ்து காரசோளேசரைச் துதஇத்துக், 
கண்புரவலர்கீகுக் கொடுத்தருள்சேறைக் கண்ணுதத் 

பரமனையேத்தி, (௫) 

அப்புறஞ்சென்று தேவகானத்து னருட்ட லங்கண் 

டுகைகூப்பித், அப்புறவாங்குத் கோபுகீராடிப் பரஞ் 

சுடர்தன்னையேசுற்றிக, குப்புறவிழ்ந்து பிறழ்க் துவா 

ய்குழறிக் குறுவியாவுற்றிட வெழுஈ௫, செப்புதற் 

இல்லாப்பசவசங்கொண்டு தெளிக்துமே தேவியாற 

தனில் (௬) 

அம்மையார் தவஞ்செய்யோலக்கவெற்பி னணியு௮ 

தீர்த் த,த்தின்முழ்கில், கொம்மையாச்சென்றேயரிகர 

ற்பணிக்து கோலமார்கங்கையார்தேவி, வெம்மையா 

த்தவஞ்செய் குகையினைப்பணிர்து விளங்குமான்



சிவபூசைப்படலம், ௨௪௭ 

மோலினைப் போர்த்துப், பொம்மைபோற்றவுஞ்செய் 

ம்முளிவளையாகாட் கருப்பனாம்பெயர்புனைவேடன். 

வேட்டைசெய்திடுங்கான் மனெனமுனியை ஞம 

லியால்வெருட்டலும்வெகுண்டு, கோட்டமாத்தவத் 
துச் கூ.தறுசெய்தனையா லுன்னுயிர்கூற்றினுக்காசச், 
இட்டவாவென்னச சபித்தலுமவனு காயுமேதீர்தலு 

மப்போ, நாட்டவர்மொழியும் பாறையுங்கடந்து தே 

வியாரிடமதுகண்ணி, (௮) 

அருவியின்ஷழ்கி யம்மையைப்பணிர்தே யாசை 
யோடிவ்விடமவாது, பொருள்பலகொண்டு பூசனைவி 

இயாழ் பூக்சொடைபாத்தொடை பொருந்தித், தெ 
ருளொடுமம்மை யபபரைத்திருமா மலைக்கொழுக்தீ 

சர்பெற்றவளைக், கருதியேற்றடியைக கண்டுபின்வர 
ங்கள் கனிவுடன் பெற்றுமே கடப்பம், (௯) 

தாரவா்ப்பணிந்து விடையஅுபெற்றுத் தென்மலை 

தானுமேயுற்றுச,சாரும்லிங்கத்தின் மாருகமெழுக்து 

தனிச்சுடர்விளக்கனையசைக்கு, நீரதைக்கண்டுபணி 

ந்துமேகருவை நின்மலனிடமதி ளெருங்கிச, சீரு 

முடியி னெய்யபிடேகஞ் செயவிளக்கயதொரு தற 

த்தால், (௧0) 

ஈன்மையாக்தேய்வா மெனப்பணிக்தேத்தி காசதொ 
சகத்தினி னண்ணிப், பொன்முடிலிங்கம் நீர்வரல்க



௨௪௮ சேறைத்தலபுராணம், 

ண்டு போற்றியே புன்னைமாநீழ, றன்னிடையுதித்ச 

புற்றிலிங்கரைபுஈ் தாம்பணி௰ தெழுந்துகுற்றால, மி 

ன்னியபொதிகை பலதலம் பணிந்து கைமிசமேவி 
ஞர் முனிவோர், (௧௧) 

பூவருந்தெய்வகானமும்வாழி பொலிதருசேறையு 

ம்வாழி, காவரும்பழமா மறைகளும்வாழி கரபதிநீஇ 

பும்வாழி, யேவரும்புகழ்சை வாகமம்வாழி யிசை 

பெறு புராணமுமவாழி, தேவரும்பாவுந் தொண்ட 

௬மவாழி சிவனருட்சின்மயன் வாழி, (௧௨) 

ேவேறு, 

திருமலைக்கொழுக்தர்மேவுஞ்சேறையிற்றலபுராணங் 

கருதியேபடி.ப்போர்கேட்போர்கையினாலெழுதச்செய்வோ 

சருள்சவுபரிசக்தானமளகையாகோன்வாழ்வெய்திப 

பருவரறபிறவிரீத் துப்பரமன்றாள் பெறுவரன்றே, () 

சிவபூசைப்படலம் முற்றிற்று, 

அகத்திருவிருத்தம்-௪௧0௯, 

  

சேறைத்தலபுராண முற்றிற்று, 

நச்சாடை தவிர்த்தவர் துணை, 

 



  

  

  

சிவமயம், 

படல கரா 

—:0:——— 

| 

பக்கம், படல அகராதி, 
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64 | தருமாசலப்படலம பட | 18 
50 |தலலிசேடப்படலம் .., ve vf 40 
70 | திருக்சகயிலாயப்படலம் ,, bes | 28 
59 | தாத்தவிசேடப்படலம் , , 50 

231 தெய்வதானககர்விழாச்செய்திபடலம் 2 
99 |தேவிகங்கை தவம்புரி படலம் ,,., வு 70 
20 |ஈகரபபடலம்,, bes | 16 

212 |ச்சாடை தவிர்த்த படலம் ea 50 
17 |காட்டுப்படலம் ப ப | 49 
42 |ரைமிசாரணியப்படலம் .. | 21 

119 பண்ணவர்பூசிக்கப்பலாசமானபடலம் ...| 12 
48 |பதிசப்படலம் es es | 9    



  

  

  

  
7 |வீரவாகுபாண்டிய னரசியற் படலம் 

௨௫0 படல அகராதி, 

| Pe 
பக்கம். பல அகராதி, 1 & 

| i ர 
100 பாசி ரமுணிவர்பாவநிவிர்த்திப்படலம் | 30 

1 1பாயிரம் , ves | O08 
103 | பானு பகவனிட்டைபுரி படலம் wf LL 
163 | பிசமகததி ஈத படலம .. | 40 
]84 | பிரமகத்தி வநத படலம் ,., ப | 45 
122 |மூனிவர்கணமடீ பூசித்த படலம் 2 
07 |மூரீத்து விசேடப்படலம் ப்பு 40 

191 | விக்கிரமசோழன் ௨ண கெடுசத படலம் வ OF 
198 | விக்ரெமசோழன கண் கொடுத்த படலம் . | 81 
143 ;விக்கசிமசோழன் போர்புரி படலம் | 60 

 



திவமயம். 
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5 6 

பிழை திருத்தம். 

பககம்,| வரி, | பிழை. திருத்தம், 

1 13 | வேறு 

2 20 | வருமலை @ (L060 D 
4! 15 | யலாம் றுட்வாம் 
9; 11) தா தரர் 

10 13 | துககரா துச்கரா 
» 171 சிவ ஞானானநத்சிவ 
3 7 | சாப்பிமா காப்பியமா 

17 10 ! மீணட மீண்ட 
20 21 | வாழி வாவி 
23 0 | குரவர் குற்வர் 
25 2) நீதததன் நத்சன் 
30 6 | சாததி சாத்தி 
97 1 | நாட்டு al 
41 20 | சோர்த சேர்த 
44 8 | வரனொ வரணொ 
50 15 | சோற்றே சொறறே 
7 90 | சோரி சொரி 

8 க்தி இ 
௦8 19 Batch by parr 8a 
63 | ]16| தறுறுற நன்றுற 
05 1 | கொடை ப குகை            



  

  

௨௫௨ பிழை திருத்தம், 

பக்கம், | வரி. பிழை. | Bq sau. 

| 

73 20 | தொர் தோர் 
79} 18) தோழி தோளி 
82 2 | ஒன்றென ஒன்றென 
84 20 | ராப்ச் DAE 
88 | 24) uugser ப்பதார் 
9] 21 | யேழமை யேழைமை 
92} 20) முயிரர் முயிரா 
95 5 | மரு மருவி 

115 1 14| லெழுப்பி லெழுபி 
12௦ 21) was யநதி 
138 25 | லுயர் யிர் 
144; 10) sere கரைகட 
153 171) தளைய SIO 1p 
164) 19) வநினி வதினின் 
232 | 1/1 புரா புரா        



அறிவிப்பு, 
  

இந்தச் சேறைத்தலபுராண மகத்துவம் பதினெ 
ண்புராணங்களில் ஒன்றாகிய சூரியபுராணமென்னும் 
பீரமகைவாத்தபுராணத்திலும் தாம்பிரவானி மான்மி 

யத்திலும வேறுதலபுராணங்களிலுக் கூறப்படடி ரக் 
தின்றது. இச்சரித்தரம்போலவே சேறைமான்மிய 
மெனச சமஸ்கருதத்திலு மிருககறது. இந்தாலுள் 
அம்பிகை, ௮ரிபிரமேந்திரதேவர், முனிவர், இத்தர், 
அசுரர், இராகவர், பாசுராமர்முத லநேசர் உபா௫ித் 
தீசரிதமும; சேரசோழபாண்டியராகிய மூவரசர்க 
ஞக்கும் அளுடைப்பெருமான்செய்த அததியற்புத 
லீலைகளும் ௮டங்கியிருக்கன்றன. இங்ஙனம் அன் 
றியும் காசி, காளத்தி, ௮ருணை, காஞ்சி, அரூர், இல் 
லை, அனைக்கா, மதுரை, வில்லர், செங்கோற்படை, 
தேவன்குறிசசி, சதுரடரி, கொழுக் €ீச்சரம, வில்லி 
புத்தூர், மடவார்விளாகம், வேம்பன்காட்டை, மர 
தீதோணி, ஆண்மறைகாடு, சோழபுரம், வெக்கான 
லூர், கொல்லங்கொண்டான், ஈழந்திறைகொண்டா 
ன், புனல்வேலி, முகஷூர், சிவகிரி, விசுவகாதபுரி, 
தென்மலை, கருவை, தாரகாபுரம், சங்கரசாராயணா 
கோயில், குற்முலம், மலைகாட்டிலுள்ள மகோதை 
முதலான தலங்களையுகங் கூறப்பட்டிருத்தலால் அவ் 
வத்கலங்களிலுள்ளவர்களும் இசசேறைத்,தலபுரா 
ணத்தைப் பக்திரிர த்தையோடுங்கூடி. வாக்கி வாசி 
தீது உணரவேண்டியது ஆவசியகமாம், 

 




