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சருக்க அட்டவணை. 

      

பக்கம். ௪ருக்கப் பெயர், rine 
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௪௪௭  மார்க்கண்டேயச் சருக்கம் ப bee ௧௨௧ 

கர௩ [இராமன் மர்திரோபதேசம்பெற்ற சருக்கம் ௧௬௯ 
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சிறப்புப்பாயிரம், 

ஈகையன்புபொறையுடைமைசன் மனையையேவிழைதலேத்றகல்வி 

யோகையுடன்விருந்தோம்பன் முகமலர்சடியெதுவரினுமுண்மைபேச 

லாசவுளவுடன்பாட்டுச்குணங்களும்வெஃசாமைவெகுளாமையாதி | er. 

வாசவெதிர்மறைச்குணனுமிறைக்தாருங்கு சன்னிடத் துவள ஏப்பெற்றோ 

ஆலங்காட்டினில்வாழ்வோனிுாமசாமிக்குரிலெருளுமைக்தன் 

பாலங்காட்டியவிழியார்பூ தசாசனவழியேபடர்வோன்கங்கைக் 

கூலங்காட்டியகாசிமுற்றலங்கடரிசித்சகுணவான் வேணி 

வாலங்காட்டி.யவரவாபரணாடிமமவாசவணிகர்கோமான். (௫) 

பூபாலர் சமைப்போற்றுமுழவுசொழிலுடன் முன்ன ம்பூமன் 10° 5 

காபாலியிரு சலச்துளெழுக்தருளுமீழச் அுக்கலன்களுய்த்தே 

தாபாலுள்ளனபோருளென் நிட்டு இருவான்கல்வி தீதகைமைசான் ந 

கோ பாலனிபீத் துமுனம் சமிழ்ற ம்ம்பப்பயின்றுசகடல்குடி த சோனன்னான் (சு) 

ச தமபுரவுமறைகாணாகாசனுக்குக்கோயிலொன்றுகிருமித்துப்பல் 

விதம்பாவத்தாபித் அுக்மும்பாபிடேகமு சலியற்றிவெள்ளை 

விதம்பரவமணிசடையார் சமச்குவிளை நிலம்பல்ல விடுத்த சீர்தஇச் 

அிதம்பாமெய்த்திருமாமமுலகுய்யப்புனைகுணவான்செப்பவன்னோன். (<r) 

தன்னையே Hat gangs Cen coracatls iu 0G or hi Wigs SECM 

னன்னை யேயிட.ங்கலம்தவப்பனையே பூசைபுரிந்தளவில்காலீ 

மின்னையே யடலைமதஇயாதக பெருவாழ்ச்சை யன்வன்றொண்டமேலோன் 

றன்னை யே யாசானாக்கொண்டு தமிழ்நூல் பயின்றதவக்இன்மிக்கான். (௮) 

இலக்கணமே யிலச்கியமே மு சலாயவாழி கடந் இவற்றினான் மா 

லலச்சண்டைவதுதீபாென்னவருஞ்டுச் தாந்சவம்புராசி 

wads gon soir Dio ண்டுபிர பக்தம்புராணமெனுமழைபெய்மேகஞ் 

சொல்க்கணமும்விணாக்காக் காரைககர்ச் பொச்சலிங்கக குணசீலன், 

சொன்னீியமும் பொருணயமுா மெடுச்சவிட மெலாந்துதையச்துரிகொன் 

மன்னு௨மவுருவகமேமுசலாயவணியியவின்வகையுஞ்செய்ய | நின்றி 

பன்னரியமடக்செயமகக்இரிபுபாடமொறும்பரவப்பத் தி 

யின்னறியசேன்றுளிச்சச்கல்வி ॥ிறைபுலவர் சலையெடுச் அமெச்ச, (60) 

நாடகரச்தினணிபெருசவிரும்பாயிர த் இனலமுன்றோன் றப் 

மீடிபெறு பரமனுக்குக் கோவிலமைச்இிடு முறைமை பெருமான்றன்னை 

வீடுபெறவவ்விடத்துச்சாபிக்கும்விதியவற்கு விழாநற்பூசை 

யோடுபுரிர்திடன் முதலவிரித்துலகோர் பேழெய்தவுனாத்இட்டானே. (6) 

 



சிறப்புப்பாயிரம், 

கும்பகோணம்டவுண் ஐஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி தர் 
பின்னத்தூர்ப்ரமஸ்ரீ ௮. நா.ராயணசாமியையரவர்கள் 

Que Buss. 
Qurery ssySaoori9 by sy 6 syar eof பொலிவுமிக்சோன் 

மன்பூச்தவுசாத்சானமாச்சளியிலேச்ெெட ச துவானோர்போற்ற 

மின்பூத் செமெல்லிடைபால்விளங்கவுறைவிடைப்பாசவிமலஞூர்ச் இ 

சென்பூச்ச சேவடிச்கேசெழுக்தொண்டு செறிந்திலக்கு சந்தைமேயான். 

| Ca my 

ம.தியசடரிஞ்சுமாட மல்கெயவாலங்கானப் 

ப இவயிந்போந்தோனாளும்பாவலர் பயிலுஞ்செந்காச் 

த.தியமையிராமசா மிச்தூயவன்றவத்இன்றோன்ற 

னி தியமை வணிசர்கோமானிறைகலைபலவும்வல்லோன். (௨) 

தானுறைபதியாவீசன் றளியசொன்ருக்கியன் பின் 

வானுறுவாரணாசிவாஈ இமண்ணியாண்டேய் 

மானுறுசெங்கைமீசன்வடிவ மொன்றேக் இப்போ தக் 

* £னுறுகோயிலேற்றியியைபு றப்ப இட்டிச்இிட்டோன். (௩). 

போ தமேபொலியும்புக்இிப்புண்ணியப்புனிசன்பூந்தார்ச் 

£ சமேய்குவளைமார்பன்சிசம்பாவள்ளல்கற்மோர் 

மோ தமேபெருசால்குமு தலலவனமுக்சண்முன் னேன் 

கு. தமாவனபுராணந்தமிழினிற்றொகுச் தியென்ன, (௪) 

கருச்சகத் திருச் திச்செல்வங்கவினியகாரைஞா.தார்த் 

திருச் சகுப தியின் வைகுஞ்சிவமலிபதிநாறேந்று | 

மருத். தியன்சொக்கலிங்கப்பெயாபெறுமண்ணலென்பான் ப உட 

விருச்சகல்யாப்பினாச்க விரிச்சனனொருட்குமன் னோ, 6 (௫) 

1 என - 3ிவ்விடம, 

முத்துப்பேட்டை ப்ரஹமஸ்ரீ செககாதையாவர்கள் குமாரர் 

சுப்பிரமணிய அப்யரவர்கள் 

இயற்றியது. 
திருவாழும் வலக்கணமை இருமுலைப்பான் மணங்கமழ்தே வாரமேய்ந்த 

பொருவாத சூதவன புமாணமதைச் சமிழ்ச்சகவியாற் புனைசல் செய்தான் 

தெருள்காரைக ராம நாதனரள் சொக்கலிங்கச் செம்மலீன்பே டூ குடி EEG 
தீருமால௩் காட்டினில்லாழ் சி, சம்பாவேண் மனுவின்வனர் சரணிபோ ற்ற,



சிறப்புப்பாயிரம், ச 

செம்படவன்காடு ப் ரஹ்மஸ்ரீ 

ரா. இராமானுசையங்காரவர்கள் 

இயற்றியது, 

பூமேவுசோலை இிசழ்பொன்னார்காரைக்குடியி ற் 

தேமேவுராமநாசன் சேயா--மாமேவு 

நாமணக்குஞ்சொக்கலிங்கநாவலன்செய்கு சவனப் 

பாமணக்கும்பார்விசும்பப்பால். 

  

சேற்றார் சமஸ்தான வித்துவான் 

மூ. 76. அருணா௫லக்கவிராயரவர்கள் இயற்றியது. 

ஒர்ந்தறிஞர்தலமு,சன்மூன் றினுஞ்ெந்த தானே மனவுசாவலாலே 

நேர்ந்தீவுசரீத் சானமெனும்பெயர்படைத் த தலப்பெருமைரிகழ்போன்பு 

கூர்ந்சறிவாற்கண்டுமகிழ்ந்் சாலங்காட்டினில்வைசயகுல $பம்போ 

லார்ஈ,சபுகழுறு சாமசாமியருள்சிதம்பரவேளவனிதன்னில், (௧) 

இனை யதலமான்மியங்கண் முழுதுமோர்க்செ இிரிறைஞ்சியாருமுய்ய 

நினைவுகொடுசெந்தமிழா ந்புராணமொன்றுபாடுகென் நுகிகழ் ச தச்கேட்டுத் 

தனைரிகர்காரைச்குடிவாழ்சொச்சலிங்கக்கலைவல்லான்ரானேசொற்றான் 

அனையவனுக்வமக்கந்திருப்புச் தூர்ப்புராணமு தலறைந்தான் மன்னோ, () 

  

மதுரை விவேகபாறு பத்திராதிபர் 

எம். ஆர். கந்தசாமிக்கவிராயரவர்கள் 

இயற்றியது, 
கங்கையிறுமிகச்சிறர் சகாவிரிச் சண்புனனாட்டி ந்சனகநாட்டி ந் 

றஙகுமவர்முனிவர்பிறர்சார்ட்திறைஞ்சப்போற்றுபெருந்தலம௩மேன்மை 

பொங்கு திருவுசாச்சானமெனுஞ்சூ தவன மகிமைபூவில்யாருஞ் 

சங்தையிலாதறியவொருபுசாணமுயர்சண்டமிழிற்றமுவாயென்ன. (௧) 

பாலங்காட்டியநீறுங்கண்மணியுகால்வாருட்பாடல்பாடுந் 

உ தாலங்காட்டியவொலியுங்கொவெருவார்ச்சவமெனவேசனதுட்கொண்டு 

சலங்காட்டியசுகுணன்சவெபூசாதுந்தாபூசிதனீர்குழு 

மாலக்காட்டினில்வாசன் பலகலைதேர்சிதம்பாமாலன்பாத்கூற, (௨)



Sy சிறப்புப்பாயிரம். 

தருவாய்வந் இவ்வுலகிலிரட்பவர்க்குகி திவாரிச் சருவானாமப் 

பெருவாய்மைச்ச தம்ப. மால்வேண்டியரங்குஞற்றல்பெரும்பேராமென்னா 

வொருவாதமனத்துவகையுவட்டெடுப்பவுடன்பாடியு சவினான் செக் 

திருவாரும்வளக்காரைக்குடிஈகர்வாழ்வணிகர்குல இசைமானோன், (௩) 

பலகலையுஞ்செவிமடுத்துமனச்சகச்துச்செறிச் துவைக்சபண்பன் முன்ன 

மிலகலையுண்டவன்பொ இகையெய்சவெகு நாலிசைச்சோ னெனதுகெஞ்சம் 

விலசலையுறா து சன்பாலுறப்பிணிசக் சோன்ெவெரோமெய்ம்மையாள. 

னுலகலையும்படியடையும்பவப்பிணிஃகுமருர்் தனவேயுரைக்கும்வாக்கான்.() 
al 

இன்னபெருந்தகையாகுஞ்செக்கலிஃ்சவள் எவிவளீர்சகொன்றே 

யன்னதனையெழுசாசவெழுச்திலிட்டுப்பலவாம்கியளிச் சான்முன்னு யன்னத மு சாசவெழுச்இ பலக தீதான்முன்னஞ்் 
சொன்னபுகழ்க் சம்பர மாலில்விருவர்பெருமைமுற்றுஞ்சொல்வார்யாரே 

பன்னுசமிழ்வரைப்பினுக்கிப்புராணமரும்பேறுசவும்பண்பிற்றாமே. (௫) 

ஸ்ரீ வன்றொண்டரவர்சள் மாணக்கருளலொருவராகிய 

காரைக்குடி. 

ராம. கு. மெ. மெய்யப்பசெட்டியாரவர்கள் 

இயற்திய,க. 

பொன்னிருக்கும்பூவிருக்கும்பொழிலிருக்கும்புசழிருக்கும்பொன்னிசூழ்ந்து 

தென்னிருச்கும்பஃறலைங்கள்கெறிக்திருக்குஞ்செம்பியகோன்றெய்வகாட்டி 

ழ், கொன்னிருக்கும்வலனிருக்குங்கோ சண்டச்சிலையிருக்குங்கொற்றத்திண் 

டோண், மின்னிருக்குஞ்செர்சண்ணவெண்ணகையகருரிறத் தலீரராமன், 

காப்பூச்சசா தலச் சானருள்பூச்த திரு ள ச்சான்சவினார்செய்வப் 

பூப்பூத்சபொலன்ெ காடியைப்புலைபூக்கபேராக்கன்புரிந்துவவ்வி 

காப்பூதிசவிலங்சைபுச5லம்பூத்சவிளவலொ௫ெண்ணாரஞ்சு௩ 

சோப்பூச்தசுச்ரீவன்குணம்பூச் தகவிவீ£ச்குழுச்சளோடும். (௨) 

பொன்னிலங்கைபுகுமாறும்புணரியிட ச் கணையாறுபுறியுமாறு 

மன்னிலங்கவுசாவியரனருள்பெறவினுசாத் சானமாண்பேோபூண்டு 

மின்னிலங்குசிறைக்கலுழனமிர் சகடங்கவர்ர்சேகும்விசையிற்ிக்து 

சென்னிலங்கு இவலைமுளை ச்செழுகு கமாவிருச்சச்செறிவிற்ர௫, . (௩) 

மாலருளாற்பன்னூ ற்றுப்பஃறலையபணிக்காசுமருவியாங்கட் 

கோலமலி இருக்கோயினிருமித் துப்பெருஞ்சாந் கிருலாவச்செய்சாங் 

கேலவருச்சனைபுரிந்துபாமனருட்பே நடையுமியல்பிற்ருஇ 

ஞாலமெலாமுய்யவருள்பொழிபெரியகாயகியாநங்கையோடு, (௪)



தி றப்புப்பாயிரம், ௯ 

மாமந்திரேேனருளஎமுசேசனுயர்கு சவனேசனன்பர்க் 

சேமஞ்செய்வானென்றமினி தலீற்றிருந்தருளுமியல்பித்ரா௫க் 

அமஞ்சார்குழற்றிருவுஞ்சொற்கொடியும்விற்கொடியுந்துதைவதாகி 

நரமஞ்சால்கு தசவனச॥/சவாரியர் சமிழினல்காயென்னா, (௫) 

அச்சூசவனக்குயர்பூரூவ இசையிற்குரோசமொன் றிலளப்பில்£ர்் ச.இ 

வைச்சூசையிளஈ்ெ சன் றலாய்ப்பாவிஈறுஞ்சோலைமலர்த்தேன்வாரி 

யுச்சூசச்சாரளியும்பொன்னளியுமிசைபாடவுலவம்பொற்குன் 
. நடி . Co ச ட ச 

றைச்சூதைப்பொருமுலையா ஈமமனையாடாமியதச் இன ழகுவாய்ர்சே, (௪) 

வெருவாலங்காட்டிப்பின்விமை.பமுது£ காட்டரழிவிழியார்விஞ்சுந் 

இருவாலங்காட்டியலும்பாட்டி யலுரிகழரங்கின்டுறப்பா ற்சோ இ 

யுருவாலங்காட்டியெழுபணிமணியின் பேரொளியாலுயர்வானேய்க்கு 

மருவாலங்காட்டி லுறைபூவசியர்குலசிசாமணியாய்வதோன், (௭) 

வ.ர.ராமசாமிபுரிபெருந்சவக் களருத் தாண்டுவர் சாலொச்தோன் 

கரவாசுபெரு௩்ே காடையார்கன்னன்மு௫ல்கற்பகப்பூங்காவைவென் ரோ 

னு£வாரும்பெருங்கு ணச்சாலொழுக்கச்சாலுதிட்டானையொப்பான்மூலக் 

ரூரவாருஞ்சேவடிக்கேமுக்கரணமொன் மியன்புகுயிற்றுநீரான், (௮) 

இசம்பாவு திரிசங்கு சனிக்குமானி௨வனேயாமென்னவாயற் 

புசம்பரவப்புரந்துவபூசனையா இயரியதிபுரிந்து சொண்டர் 

பதம்பரவிப்பகட்டெருமைப்பாசனுளம்பேச்சம்பதிச்தோன்சர் த்.இச் 

த சம்டிரவேள்சைவூகா மணியுள சீ. திற்போன்புசெறிக்துவேண்ட. (௧) 

சொன்னலனும்பொருணலனுஞ்சுவைகலனுமிசைலனலுந்சொன்னூலோது 

மென்னலனுியஈண்டுமுறு மிதனலஹோர்ந் இனி தரும் இயின் பமீக்கூர் 

பொன் னுமுயர்வெள்ளியுஞ்செம்புஈ கவரும்வானரு இற்புக் திவேருய் 

முன்னலைகடைந்துடைத்சதவேம்பின்காயெனறேடு மாழியாகிற்ப,(௧௦) 

சச்தாந்சக்கோளுமுயர்சைவபரிபாடைகளுஈ இகழுமுண்மைச் 

தச் சாந்சற்பானடியார்பெருிசமுமன்ன ராடி ஏசாங்கொண்டாங்கர்ச் 

சிச்தாக்சரங்கபத் திசெய்திறனுஞ்செவபூசைர்இறப்பு4ே சய்வச் 

சித் சாட தமிதுபூர்வபக்கமெனானிவிளச்குக்செளிவுமல்க, (௧௪) 

வன்னனையுங்கற்பனையுமடச்கும்யமக்முர் இரிபு மருவத்தேருஞ் 

சொன்னயஞ்சேர்புலவரொலாந்தஞ்சேமரி தியி தெனச்சொல்லயாண்டு 

மன்னுகவா சமுமொருபான்வனப்புந்சோமொழிகந்துவயங்கமுக் நூல் 

பன்னுசிவார்ச்சனை கும்பாபிடேசவிதிமு சல்வாய்மைபரவிச்தோன் த, (௯)



௧௦ சிறப்பு ப்பாயிரம், 

௪ருக்கமிரண்டேழாசச்சொகுச்துவகுத்சருளருமைவிரிச் துச்சாற்றும் 

பெருச்கமுறுவிருச்சயாப்பாயிரச்ஐ தந் நூற்றிருபான் பிறந்சச்கெய்து 

மருச்சமழ்பூங்கலைமகளுமலைமகளாயாராய்ந்தும இச்சகாமக் 

திருக்கிளருஞ்சூசதவனபுராண9 மனப்புளைந்தொருநூல்செய்தான் மன்னே. 

இச்சகுநூலினிதியற் மிபிசைபடை ச சான்யாவனெனினியம்பு&ற்பாம் 

பைச்சகடற்பாருலகிற்பன்னாட்டுக் சமிழ்ச்சங்கம்பல்குநாடாய்ச் 

ச,த்சொடுசிச்சானந்தவுருவினர்மூவரும்புரக்குந்ககைமைத்தாதஇ 

மூ.த்தமிழுகான் மறையுமைர்செழுத்துமறு தொழிலோர்முறையுமோக்கி, () 

சண்டி கழுமலங்கவினார்காரிகழும்பூட்குழலார்கவினார்நீலக் 

கண்டிகழுமலர்முகச் தார்கனியிகழுஞ்செவ்வாயார்காமர்பூஞ்சி 

சண்டிசழுமலங்கடையுஞ்சாயலினார்நெடுமா றர்கா சற்றேவி, 

சண்டிகழு மலமுனிவன்சொர்பெறுநீற்றொளிபாப்புகவின்சேகாட்டில், () 

பன்னகர்க்குந்தலேசராய்ப்பணிஈகர்ச்குமணிகுலவுபாகசாசன் ° “ 

பொன்னசகர்க்கும்புடைஃகர்ச்குங்களிபயச்கும்பொற்பின காய்ப்பொலி்ெ சஞ் 

ஞான்று, மன்னுமநமுகனான்குபேறுமலிமாண் பின சாய்வள ச்சான்மிக்க 

துன்னுபுகழ்ச்சாரைசர்டன்னெொளியற்றுசவத்தோம்றம்போல்வான், () 
ச் 

1 

வேறு, 

மதியோங்குமகுட தனவசியர்சிகா மணிசமையச் 

ததியோங்குசித்தாக்சரைவசிசாமணிசெஞ்சொரறி 

பொதியோங்குசீர்படை ச் சபுலவர்சொமணிசொழும்பின் 

று தியோங்குசிவபெருமான்றொண்டாசிசாமணியென்பான். (௧௭) 

தவத்தையொருவாதியற்றித் சன துளச் இனமர்பாம 

னவச்சையகற்றிடுமலர்த்தாளருச்சிக்குரெறிமறவான் 

பவதச்ையொழிப்பதுநீறும்பரிச் இி௫சண்மணித்தொடையுஞ் 

செவச்சையருளெழுச் தஞ்சமென ச துணிக் தசெம்மையினான், (௪௮) 

அவமலியும்புன்சமயநெறிபழுசென்றறவிடுச்தோன் 

றவமலியும்புகழ்ராமகாசனருந்சவப்புதல்வன் 

இவமலியுக்இருவேட்பூரூடையான்சென்னெறிப்படர்வான் 

பவமலியுமெனக்குமுசா த்துணையாயபண்புடையான். ட (௧௧) 

பாவலர்காயசன் மேலைப்பண்ணவர்நாயகன்ம இக்குங் 

காவலர்நாயகன்் றமியேன்கரு ச் சமர்நாயகன்சைவத் 

தாவலர்நாயசனல்லையமர்ந் தருணாயகன கில 

தாவலமாயகன்கருணைகாட்டப்றைகலம்படைச்தோன், (ad)



சிறப்புப்பாயிரம், கக 

மருணிலையி நறலையனெனமதிச் இர ங்கியெனை யாண்ட 

செருணிலைதேர்வன்ரொண்டசேிகன்பாற்றென் கூடற் 

பொருணிலைதேர்மெட்யப்பபுனிசமுனிவான் றிருழுன் 

னருணிலைதேர்கல்லையிற்பொன்ன ம்பலப்டேபவாண்டகைபால், (௨௧) 

ஒழிவில்ப திரிவமெனக்சொண்டுலகுய்யப்பிரசங்கம் 

பொழிதருமம்பலவாணநாவலனாம்புங்கவன் பாற் 

பழிசபுல்விலச்யெழுமிலக்கணமும்பரிந்தாய்க் து 

மொழிதருவள்ளுவர்கற்ககசட ஈவென்மொமிச்கிளைக் தோன. (6.௨) 

காசெருமைகெய்யரிசாகம்பொள்ள ற்கும்பமன 

சோருமிள மதியமையும்போ தஇக்குந்சொல்வலக்சாற் 
° 6 ப > ச க பேரறிவினன்ன் மாவெனவாக்கும்பெற்மியினான் 

லீரமலி சவலைியான்மிருசண்செசன்போல்வான். (௨௩) 

பூமனு௨ழு./ளவலுக்கும்போரொருமைப்பாகனுக்கு 

மாமனுக்குக் சன்னளவிலயா்வுயிர்க்குமாண்ப௦ரிச்தோன் 

ஸேமனுக்குகவபுரிமான்மியமு சனூல்பலசொடுச்சோன் 

சோமனுக்குமிகு சண்மைச்சொக்கலிங்கசேசிகனே, (ee). 

BHU SHUTS HOG F108 UM vost UL. 

கும. மூ. கதிரேசச்செட்டியார் 

இயற்றியது, 

டிபான்னிவளம்பொலிசோழன்னாட்டின் மிலகமெனப்புகலுஞ்சீர்த் இத் 

தொன்னியமம்வழா சொளிருஞ்சு சவனபுராணமூறைசொல்லுந்தூய 

மூன் னைவடமமாழியோர்ந்துசெந்தமிழ்தேர் புலலரெலாமுகந்துகொள்வான் 

உன்னுமணிபொ இயவீழ்தீதீர்ெதெனவுரா ச்சான் றமிழ்ச்சவியா ஐன் யார 

சென்னின். (க) 

பல்கலையம்பரவறிஞருள ங்கொளுதிஇம௫ஏழ்விப்போன்பனிமென்றாது 

பல்கலையம்பாடனனிபாற்றினோன்சாரைவளப்பதியோனற்பா 

ன்ல்கலையம்பரரிகருுயனவுமைபாகனையேகயந்துமுத்த 

நல்கலையம்பரமடியிலிசைரிறுவுசொச்கலிங்ககாவலோனேன், (௨) 

 



சிறப்புப்பாயிரம்; 

தில்லைவளாகம் 

ஸ்ரீ சண்முகசாணாலயசுவாமிகள் 
இயத்தியத. 

தஇிருவளர்சமலச்செம்மனான் முகச் 

சகொருவனளிதச்சவுலஇற்கிறக் ச 

வாலவாய்ச்சங்கச் சமர்சொகச்கலிங்கக் 

் கோலமேகாராக்குடியு Garr mit Ls Gor 

ளாற்றியசவச் சாலப்பெயரேகொண் 

டேற்றமேசாவந்தெனவாங்குதிக் சோன் 

ொய்ச்சமயங்களைப்போக்கியாகம 

மமெய்ச்சைவச மயவி இகைக்கொண்டே 

பிழைச்கொழுந்சணிசடைப்பிஞ்ஞகன் முளி 

STE NEO EM (Lp aS a BOOT Gor TT இய ' 

சேடியருச்சனைசெய்தருளி ந்து 

பாடிப்பணியும்புச் இமாபாற்கரன் 

பதுப௫சபாசவிதுிமுறைழதரிம்க 

சதுருடைச்சைவசிக்சாந்கசாகரம் 

விதிலழியொமுகும்விச்தகர்குமல்குல் 

க இிவழியிதுவெனச்காட்டுமாமேரு 

பவனப்புவியுள் ளோரிசைச் இடவடங்க! 

LO GOT LILY SO GOT cb (65 LTB GU iB) L] SOOT GOT 

சூசவக த இன்கா இன் மாவ் மியத்தைப் 

பேத பிறமிழுத்பிரங்கிட“மசய்து 

கோ ட்ங்காட்டியகொண்டம் oh Le SF GOI LD 

யால௩காட்டில்வாழருமருந்தன்ன 

சீலச்சி சம்பு சசெம்மல்வேண்டுகோள் 

FUL Dre! சீதுதிதந்தமாகர் ச. இயக் 

சொகத்றரிடச்சேடனுந்துள ங்குவானு மெனின் 

மத்ரொருகாவால்உழ௩குவு சர்தோ,



சிறப்புப்பாயிரம். ௧௩ 

இராமநாதபுரம் 

சமஸ் தானவ சதுவான் 

சர்க்கரைப்புலவாலம்ஸ் தரரசிய 

கோடகுடி மு. சே துப்புலவர்குமாரரும் 

ஆலங்காடு மகா-ஈ-ஈ.-ரீ ரா. ம, ௪. த. சிதம்பரச்செட்டியார் 

மாணாக்கருளொருவரும் 

மன்னார்குடி. பிண்டலேகாலேல் தமிழ்ப் பண்டிதருமாகிய 

சர்க்கரை இராமசாமிப்புலவர் 

இயற்றியது, 

சீர்பூத,ச இனீயுடுச் சகிலமகளுசக்கணிமுசமாஞ்சென்னிநாட்டி 

லேர்பூ BS ,திலசமெனவிலகால௩சாட் டில்வருமெவர்க்கு மன்றும் 

பேர்பூ ச்சபலனுதவுக்கருவானோன வி. சழிபில நநீர்ச்சென்னிக் 

சார்பூச்சசண்ட்ன் மலர்ச்சழல்போற்றும் சவஞானங்கதிக்குமேலோன். (௧) 

தெருண்மணக்குக்த மிழ்மசளஞக்சகணிய ஙசாய்ப்பாசமயச்சிங்கமாகி 

யருண்மனாக்குஞ்சைவமெனுமரும்பயிர்ச்கோர்டுகிலாகியடியேன்போலு 

ரிருண்மணக்குமூள ச்தவருசக்சருஞ்சுடமாய்ச்தவமிகுரிராமசாமிப் 

பொழுண் மணக்கும்வணிசபதபுத் தாத் இன மாகிப்பொருந்துஞ்செல்வன () 

அற்ருர்ச்குஞ்வெபெருமாடியார்ச்குகால்வேதமரறிந்துளார்க்கு 

மற்றார்க்குமங்கமேல்லா ம்வந்தார்ச்குமிசை எல்வாணருச்குமெய்ந்நால் 
* இ. » , * 8 உச ( ௬ * * உட 6 

கத்ருர்க்குங்கவிமாசகணக்சார்க்குகசமிழ்வேதங்கரைகண்டார்க்கும் 

வற்ராமீலெப்பொருஞும்வங்குகலானவ। இயேமானும்வள்ளல், (௩) 

WIT SEO co, GOL UM ed மகிழ்வாய்வீடர் றவர்க்குவாழும்லிடா 

யுன ந்காயவமியவருக்குணவமுதாயுறவிலர்க்கவ்வுறவாய்ச்தளை 

யனைச்கரியார்க்கவராகியரும்பிணியாள ருக்குமருந்தாசிச்செம்பொ 

னின ச்குவியலில்ல ரர்ச்சவ்வினக்குவியலாய்வாழு.ரிசையார்பூபன், (௪) 

தாதாடுமிதழிமதிச்சடையாடச்குழையாடச்தாளித்சேர்த் ச 

வாதாடுமரி கடலைமலைஈகசாட௨க்குலைந்துச ஙகைமங்சையாடப் 

போதாடும்பொன்ன 1ஙகம்பொலிஈ தாடுமீசனடம்புறியச்சர்சான் 

மா.தாடுஞ்சிவஞான மடாலயமுசினிதியற்றிவைச்சசோன் றல், (௫)



oF சிறப்புப்பாயிரம். 

மன்னியசகாழியர்சோவாக்காசு சொண்டர்சொகைவழங்கும்வள்ள 

றுன்னியமாசவவா சஷரடி கண் முதலாயதூய்மையோர்சண் 

முன்னியருண்மழைடொழியமுறைபிறழாசடியர்கரமுடுழ்த் தன் னோர்கள் 

பன்னியீர் த தமிழ்வேதம்பகாவருட்குருபூசைபண் ணுமண்ணல், (ச) 

தலச்திலுயர்காசெகர்சனச்சேடுச் திரிப சகைசன்னிற்றோய்ந்து 

பல,ச்திலுயர்பலன் ஐருமோர்பாணலிங்கங்கொணர்ந்துபரிவாமோடு 

வலச்இிலுயரங்கயற்சண்மாதசயன் மேவுறச்சோவில்வகுத்துச்சைவர் 

குலச் இலுயரந்சணராற்குறைவில் ர இட்டைசெய்துகுலவுமன்பன். (௪) 

இன்னானென்ெனை யறியா இருந் துமினியவைக. நியிருச்கவீடு 

மனன இபலபொருளுமருக் தமிழ்விற்பனமுழமுயா றிஞர்௩ட்புஞ் 

சொன்னா தியெப்பொருளும் தொல்லுலகும்புகழமகிழ் துளும்பால்கி 

யென்னாளுமெமைப்புரச்கவென துபெருக்தவப்பேருயிருச்குஞ்ே மான. (௮) 

‘ 

தொன்றுதிகழ்வடவனமுக்தொல்லுலகுஞ்செய்த சவத்தொகு இயாலவு' 

நன்றுருச்கொண்டுற்றென்காவலருங்காவலருஈவிலகின் ரோன் [ன 

துன்றுபுக்கொடைவாய்மைபொநையடக்கந்தூாய்மையெனுஞ்சுடர் வாய்ஞா 

வென்று சன மழமைடொழியுமெழிலிசிசம்பரகாமமியைந் சவேந்தல், (௯) 

எக்காட்டுமுயாவள வனன்னாட்டுண் முன்னாட்டுமேரம்றமேய 

தென்னாட்டுமிசைச்கு சச்செழுங்காட்மொன்மியச்சைச்செவிக்கின்பாச்குஞ் 

சொன்னாட்டுந்சென்னாட்டுச் காமொழியாற்றருசெனலுஞ்சுகுணம்வாய்ந்ச 

பன்னாட்டுப்பாவலருமுண்ணாட்டும்படிபுனைந்துபகர்ந்தகான்மன்னோ. : (0) 

அன்னவனியாமானிற்றிருவுமருக்தமிழும்பெரும்புகழுமமைந்தகல்லோன் 

பன்னுமறைத்செளிவெனவிற்பனர்புகல்கிச்தாக்த மெய்ந்தூற் பரவையுண் 

டோன், கன்னலென த சமிழிசைச்குங்கவியினுக்கும்புவியினுக்குங் சண்ணாயு 

ள்ளோன், சொன்னய மம்பொருணயமுந்துலங்கு பலநூலியற்றுந் தூய்மை 

யாளன். (௧௧) 

சடியிருக்குட்களவமணிசவினிருக்கும்புயரரடையான்கலையார்காரைக் 

குடியிருச்கு்கனவணிகர்குலச் திருக்கு ம் புகத்சொடையான்குறித்து நாளும் 

வடியிருக்குந் திரிசூவிமகிழ்ந் இருக்குமனமா சவிமலர்கொண்டந்த த் 

துடியிருக்குங்கர ச் சமலன்சுடரிருக்கும்ப சம்பணியுக் தாய்மையாளன், (௧௨) 

குணத்தானுக்தனதுருவின் வண த்தாலுந்துறைகடொறுங்குறையா தீட்டும் 

பணத் தானுந் திருவருளின் மணத் தானும்பலகலையும்பயின் மாணாக்கர் | 

கண த்தானுந்திருப்பணிசெய்யின ச் தார்க்குப்பொருளு தவிக்சளிச்சச்செய்யு : 

மெணத்தானுக்கிரையுலவுவண ச்சார்ச்குங்கடலுலூலிணை வேறில்லான், ()



சிறப்புப்பாபிரம், al) 

சண்டெனப்பாலெனப்பிரசங்கம்மழைபெய்துள முருஇக்சனியக்காள 

சண்டனையேதினம்பரவம்பலவாணசாவளீர்கோன்சகண்ணேயன்னோன் [ன் 

ரளொண்டர் தமைச்சிவமெனவேதொழும்பியற்றிச்செபூசை துலங்கச் செய்வ 

ரொண்டரிடக்சண்டமிழ்சேர்சொச்கலிங்கனெனும்வாய்மைச் சாய்மையோ 

னே. ப (௧௪) 

இர் நாலாகிரியமாணாக்கரு ளொருவரும் திருப்பத் தாரைச் 

சார்ந்த கம்பிபட்டி சொரனச்சாமிக்கவிராயர் 

குமா£ருமாகிய 

வேலுச்சாமிக்கவிராயர் 

இயற்றியது 

பொன்னுலுமணியா லும்புவியாலுங்கவியாலும்போதத்தாலு 

மின்னாலும்ரதமுசனால்விகச்சாலுமிசச்சாலும்வேசச்சாலுஞ் 

சொன்னாலுமஷமமுக்நூற்றொடையாலுங்கொடையாலுக்சோற்றதச்சாலு 

மென்னாலுரிறைசெழியரிறைமாண் பின் முறைவாய்மையியலுகாட்டில், (க) 

விற்றிகழுற, தன் மடவார்மிளிருமாகசமாடமிசைவாழ்சோதற்றங் 

சற்றிகழுங்குடைமாலகலமாக்கள் பலரோவென்காட்௪ ச் தாய்ப்பொய்ப் 

பற்றிகழுபானடியார்குழாம்பெருகுசீர்ச்சாரைப்ப இயில்வாழு 

மெற்றிகழுஈவரி தக்கோனெனப்பொலியும்வூியர்குல ச் இிலங்குந்துயோன் () 

இசாமனாதச்குரிரிலியற்று சவமேயுருவாயியைந்சநல்லோ 

னிராமனாசன்புநிக றமன ச்சன்பரினத் சன்பேயியற்றுவான் 

விராமனாதம்புசிந்துமிளிர்சங்கைகுளிர் இங்கள் வேணியாண்டும் 

விராமனாசன்பகர்ந்தசிவாகமசன் மார்ச்சலி இிவிச்சாயுள்ளோன். (௩) 

எவ்வுழியுமேகனேயெனரின் ஐ.மகேகனாயிலக்குமீசன் 

செவ்வுருவமுளக்கமலச்்தினிலொளிரரினைதொறுமெய்சிலிர்ப்பச்சண்ணீ 

சவ்வகலவசலமிசையருவியெனப்பெருகயெழவமையாவன் பித் 

நிவ்வியடீறக்கமணிபுனைந்செழுச்சைந்துறுமாபிற்செபிக்குஞ்லேன், (௪) 

பலச் சானைச்தோலுரிச்தவலச்தானையருளொழுகுபாச ச் சானைச் 

சலத்தானைச்சூர்ப்பசையைச் தந்தானைவான்சுரரிற்றச்சமுன்னாங் 

குலத்தானைக்கூறுவார்க்கூ.ற தனைநீப்பானைக்கோலநீற்றி 

னல,ச்தானைச்சனகர்முனோர்க்கருண்ஞானபோதககளின த் தானை, (6)



இ றப்புப்பாயிரம், 

ஒருபோது ம.வாமனீருபே ஈதுழமுப்போதுமோங்குகான்காய் 

வருபோதுநுூதலியசொண்டைம்போது௦ச ந்சடந்துமாசில்பூசை 

சருபோதரிட்காமச்தியற்றவோன்டு ச் சாந்தச்சலைமுன் னூலிற் 

ற்ருடோ சவர் சரங்கப்பொருள்விளங்கவிரிச் தரைக்குந்தகுதியாளன். (ச) 

ரயபொச்சாப்பொடுவஞ்சனைகோபமு தலாயாவைகட்செல்லாம் 

பண்ணியகொள்சலனாயதமியேனுக்கொருவருதூல்பகராரென்னாத் 

தண்ணியபேருள் கூர்ந்து தகு தியுறநூல்கள்பல கள்ளா தீந்தோ 

னெண்ணியதொல்புகழமைக்தசொக்சலிந்சகதேசிகனென் றியம்பும்வள்ளள், 

0கயதோன் நறனையெக்காளும்பெருஞ்செல்வவியல் பிரச் 

9ரைக்கடலுடு ச் சபுடவியெலாம்புகழாலங்காட்டில்வாத்வோ 

:மமெய்யன் பறிவுகொடைவாய்மைபொறைகீதியோ ங்குசிர் த். 

விச் சசமேம்பாடு சவமுதற்சிறர்தசதம்பாப்பேர்மேசக்கோன்றான், (௮) 

தலமுதலமூவகையமேன்மையமைகு சவனகரிதமான 

பலமுதவுவடடமொழியைச்ெெென்மொழியிற்பகருகாப்பாயசெய்வ 

நலமுசவுதமிழ்வளர்க்குமாட்டகத்தாராயினுதுலங்களெல்லா,ம 

புலமுதவப்பொலியுமெனப்பு் திசொளீடுச்கரு ச் துரை க்அப்புரிந்துவேண்ட. 

இப்பிறவியினுக்குறு இமீ சன்ரறோவென ச் அுணிந்தாங்கன்பமீக்கூர்க் 

தொப்புறலிலாவிருச் சயாப்பசனிஈர்பொருண் மாண்புமோசைமாண்பும் 

வைப்புறசொன்மாண்புமணிமாண்புமெழுவகைமதமும்வனப்பீரைந்துஞ் 

செப்புறுமுப்பானிரண்டுத் இயுகான்குபயனுடனே தஇிகழச்செய்சான். . (60) 

முத் சமிழாசிரியனெனவுலகுபுகழகச்இியமாமுனிவனிக் நா 

லுய்த் துணர்ந் இிட்டினையவன் றனுயர்கல்விவலிமையினையுன்னிநோற்குஞ் 

திச்சமுடன் மலையுற்றுன்சேடகொனும்பெயர் இிசழ்விசேடன்முனிவ் '[தோ: 

விச்சகன்வாழ்தலைமதித்தேமேஇனியைச் சலைஃகொண்டான் விழைந்துமா 

ஆலங்காடு சாம, சிக. செதம்பாச்செட்டியார் 

Lot GNSS HOT Ch IT Hs 

இ, குப்புச்சாமி ஐயர் இயற்றியது. 

மாமேவுமியற்றமிழாங்கடல்பருகுமஞ்செனுமோர்மாண்புவாய்ந்தோன் 

தூமேவும தயாவம்விளையாடும்வேணியான்றுகளிலா ௪ 

சேமேவுகளினமல௰ரச் திருவடியேத இத்தே ச் துஞ்சர்ச் யாளன் 

கூமேவுமிந்தினென் றுமாசெல்வன்சன்னனைவெல்கொடைமையாளன்.. ()



சிறப்புப்பாயிரம், 

நாவதூரிழைதசொண்டச்தொகையடியார்குருபூசைுயந்துநாளு | 

மாவலாயுஞற்றன்பனாலவனககர்ச்சிை றவன் றிவான்மிச்கோன் 

சவலூர்கொடியானை ச சந் தான் நன்பதியனந்சந்தெரிசத்சேத்திக் 

காவலார்கா௫ுமணிசன்னிகசைதோய்க்தருளிலிங்கங்கையிக்கொண்டு. (௨) 

arg ser தழின கரிலாலயங்கண்டுரியபரிவார த்தோடு 

செந்துவர்வாய்மீனாட்செந்சரேோசுரர்பதிட்டைசெயுஞ்சீராளன் 

முந்துமியலூல்களையென் மடமைகெடவுரைச்திட்டோன்மோதுநீரா£ 

இிந்துநிகர்கருணையினான் சசம்பரப்போண் டிசையுக்திகழுஞ்செல்வன். (௩) 

விண்டுமு ச ந்றேவர்களுமுனிவர்மு சலியாவர்களும்விரும்பிப்போற்றக்* 

சண்டுமொழியுை மபாசனிலிங்கவடிவாயமர்க்தசவின்மிக்கோங்கும் 

வண்டுமவிசூ சவனமான்மியத்தைப்புலவரெலாமகிழ்க்துகொள்ள த் 

தண்டமிழிற்பாரிசெனவப்பரிசேபாடினன ச் சவன்யாரென்னில், (௪) 

தீருநிகருங்சகொடை யுடையான்றன தனிகர் தனமுடையான் றவமிக்குள்ளான் 

பொருவீரிய தருகீழங்சண் மணியுமுடையவ.ாய்ப்பொலியுகேசர் 

இருவுருவேயானென்னத்துஇித் இிடுமெய்யன்புடையான் Fob EF veer 

பெருமைதருங்காரைஈசர்ச்சொக்சலிங்கச் திருகாமம்பெறுமாவல்லோன், 

ஆலங்காடு ராம, கஇிதம்பாச்செட்டியார்' மாணாக்கருள் 

ஒருவராகிய டியூ 

வைத்தியலிங்கச்செட்டியார் 
இயற்றியது. 

பொன்பூச்தெ சழுங்கொன்றைபுனன்மதிகூ.விள மாவுபொதுளிவானின் 

மின்பூ2ச இருவேணிச்சிபெருமான் றளிகள் பலமிடை சலானுங் 

கொன்பூச் சஞாலபுருடனுச்சுறுப்பா ய்ப்பலநாடுங்குலவக்தானே 

சென்பூச்,சஏரமாங்காணத் தானும்பலர்புசழுஞ்சென்னிகாட்டில், (3) 

செல்லாரும்பொழில்வாவிசாலாறுபலவஎ முஞ்செழிப்புத்றே ஙஇ 

யல்லாருங்குழன் மட்வார்விழிக்கயல்கள் குழைதாவுமாலங்சாட்டில்4 

வில்லாரும்பாணியிராசவனேசோன்றினனென்றுமேசக்கோர்கள் 

சொல்லாருமிராமசாமிக்குரிசறவச் இனில்வந்து இச் சதோன் றல். (௨) 

அன்னையானவள்சேய்க்குப்பாலருச்சல்போலென நியாமைநரீங்கப் 

பீன்னு சமிழினையெனக்குமிகுநேயத் சதொாடுபொழிந்தோன்பாமன்?ர்த இ 

துன்னுசைவப்பிரசங்கங்கேட்போர்களுளங்களிப்பச்சொல்லுமாண்போன் 

மன்னுசைவகுரவருண்மைமாயன்மார்குருபூசைவழாதுசெய்வோன் (௩)



oy : சிறப்புப்பாஙிரம் 

நிைவாய்மைமிகுசெல்வப்புகழ்வாய்ந்தோன்லைபூசைகேயனேற்றோர் [| ன 

குறைதீரப்பொருள்பொழியுங்கொண்டல்சிவாவயப்ப திட்டைபுரிந்சகோமா 

பொறைகேயமருவுகம்பாவள் எல்செவஞானம்பொலிந்தசீலன் 

பிறைகுடும்பிஞ்ஞகன்வாழ்சூ சசனமான்மியத்தன்பெருமைநோக்கி, (௪) 

௮,ச்சகையமான்மியச்ையாவருமோர்ந்தருளின்பமடையவெண்ணிச் 

சுத தமுறுசெந்சமிழ்ப்பாவாவியற்றி* சருசவெனச்சூ சசான 

நிச் சனடிமனச் இருத் இக்சொற்கவையும்பொருட்சுவையுகிரம்பவானோர் 

பு.ச்சமு சமெனப்புலவோர்டரந்துளக்கிமசழ்லெய்தப்பாரணஞ்செய்தான். () 

அன்னவன்யாரெனிற்பாண்டிநாட்டொருசார்தனவணிகாளப்பிலோர்ச 
ந் த 5 ' e ஓ உ ௪ ன . ' * ௬ ௬ * 

டின்னியகாவ ரக்குடியோன்புகழ்மலிர்சவன்றொண்டர்தொன்மாணாக்கன் 

மன்னுபெருங்கல் வியிணித்குறுமுனிஙேர்வோ ன்பரமன்வன சமேயும் 

பொல்னடியேபூசனைசெய்வெகேசன்சொகச்சலிங்கப்புலலரேே, (௬) 

இர்,நாலாசிரியாமாணாக்கருளொருவராடிய 

வே, நடேசபிள்ளை 

இயந்றியது. 

இருவளர்செய்வச்சன்னிகாடசனிற்சீர்வளர்பலவள ஞ்செ றியுக் 

தருவளர்பொழில்குழ்காாயம்ப இயிற் றன ம்வளர்வைசியகுலத் இ 

லருள்வளர்கல்விரியபொறைவாய்மையன்புமுச்குணமெலாமமைந்தோன் 

பொருள்வளரிராமமாதன்முன்பன்னாட்புரிசவமெனவவதரிச்தோன். (௧) 

நாகர்கள்போற்று மாலலாய்ச்சங்ககாய5 மாயமாக தவனோ 

நாகழேடுருவவேல்விடு த சவனோகளின மீ துறையுகான் மூகனோ 

நாகநீள்பொதியவெர்பின்மாசவஞ்செய்கற் உ.ரிழ்முனிவனோவா தி 

காகனோஞாலமுய்க் திடப்புவிமேவ ண்ணிஞனென ச்சகுகலச்தோன், (௨) 

திதில்வெண்ணீதுக்கண்டியும்புணேவோன் நிருவெழுச்சைந்துகாப்பயில்வோ 

னோதுசென்றெனையுமருளினன்னூல்க ஒரணர்த்தியுட்செ ளெலாமொழிப் 

போன், கோதிலாசியம$வார்ச்சனைமுாசலாக்கறுசன்மார்க்கான்னிலயோ 

னே தமில்பெரியோனின்னவன்சீர்த் இியென் நனாக்புகலுசற்கெளிதோ. (ட) 

அப்பெரும் தவனையாலங்காட்டமருமன்புருச்சிசம்பகாம 

வொப்பிலான்சொடையேதன்பெரு$தொழிலோனோதுமாவனத்தின் மான் 

லியத்தை, யிப்புவியுய்யச் சரிழ்மொழிபெயர்த் திஙககெனச் சூசனாண் டிசை 

ச்,ச, செப்பரும்பொருளைச்செவ்விதாசாய்க்துமசெந்தமிழ்விரு க தயாப்பாக,(௪)



சிறப்புப்பாயிசம், ௧௯ 

பாசமுமசைவெல்பாதமோர்கான்கும்பசுப இியிலக்கணவளவு 

மாசிலாமதுரகாற்கவிகலனுமரும்பொருணைவாசலனு 

மீசனாருளுக்தருவருணலனுமினியமெய்யன் பியனலனுக் 

தேசுறப்புகன்ரானனையசொக்கலிங்கதேசிகனுவலபேறே. (௫) 

இர் நாலாசிரியர் மாணாக்கருளோருவரும் தாமரங்கோட்டையைச் 

சேர்ந்த செங்கப்படுத்தான்காடு சரொமமுன்ப் 

கோபாலபிள்ளையவர்கள் குழாரருமாகய 

திருச்சிற்றம்பலபிள்ளை 
இயற்றியது. 

£ீர்மேவு திலலைஈடஞ்செயுமிறைவன் நிருவரு ளேசேசமுய்ய 

நார்மேவுயாழ்ப்பாணகல்லூரி நறிருவுருவாய்ஈயப்பப்போந் த 

சேர்மேவுதிருவருள் கூராறு.முககாவலர்கோன்றிருச்சாட்சன்பன் 

பார்மேவுபாண்டியனாட்டெழிற்காரைக்குடியென்னும்ப தியில்வாழ்வோன்,() 

முல்லையிள ங்கோச்குலச்இன்மொழிராமகா சன்கான் முளையாய்வ$்சோ [ன் 

னெல்லையிலாப்பாம்பொருளையெப்போதுந்சன்மனச்சேயிருச் இவைப்போ 

வல்லைபிரமனைப்பிரிந்துகலைமகடன்னாநிலைச்.துவ இயப்பெத்றோன் 

குல்லையணிமானிறச்.திற்குலவு திருமகள் குடியாச்கொள்ளப்பெற்றோன்.(௨) 

திங்களணிசடையண்ணல்கசிறகந்துவாழ்தலங்கடொறுஞ்சென்றுகென்றே 

யங்கவனையருட்பாவாலடுச் திறைஞ்சும்பெருமச்களமை திபோலச் 

& ங்கு்பகலொழியாமற்கறைச்கண்டன்றிருவடிச்கேகவிகள்சொல்வோ 

னங்கமெலாக்திருநீற்றான சத்தியன்போலெச்கலையுமருளவல்லான், (௩) 

பத்தமுறுமீகவிருளைப்புறவிருளைப்பாற்றுறுபா ந்கசானேயென்னச் 

சிர் தியருள்வழிகாட்டியருணாலை யன க்கருளுஞ்சிறப்பான்மிக்கடி 

சுந்தாமாரருட்குரவன் மாயதயாஙி இம இயஞ்சூடும்வேணிச் 

சுந்சாநாயகன் றிருப்பேர்சொலப்பெறுசீர்ச்சொக்கலிங்க,ச் தூயநாமன், (௪) 

சேனொழுகுபொழிலாலங்காட்டினில்வாழ்சவரியமச்செல்வநேயன் 

வானொழுகுமழைசமழ்ப்பவளர்கொடைஞன்ூசம்பாப்பேவணிசர்சோமான் 

மீனொழுகுமலர்விரிகாவிரிநாட்டி ஓசாச்சானமென்னுமேன்மைச் 
கானொழுகுசூ சவனக்சாசையினைமயீ இயெனக்கழறல்கேளா. (6)



2.0 திறய்புப்பாயிரம், 

இர் சணிசெஞ்சடையானையிருங்கயி லைமலையானையிமையமானைச் 

Hb SION மச்சானைச்சுயம்பெழு திகு தவனநாதன் றன்னைச் 

சர் சனைசெய்தக் நூலைதேெென்னூலாயுலகுவப்பச்செய்து தந்தான் 

தஐந்சருணானாமகளுர்தமிழ்முனியுஞ்சாீமேற்கொடகையதம்மா, (௪).



Borin, ௨௧ 

ஸ்ரீவிணாகா௩டு ரஸ் தால் லூராக்யெஈகரநிவாச 

திராவிடபாஷ. பாரீண 

சுத்சாத்துவிதசித்தார்கசைவவியவஸ் தாபக 

ஸ்ரீமர்மாவலர்பெருமான்பாத தூளி 

சரமே ற்கொண்ட 

யாழ்ப்பாணத்துவட்டுக்கோட்டை 

ஆ. அம்பலாண நாவலரவர்கள் 

இயந்றியது. 

இருவசாத்தசானமெனவுலகுசாத்சானமான்மியத்தைச்செம்மை 

மருவுசாச் சான தமிழா ற்றருகவென்முலங்காட்டின்வாழ்வி | 

னிருவுசாச் சானசவிமாலையான்சிசம்பாவேளிசைப்பத்தந்தான் 
கரு*வுசாச்சானயந்சாற்கன்பாளன்சொக்கலிங்கச்சவிஞரேறே. 

பரீடுவ இற்பாெரைப்பாடுவதேபாடுபுகழ்பயக்குமாமென் 
ரூகெழன்மன்றுடையார்பாடுகொற்றங்குடியடிசள றிவித்சாசாக் 
பீடுபெறுசேக்கிழார்புராணமிசை த்தென்பர துபேணியாமு 
நாடுமிருபாவிசை,ச்சவ்விருவர்கெழுசகைமையுமன்னயந்தாமன்னோ 

  

  

a. ar gp.



பெரியபுராணம். 
& 

திருஞானசம்பந்தர் த்திராயனார் புராணம், ௭௬௨௪-ம் பாடல், 

திருவுசாச்தானத்துச்சேவர்பிரன்கழல்பணிந் ௧ 

ம்ருவியசெந்சமிழ்ப்ப இகமால்போ ற்றும்படி.பாடி 

யிருவினையும்பற்றறுப்பாரெண்ணிறக் சதொண்டருடன் 

பெருகுவிருப்பின ரா௫ப்பிறப இயும்பணிந் சணைவார், 

  

திருவுசாத்தானம் 

திருஞானசம்பந்தமூர் & Bor யனார் திருவாய்மலர்க் தருளிய 

தேவாரம் பண் கொல்லி, 

நீரிடை தீ. தயின் ஐவன் றம்பிநீள்சாம்புவான் 

பேருடைச்சுக்கிரீவன்னனுமன்றொழக் 

சாருடைஈஞ்சுண்கொகச் தருள்செய்தவெஞ் 

சருடைச்சேடர்வாழ் திருவுசாச் சானமே, 

கொல்லையேறுடையவன்் கோவணவாடையன் 

பல்லையார்படு தலைப்பலிகொளும்ப ர மனார் 

முல்லையார்பு றவணிமுதுப இநறைகமழ் 

தில்லையானுறைவிடந் திருவுசாச் சானமே. 

தாமலார்போலவேதக்கனார்வேள்வியை 

யூமனார் சங்கனாவாச்சினானொருநொடி ச் 

காமனாருடல்கெடச்சாய்ந்கவெ௩ுகண்ணுதல் 

சேமமாவுறைலிடர்இருவுசாச்சானமே, 

மறிதருக.ர ச தினான் மால்விடையேறியான் 

குூறிசருகோலாற்குணச் இனாடி கொழ 

நெறிதருவேதியர்நிச் சலுநியமஞ்செய் 

செறிதருபொழிலணிதிருவசாத்சானமே, 

பண்டிரைச்சயனுமாலும்பலபத்தர்க 

டொண்டிராச்தும்மலாதாவிச்தோச் இாஞ்சொலக் 

கொண்டிலாக்கொடியொடுங்குருசனினல்லினந் 

செண்டிராக்கழனிகுழ்திருவுசாத் சானமே, (6)



  

மடவாரல்பங்கெனன்மலைசனைமதியாது 

சடசடவெடு ச்தவன் ஈலைபத்துகொதா 

வடர்தரலன் நியங்கேயவற்கருள்செய்தான் 

றிடமெனவுறைவிடந்திருவுசாச்தானமே 

ஆணலார்பெண்ணலாசயுனொடுமாலுக்குங் 

காணொணாவண்ணக்தான்கருஅவார்மனத்துளான 

பேணுவார்பிணியொடும்பிறப்பறுப்பானிடஞ் 

சேணுலாமாளிகைச் இருவுசாச்சானமே. 

கானமார்வாழ்க்கையான்காரபண்டோர்சொல் 

லூனமாக்கொண்டுநீருரைமினுய்யவெனில் 

வானமார்மதிலணிமாளிசைவளர்பொழிதந் 

ேனமாமதியந்தோய்இருவுசாச்சானமே. 

வரை இரிந் இழியுரீர்வள வயற்புசலிமன் 

றிசை இரி௩்ெெ தெறிகட தறிருவுசாச்சானரை 

யுரைேெசொந்துணருஞ்ச ம்பட்கனொெண்டமிழ்வல்லாா 

Bens Bon su cr DC user Ger DCs rau mr, 

இருச்சித்நம்பலம். 

முத்றிற்று, 

ல 

௨௩௩. 

(௪) 

(௧) 

(௧௦) 

(௪௧)





கணபஇதுணை. 

இருச9ற்றம்பலம், 

சரூதவனபுராணம். 

coe. ITS 6S எற்பட்ட 40 அறை 

காப்பு, 

பூவ்ரு மயன்மா லாதி புனித முனிவ இ 

யேவருஞ் சூழஈது போற்ற வின்னரு ளெளிதி னல்கு 

மாவரும் போழிற்பைஞ சூத வனப்பெரு மகிமை கூற 

மூவரும் பரவு மானை முகத்தனை யகச்துள் வைப்பாம, (௧) 

இதுவுமது. வேறு, 

சீத மாவன மார்பினன் ஜெவ்வெலற் 

கேத மாவன Sigs ளீசன்வாழ் 

Gs மாவனத் தோன்முகச் தோனம்பு 

சாச மாவனத் சாணம।ஈ தேத்துவாம், 

மூ,சலடியில் மா - இலக்கு.நி, வனம் - துளபம், மூன்றாமடியில் மா - 

வண்டு, நான்காமடியில் வனம் - அழகு, ௩ம௩து - சுப௩சமாசிய வடமொழிப் 

பெயாடியாற் பிறந்த வினையெச்சம், இதனை உமாபதிசிவம் திருச்சொண் 
டர் புராணசாரம் (௪௧) செய்யுளில் “ வண்ணானை நமதகோ ” என்றருளிய 

வாற்று லுமுணர்க, மஸ்காரித்து என்னும் பொருட்டு, (௨) 

நூற்பயன், வேறு, 

பூச நாதன் கூதவன புராண மீதன் புறச்சேட்போ 

சோது மவாரப் படனஈ௩டச் துர்முன் னாமுச் தமொவரு 

மேத மொழிந்து போசமுணர்ஈ இம்பர் வாழின் பெல்லாம்பெற் 

ரஇ யமலன் நிருவடிக்€ ழமர்பே ரின்புற் றுடன்லாழ்வார், (க) 
. 

வாழ்த்து, 

2வ,த வேள்வி மழைவளஙக்கள் வீத்று வீற்றா ரமிர்க்ச்ப 

மாதி யற௩க ணனிவளர்க வைகதச் கரங்கண் டிகைநீறென் 

2ர.து சிவசா தனம்யொலிக வுயர்வை இகசை வந்தழைக 
[2.வேக்சர் மணச்செங்கோ னிலீவி வாம்சு அிலசல்மைய் Pay « 

(



  

கடவுள் வாழ்த்து. 
மநீ “க்கு 

மஞ் 

சாமா தவிர் ip person sn லாங்கா லோர்கா Seana: 

டேமாண் புறப்போத் நியவளிச் த வெக்சை மந்தி ரேசனடி. 

நாமாற் சுழிப்பட் டுலையாமே நடலைச் சட்லைச் கடதச்திடுமே, (ட) 

_ திருவு சாத்தா னந்தனயம் இகழ்ச்த வமர்வோ னெமதுபவம் 

வெருவு சாத்தா னக சனய விளிப்போன் மூகுந்த நீபின்னாண் 

மருவு சாச்சா னந்தனயன் வருமென் றருள்வோன் மெளவியினிந் 

அருவு சாச்சா னந்தனய ஜொளிர்பொற் கமலத் 'சாள்பணிவாம். 

இருவுசாத்சானமானஅ தன் நயத்தை விளக்கும்படி ot aun) aor ear 

வும், எமதுபவம் நந்த வெருவுசா கைய விளிப்போன் எனவும், சாத்தா ௩ம் 

தனயனாய் வருவான் எனவும், இந்து உருவத்தைச் சாத்து ஆனந்தன் ஐயன் 

எனவும் பிரித்துப் பொருள் கொள்க, | (௬) 

பெரியகாயகியம்மை, வேறு, 

புரிய'னாயகி லம்பர வருளெனிற் புரக்கும் 

அரிய னாயகின் னந்சவிர்ச் செமச்கருள் சரக்கும் 

பிரிய னாயக) புனைபா னிடம்பிரி யாத 

பெரிய நாயகி தஇருவடிப் பிரசமென் மலரே, 4 

ஆய சின்னம் - எம்மைப்பந்தித்ததாகிய துக்கம், ஆய் ௮௫ - நூல்களை 

ஆராய்ந்த சர்ப்பம்) ஆதஇிசேடனென்க, அன்னாய் அ௫ூலம்பாவு அழுள்புரி 

எனில், அப்பெரிய நாயச தஇிருவடி.மலர் புரக்கும் எனமுடிக்குக, தரியனும் 

பிரியனுமாகயபரன் என், புரத்தல் கொடுச்சலுமாம், (ar) 

நடேசர், 

மடன குஞ்சித பாதவக் தனைச்சொண்மா வனச்தெம் 

மடன குஞ்சி பாசவம் தனைமுறை வகுத்து 

நடன குஞ்சித பா.தவந் சனைதெற கலமார் 

நடன குஞ்சித பா சவர் Sten flew நயப்பாம். 

எம் மடன் ௩கும் சிதம் பா தவம் தனை முறை வகுத்து-எமது அறியா 

மையைச் கெடுக்கன்ற ஞான,ச்தையும் பரந்த தவச்தையும் ௮ளவையும்



கடவுள்வாழ்த்து, 3 
ப 

மூதையையும் வகுத்தக்சாட்டி, அவம் தனை தெற - அவகுணங்களையும் ழீ 

போதத்தையும் தெறும் பொருட்டும், ந*குஞ்சு சபாது ௩ட- சிறக்க, மழு, 

யின்சண்ணே நீங்காது (சன்னை) ஈடும்பொருட்டும், மடல் ங்கும் தம் uns 

வந்தனைச் கொள் மாவனத்து: - இசழ்விரிகன்ற (மலர்செறிந்த) விணீறின் 

அளவுயர்ந்த விருட்சங்களைக் சொண்டசூ தவன ச்தில் வீற்றிருந் சருளுின்ற 

(நடேசப்பெருமானுடைய/ நடன குஞ்சி பாச வந்தனை - நடனகுஞ்சித 

பாதத்திற் செய்யும் வழிபாட்டை, இனம் ஈயப்பாம் - தினந்சோறும் விரும் 

புவாம். ஈகுதல்-இகழ்தல்; அதுகெடுச்சலைக்குறிப்பாலுணர்சீஇதியது, தனை- 

சீவனை யென்னும் பொருட்டாய்ச் £ீவபோதச்தைக்குறிப்பாலுணர்த்தியத, 

காட்டித் தெறும்பொருட்டும், நடும்பொருட்டும் வந்தனை இனம் நயப்பாம் 

எனமுடிச்குக. மலர் செறிந்த விருட்சமென் நியையும், 4௮) 

இவசாமியம்மை, 

பனகக்க் தரக்கிரு பாற்றொழச் சிற்சபை பயிலுங 

கனகந்ட் தானடங் காண்டுவ காமி தாட்கமல 

மனகந்க் தரவிருள் வெளியுற மலப்பகை மடிக்கு 

மனகநந் தாரித மன்புசெய் இன்புற வடுப்பாம், 

பன்னகம் என்பது இடைக்குறையாயிற்ற.. மூன்றாம் அடியிற் கந்சாம் 

குகை, (௧) 

தெட்சணாமூர்த் இ. 

் திரவ னம்புயங் சம்மதி யிசழியஞ் செவனாம் 

பிரவ னம்புய லளவுகல் லானிழற் பிரியா 

வுரவ னம்புயர் நால்வாசூ முறவமர் பரம 

கரவ னம்புய மாண்மலர்ச் சேவடி குறிப்பாம், 

ஆம்பிபவனம் ஈறு உருபும் பயனும் தொச்கது, வனம்புயல் எதுகை 

'நோக்ி இமல்பாயிற்று, (௧௦) 

| 
விநாயகர், 

தவள வாரணம் புகறிரு நீற்ரொளி தழைக்கும் 

பவள வாரணன் மேனிய னைங்கான் பரமன் 

Door வாரண வுஞ்சடை வேதியன் சிறுவன் 
கவள வாரண முகத்தனை யகத்.இினிற் சலப்பாம்



சூதிதின்புராண்ம் 
சவளரீழென்.றியையும். நீத்றொளிதழைக்கும் பளளமேனி எனச்கூட் 

95, ஆர் * அருமை, ௮ணல் இடைக்குழை. மூன்றாமடியில் ஆர் - ஆத்தி, 
ரர் எனப்பிரித்துச் சககை எனச்கொளளினும் அமையும். (௧௧) 

சுப்பிரமணியர், 

செஙக டம்பணி பிய தழீஇச் தேவகுஞ் சரியோ 

டஙக டம்பணி கொங்கையக குறமின்வேட் டமர்கோ 

னெ௩க டம்பணி துணிமயி லூரிறை யெமக்கோர் 

௪௩௧ டம்பணி யாதசேய் தாடொழு தெழுவாம். 

எஙகள் தம் இறை என்றியையும், ஈஙகடம் உம்மை தொக்கு நின் 

றத், (௯௨) 
வீரபதீ இர், 

தீர பத்திர விசசுடர் வாளினார் செகன்மால் 

சார பத்இரங சாதிருண் மஉப்பகை தடி.வா _ 

னீ ர பத்திர நாண்மல ராதிகொண் டிறைஞ்சி 

வீர பச்... னடிமூடி கொண்கொம் விழைவாம். 

தீரம்- சளராமை, ரவிபோலும் சுடரையுடைய பக்தியாகிய வாளினால் 

எனமாற்றிப் பொருள்கொள்க, சார் ௮பத்து எனப்பிரிக்குக. 5௩) 

வைவர், 

காரி யேத்ற்கக கைககொணொா கண்ணுத னிருவி 

காரி யேற்றகக சைக்கொணொா இவர்கழ னிரகங 

சாரி யேற்தகங கைக்கொணொா சன்சாச் சளிசத்்த 

காரி யேற்றக௩ சைக்கொணொாண் மலாடி சலப்பாம 

(அரிபிரமேகதிராதி தேவர்களைச் துரச்திககொண்டுவ௩௪) விஷச்தை 

எதிர்த் தச (சென்று) உள்ளககையிற் (சவர்ஈது) சொண்டுவந்து, சண்ணு 

தலும், சிருவிகாரியும், இடபத்தின்மேல் மனம் கசக்க வொண்ணாது 

இவருசன்ற கழலையுடைய நிரக௩காரியும், தாங்கிய கங்கையைக்கொண்ட 

நாதனுமாகிய கு.தவனேசர் கரத்து அளித் ச காரியாகிய வைவஜார்ச்இயினு 

டைய, மிச்ச பாவசதை வெறுக்கின்ற ஒள்ளிய நாண்மலரடியை (ஈம்முள்ள 

த்திற்) கலப்பாம், ஏறு - அகம்- ஏற்தகமென எதுகை நோசகிப்பிறவினை 

Rape Ps Sar songsQaron Bang நாசன் கரத்தளிச்ச காரி எனக 

கூட்ட, (௧௪)



கடிவுளவாழ்த்து. டூ 

திருநந்திதேவர். 

துள்ளி மால்வரை வேணிமுச சுடர்விழிச் தாயோன் 

வெள்ளி மால்வரை காத்தருள் விமலன்மெய்த தவத்தோ 

ருள்ளி மால்வரைந் துணர்வெ ஞானபோ தந்தால் 

. வள்ளி மால்வரை நஇிசாண் மலாமுடி வனைவாம். 

மால்வரைநது - ஆசையால் எழுதி, (௧௫) 

இலக்கும்!, வேறு, 

அமலை யாதியெண் செல்ல மரூளுமை 

யமலை தன்வலக் சண்ணம ரன்னைபாற் 

கமலை மேத்றுயில் சண்ண ஸிதத்.திசெங் 

கமலை பாதங் கருதீது ளிருத்.துவாம், 

பால் கம் அலை - வெள்ளிய பாந்கடல். (aa) 

சரசுவதி, 

முற்று மாவியம் மூகத் துவமொரீஇச 

செற்று மாவிய லின்பரு ஹூரெரீற 

யுற்று மாவிய னாசலெண் பாதமே 

பற்று மாவியச் கன்னையைப் பாடுவோம், 

ஆவிமுற்றும் எனவும், மாஇயல் செற்று எனவு மாற்றுக, மாஇயல் - 

ஆணவமல் சத்தி. மா- கருமை; ௮.து ஆணவமலத்தை யுணர்ச்திந்று, 

உமா.வியன் நாதன் எனப்பிரிக்குக, (௧௭) 

தமிழாசிரியர். 

குலைய மாதவ னேகுறு கென்றுகை 

தலைய மாதவ வைத்தான் றன்னுரு 

நிலைய மாதவண் டந்த நிறைசமிழ் 

மலைய மாதவன் சேவடி வாழ்த் துவாம். 

குல்லையையுடைய அழகிய மாதவனே நீ குறுகு என்று சன்கையை 
அவர்தலையில் அம்மா மிகவும் வைச்சமுததி ௮ரனுரு சிலைச்கும்படி அவண் 
அழகு த௩த மலைய மாதவ னென்ச, மாதவனே நீகுலைக, குறுகுக என்வியங் 

கோளீருச்டலும், முன்னிலைமை குலையும்படி என சசசமாகடிலும் அமை



சூத்வன் புராணம், 

யும் ௮ரன்றன்னுரு-சிவலிங்கருபம், மாஅ-விருப்பமுமாம், அப்படிச்கொள் 

ளுங்காத் இவலிங்கருபம் *நிலைக்கும்படி தன்விருப்ப. தை அவண் செய்து 

முடித்த மலைய மாதவ் னென்க, (௧௮) 

ஆளுடைய பிள்ளையார். வேறு. 

காழி நாதனைச் கெளணியர் திலகனைச் கடையேற் 

சூழி னளாதனை ச் சொழுமுனக் துடைச்துவெம் பவஞ்சப் 

பாழி னாசனை மயாளுடைப் பிள்ளையைப் பாடின் , 

'வாழி னாசனைப் பன்முறை வணங்குவன் மன்னோ. 

இனா - இடைக்குறை. பவஞ்சப்பாழினின்றும் ஆசனாகிய என்னை எடுச் 

தாகஈசலையடையபிள்ளை, வாழ்வையுடைய இனிய நாவை. (௧௯) 

ஆளுடைய அரசுகள், 

வெய்ய னாவினை வசத்துழ லென்னுள மேவுஞ் 

செய்ய னாவிலூர் பரனருள் பெறுநெறிச் செலுத்து 

மெய்ய னாவிக ஞயவருண் மேனிகொள் விமலன் 

அய்ய னாவின் வேட் சாளுடை யரசடி. சொழுவாம், (௨0) 

ஆளுடைய நம்பிகள், 

சேவ லம்பதி சானெனச் செத்துடொன் ஸனிதழிச் 

தூவ லம்பதிர் முடிப்பா ணிழலுருச் தூயோன் 

மாவ லம்பதி நல இகழ் பைம்பொழில் வய௩கு 

நால லம்பதி யாளுடை ஈம்பிசா ணயப்பாம், 

சனிப்பொருளாகிய பாமபஇ சானே யென்பதைப்,: பிரணவாகாரமாய 

மைஈச தனது ரூபச்சால் யாவருச்கு மினிது விளக்கு ற, இசழிமாலை 

யை யணீஈத சுத்தமாகிய வன்மையையுடைய கஙகையஇிருகின் ந் முடிப் 

பரன் என்க, ௮ணிநதமுடி யென்றியையும். (௨௧) 

ஆளுடைய அடிகள், 

பாச கதீதியற் ரூவிக எருணெறி பற்றித் 

22௪ ௪,த்தியங் கு.ரீஇச்சுவ மயமுறச் செய்யு 

மாச சத்தியச் சந்தெறு வாசமா ணிக்க 

யாச சத்திய லாளுடை யடிகடாண் மலரே, 

பாச கஸது எனவும், தேசு ௮௪த்து எனவும், மாச 5 இயச்சம் எனவும் 
9ரிககுக, * (௨8)



SLOT au tps we or 

சண்டேசுரநாயளார். 

ஓ.த கம்பா சதிநெறி யுற்றிடா அய்வான் 
Es sour ச.திர்வயற் சேய்ஞலூ ரடிகண் 

மேத கம்பரா கதிர்ரிலை யானருள் விளைவாற் 

பாத கம்பா கதிசெய்சண் டீசர்தாள் பணிவாம், 

பரகதி - ௮ந்ரியமார்ச்கம், பரகதிர்- பாரமான நெற்கதிர், மேதகு 

அம்பரம் - ஞானாகாசம், க.இர்நிலை - வினைச்சொகை, (௨௩) 

அறுபத்துமூவர். வேறு, 

சேயன் மாண்கம லேசன் நிலையடி 

வாயன மாசற வந்தருணாவலூர்ச் 

தாமன் மாதிருச் சொண்டச் சொசையுளார் 

காயன் மார்பத நாம்பணிர் சேத்துவாம், 

,தஇிலை அடி வாயன் - *இல்லைவாழந்சணர் சமடியார்க்குமடியேன்”” என்ட 

ன்ஐ,அடியை முதலாகச்கொண்டு பாடியருளிய வாயினன், (௨௪) 

நம்பியாண்டார் நம்பி, 

விலங்கொணாவருண் மேவுபே ரின்பமா 

பலங்கொணொாவெமைப் பார்ச்தரு 6ர்ச்.சன்வாழ் 

5ல௩்கொ ணாரையூர் ஈம்பியாண் டார்ஈம்பி 

யிலங்கொ ணாண்மலர்ப் பாச மிறைஞ்சுவாம். 

கேின்பம் யெ பலணைக்கொண்டுவந்து எம்மைப்பார்ச்து அருளுடு 

ன்ற இர்த்தன் என்சு, (௨௫) 

சேக்கிழார். 

உலகெ லாமென வோங்கொரு பொன்மொழி 

யிலகெ லாமென வீத்றிடை சாட்டிமால் 

விலகெ லாழால் விரித்சருள் சேக்சழார் 

திலகெ லாமலர்ச் சேவடி போற்றுவாம். 

மால் விலகு எல் ஆம் நூல் - மயக்கம் நீங்குகின்ற ஞானப்பிரகாச 

மண்டாசின்ற நூல் என்க, இலகம் என்பது கடைக்குழையாய்த் இலகு 

என நின்றது. எல் ஆம் மலர் - குரியனால் மலர்கின்ற நீர்டீலர், (௨.௬)



  

மப ea rae Plasto 

ஸ்ம்ச்ண் an மேனி வாவருள் 
செய்கண் டாவென வெண்ணெய்கல் லூர்,ச்திகழ் 

மெய்கண் டானமி, மேவி யிறைஞ்சிசின் 
அய்சண் டாயுப சேசமி தள்ள மே. 

0மக்சண்டா என்பது எதுகை நோக்ட இயல்பாயிற்மு, அருள் செய் 

ஈண் தா் - இருபாகோச்கம் SES GOS. (௨௪) 
¥ 

அருணர் திவொசாரியார். 

இசகல வாகமர் வீழ் த்துமென் னெஞ்சுகே 

சகல வாசமன் வாசை யருண௩இ 

சகல வாகம பண்டிதர் சாட்டுஇ 

புகல வாகம வாழ்விற் புகுத்துமே, 

இகல் ௮வா எனவும், ஆகம் மன் வானைத அகல எனவும், புகல் வா என 

வும் பிரிக்குச, (௨௮) 
,மறைஞானசம்பா தசிவாசாரியார். 

வாவு மாமண வாளன் மலர்க்கழல் 

விரவு மாமனம் வேட்டுமமய்ம் மாதவர் 

பாவு மாமறை ஞானசம் பந்தர்தாட் 

புரவு மாமலர் நாடொறும் போற்றுவாம். 

வர உமா மணவாளன் எனப்பிரிக்குக, (௨௯) 

உமாப இூவாசாரியார். 

கனச வம்பல நாதன் சவிபெறீஇ 

LOTS AUN CHES முமாபதி 

யெனக வம்ப லழிச்கு மிணையடி. 

மனக வம்பலர் grad so ats wan. 

என் அகம் வம்பு அல் அழிக்கும் எனப்பிரிக்குக, மன் - மிகவும், ௪ 
விளங்கும்பம., (௩0) 

௮ரச,ச்.சூவாசர்ரியார், 

ராச வேச வான்வ னேபதி 
பாச (வேச ஈமவிற் பசர்டேனச் 
சச் லேசர் கரையா தச்சர்சம் 
வரச கேச்னை மரத்தடி போற்துலாம்,



கடவுளவாழத்து. ௯ 

சிரம் ஏதம் தவு ௮ரன் வனே பதி - மேலாடிய ஏசம் நீங்கிய அரனா 

திய சிவனே பாமபதி; (இது நிச்சயமே? இசனை இதற்குரிய வேதூவாக 

மீர திசவசாத் இரங்களால் நிர்ணயம் செய்வதொன்றோ ? எந்தச் சமயிகளும 

தும் ஆசங்கையின்றி யங்கேரிச்சத்சச்ச பொதுநாலாய் ௩டனவேறுபாடுகள் 

மாத்திரமே விளச்சவந்தசாயுள்ள) பரதவேசம்-ப.ரதசாஸ் இரமும், ஈமவில் 

பகர்ம் என-ஈமஸ்காரமுச்தராபிகயத்சால் விளங்கக் கூறுமென்று சரத 

மாகிய ஏதுவை அங்கே யுரைச்தருளிய அரதத்த சவாசாரிய சுவாமிகளு 

டைய வேதனையை மாற்றுகின்ற வரதபாதங்களைப் போற்றுவாம் (௩௧) 

பரத நூலிற் கூறிய விஇப்படி நடிச்சின்ற ௩டனியானவள் கணேசா தி 

தேவ சமுகங்களின்வரவை அவரவர்களுடையஆயு சா இகளைக் குறிப்பிக்கின்ற 

அதிசாதுரிய அநேக அபிஈயங்களாற் சாட்டி, அதே போலப் பரமசீவனு 

டைய வரவைமும் அவர்க்குரிய இரிசூலா இகளைச் குறிப்பிக்கத்தக்க அபிஈயங் 

sorte காட்வெதொழிக்து, மமசேஷியன் சிவனே என்று சுருஇிகூறிய உறுதி 

வாசசம், இனிது விளங்க, நமஸ்கார முதிநிரையாற் காட்டுதலால், ௮ரசத்த 

சிவாசாரிய சுவாமிகள் சிவனேட'தியென்பதைப் பரதவேசம் நமஸ்கார முத் 

,கஅிரையாற் பகருமென்று சரத ஏது உரைச்தருளினாமென்௧. (௩௧) 

பட்டின த்தடி.கள் 

சாம்பு கார்மலம் வீட்டிமெய் சார்ந்துய 

வோம்பு கார்கோ ளாடுக்கும் வளந்தஇிகழ் 

ப்ம்பு கசாரின்வெண் காடாசம் பொற்கழ 

ரோம்பு காமலர் தாய்ப்பணிந் தேத்துவாம். 

'ர்மலம் - அணவமலம்; சாம்புகார்மலம் வினைத்தொகை, தோம் புகா 
மலர் - எனப்பிரிக்குக, (௩௨) 

குருவணச்சம். 

ஹூங்கையைப்பே சுவித்தலினு முதுசெயலீ தெனச்சடமா மூட னேற்குக் 

தூங்கருசாலு ணர்ச்தியயன் ரொண்டகுரு மணிஞான ச் துறவுக் காணி 

யாங்குலமெய் யப்பகுரு வருமணிரா வலகாம ம௫ல மெங்குக் ட 

தேங்கியொளிர் பரமகுரு சிகாமணிச டி.ருவடிகள் சென்னி சேர்ப்பாம் () 

கடவுள் வாழ்த்து முற்றிற்று, 
ஆகச் திருவிருசத்சம் ௩௩; 

 



toy பாயிரம், 

் உலகெலாமு மறைப்பொருளொன் ரஜொன்றா வுணர்ந்து நேதிகளைந் 

.., திலகு வாய்மை யுபசார மிவையென் றுள்ள படி.தெளிந்து 4 

மலையில் பொருளொன் றேயிலையுண் மறைகாய் போலுள் வயங்குபதி 

சிலவு மூடியு மாபதியே நிசமென் ரோர்,ச லருமையினால். (௧) 

அன்ன் மறையுட் பொருண்முடி.வை யகல முணர்ந்தாங் குய்யும்வசை 

சொன்ன மூறைஞ வாறென்ப தோற்று புராணஞ் சாந்றவற்றின் 

வன்னி புராண மொன்றிரவி மாண்சொல் புராண மொன்.றயன்சர் 

(பன்னு புராண மிரண்டரி£ர் பகரும் புராண மொருகான்கே, (௨) 

ஈச னெமையா ஞூமை கேச னெல்லா மாச யல்லனுமாய்ச் 

். தேசு விரியச் துவிதரிலை தேற்றும் பாம சவன்மகிமை 

பேசு புராண மைந்தாண்டப் பெரிய புராணத் சொன்றென்ப 

பூசு பெளடி யோச்தரமா புராண மதிற்கேச் இாகண்டம். உ (௩) 

இனி.த விளங்கு மிதில்விளங்கு மெந்சை பெருமான் சூ.சவன 

புனிசன் பெரிய மாயடிவாம் புரச்சன் வாச்தன் பெருஞ்சீர்த்இி 

வினைமுற் ரொழிசத்தின் பருளிந்ச வியன்கா சையைவேற் கரத் சமலன் 

நனியன் புளங்கூர் நந்தச னயந்து கேட்ப ஈவின்ரானால், (௪) 

ஈச னுமைக்கோ துறமடிமீ இருந்து கேட்ட விளங்குழவித் 

தேச னுரைகேட் வெந்தருளுக் இருந் தீசன் றனைவினவு | 

நேசன் சனற்கு மாரமுனிக் குரைப்ப வனைய நிறைதவத்தோன் 

பே) னானால் வியாதனுச்சப் பெரியோ னுரைத்சா னெனக்சென்னா.() 

சூச மூனிசொல் வடமொழியைச் சுவைச்தண் ட.திழ்மா நிலமாந்த 

சோதியுணர்ந்து திருவருள்பெழ் றுய்வான்: தமிழின் மொழிபெயர்த் இங் 

இ.தி யெனமெய் யன்புருவா யிலங்கும் பெரிய னியல்பானே, 

தீது நெறிச டானிருக்கும் இசையும் புகுதப் பெருச்சிலன், (சு) 

சிவனே ப.தியென் றுள்ளபடி தேர்ந்து தெளிந்த சிந்தையினா 

ன்னா ரருட்பு் இரமார்ச்ச மாயசிவபூ சனை நாளும் 

தவரு தகத்தும் புறச் இலுஞ்செய் சசசன் மார்க்க நியமநிலைக் 

இவனே யொருவ னென்றுலக மிசைப்பச் சிறந்த விசைப்புனிதன்.(௪) 

அறங்க Gora: par பரசுவப்பே ஐறாள்பே ரறமில் லறமெனுழா ற் 

நிறதங்கொள் லேன் வித்துமிடல் வேண்டு மெனுமாண் டிருச்குறளே 

பிறங்க நாளும் தன்மனையெம் பிரான்மெய் யடியார் சம்மனையா 

மறங்க வளர்ப்போ ன ழமு.தளிக்கும் வசையிங் கெவர்ச்கும் வகுப்பரிதே()



சூத வனத்தின் 8ழ்பாலோர் குரோச காரத் தாலங்காட் 

டோதும் பூவை பர்குலசத்தா னுலப்பில் சீர்த்தி செறிராம 

நாதன் குமர னுயர்கங்கா நதிசூழ் காடு போய்க்கொணர்ந்து 

சோதி லிங்க மீனாட்சி சுந்த பேச னெனும்பெயரால், (க) 

மன்னு மணிப்பொற் சோயில்புரீஇ வற் நினத்தி லவ்விலிங்கக் 

தன்னை யுமையோ டலரிமுதற் சண்டீ சாந்தம் பதிட்டைபுரிக் 

சென்ன பொருளு நிறைதாமூன் றங்கச் தியல்பூ சனையென்று 

முன்னு சிவாக மக்நெறியி னுஞற்றி வருமா மூகலாக, (ம) 

விளைசண் கழனி முசற்பொருள்சண் மிகுத்து நிலைப்ப வகுச்சமைச் 

பளகொன் நிலாநல் லறச்தாத்ருற் பல்கும் பொருள்கணாடோறு[சோன் 

மளவொன் நிலாச சவதரும மாதி யறங்கட் களித்துவப்போன்” 

சஸவொன் றிலாவிச் யாவிருத்தி கண்ணா வளர்க்குங் கடமையினான். () 

அன்பே யுருவன் குறிகுணமொன் றறியா தடியார்ப் பணி£ல 

னின்பே தருபா லாம்பகன்பே ரியையப் பெறுச£ர்ச் கோபால 

னென்போ ஸிவனை யருந்தவஞ்செய் Farm wader வாஞ்சைமிகச் 

'தன்பாற் கல்வி நலன்முழுதுக் சாவில் குணமுக் தரப்பெற்றோன்.(௧௨) 

இன்ன பெருஞ்சீர்ச் சசம்பாவே ளிசைச்தா னிவன்சொர் படியிந்தப் 

பன்னு சூத வனக்க-சை பகர்தற் கறிவோர் சிறிதுமிலே 

னுன்னி யிதனைச் செயலொழிந்சா லுவன்சொன் மறுச்ச துளசாகு 

முன்னி முடித்து மெனரினைந்தான் முடியாச் செயன்மேற்கொளலாகும், 

என்னான் புரிகே னிரண்டிடைரின் றெண்ணிச் அணிந்சே னெமையாளு 

முன்னே னடியா செண்ணமெலா முடிக்கும் பராம னன்பு9றி 

இன்னான் ரொடங்கு செயற்கருளா விடினு மிசைச்ச விப்பெரியோன் 

ன்னா னடப்ப சாலருளாற் ருனே யுமைகோன் முடிக்குமெனா, (௪௪) 

துணிட்தாங் கனைய வடமொழியைச் தூய பெரிய நாயகயைத் 

தணிந்தார் முடிமம் தரநாசன் சலசச் துணைச்சே வடிமலரை 
யுணர்ந்தார் பெரியர் தமையெளியேர் குணர்ச்சா ரியர் தாட்பணேயைப் 

Lewes ரருளி னடங்கிரிசம் பாவித் தமிழிற் பகாகின்றேன், (கட) 

பகரும் புராண சருக்கமொரு பதினான் கொடுவாழ்ச் ெெழினாடு 
நகர்பா யிரமே யவையடச்ச ஈண்ண முதல்வைச் இவைவிரிபாச் 
கொசையாயிரச்சைஞ் ஜூற்றிருபான் சொற்றே னளிச்சே னவாகத்து 
ணகைகூ ரிரதச் சுவையுண்டு நாவ லோர்க ணனியுவப்ப, (௧௬)



பாயிரம், 

அவையடச்சம், 

F550 யாவுஞ்டுற் சத்தி யுருவமே 

யச்சம் யாவுஞ் சிவனுரு வாமென்ப 

விச்ச கைச்சொற் பொருள்க ளிடைவழு 

வுய்தீது ணர்பவர்க் கியாமென் னுசைப்பதே, (௧௪) 

யாவர் கூற்றுரின் னேவலி னல்லசை 

மேவு ருவென் நியம்பினர் மேலையோ 

வ grog யாச்சிறியேன் புகல் 

பாவெ னாவழுப் பார்ப்பர்கொல் பண்பினோர், (௧௮) 

"வழுரி றைச்திறை வைச்ச களஞ்சியச் 

குழுநி கர்த்தவென் கூற்றெனச் கொள்ளினும் 
' பழுது பார்த்தல் பழிப்பென்க பாவலோர்க் 

கொழிவி லொன்றின்மற் ரொன்றுற லின்றரோ, ் (௧௧) 

பாயிரம் அவையடக்கம் Up oD mm, 

ஆக திருவிருத்தம் ௫௨, 

(0) 
தற்ிறப்புப்பாயிரம், வேறு, 

  

சேவை ஈகர்வாழ் வன்றொண்ட தே? கேசன் மாணுச்சன் 

ரூவில் வளங்கூர் காரைககர்ச் தனமா வணிகர் குலதிலசன் 

சேவில் வருவா ரடிச்சன்பன் நிகழ்சொச் கலிங்க தேசகனிப் 

பூவின் மிகுசீர்ச் கு.ரவன புராணம் புகன்றான் புலிவாழ.



oh 
சிவமயம், 

தரு நாட்டுச்சிறப்பு., 

  

பொது, 

பொன்னாலு மணியாலும் பூவாலுங் காவேரி பொலிதீர் நாடு 

ETE] HY மறையாலும் பானாலும் வானோதும் பயில்சர் நாடு 

வந்காலு முகத்சாலு மயனாலு மியலாத வருள்கூர் காடு 

வென்னஞாலுஞ் சொலச்சகுமோ வெண்ணரிய இிருச்சோழ செழிற்பேர்நாடு 

உலகமொருங் குதவியக£ ரோததியி லுவணகே துள்ளச் தோவா 

துலைவிறவச் துணர்வினிடை யுதிச்தருளி யுவணையர சுருக் யோசப் 

பலர்புகழ்பொற் பதியமர்ந்தும் பாராசன் பால்வலியப் பகர்ந்து பற்றீ 

Nog Aur Cats cn SQ) WR tu Heer டின்னசையே லிசைப்பெெ தென்னே 

இருகெதிய ஒமிழ்மூவர் சேவாரச் சறப்புயர்கேச் இரங்க எிந்நா 

ளிருரில்மெங் கணுமிருதாற் ஜெழுபதின்மே லொருகான்கா மிவற்று ளே 

பரவுறுபற் பலகாட்டும் பயில்பதியெண் பதினான்கே பண்பு நீடுஞ் [னைப் 

சுரர்பரவு மெரருநாற்றுக் தொண்ணாறு இருச்சலமிச் சோழ நாடு, (௩) 

வை இகசை வம்பொலிய வந்சருண்டூ வருந்தருதே வார மக்கா 

ளெய்துமிரா யிரமுடிக்கொ ளிலச்கமிவரம் நிறஹையருளா விறக்ச நீக்ச[சாய 

யுய்தகருமூன்றொழியெண்ணா நுளவவற்றைஞ் ஞூ. ற்றைம்பச் சொருநான் 

தெய்விகமாண் டிருப்பதிகச் இரடனக்கே இகழ் சருமிச் சென்னி நாடு. () 

மூந்காடு சம்மினுஞ்சர் முன்னாடுமிந்நாடு மொழிசென் வேசச் 

சொன்னீடு முயர்சலச்சாம் சொன்னீடு வயனலச்தாம் ரொகைநீ டின்ப 

மன்னீடு பலவளக்சான் மல்குபொருட் குலவளத்தால் வளர்சீர்ச் கென்று 

மெககாடு மெவ்வுலகு மினையாகா வென்பதுல கெல்லாஞ் சொல்லும், () 

வேறு, 

அரதிய ஸ்ஷ்ீதிச் சாணி யாதிமா மனுவி னீ &) 

யுருவமான் நுயர்க்கு,ச் சன்னோ ரும்பன்மீ அரு *ஞய்ச் சாளூர் 

வானருட் கருவ லஞ்சீர் மனுநீதி கண்ட சோழப் 

புரவல னருட்செங் கோலிற் பொலிவதஇிச் சோழ நாடு, (௬) 

உலகெலாம் பாவு சான்றோ ருடைச்செனு நாட்டி ருந்து 

மலைமலை நிலன்வி னாயோர்ம் தழைச்சன பாய நாமச் 

இலைவலான் றலைமை செய்யச் சேச்கிழார் குரிசி லாற்றும் 

வலனுய ஈமைச்சு நீதி மாண்பதிச் கோழ நாடு, (௪) 

* உய்ச்சவென்னும் பெயசெச்சச் தசரந்சொக்கது,



(GB alent புசாணம், 

அருண்மொழித் சேவ ராய வருளினீர்ச் தனைய வாய்மைக 

குருபரன் வாக்கின் றீச்கை கொள்கெனாக் கொடுப்பிச் தெம்மான் 

daa cleo nse சோழர் கொமணி யனபா யப்பேர்ப் 

புரவலர் பெருமான் செங்கோல் பொலிவ 85 சோழ நாடு, (௮) 

மணிகளி லமல னங்கண் மணியணி யங்க சாகக் 

குணிசளிற் ஜிருவெண் ணீறு கூறுமந் இரங்க டம்முட் 

சணிதிரு வைர்தசெ ழுச்சே கவினுநீஇ வயங்கு மாபோற் 

அணிபுயர் மேன்மைச் தான்றோர் .இமிகுஞ் சோழ நாடு, (௯) 

மன்னுமே சக்க சோழ வளநாடு சோறு டைச்சென் 

றன்னையா ரவ்வையாரோ தருண்மொழிப் பொருண்மை நோக்கி 

லொன்னகன் னாட்டு மேலா யிகபர மோக்ச வாழ்ச்கைதி 

தொன்னிதி சானே மீச றலக்குமிச் சோழ நாடு, * (௧௦) 

நாசக்க மடந்சை யென்றே நாவலர் பாவி யேத்து 

மூ.சச்ச வாய்மை ஞான முதல்வியா மவ்வை மாதா 

மேசக்க வளகா டென்ன விசேடண முன்பின் Garg A. | 

டோசகச்க வின்கொாண் மேன்மை யுற்றஇச் சோழ நாடு, (as) 

ஆருநீர் நாடென் ரோதி லனையது தனையே யன்றி 

யோருதல் பிறிதொன் நின்பா லுறாஇடு குறிமே யாகும் 

பேருநீஇப் பலமாண் செல்வப் பெருவளப் பெருக்ச மென்றுஞ் 

சேருபு இகழும் வாய்மை தேதற்றுமிச் சோழ நாடு, (௪௨) 

அங்கண்மா ஞாலத் தாவிக் கருளிய கோயில் கொண்டா. 

னெங்கணு மென்ப தேனை யிடங்கட்கு முகம னாக 

வொங்குசன் பாலவ் வாய்மை யொளிர்தர விடம்வே றின்றி 

சங்கர னமர்பொற் கோயி நழைப்பதஇச் சோழ நாடு, (௧௩) 

செங்கமலச்தின் மேவும் இருமகள் பொதுமை நீக்கி 

மங்கல வசைக ளெல்லா மலிதர வழங்கு மாண்பாற் 

பொங்குது சிறப்பி னென்றும் பொலிதலாற் பொன்னி நாடென்: 

O nie se இகழ்பேர் கொண்ட இசைமிகு சோழ நாடு, - (௪௪) 

அரியயன் முகுந்த னாதி யமரர்நா டவனி யேனை 

நிருபர்காடடுரு,ச்இ.ரா.இ சேசர்நா,டெல்லா“மென்று 
LGA se Gen ps |coP ug as HOU ns As Cw pf கொள்ளும் 

பெருமையார் சென்னி காடென் பேருடைச் Heit நாடு, (௧௫)



ல்
 . திருகாட்டுச்சிறப்பு, | டக 

நாடெலாம் விளைவி னீட்ட ௩கரொலாம் பொருளின் கூட்டங் 

காடெலா மலர்ப்பூஞ் சோலை களனெலாம் பிறங்கு நெற்போர் 

மாடெலாம் தரும சாலை மறுகெலா மணிக்கு வால்கள் 

பாடெலா மாடும் பேரத்திப் பணிதிருச் சோழ நாடு, (௧௬) 

ஃ ற்பகப் பொங்க ரெங்குங் கற்பக வல்வி யெங்குங 

கற்பகல் லூரி யெங்குங் கற்பக மாத செங்கு 

மற்பக மார்ச சொங்கு மற்பக லறங்க ளெங்கும் 

பொற்பக மாட மெங்கும் பொற்பகன் மணிக ளெங்கும், (௧௪) 

காச்இர நீழ லெங்குங் காச்இர வளங்க ளெங்குங் 

காத்இர சுகங்க ளெங்குங் காச்திர வாமை யெங்குங் 

கோச்இர குலங்க ளெங்குங் கோச்இர நலங்க ளெங்குங் 

கோத்தா மேன்மை யெங்குங் சோச்இரள் பொழிபா லெங்கும். (௧௮) 

பார்ப்பவர் கண்கட் கென்றும் பசுமையே தோன்றும் யாண்டும் 

பார்ப்பயில் பயிர்முன் னாவ பலனொடே பல்கும் யாண்டும் 

பார்ப்பணி யாதி தாமும் பல்லுணா அுகர்வ யாண்டும் 

பார்ப்பனச் சகாஇ யாதி பகர்நெறி தவறா யாண்டும், (௧௧) 

,இரவிட வேதம் போற்று இருத்தகு மூர்த்இ மீட்டர் 

இரவிட வேகம் போற்று இருக்தங்க டி.ரு.த்த 'லங்கள் 

wil .ரிடங்க டோறும் பல்குவ சோணாட் டென்று 

டிரவிடல் யாரு நேரே பார்க்கலா மின்று மென்றும், (௨௦) 

ப.ரவுறு சரியை யாதி பக்குவர்ச் கருண்மெய் ஞான 

குரவர் சம் மினங்கள் வாய்மைச் சங்கம குலங்க ளாதி 

ander கூடடங் கூட்ட மாச்தொகு வகையிங் சன்றிப் 

பரவும் நாட்டு மின்றாற் பார்க்கலா மின்று மென்றும், (௨௧) 

இன்னகாட் டியற்£ர் யாசே யிசைக்குகர் தொகுத்தி யாவு... 

மென்வ நாட் டினுமே னாட்டி னிலகுபே ரின்ப நல்கிப் — 

பொன்னிகாட் டி.டங்க டோறும் பொய்யுரு மூணிவர் வாக்கின் 

மன்னுகார் வளமுன் ஜோர்ர்ச வகையோரு சிறிது ரைப்பாம், (௨௨) 

| மழைவளம், | 

உருவகா லருவ நாலென் ரோதிய லுபய காப்ப 

ணிருமையும் பொதுமை யாகி யிலங்கெழிற் ௪ சாச வன்றன் 
பெருகொளிப் பளிங்கின் ரோற்றம் பிறங்கவிண்: Cems சோனச் . 

செருண்முகப்- பிர இ விம்ப மென்னவான் சேணிற் சென் ற; (௨௩)



& Fr (Fh HMOT LIT G8 Lo, 

௩மதன்ப னாச மித்த நரலையவ் வாணை நீத்துக் 

கமையம்பு கொண்டு பின்னுங் களிப்பது சகாண்டு மென்னா 

வுமையன்ப ஸனீற்றுக் கோலச் துற்றொழிச் இடநேர் சென்றாங் 

இமையம்பு சஞ்சே ணின்று மெறிதிரைச் கடல்புச் கன்றே, (௨௪) 

கருங்கட றரங்கச் கையாற் காமரு, தாரளமா 

யிருங்கழ லிறைஞ்சிச் தூவி யிரத்தலி னாற்றல் கேளா 

வொருங்குணா இரங்கி யெம்மா ஜனொழிக்தென வெழுந்து வானில் 

வருங்கனம் வேண்டு௩் காறு மாந்திமே லெழுந்த மாதோ. (உடு) 

வாரிதி குழியப் புக்கு வாரிவாய் மடுத்த வானந் 

தேரிய லிறைய கோரச் இருமுக காந்தி யேந்தஇகச் 

காரிய லுருவாய் வாமச் கதிர்முகச் செம்மை வாய்ந்தாங் 

கேரியல் சம்பை மீட்ட மெங்கணும் பரப்பிந் றன்றே, (௨௬ 

ம.இஈதி யிதழி வேணி வானவன் காச செஞ் ஞான்றும் 

பொதுமையி னிருமை யாய புற்கல வர்க்க மெல்லா 

மதிர்சரு தமரு கத்தி னழைச்சரு ளொலியே யென்னக் 

கதிர்விசும் பெழு? மூதங் கனையொலி பெருக்கிற் நன்றே, - (௨௭௪) 

கறைமிடற் நிறைவன் மத்த கயத்துரி யெடுத்துப் போர்க்கு 

முறையென நிமிருஞ் சைய முதுவரை யெங்கு மூடி 

ரநிறையொளி நீல்வி சான ரிச்கிலச் சொடைறநி ரைச்சாங்' 

குறைமவி சாரை யாண்டு மொய்யெனப் பெய்யா நின் ற. (௨௮) 

இறையமர்ந் தினித வாழ்வெற் பிருஞ்சிற கரிந்தோ மிந்த 

மிறையொழிக் துய்து மென்னா விண்ணீறை மணிக்குடத்இி 

னறைகடற் கூவத் சாணை யாங்கயி றரமைச்தெ டுத்துச் 

குறைதப வாட்ட லேய்ப்பச் கொண்டனீர் விண்ட மாதோ, (௨௧) 

போத்றிய ௪சாச வன்றற் புருடவா சியம்போற் பொன்னின் 

ரோ ற்றமிச் கலங்கு சாபந் துலக்குவான் பெய்ந்ரநீ ரன்னோன் 

பாற்றிகழ் சத்தி யோசா சதம்முக நிறப்ப ரப்பின் 

வீற்றுவீற் றருவி சைய வெற்பிட மெங்குக் சாட்டும், (௩௦) 

விண்ணுயர் சைய காம வெற்பிருஞ் சரந்தொ ததச் 

தண்ணிய சாரல் சாறுஞ் சசமக னிதம தாசக் 

கண்ணறுக் சளவு மல்லி கைச்சொடை சாத்தி யேத்தும் 

பண்ணிசை யென்னச் சூழ்ந்த பாவுநீ ரருவி யோதை, (௩௪)



திருர்ட்டுசசறிப்பு Nr 

'நனையுது வலியில் சவர் சமையுமாற் சார மென்ன 
ரினிசெடுச் தழுக்க கற்றி யின்பரு ளீரசான் போலக& 
Door Gu னுவசொ ழித்துச் கான் ok mos Owen 

நனியுணு மமுச மா கானிலத் கொழுற் றன்றே, (௩௨) 

நிலையிலா வுடலங் கையி னேர்ந்தவச் சணமே மிக்கோர் 

நிலையிலா வுடலங் கையி னெறியிலுய்ச் தய்து மென்னு 
சிலையிலார்ம் சளித்சல் போல நீள்பயோ தாநீர் * பெற்றக் 

நிலையிலாங் கெஞ்சா நீத்த நீத்தமா வளித்ச மன்னோ, - (௨௩) 

சணந்தொறு மாறி மாறிச் கருதுமுள் எத்தின் * மாலை 

1 யுணர்ந்திரு நிதிசெல் வப்பே ருற்றதை யுதவுவோனை 

மணந்தரு சர்தீதி போர்த்தன் மானநீர் முழுதும் வானக் 

தணந்துந வளிச்துமேனி தவளம்போர்ச் தாங்கு ரின்ற, (௩௪) 

பொருள்படைச் தருளா ரெய்தும் புன்மையு மளித்சார் தூய்மை 

மருவலுங் காட்டி யாங்கு வாரியுண் டேகுங் காறு 

மிருளு$ீஇச் சைய மால்வெற் பெய்இநீர் பெய்த மாரி 

ஸி தருள்பெறு தூய்மைதச் தாகத் இகழ்ந்துவான் சென்ற வன்றே.(௩௫) 

உடல்பெறுங் சணச்ச றத்தி னுசவனூ னெறியென் தநியாமிவ் 

விடைபெயி னீயாச் செல்வர்ச் €௫் ௪சா யறனு மின்றாய்க் 

கடல்புகு மூலக மெல்லாங் களிச் சநீ ரளிச்கும் வெத்பென் 

ஐடையான் சொடைசெய் கொண்மூ வமலமா யகல்வான் சென்ற, 0) 

உருவுடைச் சீவர் யார்க்கு மு,சவிய வுருக்கொண் % டெய்தும் 

பரமண்யா wales லன்னோர் பயன்பெற வருவ கொண்டு 

வருவே முறையெல் அறம்மான் மவியருள் பிரவ இச்சாங் 

கொருவுருச் சைய வெற்பி னொழுகுமா லருவி நீத்தம், (௩௪) 

ஈசன்மாட டினித மாந்சே யிணையினீள் மலைய வெற்பின் 

வாசனார் சமண்ட லத்தின் மக்இர நீர தாகச் 

தேசமார் கணேச னீண்டே. செல்கென ச் தஇருவு எங்கொண் 

டாஇல்பூ முதல்வ எர்ப்பா னளிச்ததிச் தெளித்த நீச 2ம். (௩௮, 

* பெத்றவென்னும் பெயரெச்சச்சகரந்தொக்க.. 

* மாலை - தன்மையுமாம், 

1 உணர்தல் இரண்டிடச்தும் பொருடந்துரின் ற, 

உ எய் அம்வினைநமுற்று,



சூதவனபுசாணம், 

இந்கதி சைய வெற்பி னிடையமாக் தருவி,யர்க 
மன்னியே குறுமா லிது மக்இிர தோய * மானாற் 

பன்னுமைந் தொழிலுக் தானே பண்ணுமென் தியம்ப லென்னாமீ 

பொன்னிசா விரிமுன் னாமம் புகல்பவிப் பொருவி னீர்க்கு, (௩௯) 

ஈதியெலாம் துதிசெய் கங்கா நதியுமிச் கதிசெய் பொன்னி 

ஈதியினோர் கூற்றுக் கொப்பா ஈவில்வதும் பழமுசா மென்னே 

நதியிவை யிரண்டும் பூவி னடக்குங்கா ரணச்சை நோக்கி 

5திவரன் தலையன் ஜனோர்மெய்ச் காவெடுச் இயம்பு மூண்மை, (#0) 

பிறக்திறந் துழலுந் தேவர் பேணுமூ ரமர்ந்த கந்தை 

விறந்துபா ராசு வேண்ட மென்சடை GEG. CGAL 

பிறந்தொரு மூனிவன் மிச்ச லாடப்பின் காதிற் போந்தே 

யிறந்சவர் சாம்ப பென்பி னெய்திய திசைச்த கங்கை, (௪௧) 

பொன்னிமா நதியிப் பாரிற் போந்தருள் புனித மேன்மை 

முன்னொரு வாறி சைச்சா முரணொழிச் தோர்ந்திப் பொனன! 

தன்னிலை யுணர்க வானீர் தானுமோர் சிறிதொவ் வாவிக் 

நன்னதி மேன்மை யோரா நாயினே னவில்வ தெகங்கன், (௪௨) 

லானிடைச் சாரை யாச மலையிடை யருவி யாகி 

மானிலச் இடையே யாறு வாவியாழ் க.வ லோடை 

கானிலைச் தடமுன் னாமங் கடற்பன லொன்றே கொண்ட. 

தானிடைப் பரமன் சீவர்ச் கருடரப் பெறும்பேர் போல, (௪௩) 

கருமுகி லாய மத்த கயமிலர்ந் தப்பு மாரி 

பெருகவில் வாங்கி மின்வாள் பிறக்குகா ரெனும்பொன் மோலி 

யாசுறச் சண்ட வேனி லாங்குறும் படங்கித் தேய்ந்து 

சுரரில,ச் சோர்காற் சென்னி தூக்கநீர் நேர்க் மாயும். ௪௪) 

பெரியவர் மூனியி னும்பின் பேறினி சடைத நிண்ணந் 

தெரியுறப் பொன்னி மீர்த்துச் செல்பிணை பிரிந்த சன்டே 

எறிணகேர் புகுந்தோர் பாக்கின் படைந்ததால் வாச ஒூயெம் 

புரவல சொறுச்சா லொன்றும் போதுமென் றருளிந் ரோர்ந்தாம். () 

சணிமலர் காசா கொன்றை கவின்பலா சலர்பூ முல்லை 

ய்ணியணி பரவப் போர்த் சாங் சைவருந் சானா யைந்து 

பணிகளுக் தானே செய்யும் பான்மைரேர் காட்டி Cug 

மணிகொழிச் இலகும் பொன்னி மந்திரச் சரச நீச்சம், (௪௪) 
  

ச 
‘ | *ஆனால் என்பது ஈண்டுசேற்றப் பொருடந்தது..



திருசாட்டுச்சிறப்பு, 8௯ 

. ஆக்சமூ மறையு மூண்டா மானரு ளொன்றிற் ருழ்ந்சோர் 

மீக்கொளு நிலையர்க் கென்றன் மெய்ம்மையே தருப்பை யாத 

தாக்குநீர்ப் பொன்னி முன்ன தாழ்ந்ததி விருத்தி யாய 

மேக்குற நிமிர்ச முக்கள் விளிந்தன வேர்சண் டம்ம, (௪௭) 

சடிசமழ் மாதர் மேனி காட்டெழின் மலர்ச்கு ராவி 

னொடிவின்மஞ் சரிகள் புன்னை யொண்டுண ர௬டன்சொண் டேகும் 

படியினீள பொன்னி காட்டும் பசும்பொன்றாச் தாதி பூண்டு 

மெடியசண் புனற்ச ரிக்கு நீரா மகளிர் தோற்றம், (௪௮) 

வேறு, 

மூவரு மூறையே யொருதொழி லிரண்டு முச்சொழிழ் குரியராய்சத் துரிய 

சேவினி லொடுங்கல்காட்டிடுங்குறிஞ்சிச் இணையிலவ்வொருரிலப்பொருளே 

காவகசீ இரண்டு பணையின்முப் பொருளே கவருபு காட்டியீர்ச் தேடு 

யோவற வ்வைமுற் றுசதியிற் புகுமா றுய்ச்துறும் பைச்தநீர்ப் பொன்னி, 

வேறு, குறிஞ்சி, 

ஐந்திணையின் முதற்றிணைமீ சசலமாண் டிணைபேரின் பமைஇ தேற்று 

னந்தலிணை விழைச்சனிறை நலச் திணையென்றைவரின்முன்னா தனெற்றிச் 

கெந்தழலாய்ச் சத்சமல சிச்டையா னந்தமயத் இரட்டு யாய 

ஈந்தரவே எமர்ந் தருளே சரந்சளிச்சப் பெறுங்குறிஞ்சுச் தூயவைப்பு. (௫௦) 

வேறு, 

பூந்துணர் பெரதுளும் வேங்கைப் புடைசுலா மெறுழி மீட்டஞ் 

சாரக்இிற வீளர்கு ழாமச் சாமிதா விறைஞ்சல் காட்டு 

மேக்கிண சொழுச்கு செந்சே னின்னரு சொழுக்க மேய்க்கு 

மாந்துமா முசுக்ச ளாடன் மற்றவர் வெறியாட் டேய்க்கும், (@s) 

செயலையஈ தருமே லோர்பைஞ் சி௫யுற வண்டி சைப்ப 

வயல்வளா வெடிப்ப வீழ்முத் தாங்குச்சென் நுசைக்குந் தோற்ற 

மியலிகண் மேலா லோல மெனசக்குல் கவர்புள் ளோடச் 

சயல்விழிக் குறமான் முன்னாட் சவணெறிட் தமர்கச காட்டும், (௫௨) 

அருசமர் பராரை வேங்கை யடியுரு வொடுக்கச் சீயங் 

கரியுறல் கண்டு வல்லே கரந்துறை பான்மை செவ்வே 

ளிரலைமா மகண்ழமுன் போந்தாங் செந்நிற வுளர்சோ னம்பி 

வரஜெரீஇச் கணியொன் முக மறைக் தொளிர் வாய்மை சேற்றும்,.
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சூதவன பு.ராணம். 

சாமுறு பிணையொன் ரேோர்பாற் சதுவிய வொருபால் வேழ 

நாமு.ற மருப்பு நீட்ட காப்பணின் றலர சோக 

மோமுதல் வேழ முன்ன ரூன்றல்சண் டெயினர் நங்கை 

யேமுற வலித ணைப்ப விந்கடுச் சேயை யேயும், (டு௪) 

புதுமலர் கணியித் றோன்றப் புளிந்தர்கூர்ங் குயச்தி னேனல் 

கதுமென நிலத்திற் rile sweet! gos us? er 

னெதிர்பொரச் தொடர்கி ராதர் யாவருஞ் சேவ Coparp 

விதிர்விதிர்ச் தாவிசோர்ந்து மேதினி வீழ்க்த தேய்ப்ப, (@@) 

அரிகுர லருவி யாவு மாங்கெயிற் றியரி Corry 

குருமலர் வேங்கை நீழற் குவாலுற வீழ்வ வள்ளி 

யருளினா ருமிர்பெழ் ஐன் னோ ரறுமுகன் றிருவ டி.த்2ா 
மரசைரிழ லுறமுன் வீழ்ந்து வணநட்சிய வாய்மை காட்டும், (@s) 

கறிச்கொடி,யிணர்த்துச் சூழ கருச்சரு விளர்ச்ச செம்மல் - 

வெறிச்சசெங் காந்தண் மீது வீழ்ச்திரின் ரொளிரும் தோற்ற 

மறிச்சசண் ணெறிச்ச வோதி வள்ளியோ டள்ளி மெம்மான் 

பொறித்தசழ லிடையி லாசம் போசட்டு மணந்ச௫ சேய்க்கும், (௫௪) 

தோற்றட மருப்பு சொங்கைச் துணைக்குடைந் அருவி எர்த்துக 

சோற்றவை யனைத்து மாங்குச் தஐுணித்திச ணமைச்து மீது 

தோற்றமன் கொடிச்சி மார்கைச் தொடிச்சிமார் வீற்றிருப்பார் 

தோற்றவர் வென்று ளாசைச் சுமப்பது மாபே யென்ன. (௫௮) 

மருங்குலைச் கொம்ப ரொன்பர் வளர்பசுங் கொடியே யென்பர் 

பெருங்கவி வாண ராகு பேரவை யேனை மாதர்க் 

கிருங்கழ லெயினர் மாசர்ச் கியற்பெய ரேகொ லென்னச் 

தருங்குளிர் தழைதசொ டுத்துச் தாமரைக் குடுத்து வாரால், (௫௯) 

துயர்தரு கணைவேட் £ந்து சோகஞ்செய் நினச்ச சோகப் 

பெயர்கொலென் றெயின மாதர் பெரிதுளங் கறுத்து சைப்ப 

மயர்வுறதிசவந்து மேன்மேல் வாளிதாய் வருச்தும் செம்மேற் 

செயலைசெய் செயலை யோதுஞ் செயலெவன் செயலை யேபேர், (௬௦) 

அழலெரி மடுப்பித் தாங்க ணகருமுன் னகழ்ந்செ றிந்து 

் பழகுமை வனமுன் வித்இிப் பயனனி பல்ச வாழ்வார் 

தொழின்முய லெயினர் யாவுஞ் சுடுநெருப் பிருந்த காடு 

| சழையுமென் ரோதுச் சன்மைச் சனிமொழி யகிர்த, மாமோ. (௬௧)



திருசாட்டுச்நெப்பு. 

எனவலூன் கிழங்கொ டீய வின்னற வாதி யாவ 

சானவ ரருச்தி யொன்றே கருத்தின் ரருச்தி வள்ளி 

கோனையுண் வவெப்பர் யாவுங் கோதறச் செவமாச் சண்ட 

ஞானியர் வந்த வெல்லாஞ் சிவார்ப்பண ஈயக்கு மாபோல், 

வேளெனு முசனிலைப்பேர் வேடன் நிறுத யாதி 

கோளுநீஇ யமைய வாய்ந்து குலமூசற் குமா வேடன் 

கேளிரா யுரிய சம்பந் இிகளெனச் கிளத்தப் பெற்ற 

மீளியர் மேன்மை யம்ம விளம்புதற் கெளிய சேயோ, 

கண்ணப்ப ஜஞனெப்ப தோரன் பின்றெனக், சகரைந்ச மெய்யன் 

புண்ணெக்க மணிவாச் செக்சை யுரைக்கலெக் காய தூய 

இண்ணப்பொன் னாம வாழ்வின் றிருவவ தார மேன்மை 

௩ண்ணப்பெற் monte DEA நாயினே னிசைக்கற் பாற்றோ, 

வேறு, பாலை, 

புராரி யேமுதற் சாரெலாம் பூருவ மூட... 

சுராரி யாற்கொளுஞ் சன த்தழன் முழுமையுஞ் சூழ்ந்த 

பரரரி யோருரு வாயவம் பணத்தியென் நுரைக்கும் 

வராரி யூர் இயங் கமாந்தருள் வயச்சது"பாலை. 

கணமுக் சாரங்கருஞ் சன த்தழ லுருவினள் காக்கு 

மிணையில் பாலையு ஈண்பகற் பரன்முரம் பிடச்சைப் 

புணர்பொ சோர்பொழு துடற்றுவெங் கதிரினாற் புலனாய்ச் 

கணவு மாலைய சல்லதசை யுலகெவன் ரு ங்கும், 

இன்ன பாலையி ணிறையழல் கமர்வழி யேகி 

டீன்ன டர்சல முழு அமார்ட் சுபி யனந்தன் 

சென்னி மீதுரின் றெரிவசை மணியென்பர் செரியா 

ரென்னை நாமினி யிசைப்பதவ் வெரிசழல் விரிவை, 

உடலி ஜனோய்முழு தொழித்துய ராற்றன்முற் றுதவுங் 

கடமை பாலையங் இழத்திச்கென் றோதனேர் காட்டுக் 

சொடர்ச மூலமு கோயெலாக் தொலைத்துடற் பலன்சய் 

அதடன வாழுதிர் வேப்பினக் 'சளிப்பு ஞ் செறிந்து, 

வாகை யாங்கணும் தருந்இரு விர்சைமா மகளே 

யாகை யால லமுமடைந் தருள்பெறு கெனச்தஞ் 

சாகை யாற்றிகர் தங்கண்டூ லத.இற்பா சலம்விண் 

போசை யானசைம் சமைப்பது போல்வது வாசை. 

(௬௨) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬.௯)



சூதவனபுராணம், 

பிரிந்து செல்லுகர் சனிமைநீர்ம் இன்பமுட் பெருசப் 

பரிந்து மல்குபூம் பாவையர் பகஃறொகை காட்டும் 
புரிந்ச நாயக சேடியர் குழாமெனப் புருடர் 

தெரிந்து மாதரார் சம்மின மெனத்திகழ் குரவம், (௪௦) 

சுரர்ரி லத்சமு தரிதுபல் சாவலுட் 0றுமிச் 

Fh லஞ்சுசைச் இரளைபல் கோடிமேற் ஹொகுத்தச் 

ara முண்கெளி தென்பபோற் ரூத்திரி துருமஞ் 

சுரர்ம ரத்தினுஞ் சுவைப்பலப் பலம்பல சொரிவ, (ata) 

பொன்னி னாட்டினைந் தருமலர் பொன்னெனு மொன்றே 

பபன்ன தென்பெறு மலர்மல ராடக மரும்பு 

பன்னு மாண்கிளிச் சறைப்பொனாஞ் சுகந்தமும் பரப்மங் 

கன்னி கார௩்கொப் பணியிள முலையெழில் காட்டும், (௪௨) 

மதா வொண்கனி தாத்திரி மீந்துமுன் வலிய 

வ.இ.ர நல்கவும் பரலுண வருந்துவ கபோத 

மதமு டற்குறு மெவ்வுணா வழங்கினு மறுத்து 
சி தமென் ராங்கட காதியுண் மாதவர் வண. (௭௩) 

வேறு, முல்லை, 

முன்னம் பதினா ருயிரமேன் முல்லை யலைதீதும் அுவரையினி 

லென்னும் புவனப் பழிசுமப்ப தெற்றுச் இனித்தூச் சோழமு தற் 

பன்னுந் தேத்து முல்லையெலாம் பல்கப் புரந்தப் பழிதுரந்தங் 

குன்னும் பயன்மிச் குறுதுமென வுவண கேதோம் புறுமுல்லை, (௪௪) 

ர வீரை பிரிவாந்மாச் களர்பே ரன்பி னுடையாளைசச் 

சார வடுத்தாங் கானிரைக டாமே பொழிபால் குடத்தியர்சை 

யார கிறைபல் குடச்தியரா யடுத்து மடுச்செங் சணும்பரம்பி 

யோ வளர்க்கு முல்லைமுச லிறையுட் குறிப்போர்ட் தொழுகுநர்போல்: 

சடியோர் இறிதில் பொற்பூச்கள் கஞல்கற் பகமுந் தலைவணங்கும் 

படியோங் சார விசச௫த பஞ்சாச் கரங்காட் டி.தழியெனும் 

வடிவோங் இயகந் பகங்கள்பல மல்குட் துச்தோ த.தியிதற்கந் 

கெடியோ னாழி நிகர்கொலென நிறைபால் வெள்ளம் பரந்தொழுகும்,() 

யர் மதிக்கு மண்டர்பல ஈந்ந லாரிந் தீரைபல்லோர் 

பாய விதழி செருந்திபல்கம் பசமான் ஹறேனு மச்சொலிகண் 

மேய பூவைச் குலமரிகள் வெண்ணெய்ச் குடம்பால் வெள்ளமடுத் 
சேயும் புறவைப் பாற்கடலொன் ரென்னு மிதுவோ விசன்பெருமை,



திருசாட்டுச்சிறப்பு, ௨௩ 

ரி சடவாப் பிறர்தொட்ட விரைப்பூங் குளத்து நீருண்ணாுச் 

முடன யாசகமாச செறிபுல் லுன்டு குறுமுயலுஞ் 

விரத நெறியுறுமேற் சாற்றும் புறவந் சனிபுசக்கு 

ஞால் மசண னருளினல ஈவிற்ற லெவனா மினிப்பிறநாம், (௪௮) 

வழிபா றருமான் கன்றினமு மான்கன் நினமு முடன்விளையாட் 

டொழியா அகைப்ப மகாரினுமிச் குறமார் பணைத்து wig GTS BE 

கழியா வுவகைச் கடறிளைப்பர் கனிவாய்ச் இயரவ் வாய்ச்சியர்க 

ளிழியா நீச்தோர் சளும்வாஞ்சித் இபெ வெனிரய்பி ணீசைப்பானேன். 

எவனா மின்சொ னிகராவ தென்றுட் கறுத்தாய்ச் சியரான்பா 

௮ வரா ரழலிற் காய்ச்சியுமேற் ரோயா மச்இிட் டது இரளு 

நவநீ தங்கண் 'டிச்சார நலக்சா லன்றோ நினைப்பு Es 

விவணோர் குதுமப் பெருமையுமென் றெரியிட் டுருக்கி யின்புறுவார், 

௮டரு மிடசார் புரிந்தாலு மாகூழ் வலச்தாரக் கபிவிருச் தித் 

தொடர்பே யாமென் நிடலோர்ந்சா௩ சொறுவி மார்காய்ச்சான்£ர [யா 

மூடனே ததியாய்கனிசுவையுற்றடைமத்தினில்வெண் ணெய்ச்சுவை 

_யிடா வுருக்க கெய்ச்சுவையா யின்றி யமையாச் சிறப்பமைந்த, 

௮ர்ச்ச னுதவிச் கஅதுகைம்மா முகென் றண்ட ரவண்விளைக்கு 

மூர்க்க மாட மாடகமுன் முதிர்பச சைகணீ லம்பொன்மு சல் 

வர்க்க மிரவி யிளேப்பாற வஇபல் விரவி யெனக்குவிப்பரா 

சொர்ச்ச மிணையோ பொன்னொன்றே சோம்பே நிகட்சேயிடம/ மால். 

உலகம் புரப்போன் றனைப்பொஅநீச் தொருதன் றஐனச்சே சறப்பாச 

நிலவ வகத்தும் கொண்டொளிருகிலனென்றோவைங் இணை ச் தறையுட் 

குலவு மிருத்த லகப்பொருணால் கூறிற் நிதனுச் கென்றுபெரும் 
புலவீ ரிசைச்கும் பெருஞ்சிறப்பிற் பொலிவ தனைய பூம்புறவம். (௮௩ ) 

மலரும்டிபுறவதச் சண்டர்கடம் மாபி லுஇப்ப வானாய 

ரலஇன் றரிய சவம்புரிந்தோ ரனைய புறவின் றஐவமெளிதோ, 

குலவும் பெருஞ்€ ரானாயர் குழலி னோசை கேட்டருளி 

ரிலவொண்் சடையோன் விடையிவர்ந்து நேோ வரும்பேற் நினதமம, 

வேறு. மருதம், 

பொன்னுல்கைங் தருச்சு தன்மை புறியமா ரரமகளிர் போற்றுஞ் சர்ச்இ 
வன்ன முலைச் சசிடந்சாமணிமுதற்பன்னி நிபோக வசையில்வாழ்ச்கை 
தீன்னினுமிச் கார்வமுறச் தடமலர்க்சண் குளிர்காட்டு தாவா சென்று 

_.  முன்னுவளச் செனச்சுரர்கோ வதிசேவாய் வழாரிலைச்துமரு மாதோ.



குதவனபுராண்ம்.' 

“ஊடுசல்கா மக்்ப மெனுஞ்சுருதி யிலக்சணமீ துண்ஜ்மயேயென் : 

.நீடுபெற நிதரிசன விலச்கியச்தாற் றேற்றுதலி னிதுவே யூட் 

னீடு இணை யாய்வளஞ்செய் நிலையினுல சபிவிருத்தி.நிபமாய் நின்று" 

கூடுதிணையிம்மருதச்குளிர் இணையே லிசன்பெருமை கூறற்பாற்றோ, 

பொன்னிரஈதி யெனும்பெருஞ்சீர்ப் பூங்கொடியொன் றரிசொனதி முதலா 

ப்போதும், பன்னதிய பெருங்கிளைகள் பற்பலகாற திறுஇளைகள் பாம்ப 

் நீட்டித், தன்னிகர்பல் வயறழைச்து த் தகுபைங்கூழ் நிரைபூச்துதீ சானி 

யாதி, மன்னியபற் பலவசைய வளம்பழுத்தே யெஞ்ஞான்று மல்காகிற்கும், 

இன்னமுதம் ug Baron tg தெடுத்தினித் பாராட்டி யினிய வூட்டித் 

- தென்னருணற் ரடுயெனவே சென்னிறைகாவிரிமுலைச்தாய் செவிலிகைத் 

சாய், முன்னியபாராட்டுறு சாயூட்டுறு சா யைவருந்தாய் வ்ழிச்சென் மாபோற் 

றன்னிடையை யாறுகடாந்தனிச்சனியேகளை ச்சொழுகத்தாவாதோக்கும், 

வேறு, 

உலசெலா மளித்திடற் குரிய போரு 

ணிலவுமா வெள்ளமே நிகர்செல் காவிரி 

. வலனிமிர் தருபிர வாகக் தாயினை 

பிலசநேர் சண்டசே யெனச்கண் டார்ப்பரால், 

கண்டிட முழவரச் சவோன்'மாமக ': 

ளொண்டொடி. நிறைபய மூணச்செல் சேயென 

மண்டொலிச் இணையெழ மருவிச் சூழ்ந்துசென் 

றெண்டரு கால்களி னினிதி யச்குவார். 

அருள்புச கெகிழுமெ யன்ப ருள்ளெனத் 

தருபுனன் மடுத்தலு மள்ளர் தண்வயல் 

வருகமர் விரணந்திர் மருத்தொ ழுக்கலு! 

மொருவியாங் கொழிந்துசா லுறக்கு ழைந்தன. 

பாவனை யுறைப்பவுட் பயிலு மைக்தெழுச் 

தாவபன் முறையெழு தன்பர் போன்மெனக் 

சாவுபல் பகடல துகத்தின் காற்பிணேத் 

தோவறு களமராக் குழுவர் பன்முறை, 

,ஐந்தெழுத் திடையறா தமையும் தூமனத் 

துந்தொளி யெழுதலி லுழு,த சால்வழி 

வந்தெழு மணிகளும் வரம்பின் மாழையு 

_ மிந்துறழ் வளைகளு மிமைக்கு மெங்கஹும். 

(௮௧) 

(௯௦)



தருகாட்டுச்சிறப்பு, 

சமதொழிச் இதம்புரி சாலு மேலலச் 
தமரகி கச்தினு மபேச நெஞ்சேனச் 

சமையென வோர்தரக் காட்டு மாண்பினொப் 

புமைசெயன் முறையெனப் பாம்பு கைப்பரால், 

இளகியை5 தெழுத்சமைந் இலங்கு நெஞ்சினிற் 

பளகிலன் பசைவற நிறுவும் பான்மையின் 

வளகநிறை பத்பல சாலி வாலிய 

மூளையெழ விசை க்கனர் மூசு மள்ளர்கள். 

அன்பினில் வேறலா தவிரு மொண்டுவ 

மின்புந வெழுசலி னெழுஈத வெண்முளை 

பின்புஞ,ச இரன்முஷஞோர் பிறக்க மேவலின் 

மான்பிச ழொன்றிரண் டாக மொய்த்தன, 

பருவமும் ஐன்பெடுச் சமல பாதம்வைகச் 

சருமையின் வளர்ச் சலி னனைய சாறந்றிணை 

வருபுோற் சழனியின் மள்ளர் மாசர்கள் 

பெருகிய வாழ்த்தொலி பிறஙக aper wen, 

அருட்புன விடைவள ஏன்பின் ரோற்றம்போத் 

தெருட்புன லிடைவளர் இகழ்பைய கூழினை 

யிருட்பழ வா தனை பேய்ப்பச சூழ்ந சன 

பொருட்படா இரிசாப் புணரும் பல்களை, 

அருண்முறை ஈவிலுமைக செழுச்சென் வாளினா 

விருண்மல் வாதனை யிரிச்சல் போன்மென 

மருண்மது அகர்தரு மள்ளர் மாதாச் 

செருண்மலர் வயற்களை சிதைத்த லாழ்றுவார். 

ஈசனா ரருள்வசச் இயைஈஇட் டேபழ 

வாசனா மலக் செறு வாரின் மாந்திய 

நேசமா றியமது வசத்தி னிஃம்ெெ நழு 

சேசகாண் மலர்க்களை சதைப்பர் யாங்கணும், 

பளகொரு& கொழிதலும் பாவு மொண்டுவ 

விளையனு பவழுளே விரவி கிற்றல்போல் 

வளர்பசுஞ் சாலிசண் மள்ள சோம்புறக் 

கிளரும்வெண் கருவகங் கிடைச்செ மழுந்தன; 

௨௫ 

(௬௪) 

(௯௫) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௯௮) 

(௬௯)



சூதினை புராணம், - 

சரூமுதிர்் செழுந்தநெழ், கதிர்கள் வெண்மைமுஜ்: 
மருவியொண் பசுமைபின் செம்மை வாய்த்தெழு 

தருமொளிர் சச்துவஈ தமச ராசதச் 

தரனரி யயன்் முறை யவிரு௩ சோற்றம்போல், 

தனிறச ரனுபவர் தாவில் யாவர்ச்கு 

மினிதுற விரிசசரு ளியல்பி லுட்கரு 

நனியெழீஇ நெற்க இர் நலகக மூ.த்றிய 

பிசு ரரிஈ தறிசகுவால் பிறஙகு போர்செயவார், 

YN gers ENO wey மசலஞ் சாயச் இட்டூர் 

கருமுகிற் படைஞர்புக குழககுக காட்சுபோல் 

விரவுநெற் போகளபாா வீழ்த்த மள்ளர்கசூழ்' 

நிரைசெறிஈ துழசககுவ மேதி நீள்குலம், 

அ௮ழுகடுனை யழுக்கினா லகற்றல் போன்மல 

வழுக்கனை மாயையா லகற்றல் காட்டுவ 

வொழுச்சிய மேஇிக ளுழக்கி யோயாதபின் 

குழுச்கொளும் பலாலமும் கோது நீக்குதல், 

தொழில்பல கருவிக ளோடு சதோயகதிளைத 

சொழிபிளைப் பாறியா ரூயிர்க CF LO pore 

கழிபலா லம்மு.தற் கடித கற்றிய 

வழியொளிர் கெற்குவால் வய௩கும் யா௩கணும், 

ஈடிலா ரூடனுறி னிரியுஈ தம்பெரும் 

பீடெனச௪ இற்றினம் பிரிநது 6d Sars 

கூடுரர் போற்பதர் நீததுக கோதொரீஇ 

நீடுநெற், குவால்கள்பன் னிலையிற் சார்வன, 

ஆறினொன் நரசர்ஈன் னீ.தி யான்மழை 

யாறினென் றறனிறைஈ சனைச்து மோம்புமிவ் 

வாதினொன் நியகன்றி யயர்ஈதி டாமன்மு 
ஞறினொன் தரசருச் களப்ப ரா௩குளார், 

ஐம்பெரும் பாகநெல் லனைத்துங சொண்டுசென் 

ஹைம்பெரும் பாசமா யவையமுற் அய்ப்பராற் 

தம்பொருள் பாத்துணச் சகுமெ லூற்பொரு 
டம்பொரு ளாகவே தலைச்கொள் வாழ்வினோ. 

(௧0௨) 

(௧௦௩) 

(௧௦௭) 

(௪௦௫) 

(௪௦௪) 

௧0௪) 

(௧0௮) 

(௬௦௧)



Boner OFA wen. உள் 

சன்ன்ல்கண் மஞ்சள்பல் சசலி யாதிய 
தன்னுமே era sp Oop Eis முூனிய 

மின்னிலம் விளாவன வெல்லை யில்லன 

வன்னமு£ற் nosis songs ora er, (௧௧௦) 

அனை த்துல குூயிர்நிலை டாக மல்கியே 

Wer suis தொளிருமிவ் வினிய கண்பணை 

யுனத்கரு௩ இணையெனி லோச லெஙக௩ன 

மனச்கொள நிதைபெரு வளனெ லாமரோ (௧௧௧) 

வேறு, கெய்சல், 

உ.௪௧ வேந்சனென் ஜெமையுல குரைப்பழுற் அுலகுக் 

குக மீவதிவ் வுசஇியே யாகலி னுதைசசா 

ரு,சக“மோம்பினப் பெயர்ரிலைச் துறுமென வருண 

னுச மோக்டிவீர் றிருப்பது நெயசலி னுதகம், (௧௧௨) 

பூதி சண்டிகை மு.சற்வெ சம்பகதப் பொருளி 

ஞதி. பூசையாளம் றன்பர்போற் பாரசரவ் வருண 

லூர். முட்புனை கிழத்றளி யூன்றியவ் வும்பற் 
கோது சீர்விழா வெடுச் துவேண் டுவனபெற் றவப்பார். (௪௪௩) 

இரஙகு துன்பதஇ னிறுதியே யின்பெனபம் பிரிஈசா 

ரிரஙகு ரிச்தணை யெயஇகா நோற்றிரு௩ இரஙகி 

னிர௩கி மேற்கொளு மீசனென் ஜறெண்ணிமுண் டகஙக 

ளிரஙகு வண்டெழிற் சண்டிகை நீறுபூச் இலஙகும், (௧௧௪) 

புன்னை நீழலிம் கெடவாத் சிறுமியர் புணரி 

மன்னு சித் தில௪ சதைப்பவுள் வருக்கம் மார 

மன்ன வேலைமேல் வீசலுங கொடுகெலு மசன்ற 

தன்ன கொண்பொரு ளூறிற்கொளத் தாழ்க்குமோ சலதி, (௧௧௫) 

as wry ip அுயிர்ககரு ளிஹைவனே வலைஞ 

னாக மீன்கவாஈ இடினெமக் கடாகொலென் றலையேற்டி 

சோன் மீதுரீஇப் பரசவர் துதையுமீன் சால 

** மாகி னீள்பல சாலங௩கள் வீசுபு உலிப்பார், (sea) 

விழியை யொப்பெனப் படுகட லுடன்விரா ய௩ஹ்றல் 

கெழுமி நிற்றிராம் சாண்டுமென் றலைஞர்மேற் இளர்ந்து 

மேமுச சன்கரைகச் குவிச்சபன் மீனெலா மு.த௩கூர்க் 

செழு ans Aus ருணச்குவர் மேலுமங் வினைய, (sect) 

% மாரு - வலைமணி, oo 
 



சூதவ்னபு ராணம், 

துறைச டோறும்பன் மாக்கலச் சொகையினுட் இதையு 
நிறைபொ ருட்குவால் கொணர்ந்துகைச் தோணிக ணிகழ 

வறைக டற்கரை யளிப்பமா ணவர்குலச் காழ்ந்ச 

பொறழைக விப்பொரு ளெடுச்தரு ளாரியர் போல, (௧௧௮) 

உருவ கிட்களச் இற்கய லன்ென வுணர்ச்அுங் 

இரு காடினி யச்துட னெண்ணிய களையாய் 

மருவு கென்றுகொ ஓல.மணராங் குவரிநீர் வாச்டிப் 

பெருச வாற்றுமுப் போங்கலெப் பாங்கரும் பிறங்கும், (௧௧௯) 

_ என்ன சேச்தரும் பொருளெலா மியலும்பல் கலத்தார் ற் 

றுன்ன கன்கரைக் குவிச்தெலா நிலங்களுக் துலை தந்த 

மூன்னி யேற்பகா டொறுங்குறை வறத்தரு முஈன்மைச் 

தின்னி லச்இியல் பென்னிலா ரிசற்கிணை யிசைப்பார், , (4௨௦) 

எம்மையாளரு ணம்பிபோற் றஐதஇபத்த ரொனுஞ்சாச 

செம்மை மாமணி யுலகெலா மொளியுறச் இகழ்ந்து 

சீம்மி யத்குலச் தவதரிச் இட்டமா தவஞ்சார். * 

நன்மை யாளாிக கிலக்சவர் பெருமையார் நவில்வார். (ad. 6) 

இணை மயக்கம். 

குன்றி எந்.இனைச் க.ிர்நுகர் குரங்கக்கொற் றவைதன் 

மன்ற எிக்கலை யூர்தியை யின9மன மருவுக் 

துன்று இண்பர லுண்புற வமையினஞ் சொரியா 

ரின்உ௦ வெண்மணி பாலெனச் சென்துணா நிற்கும், (௧௨௨) 

வராயி எஞ்?று மறியுகைச் சான்முலை மடுக்கும் 

வரையு ழைப்பொலி முலையுணும் வன்ரிரை மழவு 

வரைமி சைந்துசென் றும்பல்கண் டுயில்வன மருதம் 

வசைய இன்னிழ லுறங்குமிச் குணாவரு மும்பல், (௧௨௩) 

அமைவெ டி.ச்தெறி மணிவிரைக துணங்குமீ னாருங் 

கமைகொ டிச்குலச் துசைப்பவிண் பறந்துறுங் கழைமே 

லிமிர்பொற் கோங்கிடைச் சியர்க்கொளிர் காகணி யீவ 

நிமிர்பொற் கொன்றையம் பண த்.திய்சசனை ச்தொழினிகழ்ச்௮ ம்: 

உழு.ம்ப கட்டினை யோட்வெ கெல்லியொண் சணிகள் 
வழக்கும் பூககம் துவர்ச்சனி மறவருண் மட௫ழ 

வொழுங்கு மீந்திருல் கனிதரும் பரத்.இய Ga 
மூழங்கு வாரிமீ செறிவன மறச்தியர் முகப்ப, (௪௨௫)



: இருக்? Puy. © ௨௯ 

மூல்லை யான்பொழி பால்புகு முளரியந் தடத்து 
ளொல்லை வாளை தாய்ச் செருக் இவீ யுகுப்பவவ் வுறுபால் 
வல்லை யச்தட நிரப்பிவா ரிஇப்புலான் மாந்த 

வில்லை மாலெனச் காசைமே லலைவளை வீசும், (௪௨௬) 

சாழை யின்சனி சகர்ப்பவீழ் மாங்களனிச் சாறு 

வாழை யின்கனிச் சாறுமுன் னாறுற வளர்மூட் 

டாழை தாதுகுச் தாங்குநோக் கு௩ரொலாந் தவள 

வாழை யாதியென் ரோ இய விம்மிதம் வழங்கும், ' (௧௨௭) 

வேறு, 

ரண்ணாரப் பொள்சொடுச்சா எிசைபழிச்சப் புகும்புலவ னியம்பு வாகத் 

றண்ணிருங் காவிரியே தார்வேர் ச னுஞ்சோழன் ருனே யென்று, மண்ணாவ 

ஐஞ்சோத் மண்டலமே யென்றுமுரை வருமே லெக்ச௪, விண்ணாடும் பாவு 

ிந்ச மேனாட்டின் பெருமையெம்மால் விளம்ப லாமோ, (௧௨௮) 

திருநாட்டுச் சிறப்பு முற்றிற்று, 

ஆகச்திருவிருக்சம் (௧௮௦) 

இருநகரச்சிறப்பு,. 
௯. 

    

வேச மூன்றிடை விளக்கெசுர் வேசுமூ வேந்தர் 

2சாி நாட்டினு”் சோழா டி.சனிடைச் துலங்குஞ் 

௪ கானன மதனிடைச் காண்டமே துணையு 

Coorg GF O16 Farrow ews sips துமைகோன், (௧) 

உல லாசிறைக் தொளிர்முனி வரரெலா மொருக்தே 

ஈலனெ லாமெளி தருள்வதிந் ஈகரென ௩ணுகி 

சிலவ லாலன வரசசா ர௬வமுனி ரிவாசத் 

சலமெனாமமும் பெதத்தகுக் இருவுசா,் தானம், (௨) 

அலை லோகத்து மவிர்செ நீர்ச்தங்க எனைத்து 

மூல மாமுனி வரும்புகும் சழைப்பவச் தாங்கே 

சசல போகமோச் சங்களுக் தந்துவாழ் தலினாற் 
உட % ரி e 

சச்ல திர்ச்சவா சரயமிச் இருவுசாத் 'சானம், (௩)



சூதவன ப.ராணம், 

௪ச௪௦ம லாம்வழி பாட்டின்மெ யின்பு$ீஇ,ச் சழைப்பச் 

கள நிட்கள சதாசிவ “ooh 0 OA தகனையை 

சசன மர்ந்துவாழ் தலனெலாஞ் சார்௩அவாழ்,ச் சலினாற் 

சகல சேச்திரா தார.மிச் இருவுசாக சானம், 

உ ரவ காலரு நகாலெள வுரைதகு முபய 

மருவ நாப்பணின் இறொன்பது வகைமையும் வயக்கும் 

(௪) 

பொருவின் ஹர்சிஇமுற் ற * தே.திறை தனைச்தொழப் புசலாற் 

சருவ மாக்க ணிலயமிச் இருவுசாச கானம். 

கோயி வாரொனும் பெயரி குறியெனக குலவம் 

வாயமை யேயழு சேசனா லயப்பெரு மாண்புக 

தூயமை கூர்சன அயாசூியும் விளககய Som Gs 

தாயமை யாசரு ணிறைதரு தஇருவுசாச் சானம், 

விண்டு வாஇவா னவயெலா மாடொறு மிடைநது 

தொண்டு ஞத்றபு குறையொரீ இச் gins so men Coit 

கண்டு எார்ககும்வான் பதமெலா மெளிதுறல் காட்டு 

கொண்டு தேற்றியாங கலகுமக குலவுசாகச தானம், 

அலை லோகமு௩ தனையடுச் இறைஞ்சவாங & png 

ணிலை மூ௩கொடுச் செஙகணும் விரிச் தரு ணிலையாற் 

றகுதி சாலிசே சருமகோ சம்மெனச் சான்றோர் 

Bap வோ.தி.ப பொலிதரு௩ இருவுசாச சானம், 

உலகெ லாமுமெப் பொருள் விழைஈ அறினுமவ் வுடன்ஞுாற் 

திலக நல்கியு மெட்டுணை யெனுஙகுறை வெயதா 

நிலைய பல்வளச் தருகசபண் டாரமாய நிலவி £ 

சலைமை சான்றொளிர் தருவது இருவுசாச கானம். 

நாம நீருல காஇிய வுலகெலா ஈயப்பத 

தோமி லைம்பொறி நுகசாசசிமுன் னலனெலா௩ துதையச் 

சாம மிச்கன வாதமு௩ சருசலிற் சகல 

காம தாயக நிலையமிச் சவினுசாச் சானம் 

மாய னாதியர் பத்த்தழி மாலைய தாகாச் 

தூய நித்திய சதிசவச் துவிசவா ன௩த 

நேய மாண்டுல மோச்சமென் ருன்றவர் நிகழ்ச்துஞ் 
PEW ூலபண் Ln oil இருவுசாச் சானம், 

* உம்மை தொக்க.த. 

(௫) 

(௬) 

ஸி) 

(௮) 

(௯) 

(#0) 

4௪4)



திரூரசசச்சிறப்பு, ௩௧ 

Cam, 

வார்சொண் டருமை காட்டியவா வசார்க்குஞ் சுபயோ தாக்குடைந்து 
வார்கொண் டிடாமுப் புடையிளகீர் மல்கப் பொறையாற் நிலாங்கவிகள் 

வார்கொண் டோடி நெடவொனின் மலிகா ணச்ச முடனடுங்க 

வார்கொண்டளிக்கும்பயோ சாநீல்வார்கொண்டெனசகூழ்ஈதுடனுதவும் 

மண்ணின் மடவார் மூலைக்கொவ்வா ம.பினெமைத்தாம்ச்துுரொெவரோ 
யெண்ணின் மடவார் சமுட்டேவ வியல்பிந் பெருமை யெழின்மாதர் 
விண்ணின் மடவார்முலையொச்தேம்விழுப்பமுடையேமெனசக்களித்தா 

குண்ணின் மடவா ரிஎநீர்ச்தெங குவணை முழுதுஞ் செறிந்தாடும், [ங் 

தேவ வழிபா டாதியபல் செயல்கட் கெமையின் றமையாமை 

மேவு மெமக்தோர் சிறிகொவ்வா விண்ஈற் பகஙக ளெமக்குமே 

லாவ தறி மெனமேர்சென் ,நதனைச் தாழ்ச்தி மடல்சிறிதாவ 

கோவு பரளை சிரையினகு மூவணை மேலு மிலாஙகலிகள், (௧௪) 

மும்மைப்: பயனுந தருநிசமிம் மூதூர் செறியு மிலாஙகலிக 

ளம்மைப் பயன்வீ டறச்சளிச்கு மசனாற் றெருட்டு தூலளவை 
யும்மைப் பீயனி னளப்பிலகாயச் தோம்பு வார்ச்குப் பெரும்பொருடக் 

' இம்மைப் பயன்கூட் தறெருட்டு மென்றுங் காட்டு யளவையரோ, 

இன த்தா லைதென் நராக்குமள வெயதும் வான்கற் பகமென்னாங் 

சனத்சா லுரிஞனி யஇிமதுரச் கவினீர்ச குல்பெற் DarQ wer ey 

மனத்தா லச்சுற் உறல்பெயசசெய் வளஞ்சால் புவிச்சகழ் பசகநிராையின் 

வன்ச் சா ரளவோ தரிசெனுமா மல்கிப் பொலியு மிலாஙகலிகள், (௧௬) 

ஆற்று நீரை யும்முவராச் காழி நீருண் டசைமாற்றிப் 

போற்று நீராக் கெம்மின்மிகும் புனித௨ சுவைக்தாக் லொ௩கலியென் 

நேற்று நீர * மை யப்போழில்குழ்ந இலஙகு மெவர்தி யினமுவர்ச்சாற் 

நேற நீர்மை நல்லீன.ச)௪ஈ சேர்ந்து வயஙகு௩ தஇறம்புரியார். (௧௪) * 

அறன்மித் களிப்போ னெமக்குவணை உரச னவனா ஓ. சவிபெரு 

ிிறைபொர் றருச்ச ளவற்கோவா நீழல் பப்ப வாளாநாக 

தறையுற் ஜறெழனன் றலவென்னாத் தாழை ரநிரைகண் மேலோடிப் 

பொறையும் றலர்பூக் சருமேலும் பொலியப் பரப்பு நறு நீழல், (௧௮) 

ஆய'துணர்ந்தாஙம் கலர்பூக மசம்பை கரும்பு முதலாவ 

பாய விழியா யிரச் சவன்வான் பதியம் பகஙகட் ச சஞ்செய்வ 

வாய பசிய சண்ணியவே மற்றவ் வுடையேம் யாமென்ன 

மேயக் நிழற் வெளியெல்லா மிடைகது நிரைந்காங் கணிசெய்வ.(௧௯) 
* மை-மேகம்,



உட் சூதலனபு ராணம், 

மருசச் தலைவி சனைப்புரச்கும் வானிற் றலைவற் குண்கலச்தி 

னருமைச் தவள ௩றுஞ்சாலி யன்னம் படை.ச்சாங் ககல்வானில் 

விரவிப் பொலிபைங சதலியின விரிமெல் லிளகெட் டிலையினிடை 

யுருமுற்தியவெண் முழுச்இ௩்க ளொளிகான் றமர்ந்து இகழ்சருமால், 

அனைய மதிமேற் செஈதா இட் டலாம். பிரஈதே னுகுச்துமுதிர் 

கனியும் வருசைஈ சுளைகசலிக் கனியோ முகுப்பச் இகழ்காட்சி 

பினையத் தலைவி பருப்பொடுகெய் பேணுஞ் சவைய முக்கனிச 

ளினிசச்பதலைவற் சன்னமூட னில௩கப் படைச்சா லெனப்பொலியும், 

குளிர்பூ கசமேற் றிரையனற௩ சொடிசள் படர்ஈது அவன்றியிஎந் 

தளிர்க எடுக்க யெனத்துகையச் காவில் பழுசகாய்க குஷையடுப்ப 

மிளிர்பூ மூகையோர் மெல்லிலையின் மீது பொருநறு நிலைகோக்கி 

ஜெளிர்தாம் பூலம்வெண்சுண்ணச்அு_னாககுசவிற் றெனவொளிரும், 

வேரு, 

சகரர்முழு சாண்புக 8ண்டுத் துதைசலால் வெறிதா மன்னோர் 

புரமுழு சவற்றை யெல்லாம் புரப்பெங கடனன் ரோவென் 

துரமுழு தருளிச் சோயி லூர்முழு தது மேச்சென் 

மாமுழு தீண்டு சோலை வான்முழு சாணிற் சூழும், (௨௩) 

சநதஇிர கா௩த மாடந தருசுவை யமுத ரூப 

ம5இர நாச னீற்று வய௩கொளி மேனி மானு 

மிநஇர நீல மாட மிடையின்மா ணிக்க மாடக 

தந்திர மயமா தேவி சாமிமா மேனி மானும், (௨௪) 

பொன்மணி மாடம் வானிற் பொலியவம் புதஙகழ்ச சார்ச 

லன்மணி நிறத்தன் றநன்மாட் டயனெழு தோற்றங் காட் டும் 

பின்மணி மு௫ன்மே வாகப் பிற௩்குமம் மாட மன்ன 

மன்மணி மலரோன் நன்பான் மாலெழு சோற்றவ காட்டும், (உட) 

நாகமீப் பொலிவி லோச னஙகளாஞ் செங்கை நீட்டி 

மாகமீப் பொலிவா னோரை வருகென வழைப்ப வன்னோர் 

தாகமீப் பொலிய வேள்விச சாலைபுக் ண்டி நாளும் 

யாகமீப் பொலியு ணாக்சொண் டின்பமீப் பொலிவர் யாண்டும், (௨௬) 

அரினவைய ரல்கு னாக மசைச்குடுப் பதும்பொன் னாக 

தெரிவையர் மருங்கு னாகந் இ.தலைமென் முலையு காகம் 

வரிவிழி களுமைநாக மறைந்துறை கடலி னாகம் 

புரிகுழன் மிசைப்புன் னாகம் போதுமென் னடைபெண்ணாசம், (௨௭)



திருஈகரச்றப்பு. ௩௩ 

கதிர்கரி மைந்தர் வாகங் கறிபரி dose aren 

க.இிர்மிகு மணிய வாகங் காமனுஞ் சமீழ்ப்ப வாக 

ம.தில்கண்மே * லெழுவ வேக மரைமூழு துணர்வி வேச 

ம.திமனச் தொளிரு மேக மாளிகை யிவரு மேகம், (௨௮) 

மாடமும் வாவி தாழும் வயங்கர விந்ச நேரு 

மாடவிர் முகங்கா ரோ வயங்கா விந்த நேரு 

மாடவர் கற்பாய் மார்ப மணிஈறுஞ் சாந்த நேரு 

மாடவர் கற்பாய் ** மார்ப மணிநறுஞ் சாந்த நேரும். (௨௯) 

மாதாவா னாம்பை யென்ப வண்கவா னும்பை யென்ப 

மாதர்கூ ரியலுந் சோகை மனங்களி னியலும் கோசை 

மாதர்செய்டிவி[நியும் தேனே வளங்கனி மொழியுக் தேனே 

மாகரம் பொருவ கொங்கை மலர்க்குழ றருவ கொங்கை, (௩௦) 

இளை சமூஉங் குடியெ லாங்கைச் இளைவமூஉம் யாண்டு மாதர்க் 

இளை சமூஉங் சராம்பு யங்கள் இளைதமுஈ௨.ம் 1 வராம்பு யங்கள் 

வளை சமூ மடவார் கண்டம் வளை சமூஉஞ் செவிக ளொண்கான் 

மூளை சமூ௨ மனையெ லாஞ்சொன் மூளையெமூஉங் கழனி யெல்லாம். 

கள்ளளிப் பனவாங் கென்றுங் கடிமல ரினங்க ளேயக் 

கள்ளக டுறப்பெ ருக்டிக் களிமயக் குறுவ வண்டே 

6 கள்ளகம் பயில்வ மின்னார் கண்களே யவைக எாற்றுங் 

கள்ளகப் பவ வன்ஜனோர் சாளையர் மனங்க ளேயாம். (௩.௨) 

நிைமலர்ப் பொழில்க ளேகண் ணீர்பொழி ரிலையவென்நஞ் 

சிறையளி யியீங்க ளாகி இறங்களே யிரங்கு நீர 

௩றைலலர்ச் தருச்சண மாட நிரைகளே கொடிய நண்ணும் 

பொழையின் வாய்ந் சுலர்க டூற்றிப் பொலிவபூ முதல்க ளேயாம்,(௩ ௩) 

வெறியன மலர்க ளேயாம் விளியிய லுருபி னென்றே 

யறிவில எடங்க ளேயா மமர்த்தலா டவர்க டாவே 

முறிதரல் விருக்க மாதி மூடஞ்சோ இடதநூற் கூற்றே 

பிறிவ£ வினைக்கு மாமே பிணிமுக மஞ்ஞை யேயாம். (௩௪) 
  

* எழுவவே கம் எனப்பிரிக்க, 
1 மார்பம்--அுகுபெயர். ஆள் சவர் கற்பு ஆய் மார்பம் எனப்பிரிக்குக, 

1 வராம்புயம்--வடமொழிச் சந்தி போல்வதொன்று. முருகேோனென் 
பதுபோல, 

$ கள்--மு தனிலைச்சொழிற்பெயர். 

ச
ோ



உச ரூகவன (ராணம், 

செல்வமிச் குடையார் மாடச் சிறப்பெலா கோச்சி யென்னா 

மொல்வ.த பரிது மென்பா£ ௬ஞற்றுபொன் மணிமா டங்கள் 

செல்வமே லுலகே ழப்பாற் சென்றவோ நின்ற வோமற் 

ரொல்வசெங் கெம்மா லம்மா வுரைப்பகதொண் பொருட்பெ ருக்கம் 

இன்னன வலக லாச வியல்வளந் அதுவன்று மிந்த 

ஈன்னகர்ப் பொதுமை யாய ஈலன்முழு இசைப்பர் யாரே 

மன்னகத் கஇிடைப்பு ற, வகைச்சிறப் பாம்வ எ.த்துட் 

கொன்னுமென் னறிவோ வில்லிச் குட * மெனிற் உற லென்னாம். 

ட. வேறு, புறஈகா. 

விண்ணி ய௩கனாஞ் சிறையினா லரிந்சனன் வேந்த 

னெண்ணி ய௩சவை ர கோற்றெனு௩ கால்கள்பெத் றினிராம் 

மண்ணி யஙகுது பெனக்குல மலையெலா மொருங்கே 

யண்ணி யங்குறல் போன்றன வவிர்மணி யிபட்கள். (௩௭) 

உலக மெட்டினீர் நும்பல்க ஞூம்பரசெ லும்பன் 

மலைமு னாவன தாங்குமா நிலச்தைமென் மலர்த்தார்: 

மலைய வோர்புயச் தாற்றுமன் னவரைமேல் வஇத்தாங் 

குலவி யெப்பகை யு௩தெறு மூம்பர்வா 5: ழும்பர், (௩௮) 

சண்ணி னோககுவ இகந்தமே முடிவிடங் காணா 

விண்ணி னோக்கனு மன்னசே யென்னிலார் விரிப்பா 

செண்ணி னோக்கிய45 நீட்சியு முயர்ச்சியு மென்ப 

மண்ணி னோக்குகா ரொனச்தகு மிபக்கள மாண்பு, (௩௯) 

FA ps Bu ங்லைச்கள மிசைக்கொண்மின் Cp Beer 

டச்சு வெற்புச யாசலச் இருசுட ரவிர்கான் 

மத்தி ரிற்றக்சங் காழிகை மருமமொண் டி.ர௬ுவை 

வைச்ச மால்கரிச் கருளமூன் வ௩சமை வயக்கும். (௪௦) 

உவீமை யாகுபே சென்பசி% து ஐ௪ லொழுகுற் 

றவிர்ம ரூப்புவீற் நிலகமின் ன இிர்முழக் சசனி 

இவள்ச டாமழை யாஇய வியலுறு இறக்சா 

லெவன தாகுமண் ணியங்குசா | Oras slp லிபங்கள், (௪௧) 
  

  

eee 

* எனில் என்பது சே ந்றப்பொருட்டு; ஆலவாய் சிவனுலகானா லென்ற 
,திற்போல, 

* அவை ௮ரிஈசனனென்ரியையும், 
1 உம்பரீறு போலி,



இருஈகாச்சிறப்பு, 

இரும ருப்பிரு பால்வளைந் இடைக்கர மலக் 

தெரியி பங்கறை மதிமிசைத் இகழ்முக மிலனப்பார் 

பருவு காரினைப் பிடியெனப் பிடி சீசனர் வாய்விட் 

டொருவி லுட்பயச் தோடுமுட் பயமெலா முகுப்ப. 

வளைந்தி யைந்தவெண் மருப்பினைக் கழுற மண்மேற் 

wees oom Cer கண்டவர் சேய்மையி ந் நூய்மை 

யளைந்க ௪ருப ராகநா ளின்றென்ட ஈயிர்ப்பார் 

விளைந்த வங்கமைந் துணர்ச்தில சென்னென வியப்பார் 

சுண்ட மேனிமிர் தரரிமிர் மசமழை சொரியுங் 

கொண்டல் பற்பல வம்மச வெள்ளத்துக் குழுமுற 

ஜறெண்ட IT BIB CBO டசன்றுள விபரிலைக் களங்கண் 

மண்டு பற்பல சிசைக்கல வாரி இ மானும். 

வேழு, 

அரங்கமல் கரிவலி யடர்ச்கு மாற்றல 

*கு.ரங்கம லுளைசிறு ிதப்பிற் கொண்டன 

தரங்கமன னிரையெனச் சாத்று சால்பின 

து. ரங்கமந் தஅுரைநிரை துசைவ பற்பல, 

குலமகண் முூகமெனச் கவிழ்க்க கொள்சைய 

நிலவுற வசன்டு றழி னிமிர்ந்க நெற்றிய 

வலவனைப் படைப்பவ னமைச்ச வச்சென 

விலகுறு நாசிய வெண்ணில் சந்துசம். 

பளிங்கினிற் கருமணி பதித்து வைக்தென 

விளங்கிரு விழிகரு கெய்தல் வீழ்வன 

வளங்கனி யாம்பைய மலரி னீண்மட 

லளங்களனி செவியின வளப்பில் கோட௭ம், 

மாந்தளிர் நாவின மார்புங் கண்டமும் 

பாக்சளொண் பட.மெனப் பகரும் பண்பின 

போந்தெ.இர் பகையுரங் குருஇ போகப்பாய்க் 

சேர்தெழிற் குரத்தின வெண்ணில் பாடலம், 

வீதுமண் டலமுதல் விரியு மீரொன்பா 

னேச௫ரு சாரிமுற் றியைந்ச வைங்க இ 

யாதிய கஇசள்பற் பலவு மார்ந்தன 

கோதறு குணச்சன வெண்ணில் குக்சமே, 
maw * குரங்கு மு. சணிலைச் தொழிழ் பெயர், 

(௪௨) 

(௪௩) 

1 1௫ } 

(அரு) 

(௪௪) 

(௭) 

(௪௮)



சூதவன பு.ராரணம், 

எட்டிடம் வெளுச்துமுற் நிலக்க ணம்பெறு 
+ ச 0 து e s 6 

Wit we SVL. eno Be Charcverenco aim ili 

இட்ளெ பஞ்சகல் யாண மென்பன 

கட்டழ் கமைந்தன சந்து கம்பல, 

வெரிசிமிர் பல்லண மிதவை யும்விழி 

யிருகடை. மறையச ளெனுஞ்சிற் ராமையும் 

புரையில்லால் வரால்களும் புரோச ஜெண்டுமப் 

பரிரிரை சரங்கமென் பான்மை தேற்றுமால், 

செய்வத மணிழமுச லாகச் செப்பிரண் 

டைவிதச் சுழிகளு மவ்வவ் வெல்லையுற் 

றெவ்வகை ஈலங்களூ மினி* ளிப்பன 

வவ்வகைப் பரிச்திற னறைவ தென்னினி. 

ஒருருட் டேரினை யோட்டி யும்பரி 

னேரொனும் பிறர்சொலி னிறு சக்தி மேருவை 

யோரியற் புலமையோ ரொப்பின் றென்னுமா 

சீரிய சேரினஞ் சவணு மெண்ணில, 

பிசையுலா வமாரும் வேறு ளார்களு 

ஈசையுலாந் தம்பஇ தங்க ளேயெனச் 

இசையெலாம் பாந்துமேற் கடந்து சேணெலா 

மிசையெலாம் விரிந்சசே ரெல்லை பில்லன, 

ஓ.த்சன மெனச்சளிச் துலாய வெற்பெலாங் 

கொகச்துறு சிறையாீஇ வீழ்த்சு கோளகர்ச் 

Ger sO spt சணிசெய்வ நன்றி யோர்ந்சபோற் 

கொத்துறு மணிரிரை குலாய சேரலாம். 

ஒய்வற மறுகெலா முருளிற் செம்பொனே 

“தோய்வுறப் புரிந்திம்பர்ச் சுவர்க்க மாக்குமான் 

மீயெழு தூளிபொன் னுலக மேவுவிச் 

சாயதை வையமே யாக்கும் வையமே, 

இந்கக ரிரசகோச் இனர்மற் ஜறேனைய 

வென்னவு மருவருச் இதயச் சோர்பொரு 

ளென்னமுன் வையமென் றிசைப்ப வப்பெய 

ரன்னவைச் கா௫ப்பின் பொதுமை யாய்ச்சென்ப, 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(௫௭)



தருஈகரச்சிறப்பு. eT 

al Gos wilt s மாதி வெட்குறு 

மரக மாரத வகைக ளேயவண் 

UDI EG சமாச மருச்த மன்பெயர் 

பொதாாச மாங்கணெப் புறத்து மின்றரோ, (௫௮) 

வளையுறு சேமியங் சையின் வாய்ப்பச்சு 

னுளையொரு நிறத்தின்மா வுவந்து மேற்கொளக் 

இளர்தர வானமீக் கெழுவு தேரின 

மளவிலர் நெடியவ சென்ன வாங்குறும், 6௫ ௯) 

பொன்னினு மணியினும் புனைந்ச தேரின 

மின்னினுங் கஇிரினு மமைச்ச மெய்யின 

வென்னி மியைவதன் ஜென்ம னுரனின் 

முன்னினு மொழியினு முற்று நீரவோ. (௬௦) 

வீரமே யுருவினர் மேற்கொள் போர்க்கவி 

னாமே பயச்தஇின ரசைவற் றென்றும்வாழ் 

தரமே யுளச்சர்தெவ் வினச்தை லீட்டுகெம் 

பீரமே யுரையினர் பெருக்க மேயவே, (௬௧) 

எத் இசை வீரமே யெனினும் போர்க்குறி 

ors Fong சமதிசை யாக்கி யன்ன வ 

ரி,தீதிசை யெமஇசை யெனச்சதெனாதுல 

கச்சை வுறுத் இசை காண்ப ராங்குளார். (௬௨) 

nee Bi விகெணை சுவறிந் றம்முடி 

சதீதிமண லீழ்ந்தென ச் தரிப்பின் மானத்த 

சூய்த் திடு கணை களே ழுலக மூடு 

வத்ககெஞ்் சுன்னுமுன் கடக்கு மற்றவை. (௬௩) 

MOS AO மனுவுமக் கணை சண் மீண்டுகை 

ய௫ச இடு மனுவுழுன் னாம்பல் பேசமுக் 

கொடுத்திட மொவ்வோரு தொடைப்பல் கோடிக் 

ளெடச்இ விசற்பமு மெளிதி னோர்ந்துளார். (௬௪) 

மூன்னருய்ப் பனவிரு பான்மா டுக்முவ 

பின்னருய்ப் பனமணா டுருவும் பெற்றிவா 

னன்னருய்ப் பனமுூச னன்கு ணர்ந்துளா 

சென்னருய்ப் பனவுகே ரின்றென் சீர்ச் இயார். (௬௫)



௩௮ சூதவன பு.ராணம், 

வாளமர் வில்லமர் மருவு மல்லமர் 

தகோளமர் வலியினிழ் ஜொடங்கும் பற்பல 

சோளமர் வகசையெலாங் குறிச்கு மாணியென் 

ராளமர் வீரர்முற் றடுக்கு மாற்றலார், 

இயற்கையே யிமைச்்இடா ருயர்ச்சி யென்னவா 

மூயற்கருஞ் சமரிலவ் வும்ப ரும்புகழ் 

செயற்சையி னிமைச்இடாச் Er Curis 

சுபற்கரி தாயதென் றதைவி எக்குவார். 

தெவ்வுரச் அருவுகோல் செலுத்தல் போல௩ட 

'பொவ்வுரச் சந்தனச் தாங்கு ணர்த்துசொல் 

கைவிலிற் கோல்விடுச் தெழு இக் காட்டிமீண் 

டவ்வுரை கொடுவா விஞ்சை யாற்றுவார், 

மறுவிழுப் புண்படா வைக ரூமெலாம் 

வெறுவிய வென்னவே அணியு மேன்மையாற் 

ஹஜெறுபகை யின்மையிரற் றம்முட் டெவ்வினின் 

றுறுசமர் விசற்பமுற் றுவப்பி னாற்றுவார், 

வடலவையா சழலுமா மறலி யாற்றலுங் 

கடல்வயி ஐழலமுன் கத்த ஈஞ்சமு 

முடனிரை யிடியுமோ ருருச்கொண் டென்னவே 

மிடலுறப் பொலிவராங் கோரொர் வீரரும். 

மழுப்படை யுடம்பிடி நேமி வச்சரங் 

கழுப்படை குந்தம்வில் வாளி கப்பண 

மெழுப்படை தோமா மேதி யாஇிய 

விழுப்படை நிறைபல சாலை வீறுவ. 

விற்றொழி லி, சமா வேழ மூர்தொழின் 

மற்றொழில் வாட்டொழி லாதி வான்றொழி 

னிற்றலுங் கற்குநர்ச் இியைர்ச நீள்வெளி 

நற்றலம் பற்பல நயப்ப மல்குமால்,' 

கசைகுசை கல்லணை கச்ச மாதிபு 

ரசையில கடறிக எங்க எங்குச 

நசை,தர இம்புரி முதன விற்றியாங் 

Goode கைவலா ரிடங்கள் பற்பல, 

(௬௬) 

(௪௮) 

(எ) 

(௪௧) 

(௪௭௨ 

(௭௩)



திருககரச்டிறப்பு, 

அச்சுருள் பார்.நுகங் கால்க ளாங்குய 

ருச்சிமேற் கோப்பொடு மொளிர்வி சோனங்கள் 

தச்சமேற் போர்வைபல் கொடிக ளாதிசெய் 

தச்சர்முற் றொழில்வலார் சதையி டம்பல, 

மெய்ச்செறி சகருபல விசகுப் பாயம்வில் 

கைச்செறி யாதிய சகணைச ளாஇய 

சைச்செறி படைக்கிடு ௪டறு முற்பா 

விச்செறி தரப்ப வியலி டம்பல, 

இன்னன பற்பல வெல்லை யில்லன 

வென்னிலிப் புறகக ரிசைச்சற் பாலதோ 

பன்னரு (ரிடைககர்ப் பாப்பின் பல்வளம் 

கீன்னிலுஞ் சிறிசதொரா மாபிற் சாற்றுதும், 

வேறு, இடை நகர், 

பன்மணிச் செய்குன்றம் பாள மாக்தண்கா 

நன்மணிதீ திரைவாவி நறுவிரை மலரோடை . 

வின்மணித் இகழ்மேடை வியன் மணி நீண்மாட 

மென்மணிச் கரங்கூம்ப வெல்லையில் லனமல்கும். 

பளிங்கனித் புரிகுன்றம் பைஞ்சிறை மயிலும்பர் 

விளங்கி வமர்சோற்றம் விரிநில முழுமஇயங் 

கங்கற வருள்கென்னாச் சகண்ணுச நனையுன்னி 

யுளங்களி வுறநோற்றாங் குற்றென வொளிர்தருமால், 

௮ன்ன தன் பூடைவாவி யலையெறி சாளநிரை 

மன்னுகம் மிறைபாங்கர் மருவுடு நிரைமானுக் 

அன்னுவெண் மணற்குன்றிற் றுைைமல ரிதழிவிடை 

யின்னவர் கருளவமு சேசனுற் ஜெனத்தோன்றும், 

மேனிலை யமர்மின்னார் விரிகுழல் புலர்ச் துமகிற் 

அறும் புகையவர்தாஞ் சுவணவண் பொடியோடும் 

வானெழு தருதோந்றம் வார்குழற் குளகாணி 

மானாமிர் மினலோடு வல்விரை்ந் சோடு சல்போன்ம், 

மடவிய ராடவர்தா மாறுற வெகிர்வீசுஞ் 

சுடர்கெழு பலவண்ணக் சுண்ணமங் கவாடிக்€ழ்ப் 

புடவியின் வளைந்துறலப் புருவவிற் குடைவானச் 

தடநெடுஞ் சலையன்னார் சாள்பணிந் துறல்போலும், 

(௭௫) 

(௭௯) 

(௪௭) 

(௭௯) 

(௮0) 

(௮௧)



௪௦ சூசவன புராணம், 

நாற்புற மலர்ந்தொளிர்செந் நளினங்க ளிடையடையின் 

மேற்படர் வளையொன்று மிளிர்வசம் மடஈல்லா 

பேற்புறு முகத் செழிலெய் இயமதி சனனாப்பட் 

பாற்பட கமடம்மேந் பயிறவச் இயல்காட்டும், 

மீயுயர் மாடமிசை மெல்லியர் மிகவூடி 

நாயகர் பணிதோறுந் ஈளினங்க ணனிூவந்தார் 

காயமுன் வருபணிச்கோள் சாண்டலுங் கடிதோடி 

யாயவர் புயச்திறுக வணைத்சகை நெ௫ழோர்பின். 

பவனவா எரியைவெரீஇப் படர்பிடி யனையாரதம் 

மெவனவா எரிமார்பத் இணைமருப் பால்வடுப்பப் 

பவனமுற் ரொருங்கன்ற புனிதநா யகிகாஞ்சிச் 

சவனமார் பெமக்கருள்கே சரிஈனி வாழ்கென்பார், 

திறிது5ம் மூலையொவ்வாச் இறியரின் நலையெடுப்பீண் 

டறிதுமென் றடிப்பவெழுக் சம்முலை மிசைமோத 

மறுவலு மடி ச்சடி ச்சே மடைந்தையர் பந் சாட 

றெறுசம ரிளையாம லிருவர்செய் இறம்போலும். 

கைம்மண மலரென்னாச் கடுகுபன் னிறவண்ட 

சம்மல ரெறியவுமே லலமரு செயனும்பா 

லெம்மவர் செயல்போன்மென் றிளையவர் கொலமடவார் 

தம்முக ஈகையாடச் தாங்கழங் காவெரால், 

எம்மன வூசனும செழில்வளர் சயிருர்ச் இட் 

டம்மவொர் கணநீங்கா தாடல்சண் கூடாக 

வெம்மவர் செரிதறர்கோ விதுசெய லெனச்கொண்கர் 

தம்மூடி ஈணியாட வாடுவர் தடங்கண்ணார், 

இளமாச் தண்காவுச் சாம்புன ஐரும்வினைஞர் 

லிகாபுனல் பாய்ச்சிலமிவ் வீரமென் னெனவியப்ப 

வளமதிச் சிலையால வாலங்கண் uw Bou Siren a 

் பளகறு புனல்பெருகிப் பாய்வன நாடோறும், 

இனவளிக் குணாகல்கா விவறன்மை ஈனிநோக்டச் 

சினமிக ஈம்பொழிலைச் செறவிவண் வருசன்ற 

செனமக பதிதானூ மெழிலியை யுய்ச் இடவச் 

கனமிசை தடுத்தாங்குச் சவிவன பொழிலெக்கும். 

(௮௩ 

(௮௪) 

௮௫) 

(௮௭) 

(௮௮)



இருக சற ப்பு. re 

மலர்செறி வாவீயினின் வாவிவிண் ணெழுவாளை 

பலமுறை மோதமிசைப் படிந்தவம் புசங்கள்வெரீ இ 

வலகலு மப்பொழிலவ் வியனலக் கெதிர்செய்தாங் 

கலர்மது கனியாத யட்ெவ பட்டமெலாம், (௯௦) 

சம்மு ௬ பிறந்கவரும் சபனியந் சனைவெகுண்டாங் 

இம்மென ச் சுகர்ப்பார்போன் றநிடிக்திடு பொற்சுண்ணத் 

தம்மகி பொன்னுலகா யவர்குழற் புகைசூழ்வான் 

விம் சித முறவிருள்குழ் வியலிட மெனச்தோன்று பி, டக்க) 

வேறு 

ஒண்டெரடி மகளார் மைந்ச ரோடுநீ ராடு காலை 

மண்டுபல் சேல்வ சால்க மடங்குளிர் சடங்கம் பாஇ 

கண்டியிர் தொளிப்ப வம்மா சஇிக்தெழு பகைகே ராந்றல் 

விண்டிடுி மெளியர் செய்யும் விச.மிதன் மேல்வே றென்னோ (௬௨) 

பங்கயம் வலயம் *லரி பாடுபைங் குவளை யாம்பல் 

செங்கிடை வளைய னேகஞ் செறிதல்கண் டிளையா ரொன்னே 

யெங்களிந் லெரீண் One» மெண்ணிலர் Gla AG) cor cap@ n oor 

சங்கைகொண்் மனச்சர் ௪தக்சம் தலைவரோ டூ இற்பார். (௬௯௩) 

அங்கிளை வாவேர் கு௩்கா லறிஞர்செய் செயலே போலப் 

பங்கய மூகம ௨ர்க்து பணிலவின் ராறுவல் காட்டித் 

தங்கடை மாக சத்சா சனமளித் அடற்பொடிப்பிற் 

பொங்குபீற் புசஞ்செ நி௩து பொலிவன குடைத டங்கள், (௯௪) 

5 

உயிரனார் கொற்கை நேரி ரூறுகர்கொ லென்ன மைந்த 

sus மினார் சொககசை யம்பு யச்சரும் பென்று பற்றிக் 
* 

கயிலுறா மையின்மே லீர்ப்பக் கனன்றிரு வோருஞ் றக் 

செயலறச் சவன்று காணிச் தஇிருச்துவ ரிருவர் சம்மை, (௯௫) 

ஊனைச்சஅுண் டுகி3ற் றோன்ற வுஒப்பெலா காணி மீண்டும் 

கனைந்தெழு திரைதா சென்னா கனைந்தசைக் களைக்திட் டந்தோ 

வனைந்தது மலேகொண் டோட மடவியர் வாட மைந்தர் 

புனைந்சசொன் நடு Aor urs yurs PQs கரையிற் செல்வார். 
  Sette றவு. அன்வைஙவவையவைவ வைக. வக. என்ட் என்னாள்... அவவவவக்தமம விவ வவபபககம வெக rem semaine nse, 

6



(GiB AU BOT LY TT COT LD, 

தளரிடை வளர்மென் கொங்கைச் சையலார் தங்கட் கெல்லாம் 

பளகற தெய்வந் சதிசம் பதிகளே யென்ப தோர்ந்தே 

யுளமுறப் பூசிக் தாங்கவ் வுரியாமேன் மடவார் தங்கை 

யளகமொண்் டிறைத்துப் பல்பூப் பறிச்தெறிந் சாடு வார்கள். () 

வாவியின் மைந்ச ரோடு மாகர்கோய்ம் ததன்கை மாருக் 

தூவிரை கமழ்சம் சாதி சொக்கன ரளித்து மீண்டு 

மேவிய லுடைபூண் வேறு வேறணிகர் தலர்கொய் வான் பூங் 

arose லுறுவர் மாரன் சகவின்படை யினஞ்சேர்ம் தென்ன(௬௮) 

புரிசன மிடைபி ஞார்சம் பூம்பட மொதுங்கச் தோன்றும் 

கா்சனச் கொங்கை சாணுங் காளையர் பாவை யாகத் 
$ 

செரிசனப் பெரும்பி ணிப்புட் செல்குவா சொல்மு லன்னோர் 

பரிசன மூற்றுஞ் செய்யும் பர்ரொெனோ வம்ம வம்ம, (௯௯) 

கொம்பன் பெயசொரப் பாலிக சொம்பர்யாம் தண்டம் பாற்றன்' 

றஜெம்புயச் சமாந்து கொய்பி னென்றுகொண் டங்க லார்கா 

லம்புயங் சண்டன் னோூவெம் மகலவெத் புசைத்து சைச்சதே 

செம்பத மாய்ச்தென் றங்கை சீண்டியுட் குழைப்பர் மைந்தா, 

மைந்தரா லுட்கு ழைந்த மங்கையர் செங்கை நீட்டி 

யந் இினீள் வளார்கு ழை௪ சாங் கலர்பலர் இலகொய் போது 

சிர்துபோ துடனச் கொம்பர் தெவ்வலேம் விடுமி னென்று 

த்திடு பாச காணிக் கையெனச் சயங்கு மெங்கும். (௧௦௧) 

சவம் மா னேரக் சகுங்கொலளென் On Sin mau 

வளவறத் தழைச்ச ரும்பி யலர்ந்ெ் சதிர் நகைத்தல் கண்டத் 

களவெழீஇப் படா சோகந் தனைவெகுண் செைைப்ப।வன்ன 

களவில மசன்கோ லகர்த வாயிழை யார்மேற் வும். (௧௦௨) 
் 4 

மலர்செறி குராகேர் கோக்கு மகளீர்சம் மினமென் தள்ள 

மலர்க வணைப்ப வன்ன தலதிலா மகளிர் பூச்து 

நலமிகு மடவா ரள்ள ஈயப்புற வணைக்குங் கூட்டச் 

கலகில்சர் சிலி ர௬.கதி யாமெனல் சண்கூ டாக்கும். (௧௦௩) 

நாசியை நேர்ச ருக்கு காமினிக் காண்டு மென்னா 

மூசனர் கொய்யச் செல்லு மொம்மிழை யவர்க ணீழன் 

மீசிவ ஸுறலு மிக்கு வீபல மிடையப் பூச்துக் 

காய்சினம் சணியர் சண்ப சம்மல ரடியிற் நூவும், (௧௦௪)



இருரசரச்சிறப்பு, ௪௩ 

புவிதரு பிரம லூரிற் பொலிபு௱ ஈகரின் மேலு 

மவிர்தரு முகுந்ச னூரே யாமெறு மிடைக கர்ச்சீர் 

நவிலு சற் கெளிதோ விந்த ௩கரொரு விசங்க டந்தாஞ் 

சிலாக ரதுவே யாமுண் ணகரினிச் செப்பு இன்றாம், (௧௦௫) 

Hoar, வேறு, 

அ௮ண்டமெலாம் VOL FH Harm கயனைமுனம் படைச்தருளு மமுத காச 

னண்டமதி லதுசூழ்பே ராழியைநீ யிவ்வளவிற் ராக நாளுங் 

சண்டனைசெய் சென்றமைக்துக்் காட்டிவைக்ச மாதிரிகைச் சரூவியென்றே 

கண்டவார்சொல் வாரொனினிக் கவினகர்மா ம .இலகழ்காங் கழறற் பாந்ரோ.() 

உயர்வகல% இண்மையெவ ருக்குமுறற் கருமைமூத ஓுடைய சாமிச் 

செயலரிய தனிமஇினற் றியைவாயி ரொறுங்களிறு இண்டே ராதி 

யியலுசல்போன் 0 மேனிலைவா யில்களின் வெண் கரிபரிவா ணிரவிதேர்முன் 

வியன்மறுஇற்செலுமனைய மிளிர்மணிச்கோ புரச்சீர்தீஇி விளம்பற் பாற்றோ, 

வகசைவகையா விரிந்துவளர் வளமெனுரிச் இயவாயு வானோர் நம்பி 

யசணிலவிக் ஈகர்ஈங்சை யாம்வதுவை மணம்புணர்ந்ச வாதி நாளின் 

முனேடுநீல் விசானமிசை மூதுவான மணப்பந்தர் (Pp Jie STIG. 

சகையபல கால்களெனச் FOF HOVE ளம்மதிலிற் றயங்கா நிற்கும்.(௧0௮) 

எவராலு மெஞ்ஞான்று டெல்வழியு மேற்றுறலின் றெனினு மிந்தச் 

Rane சானியெனு£௩ இருகர மயற்கிறைமா இரிகை யாச்செய் 

புவிராச நகராகப் பொலிதலினம் மதின் பிசைப்பல் பொறிக்கு ழாங்க 

டவிராது நிரைதருரிச் தகைமுழுதும் பசர்வரிதெக் தாத்தி னோர்க்கும். () 

முடியிடை வெண்: டி ஙகளும்வூன் மூது5இயுங் கோளசவு மூயங்கா நிற்ப 

வடியின கழ்மிபுனலுமொரா சமைசலின்மா துமைகோனம் மானைச்காவெண் 

பொடியணிசா ஹுவைப்போலும் பொன்மதிலின் றன்மையெவர் புகல்வ 

॥ம்மா, வடிவுசோயல் சொலினிளைஞர் * வபுபொனுயிர் சவர்மடவார் வளமை 

சொல்லாம், ௧௧௦) 

பரத்தையர் வீதி. வேறு 

ஐயவென் சோறும் யாது மையமின் றுள்ளந் தேர்ந்த 

மெய்யரு மோர்கா ஜோக்கின் மெய்மறம சவச மாகிச் 

செய்யகால் விழவுள் ளாற்றுங் கலவியின் நிறங்ச டீட்டும் 

பொய்யடத் இரம்பு ஈத்தே பொய்சொலார் போரற்செ நிப்பார், 

  

  

* வபுசரீம்,



GB A STL IT SOT LO, 

புருடராங் கரும்பின் மல்கும் பொருளுடற், சாறு முற்றும் 

வருமள வுறுஞ்சிச் கோது மறுகவாய் மறுக யாரும் 

பரிசத் திடவே வீசும் பாச்தையர்ச் கன்ன சன்ன 

லிரதம்வே றாச்சக லொன்றே யியற்றுமெக் இரந்சா னொப்போ,. 

சம்பொரு டம்பா லாகச் சருணர்க்கு விலைசெய் சன்னார் 

தம்பொருண் முற்றம் வேண்டிச் தாப்பெற விலைமின் ஞர்க்குச் 

தம்பொருள் கொடுத்து முன்னீ டவணையின் விலையோ மீட்டுக் 

தம்பொரு ளோகொள் வாணி சரையுநேர் சாற்றற் பாந்றோ, 

௮ருசத் இிகூ றிவர்ப ரச்சை யளிப்பரொன் பது ரிந்து 

பரத்தைய ரென்று காமம் பநித்தவ ரொருலீட் டின்பிற் 

குரைத்இடு மெடுச்துக் காட்டிங் குவர்ப்புண ரில் பே யென்னாத் 

தெரிச்சநூல் வாய்மை யென்று சொல்லிய நெரிப்பர் மைந்தர், 

வஞ்சகஞ் சூது பொய்மை மதுநுகர் வாதி யாவு 

மெஞ்சலில் லனகா டோறு மினிதுகொள் சலனா மின்னோர் 

விஞ்சுசா ரிகைச்கு டைந்கோ வேறேனோ கப்ப மேபோற் , 

கஞ்சமின் நிருவெ லாமிச் கணிகைய ரூழைக்கு விக்கும், (25) 

சாசனம் வரைந்த ளித்துந் சருபொரு ணாூளும் பெற்றும் 

வேசன மாந்ச சேவற் இடைமீடு மிகவுண் iC gr 

சாசன மிலாது மைந்தர் பொருளெலாம் தரீஇுச்குற் றேவல் 

வேதன மின்றி யாற்றி னிவர்செயல் விளம்பற் பாற்றோ, (௧௧௬) 

ஆவணவீ இ. 

இன்னது கொடுமின் கொண்மி னென்றுரை யேவ லல்லா 

லவின்ன *துண் டெனுங்க டாவு மெதிர்கரு விடையு மென்றுங் 

தன்னகச் தியாண்ட மில்லாத் சகையவா வணச்ச ரம்மா 

சன்னமோ வுரைப்ப வெம்மாற் ஈற்ில சாற்று இற்பாம், (௧௧௪) 

விலைஈனி விரிக்குஞ் சொன்ன விலைபகர் வோர்கள் சொன்ன 

விலைகிலை யேகொள் வார்முன் மேவிநேர் செய்த ராடற் 
கலையொரு சட்டிட் டாட கம்மொரு சட்டிட் டீவார் 

சலைேெெ சளி ஞான மிக்கோர் சமரசங் சாட்டு வார்போல், (௧௪௮) 

* உண்டோ வென்பது வினாவிடைச்சொலீறு தொச்க த,



இருககரச்சிறப்பு. eB 
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மம்மபல் கோடி. கோடி wii Wweorr. Caras 

கெம்மிறை யேவுங் சோடி யிக்இிரை சேள்வர்சக் வோன் 

சொம்மணி யாழி யாதி சொகுச்சபண் டாரம் போலும். (௧௧௯) 

மணிகளொன் பானுஞ் சொன்ன மாபினேர் வைத்து வைகும் 

வணிகர்முன் னால வாயெம் வள்ளன்முன் வழுதி காத 

லணியது போலு மென்ன வரடள௩ குமார் செல்லக் 

குணிவிலை பகரர கள்ளிச் கொடுச்தினி அவப்பர் வாழ்த்தி (௧௨௦) 

பலவகைக் gIGvdal m Curl m படர்ந்துளா ரொன்று காட்டிக் 

குலவுமீ சளிச்இி பென்னக் கோடியென் றளிப்ப வம்மா | 

a eo ba) &.n Gor றளிச் தச் கோடி யென்றசெட் டழகி சென்ன 

வல:மிது பெயர்க்கு மேவன் முற்றுமா மமைக வேன்பார். (௧௨௧) 

நென்மலை கொள்ளச் தார நிஃயினின் நுறுவோ சாக்குப் 

பன்மலை செறிகு றிஞ்டுப் பாப்பென மீள சேர்ந்தோர் 

சொன்மலைச் குலமென் ரோசச் சொன்மலை வுறதநேர் கிட்டி 

நன் மலை யிவைகாம் வேட்ட சாலிழியன் றுள ந யப்பார். (௧௨௨) 

அடுகா தாகம் வைய மச்தஇார சக்தி ரங்கண் 

மிடைநிரை மிரையா மல்க விற்குகர் கொள்வோர் பல்கச் 

தொடர்களம் பாடி வீட்டிற் ரோன்றுகா ரணச்சாற் போலும் 

படர்பகை யவ்வூர் மேற்செல் பயன்றுணிச் துறாமை யம்ம,(௧௨௩) 

கைக்குடச் தொடுசென் மின்னார் கடைமறு குறச்சென் றிந்தப் 

பொற்குடம் விலையா சென்னப் பூங்கொடி. களச் கொண்டீர் 

ுக்குட மேலு௩் மிகாள்ளின் மு.றிகுட மென்மீ ரென்ன 

ஈக்குடன் சென்றா ரன்ன ஈலக்குடன் மூகிழ்த்சார் மைக்சர். . () 
பூலிலை பகர்வார் மூன் போய்ப் பூவையர் பொருளை நீட்டி 

மாவினஞ் செறிந்து தூங்கு மல்லிகைச் தார்கேர் காட்டி. 

யீவி.ிந் நீலச் சாரை யென்னதுந் நீலச் காரை 

யேவினாம் புண்ணிற் கொங்கொச் இடின் முழு சளிச்துமென்பார். 

கலனுலாம் வாரி வெற்பு கானகா டென்னு நான்கு 

நிலனுலாம் பொருள்க ளெல்லா நிறையக்கொண் டளிக்கு நீரா 

லஓுலகெலா நுகர்பல் போக வொண்பொரு டன்பானல்கும் 

வலனுலா மாயை போலு மவணம் வழுத்தற் பாற்றோ, (௧௨௬)



F Fir சூசவனபுராணம், 

வேளாளர் வீதி, வேறு, 

சருமுகிலான் மணிமுத்ல தாவிலெழு வோருதமீலா 

ரருள்கொடைமை சலவாசமர்ட்து மடைவரிய சனிகாம 

. மொருதமக்கே யிடுகுறியா யுறப்பெறுவே ளாளர்குல 

மருவிவளர் பெருமாட மணிமற9 னணிபகர்வாம், (௧௨௭) 

எ. ச்தொழில்செய் வார்க்குமுணா வினிகளித்.து நிலேரிறு தீதி 

யச்தொழில்சட் காருபி.ரா மருக் தொழிறம் தொழிலாக்கொண் 

டெச்சொழில்க ளினுமுழவே தலையென நா-லீசைவாய்மை 

சைதக்சலகெல் லியிற்றேற்றுங் காராள ரிவரம்மா. (௧௨௮) 

நிலமலைநீள் சடல்வினவு கேரியர்ச்ேே சமைச்சாகி 

யுலகமுதல் கொடுபெருநமா£ லுலகமெலா முயவளித்த 

மலர்புகழ்சேர் சேக்கிழார் மாமணீயிம் முதலியார். 

குலமணியே யெனிலினிகாங கூறுகின் வேறெவ(£னோ., (௧௨௯) 
é 

இன்ன இரு மணிவாயி னிடைகேச ௩டராசன் 

ன்னருளால் விரிம்தெழுந்த சனிமணிக ளேழொன்பா 

னன்னவற்று ளொருபதின்மூன் ஐருமணிக ளவதரிப்ப 

முன்னமருக் தவம்புரிந்ச மூசகுசீர்க் குலரிதுவே, (௧௨௦) 

என்னினிகா முரைத்துஈனி யிம்மட்டோ வீராண்டிற் 

பொன்னகர்காண் வெண்ணெயமர் பொல்லார்பே ஈருட்கடலுண் 

டந்நிகரில் சித்தாந்த வமுதுபொழி மெய்கண்ட 

நன்னர்முகி லவதரித்ச ஈற்குலமு மிதுவல் ரோ, (௧௩௧) 

உழு சொழிலே சலையெனச்கொண் ஏறலொன்றோ வுமாபதிசா 

டழுவியமெய் யன்புறுபூ சனைச்சொழிலும் வழி திகொண்டர் 

விமுியபூ சனைத்சொழிலும் விருக்துபுறம் தரன்மு, சலாம் 

கெழுதொழிலு மராதுபுரீஇச் கிளஈரிதிமேல் வளர்தருவார், () 

முச்சொழிலி னடுச்தொழிலா முழுதலக மளிச் தருளு 

(மத்சொழிலோ னமிஈத்ச ராமாசர்க் சாறினிலொன் 

றுய்சத்சதவர்கோல் கோடாமை யுலகளிக்தற் குயிர்ச்துணையா 

மிச்சசையோர் பெருஞ்சாதி யிசைப்பரிதே யெவராதும், () 

வணிகர் வீதி, 

குலத்தாலு நலச்சாலுங் கொடையாலு ௩டையாலும் 

புலச்சாலுஞ் சிவரியமப் பொறையாலு நிறைகல்வி 

வலத்தாலும் வளர்செல்வ மாண்பாலுஞ் சரோட்டிகளென் 

நலச்தாலு முற்றுரைபே ரணிவணிகர் மறுகுளைப்பாம், (sre)



இருஈகரச்சிறப்பு, "per 
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வொருவருமுண் ணாதவுவர்க் கூவனீ ருவனி தியம் 

பெருகுசுவை டூருணிபோற் பிறங்குவஇங் Heard gus 

மிருசலைவேற் றுமையணுவு மண்டமுமென் னினுமேலா. (௧௩௫) 

ஈட்டுறுகா லணுவெனும்பொன் னிரவியென வேட்டி 

மீட்டதனுச் கெதிர்மறையா விழுமியபல் வறநெறியி 

னீட்வெரொஞ் ஞான்றுஈடு நிலை இறம்பா நிலை துலைக்கோல் 

காட்டுமிவர் கையினுரீஇ யென்னினியாங் கழ.றுவூ€ ௪. (௧௩௬) 

அம்மையே யெனவெல்லா மளிச்சபச னழைக்தருளு 

மம்மையா நியற்பகையா ஈரமர்நீதி கலிச்சம்பர் 

மும்மையா லுலகாண்ட மூர்த்இியா லாவர்செக 

மூம்மைவாழ்க் இவர்குலஞ்செய் மூதுசவதக்சா லவதரித்தோர்.() 

பயன் மரமூள் ஞார்ப்பழுக்க பான்மைத்தே பகர்செல்வ 

நயனுடையான் கட்படினென் னன்னூலி னிலக்கணமிவ் 

வியல்பினாநீ ஸிதியற ச்சா ரேகுமிலக் இயங்கண் டே 

யுயவுலக முரைச்சசெனி னுவர்மகிமை யெவருரைப்பார். () 

அரசர் வீதி, 

உலகமெலா மோம்புதொழிற் கொருமூகுக்ச னுருவினரே 

குலவாச ரொெனநூல்சொல் கூற்றுகேர் தேற்று சல்போன் 

மலர் சலைய ஈலமகசை மணிப்புயச்து மணந்தளிக்கு 

நிலவுமணி மூடியாசர் சியமமொரு சிறிதுரைப்பாம். (௧௩௯) 

அமைக்௯முனா றஐஞ்சாமை யாஇயவே ழியற் ஈன்று தத் 

கமைச்சொழினான் குளர்காட்டுக் கெளியர்கடுஞ் சொற்கடிந்சோர் 

"மைத்சவதன் இறிதிழுக்கா ரளிகொடைகோல் குடியோம்ப 

கிமைப்பளவுக் சவறு சல் லவைநீச்சி யினிசளிப்போர். (௧௯௦) 

,இறைகொடுசா ரயலாசர் திரளொருபா வனையரி தப் 

பொறையொருபான் மு. ருபாற் போற்றுறுபல் லறமனொருபா 

லிறஹையொருபான் மறையொருபா வீன்னனமுரற் ரரொவ்வொருபா 

னிழைசருமக் குவவேசர் ரிரம்பிவளர் இருக்கோயில், (srs) 

புகழ்சகுசெங் கட்கோழர் புகழ்ச்சோழ ரிடக்கழியார் 

ரிகரிலருண் மானியார் மெடுமாதர் சேோரரொனச் 

தககுமிவபோ ரிருஞூவர் தம்பிரான் ரோழர்தரு 

கொகையிலுளா ரவதரிச்ச தூயசவம் இவர்குலமே, , (௧௪௨)



Poof (HUET L ராணம், 

வேறு. 

டலசெலா மாசர் குலமெலா மேற்கொண் டோர்ந்துசெய் நீததூ லுரைத்த 

song Cars இருராறை கண்ட கோவொரு சேய்மிசைத் தேருூர்க் 

**சலடல்€ ராசு பொதுவெழு சனிச்சொ லருந்திறை யிவர்குலச் சவரான் 

மலரு வேந்தர் தமிலுயர் சோழர் ம௫மைகாம் வழுத்துசந் கெளிதோ, 

அக்கணர் வீதி, 

௨ற்றுல கொருங்கு படைச் இடு பிரமன் முகோற்பன மூனிவர்சம் ததியோர் 

Cp 4-80 கொருக்கு வாழ்வு ற வேள்வி ரூதுமலற மூறைபுரீஇ மூகில்கண் 

மூ.ற்றுல கொருங்கு நிறைடயி ரோங்க மும்மழை பெய்ம்முறை முயல்வார் 

முூற்றுல கொருங்கு வாழ்த் துவே இியர்வாழ் முழுமணி மறுகினி மொழிவாம், 

ஒருவரு மிருமை மும்மையு மின்பே யுறப்பெறு நிலையரநா லொழுச்ச 

மருவுசற் குரிய ரைம்பெரு வேள்வி வயச்குக ரறுசொழி லாளர் 

பெருகுச் ௬லகே ழெட்டுறு மேனும் பின்னரு ஈவழுறப் புரிவார் 

,இருரிறை சருவார் ஞானசம் பத்தே தேடருஞ் செல்வமா வளர்ப்பார். 

ஒருபது புராண முழுவது மோர்ந்கோ ரொன்பதா மெண்குண முடைச்சா 

யருமையேழ் பவரக்தீர்ச் சருள்பெரும் பொருளை யாறங்கச் தைக்செழுத் 

துண்மைப், பொருளென கான்கு மறையினுட் டெளிந்து பூசனை முப்பொ 

முதுஞற்றி, யிருபசச் தொன்று மன்பினா லின்பே யெய்துவார் திறனெவ 

ரிசைப்பார். " (௧௪௪) 

திருவளர் வாத வூர்சம் ப$தர் சிறுத் சொண்டர் நீலக் கடிகள் 

முருகர்சோ மா கலயாப் பூதி ஈமிஃ௩்தி மொழிகண நாதர் 

செருள்பசு பதிண் டேசர்வண் பூசல் சிறப்புலி இல்லையக் சணர்கள் 

குருமறை ஞான சம்பந்தர் கொர்றங் குடியடி களு ரிவர் குலத்சோர்.(௧௪௪) 

ஆ இசைவர் விதி, 

உல32செலா முய்யு ரூபாயமே செய்யு மொருபெரு௩ சொழிற்சதா சிவன்றற் 

புலனுற முப்போ துக்திரு மேனி எீண்டுமா பரார்ச்தபூ சனை சா 

னிலகுதன் சாதி வேதிய ரோசெய் திடன்மா பெனவிதித் சைந்து 

மலர்முசச் து.இப்பித் இட்டவைரஈ் இருடி. மாபினர் மணிமறு ருரைப்பாம்.() 

ரிலவரு வுருவ சசா௫ிவ சிருட்டி நிமலவே. இயர்களா மிவரை 

யலர்வரு பிரம சிருட்டிவே தியரே யாதிரார் சாதிய செவர்ச்கு 

மலர்சிவ தீக்கை ஈாசற்சமச் கார வகைமியலாம் புரியதி கார ் 

நலனினா லன்றோ குருக்களென் றுலக B15 6D குறியென ஈவில்ப, (௧௪௪) 
ணத்சவயையைவுவவவமமை, டடம மசிய வமுயவ saan 

* ஊர்ந்த வென்னும் பெயசெச்சத்தகா *சொச்சது, 
  

Set தைல rtm ae அைசமுஷஹ்தவைகதுளைகவவஷயம ஷய மதனை அவயவம்.



திருககரச்சிறப்பு, ௪௯ 

அரிபிர மாதி யரு.பிவர் பரார்த்த மாப்புவி யநில்வழி பாடு 

புரிசிவ லிங்க தெ.ரிசனா இகளாந் புன்மைதீரந் அய்வபே ஸிலையில் 

சுரருலகொன்றேசருமறைவேள்விதுணிவரோஇவாச்சினிச்சொகையே 

வருசிவா சமஞ்சொன் மாபினெஞ் ஞான்று மல்குற நியதியின்வளர்ப்பார்.() 

வேதவிச் கரய மாதி.பாற் றேவ லகச்துவ விளைவினர் முதலோர் 

$ீதற லாதஇக் இயற்றுறு பிராயச் சித்தமே ரிச்திய மாதி 

யோதுபூசனை கள்பிறர்பொருட்டுஞ்செய்துலகெலாமுய்விக்குங்கருணை 

யேச்கு முருக்கொண் டுற்றவ ரிவரென் றெவ்வுல குந்சொழுமியல்போர்: 

நம்புகழ் த் துணையா சூரர்சீர்ச் சடைய னாரிசை ஞாரீனியார் நாரை 

நம்பியாண் டார்மன் னருணநக்தி யிவரிக் நற்குலச் சவயொென லொன்றோ [து 

ஈம்பியொன் பதின்ம ராத்சொகைதொகுக்ச நாயன்மார் சம்மின்முப் போ 

ஈம்பிரான் மேனி தீண்டுவா ரிவரே னாம்பிற ஈவிறிற வெவனோ, (௧௫௨ 

'மறைமொழிப் படியே வையப் பிரமன் வசனச்திற் ரோன்றியான் மார்ச்.த 

முறையல துலக முயச்செயும் பரார்ச்ச முறைக்குரிச் துராவர் புகழே 

யறைவரி செனில்ம் மறைபிரா மணனென் ஐருள்சதா சிவன்முகத்துதித்து 

ரிரைபினவ் விரண்டும் புரிசிவச் துவிசர் நீதிநடாமோது கர் கெளிதோ,(௧௫௩.) 

இச்சுகு சிறப்பிற் பெருந்தவச் விச ரிருக்துவாழ் மணிரெடு மாடப் 

பத்திவான் சமழ்ப்ப வொளிர்இரு வீ.தி பாங்கினி லண்மிமன் சூழ 

மதீ.தியெம் பெருமான் மஃ இர நாதன் வாழ்மணிச் னகர மன்னு 

மச்திருச் கோயி னலனெலாம் வகுச்ச லம்மவோ வெம்மனோர்ச் காமோ. 

பற்பல கோடி யண்டமூம் விரி$து பாந்துவாழ் பல்லுயிர்சக் சொகைக்கும் 

வெப்பறுகவிகை யாமலர்ச் துணை ச்சாள் விரிரிழ ஐருமமு சேசற் 

கொப்பிலா ஜாக தம்மணிச் குடையா வுலகலோம் விரிக்துயர்ந் சோங்கு 

மற்புச சூச பூருக மம்மா வாங்கொரு பாங்குரின் றவிரும். (௧௫௫) 

நந்தன வனங்க டடங்கள்பல் கழக நன்மணி மேடையா டாங்க 

மேந்தன சாலை யன்பர்வாழ் மட.ங்கண் Up SLUM aguQuaw sen hy 

dé sear oraCs Sr lO) m Camu) Coul s wmdyw Gwe m 

சக்சச மருத நாயகன் சருணை சந்துவீற் றிருந்சா சியற்றும், (௧௫௪) 

தியவல் விடமுண் டமூசருள் சவனென் பொதுத்சனக் சேரிறப் பென்று 

காயமு சேச நாமமே தேற்ற றுணிவுறச் காழிவாழ் மணியிங் 

கேயருள் பதிச மு.தலிலக் செயலிவ் விறைசெய லெனுஞ்சரித் இரஞ்சேர்ச் 

சாயகா ௬டைகஞ் சுண்டுகாச் கருள்செய் சவனென வருவிய தம்மா. 

் ர்



@o சூதவனபு ராணம், 

செத்பொழி லணிசெய் இருவுசாச் சானந் செண்டிரைக் சழனிசூழ் சான 
மிறைதிட மெனவே யுரைவிடஞ் பேணி னெழுர்தலா மாளிகைச் தான 
நிறைமதி யந்தோய் மதிலணி சான மென்பன வாதியா நிகழ்சென் 
மறையருண் மொழியா லனையசேய் வழுத்து மாண்பஇச் இருவுசாச் சானம், 

ஆயவிம் நகரச் சரும்பெருஞ் சிறப்பில் வறிவிலா வேழையே னுரைச்கு 

ளாயதோ வம்மா வச்சனிக் சாழி யருமணி குருமணி டயில்வேற் 

சேய்மணி wap s வாய்மணி கமலச் சேவடி சென்னிசேர்ச் செளியேன் 
வாயில்வம் சனசிற் சிலொறுச் சருள்வீர் மாசறச் தெளிக்சமாண் புலவிர், 

திருக சிறப்பு முற்றிற்று, 
ஆ. திருவிருச்தம் ௩௩௧௯, 

ட 

புராணவரலா று. 
EN SO Tis SS 

சிச்தி யெட்டுகின் றேவல் செயும்லனம் 

பத்தி வேலி யருட்புனல் பாய்வன 

முத்தி வான்டயி ரோங்கு. மு. சல்வன 

௩ச்இ மாதவர் வாழ்கை மிசவனம், (௧) 

வேறு, 

இன்ன விப்பரு வச்துறு மெனும்வாம் பின்றிப் 

பன்னு மூவிரு பருலத்தும் பனிமல ராஇ 

மென்ன பற்பல பொருள்களுங் குரைவுரு சென்று 

மன்னி மல்குபு வீளைவது மைமிச வனமே, * | (௨) 

சாட்ட மாவன மேதருப் பாதிய சலப்பை ‘ 

* மீட்ட மாவன மேசமி னியமங்கட் இசையுக் 

கூட்ட மாவன மேதரு மெனமூனிக் குழாங்கள் ' 

௦. வேட்ட மாவன மேதகு மைமிச விபினம், (௩) 

நேய மாதவ நேத்திர னிமாசலை நிமிர்வேற் 

சேய மாதவழ் கடச்களிற் ருனனன் றிருச்சாட் 

கேய * மாதவப் பொறிகெறி தொலைத்துநின் றிறைஞ்சுக் 

தூய மாதவர் வாழ்வது நைமிசச் தடவை, (௪) 
பவமான, 

* ஈட்டம் ஆவ நம் ஏதம் இல் சியமங்கட்கு எனப்பிரிக்குக, | 
+ மாதவ் « ஆணவமலவிருள்செட,



புர்ர்ணவர்லா், Os 

எஙகள் வானுல சென்பெறுக் துன்பமே யேற்கு 

மிங்கு ளார்கள்பே ரின்பமே வேற்றி யாரென் 

ங்கு மான்முதற் சா£ாரெலா மவியரம தாசை 

பொங்க மேவலி னுலசபண் டாரமப் பொரங்கர்,. (௫) 

சரியை யாதிநாற் பாதரூஞ் சாற்றுநூ லபரம் 

பாம தாமிரு சோடுமைம் முூகனையோர் முசப்பண் 

பொருவி லாதுணர் வாலொன்று முறுவராக௩் குறவர் 

வரன கோபாம் போலுமவ் வில்லையார் வல்லை. (௬) 

வன்னி வேயின் வயக்குவ வன்னிமுன் னாவ 

வன்னி யோதுகான் மறைமூழு தோதுவ வன்னி 

யன்ன -*ஆரலயக் தீர்ந்துயு மயன்விடு மன்ன 

மன்ன மாஇயெண் டிருசிறை யக்ஈகு மடவி, (௪) 

அக்கு மூன்றவ ணந்கண மோம்புவா sau 

மங்கை மாரவற் ரோடுகம் வாயகற் பாய 

துங்க”வங்கியு மேற்கொடு நான்கென ச் துலங்கத் 

SWE வன்க கொழுகுறத் இசழ்வசத் சவமே, (௮) 

இன்ன பல்வளஞ் சொல்வளச் இயம்பொணா சென்று 

மன்னு மப்பெருங் ககனபூ வாசமு£ னீசர் 

பன்னு மாசவு னகமுூனி முூகமெனப் படைச்சாங் 

குன்னு மோர்வடி. வமைந்தென வொன்றீவாழ் மனத்தோர் (x) 

இச்ச வப்பெரும் பண்ணவ ரிச்சவச் சென்று 

மூத்த மப்பா ஞானரிட் காமியச் தஅடனாய் 
ச்ச ழற்பல வேள்விக டொடங்குபு முடிப்பார் 

FSFE மக்குள மரபுல குணருமா ௪ா,௪சால். (40) 

இனைய மாதவ மிமாசல மாசம ரிடத்தான் 

வினைக ழற்றியற் சனைகழற் றநிகழ்மனம் விழையும் 

புனிச சச்சம நித்திய நியமங்கள் போத்றி 

*பினிய சச்இர மாகம௩கியற்றின மிருக்சார் . (88) 

அன்ன காலையிய் சூசமா முனிவாகோ னாங்சே 

துன்னி னானது சாண்டலும் அண்ணென வெழுசார்க் 

சென்னி கூப்பிரு கரத்இனர் வரச்தெெதிர் சென்றார் 

_ முன்னி, றஹைஞ்சின ரின்னுளை முகமன்முன் மொழிந்தார், (௧௨)



ரூசவனபுசாணம். 

HOLES வந்தன ராசனச் இருக் இன ரன்பாற் 

றஐழைச்ச தூமலர் பாத்தியா சமனமர்ச் கஇயமுன் 

விழுச், ச கக்கொடு வழுத்துபூ சனைமூறை விளைத்தார் 

மூழுத்ச வன்பினா லின்புற மூன்பிலை மொழிவார், 

ஐய மெய்ச்சிவ புராணநூற் போதமும் நளிச்சே 

யுய்ய வெம்மஸோர்ச் கருளிய மேனிகொண் டுநற 

மெமட்ய வேழையேங் குடிசைநீ விழைந்துபோக் சுருள் 

செய்ய .மூற்றவ ௩ற்றவம் பெக்றவென் சிர்யேம். 

கருணை மாரிசே மூற்றுணர் கந்றதவ ரேறே 

பொருண யகம்தரின் வாக்கட னாகச்கடை புராணச் 

செருண யந்சவா ரவியுணா வுண்டுண்டுக் தெவிட்டா 

தருண யந்ததி லார்வமீச் கூர்வசா லண்ணால்ட 

மூன்ன ரொண்டுவ கேக்தஇர விசிட்டமுத் நியற்சர் 

சொன்ன லம்பெற விரிச்தனை சுரகஇனை சொலுங்கா 

னன்ன ராம்பிர வனமது நாசநற் றலமொன் 

ஜென்ன மாசலச் இனும்பெருஞ் சிறப்பின இதன்கண். 

இனி வீற்றிருக் சருளுமா தேவனெம் மீசன் 

பனி மான்மிய மளப்பரி சதெனப்புகன் துரைத்தா 

யனைய மாண்விரி வுணர்விழை வ இவிரி வென்னா 

வினைய வாய்மையின் வேட்டனர் கேட்டனர் மேலோர். 

அன்ன வாய்மையின் வாய்மைகேட் டருணிறை சூத 

னென்னு மாதவன் னென்னுமா தவன் மறை யாவும் 

பன்னு மந்திரேச் சான்பச பங்கயம் பரிவாத் 

சென்னி வைச்சரு ணிலச்துலாய் நின்றிது செப்பும், 

முனிவர் சேண்மிலும் வினாவுல கனாகொழி மூசலா 
மெனது நெஞ்சக முஞ்சசக முஞ்சச மிறித்து 

வனிகை பாசனா ரருள்பெும் காகநார் மலிந்த 

இனித ளிக்குமிச் சரவணம் பாவண மெயர்க்கும், 

நீவி Mages காவிரி மாவி by mars 

சேவி எங்குமான் மியமபக் குவர்க்குை செய்யான் 

தூவி எங்க குய்யமிச் அய்யமான் மியத்தை 

நாவி: on ti eGR நந்திதே .முந்இசை நவின்றான்.' 

(௧௪) 

௧௫) 

(es) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௦௨
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ரி பு.ரணவரலாறு, 

போச னேதகு புத்திர சிகாமணி பொருவின் 

மாத போதனர் வழுத்து9க் சரீமணி வாந்ச 

வாச சீர்ச்சனற் கும ரமா மணிமூனிக் கவ்வா 
ரோது வாமினி அணர்மினென் றுறவர்சோ னுசைக்கும். (௨௧) 

கண்ண கன்புவ னங்களாங் காங்குயர் கருமங் 

சண்ண கன்புறச் செய்பயன் கைபெறீ.இக் களித்தே 

கண்ண சன்புரிந் சமர்களை ஈண்ணுசற் சண்ணங் 

சண்*ண கன்புடைச் தருடிரூக் சைலையஞ் சைலம்; (௨௨) 

காள கண்டனை மொழியிமா 5 ஃையிடங் சவின்செய் 

காள கண்டனை மண்டனை விண்டனைக் கலந்த 

தாள கண்டனை யண்டரு௩ சொண்டருக் சழுவத் 

[ தாள கண்டனை யருள்வது கைலையஞ் சைலம், (௨௩) 

சுரூ.தி யானளப் பரி * செனும் பாமனிற் றூயோர் 

வருதி யானச்தி னாற்பது கோடியோ சனைமாண் 

கருதி யானதிற் பாதிய கலமெனப் பாவித் 

ச்ருதி யானம வெனப்பெறுங் கைலைமா சாமே, (௨௪) 

விண்டு வாதிய விபுதர்வாழ் பதமெலாம் விளிகாத் 

கண்டு மேனகும் காட்சியிர் கவின்செய்வெண் கதிர்தா 

னண்ட மெங்கணு மகண்டனாந் சன்னகச் தரன்போற் 

ண்டு ருகொளி பயில்வது கைஉையஞ் சைலம், (௨௫) 

ஆர்றல் னாலசு ராதியா்க் கஞ்சுமா லாதி 

சாறீது வானவர்சாருமா தாரமா தாரம் 

சீபோற்று மொண்கன சங்களெப் புவனதச்துள் எனவு* 

சேற்று மாண்புயர் இருக்கயி லாயநீள் சிலம்பு, (௨௬) 

பன்னு மூவுல கதீதுள பறம்பெலா முகாந்தத் | 

இன்ன நீர்சாச் சரண்புகு மினியகோ வென்ப 

. சொன்ன மேருவு மேருவகந் இன்னும்பஃ ௮.இகள் 

சொன்னன் மான்மியச் 'இருசகயி லாயநீள் சுரும்பு. (௨௪) 

* அகன் - பாவம், 

* தாள்கண் - இருவடிஞானம். 

் எனும் - இடைக்குறை,



@r சூத்வனபுராணம், 

வேறு, 

இன்னன பலவே ரூய வியல்வள'ச் தொகுதி யார்க்கு 
முன்னரும் பெருஞ்ச றப்பி னொளிர் திருச் கயிலா யத்இற் 

பன்னருட் சோதி லிங்க பாமன்சீ சண்ட நாமதி 

சென்னையா ளிறைவன் யாவு மீன்றரு என்னை யோடும். 

வியனுல் கெல்லா முய்வான் மேதகு குடிலை யாத 

வயகரிறை தத்து வத்திண் மணியரித் சவிஈன் மன்னிப் 

பயனுற லமர்பொற் கோயிற் பரன்றிருச் சந்நி தானச் 

,தியலருள் வெள்ள மாமீ சென்றுல கெல்லா மேச்ச, 

உ டலிடர்ச் கடலோ யாரு முட்கொள நீண்டல் காண்ட 

விடனுதின் மடனெ லாமு மிரித்தமி ரிடா்முற் றோட்டித் 

Berg ays Carus Sapsla Side Ourer@ns 

தடமூமன் புடன்சென் ரேத்தும் கனியா சாகச மன்னும். 

பேசுமிச் தடாகஞ் செம்பொற் பித்இகை நாப்பட் டேனுக் 

தேசுறு பரிசச் சன்றிச் சென்றுகேர் நின்றுங் காணார் 

மாசறச் சென்றார் சில்லோர் மதிலலான் மர்றொன் நில்ல, 

வாசறு தளியொன் றுண்டோ வண்ணறன் கைலைக் சென்பார், 

வ.பிரச்தொண் சோபா னஞ்செம் மாணிக்ச மிழைத்த சந்து 

பயிலத் இண் பளிக்க கஞ்செய் பரவுமவ் வாவி தீரத் 

தயர்பத்து நாறு பைம்பொ ஜனொண்மணித் தம்பத் அம்பர் 

நயனுற்ற விந்து காந்த ஈகுமணிப் பாப்பு வாய்க்௪, 

மண்டப மொன்றி லங்கும் வித்தியா மயமீ சென்றே 

யெண்டரு முனிவ ராதியிறைசிவ ஞான வேட்கை 

கொண்டெழு மன்பர் கூட்டங் குறைவற ரிறைவ தாங்கே 

பண்டரு மறைகான் காதி பலகலைக் துழனி மல்கும், 

வழுச்துமம் மண்ட பத்தின் மத்தியிர் புண்ட ரீக 

முழுச்சமு மாத னச்இன் முற்றுல செல்லாம் வந்து 

தொழச்தகு மம்பு சாசச் துணையடி வெப்பப் போந்து 

விழுச்சக வீற்றி ருந்தான் விழைதிரு நந்தி தேவன், 
5 t 

வேறு, 

(௩ 0) 

(௩௧) 

௩௨) 

(௩௪) 

சிவமுணர்பன் முனிவர்குழாம் இவியர்பிர மசசணங்கள் செறிந்து சூழச் 

சிவதரும மகாச்இியட்சன் செவனர்சப் புரபாலன் சவமெய்ஞ் ஞான 

சிவகுரவ னருளபர இவவெனாகும் பிரபுஇிரு ஈக்தி தேவன் 

சிவருசவும் இருவுளமே இசழ்தாவீத் நிருக்கருளூ£ திருமுன் ஞ்சே,()



ப்ரண out avr OF, இடு 

மலமகன்2 குலவிரசன் மாதவர்சம் போசநிதி மலர்ந்த செங்க 
ச ச ப் > . 9 

மலமகன் றன் மகன்சிவமே மருவுமக னொருவுமசன் மசைசொல் oF 7 

மலமசன்றம் மனவிழையும் வனமூனிவர் வனம்போற்று வானன் பான 

மலமகன்ற சனற்குமர மாமுனில.ச் ரோமூனிவன் மயன்வந் சானால், 4) 

வந்சசனம் குமாமுனி மாமேரு வாமேனி வள்ள லாய 

நந்திதிரு வடிமலர்க்€ழ் நலனுறு சண் டெனவீழ்ந்து ஈமந்து போற்றிச் 

*சந்சமலர் கமலமலர் கரவின் மலர் கஉப்பமலர் கருச் ச னாஇப் 

பந்தமலர் படச்செறுமப் பாசமலர் மீதமலம் படப்பூ சச்சான, ௩௪) 

பின்னுமடி. பணிந்தெழு*ெம் பெருமானே யருளாழீ பிநரெ வர்க்கும் 

பன்னரிய வேதார்௪ பாகனே பமியாய சிவனே பன்னூ 

லின்னுரைமா வெதரும மெல்லாமெம் மவர்க்குணர்ச்து மினிய போதா 

வென்னுகிய ரூருகாசா வெள்யேன்விண் ணப்பமுள மிர௩கிக் கேண்மோ, 
* 

புத்தி ச் தி யருளகல புனிசூவ சலங்களினுட் பொருவி லிட்ட 

சிச்திறச்தி சகுமேரு சைல மாசைலத் இரள்சென் றேச்து 

ரடிச்சமப்பொற் றிருக்கைலை யொண்மைல மக்தாரூ னுலப்பில் சீர்ச்தி 

விச்சகப்பஃ நிருச்சலத்தின் விடிட்டமுறைச் தருள்காலை விளம்ப வற்று 

ஓப்பரிதா யெப்பரிசு மூரைப்பரிசாய் வரைப்பரிசா யுண்மைச் சாகித் 

இப்பியமா யனவாச சிவராரிச் இயவிளச்சச் சிறப்ப கா௫ச் 

தீப்பரிமீ சாரணப்பேர் சான்பலெபெற் றுளதாடிச் தரையின் சேம 

வைப்பெனலாய்ச் தஇிகழ்கு.உ வனப்பெருமாண் புசன்றுரைத்தாய் வள்ளான் 

[மேன்னாள், (௪௦ 

சொன் தல இர்ச்சமருட சுயம்பிலிங்க மூர் ச்திவான் சொல்விச் சாரச் 

தின்னமியம் புறச்கேட்பா னிசையமிசை ச் துசையார்வ மீர்ப்பப் போந்துன் 

பொன்னடிப்பூந் துணைபணிந்து பூசிச்சே னேடத்சென் புக்தி வேட்கை 

LTO GAH கைகூட வழங்குகெனப் பணி௰்செழுந்து மலர்க்கை கூப்பி.() 

திருமுனமப் பெருமுளிவர் சிகொாமணிகின் றேச்சவருள் செய்து கோக்க 

வருதியயன் பொருட்கு 2॥ மற்றெமக்கோ ரருட்குமா வைய முய்யச் [டோ 

தீருபதிநூற் றெருட்குமா சனற்குமர நினக்குரைப்ப,ச் சடையொன் றுண் 

வருருச்தி யெனவிருத்தி யம்முனிடைச் தெம்முனிபே ரருணர் தீசன்.() 

௦சீர் ௮மல் ௮ம் மகம் எனப்பிரிச்ச, ௮.த.மகன் எனப்போலியாயிற்று, 

* கரங்களின் மலர்கொண்டு பூரிச்சானென்ச.



GE GBA Ly DIT TT LD. 

ஈணியருள் கூரம்: தினிகருள நங்குமர பாக்கியமே ஞான நேசா : 

மனி௰யரில மாகாம்புயதூன் மகரந்த பானமது கரமாய் வாய்ந்த 

தீனி௰யில்வேற் சாசார சாரியருட் சண்முகன்மா சாம டிச்ச 

ணினிதமர்பு சாதையனைச் சயம்புசல்சேட் டெனச்சசைகத்தாங் இசைச்து 

|[மென்னா, (௪௩) 

அய்யனையு மன்னையையு மாறிருமா மலா்வசனத் சாறி ரண்டு 

கையனையு மொருகோட்டுக் களிற்நினையு மூள ச்திருச்இச் சனிவா யோதும் 

பையணி3வெம் பணியணிகள் படர இவண் சுடர்மதியம் பாவு Erg BF 

செய்யமதி யிதழிருடிச் சிவபாசாம் புயார்ச்சசமெய்ச் 2ல கேண்மோ, (௪௪) 

பரவியலவ் வியாசகரு பாகாமா தேவனருள் பவன மெல்லாம் 

வாமுறால் இயவென்று மன்னுபுவீற் றிருஃசருளம் மாமின் சானப் 

பரமதல மத்தியந்த பாவனமா யாமினிய பாரா வாரத் 

,இரமுறுமால் புரிராம சேதுவினீ சான இசை இகழ மன்னும். (௪௫) 

இப்பா)2 சவசலமே யிப்புவிக்கா ரருட்டுிணையா யிலங்கு முத்த 

கைப்பொருளாச் கிடுஞ்ஃ கல காமியமுதந் தரும்பாவங் கழிச்கு மிந்சத் 

அிப்பியமா தலப்பெருளம மெப்பறிதெவ் வெவர்ச்செனினுஞ் சிறிது நீகொ 

எப்பெரிய நசைமறுக்க லாற்ராது சொலத்துணிக்தா மருமை மைந்ச, (௪௬) 

இன்ன திருச் தலக்தீர்ச்சு மிலங்கமு ௪ சுயம்பிவிங்க ஞூர்ச்தியென்றா [ரூ 

மன்னருளிச் சலஞ்சுச வன பிமனும்பேர் பெறுநிபஞ்சொல் வாய்மை யென் 

-வின்ன?சோன் பாற்கடலிற் பிறங்குபதே சம்மால்பாற் பெறு ரென்று 

ன்னனைய குரவனிடைம் சிவலிங்கம் பண்ப திகொள் பான்மை யென்ரு, 

ப்ரனில தயவ் வசயரசம் மாவனத்திற் பாவன ச.இின் வருச சென்றா. 

பரவு இருப் பணியாங்கப் பணிவே த னெணியாய்ந்து பயிற்ற லென்று 

கரவில்சிவ பூசனையக் கட்செவிவேக் தாங்யெற்று காட்சி யென்றா 

உரலையா சுறுராப ஈடலையொழிச் தாரருளே ஈண்ணிற் றென்றா, (௪௮) 

காயறன்மார்க் கண்டமுனி சோய்ந்துடன்மா இரித்சருள்சார் தாய்மை யெ 
ன்று, டேயசெகு குலபஇமந் திரப்பேற்றிற் பகைதொலைச்இன் புற ரெ 
arm, Cowan தங்கெொணர்ந்து விண்டுசிவ நிலவே சனஞ்செய் மேன்மை 
யென்றா, வாயதிரு விழாச்சறப்பு வானவர்கோன் புரிந்சருள்சார் வாய்மை 
யென்றா, (௪௯) 

இவ்வகையோர் மூன்று தலை யிட்டபதி ஜேர்கால தியியல்பு முற்று 
மவ்வகையே மைந்சரினக் கறிந்தவகை விரித்துரைச்து மமையச் கேளென் 
இுய்வகைசெய் ஈந்்தச னுரைச்சனனென் நுடன்சூச வுறுவர் கோமான் £ 
செய்வகசைமா soirée Peru இருந்தி மொழிப்படியே சேற்று இன்றான். () 

புராணவரலாறு முற்றிற்று, 

ககதீதிருவிருத்சம் ௩௮௧,



ட 

தலவிசேடச்சருக்கம், 

  

மரைமகன் மைகச சேணின் மனம்விழை இன்ற வாறு 

நிருமல ம௩தி ேச னிலவுச லஙகொண் மேன்மை 

யுபையில ட௩ஙகி டாச தொருூறி தன்பு நீ... 

வருளுது மென்று வாபமை யறைதரு ௩௩௫ நாதன். 

வேறு. 

மலரவன் நனையருள் வயஙகு மாதவா” 

திலகனென் மலகுரை செமமல் கேண்மீயா 

நிலவூலை கலைவந நிறுவு ௪௩இர 

வலநிரை *யிரவியி னவாசி வம்பலில், 

திருகிறை நாவலஈ தீவின் மேவிய 

பாவிய வானுற பாச கண்டத இற் 

பொரூவறு இரவிட பூ பி மஙகைசதன் 

றிருமுக மெனப்பொலி சென்னி நாட்டினிக். 

கண்ணெனச திகழ்தரு சூத கானனம் 

புண்ணிய மாரிதிப் பொனனி மா௩இக 
கண்ணிய தெனாதுமூன் ரய யோசனை 

பண்ணிசை மறைவனக் குடாது பாக௩கரின், 

ஒரிரு யோசனை யோங௩கு சென்கடற் 

சேரியல் வடாதுமா இர௩கு ரோசமைக 

தேரிய லெல்ைமி னிலஙகு மிவ்வன ச் 

*சோரிய லசலமுச் குரோச மோ அப. 

செவ்வன ச் சஞ்செயமால் சென்று சாவலாஜ் 

செவ்வன சத்திரு வாதி சேர்சலா 

லெவ்வன நித்திய வின்ப மீதரு 

மிவ்வன௩ இருவுசாச் தான மென்பவே. 

பு,ச.தஇிள் வேண்டிஞம் பொருவி னாலிரு 

சச்.இகள் வேண்டினுஞ் இத்த சுத்திமா 

மூச்திரான் வேண்டினு முத்தம் பெற்றுளா, 
நிச்திரு,ச் தலம்புச னெண்ணி யாஙகரோ, 

% Du Bm weer, » 

(ட) 

(&) 

(௩) 

(௪)



தாத்தவிசேடச் சருக்கம், 

  

பண TINA NAS 

ஈர்த்ச மாவன மின்புற வோதினாஞ் 

சாத்ச மாசவ சிரசைய கேண்மியா 

இர்ச்ச மான்மிய sO ger Car gin 

Coté gs wracr 665) srorGrr, (s) 

வேறு, 

இச்சல மூன்று குரோசவெல் ௯&ையினு ளெண்ணிலாப் புவன௩ச ளிடை ரின் 

ஆத்தம நீர்ச்ச முற்றும்வா ,திலகு மூரைப்பதெ௩. இவையெலா மு.வற்றி 

ன'த்தகு காம நிகாமே யளவின் ரூ.கலாலாருயிர்க் சருண்மா 

அத்சமே யனைய சிற்சில தீர்ச்சஞ் சோறுமாற் றேறுமா தோன்ளறால், (௨) 

ஆருயிர்க் கருளு முதிர ராச னாஷயச் த௩கயம் பாசத்திற் 

சாருமோர் சரசு நிருமல மளிக்கு சன்மையி னிருமல தடமென் [பெரிதுஞ் 

பேருமெம் பெருமான் பிறைமுடிப் பிறஙகும் பெரும்டனற் பெருமையிற் 

சீருடை மையினான் மணிகரு ணிகையென் நிருப்பெய ரும்பெறீஇத் இக 

(மும். (8) 
அத்துணை நாமச் தால்வள ரேல்வை யாழுரு வா்யினு மடைநது 

ப,ச்.இியிந் படியும் பண்புடை யவர்சம் பவப்பொருக சவப்பெரும் பரப்பை த் 

துய்த்து ளாகத் துய்ச்திரெ தூம தோயுறாத் தீயெனச் துலங்கு 

மித்திற மிதுசேர் மாதிரச்சாலு மிலச்குமா லெனைவர்ச்கு மின்றும்! (௪) 

இம்மணி கன்னி கைப்புன நினஈதோய்க தஇிடக்கிடைப் பரிதரு௩தவங்க 

ஞம்மையாற் நினர்க்கே வாய்ப்பதா மெனினு மு.தண்டிதி மதிநிறைபருவச் 

சம்மணி நீரி லாண்டொரு தினம்வ௩ சன்பினான் மாபினி லாடுஞ் 

செம்மையோர் முஈநூழ் றறபத்தைஈ தினமுஞ் சென்றுசோய்" பயன்பெற 
[றிண்ணம். (டூ) 

இறைதிருச் தளிகேர் வெளியினிற் €ழ்பா லீல௩்குமோ robo supe ser Cu 

ரறைகுப் வனும குண்டமென் நவன்மு ன இற்படிட தென் ணியா௩கடைந்சா 

னிறையுமவ் வுறையிற் பெளமவா ந்தா னிகழ்திர வாரமிவ் விரண்டின் 

மூறைபுரி நான முச்சு மென்ப மூதுணர் மேசகு மூனிவ, | (௬) 

சொன்னவா சத்தின் வார,ச்இன் மூழ்குந தாயர்பன் ஹனோயெலாந்தொலைச்தி 

வின்னிகழ் இடசா,ச்.இர சயி ரியமா வீரிய மாதியெவ் விழைவு [ 

முன்னியாங் கொருங்கே யுறுவரொக் நலமு முசவுமிவ் வுசச,த்தின் 'இழ்பாற், 

பன்னருஞ் ரிறப்பெண் டிகையிலுந் சசையாப் பயிலுமோ ட்டன 
் சர், (௪



தர்த்கலிரேடச்சருக்கம். சுக 

இவளுறு மனைய வுவளக மாதி சேடன்மா தீர்ச்சமென் eos 

தவிருமங்வாழி யாழிய சூழி யன்புமிச் இன்புற வடுத்து 

agg urs மதியிலக oral Goer gre முறைமையின் மூழ்கும் 

திவியரெண் போக மாதிபல் போசச செறிவெலாம் பிறிவறச சேர்வார்.(௮) 

ரிலவுபோ சச தாச்சமென் பெயரே நிசசய மென்றதை நிறுத்து 

மலகிலாப் போச நக75 சட் தொன்றோ வருமறையாகம மாதி 

சலையெலாமுள்ள படியுணர் செள்வுக கைவா வுண்மைஞா GOS GT 

செலவருமலவீடெங கூபெ சேட தீர்த்சமாண் பெயரிது சேற்றும, (௯) 

வளர்இருச் கோயிற் புறம்பிர தரி வம்பலி னும்பரும் வழுத்து 

நளினியொன் துளு மார்ககண்ட தீர்த்த காமமவ் விலஞ்டுயை ஈவில்ப 

பளகெவாம் பாற்றும் பவமெலாம் படுக்கும் பாவனம் பவிச்இரம் பரமம் 

புளக மிகி கருளிங் வளகம்பல் கோடி புவனமும் போற்றுமா புவனம், (௧0) 

உரதலெப் பார்றிச £சள காண்டஈ தைம்மதி தீருகுரு பூசத் 

சேதறு விதியின் மூழ்குகர் பேற்றை யார்கொலோ விசைப்பரிப் பெரிய 

மே சகையாளர் விழிசெலு *மூலகின் மேவி.ப வாவியும் வெருவுங 

கோதற வுலக மெவற்றினு*மாவிக குவால்கவர் தவாச்திறற் கூற்றும், (௧௧) 

இன்னினி யிதன்ச ரிசைப்பசை யெற்றுச் கவ்வொரு இற ச் தனாலேனை 

டனன௭ரிகர மென்னவு மின்ன நாரமே தோமே னவித்று 

முன்னிய வளிக்கும் வகையவிஈ நீர முதவிடாப் பலன்சகளொன் நில்லை 

யென்னலாம் பொதுவாற் சிறப்புற வகுத்சல் யாவர்க்கு மரிசரிதமம, (௧௨) 

யாமிய ககுழூச் தில௩குமோ ரலுசை யிசன்பெயர் கெளசம தீர்த்த 

மாமிதிற் ரோணி பவாம்புதி கடத்து மரும்பெறந் றோணியா மனைய 

தே.மிகு பாணி கினைப்பெலா மளிக்கு£ இறத்தினிற் பாணியா முதமாந் 

சோமிலிக் கமல நிமல.மிச் கருளுு தோயமாஈ தோயவக் சவர்க்சே, 

இன்னன வென்ன வின்னமா வனச்தி லெண்ணிலா வெண்ணிலா வேல்வை 

மன்னுமதீ தொகையே பகர்வரி சனிலவ் வாழிய சூழிகள் வழங்கு 

ஈன்னலன் முழுது மாயிரச் இரட்டி நாவுளா னோவுளா னவித்றற் 

கென்னிலா ருரைப்பர் தாலிபு லாசச் தருமொழியொருவகை யிலக்கும்.() 

  

  

* உலகு-இசை,



ர ரூதிவனபு சாணம். 

அற்கரு மருத்த மாதிப் திருத்த மருத்துமித் இருக்சக எருத்தி , 
"சிறக்துமூழ் யெழுன் னுரைச்சீரா எலசெச் தினமுழு குறினுமச செவ்வர் 

கிறைந்துள விட்ட சாமிய சித்தி நிசாசோ டிகளெலா நினைவின் 
அிறச்தொளிர் தரப்பெற் நிம்பர்வாழ்௩ தீற்தின் வீடுபே சடைகுவர் மெய் 

[மை. (கடு) 

என்றெமை யளிக்கு ந௩இிவாய் மலா வின்னுளை தன்னுள் திருத்தி, 

மூன்றொழு செகதாய் நின்றனி வாச்க மூ.த5ெவிட் சதலிலை யெனமுன் 

ணின்றுபே ன்பு நிமிர்சனற் குமா நிறைசவற் கறைதரு நிமல 

நன்.றிசெய 5௩இ காசன்மே லென்னா ஈற்றவச சூசன்பி னவீற்றும், (௧௪௬) 

வேறு, 

தாத்த மான்ரிய மீதுரை FACE 

சார்த்தி ரவி னாவின ராஇயோர் 

சார்ச்சு மாமல வாதனை காதுறீஇ 

,_ யேர்தீத போருள் வாழ்வினி லேறுவார். (௪௪) 

இர்ச்ச விசேடச சருக்க முற்றிற்று, 

ஆகத்திருவிருசதம் ௪௨௮. 

  

மூர்தீதிவிசேடச சருக்கம், 

  

மலர்தலை யுலகருண் மரைமக னுதவிய மை தீர்ச்சமேல் 

வி௨கரு மசிமையி னொளிரசல வுணர௩ வின்று மேற்சொல்வா 

மலகிரி வரனிறை மனுவிறை யருள்குறி,பாஈசண் மூர்ச். இர் 

நலனிடை யொருசிறி துளமுற வினவென நதி சார்றும்ல், (௪) 

வேறு, 

நிருமலமாய் நிர்க்குணமாய் நிராலம்ப கிர், ச்தொர்த நேய மாடு 

நிருவிகற்ப dingo நிர்ச்சோட நிட்கள௩க நிருவி கார 

யருண்மயமா யகண்டைஇக சுயம்பிரகா சப்பொருளா யனக மாடி 

யறாவுருவா யருவுருவுச் கீ தமா யச்துவிதா னஈசமா௫, (௨) 

நி,ச்தியுமாய் சிறைவ அவாய் ரிராமயமாய் நிரஞ்சனமாய் நீளமாஇச் 
சத்தியமாய்ச், தச்துவமாய்த் ச.த்.துவா தீசமாய்ச் சாந்த மாடப் 

wa Mason யத் சமுமாய்ப்பராபரமாய்ப் பாவனமாய்ப் பாம மாஇத் ந் 

பதத்தியமாய்ச் சோப்ன்மாய்ச் சுழங்கலமாய்ச் குச்குமமாய்ச் காலமாகி, (௨)



மூர்த்திலிசேடச்சருக்கம், ௬௩௨ 

சேதன மாய்ச் சிற்பாமாய்ச் சற்சுகமாய்ச் திவ்வியமாய்ச் Boss wes 

சாதனமாய்ச் சாச்தியமாய்ச் சாயகமாய்ச் சமயமுமாய்ச் சமயா நீச ் 

மாதனமாய் வளாழுதாய் மலிசுவையாய் வருமணுவாய் மகத்.து வாக 

நூதனமாய்ட் புராதனமாய் நந்தாத வொண்சுடாரய் நொதுமலாக, (௪) 

சமாசமாய்்ச் தனிழமு சலாய்ச சராசாமாய்ச் சருமமுமாய்ச் தருமி யாகித் 

தமரசமாய்ச் சமாமுமாய்ச ௪தாகதியாய்த் தருபரிசம் தானாய் ரூப 

ரிமிரனலா யிரதமுமாய் நீராடிக் கநசமதாய் நிலனு மா௫த் 

திமிரமொழித் தஇமபரஞ் செவம்பெருக்கும் பரஞானச் தெளிவு மாகி, (௫) 

சகலமதாய்ச் கேவலழாய்ச சுத்சமுமா யவத்தையதீ சந்தா னாகி 

யகலமதாய் விகலழூமா யாஇநடு வந்தமூமா யனாதி யாகி 

பிசலரின்ய்ப் புதலரிசா யெண்ணரிதாய் ௩ண்ணரிதா யெவ்வாற் றாலும் 

பசலரிதாய்ப் பின்முன்சூழ் பச்சமேல் சீழ்நாசோற் பவமின் oS, (சு) 

எல்லாமா யல்லதுமா யெவ்வுயிர்ச்கு முள்ளுயிரா மெவைக்கும் al sane 

செல்லாரும் விச்தின்றித் தோன்றுவதாய்ச் சமீபமாய்த் தூரமாகி 

வில்லாரு மணிமார்பன் விரிஞ்சனரி“மு.தலாய விபுத ராதிப் 

பல்லாரும் பல்புவனம் பல்கோடி யகிலாண்டப் பகு இயாவும், (er) 

௮லரிமுனஞ் சலசமெனத் தன்முனஞ்சேட் டிக்சவம ரசல மா௫க் 

குலமறைக டனிச் சனியே கோடிகுழாங கோடியெனச் கூறிக் கூறிப் [தச் 

பலமுறையும் பலகெறியிந் படார்துபடார் தெட்டியெட்டிப் பார்த்தப் பார்த 

செலமுடியா திளைச்திளேத்து.த் தியங்குரரீண் டொளித்தெங்குக் இகழ்வ 

(சாகி, (௮) 

ஒன்றாசிப் பலவாடு யொப்பிலதா யெப்பொழுது மொரேப டி.த்தாய் 

ன்றாடு யெவராலு மெவ்விதமு மெவ்வீடையு ஈவிற்றொ ணாசாய் 

ரின்ருரும் பிரமமென நிகழ்த் தபா ெஞ்சவே ரிகரம் யாவுக் 

சீன்றாவி லருளெளி.ற் சார்ந்துய்லான் றிருவுஎ,த்திற் றதும்பி யோ௩்கி, () 

பெருகுதிரு வருளாலிப் பிற௩்கமுத சூதவனப் பிரம சேசச் 

தீருண்மயமா யொளிப்பிழம்பா யமு தசுயம் பிலிங்கவடி வாகி வான்ஜோய் 
தெருண் மலியாம பி ரவிருச்ச,ச் திருவடியின் முளை ச்செழுக்து திகழ்க்செஞ் 

[ஞான்று 
மரமலிக் விஏமிதழி மால திமுன் புடைமலர்தூய் até lu மன்லும், (௪0)



ane சூத வன புமாணம். 

தன்னருளாத் சுவேச்சையினாற் ஐனிமுதலா யெவ்வுலகுர் தழைப்பப்போந்த 

தொன்னிலைய வன்னவருட் சுயம்பிலிங்க மூர்ச்திபதஞ் குழ்க்துபோத்றி 

' பின்னருள்பெத் றவர்புமகக விழறைவருணன் மார்க்சண்ட னிஈதிரேசன் 

முன்னரிவர் தொகைதானு மொழிவரிதா லிவ்விலிங்க மூர்த்இராமம், (௧௧) 

வானிறைமார்ச் கண்டேசன் வருணேச னனகஈசேசன் மக்திரேசன் 

மருமலா முக்சூச வனகாச னுசாச்சான மாச லேசன் 

மேருகுமல ரமு.தலிஙக மூர்த்தியிவை மூகலன_,த மொழியு மிஈதச் 

இிருவருணா ம௩கனிதேன் றெள்ளமுசா தியவெனத்திச் திப்பமாதோ,(௧௨) 

இன்ன வரு ணாமங்க ளெழுகோடி மகாமனுக்ச ளெவற்று மேலாம் [றை 

புன்னுமுறை பண்பினுரைப் பவர்முறையே ப௫ர்ம நதிவண் பல்வாய்ச் கூற் 

வென்னலமே பலரோக வெப்பொழிரஈது தட்பநிறை விழுச்சவின்ப 

மன்னலமே சகலகலா வல்லபமா விச்தைகலம் வாழி மாதோ. (௧௩) 

ewer வேசாளம் பொல்லாத பேய்முதல புரிபல் கோடி 

யேதமெலாகஈ தெறுகலமே யின்னருளாங குளிர்சிழலூ டிரு௩து வாழு 

மோதல் சனிப்பாம முத்திமு எற் றிருச்சளெலா முன்னு சாவி 

யாசரமீ தருகலமே யமிர்தகல மூதல்யாவு மடைகஈது வாழ்வார். (௧௪) 

இக்சகுமு இரநாசற் இன்னுமள வின்னாம மிசைப்ப விந்தச 

சச்தியவா னமுதலிஙகத் தனிமு சலிச் தலமொன்றிற் சமட்டி யாகும் 

வித் துருவா யுலகமெலாம் விரி5 துமுளைச் சாஙகா௩கு வியட்டி யாகு 

மூத்தமமா வருட்குறியா முதுபுவிசீண் டேகினுநே ரொளிரு மின்றும். () 

இருவரு,ச விஙகமெலுக் திறனடைரஈதார்க் கருள்செயலாற் நேற்ற லன்றி 

யுருவமும்வெண் ணிறனேயா யொருவாம லெஞ்ஞான்று முலகர் யாருக 

_தெருளியசேத் துறுமிந்சச சிவலிகச சூர்ச்தியைப்போற்.சிறக்சழர்த் தி 

யிருநில த்துக் தருரிலச்து மெ5நிலத்து மில்ேலயென வெரிசையேற்பாம்.() 

கவிலருமிச் க.சவன மரகனடிப் போதிதய நளினப் போதி 

ல்விர்தரமெய் யன்பொடுமல் வாலயஈற் காலையினி லடைகது சூழ்நது 

பவியமுறச் திருமுன்பு பணிர்சேத்தும் பண்பினர்பாற் பிரான் முற்றும் 

இவள றம்பல் கோடிகளுஞ் செறிநதுளகும் றேவலெலாஞ்் செய்து சூழும்,(] 

பனசமணி மனுவிழைவன் பசப்போது பசற்போது பாவிப் போது 
மெனவருமெய் யன்பொசசென் றேச்துஈசெச் சேத்துமுல கேழுஞ் சூழும் 

வனசிதிசொன் னவரிதிபொன் மணிக் திமுற் பொருள்சுகுண வளநீ டாயுள் 

புனைபொருள்சண் ௫2, சலாய பொருள்சளெலாம் தமைச்சூழ்ந்து போற்ற வா 
[ழ்வா,



மூர்ச்திவிசேடச் சருக்கம், ௬௫ 

மதியி தமி மலருமூடி. மனுவிறைபொன் மலாடிகண் மாலைச் காலை 

ப.திசவிச துதிபணி3மய் யன்பர்பல வின்பவகை யனை தீ.துஞ் சூழப் 

பு,திதபு.தி ,சாரிறைபல் *போத்திருவா குவாருத்த யாமப் போதில் 

விதிமுறைபோற் நு௩ரமல மெய்வீட்டிம் பேரின்ப மேவி வாழ்வார், () 

மகரமதி குருபூச மதஇிநிறைகாள் வரனுணர்ந்சம் மந்தி ரேசன் 

பகரரிய பதமுரையிறர் பணிந்சேச்தும் பண்பீனொப் பாவ சாவ 

நிசகரமும்போய் நிகரரிய நின்மலாாரய் நினை*சவெலா நீந்கா சோங்கச் 

சிசொமலி தபமெனச் சேசமெலாஞ் சர்பாவச் சிறந்து வாழ்வார். 6௨ 0) 

வேறு, 

இந்சமா மந்தி ரேச னிம்பரோ டும்பர்ச் இன்பங் 

SEO Sp தருள்வி ழாக்கொள் 'சைச்திரோற் சவகாண் மற்றும் 

aus i திறைஞ்சு மன்பர் மண்மகார் செல்வ மாத 

செந்திரு விழாமுற் றெய்தச் 9வக.இச் செல்வ சாவார். (௨௧) 

இருவளர் ஞ்ச கானஞ் சென்றுகா மந்தி ரேசன் 

மருவள ரம்புசாச௪ மலரந. பணித மென்னா 

வருவளர் நெறிச்சென் முரும் வந்தினி திறைஞ்ச ஞாராய்ச் 

கருவளர் பெளவ நீக்இக் சஇிக்கரை சேர்வர் இண்ணம். (௨௨ 

கண்டவ ரலக்கண் யாதுங் கண்டிலர் பணிந்தார் தம்மை 

யண்டங்க ளெல்லாம் போற்ற வமர்வரா னினைந்து எாரிம் 

மண்டனி லின்னு மோர்கால் வருகினை வடையார் வாய்மை 

வண்டரு சூ 55 சான SET நாதன் பாதம், (௨௩) 

இன்னவர்ச் செக்தை மீயு மின்னரு ளின்ன வென்னின் 
முன்னவனநூாக சூச மூளரிவாழ் மந்தி ரேசன் 

றன்னடி யம்பு சாதம் தளிபுகும் தளிமீ தூர 

மன்னுகன் னியதி வாய்ப்ப வழிபடுஉ வழு,த் அஞ் லர், ௨௪) 

அலஇடன் மெழுகல் பூக்கொய் SOB வலங்க லாற்ற 

ன்லனிறை காலக் தோறு நல்குச னல்கு விச்சன் 

மலர்ஈறும் தூப தீபம் வயக்கலப் பாச னம்பொற் 

கலசமூற் கலமின் னோசைச் கண்டைமுன் னுசவல் செய்வோர். (உட) 
‘Pomanpenrunipntteniinl 

senna 

* போச்இரு--போகறுகர் சர்.தா,



சூதவனபுசாணம், 

மறைஞமத லிறைச வாச மம்முறை வழாரி பந்தங் 

குறைய வளித்து காளுக! குலவிய நடாத்து மேலோர் 

நிறைமணிப் பொற்றே ரூர்௩து ரிமலனெவ் வுலகு முயவான் 

மேறைபுரி திருவி ழாவம் முறைபுறி இறமை யாளர். (௨௬) 

மாதிர நாச னென்று ம௫ூழ்நதுவீழ் றிருந்து வாழு 

மநஇரச் திடைக்கி லஙகண் மருவினா௩ குடஞார் வஞ்சு 

we Gown குளம்ப சைப்ப மணிபொனா இகளி னாலே 

மந்த மாக மூல ம௩இி.. மெனவ யஙக, (௨௪) 

புதுக்கியெவ் வுலகும் போற்றப் பொருவில்பே ரறதத்தி னீண்டு 

நி.இக்குலை மனைம சார்மு னிறழையச்சா மொன்றை வேண்டா 

ம.ிச்குளிர் நிட்கா மசதான் மலர் திருப் பணிமெய மன்பான் 

மூதுக்குறைக கருணா லாற்தின முதமிகப் புரிமே சச்கோர். . (௨௮) 

அ௮ணிமணிச சாத கும்பச் சணிகள்பற் பலவ ளிப்போர் 

சணிவிலா னிரைவ எர்த்துத் தச்சகபா றருவோர் ந௩த 

மணிவனம் பெருக வைசது வளர்ப்பவ ரிவைமுன ஞ்ம்பல் 

பணிபுரி பவர்தம் பேறு பகாவோ ரளவிற் ராமோ, (உகர 

முரிவிலா வளியோ டேனை மூர்ச்திகண் முன்ன ராற்றுஞ் 

சரியையே இரியை யாதி சாற்றுபஃ் நிருச்தொண் டெல்லா 

முரிமையிற் ஐருபல் பேறு மொப்பிலா வழுத லிகக 

தெரிசன மொன்றே நல்குஞ் செப்பிய துண்மை மன்னோ, (௩௰) 

மந்தர மெவையு நாலின் வருமுறை பகர்பே றெல்லா 

மந்இர வேள்வி மாவ மரபினிற் புரிபே றெல்லா 

ம5இர நிரைக ளேவன் மலியுமெண் a6) Qweren 

மந்திர நாதன் பாச வணக்கமே யருளு மாதோ, (௩௧) 

இம்பர்வாழ் வனை த்தும் வானச் தர னயன்மா லேனை 

யும்பர்வாழ் வனை த்து மேலை யுருச்திரா இயர் புரக்கு 
மம்பர்வாழ் வனைத்து மப்பா ௨மலவாழ் வனைத்து மெல்லா 

நம்பர்வாழ் மந்தி ரேசர் நியமபூ சனை யே நல்கும், (௩௨) 

இன்னருண் மக்கி பேச னீண்டுசெ யருள்வி லாச 

நன்னிலை யுள்ளச் சாலு காடரி சற்ப மேனு 

மென்னிலென் னளவோ முற்று மிசைப்பதிங் இசைச்ச வெல்லை 

பன்னணு வொன்றிற் கோடி பகசலொன் றேஜு மின்றால், (௩௩) 

ரீ



சூதிவனகாமகா.ரணச் சருக்கம். ௬௭ 

என்னவாய் மலர்ந்ச கந்தி யெந்சைசாள் சனற்கு மாரன் 

மூன்னமக் இன்ப வாரி மூழ்கி நீடார்வீங் கூர்வ 

துன்னுபு,பின்னு நந்தி யோதுமென் றேதில் சூத 

மன்னருண் மூனிவர் கோமான் மாசவர் கேட்ப வோதும். (௩௪) 

வேறு, 

இந்சவருண் மூர்ச் திவா னின்பினளி யாற்சொலுகர் 

மூக்அசெவி வாய்க்கொளார் முன்செய்லினை பாற்றிரிறை 

யுந்துலக வாழ்க்கைமூழு துண்டருளி et o Moor 

னம் சண்மலர் சாட்கமல வங்கணிழன் மேந்பொலிவர். (௩௫) 

மூர்ச்தி விசேடச் சருக்கம் ருற்றிற்று, 

ஆகத்இருவிருச்சும் ௪௬௩ , 

சூதவன நாமகா ரணச்சருக்கம் 

எந்தை தாயமு.தஙகொண் மேனியி விஙக மேன்மையி சைச்சன 

மிந்த மாசல மக சண் மாவன மென்ற நாம. சைச்சமுன் 

வந்த காரண முந்து காசைவ ழங்கு வாமனெ னகச்திரு 

நந்தி நாயக னன்பி னோ யந்ச வாவின விற்றுமால், (க) 

வேறு, 

இனிது கேண்மதி முனிவார் மாரிதி ெனுஞ்சீாப் 

Yooh மாண்சனற் குமரனே பூருவச் தலரோன் 

நனைய னாகிய காசிப மூனிலாற் நழுவு 

மனையர் 52௮௬ வினகையென் வனிதைய ரிருவர். (௨) 

மனன மர்க்சன சோர்உயி னிருந்துழி மசவான் 

றனது வானிற வுச்சயிச் சொெவமென் றகுபேர் 

வனைது ர௩்கமஞ் சேய்மைகண் டனையமங் கையருண் 

மனைய ளாகிய கத்துரு வினை தேர் மொழியும், (௩) 

எ௩்கை யொப்பரி யிப்பரி யின இலாங் கூலம் 

பொங்கு வான்மைகொ னீன்மைசொல் புகல்சென வவடன் 

ஐ௩கை வான்மைய தென்னவச் தகையின்கா% சவடா 

னஙகை ரின்சொலொவ் வாமணி நிறச்சென நவின்றாள், (க் 
॥



சூதுவனபு.ராணம், 

இன்ன வாறவர் Gor sos) யெம்மிலார் தோத்றா ப 

சன்னர் வென்றவர்ச் கடிமையா குகவென வவண்குள் 

பன்னி னாவர் தம்மிலக் கத்துரு பாந்;து 

தன்ன னந்தன்முற் பணிச்சிறார்ப் பார்ச்இிது சொல்லும். (௫) 

வருக ஈம்பணி மறாப்பணி மைந்தர்காள் வானப் 

புவி வானிற வானிறங் சரிசெனப் புரிதற் 

குரிய தெவ்வழி யவ்வழி புரிகென வுரைச்தா 

ளரவ ,மைந்தராங் உடாசென மறுத்தன ரவருள். (௬) 

அனைஞுா னிந் தரை சாபவெம் மொழியினை யஞ்சுக் 

தனைய னயைகார்க் கோடகன் ரூயடி பணிந்து 

சேனிய லன்னைரின் கருத் இனை மூடிப்பலென் 'றசுன்வா, 

அனைபு சென்றிறு குற,த சழீஇக் கரி சனக் சூழ்ந்தான். (௪) 

பின்னை முன்னையள் பின்னைகேர் பின்னைய ஞடனே 

_ யன்ன வான்பரி யுலவுபா லாழியின் புறம்போக 

தின்ன வாலி யெந்ரிறச் தசெனததெதரீட் இளையாள் 

சொன்ன நீன்மைக தேயுனக் கடிமையான் றோகாய், (௮) 

என்று கூறிமுன் னவள்பணி பணிசடா ஸனியற்று 

இன்ற நாளவ டனையன்வான் கிளர்சிறைக் கலுழன் 

ன்ற னிப்புறத் சருணனாட௩் சன்முனைச் தா௩்கி 

யொன்று மெய்ம்மொழிக் சனசையாம் வினதைபாங் குற்றான், (௯) 

உடன்பி றந்தவச் சத்துரு கத்துரு வுதகண் 

டடங்க லாச்செருச் சசங்கொளீஇ யிளைஉளை யழைத்தே 

தடம்ப ணித்தலம் புகு.தம் முள் சவா,ச் சழைச்த 
ெதொடர்ந்துன் மைந்தனஞ் இழுர்ச்சுமம் சேகுறச் தனையா, (௧௦) 

நம்மை நீசுமம் தேகுதி யென்னவன் னணமே 

யம்ம பின்னவ் டன்னிள மசற்பணிச் சவளை 

யிம்மெ னச்சுவன் மிசைச்சுமம் தாம்புகும் இறுப்ப 

வெம்மை மச்களோ டக்கொடி. யவள்விரைக் திழிக் தாள், ' (௧௧) 

ஆங்க ணிச்சையி னுலாவுறு மப்பணிச் சறார்தம் 

பாங்க ழைச்சனர் சலுழனை நாமிவண் பலவா 

யோங்கு திவங்கள் சாண்விருப் புற்றன மெமைநீ 

தாங்கி யேகுஇ ஈம்பணிச் சாதிதன் நனைய, (௧௨)



ட சூ தவனகாமகாரணச்சருக்கம். ௬௯ 

என்ன் வோதின ரப்பணி யிழிபுரை யெனுக்தீக் 

கன்ன பாகச்சைச் சுட்டிடப் பொருமையச் கலுழ 

னன்னை பாலுநீஇ யென்னையில் வறிவிலாப் பணிக 

ணின்னை மீண்தெம் தாதியென் Cor Bu AM sé a. (௧௩) 

உள்ள வாறருள் சென்றடி பணிந்துநின் றுரைப்பச் 

கள்ள வாமதப் பொழிமலர்க் சருங்குழற் கனை 

வள்ள வார்மணி மலைமு£ல வழுக்கிலா மனதை 

வெள்ள வான்மலர் மஇ.நிக மதிமுக வினதை. ம்க௪) 

அருமை மைக்சசே ளென்மூனா ளெனைருனா எக்கர் 

இரிய வஞ்சகச் சடிமையாக் கொண்டவச் செயலா 

லுரிய மைக்தனு தாயுமா மிருவரு மொருவர் 

ப்ரிய லாவிழி சொழில்புரீஇப் புன்மையே பூண்டேம், (௪௫) 

எனன வாய்மொழி தாய்மொழி கேட்டிகற் கலுழ 

ன்ன்னை முன்னையள் கத்துரு சச்துரு வாக 

நின்னை யேவல்கொள் கொடுமையா மடிமையி ஸீங்கற் 

கென்னை செய்தொழில் சொல்லுஇ வல்லையென் நிசைச்சான், () 

தனையன் வாசகக் தனைவினாய்ச் தனையிலா வுவகை 

யினைய டைந்தனை மைந்தவப் பணிச்சிறா ரிடையென் 

னனைய டைந்தவிவ் வடிமைநீங் கயநுமக் காற்றம் 

வினையு ராச்திராற் றுவலென வினவென விடுச்சாள். (௧௪) 

அன்ன பன்னக மைந்தரை வினவின னவ்வா 

முன்னி யன்னைரக் ககப.தி மேகமதிச் துரைப்பா 

நின்ன OB SH வானமு தெமச்சிவ ணீதி ~ 

யென்னி னின்னனை யடிமையை நீக்குது மென்றார், (ea) 

வியனு லாம்பொறைச் சகன்தையார் மனசையார் வினதை 

*வயரி லாவுசேய் வந்தவட் பணிந்தனாய் வானச் 

இயலு மாரமு தங்கொணர் வான்வழி யிளைப்பின் . 

DIMA ளூவிலொன் று தவூசி யாலென வுசைச்தான். (௧௯) 

உதவி Coan a குரைக்குமென் னும்பலே யும்பர் 

பதவி நீபுக வாற்றுணா விழைவுறித் படுரீ ட 
ரூசதி வைகுரர் வேட்வெ ருண்டிரீ யுணா௩ங்கான: . க 

மர்கெ டுங்கண்வேட் டுவரமினை வேட்டொரு மை தயோன், ௨6)



et ' ரூதவன புராணம். 

ஆங்கு வைகுமா லவுனைநீ யெடுத்துணா தைய 
வோங்கு வான்புகுந் தமு'துகொண் டுறுஇயிக குறுஇ 

தேங்கு நின்சிறை மு.்னுறுப் பியாவையுஞ் சறப்பப் 

பாங்கு வாயுமுற் சுரர்புரக தருள்கெனப் பகர்ஈதாள், (உ௪) 

அன்னை பேசிய வாசியனார்சலி யணுடிச் 

அன்னு *சில்லரா யுண்டனன் சண்டமீச சுத 

யென்ன வேதியன் சனன்றிடச் சான்றன னெழு௩தம 

மன்னர் முன்னனென் பன்னியும் வழ௩கருள் வள்ளால், (௨௨) 

(வேறு), 
என்னஓ௩ சொத மாசை விகஙகவேக இனி கான்றிம் 

மின்னொடிக இராது சேறி வேதிய வெளாவி டுத்தப் 

'பன்னுசன் ருதை கார பன்னிடம் புகச்கண் டன்னோ 

னென்னிவட் சேறி மைஈத வென்னமுன் ஸிகழ்வி சைத்தான். () 

சொல்லுவான் மேலு மெதாய சுபெ௫ச் சாற்றா தாற்றி 

னெல்லையில் சில்லர் பல்ல சென்வயிற் றெல்லை யிட்டும் 

வில்லழல் சொளுச்ச நகொஈது மெலிஈதனன் சிறைக் ரிந்த 

வொல்லைகல் ஐணாவொன் றைய வுசவென வுதவு தாதை. (2 8) 

பன்னுவான் விபாவ சுபபேர்ப் பனவனு மிளவ லான 

வுன்னுசுப் பிரதீ கன்றா னும்பெ.ருள் GO FSU YF 

லுன்னிய விளைச்துத் தம்மிற் சொற்றனர் சாப மற்றான் 

முன்னவன் கமட மானான் மூரணிப மானான் பின்னோன். (௨௫) 

புகலுமிச் கமடம் லேழம் பூருவ விரக தீரா 

இசலியிச் தடத்தி னுற்ற விக்கரி யுசச மாறு 

திகுமுடற் பரூஉவி ஈட்டி யோசனை சாற்றுங" காம 

தீகலமோர் பத்சா மூசசச் சளவையோ சனைமூன் ருமால், (௨௬) 

ஏ௫ியிங் இவற்றை யுண்டாங கெரியழற் ப௫ிதீர்௩ தப்படிற் 

போடிநீ போகில் வோ.த போகியூ ரமரி கொண்டு 

வேகியாய் மீளு கென்றான் விரைாஈசவண் விகஙக ராசன் 

ரூஏ.பா யங்வி ரண்டெ தாளுகி ரிடையே சவ்வி, (௨௪) 

விசைகொடு செம்பி நாறி யோசனை மேக்கு wins 

பசையுரோ சணிரா மசசொண் பாதவ விடபச் துந்ரா 

னசையுமச் கோட ரநதா னாற்ரொணா திறவப் போசச் 

இிசைசொண்மா தவச்இிண் வால இல்லிய விருடி. ௪ கூட்ட ம், (௨௮) 

4 இல்லர்- வேடா. ன ர. ணை 
  
 



ரூ.சவனாமகா.ரணச்சருக்கம்; எக் 

வாவலி னப்ப ணைக்சண் மன்னுபு தூங்கச் கண்டா 

னாவிவர் வீழ்வர் 8ழென் றகடடுக் குற்றச் கோடு 
மேவுற வுடன்ற மீஇவிண் மீர்செலச் காடு பன்கண் 

டோவிலிவ் விடப மெல்ல வுச்*சரச் தலமைய வைச் இ, (௨௯) 

ஐயநீ யென்றா னவ்வா றச்தாத் இனிது வைத்து 

மையிகல் வேழ மாவுங் கமடமோ தகமும் வாய்ப்பெய் 

ொய்யென வுவணை மேலவ் வுவணவேக் துறுங்கா ௮ன்ன 

செய்வகாட் டற்பா தங்க டிகழமுூன் கண்டான் வேந்தன், ௩௦% 

அச்சமிச் கண்ணா லெனனீ தவம்பல காட்டுற பாத 

நிச்சயிச் சருள்கென் ராசா னேர்பணிக் இ.பம்ப வன்னோன் 

மூசசகம் பாவு வேத முந்துகா பென்றா னாற்று 
இ . ந . ச ௩ உ . 4 ௩ . மெச்ச௩ற் பண்டங் கொண்டாங் கெய்திய வேவச் சென்றார். (௩௧) 

$ 

வாலில் லியர்க ளங்கைப் பெருவிரன் மானு மெய்யர் 

சாலமன் சுமைச ரத்இிந் ரூஙகுபு சாரிசெல் காலான் 

சாலுங் குரநீர் மூழ்கு காச் இரர் கரையே றிச்செல் 

வேலைநீ யசித்தல் கண்டார் விழியெரி கதுவ கோக்க, (௩௨) 

இவற்கொரு விரோதி சோன்று கென்றவி சொமிஈது நோர்றார் 

இவத்தவர் கறுப்ப நீசெய் இமையாற் காசி பன்பாற் 

தவப்பெருங் குமரன் போந்தான் றன்சிறையிரண்டி லொன்ருற் 

புவிப்பாப் படங்க மூடும் புள்ள ர சனைய மைந்சன் (௩௩) 

அமரிகொண் டே விங்க னணையுமவ் விகங்க நாத 

னிசீருமுற் பாச மிற்றா னிசழ்ச் சவென் ாப்ப Care gor 

சமையொலி யழலோ னாதிச் கடவுளர்க் கூவிக் காமி 

னமதுஃ கருது புள்ளி னாதன்வேட் டுறுரிங் கென்றான். (௩௪) 

அ௮துவினா யமார் யாரு மமர்விழை யணிகஞ் சூழ 

மூதுகய வரவு நீப்பான் முயலுபு மூயல்கூழ்ந் தாங்குக் 

கதமெனச் சுசையைச் சூழ்ந்து சாச்சனர் வருப தங்க 

பதிாதிர் வணாகள் சாயப்ர் ப௩கனோ பலச்.இன் வீழ. (௩௫) 

ட் 

4 சாம் - மலை, 

*ப்ம் விண்மீன்,



யூ ‘ 

ரசூகவனபுரானாம, : 

ரண்டமுங் இடுகி டென்ன வரிப்பிர ளஎயமே யென்ன 

மண்டொலிச் இறக ரீற்றின் வளசொவி கள வீ௫க் 

கொண்டுறல் கண்டா ரண்டர் கூறுமாத் இரையொன் றப்பேர்க் 

கண்டக ரத்துற் கூடச் கைகுலைச் தோடி யெய்க்தார், (௩௬) 

நின் றவர் சல.ரம் தோவெக் நீள்விழி மூகிழ்ப்பி லாவூழ் 

நன் றல மூ£௫ழ்க்கு மேலிந் நடுவற்கு ஈடுங்கா துள்ள 

மென்றினி யோடினாலு மிவன்விடா னென்று நினரார் 

வென்ரியி னமர்வா ரென்ன வெரிழுனாம் விபு ராங்கே. (௩௪) 

சூறல்சால் சகுன வேந்த னவர்ச்சப சகுன மென்ன 

வேற்நதனன் செஞ்ச ரந்காம் பஞ்சா மெனவி லேகர் 

நாத்நின ரவைசன் பக்கச் துணையினா லுக்க பின்சர்ச் 

ச ற்றமேல் கொபெ தங்கச் செம்மறன் சறகர் வீசி, (௩ ௮) 

வலனுறகச் குவிப்ப வோர்கான் மாஇரச் களவும் போத 

னலிவு௪ வருசல் பல்கா னண்ணின ஈரமா ரப்போச் 

சலையெழுச் இரிச லன்னோர் தலையெழுச் சாச வப்போ 

சலகுள தண்ட மொன்றா லலூலொச் அண்டஞ் செய்தான், (௩௯) 

உம்பாரு மும்ப ரெல்லா மொழிதலு மங்கி நாணால் 

வெம்புளந் அப்பத் தாண்டி வெம்படை யேற்பப் புள்வேங் 

தெம்பர்மா ௩௫5 தங்கள் யாவுமூண் டுமிழ்க்கா னங்க 

யம்பர்மெய் கரிந்தி ருந்சை யாய்ச்செய லர்று Hew cop er. (௪௦) 

தணிவினோரிமையில் வென்றா ஸனிமையீலவ் விமையோர்தோரார் 

சணிதரு மிதற்கு மானே க௱ியென்பான் போற்க ரித்து 

பிணிமுகத் இறையால் வன்னி பிணிமுக னாய பின்னட்ச் 

தணிவிலா .ரமு.த மன்னும் தகுமிடம் புகுங்கா லாங்கே, (௪௧) 

பன்னக ஈுரைக எங்கி படுவிடங் காரி ரம்பா 

VT CH UT ICO TE HL மரணங்க டீரண மாகச் 

தன்னல காற்று ணிச்துச் சனியுட லொடுக்கிச் கான் 

ரொன்னலர்ச் இசை ச இக்கு நேகிகண் ண்ணு ழைக்தசான், (௪௨) 

தருப்பைசூ மழமு,ச பூரி சச்சன கடங்கைச் கொண்டு 

பொருப்புவேர் பறியச் செல்காற் போந்துமா சவனே ரண்ணால் 

விருப்பமீச் கூர்க் சா மீண்டுன் விறஹெரீஇ வேண்டிற் நென்சொ 
லொருப்பட வளிச்து மிற்றென் றுரைச்தியா ஐுவண வென்றான்.



்  சூதவனக்ரமகாரணச்ருக்கம், ம் LS 

மாசவரீ நஈமைச்சுமக்கும் வாக்சருகென் ஐதுபெற்றச் 
சீசனை கினச்களிச்துஞ் செப்புதிரின் வேட்கையென 

வோதினனச் சசபதிமா லுதுசேட்டாக கூர்தியெனக் 

காகியென ௨ழமுதிதுசென் நளிச சபின சாதுமெனா, (௪௪) 

தருவாமால் கெரண்டுறப்பொற் ஐருவாமால் வெருவரகெஞ் 
சருவாவா னமுதிழத்சம் சாற்றாமைச் துணிஈசொருவா 

ஜொெருவரும்போர் ஈனிபுரி௩க௩ கொருவகையு முய்வின்றி 

வருவயிரப் படையாவி வா௩குகென வெறிமதார்ச்சான், (௮௫) 

வருகுவிசக ெதெரிகலுழன் மகப இிநீ சசவ இகன் 

மருவுகின தயிரககுலிசம வறிஅறன்மாண் பன்றெனது 

Quighep pi) னிரகொனறு தருதுமெனப் புகனறுதிர்ச் சான் 

பெருகொளியெண்டிசைசிரமபப் பிற ௨இியதா லிறகாஙகே, (ea) 

ஊழ்ச்சவிற கொளிப்பெருமை யுள்ளபடி யுணாகெே தவரும் 

வாழ்த் இினராற் சுபன்னனென மகபதஇியக் சகபதியைப் 

போழ்த்தவல கலகுபடைப் புள்ளாசே செள்ள முதங 

சாழ்த்சமனச் இனாசகளிப்பக கைககொடுசெல் கன் நனையால், () 

அன்னவருண் டெ.மையடாப்பா னஇகறிதசா லுனச்சுசோ 

வென்னவருஞ் சுதையிையிங €தியென விரநதுரைத்தான் 

பன்னவரு௩ இறறகழலுன் பரிநதுரைககும் பு 5சரனே 

ன்னவருச் தததணததி நிறையமுக கடமிதனை, (௪௮) 

யாயடிமை,ச் தொழிலொழிய மான்கொாடுபோய வைக்குமிடத் 

சேயுடனீ கோடியென விசைஈசரிபி னசைநதவாப் 

பாயூவகன் காயநெறி"படாபு. இற லடல்வயின 

சேயன்மகி தலமுச்ச சென்கடன்மீச செல்கின்றான், (௪௯) 

அப்பெரிய இறந்கலுழ னகல்வானச் துறுகாலை 

யொப்பரும௩ இரகாத னுலவுதிரு வருள்பொழி௫ 

லிப்பரிசே யெனவுணர்த்த விருறைக்கால் விரைசெலவாற் 

அப்புறுமக கடத்சமுதத துளிசிதறி நிலம்வீழ்௩த, (Go) 

௮.ச்இிவலைச் குல்விரிவீழ்ந சமரிடமுச் குோசமதா 
மெத்திவலை யம்பெறுமவ் வியவிடஈதான் £ட்டிசையி 

or, Bere யொச்தமுலை ந௩தமகள்பா சன்றொண்டர் 

பதி இவலைப் புபொமன் பயிலுமிடும் பாவனமே, (இக்)



ள் 

i 

& Solonr grenvib. 

ஆதியருள் கடிக்குளம்வே தராரணிய மமாந்திலஙக 

வீதிகோச் திரககுப மில்சச்கோடிச் குழகர், சளி 

யோதகத்து யான்பள்ளி யுற்றிலஙக யாமினிய 

மாதஇிரத்திம் றரளநகா மறிதிரைவா ரிதிதிகழ, (@2.) 

வருநிருஇி யம்பாத்தின் மறைபாவுக் சனிசசேு த் 

திருவிரா மேசகல௩ இகழ் சாப்பச சமவுலகி 

லருள்பொழியு௩ கொடுஙகுன்் ற wuts Some ous gb 

பரி.இிரிய மம்பூவ ூர்பயிலக் குபேர இசை, (௫௩) 

பன்னரியபொன்னின இ பாதாளீச சாரந் திகழ 

மன்னுஇிற லீசான வம்பலிடைச இற்றேமக 

_ தீன்னிகர்€ீ தளக௩த தரபாரி சாசவன 

மென்னவளர், திருச்களசென் நியம்பு சல மினி திலங்க, (௫௫) 

மூ.ச்திதரு திருவருட்பா மொழி, சலமிவ் வெண்டி சைகுழ் ' 

ம.தீ.தியநா யகமாக வயஙகருண்மா தலமாமா 

ல், சனரு ளெனவானின் ரூ௩குபாம் புறவீழ்ஈத 

புச்தமு,ச,ச் துளிரின்றும் பொலிசூச முளைத்ெெெழுஈ2. (@@) 

வாசேத் இருவடிகள் வாய்மலர்ந்ச தமிழ்சசுரு இ 

மீசகாண விச்சின்றி காறுசெய்வா னெனவித௩௪ 

மாகாசன் மொழிப்பயனேர் வயக்கயவெம் பிரானருளா 

லேகாணத் தோற்றினன்கொ லெனவெழுஈத சூதநிரை, (௫௬) 

அண்ணலுயிர்க் களிப்பசரு எணுவெனினலு மகண்டமதா 

யெண்ணரும்பல் பயனளிச்,சாங் இணையிரிய விரிந்திடல்போற் 

றஐண்ணமுதச் சறுதுளியிற் றழைச்செழுமாம் பிரநிகாட் 

விண்ணரித மூற்றளந்து விரிஈசபலன் புரிக சபல, (௫௭) 

எண்ணியவா கலுழனடடம் இன்சுசைப்பொற் கடநாகர் 
8, ச ச ச 6 ர 
கண்ணெ இர்வைச் தனையடிமை கடிஈசளித்ச கடனளித்சான் 

விண்ணவர்கோ னன்னவன்சொல் விரசனா லச்சடககொண் 

டண்ணிறையு மகழ்ெப்ப வுவணைபுகுந் தினிசமர்ந்சான், (௫௮) 

Hye செயினுமலை யளவுதவி யவர்க்கருணற் 

குணரிதிகள் செயல்காட்டுங் குளிரமு,ச,ச் துளிய சவிக் 

இணையிறல மிதுஇரட்டி யின்னமுதும் பருச்களிச்தாங் 

கணையுகிறை-மஇிரிகர,ச் தணிசருசே சாகிசாம், (55)



GSaewrst war tom Fs Heat, 

ந௩மதமுதச் துளிபாந்ச நறுந்தலமந் இரநாதர் 

தீம,சருளிங் கெளிதெமக்குச் சார்மெனவர் தடற்ச்ண்ணர் 
சமரு.றல்போன்ம் விரவுசுவா சதமாதி பா.திறகர்ந் 

திமைதருபல் வடுக்கணிறை யிரதம€ ருகரிகாம், 

வித் இன்றி முளைச்செழுந்த வீறுபிர தாபரிறைந் 

தெச்திசையும் பரக்செ தன விளந்தளிர்கான் றொழிர்மாழை 

யச்சனலோ இமழமுச்சி யலவன்மறை யோதிமமே 

யொச்தவடிச் குடாவடி *விண் ணோச்சுமடிச் கடாக்டியே, 

,இசைக்கரிய முசச்சவளச் இரள்கொடுச்குக் பாகரென 

விசைக்கரிய சுவைக்கணிதாக இருஞ்சாகை இகையுரிஞ்சு 

மிசைக்கரியன் சுதன்மைமுனம் விரவுகுளிர் நிழல்பாப்பு 

5சைக்கரிய மூசுக்கலைபன் னலனுகர்தே மாந்துருமம. 

கோதார முகதெறிபஃ நிரைத்சடநீர் பருகுபல 

சேதார முகந்து இர்பஃ நீஙகனியா இயநுகர்வ 

சேதார ஞுகவடிவுஞ் சேராச தர்க்காயுட் 

சேதார முகந்துறுமிச சீர்த்தருமஞ் செப்பரிதால், 

புன்னை வங்ககுபம் பூகமிலாங கலிகுடசம் 

முன்னை வழை வில்லம்விளர் முண்டகமா சஞ்செருந்தி 

வன்னிகளா விதழிபலா வகுளஈந சஞ்சாளம் 

வின்னிலகு ௪௩கோஙகு பாடலமுன் னீடலவண், 

மாதவிதண் மெளவன்மன மாலஇக மாலஇகள் 

போதவிர்வண் சாதிமணம் பொலிமயிலை ௪ண்பகமே 

யா இயபைங் தாதவிழு மல்லிமலர் வல்லியெலாம் 

பாதவமீப் பிரிவின்றிப் படா௩சொளிரு மடஈதையர்போல், 

குதுகுலகோ கிலக்காளக குயிற்றமிரு தங்கமரி 

மதுகரம்யா ழிசைப்பமுசு மலர்கரதா எம்மசைப்பச் 

சதிமுறைமை வழாமையயற் றடமஞ்ஞை நடம்புரிய 

மூதுசனிப்பொழ் றிரளேயருண் மு.சவமு,த சேசரங்கள். 

மாசவர்சை யிளாறும்புன் ole ECG மானிளங்கன் 

ளோதுடச மலகிடுவ வுழுவைகிரை வாலதியாற் 

போதகநீர் கெளிப்பவரி பூக்சொய்பணி தருஞ்சாபர் 
திகிலிணைச் சிறைச்சிவிறி,ச திரு தொண்டு செயுமாங்கே, 

(௬௦) 

௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(சஸ்) 
  

* விண் 'ஜோச்ச மடிக் கடாக்இிடி, விஷ்ணுவாக கிகரிஉர் வராகம், 
ங்க பது



பச்ச கதக் பு்சணம், | 

ி1ளையமர்பைங களைபுணர்தன் இளை௮சரக் இளைவானின் 

ளை மலர்தாய் விளை தருவின் விரைகசகனிகொ ணுச்தரவல் 

சளையெறிஈதுள் ஞளைவுறவேம் பணக்கொடுத்தார் கூடன்மிகு 
ளையினுமிக் களைசரூமா விலைசசுவையு மிலையசனால. (௬௮) 

வேறு, 

அன்ன, தனிச சூதரிசை யின்சுவையா ஈமு சமய மிதுமாத ரேசன் 

தன்னருளா தலின்வான5 தருமமுதி னுடற்குறுதி சருசலன்றி 

மன்னுமுயிர்ச் குறு இியையும வளாப்பசெனு முளப்பொலிவு மருவுவாஞ்சை 

துன்னுதபோ சனர்மலத்தின் ரொகைமுனியு சகைமுனிவா சூழ்ஈ,சாரங 

(8. (௬௧) 
சாிபாமார்க் கண்டர்கெள தமாபிருகு கடயோனி ange Graf 

யாசர்சுக ரத இரிகுற் சகாபுலகா யஞஞபா லகர்பா ரதது 

வாசர்சனாத சனாசனகர் வருணாசன5 சனர்ச,க.தஇ வாம தேவர் 

கோிகர்ப ராசராக கோளாபுலச௪ தியாவ?ட்டா குற்ச ராகி (௪௦) 

கிலமுணர்மா சவருனிவா இரு௨முச சரூசவனஈ௩ இகழச சோகதே 

யுவமணிலா வுவசையாா யொருபோது மொருவாச வுளசத சாட 

யவணுறைபல் லாசசிரம மாமூடச மாசஇியிளி சமாதா சஈசத் 

திவியமுனி கொமணிகள £லகுணச் சறபபெவாவாய இறசச வல்லார்:(௭௪) 

அன்னவர் சா முனனமர்சீ ரருட்கைலை ம௩தரமே ர௬வைமுன் னாய? 

வென்னூவ தலஙகளினு மிலககுசிவ தாக்சமெலா மிவண்வு தென்று 

மன்னுகவென் தன்னினாம மாண்புணாஈதாங கனை, ததுலகும் வயஙகு மா 

சீப், பன்னரிய நீர்ச்சமெலாம் படாஈதவண்பஃ நடஙசளெனப் பசம்பி 

[air (ere) 

களியளியுண் டஇுவட்டெடுப்பக சமழ்பிரசப் பெருவெள்ளங கரன் நு நாளும் 

வளர்கழலத் துணைகுமுத மலாததுணைகு வளைததுணைசை வலச்தையுள் 

ளிட், ரிளபொருள்சட் குறையுளென வொளிதருமவ் வுயர்தடங்க ளூலவா 

' சென்றும், பளகறவிப் படியிிலெலர் படியினுளகுழ் பாலமறப் பலன் கண 

[கும். (௭௩) 

மாதர்வன சம்மனையின் மராளமணம் புரியவன மலீவெண் சங்க 
2 கா.தமிசைப் பனருமுச ஈத்குடரேச தவச ௩றுநதேன் பாடும் 

சமா கசச்சலரிச் திலநீராஞ் சனநதுளிகள் செறியு மம்பூ 
சொததமா வம்வளைப்பத் தச்சூர் சொலிப்பனபோ ச்சங்க ளாங்கே,! ,(௭7]



ம், eter 

வாளைகள்*வான் றவெனவவ் வாவியினும் வாவியெழில் வளர்சூ தத்தின் 

ருளதிர மோது தலும் தகுஞ்சுவைமாண் கீனிசள்பல தருல தாமே 

சோளுறுகநெஞ் இனர்தீமை குயிற்றிடினும் பொறுச்ததனை குணமாச் கொ 

ண்டு, மீளவுஈற் பலனுடனே மிச்களிச்குஈ தச்சவர்செய மேன்மை காட்டும், 

வாவிதட மாரிரைசெவ் வன்சரிரை மீதயல்வெண் மலர்தண் பூக 

தூவியதம் மடைநுஇயார் சுரும்பரற்றச் கனிகனிதேன நூவா நிற்றன் 

மேலியவம் முனிவரர் நால் விதிமநலோ டொண்பொரிதூய் விளங்கு செம் 

பொற், ரூவிரிவட் டகைஈறுகெய் சசசசொரிஈசா குதிசெய்மகத் தகு.இ காட் 

[டும். (எசு) 

இத்சகைய பற்பலமா ணெழிழற்றடங்க ளிடையுலக மெனைச்து முள்ள 

வுச்சமமா தீர்ச்தமெலா முவாதினிட பாவனமாயுற்றெஞ் ஞான்றுஞ் 

சித்திபுத்தி பத்திமுத்திச சிநப்பெவையு மொருஙகருளு£ திறத்தி னாலு 

மெய்த்தகையபுண்ணியமா விருக்கமெலாம் பெருக்கரிலாம் வியப்பி னாலும், 

திருவழுத கூதவனத் திருமாமச் தொருவாத சிறப்பி னாலும் 

தெருளமுத மீட்டியருட் டெள்ளமுத மூட்டிவளர் ிவப்பே ராய 

பொருளமுச சிவான₹5த போகமடுச் தடுச்சவர்ச்கோர் புறத்தின் வெர்பின் 

வருபெரிய நாயகிசேர் ம௩திரமா யகனருளு மாண்பினாலும், (௪௮) 

கத்துதிரைக் கடலாடைக் காசியினிற் கண்ணுதலோன் கலந்து வாமு 

முத்தமமா தலமெவற்று முத்தமோச் தமசாமென் நலகு போற்று 

ரித்தியமா சல.ரிதுவே நிசஞ்சொன்னேன் முகமனென நினையே லென்னா 

வச்சசைய இருகஈதி யடிகள்சனற் குமாமுனிக் கருளி மேலும், (௪௯) 

இங்வருமை பெருமைதிக ழிருஙகாசை யதிகுய்ய மேனோர் தம்பா 

லெஙவ்வஷசய வேதுவினு மியம்பேலன் பொழியாத விதய £ல 

மெய்வருபத் குவம்பழுச்,ச வித்தகசங் கம௩களுககே விளம்பு கென்று 

தெவ்வடவேற்பணிகொண்டசெகவ்வேளிகசெனக்கருளிசசெய்சான்மன்னோ, 

AAs துணர்கிச் சகரினச்கு நவல்வானேன் விரிச்திதென நதற்க ணந்தி 
பினித் ததர மான்மியமீ இசைத் சனைகேட் orang Sarum Gms 

பணிச்சவள மதிவேணிப் மானருள்பெற் றுய்நதவர்£ர்ப் பண்பி னோடிச் 

ச்னித்தவன மாண்பிலுச்கே சனிச்சவன முளனின்னுஞ் சாத்றுகெந்தாய், 

என்றுசனந் குமரமுனி யெழுந்திறைஞ்ச நின்றானென் நிசைச்ச சூத 

லென்றிபுனை மாசவளை விலாச்சமலச் சாள்பணிந்து மேலு மெந்தா 

யன்றருணந் இீசனவத் கருளியவா ஜெமக்ன்னு மருளு சென்ன \ 

ஈன் நன தணர்ச வுனகாஇ நற்றவர் போற் Bugs ன்வில்வான் மன்னோ, (௮௨, 

"வான் தவா" வானவில், 
  

அர. வஷண்வைரிக் எல bly மஷரல் வத்து ப்தள்ஷ்வ அடுஞ்வ்ககள்றுவிந்கல. ஒரலர்கள்ம்



, சூதிவனபு.ராணம், 

| ஒத சவுனச ராதி மூனிவீர சோகை ஈனிபெற CP BI GON IT 

கூச முனிமுன மோதி யருளின சூ.ச வனநிப மான்மிய 

மீது கணிமன மாத ஈவின்மிச யாவர் வினவின சோதினர் 

மேத கவர்புவி வாழ்வு முழுவது மேவி யுறுவரோர் வீடசோ, (௮௩) 

ரூதவனநாமகாரணச் கருக்கம் முற்றிற்று, 

தம் ௫௪௬, 

ஆதிசேடனுபதேசம் பெற்ற சருக்கம். 

| 

  

eno le hh Cd 

தேமிகு மாமனு நாயகன் மேவிய சிவமாதல 

மாமிர சகானன மாரிப மோதின மடகாயக 

னேமூப தேசமு னேபெற லீதென ரசிதாசல 

நரமிகு காவல ஞான? காமணி ஈவில்வானரோ, (௧) 

வேறு, 

இந்திரை இக்தி சாணி யீறிரு கோட்டு வால 

௩.7 நினைச்சாங் £யுஞ் செம்மணி காம தேனு 

மூந்துமைக் தருக்கள் வான முதமுகற் பொருளெல்் லாம 

மைந்தவா கரமாங் சர சாகரம் வழுத்சற் பாற்றோ, (௨) 

தொக்கமு ணம தித்தார் மதிச்சடி தொழாமைச் காவி 

நச்சமூன் னாலங் காட்டி ஈயந்தடி. பணிக்க பின்றைச் 

தக்கபே ரமுச மீந்து சண்ணருள் புரிந்ச நீரா 

லிக்கட லிபமு கத்தெ மிறை திரு வருட்செங் கோலே, (௩) 

ஷிச்இருப் பாற்ச டற்க ணிடைமணித் தவ மொன்று 

புத்தி. சழ்ச் சவள மாவம் புயப்பொகுட் டெனத்து லங்கு 

மெய்த்சகச் தீவி னிற்சு வேதமா புரம்பொ குட்டின் 

மச்சகச் சமர்வெள் சோதி மச்சோழில் சாட்டு மாசேர், (௪) 

'வழுத்துறு மச்சு வேச மாபுரச் செம்பொற் கோயின் 

முழுச்தவீம் மராள வேந்து மு.துகம ரம்பொன் மேனி 

பழு,ச்,சனாப் பயினால் வேதப் பண்ணவ னென்ன மேவு 
விமுச்சகு மனைய செம்பொன் விமன்மணிச் கோயி னப்பண், (௫)



ஆதிசேடனுபசேசம் பெற்ற சருக்கம். ௪௯ 

உருவளர் தவள மேனி யுரகவேக் அடல்வ ளைதீது 

மருவுமெல் லணையவ் வேசன் வயங்குவெண் ணீறு பூச்சு 

இருமுக மதிய மென்னச் இகழுமா லிசன்பா லன்னோ 

னிருவிழி மணியின் சோதி மெழுந்தொருங் இலங்கு மாபோல். (௬) 

மாலிசை மாலின் மேனி மாலினி சமரு மாலிக் 

காலயில் கால கல்பூங் காலொளிப் பரியங் சகச்இன் 

மேலறி துயில்கொள் வேலை விண்ணுயர் மைகா கத்தின் 

பாலொரு பால பானுப் பான்மையிழ் படர்ந்து ude,” (er) 

மின்னொளி யுலகம் போர்ப்ப மிளிர்மணிச் செம்பொன் மோலி 

சென்னிசேர்ந் இலட்ச நீற்றுத் திருநுதல் பரிதி யோடு 

தன்னுவெண் பிறையை மானச் தூமணி குண்ட லங்கள் 

மன்னுழவ் வென்றா ழின்பால் வகுமிரு குழவி மான, (௮) 

இருவிழி யப்ப தங்கனெ.தாரு ணறவெஞ் ஞான்றும் 

பெருகுசெங் கமல மானப் பிறைமூன மலர்செவ் வாம்பல் 

பொருவிய திருவா யென்றும் பொலிகந்திரு மசூற் பாய்ந் தங் 

கருணைநீ ரணுவுங் குன்றாக் கவின்றிரு வசன௩ காட்ட, (௯) 

மைம்மலைச் இளைத்த நான்கு மாமணிச் சகராமென்ன 

விம்மு.திண் டோளி லங்க வெங்கதிர் சன்கி ழத்தி 

யம்முலை மணந்தாங் கோர்கை யாச்சவெம் பரிதி தோன்றச் 

செம்மசை மராளச் தாங்கோர் செங்கையிற் சங்கி லங்க. (௧௦) 

வாதநல் லபயம் வாம வலத்திரு வண்சை காட்ட 

வ 5௩ முதல மைந்த வங்க கங்க ணாதி 

யுரத% வைசயக்தி யுய்மணி யார மாஇ 

சரசந வொளியெங் கெங்கும் sols got! sre A enw, (௧௧) 

சவினிளை மணிவேநங் தகாகுங் கவு. த்துவ மணிமா இப 

மவிர்சா வனவ னக்சண் ணணிரிழல் பாப்பு மார்பாக் 

இவியவா தனச்தி னீல மணிமிசைச் செம்பொன் சேர்த்சாங் 

குவமனே யுலகெ லாந்தேதீ றொருபெருக் திருவி எங்க. (௯௨) 
சக்கை டய 

we 

மறுவெனப் படுவ யாவும் வர்ச்சிச மெவர்க ளாலு 

மூறுமிடதச் துயர்வா லன்றோ வுலகெலா முணர்ச்சி மேன்மை 

பெறுபெருங் சவிக ளெல்லாம் பேணுமா பெறுமி சென்னச் 

அற்மெழின் மறுவொன் றம்ம அயவும் மார்பி லங்க, , (௧௩)



சூதனனபுராணம், 

ல்செலா மாபி ஹனோகங்க வுற்பவிப் பிச்கு மூல 

குலமகப் பசும்பொன் றேசு கூர்மல ௬௩இ யோடு 

சலமெலாம் போற்று சாமோ தரபதப் பொருள்ன் வாயமை 

மலர்வட சளிரமே லாநதன் மல்கெழி லுசரங காட்ட, (௧௪) 

மாற்றுயர் சுவண நாக மருஙகொளிர் கரசசெங் கேழ்ப்பன் 

னூற்றிதழ்ச் சமல நீரி னோற்றிசற் கொப்பான் பன்னாட் 

சேற்றிரீஇப் ப௩சச் சோற்றஞ் சவணிய வுலகமெல்லாம் 

போற்றிய லெழின்மென் பாதப் போதருட் டேன்ற தும்ப, (௧௫) 

பரிபுர மாதி யமபொர் பன்மணிப் பணிப ணிநசார்க் 

கருள்செயல் பலஃ்மூன கூறி யழைததென வொலிப்ப நீலச் 

இருவுரு ரிறனு மேற்கொ டிருவெண்ணீரற் ஜனொளியு தன்னை 

மருவியற் குணனு௩ சாப்பின வரை வரை குணனுங் காட்ட, (za) 

கடிமல ராசா ரகதின் கதிரொளி படைப்புஈ சானே 

கடி. மலா மகறகொண் டாற்றல் காம்டிரா சதம்வி எக்க 

சடிமலச் சவர்பல் லேராமுன கண்ணருள் விழைஈது போற்றக 

* கடி மல விக௩க ராசன் கைகுவிச் Os Hider Coss, (௧௭) 

சேனல ரம்பு சாசச செம்மல ரயன்மா லாஇ 

வானவர் சென்னி சாழ்சக மாதவர் சூழ்௩து வாழ்த்த 

வானவர் பன்னி மாரா௩ கா௩குபல் லாண்டு an. oe 

சானவர் சைவ எதஇன் கைவளக் இசைக ளே.ற, (௧௮) 

இன்னிய முள்ள வெல்லா மெழுகஇ௫... . _ பப விண்ணிற் 

கன்னியர் மாபி னாடச் கதைவ சார்ஙக மாதி 

பன்னியற் படைச்ச லம்பற் பலகுழீஇப் பணியி ஸி'ற்பச் 

'கொன்னியம் சேனைக கோன்பொத கோவ்கொடு நெருச்கொ தச்ச, 

மாமரை ௪ துழனி மல்க மற்றுள கலைகள் பல்க 

சேசமலர்ச் குழற்பூ தேவி சேற்றெழி னீளா சேவி 

மாமலர்ப் பூயப தஙகள் வருடியாங இருபா லோகை 

யாமல ௬௧.இ மூழ்க வமர்ந்சரு டிருவோ லச்சம், (௨௦) 

ree ் ர் ரகக ண் 

சடி. - விரைவு, மல - வளப்பமுடைய,



நதிசேடலுபசேசம் பெற்ற சருக்கம், க 

வேறு, 

சன்னுள௩ கவர்ஈது கண்ணீறை காட்டித் சக்கபே ௬வகைரகோர் தாரக்சண் 

டென்னுடை நாசா விருஞ்செசா நாசா வி௩திரை வ௩இ௫ காதா 

மன்னரு ணிதியே வைகுண்ட பதியே மாிலார் பெறுபெருங் கதியே 

மின்னரு!- டி.தியே யியற்று கண் மதியே யாவையு முணாஈசமா நுதியே, () 

ariel sores crore sore டுஇிக ளிசைசதஇினி தெரதையே யென்றும் 

பொன்றுறா நிச. யானகச ௪௯௦ போகமே புறிவதாய விரிவாய் போத 

நன்றிலாச சனன FoI SH BFS STU aos sla தாகத 

முன்றிகழ் சகலா கமஙகள-ம மகமாய மொழியுமெப வழியினை முறையே, 

அறிவிலாச.சிறியே கருளகென விரப்ப வன்னது தனனிரு செவியே 

நிறைவனா மனைய முகு5தநா யகனபோ சோற குணகிசே யிதகேண் 

முறையினின் வினாவுக கிரையென வருளு மூறறணா பராபர முதலாய 

நுறைசமு சார வுததஇதா ரகமாய ரிததியானநக௫ன மலமாய, (௨௩) 

ஆதிமத் தியாஈத"ரகிசமா யனாதி யாயங்ரு விகற்பமா யளவாச 

சேர்ீதியாயச சமயா சசமாயச௪ சிவசத தவழமுப சாஈதமுன் னாய 

நீதியாய வேச முடிவினிந் பி.ம நேயமாய ஈறைசதா Fla gens 

யோதியா லுள்ள படியுணர்ஈ துபாசித துறுநிலை பெறுமவ பெவரோ (௨௪) 

அவாகணீ வினவு ரகசிய நெறிமுற் நறிவரீ சறிஈ௩திலா ரெவாமற 

ற்வபொரு சிறிது மன்பிலா நாரு எசுமராங கவாகளே யாவா 

தீவ.ரிகு மனச வாசலா லனைய ஈதாசிவ மூதஇபூ னையே 

தவரின வேட்கை சுரூமலால் வேறு சாசன மிலையிகு 5 கம (2 w) 

யாவே தீரச் துவமபெரீத யோரைக இஈஇய *புபுட்சுகச ளாசா 

தோவியே நிராசை யொடுபயன கருசா தத பகதிபெற நுயவோ 

சாவே யரிய மேமூட்சுசக ளெனருஈ கருமனற பெருமூறை யறையும 

வாவுறும் விடய நகர்சசிமுன் னாவ மாறறுசற் ae gas லவாசாமீ (௨௭) 

a Ha) வுழாமன் மஇிஈஇி வேணி விமஷனை யமலமா விழைவாற 

லு. திவழி பாட்டிற் பதிமன மாட்டித தரிசறப் பூசிசத ல.துவே 

கதிவழி யாமா லிதுதுணிஈ சென்றுங கைவிடா துயவுறக காணாஉ 

மதிலழி யுடலுள் ளளவிரு வினையின் வருபய னொருவற நுகாகத, (௨௭) 

° 

11 
* புபுட்சுக்கள் - புரிககும் இசசையுடையா,



w/e. சத்வா புரர்ண்ம். 

நியதிசெய் பூசோ பாசனா பெலச்சா னிமலமெய்ஞ் ஞானமுன் னிசமு 

ம்யரீவிலா வாய்மை மலர்செவ ஞான வலீயினான் மருவுசே காந்தத் 

தீயர்விலா சென்று மழிவிலா தமரு மத்துவி தானந்த போக 

நயனணிஸைை மோச்ச ஈண்ணுப இண்ண நன்குண ரங்கத நாத, (௨௮ 

ஆசலாற் சமுசா ரோததி சடந்சே யருளினா னிச்தியா னக்ச 

போதவீ றுசற் சேதுவச் சிவனைப் புலமொரீஇ ஈலமரீஇப் புனித 

பாதமெய்ச் சவஞா னம்பெரீஇ யுள்ள படியுணர்ந் இரண்டறப் பயிற்று 

மோதபூ சனையேயன் றிவே நிலையான் முடிபி சன றுணரூ மு.தல்வ.(௩௯) 

செம்பியாங் கனைய சச்துவ முணரா்ஈது செவச்.துவம் பெறற்கிடை YP 

யொப்பரும் பசுச்து வம்முயி ரெவற்று மொழிவுரு வழிவிரிந் அளசா 

லிப்பசுத் sass னெத்தவச் தாலு மிரிந்திடா இரித் திடு மிவனே 

யப்பர மோச்ச விருப்பனிட் கள௩்க னகமிலா னெனுமறை யந்தம், (௩௦) 

வேறு. 

இச்சகை.ப பசுத்துவச்தை யிலிப்பது சான் பாசுபச சக்கை யேயா 

மூ ச்சமமா மிதுவிரசா வோமமுட ஸிகழ்வுறசசெ யுண்மைச் சாமாற் 

ப.த்திமையால் விரதநெறி பன்னிருகா ணியமமுறப் பயித்தல் வேண்டும் 

வி,ச்சகவம் மகத$ீக்கை விஇயினைகா மூள்ளபடி விளம்பக் கேணீ, (௩௧) 

இன்னவிர சாமகத்துக் நடுஞ்சமித் தூக் சோமயமன் னிதுகொள் சாலம் 

பன்னுமூவா விருகான்கு பதினான் காட் தினசான்கு பரம மிந்த 

மன்னுதினத் தீன்றணிமை வருபிணிமீ னாக்கன்னி மலடு மூப்பே , 

யுன்னுறுகன் றிறப்புமல முண்பதஇவை யுருரிரைநன் குணர்ந்துசார்கத.(௩௨) 

அனையாறுங் கோமயச்சை யளிக்குங்காற் பின்மரைமெல் லடையிற் சாத 

மனுஈவிஷ்பேற் றம்மயமேல் வழும்பகத்றிக் கோசலம்வா.மச்சாம் பெய்து 

பினைஈவிலு மகோரசச்தாற் பிசைகதுருட்டி யுலர்த்திமுனம் பேணிச் சொண் 

டே, மூனனவிலோ மந்தொட௩கன் ௫ (pe ஐயாகு மம்முறைமேன் மொழியச் 
[கேட்டி, (௩௩) 

அச்கினிகோச் இரமுளரி யரணிசுசி தரணிசிலை யழலிம் ஞூன்றிற் 

புக்கதொரு வசுவெழுப்...ப் புருடச்சான் மயசுட்கம் பொலிய கூட்டிச் 

சொக்கி கியமாகுஞ் சூச்திச்திற் சொன்முறையிச் gra Sees 

தீக்கமனு நகாலொன்பான் றச்துவா இயசுச்இி சயங்கச்கூறி, (௩௪ 

சொல்லியவான் கரு தத்தாற் சொல்லீயவா ராகுதிச லெகட்ச வாற்றி 

வில்லியலுஞ் சயாதியோ மச்செயலு மீத்றின்டுறை விளங்க வாற்றி 

நல்லியன்முற் றமைந்துபிர திட்டையிலா வோரிலிஙக நாடிக் சொஸ்ட 
(செல்லீயனூ ல் விதிட்படியேபிர திட் டபுரிர்சருச9,ச். தினி தபோ ழ்றி.(௩6



அதிசேடனுபசேசம்/பெத்ற சருக்கம், விட 

மேவுபசு,ச் துவ$ச்ச விருப்பொரென் னெறியொழுகும் வேதி யர்ச்குத் 

தாங்ருகால் வகையுண்டி. தக்கணை சாம் பூலாதி சசமு on BS 

சேவீடையான் பாசுப ீச்சைமுறை ய/ரிகாற் றிணியா மத்துக் 

சேவியலவ் வருட்குறியைச் தியானமிடை யரு சன்பு திகழப் போந்றி.(௩௪) 

| வேண்டுமுப கரணமெலாம் விருப்பமிச ஈனியீட்டி விளங்கப் பூசத் 

சேண்டருமெம் பெருமானே யி௩துசே கரனேயெம் மிறையே மன்நிந் 

ருண்டவகுஞ் சிசபாசா தகுகிரிசை மடிழ்காசா தமியே னிந்நாட் 

பூண்டவிர சம்முடித்துப் புணர்பசுச்து வம்முழுதும் போக்கி மமலும்,(௩௪) 

உள்ளபடி சிவச்துவப்டோற் றுண்மை இகழ் தரவருளே யுதவு கெந்தாய் 

கள்ளமனச் சேனெனினுங் சைவிடனின் னடிமையெனச் கரைந்திவ்வாறே 

செள்ளுமுள ச் தீராறு இனங்களும்பூ சனையோமச செயலோ டாந்றி 

கள்ளருளாற் பதின்மூன்றா காளுசய ஈத்தியமு நடாச்இப் பின்னர். (௩௮) 

நேசனையாக் பூனையா னிலவியவக் குலவிலிங்க நிமலன் றன்னை 
'மாசனைவ ரு$தெறவே மதஇச்தமை5ச ஏவொனுபவ மனஞ்சேர்ச் சென்று 

மீசனையே பசுத்.துவகீச் IOS) mow யொடுஇகழு மெழிலா சாற்கு 

பாசனையாற்றக்கணை தாம்பூலமொடுபரிந்தளிச்துப்பணிர் துபோத்றி, (௩௯) 

பின்பனைய குரவனைகாற் பெருமறையோர் மாபினரைப் பேதி யாமெய் 

யன்புறுமா கேசாரரை யறுசுவைநால் வகையுண்டி யயில்வித் சன்போ 

டின்புறு தச் இணையா இயினிசளித்தி யகேஇரநீ யிவ்வா ராக 

மூன்புரிய பாசுபச தீச்கையிடை பூறின்றி முடித்கி யாலோ, (௪௦) 

வேறு, 
மேறைமையினிச் தீச்கையினை முடிச்தியெனிந் பசுத்துவம்போய் 

நிறைவிரசா ,வோமச்சா னிருமலகாச் இரனாதி 

யீறைதருமிச் செயன்முடிவி லாசமன மிருமுறைசெய் 

இறைவிரசா வோமாந்தத் தெடுச்தொளிர்வெண் ணீருதல், (௪௧) 

அங்ககோச் இரமெளபா சனவீதி கோச்இிரமச் 

அங்கசிவாச் இனியிவற்றின் நூயதிரு நீரா தல் 

செங்கையில்யா தொன்றேனுக் திருந்சவமைச் தங்கியெல ௪ 

தங்குபச முதலமைக்ச தக்சமது வோரேழால், (#2) 

வல,ச்சனிக்கை மேன்மூடி மனனுறமும் முறைசெபித்து 

வல ச்தொடபி மந்திரிச்சோ மாபோவென் மனுவாலு 

நலச்சகைய * வாபோவா மனுவாலு ஈறுநீமாச் 

செலச்சதிசே வினைஙினைந்து தெளித்தனைய திருநீற்றை, (௪௩) 

ர வசரம் உடம்படுமெய்; 
 



ae | சூஜ்வன்புராணம் 

ஓப்பவொரு முப்பாச முறப்பகுச்தோர் பாகத்தைச் 
செப்பருமீ சானச்சாற் சென்னியிற்தத் புருடச்சாற் | 

றப்பின்முகச் தகோரச்சாற் சாற்றிசய மகடுசோ 

டிப்பியவா மத் துதி சாதச்சாற் றிரள்சானு., (௪௪) 

இருகாகக ளாமுறுப்பி னெழிலுறலே பனமாகப் 

பெருகுறப்பூ சுபுபின்னர்ப் பிரிததுளமற் ஜொருபாகத் 

இருவருள்சாட் டிரரீற்ளை. சென்னிமுசதற் பாசம்வரை 

யொழுவறமெயப் பூசுபுபின் புடனிருசா லாசமிச்சே, (௪௫) 

அனகதாமற் ஜறொருபாகத் சணிரீந்றை: சென்னிமு ச 

வினஈதருமைஈ இடசத்தா ச லெண்ணிரண்டெண் ணான்காசல் 

வன*த௬௧,௪ துவவகையின் மருவாரறு நிடனாதல், 

மனநதாமுன் மனுமுறையின் மலிதிரிபுண் டரமாக, (௪௬) 

ss BO sor 'மரபாமித தீகுநீறு தரிச்சவே 

யிரிச்திவெர் பசுச்துவரிவ் விரும்பாசு பததீக்கை 

யுரைச்சவிதி வழாசன்பி னுஞற்றினுமுள் ஞயிர்போல 

வரத்தகுமாண் புளரசொன்று வழஈகுதுமற் றதுகேட்டி, (4௪) 

செபமூலம யாகாதி செயன்மூல மருமுனிவேரா 

FUCPO ஞானசா தனமூலஞ் இதம்பாமா 

நபஹூல மறைககுயிரா நன்மூலஞ் சின்மூல 

மூபமான மிலாசென்று முயாபஞ்சாக கரமூலம், (௪௮) 

ஈவிலிஃசேழ் கோடிமனு ராசாஇி ராசமனு 

இவியமனுப் பாசுபத தீக்கையினாம் பலனளித்தற் 

சவிர்சுருமுக கியரிபமா மதஇிகாச மிசன்பாலே 

சவிசுருமிவ் வருட்மஞ்சாச் கரமுறைநீ பெறல்வேண்டும். (௪௯) 

பரமூவப் பிரசாதம் பரிகதருளிம் மனுவேஈது 

வரமிகுமா றக்கீரமா மருவுதொகை வசைமலரு 

மரனஇக னேயெனைமுன் னாள்சாரு ளெனின் மனுவுட் 

டிரன திக மிதுவென்று செப்புவடுசன் றெளிமனத்தோம், (௫௦) 

வேறு, 

வேத முடிசொல் கசைஉலிய விமல மோச்ச தாயகமிப் 
போ௫ மயம௩ இரமேயாம் புனித முனிவர் கனிமன ச்இற் 
பேச் மறவீற் நிருக்குமிதிர் பிரா.கோ ரெழுச்தின் பெருமையெறு 

மோச லரிசே யுன்னரிசே யும்ப செயர்ச்கு மயற்செனக்கும், (இக)



ஆதிசேடனுடதேசம் பெத்த சருக்கம், ௮௫ 

சகல வேச சகோடிகளுஞ் சாற்று ரங்க ளெல்லாமுஞ் 
சகல சலையு மெப்பொருளுக் தன்னு எமைஈது தனிவிளங்க 

வகல மளிக்கு மாதா.ர மாகு மவற்று ளெஞ்ஞான்று 

மகல வரிய வாருயிரா யவிரு மசாம௩ துரமிதுவே.. (டு௨) 

FER ASSET னந்சவுப சாகச பரிபூ ரணவிமல 

சு,சச முக்த நிச்தபா சுச்சாச் அவிக பரப்பிரம 
வச்அ கானென் அபரிடஞ்சொல் வாச பரம செவனென்று 

மூசீ.தி மு.சலாய் வீற்றிரு£ஃகு மூல மகாமஈ இரமி துவே. €௫௩) 

ஏனை மனுச்கள் குடஷையுஞ்சேர்த்்ெெண்ணப் படுவ சச்சமெழுச் 

சான வள வை இற்கிலகம் மச மருவா சளப்பனவா 

மான மழுவீ தக்குடிலேை மருவா சகம் வராெண்ணு 

“மேன இருவைந் தெழுச்செனவே விளக்குமியற்சீர் பெறுமனுவாம், 

இசனா லிதுசா ரசகஞ்சோதா ஜெழுச்சா யெண்ணப்பெறினுமிை 

மூ.தனூ லாதி கலையெல்லா மொழிவ இருவலைஈ தெழுச் சென்றே 

சிசமா முனிவ ரிதுபேணிஎ சிவாபி வியக்துப் பேறு ளா 

பு.தர்பக் பலரு மிதுகொண்டே பொருவில் பசங்கள் பலபெற்றார், 

இன்ன மதுவி னமவென்னு மிரண்டக்கரஙகள்பசு ச் துவநதீர்ஈ 

தன்னுமான் மாபாசிவச்கோடொன்றிவாழ்மெய்ப்பொருளுணர்ச்து 

ம்ன்னு ௩மச வாயவென வழுச்திம் மனுமா மலப5தசத் 

தின்ன லொழிஈதுய் வுறவுயிர்கட் €சன் ரானே சருமனுவாம். (௫௬) 

யாவ ரிதயத் இம்மனுவீற் நிருக்கு மவருச் குபநிடதத் 

சாவில் பொருளா லருகதவதக்சாற் ஈருதர்ச் சாதி யாகாதி 

யோ£வி லறனாற் றமக்காக வேண்டும் பயன்வே Oar or Da wiren 

மேவிம் மனுவோர் மூறையேனு மெய்யன் புசவோ சாவிடிலோ, () 

சணிப்பி லபார துச்ச பயங கரசங குலவா கரமாய 

கணிப்பில் சமுசா ஏப்பெருஞ்சா காரநீந் துறவே றுபாய.ரிலை 

தணிப்பில் சகல வுபரிடபூ டணவிம் மனுவே சகலசுகந் 

சணிப்பிக் ப. ரம சிவஞானே தயமுக் Hwan ॥ணமாகும். (௫௮), 

தீருசை வலிய சிற்சொருபக் தன்னை விளக்கு மணிவிளக்குச் 

தீரூபல் குரூர பஞ்சபா ௪கசா வாங்கி யென்றுரைக்கத் 

த்குமிப் பிரண வஞ்சார்பஞ் சாக்கரம்மே மோச்சம்விழை 

. திஞுகால் வருணர் சங்காருஞ் சாற்றும் வரோப காசமனு, (௫௯)



௮௬ ரூதவனபு.ராண்ம், 

தூமம் திரமீ செப்போதுஞ் ௬,ச்,௪ மயமே யாசலினா 

லோம முதல பூர்வாங்க முசிச கால முதல்வேண்டா 

சேமமலியச்சொடு ச்தல்கொளவிசை ச்சலெவைக்கும்பொருத்த முள 

தாமமிகுமா சுயம்பிரகா சத்தூ மகாமக் இரமிதுவே. (௬௦) 

வேறு, 

இம்மாமனு விற்சிவவென்னு சாண்டெழுச்தின்றொகைவசைவிரியிற்றிகமு 

மம்மாபொரு ஞண்மைய எப்பவரா *ரயனான்மு,ச னான்மறையா தியெலாஞ் 

சும்மாவெனலல்லசென்சொல்லுவதிச்துவிதாக்கரமீசருதூயபல [சொல்.() 

னெம்மானவிலச்சகுமோவிடர்முற்றிரித் தன்பொருககமெனலாமொரு 

மான௦தரு மிம்மனு சற்குருவால் வழஙகப்பெற லன் றியெம் மாதலச்சின் 

பான5த௩ வில்கினு மெண்ணியவெப் பலனும்பெறு இற்றில ராசலிளற் 

சானஈசரு சற்குரு வாலுபசே சம்பெற்றுயர் சைவத லத் இனடைந 

தினக்சவிரச்செபமாற்றினுடனெல்லாமெளிதிற்பெறலுண்மையசே, (௬௨) 

எல்லாவுயிர் கட்குமு எத்திலுகதுன் பெண்ணார்கள்் ச எங்கமுன்னோர்சிதிது 

மில்லாதவர் காமமுன் னாயதுரி சிரிச்தோர்பய னி மொழி பொயம்மொ 

ழிழுன், புல்லாதவர் நாலுரைசீலர்களைம்புலனி சீ தவர்போற்றுறு€டர்கள்பா, 

னல்லா,சரவாற்புரிதிச்கையினான வைநீக்குமெய்ஞ்ஞான௩ லத்சகையோர். () 

இஉ்வாய்மைக ளாதிய மைஈதவரே யிசவாய்மைய சற்குரவோரிவர்பாற் 

செவ்வேபெறு ம௩இர மேவிளையு* திறனெண்ணிய வாறுட னல்குமெளி 

தவ்வாயமனு வோதிட னோதடகல் லருண் மாகல னாஇிடி லாஙகவைதா 

மிவ்வாழ்கட னீள்புவி வாழ்வுறவே யெழுசாரக மானஇி ருச்கைலை, (௬௪) 

சனிமேருவி மாசல மந்தர௩கே தாரந்திரு வாரண வாசியரு 

ளினிதார்பிர யாகைஇ ருசசயில மிசைபுட்சர மல்லிசை யர்ச்சுன மே 

முனிவோர்பணி நை பிசங கோகனமே முதுகுன் றரு ணாசலகதில்லையரு 

ணனிசேர் திருக்காள ச் இிசாஞ்சிபுரஈவில்பஞ்சஈசம்மிடைமாமருதார், (௬டு) 

புவிவாழ்சிவல லோகமெனும்மதுரா புரிவேசவ னம்புகல் சேதுமுத 

லவிர்மாமதிி வேணிசு யம்பிலி௩ச மமர்மாசல மாவன கூவிரமா 

சிவராசவி ருச்சமு சற்பலவாஞ் செப்பும்மிவை கைப்பொரு எாக்குழுன 

நவின்மாமனு வின்செப மெய்ப்பயனை ஈவின்றும்மிது நிற்குல சன்புறவே.(] 

* அயன் நான் என்று பிரிச்குச,



அதிசேடனுபதேசம் பெற்ற சருக்கம், wf OT 

எனநாரண னோதிய வாய்மையமு தஇிருகட்செவி வாய்நுசரந் தேயமுத 

நனிகூரகி நாயக னோதுறுமென்னாசா திரு"நாதவெ னக்குயிரி 

னினியாரினி யாருனை யல்லதையிங் கெளியேனுயு மாறிரங் காரருளாற் 

றனியோ திய யாவுரின் பாற்பெறவே தமியேற்குள மார்வமிக் கூர்வசரோ, 

அண்ணாலெளை யேன்றுகொண் டின்னருளே யளிச்தோய9 லம்முமளித்ச 
Gah, கண்ணாவருள் கென்றுப ணிந்தடிமேற் சைகூப்பிய சென்னியன் 

வீழ்க்துபணிர், செண்ணேர்பெற வேண்டலு நீண்டவனாங இரும்பைப்பஇி 

யெண்ணமு டிச்துமென, வொண்ணாரிதி பெற்றென முற்றுவகசை பிதஇப் 

[புனன் மூழ்னெ லூங்குடனே, (௬௮) 

பின்னேய மாடன்னபணீந்தரனப்பெருமான் நிருச்சக்ரிதிமுன்னுறு வோர், 

மன்னேர்மிகுபுண்ணியதீர்ச் சமலர்வாவிப்புனலும்படிர்சாசமியாச், கன்னே 

ர்.திருநீ.றணிந்ெ் தல்லைபெரு த் தண் மாமணிமெல்லிலைகோலமுடன், கன்னே 

ர்கவிகைச்நிருமா ல்டிக்கீழ்க்காணிச்கையதாகமுன்வைத்தனனால், (௬௯) 

மேலுந்து இ விண்டுமு னின்றனனவ் வியாளேசனுச் கத்திரு மாசவனெக் 

நூலு5துஇ செய்விர சானலமார் ,நவல்பாசுப தச்சில தீக்கைமறை 

நாலுந்து இமந்இரமா இியெலாயயப்பப்புரிந் சச் இருரீறளித்தெக் [மனம், (௪௦) 
காலுஈத தி செய்திரு mac ெழுச்தைச் கரு இப்பொருள் வாய்மைகனிந்து 

வேறு, 

ஏகசசிவ மாகத்தளைப் பாவிச் இரு சண்ணாற் 

பாகத்துற நோக்கித்தமு பார்வைச்திரு வமுதாற் 

சேகற்றுப வாசச்சனி விரசச்செயல் கோளந் 

நாகர்க்கிறை தேகச்தினை நானம்புரி வித்தே. (ora) 

சன்னேர்முகங் கிழக்காகவங் ககக்கோவினை யிருத்தி 

யன் £னோன்சிர மிசையங்கைவைச் தருண்மாசிவரூப 

மென்னாவரு இருவைந்தெழுச் துபதேசமு னியந்றி 

மன்னேர்சிவ மயமாக்கினன் மட௫யேந்ச௫ வேர்சை. (௪௨) 

& ரையாஇச ளாலும்மச வுணராவொளிர் மனுவேந் 

துரையாலோரு செவிவாயினு மொருவாச்திரு வழுதாய் 

*வரையாமுன மெனமாதவம் வாய்ச்சோமென மகிழா 

வரையாதமெ யறிவானந்ச மயவாரிதஇி படிந்தான், (௭௩) 

* வரயாம் எனப்பிரிக்குச,



வலி Soren argo, 

சானென்றொரு வெமென்றிரு வேறின்றெழு sq@u 
யானந்தமம் மாஈஈசமாரங்கைப்பெரு மான்றன் 

பானன்றருள் கரமத்தச பரிசாதிய பயனான் 

மானந்சர வெல்லாஞ்செவ மயமாய்வய௩ கனனால், (௪௪) 

௮ூநொாயக னலர்காயகி யணிகாயக னடியிற் 

ற்குமாதா மிகவீழ்க்சடிக் கடி சாழ்நதுபஃ் று இிசண் 

மிசவோதியல் வரிசாட்பணி விடைமிக்குளம் விழைஈசா 

ணிகவாழ்வயன் முசலோர்பச மெல்லாநதுரும் பெனவே, (௭௫) 

மதியாநதி மதிவேணியன் ப, சவம்புய மலரே 
கதியாமனம் பதியாவொரு கணமும்மற வாதப் 

பதியாரு... குறியாஞ்சுயம் பிலீகசேசபொற் ப். தமே 

விதியோடருச சனையேபுரி விழைவேமிக வமர்நதான், உ (௪௭) 

என்றோதிய ந௩தீசனை யிருதாள்சனற் குமர 

னன்றா௪.ர விறைஞ்சாஈவில் கசைமேஓக யகதே 

சின்றானென வருள்சூசனை நேயம் மிகு மூனிவோர் 

பின்னானர விறைகாதையென் னெனவாஙகவன் பேசும், (௪௪) 

வேறு, 

இருவைப்புணர் மாசவ னற்புமிகு இறனுற்றெழு சேட னுளக்களிச.ர்' 

தாரமுற்றுப தேசமு ரைக்தசகமை தனையற்பின்வி னாவினர் செப்பினர்தாங் 

குருவைப்பெறு வார்கள்ப சுத்துவமில்குவமெய்சசுவ ஞானழுஈப்பெறுவார் 

பருகுற்றிக வாழ்வுகண் முற்றுமொரு பரமுச்தியு மேவுவர் ரிச்சயுமே.(௪௮) 

அதிசேடனுபதேசம்பெற்ற சருச்சம் முற்றிற்று, 

ES DRS CF SSW (ge +)



அ கஇிசேடன் சிவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம். 

நிலமுழு வதுமுடியின்கண் வாழ் தரரிறுவியபணிப இயன்பு கூர்தா, மலர்மக 

டழுவு௫9கொண்கனாருள்வருமொழிகுருமொழிகொண்டதோ இனங், குலவு 
து மனையன விண்பொலொளிர் குளிர்மா சதவ லிங்க மேலுறு, ஈலனிறை 

செயன்முறை யின்ப மேக நவிலுது மெனவரு ணந்திகூறமால், (a) 

வேறு, 

அரு,ச்திமிகு சனற்குமர வருந்கவகேண் மூகு௩சனடி யடைவின் பேற்றாற் 

நிருச்சகுபாச்சியன்விரசா தீச்கையினைக் தெழுச்தினுப சேச சலன் 

கருச்தொருமைச் Hagia கடற்படிந்கா னந்தமுசங் சளித்துண் டன்பு 

பெருத்தெழரின் நனக்தனரி பிரசமலர்ச் சாள்பணிஈத பேசு இன்ருன் (௨) 

குவலையமுந் ஐளித்சருளென் குருநாதா இருகாசா கோதெ லாம்போய்ப் 

ப்ஒலையமா 'கியபாச பததீக்கை யிசமேற்கொள் பரிவி னன்போர் 

திவலையள விலேனெனினுஞ் சிறியனமை யலதுகதி தேறா னென்றென் 

கவஷையற வினிதளித்த கடமையின்மே லருளலுரின் சடமையன்றோ. (௩) 

ஆதலினா லெளியனெழுச் தைந்துபதே சப்பேற்றிற் சமைய வீசன் 

காதலினா லனவர தங் சலந்துறையுஞ் சவலிந௩்கங கைச்கொண்் டென்றுஞ் 

சாசலினாச் தடை த்தரறாள்பூ சனைபுரிகற் கேவேட்கை சழைச்தே னாஞ்ஞை 

மீ. தலினா லளங்குளிர்விச் சென்னையருள் பின்னை யமர்ந் இலங்குமார்ப, (௪) 

எனவடூவேக் இறைஞ்சுபுகின் றினிதிசைச்ச வேசத்துரைகேட் டிஈ௩இ ரேசன் 

கனியடிய ரெணமுடிச்குங் கருச் வகை நனிபூப்பச் கருணை கூர்ந்தப் 

பனகபதுக் ,ருள்புரிந்திப் பரிசுரைக்கு மனக்தகேள் பாரிம் கோணாட் 

டினிலீல re னருட்பெருக்கே' யெனப்பொலியுங்காவிரியாற் நினுச்க வாசி, 

ஆசையினில் யோசனைன் றலர்பாரி சாதவன மசற்குச்ி தென்மேற் 

கோசனையொன்்ெெெனப்பெறுமோருழியமு தாம் பிரகுலங்களுலவாசென்றுக் 

சேசுவிரி சாப்பொலிக்து இகழ்கு உ வனமெனும்பேர் சிறப்ப வாய்க் சரீங், சே 

னருண் சூழுசடைந்தார்க் கஇனிதளிப்பிச் சமலமதா யிலங்கா நித்கம், (௬) 

வேறு, 

சகுபமம் தாரங் கன்னி காரம்பா டலஞ்செ ருந்தி 

வகுளகூ. விளங்க டுககை மராகுரா காரங் கஞ்சண் 

பகநிப ௩றவ ஞாழல் பன்னிதா தூப லாச 

மகில்வழை லிகுசம் வன்னி யாமமா விலிங்கை புன்னை, (௪) 
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=O சூதவனபு ராணம், 

 சாலமா சினியி லந்தை சாத்திரி பாரி சாச 

மாலமா துளைய சோச டிர்சுகர்ச் சூர மாத 

மாலமஞ் சாடி மாவன் மதூகஞ்சே வோமை வெள்ளி 

லேலமி லவங்கஞ் சாஇயிலாங்கலி பூக நாகம், Ay 

ஆதிய நிரைக எந்த வாம்பிரா டவிச்செ றிந்து 

சாதிதா டிமஞ்சம் பங்கு சண்பக மயிலை சந்தின் 

மாதவி மல்லி முல்லை மதுரமுன் வல்லி தச்ச 

bs Pau படர்ந்து பல்ச விண்ணெலா மளந்து மல்கும், (க) 

வேரிகை நிமிர மாந்தி மிழற்றிசைச் சுரும்ப ராதி 

சாரிகை காள கண்டக் சதச்தைசா தகஞ்ச கோரங் 

காரிகை யோதி மஞ்சி சாவளஞ் சிவல்க போசம் 

'* வாரிகை யிசைமுற் றத்ச மாண்செயல் வழக்க மல்கும். (௧௦) 

வாவிபல் வலந்த டாக மடுச்சா சேரி கேணி 

யாவியு வளக மேல்வை யலக்சைமுன் னாய வென்றுங் 

காவிபங் கயஙசல் லாரங் கைவ மாதி "gn BRL 

பூவிரிச் துளங்க வாந்து பொலிவினெங் செக்கு மல்கும். (௧௧) 

மிருகண்டு சூனு வாதி விழுச் சவ முனிகு ழாங்க 

எருள்கண்டச் துவிச போகத் சமர்ந்துவா முடசக் தோறும் 

பொருசுண்ட வேழஞ் சீயம் புண்டரீ காதி யாங்கே 

வருதொண்டு பலவுஞ் செய்சே மாறொழிக் தமர்ந்து சூழ்வ, (௧௨) 

இன்னன பலவ எங்க ளெல்லையின் றென்றும் பல்கு 

மன்னமா வனத்தி லெங்கு மமுதமுன் wOss தூய்மை 

யுன்னியோ வுலகெ லாழுய்ர் துறச்திரு வுங்கொண் டோரின் 

மன்னுபுண் ணியவி சிட்ட மலபரி பாகத் தாலோ, (௧௩) 

தானருண் மறைக எாலுஞ் சாற்றுமற் நளவை மாலு 

ஞானமா முனிவ ராலு மெனைமுன்வா னவர்க of py 

மேனவின் மனம்வாக் காதி வேறெவற மாலு மெட்டா 

மானமெய்ச் சிவமே லிங்க வடி.வமாய்ச் சுயம்பு வாகி, (௪௪) 

அவ்வன காப்பட் டோன்றி யாரமு செனச்சு வேத 

மெய்வ்வள ரொளியி ஸனீடி விளங்குமவ் விலிங்க மூர்த்தி 

இவ்விய சரண பூசை சிவாகம விதியாற் செய்தி 

யிவ்வருட் செயனீ வேட்ட தின்றுறு புதுமைச் தன்றால், (௪௫) 
பலவகைகள் ட 

.. * வாரி. இசைக்குழல்.
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ப,சஞ்சலி யாகி முன்னம் பரமனார் முன்ன மங்கை 

மூதஞ்சலி கூப்பச் சென்று முறைமுறை யிறைஞ்சப் பூசை 

நி. சஞ்சலி யாம் லாற்றி நிருச்சகேர் காணப் பெற்ருங் 

சி. சஞ்சலி லங்கொள் வேணி யிறையருள் செயப்பெத் ருயால்.(௧௬) 

இப்பகலு: மப்படியே யாம்புகலிச் சூ.சவனச் 

தொப்பரிய மெய்ப்பொருளை யுமாபதியை யெமாதருமை 

வைப்பினை நூல் செப்புநெறி வழாமலருச் சனைபுரிது 

யப்பரம னெப்பொழுது மமரமுத வருட்குறியில், (௧௪) 

பணியாசே சிவார்ச்சனையாம் பணிபுரியப் பணிவொடுநீ 

யெணியனைய சூ.சவன மெய்துமுன மெய்தகுபன் 

மணிசனக நிதிவகைகள் வரம்பிலகொண் டருமறைக 

டஇணிபுப ர்த்து சிவாகமழுற் றுரிசறத்சேர்ம் got soflbs, (55) 

இதறுபோ சகராஇி 9வமறையோர் வைஇகரை 

மூசகுசீர்ம் காசியப மூசலாய முூழுதுணர்ந்ச 

நேதகுபல் விமானாதி கிருமிசசா தகசதுர 

சரோதுலெள கிகம்வல்லா ருடன் ஹேவர் கம்மியனை. (௧௯) 

உடனழைகத்தும் கொடுவிரைந்தவ் வுத்சமமா வனஞ் சேர்ந்தங் 

கடை. இனகத்திற் கேச்தாபிண் டாதியுப வாசாதி 

கடனமைக்து மடனகற்றிக் கஇபுகுத்து மான்மாரச்தச் 

இடனிலைச்.௪ வெலிங்க இவார்ச்சனைசெய் கு.இவிதஇியால், (௨௦) 

சகல சல சிவலிங்க வியட்டிபூ சனைப்பயன் முற் 
தஉலமு.ற.வளித்இடுமான் LNT S BL, FUT WF Cd) 

லிகசலீரிய மாகசமா விலிங்கமுனச் களிச்சின்றோம் 

புகவருமன் பாலென்றும் பூசைவழா இயற்று இயால், (௨௧) 

என்றருளி முகுந்தனர விறையிறைஞ்சி யெதிர்கிற்ப 

மன்றன்மல ராஇகொடு மாபின்மா கதவிலிங்கத் 

தொன்றியபூ சனைபுரிக்கீற் ரோமாங்கி வினைகிரப்பிச் 

சனீமிருமென் சரச் சாலச் ஈரலிங்கம் தனையளித் தான், (௨௨) 

௮௫யச னடிவணக௩்கி யங்கையிணை விரிச்தேக்தித் 

தீகுமலரா தியகொண்டா சானெதிரா ணையின்விதியான் 

மிகுகிரியா இயதெரிப்ப விழைதகுபூ சனைமுடிச்து 

- கெகுமுஎச்தாற் குருபூசை நேரியத்றிப் பணிர்செழுந்தான். (௨௩)



௬௨ (Hh BUT LMT Sorin, 

குரவெதிர்கின் ரவிறைபின் கூறுகன்றா னான்மார்ச்ச 

சரவிலிங்க பூசனையே song சிவலிஙக 

பாரமபூ சனைப்பயனைப் பாலிக்கு மென்றனையாம் 

பிரவன௩ா யகன்பூசை பேணுகெனப் பணிச்சதை யென். 

அடிகளடி யேனுள தீதி னையமொழிச் சகுளுகென 

முடிவணங்கி யெதிர்கின்றான் முககோச்சி மொழிகன்றா 

னெடியவனங் கதவேந்த நீசகட்டி நிபந்தெரிப்பாங் 

கடிவருமான் மார்ச்சநெறிச் காசறுமா பூசனை சான், 

சுரு. நிவா கமமாதி து.இ௪ருவ சம்மசமே 

கருது. மத கைக்கொண்டோர் கனிவுறுதா வாலிட்க 

பரமூவ வழிபாடும் பரிவுமிகக் கொளல்வேண்டும் 

வரமிகுசா வாலிங்க வகசைபலவா மவை சேட்டி, 

வேறு, 

மனு. தாபி௪ லிங்கமே மானுட லிங்க 

முனிவர் தானவர் நிருதரான் முளைத்தசா ரிடமே 

யெனைமுனாஞ்சுர தாபிதந் சைவிக விலிஙசங் 

sons ணேசகு காஇதா பிதங்கண லிங்கம், 

உலகெ லாமுய வருளிற்றா னுதிக்சதே சுயம்பு 

விலகு மிவ்விய லைவகை யொன்றுக்கொன் றேற்றங் 

குலவு மாயிர மயுசமி லக்ஈமே கோடி 

நிலவ னந்தமா மடங்குயர்ந் தரும்பய னிகழ்த்தும், 

வழு,த்.து மிவ்வசை யன்றிவே ரொருவகை வயங்குங் 

குழை,ச்ச மண்சுடு மண்டருச் சிலேகொள்சீ ௬ணமு 

Hops s ரச்சின மொண்மணி வாணமேயிசதம் 

பமுச்,ச மெய்ச்சுயம் பெனவிரண் டைக்தொரு பகுப்பாம், 

இன்ன பத்தினுண் முன்னைகான் கொன்நினொன் றேற்றக் 
துன்னு மொவ்வொரு பதின்மடங் கனையதூச் சைலந் 

சன்னி னூறுபங் குலோகமாங் கதினிரச் இனந்தான் 

மன்னுமாயிர மதின்மணி யிலக்கமே வாணம், 

அன்ன தற்கொரு கோடிமே லிரதமாங் கனைச்சே 

பின்ன ௬ுட்சுயம் பிலிங்கமாங கசனிலு மேற்ற 

மன்ன லாமலா லளவுசண் டின ஈப்பரி செவர்க்கும் 

மன்னு பூசையீம் தினில்விடு மிலிங்கமோர் வகைகேள், 

(௨௪) 

(2.6) 

(௨௪) 

(௩௮) 

(௨௧) 

(௩௪)
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மண்ணு சண்டுல மன்னமாந் றுமணல்சோ மயமே 

வெண்ணெய் சண்மணி சந்சனங் கூர்ச்சம்பூ விரைச்சார் 

ண்ணா சர்க்கரை மாவென நவில்பவா றிரண்டு 

ளெண்ணி யாதொன்றிற் புரியினு மிலிங்கபூ சனையே, (௩௨) 

போத ருத்திர ராதிய புனிதராற் பூவில் 

வேச னாதிய வளப்பிலா விபு5ரா லென்னான் 

மாத போசனர் தானவர் நிருதர்மந் றவராந் 

கோத றப்புரி யிலிங்கங்கள் கோடிமா கோடி, 6௩௩) 

ஆய வெவ்வகையிலிங்கத்துஞ் சுயம்புமிக் கஇக௫ 

தூய மெய்வகைப் பயனெலா மெளிதுடன் நுறுத்து 

மேய விவீவியன் மெய்ம்மையா லமுதமா விபினஈ 

தேயமுய்வுற.த் இவ்விய வழுதலிங் கேசன். (௩௪) 

அ௮ரூளி னிற்கள வில்பலப் பிரசனே யாகத் 

செருள்சு யம்புவாய் வீற்றிருந் தருள்பெருஞ் சிறப்பா 

லிருளி நிக்குமச் சேகர வனம்புகு கென்றா 

மருடு ரச். வேந்சவம் மந்இர நாசன், (௩௫) 

அவ்வ னத்தன வாசசா நித்தியனாடூத் 

இவ்வியத்சனி யமுசலிங் சச்.இனிந் நிசழ்வற் 

நெவ்வு கத்துநீங் குறா இரும் தருளுமிவ் விறைக்குச் 

செவ்வி முற்றநீ முன்புரி திருப்பணித் திறங்கேள், (௩௬) 

வேறு, 

வாப்புனி௪ தருப்பணம்பேர்ற் கருப்பசல மருச்ச மண்டபமா மண்டபஞ் 

சோ பனமண்ட பாதி, புபப்பகைவிற் பொருப்பெனவிண் பாப்புயர்பற் 

பலகோ புரவகசையா வரணவகை பொன்னெயில்கண் முன்னா, தாப்புகனூ 

ல் பற்பலதேர் இற்பர்முடி வணக்க தருமயனா னிகுமிதஞ்செய் விசூதியனை 

யரின, சாப்பவனச் தமரமுச மூலலிங்கச் சட்ட சனந்தருபந் தனம்புரிதி 

காசறு நூல் வி.இயால், (௩௭) 

கணகாதர் குறப்பிடிசன் மணகாசர் சபால கரநாதர் பரநாசன் கடைகாவ 

ஞதர், தணவாத துசம்பீடஞ் செள.ராஇி ஈண்டீ சாந்தபரி வராசுரர் சமை 

ரிரு.சித் தாங்காங், சணவாரின் ரூவரிப்பத் தாவனஞ்செய் தரியூ ரையை 

மச வெள்ளிப; ரையனிவ ரவ்தூர், மணவாறின் றனவாதம் புரப்பரிதீஇ 
பிமய மலையருணின் மலையுலச மலையறவீன் தருள்வாள். (௩௮)



8௪ (HBG LIT GOT LD, 

உ மமையினு மிம்மையினு மம்மையினு மெம்மை யுண்மையுற வ்ண்மையு, 
வொண்மையுறச் இண்மை, செம்மைசவச் தன்மையெனு நன்மையரு6 

வின்மைச் சவைகெவுரி பவைகுமரி பெறியகா யகஏியெம், மம்மைதிரு' வு( 

AMI னிரு.பிசஞ்செய் சவட்செ மையனமர் தய்யசின சாவிரிபோர் செய் 

கொம்மை திகம் கருப்பசல விமானாதி பலவுங் குலவுரிகே ,கினமெழுப்பி! 

பதிட்டைமுதை குயிற்றி, (௩௧ 

பரவுசிவா கமரெறியிந் Gag gals விட்ட பாவனரைக் கொண்டேமு 

பகர்பதிட்டை யாத, புரிபுசுப தினச்துலகு புசழுமகா சாந்தி புனி தவிலை 

யனுஞ்ஜைமு ற் கும்பாபி டேகம், வரை௫ிரியை மந்இிரம்பா வனை இரவ 

யாதி மறந்துமொரு குறைமருவா வசைவயம்சப் புரிவிச், சரவிறைநீ யும்ட 

னைய மனுவிறைவற் பூசிக் தந்தணரூண் முதலாய வனை த்துமியற் று தயால் 

அனந்தரமக் கனந்சாமா கந்தாற்குப் பன்னீ ராயிரரிட் கம்பொருளொஃ 

வொருவருடநட் தோறு, மினக்சரவந் இடத்தகுபல் வகையவிளை கிலங்க ளில 

ங்குமா வணத்துடனீர் இசன்மேலு மூவகை, மனந்தரமா மணியணிகள் 

சுவணரட சாதி மலிதருபா சனவகைமற் நுள்ளவெலாம் வயக்இக், 'சனந்தா 

நி.த் இயமு சன்மூன் இஞற்றுசிவச் துவிசர் சனிதாகெஞ் Gelso so 

காதி மனைகள். (ee) 

வளனிறைபல் விளை ரிலந்கண் மற்றவெலாஞ் சாசு வதாதுபவ சாதனத்சான் 

மறுத்திடினு மருத்தி, கொளவினிது புகன்ற தவி யாங்கவரெஞ்ஞான்றுங் கு 

லவியவாழ் தரப்ப திட்டைகுயிற்றியொருவாசே, பளகொழியுநீயுமவணமர்ந்த 

னையான்மார்த்தமரார்த்தமர கசவமுத௫வலிங்க மாத்தி, சளைரிதமு மளவி 

லஓுபகரணவகையெல்லாங்கலீனியபூசனைகள்சிவாகமவிதியாற்புரிதி. (௪௨) 

இவ்வியல்பிற் பூசனைநீ புரியமுத விங்கச் இன்னினிமா தவப்பெருஞ்ச ரிரு 

டிகணீர்ச் இறைமூழ், நிவ்வியபூ சனையாற்றி யிட்டமெலாம் பெறுவர் சென் 
இனி மிரவிகுலோற் பவராம நாமத், சவ்விறையாய்த் தெவ்விறச்செய் 

மெய்வலிபபெற் றுய்வா னவ்வமு,ச லிங்கசிவார்ச் சனைபுறிர் தின் படைவே 

மெவ்வழிலொன் பதுகோளு மெவ்வுலகும் பூசித் இன்பமுழு தும்பெறுவ 

சென்புகல்வதினிகாம், (௪௩) 

ஆதலினார் பணிசாச குணிதகா மணிகே த்தகுமா வனத்தமுச லிக்சேச 

சரணங், காதலினா முரைத்தவிதி கருச்.த.றவெண் ணீறு கண்மணிழுற் சிவ 

சின்ன சாச்இரனா யார்த்தி, * யோசலினா வசைந்சருளு மனுராச சாச வுதீ 
தமோச் தம£வ ரச் இனமாய் வேகச், தீ.தலினார் வம்பெருகைக் தெழுத்தை 

முறை யோதி மினிதுதன% இனம்பூடித் இன் பினமர்ந் இரு,சத, (௪௪) 

* ஐ.தி ௮ல் இன்னாவெனப் பிரிக்க, கு



ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருக்கம், ௯௫ 

இச்சகுதி யோபெரி சுச்சசன்மார்ச் கத்தி னியைந்துமா சதலிங்ச வான்மாா 

சீசமெனுமல், வச் சமபூ சனையும்வழா அஞற்றிவரு குதியே லுலவாத வினை 

யொட்பு மலபாக மேலுஞ், சத்தினிபா சத்துயர்சுத் சாச்துவிதா னந்த 

சார் சபச சிவமாவை பாந்தள்குல் வேந்த, தத்தியமன் றிதுவாய்மை யென 

மாத வாசான் சூசவனச் துய்த்சனன்கா கோதரே௩ இரனை, (௪௫) 

வேறு, 

என்ன வோதிய நந்தி நாதனை யெண்ணி லாமுறை வந்தி யாவய 

னுன்னுகான்முளை பின்ன னர்சன வொண்மை மாவனம்வந்து ளானவி 

னன்னர் கேள்வியி னுங்கு மாசா ஈண்ணி னானெதிர்ஈந் ககாயகன்,சொன்ன 

வாறுவி எம்பு வான்விழை தொன்மை மாதவர் முன்பு சூதனே, (௪௯௬) 

அமரர் வானமு சன்று வர்க ளமிர்ச ராய்முழு வின்ப வாழ்வினி 

லமர மேவமு சென்று மாசவ ரளியி னீடிய விந்ச மான்மிய 

மமர வேர். நின'ரொன்று கேள்விய ரகில போகமு முண்டு மாமல 

மம ஞனமெய் கண்ட போசர்பி னழிவில் வீடுிற வொன்றி வாழ்வசே,(௪௪) 

ஆ.கி2சடன் சிவலிங்கம் பெற்ற சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகச் திருவிருச்சம்-௬௪௪, 

அதிசேடன் சூது வனஞ்சென்ற சருக்கம், 

    

மதியி லங்கு வேணிழுக்க ணிரலை யங்கி சூரல் கட்ச மருவு செங்கை 

நீன்மி டற்றன் முதுவானவர், து. திவ ழங்க நாதன் மாற்செ வருள்பு ரிந்து 

சாசன் முற்று துணைசெய் நந்து கேச னரற்பி னகிகோன்மா, கதவி லங்க 

மீது பெற்ற கசைபு கன்று மாலு ரைச்த கவினி லங்கு சேக ரத்தண் மலர் 

கானன, மதைவி ழைக்து நேயமிச்ச மனனின் முந்து போய டுச்ச வருமை 

யன்பி னோது*கிற்ப மென வோது மால், (௧) 

வேறு, 

விளவுதி சனற்கு மா வித்தக முனிவ ரேறே 

வனசைகோன் புகன்ற வெல்லா ம௫ூழ்மிக வினவு சேடன் 

* பணியுறா தவனி மாந்தர் பதஞ்சலி யுருவந் தாக்கி 

நனிம௫ூழ்ட் சரிபொழற் பாத ஈளினம்பன் முறையி றைஞ்௫. (௨) 
சரவ வையுங்க வட மகரிஷி வகவ்யவட 

* பனிஃஈடுச்கம். 

 



ஆஸ் ரூதவனபுசாணம், 

விடைபெதீஇச் சென்று வேத விச்சகர் வொக மாத 

தடையறச் அணிந்து கான்குஞ் சமைந்தபோ seicqpor Cent gr 

னடைதரு மயனுள் ளிட்டோர் நவிலுமந் றுள்ளா ரெல்லாம் , 

புடைவ விலைகட் செட்டாப் புனிசவண் மணிக்கு வால்கள், (௩) 

வகைபல வளச்சு வொண்ணா மாநிதிப் பொருப்பு மற்று 

மிகையெனச் சைக்சொண் டச்சு வேசமா புரத்தி னின்று 

வகைமிகப் புறப்பட் டோங்கல் வசையெலாம் பணியு மோங்கற் 

சிகைநிரை ரிரைடல் கோடித் இருக்கையி லாயம் புச்சான். (௪) 

கடமர் மொழியோர் பால கண்டனை யெண்டோள் கொண்ட 

சண்டனிப் பால நீல கண்டனை முண்டத் இந்து 

கண்ட€ கண்ட நாம * கண்டனை மண்டு தொண்டர் 

கண்டரு மங்க ணானைக * கண்டனை கழலி றைஞ்ச9, | (@) 

அருள்வலி யெண்ணி யெண்ணி யாங்குற வேண்டு கோட் 
பொருண்மலி துஇபு சன்று போந்சவி மூத்தஞ் சார்ந்து 

தெருள்பொலி க௩்கை தோய்ந்து இவந்தஇிகழ் விசுவ, மாதன் 

மருணலியுகள பாச வாரிச் தொழுது வாழ்ந்தான், (௬) 

அங்குரின் ஐரி.தி னீங்கி wo ums பதங்கி சாசர் 

தேங்கமலாம்ப கங்கொ டிருப்பதி பொருப்பி லன்னை 

கோங்குவண் டினில்வடுச்ச குளிர்பதி யிருவர் நாப்ப 

ணோேங்கன லோங்க நூய வொண்மணி முத்தாற்றோதி, , (a) 

புலிப தஞ் சலியா னிச்சம் பொவிபதஞ் சலியா நித்தங் 

சவிதிலம் பெஃலியா நிற்பச் சனியருள் வலியா நிற்ப 

மலி௫ஏிவ காமி யுள்ளம் வாம்பிலா னந்த வெள்ளம் 

பொலிதர வமன்ற மன்றம் புரிந்சருள் இன்ற மன்றம், (௮) 

ஆமுத்.ச மாட்கத் தேந்தி யருச்சனைத் தவத்தின் பேற்றாற் 
கோழுத்தி வாய்ப்ப வந்காட் கொடுத்தரு டிருச்த லம்மா 

னேமித்இிண் படைக்கி டந்த நேத் இரார்ப் பணபு ஈஞ்சீர்க் 

காமித் ச வாஞ்சை யன்பர் கைச்சொள்€ வாஞ்சி யந்தான், (௯) 

அரியுரத் தச்சு வாச ஙிச்சுவா சத்தி னாங்கே 

புரி தரு மசபா நித்தம் புரிமுசு குந்த வேட் 

பரிவெனும் வலையி னீர்க்கப் படூஉப்படி மூலா தாரத் 

தரிமையி னொருவா தும்ப ரச். சம னுஞற்றி வாழூர், (௧௦) 

் சண்டன் - தலைவன் 1 சண்டு ௮ல்கை கழல் எனப் பிரிக்க,



ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருக்கம், ௯௭ 

HAUS நலங்க டோறு மடுச்சடுத் சாங்காங் கன்பி 

னேதுகேச் இரபிண் டாதி யுஞ்த்டிமா மணிமி டற்று 

மாதுபா இியனை வாழ்த் தி வழிச்கொளீஇ மறைகளுன்கு 

நீதியி னருச்சிச் சேத்தி ரிலவுமா ரணியம் புக்கு, (௧௧) 

வேதமா யகனைப் போற்றி விளம்புமவ் வனத்தின் மேல்பா 

லோதிரு யோச னைத்தா யொப்பிலாச் தனது முன்னை 

மாசவாக௩் குரமே சாகை வசைவிரிம் அயர்ட் து விண்ணின் 

மீதெழும் சனைய சூச விபினமே நோக்கிச் செல்வால். (௧௨) 

செல்லுழி யகிகு மேசன் நிருக்குநேர் இருக்க லாத 

நல்லன சுபகி மித்த ஈற்சகு னங்கள் பல்வே 

ொல்லையங் குறுவ சண்டா னுலப்பிலா வுவசை வெள்ளத் 

(9 சல்லைகாண் கில்லான் ஐற்சூ ழெனையரோ டேகு கின்றான். (௧௩) 

நவங்*கடத் துவன்செல் சூச நறுங்கடற் ஜினிலு மேதப் 

பவங்கடத் துறுமா வாயென் பாக்கியன் மார்ச்சண் டாதி 

சவங்கடத் துவமோர்நம் சாற்று சற்சனர் முன்ன ராங்கே 

வெங்கடச் துரறாகி மித்தத் திறம்பல தஇகழ்ந்ச மன்னோ, (௪௪) 

சுனிச்சனி ரிமிச்தங் கண்ட தகும௫ழ் வலதும் தம்மு 

ளினித்ெ தழு மின்பக்சேங்க விருகண் ரருவி தூங்கப் 

பனிச்துடல் பூச் தோங்கப் பாவுரோ மஞ்ச லிர்ச்ச 

லுனிச்சவ மார்க்கண் டாசானுடசம்வந் தொருங்கு சூழ்ந்தார்,(௧ட௫) 

வேறு, 

அன்ன மாதவர் யாவரு மெம்முட லகத்தினும் புறத்து 

முன்னு நன்னிமித் சம்பல வேககா லச்திலிம் முளரிசச் 

துன்னு ஈம்மவ ரொவ்வொரு வருக்குமிச் இன்புறச்சோன் நற் 

கென்னை யோரிப மென்னயோ சனைபுரிட் இருந்திடு மெல்லை, (௧௬) 

வான துந்துபர் யோவென வழங்குகெம் பீரவான் வாணி 

யான தங்கெழுக் தரியருள் சேடனாஞ் சேடன்மெய் யன்பாற் 

சான மின்னல் வாழுதும் புண்ணிய கெளரவ சனச்தான் 

மேனி மிர்த்செழு சூசரூ லச்தொளி மிளிர்சுயம் பிலிந்கம். (௧௪) 

அமிர்த ரூபமாய் மல்லிமுன் வல்லிகள் செறிந்துசூழ்க் சடர்பு 

ரிமிர்த ருங்கிரு காந்காரத் திலங்குமந் ரிமலமா விலிஙகத் 

துமைமணாளனைச் இருமணா என்றனி யருள்பெறீஇ யுவக்இங 

சமைய நகேர்தொழற் காதா மீதரப் போதரு மககோன், (௧௮) 

  

  Me 

* கடம்-வழி, 
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௯௮ ் சூதலன புராணம், 

௮ன்ன சேடனிங் குறு சனு மருக சவப் பயனென வறிமி 

னின்ன காரண மேரிமித் சம்பல நிகழ்ந்த.நம் மெ.திே 

யென்ன வோதிய வுடலீலாச் இடமொழி யமு சமுண் டிலங்கு 

நன்னர் மாசவர் வேறினி யாதுசொ லின்பென நயரந்தார், (௧௯) 

அளையர் சூழன்முன் னனந்தர மனந்தனு மனக்தால் லினந்சன் 

றனைய ளாவிய வெதிர்வா முதிர்வர முனிவரர் சாஞ்சென் 

நினைய தென்பதி லின்பமெ யன்புந முன்பு8இ யிம்பர் 

வினையை யோவிய மேவிய காவிய நாவியல் வேக்ச. (௨௦) 

இந்ச மாவனச் தெல்ஃையில் வாச் இனோவினிதுலீந் நிருக்கு 

மந்தி ரேசன தருட்பெருக் தாரச்இினோ மரா தமர்ந் தீண்டு 

வந்தி யாம்புரி யருந்தவ வுரத் தனே மற்றெனோ வமையு , 

மெக்த வாய்மையு மின்னநின் வரச் அயர் விசைப்பசை யெவனாம், (2.8) 

என்ன வின்னன வின்னுளாை முன்னுமாச் செதிர்தழீஇ ஈமந்தர் 

ரன்னர் யாரையு முன்னமர் சடிச்கடி யருந்தவப் பெரிமீர் 

பொன்னை நாசனைப் பல்லுகம் வெரிட்மிசைப் பொறுத்சபுண் ணியமோ 

பின்ன ராந்கவ னருள்பொழி கருவொழி குருமொழிப் பேரோ, (௨௨) 

எச்ச லங்களும் பத்இயான் மிக்கிறைஞ் சச்சகு மிருஞ்ச 

ரிச்ச லச்தெலை புகப்பெறீஇ யெளிதுட. னித்தவப் பேற்முல் 

வித்த கத்திரு * மும்மையா லருளுல காட்டி செய் விமல 

வுத்த மத்சவ குலதரி சனச்சனிப் பேறுபெற் றுவந்தேன், (௨௩) 

இனிப்பெ நற்கரும் பேறுமற் றுண்டுகொ லெனக்கென விசைச்தாங் 

இனிப்பு றச்சகலந் தழைச்துறு குலந்தழைச் செழுமுனி வார்தாந் 

தனிப்ப ரன்சரு ணாகரன் மிருகண்டு தனையனாச் Qrwi 

sor ny கப்புகும் தருந்தவ விருச்தஇிக டமில்வினா யமர்கால், (௨௪) 

நான மாதிகட் கெவரு மிக் சன்புற ஈயப்பது ஈலமிக் 

கான மார்க்சண்ட தீர்ச்சமென் றவர்சொல வின வியவ் வேன் 

ஞான மாதவ சோடுநீறி யங்குமா சங்கற்ப ஈவின்றவ் | 

வான நீர்குடைந் தவட்புரி நியகிசண் மரபினால் வயக்கி, (௨௫) 

வேறு, , 

கோதான முதலாய குலதானம் பலதானங் குளிர்வ சான 

மேசாக முனிவோர்கள் வெறுக்கையுறு வகைவேண்டி வெறுச்கையோடு 

மீதானச் தருவாதி விருதாராம் சானமெனா வெள்க கல்கி 

யாதானம் புரிந்தனல்வேட் டருந்ச-னக் சம்முனிவர்ச் சார்வஞ் செய்தான். 

* மும்மை-விபூதி ருச்.இிராக்ஷ்ம் சடை, 
 



ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருக்கம். ௬௯ 

இவ்வாறு செவ்வாறுந் ஜியன்முனிவர் பயன்முனிவக் தேற்ப நல்கு 
மவ்வாதி சேடன்மதிச் தமுதாதி நாளளிச்* வாகான் சொன்ன 

மைனவீ்ழுங் களச்சமுச மயவிலிங்க தரிசனத்தின் வாஞ்சை கூர்ந்திங் 

செவ்வாயின் னழமு£தசுயம் Naima wad றிருந் சருளு மியம்மீ ரென்றான். () 

அஇ யரசு புகலுறுமவ் வாசைமொழி சேசமொழி வ£வி றாய 

சகுமுனிவ சசரெகிழ்பு சாற்றுகின்றார் முூன்காகோ தரகு லேச 

முகருருவங் காண்மோவ மு;தலிங்க தரிசனமிம் முளரி யிற்பல் 

லுகமுறினு மெமக்கெவனா முற்றெமது கண்ணாக வுணர்த்திலாயேல்.(௨௮) 

இங்குரினைச் கொண்டினிய விலிங்ககரி சனப்பெர௫ும்பே ரெய்த லாலே 

எங்களிரு கண்ணீமெய் யேமுகம னன்றுகரி யினிவே @O moor cor 

தங்கியும்பன் ணெடியளிச் தலச்சிறப்பு நினசருமைத் சிவாங்கு ரம்மே 

யொங்கியெழுக் சனவிலிங்கக் தயர்வேஅ௫ முணர்க்திடும்பே றுத்றிலேமால், 

ae pari மூனிவருவக் இனி திசைப்ப வவரோடு மெனைய சேரடு, மன்றி 

னிய சூசவனச் சரூ,சமய சுயம்பிலிங்க வரும ரூந்சை, நன்றுதுரீஇ யெங் 

கெங்கு நடந்துறஸங்சான் மார்க்கண்ட ஈகளினி தீரச், சென்றுசய இசையணிச் 

தாடயிசைப்பரும்பல் வளஞ் செறிந்கோ ரிடந்தோன்றிற்ரால், (௩௦) 

ஆங்கதுகண்டுறும்டொழுதா ரு இனினித் துளங்கனிவிச்்சருள்வந்தீர் த சாங் 

கோங்கியெழு மின்னிசைகேட் டுவ்விடமோ வெவ்விடமுண் டும்ப ராவி 

தாங்குகளச் தமலனமர் சானமவ னழுதவுருதக் Sup gor gh 

சேங்கரு கம் பொழிதிரனோ*£ரிதுவென் றுளக்களிப்பச் செல்லா நின்றான், 

வரவரவவ் வொலீயெழுச்தின் வடிவாக மாதேவா மணிகண் டாசங் 

கரவாவு மாகாந்தா கலாசா சைலேசா சங்கை நேகா 

vias gs ,சேசா பாசுபசே சாசுவதா பரமே சாபூ 
ம . . உ 

தீரவரபூ டணசாம்ப சதாடிவமக் இரகாகா காணு சம்போ, (௩௨) 

ச்காசே கரவாம தாண்டவருற் ருண்டவபஞ் சாக்கு சேசா 

சந்திரகாத் இாவிலோ சணத்திமாய வினச்துயர்மா சரும வேகா 

கந்தாளம் புயகராகோ சராசனபல் சுராதிபனே சருவே சாகெஞ் 

ச௩்திமா மன்பருளத் சனிச்கோவி றனச்கோவில் சாக்த வாழ்வே, (௩௩.) 

என்பனவா தஇியகாமத் திலங்கொலயா யெழீதி*சுகமா யினிச்ச லான்மெ 
யன் புகிறை சுகவொலீயீ காமெனவுட் சாமுறவாக௩் கணுகுங்காலவ் [கன் 

, வின்பவொலி பன்னிறத்ச விருஞ்சிறைப்பைஞ் சுகவொலியா யினிது மல் 

ory தரீஇ யிந்ரிமி ச்ச முன்னியது முடிக்குமென* முடி ந்து கொண்டான், 
ate te kk NR என்ககய மதல்? 

* இர் = ஓவி, 

1 மூடிதல் -- ஈண்டுமுள்றானையின் முடிதல், 

 



௧0௦ சூதிவன்பு ராணம், 

அனந்தரமா தவர்சூழ வாங்கணுக மாங்குயில்க ளழைச்குமோசை 

கனந்தருசா ரிகைசுவா கதங்கலவென் பனவாதி சழறு மோசை 

நினைந்துருகி மயினடமுன் னி3லைரினைப்பிச் துலைமெழுகி னெ௫ழ்ச்சி சாட்ட 

வினந்தருவண் டிசையாதி யேச்துறுமந் நடனாங்க மெனமுன் கண்டான்,() 

சாதிமா லஇிமயிலை சளவுமுச லளவில்சொடி சதைந்து மல்கி 

மி.துபடர்ம் தலர் துறும்பல் விருக்கமுள முருச்சமூச விமல லிங்க 

பாததரி சனகிமித்சம் பகாண்ட நிரைகளினும் பயிலா நின்ற 

வாதிதிருச் கயிலைரிரை யடைக்தவண் சூழ்க தசனவெனுமா றமையச் கண்டான், 

சேகரபூ ரகநிகரஞ் செறிசளிரீன் திருவாமுனமந் சேட நீடுஞ், சேகரவெற் 

பொன்றலப& நிரள்கொலென நின்றொளிஈச் சேய்மைகண்டான் 

சேகரவா இவர்பாமன் றிருவருளிற் பெருகருவித் செளிசேக் சண்டான் 

சேசரண மிறக்குனிதச்ச செம்மலைக ளெனவிதழிச் செறிவு, சண்டான்.(௩௭) 

இத்சலத்கோ ரணுவளவா இனுமீகை மலையளவா மிரும்ப யன்க 

டத சமகை யுறனிசரி சனமெனவே யிலாங்கவிக டமக்குச் சின்னீர் 

Gus திடமுன் னல்கியவச் சுகாசியமர் சுதன்மைமானக் துலக்கப் போந்து 
ஜ் 

ப.த்தியினல் லிளநீர்கள் பற்பலதக் தலங்கரிக்கும் பரிசு கண்டான். (௩௮) 

ச்தமர் நாற்கவிசுலபச் தணார்வரிதாய்வெற்றென்னாதூன தாச, மெய்ச்தகு 

சொற்றொடருடை சதாய்விழுப்பொருளாழ்5 இினிட்புறவுள் விளங்கல்போற்க 

விதீசமிசற்கெதர்மதையாவிளைகாவல்பலக்தோடுமம திர்வககண்டான்,மொய் 

ச்செழுமுச்சனிச் சொகைகண்டூ வகைநூற்றிறச்திலகுமுறைமைகண்டான் 

சம்பீர மிலிகுரமென் றன்பெயர்க்கேற் நிடக்கன்னித் தைய லார்சஞ் 

சம்பீர மிலிகுசமாச் தனிகாட்டுங் சனிகாட்டி சீ சான்மோ இிக்குஞ்' 

சம்பீர நிரைகளைச்சா மீகரப்பஃ் றிரளேகளைச் தங்கைநீட்டிச் 

சம்பீர வடியருக்£ சரவெதிர்பார்ச் அறங்சொடைஞர் சாமாச்சண்டான்.(௪0) 

நீபெல பொருள்களெலா நிறைக்திருந்தும் தாழ்ந்கடங்கு நிலைமை வாய்ந்து 

பீடிபெறுமணிதொகையாய்ப்பெருமுடிப்பாயருள்கொடைஞர் பெற்றிசாட் 

டுக், சாடிமரூம் பெயராலுக் தானிழிந்து, முளபீசந் சனைமுன் சாட்டி 

மீடிலிடம் பரைப்போன் றங் கலங்குநுமுக் இரிவிருச்சச் தியல்புங்கண்டான். 

இங்வசையின் மற்றுமவ ணிலங்குபல நலங்களெலா மிசயானநக்சச் 

செவ்விமிகக் சண்டுசண்டு செலுஞ்சேட னெ இரவண்விசேடமேன்மைச் 

திங்வியதேச் தயரா்விருக்ச சேகரமாய்க் சோன்றிடவோர் சேக ந்தா 

னவ்வியன்மா வணிச்திகழி யருண்மலிக. விளம்பாரி சாச மாதி, (௪௨)



சடன் ரூசவனஞ்சென்ற சருக்கம், ௧௦௧ 

சுழுபுவா னிவந்துறவச் துருமங்கண் மீப்படர்ந்து துவன்றி யெங்கும் 

வாழியன்மா ல.இியாதி வல்லிகள்பே ரில்லீடு சனு மாண்பித் சூழ 

வேழீசைய பிரமரங்க ளிருஞ்சாம €க.மினி இசைப்ப மல்குட் 

கேழிசைய வொருசூழல் கெழுமுதல்கண் இழுவலன்பின் ழமைகூரந்தான். 

அளிகிள வாங்குறுங்கா லச்சூம லுட்சார்ந்தங் கரி.து நீட்டு 

யொளிகிளரு மடிமடைவிண் டுறுகாலின் மறுகாலி னுயர்பால் வெள்ளங் 

சளிகிள ரப் பிரவகிப்பச் கந்மினங்க ஞடன்பல்வலங் * கண்டு தாழ்ந்து 

சளிப் புறம்போந்து சன்னெதிரே பன்னிரைகள் சார்வு கண்டான். 

பாற்க௨லின் மேற்படப்பெய் பசுச்கடம வசுச்களுடன் பரவி ape Gea 

காற்கடவு எருள்வெள்ளங் சைம்மேல்வக் துய்ம்மேன்மைக்சனம்பெற்றாங்கு 

நாற்கடனீச் இகைன்ட்ச னுவலரிய சிவானந்தா னுபவி லாச 

மேர்கடவச் சென்றாங்கு விசப்பருமற் புசப்பாம விளைவு கண்டான், (௪௫) 

தோற்றுறுமச் ஞூழலிற்சார்ச் தாலகுலம் வாலதியார் சோத னித்டி சாண் 

'டாற்றமுய் லிரலைகுடா வடிரிரைகுழ்5* இறைஞ்சுபயோ சாதிசொண்டு 

போற்றியதா மும்பணிந்து புரியோசச் தினிதமரப் புழைச்கை நீர்தூ 

யேத்றபணி கயஞ்செயக்சண் டீரவம்பாங் குபசாந் சச் இறைஞ்டச் சூழ.(௫௬) 

இன்னனபல் விலங்கினமு மிருங்ககரூ£ற் குலங்களுமவ் வெல்லை யாற்று 

முன்னருமற் புசச்செயல்கண் லெவாசு வானநக்சு வுக.இ ஷூழ்கி 

யென்னையுடை யானமு ௪ விலிங்கேச னெழுர்தருளி யினிது வாழு 

தன்னிகர்மா சலமிதுவோ சகும்பணிசெ யிவசெம்மா சவர்ச ளேயோ.(௪௭) 

என்றுவிரைம் சன்புறமு னே௫யயதி ரடிக்கடிவீழ்க் திறைஞ்சி யெம்மான் 

முன்றிலரும் பணிகாளு முயல்கின் றீர் திருச்சொண்டீர் முன்னா ளென்னா 

லின்று நம தரிசனப் பேற் றினுக்சகிெயென்மா சவமென்னோ வெளிய னேனைக் 

கொன்றைமுடி யானேன்று கோட ஓநுஞ் சங்கமச்தின் குணமே யென்னா, 

அன்புனாபற் பலபுகன்றாங் கருளீர்ப்ப வுட்புகுந்தா னமுச௪ மாண்பே 

ரின்பமய சுயம்*பிலி௩்க வின்னருண்மக் இராச னெழிற்கோ லந்தன் 

மூன்பிலகு முறைசண்டான் மூகமசோ த.ிரூழ்கி முன்ன மாதி 

தீன்பழைய காணமெலாக் சணந்சொழிய மணந்தசவநட் தானேயானான்,. () 

சவகுண சேட்டி தமோர் சிறிதுமிலான் 'நிருமுனக்கான் செய்த$லோதல் 

யாவதுமோர் வரிசாய்ப்பற் ரிலாசசொரு கம்பமென வெதிரிம் ராழ்ந்சா 

னோேவரிய வானந்த வுததியினுங் கரையிவரா சொன்றி வாழ்ந்தான் 

றேவர்பிரர னருளெடுப்பச் இனாயூடு கரையேறிச் இருமு ஸனின்றான். () 
Pierre, 

SN na Remit eth; nn செம வதுவை... அம வழவனைககவைளனை வெய்... mY SN > en; Aaa beeen et ee Set alanine Pm 
  

** சண்ட-செய்து, வச-பசுக்கன்று, 

T ஓ.தல்-நீங்கல்,



௧03. , சூத்வன புராணம். 

அருண்மேனி யமு.சகவொளி யழகெறிப்ப வணிச் ௪துகண் டண்ணா லிந்தச் 

இருமேனி இகழ்சரவிச் செசரூழுதும் புகழ்சாநி இவிய லிங்க 

வுருவா௫ி வுதிக்தெழுந்திங் கொருவாம லுலகமெலா முலவா வின்பப் 

பெருவாழ்வு பெறவமர்ந்த போருளிப் பேசையுணர் பெற்றித் தேயோ. 

உரையாலு மூள ச்சாலு முணர்வாலு மொருகான்கி னுச்சி யாலும் [தே 

வரையாநின் னருட்பெருச்கெவ் வகையாலு மணுத்துணையும் வழு ச்தெர்ணா 

புரையோடு தரையோடு புன்ளொழிலே துன்றியவீப்புழுத் சகாயேன், கரையா 

வன் மனத்தெளியேன் கருதவதோ விதிர்விதிர்க்குங் கஉடையேனுள்ளம்.() 

அகிலேசா சுயம்புலிங்க வருதேசா முழுசருளம் பாநே சாவிவ் 

வகஇலேசா யினுமளியு ரூசெனா செனையுமளிச் தருள்ச" Crem 

முஒலேசா முடிச்தூசா மூசேசா பூதேசா முன்னா ளன்னை 

நடகிலேசாச் இயவடுச்கொ ணடநேசா படனேசா நானூல்வாசா, ௫௩.) 

என்றினையது இகள்பல வெட் இசைக்கும் தொடுத் இசைக்கு மிடையேயின் 

பந், துன்றிருக ணீர்மாரி சொரிந்திகொச் சழுசழுப்பக் சொற்கள் சோரு 

மூன்றிலடி.ச் கடியிரைஞ்சு மொழிகுழறும் பினுக்து திக்கு மூகமாகு 

மன்றகிவே௩ துற்றுளவா ராமையெவ ரளக்குகர்முற் நறிதேயம்மா, (௫௪) 

இவன்செயலிங் இதுவாக வினி துடன்சா ரிருடிகுழாமெல்லாங் சண்டாங் 

குவ*சனர்பன் முறை யிறைஞ்சி யுருகினரிவ் வருச னுருவங் காணுஞ் 

சிவந்தரவக் சருளியவிச் சேடனே விசேடகுல தெய்வ மென்பார் 

La Bo) & M7 5% குருவென்பார் பரகதச்கு விச்தென்பார் பாமனென்பார். () 

பன்னாளிங் கமர்ந்துளகாம் பரிந் தபுரி யருந்தவமெய்ப் பலனோ வென்பா 

ரன்னோவிப் பணியாசுக் காற்றுறுகைம் மாறெம்மா eon veut வென்ப்ரர் 

முன்னாளிங் குளசெனிலிம் முளரிமுழு தலாவியவேம் முர்ப டாதோ 

வின்னாகர்கோனன்பே யிவ்விலிங்க வுருவாகி யெழுந்த தென்பார். (௫௬) 

அன்னோவென் புசகன்றவா நமுதசுயம் பிலிங்கமிஃ தநா.இ Cus 

மூன்னாசற் சென்னதவ மு.ற்தின முற் படலெளிகதோ முளரி வாழ்க்கை 

மின்னா குரவனருள் வியனுபதே சப்பேற்றின் மெய்ம்மை தேர்ந்த 

வின்னோன்வக் இலனேலிவ் விலிங்கமதி தார௩மச் சின்னு மென்பார். (௫௭) 

இவ்வசைபந் பலபுகன்ருாங் சன்புறுமெ யன்பினமு தேசபாத 

Sad us ரோருகம்பன் முறையிறைஞ்சிச் வானந்தக் இளைச்து, வாழ்ந்தா 

ரவ்விருடி குழாம்பணிவேக் சமு.தலிக்க தரிசனம்பெற் நடுச்த வந்காட் 

டைவருபூ சங்குருவா ரம்பருவ மாயவதி சயத்தை யோர்ந்தான். (௫௮)



ஆதிசேடன் சூசவனஞ்சென்ற எருக்கம். 

Cain. 

மூன்னுக் இல்லை மூளரியின் மா௩டக் 

தன்னை நாந்சரி சப்பச் சருந் இன 

மின்ன மாவன*த் இசனைக் காட்டி மரா 

லென்னை_ யோவிசத் இயுங்கைம் மாறியாம், 

யாது நல்கினு மின்னசந் கோரணு 

வாச லொப்பரி தாதலினிச்சுகு 

இ னகத்இம் முளரியி லீசனைப் 

பாசு சேவை பரிந்து புரிந்தவர். 

ஆச ரக்தபி டேச மருச்சனை 

Lon sR Deal மாஇ வயக்கனர் 

காசன் தேற்றுமுன் பெற்றுள் காட்டுமா 

"மோத வுச்சம மோக்கமு மேற்கொள்வார், 

என்ன மாண்பல் வாசக மீதுரைக் 

தன்ன வாரு சேசனை யாசையிற் 

பன்னு மாமலர் பைங்கனி யாதிகொண் 

முன்னு பூசை முறையி னுஞுற்ழினான். 

என்று நந்தி யியம்ப வெஇிர்தொழா 

நின் த வம்புய னும்பல்பி னேயமிக் 

கொன்றி மேற்பன்ன கேச னுஞந்றிய 

நன்றி யெந்சை ஈவின்றருள் கென்டனன். 

சனற்கு மார னுவகை சழைப்பமேன் 

*௦னக்கு லாவுகந் தீசன் வழங்கியா௩ங 

இனக்கு ழாங்கொ ளிருடிகள் கேண்மினீ 

ரெனக்கு ணாகர சூத ணியம்புமால். 

Cam. 

இனைய காகையி சைகத்துளா ரினிது கேள்விம டுத்துளார் 

வின்சள் யாவும்வி டுத்துமேல் விளைபல் போகு கர்ச்சியார் 

பனக கோவின்மு டிச்சகணீள் படியி னாயுண்மி குத்துவாழ்ந் 

சனக பாதறி ழற்கணே யமல யோகினி லைப்பரே, 

சூதவனஞ்சென்ற சருச்சம் முற்றிற்று, 

ஆகத்; இிருவிருச்,சம்-௪௩ ௬. 

  

SOR. 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫)



அ திசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். 
en 

a WY in, Cee 

அன்பேறு சேடன மாவன மன்றேகு காதையி சோஇனம் 

பின்பாதி சேதிம மாதிய பின்றா.த நீள்பணி பீடுயர் 

கும்பாபி டேகமு னாயசெய் கொன்பேசு வாமினி மேலென 

ஈம்பாவ நாசசு போதக நந்தீச னாதர வோதுறும், (௧) 

வேறு, 

சாசை மைந்சனென் றோது சபோரிசே 

போத னந்சன ஸனந்தரம் போற்றுமா 

நாச னெந்சை நயந்தமர் கோயில்செய் 

காச லுந்து EHF sou! STH gw. (2) 

பாங்கி னின்ற சரத பதியைநீ 

யோங்கு சேதிம மோது முறுப்பெலாட் 

தாங்கு வானவ ரூருஞ் சமழ்ப்புற 

aids Ssh கியற்றுகென் றேவினான். (௩) 

பின்னு மெர்தை பிரானடி யர்ச்சனை 

யுன்னி யாற்நற் குழுவலன் புந்திய 

வன்ன பூசைமா சாகந்இிசட் காம்பொரு 

ளென்ன வு௩்கொணர் மின்னென வேவினான், (௪) 

உழைய சாங்கவ் வுரைசிரங் கொண்டுசென் 

ரொழிவி லாவவ் வுபசர ணம்மெலாங் 

குழுவின் மல்கக் சொணர்தரு முன்னவட் 

செழிய புர்கொடி யாதிய £ீச்சரோ, (டூ) 

பாலு மாய்மரறுக் சாய செனும்படி. 

"கோல முற்றுஞ் சுராதிகொள் கோச்களன் 

பால ருந்த வருச்சித் தருத்துபு 

சாலு மெய்ப்பயன் பற்பல சார்ந்சனன், (சு) 

பளிக்கு மேனிப் பானமு தேசனுட 

களிச்கு மப்பிர சேசக்கண் ணாடிபோ 

லொளிச்கு லாவிய வொப்பச் சமன்செயாச் 

தெளிக்கும் போழ்சத் இனசகான் நன்காம், (௭) 

* போதனக்சன்-சென்ற அனக்சன்,



அதிசேடன் மிழுப்பணிச் சருக்கம். 

சிறி௫ு மெல்லெனச் சண்டுறச் காண்டலு 
மிறை யிலிங்க முடிச் சீனிருகாம் , 

பொழமைசெய் வெண்குடை பொற்ப நிழற்றும் வாழ் 

வுறறி னைந்து கேசன்மு னுற்றனன், 

அதற்கு முன்ன ரமரர் su Susy 

இதற்கு நேரிலை யெந்சவண் டச்துமென் 

ப.த.ற்க ணங்கொரு பைம்பொன் மணிக்குல 

வி. ச,ச்சொளிச்செய் விமான நிறீஇயினன். 

யாமி யச்சொ ரிலங்குபொன் மேருவிப் 

பூமியுற்றககொல்லெனும் பொந்பது 

Csi குத்தெழு இண்சயச் செண்குல 

நாமி கர்பொறை யாற்று நலத்தது, 

அனந்தன் கூர்மன்முன் னாயவ ரண்மியாங் 

இனக்தி கழ்ந்துற வேண்டு மிடக்தொறுங் 

கனக்க ரப்பொலவிந் சோது கவின்மிக 

மனந்ச ருக்கி வகுத்துறு மாண்பது, 

பானு வான்செல் பரிசுமேர் பார்தீதுமப் 

பானு வொன் றிவட் பற்பல் பசுங்கர்ப் 

பானு சின்றொளிர் பான்மையி தென்னையென் 

பானு றும்பொற் கலசம் பரிப்பது, 

வாணி ராசியு, மல்லவிம் மண்ணுலா 

மானு மல்லவச் கோபூரத் சானல 

வேனை யாண்டைய வென்னப்பல் லேற்றின 

மேனி லைச்செழில் செய்ய சிளிர்வ.து. 

ஐ௩தி லிங்கச்தி னொன்றதி தாலமா 

மந்தி லிங்க மெனலின் முடிரிறை 

யிக்ச ணிந்த செனகசித் திலத்தினச் 

அந்து மொண்குடை. சென்னி யொளிர்வது. 

அன்ன சறஇரு பான்மு,ச் தவிர்மணி 

யின்னி யற்றிண் டேழையர் சாமர 

மூன்னர் விசுபு சிற்றலம் மொய்இனை 

மன்னு சங்கைமின் னாென வாய்க்க. ப 

(௮) 

(௧) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௯௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(கடு)



மாற்று யாந்சவட் டாபத மாமணி 

யாற்றி கழ்ந்து வொகமியுச்சமாய்ச் 

தேற்றி யெங்குஞ் வனே பரமென 

வீற்று வீத்றொளிர் விம்பஙகண் மேயது, (௧௬) 

நித்தி லச்தொடை சூழ ரிரைஇ நவ 

7,த்.இ னச்சினு காற்புறஞ் 9),த்.இர 
பத்தி மிக்கெழச் செம்பது மத்தணி 

மத்தி வைச்ச விதானமுள் வாய்ப்பது, (௧௭) 

Ys B spade yeren nu Ceng s 
cg சாங்கொ னவிற்றரி C sribg oor 

ரூ.சீ,௪ மப்புல வோர்க்கு மூறுப்பெலாஞ் 

சுத்ச யோசருட் டோன்றவ் விமானமே, (௧௮) 

இனைய மான விமான மிலஙகமேற் 

புனைக ருப்பக் கரகம் பொலியுமவ் 

வனக னைம்முக னாதலி னாற்றிசை 

யினிலு௩் சண்ணடி யேரினாச் சாலென. (௧௯) 

நாற்பு றத்து ஈலஈ இகழ் பிச் நசை 

யேற்பு றப்பளிங் காலுறுப் பியாவையு 

மேற்படுச்தி வியன்மணிச் சாளரம் 

யாப்பு று. ச்செழின் மல்க வியற்றினான், (௨௦) 

Can. 
இவ்வகையி னமுதசுயம் பிலிஙகசதா சவொர்ச்சனைச்சவ் விறைவனைந்து 

செய்வமுகோற் பனமுனி௰ டிருககுலச்தார் சல்சா இச் செல்வ ராதி 

சைவூவ சமக்கார சர்வாது காரெனந தணசே யல்லா 

லவ்விடையுட் புகுதும்விதி யார்க்குமிலாக் கருவின்முடிச் சமைச்ச பின்னர். 

அ௮சனரியம் புயன்மகவா னாமிவர்காற் சாதிய௰ரன் ரரணஞ்சொன் 

ம.ரபினில்வை சியவயன்றன் வச்திரோற் பவமுனிவர் மரபிலங்க 

வருமறையோர் புகுமருச் ச மண்டபஞ்சத் இிரியமனர் வணிகர் சற்சூச் 

திசா்புகுமா மண்டபமுன் றிகழாறு சாற்பீடஞ் சேரச் செய்தான், (௨௨) 

அடுக்குமா ளிகைரிரைவிண் ணகடபோழ்ஈ துவணைசா னமைச்ச வேணி 

கடிச்குமா ஹெழீதிசசுழ்ந்து சவினமு,சற் பிசசாரங் கண்டான் மேன்மேற் 

'ஜொடுக்கும்வா னகருமிவட் டுன்னுரப்பல் லேணிவைச்ச சோற்ற் மென்ன 

சச்டுச்குறுமைர்சாவாணமதில்களின்மேன்மேதுயர்கோபுரங்கள்ளல்ச் சான்.



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௪௦௪ 

ஆவரண மைகந்தினுமாங் காங்குபரி வாரகுல வமரர் வாழ 
மாவரண வுறையுள்பல மணிபொன்னுந் பிரீஇப்பளிங்கு மணிச்சி லாஇ 

யாவிரிபன் னிலங்களுமொப் பமை,த்சனைய குட்டிமஞ்சக் தரும்பொ ஞாற்றிச் 

சேவினமுஞ் சிவசணமுக் இருமதில்க டொறுந்திகழச் செறிவிச் தானால், () 

முரணிடப் நந்தியபி முூகவாயி ரொறுமருவ மு.நிய செம்பொ 

னரதநமா தியஇிகழ்மண் டபங்கள்புரீஇ மு.சல்வாயி லக இசா 

பரதலமேற் பொன்னாலம் பரதஉமே னிமிர்துசத்தம் பக்ரி நீஇமா 

இரமிருகான் சலுமனைய சேவேறு சொடி ச்தம்பத் திறந்தா பித்தான்?(௨௫) 

௮னகன்விழாச் சொண்டருளு மணிவசந்த மண்ட்பஞ்ட வாக மாதி 

புனிச,சமிழ் வேசசிவ புராணாதி திருமுறையைப் பூசிச்தென்றுங 

சனிசருமன் பருண்முனுநீஇச் சளங்கறமுற் றுணர்ஞானச் சணாவ லோர்பு 

aver gp Reve பிரசங்கம் வயங்குறசசெய் வித்தியா மண்டபஈதான், (௨௬) 

'ஆயிரவிற்“சானிறுவு மணிமணிமண் டபஞ்சததம் பாதி மேய 

மாயிருமண் டபமயாக மண்டபமா மறை€த மண்ட பாதி 

தாயபல் வங்கமெலாங் துதைக்திலஙக வழுதலிஙச சுயம்பு நாதற் 

கேயமகா சவலோக மிதுவேயென் றெடுச்தோச வியற்றி னானால், (௨௪) 

இம்முறையே மும்மையினு மெம்மையடுண் மெய்ம்மையுல செல்லா மீன்ற 

வம்மையமர் செம்பொன்மணி யாலயமு மாலயன்முன் னமா ராதி 

மூம்மையுல கமும் வியப்ப மூண்ட ப௫ரண்ட முழுதும் வாழ்ச்சச் 

செம்மையபல் லங்கமெலாஞ் சற௩தோஙக நிறதேஙகச செய்து மேலும். () 

FM LOD LD is TALI இண்ணியதாய்,த் தொழிற்கினிதா யிழுக்கிலசாய்ச் சொன் 

னூல்சொல்லும்,,வாய்மையதா யொண்மையசாய் வய௩கெழின் மாண் சிஷையி 

னிபமாமுகத்தோன்,ருய்மயிலூர்பான்மூவர்செளமாதிசண்டாகதசபரிவாரச், 

சேயமையாமருமுருவ$திருவுருவோவெளவியப்பச்செய்துமேலும், (௨௯) 

அண்ணறனக் சாவிடையா வருட்ச,த்.தி 4டமுஞ்செய் தாஙகுச் கண்டோர் 

கண்ணடியோ மாகசமோ சருஞ்சிலையோ வன்றெனவே சழறி முந்து 

மெண்ணரிதாயிறுவரையுமீ தலவென்றேமறைசளிறையையோதும், வண்ண 

மெனச் துணிக் துரைக்கும்வகையொவர்க்குமரிதாகுமாண்மி ற்றந்தான். (௩௦) 

MGS pré கொண்டருள்சோ மாச்கந்தர் மதிமெளலி இற்ச பேசர் 

கருவிழா தெமையருளுங் கணேசர்வான் பிடிகுறமின் களிக்கு நேசர் 

மருவிழா விதழிமுடி. வாங்கெரச் இரதேவர் முதலோர் வண்€ 

COM pr விரு,சசாம் yossge oad gana Qanahid gs சானால், (௩௪) 
  

. * சகம் ௪.து/கைநோக்? ழகாமாயிற்று ) உழ்வயென்றாயதுபோல,



ரண சூதவன் புராணம் 

இருமணியி னிருமிசஞ்செ யிருவசையிம் ஞூர்.த்திகளுச் கெல்லாஞ் செம்பொ 

னருமணியின் வருமணிசக எளப்பிலசெய் சமுதேசர்ச் கைந்து சென்னிக் 

ருருமணிய சுடிசைதிகழ் சோளபாப் படங்கவிக்குங் கோள காதி 

இருமணிய வுபவீசச் இருவணிமு னெல்லாமுக் இருந்தச் செய்தான்.(௩௨) 

இப்பரிசெல் லாம்புரிந்தாங் கெதிர்சின் ற ,மயனுடல மிறுகப் புல்லி 

யொப்பரிதாய் நீயிவண்செ யுதவியுரை யளவைகளினுணர்ச்தொணாதா 

லெப்பெரியவருக்குமெனில்யான்கொலணு வெனுங்கைம்மா தியத்த வல்லே 

னப்பாம னருள்வீடு மசற்கணேையோ வன்றோமற் நறியே னம்மா. (௩௩) 

என்றுபல புகன்றிணையொன் றின்றெனினு மாபிஃசங் சே நிப்பா 

யென்றுபல பலபொருளி ஸிருங்குவைக எரும்பணிமுனெ Moors Fb STH 

சென்றுறழ்மா மணிப்பணிவேக் இன்புறுமெ யன்பினழு சேசன் பாதத் 

சென்றுணையேகும்பாபிடேகமினிக்கொண்டருள்சென்றிறைஞ்சிப்போந்து 

மூனிவர்நிக மாகநான் முற்றுணருஞ் செவத்துவிச மூசச் கோர்மற் । 

தெனையரொடுஞ் சூழ்க சனுளை யெழுவாய்மா கும்பாபி Cie Sow 

மனியூவெ மகாபாக மகாசாந்தி புரியோரை மாசொன் நின்ருய்ப் க 

புனி சமசாய்ப் பொன்மதிமுற் புணர்சுபகோச் .கணவுஈலம் பொலிவ தாச, 

திரிசோணங் கேந்திரமா தியகலன்பல் பயன்மலிந்து சிறப்பச் தீக்கோண் 

மருவாது நனித்துநிறை மதிகாணிச் சயித்தனைய மாசு ணேசன் 

பெருகார்வச் தமுசேசன் பேணு சளிப் பூர்வஇிசை பிரங்கப் போந்சாங் 

கொருவாசொன் நிலஞ்சிசன்பே ருறப்புரிர்து மயனாலவ் வுயர்ச டாகம். () 

மேற்றிசைமார்ச் கண்டமுனி வியன் நடமிவ் விரண்டினுக்கு மிளிர்சோ பான 

காற்திசைமா மதிலாதி swoy 9 £8) வியப்புறுமெய்ஞ் நானம் வாய்ந்து 

போத்றிசையுஞ் செவச்தவிசர் புந்திமசழ்ந் சனவரதம் பொலிந்து வாழ 

வேற்றிசைவான்றொடுகுடுமியெழின் மணிமாளிகைபலவாங்கியற்றுவிச்சான், 

மூ த்பெறவச் சககுடும்ப மு.தஇியசிவ மறையவரை முழுச், நன்னா 

ளித்பரவு பற்பல்பொரு ளெல்லாமு ஈணிரிறைத்தவ் வில்லம் தோறும் 

பொற்புறுமா பிரதிட்டை புரிந் சமை தாங் கேனையவும் புரிந்து” செய்யு 

மற்புமிகு மூவேந்த ஏந்காட்டு ம௫வேந்தா மபயர் கோமான். (௩௮) 

சாற்றுறுபே ரிராசகு டாமணியென் பான்றனையிச் சல்.இ ஞம்போக்' 

சாற்றுசெய லுரை ச். தழைமி னக்சணர்சா ளெனவிடுத்தா னவரங் கேகிச் 

சேற்றினர்கேட் டன்புவசை இளைப்பவளப் பறியர் இச் இரசரி னோடும் 

போற்றுபரி வர்ச்சமெலாம் புடைகுழ மாவனத்த ட் பொருக்சென் லுற்றான்.



ஆதிசேடன்: றிருட்பணிச் சருக்கம், 2௦௯. 

௮.தீசகையி ஸிராசசூ டாமணிபோக் தூவேந்த னடிதாழ்க் இந்த 

வுத் சமமா தல்.ரிதுவோ கொப்புயர்வில் சிவ்பாமென் றுவகை யுள்ளம் 

பொதீதநடர் சனந்சனொடும் பொன்மணியா இகடி.கழும் yo sor கோயி 

லெச்சலமுஞ் சிவச்துவிச ரிருக்கைகளுக் தனிச் சனிசண் டின்புற் ரூனால். 

என்னுரைக்கே னின்னருமை யெப்பெரிய புலவோர்க்கு மெடுத்துக் காட்டா 

முன்னுமைக்குமரிசேநீ யுவந்துபுரி இருப்பணியி னுயர்வென் ரானின் 

முன்னுரைக்கு மாறேழை முன்னுகினு முற்றுவதோ மூதக் கோயென் 

நின்னுரைச்குஞ்சென்னிதனையெகிர் சழுவிட்பணியா சோரிருச்கையீக்தான். 

மேவேறு, 

௮,த சலத்தமர்க்கர சனந்ச னோடவ 

ணெச்தகு சேயலுங்கண் டிருப்ப வவ்விடை 

மொய்த்தபல் பொருளெலா முன்கொண் டேகுவா 

னுய் சீதள வேவல ௬வைகொண் டுற்றனர், (௪௨) 

அரிசனப் பெருங்குவா லாங்கொர் பாங்காப் 

புரியிடி. யரிசிமாப் புலர்ந்த srs Bll 

விரியிடி. குங்குமம் வியன்மி டாக்களிற் 

றெரியொரு பாங்கரிற் செறித்து வைச்சனர், (௪௩) 

அலகில்பன் மிடாக்களெட் டைல மார்ச்சனர் 

பொலியும்*வற் சலகிரை வேண்டும் போதெலா 

மிலகுதோ சனமாற யாத்.இட் டாரவைக் 

குலவில்பல் லுணாகிறைக் தொளிர்பல் சாையில், (௪௪) 

௮ப்பொழு சப்பொழு சாங்கு வேண்டுபால் 

பொற்புறு தரிர்மிடா நிறைகள் பூரித்தா 

ரொப்பறு சுகந்தமெட் லெகுஞ் சூழ்பசுச் 

இப்பிய கெய்க்குட மனேகளஞு சேர்த்தனர். (௪௫) 

நெக்கெழ வின்சுவை நிமிருந் தைவிக 

முக்கனிச் தொகுதிபன் ரூரி வெற்பின்வான் 

மிச்கெழச் செறித்சன பேனை மேதகு 

மெச்கனிச் குவாலுமங் கெய்த வைத்தனர், (௪௬) 

மக்குடம் பற்பல மலிபல் லாயிர 

முதுக்கழை ரசகண்ட மூழுத்த சர்ச்சரைப் 

பொதிக்குல மனேகமுப் புடையி லாங்கலிக் 

இர்ச்குலை கோடிமேற் கவினச் சேர்த்தனர், (௪௪) 

* வற்சலம் - இளங்கன் pos,



EO’ சூசவன புராணம், 

,இிணியகாழ் ௩றுுகுற டரிஞ்சு தேக்சமழ் 

தீணியபூக் சேய்வைப்பொற் நசும்ப னேசமாங் 

கெணியவில் வாதியின் வடித்தி மோதச 

மணிசட மளப்பில வாக்கி ooo ss orn. 

பன்னிறப் பல்வகைப் பளூல் சாலிக 

ளென்னவு மனேகவெற் பெனக்கு வித்சனர் 

தன்னிக ரின்னியற் நாய தண்டே 

மன்னவர் றெண்மடங் க.க மீட்டினார். 

வாடக வொவ்வொரு வகையு மாசுதீர்த் 

தாடச மாடமுர்ச் கநஇி லாதிய 

படகத் தானியம் பிறங்கு பற்பல 

*நீடக GQ wer denn நிறைத்த மைத்தனர், 

வில்லுவம் பாடலம் பலாசம் வேணுமா 

சொல்லுதும் பரஞிாமி யித்து தார்வையம் 

புல்லா சால்பலாப் போற்று சந்சன 

மொல்லைவெள் எெருக்குகா யுருவி மூவைகதும், 

திகழ்கருங காலியே தேவ சாருவே 

யகருவா மலகஞ்செஞ் சத னாதிய 

பகர்ச.ரித் தெலாஈசனிச் தனிபற் பல்கிறி 

வகையெனத் துணிச்சவண் மலிவிச் சாரரோ, 

மலிபசுந் தருப்பைகண் மாபிற் கொய்து சொய் 

சலகில்பன் முடிகொணர்க் தாங்குப் பைக்மணி 

மலையென வுயர்த் இனர் வகைபற் பன்னவ 

கலசமுன் னடுக்கினர் சணக்கி லாசன, 

அறிவரும் பொன்னினால் வெள்ளி யாதியாற் 

இிறியன பெரியபஃ நிறத்த பாசன 

மிறைசிவ யாகபூ சாஇச் கேய்வசை 

யறிமய னிருமித்சாங் களிப்பச் சேர்த்தனர், 

கூவிரம் வாரிசங் குமுதங் சகொன்றையிந் 

தீவாஞ் செங்கழு நீர்முற் சீரிய 

பூவின மீனினம் புவன கூர்மமுன் 

னவன பொன்மணி யால மைச்சனர், 

7 அகம்-மலை, 
ல் tefl 

(௪௮) 

(௪௪) 

(60) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(66)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், ௧௧௪ 

சூதபத் திரங்கண்மும் மூன்றிற் சொல்லுப 

வீ,தப,ச் இகண்முடி விளங்கு கூர்ச்சங்க 

*ளாசபச் இரத் தசேங் சாய்க ளாஇிய 
isis Sule wen! பொன்னிற் சேர்த்தனர், (௫௯) 

பொன்னினும் பட்டினும் பொருவி லாமணி 

தன்னினும் கவிகைவெண் சாம ராதிசண் 

மின்னுமிழ் சுருட்டியா லவட்டம் வீசன 
முன்னிவை யளப்பில முற்றி ஞர்களால், (Ger) 

விலைசெல்காற் பாசமெல் வாசம் வீத்றுவீழ்? 

ஐலகில்பன் னிறச்சபட் டாட காம்பரங் 

குலவுமொவ் வோர்வகை கோடி கோடியாக் 

கலைகளி னளவுருக் கலைக எார்ச் தனர், (௫௮) 

மதிப்பரும் வின்னவ மணிக்கு வால்பல 

௧இர்.ச் ழு வனகன சக்கு வால்பல 

நிதித் தாசை பற்பல நிமிர்ச ரச்கொணு 

விதிர்ட்புற வளகையு மிகக்கு விச்சனர். (டு௯) 

வேறு, 

5ற்பமுறை யமைச்துவடிச் தெடுத்து ச் தாய கமழ்தருச சளவிரைப்பூங் கல 

வை சேர்ச்துப், பொற்புறவாய் தூத்துகிலி னிறுமச் சூழ்ர்ச பூரிதவெண் டிரு 

£ற்றுப் புனபொற் கும்பம், பற்பலசேர்ச் சனர்நானம் குங்கு மப்பூப் பாளி 
தங்கோ ரோசனைவெண் பசுங்கர்ப் பூரம், விற்பெறுசண் புழுகுமுத லளப்பி 

லாச விரைவருக்க நிரைகிரையா விளங்கச் சேர்த்தார், (௬௦) 

விரைகமழு நறுந்தாபம் விரிச சாங்கம் விரவுறுபூம் பொடியேல விதந்சக் 

கோலம், வரமிகுசா தஇக்சாய்பச் இரில வங்கம் வான்மிளகு முதல்வாச 

வருச்சு மெல்லாம், பெருகரிரைச் தனர்யாகத் இரவி யங்கள் பெட்புறவொவ் 

வொன்றாசப் பேணி யாராய்ம், தரியவெலா மிகச்சுலப மாக வாங்க ணளப் 

பரிதாம் படிரிழறைய வமைத்துப் பின்னும், (௬௧) 

அரம்பைகெடூங் குருத்தலரும் பருவச் வாய்ப்ப வரிந்துசமை சுமையாக வனே 

கஞ் சேர்ச்தார், வரம்பிலகாய் வகைமூல வகைக ணாக வல்லிபழுச் காய்வகை 

கண் மற்றுஞ் சேர்த்தார், விரும்பு தளிர் வசைவர்ப்பூ GEss தொச்கின் 

விதமிருத்தி கைவகைவா லுகவி தங்க, ணிரம்புசவ தீர்த் சவகைப் பொற்கு 

டந்த ணிசழ்த்து மிவை மு£தல்யாவு நிறையச் சேர்ச்சார். (௬௨) 

* சூரியசொணம் போலும் ஒளியைச் செய்யுக தேங்காய், ் 
  

 



அகட ரூதீவனபு சரணம், 

இவ்வசையே வலர்வேண்டும் பொருளெ லாமவ் வெல்லையெலாஞ்செறிதரச் 

சேர்ச் இடுங்காற் சேட, னவ்வமூச லிங்சேசற் குளகி ரம்ப வருண்மேனி 

குளிர் சரமா வபிடே காதி, இவ்வியபூ சனைபுரிக்து மே்ளொ டங்குக் இருத் 

தீருமா கும்பாபி டேகச் செய்கை, யெவ்வமுறா தயலுறக்கொண் டருள்ச 

வென்னா வேத்திறைஞ்சி வேண்டுபுமே லிதனைச் செய்யும். (௬௩) 

திவத்துவிசர் முகமாக மயனைக் கொண்டு இிரு,காண்டாம் பிரகாரச் Ser 

னததி, னவச்சகுமா குண்டஙகள் வேதி காதி காலிருமங கலந்தசா யுதங்க 

ளுட்டி, நிவச்சகுகாற் றுவாரககூர் மாத னாஇ நீறு மேல் விமானமே நிக 

ழ்வி தான, முவத்சகுபல் லுறுப்பெலா மணிபொனாற்கொண் டொளிர் 

யாக சாலைகளாங் குஞந்றி விப்பான், (௬௪) 

ஒருகோட்டு மு.திர்வேழ மலகல் கோட்டு மிருகோட்டு வான்பிடியோ டிலாவி 

யாரு, இருசோட்டு மாறுமுகங் கண்டுட் கோட்டம் தீரவருண் மதவேழம் 

வேதன் சென்னி, யருகோட்டு வண்கைவடு சேசன் மத்று மருக்சன்மு தற் 

சண்டீச னந்த மாக, வருசோட்டு பரிவாரர் விமான மாதி வசைச்கெல்லாந 

தனித்தனிமா மசப்பொற் சாலை. (௬டு) 

அருண்மலரும் பிரச5நா யசஏியெம் மன்னை யமூசேச ஸிருவருச்கு மருமை 
வாய்ப்பத், இருமலரும் பிரசான யாக சாலை இகழ்தரச்செய் விச்சரம்பை 

சழைஇண் பூக, மருமலரும் பஃறொடை பொன் னரிய மாலை வளரொளிப் 

பன் மணிமாலை மணிப்பொற் குச்ச, முருமலரும் கோரணமுன் னணிக 

ளெல்லா மொப்புயர்வி லாவகையாங கொளிர்விச் சானால், (சு) 

இன்னனபற் பலமுன்ன ரமைய வேண்டு மிரு5தொழில்ச டிருந்தநயர் 
தசெல்லாஞ் செய்தாக, குன்னிரிக மாசமமூன் னோக் கைவந் துறுமனுப்பா 

வனைசெயற* இரமுன் னோர்ந்து, சொன்ன மர பஙக௫,னாதி குற்றக் தோயாம 

லகம்புறமும் தூயோ ரா, மன்னுசபத் இனிஈூவச் துவிசர் நான் னாம் வாய்க 

தவரை யாய்ந்து தெரீஇ மாபிநற் போற்றி, (௬௪) 

தவமாகும் பெருவாழ்வு பெற்று வாழுஞ் சிவச்துவிச மசகத்துவமான் செல் 

வர் காவிப், பவமாகந் தவமாகும் பாபி டேக பாமமகா சாதி செயும் பணி 

மேற் கொண்டே, னவமாவ தணுவுமுறா வண்ண மன்ன தாற்தியரும் பய 

வெைனக்கு மளிப்ப தும்பா, னவமாவ சன்றிதுமேற் சொண்டு நீரே நடத்தி 

முடிச் தருள்கவென ஈ௩மந்து பின்னர், (௬௮) 

௮.த்சகைய செவெச்துவிசர் தமையெம் பெம்மா னமுசேசன் பெரியகா யக 

யைங் கையோன், சச்திதரன் மு. சலானோர் வேள்விச் செல்லாம் sells sol 

யே ஈவகவமாச் சாருங் குண்ட, மெத்தொகைய்ச் தொகையமல போதி 
சேச ரிரு,த்.துவொட சாதகன் றெண்ணி யின்னா, ரிச்சகுகுண் டத்தோ 

மம் புரிச வென்னா வெல்லையுற சியமித்சா னிரும்பை வேந்சன், (௬௧)



ஆதிசேடன் றிருப்பணிச் சருக்கம், SER. 
கவரி ம் 

அங்கதன்மே லங்கதவேக் துரைக்கி சைந்சாங் கருத்திமிகு குரு ச்துவப்பேோ 

இகா ரச்சீர்ப், புங்கவர்சாஞ் செய்விச்கு மிஜறவ னாமப் புயங்கப இ யிடைராச 

வனுஜ்ஜை பூ.ணுந், துங்கவினைமுறைமையிர்செய்சந்காண் முன்னாக கொ 

டங்குபுசென் மானரிஇி.ச் தொகைகண் முற்றும் பங்குபதினொன்ருகப் பாப் 

பித் கசாய்மை பணுஞ்செயலாக் சனபூசை பா௩்ூற் செய்தார். (௭௦) 

பின்னுரிப பிராமணர்ச மனுஞ்ஜை பெற்றார் பெருகுரிதி சசக்கிணைமுன் 

பேணி மீர்தா, ரஈன்னையரு எமுசோர் சமைமெ யன்பா லபிடேகா இிகணி 

சழ வருச்சிச் சேச்சி, புன்னுஇிரு வருள் வேண்டி WS HH GF பெற்றா ருங்குறு 

செயலெல் லாமிடையூ ரொன்று மின்றி, மன்னிமுடி வுறவேண்டி விஃ்ினே 

சன் மலாடிக்கு மாபூரை வயங்க வாற்றி, (எக) 

சேர்ந்துபராய்ப்போக்சமு தகா சனார்சந்ரி தியின் மகாசங்கற்பரிகழ்ச்இ வாச்து, 

சாந்திபி॥ வேசபலி கராமசாந்தி சாற்றிரட்சோக் கனஞ்சவ தயைமீச்கூத், 

தேர்க் தளது சனிக்காய்மூன் னாவ கொண்டு செய்திஎம்புன் முசனிரைச் 
* * * * 4 ee . * e ந. 

தான் றிரட்கு லங்க, ளார்ந்து இருக் கோயிலிட மெங்கு மல்கி யமர்சருகோ 

நிவாசமூறை யாற்றி னாரால், (௭௨) 

அனந்தரம்பூ ரூவபுண்ணி யாகவாச னஞ்செய்சரு மறையாக மாதியாய்ந்ச, 

சனக்தருவிட் பிரவுண்டிமாபிற் செய்தார் கவினுரவுச்சாபுண்ணி யாகங் கண் 

டார், தனந்தருமா கிருகமகம் புரிந்தார் சங்கி சாவோமக்திசாவோமஞ்் சாந்தி 

யோமம், வனந்சருமா வருணிறையு மூர்ச்தி யோம மலிசரவாங் காங்குவிதி 

வயங்கச் செய்தார். (௭௩) 

வேறு, 

இருசேய்க ளொருசஈயெம் மமுதேசன் விழைண் டீஈனிவ ர௬ுற்சவங்கொண் 

டெழுந்தருண்மூர்ச் இகளை, *வருசேச இரிசூல வச் தஇரமா சேவை மலியுமபி 

டேகாதி வயங்குறப்பு சச்சாங், கொருவாவெள் விடையாதி களிலாசோ 

சணிப்பிச் தொளிர்விகி விழவுறச்செய் தடன்போந்து வில்வத், சருமூலச் 

தெழுந்தருள்விச் தஅறுமாபி லனைய சருமூல மிருச்திகைபொற் DL soot wy 

கவர்ந்தே. (௪௪) 

மாற்றுயர்மீ சாம்பாமேல் வயங்கலிரித் சனைய மண்கவர்ந்த வண்கனச பாச் 

திரச்சை மாபி, னேற்றிவர்பாங் கமர்ந்கருளு மமுசேசா தியரோ டெழுக் 

தீருள்விச் சாலயம்புக் கெழில்யாக சாலைப், பாற்றிகழச் சோமகட தாபன 
மூன் னிகழப் பாலிகைபூ சனைபுரிந்சப் பாவனமிர்த் இிகையை, வீற்றுவீற் 

௮ளபாலி சையினிறீஇ யான்பால் விராயபல சானியங்கண் மீது தெளிச் 

சமைச்சார், (௭௫) 
15



௧௧௪ ட, சூசுவன பு. ராணம், 

அவிர் சர. ரிவ் வகைமிருச்சங் இரசணச்சோ டங்கு ரார்ப்பணஞ்செய் தனைய 

சிவச் துவிசரொலா மன்பா, லிஒர்கருபொன் ஞாணிரட்சா பர்சனங்கைச் 

கொண்டாங் கெமதிறைவ னமுசசுயம் பிலிங்கேச னிம௰ய, நவிரம்வள, ரனை 

சேய்மு னெவர்க்கு முயர் செம்பொன் -ஞாண்காப்பு யாப்புமுறை புரிந்தமி 

டே காதி, திவியபிர சஎன்னபூ சனைபுரிந்சாங் சனைய சேவேசன் முதலா 

னோர் திருச் சுகக் நிஇயில், (௭௭௬) 

தூயதுகி லான்வடிச்து மணங்கள்பல் சொகுச்சு தூநீர்பூ ரிச்துளபொற் 

குடங்கள்பிர தான, மேய்வருச் தனியட்ட வித்தியே சாதி விசமுறச்சா 

பனம்புரிக்தாங் கமுசேச விபுவை, யேயசனிச் சுயம்பிலிங்க விம்பறின்றிக் 

கும்பத் செந்சையே வக்குருள்கென் றிரந்திரந்து சின்னா, ளாயிசனி லமர்ம் 

சொளியே மட்டபர்ச னர்சா னமைச் சபின்மீண் டெழுர்சருளி யமர்ந்சருஸ் 

க வண்ணால். (௪௭) 

ஒருவாச சனியமுச லிங்கவுரு விதுகா மொருவரிசென் நமர்க்சருளேல் 

பொற்குடம் துனது, திருமேனி மலர்சிகைபொற் றேங்காய்ம, விலைசூம். 

செறிநூலா தியவேனைச் திருவுறப்பாச் இகழ்வ, வருணீரிற் குளிர்ந்துமண 

நிறைந்துபூ ரிசமா யமர்திருச்சம் இருச்சகுமட் டகச்சிரிலொன் ரூமே, 

பெருமானே திருமானேர் வருமானேர் பாகப் பெம்மானே யம்மானேக் 

Buss gO eb பிரானே. (௪௮) 

வேண்வொர் வேண்வெசே யருளுமஅ சொழிலென் விபவமெடுச் திருஞ் 

சுருதி விரிப்பசையுன் நனையே, யாண்டருளு மண்ணாலோ வண்ணாலோ 

வெனவே யடுத்தடுத்,சாங் சொப்புமொழி யளப்பில சொற் நழைச்கு, மாண் 

டருமக் இரங்களெடுச் கோதிரியா சாதி மாபினிற்செய் தனையகுடச் தாவா 

இச் தேனை, யேண்டருபொற் குடங்களினாங் EON OUT ST SOO Lon CT TG) 

ள வம்முறையா வாகனமுன் ஸியற்றி, (௭௯) 

அருளுருவா யமர்க்தருளெம் பெருமானை யுருகு மன்புருவாய் ரின்றிரந்து 

வேண்டியவிர் குடச்தின், வருசன்முனக் தெரிசலெனப் பரிசலினால் வயஃ 

இ மற்றனைய பொற்றசும்பை யருச்சிச் சாங் கேனை, யொருவில்கடங் களும் 

பூசித் 'தடன்யாச்இ ராஇ யுயாகானம் புரிந்துசனித் தனியுட்டி ணீட, சர 

Cows சிவத்துவிச ருயிர்மேலும் வகச்துச் செல்லடிமே ல்டிதுவன் றமெல்ல 

நடக் இன்றார். (௮௦) 

முச்சாரா விருதமுழுக் குடைகள்சா மாங்கண் ஞூரிவிடைச் கொடியாதி 

வரிசையெலா மொய்ப்ப, வித்தார மாகதர்வம் இயர்சூதர் வீர மேதகுமங் 

சலம்புகழ்கள் விசந்செடுச்துப் பாடப், புத்தேளிர் கற்பசப்பூ மாரிகனி பொ 

ழியப் பூதேவ ரக்சசைதுா யாசிமொழி புசலச், சுத்தோச கம்பனிநீர் பர 

நறுக் சோயஞ் சுவணமணி சாலிபொரி பூமழைமுன் அார்ப்ப, (௮௧)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். கசடு 

வேதியர்கள் லரொ.இரட் டாங்கமூற வீழ்ந்து வீழ்ந்திறைஞ்சிப் பின்காட்டா 

விசஞ்செலச்சிற் சிலவர், மாதகுசேங் காய்திதறப் பக்குவள்செய் மூர்க்க வர் 

க்சமது வர்க்கஈறும் பானகக்தூ நீர்மோர், மேசள நீர்வருச்ச வோதனம்பல் 

கனிகள் விழைபசுப்பால் பாயாசக்தகாம் பூலமுக வாச, மாஇயன வளப்பிலன 

வடுக்சடுச்து வேதிச் சாநஇசைவ குலமமறையோ ரணிமைவிடா தொழுக. 

இருபாலு * மிருமறைக செடுச்இரைப்பார் போற்ற வெதிர்ர்ன்று பலம 

றையோர் கவச் இகளாங் இலொப்ப, வொருவாம லெப்பாலுஞ் வொகமங்கண் 

முழங்க வுருதச்திமா கமகம சந்களினி தோங்கப், பெருவாழ்வு சருபஞ்சாக் 

BUG Mud பஞ்சப் பிரமச௩க' காமனுக்கண் மு சலாயபெ்ருகக், இருவாருளஞ் 

வெகாம &ர்ச்சனங்கள் பொலியச் இருந்திசையா முருச்இரவீ ளா திபிசை 

மலிய, (௮௩) 
ஓ 

மாமுனிவர் போற்றெடுப்பப் பன்னியர்கள் வாழ்த்த மனங்கடந்து கெக்குரு 

கும் சக்கதிரூ.த்"தொண்டர், காமருவி விழிபொழிக்து சார்ந்துவா வேனைச் 
ர * a” ௪ * . ச . . டி 

காற்றரிய பற்பலவு$ தழைத்துவர வெல்லா, மேமுறக்கண் டிதுவன்றோ 

யான்செய்கவப் பேறென் றெய்யாச வானக்சு மெய்வாழ்வு இளை த்தே, 

நூமுனிவர் போறறபசஞ் சலியாமெ யனச்தன் ரொடர்க்துவர விராசசூ 
டாமணிபின் apis. . (௮௪) 

கண்டவர்ரிற் இன்றவர்க ளென்றுமைப்ப மெல்லச் காததஇரச்தி னரையுமறி 

வரிதாகிக் கவின, மண்டுமலர் பாப்பு திருப் பாவாடை மேற்றம் மல டிவைத் 

தொருங்கேகி மகாயாச சாலைத், சண்டருபச் சமவாயி லபிமுகமாப் போ் 

சி சசும்பினங்கள் வீற்றிருப்பசத் சனிச்சனியாங் கமைத ௪, வெண்டருவே 

,நிசைகடமிற் சென்னியிளின் றெடுச்சா௩ கஇிருகத்திறவே சனமுதல வினிது 

YP 9) மகிழ்ந்தார். (௮௫) 

பரிவார கலாமொரோர் மசச்சாலை சோறும் பண்புறவா௩் காங்குர் நிஇப் பூச 

னையோ மாதி, மாபோடார் நியதொடங்கி நிகழ்காலம் தோமம் மகச்சாலை 

யிடைப்புண்ணி யாகவா சனமான், றருசீரைங் கவியபு சனைமுனஞ்செய்தம் 

பொற் றசும்புகளி னமர்ந்தருளம் மூர்ச் இகளுக் கெல்லா, மருளாரஈஉவபிடே 

கீம் பாவனையிற் புரிவா ரரணிமக னாங்கிவிதி திகழவெடுச் சமைப்பார், 

அன்ன சனி வன்னியினைப் பிரசசன குண்டச் சாமுறைசா பனம்புரிர்தா 

7இனின்று மெடுத்சே, பின்னுளவே னையகுண்டங் களிஜுந்தா பித்தார் 

பிறந்குவரி சைக்சரமப் படியோமச் செயல்கள், பன்னரிய வித்தார மாக' 

மலி கமித்தின் பகுஇிகள்சுக் சான்னரிறை யவிசுகோ இரச, முன்னுபல 

கோக்கடரு சுத்தரிறை துதச மு இர்சுவைய வதியாடைச் ததஇிசாலி லாஈம், 
  ல் துவள பவள் 

* இருமறை-றுரியவேதம், தமிழ்வேதம்,



BE Sir சூத்வனபுரர்ணம், 

,தஇிலம.துவா னெல்லெஸவநீ வாரநிறை சாலித் தரள்வகையச் சதைசாமை 

இனை மூங்கி லரி9, யிலகுமவல் சீச்துமா முர்ச்சமா மாட மிராகமா டஞ்சண 

கங் கோதுமையா டகமுற், குலவுறுதா னியவகைபல் சரும்புசருச் கரையின் 

குளநீலோற் பலங்கழுநீர் குராசாதி கூல, நலகருணை பலவள்ளி சகுடாதி 

பூலா நறுங்கிழஈகு மு தலான இழங்கின்வகை யெல்லாம். (௮௮) 

மாதுளை ர௩்கமாம் பாதியொன்றொொன் நினும்பல் வகையாறுங் கணிகண் 

மூ.திர் வருக்கைநறுங் கணனிகள், சூ.ச௩றுங கனிகள்கொடி முந்திரிகற் குரஞ் 

சுவண்லகு சர் தவகை தாயரச கண்ட, மோதனகற் பாகநூற் புலவர் நுனித் 

தோர்ந்தோர்ந் துஞற்றுவயல் வருக்கவகை யுலப்பிலன வெல்லா, மோசகமா 

ர் C TF: OE கோணஞ்் சட்குலியயே *மூர்க்கம், டாபூபஞ் சூபபூ ரணமே முதிர்சுவைமா னாகோ சூ சட்குலியே “மூர்க்கம் 

பாயசடமள் ஞண்டைமனோ கரநொலைய றிரட்டுப் பானிறைசந் இராபூபங் 

கனாபூப முதலா, மேயவளப் பரும்வகைய பண்ணியங்க ளெல்லாம் வெட்டி 

வே ரிலாமிச்சம் வேர்பனிநீர் புழுகு, தூாயசுகோ ரோசனைகுங் குமப்பக்கத் 

தூரி தூநறுங்கா்ப் பூராதி கச்தாரி மஞ்சள், பாயநறுங் குங்குலியஞ் சடா 

மஞ்சி மட்டிப் பால்கோட்ட நெரியரிசிப் பான்முக்நீர்ப் பச்சை, ( #0) 

ஏலநறுஞ் sr eléaw us Hiss Coro Joansw arose மு.தல்வாச 

மெல்லாஞ், சாலறை தாம்பூல முகவாசஞ் சந்தித் சண்கொடிவெற் நீலைக் 

கொடிமுன் னாயறுங் கொடிக, ணீலமலர் கல்லாரக் தவயபது மாதி நீர்ப்பூ 

மந் சாரம்பா டலங்கன்னி காரங், கோலநறும் புன்னாகம் பாரிசா சம்பூங் 

கொன்றையிபஞ் செருந்திமடழ் கூ.விளஞ்சண் பகமே, (௯௧) 

பன்னிசா டிமஞ்சுவே தார்க்கங்கே சகைதண் பலாசுகுரா வடம்புருணா பலா 

வலரி ஈறவம், வன்னிதாத் இரிலிகுச Sm BE செச்சை மாவிலிங்கை குருக் 

துவிளா மாநாவன் மருது, பொன்னினா விரைகளெவை சந்துமு சற் கோட் 

டுப் பூவகைமென் நளிர்வகைகள் புனிசுவலம் புரியே, துன்னுகறுஞ் செவ் 

6S கொக்கிறகு பச்சை தும்பைமருக் கொழுந்துசிவ கபந்தைக இர்த் துள 

( (பம, (௬௨) 

முதலாய ஈலப்பூமா சவிமயிலை மல்லி முல்லை5றுஞ் சம்பங்கி சாதிமுதற் 

கொடிப்பூ, விதமாதி பற்பலவுஞ்* சண்ணவதி யென்ன விளம்பள வின் 

மேலுஈனி மிக்கதிர வியமற், புகமாக மனுமுறையா குஇசெய்தீற் றினிந் 

ரும் பூலமுச வாசமுதிர் பு.திய௩றும் சேங்காய், பதமாரின் சுவைச்சனிக 

enews லாய பட்டி em oO Lum Lal GF பலமு s pues பொருள்கள். (௬௩) 
— வண 

  

கனை ணை eee ow வெக வவதை வல தவைலையயை ணை கவல். 

* மூர்க்கம் ஈண்டு. "நிலேதனாருகமாப்பக்குவஞ்செய்யப்பெத்தது, 

* சண்ணவதி--தொண்ணூற்முறு,



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம். ௧௧௪௭ 

இனியசுகோ கிருசமுதற் சுருக்கனிறைச் சதன்மே விருஞ்சுருவ மூடியெ 

டச் செழுதுமனு வெடுத்தே, பனிவனிகீண் மூற்றுமே லெழுந்தவலஞ் 

சுழிதீதாண் பாரித் ச ரிறையுணவின் பான்மையுணர்ச் தேப்ப, ஈனிபுரி,ச 

லெனவொலிப்ப வின்னியக்க சளொருங்கே நான்றெழமா பூரணா குதிசெய்து 

யக் தாங், கனககட நிவாசவமு சேசர்முச லோரை யவாவர்தங் கடங்களித்பூ 

சனையாற்று இற்பார். (௯௪) 

மணங்கமமும் தூபநறு கெய்ச்திபங் கோட்டி மலிசுவைப்பால் வருச்சவோ த 

னமாதி பூட்டி, வணங்கவைபின் ஸனருந்தீட்டி மாதிப நீட்டி” மலிகானான் 

குபசசாம் வயங்குவழி பாட்டின், குணங்கனிமெஃபன்பின்மனுக் இரியாதி 

கூட்டிக் குலமறைசொ நிரிசுபன்னங் கொன்றைமுதற் சூட்டிக், கணங்கெ 

முகா மாவளிகா வெடுச்தினிதி ஞூட்டிச் கர்ப்பூர மாதீபங் குடிலேவரை சாட்டி, 

அனக்சரமஞ் சலிசரமே வினந்தரரேர் ரின்றாங் காரியமுஞ் செந்தமிழு மாய 

பரனுவக்ச) கனக்சருமா ரியவேச மின்சுவைமா துரிய கவின் ஐரு€ ரியவேத 

மிரண்டுமடச்தோதி, பினக்சருமா தெரிசனத்தின் பெரும்பேறு பெத்றாங் 

கெதிர்நிற்பா ரெஇவர்க்குமிரும் பூதிபிர சாகச, சனந்தருவர் இனந்தொறுமிவ் 

வகையிருகா லமுதால் சாந்றுபூ சனைபுரிந்து போற்றுவருண் ம௫ிழ்வார்.(௬௬) 

இக்சகையின் மகாயாக பூசனைநா டொறுஞ்செய் இடையிடைநூ சனவிம்ப 

ஈயனோன்மீ லனமே, சுச்சசல நிவாசரகர்ப் * பகக்கணந்தா னியமேற் ஹோய் 

வாசஞ் சயனாரோ கணமாகி புரிவார், பொத்தசலம் புரியட்ட பந்சனபூ சனை 

மன் புரீஇவிம்ப சூதீ.தரவீட் சணகேர்வா லுகமே, சத்தினமா நியாசமே 

யக இரதா பனமே மாலிருபம் சனமேலுஞ் சுவணபர்த னாதி, (௯௭) 

ஈவரீச வனேோீபனமே சைலாப்மி யங்க நவித்றுறுமச் சகசெபமே விம்பால 

யாதி, யவிர் தருசஞ் சோசனமே விம்பசுதச்து யாதி யவைபரிவார் புவியுயமு 

னுனிச்தசுப தினச்தி, லுவமணிலா விம்பரட்சா பந்சனஞ்செய் துவப்பா 

ருரைபரிசா கு.இிரியா சார்ச்சனை செய் தெழுவார், இவியமகா பூர்ணா குகள் 

பூ சனையாத் திராதான மகாதான மாசபுரீஇச் இறப்பார். (௬௮) 

பின்புசிவச் அவிசசிவா சாரியர்க டாமே பிறங்குமமு சேசகட மூசற்சடங்க 

ளெல்லா, மன்புரிறை தாவுட்டி ணீடா மேற்கொண் டாலயற்ுசூம் பதச் 

கணம்சம் மடியுரிஞ்ச வடி.பேர்ச், இன்புமலி தாப்புஅப்பூம் பாவாடை யிடை 

வைச் இயங்கியிணைச் சவிகைரிரை கடங்களின்மே லிலச, மூன்புவருங்கானி 

கழ்ந்ச வுபசாரச் செண்கான் முதிர்சருபற் பலவகைய வுபசார மொய்ப்ப, 
கோக கடி, 
    

யூ ப௫ச்க்கணம் பிப தச்கணடு, ர



க்க 

% | {Demme Tf & 50 பட் பெ ‘ தபம் பாபத்தை யென்னும் பொருட்டு 

சூதவன பு.ராணம், ' 

வேறு, 

ஐர்வமிக வுடலசையா வழகுமிகத் இருக்கோயிந் 

பூர்வ. இசை சனிற்றிகழ்கோ பாவாயி னெறிப்புகுர்.து 

கேர்வருமச் கடங்கடமை ரிகழ்த்துமுறை யாங்காக்குச் 

சார்வளாவ் விம்பகுல சமீபமுறத் சாமித்சார். (௧௦௦) 

௮௩இகமார் சாதகும்பச் தவிர்கும்பங் களினமரு 

ப தி. மா மயரர்த்து மானவிம்பங் களிற்பிரம 

சந்இரமாாக கச் இிகய டளினமுர£இ வீற்றிருப்பக் 

தந்திரமா மனுவினியா சம்புரீஇு யன்புருவாய், (௪௦௧) 

இரர் இந்தி யாசசமூம் இரைசாட்டி யினிசேத்தி, 

நிரந்தரசா நித்தியமா நிலையுறவந் நிறைகும்ப 

* துரந்தமிரு சாந்தனின் மேற் நாச்சியெடுத் சாக்கடுமாகி 

வரந்சருமா கும்பாபி டேகமுறை வயக்இனார். (௧௦௨) 

பசஞ்சலியா தாங்காக்குப் படர்ந்துபடர்ம் துவசைமிகும் 

பசஞ்சலிடாம் பணிவேந்து பார்வைகளி கூர்வகையன் 

பிசஞ்சலியா ரிமிர்ந்துளசின் றிருமதகர் பெருகியெழ 

விசஞ்சலியா யாசகமா வெனக்குவித்து விரிச் திருசை, (௧௦௩) 

எ௪.இ/தொழுதின் புறவபய னிராசசூ டாமணிவேம் 

சீ. இம௫ழ்வுற் றுடன்சார வமுேசேச னுமையாதி 

பு.தி92தாளர்பல் விம்பாதி புச்சேளிர் தமக்செல்லாங் 

சஇசருகும் பாபிடே கம்மூழமுதும் புரிந் துவந்சார். (sue) 

அங்குடனே ஈவவாச மணிக்சருச்சிச் தம சரு.ச்இப் 
தது 62 . ய) * ட உட க 

பாங்குறுபா ரிசபம் பணிமாறப் பணியெவர்க்குக் 

, தேங்கொளிவெண் டி ருநி.ு இருப்பாசோ தகமளித்தா 

சோங்குறுமித் திருப்பணிமுற் றுஞர்றுவிச்ச வொருசேடன்.(௧௦௫) 

உடனேயச் வமறையோ ருவந்துமகா வபிடேசந் 

தொடர்பாய பொருளயுத நியுகமெனுந் தொகைபெருகச் 

,இடனோடு செயவளிச்துச் செய்விச் சாங் கவர்புரியு 

மடனோடு மாபூசா வசைகண்டு வகைகூர்க்சான், (௧௦௬) 

   



ஆதிசேடன் விருப்பணிச் சருக்கம், ௧௧௯ 

அப்பெரிய சிவத்துவிச ரனைவரையு மவர் * வ௪.இ 

யிற்பிரிய முற.றுகர்விக் இருக் சளியில் றிரும்சவழைச் 

௮சாப்பரிய பெருவாழ்விங் குவக்சளிக்தீ ருமச்கெளியே 

வனைப்பெரிய வகையெல்லா மீந்காலு மெ௫ராமோ, (௧௦௪) 

நிகர்வரிய பேருசவி நீர்செய்தீர் நுமக்சேழை 

பகர்வரிய சென்னினுால் பகர்முறையேத் ஈருள்கவெனாப் 

புகர்வரிய சந்சன சாம் பூலாகி மேலோரு 

மிகவரிய கண்டிகைமா ணிழைசுவணாம் பாவசைகள், (௧௦௮) 

பற்பலமுற் கஇரியாரம் பச்சளிச்ச சன்றியுமே 

லற்பமல வாயிரமா யிரமாக வள்ளியள்ளிப்' 

பொற்புறுசச் கணைகணனி புனிகமூற விணிகளிச்சான் 

பிற்பாவி யவர்சிறைக்த பெருந்திருச்கூட் டம்பணிர்சான். (O04) 

மூறத்றினமே முதலாக மூசகு€ ரருஹூலோர்க் 

சறிறவருச் கற்றசுவ னருள்பெருகு ெவதீச்கை 

பெத்றான்பூ சனைரயினிமை பெறுவேச சரவணமு 

னுற்றமசே சுரபூசை யுச்சமவிப் பிரவுண்டி, (௧௧௦) 

ஹேதலியபல் வகைரநிசமு முூறைமையித்செய் விச்துவக்ச 

வசனிலுமும் மடிபெருக வந்காட்செய் விச்சனையோர்க் 

இசமலிசச் இணையாதி யினிசளிச்சா னேனையபல் 

வி, சமலிபத் பலர்ச்குமவர் விழைவினுமே தகவளிக்கான். (௪௪௪) 

இவ்வகையே கும்பாபி டேகதினச் தெனையவெலா 

மெவ்வமறப் புரிக்சன் மே யிபமுகன்சே யிறையிறைவி 

யைவருஞ்சண் டீசனோ டவனியுயப் பவனிவருக் 

Hud uncon மகோற்சவம்பல் சர்பெருகரச் செய்விச்சான், (௪௧௨) 

வழிகாளு௩் கலியாண மகோழற்சவஞ்செய் விச்சன்பின் 

மொழிஞான சிவக். துவிச மோதூவா இரியர்குழாஞ் 

செழிரீறு கண்டிகைஞுற் சிவவேட Mel Movie 

விழிநேோர்சண் டவருருக மிளிர்மணிப்பொற் சிவிகைகளில், (௧௧௩.) 

வீற்றிருந்து நகர்வலஞ்செப்டிமேசகைய வுற்சவமமம் 

போற்றுமுறை மையிற்புரிந்சப் போசசவச் அவிசர் இன 

மாற்றியன்மண் டலநியம வபிடேகார்ச் சனையா இக் 

கேற்றபொருள் பலகாளு மினிதளிக்து ௩டச்துகற்பான். (sas) 
  that neahcenrn வடை ல meet alld, 

* வசதி--வாசஸ்.சானம். 

+ இனிமைபெறுவேசம்-- சமிழ்வேசம்,



B2_0 ருூதவன புராணம், 

இவ்வியல்பி னுடொறுமவ் விறையமு ச சுயம்பிலிங்க 

மைவருமா மணிமிடற்டுறம் மாதேவன் மாசேவிச் 

கெவ்வரிய பொருள்சளுங்கொண் டிருமூன்று காலகிகழ் 

இவ்வியபூ சனையென்றக் இகழ்வுறுமா நியமித்தான். (௧௧௫) 

நிச் தியநை மித் திககா மியமெனநா னிகழ்ச் துமிய 

லுச்தமபூ சனைவசைக சளொருவாது தஇனம்வாரம் 

பதிதிரிறை பக்கமதஇி பாவுவரு டோ ற்சவமுன் 

னெழ்துணையுஞ் சறப்படடஙந் இயலுறுமா நியமிச்சான், (௪௧௬) 

எல்லாமு மெக்கஈளு (பிடைகளரா இயலுறுமா 

வில்லாரு நி.திகோடி மேலுமமு சேசன்மு தற் 

பல்லாரு மணிகலன்பற் பலவகையு ரிறைச்செல்லாம் 

வல்லான்மக் இரநாசன் மலிபொருளாம் படிவகுச்சான். (ear) 

பின்னனைய வமுதேசன் பெரியகா யக தளிக்குப் 

பன்னிரண்டா யிரரிட்சம் பல்குபொரு ளொரோர்வருட் 

சன்னிலுமாங் குறுவிளைவாற் றப்பாது தாற்குரிய 

நன்னிலமவ் விராசசூ டாமணியா ஈசேந் இனால், (௧௧௮) 

ஆவண ச்சன் பாலளிப்பிச் சானயு௪ ரிரையோடும் 

பாவணத்த சிவத்துவிசர் பல்லோர்க்கும் பாம்பையா 

மாவணச்,த வனுபவச்இின் வருசருவ மானியமாப் 

பூவணச்த நிலம்பலவப் புரவலனா லளிப்பித்சான். (௧௪௯) 

இன்னனமற் றென்னெனகன் நினிதாய்க்சச் இருக்கோயிர் 

கென்னவுமேன் மேனிநைய வெல்லாமும் வகுச்சமைச்சான் 

பின்னனைய கூசவனப் பிரசேச பாலீகராத் ் 

சன்னிகரெண் வடுகேசர் சாச்சாசண் டிகையிவரை, (௧௨௦) 

விஇிவழிமுன் றனிச் சனியவ் வியனகரி னாங்காங்கு 

வ திதருவான் பதிட்டைவினை வயக்கயகாண் மு.சலனையோர் 

மதிதருபூ சனைவகையு மனுகாச னிமாசலைவாழ் 

மூதிர்மணிப்பொற்கோயில்களின் 'முறைபுரிபூ சனைவகையும், (௧௨௧) 

EOD COME ஈகரிடைமுன் ரூபனஞ்செய் சிவத்துவிகர் 

மன்னாரின் றெக்காளும் வழிவழியா மாபின்வழா 

தின்னாமுற் ரொழிந்தன்போ டின்போங்க வியத்றிவரு 

கென்னாரின் றெதிர்வேண்டி யபியைவிச்சா னியமிச் சான், (௧௨௨)



ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம், கக 

இப்படியிப் படியுய்வா னியாவமியற் றியசேடன் 

மைப்படிவ னளிச்சருளான் மார்க்சமர கதவிலிங்கத் 

தப்புடியர்ச் சனைபுரிக்தெ மன்னையி_ச் சமுதேசன் 

றுப்படிக டினந்சோறுந் கொழுதுவந்தங் இன்புறகாள், (௧௨௩) 

வேறு, 

wre லையொன் பானாண் மண்டல வபிடே காதி 

தீரமிக முடிப்பிச் தோகை சழைச்சன னுடனின் றெல்லா 

நரபதஇ காரிசிச் இன்ப நாலையுட் படிந்து வாழ்ந்து 

ப.ரவியப் பன்ன சேசற் பணிக்தரி சசன்நூர் புக்கான், (௧௨௪) 

ம௫யா சிராக சூடா மணியவ ணசன்ற பின்ன 

.ரஇயா சன்ைய கான மகலரி சா யுள்ளம் 

ய௫ர்மதி வேணி யண்ணல் பதமல ரருட்டே னுண்டு 

சு,௧௫ பமா மாகச் சூழவா௩ கமர்ந்தா னென்னா, (௧௨ ௫) 

Cag So மலர்ச்கை யெம்மான் விளம்பவே இயன்சே யெக்தாய் 

நேச்சி சோச்தி ரன்பின் னிகழ்வருள் கெனவன் னோனச் 

கேத்தாச் சவன்பின் செய்கை செத்தியாங் குரைத்து மென்னாச் 

சாத்திர முனிவர்ச் கன்பு சவாசவச் சூத னோதும், (௧௨௬) 

வேறு, 

உரைச்சவர் வினவினர் இருப்பணி பணிபதி யுஞற்மிய சரி௪.ரி சொருலாத 

வரத்இரு மனைமக நிஇக்குவை நிறைசுக மடுச்இக கலன்முழு துறவாழ்பு 

பரத்தினு நுகருபு முழுச்சுக வகைபல பவச்தொடர் பறவரு பலபோக 

விரதி.திய ரரனடி மலர்ச் துணை நிழன்மரு வியச்துவி தரிலைபி னுறுவாரே, 

ஆதிசேடன் நிருப்பணிச் சருக்கம் முற்றிற்று, 

ஆகச்திருவிருச்சம் ௮௬௩, 
nese அட வனை. 

9) இசேடன் சிவார்சீசவச் சருக்கம், 

அனந்சனி யற்றிய திருப்பணி யான்கொடி றச்இனை யுரைச்சனம் 

பினந்சனு எற்பெழு சா.ச்.சனி பிறங்கும ருச்சனை நவிற்றிய 

சனந்தருமிச்சதையினிச்துறுகவின்பெறு பொற்புள செனச்சொலு 

மினந்சரு மச்சவ sens Gen பெனந்திம னச்சளி மிகுத்தரோ. () 
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௫௨௨ சூதவனபு ராணம், 

வேறு. 

அனந்தாஞ் சனற்கு மார வனந்தனாங் கமர்ந்து நாளும் 

subg கரச்தி னோடர்ச் சனை திகழ் கால மெல்லா | 

முனந்தா விமலை கோயின் மூறைபுகுக் இறைஞ்டிப் பின்னர் 

வனந்சரன் றளியுட் சென்று வழிபடு நியதி பூண்டான். (௨) 

போற்றுமிப் படியான் மார்ச்சு பூசனை பரார்ச்ச சேவை 

யேத்தமோ டென்றும் பல்கு மிருந்சவந் இருக்சு வங்கட் 

டேந்தமிச் கெழுமு எத்.திற் நிகழுமெய் யன்பின் மல்க 

வாற்றிவா ழனைய சேடற் காண்டுமூன் றகன்ற தாங்கே. (௩) 

சினகர நியமசி Crag தெரிசனா னக்ச மீக்கூ 

நினகர மணிசெய் சூடச் திரும்பைவேக் சொழுகாண் முக்கட 

டூனகர விமக ரரங்கிச் இவார்ச்சனை சிவாக மத்சாற் 

nosis Jury மார்வர் சழைச்துப காண மெல்லாம். - (௯). 

பெருகிய வமைப்பித் சாங்குப் பிறங்கிய சன்பேர் வாவிப் 

பருகிய னீமினாற்றிற் படிந்தணித் இருந்து கூலக் 

,இருகய லொழிக்கு நீறு இருமணரி கண்டி பூண்ட 

ஞ்ருகிய சைவ சந்தி யுறுமூறை யுஞற்றி யேகி, (௫) 

பெரியகா ய௫தாள் போற்றிப் பேணிரின் நிறைஞ்ச வேண்டிப் 

பிரியமா யகன்பொழ் கோயில் பெரிதுவந் தடைந்சைங் சையோன் 

ுரியனா யச னாகும் தூயமா முகனைப் பூடுச் 

துரியனா யிரவியாதி பூசனை யுஞற்றிட் போந்து, (௬) 

வேறு, 

இருவமு சேசன் றிருமுனம் வடாது இசைமுக னாகவாங் கமர்க்சா 

ஜனொருவருக் இக்கு பட் சன மவகுண் டனமனு' வொடும்புரிந் Ha pape 

மருவுபூ சனைசெயிடச்இிட ரொன்றும் வராவசை காவலா வயக்கி 

யிருகர நியாசஞ் செய்துமே விருகா லிருபெருவிரலினின் நெழுந்தே, (௪) 

வான்ஈனி மூலா சாரமட் டிரண்டு வடிவதா யுச்சமட் டொன்றாய்ச் 

தோன் றல காகி யுட்டுளைச் தாய சுமுமுனா காடிமின் சொடியே , 

போல்றொளிர்க் இதயங் கண்டகா வடியே புருகடுப் பிரமாந் இரமைநம் 

தேன்றிடச் இடைபி௩் கலையெனு காடியிரண் டொடும்பின்னிய தாகி, (௮) 

'கருதுமங் விருச யாதியைக் இடத்துங் கமலவைக் தரும்பதோ முகமா 

யொருவர ச் தன்பாற் கொண்டது வா யுட்புறம் பமுசகற் ரூனா 

தருவ தாய்ப் பரம வியோமமா ரூப சச்.இயாய்ப் பத்தியாய்ச் தியானிச் 
தீருமையிற் கொமந் இரச்சனிப் பீச மாயவூ௩ காரமா மனுவை, (௯)



  

சேடன் 'சிவார்ச்சனைச் சரு க்கம், கூர: 

இருதய சமல ஈடுவினிழ் நீப மெனச்சொலிக் இன்றதாப் பாவித் 

தொருமையின் வளியைப் பூரகச் இடமூச்குட்புகவேற்றிக்கும்பகத்தாத் : 

பிரிவறி நிறுத்தி யனையலுங் சார பீசத்தின் மனச்சைவைச் துடன்முன் : 

மருவ்கா றுவாத சாக்தமேற் சுழுனா வழியுகைச் தும்படு மனுவை. (#0) 

துரிசற வைங்கா லடக்கியுச் சரித்துச் சோடிகா மூச்சினை யதனால் 

விரிவு$ீஇ யதோமு சாம்புய முகுள மேனிமிர்ந் திலகுறப் புரீஇமுன் 

மருவுகா லடங்கப் பிங்கலை வழியின் வருமிமே சகம்புரிக் சகன்மேற் 

பொருவளி பின்னும் பூரகம் புரிந்தப் பூரச வளியினான் மனமாம், aa) 

தினிவன சச்இி லமர்ந்திருப் பவனாய்ச் * தாரகா கரீரம்போன் நவனா 

பிணி அறு சாந்த பீகமா மயனா யிதயசம் புடிசகே சனனாய் 

முனிபுரி யட்ட க.திஇனின் ரொரிஇய முத் தாய்ச் சூக்கும னாஇப் 
புனிதவூங் கார முடியஞய்ப் பிந்து முதனாய்த் தனிரிரா மயஞனாய், (௧௨) 

சிலவுமான் மாவைப் பாவனை புரீஇமுன் னிறுத் தும் வளியைமே லேற்றி 

யில்குசங் சார முத்திரா யதனா லிதயரின் ரனைய2 வனையச் 

குலவுபல் பீச சகித்மக் இரத்தைக் கூறியாங் கெடுச்துமேற் கொடுபோய்ச் 
ள் ெலுமுரை துவாத சாந்தவம் புயமேற் றிசழ்பர சிவனிடைச் சேர்த்தி, () 

அயனிடைச் சத்தம் பரிசமே சமா லவணிடை ரூபகக் தங்கள் 

வயவுருச் இரன்பாற் புத் தியாங் கார மகசேசன்பான் மனமும்விந் தவுமே 
புரைசதா சிவன்பா லொடுக்கியித் சொகைசேர்ர் தொன்றிய குச்கும சேசச் 
செயலறு சுச்தி செய்தபின் நால சேகசுத் தியுமுறை செய்வான். (௧௪) 

பொன்னிற நிவிர்த் இ கலாமயங் கடினம் புகலுகாற் கோணமுன் னாவ 
மன்னுறு மியல்பிற் பிருதிவி பூச மயச்சசாச் தன்னுட நனையோர்ந் 

துனனுபூ ரீககும் பகத் தினைம்பிசச் துடனிவிர்த் தியின்கலா மனுவைச் 
தின்னுமும் படந்தச் நதைம்முறை கூறிச் துறுவளி துவாதசாக் தம்மேல், 

ஏறிய வைங்கா லேற்றிப்பின் வலமூக் இரேசகச் சார்கழித் இதனே 

டீறில்கக் தாதி பிரு இவிச் குரித்சா யியைகுண மைக்சைநீச் இனைய 

வீறுமண் ணனில மயமதா யொழிபு மேவின பாவனை புரீஇப்பின் 
மாறில்வெண் ,ணிறமே பிர திட்டா கலையின் மயரெடுழ் பான்மதி வடிவம். 

ஆதிய வியல்பி னப்புபூ சந்தா ஞைதீதன் ஜேகத்சைப் பாவிச் 

sem முன்போ விடையினால் வளியை யிலங்குகாற் பீசத்தோ டியைய 

வோதுறு, பிரஇட் டாகலா மனுவை யும்படீ ராகநான் Chen wen a | 

௫.இவாழ் gang சாந்தமட் டேற்றி யதனைப்பின் பிங்கலை நாடி, (sq). 
1 
டஸ்ட் *. தரரகைஅகாரம் எனப்பிரிச் தப் பொருள் கொள்க, eR



co.# சூதவ்னபு. ராணம், 

வழியிரே சகச்தாற் கழித்திர சாதி மலிகுண நான்குரீச் சனைய 

பொழிதரு மப்பு பூதந்தீ மயமாப் புச்கொழிட் ெெெனஙினைந் சதன்பி 

ஜனொழிவில்செக் நிறமே லித்தியா கயி னுருவமுட் டினந்திரி கோணக் 

திழுவிய லங்கி பூதம சாசத் சன்னுட றன்னைப்பா வித்தே. (௧௪௮) 

சேசரமுப் பீச வித்தியா கலாமக் இரமும்ப டீற்றுறச் செபித்தே 

யோற மூன்போல் வளியைமே லேற்றியிரேூித்து ரூபமுன் னாமந் 

சேசமுக் குணநீச் தவ்வனற் பூத நீர் மயசத் தொழிந்சகா ஈனைந்து 

காசமப் பின்பு கருநிறஞ் சாந்தி சலாமயஞ் சலித்சல்சட் சோணம், (௧௯) 

02 தலியல் வாயு மயமதா"க sore epi s Seow storks yor Cure 

அதுவிரு பீச சகிதமச் சாந்தி கலாமனு வும்படீ ரூக , 

விதமு£ற விருகாற் புகன்றுறு காலை யிடையினாற் பூக மியற்றி 

சேதசுமு மனையா லிருமுறை யேற்றி மூ.சகு துவாதசாக் த்தில். (20) 

4 பின்னிரே சகஞ்செய் தப்பரி சாதி பேசிரு குணங்களு நீக்கி 

யுன்னுமவ் வளியப் பிரு இவி மயமா மொழிர்தெனப் பாவித்தாங் கதன்மேற் 

கன்ன வில் படிகஞ் சாக்திய தீ.ச கலாமய மிடந்தால் வட்ட 

முன்னிய னபமாச் தன்னுட றன்னை முன்னிமேற் பீசமொன் நடனே,() 

சாந்திய 8த கலாமனு வம்ப டந்தமா வொருமுறை சாற்றித் 

தோய்ந்திடு வளியை யிடையிற்பூ ரித்துச் சுழூனையா லோர்முறை யேற்றி 

யேய்ஈசபிங் சலையா விரேசித்தா சாயச் தஇியைகுண சக் தமொன் நினையுங 

காய்ந்துபின் னனைய காயமேழ் பரமா காயமாம் விந்துவிற் கலந்து, (௨௨) 

இத்தகு விந்து மயமதா யொழிந்த செனநினைந் இவ்வகை தூல 

சுசீ திசெய் தனைய பிராரத்த தேகத் சொடர்புறு துரிசெலாந்சொலைய 

வத்த மனுவை யும்படீ ரக வறைந்துகால் வலப் பெரு வி.ரவிற் 

சித தர பானு வெழுப்பியவ் வெல்லாக் தீந்துறச்சகிச்சுதா biter eg). (௨௩) 

ஆயபின் சிவாய வெளசடென் மோதி யரியஈற் றுவாசசாந் 'தச்இன் 

மேஙமாண் பரவிந் துவினெழு மமுத வெள்ளிய தாரைக ளாலக 

சாயமுட் புறம்பு கனைந்ததா நினைந்த கருஇய விருசய நடுவி 

லேயதண் டிலைபொற் கருணிகை முதலி வியைதரு சலசமென்' மலரை, () 

ஆதன மாக முச்கலைச் குடிலை யாலமைச் ததன்கரு ணிசையிற் 

சேதன இரியா ரூபசூக் குமமெய் இகழுகாற் கலைப்பிர ணவச்சான் 

மேதக வந்௪ தாரினைந் தனைய மிளிர்கரு சூக்கும வுடலி 

லோதுறுதுவாசசா௩தத்இற் சிவமா யுடனமர்ஈ சொளிருமான் மாவை, (௨௫)



ஆதிசேடன் சவார்ச்சனைச் சருக்கம். க்௨௫ 

௮னைஙசீ வான்ம மனுவுரைச் தெடுச்தாங் கவிரொளி யுருவுடை யவனா 

யினிதுதா பித்தே சச்இிமர் இரத்சை யியம்பியாங் சதனினாந் சலக்குண் 

டன மாய்ப் புருவ நமிவினின் ரொழுகு மமுசவெள் எத்தபி டேக 

நனிபுரிர் சங்க சியாசமே லியற்றி காடுறு மிவ்வெலா மமைந்த, (௨௬) 

விரவுமைம் பூத சுத்திமுற் றியபின் விசுத்ததே கச்சனாய் விழைந்து 

பரவுமன் பொடுமக் மாபியந் சடீத்திற் பதிகிழங் இடைமுளை சீ இதிருகான் 

மருவும௩ குலத்சோர் நாளநீண் டிசுய வரையுற வசனிலெட் டிசுழோ 

டொருசனிச் சுவேசாம் புயமிரு தயமேலொளிர்தா வுரைத் இ௫மதன் மேல். 

இனியவங் குலகான் இரண்டுயர் படிக விலிங்கமொன் றிருப்பதா நினைந்து 

புனிசபூ சோப சாணங்கண் மனத்தாற் பொலிவுற வமைச்துளக் கமலத் 

தனிமல ரிடையே விசேடவர்ச் சியமுன் ரபன முறையமைச் தனைய 

பனிமலர்ச் குரிய கந் தநா எங்கள் பத்திர கருணிகா இகளில், (௨௮) 

சாந்றுமா,சார சத்திமுற் குடிலா சக்இிமீ டுயவா சனமிட் 

டேற்றவீப் படிக விலீங்கச்சுற் நிடையே யெழிற்ூவெ மூர்த் தியை நிவேடத் 

தாற்றுகண் டபீங்கி மூண்டபங் கிரியா சம்புரிக் சவ்விலிங சத்திற் 

றேற்றுறு நெடுமை மூர்த்தியின் வித்யா சேகச்சை நியசத்தாங் குடனே.() 

நேத்இர நியாசம் புரிந் துபி னந்த ரிகரிலாட் படிசமா விலிங்க 

மார்த்இசன் பிரம ரந்த நெறியின் முதபர சிவத்தைமேற் கொணாரந்து 

ரார்த்தவா வாக னாதியர்ச் இயங்க ணவிற்றிசக யாதஇிய நியாசம் 

பாத் இயா சமனார்க் கியமலர்த் தானம் பயிந்றிரின் மாலியங் சழித்சே.(௩௦) 

நவமல ரணிந்து தைலமுன் னாவ ஈனிமிக மனுமுறை யாட்டிச் 

சவளவொத் ரடை சா,ச்திவெண் ண்று சாந்தமுன் னணிந்தில யாங்கக் 
,திவியபோ சாங்க பூசனை யாற்றிச் இருவமு தாதிய நிவேகுச் 

தீவிர்செப ரிவேச னம்புரீஇ முக்கா லஞ்சலி நிறைமல ரளிக்தே, (௩௧) 

து இபுரீஇ காபி குண்டத்தி லோமக் தொடக்கமே னின்றொழு கமுதே 
புதியகோ இரச மாமுடித் தனைய புண்ணிய ம்ண்ணல்கைச் கொடுத்தே 

தீதியுறு மட்ட புட்பமுஞ் சாத்திச் சத்தியோ சாசமுன் னாகப் 

பதியருண் 'மூல மனும்லர் புனைந்த பராமூகார்ச் கியங்கொடுச் ச,சன்மேல்: 

முன்னுபோ காங்க சேவர்ச்கு மளிச்சம் மு.தியமந் இரர்களை யெழுப்பித் 

சன்னிகர் இவமூர்ச் தியினிலுஞ் 9வா௮ சனமனுச் குலங்களை Guapo 

யன்னுமவ் விலிங்க பீடச்தும் யோடுச் கொண்டுவ மூலமக் இரச்தாற் 

பின்னருச் சத்துச் இக்குபந் சனமுமம் பிரந்கவ குண்டனந் தானும். (௩௩)



ச்சு ஞூச்வனபுசாணம, 

Css இரையும் புரீஇப்பர வனை ச் இகழ்புரு ஈவமர்க் சொளிரும 

வானிமிர் தார சாவடி வாக மன்னுற நினைந்தினிப் புறத்து 

மீனமில் பூசை புரிசர வருள்கென் றிரக்சனு மதிபெறீஇ யுவக்தம் 
WIT wit வகைய வந்தரி யாக மாண்புறப் புரிந௩துபின் மாதோ. (௩௧) 

௮.தஇர மனுச்சாளத்தா யத்தா லாங்குறு விக்கின மகற்றிப் 

பத்துள இக்கு பந்சனம் புரிர்சப் பணிபினா லொளிர்சழன் மதிலு 

மேத்தகு மகழ்தர்ச் சணிவலச சூழ் மம் முறைபுரீஇக் சவசத் இனால 

மைக்கு சேனு முத்திலறா ௨௫௫ மனுப்புகன் நுஞற்றியம் மாண்பால், () 

தாவிலாச் சத்து சமூகமேல் கீழிற் சாஈதுசூழ் சாலமா நினை நத, 

மாவருக் யெவ. டகையையச் இரமா மனுலினிற் கழீஇயபி டேக 

பாவன, செலபூ ரிசமணிச் கலசம் பயில்புரு நடுவரை யுயாதிதி 

யோவிலவ் விஈதுத் தானரின் ஜொழுக்கு மொள்ளமு சச்சல சச்தின்.(௩௬) 

உள்ளுறக் கொண்டு மெல்லென விழிச்சவ் வுசசச்தை யிசயமங் Hog ge 

வள்ளவட் டகையித் பூரித்துச் சாகச மலாறு கக்கதை வில்வ 

கள்ளுறப் பெய்து ொசன மூர்ச்இ நவிற்றுறு பிரமபஞ் சகமே 
யொள்ளிய விச்யா.சேககேச் திமே யொண்டுவ மூஉர௫ேச் இரமில், (௩ ௭) 

அஙகபஞ் சகமே கூலமீ செட்டா லருசூத்துச ச௩௫தா மனுவாற் 

கொகங்குற வபிமக் இரிச்தி.ட் சாவ.குண்டன மச்இர sas 

முங்குரைத் இ.பற்றிச் சேனுமூச் தினாது துறுசிவ மூலத்தவ் வுசக 

தீங்கு சன் றலைமேற் புரோட்ரித்தச் தரச்சாற் றகுஇிர வியசமூ சுத்தும், () 

அதுபுரீஇக் கவசத் சப்பியுட் சணஞ்செய் தவற்றையாங கிருசய மனுவாற் 

ஜிதமுற வபிமந் இரிச்சவ குண்ட சேனுமூச் இரைகொடுத் தவைப 

மூ.சமய மாக்கி யருக்கிய சல ச்தோர் முழுமலர் தோய் க்துமஞ் சனஞ்சா 

ரிசசடத் சமைத்துச் கேனுமச் திலாதக இன்னமு தாக்கியிவ் வகையே, 

இருச்சகு தான சுச்திபின் விசேட சிவார்க்கெய தாபனச் செய்கை 

கருத்துற சிறைத்த இரவிய ௯த்.தஇ சண்டுபி னமு.தகா யகனை 
யுருச்திரு மேனி தீண்டுபூ சனைதா னொததசா Suman று சுலே 

பருத்திசால் விதியென் ஐச்சிவ சாதி யாகச்தா னாஞ்செயல் புரியும், (௯௦) 
நலனுறு தன தா சனத் இினிர் சிவாச னம்மனுப் புகன்.றல ரிட்டு 

மலர் தன இதயக் தனிற்ெ மூர்த்தி மனுமலர் புரிந் துச் சனச்தின் 

நிலகநெற் நியினேச் இரம்புகன் றணிஈது Oss olor மூலச்தாரற்சேர்த்தி 

யலர்சில சாதி யாகவே தனைக்கண் டசன்பின்மந இரசுத்தி யாற்மும். (௪௧)



ஐதசேடன் சவார்ச்சளைச் சருக்கம், ௧௩௭ 

கரமிரண் டி.தயத் தஞ்சவி யாக்கிக் கவினு£௦ மெளனியா யிருந்து 

வர.மிகு மூலா தாரமூற் புருவ மத்இியாம் வீந்தஇிடம் வரையும் 

பிரமபஞ் சகமேற் பிரமார் தீராந்தம் பேசுறு சடங்கமென் றிருபாற் 

றரறிகு சங்கி சாமனுப் பிராசா தம்மனு வோடுமுச் afl gs. (௪௨) 

மந்தர சுச்தஇி யிம்முறை முடிச்து மார்பு வஞ்சலி சா௩்கண் 

ம௩இர மாசா சேவசே வேசா வள்ளலே யெள்ளலே யாதிம் 

மந்திரத் சமர்ந்தோ யாசையா லேழை வழிபட. வேலற்றருள் சென5 

மந்திரம் சன்பி னககெடுழ்ந் தருக மாபினின் வேண்டுகொண் டசன் மேல். 

அரியகற் சிவசா யத் இரி மனுவா வட்டபுட் பாஇயர்ச் ச்சே 

பரவுமைஞ் ச ச்து மருக்கிெயங் கொடுத்துப் பரிமள தூபதீ பாதி 

புரிபுநின் மாலி யங்களைந் & stn Yoh suns Gy & Got சானச் 

அியசண் டீசார்ச் சம்மிரு சயஞ்சொற் நுவப்பு வைச்சனன் மாகோ, 

பன்னுமச் இரமந் இரச்திலிங் கக்சைப் பாசுப சாத்திர மனுவா 

லன்னபிண் டிகையை யலம்பியர்க் இயெரீ ரச்தரத் சாட்டியட் டகப்பூப் 

பின்னரும் புனைந்து தூபதீ பம்முன் பேணிரின் மாலிய நீச்தோர் 

துன்னல ர௬டனே யிலிங்கமீ சணிட*து தாயநீ ராட்டிஞூ லச்தால், (௪௫) 

தீரமிகு சுகந்சு சைலமே யெவைநெற் றண்டுல சூரணக் சசைநீ 

riser பொடிநீர் சாத்இரி மாநீ ஈவிர்கரு பஞ்சகவ் வியமே 

யிரசவைம் தமுசும் பலபஞ்சா முசமா னிலகுபா னிறைசுயிர் பு.அகெய் 

விரவிள வெர்நீர் சேன்சருக் சரைநீர் வியன்கழை௰& சாறுசம் பீரம், (௪௬) 

பலவகை நாந்தம் சாடிமமாஇ பல்கணிச் சாறிள நீரிவ் 

வலூலை வாக விடையிடை ச் தாய வரும்புன லொடுஞ்சுலா சாந்து 

குலமனு மூலச் தாலபி டேகங் குயிற்றிப்பி னம்மனுச் தாய 

சலறிக வாட்டிப் பின்னரச் ச௩்கி சாமனு வொருமுறை யாட்டி, (௪௪) 

பின்னரு Owain தொருபத மனுவாற் பிறங்கிய வாயிரர் gsraursg 

அன்னுபொற் கலச்இன்' ராலாமுன் ஒவ துலங்குச ௬க்.இர ஈமகம் 

பன்னுறு சமக மாதிமா மனுவாற் பண்புற வாட்டிமேர் சுகந்த 

மன்னுறு சச னோசச மிமநீர் மணர்மலர் ப் புனன்மணி யுசசம், (௪௮) 

உவமனில் வில்வோ தகம்விசே டார்க்சு யோதக மேக வாட்டிச் 

சவள்வண் டிருவொற் ருடைதான் சவசதி சனிமனுப் புகன்றமென் மெல்ல 

வவிர்சரச் துடை த்சச் கணச்இனத் His sr oro ரணிக்துவெண் cof gy 

நிவியசந் சனமக் சசையறு கரிய திருத்தகு வில்வம்புட் பாதி, (>a)



bey சூதவன பாரணம், 

திருச், சகச் சவர ல.த்தினா லணிந்து வாசன பூசனை முறையா 

தாரத்தினா தார சத்திமுற் குடிலா ௪ச்.இ.மீ ராகவொவ் வொன்றுங் 

கருத்துற வவ்வம் மனுக்களால் யாவுங் கரிசற விரிவு௱ப் புரிபு 

வாத் தபன் மலர்ச'ணிறைகராஞ் சலியை மருவிய விருசயத் சமைத்து, () 

அறிவொளிச் சண்டா இருஇயே யுகுவா யச்சிவ மூர். சீஇியை நினைந்தக் 

நறைமலர் ரிழறையஞ் சலிமலப் புருவ நவெரை மூர்ச்இம௩ இரத்சான் 

மூழறைமையி னுயர்ச்தி யஞ்சலி சனிலம் மூர்ச்திவம் தெனகினைந் இறக்க 

யிழையிரு தயச்தின் மெல்லென வழு விலிட்கச்சூழ் வுறநிவே சச்தே, () 

இரமுக மிசய நாபிசா னுவெனச் தஇருச்சகு மைந்துறுப் பமையச் 

,தமிகு பஞ்சப் பிரமச்தா னியாசஞ் செய்யுமச் சண்டபங் இம்மேற் 

பரவுமூர்த் தாய ஈமாந்சமாப் பிரம பஞ்சரி யாசமைஞ் சாத்தும் 

புரிசுரூ மூண்ட பங்கியைம் முகத்தப் புகன்மனு வத்இர பங்கி, (௫௨) 

விஇபுரீஇப் புட்பாஞ் சலியிரு சயத்இின் விரவவைச் இசழியிந் சாதி [ss 

பொதிஈடா மூடியைக் இலக்கெழிழ் பளிங்கு பொன்கரி சருணவெண் ணிற 

வசனமைமர் தைம்மூன் றம்பக மொருபான் மலர்ச்கா மா௫ய மருவுங 

கதிர்பளிச் குரூவாண் டெண்ணிரு வயச்சு காசன மாதிய கவினும். (௫௩) 

வி.ச்தியா தேகந் தனைஈனைந் சனைய மெய்ம்மனு ஈமாந்தமா விளம்பி 

யத்தகஞ் சலியை யுச்சிமட் யொச்இி யசனுளாங் கத்சனு மின் றே 

சொச்துவந் தெனவோர்ட் திலிஙகவா கார முன்னுறு சஞ்சலிப் புகுந்ச 

வித்தகு முருவே ஈனைந்தஇலிந் சத்தி னியைபுற சியாசஞ்செய் தாங்கே, () 

வசனமைந் இனிலு கேச்இர நியாசம் வயக்கமேற் புட்பவஞ் சலியை 

யிசயமே னிறுத்து மூலம£ இரச்சை யிசைச்துமேற் துவாத்சாந் தத்தம் 

முதுமனுப் பொருளே யாம்பர வனை மோதமெய்ப் போதரிட் சளவ 

நிசவியா பகனாச் இயானிச்சஞ் சலியை நீட்டி மேற் றுவாசசார் த.த்இல், () 

ஊக்குரின் றனைய பரசிவ னிரவி யொளியஞபய்ப் புருநடு வரையுற் 

ரூங்குமென் மெலரின் றிறக்கவெட் திசயச் சமைச்புட் பாஞ்சவி யதனுட் 

டேங்குபல் கோடி யிர்தொளி யினனாயச் இகழுமப் புரு? நின்றும் 

பூங்குமிழ் வலமூச் இோசக வழியாற் புரூச்துநிஇப் புகுந்,5,சா நினைந்தே, 

அகளகின்மலவிவ்விலிங்கஞூர் ச் திபின்வம் சமர்ந்கருள்சென் றுவேண்டழைப்பு 

;இகழ்புவி மு.சலுன் மனைவரை வியாப்த வெபரி பூரண வியல்பை [த் 

நசவிரி யறிவி லழுச்துமா வாச னம்மித யம்மனு salerG 

தீகுமுறை யாவா சனியிலச் சினையாற் சாற்றுமச் சலாசிவ மூர்த்தி, (Ger)



ஆதிசேடன் திவாச்சளைச் சருக்கம், sie 

பிசமரக் இரச்சா லுட்புகும் இதயப் பிரசவம் புயத்துலீற் நிருப்பப் 

புரிபுசா பனிமுச் தினாயின்முன் னழைச்த புனிதனை மிருத்துத லாகி 

மரபின்முன் னழுத்து மதுரிலை பெறுத் சல் வயக்குசா பனமூமப் பானை 

வரமு£ற,ச் தனக்கு நேர்முக மாக்கு மாண்பதாய்ப் பான்வியா பகத் தில்(௫௮) 

தனதுபே ரறிவு மதில்வியா பகமுந் தங்கியொன் ரொன்றை யாசரிக்கும் 

புனிசமாய்ச் ச்சி சானமூத் இரையாற் புரிதரு சக்ரீசா னமுமே 

லனசவாச் சனைமுற் றளவுவே றகலா சமர்கென வேண்டுபு தகையும் 

வினையதாய்ச் தன்பால் வியாபக போதம் விலகுறாச் சசைவிளச் குவகாய். 

ar bye டூ மு.ச்திரை யாற்செய் சக்நிரோ சனமூமென் நிலையு 

மேற்றிரு சுயமா மனுப்புகன் நியற்றி யிமாகலை யுமாபதே யாவுக் 

சேற்றுமா தேவ சுவாகசங் கலவென் நிருந்துவிண் ணப்பமுன் புரிந்து 

போற்றரு மைந்த ஈன்குவக் சனமென் பொன்மொழி புகன்றதா நினைந்து: 

வேறு, 

௩௪ வாமிக் சர்வசெசம் நாதா நீசா போதாவிவ் 

வமுச விலிங்கச் தேழைபுரி யர்ச்சனாவ சானவரை 

நிமல பிரீதி மிகவெளியே னேர்ரின்றருளு செனமீட்டும் 

விமல னெதிர்விண் ணப்பமூறை விளங்கப் புரிந்துகளந்கமற. (௬௧) 

மொழியைஞ் சரத்துஞ் சுவாகாந்த மூல மனுவா லருக்கியமும் 

வழுவில் சாள கன்னிலிங்க மருவஞ் சலிமுச் இரமைதந்து 

தழுவு மிதயா தியரியா௮ சங்க எவ்வம் மனுவாந்செய் 

கொழிவி லைக்கி யம்மூலச் துஞற்றி யிரட்சை யச்இரத்தால், (௬௨) 

அவகுண் டஒஏம்பின் கவசச்சா லாற்றித் சேனு முத்.இரையுக் 

திவளு மகாமுச் திரையுமுடன் சிவமூ லச்தாற் றந் த௩ம 

- சுவதி சுவாகாச் சம்வூலச் தூய மனுவாற் பதங்கண்முக 

மவிர்சென் னியினு முறைபாத்தி யாச மஞர்க்கி யம்புரிந்சே. (௬௩) 

விரைசெய் மலரச் சதைதூர்வை மிளிர்கூ. விளமெள் ளிலையிருகை 

சாமு னிறைத்தாங் கருள்புட்ப சானம் புரிந்து கண்டையடக 

கரணின் றொலிப்ப ஈறுந்தூபங் ௪ இர்கெய்த் தீப apo gs gra 

வாசன் முகங்க ணா௫கள மார்பு பதகேர் தனிசுழந்றி. (௬௪) 

தொகுச்துப் பிண வாகா அல.மிதுவோ வெனமுக்கால் 

வகுத்துக் சோட்டி மலவலியை மடித்து (ஞானப் பிரகாச : 

மிகுத்து விளங்ச வருளுகென வேண்டு குறியா முன௱விளகக- : 

முசத்துஞ்சி த்துமுன்போலமொழியாசமஞார்ச்செமளிச்சே, (௬௫) 

17



Cy Maser y IFAM, 

பாவூண்பி (டேசமூறை, பயில மீட்டுந் தைலா இ. 

SSM Gb S னாக்தமுறத். தக்ச வரிசை .யாலாட்டி. த். 

ர்லி. கேடார்ச் இயமனுமா:கோய மாட்டித் தாயகிஐத் 

| தேவில் லிலஞு மெல்லிமவண் டிருவொற் ராடை கவசமனு, (௬௪) 

. புகன்று சாச்இ.மூலச்தாழற்.புனித நீறு விரைச்கலவைச் 

சுகந்ச.பமர மக்கதைபைந் தார்வை வில்வம். புட்பாதி 

டயுகந்து சாத்திப் பொன்னனாஞா ஹணொளிருஞ் சுவண கெளபீனந் 

,இகக்சமிலகுவிசச் தஇரவச்தாம்பொற்பூணூன் மணிக்குழைகள்.(௬௪) 

அதி புனைடஇப்புட் பாஞ்சலிஞூன் றளித்து மூலச் இண்டைமுதற் 

கோதை புனைந்து புகைசுடர்முன் கோட்டி யாச மனார்க்கியக்தக் 

சோது மனோ சங்காட்டி யுயர்சங் கையா.விலயாங்கங் 

. காதல் வேண்டல் போசாங்கங் சவினப் பூசித் தருச்சியங்கள் (௬௮) 

9 செறிய வனைய போகாங்க தேவர் பலர்க்கும் இகழவளித் 

Bor சான முதன்முகமைக் தினிலு முறைதே ஸவுப்பதுமக் 

இறன்முச் சூலம் திகழ்மகரஞ் இருங்க மெனுமுசத் திசைகாட்டி 
முறையஞ் சலிக டனித்சனிய௰ம் முகாங்க சேவர்க் சவர்மனுவால், 

இதயச் சமையப் புரீஇமூலச் இினித புட்பாஞ் சலிசாத்தி 

யெஇரின் மகாமுதி இரைகாட்டி யினைய சுரரா தியரொல்லாம் 

விதியி னிமல சசாசிவன்பான் மேவு மேச பாவனைசெய் 

சூதன்மேத் நாப தீபமளிச் தாச மனார்ச்இ யங்கொடு ச்சே, (aru) 

ஆங்கு ரிரைச்த ரிவேசனர்க orter § Hub yOrmEegs oF Ss sgn 

லோங்கு சமக்கா ராட்டகங்க ளூசூற்றி மிருச்திஞ் சமமனுவாற் 

பாங்கி னபிமக் இ.ரிச்சாசு பாற்றி யமு.த மயமாக்கித். 

சேங்கு சபரி வாராய சிவாய நைவேச் இயஞ் * சுவகா.? . (௪௧) 

எனவவ் உவர்றின் பெடரிடைவைச் இயம்பி சிவேதித் திம்மனுவாற் 

புனித பானீ ய௩்கொடுத்துப் புகலா சமன மாத் .இரந்தந் ' 

சனகன் கரங்கள் சந்சனச்தா ளாலே கவசச். சாற்றுவட்டி 

யினமெல் லிலைசாய் முசவாச மினிதீந் கருச்சு யம்மளித்சே. (௭௨) 

பூசித் சொருகான் மூலச்சாற் புகையுஞ் சுடரும் பினுங்கோட்டி 

கநே9ச் தாச மனார்க்கெயமு£ நேர்ந்து மலரக் சதை தார்வை 

தேூற் சிறந்த விள்வா தி இகழ்கைர் நிறைத்தஞ். சலியாவு. 

பாசித் தில தச்வாதி பசயே சிவாய ௩மவென்னா, . (௭௩) 
  

ட்ரீ 
* தவாகா எனற்பாலது: இசைநோக்டுக். குமுஇிரின் றது, 

&



ஆதிசேடன் இவார்ச்சளைச் சருக்கம். கங்க 

புகன்று பவித்தி ரஞ்சாச் இப் பொருவின் மாதீ பாஇயெலாங் 

இகழ்ந்து பாம சிவஞான தேசு நிதைக வெனக்கோட்டிச் 

சுகந்ச நீறு சாச் திரை தாய சருப்ப ணங்கவிசை 

தொகுக்ச கவரி சிவிறிமு சந் சோட சோப சாரமெலாம், (௪௪) 

மரபிற் புரிந்து, வச் துவமே வயங்க வேண்டம் கறிகுறியாப் 

பரவு பளி மாதீபம் பகரும் விஇயிற் பணிமாறப் 

புரிபா சமனார்க் கெயமளித்துப் புட்பாஞ் சலிதாய்ப் பினமாமுச் 

,திரைபஞ் சமுக முச்தினாக டி.ருநட்ச வளிச்சா யிரகாமம். (௭௫) 

சாற்றி யளியா ணிறைவில்வார்ச் சனைசெய் AGES ராக்சவடம் 

போற்றி யெடுத்து வலச்காத்தார் புட்ப மமைள்ு வாமகாதி 

தாத்று செபநூற் றெட்டுருச்செய் தருச்கி யோசு கம்வலக்கை 

யேற்றம் மலரு முடன்வாங்கி யினிதுற் பவமுச் இரையாலே,. 1௭௬) 

அனைய செபமே கன்மமே யான்மா வேயென் தறிம்ஜஞூன்றும் 

புனிசன் வரச காத்இன்மனுப் புகன்று வேகச் துறுசச்ச 

வினைசெய் தனைய மலர்சாத்தி மீட்டுஞ் சங்கி சாமனுவை 

நினைபோர்பதின்கா ற்செபித்சளிச் தந்ரிமலவிலிங்க ச் சன்கீழ்பால், 

௮னக வாச னாதியமைசக் தருச்சித் சேச்இுக் சன்குருவைப் 

பினர்மேழ் றிசையிற் சவயோக பீட மேல்வித் தியா.$டக் 

தனையர்ச ச்சே சவொகமமேற் றயங்கப் பூசிச் இவையாதி 

வினைகண் மனுப்பா வனைமுதல விதியோர் சிறிதும் வழுவாமே, () 

அருமை பெருமை பாராட்டி யன்பு பெரு, ஈம்பெருமான் 

சருணைப் பயோஓ ச௪.இிதியாய்க் கலந்தாங் இருகண் ணருவியெழ 

வுருக வுளமு மிருகரங்க ளொளிர்சென் ஸனியின்மேற் குவிந்தேறத் 

இருமு னமுஅ சுயம்பிலிங்க தேவோச் சமன்டுபாற் நிருக்கோலம், 

சண்கள் குளிர மெய்குசிரக் கருச்தங் குளிரச் கண்டிமையா 

செண்கள் குளிர்சீ ர௬ுச்திரமு னெல்லாங் குளிரு மிருந்து இகள் 

பண்கள்.குளிர வெடுக்தோதஇப் பணிந்து பணிந்து பலமுநையு 

மண்கள் குளிர வாய்குளிச வழுத்இ மீட்டும் பெருசன்பால், (௮௦) 

வேறு, 

இருமுன.ம் பணிக்செ முநது இருவருட் சலதி மூழ்கி 

யொருவரி தாக சின்றா னுடனம சேச னந்த 

வருவுருச் சுயம்பு லிங்கச் சருளுரு வாயெழுத்து 

பொருலில்சம் சாப்பொற் கோலம் பூயங்கர்கேன் கரண சின்றான்,



Gh Barest 14 FT Gor Lo, 

மலவிரு இணிக்குக் சேசு மலி௫ரு வேணிகண்டா 

னிலவுறு மசனிற் ராளே சிகழ்பிர ணவசொ ரூபி 

பலரிலை யென்று தேற்றும் பைங்கொன்றை மாலை கண்டா, 

குலவுபஞ் சாக்க ரச்இன் குறியுமத் தாரிற் கண்டான். (௮௨) 

கங்கையு மதியுந் சானே சணக்கலாச் €வர்ச் கெல்லாம் 

வெங்கொடும் பிறவி வெப்பம் வீட்டிமெய்ஞ் ஞான ஈல்குக் 

ஹுங்கமிங் செவருங் காணச் துலங்குமச் சவினேர் கண்டா 

Gr HE SLD பலவு மிந்தோ டளாவுஈண் பருமை கண்டான், (௮௩) 

பிறைமதி யொன்ற லாலெம் பிரானரை மதியு மென்று 

நிறைமதி யமும்பூண் டாங்கு நிகழ்நு தன் முகமுங் சண்டான் 

முறையின்மும் மலமுச் குற்ற முக்குண முப்பு 1ர.இி 
பறையன் :றர௬௭ றேற்று பாலபுண் _o Cet கண்டான், (௮௪) 

உலசெலா நிறைவி யட்டி யொளிச்கெலா மொளிதம் தென்று 

நிலவுறு சுசிச்ச மட்டி நேச்திரச் இரயங் கண்டான் 

குலமறை சிவாக மாதி குழாங்கள்வீந் றிருந்செஞ்' ஞான்றும் 

விலகுரு தமர்ந்து வாழும் விமலமென் நிருவாய் கண்டான், (௮டு) 

பொதுமறை யரிமுன் ஜோர்க்கும் புகல்பாச் துவங்க ளேனோ 

ர இகரி யாமைக் கெம்மா னருளுப சா॥மேயப் 

புதர்பிறந் இிறும்ப சுக்கள் புகல்பசு பதியே மீச 

னிதுமுடி பென்ற தேற்று மெழின்மணி கண்டங் கண்டான்.(௮௬) 

மிட ற்றெழு மோசை மூன்று விதமெனு௩ குறிப்போ சீறும் 

விடத்இனும் புரம்ச தோர்மூன் றுலகெனுங் குறிப்போ வியா 

துடற்றுமும் மலவி ருட்டை யொறு,தீஇடந் குறிப்போ, வென்ன 

விடத்துறு மிரேகை மூன்றவ் விருங்கள ச் திலக்கச் கண்டான், () 

அருளுதும் வருக வென்றாங் கழைச்தலி னொலியா ற்கு 

மிருகமு ரிசமென் றேந்து |ிளிர்தழன் மழுவு முற்றோர் 

வெருவுரு வபய மும்பின் வினைகவர்ம் சளிக்கு மாண்பு 

மருவுறு மம்பு சாத மலர்ச்கர சதுர்த் தங் கண்டான். ௮௮) 

உலகெலா முறையிற் றன்பா லொடுங்குறச் சனையொ டுக்க 

நிலவுமேற் பொருளொன் நில்லா நிச்இியன் ஐச்வா ததன் 

மலர்பர வனே யென்ன மறைமுடி யழையும் வாய்மை 

, இிலசகேர் சாட்டும் வெண்ணி நிலங்கெழின் மார்புசண்டான். (௮௧)



ஆதிசேடன் இவார்ச்சனைர் சருக்கம், 

௮ண்டகோ டிகளெ லாமா௩் கமர்புவ னேச பெல்லா 

மண்டுபல் பொருளெ லாக்கன் மஷகைசுவ நியலே சம்மென் 

றெண்டகு மறையெ.லாஞ்சொ லீசனே யெவத்தும் வாஞ்சை 

விண்டமர் இருச்ச னென்ன விளங்குபல் லணிகள் சண்டான் (௬௦) 

புரச்சலின் ரொறுச்சா லொன்றும் போதுமென் நுபரி டஞ்சொல் 

கருச். தினை யேனச் கொம்பு சமடவோ டிலகு மீன்கண் 

ணரத்சனி மடங்க லக்சோ னகைகரு கபால மாத 

திருச்சகு மூறுப்பிம் முங்கும் திறமினி தணர்ச்சச் கண்டான். (௬௧) 

தானலா துலகமில்லை சகமலா சடிமை யின்ெெறீன் 

ஹேரவில் சுருதி வாய்மை யில௩குற வல மெங்கு 

மேனிமிர் சாவி யாபிச் தவைவியாப் பிய்ச் இன் மேவுக் 

தேனிமிர் கமலச் சண்பூம் இருவடிச் துணைகள் கண்டான். (௯௨) 

சன்னில்வே bhp மாந்தும் சானுறு முருவிற் கேற்பப் 

மின்னையா யொருங்கு சாரும் பெரியகா யகமா சேவி 

யன்னைமா யில மீன்ற வமலையாங் கமர்ந்து மேவு 

மென்னையா aris காச னிடச்திருச் சோலங் சண்டான். (௯௬௩.) 

வலமிடம் பொலிந்து தோன்றி வளாருட் கோலங் சண்டான் 

மலர்சரு மந்ச காசம் வழங்கருள் வெள்ள௩் சண்டா 

னலடூலா னந்த வெள்ளச் தாழ்ந்தனன் கரைபின் காணான் . 

தலனில்வீழ் சண்ட மாகச் சாழ்ந்சனன் றனையுங் காணான், (௬௪) 

பரவச னானான் சீவப் பண்பொரு சிறிது௩ காணான் 

வானரு Lu ap oor Curbs வள்ள நன் குறிப்பு முற்ற 

வூனளித் தனன்கொ லென்ன வுணர்ந்தெழுக் காக்கெம் பெம்மான் 

பிரசுமென் மலர்தீசாள் போற்றிப் பேணியிச் து.இகள் கூறும். (௯௫) 

ஒருவனா யுலக மெல்லா மொழிவற நிறைந்தாய் போற்றி 

யருமறை யுபரி டம்போற் றத்துவி ”யபோற்றி 

வருபரா பரமெய்ஞ் ஞான வள்ளலே மாவனச்தின் 

மருவிவா ழாஇ சேட வரசநா யகனே போற்றி, (௬௬) 

நாயக மறைசொன் ஞானீ ஞாதுரு ஜேட எபி 

யாயவற் ஐதீக தாய வகிலமும் விரிந்து சின்றுஞ் 

சேயவ வணிய சர்வா சரயவாம் பிரவ னச்தின் 

வாயம ராதி சேட வாதமா யகனே போற்றி, . (௬௪) 
  

அணிகள்-௮ஸ்இியாகு, --



சூதிவன புரரண்ம், 

மூதுணர் விப்பி ரேசர் முறைபுரி தரங்க மேத 

or Bund வழிபட் டேச்து மண்ணலே யனைய வேள்வித் : 

சற பலன்ச ணல்கு தேவசே சரவ னத்து 

மாதவ வாதி சேட வாதநா யகனே போற்றி; ' 

விரிசலை யாவுமோர்க்த விச்சச ரெவன்றி யானச் 

தொருவுபு கன்ம பந்த மு.றுலர்தா மூ.ச்தி யன்ன 

துரியனீ யென்ன வேசம் துஇத்திறைஞ் சத்த சூத 

மருவனச் தாது சேட வாசமா யகனே போற்றி, 

மிருகண்டு சூனு லொன்றி விதியினர்ச் சப்ப வன்னோ 

னருகண்டு மறலை வீட்டி யாசினிசக் இயமா வின்பந் 

தீருகண்ட சாள வொண்சே சாரமா விபினச் தென்று 

மருசண்ட வாதி சேட வரசநா யகனே போற்றி, 

வனசமா தவன்றன் னோக்கம் வனசமாப் பூ௫ிச் கும்பா 

வனசமா ராச னச்சான் மகிழ்வறீஇச் இஇரி தந்சோய் 

வனாமா னங்க டந்த வள்ளலே மாழை சூழும் 

வனசமா வாஇிசேட வரதநா யகனே போற்றி, 

். (௬௮) 

( ௧௦0) 

(௪௦௧) 

தொழில்களைக் துனையன் றின்றச் சொகைவகை விரிய எப்பின் 

ரொழிவில வசல னீயிவ் வுளவறி வரிசென் ருன்றோர் 

மொழியுமெய்ஞ் ஞானா னந்த மூர்ச்தியாம் பிரவ னத்தின் 

வழியரு ளாதி'சேட வாதநா யகனே போற்றி, 

சன்னில்வே நுயர்ந்த சொன்றுஞ் சசாதிச துவிச மாகச் 

தன்னில்வே ஜொன்று மில்லாச் சர்வபூ தேச சே 

மன்னிய வமுத சூச வனத்சன வாத வாச 

மன்னிய வாதி சேட வரதா யகனே போற்றி, 

போதரு மெவர்க்கு மோர்காற் புரிகம மாக்இ ரத்இற் 

தாதா பவார்ண வத்தைக் கடப்பிக்குங் கருணை வள்ளால் . 

பேதறு சர்வ சச்இப் பிரசனே யிரதச் கானின் 

orga arg Gr வாசா யகளே போற்றி, : 

நித்திய ரிர்வி கார நிராலம்ப ரிராம யேச 

சத்திய ஞானா னந்த தற்பா சாதுர் வேச 

துத்இய நிமல சர்வ சோபன சூத கான 

மத்திய வாதி சேட வாசரா யகனே போற்றி, . 

(௪௦௨) 

(som) 

(20௪) 

(௧௦௫)



ஆதிசேடன்.சிவாரச்சனைச் சருக்கம், ௧௩௫ 

அனந்தா வமுத நாத வட்டமங் சளசொ ரூப 

கனந்தர சந்த 518 காருணி யாம்பு தச 

சனந்சர சனக ஞான தாயக சூத கான 

வனந்தா வாதி சேட வரதா யகனே போந்நி. (௧௦௬) 

சங்கர நீல் கண்ட சக்ர சடில சார்ங்கங் 

கங்கா மந்திபேச சாரண பெரிய ஈங்கை 

பங்கா சூத கான பரவ! பவஞ்ச மீசார் 

வங்கா வா சேட வாத நாயகனே போற்றி, _(௧0௭) 

வேறு. 

என் றகிகோன் wes த்நிறைஞ்சி யெர்சைரினையா தணர்க்திக்சேத் தந்பே 

னன்றிமகத் தெனிலண்ட மணுவெனுமா நுணுகின்றா யணுவே யா இ 

யென்றிடிலோ வஃசண்ட பெனச்தாவிச் தெழுகின்றா யேக ஜனென்னில் 

வென்றியு வீரேகளாய் விரிகின்றா யென்றீளைக்கும் வேத நான்கும், (௧௦௮) 

காண்பராரார் சண்ணுதலாய் காட்டாக்சா லென்றனைய சலச்சந் தீர்த்து 

மாண்பார வச்சரு.தி சாரமெடுச் இசைப்பசெெவர் மறுச்ச வல்லா 

ரேண்பாவு சூசவனச் செந்சாயென் நீணையடிக்£ மிறைஞ்சிச் சண்ணீர் 

சேண்பாயப் பரவசனாய்த் இருமுூனமக் தாங்கருளிற் நிளேத்சான் மன்னோ, 

௮கி.ராசன் செயனோக்கி யமுசேசன் மிகமகிழ்வுற் றனந்த கேட்டி 

தகுராச துஇிகடுவா சாமாமஞ் சரிகேட்டுக் தழைக்கு மார்வ 

மிகுமோகை யுற்ரனரிவ் விமுக்துதிசொற் றனர்கேட் டோர்விழைக்த ய, யாவும் 

தொகமேவி யொருவீடுட் தன்னுசநீ வேட்டவாஞ் சொல்லு சென்றான். () 

அனையதிரு வாச்கமுச மனந்தனிரு கட்செவிவா யாச மாக்தி 

யெனையுடயா.யிமகிரிசை யிடச்துடையா யமுசேச வேழையேணி 

னினை வரிய” இரூக்கோல நேர்காணும் பெரும்பேறு நிரம்பப் பெற்றே 

னினியிசனிற் பெறுபெரும்பே ஜென்பகர்வ சமூ சசுயம் பிலிங்க நாத.(௧௧௧) 

ஆனாலுஞ் சேட்கா யகவருளால் வேண்டுவதொன். தளியே னெஞ்சாக் 

சேனாச சினதுபத செம்பதுமச் இருவருளா னந்த,த் தேனுண் 

டேனாளுஞ் சலியாம லிவணமரும் பெருவாழ்வீ கென்று சாழ்க்சான் 

பானாஐு மொழிபாகப் பாமேச னகிமீஈ பகர்தல் கேட்டி, (௧௧௨) 

அன்புடையா ரொவரினுமிச் சன்புடையா னாகின்றா யானா ஓுங்கே 

ணின்புடையே ஈம்பதத்து னிரையன்பு குறைவின்றி நீடிமல்க 

மேன்புசிசம் பரரிருச்சு முதமளித்சோ சினக்கிம்மா முளரி வைப்பி 

லின்பமுத சுயம்பிலிங்கச் தெழுந்தருணம் தரிசனப்பே Boot தந்தோம்,



st .... சூதவனபுராணம். 

௮னசசினக் கென்று5ம சருஞ்சொருப சவஞான-வாசக்த மோங்க 
பனசபதி நீமீண்டுப் படாந்துமுக ன்மைக்கண்டு பணிந்து போற்றி 

நினகநெடிழ் தைமதியி னிறைம தியிற் குருவார் நிலவு நாளெம் 

முூனகமுரு கெயவிரிவின் முறைபூசா இரவியங்கண் முழுது மீட்டி, (௧௧௪) 

வழிபடுவோ ரிசபோகம் வழுவாது முழுதார்ந்து மரபின் வாழ்ந்து 

5ழுவரிய தனிவீடு ஈண்ணுகநீ மேலுமினி ராச சூட 

முழுமணிவேக் தனைக்கொண்டு முறைசைச்தி ரோற்சவமிம் மூதூர்க்சென்று 

மெழில்வளாபூ ரணை மூடிவா யியல்விப்பா யென்று பினு மியம்பு மாதோ, () 

நமதருளா லுலகபூ ட௨ணமாக யோகசூசத் இரக வின்று 

சமைவுறரீன் பெயரினித்பா சஞ்சலமென் தற்கியற்பேர் சாற்றி மேலுங் 

கமைதருமா தேற்றுவியா கரணமகா பாடியமுங் கவின*் செய்தே 

யமைவயுறுமா சாசுவச மாயகிலப் பிரசித்தி யாச வைப்பாய், (௧௧௬) 

நம்முரிய சொரூபவிய னன்குணாந்சோ னாணனே நவின்ற துண்மை 

யெம்மிலவ னபேசனென வெண்ணுதியா னினச்சவனே யெம்மை நல்கும் 

மும்மலமோ சனகுருவா முன்னுபதே சாதியருண் முதிய னானா 

னம்முறையா லும்மவன்பாங் 'கமர்ந்துவழி படலேகிற் கமைதி யாகும், () 

ஆதுலினா லவனையடைந் தனையகுரு பச்இிவழா சமைந்து வாழ்தி 

கோசறவீற் றினினமது குளிர்கமல பதநீழல் கூடு இற்பாய் 

போ துசென வருள்புரிஈ்தப் புனிதசுயம் பிலிங்கநடுப் புகுந்து வெற்பின் 

மாதொடுமநக் தாகாசன் மறைந்துவீற் றிருந்கனனிவ் வையம் வாழ, (௧௧௮) 

பின்னருளா லஇபதிசெம் பியற்கூவி ய1ுதேசன் பெரிய வன்னைக் 

கன்ன மகோற் சவம்விதியி னாற்றுவிச்தாங் சகல்பிரிவிர் காற்றா னாிப் 

பன்னருளா ணையுமறுக்கும் பான்மையசோ வென் றிர்ண்டு பாங்கு முள்ள 

மன்னவொரு வாறமுத வள்ளலைத்சாழ்ம் அுள்ளமெலாம் வைத்இிட்டாங்கே 

வெத்றுடல் காண் டேகுபுபால் வீரையிற்றன் குரவனடி வீழ்ந்து முற்றுஞ் 

சொற்றனையன் பணியாத்றிச்துன்னினனென் றருணந்திசொலக்கேட்டின்ப 

முற்றசனற் குமாமூனி யுழுவலன்பா லடிகளினி யுசச வோதன் 
றுற்றவண்முன் பெற்றபயன் சொற்றருள்கென் நிறைஞ்டெவச் தூய ஈந்த: 

ப வேறு, — 

மேலினி சருளின னென்று சூசன்முன்"மேலிய முனிவ sory a tas 
மாலறு கதைபினு மங்க ணோதுழு மாசிரி சரிதமி துந்து மாசா 
மேலுற வினவினர் நன்று கூறின ரேவரு மிசசுக மென்ப யாயையும் , 
வாலிதி னுகருபு பின்பு மாபதி வார்சழ லடிரிழ லொன்றி வாழ்வே, (௧௨௧) 

ஆ தஇிசேடன் சிவார்ச்சனைச் சருக்கம் முற்றிற்று, 
HEF HGS (hE BD HH, ப



வருணன் சாபமோசனச் சருக்கம், 

  

% 0 ree el ee 

௮ரபதி சென்றமு சேசனை யளியொடு முன்புரி பூசனை 

மரபுரை தந் சன மேலினி வருணனை யன் றடல் சாபமு 

ஜொருவிய ஈன்சசை கேளென ௮ணர்சா வன்பினொ டோதுறங் 

குருபர னென்றுல கோர்தொழு குலவரு ணந்இிபி ரானரோ, (௧) 

விதிதரு மைந்தமுன் னாளலை விரிகடற் காசொரு வேள்விசெய் 

மதிகொடு பாசலத் அற்றவண் மறையவ ரின்மையிற் சிற்சில | 

சதிபடர்தெள ச் தியா,கசமைவிளீ இக் கானி மறையவர் சமையழைஇ 

யஇிவிரை வருசெனீ வவனிபுச் கவர்மறை முழுதுண ரந்சணர், (௨) 

சங்களை யுறுசெய் நெரிச்தாஞ் சார்கென வழைச்சன ரம்மறைப் 

புங்கவர் நிடே சமப் பாதலம் புகுசெய லென்றெதிர் மறுத்தன 

ரங்கது தூதுவர் பாதலச் சம்புதி கோன்முனி யம்பின 

ரிங்கனி யென்செய லென்றற லிறையுள முடைந்திஃ செண்ணுமால் (௩) 

கருதிய வேள்வியெப் படியுகாங கவினுற முடிப்பது கருமமென் 

ரொருவரு முபாயச்தின் வேதிய ரூங்குறப் புரிதுமென் நுன்னுபு 

வெருவாரல் பின்னுற னோக்கலொன் வினைவரு முன்மதி வீயுமென் 

ஜெருபழமொழிபழுதுருது சன்னுழியுணர்தரும்வகையுஞற்றுவான் (௪) 

தன்னுழை வதியுமோர் விற்பனன் றகுகலை பற்பல சற்றுள 

மன்னுறு புலவனோ டகனியில் வந்தொரு மடூப இ வாயிலின் 

முன்னமர் செனப்புல வனைநிரீஇ முதுபொருள் குறித் இவண் வருகுவார் 

துன்னுபு விப்பிரர் பற்பலர் தொகுமவர் தமையெர் கூவிரீ, (@) 

இசைதரு சாத்திர வாத,த்தஇி லென்னைவென் திடினுமச் குவ 

னசைமிகு பொருள்பல வென்றவர் ஈயப்புற மொழிக்தவர் தமையெலா 

மசைவற வென்றலை கடலிடை யாழ்வுறச் தள்ளுதி யென்றரைஇ 

வசைநிறு வுசிலினப் புலவனை மற்றவ ணிறுச் இன னேகினான் (சு) 

புனலிறை பா.தலம் புச்சபின் புலவனு நினைப்பரு மச்செய 

லினிசென வாக்குறு ககோளர்மு னிருடிச ளெ .இிருரைப் போர்புரிக் 

தினிவரு அயர்ச்கட விடைப்புன லிறைவிழு திரனனி தெரிப்பவ 

னெனவலை யெறிசட லிடைச்தளி யே னத்துணை விடாதிறை, (௪) 
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Sly சூதவனபு ராணம், 

அழலி் ளை மடிசனின் முடிசலீ சலஇலை டுயனநிறை, யார்கலி 
விழலுறு மவர்களை யதிவெலாம் விழலுற வொற்றுவ. ரார்ப்பி 

வழியவ ஹுறப்புரிந் துன்னிய மசகமகங் கொதிச்செழு மாறென 
'வெழதழ லாகுதி யாதிசெய் செண்ணிய செயன்முடிச் சனமெனா, (௮) 

பூறுநின் றெழுசெருச் கறிவினை மூடவம் மூடபுச் இயினிலவ் 

வுறுவர்ச டமையுரை யமர்பினு முஞற்றுபு நீரோமை வெல்லுநா 

சாறு இயிங் கமர் சனுங கடனெனா வவர்தகை யறிவிலி சகைஇயினா 

னுநுவது தவிர்வதெவ் வருந்தவ வுறுவரு முறுவரன் ஜென்பதால், (௯) 

பின்பவ ணமர்தரு கசோளர்தம் பெருந்தவ மோருரு வாயினே 

எரின்பமிக் கருமறை யாதிய யாவையு முணர்ந்துமெய் தேர்ந்துளான் 

தின்டுபய ரட்டவச் கானெனும் சாபச னணாபதுச் சாரண 

மென்பஃ தேனையர்ச் காற்றுவா னீன்றவற் குறுதுயர் பொறுக்குமோ.(௧௦) 

தாதைபா தலச்இனை செயறெரீஇச் தரிப்பற வுளமிகு பதைப்பொடு 

மோதுமகச் கணமவ ஹணுற்றெதி சொருசொலி ஸனச்சமர் வெற்றிசொண் 

டே. தறு சாசைமு னாகவங் இருந்தவ ரிருந்சவர் யாரையு 

மேதினி புகுந்துத௩் நியஇகண் மேவிய வமர்கென விடுச் துமேல், (௧௪) 

குட்பதி கேண்மதி பாழ்மதி கோண்மதி யாதுகொண் டேமதி 

மடமைய ரெனவதி பாதக மலிவினை புரிந்தனை யாதலி 

னுடனறி விழ*சனை பித்தா யுடலழி குரூபமுற் நுலைதரச் 

சடவையென் நினை தரு சாபமுன் சழறின னேகினன் ருசைபின. (௧௨) 

வருணனவ் வழியறி வழிந் துடன் மலினமுற் நலைநிலை மனைமுனோர் 

தெரிபழி மன,ச்தரிப் பாதகர் தீர்வசென் றென்றுகநைங் ,தினைந்தன 

சொருவிலிப் பழி தற நீடா ஞழலுமவ் வருணன்முற் புண்ணிய 

மூருவினுற்றெனவிரூபாக்சனென்றொருபெருமுனியவ ணுற்றுளான், (௧௩) 

எ.திர்தொழன் மூ. சலுப சாரமின் றிருந் சன னறிவழி குடாதுகோ 

ன ததெரிக் துடன்வினாந் தவன்மனை யமைச்சரம் மூனிவர னடிபணீஇ 

மு.த.தவ முனிவரர் கொமணே முழுதுரி னடியல தரணிலேங் 

சதுமென ஈ$9ச்குமா மேதையோர் சாம் சயெச் தீமையு மென்பரால், (௪௪) 

அடிகளை முற்றவப் பெரும்பய னாகவிங் சடிசதொழப் பெற்றனங் 

கடிகவெம் பதிமதி மயலெனச் கழறுவ சென்னினி யேழையே 

மொடிவற முழுதுணர்ந் சருளெனு மொண்கல னணிசல னெனச்சொடே 

மெடி.தருள் 'பெருந்சசைச் கெனப்பினு கேர்பணிந் சனாடி.ச் சடியசோ (சட)



வருணன் சாயமோசனச் சுருக்கம், ௧௯ 

எழுமினும் மிறைபுரி பா.தச மெவற்றினும் பெரிதது பிராமண 

ருழியவ மானஞ்செய் துற்றஇவ் வுறுபழி யச.ற்றரி தாயினும் 

வழிபடு, நும்பொருட் டிரக்கமும் வளர்க்தெழு மூளஈனி யாதலி 

னெழிதரு மூபாய.மிங் கோதுது முணருபி னெனப்பினு மோதுமால்.(௧௬) 

துமதிறை மனமழி சாபமு னுவன்றரு டாபத னியாவையு 

மமைதச மூழுதுணர் தாயனவ் வட்டவக் இரப்பெய ரண்ணல்சொ 

னிமிர்பெரு வலியின தாசலி னிறைபரி சாரமுற் றுறினலா 
தெமதியல் வலி3கொடு மாற்றரி இப்பரி காரமு மிவனலால். 4௧௭) 

ஏனையர் புரிசுரி னிரிசரா தவன்மது பானவுன் மத் தனா 

யீனரிந் திதசபா பிட்டனா யினனறி வுற்றல இயல்வுறா 

தூனமி லனையதிப்பாதலத் துஞற்று சன் முறைமையன் றம்புவி 

மேனல மாதல மீ.துறு விதிமுறை புரிவசென் ரோ திமேல். (5௮) 

மராமலர் புராசன காமவன் மத்தகந் சனின்முறை வைத்தனன் 

கரவிலவ் வ்த்தமச் சசசய்யோ கப்பெருந் தீக்கையி னாச்கமிக் 

சொருவுணர் முழுதுறப் பழுதிலவ் வொருமூனி யிருசொழு இருவடி , 

ரசுை வாவிழுக் இறைஞ்சுபு தீயவிப் பேயனை' நீயலால், . (5a) 

அருள்பவர் பிறரில ரரணின சடியல இலையென ஈமந்துள 

முருசிய மேசகு 2,௪ள வு,க3மமென் பத பிசை யாட்டியப் 

பொருவில்பா தோதகஞ் சென்னிவாய்ப் புரோக்கணா சமனமு ஸியற்றுபு ; 

மருமலர் மதுவருக் கா.தியான் மாபினி லருச்சனை யாற்றினான், | (௨0) 

பூசனை புரிந்துட னஞ்சலி புரிந்தெதிர் சொழுவரு ணானன 

நேசமு£ னீடிய கோக்குபு கிறையருள் செலுத் சவப் புனலிறைக் 

சாசறு முத்தம் மந்தர மாற்றினின் வ௫ச்இடு மாற்றன்மூன் 

மாசற நல்க வெண் ணீறுமெய் வயங்குமுச் தாளன மாமனு, (௨௧) 

இறன்மலச் இணையமொய் ஈரததொளிர் சிலச்துவப் பேற்றினை யளிச்சட 

லறிகுறி யெனுந்திரி புண்டர மணிமனு நியாசங்க எளிருடிகள் 

குநியதி தேவசை சந்சமுன் கொளவுப சேசமுன் றந்துபின் - 

மறைகஈடு மத்தியின் மத்இயின் வயந்குமி ரச்கர பஞ்சகம், (௨௨) 

பிரணவச் துடனுப தேசமும் பிறங்கிய புரிந்து, சன் னோக்இனாற் 
கரிசுமூத் செொழிந்தொளிர் மு.த்தனாய்ச் சவினுறு மவனுழி மேலுந்த ஃ 

னருள்விரி தலினுயர் இவாகமச் தவிர்முறையிந்திர நீலமா 

மரசிவ லிங்கமொன் றனையவண் பதிட்டைசெய் தருச்சனை புரிந் தபின், ()



சிதி, சூதவ்னபுராண்ம், 

குடபதி சேண்மதஇ யில்வருட் குறியைரி னுடலள விடையரா 

இடர் சப மிடையுப சாணமுற் நியைதா நியதியி னுடொறுக் 

இிடமிகு மளிமிக வுளஈனி இகழ்,தர வருச்சனை மூற்செயக் 

கடலையென் ஜறெதிரிறைஞ் சவனிரு கரமிசை யருளினன் மாதவன், (௨௪) 

௮ரிபிர மாதிய தேவரு மருமறை யாதிய நால்களுகந் 

தெரிவொழிம் சன்மைசொற் Cape சிவசிவ வுணர்பவ ரணர்வையு 

மொருவியெங் நெறியினு மதிசமா மொருபொருளிருகாச் தொருமையின் 

மருவியி௩ தெளிதுற வெப்பெரு மாதவ கோடிகள் வாய்ச்தனன். (உட) 

‘ Caro. 

என்னாவெழு மாதா மீது றவல் விலிந்சேசனை யாசிரி யன்சொல்வழி 

மன்னாமனுப் பாவனை யாதியெலாம் வழுவாதருச் ச சித்துப சேசமுரைச் 

தஇன்னாவற நீள்குறி ஈல்கியரு ளியசேூச பூசனை சேர்புரியா 

வின்னீண்மணி யாதிய வாயதிர வியகேர்தொழு சாலுறை ஈல்கெயரோ, 

சொழுதாக்கெழுசஞ்சலிசென்னியினிக்குடி ச்திருமுன்னுஈரின்றனனம் 

முழுமாதவ தேசி௨ னவ்வருணன் முகநோக்குபு கேண்மதி icon ma 

வழுவாதமர் தாபத சாபவினை மாற்றுஞ்செயல் போற்றுதல் வேண்டுமுன்க் 

கெழுவாரிதி சூழ்புவி யின்கணலா லிவணீசெயி னம்பய னின்றதனால். () 

புகுபாரினும் பாவன மாவனமே பொருச்தம்மெளி திற்பய னாமுடன த் 

தீகுமாவனங் காவிரியாமியதி சையின்மாமறைச் கானன மேற்றிசையிற் 

ளொகுயோசனை யோரிரண் டின்னுள தச் சூ.சாரணி யச்சமர் தாமணியைச் 

சுகபோதக ரூபவ மாமயனைத் தோன்ருச்துணை யாகும காதியனை. (௨௮) 

படிவாழு மணிச்சுடி கைப்புனிச பணிராசசற் பூசித பாக்கியனை 

யடியாருளச் தாரமு தச்சுவையை யமுதேசனை யளிரிறை மனமுருசச் 

கடிமாமல ராதிவி ராயவுப காணம்பல வோடள வாமணியா 

லொடியாதமர் பூசனை யாற்று இமே லுவணோிவ லிகசமு முன்பெயரால், 

மரபாற்பிர இட்டை புரிந்திறைவன் மடழ்வேள்வியும் போற்றுதி யிவ்வகைநீ 

'புரிவாடுயனிற் சாப ௩௫த்திடமப் பூசைச்சிரச் தொண்டது வன்றியுமே 

லொ்ருவீடுமளிச்குமெனப்புகன்ரானு சகேசனெழுக்செ திர்சாழ்ந்திறைஞ்9ப் 

பெருவாழ்வு தரட்புகு சற்குரவ பெரியோய்கின இருவினா யாச்சலியை, () 

எவர்மாற்றுரர் சொல்வழி ப்ற்பனின்வாக் இடையேழைவிண் ணப்பமொன் 

ஹையதிருச், செவிசாத்தியெ னையம கற்றியருள் செயவேண்வெலென்னவ 

சென்னையெனச் சிவசாத்திரம் யாவையு ஞானமலாழ் நிகழ்மோக்கமின் 

தென்னவச் சூசவனச், செவமாற்றமு தேச சுடம்பிலிங்கச் இிறைபூசனை 
ஈன்றருண் மென்றதெனோ. (௩௧)



வருணன் சாபமோசனச் சுருக்கம், GHB 

எனவேவரு ணன்புசல் இன்றதுகேட் டிறைகூறுமுன் மூலுளை சத்தியமே 

பனஞானமப் பூசனை யன்றியுரறா சகத்தம்புறச் தும்புரி பூசனையான் 

மன சரய்மையச் சுத்திப ரம்பரையின் வருமாண்டிவ:ஞானமப் பூசனையே 

முனமேதுவென் ரோசலுஞ் சத்தியமே முச்இக்கது பாம்பராயேதுவசாம், 

அவிரோதமுன்சொன்ன து௩்கேட்ட துமென் றறிநீபினுமச்ெ தெளிவோ அ.துந் 

சிவபூசையொட ஃ நியலெச்சவமுஞ்சீவன் ழிசேகமென்றோ மரை [கேள் 

யவமேயவை யுத்.தம பூசனையா மதுவே௫வ ஞானமென் Crm Bue . 

இவெபூசையுண் மந்திரம் பாவனை தாச் செயறந்திர மாதிய வாய்மயெல்ம்,. 

(ip OT GON SY CoN Tt வன்பருள்சாக்தமு தன்முத்றுங்கொளுமுத்.தமசத்துவனா 

யன்னேர்மிடற் Gop om amet புக்குரின்ராலறிவான சனருமைபல்பெருமையெ 

மென்னேயினிப் பூசனையேயலதொன் நிறவாதவின் பீ வதமுண்டுகொ[லா 

வின்னேகர் நெல்லியி ளத்துவிச விரும்போகமிப் பனை யேதரலால்,[லோ 

இன்மேலுமெய்ப்பேதுயிர்ச்குள்ள தகொலெர்தூ லுமிசைச்தில தண்டென 

றதையேபு சத் துவிதானந்சவாழ்வடை வானெனவோருிமீசலதுக்[ வென் 
து.திசேர்சிவ மாசல வாசமு.றீஇச் சுயம்பீசவ ர௬ட்குறி கேர்சொழுரி 

அல்லாமலு மத்தகு சூதவனச் தமு.தாகர சுயம்பிலிங் சேசனையாக். 

கெல்லாருமுச் காலமு நேர்தரிசித் இரியாதுவ இத்.நிட 2லனெவன் 
மல்லாரவன் றேகம்வி டும்பொழுதம் மனுகாயகன் றேவி யொடும்புகுந்தே 

வில்லார் தரி சனமளிக் தொப்புயர்வில் வீடுந்தரு வாணிது நிச்சயமே, (௩௬) 

இவ்வாய்மையை யோர்வறி னிச்சலமேயிறுங்காறும்வசிச் அமெனும்விர தஞ் 

செவ்வேகொசொக்தம்ன்பா இிதின௩் இனமோங்கஇயவிட்டலிங்கார்ச்சனையோ 

டவ்வாரமு சேச தெரிசன்மைர் தெழுச்இன்செபக் தியானமுன்னாயபுரீஇ ச் 

செய்வாதிப னாருண் ஞூழ்கு்க்கத் தேவேச னளித்சல் விரிப்பவபீரர்.(௩௪) 

வேறு, 

கேண்மி யாவு gs Carer விரிப்பதென் சள ச்துஞ் 

சேண்மு னேகுமம் மாவனஞ் சென்றமு சேசன் 
woman னேபணிக௰் துன்பெய ரிலிங்ச,தா பனமும் 

1 வாண்மு னீலலிங்.கேசவான் மார்ச்சபூ சனையும், இ (௩௮)



சுசில் 
மூ

 

சூதவனபுசாணம், 

மீரபின் வேள்வியுஞ் செயினட்ட வச்சி முனிவன் 
இரமுன் னீளிடர் புரிந்து சாபமோ சனமாம் 

வரத மெய்ச்செவெ ஞானமா மகோததி மூழ்குக் 

தீரமு மாமவ ணுறலொரு தலையெனச் சாற்றி, 

அமல னாம்விரூ பாச்சமா மூனிவா cor eas cy or 

ச்மல நீக்குமச் தாபத முனிவரன் றன தாட் 

கமல மன்புறச் தாழ்ந்தருந் து. இ._ரீ இச் கனிந்து 

நமல நீப்பதிச் தலமல இலையென ஈயக்தான், 

அணிவு கொண்டெ..ழமும் வருணன்முன் சூழ்பரி வாரந் 

சணிவில் பற்பல பொருட்குவை புரோகிதர் சம்மோ 

டணிூ றந்தசன் பத்தினி சசதனா யனைய 

பணிச லத்தினாம் பிலத்துவா ரத்கின்மேற் படரும், 

பிலச்.தின் மேல்வரு மவன்முன மருமையிற் பேணு 

நலத்தினத்தகு பாவன மாவன நாமத் 

தலத்தி னோர்சடச் செழுந்கன os Aas cy oh 

புலச்தின் மேதகு கெளதம முனிதரு புவனம், 

௮னைய தவ்வமு சேசலிங கச்இின சவாசி 

தனிலொர் முப்பது விற்கிடை தூரத் இற் றன்பா 

லனக சானவி யாகுமா தீர்ச்தமுற் றடுச்தே 

Wats fg Pu வாசஞ்செய் தறத்தனி யிலங்கும். 

தேவ சீர்ச் சமென் பெயர்பிர இச்சமா மனைய 

வாவி மேற்றன மனைபரி வாரமோ டெழுந்த “ 

சீவ னாதிபன் மாபினச் திருச்தந்தோய்ந் சார்வ 

மேவ நித்திய ஈயஇகண் முடிச்துமே னிலவும், 

மணியி லிங்கவான் மார்ச்சபூ சனைமுறை வயக்ிக் 

கீணிச மில்லுப சாணசங் குலத்தொடுங் காக்தை 

பணிச னங்கள்பின் வரச்செலீஇப் பணியணி வேணித் 

இணியி ர௬ுட்களச் சமுதிறை செனதாச் திருமுன், 

தூல லிங்கமாங் கோபுர தவாரச்தி னிருபாங் 

கேல வைங்கா னுறிரு செந்கா னெனுமப் 

பாலர் பைங்கழன் முறைபணீஇப் படர்ந்துகோ பாத்தட் 

சால வ௩ததி காரகந இசர்தாள் சார்ந்து, 

(௩௬) 

(௪௦) 

(௪௧) 

(௯௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪)



ameter சஅரபமோசன்ச் சருக்கம், ௪௪௩. 

படியு றப்பணிக துட்புகுர் சருள்பெறப் பரிந்து 

விடைய ளிச்சருள் செனப்பராய் வேண்டுகொண் டகித்தால் 

கிடப நந்இிசாள் பத்இர விலிங்ககே ரிழறைஞ்ச 

மூடியி னஞ்சலித் சாறிரு மூறைவலம் புரிந்து, (௪௪) 

இசவி யாவினு மிக்குய ரிமாசலை யெமையாள் 

பெரிய நாயக தஇிருமுனம் பெருகுமன் புய்ப்ப 

வருண்டு னீர்ச்தெழ விருவிழி யருவிநீர் வெள்ளம் 

சொரிய வுள்ளுநீஇ யள்ளெழிர் நிருவுருக் சோற்றம், (௪௮) 

கண்கு விர்ப்பநேர் சண்டனன் றண்டெனக் கடிதே 
மண்கு ளிர்ப்பவிழ்ஈ அயிருணர் வொழிபர வசனா 

யெண்கு,ளிர்ப்பவா னந்தவா ரிதிமிக௩ தேறிப் 

.பண்கு ளிர்ப்பகே ரெழுந்துகின் நின்னணம் பாவும், (௪௯) 

அகல மீன்றரு என்னைசே யறிவிலாச் சிறியேன் 

றகையின் மைந்தர்ச்கே நிர்க்கதி கினைஈதுளந் சயைகூர்க் 

சகல்வு ரூசளிப் ப இலனைச் கார்வமே லென்ப 

புகலி லேழைகான் புகல்வசெ னென்றெதிர் போற்றும், (௫௦) 

வேறு. 

மலப்பகை யொன்றே சீவர் மாட்டொரு ang Loge 

தலைப்பகை யகனை மாற்று சலைச்சலை யாவ இச்சா 

மலைச்துமென் நள.௩்க றுச்சம் மலவிருள் வ.உவே சான்கொண் 

டலைச்சென நெறிச்சொப் பெல்லா மாற்றுகா ॥ளகம் போத்றி.(௫௧) 

இருண்மல வெப்ப நீச்கி யின்னருட் டண்மை யாவிக் 

கருள் வது தெரிச்கு,மெண்ணா எவிர்மதி யளிசம் போற்றி 

தருமலக் காடு லர்ச்தித் சகிச்சுமேன் ஞானப் பைங்கூழ் 

பெருகிய வருசம் பெய்து பேணுமுக் கண்கள் போந்றி, (௫௨) 

துச்கதுர்ச் ௧௩த நீச்சிச் சுகமெனுஞ் சுகந்த மோந்தே 

யொக்கவா ருயிர்ரு£ம் றுய்வா னுயிர்ப்டெழு நாடி போற்றி 

சச்சசொல் OC gS நாசன் றடஞ்செவி வழியே யுள்ளம் 

புச்கு,௪ ராண்டப் பைங்கூழ் போற்றெழித் றிருவாய் போற்றி(௫௩) 

ச்மர்புரம் ௪௫௪௪ மால் சமழ்ப்பவாங் கவர்கும் பேரின் 

" பமைவிலா ரமூதம் வாச்கு மணிமணி முறுவல் போற்றி 

ரிமலனே காந்த னாக நிசழ்ச்துப சேச வாய்மை 

யமு.தூல குயமடுச்கு மஞ்செவித் துணைகள் போற்றி, (௫௪)



wearer ரூ. சவன புராணம், 

செண்ணிழை மதியான் ஞான சேசமுற் றளித்த நேற்றுக் 

சண்ணிறை மதிமு சத் இன் சயம்பிர காசம்போத்றி 

வண்ணவான் மடிழு லைப்பான் மானமெய்ம் முககிறைந்து , 

சண்ணிரு மதூர் பாயுங் கருணையா ரமுதம் போற்றி, (௫௫) 

உருவுக டோறும் வெவ்வே றயிர்க்குயிர்ச் குயிர் சா னேயாக் 

தருணமங் சலப்பூண் டாங்கு சன்னிகர் சண்டம் போத்றி 

யருள்பா வபர ஞான மாருயிர்ச் களிப்பப் பூரித் 

் இருமாணி நீல மூடி யிசைத்தபொற் றசும்பு போற்றி, (௫௬) 

ஆயிர கோடி யண்டச் தாவிமுற் ரொவ்வோர் சூலின் 

மேவிய பெற்றுஞ் சற்றும் விசாரமி லும் போற்றி 

(gueo றுதரச் தாவிச் சொகையினைப் பிணிக்கு மாற்ற 

லோயிருள் புறத்தி னேர மொழுச்சம்போன் முரேரமம் போற்றி, 

இருதய சமலங் கழ்ரின் றெழும்புநீர் நிலைய வாவி 

மருவு*மா வர்தீத மேயாம் வலம்புரி நாபி போற்றி, 

புரகான் சேமச் தேரிற் பொலிகடி. தடச்சீர் போற்றி 

யிரதமே லாம்பை யாக வியைகவா ஸணிணைகள் போற்றி, (௫௮) 

பருமுலைச் குடைந்து £ழ்வீழ் பந்தினைக் காதி சேய்போ 

லருணனி நிறுச்தி வைத்தாங் கவிர்முழக் தாள்கள் போற்றி 

யிருவரால் வனப்பு வெள்ளச் இலங்கனேர் கணைக்கால் போற்றி 

பெருகெழில் தேதிர்சம் பீரம் பிளவுசெய் பரடு போத்றி, (௫௯) 

ஆமையொவ் வாமை மாமைக் கைந்தொடுக் இயும்வி if & I w 

* போமெனப் பலகா னோக்கும் புறவழி. விரல்கள் பேஈற்றி 

அமறை யுபறி டங்கள் சுமந்திடப் பெருச ரற்றச் 

தேமிகன் புளத்தி லங்குக் இருவடிக் சமலம் போத்றி,.் (௬௦) 

உரைசெயி னலைபோச மூடனளீஇ வீடு ஈல்கும் 

பெரியா யகியென் ரோதும் பெருந்திரு நாமம் போற்றி. 

இரிசைரின் னருளி னல்லாற் சட்டர மருத er ser 

றிருமுனுற் தருண்ம டுத் தல் சிறியனேற் குறுவ துண்டோ, (௬௧) 

  

* அவர்ச்சம்-நீர்ச்சுழி, ர போம் என்பதில் வினாவிசை ஓகாசர் சொக் 

தி. செப்பு சற்காமெனின் ” என்பதிற்போல்,



வருணன் சாபமோசனச் சருக்கம். ar@ 

சேயசை யணிய சாகச் சேர்ப்பது தந்ைத பாங்கச் 

தாயருட் கடனே யேழை சாற்றியும் பிழையி oop GC soar 

)' ஜியவெஞ் சாப கோயாறந் நியங்கெ சிறிய நாயே 
னாயவிப் பிழையு மாற்றி யருடியா லன்னே யன்னே, (௬௨) 

என்றுமுன் றுஇத்துப் பல்கா விறைஞ்சியா ரஈருள்பெற் ேஇ 

மன்றறுன் றிதழி வேணி மந்இர நாகன் கோயில் 

மென்றுஈந் தீசபாச தெரிசன முறைசெய் தட்போய் 

நின்றொளி ரமுச ரூப நிறையருட் குறிகேர் சண்டான். (௬௩) 

சண்டனன் காண மென்றும் சண்டிலன் றன்னைச் சாணான 

pom) a படிந்தா னந்த சாகாந சனிதி larg Hs 

கொண்டுடமு சிவானு பூதி கூர்பா வானா யொன்றிப் ழூ னு பூ CY 
பண்டுணர் வங்கு நிப்பப் பைப்பயர் சரையி வர்க்.காண். (௬௪) 

அணணலின் னமுச மேனி யம்பகங் குளிர மேரக்கி 

யுண்ணெ௫ழ்க் அருகர் செங்கை யு சிமேர் குவிய நேர்ரின் 

றெண்ணரும் பிறவி தோறு மெப்பெருக சவம்பு நிந்சேன் 
scan Bir காணப் பெற்றேன் கருணையா ஏமுச ரூபம்,  (௬ட) 

எனமுனந் துஇய னேக மிசைக்தடிக் கடியி றைஞ்சி 

மனஞமுவக் தமுத லிங்க வாதனுக் காதி சேடன் 

புனை இருப் பணிச ளோடம் பொன்மணி யணிக ளாஇ 

நனிவிளை ஙிலங்க ann &) நல்குபு பெரும்பே அற்ற. (௬௬) 

அருட்டிறன் முூற்றுங் கேட்டாங் கசமிகு வகையன் புந்தப் 

பொருட்டிறன் முற்று மீட்டிப் புனிசுமா Sure wr 

O) & LOE os 5) ராஇ செபமகா வபிடே கா.இ 

மருட்டெறு நிவேச னாதி வயங்கவா கமநான் மாண்பால் ( ௬௪) 

போற்றுமா பூசை மாசிப் பூரணை யாய வர்கா 

ளேற்றிவ ரமுத காதம் கியற்றுபு வேண்டு கோட 

லாற்தினன் பதிநா லோதி யாய்ந்தமைக் கன்பின் வாய்மைக் 

Cs dae பிரர்ச்கு.ச் சானர் இறப்பட மூழ்க்ச பரிச்சான். (௬௮) 

இன்னண மாபி னாளு மியற்றியச் தலி வாச 

மன்னுறக் காலந் தோறும் வந்துவக் சமுத காசன் 

றன்னடி பணிந்த மர்ந்து சாருநாட் பிலச்தி னின்று 

முன்னெழீஇப் போந்த வாவி முதுதட மசனி லேக, (௬௯) 
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௧௪௬. சூதவன பு.ராணம, 

சாலைநான் மாபிற் கோலிச் சாந்றுறும் வேள்வி யொன்று 

மாலற வியற்றி யார்வ woe age பணிகள் பல்ல 

காலொளி யணிகள் பல்ல கவினுறப் புரிந்த ளித்து 

வாலிய வமுத நாதன் மாபூசை மேன்மேன் மல்க, (௪௦) 

புரிந்தெ.தி ராண்டு மாசிப் பூரணை காளி லன்ன 

வரந்தரு பூசை முற்றி மறையவர் வெறுப்ப நல்இப் 

்பரிந்தெதிர் நோக்கி யந்தப் பார்ப்பனர் குழாச்ை யென்பா 

லராந்தை செய் சாப நீக்கி யருண்மினோ வென்று தாழ்ந்சான், (௪௧) 

வேறு, 

ஆங்கது வினவிய பனவொலா மார்கலி நாயக கேண் மதியா 

லீங்*மு சேசசு தரிஈனரிழ் கெப்பொழு செய்திய சப்பொழுசே 

நீங்கரு் வினை யாவுமுட ஸனீங்கிய மாமுனி சாபவினை த 

தோங்கழி பாக்ினி வேண்வெசென் நூயவ ஞாயினை நீயென வே, (௭௪௨) 

9ன ரோதுமச் சொன்முடிமு னும்பரி னெம்பெரு மானருளா 

லேதறு மேற்றிசை காவலகே ளெம்முன மெய்திய வப்பொழுசே 

யேதமு னியற்றிய சாபமொன்றோ வெப்பவச் சொப்பறு வெப்பிடருக் 

இிசற முற்றொருங் கற்றனவாற் நிடமிது நின்மல ஞாயினை ரீ. (௪௩) 

இன்னினி யெண்ணிய காமியஷூற் றெய்துபு வாழ்ந்திரும் தீற்றினினஞ் 

சின்மய ரூபமெய்ஞ் ஞானமு.நீ.இச் திகழ்பா மோக்கமுஞ் சேர்கவெனாச் 

துன்னரு மின்னமு தொழுச்கெனவே சொடர்புற வெழுந்சன தூமொழியப் 

பன்னச ரீரிச னிருசெவியாந் பருகி வுருசனன் பாடினனே, (௪௪) 

ஆடின னோடின ஸீடியபே ரானந்ச வாரிதி மூழ்கெயெழும் 

தீடிரி பீடைகள் சாடியெளி யேனையு மேன்றுசொ எத்தகுமோ 

பீடிரி தீவினை புச்தியுறப் பேணிரின் ருந்றிய பீழையினேற் 

கேடலிழ் சுவன்ன5 வேணியமு தேசனிங் கருளிய சென்புசல்கேன், (௭௫) 

எந்தைசெ யாரரு ளென்றாமோ வெத்தகை யோர்க்கு மியம்பரிென் 

றந்திலவ் வம்பு. தி நாயகனவ் வமுசலிங் சேசன்மெல் லடிக்சமலஞ் 

சந்தையுஞ் சென்னிபயுக் இகழ் சாமுன் மிருச்சச வீழ்க்தடிச் சடியிறஞ்சி 

மூந்துபஃ ற இபுகன் றரிதுசெலீஇ முனமிரு கண்டரு உனையனவண்,(௪௬) 

நிறுவிய வருட்குறி யவாசியினி னிலவுசன் பெயரினி லோரிலங்க 

மூறுவிதி வழியினிற் ப.திட்டைபுரிம் துளமிகு மளியுறப் பூசனைசெய் 

Spoor மமு.தலீங் கேசனடி யமைக்தூறப் புறம்புகுர் சகமுழுதம் 

பறிகொடுச் து.றமவன் சுவாரசிய பா. சலம் போந்தமர்ந் இருந் சனனால், (௭௭)



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், . SPST 

HI S06 சணிற்சிவ சிந்தனையோ டனைத்தையுஞ் சவமெனக் சண்டமையும் 

பரசிவ ஞானமொ டமர்ந்தனனப் பனிக்சட லாசைவிட் டொழிசாபம் 

வருபயக் காரவுரு வாயட்டா வக்கர மாசவற் ரொடர்ந்சன்றா 

லொருவரு மனையவெஜஞ் சாபத்தீ யுருவினை யெதிர்தெரிட் திதுவென்னே.() 

எனஈனி கரு.இிமெ யுணர்ந்தன்னோ னெச்சகு பாசக வினையாவும் 

சன்தெலை புகுமுனம் தொலைத்தின்பே தருவது சேகர வடவியெனா [தாங் 

மனனுறச் துணிரசொரு கொடியாங்கே வக்சறன் மூழ்கவெண் ணீறணிக் 

கினி9,தழு,ச் சைட் சணி யமுதேச னிணையடி முறைபணி/தெடுச்தே சதி, 

அருசலிங் சேசபச் சமபாகச் தருட்குறி கிறுவியாற் மவ றத் 

இ.மிர்பயங் கரவுருக்.கொமிமுன்சா ரிடர்முழு துடன௰ வினிதாங்கே 

ரிமலமந இ.ரமுசல் வனைகாளு நீடளி நீடளி யோடிறைஞ்சி (னா, 

விமலமெய்த் தவமுதல் வளர்க்தோங்க விழைந்தமாந் சனனெனு முமைகே 

அயன்மகீ னக்திசே வடி.சாழ்ந்தெம் மண்ணலிவ் வருணன்மார்ச் சண்டேசற் 

இயலுறு தென்றிசை யிவிங்கரிதீஇ யினனென வுரைச்சனை யம்முனிவ 

இயும்வழி யருடரு சிவலிங்க முற்றிவ ணிறுவிய வுசன்வாய்மை 

மயரற வருளுதி யோவென்ன மறுவலு மறுவறு நந்திசன், ் (௮௧) 

கடிமல டியிணை முடிகொண்டு களியளி யொடுொழு தருள்கென்த 

படியருள் சதைபக ௬துமென்று பழமைசொன் முனிமுனி குலமுன்பு 

கொடி.கரு Juan ளியவிக௪ நவல்கை வினவினர் புகலன்பர் 

வரிவொழி பிகநல மூழுதுண்டு மருவுவ ரிணையறு பரவின்பே, (௮2) 

வருணன் சாபமோசனச் சருச்சமுற்றிற்று, 

45S DGS GSI L— BH H. 

மார்க்கண்டேயசீசருக்கம். 

சிந்து பூப சாபமொ சிந்த காசை யோதினங 

சந்த னேரு மாமிரு ஈண்டு சூனு மாவன 

மந்தி பேச சேயவையு வந்த பேறு கேளென 

நந்தி லாசரு ணக்திநாத னோதுமால், - ப (௪)



SF SY சூ த்வனபு. ராணம், ப 

வேறு, 

வருஇசனற் குமரஈம வளர்குரஷப. ரம்பையின் 

மருவுமழ வுருவகுரு மணியொன்று வந்து இப்பப் 

பெருகியமா சவம்வாய்ப்பப் பேணிவளர் பெருஞ்சிறப்பி 

ஹொருவரிய இருவெண்கா டூவரிரிலத் சொளிர்தருமால், 

என்றுரைக்ச பீன்னுரைவா யெழுமுனெழுக் இணை யடி சாழக் 
தொன்றுசைக்குஞ் சனற்குமர னும்பர்மணி முடியுரிஞ்சிச் 

சன்றுறச்கெய் மென் கமலச் கடிமலர்ப்பூங் கழலெந்தாய் 

BOT NOI SS HH As EN பமமதுபரம் பரை மணியேல், 
‘ 8 

அனையதிரு ச் இனை யமணரி யவனியிடை தீ ,திருவெண்காட் 
’ ந் 

டினிலுதிச்ச காணமென் னிளம்பருவ முதுகுரவப் 
6 

புனை மணியின் செயல்யாது புசன்நருளி மேலெடுச்ச 

தினிகருடி யண்ணாலென் நிறைஞ்சு சலு ஈந்தீசன், 

நினதுவினா ௩ணிஈன்று நீவேட்ட படிபகர்து 

மினியசிவா கம.மிருபா னெட்டினுளுஞ் சாாமதா 

யனகருரு முனிக்கமல னருளியசென் பத ெெரிபேர் 

புனைபெள.? வாகமச்இற் புகல்படலம் பலலவற்றுள், 

பாவருஞ்சா ராற்சாரம் பாவவிமோ சனபடலம் 

வரர்றையப் படலமிசை வளர்சீவ ரச்தினமா 

யருள்பதியு முச்சமாாழ்் சாழ்ந்துடனோச் கு.றகோக்கக் 

கரு,தருமெய்ப் பொருள் விரித்துக் காட்ட்பெருஞ் இறப்பமைந்து, 

சொகையுறவோர் பன்னிரண்டு சுலோசக௫ிறைர் திலக௩்குமது 

புகலவருஞ் சிவஞான போதமெனுக் இருநாமர் 

இகழ் சருமென் றுபேசச் திறச்்இனரும் பொருள்விரித்து 

ரிசழவரு ளினன்கல்லா னிழலமர்பூ௩் கழலொருவன், 

ஆயதிரு வருண்முறைஈற் கரர்உமுற யாமுன் G0) 

ணேயமிகு சமக்கார நருவாண இக்காதி 

தூயவகை புகிந்தளிப்பச் தோமறுநீ யாமதனைச் 

சேயமர்சச் இியஞான தெரிசனியென் பெருமுனிக்கு, 

தம் தனையம் முறையனைய சவமுனிவெம் பவமுனிபு 

வ தனைசெய் பாஞ்சோதி மாமுனிக்கீ் சனனிதன 

னிந்தணையில் சல்லால நிழற்பரம குரவூவ 

௪சனை செப் பாம்பலாயென் றிறனமையப் பெற்றனம்யாம்,



மார்க்க ண்டேபச்சருக்கம், 

பரவருமிக் கைலாய பாம்பரைபூ வுலகினிடை. 

மருவிவளர் தரப்பெறுக மன்னுயிர்க எின்ள றரு 

மிருண்டீலநீச் சருணெறிசென் நின்புறுசென் றெம்பெருமான் ™ 

நிருவுளம்வைச் தமர்ந்தனனி& செயலிவ்வா றிவணிகம. 

பண்ணிலவு சமிழ்வேசம் பாவுபெருஞ் சறப்பினமர் 

மண்ணுலகதற் நூங்கானை மாடமெனும் இருக்கோயில் 

சண்ணிலவு இருப்பெண்ணா சடமெனுஞ்சீர்தி இருப்பதியி 

லுண்ணிலவு மொருவர்பா மோத்தமபுண் ணிய£லர், 

இவர்பெயாச் சுசபெனமுன் னிலகுகளப் பாளரிஷர் 

சவமகிமை யாமுமுூரை தரலரிதில் லறச்இிவர்வாழ்க் 

திவமறன் மசப்பேற்றி னார்வமு.நீஇச் சமச்கென் நு 

மெவமகலும் தீக்காதி யாவையுஞ்செய் குலகு॥/ வன், 

இருச்துறையூர் நகர்ச்கதிபன் சவச்துவிசர் குலச் தலேவ 

னருத்திவ்ளர் சிவாசமமே யருமறைமுன் ஞூலனைத்துங் 

சருச்தொரு பித்" தோர்ந் துணர்ந்து காட்சிரிறை காணச்தாற் 

நிருத்துசக லாகமபண் டி. தநாமச் சிறப்புடையோன், 

ஆயவரு ணக்இசிவா ஈாரியனை யடுத் இறைஞ்சி 

கேயமலி சங்கருத்தை நிகழ்த் இியவன் சொன்னெழறியே 

நூயசிவ சருமமெலாந் தொசப்புரிந்து மகப்பேறு 

சேயதல தணித்தாகாக் இறத்தான்மீட் ங்குரவன். 

அடிபரவிப் புகன் நமைகேட் டருமறையிற் கோதிரிச்து 

வடி சமிழ்மா மசைமுறையை மந்றனைய சிவகுரவன் 

கடிமலர்தா பருச்சிச்சக் கள! . ளர் கமைரோரக்கி 

நெடியதிருச் கயிறிசணி னீவ௫ர்ஈது சாச்துகென: 

HtG SIE களபபாள ரம்முரையி னமமுறையி 

கசத செடுச் இமய நங்கையொரு பங்கனையுள் 

வைச்சுரிய மூவரையும் வழுச்தியெளி யேற்சினிய 
9) tos a. ட ட ச @ 9 இ ae இ ய் % 

IDWS SOY OV குகவனறு மவணடிவகாக தஇடடன ரால். 

அனையதிரு வடந்சன்முறை யதனிலவ ரிடுங்கயிறு 

தீனையடையா எர்தெரிந்து தணச்்இியவண் முன்பிஜனெொவ்வோர் 

பனையிதழ்க ளெடுத்துடன்முற் படியோலை மீற்றெழுந்து 

பினையிசழின் முடிவுறுமப் பெருக் திருட்பாட் டெடுச்இசைப்பார். 

bE IH 

(௧0) 

(௪௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(4) 

(௧௫) 

(௧௭௪)



௧௫௦ .. சூதவனபுராணம், 

பேயடையா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோ ள்ள கினை 

வாயினவே வரம்பெறுவ சையுறவேண் டாவொன்றும் 

வேயனதோ ஞமைபங்கன் வெண்காட்ட முக்குளநீர் 

தோய்வினையா ஈவர்சம்மைச் தோயாவாக் தீவினையென், (௧௮) 

பெறலரிய காழியருட் பிள்ளை திருப் பாட்டுஇத்த 

,தஇறனினைபச் வெகுரவ சிகொமணியுள் ளுவந்துவியக் 

,இறையருணின் பான்முழுது மியைந்தனகேள் களப்பாள 

Ban OWN Lp வெண்காடு ஈண்ணு தியிக் கணமென்ன. (௧௯) 

அருளியலச் சு தர்கள்ப்பா,எ ரும்வியக்தாங் கன்புஈனி 

பெருகியதம் பன்னியொடும் பேணு பலபொருளோடு 

முருகுமன த் தொடும்புகுந்தொவ் வோர் இனமு முக்குளந்சோய்ந் 

Dogar wy சனை வெண்காட் டிறைக்குகணி இறட்ப௩டாய், (20) 

வேறு, 

இன்னண நியம விரதான் னெறநிரறின் நியலுந வாங்கொரு நாளிற் 

றுன்னுமவ் வேளாண் குலமணி யாமச் சுதர்களப் பாளர்சங் கனவிற் 

பன்னுவெண் காட்டெ மிறைபுகுக் இன்ப பரிந்துநீ யருந்சவம் புரிந்த 

நன்னிலை யுவந்தா நின்னுஎம் விழை$த நலனொருங் களிச்தலே முறையாம், 

ஆயினு ரினச்ப் பிறப்பினின் மசப்பே நரிதுரநின் கருமச்தி னளவான் 

மேயரின் னிய சவம்பழு சாகா விகமொரற் பு,சமக மேலைக் 

கேயுற வளிச்து மமைகெனச் சேட்டவ் விருந்தவப் பெரியவர் இரிசை 

காயக வினிய சேயச மகிழ மாப்பண்வைச் சமர்க்கரு ணம்ப, (௨௨) 

எளியனேர் சொளிய புச் இடப் பேடருன் நிலாமையா,லென்னைகொலேதங் 

களிமக வருள்சி லாமையா லேழை கருத் Hato சவந்டியொன் நிலையாநற் 

றெளிவு ற வவசி யம்பெரி,தீண்டு. மெப்புவிண் ணப்பமொன் றெந்தா 

யொளிர்செவிசாத் இியருள்செனவேண்டியும்பர்சோன் றிருமுனமுரைப்பார். 

அ௫லமீன் ஐளித்த வன்னைபா லமர்ந்த வையபல் கோடியா we a 

நிலமு நின்சே யெனல்புதி தன்றா னிசமிதே யாகவு சிகர்வன் 

ன இிலமர் குறமி ஞயசச் சேயை ஈனிமிகு சாதலா னயந்து 

மூகிலம ரிமவெற் பன்னையு நீயு மூனந்திர நனந்தலை மூ.சமே, (௨௪) 

மருவவைச் தொருவா தமர்திரா லனைய மைந்தனே வந்தருண் மாபாற் 

குருமணி யாகச் காழிவாழ் மணீரின் குலாணி சேய்மணி குமுத 

வருமைவாய் மலாந்த வருட்டிரு வாக்கு மரிர் சமா யொழிவதோ வந்தோ 

கருமமாரந் துழலில் வேழையா லெலுமச் கவற்சியே சணிப்பற வெழுந்து,



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், ௧இக 

முழுதிமென்னுள ச்சைவாட்டமொலினியான்மொழிவதொன்றுண்டுகொ லெ 

ன்னாக், கழலிணைதொழலுமுலகினுக்கன் புகாட்டியாடி சீ தவெண்காட்டெ, மம 

லவிர்சசச்தோனன்பநீவேட்டவரும்மிபாருள்வரும்பசமிதுவே, மழவின்மா 

ன்மியகாம்வகுக்சொணா தனச்குவாய்க்செெென் றருளுபுமறைந்சான். (௨௬) 

விழித்தெழுக் சனாச் சுதர்களப் பாளர் மிச்கெழு முவகையின் மிசக்தாங் 

கொழிச் இட லருமக் நியமன் னெறிரின் ரொழுகுகா ஞலகெலா மூய்ய 

வழுத்துசுச் சாத்து வைதசிச் தாந்த வாய்மைமாண் சைவமீ வாழ 

விழுத்தகு தாய பாம்பரை யருளான் மேதினிமீ தினி விளங்க, (௨௪) 

இருவருள் பெருக வனையசம் ப௫இகள் செய்சவச் செயலிகச் சிசுவா 

யருளொளிப் பிழம்பரீ யவசரிச் இடக்சண் டன்னையு் சாசையு மளவாப 

பெருகுமா னக வாரிசோய்ம் சருமைப் பெருக்சவச் குருக்தினைப் பேணி 

wierd எீறிளனைந்து நினைக்துள முருகி யார்வநீட் டினமெடுச் தணை ச்தார்.() 

இன்னவென் பருஞ்சீ ஈருமைபா சாட்டு மிருஞ்செய லின்புறப்புரிவார் 

சென்னில மயச்சார் இருவவ தாரச் திறப்புயர் திருவிழா மு.சல 

பன்னரும் பெருமைத் இனவிழா வனைய பதியினர் ளைஞர்ச ளே னோர் 

சன்னிக ருவகை பெருகிய புரிந்து சாசகன்மாஇகள் சமைச்சார். (௨௯) 

பல்லுக மொருவா சருக்கவமபெரிதுபயி ந்றினுங்கிடைப்பரும்பொருள்கைநர் 

நெல்லியங் சனியிற் இடைச்சசென் றோகைநீர்முழு இருமூது குரவ 

£ல்லினு நீங்கா வருந்துணை யெனச்சொண் ட.விர்மணிப் பணிரிரை யனைச்து 

ஈல்லுறுப் பணிர்சா ருயிரினும் போற்று நலனெவர் ஈவிற்றுவா ரம்ம, (௩௦) 

வைத ரைவ சாபன குருவாய் வந்தருள் புரிந்தெ திர் மறையுஞ் 

Cri Aged யழர்ந்தன CLE GOT GO). டெய்விக சுசி தவத் Ha 

சைவூச் தாந்ச.க் சணிக்குரு மணியாய்ச் சார்க் சர ளேபுரி குதுமென் 

மிய்வருள் சாழி வாழ்வுபின் னருமீண் 6ிச்சசென் றவப்புறு முலகம்,. () 

வழுத்துமிச் தாய சேயினை* சுவேத வனப்பெரு மாளெனு நாமர் 

தீழைச்திட வழைக்சுப் பதியினிற் சன்னாட் டங்கியச் சுவேசவ Cou # wp 

Gop s GO விசேட பூசனை யாதி யியற்றியா ஈருள்விடை பெறுபு 

மழத்திரு மக$] மனையொடு தம்ஞர் வந்தமர்க் சனர்களப் பாளர், (௩௨) 

ஆங்கமர் வுழிஈன் மாதுலர் தமக்கின் னருண்மக வின்மையி னனைய 

சேங்குத லையஞ்சொன் மகவையே தீமச்குஞ்சேயெனப்பெறுஈசையீர்ப்பத் 

காங்குசோ தரிமைச் துனரிடை வேண்டிச் சம்பதிவெண்ணெய்கல் aur 
பாங்குறப் பெற்றா சொரிந்தன சேயைப் பரிந்தெடுச் சழைச்துடன் படர். 

ந்தார். (௩௩)



௧(நி௨ சூதவனபு.ராணம், 

மாதுலர் சமது மனையலங் கார வ்கையெலாக் சகைபெற் மலிவிச் : 

தாதா முந்த நேர்புகுங் சாலக் சமர்பெருங் இளையெலா மடுத்சே 

சாஇமங் கலங்கள் பெருகுற நீராஞ் ஈனம் வளைத் தெதிர்சழமீஇச் தள தய 

வோதகம்புகுந்சவ்வரும்பொருண் மணியையொண்மணிமஞ்சமீதுய்க் தார்.() 

ஆங்குளார் தமக்கே யருமையிற் கிடைச்த வருந்சவச் சேய்மணி யாகப் 

பாங்குபா ராட்டி யன்னைதா சையைறும் பாக்கியம் பாக்கிய மென்பா 

சோங்குறு uw குலமணி விளக்கிவ் வொண்டுசு மணியென வுவப்பார் 

தேங்குமிச் களைமுன் போற்றிய வனைய சேய்மணி ய்மணி இகழும்.(௩௫) 

௮.ம்மணி யாங்கட் பாலலீ லாதி யமாந்துசெ யருட்செய லாதி 

யெம்மனோ சொயர்க்கு மியம்பரி சாக வின்பமீ துறவளர்ந் இநொட் 

செம்மழ லையஞ்சொ *லெலுக்தரா தமரும் இறக்தெரீஇக் சாதைமுற்கிளேஞ 

நிம்மக மணியு மூங்கையாங் கொல்லோ வென்றுஎச்் செண்ணரிக்கிருக்கார். 
t 

» 

இவ்வகை யிரண்டாண் டெய்இவா ழிளஎஞ்சே யேனைய மகாசொ்சி Cos 

யவ்வருள் பெருகும் வெண்ணெய்கல் தூரி னணி2ங கிடைவிளை யாடிச் 

திவ்விய மேனிச் இருவொளி யெழு$து இசகழவீரற் றிர௬* இடஞ் செவ்வி 

யுய்வரு Gs சயிலைகின் ரோக யொண்மலை யாசல முூனிபால், (௩௪) 

அளவளா யினிய ஈண்புரை யாடி யமர்ந்துபி ஸவிவண்வாகச் ௧௫. 

வளனுலாந் தெய்வ வெண்மணி விமானமருவிவிண்வழிச்சென் ருனொருவன் 

பளகறு மவனின் னருள்பெற£டற் பணிக்தருள் பெறுபாஞ் சோதி 

சளெர்தரு மவனிவ்விமானம்வீற் நிருக்;து கெழுமுவா னெறிப்புகுங் காலை.) 

வெண்ணெய்கல் வூரினவ்விளஞ் சேய்கான்,வீற்றிருந் சொளி*்று சககனோர் 

விண்ணிலம் மானஞ்செலவொழிக் துறவுண் மிளிர்பாஞ்சோ இிமாமுனிவன் 

றஐுண்ணென வியர்தெம் முளப்படியாண்டுந் துரிசற விரைசெலுங் தெய்வ 
. ச ~ ச . ‘ , . 

கண்ணகன் விமானக் சகையுமீஇ நிற்குங் காரண மென்னெனச் காண்பான், 

,திசைகளொன் பானுக் சடைசெயா நிலைமை தேர்ந்துபி னதோமுக 
6 a ‘ ன் - * 6 ச ச . 

நசை தரு புவியை நோக்கிச்சன் விமான ஈன்னிழ Cophoy my Qu hap w 

இசை தரு மிளஞ்சே வொன்மருளிப் பிழம்பா யிலங்கல்கண் டினையசேய் வி 

மான, மசைவறப் பிணித ச பெருவட நிழல்போ லவிர்வசே யல்லதொன் 

[தில்லை. (௪௦) 

* எனும்-இடைக்குறை,



மார்ச்சண்டேயச்சருக்கம். க(ட௩ 

     
2 cr aN ச் அணிந்சாங் கன்புமா ரருளு மின்புமற் புதமூகின் நியக்கச் 

சென்னேளிர் விமானச் தோடுமம் மறுகிர் சிராவெருண் டோடவு மசையா 

a a விரியத் சனியமர் சேய்பா லுற்றுநேர் கோககயவ் வொருசேய் 

தன்றனிச் குருவாஞ் சச்திய ஞான அரிசனி யுருவெனச் தயங்கும். (௪௧) 

பெருகு£றி டிதகேர் சண்டினி கெடுச்சப் பிள்ளேயி னொள்ளிய மேனி 

மருவிய துகட oir op Roar wir துடைத்து மடியில்வை சகணை ச.துடன் மகழ்்ஈதே 

யருளின்மூழ் குவித்தாங கறன்முழு குவிச்தஇின் பளிசககும்வெண் ணீறுமெய 

யணிது, திருவருட்சச் தியோரிருவாணதீச்கையாநோககமுற்றளித்தே*(௧௨) 

$ீக்கைசெய யுழியா சிரியனச சடற் வெமசக வாகஇிருஞ செயலுக 

கேற்ககன் னாம காணஞ்செய முறையா லெப்பெய ரி தமென் றெண்ணி 

கோக்குசுன் குரவன் சாயையே போலு நோனமையாத் றநதைபோ மைநதற் 

சாககுசள்மாபான்மெயகண்டானெனவேயனையசன்குரவன்பேரமைச்தான. 

புனிசவ,த் gas நிகழ்வ ஞான போததாற் பொருண்முழு சமைய 

வினிதுப தேடச் தஇதனைநீ மைஈச விரு5சமிழ் மொழிபெயர்ச் திசற்கோர் 

தனியுரை வாத. கம்மெனும் பெயாரஜ் சாறறுசென் நருளிமே லனைய 

ஈனியொளிர் சேயை யுடன்சொடு மேலு ஈசையெழ வாகசணிச் 59, (௪௪) 

பிறைரிச ரொருகோட் டைஈதுகைப் பொல்லாப் பிள்ளையார் திருவடிச் கமல 

ந௩றைமல ரனைய பிள்ளையோ டிறைஞ்ச ஈயச்து இ பலபுகன் நெதிர்சின் 

நிறைவனே யடியா செண்ணியாக கருளு மெஈதையே யி5துசே கானே 

மறைசிவா கமார்ச்ச சொரூபனே யி௩ச மை-சனின் னடைசசலமைய.(௫) 

காமிக மூதனா லேழ்சிவா சம.பிச் சான்முளை ௧௬௫, சமைக இலஙக 

நீரிச வருள்கென் ஐச்சனிச சேயை கேருற விருசதிமீண் டனைய 

தோமிகன்”முனிவ் னீ௩ன னறா௩௧கத சோன்றலை யேனறிப முகத்சோ 

னேமிக வாதி சிவாகம முழுது மினிசரும பொருள்விரிச் இசைச்கும்.(௪௬) 

இன்னண மாஙத ணிபமுகதச் தொருவ னிருஙகுரு சகொமணி யாடித் 

சன்னமர் தளியி னன்னமெய் சண்ட தனையன முன் வினாவிடையாதி 

ஈளனருற் நிடப்போ திச்இி௩ கால மாயகன் றளிப்பு ஈளினி 

சீனனினீர்சொளுமோதையலககோயிறனிலைழுமொலிசெவிசசாச, (௪௪) 

அததளி சேர்கின் றுற்றுநோக இனளாங கனையசேய தன்னையே கண்டா 

ளிசசனிச சேயை மஙகையென் ற௩தோ வினைவசென நாதைதாய முச 

விசசச மொழிபற் பலபுகன் நீண்டு விளககுமீ துணாஈதிலர் போலு [லோர் 

மிசசசையவர்ச்சாககுனா ச் தகாமென்றாஙகேகினள் *சேயமையிற்கண்டாள், 
கல்வ 
    

. * சேய்மையிற்சண்டாள்-வினையாலணையும பேர், 
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age ரூசவனபு ராணம், 

ஏதியாங் சவர்ரு னென்னைகொ னீர்ந மிளந்சனிச் சேய்மணி மூங்கை 

யாய செனச்துன் புறலொரு (கோடி யருண்மொழி தருவதன் றறிக்தேன் 

மீகெழு பொல்லாப் பிள்ளையார் கோயின் மேவிநீர் சாண்மினென் றனளவ் 

வோகைவா சசசஜஞ் செவிப்புகு முன்ன ரோடுபு சாதையக் கோயில். (௪௯) 

முன்னுறச் சேயததாய் வரும்பொழு தாங்கு மொழியெழு மொலியெதிர சேட்டார் 

பின்னராங் கொருவ ரிலாமையுக௩் சண்டார் பெருஈ௩தகைச சசுகொமணியும் 

பன்னுசீர்ப்பொல்லா மணியுமே யுடனாய்ப் பரிஈஅவீழற் றிருச்சலுங் சண்டா 

சென்னெனவணிச்தாயேகினர்முன்ன ரெழுமொழியிலாமைபின்சண்டார், 

ஆங்கவர் வரவு மாகம முடிவு மமையமொச்' திமைந்ததோ வயலார் 

பாங்குறி னேசப் படாதெனு மாபைப் பாதுகாச் இிடமுள தீ சானோ 

தீங்கற முழுது செருள்கென வுளங்கொள் செய்தியான மத்திய திறனே 

வீங்குளாளடைவிற்றனிச் துணர்கச் அ துமென்ெறண்ணியோயா)ெ சனவுண 

சேம். (டுக வேற, (சேம். (௫௧) 

பொல்லா மணியுஞ் சேய்மணியும் புகலு மொழியொன் நின் நியமர் 

வில்லார் சோற்றங சண்டுவகை மேன்மேற் பெருக வீழ்க திறைஞ்சி 

நல்லார் பரவு மிபமுகத்ெெ௦ நா.சா வேசா கமப்பொருளே 

மெல்லாமுணர்த்து மெதாயெம்மிள ஞ்சேய்மவுனமிரிச்தனையோ, (௫௨) 

மாமன் மலைப்பாம் புருவொழிச்ச வரச சாத வள்ளாலோ 

சேம நிதியே நின்றிருமுன் றிருவாய் முதலிற் நிறப்பசெனுக் 

சேமன் விரத நெறிரின்றுன் நிருமுன் றநிருவாய மலர்சேயை 

பூம னோவென் றுளஈ௩கொண்டோ முண்மை யுணரு மூரனில்லோம். (௫௩) 

என்று ௮இசகா ரருட்சேயை யெடுத்தா ரணை ச்சா ரின்புத்ரார் 

நன்று பியன்மேற் கொண்வெகதார் ஈணுகுங இளைஞர் நற்பதியோர் 

துன்று மோசைப் பேரோசை துதையச் சூழச் தம்மனையிரற் 

சென்று மணியா சனத்தனைய சேய்வீற் நிருப்ப நேர்பணிரதார். (௫௪) 

ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவஈதா ளிளஞ்சேய் சான்றோ னெனுமகமை 

தோன்ற நேர்கண் டின்புற்றா டூக்கி யெடுச்சா ணோக்கமைத்தா 

சன்று மன்பான் மார்டணைச்சா ஞசசி மோஈசாண் முததமிட்டா 

ளான்ற தாய்செ யருஞ்செயல்க எறைத'லெளிதோவம்மம்ம, (G6) 
நாளு நாளு மப்ப தியோர் நவிற்றற் கருமிவ் வற்பு சஙகேட் 

டாளுஙகுலசெய வத .பிதுவென் நடுக்கு மேனைப் பல்பதியோர் 
கேளிர் முசலோர் வாதுவந்து இடைச்துக சாண்டன் மாச்ிலையே 

மூள மிடர்ரீச் திட்டமெலா முன்னி யாஙகுப் பெற்றுவப்பார், (ரச)



மார்க்சண்டே.யச்சருக்கம், சடுடு 

மதிவே ணியனே பொருளென்னும் வாய்மை யுணர்ந்து மனந்துணிந்த 

வததி விரசத் தினிபாதச் சமைதி வாய்த்த வுத்தமர்கண் 

முதிர்ண் மனவா சகங்கடந்தார் முதலோ ரடுத்துச் சூழ்க்திறைஞ்ச ச் 

இதியா ரருணோச் களித்துரிய தீச்கை இகழ்பச் குவநோக்சி, (௫௪ ) 

அருள்செய் குரவன் மொழிப்படியே யருமைச் சமிழின் மொழிபெயர்த் ௪ 

பொருள்செய் புனிச வெஞான போசக் தனைவார்ச் தகமுடனே 

தெருள்செய் தருளி யவ்வடியார் செறிந்து சூழ காப்பணமர்ம் 

திருள்செய் மலரீச் சத்துவிச வின்பே சருமச் சேய்மணிதான், (௫௮) 

இவ்வா றனைய மெய்சண்ட வின்ப மணிரா டொறும்பொல்லாக் 

கைவா ரணமா முகதீதெரதை கழல்போற் ஐமைதி மு. தனியம 

முய்வா ரடுப்பப் பிரிட் சமர்ந் தாங் குறவீற் றிருக்குஞ் ரெயல்கேட்டார், 

சைவா ,இபர்சங குலகுரவர் சகலா கமபண் டி.தாபாங்கர், (௫௯) 

ஆச மாதி*யருணூல்க ளமைய வோது மன்பர்சிலர் 

சோச மாறி யமைந்துமனந் தாய்மை யுறுமா சிவஞான 

தாக மாகி யதபுணர்த்துக் சன்மை யவர்பா லின்மைதெரீஇ 

yo மாக வெண்ணெய்கல்தூ ருற்றார் காணப் பெற்ருரால். (௬௦) 

முன்ன ரமர்சத் இரிபாத மு.தியர் பெறும்பே நுந்ரறாக்கு 

நன்ன ரருளம் மெய்கண்ட நாதன் கழருழ்ம் துடன்குழ்ந்சார் 

பின்ன ரனைய திருச் துறையூர்ப் பெரிய ஈவர்சார் புணர்ஈதுடனே 

பினனர் சமைமீண் ட.ழைச்துறுகென் ரேயி னார்மா ணவர்சலரை, (௬௧) 

அவரு மனைய ரசாயினர்பின் னருஞ்சிற் சிலரை யனுப்பினரச் 

சிவமா மஜறயோ ரன்றவருஞ் சென்றாங் கவ்வா நுடனமர்ந்தா 

நிவர்மா ணாச்ச ரெல்லாரு மிவ்வா நடுச்து வெண்ணெய்கல்லூர்,த் 
சவர்போற் றியன்மெய் கண்டமணி சரணே சாஸணாச் சார்ந்சமைந்தார்,(சு௨) 

திம்மாணாக்க ெல்லாருக் சமைவிட் டே.சச் சனிச்சமரு 

மம்மா சவரீ தென்கொஃமை யடுத்து நமந்த சளப்பாள 

GOT Lb Lb it சருளாழ் பெறுசிழுவ னவிற்றுங் குதலை யிஞுரிரம்பா 

ளெம்மானி பினனென் றடுத்தமரந்சா செம்பான் முழுதோர் மாணவகர்,() 

ஈன்று நன்று கலிப்பெருமை ஈவிற்றற் கரிய சேயென்பா 

சொன்று மூணர்ச்சி நண்ணியர்சென் றுற்ற தூகித் இடற்பாற்றே 

சென்று காண்டு மென்பார்ஈஞ் £€டன் சிறுவ னெ திர்புகுந்து 

நின்று காண்ட னம்பெருமை நிலைமைச் கடுக்கு மோவென்பாரீடி (௬௪)



Uo சூத்வனபுரர்ணம, 

Qian peru சவெமறையோ ரொல்லை கடந்து முது வெளர்க் 
தீவ்வா ணவவல் லபஞ்சாயு மமய மணித்தசா சலுக்கசைய 

வொவ்வா வுரைகள் பலபுகன்றாங் குறலே தணிக்சா சொருசலையா! | 

யெவ்வா யுறினு£் சாமுனஞ்செ லெழுச்சி யணிக ஞச்சென்ரார், (சட) 

சிவிகை சிதைந்த புத்சசங்கள் செறியுஞ் ஈசட மச்சொடிந்த 

் கவிகை ரூ.தல முரிந்சபெருங் சாற்ருற் சகுனம் பலதடுத்த 

குவிகை யினரும் விட்டசன் ரர் கூறு மிவந்று மாணவநோ 

யவிரகை செளஸியப் பாதுகசையோ டடுத்தா ஈதுவுக குமிழ்செறிச்ச, (sar) 

சரூவி சழன்று சவெச்சோடு சலவுஞ் சுச்சாத் துவிதரிலை 
மருவும் பெருமை தமக்கணித்தின் வாய்ச்ச லுணர்த்தரங் குடன்சூழும் 

பொருள்க ளொழியச் சனித்சேகும் புனிசர் வெண்ணெய்ப் பதிமேவித் 

தீருஈல் லருளே யுருவாமத் சனிமா கரவ சிசாமணிவாழ், { #61) 

இருமா விகைே ரணித்தாகச் சென்றா ரனைய மெய்கண்டா 

னருளா னனகேர் புவிகோக்க வமர்ந்து நாப்பண் லீற்றிருப்ப 

வொருவாப் பெரியர் இருமுறையேர் தொண்சை யின/பற் 'பலர்சூழ்து 

பொருளா ரமுதுண் டசன்வசமாய்ப் போற்றுங் கொலுசே ர௬றக்கண்டார். 

யாமுட் புகினேர் கண்டிறைஞ்சா னிருக்கை யெழானோ பிருக்கைசரான் 

ரோமற் றிடம் வாய்மையினாந் ரோன்று மிவனேர் நிற்றலடா 

தாமற் புசங்காண் பதும்வேண்டு மதற்€ண் டி.துவே யுபாயமென:ச் 

தாமப் புறத்தோர் செயல்பிறிசாற் சரிப்பார் போலங் குலவினமால், (௬௯) 

~
 அப்போ தனைய மெய்கண்டா னமைசக்து குழு மப்பெரியர்க் 

கொப்போ தருமா ணவ/ூரிழ்ப்பினுண்மை யுணர்ச்து தறங்கேட்டா 

ரிப்பேர் மலத்தி னியலென்னை யென்ரறா௩் குர்ப்பி வினவின் 

சொற்போ யுறலு மெய்கண்ட தூய மணியாக சோர்ிறிது, (av) 

பொழுஜ் தாழ்த்து நிரிர்ந்திதுவே போலு மெனநேர் பார்த்தி_லும் 

தொழுது வீழ்ந்தார் சென்னிமலர்த் ஆணைச்சா ஞரிஞ்சச் இடந்தாங்கே 

யழுது பொருசி யெர்சாயோ வறியா£் சிறியே னாற்றுபிழை 

முழுதும் பொறுத் சாள் கென்றுபல மொழியாற் றுஇத்து நேர்ப்ணிர்சார்.( 

நேயம் வ றந்து இரிசுருஙகு நிலைமைக் சுடர்மிச் கெழு்தொளிர்ந்தே 

மாயு முடனாங் சதுபோல வளர ணவமே லெழவினவி 

யோய சிரீச்ச ணர்சண்டாங் குடனா ரடிவீழ்க் ெெழாமலமர் 

gris Fe சிகொமணியைச் தச்சி யெடுச்தொண் டீக்சைமுறை (௪௨)



ம்ரரீச்சண்டேயச்சரூச்கம், ௪௫௭ 

இகழ மலர்ப்பூம் திருவடிகள் சென்னி குட்டிச் சவம்புணர்த இப் 

புகல வருஞ்சீர்ச சிவஞான போச் தெருட்டி முன்புகுந்தாங் 

கசல் வரூமா றெண்மருக்கு முதன்மை யளிச்,சவ் வேழெழுவர் 

நிசர்மா ணவகர் சூழ்கதிறைஞ்ச நிலவு மனைய விள௩ குழவி, (௭௩) 

திருவார் துறைய ரருணஈதி செவனச் குரவ சகொமணிபாற் 

பொருவா வினவுஞ் 9வஞான போதச் தாழ் நண் பொருளெல்லாந 

தெருள்வாய்ட இல௩௧௪ சவஞான சித்தி யாசொன் றுச்சமாபோற் 

ரொருமாண் லழிநூல் வழியடியா ர௬டன்கொண் யெவான்விரித்துளாத்தார். 

இஈநா லுடனார் ஈன்னூலொன் நிருபா விருபஃ செனுமபுனிச௪ 

மெயகதூ றன குருமணிபான் மேவுகதுதியாச சிவஞான 

முன்னூற் போதத் இருவிழியா முறைசெய சமைத்தகச் குருமணிதா 

என்னூல் சமர்ப்பிச் சா௩கொருவா சமர்ஈசார் துறையூ ரருமறையோர். () 

சாற்று மிவர்பான் மறைஞான சம்ப தருமாங கவர்பாஙகர்ப் 

போற்றும் பெரிய ௬ மாபஇயும் புணர்ஈது தீககை யுபசேசப் 

பேற்றின் வாழ்கதா£ ரிககால்வர் பெயா்சஈ தான குரவென்ப 

தேற்று மனைய வுமாபஇபாந் நிகழ்சா சதிகள் பற்பலவாம், (௪௬) 

குலவு மினைய சஈதான கு..வர் நால்வர் பெரும்புவியி 

னுலக மெயையும் வ௩திறைஞ்சி யுய£து வாழ்கென் றிருவருளா 

னிலவு கோயில் கொண்டமர்நதுன் ணியவீந் றிருகசின் ரென்று 

மலரு மனைய மெயசண்ட மணிவநஈ த இப்ப மாசவனஞ் செய, (6௭) 

பெருமை யுடைமை யான்முனகஈாம் பேணி யுரைததா மேலினியச௫ 

திருவெண், காட்டிற் சீணிமையினிழ் நிகழ் 41 Quam Oy sro gies 
வருசண் கடஆ பெனும்பெ.யரரல் வய௩கு மனைய திருப்ப தியின் 

மிருகண் டருள் சேய மார்ககண்ட விமல முனிவ தடுச்சா௩கே, (௪௮) 

சீன்றே காவ சானரிலை சணத்தி நீடா யுகதருவான் 

மன்றா டமலற் பூசித்து மன்றா டுகனா டொறும் புரிஈது 

bom op னவனுக் இறையளித்த நெறியா யசமுற் நியதுணாஈது 

குன்றா விரிவின் மறலியவட் குறு முறுச வளரளியான் (௭௯) 

ஒவா துஞற்று சிவார்ச்சனையி ஜெருமித் சமாமாச சண்டயெகிர் 

வாலா வென்னும் விளிமாற்றம் வழஙக வனையான் விளிமாந்ற 

மேவாய்ப் புறச்செ யர்சசனைரின் ஜெதிர்நோச் கிலன்மேற் பிதிர்நோக்கத் 
தாவாச் இனிசென் தநுடல்லெதுப்பச் தன்கைப் பாசம் பிணிச்£ர்ச்சான். ()



௧௫௮ சூத்வனபு ராணம், 

வேறு, ' 

ஈர்.ச்௪ பாசமுன் னிடைவெளி நீத்திமா சலைகோன் 

றீர்ச்ச மேனியிற் வாக்கியம் போன்மெனச் சேர்த்த 

மார்ச்சு சிந்தையர்ச் செவரெனும் புரியிடர் நஈணுகா 

ates வின்பமே யாமெனசக் கூ.றுநா றுணிந்தாம், (௮௧) 

குழக னொண்கட வூரிறை போருட் குறியைத் 

சழுவி யேச்இனன் றனையனாங் கனையனைச் தளரேல் 

வழுது சொண்டருக காற்றினார் கெடுவரென் பான்மை 

வழுவில் கூற்றையிச் கூற்றினிற் காட்டுது மைந்த, (௮௨) 

என்று வாய்மலர்ந் இறலினம் மறலிவீழ்ச் தஇினைவா, 

னன்று சைத்தன னும்பர்கோ னம்பிரான் றன்மே 

லொன்று வெஞ்செனெ மடங்கலான் மடங்கறன் னுடல 
e of 

சன்று வித்தவச் கருமையோர்ந் தருமைமார்க் சண்டன், (௮௩) 

ஐய விப்பழு தெப்பொழு தசலுமென் றடிதாழ்க் 

அய்ய மெய்ப்பழு தொருங்கொழிச் தடுச்தவர்ச் குதி 

செய்ய மு$துறு சந்துறழ் கருணையோய் இறம்பா 

மெய்ய செய்யபொன் மேனி௰ய வானியல் விமல, (௮௪) 

எனத்து இச்சலு மன்பகே ளிப்புவி பிடையே 

மனத்து இச்சபல் வானெலா மளிக்குமா வனமொன்் 

றினத்து இிச்சபன் முனிவரா்கு மிடனதா மனைய 

வனத்து இச்சவண் பச்சிம வாவியொன் றுள தால், (௮௫) 

ஏனை நீருடம் புறக்சமுக் கிரித் திடு மெல்லை 

தானும் வேண்டுமோ முழுகுறி னக்சணர் தனிலுன்: 

மேணி நீன்்ை மபோ மேலெழின் மேலொளி மேவு 

மான வாயமையா as se நீரின் யாடி, (௮௬) 

ஆங்க ௬ுட்சுயம் பழு தலி௩் சேசனை யன்பு 

தேங்க கேர்தொழு தமர்குதி இரவிவெம் மறலுன் 

பாங்க ரெப்பொழு இனு.ரினி யுரூத€ர் படைச்சே 

போங்கி வாழ்சொஞ் சீவியா யுறு இயீ” துறு இ, (௮௪) 

அனைய ர்ச்சசின் னாமமே யகிலமும் போற்றப் 

புனையு மென்றுருக கந்தவா சகமிசைப் பொலிய 

வினி,ச வாய்மைதன் செவிபுகுக் துள்குளிர்ந் தீர்ப்ப 

வினை ச பும்முனி பணிக்தருள்விடைபெறீஇ மீண்டான், (௮௮)



ஞு 

மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், 

சூ.ச கானனச் தெய்தினன் றுண்ணென மேல்பார் 

சீச வாவிசோய்க் செழுமுன மலினயெய் தீர்ந்து 

பூசீ மேனிமிச் கொளியெழப் போக்தமு தேச 

பாச வம்புய முடியுறப் பன்முறை பணிந்தான், - 

எழுந்து ரின்றமு அருவநோக் இருசணீ ரருவி 

பொழிந்து பாய்சரப் புரையிலான் புயைந்துள முருக 

வழிந்து சென் றருட் டுணையடிச் கமலமென் மலரி 

லழு$து மன்பினாற் றிருமுனின் றருஈதுஇ புகலும், 

சோம ருத்திர வலமா கதிபசே சுருதி 

நாமவுக்கர வக்கிரே ச£பர நாத 

பீம சாருவ வீனபதசே பிரணவ ரூப 

பூடி னாம்பி £ வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

பாசு பாணிய பசுபசே யிரணிய பாகு 

are ug gar மியபரி பூரண வாசு 

Gls சற்பக' விரத்தமா மீலாகபாஈ சகவபொற் 

புரசு காம்பிர வனேசறின் பொன்னடி போற்றி, 

வனச நேத்திர குசுமமா பூசி மாற்கு த் 

தனக ராம்புய சககர தாயக சடில 

கனக சம்மியா 6555 6657 காள 

புனித வாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

அடிய ரெண்ணிய வெண்ணியா௩ கருளமு சேச 

வடினொள் குலசார் மிருகண்டு வம்ரிச பால 

மூடிசொள் வானதி மதிபொதி முச்சகண இருவெண்் 

பொடிகொ ளாம்பிர வனேசரின் பொன்னடி போற்றி, 

உலக முற்றுமின் பளிக்தினி தோம்பரு ஞரிமை 

நலன்மு னாம்பல வரும்பொரு ணிறைசிவ காமஈ 

தீலைகெர ளாற்றல்வே றெவர்க்குமின் ரொருதனச் சேயாய்ப் 

பொலியு மாம்பிர வனேசரின்*பொன்னடி போற்றி, 

என்றிவ் வாதிபஃ றுதஇபுகன் றடிக்கடி யிறைஞ்சு 

நன்றி கூர்மிரு கண்டுசே யானன ஈளின 

தொன்றி முச்சணும் பானுவாய் மலர்ச்திட வுவசை 

.. தின்றி மந்திரேச் கானெதிர் தோன் திமீ தருளும், 

௧௫௯ 

(௮௯) 

(#0) 

(௬௧)



ப்பது சூதவனபுரர்ணம், 

கேட்டி யாலெமக் இனியமெய் யன்பநீ செத்தும் 

பாட்டி ௬௩து.தி யாலெமச் கின்பமே பலிச்த 

வேட்ட சென்கொலோ பகருதி யென் நனன் விமலன் 

றேட்ட மிசகவன் பின்னரும பணிஈதிது செப்பும், 

பெரிய நாயகி மணாளரின் பிறஙகாண் டெழுத்தா 

மறிய வண்டுிவ காமமா மனுததுய ரனைசது 

மிரிய நீகசமெயச சவததுவப் பேறரு ளியற்கை 

டதரிய வாயரிக மாசமத தணிபுருா இறியர், 

எதை ரின்பசு மனறியீண டெப்பொரு ளெனினுஞ் 

தநசை வேட்டிலே. இண்ணமே யேழையேள சிறியேம் 

பதி யான்மறை யபுததியாற் பேசமெம புததி 

a6 யாதப சாரமேற் புர்யினும வளளால், 

இருநது மு.ற்றுணா வூறறிவாச இற்தறி வுடையார் 

புரிநச செயவினை சகோசகலென னாமெனப பொறுமை 

பரிந்து செயதமை ப்ர தருள பு பிசகனப் பாரவி 

5b Ss வததிரு முனிபுகன் றிறைஞாலு மமலன, 

வேறு, 

வருதியா'லரிய தோன்றால் வ௩திவண் முநது நீதோய 

_ சரசுரின் பெயரி னாலொ சகமும்போற் றியகின் ரோக 

மருவிமூழ் குறப்பெற்றோர்ககு வல்வினை யனைச்து நீ௩கி 

யரியன புச்தி முத்தி யஙகையா மலக மாக, 

என்றினி தருளி மேலு மின்னுநீ வேண்டிற் றென்னை 

நன்றுரா யெனவெம பெமமா னம௩துமாக &ண்டன கூறு, 

துன்றியா ருய்க ளெல்லா௩ தோயகதுயவா னீண்டென முன்னீ 

நின்றருள் வரமென் றென்று சிலையு உல வேண்டு மண்ணால 

அடியடே முளததெ ழுஈதுன் னடியமுஈ சன்பெஞ் ஞான்று 

மொடிவிலா இறுதி யாவிக குறசதகு மிடருற் மாலு 

Osi. gp வள॥ வேண்டு நிமலநீ யருளு கெனனாப் 

படயுறப் பணிரது பின்னும் பாவினன் பானி யமபும், 

மைகதநிற் கெனபிவான் 2ரோதா மாண்பினை பரோப கார 

இிந்தையை யாகி வேண்டெ இறச்.இினி துவகை கூர்நசா 

முந்தற மெவற்றி னுள்ளு முக்கிய மிதுவே பின்ன 

தய்க்சொளிர் £வன் மு.த்.ச ரிலச்சண மூணர்ச்சி மிச்கோய், 

(௬௮) 

(௧௯) 

(௪௦௧) 

(௪௦2) 

(௪௦௩) 

(௪௦௪)



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். 

எவ்வகை யுயிர்க ளேனு மிறையுமோ ரிடருட் சம்மா 

லவ்வுயிர்ச் குறாமை யோம்பி யளிப்பது Fajr apg st 

செய்ஒி5 வியலென் ரோதம் இருஈதுநா லிசனின் மேலா 

மூய்வரு எறன்வே றின்மை யுண்மையே வண்மை மைந்த, 

சாற்றுமிப் பரோப கார தருமமே பெரிய சென்னப் 

போற்றிதி சாச மொன்று புகலுதுங் கேட்டி மைந்த 

பேற்றினி ஓயர்ந்த தேவப் பிரியனோர் விப்பி ரேசன் 

தேற்றுமவ் வேதி யற்குஈ திருமறு மருமச் தோங்கும். 

மூன்னிகழ் சம்வா தத்தின் முதுமறை யவனவ் விண்டு 

தன்னெ தி ௬லடல்ஃயாவன் சாற்றுகைம் மாறு நோக்கா 

துன்னிய பரோப் கார மூஞற்றுவ னவன்பா லீச 

னின்னரு ஞ வகை கூரு மென்றனன் வினவு மாலோன், 

நன்றுநன்* நுலகில் யாவர் ஈயந்துதம் பொருட்ட லாம 

லொன்றிய மூயற்சி யேஜோர்ச் குஞற்று௩ ௬ சா னிற்க 

வென்றிவெள் விடையோ னற்றால் விழைந்சகஇினாவ சென்னை 

தன்றனகச் கலாழு யற்சி தரினவ ரறிவி லாரே, 

சேவர்சண் முனிவ பேஜோர் செய்யருக் சுவம னேக 

மாவன யாவுர் தச்ச மனுபவச் சலசொன் றுண்டோ 

நீவிழைந் துரைச்த தொல்லா நிலையசென் நுரைப்ப மாலத் 

grag மறையோன் கூறுஞ் சாற்றிய சற்பு சுச்சே, 

அகலகா யகனின் முன்னோ ரஞ்சியோ டோட வாட்டுந் 

தகுவிட மயின்ற மாண்பும் கன்பொருட் டென்பை போலும் 

மிகவிழைந் துறுநீ இர வீரைபல் Sem ரோய்ந்து 

மிகவுரு சமுச மத்துட் டீகதது மற்றே போலும், 

மலையமா தவனெம் பெம்மான் மணப்பெருந் தருவே வக்கம் 

புலனுறச் தெரி9ச் சேத்தும் புனிசவாழ் வையும் விடிச்துத் 

தலையற னிதுவே யென்னாச் சமநிலை புடவிகச் £ர்ச 

நிலைமுசற்' புரிய னேச நிகழ்ச்சிய மற்றே போலும், 

சாற்றுப மன்னி யப்பேர்ச் தகவனாம் பகவன் கார்ந்து 

போற்றிய கண்ணற் இன்பப் பூங்கழன் முடியிற் சூட்டித் 

தேற்றுபு சைவ தக்கை இருச்திமெயருச்தி வாய்மை 

யாத்தினித் புகு ச்ச சாதி யனைச்துமாங் கற்றே போலும், 
ஷூ 

21. 

GHG 

(௧௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧0௪) 

(௧0௮) 

(௪௦) 

(5௧௦) 

(௧௧௧) 

(௧௮௨)



௧௬௨ ரூதவன்புராணம், 

இருமுறை கண்ட சோழர் இிறன்மனு நீதி கண்ட 

வரசருட் சிபிவேர் சாதி யருட்பெருஞ் செல்வர் செய்த 

பரிவெலா மற்றே போலும் பகர்ந்தது ஈன்று நன்று ம் 

சுரர்முனி வார்மு னின்னோர் தாச்செய லுணர்ந்தி லாய்கொல், (௪௧௩) 

என்னுளந் தெரிய வோதிற் றென்றிது துணிந்சேன் பூவின் 

மின்னுறை மருமத் கண்ணான் மேசகு பரோப காரந 

தன்னின் மேற் றரும மில்லை சாற்றிய துண்மையாகு 

மன்ன சுவரர்ச்ச முற்று மளிக்குமே லிசைப்ப தென்னாம், (௧௧௪) 

என்றரிச் கனைய விப்பி ரேசஜேோர்ச் செதிர்ம றுச்சா 
னன்றருண் மைந்த விங்ங னவித்திய பரோபசார 

Gacy dun sq மேன்மை விளம்புவ தினியெ னென்னா 

வன்ஈரு ளமுச நாச னருட்குறி யஇற்க ரந்தான் . (௧௧௫) 

,திருவமு சேசன் ருன்செய் திருவரு ஞன்னி யுன்னி 

யுருகிய லுள ச்ச Cord வுறுவர்கோன மிருகண் டும்ப 

லொருவிவான் சூச கானச் துறைந்தருண் மந்தி ரேசன் 

மருமல ரடிமுப் போதும் வழுத்இவீற் றிருந்தான் மன்னோ. (௧௧௬) 

வீற்றிரும் suns சண்டருள்சேய் மேலெழு மன்புள முந்தவெழுக் 

தாற்றினி லமுதிறை மேற்றிசையோ ரருட்குறி யச்சளி யுண்ணிறவிப் 

போற்றியர்ச் சனை இனம் புரி.தருமுட் புரிவொடு மச்சிவ லிங்கத்தைச் 

சாற்றுப மார்ச்கண்ட லிங்கமெனச் சாற்றரி ச, சன்பெரும் சசைமையென,() 

செங்கையி ஜொளிர்தரு பொன்புரிவேச் திப்படை யவனிவை யியம்புசலு 

மங்கவை வினவிய சனற்குமர னடிகணு மடிதொழு மடியனெனைச் 

சங்கையி ஜொழிவுற வருளுகெனாச் சாழ்ந்திது புகலுவன் பெரியன்னை 

பட௩்கனை மாம்பிர வனேசனெனட் பகர்ந்சனை யெர்சைமனி௫காறும்,(௧௧௮) 

மந்திர காயக னெனும்பெயரு மத்தியின் மத்தியின் வழங்கனையான் 

முந்சபி தானத்தின் பரியாய மோவிது வேறெனி விடுகுறியோ 

சிந்தைசெய் காரணப் பெயரேயோ தஇகழ்ரிப மேலதை விரித்தெறரியேன் 

பும் திபி னயிர்ப்பற வருளுகெனாப் போற்றினன் ருதை சன் புதல்வனரோ () 

ரப் படை.கீகரன்முன் விளம்புவன் கேண்மதி சனற்கும.ர 

மனுவிறை மெனும்பெய ர இகுய்ய மாண்பொரு ணிழறைதரு நிபராம 

மெனவுண ருதியிது தெளிதருவா ணியம்புது மோரிதி காசமெனா 

முனமவ னருளிய வாகேண்மின் முனிவராக ளெனமொழி தருஞ்சூசன், ()



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், ௧௬௩ 

வேறு 

இத்தகு மாசசை சொற்றவர் கேள்விய ரிச்சையர் சாசக ரெவரேனு 

மெத்திபீ னீணிதி யுத்சம சேய்பல மிச்குய ராயுக முதலாய 

நத்.திக வாழ்முழு துற்றமர் வார்செ நற்குரு வாரருள் பெறுவார்பின் 
மிச்சைய வாவொழி புய்ச். துணர் வாசொரு மெய்ப்பா வீடெளி துறுவா 

[ ரரல், (௧௨௧) 
மார்ச்கண்டேயச்சருச்சமுற்றிற்று, 

HEF DGS GF SO ௬௧௮௪, 

  

இசாமன் மந்திரோபதேசம் பெற்ற 

சருக்கம், 

கூர்த்த காலை வென்ற சூனு துலங்கு காசை யோ இனாஞ் 

சர்ச்ச ராமன் மந் இ ராஇி இறங்சொள் வாய்மை யோதுவா 

மார்த்த பாத வன்பு கூர வமர்ந்து கேண்மி யாவெனா 

நார்த்ச பாத நந்தி நாச யந்து கூறு மாலயோ, (௧) 

வேறு 

சனற்கு மார கேண்மியா தனக்கு மாரன் மைந்தனா 

மெனக்சொண் மாய னாமுன மிழைச்ச தீமை மீனரு 

மனச்கொளாத பாதக மீதித்து மாச வப்பிரு , 

Gree தாகு மென்றெமை யுலப்பி லாச யோனியில், (௨) 

சென்று சென்று லைகெனாச்செப்பு சாப மூற்றுடைக் 

_ தன்று நின்று வேண்டநீ யையி ரண்டு தோற்றமா 

சென்ற வாணை லஙகன மெம்மி னாவ சன்ழினி 

நன்றி ஜ்ள்ளுக் இீமையு ஈவையி லுள்ளு ஈன்மையும். (௩) 

ஆவ செய்கை வசையினென் பதுபி ரத்தி யக்கமே 

யாவு நம்மி னோந்தனம் யாது தான வக்குஃம் 

வீவ தாற்று ஈன்லமயுள் விசர் த சாப மேர்சொடப் 

பாவ நாமு.ணச் செலுற் பவச்து ணன்மை வாய்ப்பதால், (௪)



BHM கு.தவனபுராணம், 

நிரு. ௪ .ராதி துட்டர நீதி நீக்கி நீதியிற் 

பொருவி லாத சிட்டரைப்,புரக்கு உன்மை வாய்க்குமா 

பிருகு சாப மீதருள் பிறந்தை கோச்சி யான் றவர் 

திருகு கோப முக்கலஞ் செய்யு மென்ப தேர்ந்தனம், 

என்றி வாதி யொவ்வொன்றா யாவு மோர்ந்து எந்துணிக் 

சன்ற யோத்தி வாழ்த௪ ரசப்பெ யர்க்கொ ளாற்றல்சால் 

வென்றி நாம வேந்சர்கோன் விழுச்ச வப்பெ ரும்பய 

(சனான்றி ஈன்று வம்மெனா yon Dies oy gs Sr. 

ஆத வன்கு லங்கண்டுற் முற்ற ரம்பெ ருந்சலங் 

கோதொ ழிந்த கோசல நாட்டி ரங்சொ ழுக்சவம். 

பூச லஞ்செய் மாதவம் பொலிநக்சொ ரங்க ழைத்திடக் 

சாதல் கொண்ட விந௩திரை காச லன்னெ ழுந்தனன். 

உரைத்ச வேந்தர் கோளரி யுச்சி மேற்கொ ளும்பலாய் த 

சரைத்த லத்து இச்சனன் றனய னாக்கொடாசைதன் 

வரைத்ச டம்பு யத்தினான் மூசு மக்கும் வென்றிகமாம் 

விரிச்ச லென்ன வன்பெயர் விளக்கு மாற்றல் முற்றுமே, 

19) GEG wees vara! OH SH cor FS) 0 

லச ருக்கு மேனைய ரனைவ ருக்கும் போர்குறீது 

வரம தற்க ணெல்லையும் மருவொணாசத சீர்ச்இுதன் 

வாமி குச்சு பேரினால் வயச்கு மேலு ரைப்பதென், 

சன்னி கர்த்ச தந்ககர் தன்னின் மாலு Se son 

ன்னின் மிக்க தென்னமுசர் சகங்க ஸந்து இத் இடு 

மென்னி லன்ன சேயினெண் ணிலாத சீர்த்தி யாதமொன் 

றென்னி லாவ தேகொல்லே றியாவ பானு மாவகொர், 

௮ண்ட. சியாவு5 சேசமும் மகா மியாவு முற்றும்வாழ் 

தொண்டர் யாரு மாதவர் சுக்ச யோகர் சச்தருக் 

தண்ட எிர்ச்கை யாருமைந் தரும் மித்த டுங்களிப் 

பெண்ட ரசச்செய் நீர்மையா லிராம காம மெய் இனான், 

வேறு 

தாம நாமமி ராம நாமமுன் சார மாவைகுந் சப்பிரான் 

காம னோவருட் கந்த னோவெனச் கவினொா டேகலை வளரவே 

மாம னு மென வுணர்வு ராவண மனுட னாமென வளர்ந்துபின் 

பூம்ன் மாமக ஞம்வ ௪ட்டனைப் போற்றி யாதா வேற்மியே, 

(௮) 

(௧௧)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், gH 

போத grdue Casw& Ai ster ys9 Cans னிட்டையே 

யாதி யாலவையு நிரம்ப வாய்ந்துசா மாதி யவை யொருங்குநீத் 

சே.ச. மில்பொறை கருணை சத்திய மின்சொ லாதிய யாவுமேய்ந் 

கோதொ ஞசைசீர்ச் ச வாசமா முறையி லுள்ளுல செலாமூ௱, (௧௩) 

அலுசர் மூவபோர டகன மர்ந்தரு என்னை சாதைசொ லவைமுடி ச் 

இனிது மேவுழி முனிவ னாங்குவு தளவ லோடழைச் இடப்புகுக் 

துனல ருந்திறற் டட காவத முஞற்றி மேன்மிது லாபுரிப் 

பொனைம ணந்துவக் தன்னை தாதையைப் போற்றி வீற்றிரு் தானே (௧௪) 

வீற்றி ருக்குகாள் வேரொர் காணனி விரும்பு தாஸ த.௮சால் கரும்புதேன் 

போற்றி இத்துடல்,பூரித் தொண்செவிப் புகுது முன்னெழீடுப் போமலிரி 

annoy cm sik கிளவல் சான யடிதொ டர்ந்திடச் சடி.துசென் 

தநேற்ற,சானரி வாச மோமச் கென்று முள்ளதென் றேடுனான். (௧௫) 

ககுச்ச பாமா பிலங்க வந்தருள் காளை யேதிய கானன 

மிகுத்த நம்மதி செய்வ மானிட மேனி சொண்டிவண் மேவமூன் 

மொகுச்சு மாசவ மென்கொ லென்றளி துலங்கு காண்மலர் முகங்கணீ 

ரகு.த்.து நீடலை வணக்கி யொண்பசச் சொழிவு மலர் பொழிவன. (௪௭௬) 

மானி னம்பல பின்பு சானகி வாஞ்சை தீர்கெனு மாறெழு 

மானி னம்பல ஒங்கோ பாலனென் நறிந்த போனனி யார்ச்ெெழுக் 

சேனி னம்பல விறைபி தாவெனத் தெரிந்த போலீசை செய்செழும் 

வானி னம்பல மேனி கண்டின மாமெ னத்தொடர் வானெழும், (௧௭) 

வேழ நங்குலங் காக்க செய்வச மேய தென்றெதிர் வீழ்* செழுங் 

கேழ னம்ஷாரு மேற்கொ ணாதனைக் கிட்டி னோமெனக் கிளர்ச்செழும் 

பாழி மாவா? நா. சீயவுற் பவ மி சோமிவனப் பசச்தொழும் 

வாழ்கு டாவடி சாம்ப வன்பினர் வணங்கல் போற்பத மலர்ெொழும், (௪௮) 

குணங்க ணீள்குறு முனிமு னேசொகு குலாதி பன்புகும் இன்னிஸி 

யணங்கு முற்றொழித் இன்ப வீடரு ளைக்செ முத்துப சேசான் 

மணங்கொளுஞ்செயல் வாய்க்கு மாண்பினை மனங்கொள ர்கொர்சி மிச்சமா 

யிணங்கு தாரக சித வைந்தெழுக் இசழி மாமலர் காட்டுமே, (௧௯) 

நெடிய நீகுற முனியைத் தாழ்க்திடர் நீக்கு சென்றட னேவல்போ 

னெடிய பூருக நிரையி ராகவ னீள்ச ழூற்கணி றைஞ்சுமால் 

கடிய மெளவல்சே வடிப ணிந்துன காதன் மாரன்கை வாளியாய்க் 

கடியை யென்முல கோத நும்பழி கடத்து சென்றலிற் கலவுமால், (20)



Sir Br ee .  சூதவனபுராணம்., 

இன்ன கானனச் தேடி ராசவ னிளவல் சானகி பின்வ 

முன்ன ரேபல வளங்கள் சண்டுமென் மொழியு வப்புறச் காட்டுபு 

மன்னு சண்டக வனம்பு குந்தவண் வாழு மாதவர் சூழல்வா 

யின்ன மந்தவ ராச பெற்றினி சே மாமல யேசன்வாழ். (26) 

உடச முன்வின விப்பு கு௩்சவ ணொண்ம லர்ப்பதக் தாழ்க்ெெதெழுந் 

தடிச ணும்மடி யடிய னேன்றொழற் கடியின் மாசவ மென்னெனாத் 

தடம லர்க்கைகு வித்து ரின்றசா சாதி யானன மோக்குபு 

நெடிய பானுகு லேச மாசறு நின்வ ஈத்துநல் வரதிசெனா, (௨௨) 

மூகமன் பற்பல கூறி யாருகண் மொழிக்தி ௬த்துபு முளரிலாழ் 

தகவி தெம்மனோர்ச் கேயடுச்சத சரத சக்கா வர்ச்இமா 

மசனி னக்கவண் வரவ டுத்ததெம் மாசர் மாசவங் கோதிலா 

Bela) wéstor Dugy or Mr Osrifsés ளிப்பசை யுன்னியோ, (௨௩) 

வேறு, 

மைக்க நின்னிள வடிவு நோக்கலை மல்கு பல்லுணா வகையு நோக்கலை 

தந்ைத சாயார்போற் றுதலை கோக்கலை சார்வ பெளமனீ தமியை போலவே 

யிந்த மாவனம் வந்த காரணம் யாதி யம்பென வெழுந்தி ராமனு 

மந்த ணாள லார்க்கு மோரா சருக்சு வச்தினோ மாசு நீயரோ, (உ௪)' 

அல லோகமு மடிப ணிந்திடி னவா வர்க்குளகுறைகண்முற்ரொழித் 

இக லங்களும் பரம லங்களு மிணையின் மோக்கவா யிலும ளிச்திடச் 

தகுமொர் பேரா சாய நீசியாரு தமிய னேனையு மாசனென்பதோ 

நகையி தாகுமெம் மாச லக்கண ஈவின்ற துண்மையே சமி லாதவன்,(௨௫) 

என்னு மர்ச்சமேல் யான்சொ எச்தகு மெந்தைநின்ன* செக்சகாவினு 

wet oy tg Qu சுசவி யாபக வாச மாசிவ ஞான வானா 

சென்னிலேழையேனிசைப்பதெங்கனமென் றமைந்து தன் னகர்ரின் ழேதிய 

தின்ன சென்றுமுற் நிசைச்துமேலுமோ பேழைவிண்ணப்பசின் திருச்செவி, 

சாத்தி யளுக சாணு வேறிகர் சதுர முற்றுணர் சாந்த வேந்த வென் 

றேத்தி ரின்றெதி ரோது மையவிங் கெத்து ணைச்தவந் தான மாதியி 

oot $8) டற்கரும் பவஞ்ச வாஞ்சையா Hen ms டற்சடச் இடுமு பாய மொன் 

ரூர்த்தி தர்தா வருடி. யாலென வடிப ணி$்சன னலரி மைந்தனே, (௨௭) 

அதுவி னாய்மல யாச லச்தெதெமை யாள கத்திய மாமுனீந்திரன் 

கதிர்கு லாதிப வச்ச மக்குண கணங்கள் சேர்கரு வூல கேண்மதி 

யதிர்க் டற்புவி யாளு பாயமூன் ஞாய காமுறு மாக ருள்ளக 

மெதிரி லாமறை சவரக் மந்துணி* இயம்பு மந்தண மினிது கேட்டனை. ()



இராமன் int Boru தசம் பெற்றசருக்கம், ௧௬௪ 

மூதுவ சிட்டனிற்குணர்ச்துபோ சகன்முதுச்குறைந்தெழுசனகன்மாதுலன் 

மிதமில் கேள்வியொண் க;இரின் மைந்தனீ'விசைச்சசொன்றுபின் விளை 

கொஷ்ராகுமோ, வ.இவி ருப்பரின் கேள்வி யின்னமக் கைய துய்யவான் 

மெய்ய செய்யவள், பதியு னக்இ.து பகரும் பாச்சியம் பலித்த இன்றெமக் 

சென்று பன்னு:மால், (௨௯) 

சாதி யாச்சர மாதி யொன்றினுந் தவறி லுச்சம ஞான சீலராற் 

காதல் கூர்சமு சார சாகரங் கடக்சு ருட்களா யிவர்ந்து வாழ்வுறற் 

கேச மின்னிக மாச மந்துணிம் தச னேயெவ ரினுந்தி யேயனென் 

Cag மாபதி யொருவ னேயுள முருகு பூசனைக் குரிய நாயகன், (௩௦) 

௮/ல முக்சன துடைமை யாகவைத் தாளு மீசனுச் கனைய பூசனை த் 

தகுப ணிச்கண லாதி யாதினுஞ் சாரு மார்வமொன் றில்லை யாசலா 

னெகுழு எச்தொடு மகம்பு ஈக்தினு நிகம வாகம முறைவ ழாமலப் 

பகவ பூசனை யாற்று வானெவன் பவஞ்ச வாரிதி பாற்று வானவன், (௩௧) 

அனைய பூசனைக் இன்றி யேயமை யாத முக்கிய மாகு மங்கமொன் 

றெனைய சென்றிடி லரிய மந்சண மினிய சோதுதுங் கேளி ராகவ 

வினையை வெல்வது பவஞ்ச நீர்ச் உட மேலெடுப்பது வேச வொண்டர் 

தனைய டுத்தமெய்ப் பரச வசத்தின சனிச்சொ ரூபரிச் சயார்த்த பூரிதம், () 

பம வாசக மாயொ எிர்வது பஞ்ச பாதக நாசஞ் செய்வது 

வரம காசிவ ஞான சாதன மந்தி ரேசமாய் வயங்கு நீரது 

கிரம சாத்தியந் சேவர் மாதவர் சேர்ந்து ளோர்ச்குமே செப்பு தற்கது 

வாமன் மத்திய மறையின் மத்திய வருச்திரச்சொளி விரிச்ச ரத்தினம்.() 

ஆய 06 Joys தாய மெய்ச்திரு வைந்செ ழுச்சென வறிய வோதுமான் 

மேய வன்னமா மக்இ ரேசமின் மிளிர்செ விச்சணே குளிர வுய்க்குதும் 

வாய விம்மந நீகொண் முன்னரே மற்ற சற்கொரு முக்கி யாங்கமுக் 

தோய வேண்டுமன் னதும னுச்சச தாய வெண்டிரு நீறு சாரணம். ௩௪) 

பூதி சாரண மின்றி யிம்மனுப் புகலி னிட்பல மென்னு மாமறை 

யாச லால்விர சாங்கி யின்விளை வாய ிச்திசா யகவெண் ஸணீற்றினை 
யோது மூன் முறை பரவப் பூசிமேலொளித ருக்இரி புண்ட ரங்களு 

மேதி லாசணி சென்று கூறியாக் இசைச்ச வாவி சாங்கி நீற்றினை. (௩௫) 

மூறைவி ஊைச்தெடுச் தள்ளி மீதலு முளரி கூம்பிகேர் மலா வாங்குபு 

ரிறையுச் தாளன புண்ட ரங்கணூ னெறியணிக்தெதிர் முறைப ணிந்தனன் 

கறையி லாமனச் இறையி ராகவன் கலச யோனியக் காகுத் தன்றனைச் 

குறைதெ அுஞ்சிவ திக்கை யாழ்றுபு குறித்த மந்தி வமுது குத்தனன். ()



& Fr Ly _  சூதவனபு ராணம், 

தூய சனசெவி வாயு குத்சவச் சுவைய மந்இரா ரமுச மாந்தினன் 

வாய பேரின்ப வாரி யிற்றனை மறந்த மர்ந்தொரு வாறெ முந்துட' 
னேய வாரியன் பாச சாமசை நேர்ப ணிந்தடிச் கடியெ முந்துசின் ் 

Cepia லாக்கரு ணாம்பு சேயென் தடலு மாவியு மூடலு முன்னசே,(௩௭) 

செய்கை மாறிலாச் சிறியனாமினேன் செய்கை மாறுறின் றிருவ ரட்பெருஞ் 

செய்கை கொள்கிலாச் ரி சென்பது தேற்ற மாசுநேர் தெரிய வந்ததன் 

அுய்கை பெற்றசி ராம னேசவவ் வுடச னாசனாங் குடச மாதவ 

ஒய்கை செய்சிவ காம மாயிரத் துண்மை யாவையு மூணா நல்இனான்.(௩ ௮) 

ஆச றச்வ சத்து வார்த்ந்ங்க ளனைத்து முள்ளகச் தமையச் கேந்றிமே 

லீச னேயொரு வன்றி யேயன்மர் றேனை யோர்களெவ் வெவருஞ் €வரே 

மாச 'றத்தியா சாக்க ளென்றுமா மநைசொல் சூத்தா are யந்சனைத் 

சேசு றதிசனி யோது மாசிவ கதை நாலையுக் செரிய நல்கினான். : (௩௯), 

இன்ன வாறகத் இயமு னீந்திர னிராம னுச்சகுநீ றளிச்ச மேன்மையாழ். 

றுன்னு றும்பசுச் அவச்சை மாற்றிமேற் முலங்கு தாரக ச௫,த வைர்செழுச் 

தென்னு மந்திர செபத்இினாற்டெவெச் துவவி எக்கமே லேற வேற்றியப் 

பன்னு மந்திரஞ் செபித்இதிடும்முறை பார வார்ச்சனை விஇியு ணர்ச் இமேல். 

வேறு, 

பொறு இ யாககாம் புகன்று னக்குமுன் 

பெறுஇ யென்றமெய்ப் பேறு கொள்கவென் 

நிறு தி நீச்குமைந் திருஞ்சா தாச்கியச் 

துறு தி லிங்கமொன் Oey ats wo eyo. (௪௪) 

இரவி மைந்தகே ஸிவ்வி லிங்கநீ 

யுரிய வாயுள்கா ஜொருவு மலே 

பாவி நாடொறும் பயில ருச்சனை 

வரி வாகம மாபி னாற்று தி, (௪௨) 

| மேவு மிவ்வெலாம் வேந்த நிற்ககக் 

கரவ லாம்புறச் காவ லாகவிங் 

தவ கொள்கெனா வேதி கார்மு£ 

மாவ நாழியாங் கவன்கை நல்கினான். (௪௩.) 

சருவ ௪ச்திமா ஞய சங்கா 

Qen me னேரிக சாய வுச்சுமன் 

றருச ராசனக் சாவி னாந்தகம் 

பொருவி லாவகேர் புகலற் பாலதோ. .. (௪௪)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், 

மூன்று நல்கிய முனிவர் சேகர 

னான்ற கேள்விய னாய ராமனைச் 

அன்ற பஞ்சவ FF VSO BE 

யேன்று காண்கென வினிது கூறி 

முனிவ ர௬,ச்சமன் மொழிந்த செஞ்சொலு 

மனைய னங்கிரி யம்பு சாதமுர் 

தனது சென்னியிற் றழைப்ப ராகவ 

னினிகி றைஞ்சென னேச்தி நின்றனன். 

பிரிவை நோக்கிடும் பெரிது மேங்கிடும் 

வரதன் வாசக மறுக்கொணாமையும் 

பெரிது நோக்கிடும் பேதுழ் றஞ்சுமச் 

தரணி பன்றிறஞ் சாற்றொ ணாதரோ, 

அறிய நூல்களாய்க் தக௫்செ ளிந் துமெய்ச் 
குரவ ரானிறை குணச்தி ராமனே 

பெருமி உர்ப்படி.ர் பெரிய வர்ப்பிரி 

வருமை யிற்றறென வளக்க லாவசோ, 

இரு,ச லைப்படு பிசய ராமனாக 

கொருத லைத்துணிந் அழுவ லன்புளம் 

பொருச லைப்பெரும் புணரி வாயனை 

மருக லைப்புரீஇ வணங்கி யேடஇனான். 

ஏ௫ ராகவ னிளவல் சீசையோ 

டாகம் வேற்றுமை யறியொணுதுநீண் 

மா நீசொன் வழிக டந்துபோ 

யோகை பிக்சபஞ் சவடி யுற்றனஸ், 

வேறு 

வாம டுச்சகோ தாவரி மாகதிக் 

கரைய டுச்சவப் பஞ்சவ டிக்சணே 

புரையி நிச்ச புனிசனி சாகவன் 

விரலி யொச்துழி வீற்றிருந் சானரோ, | 

அங்க ணாடொறு மைர்செழுத் 'தின்செபா் 

தங்கள் வேணி யிலிந்க சிவார்ச்சனை 

அங்க சை பாராயணந் தோமற 

நங்கை சானூ காச னவிற்றுபு, 

| 22 
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௧௭௦ Fp BUSH Lf TT ERT LD, 

நாளு நீளுமெய் யன்பு ஈதியொடே 

யாளு மீச னருட்கடற் புக்குலாய்த் 

தாளின் ஞானானக் த,ச்தனிச், சண்சுசை 

மிளி யுண்டு விளக்கமிச் கானசோ, (௫௩) 

இன்ன வாறன் ஞள்க எிரிர் இட 

மன்னி ராமனை வாஞ்சிச் இராவணன் 

பின்னை நேர்ந்து பிதற்றின என்னசாற் 

றன்ன காச சனஞ்சிதை வுற்றனள். (௫௪) 

அசவட்னாற்கர தூடண ரார்ச்தெழ 

வதைபு ரிந்தக் கிருசர் வரூ இனி 

சிசைய வென் ஈமை சேர்ந்தங் இராவணன் 

sg.) குந்துமா ரீசன்ச சாயத்தால், (௫௫) 

எரி நெருப்பை மடியிலிட் டாலென 

வரிய கற்பிற் உரசி யணுவுந்த ற் 

பிரியொ ணாத பிரியை Foren ws 

காவி லுற்றுச் கவர்ந்சனன் சாதகன். (௫௯) 

அவனி மாதவ மாய பிராட்டியைக் 

கவர்பு சென்றபின் காகுச்சன் நம்பியோ 

டவசனாய்ச்சரிச் தங்கதர் காட்டிடச் 

சவரி யஞ்சனை சன்றனை யன்றனால். (௫௭௪) 

சுக்கு ரீபனைச் துன்னி யவன்பகைதீ 

சக்க வாலியைச் தான்செகுச் சாங்கவன் 

ஒக்ச லோடுறு வாழ்வங் கு.சவவம் 

(மிச்ச பேருக விச்குள் ஞவக்தசோ. (௫௮) 

ராச வன்செய் நலன்மற வாமலன் 

2 போகை யுர௪ வுடன்வட மேருமுன் 

ஞக நீளச லத் தமர் வானர. 

வாடு ணிக்குல Ups gb aos po, (௫௯) 

வாவிளித்துச யாத்த மனவனாை 

விரவு உட்டிசை மேற்றிசை யாசாம் 

. பரமன் வெள்ளிப் பருப்பதங் கூற்றினலூர், 

வரையி னுச்சர யாமிய வம்பலா, (௬௦)



இராமன் மந்திசோபதேசம் பெற்றசருக்கம். 

இடையி டங்களெங் கெங்கும் துருவிஈங் 

குடிபு ரக்தவிக் கொற்றவன் ரேவியிப் 

,புடவி வாய்ச்சபொன் பூங்கொம் பிருப்பிட 

மூடனறிந்தொல்லை மீள்கென வுய்ச்சனன். 

சென்ற வீரருட் டென்றிகை மாருஇ 

யன்றி லங்சை யரைச்சணசத் சேடுநோன் 

் பொன்றி மேனி யொடுங்கிரின் ner onus 

சென்ற சாமணிதயச் திருப்பவும், 

சோக முற்ற சென் ரோகை யிராகவ 

மேக மின்ப மழைவிரை விற்றரு 

மோகை யாகென் nomi dé so) மனோங்கும 

Garg ஷீன்னிரைச் சூழலி வீழலில், 

வீறீறி ருந்து மிளிருஞ் சனியைப் 

Cus mo Cots over 1 coy Bl Ly Hb EE Mer 

ரோற்றி ராகவன் நாதெனச் கதெள்ளெனக் 

சேற்றி நஈல்கெனன் ரீதிரி மோதம், 

வாங்கிச் சென்னிகண் மார்பின் மணந்துகைக் 

சாங்கி கோக்குபு தாச இதனை 

யாங்க ணைக்தென வன்பிற் பெருகியே 

தேங்கு மின்பக் கடலிற் நிளைச்சனள். 

வருதி யையவென் மாதவ வாழ்வின 

தமை மேனி யணுவும் விகத்பியா 

துரிய”சம்பி யுடனுறை வோடுந்றே 

வருவ தேகொ லணிகச் சமர் வாழ்க்கை யோய். 

என்ற கேள்விக் இறைமுறை யேயிசைச் 

தன்றி ராமற் களித்தசூ டாமணி 

யொன்று சைச்கொண் டுடன் விடை கொண்டுதாழ்5 

சென்ற சேயமைச் செய்தனன் மீண்டமோ. 

சண்டு வந்தனன் காகுச்ச காயினை 

யொண்ட எிர்ச்சை யுசவுசூ டாமணி 

யெண்ட ரும்சிஃ கதென்றெதிரிட்டவள் 

கொண்ட சகோன்புரான் யாவையுங கூறினான், 

561 S 
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Berd: ர ரர சூ தவனபுராணம். 

ராகவன் மீக்செழு மூக்கமோ 

டனூ யாய சன யமர்ரிலை 

துனைமி னேடச் துறுமிடர் மாற்றியாங் 

இனிது மீட்டற் கெழுந்தனன் முன்னெழும்,. 

தம்பி பானு தனைய னனுமனே . 

பம்பு வானா,வீர பதாதியோ 

டும்பர் போற்று ற வொல்லையி ஈண்மினா 

் னம்பி ராமன் றெனாது நாலையே. 

வேறு, 

ஆர்கரு மறைகள் போற்று மடவியி னகல மீன்ற 

தேங்குயாழ் பழிச்ச வின்சொற் றிருந்திழை பாகத் செம்மான் 

'பூங்கதழ லிறைஞ்சும் வாஞ்சை புகுச்சவா னாப தாதி 

LIne சவணி ரத்தப் பானுசே யனுமன் றம்பி, 

புடைவாக் குணக்கி னீள்கோ புரப்பெரு வாயின் முன்னர்ப் 

படியுற நமந்து வேண்டிப் பரவிப்போய் வேச நீர்த்த 

முடியுற வண௩்டி மூழ்கி முறையின்்வெண் ணீறு கண்டிக் 

சொடைபுனைந் தெழுச்தோ ராைந்துந் துகளறச் செபித்த லாதி. 

நிச் இய ரியமம் யாவு நிகழ்த்துபு சிராத்த மாதி 

சுத்தகேச் இரபிண் டாதி துரிசறப் புரிபுட் சென்றாங் 

sg stem wow வேதா ரணியனை யில ஞூல் 

விச்சனை வீணா கான வி.தாடணி யுடனி றைஞ்சி, 

அககெகழ்ந் தருக நின்றாங் கருந்துஇி பலமுன் கூறி : 

யிகலருமன் பின்மேலு மிறைஞ்சியாங் கரிது நீக்கித் 

தீகுழுுநி யமர்ந்து வாயு சனயன்முன் னாங்கு சரக்கின் 

ரொகையினை யாழி மீதோர் சகாக்குரம் பிலங்கைக் கேச, | 

“gins Quoriu cols gr Cytoor se, Qeor el Cu HO) an oor 

டேற்றெழு கவிக ளெல்லா மிரவிதோ யிரவி வான 

மேற்றழை விருக்க மாதி வேரொடும் பிடுங்கிப் போகட் 

டூற்றவார் கலியிற் சேதோர் இன ச்தினோ சனையேம் செய்தார். 

வரம்பறு வலிமு கத்ச வலிமுக பலச மூகம் 

வரம்பறு பராரை வானீண் மாம்பல சுரும்ப னேகம் 

arog மாழி மீதோ வாதுவீழ்ச் இயவே கத்தால் 

வரம்புறு தடையாற் பொங்கி வருபிர எயமோ' வென்ன, 

(௬௯) 

(௮௦) 

(௭௨) 

(௪௪) 

(68)



இசாமன் பகர்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம் 

பிரவ இயாண்டுஞ் சென்றெம் பிரானிகே தனத்தி னீள்சோ 

புசதுவா ரச்துஞ் சென்று புகுசவப் பொழுதி யாரு 

மரகர ஸழக்க மேலோ ரார்சலி யென்ன வாய்விட் 

*டாகான் சனக ரத்து எச்சமூன் ஸனீர்ப்பப் புக்கார், 

டுக்கவ ரண்டம் விண்டார் போன்மெனக் கதறு மோதை 

யக்கணநர் துரத்திச் சென்றாங் சார்கலி கோயில் வாயிற் 
ந ‘ “a ர் ச ௪ 

றொக்குளார் கலிபே ரோதை சூரலங் சாத்தன் காணா 

நக்கன னூரப்பி னான்மன் னாைநீ வாலை யென்பான்., 

நந திகா யகனுங் கார நாதமச் கேது வேருய்ச் 

திந்திய சகர்ச்ச தாழி சென்றடங் இற்று முன்போ 

லநதில்வா னரக ணங்க எசசமிக் குலைந்ச நோக்கி 

சைந்திரா சவனிபின் மேல்பா னான்யோ சனைசென்் F BiH. 

பின்னரு மன்னு கென்மோர் பேரணை யமைப்பிச் சான்மற் 

ற்ன்னதும் பெருங்கான் மீன்ச ளலைகளா னிலைகு லைந்த 

சென்னினிப் பரிது மென்னா வேச்சமிச் குளங்க லங்கி 

பின்னதென் ரென்றும் தோன்றா இருந்தன னிராம னந்த. 

௮ம்புதி சடக் தின் பாங்கோ ரகரமீன் பூச லென்ன 

விம்பரின் விளங்கும் யாண்டு மிடாற வியல்வான் மீன்க 

டம்பெரு வாலிற் சேது தனையடிச் துடைச்சு நீரா * 

னம்பியவ் வீராமன் முன்பின் னவிற்றுமக் குமம்பி ண்டும், 

சிதைவுறக் பெற்றும் வாய்மை சலமுற் குணஙக னாதி 

பிகமிகு புனிச மாம னியர்றிய நீரா லன்ன 

சதைகுரம் பமைந்த வாழித் தடம்புன' லிடமி ரண்டு 

து.திஇிகழ் கோடி தீர்த்த மெனும்பெயர் துலங்க மன்னும், 

முன்னவில் கோடி தீர்ச்ச மூதுமறை வனபு ராணக் 

தீன்னலன் விரித்துச் கூறத் தயக்கும்பின் coal Sis FFM FE 

மன்னல மணமேற் கோடி தீர்த் சமென் றுலகம் வாழ்த்தி 

பின்னலங் செழிய மூழ்கி யின்னல மெல்லா மெய்தும், 

* அர - குறிற்டூழோகாரக் குருகிற்று, 

* நீரால், விளங்குமென்றியையும். 

௭௩ 

(௪௭) 

ரி) 

(௭௯) 

(௮௧) 

(௮௨)



. BOF = சூத்வன் ப்.ரீர் ணீம்; 

௮,த்.இரு மணமேர் கோடி யவிர்தட நகரே ழொன்பான் 

மெய்த்திரு மணிக டம்முண் மிலிர்குலக் இறைமா ணிக்ச 

மூத்.திசெய் சன்பாற் ரோன்று முழுச், சவப் பெருஞ்சீர்ச் சென்றா 

அய்ச்துண ரறிவி லேழை யுரையினு எடங்கற் பாற்றோ. 

மங்கையர்ச் சரச யாரு மகிழ்நெடு மாற னாரு 

மெங்கள்சண் பையர்கோ வும்மே லிசைத்சமா ணிக்சம் தன்னோ 

டந்கத னவதா.ரச்சீ ரருமையி னுரிமை நோக்கித் 

தங்கில்ற் நிருக்தார் பன்னா ளென்றிடிற் சான்று வேறென், 

தன்னிகர் சவலோ கத் இக் சகச்தையேற் ஹறேணியாகி 

மன்னுமிம் மணமேற் கோடி வளககர் பாண்டி நன்னாட் 

டின்னள வேணி யாக யிலங்குமீ தமைச வொன்றுந் 

தன்னுளந் சோன்றா தங்கட் oglu ராமன் கேட்ப, 

gre PA cru வோரக மானா சத 

மாரச சூத கான மாரச௩ கார ஞான 

காரக *மந்தி ரேசன் காரக மகல நின்று 

terse aps Css சாரக மெனத்து ணிக்கு, 

நீதின நீதி நந்தா நெறிபுரி செபதி யான 

மாதஇபி ரீதி யோனா யமர்ந்தன னாச லாலச் 

சூ.தகா னனமபு குக்தச் சுயம்பமு தேச மே 

மீசெழ வருச்சிச் சாலுன் விழைவுமுற் நருளு மென்னா, 

[ வானின் றெழுஈத தந்த வாக்கிரும் தில்லி யாமு 

தானசொண் ரெவிவா யுண்டா௩ களப்பருங் சளிப்புண் மூழ்க 
{ 

வானர குழாமி லக்கு மணனருக் கனிலன் சேய்கள் 

பானிழ லென்னச் சூழப் படருமா வனச மீபம், 

அ.தரினோ ரிடபங் கான்யாற் றச்கரை யானைச் காஞுற் 

றதனையவ் வாறு £றி யடுப்பவா னாங்கு சன்று 

மெதிர்கரை யேறித் தோழச் தேற்றொடும் புகுதச் கண்ட 

வெதிரிலான் சசை மீட்டிக் துகள் of N55 மென்றான். 

(௮௫) 

(as ) 

a 

(அள், 

(௬0) 

* மந்திோசன்-எழுவாய், அது அடுத்ச செய்யுளில் அமர்ந்தனனென் 

னு முற்றுவினை கொண்டு முடிந்தது, 

* தாரகமூலம்-பிரணவசகி தசிவபஞ்சாக்கரம்,



இராமன் மந்திரோபதேசம். பெற்றசருக்கம், 

பூங்கொம்பொர் கவிதன் பாங்கர்ப் பொன்னிறம் பழுச்ச வின்றே 

மாங்கனி கொடுசென் றுற்ற மந்தியை வாவி வீட்டி 
ச * 9 » 

யாங்கது கைக்கொண்் டேடி யமர்பணை யமரக் கண்டா 

னீ கீது போனி மிச்ச மெமச்குவே றென்சொ லென்றான். 

செறியுல கடவிச் கெல்லாஞ் சேகா மென்னு மேன்மை 

யறிசரச் தெருட்டு சேக ராடவிச் கணிய னாகப் 

பெ௫புமா௩் குயிலெ லாமெம் பிரானரு ளூவக்இ ராம 

வுளதியிங் குறு தி யென்றாங் சழைச்சென் வொலிப்பச் சென்றான், 

பூவைபைங் கள்ளை சாம்ப புசாசன புனிச னேமா 

தேவாங௩் காசம் பேரசச் இசாரஈந்த வமூச காச 

சேவச விமல சேம சேகா மந்தி ரேச 

மாவன,ரிவாச சேச மாதவ பூச காசு, 

கண்ணமர் நெற்றி யானே கந்தர சந்ச Crs 

தண்ணம ரிசழி வேணிச் சற்பா சைல ராசன் 

பெண்ணா சகல மீன்ற பெரியநாயகச மேச 

வண்ணறுஞ் சூச கான வாசவென் றிசைப்பக் சேட்டான், 

இன்னன பலஉ எங்க ளெண்ணில கண்டு கேட்டுப் 

பன்னருங் களிப்:) மேன்மேற் பல்கி போன் புந்ச 

மூன்னரு எீர்ப்ப* சென்றம் முளரியின் வருண நர்ச்சுந் 

சன்னினூன் மாமி னாடிச் * சபலவெண் ணீறு சாத்தி, 

கண்டிகை பலபூண் ்டந்சச் காமுறை செபித்து நீல 

ஈண்டனீ ணிகேச னத்தங் கைத்சளப் பிலகொண் டேக் 

சண்டருட் டூல லிங்கங் கைதொழு திறைஞ்ச யின்சொர் 

கண்டமர் வலவை நேச கணேசனை யிளைய சேயை, 

பணிந்துநந் சற் போற்றிப் பராயனு மதிபெற் றேடித் 

தணிந்துசே காசு க௩்கா சாவமு சேச நாம 

மணிந்துல ஆருளா நிற்கு மருந்துணை இருந்து Cage 

அணிந்துரைப் பரிய சோத சுயம்பிலிங் கேசர் கண்டான். 

BOT (iB) 

௬௩) 

(௬௪) 

(௯௭) 

* முன்னிரு நெடிலுங்.கு.றுனெவாச் கொண்டு சாபால வெனச்சோ 

டலு மொன்று,



BGT Sr சூகவனபுராணம், 

சாண்டலுங் கரண மெல்லாங் கைகெகிழ்க் இரிய வன்பு 

பூண்டவன் னது போதம் போய்ச்சில போத பேத . 

மாண்டமெய்ஞ் ஞானா னந்த மயப. வசனாய் நீண்ட 

சேண்டரு வடியற் ராங்குச் திருமுன ஈமந்.த மர்ந்தான். 

எழுந்தொரு வாறு முன்னின் றியம்புவாய் குழறக் சண்ணீர் 

பொழிகந்துட னனைப்ப விம்மிப் புரிவிதொன் ரோர்தல் கூடா 

சழுந்துமா னந்த வெள்ளச் சரிசெழும் வழுக்கி வீழுக் 

கொழுக்தகை யிராம னாங்கச் சுயம்புநே ருழ்ற தூய்மை, 

இன்னவா றென்ன:பாரே யிசைக்குகர் நெடம்போ இங்ஙன் 

பன்னருந் இறச்,த மைந்த பானுகு லேச னெம்மான் 

றன்னரு எதனா லாற்று சபரியைச் தொண்டினார்வக் 

துன்ன்வேண் வன வெல்லாந் சோமற வினிதஇி னீட்டி, 

உழுவலன் போங்க மேன்மே ஓயர்சிவா சமதூ லாந்றின் 

வழுவறச் ௬,ச்தி யாதி வயக்கிவெற் பளிச்ச சாயோ 

டழலவிர் மேனி Quten wep gas my கோன் ய 

கழலடி பூசிச் துள்ளங் கரைந்சடிக் கடி மந்து, 

,திருமுனின் றினிய வாய்மை இகழ்துதி புகன்று வேண்டு 

மொருவனே யோவா மூவ ரும்பனே யெம்பி ரானே 

யருவனே யுருவனேதா யருவரு வனேய தீதத் 

இிருவனே சூ.சகானச் செல்வனே போற்றி போற்றி, 

உலகனே யுலகெ லாமா ஞடையனே விடைய னேயன் 

பலகனே யலக லானே யமலனே விமல வன்பர்ச் | 

இலகனே யிலகி லானே யேனைய ரெவர்க்கும் வானோர் 

,திலகனே சூத கானச் செல்வனே போற்றி போந்றி, 

ஆண முதல்வ போற்றி யாணன் முடியாய் போற்றி 
[ச ம பு a 35 . ௪ 

தாரண நீற்ற போற்றி சாண பவஞ்ச போற்றி 

பாரண காள போற்றி பாண கல போற்றி 

சே..ண வமல கான சேசரச் செல்வ போற்றி, 

இருவுருப் படிக மோர்வச் இர.௦து செம்பொ ஜனொன்று 

கருமையொன் அருண மொன்று EF GILT னிறமொன் oy Beir 

னுருவமே துணிதல் கூடா துறிலுன சொருபம் யாரே 

தெருளுவர் சூத கானச் செல்வனே போற்றி போற்றி, 

! 2௦௦) 

(௧0௧) 

(௪௦௨) 

(som) 

(s0#) 

(40@)



இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், 

அவனவ எ.துவொன் ஐன்றென் ஐருமறை யிசைப்ப துன்னை' 
யவனவ ளிரண்டு மொன்றி யவிருமோ ருருவாய் நிற்றி 
யவனெனப் போற்று கோமற் றவசொனப் போற்று சோமன் 
சிவசிவ. யாதென் மோர்துஞ் சேகர வனத்தாய் போற்றி, 

அரிபிர மேந்தி rt wave வருமோ சொன்றே 

யுருவரமுற் ௮.திச்தூன் பாலே யொடுங்குவ ருவர்க்ச சப் 

பொருளென லிருமை யாரின் பொன்னுரு விடச்.துங் கண்டும் 
செருளிலா மூடர்ச் கென்னோ தேற்றமா வனச்தாய் பேரீற்றி, 

௮ருஈர காழு கூழா லளவில்கா மூகனென் றந்தோ 
வுருவுசண் ௫ரையிர் மூடர்ச் குரைப்பசெ cord கூட 
லொருவடி. வினிலெங் செய்து மூணர்ச்இனீ யன்றி யாவர் 

தெருளுவட்கு. த areas செல்வனே போற்றி போற்றி, 

சவர்களெவரு மின்பர் திளேக்இிட விதஞ்செய் சேவ 

பாவியேற் கின்று போக்ச படரெலாம் படா வீட்டி 

_யாவிகாச் தருடி யைய வாணறின் சாண மேமா 

. தேவனே,கூத கான4 செல்வனே போற்றி போற்றி, 

Can. 
என்று போற்றிநின் றடிக்கடி Wen m 5A cor னிராம 

னன்று மாதவ னனியுவம் தமுதலிங் கத்இ 

னின்று .ரிந்தமர் வேணிய னீலமா மிடற்ற 

ஜொன்று நாற்கான் சாம்பனேற் றிவர்ந்சரு ளொருவன், 

உள த்இன் மிச்கெழு மூவகைகே ரணர்த்துமொண் முறுவல் 

வளத்தி னன் மாலிகா பாணன்பால் வண்ணன் 

Gor go IESG முருவஞனாய்ச் கடைதச்தனன் றனையுட் 

டளத்தி ரத்.இரா மனையரு ஹோக்குபு சாற்றும், 

வருதி ராகவ சேண்மியா மலயமா தவன்முன் 

் கருஇ ரிற்குணர்த் தியவரு ணெறியதே சவற்க 
தரு.தி ற்பவ சாகா கரணவாஞ சையா்க்குச் 

சரு.இி சொல்லுபா யம்மிது சுத்தரிர்ச் தோடம், 

இசயச் தூன்றுக வின்னதே யென்றுமீ இருக்கச் 

ததையற் கூர்சலஞ் சானகி பிரிவினிச*் சமய 

மூசயச் சூரனை முடஏின்மறைச் சாலென வுன்பாற் 

*ஓுதையப் பேரிடர் சொலைப்பசகற் குபாயமுஞ் சோறும், 

. 3 

BST GT 

(௧௦௬) 

(௪௦௪) 

(20௮) 

(௧௦௧) 

(௪௧௦) 

(௪௪௪) 

(௧௧௨) 

{#em)



கவு ரூதவனபு.ராணம. 

ஈண்டை.ச் கோசனை யெட்டினிற் றென்றிசை யிலங்குஞ் 

சேண்டச் கார்சொழு சேவிபட் டணத்திரு நகர 

மாண்டைச் கே௫நீ யலகில்சச் இசளுட னமரு* 

சேண்டழர் பாலளாம் விந்சையைச் சிந்தைசெய் தன்பால், ௧௪) 

ஆழி மீ.தணை யணை இறன் குறித்தனை யருச்£த் 

அாழின் வேண்டுதி யேலணை யுஞற்றுசர் குரிய 

பாழி யாற்றறக் இன்னருள் புரிவளப் படியே 

வரழி ாமநீ யவ்வுழிக் குரம்பினை வயச, (௧௧௫) 

ஆய போணை வழிச்செலீஇ யிலங்கையை யடைந்து 

இய ராவண வசம்பாரீஇச் தசையை மீட்டு 

“மேய விந்இர வாச்தனாம் போர்வயின் விளிந்த 

பாய வானர கணமுயிர்ச் ெெழும்வகை பயிற்றி, (aa) 

உரிய தையோ டிளவல்செங் சுதிர்மக ஜூசை 

பிரியன் வானாம் பெருந்தொகை பீடணன் முன்னோர் 

விரிபு சூழ்வா விரைகமழ் புட்பக விமானச் 

சீரிதி வர்ந்துசென் றயோச்தியிற் பா சனோ டமர்க்சே (௧௧௭) 

நீதி வேத்தியல் புரிந்துவீத் ஜிருந்துயிர் நிரைகாச் 

சேதி லாமகஞ் சவப்பிர இட்டைசக ளியற்றிச் 

கோதி லிச்சிவார்ச் சனை இனம் வழுவறக் குயிற்றிப் 

பேதி யாதவிப் பல்வகைப் பெருக்தவப் Cu mpd, (௧௪௮) 

ஈற்றி னம்பசச் இரண்டறு நித்திய வின்பப் . 

பேற்றின் வாழ்கென வாய்மலர்க் தருளியெம் பிரான்முன் 

CE os யாங்கருட் குறியிடைக் காக்சனன் ஜொழுது ர 

போற்றி ராகவ னளப்பருங் களிப்பெரும் புணரி, (௧௪௯) 

தோய்ந்து மக்இர லிங்கப்ச் சமச்சொரு தாய்மை 

வாய்ந்ச லிங்கமார்ச் கண்டலி௩ங் கச்சணி வடபா 

லாய்ந்து தாபனம் புரிந்சருச் சிச்துமீண் டனைபா 

லேய்க்சு வாரமு, சேசனைப் பினும்பணிர் சேத்தி, (62.0) 

பொருமி யன்பின்மிக் இருகணீர் பொழிந்துள முருகிப் 

பிரிவி னைந்சொரு வகைபுற விடையருள் பெத்ராங் 

கரிது போந்துசோ யிலின்புறச் சொருசிறை யடுத்தவ் 
வரன சதேவிபட் ட்ணம்புக. மதித்தவ-ணிருந்தான், (௧௨௧)



v 

இராமன் மந்திரோபதேசம் பெற்றசருக்கம், ௧௪.௯ 

வேறு, 

ஈதில்வா ரக விதற்குமு னிளவ லிரவிகே மனுமன்சாம் புவனே 

யாதிய காங்சாங் கருட்குறி நிறுவி யருஈ்சனை keer gos ga 

ரோதவற் றிலக்கு மணனருச் சித்த வோருட் குறியமு சேச 

சேதனசுயம்புலிந கச்தின்ென்ே ப ர்கிசையினு ர்குரோசத்திக்றிகழும், () 

5விலுமச் குறிவாழ் £சார்தம் பிக்கு நல்லவன் கோட்டையென் னாமத்[யோர் 

தவிர் சரு மதன்£ட் டிசையின்முக் குரோசச் சமுசலிங் கேசசென் நிசை 

திவள்குரோ சக்தி னெல்லையிர் றிகழுர் இருச்சுகு ௬௧௫ வன்செ. , 

யுவமைகீரற்லிங்கமுவ்விட மு ச்துப்மீபட்டை யென்ற ரைப்பசின் ரெ port amu, 

இருந்தபூ பூ சனைசெய் சுக்கிர BU BOI ay GF LOI LLY னில் நருந்துதி செயுக்காற் 

பெருக்சசை யிலிந்கச்சொள்ளொரர்ப் பொலீவும் போம் சமை இயு Cini a co 

டரு$துணை யெந்தா யருட்டிரு மேனி யழகனே யென்றகா ரணப்போ 

் பொருக்திமே பொளிகள் நகரி௨ா தோங்கிப் பெஃலிதனேர்காணலாமின்றும் 

௮/ச. இரு மேனி யழகனுச் இசைந்ச வழகியெம் மன்னையு மனைய 

துத்திய காமக் தான்வடி. வகி யென்றுல கிறைஞ்சிடச் அலங்கு 

மதிதிரு மேனி யழகனு மனையு மேத்துநர்க் கருணஉங் களுமவ் 

ssw GE Bor சிரப்புமோ ॥ளப்பின் நுரைச்தவப் பெரும்பஇக்கழ்பால், 

வருமொரு குமோசத் தெல்லையிற் சாம்பு வன்னொழுங குியிலங் இடுமவ் 

விருநகர் நாமஞ் சாம்புவ னோடை யென்ப்பொலிந் திலஙகுமிவ் வகையே 

யொருவிலோ சொருவ ரும்புரி யிலி௩்க மூலப்பில பலப்பல நகரின் 

மருவிசின் நிலங்கு மேலினி ராமன் மதித்தவா புரிசெயல் வகுப்பாம். sel) 

இள வலோ ட்னுமன் சக்தி! வன்மம் C mach Cad தேவி 

Mol GSTS கேடி wb Sly நாதன் *வழங்கருள் வழிகு£ம் பியற்றிக் 

களர்சரு மிலங்கை புக்கிரா வணன்முர் கெழுமுபன் னிருகரைப் பொரு தக் 

களனுற உட்டி மாவணப் பிமமகத்திரா மேச்சார மாகும், (௧௨௪) 

மாதலச் இராம லிங்கசா பனத்தான் மார்றுபு வீரக் இயினை 

வேகா னனச்தைங் கரத்தொரு கோட்டு விமலபூ சனையினால் விலக்கக் 

காதமர் குடசீசா சுவனிழ லானைக் தாவிறை பூசையாற் கடிந்து 

கோதற வயோச்தி புக்கமு தேசன் குளிர் இரு வருணனி குலாவ. (௧௨௮) 

மலயமா தவன்றன் பசமலர் சாமேன் மலாவீற் றிருக்கரு ணெறியே 

யுலசெலாம் புமந்து சிவார்ச்சனை wr GH uss நெறிவழு வாது 

ரிலவிய வியற்றி வாழ்ந்தன னவற்கு சிமிலமந் இரவுப தேச 

வலனளித் தமையாற் சூதவ னேசன் மந்இிரே சப்பெயர் வாய்ந்தான்,(௧௨ ௬)



௬70 கசுூதவன பு. ராணம், 

அன்னமா வனமவ் விராமன்சா னதியை யடுத்துமீட் பதற்குள வுபாய 

மென்னென வுசாவி யெம்பிரா னருளா லெண்ணியா௩ கெய்து தற் இடெனாய் 

மன்னிய வதனாற் நிருவுசாச் தான வண்பெயர் பெற்றதான் ம௨உபோன் 

மன்னருந் சனய வென்றுவேச் இரச்கைச் சற்குரு நாதனோ இனனால்,() 

வேறு, 

என்றரு ணக்தி வாய்மை யிருஞ்சனற் குமான் கேட்டாங் 

கொன்றிய ௨ளச்சனாகி யுத்சம குரவ பேறே 

Serpe ம்காம்பு சாச ரிறைசொற்றே னுகர்ர்து மேலு 

ஈன்றதி லார்வந் கூர்வ நாடுமென னெஞ்ச மன்னோ, (௧௩௧) 

இன்னுமிச கூச கானச் இரைவனை யிரைஞ்சி யாவர் 

அன்னுசம் மிட்ட சித்தி தோய்ந்தன ரெந்சை யாற்றும் 

பன்னருள் விளக்சம் யாவை பகர்ந்தருள் பெரும வென்றான் 

மன்னாரு ணக்தி மாதன் வாய்பலாம் தருளு மாதோ, (௧௩௨) 

அருந்தவ முனிவ சேண்முன் னான sre. as Bm 

புரிந்தெழு மனத்சன் காதி புசல்வன்பொன் மன்றி 6ரின்று 

பெருந்திரு ௩டஞ்செ மீசன் பிரசமென் மலர்ச்தாள் பேணித் 

;இிரு$சரும் தவம்பல் காலஞ் செய்துவேட் டமர்ந்தா னன்மே. (௧௩ ௩) 

அன்னவன் றவச்கி ரங்கி யருட்டிக்லை யம்ப லத் இர் 

பொன்னடம் புரியெம் மான்முன் போந்தருள் கூர்ஈது காதி 

தன்னரும் புசல்வ நீசெய் தவம்பெரி துவந்தும் வேட்ட 

சென்னுரளை யென்னச் தாழ்ஈதிட் டிருசைகூம் புறன் ரோதும், () 

யாவரு மூணர்ச நேற்றா விறைவனே யேழை நாயேன் 

ரூவரு நின்னா னந்த தாண்டவ தெரிச கத்தின் 

மேவிய மனந்து ரப்ப விழைந்துனை யடைந்து ளேன்மா 

சேவறின் றிருவு எ.ச்சின் செயலென விறைஞ்சி நின்றான். (௧௩௫) 

வரு திகோ சிகனேயிந்ச வாம்பெறு சிதம்ப ரத்இற் 

பெரிதுள முவந்து முன்னாட் பேணிரு முனிவர்ச் கல்லாம் 

புரிதரு ஈடமின் ரு.ற்றென் புணரியம் தடச்து நல்லோர் 

கருதுமோர் நறிய கூ.௪ கானன மிலகு மாங்கே, (௧௩௪) 

ரீவிழை நடனம் காட்டி மினக்கருள் புரிது மென்றே 

யேவிய ஈமாது போற்றி யெம்பிரான் விடைபெற் றேஇ 

மாவனம் புகுந்து கோசி கன்மன௩ கரைந்து வாழ்த் இ 

யோவறு தடம்புக் காடி யோதிய பூதி யாடி, (௧௩௭)



இராமன் மர்திசோபதேசம் பெற்றசருக்கம், சக 

கண்மணி புனைந்து பஞ்சாச் காம்கருச் துதச்செ பித்து 

வண்மணிச் கோயில் புக்கு மந்தியேச் சுரன்வான் போத்று 

கொண்மணி கண்டன் முன்சென் நுளகெஒழ்க் தருக வேச்தஇத் 
. , உல ள் உ டட ட்ட 

தண்மணிச் கழலி றரைஞ்சித் சாண்டவம் விழைக்இ ருந்தான். (௧௩௮) 

முன்னருள் புரிந்தா௩் கன்ன முூனிவற்கு ௩டன நாகன் 

றன்னருட் பெருக்கி லைச் தாண்டவக் தாி௫ப் பித்சான் 

பன்னரும் பாமா னப் பாலையுட் படிந்து பல்வே 

நின்னருட்.௫.இகள் கூறி யடிக்கடி யிறைஞ்சி வாழ்க்கான். (gm 4) 

இறைய யார்க்குங் திட்டா விப்பெரு ௩டன நாயேன் 

Dm த ய ப் 0, LAD LS ih ob BI குறைதப வளிச்சா யெர்தாய் கோதிலா வருட்பெ ருக்கி 

னிறைவெவிர் சொல்ல வல்லார் நீசன்செய் கைமா முண்டே. 
4 ௪ ௪ உட ௩ ச் 

மறையெலா மளப்பிலாச வள்ளலே யென்று தாழ்ந்கான், (௧௪0) 

௮ள்லிலா னநச |மீச்கூர்ர் சனையனா டோறு மன்ன 

பள௫ிலா மோது கூத பாதவ கானத் தாலங் 

சளனிலா வண்ணல் பாதங் கைகொழு தமர்ந்தான் பன்ஞாள் 

வளனுலாம் புன்னை வேலி மறைவனச் தடைந்தான் பின்னாள்.(௪௪௧) 

கோூக னடங்கண் டன்பு கொண்டுவாழ் காசை யீதான் 

மாசறு தவத்தோய் பானு மஇமுச லொன்பான் கோள்கள் 

பேசுமிவ் வனத்தோர் காலெம் பிரானடி பணிந்து போற்றித் 

தேசுறு சவஞ்செய் இட்ட. சிச்திபெர் நருளின் வாழ்ந்தார். (௧௪௨) 

உத்தம மூனிவ வேறொன் நுரைத்துநீ யுற்றுக் கேண்மோ 

மு ச்சொழின் மத்தி வாய்ந்த முதுசொழிற் றிதிசெய் சேவன் 

றத்துவ மார்க்கம் யார்கீகுஞ் சாற்றுமா குரவன் வாய்மை 

யுய்ச்துணர் மறைகான் காதி யுள்ளவா றுணாந்ச மேலோன், (௧௪௩) 

இப்பெரும் தலைவ னாயு மிக்திரை கேள்வ னூழி 

னப்பெரு வலிக டத்தற் கருமையா லாதி நாவிற் 

Bua WET காற்றாச் சுரர்கட லமுதுண் டாற்றல் 

ஸ்ச்ப்பெறு மாபா லாழி கடைந்திடச் தொடங்குங் காலை, (௧௪௪) 

விக்ன நீச்ச லாக்சகல் விளைத் இடும் பெரிய சேவை 

யக்சகணம் பூசிச் தேச்சு வயர்ச்சமு துணவின் வாஞ்சை 

மிச்செழ வமார் சூழ வேண்டும்பல் கருவி கூட்டித் 

.. : தீச்சபா.லாழி மாலோன் .ரூன்கடைக் தியல வாங்கே, | ௧௪௫)



க. Lo . ூதவனபுராணம்.. 

இக்திரை யிக்தி ராணி யிலங்குவெள் ளிபமுன் னாவ 

வந். துவம் தெழலு மீது மத்றெமக் கெமக்சென் ரோ இ 

மூந்துமுந் சொவ்வொன் மூக முற்றும்பெற் றுளங்க ளித்தார் 6 

சினை விழைந்த வாறச் செள்ளமு செழக்காண் இல்லார். (௧௪௬) 

மெய்விசைச் தீர்த்து வானோர் விசைதரச் கடைந்தா ரற்றாற் 

பைவிரி யரவாற் முதப் பாவையும் வறப்பத் தன்வாய் 

மைவிரி யால௩ கால மற்றெமச் செமக்சென் மரோர்முன் 

சைவிரிச் துதறி யஞ்ிச் கால்விசை கால்வி சைத்தே. (௧௪௭) 

மூழுவிசை யிது/வ யென்ன முற்ரொருங் கோடி ஞாப் 

சபாழுதிறை பாணித் தான்மா னாணித்தான் பொருச்சென் மோடா 

வழுவினவ் வால சீற்றின் வன்னியிற் சுடவெண் மேனி 

பழுது. ஜீஇக் கரிய னாடிப் படர்கஇி வலீயி னுய்ந்சான். (௧௪௮) 

வருவிடந் துரப்பச் சென்ற மாயன்முன் வானோ ச்ச. 

மொருவிடா தோடி. யோடி. யுலகெலா முழன்று மந்தோ 

வெருவிட மன்றி யாண்டும் வேற்றிட மின்றி நைக் 

பொருவிடை யமலன் முக்கட் புராரிபே ரருள்கை கூட, (௧௪௯) 

டு ததவ ரிடுச்சண் டீர்க்கு மமுசசஞ் வி யாயிப் 

படிக்கணே வயங்குஞ் சூத பாதவ கானச் தெய்தி 

நடுச்சமுற் ரொழிந்து £ழைச் கோபுர வாயி னண்ணிப் 

பொடிக்சொள்பொன் மேனியெம்மான் கோயிலுட் புக்கோ லிட்டார். 

௮ண்ணலெம் மந்தி ேச னடியின்€ ழலறி லீழ்க்சா 

ருண்ணெகிழ்$ துருகு மாயோ னோதுமீ தும்பர் கோவே 

துண்ணென விரிந்த ves துரப்பகொக் லைக் சா கூடி, 

றண்ணரு எீர்ப்பப் போந்துன் சந்நிதி யடைந்தே மெந்தாய், : (௧௫௧) 

ஒருகணக் தாழ்க்கி னெம்மை யுடன்றுடன் மொலைக்கு கஞ்சம் 

வர்கண மீற்றி லாடு மயானமிச் தான மாடப் 

பெருகண வுசாத்தா னப்பேர் பிரியுமால் விரியு ஞ்ச 

மருகண வுரும லெம்மை யளித்தியா லருளின் வள்ளால்,., (௧௫௨) 

வேறு, 

என்று மாதவ னிணைய்டி மாசவ னிறைஞ்சி 

Boa gy Caran gy Heard ஞாரு ணிலையாற் 

ஜெண்றி சாமுக வாயிலின் வழிவெளிச் சென்று 

பொன்று ரூ,த் திறல் வைச் செம்மன்மேற் நிசைபோய், . (௧௫௩)



இ.ராமன் மர்திரேர்பதேசம் பெற்றசருக்கம். 

ஓங்கு ரோசத்தி னெல்லையி னவ்விட மமர 

செங்கு ளாபென வினவலிரற் கொதித்திரைக் தெழலுஞ் 

சங்கை நீட்டுபு சவர்க்சனன் நிருவுசாச் தானத் 

தங்கணாகனாயிடைப்புக வருட்காச் களிச்சான். 

அனைய வல்விட மங்கையி னங்கயின் நல 

ரனைய நீலகண் டேசகா மங்கொடக் சிலையிற் 

புனைய ர௬ுட்டிருக் கோயில்கொண் டருளியப் புராரி 

யெனையு மாள்பான் லீற்றிருக் சருளுவா னென்றும். 

Qos மாதலத் தவ்விட மெந்சைகை யளிச்ச 

மைக்ச னாம்வடு கேசன்றென் மாகி முகனா 

யெந்ச காரேமத் சளியில்வீற் நிருந்கருள் புரியு 

OEE BROS SIP iGo பெற்றுளா ॥னேகர், 

இன்ன ௩றி௱லக் சாமாங் கோட்டையென் றிசைப்ப 
* 

as or ear இயாவையும் திரூமய னகரின்பிச் இலங்கு 

மன்னு சீசண்ட காசனாங் கருள்செயல் வாம 

மன்னு சாயறம் வளர்த்தா யகியெயர் வயச்கும், 

அறம்வ எர்ப்பது காமிரு நாழிரெல் லாலெச் 

,தஇிறனி வர்க்கொடச் செயல்விரிச் குதுமென ச் செளிக்கம் 

முறையளிச் நெல் லாலுல கூட்டுமூ. தகுசர் 

ரிறைவ எத்சவே ளாளர்கூட் டம்மவ ணிலாவும், 

என்னை யாளறம் வளர்ச் சவ ளெண்ணிய செயலை 

முன்னி யாங்குமுற் நினரிவர் முசச்சினெம் மணிச்சாய் 

மன்னி வாழ்கெனத் இருவுள௩ கொண்டமாண் பாலோ 

வன்னர் கூட்டமிச் கவிருமக் ௩கருமப் பாக்கும். 

விடம யின்றரு எண்ணறன் சூதமா விபின் 

இடைரி டைக்சமான் முசலிஞனோர்ச் சருள்புரிக் இணிநீர் 

கடறுக டைக்திடிற் கணேசனைப் பூசிச்சே சடைபி 

னரிடரொழிக் இடுஞ் சென்மினென் நிசைசத்சன னெம்மான். 

அன்ன வாறரு டலைக்கொடு மான்முத லமரர் 

நன்ன ரோடின யன் நிருக் குமாமே னலங்கேண் 

முன்ன சோர்பகற் கெள சமன் மனுவிறை முளரி 

யன்ன சேவடி. பணிந்சச லிகைதனை யடைந்தான். 

BoD) Fi 

(௧௫௪) 

(௧௫௬) 

(iar) 

(௧௫௮) 

(௪௫௯) 

(௧௬௦) 

(௧௬௪)



Be சூதவனபுரர்ணம். 

குருகு ல,ச்தினில் வருகிஉ லொருகுலக் கோமா 

னுருகு மன்பினிம் மந் இரேச் சுரனடி யுன்னிப் 

பெருகு பூசனைப் பேற்றின்வா னுருப்பச பிரியா 

திருகு வாழ்மனை யாப்பெதீஇ யின்பமுற் ஐமர்ந்தான், (௧௬௨) 

ச௫ிமு கத்துவான் சசிமுனா ணகுடன்றற் சார 

நசைமி குூத்தமை யுணர்ந்சொரீ.து வெரீ இயிவ ணண்ணிப் 

பசைமி குத்துள மர் இயேச் சானடி பணிந்தே | 

வசைரி குச்சவந் நகுடற்கு விபத் இனை வழங்கி, (௧௬௩) 

அண்ணன் மக்திரோச் சானருள் பெற்றினி சடைந்து 

விண்ணி லாகண்ட லன் நனை வேட்டெதி ருவப்ப 

வுண்ணி லாவுமின் பு_பப்பொலவிஈ துடன்றழீத யமர்க்சா 

ளெண்ணி யிந்இரன் மந்திரோ சுரனடி யிறை ஞூ). (க௬௪) 

அருள்பெற் றாங்கெதர் விருச்இ॥ற் நடிந்தினி தமர்க்கான்' 
றெருள்செ யாயுள்வே தஇயர்களச் சுவினிசே விருவர் 
மருவி மர்திரேச் ச£ரனடி வழுச்சிவா னவரோ 
டொருட ராதலிப் பாகநேர் பெற்றினி துவக்தார், (கர) 

வேறு, 

இப்படி யளப்பி லாசா ரிணையடி சச கானத் 
தப்படி. முடியாற் போற்றி யடிச்சடி மலர்வாழ் வுத்றா 
செப்படி யுரைப்ப செம்மா லிருட்கடி மனத்தோ யென்றான் 
அப்படி வேணி நந்தி கொழுசடி பாவிக கேட்டான். (௬௪௬) 

ஆயசர்ச் சனற்கு மார னா.ரிர வனச்தெம் பெம்மான் 
அரயமான் மியத்இன் மேன்மேற் மொடர்ந்செழு மார்வர் தாண்ட 
மாயன்முன் மந்தி ரேசன் வாரிமா முகற்பூ சித்தே 
நீயி கடைசென் றேய ஏிறையருள் பெற்றா னன்றே, (௩௭௭௪) 
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பின்னாம் முராரி செய்க பெற்றியெ னுற்ற சென்செெ 
லன் ஏது மருடி யாலோ வண்ணலென் றடியிற் ருழ்ரந்தான் 
மன்ன்ரு ணக்இி யெந்சை மற்றவற் கவைவி ரிச்.அச் 
சொன்னவா சேண்.ரி னென்னாச் சூசன்மா சவர்கட் கோதும், (௧௬௮) 

வேறு, 

அளியி னீடிய ராகவ னஞர்முன் வீடியவாழ்வுற வருள் செய் காதையை 

யா இய, வொளிரி மான்.மிய மோதின ரூடன்வி ஞயினர் நீள்பக்ச யொ 

வொணாவிட மாதிய, பளகெ லாமெளி கோடிய படியில் ED rif) லார்மனை 
பலம கராமுச லாமிக, வளனு லாவுபல் போகமு மருவி யேவ ஞானமெய் 
வழிசெல் வாரொரு வீடோ, (௧௬௯) 

இராமன் மந்திரோபதேசம்பெற்ற சருக்க முற்றிற்று. 

அகச் இருவிருத்தம்-த௩டு௭.



அமுத நிவேதன் சருக்கம். 
opi 

    

தசரதன் மைக்ச னானமீளி சளர்வொழி புய்ந்து நீவொழ்வி 

னிசைதரு மக்தி ரோபதேச மினிதுறு ஈன்றி யோதினாமுன் 

னசையமு த௩கொணுமுராரி நசமகள் கொண்ச னார்முனீயு 

நிசசரி சஞ்சொல் வாமெனாவு ணிகழ்தர நந்தி நாதனோதும். 

வேறு, 

சூதவன நாச னமா தாூச்சரிதச் இடைமேன்மேற் 

காதல்வளர் சனற்குமர கரிசறுமா சவகேண்முன் 

மாதவனெம் பிபானளித்த மல. பரு.ன் ரிலரிரைவைத 

தாதாமிச்*குறு தியினி யமுதுர இ யெனச்குமும், 

சுரரசரர் குழாந்சொடாச் தும்பிமுக ஈம்பியிரு 

வரகமல மலாடிகண் மறவாம லுறவாழ்க்தஇப் 

ப2வபொருள் பலமிகாடு- பரியைவிதி வழியாற்றிக 

ELD I Gh சலிமுடிமேந் கவினுற ன் றனன்று இப்பான், 

பிரணவமாக் சனிக்கூடம் பெயராத குஞ்ச மே 

பிரணவமா மாளானம் பிரியாத புகர்முகமே 

பிரணவமா மலா்வாவிப் பெரிதாடும் போதகமே 

பிரணவமாஞ் சேவகத்திற் பிறங்குமணி வாரணமே, 

ஒங்கார வோந்சலகச் அு.இத்துலவுங் இரிசாமே 

யோங்காரத் தீங்குடிஞை யுள்ளவிரு ௩தசரமே 

யோங்காரத் தேங்கான மொருவாச வனசரமே 

யோங்காசப் பெருவீஇ யுலாவருசுந் தாவளமே, 

சாரகமே முசமாகச் சுயங்குபெரு மசஙகயமே 

தாரகமே திருவுருவாச் கனிவிளக்கு மாஇரமே 

தாரகலாம் பிடிகளிற்றிற் உனியெழுக்த கயமுனியே 

சாரசத்தி னுள்ளுயிராய் ச் சணவரிய குணகரியே, 

.தருவருளா மதவெள்ளக் இிரைகொழிக்குங் சவமையே 

இரியையறி விச்சையெனும் களர்மதமூன் ரொழுக்கபமே 

யிரவுபக லற்றொளிரு மிடச்சமருங்| கடச்சளிறே 

வரவொடுபோச் கிலாதெங்கு மருவிசிலற மசாவள் மே, | 
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க்௮௬ ரூதவனபு.ராணம், 

பரவுமலப் பெருஞ்சேற்றைப் படர்ந்துழக்கு௩ கறையடியே 

விரவுபவப் பெருங்காட்டை விரைந்தழிச்கும் புழைக்கர மே 

வரவயிரா வணமூகைச்து வருங்களப நால்வாயே 

யரவசா பந்தனமா யார்த்தபெருஞ் சீர்ச்சகே, (௮0) 

ஐஙகரகால் வாய்முச்ச ணருளிரு சா ளொருமுனியே 

சங்கரனீள் சடைச்காட்டிர் ஈனிவிளையாட் டியல்கயமே 

காகையுத கம்புழைக்கைக் கவர்டஇிறைக்கு௩ SUES a us 

lama வேற் கோளரியோ டெனுதிச்சு சதபமீம, (௯) 

மறைமுடிப்பா' துமையினடி. மலர்சாத்துஈ துடி யடிமீயே 

மநையணிதநா பாமாக வவையணிமா லேஎழமே. , 

மறைபுகன் மூ ல்ப்பொருளா வழுச்தியன்மா த௩ஙக௧மே 

மறையும ணு குதர்கருஞ்சீர் வளர்களப் சேோசமே, (௧௦) 

கணபாச குணமா கலராக புவீவாச 

பண.ரச சடி௨மக பராச நிதா 

வண௱ராச மலரிதழி வனைராச வனைவலவை 

மணராச துணர்வாச மலாடிக ளீணை போற்றி, (௧௧) 

௮ூலமெலா முபக்சரமச் தன்பினினை மடேயிறைஞ்ச ச் 

சீகவுறுமச் செயன்முழுதக் சனிமுடிப்பாய் வனிமுடிப்பாய் 

,இகழுறயா௩் சொடங்குறுமிச் செயன்முடிப்பாய் பயமொழித்தெம் 

பகவதிரு வருள்பொழிபூம் பசுச்துணையே தணையென்னா, (௧௨) 

இன்னனப௩ ௮ இபுகன்றக் விரைமருளா னி Puy aoe 

அன்னியசென் றம்முகுஈ௩சன் ரு தவன காசனடி 

சென்னியுஈ .பறவாச சிர்சையஞயப் பாலாழி 

முன்னிலையிற் சுமாசுயான் மோதமு£க& சடை விசதான், (௧௩) 

அஙகெழுக்ச தினியசவை யாரமுக மதுகட ச்இன் 

பாங்குறப்பூ ரிதம்புரிந்து பாங்குறவைச் சனன்பின்னர்ச் 

தேங்குசுரா சுரரனைய இருமார்ப னடி தாழ்ந்இவ் 

வோங்கமுத முூறைப௫ிர்ந்திய குசவ்கென வேண்டினால், (௧௪) 

அதுவினவு மரியவரை யழைத்தசார சுரகுலங்காள் 

விதமுடியாம் பிரவனச்தெம் விமலனரு ளாலிர்,ச 

மு.தசுவையா ரமுதெமக்கு முற்றுறப்பெற் ரனமவனலுச் 

கிதமனிவே தனம்புபிஈதவ் விரும்பிரசா த௩கொளலே,. (sg)



அழுகு நிவேசனச் ஈருக்கம், 

மரபாகும் பொறுத் இிருமின் வல்லையமு தளிப்பலென 

வுரையாடி யமு.தகட மொருங்குடன்கைக் கொண்டே 

விரையார் சண் சூசவனம் விரையாவ$ தனையசுவைச் 
ச 

சுரையார்பொத் றசும்பொருபாற் றுரிசறவைச் சமுதேசன், 

கழன் மறவா மன த்தொடுமார்க் சண்டசோ யந்தோய்ந்து 

சிறு 

(௧௬) 

நிழன் மறையாச் கண்டிகைவெண் ணீநணிந்தசைக் செழுச்சோதஇப் 

பழமறைபோறந் தருமமுச பரமசுயம் பிலிங்கேசத் 

ரொழன்முறையா னயந்தேசத்தித் தாகறுமா மலா, 

அருச்சனைச்சாம் பொருள் பலவு மமைச்தடிபூ Sse Cow ws 

மருச்சுவைச்சண் ணமுதகட மலிசாரசேர் வைக எண்ணால் 

கருச்சுழியி லுறா தருட்செங் கைர்நீட்டி யெமையெடுக்குக் 

இருசசுடமே யமுசேசா சிறியேன் றிருவருளாம். 

அழிசடைஈ மிதடிச்ச திரு வமுஇதுஈஞ் எமுசாக்கொள் 

வாழிதிருச் குழுசமலர் மதுவாக்கொண் டருளியெம 

பாழிவினை“யொழிச் கினருள் பாலியெனப் பலமுறை சாழ்ஈ 

சேழிசைமா மறையனாச மெடுச்சேக்கி யெதிரிறைஞ்சி, 

பூரனைமுற் றுறமுடிக்கப் புனிசர்வே சனவமூச 

நேசனையாச் சண்டீசர்க் குளபாக பவேசனஞ்செய் 

தீசனைநல் வாசனையா ரிசழிமதி ஈதிவேணித் 

சேசனைமீட் டும்பாவிக் சென்றனனக் UL HO CHO. 

அன்ன திரு வழு. ககர சசனாலோ வதுமேளிச் 

துனனியோ. முற்கலுழன் தனையமுகச் துளியானோ 

மன்னமிர்தந் தரு. சானல் வடிவினுணர்ச் தடவ துவாய் 

முன்னரே முளைத்தெழுந்த முழறையேயோ நாமறியோம், 

அச்சகசைய மாவனச்தவ் வருளிலிங்க மமு சமய 

சுத்சவடி வாகவே துலங்கியொளிர் தருமென்றும் 

வித் தககே ளவ்வமுத மிளிர்கடங்கொண் டேஇயமால் 

கொதி, தசா ருணிலமார் குலச்டர மெனக்குறித்சே, 

அவ்வசரர் சமைவஞ்சிச் தமரருச்கே யமு தமளித் 

தொவ்வரும்பாற் கடலடைந்தா௩் குரகப இக் கொளிர்சூ ௪ 

இவ்வியகான் விடந்துரச்சச் சென்றதும் இரகாசன் 

செவ்விடமுண் மியிரளித்ச திருவருஞ ம,சன்மேலும், 

(௧௪) 

(௧௮) 

(#5) 

(> 0) 

௨௩)



8௮/௮ - அதுவ்னபு. ராணம், 

எண்ணியவா றமுதுசொளற் டர்புகுசா வுபாயமினி 

அண்ணிலவ வுரைச் தருளி யுதுடைப்பிச் ,சருளியதும் 

தண்ணியவின் னமுசநிவே சனங்கொண்டு பிரசாத 

மண்ணலரு டாப்பெற்றாங் கமாருண வளித்சதுவும். (௨௪) 

ஆதியவச் கூ௫சவனச் சமுசேச னருளனைச்து 

மோதியமாக் சனன்கேட்ட வுரகேச னோதஇயுள த் 

சாசாமிக் குறைச்திடரின் ஈமுதேச செரினமெப் 

போதுகிடைச் இடபமினுமென் ஈப்பாமன் பசப்போசே. (2௩) 

மனச் இருச்இி வேண்டியவா மரு சன்பர்க் கருடொழிலோய் 

கனத்திருத்தி வைச்சமணி கண்டவெனச் கஞ்சலைநீ 

யெனத்திருத்தி யுறவருளி யெளியேனைக் குளிர்சூச « 

வன ச்இருத்இி ரின்சகாட்டு வழங்கியநான் பெறுவேனோ, ௨௪) 

என்றுரைச்தங் கன்புஈனி யெழுந்துசெல வினிதிருந்கா 

னென்றுரைச்ச ஈக்இகழ லிறைஞ்சியவம் முர்னிக்கசன் மே 

னன்முைச்சு வாம மக்கு நாமுரைச்சல் கேண்மினெலா 

நன்றுரைசச வச்சூச நற்றவர்சோ னயந்துளைக்கும். (௨௭) 

வேறு, 

முகுந்ச னு சவுரி வேசனா மு சங்கொள் சரிகுமி தோஇனோ 

ருகக்.து வினவிய சீரினோ ர௬ளங்கொள் செயல்கள்கை கூடுவார் 

மிகுந்து வளரிச வாழ்வெவாம் விழைஈக படி.நகர் வார்பினீள் 

சுகர்ச மலாடி நீழல்வாழ் துலங்கு வக இ சேர்வரோ, (௨௮) 

அமுதரிவேசனச்சருக்க முற்றிற்று, 

அச் இருவிருச்சம்-ஐ௩ ௮௭. 

இ,த்.இரன் றிருவிழாச் சருக்கம், 
அண்ணை... ஜஸ் ம கலா. அணையை 

ணி எ எடு 

சந்திர சேகர னாமு "சங்கொள மாலருள் €ரிது 

ws Sr br say ora மங்கல நீடுவி ழாமுறை 

Wii Br Corse Cad யின்பினி யோதுது மாமென 

se Oren urea மோசக நந்திபி ரானவில் வானோ, (௧)



sree 

இந்திரன்திருவிழாச் சருக்கம். 

வேற. 

மைக்சகே ளனந்த ஸனாங்கு வந்தமு தோர் கந்காண் 

கைக்தம ரிராச சூடா மணியெனும் வளவற் கூய 

மைந்தபல் வளந்து வனந மசபினி லுவகை மல்க 

* மைந்தறப் புரிம கோற்ச வச்.இரு மாண்பு முற்றும், 

வானகா டளிக்குஞ் சீர்ச்இு மகபதி யுணர்ந்து சூச 

கானகா டளிக்கு ணத்திற் சஎணிக்சமு சேோன்காள 

பானனா டளிக்குட் போந்து பாவியச் இருவி மாச்சீர் 

மேனனா டளிக்கு லாவ விமுத்சக விதியார் செய்தான். 

அனக்சன்முன், னியற்று வித் சாங் சனக்காம் வலாரியாத்றும் 

வனந்தரு மனைய வாய்மை மகோர்சவச் இறஞ்சொல் வாமென் 

றினந்தரு முனிவர் வானோ பேனையர் சமையொ துக்குங் 

கன் “ந வேத்தி ரக்கைக் கண்ணுதல் கழறு இர்கும், 

வினவுதி சனற்கு மாச விச்சு முனிவ மேரே 

யன னாம் பனக வேந்சனாற்றுமசத தஇருவி ழாச்சர் 

தனகமோர்க் செழுசு நாசி தண்ணரு எழுத நாசன் 

கனகவம் போரு கப்பூங் கழற்பதி கருச்.ச னாகி, 

தழைச்தெழு மன்பு முன்போ தரச்சதா சுதியைச் தன்முன் . 

னழைச்சனி லேச கேட்டி யாம்பிர கானச் செம்முட் 

குமைச்சரு ஞருவாய் மன்னுங் குலவழு சேசற் Geen oom 

மழைத்சரு சைச்தி ரோற்ச வம்புரி வாஞ்சை யுற்றாம். 

அ சலி னமுச சூச வணிவனம் விரையச் சென்று 

காதலி னாங்கு முன்னர்ச் சவினிறை செயல்க செல்லா 

மோதலி னஇக மென்ன வுஞற்ழகென் றனன்கேட் டாங்குப் 

போலி னார்வ மிக்குப் பொருக்கென வெழுந்தான் மன்னோ, , 

ஆசுக மளிப்ப இந்த வருட்செவ பணியே யன்றோ 

வாசுகர* மளித்து மாற்று மழுசலிங் கேச னம்பா 

லாசுச வளிப்பா னாக வருட்டொடர் பிணிச்சான் போன்மென் 

ருசுக வேந்சன் மீதா மார்வமுக் அறச்செல் இன்றான். 
      

மைந்து - மயகீகம், 

ர் உகம் - உலகம், 

குறுக 

(2) 

(௬ ) 

(6) 

(௮) 
வெ அனையது யத etiam பொலக். அஅமவுவஷ்மயயவ அணா. et டள. ed அசைக்க சகதி வடை, saat en Nae ran hime na



அணை *கவனபு ராணம், 

செல்வுழி மயற்கூ மீது ரெப்பும்வான் ஈபதி கேட்டி 

மல்வரு சைச்தி ரோற்ச வந்சனிச் சூத கான் 

தெல்வள ரமுத காதற் கெயெற்றிய விழைந்த மாங்கட் 

பல்வகை யணிசண் முன்போய்ப் பயிற்று தி வல்லை யென்னா, (௯௬) 

இந்்இர னாணை யாமீ தென்பது .பிசைச்சான் கேட்ட 

தந்தா வழிசார் பெல்லாந் தணவறச் தெளிவான் நர்சன் 

மந்த நாசன் சூத வனச்துட னனுச ரோடும் 

ல் இர வகற்று௩ காய மார்க்கண்ட தோயந் தோய்ந்து, (௧௦) 

தளிபுகுக் சமுசுகாதன் சந் இ சாழ்க்தி றைஞ்சி 

wal Jes gags தான்முன் னாற்றுமச் கோயிமலல்லாங் 

களிசிகும் தெழில்வி ளைக்குங கான் முளை சன்னைக் கண்டாங் 

கொளிபுகுக் இழுக்சச் சண்ணுற் றுரைப்பரு மூவகை கூர்ந்சான். (௧௧) 

இயலெழி லுகசை மெல்லா ரிலங்கினு மிளஞ்சேய்ச் சேரோர் 

செயலெழில் புணாப்பர் காசரி றிறச்தினர் செய்தி போல 

வயலெழில் வேண்டா சென்று மவிருமச் இருக்கோ மிற்கு 

லியலெழில் வகைக ளெல்லாம் விழுச்சக விழைந்து செய்வான், (௧௨) 

ஈவின்முசற் கோபு ரம்முன் ன5இமண் டபத்து சீரி 

யவிர்தினை யிடைவ சந்த மண்டபச் தத்தி டைச்ச 

ணுவமனெவ் வுலகச் தள்ளு முள்ளதன் றிசற்கென் ரோச் 

இவியமா மணிப்பொன் வேதி சற்பநா நிகழக் ஈண்டான். (௧௩) 

ிலவொளி வயிரக் சம்ப ஈரையஇ னிறுவி மேனின் 

றிலகொளிக் து௫ர்க்கு டஞ்சா ரிந்த நீலப் போடு 

குல்வொளித் தாள விட்டம் கோல்செம் மணிவி டங்கங் 

சல்வொளி நிலமேன் ன்று கவினவோர் விமானங் சண்டான், (௧௪) 

'தாமணிச் தாபியுச்சிச் சொழமணி *ரிரைச்சா எந்தச் 

தேமணி விமானக் கேற்கும் இறமணி யுறுப்பெ லாஞூங் 

கோமணி நிரையின் யாத்துச் குலமணி இரிசை யோடு 

மாமணி சண்டன் மேவும் வனமணி பீடக கண்டான், (௧௫) 

௮.ச்சகு வேதி சைச்காங் காயபொன் மணிச்சோ பானம் 

வைச்சது சூழச் தாகீர் வந்துபோம் வழிய மைச்,அச் 

சுத்கநீ ராங்கி யாத்துத் தா௩று மலர்ப ரப்பிச் 

சித்த நிரைக ளெல்லாந் இறச. இற னாகச் கண்டான். (௧௬) 
  

** மணி .. இடைச்குறை.



இர்திரன்றிருவீழாச் சருக்கம், ௧௯௧ 

பிறங்குகண் ணடியோ வென்னப் பிச்திகை யாதி யேனை ௪ 

,இறக்குல வணிச ளெல்லாந் திருச்சகாவமைத்துள் ளாலம் 

மநீட௩்குசெவ் வியவ சந்த மண்டபப் புறம்பு சூழக் 

கறங்குசீ ரிளம ரக்காக் கமழ்ந்துல களப்பச் சண்டான். (௪௪) 

இருத்தகு மபிமு சச்சீர்ச் செனாதுவா யில்னே ரெம்மா 

லுருச்சக வெழுநது பத்தி யுலா௩டைக் காவ ணஈதான் 

குருச்தகு விசான மாதி குலமணிக தொக்க காதி 
ட் ச x க * மருச்தகு மாக யாதி மலிகதொளி வயஈ௩கச் கண்டான், (௪௮) 

மரகதத் திலைக டண்டு மணிடொனாற் குலைய மைத்து 

விரவுபூத துஇரிற் தூக்கும் விழு ரிய வாழை வெண்பொ 5 

னபைதுவாட் பழுக்காய் முத்தி னலாமுகை யாஇப் பூக 

F 6D J Beit பல் வகைய சன்ன னிஸார்ரை யாகக் கண்டான். (௧4) 

*லனெலாம் பரிஙகிற் சோதி ஈலவவெபச சமன்செய தன்ன 

சலசின்லா மஇச மூ௨ம்ப% ரூரசா சணஙக ளென்ன 
உ. . 

ஈலனெலா நிறைந்த தூய ஈகுமணி சிரைச ளாய 

குலனெலாம் விளக்க மா௫க் கொழுஞ்சுடர் பரப்பக் கண்டான், (௨ ௦) 

விரையெலாம் விராய சா₹ச மெழுச்கெலா முகனுஞ் செய்தான் 

விரையெலாம் விராய பன்னீர் மேலெலா மணப்பப் பெய்தான் 

விரையெலாம் விராய தாபம் விசும்பெலாக கமழச் செய்தான் 

விரையெலாம் விராய சுண்ண விதமெலாம் விப்யப் பெய்தான், (௨௧) 

Qu ds Caryer செமசபா ளெழின் மண் குயின்று காய 

வடிபுன னிஐறத்துா சென்னி மாவில மணரிப்பொர் ரோஈகாய 
7 a ¢ rc 

மூடிசரு தருப்பை வாச மொயம்மலா மா Cais 

ரெடிதொயிர் பூரகும்ப ரபைரரை யாக வைத்தான், ௨௨) 

இன்னன மேலு மேலு மெண்ணில வெண்ணி யெண்ணி 

மன்னிய புரீடிவ சந்த மண்டப மூதற்கோ டித்தாங 

கென்ஜனையாண் மஈஇ Cre னிமாசலே யாவ மீன்ற 

வன்னைவாழ் ரிகேச னக்கட் களவிலா வணிகள் செய்,சான், (௨௩) 

Gauge தமர்ந்து போற்றும் இருச்சொண்டி ணிலையர் சாமு 

மினமரா இயாமுன் ரெரெண்டாழ் றிருசளி யிதுவன் ஜென்னா 

மனமரறா தையுற் றெந்தை உடிலினார் றெளிவ மென்றா 

. லனமரு விழைவி ஞந்று மணிசிகே யளச்சுற் பாத்றோ, (௨௪)



௧௫௨ ...' சூதவனபுராணம், 

உலகெலாக் தழைக்க வெம்மா னுலாவாச் தவஞ்செய் வீதி 
ரிலனெலாந் தரப்ப ணத்தி னிழலெழச் தூய்மை செய்தத் 

தலனெலாம் வெண்ம ணற்றூச் தன்மையிற் ror நண்மைக், 

. குலனெலாம் பாப்பி வேணிச் குடிஞையென் அவப்பச் செய்சான்.(௨௫) 

அம்மறு இருபாற் கன்ன லரம்பைபூ கசவொ ழுக்ச 

மமமறு கனைய சங்கை யாற்றிரு கரைரி லாவுஞ் 

செம்மலர்ச் சசலியாதிச் செறிவென மறுவி மீத 
ட 'செம்மணித் சகொடைய லாதி இகழ்மக ரிசைகள் சேர்ச்சான். 

இவ்வசை யேனை யாவு மெழில்வகை நிரம்ப முற்றி 

யவ்வகை மயன்முற் சென்றாங் சனிலனுச் குணர்த்ச வன்னோ 

னுய்வகை முன்ன மேய ௮ம்பர்கோற் குணர்ச்ச வொல்லைச் 

செய்வகை யமார் குழச் சேவர்சோ னாங்குப் போந்தான், । 

ஆரு ளீர்ப்ப முன்னின் நன்புபின் றள்ள வுள்ளம் 

பேரு ஞலகெ லாஞ்செய் QuAwer we uncer Crow ,, 

Fim aps ergo சேவடி தாழ்ந்து பல்கா 
Corscpor Gacror epys) Horgus ow He er upon, 

காளகந் தரம கேச சனககக் *தரமா னேச 

*்சாளகக் தரர்ச்கு மோச கவினகர் தரமா ஞச 

*காளரிகந் சாசு தேச கனந்சகநக் தாச பேச 

| காளகக் தாச சூத கானகந் தாரி வாச, 

வந்தனை காண ely sor gy மாறுரு வழிசெய் வார்க்கு 

வந்தனை யினுமி ரச்க மலியருன் பொலிய வாங்கு 

வக்சனைச் இன்பமுற்றும் வழங்கு தேச வானி 

வந்தனை ச் துலகும் போற்று மாவனச் சரசே போற்றி, 
௩ 

நாகவ ரகன வாத மகுமணிச் சுடிகை யுச்சி 

நாகவ சன பூசை BUE Sa சருமே காச 

நாகவ ரசன காதி நற்றவ குரவ வர்சை 
நாகவ ரசனம் போற்று ௩றியமா வன சதாய்போற்றி, (௩௧) 
  

இரச. 

» 

* தரம் - மலை, 1 காளகம் - கரியபாவம், 1 காளம்- மேகம், 4] கம்- 

| காளம் - சூலம், 

* நா.ஃ.தவரார் எனப்பிரிக்க,



இந்திரன் நிருவிழாச் சருக்கம், ௬௯௩ 

கருமமால் விடையாய் போற்றி சைலையோர் புடையாய் போற்றி 

யிருண்மனச் சடையாய் போற்றி யிசூழியங் சொடையாய் போயு்றி 

சருமழுற் நிடையாய் போற்றி சதுர்மறை ஈடையாய் போற்றி 
3 ச் 

வருமயிரந் படையாய்போற்றி மாவன முடையாய் போற்றி, (௩௨) 

அரிவளர் மனச்சாய் போற்றி யடையலர்ச் னெதச்தாய் போற்றி 

களிவள ரினக்சாய் போந்றி காளபோ சனச்சாய் போற்மி 

அளிவளர் சனச்சாய் போற்றி காயசோ பன ச்தாய் போத்றி 

நளிவளர் தனச்சாய் போற்றி ஈவிலுமா வனச்சாய் போற்றி, 4௩௩) 

வேறு, 

என்றிவ் வாதி ஐ.இ ளியம்பிகேர் 
கின்று செங்கா நீண்முடி மேலெழீஇர் 

சென்று கூம்பு சந்சை மலர்ந்துசா 

. "சொன்று மன்பி னுவந்திஐு வேண்டுமால், (௩௪) 

ஐய வாரமு தேச வசலைபான் 

மெய்ய மந்தா நாச விது இச் 

செய்ய வேணிய சின்னஞ் சிறியனே 

இய்ய வேண்டிரின் சந்கிதி யுற்றனன். (௩௫) 

உற்று ளேனின் சைச்இர வுற்சவ 

மேூறிறு நான்முறை தொட்டு முடிச்இட 

சொந்றி வாழ்விருப் பெய்தின னேழையேன் 

பெற்று கந்சரின் போருள் வேண்டுமால், (௩௬) 

ஈலம தொன்றுறற் கெண்ணி னடுவிடர் 

பலபு குந்தம் பண்பினர்ச் கும்மெனி 

னலம தொண்£றுமி னாயினேற் சன்னவை 

பலமுற் றெய்சல் பகர்சலும் வேண்டுமோ, (௩௪) 

செய்ச லோச லியாதுக் செரிசராப் 

பைதல் வாழ்ச்சையுட் பட்டு லேமைபா 
லுய்ச லில்லப ராதமொ ராயிர 

கைச லெய்துற ஈகண்ணினு மண்ணலே, (௩௮) 

இருவு எம்பொறுச் சாள்கெனத் சேவர்கோன் 

மருவு எம்புயச் தாளின் வணங்கிமேல் 

வெருவு எக்தெறு நட்.திமுன் வேண்டுபு 

தருவு எம்புரி யாண சலைக்கொளா, (௩௯) 
  

* பெற்று - கடைக்குறை. 
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௧௯௬௫ ரூதவன புராணம், 

தன்ன சேவர் குழாச்தினைச் சானழைஇச் 
தன்ன மும்மனம் வேறொன்றிற் சார்ந்திடா 

இன்ன வுற்சவச் தின்புற நீர்விழைக் 

இன்ன ரின்ன வியற்றுகென் றேவினான், 

ஆசை யாசையித் போற்று மமாரை 

சோ மிக்க நிமல நமரந்கா 

ளேசி லாத விழாவிங் இயற்றுசல் 

பே௫ னுந்துணைப் பேறகொண் டே.யெனா, 

முகம ஜோதி யவருண் முததிர்நிதிச் 
தீசவற் கோதுவன் றச்கிணை யாஇய 

தொகுபொன் னாடொறுங் காலந் தொறுநீதொறு 

Heo ளிச்கும் வினைரினச் கென்றனன், 

ஏழு நாக்கொ ளெரியினை கோக்குபு 

வாழி வேண்டிடந் சோறும் வகசைப்பல 

கேழின் மிக்க சுவையிற் கெழுமுணா 

வூழி னாச்குர் சொழிலுனச் கென்றனன். 

அ௮னில கேட்டி யனகன் செனகாம் 

புனித S Be ளாதிய பூவெலா 

மினிய சண்ணடி யென்ன விளக்குமவ் 

வினைப ரிக்குதி யென்று விளம்பினான், 

வருண வாதனச் சோசனி மாண்பணி 

புரியி டந்தொறும் பூம்புன நூம்பணி 

மருவ முக்கின் மெழுக்கு மலர்பணி 

யுரிய வுன்றனச் கென்றன லும்பர்கோன், 

நிரு தி மீண்டு நிருத ரசுரர்கள் 

பெரிய பூதர்முற் பேச வகையிஜோர் 

புரியும் திவினை யாண்டும் புகாதுகின் 

ற்ரிதி னோம்பனிற் காமென் றறைந்தனன், 

நடுவ கேள்வரு காற்புறத் தோர்களு 

மிடைகெ ருச்கை ஈடுவின் விலக்கின் 

றிடரு ரூநெறி செல்ல வியச்குகோ 

ஓுடைய கைச்தொழி னிற்சென் றுரைத்சனன், 

(#5) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(#6) 

(௪௪) 

(௧௭௪)



இந்திரன்நிருவீழாச் சருக்கம், ௧௯௫ 

கோதி லுறந்சவங் கொண்டருண் மண்டபத் 

தாதி வீதி யெழுச்சியி லண்மிசின் 

Cog கோற்றொழி லாற்று முரிமைகிற் 

கேத கும்பணி மீசகொள் சென் mares. (௪௮) 

ஏற்ற வேற்ற பணிக எியம்புபு 

சாற்று சோஇடர் யார்க்கு* சனிக்குரு 

போற்று சன்குரு வாம்பொன் னவன் மலர்க் 

காற்று ணைச்சக ணமந்து கழறுவான, (௪௯ 

ஐய மந்திர நாச னருள்விழாச் 

செய்ய லாந்தின மோரை இறப்புற 

வுய்ய வோர்ந்துரைச் தாள்கென வோர்ந்தவம் 

மெய்ய ஞளையென் ரோ இனன் மேக, (Go) 

நாளை யென்று தொடங்க நலந்தரு 

நாளை யோதிய ஈற்றவர்ப் போற்றியந் 

நாளை யேதன் னவையொழிச் இன்பரு 

* ணாளை யென்று நயந்சன னாகர்கோன். (டுக) 

வேறு, 

தட்திர நாதன் வேச தத்துவப் பொருளாய் நின்ற 

மந்தர நாதன் செய்ய மகோற்சவச் இருகா எிக்காள் 

வந்இிர வகற்று காட்டு மனம்விழி குளிர்ப்பக் காண்கென் 

றிந்தான் முடங்க நீட்டி யெங்கணு மினிதுய்ச் தானால், (டு௨) 

உய்ச் இட முடங்கல் கண்டா ரொய்யென மண்ணோர் விண்ணோர் 

us Bus னிறைஞ்ூ யேற்றுப் பனிமலர் தாய்ப்பூ சச்தா 

ரித்திசை யன்றோ சர்சீத தெத்இிசை களினு மென்னா 

வத்திகம் சூத கான மடுத்துகாற் றிசையுஞ் சூழ்ந்தார். (௫௩) 

புல்லொடுஞ் சமிதை யோடு நாலொடும் போ௮ வாரு 

மில்லொடும் வேள்வித் சீச்கை பியைபொடு மேகு வாருஞ் 

செல்லொடு தோய்கா னின்று தவச்சொடுஞ் செல்லுவாருங் 

கல்லொடு தோய்ந்த வாசச் கொடுங் கமனிப் பாரும். (௫௪) 

சமையம்வாய்ப் பறப்பெற் றெம்மான் றகும்பணி செய்கிற் பாரு 

மமைவிசே டாதி வாய்ப்புற் றகம்புறத் தருச்சிப் பாருங் 

கமைநடச் சிலம்பி னோசை சகண்டுகேட் டிருக்கொள் வாருக் 

கமையுணர்ட் தமைந்து சார்ந்து தாமிரண் டறவாழ் வாரும், (௫௫) 
  

* சாரியை



ளு சூதவன புராணம், 

ஏற்புடை வேட்டன், முன்மூ விருதொழி லியற்று வாரு 

நாற்படை சூழ வாழு நானிலப் புயச் தி னாரு 

மேற்படை துலாச்சோ லாச மிளிர்ஈ் இ விளைவி னாருஞ் 

சாற்படைச் சொழின்மீச் கூர்ந்து சகமுழு தய்விப் பாரும். (Gs) 

களிமெடு பிடிச ளென்னக் களியொடு ஈடவு வாரு 

மிளிர்முகு லோடு நீங்கா மின்னென விரவு வாருங் 

இளியொடு மின்சொ லாடிச் எளர்வொடு மேகு வாரு 

மளியொடு புயக்த லங்க லலங்சகே ர்ண்மு வாரும், (௫௭) 

ஆமிவ மாதி யானோ ரனைவரு மாங்காங் கன்பான் 

மாம௫ழ் பூப்ப வன்னோர் மரபுறு நிலையுட் கொள்கை 

தாமுணர்ம் தவா வர்ச்கார் சாச்தினெட் டுணையுங் குன்றா 

தேமுற வரித்சற் கொச்ச வசதஇயி னிருப்பச் செய்தான், (௫௮) 

இன்னன வேனை யாவை யெழில்விழா விற்கு வேண்டு 

மன்னன வங்ங னாக வமைச்சன னாக வாஷஜோர் 

மன்னனச் சிறப்பு நோச்கி வான்வரு பானு தானும் 

தன்னன விழவு காண்பான் ரோயமே னரலை புக்கான், (௫௯) 

புள்ளின நாளை யென்னப் புராரிசன் றிருவி ழாவைச் 

* செள்ளின ௩மாங் காணாக் செரிசனா யச்த மாக 

 வள்ளினம் வருசல் வேண்டும் வம்மின௩் குடம்பைச் சென்னா 

நள்ளின வழைச்சல் போன்று நான்றன செல்வ வானில். (௬௦) 

உலகெலாம் பொதுவித் சொள்வா ஜனொள்ளமூ இறைக்சா நின்ற 

ரிலுசண் டோர்புள் சோகை ரிமிரமரி ரோர்புள் எர்சோ 

நலிவுஉ லல லோக நாயகன் ஈருணை யொன்றே 

பொலிவுற மின்ப துன்பம் வினைவழிப் புகட்டல் காட்டும், (௪௧) 

ஆயதோர் காலை மாலை யவீர்மதி யமார் கோமான் 

மேயதோர் பணியு ஈம்பால் விதிச்தில னாக லாலசத் 

தூயதோர் விழாவி னாஞ்செய்: தாப்பணி நிகரின் றென்மார் 

சேயதோர் பணிசெய் கென்னாச் தெளிசடற் குளி "'க்செழுக்சான், (௬௨) 

எழுந்திடு மதியோன் செய்கு சென்னென வுரைத்து மம்மா 

தழுக்கம பணிசெய் வானோர் சாம்லழி வரச வேனோ 

ரழுந்தம பேசனாதி யனைவர்க்கு மமுத மாரப் 

பொழிக்தயர் வொழித்து மேலும் புரிபணிச் காற்றல் செய்தான், (௪௩) 
  சவ செல்ல அலல் arent டி கன்னையது வையக அலது ள் படபட அச te a iy 

.* செள்ளின-முற்றெச்சம். ர வள்ளினம்-இதுவமத,



இந்திரன் றிருவிமாச் சருக்கம். ர 

புனிசன்மூன் னால வாயிற் புரிக்சருள் புண்ணி யாக 

வினையுறு சாந்தி போற்றன் விழுச்சகு ரண F gw 

கனியமு சனைய சூச கானன மாற்றும் பெய்தாங் 

இனியமா புண்ணியாக மியற்மினன் மதியோ னென்பார். (௬௪) 

சார்ந்தசன் வண்ண மாதல் சாற்றுயிர்க் இயல்ப சென்ப 

சார்ந்ததன் வண்ண மாழுன் றழலெறி கொடுங்கா நிங்கட் 

'சாரீந்சதன் வண்ணஷ் செய்க சாற்ஈரு வுயிர்போர் ரூனுஞ் 

கரர்ச்சசன் வண்ணக் தாலோ சககுமிதென் wai சரல்லார்.”(௬௫) 

வாட்டமிக் களிக்கு௩ காஉம் பிரிவென்ப ம௫இழ்-ூ மின்ப 

வூட்டரிக் களிச்குங் காலங கலப்பென்ப வுண்மை செய்வ 

நாட்டமிக் சீளிக்கு மெல்லி ஈலியஈந் பணிகள் மடெயதோர் 

கூட்டமிக் சளிக்கு மல்லீ செனக்கலாய்க் குலவி னாசால், (௬௭) 

நாளொன்றை யொருபால் வெப்ப ஈண்ணவோர் பாதி சட்ப 

மாளென்று வைச்ச தய்வா னாவிகட் சென்ப கண்டாம் 

வாளொன்று வெயிலி னெய்த்த வருச்தமுற் றவிர்வெண் டிங்கண் 

மீளென்று விலக்கிற் ஜென்னா விழு்சக வழுத்து வாமால், (௬௭௪) 

இந்துசண் டுற்ற செய்கை யின்னன வாக விப்பான் 

முந்துசண் டுறக்கு டாது மரிநீர் மூழ்கும் பானு 

வந்துகண் மைகோன் செல்வ மலிவிழா வின்பு துய்ப்பா 

னந்துகண் மறுகு ணாக ஈரலேமீ செமுஈதான் மன்மே, (௬௮) 

வருபி! தளி வேல மிகுயுங்கான் ௨௩௫ ரோன் 

றரி௲ன முூநரி னைக சன்மையா நன்மையாலோ 

வரியமேல் சடற்க afig@, கா னணியஎழ் கடலெ ழுது 

திரிசறுதி ச்ருெெ மம்பர் தோற்றம் துணேயப் பெற்றான். (௬௯) 

ஞாயிமுங் குச்சு ராய ணத்சனாயு5$9 செல்வோ 

ஞயினு மருளாற் £ழை யார்கலி யெழீஇ விழாவி 

னே.பழிக் Eis F OVS ிலையொழிரர் சமுக நாதன் 

Can om Gor S1&& குறித்துவா னிவந்து வந்சான். (௭௦) 

வருடங்க டோறு மெந்தை மக்துர நாதன் செய்ய 

வருடங்கு சைக்தி ரோற்ச வந்தரி Eso சா௩கு 

மருவுக்கன் மையினை யோரார் மாசமூன் mscrm சாலே 

செருடந்த விரவி நேசேசெல்வதென் றுை்ப்பர் மாதோ, (௪௧)



Sin I சூசவனபுராணம், 

காயச னுளத்திற் கேற்ப ௩டச்சலே குலச்இற் போந்த 

தூயகற் பினர்மாண் பென்லுக் துணிவினைக் காட்டி யாங்குத் 

தோயமுற் றெழுந்து கொண்கன் சுடர்முக மலர்ச்சி நோக்கி 

மேயமூண் டசக்ச டங்கண் மிளிர்முக மலர்ந்ச மாதோ, (௪௨) 

சாவில்€ர்ச் குலமா தர்க்குத் சந்துணை கோவி னோதல் 

சாவினிரற் சாத லேயாந் தலையளி யென்ப தேற்று 

மேவிய விரவி நேரில் விதுமுக வொளிம மழுங்கக் 

தாவியங் குமுதப் போதங் கண்மூகங் கூம்பிற் ஈமமா, (௪௩) 

செய்லொழி வுறக்க மீண்டு செயல்விழுிப் பன்றி வேறு 

மயறரு மறக்க மில்லா வானவ ரோடு மேனை 

சேயல்வினை மாந்தர் யாரு முந்துறப் புரியும் ததத 

மியல்பணி யுள்ள மூச்ச வெழுந்சன ரியந்று கற்பார். (ere) 

தேவர்கோன் குரவன் சொன்ன சித்திரைச் திங்க ளிந்து 

மீவளர் பக்கச் சைந்தின் மிருக€ ரிடகா டன்னி 

லோவறு செயமு கூர்ச்ச மொன்றரு ணோத யந்சான் 

மேவுமப் பொழுதே யன்பு மீச்செொர்ந் தெழவெ ழுந்சான். ( எ௫) 

நித்திய மாதி மூன்று நிமலனா கமத்தினாற்ற 

Qars Gu றமக்கே ௩ல்க வுறுமஇ காமம் வாய்ந்தோர் 

சச்நிய வதச் காதி சமசகார முற்றும் பெற்மோர் 

மூச்திசெய் பாமனைந்து முகோற்பனர் வழிவம் துற்றோர். (௭௬) 

வேறு, 

ஆயசிலக அவிஈர் குழிஇ யமர்ந்தருக் கூட்ட முன்போய் 

கேயமிகப் பணிக்செழுந்து கேர்றின்றவ் வானவர்கோ 

ஞயகனை யான்மார்ச்சம் பாரர்ச்சமென நவிற்றிருபாற் 

அா£யசிவார்ச் சனைபுரிந்சே யுலகமெலாச் சொழ£? சறந்தீர். (௪௭௪) 

எம்தையமு தேசனுக்£ண் டியற்றுவிழாச் தொடக்கமுத 

லட்தம்வரை புரிசெயலு மன்றியுரித் இயமுதலு 

வந்சசெயன் முழுவதுநம் மாண் சசயலே யென வோர்க்து 

மிந்தவிழா வியற்றுகென யான் வேண்டன் மிகையன் ஜோ. (௭௮) 

அமாரெலாக் சொழுவானச் சாரசேரின் மொழியென்னே 

நிமலன்மகோற் சவமிதனை நீவேண்டி நடத்துதலா 

லெமதுசெய லியற்றுதொழி லேவுபெருஞ் செயனின தாற் 

கமைதருகர்சி துருச்துவரின் கண்ணதென வுவந்சோதி, (௪௯) 
  

~ * என்றானென்பசவாய் ரிலையாற்கொள்க,.



இர்திரன்றிருவிழாச் சருக்கம். ௧௯௯ 

அனுமதிபெற் றகமதியா லதைராச வனுணையெனும் 

வினைவிளக்கி யோதியுணர் வேதியர்கம் மனுஞையும்பெற் 

தெனையருளு மமுதேச னிமாசலைபூ சனைஏறப்ப 

வினி அபுரிக் செதிர்வேண்ட லெனார்சேவா னுளைபெத்றார். (20) 

அச்சகடவுண் மாமறையோ ரனையமகோரத் எவமிடையோர் 

விக்கனெழமு முூறாதினிது வேண்டியவா முடிச்சருள்வான் 

மிச்சமறை மூசற்பொருளாம் விநாயகனை விதஇமுறையாக் 

பொக்கமிலாப் போன்பார் பூசிச்சா ரருள்பெற்றார், (௮2) 

பின்னனைய விழாவினுக்காம் பெருறிதியக் gli ate 

வன்ன சனர்ச் சனைபுண்ணி யாகவா சனமாஇ 

முூன்னருளனார் றினர்வாக்து சாந்திவினை மூறைபுரிக்சார் 

சன்னிகர்மா மறைபாவுந் தனிவில்வ சருமூலம், ௮௨) 

சணிலமுச காசனிரு சனையரொடு மிடச்சமர்க்த 

வனி சயொடும் பிசாவிருகால் வாந்கியவோர் காலினொடும் 

புனி சவயிம் ேவினொடும் புடைநிமிர்பல் வரிசையொடு 

மினி இனெழுக் சருளிவீற் நிருந்சருளப் புரிந்த கற்பின், (௮௩) 

விதிமுறையிற் பூசனையவ் விருச்கமூ லச்இயத்றித் 

து திசெய்மிருச் இசையசன்பாந் மொெட்டெடுக்துப் பட்டடுச்சு 

க.திர்மணிகும் பொற்கலக்திற் கைக்கொண்டு பக்கமுஈப் 

புதியமதி வேணியபொடும் பொற்கோயில் புகச்காராக், (௮௪) 

இன்னமூறை யேமிருச்சங் கரசணமாங் கியற்றியபின் 

னனண்னமிரு த் இசையமுக்கூ ரோச்கியவை யொவ்வொர்வகைச் 

சொன்னமுளைப் பாலிகையிதற் தாூயேற்றின் றுவாமொடு 

மன்னுவிழாச் தீர்த்சமென்ரூ வகைச்சூரிச்தா மூளேேெசளிச்சார்.(2௫) 
ச் 

இவ்வசைசெய் தநங்குரார்ப் பணமிரட்சா பந்தனமீற் 

றெவ்வமறப் புரிந்துவிடை யெழுதுபடம் பூசத்துச் 

sua wey சாதிவா சனம்பேரி சகாடனமூற் 

கைவருபல் வினை சளுமக் கரிசறுமெல் லீயின்முடி ச்சார், (௮௬) 

எண்டிசைகா வலர்களுமாங் கிருந்சொண்டு புரிட் துறினும் 

பண்டிசை நால் வழாது இசா பந்தனமம் முறைபயிற்றி 

வண்டருமக் கராமதே வார்ச்சனமு மாபியந்றித் 

சொண்டடர்மகிழ் சரவிமயச் சோகையொடு மமுசேசன், (௮௭).



௨00 ரசூதவனபு. ராணம், 

தனக்கினிய விசேடபூ சனையாற்றி ம௫ழ்ந்தேச்தி 

மனக்கினிய வருடருசோ மாக்சர்சர் சமைச்சொண்ட 

ரினச்சனிய மண்டபத்தி னெழுந்தருள்விச் தெதிர்மாபின் 
வனச்கினிய மால்விடைமுன் வரைந்சபடக் துசச்துயர்த்தார். ' (௮௮) 

ஒதுமுறை மாதுவசா சோகணமீ துஞற்றியுடன் 

மேசகவெண் கொடிகளினும் சிடையுயர்ச் சாங் குடன்யாக 

வே.இ௫கெழ் சாலைபுகூ.௨ மேவுபரி வாரமுடன் 

மேதகுயா கேசகடம் விஇமூறைபூ சனையாதற்றி, (௮௯) 

கோதான விலச்ெவ குண்டமுற முறையங்கி 

யாதான முதலான வாற்றியா குதிகளெலா 

மீதானம் புரிந்தீண்டிவ் விசுத்தங்கி வினை ந்கழ 

மாதான மமர்ந்தருள்சோ மாக்கந்தர் திருமுனு இ, (௬௦) 

அளிபெருக ஈனிரறப்பி னமர்சருபூ சனையாற்றிக் 

களிபெருச வாக்தோளி கவினவிரண் டணிக்சவற்றி 

ஜஞொளிபெரு£ வெம்பெருமா ஜனொன்றினுமை யொன் றிவர்ம்து 

சளிபெருக வலம்போக்து சசவின்மகச் சாலை சனில், (௯௧) 

எழுந்தருளி வந்தனைய விருஞ்சாலை யபிமுகமாய்த் 

சழுந்தகைய பச்சிமநேர் தான்பூர்வ முகச்சருளே 

பொழிக்தருளி ரின்றருளப் புரிக்துமகம் பூர்ச்தியு£ 

மொழிக்சமுறை பூணா குதியினித முடிச்சகன்மேல், (௯௨) 

அன்ன மகச் சாலைநடு வமர்ந்தயர்ந்ச வேதிகையின் 

மன்னமுச காசனிடம் வளர்பெரிய நாயசசஞ் 
சொன்னகடச் இரும்பூரை சொடாவிரு பாங்கரினு 

நன்னர்மகா தீபாதி ஈலம்பெருகு முறைபுரிக்சார், (௯௩) 

சாள் ஈசவச் அவிசரிவர் தம்பகும்ப விம்பமெனு 

மூன்றினுமிம் முறைபூசை முடித்திடவச் இருக்காட்டு 

யேன்றுலகுச் களிச்சவணின் மெழுந்தருளி யெம்பெருமா 

னான் றஇிரு வீதியிலெம் மன்னையொடு முலாத்தருவான். (ax) 

பானுமதி யெனு.-௮ருவர் பல்லுருசக்கொண் டெம்பெருமாற் 

கானபணி புரிந்துய்வா னடுச் இருபால் வாலேய்ப்ப 

மேனிமிர்வுற் றவிர்செம்மை வெண்மையன விரிகவிகைக் 

. தானரிரை சிரையாகச் கவிந்துகிழ னனிபரப்ப, (௬௫)



இக்திரன் திருவிழாச் சருக்கம். ௨௦௧ . 

ஒருபாறன் பாலாச வுமைகவர்க்தா டவம்புரிக்சர 

ளிருபாலும் பெறப்பணியீண் டியற்றுவலென் டிச சனளபல் 

ஐுருவாகக் கங்கைசன தொண்டிராலீ சுறுசெயல்போற் 

கருவான மகளிர்பலர் சாமரைகள் புடையிரட்ட, ச (௯௯) 

பின்புதமை மடிக்கிடச்இிட் பெரு௩சானைஎ இழுகால்செய 

இன்புதவு மம்மையப்பர்ச் சண்டிதசெய் இடன்முறையென் 

ன்புதரு சொண்டாபல வருஞ்செயல்லீ சன௩ கொண்டு 

மூன்பு,சனிச் சனிவிசற முழுமணச்கான் முகமடிட்ப, (௯௪) 

தொடர்பிருபா லாலவட்டஞ் சுருட்டிகிரை wn Fora 

மிடையுநெருக் கொதுக்குமூடி விடையொளிர்பொறந் சோலுலவ 

விடியகல்வான் பறந்கோடு மியலிருபுள் ளிவைமா சல 

கொடிகடமச் கோராசாயக குலவுவிடைக கொடி புசனு 2, (>) 

யாசி ஐ,தா*றகதோகஈம் மிரு௩டனச் தஇிறனோரா 

apumyper 59.669 FC sr Cur ge விகற்பமெலா 

மேழுறவோர்த் இடுமமெம்மா னிதுவன்றோ பெருமபேஜதென 

ரூமகல்வா 'னரமகளி சா௩ஙனெதிர் cy. 6 gas. (௯௯) 

நாசமெலா மொடுங்குழிமுன் னண்ணியவா பின்புபல 

பேதமுூற விறைவன்முனம் பெருகவிரி௩ தெழுவவென 

வேசவொலி தநரிழ்வேக மிக்கவொலி தொக்கபல 

சச வொலி பல்லியச்தின் இளரொலிகள் serie gous, (00) 

இருபாலு மெசார்வேச மமடத்தோத மிசைபெருக 

மருவாரின் ேேனையமா மறையொலிபின் மல்கவாச 

தருவாய்மைச் தமிழ்வேசஞ் சநரிஇயின் மன்னிவர 

வொருவாத Haier wo Bi ச்சன௪.இ னோசையெழ, (௧௦௪) 

வீணைமுதற் றஈ௩இரிகண் மேயப௨ கருவியிசை 

காணமர்வேய்ங குழலாதி தளைஉகைய கருவியிசை 

யேணமர்தோத் சருவியிசை யியைகருசா எத்இினிசை 

கோணரி சாய மிடற்றெழுக்து குலவு பிசைச் குலம்பெருக. (௧௦௨) 

வந்இயர்மா கதர்சூசர் மலிதருமங் சலம்வீரம் 

பந்தியமா புகழ்முறையே பண்புறரின் ஜெதிர்பாட 

மூந்தியசர்ப் பாவாணர் மு.இர்சுவைநா ற் கவிசூட 

விந்தியரீச் தவர்போற்று மிருந்து இிபற் பலகூட. 96 (௧௦௩)



ம் po a உ சூ.தவனபு.ராணம், 

குருசசொண்ட மதிமெளலிச் குழசனருட் டூவெள்ள 

முருச்கொண்டஈ ரிறம்பொலிக்ெெெவ் வுயிர்ககுமளிச் ததல்போலச் 

திருச்தசொண்டா இருமேனிச் இருவெண்ணீழ் ஜொளிபாவக் 

கரு ச்சொன் ௮ மரவோசை சண்மலர்கீர் த இனரவிரவ. (௧௦௪) 

இருவருளி னட௩ூமலர் Ase sO sais SOT UH GE 

சச ரிகுமெய யடியர்செவ geen ணச்சை_வின் 

| வரு மரிய பெருமகிமை வகைஈணியு வகைசிறப்பப் 

பரவிளின புகாகளிப்பப் பரிவினெடுத சோ இவர (௪௦௫) 

விணாம ரி யெனப்பொழியும் விழிமாரி மனபர்.தரு௩ 

சண மாரி சொரிவிரைப்பூ௩ கவின மாரி சிவஞான 

வண்மாரி சுருகமிழ்மா மறைமாரி யுடன்பதினெண் 

பண் மாரி மு. சுலாய பலமாரி ஈலம்பெருக, (௧௦௬) 

எமதுரியு மேசாச மெனவடத்துஈ சறப்பளிச்தோ 

ளெமையருளு மெனவடுச்சா௩க இெபமணிந்து முன்போசச், 

கமை சருமா மறைபரியாக காசலித்சா னாசலினா 

சமையருள்வா னெனப்பரிக ணடம்புரி௩தங௩ குடன்போத, (௧௦௪) 

சவனெனுகா மாசனகச்சே யுரியனென மறைதெளித்ச 

இவியதநிழ்ச சுரு. இபுகல் செழும்பொருணேர் தேற்று தல்போற் 

சுவணகட முசுறறேவ மஙகலமாந் சொகையெட்டு 

மவிரிழைவான மடவா£சக எணித்தாக வெடுச்சேச. (௧௦௮) 

என்னெனவோ அுதுமெல்லா முடையபிரான் றிருவெழுச௫9க் 

இன்னனமற் றென்னவுமாங செயசமலர் மணிமறுஇன் 

மூனனவனமா சேவனிறை முக்கணன்வ௩ தானென்று 

சன்னமெலா மெடுத்சோதச் தஇருவுலாப் புறம்போகசான், (௧௦௯) 

இருககோயின முன்போநது தேவ.மினு ரெடுச்தேசகஅ௩ 

கீருப்பூரச சுடாமுக௨ கவினுறமும் முறைசூழத 

தீருககாஇ சைவர்செய்பூ சனையேற்றுட் சென்றருளி 

விருப்பூரூ மணியணை மேல் வீற்றிரு௩சா னமுசேசன், (௪௧0) 

இம்முறைகா Car? mp விருஞ்சிறப்பு ஈனியேற 

வம்மலிரு பொழுதுமெழுக சருள்பவணி யெவரிசைப்பார் 

நம்மையரு எனைபெரிய நாயகயோ டமுசேசன் 

பூம்மையுல குயவரு முறையூர்தஇு வசைமொழிவாம், (சசி



இர்திரன் திருகிழாச் சருக்கம், ௨௦௩ 
ர் 

வேழ. 

பின்னர் வழிராட் காலையிலெம் பிராட்டி. யோடு மாந்தோளி 

சன்னி, லிறைவ னுலாகச்காட்டி தநதக் நாளின் மா%டயினிற் 

பன்னைரிய நித்தில்ப்பூம் பர்சர் ரிழற்€ ழமூசேசன் 

மன்னு காழி மணி3ெழுச்ட மாண்பு சினைப்பிக் துலாப்போகதான், (௧௧௨) 

மூன்றா நாளில் காலையுலா முன்னை மூறைபோக௩ தன் றிமவிற் 

ரன்ருழ்ச் சல்குற குடைஈசபணி சன்னைக சுமப்ப வுமைபோசசக் 

Carex ap னிவண்சார் பிரிவாற்றாச் கணச்தினடைகது தரிச்சசெனச 

சான்றோர் பரவு கயிலாயத் சனிவா கனமெம் பிராலூர்ஈ தாண், (௧௧௩) 

வருகான் செனுகாட் காலையுஉா மரபிற் போகதவ்”விரவினடை 

தெருளோ திமழூர்க அமைபோசச் இகழ்சே வடி.ரான் முடிசூட்டும் 

பெருவாம் வினுமீ Aad word Cu ga ௩௩தி மிசையவற்குப் 

பொருகா முன்னூர் வெஞான போச மளிச்சோ னுலாப்போரஈசான்.(௧௧௪) 

iO ger POsr. காலையுலா வடைவிற் போத ரிசிகொத் 

சந்தின் சொல்லா ரமுதருத்து கருணைக் இறுகைம் மாறெனஃபோன் 

முந்துங் இளியூர் சாவுமையெம் மூ.சவன் கணேச னெனற்கிறாய 

வு5தும் பூசு தனைவசகத விழாககொண் டூஈதா னும்பர்பிரான், (சகட) 

இருமூன் ஜறெனுகாட் காலையுலா வெ.ரிலார் தரப்போ சநரி௫மியம 

பெருமான் றனையூ டலின்9வ௨ லும் பெற்றி uns ge Osh ser 

வ்ரியூர்ட் தமைபோ சரவெம்மா னயிரா வணஷமூர்ஈ ௪ துகயிலைக் 

கிரியூர் பட்ட வாச்சனமாங இ௦மை செரிசுதாங குலாப்போகதான், (௧௧௪௬) 

அறமே வேழா நாட்ஈரலை யருமை யுலாப்போக தன றிர£வி 

லறமே யுவா யென்றும்வள ரறமே புரிவா எததெரித்தா௩் 

கறமே யுருவாம் விடையூர வண்ண ஓருவிர் sere Bi pp 

இறமே வியகோர்கொடர்புணர்ச் சாக கருமால் விடையூர்க் தருள்புரிக சான்க 

இருகான் கெனுகாட் காலையுலா விண௩கப் போஈதெவ் வுயிர்ச்கு முகணா 

வொருவா சாட்டி வளர்க்குமுயிர்ச சாய்சானென்ப துணர்ச்சாங்குச் 

இருவார் சாம ேனுவுமை செலுச்ச மால்பின் னவசாரச் 

அருவா யருள்வேட் டிவண்மேற்கொண் @ map னெனப்பாய் மாஷர்ந்சான், 

ஒன்பா னாளி னுமையொருசோட் டும்பன மயிர்சேய் சண் 3௪ 

னென்பா ரொவ்வோர் மாமணித்தே ரிவர்ஈது இருமா மணிமறுகி 

லன்பா guise Cur சாவெம்மானமுச காச னணிமணிச்ேேச 

ரின்யா லூர்ந்சாங் கருட்கோலச் செழிலார் காட்டி யினிதளிச்சான். (சகட



be சூசவனபு ராணம், 

ஒருபா னாளிழ் சிறுகாலை யுடையா லுடையா ளுடன்காட்டு 

தீருவாழ் வருளி யுவர்.து.சனித் தனிவெள் விடைமே னிரு மலமாக் 

தெருண்மா தீர்த்தம் தனிற்போகது தீர்த்தங கொடுத்தாக குலகமெலாம் 

பெருவாழ்வளிச் சாஙகருள்வெள்ளப்பெருநீர்தோய்கஇன்புறப் புரிரசான், () 

பினனர் யாக விசர்ச்சனதுல் பிறஙகச வாற்றி யாசேச 

சொன்ன கடரீ ரமுசேச சுயமபு மாதீதிக கபிடேக 

நன்ன ரியற்றி விசேடார்சச னைமுன புரிநதவ் வமுசேசன் 

மூன்னா விடைமான் கொடியிறகக மு.தமீக கூாஈதார் தவததுவிசர், (௧௨௧) 

ஈற்றிற் புரிசண டீசவிழா வில௩கப் புரி௩ச॥ ரெண்டிசையும் 

போற்றுபால ர௩கு ரஙகள் புனைஈத விரட்சை விசர்சசனஙச 

ளாற்றிற் புரிகதா ரமுசேச னன்னை பெரிய tru sor 

சாற்று கலியா ணோற்சவமு௩ தயஙச மரபின் மூறைபுரிஈதார். (௧௨௨) 

வருநா டோறு௩ சனிவசஈச மணிமண் டபத்தில் வீற்றிரு5த 

திருவா விழாககொண் டருளியவச சிதப்பி னனஈத மடஙன்னாட் 

பெருகா நிற்பப் புதுநீரசூழ் பிற௩க யாகது ௩ற மலாபெய 

தொருவா நாப்பண மணி3டச துமையோ டெமையா எழுசேசன்.(௪௨௩) 

தனக்கு நபன கும்பாதி சாபிச தருசசிச துறமாபின் 

மனககசொண் டினிய வபிடேக வகைகள் பெருக ஈனிபுரிகசோ 

தனககு வால்வாக காதிர்வே கனமா பூசை இறப்பியந்றி 

மனககு மடஒிழ்கூர் விடாயாற்.று மாண்பின் வி.ழாசசீர் வயக்இனொ. (௧௨௪) 

உடனாங கெழுநதட் குழன்முக லோரைகஈ சாவ _ணஙகளினும 

புடைமா மறைதே வாரசவ புராண நிருச்ச ang Buus 

ளிடனீ சோடை யோரொனரு யிலஙக முறையே சொடர்ஈதுவ 

ஈடா யகன்சூழ் போர திருக்கை ஈணிவீற் நிருக்கு கலம்புரிஈதார். (௧௨௫) 

சாற்று மிவ்வா றமுதேசன் சைத்தி ரோற்ச வஞ்டிறப்ப 

annie yess செவததுவிச ரவிர்வெண் பூதி பிரசாதம 

போற்று வலாரிக களித்சாச புகன் றிவ் வரிய பெரும்பயனீ 

யேற்று வாழ்சென் றுபசரித்சா ரிறைஞூயேற்றா௩குடல்பொடித்தான். 

மின்ன ரனைய சிவததுவிசப் பெரியர்ச் சரிய வணியாதி 

மன்ன வணிஈது மாபூசை வயக௫ச சிவிகை சளி ohare gra 

கன்னர் வீதி வலம்போகசாக கமரா சரியோத் சவமுறையே 

நன்ன நியத்றி யடியுறைக ணயப்ப நனித௩ அளமகழ்ந்தான். (௧௨௪)



இர்தரன் திரூவிழாச் சருக்கம். ௨0௫ 

அடைந்து கெடுழ்கது நெடிழ்க அருகு மன்டு பெருக வருள்வெள்ளக 

குடைந்து பணிந்தாங் கமுதேசன் குளிர்சா மரைஈசே வடிரிழற்8ீழ் 

விடைஈது சனிலீந் நிருச்குமன மீட்க லாந்முன் புசவிடைபெத் 

௮டைகத வினைநீக க.பமகவா னுமபரோடு முமப ருற்றான். (௧௨௮) 

என்னை யுரைத்சாஞ் ச.சவனச செயஇயுய்ஈசாா பெருசொகையோ 

ரன்னை.யினும்பே ரருளுடையா னமூச காச னடைகசளவே 

முன்னை வினைரீச சகருள்வசைஈகண முற்ற மூகமபர் பலகோடி 

சுன்னை கிலைசெய துரைபபினுமச சேடன் றனககுஞ் சரீற்றரிசே. () 

மலர்மெயஞ் ரநூன சனற்கதமா MoE வினாநாம வரிப்பசையென் 

னுலகி னுயிாக டிருவருளபெற் ரயமெயக நூல்கொல் சாசனமபற 

பலைன னவைபா வருககுமு தை பயிற்த லருமையவைக் ௪௨ ௦ஈ 

fas Janno Foe ds சிவபாாண சரவண ௨ (௧௩௦) 

சிவபுராண ௪ர£வணமே செெிநாக பலகொல ௨௧௩௪ செலாஞ் 

சிவப ரான எாரவணமே சோசகுஞு கெல்வக இ௱ஈகளெஷாஞ 

சிவபு ராண சிரவணமே சோககு ॥னைஈன் மசகளெளாஸஞ் 

சிவபு சாண இரவணமெ சோககும பல்வா மின்பெெலா te (ஈ௩௪) 

சிவபு ராண சரவணமே சச்சு ௬௪இ மு சஉரிபப 

சிவப ராண சாவணமே செரிமும மலசசைத தெறுவக வே 

சிவபு ராண ச..வணமே சீவ குணநீக் சபரிபபதுவே 

எலபு ராண சரவணமே இகழ. ரினப மருள வதுவே. (௧௩௨) 

அன மூறையா ஓவறறிடைமிச கருமை இகழிச சூசுஙவன 

மேன் புராண முழுதேனு மேவு சருசச மொனறேனு 

_ மான கவிகள் பலசிலவ மற்மொன் ரேனு நியதி பெற 

ஞான மூறகேபா அசல்கேட்ட னயககு மவசே பிறகதவராம் (௧௩௩) 

  

இன்ன கூத ஷஹீசச்சாசை யெழுது மவரே டீரதவர்மேம் 

பன்னு முவீர்புரிகுகவாசீர பரவு மவாபூ இத் இடவொர் 

சொஷ்ண ஞுஸ்பரயிற் பதிட்டைபுரி தாயர் மூதலோ ரமுசேசன் 

ம ணினைச்சவெலாஞ் சார்ஈது வாழ்வார் சா சமிசே.(௧௩.௪) 
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ar wer oO eA மூனிகலத்துச் சறைக்சா னாணைச் சமைந்சாரால், ் 
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ரூசுவனபுராணம், 

வேதம் வாழி முகல் வாழி விளைகூழ் வாழி யுயிர்க்கின்ப 

2௪ம் வாழி இருச்தொண்டச் செல்வர் வாழி பூதிமுசற் 

சாசம் வாழி சித்தாந்த சைலம் வாழி யருளமுத 

நாதன் வாழி யனைபெரிய ஈங்கை வாழி வாழியவே. (௧௩ ௬) 

இந்இரன் மிருலிழாச்சருகிஈமு pO pm. 

Gj BOG LT C8 LD (pina pn. 

அர் இருலிருக் ச [-ந௫௦ 0, 

அடசவவஷைாச்மாம் அவவுக்கு om



a 

திவமயம, 
ந 

சூதவனபு.ராணவசனம், 
a tn, i AT GN TN ape A ig கூச ப 

trmud oi. 

சச சசாட்குண்ணிய பரிபாண பாமபதகியாகய வெபெருமான், உலகர் 

யாவரும் வேசார்ச்சகசளை ஒன்ரொனருகஆராயாது *கேிசளைத அவற்று 

ள்ளே இது wantin Bsa ண்மையென றள்ளபடி செளிஈத, அசத்தெளிவி 

னால் மலைவில்லாச பதிப்பொருள் என்றே, அதுடுலைமறைகாய்போல் வே 

திக்அள்ளே விளககுவசாம, அப்படடு உ மாபதியேயா 2, இதுவே எவ்வா ர்ரு 

னும் ரிசசயமெனிற சோககொ௱ளு8௨ ரிகவும அறிகாசலால், ayngCar 

சதிதினுட்பொருளை அவபு 5 காயாவரும எபட்சினுணாஈ அய கென 9 இரு 

வுளப்பெருஈகருணையினாலே வெபரிமி_டரு ர்ய புரானா ஈ௭ ப௫னெட்டா 

கும்; அவற்றள்ளே அககிளிபுராணம் உன்ற, சுரியபுராணம ஒன்மு, பிரம 

புராணம் இரண்டு, விஷ்ணபு ரணம கான்கு, வெபராணப பசசதாகும், ௮௪ 

சவபுராணஙகளுளொன்றாகிய பெஎஷ்யோசசாபு।ாணசஇலே க்ஷேத்திர 

சண்டத்திலே ஸ்ரீபிரசசாயசெமேத."மஈதிரேஸ்வஸ்வா மி அவரத சாநரி 

தீதியராய விற்றிரு,சருளுசன்ற இருவுசாகதானமாகயெ சூசவன்ஸ்தல மா 

ன்சியம் விளஙகுகின்ற ௮.” 

இதசைச, சிவபி ரன2 மாதேவியாககுபசேரிக்குமபோது, அவர்மடிமிது 

'விற்றிருஈ௩துகேட்டருளியஸ்ரீசுப்பிரமணியப்பெருமான BAC eure Gus 
சிச்தருள், அவா FOO IDG மாரருககு, அவர் வியாசமூணிவருககு, அவா எனக்கு 

பதேித்சருளினமென்று சுூசமுனிவா சொல்லிய இசசூதவன மான் மியமா 

இயவடமொழியைத த சிழ்ரீலசதாருணாஈ அயயும்பொருட்செ, சமிழ்மொழி 
பெயர்சதுச்சருகவென்று.ஏசசூ சவன க இன் £ழ்பால் ஒருகுரோசத் இலுள்ள 

இிலங்காட்டிலே,பூவைியர்குவ KASS, கொடை ௩டையாதியுக சமகுணங்க 

ளானிறைநத * இராமநாசச கெட்டியா செயச அருஈதவப்பயஞயு தித்து, 
sate memes படு vey Aen ge 

* நேதி - = இதி எனப்பிரிபட்டு, : அஃ்ல என்று ' எனப் பொருள்; 

பிம் வடமோழி, எனவே கேசம்பொருள்களை ஆராயுஙகாற் Buse. deen 

ங்க்ள் அமையப்பெறா தனவற்றை இது பதிப்பொருளல்லவென் நுநீக்கி, என், 

பத்ரம், பதியிலக்கணஈகள் அராதியோதாதி அஷ்டமா சள குணக்களாம்? 

இவரை ராமசாமிசசெட்டியரபென் 2 வழங்கு, sr ale os 

'சிமியெனினும் பொருளொன்றே.



நவன ப்ராணவுச்னம்.! 

 இதிதமமா கதம் சைவருண்விலா௪ இவ்ரியமாதுஷ்பான சிலாறுச்கக சல 
(ற்ற சிவபூஜாதிசர்சாராய்ப்பிரடித்திபெத்று விள௩குகன்ற ஸ்ரீமாக்ித்ம்பு 

)ரசசெட்டியார் கேட்ப, அதனை மறுக்கமாட்டாமையால், அன்பும் அறிவுஞ் 

சிதிதுமில்லேஞயினும் மெயயன்பர்கள் எண்ணியகாரியம் இனி முடித்த 

west இருபாவள்சாலாகிய Aulsrer, gO wuncrus பொருட்டு இதனை 

இனி.அமுடி,த்தருளுவாசென்று HOH ஸ்ரீ சாம்பசிலகுரவ்சரணாவிர் தங் 

‘stor வணங௩ூச் திருவருளைவேண்டி. ௮அதனுள ௮ட௩இரின்று தமிழ்மொழி 

பெயர்ச்து அயிரச்சைள்ஞார்றிருபது இருவிருசு க௩௧ளாகச செயதமைச் 

சேன், 

ப 
அ
ல
்

 

ஜே 

  

அவையடக்கம். 

சொற்பொருளெல்லாம் சதி 9வரூபமேயென்பது சர்வா௩சகோரம், 

தலால், இப்பாணா சொறபொருள்சளோ சத் துவகுண வி௫ஷ்டர்களாயெ 

சாதுக்கள் சகதி செஙவருபமாகவேகருகி அவர்றுற்சிவசரிசு திமகமையைச் 

செளிஈது ஈச்துவப்பயனைப பெறுவாகா மற்றையோயாதுகாரணச்சா 

லாயினும் அசை மறாது குறறம்கோககுவாராயின ௮ சறகுசசமாசானஞ்சொ 

ல்லுசல் பா.௪௩இர வழிப்பட்ட மது கடமையனு, அனஜியும் சமஸ்த வாச் 

இயெஙசளும் சிவாஞ்ஞையாவனறி ௩டவா என்று பெரியோர் சொல்லு தலால் 

இப்புராணச செயயுட்கள் யான் செயசகாகரினைச்துக குணவான்கள் குற்ற 

ஞ்சொல்லார்கள. அப்படியன்றி என்வாச்செனறேபிறர் கூறினும் அக்கூற்று 

டையார்டக்கவிகளிற்கு ந்றம்பார்க்சின் ௮௮ அவர்க்கேபழிப்பாகும். என்னை 2? 

நானோவென்றால் இறைவளுத் குற்ற௩களெல்லாவற்றையு ரிரைத்துவைச்ச 

ப்பெற்றஅகேகஙகளஞ்சியஙகளை ஈகாததுள்ளேன. குற்றமே வடிவாகிய என் 

னிடத்து முற்றுங குறறமேயன் றி வேறு சோன்றாவாகவின். 

புராண வாலாறு, 

உலமுகலாமபுகழசெற சச்துவகுண விரிஷ்ட புண்ணியபூமியாகிய 
கைமிசா.ணியத திலே முன்னொருகாலத்திலே, செளனகர் முதலிய மூனி' 
வர்கள் சத்தியாகஞ் செயது வஈதார்கள. அப்போது சூதமுனிவர் சுலேசசை 

யாச அங்குவஈசா£ முனிவர் யாவரும் இருசசைவிட்டெழுஈது, கரஞ்சாமே 

த்குவிய எதிர்சென்று உபசரிச்து அழைச்திவஈ.து ஆசன த்திருத்இிப்பூசிக்து 

தின்று முனிவர் பெருமானே ! அடியேஙகளுச்கு அகநேசமுறை கருனைர்கூர் 

த்து anys repli go புசகட்டினீர்கள், சிறிதா செவிட்டிலது; goat Hater 

Bae ‘w@eaweet உபதேச்துவருககாற் குசவனமென்னொரு vee ௫ ம் ் 

இஹ்ழ் உள்ளல், ௮௫ எத்தலத்தினுஞ்மெர்சஅ, அத்தலத்தில் LA, ச்ம்



சூசளபுரான்ஒசனம் 

FOOSE சிவபிரான்' Sie பாகளுசகு அருளிய இவபசர௱் தனி மட்பப் 2 

அளவில்லாகனவாகுமென்று சொல்லியருளினீர்கள், அம்மகிமாவிையுர். 
கேட்பதில் Meas ஆசையுடையேம், அறுச்ரெடச்சருளுச என்று Corer a: 

ச்கொள்டார்சள். 

், சூதமுனிவர், மிச்ச விருப்போட ஸ்ரீபிரகந்காயகி சமே தஸ்ரீமந்திரேோ 

வரஸ்வாமி பா தபங்கயங்களைச்சொமேற்கொண்டுதியானித் திருந்துபின் முனி 

வர்களே | ் உங்கள் கேள்வி உலகெலாம் உய்தற்கு ழு முக்கியசா coo plow 

கும். 'என்மன மும் அ, சனையே விரும்பியது. இச்சிவபுராணசிரலவணமே யாவ 

ர்க்கும் சர்வாபிஷ்டங்களுங்கொடுப்பது. நீங்கள் கேட்ட இச்சூ தவச மான்மி 

யம் அபக்குவர்களுச்குச் சொல்லக்கூடாச ௮இிக ரகடய்சரிக் இரமாகும். இத 

னை ஸ்ரீ நந்திதேவர் சனற்குமார முனிவர்க்கு உபதேூச்தருளினாரென்று 

அம்முறையே சொல்லத் தொடங்கினார். 

ஸ்ரீகைலாச ச்.இிலே, செம்பொற்றிருக்சோயிலிலே, ஸ்ரீகண்ட பரமேஸ் 

வர சந்நிதானச்திலே, இருவருள்வெள்ளமென்றே யாவருந் துதிக்கின்ற 

அமுதமே கிறைம்துள்ள சிவதீர்த்ச மொன்றுள்ளது. ௮தன் சரையிலே, ஆமி 

சக்கான் மண்டங் மொன்றுண்டு, சுத்தவிச் தியாமயமென்றே யாவாாலுந்து 

இிச்சப்பெறும், அசனிடத்து௨. ச்சமமுனிவர்கஉட்டமும்வேசரிவாசமாதிசா 

ஸ்.திர முழக்கமும் எப்பொழுதும் நிறைந்து கொண்டேயிருக்கும். ௮ம்மண் 

டபமத்தியிலே, வியாச்சொசனத் இலே, வீந்றிருக்தருளுகின் ற ஸ்ரீகம் ததேவ 

ரைச் சனற்குமாரமுனிவர் வணஙகிப் பூசித்துத் துதித்து அஞ்சலியஸ் தாய் 

ரின்று, எம்பெருமானே ? தாங்கள் மூன் உபதேரித்தருளியகு சவன மான்மி 

usens இன்னும் விஸ். சாரமாச்சேட்பதில் விருப்பம் மேலிட௫ன் நத; இரு 

வருள் புரிகவென்று வேண்டிச்கொள்ள ச், திருகந்திதேவர், ௮,ச சலச்சையும் 

விநாயக சுப்பிரமணிய சாம்பசிவ பாதங்களையும் வணங்கித் துஇச்து, நமது 

இருள்வழிப்புச் இர சிகாமணிபயாகிய சனற்குமாரனே * அவ்வியாஜகிருபாஞூ 

ச் இயாகியபர மரவன் உலகெலாம்உய்யும்பொருட்டு ௮ஈவா தசாந்ரித் தியரா 

] விற்றிரும் தருளுகின்ற சூசவனமாகிய உத்தம சிவஸசலமானத, ௮ 

தியக்திர்க்ல ஸ். சானமாய்த் தென்சமுதச்தச்திலுள்ள ராமசேதுவின் ஈசா 

ஈ.திசைவிளங்கலிற்திருப்பத. இந்த உத்சம சிவஸ்சலமே இட்பூமிக்கு, திரு 

(ரட் டுணையாய் விளங்குவது, சன்னையடைந்தார்க்கு மசாபாதகாதி சமஸ்த 

ர்வங்களும் நீக்இச் சர்வாபீஷ்டங்களுங் கொடுச்து மோக்ஷ்ச்தையுங்கைப் 

'பாகுளரக்குவத. இத்தலத்தின் பெருமை எத்துணைச் Ame gran oye 

(tan கற்பசாலம் இருந்து சொல்லினுமுடியாது, அங்கனமாசவும் நீ அ 

னத் சேப்பதிற் கொண்ட பேராசையை மறுக்க மூடியாமையால் ஒரு சிறி 
9 செரில்ல்த் அணிந்சோம். நிச சலமான்மியம் பதினைக பக இயாய் வள்
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Mag dls 5 2 
பு ன் தக்க 

டி ய 
1 Bs, Fee ப 

2 ae ஜ் பு கத ஸ் Gs ee et ஜ் 
ப்ந்ந் கட Lie ct risky tyne Pg ஸு ௪( பத், elo SR eee Mh B BIS Gs Cp பெற் eo, a ; ante னி. ee தி சட்னுப சம் பி ச்ட் ae. a Dy Mt wy ioe eg பவர் H a “ புதி பர 

் ளி 

an gt re பக்கு டப் 
சென் DEG Ae ஆதி: bg 

த்தம்
 ந்த்சர

ுச்சம்
, 

ஆதி 16 ஷ் டன் Geo Le Foe டு ம 1 க்கம் ச " ly i டு க 

பத்கப்பணளிக்ளளக்ச ம், இ.திசேடன் வொர்ச்சனை: sages ம், 6 “oe m7 eee 
மேர்ச MAG, FHSS, மார்ச்சண்டச் சருச்சம், இராமன். மந்திே பரபதேசச்பசரு 

mh rh ey பர்பி wis ‘ ae ae oa at id 
| வக தடயம் Me டய 

மன் மூ தரிவேதனச்சருச்கம், திருவிழாச்சருக்கமென் ரமா? is வத் 
men ச்! ae wor 

iihanis Bl மமாச் அறித்தவாலு விரித்துரைக்கின்றோம்; கேட்பர் wala lea ee 
Ree SE சவுர்சொல்ல்ச் தொடக்கினார், 

a i iy eh 

முக்கள், 

தலவிசேடம். 
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கொழ கட்டிலே, அம்முகச்திற்கண்போல இச்சூதவனம் மிரரித்தியெ wae: 
ம லத் பப் 

ம் ன் குற்; அது. சாவேரிக்குத் தெற்சே மூன்று யோசனை , தாரமும்: ‘Osi தர் 

பபற லின் மேற்கே இரண்டு யோசனை தாரமும் ் சென்சமுதத்திச்திற ட் 
ம் 1 ள் ் 

Nag aging பரமர் 
வடக்கே ச ஐந்துகுமே ரச தாரமுமாயெஎல்லையிலுள் எ.து. ௮.த்தலச்தின் ௮5 சலம் 
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aie 4 வன்பு 

திருந்து வெதிருக்சொணம் மெயமவாசள mone unit நன்றி கதி 
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eee £ர் தீ. திலெக்ஷ்ஈமி பன்னி நஷ்ட லெக்கமி வெஞான லெ 

ஈதி மூசலிய லெக்ஷ-௩மீ சொல்லாம் உ சாவுசன் தானமாகப் Quign gout 

ல். ௮வாசளும இருவுசாதகானமாவார்கள். இத்தலச் திரமியகின்ற செபத, 

பயாசாதிதர்ம௩கள் ஒன்று அரா சமாகும், அக்ரியகலங்களில் அகேசகற்பகால் 

ம் பஞ்சேக்திரிய ரிக்கொகசதோடு டஃயயப்படிம் பரிச ச்ச தவப்பிரயோசனம் 

தரத் இன் எல்லையை அடைநஈசமாச்து. ததத ஒட்டிவசாகும், இப்படியா 

னால் இச்தலத்சை யடைநது சிவதாதச ஸ்கானஞ் செயது குசவனேசர் ௪6 

ரி.திவந்து தரிசிச்தல் தியானித சலா.தி செயகின் றவர்களுக்கு இத்தலம் சொ் 

ரிக்ின்றபலன் என் சொல்லளவுட் படுமோ. கணிதநூல் வல்லார் ster 

Vigsa He பெருக்தசொகையுள அப்பலனின பெருஈதொசைச் இசையும் 

உட்படா. ,இனிப்பலவாறு விரிச்ச கூறுவெெனனை, இச் சலச்தில் இலை, 

ய்றூது வசி சஆப் இபரியமாயகியையும் சூதவனேசபையும இனமும் வழிபடு 

ஏியமருடையோர் பெறும பிரயோசனம் [கைம்மும இக ரியாயத் சால் எண்பெ 

ர௧௫,ச் ெெரிகதுகொள்வதும் அசாத.தியமே. இசனை மெயயன் போபெடிப்ப 

வர்களுங கேட்பவாகளும் சமஸ். த தீமைகளு நீத இருவருள்பெற்றுவாழ் 

வார்கள். 

திலவிசேடமுர்றிற்று, 
ய்ய 

தீர்த்த விசேடம், 
—(:0:)— 

௩ சனற்குமமனே'! மராதுண்டாதிமுனிவர்களாவே 4௧௨ புவனஙுசளனு. 

முள்ள சிவதீர்ச்சஙசளெஃலாம் பூச்தல,சதினுள Cor ae gi கூபதடாசாதிரூ 

பங்களாய என்றும வகெடின்றன இவறறின் நாமவரிசையே ௮௭ வில்லை ஸர் 

தலால் அவற்றுட் லெ தீர்த்தமாச். திம் வீளக்குன்றோமென்று Pasi 
; தவர் கூ.றுஇன்ரார், 

திருக்கோயிலினுள் ளே,௮ச்ினி திசையிலே ஒரு Ra St gsi 2. Sai 

(அஸ், alien தீர்சசமென்றும், மண்ிசர்ணிகாதீர்கசே மென்றும் பெய்வது 
வளவள... எரச்னை சரனையவைஷரசக வய raatt nti 

4 ஈண்செ கையென்நது ஆயித்திருதாந் றைம்பத்து மூன்று « soi PONE 

Reuse என்னும் இலச்சம் போல் anno தனில் ewer Me ் 

ge /சசம்ற திகம் -இசற்கு இப்படியாளால் Qasr hag sayE 
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. தவன L. 

7 நரதழ வாயினும் Seog ROT அன்புப். விதிவழி pecan 

ba pas பெருங்கர்ட்டைப் 'ப்ஞ்சுபோல aol sib pa se’ 'விெலின் 

ச்சினி. யென்று. சொல்லத்தகும். பரவர்க்கும் இத்£ர்.்.ச.த்திலே, இனமும் 

Buns ஸ்நானஞ். செய்யச் இடைப்பதாிது, ஆயினும் வருஷத்துக்கு. oe 

றை ௫ 'சித்திராபருலத்திலே இத்தீர் த் சஸ்கானஞ் செய்தால் முந்தூத்ற 

புதிதைந்து। நாளிலும் ஸ்நானஞ் செய்த பலன் முழுதுஞ் சிக்கும்; திருகி 

'காயிலுக்குப் யுறதி தே மிழ் இல், பில்ஸ் ப ஒதி மம் பு கண் டமென்றொரு:தீர்த்ச் 

தள்ள. அதில் அர்த அனுமன் pps Bar சத்திகள் முந்றும்பெற்று 

ர் ர. இதிலே. மங்கிளிவா. -ஸ்.இரவாரஸ்! நானம் முச்கியம. இச்்,தினங்களில், ம 

ident Bars 6! தைரிய வீரியாதி இஷ்டசாமியமெல்லாம் பெறுவர்! 

ஸ். இதன்கீழ் தீதிசையி ல் ஆதிசேட தீர் ச்சமென்று ஒன்றுள்ளது. இதிலே 

nBioas £ளிலே அன்பு மிக வி.இப்படி மழ்குவோர் அஷ்டபோச முதலிய இ 

ட்ட் AS MaQen ல்லாம் பெறுவார்கள். அன்றியும் வேதசிவாசமாதி சகல 40 

ங் இரபாரங்கசர்களாய் உண்மைஞான த்தாற் செசாயுச்சியப் 'பெருவாழ்வும் 

)ப தாரகன் இருக்சோயிலுக்குப் புறத்தே மேத்திசையிலே மார்ச்சண்டதீ 

த்த மென்றொரு நர்ச்சமுள்ள ௮. இது சர்வபா தகங்களும் நீக்கத் தக்கது, ௪ 

(லபுவனங்களாலுக் அ.இக்க, ச்தக்கது,இதிலே தைமாச குருவார ஐச் நக்ஷத்.தி 

(த. இலே ல் அன்போடு விதிப்படி மூழ்குவோருடையபார்வை வ செல்லுந்திசை 

9த்செல்லவும் அஞ்சுவான்; கர்வசீவர்களையுங் கவருகின்றயமனு மென்றால், 

இலர்: பெறும் பலன் முழுதும் யார் தான்சொல்லவல்லவர்கள். "இருக்சோரயித் 

este தென்றிசையிலே கெளதம தீர்ச்ச மென்றொரு தீர்த்த முள்ளது. 

3). மூழ்குவோர்க்கு இஷ்டசித் தகளெல்லாம் உடனேகொடுப்பது; இன்னு 

* இவைபோன் 2௮ ரச வ தர்த்சங்கள்இத்தலத் துள்ளன. இவ்வளவென் 

றுக்தொலை  சானுஞ்மொல்லமுடியாதா௫ில் ம௫மையெடுத்துச்சொல்ல நினை: 

nie தீப்படி ரிஸ் சாலிபுலாக ஞா யத்சாலூகி தீதுணர்க, இத்தீர்த்தங்களெல் 

Se (மேற்மொல்லிய தக்வத்தினங்களினன்றி எத் ங்களின் மூழ்கும் 

ரண்ணியஎண்ணிய இஷ்ட?ச்திகளெல்லாங்கொகுக்கும், இ.சனை மெய்யன் 
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   | ae சிடி வடு ஜன 

மூர் தவி சேடம்.' ் | 

.... சனற்குமாரனே? இன் ரூர்ச்திமவெட்சேட்பாயாசவென்ற ருக் தேகம், கூறுகின்றார், ரிஷ்சளமாகிய பாமூவன் ஜனன மரணப்பட்டுப்பறபு ர சரிரமெடுத் துழல்ன்ற சீவ கோடிகள் எனிதித்திருவருள் பெத்தய்கவெ ன்று திருவுளக்கொண்டருளிய பெருங்கருணையினாலே, ஓ ஒளிப்பிழம்மாய்'.. னி i's cous சுயம்புலிங்க ரூபமாய் இச்சூசவன தில் ஓர் மாவிருக்ஷ். "நீழலி பலேசோன் றி, வில்வம் கொன்றை மல்லிகை மல்லை மூசலவிய மரங்களுங் 
கொடிகளும் மலரீதூவிக் சூழ்ந்து மிக நெருங்க ம் ரிதிபிலேவித்நிரு்சரூளும், இங்குவந்து, இச்சுயம்பு மூர்ச்தியை அக்சேடன் . _ வருணன். மார்ச்சண்டன்' இசாமன் முதல் அரேகர் வழிபட்டு ச்' சங்கள் தங்கள். Bayi Rs Bearer லாம். பெத்ருர்கள். இர்ச அமிர்த சுயம்பு டூடர்ச்இர்கு மார்ச்சண்டேஈன், வருணேசன், அஈந்சோன், wb AC roar, அமிர்சகு சவனேசன், * இருவ சாத்சனேசன், அழுசவிங்கேசன் முதலிய அகேகந் கிருகாமங்களுண்டு, , ம் த்தும் விசக்அுகூறு தல் எவர்க்கும் அசாதிதியமே, இச்திருநாமங்கள்', 'சீப்சி! கோடி. மகிரமக்இரங்கறினு. மேன்மையுள்ளன. இவற்றுள்ளே, மார்ச்சண்: 
டேச நாமஞ் செபித்தவர்சள் யமனையும் வெல்லும் பெ 

சிவன புராணவ்கனம், : or 

GUIA ws ¢ ற்று வாழ் 
வார்கள். வருணேச நாமஞ்செபிச்சோர் சர்வரோ கழுநிங்கிச் சுகமுற்றுவாம், 
வார்கள், HOES ge மகாமஞ் செபிச்சோர் சசலகலாவல்லவர்களாய் உண் மைஞானம் பெற்ற வாழ்வார்கள், மந் திரேசகாமஞ் செபிச்சோர் a Cavan, : am, பிர்மராக்ஷ்சாதிகளால் வருங்கஷ்டங்கள் முழுதும் நீங்கப்பெறுவார்கள். | 5, சவனேச காமஞ்செபித்சோர் இருவருள் விவாசமாகய குளிரகடவிவரும் து வாழ்லார்கள், Awa JETS சானேச காமஞ்செபிசத்சோர் தத்தி ம, சலான:. 
சகலதிருச்சளுக் தம்மைச் சேர்ச் இருக்கப் பெறுவார்கள்... audi soi Cas er: ் மஞ். செடீச்ே தார் மிர் சம் நீங்கு நிகி, னந்த வாழ்வு பெறுவார்கள்... "4 

W 
he 
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் ட் ், 

மி - இச்சலத்தற் எமஷ்டிரூபமாய் விளங்கும் இச்சுயம்புவிங்சமொன்றே. fy பல்லா த்தல் சளிலும் வேறுவேறு சுயம்புலிங்கங்களான எவ்கருபவ்ன 
ப்விள ங்குடி ன்றது, வழிபடுகின்ற மெய்யன்பர்க்கு அமிர்க BBUF am FAD NG 5 
*குஞ்செயலாலன் தியம் வெண்ணிறக்சா லும் அமிர் சவிக்கமென்பதை! Son, 
*௫௫ ன்றது, பலவாக்கூறுவதென், இர் ச௮ சமிர்சகயம்புமூர்.க்தியைப்போர்க. se 

05.௮. IED 2 எவ்வுலகச் துமில்லையென்று அச்சினியைக்கையிலேக்இச்', அதி as - 
yang 

ப்ரி 

பஞ்செய்வோம். இச்சவெபிசானை உ உகியகாலச், இலே மெய்யன்போதெரிக்ச் 

பெற்றோர். ண்மைமால்களிற்கறுசன்ஈ தசமஸ்சதர்மங்களுக்சம்மிட ச்சர ட்டு i 

ர க்கப்பெதுவார்கள். உச்சிக்கால தீதிலே, சரிரத்சப்ே ப ற்றோர்சம மஸ், நி Bas 
ப்ரிறையப்பெழுலார்கள்,. சாயங்கால த்திலே. ல்க ர் சமன். இயம ம் நட்ட பகம் ட பரிந் ம் ப்பட்டு Tha ங்கஞ்ம பெறுவார்கள். ot Fw iimiomr ay & EP ayy sia பெண்ட் கடத் 

Bis Aa ated Fk 

   

   



  

    Te pase LY Reo u CL Belin sa. ep ரதம் குருவீரர்ம்பூச் மி 
Ba | எர்ரமிக்டிய தன 8 திலேதரிசிச்ச ப்பெ pad areal be ர் ர் 
Wane seni சீந்கபபெற்று௮இபரிஈ ௪ சாகளாய் நினை சசவெல்லாம்எனி 
a at tk ம் இதகடப்பெற்று லோகப்பிரரி ச தியாயலாழ்வார்கள். சைச் திசோத்சலித்தி, 

ப 

iA bier epee Bina es போடு கரிசிககப்பெ.றறோபூ சிசசெல்வம்புத்திரச் ; 

ச்ஸ்வம் பொருட்செல்வமமு தவியசெ லவசசிறபபெலலாபம Qe fh cover gh a 

இச்சு த்திலே சிவச இச செல் வரரயவாழ்ஈ இரு SST BOM, Dee saan sans , 

பம் ெண்ணி வழிசசென்றாரும், சே மெய்யன் t 

ரிதரிஸிப்பெத்ஜே ர்பெறுமபயனைப் பெறுவார்கள், இச்சிவலிர்சமூர்ச் 

பயக் சரணப்பெற், வர்கள் ஜெனன மாணா எங்வகைச தன் பங்களையுல்.” 

ரணமாட்டார்கள். பணி தவர்கள் சாவாணடஙகளுசம்மைப்பணியளீ ற்றி 
ர் 
ம் நினை சதவர்கள் இப்பூமியில் இன்னு பிற ச சற நிய நினைவு ! 
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vs சாதர்சள், 
ஸ் 
mee இம்மாச திரஞசெயயும இச் சொணடாகசே இப்பலனெலாம அருள்க 
iy wy se cope, இணி இவவமுசலிஈ கேசை! அனபுமீ தார சுனசோறு மரி 

யாக வழிபடுவோ, இருவ குப்பணி இருமெழுககுப்பணி இரு தனக, , 

ப்பணி திருமாலைப்பணி தூபபபணி சீபப்பணி மூசலியன செயலோர், 

சார்னமுகலியவ தரு லாகிய 6 குடங்கள் சலகஙகள தூபக்கால் Sugar மணி, 

» gol ஜாபாத்தி்கள கொடுப்போர், சிசதியபூறைககு வேண்டியசமுஸ்! 

"2 இரவியங்களும சிறிதும் பழுதில்லாமல் ஈனகாராய்௩த சாலரதோறுந்கெ௱ 

ட.ச்.ஐவி கவழுவாமற்செயவித ௧, அபபடியேரை சிச்இசமாகயம்சாரதோத்ச' 

லாதி திருவிழாககள விதிப்படி சவிஸ் சாரமாக ௩டச துவோர், இருச்சோயிலி 

பபமுதீககு£ல் ¢ மூசலிய திருப்பணிகள மணிபொன ஞாதிகளாத்செய்தே் 

சொன தனாபாணாதிகள் கெ யசனிப்போ, ௨ ௪சமமானபசுகள் alan te | 

நாடோறம பாலசொடுப்போர் மு.தலீய திரு தசொண்டர்ச்சருளும்பலனை 

LOSE யராவலஉவாகள அகரியசலைகளெல்லாவத்றி முள்ள! 

ய பவலிவிடக ச ஈரிஇகசளிற்செயயு ஞாரியை௫ரியா தி நிருச்சொண்டெல்ஸ். 
ரும் பலன்முழுதும aac sae செரிசனம் ஒன்தேகொடு # SOR): 

ட் அகலோகவாழ்ககையம பி.மவிஷ்ணுவாதியர் பாலோசவாழ்க்கையம் wm 

: ் iui வாலோசலாழ்சகையு 0 அமளமோக்ஷவாழ்ககையும் அமிர்சலிர் ச் 

, : rosie aire பூசனையேகொடுத் அலி Ha 
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‘pd igs த்ிரக்க டய அள்விட டக ப ாதாணுல்முமு.தஞ்கொல்ல aa 

‘ips oe nat பத்ம த் seat at 
fe re 10 ம 0 sat idem ate, eet lta ae ae BaP IS ee haat eae wh OR Antes பசயல்     



பிடரி நதர வடம 
hee ae 

கூதிவனபுராணவள்ஸ்ம் 

I ORE Ea வண்முழுஅ மா ங்கி இம்மையிலேபலபேர்கஈ க்ஸ் ஞம்த் லய spied das பதும்] ‘tte பரு 

ae ss. கா் sane இருலடி 24d pesisarganied 

“- மூர்த்திவிசேட4ஈருக்க (yp Bia. : 

  

தவன நாமகார ணச்சருக்கம் 
ம் 

சனற்குமாரனே ? இனி இச்சுலம் குசவனமென்னும் பேர்பெற்ற , ar : , ணங் 'தேட்பாயாச ' என்று இருஈந்திதேவர் கூறகன்முர், மூன் t; ie திலே. 'சாபெமுனி பத. இினிசளாகிய கச்றுரு வின்சையென் oe : P00 pons 5G இந்திரனுடைய குகிரையைக்கண்டு. Gere nbanee a இக்குதிரைவால் வெண்மையா கருமையா வென்ற சேட்ஈ, வினதை: ப வமையென்னக்கத்துருகருமை: யன்ராள். இப்படி இருவரும் on Qi Bebb ள்ளே தோர் Homer Oeics தவளுக்கு அடிமையாய்விடுவே ப தககம் துட 
திரையை;இன்னுமொருமுமை றசமீப ச் சீ.இற்ப ராச துரி ர்யிப்போமென்று. We திஞ்ரை0ெ) தகொண்டார்கள். பின்பு சத்துரு, , Sard orn Busy emia 3) சவியசர்ப்பர்சீள ors நீங்கள் இந்திரன்குதி ரைவாலைக்கருமையாகச்செ!: ள் ப்ப்க்களென்றாள். அடாசகாரியமென்று அவர்கள்மறு ச்ச ஐசண்டு கோபி i சாள்.' 'இவ்ருள்ளேகார்ச்சோடன் HUGE OFS Hoot wig. அக்கு இரைவால்! si 
இம்யாகும்படி.தான்இறுகச்ச/ ற்றிச்சொண்டான். பின்புக் தர ளை அழைச்அச்கொண்டுபோய்ச்காட்டினாள். பார்ச்.து நான்உனக்கு அடிமைதா !. ioe அன்றுமுதல் அ௮ச்சச் துருவும், 19.6 10 Ga ev Asi sagan’ " 

. "இப்போது shag நான் பாசலலோகம் போ சவேண்டும், என்ம க்க 

ru சீர்பிபர்களே ௨ உன்மகன் கருடன் சுமந்துவா நீ. என்னைக்குமந்து: செல். 
பாயாக er wep, அப்படியே வினசையும் அவள் மகன் ஈருட ஒஞ்சுமந்து: 
லட் பாகல் திற்சென்ற அளவிலே, “ர்ப்பர்கள் கருடனைப்பார்ச்து. இ: 

we தீவுகளும் பார்க்கவேண்டும் : 6 எக்கள் அடிமைர்காரி' முனம். 

a சுமர்துசெல்லென்றுர் ர்கள். கருடன் ௮.௮ கேட்டு ௨ ப்னே. Shamus 
ne 30 Qaiiacr உன்னை அடி. மையென்ற ஈசாரணமென்னென்று கேட்க லி ட 

i ie ae ஸி ன்னிகழ்க்சசைக்கூ, 2.8. Con கருடன் wit ston Ban dG “ 

eee eee. அடிமையாமிருத் தலை நீச்சிக்கொள்ளு நிமி. த்தம். ங்கு 

பரம் ரன eg ocr oer. (சர்ப்பர்கள் பவம் அ 
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Pua விஷ as eae An ye ty det 1 ம படத்தின் (ர 

(i, BOM LTE GMM OU ERTL 

bor இல்கோர்ம இல்போலச்சுழ்க்துகொண்டிருப்ப , அவற் தின்: நடுவி வில்! 

சக்சரவட்ட்த்தினுள் ளே உடஃல்' ஒறிச்சிக்கொண்டு சென் று. 

ப்பினர், 'சூழப்பெ.ற்றுள்ள அமிர்சகட த்தை. எடுத்துக்கொண்ட புற 

ve “au ் போது. Qe Bros தடுச்சவும் வலியின்றி விட்ோட்வு ம் ம ன் ழி: 

ன், fe vis இணக்க த்தாற்பெற நினைந்து அக்கருடனருகேலவந்து' தாழ் ped. 
nr கூறிப் பக்ஷிகளுக்கா சே? நீ இந்த அமிர்த த்தைச் சர்ப்பர்களுக்குக்சொ. 

அவர்கள் அதையுண்கி எங்களை வருச்தினால் உனக்கு என்ன: லாயம் 

ia, தயவு செய்க என்று வேண்டிக்கொள்ளக், கருடன் பிர்.திஞ்ஜைப்படி 

one இக்கடத்சைச் சர்ப்பர்சளுக்கு ௭.தஇரோ வைச்துவிட்டு ஒரு ௨ பரயஞ்செ, 

HIG pai. அப்போது நீரி ச்துக்கொள் ளென்று சொல்லி இந்திரனும். பின் 

த ஆகாயமார்க்கமாக வரும்போது செல்லும் வேகத்தாலும் கன். 

itp Die ano அவ்வமு சஞ்செறி இச்சலச்தினெல்லைமுழுவதம் un Ser 

இல்வயிர் ர்சச்அுளிசளினின்றும் அளவில்லா தமாமரங்கள் முளை, ச்ெ் yaw. 

தான். நினை த்தபடியேகருடன்சென் அசர்ப்பர்களுக்கெ) சிர அமிர்சசடத்தை' 

வைத்துத் தன் தாயின் அடிமைச்செயலை நீக்சக்கொண்டு gainer ones 

Dee அமிர்தம் அ.இபரிசுத்சமாசுலால் ஸ்கானஞ்செய்து Aun Gy Rats, 

ளென்ன்,ஆப்படியேஅவர்கள்ஸ்கான சிமித் தம் புறஞ்சென் ஐசமயம்இந்திரன் த 

sian sei எடுத்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டான்... இ oy 
‘ 

ய ஒட்டு 
oo vn cw 

ர இ த்துளிசளிலேமா விருக்ஷங்கள் மூளை த்செழுக்து கள்கத்தை' 

vernal விஸ் தாரமாக வெளியின் நிஈ்செறிந்து எங்கும் நிழல்பாப்பி, சிற்கின்ற. 

2மை,. இங்கு அவரத சாம் ரிச்தியாாய்' வீத்திருந்தருளுனெ் ற ஸ்ரீமந்திரே! 

ஸ்வாஸ்வாம் ! இருவருளாலாயேெ தீன்றுண்மை யுணர்க்சவர்களாய்க், காயர்; 

சார்க்கண்டர் கெள தமர் 9௧ - அகஸ்.இயர் கர்ச்கர்  வியாகர் சுகர் அக் ட் 
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௪௨, சூதவன புராண்வசனம், 

-கில்தாய் லே சமுடீயில்லிள ௩குவசாயுள்ளச சாலெ.த்தை யுள்ளபடியுணர்ம் 

தி உபாரித்து நிலைநிற்கும் உத்சமரெவபோர அவர்களே நீசேட்ட உண்மை 

மார்ச்சம் உள்ளபடி. அறிவார்கள். இது அறியாசாரெவரோ ௮வர்களே ரர 

ள்ளே ௮சமராவார், ஆதலாற் சசாரிவபூசனையே விருப்பத்தை முடிப்பது. 

இது சத்தியம், எவர்கள் அசையார்லையினராய் விஷயஙகளித்செல்லா.து இ 

ந்திரிய ரிக்சொிகஞ்செயதுரிராசைமேறகொண்டொழுகுவார்களோஅவர்களே 

மேஜட்சுக்களாலார் ௮சச்தர்களானால் இயன் நளவு சிஷ்கபடப,ச் இியோசவ 

பூஜா திரியகதிமேற்கொண்டொழுகலே முறையாகும், இப்படியேசேகாந்தம் 

வரைலினைப்போகா அபவத்தோடு செயதுவரும் சியமபூஜாபெலத்தாற் சில் 

ஞானம்பெற்று அதுல் சுத்தாத விச பபமுத இிபெற்றுவாழ்வார்கள். ஆத 

லாத் சழுசாரசாகாங்கடஈதுர் ததியானாக பபமுததியைப்பெறு தற்கு மூக 

திய்காரணம் இகஇரிய 45௧௫ சத கதத சவஞானவாயிலாக உண்மையு 

ணாகத் செயகின் ற சவபஜனையன நிவேறில்ை. 

ப ண்மையுணாகத வெததவப்பேர்ரையடைதற்கு இடையுருக௪ சர்வ 

சீலர்களி..சதும்பசுசு ந வமஓழிவினறிவிரிமஇிருககின் றது, இப்பசுத் துவநீக் 

கஞ்செயவது பாசுபத கைஷயாகும். இதுவிரஜா ஒஓமததோடுசெய்வதாகும். 

இது பன்னிருகாள விர தரியமச்தோடுசெய்யத்தச்கது, இந்த ஐமத்துக்குப் 

பெரும்பாலும் சமித்துககோமயமேயாகும், இகசோமயம் பசுக்சளினின்று 

ம் எடுச்துககொள்ளு சாலம அமாவாசை, பெளர்ணமி, அஷ்டமி, சதுர் 

தீதியென்ன கான்குதினமாகும், இததினஙகளிலே, சமீபித்தகாளித் கன் 

நீன்றபக, கோயுள்ளபசு, ஈனாதகன்னிபபச, மலட்டுப்பசு, இெப்பசு, சன்றி 

றச்கப்பெற்றபசு, மலகதின்னுமபக நூய இவையல்லாத பசுச்களிற் கோம 

யம் வெளிவருஞ£ாமயம் ரிலசஇல் விழுமுன்பு தாமரையிலையிலே சத்தியோ 

ஜாசமாிரஞசொல்லி வாடு, நகசோமயச்தின்மேறுள்ள வழும்பை நீச்கி 

அதிலே வாமத்சாரமோச௨ம்விட்டுிஅகோ..தீதாற் பிசை5தருட்டி உலர்த்தி 

வைசதுககொனாடு, அகனபின்புசான் புவ்வோமக தொடங௩கல்வேண்டும். 

8 சீ தியாக்சினிபபணயிம்கடைமிசடு௪௪௮க௫னி சூரியகாஈ சகசல்லிலெடுத் 

சீ ழுக்கினி இமமுன்றிலொனபிறடு ஈது சதறபுரூட ம௩இர ததால் முன் உல 

ர்த்திவைச்ச கோமய * சுட்2த்திற் பற்றுவித்நுப் போதாயன கசூத்திராதி 

அறுவகசைகுதஇரஙகளுள்ளே௮வ வாககுச சொதமாயெடுத்துச்கொள்ள 

ப்பட்டருத் இரவி இப்படி. தசசமா திரஙகளால் (௩௭) சத்துவா தியசுததிசெ 

ய்துபசுகெய்யால் உரி ஆகு இகள்செயது, புதிய சவலிஙகமொன்றை ௮ங் 
கே பிரதிட்டைசெயது விதிப்படி பூஜிச்துஈ, சற்பிராமணபோஜனாதி செய் 

வித்து, அன்றிரவு நாலுயாம௩களிலும அவ்விலிஙகபூசனை விஸ் தாசமாகச்ச 
க்ஷ வடம் ஒதுங்கி அட ance seh வடு கர் ர் வரக்கா 

* சுய்கிம்கைய லாடுது,



சூதீவன்புராணவசனம், ௧௩. 

ய்.து, பசுத்துவரீச்சமும் செத்துவப்பேறும் அருளும்படி. ஒவ்வொருகால்மு 

ம் வேண்டித்துதிச்து வணஙக, இப்படியேபன்னிருகாளும் ஓமதிதோ0 பூஜ 

னைசெங்து, பதின்மூன்ராகாள் ரிச் இயரிய மொடி ச். துச்சொண்டு பூசிச்ச௮ச்சி 

வலிந்&ச்தை ஆசாரியனிட ச்சே உரியமுறையோடு சானஞ்செய்து, அவ்வா 

சாரியனோடு ச.ற்பிராமணபோஜன மாகேசாபூஜை தெக்ஷ்ணையாஇகள் சறய்' 

பச்செய்து இப்பாசுபச கையை டுடையூறின்றி முடிப்பாயாடுல் ப௪ த்துல, 

நீஙகி நிர்மலனாவாய், 

இஈசெயல்முடிவிலே, இருமுஸ௱ ஈசமனஞ்செய்து இக்தவிரஜா gun 

குண்ட க்துள்ள விபூதியாவது ௫வொஃகினிகுண்டஙகளிலுள்ள விபூதியாவது 

கையில்வைகதுவலக்சையாஃமேல்மூ டக்கொண்சி *அக௫னி என்பதுமுத 

SHA Sr oor ம௩திமுதல் எமும௦இ௩உளால் மூன்றுமுறையிமந ரிது 

"தம் மாபோலா) போவா” டன்னுமகஇரஙகளால் நீர்தெளிதது, அத்திரு 

நீத்தை மூன்றுபாகமாக்கி ஒருபாகத்சை ஈசான ததாற்சிசலும், gS PUL 

த்தால் நெற்றியிலும், அகோ த்தால் இருதுயத்திலும் வயிற்றிலும் தோள்க் 

றரிலும், வ௩மத்தால்நாபியிலும்க சுதியோசா கச் கால் மூபகதாள்கள் கரங்களி 

லும் லேபன மசகப்பூசி, மற்றொருபாகக்சைச சரமுசலாக உடவெங்கும்பூரி 

இருமுறை ஆசமனஞ்செய்து, மற்ரொருபாகச்ைதஈ சரமுதல் ஐஈதிடச்சா 

'வது பதினாறு முப்பச் இரண்டு முப்பச சாறிடக சாவது தஇிரிபுண்டாமாகசத் 

திரிப்பது; முறையாகும். (ச் இருநீறு தரிப்பவபே பசுத்துவநீஙகப்பெறுவார் 

கள். இப்பாசுபகத க்கைஞுற்றும் மெயயன் போடு விஇப்படி. செடயினும் இத 

ந்குள்ளுபிரபோல்வதொன்று பெறவேண்டுவது அ௮வரியம், 

அதாவது ௨த்தமோச்தம இவமூல பஞ்சாக மகாமந்இெ மே, இது 

சப்சகோடி மகா ப௩திரஙகளுள்ளுஞ் றஈச ராஜாதி ராஜம௩இிரம, இதுவே 

uns US CERIUM SE சருசற்கு மூம்கிய காரணமாகும். ங்ர்மமமோக்ஷ 

தாயகமாய உ க்தமச ) துககளிரு தய தில் விளஙகுகின் ற இம் ware Ss & 

தில் ஒரு எழுத்தின் மகிமையேனு சொல்லவாவது சினை கவாவது என் 

னாலும் அயனாலும் எவாாலுரிய:ாது. இமமகதாம்வேதிவாகமபுராணேதி 

காசாதி ௪௧௨ சாஸ் தி.யகளுக்கும் தன்னுள்ளே இட௩கொடுத்து வைத்துக் 

கொண்டு௮வற்றைவிளக்கிக்காட்டெவது. இம்மா இரம்சசசிசானகக சத்தாச 

தலவிச பரியாரண பாமசிவம் தன்னிடததே அஈவரசம் வீற்றிருந்கருளப்பெ 

றுஇன்றது. இது பிரணவஞ்சேர்ச்ச ஐறெழுச்தாகும், மற்றுஈசேவதாமக்இ 

ரங்களாசெய ௮ஷ்டாக்ஷ£ாஇகள் பிரணவமுஞ் சேர்ச்சேசச்சம் அளவு எண் 

ண்ப்படுவன, சிலமந்திரஙகள் அந்தத் திலுள்ள ஈமாஇகள் சேராமலே தத்த 

b gana} எண்ண்ப்பவென. பிரணவத்தோடு சேர்ந்து ஆதெழு ச் சாயிருந்து 

ம் வேதசிவர்கமர் திறூல்களெல்லாம் இருகைசெழுச்ெெசென்றே வழங்குல்,



சச் சூதவனபுசாண்வ்சனம, 

விளவிசிலாச் சிதுஞான்முண்வாகள இசதிருவைசெழுத்கதப் இபணிமீயு 

வத்தி பது பெற்றார்கள். , அளவிலாத் வர்கள் விரூம்பிய பதவிக 

ளப் பேத்துர்சன். இம்மசாம திரம் சீவகோடிகள் மலபந்தம் நீங்க உய்தற் 

seat வே பாமசிவனாற் கொடுச்சப்பெற்றது, இது யாருடைய மனத்தில் நீங் 

தருக்கு மர் அவர்களுக்கு வேச புராணா இகளால் அரியதவங்களி ஞ்ல் மூர் 

ச். இதல தீர்த்தங்களால் யாகாதி சர்மஙகளினால் ஆசவேண்டியசொன்றுமில் 
. மெய்யன்போம் இசினை ஐ.சாமல் வேறு எவ்வித சா சஜோபாயங்கள் செ 

யினும், அபார்துக்கபூணபயங்கராகாரமாயுளள சமுரா மகோததியைச் க் 

Lad ச்சமூடியா ௮. இது யாவர்க்கும உளள படி சிவசொருபத்சை விளங்கசசெ 

ய்யும் சத்தினதீபம், இதுவே நான்குராதியா முதலிய பலரும்செபி,ச் துய்ய 

Bade é iG auniser y Le Gir inn Glo இத / அகவபது ag த மய.மாதலினால் இம 

(ரசலியயூவாககஙகள உ டிசகால முதவியயாதும் வேண்டாமலும் உபதே 

சிக்கக்க டிப அஇபரிசதச்ச சுயம்பிரசாச மசாமநஇி.மாகும், இதிலே, Bay”? 

ன்னும் இரண்டெழுததின் ம௫மாவிஸ் தாரம் பிரமனாலும் என்னாலும் எம் 

Gesell aia gue வேச வேசாகதஙகளாலும் ஒருசிறிதேனும் உள்ளபடி யுணர்க் 

ுபைதச்சல்௮சாச் தியமே. இது சறகுருவாலுபதேூக்கப்பெறாமல்யார் செமி 

ச்தீர்லும் எண்ணியகாரியம் ஒரு ஏறிதும்கைகூடப்பெருர்கள், சற்குருவாற் 

பெற்று, த்தமோத்சம சிவக்ஷேச்தஇரஙகளிலிருஈதுசெபிதக்கால் நினை ச்தவெ 

க்லாம் மிகலெகுவாக உடனே கைஉ&வெது சத்தியம் எல்லா ஐ யிர்கஞூக்கும் 

மனத்தாலும் த ணுவு! அன்பரினையாசவராம் நிஷ்கள௩கராயச்காமக்குமோ 

தாதிகள் பொய கூறல் முசலிய சமஸ்த சமையுமில்கா சவராயச சிசேந்திரியர் 

சளாயத், சம்மைவாதூககின்ற £டாகளிடததே மிகுஈகற சரவோடு செய்யுந் 

தீக்ஷ்யி னாளே பழுது முழுது நீகச அச்மலாபத்சைககொடுக்கக்கூடிய மெ 

ய்ஞ்ஞான முதலய உ தறிமா சதுவ குணஙகளெல்லாறி நயப்பெ இ்தவர்களே 

ம்மசாமதிரோபதோஞ் செயதற்குரிய ஆசாறியராவாாகள். இதுவும் திரு 

வருட்பரிபூ 7ணவிலாஈஉ த்தமோத்தமசவஸலதலத இர்பெற்றருல் நினைத்தவை 

ஸ்ம சலெகுகில ட டனேசைகூடும, அததலஙகளாவை, ஸ்ரீகைலாயம், மே 
Bs wed? ம, இமசிரி, கேதாரம், காசி, பிரயாகை, ஸ்ரீசைலம், புஷ்கரம், மல் 

விசார்சசனம், கோகர்னம, இருச்சாள சி, விருத் சாசலம், சாஞ்சிபுசம், அரு 

ape ak, சிதம்பரம், திருவையாறு, இருவிடைமருதார், வேதாரணியம், சூ 

greased, ம௫ராபுரிமுதவிய சுயம்புலி௩கங்கள் வீற்றிருஈத ருஞ்சின்ற சவ 

தலங்களும், நைமிசா இஉ சீ சமாரணியஙகளும் வில்வம்சொன்றை முதலிய 

ae தி.திய விருக்ஷ மூலஙகளுமேயாகுமென்றுகூ.றிய விஷ்ணுமூர்த்திபாத் 

லே, ஆதிசேடன்பலமுறைவணட்கி இப்போது அடி.யேத்குசசொல்கிற 
ரம்ன அப தியாயெத௩்களிடமே பெற்றுகதொள்ளும்கிருப் பிக்கும் 

aoe | ladon ttbandr பிரார்ச்கிம்க, விஷ்ண்மர்கிநி அப்படியே செ ப்லே! 

& 
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சூதிவன் aT aorata or thy" 

சிமன்று, அருள, அச்சேடன் மிகமடழ்ஈது சந்சிதியிலுள்ள், . பன்னிர் 
தீதஸ்கானம் விபூதிருச்திமாக்ஷ்சாரணஞ் செய்துகொண்டு, சாம்பூல்ச்0 த! 
தென திமாணிச்கரத்தினகளைப்பாசகாணிசசையாகவைக் தவணல்கித்கிதி। 

தீனி நின்றான். அவனுக்கு அக்குருஞமூர் சு தியாய விஷ்ணு neue Rabe 

இகள் விதிப்படிசெய.து ௮2 இருநீற கொசெதுச் சம்மைர் லெமாகப்பாவிதி 

அக்கொண்டு தமக்கு நேமா ரதிசேடனைக் 8ழிருச்காசெயது அஸ். சமஸ்.த௪ | 

சையோகா & திக்ஷ£ாசமஸ்கா௩களெல்லாம் விதிப்படி செயது தருவை. 

மு. ச்சை யுபசேசித்துச சிவமயமாசகிஞர், உடனே ஆதிசேடன் சான்வேறு' 

சிவன் வேறென்னும் பேசுநீ௩தி அவனே சானேயாகின்ற ரிச்சியானாசப் 
பெருவாழ்வு பெற்று மேலுஙகுருபாகக௩களில் வணக்கி,முன்சொல்லியபடி 

சுயம்பு விங்கபூசனையிலேமிக விருப்புற்திரு௩சான். இசனை அன்போடு படிப் 

பவர் கேட்பவர்கீள் இசவாழ்வு முற்மும் பெற்றுவாழ்வசோடு சற்குருவின் றி 
ருவருள் பெற்றப் பகத். துவ நீஙக? ரிவச் துவப்பேறுடையர்களாய்ச்தேசார் 
தத்திலே பாமுச் தியும்பெறுவாகள். 

ஆகிசேடனுபதேோசசசருக்க முற்றிற்று, 
aie 

  

ஆதிசேடன் சிவலிங்கம்பெற்ற சருக்கம், 
கனந்குமாரனே ? இனி நதிசேடன் இவலிஙகம்பெற்ற சரிச்.இரங் 

கேட்பாயாக வென்று இருஈஈதிதேவர் கூறுகின்றார். விரஜா ஓம பாசுபத தீ 

சடாசமஸ்சார ஸ்ரீபஞ்சாககரோபசேச Had gay பேறுபெற்று அனந்த 

சாகாச்தமிழ்ந்திய அஇேடன் விஷ்ணுபா சஙகளிலே மேலும் வணநஇத்து 

இத்து எம்பெருமானே” அடியேந்கருளிய இத்திருவருட்பேற்றிற்கசைய 
இனிச் இவலிஙகமும் பெற்றுப் பூஜித் தவரும் பெரும்பேறு அளித்சருள்க 

ஈன்று பிரார்சதிகச விஷ்ணு-ூறுகின்ருர், சேடனே பூமியிலே சோழகாட் 

ழூலே ரூசவனமென்னும் 2 த்சமோச்சம சவெஸ்சுல ச் இலே, சாவளிவர்களும் 

உய்யும்பொருட்டு வீற்றிருஈசருளுென உ ௮மிரசமய சுயம்புவி௩க மூர்த்தி 

யைச் சிவாசம விதிபபடி பூஜிப்பாயாக, அத்சலச்துக்குரி செல்லுஙகால் இ 

எவில்லாத சொர்னரச்தினாதி பலபொருட்பெருச்கோடு, வேசசிவாகமாஇி, 

முற்துணர்ந்த ஆஇசைவர்களையும், சற்பிராமணர்களையும், காசியப மு சலா 

ன் சிற்பநூலுணர்ந்து அவ்வி இப்படி சிவாலய ,சஇிருப்பணியா இகள் செளிவாச 

நானாவித சைச்சாதுரிய பரிசீலஸ சாமர் ச. தியசதோடு செயயச்தச்சு கெள 

செத்தும் வல்லவர்சளாகிய சாசசர்களோடு தேலகம்மியனையும், மற்றும் ப்ரி 

சன்ந்தளையும் அழைச்துக்சொண்டு விரைவாச ௮௧சூசவன ச் இற்சேர்ந்து, அ 
த்தின் ‘age க்ஷேச்திபிண்டாதிசெய்து ௨ பவாசா திரிய இியோடு ஆன மார 
த்த சிவலிக்த பூர்னைசெய்வாயாக, ௮.இ சமஸ்த தலித்களினுபுச்ள்ர சமனம் 

சவலி'ச்ச.ுதர் பலனையுகசொடுக்கும், *தலிஞல் இக்சே உள்சகு menses
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‘ge இவலிங்க் சருகனமரறாம ; இசன எகசாலமும Huu பூஜித்து 
வருவாயாக என்று அவ்விலிஙகத்தை ஓமாகி சமஸகார ரிமம்பப்பூஜித்துகி 

கொடுச்சு, உடனே ஆதிசேடன் மீட்டும்வண௩௫ இருசையும் oS eC ef 
, விதிப்படி மந்திர ததிர சரியா விகற்ப மெல்லாம் அவ்வாசானே கர்ட்டச் 

'இதறிந்த, அம்முறையே ௮ம்மாகசலி௩க பூஜனையைச செயத் முடித்து, 

மேலும் ஆசானை வனா௩கி எதிர் ரின்று எம்பெருமானே 1 இந்சஆன்மார்தத 

சீரலிங்க பூரனையே சகல சல ரவெவிஙக பூஜாபஉன் முழுது ௪௩2 விடுமெ 

ன்ற சரங்கள், முன் ரூசவன த்தில் அமு சசுயம்புலீ உ பூஜனை செய்வாடென் 

நதென்ன ! ? இச்சந்சேகம் நீச்செயருளுகவென்று வேண்ட விஷ்ணு அவனை 
‘Cong ஆதிசேடனே?! நாம் இப்டொழுது உமம் ஏன்மார்சத பூஜாமகுமை 

வேதவொகமா திரிவசாஸ்திராம்மசமேயாம. அதுமேற்கொண்டோர் சாவா 

மாகிய பரார்ச்ச லிங்கவழிபாடசெயயலேண்டியதும் Fle 4 ov 8) 14 win gC uw 

யாதலால் அதனை முற்கூறினோம். ௮௪ சாவா விஙகஙகள்பற்பலவகைபாகும், 

அவை யெல்லாவற்நினும் ஈுயமபுலிஈ கம் மிகமேலாம், அவை யெல்லாவற்றி 

னும் இச்சுசவன த்துஅமுத சுயம்டலி௩ஈம் அதிசமாசலால் உன்னை ௮ஙகே 

செல்லுக வென்றோம் அப்படியே நீ ரென்று, இருச்கோயிர்திருப்பணி கும் 

பாபிஷேகாதியெல்லாம் விஇப்படி செயவி3 தநீயும் அவ்வமு சலிஙசேசனைய் 

பூஜித்து, ஓவ்வொரு வருஷ௩சோறும் பன்னீராயிரம் வராகன்வரும்படிகிடை 

ச்சத்தக்ச விளை ரிலஙகள் சாசனஞ்செயது கொடுச்துச, சுவர்ண ஈத இனாபக 

ணாதிகள் பாத்இாஙகள் வேண்டியவெல்லாம் நிறைவிக்து, ரத் இயரைமித் இ 

கா.இபூசனைகள் எப்போதும் நடஈதுவரச செயது, அப்பரார்ச்சபூசனைசெயது 

வருகின்ற அதிரைவர்களாகியகுருச்சள்மா ஒவ்வொருவருக்கும் சகுதியான 

மாளிசைகளும் அமை த, அவை யொவ்வொன்றிலும் எல்லாப் பொருள்க 

ளும் ரிறைத்துவைச் ௫௪, ொர்ண ஈசுஇினாபாணாதிகலோடும் அவர்களுககு தி 

தித்சஞ்செயது, மிகுதியான விளை கிலஙகளோடும் தவை டுயக்சாலமும் ௮ 
வர்கஞக்கே சரசுவசானுபவமாககஈ சாசனஞ் பெயது சொடுத்து, நீயும் ஆன்மா 

ASS மாகசலிஙகபூசளையும் பாராச்த அமுத யம்புலிஙக பையுள் செய்து 
பகாண்டு அச்சலத்தில்வரிப்பாயா ், இப்பி ௪ எண்மார்! 2 மு. இர்சுடியால் 

இருவினை மொப்புமலபரிபாகாத்தி (பாச சாவ அலிச ரிதிதியானகசபா 

போசப் பெருவாழ்வு பெறுவாய து அ ச்தியம, நீ பூஜிக்கும் அவ்வமு சுவிங 
Egon es Ball pose ரிஷிகள் சேவர்கள் பூஜித்து இஷ்ட இய ப்பெறு 

வார்கள். நாமும் பின்வரும் தசாகாமாவதாரத்தில் அவ்விலி வகபூஜவையால் 

(லேண்டியான்மையெல்லாம் பபறுவோ 1,இனிப்பலவா விரிப்பதேன், நீ சதி 
தும் தாமதியாமல் அச்சூசவனஞ் செல்வாயாக என்று கூறினார். இதனை 
'டமய்யன்போடு படிப்பவர் கேட்பவர்கள் இம்மையிலே சகஉபோகங்க ளும் 
அனுபவித்து உண்மைஞான த்சாற் பாமுத்தியைப் பெறுவார்கள் , 

அ.திசேடன் வெலிந்தம்பெத்ற சருக்க முத்தித்று.,
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ஆதிசேடன் ௫ூதவனஞ்சென்ற் சருக்கம்: 
ச”ஏற்குமானே இனி ஆதிசேட்ன க'ச௨னஞ்சென்ற சரிச்சரக்கேம் 

மாயாசிவென்று Agee sata. o@er pt. விஷ்ணு முன்கநியவெகிலாள் 

சேட்ட ஆதிசேடன் பெரும$ழ்வத்று அன்புமீ அச்சு சவனஞ்செல் லுங் சர 
ச் சனாய உலசர் தனது ரூபஙகண்டஞ்சா சபடி மூன்போலய் ப சளசலிரூபங் 
கொண்டு விஷ் ணா ச௩்களில்வண௩9 விடைபெற்றுககொண்டு அவர்கூதிய 

டியே அளவில்லாச சொனா,சதின திரவியாதிகளோடும் அஇசைவப்பிராமி 

ணா வைதிசப்பிராமணர் தேவகமமியனா தியரோடும் புறப்பட்டுச் இருச்கை 

லாயம் மு,சலிய வஸ் சலமெல்லாஈசெரிரிச் தசசொண்டு வேதாரணியத்தி 
னின்றும் மேற்றிசைநோசூவெருஙகால் அகத்தே அகாயச்சை அளாவி 

ரிற்குஞ் கு சவனரசோன்றசகண்டு உடனேமிக்க ஆராமையோடு நிலச்தில்லீ 

தந்து வணஙகியெழுகது அகேகசுபரிமிக,க சகுனகசண்டு பேோரனந் சச்தோடு 

ws Bett cp a. அப்படிவருஙகாற் சூசவனததுளளே மாக்சண்டாதி சகல wr 

ஜிவர்களுக்கும HCbE wear eof A os dsm களுணடாயின, அம்முனிவீர்ப[வரும் 

மார்க்கண்டமூனிவராசசிரம தீதில் ஒருஙகுகூடி இரரிமிததஙகள் எசசால்த்தி 
ல் ந்ம்மில்யாவருககுநதோன்.றியகாரணம எனனென்று யோசிசகும்போத், 

முனிவர்களே * விஷணுவாலுபதேசிககபபெற ற அதிபரிசு சதன்மெ ஆதிசே 

டன் அமிர்சசுயமபுலிஙக @) she Gon sg பெரும்பேத்றிற்கணியனாய் இவ்வ! 

ன். ச்த்ச்சணிமையில்வருகின்றான் , அவன்வாவு உஙகள அரு சவப்பயனே 

பாகும்; அப்புணணியசலன் வரப்பெறு சலால் ௮தனைசசாட்டும் உற்பாதமா 

௪ நன்னிமிசத்தஙகள் சோன் றினவென்று ஆகாயத தனின்றெழுஈத அசரீரிவா 

$சைச்கேட்டு, முனிவாயாவரும மிகம௫ிழ்வுடையராய ஏதாகொளசசெல்லுங 

ரல், ௮வாகளெதிரே, ஐ.திசேடனும் கூட்டச சோடுஅஙகுவரசசண்டு யாவ்ரு 

ழ் பேரானிஈதப்பெருககடலிற்பமக தவர்களாய வணங௩க, அதற்குமுன் Crt. 

னும்வண௩௫ அன்புமிகச உபசாஈக. றி ௮வாகளோடு மாரசசண்டமுனிவாரா 

rvs Od aos சவவிருதஇகளை விசாரிச்துகசொண்டிருஈது, சலமூனிவ 

ஊாடுசென்று மாசசண்டதாசசததிலே விதிப்படி ஸ்கானாதிசிய திகள் Ey. 

ச்துக்சொண்டுஅமிரசலி௩க தரிசன த.திற பேராசைசெலுசசச்செல்லுங்கா த், 

துக்கி மயான ஓரொவித இரட்டிகேட்க, ௮த்திசைகோககி வரவர் af 

dares அ௬்ஷரவொலியாயத், இவ்விய இர சிவரா மகோஷமாய்க், Gate a, 

afl ப்க்நிகளிார் ழ் செமிக்கப்பவவென வாய்த் சோன் றநோச்ூப் பெரு மஇழ்வு ந்த், 

eae gst அச a gapniaer Gang. ser பக்ிசளின் அருஞ்செயல் ரோச் 
Galle ர, மிச ஸ்ந்சமான ஒருமாலிருக்ஷித்தோட கொன்றை வில்ங்மு் 

anh lod’ ae செறிந்து, மேலே மல்லிசைமுல்லையாதி கொடிகள் கெருகசடர் 

biti பலவ ததும். தல்ய்ம்போல அக்சொரு குழ்கிசேன்றிக்சன்ேமி.



அனு. ஞுூத்வன் பும்ணாலசனம் 

ந்த இ 
‘al ib அ வரும்போது, சன்.றுகளோடு பலபசுக்கள் ௮ச்குழலினுள்ளே போ 

திலும் ieee a god வ்ல்ம்வருசலுஞ் செய்யப் பலபுலிகள் இருவலகுப்பணி 
இசய்யப் பலயானைகள் நீர்செளிக்ச மத்றும் மிருக பகுதிகள் தியாண யோக 

‘Dati செய்யக்கண்டு, பேராச$ரியமும், பேரரனநசமும், போன்புமுடைய 

ஸம் எம்மூனிவர்சளோ இவ்வுருவ௫சொண்டு இப்பணிகள் செய்கன்ராரொன் 
பஸ் தணிந்து பணிஈது கெதுருருமன ச்தனாய, உபசாரம் பல்கூறி உள்ளே 

Meee அமிர் சலி௩க,ச் இருவுருவக காணப்பெந்றான். உடளே தன்வசமிழங் 
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bay, ௮ச்சிவலிஙகச்இருமேனியழகும், திருவருட்பொலிவும், அமிர் சமய 

மேயாஇியலவிளச்சகமூம், வெள்ளொளிப்பிழம்பாய விளஙகுமேன்மையும், மற் 

ிழுற்புசஙகளும், உற்றுகோககி அன் பேஉ ர௬வமாய அருளையேரோக்௫ிக்சண் 

ணீருங்கம்பலையும் உண்ணீர்மைசோற்ற என்று அளவிலாத்துஇபுரிஈசான். 

அத்தினம் தைமாசம் ௬ுருவாரம் பெளாணிமைதிதி பூசாக்ஷ்ச் இர மாயிருப் 

ப தெறிநது இததினமல்லவா ௩மககு முன்னும் சிசம்பாத்திலே ஆனஈச 

டன்ங்காட்டியதென்றுமிகமழ்வு, றற, இச்சலத்தில் இச்.இன ச் நிலே இவ் 

வ்மு.தலிககதெரிசனாதி ௨ உற்சவாதிசெயதோர் புசதிரமிதஇரசகளச்இிராதி ௪ 

கலசம்பசதகசளடனே இமமையிலே அரோகதிடகாத இர தீர்ச்சாயுசகமான் 

சளாய்வாழ்ஈ இருது சேகாகதச்திலே சுவர்க்சாதிபின்பெல்லா மனுபவிச்தப் 

பின்பரமுச்திபெற்றவாழ்வார்கள் என்றுகூறி ௮சன்மேநற் புஷ்பபலா இிகொ 

ண்ட அமிர்சலிஙசோனைப் பூசனைசெயதுகொண்டிருஈதான், இசனை அன்பு 

டன்படி.ப்பவர் கேட்பவர் தீவினைமுற்றும நீஙகப்பெற்று இகபோகமெல்லா 

மெயதிப் பின் வொரபூதிசசெல்வாகளா யத இிருவடி.நிழலிற்கலந் துவாழ்வார் 

ள், 
° ஆதிசேடன் சூதவனஞ்சென்ற சருகக முற்றிற்று, 

  

ஆ திசேடன்றிருப்பணிச் சருக்கம். 

சனழற்குமானே இனி ஆதிசேடன் இருப்பணிசெய்சசரிச் இககேட் 

பாயாகவென்று இருகஈதிதேவர் கூறுகன்ரா, அமுசலிஙசபூசனை புரிஈது 

சொண்டிருஈத ஆதிசேடன்புறம்போகது உடன்வாத சேவசம்மியனை நோக்க” 

மயனே எம்பெருமானுககுச சுவர்ணாச்தினாதிகளாலே சகல அ௩சங்களும் 

பொருநதத் இிருககோயில் செயவாயெலீறும் மற்றை ஏஎவலாள்ளைகோக்ட ; 

taser இன்றுமுதற் கும்பாபிஷே.கத்.துககு வேண்டெதிவியககள் முழுது 

ஞ் சலிஸ்தாரமாகசசேர்ப்பீர்களாகவென்றும் ஆஞ்ஞாபிச்சான். அவரவர்கள்" | 

ஓங்வத்சொழிவிற்சென்றார்கள், பின் ௮அவ்வாதிசேடன் செடிகொடிபுல்லா 

இச்சி ச்சொழிச்தப்பாலுமாயித்ற மருக அமாயித்தென்பதுபோல ௮௭ல்) 
9 wh 
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ஆதிசேடன் நிருப்புணிக்சருக்கிம், ௧௬ 

ல் அமுதலிங்கத்திருமேனியிலே சந்ரேசூரியளரண்ம்படவருல் து! தெரிந்து 
உடனே மிசவினைக்து ௮ணிமையிற் குடைபிடித்து Bear gy சிழல்செய்சரின். 

wos bdlagC w தேவசம்மியன் அனநதகோடி குரியோதயம்போல் ஒருவிமா 

னம் மேலமைய விதிப்படி சுவாணா ச இனாஇகளாற் செர்ப்பக்ச த்தை நிரு ' 
மித்த, அர்த்சமண்டபம் மசாமண்டபம், அறுசாற்பிடிசை, இருமாளிஸ்கப்ப! 

தீ.திசேர்கது அகேகரிஷபஙகள் செவசணஙகள் மேல்வீள௩கா௩திருமதிலுயர்ந்த 

முதற்பிரகாகம், இரண்டுமூன்று ஈான்கு ஐ௩துபிரகாரந௩கள், ௮ங்கஙகே கோயு 

ரலகள் பரிவாரதேவாலயஙகள, ௩ஈதிமண்ட பம் துஜஸ் தம்பபவிபீடககள்,கிரு 

தீதமண்டபம், சோபனமண்டபம, திருவிழாககொண்டருளுட் வச தமண்ட 

பம், வேதவொசமா தி சாஸ இரபுஸசகரூபத திலே பாக9வப்பிர திஷ்டைகெ 

wg), wile கலி௩கேசாககுப்போக வேகாலங்கடோறும் வெ சஅவிஜாகளாலே 

பூஜிச்சப்பெறறு நூல்பலகற்று முற்றுணா௩த உ த்தமகுணவிததசாகளாலே 

அசசிவுசாஸ திர ப்பிரசஙகஞசெயதுவாப்பெறுமலித இயாமண்_பம்,ஆரியவே 

சம்அருஈதமிழ்சசீரியவே தமாயெடுசண0௩ கசடறப்பயின்போே ரரறி தும்வழு 

வின்றி ௨ உரியசாமுமபண்ணுமபொருகத ௮௪ தியயனஞ்செயதுவரும வேசம 

ண்டபம, தராவிடவேசமண்டபம், யாகமணடபம், ஆபிரகசான் மண்டபமு;த 

விய சமஸ் ச அஙகஙகளுநிறழைய அழு தலிஙகசிவாலயததைப்பூலோகசவலோ 

சமேஎன்று கூறுமபடிசெயது,பெரியமாயகியம்மைகோயிலும் அப்படியே வி 

ஸ்சாரமாசசசெயது, விமாயசசுபபி மணிய அமபிகாரிலாவிககிரசஙகள்,௰ ற்று 

ம்செளரஇிசண்மீசாகத சிலாவிககொகஙகள முழுதும், கோமாஸகஈதாமுதலிய 

உற்சவவிககரகஙகள் முழுதும, சென. த இினாடபணா இவாகனாதிகள்மூழுது 

ம், மற்றுமயாவுமரிருமிசஞ்செயதுமுடி சதவிட்டு,௮திசேடனெ தாவ௩துகின 
ரன். ௮.ததேவகமமியனிட ததுமிகட்பி" திகொணடு அநேகஉபசாரஙகூறி நீ 

செயத௮ருஞ்செ.பலகளுககு உலகமுழுதுர்கராகா, அயினும முறைமைகோச் 

இ என் னாந்றரப்படிம இவுைபபெறுலாயென்று அளவிலாசசொனரத்தி 

ன தி... வியவஸ் இ. ாபணா இக கொடுததுமகழெலிததப, பின் அவவாதிசேட 

ன்ஆஇிசைவாா தியோ கூடியசபையிலேகுமபாபிவே£க சுபமுகடா ௪4. இனமி 
சகயஞ்செயது, €ழதீதிசையிலேசன பேரால் ஒருதீரதசமுண்டாக$), ௮ ற்கு 

ம்மார்ககண்டீ£த சா இகளுககும தேவகமமியனாறபடி.த.துறையாதிசள் செய 
வித்து, மேலுமஅவனைககொண்டேடூவத் அவிசாகளெல்லாருககுமதிருச்கோ , 

யிலைசசூழதீ திருமாளிகைகள செய்வித்துச, லிவி செய்தல் 

சுபதினச்திலே௮வாசளை ௮மமாளிகைதோறும்பிர திஷ்டைசெயதான் பின், ் 

இல்பிராமணர்களைகோச இாமாட்டரசனாகிய ராஜரூடா worlds ager 

ழராஜாவுக்கு காம் இஙகுவஈஅசெயயும் சிசழ்சசி தெரிவி ச தழைத் வருகவே! 

ன்ந்னுப்ம, அவர்கள் சென்றுதெரிவிப்ப, அவ்வரசன் அவர்சளோடும், ! அனி,



Der RRR GLa, * இக்க திரவியம் ரதம், , Bama Canta, w wd 

சிய்தசிர்குழ் 'இத்தலத்தில்ர்த gta sian, * eit OGG ei 
ws. திருக்சோமித்திருப்பணியா தி மெல்லாமும்கண்குளிரச்சண்டு ம் 
பரிஏந்தப்பெருந்கடலிந்திளைத்து, ஆகசரியமுடையனாய் இதுவோசியலோச' 
Wai குதிசேடனைப்பலமுறைசோத்இஞசெயது உபசரிப்பதாஞன், a 

நல்்ஜே ஆதிசேடன் அளவளாவிககொண்டிருஈதான். 

$்ன் எவப்பெற்ற ஏவலாளர்கள் கும்பாபிவே.கத்துக்குவேண்டியதிரவி 
மகள் ஒங்தொன்ழும் ௮மைச்சன்ளாகள். சவர்மஞ்சட்குவியல், அசன் 

' "பொடி, அரிசமாப்பொடி, நெல்லிமுள்ளிப்பொடி, குஙகுமம், எண்ணெய்மு., 
adele பற்பல் மிடாச்களினிறைததுவைத,தாரகள், சிலர் அநேகம் இளங்! 

,சன்றிப்பசக்சளை வசதியானஇடத்தில சிறைகது உணவுகொடுத்துப்பாதுகா் 

த்து அப்போதப்போதுவேண்டும் பால்தயிர்கொிததுவருவாராமினர். தவர் 

ப சுகேய்யைத்குடலகளில்நிறைத் துவைப்பார்கள். சலா வாழைபலாமாழுதக்] 
*பிசனிசளெல்லாம் மலை.மலையாககுவிப்பாகள், லாதேன் கரும்பு" கற்கண்டு 

சர்கரை தேஙகாயமுதலியன, சிலா சாசனம் பன்னீர்மு தலியன, சிலர் பல் * 

ஜிதரெல் லசகள் GAA துவரை உழுது பயறு எள்ளுமுசலியன, சிலர் வில் 
லம் பாதிரி புரசு மூஙகில் மா அசதி வன்னி இத்தி ௮றுகு ௮ரசு ஆல் பலா 

கருங்காலி வெள்ளெருககு நாயுருவி சஈதனம் தேவதாரு அகல் நெல்லி செ 
ஞ்சுதனமுதலியசமிச துககள, ரசிலா தாப்பை ஈவபாண்டம் தால்முதலியன் 

அளவில்லாமல் ரிறைததவைதசார்கள். லர் பொன்வெள்ளியா திகளாற் பூ 
ஜாபாச்திரா திபலவகைப்பா த இிரஙகளும், சொனச தின மகளால்வில்வம்சா 

மலா கொன்றை குமுசமநீலோற்பலம் செஙகழுநீர்முசலியனவும், மச்சகூர் | 

oes, மாவிலைகூர்சசம தேஙகாய பூணூல் பவி சிதிரம்காதணிகாப்புமு, ் 

சலிபனவு ஞ்செயவிச்துச சேர்ச்துலைத தார்கள் லொபொன் மகளி பட்டும். 

'கைசளாற் குடைசுருட்டி ஆலவட்டமு சவியவரிசையெல்லாம், nen திரவக் 
பெல்காம், ர,த்தெனவகையெல்லாம், இரவியவகையெல்லாம, நிறைத்துலை சி! 

தார்கள், இலர் விபூ தியைககற்பமுறைப்படிசெயதுவடிசதெடுத்த வாசனை 
செர்்திப் புதுமிடாசகளிக் நிறைசது வெள்ளியபு துவஸ் இர த்தால்லுடிககட், 

இவைத்தார்கள். சிலா கஸ் தரி பகசைககர்ப்பூ£ம்' குங்குமப்பூ கோரோசனை, 

புழுகு கற்பூரம் தசாஙகப்பொடி. ஏலம் சசுசோலம் சாதிசசாய பத்திரி aves 

ம் வால்சிளகுமு சலியவெல்லாம் நிறை சதுவைச்சார்கள். கெர்வாழையிலை! 
புலலித்சாயவகை, கிழங்குவகை, வெற்றிலைபாககுவகை, அவர்மாகச்ளின்,கி 
னி hile, அவற்றின்பட்டைவகை, மிரச்திகைவகை, மணலிலகை, சிலநீர்தி 
ழ் த் ஜிடல்லாஞ்சேர்ச்சார்கள். @sQanal ப்புடிரி வ்ர்சொன்ற்ராரக 4 
Oboe Ue GrassrudeCoa uf widisolisa eis Suérauéan laa: 
   



அதுசசடன றிருபபணிச்சர்ர்கிக் உ௧ 

ந்தஎம்பெ ம்னே ஜககுமபாப்ஹேசஙகொண்ட, 
தளன், Noakes cen prin ல் ee abe 

நத்யிலமயனை க்கொண்டு ஸ்ரீபிரககநாயகி ௮மூதலிஐசேசர் noe மணியாதி 3 ச் 

மஸ் ஹீழர்ச்திளுக்குககளித் ஈனிஃவகுண்டா திகுண்டங்கள், வேல்கள், அ 
ஷ்டமங்கலஙகள், தீசர்யுகஙகள், oa 5% நுவாதோண௩கள், கூர்மாசனாதிக 

ள், வேதிகைச்குரியவிமானாதிகள், எல்லாமும்ரிறைஈதுவிளங்கும்படியாகச॥ 
செய்வித்து, இவைபோல மூன்புகவேண்டியவையெல்லாஞ்செய்துமுடி 

த்த்ரஸ், 

பின்டி வேதிலாகமாகி சிவசாஸ் இர பா ரஙகதர்சளாய் wi Bs st Bu@d 

vans aug BI பரிசயசிலர்களாய அ௩கஹினா திகு ந்றமில்லாசவர்களாய் உள்ளா 

ம் புறம்பும் பரிகூத்சர்களாய்ச சபச்தினிகாகளாய சமய விசேடகிர்வாண? a 

இீக்ஷ£சமஸகார 'சம்பூரணர்களாயுள்ள அ.இசைவர்களாகிய வெச்துவிஜர்களே 
ஒருககுகூட்டித்துதிச்த உபசரிச்து, இச்கும்பாபிஷேச மகாசாரிபச்ை 

நீங்களே வ௫ச்துநடச்தி அடியேனுக்கும் ௮ப்பலனை த் த௩சருளுக என்ற 

பிரார்ச்திதத, அவருள்ளே இன்னர் இன்னயாக நடச்துச, இன்னர் இன்ன 

er gan Asis என்று சிமமித்தான். ௮துவே ராஜானுளையாசச்சொண்்ட 

 சிவச்துவிஜர் யாரும் அச்கும்பாபிஷேகத்துக்கு செல்லுமான பொருள் மூடு 

திம் பதினொருபஙசாக வைத்து அவற்றின் சுசஇயென்பதாகிய தன்பூறை 

செய்தார்கள், பின் பிராமணானுளை பெற்றுச், சகநிணையா இ பெருசச்செ! 

மித்துப், பெரியநாயகிக்கும் அமு சலி௩சேசர்க்கும் அபிஷேகசகைவேச் தயா 

விசேஷபூஜைசெயது, வேண்டிசகோடலாகிய தேவானுளைபெற்று எடுத்த 

'சீிசொண்ட மகாகாமிய ௮அஷ்டபநத்னகும்பாபிஷேசம் நிர்விக்செசமாப்திய 
1 கும்படி விசகினேசுரபூஜை செயது பிரார்ச்திச்துசகொண்டு, அழு தலி௩, 

கசக்க இயிலே யாவரும் ஒருககுசேர்கது மகாசஙகர்பஞ்செயதுகொண்டு, வாச 

அசாஈதி பிரவே-பலி இிராம்சாஈதி ரக்ூஷோசனம் கோர்வாசம் முறையேசெ 

யது, உட னே பூர்வபுண்ணியாகவாசனம், ஈற்பிராமணபோஜனம், 2. BS bf 

ணியாசவாசனம, இருகஎகஞம ௪௩௫ தாமம், இசாஓமம், SHERI, Op 

னங்க உற்சவமூாத இகளாகிய விநாயக சப்பி 7. மணியர் சுவரமி 

அம்பர் சண்டேசராகிய பஞ்சமூர்த்திகளுககும், ௮ஸ்இரதேவருககும், அபி! 
ஷேகாதி விசேஷ.பூஜைசெய்து, அப்பஞ்சமூர்ச் இகளும் ௮ல். இரசேவரும் மி: 

ஜபா இவா சணல்சளிலெழுகதருளி வது “வில்வமாச்சடியிலே விற்றிருக்தரு 

ளச்செய்து, அம்.மாத்தடியிலே பூசேவியை விதிப்படி பூஜித்த; அம்பிர்த்தி 
சையைச் சொர்னபாத்இரச்திலெடுச.து மேலெ பட்டுவஸ திர த்தால் செரி 

கொண்டு, அப்பஞ்சஞூர் ச்திகளோடு (ீண்டுபிர சகதிணமாய் ஐலயச்திலி Hina 

* தவரரதேயணடராவாடுலஓளள எகைம்காபமு



க்ஸ் ஈுசவன புராணவீசனம். 
1 

stoi ஐருதலாஎயமருச்சக்கிசணமும், யாசசாலையிலேசோமகும்பர்தா 
மித்த ௮ம்மிர்திதிகையை விதிப்படி பா லிகாபாத்இிரங்களிவிட்டுப் ப்சுப்பா 
லொடுதலந்ச நலசாணியகசளை அவற்றிற்றெளிச் சலாகய அங்குரார்ப்பணமு 

Oris gy, ௮ச்சில்ச்துவிஜர் யாவரும் தலகளுக்கும் பின் அமிர் லிங்க! திசம 
ஸ்த்மூர்த்திளுக்கும் சொர்னரக்ஷாபஈதனஞ்செய்து, அம்ஞர்.த் திகளுச்செல் 

லாம்சலிலஸ் சாரமாகப்பிரசன்னபூசனைசெய௫ அாதந்சமூர்த்இிசக்கிதியிலே, ப 
Hug age sr sah sures சொர்னகும்பஙகளைவர்ச் சணி௮ஷ்டவித் இயேசு 

சாதிகும்பங்களோடுசாபித்,த, அமு சலிககேசர்௮வ்விவிங்கத்தினின்.றம் கும் 
பத்தில் வ சருளும்படி ௮ன்்பேவடிவாய் மனங்கஇந்துருசப்பலமுறை GLE 

துவேண்டி அ.தற்குரியநியா சா இஇிரியாச லாபமுழுதும் விதிப்படிரிகழ ஆவா 

களுதிசெய்து, மற்றையகும்பககளிலும் 26 se gept gs Deer நதா. சனமாய் at 

தீருளும்படி. உரியவிதிப்படிஆவாடி ச. து௮க்கும்பயஙசள்ஒவ்வொன்றிலும் ௮ல் 

வம்மூர்ச்திசளை விஇப்படிபூஜிச்து, யாத் திராசானா இசகலதானமுஞ்செய்து 

சிவச் துவிஜர்கள் கும்பயகளொல்வொன்றையும் மிகவும் அருமை பெருபை 

தோன்ற இருகரயகளாலும் மெல்லவாகச சிறிதும் அசைவின் ஜிஈ சாவதான 

மாயெடுச்அுப் பட்டுவஸ்இரஞ் சூழ்கதுள்ள சரமேல்வைத்துச் தம்முயிரினுப 

மிசபபேணு சலோடுஇருகைகளாலும்பிடிச் துக்கொண்டு, அடிமேலடிபொரு! 

தப்பச்சச்சேகின்றுகாண்கின் றவர்கள்கடவாமல்நித்தின் ரபென்றுசொல்லும் 

படிமெல்லமெல்லஅசைவின் நிப்பூயியில்விரித் சமணமிக்க புஷ்பரிை நத பர 

வாடைமீதுமேலேகுடை கிழற்றவருவாராயினார். இருபச்சயகளிலும்சாமரைச 

எசைய விலாமிசசாஇவிசிறிகள் வீசப்பெற, ரிஷபச்கொடிகுடை சுருட்டி ஆல 

வட்டமு தலிய வரிசைகெருஈ 5, வீரம்பாடுவோராடிய மாகசர்களும் மங்கலம் 

பாரிவோராகய வ௩இயர்களும் &ர்.ச்ீ திபாடுவோ. ராகிய ஞூ.தர்களும் வரிசையாக 

ப்பாடிவா த,சேவர்கள மேனின்றுபுஷ்பமழைபொழியப்; பிரா மணர்கவித்சிலர் 

ஆ௫ிவசனப்கூற., குலர் அக்ஷதை சிலாகக்தோதகம் லெர்பன்னீ£ சிலர்சா த 

னக்குழம்பு லர் சொர்ன௩கள் லொரரத்இினஙகள் சிலர்கெல்லுககள் சிலர் 

நீபொரிகள் சிலர் பல்வசைசசுகாகபுஷ்பஙகள் பொழியக, சிவர் எதிசே அவ் 

டாகாஇயாக ஈமஸகரித்துக்கொண்டு பின்காட்டாது௪திர்முகமாயவாச,சிலா 

தேங்காய்சிதற, ஆதிசைவர் பலர் உரிடனகூட்டிப்பச்குவஞ் செயதுள்ள* மு! 

க்சவர்க்சம் மதுவர்க்சம்பானகம் பாதிரிப்புஷ்பா இவாசனை சேந்த SC a7 g 

சம் நீர்மோர்இளநீர்பலவர்ச்கான்னங்கள் பலகனிகள் பசுப்பால் பல்அபூபவா்; 
அங்கள் பாயசம் தாம்பூல மூகவாசாதி ௮ரேசகைவேத்தியங்களை அடுத்சடுச்.த 

'சிவேதித்துக்கொண்டு மிசச்சமீபத்தில்ஏர, இருபச்சத் தும் வேதகோஷம் தே 

இரரதிருவாசசாதி சமிழ்வேசகோஷம் சுவஸ் கிவாசனகோஷம் சிவாகமசே 
eames ரில்லை நின்னை சண்பக விகம்தையவைஷவஷவதக்விற்குடுவ்வு வல்ல பனழனைலிப் ளவு ஸு கைவைகத்தகவையள் ஒடைஷகுமல்கதக் கவடல லை மிட அகவல் வயல், வவயயடிவளை அனகை, அஸ்பவிவதலை ர அந்கனஷைவு வஅல்விவ்வல்ல அண்டி 

.. * மர்ச்தம்பெயற்றம்பருப்பு,



ஆதிசேடன் திருப்பணிச்சருக்கம், உ 

ஷம்ஈமகசமகா த்மக்ஸ்ரீரு ச திகோஷம்மு சலியவைரிறைர் அமுழங்கப்,பஞ்சா 
க்ஷ£மகதிரம் பஞ்சப்பிர மசடஙகச௩கி சாமநஇராஇி மரஇரசெபஙகள் பெருக, 

ருத்திரிவிணா இாாப்புக்கருவியெல்லாம, காகசின்னாதிதளைச்சருவியெல்லாம், 

பேரியாஇ சோற்கருவியெஃலாம், சாளமா இசஞசக்கருவி பல்லாம், சிவராம 

ர் சசனாதிமிடற்றுககருவியெஃ்லாமுழஙக, மகரிஷிகளசுழ்ஈ. தன்று ஐ.௫௫ச, 

அவர்பத இினிகள் வாழ்சசெடுப்பர மனஙகசி5துருகுர் திருசதொணடர்கள் ஆ 

னஈசபாவ்பம பொழிஈதுகொணடுி நெருபவ௫வா இவை மு சலின்னுமளவிலா 

வைபஒஙசளோடு அக்குமபஙகள எழுகசருளிவருமகிமையைக சண்கள்குளிரச் 

கண்டு அவ்வாதிசேடன இதுவனமோரான்செயச பெருஈதவப்பேரென்று ௯. 

றிஅனாதானகதச்கடலிற் றிளேததுவா, இராஜசூடாமணிசோழனுஈசொடாக 

அவா, ஆலயப்பி£ சகக்ணமாச யாகசாலையின் மேலைவாசல் வழியா கஈசென்று 

௩ காநகுச தரனியவகை அடிப்பாபபமைஈதுள்ள ௮௩த௩ சவேதிகைகளி 

லே ௮ஈசாதககும்பஙகளைச சரசினினம மிசகபயபகஇியோடு அசைவின் நிச 

சாவசானமாயிறகசிவைதத, உடனேரைவேசதஇயக௱பூராகசெயது,ஒவ்வொ 

ரூ யரகசாஷயினும் சப்சவிம்ஸ தியாகி கலாஸ சாபனமுஞ்செயது, மே்ரித்தி 

ய யாகபூஜனை 9சாடஙகச ரெயதுவருவாரானாகள, 

காலாசோற ம புண்ணியாகபஞ்சகவ்விய பாவனாபிஷேகாஇசள்செயது, 

௮ரணிகடைஈதெடுசதஅககினியைப் பி! சானகுணடஙகளிற் ருபிசது, அதி 

னின்றுமெடுத்.த மறை குண்டக 5ளெல்லாவற்றில௩ சாபிதது, விஇப்படி 

வரிசையாக ஓமஞ்செயவாராயினா அவ்வோமசஇரவியககளாவன சமித்து, 

அவிசு, பசுகெய, பால், யிர், எளளு, சேன, வால்ரொல் எவைரெவ நீவாரநெல் 

மு.சலியநெல்வகை, சாமை, இனை, மூஙகிலாி*, அவல், சசுதுமா, பயறு உழு 

௩,.து மொசசை சுடலை கோதுமை துவரை முதலிய சானியவகை, சுரும்பு, சர் 

க்களை, வெல்லம், கீலோற்பலககிழநகு செஙுகழுநீ சாமரை குமுசமு சலிய 

கழகு கருணைககிழஙகு பலீவள்பரிசசிழக கு பூலாஙகிழஙகு மு, சலிய இழெஈகு 

வசை, பலவகைமாதுளை, பலவகை நாசததசை, பலவசை எலுமிசசை, பலவ 

கை வாழைபலா மா கொடிமுநதிரி பேரீஈதுமுதலியபழவகை, கற்கண்டு, ௮ 

கேகவிச அதிவிசிகஇர வாசகானனவகை, Hosea s மோசகாஇபண்ணியவ 

கை, வெட்டிவேர், விலாமிசசம்வோ, பனிரீஈ, புழுகு, கோரோசனை, குக்கும 
ப்பூ, கஸ் சரி, பசசைசகற்பூரம், தல.தாரிமஞ்சள், குயகுலிடம், சடாமாஞ்சி, 

கோஷ்டம், மட்டிப்பால், நெரியரி௫ிப்பால், சமுச்திரப்பசசை, ஏலம்சாஇச்கா 

ய பத்திரி தச்கோலம லவ௩சம் வால்மிளகு மூ தலிய முசவாசதாம்பூலவகை, ' 

இிந்திக்சொடி வெற்றிலைசகொடி முதலிய கொடிவகை, ௮௫0௧ புவ்பவசை 

தளிர்வசை மு.சவிய ஆளவிலாச்திரவியவசைகளினால் இகுதிசெய்து, முடி. 
விற் பூரணாகுஇயுஞ்செய்துமுடி ச்சு, அதன்மேல் அஈசந்தப்பிர சான கம்பங்
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சோபன் 'விஸ்தார்பூசனைசெய௮, சுரநி தியினின்ஐ ஆரியநுஞ் செக்தமிழுமா 

இய உயயுவேதங்களுமெடுத்தோதி, ஆசா£வா தஞ்சொல்லி யாவருக்குக்லிபூ த 
பீரசாதக்கொடுத்தார்கள். அன்றுமு சலிரண்கொலத்திலும் இதிசேடன் யா 

சசாலையுள்ளிருந்து சவெச்துவிஜாசெயயும் பஞ்சாக்ஷ£மஈதிர ௪௩௫ தாமக்இசரா் 
(இஜெபமும், யாகசாலை அபிமுசச்திலே சவதீக்ஷாஈமிஸ்கா ர£லர்களிருந்து 
செய்யும் சேவாரதிருவாசகாஇி சமிழ்வே சீபாராயணமும், அவர்களுக்குரிய 6 

க்சாபூஜையும்; ச.ம்.பிராமணர்கள சூழ இரு£ அசெயயும் இருக்கு எஜுா காம 

வே தபாரரயண மும், அவர்களுக்குரிய பிராமணபோசனமும், சவெபுராணாதி 

///ரராயண்றகளும், அதிவிள சார மாகப்பொலியுமபடி நடசஇலாசான், அப்ப 

டியே காலஈுசோறும் மெயயனபோடு செயதுவரும இடையிடையே ௮௪ 
| சிவச்துவிஜர்கள் நாசன விமபஙகளுசகுரிய ஈயனோன்மீலளுகி, அஷ்டபகத 
(ன சொர்னபநதனா௫ு, விம்பசுதஇதயாதி சகலகிரியைகருஞ் செயதுமுடித்துக் 

கும்பாபிஷேக தினதஇிலும் அதிகாலையிலே யாகம குமபபூஜனை யாதியெல் 

லாஞ்செயது, யாச்.திராசானாகியெலலாஞ செயது கும்பஙகளை௪ வெத்துவி 

ஜாகள் சரமேல்வைச் அசகொண்டு முன்னிலும பதின்மடஈகு ௮திசமான 

உபசாரஙக ளெல்லாம் பொவியப், பிரசவிணமாஈ்த இிருகசோயிலுஎளே 

'இயிமுசமாவ்கது ௮5௩௪ விம்பஙகளினெ தரே ௮௩௧௩2௧ குமபங்களைச் சமி 

பதீ.இல் வைத்துக், குமபவசளினினம விமபஙகளின் பிரமரஈ இரவழியாகச் 

சென்று இருதயகமலச இஉ௨ ௮ஈவாசசாகரிச தியமாக வீற்றிருநசருள வேண்டு 

‘Quon Aspens பிரராதஇசகு௩ சாறபரியமுறறமைகஈ;* மந திரபூரவச 

நியாசா திகள்ளொயது, அழு சலிஙகேசாதிமாத் இகளிலே இருகைகளாலும் சா 

வத்ர்னமாகச தூககியெடுததுக கும்பாபிஷேகஞ்செயதார்கள். உடனே புத 

பவஸ்திரதாரணம அ௮ாசசனைறிவேசன சற்பூரதீபாதிசெயது விபூதிரவபாதே/ 
திகழு சலியன ௮.இசேடன் இராசகுடாமணிகோழன முதலியோசககுககெ! 

டுதறு மகிழ்விசதாகள், உடனே இகதகைய மகாமககள மகாவைபவ மக 

சாதி மகாகுமபாபிஷேச தெரிசனானஈதப் பெருமபேழபெற்ற ௮.இிசேடஸ் 

பஅிளவிடத்கரிய சிவானாதப்பெருஙகடலின மூழ்கி அஇவிஸ, சாரமாக மகா. 
 ஷேசமுஞ் செயவிதது அனறுமுசல் எனறுமஆறுகாலபூஜை பிரதி தினமு. 

டந்துவரும்படி சயம்த் தான, 

போசனானகதாம அசூவச்துவிஜர் யாவரையும் இருச்கோயிலினோரிட 

ர் சழைச் இருத,தி வண றி அளவிலாஉபசாா௩ கூறிப், பி சாம்பாசொர்னா, 

பண்ன எண்ணமுடியாவண்ணஙகொடுத்து பெஞ்ம்வள்! 

, றுக்கமுடியாமையின் அங€சரித்து அனேக ஆ£ர்வாதஞ் Qail arise 

$திசேடன். அன் திரவுரிஷூபத்துவய மூஷிகமழாாதிஹகளக்களிலே ப
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சக்நாயகி அரமுதலிக்கேகவகாயக ஸ்சந்ச சண்டேச பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்த 
ருளி மகார சவீதியிலே பவனிவர்தருளும் மகோத்சவஞ் செய்வித் அப், பின் 
சலியானணோர்சலம்ஆசாரியோ ந்சவநுஞ்செய்லீ தீ தமறுகாட்டொடங்கி விசே 

ஷ௮பிஷேசபூஜனைகள் செய்விச்துவாது சார்ப, Fon SES EM ot மிகவிசேஷ 

webs Hu பஞ்சமூர்த்தி மகோற்சவமஞ்செய்து மண்டலாபிஷேசசமாப் 

திசெய்தான். 

,மேலும்' அவ்வாதிசேடன் இனோற்சவம் வாரோற்சவும் Cain peas 

மாசோற்சவம் வருஷோத்சலமு சலிய வுற்சவங்களெல்லாம் விளங்க, நித்திய! 
ைமித்திச காமிய பூஜாவகையெஃ்லாம் நாளுக்குகாள் அபிவிரு,த் இயாய் ௩ட 

ந்துவரும்படி நியமித்து, இவையெல்லாமும் எக்கர்லத்இலாவது ஒருசிறிசாவ 
து இடையிலே சளராசபடி. கோடாகோடி சிஇகளும், சொர்ன£த் தினாபரணா 

இவசைகளும், மந்திரேசர்பேரால் நறைத்துவைத்து, மேலும்? ஈஜசூடா மணி 

சோழனால் ஒஓவ்வொருவருஷ ச்துக்கும் பன்னீராயிரம் வராகன் வரும்படிவர 

தத்க்க தகு தியானவிளைலய களும், அம்மர்திரேசர்பேராற் சர்வமானியசா த 

ன்ஞ் செய்ருகொடுப்பித்துப், பதினாயிரம்பக ரிரைகளா£ தத்த்ஞ்செய்வித் துச் 

சவச்துவிஜர் கல்வொருவருக்கும் சர்வமானியசாசனத்சோடு அளவிலாத வி 

ளைகிலங்கள் கொடுப்பிச்து, அவர் எக்காலமும் பாம்பரையாக அக்கோயிற்பூ 

சனை செய்துவரும்படி வேண்டிரியமிச்சான். இவைபோல இச் இிருச்சோயி 

ற்கு வேண்டியது எதுஎது என்று ஆராய்ந்தறி௩து அவையெல்லாம் den cg s 

மைச்தான, பின் இராஜகுடாமணி சோழன் தன் நசர்ச்கு விடைபெற்றுச் 

சென்றான். க.திசேடன் மர்திரோதெரிசனச்இனின்று நீயகமுடியாகவனாய் 

அத்தலதச்திலே வ௫க்கின் றவனாயினான். இசனை அன்போடு படிப்பவரும்கே 

பவரும் இகலோகவாழ்க்கையெல்லாம் சுவர்க்சாஇ பாலோகவாழ்க்சையெல் 

லாம் பெற்றுவாழ்க்து] சுத்சாச்துவிச பாமோக்ஷவாழ்ச்கையும் பெறுவார்கள், 

'அதிசேடன் மிருப்பணிச்சருக்க முற்றிற்று, 

ஆதிசேடன் சிவார்ச்சனைச்சருக்கம், 
சனநற்குமானே? ஆதிசேடன் சிலார்ச்சனைசெய்சமை மசட்பாயாக 

வென்று இருநந்திதேவர் கூறுஇன்றார், பிரியலாற்றா சவனாய் இச்சலத்தில்: 
வரித் துவருிற அதிசேடன் இனம் ஆன்மார்த்த மாகசலிங்கபூசனை முடி. 

ச்.தச் காலந்தோறும் ஸ்ரீபிரகந்ராயக ஸ்ரீமாதிரேச தெரிசனாதிக்ளும் சியதியா 

us செய்துவருவானாயினான். வருஷமூன்று சென்றுவிட்ட து. பின்பு ஒருக் 

ர் அமுதகாயகனை ச் தரி9ச் துரிற்கும்போது அப்பெருமானைச் வொகமலிதி 
படி. சவில் சாசமாசப் பூஜிச்சற்கு அன்புமிக்குடையானாய் Caves tig Gop 

சரணங்களெல்லர்ம்கிறையச்செய்து, விநாயகபூஜனை மம ச் அப் dont sae 
As 

A



௨௭௭ ரூதவன் புராணவச௫னம், 

துச்கொண்டு, சூரியாதி பரிவாரபூசனையுமுடிச்.து, அழு தலிங்க சக்கிதியிலே 
வடக்குமுகமாயிஞா௮ு பிராணாயாமசசளீசரணஞ்செய்து, பாச் தியாசமஞர்க்கி 

யங்களமைசத் அப், பூச்சு த்தியாதிகள செயது அ௮ஈசரியாகமூடிச்துப் டிறுச்தே 

யும் பூஜித் தற்குவேண்டி ௮னுஜைபெறறு, விஇப்படி சனஙகறபிததும் சத, 

இவமூர்ச்இி ரிவேசனாதிமர்த இமான அவாகளு இசெயது, சைலம் மாப்பொடி 

மஞ்சட்பொடி நெலலிப்பொடி பஞ்சசவ்வியம் ரசபஞ்சாமிரசம் பலபஞ்சாமிர் 

ம் பால் தயிர் செய இளவெகஈகீ£ சேன சாககரை கருப்பஞ்சாற எலுமிசசை 

ராரத்சை மாதுளை மூரலிய பலவகைப்பழசசாறு இளநீர் சஈசனச்குழம்பு சக 

ஸ்தா சாராதி வில்வோதக சுகுசபுஷ்போசக ரத்தினோசகாதி ௮பிவே கங 

கீள் இஈசவரிசைப்படியே செயது, உடனே விபூதிகசனம அறுகு ௮சுக்தை 

வில்வம் ௮ணிஈது வஸ்இராபரண புஷ்பமாலா இவ்வியாலஙகா£ஞ்செயது 

தாபதபரிலேசனவர்க்ச மகாதீபாரி சோடசோபசாரஙகளுஞ்செயது சகஸ் இர 

நாம வில்வார்்-சனசெபறிவேசனாதிசெயது பலமுறை ௩மஸ்கரித்ெெெழுந்து 

அஞ்சலியஸ்சளூய ரின்று இருககோலபபொவிவை கண்கொளளாமற் நிரு 

ம்பாவண்ணஈ சமிரிச தரின்௮ு வாயகொள்ளாமல் அருமைபெருமைபாராட் 

டிப்பன்னிருகவிசளாலே தோசிமபுரிஈது மேலும்பலமுறைமஸ்கரிக.த.ச் 

திருவருள்வெளள சதமிழ்௩கதிப் பாவசனாய நின்றான், 

உடனே ௮முசலி௩கேசாவெளிவாசருளி ஆதிசேடனேநீதுதிக்ச இச் 

துவாசாமஞ்சரிகேட்டு மிசமகிழ்சோம், இசனை ௮ன்போடுசொன்னவரும் 

கேட்டவரும் இமமையிலே இவடகாமியமுற்றும் பெற்றுவாழ்ஈ இரு௩தபின் 

பாழமுச்சியுமபெறககடவாகள். ௮ஃ இருகக, நீவேண்டியவாம்கேட் பாயாகவெ 

ன்று ஆளஞாபிததருளஃ, சேடன் அனபுபெருக வணங௫ எம்பெருமானே 

இட்டுதற்கரிய இசஇிவவியசரிசனஙகிடைககப்பெற்ற எனககு இசைச்காட்டி 

லும் பெறும்பேறொன்றுண்டோ? அயினும் ஆஞ்ஜையின்படி அடியேன் வே 

ண்வெசொன்றுண்டு, ௮சாவது இடையமுப்போன்போடு இத தலச்இல் எக் 

காலமும் அடியேன் வச் இருக்கும பெருவாழ்வு ச௩தருளாக என்றுவேண்ட, 

எம்பெருமான் சேடனே கீ வேணடியவாறு உனககுஈம்மிடத்து இடையறுப் 

போன்புபெருகுக. காராயணனோ ஈமதசொருபலக்ஷ்ணம்உளஎஎபடியுணர்கத 

சிவஞானி உனககு இவ்வெல்லாமவிளஙக உபதேச குருவுமாயினான. 

அவனை யடைஈது அவன்பணிசெயதொழுதுதலேஈமககும் பிரியமாகும், ஆத 

லால் ௮வனையடுத்.இருஈத வாழுவாயாக, முடிவிற் ச௬த்தாத்துவிசபாமுச் இயு 

ந்தருவோம், நீ இ௩சே வ௩அு ௩மமை முதலில செரிச௪௪ நைமாச குருவார 

பூசதினத்திலே தச தமக௫யன் வா௮ு தெரிசனாதி இரவிய விஸ்.தாரபூஜா,இ 
வழிபாடசெயகின் றவர்கள் இகயோசமுழுதும் அறுபவித்துப் பாழுத்இயும் 

பெறச்சடலர்கள், இனி இத்தலச்தில் என்றும் ஈடந்துவரும்படி சாஜரூடாம



வருணன் சாபமோசனச்சருக்கம், 2.67 

ணி சோழனைச் சைச்சிரோற்சல ஈட ச வெொச்செய்வாயாக, நீ மதாகவியாத 

லால் யோகவிளக்க சூச்திரூபமாக ஒரு ரால்சொய்து உன்பெயர் விளங்க ௮ 

சீற்குபிபாசஞ்சலமென்று பெயரிட்டு வியாசாண மகாபாஷியமும் ஒன்று 

செய்து இரு நால்களும் சர்வலோசபூவிணஙச எாய்க சாசுவசலோகப்பிரட)தஇ 

யாய் விளவகவைப்பா.பாகஎன் OI அனுக்காக2 சுருளி மறைந்தருளினார். சே 

டன் மிச்ச அராமையோடு மேலும் பலமுரைவணங௫ூக ஏவாஞ்ஜையின்படி. 

சாஜகுடாமணியென்னுஞ் சோழ ராஜாவையை கர விதிப்படி சைச்நியோற் 

சவஞ் செயவித்துச சிலகாள் ௮௩ இரு 8 பிரிவா த்ர அவரு தி ௮ ச்ஞையை 

மறுத்சற்கஞ்சி ஒருமாறா? மனமு முசையும் மகஇமோர்பா சத்தில் வைத்து 

விட்டொொன்று பாற்கடலிஷே தன்குருவாகிய விஷ்ணுபாச௩களிழ் பனமு 

றைவணஙகி கிகழ்கவெல்லாஞூசொ லி அவன்பணிசெயதுகொண்டிராதா 

ன். இசனை அன்போடு படி.ப்பவரும் கேட்பவரும் இம்மையிலே சகலசம்ப 

தீதும் சிறையவாழ்ஈது வெராயுஈசயப்பெருவாழ்வும் பெறுவார்சள். 

ஆதிசேடன் சிலார்சசனை சசருக்க முற்றிகறு, 

  

வருணன் சாபமோசனச்சருக்கம். 

சனற்குமாரனே ” வருணன் ru wr > Gor ரரிசரங சேட்பாயாகலென் 

நந்திசேவர் கூ.ஐ.௫ன்ருர். முன்னொருகாலத்திலே வருணன் பாதலத்திரு 

6H ஒருயாகஞ்செயயக கருதி அதற்குரிய பிராமணர்களை அழைச்துவரும்ப 

டி. சிலதாதர்களைப்பூமிக்கு அனுப்ப, அவர்செனது யாகதஇற்குரிய சற்பிராம 

ணாகளை அழைப்ப, அவாகள் காககள் பாதலம்வரு தல் எயகள் இஷ்டாசாரவி 

சோசமாதலால் வாமாட்டோமென்று கூற, உடனே நாசர்கள் வ௩து உள்ள 

படிசொல்லக்கேட்டு வருணன், எப்படியும் இயகே நாம் குறிச்தயாகஞ்செய்ய 

வேண்டிய துஅவுசியம், உபாயத்தால் அவர்களை ச் சரூவிச்சவேண்டுமமன்று 

பின்வருங்கேடு தெரியாமல் ஊழ்வலியால் ஒருவஞ்சகயோ௭னை செயது, சன் 

னிடத்துள்ள வித்துவானொருவனை யழைத்துச்கொண்டு பூமிக்குவாது ஒரு 

மாஜவாசலின் சமீபத்தில் அவனையிரு சதி, இவ்வாசனிட தப் பொருள்விரு 

ம்பி அரேகம்பிராமணர் வருவார்கள் ௮வாகளை மிருபொருள் தருவேன் ஏன் 

னைச் சாச்இரவாதத்தில் வெல்லுவீர்களாயின், என் றுசொல்லியிழுத் துவெர் 

நிகொண்செடலிற்றள்ளிவியவொயென்௮ ஆஞ்ஞாபிசதுச சென்றான். அவ்வ 

ரணன் சொற்படி அல்வித்துவான் சகோளர்முசலிய அகேசம் பிராமனணோ 

தீ.சமர்களைச௪ சாஸ்இரவாதத்தில் வென்று அப்படியே செய்தான், உடனே 

அவர்களை வருணன் தாசர்களாற் பிலச்துவாரவழியாகச் தருவிச்து எண்ணி : 

ய யாகத்தை முடித்துச சால்திரவாத)த்.தில் எஙகளைவெல்லும்வரை நீங்கள் 

இகசேதானிருச்சவேண்டுமெனத் தடித்து இருத்திவிட்டான். :



ச்ச் அ] சூதவனபு.ராணவசனம். 

பின் கசோளமுனிலர் பு? திரராகிய அஷ்டாவக்ரமுனி௰ர் தெரிந்த, 

மிகுபஷச்ப்பினராயப் பாதலஞ்சென்று, ஒரு சொல்லளவிலேயே வருணன் 

முதல் யானையும்வேன்று, பி சாமூசலிய பிராமணர்கள் யாவரையும்ஃபூமிக்கு 

௮னுப்பிலிட்டு, வருணனை கோச்சி அடாபாதகா” இச்சசாச காரியஞ்செய்த 

நீ அறிவுமுற்துமிழந்து பைச்தியசாரனாவதுமன்றிக் குஷ்டசோகியுமாசக்கட 

வாயென்று சபிச்சனர். உடனே வருணன் அறிவுகெட்டு முீழுசோகியாய்வ 

ருர்துவசை, அவன்பச்தினி ம௩திரிமுதலியோகண்டு சகெகலாற்றுது துக் 

இப்பரராயினார். அப்போது௮வன் பூரூுவபுண்ணிய மேலீஃடீனால் விரூபாக்ஷ 

முனியர் ஙகுவஈசனர். ௨ரவெதிர்கண்மெ வணககமுதலிய யாதமின் நிவரு 

ணனிரு தான். பத்தினிமுசலானோர் அமமுனிவரை வணநஇிரின்று, மூன் 

னிகழ்ச இிமுற்று௩ெெரிவிசது, வச துகசமுழுஅ௩ தாத் தருள்சகவென்று அவர் 

பாத௩களைப்பற்றிச்ே சாண்டு நமஸ்கறித் தபடியே நிலத்திற்கெடதார்கள். ம 

ணிவர் ௮தசண்டு மிகஇரக்கககொண்டு அவர்களை நோக்கி உங்கள்பதியாகிய 

வருணன் செயதபாசகமோ மிகப்பெரிது, அன்தியும்சபிச்ச அஷ்டாவக்க 

மூனிவர்லாசகசோ அசனினும்மிசப்பெரிது, ஆதலால் அவாசாபத்தைச் தச்ச 

பிராயசரிச்சமின்றி ஈமதுவலியால்நீச்சமுடியாது ; பிராயசசிக்தமும்இவனே 

செய்யவேண்டும்; இவனோ ௮றிவுமுர்றுங செட்டிருககிருன்; ௮.தவும்பூமியி 

லே உச்சமோத்தமூவக்ஷேத்சாச் திலே மெயசாற்ரான் பிரயோசனமாகு 

மென்றுகூறிச், சமது இருககாத்சை அவ்வருணன்சிரதில்வைச் சனர், உட. 

னே அறிவுமுற்றும்பெற்று அம்முனிசிரேஷ்டா பர சஙகளில் விழு துபலமு 

றைவணஙூ, உபகரண முழுதுஙகொண்டு பூஜித்துப்பாதோதகம்உள்ளும்புற 

ம்புஙசொண்டு து இத்துரின்றான். முனிவர் இருபைகூடர்ஈது அவனுககு விபூ இ 

யாதி சிவசின்னஙகளை வடத்துசகொள்ளுதற்குரிய ஆற்றலைககொடுதது, விதி 

ப்படி விபூதிருசதிராக்ஷ்சாரணஞ்செயவித்௮, ஸ்ரீவெரு லபஞ்சாக்ஷ்ரோபதே 

சமுஞ் செயவித்து ரீலாத் இனமயமான சவெலிஙகமொன்று பிரதிஷ்டையாதி 

செய்துகொடுச து, இதனைஉன்ஆயுள்வன ரயும்ூடைய(ுதுவிஇப்படிபூசித்து 

வ்ருவாயாகவென றுஆகஞாபிகதனர், உடனேவருணன்அப்பெரும்பேறெல் 

லாகசனக்குஎளிது இடைச்சமைநோக மேலும்மேலும அன்புபெருக ௮ம் 

முனிவர்சகரி தியபிலேயே, ம5இர தக இிர௫ிபியாபாவனைகள் மு.ற்றும்சிவாசமவி 

இப்படி௮வர்சாட்ட, ௮வ்வான்மார்த்சபூசனைசெய௫, குருபூஜையும் நேரிலே 

செயது, ரசதினாஇிபா சசாணிகசைகொடு 4 அவண௩ூரின்றான். மூனிவர்௮வ 

னைநோக்வெருணனே நீசாபறீச்சத்துக்குரிய பிராயசசிச்தம்பூமியிலே உத்,௪ 

மூலஸ்சலத்திலே செயயவேண்டியதுஅவசியம், ௮ ச் தலம்சு சவனரவக்ஷே 

தீதிரமே,௮ு து காவிரியின்றெற்கே வேசாரணியச்துக்குமேற்கிரண்டியோச 

னையிலுள்ள. ௮த்சல,த்திலே௮௩வ/ர sored s தியராய்கீ ந்றிருந்தருளுகின் 
ie அமுசலிங்சேசசைஅன போடுபூரிச்து,௮ ௩கேஃன்பேரரல்ஒருரிவவிககப் 

se
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மிர திஷ்டைசெய்து,' சவெயாகமுஞ்செய்வாயாக. இவ்வசையாவுஞ் செய்வாயா 
இல் ௮ஷ்டாவச்செொமுனிசாபம்ரீங்குவிடும் என்றுகூறி அவ்விரூபாக்ஷ்மூனிலர் 
அங்குரின்றுஞ் சென்றனர். உடனே வருணன்பாசலச்திஓள்ள ஒருபில 

சிதுவ்ர த் இன்வழியாகப் பச்தினிசகிசனாய் அளவிலாத இரவியபரிவார பு, 

சோகிதவர்ச்சச்சோடு மேலெழுக்அுவந்தான். அவன் எழுந்துதோன்றிய இ 

டம் அமிர்தலிங்கசிவாலயச்தின் தெற்கிலுள்ள கெளசம௫ர்ச்தமே, அச்ச 

ராகத்திலே மனைபரிலா ாஇி3யோடெழுக்ச வருணன் நியஇகள் மூடி தீதுச்செ 

ன்று கோபுரம்பணிர்௫ு கோயிஓட்புருந்து ஸ்ரீபெரியகாயகி ஸ்ரீ அமு சலிங்கேச்! 

் இருவுருவங்காணப்பெற்று அன்புமீ தூ॥ அடிக்கடி பணிக்செழுந்து பூஜோப 

ஈரணமுழுதுங்கொண்டு மாசிமாசம் பெளர்ணிலையாகியஅச்தின ச் திலேசவி 

ங்சாரமாகம் பூசச்துச்துதிச்துச்தின5சோறும் இக்ரிய தியோடு அங்குவ௫ச் 

இருந்து கெளதம்தீர்த்தக் கரையிலே சாலைகோலிவிஇப்படி வேள்வியுஞ்செய் 

௮ பஓதிருப்பணியா இகள் செய்து எதிராமாண்டு மாசிமாசம் பெளர்ணிமை 

யிலே ௮மிர்தலிங்கேசபூசை முடிச்து அங்குள்ள பெரியோரையும் பணிந்து 

சாயமோசனமாகும்படி அருளுக என் றுவேண்ட, அப்பெரியோர்வருணனே 

நீஎப்போது இங்குவந்துஅமுசலிங்கங்காணப்பெற்றாயோ, அப்போதே உன் 

னைப் பீடிச்ச சாபமுசலிய சமஸ்த தீமையும் நீங்கி விட்டனவென்றரார்கள். 

-அந்தரிமிஷமே அசரீரிவாக்காலும் எம்பெருமான் அப்படியே அதுகச்சாகித்து 

வருணனேடீ நிர்மலனாட்விட்டாய் இனி நீ எண்ணியவெல்லாம் பெற்றுவர் 

ழ்க் திருந்து சேகாக்இியசத்திலே ஈமதுபாழுத்தியும்பெறுக என்று இருவாய்ம 

லர்ந்தருளச்கேட்டு, ஆனந்தமேலீட்டினால் ஆடிப்பாடி அளவிலாச்துஇ புசன் 

லு, அவ்வமுதலிஙசேசருச்கு மீமற்கிலுள்ள மார்ச்சண்டதாபிதலிங்கச் துக்கு 

ததெற்டில் ௮ணிமையில் ஒரு சவலிஙகம் தன்போற் பிரகிஷ்டை செய்து 

பூஜித்து அமு சலிங்கேசனைமீண்டும்பணி*து நீங்காவிடைபெற்றுப் பாதலம் 

போய் இடை யராச் இவூக் தனை யோடிருந்தான். 

அவ்வருணனைவிட்டுநீ௩கிய சாபவினையான ௪, மிசப்பயங்காமான ஒரு 

வடிவமாய் ௮ஷ்டாவக்கிரமுனிவரை வந்து நெருய்க, உடனே அவர் உண் 

மைதெரிக்து, எச்கொடும்பாதசமும் தனது எல்லைபுகுக்சள வே நீச்குவ.து ௨ 

,தீசமோத்சம சூ. சவனமல்லவாவென்றெண்ணி வந்து ஸ்கானஞ்செய்து இரு 

வலெண்ணீறணிந்து பள்சாக்ஷ£ம் நூறையே செபித்து அ௮அமுசேசனை படுத்து 

வணங்டப்பூச்2ு, மேல்பச்சம் ஓர் சிவலிங்கப்பிரதிஷ்டைசெய்து பூசித்து 

மூன் கெருங்வெர்ச படங்காரூபம் மூன்னசேநீங்கப்பெற்று எம்பெருமானரு 
ட்பெருமை நினைந்து அங்கேயே அமர்ந் திருந்தார். இதனை யன் போடு படிப் 
பவர் கேட்பவர் இகபோகமுற்றும் பெற்று வாழ்க்திருந்து முடிவிற்பாமு.த்.இ 
யும் பெறுவார்கள், 

வருணன் சாபமோசனச்சருச்ச மற்றிற்று,
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மார்க்கண்டேயச் சருக்கம். 
சனற்குமானே? மார்ச்கண்ட ஈரித்இரம் கேட்பாயாகவென்று திருகங் 

திசேவர் கூறுஇன்ருர். பூமியிலே திருவெண்காடென்னும் ஒருவகேஷேத்தி 

ரம் மிகமேலதாய் விளங்குகின்றது. அது ஈமது குருபரம்பரையில் ஒருபால 

ரூபகுருமணி வந்தவதரிச்சற்குரிய அரும்பெருந்தவம் புரிந்துள்ளது என்று 

கூறும் அவ்வள விலே சனற்குமாரமுனிவர் எழுந்துவணங்கி எம்பெருமானே 

நமது குருபரம்பரையிலே பாலகுருமணி யென்றதயார் ? அச்குருமணி ௮ச் 

தலத்தில் ௮வதரித்தசாரணம் யாது1 இகசரிச்தச்சை முன்பு இருவாய்ம 

லர்ந்சருளி அதரமேல் எடுத்றச்கொண்ட சரித்திரம் இருவாய்மலர்ச்கருளு 

ம்படி. பிரார்த்இக்கின்றோனென்றுவேண்ட, அதுகேட்ட இரு தஇிதேவர் வா 

சயம் சனற்குமாரனே ? ஈமதுபரமாசாரிய மூர்ச் இியாகியகல்லாலஈ்ழலில் வீர் 

றிருந்கருளுகின் ஐ வெபெருமான், சிவாகமங்கள் இருபத்செட்டிலுள்ளே, இ 

றந்த பெளரலாகமச்திலே, அகன்சாரமான பாபவிமோசகாபடலத் திலே 

சாராற்சாரமான பன்னிரண்டு சுலோகம் உள்ளன, son Hag rerun g 

பென்னும் இவ்யநாமச்கால் விளஙகுமென்றருளிச், தீக்ஷாசமள் சாரபரிபூர்த் 

தஅியோடு அவற்றின் அருமபொருளெல்லாம் விளக்கி யுபதேூத்சருளினார் ; 

அப்படியே நாம்உனக்கு உபதேடிச்சோம்; நீ சச்சியஞான தரிசனிக்குபசே 

சித் காய்; அவன் பாஞ்சோதிக்குபதேடிச்சான், இசனாலே நாம் இருக்கயி 

லாயபாம சிவகுருபாம்பமையினமாயினேம். இச்ிருச்கயிலாய பரம்பரை பூ 

வுலகிலும் பாம்பியோஙகுக என்று எம்பிரான் நிருவுளஙகொண்டருளினன் 

போலும் ; இங்கிகழ்ச் ரியிவ்வாறிருக்க, 

பூமியிலே, ஈகொட்டி வே, திருப்பெண்ணைமடமென்னும் உ த். தம௫வக்ஷே 

தீ.தி..ச்திலே, பெருஞ்றெப்புவாய்நச பாம்பரைச்சைவவேளாளர்குலிச் இலே 

சற்குணஙசளெல்லாம் அமையப்பெற்றசிவரியமா ஈஷ்டானப் பெருஞ்செல் 

வராகியறச்சு சர்களப்பாளரென்பவர், தமக்கு நெடுஙகாலமாகப் புத்திரப்பே 

றின்மையால் அதனைவிரும்பிக் சமதுகுலகுருவா௫ய திரு ச் துறையூர் அருண 

ந் திவாசாரியரை அடுத்திரைஞ்சி ௮வாசொய்படியே அதற்குரியசவந்கான 

ம தலியபற்பலசெய்தும்சாத் தியப்படாமல், மீட்டும்சாரியரை அடுத்து வி 

ண்ணப்பஞ்செய்ய, ௮வர்யோூச்துத் சமிழ்வேசமாகய சேவாசச் இருமுறை 

யை விதிப்படி. போன்பின ராய்ப்பூசித் து, இச்இிருமுறையிலேகயிறுசாத்துக 

என்றுஆஞ்ஞாபிக்க, உடனே ச்சு தர்களப்பாளர் அன்புமீதூரப்பிரார். ச தனை 

யோடு அச்இிருமுரையிலேகயிறுசாச் இனர். உடனே அருணந்திரவொாசாரிய 

ர், அக்கயிறுசாச்திய இட ச்சைவர்ந்து முன்னொன்றும் பின்னொன்றுமாச 

இரண்டு ஏகெளைஎடுத்து முன்ஏட்டின் ஈற்றிற்றொடங்கப் பின்ஏட்டின்முச 

லில் முடிந்திருக்கும் இருப்பாசுரம் * பேயடையாபிரிவெய்தும்பிள்ளையினே



.மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், ௩௧. 

Garon titer, ander Gara ou meer ym லேண்டாவொன்றும், ப வேயன 

சோளாமைபங்கன் வெண்சாட்டுமூச்குளரீர், சதோய்வினையாரவர் தம்மைத் 

தோயஙாக்?வினை யே,"? என் றிருச்கக் கண்டு, மிகுக்கறுனர்சச்சோடு அக். 

சுசர்கப்பாளரை நோக்கச் சளப்பாள னே உனர்குச்சற்புத் இ2பாக்கியம் மி் 

ச்சயமாகஉண்டு நீ இப்பொழுசே இிருவெண்காட்டை அடைவாயாசவென். 

று அஞ்ஞாபித்சார். அதுசாமேர்கொண்டு சளப்பாளர் சம்பத் இினியோடும் 

அளவிலாத்இாவியத்சோடும் அங்குச்சென்று விதிப்படி தினந்தோறும் சோ | 

மசூரியாக்கினி மாமமுக்குளங்களிலும் vercr Gah gi Ca suCare Hee : 

விசேஷபூசை செய்விக்துச்செப சுபா இிவெகைங்கரியங்களும் மிகு இயாகச்செ 

ய்து அச்சுலச்சைநீங்காதுவ௫ த் அவர்சார். | 

, சுவேசவனேசர் ஒருகாள் அவர்கனவித்மோன்றி,அன்பனே நீசெய் 

துவருன்ற விசேஷ பூஜாதி ரிவரியமசைங்கறியங்களுச்கு மிசமஇழ்ந்தோ , 

ம், இல்வருந்சலச்துக்கு நீ விரும்மியயச உடனே தருவதே முறையாகும், 

ஆயினும் தர்மவசச்சால் இப்பிமப்பில் உனக்குப் பு. இரணில்லையாதலால், நீ. 

செய்சஅருந்தவம் பமுசாகாவண்ணம்இனிவரும்பிறப்பில் அசற்சென்று ஒரு ' 

சவழும்செய்யாமலே சற்புச் இரபாக்கியக்கருவோமென்றுஅஞ்ஞாபித்சருள, 

உடனே களப்பாளர் எம்பெருமானே? பல்லாயிரங்கோடி சீவருள்ளே எழை ' 

யாகிய எனக்குப் புச் நஇொனில்லாமையால் உலகச்துக்கு ஓரணுவும் பழுஇல்லை 

எண்ணியபடி அருளாமையால் ஒருசறி துங்கவலையுமில்லை ; ஆனால்இச்ச மயம். 

ஒருவிண்ணப்பங்கேட்டருளவேண்டிப் பிரார்த் திர்சின்றேன், அரிப்பிர்மேக் 

'இராதி பிபீலிசார்சமானசமஸ் ச£வர்களும் சங்கள்பிள்ளைகளே. அ௮௩்னமா . 

சவும் வள்ளிநாயகி செய்வகாயகிக்குப்பதியாகெய குமாநாயகப்பிள்ளையிடத்து 

மிச்சவாஞ்சைகொண்டு இடைவிட்டசலாமல் மச்இயில்வைச்துச் €ராட்டுகி 

| ன்றீர்கள். அத் தசையகுமாரகா யகனே? காழியில்வர் சவசரிச் சருளியஸ்ரீஞான . 

சம்பந்சப்பெருவாழ்வின் நிருவாக்கும், ஒன்றுக்கும்பற்றாத புழுச் சநாயினுங்க 

டைப்பட்டஎளியேன்்மூலமாகப்பொய்யாய் மூ,வசோவென்னும் பெருங்கவ 

லையேஎன்னுள்ள முழுதுங்குடிகொண்டுவருச்துகின் சென்று மிசமெலிந்துவ ( 

ணங்கிஞர். உடனே உலசர்ச்கு அவான்புகாட்ட இவ்விதம் ௩டி.ந.சருளிய 

சுவேதவனேசர், அன்பனே? நீவிரும்பியபடி. உனச்முச் ஈற்புச்இரபாச்கயெம் . 

இச்சமயமே கிடைக்கின்றது, அப்பிள்ளையின் மகிமைமூழுதும் ௩மதுசொல்,. 

லஎவினுமகப்பவெதன்ென்று இருவாய்மலர்ந்தருளி மறைந்தருளினார், ~ 

- உடனே விழிச்செழுர் த அச்சு தர்களப்பாளர் மிகும௫ழ்வினாய்ச், தம 
க்குரிய நித்இியரியமநெறிரின்றொழுகுவாராயினார். அக்காளில் ஓர்காள் உல. 
செலாமுய்யவும், சத்தாச்வைத௫த் சாந்தசைவமார்க்சகம் தலையெடுச்தோங்க. 
வும், அ.சுற்குரிய இச்திருச்கைலாயபரம்பரை இனிப்பூமியிலே பாந்துவிள:”: 
ங்தவும், வேதவொகமசாரசிவஞானபோசாதி சைவத்தாந்ச சாத்திரங்கள்.
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மார்க்கண்டே யச்சருக்கம், i. 

மொழிகூடப்பேசா இரு ச்சல்கண்டு, களப்பாளர்மு. சலியோர் மிச ௮அருமையி 

pean $8 இவ்வொருபுச்இரரச் இனமும் வமையாய்விசிமோவென்று எண் 

ணமிக்களெந்சார்கள். இரண்வெயசக ரிறைக்க ௫, ஒருகாள் ௮ச்மேய்மணிமத் 

ஹறைச்ரறுவர்சளோடு வீதியிர்சென்று மேனியா திரையெலாம் விளங்சவி 

ளையாடிக்கொண்டிரு௩கத, சனர்குமானே? அசாமயம்பொஇயமலையில் ௮ 

கஸ் தியரைக்கண்டு இஷ்டவார்த்சைகள் பேக்கொண்டிருந்து வருசற்காக உ 

ன்சஷ்யப்பிரசஷ்யனாகிய பாஞ்சோ இமானிவன், வெண் மணிலிமான ச்தேறி 

இச் இருச்கைலை யினின்றும் அகாசமார்க்கமாகர்செல்வா னாயினான். ப்படி 

செல்லுங்கால் ௮ச்தருவெண் ஹணெய்கல்நூர்வீ தியிலே இளைமெலாம்விளாஙக 

விளையாடுகின் ஈ கேய்மணியிஷனொளிப்பிழம்புசன்மேற்பட்டவளவிலே, அவ் 

விமானம் அப்பாற் ல்லாது நின்றுவிட்டது, உடனே ஈஉள்ளிருந்ச பரஞ் 

சோதிமூனிவன் நாம் பினை க்சபடி எவ்விடச்தும் ௪ டையின் நி4செல் ஓன் ற 

| இ.ச்செய்வவிமானம், இவ்விடச்சே சடைப்படக்காரணம் என்னென்றுகரு 

இ, வானெலா&* இைை யெலாம்பார்த்துக்காணாெ தரியாமற், பின்பு நேரே 

ழ்கோக்டப் பூமியைப் பார்க்குமள வில் ௮வ்விமான க இனிழல் மேனியிற்பொ 

ருந்த ௮த்செய்வாடிஈ வீற்றிருப்பதுகண்டு, புரசு ஈமதுவிமானத்சைப்பி 

ணிச்இிழுக்கின்ற அன்புவடக்கான் மேனியின் ஒளிச்திரட்டியாக விமானத் 

சைச்சூழ்கின்றசென்று வியநங்துகொண்டாடி, விமானத்தோடுகீழேவந்தார், 

மற்றைச் சிறுவர்யாவரும் விமானச் கொளி கண்ணொரியைமமுக்க ஒன்றுமு 

ணரராது வெருண்டோடினார்கள். அவ்வொளிக்குள் சொளிப்பிழம்பாய் இன் 

பப்பொலிவுகாட்டி வீற்றிருக்கின் ந ௮ஈசகமணரி சாயல்மூசலிய எல்லாவற்றா 

லும் சன்னாிரியஞகிய சச்தியஞான தரிசணிபோல் இருப்பக்கணடு மிகமக 

ழ்ச்சிகொண்டு எடிசக்தணை த துச்சிமோந்துள்ள௩குளிர்ந்து ஸ்கானம் விபூதிகா 

ரணம்மு, சலியனசெய்லித்அச், சன் ஆசான்போவிருப்பதால் அவன்பெயரே 

பாகமெய்கண்ட £ஈனென்று நாமகரணஞ்செய்து, சச் இியோரிர்வாண தீக்ஷா வீ 

க்ஷ்ணூதி சிலசமஸ்கார சிவத்துவாபிவியக்இப் பெரும்பேறெல்லா மளித்துச், 

சவஞானபோதமுந்றும் சலிஸ்சாரமாக வுபசேரிச்து, அன்பனே 1 இசனை 

நீசமிழ்மொழிபெயர்ச்துவார்த் திகமாகவுரையுஞ் செயவாயாகஎன்று ஆஞ்ஞா 

பித்துச், சனிக் துவிட்டுஈ் செல்லுதற்கார்ராமையால், ௮அனரிமையிலே Car 

யில்கொண்டு இலொரூபியாய்ச் சுயம்புவாய் விற்றநிருர் சருளுசின் உ பொல்லாப 

பிள்ளையார் சீர் இியடைநஈது, பணிர.து.து.த ச்து எம்பெருமானே ? இச்சிறுவ 

ன் தங்கள்அடைச்சலமாகின்றான், இவனுக்கும்காமிகாகிவாதுள ரசமான இ 

ருபத்தெட்டாகமங்களு முபதேித்சருளுபவென்று பிரார்த்தித்து, இனி 

யொருபிறப்பிற்செல்லாப்பிள்ளேயாரைப் பொல்லாப்பிள்ளையார் பக்க ச்திரு 

திதிவிட்டு, ௮ப்பாஞ்சோதிமுனிவன் தன்விமான ச்தேறிச்சென்றனன். பி 

ன்படி பிள்ளையார்மெய்கண்டமாமவிமலமாமணியை அணிமையிலழைச்து ஆச 

9



௩௪ ரூதவனபுராணவசனம், 

ரிச்து அருள்வெள்ள ச்சமிழ்ச்தி ஆசமப்பொருண்முமுதும் வரன் முறைவிரி 

தீதுஉவமான உகாரண வினாவிடையா இிரிகழ » uC ss s சருளுவாராயிஞார். 

அப்பொழுது ௮ச்கோயிலின்புறச் துள்ள தடாகத்தில் நீர்கொளீளவகந்தா 

சொருச்தி, கோயிலினுள் ளே சத்சம்கேட்பெசென்னென்று புறத்தே தாத் 

சே எஇர்யந்துரின்று, பிள்ளேமாக்இரம் இருப்பதும் லோகா தமான அரும் 

பெருங்சேள்லிகள் கேட்பதந்தெதரிக் த, இப்பிள்ளேயை ஊமையென்று விச 

னித்ச பிசாமாசாமுசறியோர் இவ்வற்பு ௧௬௦ தரிந்கிலர்போதுமென்று வி 

ரைந்குசென்று, உங்கள் பிள்ளை பிள்ளையார்கோயிலள் ளே அளவிலா அற்பு 

சவார்ச்சை பேசுகின்றசேளன்றாள். என் சசொல்முடியுமுன் களப்பாளர்மூ£த 

வலியோர் ad cost து கே/்யில்லாயிலுக்கு நேரே புறச்சே வரும்போசே தங் 

கஷ்பிள்ளைவாய்கின்றுவரும் அதீ இயற்புச அதிமதுரஞானமொழிகள்கேட்க 

ப்பெர்று, அளவிலாமகிழ்வொடகோயிலுட்சென்றார். உட்னே குருசிஷ்யரி 

ருவர்பேச்சும் நீய்கிவிட்டது. அகமமுழுதுமுபதேரித்துமுடிந்சதோ, அது 

கேட்டற்குரிய வெொமஸ்காராஇகொம்பெராசார் பக்சச்துற்றா ற்சொல்லப்ப 

டாசென்னும் விதிபர்றியோ, அகமாஇசமஸ் சசியசாஸ் இரமும், இவனுள சதி 

ற்றெளிவாய்விளங்குகஎன்று ஒருசொல்லால் அஞ்ஞாபிச்துநூடிந்ததோ. வே 

றுயாசோ, புன்னசென் றுணாச்சக்கசன்று, சாம் உட்புகுந்சகவளவிலே பே 

ச்சொழிர்சமைசண்டகளப்பாளர், இது இருவருளே யென்றுதுணிந்து பொல் 

லாப்பிள்ளையார் திருவடிகளிலே பலமுறைவணங்கித்து இத்துரின்று எம்பெ 

ருமானே? இருச்சந்றிஇியிலன் ரி மூ.தலில்வாய் இறப்ப இல்லையென்று எண்ணி 

“ues se காட்டொடய்கி மெளனமாயிருந்த இக்குருமணியி னருமைபெ 

ருமை சிறிதுமுணராத எமகறியாமையை நீக்கியருளியதிருவருளினியல்பை 

என்னென்றுசொல்வசென்று பலமுறைதுதிச்துச் சமது புத்திாராத்தெத் 

ையெடுச்துமார்போடணை த்துச்சிமோகதுள்ளங்குளிர்ந்து தந்தோளில்வை 

தீதுக்கொண்டு, பச்இனியார் சுற்றச்தார் அப்பதியிலுள்ளார்யாவரும் பேர 

னம்சப்பெருங்கடல்போலச்சுழ்ந்துவாச்சென்று, சம்மனையின்கண்ணே இவ் 

யசதிதினசயனச்தில் வீற்றிருந்கருளவைச்து அன்புமீ தாரப் பலமுறைவண 

ங்இனாம், சூழ்ந்துவர்சாரெல்லாரும்வணங்கினார்கள். சான்போனென்பது கே 

ட்டநியவேண்டாது கேரிலறிந்து ஈன்றபொழுதிலும் பேருவகைவாரியிற்ப 

டிந்துறிற்கும் அன்னையார் இதுவன்றோ ஈர்குலமெல்லாம் பல்லூழிசாலம் ப 

He AUT gs அருந்தவப்பயனென்றெடுத்தணைத்து இன்பமீ தூர அன்புரிமை 

பாராட்டி அனந்சபாவச॥ாயினா, 

இப்படிரிகழுநாளில் அப்பதியிலுள்ளார்பலரும் இவ்வற்பு சங்கேள்வியுற் 

றுவரும் அயத்ப இயார் சுந்றச்சார்பலரும் தினந்தோறும் ௮ங்குவந்து மெய் 

கண்டமணியின் இளநக்திருக்கோலச் திருவருட்பொலிவுசாணப்பெற்று, அந்த 

நிமிஷமே தத்சமச்குமுன்னுள்ள எவ்விசகஷ்டங்களுநீங்கு இஷ்டடச்இகள்



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம், ௩௫ 

மூழுதும்பெற்றுவாழ்வாராயிஞர். பாமசவனே பொருளென்ழுள்ளபடியுண 

ர்ந்துள்ளந்துணிக்க தீவிரசாசச்திரிபாசச்அச்சமர்களாகிய மனவாசகங்கட 

*சார்கேசலியோர்கேள்வியுத்து வந்துதரிசக2ப்பெற்று விக்ஷ்ணமாச் இரையே 

சிற்போசமிழந்து குழ்்து Noa hl aon Bai Pus அம்மெய்கண்டமணி 

ஒப்புயர்விசந்ச உச்சமோச்சம தீவிர சரபரிபாகம்சோக்டி உரியதிசஷாசமஸ் 

சாரமுலசிவச்தவாபிவியச்திப்பே௱ளிச் ஐ, ரசாணுரைப்படி சகரியில்மொழி 

பெயர்ச்சருளிய சவஞானபோ சுக்கை வார்ச். pare un பமிப்புமையோடு உப 

தேசிக்துக கீ Globe, சாலும் அ௮வ்வடியர்பணிஈதுரசூழ மநொயகமனணியாய்வீ ym a) 

ருந்து லோகப்பிாசி2இ யாய்விளங்குகின் றது, 

அப்போது இருக் துரையூர் அருணக்இசிவகாரிய்ரிட ச்சே சிவாகமாஇ 

சிவகாஸ்இரபாடங்கேட்டு௪் இச்கசாக்கியடைந்து செவஞானவேட்கையு ws 

ராய், அது அ௮வ்லாசாரிய ர ந்கிடைச்சப்பெரு மல் வருந்துகின் றமாணாக்கா௫ி 

லர் வம்மெய்ஏண்ட குருமணியின் மகிமைகேட்டு Ly tl (FUEL ENAEEIO UA 

று மனவாசசங்கடந்ச சார்முதலிய முன்னையோர்பெர்௱ பெரும்பேறுமுற்றும் 

பெற்று அவரோகெலந்து யாவரும் சிவமயமாய் அக்குருமணியைச்ரூழ்ந்தார் 

கள். பின்பு அருணக்இடிவாசாரியர் சம்மாணாக்கர்ஏிலர் வெண்ணெய்கல்லூர் 

சென்றதும் மீண்வொரமையுக்செரிஈந்து அழைக் துவரும்படி பின்னுஞ்சில 

் மாணாச்சமை யனுப்ப, அவர்களுஞ்சென்று தரிஏக்கப்பெற்று அவ்வாருயினார். 

பின்னுஞ்சிலர் சிலாரக மாணாக்சர்யாவயையுமனுப்பிவிட்டு அருணந்இரிவா 

சாரியர் தனிசத்சவராய் இஃசென்னை ஆச்சரியம் நமது அருளால் சிஷ்யனாக 

ய களப்பாளன்பெற்ற ஒருசிறவன் இன்னும் குசலைமொழிதானும் நிரம்பப் 

பெற்றிலான், இவன் என்னசாஸ்இரபரி£ீலன மூடையானென்று, நம்மிடத் 

சே சாஸ்திமுழுது முணர்ந தமாணாச்கர்யாவருஞ்சென்று மீண்வொரமாவழி 

பெற்றமைக்்சனர், ஈன்று நன்று இதுகலியின் பெருமையேயென்று பெருமி 

தீங்கொண்டு, பின்ஈம்மாணார்கர் இவசாஸ் இரமுற்றுமுணர்ந்தசீலர்களல்லவா, 

௮ச்சிறுவனிட FAN எறுந்தங்களுச்குவேண்டிய௰ நன்மைப்பாடில்லாவிட்டா 

ல் அங்கிருப்பார்களா 1 மாம் நேரேபோய்கீெெரிந்துவருவோமென்பார், ஆனா 

ல் நமது சஷ்யன்பு தல்வனாகிய இச்சிறுவனை காம் வலியப்போய்கினஸ்றுகாண் 

பது நம்பெருமைக்கு ௮0௪ சதசல்லவேயென்பார், இவ்வாறு இருபாற்பட்டுவா 

காடியமனம் திருவெண்ணெய்கல்லூர்க்குஃ்செல்லும்படி ஒருவாறு அணியப் 

பெற்று முன்னை ரிகழ்ச்ிபோலப் Hw dD GUY GWU ராஜவரிசையோடுசெல்ல 

ச் தொடங்குங்கால் ஏறியிருந்தசிவிகை கொம்பு முறிந்தது. புஸ்தசசகடம் 

௮ச்சொடிந்தது. பெருங்காற்றாற்குடைசுருட்டியாகி தைந்சன. இவையெ 

ல்லாங்கண்டும் அகூழ்வலத்சாற்றிருவருள்செலுக்துதலால் தனித்துப்பாது 

கசைமேற்செல்வாராயினர். அவையுங்குமிழ்தெறித்சன. ஆச்மாகருவிமுற்றுங் 

கழன்று பரிசுச் சமாய்ச்சனிச்சே செவச்தோடி இரண்டறக்கலந்தின்புறமெ



டள சூதவன புராணவசனம் 

ன்று வெஸ் இரங்கூறும் ௮இிரிசயச்தைச் தரிசியமாகக்காட்டினாற்போல் 

மேற்கூறியசிவிசையா தியெல்லாப்பொருளுரீக௩்செெ. பின்பாதசாரியாகச்தி 

ருவெண்ணெய்ல்லூர்சென்று மெய்சண்டபாவகுருமணி விற்றிருக்ரருளுகி 

ன்ற இருமாளிகையின் புறச்தேவாதுலாவிக்கொண்டுரின்றார். 

அப்படிகிற்குங்கால் வயசுமுஇர்ர்சபெரியோர்பலர் சிவஞானபோத புஸ் 

த கசையின ராய் ௮சன் அரும்பொருண்முமுது௩்கேள் வியாலுண்டு அதுமய 

மாய்ப்பிறகோச்கின்றிச்சூழ்க் திருப்ப, அப்பொருள் விரிச் சருளுமெய்கண்டகு 

ருமணி நடுநாயகமாய்ச்இிருமுகம் பூரியைகோக்க விற்றிருப்பதுகண்டார். நா 

ம் உட்புகுக் சால் இச்சிறுவன் ஈநமச்கோராசனக்தநதுபசரியான், இருக்கைவி 

ட்டெழவுமாட்டான் ; இருந்தபடியோரஞ்சலிதானுஞ்செய்யான், ஈமதுசெய 

லால் நம்ஏஷ்யபுச் திரனாய்வந்சு இச்டிறுவனெ இிரே நாம்வலியப்போய்கிற்பது 

ஈம்பெருமைச்கடுப்பசல்ல, அனால் இவனிடத்துள்ள நலஈதெரியவும்வேண்டு 

மென்று பலவாறுயோடித்த, ஒருவாறு துணிந்து, அயலில் ஓர்காரியரிமித் ௪ம் 

அவ்விட ச் துலாவுவார்போலுலாவினார் ; அச்சமயம் அம்மெய்கண்டகுருமணி 

யால் ஆணவமலத்தியல்பெடுத்துணர் த தப்படுகின் நத) தரிந்தார்; இத தான் 

ஈல்லசமயம் இச்சிறுவன் ஈமது ஒருசொல்லிலகப்பட்டுவிவொனென்றுவந்தா 

ர்; ௮ச்செருக்கொசசென்றரார், ஆணவமலமென்பதுயாது ௮அசனிலச்கணமெ 

ன்னையென்று உரப்பியசொணனியொடுங்கேட்டார், ௮க்சொல் திருச்செவியி ற்" 

புகுதலும் ௮ம்மெய்கண்டபாலகுருமணி, முன்போலப்பூமியைநோக்கியே ச 

றிதுநேோமிரு௩து, பின்பு சன்பார்வை அவ்வருணாஈ இமேல்விழும்படிநிமிர்க் து 

பார்த்து இப்படியே இருக்குமென்று இருவாய்மலர்ந்தருளிற்று. முன்கருவிக 

ள்முற்றுங்கழன்றும் சிறிதுசேஷிச் இருந்த உணவவவலியும்நீங்கப்பெற்று உட 

னே தன்சென்னி இருவடியிற்பொருந்தவிமுக்தார், எழுக்சார், பலமுறைபணி 

ந்சாா. எம்பெருமானே 1 எங்குருகாதா? எக்சாயே 2? எம்மிறைவா 2 இருவ 

டிச்சகபசாரமிழைச் சச$ீவினயேன்யாது செய்கேன் புலைகாயேன், எழையேற் 

சொருபற்றுமில்லாமைகண்டு இரங்க எளியேனையுய்யச்கொண்டருளவெளிவ 

ந்து இருவருட்பொலிவுசாட்டிக்கொலுவீற்றிருக்கருளும் அருமையறியாதே, 

௮நதோ அடிகளெ திர்வந்தும் ௮அபசாரமிழைச்து அருகரகிற்காளானேனே இ 

னியென்செய்கேன், என்செய்கேன் ௮ண்ணாலோ?£ “பொறுப்பான்றேபெரி, 

ப, யோர் சிறுமாய்கடம்பொய்யினை யே?” புழுச்தநாயினுங்கடைப்பட்ட அறிவி 

ஸாச்சிறியேன் அறியாதுபுரிர்த அபசாரம் பொறுத் தடிமைச்கொண்டருளுதி 

யோ ௮ண்ணாலோ ௮ண்ணாலோவென்றலறி ஈமஸ்சரித்தபடியே இருவடி 

யைப் பற்றிச்கொண்டுகிடர்தார். எண்ணெய்குறைந்து இரியுஞ்சுருங்கச்கெடு 

இன்றதீபம், ௮சசமயம் சுடர்விட்டுமிகப்பிரகாசிச்அுச்செவெதுபோல், ஆண 

வமலவலிழுற்றுங் கெடுகின் உ சமயம் சலையெடுப்போடு மேற்கண்ட, கேள் 

விகேட்டு, அச்குருமணியின்பார்வைமாச் இர ச்சே அம்மலவலிமுற்றுங்செ்



மார்க்கண்டேயச்சருக்கம். ௩௭ 

டப்பெற்றுத், திருவடியைப் பற்றிக்கொண்டெபாது இடந்து வருந்துகின்ற 

௮ச்சிஷ்யசிசாமணியைத, சமது அருமைச் இருக்கா ச்சாற்தூக்கியெடுச் துத் 

இிருவச.ருட்டி, அஸ். சமஸ். சக சய்யோகாதி சச்தியோ நிர்வாணதிகுஷாசமஸ் 

காரசீவச்தவாபிவியச்திப் பெரும்பேறுமுந்றுமளித்துச், சிவகானயபோச 

மூப்சேசிச் த, புசுற்கு முன்வந்து பேறுபெற்றிடையமுது சூழ்ந்திருக்கும் 

நார்பச்சண்மருச்குமேலாய் மு சுன்மாணாக்காயிருக்கும் பெரும்பேறுங் 

கொடுச்சருளப் பெற்றவாழ் சார். அடியாருடன்கலக்கு சலைமைபெற்று 

இடையருது குரு சரிஈனாதிசிலா.ஈ பூதி ப்பெருஞ்செல்லாய் வாழுகின்ற 

அவ்வருணக் இ௫ிவாசாரியர், சமதுகுருமணியிட கதிர் கேட்டணெர்ந்சது சிவஞா 

னபோசகத்தில், ஆமழ்க்துவிரிந்துகிடஈசன் உ அரிமநண்பொருளெலாம் விள 

mad, சாஸ்இாருபமாய்ச் "வஞானூச்யொடுரன்றொரு செருணூலும், கோ 

தீதிரரூபமாய் *நிருபாவிருபஃ்சென்றொரு அருணாலும்பாடியருளரி, அவ் 

விருதல்களையும் சமதுகுருமணியின் ஸ்ரீபாதங்களிற் சமாப்பணஞ் செய்து, 

உடனுறைபும் பெரும்பேற்றினுவப்புற்றுவாழ்வாராயினார். பின்பு இவரிட gs 

மிசமறைஞான சம்பந்ச௫ஏிவாசாரியரும் அவரிடத்தே உமாபதஇரசிவாசாரிய 

ரும் வந்தடைந்து இவர்பெற்ற பெரும்பேறுமு ற்றும் பெற்றுவாழ்ந்தார்கள். 

நமது இருச்கைலாய பரம்பரைக் குரு5ர்ச இகளாய் வர்கபடியால் இந்கால்வ 

ரும் சந்தானகுரவரொன்று லோகப்பிசிச் இயாய்வழங்கப்பெற்றார்கள், பின் 

உமாப.இிசிவாசாரியர் வழிவக்சட॥ம்பரைக்குருசந்த இகள் ௮சேகமூண்டு; விரி 

ப்பிர்பெருகும் அமைக, 

இச்துணைப்பெருஞ்சிரப்பு வாய்ந்ச மெய்கண்ட குருமணி வந்தவசரிக் 

கும் பெருந்சவமுடைய அசக்திருவெண்காட்டிற் கணிமையிலள்ள திருச்சட 

வூரிலே, மார்க்கண்டமானிவர் தேகாக்தியம் - மீபிக்சசென்று அதனைசசிவா 

நுச்ரெகச்சால் மாற்நிக்கொள்ளக் எருஇி, இடையரு து சலலிங்கபூனை செ 

ய்வாராயினர். எண்ணியபடியே ௮ம்கால எல் வையிலே சன்றை ப்பிடிக்கரெரும் 

இய யமனை, எம்பெருமான் ஐவ்விலங்கக்தினின்றம் வெளிவந்து உதைத் 

தருளிச், சனச்கு ரித்தியாயுள் சாப்பெர்து, முன்புகன்மேல் நெருங்க ய 

மனுடைய கோபாக்ினியினாலே தன்மேனி சற்றே சருமையும்றிருப்பது 

நோக்கி, எம்பெருமானே இதனையும் மாற்றியருளுகவென்று பிரார்த் இப்ப, 

அன்பனே கசாவிரிக்குச்செற்கே மூன்றுயோசனையிலுள்ள ரூதவனச்இிலே 

மேத்றிடையில் ஓர்தீர்த்தம் இருச்சிறது; அதிலேஷழ்கினால் உன் மேனியிலு 

ள்ள கருமையும் போய்மேலும் இவ்யதேஜும் உண்டாமாதலால், அத்தீர்ச் 

தீத் திலேஸ்கானஞ்செய்து அச். தல்.இத்சுயம்புவாயுள்ள அமு தலிங்ககரிசனா 

திசெய்துகொண்டு அங்கேயே வசிப்பாயாக, இனி யமன் எக்காலத்தும் உன் 

பக்சத்தும்வரமாட்டான், அ௮த்தர்கதம் உன்பேரால் லோகப்பிரடச் தியாய்வி 

ளீங்குமென்று இருவாய்மலர்ந்து, அவ்விலிங்கத்துள்ளே மறைந்தருளினார்,
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உடனேமார்ச்சண்டமுனிவர்பணிந் அவிடைபெற்றுச்சென்று, கு.சலன த்தில் 

அத்திர்க்தத் தில் ஒருமுறைமுழுடிமேலெழுந்தவள விலே, கருமைழுற்றும் நீ 

ங்கி மேனிமிசப்பிரகாசிச்சப்பெற்று,வந்துகோயிலுட்புகுந்து சக்கி தியடைந்து 

௮மு சலிங்ச இவ்யரூப் சரிரிச்சப்பெற்றுப்பெருமூழ்வுற்று, அன்புபெர்க மூ 

ன்புநின் றுபலமுறைபணிந்து இவ்வியவாக்கியஙகளா ற்ரோ த் இரஞ்செய்துரிற் 

ப, எம்பிரானெழுக்கருளி௮ன்பனே? ரீஉறும் அருக த இகேட்டுமகிழ்ந்சோம் 

நீவேண்டும்வாம்யாசென்றருள, மார்க்கண்டர் மேஐம்பணிந்து எம்பெருமா 

னே *தவ?' என்னும் இரண்டெமழுகத்தும் இஷ்டகாமியமுற்றுங்கொடுச் சுருள, 

ஞ் வரத் தினமாமென்று வேசசவாசமஙகள்கூ.றும் உண்மையுணசார்சிலர் ;, 

அடியேங்கள் ஈன் ஜிருவடிடன்் றி யெசையுஞ் சிறிதும் பொருளெனம தித்தி 

லேம்; இதுரிச்சயம்; ஆயினும் ஒருகாற்புக்கிபேதிக்து அபசரரஞ்செய் இடினு 

ம், இவர் அறியார்ஏிறியொன்றிரஈ இப் பொறு ச்சருள வேண்டூமென்றுபிரார்த் 

இத்தார், அப்படியேஆகுக. அன்பனே?நீஷூழ்கெயமேலைத்தீர்ச் தம்உன்பேரால் 

விளங்குவதோடு,வாதுமுழ்குவோர் இஷ்டகாமியமுற்றும்பெறவழங்குவதாக, 

இன்னமும்நீவேண்டியசைக்கேளென்றுஅஞ்ஞாபிச்சருள, எம்பெருமானே 

இருவடியில்வைக்ச அன்பு எக்காலத்தும்அடியேங்ஈள்உள்ள த்தைவிட்டு நீங் 

காதிருக்கவேண்டும்;அன் றியும் என்பெயர்ச்தீர்ச்.ச.ச் இல்கூழ்குஞ்சீவர்யாவரு 

ம் உய்யும்படி இப்பொழு தருளியவாம் எக்காலக்தும்நிலேபெற்றிருச்கவேண்டு: 

மென்றுபிரார்த் இப்ப, அப்படியே குகஎன் றருளிமமேலுங்கூறுஇன்றார். ௮ன் 

பிற்பெரியஅருக்தவசசிறுவ? உனச்சசெனஒன்றைவேண்டாது உலகமுூயயவே 

ண்டிப்பரோபகாரச்திலே கருக் துடையனா௫ன் ந உன்பெருந்சன்மைநோக்கி 

மிகமகிழ்சோம், இப்பரோபகாரமே எல்லாவற்றிலுமுக்கெயசருமம். எவ்வித 

உயிர்களுக்கும்மனவாக்குக்காயு HON T VGH SH gy WB) (ih (Wf Lo HUN துகாப்பத 

ீமன்மு ௧௪ ரிலச்கணமென்று சிவசாஸ் திரங்கூறுமா சவால் இப்பரோபகாம 

மே பெரிசென்பதசொல்கபும்வேண்டுமா,ி.ஐ.விள யமஒருகதைசொல்வோ 

ங கேள்; மூன்னொருகாலச்திலே,தேவப்பிரியன் என்றெ ருபிாமணனுக்கும் 

விஷ்ணுவுக்கும் ௩டகதலாச ச் திலே, தேவப்பி/யன் பரோபகா!மே முச்சத 

ருமம், அதுசெயபவனிட ச்சே பாமூவன் பேருவகைசெய்வதென்றுக_ற, வி 

AL OH SET MKT MY எநதபூுலஅில் யாவர் சன்காரியமன்றிப் பிறர்சாரியஞ்செய் 

வார்; இருக்கட்டும். பரமசிவன் ௮வரிடத் இல்மகிழ்ச்சிகொண்டுஆ௨ெே தன்னை ? 

சனகச்சல்லாசுகாரியம் அ௮றிவிலார்செய்வா ரீன்றிஷே றில்லை. சேவர்முணிவர்மா 

தலிடயாவருஞ்சொய்யும் ௮ருசவமெல்லாம் அவரவர் நன்மைகுறித் சன்றி வே 

றுண்டோ?! என்றுகூ௦ச்சேவப்பிரியன் நல்லது சங்களை மு. சலியபெருந்தேவ 

பெல்லாம் ஓடோடச்து£தீதியுடற்றிய விஷச்சைப்பாமசவனுண்ட தும் அவ 

ர்பொருட்டேயென்...ர்சளோ? தாங்கள சன்பின் அவராஞ்ஞையின்படி கடல் 

கடைநது சேவர்ச்சமுகளிச்சதும் சங்கள்பொருட்டென்பீர்களோ? ௮௪ஸ்.நி



இராமன் மர்திரோபசேசச் சருக்கம், ௩௬ 

யர் இம௰யமலையிலே பாமதிவதிருச்சக்யாணமகோராாவ இவ்ய ada or gen s 

யும்விட்டுப் பொ கியமாமலையிற்போயிரு$து பூமியை*ஈமன்செய்ததும் அவ 
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ர் பெரருட்டென்பீர்களோ? உபமன்னியபகவான் தங்கள் sbahur@u & 

ருவ்சீணருக்கு ச் இிருவடிரசூட்டி- சிவதிக்ஷாசமஸ்காரா இசெய்தருரியதும் அவ 

ர்பொருட்டென்பிர்களோ? இருமுறைகண்டசோழர் மனுநீககண்டசோழர் 

சிபிச்சக்காவா்த் திமு, சலிய அருட்பெருஞ்செல்வர் அருஞ்செயலெல்லாம் அவ 

ரவர் பொருட்டென் 7ர்களோ2 ஈனமுான்று. இன்னும்சேவர்முனிவர் ap gol 

யோர், அரேகர் ெய்ச பரோபகாார்யலெ.வாச் செரிஈஇுலிர்களோ? அனால் 

இது என்னுள்ள ச்குறிப்பறியச் உறியசாகவே ஈனைக்கின் ஜேன்; அதுஎப்படு. 

ரூனும் ரீச்யமேயாகுமென்னுான். அன்பே? அினிப்பரோபகாமேன்மை 
ஞ் 

யை விரிப்பானேன் என் நருளி எம்பிரான் அழுதலிஙாச் துள் மறைச்சருளி 

ளூர்., மார்க்கண்டமுனிவர் கமர்கு அரு தலிக கேர் “எபரிவஈ தருளிய அருமை 

பெருமையை நினைக, அச்சுயம்புமூர்சி.இர்கு மேற்றிசையிலேகோயிலு 
* . . 1 ச் . ‘ க . ச 

ள்ளே தன்போல் ஒருிவலிங்கப்பிர இஷ்டை2ய்து வழிபட்டு 96 50s 

சைவிட்டுநீங்காது வித் துவருவாராயினாரன் நருரிய இருஈந்திதேவரைச் + 

னற்குமாரர் வணக்கி எம்பெருமானே? அச்தியற்புசத்திருவருள்விலாசகச்து 

Fewer gs Qs iw சங்கள் திருவாக்கினாற் சேட்கப்பெற்றேன். பெரும்பாகயெ 

மூற்றேன். இதுவரையிலும் கு சவனேகர் அழு சலீங்கேசர் என்றருளிய கா 

மகாரணநர்செபிச்சததுபோலமுஇிரேசகரென்ற நாமகசாரணமுர்தெரித்த ௬ளாக 

வென்று பிரார்த் இப்ப, ஈ௩இதேவர் அன்பனே! அப்படியே செய்வோம். இச் 

சரிச்இரமுற்றும் அன்போபெடிப்பவர் கேட்பவர் இசடிப்பவர் சாசுகஞ்செய் 

வோர்யாவரும், ௮அளவிலாப்பெருஞ்செல்வங்களும்ஈன் மணப்பேறும் சர்புத்தி 

ரபாக்கியங்களும் ஆயுள்விருச் தியுமு சலிய இகலாம்வுமுழுதும்பெந்றுச் சற்கு 

ருவின்நிருவருஷேக்கமு ற்று, முமையே சத்தாச்துவைக சிச்சாக்கரைவப் 

பெருநெறிபந்றிச் இருவடிநீழலிலிரண்டறச்கலந்துவாழும் பரரமுச்திப்பெரு 

வாழ்வும் பெறுவார்கள். 
மார்க்சண்டேயர்சருக்கமுற்றிற்று, 

இராமன் மந்திரோபதேசச் சருக்கம் 

சனற்குமானே? நீ கேட்டபடி மந்திரேச மாமகாரணத்சை ராமசரித் 

இரத்சாற் றெறிவிக்கின்றோம் கேட்பாயாகவென்று இருகந்திதேவர் கூறுஇ 

ன்ருர். மூன்னொருகாலத் திலே, தன்னொடு போர்செயலாற்றாது புறங்கொடு 

ச்தோடிய அசுரர்களைக் துரச்திக்கொண்டுசென்ற விஷ்ணு, அவ்வசுரர்கள் 

பிருகுமுனிவர் ஆச்சரமச்திற்சென்று, அ௮வர்பத் இனி௮பயங்கொடுக்க அடை 

ச்சலம்புகுந்து மறைந்திருப்பதுசெரிந்து சென்று, தடுத்தஅப்பச்.இனி கெர்



௪0 ரூதவனபுசாணவசனம், 

ப்பவதியென்றறிந்தும் பின்வரும் பெருங்கேட்டைச்சிறிதும் சினையாது சச் 

கராயுசச்சாற் கொன்று பின் ௮சுரர் யாவரையும் கொன்றுசென்றார். புறம் 

போயிருந்தர பிருகுமுனிவர் ௮௩குவ௩து உண்மைதெரிஈது இப்பெருஃ்பாச 

சஞ்செய்ச விஷ்ணு அளவிலாப்பிறப்பெலாம் பிறந துழலக்கடவனென் நுசபி 

த்தார். ௮அதுசெரிஈஅவிஷ்ணு இடையறாது செவலிககபூசனை செய்துகொண் 

டேயிருகது வொறுககிரக ச்தால் அப்பிருகுமுனிலரேயிரககி அகேகமென்ப 

தொழிநது பத்துப்பிறப்பாயமைசவென்றாஞ்ஞைசெயயபபெற்று இணி எம் 

முூயற்சிசெய்யினும் நம்மால் இதனைகசடக்கமுடியாது; ஆனால் செயல்வகை 

யால் ஈனமையுள்ளேதிமையும் திமையுள ளேஈன்மையும் விளையுமென்பது 

தெரியவாத௮. அதாவ காம் சாதுசனாக்ஷ்ணார் ௪ம் பாவிகளாகிய ௮௬ 

ரைச்சொல்லசதொடமககூய ௩ன்மையுள்ளே சாபமாகிய$ீவினைகிடைச் ௪௫, 

அதச்சவினைப்போகம்அனுபவிகசசசெ ல் லும்பிறப்பிலே.துஷ்ட.ர்களாகியராவ 

ணாஇராஈடிசசம்மார நனமைவாயப்பதாகதசெரிறது; பெரியர்கோபம் மு 

டிவில் கன்மையுஈசருமென்பதைப், பிருகுசாபத்தாற்டிடைத்த இப்பிறவி 

யே விளச்செயதென்றிவ்வாறு பலவும்யோடிக்து, அயோததஇமாககரிலே தசர 

தமகாராஜாசெயதுவாச அளவில்லாதசான சர்ம சவவிர சயாகா த புண்ணிய 

ப்பிரயோசனமே யுருவாயவாசசென்னப் புத்திரனாயவாது ராமகாமந்தரிச்ச 

ப்பெற்று, வஷ்டரீடதச்சே கற்பனவெல்லாஙகற்றுப், பர சலெக்ஷ்ஈமண 

சத்துருக்கரோடு பிசாமாதாககள் மகிழ்வுறவாழுகாளிலே, விசுவாமித்திரர் 

வேண்டுசோளின்படி ளெக்ஷா£மணனோசென்று தாடகாவதஞ்செயது, மி 

துலைசென்று €தாகலியாணமுடி. ச்.து, மீண்டுஅயோச் இிவஈதுசின்னாள ௩கர 

$துபின்பு, பிசாவாக௫ிய பரிபாலன?லனய்ச் காட்டி செல்லச் சொடஙகுங 

சாற், பிரிவாற்றாது லெக்ாமணனும் சீசையும் உடன்வாகசென்று, ௮ச௪ஸ் 

'இயமுனிவரைவணஙூ எம்பெருமானே? ஹிப்பிரபஞ்ச தச்சசமுசாரசாகரங 

சடத்தர்குரிய உபாயம் இதுவென்றருளி, அடியேனை அவ்வழியில் நிறுச் 

இயருளவேண்டு மென் பியார்,த் இப்ப, ௮கஸ் தியர் அன்பனே! நீயோலோக 

ரக்ஷகனான்ராய,உனக்குனர்ச்தியகுருவோ அறிவுமு திர்ஈச வசிஷ்டனாகின் 

ரான், ௨ உன்மாதுல னோ அறிவாற்ிறஈச சனகனாகின்றான், சகலசாஸ் இரபா 

ரநகதனான சூ - குரியனுடையவமிசததில் வ௩சநீஅறியாசவிஷயம் யா இருக்கின் 

றது,உனச்குஉபதேூப்ப தில் ஈமக்குமிகுவிருப்பமுண்டென்றுகூறுகின் ர். 

ராகவ? சமூசாரசாகரஙகடஈது இருவருட்கரையேறிப் பேரின்பவாழ்வு 

பெறுதற்கு, வருணாசசிரமா திகளிலேஏறிது௩சவரு,து உண்மைநெறியிலுறை 

த்.துநிற்கும் ஞான?லர்களாலே பூச் தர்குரிய நாயகன், வேதசிவாகமாதிக 

ளாலே நிசசயித்துணர்ந்து ஈசனே அஙிப்பிரமேந்திராதி யாவராலும் தயானி 

ச்சப்புவோனென்ெசெதோதப்படுகின் ற உமாப இஒருவனேயாம்; ௮வனு 

க்குப்பூரனையைக்காட்டிலுஞ் ?ற1சதொண்டுவேறில்லை; ௮கச்தும்புமத்தும்



இராமன் மந்திரோபசேசச்சருக்கம், ௪௧ 

வே, சசிவாகமவிதிவழுவாது சவெபூசனைசெய்பவனெவனோ அவனே அப்பிரப 

ஞசதச்சசமுசாரசாகா௩் சடக்கர்கு"ியடள், அப்பூசனை க்கு இன் மியமையா த 
oe. . . ் 

முச்சியாங்கமொன்ம. ௮3 அதிரகயெம யள்ள gH; வினைமுமுதுநீக்குவது; பி 

ரபஞசசாகாச்தினின்று மேலெடுப்பது; சவகொருபமாயுள்ள த; பஞ்சபாசச 

மாசஞ்செய்வது; ஞானசாசனமாவத; எப் சசகோடிமகாமக்இர ஙகளெல்லாவர் 

இிர்கும் மாயசமாயிருப்பது ;) மச்தியவே சமாகியஎசர்வேசுமச்தியிலுள்ள ஸ்ரீ 

ருதிதரமச்தியிலே சீலாச்தனமாய்விர ௩ கவத: இச்சுசையஸ்ரீபஞ்சாக்ஷா தீ 

OFC SHAR PD, அனால்௮ சர்குரியமுக்கியொஙகமொன்றுண்டி, அது 

விபூதிசாணமே, Go) FUL SUM FAW of செயலும் பூதிசா டண Maar aD x 

ய்யின், ௮அசசெயல்மு மு௮ும்மா அவும்பிரமியாசனீமாகா, இதுக இர்ச்சயமெ 

ன் றருளி, விஜாச்கி.ரியிலேவிதஇப்படி வியோ ச்ச விபூதியை எடுக் துநீட்டினார். 
உ * * ௩ * . 1 e 

உடனே ராமன்5மஷ்கரித்ெெெழுந்து இருகையும்விரித்துவாங்கிவி இப்படி ௨. 

ரியமக்திரோக்ஷாரணச்கோடுக் ராளன இரிபுண்டாமாயண் ஈதி ந்ப,மேற் 

கூறியட.யேஸ்ரீபஞ்சாகஷிே பதே? ஞ்செய்தருளினார். உடனேபரவானாயா 

னர்சசாக.. ச்சழு* இப்பலமுறைபணிர்செதர்பன்று து இச். சனன். மேலும்௮ு 

son Aut அவ்வி ஈமனுக்குட்டுவசகஸ் இரசாமாகசியாரத்தவைபவங் கள் விளங்க 

உபசே௫ச்துர், ரவசச்துவார்ச்சுககரெொல்லாமும் மனத் திலமைந்துெப்ப 

் திதெளிவிக்து,-சமனொருவனே *இயேயன்; மற்மிறவருக் | தியாசாக்களென்று 

சுருதகூறுகன் ற௭ தார்த்தசிவபா த் த வமகிமையைச்,செளிவாகவிரித்தோது 

இன்௱ சிவ€சாசாஸ் கிரோடசேசமுஞ்செய்து, ஒருசிவலிங்கக்தைப் பிர இிஷ் 

OWT HOU பூஜிக்து, இசை நீறயுள்வளை மியதியாப்பூசித்து வருவாயா 

கவென்று அவ்விராமன்கையிற்கொடுக்கருளிஞர், அசனையும்பெற்றுப் பெரு 

மச௫ிழ்வுற்றப்பன்முறைபணிநது த இச்துநீட்காவிடைபெர்றுச்சென்றனன். 

சென்ற ஸ்ரீராமன்கோசாவரிக்கமையடிச்தபஞ்சவடியிலே அன்மார்சிச 

திவலி௩்கபூஜை சிறு காபா மாயணா இ.ச ய்த,கொண்டு திலகா ளிருந்து, இச்௪ிக் 

துவக்சசூர்ப்பககியைப்பட்கப்படுத் இச், கர தாஷ0த இகளைச்கொன்ற , மாரீஈன் 

சசாயச்சாலிராவணன் £ீசாசேவியைக்கவரக்துசெல்ல, அ.தனால்மிகு௩சசோக 

மூற்றுச், சவரிவழிகாட்ட£?சென்று ௮னுமளுற்சுக்கிரீவமை 3ண்பனாக்கி, வா 

வியைச்கொனறு, அனுமனால் ச தடிசேல் இலங்கையிலிருப்பதுெ சரிந்து, இல 

ங்கைசெல்லச் கருதி இலக்குமணன் ௬ஈஇரீவன் அனுமன் வான ரசைக்கியங்க 

ளோடு தென்சமு ச்திரரமீபஞ்சென்று, 2 வசாரணியமடைந்து வேச$€ர்த்த 

ஸ்நானாதி நியதிமுடிச்து, வேசாரணியோ னை வண௩கிப்பிரார்.க்திச.து வெளி 

வந்சோரிடச்திருது, அனுமனாதிலான 1 வீரர்களை மோச்கி,இலக்கைக்குப்போ 
கமய வவைக்சவவஅவளைவவுவசைர்சள்வள்வ யவன சாகவவ ளை வைககம்கைவாை கெல. பியல். பெ வறுவல். cnet ete enema ny ent 

* இயேயன்-- இயானிக்சப்படுவோன், 
| இயாதாச்கள்--இியானிப்பவர்கள், 

  
  eye



௪௨ ரூதவனபு.ரானாவசனம், 

கும்படிஇச்சகடலிலே ஒரு அணைசெய்யுங்களென்றுஆஞ்ஞாபித்சான்,ஆஞ்ஞை 

யின்படி அவர்கள் ௮ணை செய்யுங்கால் ௮ண்டமுசட்டளவுயர்ந்ச மரங்கள் மலை 

களைப்பிடுங்கிச்கொண்டுவந்து போடுகிறவேகச்தால், ௮க்சடல் பிரளய்வெள் 

எம்போலப்பிரவூச்சது. ௮துசண்டியாவரும்ஈடுங்கிக்சோயிலுட்புச்சார்கள். 

பிரவாகமுங்கோபுரவாயிலாலுட்புகு தல்கண்டு, நர் இிதேவர் ஒரு உங்காரஞ்செ 

ய் சருள, உடனே க்கடல் பிரவடுத்சல்நீக்கு முன்போலிருந்தது, உடனே 

ஸ்ரீராமன் ஆரம்பிச் சசாரியம்இடையூறஐ ந்றதேயென்றுவிசனித்து, அங்குரின் 

௮ மேற்றிசைசாலுயோசனை தா£ஞ்சென்ற,இவ்விடத் Pera g Ae ga or 

நிலைபெறுகவென் ரோர் ௮ணைசெய்விச்சு, அதுவும், சடையின் றியுலாவிய பெ 

ருமீன்களுக்குச்சடையாயிமுஈ படியால், அம்மீன்கள்வால்மு சலியவுறுப்புச் 

களா லடித்தும் மோதியுஞ்சிதைச்கப்பெற்றது. ௮சனால் ௮வ்விடம்மீன் பூச 

லென்று விளங்குகின் றத. அவ்வணைகளிரண்டுஞ்சிதைந்துபோயினும்,சற்கு 

ணவிசிஷ்டனாஇியஸ்ரீராமனாற் செய்விக்கப்பெர் றமையால், அவ்விரண்டி ட 

ங்கோடி நீர்ச் சமென்னும்பெயர்பெற்றுவிளங்குகன் நன. இவ்விரண்டில் முந் 

இய ('வசாரணியகோடி.ர்ச்சமசமைஅப்புராணக்தால் விளங்கப்பெறும், பீ 

ந்இியதுமணமேற்கோடிர்ச்சமென்னு நாமப்பிரசிச்தியோடு; யாவரும் மிச 

மேலதாய்ம இச்துவந்துமூழ்கி இஷ்டகாமியங்களெல்லாம்பெற்றுவாழும்படி: 

விளங்குகின்ற. இம்மணமேற்கோடியென்னுந்திய்யஸ் சலம்பாண்டியகமா் 

டின்எல்லையாயுள்ளது. இம்மட்டோ! உண்மைநாயன் மார் அறுபத்துமூவருள் 

ளேகுலச்சிறைகாயனார் இருவவதா£ரஞ்செய்யப்பெற்ற து. ௮ம்மசமையைநோ 

ச்ியே அங்சேஎழுஈ தருளிய ஸ்ரீஞான சம்பக்சப்பெருவாழ்வு, மங்கையர்க்கர 

சியார் கெடுமா றகாயனாசோடுநெகொள்வீ நறிருந்கருளப்பெற்றசென்றால், இ 

தீன்ம௫ியபை யாவர்கூ ஐவல்லார்., அமைக.முன் போலவேபின்செய்விச் ச அணை 

யுஞ்சிசைந்தமைகண்டுஸ்ரீ ராமன்பெருங்கவலைகொண்டு, இனியா துசெய்வோ 

மென்று பலவாதயோடித்து ஒன்றுந்தோன்றா இருந்தனன், 

அப்போது ஆகாசத்திலே வாராய் இரகுகுலேசனாகியாமனே ! நீ கஸ் 

தியமுனிவனிடச்தேபெற்ற ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£ ஜபபூஜாதிரிவகைங்கறியங்களினா 

லே, சூதவளேசர் மிகப்பிரீதியுற்றிருப்பசால், நீ ௮சசலத்தையடைவாயாகி 

ல் உன்காரியமெல்லாங் சைகூடுமென்றெழுக்த இவ்யவாசசங்கேட்டு, அளவி 

லாப்பெருமசிழ்வோடு இட்டுதற்கரிய திருவருள நமக்குஎளிதிற்ிடைச்சசே 

யென்றெழுமன்புமீதார அவ்வனஞ்சென்று வருணதீர்ச்சச்திலே ஸ்கானாதி 

சிவரியமங்கள் முடித்துச்சென்று, சோயிலுட்புகுந்துசக்நிதியடைந்து அமுத 

லிங்கேச இவ்யரூபங்காணப்பெற்றான், பரவசமுற்றான், வொனக்சசாகா தத 

முந்தி ஒருவாறெழுந்து பலமுறைபணிநதுபூஜோபகரணம்ரிறையச்சொண்டு 

விதிப்படி பூஜிச்ெெழுந்த,அஞ்சலியல் சனாய்ரின் றரியவாச்சிங்களாற்று இத்



இராமன் மர்திரோபசேசச்சருக்கம், ௪௩ 

கான், எம்பெருமான் அமுசலிங்கச இினின்றும் உருவங்கொண்டெழுந்தரு 
ளி அன்பனே ? நீ ௮அசஸ்இியனிட சீ.திற்பெர் ற்ற பஞ்சாஷா மர் கஇிரோபசேசசி 
வபூஜுஷி சுச்சசன் மார்க்கமே ஒப்புயர்வில்லாகது ; ஜனனசாகர௩கடத்தற் 
இன்ஜியமையாதது ; இதனைசூறிதும் ஈழூவவிடாது உன் உள்ள தீஇிலழுகந்த 

ஊன் றிக்கொள்வாயாக ; சூரியனை மேகமறைத்தாற்போல இப்போது உன் 
அறிவைப் பச்தினிவியோகத்தால் வ5,த.துக்கம்மறைக் குமயக்குகின்றது; ௮ 
அசீஙகுமுபரயங்கூறு த௩கேள், புசற்குச்தென்றில சஎட்டுயோசனை தூமத் 

அள்ள, சேவிபட்டணத்திர்சென்று, ௮௩கே அனேகஞ்ச த்திகள் Syed HOG 

க்கின் றதுர்க்காசேவியைச், கடலிலே அணை சிலைச்சவேண்டிப்பூஜிப்பாயா' ல், 

5 GM உஆற்றலெல்லாகசருவாள். இடரின் றி ணைசெய்துஅவ்வழியே ட 

லஙகைசென்றிராவணவதஞ்செய்த, ௪ையைமீட்டு இலக்குஃணா இயரோடு 

௮யோத்திசெஸ்றுெகொள் ௮ரசுசெய்இருஈது ௮ள விலாச சிவசர்மககளோடு 

ஆன்ழார் த் தசிவலிங்கபூஜா இிசளும வழுவறசசெய்துவந்து, முடிவில் ஈம்பதம் 

பெறவாயாகவென்றித்தியாதிமதிரோபசோஜஞ்செய்தருளி, அமுதலீமகத்தி 

ல் மறைந்தருளினார். 

உடனே “ஸ்ரீராமன் அதுக்கமெல்லாம் அப்பொழுதே நீங்கெனவனளுக ஆன 

ந்தசாகாத்சமுகஇ, மேலும் பன்முறைபணிஈது மேல்பச்கஞ்சென்று மார்க்க 

'ண்டலிங்கத்தின் வடபச்சச்தொரு செவலீஙகப்பிரதிட்டை செய்து பூஜித்து 

மீட்டும் அமு தலிங்சேசரைப்பணிஈது நீக்காவிடைபெற்றுப் புறத்சேவந்து 

தேவிபட்டணஞ்செல்லுங் கருச் சஞயிருந்கான். முன்னமே இலக்குமணன் 

சுக்கிரீவன் சாம்புவன் முதலியோர் ௮ஙகஙகசே ஓவ்வோர் சவெலிங்கபூசனைசெ 

ய்சருள்பெற்றுவந்து உடன்சூழ்ஈதார்கள். அவர்சளுள் ளேஇலக்குமணன் பூஜி 

தீ. தரிவஸ் தலம் சம்பிக்குுல்லவன் கோட்டையென் றுவழகஈசப்பெறுகன் றத, 

சுக்கிரீவள் பூஜித்த இவலிகசப்பெருமான் இருமேனியழகென்று அவனால 

நாமங்கூறப்பெற்று, வடிவழ£கியன்னை யோடு மு.த்துப்பேட்டையென்னும் இ 

வ்யஸ் சலத்தில் விளங்குகின்றனர், சாம்புவன் பூஜிச்சஸ் சலம் சாம்புவனோ 

டையென்று வழகசப்பெறுகின் ஐது. இப்படியே ஒவ்வொருவரும் பூஜிச்சன 

பலவுள்ளன. இவைரிற்க. இலக்குமணதியரோடு ஸ்ரீராமன்தேவிபீட்டணஞ் 

சென்று தூர்ச்சாபூஜனையால் ஆற்றன் முற்றும்பெற்று, ௮ணைசெய்துசென்று 

சாவணா திவ சஞ்செய்து சசையைமீட்டுவகது, ராவணப்பிர்மஹ த்தி ராமேச.ர 

த்தில் ராமலீங்கபூசனையால் நீங்கப்பெற்று, வீரஹஷச திவேசாரணியச்தில் வி 
கீ௫னே சுரபூசனையால் நீஙகப்பெற்று, கும்பகர்னவராதீதி இருவானை ச்சாவிலே 

ஜம்புகேசுரபூசனையால் விலகப்பெற்றுக், திருவருள்பெற்று அயோசத்திசென் 

று, ௮கஸ்இயகுருபா த௪ரபூஷணனாய்ச், சிவார்ச்சனா இ சிவ சர்மங்கள் விளங் 

க ரசுசெய்இிருந்தான். அவ்விராமனுக்கு மந்திரோபமேசஞ்செய்தமையால்



re சூதவனபு.ராணவசனம், 

மந் திரேசர் என்னும் நாமம்வழங்கப்பெற்றது. சையைமீட்ப தர்குபாயம்யா 

தன்று எம்பிரானருளைவேண்டிஉசாவின படியால், ௮ச்சூ சவனம் இருவுசா 
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ம் சனர்குமாரமுனிவர்வண௩கி எம்பெருமானே *? மேலுமிச்கு சவனேசர்ம 

சிமாசரிச் திரம்கேட்பதிலேயேஅமைமேலீடகின் தென்றுவேண்ட ஈந்திசே 

வா கூறுஇன்றார், 

அன்பனே : முன் விஸவா.நித்திமுனி௰ன், சிஈம்பபஈ௩டனதெரிசனவி 

ருப்புடையளாய் நெடுங்கால சவஞ்செய்தவாச், திற்கபேசன் எதிர்வக்சருளி 

முனிவனே? இத்தலத்திலோமது அனந்ச௩டனம் பசனஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் 

க்கன்றி வேறு௩டப்பதில்வேயாதலால், நீ சுதவனஞ்செல்லுக அங்கு உன்வி 

ருப்ப,ர்சைமுடிப்போபென ரு ௭, உடனேவண௩இவிடைபெற்றுச்சென்று 

ரூசவனம்வாது, சகுவதீர்ச்சஸ்கானா இரயஇசள்முடிச்௮க கோயில்புகுர்து, ௮ 

மே தலீங்கோ தரிசனங்கிடைச்சப்பெற்றுப் பெருமஇழ்வுற்று, அச்சக்கி இயலே 

வடமகுகோக்நெடன கரிசனம்வேண்டிச் தசெய்துகொண்டிருப்ப அவனெ 

கதிரே ஈடேசப்பெருமான் ௮னமக்தசாண்டவஞ்செய்தருளக்கண்டு, பேரின்ப 

சாசாச்தழுந்து ஒருவாறெழுந்துபலமுறைபணிந்து ௮ளவிலாத்து இகள்செய் 

தி, ௮ப்படி யேசாலககதோறும் ௩டனதசெரிசனஞ்செய்தகொண்டு அத்தலத்இி 

லேயே கெநொள்வ௫த் இருந்து பின்வேசாரணியஞ்சென்றான். சூரியன் மூக 

லான ஒன்பது இரகங்களும் ஒருகாலத் திலே இங்குவக்த சவரசெய்திருந்து 

தாங்கள் எண்ணியசாரியமெல்லாங்கைகூடப்பெற்று வாழ்ந்தார்கள், 

௮ன்பனே! வேளொன்றுசொல்வோஙகேள் ; விஷ்ணு, கான்வேதாதி 

சாஸ் இரமுற்றுணர்ந்தும் பற்பலர்க்குப்போதிக்குங்குருவாயிருஈதும் ஊழ்வ 

லியினாலே, விக்கினேசாபூஜனைசெய்யாமற் சடல்கடைந்சமையால் விஷமெ 

முதுதுரத்த, அப்பொழுது தேவகூட்டமுந்றுமோடலும், சன் சலைமைநோ 

கடச்சிறிதுநேரம்சின்று வெப்பர்சாக்கப்பெற்று”மேனிகரு வெரும் இப்பயந்து, 

அதிவேகமாய்முன்னோடிய தேவசெவர்ச்குமுன் னோடீப், பர்பலஇடமே மலா 

முலைந்து இருவருள்கைகூட்ட இத்தலச் துவர் து கோயிலுட்புருதோலமிட் 

டலறிட, ௮முசமாடயகன் வை/வரைஅனுப்ப, ௮வர்ெ சற்குக்கோபுரவாயிலா 

ல் வெளிவந்து மேத்நிஎசகோக்கிப்போய், அவ்விஷம் ஐந்துகுரோசத்துச்கு 

அப்பால்வருவதுதெரிந்து, அ௮க்ரிமிஷமே அவ்விடச்தப்போய் தமது திருக்க 

ரநீட்டிக்கவர்ந்தனர், அப்பொழுதே மக்திமரசரும் அவ்விடத்துவந்சருள, ௮ 

தனை அவர் தஇருக்காத்துக்கொடுச்சனர், உடனே அட்ச விஷத்சைப்பானஞ் 

செய்சருளி அந்த இடத்திலும் ௮ம்மக்இிரேசர், நீலகண் டேசமெனனும் காமச் 

தா கிச் இயசாந்கி த் இயராய் வீற்றிருக்சருளுவாராயினர். Sargon seer 

அவகொடுச்ச அவ்வை வரும் ௮ச்சலச்கிலேேெெசன்மகமாகவீற்றிஈர்சளடு



அமுதநிவேதனச்சருக்கம், ௪டு 

ன்ரூர், அச்சலதிையடைந்துவழிபாடுசெய்து இஷ்டகாமியஙகள்பெற்றுவா 

ழ்ந்சோர் அனேகர், ௮த் சலம் தாமாங்கோட்ண _யென்னும்பெயரால்வழங்கப் 

பெற இன்றது, பின்சூ.சவனேசர் ஐலமிட்டலிய சேவர்யாவர்ச்கும்௮ருள்பு 

ரிந்த அவருள்ளே சலைஉராயவிஷ்ணவைகோச்கி இனிவிக்கனே சாபூசனை பு 

ரிந்து கடல்கடையுங்கள் அமுசங்கடைக்குமெண் ஈருள, அப்படி யே செய்யு 

ம்ப விவஷ்ணுரு சலியோர் மேலம வணங்கி விடைபெற்று்சென௱னர், 

குர்குலசீதாசஜனொருவன் இக்சலம்பகுந்து மாடுமொனைப்பூச ச்துசி 

சேவஸ் திரிய-கியஊர்வசசனச்கு மனை வியாகப்பெர்றின்புற்று வாழ்ஈதான். 

இர்தியாணி இக்சலத்துக்குவர் துமர்டுமே-பூசனைப்பேர்முவ்தஷ்டனாசிய ந 

குடனுக்கு பதச்ைவிளைதக்துப், பிரிவு இக ொன்சன்னை நீடகாது மருவ 

ப்பெற்றுவாழ்க்காள், இ£இரன் மந்துரோ௭ரனுக்கிரகக்காக் al 5 £5) 9 oy wus 
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பகைவனைக்சொல்லப் பந்றுவாழ்ஈகான். அஸலவிணிசேவரிருவர் ம௩தியேோபூச 
? 

Corume uo ngoneCsareCan@ கங்சளுச்கு அவிப்பாகங்கிடைச்கப்பெற்று 
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வாழ்$தார்கள். இப்படியேழிக் சலம்புகுக்கருர்பெர்றோர்௮ள விலாதோர்; மூ 

‘DORE WAH ITE GW அசாச்ீஇயமமேயென் நருளிய ஈஈஇதேவரைமேலும் 

சனற்குமாரர்கண௩க, மந்திரோசாஞ்டஞை௫। மேற்கொண்டுசென் றவிஷ்ணுமு 

“சலியோர்செயல்யாது கூறியருளு5வென்றுவேண்டி கார். இகசரிச் தரமுழமுது 

ம் ௮ன்பொடுபடிப்பவர் கேட்போர், ஈச்துருக்கள் விஷங்கள் மு சவிய எவ்வெ if. 3 ட 4 CF 

வற்றாலும்வரும்பெருர் தச்ஃமெலாம் எபி வனிங்ஈப்பெற்று, ஈன் மனை மக்கட் 

பேறு முதலிய இகவாழ்வுமுர்றும்பெற்றுவாழர்து தேகாந்கக்திலே பரமு gs 

தியும் பெறுவார்கள். 

இராமன் மர்திரோபதே சருக்கமுற்றிற்று, 

அமுத நிவேதனச்சருக்கம், 
<0» 

    

ஈன ுங்குமாரானே? நீசெட்டவாறு Hua coy Gy &hiCa goo GO) 4 wis 

மைகேட்பாயாகவென்று இருஈஈதிபேவர்கூறுகின்றார். அமு தலீய்சேகர் இரு 

வருள்பெத்று*சென் விஷ்ணு, வழிபவொர்ச்குச்சர்வவிக்கினங்களும் REG) Ws 

ருள வல்ல சர்வாகீிஇமானாகிய பிரணவாசகாரபிரணவார் ச்சசொரூப பாம்பொ 

ருளாயுள்; மா ஸ்ரீ விக்கின ராஜப்பெருமானைரு முன்புஅடரா சக்ஷ்மைவேண்டிரின் 

று, ச சமஸ்தபூஜோ பகரணங்களுர் ௩ கொண்டுவி திப்படிபூஸ்சது, இனியேனும் இ 

டரின்றி அருதங்கிடைக்கும்படி. அனுச்சிரகிக்கவேண்டுமிமன்றுபிமார்ச் இத் 

அ, ௮அளவிலாத்துஇகள் மெய்து கிருவருள்பெற்றுச்சென்று, மூன்போலச்சே 

வர் ௮சாசென்னும் இரு இறச சராற்பாற்கடல்கடைவிச்து, அமிர் தமெழப்பெ 

ற்துச்சொனகடங்களினிறைச்து, ௮சனை எமச்குப்பகாஈதுத ர௬கவென்று



௬ சூதவனபுராணவசனம், 

சூழ்க்ச சேவாசார்களைநோச்சி, இவ்வமு,சம் மந்திரேசர்இருவருளாற்கடை ச் 

சீமையால்அப்பெருமானுக்கு ரிவேசனஞ்செயது நாம் ௮ச்சவப்பிரசாச௫்கொ 

ச்ளலே முறையாகுமென்று சூதவனஞ்சென்று, மார்க்கண்டதீர்ச்தத் இலே 

ஸ்கானஞ்செய்து விபூ திரு ச்தரொச்ட தாரணா இரியதஇிகள் yoga, di eer 

ககளோடுகோயிலுட்புகு5து அமு சலிஙகசஈரி தியடைஈதுபலமுறைபணிகது, 

சமஸ். சபூஜாதீதிரவியயசொண்டு ௮ன் பாடுபூஜித் அ, அமு, சசடமெலாமெதி 

ர்வைச,த எம்பெருமானே இருவருளாற்க டைபபிதசருளிய இவ்வ தை ௮ 

முல்சொண்டருளுகலவென்றுபிராசதஇதது, அளவிலா த்து தகள்செய்து பூச 

னைமுடி த்துசாண்டேசுரபாகமும் ்வேதிகத, மேலும் அழு தலியகசநகி இய 

டைநதபணிர்து விடைபெற்றுசசென்று, அசாரமைவஞ்சிதது ௮௫. தமூழுது 

ம் இுதிராதிசேவாயாவாககு ௩கொடுகது.விட்டுப் பாற்கட லடைநது ௮ இிசே 

டனுகருமுன் விஷாதுத்சா குசவனஞ்சென்றதும், சரூசவனேசர் ௮அசளையு 

ண்டருளியதும், பின்னுசசடல்கடைத அமுதங்கொள்ளுச ற்குபாயாதெெரி 

விச்சருளியதும், அப்படியேகடைஈதுஅமு தமெழப்பெற்றதும், அசனை அழு 

தலிஙகேசர்ககு நிவே இசதுப்பிரசா சஙகொண்டு தேவர்ச்சளிச்சதமாசிய சூ 

கவனேசர் திருவருட்டெருமையெல்லாவற்றையும விரிச்துரை5 சனன், சே 

ட்ட நதிசேடன், தன் உள்ள ச்சழுதிககிடஈ த பேரன்புகொழுஈசோடிப்ப 

டர்ந)துமேலெழுஈதுசென்று கு தவனேசர் இருவடிக்கொளுகொம்புப ம்.றியிறு 

சசசூழ்ப துகொளள, தன்புரையாடி எம்பெருமான் சூ. சவனேசன் திவ்ய திச 

னம் எளியேனுஈகு இன்னும் என்ற இட்டுமோவென்னுமகருத்தேமேற்கொ 

ண்டு அ௮மாஈதிரு௩கனன். இசசரிகுதரம் ௮அனபொபெடிப்பவா கேட்பவர் இக 

போகமுறறுமபெற்றுவாழ்ஈது பின்பாமுச்இயும் பெறுவாசள். 

அமு தரிவேதன- சருககழுற்றிற்று, 

இந்தான்றிருவிழாச்சருகீகம்- 
வச் பகடு OS Fe 

  

ஈனற்குமானே! இரதி.ன் இஃசூதவனமவநது இருவிழாசசெய்தமை 

கேட்பாயாகவென்று இரு௩இதேவர்கூ றுெருர். மூன ஆதிசேடன் சு.சவ 

னத்துலே, ராஜகுடாமணியெனனும் சோழனாறகெயவிச்ச சைச்திசோற்சவ 

விஸசாரவைபவமுற்றும் இகதிபன் கேளவியுற்று, ௮சனை சீதான்செய்யச்கரு 

தி வாயுதேவனைகோக௫, நீ சூசவனஞ்சென்று நாஞ்செயயககருதுகின்ற திரு 

விழாவுக்குரிய அலஙகாராதிவகையெல்லாஞ் சிறிதுஙகுறைவின் நிசசெய்வா 

யென்றேவினான். அப்படியே வாயுசெல்லும்போது தேவகம்மியனுக்கு ஆஞ் 

Gries, அவன சூதவனஞ்சென்று மார்கீசண்டதர் ச். சஸ்கானா இரிய இழுடி 

ச்து, அமுதலிஙகசெரிசனமபெற்றுப் பரவசமுற்றுப் பன்முறைபணிரது 

அதித்துத், தானே முன்செயத ௮ககோயின்முழுதும் பார். சஅவநது, பிள்



இந்திரன் நிருலிழாச்சருக்கம், ௪ 
ளைகளுக்கு இயற்சையழகு a Maer al (HSN gy ub, செயத்கையழகுசெய்வ இ லும் பிதாமாதாக்களுக்கு ஆசைமிகுவ துபோல, இயல்பாகவே அலங்காரவ oa war நிறைந்த அதிதிருச்கோயிற்கு மேலும் அகேச அலங்காரங்கள் கெ. Bag Der aor, 

Ys HC ary ramus) நந கிமண்டப Shera Bang வசந்சமண்டபமத்தி யிலே, சொர்னாச்செமயமான வேதிகையொன்றெடுச்து, அதன் மேல்வயிர ரச்சினச்தாணி௰ த்தி, மேற்பவள க்குடஞ்சார்க்த இக்கிரரீலப்போ இல ஈர் த்து, மேல்முத்திழைச்சவிட்டங்சள்கோ த, மேனிலம் மேன்றாக மாணிக் சகட சாரிங்கைகள்றிரை ௮, மேத்சொர்னாச் தினல் சாபிகளமை்து, மேலு ம்உரியஅங்கமெலாஞ்செழிச ஐ, சற்பரார்பொருளெலாம்விள ங்கஓருவிமா ஊஞ்செய்து, மச்சியிலே திவ்யா ச்தினசிக்காசனங்கற்பித்த, HUCa Pong உயாசத்துச்குச் சொர்ன சதி தினங்களார் படிஈளமைத்து ஐல சாமையொன்ற மைக்சதிருமதஇிலெ த, அவ்வழியேவேலெ ரூ.2 நீர்ரிறைக்து உறியநறும லாபாப்பி, இப்படியே இனிமக்இரேசர் உ£சவங்கொண்டு லீத்றிருர்சருளும் போதுசெய்யச்சக்ஃசென்று யாவர்க்கும்விஎங்கர்சாட்டி, ம.தில்மு சவியஇட மெலாம் வபர ச்துவவிளச்குமான "ச்திரரூபங்கணிரைச்து, அவ்வச் சமண் ,டபத்சைச்சூழ அகி” களபரிமளசகக்தங்கள் அஷ்ட இிக்குகளினுங் சமத் சக்க புஷ்பபலா திகணிறையு மிள மாச்சோலையுண்டாக்?, அபிமுகமாகிய செற்கு வாயிலினேரே சொர்னாச்தினமயமானமேற்கட்டிர தி.இனமாலை பொன்னநி மாலை புஷபமாலைமு லிய வெல்லாஞ்செறியஈடைப்பர்சர்ரீளச்செய்து, மரக SS Sn வ லகளுக்கண்டும்வைத் துப்பலமணிகளாலும்பொன்னாலும் குலைக ள்செய்து “வளத்கத்பூவமைத்துள்ள அரேசம்வாழைகளும், இப்படியேசொ ரீனாச் இனங்களால் எற்பச்செய் சள்ள “முகுகரும்புமு சவியவைகளும், Yu ! ந்தறிலே வரிசையாககிறு ச இஞன், நிலங்களெல்லாம் பளிம்குச்சற்படுதத ஒப்பஞ்செய்தான்.எல்லா DL dissllant ius 4 Paria Car fuvscrnairey, 8 Br er, மண.மிகுக்சசந்கனச்தோடு சிக்குயர்க்சவாசனாதிரவியமெல்லாஞ்சே ர்ச்துக்சரைக்து எங்கும் மெழுகுவிச்த மேத்பன்னீர்செளிப்பிச சான், வ் ப வாசனை இசையெலாம் வானெலாம்சென்தலாவும் நறும்புகைகமழச்செய் "சான், எறிதுலர்க்ச அவ்விடமெலாம் வாசனையெலாஞ்சோரந்த பொமபொடி யாதிகளாஜ் தில்வியாலக்காரமாணசோலங்களெல்லாக்செய்விச்சான். சொ *எகும்பங்களிலேரீர்சிதைக்தச்சொர்னரத்தனவகையாத்பேல்காய் மாவிலை ' தர்ப்பை மாலைமூ சவிய NOVEM gS அங்கங்சேபூரணகும்பங்களைவரிசையா . வைச்சான். மேலும்எண்ணிஎண்ணி அளவிலாஅலங்சாரவசையெலாஞ்செ ப ய்சான். 
| ்.. இப்படியே மர் இசேசர் பெரியநாயகிசோயிவிரண்டி லும் அலங்கரித்துத்
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இருவீ திமுழுதுக் இரு சீசஞ்செய்து, வெண்மணல்பாப்பினதுபோல மிகசசி 

நியமுச்துப்பொடிகள்பாப்பி, வாழை கமுகு கரும்பு தோரணம் பூம்பந்தர் பு 

ஷ்பமாலை பொன்னரிமாலை ரத் தினமாலைஈள் கோலங்கள் பூரணகுமீபங்கள் 

தபதீபாஇகளால் அலங்காரவகைமுழு தஞ்செய்துமுடி தீத ச்ேேசவக ம்மியன் 

வாயுவுச்குச்தெரிவிப்ப, அவன் இம் இரனுச்கு sO shad iu, உடனே௫க்திரன் 

அன்.புமீ.தார அருள்வழிச்சென்றுதேவகூட்டக்தோடு கு. தவன ம்வக் ௪, கோயி 

லுட்புகுந்து அமு சலிங்க இங்யேெேெசரிசனங்கிடைச்சப்பெற்று ஆனக்சகாகாச் 

தழுக்இி எழுந்துபலமுறைபணிந்து து.திச்.தஎம்பெருமானே? எழைசாயேன் 

சேவரீருக்குச் சைத திரோர்சவஞ்செய்துய்வறிபெறவிரும்பிச் இருச்சக்கிதிய 

டைந்தசேண், ஈன்மையொன் ஈடைதற்கடையறுபலவண்டாமென்று நன்மை 

நிறைக்ச பெரியாரும் அஞ்சுவசாமின், ஒருகன்மையுமில்லா ச ஏழையேற்குச் 

சொல்லவும்வேண்மொ? எவ்விடர்வ௱ினும்௮வ்வனை சதுநீக்கி இச்திருச்சொ 

ண்டு விஇிப்படிமூற்றுப் பெறச்செய்கருளுக எந்சையே * செய்வதுசவீர்வது 

சிதி தந் செரியாச அறிவிலியா சலால் எளியேன்ஒருவாறு௮றியாது அபசா£ஞ் 

செய்திடினும்வனை ச தும்பொறுச்தருளி ௮.நக்கரடுக்சருள வேண்டுமென்று 

பிரார் த்திக் துக்கொண்டு, வெளிவந்து ஸ்ரீகக்திதேவரைவணங்டுக்து இத்து, ௨ 

ர்சவ௩டத்துதற்குரிய ஆஞ்ஜைவேண் டிப்பெற்றுக்கொண்டு, புறம்போந்து த 

னக்குரிய ஓாவசதியில் வக் இருந்சனன், ் 

வந்திருக்க டுந்நான் சேவர்களை அழைச்து உபசாரங்கூறி, அவருள்ளே 

ஒவ்வொருவஷாமோட்டிக்கூறுசன்றான்.குபோனே? நீசொர்னா ச்நினெ சக 

ணா திவசையெல்லாம் கொடுச்துவருக. அக்கினிசேவனே ? நீ௮ன்னா இசகலப 

தார்ச் சங்களும் பாகஞ்செய்துவருக. லாயுசேவனே! நீ.திருவீ திமு தவியஇட. 

மெல்லாம் கண்ணாடிபோற்பிரகாசிச்கும்படி இருவலகுப்பணிசெய்துவருக, வ 

ருணனே? நீ௮வ்லவிடமெல்லாம்பரிச சீ சநீர்பணிநீர்ெெளிச்தல் சந்தனா இயால், 

மெழுகுதல்மு சவியசெய்துவருக,. நிருதியே? நீபூசவேசாள பிசாசா இகளரல் 

ஒருசிறிதும் இடர்வாராமற்காவல்செய் துவருக, யமனே ? நீ இருவீ.திமு சலி 

ய இடங்களிலே சனகெருககத்தைவிலக்கி இகசஞ்செய்துவருக. ஈசானதேவ 

னே? நீ எம்பெருமான் இருச்சங்ம் தஇியிலே பொற்கோல் பிடித்துலாவி நெருக் 

கொதுக்குக்திருப்பணிமேற்கொள்ளுக ; என்றிவைபோல மற்றையோர்க்கும் 

அவாவர்தகு இச்குரிய திருப்பணிகள் பொழுப்பித்தான், பின்பு சன் ஆசானாக 

ய வியாழகுருவால் உற்சவாரம்பாதஇ சுபமுகூர்த தறிச்சயித் து, எல்லா இடங்க 

ஞக்கும் இருமுகமனுப்பினான். ௮ம்மகோற்சவ தி.திருமுகங்கிடைச்கப்பெற்த 

சேவர்மானுடர்யாவரும், அதனைச்சாமேற்கொண்டு சண்ணீலொரட்றிப் பீட 

தீதில்வைத்துப்பூலிச் துப் போன்புசெலுச்சப் பெருமகிழ்ச்சியோடு சூ.சவன 

தீதுக்குவருகின்றார்கள், வாவாஉபசரிச்து ௮அவரவர்மசபுமு தலியதகுஇக்குரிய



இந்திரன் நிருவீழாச்சருக்கம். ௪௯ 

இடல்காட்டீ அங்கங்கேவச்சச்செய்தான், மேலும் ஆகவேண்டியவெல்லாம் 
நன்காராய்ந்துஅவைமுழு தும்கிரம்பச்செய்தான். க் திரை மாசம்சுக்கலெபக்ஷ 

ம் பஞ்சமிதிதி மிருகசீறிடஈக்ஷ்ச்தர இன த்திலே, வியாழகுரு சொல்லிய சுப 
முகூரத் தமாகிய அருணோதயகாலஜெயமுகூர்ச்சம் சமீபிப்பத தரிக்தான்; 

உடனே அவ்விந்தான்சவள்துவிஜர்யாவரையும் பணி இம்மகோரற்சவள் 

செய்ய கான்விரும்பினேனாயிஐ ம்,முழுதும் உங்கள்செயலேயன் றிஎனக்கொ 

ருசு,சர்இிரமுமில்லைஆதலால்இதனைவடுத்து ௩டச் இயருளுகவென்றுகான் வே 

ண்டுவது நிசையன் ரோவென்று உபசரித்தான், 

சிவச துவிஜர்யாவரும், அசனையே ராஜானுளையாக்கொண்டு இந்.திர 

னுக்கு உபசாரங்கூறி, அதன்மேற் பிராமணானுளை சேவானுளை நிர்விக்கி 

னசமாப்தியின்பொருட்டு விச்னேசாரபூசனைசெய்து அருள்பெற்றுத், சன 

பூஜை புண்ணியாகவாசனா இவாஸ்அசாந்தி Mo gags soo wagons 

ணம் ரக்ஷ£பக்சனம் ரிஷபக் இரபடபூசனை துவசாஇவாசனம் பேரிசாட 

னம் இஃபர்தனம் இரரமசேவசார்ச்சனாதி3யல்லாம் வரிசையாசச்செய்த பி 

சார்ச்திச் துக்கொண்டு, சோமாஸ்கந்சரைச் அவசமண்டபச்துச்கு உரியவரி 

சைகளோடெழுக்சருளிவரச்செய்து, அவரெதிரே முன்பூஜித்திருக்கிற Nap 

,பசித்தாபடதச்தை விதிப்படி துசஸ்சம்பத துக்சியிலே ர்றுஉலாகிய கொடியே 

இறஞ்சேய்தார்கள். ௮ம்முறையே மற்ற அஷ்ட ச துஜங்களிலும் ரிஷபூத் 

இரபடமேற்று தலாகய எட்டுக்கொடியேற்றமுஞ்செய்து, பின்யாசசாலைபுகு 

ந்து அதன்மச்இயிலே சர்வாலங்காரமுமமைக்ச இங்யா த் தின மயவே இகையி 

லே, பரிவாரசகிதயாகேசகடஸ் சாபனாஇ ஈவகுண்டங்களிலும் ௮க்சனிஸ்தா 

பனாதிசெய்து, ஆகுதிடந்துகொண்டிருச்கச் சோமாஸ்கந்சருக்கு விசேடபூச 

னைசெய்து அலங்கரிச்சப்பெற்ற ஆர்தோளியிரண்டில் அ௮ம்பிகைடயோடெழுக்் 

தருளி! வீமாயசசுப்.ுரமணியசண்டேசசூசம் கோயில்வலமாகவந்து ஆவ்யாக 

சாலைஎதிரேரின் ஈருளச்செய்து, முந்தியேமம்றையகுண்டமெட்டும் அக்கினி 

காரியச மாப் இியாகச்சன்னிலொடுங்கப்பெர்ரபிரசானகுண்ட ச. திலேபூரணா 

குதிசெய்த, மேற்குமுகமாக அவ்வேதஇிகைமீதுள்ள கும்பபூசனையும் கிழக்கு 

மூகமாக நின்றருளுடின்ற சோமாஸ்கந்சவிம்பபூசனையும் ஏககாலச் திலே நே 

சே மகா$ீபா திசோடசோபசாரக்களோடு செய்தார்கள், இக்சப்பிரகாரம் இ 

ச்சவச்.துகிஜர்கள் ஸ். சம்ப விம்பகூம்பமென்னுமூன் றிலும் விதிட்படிசெய்த 

பூசனைகொண்டருளி எம்பெருமான் ஸ்ரீசோமால்கர்சர் அம்பிகா விநாயக சுப் 

பிரமண்யசண்டேசசட ராய் அங்குறின் றும்திருவீதியிலேபவனிவக் சருஞவா 

ராயினார். 

௮கே சூரியசந்திர்ாகள் போலஅளவிலாசகுடைகள் நழல்செய்துவாச், 

சாமரை விரிறி ஆலவட்டம் சுருட்டியாதி வரிசைகளிருபச்கத்துெருக்கெவெச 

[/



Go சூதவனபுராணவசனம், 

ச், கருடக்கொடி௮ன்னக்கொடியா இிகொடிக்கூட்டங்கள் பணிந்துசூழ௮வை 

ச்கெல்லாம் ௮சசாகிய ரிஷபச்கொடிஈடுகாயகமாய் முன்செல்லத், கேவஸ்தி 

ரீகள் பரதசாஸ் இிரவிகற்பமெலாம் விளங்கச் இருமுன்னே ஈடனஞ்செய்து 

வர, இருபக்கச்தும் எசுர்வேசமும் பின்பக்கச்து மற்றவேதங்களும் முன்பக் 

சச்சே செந்ச.ரிழ்வேசமாகிய தேவார திருவாசகாதி திருவருட்பாக்களும்மு 

ழங்கெவரப், பதினெட்டுவசைவாச் தியகோஷமும்பெருகிவர, வந்தியர் மாகசர் 

ரூதரென்னும் மூவகையாரும் மங்களம் வீரம் ஈர்.ச்தஇியென்னும் மூன் றும்மு 

மையே எடுத்துப்பாடிவரச், இரு ச்சொண்டர் திருமேனித் திருவெண்ணீற் 

ரொளிதிருவருள்வெள்எந்திருவுருக்கொண்டுசெல்லுதல்போற் செறிந்துட.ர 

துவா, அ௮ச்திருச்தொண்டர் இருவாய்சினறும்ஹாஹா மஹாதேவ சங்கர 

உமாநாத நீலகண்டாதி 9வகாமகோஷம் ரிறைஈதுவரக், கர்பனகற்றுஉள்ள 

ந்ெெதெளிந்து உண்மையுணர்ந்த௨ த தமசத்துவ குணவிரஷ்டர்கள் திவசாஸ் இர 

சிெலபாச்துவப்பிரசங்காமிர்த மழைபொழிஈதுவய, தேவஸ் திரீகள்சாமாம் பூ 

சணகும்பம் கண்ணாடி அங்குசம் முரசம் தீபம் ரிஷபக்கொடி, இரட்டைக்கய 

ல்மீன்களாகிய அஷ்டமங்கலங்களேைஈஇவாப், பலயானைகள் உ௱௰யஅலங்கார 

தீதோடுமுன்செலக, குதிரைகளும் அப்படியே பற்பலஈ௩டனஞ்செய்துவரச், 

சாளம் சன்னம் சாரைமுசலியன அமுசமாதன்வக்சான் சூதவனேசன்வ5 

தான் மாதி3ரசன்வந்தான் என்பனமுதலிய இவ்வியகாமககளெடுத்தோதி 

வ, இவைபோலின்னும் அளவிலாவைபவங்களெொல்லாம்பெருகிவா, எம்பெ 

ருமான் ௮முதகாயகன் இருவீதிவலமாகச்இருக்சோயின் முன்வந்தருளிச்,0ச 

வஸ் இரீகள் கற்பூரதிடங்கள்வரிசையாக்கொண்டு மூன்றுமுறைகுழ்ந்துவணங் 

௪, அதன்மேல் அதிசைவர்செய்சபூசனையேற்று உட்சென்று வசந்தமண்ட 

பத்திலே இவ்யாச்தினாசன ச்திலே வீற்றிருந்த ருளினார். 

இப்படியே அ௮லங்காரா இரிறப்பெல்லாம் நாளுக்குநாள் நிசப்பெருக இம் 

மகோற்சவம்நடந் துவருங்கால் மறுகாட்காலையில் அம்பா சுவாமியிருவரும்ஆக் 

தோளியிலும், அன் றிரவுமுச் துப்பல்லச்கிலும், மூன்றாநாட்காலை முன்போ 

லவும்அன் றிரவு௮ம்பா ஆதிசேஷவாகனம் சுவாமிகயிலாசவாகனத் திலும், கா 

லாநாட்சாலை முன்போல்வும் அன்றிரவு அம்பா௮ன்னவாசனம் சுவாமிநந்தி 

வாகனத்திலும், ஐந்சாகாட்காலைமுன்போலிவும்௮ன் நிரவு அம்பாகிளிவாகன 

ம் சுவாமிபூ சவாகன ச்.இலும்,ஆறாகாட்காலைமுன்போலவும்,அன் நீரவு அம்பா 

இங்கவாசனம் சுவாமி இரண்டாயிரங்சொமபுள்ளஅயிராவணமாகியயானைவா 

கனத்இலும், எழாநாட்காலைமுன் போலவும், அன்றிரவு அம்பா தர்மரூபரிஷ 

பவாகனம் சுவாமி விஷ்ணுரூபரிஷபவாகன ச்திலும், எட்டாகாட்காலை மூன் 

போலவும்,அன்றிரவு௮ம்பாகாமசேனுவாசனம் சுவாமி குதிரைவாகனச்திலு 

மாகத்திருவிழாக்கொண்டு திருவீ இப்பவனிவக்தருளி, ஒன்பதாகாட்சுபமுகூ.



இந்திரன் நிருவிழாச்சருக்கம், @s 

ர்த்சத்திலே விமாயகசுப்பிரமணியர் சண்டேசுரர்பெரியநாயககொல்வரும் கான் 

கு சொரனாத்தினமயதிய்யாதங்களிலாரோகணித்து லிற்றிருர் சருளியுடன் 

வர.௮மசலிங்கேசர்௮அச்சகைய மகோச்ஈதமசாலங்கார மமாவைபவமகர்ர்த 

தீதிலாரோகணித்து வீற்றிருர் சருளிக் இருவீதிவலம்வர்து, மாவருச்கும் ம் 

'சாரதோற்சவசர்வாலங்கார தேஜோமயதிவ்யமக்கள த் திருக்கோலச்காட்டு 

கொடுச்சருளிஞர். பத்தாகாள்அஇிகாலையிலேதம்பிகை ரிஷபவாகனமேலு 

டன்வா விநாயகசுப்பிரமணியசண்டேசச௫ தாய்ச் இருக்கோயிலுள் ளே ௮க் 

இனிதிசையிலுள்ளரிருமலதர்த்சச்திலே ரிஷபாரூடராய்வர்துதீர் சசங்கொ 

'டுத்சருளி யாவரும்திருவருட்பெருவெள்ள ச்துள் மூம்சிஇன் புறச்செய்சருளி 

னார். டட 
பின்பு சவச்துவிஜர்கள்யாகவிஜர்ச்சன ம்விதிப்படிசெய்து, ௮ர்,த யாகே 

கும்பதிவ்யோ சச ச்ை சஅமு சலிங்சேசர்ச்கபிடேகிச்து, விசேடபூனைசெய் 

து கொடியி*க்குசலாகயதுஜாவமோசணமும், சண்டேசக ர்சவமும், இர்பர் 

சனஅங்குரரக்ஷாவிஜர்ச்சனமும், இருச்கல்யடாணமகோ ர்சவமு GO si 5.9) 6 

ன்பின்னாள், அவ்வசர்தமண்டபமச்தியில்விமானஞ்சூழஙிறைத் இருக்க நீர்ம? 

ற்றும் போக்ிப்,புதுநீர்ரிறைச்துச்சுகர் தடஷ்பங்கள்மு ன்னாட்களிலும் ௮ இ௪ 

் மாகநிறையப்பபப்பி, அலங்காரவகைகளும்முன்னில் அதிக மாசச்செய்து, ஸ்ரீ 

பெரியகாயகிமர்திசேசருச்கு விதிப்படி அளவிலாத்கிரவியட்கொண்டு ஸ்௩பன 

கும்பாதி அ௩்கங்களோடு, அபிஷேகாதி பூனைவகையெலாம் சவிஸ்தாரமாக 

ச்செய்வசாடுய விடாடாற்றுஇிருவிழாவும் கிறப்பச்செய்து, எம்பெருமான் 

வாச்தியகோஷமாச்திரம் ஐர்தாம்பிராகாரத்திலும் நிர்த்சனமாத்்இரம் கான் 

காம்பிராகாரத்திலும், பவெபுராணபாராயணமாத்தரம் மூன்றாம்பிராகாரத்தி 

லம், வேசசோஷமாத்தாம் இரண்டாம்பிராகாரத்திலும், தேவார இிருவாச 

காதி செர் தமிழ்வேசகோஷமாச்திரம் மூதற்பிராசாரத்இிலும்முழங்க, உட் 

பிராகாரம்ஐர் திலும் வலம்வர்து,எ சாஸ் சான ச்இல் வீற்திருர்சருளச்செய்து 

௮ன்புமீ தாரப் பன்மு றைபண்ந்துஇச் இரனுச்குவிபூதிட்பிரசாசா திகொடுத்து 

ஆர்வ இ. சார்கள், , 

தன்கருச்தின்படி இச்சைச்திரோற்சவத்சைச்செய்துமுடிச்துப் பெரு 

| மபலனளித்த ௮ச்வெச்துவிஜர்களின் அருமைபெருமைகளும்,அவர்செய்து 

வந்ச மந்தி சர தரசரியாபாவனாஇகைச்சா துரியவீ தகரமபரிசலன அபாரப 

கீதிசிர த சாவைபவங்களும்,மற்் தெ மல்லாம்கினை தீதுரினை ச. தப்பேரன்புடை 

யனாய்ப்பலமுறைவணா ௫, அவர்கள்ஒவ்வொருவருக்கும் திவ்யவஸ் இரபூஷணா. 

,தி௮லங்காரவகையெலாஞ்செய்லிச்து, அவர்கள் ஒவ்வொருமுச்துப்பல்லக்இ ' 
ல் எழுச்சருளித் திருவீதிவலம்வரு 2லாகயஆசாரியோ ந்சவமுஞ்செய்த,செர் 

.ர்ன.த்னாபாணாகிசெக்ஷ்ணைவகையெலாம் அளவிலாமற்கொடுத்துவ ணங்);



@e. சூதவனபுசாணவசனம், 

அமுசேசசச்ரிதியடைர்து ஆனர் சபரவசனாய்ப்பணிர்் து பிரிவாற்றா தவனாய்ப் 
புறவிடைபெற்றுச சுவாச்கத்திர்சேன்று ௮முசகாதன் நிருவடி மததாச்சிர் 

சையோடு அரசுபுரி5 திருச் சான், ப 

வரராய் சனற்குமானே ? இசசூசவனச்சைஅடைந்து திருவருள்பெ 

த்றுய்ந்தோ£ அளவிலாப்பெருர்்சொகையோர் காமஎம்மாத் தரர்சொன்னே 

ம்,௮மு,சலிஙசேசன் இச் சலச்தை அடைர், சள வே வினைகள் முற்றும்ரீக்கி 

அவரவர் விருப்ப,ச்தின்மேலும் கொடுச்சருளுின்ற அரள்வசையெல்லாம், 

பலகோடிகற்பசாலம்ஆயுள்பெற்றிருர்து இரண்ட யிரநாவுள்ள ஆதிசேடன் 

சொல்லத்துணிர் தாலுமரிறிதும் மடிவுரு.து. ஆசலால்அன்பனே? இனிகாம் 

விரிப்பசெப்படி? அமைக, ௨ லகத்திலுள்ளசர்வான் மாக்சளூர்திருவருள்பெற் 

றுய்தற்கு உண்மைநால்களாலேசொல்லப்படுகின் சாதனங்கள் அனேகமு 

ள்ளன; அவை3யெல்லாமும்எல்லாராலும் ேமேற்கொண்டு௩டத்துவது சிக gM 

து. அவையெல்லாவற்றினும்மேலாயும்செய்தற்கு பிக இலகுவாயுமுள்ளது 9) 

ச்சவபுராணசிரவணமே. இது ண்மைதாலிற் உறும் தர்மகளெ ல்லாமாகும். 

இதுவே பலவகைசசெல்வ௩களும்ஈன் மககட்பேறுமு சலியலைகளும் இகபர 

இன்ப௩சளஞுர் சரவ இதுவேசிததசு சதியாதிமுறையேசாது மலவலிெடு 

தீதுப்பசுத்துவரீசசெரவ ச்துவாபிவியகதிப்பெருமபேறும் அளிப்பது, ௮சசி 

வபுசாண௩களுள் ளே மிசமேலாகிய இசசூதவனபுராணமுழுதுமேனும், ஒரு 

சருக்கமேனும், பலரலகவிசளேனும், ஒன் றேனும்சியதியாகபபடிப்பவர் கே 

ட்பவர்சளும, இசனை எழுதுவோர், எழு, தஏடுகொடுப்போர், உரிடஉ சவிசெ 

ய்வோர், இதனமகிமை எ௫சதுப்பேசுவோர், பூஜிப்போர், பிரதிஷ்டைசெய் 

வோயாவரும் இஷ்டசச தக முற்றுமபெற்றுவாழ்வார்களென்று இருந்தி 

தேவர்முடித்துககூறின தால, மேலும்ஆசைபெருகவும் தவ்வாஞ்ஜஞையைமறு 

தீசற்கஞ்சியமைச்திருர்சா சனற்குமாரெனறு, சனகாதிழமுனிவர்சளுக்குச் 

ருதமுனிவர்கூறினா. அம்முணிவர்களும்அவ்வாஞஞாகு அமைந்திருந்தார் 

கள். 
(வே ,தம்வாழிமாகில்வாழிவிளை கழ்வாழியுயிரக்கின்பச 

சீ தம்வாழிதிரு ச்சொண்டசசெல்வர்வாழிபூதிமு சற் 

சாசம்வாழிரிச் சார் சசைவம்வாழியருள மூ.த 

நா சன்வாழியனைபெரியாங்கைவாழிவாழியவே. 

இருசடிற்றம்பலம், 

இரதிரன் றிருவிழாச்சருக்க முற்றிற்று, 

சூ. சவனபுராணவசன முற்றிற்று, 
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