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புரசை அஷ்டாவகானம் 

சபாபதிமுதலியாரவர்கள் 

இயறறிய 
தேரிசையாசிரியப்பா,. 

அகழ. OOO men 

பூரிமைதேமதுப புதுவிருஈதளிமுரல 

காரிறைதுறைசைக கண்ணமாஈதருளிய 

வருஙகயிலாய பரமபனைமு.தனனம 

மெயகணடதசேவா வைூயசாததி 

மைய ரகமச்ச வாயமெயககுரவன 

வை இீகமரபின வருஈதிருககட்டத 

தெயதியவிலகயெ விலககணநூறபொருட 

சடடகமெனனத சனியரசியம றியோன 

வடடமீரபபுவரியோ வாழத்துமேகமப 

வாணரருடசெஙய கசோனெ றி௩டாததம 

கசசிமானமியமூதற கமையிலட றபல. நூல 

விசசையினியறறிய மேசகுபுலமச 

செஞானமுகிவ னிவனென இறமைராள 

அததகையாதினதது வீற.றிருகத 
மாணுயரமபல வாண தேக 

அடிகளகருணையி னலிககச௫ரியை 

   

ஞானமெனவிரு பானமையாகிமுப 

பாறகூறாக வேறபுறுதககை 

பெறறுசசிவநெறி சறறுமபிறழவிலா4 

குரிசில இரிஏர புரமுறைபுறி சன 

ஆரூகுடகதை சராரதனியூா 

டாகைமாயூர மாயெவிவைமுதம் 

புகலபலசிவதல புராணமினனன 

நிகாசுவைஅணிபொருட் டசைனமையினெவாச்கும 
களிதலைறப்பச கணடமேனமையோன 

களிகட்ற றிசைதொறும் ஈனிசனனிசைகிறாஉ



உரைப்பாயிரம், 

மேனாடபெருகதமிழ விரகருமவிழைக்கு 

மீனாகூழிசாதர விறபனடகா மணி 

ஒதுமஆவடு துமை அதீனவிசதுவான 

தனைககொடுபலகால வினைபபகைதிமிககும 

பொறபிவரகா ஈறதலயாததிரைப 

பயனபெது€ீயியோ னயனறருதுறைசைப 

பரிணாமததில ஒருவாசதவத்தனன 

சரணததாூய்மைபிற பரிணிதாககேயகத 

பச,திரெறியொடு பயிலசைவநெறியின 

விததெனவிளஙகும சுபபிரமணியத 

சமபிரானரும்பெறற கங்கைசூழகாசி 

இசாசியமெனனப பராவறுவடதூய 

தினனைமுனனைஞான நுனனருமபுததிரப 

பேறறைவிழைகாக காற றியபூசனை 

போற றிததேவாகோன பாநறனிஇருதஇய 

தியாநிதியாரூத தியாகபபெருமான 

முதிறகிளாசதத விடஙகமூா ததஇகளையும 

பதிடடைசெயக சதுடடயசாதனத 

துஹழைதருங$5ச விரதமனைததம 
முறையினமுற றிய முசுகு,ததனெனளும 

பெருமையோனெனன அருமையிறகொணாது 

பலகுமிகமாடடில மலூபெபிறவகுவான 

செகதமிழமொழியில தாதிடுகெனன 

மெயயு2விருததச செயயுளாமபுனைவிச 

தனனதனுடபொரு எமைவததெரிககெனப 

பன்னியவா றறால பைஈதமிழபபுலவொன 

ஹ்றதுளிிபரியேர மறறையிஈககரை 

புகழாரரிதெனத இகழ்தருகசசிப 
பதிவருகூரிய மதிஞனவேசாகம 

தூலவகைஈனகுணா சாலபுயாபததிமை 

அனபுறுதிருசசிற ஐமபலஞாணி 

மனபதைககுழாமவ வாயமைகளெளிதிற 

ெரிதுணாகதுயய உரைவிரிததியஷபெ ற 

நீசெனபாணடி காடெனுமசடகு 

மஙகலவணியென ௪ தககுமாமதுரை 

சாசகதவிராம சகதிரபுரததுறை 

அருணாசல வள அருகதவப்புகலவன 
தெருணாவலாபால சிறஈதளவனபினன



உராப்பாயிரம், 111 

அண்ணாமலைததிரு வாளனமுயறசியால 

விணணாடருமிவண மேவுவசன வெஃக 

எஙகணுநதனபெயா இக$தரிறுவி 

கிலைதிருவணணா மலையாதீனச 

குன்றாசகுடிபபதி ஈனருததனபுடை 
jis தடனகொளும பாத ரககுடிவளா 

ஆகமுததெனுமபெய ராணடகையீனற 
சீலவுததமத திவவியகுணாளன 

தனையசேதோனாத தாககுஈதயாரசன 

கனிவொடெஞனஞானறும கலவியறிஞாராக 

   

கணடுநேசிததப பணடைநடபினனேனச 

8ரராடடியாரவம பாராடடுமவளளல 

சொக்கலிங்க சுகுணதனாட்டியன 

வைசசாடாக்தும் அச்சுசககூட்த 

தெழுதரவெழுததி லியைதது 
முழுரீரபபுவியில முயனறுஈலகின னே 

  

ம-ஈ- ஈ.ஃஸ்ரீ 

திருஎவவுளூர். 
இராமசாமி செடடியாரவாகள் 
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துஙகவடமொரழிதூ லிலககுதிருவாவடு, துறையாதினததகுதிசோ 

தூயசுபபிரமணிய தமபிரானனபுளக, சோனக கொணாமதுதிவய 

வீதுமருவுசசலகலை யுணரு மவிதரணனவிபவ, விதவஜென சேகரனிதம 

மேத்குஞசோகொணட திரிகிரபுரததினை, மீனாட்சி சுமசரபபோ 

விஜையனறனைககொணடு தெனமொழியினாறசெயத மெயககாசி ரகசியதளத 

  

விணண வரகளபணியமா வடி.நீழலீசருறை, வியனுலாங காஞசததலப 

பதிமருவுமதிஞனுத தமாபரவமமலசவ, பததிசெய சிதத.துலயன 

டகாதிருசசற ரம பலபபோகொளுரவனுளா, பணபுடன செயடவையம 

பராவுறும இராமசாதிரபுரம வாழசுகுண, பரிபாலன அருணாசலப 

பாஈததிபனறருபால னெனனும௮அணணாமலைட, பரெதன முயறசிசெடது 

8 திமருவு அளகைமகா நிகாபரதரககுடியி, னிலவுமுயராலமுத தரம 

சேயமாலமாதவப புததிரன விசிததிரன, நிகரில மதியூயோன 

நீடியபுகழசசொகச லிஙகபூபதிபினிசை, நிகழசசுயஈ திரததில 

£ீககருமஎழுதா வெழுததினிலிசைபபிதது, கிலமினசசதாதனனோ,
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ree | ம௫-வது துசசேதாமுச சியடைஈத அததியாயம , மட 

rim (0௪-வது நிததியயாததிசை விதியுனை தத அததியாயம் ௨௨ 

ஈஎக௬ (0-வது காரிதேவி வரமபெறற ௮,சதியாயம உழி 

roa ௰௮.வது சாமசலைவரலாறுரைசசஅததியாயம , ,, me 
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உத, (5 -வதி புணணியசோததி முததிபெறற அதஇயாயம ௭௮ 

௨௨௭ 55 வது பாதகககழுவாயுரைதத அததியாடம ௪ம் 

© mh | ௨௬-வது தேவாகளுபதேசமபெற்ற அததியாயம, , , yi 

263 3 உச-வது சனுதனன முததியடைஈத அததியாயம ௬௬ 
உச்சி, உடு-வது இரணிபகருபபன முதலோர கவத 

| அச்தியாயம 1, wk, ப் ௫௧ 
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பாபிரமுளபட் பாடறறொசை ,, 

    
  

 



a. 

கணபஇதுணை, 

இருசசிறறம்பலம். 

காடரிரகூயம் 
அணை 

  

பாயிரம. 
acerca அறித இற * கைவல் 

துண்டி ராசவிநாயகா.துதி 

பூமேவுகஙகைகஇ யெடுகதெமிகொககரை யென வொண் 

புனிறருலோலுஈ 

தூமேவுமுத்தமென வதுகாலுஞுசுவையமூதத 

ஆளியுமவேணி 

யோயேவுமெயவயஙகக காசியிலககதிக கோடடி. 

ஜெளிரமேவு 

மாமேவுமொருகோட்டுத் துண்டிராசககளிறறை 

வணககஞசெயவாம,। 

இகன பொருள, 

பொலிவுளள கஙகாகதியானது, அலைகளால வீசபபடுலெ.௦ ச௩கதசைப 

போல ஒளிபொருஈதிய Sager Arp, அ௮சசஙசம பெறும முத.துககளைப 

போல, ௮சசக திரன பொழியும மதுரம வாயத் ௮மு,கததுளிகளும, சடையிலும, 

பிரணவவடிவமான இருமேனியிலும பிரகாசிககுமபடி காசிபப தியிலே ௮௧௧ ய 

கைககரைககணணே எழுகதருளியிருகலெ ற ஒறறைக கொமபையுடைய துனா 

டி.ராச விமாயகக கடவுளை வணஙகுவாம எறு, (௧) 

மஙகலமபடப பூமேவுமெனரூா கஙகைஈஇயென்றது மூததபிஎளையார 

திருமுடித கணணதாயெ இனப அ௮ருடபெருகனை க௱கையெனறொழதியா 

அ ஈதியெனமிகுததுக கூறினா சததனுககுளளன சததககுமுளள ஒறறுமை 

நயஙகருஇ மூதசபிளளையா இரியாசதஇி கூருமாகலின எடுததெரியெனறறு 

ஒருசொனனீரது, கொககரை உவமேயபபொருள புனிறறருலோன எனறது 

இளமபிறை ௮து உவமிககபபடூபொருள ௮து காலுமெனபசனை முகசமெல 

பதனோ0ம, ௮முதமெனபசனோடம தாபபிசைப பொருளகோளாகககூட்டிலும 

மையும, சஙகைபபோலும, பிழைவேணியயஙகவெளவும, அ ச்சசனேற முத 

துபபோலும பிறையீனற அ௮முதததுளி மெயவயஙக எனவும, உவமநிரனிலா 

யாசககொளக தமமேவும மெயயெனநது, மூலாதாதீ.தின கணணே பிரண 

வபீடசதிருது சாலவகை வாகனெ சதஇககும காரணமாபுாாள மூசசபிளளைப



_~ 

ட் பாயிரடூு 

பெருமான அறபுத்த்திருவருவை அது இனப அருடபெருகனால செலுச் தி 
ண்ட மதிசசொழுகது ஒமுகயெ அமுசசதுளியாற புனைவறற வணணம தயா 

னிதசார. இஈநூல இடையூறினறி இனிது முடிஈத சு சதமுறறு Beas 
வேணடி , இங்கனமன் றி எககலைககும பரிணா2 உபாசானகாரணமாபெ பிர 
சாஙவமே தஇருமேனியெனவுக கூறுப, 

விசுவநாயகர் துதி, 

சாபூத்தவிடபபாலும வலபபாலும் பசிதாகஞசெகத்திற்கோமபும 
பார்பூக்ச வனனபூரணி மககாகினிகமுவப பதுமனமாயோன 

(ர்பூத்தபனிமலா தூாயபபோறறெடுபபக காசிககாதழைபபமேவு 

மோபூத்தவிசசுவ நாயகனடிததாம்ரைமலாக ளிறைஞசிவாழவாம, 

(இ-ள) சராசரப பிரபஞ்சககளாகய ஆனமகோடிகளின பயை நீக௫ 

யருஞும ௮னன பூரணியா, இட்பபககத்திலும, அவ்வுயிரகளின் தாகசதை நீக 

யருளூம கமகாசேவியா, வலபபசகதகிலும பொருநத பிரமவிஷணுககள மல 

ரால ௮ாசரிததுத து.இகக௧ காசிதகலமானது மேனமேல தழைககுமபடி எழுஈத 

ருளிய விசுவராதா இருவடிததாமரைசளை வணஙூ வாரழவாம எறு (௨) 

சாொனபது--பூசகான மாலையெனபாருமுளா போ ாறெடுபப என 

பது ஒர சொனனீரவாயவகச செயவெனனும வாயபாட்டு வினையெசசம 

மேவும எனபதனை,சமுவ, போறறெடுபப, தழைபப எனபவறறரோகே கூட்டி 

விசசுவ காயகன எனனும பெயரோடு முடிததுககொளக 

உபிர்களுஃகுப போகமூட்டுவிககும வளளற நனமைகுறிகக அடி சசாமரை 

மலரெளரு£, 

வாழவார மலரைவேணடுதல ஒருதலையாசலின ஈணடு இழைஞசு தறகு 

இருபுடையும இயைபுபெறறவாரறுயிறறு 

அனனபூரணியார் துதி, 

இறையவனிலவெணணிறஞ செககிறமுளா முகககணணு 

யிருககுஞ£ரு 
மறைதருத வளபபிறைதாழ தருகுழறபின 

னலுமவனனியமரககையு 

மறைகெழுமு மேத்கவும வாயஈதுமாதேவியென 

மருவிசாளு 

நிறைதருபே சருளகொழிக்கு மனனபூ சணிமலாதகா 

னைந்துவாழவாம, 

(இ - எட் வெபெருமானைபபோலும, வெளளை சிறமும செமமைகிறமும 

உளளே நிரமபி முகதஇனிடததுக கணணாகக காட்டி நிறன்ற அழகும, சொல 

லபபடுற வெ௱ளைப பிறைசோகது நீணட குழறபினன தும எரியழல தங
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பெகையும வேசச சால து.சஃபபட்ட பெருமையும அமை, or? sar 

எனறதறகேறப மாதேவி எனச் திருகாமமஈதிரத்தாலும ஒதது நின்று, ஆன 
மாககளுககு எனறும கிறைகச பேரருளை. செயனெற அ௮னன பூரணியாரு 

டைய மலாரபோலும இருவடிகளைச தியானிசழக செடாச நிலைமையைப்பெ 

வாம, (௭-று,) (௬) 

பெருமான இருமேனிச கண்ணதாயெ இரு£ீ2.றின வெணமையும 
ஒளியின் செமமையுமாயெ ற ழம் பிறையணிஈத சடையு௩ இருககரத.இல எரி 
யழலும வேசதசாற பரவபபடுசலும மாசேவொனனு௩ஈ இருகாமமுமுடையராய 

அருளசெயது நினறவாறுபோல, அமமையும தமது இருவிழியில வெணையுகு 

செவவரியுமாகய ௮௩5௪ செஈநிழமும பிறைவடிவாகச் செயயபபட்ட சலைககோ 

லமணிஈது பினனபபட்ட கூஈதலும எரியழலேகதிய இருககாமும வேசசசாற 

பரவபபடுசலும மாசேவியெனற இருகாமமுமகொணடு ௮௬௭செயது கினறு 

வாழககைததுணையாமாறு உலகுணா ததியவாறு காணக இது சிலேடை விசே 

டணம. பினனல, சடைககும மாதா குழறபினனலுக்கும பெயராம, மாசே 

வா எனறசொல அவாயநிலையாசக dong வாழககைத துணையாமாறுலகுணா 

தகியசெனடிது கு,றிபபெசசம, கெழுமுதல--பரவு 2ல,! 

சபாநாதா துதி 

விலலாருஈ திருமேனிமுகலானாள காணப்தன மி 

விளங்கமமேனிக 

கெலலாருமாடையாபரணமா யிருபபவையோ 

டெலலாங்காண௫ 

செலலாருமபொழிறறிலலைமணி மனறுணடாவிலு 5 
தேவதேவன 

சொலலாருஙகுஞ்சிககசா ணெஞத்சகாளவிகமுரு 

து.தித.துவாழவாம, 

(இ.எ.) ஒளிபொருககிய திருமேனியை, யாவைக்கு முதறசாரணமா 

யுளள சிவகாம செள1ஈதரியா£ கிரஈ௩தரக தரிரிபபதன.றி, விளகச விளககும ௮௪ 

இருமேனிககுப பிரகாசமபொருகதிய வஸ.திராபரணஙகளால் gone s A 

ரககம காடரியோடு கூடிய அகபபாட்டுப புறபபாட்டுத திருவடையாளகக 

ளை யுல்குக காணுமபடி மேகாசகயெ சோலைகள ரூழாச சிதமபரகன சண 

அ௮ழயெ கனகசபையிற பஞ்ச௫ருதசிய ஈடனஞ்செயனெற சபாகாசரது புசழ 

மைஈத குஞசிசபாசமானது கெஞுசை இசமபடத்தனவயப்ப0தீத உருச் 

துதிகதுவாழவாம ௭... (௪) 

அசபபாட்புப புறபபாட்டுக இருவடையாளககளை ஆறல்ட்பவரசு ௮௬ 

ளிய இருவகைத் இருசசாணடகத,சிற பரகசககாணக, '* எலலாஙகாண”' 

எனபதற்கு உலகமெலலரங சாணவெனப பொருளவிரிபபாருமுளா, உடை



௪ பாயிரம், 

யானுடைமை யொழறுமை கயககுறிசகறகு **மணிமனது”' என்றார் சோ 

இதசலை புணாததறபொருட்டூ *எலலாரு மாடையரபரணமாயிருபபவையோ?' 

டெனறபடி, வேதாகசததின முடிவினக ணுளளசாளெனபரா 4 சொலலா 

௬௫ குஞ்ூததசா ளெனறசெனச, உலகுசொலலெசசம, ௮அவாயநிலையான வக 

கீது, காடடககாணும தரசசதாகலின, ௮மமபொருளினபம வீடுஎனனும 

பொருடபேற,றிறகுக காரணமாதலுடைமையின 1! செலலாரும பொழிற 

றிலலை'” எனறு உருகுதல எனறது தததுவககரை தலை, கெஞ்செனற இண 

ளெளமெனனும பொருட்டு பஞ்சகருதஇியம எனபது ஏருட சங்கரர! 

ிரோபவம, நனுசரேசமெல்பன. ப தவுமனன, Ont BP, oo 

சிவகாமசவுந்தரியா துதி. 

யாதுபுரியினுுகனசகென்டொனறும வேண்டான 

புரியுமிறையேபோறசெக 

தாதுபுரிபொதுகடனஙகாணடல புரிவதுமுயிாக 

டமககேயாகடக 

கோதுபுரிபவஈ தவிரஈதுகுலவு ' சிவானநத 

வெளளககுளிாபபககாணும 

Cur gil lag amc sp ஏவகாமசவுஈதரிகன 

பொறருளபோறநி, 

(இ-௭) எததொழிலைச செயயினுஈ சனககொருபயன கருதாது பீறர்ப 

யன கரு. சசெயனற இறைவனைபபோலக தனகசபையி னிடததானாச ஈட 

ன.தரிசனஞசெயவது மவவுயிரகளின பொருடடேயாககெ குறறததை யியறறு 

ஜனெற பிறபபை நீக அவவுயிரகள விளககமுறற பரரிவானுச வெளளததிற 

குளிருமபடி கருபாகோககஞ செயனெற மலாகள விருமபும இயறகை மணம 

மை சசரிய கூ௦ தலையுடைய சிவகாமவலலியாரது பொனபோலுக திருவடிகளை 

ஈமஸகரிககனழேன எ.று (௫) 

இறைவன அனாதிமல முதசனாகலின இடரினமையனாகலானும ஆனஈத 
மயனாகலின சுகபபேறு விழையானாகலானும சனககொபபாரு மிககாரு 

மினமையனாகலின புகழவிருமபானாகலானும பிறாபயன கருதியே அழயெ 

இருசசிறறமபலமுடையா£ புரியும பஞசகருசதியமெனபது கருதி *யாதபுரி 

யினுஈ தனசகெனரொனதும வேணடான”' எனரூா உயிரகளெனறது விஞ 

ஞானசலா, பிரளயாகலா, சகலரென்ற மூவசையணுககளை, இவறறை “* மூவ 

சை யாருயிரவாசச மலக,தாகனம மூலமலததா£ மூனறுமுடையா ? ரெனற 

இவபபிரகாசச தஇருவிருதசசதாற காணக, கோதுபுரிபவமெனறது பிறவிக 

சேதுவாய காமமவெகுளி மயககஙகளை, :! காமவெகுளி மயசகமிவைமூனற, 

னாமககெட்ச கெடுநோய” எனத திருவளளுவா கூறறுமிககருததேப 2.றி எனக: 

இனிசக (கோது புரிபவாதவிராஈது குலவுசிவானகத வெளளந;, குளி£பப 7” 

என்றதறகு 4 ஞாலததர௩தைகெட மணிமனநறுளாடல சாணும *? எனற சிவய



பாயிரம், இ 

பிரசாசத்திருவிருதசசதிற குனையானுமுணரச்சக போது என்றது பொழுதெனற 

தன மரூ௨, அ௮ஃதீண்டாகுபெயராய மலலாயுணாதஇ நினது. புரிதல் விரு 

மபுதல, போ துபுரிகருககூஈதலென் றதில போது புர்யென வினைமுதலாக வைத 
HorsHer worsens தமமணத்தினூககு இறைவியசா கூர்தலினறுமணமிறப 

பககமழசலின விழைதனோககெ கூறியபடி, இககனமியற்கை மணமூடைத 

தெனபதைப 1 பரவி நீவழிபடடேததும பரஞ்சுடா திருககாளத$, யரவு££சச 

டையசா பாசததமாகத ஞானபபூஙகோதை, யிரவினீர௫ருழலுமறரோ வென 

arg மறறேயெனனா'' எனற திருவிளையாடறபுசாண தத சருமிககுபபொற் 

வெழியளிதத படலத திருவிரு௪,5,௪ தானும அத்தருமிககு இறைவளருளிம் ('கஈத 
லின நியவுமுளவோ நீயறியும பூவே ” எனற இருபபாகரததான! முணாக.இனி 

போதுபுரியென பளத யிரணடாவதவரொகசையாகக கொணடு மலரை விருமபி 

யணின றவெனப பொருள கூறினுமிமுகசாது இத சசதனுககுஞ சததிககும 
பேதம கூறியபடி. 

தக்ஷிணாமூர்ததி துதி, 

வேறு 

மாலமராடிவடவெனஈடுவன வக்துகொணடேகுமுனபிரியுஞ 

ரிலமராடி வரிவினுஈ இழு திநமதிமுகமுனாதுசசிப 

பாலமராடி.வாயநிழலபொருவப பதிபெருமபேறுளககெர0க 

லாலமராடிவாழதருபெருமா னடிமலாககனபுசெயதிடுவாம, 

(இ-ள) மயககமரனது பபேசாசெயய Quwerae gy aur Gaver gyG) ere ol 

பழை சதுகசொணடு பேரமுனனம, சொலலளவில பிரியேனென.று சொலவி, 

பீரிசலாய ஒழுககததுநினறும தவறாத மாசரது முகவழகையே நினைத.இ 

ராது, உசசிபபோதில சூரியன எதஇரரினற கணனணாடியின கிழலபுறறதோன 

ருது தனணிலை கினருறபோல தஇருவருட பிரசாசததினமுன ஆனமயபோதம 

சோனர்ரூது அருள நிலை.பிலரிறக ௪ 9வபோசததையேகாடிக கலல லமரத சடி. 

யிலே குருமுகூ.ரசதமாக எழுஈதருளிய பெரியபெருமான திருவடி மலருககு 

அனபுசெயவரம, எ.று, (௬) 

கோழிகூவிபபோது புலாகதது எனறாறபோல ௮மராட வெனற 

பாலது, அமராடி யெனததிரிஈது நினறது இகஙனமனறிப பெருமபேசா 

செய்து வாவெனறெனநபவன வினையேபாகக, செயது எனனும வரயபாட 

டாற கூறுவாருமுளா, நவேனவகது வாவெனககொணடு எகுமுன, எனக 

கூடசே சொலலளவிற பிரியேன எனபது முனனதஇனுணாதலால வததி, 

எனவே, சொலவேறு செயகைவேறு எனபது கருதத, சீலமறாளன set bus 

லது எதுகைகோசசெ Bhesg, சாதஇயொருமை முகததினது அழகை 

முகமெனரூ£, மருட்கைஎனனும மெயபபாடட மிகுதி oiss ie. இரு 

மதி விருபபகசைச தருனெற மதி மதியாயெ முகமெனவிீரிக்ச, இவாவினுச 

இசமும மதியெனக கூட்டு, இது உருவக ஏது சசறகுறிபபு மதிபேரறு



௭௬ பாயிரம், 

முகமென்பாருமுளா, அதுபொருகசாது, உசசபபால மராடி வாயகிழல்பொ 
ரவ, எனபது ஒட்டணி, அமராட நடுவனவ௩துசொணடு ஏகுமுன முகம உன 

னாஅ கிழல்பொருவ உளளீங்கொணடூ அனபுசெய்வாம எனமுடிசச௪, மர அடி 

மராடியெனத திரிகதது, Shue £லமராடி எனபதறகு பிரியுஞ ல த்சைப 

பொருகதாதவளெனறு பெரருளஎகூறுவாருமுளர் (௬) 

தீண்டபாணிசுவாமிகள் அதி. 

எண்டபாணியை நகிறததுறவழு த்தினுமீயக 

கொணடபாணியை நிரபபிபுட்புகுச்தினுக்குறும்புள 

விணடபாணியை பூமபொழிறகாசியுணமேய ் கல்லைக் 
நீண்டபாணியை யனறிமறராரையஈசாழேம, 

(இ-ள) கணகூலலாத இருபபாணிகளை மாரபிறபொருச ௮றைக 

தாலும ஈயசசை உருக நீரபோல நினறறைதது அதனுளளே முழுகசசெயதா 

லும வணடுகள வெளிபபடுததும சுரமமை5த மலாசசோலைகளைய/டைய காசி 

தீ சலசல எழுக சருளி இருககும சணட்டாணி சுவாமிகளை ,பலலாமல வே 

ஜொரு தெயவசதையும வணஙசேரம, எ.று (௭) 

ஈயஙகொண்டபாணி, ஈயததசையருகசெகொண்ட பாணி எனககொளக 

உருக ௮வாயநிலையால வாசீது ஈயமெனபுழி ஈறு இரணடனு,நபு கொகை 

யாகலின இயலபாயிறறு 

staan rar ௫. 

வேறு 

தளமபொலிமலசோனாதி வானவாதாழகஈதுபோறற 

வுளமபொலிகாடிமேவு முயிரசகளசெயபாவமெலலாங 

களமபொலியாது தணட கணடறவொழித்துமுததி 

வளமபொலிவகைசெயகால வயிரவற்கனபுசெய்வாம், 

(இ-௭) இதழகளோகேகூடிய தாமரைபபூவையுடைய பிரமனமுதலிய 

சேவாகள வணகடத துதிக்க காரிபபதியை விருமபி யடைஈத உயிரசகளசெயக 

பாவததையெலலாம தணடமுசெயது மூதறுமொழிசதது YS Hs Dena gong 

யடையச்செயனெ.ற காலவயிரவக கடவுளுக கனபுசெயவாம, எ.று, (௮) 

தளமபொலி மலாஎனபது இதழகளோடுவ கூடிய தாமரைமலரெனக, 

உளமபொலிகாசியெனபது உயதலை விருமபினவரது உளளஈசோறும நிக 

முல் கரசியென்சு, இயானிகாத சசசதெனறபடி களமபொலியாத ser 

பதுவேறு உட்றகளசசைச செனழடைஈது அுசரா.தஎனக விளைதசவை 
அதாகது மேலவிளைவிச சலுககு லி 5,தாச வினைப்பயன் தொகுசசபபட்டு கிற 
றலைப்பற,மி உடலைகசளமெனமது, உயிர்சளெனபதனை முத, வளமபொலி 
எனறதனோகே கூடக:



பர்யிரம், et 

அாக்காதேவி ௮. 

நிறைகடலுதெத்வைப்பி னிகசறமுழகபெபாயு 

மிறைகெழுகூறறமூரும் வெக்கொழினமூடமஞ்சக் 

கறைகெழுபிசகவணகொள கருமடடஞ்சாபததுமபா 

குறையறமு,ிதததெயவக கொறறியைவணககஞ்செயவாம, 

(இ-ள,) நீரகிறைஈத் கடலை ஆடையாக உடுசத உலனெகண நிஃரிலலஈ 
மல முழககமகொணடு .ரயனெற ௮அசசமபொருஈஇய இயமன செலுத்தும கொ 

டரதொழிலையுடைய எருமைக்கடா DCFH WLI. 2. Frases மாமிசததை 

உணவாகச்கொளளும கரிய ம௫ிடாகசூரனை வசைசது5 தேவாகுறைகளை முற 

அமொழிதச தெயவதசனமைவாயமத தூசகாசேவியை வணககுவாம எ-று ௬, 

கூ௰றுவனைக கூறறமெனறதும மூடாசூரனை மடைமெனறதும உயா 

தணை அ௮ஃறிணைமயககம மிறையெனபது ௮சசம 

துண்டிவிநாயகா அதி. 

விண்டிராசததரமதமொழி தரவிருமபுசக,தவமொன மே 

கொணடிராசதநதாழதரமுததிகை கூடினீரமதுவுணட 

வண்டி ராசதக.தாதிதழுட்டுயின் மருவு$ீமபுனறகாசித 

துணடிராசதககாவளததினை யடிதொழினுலகுளளீரே, 

(இ-௪) உலகததவரே தேனுணடவணுகள இராசகாலததஇல பூக 

கையாகககொணடு நகிததிரைசெயகின2 நூறறிசழச சாமரைபூகச ம.துாம 

வாயகதை நீர வளமூளள காசிததலதத்ல எழுஈதருளியிருககும தணடிராசரென 

னும திருகாமசசையடைய யானையைத இருவடிசசணணே வணககுயீரகளா 

ஸை இராசதசாமதகுணம நீயி ௮.மீஉடையோரால விருமபததகக சததுவகு 

ண மொனறுமே மேறகொணடு ஆணவசகுறறம வில முததியடைவீரகள 

எது (௧௦) 

கொணடிரெனனும வினைமுறறை வினையெசசமாகசகெகொளக, வணடு 

இராததுமில தாது சதவிதழ மருவு$ீமபுனளல, எனககூட்டுக, சத,சாதுச,௧5% 

தாது எனவிரிததல விசாரமாயிறறு, சதவிதழ உறுபபாகுபெயா, மூத 

லை ஐயு.றிற சனையைசசணணுறும எனபதனால தகசாவளததினை அடிதொ 

மின எனபுழி, ஏழனுருபு விரிககபபட்டது, இஃது உருபுமயச்கசம gongs 

தீகரதுறறு மிகாமை புறனடையாறசொளக, துணடிராச ச௩தாரஙளம எனபது 

தற குறிபபணி, மூதசபிளளையசாக்குத துணடிராசா எனபது, சாசபபஇியை 

கவாஈதிரு௩த தராசதன எனனும அசுரனை அழிககுமபெொருட்டு உமாசேவி 

யார இருமுகதது எழு ச சோபபபிரசாதமே ஐகது இருமுசமும பத்தித இருத 
தோளுமுடைய வகரெதுணட மூாதஇயாகச இருககோலஞசரத்தி அவகர 

னைத இருவடிக£ழ அடகடியகாலகது அமமூததபிஎளைபபெருமானை தேரகட



co பாயிரம் 

தேவா யாவருக துஇபபககு,பி௪,௪ இருநராம மகஇரமெளறுணாசக இசகறத் யச் 

லத, தனைபபாரசுகவ புராணததுடகாணச சாசாவளமெனபது யானை, யானைமு 

சததினை புடையாரை யானையெனருா, ஆரவவணிவிளகக, 

சுப்பிரமணியா அதி, 
இருகூட்வெளாபறவை மிரண்டுருமிருவருமுள்ளிட த.தகாண 

வொருகூட்டுெவளர்பறவையிரணடுளொனறு.துவசமறனறொன அர்தியாக தி 

யருகூட்டுபஞ்சடி.மெனபிடிபு மாலுந்கமுவவமர்போரேறறை 

வருகூட்டுநுழையா துபோற்றுவா மிருவினையுமாறறுவாமே, 

(இ-௭,) இரணககூணடில வள்ரததகக இருபடசிசளாய அனனததஇின 

மீதும சருடனமீதும ஏறுனற பிரம விஷணுசகளிருவரும மன சதில காண; 

கொளளுமபடி ஒருகூடடில வளாநத சேவலு மயிலுமாகய பறவைகள இரண 

டனுள சேவலொனறனையுக கொடியாக மயிலொனறனையும வாகனமாக 

கெகொணடு பககததுச செமபஞ்சு ஊட்டிய இருவடிசளையுடைய பிடியையும 

மானையுஈ சழுவி வீற,றிருத சகொருபோரிற ஏறாத ஏற்றினை இனிவரு௩ கூட 

டில நுழையாதபடி. போற,றிசெயது இருவினையு மொழிபபாம எ.று (௧௧) 
ரீ 

பறவைசசாதி எனறு குறிதகறகு இருகூடடுவளரென வீசேடிகசப 

படட்து, ஒருகூடவேளா பறவை, சூரபனமனெனனு..௦ பெயருடைய 

தோயாககைககணண்ே வாழகதிரு£க சூரன பதமனெனனும ஈரறிவினையு 

டைய உயிர சேவறு ;;யிலுமாயெ புளவடிவோடு போரழிஈச ஞானறு வத 

னவறறைக குறிதகது ஆகக எனபது முமமுதறறொழிலில படைபபுக காப 

பெனனும இருதொழிறகும தலைமைபூணட பெருகதேவராய அப பிரமவிஷ 

ணுசகளிருவரும வேஜொெனறு படைததுககொளவதகும வளாததுககொளவதற 

கும வலலராயும அகஙகனஞ்செயதுககொளளும உரிமையாறறல இலலாராய* 

ஒவவொனறனையே ஒவவொருவரும ஊாதிசகும கொடிககுமாகப பெறறமை 

Wer அவாகண்டு கரண அவவிரணடிறகும வேறுவேறுஅமையககடைககணித 

ge கொணடருளிய இளையபிளளையாா அளவிலாறறலைக குறிசசது, இது 

விபாவனையணி ஊடடுபஞ்சடி வினைததொகை பிடியுமானும தழுவ ௮மா 

ஏறு எனபது தொகை உவமம, பிடியும மானும ஏறழைககணடஞ? அசல 

வது இயறகையாகவும அதனைமறுதது சமுவ அமா ஏறு எனரூா£ இழ விரோ 

தவிலககணி, வருகூடு, இணிவரும பிறவிசசணண சாய உடல உயிரகஓழய 
னும பதவைபோல யாககைசோறும திரிசலுண்மையின, சொறபொருளின 

பமபெற கூட்டுநுழையாது எனனபபட்டது, 1! குடமபை தனிசதொழியப 

புடபறந்தற்ேே யுடமபோ டுயிரிடைஈட்பு?” என்ற தேவா மழைமொழிகோ 

௧9 போறறுவாமெனற வினைமுறறை வினையெசசமாக9 இருவினையை மாற 

அததிகுக காரணமாககெகொளக, கலவினையும பிறவிக கேதுவாகலின இரு 

வினையு மாற்றுவாமெனறது, ** இருளசேரிருவினையுஞ சேரா" _,எனற தேவா 
திருவாணையுமது.



பாயிரம்.. ௯ 

நந்தி தவர்வணக்கம். 

மழைமுழுதுமவகுதிதுணாகத வாதராயணமுனிவன மதிமாழாகது 

நிறையகிலகாதனெதரா காரணனேபிரமமென நிசழகச்லோடு 
மறைதருமவவகிலேசன முனபுகாட டியசயத் தூணவனேயாக 

முறைகிதுவியருளகொழிககு ஈந்இபிரானடிககமலமுடிககொளவாமே, 

௪. --எலலாவேதஙகளையு ॥ வரமபிறபசப ஒருவரிடததன் நித தாமே 

யுணாகதவராயெ வாசராயணரெனனும பெயரையுடைய வியாதமுனிவா yal 

சைவயதசானறிவுகலவப பூரணகாசதாவாயெ விசுவகாதா் இருமுன்னா. 

நாராயணனே பரமபதியெனறு MSHI, மேல பூரணகாதசாவரகச சொல 

லப பட்ட விசுவமாசார சகறிஇககு முனபாக மாட்டியுயளசாய வேறறிசககொ 

டி 5தமபம அவவியாதனேயாமபடி அவனைச் தமது தணையானிறுததிப பே 

ரருள புரிகதவராகிய ந௩இதேவருடைய ஸ்ரூபாச்கமலங்களே யெமது முடியிற 

குஞிபபூவெனக கோளளுவாம எ-று (௧௨) 

a 

ப-ம- தஙகள மானகேயனறி ௮௦ கமெனபது ௮வவேத்ததிறறானே 

பெறப்படுகலால மறைமூழு$ம எனறு கூறினா & Vrows Sore” என் 

பத் சுரு திடபிரமரணம, 

அ£மசமாயுளள வேதபூகளை யுண(வநு 3 ஈமாயெகாலதலத யாசரியயித 

திக காலம மூடிவு பெறாச வுணமையா வேதமுமனனதேயாய முடியும். 

பரிமிசசசானுணாதற பாலனவலலாத வேச படங்க தமது செயவதசனமை 

உர லொருககுணா£கமையாவ வரு என்று கூ ஜினா, தெயவசசனமை யெ 

பது Papel Men அ௮வதாரமரமில பறறி யெயக 

3? re “ ன ட வயா Sa, CAMPOS GTM NS FBIM புழபபெ சனமையு 

மையால, உணர்தது ori 5098500 LiL) OOUr IT ib 3h) GI ool Dy பொருளகொளளபப 

ட்ட ப, 

‘ 

STLer shar omy s aur ul By, Wa Dns) eit & Lins G GIT COT LGM LDY Lar 

ல, ௮அவவுணமைதோனற வியாதமுனிவரெனனாது பறைசொலலாயவாதரா 

யணெசொனறு கூமினா 

விஷணுவே வியாதமுனிவரசயினும, அவத்தை வயததானமுககுமேரா 

பசுவெனபது சோனம் மதிமாழாகது எனறு கூறினா, வியாதா பசுவானபேச 

து ௮வரசகு மூலமாகிய விஷ.ணுவும பசுவெனபதுதானே போதரும, ௨ ஸ் 

உல] 210 2003 ரஜ? எனனும பிரமாணததால பிரம னி£திரன 
முதலியவரசளோடு விஷணுவு மேசாபசுவெனபது வெளிபபட்டது, பசுத 

துவமுளள விஷணுவைச செயவசசனமையளளவராக மேற்கூறிய தென்னை 

யெனின, சிவபெருமானை வழிபட்டு அவருடைய அதிகாரச்ததிகளிற பரிபால 

ன சதி சமமிடம ப.தியபபெறறுககொணடசனாலெச, எனவே, of 5D) bu 

வததனமைஆகநதுகமெனக கொளளபபட்டது, ***' °



&O பாயிரம, 

WIS Ure SOGOU) Trew Ny WMA ROHR | 

3 20478 wes அங் 5537 

ST PST TW Te grery Be | Sota 

U UCSB Set ES 5583 40 880” 

எனனும மசசபுராணவாககியத்தால நான வியாசரூபியாயப பிரத தவர் 

பரயுகஙகளினும சதுூ£லடசபபிரமாணஙகளால புராணஙகளைச சஙரகிதது 

௮அஷடாதசவிசமாயப பூமியிறபிரகாசிசசச் செயகன றேனெனவும, இபபோ 

து தேவலோகததில சதகோடி விஸதகாரமாயக உடகனெறன வெனவும விஷ 

ணுவால சொலலபபடட வுணமை வெளியானதால, விஷணுவே வியாசரென 

ப.து துணியபபடடது இனனும புராணஙகள பகினெடடேயன றிச சதகோடி 

விஸசாரமாயக டெகனெறன வெனனுமுணமையால புராணதன Cp 5 OMT ovir 

Gu வேச்ம அரஈதமெனது மேறகூ நின நாகெளளிதின விளஙகறபாலகாயிறறு, 

விசுவததையாஞாதனமையொன நிறானே வகதவோ பேரெனமயககாதவ 

ழிவியாபகததனமையாலுமமை தவுணமை?ே சானற கிறையகிலமாதேேனேலுகூ 

இனா 

விசுவதாதரெனனுஈ திருபபெ.ப ர௬ுடைமையால, ௮ மா ததிகரூரிய காடி 

யெனனுமிட௩தோனற எதா எனறு கூறினா 

மணமுதளறாத மீறாயெ தததுவஙகளதாமேயாகியும, கடகது மொபபுவமை 

யின றி விளவகுமெயபப திச கெதிரில பரக.நவஙக கூறபபேராத வேறறுப 

பொருளின சிறுமைதோனற காரணனே பீரமமென நிகழததலோடு மெனறு 

கூறினா காரணன எனபது சலாரஈவததிறடெடெக்கு மொருவளொனறு பொ 

ருளபடும, சலராஈவமெனவே, பிருஇிவி கழிஈத விரணடாவது ததுவா இககம 

பெறபபடும அதறகுமேலு௩ தததவஙகளுளவா லி வவைற்றைமேரககுழி 

யயவவவறறிறகுரிய தெயவவகளின முனனாச சலா நவதேவதை தலையெடுப 

பது பரியாசமாரயமுடியும, சலமதீயிற சுவறுகையால சலததுககாதசகம வக 

துழிமணணு மதன இடடான செயவமுக கெடுமாபோல, திகசா இிககமவ ஈது மிச 

சலமுமதனதி_டான தெயவமுஙகெடும மேலதியுககாறறு மாகாயமுமாயெ பூ 

தஙகளும, அவவவறஇிறகுரிய தெயவககளு மொனறி ஜெனழேறறமுடைய 

னவாய வெளிபபடமாறரறால சலமாகயசானம ௮பரவதைை யடைநதடோ 

து அதனோடு காசததையடை$ற தேவதையைப பரமபொருளாக மதிததல 

பேதமையிற பேதமையெனக ஆயின, வேதததில நாராயணனே பரமபொ 

ருளெனறு கூ.றபபடடமையெனனை யெனின, ௮ஈதவேததகிறரானே சஈஇரன, 

இஈதரன பிரமன முதலியவாகளும பரமபொருளகளாகக கூறபபடுதலின 

அமைவுடைததனரும அபபடிக்கூறுவ தெனனையெனின, ௮வரவாகளுககுக 

உ ழிடடவாகளை கோககியெனக சகஇரணிஈதிரன முதவியவாகளை கோககப 

பிரமனுககாஇககமும பிரமனைநோகக விணடுவுக கா.இசகமுழுளவாகு முண 

மையரல, ,_ அனிய மனனோர சிவபெருமானுடைய நீனுவாகுதனமைடால,
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௨827 எனனுக கூரமபுராணவாகயெககால சாவகதனாடயும, சாவ சொருபி 

யாயெம, அகனி சோமேகஇிர விஷணுவாதி சாவதேவ தறாபபூதனாயும, 

சாவமுககிய ஹவிரதஇரவியஙுகளுககும போகதாவாய மானே பலபபிரதாதா 

வரனெறேனெனறு சிவபெருமான கூறியவுணமை வெளிபபடடதால, சமஸத 

தேவாககளுஞ சிவனுடைய தனுவாசல பெறபபட்டது இசனால, சிவபெரு 

மானுககெதஇுிரில காரணனைப பிரமமெனககூறல அ௮சபபியமாயிறறெனக; 
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டுவியாதா கூறிபபிரமாணிகத தணமையாக, ஈணடு நராணனேபிரம மென 

ககூறலயாணடமையு மெனின, விஷணுவுக்குரிய கேசவாகி பனனிரண்டு 

காமகசளில நாராயணனெனபது, மூலம இரமும பரியாயப கழு wr soup) 

யெனசு, கேசவன எனபதறகுப பிரமனையு மீசனையும தனனிடதடுற பெற்ற 

வன எனறு பாஞ்சராததிரிகள பொருள கூறுவா, பிரமனைதசானே பெற்றது 

ணடாயின, அபபிரமனுடைய தலை சிவபெருமானாற கழிமசசை மீணடுமேன 

உணடாசூிககொடுதகிலா £? செவனைபபெறறதுணடாயின, அசிவணிடம கை 

லைககு௪ செஎ.று பிளளைவரம வேணடியேன யாசிததப பெறறுகசொணட 

னா? பிருதிவி ௮பபுத தேயுககளில பிருஇிவி அபபுவிறும, ௮பபு தேயுவினும 

உஇதது மொயெடியும வருதல சசசம அவறறின இட்டான தெயவஙவகளில 

முறையே பிரமன விஷணுவிணிடததும, விஷணுவுருததிரனிடதது தோன,றி 

யும, ஒசிறகியும வருதல ௪௧௪.॥ தேயு அபபுவிற பிறபபினனரோர Var gpa 

னிடம ரி௨ன பிறததல கூழெ? அபபடியே தேயுபிருதிவியிற பிறபபினன ரோ 

பிரமணிடஞ செவளபிற5கலகூடும? திரிமூா க௫களிலெசருவராயெ ௮ருசுசர 

மா கசசயே பிரமவிஷணுககவிடம பிறதசலசெலலாமையின, துரியமூா Bum aus 

பரம௫வம பிரமவிஷணுவாதி பசுககளிடம பிறமரசாரெனபது சாவாபதகமெ 

ors உணமையில, கேசவன எனபதறகுப பொருளை விசாரிககுககால, சவத 

*நைததலையிலுடையவன எனறு பெறபபடும தககனுடைய யாகததில Haru 

॥ஈசதசா லிறாச தெயவபபிணவுடலகளை விஷணுவினுடைய கலையிலேறறி 

அவரை காகபாசதகாற பிணிதந ௮அஈதயாககுணடகைக சுற.றிவருமபடி வீர 

பததிரா தணடிகதச மானமியம பைபபலாதம, காதமூதலியவறறிம கூ.றப 
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விசுவாதரொெனறுஞு சொலலானே பூண காததாவாக தனமைபெறபபடு 

முூணமைசோனற அழைதருமெனறு கூறினா, 

பிரமாணஞசெடயுமபொருடடணுயே வியாதமுணிவருககுச சேயமைப 

படடவராகு மூணமைசோனற அவவிலேசனெனறு கூறினா இனனும, 

விசுவயா சொனபதறகு மேலிடசதில ௮லெகாசொனறபடி அ௮வாககே விசு 

வேசோனனும பேருணடெனபசை விளஎககும பொருட்டே அவவடுலேசசெ 

எரு ரெனினுமமையும, சேயமைபபட்டவரபபடியே யரகாதபடி. ௮வருக கண 

மையராயச துசதசமபமா? வியாதமுனிவா 9ிமமல கோனறமுனபு எனறு 
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52. பாயிரம், 

கோகத விவாசம பரிஷகாரபபட்டு வேறு ஆசமகைகடெம பெறாமை 

தோனற நரடடிய எனறு கூறினா, எஙஙனம பரிஷகரிகசபபடடதெனின 

விளமபுதும, வியாதமுனிவா பால வேதஙகளையும புராண௱ககளையும பிறகலைச 

ளையு முணாஈக முனிவாகள, அவறரறாறறெளிவு பெறாராச பயேரபகலவியா 

தரையடைஈது சேவரீரிடக சேடட வுபதேசஙகளா Gausge சந௩தேசமே 

அதிகரிகனெறது ஆகையால நூனமூகமா யெங்களுக குபதேசிகக லொழி 

நது தேவரீருடைய வுளளத துணனமைபபொருளாகச தெளிஈதிருககும பரம 

பதியாவான இவன எனறு பிரமாணிததுக கூறஉவேணடுமெனறு கே_டனா, 

அபபோதிவியாசமுனிவா ௮வாகளைகோக மாராயணனே பரமபதியெனறு 

பீரமாணிததுக கூறிபா அவாகள வியாகரை மோக தேவரிர காசியில 

விசுவசாசா ச௩நிதியினசணவகது இவவாறு சொலல வேணடுமென்று கேட 

டனா அதறசைப ௮பபடியே Fused Guile நினறுகொணடு இரணடு 

ககளையு முயரவெடுகது ராரராயணனே பரம எனறு கூறுதலு மிரணடு 

கரஙகளூுஈ தமபிததுத சமபமாய நனறனா உடனே ஈ௩இபகவான வெ 

ளிபபடசேதே கமபிதநுினற வவருடைய விரணடுகரஙகளையும வாளகொ 

ண்டு சேதிததனச பையபோரு வியடணுமாததியுமஙகுவக ற வியாசமுனி 
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எனபது , மூடனாகயயியாசடே! ! சததியமாயசசொலலுகியேறேன கேள உலகத 

துககெலலாம கானேபதியெனபதுணமை  எனககுபபதயாவாா. மஹஹேசு 

வாரெனற்றிவாயாசக மகாசே பாகிய saree மேலொரு பதிபபொருள 

கஇடையாது எனறு பெறபபடுகல க-.-இவவுபசேசகதை வியா சமுணிவரு 

ககுசசெயதுவிடடு விஷணுப£வாவ யதேசசையாய௪ செனறனா பினனர 

முனிவாகள தமமிருபபிடஞ சோகதனா  வியாதமுனிவா நகட௫பகவானை வ 

ணக அடியேன டாவிரக் யிரணகோஙகளையு பருளலவேண$ெ 2னறு 

பிராதஇசசபடியே அரு௱ப பெறலுகசொணடனர நடதிதேவா காமசெய 

தருளிய சிவபாததுவதாபனடயாணடு முல ஸனிலைபெறறிருககுமபொருட்டு 

வியா தமுனிவரையே விசுவராகா ச௩ரிதிககெதுரில வெறமீககொடித தமபமர 

கநிறுசதனா இவவுணமை காரயமொனமிய முதிலிய நூலகளிறகாணக 

சிவபாரமய விடயதடி னோமதவாதததில வெறறிகா இபசவான பக்கல 

சாாதலால அவவெறறியைக காட்டுமறிகுறியாக வு மிறுகதுமூறைமை 

கோனறச சயததாணெனறு கூறினா 

HOT ACT ET ww gf 6x அவராறகரஙகளொ ழிது வாயடைநது தமபா 

காரமாயகினற வியாகரொனபது தோனறவவனே யாகவெனறு கூறினா சய 

பெருமானுககு வாகனமாயெ மாதிபகவான தமககுளளவனபு மமிமானமுஙு 

கொடியாவாருககுமூளவாதல கருகியமைசசாரெனபதுசோனழககொளளினு 

மமையும, தானுமோரவாகனமா சலா லபிமானமபற.பி விஷணுவே யாணட 
டைஈது வியாசருக சறிவுறுததியபடி Re disco 5) ewer eng 5 FOOT Lg. 5 oo 
வுறு,௪,சல விசமெனபது சகோனறமுறை நிறுவியெனறு கூ றினா,
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அறிவுறுகச வுணாகது வழிபட்டாரக ரெஙகுசன முறைமையெனபது 

சோனறவருள கொழிககுமெனறு கூறினா. 

பெருமானை தசாக வாழசனமாததிரமேயனறிச சைவத தக்கு முதலச 

சிரியருமா௩ சனமைசோனற ககஇிபிரானெனறு கூறினா 

முடியிற சூடடிககொளவது பூவேனபதுசோனற அடிககமலமெனறு கூறி 

னா, இனனும அவரடியிற சூடிய கமலமெணினு மொககும, 

மலரை முடிபபது குஞியிலெனபது சோளற முடிகசொளவாமெனறநு 

கூறினா முடிவுதகமாஙக மாதலிச இனனும, Aun இருவடியை முடி 

மேறசொளவாமெ£பது முடிமேலிருககசகொளவாமெனறு பொருளகெர 

ணடு அவர தஇிருவடிரீழலில வசெசபபெறறு ெெமனினு (மையும எமமூடைய 

தலையிற பிரமனெழுடுயவெழுசதை அவாகாலாற றுடைககபபெறறுக சொ 

ணடேமெனபதும பொரு£தும ஓவரிடமதிருவடி$க்டை யடையபபெழறறே 

மெனபது மொனறு இஎனும, மூடிககொளவாமெனபது கதிதேவா தரும 

சேவதை _யாகலகமை டெபா”. தருமம எஎபது பாவரானுஞ சரசாக வூத 

தொழுகற பாலதாயே பதிபினுடைய வாணையின சொருபம அது HUB 

யின காலின€ழொதுய டெககும அபபதியொருவருடைய  வாணையில 

aes வுரியவலலாமையால அவரரணையில யாவருமலசிக்கவும, அவரொ 

ருவருடைய வரஃணயில வ௫ிக்காமலிருகசவுமுளள வாதிசசசகதாபைதியைச சா 

awe sang Cisne mu தருமம வன சாலினழேகடெபப்து சோள 

றஐவாகனமாயச சமை 9ரு.சசமசானழும அச தருமமகனையடைடிபபார முடி, 

யிறகொளவ? தானறா லானதரருமவடிவமாயெ ராஜ சேவா பாசங்கள் 

முடியிற சேரும பெறரிபைததாதலமி இதனால, வியாதராக கருபமேச 

ணடிததறு எனறு கூறுவதும பொருகதும 

இஙரகிறா, விபாதழவிவட வேததகிறபுகழப பெறறவரும, ergy 

ணாதவரு மாதலுணமையா-, பினனாமலைவறறுக கூறின மையாணடபையுமெ 

னின, வேசதரிற புகழ ,பேறறவரும, தெயவததனமை யுடையவருமரயெ 

விஷணுபகவான பொயசசானறு கூறி மலைபபாமபாகச சமை தூ தனனை ॥ 

வேசததிற புகழபபெறறவரும, தெயவத தனை யுடையவருமாகய பிரமதேவா 

விஷணுவினிடம பொயயுரைததுப பூசையுங கோயிவ ம போகஈடி 5.துககொ 

ணட தென்னை ? பசுச்களாகலுணமையாகலின மலைவுறறமுஙகலியலபாம (௨ 

தியாமரியா வுணராமறவா, விதீமாலறியா விமல*புதலவா) எவ பத பிர 
மாணம இதனால, மறபபுமாததிரமேயன றி கினை அபு எனனுஈ தெளிவுமுடை 

wig © gov பெதபபடடமையின, வியாச முணிவா நாரணனேபாமெனறு கூறிய 

தைமலைகது கூறினாரெனனாது செளிகது கூறினாரெனினுமமையம தெளிகது 

கூறுஙசால பொயயுரைத்தலயாணடமையு மெணின, அதுபொயயனராம ௭௨ 

ஙனமெனின,  வியாகரையடைகத முனிவாகள வேதஙகளையம, பிறகலைகளை 

யம பலகாலவரிடக கேடடுமையம விலகாமையால, மீணடு மவாககு முறபடி, 

யே வுரையாராயினா. பிழைபடககூறின வி23ணுவேயாணடடைகதுண



oF பாயிரம், 

மையுணாததுவா ரெனபத.றிகத, அவரால்ம முனிவா சகசேசசை யொழித 
தற பொருட்டேயவவாறு கூறியசாம, (பொயமையுமவாயமையிடதத புரை 

தாகத கன் மைபயககுமெளின்) எனனும பிரமாணமே SerOsqs pure 

தெனக, விஷணுவே வியாதராசறுணமையாக, வியாசரை விஷணு விசழகது 
புததி கூறலயாணடமையுமெனின, கருதது வேறுபாடினமையால பிழைபடா 

தெனக, வேறுபடடசாலத்தும பிழையுணடாகாமையைப பினசெயயுளாறகா 

ண்க. (அரியீரைந்தவதாரச் சேயலியகவுமரன்சேயலா மாலநியாதகந்தை கூ 

றற், றிரிவாதழடல் வாலதநணழப்பின் சேயலுயிரின்சேயலாதஜ் செய்தி 

போலும், விரிவமைந்தோழிலையு மேம்மீறைவன்றனே மீதபடர்க்கை 

ழன்னீலைத் தன்மையிலுண்டாக்கந், தரியாதன்றிராமனுடன்பர சராமன் சமர 
போநதகதையுலகிற் சாற்றுவீரோ) எனபது பிரமாணம, வியாதாகூறினது 

பொயயலலாமையாகப பெறபபடட வேசாநியாயததரல ௮அவாககுக ௧ரஐகள 

தம்பிசகதும, அவரைததாணாகச சவசகநிதியினிறுததியதும யாணடமைய மெ 

ஷின, ௮வவினையை யவரநுபவிகக வீருககசனாலெனச அனறியும, அவருடன 
பாடுமபபடி யொததிரு சமைகாணக, எகஙனமெனின, சிவபரததுவசாபன 

ஞ செயவது செவபுணணியததிறறலையாய வுணமையால, அதுசெயத்லே பேறு 

சககொணடிருகதவராகலின, சிவரிசசையிற றலைபபடுவா ரடையுங்க தியை வி 

ளசகவும ௮து தமபானிகழபபெறறுக கொணடன ரெனறமிக, (அனபிலா 

செலலாக தமககுரியானபுடையா ... ரெனபுமுரியாபிறாககு)எனனுமபிரமாண த 

தால எலுமபையும பிறாசகுமேலேோ கொடுபபரெனறு வெளிபபடூமாறருல 

அவறறைப பெருமாலனுககென றாபபணஞ செயவதிலாவககோணடொழு 

யெவியாசாசனமை யிழுககடைவதெபபடி? (செயறகரிய செயவாரபெரி 

யா) எனப தறனெஞ்செயதலால, மேதாவியரிது கொணடே யினனு மககதயுத 

இகளைவரிதது மேலவிஷடஙகளைப பரியாலோிககககடவரென றிவவளவி னி 

௮ததினம, இனனும விரிககறடெருகும 

aan at om & & Wb, 

வேறு 

தான௱களெதுசொறருலுஈ தனைமுதலெடுததுககூறு 
மானஙகளுடைய தாகிமாதேவனவடிவுறரூாககு 

ஞானககளோூெலகிகலமுறவைகுமொணபூங 

கானஙகளபொலியகதெயவககா௫யைவணககஞசெயவரம், 

(இ.எ) ஏாகததல மானமியததையெடுததக சொலபவாகளும, ௮அவற 

அிற்கு மானமியம விளககுமபொருட்டுத் தனனையே முதலிலெடுத.தக கூறுஞ 

ஏிறப்புடையசாதெ தனபககலசராஈது மதாதேவரைப பதிட்டிசது வழிப 

வாரககு ஞானமோட்சஙகளை மளித.து எலலாகலஙகளு நிறைகது _பி ரகாசிசகும 

அழயெ பூஞசோலைகளால விளககுஈ௩ செயவசதனமைபொருகஇய சாசியென 

னுமபஇயைவணங்குவாம எ.று (௧௩)



பர்யிரம். SB 

தெயவககாசியெனபதனால தாரசக்ூடசதரமெனபது பெறராம, Gesu 

பதியில் தேகததை விடுமுயிாசடகு நிரியாணத்சையில் ஸ்ரீவிசுவேசா அவர்கள 

வலககாஇல தாரசமகதிரச்சை யபதேசிததருளவொன்று வேதமு தலிய கலைகள 

சாறறலால தாரகமாதிரமெனபது உடனே பாச்தஇனின்று சாணடசசெய 

யும.றறலுடைய ம௩இிரமெனராம, அது தசரதனுடைய மூச்தமகன பேெ 

னறு சிலாசாறறுவா, அவனுடையபேசை எலலாமுடையானாயெ பெருமாலு 

பதேதெதல அடாது ௮வனே பாச் த.தனமூழள யோனிவாயபபட டமுக்கியும) 

பெணடைப பறி கொதெது அசானவாதையிறபடடு கொாதும, பினனாப 

பலவவதிககுளளரசெ சரயுஈஇயில் வீழகதிறது மொழிதலால, அ௮பபெயா 

இராமனெனபதேயாக, ௮து ச௪சரதன மகனபேரெனபதுமடாது, சமதக 

ணிககும, வசு தவனுக்கு மபபேரையுடைய பிள்ளேகளுளவாசலால ,5சரதன 

மகனைபபோலவே யேனையவிருவரும விஷணுவினுடைய அ௮வதாரஙகளா த 
லரல மூவரும விஷணுவினவதசரஙகளேயாக, இருவரைககழிக_த ஒருவனைக் 

கொண்டது பிழையாம சமத்கசனிமகன வி௨ணுவி னறபாமிசமாததும, வசு 

தேவன மகன விஷணுவின சுவேசரேமமொனருதலு கோகிச கசா சனமகனை 

ககொணடடுத்னின, தசரதன மகனுககுப பூவஞானமினமையும, வசுதேவ 

னிளைய சேயாயெ கணணனுககுப பூவஞானமூடைமையும பெறபபடு சலால 

மூவரையுமவிடுசதுக கணணனையேன கொளளககூடாது ? கணணன பூவ 

ஞானமுடையவனாயிருபபினும, அவன விஷணுவின கறுபபுமயிரொன் ரத 

னோககெ கழிததனாபோலும மற்றை யவதாரஙகஏ சிஙகம, ஆமை, மீன, 

பனறி குதிரையாதிகளாய முடிகலா லவழறையறவே யொழிதசனாபோலுப, 

இவவாபாசஙககளாலேோரவசாரமுஞு சாலபுடைததனரும இசனால த௪ர,தரராம 

னை யிழுத்துவிடுகதது தவருயமுடிகதது, Hoo Oyo, அவதாரபாமாயெ இரா 
மமாதரம தாரகமாறபோது மூலமாதிரமாயெ காராயணமாதிரம தாரக 

மாாகாததெனனை ? மூலமஈஇரததுககுத தாரககவஞ சிததயொாதபோது ௮வதார 

ம5திரததுக கவவாதிககமுணடா மெனபதெபடடி ? மோக்ஷபபிரதாயகமாயெ 

மூலமகதிர கதைகோகக இரரமமகதிரததுகரு மோக்ஷப்பிராகானியதது வமி 

னமையும, உடனே பாசவிசசேதஞ செயயுதனமையால இராமதாரகததை 

கோகக மூலமகதிரததுக கஃ்இனமையும வெளிபபடலால் ஒனறைமோசச 

வொனறழிகத இரணமமேோதிரககளு மவலமாதலசரலும, இவ்வுணமை விசா 

ரததால மூலம இரமுஈ தாரகமாதிரமுமாயெ மோக்ஷமாசிரமொனமே யாதல 

பெறபபமம, ௮, ஏகாக்ஷரமாயெ பிரணவமெனறு உணமைநூலனை 5G) 

கூறும பிரணவம தாரகமு மோக்ஷமநதிரமுமாயின, ஸ்ரீபஞசாடசரம மோ 
டசமாதிரமும தாரகமுமாச லிமுககாமேயெணின, பிரணவமும, ஸ்ரீபஞ்சாட 
சரமும ஏகமேயரசெ சூககுமமும், தூலமுமாய விளக சூககுமபஞசாககரம, 

தலபஞசாககரம எனறு வெளிபபடலால ஒனறிலொனது முரணாவாம, இவ 

வுணமை சூதசக௫சையிதகாணக, ஆசவே, ஸ்ரீ விசுவேசராண்டுபதேசததரு 

ளுவ.து தமது ஸ்ரீ பஞ்சாடசரமாயெ பிரணவதாரகமெனபது நிச்சபிககபபட்ட 

து. இவவுபசேச ததைபபெறறு நீஙகுமானமாசிவசாருபபியமெயதல காட 

கணடமுதலிய நூலகளுரைதசலால, அசரிவபபேறழறை யுதவுமாம பரவ



௧௬ பாயிரம. 

சமபஈதமெரன்றேயனறி யிசா?சவகா சமபகதமொனறு மெயதாமைதெ்ச 
மாதேவன் வடிவுறறா£சகு" ஞானஙகளேோரடு நலயெனவிசசெயயுளிம போகத 

மையு மிதனைவிஎககும, எனவே சனனிடததஇ ஸிரியாணத்தைபபேறற போக 

குததாரகோபசேச்ததுடன, அதனபிரயோசனமாகிய மகாதேவருடைய சா 
ரூபபியதடையு மருஞுா சகைமைததெனபது வெளிபபடை, இனனும விரிச 

இற பெருகும, 

கஙுகாே 'தவிவணககம். 

மாறறவளிடபபானமேவிவாழவதையுணரகதுவளளல 

போறறுறுமவலபபானமேவிபபுரிடஉதுவகசாடாகினமோ 

சரறறருஙகொடியபாவததகளையிததறஙகளெலலா 

மேறறிசனகருளா5தெயவககககையையிறைஞசலசெயவாம, 

இள உமாதேவியா இவபெருமானுடைய இ.துபாகசதிற பொருதி 

வாழவதை யறிமது அவருடைய வலபபாகதசையடைநது சங்க பஞ செய்யு 

தனபாலவடது மூழமுவொ.றவாகளுடைய சொலலுதறகரிய கொடுமையை வி 

ளைககுமபாவமாயெ விலஙசை ந 5றிசதுப புணணியத,தில விதஆச சமஸத சி wy 

தருமவகளையும அவாகடகு உ ரமைய/ணடாமபடி யநுககிரகிககுக தெயவததன 

மையுடைய கநகைஎன்னும ஈதீருபபபிராப இயை யடை£திருககு மோ பேண 

கொடியை௨ண நகுவாம உறு (௧௪) 

மயகையைபபெணணெனம தெனனையெணின, இமவாணுககு மேனோ 

யென்னும தர்யவயிறறில குடிலைஎனவும, உமையெனவு மிர்னாடுபெணகள 

பிழகதனரெனவும, அவாகளில ஜயேஷூடையாயெ புடிலையை௪ Nar 5 Geol 

டாகத தேவாசகள பிரமஹலோகததிறகு வரிசதபோது gat Dy cap seu 

ரால சமிககபபட்டு ஈ$ரூபப பிராபதியையடைகஈது சததியவோகதநிலேதானே 

யிரு,சனளெனவும, பிவனா பர களறால வரிசசபபட்பெ புமியிலவஈதபோது 

சிவபெருமான தரிததருவிஏரெனவும பாஃவசம, பரரதம, இராமாயணமு 

தீலியவறறுள கூறபபடுதலகாணக இயவுணமையை ய.றியாதா£ திரிவிச 

மனுடைய பாதடிஸருதமாயெ சலததையே சிவன சரிசசாரென்று & gar, 

அது சமுததிரகாமினியாய விடடமையும, சிவபெருமான தறரியாமையம பாக 

வதம பஞசமஸசககதநிற பரசகககாணலாம விரிவஞரிவிடுததாம இவவுண 

மை (கயகாதாரணப பிரகயானம) எனனு நூலில இணிநு விளககுமெனச. 

YES PUTAS HELD. 

ஒருமலைபிலத் துவிழவுரறிமிககாத துப்பொஙடு 

வரமலைவயிறறுசசெலலமலாககரககவிததிட்டேறறுப் 
பொருமலையொழிகதோமெனறுபுவிமகள்களிபபதகென்னம் 

திருமலையமருஈதெயவசசெமமலைவணககஞ்செயவாம,



பாயிரம், Sor 

(இ.ள்,) விகசமென்னு மோரமலையீன செருக்கழிஈத பாதல்த$ற 
ப.திமகவும, மிகசகோபஙகொணடு பேரிரைசசலோடு பொகவெருஞ் சமுத் 

ிரமடககலுஈ தமது இிருவயிறறுட்செலலவும, மூதையே தமது ' மலாபோ 

லுக தருககரததைமேலேவைத்தும, ஆசமனததின்பொருட்ட எறதும பூமியின 

தெனபாகம பாரமினறித தூககெகொணடபோது பூமிதேவிககுண்டாயெ 

துனபகதணிஈது களிககுமபொருட்டுது செனமலையெனனும பொதிகையின் 

கண ஸணெழுநதருளியிருககும தெயவத்தனமையுடைய அகஸதஇியமசாமுனி 

QT Qo By gar, Te My, on bee " aoe (s@) 

திருஞான சம்பநதசுவாமிகள் வணக்கம், 

திருமடத தமணரிட்ட செய்யதீ வழு.திமேனி 

யூருடப் பற றியககின ரொல்லையவ வமணரேடு 

கருப் பறறியனனார் வயிறறுளுங கலப்பச்செய்ச 

பொருவரு முததீச்செலவர் பொனனடி. சென்னிசேர்ப்பாம், 

(இ-௭) மதுரரபுரியில சை.௨மடாலயததில இருககடடததோடெழும் 

தருளியிருககும போத, சமணாகள வஞ்சனையால ௮மமடததிலவைதத செ 

அவவிடத இனினறு நீஙக கூனபாணடியன  சரீமம குழையுமபடி. சரநே௱ 

யாகபபறறசசெயது அவன வணஙகூயபோது அவவிடத்திணின்று Eu ௮௪ 

சமணாகள சபதஙகூ றி நெருபபிவிடட அவாகள சமய நூலெழுதிய ஏடு விரை 
விறகரு9 எரியுமபடி செயது அவா வயிறறுளளும பறறசசெயதருளிய சமான 

மிலலாத காருகபததியம, த௲்ஷிணாகனி, ஆகவனீயம எனற மூனறகடிணி 

சளையும விதிபபடிவளாககும சவஞானசசெலவராயெ தஇிருஞானசமபகத சுவா 

பீசா பொனபேோனறதிருவடிகளைச சரசிசூடடிககொளவாம எ.று, (௧௬) 

மூனறு Fou பாதுகாகனெற பிராமணகுலததில அவதரிததவரகலின 

அமமடாலயதஇிலவைதச சொருபபுவிலடு மூனறிடததியபமறச செயதருளினா 

ொனனும விசிததாரசோனறககூ றினா, 

: இருமடத்தம்ணமிட்ட செய்ய தீவழு. மேனியுருடெப்பத்றி ” 

எனப,தறகுப பிரமாணம, 

இருஞானசம்பததசுவாமிகள் தேவாரம்; 

இருவால்வரய் பண கெளடிகம், 

திருச்சி றம்பலம், 

செய்யனே திருவாலவாய மேவிய 
ஐயனேயஞ்சலென தருளசெய்யெனைப் 
பொயயரசாமமணாகொளுவுஞ்சுடா 

பையவேசெனறு பாண்டியறகம வே,



Hes பரயீரம், 

அப்பனாலவா யாதியருளினால் 
வெப்பனதெனனவன் மேலுறமேதினிக் 

கொப்பஞான சம்பசதனுரைபத.தஞ் 

செப்பவல்லவர் இதிலாச்செலவரே. 

இருசசற்றம்பலம், 
* அர்நின்றொலலையவவமணரேோடு கருக பபறறி 
யனனார்வயிற.றுளுக கலப்பச்செயத” வெனபதை 

௮ஞ்சுமுளளத்தராகியு மறிவிலாவமணா 
வெஞ்சுடாபபெரு£ தீயினில் விழுததியவேடு 
பஞ்சு தீயினிறபடடது படககணபெயததரல 

கெஞ்சுசோரவும் பீலிகைசோரஈலாரினருர். 
பேறு, 

* அருகாதாமிடடவேடுவாங்கச் சென மணையம்போதிஐ 

பெருகுதீககதவவெக,த.” 

எனறு கூ றிய பெரியபுராண ததிருவிருததஙகளாலுணாக, 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் வணக்கம, 

அருபபிளமுலையாள்பாகத தணணலாரினிதுமேய 

இருப்பு லூருஃபபோயோகமேயெனறுசெபபப 

பொருப்புமுள்ளுருகப்பரடி.ப் புகு துபேரினபஈதய்தத 

விருப்புறுபுகழ்சானாவின வேகதாதாள வணககஞ்செயவரம, 

(இ-௭. தாமரை அருமபுபோலும இளலகொககைகளையுடைய பிரா 

ட்டியானை இடப்பாகததி லமைதத கசிவபெருமான எழுஈதருளி யிருககும சர 

ணபுரம எனனும இிருபபுகலூருககுப பிரதி ராமமானது சிவயோக பாமெனறு 

சொலலுமபடி. மலைகளு.௦ உளளுருகததகச திருததாணடகததைத தருவாய 

மலாகது இவலிஙகப பெருமானிற கல௩து செவொானததபபெருவாழ வெயதிய 

மேலோ விருடிபததசக புகழையுடைய திருகாவுககரசு சுவரமிகள திருவடி. 

களை வணகருவாம, எ.று, (௧௭) 

இசைககு மலைசளு முறுகுமெனபது புசாணபபிரசததமாகலின தே 

வாரப்பணணின :பெருமழைதோன்றப பொருபபு முளளுருகபபரடியென 

ரா, 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வணக்கம். 

போகமென்பனவரு$தல் பொரு தனமற்றவைகளுள்ள 

வாகவோர்பகலினள்ளு மரன்றதோரிரவினள்ளும் 

பாகமார்பதஞ்செனதேறும் பரி தசெனறுநூறீர்த்அ 

மேகநாயகனேறிற்றற் இயைதவர் துணை ததாள்போறறி,



பாயிரம். 2௯ 

(இ-ள்,) சவபோசமென்பஙைகள் அருசதலும் யொருந்ததும் அவற்றின் 

உபகரணககளைத் சேடலுமே யென்று பொருள்பமெபடி ஈடப்பசவிதும், 
அரததராத்திரியிவும விசெடோறுஞ் செனறு அன்னப்பிசசைவா௩) வந்து 

உண்பிக்கவும் விருபபோட பரவைகாசசியார் மனையிற் செனறு அவரூடலை ச் 

தணியச்செயது சேர்பபிசகவும் ஒப்பறறவராகிய சகெபெருமானே முள் 

னின் எவல செயயுமபடிககு இஸசாதவராயெ தம்பிரான தோழரொளலுஞ் 

சுதரமூத,கிசுவாமிகளிரணடு இருவடிகளையும் சமஸசரிபபாம, எ-று, (௧௮) 

பொருமசீலாசைகமததோசசே கடவுள் மூன்னின்று அறுகரெபெபா 
செனபது வேதாகமத.துணிபாயிருகச இக்காறு பெருமான் முனனிஐறல 

கூே£மோ வெனின இருசசயிலாயததில பிராட்டியாறுககுப பணிவிடைசெயது 

வாத அணிநதிதை சமலினியெனனும மாசறிருவரையும சுஈதரலூர்த்தியடிகள 

கண விருமபியபோது அமமாதரும விருமபினமையால் சீவிர் பூமியிறறென் 

அிசையிறபிற்கது கூடி இன்பமனுபவிபபீரகளெனதறு இவெபெருமான இருவாய 

மலாகத கடடளையைககேட்டு ஈய சு5தரா மனிதசரீரசதை எதேது யான 

மயஙகுமமோது தேவரீரே எழுகதருளி ஆடகொளளவேணடுமெனறு சேட் 

செேகொணட்படி திருவாசககளிததமையால சிவபிரான மூனனினறு முடிச்சா 

சொனறுணாகச 

மாணிக்கவாசரசுவாமிகள் வணக்கம். 

இருபொருள்கல்வி செல்வ மென்பனவவ்விரண்டும் 

பொருவருக, தம்பிராறகே புணர்ததிமாலயன்முன்னோரு 
ளொருவரும புணாதற்கொல்லா வுலப்பிலானர்தமூறற 

வெருவரும புகழசால் வாச வூர் தாள்விரும்பிவாழ்வாம். 

(இ-௭,) சலவிபபொருள செலவபபொருள என்னும பொருளகளிரண் 

டினையும சமானமிலலாத்வரரயெ இவபிரானுசககே அரபபணஞுசெயதுவிட்டு 

இருமால பிரமனமுதலிய தேவருள ஒருவரும அடைதறகரியதம அழியாத 

நிலைமையதுமாயெ சவொாகததப பெருவாழவினைப்பெறறு வீரும்பததசக புக 

ழிற ரிறாச ஸ்ரீமா மாணிக்கவாசக சுவாமிகள திருவடிகளை விருமபி வாழ் 

வாம எ-று (௧௯) 

திருவாசசமும தஇிருசசறறமபலககேோரவையாரும அழகியே இருசசிறறம 

பலமுடையா2ர தமது ௮ருமைத இருசகரசதால எழுதுமபடி.செயதலால சம் 

பிராறகே கலவி புணாததி எனழ்ம குதிரைவரககும்படி தொணடுவந்த 

பொருள முழுவதும தஇருபபெருஈதுறையில சவொலயபபணிமுதலிய சிவபுண் 
ணியககடகே உபயோடுத்தலால தமபிராறகே செல்வம புணர்த்தி எனறும் 

“ பூமேலயனொமோதும புகலரிதென் றேமா.றிரியப வடியேனிலுமாகக என் 

னும இருவாசகததுண்மையாதலின், மாலயன் முன்னோருசொருவரறாட புணர் 

தீறகொலலாவுல்பபிலானந்த முற்றிவென்றுங கூ மினார்,



௨0 பாயிரம், 

தீ CROFT அண க்கம். 

வேரு, 

அ௮ன்பகற்டெமா பவர்பிள்ளையா 
சென்பதற்கியை யத நிருச்சேயஞலூர் 

மூனபதறகணியர் முளைத்தார்பதம் 

வனபதறூடெ மா.ற.றியுள்வைகுமே, 

(இ.ஸ்.) உலகததில் அடியாகளசெயயும அனபுககு இடமாக எழுகத 

'ருளிய வெபிரான், எனபொருட்டு உன பிதாவின காலகளை வெடடினமை 

யரல இனி உனககு கான பிதா ரீ புததானெனறு திருவாய மலாஈதருளிய 
தறகுப பொருகதும வணணம முன்னமே, முருகபபெருமான திருப்பெயரால 

விளங்குக திருச்சேயஞலூருககு அழகுணடாகத இருவவதாரஞசெயத சண 
டேச்சுரநாயனா இருவடிகள கொடியகுணங்சளை யொழிதது சறகுணங 

களை வளாத்து என்மனதில வீறறிருககும ஊறு, (2.0) 

ஆனமசோடிசள மனம வாரக்குகசாயகசகளால செயயும அனபை அவவவ 

விட்ததறிஈது, அறுகரெொகஞ்செயபவா ரவபிரானாகலின அசடஏவபிரானை £ அனப 

தற்டெமாயவ” ரெனறும, சுபபிரமணியககடவுள சூரபனமனைச சககரிககூம 

பொருட்டு எழுஈதருளியபோது பூதகணககளோடு வீறறிரு௩து சிவபூசை 

செயது சிவொநுகரெகததைபபெறற திருசசேயஞலூரில அவதரிதது Ral years 

புரிஈது திருககுமார பதததைபபெறறவா சணடேசசுரராதலின, * மூனபதற 

கணியா முளைததா'? ரெனறுக கூறினா சேயாலலூ£ எனபது சேயனாலூ 

செனப போலியாயிறறு சேய-மூருககசடவுள- பிளளை, 6 

அறுபத்துமூவா வணக்கம். 

மூறைகெழு தா.தமார்க்க மூதலியமாகக நானகு 

ளிழையருடத தமககொன றே௰௰மாககஙகைககொண்டே 

கறைதருபிறவிமாய்ததுக் கருதுபேரினபமுறற 

பொழைமலி யறுபான மூவா பொனனடி. செனனிவைபபாம். 

(இ-ள) வேதாசமககளில முறைமையாகக கூறிய தாசமாரசசம சதபு 

த்ரமாாககம சகமாரககம சனமாரககம எனனும கரனகு மராககஙகளஞுள சிவக 

டாக்ஷ£ததால தஙகளதஙகளுககுப பொருஈதிய மாரககஙகளைத தவறாது அறு 

ஷடிதது களஙகததையுடைய பிறவியை யொழிதது சிநதிசகததகச வொ 

னுபூதிப பெருவாழவையடைஈத சாஈதூலைராசிய அறுபதது மூவரது பொன 

போனற இருவடிசளைசசரசற சூடடிககொளவாம, ஊறு (௨௪) 

மமச்சிவாயமாததி வணக்கம், 

ஜ்ழைமுறெவழும்வெள்ளி மால்வசைஈஈதிப்புத்கேள் 

விழைபரம்பனாயில்வாக மெப்கண்டான் வமிமிக்கோங்கக



“it யூ J ம் Ob 

கனழைகமுகெனச்ருலாவுல் கழனியர்துறைசைஎஞ4* 

தழை கமச்வொயன் சந்ததிலாழ்கமாதோ, 

(இ-ள்) வருஷிககும் பறுவமுளள மேதஙகள் தவழப்பெ.ற்ற பெருமை 
யுள்ள ஸ்ரீகைலாசரியில ஈகதி மெமபெருமானால விரும்பததகக திருமரபில் 

இருவவசாரஞ்செயத மெய்கண்ட சவாசாரியர் சந்ததி மேறுமேதும வலர 

கருமபுக்ள கமுகுமரங்களைபபோல் வளாதற டெமாஏயெ வயலகளையுடைய 

அழக திருவாவ$துறையில சார்வகாலமும மெய்ஞஞானந தழைசதோக 

கும கமசரிவசயதேடிகா திருமரபு சீமிவாழக, எ.று, ட. (6௧௨) 

** வெள்ளிமால்வரைகஈஇிப்புத்தேள் விழைபரம்பரை” எனபதை 

தேவர்பிரானவளர்கயிலைகாவல்பூண்ட இருசர் சியவர்கண த்தோர்செல்கர் 

பாரிற, பாவியசததியஞான தரிசனைகளடி சேர் பரஞ்சோதிமாமுனிகள் 
ப.தியாம்வெணணெய், மேவியசேமெய்கணடதிறலான மாரு விரவுபுகழரு 
ணகதிவிறலாசெலவத, தாவிலருணமழைஞானசம்பதரிவரிச் சந்தானத் 
தெமையாளூதனமையோசே, 

எனறு சாதானாசாரியாகளிலொருவராயெ உமாபதி சிவாசாரியா திருவா 
பமலாநதருளிய சைவ௫ிததாநத தாலகளில ஒனருன செவெபபிரகாசச இருவிருத 

தததானுமுணாக, 

அம்பலவாணதேசிகா வணக்கம். 
ேவேறு, 

தூயவானகுணதப் பெருமபுகழமைஈத சுபபிரமணியதேசிகனு 

கேயமோடருகுரினறுகண வெபபநிறைபெருங்கருணையாற பொலலா.த 

தீயனேனசிரத.தஈ திருவடி சூட்டி.ஈ செயிர்முழுதொழு,ததினிதாணட 

பாயசீர்த.துறைசையமபலவாண பரசிவறகயா.துசெயகுவனே 

(இ-ள) பரிசுததமும கெமபீரமுமுளள சத்குணசமபனனரும சாவலோ 

கஙகளும பரவிய €ரததியையுடையவருமாகய இளையபட்டததிருககும சுப 

பிரமணியசேசெரும அனபோடு சமீபததிலிருாரது தரிசிதது சளிபபடைய 

beopss தயாவிசேஷத்தால தாசகுணம நிறைகத கெரடியவனாய எளி 

யேன தலையிலும இருவடி தீடசைசெயது குறறமுழுதையு.. நீக, படசத் 

Aw ஆணடருளிய இரிலோகஙகளும பரவிய சிறப்புளள திருவாவடுது 

றையில் [வீ.ற.றிருகனஐஹ பரமசிவசொருபராகிய அம்பலவாண தேரிசரெ 

ஊனும் சுவாமிகளுககு எனன கைமமாறு செய்வேன எ-று (௨.௬,) 

சைம்மாறு-- பிரதி உபகாரம், 

காசிரகசியம் செய்விதத சுவாமிகள். 
வேறு 

ஆன தி௫வாவதேேண்டுறை ஈமசசிவாயனடிககடிஎம்பூண்டு, ஞான 

கெறிபடைச்தவனற காரியரத்திரைபலசானயஈ செய்தோ, னீன



20, பாயிரம். 

மினற்ருணமனைத்து மோருருச்சொண்டெனப்பெர்லியோ னென்ணி 
ஸாச, மோனமுனிவரர்புகழப்பெர்லிதவச்சுப் பிரமணியமுனிவனென் 
போன், 

(இ-ள்.) மேலானருளிரிக்த இருவாக் தன்றயில் எழுந்தருளி யிருக்கும் 
நமச்சிவாய தேவருக்கு அடிமைபூணட காரணததாம். செவஞானமிலையைப 
பெற்றவரும உததம்சாயெ காசயொத்திரையை விருபபதசோடு பலமுறை 
செயதவரும் உததம்குணங்கள யாவும சேர்கது ஓபபற்ற திருவருககொண் 

டதெனறு சொல்லுமபடி. விளஙகுபவரும் ஞானானுஷடடானததை யுடைய 

அளவு சடநதபெரியோர் புகமுமபடி சவசதால விளககுபவருமாயெ சுபபிர 

மணியச் சமபிரானென்னும இருகாமமபெறற்வா. எ-று, [ (௨௪) 

உசவுமலிகருங்கடல் சூழூலோகோபகாரமிசென்றுள்ள்ததோர்ஈ.து 

விரவுவடமொழியைமோழி பெயர்கதெடுததச் செஈ்தமிழால்விளறகு 

மா.று, கரவுதவிர்சிறப்புடைத்கா யறமுசனாறபயனளிக்குங்காட்டிததாய, 

பரவுபுகழதஇருககாச மானமியமாமாதணததைபபாமிகென்ன, 

(இ-ள) உறுதியுளள பெரியகடல குழ்கத "புஷல்கததாருககு உபகார 

மிது வாகுமெனறு மனதநினுணாந்து களஙகமிவலாத சிறபபினையுடைய 

தாய தாமாதச காம மோக்ஷ மெனனும கானகு பிரயோசனதசையும 

கொ௫ுெெகும காக்ஷியினையுடையதாய வியாபிதத புகழினையுடைய மேலான 

காரசிமசுமையாயெ ரகசியம சோவரணபாஷையிலுளஎசை மொழிபெயாச் 

தெதெதுககொணடு செவவிய தமிழினால யரவருககும விளஙகுமபடி பாடு 

வாயென்று கடடளையிட, கழு, (௨௫) 

அவையடக்கம். 

Ca ay 

அனையவனமெரழிர்தவார்த்தை யாருமிரககுறுதியாகும 

வீனையமதுணாஈதுபாமெ விதஞ்சிறிதணரேனேனுஈ 
னையில்பேசாசை தாண்ட காணெனுஈ்தளையினீயபெ 

புனை தருதமிழினாலேபாடிடப் புகுகதேன மனனோ, 

(இ-ள ) அசசுபபிரமணிய முனிவாகூறிய வார்ததை நிறைகத ஜீவகோ 

டிச்ஞ்ககு மோக்ஷத்ையுண்டாககுற விசயசமபததையறநி௩த பாடுமவகை 

திறிதும் அறியாதயானும சமானமிலலாத பேராசையிஞலை தாணடபபடடு 

காண்மென்னும விலங்க்க் வி்லிதது அலஙசரிககும செர்தலிழ்பபாவினலே 

பாடத்தொடஙகனேன எ.று. (௨௬) 

டுதுவுமது, 

மதையவசன்.நிமமறை வருணருமாட்டி பூட் 
திறையருள்சு சச். துபெம்மா னிலவியகாரிவைப்பின்



பரயிரம்; டே 

முறைகெழுமச் தண ததை மூதறியின சேயன் றிக 

குறைபலவுடையயாலுக கூறுதலவழககானமன் னோ, 

(இ-௭,) பிராமண வருணத்தாரன நி, மறழைச்சாஇயாரும் அபிஷே 

தெ.த நிவேதனஞசெயய, பேதமின றி அவாகளுககு PmpusG menu ari 

விசுவகரதா விளஙகுனெற காரணத்தால காரிததலத்இன o@musnBu ரச 

சியததசை பேோறிவினையுடையாரோ யலலாமல் குணசோகமி பலவாயுஎள 

யானும பாதேல் முறைமையாகும் crag. (௨௭) 

தேவுமது. 
இலக்கணம்வகுத்தசான்றோ விதிவிலக்கண்டஜனேட 

மிலக்கறவமைதியொன்று வேண்டினா ரொத்றுக்கென்னி 

னலககுணமில்லாத்தீய காயினேனவின் றிமிம்பன் 

குலககவியெலாகதள்ளாது கொள்ளுதம்பொருடடேயன்றோ, 

(இ-ஷ.) இலககணகளை வரமபுசெயத பெரியேசாகள் ஏற்பதேதிய வீதி 

விலக்கு இரணடினோடு தளாககூடாத வழுவமைதியொனனை ஏற்டதேதி 

ஞாகள யாதுககெனனில ௩றகுணமிலலாத கொடிய ஞ.௰ஃலியையொசத சிறி 

யேன சொலலுனெற அறபமொழிகளமைஈ௪ செயயுளகளெலலாம விலக 

கெனறு,சளளாமல விதியென்று ஒபபுககொளளுதற்பொருட்டேயாகும, (௨௮) 

வேறு 

மொழிதருகைமிசவனத் தச சவுஈகமாமுனிமுதலாமுனிவர்கேடபு 

வெரழிதரு$ங்குடைவாதராயணனசெய் புராண மீரொனபா ஒள்ளுக 

கழிதருமேனமைப்பிரம கைவர்ததமூன ரும்பாகததுமேய 

பொழிதருதண்புனறகா? மந்தணததைசசூதமுடிபுகனரானன்ற, 

(இ.எ ) ஈறகுணமுளஎள வேதவியாசமகாமுகிவா இருவாயமலாகத ப.இ 

னெணபுராணஙகளுள அதிக மேனமையுளள பிரம கைவர்சசமெனனும புரா 

ணததில மூனரறாககாணடததில இருக்கின்ற பெருக்கமுளள குளிர்டிசசஙசா 

க,ியை யுடைய கரசிரகசியதசை சூதமுனிவர் நைமிசாரணணியத்தில மட 

மைதீகயெ சவுககமுனிவர் முதலிய முனிகணஙகள கேட்குமபடி கட்டளை 

யிடடனா ௭.௮, (2.௬) 

அனையமுரிவரனுரைத்திவிருபத்சா ஐத்தியாயமுகன் சரயஈ.து 

நினையமிளீர்செசத்மிழாலுரைததனன்மற் நிதையுணர்வோர்கெடும்பார் 
மீத, புனையமிகுசெல்வமொடு வாழ்ஈதயனாதியர்பதததமபோகமார்ர்,து 

தீனையலதெரன்றொவ்வரத வெபதமபின் புகுஈஇினபஞ்சார்வர்டாதோ, 

(இஃ௭.$) அ௮சசூதமசாமுனிவா திருவாயமலாநத இருபத்தாறு அததியா 

யங்களையும செவ்வையாக அராய£தனாகது சிநதிக்குகதோறும ௮.றிவை



௨௪ பாயிரம், 

விளககுனெற சொதமிழபபாரவினால் கூ.றினேன இதை இதல சேட்டலால 

௮ றிபவர்கள பெரிய பூவுலகதநில ௮கண்ட சமபததோடு வாழாதிரு௩த மறு 

மையில் பிரம விஷ்ணு மு. சலாயெ தேவபதஙககளில அளவிறஈதபோகஙகளை 

யனுபவிச து பினனர் தனககுததரனே சமமா ஸ்ரீ கயிலாசபதததையடைகது 

சிவரசஈசானுபவத்தைபபெறுவராகள், எ-று (௬௦) 

இந்நூல் செய்தவர் மகிமையும் அவர்பெயருங் 
கூறுனெறது. 

ஒஅபெருமபுகழ்க்காசிப் புராணமினிதுரை5தகா ஸனுறையூவர 

ளொளிபுறறராகுறுககசைவிளததொட்டி, கோதுதவிர்தருமண்ணிபப 

டிக்கரைமாமயிலை கோயிலூராற நூரரரூர்கணடதேவி, போ.துமலிபு 

ன.றறனிபூசூரையிராறெனனப புகலினைய தலபபுராணந தீமிழிறபு 

னைபதோன, மீதுபொலிதிரிசராமலையமரும பெரியோன மீனாடசசாத 

சராவலனபுலவசேறே, 

(இஃ) சாறுக்கள எிதேதோதசதகக விசேஷ. மூமையுளள கரக 

யததை விருபபதசோடு தமிழபபாவாகசசெயதவா யாவரெனில உறை, 

உ௱ளொளிபுறறூரா, திருககுறுகசை, விஎசதொடடி, மணணிபபடி.ககரசை, நிரு 

மயிலாபபூர, கோயிலூரா, ஆறறூரா, திருவாரூர, கணட்தேவி, தனிபூ, சூரை 

என்னும பனனிரணடு இிருபபதிகளுககும தலபுராணகசளை, தமிழிறை 

செயதவரும திரிசிராபபளளியீல விருபபோடுவசிககும பெரியவரும மீனா 

LA சுதரகாவலரெனனும திருட்பெயாபெறறு, புவவரேருயுளர்வருமாம, 

எஃறு, (௬௧) 

பரயிரமுறறும், 

திருசஏசறறம,பலம, 

 



க 
ச்ண்பதிதுளை 

இருசசறறம்பலம், 

முதலாவது 

குருபத்தி சொரூப முரைத்த 
அத்தியாயம். 

omen Gin 

இருசசிறதமபலம, 

ஈலம்லி வளததர்ன்மிகக கைமிசவனமெனரோ.தர 

தல்மலிவா பககைபெற்ற சவுஈகமுரிவராதிக் 
குலமலிமுரிவரெல்லால் குழீஇ மிருஈதருளினுய்ககும் 

புலமலிசூசமேலோற பார்ததிதுபுகலலுற்ருர், 

(இ.எ) இனபமிகு5த வளபபத்தில மேலாய ரைமிசாரணியமென்று 

சொலலும (பரிசுததமுளள) இடததில சிறை5ச (ஏவயோக) வராழவையடைஈச 
சவுககமுரிவாமுதலிய fala cms யாவரும் கூடியிருஈது, அதேதவாகளைத் 

திருவருள மாரககததிற செலுததுனெற பூரண ஞானதனசயுடைய மஹாபுருஷ 

ரரன சூதமுநிவனாப பாதது இதைச சொல்லத தொடகனெர், எறு (5) 

அராவணையவன கூறெனனு முனிவானருளபபெறறுப 

புராணமெனறுள்ள யாவும புகரறதீகெளிர்த மேலோய் 

கராசலத துரிவைபேராதத கணணுதற பெருமானமேய 

தராதலபபயனாஙகாடி மானமியஞ் சாற்தலவேணடும, 

(இ-எ) (ஆதி) சேஷ சயனதசையுடைய விஷணுதேவர் அமரம் என 

ழும வியாச மகாமுரிவரால் உபதேசிககபபெறறு புராணஙகள யாவையும 

சளஙகமறத தெரிநதுளள பெரியேரரே (தாருகாவனதது ரிஷிகளால விதேத) 

யானைததோலைப போயையாகக கொணட Ceo Asser en yw Hay 

பெருமான வீற திருககபபெறற் பூமியிலுளள தலஙகரககுப பிரயோசனமான 

கரசி, சலததின மஹிமையைத திருவாயமலரவேணமே, எ.று, (௨) 

ப ம புராணமெனறுளஎள யாவுமென்றது பதினெண்டராணககளையும 
உபபுரரணககளையுமாம, 

விதிமுதலெவாச்கு மாதி மீடமாய் விஎம்பினது 
மதிசெ'பும் பரமஞானம் வயக்குகாரணமாய மிக்குப் 

பொதிதருபோகமெல்லாம் புணாபபதாயுள்ளகாளிப் 

பதியினமான்மிய முசத்நுன் றருமரும் பகருமென்பார்.



௨௬ சாசிாரகசியம் 

(இஃன்.) பிரமாதி தேவர்களுக்கு முதறிபீடமாயும், தன்பெயரைச் செரன்ன 

அளவினாலும் யாவராலும் மதிததலைச செய்விக்கும் சிவஞானம் வீளக்குதறகு 

கா.ரணமர$யும், அதிகமாக நிறைகதத இம்மை மறு-௬ம வீடு என்னும போக 
களை அழுபவிகசச செயவதாயுமுளள சாசததலசதின மானமியம வாயிலாக 

தருமகக்சோக கட்டளையிடவேண்டமமென்றனர், எ-று, (ஈ) 

பதிபசபாசஙகளை மதிததலைசசெயயும் பரமஞானமெனபதாம, 

அதததினுக்குறவரயுள்ள் புகமவற்தளவுசெய்கை 

இறத்தினமுனனுரைப்பயாங்க டெஸிஈகமமைதானறுவெய்ய 

ம௦ததிஓ.ககுறவாய்கனகுு தஙகுஞ்செய்ரலியினமாண்பு 

மூதத்தெனிதரமுயன ரோ முனாததருளையவெளருர், 

(இ-௭,) தருமததுககுச சிகேகமாயுள்ள யுகஙகளையும அவறறினளவை 

பூம அவற தின செயகையையும் முறையாக தேவரீ£ பூரவததில் திருவாய 

மலர யாஙகள தெரிடதோம, அதுவலலசமல கொடிய பாவததுககுச சிநேச 

மாய நனமையும இிமையுஞ செயதற்கு இட்மாயுளள் கலியுகததினது இயலபை 

யும உணமையாகத தெரிகதுகொளள முயறசிதசோம ஐயனே ! உனாததருள 

வேணடுமெனறனச, எ.று (௪) 

முனிவரர் வார்ததைகேட்டு முகமிகமலர்ஈதானாடி 

வனிதைமார்பினன கூென்னும வாதராயணன்பாம்கேட்ட் 

புனிதமிககாயகேள்விப் படிய துபுகல்வேனீவிர் 

சனிலொடுசேணேமினென௮ கட்டுரைததிவொனசூதன, 

(இ-ள,) சவுஈகாதிமுனிவா வராததைகளேக கேட்டு (சூதமுனிவா) முக 

மலாகதவரரச இலககுமியை மராபிலுடைய விஷணு அமசமெனறு சொல 

லதச்கும வியாசமுரிவரிடததுக கறறுணாகத பரிசுதத மிகுரத கேளவிபபடி. 

தெரிவிசனெஹேன நீகள அனபோடு கேளுககளெனறு கடடளை யீடுனெற 

னர், எ.று, (௫) 

முனனமோர் கறபஈதனனின மு௮திரைப் பரவையாவும 

பினனமே வாமலொனழு பட்டெழிஇப் பெருகழ்முக 

வனனதனுப்பணமாயோ ன.றி.துயிலமர்ஈகானனனா 

னினனீருக்திரின௮ு மெமுஈததோர் தெய்வககஞ்சம. 

(இ-ள ) பூரவம ஒரு கற்டததில மிகுஈக அலைகளையுடைய சமுத்திரஙகள 

யாவும் பினனபபடாமல ஒனறாக மேலே யெழுகது பெருகியது அதன மததி 

யில விஷணுதேவா அறிதுயில் அமாஈதனா அவரது இனபமயமாகய காபியி 
லிருகது ஜா தெயவதசரமரை முளைததது. எ.து, (௬) 

£ அறிதுயில்? எனபது யோக நிதா, 

அன்னகாரணத்தினாலே யககற்பமப துமகற்ப 
மெனனவோர்கஈரமம்பூண்டன ஜெழுஈதவப்ப துமதின் அ 2



முதலாவது குருபத்தி சொரூபமுரைத்த அத்தியாயம். ௨௭ 

பொனனவிகடுக்கைவேணிப் பூணனருளினுலே 

நனனலுத்.அலகாதோற்று கானமுகன் ரோதறிஞனல், 

(இ-ள.) ௮௩தச காரணததினால் அ௮ச்சறபம பதுமசற்ப மென்றோர் பெயர் 

பெற்றது. உணடாயே அத்தாமரை மலரிலிருத பொன்போதும விளஎஙகு 
Gap கொனறைமாலிகை யணிஈச சடாபாரத்சையுடைய வபிரானத 

கருணையினாலே கெடாச வினபத்தை யடைசற்குரிய பிரபஞ்சத்தை புண்ட 

பண்ணும பிரமன பிறந்தனன், எ.று, (er). 

பொன்னையுமருட்டுகதேசற றோம்நியபுகழ்சால்வேதன் 

இன்னையுமேதுவான தலைவனையுக்சேருனா 

யென்னைகஞ்செயலெனறுன்னி யெமுஈதுமால்பாதம்போம்ற 

வனனைகேோனையான்மைகத௮ கார்வமோடமையலுறான, 

(இ-௭,) பொன௦னேளியும மயககததகக பிரகாசசதோடணேடாயெ மிகுந்த 

புகழையுடைய பிரமன தனனையும தானுண்டாசறகுக காரணழாயெ சவ 

பெருமாளையுக தெளியாதவனா௫ ௮டியேன செயயச சககது யாசெனறு 9 

திததெழு5து விஷணுஞாததியின பாசததை வணஙக தாயையொத்த விஷ்ணு 

மோததி தனது குமாரனாயயெ பிரபனுக சனபோடுஞே சொலல்த தொட 

err. Ge, (௮) 

மை தகேள் பிரமனென்று வழஙகுவதுனககுகாம 

மை தலையாவமபூண்ட வண்ணலே நினககுமெற்கும 

பைஈதழைப்பொழில்கசுழெல்லாப் பெரழிறகுங்காரணம்காண் பற்றி 

கை தழிபாமலெஃ௨லாம் படையெனஈவினருனன 0, 

(இ-ள) குமாரனே சேட்ப்£யாக பிரமனெனறுனசகுப Cur apwes 

கடவது ஜா.துதலைகளையுடைய சாபபாபரணராயே இவெபிரானே 1 உனககு 

மெனககும பரிய இலைகளையுடைய சோலை குழகத எலலா உலக௩கஞககு 
சாரணசாகும இனக சரணபாயாக அதனால நீ காததாவாக அபிமானிதது 

எணணி அழிஈரதுபோகாமல யாவையுமுணடரககுவாயெனறு விஷணுமூ£ 

ததி கடடளையிடடனா, எ-று (௯) 

பொழில என்பதறகுலசெனப்சை, 

£ ஏழடையான் போழில்'! என்ற இருகசொவையாருச்கு ஈசஏனாச 
னெியருரையா னுணாக, 

நசை ிட்விககடைவவக 

மரயவனவின றவார் ததை மலாமகன்விருப்பிற்கேட்டு 

சேயமிக்குடையதாதாய் நீயுரை த்திட்டவாயே 
யாயதோரசிருட்டியெவ்வா முக்குவனருடியென்னப் 
பரயநீர்பபடுக்கையனனோ னின*அபகாதலுறமுன, 

(இஃள$ இருமால சொன்னவரததையைப பிரமன அன்புடன் கேட்ட 

என்னிடத தனபு மிகுஈச பிதாவே தேவரீா” மொழிஈதபடி யாகவேண்டிய



* 

௨௮ காசிரகியம் 

திருடடியை எவ்வணணமுண்டாக்குவேன் அருள்வாயென்று கேட்ச இருப 
பாறகடலில் பள்ளிகெள்ளூம விஷ்ணுதேவா இதைசசொலலத தொட 

Bei, o- Ly, (௪௦) 

பிறைமுடிப்பெருமானபாரதம் பேணியுடகொண்டெண்ணிலலர 

மமைகளுமுணர்கதரராய வகைகொ௫ருட்டி செய்தி 

நிறைதருமபுவனமெல்லா நினைததனமினைககுமுனனபய 

குறைவறமுற்றுமென்று கூறினான் கொண்டல்போல்வான 

(இ.ள்.) சாதிரசடாதாரது இருவடிகளை விருபபோடு தியானிததுக 

கொணடு அளவிலலாச வேதங்களை, யறிசது காஉ௨ஙகையோனிபறறிய எழு 

வகைததோறறத்தையும பூவூருட்டியில ஈருடடிததவாறை யுணாஈது 9௬ 

டடிசெயவாய நீ $னைததவைகளாயெ அ.திகரிதத புவனபேதவகளும மீ சினை 

த்த எலலாபபொருளகளும சிணைககு மூனனம குறைவிலலாமல முடியுமெ 

னறு நீலமேக வணணராகய இருமால கடடளை யிடடனா, று, (௧௧) 

₹ அறாயவகைகொடு” எனபதற்கு, மெய, வாய, கண, மூச்கு, செவி 

எனனும ஐய. ரிவோட மனசதறுிவுரூ சோகது ஆமறிவளவுமூுளள உயிரகளைக 

காரணமாகசக கொணடெனறு பொருள கூறுவாரு (per rr, 

கானமுகனதனையோர்।॥ து நானமமைததலைககுமெட்டாக 

கூனமுகமதியமோலிக் கொறறவனபொதருளுனனி 

மான்முகககவிழவெலலா மறைகளுமவடி த.துணாஈ.து 

தானமுகமலருமாறு தெளிஈதுபினசமைகஈலுற முன, 

(இ-ள) பிரமதேவன அசையறிகது சானகுவேதஙகளின முடிபுககும 

எடடாத வளைஈத பிறையணிகத சடாமகுடததையுடைய சிவபிரானது பொன 

போனற திருவடிகளைச சஈதிதது மயககஙகெட எலலா வேதஙகளையும ஆராய 

தறிஈது செலிஈ.து முகமலாசசிகொணடு பினபு சிருடடிசெயயத தொடக 

இனா, எ-று, (௧௨) 

சாகரேசாககுமாரர் சனாதார்சனார் ததர்சாளு 

மனககாூபர்மரீச ரறுவருுதோனறததோறறி 

மனஈ௩லமுடையர்ரய மறறவர்கமமைக்கொண்டே 

தனகுரூவமரர்மமறைத தானவர்முகலோர்ததோறடி, 
அவவை 

(இ-ள்.) சகா, சககுமாரா, சனாதரா, சனார்த்தா, காசிபா, மரீசா என 

தும ஆறு முனிவாகளை உணடாக? சுசதமனதுள்ள ௮மமுனிவரைசகொணடு 

சிறுமைபபடாத தேதவர்கள ௮சுரர்கள முதலானோசைச ஏருட்டிதது (௧௬) 

மறழறையவுயிருகதோற்றி வயங்குஷவிரண்டுகூ 
யமறைகாளுற்றியாவு மலர்விழிவிடுத Cora 

யெொறறைமாமேருவில்லி யுபயபாதத் துவைதத 
பறதையேவிபாகானெல்லாம பளகறப்புடைத்தல்வல்லான.



முதலாவது குருபத்தி செரூபமூரைத்த அத்தியாயம்: ௨௯ 
(இ.௭,) மதற்றையவோகளை யெல்லாஞ ிருட்டித்து விஎககுன்ற 

அறுவகைபபட்ட இருவகைப் பிரபஞ்சஙகளையும் அபபொழுதே யாவும் மல் 

போன்ற தனது சண்களால் பார்வையிட்டு, சனியான பெருமையுள்ள மேரு 

மலையை விலலாகவுடைய மகாதேவா இரண் பாதங்களில வைசத இரத 

னையின வலலப,ச்சை வியந்தனன. எவ்வசைச சிருட்டிகளையுக குற்தமிலலா 

மல சிருடடிக்சவல்லவனாகய பிரமசேவன, எ-று, (௧௪) 

அறுவகைப்பட்ட இருவகைப்பிரபஞசமாவன -- 

மதிரம,பதம, வருணம எனனும மூனறததுவாவும சததபபிரபஞ்சமென 

வும தீததுவம, புவனம, கலை என்னும மூனறததுவாவும அரததப்பிரபஞச 

Gerace சொல்லபபடும, 

அறுவகைககாலஙகமேளோடு கூடிய காளமுலிய யாவுமெனபாரும, ஐய 

அிவோமேனதசறிவுஞு சோநது ஆறறிவளவுமுளள aWrares மெனபாரு 

முளா, 

பினன்ருமொருகானகெனனப் பேசுகஙகளையுதாதர 

னனனவறழறுடகிரேத மடிபணிகதெழுகதவவேதன 

முன்னரினறிடககணடகாரன முகனதன வதனமேரக்கெ 

பனனருகதொழினினககுப் பலிதததின ரூதியெனருன, 

(இ-ள ) பினபு நானகு யுகஙகளையும சிருடடிததனா ௮வைகளுள ஓ 

தாயுக தெயவமானது பிரமசேவா பாதத.தில வண எழுந்து மூுனனே 
நிறக அபபிரமன அதன் முகசரைபபாஈதது சொலவசமகரிய புணணிய௫* 

தொழிலகள இனறுமுதலாக உனச்குப பலிதததெனறு கூறினா, எ.து, (௪௫) 

மூதுகமதனைககேட்டு மொழிதருமவரின மேய 

சுதமிலாயெனககெவவேலை தெகடரினுமியமமெனெழேன 

பதனழியரவெனனாளி௰ பலருகலலவரேபததி 
பவவைவடை 
மதமலையுரிதகபெமமான மலடிவயஃகுவோரே, 

*ட(இ-ன) அதனைக கிரேதாயுக தெயவம கேளவியுறறுசசொலலும தரம 

ஞாமலரில வீதறிருகனெற அழிவிலலாத பிரமதேவோ எனககு எஈ5பபணி 

விடை மேரிடிஞம செயனெறேன, பரிபாகம கெடாத எனது காலதநதில 

பலபோகளூம ௩ல்லவராவா யானைனயயுரிசதருளிய சிவபெருமானது தாம 

ரைமலரையெசத்த இருவடிசளுககு பததியை யாவரும விளஙக்சசெயவார 

கள எடது, (௧௬) 

உடலபிமானீத்தாருலப்பிலா ஈன்மைபூண்டா£ 

மிடலகெழுகூற நின றண்ட மேவுதலொழிஈதராகாம 

மடலடுரிஈதெழுஈதசாகத ரைஈதெழுததமைததகெஞ்சர் 
கடலபாண்டிடலுஞ்சற்றுவ் கல்ந்குறாுவுஷ்மையாளர்,



௩௰ காச ரதசியம் 

(இ-௭,) சேகாபிமான மிலலாசவரும, கெடாத ஈன் பையுடையவரும வலி 
மையுள்ள எமதணடனை நகீகனெவரும, சசமததையென்,ம சாஈதரிலரும பஞ்சாக 
கா செபமமுாதிய மனமுடையோரும், சமுததிரம் புரணமாலும ர.றிதுவகலக 

காத சதநியஞானசதை யுடையோரும omg, (ser) 

கனவினீறுகாணாக் கைதவககொடியேராதம்மை 
மனகெகச்சமுசா ரத்தின வாஞ்சையுற்றமுக துவேர்ரை 

முனகர்மதறையரைப்பற றி முருக்கவேகருமககாலக 

உ தனகமைகுணமிம்மூனறுஞ் சராதராச்சாகதலோ 

(இ-ள்.) சொபபனதநிலும விபூதிகைககண்ட நியாச வஞ்சகமுள்ள துஷட 
டாகளையும, மனஈதளருமபடி. குமமபபபாதுகாபபில அபேக்ஷைவைத்து அழு? 

இகடைபபவாகளையும, மூடாமுதலாயினோரையும சமபாதிதது சாலதததுவமும 

இவினையுஆ வருதசஞ்செயயும அஞஞானததால உளளககளிட்பையுடைய Crp 

சொனன மூனறுகுணஙகளையும பொருஈசாத உபசாநத €லோகள எனது காலத் 

இலுணடாவராகள எ-று, (௧௮) 

என ஐதுமற்றைமூன மியங்கு தகமாளுண் மேவு 
இனறமைத்கசகவாழே ளெதகலுமலரோஜோர்ஈ.து 

தனறமையுகஙகாளுஙக ணளதிகாராதகச 

வெளவிடஈடததுமெனரு னவவுகச் 2யல்புறகேண்மின, 

(இ-ள௭.) இசேதாயுகதெயவம இவவாறு சொனனது மறறை மூனறுயுகங 

களும தததவகாலககளில ஈடகனெ.றமையைத தககபடி சொனனபோது பிரம 

தேவன ஆராயநது நனமையுளளயுகஙகளே உஙகளுடைய சாலததுககுத தக்க 

௮இகாரதசை வெழறிபெற ஈடத;ஙகளெனறழனா ஒத யுகககளின இயமகை 

யைக கேடமீரகளாக oi.) (௧௯) 

சததியஞ்செபவடங்கை,5 தாம்கிமெய்ஞ்ஞான மேனிப் 
பததிவைராககயெ௪ 4: சாலிகைபடி,தரபபுனை.த 
நிததியசுருணமு.க ணிமலனைததியானஞ்செயது 
மெத்தியவருளின மேவு 2 விளம்பியகிரேதமரதோ, 

(இ-௭) சரோதாயுகதெயவமானது உணமைபபொருளை விளக்கும செப 

மரலையைக கையிலே கொணடு பீ ரஞானமயமான திருமேனியோடு பதத 

வைராகயெமெனனுக கவசம் பூணடு நிசதியராசவும சுகுணராகவுழ மூனறு 

கணகளையுடையவராசவும நிமமலராகவும உளள இவபெருமானைச நிரதிதது 
விருமபததகக திருவருளில் அடக் நிழகும, எ.று, (2.0) 

சா.தமீமையரேகொள்ளுஞ் செபவடஞ் t இருக்கு ததாங்கக் 
கோ .துதீர்தருமமேனி குலவுறககொண்கொளு 
மோ.துபேசதத்தினசராபே யூற மினிதிருக்குகாளு£் 
தீதுதீர்தருமிசண்டா முகமெனுகதெயவமம்மா, 

* சனக erage ty t சாலிகைல சவரம், $ சிருககு ௮ செயசதுபெடி, 
 



(psoas Gps இ சொரூபமுறை த்த்௮த் Basan. ந்தி 

(இ-ள்,) சளகசம, ரீககய இரண்டாவுசென்லும் திரோதாயுக செப்வமா 

னத குறறமில்லாச தருமத் இருமேனியை விஎககும்படி கொண்டு சாதத் 
நன்மை உடையோகளால கொள்ளஎப்பகேன்ற் செபமாலிகையும் துவை 

யையும கையிறகொண்டு பெரியோகள எ௫சதுரைச*த,த௧௧ சருமசமபாசததை 

அடைநது சகதேரஷஙகொணடிருர்தது, ௭-2, (௨௪) 

வரிசிலைகெர்கெகூர்வாளி வயங்குவாள் கட்டுவங்சம் 
பரிவுறவேகதிச்சார்தப் பற்றின றியயமபாவங்க 
ஞூரிப்மெய்வாய்ச் துதோன்றும் குரோதமோடுறையாரிக்கு 
மரியநாலுணாஈதேராமூனரு முகமெலுமண் ணமழேவே, 

(இ-ளஎ) அரூுனமயான கலைகளை அறிக சோரகளையுடைய மூனரறுவதென் 
moe துவாபரயுக தெயவமர்னது வரிஈது கடடிய விஉலையும கூரமையுளள சொ 

டிய பாணஙகளையும ஒளிபொருஈதிய வாளையும சகட்டு வாககத்தையும மிரியத் 

தடன ஏஈதிசகொண்டு சாமத சம்பகதமிலலாமல் புணணிய பாவஙகலாஈத சரீ 

ரததோடு மேலும் மேதும தோனறுகெற குரோததசையுடையதா இருக 

நீறு ஸூறு (௨௨) 

௮றம்படுகுமிப்பொன்றானு மடைவதற்கரியதரய 

மறம்படுமேனிவாய்ஈ.து வலக்சையானாவுமமறை 

நிறம்படுமிடககையாநறன குறதியையுகிச ழப்பற்றிப் 
புறம்பகொடியகோரகும பொக்குபேயமுகமுகதா௩, 

(இ-௭) நானகாவதெனனும கலியுக தெயவமானது தருமச கு.றிபபு ஒரு 

வகையிலுங சாணபதரியதாயெபாவததையே உடமபாகபபெறறு வல துகைபால 

காகனேயும இடது கையால ஆணகு மீயையும பிடிததககொண்டு புறமமபே 

பாரகனெறகொடிய கணகளையும பேய முகத்தையும் உடையதா, எஃறு (௨௩) 

சததியஞாஞனந்த தறபரசிவனருணிததுப் 

பததிமற,றுள்ளவாய பசுககள்பால்வைததவிததை 

பொததியகவசததோடும் பொலிபுகரலாவதெனறு 
புத;திமிககவருரைககப பொலிகலியுகதானமன னோ, 

(இ-௭,) போசசாமிகளால் எடுததப புசழததக்க் மேறசொ.லலிய சலியா 

னது சசசதாகாத சொருபரும் சுயமபிரகாசருமான சிவபிரானுடைய இருவடிக 

ளில ௮அனபுவையாமல பசுகசளரசய மறறையோரிடததிவ அனபுவைதது௮ஞஞா 

னமான கவசததைப பூண விளகடச்கொண டி ருகரும, எ-று, (௨௯) 

௮னனவெங்கலியெழுகதாற் கறைந்தசின ளகளோடும். 
பனனருமறைமுற்£ரூ£க்த பனவன்முனடி.ககுஈ.தள் 

மினனஃககடலுறறென்ன வெயதுயிரததெழுஈதவீ 

தனனமுருவகையினறி யழுஈதழைதராலகககும், 

    

   



௨ காசிரககியம் 

(இ-ள்) அபபடிபபட்ட கொடியகலியானது மேலேகூ றிய அடையாளங் 

களோடு சொலவதற்கரிய ே,சஙகள் முழுவதும் ௮ நிர? பிரமதேவாமுனபாகக 
கூததாம் துளளும் துனபச்கடலில் விமுஈச.து போனது பெருமூச்சுவிடடு 
எழுது ஏழேவிமும் அறபமூம சளிப்பிலலாமல அ முதகொணடிருககும பினபு 

மிகவும சிரிககும, சூது, (௨௫) 

கொடுகசலியினையசெயயச் குருமலாததவிரின மேகா 
ஜனொடங்கலிலதகனைகோகக யுரைப்பருமவிகாரமேலிப் 
பிமிஙகருகாணம்போகடி யெனமுனகஈடி ததலபெட்டாய 
விடுககுணத்தவவிகநினறு வெளியிடம்போதியெனரான, 

(இ-ள்) கொடுமையுள்ளகலி இவவாறுசெயய நிழமபொருகதிய தாமரை 
weve விற றிருகனெற பிரமதேவா அடககமிலலாத அககலியினைபபா£தது 

சொலலுதறகரிய விகாரலகொணடு நீகசபபடாச நாணதசைவிடடு எனமுனனே 

விருமபி யாடுெறனை குணஙசெட்டவனே இவவீிடததில நினறு வெளியே 

போவா யெனறனா, எ.று, (௩௬) 

எனறலஓுமெனனையெண்ணா தெனசொனாயையவெனறன 

பொனம௰லிலகுண தையினனே புகலுவனகேட்டியெனறு 

மனதநிததிரைசெய்வோரும் கலகத.தும்னமிககோருங் 

கன்றலுற றயலானபனனி கதாமுலையவாவுவோரும், 
(இ-௭ ) இபடடியெனறு பிரமதேவா சொனனபோது எனது சுபாவததை 

CurQurg ஐயசே urge Perr செடுசலிலலாத “எனது குணத்தை இப 

போது மொழினெறேன கேடமீரொனறு கலிசொலலுனெறது அதிக நிததிரை 

செயபவரும கலகபபிரியரும சாமவிசாரககொணடு பினபனையாளது பூரிதத 

குஜஙகளை விருமபுவோரும எ-று, (௨௭) 

பரதிரவியயகொள்வோரு௩ துரோகமேபயிலுவோரும் 
விரவியவஞ்சமாதி மிததிரபேதமீரு 

வுவிலிததொழில்செயவோரு முறவெனக்காவாகண்டாய் 

மாபினாசசரமமெல்லாம் வஞ்சமாயுறுமெனனாளில, 

(இ-௭) அனனியாபொருளை வஞ்சனையால அபகரிபபவரும துரோசதை 

யுடையவரும பொருநதிய வஞ்சனை முதல மித.இிரபேத மீறாகவுளள அஞ்ஞான 

சரததியஙகளைச செயவேோகளும எனககு இஷடடராவராகள மேலும எனது 

காளில வருணாசிரம நிலைகள யாவுமகபடமாச முடியும், (௨௮) 

௮னறியும்பரதகண்டத தடியனேறகிடமிலாமல் 

வெளியென பகைவாசெயவராவெளிக்கொடெக்குறுவேனெனறு 

கன். றியகலியுரைபபாஈ காகுததனுகதிவகதோ 

ஜஞென நியபகைவரியாவ ர௬ுரையெனககலியுரைககும், 
(Ber ) அலலாமலும பரதகணடததில ஜெயமுளள எனது விரோதிகள 

அடியேவசிகக யிடமிலலாமற செயவராகஈ வெளிபபடடூ எவவிட.ததே போ 

வேளென்று கலிவருச்தததோசொலல திருமால நாபிககமலததிஐ பிறஈத பிரம 

தேவா உணடாூய விரோதிகள யரவா சொலவாயெனன “சலியுகதெயவம 
சொலலுனெறது, TQ, (2 a)



» 

முதலாவது குருபத்தி சொரூபமுனாதத அத்தியாயம். ௩௩ 

பரவியகால்ருபி பண்டி சராலுர்தேரூ 

வுரவியலெனக்குமாற்ரூ ௬ு.றுபுகழ்க்காசசமம் 

வரமலிகஙகைநாம் மாதேவகாமஞ்சொல்வோர் 
விரவியசிவபுராணம விருப்பொடு படப்போர்சேட்பேரா, 

(இ-ள) எவ்விடததிலும் விரிந்த காலசேவதையாலும் வித் தவான்களாலும் 

தெளியபபடாத வலிமையுள்ள எனககு விரோதிசள, மிருபுசழையுடைய சாட 

யின பெயரையும் சரோஷட்டம Heo pos கவகாகதியின பெயரையும சிவகாமத 

தையும சொலபவாகளும வியாபகமுளள சிவபுசாணஙகளை விருபபேோடு வாரிப 

பவாகருநம கேடபவாகளும, எ-று (m0) 

வீறுகொண்டெழுஈததாய வேதாஈத€ததாகததது we 

மாறுகொணடிடாமையும௰ோரோர மனைமகவாஞ்சையறரோ 

கூறுகொணடெமுகததாய வறமெலாங்குலவசசெயவோர் 

வேறுகொணடேழு5தமறறை விடயங்ரதனைகழிப்பேரா, 

(இ-எ ) மேனமையுளள வேதாகசப பொருளிலும அகம நிததாாதப 

பொருளிலும பேதீபாவனை கொளளாதவாகக௫ம பெண்டிர பிளளைகளிட 

தது இசசையிலலாதவாகளும வெவவேருயெ தருமஙகளை எலலாம விளகக 

Yor செயபவாகளும கானாபேசமான விஷய வாதனேயைக க(நிபபவச 

களும, எ-று, (௬௧) 

இவரெல்ரம்பகசைவொனன வினனதைரிஈதவேச 

னவரெலாமபகைவரேயென றறைததுமெய்யாமேலும் 

பவாவிராவிய தபோலும் CLT FOOL LILI ET ET TL fH fp 

தவாவிராவுவரோரினனாற செயப்படு தீருப்பநாளும், 

(இ-௭,) இவாகளெலலாம எனககு விரோதிகளெனறு கலியுண செயவஞ 

சொலல பிரமதேவா நகைத்து மேற்சொனனவாகளெலலாம் பகைவரொனறு 

ரீ சொலலியது உணமையாயினும, பிறவிச சமபஈதமுடையவாகளைபபபோல் விரி 

கத சடையையுடைய சிவபெருமானது தஇருவருடசமப௩தமுளள பெரியோர் 

அடைவாரகளோ உனனாறசெயயபபட்ட வீமபுச்*செயகைகளை, எ-று, (௬௨) 

செவனடிக்சனபுவைபபோ ெதருமங்கள்செயகேரர் 

இவெளமர்காசவொழ்வோ நீர்த்தயாததிரையுண்மேலாஞ் 
இவெனருள்விராவுங்கறகா தர்ததமாடிடுவோபோர்டிச் 
சவெனடியருசசிப்போகள் குருபணிவிடைசெய்வேராகள், 

(இ-ள்.) சவபெருமான தஇிருவடிககணணே அன்பு செயபவாகளும் Rey 

தருமஙகளைச செய்பவாகளும் சிவபிரான விரும்பசதகக காசபபஇயில வப 

பவாகளூம தீர்ததயாததிரைககுள மேலாயெ திருவருள வடிவமுள்ள க௩சா இரதி 
* சருபபம* அசக்காரமெனபவருமுளா 
 



௩௩௪ காசிரகூயம். 

தீத்தில ஸகானஞ்செயபவாகளும வணக சிவபிரான இருவடிபில பூறஜைசெய 

Larsen குருபணிவிடை செயபவாகளூம, எ-று, (௬௯) 

இனனபலஃறிறததாரெலலா மெயதருரின,தத$மை 

டீனனமநறஜொருநீகால மலமென்ப்பொலிதலாலே 

வுனனதிகாரததேனோ ருட்படல்சரதமேனு 

மெனனருங்காசிவைப்பி லிருகஇடி.ற றீமையில்லை, 

(இ-௭,) இ,சசனமையான பலவாயுளள புணணியஞ செடயபயவாகளெலலாம 

உனது தீமைககுடன்பட மாடடாசசள ௩8 காலமலமெனறு பெயாபெற்று நிலை 

யாக விளஙகுதலால மறறவாகள உனது ௮இகாரததுககுடபடடிருபபது உண 

மையாயினும எனக்காப பிரியயூளள ௮ரிய காசிசசலசதில வாசஞூசெயவாாச 

ENT GOD ௮வாரகளைத தீமையணுகாது, எ-று (௬௪) 

காசியிலிருததன் முறரு தெனிலொருகணப்போதேனு 

மாசிலாசிரியனபூசை யாறறிகனகமாதலவேணடும் 

பேசியகுரவனபூசை பெட்டவமபனனாள்செயத 

மாசஉபண்ணியததாலன.றி வருவதின தறிதிமைக,5. 

(இ.எ) காசிபபதியில நிராதரம வசிககமுடியாதெனறால களஙகமறதற 

குரூ பணிவிடைசெயது ஒரு கணபபோதரயினும பிரியததுடனிருகக வேண 

மே, சொலலுனெற ௮ககுரு பணிவிடையில விருபபம வருதலும பலகால 

Oe செயத குறறமறற சிவபுண்ணியததா லலலாமல வேறுவகையில நேரிடா 

தெனறு குமாரனே அறிவாயாக எ-று (௬௫) 

குருபணிவிடையினாலே குவல்யததறமுன்னாய 

வொருவருமபயன கணான்கு முறுவதமகையமில்லை 

யருவருபபொழியவாசரன் பணிவிடையவர்ய்சசெய்தோரே 

பொருவருஈதரும்மெல்லாம் புரிதபுணணியரேயாவார். 

(இ-௭எ) குருபணிவிடை செயதலினாலே உலகத்து ரீஙகுசறகரிய pw 

பொருள இனபம வீடு எனனும சானகு பிரயோசனமூம டைபபதறகுச சக 

தேகமிலலை அருவருபபிலலாமல ஆசாரியா பணிவிடையை விருமபிச செயத 

வாசளே சமானமிலலாத எலலாததருமககளையுஞனு செயத புணணியமுடைய 

சாவராகள எ.று, (ms) 

என்றுமாம்மையோன்கூறக் கலியிணையர தாழ்கதேததி 
நன்றுஙீபுரைததாயைய குருவென ஈவின றஈரம் 

மொனறுகாரணமோவிட்ட குறிகொலோவுரைததியென்ன 
வன்றுகான்முசககதோனாராய்க ததுவிரித.துரைககலுத்றான். 

(இ-ள) இபபடியெனறு மனெமயளஎ பிரமதேவா சொலல சலீதேஉள் 

பிரமனது இரண? பாசகுசளையும பணிஈது ததத ஐயரே ! ஈலலவார£ததை



தலாவது குருபததி சொரூபமுராத்த அ௮ததியாயம். கூடு 

கடடளையிடடா, குருவெனனும காமம காரணபபெயரோ 1! இடகுறிபபெய 

ரோ 1 சொலவீரொனறு கேட்க அப்போது பிரமதேவா ஆராயநது அதனை 
விரிததசகூறத சொடலனொ எ-று, (௩௪) 

கரைதரு ககாரவன்னங் காரிய9த்திசெய்யும 
புரைதரு பாவகாசம் புரிதரும் 7காரவனனம் 

விரைதரு ககெகைவேணி விமலனேயுகாரவன்னம் 

வரைதரு கணேசனிஈத மாதிரகாஇதேவாவன், 

(இ-௭) அறிவுடையோரால எதெதுரைககதசகக குருவெனம பதத்து 

அமைகத உயிர மெயயட்சரம இரணடனுள ககரமெயயானது எவவகைபபட்ட 

காரியககளையும சிதஇககசசெயயும ரகாமெயயானது களஙகரூபமான பாவக 

களை யொழிககும இவவிரணடு மெயடடசரஙகளில எறிய உகர உயிரானது 

வாசனைவீசுனெற கொனழமைமாலையணிாத சடையையுடைய நிரமமலரான பர 

சிவ வடிவமாக விளஙகும இமமாதிரதஇறகு அதிதேவதையான வா தியானிசசத 

தீசக விமாயககசடவுள எ-று, (௬௮) 

1 இரத ரசசியானுபவஙகளை உததமாசிரியசாலுணாக *" 

கும௫வனேயனனைதகதை குரவனே தெயவமறறுங 

குரவனேயானமுனனாகக கூறுமைமபகுபபினாரும் 

குரவனேபொருளெனறுனனுக குணததினோனயாவனேஜுங் 

குசவனேரருளாலெலலாஈ தெரிகதவனகுறிககுங்காலே, 

(இ-௭) மதிககுமிடத,த அசாரியரே ! மாசா, பிதா, குரு, தெயவமாவரா£ 

ஆசசரியசே யானமுதலிய பசகிருததியச சடஉள்ரு மாலா அசாரரியோோ பரம 

பொருளெனறு தியானிககும குணசதினையுடையோன யாவனாயினும, ஆராயு 

மிடதது அவவாடிரியா.து அழயெகருணையால யாவையும தெரிஈதவனாவன ௭-று. 

ப ம, யானமுூனனாகக கூுறுமைமபகுபபினாரு மெனறது சொலபவனாயெ 

பிரமஸேோடு விஷ ணு, உருததிரன, மகேசசுரன, சதாசிவனெனனுவ கடவுளா 

பரமனுககழைதத்குறத மாரிபனபரிகது;தா௩குக 

குரவனுககழைதக்குறறக குரவனேதாபபதன றி 

யுரனமிகுபரமனாலு மொழிததிடமுறறாதென.று 
கரவருமமையோனகூறிக காதையொனறுரைககலுதருன, 

(இ-௭,) சடவுளுககுசசெடத பிழையை ஆசாரியா விருமமித$ீோபபா. 

ஆசாரியருககு௪ செயத பிழையை அவவாசாரியமே தாபபதலலாமல பேரறி 

வினையுடைய கடவுளாலும இரசுகமுடியாதெனறு வஞசனையறற பிரமதேவா 

சொலலி ஒருகதை செகலலகதொட்ககளா, ௭-று, (#0) 

வேறு, 

திரைபரப்பிம்பெருவெரு செண்புனத்கோ தாவரிச,௰றீரகதனனி 

னுரைமறைமுறறுணர்ஈதவனாங் சரசுவள ராச்சரமமொனறுண்டங்கட்



௭ Sorbo & Fw tb, 

கரையிறவமுனிவர்பலருளரவருட் பயிலமுனிகாதன்மைக்கன 
ரையில்குணசதவன்வேத தருமனெனவொருகாமம்பூண்டோனுள்ளான சொனிலகுணததவன் த தரும் ருகாமம்பூ snare 

(Q-or) அலைகள பெருககெடதது வருசெற தெளிடத ததக ததையுடைய 

கோ,சாவரி ஈதிசகனாயில அசதியயனஞ செயயதசகச வேதங்களை முழுதும 

உணரமதவராகய அஙூரசுமுளிவா ஆசசொமம ஒனறுளளதறு அவவாரசசிரமததில 

எலலை.பி௨லாச தவஞசெயகனற பல முனி௫*ர௬ணடு, ௮வருள பயில் முனிவரு 

டைய பிபியகுமசாரும குறறமநீஙயெ குண ததினையுடையவருமாகய வேசதராம 

னெனனும பெயருளளவா ஒருவருணடு எ-று (௪௮) 

அனனவனபாலவேதவேசாகத3ுமுதையமறுதசமையகஈறற,ப 

உன்னருர£டாசளபலருடஉபகனளென ஜொருவன மிகுபதஇவாயகதோ 

னெனனருமுளளிநுமபூ து "காளககுரவனபணிவிடையேயியற றிவா 

ழவா, னனனரவனறனையொருகாளவேததருமன கூவிசவீலலுறறான, 

(இஃள ) அவவேத தருமரிடதது வேதஙாளையும உபரிடதஙகளையம ௪௩ 

தேச(விபரீத)மற மு.ழுதும பொரு£தகக2ற மாணாககா சொலலுதற்ஈரிய புகழி 

னையுடையோ பஉருணடு ௮வருள தபகனெனனு.௨௦ பெடரைய/ுடையவன 

யாருமிதெனன வியபபெனனுமபடி மிகு£த பகதியுடன ஆசாரியா பணிவிடை. 

செயது வாழபவனணாகய ஈறகுணமுடைய அ சசீடனை ஆடிரியராகய வேத்தருமா 

அழைத்துசசொலலத தொடகூஞதசை ௨-று, (௪௨) 

பறபலடருடசிறக்தபேகா யானசொனனபடியேடபாயோ, வற 

ப றவேறொருடறகூவவோ வுரைததியெனவடிகளபோறலிப,ி பொற 

புறுமத$ீபேகனகடடளையிட்ட படிறிற பேனமீததியெனனச,௦ சொறபயி 

லமமறைததருமளமககிருபக தொருவருடடதொழுமபாறறெனரான, 

(இ.௭) பலமாணாசகருட சிறாத தீபகனெனபவனே ரான சொலலியவி 

தய சகேடபாயோ, அ௮அனடாக் வேறொரு 8€டனை அழைக்கவே சொலலெனறு 

கேடச ஆிரியாது இருவடிகளை வண ஙி அழூயெதீபகன, தேவரீர ஏவிய ஏவ 

படி நிறபேன அதுவே எனககுஈகடமை எனறு சோலல புகழையுடைய வேத 

சருமா இருபச்தொரு வருவம எகைகுத தொணடுசெயய வேணடுமெனற 

னா, எஃறு, (௬௯) 

அடியனேனாயுள்வரைகின ஜொழும்பாறறு வன்புரிவகறைதியெனன 
கெடியமாமுனிமுன செயதீவினையாற குட்டமுடனிரமபி௰நெககும் 
படியவாவாதகொடுங்6கொதகையுமா னேனெனறு பசாதலோடு 
முடியவோர்தீபகனு சைது யிரககியிது மொழியலுறறான. 

(இ-ள் ) அடியேன ஆயுள்பரியதம் தேவரீருககுப பணிவிடைசெயவேன 

செயயததககது இதுவெனறு அருளசெயயவேணடுமெனறு கேடச மிகச பெரு 

மையையு/டைய வேத்தருமமுனிவா பூரவகாமததால எனனுடல முழுவதும 
  

* சொசதை muy so, 
க்



முதலாவது குருபததி செரீரூபமுரைதத ௮.ததியாயம், ௩௭ 

பெருவியாதி நிறைகதீஅி, உ௰சம விருபபாத மீகஷம குறையடமபசகனேன 

எனறு கடடளையிடவும மூழுதுமுணாஈத இபகனும மனககனிஈதுரு கண்ணீ 

விடடமழுது இதைசசொலலத தொடகொன எலு (es) 

ஐயறீமுனபுரிஈததீவினையை யடியேனுச்களிததியேறறு : 
வெயயதோராருட்டியாயக கொததையாயானிருப்பேன மெலிவுதாஈ.து 
செய்ய£சுகத ருத்தியென்றுதோமு திரகதமுதறேர்ு,தவாசான 

மொய்யதீவீனையானேயனுபவிகதத தொலைததலன றி முருஙகாதபபா, 

(இ-எ ) ஐயோ? தேவரீ£ பூவஜெனமதீதில செயத தீவீனையை அடியே 

னுககுச கொடுசதருளும, ரானபெறறுககொணடு சொடிமகுஷடோயோய 

குறையுடலோடிருபபேன ௩நனனிலைமையுளா தேவரீர சளாசசி$கி சுகமாக 

இருபபீரெனறு உணஙட குறையிரஈது அருதலைய ரத வேச்தருமா சூழர்து 

கொண்ட இதீவினைபபயனை கானேயவபைஷவித3த தொலைததாகலலாமல வேறு 

காரணத்தால நீஙகாது ஐயனே, எ.று (#@) 

௮ன்்.றியுஈதம் மடிப்பணிசெய சடருககுப்பாதகமோ வருள்வாரானரோ 
சொனறியதீவீனைபபயனைத துயபபஇிறுமபபயனையு றராமாட்டு 

கன நிமிகுபணிபுரிதன மிகுதுயராம_துறிறக ஈல்லாயினனே 

யெனறிவினைமுமுதழிய வெனைச்சும௩த காெகாககெயதல்வேண்டும் 

(இ-ள ) ௮லலாமலும தமககேவல செயனெற மாணாககருசகு சாதககள 

பாதகததையோ ஏறறுககொளளுமபடி செயவசாகள தொடாகதூகொடுவீனைப 

பயனை அஜுபவிககுகதுயரததைப பராசூதும அதையனுபவிகனெறவாசளிடத 

தில ஈனனமைமிகுஈத பணிவிடைசெயவது பெரு௩தயரமாகும அது நிறக நற 

குணமுடையோனே விரைவாச எனனுடைய தீவீனைமுழுதும போசுமடடி 

எனனைத தூகககசொணடு சாசிததலததுககுப போககக_வசய, எஈறு, (௪௬) 

பரமசிவனறனக்காதி பீடமெனபபகொப பதியைமேவும் 

வரம்லியும் புணணியததா௦ நிசினைபோய।லவினையா மருவுமுததி 

இரமமிஃதெனமீட்டுமுரைபபமிகு மூழசசியனாயக்கெழுமுடேன 
பிரமமுனிவனைவருததமறச்சுமது காரிககாபேணிபபுககான. 

(இ-ள ) கவபெருமானுககு ஆதிபீடமெனறு சொலலபபடும காரிடபதி 

யை விருமமியடையுஞ சிறாதபுணணியத்தினால பாவம போயவிமே புண்ணிய 

முணடாகும முததிரிததிககும முறைமை இதுவாமெனறு மறுபடியும எதேது 

சசொலல அதிகசதோஷமுடையவனாட விளஙகுனெற இபகன பிரமஞான 

முடையவேசதருமமுகிவனை வருத்தபபடாமல தாூககககொணடு காரிததலதது 

க்கு விருபபத்தோடும பேரனான. உறு, (௪௭) 

முததிவளம்லிகாசிசகர்மணிகன னிகைவடபான சழ்த்குமேனமை 
**9ததிதருகம்பளேசுரசாபெருஞ்சா நிதியிறகதெ.தர,ததககங்கை, மெத்தி 

யதண்புனஸமூழ்கெ குரவனையுமாட்டியுயர்விசுவேசனராள், பததியுடன் 
குருகொடும் போயச்சேவிததப் பதியமர்வானபணிமேமகொணடான,



Ti. Df ar @ 7 & F wi tb. 

(இ-௭,) மோக்ஷமாயே செலவதமைததருெற சாரிககரததிலுளள மணி 

காணிசாகடடததில வட பாரிசததிலிருககும மேனமைதகலயெ சிததிகளைசதரும ew 

பளேசசரமெனனும அலயததிலிறகட கலசாதாததததில ஸநானஞசெயது ஆ 

சாரியரையும ஸஙமானஞசெயதுவிதது மேனனமயுஎள௭ விசுவகாதரை தேரோ 

௫ செனறுவண௩9 ௮,சதலததில விருமபிவசகனெ .றவன குருபணிவிடையை 

Conde rev. Tor. எ.று (#4) 

வருச துபிணியாலுடையுமாரியளனு டையிறபவவீமயககுமபோ 

துர், இருகதுதலின முடைராறு நீசலலா விரமளாயசசெறிகதபோ 

௮ம, பொருசதுமுடமபிடைபபுணணீ£ வழிபோதுமருவருபபுபபூ 

ணார, கரத்துமகிழதலைசிறபபச சுசிபுரிகது காததோமபுககடன 

மீக்கொோணடான 

(இ-ள ) துனபபபடுததுகனற குஷடரோசததினால மெலினெற சாரியா 

ams gsi மலஞசூசேருமபோதும சமுகலியவைகளை மாறறுமபோதம தா 

ககநதரீ£ தனமேறபடுகிறபோதும அசாரியராத தாகசெனொதுபபோதும 

தீனமேல உதிரம் ஒழுகுப்போதுல ௮௬ வர பபடையா சவனா மனததிலசநதோ 

ஷூமதிகரிசுக பரிசுததஞசெயது திருமேனியை பாதுசாசகும கடமையை மேற 

கொணடான  எ௨று (௪௯) 

ஒருவேளை தீபகா வருகவரு செனறழைககுமுறு?றறஙகொண 

டொருவேளைமாபாவியொழிகவொழி கெனறுரைககுமுதவுஃபிசசை 

யொருவேளைநுகருமொரு வேளைநுகராசொ, ககுமுபபினறெனனா 

வொருவேளைசிறிதுணடுமறுககு மொருவேளைசனகத டனறுவையும, 

(இள) ஒருசமயதது தீபகனே வாவாவெனற்ழைபபா மிகககோபமகொ 

ணடு பெருமபாதகனே எனனைவிட்டு 8ஐகு நீலகு எனறு ஒருசமயததிறசொல 

வா அவனாலதரபபடும பிசசையை ஒருசமயததிலுணபா " ஒருசமயததில உப 

பிலலையெனறுசொலலி உணணாஇருபபா ஒருசமையததில கொஞ்சம உணடு 

மற ததைவேணடாமெனபா ஒருசமயம பெருககோபதசால அடிததுத தூஷி 

பபா எ-று, (௫௦) 

ஒதுவிகதகுரவனெதுசெயயினுரீக காதுபணியுஞறறிமேவுஞ 

சாதுவீததரததிபகறகிரககி விச சுவகாதனமா தோ, கோதுவிதத 

முயலாத வவனெஇருணமக௰ழசியொடுகூடிககறபப, Cur gies 

வாடைமரை invls gC err gn 5 6 a5 gD புகமியெனருன, 
ஓகளிலகம் பர்ரி. 17 

(இ-ள) வேதபாடம ஓ.துவிதத ஆசாரியன யா.துகடடளை யீடினும ரீலகாத 

பணிவிடைசெயது விருமபுனெஐ சாது ததனமையுஎள அறிவீனையுடைய Sus 
னிடததுக கருணைகூரஈது விசுவகாதா ௮னன பூரணியாரோடு குறறமா*ிய 
பொயய றிவிலமுபலாத அததிபகன் எதிரில மன மழெசசியோடு எமூகதருளி மலா 

ள் ட * பிசசையெனபது எ முற்ற த.றர்ச முனியாகை யே றுணனுமபலி,



முதலாவது குருபத்தி சொரூபமுரைத,5 அத்தியாயம், ஈ ௯ 

களையுடைய கறீபதததருவாழகசை பீதாமபரததைத£ரிசத விவ ணு வழகளக 
தசமனைமலரிலிருககும பிரமன வாழககை இவைகளில உனககு எதவேணடி 

ஜுதருவேன செசலவயாயெனறனா, எ-று, (௫௪) 

ப ம சறபகம இ£திரனது றத திருவா சலானும விததவாடை இருமாலுக 

கனறி ஏனையோருககுப பேரவையனருகலாலும மரைமலா பிரமஞுககு ஆச 

னமாதலானும குறிபபான ௮வாவாழககையை யுணாததிமவு எப்புவனஙகளக 

கும இறைவராகலின சிவாறுபூ இசசெலவச அடையுமவீடுபேறறைக ரூ றிககா.து 

ஆசாரியகதொணடின ௮அருமைகோக9 சமாகுக இழுளளதேவாகள பதததை 

விருமபுவாயேல தருதுமென ௮வனை விளிததாரென றவாரு.பிறறு 

9 மரை முதறகுறைவிகாரம 

என்றபரமபரறகெதிசென கூரவனனுமஇபபடிவ,தரபபேனெ 

னறு, ஈனறமையப புகனற௩னறு போயஃகுரவனடிபணிரது காதன 

Comex வெனறவரங கோடியெனரு னினபிணிதாஈதொழியமவசம 

வேணடுகோவென, றனறமையவுமைததிரகதா னாரியனபபோது 

முளத்தழன்முனனறே, 

(இ-ள) இபபடி தஇருவாயமலாஈச விசுவேசாமுளனே என ஆசசீரியா சட 

டளைபபடி. கேடடுவ௩து யாசிபபேனெனறு திருவுளததுககு மிகவும பொருஈது 

மபடி, சொலலிபபோய சாரியா இருவடிவணஙதி விசுவகாதா எழுஈதருளி 

வேணடியவரஙகளைப பெறறுககொளளென௱னா சேவரிருடைய வியாதிதீரத 

தககவரம கேடசபபோடிழேனெனறை தஇிருவாளாமபொருாசக கூறி முறையிரஈ 

தனன அபபோதும ஆரிரியா மனதிறகோபஙகொணடனா எ-று (௫௨) 

பகதமுதலறுககுமொரு பசாபசனபா ஜோயதீருமபடிபோயக 

கேட்டல, சகதமலவெனறுரைகதா னல காயகனெதாபோயத தாழ 

ந் துபோறறி, கநதமலாககுழலபாகா நினவரமவேணடிலனடியேன 

கருதெனனாசா, னஈதமரும பணிவிடையேபோதுமெனழமுன மறுக 

சவுமீண்டடைஈதானனறே, 

(இ-எ ) அணவம%தசை ஒழிசசருளாம ஒபபறற பரமவெனிடசது கட 
டகோய தீருமபடி வரஙகேடகுதல முறையலலவெனறு வேத்தருமமுனிவா 

சொலலினா தீபசன விசு வேசருககு எதீரோபோயவனா ௩௫ துதிதது இயறகை 

மணம வீசுதலையுடைய கூஈதலைவாயாச அனனழாணியை இடபபாசமுடைய 

வரோ சேவரீ£ தாதருளூம வரம அடியேன விருமபேன நான ரி திததறகுரிய 

சேசிகாது அரிய பணிவிடையே போதுமெனறனன சியபெருமான ததெது 

வரககேளனதஐருள ஆசரரியரிடம மறுபடியும வஈதனன, று, (௫௩) 

அ.திசயமிககடைக்தானாபகநினறுமுமையாளோடகிலகாதன,மதி 

யமையுநிருவாண மண்டபஞசாரக தரியணை மேலவை யாங்குப, பொ 

திபலவானவருள்ளுந இருமாலைவிளிக்கவவனபுததியென்..று, கதயமா 

பொறகழலபணிசதானிருததியென விருததினனமேற்சமரலுறருூன்,



#0 காசிரகசியம். 

(இ-ள.) விசுவகாசா திருவுளததில மிகக ௮.சயககொண்டு அவவிடத் 

இல நினறும உமாதேவியோடு புததிககு வியயபமைஈத முததிமண்டபததைச 

சோநது சமமாதனசதினமேல எழுஈதருளி அமமணடபததில Fenpep 
தேவாகளுககுள விஷணுவையழைகச௪ அவவிஷணுதேவா யாது புததி யெனறு 

முத,தியை விருபபோடு தருசனற பொனமயமான இருவடி.சளில் ஈமஸகரி,தத 

னா இவவிடததஇிருபபாயெனறு கடடளையிடடு இருககசசெயச மகாதேவா 

இதைசசொலலத்தொடஙளனொ, எ-று, (௫௪) 

இரையெறிகோதாவரி2ரததமாவான் பெருநதவத்தானசெயி 

சொனறிலலான, வரையனையதோறறததான மறைத்தருமனெனும 

பெயரானவளமராகாசி, யுரைபெறுமான்மியகதெளிககா விக்கு 
றைவானவனபாலோததாஈதபாலன; விரைகெழு$பகனெனபா 

னவனபணியா னமைககுழைக்தான மேது மேலும, 

(Q-ar.) அலைகளை வீசுனெற கோதாவரி ஈதககரையில வ௫பபவனும 

௮௧ தவமுடையோனும யாதொரு களஙகமிலலாதவனும மலைபோலும நெ 

டஈதாரம காணும சோததியுளளோனுமாயெ வேததருமனெனஓஐ.ம பெயருடைய 
முரிவன, முததிவளமமைஈத காசிபபதியின புகதழபெறற மானமியததை ௮ றிட 

தவனாடி இகதலததில வசிகனெறான ௮வனிடதது வேகம றி௩,க மாணாககன தீவ 

ரபககுவமுளள தீபகனெனபவன குருபணிவிடை செயதலால நமது (உளள 

ததை) மிகவும கனியசசெயதனன எ-று, (௫௫) 

அனையனெ தாயாஈககோனறிககேடடவர மெலாங்கொடுபபோம 

றைதியெனழும, விளையமிகுமவனகுசவனபணியொனறேபோது 

மெனமுன்மீணடுவக்தோ, நினையவரிதவன்செயகை யெனதுதிரு 

வாயமலாகதானெடியமாயோன, நுனையவவறகாணபனெனத தொ 

முதெழுஈது திபகனமுன் Gen sient wy or, 

(இ.எ) அததீபகளெதிரே யாம, தெரிசனாதஈது நீவேணடியவரககளெ 

லலாம பிரசாதபபோம சொலலெறு சேடடோம ஆசாரியபகதியுடைய அத 

தீபகன ரகுருபணிவிடையொனறே போது மெனறனன காம வ௩தவிடடோம 

அவன கருத்து அறியததககதலலவெனறு இருவாயமலா£சருளினா, திருமா 

லும விரைவாக ௮அவனைககாணபேனெனறு வணஙகிகினறு அததீபகன முன 

னே பிரசனனமானெொ று, (௫௬) 

சேடரியகுருபததிசிசோமணியாந தீபகனமூள சென்றமாயோன 
வீடரியகுருபணிசெய கீலெைசாயகறகுவகை மிகுமாசெயதாய 

காடரியமூலஈவிலகுரவனிலும பொருளுரைபபோனவிலவிசேடங் 

கூடரியவவனிலுமெயசசிவனையுணர்த இடுஙகுரவனகுழகனேகாண். 
(இ-எ) ே$தறகரிய குருபததிசிரோமணியாயெ $ீபகனமுனபோன வி 

வஷூணுதேவா நீவகுதறகரிய குருபணிவிடையைசசெயது விசுவமாகலாச சகதோ 

ஷமதிகரிகசசசெயதரய நினைப்பதற்கரிய மூலபாடககறபிககும ஆரியனைப்பா 

ஈகலும பொருளுரைககு மாசிரியனரிமஈதவமமை உடைததறகரிய அவவாூரிய 

னிலும பரமபொருளை யறிவிசகும சேசிகனே அசசிவமுகரததமாகும இதைக 

கரண பாயாத, -௮, (௫௭)



ருத்லாவது குருபத்தி சொரூபமுலாதக அததியாயம. ௪௧ 

வேததருமனசிவனே யெனததுணிஈது பணிபுரிகதாயவிசுவகா 

தன, போதவ ரஙகேடடியெனப புகலவுமவேண டாதிருகதாய புல 

மைமிகாசய, சாதரினைககாணபொருடடேவடதனனயா னெனறும 

இழ தழையஃகூதி, யேரதரிறததவனமறைநசா னகிலேசனமுனமு 

னமபோலுமமுனன றே, 

(இ.-௭.) (மேலும) வேத்தருமனைச சிவபிசானேயெனறு நிசசயித நப்பணி 
விடைசெயத்ாய விசுவேசா வேணடிய வரஙகளைாகசகேளெறு திருவாயமலா 

வும (ஒனறம) விருமபாதிருகதாய ௮.றிவாறுயாாதோனே உனனைபபாரககு 

கிமிததமே உணமையாக யான வகதேனெ.று, (திபகன) பெருமகழசட கொ 

ளஞமபடி. சொலலி சமுதஇரமபோறும கரியதிருமோ.3 வாயாத lag em 

தேவா மறைகதவராகி விசுவகாதா (எழுகதறாளி பிரு£கும) சாகிதியில மூ 

பேோலடைகதனர் கூறு (9௮) 

காசிவசிதடுநிபேற௫றகொடுககுடட மொழி தழனக இபபு 

வாயாது, : பேசியகணணிசணடுமயவிழிகதகருசவன நீப௩கனைபபெட 

பிஜேககி, மாசிரியநீசெயதசாரயததாலிககாரி வரிககபபெறறேன 

கூரியமெயபபிணியொழிககேன கணவிழிததேனெனகூனியேசா 

குறையுமினரால 

(இ-ள) கா9தசலதில வாசஞ்செயத லத கறை கொடிய குஷடவியாதி 

foe அழகுமிகவிளவ,) கணகளிரணடையும வி.நிததவேததரூமா தீபகனை யன 

பாயப பராததருளின குறறமற நீபணணிய உதவிபினால இ£தக காத தலததில 

வாசசூசெயயபபெறறேன காணததகக குஷ்ட கோயை நீஙனேன சணவிழி 

தறுபபாரததேன எனககு (இணிமேல) ஒரு குறைவுமிலலை எ.று (௫௯) 

ஒஙகுபெருஙகாசியெனுக£பதகா லிதைதையபிருர்டையுமயா£ 

க்கும, பாஙகுபெறுமிததலவாசபபலதது மேலாயபலனொன திலலை 

தூககுசடைவிசசுவகாயகனிவணபோ லெவணருளவான றுனை£து 

தோனறுக, தாஙகுகுணததாயெனறுமகமவிகசான ருருவேததரு 

மனமாதோ, 

(இ-ள ) மேனமேலேரஙகும் புகழையுடைய காரரியெனஏற விளகடிளால 

யாவாகரும அஞஞானமாகிய இருளநீஙகும நனமையை விளைவிக்கும இரத 

க்ட்ததரவாசபபலனுககு மேறபடடபலன வேறேகிடையாது தாழனற 

சடாபார ததையுடைய விசுவேசா இவவிடததைபயபோல எவவிடததில அருள 

செயயுமபடி விரைஈது தரிசனகதருவா காபபாறறததகக குணததையுடைய 

திபகனேயெனறு வேதசருமமுனிவா (மாணாககனைச) ச௩தோஷிககசசெயத 

னா, 6-2 (௬௦) 

குருபததி சொரூபமுரைதத அததியாயாறறியது: 
ஆக பரயிரமுடபட திருவிரு சதம (௬௪) 

Ot ro



gps காசிரகசியம் 

(இ-௭.) காசிததலதசில எவன விருபபமவைபபினும இ௧இ௧௧௧௫௧௧ பல 

தேவகூட்டஙகளும தஅசாவாதததோடு அவனிடதது படசமவைததுச சேருவசா 

கள அவன ஆனகதரூபியாய அடியராகள யாவரும அவன மூமையைபபேசி 

இனபமடையுமபடி. அததலசதில வீறறிருபபான அததனமையினால 5405 

திறகு ஆனஈதவனமெனறு யோூகெளும ஞானிகளும இனஈ௩தோறும பெயா 

சொலலுவாரகள று (௪) 

மேவியகாடி ஈகர்ததியானஞ்செய வீறலினன்கூறறினைக சடப்பான 

பாவியவரஙகள் பறபல கல்கும் படிபல£ர்சதமுமுளவா 

லோவியமணிமாளிகையவிமூததத துறைபவர் யாவரேயெனினுங 

கரயியங்கணணா ளொருபுறபபொருமான கழலிணைகலக௩இடுகதகையோர், 

(இ-௭.) விருபபததைததருனெ.ற காசி சதலததைச இ௩தகக௧,௧௧௧ வலல 

மையுளளவன இயமனைககடஈதுவிருவன அதிகரிததவரஙகள பல்வறைககொடு 

ககததகக அனேக இரததஙகளும அததலததுளளன சிததிரஙகளெழுதிய ரத 

மாளிகைகளையுடைய காசிபப தியில வதிசனெறவாகள யாவராயினும நீலோற 

பலமலாபோலுக திருககணகளையுடைய அனனபூரணியாரை வரமபாகததலு 

டைய விசுவகாதா உபயபரதஙகளிலு௦ம கலககு௩தனமை யுடையோரரவார 

கள, எ.று (௮) 

௮டைதரமுடியாதணிததலாததேசத தமர்ஈதுகாரியைநினைததாலு 

மிடைதருபலபாதகஙகளினீஈடி விருமபுஞானததினராவர் 

தடையறகாளுமிததலசசன்ன தானஞ்செயபவாபெறுமபேறமை 

யுடையகரயகனு மொழிவனோமொழியா தொழிவனோயா ன நிகிலனால், 

(இ-ன) போகககூடாமல அதிக தூரதேேசத;இலிருக ந, காசிககுபபோசகவே 

எடுமெனறு சகஇிததுககொணடிருஈதாலும நெருஙகய பலபா தகஙகளினினறு 

விபெடடு யரவறாம விருமபும மெயஞூஞானததை யடைவாரஈசள தடையிலலார 

மல இன௩தோறு மிசதலததில அனனகானஞ செயபவாகளுககு உணடாகும 

பலனை சாவவலலமையையுடைய விசுவகாதரும சொலலுவாசோ செரலலமுடி 

யரமல விடுயாரோ யானறிஈதிலேன, கூறு (௯) 

அ௮னனியதலததிற கேரடிமாமறையேராக கனேககாளனனமிட்டதனான 

மனனியபலமிக காசியிலொருவன வயிறறெழுபசிசிறிதவிய 

பானனியபிசசை யிடுகலினுணடாம பலததினைநிகாதராதெனனின 
மூனனியவிதறகு ரிரெனவொனறை மொழிகருமடவரேயனரோ. 

(இ.ள) வேறுதலததில பெருமைபொருகதிய வேதம உணாஈதசோடி. 

பிராமணாகளுககு அனேசகாலம அனன தானஞ செயத்தனாலே டைத நிலை 

யுளள பலனானது இசகாெபெபஇயில ஒருகாள ஒருவன வயிறறினிடததுண 

டாயெ ப9 றிது சணியுமயொருடடு சொலலுனெழ௰ ஒரு பிடி அனனபிடசை 
யிடுவதாவுணடானெற பலனுககு ஒவவாதிருககுமானால சிஈதிககததகச இககாசித 

£5 HR pGEF சமமெனறு வேறொரு தலததைச சொலபவாகளும அறியாமை 

யுடையோகளலலவா cng (௧௦)



இரணடாவது காசிமானமியமுரைதத அததியாபம ௪௫ 

ஆன்றவிதகலதஇல் வசிததிடவொருவ னவாவுறினத நகுவிகசெனஞ்செய 

மானஹகெஞ்சுடையோன்௫ளை யொமுபிதிரர்வககுபபொடுமள௦றிடையமு 

மேன றவிததலததுககேததிரசாரி யாசஞ்செய 3௬ுப்பவாபெறுமபே| ஈ.து 

தூனறமறறெவரான மொழிதரமுடியு முமபாகாயகனவரனரோ 

(இ-ள ) மமைகிறை௩த இததலததநு வாசஞ்செயயுமபடி ஒருவன அபேட 

சிக சாலதறகு விரோதஞசெயயுமபடி நினைததமனமுடையவன சுதறததோடும 

பிதாககளோடும ஈரகததில வீழவன மேனமைதஐகய இததலததில க்ஷே ததிர ௪௩ 

நியாசஞ்செயது வரிசனெற்வாசளடையு2 பிரயோசனததை நகிலைமையாகவே 

சேயாவாக௱ாரல எடு சதனரசகககூடும அசசகமியாசிகளே தேவதேவராகய மகா 

தேவரலலவோ, எ-று, (௧௧) 

அனனியதல்ததிற கொலைகளவாதி யைம்பெரும் பாதகம்புரிசதோர் 

மனனியகாச யகததடைஈகதொழிப்பர் மதறிதி னிருகதவைசெய்வோர் 

துனனியவெொதத தலஙகள்செனரா ௨௩ தொலைதசா,து.றவளாகதெமுஈ.து 

பன்னியகொடிய ஈரகெலாம்புகு,ததிப் பாரழியிறுமழியாதால், 

(இ-ள) அனனியதலததில கொலை களவு முதலிய பஞ்சமகா பாசகஙாள 

செயதவாகள, நிலைபெறற சாரிததலததில வது வதய 8ஃகெசொளவராகள 

இததலததிலிருஈது அபபாதகயகளைச செயவோர மடிமைறிறை ச எஈததசலங 

சளுககுப போனாலும் நீஙகாது மேனமேலும வளாுசெழுடது சொலலுனெற 

மகாசாகயாளிலே புமிவிதது உலாம அழிஈதாலும அழியாமல நிலைததிருககு 

மியலபுடையா£வாரசள  எ.௨று (7-) 

பூதலக.தளள தரகதஙகளனைததும் புக.உத.தளைக தாடலின பேறு 

காதலினமணிகன்னிகைபபுனலொருகாட் கலா துமூழகிடுபலனொவ்வா 

வாதலிறகாசி யகததொருகணம்வா ளரவமர்தலினவருபேறறை 

யோதலுநறிடுபஃதலங்களுமபறப லுகம்வசபபினுமளியாவே 

(இ-ள) பூமணடலததிலுளள ீாததஙகளெலலாவற றினுக்குஞு செனறு 

ஸ௩ானரூசெடதலிறா லஐுணடாகும பலனகள அனபுடன மணிகளனனிசாஈடடத 

தில ஒருகாளடைஈது தாதசமா சலின பலனுககுச சமமாகா அதவினால காடி 

,ததலததில ஒரு சிமிஷம சுமமாவிததலிலை உணடாகும பிரயோசனததை 

எடுதகதுரைககதசகக பலதலஙகளும பலபலயுகஙுகள வாசஞைசெயசகாறும தீராத 

னவாகும r=, (sm) 

கண்டமாததிரததாற சகலபாதகமுங் காறறிமிககுயர்ச,த;தலிதுவே 
யண்டராதியரும பொனனுலகாதி யவாவுதலொழிஈஇிவணமர்வா 

ரெண்டவாககலியிற காசயின வசப்பா ரேயலாறகதியெவரடைவார் 

வணடருபபொழிலசூழிததலம்பாவ மலைககொரு வச்சிராயுகமே, 

(இ-ள ) “ தரிசிததமாததிரத,கில சசலபா தகவகளையும மீ) மிகவும உயா௩ச 

நிலையைசதரதலால சவா முகலானவாகளும சொகாமுதடான இடக்களை



௪௮) க்ர்சிரகசியம் 

மாசிலாக் காருவைபபின வ௫தஇடும் வாஞ்சைகாளு 

மூசிய தெனககுமெனறாற பிறர்கசினி மொழிவதென்னே, 

(இ-ள) காசிததலதஇன மனமகள யாவும் (அறிவுடையோரால) சிதி 

6S 5555 Sseuerwar திருவாயமலசகதாலலலாமல, மமறையோர சொலலத 

தீரு௩ தரமுடையவாகளோ களநுகமிலவாச காசிசகலத தில வரககவேண டிய 

விருபபகதின5தோறும எனககு நிைநதிருககுமானலை இணிபிறாககுச சொலல 

வேணடியதியாது, எ-று (௨௧) 

நிருமல னமராறினற் கெடுமபுகழ்த தலஙகளெல்லாம 

பொருமலற தியானுஙகூடப பொருநதியே யமராநிறபே 

னருமையிற பிரிதலோர்கா லபெபினறு மளவிலாத 

பெருமையிற சிறஈதகாரிப பிரிவைய னெனறுமபேணேன், 

(இ-௭.) அ௮னைதியேமலரகிதசாகய சிவபெருமான, விரும்பி எழுாதறாளி 

இருகனெற பெருமபுகழையுடைய தலககளெளலரவறறிஷமை ச௩தோஷதது 

டன யானுககூடவே நிலை? துவாசஞ்செயவேன ஒவவேரா தீலஙக£ில ஒருமை 

யாகப பிரியதசகக சமயமகோகதாலும, அளவுபடாத மகிமையாலுயாஈத சாடித 

தலததைப பிரிய ஒருககாலும விருமபேனெனறு, வியறுசலா மறறைததே 

வாகளுக்குக கூறிரை ory (௩...) 

என்னையா னுரையாநிறப தெனனையாண டருளின மேவு 

மினனைகேர் சடி.லமோலி விச்சுவராதனருனு 
மனனைகே ரூமையாளோடு மரும்பெறன மகார்களோடுக 

தனனைகோ காசிரீஙகான கயிலையிம றணகதபோதும் 

(இ.௭) எனககருக காடிததலத்இலுளள விருபபகதை யானே எடுகதுககூ௰ 

வேணடியதியாது ௨னனைப டரிபாலனரூசெயஙு, திருவருளமாரசசதஇற செறு 

த), நீஙகாபபிரியமுளளவரும, மினனலைபபோலும பிரகா சிககனற சடாமருடத 

தையுடையவருமாகய, விசுவாத்ரும சாவபுவனஙகடரு௩ தாயாராய அனன 

பூணியாரோடும், பெறுதறகரிய விகாயகசகடவுளமுதலிய புததிராகளோடும 

கயிலாசறியை_ பிரிஈதகாலததும, தனக்குதானே ச்மானமாயெ ம௫ூமையுளள 

காரிததலத்தைப பிரியமாட்டார் ஊறு (௨௩) 

பறபைல வுரைப்பதெனனை பரகதி யடையவேண்டின 
வெறபெனக தரணடபாவ மிககவசெனினும யார்க்குஞ் 

சொற படு பழியேகல்குக துணிபுடைக் கலியினெணணா 

தறபுதக் காடிமேவி யமாதலே வேணடுமன்னோ, 

(இ-ள ) பலபலவிதமாக(எடுததுக)கூநவேணடுவதியாது மேலாயெ மோ 

க்ஷ சையடைய வேணடினால, மலைபோலுஙகுவிநத பெருமபாவமுடையவாக 

எரயிருஈதாலும, யாவாகளூககுஞு செலலதத்சக நிரதையை விளை விககு£துணிபு 

டைய ஈலியுகததில (இபபெருமபரவம எவவாது நீககுமெனறு) ஆலேரசியாது, 

மேனமேலும மனககலிபபையண டாககுங காசபபதியை டடைஈது வசிததிருசக் 

வணடும . ஈறு, (-௪)



இரணடாவ து காரிமானமியமுளா கத் அததியாயம் ௪௧ 

ஈரகவேதனைசகடஙசாத பாவமெனபா£ 1 வெற்பென் ததரணடபாவ மிக 

கவரெனிறு”மென றம பரிச ததமனமுடையோரையும பாவளுசெயயும்படி பே 

fuug கலியுகததினியயகையெனபரர *யாரககுஞூ சொறபடுபழியே ஈலகுஈ 

துணிபுடைககலியி"னெனறும மேறபிறவி இலலாமல முததிரததிபபது சததிய 

மெனபாா£ “ பரகசியடையவேணடினறபுதககாசிமேவி பமா தீலேவேணட”மெ 

னறும கூறினா, 

என்றுபண்ணவர்முன்னோருக கெம்பிமாயவன்ம்றைகதர 

னனறுதேர்கதனையோகாசி ஈலமெலா மின கேட்டி. 
யொனறுபற பலரிலவாறே யுரைததன ரென.றுதேற 

வனறுமெப்க குரவன€டற கனனதே புகலலுறருன். 

(இ-௭ ) இபபடியெனறு தேவாமுதலாயினோருககுக கடடளைபிடட வீஷ 

ணுதேவா மறைநதனா (8) செவவையாகதசெளிகதனையோ இளனமுங கேட்பா 

யாக ௮னேகரும இவவணண்மரகேே காசிததலத ன மமையைச சொன 

ஞாகளெனது உணமை ஞானைதைதைபுடைய வேத தருமமுனிவா (€டனாகய Fu 

கன) தெளியுமவணணம ௮மம$ிமையைச் செரல்லததொடந௩னா று (௨09) 

காரிமானமியமுலாதத 

அத்தியாய முறறிய து. 

இஈ அததியாயம ஊடு பாபிரம உள்பட இருவிருசசம (7௬௬)



௨. 

திருச்சிறறம்பலம் 

Ip GOT (7 விறு 

திருமால திருமகளுக்குபதேசித்த 
அததியாயம. 

திருசசிறநமபலம 

வீஙகிபபணை ததுபபுடைததெமுது விமமிபபொருமிசசுணங்கமைக து 

கோஙூறபொலியு முலைபபாரய கொணடுநுடக்கு மிடைக்கமலை 

பாஙகறபொலிடு மணவாளன பதுமமலாததாள பணிகதெழுகது 

நீககறறிலளாயருகடைஈது நிறைபேருவபபி னிதுவினவும, 

(இ-௭ ) பூரிததபபருமிதஙசொணடு அடிபராதெமு£து காளுககுகாள வளா 

ஈது சசசனைமோடி சேமலபடாபபெறறு கோஙசருமபைபபோலவளரும குஜங 

களாடுய சுமையைஈ ஈமசசலாறறாஆு தளரும இடையினையுடைய இலககுமி தே 

வியானவள தனந பகாததிற எழுநதருளியிருகன ற மாயகனாகயெ விஷணுதே 

யா தாமரை மலாபோனற தீறுவடிகளை வணஙுகியெழுஈது நீஙகாமல சமீபததி 

லிருது ௮திமபிரியகதோடு இதை மிஷவுனறனள (று, (4) 

நெடியபுகழோயடி யேறகு நிகழாரின மதோரையய 

கடியவேணடுமென்னையெனிற கடியதாய கலியுகததிற 

படியவாவுமபல் லுயிரும் Ue Surg papel sr Neg 

முடியவெதனாலவீபபெறு மொழியவேண மெறாதின்னே 

(இ-௭,) பிரபல சோததியுடையோரே அடியேனுக்கு ஜா சதேகம உண 
டாயிருகசனறது (அதைத நேவரீ£) நீகயெருள வேணடும (அத) யாதெனில 

கொடுமைபுளள கலியுகததில பூமிபிரகண இசசாசூதராடெ பல ஜீவாகளூம 

கடபேபடட பாசஙகளமுமுதும ஒழிஈது கெடமவணணம எநதச (சரதனத 

தால) முததியை யடைவாகள தடையின ரி இபபொழுதே (தேவரீ£) திரு 

வரயமலாரவேணடும எ.று, (2) 

தானததாலோ தவததாலோ சமாதிதியான முதலயோக 

மோனத்தாலோ மகததாலோ முழஙகும்புனலாடுதலாலோ 

மானத்தாலோ தரியசிவன் ம்ருவுகதலவரசததரலோ 

ஞானததாலோ பிறவாலோ ஈவிழல்வேணடு ஈயகதெனறாள். 

(இ-௭) உததமசானஙகளை ச செயதலினாலேர தவஙகளைசசெயதலினாலோ 

சமாதிகூடுதவிஞ்மோ சீயானமுதலியை ளாலே போசாபபிபாஈஞுசெயசவி



௩-வது இருமால திருமகளுகருபதேசித்த அததியாயம். முக 

CnC Oar மவனஞசாதிததலினுலோ பாகஞ்செயதலிஞாலோ Sal H Bin அலைகளையு 

டைய தாதசஙகளில ஸகானம பணணுதலினயலோ ரளவைபபிரமாணஙகளால 

இதசதனமையரொனறு அளவிடககூடாத சிவபிரான வீறரிருககு௩ சலஙகளில 

வாசமபணணுதலாலோ ஞானசாதகசதாரலோ பிறமாரககஙகளாவோ பிரியத 

டன கடடளையிடவேணடுமெனறனள எ-று, (யி 

எனறுகமலை வினவுதலு மிறும்பூதுள்ளத தெழமூழ்ஈ.து 

குனறுகுடையாக கொணடுபொழி கெொணடததெதகோபால 

Hear pO seu Aegon ஜெலல்ாவுயிர்ககு மூறுதியென 

கனறுதெரிஈது கேட்டி.மட ஈங்காயெனறு விடைகொபெபான, 

(இ-ள) இவவரா௮ இலசகுமிதேவி வினாவியவளவில கோவாசதன சரிவா! 

கரடையாகககொணடு சததமேகஙகள மழையபொழிவதைததடுகது பாகக்ட 

டஙகளைககாததருளிய விஷணுமாததி தமநுளளதில ஆசசரியமுணடாகக toll 

தது இபபொழுது நீ தெளிவாகவினாவியஆூ எலமா ஆனமா[கநொரும முசதி 

மாாககமாருமெனபதை செயவையாச வறிய கேடடனை. இளமை ரீரசாத 

மாதே எனம உததரஞசெரலலுடொறனர , (l= 7 (-) 

மூகதுகிரோத முதலாய மூன்றுதவிர நான்கதெனப் 

பிஈ,துகலியில் யாவோரும் பெருகுபாவக தளைபூணட 

ந௩.துமெனையே பிரமமென்று ஈவிலும்பிறரைப பிரமமெனறு 

மூகதுதமையே பிரமமென்று முரைததுததிரிவா மொணடொடி.யே, 

(இ-ள) ஒளிபொருஈதிய வளையமகளையணிாத ஜி ரூமியே. முதிய 

மரேதாயுகம, இரோதாயுகம, துவாபரயுஈம, பனனணுமி மூனறு யுஈ௩ாஈநா தவிர 

பிகசிய நானகாவது கலியுசதசில யாட ரம அகி£ரிதத பாவமாயெ விலகளர 

ப பூடடிககொணடு லயபபடுசெற எனையே பிரமமெவறும மறழத்தேவா 

களைப பிரமமெனறும போசங்களில முறபடுனெற தஙகளையே பிரமமெறுரு 

சாலலி?) கொணடு காலஙகழிபபரா கா. எ.று (8) 

வேதஈவிலு மைநதெழுததும் விளமபார்நீறறுக காப்பணியார் 

சாதமணிஈத பொழுதறமே தருகணமணிமா லிகைபூணா 

ரோ.தவுலவாப் பெருககாததி யுமபர்பெருமான கூறறுதைதத 

பாதம்பணியார் வேறாகப் பகாவார்புனவார் பரவுவார் 

(இ-ள) வேதஙகள மிகவுமெடு சதுரைகளெ ற, ஸ்ரீ பஞசாஈகாததை யா 

சரியராகள பிறவியிறபுகாமல காரககததகக விபூதியைததரியாக௱ பூண்ட 

பொழுதே சததியமாகச சவபுணணிய௩களைத தரததகக ௨.௬ ௧ இிராககமாலே 

யைததரியாகள சொலலுதறகடஙகாச பெருகசோததியாள தேவதேவராயெ 

மகாதேவருடைய இயமனை யுைததருளிய ஏிருவடிகளை வணஙகாரகள வேறு 

மாதிரஙகளை ச 'சொலலுவராகள வேறு வேட்பயகளைப பூணூவா£க£ வேழு தே 

உரகள்ைபபணிவ புகள், ஏழு (௪)



@2 கரிரகசியம, 

பாவம அதிகரிததவாகளுககு மகாமகஇிர செபமும உருததியாகக தாரண 

Yo செவததியானமும வெறுககுமா தலின, * வேறாகப பகரவரர புனைவரா 

ப.ரவுவராஎனறு”கூ றினா, 

இதுவுமன றி. கன வினு நீறுகாணாக கைதவர”” எனறும 

* பிறவியஈசகாககுவெயயோன பேரெசவிகாட்டலரமோ 

மழைகளரலளவைதனனாற றேவரரனமனதகால்வாக்கா 

லறிவருஞ்சேரதியெயகோ னவனறிருகீதறுததொணடின 

குறிவழியனறிககாணங கொள்கையானல்லனென்றார்.” 

* தேறலாதார் தமைக்காழிச் செம்மனோக$ூயினிவம்மி 

நீறுபூசெகணடிகையும பூண0ருததரெழுததைக.து 

மூமவோதிப் பாசமொழித துய்மினெனனாவறகேரககக 

கூறினார்மறற.துகேட்டுக குணடரெரியிற கொதிததுணப்பார் ” 

எனறுஙகூ றிய இருவிளையாடற றிருவிருததஙகளாலு apo sé 

வஞ்சம்னததிற படி. றரொமுககெ வருணுச்சிரமநிலைநிறபா 

ஞ்சமனையமடஈடையா ராசைவலைபபட் டுழிதருவார் 

கெஞ்சகலஙகொள்ளராவேத நிரதைமொழிவார் குரவனடி. 

தஞ்சமெனப்பற ரூாபுமமாஞ சாரபேதலைக்கொணடொழுகுவார். 

(இ-ள) கபடமூளள மனததுடன கூடாவொமுகக நரையுளளவாகளாய 

வருணாசஏரம நிலைகளில நிறபசாகள அனனம பேசலும மிருதுவான நடையை 

யுடைய மாதாகளமேல வைகனெற ஆசையாகய வலையிலகபபடடு ச இரிவரகள 

மனத்தில கலல எணணநகொளளசா வேதவரகயெ௩கரரச்கு நிமதைசொலவார 

கள, அகராமயமரகிய சைவசமயரசசாஙகளை உபதேடிககும ஆசிரியருடைய 

,இருவடிகளையே அடைககலமெனறு பிடிததுககொளளசாகள புறசசமயமாராக 

கஙகளையே முதனமையாகப பற றிககொண நடபபராகள, rage (௭) 

 புமமாஞசராபே”யெனறு கூ றினமையால ௮கசசமயம வருவிககலாயிறறு, 

பொயயவாவிமையனெறி பூணடுவருணாச௫ரமநிலை 

யையதவறிவயிறோம்பு மதுவேபொருளென றகல்கெணடு 

செயயமுடியாககொலைகளவு திறமபுமதுமாகதுதனமுதலா 

வெயயவனை த தும்புரி அழலவரா விலககாம்பவுத.தெறிரிறபார் 

(இ-ள) பொயததொழிலகளை "விருமபி மயககமுளள பாபமரா ககலகளை 

மேறகொணடு வருணாசிரம ஒழமுககஙகளை வழுவி வயிறை வளாபபதே 

பொருளாக மனதிறகொணடு நலலோசகளரலே செயயப்படாத கொலை களவு 

மதுபானம பணணுதல முதலாயெ கொடுமதொழிலகள யாவஞசெயது உழல 

வாரகள அறிவுடையோகளாலே விலகசதசகக புததசமய மராக்கஙகளிலே கிற 
WITS, ro Ms, 

(4)



க-வநு தருமால திருமகளுககுபதேெத அ ததியாயம், 9௩ 

இனையகொடுமைபுசிக தழு மினையரெளிதிறகதியடையும் 

வினையமுணர்ஈதுஈம்பெருமான விதிதததெய்வமாததலமொன 

மனையபெருமான்போலளவைக கடஙசாததகையதவனெனறே 

புனையமிளிர்வதூழியினம் பொனருப்புகழமையுடையதால், 

(இ-௭) இத தனமையாடிய பாபஙகளைசசசெயது உழலுனெறவாசள எளி 

தாக முததியடையதசகக நுடபததை யறிஈது ஈமது கடவுளாகிய ஏவபெருமான 

ஏ.றபடுததிய தெயவதசனமையுளள மகாததல மொனறிருககனறது, அ௮அககட 

ப்ளைபபோல பிரமாணககளாசசடஙகாத மடுமையுடைய ந அசகடவுள வடிவ 

மாகவே அலங்காரததுட விளஙகுவது ஊழிகரலச்சிலும கெடுதலிவலாத 

புகழையுடையது, எ.று, (௯) 

வேதமுடியினம௩தணமாய் விரவியிருப்பதெஞ்ஞான.றும 

பேசதமுனிவரிதையமலா புககுமருவுவதுமு.த£ 

ராயபொலிவிறபெருகெயலை யறையுமா தா௫னியுடைய 

தேமவெவருகதொழபபடுவ தெணணபபடுவதுயரகாசி, , 

(இ-ள) வேதாகத மகரவாக௫யஙஈமககு லக்ஷியாதத ரகரியமாயுளள 

தும, ஞானததையுடைய முகிவாகள இருதயகமலஙகளில சதாகாலமும தகடுயி 

ருபபதும, பிர பலமனணைகொணடு விளஈகததோடு பெருகசெடுசது அலைகள 

முழககுனெற கஙகாஈதியையுடையதும, பெருமைவரயத எலலோராலுஈ தொ 

ழபபடுவதும, யாவராலும சொதிசுபபவெருமாயுளளது காரிபபதியாகும எ.று () 

அஈதககாசிவளமபதியி னஎமாவோவசிபபோருயிா துறபபோர 

முகதக்காணுமதனாம மொழிவேரா நினைபபோரெலலாரும் 

பகதககாடுமுழுததிததுப பரமானஈதக்கடறபடிவா 

சக,தக்கரமரமடவாயதத லச்?ர்ிறிதுசாறறககேள, 

(இ-ள) பலவளபபநுகளையுடைய அககரரிததலதல இருக்குமபடி விரு 

மபுவோர்களும வ௫பபவாகளும இறு துபோனெறவாகளும பெருமையில மு 

தனமையாகத தோறறுனெற அபபஇயின இருகாமஙகளைச சொலபவராளும 

அஈகாமஙகளைச சிக இபபவாகளும ஆடிய எலகோசகளும பாசஙகளரகிய He 

வியை முழுவது மழிசது சவொககசசாகாத.தில மூழுகுவாகள பொலனிறம 

வாய௩து அழகுதஙயெ இலககுமியே அததலததின சிறபபை நாம 8றிது தெரி 

விகனெ ராம சகேடபசடாக று. (௧) 

கரசியமருமபுன முததறா பரஙகள்கஜாயுமயோகுயிரே 

காசியமருமுயிரெதிரே காலனணுகானெஞ்ஞானறுங 

காசியமருமுயிர்களே கலிகாலததுனபகன நிருபப 

காசிவாணாசிவலேரக வாணரெனறுகரையுமறை 

(இ-ள.) ” காசிததலததலிருககொற புலமுதலா்'ய தாபர உயிரகள மு 

வதும் சவெயோசறதி லிருபபவைகளாகும காபெடதியிம வாசஞ்செயயும ஆவ



Ge காசிரகியம். 

மாககளுககு எதிராக இயமன எககாலததிலும வரமாடடான அ.ககாதிததல்ததி 

லுளள ஆனமவாககஙகள கலிகரலததினால உணடரபயெ துனபஙகளையடைய மா 

ட்டராகள அ௮ககாசிபபதியில வாசஞூசெயபவாகளை சவலோசவாடிகளெனறு வே 

தவள சொலலும கூறு (௧௨) 

வா.ரணாசயுளகினைததோர் வளமார்சவசாலோககயசே 

வரரணாசவாயமொழிவோர் வளமார்சவசா மீப்பியரே 

வரரணாரதரிசிததோர் வளமா£சவெசாரூபபியரே 

வாரணாசிவரித தமர்வோர் வளமராசிவசாயுயெரே 

(இள) காபபதியை மனதில நினைததவாகள எலலாவளபபஙக௧௦௭௩ம 

நிறைத சவெசரலோகயெசதைப பெறுவராகள, காகிததலமெனறு வாயினால 

சொலலுபவாகள எலலாவளபபஙகரரம நிறைகத ரிவசாமீபபியததைப பெறுவரா 

கள அககாசபெபதியைக கணகளால பராததவாகள் வளபபஙகள Hen pes Slog 

ரூபபியததைப பெறுவராகள அககரகிபபதியில பிரிய/தோடு வாசஞசெயபவா 

கள பலவளஙகளும மமைத இவசாயுசசியததைப பெறுவராகள எறு (gm) 

மறையாதரிக்கும்பவாரீச வளர்சங்கேசவிசுவேச 

நிழையாதரஞ்செய்மகேசஒளி நிலவாகா£ தவனேசவென 

முமையார்துதிகள்புரிகதிவொர் முழுமாமறையினமுடிஈடுவுட 

பெரீறையரய்மருவுமொருகாசிப் புரிவாழபவாகளயாவருமே, 

(இ-ள) வேதசஙசாளின ஆதிமததியராதஙகளில பெருமபிரயோசனமாசப 

பிரதிபா தஇகனெற ஈமானமிலலாத காசிசசலததில வாழடென ற யாவரகளும வே 

தஙகள விருமபததகக பவானீசோ மடமையாலுயாச சகஙகாதரேசசே.. விசுவ 

நாதேசரே பூரணாஈதததைச செயவிகனெ.ற மகேசரே ஞானபபிரகாசம விளங 

குனெற ஆன௩தவனேசரோ எனறு விதியானிறைத தோததிரக்களை௪ செய 

வாரரகள Gta, (௧௪) 

அறததைவிருமபுமவரொருபா லரியயோகமெனப்புகலுஈ 

இறததைவிருமபுமவசொருபாற ஹெயவஞானமெனுஙகடிஈத 

மதததைவிருமபுமவரொருபால வாழக்கைபொருகதுஙகலவாத 

புறததையிருமபுமவரொருபா லமாவார்ஈரளும்பொலிகாச 

(இ-ள) எாகாளூம மடூமையால விளகஙகுகனற காடி ததலதடில இவெதரு 

மசதை விருமபுமவாகள ஒருபகசததிலும,அருமையாகிய சவயோசமெனறுசொல 

லததகக உணமை மாாகக தசை விருமபுவோகள ஒருபககததிலும, கோபததை 

யொழித.து தெயவததனமையுஎள சிவஞானததை லிருமபுவேராகள ஒருபககத 

திலும, மனையாளுடனிருநகதும கூடாது புறமபேயிருககும வானபபிரஸச ஆச 

சரமததை விருமபுவேசாகள ஒரு பககததிறலும வரிபபராகள று, (li) 

அரியதவததினவருஈதுஈருக கன றிவெளியாகாப்பெருமான 

பிரியமிகுமானஈதவனம் பேணிவாழவார்யாவருககு



உது இருமால இருமகளுகருபதேசிதத அதியாயம் CH 

முரியகாட்டிவெளிப்ப்டையி வுதவிப்புரததல்செயுமின் னுக 

தெரியவேறுமொழிவதெவன செப்பிறபொலிஈதபூணமுலையாய். 

(இ-௭.) ஆபரணஙகளை யணிகது தகககணெணமபோறும பிரகா9ிக 

௨ தனபரரங்களையுடைய இலககுமீயே அரிய தபோமாரககததால சரீரேக 

திரியகரணஙசள வருததபபடுனெற திவிரதரபககுவரகளுகலலாமல மறறயோ 

ருககுப பிரசனனமாகாத செவபெருமான பெருஙசளிபபை யுணடாககுடிற காடி 

தீதலத சல விருபபோடு வாழனெறவாகள யாவருகரும பிரசாதிபப தறகுரிய 

திருவருட. காடசியோடு தரிசனவகொடுதது அனுகஏரச௫ செயதருளுவரா, 

இனனமும கரடுபபஇயின மடமை தெரியுமபடி. வேறொரு பிரமாணஙகூற வே 

ணடுவதேனனையுா எஃறு (gar) 

சேணையளககுமபெரும்புகழிற சிறசதகாலவயிரவனா 

ராணையமைக துபொலிகாசி யகத.துவாழ்வாகானையவரே 

கோணையெறிஈதுசெவவையுறக குயிறறுதணடம்புரிதககார் 

பூணையெறிகதுபொருமாது பொருமரகினறபூணமுலையாய 
(இ-ள ) ஆபரணங்களை மேலேயெழுபபிப பூரிககாரினற குஜுமபகாளை 

யுடைய இலககுமியே கெடுகதூரததைக கடஈதுசெலலும பெருமபுகழையுடை 

யகாலவயிரவா தமது காவலிலடங விளககுனெற சாரியினிடதநு வபபபோச 
யரவருககும பரவஙகளை யொழிகம அபபரவததுககுததகுகத தணடனையைச 

செயயததககவா உறு (16) 

ஐயமழறையீறளபபரியா னாராயெனையாதியரணுகல் 

செயயவணுகானணுவுமக மேருவாகச௫றிதாகுக 

தையலொருபாலவிசசுவகா தனமாபபுகழததலதசெவரு 

மூயயவாட்டி யூட்டியுப சரிததுபபோறறவுவாதருளும் 

(இ-௭) முகனமையான வேதமுூடிவுஈளசல அளவுபடாதவரும ஆராயத 

தசக நரன முதலியதேவாகள சமீபிகசசகூடாதவரும அணுவையும மகமமேருவெ 

று சொலலுமபடி. கசூககுமவடிவநகொளளததகக பராவதிதேவிடயானா யொரு 

பசசததுடையவருமாகிய விசுவமாதபபெருமான பெருமபுகழமை!த அககாபெ 

பதியி லெலலோரும கடைததேறுமவணணமவாகளபிஷயவேக௫தது நிவேதித்து 

உபசரிததுததுதகக விருபபததடன மீுறிருதருளுவா எூறு (௧௮) 
வேறு 

தீருமழுயிரககருளுதலாற றருமவன மிககபொருட 
பெருமைமிகக கெரடுததிடலா லருததவனம பெருங்காம 

மருமையறக கொதெதிடலாற காமவன மடைவரிய 

ஒருமையருடருதிறததான மூததிவன முயர்காடி 
(இ-ள) தருமத்தை யயிரகளாசகுணடுபணணுதலால உயா௩த சாபெபதிந 

குத தருமவனமெனறும பெருமபொருளைக கொடுததலால ௮ரததவனமெனறும 

பிரபல சுககதையெளிதாகக கொடுததலால அனாதவனமென்றும இடடுதற 

கரிய ஒறறுமையோடு திருவருளை புதவுகனமையாப முதவன மெனறும பெய 

ராகும எ-று (wm)



௬ க்ாரரிரகியம். 

ஆற்றரிய வெதரும மளவில்பவத இயறறினரே் 

சாத்றரிய புகழ்க்காசித் தலத்தமரராப் கரராய் 

மாறறரிய வலிமாவாய் வணிழைப்புள் எாய்ப்பிறவாய்த் 
தேரறதரிய உருவமர்கத சுகத்தமர்வ ரொருகாசி 

(இளஎ.) செயதறகரிய சிவதருமயசளை எணணி௰லாத பிறவிகள் தோறும 

செயதவாகளே, சொலலுதறகரிய புகழையுடைய காசிபபதியில தேவரகளா 

கவும நரராசவும நீஙகுதறகரிய வலியுளள மிருகவசளரகவும வலிய சிறகுகளையு 

டைய படடிகளாகவும மதறவுயிரகளாகவும பிறகது அரியவடிவஙகொணடு ௪௧ 

மடைவசாகள (௮.சலால) காசிபபதியே ஒபபறறதீரரும, எஃறு (20) 

5ரருருவ மெடுததமரி னாடுகருமதவரு 

விரதமரி யதஅகருமம் வேண்டாத வுயிராகப் 

பரவவமர் தலிற்பலிக்கும பரமசுகமெனககருதி 

யூரவுமிகு மாவா யுருவாவரக்காசி 
(இ-ள ) காசிபபதியில பிறகச விருமபுவேரா மானிடவடிவஙகொணடி 

ரூநதால கு.றிசக௪௧௧௪ சதகருமயகளை த தவருது அநுஷடிபயபது அருமையாகும 

ஆதலால கருமததை விருமபாத உயிரகளாகப பிறாஇருஈதால பசமசுகம எளி 

நில இடைககும எனறு இஈதிதது வலிமிகுத மிருகமாதிசரீரததை அபேக்ஷிப 

பரர்கள எ.ஃறு (2 8) 

Cam. 
வானமிசைவாழக கையரரனை வழுததுதெொறுமிப் பெருஞ்சுவர்க்கஈ 

தானமமர்வாழ்க கையைவேணடோக தவரதகா?ப் பெரும்பதியு 

ளூனமரமா திகள்பலவு ளொன்ரறாம்பெருமபே நருடியெனின் 

ஞானமயமாம் பெருஙகாசி ஈலனாமுணாததற கடங்குமேர 

(இ-ள ) செராககலோகததசில வ௫ககு£ தேவாகள சபபிரானைத துதிகஞா 

தோ.றம பிரபலபேோசஙகளஞுாகடெமரகய வாழகமை யெக்சளூக்கு வேணடுவதி 

aw கெடுதலிலலாக 279 550580 இழிஈத மரஙகளாதி பலஉயிரகளுள 

ஒனறாகபமிறககத தக பெரும பிரயோசனததை ஈ கடாக்ஷிகக வேண்டு மெனறு 

கேட்டுககெரளவராகளரனால ரோரனவடிவாக விள௩கும காசிததலகதின மக 

மையை ரான செரலலககூடுமோ கூடாதெனறு இலககுமியே யறிவரயசச (௨௨) 

கநதமூல பலமருஈதி காதருலுதிரா த சருகருகஇ 
முநதவெழுதாத அுளியருாதி முகிழ்ககரும்பசம்பொற கொழுத 
வநததருஈதி ய.துவு$த தமர்வார்காசி மாதேவ [oof 

னெகதவுணவுண டமர்ஈதாலு மெளிதினருளும் வகையுணரார். 

(இ-௭,) கரசி சதலததில வ௫ிதது எவவகையான சுகபோஜன௩ஙகளை உண 

டி ருதாறும, விசுவகாதா எளிதாக அநுகரசெனற முறையைத் தெரியா 

தவாசள வேறுவேறிடஙகளில இழெஙருகளையும பினபு பழஙகளையும காறறுாலு 

இரத சாகுகளையும பசுமபுற கொழுநதிலுளள நீரததுறிசளையும பினனா புற 

சொழுாதுகளையும பியததினபி.ர றி வஈ தவைசளையும உணடும பினனா உண 

rye) Br LOE gi MNO ROT பறு (2 m)



க-திருமால் இருமகளுக்குபதேசதத அத்தியாயம். Bor 

கொடியதொழிலு மிழீதொழிலும் சூயிதறுமிருகம் பறவையெலர் 

கெடியதவயோ கெர்பொருவ நிகழூமஞ்சி நிலாயமர்வ 
கடி.யமலர்கள் பலவீசிக் காமர்கொடியும் பா.தவரு 

முடியவினையா வையுமடிதது முடியாவினபிற றலைப்படுமே, 

(இ-ள) கொமெசொழிலையும இழிதொழிலையும் செயயும மிருகககள் 

பறவைகஏ யாவும் மேலான தபோநிஷடாகளைப்போல அனனிய உயீரகளுக்கு 
ததுனபஞ்செயத லொழிஈது ஜீவகருணையோடு விளககெகொண டி.ருககும. 

அழயெ கொடிகளும சோலைகளும காசிததலததைக்கு நிதது வாசனையுடைய 

புஷபகஙகளைச தூவி பகதமுளள வினைகளை யொழிதது ஏஓபபொழுதுமழீயாத 

முததியிற சேரும எ.று, (௩ ௪) 

Habe முதலாகக் கெழுமுமுயிர்கள் பலவினுக்குக் 

. திருமியருவொன றடையாது செயிர் தீரினபஈ தருகெடுதக 

கருமிகளுமக குறிறகலபபா கதிபறபலவா வுரைப்பதெவன் 

பொருமியெழுஈத பூணமுலையா யெனருலுகநி பூததபிரான. 

(இ-௭) புழூ கோறபுழமு முதலாகிய செதுககளயாவம இதாதால திரும் 

பவும வேறுதேகம பெருமல களஙகம நீக சுகதசை அ௮சகாசசெதவம கொடுத 

தரும சறகருமததில வமுவின காமிகஞம அத்தலகதையடைஈதால ௩௪ இய 

டைவாாகள பலபலவிதமாகக கூ.றுவதியாது பூரிததெழுகது ஆபரணஙயகளையணி 

௩௪ குஜகுமபஙகளையுடைய இலககுமியேயெனறு திருமாலகூ Hes cag (உடு) 

உர்திபூகதோன வாய்மொழிகேட் லெவாவினப மூ௰லெடுப்பக் 
காதிபூத்த களத,தணஙகு கைகள்கூப்பிக கடுதீமைப் 

பந்திபூதத கலியினுமிர பலவுங்கதிசேர் தலங்கேட்டுப் 

புகதிபூதத பெருமகழ்விற போதம்பூத்த இறததமர்ஈதாள், 

(இ-ள) காபிககமலததையுடைய விஷ.ஸறுேேசீவா திருவளாததைடை கமுகு 
போலு கணடததையுடைய திருமகள கேளவியுறறு நீஙகாசசுகம மேலுமேலு 

மதஇகரிகச இருகரககளுக குவிதது கொடிய தீமைகள விருததியானெற கலி 

யுகததில பல €வாகளும முததியடையத,சகக காசிததலததின மடமையை கே 

டட மனதிலடஙகாத மழைசசியோடு ஞானோதயமான தனமையைபபோல விரு 

மமியிருகதனள, எ-று, (௨௬) 

மன ஜுங்காசிச தலப்பெருமை மாயோனுனாதத படியி வரன 

முன்னுமனைய தலததமரு முதலாகியபுண ணியததோடு 

மின ஐஞ்சடிலத திருமோலி விசுவகாதன பூசனையும 
பனனுமன்ன பூரணிபூ சனையும்பரிஈ,து செயல்வேணமெ, 

(இ-௭) நிலைபெறற காரிததலததின பெருமையை விஉஉணுதேவா சொல 
லிய தனமழை யிதுவாகும சிஈதிககததகச காசிபப.தியீல வரிததல முதலாயெ புண 

ணியததோட பிரகாசிகனெ.ற சடாமகுடததையுடைய விசுவேசா பூசையும வே 

தஙகள எடுததுனாககததகக அனன பூரணிததாயா£ பூசையும விருபபசதோடு 

செயயவேணடும எ.ஃறு, (௨௪) 

8



Gy காசரரகூயம் 

இனையர்பூசை புரிதலில்வஈ தெய்துமபேறிவ் வளவென்று 

நினையவுரைக்க யானேயோ வல்லேனிற்க நிகழ்மைதர் 
வனையர் தமக்கு மூததமக Guests செவ்வீடரு£ 
துனையவகறறி யருள்கொழிச்குா துணடிராச கணபதியை, 
(இ-௭) மேறசொனனவாசளுடைய பூசையைச செயதலால வரும பிர 

யோசன மிவவளவெனறு நினைசசவும் சொலலவும நான வலலவனனறு ௮த 

நிமச அ.றிவுவிளவகுனேற தீபகனே அவவிசுவகாதருககும அனன பூரணியாருக 

கும் மூததகுமாரனா அடுததவாகளுககு எவவித விகனெஙகளையும விரைவில 

largo ss ஒருபைபாலிகனெற துணடி விகாயகசை ' உறு (௨௮) 

ஜாட்டிஈறிய மோ.தகங்கொண் வெப்பிறபூசை புரிவாரும 

வாட்டியடைஈதார்க செவ்விடரு மனனுகர்ல் வயிரவரைப் 
பூட்டிவடைமா லிகையன்பிழ் பூசிப்பாரும் புகானைத.து 
மாட்டியருளு மொருதண்ட் மலர்ககையானைத தொழுவாரும' 

(இ-௭ ) விருபபோடு பூசைசெயது மோதகமுதலியவை நிவே௫ிகெற 

வாகளுடீ அடுத்தவாகளுககு எவவகைக கிடீலசககளையும கழிதசருளகனற கால 

வைரவாசகு வடைமாலிகை தரிதது அனபோட பூசைசெம்பவாகளும குறறஐ 

கள முழுமையம நீக திருவருள பாலிககனற ஒப்பற்ற; தணடபாணியை வண 
ககுவேசாகளும, TaD, (௨௬) 

அடையுமபேறறை யினையதென வளவிட்டுராக்கும வல்லரெவர் 
மிடையுஙகதிர்கால் பரிதியழல் விரிஞ்சனமாலா தியரைததோக 
தடையுங்காடப பதியகததே சார்கதுபோறறி ல்வரவர். தய 

குடையுகறும ௬லகடைஈது குலவிவாழ்ஈதின் புறுவரால், 

(இ-௭,) அடையும பலனை இவவளவெனறு அளவிட்ககூடியவா யாவா 

நெருககய ரெணஙகளை வீசும சூரியமாத அகனைிதேவா பீரமதேவா விஷ்ணு 
தேவா மற்றைததேவாகளுடைய பதவிகளையும விருமபுவோக௭ காதெதலததை 

படைபநது அவரவாகளைப பூரிபபாராயின ௮௩ தாதத தேவாகளுடைய பதவிகளைப் 
பெற்று இனபுறுவாகள, எ.று (௬௦) 

என்றுகுரவன நீபகனுக கிசைததர்ன கேட்டு மிகமகழ்க்தா 

னனறுகலியே நின்னாறம லணுவுங்காசத தமைபுகுதா 

தொன்றுமறறை யிடங்களினின் ஒரிமைசெலுததி மமரென்று 
துனறுமலஃரோன விடைகொதெதான் ரொழு.துபோம தககலிமே, 

(இ-௭,) இவவணணமெனறு வேததருமராயெ ஆடிரியா தீபகனெனனும 

மரணாககனுககுக கூறினா ௮ஈகாள தீபகன கேட களிஉரகதனன கவிபுர௬ுஷ, 

னே உனது வலலமை அணுவள(ீவனும காசிசசலததிற செலலாத மறறை 

யிட௩களில உனததிகாரசதைச செலுத்தி இருவெனறு பிரமதேவா விடைகொ 
டூததனா அககலிபுருஷன பிரமதேவரை வணகசெ செனறனன, று, (௬௧) 

திருமால் திருமகளுக்குபதேசிதத அததியாயம் முற்றியது; 
ஆக அததியாயம ஈக்கு திருவிருததம் ௧௪௭, 
NI



Cnn 

திருசசிறறம்பலம், 

நான்காவது சோமசன்மா முத் தியடை ந்த 

அததியாயம்: 
வவலஹுவயய 

) சசிஐ௦மமபலம், 

அ௮ருமையாயமா தவத.துயாக தருள்செழுவேத 

தீருமன்மாமல ரடியிணை தீபகனருழ்கது 

பெருமைமேயவிக காசிமான்மியமிஜஐும பேசென் 

ஜரொருமையனபினா லிரபபவம் முகிவச னுரைப்பான, 

(இ-௭) அ௮ருமையாகச செயயும மசத சான தவததால உயாநாது திருவருள் 

வலலமைபெற்ற வேததருகீமுனிவா பாதஙகளில திடசனபணிஈது பெருமையு 

எள இகசகரரிசசதலமமையை இனனமுஈதேவரீர திருவாயமலர வேணடுமெனறு 

வேறுபடாத அனபோு பிரா£தககக அவவேததருமமுனியா சொலலததொ 

டஙனொ எ.று, (௧) 

இழிஈதசாதிய ராயினும் புண்ணியமியற்றிற 

கழிஈதமேனமைகூர் சாதியராகுவர் கடையா 

யொழிஈதபாதக மியறறுக ருயாஈதவரெனினும 

பொழீஈததிமைசால புலைததொழிற் புனமையராவரர், 

(இ-௭) தாழதஜாதியிற பிறகதவராயிறும புணணியஞ் செயவார்களஈ 
னல மிகவு முயாமத மேலானஜாதியிற பிற;தவராவராகள, உயாரதஜாதியிறபி 

மாதவராயினும, மிகவு மிழிககமஹாபாதகஙகளைச செயவரரா.பின தீமைமிறை 

மத புலைததொழிலைச செயனற தாழாதஜாதியரரவாரகள, எ.று, (2) 

ஞானஞ்சததியக தவமெலா முதலுகஈண்ணு 

* மானம்ரிரண் டாமயுக௩ தருமமேவயங்கு 

மானமூன்தெனப் பமெயுகம் யாகமேயமையு 

மீனமார்கலி வஞ்சமா்ள்பல வியஙகும, 

(இ-ள) முதலா£ய சரேதாயுசததில ஞானம,சததியம, தவமுசலானனவசள 

யாவுமவளரும, பெருமைதக$ூய இரணடாவதாூய இபே தரயுகததில சமஸசத 

தருமஙகளும வளரும, மூனறுவதாகய துவாபாயுகததீல யாகசகளெலலாம வள 

Go, நால காவதாகிய கலியுசதசல இழிவுளள கபட்மாதி பாபக்களயாஉம் வள 

ரம, எனு, (5) 
கலியின மேயவ ௬டம்பையே யுயிரெனககண0 
மலிவதரசிய பேரகழேயினபென மதித்து



௬௦ *தாரசிரகசியம் 

வலியசெய்கையிற் பரதிரவியங்கவர் வாராய்ப் 

பொலிவர்வஞ்சனைக கொள்கலமரகி யெபபோதும், 

(இ-ள்) சலியுகததிலிருபபவாகள தேசததை ஆன மாவாக்சகணடு, இரதிரிச 

பகரணஙகளால அனுபவிகனெற.சிற் றினப தையே முததியினபமாகமதிதத/ 

மிச, ரபேதம பொருமை வஞசனைமுசலிய கொேதொழிலகளாகிய சரககு 

கள்நிறையம மரசகலசடசையொதது , eter equ UOT FETT SETH அனனியா 

பொருளை அபகரிககு௩ சொழிலையுடையவராவரரசள எ.து (௪) 

மழையுணாகதவ ரவ்வழியொழுகிடல் வழுவி 

மூறைஇறமபிவன புலையர்செய் தொழிறறி௰முயனறு 

நிறையினெஞ்சராய் நிகழ்வ ஞானநீததவராயப் 

பொறையுடம்பையே யோம்பிவர ழ் புனமையராவார். 

(இ-ள ) வேதா£ததமககளை அ.றிடத பிராமணாசள விதிவழிஈடபபததவ மி 

தமதாசாரததுககு மாறுபட்டு வலியசணடாளாகள செயயுமதொழிலில முயனற, 

உணமையிலலாதமனமுடையராய விளசகமுறற இவ$௲ான மிலலாதவராய பார 

மாயுளள உடமபையே பாதுகாததுவாழனெற இ.நிரூரசவராகள, எ-று, (0) 

ஆதலர்றகலி யுகடதனி லெவ்விடததடைஈது 

சாதலாதறவ முஞறமினுஞ் சிததியாகழிஈது 

போதலாறபுன௰ காசிமினினனொமெ புகுஈதே 

னீதலாறகதி சொகெகுமேரா வைப்புவேறின றே. 

(இ.எ) ஆதலினால சலியுகத்தில எ௦,சததலததிறகுபபோய அஆசையுடன 

தவம செயதாலும தவம சிததியாகாமறகழிமது விுதலால, கஙகா₹ இயைய/டைய 

காதிததலத இல தீன னுடனவதேசா, இதுவலலாமல, முததியைததருனெற வே 

SOV எங்குமிலலை எ-று, (௬) 

இனனகாசியின மானமியமியமபுதற கெளிதோ 

வனனமாடரும் புனனமூடியணணலா ரருளான 

மூனனமோமறை வேதியன (ps Koons» op 

னனனர்மேயவக் காதையை ஈவிவுவன்கேட்டி, 

(இ-ள) இவவணணமான காசிபபதியின மடமை சொலலுதற கெளிதா 

குமோ ௮னனபபற்வை வடிவஙகொணட பிரமதேவனால தேடுதறகரிய ச௩கை 

தஙயெ சடாமகுடததையுடைய சிவபிரானது கருணையினால பூரவததில வேதமு 

ணாத ஐா பிராமணன முததிபெறறான ஈலமுளள ௮ககதையைச சொலலுஇ 

றேன் சேட்பர்யெனறு(வேதசகருமமுனிவா)தீபசனுககுககூறுனெ.றனா, எ-று, () 

திரைகுலரகரு மதையெனுந திருகதிததீரச் 

தரைகுலரமொரு வேதியன் விட்டுணுசரும 
னுரைகூலாமறை யுணர்கதவ னொழுககமிக்குள்ளான 

4 புரைகுலாகெறி யன நிமம்றொனறையும் புரியரன?_ 

* புகா mn wre, 
 



௪-வது சோமசன்மாமுததியடைந்த அத்தியாயம். ௬௧ 

(இ-ள் ] அலைகளையுடைய ஈருமதையென்னு பஹாஈஇிககசையில் வச 
னெ ஒருபிராமணன விஷணுசருமனெனனும பெயாபெறறவன .புகழையு 

டைய வேதவகளை யுணாகதவன நலலொழுக்கததிற 9றஈசவன சமரனமீலலாத 

சறகாரியலகளை யலலாமல வேறொருதொழிலையுஞ செயயாதவன், எ-று, (௮) 

», திருமனமற்நவன புததிசர் திகழ்தருசோம 

சருமனககினி சருமனென திருவர்கடயஙகு 

மருமனமாமல சானினுமறைகணமுற அுணர்ஈதார் 

பொருமன் முற்றவுக கடிஈதவர் புக்திகூர்கதவரால், 

((3-ள]) ஞானசமபததிழசிறநத அவவிஷணு சரமன குமாராகள சோம 

சருமன அக9னிசருமன எனறு இருவாகள விளககமூறற வாசனையுஎள தாமரை 

மலரில விககும பிரமசேவனைபபாரகவம வேசககளைமுழுதும oY Pega sor 

வி2ராசகுணஙகள முழுதஙகடிஈதவாகள புததிநுடப முளளவாகள, எ.து, (௯) 

தடையிலாச்சிததி பெற்றன னககினிசருமன 

௮டையமறற.து பெறறிலன மறரையானவருண் 

மிடையஞ்சோமசன மாமுககோகடிமிக கினபங் 
குடையுமககினி சருமனமிக் கனபொகறும், 

(இ-௭.) இவருள அ௮கடனிசருமன அஷடமஹாதெ,.இகளையும பூரணமஈ 

சப பெறறுககொணடான சோமசருமன அசசிததிசளைப பெறாதவனானான AF 

திபெருத சேசமசருமனமூகதசை மேலான இனபசைச அனுபவி ௮௧9 

னிசருமனபராதது மிகமகிழசசியோடு சொலலுளெறனன று (0) 

அஷடமஹாசிததிகளாவன, அணிமா, மமோ, இல$மஈ, கரிமா, பிரா.ததி, 

பிராசாமியம, ஈசததுவம, வஏததுவம எனபனவாம இவைகளின விரிவை திரு 

விளையாடற புராணததில ௮ஷடமாசிததி உபதேரிதத படலததாலுணாக, 

சிநியமாதவஞ் செய்யினும பெரிதெனததிகழு 

ஈறியகேமலர்க் கொனறையான விசசுவகாத 

னெதநியபேரரு ளெணமையிற கிடைத.துற நிலவுங் 

குறியகாசியை யடைதும்வா வெனவவன கூறும், 

(Q-or) அறிவுடையோராலகு நிசகததகக காரிததல ததுககு காமிரு௨௬ம 

போவோம அறபதவஞசெயதாலும மஹததாகவிளயகும சேனறுளிகனெற 

கொனறைமாலையணிகத விசுவராயகா பெருஙகருணைடெைக்கும ஆதலால நீரும 

வரவேணமெனறு அழைகக சோமசருமின சொலதுறான seg, (Wa) 

கம்பியித.தகு ஈருமதை தரமே ஈயஈதேன் 

மமபிவேரொனறுஞ் சதததாயுணடெனறு சாரேன் 

பம்பிரீர்வள மலியுமக் காசியிய்படர்நீ 

கம்பியாதென வுரைததனன் வருவதுகருதீரன,



௬௨ கரசிரததியம் 

(இ-ள்,) தக்சஏிறபபுள்ள ஈருமசா$ரததில வரககும வரழவையேவாழவெ 
ன்று ஈமபிவிருமமினேன, தமபி௮கசினிசருமனே வேறோரிடமுஞு சிறபபுளள 
தாயிருககுமென றெண்ணிப போசமாட்டேன கிறைகத மீரவளமுள்ள காதத 
லத்தைச சலனமிலலாமல நீ அடைவுரயாக எனறுகூ நினஞன பினனால தனககு 
வரும தீமையை உணரமாடடாத சோமசருமன, HDs, (0௨) 

ஒங்குகாசிமக சணமெலா முனனைகாளுண்மை ப 
தரககுதெய்வமார்க கண்டனாழ் மெளிஈசவத் தவத்தோன் 
வீமகுநீர்மலி யச தலவெறுககைவைப் பவனோ 
பாஙகுசோதார மனதஇனும் விரைதரப்படராதான, 

(இ-ள ) உயாநத காரிரகசியஙகள யாவும பூரவகாலததில சததியஞானத 
தையுடைய தெயவததனமைவரய£த மாசசணடேயமுனிவராலுணாரத அவவக 
இினிசருமன அதிகரிதச கககாபபிரவாகததையுடைய அககாசிபபதியில மென 
மேலும விருபபமுடையவனாகி அததலகசை அடையவேணடுமெனறு நினைகடு 
னற மனதினும் விரைவரகச செனறனன, று, (0௩) 

தீருமழுஈதுறப புசிகததா லகடனிசருமன் 

றருமமா£ தரு காசியிறறமியனாப்ச் சார்ஈது 

தீருமகாதனைத தருமகூபப்புன லாட்டித் 

தருமவாஞ்சையிற போற்றியா௩கொதனன் pang. 

(இ-எ) அவவகூனிசருமன பூவததில தருமஞசெய இரு சசலால தீருமம் 

நித காரிபபதிககு ௪ தனியனாகசசெனறு தீருமவட்ிவாசெய இவபிராஉ)௱ HD 

க்கூபமெனனும ணெறறுகீர£ல #sIGa.85 Fag Hos Geo விருபபுடைய 

வனா? அவவிடம நீங்காது பணிகதிரு,ததனன. எ-று, (0௪) 

தருமதேவதை போறமிய தருமரர்யகனறன் 

ஐரும்மா£தரு சரிததிரமுழுவதுங் கேட்பான் 

றருமமால்விடை யகிலகரயகனெஷிர் சார்க்து 

தரும்மார்தாப் போறறுவான சாறறுவானறுதியே, 

(இ-௭) அறசகடவுளால துதிககசதகக செவதருமவடிவான விசுவ்கரதரு 

டைய சரிததிரமுழுங்தும பெரியோகளால கேட்பவளாட Swale ar Buy 

விஷணுமாததியை இடபமாகககொணட விசுவகாதா ச5நிதியடைது Aus Gin 

Ben py acrass CsrgGre Qeuuae@eje, ef, (௦௫) 

காமம்ர்திமுக் குறதமூப் கடி நதவனாடு 

யேமமாரவ் னிருப்புழி முடி வுவததெட்தச் 
சோமசேகாரன் ரூரகமாதிரஞ் செர்றரு 

ைமோவிய முத்தியை ஈய தணணினனே. 

(இ-ள) காமம, வெகுளி, மபசகம எனனும் மூககுற2றததைபயும நீச இன் 

பவடிவாக அததலததிலிருககுஙசாலதது முடிவுகாலமுவாது சம்பவிக்ச, re Gr



௪-வது சோமசன்மாமுத்தியடைந்த அத்தியாயம். ௬௩ 

சூடனாயெ விசுவசசதர் சாரசமகதிரத்சைை உபசேிககருளினா, ஆதலால, ௮௪௪ 

மில்லாத முத.நியை மசழ்சசியுடன் ௮டைகதனன. எ.து, (மக 

இன்னவாதமர்ச் தழற்சரு மன்கதியெய்த 

வன்ன சோமசன் மாவரையாதி5 ளடுத்.து 
கனனர்மேவிய வருஈதவம்பற்பச னடாத்தி 

மூன்னமேவருஞ் சித்திகண் முழுவதும் பெற்றான், 

(இ-ள்) இவவண்ணமாகச காபெபதியில அக௫னிசருமன வாசஞ்செய.து 

முத;ியடைய அவன தமையனாயெ சோமசருமன பெரியமலைமுதலான இட௯ச 

ளஞூசகுபபேசய கனமையோடு விருமபத்தகச அரிய சவலகளைப பலசாலஞ்செய 

செ சனைககடககாத சதெ.௫ிகள் முழுவதையும பெறறுககொணடனீன, எறு, (மய) 

சிததிபெற்றகா சணத்தினான் மிக்குளஞ்செருககி 

மு,சதிபெறறவர் தங்களைிதனை மொழிவான 

பததியிறவெ பணிசெய்வராக ெர்பலபடுப்பா 

ன.ததியிறபெரி தவன்செயுககெரடுமையா ரளப்பார், 

(இ-எ ) சதெதியடைகதகாரணததால மிகவுஞ்செருககடைஈது முதசிபெறற 
மசானமாககளை கிகதைசெயவான அனபோ சிவபணிசெயனறவாகஞாகு பல 

விரோதஙகளையுஞு செயவான் அச்சோமசருமன செயயுக கொடுமையை யாவா 

அளவிடததககவாகள அவன செயயும பரவம சமுததிரததிலும பெரிதாகும . ௮ () 

சற்றுமோரப ரா,தமில்லாரையுஞ் சபிப்பா 

னற்றுகன்மைரோ வ௩இடுசிலர் தமை யருள்வான் 

முற்றுஈல்கு 7 வினரிரு நிதிபெறமொழிவான் 
பறறுசெல்வத்தர் கல்குரவடைதரப் பகர்வரன, 

(இஃ-௭.) அபரசசதஞ ச.றறுமிலலாதவாகளுசகுச சாபஙககொடபபான யை 

செயபவாகளுககு ௮ர௬ள செயவான, மிகுகதவ றியவரை பெருஞூசெலவமுடை 

யோராசசசெயவான பெருரசெலவமுடையோரைத தரிததிரராககுவான, று () 

தேடுபுததிர ௬ளர்தமை யிலரென்ச்செயவா 
னஞாடமறறவ ரிலர்கமை யுளரென ஈவில்வான் 

பரடுபறபல் மாதர். தமபெருஈலம் படாவான் 
கூடுபெற்றியின பெருமிசமுட்கொ0 குளீர்வான், 

(இ-௭,) அருமையாகததேடததகக புததிரசமபததுடையவர்களை இலலாச 
வாகளாசசசெயவான, அப்புததிராகளிலலா தவாகளுசகுப புசாருணடாகும 

படி.செயவான, பேரழகுளள மாதாகளோடு கூடிசசுபெபான தனசகருளளசாமா 
ததியததால் பெருமிதககொணடூ களிபபான, எ.று, (2 மி) 

ரியம்ரதவ முயனறுகான சித்தகளடைநதே 

லுரியபோக மெலாமுவுப்பூறறெழ வுறுவேன 

MAHAMAROPADHT AYA 
Z27142> my 5 19 பராம்



௬௮ SrA gf & Bw tb 

பெரியகாசியிற் நமபிபோய்ப் பெத்ததென்னென்று 

விரியவோ.துவன் றன்னையேம்தநித்திடு மிகையான, 

(இ-௭,) அ௮ரியதவஞசெய்.து நான் இத்திகளையடைந்தேன, மகததானபோகல் 

களையெலலாம் சக கோஷமேன்மேலு முண்டாகும்படி யனுபவிககி மேன 

பெரியகாசிசதலததைத தமபி ௮கனிசருமன் அடைஈது யதுபெறரு னெனறு 

தனது பெருமையை விறிசதோதுவன தனனைததானே மதிககுங கேடுடையவ 

ODT, எ-று (௨௧) 
இனையனின்னணஞ்் செருக்குழி முடிவுகாளெய்தத 

தனையவிட்டுடம் பொருகடறகரையகக தொடர்ஈது 

நினையவாந்தரு மிலேசசருக்கதிபஞனாய் நிகழ்ஈதான் 

முனையசூலிபே ரருளுரறார்ககதொனரோ முற்றும், 

(இ-ள) இசசோமசருமன இவவாறு செருககடைஈதகாஉத்து மரணகர 

லம் சமபவிகக வருதததசோடு உடமபைவிட்டுபபிரிஈது கடறகரையோசததிலு 

ளள ஒரு நகர ததில மிலசச ௮ரசனாகப பி௰6திரூ. தனன கூரமையானகுலததை 

திதாககிய சிவபெருமான கருபையைப பெருதவாகளுககு ஈதொருநுனபமோ 

சூழும (இனனுமனாத முணடாகும) கூறு (௨௨) 

இரையுலாஙகடன மிலேச்சனாய்ப் பிறாதவன நிரிஈது 

புரையுலாஈதொழில போச்கறப் பறபகல்புரிஈது 

நனாயுலாகதலை யாளனாயமர்ஈதுபின ன௫தது 

வளாயுலாமபுயத தியமனூர் புககனன்மறுகி, 

(இ.எ.) அலைகளையுடைய கடறகரையில மிலேசசனாகபபிறகத சோமசரு 

மன பலவிடஙகளிலலைஈது குறநவகளையுடைய கொரேதொழிலகளைத தடைபப 

டாஆ பலகாளூஞசெயத நரைததலையுளள கிழவனாக மரணதசையடைநது மலை 

போதும புயஙகளையுடைய எமசருமராஜன விற றிருககும எமபுரததை வருதத 

ததுடனடை5 தனன, எ.து. - (2%) 

தண்டமெண்ணில ஈமனழமர் புரிதரத்தாங்கிக் 

கொண்டதன பொடு வெரூ௨ககொடு குலைகுலைக் தடைகது 

கணடகும்பியில வீழ்ஈ௩கனன கறறருந்தவஞ்செய், 

தணடனாயினுஞ் செருசகுற லெறறைக்குமடாகதால். 

(இ-ள ) அ௮ளவிலலாததணடஙகளை ஈமன.நாதாகள செயயபபொறுச.ஐத 

துககததால மிசபபயநது ஈடே ௭ைஈது ஈர சதில வீழர்தனன வராரசிதத றிது 

செயதறகரிய தவஙகளைசசெயது தேவபதததிருபபவனாயிலும செருககடைதல 

எனழைக்குங கூடாது, எது, (௨௪) 

வருச்,தரும்பியி லழுஈதிவேகனைப்படு மறையோன் 
ிருததகாசியிற் ஐமபிசென ௨.துமூயர் தெய்வம 

* Deore m Cat), 

AYAMOAR HAN 8544 
YRS ர இடு பு 

 



௪-வது சோம்சனமாருததியடைகத அததியாயம், ௬டு 

பொருத்.தமுததியித் புருஈகதுஈ தம்பியின் பெலிவும 

கருத், துமை$தச௪ற் றெணணினன பண்டழக்கதிர்ப்பால், 
இள.) உருததுனெற கரகததிலமுழுக வேதனைபபென௰ சோமசருமன் 

இருத்தமான காசி சதலததைத தமபி அகூனிசருமன சோமததும உயாதவிசவ 

ராதா அருளபபெறது முததியடைஈததம தமபியினது விளககமும பூரவத்திற 
செயத தருமபபலனால் மனககிகது சறறுகோஞு ஏெதிசசனன, கூறு, (௨௫) 

காசியுணணினைச் தலும்பெருஈரகெல்ரங கழித.து 

வீசிமேலெமிஇ மிக்கதோர் பொலிவினவீற நிருந்தர 
னசியாவருங கூறினரடிகதொழு தணைகதார் ரு டி SIT Lp கீ 
பேசியய்ஈ கனக காசியையெனப்பெரி துவாதான், 

(இ-ள்) காரிததலகைக உளளததில நினைதத அளவில மசாகரசவேசை 

கள மூழுதுமொழிதது மேலெழுஈது பிரபல விளசசததுடன கெமபீரமாக 

இருஈதனன, தேவா முணிவா முதலியோர ஆோவதிததீராகள மறறையோர்ீ 

அவன பாநஙகளில பணிக£து சமீபிததரர்கள, காசிததலததை சீனோது பிழைத 

தேனெனறு ௮அசசோமசருமன மிகவு களிபபடைகதனன, எ-று, (௨௬) 

தம்பிசொறபடி. கேட்டொரு காசியைச்சார்ஈத 

கம்பிசாமிரு௩ தோமெனி னண்ணுமோகரகசம் 

வெம்பிவெயதிடர்ப் பட்டனமெனறுமெய் வெயர்த்தர்ன 

கீம்பியாவெழுக தஞ்சலிமுகம்்ததுனய கரைகதரன, 

(@- ) தமபி சொலலியபம. கேட்டு ஒபபறற கரசிதகலதநிறகுபபோப 

ஈமபிசகையுடன வசததிருபபேனாயின எனககு ௩ரகம வருமோ கேளரமையால 

மீகககொடிய துனபததை யடைஈதேனெனறு எணணி சரீரம வெயாதது £0ங,இ 

எழுது இருகரஙகளையும அஞசலிசெயது மனஙகெதுருனான, எ-று, (2 ௭) 

நரகவர்தையு ஈகனனுதன மடாகையா ஈல்கும் 

விரகவாதையு மிககபாதகமென விளமபு 
முூரகவாதையு தோகருசகுமியென வுணாக்குங் 

கரசவரதைபுங் கழிப்பது காசியெனபெயரே, “ 

(இ-௭) நரத௩சளாலவருற உபாதியையும, நலல நெற மியையுடைய மா 

தாகளால கொகெகபபடுனெற விரகதாப உபாதியையும, பெரும பாதகமென,று 

சொலலததகக சாபபததினாஐுணடாெ.ற உபாரதியையும, கருபபாசயபபை 

யெனறு சொலலததகக கரகததினாுுணடானெற உபாறியையும, நிவாசதிசெய 

சருளததககது காரியெனறெ திருகாமமஈதிரமாகும, எ-று, (௨௮) 

நினைஈதகாலையிற அுயர்கெடுத தருஞ்சுக நிரப்பிப் 
புனாததேலொரு காசியாற்கு.றுகர்ககென புணச்க்கு 
பினை*தபோதஃ தொழி.,ததிமஈதர மியமபிற 

புனை சகாளியன அரைசெயும் பொற்பினம்ாஈதிரமே,



௬௭௬ கரரிரகியம். 

(இ-௭) 9ஹைததமாததிரததில அரிய துயரசதை யொழித்து சுகபாத9ி 

யைச செயவிக்குமானால, ஓபபறற காரிசலததை அடைஈதோரசசகு யரது 

வ5தசமபவிககும, ஆபசதுவதகாலதது அவவாபதைைக யொழிககுமநதிரம இது 

வென்று சொலலுமிடதது அலஙகாரமமைகத கரரசியெனதறு சொலலசதகக அழ 

குவாயதே மகதிரமே மசாமாதிரமாகும, எ-று (a x) 

எனறுகூறிவீ௰ நிருப்பவன செய்கையை யியமன 

சன்றுதாதாக ணோகூனெர் கணூவெஈதோடி 

பனறுமறறவன நிருமுனமுரைதீதலு மவனுங 

கொன்.றுதினநிடு தழலினும பெருஞனஙசெரண்டரன, 

(இ-ள௭) இவவாறு சொலலிச சுதெதிருககனற சேோரமசருமன செயகை 

யைக காஓதூசாகளபராத.தக கோபிததுக கணகள சிவாது ஓழூபபோய இய 

மன் முனனணுசெசொனன அளவில எபபொருளையும பினனபபடுதசச௪ சாம 

பலாககுனெற கெருபபைப்பராசடலும ௮அவவியமன க௫ுககோபங கொணட 

னன, எ-று, (௬௦) 

சொண்மெற்றதவற கூவுதியென்றலுங் குறுகி 
மிணடுதாதீர்கள் வருகெனவமைததனா வெருவான 
மண்கொ௫ென னாமமேவாயிடை. யுரைததுத 

தண்டுதாஙயெ கடவுண்முன் சாஈகனனன றே, 

(இ-௭) கோப௱சொண்டு இவவிடததழையு௩க எவனையெனற அளவில 

வலிய cers வது வா வெனறழைததாரசகள சேரமசருமன பயப்படாதவ 

னா பெருமைநிமைகச் காரிகாரியெனகற திருகராமததையே வாயினாற சொல 

லிககொணடு தணட்மோதிய கடவுளாகிய இயமனுககு முனனே செனற 

னன, எது, (௬௧) 
சார்,தவனறனை ஈரகவாதனையெலாஈகள்ளிப் 

பேர்ஈததெவ்விதமுரையெனப பெரிதவன கேட்ப 

வார்ஈதகாசியை முனனிச.ததிததுய ரடைஈதேன 

வரர்ககவிப்பொமு துனனினேன யாவையுமறுததேன, 

(இ-ள்) *திரோவாச சோமசனமனைபபராதது நரகவாதனைகள யாவுங 

இழபபடுதரி மேலேவ௩து சுதெதிருகருய காரணம யாசெனது செமபீரமுளள 

இயமனகேடக மடமை $மைமத காசிததலததை மூனனே நிகதிதது இவவண 

ணமான துககத்தை யனுபவிததேன் யாச நேறிடட் இககாலதது erAu 

பதியைச Ac Bhat gor எலலாததுயரஙகளையுக தடு சதுககெொரணடேன, எ.று, 0 

வாரதவஉயாசட * 

கரீசிகாசியென றுரைகஇிருக கெசனனகணட 

வாசிநீககுவ னோவெனமற நத தலததைப் 

பேசியினனவல னரருபாழ படுககுமே பிறஙக 
வாசெ.றிராம் விடுவதே கடனெனவறிஈ.து,



௪-வது சோமசன்மாழுத்தியடைறந்க அத்தியாயம். ௬௭ 

(இ-ள் ) சாரிகாசியெனெ திருமாமசதைச சொல்லிச்கொணடிருகனெ 

மேன்* உரைதசபலன அனுபவுமாகக கணடபடியால இனி நீகவெிடுவனோ 

வெது சோமசருமன கூற இனலும அததலததைசசொலலிசககொணாடு இச் 

சோமசருமன ஈரகதமைபபாழாசகுவன, ஆதலால, விளககமூறற ஆவா சஞ 

சொலலி இவனை அனுபபிவிவதே முறழறைமையெனறு அ௮வவியம னுண 

Tig) ஊறு (௬௩) 

செய்யகோலினான் கைதொழுதேகெனச் செப்ப 

வையம்றறவன பெயாஈுகொல்லாபா£ மடைகது 

அய்பமாமறைச Fh HDT OT ws EHD 
வெய்யதாதர வேதமுற கலைபலபயினறு, 

(இ-ள) செஙகோலையுடைய இயமன அஞசலிசெயது போய வாருமென 

௮ சொல்ல சகதேகமறற மனமுளள சோமசரும.ஏ எமபுரததைவிடடு கொல 

லாபுரமபெனனு மசாரகர தஓதயடைஃது பரிசு சசததையும மடமையையும உடை 

ய வேதககளையுணாகத பிராமணருலததில GOVT WEES திருகருமாரனாக் 

அவதரிதது தீசகுணஙகள நீயகுமபடி. வேதீஙகளமூதலிய கலைசள பலவற்றை 

ajo Lip ete BY (௬௪) 

ப-ம நீதியனறி ௮அணுவளவேளருஈ சணடருசெயயாமையின செயயசேச 

லினானெனறும €வகருணையுடையோரல றி மறமையோ ௮1₹௧5ரததினசண 

ஊிலலாமையின கொலலாபுரமெனறங கூறிரூா 

தூயகரடியை யடைஈதொரு கங்கைஙீ£ சேர்ய்ஈ.து 

மேயவிசசுவ காசனைவிசால கேததிரததா 

ளாயவனனபூ ரணியுமை தனைபபணிஈதருச்சித 

தேயகாமமுற கடிஈதுபே ரினபமுற றிருஈதான, 

(இ-ள) பரிசுததமுளள ஈரசிசதலததிறகுபபோய ஒபபறற் smarbrag 

தீதில் ஸுானஞ்செயது அததலததெழுாதருளிய விசுவராதனாயும விசாலாக்ஷி 

தேவியாரா௫யெ அனனபூரணிததாயாரையும வணடீடெபூசைசெயது பொரு£ திய 

சாமமுதவியவைகளை யொழிதது முததியினபப ததைபபெறறனன, எ-று, (௬௫) 

ப-ம, பஞசமகாபாச்களஞு செயநுவாதவராயிறும உடனே ஒழிதது 

உயாவைசதருதலின தூயகாரியெனறும கஙகாதீாசதததுகத மேமபட்டதீாதத 

மிலலாமையின ஒரு க௭கைநீரொெனறுறகூ*ரிஞா, 

இசணடெமு.ததினாலாகிய காசியென றநிசைககு 

மரண்ட்ருஈதிரு மமதிரமளதறினின றெதெ.து.௪ 
திரணட்வினபுலா முததியிறசோககுமேற சிலம்பு 

குரணட்கீர்ச்செருங காரசமரன மியுமெவர் குறிபபார், 

(இ-௭.) இரணடெழுசதாலாயே காரியெனறு அ.ிவுடையோரால சொல 

லததகக காததலைசசெய மசாமஈதிரமானரு cre s ROR er me gree bon peg
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இனபவடியாயெ .முததியிற்சோககுமானால கூவுனெற கொககுகள வரழுங சப 

கரதாத்ததசையுடைய றத சா9சதலத ன மனையை யாவா மதிககவலல 
வாகள், ன்னு (௬௬) 

கரவெரீவென வுராத்தலு மதிததிடாச் கயத்தாற 

சிசியெனறிட் வுழனறவ னுறுகதை தேர்கதோ 

ரர்சிய்ராபுகழ்க் காசியை யவமதிப்பாரோ 

eur Sut go கனவினுமறஈ அமென அரைத்தான 

(இ-எ.) தமபியாகிய அசனிசருமன காசிததல்கதிறகு வருவிரெறு 

அழைததவளவில், இழிஈசகுணததால அவமதிழது யாவரூம €சீயெனறு 06௩ 

குமபடி உழனறு பினனா மதிததுப பேரினபாநுபவம பெறற சோமசருமன 

சரிசதிரததை ௮.றிரதவாகள அடுததோரை ௮ோவதிததறகுரிய சாதுககளால 

புகழ,சதசக காரிததலததைச சறறுவ கலவியிலலாதவாமஞங கனவிலாயினும 

மதரதாயினும ௮அவமதபபராகளோ (பெருமைபாசாட்டுவாரகளெனறி) வேத 

சருமமுனிவர் தீப்கனுககுக கூ.றினதாக சூதமகாமுஸிலா சவுஈகமுரிவா முதலா 

ஜனோர்களுககு உணர்ததினா, எ.து, (௩௭) 

பஃம, பரவரும ஏிரசாகவதெதுப பெருமை பாராவோசளெனறு கூற 

வேண்டியவர் எ௫ரமறை வினாமுகததால ௮அவமதிபபாரோவெ௱றுங கூறினா, 

சோமசன்மா முததியடைந்த அததியாயம் முற்றியது. 

ஆ அததியாயம ௪-ககு.த திருவிருதசம- ஈ௮௪, 

இிருசசிறறமபலம,



டே 

இத) திறறம்பலய 

ஐந்தாவது மகாசேனவ் முத்தியடைந்த 

அததியாயம்;. 

இிருசிமறம்மபலம, 

மன்னுசொடுத்கலிகரல வன்மையானென வரைககேன 

மூன்னும்புகசஈதிகளின முழததிருககுஞ் சிலதருமம் 

பன்னுமுதலிடையதுவும பரவாது மறை துபோ 

மினனுமிழிகடையிலறத தியலபுராகக வேண்டுவதேர. 

(இ-ள) நிலைதத கொடமைகளையுடைய சகலிசாலசினறு வலலமையை 

மான யாதெனறு கூறுவேன கருதததாக துவாபரயுஈமுடிவும கலியுகமுகறு 0 

ஆயெ யுக*சசஇியில ரில தருமகக£ மறைவாகததோறறும சொலலததகக கலியுக 

மூதலிலும மததியிலும வெளிபபீடாமம முற துபோம மேலும இிவானளகலி 

யுசமுடிவில சருமததினியறசையைச சொலலததசகசோ எறு (3) 

கலியுகமுடிவில தருமநுகளிஏ பெயருமறாது போமெனபரா அறததியல 

புரைககவவேணயவேசோ வென்று கூறிஞா அறநுவருரூசெயயுடகளால பெறபப 

மம, 

மறையவருககடையாள மராபிடைமுப புரி. நால 

குழறையிலபொருளுடையாரே குலக.த்ஈனி யுயர்ஈதவர்க 

ளியையளவும் பொருளில்லா ரிழிருலத,தரேயாவா [லர 

முறையெனலோ சிறிினெறி முஷழததெழும்வன் கொமிமையெ 

(இ-ள்) பிராமணாகளூககடையாச மாவது மாரபினஈணிருசொற முப 

புரிநாலொனறுமேயாம * மிகுுத சமபததுடையவாகளே ரலதரில மிகச ரிோஷ 

டடரரவராகள, ௮றபமும பொருளிலலாாகள இழிஈதசாதியாவராகள நீசியெ 

எ£பது சிறிதுமிலலாமல மிகக கொடுமைச£ அதிகமாக உணடாகும ௭-ற (>) 

மாற்றரியகெரடுங்கலியின மறையவர்கள் னிகைவிறறுஞ் 

சரற்றரியசுவையுணவு தீகவிறறும் வயிரோமபிப 
பா.றறரியம்றையொழுக்கங் கைவிட்டுடீ படி. றறொழுக்க 

மேறறரியாதியாபொருளென் “நிசைத.துழலு௩ இறனடைவார், 

(இ-ள்,) நீககுதழகரிய கொடுமைகளையுடைய கலியுகத$லே பிராமணா ௪ 

னீகைகளைசதானஞ செயயாது விகரெயஞ்செயதும, சொலறுதமசரிய அறுசுவை 

யோடு கூடிய அனனமுதீலிய உணவுகளை அஇதிசஞ்ககுககொடாமல விழறுவ 

யிறு எளாததும, விடசகூடாத வைஇசரசாரஙகளைக கைவிட்செகாபடடியமான 

பாஞசராதாதி ஆசாரககளைகசைசகசொணடு விஷனுமு தலாலய சேவாகளைப 

பர ம பொருளெனறு சொலலிககொணடு உழதுசனமையரரவராகள,௭-ற,(௩)
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தாரதேயததமர்வா வாஞ்சைய/போ௰ செரழறமாவர 

ராரவேயருகடை.யி லனனரே யாயிடுவர் 

பாரவேசாதியெலாம பழிபபடைய மனனவரரல், 

(இ-௭,) கஙகைமுதலிய புணணிய ஈதிசசரைகளில வ௫க9ன்றவாகள தீர 

தீத விசுவாசஞ சறிதுமிலலாசவராவசாகள தாரதேசஙகளில வசிகசெறவாகள 

விசுவாசமுடைடாபோல வாயினாமசொலலிககொணடிருபபாரகள Bars 

ஞூம அபபுணணிய தாததததிறகுச சமீபிததால மேறசொலலிய ரவாசிகள 

போல விசுவாசமிறலாதவராவராகள மமையுடைய வேசாதிகலைகள யாவும 

அட பியககசதகக வருளாசரிரம வியலபைகமடஈது அரசாகளால ௮௨உமஇககப 

பமெ, எ-று (௪) 

மூ£துமறைகருல்ததவர்க ளிததகைய ரெனமொழியிற 

401 துவருணதகவா த நில்பேச வேணடுவதோ 

வ௩.தகொடஈ தமையெலாம் வாடசெலியுகத துவினை 

Ae gi tp றுடையதொரு இருககா?ி யலக லையே, 

(இள) ௨/ர$த பிராமணாுலத்சோ இததனமையரெனறு சொனனால, 

A Son €ேழோாயுளள சாகியாதனமையைப பேசசஉடுமோ கொடியதிமைசஎயா 

௨5இரணடுவஈது வருதததறடெமாகய சலியுகத.இல வினைகளை ஒழிககும வல 

லமையுடைய_ப இபபறமு௪ றத காரதெதலமலலாமல வேறேயிலலை, எ-று (டு) 

ப-ம வனையக்ஷத்திரியா, வையா, ரதிரா, அநுலோமா, பிறிதிலோமா 

முதிலாயினோ தஙகள தயகள நீலைமையிணினறும மிகவு சாழ£துவிடுவ£ 

ரெனறுவ கருததால பிது வருணததவாத நிலைபேவேணவெதோ வெனளரூா, 

தீர்ததவளமலிகாசித இஞுாகரில் வத7 டலே 

யாதகபலஈதருமெனினு மமைகுவதகொன றுளதைய 

போததவறததினனாகப பொலிதர௬௩௰ சரதையளாயச் 

சர ததூவதரிசனமுஞ செயதமரின மிககபலம 

(இ-ள) இதாசதவளம டிறை;த சாரியெனனு௩ இருஈகரகதில வாசஞ்செய 

தலே நிறைஈத பலஙகளைத தருவதாபினும, அவியமாசச சொலலத்தககது 

ஒனறிருகனெறது தீபகனே (யாதெனில) கிறை5த ஏிவதருமஙகளை௪ செயத 

லால விளசகமுறற சிததகததியடையவனா9 மேலாகிய *ஏிவதரிசனமுஞுசெயது 

வசிபபானாயின அதிகபலனுணடாகும, ஊறு, (௬) 

கரசிஈகரிடைவதெ.ஜங் கடுங்கொலையாதிகள் புரிகது 

வாசிதருமறைஏஈதை மறையவரரதியா நிரதை , 
மூசியளிமுரல்குழறுபான மூனனவனாதியா நிச) 

பேசியுழிதருவனெனீற பெறுவது, துன பலதில்லை, 

(இ-ள) காரிததலததில வாசஞ்செயபவனாயினும, கொடுமமையுள்ள கொலை 

முதலானவ௰ழைசசெயது மேலாயெவே தரிமகை,பிராமணாமுதலியோர் ரிதை,



* 

௫-வது மகாசேனன முத்தியடைந்த அத்தியாயம். எத 

வணகேள மொயதது ஒலிததறூடமாபுளள கூ௩ தலையுடைய பார்வநீதேவிடா 
ரை வாமபாசதஇிற கொண்டிருககும செவபிரான மூதலானவாகளுடைய நிச் 

தை இவைகளைப பேசிககெசணடு இரிவானாயின ௮ங்ன் பெறுவது துன்பமல்லா 
மல வேறேயிலலை எ.து, (er) 

இஈதவுரைக் கொருசானிற விருககுமொருககைகேட்டி. 
யநதவளமலிகாசி யணிரகர மினிதாளவோன 
பாதமிகுபெருமபடையான் பருபபதமே பணிதோளான் 

வாதபகை முழுதழிப்பான மாசேனனெஜம் பெயரான, 

(இ-ள) இத வாகயததுக கொருசாக்ஷியாக இருககெ.ற ஒருகசையைத் 

இபகனேகேடபாரயாக வளபபஙகள கிறைத ௮ஈதக காசிதசலமெனனும அழ 

யெ £கரதசை இனபததுடன அரசாளுனெறவன, கூடடமாகத திரண்ட பெருஞு 

சேனைகளையடையவன, ஆடருயோல மலையும பணிய சாக தோளகளையுடைய 

வன, எ.சாதத பகைவசகள யரவஹரையும அழிகரதசசகவன, மாசேனனெனனும 

ஈரமகரணததை யுடையவன எ-று (௮) 

இதியலாக்குணவாம தேவனெனுங ரூருவுடையா 

னோேதிபுணீ ரவனவராததை யொனறுஙகேளானாடி 

மேதினிவாழுயிரெல்லா மிகததேமப வலைததிடவான 

மரதியலும்பாதியினன மலாபபாதக தொழு,கறியான; 

(இள்,) உததமகுணஙகளையுடைய வசம? தவனெனைனுஈ Gem Teper en it 

cor gAAurrs உடையவன, பலசலைகளையும arhss Meg ware Auer 

வாரததை யொனறும மகாசேனள கேளாதவனா9 உல்கத்தில வாடும உயிராக 

ura மிசகவருஈதுமபடி துனபபப$ிசதுவான, உமாேே சவியாதஙகய வாமபாச 

தசையுடைய சிவபிரானது தாமரைமலாபோலுஈ திருவடிநளை ஒருககாலும 

வணஙயெறியாதவன, clegy (௯) 

பிறனிலாடோள்சேரும் பெறறிமினானெப்போ.௪ 
மறனிலாவியவலியாற பிறர்பொருளும் வவவுவான 

Spoor சமையலை. த௪ ரிதமபுபுரி இமையினான 

புமனிலாவிய வொழுககம் பேரற றியிவனமர் தருகரள். 

(G-or.) அனணியன மனைவியினது தோளகளைச சேருரதவமையையுடை 

யவன சதாகாலமும கொடுமைதழுவிய வலிமையினால அவணியாபொருளை அப 

கரிபபான, வலலமையிலலாதீவாகளை அலையசசெயது பலவிசதுனபபபடுத தங 

கொடுமையினையுடையவன விதிககுததவறரான பாபவொழுககஙசளைப பாதுகா 

தது இவன காசி ததலதது வகெகுமயபோ.து, எ-று, (ம) 

சிவரேசமூடையானாய்ச் சிவகாமம புகலவானாய்ச் 

சிவமரரும் வெண்ணீறே இகழ்தசப பூடுவானாபுச் 

இவமரர்கணமணிமாலை செறிதரப் பூணடிவொளாய7 
திவமாருகதிருகக[சித தெடவமிருபபுடையானாப:



௭௨ an Gara) wt tts 

(இ-ள்,) வெமேசமுள்ளவனும, சிவகாமததை யுசசரிபபவனும, சுபகரம 

ba pigs திருவெண்ணீறறை விளஎயகுமபடி. தரிபபவனும சிவபெருமாஜடைய 

திருகேத்திமென்று சொல்லசதகச உருததிரரகூடமாலைனைய கெருஙகுமபடி. 
தரிப்பவனும, சர்வமககளமுடைய peg கரரிபபதியில எழுஈதருளியிருககும 

விசுவேசரிடதது அனபுடையவனும, கூறு, (Ws) 

காசிககர்வசிப்பாரைக காணிலவணங்டுவானாய்ச் 

கூசியவர்பணிவிடையே குறிபபறிஈது புரிவானாபப் 
பேசியமாமறைமுதலாப் பிறங்குநூல் வாஞ்சையனாய் 

மாசியலாமனத்தானாய் வாழ்ககனனோர் புலஎமனனன, 

(இ-ள) காபதியில வாசஞ்செயபவமரைககணடால வணங்குனெறவ 

ஹம, அடககததுடன ௮சகாசிததலவாரிகள இருவுளளககுறிபபமிடது பணி 

விடைசெயனெறவளும, செரலலததகக பெருமையுஎள வேதமுசலாச விளககும 

கலைகளில விருபபுடையவனு 1) களவசமிலலாத மனமுடையவனுமாச வாழா 

திருபதான மறுதேசததிலோரரசன, ௨. (We) 

நினையவினிததஇமெவனபேர் சுமேதனென நிகழ,ததியொ 
ரனையனமனு கெறிஈடககு ம்றவலியை யுணரானா.் 
வினையமிகு படைச்சிறுமை மேவியதொனதே யுணாகது 

துனையவவன் மேறபொருவான சூழ்்ஈதெமுஈகானமாசேனன். 

(இ-ளபி நினைதசமாததிரத$ி௰ களிபபையுணடாககுற அவவரசன நாமக 

ரமை சகுமேதஜென.று செசலலுவராகள, அபபுணணியவான மநுநீதிவழிஈட்க 

ற தருமததினவலலமையைக காரிததலதசையாளும மகாசேனன ௮ றியாதவ 

ஞூ வினைய மிகுத சேனைகள குறைஈஇிருககுங காரணம ஒனறையே யுணா 

bao, அசசுமேதவரசனமேல விரைவாக யததீஞசெயயுமபடி ஆலேடசிததெழுக 

தனன, oT Me (மர) 

தீயமாசேனனமர் குறிததடைவன செயல்கேட்டுப் 

பாய£ர்சசுமேதனுமவெண் ணீதறரொடுகண் மணிபரிதது 
மேயவெழுததைகதனையும விதிப்படி” ய ஈசரிககெழுகதான் 
நூயகாசியில்விப்பா னெனப.துவு முளஞ்சூழ்கதான, 

(இ-௭) கொடிய மகாசேனன யுததஞசெயயககு நித்து வருனற தியசெ 

யலைப பரவிய சிறபபுளள சுமேதவரசனுங கேளவியுறறு விபூதி ௬ுததிராடசம 

தரிதது விருமபததசக ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரததை விதிபபடி -யுசசரிதது ய சதரிமிதத 

மெழுஈதவன, பகைதது வரு மசாசேனன பரிசுததிமுளள காசிததலதஇில 

வாசரூ செயபவனாக விருகனைருனே எனபதை மனதில நினை கீசான, ஈ-று, (௧௪) 

காசெகர்வசிபபாரைக் கண்டர்னாம வணகடடறீர்க 

தாசிரியாவகையடுபே ரா௰உஅுவதோ வெனக்கவனரான 
பேசியமறறவறகிரஙடப் பெருகதிறல் விச்சுவவாகன 

மூசியமாறறல்ன்படைஞர் முரிசேரடும் படிரினாதான்,



டூ ௨வது மகரசேன ௫ முததியடைநக அததியாயம: ௭௩ 

(இ- £ ) ar@s SEB வாச Fit பவளா ராம கண்டால் வண ஙகுதலை 

டாழிதது. அவாக ரு துன்பமுணடாரம வளாணம சொலலததகக யச 

கஞ் செயபலாமோவென _ சுமேதவரா ௬ சவலை கெண்டன - இவயாறுகவலவை 

C rr. rot ”டபதது அளவிலாறற லய உடய விஈவாரமக ௧௬” ரசெயதுடி 

ஈடதவிமீராடிட ௨. மகா சனன சே&உரசள தே றறு உடிபபோருமடடி ர 

டள ஈத இல மி கற்றா” ம் 2 (கி) 

லயனிது நினை ட வு மறககடைசெய மாசேனக 
௫ 

பையனிரும படைமுழு.துங காறறெதிா௩க துயயேபோல 

வையமிசை நிலைகுலைஈது மதிமாழா௩ தோடியது 

வெ.யயசெயலுடையா ரம வெ நவீயுடைை தோடடெதெ.தான. 

(இ.ள) விசுவகாசா இசபபிரகா1 ட கருதிமவளவில, தருமத$ல வழு 

விய 5 ஞாகணூய மசாசேனட டைய பெநமபடைக£ முழுவ றம பேருங்காற 

POOR ப்பட்ட © pew LER rule Mer, பூமிமினமேல லேகா ர. மதிமய 

கக யோடின் கொடு [செ கையாள மகாரேன பூம படடது தோரற ஒடிப 

பேசறான். எடது ௬ (ae) 

CurnpOumustPesr Y@t giumues Sonus 
மாறறும பகை. பறியானாப வாமதேவனை ஈகூவிப் 

பா௰றுபடைசலவுடையான பாறபலவெனபெரும் படையு 

மேறுமுயலா 7 ரிசற கே.தநிபுரையென ரன, * 

(இ-ள) 18 wun waemoy ror சரசமாரசதை மகாசேனனடைது 

சோபவியி மேல ஈடுகிட ந அஙவமா ஈமெனா) ம ரசெருபபை ௮ணசகு > arenas 

அிடாதனணட வாமசிககொன உம அசாரிமளாடழைதது வஒடிவிடததகா சில 

Cr எசளேயுடைய சே 2சஸிடத த என. டைய பெருஞ் சேனைசள பலவு மெ 

Bich ys sp oeu purge ஓடிவி2_௧5 காரணம தேவரீ£ சொலலவே 

er@Quurm Ceurrer ae (௧௭) 

உரையெனலுக கூரவ றுணாஈ துவகையகததேயடக்கி 

யரையாபிரானீயனைய னரையனமிகு படையுடையரன 

விரைகெழுதார நீயனை பான மேவுசிறுபடையுடையான 

புரையின மிருவலியோனீ புகலவனஃதிலனெனி நும, 

(இ-ள) சொலலவேஙே௯ 9!"மனற உளவில ஆசாரியா, திருவருளால றிடது 

௪ 2தா பதசை மளததிலட। ௪௩6 மாணடு, நீ அரசாககரசனாணவன 7 மேதனோ 

டாதேசதத, சன வாசனை பொரு ய மாலைபஎபியத நீ அசிசேனைகளையுடை 

யவன  5வ௭ லெ சே%&சகளையுடையஙன நீ குற்றமிபலாத பராகரமதனத 
யுடையவன் oh OU VT அஃ திலலாதவனறாயினும ங் எழத், (௧5௮) 

காசககாவசிபபாரைக கணபுபணிபவனவேத 

வாசி.புடைபகிலெசன மலரடி ககேபனபுடை!ானி 

10



௪௪ சாசிரக௫ியம் 
\ 

பேசியகல்கொழுககுடையான பெருஈதெய்வவலிபுடையான 

வீசயகாமாகியினான மேத்கையகல்லியினை 

(இ-௭,) அ௮சசுமேசள காரிததலதடில வாசஞ்செயயவரைககணடு வணங 

குனெ௰றவன வேதங்களால் எடுததுககூறும விசுவமாசருடைய தாமரை மலா 

போனற இருவடிகளுககு அனபுசெயபவன. சொலலததகச ஈலலொழுககஙகளை 

புடையவன, தெயவப௨ததிற ரிறகதவன காமாதிதூககுணஙகளை யொழிததவ 

ன மேலாகிய கலவியை யுடை வன எடறு (௧௯) 

அ௮ன்னவனுக் கொமறையா வமைகஈதீவனீயா சீலினான 
மினனகுவரடபடைபிடிதது விறனமிகுரின பெரும்படைக 

ளெனனவும௦றவறகெதிரா பேகுவதெககாலுமிலை re 
மூன்னரியவுண்மைய௰ுது Cnr Poser GerataperGracr,* | 

(இ-ள) அசசுமேதறுகரு விரோத ஒழமுசகதடலுளளவன ந யாதலால, 

மின்போலும விளஙகுனற வாளாயுச்ததைப பிடிததுககொணடு மிகுஈத பராக 

சரமமூுளள உனனுடைய பிரபல சேனணைகள யாவும ௮சசுமேதனுககு ஈதிரதது 

யுதசகதிறகுச செலவது ஒருககாலுமிலலை, கினைததறகரிய சத,ஏயமிதவாகுமெ 

னது ஆசாரியராகெ வாமதேவமூுகிவா கூறினா, எறு (௨௦) 

குருவாம்தேவனமொழி யுணமையெனக சொள்ளாளாய 

மருவாத கொடுகதுயாக்கே யாளானமாசேனன 

பெருவாம்வும் பெருவலியும் பெருமபுகழுங் காசசை 
யொருவரதசமேதனுககே யுளவாக வுளவாச, 

(இ-ள) வாமசேவனெனனும ஆசாரியா இருவாகை உணமையெனறு 

கொளளாதவனாடி சகெகபபடாத கொடியதுபாஙகளுககே ஆளாயெ மகாசே 

னனெனபவன, அஇிசசமபததும பிரபல பராகரமமும பெரும புகழும காப 

பதியினிடத,து அனபு நீககாச சுமேதனுககே உணடாகுக உணடாகுச உறு () 

மறைகெறியுஙகாசிஈகர் மானமியமுங் கற்பனையே 

யிறையிலவன்றன்னொடுபோ ரேறறடைவன வாகையென 

முறைகிறுவு குரவனெதா மொழிஈதுனெக ததிர்க் தெழுககான் 

பறைகெழுபல்புடையினொடும் பண்டுபோற போய்வளைகதான, 

(இ-ள்) வேசஙகளில விரிசத நஈலலொழுூககமும, காசிததல மூமையும 

கற்பனையாகும, கணகரலத.துககுள அசசுமேதனோடு யுதசஞசெயது வெறறிய 

டவேனெனறு விதிவழியாக்க சடடளையீடட ஆசாரியரொதிரே சொலலிகசோ 

பிதது ஆாவாரததுடனெழமுத மகாசேனன வாததியஙகளையுடைய பலசேனை 

சோம முனபோல அசசுமேதனைசசூழநது கொணடான, எடறு, (௨௨) 

தவெராமமெமுதுபடைக கலமேகிததீராதச ° 

ஏவா£மி முச்சரிததச் ॥ினஈதெழுசில் படையுடையான்



டு-வது மகாசேனன் முத்தியடைந்த அததியாயம். எடு 

வெகாமமே பொருளாத தெளிஈதவனாதலினாலச் 

சிவரமமே 5வீனருன சிகைஈதது மாறறவனபடையே, 

(இ-௭.) வெரமஙகளை ௭ மதிய யுகங்களை உ $ததுகசொணடு எப்பொ 

மூதுஞ சியமாமதை யுசசரிததுக்கொணடு கோபிததெழுா ௪ அறபசேனைகளை 

யுடைய சுமேதன சிவமகாமமே உணமைபயபொருளென ௮ தெளிசதீவனாதீலால 

அச௫வகாமததையே கூறிககொணடெதாததனன விரோதியாயெ மகாசேனன் 

சேனைகள மு.றிரதோடின, ஊறு (௨௩) 

(Por Curative ries முிகியோடிடககண்டு 

பினபோயகினறிடவெனறு பேசவுிலலாதோட.த 

(துன போபெராபவமழுஞ் சுட்டிடலானமாசேனன 

வனபோமெனமபுணணாப் மருவுகாசியிற புகுஈதான, 

(இ-ள௭) முரனோடியதுபோல சேனைகள் &0யோடுதலை மகாசேனன 

பாாதது பிஏனேயோடி ரிறபாசளெனறு சொலலவும, அவைள நிலலாது ஒடி 

பபோக, நுயரதம சாடு அவமானத£சதலரல தையியமிலலாத மனமபுணணாஇ 

ததானவரிகருங ETASSVSHD புகுதனன  எறு, (௨.௪) 

இவனிலைமையிதுவாக வினிபதுவாபரததினொடு 

கவ1மனவஞசச,ததிறல்சால கலிவாதம புரிகதெழுகது 

தவாநிலைமை யறச்சாயப்பேன றராதலகன கோமபிடுவர 

சவாசிலைபுமகரூக வாககுவலெனறுடனறமைஈு, 

(இ-ள,) மகாசேனன செயகை இவவணண மாூமுடிய மேலான துவாபர 

யுதேவதை யோ வேறுபட்ட மனமும வஞ்சகததிலேமிகு5த திறமையுமுளள: 

கவியுகபுருஷுன விரோதஙசகொணடெழுமது தபசசளுடைய தனமையை முழு 

துஙகெபெபேன பூவுலகததை செயனையாகக கராகனற அரசர தனமையையும 
அவவரருககுவேனெனறு கோபிததுச(சபசம)சொலலிஃசொணமி, omg, (௩௫) 

விருமபுசுமேதனைசசார மிககாள் காதஇிருகது 
மருமபுசமையஙகிடையா தாசமிகு௩தெதாவநது 
பெரும்புவிபாண் மனனவகிற பேணியடைதரமுயனறே 
னிரும்புனிகத தடஙசொடா இருநதனையாலிது தகுமே, 

(இ-ள) ௩லலவாகளால விருமததகக சுமேதனெனனும அரசனையடை 

தீற்குக கலிபுருஷன கெடுமாள சாததிருகதும அவவரசனிட்தது அனாசாச மின 

மையால கெருஙகச சமையஙகடையாறு மிகுதபயஙகொண0 எதிரே வகது 

தமது வடிவததைச சாடடி பெரியவுலகதைை5 யாள ற சுமேசவாசனே யுனனை 

விருமமித தொடர மூயறசித்தேன நீ மகாபரிசுததனாதலால எனககு இடங்கெர 

டாதிருதனை இசசுததம உனககுத தகுதியுளளதாக விருகனெறது, ௭.று, (௨௬) 

ஏனதுமொழிதீலுமீபா ரெனறரசன வினாவுதலு 

ஈனறுவினவீனையறத்தை நரசஞ்செய்திசெலிசா
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(இ-ள்,) இபபடயெனறு சு. நியவளவில மீயாரெனறு சுமேதவரசனகேடச 

தல்ல வினுசெயதனை தருமததைக கெடு5).7 ற கவியுசபுருஷன கான, சனமாாக 

Sparen உனனை யடையுமாசைகொணடு வகதேனெனறு சொனனவளவில 

பெருஙகோபஙகொணடு இககலியைபபிடிதது காலவிலஙகு போடுபக் ளனறு 

தனது பரிசனவகளுககுசஇரவு?சயசான. உறு (௨௭) 

இதுசெயவுமிவனவல்ல னென3வெருவிக கலிவணங9 

மூ.அபுசழோய சிவகாம மொழிலாரரை யானசாசரே 

னதுபெரிகோ சினனாம மறைகுகரை யுஞசாரேன 

கதுமெனவெனமனைவிடுததி யெனவேண்டக கழிகெனருன 

(இ-௭,) விலஙூடுதறகு இவன வலலவனெனறு பயாது கலிபுருஷ 

சுமேதளைவணஙூ, பெருமபுகழமுளளவனே சிவகாமததை யு-சரிபபவாகளை யான 

சாரமாடடேன அது பெரிதாமோ உனனுடைய காமததைச சொலங்வாகளையும 

அணுுமாடடேன, கேசரமாக எனனை விடுவி ேவணடுமெனறு வேணடிககொ 

எள ௮சசுமேதவரசன (இரஙச) போவெனறனன. எ..று (௩௮) 

கழிஈதகொடும் கலியஞ்கெ காசியொடு வராம 

மொழி௩தவரை யடையுமவலி முக்காலத தினுமிலையென 

திழிஈதமுக மொடுஞ்சாமபி யிருததாற சுமேதனொடு 
பொழிஈதசமர் பொரபபோகத பொல்லாத புரவலனபோல் 

(இ-ள) நீவசவிடடகொடிப சலிபுருஷு பயமது காரிசதலதசையும வெ 

erg apt உச்சரிபபவாகளை ௪ சேரும் வலலமை இிரிகாலதூலும ஈமகலெலை 

யெனது தொங்கெ முகததுனவாடி இருச்தனன (சனமா£ககமுளள) சுமேசவ 

ரசனேமி சாமாரிபொழினெற YESS செயயுமபடிசெற pawio@u war 

சேனனைப போல எஃறு (௨௯) 

மானததான் மனமழிஈ்த மாசேனனாராயகது 
மோனத்தாலுயர்கதகுரு முன்செனறு பணிஈ,தமஇ 
யீனததா னின்வார்தை யிககதேனிங ஙனமெழுமஞ் 

ஞானததாற் கெடுவேனோ ஈல்காயென அுறவிரஈதான, 

(இ-௭.) அவமானத்தால மனசசேோவையடைஈத மகாசேனன ஆலோ 
சித, ஞானததாலுயாகத ஆரிரியராசிய வாமதேவமுனிவாமுனனே போயபப 
ணிஈது மதீசேட்டால தேவரீருடைய இருவரககைககடாதேன இப்படி உணடர 
ளெ ௦ அஞ்ஞானததினால கெடபவீடுவேனோ, இனி பிழைககுமவணணத கடட 
ஊளை இடுமெனறு குறையிரஈதனன், ஸீழ, (௬௦0) 

இராதவனைரேக்கென மிரறட மெலியாதவருள் 
சு£நதுருரவன்புசல்வரன் அட்டஞுயெசேனா
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நிரகதரமிககரசியைநீ நினைவிசுவேசனைப்பணிமெப் 

வரஈ;தருகககையிறபடிரின வல்வினைதா தருமெனருன, 

(இ-எ) குறையிரஈதமாசேனனைப பாதது மனமிரகச பூணூருபை 

வைத்து ஆசாரியாகூறுவரா, தஷூடனாயெ மகாசேகனே . பபொழுநும் இக 

காத தலததை ம 95 தனைசெயவிசுவகாதரைவைக ஈடில்வ) துகளை சதருனெ ற 

கஉகையில ஸநானஞ்செய, உனனுடைய வலவினை ஒ.ஜாதுவிமிமெனறு கட்டளே 

யிடடனா, று, (௧) 

உணமையாசிரிபன்வா யரைததமொழி யுட்கொணடு 

,$வணபைசோ மகனபுயதது மாரிலதாக குறுபார 

மெணமையாம் வகையிருததி யிடர்முழுது மிரிததிவொ 

தணமையா குண ததினொடு சஞ்சரிபபானாயினான, 

(இ-ள) சததிய ஞானததையுடைய ஆசாரியா சிருவாகாரல #0 Bored 

ட... வரகுயததை மனதிறகொணடு உதா ச நவ ழளள சனருமாரன புய௩ சளில 

பெரியபூமியைத சாஙகுனெற பாரததை வி.௫பபடி இருத்தி, ஈவு ளத காளை 

யும ரீக்குமபடிச்கு சாஈசமுசலிய குணங்களோடு பழசகதகொடஙனெ வறு, () 

சுதிருதிக்கு முனமெழுகது கயகைநீ ரிடைப்படிா,த 

பிதர தலிலவெண ணிறணிஈது பிறற்குறுகண் மணிபூண்டு 

மதியமையும் வீசுவேசன மலரடி.க.எ வழிபட்டுபு 

பொதியருள்செப் தருளஎன்ன பூரணியை யுமபணிக௮, 

(இ-௭) சூரியோதபதறுசகு (ஜுாது காழிகைககு) முனனமெமூஈத, ௧௧ 

காதோததசதில ஸகானஞ்செயது, சரீரமுழுதம விபூதியணிக்து, fesse pnp 

உருத,சிராக்ஷமாலிகை தரித்து, மனததிலெழு£க௬ளத சக விசுவரகாசா, தாம 

ரைமலாபோனற இருவடிகளை வணக, கிறைஈசகருணையைச செய Rea p 

அனைபூரணித்தாயானமாயும பணிாது கூறு, (mm) 

மன னுகர சியைவிருப்பின் வலஞ்செய். ஐ வெகாமம் 

பன்னுவா சடிபணிஈது பறறுவே றில்லாளய் 

முனனுமா ஏிரியனையு முனியிவறிப் போய்தசொழு.து 

தன னுபே சனபினனாய்த தூயனாய்ப் பயிலுவான், 

(இ-௭) கிலைபெறறகாசிபபதியை, அதிச பிரியத்தோடு பிரசக்ஷ்ண௫செ 

ய. சவராமததை உசசரிகெ2 பெரியோரகளுடைய இருவடி களில் வணங6, 

வேறுபறறுககளைச சதியா தவனா (யாவரும) இஈதிககததகக அசாரியராயெ வரம 
தேவ மூணிவரையும அனபுடன போயவணஙசகெகொணடு, நிறைாத அனபை 

யுடையவனாயப பரிசுதசாடையோடு பழயிருதனன, எ-று, (௬௪) 

இனனபடி சிலராளங் கனிதுபயில் வதுதெரிஈ.து 

ஈனனலமரர் விசுவேசா காளுமரு டரபபெறறுப



௭௮ காரிரதசியம் 

- பன்னரிய தீமையெலாம பாழாகடூப் பசகஇியற 

அுன் னசிய பேரினப முறறிரு௩தான மாசேனன் 

(இ-௭) இ£ஈசபபிரகாரம சிலகாள அககாசிததலததில, மகாசேனன உத 

தீம் மாரகக்தில இனப மரகத தினஈதோறும ஈடமதுவருவதை, கிறைகத ஆகத 

ரூபரரயெ விசுவமாதர றிஈ_று நுகர கஞசெயய, அவவநுகரெசததைப பெறறுக 

கொணடு சொலவதறகரிய (சஞூசமுசலிய வினைகளையெலலாம பாழபபடுததி 

மேலாயெ பரஞான சசையுடையகளாய நினேததீறகரிய முததியினப சதையடைத 

ன்ன பூறு (௬௫) 

மருவுகொெதீமைபுரி மாசேேனெனபவழும 

வெருவுதவீரஈ தீடைவரிய வீடடினப மடைவனெனிற 

பொருவுதவிர் காசிமான மியமபுகலற கெளிதாமோ 

வருவுருவச சிவபெருமாற கததலததே மிகுவிருபபம். 

(இ-ள) தஙசயெமகாபா த2ஙகளையேசெயத war Gaon eres cuit “3 FW 

அடபாநகபபலனாலுடாகும அசசமொழீகு, மோக்ஷ இனபதசைப பெறு 

வானாயின, சமானமிலலாத காரிததலதின மம 'சாலவதறகு ஆருபையாஈ 

கும ஆருவத கிருமேஃரிடையும உருவததிருமேனியையுய கெரணடிருககிற கிவ 

பிராறுசகு Arar House அதிசவிருபபமாரும 6m my, (3, 6) 

ஆதலிஞனாற காசிககா வசிப்பவாக ளழமபுரி!.து 

காதலினா லுறவேணடும் வேரொனறு கருதினரேற 

பாதகமா தருமிவன்பேரற படா கபாடுறுவரென 

மேதகுமா மறைததருமன விரிததுரைததான நீபகமகே, 

(இ-ள] ஆனபடியினால ஈரசிபபதீயில வாசஞசெயடவாகள சிவசரும௩க 

ளசோசசெயது (உனமாரககததில) விருபபமுடையவாகளாக ௨தெதலவேணடும அத 

றகுமாறாக நினைப்பார்சளானால நிறைாத பெருமபாவமுளள இழமகாசேனஊை 

பபோல வேறொருவரால அநுபவிககபபடாத அவமானமுதலிய ஆயரபபாடுகளை 

அனுபவிபபெனற௮ பெருமையுளள வேதசருமமுணிவா மாணாசகனாகிய தீபகனு 

கரு விரிவாகக கூறினா ஊறு (mor) 

மகாசேனன முததியடைநத அத்தியாயம் ருறறியது, 

ஆக அததியாயம ௫-₹குத திருவிருநதம 2௨5, 

திருசிறறம்பலம்,



a. 

திருச்சிறறம்பலம 

௬.வத.நரநாராயணர் நாரதருக்ருபதேடித்த 

HK BUT UID. 

OO 

திருசசறறமபலம 

ஆரியனடிக உபகன்பணியா வையனேதக.துவ விசாரஞ் 

சரியயோகம யாகஈறறவாற நீ£ததயாததிரைசெபவிரதய 

கூரியதரும தானமா களைக சூயிறறிடவல்லமை யில்லா 

னேரியனமுததி யடைதருதரும மி,துவெனவுரைததிடல்வேணடும், 

(இ-௭:) வேததருமனெனனும ஆசாரிடா இருவடிகளை மாணாககராயெ 
நிபரனவணக சற்குருவே தததவவிசாரணை செயதல, இறத யோசாடபியாச 

ஞசெயதல, யாகஞ்செயரல, மேலாயெதவ ரூ செயதல, உயாகததீ£சசயாத இனா 

செயதல, ஜேபஞூசெயசதல, கலலவிர தஙகளை அனுடடிதசல, நுடபமாயெ தரும 

ஞசெயதல, உதசமதானமாதிகளைசெயதல, மேறசொப னவைசளில ஒர றுஞ 

செயய வலலமையிலலாகவன அழயெமோக்ட சதை அடையததகக உபாய தரும 

மிதுவென்று இருவாயமலா வேணடும ஈறு (7) 

கலிபுகத,துயி்கண ஞானமுமதனாற கைவரு மூததியுமடையு 

மெலிவறவெனற சொல்லிறும பூது விளைததிடு மருடியென நிரப்ப[ வன் 

வொலிபுகழககுரவ ஜுராகதுவனமைகதா உணமைசோ சபிலமாமுனி 
வலிகெழுமரிசொர,பியென றெவருமதிததடபபடுமுயாபெரியோன 

(இ-) கலியுகததில ஆனமகோடிகள உண மைஞாள ததையும், அசனால 

சிதகனெ ற முததியையும எளிதாக அடையுமெனகழ வர்க௫யம, ஆசசரியததை 

உணடுபணணும, ( அதனுணமையைத) திருவாய மலா ததருள வேணடுமேளறு, 

(user) ௬ுறையீரபப, வியாபிதத புகழையுடைய வேததருமமுநிவா, $டனே 

கேடபாயாக, உணமைஞான ததையுடைய Bene wer or சபிலமுனிவரெனபவா 

வலலமைதஙயெ விஷணுசொருபியெனறு யாவராலேயும மதிககததகக செமபீர 

முளள பெரியவா. று (.) 

ப-ம, வஞ்சனைசடெமாடர) கலியுககசில, உணமைஞானமும அதனபிரயேர 

சனமாயெ முததியும அடைதல அருமையிலருமையாதலின, “ ரானமுமதனாற 

கைவரு முததியுமடையு மெலிவமவெனற சொலலிறுமபூது விளைததி0” மெனறு 

சூறினா, 

௮னையமாமுனிவன் பாறசிலமுனிவ ரடைஈதனர் வண$ூயி துரைப்பார் 

வினையமரர்மனசுததிமையலான ஞானம்விளைவதின்றசசகைஞானம்



ச் 

௮/0 காரசிரகசியம் 

புனையவெபதா,து பவமபலகசோடி. பொருகதின முதூசாரா.து 

னையவர்சு த யு.றும்வகையெமககுச் சொல்லெனக் கபிலனோதிடுவான , 

(இ-ள) அஃசகபிலமஹா முணிஉரிடசது சல முனிவாசளவாது, பணிஈது 

இதைசசொலறலுனெரா£சள  வினையசமபததுளள சதெதசுததிவச கா லலலாமல 

உண்மைஞானமுணடாசமாடடாது, அவவுணரைஞானம வரராமல பலகோ 

டி.சரீர மெதெதாலும முததிவாராது (ஆதலின) விரைவாக அசசிததகூதஇ உண 

டாற மாசகததை யெஙகளககுத இருவாயமலரவேணடுமெனறு Cas, si 

லமூனிவா கடடளையிடததொடஙூனொ, எடது, (௩) 

சிததியெனபதுதான் சததயசொரூபஞ் சேய்,5,ததா லணிமையா 

கர.த, மு.ததியின்விருப்பம் வைததவர்பெறுவான் முயன்றிடல் வைக 

லம வேண்டும், பொ.தஇயமரயை தனைச்சயஙகோடல் புவியிடததெளிய 

தோவன்று, சததியஞானானஈதமாமுதலவனறனையுபாசிததலேவேண்டும். 

(இ-௭.) சிததியெனறு சொலலததககது சததியமாயுளள சொருபசநுபவ 

மாகும, அசசொருபாறுபவம தூரமேயன றிச சமீபமாகாது, அவவபைவத இல 

விருபபமவைததவாகள அதைபபெறுமபொருட்ட சதா காலமு முயறிகசவேண 

டம, மூடிகசொணடிருகனெற மாயையை வெலலுதீல பூமியினிடத,து எளி 

தனறு, (அதை) வெலலுஞசாதசம யாதெனில சசசிதாகாதரூபரசயெ முதறகட 

வளை உபசசனைசெயயவேணடும எ-று (+) 

ஆசையொழிரதாலு விஷயவாசனை யொழியும விஷயவாசனையொழிக 

தால மனோலயமவரும மனோலயமஙகதால மாயையொ ழியுமாதலால எளியதோ 

mer) Der WH. OI, 

கொடியவர் தனையி லழுகதியவுயிர்கள் குறிககொளும பிறப்பிறப்பஞ்சாக் 

சடியசோர்குணததை சினைகொறும்வரு௧,௧ங கலபபு திரு திடவிலலைப 

படியவாம்விடைய வாதனைநீததல் பயிவ,தலுயிககரிகாகு 

நெடியமாமுனிலீர் மெனமெலவதனை நீதகலேதுணிபென வுணர்மின. 

(இ-ள,] கொடுமையான பிரபஞசவாசனையிலமு௩ிய ஆனமாககள குறிக 

சபபடன்ற உறபததிவயத்துகருப பயமுராகள அசசமூளள இவவிழிகுண த 

தை கினைககுட்தேச,றம வருததமுணடாகாதிருசகவிலல உலகத்தை விருமபுறெ 

விஷயலாசனை நீலகுமபடி சததவாசனையிற பழகி வருதல உயிரகளுச்கு ௮௫ 

மையாகும பெருஈசவமூரா முனிவாசளே உபாயமாக அவவிஷயவரசனையை 

ரீககுகலே நுணி2பனறு தெரிவீரகளாக று (8) 

முததியெனபதறகு eprlurarng ster (ips oraict Sopaucrsr gayi 

பததியிறகுரவன பணிவிடைபுசிஈது பளக.று நால்பலபயின.று 

சிததபெறறவருக கெய்திமெனறித திருவிலாமூடசாய்தஇரிபும் 
புததிகெட்டவருக கெயதுமோவிஈதப் பூணமானசாதனமே' 

(இ-௭.) மூததியெனது சொலவதறடு சூலகாரரணமாயுசளது வெபெரு 

மான நிருவருளாகும, அததிருவருளும பததியோடு ஆசாரியா பணிவிடை 

செயது பூறறமறற ஞானசாத்திர பள, பலவறிலும பழ8, ஒழுகமம ரதெதிதத



௬வதுதரநாராயணாதாரகருக்குபதேசிச தஅததியாயம்.௮௪ 

வடீகருககுக கடைபபதன றி இசசமபததை யடையாமல அஞ்ஞானமுடையரஈ 

யப பிரபஞ்சததிலுழலனெ.ற மதிகேடடை புடையவருககு இபபூரணமான சாத 

௨ தடடுமோ (கட்டாது) எ... (௬) 

வளிதடவரினு மினி துபாடடெடுககு மகதியாழ் முனிவரனளவா 
வொளிகெழுகரகா ராயணாமருவு மொப்பிலாச் சரமததையுறறுத் 

தெளிதருபெரிடீ ரெஈரியமததாற தெதியுஞ் சுததியுமுணடா 

மளிகெழுவிடைய வாதனையெதனா லழிதருமுரைதீதிடல்வேண்டும், 

(இ-௭) (அனுபவமான ஒருகதை சொலவேன கேளுஙக௭ ) air May brio 

பினமேற படினும சுரஙகளோடமைத கானததையுணடாககும மகதியாழை 

யுடைய காரதீமுனிவா அளவிலலாச ஞானபபிரகாசதசையடைய காகாரராயணர் 

வீறறிருகனற சமானமறற ஆசசமமததையடைமது தெளிவுஎள மஹரனுபா 

வோ எத நிபமததாற 9,55௬ ததியும தனுபவ?ததிபுமுணடாகும'பழயெவிடைய 

வாதனை எமதசசாதனததாலழிமதுவிடும (ேவரீ£) சடடளையிடவேணமமே எ-று, 

யாவருமபெணடு பிள்ளையாதியாபா லியறறபிமானமெனறுரைக்கு 
மேவருமராககோட படடவராக வெய்யிர்த் துழிதருளெராம் 

தாவருமகஙகா ரததினாறகுரவன் சாததிரம் வருணம£ரஈசிரமம 

பாவருரியம மாதிகளிழஈ து படுதுயர்க களவிலையென்றும், 

(இ-௭) (இஃ தன றீயும) எலலோரும மனைவி மககள முதலானவரிடத்து 

வைககும, அபிமானமென்று-சொலலததகக விருபபமெனனும பாமபினால, கடி, 

ககபபடடவராகி பெருமூசசுவிடடுத திரினெருாரகள கெடுதலிலலாத ௮௧ய௧காரத 

நையுடையவாகளாய குருவாககயத்தையும, சாததிர உணாவினையும, வருணா? 

சம நிலைகளையும, பரவிய ௩லல நியமமாதிகளையும,கைவிடடூச சசாகாலமும படுற 

துயரஙகளுக களவிலலாசவ. ராடி, எ-று, (4) 

மறறுமொவவொருகோட் பாளெங்கொண்டு மருப்பெரும் வாதமே 

யியறறிச, சறறுமோசாகதக தழுவிலா£திரிவார் தவலருங் கட்டமு௰ரொ 

ழிய, விறறுமாமுததி கலப்பதெனறுரைப்பீ ரெனனலுமுகமிகம்லர்ஈது 

பறறுமாதரத௲னறுஈதுழாயபபடலைப் பண் ணவரினிதெடுத துரைப்பார்.. 

(இ.எ]) வேறுவேறாயுளள ஒவவொருகோட்பாகெளை மனததிழகொணடு 

மரருமல பிரபலவாதமிடடவரசளாயச சாகதததை லேசமுநசமுவாமல உழல 

வா£கள, கெடுதலிலலாத அபபநதம, முழுவதும விடடொழிஈது மேலாஏயெமுத் 

தியையடைவது, எககாலமெனறு காரதமுனிவா கேடக, ஈலல் துளசிமாலைய 

ணிஈச சரகாராயணர் உணடாயெ அனபினால, மிகுத முகமலாசசிசொண்டு 

இனிமையுடன எடுததுரைகனெறனா, எ.று, (௯) 

% பருவருல்கலிபின விடலரிதாய பர. தபாசஙகளைப் போக்கி 

பொருவருமுத இ யடைதராரடையு முபாயமொன் நுண்ட அகேட்டி, 
லவனகைமவையவதைரு", 

* பருவரல் வ துன்பம் 
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ர 

௮2 கரசிரகசியம். 

மருவருமறைமா முடிநடுப்பொலிஈ.து வைகுறுஙகரசிமாககரில் 

வெருவருஈதிடததின வ௫ததலேயினப வீமிபேறுறுவதறகுபாயம, 

(இ-ள) துனபத கூடமாயெ சலியுகததில விடுதறகரிதாஏய சமப௩தமுளள 

பாசகசளையொயழு்தது ஒருவரும முததியடையமாடடராகள, (அலை) அடை 

சனற உபாயமொனறிருனறது அவவுபாயததைக கேடபாயாக உடடுதறகரிய 

வேதஙகளின் (ஆதி) மததி ௮௦த௩ாளில விரசகமாகப பி! திபாதிககின 2 மகததான 

காசிததலததில ௮சசமிலலாமல இடததுட வாசஞசெயதலே இனபமயமா௰ய 

மோக்டவீடடை அடைஙதறமு உபாயமாகும பற (40) 

மழையடியமர்மா தேவனம்யாழமு மலாப்பொகுட் டணையிருப்பவறுங 
கறைகெழுகுலிசத தணண ஓுமவானோ கணஙகளும் விததியதாரு 

முறைகருடருஙகிம் புருடருஈஞச முமிழெயிற றுரகருமபிறரு 

நிறைகெழுவாஞ்சை யொடுபிரியாது நிகழகரப் படுவதக்காி, 

(இ-ள) வேசமுடிவில தஙக ற சவெபிரானும, விவ னுவாயெயாஜம, 

தாமரைமலாபபொருடடை இடமரகககொளளும பிரமரூம, (சததருககளு 

டைய) ௨ கிரகதோய-ஈத வசரிராயுதமோதிய தேவோதிரரு ௦,தேவகூடடஙக ௦ 

விததியாதராகளும, கருடிரும, இெபருடாகாம, விஷசதைகசககுனெற sso 

களையுடைய காகலோகததவரும, மதறையேசாகரம, பூரணமாக நிறைநத பிரி 

யததோடு சசாவகெகபப௫வது அகசாசிததலமாகும எ.து (௧௧) 

முத்தியாவருககுக கொடுபபமெனறுலகன முகிழகதபலஃறலங்களி ஒள் 

சித திசேர்பவருக களிததிடுயகாசித் திருததலம போலுவதிலலைப் [ரஞ் 

பததிசெயபரம சிவததலமெனறும பரவுவிட டுணு5தலமெனறு 

மொததியல்பிரமத தலமெனறுமுரைபப் வேரககுமவ வானஈதககானம், 

(இள) (வாது உடபபவாகள) யாவருகரும மோகஷதீதைத தருரோ 

மெனறு (பராணங்களால தெரிவிககனற) உலகததிவுணடாயிருககும அனேக 

தலஙகளுககுள மோக்ஷடரநுபவிததிமை, அடைபடருகருக கொடுககனற கிறத 

காசி சதலததுககுச சமானமொனறுமிலலை பதகிசெயசறகிடமாகயெ 2உயாவுளள 

ஆனநதகானம எனனும அககாசிபபதியை பரசிவததல மென;ம விஷணுததல 

மெனறம பிரமதேவருடைய தலமெனறும சொலலுவசாகள, எ-று, (62) 

சிற்சிலர்காசி மான்்மியதெரிஈ த தர் சராகாவயின் வூப்பார் 
சிறசிலர்கஙகை ௩றும்புனலாடி த தேவசேவனைபபணி௫ தமர்வரர் 

சிறிலான்ன பூரணியுமையைத தெரிசனஞ் செய்.துவீறறிருப்பார் 
சிறசிலாஈம்மைத தழாயகொடுபோறறித திருததகுபததிசெய்.துறைவார். 

(இ-ள) சிலபோ காரிசதலததின மசமையை புணரஈது விடடி£ககாமல 

அததலததில வாசஞ்செயவராகள சிலபோ கஙகாத$ீாத சத தில ஸநானஞசெயது 
தேவதேவராயெ விசுவகாயகரை வணக வூபபசாகள சிலபேர் உமாதேவியா 
ராய அனனபூரணியாரைபபணிஈது வஏபபாகள சிலபோ விஷ்ணுவாயெ ஈம 

eons துள௨ஙகொண அருசசிதது சிறப்புற பததிசெயது வரிபபசாகள, (௧௩)



சு வஅநரதாராயணாநாரதருக்குபதேசி5தஅததியாயம்.௮௩ 

சிறசிலர் அண்டி, விசாயகர் தம்மைத் தனகதொறும் போறறியேததெடுப் 

பரர், இறசிலர்குமரக் கடவுவணங௩கத இவினையொழிஈதினி தமர்வார் 

சிறசிலாகால வயிரவமபோதமிச சஈதனைமுறறிடக காணபார் 

சிமசிலா கணட பாணியைவணஙதெ இருவொடும்பொலிக இனி தமர்வார், 

(இ-எ) சிலபோ துணடிவிமாயகககடவுளைத இன௩தோறும அருச்சிகதத 

அதிபபாாகள சிெலபோ முருகக்கடவுளே வணஙசெ கசொடியவினைகளை £கசெ ௪௧ 

மாக வரிபபராகா, சலபோ காலவ.பிரவரை வண௩9 எணணமிய எணண கை 

கூடகசண0 (விபபாகள ) கிலபோ தணடபாணியைபபணிஈது ஞானசமபத 

தோடிவிளங் பி. பதத CA mL Tract Cie De (௧௪) 

சிறலரழலைப் போறறியேததெடுபபா£ சிமசிலாபரிதியைத தொழுவார் 

சிறிலாவசபபோச் டெரதறபலவு௩ திருததகககொடுச் துபசரிபபார் 

சிறடிலாமறையோ ராதி.பாககுணவு செறிசுவையொடுமபடைததுவபபா£ 

சிறசிலரெல்லை வலமபுரி!,சமர்வா சிறிலா தியானஞசெயஇிருபபார் 
(இ-ள) சிலபோ ௮க்கனிீதேவரை வணக whouctser சிஃபேர் 

சூரியதசேவரை வணவகுவராகள எலபோ அததலததில வாஎஞ செய்பவருக்கு 

விரிதிமுதலாகப பலங்றறையும றப்போடுகொு 5) உபசாரஞ செயவார்கள, 

லபோ பிராமணா முதலாவ கர்கள் உணடியை (ஆ௮வசையாக) செருங 

ப்ய சவையோம படத, 5 களிபபராக £ லெயபோ மாசிததலததைப பிரதகூட 

ணஞ்செயது வடடபராகள இதிலபேர் (காிபப௫யைத) தியானஞசெயது வடிப் 

பசர்கா, ஊறு (௪௫) 

சிறசிலாபிரம சரி.பமரநிலை.பிற சேர்ஈ.துவினைமுழு தொழிப்பார் 

சிறரிலாகிரக நிலை படைஈதடைஈதரா இிறமபலற றிடவுபசரிபபார் 

சிமசிலாவானப பிரத.தமாரிலையிற சோஈதுமாதவத ॥னைவளாபபார 

சிறசிலாசாரி யாசபேததற சிற1துபம றறுத துவி௰றிரபபரா, 

(இ-ள) சலபோ உயாஉளள பிரமசர்ய ௮சசிரமததைபபெறறு கொடிய 
வினை முறவதையும ஒழிததவிடுவசாகள சிவபோ ரெதததா சசிரம மிலையைபபெ 

றது அததலததுககு வவதவாகளுடைய நுவபமொழியுமபடி உபசார ஞசெயவா 

£கள, லெபோ ம5த்தான வானபமிரஸசதாசசிரம கலைபைபபெற்று பெரு£தவ 

ததை விரு ததிசெயவராகள பிலபேர் சநிபாச ஆச?ம?பதஙகளில சிறாதவரா9 

பாசப௩தபகளையறுதது முததியினபபதையடைநது வரிபபராகள, ஊறு, (௭௬) 

இலலறததமர்வோர் விதிததகாலததி லிணைவிழமைச்சுறறலாககரலத 

தொலலறமபயிலும பிரமசாரியரா யுறறடுலேசராபபோதறி 
கலலமம்பொருகதி௪ தீவினைகழிதது காடுபேரினபததினமாவா 
சல்லறககூடெவிக காசிமான்மிபததை யறிதராருழலுவரெயரும், 

(இ-௪.) இலல தருமததை விருமபி வாழவோகள விதிதத காலத$ல 

மனையாளுடன” சோகது விதியாதகாலத.இில தருமநூலிலே பழகுெற பிரம 

சாரியராடபோல மனைவியுடன mor PG விசுவமாயகரை வண நல?



r 

Dep aro a Fw. 

சவதருமவகளை சசெயது இிவினையையெசழிதது அறிவுடையோரால சு.றிசலி 

ன௰ஐ பேரினபாநுபவசசையடைஈது அததலசதில் வபெபாகள இககாசிமா- 

மியததை யறியாதவாகள் அலலலுணடாகுமபடி எவவிடககளிலும ily gov 

வராகள எடறு, (௧௭) 

காசிமேவுகலே முததிகாரணமாக் கண்டனம்வேரொன்றுங்காணோ 

மாசிலாமணியரய் வயஙகடலேசன வாய்மொழிஈக திடுவதையன நிப 

பேசினாலாமோ பிமரதன பெருமை பெட்புறுகார தழுனிவா 

வாரிசால்காசி மான்மியஞ்சி.த மலரவனுதியோர் தெளிகதார் 

(இ-ள ) காத சல,ததில வாசஞ்செயதலே முததியடைசறகுககாரஸ மொறு 

(அறுபவமாகச) கணடோம வேறொரு சாதனமுய காணவிலலை சளகசமிப 

லாத இரததினமபோற பிரகாசிசனெ ற விசுவகாசா அததல ததினபெருமையைத 

திருவாயமலாநதாலனறி மமறஹையோ சொனனால அததலபபெருமை அட 

குமோ, அனபையுடைய காரதமுனிவனே மோகூலாபததிலுயா௩த காமெஇ 

மையைப பிரமதேவன முதலானோ றிது தெளிகதிருகனெராகள, ௨, () 

ஆதலிறபிரம ஞானியரானா ரததகுதலததடைவொனறே 
காதலிறசிறஈத மூததியெனறுரைத.தார கலைதெரிகாரதமுனிகேட் 
டோ .தலிறபொலியு மறைமுடியுணமை யுரை ததனிரெனறுகைதொழு.து 
சாதலிறறுயர்கத காசிமாககரஞ் சாரஈதுவாழந திரு,கனனமாதோ 

(இ-ள) ஆனபடியினால பிரமஞானியராயுளள ஈரநாராயணர ௮தகன 

மையான காரிபபதியில வடட பதாஏிய ஒரு சாதனததையே இனபததாற ஏறாத 

முததியெனறு சொனனா, கலைஞானஙகளை யறிஈ,ச காரதமூனிவா கேட்டு ௪ 

தியயனததால விளஙகுகன.ற வேதா௩க சதுணமையைக கடடளையிடடீரெவாறு 

கைசொழுது வணஙட (வீடைபெஈறுககொணடு) எககாலததிலும லயமின றி 

உயாநத் மகததான கரசிததததையடைநது வசிதது முததியினபம பெற்ற 

னா எ.து (6௯) 

முனிவிர்காடெளிஈதீர் கொல்லென ககபில முனிவரனனரைததனனகேட் 

பனிவிராஙகணரா யவாகளுஙகாசிப பதியகமேவிலீறறிருஈகார் [பெ 

நனியவாமிதனை யுணாஈகனைகொலலோ ஈலமலி$பகவெளரு 
னினியவாசிரியன றிபகனமகிழபூத திணையடிதொழுதுவாழகசனனே, 

(இ-௭) முனிவாகளே (கராரராயணா நாரதமஹாமுனிவருசுகு உபசே 

இதத கரபெபதியின மமையைத) தெளியதீாகளோவெனறு கபிலமஹாமுனிவா 

கட்டளையிடடனா, ௮தைக கேளவியுறறு ஆனநத பாஷபமபொழினெ௰ கண 

களைய/ுடையராய அமமுனிவாகளும காசிததலததையடைஈது முசசயினபம பெ 

றறு வீறறிருதாகள, யாவரும பெருமகழசசிகொளளததகக விமமமையைத 

தெரிஈதனையோ கனமைகிறைத திபகனே யென்று இனபவடிவாய வேச சரும 

முனிவரொனனும ஆசிரியா கூறினா. தீபகன களீகூரகதி அவவரசிரறியா உபய 

இருவடி.களையும வணக்கி இனபுற்றனன று, (௨௦) 

தரநாராயணர்.நா.ர தருக்குபதேசித் த௮.த்தியாயம்முற்றியது. 
ஆக அததியாயம ௬-௧க திருவிருதசம ௨௪௪, _ 

—— SO



a. 

இருச்சிறறம்பலம் 

ஏழாவது 

பரமூவன் பார்வதிதேவியாரு க்கு 

உபதேசித்த அத்தியாயம், 

இிருசரிற்றமபலம, 

முனிவரர் விடைசொடு மு.த்திமேவுவான் 

றனிவளககாசியைச௪ சாத வாழ்ரதபின 

கனிமனம்படைததவக கபிலனனனிடை 

யினிதிததாகளபல ரெயஇபபோறறிஞர், 

(இ.௭) முனிகணஙகள விடைபெறறுககொணடு மோக்ஷத்தை அடை 

புமபொருட்டு ஒபபறற வளபபஙகளையுடைய கார்பபதியைச சோத வாழந௩தி 

ர௬ஈசாராசள (அதன) பினபு €வசாருணியமுளள மனதையுடைய ௮555 சபீல 

மகாமுனிவரிடதது, இனபவடிவாயெ சித தாகணஙகளவகத வண ஙனொகள, (௧) 

சிததீர்காள் வ6,கமை செப்பவேணம்மென 

ற தசமககபிலனாய குரைதக்காலையின 

முததலைககஙகை£ீர முழமகுகாசியின 

மெயததவ மியறறிட விரபபம வைத நுளேம், 

(இ-௭.) சிதசாசணஙகளே (நீஙகள எனனிடதத) வாதசாரியததைச சொல 

லவேணடுமெனறு உததமாநுசஈதானபரராயெ கபிலமகாமூனிவா கடடளையிட 

டபோது, முததுககளைஃகொழ்களெற ௮அலைகள முழஙகுங கஙசாதாசதததையு 

டைய காசிததலததில உணமைதசவஞ செயயுமபொருட்டு விருபபமவைததிருக 

செனோம, ஸூறு, (௨) 

ஆயிடையெததொழி லாற்.றிவைகுறிற 

மூயமாதவமெனச் சருஇிகூறிடு 
கரயகசரஙகிய ஈபினற மேலவ 

மேயவிம் மகதணம விளம்புகென்றனர், 

(இ-ள,) அக தகசாரிததலத்தில, எ௩தசச,றசாரியததைச செயது வ தீதால், பரி 

சுத்தமான மசாதவமென்று வேதகளசொலலும, ஞானமாயகனே சாகயேயோக 

வியலபைத செரிவிதத மேனமையுடையோசோ, காறகள விருமபிய இரதரசயச 
சத் திருவாயமலாவிரொனறனா, எ-று, (௬)



௮2/௬ காசிரகசியம், 

என்றலுடகபிலஞள் எிரககக்கூறுவான் 

கன றலில்கரசியைக க௬ஞ் சித்தர்கா 

ளொன தமறறவவயி ஓறைதலேபல 

னெனதருமறையெலா மெெதியம்புமால், 

(இள) இவவிசமாகச சொனனவளவி௰, சபிலமசரமுனிவா இரசகககொ 

ஊட, கட்டளை இடுகினறனா, மயககரமான காசிததலததைத But-Ps® ~ p 

8 சதாசணஙகளே அததலததில, நிர.டதரம வாசஞ்செயதலே, எவலாபபலனஜா சர 

மெனது அரியவேதஙகளயாவும எடுகதுககூறும, ஊறு (=) 

ஆயிறுமவறிதவ ணமாதலாகுமோ 

தா.பிதுமினியகாக தருமமொன நனை 

வாயி௮மன ததினு மதிககுமெயயின.ங 

காயிறு மி.பதறுதல கடமையாகுமால, 

(இ-௭) ஒருதொழிதுஞ செயயாறு வாசஞ்செயதலே பலனெனறு கூறி 

றம அததலததில சுமமாவ.ிககலாகுமேோ தரபைபபாரசலும இனபததைத த 
Ha sre ஒருதருமததை வாஃகிுலும, மனததினுலும, சரயததினதும, துன பம 

a Aso mensed_ 9 gy செயதுவருதலே மூழைமையாகும பர, (௫) 

ழேனறிைமியறறுத முறறுருதெனி 
லேனறிககாயததா லேனுஞ்செய்த௨ச 

சான நிமம பயன௰ரு௩ தனஙகையுள்ளவர் 

தோனறி.பபடியெலாஈ துனை5துசெயவரால, 

(B-or ) மனம், வாஃகு, காயம எனற திரிகரணத காம ஒருதருமர 

செயயமுடியா தெல், பொரு தியதே-ததாலாவது செயதாவ (௮3) ஜொத பிர 

யோசனததைக கொடுககும மைவசத*2 நிரவியமுளளவாகள மனததிறரோன 
a மமாயெலலாம விரைவாகசசெயவராகள ௪: ௬ அய உயாக்த தருமங்கட று ( ) 

காடதமதாறசெடயும புணவளிரமாவன கஙகா$ரததமாடல, விசுவகாசனாத 

தரிததெஃல, வலமவருதல, விலவமெடுததல, மாலைதொடுததல, விர வமாயகருக ௪ 

STS SBN (PHOT MEN UHTTO, 

புகழமிகுகாசியிற பொருகதியேோசிறு 

இகழ்தரு மததனைச் செயவரேலவ 

ரிகழயினைரீததுமே லினபமெய்துவா 

ரகழ்தலிலறமுமொன் றனகதமாகுமால், 

(இள) அ.இசடிகழையுடைய காசிபபதியிலவூத்து விளசகமுறற ஒருசி.றிய 
தருமததைஈசெயவராகளாயி.ஏ அவாகள யாவராலும இகழ கறகுரிய பாதகங்களை 

யொழீதத தாககளசெயயு£ தருமமும் ஒர் றனாஈதமாசபபெரு மேலாகிய முத்தி 

யபினபதனதைடபெறுவராகள், 6-று, (௪)



o, yynGaw urrags sau gaGqueseas ௮கதியாயம், ௮௪ 

செயப்படுகருமகதைச் சிறா,தகாியில் 

வயப்பமமனபொடு வயக்குவாரெனி 

னயப்பமி நிலத£2டை நட்டவிததெனப் 

பயப்படுமுலகெலாம பரவிரசெனறசோ, 

(இ-௭.) செயயததகச உததமதருமக்களை, மேலா சரதெதலித Fo bere 

௩த அனபேோச விளககமாகசசெயவசாகளானல லல பூமியில ஈடடவிைபலனைத 

தநவதுபோல அததருமம சரவலோகஙக ரம வியாமிதது மோகூபலனைக 

கொடுக்கும, எ-று (௮) 

௮றத் னை யணுக.துணை யா வஞ்செய்பவர் 

மறததினை யகழஈதருள் வழங்குகாசியி 

னிற நதினையுறப்புகூ௨ நிகழச்செயவாமா 
இற ததினையுறறமர் சிததர்காளின ..றம் 

(Sear) மிக்க சீவவலிையையு_॥ செததாகணநமளே பாவஙகளையொ 

மசத இருவரு பாலிகனொற காஏபபதியில 7வசருமஙாளை அணுவளவாயி 

MAC eur sar செவசாரூபததையடை ம அதை விளவ£சசெயவராமள இட 

தீனறியம புது (௬) 

செய்யுமவவறததினாற சிததசு,ததி.பா 

முூபயுமெயஞ்ஞானமு மூதிககு மனனதார 

னையுமிபபிறவிகோய காசமெய்திடு 

மெயயுமானஈதமிக செழுகதுபொகுமே, 

(Q-7.) செயத அததீருமத இலை, செதகசசியுணடாகும ௮சரிததச ததி 
டால உயயசசெயடு ந உணமை ஞானமுமுதிககும அவவமை ஞானத்தால 

வருததுற இபபிறவி வியாதி g Puyo பிறவியொழிடகால வாம தாலு! 

வம மே? மேறபொஙகித தேஈமும அவவானந௩த வடிவமாகககாணும எற (௧0) 

t 
Saag goilsrp Deus Carrsans 

கனனயத துரைககுவ னயஈது கேடி. ரர்ன 

மினனகுகாசியின விருப்பமுட்கொடு 

புனனரும் வினையெலாம பறிதத செ.தாகாள். 

(இள) இததருமத்தை நிசசயிததறபொருட்டு ஈடாத ஒருகதையைப பெ 

ருஙகளிபபுடன கூறுனறேன, விசுவாசததுடன கேரேஙகள விளகசமுறற கா 

சிததலத்தில வசிககவேணட$மெனகற இஷடததை மனதம ொணடிருபபதால 

சொலவததிகரிய திவினைகளயாவும ப.றிச(தெ.றிஈச)சததாகணஙகளே உறு (௧௧) 

வெள்ளிமால் வரையமர் விமலகாயக 

ஜொள்ளியப, தமல ர௬ுமைபணிஈதெழா 
வுள்ளியவறங்களெவ வுத்தமததல 

ஈள்ளியபுரிவது ஈவிமியெனறனள.



௮2/௮ காசிரகசியம், 

(இ-ள ) பெருமைபொருநதிய வெள்ளியக$ரி.பில விற ரிருககன.ற மலர 

தீராகய பரமசிவனுடைய விளககமூதற பாததாமரையில உமாதேவியரா வணக 

இயெழுஈது கிஈதிககததசக சருமஙகளை ௭௧௧ உத்தமததலச தில விருபபத தடன 

செயயவேணடியது கடடளைபிடவேண்டுமெனறனள, எறு, (s>.) 

எனறலுஈகருணைகூாக தரயககாசியே 

யொன்றியவறம்பல வுஞற்றுகமடெ 

மன றியுமணுக.தணை யானுமேருவாங 

கனழியமருஙகுலாய கருகெனறோதுவான, 

(இ-ள) இபபடியெனறு கேட்டவளவில ஏிவபெருமான இருபைபாலித.த 

மனமிரங9) பொருஈதிய தருமககளைச செயதற டெம சாசபபஇயாகு.ம 2.துவல 

லாமதூம அணுவளவு தருமஞசெயசாலும மேருமலையைபபோல, ஒஙகும தளரா 

ெ.ற இடையையுடைய உமையே இதைச சி£திபபாயாகவென்று மேலுப5ட 

டளையிடுகொெறனா Hoy (௧௩) 

மாசில்யாமோங்கொளி யா௫வைகலாற 

காசியென ரொருபெயா கரைவர்கற றவர் 

பேசுமக்காசியிற பிறககிவாழ்பவ 

CrAarn கணக்களென றெணணுமாதராய, 

(இ-ள) களஙகமறற யாம பிரபல ஜோ.திவடிவமாச வாசஞ்செயதலா-) 

காரியெனூற வொருஇருகாமததை அறிவுடையோ சொலவாரக்ள , யாவரும 

எடுததுரைககததகக அககாசிகதலததில விள௩௫ வாழபவாகளைக குறறமறற ௩மது 

கணகாதாகளெனறு உமையே சிகதிபபாயாக, எ.று (௧௪) 

சாறறுமததலததிடைக தடாகமாயெ 

வாறறுகாபுணணிய மளககும் வல்லாயா 
ேறறமாாபுதியதொன றியறறும் பேறறினும் 

போற றி.பபழையதைப் பு. துககன மிககதே, 

(இ-ள௭,) சொலலுனெற அசகாரிததலததில தடாக மு,தலாயெ தருமஙச 

ளைச செயபவாகளுக்கு உணடாகும புணணியததை அளவிடவலலோச யா வர, 

உயாவுளள புதியதருமஙகளைசசெயயும பலனைபபராகடலும முனனேரால பாது 

காததுச 9தைகதிருகெனற பழைய தருமககளைப புதுப்பிசகல மேலானபுணணி 

பமாகும. எ-று, (௧௫) 

தளாவறுகேள்வியான் றருமபரதனென் 

அளனொருவணிகனவ் வூரில்வாழ்பவன 

வளசொரு தனமனை வாயுமூலையி 

ளசளிமலர்ததட மொனறுண்டாக்கிஞன, 

(இ-ள்.) ௮ககாசிபபதியில வைசியமரபிறபிறக.த தருமபாதனெனறு பெயா 

பெறறுசசேராவிலலாது சீருமதூலைககேட்டு வாழபவனொருவனிருகதன ன, உயா 
நத தனது மாளிசைககு வாயுமூலையில் வணடுகள மூககாலுமுறடெமாயெ 

மலாகளையுடைய ஜா தடாகததை புண்டுபணணான், ஏ-, (௧௬)



௭-வது பரமசவன பரர்வதிதேவியாருக்குபதே?த.க ௮ ததியாயம். ௮௬ 

௮னனநின் மறையவ ராியாரொடு 

மூனனரும் பரற்பசு மூதனமறறுள்ளன 

வெனனவும்வஈ,துவ௩ கினியறீர்கவாக 

அனனருஙகளிப்டொடு மொல்லையேகுவ, 

(இ-௭) அசதடாகததில பிராமணா முதலிய பெரியேசாகளோடு கினேதத 
கரிய பாலகறககனற பசுமுதலர்னவைகளும பறவைமுசலிய மறறுஎளபிராணி 

களும (சாகத்தோடு) வ௩து இனபதசையுடைய இரசதததைப பானஞசெயது 

அடஙகா மநழசரியடன விரைவாசசசெலலும எ-று. (2௭) 

அததருசெல்வனு மமைந்தசெல்வதது 
மெகத் யபோகங்கள் விருமபித அய்ஈகுகரட் 
பொத மியமுறபவம புரிஈததீமையா 
Gers Sue apenas ஐறறதென பவே, 

(இ-௭ ) தீருகத சமபததுளள அததருமபாகனும தனது செலவபபெருக் 
சால இனபைம௰யமாகிய காளுபோகஙசளையும பிரியததோடனுபவிககுங காலததில 

மேடபபடடிருககன௰ முறபிறவியிற செயக இிவினைபபயனால செலவதசைப 

போல ஒததுவரும இயலபினையுடைய வறுமைவஈதடைாதது எ-று, (௧௮) 

மிடியதுமேவலு மெலிஈதகாய்கஜனோ 

படிய,று மறையவன் பான்மூஈநாமெனுக 
கடி. தலில வராகனைக் கைககெரணடானவ 
னெடி.துமாளகழிசதபி னோஈகதுகேட்டனன். 

(இ-ள) தரிததிரமவகதசோதலால தருமபாதனெனனும வைடியன தளா 

ரஈசியடைகது சமானமறற வோ பிராமணனிட்தது நீசககபபடாத சொடாபினை 

யுடைய மு£நூறுவராகன கடனவாஙசெகொணடனன கடன கொதெத அப 

பிராமணன கேகமொளபொறுத்துச சமீபித.தவாது கடனகேடடனன ௭..று (௧௯) 

கேட்டலும் பொருளிலை கடைப்பதெக்கினி 
வாடடமின மழையவ மறறுயானபுரி 

தோடடலாக் குளதகனைக தோனறக கொண்டு 8 

வேடடியான் கொளகடன வீட்டுகென்மனன 

(இ-௭ ) கேடடவளவில பொருளோடூடையாது இனி எவ்வாறு டைகரும 

தளாசடியிலலாத பிராமணசே கான உணடாகயெ இகழகளையுடையமலாகளுள்ள 

கடாகததை சடனுக்கு ஈடாகககொணடு விருபபோடு எனகடனை ஒழிததுவிடு 

வீராகிெனறு சொலலிககொணடனன எ.று (20) 

எனறலுமவையுளா சிடத் துவேகியன் 
செனறனனெடடியன செய்கை கூறியா 
ஷெொனறவிக குளதந்னை யொப்பிக கொள்வனேம் 

கனறலிலெததுணை காலஙகொள்வ. 
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௧௦ காசிரகூயம். 

(இ-ள) இபபடியென்று தருமபாதன சொனனயோது அபபிராமணன 

தருமசபையாரிடத துக்குபபோய, வைரியன கடனவாயூயதும, அவன வெட்டிய 

குளததைக சடனுககு ஈடாசககெரடுதது விடுவதுமா பெ செயலகளை சசொலலி), 

தருதியுளள இககுளத தினை கடனுக்கு ௪டாக வொபபுககொளவேனானால குறை 

வறற எவவளஉகாலம கொளளவேண்டுவது, ௪-று, (௨௧) 

கூறுசென்றலுங் குமீஇயமேலவா 

மாறு வணிகனும் வரப்புரிஈ,து கேட் 

ஜோதீர்குளகம்லோ ௬.றுகலிடடி டி.ஐ 

பேறுசாலகடன றின மிதககும் பேண வே 

(இ.-௭) தாஙகள சொலலவேண மென்று கேடடபோது அவவிட்ததுக 

கூடியிரு௩க மேலோகள கஙகளிடமவஈத மாறுபாடிலலாத தருமபாத செட 

டியாரை வரவழைததுகசகேட்டு (உணமை தெரிஈது) துவபதைத சீணிபபிக 

ளெற குளததில ஒரு பெரியகவலைபடோடடால வா௩கிககொணட கடன கழீயு 

மளவும் ௮க௧ல உளள ழாாதி சரித உட. யாவரும மகிமுமபடி மிசககும எறு, 

அததனைரசாளவரை யயயநினனதா 

மொததபினனாளிவத குரியதாகுமாற 

செததமுறறொருகலைச சே தப யெனறன 

ரததலையையனவ் வரா.றுசேர்தஇனொன, 

(இ-௭) பிராமணமே ஆககல அழுகதியிருக்குக காலததளவும குளம உமமு 

டையதாகும, ௮தீறகு பிறகாலதது இவவரததகருககு உரியதாகும மன உறு 
தியோடு ஒரு கலலை குளதிம சோபப்ரொனறு சபபையாரகூ.றினர அவவிடதது 

(யாவரு காண)பிராமண னவவரறு பெருஙககலலையிட்டனன. எ.று, (௨௩) 

பரியகல்லாததடம் பய விடடவ 

ணுரியசானறோசொடு மூவாதமினறன 

னரியகோதன கதொடு மககணோபசுத 

தெரியவஈ தணடது செளிஈதநீ ரினை, 

(இ-௭) பருசகலலாசத தூகவாது அபபிராமணன குளத்திலமுக2 ம்படி 

வீடடு ௮வவீடததிலிருகனெ.ற பெரியேோரகளோடு களிதது நினறனன, அரிய 

கனறோ0 ஜா பசுவகது யாவரும் பசாசகுமபடி தெலிவுளளத$ரதத ததக குடித 

தீது எ-று (௨௪) 
கன்றொகெறவையான் கல்ஈதுமாகுடி த 

தொள றிய பெருங்களை யுறுமுன்னிட்டக 

லனறூிசயமென வறனமிதாதது 

பெரன தலி gyn fl gua பூதுகொணடதே, 

(இ-௭ ) சறவைபபசு கனறோடுகலாத (விடாய நீவகுமபடி.) சண்ணீாகுடி த 

து அருலெருகனெற பெரியகரையை Her sre cpa eC, (பிராமணனாற



௭-வது பரமசிவன் பார்வதிதேவியாருக்குபதேசி௫த அததியாயம், ௬௧ 

போட்ட) கலலானது ஆசசரியமெனறு செசவலுமபடி சீரில மிதாசது, எப 

போதிங குறைவுபடாத் காரிததல ச சாபெருயகளிபபினைககொணடரசாச௭, () 

செழுமறையவுகடன 'நீாநததேகு3 

வழமுவ.றுகாயகவிம் மாமலாத்தடம் 

பழுதறு நினனதே படாதி யெனறனா 

செழுவியவுவையுளா ரிருககை சேர்ஈதனா. 

(இ-௭) மேலாயெ பிராமணரே உமமுடைய கடனறீர்ஈதுவிடடது fr 

போவீராக களஙகமறற செட்டியாரே இலசகுமி வசிததறடெமாயெ தாமரை 

மலாகளையுடைய இ..ருளம களஙகமிலலாமல உமமுடையசாயவிட்டது மீ£செ 

லவீரசகவெனறு சொலலி மேலாய சபையாரகள் தஙசளூ£டைய வாசஸதானத 

சை அடைாதாரகள எற, (2 ௬) 

ஆ கலிறகாசிமா ௩௧7 கதாறறிடி 

போதரு மனனதாற போசமபூத॥ி( 
காதலினஃதுறக கலக்கு முத லியே 

(இ-ள) ஆதலிஸலை பெருமைதஙகிய காரிரதலதஇிற செயனெற Apes 

தருமம மேனமேல வளரும ஆத தருமத்தால மெய ஞரானமுதிகரும பிரியகரைத 

தருனெற ௮₹த மெயஞ்ஞானததால முததகி சிதிமகும எடறு (௭) 

உணமையீதுணா3ு யென நமபனகூறினை 

வணமைசேருமையவண ம்கிழ௩து தாழகதெழிஇ 

யெணமையே முதமயயையெயதுக காரண b 

தணமைகூ£ காசியைச சா1தலோ வெனருள 

(இ-ள) இது சததியமாருமெனறு வேபெருமான பராவதி தேவியாருக 

குத திருவரயமலாஈதனர ஜீவகசோடிகளுககு ஞானததை உதவுனெற அததேவி 

யா மழெகது வணக பெழமுாது அடை? தராகளுக்குப பிரபலசராத சதை 

யுணடுபணணும காடிடபதியைச சோதலே முததியடைதறகு எளிமையான கா 

சணமெனறனள, எறு (௨௮) 

சிததாகா ஞமையவள் தெளியததவனா 

ரததலை யுணாதகிய தறிஈ.து ஸீரினி? 

கைததல கெலலியிற காசி3யேகயே 

பொததலைத திருமெனப புகனறுபோக்இனன, 

(இ-ள) சததாகணககளே உமாதேவியாா தெளியும வணணம சிவப 

ரஞசோதியா£ அககயிலாசததி வபதேடிசததை ய.றிய£தரகள இனிச காரிததல 

தசையடைஈது உளளஙசை கெலலிககனிபோலாகத தனபததை யொழிததச 

சுகமாக வரிபபீ2சளெனறு கபிலமஹாமுனிவா செரிவிதது அபபதிசகுப மிரயா 

ணப்பதெதினஞார, எ-று, (௨௬)



௨ arora Aw tw. 

பேரக்கெயமுனிவனைப் போறறிவாழ்கதியே 

தேக$ூய மகிழச்ரியிற காரிசேர்ஈ௩தன 

ரரமசயவறததொடு மமர்கது வாழா தனர் 

மேககுயர் முததியின மேவினாரரோ, 

(இ-ள,) பிரயாணபபதேஇய கபிலமஹாமுனிவரை வணஙதெ ுதிதத 

நிறைஈத மகழசசியோ காச, ததலததையடைகது 9ிவதருமககளைசசெயது ஞான 

சமபத்தோடு வாழாது உயாவுககுள உயாவாயெ முததியீனபமபெ றராகள உறு 

பர மசிவன பா£வதிதேவியாருக்குபதேசித த 

அததியாயம் முறறியறு 

ஆக அததியாயம ௭-௧கு இிருவிருததம (2 ௭௧) 

தஇருசரிறறமபலம,



a. 

இருச்செதம்பலம், 

எட்டாவது பஞ்சக்குசோசப்பிரதக்கண 

மகுமையுகாத்த அத்தியாயம். 
—O0o-— 

நிருச்சிறறமபலம, 

கருக்குழலுமையாண் மீளவுககாள கணடனைப் பணிகதெழுகஈதவனி 

மருககுழலவிடைய வாதனைப்பட்டு மயங்குவார்க் இெபவீடிலலை 

யிருககுழல்வீணை முழககருககாசி யிருககவு மினியவேதாகத 

மொரு௱குழலடையாச் செயியராயுலோப முறறமர் பாதகாகடில்லை 

(Q-or) சரிய அளகபாரததையுடைய உமாதேவியாா இருமபஉம நீல 

கணடராயெ சிவபிரானை வணஙடயெழுகது பிரபஞசதசில விடையவாதனைக 

குளளாகி மயகக௩சொணடு உழலபவாகளுக்கும பெருமை பொரு॥திய புள 

ளாஙகுழலோசையும வீணாகானமூம மாருதிருகனற காசிததலததைத தரிரியா 

தவசகளுகரும இனபமயமான வேதாரதீ விசாரணைசெயயாதவாகளுககும உலோ 

பததனமையுடைய பாத்காகரக்கும முததிடைககமாடடாது எஃறு, (௧) 

இருமலிதருமங் காசிமாஈகரிற செயதலேிறெப்பெனத தெரிஈதேன 

குருமலியதுசெய யாதவராககெ குலவுமக காசியிலிருஈதே 

யுருமலிபாவம புரிபவர்ககொழிவெ னுரைததிடவேணடுமென மிரஈதாண் 

மருமலிகடுககை மாலிகைப்பெருமான மகழகதிது புகனறிடலுதரான 

(இ-ள) சிறபபு நிறைத தருமததை மகததான கரரிபபதியீறசெயவதே 

மேனமையெனறு தெரிஈதுகொணடேன உயாவுளள அததருமததைச செயயர 

தவாகளாீடி விளககமுறற காரிபபதியில இருரதுகொணடே கொடுமடாவம செ 

யபவாகளுககு அபபசபம எவவாறு நீஙகும தேவரீ£ கடடளையிடவேண்டுமம 

னறு வேணடிசகேடடுககொணட உமாதேவியாரைபபராதது வாசனை fen pug 

கொளனறைமாலிகைதரிதத சவபெருமான களிகடரகது இசைசசொலலக தொட 

கனா, எறு, (5) 

இரையெறிபரவை யுதெதமாரிலததி௰ செறிதரு முயிரெலாம்புரிஈ,த 

கரையெறிபரவங கழிததிகொனங கரசியேமதறதினிரு£து 

புரையெறிமன தத னியறறுபாதகமும போகடெததககதொள.றுண்டால் 

வரையெறிமுலையாய காசியைககுரோசம வலஞுசெயலெனறுளககோடி. 

(இ-௭,) அலைகளை வீசுனெஐ சமுததிரஞ சூழாத பெரிய பூமியின சண 

ணே நெருயெ எலலா உயிரகளும செயத் கரைகடாத ப£வுததை நீககுமிடம 

சாரிததலமாகும, ௮சகாசிபபஇயிலிருஈது களங்க மிகூத மனதுடன செயயத



௬௪ கரசி ரகசியம், 

தகக தீவினைகளை சீககுதறகுக சாரணமொன நிருகனெற்து, (அதயாசெனில) 

மலைகளை அவமதிகக,சகக குஜலகளையுடைய பாரவஇியே காசியில் பஞ்சக 

குரோசப பிரதக்ஷ்ணஞ்செயதிலெனஜே மனததிறகொளவரயரக எ-று, (௬) 

தணணியகுணததர்ன் முனனைகாட்சயே சவ்வியனென ஜெரு முனிவன 

புணணியாதிரணடாலனன தேர வடிவானபொருகதுஈம்மடி ததியான ததர 

னெண ணியஈமைவ௩ே தீததெழெதொருகாளியமபுவானென தமாணாககன 

கணணியபலரு ளொருவன வேதாதி கறறனன முறறவுஙகனிஈதே 

(Bor) பூவ்காலததில சய€சேவவியனெனனும பெயாபெற்ற ஒரு முனி 

வன சாகச்குணமுளளவன, புணணியககள யாவுஞ்சோமது வொரு வடிவெடுத 

தீதுபோனறவன, ஈமு இருவடியில அழுஈதிய தியானமுடையவன, ௮.றிவுடை 

யோ கருதததகக tod sg ஒருகாள வது தோததிரஞசெயத சொல 

லிசகொணடனன (அநு யாதெனில) மதிககததகக தனது மாணாககா பலருக 

குள ஒருவன வேதமுதலிான கலைகளை மனமபஇிது முழுமையுய கறறுககொ 
ண்டனன,  ப௩று (௪) 

க௦றதறடியைகத வொழுககமில்லவனாயக களவினாற பிறாபொருள்கவா 

மேதறவிறறுழலு முலைமடமாதா மயக௫டையமுஈதியு மனைககுஞ [ஈது 

செறறமிககாககுற தீயகளளுணடுஞ செறிபல துரோகமே பயினறு 

முததவெடுகொலையும புரிதரகதணிஈதா னுரைககருக கொடியமாபாவி, 

(இ-ள) வாசித்த. றீஈததறகுததகக மடையிலலாதவறா? இருடடினால Hew 

னியாபொருளை அபகரிதது (காணததை) முழுதும விலைசெயஆ திரினெத குஜங 

களையுடைய மயகையாகள கலவியில முழுகியும, குணதோஷ ததை காடாச 

(கருணையுளள) தாயாருககும பெருககோபததை யுணடுபணணுக கெரடுஈத 

னமையுளள மதுபானஞசெயதும, அனேகமாயுளள விசுவாச பாதகங்களில சிர 

தரம பழடூயும உணடாகயே கொடிய கொலைததொழிலையுஞ செயவசறகுத 

அுணிஈகதனன சொலவதறகரிய கோடுமபாவியாயெ மாணாககன, எ-று, (௫) 

அ௮னையவன் செயகை யனை ததையுகதெரிஈஇியா னச்சுறுதஇிடவுமஞ்சாளாய 

நினைவருகசொடியபாவமேபுரிகதா னெடுஞஏினககொண்டொருதினததிற 

அனையமறறவனை நேரக$ரீயிகதத தூயகாசியினைவிட்டகறி [ pear 

யினையவிஙயகுறையிற் சபிதிதிடுவேனென நிசைசசிடககேட்டன னகன 

(இ-ள) அஈகொடியவன செயகைகளனைததையும கான அறுபவமாகததெ 

Aeg பயபபடுததவும அஞசாமல கினேசதறகரிய மகாபாதகஙகளை யே செயதுவ௩ 

தனன, ஒருகாள பெருககோபஙகொணடு உடனே அபபாதகனைப பராதது 

பரிசுததமான இநதககாரிததலததை விட்டு 8ீஙபெபோ இனி இ.சதலத இலிருப 

பாயானால சாபககொடேபேனெனறு, யான செரலலககேடடு ௮வன, நீக 
விடடனன, கறு, (௬)



௮-2 பஞ்சக்குசோசப்பிரதக்கண மமைஙுரைத்த ௮த்யரயம், ௯டு 

அகன றவனபேயு மகலரு௩காசி யரும்பதிதனைவீடுததேூப் 

புகனறுபலலோர்சூழ் விகதமால்வரைப்பாற் புருஈ_ததர் சருகுபக்கணஞ் 

அகஈதவணமர்கது சிலபகறவஞ்செய் தோற்குகோதாவரிதீத [செய் 

இிக5,த.தனமதியோடெய்தியாற்கமராவியறறருர்தவஞ்சினனாள்புரிஈதான 

(இ.ஃன்) (எனனை)விட்டகன்றவன பேயும் விலபெபோவதறகு எணண ௰ 

கொளளாத மூமையுள்ள காரிததலசசைவிடடு அபபாறபோய, (சனது துன 

USMS பலருககுஞ) சொலலிக (காரியீல வ9தத பண் ணியசதாவ) பல தபசிக 

ரூஞ சூழத்றடெமாபெ உயாசத விகதமலையை யடைஈது (கா.றரினல) ௨௫9 

oH பக்ஷணஞ்செயது அவவிடத்தில விருபபுடனிருஈது சிலகால₹ தவஞ் 

செயது (அலவிடமவிடடு) உயராத கோதசவரிச்களரையை யடைஈது HVS 

So சிச,சத்திய/டன வாசகுசெயத(மறறையோ)செயதறகரிய அரியதவ சன தச 

கலகாலஞ்செயதனன, எூறு, () 

ஆயிடைநீ௩ட யேகுபுவீமை யரு5திதீச ததையுந்று 

மாயிருதவஞ்செய் தமர்,தனனசின்னாண் மறறுமவ்விட த.துனேஇத 

தூயவரேத்தஞ் பேருப்பதததை,த தொழுதடைஈதரவயினமர்கது 

பாய?ேககுமரக் கடவுளைமதிததுப பல்பகலருஈதவம்புரிஈ தான. 

(இ-ள) கோதாவரி நஇககனாயாகயே அவவிடதளதவிடடு மஹாஈதியாபெ 

வீமை ஈதிசசளாபைசசேராது பெருமையுளரா ௮௬/4 தவஙகள செயதிரு தனன 

சிலகாலமபொழறதது அவவிடததையிடம௧௫, பெரியோரால அதிககசதகக நிரு 

பபருபபதமெனனு5 தல தவள ஙகி அவவிடததிறற௩ெ பரவிய சிறபபுளள 

முருகககடவுளை த தியானித்துப பலகாலம அரிய தவஞ்செயதிரு[ தனன ௨.று (௮) 

அ௮னனதோரகாலைக காசியினமாஈத வகததியமாமுனியெனபான 

மினனகுமோலித தேவர்கடொழுது வேணடலிறறககணமடைவா 

னனனலம்பயககு௩ காசியைநீதத ஈவிலொணா வருசதருட்கொணடு 

மூன்னருககாசி காசியெனறுரைதது முனனினான பருபபதவழியே, 

(இ-௭.) அககாலததில காசி ததலததில வரத அகஸ்திய மகாமுனிவரென 

பவர,மினனலைபபோலும விஎககுனெற மகுடககளையுடைய தேவர்கள வணநட 

வேணடிககொணடமையால தகஷஷணத்திலுளள பொதியமலைககு௪ செ௨ஷலும 

பொருட, ஈலல முசதியினபததைக கொடுக்குக காசிதசலதனதைப பிரிகத 

சொலலுககட்ஙகாத துயா[ததை யுளளததிறழகொணடு, கினைததறகரிய காசிகாட 

யெனறு சொலலிச்கொணடு திருபபருபபதவபயாசச செனறனா, எ-று (௯) 

மரக.தமயிலூர் குமரவேட்காணும் வாஞ்சையிற காசியென்றுரைத்தப 

பரவுமாமுனிவன சேறலுமனைய பருப்ப,த,த,தமருமென ட 

னுரவுசேர்சரச காரியெனறுரைக்கு மொருதிரு மாதிரஞ்செவியின 

விரவ.ம்புரிகக பரவமுறறொழிதது விளசகமராதேசொடுமெழுஈதான்.



- 

௧௬ காசிரகூயம். 

(இள்) மரகத.ிறமுள்ள மயிலை கடாசதும் முருகபபெருமானைத தரிரிக 

கவேணுமென்றெ ஆவலோடு காச காசியெனறு சொலலிககொணடு து.இச்சத 

தகக பெருமையுளள அகஸதிய மகாமுனிவா செலலுமபோது,அத் இருபபருபபதத 

இல தவஞசெயனெற என துமாணாககன மெயஞ்ஞானகதஙகுதறடெமாகய காசி 

காசி எனறு சொலறுனெஐ ஒபபறற மகாமகதிரம கரதுகளில கேடடமாததிரத 

நில செயத் கொடியபாவககள் முழுவதுமொழ்து மிகக ஒளிவீசனெற அழ 

கோடு மெழுகதனன, எ.று, (௧௦) 

எழுஈதவன்குறிய முனிவரனபாத மிறைஞ்சியரன் காசியின்வத.த.,௧ 
தமூஈதசமல்லாப் பா,தகம்புரிகதேன சறகுரு வெறுததெனைககடியக 
கழுகதுகொணமதியிற கரசியை$ததுக கருதுபறபலதலம வரத 

குழுகதளவரகக யுததியணமுனிவா வுறறுகோதறிரு௩கனன வருகதி, 

(இ-௭) அவவரறெழுகத வெனது மாணாககன அதஸதியமுநிவர பாதக 

சளில வணக அடியேன காசிதத௨ததில வாசஞ்செயது தாஙகுகதரமலலாத 
இவினைகளைச செயதேன என தாசிரியராயெ சயமீசவவியமுகிவா கோபி௪து எனை 

நீகவிட தேயாது முழுது மழுககயெ புததியோடு சாததலததைவிடடுூ As 

தனைககுரிய பலதலஙகளிலிருஈது வருதி யரு௩தவஞ்செயதேன சமூததிரமீனா 

உழுதளவாக உளளககயில வருவிதது ஆசமனமயபோல உடகொணட அகல 

இயமுநிவரோ எனறனன எ-று, (ss) 

ஆயதோர்காலை முனனமெததவமயா னாறறின னோவஃதறியேன் 
பாயமாதவறீ காரியென.றுரைததுப் படர்க தனைய தசெவியேறக 

இியபாதகாதீர்ச தடியனேனளவாத தேசுபெறறுயககன னெனருன 

மேயமா முனியுய கேட்டிறும்பூது விழைகரகதனனுளே மட௫ழ்கதான. 

(G-ar,) கான பூரவததில் எனனதவஞசெயதேனே அ௮றிகதிலேன அதிப 

பிர பலமா பெருகதவமூளள ரீ ௮நதக காலத்தில காசி காசியெனறு சொல 
லிசகொணடு ௩டஈதீா ௮அமமகதிரம எனசெவியடைஈத மாததிரததல கொ 

பாதசம ஒழிகத அடியனேன, அளவிலலாச விளசகமுறறுப பிழைததன 

னெனறபோது விருபபமுளள (அகஸ.இய) மகாமுகிவருஙகேட்டு மனதில மேலு 
மேலும ஆசசரியமுணடாகுமபடி களிகதனர, எ-று, (௧௨) 

இருவருமிவவா தளவளாய்மகமு மெலலையிலாயிரங்சோடி 

யருகெழுபரிதி யதயமுறதறெனன வொள்ளியகுமாசவேடோன்ற,5 

திருவமுறறிருவ ர௬ுமபணீஈதெழுஈ.து செனனிமேற் கரதலஙகுவித துப் 
பொருவரும்புளக மேனியிமபேோரபபப் போக்கருமசழவொடு கினமூா, 

(இ-ள ) அகஸதியமகாமுநிவரும எனது மாணாககனும இவவணணமாக 

ஒருவருககொருவரளவளாவிககளிககுஙகாலதத்ப பிரகாசமபொருக தய ஆயிர௩ 

கோடி சூரியாகள உதிதததுபோல விளககமுளள முருகககடவுள பிரசனனமாக 
உளளஙகளிதது இருவரும வணஙடுயெழுஈது தரமேவிரணடு கரஙகளைக குவி 

தீது மமி£பபுளசமெனனும போரவையுடையவாகளரய நீறகுதறகரிய மூழசர॥ 
யோடு நினரூாகள, எற, (௪5)



௮-வது பஞ்சக்குரோசப்பிரதககண மகூமையுராதத ௮ததியாயம், ௬௭ 

அகதமில்குமாக் கடவுளுமருள்கூரச தச.ததிய முனிவனை கோகடிச் 
செகதமிழமணககுஞ செயயவாய் முனிவா திருததகுகாசியை நீத.து 

வதவெொதுயருன மனததினை வருத வருஈதனைபோலுமெய யறிஞர் , 
ச௩தவணகாசித தலததினைநீங்கச சம்மமயரரொருஞானலும். 

(இ-௭.) முடிவிலலாச மூருகபபெருமானும கருணைகூர௩த அகஸ்திய 

முகிவரைபபசாதது செகதமிழமாலை மணகடனற ரவகதவாயையுடைய முகி 
வனே 9றகத காசிததல சதை விடுதது வாதுவீடட கொடிய துனபம, மனதினே* 

ஆயரபபடுத சலால வரு5தினெறதுபோவிருகனெறது, பேர நிவினையுடையோ 

Sor அழகும வளமுமமைஈத காரிததலததைப பிரிகறகு ஒருகசாலும சமமஇ 

யாரகள, று (se) 

காசிமானமியகீ முழுதுணாதலினக காசியைகீபபதற குள்ளக் 

கூசியிக,தயரய கொணடனையுணராக கொடியமாபாவியர்கசாக 

பேசுபனனகரோ டதுவுமொனராப பிறஙூடும் விசேடமாகர.து 

வீசுதெணடிரைநீர்க காசிரீரீ,ததல விணணவாவேணடலாலன றோ. 

(இ-ள) 8, காசிமகிமையை முழுவதும ௮.றிகதமையால அககாசியை 

ல்வனெதறகு மனம ஈரணஙகெணடு இததுயரமடைகதனை அமமமையை 

அறியாத மகாகெரடுமபாதகரகளுககானுல சொலலததகக பல ௩கரககளோடு 

அக்காசியும ஓரிடமாச விளஙகும, விசேடஙகாணாது தெளிகத அலைகளை வீச 

ெற கஙகாதாதததையுடைய காடிததலததை ட நீவகவிட்டது தேவாகள 

(குறை நீஙக ௮வாகள) வேணடிசககொணடமையாலலலவா எ-று, (௧௫) 

கரசியைகினைப்பார சாசியையுரைப்பாா காசியைககாணுமாறடைவார் 

காசியிலவபபெபா ரிவரெலாமெமககுக கருதகருமபிரியமிககவாகாண 

கரசியைநினைஈ துவரு௩தலைமுனிவ கழறுதிவேணடுவதெனனக 

காசியையடியேன பணடுபோறசேரக கடைக்கணிததருளுகவெனருன, 

(இ-ள) கா6)ததலததைக கரு. துனறவரும, கரசியெனறு (வசயினால) 

உரைபபவரும, காசி ததலததைப பராககும வணணஞ்செலபவரும, சாசிததலத 

இல வசிபபவரும, இவாகள மாவரும எனக்கு சமதணைககரிய விசுவாசமுளள 

வாகள, காசெதெதலததைப (பிரிகததை) நினைது முமிவனே வருததமடையாதே 

வேணடியவரஙகளைக சகேட்டகசெொளவாயெனறு (முருகபபிரான) இருவாய 
மலர காரசதலததை முனபோல அடியேன சோகதிருககுமவிசம கடைசசண 

பாலிததருளவேணடுமெனறனன், எ-று, (ae) 

congmcuu aries sCsrert afeuuer st Aucpy. 51 
நனறுகீபினனர் வேட்டவாறடைஇ ஈறறவழமுனிவவென் piers s 

வனறவனருாழா.௪ அதிதகனன் விடைபெ௰ றகனறனனம௰றையறபா 

ராக, கனறலில்கா? ஈகரிருகதொருநீ கருதரும்பா தகமபுரிசதாய், 

(இ-௭.) இபபடியெனறு அகஸ சயமுகரிவா சேட்டபோது கடப்பமாலையை 

யணிரத தோளகளையுடைய முருகபபிரரன மீ தேவாகள குழையைமுடி சதுப 
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௬௮ cg &H ust. 

பினனா அடபச்ஷித்தபடி (காசபப.நியை) கலமாக அடைவாயாக பெருகதவமு 

எள முகிவனேயெனறு திருவாயமலச அபபோது ௮கஸ,இயமுசிவா (முருககஈட 

வுள) திருவடிகளை வண௰தெ துதிதது விடைபெறறுககெொணடு நீகனொ, எனது 

மாணாககனை முருகககடவுள பா£.ததுச செடுதலிலலாத சாெெதலததிலிருகது நினை 

தீதமகரிய மகாபாதகஙகளைச செயதனை எ.று,, (௧௭) 

அ௮ஙகுரினறகன்று பறபலதலதது மருஈதவமரறறினையதனாற் 

பொஙகும்பபரவம் போயதன றீங்குப பேரஈ.துச் தவமபுரிகாலை 
மஙகுதலிலலா வகததியமூனிவன வாயமொஜழி மஈதிரககேட்டாய் 
தஙகுமவ்வறததா லனனபாதகமுன ரீனைவிடப பொலிகதனையன றே 

(இ-ள ) அசகாியிலிருது நீஙக பலவாயுளள தலஙகளில ௮ரியதவககளைச 

செயதனை அததீவஙகளால அபபெரும பாதகம போகவிலலை இவவிட சதுவாது 

6 தவஞசெயயுமபோது நிததியயாழவைபபெற்ற அகஸ.இயமுறிவன வாயால 

மொழிநத காசி காரி எனனும மாதிரததைககேட்டனை கேட்ட அததருமத்தால 

காசிபிறசெயத பாவயகள உனனைவிடடகல நீ விளககமுறறனை எ-று (௧௮) 

காசியெனறுரை௧த மஈதிரஙகேட்டக கருதரும புணணியப்பேறரான 

மாசிலயரஙகாட்டி தகதனரினககு மறழுஙீகாசியு றருணால் 

பேசியகுரவன பணிவிடையாற றிப பெட்டினிதமாதியென அுரைததான் 

கூசிமத்றவனுக திருவடிதொழுது குறிததிது வினாவுதலுதறுன 
(இ-ள) காசியெனறுசொலலிய மாதிர ததைஈ?சடட நினைததறகரும புண 

னியபலததினாலே யாம களஙகமிலலாத தரிசனககொடுதசோம, நீ காரிததலத 

தையடைநது திருவருளவடிவாயுளள நூலகளை உபதேிதத குருபணிவிடையை 

விருபபுடன செயது சுகமாக வாசஞூசெயவாயெனறு திரூுவாய மலாஈதனா 

எனது மாணாககன மாணததுடன திருவடிகளை வண௩ூ மேல வருவதைககுரி 

து வினவினன, எறு (௧௯) 

ஐயனேகா?ப் பதிவயினமர்வா சாறறரும பாதகம்புரிஈதாற 
செய்யலாஙகழுவா யாதஃதடி யேன றெளிதரவருடியெனறிரபப 
மையனீததருளும விச்சுவகாதன மலரடிதொழீனரு ஞவனென் 
றெயயமாமயிலவாகனபபிரானமஹறைஈதா னென்னைவக௩தடுததனன சீடன். 

(இ-௭) முருகககடவுளே சாரிததலததில வசிபபவாகள செயசறகரிய 

மசாபாதகஙகளைச செயவராகளானால செயயதத்சக பிராயசசசதம யாது அடி 

யேன தெளியுமவவணணம கடடளை யிடவேணடுமெனறு குறையிரஈது பிராத 

இசக மயசசததையொழிதது அருள்ளெற (௧௪) விசுவகாதா மலாபோனற திரு 

வடிகளை வண௫௩ூனால இசச௩தேகததை யொழிசதருளவாரொனது வேகமாகச 

செலெழற பெருமையுளள மயிலவாகனத்தையுடைய முருகககடவுள செரலவி 

மறைராதருளிஞா ச€ட்ன காசிபபதிககுவாது எனை யடுதகனன ௭..று, (௨0) 

சேனவக,துரைப்ப யாவையுதெளிஈகதேன றெளிதரேன யானில்தொன 

பாடமையுயிரகெெகமாககாகம பாறறிடப்பனமழை யுரைககு [லும்



௮-வது பஞ்சக்குசோசபபிரதக்கண மடமையுரைதத அததியாயம், ௬௯ 

மாடலகங்காரியெனனுகீர்ப்பத லமைததுளாய் சாதியொசார5 

தேடருமறமத்திவைகருதா.து தெளிசிவஞானமாப் கழுவாய, 

(இ-ள ) எனது மாணாகசன் வகதுசெசலல அவவிடத து ஈடஈதவைகள யாவு 

தெரிமதேன, பெருமைவாயுத ஆனமாககளுடைய தயரமாயெ சாசுதசைத 

தணிததருளும்போருட்டுப பலவாகிய வேசகஃளாலெடுதறசைககசசசக வெறி 

தஙகய காரிததலமெனனுஈ சண்ணீரபபஈதலை உணடபணணிய சிவபிரானே 

சசதியாசாரவியலபையும டெடுதறகரிய தருமவியலபையுஞ சிகதியாது வெஞானத 

தால றியசதகக நஇபபிராயசடிததமொனறையும யான றி;திலேன எஃறு (௪) 

அ௮டியனேன்வேதா கமபுசாணங்க எ.றிஈதவாதமமொடுகூடி. 
நெடி யமாகாசத தலத.துறப்பெறறே னிகழதிவறிவிலாமையினா 

கொடியவோர்பாவம் புரிசரினிதனைக குறைததிடப்பகெழுவாயா 
தொடி தரா.சதனை யருடியெனறிரப்ப வொணகணா யாமுரைத்தனமால் 

(இ-ள) அடியேன வேதாசமபுசாணஙகளை யறிகத பெரியரோடுசேரடது 

பெருகசோததியுளள சரரிதகலத.இல வகெகபபெறறுககெரொணடேன புததிபாவ 

மாயாவது அபுததிபூவமாயாவ.து ஒரு கொடுமபரவஞசெயதால அபபாவச்தை 

நீககததகக பிராயசரிததம யாது குறைவிலலாது அதனைககடடளையிடவேணடு 

மெனறு ௮சசயசேவவியமுனிவன பிராததிகக, விளககமமைஈத கணகளையுடைய 

பராவதியே யாம தெரிவிததோம (அது யாதெனில) எ-று (௩௩) 

ஆன நதமயமாயாமுறைதலினு லானஈ,தகரனமெனரஜொருபேர் 

தானஈதமினறிப புனை தமாகாசிக தலகதிடை வதஇடப் Suny 

வீனரீதாமிலலா மறழையதலததி னியறறியபா தகமிரிய 

மோனககாமுற்றா விடலருங்கா? முழு,ததலத தகர்ஈ,துசெய்தீஙகு. 

(இ-ள) ஆனாநவடிவமாச யாம அததலததில் வீறறிருபபதால #4809 

ஆனஈதகானமெனது ஒரு பெயாபெற்று எககாலதஇிலும லயமிலலாமவிருஃ 

இனறது அபபதியில வடிககததசக புணணியஙகிடைதசால உயாவுளள மறைய 

திலஙகளிலிருது செயதபாவஙகளொடுதியும ஞானானுபவததையுடைய உததமா 

கள விடடு நீஙகுதறகரிய காசி ததலததிலிருமது செயனெற்பாவஙாள எ-று (௨௬) 

சிறியதேயெனினும பெரியதேயெனினுக தேயததிடப் பகெழுவ£யொன 

நறிதரவுரைபபோங கேடடிமறத அவு மறிதராமஈ,தணமாமா 
னெறிகொள்பாதலமே முருவிமேலெழுகத நினமலகங்கு மிதககுங் 

குறிகெழுகாசித தலததளவேரைங குரோசமென ஐருமறைகூறும, 

(இ-ள,) றிதாகவிருபபினும பெரிதாகவிருபபினும ௮வைகள ஒழியதத 

௧௧ பிராடசரிதததை யாவரும தெரியுமபடி.பாசககூ.றுவோம ந கேடபாயாக 

அபபிராயசசிததமும ஒருவரால.றியபபடாத இரகசியமாகும (எலலோரு) மி 

கதறகுரிய காருசதலததில விதிவழியாகக சேழேழுலகமும ஈஎடுருவீமேலே காண 

படடுதனற மலீரதெமான ௩மது வடி.வமரயுளள சிவலிஙகஙகள தஙகுதறகிடமா 

கிய பஞ்சககுரோசமெனறு அரியவேதஙகள சொலறும, ௭-௮, (> a)



ar கரடி ரகசியம். 

௮னனதையொருகாறகுழதரினொழியு மமைகதசஞ்சிதமுமாஙகொழியும 

பினனருமிருகாலவலஞ்செயினொருபான பிறவிசெய்பாதசமாயு 

மெனனரு முககால்வலஞ்செயிஃலூரூ மியல்பவப்பாதகஙகழியும் 

பனனரும்வருடஈதொறுமவலஞ்சூழ்வார் பலனெடுத துரைககமுறருசே 

(இ-ள ) (சிவலிஙகவகள நெருககயுளள) அபபஞ்சககுரோசத்தை ஒருதாம 

பிரதக்ஷ்ணஞசெயதால, காரியிறசெய்தபாவலசள் நீஙகும (அதுவன றி) கடபெ 

பட்டிருகனன.ற சளாசிசவினையும ஒழியும, பினபு இரணடுதரம பிரதக்ஷணஞு 

செயதால அககாசியில பததுபபிறவியிறசெயத பாவஙக ளொழியும மூனறுதரம 

பிரசக்ஷ்ணஞ்செயதால, அசகாபெபதியில நூறு பிறவியிறெசெயத பாவஙகள ஒழி 

யம வருஷஙகடோறும பிரதக்ஷ்£ணீஞ்செயசனறவாகட குணடாயயெ பலனை 

எடுததுரைகக முடியாது எ-று (௨௫) 

முனிவரவறிதி யென்றனக்கேட்டு மு௫ழ்ச் தகை யொடுக.துதிபுரிஈத 

ஈனிமூழ்பூத.தத தனையடுத்திராத ஈலங்கொள் €டனுககுமீ துணர்ததித 

தனியவீரகாசி யைங்குரோசஞ்சூழ தருதிறன மேறகொடம்முனிவன 

கனிதருமுததி கல௩தனனமடகதாய் கரைஈதவீதன றிவேறிலையால் 

(இ-ள) முனிவனே ரீ ௮.றுதுகொள ளெனறோம அசசயேவவியமுனிவ 

னகேடடு இருகரகசளையுஙகுவிசது ச தோததிரஞசெயது ௮இ௧ சசதோஷ.ஙகொ 

ண? தனனை அடுததப பிரா£ததிதத ஈனமைவாயகத மாணாககனுககும இநத ரக 

சியதடைததெரிவிதது ஒபபறறு விளஙகுனெஐ காசிததலததில பஞ்சக குரோ 

சபபிரசகஷணஞசெயயு தொ.பநிலை மேறகொணடு அமழனிவன முத்தியடைக 

தனன, பராவதியே (காியிலிருஈ.து செயயும பாவஙகட்கு மேறகூ.றிய) பிரா 

யசசிததசதை பலலா.து வேறேஉடையாதெனறறிவாயாக கூறு (௨௬) 

கடிமலர்ககுழலாய காசியைககுரோசக கருக த.றசசூழாதிடுகழுவாய 

முடிதரிற காசியியறறிடபாவ முழுமையு மொழிதருமனறி 

மடி.தராக்கால வயிரவதண டம் வகுததிட வதனிடைபபடுவா 

ரொடி.தலின்முப்பானாயிரமயாணடெனறுரை ததிடுகதெயவவாணடளவே 

(இள) வாசனைவீசுனெ௰ மலாகளையணிஈத அளகபாரததையுடைய பா 

வதியே காரிடபதியில பஞசககுரோச தை மனவுறுதியடன பிரசக்ஷ£்ண்ஞ செய 

இனற பிராயசதெதம முடியுமானால காரிபப.இயிறசெயத பாவஙகளயாவும ஒழி 

நதுவிமமெ, இ.துவலலாமல வேறேபிராயசசிததம யாதெனறால குறைவுபடாத 

தெயவவாணடு முபபதினாயிசம வருட்ம காலவயிரவ தணடனைககு டனபட்டு சக 

சகபபடாத துனபத்தை யனுபவிபபாஈகளெனபதேயா மெனற்றிவாயாக, எ-று () 

பஞ்சக்கு?ராசபபிரதக்கணம௫மையுரா தத 
அத்தியாயம் முற்றியது, 

ஆக அத்தியாயம ௮.ககு பாயிரம உளபட திருவிரு ததம (௯௬௮) 

திருசரிறநமபலம



oe 

இருச்சிறறம்பலம், 

ஒன்ப தாவது ஈண்டபன் முதீதியடைந்த 

அதீ தியாயம். 
— Oo 

திருச்சிறறமபலம, 

மாலுமயனுஙகாணாத வள்ளறபெருமா ஐமையமமை 

சாலுககருணை முககோக்கெத தலததிறசிறகத காசியிடைக 

காலுமகுணததிற பாதகஞ்செப் கடைஞர்சமுவாய செயலுரைததர் 
மேலுமதறகோர் கதையுமேடுத்,தசைபபாங்கேடடி யென.றிசைப்பான 

(இ-௭) திருமாலும பிரமதேவனும அ.றியபபடாத அருளவளளலாயெ எவ 

பெருமான் உமாசேவியாரதி பெருஙகருணையுஎள திருமுசததைபபா£ தது தலா 

களுக்கு மேலரடிய காசிததலததில குணசாமானியததால தீவினையைச செய 

னற இழிஈதோகளுககுப பிராயசரிததஞ செயயவேணடிய செயகையைச கூறி 

மை மேலுமதறசேரா கதைசொலறுெறோம சேட்பாயெனறு சொலலத்தொ 

டகனோ, எ௩று (4) 

் கோலமாருஙகாசியுளான கூசுமாணட மூனிமை தன 

ஞாலமேவாக கொடுுகுணததா னவினமணடபனெனழிடும் பெயரான் 

தலமருவாத,தடடரொடுஞ் சோஈ.து தீயவேபுரிவான 

சாலவருளினீன தெடுததோர் தமமாநறமு௩கொளளாதுழலவான, 

(Q-cr.) அழகு Aen pegs காரிததலததில வசிபபவனும கூசுமாணடமுனி 

வறுடைய குமாரனும அறிவுடையேசாகளால ஒபபுக கொாளளஎபபடாத கொ 

டிய குணததையுடையவனும மணடபளெனலும பெயலமையுடையவனுமாயெ 

ஒருவன ஈ௩றகுணததோடு பழகாத துனமாககசோடு சோ௩து பாபககளையே 

செயது பேரனபோடு பெறழெதெத மாதா பிதாககருடைய வாசூயததையுக 

கேளாது திரிவான eH (2) 

அயலார்பொருளைக கவர்வதுவு மயலார்மனையைப் புணர்வதவு 
மியலார்குணமாக கொணடொழு$ யிலங்கும்வருணாச் சிரமகிலை 

ம்யலராகுணததிற கைவிட்டான வளருகதோறும் பாதகமு 

முயலார்கெறிசம ஹறேனுமற உடனேவளர்ஈது பெருதததால், 

(Q-or) பிமாபொருளைத திருடுவதம, பரதாரகமனஞசெயவதும, இயல 

பரன குணமாசககொணடு அவவழியிலே ஈடஈத, விளககமுறற வருணாசிரம 

நிலையை மயககத திறை கைவிடடு, தேகவளாசடியோடி பாதகமும வளராதோ 

௨9, சளமாரககம சநறுமினறி அ தீதீவீனை காளூச காள பெருயெது உறு, (௩)



a2. காசிரகசியம். 

கூடாவொழுக்கக தலைநினறு குறிக்குஞ்சிக்கட் பாள ரொடு 

காடாவரச னிறபுகுஈ.து ஈடுயாமததிற பொருள்சுவர்ஈ.து 

மாடாதரிககும் விலைமாதர் வைகுமனைக டொறும்புரு6து 

லீடாரிறகு மவர்போக மிதப்பவுணடு களிததியவொன. 

(இ-ள) விரோச ௩டைகளுககு முதனமையாகவிருஈது ௮ஈஈடைககுத 

தகக சல சனேதெரோடு யாவருமதிககத்தகக ௮ரசன மனையில பா.இிராததிரி 

யில பிரவேசிததப பெருமபொருளகளைத திருடிவ௩து திரவியததையே விருமபி 

நடகெ௰ தாசிகள் வசிககும வீகெடோறுஞ்செனறு கெடுதிக்குக காரணமா 

இய அவாகளுககுக கொடுதது அவாகளோடுஞ சேருமின்பசுதை அடிகசடி ௮.நு 

பவிததுக களிபபானாயினன எ-று (௪) 

ஒருகாள்விலைமா தொருததிமனை யுட்போய்ப்பரியங் கத,தமர்வான 

செருகாரினஐ குழலனையாள் செய்யுகதொழிலான ம,மயநபெ 

பருகாரினற பாலெனறப் பைம்பொறகட்டி௰ 8ழிருஈத 

முருகாதரததிற குடிததிட்டான் மூர்ககர்ககாகா த.துமுணடோ, 

(இ-௭,) ஒரு இனததில ஒரு தாசமனைககுடபோயக கடடிலின மீதிருக 

ெறவன செரு முடிகனெ,2 கூரதலையுடைய அததாசிசெயயஞ சயிசதிய உப 

சரத தரல புததிமயக6 குடி.சககதகக பாலென௮ கினைதது பசமபொற சடடி 

லின Fis சளளினை ஆசையுடன எடுததுக குடிகதனன சொடியோகளுக 

குச செயயபபடாத காரியமுளளதோ, எ-று, (@)" 

பின்னருணர்5த 8ழிருப்ப தெனனையென்றான் பெருமூழ்ச்சி 

நனனரரும்ப நினறைறகே கலமாருறுதி செயகினைஈதே 

முன்னமொருதாம் பிரக்கலத.து முருகுரிரப்பி வைததிருகதே 

னினனமருஈத சாமிடீ பெளராளலகுல் விலைசெய்வாள். 

(இ-ள) பினபு அமமணடபன ஒருவாறு தெரிஈது கட்டிலின £ழிருபபது 

யாதெனறான அவள பெருமழெசசகொணடு உமமுடைய உடமபுக்கு வலிமை 

யுணடாகுமபடி நினைதது ஒரு தாமபிரபாததிரததில களளை நிறைததுவைததருந 

தேன இனனமும உணபீராக சாமியேயெனறு அலகுல வியாபாரஞூசெயயும 

அததாலி கூறின, எது, (6) 
மீடடுமருஈதிக களிததிருஈதான் விடியலுணர்ஈது வெளிவநது ' 
நாட்கெண்பிற குரியரொடு ஈவினரூனனைய சதுகேட்டுப் 

பரட்டுிமறையோ அுாகுலததுப் பிறகதாயபதித ஞயிஞய் 

கேட்டும்வாளா விருப்போமோ கேட்டைவெளியேபுகன நிடுவோம். 
(இ-ள) மறுபடியுங குடிததுச சதோஷகொணடு பதே.தருத மண 

டபன விடிஈதபினபு தாிவீடடைவிட்டு வெளியேவஈது தனனிடததிற பழயெ 

சினேததெரோடு களஞுணடதசைச சொனனான ௮௩௩ணபாகள அசைககேட்டு



௯-வது மண்டபன முததியடைகக அததியாயம். 8௩. 

அததியயனஞசெயனெத வேசபபிராமணா குலதஇிற பிறது பஇிதனறாிட்டாய 

காஙகள கேடச சுமமாவிருககமாடடோம உனகெட்ட ஈடையை யாவருககுக 

தெரிவிததுவியேவோம, எஃறு (௭) 

மறையோர்குலத.து மண்டபனருன் மதவுண்டனனிக ஈகருறுமேரா 

நிறையோராத பரததைமனை கேடிப்புகுதென நுரைபபேமேற 
குறைகூாறினனை யெவர்சேர்ப்பார் கோவுமொறுககு மெஙகளுககுக 

கறைதாசெம்பொ னனிகொடுததா லுரையோஙகடி.து தாவெனரூா. 

(இ-ள்) பிராமணா குலததிற பிறாத மணடபனெனபவன இராகரத9 

லிருகனற முறைகிலைமையுணசாத ஒருதாசி வீடடுககுச சேடி.போய மது 

பானஞுசெயதானெனறு தெரிவிபபோமானால தோஷம நிஹைத உனனையா 

வா சோததுககொளவாகள அரசனுக தணடனைசெயவான, எங்களுக்கு 

அதிக இிரவியயகொடு ச சால சொலலமாடடோம சக$ரமாகத தருவாயென 

ரோகள, எ-று (௮) 
எனறபொழுது சற்றிருமென றேகயனைய பரததைமனை 
யொனறநுழைகது நினமனைகக ஞணடதடஙக விலைமடஈதாய் [க 

செனததினத.து நானகொடுதத செமபொனபாதங் கொடுவெனன 

கனறலடைஈத மனனுடையக கணிகைவெகுணடு கட்டுணைப்பாள், 

(இ-௭.,) இபபடியெனறு சொனனபோது சதறுரேரமிருககளென௮ #10 

மணடபன அதசாரிவீடடிறகுபபோய உளளே நுழைஈது விலைமாதே நேற 

ஹையஇனததில நான கொடுதத திரவியஙகளில காவிலொருப௩கு சொபெபா 

யாக உனவீடடிற களளுணடது வெளிபபடாதிருககு நிமிகததம வேணடுமெனறு 

கேட்க குரூம தஙகய மனமுள அததாசியானவள கோபிததுத இடமாகக 

கூறுெறனள, எ.ஃறு (௯) 

பித,தமுதிரப் பெறறாுயோ பேயாறகொள்ளப் படடாயோ 
சிததமிலச்சை யில்லாயோ ச£யெனன வுரைசெய்தாய் 
மததவென வனப்பினுககு மாரவேளும வழிபடவொன 

முததீரகைசெய தடினுலக மூனறுமடிமை யாய்விடுமே, 

(இ-எ.) பெருமபிததக கொணடனையோ, பேயபிடிககப படடனையோ, 

மனதில வெடசமிலையோ, €ச€ ! எனன வராதசை கூ.றினை £ ௮இிகரிதத எனது 

அழூனுககு மனமதனும வணஙகுவான, முததையொதத சஈதககள வெளிப 

படுமபடி புனன்கைசெயகால இரிலோகமுமெனக்கு அடிமையாடவிடும கூறு () 

இனியதாய வாயூற லில்லார்ககொருச௰ ஐருததினனேற 

புனிதமாய வோரிலககம் பொனனு௩ககொடுத,த வழிபடுவர் 
கனியவுளளார் தமக்கருத்திற கணககே.தனங்கா கமமுணர்ஈதோ 

தனியார்ஈகரு மிருகததியாய் சவாதென போக மனுபவிததரய, 

(இ-௭) இனபததைததருெற ௮,சரபானநடையாத (கசமுகாககு) சற 

நேம அதரபான;கொுததேனானால பரிசு ததமுளள இலக்ஷமபொன கெடு,



arg காசிரகசியம, 

அ வணஙகுவசாகள, மனஙசனிஈது வீரகாகனெயால உருகுபவாகளுககு அத 

ரபரனஙகொெதேேசேனுலெ, அவரகள கொடுககும பொனனுககுக கணககேது, 

ஒபபறற ௮னஙசாகமமாகிய கொககோச நூலை அ.றிமதவாசவிருகத ஊரிலுவ 

குடியிருஈத நியாய நீககாத எனது சுதை யனுபவிசதாய (௧௧) 

கெனனலெனைந சு௧ததறகு நிறைபொனின்னுக தரல்வேணடு 

மனனதுணசாய கேறறனளிதக வதனிறபாதக தருகெனரு 

மெனனமதியா லிதுசொறறு யெட்டிவெளியே பேரரினரூற {er 

பினனருறுதண டமுஙடிடைகரும் பெயவேணடிடுமே னிலலெனரு 

(இ-ள) மேறறு எனனை நீ அனுபவிதததறகு இனனமும பெருமபொருள 

ரீகொடுககவேணடும நீ அதை உணரநஈதாயிலலை கேறறுககொடுதத திரவி 

யத,தில ஈரவிலொருபயகு தருமபடி, கேட்டனை எனன புததியால இகசவா£ததை 

கூறினை வெளிடஃடசே தாரததில போயவிடு போகாதிருபபாயானால fs 

தண்டனை கிடைககும பினபு ௮அதைப பெழவேணடுமானால நகினறுபாரொென 

றனள எது (௧௨) 

எனறபொழுதே வெளிவகதா ஸிகலுவார்ககுப் பொன்னில்லை 
கனதவெதுசெய யினுஞசெயமி னெனருனவர்கள் கடுகோபஈ 

துனறாஈகரில யாவருககுஸு சொதராபெறரா முதலாக 

வனறனனகரில வாழஈரெலா மழிமணடபனை வெறுத்தார்கள் 

(இ-௭) இபபடியெனறு சொனனபொழுதே(பயகது)வெளிவாது விரோ 

தீஞ செயதவா களஞுககுப பொருளிலலரமையால வருஈதமபடி யா.துசெயயினுஞ 

செயவீரகளெனறுகூ நினன, அவாகள பெருஙசோப சதால மூடபபடே் காசிப 

பட்டண ததிலுளள யாவருககும இஈசசஙகதியைச் சொனனாகளபெறற மாதா 

பிதா முதலாக ௮ஈ௩கர ததிலிருககன௰ யரவாகளும ௮அபபொழுதே இழிகத மண 

டபனை வெறுததாகள எ.று (௧௬) 

% சடுமபாயுள்ளா முதலாகக் காசிவாண சியாவருஙகை 
விடுமபானமையினா லஐலவொெ9 மெலிஈதானுணவுங கடையாம௰ 

ஜொமிமபாதகனென மெலலோருஈ துணிஈதுபலியு மிடாராஞா 
கெடுமபாதகரு£௨ கதுவொனரோ நிகழவவினனு மனஈதமே. 
(இ-ள.) பாதுசகளாயுளளரா முதிலரகக கரரிபபஇயில் வாழனெத யாவா 

களும (தூஷிததுக) கைவிடட காரணதசால ஆகாரமுலடையாமல மிகவும 

மெலிஈதொடுகயெ அமமணடபனைப பெருமபாசசனெனது யாவரும கிசசயித 

அப பிசசையும போடாதவாகளானாகள கொடிய பாதகாகளுககு ஈதொரு 

துனபமோ சகேரிரிம இனனும அனகதமுண்டாகும எடறு. (௧௪) 
ப வேறு" 

தியமண்டபனிவவாறு இரிதருகாளினமுன்னா 
ளாயதோா களவிறபாகம் பெருதவரிருவ£ணமி 

* சமெபு-௨௰௪,



௯-வ.து மண்டபன் முத்தியடைந்த அததியாயம். எடு 

மாயமா வெமைவகஞ்சித்த மறவனே பெஜ்கிள்ப ad); 

கேபமாய்க் சொசொடாயே Ger pigGaet de_saQece yi, 
(இடன்) கொடிய மண்டபனெ லி... யலை 

புஙகாலத்தில இதறகு முன்னடக்ர பவள் one. பககுபெராமலிருந்த 

இரண்டு சோராகள மண்டபனிடமவக ஈச -பெஙகளை வஞ்சிதது 
வகதுவிடட கொடியவனே ந ஆரல் பலகை விருப்புடன் கொடு 

த்துவிெ கொடாமறபேரவசயானால உனனைவிடாமல (அடித்தத) துன்பபபடு 

ததுவோமெனறார்சள. எ-று, (கடு) 

cet pg வெருவிகினரறா னீனறவன் பாங்கரெயதி 

யொன முற களவிறபாக முன்மகனெங்கட்யோ 

னன்றவன றனபாரல்வரநுகத தருதகொனொல்லேனென்னி 

லின்றெமக கொருங்குநீயே கொடுததிட லியையுமெனரா. 

(இ-ள) இப்படி எனறு சொனனவளவில பயகதுகினற மண்டபலுககுப 

பிதாவாகிய கூசுமாணடமுகிவரிடதது இருவருமபோய உமமூடைய ரகூமாரன 

கூடபிருகது காஙககள திருடிய பொருளுகது உணடசயெ பயகை எஙகஞூககுக 

கொடாமற போயவிடடான அவனணிடததில் நீர வாஙடுததாரும கான சமமதி 

யேனெளரால எககளுககு முழுமையும இபபோசே நீரேோகொசதுவிடவேண்டு 

மெனரறூாகள, எடறு, (௧௬) 

இருவரு மினையகூற வெனசெய்வான் கூசுமரண்டன் 

வெருவரு நீவிர்ய[வர் விளம்புமி னுண்மையெனர 
னொருவனு விதனுனெனரு னொருவனசகைக் கோளனென்றுன் 

பருவரு மிச்சொத்கேட்டுப் பதைபதை,த தொடுக்டிச் சொல்வான், 

(இ-ன்.) இரண சோராகளஞம இவவாறு சொலலக கூசுமாண்டமுறிவன 

யாதுசெயவான அ௮ச்சத்தைத தருனெற நீஙகள யாவா உணமையைச சொல 

வலகளென்றான், ஒருவன சான் ஈரவிதனெனருவ மற்றொருவன் சைககேள 

செனருன் தன்பததைததருனெற௦ இவவாகயெததைககேட்டு ஈகேடுகி9 ஓடுய 

௫௪ சொலலுெறனன, று, (௧௭) 

என்மக ஜெடுமிகசெய்தி னெய்தலாம் பாகமெனரான் 

புன்மக னொமெவன்பாம் போயிஞர் பாகம்வேட்டோர் 

கன்மகன் 2றிசோக்கி ஈலிவுசெய் மூனறுபேரு 
மனமகன் தன்பாறசென்று வழககுரை யாடுமின்கள், 

(இ-ள்) என்மகனோ0 இங்குவருவீர்களானால பாகம பெறுவீரசகளென்ற 

னன பாசம் விருமபின அவவிருவாகளும இழிஈத மண்டபனோ? கூசுமாண்ட 

மூகிவனிடத்துப்போனார்கள, அவவுசதமன அவாகளைக கோபிததுபபசாதது 

வருஈதுனெற நீககள மூனறுபேரும ௮ரசனிடததுககுபபோய இவவழக்கைச 

சொலலிகசகொளளுஙகளெனறனன, எது, 11 (௪௮)



௬ கரசி ரகசியம், 

அ௮ளையவன றண்டஞ்செய்வா னத்தகு தண்டர் தானே 
யினைய் துல் கொடியதீமைக் கெயறறிடு கழுவாயாகு 
நினையுமக் கழுவாயாறறு Sty. னிரயமேவுக 
அனையலீ தாற.றுமெனறு சொற்றுமா முனிவர்கோமான, 

(இ-௭.) நீதிபுளள ௮ரசன உஙகளுககுச் தணடனைசெயவான் விதிப்படி 

செயற் ௮ததணடனையே இததனமையான பெருமபாச்சஞ்செயத உங்களு 

ககு செயதறகுரிய பிராபசசிததமாகும, சஈஇ௫௧தத௧க ௮பபிராயச 95ததைச 

செயயாதிருகதால உ௱களுககு ஈரகம சமபவிககும விரைவாக இபபரிசாரச் 

தைச செயவீரகளெனறு முநிவாகளுககுத தலைவனாயே கூசுமாணடன கூறி 

னன, எடறு, (௧௯) 

மண்ட்பன வதனகோகடூ மைஈதனாகய பொல்லாதா 
யெண்டப முன்போலேயிவ் விருவரோ டேகிமனனன 

ணைடனை செய்யப்பட்டாற் றவிருமீ செய்தபாவங் 
கண்டனை பப்பாலென்பாற கலர்இடல் கருமமெனறான், 

(இ-௭.) மணட்பன முகததைபபராதது கொடிய குமாரனே விசாரம 

நீஙக முனபோலவே இவவிருவரோடுசெனதறு ௮அசசனுடைய சணடனை செய 

யபபவோயானால நீ செயத பாவம கணடிககபபமே அதனபினனா நீ எனனிடத 

இல சேரகதுவிடுதல நியாயமாகுமெனறனன எ.று, (௨௦) 

அதுவரை யுனைகான சேசே னகறியென் றகறறிவிட்டான 
கதுமென கடநியபோரகள் காதலனாதியாய 

மூதுஈசை யாவரேனு முனிவொடு வெறுப்பதல்லாற் 

பெரதுகல்ஈ தவிர்வார்கொல்லோ பெரயமையாம் பற்றுமேவி, 

(இ-௭) இராஜதணடனை யாகுமளவம உனனையான சோசகேன அ௮பபாற் 

போயவிடெனறு நீக6விடடனன ஈடநிலையில நிறபேராகள புததரனமுசலாபெ 

௮,தஇ௪ இஷடததையுடையயாகள யரவராயினும (தமையைகசகணடால) கோபத 

தோடு -விரைவில வெறுததுவியோகளேயலலாமல அசததியமாயெ பசதசதுக 

குடீன்படடு நீதியா பிரயோசனத்தைத தவிரவசாகளோ, எ.று, (௨௧) 

சரீசிமர ஈகரில்வாழ்வோர் கரகலனாதி மாகப் 
பேரியயாவரேனும பெட்டனர் பரவமெனனிற் 
ச£யென் றகறருகிறபர் சேர்தமினமக்கும பாவ 
வரசிவகதிடுமென்றஞ்சி மனமுதன மூனறுமெரத்தே, 

(இ-ள்) மகததாசய கா9சதலததில, வரழ்சின்றவாகள் புததிரன்முதல்ச 

௧௪ சொலலுன்ற (விருபபமுடையேரா) யாவாகளரனாலும் பாவததை விரும 
பிச செய்வாரகளானால் இவரகளைச சோகதால நமச்கும பாவம வது சமபவி 

சகுமெனறு பயாது மனம வாக்கு காயஙகளெனனுக இரிகரணமுமொததுச 22 
எனறு நிரதிதது அபபாவிகளை நீச்விவொர்களென்று (பாரீவதியே ய.றிவா 

யாச,) எ-று, (௨௨)



கூவது மண்டபன முத்தியடைத்த அததியாயம், ஈ௭ 

ஈன்றவ னொழித்தபினன சிருவரு மகனைப்பற்றித்டி 

தோனறரு மிடமொனருய்சது துனையவவ் விடததிலேகச் 

சான்றவெம் பாகாதாராப் தண்டிககப் படுதியென்.று 

மானறகெஞ் சவனைககட்டி யடி ததனா மயல்கவீழ்க்தான, 

(இ-ள ) கூசுமாணடன நீக௫வீடடபினபு வாச விருவரும மணடபனைட 

பிடிதது ஒருவரும வாராத இடமொனறை ஆலோசிதது அங்விடததிறகு விரை 

வாச அவனைகசொணடுடோய எ௩களூசகுசசேரவேணடிய ரெமமான பல்கைக 

சொடாதிருததலால (எஙகளால) இபபோ.த தண டி.கசபபவேசயெனறு பாபத 

திலமுஈதிய மனமுடைய அவனைக கடடியடிதசாரக£ (அவவடிபொறுககமாட 

டாமல) மயஙட வீழகதனன, று, (௨௬) 

வீழ்ஈதவ னுப்யானெனறே யிருவருமிதித் தப் பேர்க்கி 

யாழ்கதபே ரன்பர்போம்.று மண்ணலதெ சேசம்புக்குத 
ழ்கதன மிருஈதர்ர்பினபு தரணிவக துதிக்கும்போது 

 ருழ்கததசோ கததானமனமை தேருவரன அுனையவாதார். 

(இ-௭) மயகக வீழகத மண்டபன பிழைககானெனறு அவவிருவாகளு 

மவனைமிதிததுக டெததிவிடடு கிறைத மெயயனபாகளால வணகஙகத்தகக செவ 

பிரான வீறறிருகனெற சிததேசமெனனும ஆலயததில இரவில த௫கூயிருஈது 

மறுகாள கசூரியவுதயசாலததில நீயகாத மாசசையையுடைய மணட்பனியல 

பைதசெரியுமபொருடடு விரைவரச வாதாரகள எ-று, (௨௪) 

இருவரும் வருதல்கண்டோ னினனமு மடி.ப்பாரென்று 

மருவரு மூரசசை£ீஙக வல்விரைக தெழுஈதோட்டஈது 

பொருவருவ் காசிமேனமை புஈதியிற றெளிஈதாராகெ 

அருவரு மைங்குசோசஞ் சூழ்பவரொடமபோய்ச் சேர்ந்தீரன், 

(இ-௭,) கேறறு ௮டி.சதுகடத்திய இருவரும வருவதைககணட மண் 

டபன இனனமும அடிபபசாகளெனறு எணணி பொறுததறகரிய மூசசை நீக) 

விரைவாகவெழுகது ஒடிபபோய, ஒபபிலலாத காசிததல மமையைப பு,தஇயி் 

ஜெளிகதவரும தேடுதறகரிய பஞ்சககுரோசததைப பி.ரதக்ஷ்ணஞசெயபவரு 
மாயெ உத சமாகளோடு சேோஈதனன, ௭-று, (உட) 

ware மைங்குரோச மாகயெவிலில்சஞ் சூழ்க்தீர 
னிவர்.தரு பரவமுறதறு Mister சுததனாகெ 

கவாபடு மனமில்லானாயக கருததம கேச்சுரதத,2 

தவாபலர் குழுமுகதெயவச் சாதீமண்டபமொனறுறருன். 

(இ-ள் ] ௮வாகளோடம பஞ்சசகுரோசததிலுளள சிவலிங்கஙகளைப பிர 

தக்ஷ்ணஞ செரிதரன அதிகரிததபாவககள முழுமையும நீஙகப, பரிசுததசதை 

% சாழால எ சககுசல,



HH காசிரகசியம். 

யடைஈது பேதிச்சின் 2 மனமிலலாசவனா9 காததமகேசசுர மென்னும் ஆல்யத 

இல பெரியோச்சள பலருககூடுசெ.ற ஒரு தெயவச்சாதி மணட்பததைச௪ சோ 

ததனன், எழு. (௨௬) 

௮ன்னமண் ட்பத்தையுற்றோ are Ares அயிலாளாக 

முனனமாற் நியபொல்லாங்கு முழுமையு நினைக ததேம்பி 

யெனனகாஞ் செய்வோமெனறே % யினைகதாகாவெனருூத்தத 

* தீனனமும வேறோர்பறறுச் சராகிலா னெழுகதுரின்று, 

(இ-௪.) அததேவ கூடடமணடபததையடைநதகன், அன றிரவு நிததினா 

செயயசதவனா முனனே தான செயதபாவவகள எலலாவறறையுக் கருதி, துய 

ரபபட்டு காம யா.து செயவேசமெனறு இர௩9 ஹரஹரவெனறு ஆரவாரித்து 

௮.றபகரலமும வேறொனறை சினையாதவனாக, எழுது ॥ின௮அகொணடு,எ-று () 

சிவமுல கனைததுமேவத தஇகழுமோரிலிங்க கேரககச் 

சிவசிவ தேவதேவ சிவசிவ வரமதேவ 

சிவசிவ சிவமாதேவ சிவவசகரபுராண 

வவ வெனஈடிததான செறிகதவ னுறைகார்கண்டார், 

(இ-௭,) எலலா உலகஙகளுககும மஙகளமுணடசவதாக விளககுன.ற ஐம் 

சிவலிஙசவடிவததைபபசாத,து சவ9ிவா தேவதேவனே ! சாவ மமகளத்துககும 

மஙகளமரனவனே | வாமதேவனே ! 9வசவமஹாதேவனே! பழமையானோேனே| 

அரஹரசிவனே எனறு மணடபன கூததீரடினான, அ௮வவிடத து நெருங்க விப 

பவாகள பாரததாரகள, cre, - (௨௮) 

மறையுணர் கூசுமாணடன மைகதனமண் டபனெனபேரா 

னியைபர செரேயததா னிகழுமைக குரோசஞ்சூழ்கதான 
மூழையிவ ணடைஈதுபததஇ முதிர்ச்சியி னடியாரினருன 

குறைவிலன் யாதுமென்று கூறியுண் மகிழ்சியுற ரர். 

(Geor.) வேதஙகளை யுணாகத கூசுமாணட முநிவருடைய குமரரன,மண 

டபனெனனும பெயரையுடையவன, மேலாக நிறைகத சிவபததி யுளளவன, 

விளககமுறற பஞசககுசோசததை விதிவழியாகப பி ரதக்ஷணஞசெயதனன, இவ 

விடமவாது சிெவகேய முதரசசியினா” கூததாடுனெறனன, யா.துகுறையமில 

லாசவனெனறு அவவிடததிருகனெ.றவாகள சொலலி உளள ததில மழெசசிகொ 

ணடார்கள, எது, (௨௯) 

௮ன்னவா மூழ்கல்கண்டா னஈதணா குலததிறறோனி 
முனனரும கொடியபாவ முழுமையுஞ் செயதேனைய 

வென்னயர் னினிச்செய்வேனென ஜெழுஈதுசண் டி.கைம்ாதேவி 

நனனரா லயததுடபுக்கரன பூசனை ஈயகதுசெய்தான். 
  

* இளை இரக்குசல, + சீனனமகரிறுமை,



௯-வது மண்டபன் முததியடைத்த அததியாயம், ௭௯ 

(இ-ன்.) அபபெரியோசகள் மூழெது ௩ றியதைசகேடட மண்டபன 

(அவாகளைப்பார்த்து) ஐயே கான் பிராமணகுலத்,இழ் பிறக,த ரினைத்தறசரிய 

கொடும பாசகஙகா எலலசவறறையுஞசெயசேன, இனியாத செயயபபேச 

செழேனெனறு (சொலலி) சணடிகை மாதேவியினுடைய ஏறகத ஆலயதமூக் 

குளளே புகுகது களிபபுடன பூசை செயசனன, ang (mo) 

அதியொடு நிருத்தமாங்குஈ தோனறிடச் செய்்.துமேவி 

மதிமிச மூனருசளின மார்க்க,த.தஞ் வெகாமஞ்செய் 

ததிவிரை வேரடுமேவியகனக ரத்தான,5.த.த 

திதிகொளு பொருமருபபுத தெகளிமால் களிறறைப் போறறி.. 

(இ-௭,) அசசணடிகை மாதேவி ஆலயததில சோதரஞசெயது ஆனா 
தீககூததாடி. புததி அதிகரி சதலால மூனறாகாளில வருற, மாசககசளெலலாஞ 

சவகாமததை உசசரிததுககொணடு ௮இ2க9ரமாக விருமபிவஈ து மன௩கணிக து 

Geka p அரதமாரககத்தில (பகதசெயவோரமை) இரக்ஷிபபவரும ஒறறைதத 5 

தீததையுடையவருமாகயெ தெகளி விமாயகனை ver we, cog, (௬௧) 

வலியயா சேனும்யாது கொடுப்பினும வால்கானாகி 

மெலியவு மாகாரத,து விருப்பமு மில்லானாகி 

மலிபுகழ்க காசிகாரு யெனறுவா யுரைப்பச்செனறு 

பொலியிசா மேசம்புகக ராமேசா பொறருாள்போற்றி. 

(இ-எ) பாவராயினும ஒருபொருளை வலியககொதேதாலும வாககாத 

வா சரீரம இளைததம ஆகாரததில இஷடமிலலாதவனா? பெருமபுகழையு 

டைய காசிகரரி எனற திருகாமததை வாயி சொலலிககொணபோய 

விரசகததையுடைய இராமேசமெனனும ஆலயததில புகுகது இரஈமேசருடைய 

பெொனபோனற திருவடிகளை வணஙட எ-று, (௬௨) 

சோமர் தசையுமபோதறித துதிமிகு பததியோடு 
காமரு சிறப்புவாய்கத கபிலா ரையின்கண் மூழ்கி 

மாமரு தெய்வகாறும் வருணசங௩ சுமததுமூழ்டப் 

பூமலி விசுவாதன பொன்னடி. வண௩டபெபோறறி, 

(இ-௭) சோமகாத சுவாமியை வணங$ூககொணடு மிகுகத பததியுடன் 

தோத்திரஞ் செயதவனாூ (அதன பினபு) அழயெ ரிறபபுளஏ கபிலதாரையில 

ஸகாஈஞசெயது பினபு பெருமையுளள தெயவமணம வீசுனெற வருணசககமத 

தில் ஸகாகஞ்செயது பொலிவுகில த விசுவகாதருடைய பொனபோன.றதரு 

வடிகளை வணகதெதுதிதது. oH (௩௬) 

முத்திமண் டபத.தமேவி முனனியல் கமர்வோர் தம்மைப் 
பததியின் வணங்கெதானசெய பாதக மெத.துககூதிச 
தெ.இபெற் ஐவர்காளிஈதத தில்செலார் SrsSi sme 

சுத்திசெய் இடுவீரெனது செய்திட வவர்சொல்வாரால்,



wid காரிரகியம்; 

(இ-௭.) பின்பு முததிமணடபததை யகது Hagan பெரியோரக 

ளேத இயொனித.து பததியிலை வணஙதெ தானசெயத பா.தசகுகளை யெடுதது 

ரைச்து வொனுபவ சசதிபெறற பெரியோகளே எனனுடைய Sense wr 

a foguoue யொழிதது பரிசுததஞசெயதருளுவீசகளெனறு பிரராததிகக 

அபபெரியோரகள கூறுனெருாரகள எ-று, (௬௪) 

கொடியபா தகமும்பஞ்சக குரோசஞ்சூழ் தீலினான்மாயு 

கெடியமீ ப.தவுஞ்சூழ்ஈ தாய் நிறைவெ காமம்வரயிற 

குடியவர் யிருப்பமேவுங கொள்கையை யாதலானின 
கடி.யபா தகஙகளொல்லாங கழிஈகன சுததனானாப. 

(இ-ள்.) மசாபாதகஙகள யாவும பஞ்சககுரோசப பிரதக்ஷ்ண்ம செயத 

விலை ஒழியும உயாவுளள நீ அாதப பிரச்க்ஷணமுஞ செயதனை, ௮௬௭ 

கிறை5ச வெனாமஙகளைச சதரகாலமும வாயினால உசசரிததுககொணடிருககுக 

தனமையை யடைதனை, ஆனபடியால உனது பெருமபாதகஙகள யாவும 

தீஙபெ பரிசுததமடைஈதனை எ-று, (௩௫) 

இனியொரு கழுவாயகூறற் இதறகுமே லொன்றுமில்லைப் 
புனிதடீ போதியெனனப புஈதியுண மூழ்ஈது,தநதை 
கனியவரம படிசொறமெனனை நஈலததகச சோமினென்றான 

கனிவினமற றவருனறகதை யிவணவசக கரைதியெனரூர், 

(இ-௭ ) இதற்குமேல் பாவததை யொழிககும வழியை எடுததரைபப 

தற்கு வேழேேயொனறுஙடடையாது பறிசுததததை யடைநச நீ போகலா 

மெனறு ௮வாகளசொலல, மணடபன மனதிறகளிதது எனபிசாவாயெ கூச 

மாணடமுனிவா எனனை விருமடமபடிசொலலி ஈனமையாச அவச சோததுக 

கொளளச செயவீாகளெனறு கேடகெேகொளள அபபெரியேரா சனணிவோடு 

உன பிதாவை இவவிடததுககு வரசசொலவாயெனறனா எ௭ூறு (௬௬) 

எனறலுக தொழுதுபோறறி யிலஙகுவெண் ணீறுபூசக 

கனலி லுருததிராககக கலமபல வெககும்பூணடு 
பொன தலில சிவமாமததைப் புகழ்பெற வுச்சரித,து 

நினறவ னவ்வாறேகி கெடியதன மனைவாயபபுககான, 

(இ-௭.) இபபடியெனறு சொனன பெரியேராகளை வணகதெ துதித்து 

சரீ.ர,சதில விளக வெண்ணீறுதரிதது மனோவருததததை யொழிகனெற ௨௫ 

ததிராக்ஷமாலைமைப பலவாக விதபபடி, யணிஈது மரணததை Quri feta 

னற சிவகாமதமைப புகழபெறததககதாக உசசரித.து நினற மணடபன ௮ம 
முத திமணடபதநதிலிருஈது செனறு பெரிய தனது மாளிகை வாயலில அழைக 

சான, எ.று, (௬௭) 

வாயிடைப் புக்கபோ.து வருஈதியீன் நெடுச்தவன்னை 
யாயிடைஈ கண்டகொணக னடி.புணிஈ துனதுமைர்சன் 
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௯-வது மண்டபன் முத்தியடைந்த அத்தியாயம். ஈக 

சேயிடைத இரிஈ துபாவா தீர்ககனன போலுமுதரு 

னியிடைத தடைசெய்யாம னோகதுகண் டிகெவென்ராள், 

(இ-ள்.) வாசபபடியில நுழைததபோது வருததமுற்றுப பெறறுவளாத்த 

தாயசாபரா.த.து கரயகனாய கூசுமாணடமுனிவா திருவடிகளில வணக உமமூ 

டைய குமாரன தூரமான இடஙகளில யாததிரைசெயது பாவமொழிகது ass 

னன தேவரீர் தாமதமிலலாமறபோயப பாரததருளவீசென னன், ஈறு, (௬௮) 

என்றலும் வெளிவஈதனனா னெழமிற்சிவ சின்னத்தோடு 

நின் ற.தம் பிறவுகோக்கி கெஞ்சஞ்சற றிளூநீயிங 
கொனறிய தெனனையெனரான முததிமண் ட்பத்திலுதறா 

ருனறனை யழைததியெனன வுறறனனடியே னெனறான், 

(இ-௭) இபபடியெனறு மணடபனுடைய தாயாரசொலல, பிசா வெளி 

Yoong குமரரன அழகுவாயாத சவசனனஙகளோடு நின.றிருபபதும மறற 

க்கு றிகளையும பரா.தது மனது சறறே இரங9 மீ யிககேவாதகசரணம் யாதென 

றுகேடச முததிமணடபததில உளள பெரியேசாகள உமமை அழைத .துவருமபடி 

சொனனமையால அடியேன வகதேனெனருன, எ-று, (௬௯) 

song கேடடலோடு மருடகுண மனைவீயோடு 

முன்னருஞ் சிறப்புவாயத முததிமண டபததையுறறுப் 
பனனரு மங்குமேயோ செவரையும் பணிஈதுரினரு 

னனனல முறவிருததி யெனறலு ஈயஈதிருஈதான 

(இ-எ.) மணடபனசொனன ௮வவராததையைக கேடடவளவில Brug 

ஜெற் குணமுளள பததினிடோடு கூசுமாணடமுரிவன நினைசீதறகரிய சிறப 

புளள முததிமணடபத்தைச சோகது சொலலுககடககா மஏமையுஎள அமமண் 

டபதஇல இருகனெற பெரியோகளெலலோரையும வணக bor pCurg su 

பெரியோச இருமெனறுசொலல் விருப்பு... னிரு,சனன, எ.று, (௪௦) 

இருததலு ம்வனைகோக்ி யெண்ணிரலரப் பெரியோரியாருக 

இருததகு நிச தமைகதன செய்தபாதகஙக டீர்ஈதான் 

வருததமொன றே னுங்கெர்ள்ளே லெனறலு மஹையேோரன சொல்வரன. 

(இ-எ௭,) அமமணடபததிலிரு£ச கூசுமாணடமுனிவனை அளவிலலசத பெரி 
சேரா யாவருமபராததிச சிறநத உமமுடைய குமாரன, செயத பாசகலகள 

ஒழிகதனன, அவனை”யனபுடன அழைததுககொணடுபோய உமது வீட்டில் 

சேர்ததுிககொளளும யாசொரு சளங்கமு மெணணவேணடாமென்றுசொன 

கபோ.து அமமுனிவன சொலலுனெறனன, எ-று. (௪௧) 

அிளவில்பர் தகயகள்செயதர ன.றிவிலரவென அமைந்த 

we’ னளவிலா யூகமததீஙறெ காறறிடு கழுவரயாீக



aide. காசிரகூயம். 

வளவிலா ஈரகர்தோ.று மழுந்இினுக தீர்தராதா 

லளவிலாப பெரிமீரெவ்வா றகன.த.துமொழிமி னென்றான், 

(இ.எ.) ௮றிவிலலாச எனது குமாரன எணணிசசையீலலாத பெரும்டா 

தசல்களாசெயதனன் அபபாவஙகளுக்குத்தகுமபடு. செயனெற பீராயசசிததமாக 

அனத யுகககள் அளவுபடாத கொடிய ௩ரகஙகள் soorapy Mond spe ss 

டெதசாலும நீல்காது அப்படியிருக்ச எவ்வாறு அபபசவம் ஒழிகசது அளவில 

லாத மமையுஎள பெரியோகளே சொலலியருஎவேண்டுமெனறனன,௪-று.() 

எனநலுங் காசியெல்லை யெனனுமைக் குரோசஞ் சூழ்ச்தரன 
பொனறலில் பெருமானாமம் பொய்யற உச்சரிபபா 
னொன்றவெண ஸணீறுபூசிக கண்மணி யுவ5ஈதபூண்டான 
கொனறனன மூனனஞ்செய்த கொடியபாதக மனைத்தும். 

(இ-௭) இபபடியாகச சொனனபோது (உமமுடைய குமாரன) காப 

ப.தியிலுளள பஞசசகுரோசப பிரதக்ஷணஞசெயது நிததியராயெ விசுவராத 

ருடைய இருநாமஙகளைக களங்க நீஙகும விதம அனபுடனுசசரிததுச சரீ 

ரம நிறைய விபூசுதரிதது ருததிராக்டமா லிகையைப பிரியததோடு பூணடிருப 

பதால மூனசெயத கொடுமையுளள எலலாப பரீவஙகளையும ஒழிசதுவிடட 

ன்னு, று (௪௬) 

அ௮னறியு மூரைப்பதெரனறுண் டரகர முழக்கஞ்செயது 
வென்றிசெ யைங்குசோசம் விதிப்படி. வலஞ்செய்வோருக் 
கொனறிய மறமுமுணடோ வுரைதத்திற கழுவாயுணடோ 
கனறிய வையங்கொள்ளேல் காதையொன் அுரைப்பாங்கேட்டி, 

(இ-ள) அதுவலலாமலும உமககுத தெரிவிகக்ததககது ஒன றிருகனெ 

றது (பாதெனில) ஹரஹரவெனஏற கொனியை இடைவிடாசெமுபபி பாவக 

களை வெலலததகக பஞசககுரோசததை விதிவழியாக வலம வரததககவாகளுககு 

அபபாவஙகளுணடாகுமோ சொலலிய இசைபபராகசலும Gal p Serve sg 

மொன றிருகனற0தர வருததுனெற ச௩தேகததை நீ சொளளவேணடாம. 

(அநுபவமான) ஒரு கதையை௪ சொலலுனெறரோம கேடபீராக, எ-று. (௪௪) 

முந்தியகிரேதந்தனனின முனிவில்சாண் டிலலியப்பே 
reson ஸஜொருவனுள்ளா ன.றிவினா லைய£ீத தான 
ச௩தமா ரனையனுக்கோர் தனையைவஈ அுதிததாளந்தக் 
கஈதமார் குழல்விசாலக சணணியென ஜஹொருபேர் பெதருச். 

(இஃள்,) முதல்ாயெ ஏோதாயுசததில நலலோரால விருமபததகக சாண 

டிலலியனென்னும் பெயருள்ள ஒரு பிராமணனிருகதான் சனத.றிவினால சா 

தேக விபரீததகனொழிகதவன அழகுவாயகத அபபிராமணனுசகு ஓர பெண் 

பிறகதனள வாசனை தய அ௭சகபாரததையுடைய ௮ப்பெண விசாலாடடி 

யெனறெ பெயாபெறறனள, எ.று (௪௫)



கூவது மண்டபன முததியடைநத அத்தியாயம், லக. 

அ௮னன புத்திரியையனனா னவ௩இமா சர்வா ழ்தீமை 
அனனருஞ் சுருணனாய சுமாதனென பவலுக்கேதான 

பனனரு மனையானறனலவூர் படர்ககனன படர்கதீபினறை 

யென்னருல் சாமகதீர விருசகனள் காசி.பககாள், 

(இ-ள ) அநதபபுததிரியைப பிதாவானவன ௮வ% இிமராஈசாசதில் வாழனெற 

திமையிலலாத சுகுணவானாயெ சும தனெனனும பிராமணனுக்கு வியாகஞ 

செயது கெொொதெசனன சொலலுவதறகரிய (பெருமையுள௱) சும£தன காசியை 

விடடு சனது ஈகரததிறகுபபோனான, போனபினபு அரிய விரகாகனி சுமம 

படி. அபபிராமணமாது காசியிலிருககனள, எ.து, (v4) 

காசியி லிருகதமாது காமபா ணததானொர்.து 

பேசிய மை-தரெனபார் பலரையும் பெட்டுக்கூடி, 

வீசிய காணததேோடு மிகுபொரு ளரூஙகவர்கது 

மாசிபல் குணததினாளாய் வைகினொள வைகுகாளில், 

(இ-௭) காசித தலததிலிருத அபபெண காமபாணததால வரு௩தி ஜாதி 

பேதததை யொழிதது காமுகர்கள பலராயும விருமபிப புணசஈது மாணததை 

யறவொழித்து பெருமபொருள ப.றிததுக களஙகமுளள குணததையுடையவ 

எாய வசிததனள அவவாறிருககுகாளில, எது (சஸ் 

மயனமுதரக இவட்குகல்டு வறியசே யானரியாரு 
மயனக ரததுளாரு மவாயிவ எழகுகேட்டப 

பயனுற வடைஈதுவேணமெ பலவு கூதவிககூடிச் 

செயனமடூழ்க இருகதாரிகதத தமையிற றதாளனனாள் 

(இ-ள ) காமுகா யாரும அதிக மயககஙகொணடு இபபிராமணமா துக் 

குக கொடுததுக கூடி வறியராளாகள சமீபககரததிலிருபபவாகளும இவளழ 

கைக கேளவியுறறு விருமபி காமசுகசதைப பெறுமபடி. யிவவிடமவநது வேண 

டிய பலவ. றறையுய சொடுததுச சோ£து இவளுடைய செயகையைக களித்திரு 

தாரகள இவ்வணணமான கொடுமையில அபமிராமணமா.து ஏறதாள எ.று () 

தெள்ளிய மறையோர்மார்கக ஈரமதி யைககுசோச 
மொள்ளிதிற சூழப்புககா ௬தனினும் விருப்புளாள்போற 

கள்ளியு மனையாமேனி கலததலுட் கொணடுசெளருள் 

வள்ளிய தர்க்சாகுண்டம் வதிகனர் மமையோரியாரும, 

(இ-௭]) செளிவுளள பிராமணாகள மா£கழிமாதததில பழு சககுரோசப 

பிரசடசணததை யறிவு விளககுமபொருடடுச செயய எததனிததராகள, அத 

னினும விருபபமுடையாள போனறு அபபிராமணருடன கூடவேணட$மென 

னும எணணததை மனஇறகொணடு அவவஞசகியும யாததிரைபோனாள, வள 

பபமனமகத தாசகாகுணடத்தில ௮பபிராமணாகள யாவரு SHAS Ge Sra 

கள, எ-று, (௪௯) 
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are gar hg & Fw op. 

௮னையளும் பிரியாள்வைக யவர்மனம் வசமாசசெய்்._ 

நினைவரும பொனபூணாதி நினைகதவா கவர்ஈ.துகொணடு 

துனையமற றிரண்டாகரளிற ரொககவம் மறையோரோடுய் 

கனைகட ஒுலகமேததுங் கருததம கேசம்போறறி, 

(இ-ள) அவவஞுசடயும பிரியாம லவாகளுடனிருஈது சிலர் மனதளத 

வசஞசெயது நினைததறகரிய பொருளகளையும அபரணாதி பலவறறையும நினை 

era ரெதெதுககொணடு (அவருடன கூடி) இரணடரகாளில சூழு₹த பிராமண 

ரூடன ஒலிகெற கடலா றசூழபபட்ட உலகத்தாராற ௮ு.இககததகக காசதமகே 

சமெனனு மால்யததை விரைவாகவாது வணகடு எ-று, (௫௦) 

இகழ்தா மூன்றாகாளிம் றெகளியைச சேவைசெய்து 

புகழமிக காலாகாளிற பொலியிரா மேசம்போ.றறி 

யகழ்வினை வருணகான மவரொடுஞ் செயதுபின்ன 

ரிகழ்தலில் காசிமாச்€ ரிசைததிடு மவர்பாறகேட்டாள். 

(இ-ள,) மூனறாவறு இனததில தேகளி வினாயகரை விளககமாகசசே 

விதது காலாவது இனததில மிகசபுகழோடு விளககுனெற இராமேசமெனனு 

மாலயத$ிலிருகனெற இராமேசரைவணங அக்குளஎளதும பாவததையொழிப 

பதுமாயெ ோததததில முழுசசரதெலை அவாகளோடுசெய.த பினனர புகழுளள 

கரசிததலததின மகிமையை விரிததுனாகரும பெரியோகளிடததத தானு 

கேளவியுறறனள எ.ஃறு (௫௧) 

வளமலி காசிவைபபின மரனமியங கேடகும்போது 

கிளாதீரு காசிமேவிப பாதக கெழுமச்செயவேர 

ரளவறு௩ காலஙகால வயிரவ ராணையாறறி 

னுளபல அய்ரததாமவ ௬ணமையே யெனறல்கேட்டாள். 

(இ.-ள) வளபபம depes காச சதலததின மூமையை மூறையாகக 

சேடகுமபோது விளககமுறற காரிததலததிலிருஈது தீவினைகளை: செயபவா 

கள காலவைரவருடைய தணடனைககுட்பட அளவிலலாதகரலம பலவாயுளள 

தயரஙயகளில சததியமாக மூழகுவாகளெனபதையுய கேடடனள எது (௫௨) 

கேடட்லும் வெருவியசோ வெனசெயதேன் கெட்டேனேயென் 

றோட்டரும் வருததமேவி யுறறகல் லறிவுவாய்ப்புற 

நீட்டிய பொருள்களெல்லாம யாவருங் கொளகசொடுத்தாள் 

வேட்டதன றொழிலைநீத.து விபபிரா தமைவினாவும, 

(@-01) இவவாறு கேட்டபோது மிகபடயஈது ஐயோ எனனகாரியனா 

செயசேன கெடடுவிடடேனேயெனறு நீஙகாககிலேசததை யடைகஈது டண 

ணியபாவஙகளைப பருக்கும ஈலலறிவுதோன றி பாவவதியில தான சமபாஇதத 

பொருளகள பலவறறையம ஈஉலோ யாவருங கொள்ளும்படி சொத



௯-வது மண்டபன முததியடைநத அதரியாயம், எமக 

இதறகு மூன விருமமிய கொடு௩தொழிலைக கைவிட்ட அபபுராணபடனஞசெய 

யும பெரியோராயெ பிராமணரைபபாரதது வினுவுனெறனள, எ௩று, (Bm) 

ஐயசே யடியேன்செய்த பாவததுக களவினருகும் 

வெயயவப பாவமபோககும விதமெனக கருணமினென்ன 
மையலான முனனஞசெயத மறமெலா மொழிஈதுபோயச் 

தெயயநீ யைககுரோசஞ சூழதலா லெம்மோடெனரூ. 

(இ-ள ) சுவாமிகளே எளியேனசெயத தவினைகளுக களவடையாது, 

கொடிய அபபாத்கங்களை ஒழிசகததகும வழியை அடியேனுக கருளவேணடு 

மெனறு பிரா£ததிகக பொரறாஈதும விதமாக பஞ்சககுரோசப பிரதசஷணத 

தை மீ எககளோடுசெயதலால இதறகு முன மயககஙகொணடு செயதகெ 

மெபாவங்கள யாவும ஒழிஈதன வெனறனா, எ.று (@*) 

மேலுமிப் பாவசசெய்கை விழைதரல் வேணடாவெனறு 
கோலுமம் மமையேராகூறக குணயகொடு பணிக துபோறறிச 

சருமற றைஈதாகாளிற கபிலதார ரையின்கணவநது 

மரஓம்வெம் பரவமெலலா மாறறிஞை விசரலககணணி, 

(இ-௭) இணிமேல இபடா வததொழிலகளை அணுவளவும விருமபவேண 

டாமெனறு கூடியிருகக அவவேதியா கூ.௰ குணமெனறுடகொணடு அவர 

களை வணகதெ துதிதது ஜாதாவது தினதழில கபிலதாரைசகுவாது ஸகாாஞ 

செயது மயககததாஉசெயத அகசொடுமபாவலகளெலலாவறழையும விசாலாக்ஷி 

எனனும பிராமணமாது ஒழிததுவிடடன௱ ஈறு (இடு) 

மறறுமக நின்றாறாராள் வருணசங் கமததில்வா.து 

முறறவங கெயறறததகக பூசையாதிகண முடிதது। 

கதறவர் புகமுமுததி மணடபங கல௩அபறரொன 

றறறவ ருளததுமேய வலர யகனைபபோறறி, 

(இ-௭.) அகசபிலதானாயிலிருஈது உருவதுதனம வருணசஙகமததுககு 
வக. ஸகாஈஞ்செயது ௮வவிடததுச செயயததகச பூஜையாதிச கெஜ்லாவ மறை 

யுமமுழுவது முடிதது அறிவுடையா புகழ தக? முததிமணடபததிறகு வாது 
அகபபறறு புறபபறறுககளொழி௩த மெயயடியாருளளத தெழுஈதருளும விசுவ 

காதரை வணக ct. (Qa) 

சுததிமிக கடைஈ,சாளுறறார் வெறுகதிலர் சூழ் துகொண்டார் 
முத்தியு மடைநதாள்பினன ரெனறனரதுபோனமோக 

ததெதியென மகனுஞ்சுததி சேர்,தனன கெொரல்லோவென்று 

பததிமர முனிவனகேட்டான் யாவரும் பட்டாம் கெனருர், 

(இ-௭) விசாலாகூழியெனனும பீராமணமாது மிகுகத பரிசுததததை 

யடைஈதனள, 'பஈதுககள வெறுககாமல சூழநது ௮ பசேரிததனா, பினபு முத 
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ay War காசிரகசியம். 

மாணட்முனிவன அதுபோலப பெருமயககமுளள எனது குமாரனும பரிசுத 

ததை யடைக தானோவென்று கேடடனன, பெரியோகள யரவரும , இது 

உணமை நூறறுணிவெனறனா, எ.று (௫௭) 

உண்மையாயினு மனனானோ டுநறுணுக் கொளளல்வேணடேன 

* வண்மைசால் பெரிபீரெனரான மறறவன வார்ததைகேட்டுக 

தணமைசான முனிவர்முத்தி மணடபஞ சாரகததேவ 

செண்மையே யுணமைசொல்வா ரிரிககரின் னையமெனருர் 

(இ-ள,) உணமையானாலும அமமணடபனாயெ வெனகுமரரனுடனிரூாது 

போசனஞசெயயமாடடேன சததஇயததிற ஏறாத பெரியோகளேயென்று 

கூறிய கூசுமாணடமுனிவன வராரசையைககேட்டு சாஈதசீலராகய அபபெரி 

யேராகள இமமுததிமணடபததில வீ௰றிருகனற தேவாகள உமமுடைய ௪௩ 

தேகம நீலகுமபடி சத. யததை யெளிதரகத தெரிவிபபாகளெனறனா வறு () 

எனறலு மிரவிதுணடி, யேறறமார் தணடபரணி 

மன.றவெவ வரமுகலகும் வயிரவா தருமாலேனோ 

ரொனறவங் கொருசராமேவி யுலகெலா முணமைதேர்ஈ.து 

கனறல் செயதுயசரீஙகத தனிததனி கழறலுமரா, 

(இ-ள) இவவாருக ௮அமமு சதிமணடபததிலிருஈது பெரியேராகள சொ 

னனபோது, எலலா உலகத்தாரும பஞ்சககுரோசப பிரதகூஷணததின மடமை 

WM gags Aaron துனபததினீஙக இனபமுறுமவணணம துணடிராஜகண 

ப.இ, சூரியமாததி, பெருமைதகய தணடபரணி, எவவித வரஙகளையும பூ 

ணமாகததருனெற வயிரவககடவுள, விஷ்ணு வா முதலாயெ மற்றைததேவ 

ரம அமமணடபததின வேறுவே நிடஙகளிலிரு£து தனிதசனியே சொலலச 
தொட்கனொ கூறு (டக) 

மதிததிடு மைங்குரோசம் வலஞ்செய்யும் வலததினானுக 
து.திததிடு காசிமேனமை சொறதிடக கேடடலானும் 
பஇததிடு கொடியபாவம் யாவும்போயப பாறுமென்றான் 

நி.திததிரு தொழினமேறகொணட திகரியஈ தடககைசசெமமல 

(இ-௭ ) உலகததை ரக்ஷிகனெ௰தொழிலை மேறகொணடு அழ அஸத 
தத.தஇிற சசககரமேகதிய விஷணுதேவா, ௮ .றிவுடையா£ல மதிககததகச பஞசககு 
சோசப பிரதக்ஷ்ணஞசெயத புணணியபலசதினலும, ததிககததகக காத 
மையைச சொல்லக கேளவியுறறதீனாலும, கிலைசச கொமேபாதகககளெலல 
மொழிகது மணட்பன பரிசுததததை யடைஈதனனென்று கூ மினா, எ-று () 

பரசிவ ஈரமமெனறே பமபல மறையுககூறும் 

வரமிகு காசிரமம் வரயுரை செய்தலும் 
புரகான் விசுவகாதன பொககுசோ கேட்டலர லும் 
விரவுபர தகமனைததும் வீதரு மெனறானறண ந.



௯-வது மண்டபன் மூததியடைந்த அததியாயம். waiver 

(2-௪) அணடிராஜகணபதியானவன் பலபல சேதஙவகளெடுததனைகக 

ன௰ பரசிவகாமமெனறு சொலலததககதம பெருவரகசளைக கொடுகசதசசகது 

மாயுளள காசியெனனுஈ திருகாமமஈதிரததை நிராதரம வரயிழஹறைசொனனமை 

யாலும திரிபுராரியாய விசுவகாதருடைய பெருமபுகழைக கேடடமயாலும 

இமமணடபன செயத கொமெபாதகஙகளெலலாமொழிஈது சுததனுனைனென று 

கூறினன, Im fy (௬௧) 

கரசியி னிருஈதுபாவங் கருதினோர் செயதோர்யாரு 

மாசியல் குமபியெல்லாம வதிவாகம விசுவகாதன 

பேசிப வைஙகுசோசம் பேணுபு சூழவாராடற 

ஜேசினமேம படுவரெல்லா௩ தாகதெனருன றஐணடபாணி, 

(இ-ள) காசிதசலததிலிருது பாவஞ்செயய நினைததவாகரம செயச 

வாகளுமாய இவாகள, குரூரமுளள கொடிய ஈகரகககஸஷெலலாவறறினும அழு 

௩தி வருரதுவரானாலும ஈமது விசுவகாசரால எடுததுரைகனெற பஞசககுடோ 

௪,சதை விருமபிப பிரதக்ஷண்ஞ செயவாரரனின எலலாத தீவினைகளுக கழி 

ஈது திருவருட பிரகாசததில மேலாவரொனறு தணடபாணிக கடவுள கூறி 

ன்ன எ.று, (a> ) 

மன்னிய காசிவைப்பின வதிஈ௩தபா தகஞ்செயவோரைப் 

பனனிய கொடியதண்டம பணணலென நனமையேனுஈ 

துனனிய வைங்குசோசஞ் சூழ்கசை யொன.றுஞ்செயயேன 

மனனிய வுணர்வீரென்று வயிரவன விளம்பினானே. 

(இ-௭) கிலைபெதற மமையுளஎள காரிததலததிலிருஈது பாவககள செய 

ஜெறவாரகளைப பிரபலமாகக கூறுனெ௰ கொெதணடனைகளைச செயதல என 
தியறகையாயினும நிறைகத மஏமையுளள பஞ்சககுரோசப பிரசக்ஷ்ணஞ்செய 

வாரை ஒரு துனபமுஞ செயயேன நிலைபெறற அறிவுடையோோ எனறு வயி 

ரவககடவுள கூறினன எ-று (௬௬) 

நல்லினஞ் சேர். தல்காரி வல்ஞ்செய னகுகாசச்சர் 
புல்லிய கேடடலன்ன பூரணி விசுவகாத 

னலலியக கமலபாத மனபொடு போறறலின்ன 

வல்லியல் பாவமெல்லா மாறறுமென் ரூனமார்ததாணடன, 

(இள, சாதுசககசேவைசெயதல காசியில பஞ்சககுமேோசப பிரதகூஷ 

ண ஞசெயதல காசமானமிய முழுவதுவ கேடடல அனன பூரணியுடையவும விசு 

வ£ரதருடையவும அகவிதழகளையுடைய அழகுவரயநத சாமராமலரையொதச 

பாதஙகளில் அனபுடன வணங்கல் இவைகளைச செயயின கொடுமபாதகவ 

கள யாவும SG ewer gy சூரியதேவன கூறினான, எ-று, (௬௪) 

தனித்தனி யிவ்வாறோதி மண்டபன றவாதபாவ 

முனிததலை மையரேயைங் குசோசஞ்சூழ் முயறசியாதி



si) 9 கரரிரகரியம், 

யினிததமற றெயையுஞ்செயதா னிரிகதனன் பாவமெல்ல் 

மனிததனென றெணணழிது வானவனவனகாணென்ருர். 

(இ-எ) வேறவேறு சேவாகளும தனித, சனி இவவாறு சொலலி முனி 

வாகளே இமமணடபன பஞ்சகருரோசப பிரதக்ஷணஞ்செயதல முதலிய நன 

முயற?ிகள யாவையுஞ செயதனன, ஆசலால கெடாத கொடுமபாத்கமகளை 

யொழிததனன., இவனை மனிசனெனஹெணணுதல பாவமாகும தெயவததன 

மைவாயதனனெனறு கூறினா கூறு (௬௫) 

முததிமண டபததுவானோ மொழிகதசொற கேட்டாஙகுள்ளார் 

சத்திய மெனறுதாழாதார தநதைபு மகழசூபூ 5.துப 

பு,5,திரன றனையழைத அப போயினன குரோசசசூழவே 

தெததியென அுளகதெளிஈதா£ செகதலத துள்ளாரியாரும், 

(இ-௭) முததிமணாடபததிலிருகனெ௰ தேவாகள சொனன வா£ததை 

யைககேடடு அவவிடததிலிரு௩கவாகள யாவரும இது உணமையேயெனறு 

வணககினாசள பிதாவாகிய கூசுமாணடமுனிவனும பிளளையாகிய மணட 

பனைப பெருஙகளிபபுடன அழை. நககொணடுபோனான உலகசதாரெலலோ 

ரம மகாபாதகஙகளை காசஞ்செயவது பஞசககுரோசப பிர சகூஷணமேயெனறு 

துணிஎதாகள கூறு (௬௬) 

மணடப னம்பொறபாத மருவியின புறறுவர்்ழஈதான 

கொணடலங குழலாயதோஈதாய கொலலென வுரைத்தானையன் 

பணடரு மொழியாணமிகக மடிழசரியிற பரவிப்போறறி 

யெண்டரு கழுவாயுணமை யிமஹெனத தெளிஈதேனெனருள் 

(இ-ள,) கரியமேகமபோலுங கூமதலையுடைய உமையே அமமணட்பன 

ஈமது அழயெ திருவடிபிறகலாது முததிபெறறனன Bags @ sofle ston Cur 

வென்று சிவபெருமான கட்டளையிட சரமமைஈத ழொழிகளையுடைய உமா 

சேவியா பேரனபோடு வணஙகுத துதிதது எளிதாகச செயயும பிராயசரிதததி 

னுணமை இதுவாகுமெ.ாறு தெளி௩தேனெறனள கூறு (௬௭) 

மணடபன முததியடைநத அததியாய முறறியது. 

ஆக அததியாயம ௯.௧௫ திருவிருததம, ௩௬டு, 

திருசசதறமபலம



இருச்சிறறம்பலம், 

பத்தாவது பஞ்சக்குரோசப்பிர தகூண 

வியலபுரைத்த அத்தியாயம். 

  

தஇருசசிறறமபலம 

அலமார்களத் தண்ணலை யடிதொழுதமமை 

கோலமார்தரு காசியைக குரோசநுஞ் சூழ்தல் 

போலவோர்கழு வாயிலையெனறருள பூத.துச 

, சரீலவோதினை குழதரு மியலபுஞ்சாற தெனறாள், 

(இ-௭,) காளகணடதழையுடைய மஹாதேவர பாதஙகளில உமாசேவி 

யார வணவட அழகு நிறைத காரிதத௨ததில பஞசககுரோசப பிரதக்ஷணாரர 

செயவதறகுச சமானமான பிராயசரிததம வேறே யிலலையெனறு இருவரு 

சுரமது விபரமாசத திருவாயமலாஈதருளினீர பிரசகூூ ணரா செயயவேண டிய 

முழையையுங கடடளையிடுமெனறு பிரராததிததனா று, (௪) 

ஏனறபோதினி லெம்பிரானமுறுவலித தமயக 

ரூனறமாமக ளே ரு.றி/கொணடுட் வினவ 

னனறவாமுல இறருபகாரமர ந்விலவர 

மெனறுகூறுத ஓுற றனனெம்மையா ஞடையான 

(இ-௭) இபபடியெனறு கேட்ட காலததில் எம தராணடவராடயெ wer 

சேவா புனனகைசெயது இமாசலராஜகுமாரியே ரீ லக்ஷியம maggie Gar 

ணடு விறாவுதல கனமையாகும உலே! கோபகாரமாகத தெரிவிபபோமெனறு 

சொலவி எனனை (அனாதியே) அடிமையரகவுடைய வெபாஞ்சோதி நிருஙவரயமல 
ரத தொடநுனொ கூறு (7) 

usQuertiu® ConsGefsr@u uBurus 

கதியளித தி காசியைய குரேரசமுஞ் சூழு 

மஇயுரை ததடி. னைபபசிகார்ததிகை வயககம் 

பொதியுமார்கழி யாய்விம்கூுனறுமே பொருக்தும். 

(இ-ள) பதிபபொருளெனறு வேதஙகளாலுனாககதசகக £மககு இனப 

மயமாயெ சலமாகவும மோகூடத்தைக கொடுபபதாகவுமுளள காரிபப.இியில 

பஞசகருரோசப பிரதக்ஷ்ணம செயனெற மாதஙகளை ச செரலலுமிடத ற விள 

ககமமைஈத றபப, காததிசை, மாஈழி ஆடிய விபமூனறு இிஙகளே சகதி 

பாகும, எது, (௬)



‘roid காசிர்கசயம்,. 

மாசிபங்குனி சத்திரைமற்றவை சா 
யாசிசேருமித் தஙகளுமபொருக.துமச் செயலை 
கேசியாவெழு தலைச்செயுகாட்குமுன னிகமகாள் 
வீசிமோதகா தணடிமர்லகளி௰,மினை விழைஈது. 

(தஃள்,) மாசி, பங்குனி, 8௪,ரை, வைகாசி இத மர்தஙகளிலும் பஞ்சக 

குோசபபிர சீகூடணஞா செயடலாம, அநதப பிரதக்ஷ்ண்ததை உததேததுச 

செயனெ௰ தினததிறகு முனனாளில பெருமைபொருகதிய ௪ண்டிராஜசணபஇ 
கரு விருபபோடு மோதகநிவேதனனுசெயது கூறு (௪) 

போறறியனறவி சுண்டி. ராப்பொருககணை விழைச்சு 

மாறறிபுததர ஈடவைநீ£ மறறைகரளாட 

லா.றறிகம்மையு நினனையும்பூசைசெய தல்லல் 
காற்றிசனகருண முத்திமணடபததினைக கலக, 

(இ.ள,) வணகூத துதிதது அனறு அவிசுபோசனஞசெயது இரவீல பத 

இனியோடு சேராது தனியே சயனிதது, மறுதினதில உததரவா௫னியாகச 
செலலுனேற சஙகாஇரததத,சில ஸமாகஞ்செயது நமமையும உனனையும பூசை 

செயது மனோவருத்ததசை யொழிதது தரிசிததோருக கருளைததருனற முத்தி 
மணடபதசைச சோநது, எ.து (௫) 

மறிதராமன மாதிமூன்றானும்வெம் மறங்க 
ள.றிதராதியம் றினுமறிக தியறறினுமவைகள் 
செறிதராதழிச தருளுநியெைறுெ3த.துக 

குறிதராமிளிர் காபபெனுஞ்சககறபஙக. நி 

(இ-ள தடுததறகரிய மனம வரககுக கரயமெனனு மூன்று கரணததி 
jp கொடிய பாசகஙகளை அபுததிபூரவமாகச செயதிருகதாலும புததிபாவ 

மாகசசெயதிருஈசாலும அவைகள, (அடியேனை) ௮ணுசாதிருககுமபடி. யருள 

செயயவேணடுமெனறு இயானிததுககொணடு விகசனம வாராது பெருமை 

யோடு பாதுகாககனற சஙகறபததை (விதியாகச)சொலலிககொணடு, ௪.று,(௬) 

பசோபகாரஞ்செய் தலககுமிக கரசியிறபஞ்சக் 
குூசோசயாததிரை செய்னெஹேன சோ தியாய்க்குலவி 
யசோவிள கடலி கததினையகத துளே நினைகது 
சரோருகபபதஈ தா.துனகருளெனறு சாறி, 

(இ-ள) ஏழைகளுககுப பொருளமுதலியவைகளைச கூடுமானது கொடு 

தீது ௮அலஙகாரமமைஈசு இககாததெதலததில பஞசககுரோசயாததினைா செயயப 

போனெறேன சோதிவடிவமாக வியாபிதது விளவகுனெ.ற இலிககஷமாத௫யே 

யெனறு மனதிற சகதிததுத தாமரைமலாபோனற இிருவடிகளைததாது பாது 

காததருளவீரெனபதாகச சொலலி, (எ-று) (௭) 

SHS SMe (per னாயவைமபானறு கணேசா 

பொருதுளூர்முத ஐடிஈதவர் வயிரவப்புகதேண் ட்டி



வது பஞ்சக்குசோசப்பிரககஷூண வியல்புரைதத அத்தியாயம், ஈ௨௧ 

மருவுமாலடி. வ)பலாமதிமுடிப் பிரானார் 
வெருவுசூற்படை விளக்குசை யுரு.ததிசர் பிறரும். 

(இ-௭.] அறிவுடையோரரல சிகதிககததகக துணடிராஜ கணபதிமூத 
லாயெ obussre விகாயக மூத களும், பெருமபேசா செயது ௮சசததை 
உணடாககுத்றகு மூலவனாடியஞூனைக கொனற் முருகசகடவுளும, வயிரவக 

கடவுளூம, கலலாலவிருக்ஷ்ததடியிற றகூய தடசணொாமாததியும, சகதிரசேகார 

Go, அசசததைத தருனெற ருலாயு சம விளவூய கையையுடைய உருததிர கண 

ங்களும் எவறு (௮) 

அன்னசமர்பவ னரியெமை பதின்மர்மற் ரூலேரன் 

பனனருங்க 2ர் பரப்பிமெ பனனிருபதங்கர் 

ஈனனாமேவிய கவுரிமு னெழுகலமாத 

ரெனனரும்பிரி யா.துசாணாளும் வீறறிருக்க. 

(இ-௭) அனனைவாகனததை நடததுனெற பிரடிதேவனும், விஷணுயின 

தசாவதார மூாததிகளும, ச௩இிரஞூரா ததியும, செரலலூவகறகரிய ரெணஙகளை 

விரிகனெ றீ சாததுருமுதகலிய பன்னிரணடு சூரியாகளூம, கனமையை விருமபி 

பகவுரிமுதலாயெ சததமரதாகளும, மறறையாகளும பிரியாது தின5தோறுஞ 
சூழ இருகக, le De (௯) 

விஷ ணுவின தசாவதாரமசவன மசசம, கூரமம, வராகம, ஈரரெகம, வாம 

னன, பரசுரரமன, இராமன, பலபததிரன, கணணன, கறடி எனபனவாம. 

படஈஸிரணடு சூரியாகளாவா£ தாத.ரு, சககான அரியமன, மிததிரன, வரு 

ணன, அஞசுமான) இரவரியன, பகவான, இவசசுவான, பூடன, சவிததிரு, 

துவடடன, பனபவாகளாம சதசமாதாகளாவரா க௨ரி, அபிராமி, மாயேசசவரி, 

ஈர.ராயணி, வராடு, இரதிராணி, சாளி எனபவாசளரம 

இருககும்விச்சுல காதனையிருவினை யனைதது 

முருக்குமமபிகை யனனபூரணியைமுற சூழாது 

பெருக்குமனபொடு பரவசமடைநஈதருள் பெறறுதி 

 தருககுநீககுறக குவிதகரை தலைமிசைக கெரண்டு, 

(இ-ள) எழுகதருளியிருகனெற விஈவகாதரையும, இருவினைபபகுதிகள 
பாவையும ஒழிததருளும ௮னன பூரணியாரையும முனனே பிரசக்டணரூசெய 

அ பேரனபினாுலை பரவசமடைநது அநுமதிபெறறுககொணடு அகககசாரம நீக 

ரூமபடி இருஈாரஙகளையும சிரமேறகுவிதது crv, (௰) 

தண்டபாணியைக கேதரபாலனைத தரழ்ஈது 

வணடருமலா மலிமணி கன்னிகை வதிஈது 

கொணடகாதலிற படிஈதுமே லெழுக துகை குவிததுச் 

Hews யணிசிததி யானையை தொழு௮. 

(இ.-எ) கணட்பாணியையம வயிரவககடவுளையும வணநகி ஙவணடுகள _ 

மீஙகாதமலாகளீ நெருகயெ மணிகாணிகையில வது மீஙகாப் பிரிய தோடு 
ewer eae, அவி 
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2.2. காசிரகரியம், 

மணிகாணிகா இர்ச்தததில் ஸ்காஞ செய்து கரைமேல்வந்து இருகரஙகளையும் 

குவிதது பெருமைதககிய இளம்பிறையணிச்ச செதெதிவிராபகரைப்பணிஈது எ.று, 

பாயமாமணி சன்னிகேச்ன்பதம் பணிசஈ்து 

தூயவப்புனற கோட்டிடைத் அலங்குகஙகேசர் 

கேயமரரில ளிதைசரா சஈதநின் மலன? ' 
ராயபேரருட் சோமகாதரையடி வணங்ூ, 

(இ-௭) பரவிய பெருமையுள்ள மணிகாணிகேசசுரா திருவடிகளை வண 

ங௫ பரிசுததமுளள அமமணிகாணிசாதீததக கரையில விளஙகும கஙகேசசுர 

ரையும கருணைநிறைஈச லளிதாசததியையும சராசாத நின்மலரையும கிறபபுறற 

பெருஙகருணையுஎள சோமகாதரையும திருவடிகளில் வண௩௫ககொணடு,எ-று 

தூயதாலப்பி யேசுரர் சூலடங்கேசர் 
பாய€ருடைத செசாவசு மேதபண்ணவர்ஈள் 
காயசருடை வரரகமூாத தியாடியார்ககுத் 

தீயதீர்ததருள் சணடிகே தாரராகதிருததா, 

(இ-ள) பரிசுததமுளள சாலபபியேசுரரையும, சூலடககேசுரரையும, பர 

விய ஈறபபுளள தெசாவசுமேத பணணவரையும, கனமையிறசிஐஈத வராகஞூா 

ததியாரையும அடியராகளூககு ச துனபஙகளை யொழிததருளனெற சணடிகே 

தார காதரையும, எ.ஃறு, (௧௬) 

சஙகமேசுர ரனுமநதே சுராகலஈ தவரதீ 

துங்கமேவுலோ லார்க்கேசா தோனறுமப்போ்முற் 
றஙகமேவிய கணபதி முதலியோ தம்மைப் 
பககமேவுர மலர்கொடு பூசனைபண்ணி, 

(இ-ள்,) சஙகமேசசுரரையும அதுமநதேசசுரரையும நனமை மாருது 

பரிசுததமவாயாத லோலா£ககேசரையும உணடா$ய தேவாகளைச சூழாஅ பரி 

வார தேவாகளரக வீ.றறிருகனற விமாயகா முதலான தேவாகளையும பரிசுதத 

முளள புடபமுதலிய உபகாண திரவியஙகளால பூசைசெயது எூறு, (௧௪) 

மன்னுதாக்கைகுண டத.தநீர் படிஈ,துமாரிலத்து 

மினனு.துர்க்கையைத துர்ககைவிகாயகனறனனைப் 

பனனுபூசனை புரிக. துவேதியாககனம் படைதது 
மூனஜுதோத்திர மாதியானிததிரை முருக்கி, 

(இ-ள ) நிலைபெறற தாககாகுண்டதீரததததில ஸகரனஞசெயது பெரிய 

உலகததில விளககமமைகச தாககாதேவியையும, ,தூககைவிகாயகராயும விதிப 

படி. பூசைசெயது பிராமணாகளுககுப போசனஞசெயவிததுச ஏிஈதிககததகக 
தோததிர முதலானவைகளால நிததிரை செயயாதிருஈது, எ.று, (௧௫) 

புரியும் யாததிரை பூறொழிததருளென்று புகனறு 
விரியுமேனமைசால் வீடுவச்சேனரைப்பதம் பணிஈது



0-வது பஞ்சக்குசோசப்பிரதகஷண வியல்புசைதத அததஇியாயம், ஈ௨௱. 

பரியுகெல்லெளாத் கருத்தமகேசரைப் பணிக 

தெரியும் புண்ணிய கருத் தமதர்த்தமீர்தோய்ஈ.த, 

(இ-ன்,) செய்ற பஞ்சககுரோச யாததிரைககுங்ரும விரோசஙகளை 

சீகயெருளவீசெனறு சொலலி மேலான பெருமையிற சிறகத விஷ-வசசேனரு 

டைய பாதஙகளிலவண௫௦ விருமபததகக செலலினாலும எளளினாலும் காததமகே 

சனை Te AS crea wag ௮ .றியத்தகக புணணியவடிவமரூயெ காததம 

இரததததில ஸமானஞசெயது, எ-று. (௧௬) 

கருததமப்பெயர்க கூபத்தைச்கண்டுகை குவிப்போர் 
வருச,த நீக்கிடுஞ் சேரமகாதரைமணி மனறு 
ணிருததமாவிரூ. பாக்கரைநீலகண் டரைககண் 

டருததமார்்தரு பூசனையன்புட ஞாற,ி, 

(இ-௭) காசதமகூபமெனனும பேரபெறற ணெற்றையுஈ தரிசிதது கை 
குவிதத வணஙகுசன வாசஞ்டைய கலேசததைமாற நியருளும சோமகாதசை 

யும, அழமெ சபையினிட தது நடனஞசெயனெழ வீரூபாகூரையும Love cor ent 

யும தரிசிதது நிறைதபலனை தரும அவாகளை ௮னபோடு பூசைசெயது, (௧௭) 

அ௮னனதேததினுஞ் சிராததமே மாதிகளாறறி 

யினனறீர். தர மழையவர்க் செனமுதாட்டி 

மன்னமேவிப கருததம கேசரின்னருளா 

லென்னவூறுவ திடி.லுநீங குகவெனவீரஈ.து, 

(இ-ள) அவவிடததில ஏிராததம தமமுதலானவறழைசசெயது துனப 

மொழியுமவகையாசக பிராமணாகளுககு இனியபோசனஞ செயவிதது நிலையான 

பிரியததுடன வீறறிருகனெஐ காததமகேசரே அடியேனுஈகு எனனதுனபம வ௩ 

தாலும உனது கருணையினால நீகயெருளகவெனறு குறையிராத, எது, (௧௮) 

பிராதகாமததை யடைஈதவட் பிறயகு£ crys 

தீராதலம்புகழ் தருகண சாதகர் ௩ சாமுண்டி 

பராவுமோககவீ சுரர்கரு ணேசர்பததிரசே 

யெரரர,த2ர்விக டாதேவி யுனமதத 1 வடுகர், 

(இ-௭,) பிராதகாமமெனனும தீரததததிமகுடபோய பரிசுததமுளள இர 

தீதீததில ஸமானஞசெயது உலகததாரால துதிககபடடுனெற சணா சரையும, 

சாமுணடிதேவியையும, வணஙகததகச மோக்ஷவீசுரரையும, கருணேசுரசையும, 

பததிரேசுரரையும, மாறுச சிறபபுளள விகடாசேவியையம, உனமதத வடகரை 

பும, எ-று. (௧௯) 

மேயநீலேசர் தரல்கூடேசா ஈல்விமலை 

யரயநுதிகே சுராபிருங் £சசை யடுத.த 
    

* சாமுண்டி உ சாளிசாசேகி, f aQarmovreawy,



8௨௪ காகிரகூயம். 

சேயமார்தரப் Asse நிறைகல மளிக்கு5 

தாயதோம்கக தருவசாகரப்புன ரூணடி. 

(இ-௭.) விருமபததகச நீலேசசையும, கரலகூடேசரையும, விமலாேே வியை 

யம, நநதிகேசுரரையும, பிருஙசேரையும, தரிசதது பேரனபுடன பூசைசெய்து 

பிரபல சுகததைததருனெற கரதருவசாகரதரததததைக கடஈதுபோய ப-று (௦ 0) 

வீமசண்டியில் வீமசணடியைத தொழுதாடிக 

கரமாசணடவி ஈரயகன பரிதகொதருவ 

னேமவீசனி ராமனிர த. தாடசியீசன 
றோமில்பூசனை புரிகதவரருள்செயத அதிதது. 

(இ-௭) வீமசணடிககுபபோய வீமசணடியை வண;ஙச வீமசணடி ததத 

தில முழுக வனபபுவாயகத சணடவிராயகசையும, சூரியதேவனையும, ௧௩ தருவவீ 

சரையும, கேமவீசரையும, இராமேசரையும, இரததாட்சியீசரையும, களவகமதற 

பூசைசெயது அவரகள ௮ருளவேணமமெனறு தோததிரமபணணி எ-று, (2௨.௧) 

அ௱ஙகுரின்றசென ரொற்றைததாட் கணேசனை யடைகது 

பொககுமெள்ளினா லரிசியாற பூசனை புரிஈ.து 

தங்கும நின்று போயச்சிஈ.து ஈயகஞ்சார்ஈது 

நங்குதீர்மகா வீமேசர் வயிரவ காதர் 

(இ-ள) அவவிடதது நினறுமபோய ஏகபாதவிமாயகரையடுசது மேலாய 

எனளினாலும அடசதையாலும பூசைசெயது அவவிடதது BormwCuru Ae se G 

யையடைகஈது குறறிமிலலாத மஹாவீமேசனாயும, வயிரவாரதரையும ஈறு (௨2), 

ஏயும்வை£வி யியல்பூத காகாசோமேசா 

வேயுங்காலகா தனகவாத தசாகாமேச 

ராயுஞ்சுதர கணேசாபத 3/7ர7ருட்கணேசா 
தோயுமினனர்பூ சனையெலாம் விதிப்படி. துலககி 

(Q-or) பொருகதிய வயிரவிதேவிடையும அழகுளள பூசகாதரையும சோ 
மேசரையும காலகாதரையும கவாததீசராயும, சாமேசரையும ஆராயததகக ௬௩ 

மாசணேசமாயும பததிசேசரையும அருடகணேசனாயும மேறகணட இததே 

வாகளுடைய பூசைகள யாவும விதிவழியாக விளகசசசெயது =p (௨௬) 

மரண்டதெகளி விகாயகர் பொனனடி.வணபடு 

நீண்டகனனன்மேர தகமவலாதஇிக ஸணிரப்பிச 

கூண்ட்மறதவா பாறபதஇினறுவரைச் கும்பிட 

டீண்டவு ததண்ட ருககலே சரரடி.யிமைஞ்சி, 

(இ-ள்.) மாடசிமையுளள தெகளிவிகாயகருடைய பொனபோனற டா 

நிங்களில பூசிதது வணவட உயாகத கருமபு, மோதகம, அவல் முதலானவை 

களை சிமைவாகனவைதது நிவேதிதது அவவிகாயகார சமீபததிலுளள பஇனாறு



௰-வல பஞ்சக்குசோசப்பிரதகூண வியல்புரைத் 5 ௮ததியாயம், ஈ௨டு 

கணேசாகளையும வணக” உத, சணடேசரையும, உசகலேசாரரையும திருவடி 

Sold sor mG) எடறு, (௨௪) 

பரவுபார்பப,.! தவமபுரி யிடமெனபபட்டு, 

விரவு2ரிசா மேச்சுரஞ்சசர்ககவண விழைஈது 

கரவுோதர வருணகர னஙகனணிஈதியத்மி 

யுரவுசால்பிணட கானமுஞ் சாத தமூமுஞுற்றி, 

(இ-ள) நுதிககதத்கக பார்பபதிேவி சவஞசெயத் இடமெனறு சொல 

லததசக வியாபிதத புகழையுடைய இசாமேசசுச சதையடைகது அவவிடதநுக 

களிபபுடன களஙகத்தை நீகககத௩க தஇீரததததில முழு உறுதியைததாததா!க 

பிணடபபிரதானததையும ராரததததையுஞ்செயநு எ-று, (2௫) 

சோமகரதனைக (Ler Jem Mors Sr og wes 

காமாபூசனை செயதயிராவதே சுராகட் 

டாமமார்சடைப பாதேசா சத.துருககேச 

. ரீமமாடிலக குமணேச செழிலிராமேசர். 

(இ-ன) சோமகாதரை வெலலம், எள, விலவம இவைகளால அனபுடன 

விளகசமாகப பூசிதது அ௮பிராவதேசுரனையும, தேனறுளிககும பூமாலையணிடத 

சடையையுடைய ப.ரதவீசகரரையும, சததுருககேசசாரரையும மயானசஇலாடல 

செயயும இல்ககுமணேசரையும, அழகுவாயகத இராமேசரையும எ-று, (௨௬) 

ஆன றமேன்மைசால் பூமீசர்ஈகுடேசராதி 

யேன்றதேவரைப் பூசித.த௪ சகதிவகு தனையே 

ரூன.றமேவிடு தானமவா சமபலவுஞஃ்றித 

தோனறவர்டபுரா ணாதியாற கணடுயிறுதஈ,து 

(இ-௭) மாடசிமையுளள பூமீசா ஈருடேசாமுதலாகத தஙயெ தேவாகளைப 

பூசைசெயது பினபு சாதிய/வநதனைமுடிதழு அழருபெறுமபடி விருமபததகக 

வஸதிரமுதலிய பலவகையான தானஙகளைசசெயது ௮ நிவுதோனறுமபடி, ஆரா 

யததகக புராணாதி ரெவணததால சிெததிரையொழிதது எ-று, (௨௭) 

இராமனன்புசெய தருசசிதஅப போறறிடவிருகக 

விரரமகாதனை யெணணிஹம வழுததினுமெனறு 

மிராமமா£பல வினபுமீ வானையாததிசையூ 
மிராமலாகநீ யஸருளெனவேணடிரின மிரஈ.து. 

(இ-௭,) ஸ்ரீராமன அனபோடு பூசைசெயது வணககததககதாக விற 

றிருகசவரும சஏகிததாலும துதிததாலும அழகு நிறைத பலவாயசுகஙகளையும 

கொடுததருஎபவருமாகய இசாமகாதேசகாரை வணக யரததினாககு இடை 

பூறுவராமல அருளவீராகவெனறு வேணடிக குறையிராது, எது, (௨௮) 

வர். ரமேவிகர் வழுதநின மிறைஞ்சிடவருணா 

தீரமேவிய லிறகமெலரகதொழல செய்தே 

{



௨௬ காசி£ரகசியம். 

_ யீரவானவர் பூதெததேவசக் கேசர் 

சாரமாபெ திருவடி பூசித் அதீ தாழ்ஈ௮, 

(Qe) Sqbussss அனபுளளவாகள துதிததுப பணியும வணணம 
க௩கைக்கரையில் வீற றிருகனற செவெலிககஙகளெலலாவற்றையும விதிவழியே 
வண அன்பையுடைய தேவாகள் பூசைசெயத தேவச௩கேசா இனபமய 

மாயெ திருவடிகளை அரசசிதது வனாக), எ-று (௨௯) 

பரசுபாணியாம் பிள்ளையைப் பூசித்தப்பாற்போய் 

விரசுவண்பிரு தவீசன்மென மலர்ப்பதமடைஈ.து 

வரமிகுஈதெொரரு பிருதெனபான பரிமகஞ்செயலாற 

கரவிலிததலத இறப்பவர் கதியுறக்கண்டு, 

(இ-ள்) மழுவாயுசசதைக காத இலுடைய வயிரவககடவுளைப பூசைபுரி 

ஈது அவவிடமவிடடபபரறபோய வியாபிசத புகழமைஈத பிருதுவீசருடைய 

மெலலிய மலாபோனற் திருவடிகளை யடுதது ஒருபிருது எனபவன அனபு 

மிகுஈது அசுவமேதயாகஞசெயத காரணதசால சளஙகமறற இநதக காடுததலத 

தில இ௰பபவாகள முததியையடையத இருகசகணசாசநி எ.று, (௬௦) 

௮ருளுமணணனீ யெனதத3/த தாயிடையமைஈத 

வெருளிலாசசுபூ பப்புனன மேறபுரோகடததுத 

தெருள்சுபூபமர தம்பத்தைப் பரிசிததுத Grog 

கீருளுறாதருள் கபிலகாரையை௪ சென் றுகணடு, 

(இ-ள) ௮நு5ரெகஞ செயயுககடவுளதேவரீசேயெனறு தோததிரம பண 

ணி அவவிடததிருகனெ.ற சளிபபைததரும சுயூபதாததததையெடுதது மேலே 

பு ரோடதெதுககொணடு தெளிவைககொடுசகும மமையுளஎ சுயபசமபததை 

ககையினாற பரிது அபபாறபோய மயககதசை ஒழிகனெற கபிலசாரையை 

பபராதது கூறு, (௬௧) 

ஆடல்செய்தவிர் ராததமா திகள்பல்வாறறிக 

கூடல்சாலிட பத.துவ Foor sg) Dep) 

வீடரிததிரை யுறவசததவணினறு விழை.து 

நாடல்கூர்பிர தக்கணஞ் செய்வது நன.று, 

(இ-௭) அககபிலதாரையில ஸநாகஞசெயது சராரததமுதலரகய பலவற 

றையுக திருசசமாசசசெயது ௮ நிவிறகலககு௩ சனமையுளள ரிஷபததுவசனாத 

அதிதது அனறிரவு சிசதிரைநீகச அவவிடததிருஈது விருபபுடன அகசடவுளை 
தாடிககொணடு வலமபுரிவது உகனமையாகும அறு, (௩௨) 

சுவரலாஈரசிங் கரையடைஈது தூயகபில தீர்ததம்பரர்த 
தவாவும்வருண சங்கததி னாடியாதிகேசவரைத 
தீவாதசங்க மேசாசைக தழைககுககருவ விமரகயரை 
பூவாஈலனபி௰பூசிததே யெரளிரும்யவைதூவித தழுவி,



D-ag UGFeaCrtsSeseperr Sodyeorss அத்திமாயம், ஈ௨௭ 

(இ-ள்) சுவாலா ஈரரங்கரை௮த்து, பின்பு சபிலதோதசததைச சேவிதது 

விருமபததகக வருணசங்கததில ஸகானஞசெயது ஆதிசேசவனாயும் நிததியராக 

ய சதகமேசுரசையும் ௮ருளைததழைககச் செயன்ற கருவவிகாயகரையும பேச 
னபினால பூசைசெயது விளககமுற்ற கோதுமையால் அர்ச௫ததுத் தியானிசது: 

மருவுபிரக லாதேசர் வயங்குதிரிலோ சனலீசர் 

வெருவில்விகது மாதவாமற் றிவசை விழைந்த பூத்துக் 

கருவதகற்றும பஞ்சகதக கவர்ததசரர்மய களகவுரி 

பெரருவிலிவரைத தரிசித்துப் போற்றாரின்.ற விட்டேசா, 

(இ-௭) அ௮விடததிருகனெற பிரகலாதேசராயும் விளஙகுரன்ற இரிலோ 

சன வீசரையும களிபபைததரும விகதுமாதவரையும அனபுடன பூசை செயது 

பிறவியை ஒழிததருளும பஞசாதககவா தத$ீசுசரையும மககளகவுரியுமாயே 
இவாகளைத தரி9ததுககொணட துதிததறகுரிய வசிட்டேசரையும, எஃறு, (௬௪) 

பன்னுவாமதேவேசர் பருப்பதேசர் மகேசுரரே 

யெனனுமிவசை ஈயாதேததி யெழிலார்சித௫விகாயகரை 
மனஒஞ்சததா வரணகண பதியைவணங்பப் பூசி.து 

மின்னுமணிகன ஸிகையாடி. விசுவேசுரனாத் தரிசி .2. 
(இ-௪.) சொலலுனெ,ம வாமதேவேசலாயும பருபபதேசரையும மகசேசார 

ரையும விருபபோடுவண௩தெ அுதிதது அழகுகிறைமச சசதிவிமாயகரையும சிலே 

பெறற சத சாவரண கணபதியையும பணிகது பூசைசெயது விளககமுளள 

மணிகாணிகையில ஸகாாசூசெயது விசவகாதரைப பணிஈது, எ.து, (௬௫) 

ஆனறமுததிமணடபததை யடைஈததண்ட பாணிதனைச் 

சானறகெடுமா லினைத,துண்டித த௩தியினைவெவ் வயிரவரை 
யேன றகதிரைப் பஞ்சவிரா யகரையிறைஞ்சப் பூசி. தத [ண்டும், 

,தேரனறவொருமுத தரஞ்சூழாது அதித துததியானஞ்செயல்வே 

(இ-௭) சுபகரமநிஹறைத முததிமணட்பததைச சோநது தணடடாணி 

யையும திருமாலையும நுணடு.விகாயகனாயும வயிரவசகடவுளையும சூரிய தேவ 

சையும பஞசவிகரயகரையும பூரிதது வணு$ூ ஒரு பிரதக்டணஞ செயது தோ 
தீதிரம புரி௩து இயானஞ செயயவேணமே, எ-று, (௬௬) 

தேவதேவமிசுவேச செகமேழினு gu Hers 
பாவகாசமாகாசிப் பதிநாயகநின கஇருபையினா 

லேரவவரிய பாதகங்க ளொழிப்பானபஞ்சக் குரோசத்தை 

யாவபிர தக் கணஞசெய்தே னருளவேண்டுமடியேறகே, 

(இ-ள.) தேவாகளுககு அருளசெயயும மஹா தேவரே விசுவகாதரோ சத 
தலோகஙகளுசகும ஆசாரியரே பசவஙகளை யொழிபபவரே மமையுளள கா 

பப.இககு காயகரோ தேவரீருடைய சருணையினால நீஙகுதறகரிய பரவஙகளை 

ஒழிககும டொருடட, பஞ்சககுரோசததைப பிரககூணம செயதேன அடியே 

னுக்கு அருளசெயய வேண்மே, ௭-௮ (me)



12. sch g Rw ip 

இர்தப்பிரதக் கணப்பயனா லெண்ணில்பவத் தப் பாதகமு 

நதப்புரிதியிக்காரி ஈகரில்வரிககும் பேறருடி. 

மூரதச்கொடிய பாதகமேன முளையரவகைகள் மதியளித்தி 

யகதததொளிர்நின் னடிக்கலப்பு மருடியெனறு தொழுதேத்தி, 

(இ-ள்) அடியேன் செயத் இகஈத்ப பிரத்க்ட்ணா பலத்தினாலே HOOD ef 

பிறவியிறசெயத தீவினைகள ஒழிட்துவிமுமபடி செயவீராக, இககாசததலததில் 

ரிரகசரம வகெகததகக பாகயெச்தை யருளவீராக, இனிமேல கொடிய பா.தகங 

சள உணடாகா.இருசகததகக ஈலலவிவேசசதை யருளசெயவீராக, தேகமுடி 

வில, விளஙகுடன்ற தேவரீர திருவடிகளிற சோத, சருளவீராக, என்று வணக9த 

தித்து கூறு (௬௮) 
மறையோருணண வழுதருததி மாண்பார்தகக ணையுஙகெரடுத.து 
முறையேயிருக்கு மிடஞ்சார்ஈது மூன னுசுவைய aly Recs 

கிறையார்கடும்பா யுள்ளவசோ டி.௬₹.துபுசத.து விசுவேச 

னறையாாகமலப் பதமுளததே நாடடியிருததல் விதியாகும், 

(இ-ள) பிராமணா உணவுகொளளததகக போர்சனஞ் செய்விதத, மாட 

சிமையுளள தக்ஷணைகொடுதது பினபு சானிருககுமிடததை யடைஈது அறு 

வையோடக கூடிய பதாரததநாளையும அனன ததையஞ சமைபபிதது பெருமை 

பொருாதிய பாதுககளோடிர௬ு௩த போசனஞ செயது விசுவகாதருடைய தே 

னறளிசனெ௮2 தாமரை மலரையொதத பாதககளை மனததிலிரு தத நிலைகச் 
செயவது விதியாகும று, (௬௯) 

முதீனாட்கருதத மேசா£ரதசை மு றியமாக விரண்டர்கர 
ளிசமா£வீம சண்டியகத இருகசமூனரு காளடைஈ.து 

பதமாரிராமே சுரததமர்க பறறுசாலா காளுறவச 

சுதமார்கபில தாரையிடைத துனனவைநதா நாடகாசி, 

(இ-௭) முதற றினததில காததமகேசசரததைச் ருழாது அனறிரவு தவ 
கேவரிபபாயாக இரணடாவது இனத்தில இனபம நிஷறைாத வீமசணடியைப 

பிரதக்ஷணம் செயது அன றிரவு அ௧சேசஙகுக, மூனறாகாள இசாமேசசாததை 
ப பிரதக்டணஞசெயது அனமிரவு அங்கேசஙகுக நாலாகாள் சபிலசாரையை 

வலஞ்செயது அன றிரவு அ௩கேதஙகுக ஐ௩தாகான காசிபபதியை Hanes 

அனஹறிரவு அவகேதஙகுசு, T= (௪) 

வருணாதீரஞ் சணடிகேத இரமரதாக்கை வளர்சகோயி 

லருணாடி.னாசேர் வீமசணடி. யருளிராமேச் ar Dang, 

ளொருகாளெதனின வததாலு மெரழியரப்பரவ மனைததும்போய்த 

இருகாரணறகுமெடடாத தெயவககஇசேர்ஈ தீமாவரால், 

(இ-ள,) வருணாதீரம, சணடிகேததிரம, உயாஈது பெருமைபெறற தாக 

சா தேவி ஆபியம, இருவருறாட்டம ஈவதசவாகள சேரசதகக மீமசணடி, அதுக



ம்.வத பஞ்சக்குசோசபபிரதகஷ்ண வியல்புரைத்த அத்தியாயம், ஈ௨& 

ரெகததிற்குரிய இராமேசசுரம், இவவைஈஇடங்களில் ஒரு காளாயினும எவ் 
விடததில வாசஞ்செயதாலும வேறுகாரணததால் 8ககபபடாச திவீனைகளெல் 

லாம ஒழி, தபோய இலகருமிநாயகனாபெ விஷ்ணு தேவருககும் அனுகச்கூ 

டாத தெயவ த சனமையுள்ள மோக்ஷ தசை விருபபுட னடைவாாகள், எூறு, () 

எனனவருத்தப் பட்டேனு மெம்மாமறையு மெடுத் துரைக்கு 

மன்னகாரத் தலத்தெல்லை யைககுரோசஞ் சூழ்வாரேன் 
மூனனமடைவர் சிததசுததி முழுப்பாதகமு மொழிர் துபோம் 

பனனவரிய மெயஞ்ஞான பாலராகெ கதியடையார். 

(இ-ள) எலலாவேதஙகளும எடுததுரைககததகக அகசரசிசதலத தெ 

லையில எவவிச் பிரயாசை எதெதுகசொணடாயிஷும பஞசககுரோசப பிரதட்ச 

ணஞ செயவராகளானால முனனே சிசசசுத சியடைவாரகள மகாபாதகஙகளும 

ஒழிய துவிமம பினனா சொலலுவதறகரிய உணமைஞானததைப பெறறு முததி 

யினபததைப பெறுவாகள staf) (௪௨) 

மாறுதவிர்கா சயிலவா ழவரர் மாநீர்க்கவகை ஈஇிமூழட 

யூறுதவீ£விச சுவராத னோககுமனன பூரணியென [ஈதும் 

ராறுமவிததார் புகனமைதகாழஈ தாணடுசககொருகாற குசோசமை 

பேறுநிரம்பச் சூழ்வாரேற பிரமசொருப மேயாவார், 

(இ-ள) களஙகததை.. போககுனெற சாடிததலத.ில வாசஞசெய்பவா 

கள பெருமைபொருகதிய கஙகாதீாததததில ஸாாாஞசெயது, துனபததை மா 

றறியருளும விசுவநாத ரெனறும உயாவுஎள அனனபூரணியெனறும காமா,இ 

ஆறுகுறறஙகளையும நீகனெவாகளாலே சொலலததகக ஈமமிருவரையும பணி 

ஈது வருஷசதுககொருதரம நிறைத பலனைததருனெற பஞசககுரோசப பிர 

சட்சணஞ செயவராகளானால் ௮வாகள சிவசொருூபரரவராகள, எ.று, (௪௩) 

பஞ்சக்குரோசப பிரதக்ணவியல்புரைதத 

அததியாயம முறறிறறு 
ஆக திருவிருதசம ௪௦௮ 

திருசசறறமபலம,



திருச்சிறறம்பலம், 

பதினோராவது காரிவாச நியமமுரைத்த 
அத்தியாயம், 

—~<»o— 

திருசச) றறமபலம 

அ௮ண்ணலி துரைததலோடு மம்மைகை குவித்துப்போற்றி 

பெண்ணரு காசிமேவி யிருப்பவர் குரோசஞ்சூழ்வோ 

ருண்ணலம் பயப்பககொள்ளு நியமமுமுரைததியெனனக் 

கண்ணக னுல்கமூப்வான் கழறுவான கருணைமாததி, 

(இ-௭) ஈவபெருமான பஞசககுரோசப பிரதக்ஷ்ண வியலபைததிருவா 

யமலாகதபோது பராவஇதேவியா£ இருகரககளையுக குவிததுத துதிசெயது 

நினை ததறகரிய காரித்தலததில விருமபிவாழபவாகளும, பஞ்சககுரோசப பிரத 

க்ஷண்ஞ செயபவாகளும மனதுககு கநனமையைத தருமவகையாக ௮வாகள 

கொளளுனெற நியமஙகளையும கடடளையிடுவீரெனறு சேட்ச இடமகனற உல 

௧௧௯௧ ளெலலாம் பிழைககும பொருட சருபாமூததியாய மஹாதேவா கட 

டளையிடுகனெறனா, எ-று, (௧) 

பராமனை வ$ததல் செய்யார் பரரிடு மன்னமேலார் 

பரர்மனை வியர்பால் வார்ததை வினேதத.தும பகாதல்செய்யார் 

பராபொருள வாஞ்சையையார் பரவிகளுறவு செய்யரா 

பரரடை யிடுககணோக்கிற பதைபபராற காசிவாழவேரா, 

(இ-௭ ) காசததலததில வாசஞ்செயபவரகள அனனியா வீடடில வக 

மாடடாாகள பரானனம புிசகமாடடாராகள், பிறா மனைவியிடதது வினேதவா 

ஈததையும பேசாகள, அனனியா பொருளில ஆசைவையா£கள, டாவிகளிட 

தீதுச 9கேகஞ் செயயாகள, அனனியா படுநதுயாததைப பார£பபாராயின மன 

ஈடுஙகுவராகள, emp, (2) 

தயவர்சேர்ககையாலே 95 5 த. துமலினமுண்டா 

மரயச.ற்கருமழெல்லாஈ தீயனவாககுமற்றாற 

தூயவருடனேசேர்வா£ சொறறிடு ஈமககுகம்பான 

மேயசேசவறகுமரகா வீணரோடுசை த்தல்செய்யார், 

(இ-௭,) கொடியோருடன சோதலினாலே மனதிற்களகக முணடாகும, 

௮ச்சளஙகமனதுடன செயயும புணணியத்தொழிலகளியரவும பாவங்களாச முடி 

யும ஆதலினால காசிபில வாழபவாகள பரிசு சசாகளோடுறவுசெயவரா வேதங



௧௧-வது காவொச நியமமுரைதத அததியாயம், Mis 

களா லெதேதுரைககததகக ஈமமிடததிலும ஈகமமிடதஇல விருபபமுளள விஷ 

ணுதேவசிடசஇலும அனபு செயயாத வீணாகசளோ வா£ததை சொலலசா 

Ser, எ-று, (௯) 

மறைகிகதை குசவனிஈதை மழையுணர் பெரியேரர் நிகதை 
கிறைசவதருமநிகதை நிகம்.கர௬ு.2ர.த.தநிசதை 
யழைபவசோடுஞ்சேரா ரனனதுங் கேட்கடல்லார் 
கறைதபு கரசிவரழககை கடைபபிடித தமராரினஜரோ, 

(இ-ள) களலகைமறறகாசிததலச இல வரடபதை உறுதியெனறு பறறிக 

சொணடு விருடபுடன வாழகனெறவாகள வேதிகை, ஆசசரியாகிகதை, வே 

தஙகளையறிஈச பெரியேோகளுடைய கிதை, நிறைவரயுளள சவடணணிய கி5 

சை, செதசுததியைததருனெ.ற தாததிகதை இவைகளைக கரதிறறைகேளாச 

கள அககிநதைகளைக கூறுவோரிட்சதுஞ சேராராகள எ.று, (௪) 

அ௮னனியதலததச் செய்த பாவஙகளனைதது மானறு 

மனனி௰ காசமேவ மறியுமத் தலஞ்செயபரவ 

முனனியவைககுசோசஞ்் சூழ் தலா லொழியுமாங்குத 
துனனிய மறமொனரானு மொழிகரர தொடிக்கைமாதே, 

(இ-ள ) சடகமணிஈதகையையுடையஉமையே பிறசலஙகளிறசெயத பரவ 

நகசயரவும நிலைபெறற கர தசலததீல வாசஞ்செயதால ஒழிஈதுபோம, ௮௧ 

காசிபபதியிறசெயச எலலாப பாவலகளும 5 இஈகததகக 'பஞசககுரேோசப 

பிரதடசணஞசெயதால நீககும, அபபஞ்சககுரோசப பிரதக்ஷணகரலதற 

செயதீபாவம வேஜொருகாரணததால அழியாது எ-று, (டு) 

மறையவரரசா சரய்கா சூததிராவன சண்டாளா 
பறையு மறறியாவரேனும் பரகதியடைதல் வேண்டித் 
கறைதபுசாசிமேவிக கனிவினைக குசோசஞ் சூழ் 
முறைமையி னமைப்பூசிககனெ முத்தரே யாவருண்மை, 

(இ-ள,) பிசாமணா, க்ட£ததிரியா, வைசியா, சூத்திரா, கொடியபஞ்சமர, 

சொலலு,சறகுரிய மறறையர் யாவராயினும மேலாயெமோடசதசைப பெற 

வேணடினால களஙகமறறகாரிதசலததைசசோகது ௮அனபுடன பஞ்சககுரோசப 

பிரதக்ஷண ஞசெயது விதிவழியாக ஈமமைப பூசபபா£களாயின Harser Os Gu 

முததராவராகள எ-று (௬) 

குளிபொழிற காரிமேவிக் குரோசஞ்சூழ் பவாமுன்னாளே 
யனிகெழுமமையோராஇி மறறும் மடியர்யரக்குர 
தெளிதலில் குருடாகூனா செவிடாகான முடவரமா 

களியறுமிடியாயசாக்குங் கைப்பொருள் கொடுததல்வேண்டும், 

(இ-ன) குளிரஈத சோலைசூழாச காசதசலதஇில வரிதது பஞசசகுரோ 

சப பிரதக்ஷ்ணஞ செயபவாகள வலஞ்செயவதறகு முனனாளில இசசுசமுளள 

பிராமணா முதலிய ஈமதடியா பல்ருககும, ரேததிர உணா சரியிலலா ௪ அசிகர



7.௩௨ Er hr oP we. 

களுககும, கூனாகளுககும, செவிடாகளுககும, கரலிலலாதமுடவாகளுசகும், 

ஊமாகளுககும, களிபபறற தரிததிராசளுககும, மறறையாகளுககும கையிலு 

ளள பொருளைக தொடுக்கவேணடும, எ-று, (௭) 

சேத, 2சஞ் சூழவேரமணமேற இடைகொள தயிலமோவல் 
சாத்திரம் புகனமுககால முமுகரும பூலநீக்கல் 

பாததிச சராததநிததம் பணல்பிணட மிடுதல் வேண்டுஈ 

தோததிர மிகுமிவவெல்லா மனஈதமாத அலச்குமெனறும். 

(இ-ள) ப௫சககுரோசபபிரசக்ஷ்ணஞ செயவோகள பூமியிற ப0,சதல 

எணணெயிடடுக கொளளாஇருததல, நியம விதியிறசொலலியவா.று Sher 

் லஙகளிலும ஸகாகஞ்செயதல, தாமபூலம போடாதிருததல, சறபாததிர சிரா s 

தததைத இனஈதோறுஞ செயதல பிணடமபேசடுதல இவைகளைச செய்யவேண 

டும புகழபெறற இகரியைகள யாவும ஒனறு அன£தமாகவிளஙகும, எஃறு (௮) 

வரமிகுகாசிமேவி வாழதரு பிரமசாரி 
கரகமதுடையோனவானப பிரததனே கிளாசாநியாடு 

யரனமிகு யாவரேனு முறவலஞ சூழல் வேண்டும் 
விரவுபா.தகயசண மூனறும் விளிததிடுவ சழுவாயீதே. 

(இ-ள) அதிகமேனமையுளள காசிபபதிபில, வாழகினற பிரமசாரி, Are 

ஸதன, வசனபபிரஸதன, சாநியசி ஞானததாலுயாகதவச யாவராயினும, விகி 

வழி வலஞ்செயலவேணடும மனம, வாககுக கரயமெனஜலும£ திரிகரணககளாற 

சேருனெ௰ தீவினையை மொழிசதறகுப பிராயசசிததம இதுவேயாகும,௪-று, (௯) 

வானவா பலாசுவாகக மரீஇகம தாணைபேணி ் 

யீனமினறிருஈ.துவகாசி யெப, ட முயலாதிறப 

ருனமில் வசத; தலசூழ்த லஓுவையிரணடம்குசா௪ 
மானமாரகருணைவேணடி மாதவம் பயில்வா பலலேோரா, 

(இ.-ன) தேவரகள பலரும, தேவலோகததிலிருகது ஈமது ஆககனையைப 

பரதுகாத,.துச சுகம! கவரததரலும, காசிய யடையவேணடுமெனறு ap pau 

பசரகள காசிசசலததிம வபெபதறகும பஞுசககுரோசப் பிரதக்டணஞ செயவத 

peo ஆய இவையிரணடிறகும கமது கருபை பணடசசவேணடுமெனறு 

அனேசா பெருகதவஞ்செயவாரகா எது (௪௦) 

இருததரு காரிவைபபிற செய்தபுண் ணியபாவல்க 
ஞூருகதகு சிறியதேனு முலகக.துப- பெரியதாகும் 
பருததறக ருடிகொளகதர்க் இரக,க்திற் பணணுமபரவம 
வருததமிச பயெற்றிகாளும் வளர்தரு மறிதரச.தால், 

(இ-ன்,, ஈறப்புறற காசிததல தறசெயத புணணியபாவகசனள் சிறிதா 

யிருக்தாதூம உலகததினணிடதறு மிசகபபெரியதரக ஓ௫கும, தருமஙகள இகரிதது 

நிலை சநிருககிற விசுவசாதராலய 5௫றகுள் பணணுமபரலம பெருக துயரககளைச 

செயவித்து காளுககுமாள் வளருமேயன மிக செடுதியுறாது, எறு, (௧௧)



௧௧-வது காரிவாச நியமரமுரைத்த அத்தியாயம். 282௩௩. 

உறறகேத இரத .துச்செயத பாவங்க சொருஙருமாய்க்கும 

பெற்றம மிருக்கையாய புண்ணீய சேத்திரங்கள் 

௧௦றவர் புகமுமாதக கேத்திர க௫ததபாவஞ் 
செற்றமின் ரூயககா தரத்தின் முருககமெயயும், 

(இள) அவரவரகள் வசிகனெற இடககளிறசெயத பர்வகளயாவும காம 

வரிகனெற பண்ணிய க்ஷேசதிரக்களை யடைகதால Fudd, அறிவடையவ 

சால புகழபபமே ௮ஈத ஸ தலஙகளில, வளா௩சோஙயெ பாவடகள சாம்.சததை 

புணடாககும கஙகைகசகரையில வரிததால நரசமாகும, எ.று, (௧௨) 

இிருவளா தெயவககவகா இரத தசசெய்தபாவ 

முருவளா காசநீககு மோஙகுகா சியிற செப் பாவா 

சருவளா பொழில்சூழாதர்க கரகச்தைச் சாரமாயு 

மருவளர் மலாகீரஈகாக இரகஞ்செய மாபாவகதரன. 

(இ-ன) ஞானசமப சதை யநிகரிககசசெயனெற தெயவீகமூளள 2ஙகைக 

சரையிறசெயதபாவஙகள ஒளிவளானெற சாசிதசலத,தில வசிசதால நீவி £, 

அசகாரியிறசெயத பாவஙகள் பலவிருக்டஙசகள வளாெற சோலைசூழநீத விசுவ 

நரதராலயததைசசோமதால காசமாகும, வாசனைவீசும மலாகளையுடைய நீர 

ததககளமைத விசுவராதராலயததிமசெயச மசாபாவமானது ௭-௮, (in) 

வசசரப பசைபோலொட்டு மமறெத னாலும்போகார 

த்சசுற வரு,த.துமல்து மைஙகுரோ சதகைசசூழ 

ஈசசுத லொழிஈதுமாயு மாதலா னலமேவேட்டோர் 

பசசிரத் தஙகாலபாயும் படி.வலம் புரிதலவேணடும், 

(இ-ள) வேறொருகாரணததால நீஙகாது ௮னமாவைததசொடார்து ௨௪9 

ரபபசைபேசலச சமபடதிக.நு துன பப்படுசதும பஞசககுரோசததைப பிர சகூட 

ணஞசெயதால விருமபிததொடரும அபடாவம ஒழிஈதுபோம், அதலால ஈன் 

மையை விருமபினவா பரிய உதிரஙகாலிறபரவுப படி பராசசகு ரோாசததை வலஞ 

செயதலவேண்டும, எ-று (௧௪) 

மனனிய காசிமூதூர் வசிக.துமோ ரிடையூறறாலே 
wach வைககுரோசஞ சூழதரா தொழியுமாயின 
மினனிய வாஙகுமீட்டு மேவுபு சூழல்வேணடும் 

பனனிய காசிவாசம் பயாததா யிடைசசேய்போலும, 

(இ-௭ ) நிலைபெற்ற புகழமுளள அனாதிததலமாகிய காசிபபதியில வாசு 

செயதவாகள, ஏதோ ஒருவிதமான தடையினாலே சிவலிககககள கிறைச பஞ 

சசகுரோசததைப பிரதகூரண சூசெயயாமற போவராகளாளால விளஎககபூஎள 
அததலததுககு மதபடியுமபோய விருமபத,ச்கசக அஈதப பிரதட்சண தசை ச்செயய 

வேணமே, குழாதை, பெறறதாயாரை யடைவதுபோல ஆனமாககள சா சத 

லததை யடைய?வணமெ, எ, (௪௫)



whe sr hg & F ws to. 

அவிமுததீ ககரமேவி யனைவர்ச்கு மிசமேயெண்ணுஞ் 

சவிமுகத னிகமுனனான சகலமு மடையரறிறபன் 

குவிமு5,த முலையாய்கேடடி குலவுகேத இரசகரியரச 

செவிமுததக கஙகையாடி.த இருககர் வலஞ்சூழ்காலை. 

(இள) ௮விமுதகமெனனும காரிததல சதையடைகது எலலாசவோகளுசக 

கும இனபததையே நினைக ற ஒளியுளள பககுவன, இவவுலசவினப முதலிய 

வெலலாசசுகககளையும பெறுவன, முததுமாலையணிாது குவிஈத குஜஙகளையு 

டைய உமையேகேடபாயாச, இகசாசியில ச₹நியாசஞசெயபவன சாகவிமுனி 

வன காதினால விடுதத கககாநதியில ஸராஈஞ்செயது றத காசிபபதியை வல 

ளுசெயயுமபோது, எ-று, (௧௬) 

பரவமெப் படியுமேவும பாறுவ தெவவாறெனனி 

னுவவச் ச£கியாசிக ககங்கார ராசமொனலே 

மேவரு கழுவாயாகும் வேரொனறும் வேணடுக்கொலலோ 

தரவரு மனையவெரனறழே சகலபாதகமும போக்கும, 

(இ-ள.) எவவகையிலும பரவமவாது சமபவிககும அது ஒழிவது எவவ 

மெனறால ௮₹த சநநியாசிககு அகஙகார நாசமொனறுமே செயதறகரிய பிராயச 

சிததமாகும அதைததவிர வேறேயொனறுஞ செயயவேணடுமோ சசலபாதஃங 

கசாயும அவவகஙகார காசமொனறுமே யொழிததுவிமெ கூறு (௧௭) 

கேடருஞ் சராஈதமவாயகத கேததிர சாநியாசி 

நாடருங க௩கையாடி, நம்மைநினனொடு பூசிததுப 

பாடருஈ தஅணடி தணட பாணிீகேத இசம்புரபபேசா 

வீடரு௩ தூககைபஞச விநாயக ரிவனாப்போற நி, 

(இ-௭,) கெடுதலிலலாத பரமசா£சததையடைஈக ௮௩௪ க்ஷேததிர சாகி 

யர மூமை கு.றிததறகரிய கஙகாஸகாகஞசெயது ஈமமையும உனனையும பூச 

தழ பெருமையுளள துணடிராஜ கணபதியும, சணடபாணியும, வைரவககடவு 

ஞம, தாககாதேவியும,பஞசவிசாயகரும ஆயெ இவசகளைவணங௫, எ-று, (௧௮) 

நிலைய வரணைமூனனா நிகழுமா வரணமேமு 

மலைவறச் சூழ்ஈ.துதேவ தேவியர் வணச்கஞ்செய.து 

தலைமைய ன பொடுமிசாவொன மிரண்டுமூன றஙகுததங்கெ 

கலையமை தண்டபாணி காமரு பதமபூசித்.து, 

(இ-௭.,) நிலைததகாரிததலசைச சிஈதிததுககொணடு விளஎசசகமுறற எழு 

ஆவரணஙகளையும வீலமவாது ஆஙகாஙகுஎள தேவசேவியாகளைபபணி௰து முத 

னமையான அனபுடன மூனறுராதகிரி இரணடு ராததிரி அலலது ஒரு ரரததிரி 

யாயினும அவவிடதது வாசஞ்செயது கலாவலலவனாயெ அழபெ தண்டபாணி 

யின பாதஙகளைப பூசைசெய்து, Ce My, (௧௯௬)



௧௧-வது காசவாச நியமமூனாதத அத்தியாயம். ஈடு 

பலம்றை மூழக்குதீண்ட பாணியே யித்தலத்.து 

ஈலமிகு சாரியாசம் புரிசர்பா னண்புமிக்காய் 

நிலவுமிவ் வைக்குசோச யாதா நி.ப்புக்கென்று 

குலவுற விரஈ.துபின்னர் ஈமைக்குணச திறைஞ்சலவேண்டும, 

(இ-எ) பலவேதஙகளால பிர.பா.சிப்பதறகுரிய தண்டபசணிசசடவுளே 

காடிபபதியில நனமைமிகுகத் சஈநியாசம செயபவாகளிட சத அனபு மிககவோ 

விளககமமைஈத இபபஞசககுரோச யரததினாயை முடிததருஎவீரெனறு குறை 

யிரகது அதனபினனா ஈமமை ௩றகுணததோடு பணியவேணடும எ.ஃறு, (௨௦) 

ப-ம, நமைககுணதது எனபதறகு, தணட்டாணிககுக ழேபபுறததிலெழு 
கதருளிய விசுவகாயகனை எனறு பொருள கூறுவாருமுளா 

பொலிதரு தண்டபாணி பூசனையெற்றுக கெனனின 

மலிதரு காசியுள்ள வளமெலாம வெளிபபோகாம 

லொலிதரு வரகசொணடுள்ளா னோக்குகம பாயசரின லுஞ் 

சலிதரு தரமிலன்னான கேததிச சகநியாச, 

(இ-ள) பேர றிவால விரஙகுனற தணடபாணிபூசையை யாதுநிமிததஞ 

செயயவேணடுமெனின புணணியமநிஜழைஈத கரசியிலுஎள வளபபககளயாவும 

வெளியிறபோசாமல பாதுகாகனெ.ற வரதசை ஈமமிடச துபபெறறுககொணடு 

கமமைவிட்டு 8கசாது சலியாதமனததுடன இதசலததிறகு அவன் சாநியாசியாச 

இருதசலால, எ-று, (௨௧) 

ஆதலி னவனைபபோதறறி யநுஜஞைகொண்் டிதெலவேண்டுங் 

காதலிக் கழுவாய்வீணை முனிவற குங் கட்டரெததோ 

மேதச வனையானறணட பாணியை விழைஈ துபோறமிப் 

பேதவைற குசேரசஞ்ரூழ்ஈ.து பொருவருஞ் சிததிபெறரான, 

(இ-ள.) ஆதலினால ௮அததணடபாணியை வண௩9 அநுமதிபெறறுச்சொ 

ண்டு பஞசக்குரோசப பிரதகஷணஞ்செயதலவேணமெ விருமபத்தகும் இபபிரா 

யசசிததததை வீணை வலலவனாயெ கரரதமுனியனுககும உபதேசிசதிருகனெரோம, 

மேனமையுளள அமமுணிவன தணடபாணியைப பிரீதியுடன வண௰பெ பஞசச் 

குசோசபபிரதக்ஷ்ணஞசெயது ஒபபறறசொருபசசதியடைநதனன் எ-று (௨௨) 

௮றிகதவ ருள்ளுஞ்சில்லோ ஸைங்குசோ சமுஞ்சூழாசாய்ச் 
செறிஈதனா விடயபோகக தீவினை வேறறபாறரோ 

மூறிஈதவெம் பாசததோர்க்கே முயற்சியண டாகும்வெள்வே 

லெறிஈத்கண் மடவார்பேரகத் இழிஈதுழி தருவபேஜனோர், 

(இ.ன்,, தெரிகதவாககுளளே சிலபேர பஞ்சககுரோசப பிரதக்ஷ்ணரூ 

செயயாமல. விஷய போகஙகளிலமுஈசினாகள தீவினையை அவாகளால வெ 

லலமுடிபுமேர முடியாது கொடியபாசததை யொழிசகுரசரமுடையோரக்கே



௪௩௬ sree wt, 

வம்வரததகக முயதசியுணடாகும மற்றையோர் யாவரும வெள்ளிய வேலைப் 

பழிதத கண்களையுடைய மாதர்போகங்களிலஞமூழ்ு யலைவராகள, எ-று, (௨௯) 

என்னசா தனஞ்செய்தாலு மெனனபா வனைசெய்தாலு 

மென்னசாத, தர௱கற்றாலு மெனனபுண் எியஞ்செயதாலு 

மெனனயா கஞ்செய்கா.லு மெய்.துறார் முததியினப 

மெனனரும் யுகமுஙகரச பெயதிடி. னெய்தலுணமை, 

(இ.ள) யாதுசாதகத்தும் பழொலும், யாதுபாவனைபுரிகஈசரலும, எத 

நூலகளை உணாஈதாலும, யாதுதருமஞ செயதாரலும, எமதயாகஞ செயதாலும், 

மோக்ஷசுசததைப பெறமாடடாாகள, யாவரும புகழபபெறுனெ.ற காரிததலத 

தையடைகதீர்ல் முததிபெறுதறுணமையாகும, எ-று, (௨௪) 

அளவறுஞ் சனமகதோறு மாறறிய புண்ணியத்தர் 
லளவ.று பெருமைவாயகத வருமபுகழச சைவனாவா 

னளவறு காட்சிகம்மை யாறறுபூ சனையாலெய்து : 

மளவறு ஞானானஈத மளிததிடு மெளி,றகாச, 

(இ-ள் ) எணணிறகத பிறவிகடோறுஞ்செயத தருமபலததினால் ௮ளவ.றற 

பெருமையோடு சிறஈத சைவனாகப பிறபபான ௮வவாரறு பிறறதசைவன கெடுக 

காலம கமமைபபூசிததால காரியைததரிரசகப பெறுவன அககாசசதலமானது 

அளவறற ஆனஈததைககொகெனெறஞான ததை எளிதாகதகரும ௭று (உட) 

எததலத துயிரககுநினனோ டெணமையி னொருகாஞ்செனறு 

கைததல கெல்லிபோலக காதிடை யுபதேசதெதன 

மூததலம புகழகாளு முழுததல மாயகாசிக 

கததல மேயொப்பனறி மமறுணடோ வறிதியெனருன, 

(இ.எ) வேறே எாத்தசலத்திலாவது இறநதுபோன ஜீவகோடிகளுககு 

உனனோட காம எளிசாகபபோய உளள௰கை மெலலிககனிபோலக காதினிடதது 

உபதேரகனெரரோம இலலை இரிலோகததா ரம புகழதறகுரிய சிஹறைஈதமூமையு 

ளள காசெபபதியில சதாரகாலமும மேறசொலலியபடி. உபதேதகெறோமாத 

லால அததலதஇிமகு ௮துவே சமானமலலாமல வேளறொனறுஎளதோ நீபறிவா 

,யெனறு சிவபெருமான பரரவதிதேவியாருககுத திருவாயமலாகதனா, (௨௬) 

காசிவாசநியமமுரைதத அத்தியாயம்முற்றும். 

ஆகபடலம் மக்கு இருவிருததம, ௪ஈ௬௰௪, 

தஇருசசழறமபலம,



a. 

இருச்செெறம்பலம், 

பன்னிரண்டாவது மாதேசன் மூத்த 

யடைந்த அத்தியாயம். 

இருசசிறறமபலம., 

\ 

  

உலுலா மீனறசெல்வி யுமபர்தம் பிரானைத்தாழ்ஈ.து 
விலகுபா தகங்களெல்லாம வீத %டு கழுவாய்சொறருய் 
இலகுமக கழுவரயாரற்றற கெல்பிலா முடவரூம 

சலகுதீ£ குருடர்கூன சாதியா யாதுசெயவார், 

(இ-எ) சாவலோகஙகளையும உணடாசூய உமாதேவியா£ தேவதேவரா 

யெ மஹாசேவரை வண௩ூ பாதகஙகளெ௨லாம வில ஒழியததகக பிராயச0த் 

தீததைக கடீடளையீட்டா விளஙகுதலுளள அபபஞ்சககுரோசப பிரதட்சணஞசெ 

பய சகதியிலலாத முடவாகளும, ஊமாகளம, அனேசமாயுஎள குருடாகளும, 

கூனாமுசலானோகளும யாதுசெயவராகள எ-று, (௧) 

தொழிலொனறு மியற்றாராடிச் சகததிருக் இன்தமனனர் 
பொழினெற செல்வமிககோர் பூப்படிற புலககுமேனிக 

கழழினெற நுசுபபினல்லா ரிவரெ.த கடைப்பிடிப்பார் 
பிழிரினற கடுககையண்ணால் பேசெனப பெருமான பேசும், 

(இ-ள) பிரயாசையைததருனெற தொழிலொனறையஞ செயயாதவ 

ராசி சுகததிலிருகனெற ௮ரசாகளும, ௮5 சமபததாற் றகதவாசளூம, புஷ 

பம மேலேபடினும் வான.ற சேகத்தையும காளுககுகாள மறைனெற இடை 

யையும உடைய மாதாகளும ஆய இவாகள எநத உறுதியைபபற றிசகொள 

ளஞுவராகள, தேன பொருகதிய கொனறைமாலையணிஈத மஹாதேவசே தே 

வரீ£ கடடளையிடவேணடுமெனறு கேடக, சவபெருமான சொலலத்தொடக 

இனர, எ-று, (௨) 

சறுபொருள் கைககொணடோருஞ் செயத்தகு தருமஞ்செய்தர 
அ.றுபொருள் கைக்கொணடோர்செ யறததினு முயர்ஈதுதோன்.று 

முறுபொருள் கைக்கொண்டோரு முயாவுருத தருமஞ்செய்யிற் 

இறுபொருள் கைக்கொண்டோர்செய் யறததினுஞ் சிறிதாப்த் தரும, 

(இ-௭) பொருண மிகுதியிலலாசவாகளும செயயததசச தருமரசசியகக 

ஊளை விசாரிததுச செயவார்சளானெ பெருமபொருளை யுடையோ செயயத 

தகும தீருமததைப பசாகனும மேனமையுடையசாகத தோனறும,பிரபலசமபத் 

தையுடையோரகளும மேனமையாசாத தருமககளைச செயவ! ரகளாபின அப 

இரவியதகளையுடையோரசசெயயும தருமத்திலும சிறிதாகமுடியும, எது, (௩) , 
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௩.௮] காகசிரகசியம், 

பா.ததிரங் கால்ந்தேயம் பகமிவை யாதியாய்க் து 

சாத்திர மறையினாற்றுற் ஐருமஞ்செய் பலர்பாரே லுக் 
தோததிச மருவுங்காசி துனனு.தற் சையமிலலை 

சேததிரம் புனைக் துதேம்பி நிரபபுறு மருக்குனல்லாய். 

(இ-ள) பட்டாடையணிகது குஜலசளைதசாகசாது வருதி காளுககுசாள 

சறுததுவினெ ற இடையையுடைய உமையே சறபாததிரததையும புணணி 
பகரலத்தையும உதசமேசசததையும இவைகளெலலரவறனறையும ஆரரயாது வே 

தஙகளிலுஞ .சாத்திரஙகளிலும விதிதசவாராக உணாஈது சருமஞசெயபவாகள 

எககுல சன சேயானலும புகமமைத காரிததலததை யடைதறகுச ச௩தேக 

மிலலை எ-று, (௪) 

இருவளர் காதனனி௰ கெலில்கப் பதிடடைசெப்தல் 

குருவளர் தளியுண்டாககல் கூபத டாகஞ்செயத 

௮௬வசர் செககசட்டி, மறையவர்க் குதவலாஇ 
வெருவளர் பாவமெல்லாம் வி ட்டி வீட முயக்குமன்றே, 

(இ-௭.) ஞானசமபததை மிகுதியாயுறற காடுிபபதியில சிவலிககப பிரதி 

டடைசெய்தல, ஒளியுளள ஆலடக்கட்டுவிதசல, ணெறுகளையும குளஙகளையும 

உண்டாக்குதல், அலஙகசரமமைநத வீெகளைககட்டி வேசமுணாகச பிராமணா 

களுககுதவுசன்முதலிய புண்ணியலகளை சசெயதால அசசததைவளரசசெயயும 

பரவககள எலலரவறையும 8௧9 முத்திபிமசோககும, srg. (டு) 

காத்திகர் பா.தகத்தர் ஈம்பொணாக் சரசிவைப்பி 
லேத்திடு மனையொன்ரறாக்கி மறையவாக வேரென்னிற் 
சா.சதிர மழையேசாதஙகத தனியமர் காலொன்றற்குத் 
தோததிர மனுவோரெட்டுச் சொன்னகல் கடுபேழெய்ஹதம், 

(இ-௭.) கடவுளிலலையென9 சாஸ்திகவாதிகளும மசாபாசசஞசெயபவா 
களம உணமையெனசகொளளசத கரசதெதலததில புகதழபெறற ஒரு வீசெடடி. 

பவேதபபிரரமணாகளுககுக கொபெபாசகளானால சாஸதிரககளையும Casas 

ளையும் உணாநத அபபெரியோச௭ விருமபி ௮அகரெகதல வ௫கனெற காள 

ஒன றினுககு புகழபெறற மனுசசள எட்டுபேருடைய காலததளவும பெரியோ 

ரகளுககுச சொனனதானஙககொதேத பலனை அவலீகெட்டித தானஞசெய,ச 

arse பெறுவராகள, எழு, (௬) 

௪னமில் காசிமூதூ ரொருமனை யியற்றிகல்கி 

அரனமில லதமவாழ்காண்மிக கோல்குமா பாவக்தேயு 
மானவத் தலத்திலங்கை யளவுமண் கொடுப்போர், தாமு 

சானகற் கடுக்கையெற்கூ. றெனம்றை கரையாசிற்கும், 
(இ-௭.) உயர்ச்சியுள்ள பெ௫ம்பதிய/யெ காதெ.தல்ததில் ஒரு வீசெட்டி, 

ரொசஸ்ததாசரமச இலுள்ள பெரியோர்களுககுச் கொதேதால் அதில் அவர்கள்



௧௨ : வது மாதேசன் முத்தியடைத்த அத்தியாயம். ௭௩௯ 

வாழுமபோது கொதேதவாகஞஷ்டைய பெருமபாதசமொழிகதபோரும gue 
வளரும, மடிமையுளள ௮,௪,௪௨ததில் உள்ளமசையளவு பூ மியைச சறபாததிரசா 
னஞைசெயதவாகள மணத்தோடு ற கொனறைமாலையணிகத ஈமது வடிவமா 
வாரகளெனறு வேசககள கூறும, று, (௭) 

அல்னமெள் எிமு.தகனனி யான்மணி மறைபூணாடை 

சொன்னமற் ௮ள்ளதானஈ அலக்குசா சியிறகொபெபா 
செனனரு மெமதுகூமே யெய்திடு மின்பமுததஇ 
முனன$மார் காதையுண்டா லதனையு மொழியக்கேடடி, 

(இ-ள.) சாதம, இலம், செய, கனனிகை, பசு, ஈவமணி, வேதபுச்தசம? 
ஆபாரணம, வஸததிரம, தவம, மறறுமுளளதானஙகளை சி௦பட.௦,ற சாசசதல தல் 
சறபாததிரத,.ிற செயவாரகளானால செயபவாகள யாவராயினும என துவடி வத 

தைபபெறுவராகள இனபமயமான முததியுஞ சத,ககும இசறகு முனனடாத 

கை யொன்றிருகனெ.றது, அதனையுக தெரிவிபபேோக சேட்பாடாக, எ.று, (௮) 

வருசதிர்க் குலக ஐவாதான் மாதேச னெனனுமபேரான 

பொருவரு மசசாசெய்கை பு5தியுட் பேணானாடக் 

கருதுவா ணிபமேசெய்வரன் கடுக்குணக கைகசொண்டுள்ளான் 

மருவருஞ் செமபொன் மேரு மலையெனக குவிததுவைததான். 

(இ-௭.) பரமபசையாய் வருகின்ற சூரியகுலததிற பிறகது மாதேசனென 

னும பெயருளளவன சமானமிலலாத அரசருடைய சீதியை மனதில விருமபாத 

வனா சதாகாலமுஞ சிகதத்.தறகுரிய வியாபாரமே செயனெறவன சொடியகு 

ணஙகளைக கைககெசண்டவன டெடு சறகரிய திரவியககளை ச் சமபாதித.த மேரு 

மலையைபபோலகருவித்தனன, எ-று, (௯) 

கங்கைநீ ராடனம்மைக் கண்டுதாழ்ந் தடுதலாஇப் 

பற்கமி ரொழிலெலாஞ்செொப் பன,ததினுஞ் செய்யானாடு 

யெங்குமொன ஐஜுச்குகுரன்றா யுறுதியோ டிசைத்அசசெம்பொன் 

சங்கலி லா.துசேர்த்தான் நீவனையோடுமாதோ. 

(இ-ள,) கஙகாதீரததீததில ஸ்கானஞசெயதல ஈமமை யன்புடனகணடு 

வணஙகுதல முதலிய குறறமறற புணணியத்தொழிலகளைக சனவினுஞ சயயா 
JUHA யரவராயினும ஒனறுககு மூனமுக வடடிசோததுககொகெகுமபடி. லா 

பமபேசி பொருளகளைககொச.து இரவியஙகளைச் சிதைவின். றி பரவககுவிய 

லே சோசதனன று, (௪௦) 

இனையனுப் வரமுகாளி லில்லவ ஸிறஈதாளர்க 
வினையமிக் கழகுகாயகத விலைமக ளொருத்திதன்னை 

மனையகள் செறியாசேர்த்து மமறவ ளோடும்வரழ்கா 

ளனையளு மினையன்செய்கை யமி அளளே வெறுப்புவைத்தாள்.
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(இ-ள்) இத்தனமையனாய வாழுங்காலத்தில் அவன் மனைவி யிறஈதபோ 

னான, புத்இிறுட்பதும அழகுமுசாள ஒருதாரியை தன்வீட்டில் மனையாளாகச 

சோத.தசகொணூ அவளோடு வாழு்காலதது இவன் துர்சகுணத்தை அவள 

நித மனதில வெறுததிநாதனள ௭.ு, (௧5) 

தருமமொன் ரூனுஞ்செயயான் றனம்வறி நீட்டிவைப்பா 

னருமருஈ தன்னார்பாற்போ யன்புசெய் அணமைகேளான் 
வெருவரும பாவியென்றே மேதினி யிழிக்குமென்ன 

கருமமீத இவனைக்கூடிக் காதலம் பேறுமறரோம, 

(இ-௭,) யாதொரு தருமததையுஞ செயயாமல திரவியததைச சம்பாஇத.து 

வீணாகவை சதிருகனெரான, அரிய தேவாமிரதததையொதத பெரியோசகளிடச 

இறகுபபேோய அனபுவைதது நீதியொனறையு சேஏாதிருகனருன, Hees 

ைததரும மாபரவி இவனெனறு உலகத்தா£ கிரதைசெயருாகள, இவனை 

கூ சறகு நான எனன பாவஞ்செயதேன புததிரசமப,சது மிலலாதிருகனெ 

ழேன, gy (௧௨) 

என்றுளத தெணணிமாராக கவலையுத மிருசகாளாக 

வொனறுதன கருமதாதது மாதேச லுறையுள்வுதா 
னன௰வ எிருக்கைரோகூ யாவியே யனையாயெனனோ 

பொன்றலி ௮ுயரமு௰ரு பட்டிலிற புகையுங்காணேன. 

(இ-௭.) இபபடியெனறு மனதில சிஈதிதது ரீககாக கவலைசொணடு 

௮ த்தாசியிரு,தனள, மாதேதசவரசன தனது வியாபாரததொழில செயயுமிடத 

தைவிட்டு வீட்டிறகுவகது அவள முகவாடடததுட னிருபபதைபபாாத,.த என 

பிராணனையொததமாதே யாதுகாரணமாக நீஙகாததுயாடைசதனை சமையல 

வீடடில புகை யெழுமபவுமிலலை, எறு, (sm) 

ப௫ிவயிற தெழுததெனனோ படர்கதது பகர்தியெனருன் 

கசிவரு மனததினானைக காரிகை கோகயெட்டுப 

புசிவினை புரி,தாலகதோ பொருட்கேடுண டாமேயென்றாள் 

வசிநுனை வாளிறபாயும் வார்ததைமா தேசனகேட்டு, 

(இள) வயிறறிமபச ௮திகரிகனெறது யாது௩_ கததசொலவாயெனமனன, 
இரசகச துன கேழகனெற மாதேசனை அவவிலைமாதுபராதத சமைத்து உண 

டால ஐயோ? பொரு£ஏ ஈஷடடமாகுமேயெனறனள, கூரமையுஎளவாளைப 

போல துயரப்பதேதும ௮வவராததையை மாதேசவரசனகேட்டு, ௭.று (௧௪) 

என்னி பகர்,தாயெனன வெடுத்தரின் சன்மம்பாழே 

கன்னிலை ரிறி.துமில்லாய ஈல்லவர் பாலுஞ்சேராய் 

புனனிலை யடைகதாய்ரின்னைப் புணர்வது சோடநதோட 

மென்னிலை யிதுவேயென்றாண் மாதேச னிபம்புளெருள்.



௧௨- வது மாதேசன் முத்தயடைந்த அத்தியாயம். ௭௪௧ 

(இ-ள்,) இது என்னகாரனும் இங்வாறுகூ நினையெஏறுகேட்ச அருமை 

பாசவெதேத உன் சனனம வீணானது ஈல்லகடை, ௪.றிதுமிலலாஇருகடன் தனை, 

கல்லேசாகளை யசெகவிலலை, அழ்பததனமை யடைந்தனை, உனனைககூவெ.து 

பாவம பாவம எனதவருததம இதிவாகுமெனற2 மாதைடபசாத்து மாதேசன 

கூறுசெறனன, எ.து, (கடு) 

கருப்பையு முணவுகாடி.க் கடிதளை பகத் துச்சேர்க்கும் 

பொருப்பைகேர் பொருளானாலும் போக்குதல் செய்வாருணடோ 

விருப்பையப் பொருண்மேல்வைததால் விருததியா மின்தேலின்று 

மருபபைகேர் முலையாயெங்கோ வறிகதி௫ புசன்றாயென்றான, 

(Q-or) காரெலியும ஆகார்ததை யுததேசிதது சோததுககொள்ளவேணடி, 

பகாலவகளில் சாணியமுதலியவ௰றை வயலிடத்துஎள வளைகளிறசோத்துககொ 

எளும மலையையொதச பெருமபொருளானாலும வேணடாமெனளறு நீககுவாரி 

லலை பொருளினமீதுவிருபபமவைச்தால விருததியடையும இலலா இருகதால 

விலபெயபேோம தாமரை யருமபுபோலும குஜககளையுடைய மாதே £ எவவிட ௪ 

தீ.யிரது இவவராதசை கூ.றினையெனருூன, எ.று, (௧௬) 

விலைமக எதனைக்கேட்டு வெகுணடுசே யாஇியில்லாய் 
நிலையமை காசிவைப்பி னிசம்புபா தகங்கள்செய்வாய 
தலைமைச் நில்லாய்ரின்னைச் சாரினு கரகஞ்சாரும்' 
கொலைஞரும் விருமபாததிமை கு.பிறறி£ வாழ்தியென்றாள். 

(இ-௭,) ௮5த வாகயெததை கணிகைகேளவியுறறு கோபிதத ௫ழ்ஈதை 

முதலிய சமபததிலலா திருக றனை மமைதங$ய காசதெதலதது வரிததும மகா 

பாதகஙகளை௪ செயெறனை உதசமகடை சறறுமிலலையா.னை Gerdes 

தொழில செய்வோரும விருமபததகாத உலோபமுசலிய கொடுமைகளைச செ 

யது வாழனெ.றனை உனனைச சேோதாலும் கரகம சமபவிககும எனறாள, எ-று () 

பிரியமார் மடாதாயெனன பிணகரு$ கொணடாய்வேணடி. 
னரியதொன தநில்லையேி௰ற காடையா பரணமாதி 

விரியமற றெதுசொனனாலும பொரு-செல வி.பம்பாதோம்பு 

கரியகட் குயிலேயென்ற௮ு மாதேசன கரைகதுரினருன. 

(இ-௭.) இஷடட்முளளமாதே நீயேன உளளேோ வெறுபபடைநதனை நீ 

பேணடினால அருமையான தொனறுமிலலை, உனககு வஸதிரம ஆபரண முதலா 

னவைசள௭ எது வேணடுமெனறு சொனனாலும ௮௪ பொருள செலவாகாதிரு 

கும்படி. சொலலுவசயாக கருவரிபடாகத கணகளையுடைய குயிலையொத்தமா 

தேயெனறு மாதேசன இரசசமாகக கூறினன, எஃறு (௪௮) 

மன்னர்தம் குலக .துவர்தாய் மாண்பொருண் மிசவுமபெறருய் 

கன்னாரின் மனையுண்மேவி ஈரன்மறை யாளராதி
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யென்னரு ௮சரலாமே மெக்கா சேலுமுண்டோ 
பின்னரு முரைப்பசென்னோ Cue pif போதியென்றாள். 

(இ-ள்) சீயரசா மரபி.ற பிறச்து மாடரிமையுளள பெரும்பொரு௫௨ 

யனாயினை அலககாசமுசா உனவிட்டில ஈரன்கு வேதககளோ யுணச்சச பிராம 

ணா மு,சலிய யாவரும் வது சுகபோஜனஞ செயயலாமே எஈததகாலத.இலாவ 

துனவவாறு ஈட்கதிருகனெறசோ விறானவராததையை மேல மேலும கூறு 

வதிறை பயன்யாது ௮.றிவிலலாதவனே அபபமற போவாயெனறனனள், எ.து, () 

பொதுமகள் வா£ததைகேட்டுப் புழும்க'யெ மனத்தனாகி 

Que pu ரூலுங்கேடப னினியொழி கவலையெனருன் 

கதமெனக் காரிமேனமை கறறவர் தம்பாற்கேட்டு 

மதுமலாச் தாசோயிக்கு வம்மெனப் போக்கனொளே, 

(இ-௭,) அவங்விலைமாது சொனனவார்.தனதயைக கேள்வியுற்று வருகதிய 

மனமுளளவனா சீயெதைசசொன்னாலும் சொனனபடி சேட்னெறேன் சவலை 
யொழிவாயெனத மாதேசனைபபாரதது சாரிரகசிய தருமங்களை அறாத பெரி 

யோரகளிடதது விராவாசசசெனறு கேள்வியுறறு தேன் துளிக்னெற மலா மா 

லையணிஈதவனே பினபு இககுஙருவாயெனறு அனுபபிவிட்டனஎ, எ.ு, (20) 

சிவகதை கேட்சப்பு5காற செலவுவக இடுமேயென்று 

கவலைகொண் மனததனாடுக் கமழ்திரி லோசனைப்பே 
ருவமையில் சுட்டமுறர லூக்குறை மேலோர்.பரவி 
ஈவவர வுணர்சதுமிக்கு சகம் பூ தகொண்டார், 

(இ-ள்,, சிவ சரிததிரசசைசச கேடசபபேரனால ஏதாவது பணசசெலவு 

கேரிசிமெனறு கவலையடைகச மனமுளளவனாய விளச்கமூறறு௪ சமானமிலலாத 

தாய இரிலோசனை சடடதசைச சோகதனன அவவிட ததிருகனெற பெரியோச 
ஒருகசாலும வராத பாவியாயெ மாதேசன நூதனமாக வருவதைபபராச்து பெ 

ரு௩கை செயது ஆசசரியக சொணடனர், எறு, (௨௧) 

அனையவர் தன. தசெய்கை யதிஈதவ மஇத்தல்கண்டு ௦ 
வினைகெடும வருததததோடு மிககெழு கவலையோடு 
துனையமா தேசநீல்கான நூரததே யிரு5தானாகப் 

புனையவாக கதையுசொனறு போரதது புகனருரனனார், 

(இ-ள) அபபெரியா தான வருவதைய மிது அவமதிகளெருச்ச ளென 
பதை பெரிசதம மேனமேதுணடாசிற சவலையோமே தீவீனை கெயேகாலம 
சமிபி சதலால மாசேசன $பெபோகாமல தாரததில உடகாராதனன், அச்வ 

சதைசளுககுள விரித்தாமான ஒருகதை கோகதது அபபெரியோர் அக்கை 

யைச சொனனூாகள். எறு. (௨௨) 

. குலவி.ப காரிவாழ்வான் குணமிகு தருமபால 
னிலவிய பொருளைபபேணா னெடும்புக ழதமேபெட்டான்



௧௨ - வது மாதேசன் முத்தியடைந்த அத்தியாயம். ௭௪௩ 

சலவிப பத்திமாமர்தாள் 'சனிசய் தரும்ஞ்செய்வா 
லுலவிபபயஞ்சவரழ்ச்க்ம்! யுலப்பிலர் ' தவப்ப்ரிளைவேறு, 
(இள்.) வீளச்சமமைர்ச காசிப்ப தியில் வாழ்பவனும், கற்குணமுள்ளவ 

னும், பொருவந்சை பில்லாதவலும், பெரும்புகழைத்தருக் தருமத்தை விரும் 

புகோனும், Bmgig சிெவபக்தியு்ளோலும், மனழைச்சனிவிச்ருஞ் ஈெெெபுண் 

ணியல்களைச். செயயவலும் அ,சரிச்கும் பிரபஞ்ச வாழ்விலமுச்திச் கெடாது 

வேருூக் சளிப்பவனுமாயெ தருமபரலனென்னும் பெவருஎளச னொரு னிரு 
BATT, எடு, (௨௬) 

தருமமே யுலகம்பேரற்.ஐச் சகலகா ரணமதாகுச் 

தருமமே யழியாதெனறுஈ தாபர மா௫ரிற்குக , 

தருமமே தனைகேட்டோக்குச் சவுக்யெ மனை த.துல் குக 
தருமமே முத்திசேருஞ் சாதன மென்றுட்கொள்வான, 

(இ-௭. தருமமே அறிவுடையேசா பாதகாகனெ.ற எபபொருட்குக கா 

ரணமாகும தருமமே எஈகாளிலும அழிவிலலாழு நிலைதது ரிறகும, தனனை விரு 

மபிச் செயவோர்ககுத தருமமே எலலாச சுசஙகளையுமங் கொகெகும, தருமமே 

முத்தியைப பெறுசறகுரிய சாதனமாகுமெனறு உளளத ச%நிததனன்,எ..ர. 

பொருள்விருப புடையானோடிப் புகும்பெரு கரகமெனறு 

மருள்விருப் புடையானின்ப மார்கதினி தமருமென று 

தெருள்விருப் புடையானாச் செ5தல மறியச்சொல்வான் 

மருள்விருப் புடையானாகான மத்தவன் முணம்யார்சொல்கார், 

(இ.எ.) பொய்பபொருளில ஆசையுடையோன் (மரண்ம் வதால்) வே 

கமாகச் சென்று சரகத்தையடைவா ளெனறும மெயபபொருளாயெ இருவரு 

ளில் விருபுடையோன, பேரினபாறுபவதசைப பூரணமாகடபெற௮ு முததி 

யடைவானென்றும (புணணியப்பேறறால றிஈது) மெயஞ்ஞானத்்ில ஆசை 

யுள்ளவனா9 விவேகெளுணாகது பயனுறும வணணமாசப் போதிபபான ஒரு 

ககாலும மயக்ககெறியிற் செல்லான ௮ட்புணணியவானுடைய சற்குண வியல 

பை யாவர் தெரிவிபபார்கள், எ.று, (உட) 

அன்னவன பொருண்முன்யாவு wis Gu மெனறுதேர்ர்து 
பன்னரு மன்னதான முதற்பல தாளஞ்செய்து 

கன்னாகொள் விசவாாதி ஈமபனை யடைர்சானேன று 

மனன வன் கேட்கச்சொன்னார் மாணவை யிருர்தமேலோ, 

(இ-ள்) அப்புண்ணிபவான் செல்வமுதலியயாவும அழிச்து போசத்தக 

சனவாமெனறு தெலிர்து சொல்வ,சற்கரிய மமையுள்ள அன்னதான முதலிய 

பலவகைத் தானலகளையுஞ் செய்து (பின்னர்) இன்பவடிவரய விசுவகாதர் 

பாதஙகளைச் சேர்சதாளென்று மாட்சிமைத்ம்பெ சபையிலுள்ள பெரியோர், 

மாதேசவரசன் கேட்ருமபடி. செரன்னார்கள், எறு, " (௨௪)



arg? STAGEA ww " 

அன்னது கேட்டபோதே யரும்பொருட செலவேசொற்த 
தின்னதென றகச்அசகொண்டான் றனமனை யிடத்துவச்.து 

நனனாகொள புசாணக்கேடடே னவிலுவ துணாக்தேனககா 

யினனல மறையோர்க்கேறற சுவையமு Pupp Ozer pen, 

(இ-ள்.) பெரியேரா கூறிய அசசதையைக கேட்டபோது இச்சிவகை 

அரிய பொருடசெலவைககு நித சொல்லுனெறதெனறு, மன.ல எணணி 

னவனாதே தனவீட்டிற்குவாது உலசசைககொணட சிெவபுராணம படிசக்ககே 

டடேன ௮திற சொலலிய விஷயஙகளைக தெரிகதேன பெணதளிற சறொதுள் 

எவளே. இனபவடிலமாகயே பிராமணாகளுககு சகச அறுசுவையோேே கூடிய 
அனனததைசசமைபபா யெனறனன று (௨௪) 

கணிகைய் மவவாருகடக் கலததெதா படைத்துவைத் த 

மணிகெழு தோளாயுணக மாவென வுபசரிததா 

ளணிதிள ரதிதியானோ ரடைஈ் தணி னுண்பேனென்ரான் 
் பணியிடை மடநதை சிலலோ ராவயிற படரசசெயதாள். 

(இ-௭) விலைமாதும் மாதேசன் சொலலியபடி, சமைதது உணபாததிரதீ 

இற் பரிமாறி அழகுதகயெ புஜஙகளையுடையோனே உணணக்கடவையெவறு 

உபசரிததாள் அதிக ஈன்மையுளள அதிதிகளாயுளளேரா வாது முசிபோசன 

ஞ்செயசால நானுண்பேனெனறனன சுருஙயெ இடையினையுடைய அவ்விலை 

மாதும, சல நலலோ அவவிட்தது வருமபடி செயகனள, கூறு, (௨௮) 

வஈ,தகல லவாகளபொலலா மாதேசன் முகததைகோகடு 
யிநதமா பாவிவீடடி லருஈஇிடே மெனதிரிச்தா£ 
முநதவோர் பூஷைதனனை யழைததிட மொத்துலானென் 
றகதமாச சாலமோட வனையனு மிறுமபூதுறறு, 

(இ-எ]) உணணுமபடிகரு வாத பெரியா பாவியானமாசேசன முகத்தை 

vurrsg இககொடியோன மனையிற போசனஞ செயயமாட்டோமெனறு 

போனார்கள், பினபு ஒரு பூனேையையழைகக, அடிபபானெனறு எணணிக கொ 

ண்டு, அபபூனை ஐடிபபோக அமமாதேசனும ஆசசரியதசையடைகஈது எ-று(2. ௯) 

வெவிவந.து கொடியைகாயை விளஸிததன னலையுமஞசி 

யொளிவர்.து போயதாக வொள்ளிழை மடக்தைநோககிக 

களிவாத மனத்தாயராயுங் கைத்ததுன சோற்றையெனமு 

டெளிவந்த வுணர்சசிசறறே சிக்தைகைக கொளவிருகதான, 

(இ-ள்) மாசேசன, விட்டிறகு வெளியிலவாது காக்கையையும காயையும 

அழைசக அவைகளூம பயகது ஓடு ஒளிததுககெொரணடனவாக, விளககமுறற 

ஆபரணககளைததீரிதச அவவிலைமாது பாரத.த செலவசசெருக்குஎள மனமு 
டையோனே உனனன்னததை ஈாயும வெறுதது விட்டதெனறன௭, தோச்சியை 

ததரு்ற அறிவு பூவ புண்ணியதஇனாற சற்றுகோம உதிசக ஆலோசத 

இருஈதனன், எ-று, (௬௦)



௧௨- வது மாதேசன் முத்தியடைந்த அத்தியாயம். 'ஈ௪டு 

காரிகை மிடியர்போலக் சவலற்க தெளிசவெள்றாள் 
சூசிய வுதயல்காறுச் துஞூலா இருந்தவன் ஜேன் 
வேரியய கமலககங்கை விடியவி னளைச் அமூழ்கி 
யாரியா தறகுழாஞசோக் தறமபல கேட்டானன்றே, 

(இ-ள்) அவ்விலைமாது மாசேசனைப்பார்தது சரிததிசசகளைப்போல சவ 
லையடையாதே (புததியை) தேற் றிககொள்ளெனறனள், சூரிய உதயகாலமட் 

டம கித்திரையிலலாதிருகசவன வாசனை சங்யெ அழருள்ள தாமனைமலர்களையு 
டைய கங்காதிரத்சதநில உதயத துகருப்போய ஸ்காஈஞ செய்து பெரியோர் 

KL SOS VMK பலவாயுள்ள தருமஙகளைக கேளவியுறறனன, ௭..று(௩௧) 

மறையவ ஜொருவனாககு வதிபவன் சாக்தனென்பான 

குறைய காசிமேனமை முழுவதக குமிததுத்தேர்ச்தான் 
பொறையினமா சேசன்கேடகப புகலுவா னனந்தசன்ம 
கிறைபெரும் புணணியததா னோக்ததிக் சாசிவொழ்க்கை, 

(இ-ன்,) குறைவற காரிததலச்நின் மமை முழுவதும கிசானமாகத 
தெளிக சரஈதனெனலும் பெயருளஎள ஒரு பிராமணன அத்தலத்தில் வாசஞ 

செய்பவன் பொறுமையிலலாத மாதேசன் கேட்குமபடி போதிக்றான (யா 

தெனில) அனஈச பிறவிசடோறும நிறைவரகசசெயத புண்ணிய பலத்தினால் இக 

காரி வாழ்க்கை நேரிடட்து. எறு, (௬௨) 

ஈல்கெற் றற ததினாலே யெயதிஜ சித்தசுத்தி 
யாங்கது மேவினயோசக மாமத னாலின்பாகும 

பாங்குசே ரிதனைததேராப பர்தகா பொருளையீட்டி 

நீமகுவா வறிதேயெல்லா நிசயச்.துங் குளிபபவென்றான். 

(இ-௭.) இத்தலததுச செயயும தருமததால சிததசுததியுண்டாம, ௮சசதத 
சுத்திரடைத சால, சிவயோக சைகூடும ௮ஈதயோகததால முததிபினபம வரும 

முறையாகச் படைசகத்தசக இதனைத தெளியாத பரவிக் பொயபபொருளை 

சசேகரித.து எலலா கரகஙகளிலும முழுகுதிற்கு வீணாக ஒழிஈகது போவா£ச 

ளென்றனன, எ-று, (௬௩) 

என்றது கேடடபேரதி னினனருள் சிறிதுண்டாஇ 

மனறலக குழலாள்பாங்கர் வகதள வளாவிசசெரலவான் 

கன்றலி னினதுமெனனை யேற்றனீ கருச். தட்கொண்டாய 

கனறலெனறுசையேனசொற்தகலமெலாக்கேட்பேனெனருன். 

(இ-ள்.) இப்படியென்றவாஈததையைசசேட்ட சாலச.த இனிய வசட 

ட்சம 9ிறிதுணடா வாசனை வீசுனெற அளகத்தையுடைய அவவிலைமாதினிடம 

வாது ஈணபு பசராடடிச் சொலலுனெறனன., துயரததில நினறும எனனை sey 

வழியிற செலுததுமபடி, சீ எணணியிருகனெறனை இது கனமையலல வெளறு 

ஒருஈகசலுஞ சொலலேன் நீ சொல்லுனெ௦ கனனெ றியாவுக சேட்ி2 சொ 

ன்ருன, எ.து, (௬௪) 
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at 5 Sw காகசிரத௫ூயம், 

எனனலும் பதியிலாத மியைகுலச அதித்தமாது 

கன்னல நினககுவாய்ப்ப கானு£ற கதியைமேவ 

வினனலங் கடல்யாமெனறு மெயதுரழு திருககவெண்ணி 

மனனவ வுறுதசொழமே னெனறனண் மகழெசசிபூகதான. 

(இ-ள்) இவகாறு சொனனவளவில கணிசையா குலததில்வஈச ௮அமமாது 

(மாதேசளைபபராத.து) ஈலல சுகமுனசுகுணடாகவும, கான மலலகதியடையவும 

துனபமரயெ சமுத,ரததில காமிருவரு முழுபெயோசா திருககவும ஆலோச 

சீ.து அரசனே உணமையைத தெரிவிததேனென்றன௭ (அதைககேடடு) களி 

பபடைகதனன எ-று. (௬௫) 

அறறைகாண முதனமாதேச னலைபுனற கஙகையாடிப 

பறறைவே ரறுககுகீலு கணமணி யொபெரிததுக 

சறறைவரா சடிலததெம்மைக கைதொழு இிறைஞசபபோறநிப் 

பொறறைமா விகைசோகாசிப் புராணமுள ஞூவபபிறகேட்பான, 

(இ-௭.) அன்றுமுசலாச மாதேசவரசன அலைகளையுடைய ககா சத 

த.இல ஸமாகஞசெயது பாதமாக வேரைக களையததகும விபூதியையும உருத 

இராககததையும பூணடு sompurs நீணட சடையையுடைய எனனைக கைகு 

விதது வணஙதெ துதித்து சாளரஙகளையுடைய மாளிகை நெருககயெ காசமான 

மியதனத மனககளிபபுறக சகேடபானாயினன, எ-று, (௬௬) 

காமான மியமுகதெய்வக காசியின வ௫பபேராபேறு 

மாசிலா நமமைபபூசை வயககலர லடையுமாணபுங 

கூடியே காலனகாச குறுகிடா தகலுஞசரும 

பேசிய குரோசஞசூழப் பெறறவ சடையுமினபும, 

(இள) கரசிபபதியின பெருமையும தெயவததனமையுளள் அபபதியில, 

வாசஞ்செயபவரகளடையும பிரயோசனமும், களஙகமிலலாத ஈமமைப் பூசை 

செயதலாலுணடாகும பலனும, இயமன பயகது காடிபபதிசகு வராஇருகனெற 

சிறபபும, வேதஙகள எடுததுமைச்கத்தகக பஞசககுரோசப பிரதட்சணஞ௫ செய 

பவாகளடையுஞ சுகமும எ.து, (௬௭) 

காசியி னிருக.துபாவங சரூதினோ செயசேசசியாரு 

மாசிய லாத்கால வயிரவா தஙகைப்படடு 

மூசிய சணடமெலலா முூறறுமேற றழிஈதுநொட.து 

சிசியென் றியாருமெளளத திகைததுழ லளவாத.துனபும, 

(இ-௭.) காசிததலததிலிருகது பாவஞ் செயயவேணடுமெனறு நினைத்த 

வாகளூம, சினை ததவாறு செயசவாகளும, குறறமிலலாத காலவயிரவா ஆகக 

ஊனை ககுடனபட்டு கெருகயெ பலவாயுளள தணடனைகண முழுமையு மடைகது 

மிகுவருததததால Ceres சச (துஷடனே) எனறு யாவரும நிகதிகக மனா 

இளகதது உழலததகக அளவுபடாத் துயரததையும, எ.து, (௬௮)



௧௨-வது மாதேசன மூத்தியடைந்த அத்தியாயம். ௭௪௭ 

மற்றுள வனைத்துுதோச்தான போனகாட் சரககமவைததான் 
சறறுள வருணமேலோநகித தழைதகது தீவா.துமேனி 

மூறஅள தெனனகூற முிழததஅ முதிரகவன்பு 
கறறுள முதியோரபாஙகாக கலந்தது காமாகெஞ்சம, 

(இ-ள.) மற்றுமூஎள துயரககள் யாவையுகதெளிஈத மாதேசன், (புணணி 

யஞசெயயாது டசவஞ்செம து) சழிரதுபோன காளைககுறிச் து இரச்சககொண 
டனன, உளளடஙூயிருகத திருவருள, மேலேயெமுஈது பரவியது, கெெெலை 

யடையாது சரீரமுழுவதம வியாபிதததெனறு சொலலுமபடி பேரனபுதோன றி 

யது, வாசிதச நித பெரியோரிடதத ச (சதாகாலமும்) இருககவேணமமெனறு 

அழூயெசெஞ்சம நினை சதது எ..று, (௬௯) 

உணமையின் மிககோனாய வொருசுய தேசனமைகதீன 

வணமைசற றேலுமிலலேன மாதேச னெனுமபோ பெதறேன 

பெணமையிற கழிகதேனொனறும பெற நிலேன பாவியேனமிக 

கெண்மையிற சிறஈதேனனரு யிருகததென சரிதமெனறு, 

(இ-௭ ) சறகதசததியவாளாயெ சுடதேசன குமாரனாகபபிறாது, மாதேச 

னென9ழெபெயாபெற்று சறறும பசோபகாரமிலலா சவனாிப பெண மைககுண 

ததையடைஈது வீணாடகழிததேன ஒரு ஈனமபையு மடைஈதிலேன் பாவியானேன 

இழிகுணககளுககுள மிகவுமிழிஈத குணதசைபயெறறேன, எனசரிததிரம அழ 

கரயிருகனெறது, எ.றுூ (9) 

தனககுப தேசஞ்செய்த சாககுழ லினைவீயநது 

மனககினி தாயவெலலா வறககளும வயககசசெயவான 

புனகடிளி யனையாயநக்தத கோயிலைப புதுகககொளு 

முனக$னி தாயசெம்பொற சோயிலை யொளிரசசெய௫. 

(இ-௭,) தனக்கு உணமையுபதேசஞசெயத, புடபஙகளை ச்சூடிய அளசபா 

ரததையுடைய அவவிலைமாகி னறசெயகையை, நினைகது உளளே ஆசசரியங 

கொணடு, மனதிறகு இனபததை,க்தரும எலலாததருமககளைய(ஞ செயபவனாச, 

தினைககொலலையிலவாழுல சளிபபிளளைபோனற உமையே ஈமது ஆல்யதசைக 

கனகததாற்புதுகடு சகதகமுமுனகருப பிரியமாயுளள செமபொனமயமாடிய 

ஆலயததையும விளஙகசகட்டி, எறு, (௪௧) 

நகதன வனஙகளாககி ஈறுமலாத தடங்களாக்கி 

ய௩தமில் பொழிலகளாககி யன்னசத தி.ரஙகளாக்கச் 

௪ஈ,தகன முனிவர்மேவத தக் திரு மடமுணடாகடெ 

US op ஐறுகஙகோசப பதிட்டையும் பலவுண்டாகக, 

(இ-ள௭) பூரதோட்டககளை புணடாக8, கலல (சாமரை முதலிய) மலா 

களுணடாகதத்கச தடாகக்களை யுண்பபேணேணி, அனேகவசையான சோலைக 

ளேவைதது, ௮னன சதஇரககளைக கட்டி அழகுவாரயாத மகாமுகிவாகள் வடி



red] காசிரகசியம். 

௧௪, சிறாததிருமடஙகளைக கட்டி, ஆணவாஇ)பாசஙகண முழுவதையு ரீககததகச 

ஈமது வடிவரயெ ரிவலிஙகபபிரதிஷடை பலவாசச செயது, எ-று, (௪௨) 

சித்திரம் பிறங்குமாறு தகழ்மனை யொன.றுண்டாகடிப 

பததரிற ஏற5தோனாய சுதபசி யெனபாறேே.த 

கொததமை பாவமெல்லாங் கொழுகதெரி படுபஞ்சாக 

யிததக வீனபமுறரான மினனனை யாய்மாதேசன், 

(இ.ள்.) ௮னேச சிததிரஙகள விளககுமாறு பிரகரசிகனெற ஒரு வீட 

விததுச சிவபதசரிற ரிரஈசவனாப சுசபசி யெனபவனுசககுத தானஞ்செயது 

பாவககூடடஙகக ளெலலாவறறையும கொழு£துவிடடு எரினெற நெருபபிற 

படட பஞசபோலாகுமாறு தேது ஞானமயனாடு மாதேசன முததியடை5தனன 

மினபோனறொளிருமுமையே, எ.று, (௪௬) 

ஈட்டிய பொருளானமுத.தி யெய்தின ஜெருமாதேசன் 

கூட்டிய பொதுமின்னாளுங் கோதிலா முததிபெற்றாள் 

காட்டிய பொருளினாலே சகைககொண்டரா ஈரகஞரிலலோர் 

பூட்டிய பொலஙகொமபன்னா யுணசெனரறான் பூககாதன, 

(இ-௭.) சமபாதிதத இரவியததால் மாதேசன ஒபபறற முததியடைத 

னன, புணணியஞ செயவிதத விலைமாதும களஙசமறற மோடசததையடை௩ஈ 

தனள உணடாயெ பொருளிலவைதத ஆசையாலே சிலபோ ஈரகததையடைந 

தாரகள, ஆபரணககளபூணட பெொறகொமபையொதத உமையே அறிவாயா 

சவெனறு ஆனமவாககஙகளுககு ச தலைவராயெ சிவபிரான திருவாய மலரநத 

னா, எ-று, (௪௪) 

மாதேசன முததியடைர்த அததியாயமுற்றியது. 
ஆக அததியாயம ௧௨ஃ௧கு இிருவிருததம ௪௱௭௮. 

திருசசிறறமமபலம



Be 

இருச்சிறறம பலம, 

பஇன்மூன்றாவது சத்தபுரிமகிமையுரைத்த 

வித் இயாயம், 
கலக்க RS 

இதருசஏ9ிறறமபலம, 

எணணிலாவண்ட மூழுதுமீன றளி,5,த விறைவிகா யகனடிவணக)த 

தணணிலாமோலிப பகவவானஈத சஙகர சமபுமாதேவ 

கணணிலாசுகொடிய கூறறடைஈதறியாக காசிமான மியமினுமுரைத இ 

யுணணிலாவின பமுயிருறவெனராளுமபா தமபிரானம$ழஈதுரைபபான. 

(இ.எ.) அளவிலலாச ௮ணடககள முழுவசையும உணடாககெ காக 

னற பசாவஇூ தேவியா ஸ்ரீகயிலாசகாதா பாதஙகளிற பணிஈது குளி£த நில 

வணிஈத சடாமகுடததையுடைய தேவே, ஆனாத ரூபரேோ ஆனமரசககளுககுச 

சுகததைச செயபவரே, சமபுவே மஹாதேவரே, தாடசணணியமிலலாக கொ 

டிய இயமன வாத நியமாடடாத சாசிததல்மசமையை உளளததில விளஙகுமின ப 

ததை ௮னமாசசகளஎடையுகிமிசசம மேலும திருவாயமலாசதருளவீரெனற தேவி 

யைகோக$ூச தேவதேவராஇய சிவபிரான கடடளையிடததொடக௩னா, எ.து (௧) 

களவிலாமுனிவ சாதியோரகெருஙகுங காசியா மானஈதகானத 

தளவிலாவிலிஙக மளவிலாததாதத மமையுமச தாததமாபடிஈது [சார் 

தளவிலரப்பொலிபுஞ செய்யவாயமயிலே சா.ற,நியவிலிஙகஙகண டிறைஞ 

துளவிலாததிருமாலெனமயஙகுறுவா தெொரலைபபருமவிடையவா தனையில் 

(இ-௭) வஞசனையிலலாத முகிவாமுதலியே-£ கெருஙடி வகெகபபெறற 

ஆனநதகானமெகனுக காசிடபதியில, எணணிசககையிலலாத Aue manson 

அளவிறஈத தாததககளும உளளனவாரும, ததஙசளாயெ முலலையருமபுகடகு 

இடமாகவிளறஐகும சவநதவாயையும மயிலபோலுஞ சாயலையுமுடைய உனமயே 

௮தா£தசஙகளில ஸாாஈஞ்செயது அசசிவலிஙகககளைககணடு வணககாதவா 

கள, பிருகதையின வடிவமாசிய துளவததை,ச தரியாசகாலத.ஐ இருமால மயகட 

னதுபோல நீசகுதறகரிய உலகவாசனையில மயஙடயலைவாகள, எஃறு (>) 

கரசியினளவீ நீர்ததமுணடவற .றுட கரிரென முக கியமெடுகதுரைபபா 

மாசியினனைய தாததநீர்தோயா ரவரெலாங கயவரேயனரோ 

பேசிய மகதா கனியவறறதிகம் பெருருமக கீரபடி ஈதாடின 

மூசியசகல தா£ததமுமவிதியின முழுனோே னாவன மொயகுழல்ரய, 

(இ-ள ) : காசிபபஇிபில எணணிசகையிலலாத நாததயகளுளளன அவை 

சளூககுள முகயெமான தோரததயகளைக கூறுனெழே அமமுகசய ோததஙகளில



ar@ io STAT & Aw to 

were செயயாசவாசஷ்ாவரும் ஞானமிலலாதவர்களல்லவா Ws8rs sae 

ஞூககுள கங்கைமேலானதாகும பிரவாசகனெ ௦ அந்தர் கஙசாதோதசதஇல் over 

ஈஞ்செயதால சூழாத சாவதர்.சதஙசளிலும விஏிபபடி. கூழனெவனாவனென்று 

செருக்கிய அளசபாசததையுடைய உமையே ௮.றிவாயாக, எ-று, (௬) 

மடியினாறகங்கை யாதெலொழிஈது மற்றைய செயிற்பயனில்லைக் [போக 
கடியினாற்பொலியு ஈபபெபகனமணிசகன் னிசைப்புனன மூழடூிடின மறம் 

தொடியினாயபொலிகை யாய்கதியுணடாஞ் சுரர்மக பதியயனகருடக் 

கொடியினாறபொலிமாலிருடி யர்முதலோர்குடையமா தவம்புரிஈதிருபபார், 

(இஸ்) சோம்பலிலை கஙசாஸகாஈஞ்செயதலைச கைவிட்டு மறறைய 

புணணியககளைச செயதால பயனுணடாகாத, புணணியகாலததால விளக்கு 

னற கடுபபகலிலே மணிசாணிகா ரததசலே ஸாாஈஞ்செயதால பாவகக 

ளொழிஈதுபோகும, கககணததாற பிரகாரிககும் கைகளையுடைய உமையே 

முத.தியுககடைககும அககஙகாஸநரானா செயயவேணடுவசைககுறிகது தேவ 

ரகளும, தேவேதிரன, பிரமன, கருடககொடியினாலே விளகசமுற நிருககும 

திருமால, மூரிவாகள, முதலாயினோகள பெரு£ஈதவஞசெயவா£கள ஈறு (௪) 

முருகலாப்பஞ்ச ஈத,த்தினிலவிடியன மூழுகினாஞ் சகல? திகளும 

பெருகுபாதகமபோய முததியாங்கஙகை பேசிய வருணசங்கமததி 

லுருருபேசனபி னாகிகேசவரசை புறுபுனல் படிஈ.துபோற றெபெபிற 

சருகுமெயயனையானவைகுண்டஞ்சோச.து களிததினிதிருஈடலுணமை, 

(இ-௭.) வாசனைதகயே மலாகளையுடைய பஞசததீ£ ததததில் உதயகால 

தீ.தில ஸகாநஈஞ்செயதால சகலசத்திகளுமூுணடாகும, Hor Muyo பெருமபாதக 

ஙகளொழிடது முததிரிததிககும, கஙகாமகமையோடு ௨த.துககூறுவதறகுரிய 

வருணசசகம தாத ச, சதில மனஙகனிகதுருகுகன ௪ அனபினாலே ஸமாஈஞசெ 

யது ஆ௫ிசேசவரைவணஙகித துதிததால நீலகிறமூளள திருமேனிவாயகச விஷ 

ணுதேவா வ$9ககும வைகுணடபதவியைபபெறறு மகழசரியோடு அவவிடதது௪ 

சுகமாகவிருபபது உணமையாகும, று (6) 

சூலடங்கேச செதிர்பிரயாமை துளையினு மூவயிறகஙகை 

லமாயமுனை சமகமமுழுகிற சதைதரு௨ கருப்பமமவததை 

ஞாலமேவூசா னவிசஙகமதது கானமெப பகதமுமொழிககு 

மேலவேகல்ல தா£ததமிசசுபபோ ரெயதுவர் சிததிகளனைததும் 

(இ-௭,) சூலடஙகேசா ச௩நிதிககு எதிராக பிரயாகை தாத சததில ஸா 

ஈஞசெயசாலும அவவிடததுககூடனெ.ற சஙகை யமூனை ச௧மததில ஸகாகஞ 

செயதாலும பிறவிததுனபம ஒழிஈதுபோகும, ௮9 எனனும ஈதியும Smee 

யும கூடனெற இடததில ஸகாஞ்செயதால எவவகைபபஈசஙகளும ஒழிகது 
போகும, சறெெத இரததஙகளில ஸகாகஞ்செயய விருமபுசெறவாகள சாவசிததி 

களையும அடைவராகள, எது (௬)



௧௩-வது சத்தபுரிமனெமயுரை ௧௧ அததியாயம், ஈடுக 

எறிதிரைக்கங்கா இீரத்தீர்த்தகதோ யிரும்பலன் கல்கைசோயபலனே 

ழேறிதலிறீர்த்த மிலிங்கமிக்கலியின் முகழ்ததிடு சுபலமுணடாககு 

மறிதருமிவைக ணித$யதீர்த்தம் யாசகிரா தீர்த்தமுஞ்சிலவே 

செறிபலகரும மிருபபினுமினைய £ர்ததநீச் தளைதலேவேணமம. 

(இ-ள்) அலைகளைவீகனெற sere Sassen girs திர்ததஙகளில ஸு 

ஈஞ்செயபவாகள கககையில் ஸகாசருசெயனெ பலனை புடைவராகள, நிறை 

ஈச மமையுளள சரததஙகளூம இலிங்கஙகளும் இசசலியுக ததில பெரும்பிர 

மயோசனததைக கொடபுபபனவாகும மேற்கூறிய நீர்ததங்கள bs Buen erie 
செயனெற இர்ததஙகளாகும யாததிராகாலககளில ஸகரஈஞ்செயயதகசக தாத 

SUSE Adame, ௮னேக சறகருமமிருஈதாலும மேறசொனன தரதத 

ககளில அவசியம ஸகாஈஞசெயயவேணமம, எ-று (sr) 

வாசணவா?ச வூப்பவர்தீர்தத மகாலிறகஈ தேடவேணடுவதி 

ஞசணனமுதல்வா னவாமுனிவரரு காடொறுக காசியில்வசி பார் 

காரணவியவான பொழினலப்புரிகள் காசியோடேழ்பலவரைக 

ளேரணவியபுண ணியததவாயஙக ஸணிருப்பவெக் காலமுமறிமோ, 

(இ-ள) கா9பபதியில வாசஞசெயபவாகள தாரததஙகளையும மகாவியக்ங 

களையம தேடவேணடியஇலலை (எளிதாககேரிமே) விஷணுமுதலான தேவாக 

ளம முனிவாகளும மேறசொனன விசேடததால இனந௩தோறுங கரரியில வா 

சஞசெயவராகள உயாவுளள மேகஙகள சேசததசகசோலைகளும பலமலைகளும 

காசியுளபட சததபுரிகளும சதாகாலமுூம அழகுவாயாத புணணியஙகளை யுடை 

யனவா9 அஙகேயுளளனவெனறு உமையே அறிவாயாக எ-று, (௮) 

காசியுணமேய வறுககரத.துக கராதவழ வரைபொழிலீடத.தம 

பேசியின மொழிமா லயனமுதல்யாரும பெட்டிடக கொணடுறைதசகா 

மாசியினினனோ டான தமயமா யமருவஈனமைக ளனைத.தம 

லீசியினபளிககுங கரசியினமற்றை வியனகர் வரைபொழிலனை த_தும, 

(இ-௭.,) காரிததலததிறறஙயெ தவாரகைமுசலாயெ ஆறுபுரிசளிலும மே 

கஙகள சஞசரிகளெ.ற மலைகளிலும சோலைகளிலும தஇிருமாலும, பிரமனமுதலிய 

யாவாகளும தஇுனபவரக௫யஙகளைக கூறிககொணடு விருபபோடு வாசஞ்செய 

யுமபடி. களஙகமறற நீயும காமும ஆனஈ தவடிவமாகப, பறபல சுகககளையுஙகொ 

டுத.அி நிதஇியசுகததையுஈ தருனெற ஃ4ரிதெதல,சஇிலும மறறைய புரிகளிலும சோ 

லைகளிலும மலைசளிலும ௮ஙக௩கே வீற நிருபபோம, எ-று, (௯) 

உரைதருகாசி ஈகசொருதட்டு முலகெலா மற்றொருதடடம் 

புரையறவைத்துப பரா.தஇ.ற்காரிப் பொலிபெருக கனமவெளியாகு 

மறைமகனமுதல்வா னவசெலாஙகரசி வதிவர்ஈமமருள்பெறவேண்டி த 

திரைதவழனைய காசியைசசெனறு சேவியா பிறப்பென்னபிறபபே, 

(இ-௭) எடசதுனாககசதகக காசிததலததை ஒருசட்டிலும மறறைய உல 

௧௧௪௭ எலலாவறறையும ஒருதட்டிலும களஙகமறவைத்து நிறுததுபபாததால



10௨ காடிரகயம், 

காரிததலததினபரரம யரவருககும வெளியாகததெரியவரும (மையே) ஈமது 

ருபையைபபெற்வேணடி பிரமனமுசலிய்தேவாகள யாவரும காசிததலததில 

வாசஞ்செயவராகள அலைகளையுடைய கஙகா$ோரததததோடு கூடிய காசிததலததி 

றகுபபோய சேவிககாதவாகளுடைய பிமவி இழிவுளளதாகும எ-று (40) 

வறு 

ற௩,தசய கோதசாரமமே துவரைகற காஞ்சிமூதூா 

விஈதுமா தவசமீபம விளககுகா ரரககாவானோ 

வகதுசூழ வடசாராதி வருணையின காறுமேவு 

மி௩.தகாழ தூரமேலோககு மிலலஞ்சூழ மதரைமரதேர. 

(இ-ள) விருததியானெற சஙகோசதாரமெனனுமிடமே துவாரகையா 

கும விகதுமாதவா ஆலயததிறகுச சமீபமான இடமே காஞிபபதியாகும விள 

ககமுறறுக கருகிறமவாயகத அசுராகளும தேவாகளும கெருஙகி Gy 6 peur 

Bu வடசாரமுத௨க வருணா தசளவுமுளளதும சகதிரமணடலம சாமுமபடி 

மேதுயா௩த மாளிகைகள சூழபபெறறுளளதும மதுசாபுரியாகும, எ-று (௧௧) 

வளிகெழு தஇசைசசோமேச சமீபமன னு,றுமயோததி 

யொளிகெழு மிசாமனபூசை யுஞ௰ நிரா மேசமாகித 

துளிகெழு திரைநீககஙகா துவாரமு மாயதேததுக 

களிகெழு வானோசூழுங கவினுடை மாயைவைகும 

(இ-ள) வாயுமூலையிலுளள சோமேசமெனனும ஆலயததிறகுச் சமீபத் 

இல நிலைபெறறுளளது அயோததியாபுரிடாகும ஒளியையுடைய ஸூரீராமன 

பூசைசெயத சாரணததால இராமேசமெனறு பெயாபெறறுளளதும, துளிகளை 

யுடைய ௮லைகள நெருஙடிய கஙகாதுவாரமெனறு பெயர பெறறதுமாயெ 

இடமே விருபபமுளள தேவாகள சூழமது போறறும அழலயெமாயரபரி 

யாகும T=, (2) 

விருகககா ளேசக$ழமெயக இருததிவர சேசமட்டும 

பொருததமா ரவுதிமேவும புன றயிக நகரமாறுஈ 

இருததமரா காசிமேவ றெரிஈதய னாதிவானோ 

சு ததமா போகமேரகக மவாவியங கமராரினஞா, 

(2-7) விருததகாளேசமெனனும ஆலயததிறகுக சழெசகுமுசல உண 

மை ஞானததைத தருனெற, சரததிவாசேசமெனனும ஆலயமட்டும ௮அவகஇகா 

டி தஙூயிருககும மேறசொலலிய துவாரகை, சாஞ்சி, மதிரை, ௮அடோச9, 

மாயை, அவஈதி ஆரிய ஆறு ஈகரககளும திருததமுளள கரசிததலததிற சோக 

இருபபதை பிரமன முதலிய தேவாகள றிஈது ைதபயனைத தருவதாகய 

போகமோக்ஷகசளைபடெற விருமபி ௮ தசலததில வாசஞூசெயனெறாகள () 

தேவரு ளெமமைபபோலுக இகழதரு சததிமாருட் 

பூவரு ரினைபபோலும புருடருட் டி ருமலபேரலு



௧௩ வது சத்தபுரிமகிமையுரைத்த அததியாயம்:. சடு௩ 

மேவருக இரததநதம்முள் வெ௱டிபைக் கஙசைபோலுக 

தவரு சலஙகடம்ரமு.. டலைமைபெற DP girs, 

(இ-௭) சேவாகளுக்குளளே (சிவபெருமானாயே) என்னைபபோலவும 

விளசகததைச தருனெற ௮னேக சததிகளுக்குன அழகு sau (uTra HC sed 
உச௫ய) உனனைபபோலவம புருஷாகளூககுளளே விஷணுன ; பபோலஉம வி 

ருமபிடடைசறகரிய இர சதஙசளணாககுள வெளளிய அலைகளையுடைய கஙசகாா.இ 

யைபயபோலவும மகிமைநீன றாத தலங்களுககுள உயாஉபெறறபா௱து காசிபப 

தியாகும, எ.று (௧௪) 

மனனிய வருடகரலக தவரைமா முத 1௧௨௬ம் 

பனனிய சரககாலடகாஞ் செபபதி சிரதிபணணு 

மினனிய பசகதகரல மதுரைமெயப பததியரக 1, 

மூனனிய இரீடடிமக. னயோக முக காபமபோச ம, 

(இ-ள கீலைபெறற வருஷருமு வசிய ஆங்ஸியும புடடாபியும துவ௱ஈ 

। கையி. வரி சசால பெருமை தக$ய பு. தீதிமைக Tee சொடடைபடு 

இ சரககாலமாசய ஐபபசியு௦), சராத இகையும காபுிபபதியில © Wg sl 

அவஷூடசிதஇமளையம கொடுகதம வி௱ககமமை(த வச! தசாலமாம்ய &) ye Ben 

யம வைசசசியும மதுராடரியில வசிசதால உணமைபப, மை யுணடாசகும 

சி இதசறகுரிய * 6ரீஷம கரலமாடுய அணியும அடிய உ அமயோதறியாபுரியிப 

a gore (98 அனமிகம, ஆதி தெயயிசம, அதி டெராதீகம) டபடறம தாப 

இிரய௩மளை ஓரிததருளம உறு (க) 

அவா தியே மகதகால மம௩தபல பிணியுதரககுஞ் 

சிவா தீரா சதமொழிககுஞ சர/கா லததுமாயை 

யுவகதயாத திரசைகாளசொயரு ip mus Glam evi ca 

நிவுதகர லஙகணகனறு நிலவுகர ராறுஙகாச, 

(இ-ள) எஏம&த்காலமாகிய மாரகழியும தையம அவ£திசாபுரியில வத 

தால பலவியா இகளும ஒழுக துவிமெ சிரகாவமாக்ய மாசியும பவருணியும 

மாடாபுரியில வரிசதால கோபததை புணடுபண ராறவ்ற | ரசதகுணா © orig ita 

Cures, ௮௩ கஐசே பிரியயதோயோததிரைசெயயவேஸ டிய காலததைக se i) 

ஜஷோம உலக உற்பததிசாலமுதல மேலோ? ஓய எாலததியம 2 தும விளககமுறற 

ஆறுபுரிகசோயும தனனணிடததுடைய ந காதெதலமாகும, mM, (௧௬) 

ஆனபல ஓயிரககுமெகதச௪ சாதனச் தககைஇரு 

மீனலெம பாவமாயு மெணணருக துககநீலகு 

மோனமெயஞ் ஞானானநத முழுககதி யடையுமென.நு 
வானவா முனிவாமுனனைக கஇரேததது மழித.துவஈ.லு, 

(தஇ-ள) உணடாயெ பலஜீவகோடிகளூசகும ௨ னனசாதனதசாலே அக 

காரம போகும் இழிவைசதருெற கொடுமபாவஙகள எவவாறுகழியும கண g 
  

* $ரிம0 ஐ மூதுவேளி;கால2, 
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n@r . கரசிரகியம். 

கிலலாத துயரஙகள எவவணணம விலகும மெளனநிலையிறுதிகசனற seh sr 

கக சவடி.வததைபபெறறு பரிபூரணமுததியை எவவாறு அடையும எனறு சிதி 

SH முதலாவசாயெ ூரேதாயுகதல தேவாகளும முனிவாகதா௩திரணவேஈத () 

மறைமுடி புண்மைதேர்ஈத மலரவன மாயோனாய 
நிறையிரு வரையுமனபின வினாவினார் நெடியோனாயகது 

கசூறையற வவர தியாதி யறுககரமுங்கொள்கரசி 

யறைபரம பிரமரூப மெணணிய வளிகருமென்றான 

(இ.௭) வேதமுடிவிவுளள மசாவாகயெராததசதைத தெரிரசவரும ஞா 

கநியைவையுடையவருமசகய பிரமவிஷணுககளிருவராயும அனபோ0 (பணி 

கத) விறாவினஞாகள இருமால ஆராயமஈது நிறுத ப௫மையளள அவக$தொபரி 

மு.தீலாகிய ஆறு சலஙகளையும தனனிடததுடைய காசசெதலமான த பரபபிரம 

வ.டிவமாகும அததலமே சி௩ததகவைகளைத தருமெனறு கூறினா, எ.து () 

புண்ணியம புரிஈதாரேனும் பாதகம் புரிஈகாசே னு 

கண்ணிய துவரைலீஈதார் காடரு முததிசேர்வா 

செணணிய மதுரைமூதார் யாவாபோ யிறகதிடடரலுக 

கண்ணிய யோகாமேவு முததிகைக கொளவாருணமை, 

(இ-ள) புணணியர௫ூ செயதவரானாதும பாவரு செபதவரானாதும நவரச 

சகாபுரியில மரணமடைவா। களரனால இடடுசறகரிய மூசதியைபபெறுவராகள 

சிரசனைககுரிய மதிராபுரிபில எ சதனமையுடையோ மரணமானாலும மேலான 

ஏவயோசகவானகளாலே விருமபுதற்குரிய மூததியைப பெறுவராகன இஃ 

ணமையாகும, ஊறு (௧௯) 

ஆய காஞ் சியினமாணடாரே லட்டாஙக யோகாமுதஇி 

தூயவ யோததிமாளிற றுளவினா ருவஞ்சோவா 

மேய? ரவ மாயை வீதரின மூததியுணடாம 

பாயபுண ணியத்தினவாசம பணணினெப பய னுகலகும், 

(இ-௭.) மூமை யுடைத்தாயெ கரஞூபரியில மரணமடைவாரகளாளூல 

அஷடாகச யோகததைபபெறறப பினனா முதிதியடைவா£சள பரிச ததமுள்ள 

அயோததியாபுரிபில மரணமானால துளசிமாலை யணிஈத விஃடணுசா ரூபபியத 

தைபடெறுவாகள, விருமபததகச சிறபபுளள அவக இகாபுரிபிலும மாயாபுரியி 

வம மாணமடை வாஈகளாக.. முதசயைபபெறுவாராகள பரவிய புணணியததி 

ஞால மேறகணட புரிகளில வாசஞ்செயபவாகள எலலாபபலையும பெறுவ 

சகள, எ-று, (20) 

பாதகர் காணததிணடப பனனவெக சாலுமுறரு 

தரதலி னிவையனைதது மணணனம பெருமானருன 

மோதல்செய் ஈதிநதங்க ஞூததிகண் முனிவாவாஜனோர்' 

Case சிசதியேணடிக சாரியை விழைதன மெய்மை,



கஉ-வது சததபுரிமமமையாராதக அததியாயம், எடு 

(இ-௭) பாவிகள, பாரககவாவது பரிரகெகவாவது அததல்ஙகளின மக 

மைஸ.பக கூறவாவது எககாஞம கைகூடாது, ஆனபடியால இபபுறிகள யாவும 

பெருமைபிற றக சிவபெருமான விற மிருகனெற இட்ஙகளாகும, சொலலு 

தழ்குரிய ஈதிகளு ப, ஈதீஙகளூம சதமு௫ிரஙகளூம, முநிவாகளும, சேவாகளும 

மேமையுளள ௪௪௫ முததஇகளை விருமபி காசிபப.இியைச சிகதிதத வடிபபது 

உணமையாகும எ.று (2௧) 

எனனுடை மனமும்கதக காடீ.த தேடறநில்லை 

மனனுடை யறததாதோமி னெனறுமா மறையோன்சொறருன 

பொனனுடை யானைககஞ்சப் பூவனைப் போறறிவாழ்ததிக 

கொனனுடை யனையாகா குறுவொழ்க இருஈதாரனறே, 

(இ-எ) எனனுடைய நெஞ்சமும %oss காசிததலததைவிடபெ பிரிக 

தீமேயிலலை நிலைபெறற தருமமேவடிவமசகிய நீகசளாராயம தறிவீரகசொனறு 

பிரமசேேவன (முரிவாகளுககும தேவாகளுககும) கூறினான இலக்குமி காயகனா 

பெ விஷணுவையும தாமசை மலரிலிருகனெஐ பிரம்னையும Wem aos gS 5g) 

பெருமையிற மாத அவாகள் காசிததலததை யடை௩து இனபமுற றிருதாச 

கமா, tie, (2௨) 

sors மவீமுகதேசக காணபலாக இனபஙநல்கும 

புரைதவி£ விசுவகாதம போற றினா! பாவமபோககு 

முரைமணி கனனிகேசக தரிபெபா. க குணமைகல்கு 

நரைவிடை பீ£சேசஙகரணப வாககற மாஇகலகும, 

(இ-ன) சொலடலுசறகுரிப அவிமுத்தேசமெளலுமாலயததைச் sau 

 வாகளுக்கு எஉலாசச்கமுய பைககும குறறமறற விசுவராதததைச துததத 

உரகளுககு பாவஙகளொழிகது போகும புகழதறகுரிய மணிகாணிகேசததைக 

த்ரிசியபவாகளுககு உணமை ஞானமூணடாகும வெளளிய இடபவாகனததை 

புடையவீரோசா வீறறிருசகபபெதற விரேசமெனனு மாலயதகதைத தரிசிபபவ 

TECHEG ௮றம, பொருள, இனபம, வீ எனனும கானகு பலழும டைக் 

கும எஃறு (௨௩) 

கணணிய கேதாரேசன காடசியான மரபுநீமும 

புணணிய இருகதிவாசன காட்சியாற புகுமேமூததி 

கணணிய விருததகாளா காட்சியாற கலிஈசி,கு௩ 

தண்ணிய சா௩திரேசன கரடசியஞ் ஞானஈதாககும, 

(இ-எ) சி௨ததகறகுரிய கேதாரேசுரா தரிசன ததால சாததிவிரு கதியாகும, 

புணணிய €ோததியெனனும பாணடியனால உணடாகயெ ஆலயததில வீழி 

ருககுஞ் ॥வபெருமானைத.தரிசததசல மு.சதிகைகூமம, சஈதிபபவா மனச லெ 

மூக தருளததகக' விருதசசாளேசா தரிசனததால சமபததுணட்ரகும், குளிரகத 

சகநிரேசுரருடைய சரிசனத சால அஞஞானஙகெமே, எஃலு, (௨௪)



ar (Ra காடிரகசியம். 

சீலமரர் பிரமேசன்காட் சியாறபல்பா தகமு௩£௫௬ 

ஞாலமரா போகமெல்லாக திரிலோச னேசனல்கு5 

கோலமா ரோங்காசேசன கொபெபனெண ஸணியவனைத் தம் 

பாலம்ரா கட்கபர்ததி பரவு, சன னுருவலல்கும், 

(இ-ள ) தவவொழுககததை சிரபபுனெற பிரமேசருடைய தரிசனததால 

பலதீவினைகளும நீகவிம உலகததிறுளள கானாவீத சுகககளையும தீரிலோச 
னவீசா தாதருளுவா அழகுரிறைகச தஙகாரேசசுரா நெதததவைகள எவல௪ 

வறறையும கொடுததருளுவா நெற நிககணணையுடைய சவாததீசுரா துதககப 

பெறம தனது சொருபததைபபெறச செயதராுளுவா, எ-று. (௨௫) 

௮தததினை விருதிசெயவான தருமேச னக்னீசன 

Hoss சியாகமெல்லாஞ் செய்தமர் பலனைகல்கு 

முதததழை யிலிககமினலு முலப்பில கொணடகாடி 

மறச்செய லொழித,துவாழ்வார் மறலியைக் கடிஈ துவாழ்வார், 

(இ-௭) தருமேசனைத தரிஈததால அறம தழைததோஙகும அகடனீச 

னைத தரிஏிததால மிகவும மேலாய யாகஙசளெலலாவறறையும செயது விரு 

மபததகச பலன இடைககும அருளை நிரமபசகொணடிருககனற இலிஙகஙகளை 

அளவிலலாமல தனனிடததுடைய சாரிபபதியில பாவசசெயலையொழிதது வா 

சஞ செயவராரகளானால இயமனைவெனறு நிததியானகதசதைப பெறுவரா 

கள, எறு (௨௬) 

ஆதலாற் காசிவாழ்-கை யனைததினுஞ சிறகததாகுள் 

காதலா லுரைததேககணடாய கருககுழற செவவாயவெண்பன 

மாதரா Quer Glee pep sor மரல்யற கரியவள்ளல 

கோதிலாக கருமப்போலுக குளிமொழி மூழச்ிபூததாள், 

(இ.எ,) ஆனபடியால காரிததலவாசம முததிசாதனஙக ளெலலாவற றி 

லும சிறஈததாகும கரிய அளகபாரத்தையும, வத வாயையும, வெளளிய தத 

ககளையுமுடைய ப. ராஙதயே நரம உனணிடததுவைகச௪ பிரியததால இவைக 

ளைககூ.றினோமெனறு இருமாலும பிரமனும் காணுதற்கரிய ௮ருளவளளலச 

ரரயெ செவபெருமான இருவாயமலாஈதனா, ருறறமற்ற கருமபினிரதம Cur 

வம இணிமையைத தருனெற இருவரசகையுடைய உமாதேவியார களிகூரத 

ன ச, எரு, (௨௪) 

சததபுரி மகிமையுரைதத அத்தியாயம் முறறியது, 
ஆக அததியரயம ௧௬-௧௫ இருவிருததம, டுஈடு, 

இருசசழமமபலமு, 

அலை ம ஆவத தத ret



a. 

இருச்சிெறம்பலம், 

பதினான்காவது பிரமன் முதன் மூவரும் 

பூசித்த அத்தியாயம், 

திருசரிறறமபலம 

முறறிய கேள்விச சவுஈகர்முதலா மானிவோர்மெய் 

புறறியசூதா பாாததொருகாசிப் பதிமேனமை 

யொறறியவினறு முள்ளனவெலலா முரையெனன £ 

கறறியலனனா லுள்ளமுவகது கரைனெருன, 

(இ-௭.) முதிஈச கேளவியையுடைய sacar முதலாகிய முநிவாகள உண் 

மை ஞானமூளள சூசமகாமுகிவரைபபராதது, ஓபபறற சாசிததலதநின ! மட 

மை இனலும உளளன யாவையும உலைததருளவீரெனறு கேடக வாரிதத ies 

அசசூத முகிவா திருவுளளமுவாத அருளிசசெயகனமனா, எற, (ச) 

துனனியமுாதை யுகத.துலதத சுவாயம்பு 

மனனியகஞ்ச மலாத,தவிசானமர் வாயுறறுப 

பனனியவகதனை நன்றுபுரி௩,த பராயேதத 

மினனியவனன பிதாமகனும்மி,து விள்வானால், 

(இள) நிறைதத பெருமையுளள ஈரேதாயுக5 இல ஈகனமையுஈள சுவாயமபு 

மதுவானவா,தாமரை மலரை ஆசனமாகக கெரணடகருமநிலைபெ௦றவருமாயெ 

பிரமதேவரிடததுககு வது, விதிவழியான வக தனைகளை ஈலமுறசசெயற, வண 

கதெலுதிகக, விளககமு,௦த அபபிரமதேவரும இதைசசொலலததொடஙஹொ. () 

சததறிவினப முகமபெருமானரு டன்னாலே 

யெததருமங்களு ஈன்றுதெரிஈதுண ரியனமைகதா 

மததம்டைகதவா போலெதுவோமனம வைத. தறற 

யொததகருததுசை யெனறலுமம்மறு வுரைசெயவான, 

(இசா) சசசதானநத சொரூபரும முதற கடவுளருமாயெ மகாதேவா 9௬ 
பையினாலே எலலாததருமஙகளையுஞு செவவையாக வாராய் Hos வியலபுள 

எருமாரனே உண்மததங கொணடவாபோனறு எதுவோ ஒரு எண்ண சசை 

மனதில வைததிருகனெறனை உ௱எசகருத்தைச சொலலெனற வளவில அமமனு 

கூறுகினறனா, ஈறு (௬) 
வேறு, 

மறைமுத எனைத் துமேராஈது மாண்புடை யறஞ்சர்இத்,ச 
லிறையவ வருமையாகு மிசனிலுங கரரியெய்தி



oT Df Ths 4A win 

முறைமையின வ௫ததலொனருன முறறுமென அுள்ளகயமோகதேன 

கறைதப விடைஈல்கெனருன காமரு மனுவககாலை, 

(இ-ள) வேதீமுதவிய கலைகள யாவையுமுணா௩த மாடசிமயுளள தந 

மஙகளை நிலைபெறமுடிபப,த எனதிறைவமே அரியசாகும இவவருதத முறுவ 

ழைபபா॥ ககலும கர௫ிததலதிறகுபபேோய விகியாச வாசஞுசெயதலாயெ ஒ3/ 

சாரணததால எலலாதசருமஙசளும கைகூடுமெனறு மனதில நிசசயிச்தேன 

ச௩தேசம நீஙகுமபடி. உததரஞ்சொலலவேணடுமெனறு அழயெ மனுசேடசெ 

கொணடனன அகதசமயததில, எது (௪ 

Ose Noss இறைவனயகுச் சேர்ச், சனணன வணகககேோகட 

யொன_றிய செஙககோறறேவா வுறறதென னுரைததியென௮ 

கனறியன மலசோனகேட்ப ஞாலத.து மாகதர்சில்லோ 

சுன்,றிய பாவஞசெய_து கடையசே யரயினாரால், 

(இ-ள) தெனறிசைக காரசனாயுளள இயமன அவவிடமவாது பணிய 

பிரமதேவா பா£தது நிலைபெறற செயகேோரலையுடைய தேவனே இயவிடத 

க்கு நீ வதது யாதெனறுகேடப உலகததில சிலமனிதாகள வருதததைத்தரு 

னெற சவினைகளைசசெயது இழிஞராரனாகள, எ.று, (இ) 

அனையரை முறையிறறணட மாறநிடத தம்மினென்று 

வினையமவல லவசேயாய படாதமை விதசேளாகத 

துனையமற றவாகளெல்லரஈ தொக்கபுண ணிய,ததராஇ 
வனையமேம படடாெனறு வறிதுமீண டனரெனறூாகா, 

(இ-எ,) அப்பாவிசளை விதிவழி தண்டனைசெயவதறகுக கொணவோ 

ருககளெனறு சாமாசதியமுளள தூசாகளை யனுபபினேன அபபாவிகளெல 

லோரும வினாவில கினழஈத புணணியததை உடையவரா மிசசரிறகத விட 
டனரெனறு சதாகள (அவரகளை) விடசெ சுமமாவடதனர, எது, (௯௬) 

சிலசொரு காசிரூபஞ் ச௩இததய காரயெனறே 

சிலரிடை யறாதுசொற்.றுஞ் சிலரை யடைஈ தமாக தஞ் 

லெரத னிடதஅததெயவச் சிவப்பிர திட்டைசெய்தஞ் 

சிலாசிறு தானமஙகுச் செய்தும்போக் ெசாம்பாவம், 

(இ-ள.,) அ௩தபபாவிசளுட சிலா காரிததலததைச Grstew செயதம 

சிலா காசகொசியெனறு விடா தசொலலியும, ரசிலா அநதததலததை யடைகது 

வசசஞசெய தும சிலா அததலததில தெயவததனமையுஎள சிவலிககப பிர இஷ 

டை செயதும சிலா உபரயசரனவகளை ௮தசலஇி.ழசெயதும பரவகசளையொழி 

ததனாகளாம, சற, ் (௪) 

என்றனர் தூதரிவலா மிருக்லெயான் யா.தசெய்சே * 

னொன்தவென னதசொசததார லெருபய னில்லைக்சணடாப்



௧௪-வது பிரமன் முதன்மூவரும் பூசிதத௮.ததியாயம். aT Hae 

கனறிது நின்பாறகூற சானிககு aC Sere ap 

சனறய னிருவருஈதன் னருகுறக கயிலைபுக்கான, 

(இ-ள் ) ,தாதாகள இவவா,று சொனனாகள இபபடிக சருககுமாளூல 

சச யாது தணடனைசெயயககூடும உணடாெம வெனத்திசாரததிலை ௧௫ 

பிரயோசனமு மிலலா திருகனறது இதை, சேவரீரிடததச்சொலல இவவிடம 

வணதேனெனறனன அபபோ.த பிரமதேவன இய ஈனும மனுவுககூடவேவர சை 

லசசததை யடைநததனன r= Hy (௮) 

௪௩௮ னதுஞைபெறறு காயக னெதிசரேசெனறு 

பாதியின வணவதிகிறபப் பராபரன விதியைகோகக 

யுுதிவு தவரீமேய துரைமனு சாலன மேவச 

சஈதிய தெனனைசொறறி யெனறலு! பிரமன செபபும், 

(இ-ள) ஸ்ரீ கைலாசபாவத்ததில இருக! திசேவரை (யணநு9) அழமகி 

பேற்று சலாசவாசரெதிரேபோய, வரிசையாக அபஞூங்ரும வண ஙடகிறக, 

சிவபெருான பிரமதேவரைபபசாதது விஷணுவின காபிககமலததுசத பிர 

மனே நீ வாதகாரணதசைச சொலவாயாச சுவாயமபு மவும ஃடமனும விரு 

மமிச சி௩திததுவாத சாரணமயாது ௮அதையுஞ சொலவாமெனறு திருவாயமலா 

ஈசபோறு பிரமதேவா கூறுெறனா, எ.று (4) 

ஆக்கிடு நாளிககெய்தி யடியனே னினபாலனபு 
தேககிடு பவாயாசென்மேன றேவநீ யருளிசசெயகாய 

தாககிடு மறை மறறோர்ஈது துணிகதுபா தகஙகளெலலாம 

போக்கிடு மவசேயெனறு ys pg AC TESTS, 

(இ-௭) பிரதம சிருடடிகாலததில அடியேன் இவவிட்ம வத தேவரீரிட 

தீது அனபுநிறையசசெயது வொனகததீதை யனுபவிப்பவர் யாவாரன்று வினாவி 

னேன ஆராயாதுணரததகக வேசநஙகள மூழுமையும தோகழு வைராகயெ,சறு 

டன இவினைகள யாவையும ஒழிடபவாகளே (அ.இகாரிக) ளெனறு மகாதேவ 

சோ யருளிசசெயதீர ௮வவாறருளியதறகு விரோதமாக எ.று (௧௦) 

வேதமா கமங்கைவிட்டு விடையவா கனையிறபட்சிப 
போதமா தரியாசெல்லாப் புனமையும புரிசதோரெலலாஞ 
சமா காரிமேவித தீவினை யில்லாராயுன 
பாததா மரையினமேவும பரிசன ரானாரைய, 

(இ-எ) வேதாகமலிதியைக கைவிடபே பிரபஞ்சவாசனையில மூழெ ஞா 

தசைப் பெறாதவராட எலலாககொடுமையுஞு செயதுஎளோரியாவரும ௧ங 

சாத ச ச்சையுடைய காசிதகலதன க யடைஈது தீவினைகளை யொழிதது என 

தையரே சேவரீருடைய திருவடிதகாமரையைசசேசரும அடியவரானாகள,எ-று, 

உள்ளகா எளவும்பாவ முஞுற்றினோ காசிமேவி 
யெள்ளரு முத்தரானு மியமனென செயபவல்லான



௭௬௦ arAg& Aw bb. 

விளளரு மலுவும்வேத விதி௩டத தலினுுுகாசி 

மெள்ளயாஞ் செல்வாமெனது விளமபினன விமலவெனரான 

(இ-ன) ஆயுணமுடியுமளவு தீவினைகளைச செயதவாகள காசிததலததை 

யடைந்து பெருமையைததாசசசக முததியடைவாரகளானால இயமன யாதசெ 

யய வலலவன செொலலுதற்கரிய சுவாயமபு மநுவும வேதவிதிவழியே நடகறு 

(தருமஞ) செயவதைபபா£கலும எளி தாசக காரிததலததை யடையலாமெனறு 

கூறினன, சிரமலரே (கேட_ருளவீரெனறு) பிரமனகூ நினை எ-று (௪2) 

(pene ns ஓழெவனவராததை முனனவன 'செவியினே நறு 

மதுமலர்த தவிசோயகேட்டி யெ.துகெரி தரினமறறுணமை 

யதுதெரி தருமமகனன தஹறைபரம பிரமமாகும் 

பொதுவுறு மதனாலெனறுஈ தொழிறபமெ புகலுமாயை, 

(இ-ள,) அகாதியாயெ வேதததுககுரிய பிரமதேவன வாகயெததை முத 

கடவுளாயெ எிவபெருமான சிருசசெவியிறயகொணடு தேனழூளிகனெற தாம 

ரைமலரை ஆசனமாகசுகொண்ட பிரம?ன கேடபாயாச ஒருவன எதைத்தெரி 

கதால உணமைபபொருள வெளியாகுமோ அதைத்தெரியவேணடும ௮அவவுண 

மைபபொருளே வேதஙகள பிரதிபாதிகனெற பரமபொருள எலலாவறறுககு ௦ 

பெச.துவாபுளள அபபரமபொருளால மாயாகாரியககளயாவும சேட்டிதது வரு 

வசவாம, எ.று, (௪௩) 

ஆயதோரர் மாயைநினறு மலெதத அுவ்முமாய 

காயமுன னாயமாயா காரியம் பொருளாபபறறி 

மேயபல வால்லாம் விடயவா தனையிறபட்டா£ 

பாயவீ தொழிககுமாஹே படைதீதனம் கரசிவைப்பை, 

(இ-௭.) அவவணணமுணடாூய மரயையிலிருஈத சரீரமுதலிய பிரபஞ்ச 

தத துவஙகள யாவும உணடாயின மாயாகாரியபபிரபஞ்சததை உணமைப பொ 

ருளாகப்பற றிககொணடு விருபபமுறற ஜீவகோடிகளெலலாம விடையவா சனை 

களில் மூழகனொகள பரவிய இவவிடையவாதனையை யொழிககுமவிதமாகவே 

காசிததலததையுணடுபணணோம எ-று, (ae) 

கரசசெகு ஈமாகுமபேத மிலையெனறு கருதிகாளும் 
வரிககு மறைகளெலலர மறற.து கஞ்சொருப 

கேரிக்கு மதனையுறரா கெடுமபிழை யனைத துநீங்பெ 
பூசிககு5 தகையராவார் புகலிதற கையமின றே, 

(இ-ள ) சாசிசதலததிறகும ஈமதுவடிவததறகும பேதஞசறறுமிலலையெ 

apa திதது வேதலகள எபபொழுதும பிரதிபாதிததுககொணடிருககும (ஆத 

லால) ௮ககரசி ததலம ஈமதுவடிவமாகும விருமபததகக அததலததையடைஈதவா 

கொடுமபாதகககள யாவும ஒழிகதுஅனனியரால பூசிக்கும தீரமுடையவாச 

வராகள், சொலலததகக இவவராதரைககுசசகசேசமிலலை, ஏழு, (௧௫)



கீ௪ - வது பிரமன் முதன்மூவரும் பூதெதவத்தியாயம்.ர௬௧ 

புனிதமல் லாதயாவுங் காசியிற புக்கபோதே 

புனிதமாற் கஙககையாற றிற புககத தாயகள்ளும 

புனிதமாக தததமாடிப் பு;குமூழ் இரர்ககெஞ்ஞானறும 

புனிதமே கொத துமேவும புணணிய மறைவலலோயே, 

(இ-ள,) கஙகாஈதிபபிரவாகததிற சேரகத கொடி சாயெ ம.துவும பரிசுசத 

மான தாததமயமாடு அடைநது முழுகுபவாசகு, எககாலத்தும பரிசுதசகைத 

தீருவதுபோல பரிசுததமிலலா த எபடொருளும காசிததலசையடைடதபோதே 

சுததமாகுமெனம௦றிவாயாக, புணணியரூபமான வேதககளில் வலலவனாகூய 

பிரமனே, எ-று, (௧௬) 

தோதரும பரிசவே3 தீணடிய வனை த.தும்பொனனா 

யேர்கரு மாறுபோல வீணையிலாக் கரசிமேய 

பேர்தரும பலவு5ஈ தஞ் சொருபமாய்ப பிறங்குக்கண்டாய் 

கார்தரு நிறததோனுஈதி யாயசெய கமலததோயே, 

(இஃளீ) ஆராயாதறியும பரிசவேதியிறாலே தொடததகக எலலாபபொ 

ருளகளூம அழகுபெ.றுமபடியான பொனனாக (விளஙகுக) சனமைபேரல ஈரடித 

தல சையடைஈச சாமரூபககளையுடைய பலபொருளகளும கமதுவடிவாச விள 

ஙகுமெனற றிவாயாக, கருநிறஙகொண்ட விஷணுவின ஈரபிககமலததிதுணடா 

யெ பிரமனே, கூறு (௧௭) 

சாசியைப புகழாரரக யிகழ்தருங் கயவரெல்லாஞ் 

யென நியாருமெள்ளத திரிதரு புழுததகாயாயக 

கூளிய கரமாயபபின்னுங கொடியசூ கரமாய௩ மை 

வீசிய கொடியாயமாயாது வீழகுவர குமபிதோ.றும, 

(இ-ள ) காசியைததுதியாமல நிஈகனைசெயகினற மூடாகளியாவரும சச 

யெனனு எலலோரும கிடதிகருமபடி. திரிெற புமுசசகாயாகவும, தொடுதறகு 

நாணததைத தருசெற கழுசையாகடம, பினனு௨ கொடுமையுளள ver Sure 

௨ம, கனமையறியாத காகமாகஉம பிறஈதி௰௩து பினபு ௩ரகஙவகடோறுமுமுகுவார 

கள, எ.து (௧௮) 

௮ரியகஞ் சொரூபமாய வாரருட காசியொனறே 
பெரியலா ரழலாயத்தோனறிப் பேணுவார் பாவ௦கரட்டைத 

தெரியவே த௲ூதெ.துநீறு செயதிடு மெனமுறபாவ 

மிரியநீக கடுதலாதத தல்க்கலா லெவதறிறகுணடே, 

(இ of.) அ௮ருமையாயெ ஈமதுவடிவமாகவும, நிறை த 3ரளை சதருவ சாகவு 

மூளள ஒபபறற காரிபபதியானது, விருமபுனெறவருடைய பாவஙுகளாகிய அட 

வியைப பிரபலாககனி வடி.வாசி யரவருகக£ணுமபடி 295.0 நீருககுமானால, 

பாவ முழுவதும*நீககுதல ௮ககரடிததலத.துககலலாமல வேறே எ௩தததலஙகளுக 

குண, எ-று, (௧௯) 
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7௬௨ காசிரகதியம்; 

இன்றுதொட் டியமன்காசி யென்றவ ரிரு$சவூருஞ 
சென_றிடல் கருகரனாகச் செனறிடின முன்போனமமாற் 
படொனறுத லொழியாதுள்ள ச் தெண்ணிய படிபோய்மேவி 
கன்றுசெய மறுவும்வாசஞ் செய்தெல்லா ஈலமுமார்க, 

(இ-௭,) இன்றுமுதல இயமன், காரியெனறு சொனனவரகள வசன்று 

ஊரிலும போவதறகு எணணாதிருகககசகடவன ; போவானானெ மூனபோல ஈம 

மாறமணடிகசப்படுதல தவறாது கனமையுளளசுவாயம்புமநுவும மனதில எணணி 

யபடி காரிககுபபோய வாசஞ்செயது எலலாகனமைகளையும பெறககடவன, () 

நடுவனே மனுவேபூமே னான்முகத் தவனேநீவி£ 
கடுயெக் காசசென்று கங்கைநீ ராடிஈம்மைப் 

படுமலா கொணடுபோறறிப் பகருகங் குறிநும்பேசால் 
வடுவறப பதிடடைசெய்அ தனிததனி வயங்கப்போறறி, 

(இ-௭) இயமனே, சுவாயமபுமநுவே, தூரமனாமலரில வசிககன்ற மானகு 

முகஙகளையுடைய பிரமனே நீநகள (மூவரும) விரைவாகக கரசிததலததையடை 
௨து கஙகாஸகாஈஞசெயத விசுவராதரெனனும ஈமமை ஈலலமலாசளைககொண 

டாசித.த உககஎபேரால ஈமதுவடிவான சவலிககககளைககு௦௰மறத தனித்தனி 

பிர திடடை செயது அறிவுவிளங்கததுதி௪.து, ஊறு (28) 

இலெபக லமர்க.துபினபு இகெழுநும பதவிசோமி 

னலூலொ ன௩தமேதத ராகியின புறுவீரென்று 

பலதலை யரவம்பூண்ட பரஞ்சுட ரருவிச்செய்யச் 

சலசமா மலரோனாதி மூவருக தாழ்ஈ.துபோத்றி. 

(இ-௭.) லகளவாசஞசெயது பினனா; விளக௫ய உஙகளபதவியையடை 

வீரகள, (அதனபின) அ௮ளவிலலாத ஆன ஈதததைப பெறுெ.ழ௰ சவனமுததராசெச 

தெதிருபபீாகளெனறு பலவாயெ சிரசுகளையுடைய அரவபூஷணரான எவபரஞ 

சோஇ இருவாயமலா௩தரு௭, நீரிவுண்டாகும தாமலாமலரோன முதலிய மூவ 

ரும வணவ;ததெதுஇதது எ-று, (௨௨) 

விடைகொடு கர௫புககு வெண்டிரைக் கற்கையாடி 
யடையவெண் ஸணீறுபூசி யககமா மணியும்பூண்டு 

மிடையவைச தெழுததமெண்ணி விச்சுவகரதனனன 

தடைகெழு விசாலககணணி oi St பணிஈதுபோற றி, 

(இ-௭.) அனுமதிபெறறுககொணே கரசிததலததிறகுபபேோய, வெள்ளிய 
அலைகளையுடைய கககாதாததததில ஊகா௩சூசெயது, கனமையடையுமாறு விபூதி 

தீரிதது, பெருமையுளள உருததிராகக மாலையையணிகது, ஸ்ரீபஞசாடசரததைச 

சசரகரலமும உசசரித,து விசுவாரதருடையவும அனனமபேரல கடையு௪ள விசா 

லாட?த தாயாருடையவும கலல இருவடிகளை வண௰௫ததுதிதது, எ-று, (௨௩) 

தனிததனி தததம்பேரா லிலிங்கதா பனமுஞ்செயது 

பனிததமென் கஙகையாடடி.ப பனிமல ரெடுச்துச்சூடடி.



SFA g பீரமனமுதன்மூவரும் பூரித்தவத்திபாயம், ஈ௬௩ 

பினிததபல ுணவுமூட்டி 5 நீபமு மெடுத்தக்காட்டி. 

யனிததமாம் விடபலாழ்ககை யகன்.றபூ சித திரு£தார், 

(இ-௭,) தஙக௭ தககஎபபரினாலே தனிததனி ரிவலிகசபபிரசிட்டைசெ 

பத, குளிரஈதீ கஙகரஇரதததசால அபி?ஷேதெது, நலலமலாகள் எதேத அரசி 

தீத, இனிமைபுஎள பலவான உண்டிகளைரிவே ததத, தீபாரரதனைசெயது அரி. 

தியமான விஷபசமபதமாயுளள வரழககையொழிகதி பூரித்து வாசஞசெயறிரு 

ஈதனா, எறி, (௨4) 

இறையவ னு ததீவாறே யிங்கனஞ் சலகாள்வைகி 

மறையவன் முதனமூவோரும் வயங்குதம் பதவிபுக்கு 

நிறைமடிழ் திளைததுககாசி நினைததனமா ரா.துவாழ்ஈதர 

ரறைகட இுலடிறகாரி போல்வன றமையுக்செொரல்லோ, 

(இ.எ௭,) சிவபிரான இருவாபமலாடசவணணமே இவவாறு சிலகாலம் 

கரரியிலஙரிதது, பிரமதேவர்முசலிய மூவரும விளசகமுறற தசதமபதவிகளைச 

சோகது நிறை த இனபததில மூழ? மாறாது காரிததலசதைச் cfs near 

ண வாழஈதா£கள, ஒவிகளெற கடலரூழாத உலகததில் சாரிதசலததுககு ஒப் 

பாச வேறொனறிருகனெறதோ (எனறு சவுஈகாதிமுனிவாசளுசகுச ரூசமசா 

முனிவா) சொலலியருளினா, எ-று, (உட) 

பிரமன்முதன் மூவரும் பூரித்த அத்தியாயம் முற்றியது 
ஆச ௮சதியாயம ௪-௧ திருவிருததம, டுஈஈம. 

நிருசசிறறம்பலம:



au. 

திருச்சிறறமபலம, 

பதிமாந்தாவது துச்சேதாமுத்தியடைந்த 
அத் தியாயம், 

திருசசிறறமபலம, 

மழையுலாம்பொழின மகத்தேயத,துறை மறையோன 

விழையுநாலபல தெரிகதொன்று பலவெனவிரிபபான 

குழையுகெஞ்சமில் கொளகையனாமஈ துசசேதா 

வுழையடைஈதவர் வாயடஙடெவெடுத துரைப்பரன், 

(Q-or) மேகஙகள தவழபபெறற சேரலைருழாத மகததேசசதிலிருககனற 

ஒருபிராமணன, விருமபுசறகுரிய பலநூலகளை யுணாஈது ஒருபொருளைப பல 

பொருளாக விரிததுககூறுவான இரக்கமிலலாத மனமுடையவன, துசசேதா 

வென நாமமுடையவன தனனிடததுவாத பணடி சாகள வாயடகருமவகை 

யரக நியாயஙகளெடுத். துககூறுவான, எ.று (௧) 

கற்றகல்வியை மதித.துளச்செருககொடு களிப்பான் 

கொறறவாரிய னையுமவமதிததுமேற கொணடு 

சுஉறமாமறை யவரொலரஈதோலவியிற ரொலையப் 

பொறறவாதில்வென நிணையிலைமககெனப பொலிரதான், 

(இ-ள) தானகறற சலவியைத தானேமதிதது உளளசசெருகடினலை வியப 

புறுவான வலலமையுளள ஆசிரியனையும அவமதிதது வாதமிடகெசகொணடது 

மன றி, பெருமைத௩கய பஈதுககளாயுளள பிராமணரனைவரு£ சோலவியினாலே 

விகபெ போமபடிகரு வீணவாதிலவனறு ஈமககொருவருரூ சமானமிலலையெ 

னெ தருககுடையவறானை, ஈறு (௨) 

தருமகோக்கலன றருககினாறசவுதசு மாதத 

கருமம்யாவையும் வேறுசெயதானக௱ கரிபபான் 
பொருவிலாவொரு சாதுவேதியனொடும Sura sr 

சொருவவோட்டினா னிததொழிலறமென வுவபபரன், 

(இ-ள,) தருமபபாரவை யிலலானாகத சனது செருககால வேதசமபகத 

மாயுளள சிசெளதமராககததிலும ஸமீருதி சமபஈதமாயுளள ஸமராத்தமா£ககத 

திலும் விதிசத சருமககளெலலாவற நினையும ஒன்றை மறறஜொனராக வேறுபட 

ததசச நூலகளைசசெயது அதனால '௮கஙகரரமவளாகது சமானமறற மஹாபுரு 

QL Cher Her My பிராமணனுடன வாதிட்டு ஊஜாவிடடுப (பயகது) அபபால 

இமேவகைசெய்து இப்பாவத கொ.நிலகளைத தருமமெனறு சளிபபவனாஞன், (௩)



௧௫-வது அுசசேதா முத்தியடைந்த ௮த்தயொயம். war D 

கெறியலாகெறி யொழுகுபுநிகழ்கொடு மறையோன் 
மூறியமேலவ ரிட்டசாபககளு மூள 

வறியஞய்க்கொடும பிணிகளுகெருக்கலால வருகஞ் 

செறியயாவரு முள்ளுளேபுவஈடச செததான, 

(இ-௭) விதிக்கு விரோதவழியில தடையினறிஈடக்னெற ௮அககொடிய 

பிராமணன வருகதுமபடி பெரியேசாகளால இட்ட சாபவகளும்குழர்துகொளள 

வறுமையடைகது கொடிய வியாதிகளும மூடிகிகொணடதனால அதிக துனப 

முறறு யசவரும மனதிறகுஎளே களிசகுமபடி. இறககனன, எ.று, (௪) 

செததவேஇியன் பிரமராக்கதவுரு௪ சவணி 

யெரதததோரில வுவகதுமாகககது.று வோரைச 

சுததமாவச னிததமைதகதவருயிர தொலைததுப் 

பததமாமுடல் வீககிடததசைபறித துணபான. 

(இ-ள) அவவாறு மரணசசையடைநத பிராமணன் பிரமராக்ஷத ரூப 
ததை எ௫ுததுககொணடு வளா$ஈத்தோரிலவமரததிலிருத, அமமா ரசகசதிற போ 

ஜனெறவாகளைப பரிசு ததமான (பிரிய) வராதசையால வரவழைதத அவாகளிற 

கதுபோகுமபடி ௮ஸஇமாமாஙகளரல பஈதடபட்ட சேசததைகித தத தசை 

களை யெதெதுணபவனானான, எ-று, (6) 

இகதவரறிவ னிலவினமேலமர்தரு மேல்வைச் 
ச௩தமரமறைக குலததினன % ப.௮கஞயத தனித்தே 

யநதவேராதரு வணமையிறகாசியென றறைஈது 
ழேரதவேகனன கணடனனமுதுகொலை மூர்ககன். 

(இ-ள) இவவிதமாக இபபிரமராகூஷதன இலவமரததிலிரு suseag Ae 

Aygo QugGQewouparcr Cagudstoer Goghplpes gga தனியே 

வழிசசெலபவளாக ௮ாத இலவமரததின சமீபத,கில வருமபோது கரரிகாச என 

இற இருகாம ம இரத்தைச சொலலிசகொணடு ௩டதான, பெருஙகொலைபுரியு 

மூடனா௫ய பிரமராகூடசன இதைபபாததனன o-pM,  ' (௬) 

காசிகரசியென றறைகதமகதிரஞசெயி சலப்பச 

சயெனசெய்தா மென௮ுதறகொடுகதொழில் சிதைததுக் 
கூரிமணணிழிஈ தவனடி. பணி, துகை கூபபி 

யாசிகூறிரீ யாவனெய்கடைகுதி யெனருன, 

(இ-௭)) காசிகரசியெனற (மகா) மாதிரஞசெவியில் நுழை5தமசச்ரத் 

இல, இழிஈத கான எனனகாரியஞ் செயதேனெபறு தனத கொடுக்தொழிலை 

விடடு அவமரஜமூற்று பூமிபிலிறஙகிவாத வழிசசெலலும பிராமணன பரதவச 
  

  

* பதன அ வழிசசெல்லோன,



7௬௭௬ காசிரதகியம், 

ளில வண), (இரு) கரல்களையுக்குவித்து வாழ,த.ததல்சொல்லி நீர் யாவர் எவ் 

விடத,றகுட போனெறீரென்றனன், எ.து (௪) 

தீர்த்தயாத்திரை செயபவன் றிருமறைக் குல்ததே 

னார் ததவண்புரு டோத்தமகேத்திர மகன்று 
கார்ததபைம்பொழிற் காசியையடைசாச் செல்வே 

னீாத,தகீயெவ னிவ்வுருவடை5ததென னளென்றான். 

(இ-ள,) கான புகழ நிறைநத புருஷோதசசம க்டசிர சஇலிருககும 

பிராமணன அவிடமவிடதெதரததயாததினலா செயது வருன்தேன மேககதககயெ 

சோலைசூழகத காசிததல.தைத யடையுமபடி செலனெறேன மணிதரைகடிழிக 

குகதனமையுளள நீ யாவன உனககு இகதவடிவம வஈத காரணம யாதெனற 

னன, எற, (ஆ 

ஒங்குமாமகதத.துயர் மறைக்குலச் துதிததேன 

தீங்குசால்குணஞ் செறிய துளேனாமகதுச் சேதர 

வாஙகுகல்வியாற செருககியொரையுமவ மஇ,5.து.த் 

தேங்குசாபமும் பிணியுமவதடாததிடச் செத்தேன், 

(இ-ள) உயாவுளள இலககுமி வசிததறடெமாெ மகததேசததில மே 

லான பிராமண குலததிறபிறாத, நுசசேதாவெனனும பெயாபெறறு, கொ 

தொழிலையே மிகுதியாகசசெயது கலவிசசெருககால எலலோரையும Haw 

Eso, பெரியேோரகளிட்ட, ரிறைநத சாபததுடன வியரதிகளும வஈது துனபப 

படுததலால இ௰கதுபோனேன, ௭..ு, (௯) 

கடியதீவினை யியற றலாறபிரமராச் கதனாய் 

கெடியவித்தரு வுறறுளேனின துவாய் நிகழ்த் துய் 

கொடியமாளிகைக காசொமஞ்செவிக குறுக 
விடியலுற ததென னளவிலாவெவ்வினை யிருட்டே: 

(இ-ள்,) ஆசாரியா சிகதை முதலிய மஹாபாதசஙகளைச௪ செயதமையால 

பிரமராக்டஷத ரூபததையடைகஈது பெரிய இவவிலவமரததி லிருகதேன உமது 

லாயினாறகூ றிய கொடிசசோயுடைய மாளிகைகணெருகயெ காசியெனகற மா 

ரம எனது செவியில் நுழைதமையால எனனுடைய அஏவிலலாத கெரடும 

பாவமாயெ இருளானது விடியததொடஙயெது, எ௨று, (௧௧) 

ஆதலானின தடியிணைபேர்றறுதற் கமைந்தேன் 

கா,தலாலெனை யுடன்கொடுசெல்லு,அி காப் 

போதல்ரறபெரும புணணியமுனககுமுண டாமே 

சாதிலாற்கதி யளிப்பத,ததலமன்றோ வென்றான், 

(இ-ள்) ஆசலினால உமது உபயபாதஙகளையும வணஙகலுறறேன, காரித் 

Pash LSS தேவரீர கருணையினால அடியேனை உடன் சொணடுபோ யருஎவீர



௫-வது துச்சேதா முத்தியடைந்த அத்தியாயம், ௭௬௭ 

இறகதால் முததியைத தருனெறது அததிருசதலமாகலின எனனையழைததுக 

கொண போனாலுமககு அதிக புணணிபல்டைககு மென்றனன. எ-று, (௧௧) 

என்றகாலையி னவனையுமழைத்தட னேூக் 

கன்றறீாததருள் சோணபததிரதி கடாது 

மனறவானவர் செறிதருவளமபொலி கார 

வென்றவெல்லையுற் மனனவனோடுமவே தியனே, 

(இ-ள) இபபடியெனறுசொலலியபோ து அபபிரமராடசதனையும் அழை 

த.துகொணபேபோபய, எலேசதசை யொழிததருளளனெ.௪ சோணபத்.சர கதியை 

தீதாணடி, நிலபெறறதேவாகள தெருககுதற்குரியதும, பலஙளஙகள நிழைச் 

தீ.தும இலினையைவெலவதுமாயுளள கரசியெலலையை வேதியனடைகசனன்,() 

இங்குகிறதியென் றவனையாஙகியைபுற நிறுத்தித் 

தெங்குதககெய தணபொழிறகாசியுட் சென்று 

பொறகுகஙகைநீர் தேயஈதலேசரைப் போற்றி 

யஙகுமண்டிறி தெடுததுவாதவன்மிசைத தாவி, 

(இ-ள்) சீ இல்விடததில கிறபாயெனறு அபபிரமராககசளே நிறுததவி 

டட, தெனனமரககளையுடைய குளீரஈத சோலைஞசூழநத காசிததலக. ரு எளே 

போய, பெருககெதேதுவரும கஙகாதீரததத்தில ஸ௩ரஈஞ்செயது விசுவகாதனை 
வணக அககஙகைககரையிலுளள மணணைககையிலெதேது வஈது ௮வன மே 

போட்டு, எ..ற, (௧௯) 

சுததிபெறறனை யுட்புகுகதுய்யெனச் er py ox 

பததிமிககவன பதம்பணிக துள்ளிடைப படர்ஈது 

சிததியுறக லேசரைசசேவிததுத தெளிஈது 

முததஇிபெறதனன் பிரமராககதவுரு முடி.கசே, 

(இ-௭,) பரிசுததததை யடைகசனை, இணி உளளே புகுகது பிழைத்து 

விடுவாயெனறு (௮ஈதபபிராமணன) சொனனான, அளபு மிகுகத அவன பாதஙச 

ளில வணங9 உளளேபேசய (க௩கரஸகரஈஞ்செயது) விசுவேசுரரை வணஙசெ 

ரிலகரலமீருகது & 55 சுதிதியடைஈது சிததகளைபபெறறு பிரமராடசத வடிவை 

யொழிதது முததியடைகதனன, ௪-று, (௪௪) 

இழிவில்வேதியன் காசியென்றிசைத்திடு வாததை 

தழியபே7றத காறகொடுவினையெலாஞ் சாடிக் 

கழியவென்றுயா காசியுட்புக்கக லேசர் 

பொழியுமின்பத்அ மூழ்னொனெனிறபுகலுவசென்,



௬ ௮9] STAT & Hw ib. 

(இ-௭) உயாவு௭௭ பிராமணன் காரியெனறு சொனனவாகயேத்தை 

சூழ;த பெரியதரு 2ததால செவியிறகொணடு மசாபாதகஙகளயரவு மு.றிதோா 

டுமபடி. அவவாகயெவலியால வெனறு மேலாய காரிபபதியினளளேபோய 

விசுவராதா பொழினெற பெருககருணையில மூழ (பிரமராடசதவடிவ) மெச 

றிது மூததிபெறறானெனரால அததலததின மபையை எவவரறு சொலலக 

கூடும முகிவாகளே யென்று சூசமகாமுநிவா திருவாயமலாஈதனா, று (6டு) 

அசசேதா முத்தியடைந்த அ.ததியாயமுறறியது 
ஆக அததியாயம கடஃககு திருவிருததம, (டஈ௪டு,) 

திருசசிறமமபலம.



a 

இிருச்சிெறம்பலம் 

பதினாறாவது நித்தியயாத்திரைவிதி 

யுரைத்த அத்தியாயம். 

  

திருசசிற்றமபலம 

சததியமாமுனிவரர்கள சூதமுனிவரைப்போறறித சவாத்காட 

நிததியயாததிரைவிதியை யுரைத யென பபெ,நமூழசசி நிரமபிவாசம 

பொத தியமெனமலாககுழலா ளூமையமமையிதுவினவப் புவனகாசன், 

மெததியவானகருணையொடுவிளம்பினனவவாறுமகளாவிளபிபுசன்றேன் 

(இ-ள) உணமைஞானமுளள ச௨ஈகாதிமுிவாகள குூதமகாமுரிவரை வண 

௬9, நிததியமாயுளள காசிசதலததில நாடோறு ௩ட5%கவேணடியநிதஇியவிதியை 

cars shad Oram சேடக, சூதமுகிவா பெருஙகளிபபடைஈது இககித இயவி 

தியை வரசனைமிறைகத மிருதுவான மலாகள முடிதத ௮ளகத்தையடைய உமா 

தேவியா கேடடபோது சிவபேருமான பெருயகருணையோடு திருவாயமலா௩ 

தனா அநதபபிரகாரம உஙகரரககுககூ மனெழேன எனறனர ௨ஈ-று, (௧) 

௮ணணலேகாசிவரிப பதறடடையூறளவிலவா மதனோடினப | 

ண ணலேசெயுஈதருமம புரிபவாககு மூறுமிக orm RYE DB [Ow 

மெணணலேகதேனுமிலா நிருபபதறகெததெரழிலாஈறி பிருத்தல்வேண் 
கணணலேயுடையேறகுப புகறியெனசவபெருமான் கழறலுற்ரான், 

(இ.எ) பெருமையிற றத மகாதேவரே காரிததலத்தில் வாசஞ்செ 

யவதறகு அளவிறாத இடையூறு உணடாகும வாசஞ்செயவ்துடன sag 

தைககொடுககு£ தருமஞுசெயபவருககு விரோதம அதிகமாகும கவலையொனறு 

மணுகாதிருபபதறகுத தககமுயற?ி யாதுசெயய வேணடுமென எணண 

முளள அடியேனுக்கு ஈதெனறுகடடளை யிடுவீிரெற (உமாதேவியா£சளிப 

பறச) சிவபிரான திறுவாயமலரத தொட௩டனா று (௨) 

சுடருதயமெழுமுனமைல் கடிரையளவெழுகதிருகது தூயலெண்ணீ 

றிடாகல்பபுனை ௫.தணடி ராசவிநாயகனபாதீ மிறைஞ்சியேத்திப 

படரகதறுமயிசுவேச ரனனபூரணியெனு£ம படிவமுளளி 
யடர்விறறறிண்காலவயி சவாதண்டபாணியரு ளைங்கைப்புத்தேள், 

(இ-௪.) ரியோதயமா தற்கு ஐது ஈாழிகைககு (pore மழுகதிருகது 

(விதிபபடிவிளைலிசத௪) சுதசமமைத விபூதியைச துயாமொழியும வண்ணா 
a9 

ed



ar ori காடரகசியம்; 

தரிததத் துணடிராஜ கணபஇயின நிருவடிகளை வணஙதெதுதித்து (பிறவீத) து 
னபத்தை விலககும விசுவராதா அனனபூரணியென9ெ ஈமது திருவருவகஙகளை த 

தியாணிதது நிறை5த பராககரமமுளள காலவயிரவா, தணட பாணி hg) SI ns 

ளையுடைய கணப இ, எ.று, (௬) 

கேசவன்செங்கதாபபரிதி சணடிகைமறறிவருருவய கெழுமவெண்ணி 

கேசமிகுசவு௪தகத தாபனகானமபுரிக,த நீறுபூசி 

வரசமலிசகதிதருப் பணமாதியியறறிமல ராதிநேடிப் 

புரசமகனகதியா னததொடூமுறறாவிமண டபததைச்சா£கது 

(இ-௭.) திருமால, சிவ௩த செணஙகளையுடைய சூரியன, தூசகாதேவி, 

Hau இவாகள வடிவச்தை ஆழுததமாகசசி௩ இ து அ இகபிரியகதையணடாககும 

சீவுசம, தாதசுத்தி, நீராடல (இவைகளை விதிபபடி) செயது, விபூதி தரித, சாதியா 

வ₹தனம தாடபணம (ஜெபம தியான) முதலியவைகளைசசெயது புடபமூதலிய 

வைகளைச சமடரதிததுபபாசசதை யொழிககும கமமைததியானஞ செயதலோடு 

முத்தி மணடபததைசசோரது எ.று (௪) 

அ௮ஙருமிகுமுகமனொடு அதிபுரிஈதுதுணடியைபபினச துபபோறறிப 

பொயகுமிடசனைததுமொழி* கெனவிரகறநுவிசுவேசா பூசையாறறித 

தங்குபிரகககணா௩தோத இரமபுரிகதுதணடபா ணியை பினசராகது 

பெரதகுதிருப்பூசைஐதி செய.துபினபு ிசுவேசா திருமுனபோகதது, 

(இ-௭.) அழமுததி மணட்பததில உபசாரதடடன, ௩ மமைததோததரு 

செய்து பினனா துணடிராஜ கணபதிடைச சமீபிர.து வண௰ மிகட கிலேசய 

கள்யாவும ஒழிததருளவீரெனறு குமையிரஈநு விசுவசாதராகயெ ஈமமைப பூரிதது 

விதிபபடி. பிரகடசணஞசெயது தோதரமபணணி பினபு சணட்பரலரியை 

யடைஈாது விளகதமூறற பூசையு தோததிரமுஞசெயது அதனபின விசுவகாத 

ரய நமது ச௩கிதியிலவாநு எ.று. (௫) 

பூசததுமுனமைதே மொனபானபனனொனறுபூதீற பொருகதுமாறு 

கேரித.துவலஞ்சூழ்ஈ.து விசுவேசிரூக,தர நிமலதேவ 

வரத துமறைமுழஙகுஞ சகார்தமாறபிரிய வரமதேவ 

வேரசிததுருபமா தேவபகதாககளுகூல வும்பாகாத 

(இ.ள்.) ஈமமைபசைசெயது இது, எழு, ஒனடது, பதினொலறு, (பதி 

னேநது, இருபததொனறு) எனனு௩ கொகைகளிற கூடுமான பிரதக்ஷணததை 

௮னபுடன செயது விசுவராதரே, மானணிஈத கரமுடையோரே மலரசதெராசய 

தேவோ, வேதஙகள முழககததோடு பிரதிபாகிபபதற ெமாயெ சகமாதரே 

திருமா றபிரியரே, வாமதேவரோ, மெயஞ்ஞான சொருபே, மஹாதேவ, 

பக தானுகூலசே தேவதேவ, எ-று, (௬)



௧௬-வது நிததியயாததிரை விதியுாராதத அததியாயம், ors 

கரரணகசரணமத்த கன வககமுனகருருக கால்கீரீல் 

பூசணகாரியிலுயிர்க ளெவை- குமுததகொடுததருளும் புரர்ணவென்று 

கரரணனா 3ியர்விருமபு துதிபுரிதலறவிருதகி நன்றுமேவப் 

பாரணவுயாததிரைசர லததுமவுனமபுரிதல் பணபுகூடும், 

(இ-ள) பிரபஞ்சமாயே காரியததிறகுக காரணமான மாயாகாரணரே, 

உனமததாரோ, மேலானகடவுளே மூடாகளாலே அறியபபடாதவசே, காலனுக் 
குககாலரே, சாவபரிபூரண ரோ, காசியிலிருககு மெலலாசவோகளுககும மேர் 

க்ஷ திதையளிகனேற புராண, எனற விஷணுமுதலாயினோர் விருமபததகச 

தோததிர௩களை வாயினாறசொலலாமல மனதிலசிஈதிததுககொணே உல்கததார் 

(45.064) சோதறெைமாகயெ(பஞ்சககுரோசப பிரதகூடண)யா திரை காலததில 

மெளனஞசெயவது விதியாகும எது (௭) 

இட தகியமதீனனயாத இரைககுரியோனிடை பூறென் நெய்தியாவு 

நகதவழமபலபுரியு) சவததுதியாலுலோபமெலா காசமாகு 

மு தவதுகெடி.றறருமம வளருமவளரச௫ததி முடழ்க்குமதப 

Vig HAs Burp .ரஞானவானகதியிற படாவசரனமே, 

(இ-ள ] மேறசொலலிய கியமஙகளையுடையவா காரிததலத துவசசஞா செ 

யயும யாததிரைககு அதிகாரியாவரா மேலும இடையூறென்று வருபவைகள 

ஏம மாசமாகப பலதருமககளையுஞ செயவார (அதுவன றிப) பயரிவதோதத 

ரததால உலோபாகி து ககுணஙகளெலலாங கெடுபபா, அவவுலோபரதி G 

ணக செடடால, தருமமவி£ சதியாகும தருமமவளரஈதால, அணிமாதி தததி 

களுணடாகும ப£தததை நீககுகெற அநதச ததிகளால பிரமஞானமென 

ற மோடசகதியிற செலலுவாகள எ.று (௮) 

கலஙகுபெருஞசமுசாச । குழிவிழஈ,துவினைப்பாமபு கடிககபபட்டோ 

7௨ஙகுபெருமபுக;2. காசி யடையதனறிமுததிய லரியதாகும 

விலஙகுபமவைகளகிருமி முதலானபலலுயிரும விலஙகாவணண 

மல குதலிலகாசகர வதிதலானமபதமே மருவலுணமை, 

(இ-ள ) மனககலகசததைத தரும பெரிய சமுசாரமெனெ படுகு[ழியி 

லவீழாது தீவினை யேனனும பாமபிஞளாற கடிககப படடவாகள, விளஃகமுளள 

பெரும புகழையுடைய காசிததலததை யடைஈதா லலலாமல முததியடைதல 

அருமையாகும மிருகவகளும பக்ஷிகளும புழுககள முதலாயுளள பல்€வரா 

சிகளும நீஙகாமலிருமது அலைவ௰ற காசிதகலததில வாசஞசெயதால £மத திரு 

வடி யடைதலுணமையாகும, எ-று, (௯) 

வானவரிகதிரனயனமால் சிதகவிதஇயர தரர்செம மணிசசூட்டுள்ளார் 

தானவான்னசாகருடர் சரலகடஙகர்கவியஃகர் தவரவசுக5



ரர௭௨ காசிரகூயம். 

ளானவர்கநதிருவாமுனி வராபெருஞ்சாரணாமுதனமற றடலமேய 

மானவாமற்ழெல்லோருககாச)கசடைகதொருவரரவாழவர்ரெனறும் 

(இ-௭) தேவாகள், தேவேகிரன, பிரமன, இருமால, Agar, Sg Bur 
தீரா மாக லோக்வாசிகள, அசுராகள, னெனரா, கருடா, இராடசதா, இயககர், 

அஷடவசுக்கள, க5திருவா, முரிவா, சராரணா முதலானோரும, பூலோகவாசிக 

ளும; மதறுமுளளவரும, காசிததலசதை, யடைஈது எககாலத திலுரீககாது 

வரழாதிருபபாரகள எ-று (௧௦) 

முததிவிருபபுடையவரே கர்சியடைவாரமறறை மூர்க்காசாரா 
சிததியு நாலகளபல கறருஓுககுரவனமொழி செவியேறறுலு 

மததியிடையுபிபபடகடுப பறபலகாண் மூழகியமர்ஈதரலுமானம 

சுததியுறலரிதொருகாற காசியெனசசொறநினுதூய்மைமேவும 

(இ-ள \' மோக்ஷத்தில விருபபமூடையோரே கார சதலததை யடைவார 

கள மறறையராயெ ௮றிவீனா அடையமாடடராகள, சிததியைசகொடுககதசகக 

பலசாஸ.இிரலகளை வாசிததாலும ஆசாரியா உபச வாககியததைச செவியிற 

கேடடாலும, (சுழுமுனாகாடி வழிபிலுளள) ௮ஸதியில பிராணவாயுதஙக, பல 

கரலஞ சமாதி யோகததிலிரு£தாலும ஆனமசுததியாயே முததியைப பெறுத 

லருமையாகும, காசியெனறு ஒறாககாறகூறினால ஆன்ம சுததியுணடாம எ.று 

கெரயகுவிரி குழமகோதா.ப கமமுருவஙகாசியெனக குறித துக்சோடி. 

ய ஙகுவிலகா திருககு தவமபேணிகசாலவலிமிக கடை துளோரும 

பஙகுபெறமுயன திவெ ரதைவிலருமாறுமனம பறறுதென்றும | வாரோ, 

பெரங்குசுவையமு. துணபேோ மறறதையுணடிதறகுமனம பொருது 

(இ-ள,) வாசனை வீசுனெற அளகத்தையுடைய உமையே ஈமது வடிவ 

மேகாரிததல மெனறு ட மதிததுககொளவாயாச, மிக்க காஷ௨வலிமை யுளளோ 

௬ம அககாரிததலததைபபிரியாதிருகக வேணமெனெ தவத்தை விருமபி மூட 

வனாதறகு முயறசிபபாரரகள ஆத்தலதசைவிடடு விலக மனம ஒருக்கரலுஞ சம 

மதியாது மிகசமதுசமுளள அமிரதபானரு செயதவாகள வேறுவகையான உண 

வுகளை உணபதறகு மாஞசமம௫பபா ?ரா (அதபோலவெ௱தறிபாயாக)எ.று, 

ஆனழபெருங்காசிகக ரவி ரததததுறைவாரை யடையானகால 

னேனறபெருமாபைவசப படடியமனாலவருகது மெவருமேலாயத 

தேரன ற௩மக௬டகலபப வாஙகருளவோநீராடு, தொழினமேமகொண்ட 

இரனறககருறைவாரு மலிமுததருரைததனமீ துணமையாமால, 

(இ-௭) மாடசிமைத்நயெ மமையுளஎள ௮வி முசதமெனனுவ காடிபபதி 

யில வரிபபவாகளை இயமன அணுகான , வியாபிதத மகா மாயையிறசடடுபப 

டட இயமனால வரு துனற எலலோரும அததலததைச சேருவராகளானால 

அவரகளுக்கு ஈமது ௮ருளகடைகுமபடி ௮றகரெகம செயவோம கங்கர ஸர



௧௬-வது நிகதியயாததிரை லிதியுரைத்த அததியாயம். ௭௭௩) 

ஈஞ செயபுதொழிலைமேறகொணடவரகளும காரிததலத இல வபெபவர்களும 

அவிமுசதாாதரென றே காமகூ றினோம இவவாகயம உணமையாகும, எ.து 

பரரடிசில்புசிததிடுதல் பரதா.ரவாஞ்சையுறல் பரர்பெர்ன வெளவல் 
பரரபவாதங்கோட லனாசாரக நுவேசமூமை Ug Ore st 

பரரிகழபபுலா வுண்டல் கள்ஞுணடனமறையவர்்மு.ற பலரைக்கோறல் 

பரருயிரு,கனலுயிபோற் பேணமையிவையா ..! பலவுககுற்றம, 

(இ-ள) அ௮அனனியாகள அனனத்தை உணணுதல, பிறாமனை ஈயததல, Hor 

னிடா பொருளை அபகரித.சல ௮னனிமாகளைபபழிததல, அனாசாரததை யதுஷ 

ட்டித,தல, துவேஷங்கொளளுதல, பெொயகூறுதல, வீறாசைகொளளுதல, ௮ றி 

வுடையோ நிமதைசெயயததகக மாமிச போஜனம பணணுதல, மதுபானஞ 

செயசல, பிராமணா முதலாய பலரையுஙசொலலுதல, ௮அனணிய உயிரகளை ௪ 

சனனுயிரபோல விருமபசமை, இவை முசலிய பலவுக க. றறககளாம, எ-று, 

இனக்்ஷையிலலா தவாகளிடததிலும, இரவிய௩ சளைப பரவவ்ழியில சமபா 

திற வாகளிடததிலும், குலாசார நிலைபேதிபபவரிடதஇிலும, நலல விரதங 

களை விடபவிடடவரிடததிலும, போஜனஞ செய்தால பாவமெனறு வித்தி 

ருததலாலும இவைக எிலலாதவாகளைப பரிசோதிததறிவத் ௮ருமை யாத 

லாலும பரரடிரில புரிததிடுதல Epp ne po, Herel ௮சணிசா கூடி 

யாக விவாகஞசெயத மனையாளைப புணா£தவரகளைக காலதூதாகள யாதன 

சரீரததிலவிடடு சகெசபபடாத ஆூயரமுளள மா£ககததிலே இவாகளை யிழுத 

துககோணடு போய செமபுப்பாறைகளைச சி௨கசககாயசசத தமுவிககொளளு 

மபடி செயயதமன றி, செபபூரிகனே மெருபபிலிடடு உரோமத ஆவாரகக 

டோறும, உளளுருகுமபடி குத்தித துயாசெயவராகளெனறும, விதிசதிருதத 

லின பரதாரவாஞ்சையுறல குறறமெனறும 

அவரவா சவுசயெகிமிததம சமபாதிதத திரவியஙசளை வஞ்சனை ரல வாக 

இகெகொணடு பினனா அவர துயரககடலில முழுகுமபடி செயவது பெருமபா 

தச மாதலின, பராபொன வெளவல குறறமென்றும, 

கொடியோகளுடைய தீககுணஙககாக கூறுதலும,பாவமெனறு ஒளவை 

யா கூறியிருதசலாலும, Bivens DL பழககமுடை யேசா, அபபழககவாதனை 

ute) ஈலலேராரகளை நிகதிதது அதனால் அதிபாதகததை யடைகது கெரடுகரசக 

சளில விழுவராதலாலும பாரபவாதங கேரடல குறறமெனறும 

ஆசாரமிஉலா.து மலரெடுககல இருமரலைகடடல, ஆலயததிறகுபபோசல, 

இவபூசை செபதல, போஜனஞுசெயதல, சாதுககளுசகுப பணிபுரிதல முதலிய 

ச.றகருமஉகளை ௪ செயசவா அபபுணணியபலனை (இழகது தனபததை யடைவ 

ரெனறு விதிததிருததலாதும, “பூவுமுக்கமும டமுதேயானாலருடகணுமுளவேோ 
கணணி லருவருததிடுவனைய” னெனபசனாதும, ௮னாசரரஙவ குறறமெனறும, 

துவேஷததைப் பாரரடட சனெறவாகள, பிறரிடததளள உததம குணஙகளைக



at ary ETAT & Bw tw 

கணடு ஈணபுசெயது சுதசவாசனையிற பழெெ இனபததை யனலுபவியாது தமது 

காலததை வீணாகக கழிதத,ச துனபுறுவராதவின, துவேசம கு.றறமெனறும 

பி.ஐருககுத துனபததைத சருமாயின, மெடமமொழியும பொயயுடன சேரு 

மெனறு பெரியா மொழிஈதிருபபதை யுணராது ௮னனியருககுச துயாததை 

புணடாககும பொயமமொழியை மனநஈதுணிகது கூ றிபபெரும பாதகததை 

படைபவரும உளராகலின, படி.று குறறமெனறும, ஆசைசசடியான் அலைலோ 

கததினுசகு மாசறற நலவடியானெனழம, ஆமுனிசசையே மேலுமேலும பிற 

பபளிககும விசதெனறும, ஆசையெனும பெருககாறநூடிலவம பஞ்செனவு 

மனதலையுகரவமோசம வருமெனறும, *அவாவெனப வெலலரவுயிரசகு மெஞ 

ஞானறுக தவாஅபபிறபபீனும விததெனறம,?"ஆசைககயிற நிலாடம பமபரமே 

னறம,ஆசாபசாசததைததுரததியெனறும, அசைநிகளத்திளை நாததாளிபடவத.றி 

கெனறும சானரோ திருவாய மலராதிருததலின, இராகமகு தறமெனறும 

அறிவுடையோர் நிநதைசெயயுமபடி புலாலுணணுதல பாவமெனபதறகுப 

பிரமாணம 

பட்டணத்துப் பிள்ளையார் பாடல, 

கொலலாமற கொனற்தைத இனாமறகுததிரங் கோள்களவு 

கல்லாமற கைதவரோடி ணஙகாமற கனவிஜுமபொய் 

சொலலாமற சொறகளைககேளாமற றோகையா மாயையிலே 

செலலாமற செலவா தருவாய சதமபசதேூிகனே . 

சிவதானதீபம் 

கொலையா ரநெயியகனற ஞாஈ*தானே 

கூறரிப மேலான ஞானமாகு 

கொலையாதியகனஜொமுகுக தவஙசடாமே 

குற௱மிலா ௩றறவமென நுரைககுநூலுப 

சொலையாதி யகறறியஈல லறஙகடாமே 

குவலயததி லொபபரிய QB FETT G hl 

கொலையாதி யகனறுபெறு) செலவகதானே 

கூறிறுயிக இதமான வாழவசரமே, 

எவவுயிரும பராபானசகஈபிதியதாகு 

மிலகுமுயி ௬ுடலனைதது மீசனகோயி 

லெவவுயிரு மெமமுயிபோ லென.றுகோககி 

யிரஙகா,த ere phi மிழிய்னோரை 

வவவியமன நதர தணடஞ்செயது 

வல்லிருமபை யுருககியவா வாயிலவார்தது 

வெவவியத யெழுஈ£௫ல் வீழத திமாரா 
வேதனைசெய திெரென வோது நாலே



௧௬-வது நிததியயாததிரை விதியுாராதக அததியாயம்.சஎடு 

பதிபசுபா சவிளக்கம், 

௮மமாவென வல்ற வாருயிரைக கொள ஐருகதி 

யிமமாுடரொலலா மினபுற நிருகனெரு 

சம்மாவெனஞ்சததந கேட்டகனற மாதவா கும [தே. 

பொயமமாரிரயமெனராம புசிததவாககென சொலலுவ' 

கயகையிற படிஈதிடடாலுக சடவுப பூசிததாலு 

மஙகுலபோற கோடிதானம வளளலாய் வழங்கினாலு:) 

சங்கையி லாத,ரான தத.துவ முணாஈதிடடாலும 

பொயகுறுபுலால்புபபோனபோயகரகடைவனன 0ே, 

கொலைபிலா னுதவுமனனங கூறிமபே ரமுதமாகுப 

கொலையுளா னுசவுமனனங கூறிமபோ விடமதாகும 

புலையாந மனையிலுணபோன புலையனா மாறுபேர்லக | om Cm, 

கொலைஞாத மனையிலுணபோன கெரலை னே யாவன 

கலையெலா முணாகத।னேஜுய கரிசறக தெளிஈ்தானேஜனு 

மலையென வுயா । தானே னு மனமய லகனமுனே ஜு 

முலகெலாமபுகழபபலலோரக குதபியகையனேு 

மிலயெயிரககமின றேலெழுகச கடைவனனமே, 

கொனறைவேநதன, 

கோனபெனபது கொனறுதினனாமை, 

திரக்தறள் 
கொலலானபுலாலை மறுததானைககசைகூபபி யெலலரவுயிரு௩தொழும, 

இனனும பலநூலிலும இவவாறே கூறிபிருதசலின பரரிசழபபுலாலுணடல 

குறறமெனறும, அறிவுடையோ நிகதிககுமாறு கள்ளுணடல குறறமெனபதற 

cau பீரமாணம 

கூர்மபுரரணம, 

கள்விலைபகாவேரர் கள்ளினைநுகர்க ரோரகள்ளர_௪,௧ற டனபடுவோர் 

EATEN (hi I BOOT மகிழுகாகரகிற கறபகால்ஙடொ தழு மி 

யெள்ளுறுகதீய மலப்புமுவாகி மலததினைநுகர்ஈ துபினனிறாது | 

விளளருக2காடிய ரெளரவ௩சசன மீடடுமீட்டுழக துகாளகழிப்பரா, 

இவவாறே பலநூலிலுஞூ சொலலி யிருததலிசஏ களஞணடல குறறமென 

௮ம அதிததிய மாசவுந துககமாகஉம அசுததமசகவுமுளள உலசவாழககைககு 

விரோதஞசெயயவா பிராமணரானாலும அவரகளைசகொனறு தாம வாழாதிருகச 

நினேைதது ௮வவாறு செயனெழவாசளூம உளளன தலின, கோறல Gop



7௭௬ av &goaRwip. 

னறும, ஜீவசாருணிய மிலலையாயின், கடவனிடததுபபகதியுணடாகமாட்டாது 
சடவுடபததி பிலலையாயின, பாசவைராககியம நேரிடாது, பாசவைராககியங 
டையாதாயின சொரூபஞான மூணடாகமாட்டாது சொரூபஞான மிலலை 

யாயின முதநி கைகூடாது அதலின பரருயிரு௩ தனலுயிரபோற பேணாமை 

குழ்தமெனறு௩ கூறினர், 

குறறமிவையோன்றேனுஞ் சாராமலவிமூத்தஙகுட கொள்வாசே௰ற 

சொத்றவொருகுறறமு மிலாரரசயொனகத சொரூபராவரா 

முறதவவரேஈம,.துணமை யைததெரிஈதுபாவிக்கு முததராவரா 

கறறசெருஈகாறகாசி யிகழ்கதவாகள்ககெரகங கைகசொளவாரால். 

(இ-ள ) மேறசொலலிய குறறஙகளொனறு மணுகாமல காசிததலததில ௨9 

பபாரகளரனால முனனுளள பாவமொழிகது ஆகாத சொருபராவராகள அவர 

களே ஈமது உணமையானவடிவம முழுவதுமறிஈது பாவனைசெயது முததிபெ 

அவாசள தாதுகள கறற கலவிசசெருக்கால சாசியை அவமஇததவாகள கொ 

டிய மரகததைப பெறுவாரகள எ.று (௧௫) 

மூலமுதலாதாரத தருசசனையாலவிச தயரன முூ.தனஞானததாற 

சலமிகுகுரவனுப சேசததாறசிவகாம சரவண ததாற 

காலவிதிரிசசயததா௦ புனிதவுணவாறகடுமை கடிய்னசொலலான 

மாலவெழு3ரமாதி தயானததானறசரிக வரஞ்சையா மால, 

(இ.எ) மூலாதாரமுதல ஆதாரம ஆ.றிலும உளள கடவுளாகளைபபாவனை 

யாக அருசசிதகலாலும வைரரககயததினாலும, மூதனமையான ஞானசாதகத 

தாரலும தவவொழுககமுசாள ஆசாரியா உபதேசததைப பெறுதலினாலும இவ 

காமஙகளை நிரஈசரஙகேடடலினாலும சாலதோதம விதிதத கியமககளை சதவரு 

துஅநுஷடடி சதலாலும, விதிவழியான ஆகாரததாலும, பிறாகொடுமையையும 

ஒழிககததசச இணியவராததையாலும, புததிமய௩குமபடி யெழுனற ௧ர.மா.இக 

ளை௮டககுதலாலும, ஈலலசரியாது சாதானஙகளை விருமபிசடதசலாலும எ-று () 

பெரியானுககரகததாற பேணுசதாசாரததாற பிறஙகுவோரே 

யுரியவராகுவாமாசி வசிபபதறகுததவமிலாக கொடடாதாகும 

பிரியமிகமலததமுக ப பன றியதையுவபபதுபோற பிததவா ழகசை 

யுரியதெனமயயகயதை யுவஈதிடுவேோரககொருகாலு மொழியா துனபம 

(இ-ள ) பெரியோகளுடைய அனுகரெகததினாறும விருமப ச, சககசதாகா 

லமு௩ தவரு த ஆசாரததாலும விளககுபவாகளே காசிததலதஇில நிசதியயாததி 

ரை செயது வ௫ிபபதறகுரியராவராகள, மேலேசொலலிய தவமிலலாதவாவா 

சஞசெயயககூடாது, பனறியானது பசரவீகாரததைச சசரநினைக,து அதுகேரி 

ட்டால பிரியப படுவதுபோல,அ றிவீனரால விரும்பததகக பிரபஞசவாழககையே 

நரமனுடவிககததககதெனறுமய௩8 அதுகேரிடமபோத களிப்புறுவோர்சளுககு 

Her எக்காலத்திலும் Susrgy, cg, ன ர (௧௭)



௧௬-வது நிகதியயாகதிரை விதியரைகத வதஇயாயம். ௭௭ 

மணணாசைபெணணாசை பொனனாசையுடையவாகண் மதிமாழாஈ.து 

விணணாசைகொளுவகாசி யாசையுருரிமமூனறுள் விலகாவெரன மி 

னணணசையுடையவரு மதுவேணடார்முனனினறு காஞ்சொ றறாலு 

மெணணாசைகொரள்ளார்மற றவாபிறவிகறனபிறுககோ ரிறுணடாமோ, 

(இ.எ) மண, பெண, பொன எனணு மூன [ிஸ.ம விருபபம வைபபவ 

ர்கள, தேவாகளாலே விருமபததகக காசிததல ஆசையைபபு ச இமா ஙஇயு௩ கெ 

ளஎளாரசகள் மேறசொனன மூனுசையில இரணடாசை புணியகசததால 

ரீ ஒனறையுடையவாசகஞம ஆஃகாதெதல விருபப௩கொளளராகள, மரமே 

பிரசனனமாக ௮ சதலமனெமயைச கூட cog Henge Ai KaBor D சைய v) 

கொளளராசகள அ௮அததனமை யுடையோமத பிழவிகதுயா ததை அளவிடககூடு 

மோ (கூடாது) எஃறு (௧௮) 

௮ருகதவததாமகாகெச ரடைக துமுமையேசிறிஐ மர செடழாசாயப 

பொருஈதமறமேபுரிவா சிறி தமறமெணணாது ae Gur 

இரு! தவொருமுபபதினா யிரவருட௩தீயவஞ। செறிவாபினனு 

மிருசவதறகப ராக ரெமககபராதபபுரிகதோரென.றுமுணமை, 

(இ-௭) உமாதேவீயே சிலா அரியதவததினால காசிசதலததில வசசஞரெ 

யடபபெறறும சிலபுணஎணறியமுஞ செயயாகவார!! முரழவதும பாவமேசெயவார 

பினவருவதை எணணா y சிறித பாவஞூசெயதீ்! ரதிலும முபபஇியயிரம தெய 

வவருடம சரலவயிரவருடைய சூலததால கொடுகதுயாததை யலுபவிபபராகள 

எக்காலகதும ஈதுணமையாகும (லா) அததல கும எனக்கும அபராத 

சூசெயவசாசள று, (5௯) 

இன னுமுபருன கருமவயி ரவ௰குமிளிகணபஇககு மிமையோயராக 3) 
மனனுமுலகுளளாரககு மப ராதம்புரி௩கவராய மய காறிறபா 

துனனுமிதனாறகாசித தலவாசமெளிதனறு சொமறரோமின னும 

பனனுவதெனனோதருமா தருமவிசாரம்புரி ரல பணபுமேவும 

(இ-௭) மேலும மகிமையுளள உனக்கும வைரவகக(. வுஞககும விளகக 

முற கணபதிககும எலலாததேவாகருாக்கும பூலோகவாடிகளுககும அபராதம 

் சயபவாசளாடி மயதகுவராகள இமதக்காரண ததாம நெருககய ம௫மையுளள 

காதிததலவசசம எளி தலலவெறு கூறினோம விரிவாகசசொலவவேணாடுவதி 

யாது அததலதஇிலிருகத பாவபுணணிய விசமாணை செயவராகளானால ஈறகுண 

மூணடாகும எ.து (௨0) 

ச! ததழு.தல்யுகயகாசி ஞானமுளராகுதவுமுத£ி! திருதிரணடி. 
லாததம?ஈதானமுளா ரல்தடையாமூன நிலெமை யருசசிததேததி 

Curt தபெருஈதானமினி அதவுநரமறததையுறுவ ௬றறகானகிற 

கூரகதறுதானமா யினுஙகொடுபபேராபாமுத,௮ி கூவேரரால், 
23
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(இ-௭.) சிறபபுளள மூதல யுகததில srAgssas Ao வ௨ரிபடஙா ஞான தத 

னால முத்திபெறுவாரகள இரணடாவது யுககதில மிறைத யாகமும தானமும் 

அததலததி௨ஐ செயபவாகள முததியடைவாசகள, மூனராவது யுகததில ஈமமை 

யருசசிததத துதிபுிகது மகாதானஙகளை அததலததில செயதால முத்தியட 

array, கானகாவது யுகதஇல எளிய தானஙகளானாலும சேயபவா முததிபெ 

அவராகள, று, (௨௧) 

சுததியெனலாசையற லதறிதுண்டாமெனினுா தயரததாழ்ததும் 
ப.தயூறககாசிவசப பவாவயிரோமபிடுமபொருட்டுப பணபுசான ற 

இதெதியுடையவாபாலே செனறிரககககடவாமிகச சோபபானெணணி 
லெததிசையமெடுத 3/ழி:க வளதறமுக நவாருணாதி யிலஙகிழாயே. 

(இ-ள்) காதெதலத.தில வரிபபவரகரரககுச சுததமாவதி ஆசையொழி 

sor, அவ்வுரசை எி.றிதருககாலும தயாரக (கடலி) லாழததும, விசுவநாதருககு 

அனபுசெயபவா ப௫ியைறீசகுமபொருட்டு உதசம குணத்தாலுயாத ெொகஸதத 

ரிடததிறகுபபோய (வேண்டியபைகளை) யாசித,து வரககடவாகள அதை விட்டு 

பபொருளைச சோததுககொளளுமபடி. எணணி (அலைவராகளானால) எவவுலக 

ததாரு மெடுதது நிமதிபபதறகுரிய நரகததமுஈ துவ ரெனற றியககடவாய விளகக 

மூ22 ஆபரணஙகளைததரிதச பராவதியே எ-று (௨௨) 

நித்தியயா ததிரை விதியாராத.த வததியாய முறறியது, 
ஆக அததியாயம, ௧௬௩௧ திருவிருததம, டு௬௨, 

இருசசிறறமபலம,



திருச்சிறமமபல்ம் 

பதினேழாவது காசிதேவி வரம்பெற்ற 

அத் தியாயம், 

அஷ்ரிுஹிக வஸ் 

திருசசறறமபலம, 

புதமதிமுடிதத செஞ்சடைபபுராணன பொனனடி 5,கரமரைவண பட 

அபுகழரிகே சவவன த_துமையாண மூனனிருகககளைவாழமுக லை 

குதுகலபபஞ்சக குசோசமாவிலியகங ரூவலையஙகாசியெண்றுரைகக [ன, 

ம.துமலர்சகுழலி பெயரொடுமபொலிய வ1,ததெனலுரையெனவுரைபபர 

(இ-ள) மூனறாமபிறையணிாத 9வ௧த சடையையுடைய பழையோனா 

கிய மஹாதேவரது ௮அழயெதாமரை மலாபோலு௩ இருவடிகளைப பெருமபுகழு 

ளள ௮ரிசேசவவனததினிடதது உமாதேவியா பஸணிடத, மூாணீன௮ு அடியே 

நளடைய இனபவாழவுககு முதறபொருளே, இன பததை விளைவிககும படர 

சக்கு ரோசததிலுளள இவலியசககளை அமிவுடறடையோச காரியெனறு செசலம 

தேனொழுகு மலரணித சகூாதலையுடைய (ஒரு) பெணபெயாபெறறு Sera 

கு௩காரணம யாறு (அவவுணமையைசதேவரீ£ர) இருவசயமலரகசருளவீரென 

று பிராஈததிகக, ரிவபிரான கடடளையிடுசனெறனா று, (௧) 

தரைபுகழிம்ப மடைகதைகேணாமே சததியசொருபமாமிலிக்க 

முரைபெறுசததி யோனியாமயாமே யோ தருமபெருமபுகழிலிங்கம் 

புரைதவிரிவையே புகலபிரகிருதி புரடனாமினையமாதணமே 

வரையறவெலலா மறைகளுமூரைககு ம௰றிதறகையமொன றினறே, 

(இ-௭) உலசசதா£ 'புகடபபெறற, இமாசலா£ ஐருமாரியே சேடபாயாக, 

காமிருவரும உணஎமவடிவாரசய அடையாளமாக விருபபோம, புகழபபெறற 

சத இயரயெ நீயே அவுடையாா வடிவமாக விளஙகுனெறனை சொலலுஃசடஙகா 

பபெருமபுகழிமைகத நாமே இலிககவடிவாக விளஙகுல ரோம களஙசமறத 

இவவடிவஙகளே பிரடருஇியாசவும புருடதீததுவமாகவும விளஙகும இத இரச 

சியததை ௮ளவறற எலலாவேதங்களும எடுததுககூறுவனவாம இதறகு யாசொ 

ருசஈதேகமுமிலலை, எஹு (௨) 

சிறைபரசிவமே நிகழபரமபிரம நில்வுவண்புகழபபரமானமா 

கறைதபுகாட்ரிக கவுத.துவமார்பன கமலமேலிருபபவனென்று



aT IW STATS Aw th. 

மறைதருமாயை விததையோடவிததை யருளுமையலைகடறபிறா தாள் 

குறைய,.றுகலைமா னெனறுகாடோ,றுங கூறுமாலவீ.றுமாமறையே, 

(இ-௭) எவவிடததம கிறைடத பாசிவமானறு விளகசமுறற பரமபெச 

ருளெனவும பரபமிரம மென௨ம, பெருமபுகழனமகத பாமானமா வெனவும, குற 

ரிமறற சாடசியுளள கவஸ_நுபமணி மா£பனாய விஷ.ணமா ததி யெனஉம,தாம 

னைமலாமீதிருனெற பிரமனெனவும,சு கசமாயாசதத எனஉம 3சுதசமாயாசதகு 

எனவும (ஆனமாசகரககு) அருளசெயபடொற உமாசேவி, எனஉம திருபபாறகட 

லிறபிறத இலககுமி?ே சவி, எனஉம நிறைத கலைஞானம் எள சாசகவஇதேவி 

டனவும, பெயாபெறறு விளபகுமெனறு பெருமபுகழுள௱ வேதங்க சதாசால 

மூம கூறுவனவாம எ-று (௩) 

நலமலிகாமே யனா த£விருபபோ ஈவிலருமபெ, ரமபுகழ்க்காசெ 

இல்குறுசதவி யென. றுமோபோமற றநிலியகமெனறுமமொருபேரர் 

ழூலகமதறிதனான மடவரறபெயரிட் மெகருமககாசியைமறைகள 

குலவயிமுகத மானகதவனமை! குரோசசொருபமாவிலிங்கம, 

(இ-ள) கிறைத இனபவடி௰ாூயெ ஈாமிருவருமே அககதருபமாக விருப 

பேரம, சொலலுதழகரிய பெருமபுகழுளள அககாரிததலததிறகு ஒளியையுடைய 

சதருபமெனறும இலிஙகரூபமெனறும பெயருணடு இடதக காரணத்தால 

௮ மிவுடையா£ அககரடசருட பெணபெயரீடடு மொழிவசாகள Hs SVS Eng 

வேதஙகள ௮விமுதகமெனறும, தஆனடதவனமெனரும, பஞசக்குரோசசொருப 

WE Tel SOMO MLD BT eM (௪) 

உருததிரவாசம விட்டுணுவாச மூலகெலாமபடை 1 வனவாச 

திருகககுவாரா ணசியெனவுரைககுஈ திகழதிடடானமுகாளும | argue 

பொருத்தமா, டடா தருவுினனொகொம போதறுமெயயடியவாககெ 

வருததமேவரம லோமபிடவி)த வணணமாவிருபப துமயி2ல, 

(இ-ள) உருத்திர வாசஸலததானமெனறம இிருமால வாசறததானமெ 

னறும பிரமதேவன வாசஸததானமழென்றும திருதகழுறற வாராண?ி யென 

றும கூறுவா, மயில?பாலுளு சாயலையுடைய உமையே ஈமமை வண௫கும மெ 

யயனபாகள வருதசமுறாது பாதுகாபபசறகு ந யெரதததிருமேனி சொனாட 

னையோ அதத திருமேனிக்கு காம ௮அதிஷடானமாக விளககுவோ மெனத 

இிவாயாக, எுறு (௫) 

இளரொளிககஙகர கேசவாதிருமூற கெழீஇயவிழமுததகாயகனைத 

தளாவததியானஞ செயதிடிறகாரி தகதிடுமவஏத தமாபலனை 

வளமலிதரு.து வாதசியுதய மமிதிரைககஙகையைபபேர றறில் 

விளாதபுபுதலி தருமகதிறசென ௮ மிசப்பிரகாசிககுமாதோ,



௧௭-வது மாசிதேவி வரமபெறற அகதியாயம், எதுக 

(இ.எ,) பேரெசனியை யுடைய கஙகாகேசவா இருமுஎனே செனறு 

அவிமுததாசயகனைச சேோவின றித தியானஞ்செயதால காடுசதலதில வாச 

ஞசெயததனால வாத பெருமபலனைக காரிசேவி தருவள நிஹை5த வளபபத 

தைததருனெற துவாதசி யுசயததில அடுசதடுததவரும அலைகளையுடைய சங 

கையில ஸாஈஞசெயது அககதியைத துதிசதால கூரஈதபுததி சவசருமத,சல 

நிலைதது மிசவம பிரகாச; நக கொணடிருகும எ.து (௬) 

தகககாறரோ௦ற,த தயிரெலாங்காசித தாவரசங்கமமாகி 

மிககவானக, யை விருமபியேயமரும விளஙயகாசிமாஈகாககுத 

தொகககேததிரமே மூரததியேயெனறு சொலவதிறபயனெவனதறகுப் 

புககபேரதிகா ரமமெவனெனறு புகன நிடிறபுகலுதுககேட்டி, 

(இ-ள) பொருகதிய அணடஜம சுவேதஜம சராயுஜம உறபிஜம என 

in கரலவகைத தேரறறஙகளையுடைய உயிரகளியாவும பிறதலஙகளிற செ 

யத புணணியசதசால காசிததலவத இதில தாவர சங்கமஙகளாசப பிற்மது மிகசரிற 

ஈதமுததியை விருமபி வசிததிருககும வீளககமுறற மமையுளள காசிபபஇககுப 

பொருகதிய தலவிசேடததாற பயனயாது மோாதநிவிசேடசதாற பயனயாது 
அததலத தில வசிபபவாகள தனமை யெவவாறென்று செொமலுமிடததுக கூறு 

னெரோம கேட்பாயாக, று (6) 

கேத.யிரரூப மா௫ெயக9 கெழுமிய€வோகருப்ப6த 

மாததிரம்போககு மெவாகம,மாகார மயமெனறுமபகுதியேவயககு 

மூததிருபகமா யவிமுதசேசசுரா,க முழுபபெருஞ சேவையாலின பப் 

பூததிசெயதிமொன மறததினுககுறவு பூரடவெககலியுகத வதிததேரா, 

(இ.ள) தலவடிவாகிய சாசியானது தவனையடைகஈத ஜிவாகளுககுப பட 

தஙசளை மாததிரம ஒழிததயிடும யாவருக்கும ஆதராமாகிய பிரகருதியை விள 

க௫சகொணடி.ருககு1ம॥ அவிமுததேசசா கூாதஏயானவா, சமமைததரிசிகு மெய 

யடியராகளுககு ஆனநாதபூததி செயதருளுவா, பாவங்களை ஈணபுபாராட்டி, 

வளாகன.ந கொடிய கலியுகததிற பிறகதவாகள எ-று (௮) 

திறசிலாதரும வாததைகேளாதரா சிறடலர்,துககமேசுமகதார் 

சிறசிலரடஙகா விடரென த%ரிவாா சிறசிலருலோபமேபூணடா 

சிறசிலாபாதா ராதரவியகது௪ செறிதருவாஞசைமிககுள்ளரா 

சிறசிலாசரதி கருமஙகள்கெடடாா சிறசிலாமறைகிககைபுரிவார். 

(இ.எ) சிலபோ தருமசசாரபாயுளள வா£ததையுங கேளாதவாகள இல 

போ துயரஙகசாயே மனதிற சுமாதவாகள சிலபோ மூறைககடஙகாக காமு 

கராய திரிவாகள லபோ உலேரபகுணததை யுடையவாகள சிலபோ பர 
தார கமனசசெயபயவாகள சிலபோ அனனியர் பொருளில பேரரசையுளள 

வாகள சில்போ ஜாதியாசாரவ சகெடடவாகள சி௨போ வேதகிடசை செயப 
வாதள, எது (௯)



aT 2. ar & oe & wo, 

இனனராயுழலின முத்தராகுதன்மற தெனறெனததனனலுளத.தணாஈது 
கனனர்வரன காசி தனையடைகதவர்ககு சமமருளானமறம்போகட 

மூனனர்வானகதியைத த௩.திடுநெடிய முடியுடைவானவாபலரு 

மனனவாகனனை படைஈதுதாழ்ஈதெழு௩தீ தறைதரலுமறனாமுனனாள். 

(இ-ள) இததனமையராக உழலுவாராகளானால இவாகள முதஇயடைதல 

எகசகாலமெனறு ஈனமையும பெருமையுமுடைய காசிதேவியானவள தன மன 

தீதி லுணாஈது தனனிடததுஙகது சேரகதவாகளுககு நமது இருபையினால 

பாவததை யொழித்து ே ௦லாயெ முததியை முனனேகொபெபாள௭, பூரவகால 

Sao மீணடமுடியையுடைய தேவாக ளெலலோரும பிரமதேேவனை யடைகது 

பணிஈதெழுஈது இதைசசொலல,க தொடஙளெச, stp (௧0) 

பனனருகலஞ்ரார் காசிபெனறுரைககும பைதொடிவஈதுதறசாாஈதரா 

முனனருமறையோர்க கொனறவரே ௮ மூடராயுழலபவரே னும் 

பனனரும்பாாப்பா£பசுததுரோ£ ஞ்செயபா தகரேனும்வெவவினைசா [ர், 

லெனனரும்ருவவிடககொடுததளிபபதெனனையோமுதஇியெனறிசைததா 

(இ-௭) சொலலுவசறகரிய கனமையுளள காடுசேவியெனறு சொலல 

பபம பரியவளையலை யணிஈதமாது, தனனை அடுததவாகள கினைததறகரிய 

பிராமணககொலை செயதவரகளானாலும ௮ஞஞானத சால உலச௩டையிலுழல 

பவரானாலும பிராமணருகரும பசுககளூககும துரோகஞ செயனெ.ற பாவிக 

ளானாலும அதிகரி சத கொடும பாவஙுகளைச செயபவாகள யரவரானாலும வச 

௧5௨ இடஙகொடுதநுப பினனாமுததியுய கொடுககனம காரணம யாதோவென 

றுகூறினா at. (௧௧) 

மறைகெறியொழுகக னொழுகினுமொழுக மறற ததவிரினுகதவிாகி தார், 
நிறைபுகழககாசி தனையடைஈதவாககு நெடமெறமபோகூலவீடளிககு 

மிறைவனுககாமா காதெனஜொனறுளதோ விருமபு*ழககாசியுமமறே 
குறையறவுணாமி னெனறயன சொறறுனகோலவானவருளகதெளிகதரா, 

(இ-௭) பெரும புகழையுடைய காசிதேவியானவள வேச விதிவ நியில 

நடபபவரகளும நடவாதவாகளும தனனை யடபபசாகளாயின பெருமபாதகப 

களை யொழிதது மு.ததிகொடுபபள சிவபிரானுக்கு இனன பொருளாகுமென 

min Yor gory முளதோ ( இலலை) பெருமபுகழையுடைய காசியு மவவாழே 

யாகும உளளககுறை யொழியுமபடி. தெரியது கொளவீரகளெனறு பிரமன 

கூ றினானட அழயெதேவாகள மனகதெளிசதாகள எடது (௧௨) 

முனனைகாளியமன மநுவொடுவாத முளரிவானவறடஃ துரை ததோ 

மனனதுநீயு மறி6,2௬௩கனறா யாதலாலுலகெஙகுமடரகத 

துனனருஙகாசிப பெருமபுகழாமகரு மெரழிவறவிருப்பமுணடரககு 

மெனனகாமுரைகறெபிறாககெவனாகும்ழைபொலியிளமுலைககொடியே,
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(இ-ள்) பூரவசாலததில இயமனோமே மநுவோமே ஈமமிடமவகத பிரம 

தேவனுக்கு இவவுண்மைகளை யுபதேரி சதோம அசை நீயும செரிகஇிருகனெற 

னை ஆதலால எலலா உலகககளும பாவியதும நினைத்தற கரியதுமாயுளள ௧ 

சிமகுமை ஈமக்கு கீஙசாத பிரியததை உணடாக்குமானால பிறாகசெவவாறுாக 

முடியும ஆபரணஙசகளால விரவ) இளமை மாருத குஜககளையுடைய yw 

சொடி போன்ற உமாதேவியே orgy, (am) 

6 5 21% Bada நீரிடைவீழாதா னீரசேயாவதுபோலப 
பாருறுமுயிரகள் கரசியையதருற பரவியபெருமபுகழ்ககாசி 

யேருறுசொருப மாமொருகாலத திசைகெழுகாசிகாமழைப்ப 

வாரு.றுமுலையோ மாதெனததோன றிவாதுுமமுனவணகூயதே. 

(இ-எ) சலததிலுணடாயெ திவலைகள ௮சசலததில வீமுமானால் சலவடி. 

வமாவனபோல, உலசீதஇிலுளள ஆனம7சகள காசிததலதசையலிடமதால் எவ 

விடததுமபரவிய பெரு௩சேோததியுளள அழயெ காசிவடிவ மாவாகள மூனனொரு 

கரலததில 'பெருமையுளளகாரியை , நாமழைத்தபோது கசசணிஈதகுசஙகளையு 

டைய பெணவடிவமாக்ததோன றி நமதுமுனவஈது வணஙதெனெறத ௪.று,(௧௪) 

ஒருமடமகளை கோக$யாமிலிறக ரூபிரீயோனிரூபியுரீ 

வெருவருமபாவ முழுவதுமபோகூ வீட்டின்பமயாவர்ககுமளிககுஞ் 

சொருபிரீயெனரு முகததிடைமூழ்சசி தோறமிலளெனனெனயினயுக் 

கருகுபுவிளர் ததை யரிபடாகதொளிசச் கடகுயிலுணாத்திடலுற்றாள. 

(இ-ன) இளமைதஙடய ஒஓபபறம அமமாரசை யாமபராதது நாம Bede 

கவடிவமானெரோம நீ அதைததாஙகும அவுடையாா வடிவமாவாயாக நீ இவ 

விடததிருது, வருபவாரகளியாவருககும அசசததைததருனெ.ற பாவமுழுவதை 

யுமொழிதது மூததிபினபததைததருனறசொருபததைபபெறுவா யெனரோம 

அதைககேடடு ௮மமாது முகமலாசசகொளளாதவளானாள நாம யாதெனறு 

வினவ நடுவே கறுததுச சுறறிலும வெளுத்து அழயெ இரோகைகள படரபபெ 

றறு விளஙகுஙககணகளையுடைய ௮மமாது சொலலச்தொடஙளெள, ௭று (௧௫) 

எனையடைகதவாக்கு.. பரதகமபோக யின்பமாமுததிகல்குவதே 

நினைவருமவி7.த மெனறுயானினை5தே னினைகததறகோரிடையூரா 

கனைகடலுலூற கலியினில்ளவாக கடியபா தகமபலபுரிவர 

ரனைவருமடைவாரியானெவன்செயகோவறைகத்தையுறுதியாசகென்றாள் 

(இ-ள்) எனையதேதுவகதவாகளுடைய பாவஙசளை யொழிதது சுகமய 
மரன முததியைககொடுபபதே நினை ததறகரிய விர சமெனறு யான எணணியிரு 

ஈதேன- அவவெணணத்திறகு விரோதமாக ஒலிகனெற கடலாற சூழபபடட 

உலக .இல கலியுகசிதிலே ௮ளவுபடாத மகரபாதகஙகளைச செயபவாகளியாவ



9.௮௫ STA g & Rw te 

ரம இவவிட்ம வருனெருராகள யான யாதுசெயவேன இவிடம வஈதவரகளுககு 

முதீதியெனறு தேவரீர திருவாயமலாகத வரசயததை உறதிபபடுதத வேண்டு 

மெனறனள எ-று, (௧௬) 

கன்னிரீயெதனை விருமபினையதையே கடவுளாபலரு மூனனொருகாட் 

டுனனிவஈதிறைஞ் சிவேட்டன ரவாககுத ?தாலவீயிலவவரஙகொடுததோ 

மினனினிரீயுமிர ததலாலுலகி லெக் தணைப்பாதகமபுரிஈ,த 

மனனிரிறசாரி னவையெலாமால்.றி வசககருவலிமுழுதளித்தோம, 

(இ.எ) காரிதேவியே £ீயெதைவிருமபிககேட்டனையோ அதையே முன 

ஜனொருகாலத்தில பலதேவரும நிழைதவஈது வணஙசகெகேடடராகள sors 

ஞுசகுப பழுதனறி யவவரதசைக கொடுததளேம இபபோது சீயுவ கேடட 

லால உலகததில எவவளவு பாதீகஞ் செயதுளளவரகளானாலும உனனைவாதடு 

பபராகளானால அபபாவஙகளை மொமித்து முததியைதசருே௰ வலலமைமு 

(pug முனக கொடுததோம ௮ஷ்தனறியும எ.று (௧௪) 

அ௮னனியதலததிற பாதகமா றி யடைஈகவாதமககதையறுபபேன [னிற 

றுனனியிஙகமாகது பாதகமபுரியிம அுணிகதுயானசெயவதெனனென 

பனனியகால வயிரவா தணடம பணணியபினபுரீகொடுத அ 

மன னியவளவா வினபினையென்றோ மறறவளகேட்டுளமஇழ்கதாள் 

(இ-ள) பிற தலஙகளில பாவஞசெயது இவவிடம வருவாரகளானால 

அபபாவஙகளை நீககுவேன இததலததிலிரு௩து மகாபாதசஙகளை௪ தணிஈது 

செயவாரகளானால யான யாதுசெயயசககூடுமெனறு கேடடனையாயின கரலவைர் 

வா பாபததஇிறகுக கககதணடனையைச செயதபினனா நிலைபெறநுளளதும அள 

வுபடாததுமாயய முததியினபததை5த தருவாயெனறு கடடளையிடடோம 

அதைசககசேடட காரசிதேவி மனமகழ௩தனள று (௧௮) 

சிறாதமாகாசி வாழகருட்பாவஞ் செயகசைததெறுசலிவருதது 

மத தவாவனைய காசியுடகலியு மணுகுமோவெனினணுகாதா 

ஓறஈதவோகளாய இ நஈதுசெயமறமே யுறுகலியாயவருததிமொற 

பிறா தவககலியை மாதறுவானகால வயிரவபபெருமபெய eC sre poy, 

(இ-ள) மேலான கரடித௨லக.௫ில வாழபவரகடரள பாவஞ்செயபவாக 

ளை கலிபுருஷன வருததபபதேதுவரன தருமமரீலகா ச அததலததில கலிபுருஷ 

னவருவானோவென்று (உமாசேவியே) கேடபாயானால கலிவரமாடடான "௮௧ 

காசியில வ௫ிககும ஆனமாககள செயயுமபாவமே கலிபுருஷ ரூபததைபபெ.ற.று 

துனபுறுததும காலவைரவககடவுள தசகசணடனைசெயது சலிவடிவஙகொ 

ண்ட பாபததை நீகருவன எடறு (௧௯) 

கஞ்ச,த.துச்சாம்பா கலக இடப்புனிதங கவினஜஹெனககையுளபொருளை 
கெஞ்சததுபபடி.றின மேலவாகாதத கேர்(இடல்கலகஇடபபுனி௧5
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தஞ்சத துககிடைக்கு மதுபலவிலுக்குஞ் சாதனமாமதேமுததி 

யஞ்சத.துகடையா யுணரெனததெரிததா னருளுருவரகியபெருமான், 

(Q-or) சாம்பராற சுததிசெயயின வெணகலம பரிசு,சதததையடைவது 

பேரல, கையிலுளள பொருளகளை மன தீதிறகளகசமிலலாத சாதுககளுககுக 

கொடுததால ஆதரவான சிதத்சுத,தியைப பெறுவராகள அபபுணணியமே பல 

வாயுளள சுகஙகளுககும காரணமா௫ம அ.துவே முததியினபததைக கொடுககும 

அனனமபோறும கடையையுடைய உமையேதெரிவாயாகவெனறு திருவருளவடி. 

வாயெ சிவபெருமான் திருவாயமலரஈதனா, எ.று, (2.0) 

srAC gal arbi np as Gwirwid app burgh 

ஆக ௮ததியாயம, ௧௭-௧௫, இருவிருததம, டு௮௭, 

திருசசறழமப்லம,



a 

சிவமயம 

பதினெட்டாவது காமக் வரலா 

அரைத்த வத்தியாயம், 

  

A@geth& Ppwuaw 

காசிம்டகதை முசமலாஈதென செயதாளவடகெனகட்ெர்ததாயப் 

பேரிபருள வேணடமெனப் பிராடடி கேட்ப வெதரினற 

வாசிபயிலுங் காசிமாட் கறைகதகதையொன றுணடெனறு 

வாசிமறையாக கொணட்பிரரன வகுததுக்கூறத தொடங்கொன, 

(இ-௭,) தேவரீ£ கொடுததவரத்தால, காரிதேவி முகமலாசரிகொணடு 

யாதுகாரியஞ செயதனள அவளுக்கு எனனஉறுதி வாகயெததைக கட்டளையி 

டடீர (அடியேனுககுத) திருவாய ம௰ரவேணடுமெனறு பராவஇதேவியா£ கே 

டக, அடுததேசாகளை வாழசசெயசனற கரசிதேவிபணிஈது எனனெதா நினற 

பேரது அககாரிசேவிககு யாக கூ நிய கதை ஒனறிருககனறற அதை உமை 

யேகேளொனறு வேதததைக குதிரையாகககொண்ட சிவபெருமான விரிததுச 

சொலலத தொட்கடுஞா, எ-று, (5) 

பேரகஈத கேத,9ரமாய்ப பிறங்குரினபபான வததஇித 

நீராககத மருஞுடையா£ தமககேடுடைககுஞ் செயி£மூழுதுஞ் 

சா.ராகநத வ௩காரிபபரா தமாசொஞ்ஞானறுக கிடைபபுரிது 

பா.ரரகரத வுறிறறணட பாணிஈமதா ணையிற றடுக்கும, 

(இ-௭) நிததியாகாதத தலவடி.வாகவிளஙகும உனனிடத.துவஈ.த asso 

கமது கருணை நீஙகாத அடியாகளாககே கிடைக்கும எலலாபபசவநகளையுள* 

செயது ௮அகஙகார மேறகொணடவாகளுககுச சதரகாலமும வ௫ிகக நேரிடமா 

ட்டாது, உலஈததிலுளள பாவிகள அதிகமாக வரததொடகனொல தணட்பா 

ணிசசடவுள ஈமதுகருணையினுறறடுகக, வராது தடைபபவொகள, எ.று, (௨) 

மனனுகாச ஈகாவ௫த.து மறையினொமுககக இறம்பிடுவோ 

ருனீ னுஞ்செயிரி னுறவமுகதி யுனையுமெமையு மறகதிவொ 

பனனுகதவததால் யோகததாற பததியானமற நுளையடைவரா 

. கொனலுககொடமுபாதகமனை 2 அங்குமைசதுமு த தயடைவரரால்,



௧௮-வது காமகலை வரலாநதுரைதத வததியாயம், ௮௭ 

(இ-ள,) கிலைடெறற, காசிசதலதஇல வாசஞசெய்யபபெறதஞ் (சலா) 

வேதவிதிதவறி கிறைகதகு த் ற்க்களிலமுகதி உனையும எனையும மறபபராகள சிலா 

அததலததில வரிதது வேதவகளா லெடுசதுரைககததகக தவததிறும யோ 
கத,திலும மெய்பபததியிலும் பழ9, ௮சசதைத சருனெற மகரபாதகககளெல 

லாவற்றையு மொழித்த முததியடைவராகள, எது (௯) 

முக்தஙின.த மானமியங்கண் முழுதுஙகேடமெ பாதககே 

கடதவறிவி லராகொடிய ௩ர௧ததமுகதஇ யிடாபபடுவா 

சகதமுதனிண் டிட்யபெறஜோர் தவரதவிருப்பி னினனையுகற் 

ற5தமடையா ஈம்மையும்பூ சக துமுததி யடைவாரால், 

(இ-ள்) முதன்மையான (காஏிபபதியெனது பெயா பெற்று விளங்கும) 

உனனுடைய 'மசமைகளயாவக கேட்ட றிஈதும பெருமபாதகதசைச செயயும 

அ.றிவிலலாதவாகள மகா£ாரகஙகளிலவிமுஈது (தாகககரலம) துமீரமுதுவா£கள, 

சரகதமுசலியகுண சமபததை யடைஈதவாகள, பேதியாத பேர்னமினால் உன 

னையும அழிவறற ஈமமையும பூஜைசெயது மோடசசுகததைப பெறுவராகள, 

எனஹுபுல வெனையடைவா ரியல்புசிறியு தெரிததியெனக் 

கன்றுசெறிகைக காசமகள் கரை துவேண்ட் மனையாத 

துனறுபொருளி லாசையிலரா சுருதியொழுக்சக தவருதரா 

வெனறுமிளிாகம யோருளே விருமபாறின௦ மேனமையரா, 

(இ-ள.) இபபடியெனறு காமதெரிவிகக தலவடிவரய வெனனிடமவா து 

வெபவாகளுடைய தனமையைசூறிது தெரிவிபபீரெனறு வளையலணி௩த 

கைகளையுடைய காசிதேவியிரய் வேணடிககொள்ள, மீடுமுதலாக செருகிய 

பொருளகளில ஆசையிலலாதவரும வேதவிதிகளில தவருதவரும, தீவினையை 

வெனறு விளஙகத்தக்க ஈமது பெருஙகருணையையே விருமபுனெற மேனமையு 

டையோரும் எறு, (௫) 

அளவாகமது தலங்கடொறுஞ் சென்றுபோற்று மராவமுளா 

சளவாமேனமைத தீர்ததங்க wins gute. wit shew 

சளவாவருள்சா னமபுராணங சகளனைத.து மாய்ககவர 

சளவரததவத்தாற பணிபூணடா ரடமைசெய்வா ரிவாகண்டாய். 

4 @-or ) அளவிலலாத ஈமது தலவகடாறுமபோய துதிக்கும் விருபபமு 

டையவரும, அளவிலலாத ம௫ூமையுளள திாததஙகளெலலாவற றிறுஞ செனறு 

ஸ௩ராஞசெயபவர்களும, அள்வுபடாத இருவருளவடி.வாயுளள ry reser as Gores 

லாவறறையும் ஆராயபவரும, அளவிலலாத தவததினால (ஈம்ககு ஆலயமுதலிய) 

பணிவிடைசெயபவரசளும, அகததடிமைசெயபவரும ஆபெ இவாகளெலலாம 

சாசசேவியாயெ உனனிட்ததுவர்து வாசஞசெயவதறகுரிய 7ரவராகள, எ-று,



at 91H arAge Aw is. 

இன்னுமபுகலப் பககதையொன றநினியேனட்ப்ப த.துகேட்டி, 

முன்னும்விதாப்ப நாடாளு முதல்வன்வீர சேனனெனப் 

பன்னுமபெயரா னெஞ்்ஜானறும பதநிசரத்தை மிகவளாபபேரன் 

மன்னுமனையா னமைச்சர்முதன் மறறோர்களுமத் தகையினசே. 

(இ-ள ) இனிமேல ஈடசகபபோட௰ கதை தன றிருகனெறது அ௮தைககூ 

௮ வேன கேட்பாயாக யாவருஞு ஏிகதிககததகக விசாபபதேசதைச Hoste? 

செயயும வீரசேன மஹரரராஜனெனபவன ஈமமிடத்து அனபையும விசுவாசத 

சையும அதிகமாசசசெயபவன அவவரசனுடைய மகஇரி மூதலாயினோரும அது 

போலு, ஈலலொழுசகமுளளவரேயாம, எறு (௭) 

௮னையனமுனிவா சிலரடைய வனபிறபோற றி யடிபணிமது 

புனையவிளஙகு கமபகவன டொலியுஈ தலமெத தலமாகும 

வினையமிருஈதீ ருரைததருள வேண்டுமெனவம் முனிவாருங் 

கனையும்புகழ்சா தலமனைத்துக கருஇியீ.து தெரிஈ துரைப்பசா. 

(இ-௭.) சில மூகிவாகள அவவீரசேன மகாராஜனிடத தவர, அவாகள 

பாதஙகளில அனபோடு வணஙகத.த.திதது அனபு செயபவாகஞககு அருளகி 

னற ௩மது சிவபிரான வீறறிருகனெற தலங்களூள விளக்கமாக இருப்பது யாது 

கூரநதபு சதியுளள பெரியோரே உரைததருளவேண்டுமென்று கேட்க, அமமுணி 

வரகள பெருமபுகழுளள தலமஹிமைகளெலலாவறறையுஞ சகதிததுதேெளி 

தது இசைசசொலலத சொடஙனொோ, எ-று, (௮) 

மன்னாவீர சேனாகேண மதையுமுணரா ஈம்பகவன் 

முனனாறின்ற பெருங்கலைக எனநதமெனறு மொழிகதிடுவா 

சன்னைவற.றுட் கலையொனறோ டமர்வர னகலதலஙகளினு 

மெனனாமுரைபபோ மறறுமுள கலையோடமாவர னெழிறகரச, 

(இ-ள) வீரசேன மஹாரரஜனே கேடபீராக வேதஙகளால uuu 

டாத ஈமது சிவபெருமானுடைய மஹிமையுளள கலைகள சதிச்கசசகச அனே 

ககோடியெனறு பெரியோரகள சொலலுவாரகள, எலலாததலஙகளினும ௮௪௧ 

Laer ஒவவொருகலையுடன வீறறிருபபா அழயெ காரபபஇயில எலலாகக 

லைகளோடு மெழுகதருளியிருபபா, ஆதலா ௮ககாரிபபதியின மெட்யை கா 

தசன் யாதெனறு கூறுவோம, எூறு 1 (&) 

Yubps stp sthes Orgran nv hs og sass 
மேய$ருமி €டமா தேவனவடி.வம் விரா௩ஓயெழும் 

பாரயபுகழ,த தலமவசிப்போர பாவமனைத.த மொழிரஈ.துயர்வுரா 

தூயவதன்சி ௬ரைப்பரிதா லெனறுல்சொற றனாமுனிவர்,. 

(இ-ள) ஆனபடியால காத சலமே மேனமையுடையதாகும, அததலததி 

லுண்டாகயெ ஏருமி£ட் முதலிய எலலாசசொதகசளும மஹாதேவா வடிவமாச



௧௮-வது காமகலைவரலாதுகாதகத வத்தியாயம். ௭௮௩ 

விளககும, பரவிய புகழையுடைய அதசலத்தில வாசஞ்செய்பவாகள் பரவமுழு 

தும நீறு உயசவையடைவார்கள பரிசுததமுளள ௮ ததலமதறிமையைசசொலவ 

தற்கரிதாமெனறு மூனிவாகள சிலபாகச,இற கூறினாகள, எ-று, (௧0) 

அனனபொழுதே காசிகக ரடையுமவாஞ்சை யுடையானாய் 

மனனனிருஈதா னவனாட்டு வாழககையடையர சொருதாசி 

கன்னர்மனததாள் கரம்கலை யென.றுகவிலு காமததாரள் 

பன்னவரிய கரசிககர்ப் பழமான்மியங்கள் லகேட்டு, 

(G-or) அமமுரிவாகள கூ.றியபெசழுதே காததெதலததறகுப் போகவே 
ணடுமெனஜெ ஆசையுடையனாக அவவீர சேனமகரராஜனிருதனன் அவவித 

ர்பப கரடடில வாழனெற ஒரு சாரி, காமகலையெனறு சொலஷஉச்தகும் ஈரமசகர 

ணமுடையவள கலலமனமுளளவள் உரைபபதறகரிய அனாதிசதலமாயெ சாரிப 

ப.இயின மமையில ரிலவறறைக கேளவியுறறு எ-று, (௧௧) 

ஏன்றுகாசி ஈகர்புகுவோ மெனறுகாசி ஈகர்வசிப்போ 

மெனஜறுகரச ஈகாசூழவோ மென்றுகஙகை யாடிடுவேச 

மென்றுவிசுவே சராததொழுவோ மெனறுசிவபுண் ணியத் துயாவோ 

மெனறுபிறவித அயரொழிவேர மெனறுகருதி யேககுறுவரள், 

(இ-ள) காசிததலததை எனறைககுபபோவேன அகககரில எபபோதுவ 

பபெபேன அககாசியை எனறைச்குபபிரதக்ூண்னா செயவேன, சஙாதீாததத 

தில எபபொழுது ஸாராஞூசெயவேன விகவகரசரை எனறைகரு வணஙகுவேன 

வெபுணணியககளால எபபோது மேனமையடைவேன பிறவிகதுயாதசை 

எனறு நீககபபெறுவேன இவவாராகசகருதி யேகசததையடைவாள ஈறு, (௧௨) 

௮னையகாம கலையொருகா எகததாசொடுஞ்சொல் லாதெழுஈது 

துனையவொருகா சியையடையத துணிஈதுமுனிவர் விடைபெய்றுப் 

புனையவெரளிரபொன முதறமுனம பொழபராமறையோர் கொளககொ 

நனையபொழில்சூழ் இருககாசி ஈகரகோகட வழிககொள்வரள், [Osa 

(இ-ள.) அவவணணமுசாள காமசலை ஒருதினச்தில வீடடிலுளளாவாச 

ளோ சொலலாமல விரைவாச எழுது ஒபபறற காசிததலததுககுபபோச 

நிசசயிதது ௮ததலத்தின மமமையைபபோதித்த முனிவர் அநுமதிபெறறுககொ 

ண விளசகமுறற பொனமுதலிய தானபபெசருளகளை சாஸததிர உணாசடி 

யால அழகுவாயகத பிராமணா விருமபிசகொளளுமபழ் சொதெது சேனறுளிச 

கனற சோலைகள சூழாத காசிததலததிமகுபபோகுமபடி, வழிச்செொரணடன௭,() 

YM ESS துணிந்தாளா யைஈதாறடிவைப் டாளப்போ 

தூறுமெடுத,த பவபபரவ மொன்றுநிலலா தொழிஈதசலு 

மேறுமபுகழ்மாப் பெருகாசி யெய்தலொடுமுற பலபவத 2௪ 

சீறுயகெரடிய பரவமெல்ரஈ தேய்க தமாயா.து சிதை தருமால்,
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(இ-ள்.) வழிசடசகத்துணிக்து சாரயைகினை த. ௧ஐகத! தடிவைத்தபோ 2, 

'பிறகதகாட்டொடுததச செயதபரவஙகள நீலஏவிடட்ன, இலககுமி afigs p 

இடமாயெ பெருமபுகழுள்ள காரசிபபதியை அடைசசமாத இிரததில பஈபிறவிபி 

வுஞுசெயச கொடுமபாவஙுகள UTD காசகை யடைஈதன, கூறு, (௧௪) 

வள்ளங்கவறறும பூண்முலையாள் வறங்குகா? யெய்துதலு 

முள்ளங்குளிச மெய்குளிர வேரங்குமணிகன் னிகைஞூழ்க் 

கள்ளமகல மழையோககுக சையினுளவெ லாங்கொடுதது 

விள்ள முடியா விரததியளாய் விரும்பியாங்கே தலைமழித.த, 

(இ-ள,) தகககணெணததை யவமதித.து ஆபாணககளையணிஈச குக 

ளையுடைய ௮ககாமகலை விளககமுற;காசியையடைகதபோது மனோதாபம நீங 

Sq சரீரலகுவீரவும மேலான மணிகாணிசையில் ஸகரகஞ்செயது களககத 
தை பொழிககும பிராமணாகளுககு: கையிலுவள வெலலாபபொருளையுஈ தர 
னஞ்செயது ,சொலலஅடகசாத விரததியுடையளரய வீருபபுடன தலைமொஃ 

டையிடடககொணடு று (கடு) 

மாதாடனீவண் புனனூழ்கி வயககுநீ.று கண்மணியோ 

கெதாறினற விருபபினணிச் தலவாவனபு தலைககொள்ள 

மூகதாகம்து தரிசனமு மூவாகின௫ தரிசனமுஞ் 

சாதாவனமென முலைததோகாய் தவிராதாறறி வருவாளால, 

(இ-௭) ஞானகளதசைசதருதினற சஙகாதீரதத்ததில மூழு ஒளியை 
யுடைய விபூதி உருததிர ரக்ஷததை ௮ இகரிகனெற அனபோடு தரிதது பேதியாத 

பததிபுடன ஈமமையும உனனையு£ தரிரித துசசகதனககோல ததையணிஈத அழூய 

குசஙகளையுடையமாசே இரநியமயகளைததவிரா துசெயதுவருவாளரயினாள, எ-று, 

இராவருளி னெனைஈச£க௫ தேவதேவ மாதேவ 
பேராதொளிரித தலத.தமரப் பெருகுஞ்”ர ததை மிசககொடுத்தி 
யாராவமுதே யெனதததிபபா ளமுவாள்விமுவா ணரைப்பாளொன 

Capri septs கட்மபுரிவா ஞூருகியுருபெ பாடுவாள். 

(இ-௭ ) நீகாககருணையால் அடியேனைப டாதுகாபபாயாச், தேவாகளுச 

குதே சவராயுளள மஹாதேவரே, ஒளிரீஙகாத காசெதலததில சானவட௫க்க அதிக 

சஏரததையைக கொபெபீராக அளவுபடாத சுகத்தைததருனெற் தேவரமிரதம் 

போனறவரே எனறு துதிசெயவாள, பிரிவேரிடடால யாதுசெயவேனெனறு 
அழுவாள், சோராது விழுவசள பினனா ஈகைசெயவரள, ஒனதுஞகதியா செழு 

தது ஆவொள, 8மமைகினைகது கனி துருபெபாவோள, எடறு, (௧௭) 

சொற்றவீஈருப் பசமானம சொருபமான விலிஙகததை 
முறறவுணாகதே னைகறியோ சனையாகீள மொழியால 
முதிதவொருயோ சனையாமென அரைபபாளிதையா னலடைகதமையாற 
பெற்றபேறு சொலறபாறறோ வெளறுபெரிது பேசுவாள்,



௧௮-வது காமகலை வரலாறுரைதத வத்தியாயம். ௭௯௧ 

(இஎ) இத்தலச்தில வமான்ம செசருபமாச எழுகதருளிபிருக்ளெ.ற 

வெலிசாதநினியலபை முழமுளதும.றிகதேன, ஜுதுயோசனை, £8எமும, ஒரு 

யோசனை யகலமுமாச உளஎதெனறு கூறுவாள. இதை யான சமீபிததத தரி 

சிசதசமையால நரனடைநத பிரயோசனததைச சொலலககூடிடதோ வெளறு 

யிசவு மெதே.தரைபபாள. எட௨று, (௧௮) 

தயபுமியும பாதகரகாள் செகமோோழும புகழ்காசி 

யாயதலததை யடையீரோ வரியாதியர்உ ளூபரசிகக 

மேயவிசவ காகனடி விருமபிததொழுதே2 தெகெ$சோ 

தூயபுரிஈது நிறபியோற றுயருண்டாமோ வெனச்சொல்வரள், 

(இ-௭.) கொடுமைய £ புளளவைகளைச் செய்யும் பாசசாகளே சததலோ 

கததாரும ததிசசபபெறற காசியெனதலதைசசசோவீரசளாக, விஷ்ணுமுத 

லாயெ தேவாசளாலே உபாசனைசெயய விருமபி எழுூஈதருளியிகுசகும விசுவ 

காதருடைய பாத்ஙகளிலனபுவைத துவணஙதெ நுதிபபீரசளாச பரிசுததமரயெ 

சறகருமஙகளைசசெயது அததமததிலிருபபீரகளானால உவகளூசகுத துயரமூ 

ண்டாகுமோவெனறு a gare, ere, (௧௯) 

காமாலையிவ வாறொழுஈல் கண்டுகியோ முனிவாகுலத 

தாம்ஈறும.ற ரூழனமா தரய்ச் சுரசையெனுமபோ தாக்கிமிக 

வேம்மவிழைவாண மூனபுருவா யினையமீயா பெயசென்னை 

நாமமெதுநின றேயததிற கெனநீவினவ வவணவிலவாள், 

(இ. ) காமகலைஎனனுக தாரி இவவாறு நனன்டையிலிருபபதை நீயறி 

நது பிராமணாகுலததிறபிறஈத மலரணிஈது விளககமூறற லல அளசபாரததை 

புடைய கனணனிசைவடிவெடுதது சாசையெனனும பெயர பூணடு பேரினபததை 

விருமபுகின ற அககரமகலை முனனே பிரசனனமாட இவவரறு தவஞ்செயனெற 

dure உனபெயரஎனனை உனதுசேசம ஏது எனறு நீகசேட்க ௮வளகூறுவரள, 

செய்யநெறிசே சொருவிதர்ப்ப தேயமவாமு மெர்ருதாசி 

வெயயகாம “லையெனறு விளமபுவாரெற் கொருகரமம [திக 

பொயயவாவிப் புன்னெறிபோய்ப் புரிசசகொடுமபா தசங்களொ 

துயயவினைய கரகேக Cp gore மி.தவெனபாள், 

(இ-௭,) சன்மாரககததை யுடையோ தககய நஇபபறற விதாபபதேசத 

இல வாழுனெற தாரியாயெ எனனை கொடியசாமசலையெனறு சொலலுவராகள 

பொயபபோககுகளை விருமபிச கொடுகதொழிலைச௪ செயதசனால வத மஹா 

பாதகஙகளெலலாம வில ₹ரனபிழைககும வகையாக இகசகரசிததலசதை 

படைகதேன இதுவே உணமையாமெனறு கூ. றினள எ-று, (௨௧) 

எனறபொழு௮ பருவமுட னெழிலுமவாயாதாய் குலதரும 

மொனறவியதராய் தலைமழிக்தில்குறுதற நமோ வெனபாப்க£
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சின றவிவையா வையுிலையோ நிலையாஜோன்றே நிலையாக 

கனறவாவி னேனபமுதோ நங்காய்புகலென றவள்புகலவாள், 

(இ-ன) இவவாறு சொனனபோது யவ்வனமு.ம அழகும் வாயகஇருக்கி 

ன்ற நீகுலாசாரகடையை &டவாது தலையை முணடிதஞ் செய்துசொணடு 

இவிடதஇிருபபது நீதியாமோவெனறு கூறபபோடுன்றனை உள்ளதுபோல் கர் 

டடம யவவனமுதவியவைகள் ரிலையாமோ ஒபபறறபொருளாயெ முத்தி 
யொளமே கிலையாகுமெனறுமதிதது௮ஈசனமையை விருமபினேன ௮வவிருபபக 

தி.தாகுமேச் 8 சொலலியருளவா யெனறு அககாமகலை சொலலபபோடனறாள, 

இகதாகரங் கண்டனையே மிறுமபூதெனனை யுரையெனபர் 

யநதமிலதா யைஈதுகுரோ ௪தடனளவாயப பாமானம 
ச5தமுளதா யொளிரிலிஙகஈ தனைககணடேனென றவளஞூரைபபாண் 
மூூதவசறகு நினககும்வேற நுமையெனமொழிதி யெனபாய்நீ. 

(இ-ள) இததலததைத தரிசிததனையேயாது அசசரியச்தைக கணடனை 

யெனறு நீகேடகபபோடுன் றனை, லயமிலலாததாய, பஞுசககுரோச தூரதகள 

வும வியாபிதீததாய, பாமானமசொருபமாய, விளககுனெ.ற இலிஙகத்தைத தரி 
சிததேனெனறு அவளசொலலப போனெறாள, காணபபட்ட அவவிலிககததுக 

கும உனசகும பேசமயாது சொலவாயெனறு நீசேடபாய, org, (௨௯) 

யானுமெனது மிரூபபனவு மெனசகுமதறகும பேதமே 

சேலுககனியும பொருமொழியாய தீயவவை, சதிற பேத 

சானுமுளதோ பரமவேறு தாமவேறென்று கரு.துவாக 

கூனுஈகதொலையா துறவளரு மொழியாதொருகா லமுகதுககம், 

(இ-௭) தேனையும முகசனியையு மொதத வசனததையு/டைய அமமே ஆ 

னமாவர௫ய எனக்கும, தேகமுகலிய பிறபொருளுககும பேதமாகும பிறபொ 

Geer எனசாகப பறறுனெற கொடுமைநீஙசனொல பேதமிருக.ற்தோ அபேத 

மேயாம பிரமமவேறு, சானவேறெனறு நினைபபாசககுப பிறவி ௮அதிகரிககும 
அயரமும ஒருககாலும நீககாததாகும எ.று, (௨௮௪) 

ஆறிவி௰ செறிஈதோ ரிபபேத மறையரரடைவர் பேதமே 

செறிவிறகருதி௪ வெ சான இர். தமபயில்வர ரரவொர் 

மூறிவிறகொமெபர தகநீஈக முததராவா ரெனறுனாத தக 
குறிவிறபுருவத தாய்மீயா ரெனபாளுள்ளக குவிஈஈ நீ, 

(இ-ள) அறிவாலுயாமத பெரியோகள இபபேதவரகயெததைசகூரா 

கள, ௮பேசானுபவததை படைவாரகள எலலாவற்றையும பிரமரூபமாக மதி 

த.து உததமதானககளைச செயஉசாகள ஏிவாலயததைத தரிசிபபாரகள GaPrs 

தஙகளுககுப போவரரகள ஸநாஈஞ்செயவாரகள மகாபாதகஙகளை நீகசி முததி 

யடைவாரகள என்று கரமகலை எனபவ கூ றி விலலினைபபோலும வளைகத புரு 

வததையுடைய அமமையே நீடரரெனறுகசேட்பாள, 8ீமனமடூழாது, எ.று, (௨௫)



௧௮-வது காமகலை வரலாதுரைகத அகதியாயம. 7௯௩ 

சராசபய வரதகரஈ இகழப்பதியினறை ஈகவையொடு 

பாராய்கருணா சொருபமாபக காட்ிநெொடுபபாய பார்ததவளு 

சேரராய்வணஙூத அுதிபுரிவா ணின துவிரதங கணடிரஙடு 

யாராய்தாரவர் தேனெனறு சொல்லிய ரளி யக-லுவாய, 

(இ-ள) உலகததாரால ஆராயாதரி! பபடுயொற கருணையே வடிவமரடச 

சிறாத அபயவரதஙகளுள௱சைகளோடு பூ றவயஆடைய பதாமூள௱ள பெ 

ணவடிவமாக காக்ஷிதரபபோெறூட அகசாமாலபராதது முறையாகவணங 

கதெதோததிரஞ்செயவான உ ந ஈபுவிரதமாமாசசணட இரசகமுறறு ஆராய 

தீருளவஈதேனெனறுசொலலி மறைகநுவிட்பபோடு ஈறளை. ஈறு (5.௬) 

பததிமுதாகத காம்கலை பனனாளி வர் றங்கமாகது 

சிததிதருமக தாகினிநீ ரர்டிரமை!ஞ் சேவிமதுப 

பொததியிரு௩த ப)தமெலாம போ கெமமோ டொன்றாரு 
8 

மூததியடைவா ளெனறுரைததான முதத.புகழு முழுமுதல்வன” 

(இ-ள்) றாத அபபுளள tron Ord sev caw நியம சளோடி ys 

காபெபதியிலிருமது அஷடெதெதிமமாயுடாருலெ.ற twit HT I ZG முழு மம 

பைததரிசிதது மூடியிருஈத HOT NI BUN GAL a யொழ்தது, ட்ம்மோடு பே 

தமாகககலக௫. ற மூததியடையப போகி எறாளெொடயாறு 6 பரியோரளால பாழத 

SEE Sr QUAL, 7 oor g Bw Aedin Goaruworigero my (- 4) 

கரை கவார்ததை செவியேறறுக கைகள்சூவித.துக wear 

Sort Mt 6g தன்னிருககை மேவியமாஈதாண மலைமடாசாப் 

இரைகதகடல்ருழ் நில வயந தினையகாித இருககரா 

புரைஈதஈகரு மொனறுளகோ வெளரு நுமை( மடிழ்பூ உ நாள, 

(இ-௭) இவவாறு சட்டளையிடட 8 பிரபா இரு ரா கதையைக காடி 

தேவிகேடடு இருகரயசளையுஙகுவித ப விரையர௩ wl» were aay argon 

stags Kw விருமபிவஏிததனள Quoi rest ep wiley ep Mi Berm ஈ௩டலரூழ 

பபெறற பூமியில இசதனமையாகர?ிநாந காரி) தல கிறரா சமானமஐறிமை 

யுளள தலம ௨னறிருகக. (றதோ பெறு திருவரயமலா திரா உமாதேவியுய 

களிகஉ£ரஈதனள ST» DY, (௩) 

காசெகரென ஜொருதிலமூங கஙகா௩ பென ஜொருபுனலும் 

பேசியடஙகா மிசுவேச னென நுபெயாகொ ளொருதேவும 

வாசியருள்வா னெப்போது மனனியிரு ! வறியா.து 

சீசிநாகெ லாமழுஈஇித திரிவாரொனமீட் மிஞ்செறறான. 

(இ-ள) காசிபபதியெனறு ஒருகலமூம, கயாரஈதியெனடிற ஒரு Brag 

(po, சொலலுககடமகாதீ மஹிமையுளள விருவகாதரெனெற பெயாபெறற 

ஒரு தெயவமும மோக்ஷலாபததை பருளுமபடி எககால்ததிலும நிலைபெறறி



௬௪ காசிரகூயம் 

ரகச இவ்வண்டமையினையறியாது ஜீவகோடிகள் இழிக்தீ நரகமெல்லாவம் நிலு 

மழமுகதிததிரினெராகளெனறு ரூ சமஹறாமுனிவா மேதுஞ் சொலலததொட்க 

னா, எ-று (௨௧) 

எனறுசூத முனிமுனி௰ி லெல்லாமுனிவ ௬ு௩ஙகேட்ப 

ஈனறுஈவினறா னவருவ் ஐ ஈன்முயிருஈத Sacre 

யொன.றுமகுமை யினறுட£ீ புரையாககுறையு முராத்தருடி. 

கன்.றதலை ர் தரவெனறு கரைநதாரமுனியுங கடொககும், 

(இ-௭.,) இபபடியெனறு ர சழரிவா களிபபுளள சம்ஸததமூனிவருங் கே 

டகுமபடி. செய்ஙையராக கடடளையிடடனா, அமமுரிவாகள விருமபி இககாடு 

றின மரை இறபபாகயிரா9. ற. இனனும இதன மமையைத தேவரீர இரு 

வரயமலாகது THE மஜளோவருததததைத தணிதசரறாளுவீசெனறு பிரராததிதத 
னா, பஅிறைககேட்ட ரூதமூனியா சொலலததசொடஙகனெர, எறு, (௩௦) 

காமகலை வரலாறுரைதத வதஇியாயம் முற்றியது, 

பூ ஆக அரதியாயம ரன.க௫ திருவிருதசம, ௬௧௭, 

இரு ச॥ிறற்மபலம,



இருச்ரிற்றமபல்ம், 

பத்தொன்பதாவது Pa Oran at முத்தி 

பெற்ற அத்தியாயம். 
wr nig ep 

HOA p pwuni 

araprer fun Car@ 6,15 vas 

தாசிலர.துவிதாபப ex wor, Oe 

தேசிஞுன வீர சேவ மனன் 

நூசுமவாழககை துறயபாபனறனன, 

(இ-ன்,) விதாபபதேசததை விதியாக ௮॥ரட1/0சயயுா அருள் வீர 

சேனமசாராஜன காரிததல மசமையைப பேயே! ॥॥ம சேட்டு மனதில நீங 

காது வைததிருதரனா சலால காகரவிதசுகவடி ரக வியாபித சிருசகும உலகவா 

ழககையைத அறககுமபடி முயறதிததனன, புரு, (5) 

மானமிரகுயா மைஈதடொ றுமபிற 

சேனளுககுத இருமுடி நடு று 

னுனதன்மனை யாளொடுமனபொடு 

மூனநீககவி முதிதம.பஈ பற றனன, 

(இ-ள்) பெருமையிறரிறாத பிரசேனனெபாரும பஸூமாரனுரு மருட்ரபி 

ஷேகஞசெயவிதநு நீதிவமுவாது அரசாளுமபடிசெயமனநு பொத மனை 

யாளோமெ புறபபடடுப பிறவியை யொழுிகளெ.ற aru a5 sory crane 

துசோசதனன, எ.று, (2) 

வருணைமூழ்கினன் வணபுகழாகேசவன 

திருமுனசென்று இிகழதாபபூிதஅப 
பரததீர்தத முழுகெடுபப்கற 

கரிசிலாமணி கன்னிகை மமினொன, 

(இ.எ) வருணசகசகம தீரததததில ஈ௩மாமரூசெயது வியாபிசத புகழை 

யுடைய கேசவன சநநிதியிறசெனறு x hal ws yor rug Soo err up 

தீதீததததில முழு உசரிசகால தில களம மறற மஸீ4/௩ 2/71ய/ல ஸகராஞ 

செயதனன, எ-று, (௩) 

மன்னுசிர்விசு வேசாமலர்பபத் 

மன்னபூரணி பமமைஇருவா.



AT Fm Sir கா௫சிரகடியம், 

புன்னியேததியொண மாதவாகேசவா 

பொனனடிததுணை யுமபுகழகதேத்கினான், 

(இ-ள.) மிலைபெறற சிறபபுவாயகத விசுவமாதருடைய தாமரைமலாபோ 

னற திருவடிகளையும அனனபூரணிததாயா£ பாதஙகளையும சிநதிததுத துதிதது 

ஒளியுளள ஆகேசவருடையவும பெரியேசாகளுடையவும பொனடோனற 

திருவடிகளை வணககிததுதிதகனன, எ-று, (5) 
அனனதான மருஙகல தானதற 

சொனனதானக௩ தொருபசுத தானரு 

னெனனதானமுாம வேதியா இர்தனன 

கனனதான । ரளிறுடை யணணலே 

(இ-ள) மதரீர பெருருற எனனதகையுடைய யானையை KL Fg 

வீரசேனவரசன பேபேசமரியத பிராமஸ, சார்க்கு அனனதானத்தையும அரிய 

பூடணதானததையும ஈவானதான ஈீசையும, கஉூடடமான கோதானததையும 

மறறுமுளள எலலாநதானஙகளயுர செயதனன று, (௫) 

பெரதி யடககிப புகலும புலனொரு 
கெறிஈகடத. நிகழ தரு மனனவ 

or ab oll iii னமாதர காளையிற 

குஇமிகொளகாம கலைவது கூடினாள் 

(இ-ள ] தாதம வடாலிஈ செல்லாது (9 திரியயாளையட்சட அறிளைவி 

faeu wif Sowghup வீரரோமஹாராஜறன அறிவாலுயாயத சரநு 

saGorr@ Quarry age weir» ane fie lusho மாறாதகாமகலை யெ 

COUASTANE 4) ECT L.CTet எ-று (சு) 

வநதகாம கலைத் மனனவன 

சகதமாரகவ। கோல௩ தெரிநதுதான 

மு,த்வேயப சார மொழிரதன 

னிஈக்காளிவ ணென்செயகின ரூயெனருான, 

(இ-௭) sore wast & காமமலையி அடைய அழகுறிஹறாத கறுகசோல 

தீதை வீரசேன மன்னவ பாரத்து மேலா. உபசாரவாரததைகூ றி இததலத் 

இல இபபோது யாது செயற்க Cun pore, ergy, (sr) 

UsWCu Ler Use 1) பணிசெயதுஞ் 

இதஇிசொலவி (ததக தெரிசிததும 

புததிமேவும புராணபகள கேடடுமொண 

முததிமேவ மேயறுெறே Glew cor cap or, 

(இ-௭ ) அன்போடு எனறு க,யசனுக்குத தொணடுசெயதும, மோட்ச 

ததெதியைததருனெ.ற காசிடைததரிசனறுசெயதுமு, வீவேககதை lars GC Gay 

புரணஙகளைக கேளவியுற்றும, ஆருளவிளககுஏன்த முததியைபபெறுவதறகு 
முயறசிகனெமே ளென்றினள், எ-று, (௮)



௧௯-வது வீரசேனன் முததிபெறத அதநியாயம். ௭௬௭ 

எனறபோது விதாபபத் இறையவ 

ஜெனறகினபதி யாருதநு போவ 

னனறவாவின னானவில வாயென5 

கன்றலினறி யககாம கலைசொலவாள, 

(இஃள்) இவவரறு சொனனபோது விதாபபதேசாகபதியாயெ வீரசே 

னவரசன உனசகுததகுகத காயகனயாா Man காமகரணமயாது அதைககேட்க 

விருமபினேன தெரிவிபபாயெனறு ௩.ற, மனோவருசதமிலலாத கரமகலை கூறு 

வாள, கூறு (௯) 

அனறவேதீரமு மாகம ருூமபயன 

ஜறோனறமேவு புராணமுஞ சொறறவ 

னேனற்காதலி னெஙரு மிருபபவ 

௫ரனறவுளளக தெரதுயகுத லிலலவன்., 

(இ-ள) பொருள நிறைகத வேசமாளையும ஆமங்சளையும சரியை யாடு 

பயனகள தோனறததகக புரரணஙகளையு£ இருவாயமகராதவா. உணடாகய 

பேரனபுடன எவவிட்தது நிறைஈஇிருபபவா,ஆராயடத ரீயும உளள ததைப பிரியா 

துவசபபவா, ஊறு (௧௦) 

அ௮ளவிலாற்றல ணைறவா சொறபிடு 

மளவினஞாமத தனனப!॥ கெளியல 

னளவிலாத ய னறபுதன Qousr 

னளவிலாந மூணயக எமைகஈதவன, 

(இ-௭.) அள்வபடாத வலலமையுாளவா பெயியோரால படுது நரைக்க 

தச அனத நரமஙகளையுடையவா அனபுசெயகிறவா।! ராசு எளிமையானவா 

ளவிற௩த புகமுளளவா னநதமேவடிவமாயுள ரவர் ர்னநீஙராந பரபபி றந்த புகமு ரீ டூ ன் (ர A 

ரமமாயுளளவர அளவுபடாரத உத கமகுணய।ரஎளளவா  எ.று, (௧௧) 

பெணடுபிள்ளையிற பெடடவா காண்டிலான 

கணடுநோமொழிக கனனியோர பர்கீததான 

விணடுவாறமொழு வி.ஈவ நாதனே” 

யணடுமெனப ப Cures pope தாளே, 
[| 

(இ-எ) மனைவிமகசளிடததுப பிரியமவைபபவர ரல சாண பபடாதவா, 

கறசணடினைபபோலும மதுரமயாயடச பாரததைகளைய டையபு உமாதேவியாரை 

வாமபாகததிலுடையவா விஷணுதேவரசல வணஙநகுதறகுரிய விசுவநாயகரே 

எனனைபபிரியாத பத்மெனஅ கூறியன பது, (se) 

மனனனுள்ள wBipe & Uf LD. 1 @) 

யன்னனைத்தெரி வாவ amphi



OT Ford} காரசிரகூ.யம். 

கனனசோதுக வெனறன னன்றெனாக 
கன்னனமென்மொழிக காமகலை சொலவாள், 

(இ.ள் ) கேட்ட ௮ரசன களிபபடையும உஎளதஇனையுடையனா, ௮ம் 

மஹாநுபாவனைத தெரியததககவராகள யாவரா ஆரரயாத' ஆபரணஙகளணிகத் 

காமகலையே ஈலமாகக கூறுவாயாக வெனறனன. கருமபினது இரதமபேசலும 

மது£வாகயெயகளையுடைய ௮ககாமகலை கலலதெனறு சொலல்த சொட்ட 

னள, எது, (௪௩) 

வேதநீதி விடாதுசைப பறறினோ 

போதவாகமம புநதிதெலிகதவ 

சோதவாயகத புராணநக ளேோரபவர 

OT FOILS ழேதலிய சாரபவா, 

(இ-௭) 'வேதறகளிலே விதிததவிசியைத தவருது அ.நுஷடடிபபவாகளும் 

அ.றிவேவடிவாகிய ஆகமஙகளை புசதியிற றெளிகத.றிபவாகளும பாராயணஞ 

செயதறகுரிய பதினெண புரரணஙகளையும ஆராயபவரகளூம தாசம௰ரரசகமுத 
லியவமமையடைபவாகஞம று (௧௪) 

சிவதலஙக டொ.றுஞசெனறு போறறுவரா 

சிவனியறறிய லீலை கெளிபவா 

ஏிவனையாதரிப பாககனபு செயபவர 

இவனனனாமஞ செவியின மடுபபவா, 

(இ-௭) சிவபெருமான வீ௰றிருசனெற சலஙகடோறுரசெனறு வணம் 

குவோரும சிவபெருமான செயதசருமிளையாடமகளைத செலியத Juans egw 

சிவபெருமரனை விருமபும அடியாரகளுகுப பததிசெயபவாகளும சிவதாம 

நகளைக சாதில நிறைபபவாகளும று (௧6) 

பநத்டாச முழுமையும் பாறறினோர் 

வாததேபெற DUE WHO er 

SFSUITGLO காரிகை யாரமுலைச 

சககமராபிம றழுவுத னிததவா, 

(Q-or ) பாசப$தறகளை முழுவதும மீகனெவாகளும டைததபொரு 
ளரல திருததியடையும அ.றிவுடையேசாகளும வாசனைநிறைகத கூநதலையுடைய 

மட்வரசகுஜககளை அழயெமராபிஐ றழுவவேணடமெனனுமாசையை யொ 
ழிரதவரகளும், எ-று, * (௧௬) 

சாதுநீமையா தாகு மிராகமுற 

கோதுநீததவர் கோணை வழிசசெலு 

மேதுோதஃ இனறி யிருப்பவா 

Si SUM Bat St pF wwruer,



௧௯-வது வீரசேனன் முததிபெறற அததியாயம்.ஈ௧௯ 

(இ-௭.) சாதுததனமையுடையவாகளும வாதிகனெற ஆசைமுதலிய குற 
ஐமொழிகதவாகளும பாபவழியிற செலுதநுனெற தியகனமமொழிகது ௮௧ 
கனமவிளைவின றி யிருபபவாகளும கெரலலுதறகுரிய இவினை நீஙயெருபபவர 
களும, எது, (௧௭) 

காசிகாரி யெனசசொலக கறறவர 

காசியேபொரு ளென்று கருதுவோர் 

காசிமாஈதி யிறகலஈ தாடுவோ 

காசிசூழூம விரதறரசைக கொண்டவா, 

(இ-ள) கரகொரியென௫ற இருசாமமாதிரசதைச சொலலுமபடி கறறு 

கசொணடவாரகளும காசிததலமே உணமைபபொருளெனறு மதிபபவாகளும 

காசியிலுளள மகத்தான கஙகாநதியையடைது மூமுகுபவாகளும காடியில 

ப்ஞசககுரோசபபிரதக்ஷண விரதததை அனுஷடடிபபவாகளும, ௭-௮, (௧௮) 

இனன?சோமுத் லியாரு தெரிபவா 
மனனாமனனவ வெனறனண் மனனவ 

னனனவனறனை பானுக தெரிவனோ 

கனனபோநென வோதுவ ணககையே, 

(இ-௭,) இபபடிபபட.டவா முதலாயெ உததமாகள யாவாரதுஈ தெரியத்த 

ககவ்ரரவரா, அரசமகரச॥ாயுளளவரே எனறுசொலலிய காமாலைவாஈகதையை 

வீரசேனவரசன கேளவிசிறறு அசதனமையுடையாரை கானறியககஉூடுமோ ஈல 

மாகச செரலவாயென்றுகேடஈ அமமாது கூறுவெறனள cre, (௧௯) 

விந்தமாலவரை வாழொரு வேட்டுவன் 

Gren Bons: Caren இிரிபவ 
னெரத்காளு மிருஙகொலை யாறறுவான் 

வந்தபேரை வழிப்பறி செயபவன, 

(இ-ள்) (முனனட்நத ஒருகதைசொலவேன கேட்பீராக) பெரியவிஈத 

மலையில வாழனெற ஒருவேடன, சையேலமுதீலிய ஆயுதகளைக சையிறபிடி, 

தீதுதீதரினெறவன, எபபெரழுதும மகததான கொலைசெய்பவன, வழிவாதவர் 

களை யடிததுபபொருள பறிகனெறவன எனு (௩௦) 

ஒருனத,ிி லொருவன மேவுழிப 

பொருவிலரமறை யோசிலா போநதனா 

திருவிலானெதா செனறு மறிததனன 

வெருவினரவர் மேலெவன் செய்வே, 

(இ-ள்,) ஒருகாச ஒர காடடிறபோகும்போது சமானமில்லாத சல 

பிராமணச் வழியேவாதரர்சள மூடனாயெ இவவேடன எதிரேபோய அவர் 

களைப போகவொட்டாம்ற்றறேததான ௮வரசள பயர்தார்சளேயனரி வேறே 

யாதசெயவராகள், எ-று, (2.5)



Oar GBUTAT & Fw toe 

உளளயாவு மூனககுக CarGsHer Capa 

களளமிலலார கலப்புறுங் கரசிககு 

மெளளயாஞசெல விட்டிடு வாயெனில 
வள்ளலாருனைப போலெனது வாழத்தினா, 

(இ-ள ) சையிலுளள பொருளயாவும உனகருககொடுதது விரிகனரோம, 

வஞசனையிலலா ௧ பெரியவாகளாலே அடைதறகுரிய கரரிததலததுககு காஙகள 

தடையின நிபபோக விரவாயானால உனனைபபோலுபகாரஞ செயபவாகள 

யாவருளசெனறு ஆூரவதிததராகள eM, (௨௨) 

காசியெனறு கரைகதசொற கேட்டலும 

பாசிநீதத புனலிற படி றறினன 

வாசியுளளஈ தெளிஈதது மாணபுற 
மாசி_ரான முகிழததது வேடறகே, 

(இ-ள) அபவேதியா காரியெனறுசொலலிய வாககயததைக கேடட்வள 

வில திருடனாயயெ வேடனமனது பாசிரீய/ய தணவணிரைபபோல தெளிஈதது 

மாக்ஷிமையுளள புணணியபாவஙசளைப பருததறியும ஈலலுணாசரி தோன 

யது, எறு, (5 ௯) 

லயரேோயடி. யென்கொலை யேபுதில 

வெயயபாவம விடாது புரிசதுளே 

னுயயவாகெறி யோறு இருசிபணி 

செய்யயானறரொடா வேனெனறு செப்பினான, 

(இ-௭.) சுவாமிசளே அடியனேன கொலைமுதலாகய கொடுமபாதகஙகளை 

கிராசீரஞூ செயநிருனெறேன இனிமேந பிழைகருமவழியைத திருவாயமலா 

வீரகளாச சாதுககளாயெ தஙக ககுப பணிவிடைசெயயுமபொருடடூ யான 

பிஏரொடாகது வருறேனென்று கூ Meare, P-L (௨௪) 

கரு வேதியா காசிதீகெம மோடுகீ 

வருதியோயெனறு வாயமலர்ஈ தாமொது 

புரிதியெனறு புகலினும போறறுவன 
பரிதிபோல வர தீரெனறு பனனினான., 

(Q-or) அவவடதணா, சிதிததுக காசிததலததுககு ஈஙகளுடன நீ வரு 

ஙாபோவெற௱று சொனனாகள எ௩தபபணி செயயுமபடி. தாஙகள கடடளையிட 

டாலும அவவாறே செயவேளை எனது அழுஞானவிருளைக கெகெகததகக சூரி 

பனைபபேரல எழுக்தீருளினீரகளெனறு கூ Newer, எ-று, (28) 

௮னனதேலுடன வாவென் men ip 55 on 
சொனனபோது தொடர்நீதனன வேட்னு 

க்ன்னாநீழலி னாடுகைப பேரதொடு 

பின்னர்மேயலற பாத மேசுவார்,



க௯-வ.று வீரசேனன் முத்திய்டைந்த அததியாயம். உ௱க 

(இ-௭) அபபடியானால எஙகளுடன காசெகு வருவாயாகவெனறு அவவ 

ரதணாழைததராகள, அவவாரதசையைக கேடடவேடன அவாகள சாயலைப 

போல பினனேதொடாகது கைகளில மலரெடுததுகசொணடு வருவதை ys lu 

ரியேசா பரா ததுககூறுனெறனா, எ-று, (௬) 

நலலர்தமமொடு சேருத் னானினி 

கல்லனாத லெவ்வாறெனறு காத 

னலலசாததஇரக கேளவி நசையுற 

னலலமாததலஞ சேறன விறறிடல, 

(இ-ன ஈலலவாசளோடு கூடுதல இணிமேலடியேன © Ms err pan. >) 

a cr ir) Mer OI மெதிருதசல, மேலான சாதழிரா,க௮ச ப படகுபபடி By 

சையடைதல,  மமையுளள சிவஸதலஙவகளையடைதல,  அதமாமனெமபைக 

கூறுநல எ-று, ( ௭) 

புனிதமான வுணவு புரத டல 

புனிதமா விடயததைப Gy MF BOO 

புனிதவானவா போறறும புராதனன 

புவிதமாரட.ப பததி பொரு நிதல, 

(@-1 ) பரிசுததமான ஆசாரரஙகளை விதிவுியே அரூ£தமல தனது ரத 

நைப பரி | நதடையிற ச ததல, உயா யத பரக து்கெற பறமையோனா 

ப்ப வெபிமான 9 சுததமரிறைநத திறாவடிக(ந மூ அனபுசெயரல எற. () 

இனனசாத சழ நாறுது யெய0ு 

மனனதெயத வடையுமெயஞ ஞானப 

werent pM Hh வாயதடிட nts Bed 

பினனமழஜொுளிர பேரினப பறதீடுயே 

(5-௭) சாத தரஙகளகூடதிய இறா ஒரு சததாம சந 1 a6 ujcor 

டாகும HIND S 4g Lure சத தியஞான படை 5 (ப சததஇியஞாடாம / "மய 

ட சா டததால அபேதமரத alley ag & ca 0 Cul. ruGuwarsa (psiwrut y cody 

சமாகும, ௭எஃறி, (௨௯) 

எனறுகூறி யிருுதவ வேழிடா 

கனறுவேட Glen bi ai 119. மதீனா 

செனறுகாயை௪ சேர்க தனர் பாத்கங 

Aare mG is Gl கொழுஙகங்கை பாடினா, 

(இ-௭) இவவ செகஜ்லிப பெருமை பாயாத தஙடைபுளள அாதண 

ரகள மு.ஏ செயதபாவததை எண்ணிவருஈநுனெற வேடஜனோடு விரைவாகா காடு 

ததலததைபடைகது மகாபாதசஙகளைப பேரதயெறாளுய மஙகாதீரதததூல 

ஸநரஞுசெயதர் rom, ole, 
(௬௦) 
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2.912. காடரிரகசியம், 

வேச்நரதனை விரசுவ நாதகனைப 

பாததாமரை போறறிப பணிர்தனா 

ச௪தமேவவா சோமகையுற முனுமெயப 

போதமேலப புரிககன னபபடி, 

(இ-௭,) வேதஙகளுசகுத சலைவராரயுளள வீசுவகாதருடைய திருவடி ததா 

மரைகளை வண்௰தெதுதிததாகள கருணையுளள அபபெறியேராகளை யடைஈத 

அவவேடனும ஞானமூணடாகததகச தலலகியமஙகளை அவவேதியரைபபோற 

செயதனன, cregy (ma) 

இக்தவாறு சினனாளிக் கிருக்தனன 
பநதபாசம பறிததுய சானநத 

BES Ips Hew கண்ணினன வேடபென 

௪நதவேதியா தாமிறும Ly, Bowyer 

(இ-௭) இவவணணமாகச சிலகசலந் Gs 5058S HH பாசப! தஙாளை 

யொழிதது அவவேடன ஆனதகதமதிகரிகனெற முததியடாதனன சாமத்குண 

முளளவேதியா ஆசசரியயகொணடாசள று (௬௨) 

வேடடுவறகும விலடகிவெம பாதக 

தாடடுமுதகி யருளிய நாயான 
வாட்டுமைமபொறி மனன நினககரு 

ஞூடடுதனமையி லையமு முண்டசோர், 

(இ-ள) வழிபப.றிசெயயும வேடனுககும மகாபாதகங களை விலக நிலை 

Qu pp (ps Buc ex Ger p Asgergr ug@seQAwwstr was தவஞசெ 

பனெற அரசறாயெ உமகரசூத திருவருளபாலிகனெ.றதனமையில  சமதேகமுணா 

டாருமோவெனறு சரமகலை கூறினள் ஊறு, (௩௩) 

எனறுகூறி யிருஈது சினனாளரு 

er mis aro pl Ser pice. 

நனறுபோறறி ஈவிலரு மாககத 

மொன்றுமுததி யுதறுளொரு மஙகையே, 

(இ-௭) இப்படியெனறு விரசேனவாரசனுமகு உறுதிகூ ரி, சிலகாலககரடி 

யில வ௫ததுத தருவருளவடிவராயுளள விசுவமாதா உபயபாதஙகளையும ஈலமாக 

வணஙசெ சொலலுதற்கரிய ஆன£தததைத தருனம் முததியை ௮௧௧௭ மசலை 
யடைஈதன்ன, எது (௬௪) 

விரசேன ஸனிவவிழ்மித சோககியே 

சாரமாகக தவாதுசெய பத்தியா : 

லாரவிசசுவ காத னடிமலா 
வாரமி$க மனையொடுஞ சோககனன்,'



க௯-வது வீரசேனன் முத்தியடைந்த அததியாயம், உ௱உ 

(இ.எ) விதாபபதேசாதிபதிய/யெ விரசேனமகாராஜன காமகலை முதி 

இயடைஈத ஆசசரியததைபபா£தது பேதியாமம சிவபததிசெயதுவிசவகாதர் 

இருவடிததாமரையை அனபு மிசகபததினியோடும அடைகதனன எஹு, (௬௫) 

வநதீயாரும வறிய ராகாவண 

ஈகஈதமவிரசவ காத னருளியே 

Que DT GF மிருததலிற TF ST oot 

சகதமாரசிவ லோஞ சரதமே, 

(இ-ள) தமமிடம வ௩தயாவாசளும பிறவியடையாவணணம ஈமது விச 

வாய்தா இருஙருளபாலிதது எககாலதஜிலும வீறறிருபபசால இககாெத௨த 

சை அழருவாயாத வெலோகமெனறு கூறுவது சததியமாகும, எ-று, (௬௪௬) 

வீரசேனன முததியடைநத வததியாயம் முறறியது, 
ஆக அததியாயம ௧௯-௦௫ நிருவிருததம ௬0௭, 

இருசசிறறமபலம,



Cle 

சிவமயம, 

௨௰ வது புராணிகரியல புரைதத 

அத்யாயம். 

  

தஇருச்சிற்றமபலம, 

இண்ணியவுலகற கதிபெறறகேது சரவணமசசச வணத்திற 

கண்ணியவேது மறைமுடிபபிசான? FOP SHY TTC மப்புசாண 

கண்ணியயிருபபிற கூ.றுவோ கேடபோரநயதத்குமிலக ரஈணமுழு துற 
தணணியகுணதது முனிவசாறதெனைச சாற நிடலுற்றனன்சூதன, 

(இ-௭,) வலிமைதஙகயெ உலகத.இல முததியடைதறகேதுவரயுஎளது வே 

தாதி விசாரணேயாகும அவவிசாரணைகரகுஎது சாதிரஜடாதரராயெ செபி 

ரானது ஏிறபபைககஉறுனெற புராணபாராயணமாகும அபபுராணஙகளை ௮ 

வலோடு வாபபபவாகள, சேடபவாகளுடைய இலககணஙகள முழுமையும 

சரஈதகுணததையுடைய ரூ சமகா முனியே தேவரீரசகட்டளையிடவேணுமெனறு 

சவுஈகாதிமுரீவாகேடச, சூதமுனிவா சொலலததொடஙனொ, எது, (௧) 

ஆறதிகாளவாத ராயணமுனிவ னமபிகா பதிபுராணஙக, jo eve 

வுரைபபோ தீமைஈனியிருததி செயதீன னினனுமபபுரரண, மோடு 

யாதரவிற கூறுவாககமல னுவந்தரு எவுமவரறகொணடான, சோதி 

யாரகருணை புயிப்பொருடடநுபோற சொலலுலாரகருணையுமாதோ, 

(இ-௭ ) பூரவகாலததில வேதவியாசமகாமுனிவா பாராவ தநாயகரரயெ 

சிவபிரானுடைய புராணஙகளை விதிவழியாகத தெரிவிபபோகளை விருததிசெ 

யதுவநதசா. அனறியும அபபுராணஙகளை வாடிதது விருபபேரடு போதிபபவ 

ரககு மகாதேவா பிரியததுடனனு சஏரகம செயயததசக வரஙகளையும பெறறுச 

“கொணடரா சிவபிரானகருணை ஜீவகோடிகளுககு உபயோகபபடுவத போல் 

புரராணரகடியயகளை போதிகனெறவருடையகருணையும அவவாறாகும,எ.று, (௨) 

பாதகாபதிதா காமுகர்மூககா படிறாகோ யா*ருலோபர் 

மேதகுகுணமி லினையரும்மிருமப விரிததுனாப போன்பு சாணிகனாங 

காதல்செயபுசாணக கேளவியாலெவருங் கரிசது முததியினபடைவ 

சாதலிறபுராண௱ சேட்பவாபலாககுமறைபவன்பெருஙகுருவாவான. 

(இ-௭,) பாவிகள், ஜாதிசம்ய ஆசசரமகிலைகட்ஈதவா, காயிகள,மூட்ரகள, 

பொயயா, விபாதியாளா, உலேரபா, இழிகுணததையுடைய இவாகளெலலோ



௨௦-வது புராணிகரியல்புரைத்த அத்தியாயம். ௨௱டு 

ரம விரும்பிக்கேடகும்படி. விரிததுககூறுவோன புராணிகனாரும், மேது மே 

லும விருபப சதைததருனெற புசாணரிரவணததால யாவரும் ௧௭ஐகமற௰ மேச 

டசசுகததைபபெறுவசாகள, ஆனபடியால பலருககும பயனபடுவதாகப்£ புராண 

ங்களை விரிததுககூஹிபவனே மேலான ஆ௫ிரியனாவான, எ-று, (௩) 

குலனருடெயவக் கெள்கைமாமேனமை கோதிலாக கலைபயிறெளிவு 

வலனுயர்சிறபபிற கட்டுராவனமை வறபபிலும் வளக்தரமோற றக் ம 

கலவியவையங கழிதரபபுகறல் கலத்குற வருத்தினுககடி.யா 

துலவருமபயனேகொடுதஇடலெவருமுவக.துமேறகொணடிடுஞூழறபபு 

(இள.) குலவானும, கருணையுளளவனும, தெயவபகதியுளளவலும, மே 

னமையுஎளவனும, குறறமறற ஈதால்களிறபழயெ செளிவுளளவனும, போதக) 

Crp ATER i WS OES போதுமர' மேமகோளகாட்டி நிலைநிறுத தும வலலமை 

யுளளோறும, கேடச றவாசெயடும உதவிகுறையினும அவாகளுககும பேதி 

யாது போதுபபவனும, மா.ததியுஎளஎஷனும, உணடாடியசாதேகமநீயகுமபடி பல 

நியாயவசளால விளகருபவணும,* மனவரு சதஞ்செயபவாகளுககும பேதமின றி 

பெருமபிரயோசன ததைக கொபெபவனும, யாவருமழெமது மேறகொளளதத 

௪௧ செறெபபுளளவனும «iM, (5) 

பெண்டுபிளளைகளபா லுறுசைதவிர்த துப் பெருகுரற கருமத் 

அசசரததை, கொணடுநினமியற றிப் பினப நுகமுவுககுறிபெறக குறி 

கீதுரைததஇிடுகன், மணபெறபலாகும பரசிவதியனம வயஙகுறப 

போதஇிததனனமை, யுணபெபெணணுதன மற திவைமுகற பலவு நூடைய 

வனபுரசாணிகறாவான, 

(இ-௭ மனைவிமசகளிடததுவைதத பேராசையொழியுமபடி போநிகர 

பினபு சறகருமககளில சரததைவருமபடிசெயது அதனமேல கிலையைதசெரிவிதது 

௮சசறகருமஙகள வழுவததகக யோகசமாழியில ௮முஈதுமபடி. செயபவஷ ம, 

கெருஙகியபலருகரும பரசிவசிநதனை நிலைபெறுவதாகப போதிதது ரனமாரககந 

நுள நிறுததபவனும இவைமுதவலிய உததமகுணஙகளபலவம உடையவனாயே 

ஒருவனே புராணிகனென்று சொலபவ்னாகும, எ.று, (௫) 

பாதகமெவைககுக காதணமாகப பரச வியங்கவாவிருபப 

மேதகுமயலாா மனைவியர்பபுண_ச விருமபுதன ம்டியுடைததாதல் 
காதரமபயககு௩ கடுமபழிமுதலாய கரிசுக எனை ததையுயசடிச்ு 

பூதாசசிலையான நிருவட.கக்னபு பூண்ட்வா ஏசாணஙகேட்டிடுவோர். 

(இ-ள.) எலலரபபா,தீகஙகளூககு மூலமாகிய அனனியாபொருளை விரும 
புதலையும, அனஜுரியர் மனை'வியைக கூட்வேண்டுமெனறெழுகின்ற விருப்பத்தை 

யும சோமபல்டைதலையும, ௮சசதையுண்டாககும பிறாபழிகூறுதல முதலிய



Oar ae SRkAgeAw to 

பாவ,ச்தொழில்சள எல்லாவமறையும் தழி.தது மேருமலையை விலல்ாசவுடைய 

மசாதேவா இருஙடிசளில அனபுபூண்டவாகளே புரசணககேட்பதறகு அதிகாரி 

பாவார்ச்ள, எழு (௬) 

இருவாதமியல்புஞ் சொற்றனமளவர விரும்புக ழாககியலர்ககர் , 
மருவிய£ட ரிடத்தொருகாசி மானமிய வாஞ்சைமேவியதோ 
வொருவியதோவென ரூயநதுபதேச முஞற்றுவ சொனறுமாயாது[£ 

இருவியசததாகதிரேயாசராசதராககுத்திருக் துபசேசஞசெயதிடுவோ 

(இ-ள) புரணமபோதிபபவா, சேட்பவராயெ இரு திறததோரிலககண 

மகளையஙகூ றினேோம அளவுபடா் த பெருமபுகழையுடைய யாகயெவாகசா தமது 

மாணாககரிடதது ஒபபறற காரிததலததுமமையைக சகேடகவேணடுமெனனும 

ஆசைகிரமபியதோ நீகயெசோவெனறு Briss Dog அசையுளள மாணாககா 

சளுககே உபதேேசஞசெயவா ஞானசமபததுளள தததாததிரோயா அடுததமாணாக 

காகுணக குறறம விசரரியாது காசிரகசியததை உபதேேசஞ்செயது வருவசா, (௪) 

இருக் துபதேசம் பெறறமாளணாககர் இமையாற் DoD ofl DC cpu 

பொருக துமாரியயகேபொருளகுறிததேனுமபுகழகுதிசதேனுமவே 

மூசு, வருநஇிறமறறை யெதுகுறிததேலு மருவுப கேசஞ்செயதிடுவா 

ரிருதிறனழிககுமபெருகது யரடைவரொண்ணிலாபபெருக தவருனிவிர், 

(இ-௭) இருதசமான உபதேசததை சற்குருவினிடதஇல பெறறசீடாகள 

பாவஞசெயவாரானால ௮பபாவம ஆசாரியரையடையும பொருளகு றிததாவ.து 
புகழகு நிதசாவது வேறுசாபுளள எவைகளைககு நிததாவது உபதேசஞ்செயவா 

ரசளானால பெரியதவ.ததை யழிசகததகச ௮௪ கலேசததை யடைவாரகள அள 

விலலாத தவமூமையுளள சவுனகாதி முனிவாகளே, எ-று, (௮) 

மாதலவாபுகழு மிதிலைமாககர்வாழ மனனவன் சனகனெனறொருவன் 

கோதகலகாசி மானமியஙகேடகெ குணஙகெழு விசுவகாயகரை 

மேதகவுபாசித் இருக்தனனதனால வி.ரசதிமேன மேலுமுணடாயிற 

ருசலிறகுசவ னெங்குளானெனறே யாயகதினி திருககனனமமா, 

(இ-௭.) பெரியேராகள புகழதறகுரிய மிதிலைமாககரத.தில வாழனெற சன 

கராசனெனறு போபெறற அரசன களஙகமற்ற காத சலமமையைப (பெரி 

யவரீகளால) கேளவியுற்று அததலத இல வீ.றறிருககும விசுவயாயகரை இடமாக 

உபாசனைசெயது வகதனன அவவுபா சனா பலததால மேனமேல வைராகயெம 
பி.ற௩த.த. அதனால பரமபொருளை யுணாததும ஆசாரியன எங்கே நேரிட்ப 
போெரறுனெனறு விசாரிததிருககனன, எ-று, (௯) 

ஊனமார்பவஞசவாழ்ககையினகப பட்டுழலுவாபிறப்பிறப்பொழியா 
சீனமாரதனை யொழித்தவரொழியா வினபமா முத் பெற நிருபபார்



௨௦-வது புராணிகரியல்புரைத்த அத்தியாயம், உ௱௭எ 

கேனவாமலஙகன் மணிழுடி.கூடிச செயயகோல் செலுததிமாஞால 

மானதாதரததிற புரப்பதிற்றுகக மகலுமோ வென்றருவருபபான், 

(இ-௭.) தெதிதிகிழைத பிரபஞச வாழககைககுட்பட்ட அலைபவாகள், 

ஜஹ்மாண ததைக சடசகமாட்டாரகள, இழிவுளள அவவாழக்கையை விட்ட் 

வாகளே நீஙகாத இனபவடிவாயெ முததிபெறுவாரக௭, வணகேள் விருமபதத்கக 

மாலிகையணிஈத மணிமகுடஈதரிததிச செககோல செலுததிப பெரியஉலகததை 

ஆவலோடு அரசாடசசெயவதால லேசம நீஙகாதெனறு அவவரசாளு தலில் 

அருவருபபடைநதனன, எ, (௧௦) 

தேடியபொருளில வெறுப்புடையானாயத் தெண்டிரைகெரழமுத 

இிடுகஙகை, யாடியமறையேரா கரசிவாசஞசெய யருசதவா தேதீலி 

யோரத்தேடி, நாடியபஇன திசமபசுமணிப்பூ ணககபொன னாடை 

முறபிறவும, பாடி யவிருபபிற் கொடுத தனனனை தம பற்றறத.துறப 

பதுகுறிததோன, 

(இ-௭) சமபாதிதத அகக்டசம்பததிலும வெறுபபடைஈது தெலீவுளள 

அலைகளையுடைய கஙசாதாத,தததில ஸநாகஞ்செயது வகதவேதியாகளையும, காட 

தீதலிததில வாசஞசெயயும பெரியேோரா முதலானவரகளையும ஆராயாது கணடு 
ர் 

அவாகளுககுப பதினாயீரம பசுககளையும இரததினபூஷணஙகளையும fs Sumas 

ளையும வஸதிரமுதலிய பிறபொருளகளையும பேரனபோடுகொதெதனன எலலர 

பப.தறுககளையுக துறகதுவிமெபடி உததேரிதத அசசனகமகாராஜன, எ-று, (௧௧) 

௮ .துதெரிக்தடைக்தா னாககியவாகக னவனடிசதொழுசெழுஈகடிகேண் 

மு.துபுகழமறையினமுடி. படியேற குமொழி தரவேண்டுமெனறிரஈதா 
கதுமெனவவனும விடையவாதீனையி௰கலவு(ர இிருககுகிறகன றிப [ன, 

பதியினமறறெவாக்குப் புகல்வதெனறுளஎள படியுபதேசிதகானனறே 

(இ-ள சறகுருசாட்டம வைதஇருககும சனகராசனிடதது ௮கூயவாககா 

வதனா வ௩தவருடைய தஇருவடிகளில் வணகூயெழுகது சுவாமிகளே பெ 

ருமபுகமுளள வேதாநத்ததுண மையை அடியேனுக்கு உபதேரிததருளவேவேணடு 

மெனறு குறையிரகததனன, பிரபஞுசவாதனையில பறறுகிருகனெ.௰ உனசகல 

லாது உலகத.இல வேறேயரவாகளுககு உபதே?ிககத சசகசெனறுகடடளையிடடு 

அவவாடிரியருமலிரைவாக உள லாது உபதேசஞ்செயதனா, கூறு, (௧௬) 

தனியுபதேசம் பெறறபினஞான ௪னகனென இருருமபெயாபூண்டு 

முனிதருமவத்தையனைத்தையுஙகடகதுமுடி விலாவானஈகமபெத்றுக 

கனிதருகரசி மானமியககேட்ட கர.ரணத் தாலிதுபெறறே 

னனியுலகுளளீரியாவருமதையேஈயகதுகேடடிடமினென்றுணப்பான, 

(இ-௪) மேலான ஞானோபதேசச்தை ஆகயெவாசகரிடததுப் பெறறபி 

னனா ஞானசனகமசாராஜனெ௮ ஒப்பற்ற தருகாமகதைககொண்டு வெருளி



2. tT 0 காசி ரகசியம். 

யை விளைவிச்கும் எல்லா அவஸசைகளையும ஒழீதது ரித்தியானுததையடை 

தது மனதையுருகசசெயயு காசிததலமஏமையைக கேளவியுறறசாரணததால இச 

சுகசதையடைஈே தன உலகததஇிலுளள (ஈணபாகளே) தீவீரயசவரும ௮௧௧௫ 
மூமையை விருமபிச சேட்பீரகளென்று அசசனகவரசன் கூ. பிசசொணடிருப 

பரன், எ-று, க் ௧௩) 

மன்னிய£வன முத்தனையசசனகன வூதச விஈதமால்வரை 

யோ,முனனியகுகைவாயருநதவம் புரிர்கமுனிவாகோனெலுநதததா 

தீதிோோயன, பனனியபுகழ்சா னருமதா தரம பறறிவீறறிருஈது சால 

வருணத,துளன்னியபலாககு மோஙகுபகிடததி துண்மையைத்தெளித 

இனிதிருஈதான, ் 

பி | 
(இ-௭ ) ௮சசனகமகாராசன நிலைபெற்ற ஜிவனமூத தனா மிதிலையில 

வச ததிரு௩களன, பெரிய விசசமலைககுகையில அரியதவஞ்செயதிருஈச முனிவா 

கோமானாயெ தததாததிரோயா பெருமபுகழமைஈத ஈருமதா ஈதிககனையில வட 

தது பிரம க்ஷதஇிரிய வைரய சூததிரசொன்னும் கானகுவருணததிலுளள பலரு 

ககும மேலான உபநிடதமுடிவிலுளள உணமைபபொருளை யுபதேசதது இன 

பததுடனிருகதனா, சது (௧௪) 

சேகறுபுகழ்சா லாககியவாககன் நிருநதிய தவத்தத்தாத்திரோய 

னாகியவிலராற் காடிமான்மியஙகேட டருமறை முடிபினையணாஈ௮ 

போடியபாத பாசமுள்ளவராயப பொருவரு மவததையிலலவரரய் 
மோசமிலானம சொருபரோயாக முழங்குபே கினபமுறறிருநதரா, 

(9-97) குறறமறற பெருகசோ தஇியுளள பாககியகாககா இருததமான தவ 

ததையுடைய தததரததிரோயா ஆய இவாகளரல கரமொனமியங்களைக கே 

ளவியறறு அரியவேதாஈதததுடபொருளை யறிகது அனாதியே சமபதிததுளள 

பாசஙகளையொழிசநு சமானமறற அவஸததைகளைகசடகது, இசசையறற பிர 

மரிஷடடாகளா9 அனேசா பேரினபானுபவததை அடைதஇிருநதரரகள, எ.து, 

அடுததவாகுணஙக ளாயநதுபதேச மருளினு மாயதராதுண்மை 

கொடுககினுஙகாசி மானமியமுணாந்து குலவிய புண்ணியப்பேற்றா 

லிடுக்கணொனழறினறிவிடையவாதனைகீத தயாவருமுததசாயிருக தரா 

விடுபபருககாசி நினைதத ஓமவரபான ழேவுவ ளன்ன பூசணியே, 

(இ-௭,) அதே சமாணாககருடைய குணஙகளை ஆராயசது ஆகயெவாசகா 

உபதேசிததாறும குணகுறறஙகளை ஆராயாது அவ்வணமைபபொருளைத தத 

தாத.திரோயா உபதே$ததாலும எலலோரும காசிததல்மசமையைய நிஈது அத 

னாலவாத புணணியபல சதை முனனிட€ விஷயவாசனையொழிதது அவளததா



௨0-வது புராணிகரியல். புரைத்த அத்தியாயம். 

சீதிரய துன்பக்களைச்சடஈ.த , முததியினப திதைப பெற றிருஈதார்சள் விட்டு ரீக 

கு சறகரிய காசிததலததை யராசிஈஇகளெருர்களேோ அவாசளிடதது அன்னயூா 

ணிததாயா£ எழுகதருளி சரிசன௫ கொடுபபாா எ..று (ser) 

5360 8 (4 7600 Siar லூலைராயகனபோ லம்மைய மபபனுமில்லைப 

பின்னலவராதிரையகககைபோதறதீரததமபிதககுமூபபுவனத துமிலலை 

யெனனயாமூரைடபோகஙகாசிபோற்றலமறறெவவசையணடத.துமில 

லை, மூனனருமனைய காசியைநதினைபபேரா apie புழலவ.துமிலலை 

(இ-௭.) விசுவாதரைபபோல பிதாவும அனனபூரணியாரைபபோல 

தாயாரும எப்புவன்த சிலுமிலலை நெருகயெ அலைகளையுடைய sear Sessw 

போல திரிலோசததிறுமிலலை யாம யாசெனறுகூறுவோம சாசியைபபோல் மட 
மையுளள தலம எநத அணடததிலுழிலலை சிஈதளைசசரிதாலெ அக்காரியை நினை 
பபவாகள மூடாகளாட பிதவியில உழலவது ஒருககாலுமிலலை. எஃறு, (ae) 

ஆன ாத்சொருபி யாகியவெயக எனனபூரணி யினை தமுவி 

யானஈதகான மெனுமபெயாககா௫ி யகிலகாயக னெனுமளவா 

Wer Sep னடியராயுளளா ரமாதரு மிட, தொறுமனுட 

HIMESH மாகவேயருளவா னஃதள வுரைசகமுற்றுவதோ 

(இள) ஆனாதவடிவமுடைய எனது தரயாராயெ அனனபூரணியாளை 

ni TPP OEB ஆன ஈசசானமெனறு பெயாபெறற சாரசிதசலததில விசுவ 

“அளவுபடாத ஆனஈ தவடிவராயிருததலின காசியில வசகனெற அடியவர 

உளியால் மெழுாதருளி அலாகள ஆனாதவடிவமாகுமபடி, திருவருளபா 

"அபபா, அவவாரறு அருளசெயவது அளவுபடாது, எ.று (௧௮) 

விருபபமாகாசி விசசுவகாதன விளஙகரு ளாதலிளனைய, பருப 

பதமகளைப LITT App; இனறு பரி தருள புரியுகறறாமைத, Bouse 

தொழுவாருளளுளேயொளியாயததிகழதருமனனபூரணியைக, கருப 

பயமிரிததுபபுராதருளவிசாலககணணியைததுதசெயலவேணடும 

(இ-ள ) கிறைகதபிரியமூளள காசிததலததில எழு௩தருளியிருககும விசுவ 

காதருடைய கருணையே நிருமேனியாகககொணடு இமாசலரரசகுமாரியா எல 

லச ௮ணடககளையுமபெறறு அவவணடறங்களிலுளள உயிரகளிடததப பிரியம 

வைத்துச் , இருவருளபாலிகனெற ஈலலஓதாயபோனறவரும இருவடியைவணவ 

கும அடியாகள உளளததில விளசகுனெ.ற ௮னன பூரணியாரும பிறவிபபயத 

சையொழிதது அருள செயனெற விசாலாக்ஷித தாயாருமாய பரதேவதை 

யைத் சோததிரரூசெயயவேணமெ, எனு (௪௯) 

இரதிரனயனமான முதலியபலர்ககு மெணணரும் பேசருணோகக 

முகதுறககொடுத்துப புரக்குஈறமுயே மூவுலகேததுமேரா முதல்வி 
27



வம் Br@ ria & wa 

பாதம்ற்றவோ பரவிடப்படுமாப பராபசன பிரியசாப௫ியே 

யடதிமிலகாரி சளமப இிசேர்ததி யடியனேற் புரத்தலுன் கடனே, 

(இ-௭) தேவாககரசன, பிரமன, திருமால முதலாஏயுபலருககுடி அளவிற 

52 கருணையுள்ள சோசகத்தை முனனேசடாட்சிசதுப பினா அவரகளைப்பா தி 

காத.தவருறெமாசாவே லுுலசத்தாரும் ததிசச்ததக்ச ஒபபற்றபரதேவியே,பர்த 
மொழிநத பெரியோரகளால வணங௩கப்பபெயவளே, மேலாகிய சிவபெருமானுக்கு 

இனபவடிவமுளளமாதே லயமிலலாதவளபபஙகளைய/டைய காசிததலததை யடி 

யேன அடையுமாதுசெயது பாதுகாபபதுனது கடமையாகும எஃறு, (௨0) 

அஙகுசபாசம வேலொடுசூல மைககணைமலசொடு கழைவில 

சங்குசககரமே மணிவடஞூருககுத தரிததெலா வுயிர்களுமபுரபபாய 

சஙகுலுமபகலு ரினனடி.சுகனபே கசிவிலாக கடையனேழகருளிப 

பொல்குபோருளாற காசியிலவாசம் புரியுமா புரிநதிடல்வேணடும, 

(இ.-ள.) அகவகுசததையும, பாச்தையும, வேலாயுதசசையும், சூலாயுதத 

தையும, பஞ்சபாணஙகளையும, சருமபுவிலலையும, சககையும, சககரததையும, 

உருததிராகூடமாலையும, இருககையும, பததுகளையிலுஈசரிதது எலலாச2£வாக 

ளையும பாதுகாகனெற பரதேவீயே, இரவும,பகலும, உனத திருவடிசுகனபுசெ 

பது மனஙகனியாத இழிஞனாிய எனககுததிருவருளஎசெயது உனது கடாக்ஷ்த 

தால கான காசிபபதிபில வாசஞ்செயயுமாறு பிரிபமவைதசருள வேணடும், () 

என௮தோத்திரஞசெயதிறஈதிடுவாருககெண்ணியவெண்ணியாக்கெ 

யக, கனறுதலொழியக கககைசூழகிடத காசிமாவாசமுமபலிககு 

மொனறு,தரசகம5 திரமிடையூரொன நுருவகை யருஎலுமாகு 

கன்றுசேர்ஈ திடிமி னெனறுரைசெயதா னலதத்கு சூதமாமுனிவன , 

(இ-ள) இவவாறு துதிசெயது அவரவர இருககுமிடஙகளில மரணத 

ச் யடைகன்றவா நினை தத புவ களில இவ்யசரீரவடைதது கானாவிதசுகங 

களையும அனுபலிதது மனோதாபச்ை் யொழிபபசா கக்காகநிசூழத பெருமை 

வாயாத சாசிததலவசசமூம கேரிடும அததல*இல பிறவித துன்பமொழியுமாறு 

ிவபிரானால உபதேசிககபபடனெற தாரசமதிரோபதேசமும சிசதிககும செஏ 

நகா.திமுனிவாகளே Gemstone செவவையாசத செரிஈதறிவிசளெனது 
சூதமஹாமுனிவா கட்டளையிட்டனா, எது, 

புராணிகரியல புரைத்த வததியாய முறறியது. 
Be MPF Uru UGE Lads sw ore, 

(௨௨) 

திருசசிறறமபலம, 

ey moa



இரு்சி்தம்பலம், 

இருபத்தோராவ.து. புண்ணியத் 
முத்திபெற்ற த 'யாயம். 

i ae 

திருசசிறறமபலம 

வாதசாயணன பாதமபோறதியே 

யோதன மேயினார் போத.மாதவர், 

(இன ) ஞானசமபனனாரகளா$கய சவுஈசரதி மகாமுனிவாசள Cogdur 
சருடைய இருவடிசளை?(௫௩;,௪ தத கிதிகதச) சொலலதசொடகளனா, ௭௩2௦ () 

ஐயகாந்கணன,குயயு மாறொரு 

பெரயயின மாககதை,மெயயினோ தென்ற, 

(இ-௭,) சூதமகாமுனிவராெ ஐயரே சாககள கடைததேறும வணணம 

உண மழையுளள ஒருகதை 8.பதேரிசக வேண்டமெனறனா, எ-று (௨) 

எனறு போறறலு,சனறு கனறெனாச 

அினறு வானகுணக, குனறு சகூறுமால, 

(இள) இவவாறு அதிததுசசொனனவளவில் ஈலலதெனறு சமமநிசது 

பரிசுததமுளள உததமகுணஙகள சிறை5த மலைபோதும சலனமிலலாத சூதம 

கமுனியா சொலலததொடஙனொ எ.து (௬) 

காசி மானமிய, மாசிலா மணி 

பேசு கேனும, தாசு தீரவே, 

(இ-ள.,) களஙகமிலலாத இரததினமபோற பிரகாசிககும வீசுவயாச ரொ 

முகதருளிய காசிததலமமையை உககளைபபற.றி இருக்கும ஆணவாதிரு௦றய 

கள ஒழியுமவிததெரிவிகெஹேன எ-று, (௪) 

குசவனபததியம விர,சமேனமைய op 
சரதமேயினா ருசவாகேடகவே, 

(@-or) ஆசாரியபசதிபும, மேனமையஈ விர தமும, சத, ியமும, ரச 

னமும் உடைய சவுனகாதிமுனிவாகள கேட்குமபடியாக, CoD, (@) 

முத்தி வித்தெனற, Varga wrer Suc; 
சத ஈனருடைச, சத்தர் சேடபவா, 

(இ-ள) முததிககு விதைஎன்று சொலலசசச்க சாதெதலமஹிமையை 
நினமலரிதததையுடைய சர.துசசளே சேடபதறகுரியா£வா£கள், எஃறு, (சு) 

சாடி புளளுகா, காசி கேட்குகா 

«rf of gus, சான முகதரே,



ora ar Are A us to 

(இ-ள,) சாரிசசலசசைச் சஈபபவரும, அத தல த்தின் பெருமையைகசேட 

பவரும, ௮ததலததைக (கணகுளிரப) பாரப்பவரும களஙகமறற முகதியடைவா 

ரகள, று, (௭) 

4: ரசி மான்மியம், பேச வேசாநதவர் 

வீசுமற இிருன றி, ளோம் வைபபரோ, 

(இ-ள) காசிததலமஏமையை விளஜகசசொலலுமாத அ றிக்தவாகள விலக 

குதறகுரிய மமறொள நினிடதது ஆசைவைபபாரோ (வையாாகள,) எ.று (௮) 

முனனை காளையின, மன்னுவானவர் 
துனனுதானவா, ௩னனர் கூடியே, 

(இ-ள்,) பூரவகாலததில நிலைபெறறதேவாகளும நிறைகச அ௮சுராகளும 
BOLT ES கூடிசகொணடு, எடு (௯) 

விலஙகன மததரா, வலஙகொணாணமதி 

யிலகு தூணென, வலஙாச் சோததியே 

(இ-ள) மாதரகிரியை மததாகககொணடு இருளை வெறறிகொளளும 

பூண சாதிரனாயெ நதாணினிட தது வாசுயெனனுக' க.பிற நினல அழகுபெறச 

சோத்து எ-று, (50) 

விடலி லாதுதோம, படல்கொளாதமு 

துடல விராவபபாற, கடல கடைநதனார, 

(இ-௭) மத்தியில விடாமலும, யாதொருகுறறமும சமபவியாமலும ௪௧௩௫ 

ரனுடைய ௮மிரதசரீரம உராயுமவிதமாகத இருபபாறகடல கடைஈதராகள, (௧௧) 

எனனை யாளுடை, யனனை பாகனா 

ரினனருட டி.றக, தனன மேவலால், 

(இ-ள ) என்னையடிமையாகவுடைய தாயாராய உமாதேவியை இடப 

பாகத்திறகொணடிருககும சிவபெருமான ஐ திருவருளவலலபதஇனாலே (௧௨) 

மணிதன் மாதரி, யணியு மாமகள் 

பிணியிலாப பசுத, தணிவில் வான்சுதை, 

(இ-௭,) கவுஸத.துவமணியும, தனமந௩சிரியெனனுக தேவபண்டி தரும, 

வீஹணுதேவா இருமாரபிலா தரிககபபெறும் பெருமையுளள திருமகளும, வியா 

Bupa சாமசேனுவெனனும சுரபியம, குறைவபடாக்தும பெருமையுளளதுமா 

Bu on spin oT, (am) 

இனையதோன றின, வனையகாலையில் 

வினையமாகலாற, தனையமாண்டதே, 

(இ-ள) இவவாருயுளளனவகள ௮2 இருபபா.றசடவில உணடாயின ௮ாத 

ச॥லததில விரிததிரமான ஒருகலகம விரைவாகசகூழ்கதது; ட எூறு, (௧௪)



௨௧-வது புண்ணியசத்தி முத்திபெற்ற அத்தியாயம், ௩௭2௩ 

அனனதோர்ஈகதமா, னன்னர்மாதென 
மூன்னா கின்றன, னின்னழீரகே, 

(இ-ள்) அதைய றிகத' விஷணுதேவர் ௮இருபமுள்ள மோெியாகத்திரு 

வுருககெக௭்டு: அச்சலசததைமாற்றுமபடி பிரசனனமானா எ.று, (கட) 

சிதைவின்்மோடனி, பிதையமெணனுரூா. 
பதைகொடானவர், சுதைமறகதனர். 

(இ-௭.) மேனமேலவளானெற அழகுளஎள மேசசனியைபபசாதது துடி.து 
டிகசனற அசுராகள மனதிலமுஈதசசிககிதது அமிரதததை மறஈதாரகள, (௪௬) 

பராவுவான்சுதை, விராவுவானாகொண். 

டராவென்றுணபொரழு, திராகுவென்பவன, 
(இ-௭.) gisezsss உயாவுளள அமிரதததைககூடியிருகச சேவாகள 

கைக்கொணடு அரகரவெனறு சிவசிஈசளைசெயது உணணுககாலதது இராகு 

வைனனழும பேருளள அசுரன, எ-று (௪௭) 

பரவுதேவாபோற, சரவின மேவியால் 

கிரவினுண்பொழு, அரவுவார்கதா, 

(இ-ள) துதிசகததகக தேவாகளைபபோல வடிவமெதேது வஞசனையாக 

வாது இராததிரிகாலததில அமா தபானம செயயுமபோது கூராதமதியுளள சூரிய 

தேவா Glo Ly, (௪௮) 

காட்டவேரஈ.துமால், வீடடவாளராக 

கூட்டமாகியே, யோட்டமேயினான 

(இ-௭.) இராகுவெனனும sare தேவாகளைபபோல வடி.ககொணடூ 

வக துணபதைககாணபிகக, விஷ்ணு தேவா தணடிசதபோது அவவிராகு சாபப 

ஙுகளாக வடி.வககொண்டு ஓடததொ.டகூனான எ-று, (௧௯) 

பரவுகாசிபி, னுரவுமேவுற 

விரவுபெறறியாற, சரகமாயினான , 

(இ-௭.) எலலோருகதுதிககபபெ௰ற காசிபபதியையடைஈதபோது பேர 

fe, Ser wQusrs cr sre) tasGrsahoarormpene எறு, (2 ௦) 

ஆயினைபுடைப, பாயானவா 

மேபினாசுரைத, தீய தூட்வொன, 

(இ-ள,) ஈவகரெகததில ஒனராபே அநத இராகுவினிடசது அசுராகள் 

விருமபிபபேய அவவிரசகுவை ம் தபானஞசெடயயுமபடி முயறசிதது எ.ு, (௨௧) 

கல்லதிசசுரா , வல்லகனமையாம் 

புல்லலகணடமபோன, மெல்லமரகதெனருர், 

(இ-ள) ,இககள ஈனமையுளளது சரீரசதுககு உறு, சிசெயவது சருகசசை 

யைப3போல மெலலவாக உண்பாயாசவெள்ரா£ச௭, எம். (௨௨)



வ & (8 ௪ ழ் தி wits | 18, 1௫ம் 

அக்தலார்த்தை ன், புர்நிசொண்டிலா 
னிஈதைகூறினா னக்சொருவே. 

(Geer. அசுராகள சொன்னவராததையை அரத இரசருவானவள் மன 
fp கொளளாமல் அதக கள்ளினுககுணடாசயெ குறறககளை எதேதசக. சி 
னை, எழு, வேறு (௨௯) 

மானமீக்கிடும் வருந்திநேடிய 
ஞானமும் கெடன்மைசற்திலை 
மீனமென்பன யாவுகல்கிடு 

மூனமாமதவுண் டநீமையே, 
(இ-௭.) இழிவுள்ளதும பாவதசை விளைவிபபதுமாயெ மதபானமானது 

மானசசையொழிசது விரும வருதிசசமபாதிசத அறிவைச்செடுக்கும கனமை 

களை ஆனிசெயயும இழிவென்றுனாகசசசககவைக ளெல்லாவதழையுஙகொடு 

BGO, எ.து, ' (ae) 

rer paertaruy sips s6se Oey 
சானறமேலவர் தனமைசொல்வதெ 

னேனஹறகள்ளுணா வெனலுஈதீமையர்ன 

மானறதமபி2ய வாயப்ப. தணமையால 

(இ-ள.) தனனைப்பெறற சாயாரும நிகதிதது நீகவெிடுமபடி செயவிக்கு 
மானால் சரதுககளாயுளள பெரியேசாகளுடைய னமையைச சொலஉூவே 

ணவேதியாது சட்குடிததலெனற கொடுமையால நிலையாயுளள மரகஙகளயா 

வும வது சமபவிபபது உணமையாகும எ-று (௨௫) 

எனமிராகுமிக கெழகது-ூறிடக 
கன்றுகானவா கடுகநககுந 

யொனஹழுமறறிதன குணமுணர்கஇலாய 
பொனறுநீரரும போறறதத்ககதே 

(இ-௭) இராகு எனபவன துவவாறு சளளை நிஈதிததுரைகக மனவருதத 

முளள அசுரா உடனே ஏரிதது இமமதுவினுடைய குணததை நீ ஒனறுமறிய 

விலலை உயிரிழாது பேெறவாகளும உடகசொளளச்த்சசது ஊறு (௨௬) 

மானமோஙகிடும வனமைதேகூஒடு 

மூனமெனபன வொனறுமெயதுரு 

தானவூனொட மருக துகள்ளென 
ரானமில்லவா ஈவினறுவேண டினா, 

(Geer) பெருமை உயரும வலிமை அதிகரிக்கும இழிவெனறு சொல 

லததககவைகள ஒனறும ரோரிடா மதுயையும மாமிச சதையும் சவிபபோடு ௮௬ 
நதுவாயெனறு Cpr sare Bus அசுராகள சொலலி வேண்டிசகொணடனர. () 

அ௮றிவிமுனவ சவாவிவேணடலு 

முறிலிலினசுதை முனனமுண்டிவன



  

செதிகொடுஞ்சலா ஈதி.ததுன்பஜே 
கதியதன்றெனா சலின் அதள்வினுன். 

(இ-௪.) அறிவுத்த அசுரர் விருமபி வேண்டிச்கொணடபோத, கெதே 

Soars wide sions முன்னே யுணட தெளிவுபெற இராகு சொடுமை நிரை 
ஈத சள்ளினை இலேசமும குடி.ப்டானோ நனமையலலவெனறு தோஷ௰கள் 

சொலலி ரீகசவிடடனன. எ.து, (aH) 

மஅதததோரகதனர் மண்தொனவா 

கறுத்தசிக்சையுங கலஈ தமாணமும 

பெரறுத.ுக$கனார் புகரிலாதகட் 

குறுததமேனமைசற நுணர்ச்திலானென்றே, 

(இ-௬,) நிறை ௮சராகள ௮வவிராகு மதுபானஞசெயயே னெனபதை 

ய.றிகது மனம்புமூகக காணகசகொணடு கு.௦.றமிலலா ச களளிலுககுளளமமை 

யைசசற௮ மறியாமற பேசயவிட்டானெனறு ரீககனார்சள், எனு, (௨௯) 
ர 

இசாகுழமுன்சுதை யெனப துண்டலால் 
gra Fuser Oa த.து$ீககனொன 

பரரவுமதறிதன் பானமைபோலவே 

தீரா தலததிடைச் சாருமயாவரும், 
(இ-௭,) இராகு எனபவல மு£தி௮மிரசபானஞ்செயதமையால கொடுமை 

நிஹைடத்சுராபானததுககுத தோஷ௫ுசொலலி நீகவிடடான துதிககததகச இச 

சிபாயமபோலவே உலகத்தில வாசஞ்செயபவாசள யசவாகசளும எூறு, (௬௦) 

வேறு 

நிரூ தகாசியின மானமியம, பொருஈ,துதனமையி ஜோர்ந்தவா 

வரு₹ தமற்றுள யாவையும, விரு5,துஞ்சின விலக்குவார். 

(இ-ள) திருததமான காரிததல்த்தின் மமமையை முற்பிதிவிபிசசெயச 

புணணியபலததினால றிந்தவாகள வருததத)சததருனெ.ஐ வேறாயுளள சரதனஙக 
ளெலலா வ.றறையுய கொடியவிஷமபேோல எணணிககைவிவோரசள, எ gy (ms) 

ஆதலா லருங்காசியை, யோதலாலற முணசொண 

காதலாற செனறுகாணபவர், சர தலா௰பயன முங்குவார், 

(இ.எ,) அனபடியால அரிய சாரிததலததின மணமையை அவரவாசள 

இருககுமிடததிற் செ லலுவார்களானால தருமமுணடரகும அனபுடன அ௮த௪லத 

இிறகுபபோயததரிசப்பராசளானால் மரித்தபோதுமுததியடைவா£சள, எலு. 

அன்னகாடியி ன்பு, மன்னமேவு மக்தரடனி 
யென் முமர்ஈதி மூழ்குவோர், ,துனனும்பேறெயவர் சொல்றுவரா, 
(G-o,) அததனமையான சகாசிததல்ததில் சிலைபெற்று மமையோ௦ -வரு 

னதி கலசாசதியில் சகாசஞ்செயபவர்ககக்க உண்டாகும் er raed 

fam ர்ச், எதி; * (mn)



உ௱ு௭௬ கா சிரகசியம், 

அ௮ம்மைகையி னவதரித, தெமமையாளுடை யீசனார் 

செம்மையராசடைச சேர்ஈதுபின, கொமமைவானக்குடிபுகா, 

(இ-ஏ) சாவபுவனமாதரவாயெ உமாதேவியா£ இருககரததில உறபததி 

யா எனனை யடிமையாக உடைய சிவபெருமானது சடையிறறக$யிருகது 

அதனபினனா அழயெ சுவாசககலோகததில ஆகாய ச௩கையெனறு போபெழற்று 

நிலைசதிருகதத, எ-று (௬௪) 

கூண்டவன்பினோர் கொற்றவன, வேண்டவிசசுவ் காயக 

னுணட்காசி யடைஈதது, மாண்டதீம்புனற ஈஙகையே 

(இ-ள) மாடசிமைதஙயெ மதுரமுளள தீததவவடிமான ககசையானது, 

நிறை5த அனபுளள பசேதமகாராசன தவஞ்செயது வேணடிககொளள விசுவ 

நாதொழுகதருளிய காசிததலத்துககுவாதது எ.று (௬௫) 

பெரியசோ பெறுகாசியின, மரியவாவி குளஈதட 

முரியகூபமற றோடைக, டெரியவரயதரு கஙகையே, 

(இ-ள) பெருமபுகழுளள காசிததலததுக்குவாத கஙகையானது ஏரிகளை 

yo, சிறுகுளஙகளையும, பெரியதடரகவகளையும, ஆஙகாஙகுவள ணெறுகளையும, 

ஒடைகளையும நிறைத்து ஈதிரூபமாக வே?றயிருதது று (௬௬) 

இவலையொன்று தஞ்செனனிமே, லுவலைநீஙக வுறுததினோர் 

கவலையாவுங கவற.றியே, சவலைமாயககு மககஙகையே, 

(இ-ள,) அசசஙகாகதியானது ஒருதுளி தாததததை யெடுதது தஙகள சர 

ெமேல புரோடசிததுகசொளஞனெறவாகளுடைப எலலாவருச்தஙகளையும 

கழிதது பிறவிககிலேசசதையும மாறறியருளும எ-று (௬௪) 

உ௨௧ஈத விசசுவகாயகன, புகழமாத€ரனன பூரணி 

யிககிடா விவர்பபூசைசெய, தக௩தழைபபவாக கப்பலன 

(இ-௭ ) சாவஜீவாகளையும ஆதரிகக விருமபும விசுவமாதரையும யாவரா 

லுதுதககபபெறற சிறபபுளள அனனபுரணியாராயும பேரனபோ பூஜிதது 

மனமூழேசர உடைசெறவாகள முததியினபததைபபேறுவராகள ஈறு (௬௮) 

கொடையுளராககுக கொடைப்பல, மடையும் யேரசயர்ககபபல 

மிடையுமயாகம் விளைபபவ, ௬டைதரா தடையுமபலம, 

(இ.எ) சறபாததிரதானஞ செயபவாகளுககுணடரஏய பலனகளையும, 
யோகாபபியாசஞ செயப்வாகளடையும பலனகளையும அனே சமாயுளள யாகய 

சளைச செயனெறவாகள நிழமைவோடனுபவிகெற பலனகளையும, எ-று, (௬௯) 

முழுகுவரா கொணமுமுப்பலம், பழுது மேவிய பாவிக 

டொழுகு திமகழுவரய்சலா, தழுவுவாக குயாமுத்தியே, ,



௨௧-வது புண்ணியச் த்திமுத்திபெற்ற ௮தஇயாயம். உ௱௰எ 

(இ.எ,) ௧௧௪ா ஸாசாஞ செயபவாசளடைவசாகள குறறததை விரும்பி 

சசெயயும் பாவிகள கககையை வணஙககுவார்களானால் தாககாசெயத பாவல் 

களுககுப பிரரய சசிததஞ செயதுகொளளததகக மனமுடையராவா£கள, விதப் 

படி. ஸகாஈஞசெயது விபபவாகள மேலாய முததியடைவராகா, எ.து (௪௦) 

இன்னயாவு மினிகளித, தனனபூரணியமமையே 

யென்னமேவு மதானி, யுன்னயாவு முறுவிக்கும, 

(இ-எ௭) இவைபோ௭ற கலல பிரயோசனஙகளை ஸ௩ாஈஞ்செயபவாக 

ளுக்கு இனபமாகககொடுதது ௮னனபூரணிததாயாரெனறே யாவருஞ் சொல 

லூமபடி, வருகிற கஙகாநதியானது ஏஈஇககததகச எலலாபபலனகளையும 

கொபெபிதசருளும எ-று (௪௧) 

வீரம்வேணடி.ஐ மெய்ககலைச், சாரம்வேணடினுஈ srg pA 

பாரமவேணடினும பதறறும, வரசமவேணடி றம வாயககுமே, 

(இ-ள) பிரபலவீரததை விருமபினாலும, சததியஞானததை&கொடுக்கும 

தததுவசசஸததிரவகளின உடபொருளையறிய விருமபினாலும, தவுலகமூழுதம 

அ௮ரசாளவிருமபினாலும, உடபறறு புபபபறறுககளை யொழிசகதககக மோடச 

விருபபம வேணடினாலும அககஙகை கொசெதருளுவள, எ.று (72) 

ரசைபாக னருவினான், inragshes ald gD par 

தேசைமேவச் செயுங்கஙகை, பூசையாவி.று மிககதே 

(இ-ள) உமாதேவியை இடபபாகத சிலுடைய இவபிரான கருணையினால 

EN GFE OS யொ ழிசசுவேணடுமெனறு யெண்ணிவமது முழுகுவேராகள ஞா 

னபபிரகாசததை பெறுமபடி செயவிகனெ.ற அசகயகாசேவிஃகச௪ செயயும பூ 

சையானது எலலாபபூசையிலும மேமபரடுடைய தாகும எ.று, (ச: 

வேறு 

௩லமலிபதணடியநாடுபுரப்போன, கிலமகல்புணணியரர் சதியெனும்போ 

நிலவியயனனவ னீதியினமிககான்,மலா தலைஞாலம்வழுததிடவா Loar cor 

(இ-ள) (சவுகாதிமுனிவாகளே கேடபீரகளரக) ஈனமைககூடட்ஙகளை 

யுடைய பாணடியசேசசை அரச) ர ூன ற றறமறறபணணியசோத்தியெனறு 

போவிளங்கு மரசன, நீதியில மேமபடடவன பரமத இடததையுடைய உலதத 

தாரா அுதிசகுமாறு வாழனெறவன  எ.று (௮௪) 

மறைபலயாவும வருத துணர்கேளவித, துறைபலகணடவா சூழவிருப்பர 

னிதையுமறததினி யககுதலில்லான, முறையினடதது முழுபபுகம்பெற 

ரோன, 

(இ-ள) வேதகநுகளிறகூ நிய பலசமய மா ககங்களையும மிரித ச .றியதசசக 

கேளவியும பலவரயெ விதிமராககவகளைய நியம அறிம உடையபெரியோர 

பலசசூழுமபடி. இருகனெ.றவன பாபவழியில ௮றபமுரூசெலலாதவன விதிவ 

மியே ௮ரசரணு பெருமபுகழபெஜெறவன, எ..றி, (௪௫) 

28



உ௱௰௮ காசிரகயம்: 

கற்தவர்வாது கர்ஈற்டுதோ.று, கறறவாசேரு சலம்பெறுகரசபெ 

பறதறுமான்மிய மேபகாவிரொன, றறறமில்காசியி லாசையமைத தான், 

(இ-௭,) வாசதெதுணாஈத பெரியோகள சன்னிடததுவந்து வராததை 

சொலலும் க£லமெலலாம பெருஈதவா ஒருககுசேரததசகக தம சோதவுருடைய 

ப்ற்றுககளை யொழிககத்சககதும முததியபததைச தரததககதமாகய காடி 

ததல மமையைத தருவாய மலாஈதருளுவீரசளெனன (சொலலி) அடுததவாக 

ளின சோமபலையொழிககுக காசிதசலததில பேரனபுவைததனன, எ-று (௪௬) 

மன்னியகாசிமின மா.தவர்காளூ, மூனனியகங்கை முழுப்புனலாடற் 

அனனியபுண்ணியஞ் குழ்தருமென்்றே, நனனியமக்கொணயததிஜண 

ர்்சான, 

(இ-ள்) அபபாணடியன விதிவமியான கலலநியமககளை ௮னபோடு செ 

யதுவரு சீலிஞலே, நிலைபெற காசிததலததில பெரியோகள இனாதோறும 

கெருகசசிகஇகசுததகக கம காஈதியிலே ஸமாமஞ்செயதால எலலாசஏவபுண 

ணியககளும வாது நெருஙகுமெனறு தெரிகதனன, எ-று, (௪௪) 

வரநதியாடி வருமபெரியோர்க்குஞ், சுரஈதியென்று சொலிப்புகுவோர் 

க்கும, பரவுபொனாடை முதறபலகல்கி, புரவுகொண்மறறவ ரைததொழு 

அயப்பான, 

(இ-௪.,) வரததைததரும கஙகாகதியில முழுவெருன.ற பெரியேராகளு 

க்கும கஙகையில ஸ௩கா௩ம செயயவேணடுமெனறு சொலலிக்கொணடு காஜ 

சீதலததுககுப போனெற்வாகளுககும திரவியம வஸஇரம முதலியவறறையுவ 

கொடுதது அறிவாலுயாஈத அபபெரியோரைவணக௰ அனுபபிவருவான, (௪௮) 

பாடுறமேவு பழமபுனற்கங்கை, யாடுமமேவு.த மெனதடைவாரக்கு 

ஈரடுறவாகு நலததினரன்றே, நீடுறவாகு நெடுமபொருளீவான. 

(இ-ள) மிருபுகழையுடைய வீருபபமுளள கலகாதா£தததஇல ஸ௩ா௩ஞ 

செயயவேணடுமெனது விருமமிபபோனெறவாகளே காமகுறிதது உபசரிககத 

ததக ப௩துககளெனறெணணி அவாகளுசகுப பெருகதணையாயுஎள பொருளை 

மிசவுவகொடபபான ௭-௮; (௪௯) 

ஓண்மலா தூவி யுறு)ரிசைகோககெ கணமலர்பூப்பொலி சங்கையைத 

தாழாது, திண்மலர்காம முதறபல?த.தத சணமலர்சிகதையின மேவுச 

யததான். 
(இ.ள்) தேனையுடைய மலாகள நிறைகதக௩காகஇியைத தியானித்து ௮௩ 

நதியிருகருஈ தககைகோக்க ஒளளியமலாகளாலருசசிதது வண௩9 வலிமையாகத 

தோன்றுளெ.ற காமமுதலிய பலதுர்ககுணஙகளையு£ச9 சவகருணையுஎள மன 

தோ வெற.றிபெற்றிருகதனன, எு (௫௰)



௨௪-வது புண்ணிய£ர்த்திமுத்துபெற்ற அத்யாயம். ௨௪௦௯ 
Gag. 

உரைத்தவிக் குணஞ்சான்மன்ன லுபகசணங்கள் சொண்டு 

இரைசத்தநீர்க் கக்கையாளைத் திருததகப் பூசைசெய்து 
விரைத்ததார் மோலிவோத சாகியர் விழை துபோறறக 
குரைததரீர்ச் கடல்வைப்போதன குடைசிழ லமரவாழ்காள். 

(இ-௭.) மேறகூறிய உததமகுணமுளள புணணிய?சோத்தியெனலும் பா் 

ண்டியன பூசைசககுவேணடிய பொருஎகளைசககொண்டு அலைகளையுடைய சகர 

சேவியை செல்வையாகப பூசிச.து வாசனைதக௫ய மாலையணிந்த அரசசகள்மூத 

லாஷனோ விருமபிச,ததிகசக ஒலிகனெற சடல்சூழகத பூமி தனது குடைரிழலில் 

குளிருமபடிசெயது வாழுஙகாலத்தில, எறு, (௫௪) 

புண்ணிய £ர்த்தென்பின் பொலிவினை யுள்ளத்தோக்.து 

தண்ணிய சங்கைமக்கை தன.றிருககாட்சி ஈல்கக் , 

கண்ணிய வசசனோஈது கதுமெனவெழுக்து தாழ்்ஈ.து 

பணணிய அ.தியனாப் பரவசமடைஈதான் மனனோ, 

(@-or.) புண்ணியசோததியினுடைய ௮ன பினவிஎசச்ததைககுளிரக சசவகா 

சேசவியானவள தனஉளளதத றிது அழகுளள தனது யதராத சஙடி.வ சசைககாட 

டியருள சிஈதிததுவரும அவவரசன றிநது வினாவாக வெழுகதுவண௫ச ததிச.த 

பபரவசமடைஈதனன., எ.து; (௫௨) 

பரவச மடைஈதமன்னன் நிருமுகம் பாவைகோககி 

யுரவுசான் மன்னரோதே யுவகதெனைப் பூசைபனனாட 

கரவ வாறறிவரதாய் கருயெசெனனை சொய்றி 

வரமுறககொடுப்பேனெனமுண்மனனனுமவணயடச்சொல்வரன், 

(இ.எ) அனபினவசபபட்ட பாணடியனமுகததைச் கககாதேவிபரத2 

அ. றிவாலுயாகத ௮ரசமகரசனே மீபலசாளும விருபபோடு களஙகமிலலாமல என 

னைப பூசைசெயதுவ௩தனை விருமபியதயாது சொலவாயாக வேண்டிய வரத 

தை இபபோதேதருளெறேன எனறுகூற அரசனவண்செ சொலலுன்ற 

ன்னா எ.று (௫௩) 

அடியனேன் கேடடவரறே யருள்செய லுண்மையாூற் 

ொடியனா புரைப்பேனெனரான குறிதசதை புரைததியென்றா 

ணெடியமா மோலிவேகத னின.றிருக சாட?ொளும் 

புடியிலென றனக்காம்வண்ணம் பரிகதொரு வரகதரவென்ருன், 

(இ-௭,) அடியேன சேட்டலவண்ணம் வரககொடுப்பதுண்மையானல் 

விஇிசகுவிரோதமரகக சேட்பேனொளமுள் அததகுகசகசை ரீஎண்ணியசைச்



உ௱௨உ௰ . தாாசிரகதியம்: 

சொல்வா யென்றனள், சரீடததையணிகத அரசன் உனது அழயெசேவை இப் 

பூமியில இனஈதோறும எ ஊசகுகடடைககுமாறு மிரியமவைத்து ஒருவரதசைக 
கொசேதருளச வெனறனன cregy (௫௪) 

வரஈதி மங்கைமனனர் மனனவ ஜுரைத்தல்சேட்டு 
விரவு மண் ணகையரும்ப மிக்குள மூழ்க துசெல்வர்ள் 

புரவல ஈரரானோக்குப பொருஈதுபுத தேளிரானோர் 

பரவருங காட்சியேக தேசமே பலிப்பதனி, 

(இ.௭.) அரசாசகரசனாயயெ புணணிய€ ததியெனனும பாணடியன 

சொனனவாரத்தையைக கஙகாதேவிகேட்டு புனனகைகொணடு உ௭எளககளித 

தச கூறுனெறசள அரசனே தேவாகள அனபு௭௭ பூலோசவாசிகளுக்கு எப 

போதாவது ஒருக்கசால சாக்ஷிசொபெபராகளே யன றி, ௭-து. (௫௫) 

நினைததபோ தெல்லாஙகா்டசி கொடுததிட நேருங்கொலலோ 

கனைததவண டளருகஈதாராய் கருதியென் ரெகம்வஈதர 

லினைததென வளககலாகாக் காட்சியெப் போ.தமெய்.து 

மனை ததலை யடைவேனெனருண மாநிலம புரக்குஞ்செல்வி, 

(இ-ள) செதிககுககாலமெலலாம காட்சிகொடுகசக்கூடுமோ கூடாது 

ஒலித்தலையுடைய வணடுசள மூசகாலுழபபெறற மாலையுடையோனே நீ சகதி 

தது எனவீடடுககுவகதால இவவளவெனறளவிடககூடாத சாட்சி எப்போது 

டைககும ஆதலால எனரெகததுககுப பேரழேனெனறு உலகததை ஆதரி 

கனெற கககாதேவி கூறினள, எ-று, (டு௬) 

விளங௩குபல் லண்டமெல்லாம் வியரபியா யமர்ரினக்கு 

மூள௫கொளி லொனறுணடெனற வுரையி.றும பூதேயமம் 

sane) ator DO மெவ்விடய கரைவாயென்றா 

னுளஙகனிஈ துலகமலக வயககுவா ஞூரைககலுதறாள், 

(இ-எ) சராசர உயிரகளால விளஙகுனெற camer அணடூஙகளிலும 

வியாபிதது இருகெ.ற பிரியதேவதையாகய உனசகு மனதுககனியவீ் ஒன றி 
ருகறதெனனும வராததை ஆசசரியதசைக கொடுகெற்து, குறறமறற Ha 

வீடு எவவிடததளளது கடடளைமிடவேணடுமெனறு கூறிய அரசனைபபா£த 

த உலகததை அபிவாரததிசெயயும கஙகாதேவிமனமஏழாது சொலலசதொட்ங 

ஜனெள, எ-று, (௫௭) 

௮ண்டஙச எனைததுகாமே வியாபியா யமர்வேமேனும் 
பணடஙகன விசுவராதன பரவுபே ரருளாலொனபான 
கணட்ஙகண் முதலபோதறுல் காசியே சரகமாகக 
கொண்டங்க ணுறையாரிறபோக குவயைம பு£சகுமனனா,



௨௬வது புண்ணியர் த்திமுத்திபெற்றஅ.த்தியாயம். ௨௭௨ ௧ 

(இ-எ. உலசத்தைப பாதுகரகனெ.ற பாண்டியராசனே எலல அண் 

டக்சளினுழ ஈரம் வியாபியாக பிருபபோமானாலும பழைய ௮ஸ்.ஏமாலையணிர்த 

விசுவகாதர் பெருஙகருணையால நவகணடததிவுள்ளவரும் மறறையர்களும் 

புகழதறகுரிய கரசிப்பதியையே ஈமக்கு வீடாசககொணடு வாசஞ்செய3வர் 

மெனற றிலாயாக, ௭-௮. 
(6௮) 

பாணடிகா டாளும்பாரம பயாதபுத் திரனுக்காககச் 

சேண்டிகழ் மணிப்பொற்கொங்கைச் செல்வசின ஹேவியோடும் 

வேண்டியக் சாசியுறருல் விருமபிய படி.யாமென்று 

தேணடியா வருமவஈதாடத இிருவளிப் பவணமறைரதாள், 

(இ-௭.) பாண்டியதேசததை அரசாளுஞ்சமையை ரீபெறற பதஇரன் 

JS Bash தூரததுசசெனறு ஒளிவீசும இரததினபூஷணஙகளையணிக ச தனக 

ளையுடைய மனையாளோமமே பிரயாணபபட்டு விருபபோடு arb sos 

தைசசேர்நதால உனதிஷட்ட்பபடி, 50 தீரிசனம ரோரிடுமென்று, தேடிவாது 

En) BMT GF செயபவரொலலோருககும ஞான சம்பததைக Qer@sgu amar 

தேவி சடடளையிடட மறைகதருளினள, எ.து, (௫௯) 

முனனினளருண் மறைதீலோடு முழுததபே ரறஞ்சான்மன்ன 

னநரினற படியேமைநதற கணிமுடி ரூடடிரீத.த௪ 

சென்னினற கபோலததானச் செல்வனைப பூசையாறறிப 

பினனின்ற மனைவியோடும் பெயர்ஈ துபோய்க காசிபுககான, 

(இ-௭) சாகரொவ்ஸததையில எதிரகினறு காடரிகொடுதத கககாதேவி 

மறைநதவளவில பெரிய சருமமேவடிவமான புணணியசோததியெனனும பா 

ணடியன அபபொழுதே தனது குமார௮4௫ அழபெ மகுடாதீரிதது ௮ரணம 

ஊாயைவிடடு நேரே ஒழுகுனெற் கபோலமதீமுடைய் சித, தியிசாயகககடவுளைப் 

பூசைசெயதி (அநுமதிபெறறு) பினனேவருனெ.ற மனைவியோமிம மதுரை 

பைவிடட நீகசெசெனறு காரிததலததை யடைகதன. எறி. (௬௦) 

கரியை யடைஈதமன்னன கஙகைய் hi aaron 

wrap A Bue ep pl we pire சாதியோககு 

நேசமாா பொனபூனாடை நிரம்புபற பலவுகல்கத் 

தேசமா ரஏலொரதன சேவடி தொழுதுபோதறி, 

(Q-ar,) காசிசதலததைச சோத பாணடியராஜன sus Pre sp ao 

சளஙகமறற விதிபபடி உசசககாலததில ஸகாகஞசெயது பிராமணா முதலிய 

பெரியேசாகளுசகு விருபபம கிறைஈச திரவிபககளையும, தபர ணிங்களையும,வஸ்
 

இரகளையும, நிறைவாயெ மமறைபபொருள களைய கொத்து ஒளியுளள விசு 

வகரதர் பரதஙகளைத்தொழுதி SEES, எ-று, (௬௪)



@. 072.2. | ar&sg eo Au ire 

நீருரு, வுரயகல்சை பூசையு சிரம்பச்செயு 
சாருரு வாயசெங்கைக காவல னமருசாளி 

னாருரு வாயவன்னா னல்வினைக்ரெயடு முன்போற் 

ருரு வாயகங்கைத் இருமச டோன் றினாளால, 

(இஎ.) நீர்ச்ச வடிவமான சங தேவிபூசையும சமபூரணமாசசசெட்.து 

மேசமபோலும (பிரஇஉபசாரததை விருமபாது சொகெகும) சிெவகத்கைக 

ளையுடைய பாண்டியன் ௮அனபேவடிவம்கொண்டு ௮க்காசிபபதியில வாசஞ்செ 

ய்யுககாலததில அவன புண்ணிய,ச துக்கு மனமிரகடச்சிறகச தஇருஉருவமுளள 

சககாதேவிமுன்னே மதுமாயில தரிசனகொேததுபோற பிரசனனமாயி 

ox ett, எது, (௬௨) 

தோன்றிய அணர்ஈ.துமன்னன் ரெழுதெமுஈ தாடிப்பாடி. 

பூனறிய பததியோக்கத திருமூனின நுரைககலுறருன 

வான.றிச ழினையவைப்பில வயககுரின சருணையாலே 

தேனதிசழ் கடசகைமோலிச் சவெபிரான விசுவராதன, 

(இ-ள்) தரிசனநஈதந்ததைப பாணடியன றிஈது பணிஈதெழுகது கடனஞ 

செயது சோததிரமபுரிநது போனபு் மேனமேலதிகரிககத திருமூுனனேநின.று 

சொலலததொடஙடனன், பெருமையால விஎககுனெற இசசாசிபபதியில விள 

க்கமுறற உனது ராபையால சேனறுளிசனெம கொனழைமரலையணிஈத சிவ 

பெருமானாயெ விசுவனுதரையும, எ.று, (௬௩) 

ஆதியா வரையுஙக்ண்டே னளவிலா வின்பழுற்றேன் 
சோதியாய் விளங்குவகாசி மானமியஞ் செரல்லவேண்டும் 
பேதியா வுயிரகடகெலலாம் பிரிவரும் பாவமபோக்கி 

நீதியா வருளுமனனா யெனறன ஸனிமலைசொல்வாள். 

(இ-௭) மதறுமுளஎள தேவனாயும தரிரிதது ௮அளவுபடாத இனபதமைப 

பெற்றேன மனஉறுதியுள்ள எலலா உயிரகளுககும நீககுதறகரிய பாவததை 
யொழிதது முறையாக அனுககரகனுசெயனெ.ஐ பரதேவதையே பிரகாசவடிவ 

மாக விளஙகுமசாசிததல மமையை (அடியேனுக்குக) கடடளையிடவேணடு 

மென்றுசேட்ட, அபபாணடியனுகருக கஙகாதேவிகூறுவாள, எற, (௬௪) 

கரைதரு தெய்வஞானக கலைய து சொருபமாய் 

அரைதரு பிறபபிறப்பை யுறறவர்ச் கொழிக்குமீர 
Barge கடற்கட்டெசு மிறைவனா தியர்சளென்றும 
புரை பொருளவாவிப் போககற வபெபதின்ஐும, 

(இ-௭3) எடுச.தரைக்னெம செயவீகமுளள ஞானசாஸ் ஏர வடிவமாக 

விளககுெறது அதெதவுர்சளுசகு உறபததிலயததை நீச்குகசனிமையுடை யது



௨௧-வது புண்சதியரர்த்திமுத்திபெஜ்ற அத்தியர்யம் ௮௨௩ 

ஒலிக்வ்ற நிருப்பாத்கடலிழ் பள்ளிகொள்ளும் நிதெர்த்தனபுள்ள விஷ்ண்சே 
வர்முதலானவர்கள் களக்கமத்ற மோட்சசாம்பிராச்சியத்தை விரும்பி hie 

மல வூக்கததகசத மேலும், எ-று, (௬ 

பொதிபுல னடஙகயோரே புக்கினி தீமரத்தக்க 

தறிதரு மைங்குரோச சொருபமாயமாவதெனறு 
கெதறிகரு மினபமுததி நினைததவா ஐருளவலல 

தெறிதரு பாதகங்க எனைத்தையு மொழிபபதின்லும், 

(இ.௭,) இகதிரியககளையும அவைகளால விருமபத,தகக விஷயங்களையும் 

அடகனெபெரியோரே டிகுஈது சுகமாக வரிககத்தகசது, அறிவுடையோரால 

உணததகக ப௫சககுோசவடிவமாய விருமபியுளளது, கருதியபடி. வேசகெறி 
யாகசசடைகனெழ் மோடசசுகததைச சொடுககவலல x, அளவுகடாச தீவினை 

2௭ எலலாவழறையும போகசததககது மேலும, எடறு. (௬௪) 

ஆயிர வருடஞ்சொ.ற்ற போதினு மடஙகாசசே 

தேய்தரு மெனககுஞ்செர்ல்ல வெட்டுரூப புகமதெனதும 

பாய்தரு பவிததிரததிற பவிதமர மாயதம்ம 

மாயிரு மறைகளாலே வகுக்திடப பட்டதின ஐம், 

(இ.௭,) ஆபிரவருடகாலம சொனனபேரதிலும ௮அளவுபடாச சி£பபினை 

புடைய. து. தெயவத்தனமையுளள எனககும சொலறுசமகெடடாத புகழை 

உடையது, பரவியபுகமுளள பரிசு,ததபபொருளகளுககுப பரிசுததஞ்செயவத 

பெருமைததயெவேதஙகளாலேபிரிததுரைகசபபட்டமேனமையுஎளது மேதும், 

ஒஓளளிய பரமானஈத முறுவ.து கருதிவாஜேர் 

தெள்ளிய முனிவரோஜோர் சேர்தரப் படடசென்று 

ஈள்ளிய வுமையாளோ0 ஈம்பிரா னமாத்தக்ச 

தெள்ளிய குணமினமாவோ டி.லகூமா ஓுறுவஇின் ஐ.ம, 

(இ-௭) தேவாகளும, தெளிவுளள முனிவாகளூம மரரமையேராகளூம 
ஒளியையுடைய ரிவாஈகதததை யடையவிருமபி வாது தஙகுதறடெமாயுள்ள த, 

ஈமது பெருமானாயெ விசுவகாதா பிரியமுளள அன்ன பூரணியாரோ?ே Sn ay 

௧௧5,௪௧௧ உததமகுணமுளள இலசகுமியேரீடு வீளகசமமைஈ ச விஷணுதேவர் 

அமர், திருகசததசசது மேலும, ஈ--று, (௬௮) 

Fragen ருணததினோ0 தருமம்லீற நிருப்பதனபி 

ஞாதவம வளர்கக்ததச்ச தவிமு௧த மெனும்பேர்பெற்ற 

தேகதழ குடையதீர்த்த சொருபமர் மிருப்பதென்றும் 
போக்சசாத் திரம்வானோதஞ் சொருபமாய்ப்பொலிவதின் லும்,



2912. ar Boe Pui. 

(இ.ன்.) uswertsypae opgerp sie sHuCsaes Ma sigeas 
seep அன்போடு சவததைவளா௩தோஙசப பணணுவது அவிமுததீமேனனளு.ம 

காமகரணமுளளது அழகுதகயெ தாததவடிவமானது எனனளூம சாஸ்திர 

வடிவமசச விளயகுவது தேவாகள வடிவமாகவிளங்கததசகது மேலும, ௪-று () 

முததியைப் பிரகாசஞ்செய் திருப்பது மொழியப்புககரற 

சததிமற றெனககுப்போதா தனைநிக ரருமிககாசிப் 

பததியின வரிபபோரியாரும பவஞ்சவா சனையொழிஈசோர் 

நிததிய விசுவகாத நினமலன சொருப மானோ, 

(இ-௭) மோடசவிஎபத்தை விளகசககொணடிருபபது இன.௰ இக 

சாசியின மகமையைச சொலலபபுகுஈதால எனசகுவலலமை போகாது தன 

ககுததானே சமமாகிய இககாசிததலசதில சிவேசததோடு வாசஞ்செயபவ 

செலலோரும உலகவாழககையை யொழிநது நிததிடராசவும மலரதெராகவும 

விளநகுனெழ விசுவமாதசே யாவராகள, ஈறு, (௭௦) 

தானததாற றவததானாளு௩ தவாதயோ கததானஞான 

மோனத்தாற சிததசுததி முளைததவா வூப்போரியாரு 
மீனததா னிறைஈதோரியாரு மிவவிடத இருகககல்௨ர 

ரேனததாற காணவொணணா னினபமே யடைவாரெனறும், 

(இ.எ) இழிதொழிலால நிறைவறறவாகளெலலோரும இககாரிபப இ 

யில வாசஞ்செயயமாடடாாகள, உததமசான ததரலும, தவஞசெயதலினாலும, 

நாடோறும தவறாதயோகசாதனசதாலும, ஞாூனயோசததாலும, செதசுததிய 

டைநதவாகளியாவரும இசதலததில வசிபபராகள அன றியும பனறிவடிவய 

கொண்ட விஷணுவினால அறியபபடாச சிவபெருமானுடைய இனபவடிவ 

நிதை எககாலும பெறறிருப பாரகள, எ-று, (எக) 

பொலிதரு முததிபூமி யெனபது புகதிசெய்யா 
சொலிதரு போகபூமி காசியென நுள்ளுசொண்டு 

மலிதரு களவுகோறன ம.துஃகுடி ரு.தலாமபாவங 
ads குணததிமசெயவரா கைககொளவார கரகபூமி, 

(இ-ள] விளககததைத தருெ.ற முதஇயைககெச0ககும பூமீ காடிததல 

மெனறு மதிககாமல போகததைததருற பூமியெனறு மனதிஷெணணி, 

திருடல, சொலைசெயதம, மதுபரனஞூ செய்சல மூசலியபாவஙகளை வஞ்சனை 

யுளளகுணததினாலே செயபவாகள ஈரகபூமியைவிடாது கைககெொரளவராகள, () 

தெளிதரு சிததக.தள்ளே &ிப்பிய விசுவகா,க 

னொளிதரு மயமாயவைகு முலைவறத தெளிரஈதநீரிற 

களிதரு பிரதிவிமபங் காணல்போற கலஙகனீரில் 

வெளிதரு மதுதோயாது மலினசித தத.துமேவான,



உக்-வது புண்ணியசர்த்திமுத்திபெற்ற அத்தியாயம். டோ£உடு 

(இ-ள்.) தெளிவுள்ள £ரில் சகளிபலபத்தருன்ற பிரதிபிமபம் செவ்வை 
யாகக்காணப்பவெதுபோல இவவியகுணமுளள விசுவகாதர், ரரமமலத்தத்தினி 

டததுப பிரகாசவடிவமாக எழுச்தருளி யிருபபா கலஙகல நீரில பிரதிபிம்பம் 

செவவையாகக காணாதவர்றுபேசல களககமுளசமன இல அவ்விசுவகாசா வீற 

அிருககமாட்டார். எ-று (௭௯) 

ஆரிய னருளினாற்ற னடியனாப் போதருநிதகுஞ் . 

இரிய ரிடத்தேகாளுக் இரழமுவன விசுவாச 

னாரிய னருள்பெகரறாசா யடியரைப பேணாசாய 

சீமிய சல்லார்மாட்டுச் சவணுரு னனையனெனறும். 

(இ-ள) ஆசாரியரருளைபபெறறுத தனதடியாகளைததுதிதது வருனெற 

உததமரிடததே விசுவகாதா ,தஇனமதோறும விளவகெகொணடிருபபா ஆசாரி 

யா அருளைபபெறறாவும தமமடியாகளை விருமபாதவராயுளள, கொடியோசி 

டதது அவவிசுவகாசா வீறறிருககமாடடரா எ-று, : (௪௫) 

குரவனை வழீபாடாறறிக கோகறு வேதமாதிப் 

பரவுறு நூல்களெல்லாம பண்புறப் பயின்றுகெஞ்சக் 

கரவறு மொழுக்கமபூணடு கதிக்குமென பாலுமூ/0க 

வரமலி தெய்வககாடி வதிபவ சியாருமுததர்; 

(இ-ள) ஆசாரிகருக்கு வழிபாசசெயது களவகமறற வேதமாதிகலைக 

ளெலலாவற்றையும ௩றகுணததோடு பழச மனததினசணணுளள வஞ்சனை 

யைபபோககும நலலொழுகக வழிறினது பெருகவருனெற ஈதிவடிவமாயெ என 

னிடதது முழு வரசதை நிறைவாகததருனெற தெயவததனளமயுளள காகித 
தலததில வரபபவர்கள எலலோரும முத் தியடைவார்கள, எ.று, (௭௫) 

கறபனை கடஈதபெமமான காசிமான மியமெனறோ.து 

மறபுத மனைத.துஞஷ்சொலல வாகுமோ வெமமானமனனா 

சிற்பர சொருபமாமித ஐர௩கா வாசஞ்செயது 

தற்பர வினபமினனே சாரொனறு மறைகதாள்கங்கை, 

(இ.ள) மாயாகறபனைகளை ச் கடமதகிவபிரான வீ.றறிருகனெ௰ கரசிதத 

லமூமையிற கூறிய இனபசரிதஙவக ளெலலாவறறையும எனனால சொலலககூ 

டுமோ அரசனே கேட்பாயாக மேலான ஞானவடிவமாயுளள சிறகத இசதலத 

தில வாசஞ்செயது சவாககதானு பவததை இககாஉததிலடைவாயெனறு ௧ஙகஈ 

தேவிஃடடளையிடமேறைகதனள, எ-று, (௭௬) 

வ.சசஈஇி யுசைகதவாறே மனனவன வூததுப்போறறிப 

ப7வுறு மனைவியோடும் பகர்பெரு முத பெறரு 

னுசன்மிகு மதனாமகாசி யெரனறுமே Ants s1G; 

மரவணி சடையாற்கனபி ரறிமினென றனனவியரகன, 
29 

Pee AL ata mam fag 

=



உ௱உ௬ காதிரககியம், 

(இ-்,) சககாசேவி இதாளன்பிரகாரம புணணியசோதநியென்னும் பரி 

ண்டியன் சாரியில வரிதது விசுவ்சாதலாச இநிததுப புகதபெற்ற மனைவிபு 
டனே பேரினபததை யடைசதனன், பிரபல ஞான சதைககொதேதலால காசிப் 

பதி ஒன்றுமே மேலானதாகும, சர்பபததை ஆபரணமாகததரிதத் சடையையு 

டைய ெபிரானுககு அன்பாசளே ௮சசரரிமஏமையை அ.ரிவீரகளாக இவவர 

ற எனதாடிரியராபெ வியாதமுனிலா கூறிஞா எ-று, (௭௭) 

எண்ணருங் கோடிகரல மெததனை பேர்சொனனாஇற 

சீண்ணருங் காசிமேனமை கடையுறப் போவ.துண்டேர் 

பண்ணருர் தீவஙகள்செயது பரமபரன பாதமபெத்று 

ஈண்ணரு மினபமுற்ற ரைமிச வனத்தரொனரான, 

(இ-௭,) அள்விறாதகோடிகாலம அளவில்லாதவாகள எததுரை சதாலும 

இர ிபெப.தறகரிய காரிததல மனைமககு அளவு சொலலககூடமோ கூடாது செய 

தற்கரிய தவஙகளைச செயது மேலாபெ சிவபெருமானதிருவடிகளை படைரஈது 
ெடுதறகரிய' பேரினபரனுபவததைபபெறறரைமிசவாசமுனிவாசகளே பெனறு 

ரூதம்காமுனிவா க. Hear, எ-று, (௭௮) 

புண்ணியச் ததிமுததிபெறற வததியாயம் முற்றியது, 
௮௪ அததியாயம, ௨௧ஈ௧கு, இருவிருததம, ௭௫௬, 

நிருசரிறர தமபல்ம,



a * 

இருச்சிறறம்பலம், 

இருபத்து ரண்டாவது பாதகக்கழுவா 

யுரைத்தவத்தியாயம், 
APP Pet 

திருச9றறம்பலம, 

புணணிய மலிகாசப பொருவரு மேனமையெலா 
முணணிய விருசெயிவிட் டொருமன முடையாராய்க் 
கணணிப முயருவார் கச்சமில் பலபவததும 

பணணி.ப பாவமெலாம பாறறுபு கதிய டைவார், 

(G-or,} புணணியமரிறைஈத காசததலசன ஒபபறற ம௫ிமைகளயாவும் 

இருசெவியாரரிஹைதது எகமனதுளளவரரய அத தலததைசசதாசாலமுஞ ப 

பாராயின அளவிலலாத பலபிறவியிலுஞ செயசபாவககண ளெஃலரஙற்றையும் 

ஒழிதது முததியடைவராரகள, எறு (௧) 

திரவிய ஈசைமேவிச் செம்பொரு ணசைரீச,தப 
பரவீய பாவமெலாம பணணுபு திரிதருவரா 

விரவிய ரொிரய மேவுவர் : ரயியமு 

முரவிய லிருகூறு யுமறிரு பயனறருமே, 

(இ-௭ ) பொயபபொருளாசைகொணடு உணமைபபொருளாயெ முத் 
கிவிருபபததைககைவிடடு விரிரதபாவஙகள முழுமையுஞ்செயத உழதுபவாகள 
கொோரகயச ளெலலாவறறையுமடைவராகள அபபொயப்பொருளும வலி 

மையறற இரணபோகமாகபபிரி;து இரணட பீரயோசனதசைச கொடுக 

GY. ore My (௨) 

பெணடுபிள் ளைகட்கெனறே பேனுபு நேடுபொருண் 

மணடுபல் பாதகமும் வருவிதது ஈரகுயக்கு 
மண்டுபல லறரிமிததீ மார்வதிற ஜேிபொருண் 

மிணடுபல் ப௩தமெலாம் லீட்பெ கதியுப்கரும, 

(இ-௭]) மனைவீமசகளுககு வேணடுமெனஹே விருமபிசசமபாதிக௫ன் 

பொருளரிறைவாயுளள பலபாதகஙகளையும் வளாததுப பினனா கஈரசததிறசெ 

gis gio Oe goa பலவரயுளள சருமரிமித்சம அனபோ? sour Goer se 

பெரருளானது 'வலியபலபஈ சககளையொழிததி முததியைச்சேர்பபிககும,௭-து,



உ௱உ௮3/ காசிரககியம், 

கண்ணிய காமியநிட கரமியமென் நிரண்டாம் 

புணணிய மிசனமுூன்னாப புகனற* பகதமெலா 

கண்ணிய விளைவிககும் பினனது நாடுங்கரற் 

றண்ணிய பெருமுததி சராவிககுட தவததோரசே, 

(இ-ள] தவததையுடைய முனிவாகளே காமியபுணணியமென்றும, நிஷ் 

ககாமிய புணணியமெனறும, புணணியம இருவகையாகும இவைகளூள கரமி 

யபுணணியம எல்லாடப௩தஙகளையும விருத சசெயயுடி, கு நிககுமிடதது நிஷசகா 

மிய புணணியம பரமசாகதமுளள மு.ததியைசசோபபிசகும, எ-று, (௪) 

பநதமென அுரைபபதுதான பையப்பய ஈரகமெலாம் 

ப5தீமுற நிடச்செடயும் பரவே னருள்போறறிப் 

பகதமற நிருப்பவசோ பரகதி யினபுறுவரா 

பநதமற் றுயாமேனமை பற்றிய முனிவீர்காள். 

(இ-௭,) பாசங்களயாவும Sieg Cowra இனபததைத தழுவியிருகனெ.ற 

சவுனகாதிமுசிவாகளே ப£தமெனறுசொலலததகக து உபாயமாக எலலாகரகஙக 

ளிலும புகுவித,து விட்டுவிலகா ௦2 செயவிககும பரமசிவனுடைய தஇிருவருளைத 

துதிசது பாசததை யொழிததிருபபவாகளே மேலாகிய முததியினபததைபபெ 

௮வசரகள, எ.து, (௫) 

நரகமென அுரைப்பதுதா னாடனெவ் வளவைததென 

அரவுற வாராயிற சொறறுமற ரொருவனசெ 

யிரவுறு பாதகங்க ளெவவள வவவளவாந 

இரமுறு பொருணாடிச் சிகதையிற செறித்த, 

(இ-ள) அசைவற்ற மெயபபொருளைத இயானயோகததாற குறிதது 

ம்னததில வைத்திருக்கும முநிவாகளே உரகமெனறு சொலலததசகது ஆராயாது 

பாரககுஙகால எவவளவு அளவினையுடையதெனரு௨ சொலலுரோம ஒருவன் 

இராகசால,ததிற செயனெற பாதசம எவவசாவேச அவவளவெனழறே (மதபமீர் 

களசக) எூறு, (௬) 

வளிதட வினும்பாடு மஈதிநல யாழ்முனிவன 

தெளிதர முன்னொருகாட் சேவடி. பணிரதேத.து 

மொளிகெழு பாவேத னொருவனுக உதுணாததான 

வெளிதர யாமினறு விரிகதுரைப பாமதனை, 

(Q-or) சாறறு ஈரம்பினமேறபடினும இசைபாடுனெ.ற நலலமகதியா 

ழையுடைய நாரதமுகிவா முனனொருகாலததுத தமமுடைய பாசஙகளில வண 

௧9 தெளிவினைப பெறுமபொருடதேதுதிதச புகமுளள ஓ ரரசனுகமு இதைக 
கூறினர், யாம இனறு அதைவெளியாச விரிததககூறுனெரோம (சேட்பீரக 

ளாச,)' எறு, ் (௪)



௨௨-வது பாதகக்கழுவாயுரைத்த ௮த்தியாயம். ௨௱௨௯ 

பகைவலி யறமாய்க்கும் பாயப் போதி 
கலகைகெழு ஈ௧௪த.து ஈச்சபை யொன்றுளதாற் 

றகைகெழு மறறதன்கட் டங்குவா பலசானரோ 
திகைகெழு பல்லுயிருஞ் செயதவை தெரிகதனைப்பேரா, 

(இ-௭.) பகைவருடைய வலலமையை முழுதஙகெபெபதும கோபத 
தோடு வேகமாகச செலலுவதமாயெ எருமைககடாவாகனமூளள இயமனது 
விளககமான பட்டண ஈடுவில ஒருசபையிருகனெற்து பெருமையுஎள ௮௪௪ 
பையிளிடததுப பலபெரியோகன வாசஞ்செயவராசள் பலதிகுமுளள 

அனேக2வாகளுஞு செயதபணணிய பாவங்களைததெளிஈதுனாககவலலவாகள, () 

மனனிய பாழக்கரரி மானமிய முதலாகப் 

பனனிய பறபலவும பருதரினி தாயகம்டுவோ 

மினனிய ஈல்லொழுக்கே 3பேவுருக கொணடனையா£ 

தனனிய பாதகத.ிின ஜொகுகழு வாயவிதிப்போரோ, 

(இ-௭.) நிலைபெறற ோசஇியுளள காசிததலமமை முதலாசகசசொலலப 

படுன௰ பலநூலகளையம இனிமையாகபபகுதது அராயதறிபவாகள விஎகக 
2 சனமாரககமே இருவருககொண்டது போனறுளளவா கெருககிய பாத 

கஙசளுககுததகச பிராயசரிததகதை விதிபபவாகள, எடறு, (௯) 

காசியை நினையாமற கஙகையின முமுகரமற் 

பேரிய விசுவேசன பிறஙகருள் பேணமன 

மாசியல் பாதகமு மனனிய புரிவராககுப 
பேரிய பெருககழுவாய பிறவகுப் போரவரே. 

(இ-ள.) காடிபபஇயைச சிநதியாமலும கஙகாஈஇியில ஸநாஈஞசெயயாம 

தும, வேதககளகூ. றிய விசுவகாதரது விளசகமுறற திருவருளை விரும்பசமலும, 

களஙகமுள்ளபா தகஙகளை நிலையாகச செயபவாகளுககுச சொலலபபனெற பீர 

பலமான பிரரயசசித்ததனதயும் மமறழையதணடனேைகளையம விதிபபவாகள் ௮௪ 

'சபைஈடுவுளள பெரியோரகளே யாவா, எூறு, ( ௪௦] 

கடுகுபு விரைசெல்லுத கரயசினப பகடூரும் 
கொடுவலி முசணமராபக கொறறவ னனையாசொற் 

றிடுவது செவியேறறே யியயறுவன றணடமெனி 

னெடுகிய வுணாவனஞனா? நிறையளப பரிதெவாக்கும, 

(இ-ள,) அதிவேகமாக ஈட்பபதும பெருஙகோபமுஎளதுமாகயெ எருமை 

ககடாவாசனததை நடததுபவனும, அதிகபராகஏரமமும வலிமையுமுள்ள மா£ 

பினையுடைய ௮ரசனுமாயெ இயமன, ௮சசபைஈவு. எள பெரியோகள சொல 

வம வாரஈததையைககேட்டு பாவிகளுக்கு” தண டனை செயவானானால பேரறிவு 

ள்ள அபபெரியோரசள் மமையையாவரால அளவிடககூமே, எஃறு, (a4)



VTAD காசிரகூயம், 

ஈலமலி யனையசபை சாப்பணோ சரியணைமேம் 
கலகல வொலிசெயயுக கண்டையம் பகட்ோதி 
வலமிகு பெருஞ்சிறப்பின வைகுபு பாச்காகட் 
asp அயாசெயயு தணடமற மறைசெயவரன, 

(இ-ள,) சலகலவென்று ஒலிசெயகனற மணிகடடிய எருமைககடாவை 

ஏ.றிஈடாதசி வெறமிமிகுகசத பெருஞசறபபை யடைகதஇிருகனெற அவவியமன 

உணமை சிறைகத சபைமததிமிலுளள ஒரு சிமமாசனத்தினமீது வீ.றறிருகது, 

பாவஞசெயதவாகளுககு அளவிலலாத துயசககளைககொகேனொற தணடனையின 

விபரககளைச? சொலலததொடகூனொன எ-று, (௧௨) 

இனையரா யிருபபாலை யிடைக்கொடுத துடைத்திடுமி 

னினையரை வனசெககி னிட்டுறத இரிததிடுமி 

னினையலமா முசலஙகொண டி.ர௦தலை யுடைததிடுமி 
னினையரை காஈதகஙகொண டெ.றறசை யீரகஇிடுமின, 
(இ-௭) தாூதாகளே இபபாவிகளை இருபபாலையிறகொெ.து உடமபை 

நுறுஙகசசெயவீரகள இபபாவிகளை வலிய செககிமபோடடு செவவையாசசசுழ 

ஹி அனைதது விடவோகள இடதபபாவிகளை இருபபுலககைகொணடு தலைஏிதற 

உடைததுவிரஙகள இ£ஈதபபரவிகளை வாளகொணடு தேசததிலுளஎள மாமிச 

வகளை யரிகது விடுவீாகள, எ.று, (௧௩) 

இனனரை யீஈஇிலையி னிலகய கருவிகொடு 
கனனாகொள கணசூனறு ககுபல துயாசெயமி 

னினனனா வேமபிலையி னியலபுறு வாள்கொணடு 

நனனாகொ டசைமேனி ஈளளுற வழைசெய்மின, 
(இ-ள) இபபாவிகளைப பேரீசசன இலையையொதது விளஙகும அயுத 

ததைககொணடு உததமாஙகமாயெ கணகளைததோணடிப பலவிசமான துயர 

தைச செயயுககள இகசபபாவிகளை வேபபிலைபேோனம ௮சசவடிவாயெ வா 
ste உறுதி... மாமிகததைககடாது, எலுமபிலமூமதுமபடி, அறைவீரக 

errs, எடறு, (௧௪)4 

இததகுபாவியரை 2 தூகயெழுட்க்கிரும்பின் 

கொதஅறமிடற மமுததிக கொடுகதழல் தேழேமூட்டிப 
பொத்தியபேரிமுதின புடவைமெயமேயசூழ்ஈது 

சுததியவததழல்வாயக % துணைஈலுணுமாபுரிமின. 
(இ.ள,) இரசபபாவிகளை, இருமபினால வளைவாசசசெயத கொககெளை 

saps ress, மேலேதூககெகட்டி, அவாகளகாலின£€ழே பிரபலமான நெ 

ருபபைமூடடி, இவாகள்தேகததில கெயயினாலனைதத வஸ்.ச இரஙகளை கரு 

ஙசசசுற.றி, சமுளளகெருப்பு அவவஸ,சதிரஙகளைபபற றி விரைவில த9ச்கும 

வகைசெயலவீரசள, எழு, (௪௫) 
ஸ்ட   

ர் தனை விரைய . 
ஸர்



உவ துபாதகக்கழுவாயுரைத்த அத்தியாயம். உ௱உ௰ 

கனலெழமெடுரேரங் காய்ச்சியசெப்புருவி 
லனகமிலிவர்தமமைத் தீழுவிடவாத்றிடுமின் 

மனசெகவன்கறையின மற்றிவா தமையிட்டுச் 

கனமிகுமிருபபுலக்கை கைச்கொடு துவைததிடுமின, 

(இ-ள்) செட்புசசிலைகளை நெருபபுபபொ றி பறககுமபடி, கெடுமேரள் 

ErusAOudss அவவடிவஙகளில இரதபபாவிகளைச Geis geal razor 
இகதபபாவிகளை இருபபுரலிறபோடடுூ மனமக ௮திபாரமுளள இருபபுல் 
ச்கைகளைக கையிற்கொணட துவைபபீர்களாக, எற, (eer) 

(ப-ம) பரதாரசமனஞசெயதபாவிகளைச், காலதாதா மாதனுசரீரச ற 
புகுததி நரகபூமிகதுக கொணடுபோய அவாகள தழுவியமா சரைபபோல செ 
மபினாறசெயது சவசசககாயசசிய வடிவலகளிற சோததுப பய6ீது விலபெயபேோ 

காதபடி. சூலசகால முதுடறகுத்தி அமுத துவாகளெனபது வேசசமமதமாத 

லின இவாதமமைததழுவிட வாம்.றிமின, எனறுகூ றினா, 

பூரியரிவர் தமமைப பொள்ளெனக்கொடுபோடக் 

கூரியவாள்கொண்டு கொழுவிடக்8ருணமுதற 

சோரியதறவிர்ஈது தண்ணெனராயாரிக 

ளரரியவிடுததிடுமி னல்லல்ஈஉள்பலசெயமின, 

(இ.-ள்.) மிகச இழிவுள்ள இபபாவிகளை விரைவாகக கொணடூபோய் 

கூரஈதவாளினால் செழிதத,சசையும ஈரல் முதகலியவைகளும உதிரமும கழவி 

மாறு அறுதது காய ஈரிசகள உணணுமபடு.செயவீர்சளாக அதுவனரியும இவர் 

கள பல்வரயுளாள துயரஙகளையும அனுபவிககச செயவீரகளாச 61.0, (௧௨) 

(uw) பாவஞசெயபவர்களுககுள் உபபாதக்ம், அஇிபாதகம, மஊாபாத 

கஙகளைச செயபவாகள மிகவிழிஈதவராதலின பூரியரெனறும, வாளகொண 

டுககுகசோறும துயரபபட்டு மமறுமூளளதுயர௩களை யனுபவிப்பதற்கு அற 
தீதகுறைகள் கூடிசகசொளளா௩ தரமுடையது யாதறாதே ஈமாதலின ௮வலலகள 

பலசெயமின எனறு௱கூ. றினார், 

இருமிகள்பலசெற௰ற சடெங்கிடையிவா தமமைப் 
பொருநுறவீழ்ததிடுமின புன மலமயழாய 

கருகருடகுழிவீழக கடி இவர்தமை ததளூமி 

னுருமுவெங்கான மழைசா ர௬ுழையிவா தமைவீடுமின், 

(இ-ள்.) இப்பாவிகளைப் பலவகையான புழுகசள இறாதுடெகனெற 

பள்ள தீதில் அனபபபடுமபடி, தள்ளுவீர்கள, இபபாவிகளைப பெருஈதாககந்த 
மயமசசய மலஙகள கிறைஈததம பேரசந்தகாரததை யுடையதுமாகய குழிகளில 

"விரைவாசததள்ளூவீர்கள், இபபாவிகளைபபெருகசாறறும, பெருமழையும், பே 

நிடியும, அதிகரிகசின்ற இருண்டவிட்சசில விடவீரகள, ஈறு, (௪௮)



டாக 'காரரிரகசயம். 

துளையிடுசெடச் தண்ணெனக கரங்கொண்டு 

விளை தயர்ஈனியாக விரைந்இவர் செவிதளைமின் 
தளைபடு மிவாதஈதந தடிசொதெகா த.திடுமின 

களைபடுதழற்குண்டத் திவாகெழு முறச்செயமின், 

(இ.ள்,) இஈதபபாவிகளை, துவாரஞசெயனெற தஇிருகூசியைச் கையிற் 

சொண்டு பெருகதுயாம மேனமேலவளர, காதுகளில விரைவாகத் தளையியே 

கள், இர சபபாவிகளை தடியைககசைககொணடு வரிசையாயிறுகனெற பற்களை 

யுடைத,தவிஙகள இரசப்பாவிகளை, சுவாலித்தெரி௫னற ௮சகனிகுண்ட தில 

தீளளிவிடுவீரகள, எ-று. (௧௯) 

(ப-ம) சவபிரானையும், மெயயடியாரையும, நிமைசெயயும அதிபாதகா 

வாஈாதசைகளை இனபமசகக்கேடடசசகெனெறவாகளுடைய காதுகளைச காலது 

தாகள தளை செயவாசெனபது வேசசமமதமாதலின, இவாசெவிதுளைமினேனறு 

கூறினா, 

இன்னரைமூக்கரிமி னினனரைகாக$ர்மி 

னின்னரைப்பற றகர்மி னினனரைககணசூனமி 

னின்னரையுடல்போழ்மி னினனனாக்குறியறுமி 

னினனணாயிழுதுரிறை Wen ui Quins AOD cor. 
(இ-ன) இரசபபாவிகளை, மூககறுபபீாகள இஈதபபாவிகளை, நாககைப 

பிளபபீரசள, இகதபபாவிகளை பலலைபபிடுஙகுவீாகள, இந்தபபாவிகளை, கண 

களை சசோணடிவீடுவீோகள, இஈதபபாவிகளா, வாளினால உடமபைப பிளாஈதுவி 

டுவீகள இ£தபபாவிகளை, ஆணகுறியை அறுததுவிரவோகள Be sure 

களை, (கொதிககனற) நெ.பக்கொபபரையிறபோடடு வருததுவீரகள, or-1,(2.0) 

(வேது ) 
எனறுமரபரவததார்ககு மியலதிபாவத்தாரககுங் 
கனறுபபரவத்தாரக்குங் கரு,தறுதண டமெல்லா 

நனறுறுமவையா க்கேறபத தககவாகவிறறிநீலக் 

குனறுறழமேனிச்செறகட் கூறுவன சவலையுறமுன, 

(இ-ள) இவவாறுக மகாபாதகஞ செயதவர்களுக்கும, அதிபாதகஞ செ 

யதவாகளுக்கும, உப்பாதகஞ செயதவாகளுககும, ஏிஈதிககததசக தணடனைக 

ளெல்லாவறறையும, நியாயசபையிலுளள பெரியேோரகள சமமதிசகததகச விச 

மாசசசொலலி நீலமலைபோனற பெரியசரீரததையும சவ;தகணகளையுமுடைய 

இயமன கவலைகொணடனன., GT. (௨௪) 

கூற்றுவனகவலையுறற குறிபபவன்முக த தா.றதேர்க்து 
மாறறருநீதிவாய்ஈத மாண்புடையவையாரியாரும 
போறறரும்வருததகதாமும் பூண்மெம்றவனைகேக்கச் 

சாறறருஙகவலையு௰உ காரணஞ்சாறறுகெனரா,



௨௨-வது பாதகக்கமுவாயுரைத்த அத்தியாயம், Darwin 

(இ-ள்,) தண்டனைத்தலைவனாசிய அவ்வியமன உள்ளத்தித்கொண்டி சங 
Suu wee dude reg பேஇியாதநியாயமராசசத.நில ௮சைவற்றுகிற் 

ob QuA@urrsrurago sHssiuLrs gursess srepaasren® se 

Sune (முகததைப்) பரா.த.து அடஙகாககேசததை மனதிழகொண்ட காரண 

மயசது அசை எஙகளுககுத தெரிவிசகவேணடுமென்றார்சள, cog, (௨௨) 

௮வையிடமீதிவாய்ர்த வறிஞர்காளிதுகேண்மி 

னவையுசமபுவு ஈலததகாலதனிலுள்ளுஞ் 

செவையுடைப்பரதகண்டஞ் சிறந்ததாலககண்டத் தஞ் 
சிவையருள்கொழி குமாரி யவருததஞ்சிறாததாமால், 

(இ-௭.) தருமசபைபிலுளள நீதியமைஈதபெரியோகளே இதைககேட்பி 

ரகளரக (ஏழுதிவுகளுககுள) கு,௦றமற2 சமபுததிவானது மேலானதாகும, HF 

சமபுத$ீவிலுளள ஒனபதுகணடததுள, மேலரனபரதசணடமே சிறாததாகும், 

அபபரதகணடததுள, பராசததி யருள பெருகு தறடெமாகய ஆரியவாததமே மே 

னமையுடையதாகும, எ-று, ட (௨௩) 

ஏழுதபமாவன கரவல, இறலி, குசை, சரெவுஞ்சம், புட்காம, தெரு, கமுகு 

இவ்வெழுவகைப பொருளும அவவததிவின மிககனவாகையால, இவறருற 

பெயாபெறறன, கணடம ஒனபதாவன இெவிதேகம, மேலவிதேசம, வடவி 
சேகம, தெனவிதேகம, வடவீரோபதம், செனணிரேபதம், வடபர சம, செனபர 

தம, மததிமமணடம இவையே நவகணடமாம, 

௮ன்னபுண்ணியககதாய வாரியவருத்,ததனனுட் 

பனனருகதல்ஙகள்பல்ல பரவுதீர்ததங்கள்பல்ல 

வென்னருமபுகழாநிறகு மிலிஙகமூாததஇிகளும்பல்ல 

ஈனனர்கொளளையபூமி லததையாரளக்கறபாலார், 

(இ-ள) ௮ததனமையான புணணியங்சளையுடைய அரியவாசதமெனனும 

பூமியில சொலலுதறகரிய மமையுளள 'பலதல௩। ஞான, புகழபெறற பல 

,சாததஙவகளுளளன யாவரு துதிதசறகுரிய சிவலிஙசமோாததமும பலவுளளன, பல 

நனமைகளையு தனனிடததடைய அத அரியரவாதசததின மமமையை யாவரள 

வீடரைககததககவரகள, எ-று, (௨௪) 

இமயமலைககும விஈதமலைககும கடுவேபுளன பூமிக்கு ஆரியாவாதசமெ 

னறு பெயா 

சிகழ்கருமா திகாரி நிரம்புஞானா காரி 

புகழ்மிகுமனையபூமி யுடையதாய்ப்பொலிவசோரக.து 

மசகழ்மலததினறாமாதப் பூமியையவாவலகண்!9 
மிகழ்விலப்புவியின(: ததக சே துவாஞ்சனமமாய, 

(இ-௭) பெருமபுகழையுடைய ஆரியவாததமெனனும அநதப பூமியில 

விளககமுறற சறராமமாஇகாரிகளும பூரண ஞானாதிகாரிகளும ஏற௩கோஙூவரு 
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௨௭௩௪ கரி்ரிரகடியம். 

வதை யறிந்திருகதும் முத்தான்மாச்சளாயெ பெரியோரும் அங்வுசரியவரத்சத்தை 

விரும்பு சலை சோககியும் புகமுள்ள அரதப் பூமியில் முத்தியின்பத்ை சப் பெ.றத்தசக 

பிறவியரயெ, எது, (௨௫) 

மானிடவுருவம்பெற்று ம்£.ற்றரும்விர த்திமேவி 

யானிடததைரஈதுமாடு மானடியாச்சித்தே ததி 

யூனிடாக்கடலினீககா ருண்மையெனபதுசற்றோரா£ 
வானிடததேனலுமவைகும் வகை யொருவினையுஞ்செய்யார் . 

(இ-ள்) மானிடதேகததை யடை௰மதம் (விடயபோகததையொழிதது) 

நீங்கு தறகரிய விரகதியடைஈது பசுவினிடததுணடாயே பால, தயிர, கெய, 

கோசலம, கோமயம எனனும பஞ்சகெளவியஙகளையும அபிஷேததுக சொ 
ள்ள மஹாதேவா திருவடிகளில் பூசைசெய்து துஇபுரிஈது சசைபபொதியை 

ததரஙதெ துயாதஇல முழுகுன்ற பிறவிசகடலைச கடசகமாட்டாரகள, இது 

உணமை மராககமெனறு சறழேனும உணராரகள, இயிரலோசததிலானாலும 

வ9க௧,௪,௪௧௧ ஒருபுண்ணியததையுரூ செயயாகள, று, (௨௬) 

பராஇசேரும்வண்ணம் பவஞ்சத.அவெறுப்புமேவும் 

வரமிகுபெரியோர்தம்பாற நூடணைவருத் துச்சொல்வார் 
புரவுசெயெதுசெய்யாத போதிறுங்காசிமேவி 

விரவுசண்கங்கையாடி விச்சுவராசம்போறரர், 

(இ-ள் ) மேல் யெ மோக்ஷத்தை அடையுமாறு உததேதததுப பிரபஞ்ச 

வரழ்கரையில வெறுபபடைஈது பெருதவஞசெயயுஞ சாதசகள்மேல பலவித 

தூஷணைகளையும விரிவாகசசொலவராகள, செயதவாகளைப பாதுகாககனற 

புண்ணியமெதைச செயயாதிருகதாலுமிருகக சாடுததலததையடைஈத (ம௫மை) 

தலய குளிரமசத கரகாதாததத$ில ஸநானஞ்செயது விசுவராதனாத தத 

பாரகள, எஃறு, (௨௭) 

பொருண்முதல்விடைய்ப்பறறே பூண்செற்கருமநீததுத 

தெருணமிகுவேதறிரகதை சவொகமநிய௩தைமற்றை 

யருண்மிகுபெருமானிகதை யனை ததையுமவாவிசசெய்சே 

யிருண்மிகுதீமககுததாமே துயரெலாமீட்டிககொள்வார், 

(இ-எ.் திரவியமுதலாயுளள விடையசமபஈதததை மேற்கொண் புண 

ணியததொழிலகளைக€ தெளிவுமிகுகத வேதரிகதையையும சிவாசம்நிகசயை 

யும பெருஙகருணையுளள சிவரிஈசைமுதலிய தேவறிகதனையும மற்துளள் பாவவ 

களையும விருப்புடன செயது மிகுந்த ௮. றியாமையால துயரககளைத தாங்களே 

சமபாதிததுகசொளவா£கள எடறு, (௨௮) 

சிவபுராணங்கள்கேளரா வென்மர்தல்ங்கள்சேர்ா£ 

சிவனறும்திர்த்தமூழ்கார் சிவலிதகசேவைசெயயார்



௨௨வது பாதகக்கழுவாயுரைத்த அத்தியாயம், " உ௱கடு 

வன டயாரைக்கண்டாற சிவனெனதேசென்றுபேரற்றுர் 
சிவசிவ்வெள்னாஇராச் தீங்கெலாஞ்செறியின ரா, 

(இ.ள்,) சிவபுராணபாராயணஙகளைச கா இஞற்கேளார்கள, ரிவபிரான்வீற் 

ரிருகனெ,ற ஸதலங்களை யடையாரகள, மேல்மெ சிவதீரத்தங்சளில ஸ்ஈரகஞ்செ 

ய்யசாகள், சிவலியகதரிசனம் பணணாகள, சிவசேயாகளைப்பார்சதால சிவபெரு 

மானென்றே தஇியானிதது சீதுயொரகள், வ௫ிவவென்று சொல்லசசசள், பிராபச 

சச,சஙகளாலே ஒழிககபபடாத பரவஙகளெலலாவறறையுஞ்செயவரர்கள், எ று, 

வருபவத்துய்ரந்தேர்டதோர் மற்றதமாற் றவேண்டி 

பெருகுறிட்காமியத்தாற் பேமினபமடையாறிற்பா * 

திருகன்மறததறகுமாரறாங் காமியஞ்செய்யாரிற்போ 
செரருவரும்பஈதமெல்லா முறறருக்துயரதகரழ்வா, 

(இ-ள்) அதத சதுவரும பிறவிகளை ச் தனபமெனற நிதி பககுவிகள் 

அபபிறவியை யொழிீசசவிருமபி அதிகரிதத சிஷகசாமிய சவாசளைசசெயது 

பேரினபாறுபவதசைப பெறுவராகள, மாழுபடாச ௮பபுணணியததககு 

விரோதமாயுளள காமியகரமமஙகளைச செயபவாகள சீஙகுதறகரிய எல்லரப்பகத 

நகளையுமடைஈது அருஈதுயரமாகிய (கடலில) நேழகுவராகள, ஈது, (௬0) 

புண்ணியம்புமிரதராககெலலாம புகழ்மிகுசாஈ தனா 

யணணியாயமேனமேலு மணை தரப்பொலியாநிறபோ 

மெண்ணியபாவமெல்லா மிய்றறிடுங்கொடியராக்சென்றுங் 

சணணியசகொடியரூபய காடடியேயச்சஞ்செய்வேரம், 

(இ-ள்) (நியாயசபையிதுளள பெரியோகளே) ஈலவினை செயபவர்சள் 

யாவரககும மிகுபுகமுளள சாஈதரூபததைபபெறறு ௮அவாகளுககு வேணடிய 

சகாயஙகள 'மலுமேலு முணடாகுமாறு இடைவிடாது செயது வருவேன, எண 

ணியவாறு பாவகஙகளயாவையும Cen gas துஷட்டாகளுக்கு எகசாலமுரு 

9௩இ௧௧ததகக குரூரவடிவததைக காடடிபயபபடதர வேன, கூறு, (௬௧) 

எண்ணருஈதீருமவாஞ்சை யெய்தினோசாஈதமேவிக 

கண்ணருஞ்சுததிபெறறுக் கதிககரசாவொழ்வார் 

பண்ணருமபொருளிலவாஞ்சைப் பட்டவரளவாப்பாவ 

, ஈண்ணருங்குணமாககொண்டு ஈரகெலாஈ.துளையாகிறபார், 

(இ-ள்.) அளவிலலாச தருமககளை௪ செயயவேண$மெனகிற இசசை, 
யுடையோரகள, சாகதசமபததையடைஈது பினைத தறகரிய சிதசசுததியுடையராய 
(பினனர்ஞானசாதனஞ்செயது) மோடசபூமிககு அரசராக வாழவரீரகள், தய 
ரககளை யுணடுபணணுே பொயபபொருளில் இசசைவைததவாகள அளவுப 

டாத பெரும்பரவககளைசசெயவதே ஈனனடையாசக செரணடு பலவாயுள்ள நர 

கத்தளையும அற,பவிபபாரகள, ஊறு, ( met



௨௭௩௬ காசி ரகூியம்: 

ஒருகனமவிடயமபற றி லுரைத்தவவ்வீடயமேயாய்த் 

திருமரு£ரகமெல்லாஞ் செறிபயனுடட்யார்க்காககு 

மருண்மலிபரமான்மரவைப் ப்ற்றினமற ற தவேயாஇிக் 

கருமருவாதவினபக கதியிடைகககவுய்ககும். 

(G-or.) கெஞ்சம ஒருவீஷயதைவிருமபி ௮ழு5தினால Derag Beam 

அவ்விடயமேவடிவமாச (அதனாறபாவஙகளைசசெயது) சுழலுதறடெ_மாயுளள 
கரசஙகளெலலாவறறிலுஞ்சோஈது பெரு துயாததை யனுபவிபபராகள், திரு 

வருளநிஹைத பரபபி.ரமததை மனமபறறுமானால பிரமவடிவா9 பிறபபிலலாத 

இன்பமாரசகமாயே முததியில விரைவாகபபோயச சேோவராகள. எ.து, (௬௯) 

ஒருபொருள்கையிநகொணடோ ஜெளிததிடலவிடுதலென்னு 
மிருமையழளொனறுசெயதன் மற்றவயயெலுமாபோற 

பருவரும்விடயபோசம் பறறுதல்விடலிரண்டு 

எருமையஅணாநதுநீத்தோன் முததனாயமர்வனன்றே, 

(Q-or) ஒருபொருளைசகையிறபெ௰றவன அபபொருளைப பததிரபபடு 

த்துதல், விடவவிதெல எனனும இரணடு தொழிலில ஒனமஹைச செயதறகு Ha 

னதிசாரி யாவதுபோல, துனபததைத சர௬னெற விடயபோகஙகளைபபறறுதல; 

நீககுதல ஆய விரணட்னுள அருமையாயுளளதை ய.றிமத விடு ததவன முத்தி 

நிலையைபபெறறு வீறறிருபபன, எ.று (௬௪) 

(பம்) விடயபோகயகளைபபறறுதல, எளிது, அவற்றை வி௫தல, அரிது, 

அரிசாயுளளவைகளைப பூவபுணணியததால விவொனாயினும மனததைவிடடு 
நீவகாது, விடடபோகஙகளை மீணடம பறறததகக இசசையை விளைவிககுமாத 

லின அவவருமை கோசி அருமையதுணாகது நீசசோன எனறு கூ றினா, 

தான்தேடுபொருள்களெலலாஈ தாரமாதியருககெனறு 
மானறேமண்ணிடைப்புதைத ௫ மாண்பெஃறுய7ததரழ்வான 

ருன்தேயபொருளகளெல்லாஞ் சஙகாப்பிரிதிசெயயின 

மானேறுதுயரம்பூணாூன் வானகதிககிறைவனாவரன், 

(இ.௭) தனனால சமபா,கிககததகக உலகபதாரத்தஙகளயாவும தார (பததி 

ராதி) களுககு எனது பூமியிறபுசைபபவன, இறசஈதபினனா பலவாகயெ துயரக (சட 
லில) முழுகுவன, தனனால சமபாதிககததசக பொருளகளெலலாவமறையும சிவப 

பிரீதி செயபவன அ௮பிவிீரததிபானெற பிறவிததுபரததை யனுபவியாது மேலாயெ 

மோக்ஷபூமிசகுத தலைவனுவன, cD, (௬௫) 

ஆதலாற?வரெல்லா மரு துயரடைவாரெனறு 

கரதலாறகவலைபுறஹேன் வேரொன்றுகலகதஇனரூ 

லேரதலாறபமனுமில்லை யுண்மைமீ தணர்மினெனருன 

கோதலாறபுரியாராககெல்லாம் கொடியனாய்வருக அருகோமான்,



௨௨ வ்து பாதகக்கழுவாயுரைத்த அத்தியாயம். ௨௱௧௭ 

(இ-௭.) ஆதிலினாலே வகோடிசளெலலாம் (வீஷடமயககத்தால்) பெரு 

கதுயரததையடைவராகளென்று அவாகளிடததுவைதச அன்பினா” கவலைய 

டைகதேன வேறே ஒருகவலையுமிலலை, எடுததுககூ.றுவதினாற் பயவயாது (பெ 

ரியோகளே) இது உணமையெனதறிவீரகளரசவெனற, பாவஞசெயபவர் 
கள யாவருகரும கொடியதணடனைசெயது வருதசதபபடுததுனெற இயம 
கூ றினான. எ.ு, (ma) 

(ப-ம) கடுரிலைமையஎளேோா தமககுணடாகுா துயாததில மனஞ்செவுத் 

தாது, அனனியாபமே தயரஙகளுககே இரஙகுவராகவின, கவலையுறறேன 

எனறுகூ.றினா, 

சானறவரதனைக்கேட்டுத் தக்கதேயுரைத்தாய்திமை 

யேன்றபாதகாக்கபபாவ மியாவுஈத£கமுவாயா.து 
தோன்றநீயுனாதுயென்னச் துடி.துடிததிகதுச சீறறய 

கான்றுபாயெருமைப்போததூர் கடவுண்மறறிதனை*சொனஞனான், 

(இ-ள௭) (சபையிலுளள) பெரியோ ௮௩ தவரஈதைசளைக்கேட்டு உள்ள 

வரமே தெரிவிததீர் இமைநிறைதபாவிகள அபபரவமுழுமையும் ஒழிககத்தக்க 

பிராயசசிதசமயாது எவகளுககுத தெரியுமாறு கடடளையிடுவீரெனறுசேட்ச, பட 

படவெனறு ஆரவாரிததுப பெருககோபய/கொணு (௩டகனெற) எருமைககடா 

வை வாகனமாயுளள யமதருமன இதைசசொலலகதொடககிறான, எுறு, (௬௭) 

எனனபாதகஞ்செயதாலு மிருமபுகழ்ககாசிமேவி 

ஈன்னாமாகங்கைமூழ்கி ஈலஈதருவிசுவநாதன் 

பொன்னடிச்சேவைசெயலு பொலிரதமர்வாரோற்பரவந 

தீன்னமுமிலராயமேலர மு.ததியைச்சாவதுண்மை, 

(இ-ள் ) எ௩த (மகா) பாதகஙகளைசசெயதாலும பெருமபுகழமைகத காடி 

த௲லததையடைஈது, நனமையும பெருமையு5தயயே கஙகாகதியில ஸாாகஞசெ 

யது முததியினபததைச கருனெற விசுவநாதருடைய அழக இருவடிததாமராக 
ளைபபணிஈது அறிவுவிளககதசைபபெறறு ௮ததலததில வாசஞ்செயவராகளா 

றை பாவஞூ நிதுமிலலாதவாகளாச (ஏிவபுணணியஙகளைசசெயது) மேலான 

மு,சதியையடை தல உணமையெனறு (பெரியேசாகளே தெரிலீரகளாக,) எ-று, 

பிராயசசிததசதுக கடஙகாச மகாபாதகஙகளைச செயதவாகள சாரியென 

நுதிருமாமமகதிரததை யுசசரிபபாரகளானால அபபாச்சஙகளொழிது முத்திய 

டைவா£களெனறு சிவபிரானே திருவாயமலரக கேட்டுளளாரா சலின் முச்தியை௪ 

Fre Horr Mw wer gH Er. 

ஈஅுகமபெருமானமுன்ன சரெமக்குபதேசஞ்செய்த 

தோ.துமா தணமேயாகு முதறகுமேறாமுகாயில்லைச் 

சா.தமீமையேயாய சானறீபெனறுசைததலசெய்தான் 
கரதுவெம்பாசகதாங்குவ கையடைச்செங்கோல்வேகதன், *



Oth gy | ‘sg i ir os BI wits 

(இ.ஸ்.) * 'இந்தப்பீர்பனித்தம் நமது பெருமர்னாயெ கைலைசாயசர் பூர் 
வதில் எனக்கும், பிரமதேவ்ருக்கும, சுவரயம்புமனுவுக்கும, உபதேசஞசெயத 

அதிரக$மமரகும், இதற்குமேறபட்ட பீராயசரிததவடையாத, சா.துத்தன 

மையுள்ள பெரியோர்களே அ.றிவீரசளெனறு கொலைசெயனெற கொடியபா 

சததைக் சையிலுடைய செங்கோலமனனனாயெ பமதருமன்கூ நினான. ௪-௮) 

(ப-ம,) மசரபாதகங்களைச செயதவாகள் கரசியிலவரித HS EHEC EL 

ஈஞ்செயதால மு சதியடைவா£சளெனறு சொல்வது அனேகருககுச சாதேகத 

தை *விளைககுமா சலின் உண்மையுணாசறபொருட$ ஈமபெருமான முன்ன 

மககுபேதசஞ செயத்தெனறுகூ. றிஞா, 

கூறறமீ துரைததகேரடுங் குணங்கெழுசபையாராய 

மாற்றருஈலததராகேட்டு மனமி£மூழ்ஈதாராகி 
யேற்றமராவேதசசெனனி யிருக்குமா தணமீதென்று 
தேறறமராகாசிமேனமை சிரதைகொணடிருசாரனறே, 

(இ-௭,) எமதருமன இதைசசொனனமாத$ரததில சாஈசகுண€லராயெ 

௮ சசபையிலிருத பெரியோகள கே௭விபுறறு Mees உளளக்ளொசரிகொ 

ணடு உயாவுககுள உயாவாயெ வேதமுடிவிலுஎள இரகரிடாததம இததா 

னெனறு தெளிஈது தெளிவைககொடுகனெற கரரிதசலமஏிமையைச சிஈதிததிருக 
தாாகள, CoD, (௪ 0) 

(ப-ம,) வேதககளுககு மேறபடட் பிரமாணமிலலை யாதலின ஏறற்மா 

ரவேதமெனறும, மனோகளஏகததை யெொழிதது சுதஏசெயவது காரியாதலின 

தேற்றமார சாரியெனறுஙகூ றிஞா, 

பா.தகக்கழுவாயுரை தத வத்திபாய முற்றியது, 
ஆக அததியாயம, ௨௨-௧௫ இருவிருததம, ௭௬௬ 

திருசசிறற்மபலம,



போ 

டி 
சிவமயம், 

இருபத்து மூன்றாவது தேவர்களுப 

தேசம்பெற்ற அத்தியாயம், 
வடத்தை 

திருச்சிறறமபலம், 

மன்னுகூற்றுவன், றுன்னுசான்றவாக 

கன்னுமென்சொனா, னுன்னுமாமதை, 

(இ-ள ) நிலைபெறற இயமன, (௮சசபையில) கெருவ௰ய் மேலோகளு 

ககு (முனசொனனதன றி) இனனுமயாதுசொனனான திககததசக ௮சசரித 

திரததை, எ-று, (5) 
ஓதவேண்டுமென், ரூக£ஞ்செயு 
மாதவததாபாற், சூதனோதுவான், 

(இ-எ) இருவாயமல்.! வேணடுமெனறு அனபுசெயது (சேடனெ.ற) பெ 

ருதவததையுடைய சகவுகாதி முநிவாசராரக்௬௪ சூசபுராஎலிசா சொலலததொ 

டஙனொ, ef, (௩) 

மருவுபரவமும், வெருவுரும்பியு 

மொருவுகண்டமுந, அருவுமா । தரும, 

(இ-௪) செயனெற பாவ௩களையும, ௮மதபபாவதசால வரும பயஙசர 

(pier காகஙகளையும ௮மஈரகநகளைவிடடு ந$ீஙகுஙகாலமும இவைகளைதீதேடுி 

னற மனிதாகளையும, எ.று (௩) 

சாறறவேணடுமென், தேறறமேயவா 

மாறறங்கேட்ட.லு॥, கூறறஙகூறுமே, 

(இ-௭) திருவாயமல[வேணடுமெனறு பெருமைவாயத அபபெரியோ 

ரகள சொனனதைக கேட்ட வளவில டமதருமம சொலலசதொட்ஙடனொன,௭.று, 

மனததினால்வருக, கனததபாதக 

மனத்தஞ்செய்வதை, யுனததகாதுகாண், 

(இ-௭ ) (பாவஙகளைசு, செயயவேண 0மெனறு) மனதில எண ஹுவதினால் 

உணடாடினழற மகரபரத்கஙகள் எணணினவாகளை யாதனாசரீரதநிற படுத்தடு 

னற துயரபபாகெளை ஈரம ரி௩இசசமுடியாது, எ-று, (டு)



உ௱௪௰ காசிரகியம், 

(ப-ம,) வேதரகமக்களில சிவபெறாமான் விதிததவிதிகள் பரவும் பொயயெ 
ன்று எணணுதன் மு,சலிய பெருமபரவ௫சட்கு மனஙசாரணமாதவின கனதத 

பாத்கமெனறு கூறினார். 

வரக்கினால்வரும், டோக்கில்பாதகர் 

தேககுதீமையுண், டாக்குகாளுமே, 

(இ-ள,) (தீயவாகபெயகளை) வாககனாறசெொலலுவதால வரும நீககபப 

டாத பெருமபாவஙகள (5ரகபூமியில) நெடுககாலம நிறைவாயுளள டலதுனப 

ககளை உணடபெண்ணும, று, (4) 

(ப-ம) வேதாகமகிநதை, சிவிந்தை, சிெவனடியாரநிநகதை, சறகருமநிகதை 

முதலிய செயவதற்கு வரககு, காரணமாதலின, தீமையுணடாககுமென௮ கூறி 

ஞா, 

காயததாலவரு, மாய்பபாதகக 

தோயக்குமபியுட், சாயச் சாடுமே, 

(இ-௭) சரீரததினால வருனெ௰ வஞ்சனைகடெமாயெ பரவஙகள, நரசபூ 

மியில (புழுகசள நிஹைத) தாககாச நீருடசதாமுமுக யிருககுமபடி. வருததஞ 

செயவிககும, எ-று, ற 

இனனபாதக, தனனமாயினு 

மன்னமாமலை, யென்னவேோரற்குமே, 

(இ-ள் ) மனம, வரககு, காயதசாலவருசனற பாவககள ஏிறிசாயிருகதா ! 

லும, நிலைபெறற பெருமலைபோலோக$ வளரும, எ-று, (௮) 

(ப-ம) ஒருககால பாவஞ்செயதவா பலகாலுஞ்செயய உடனபடுவாராத 

Ser ஐஙகுமேயெனறு கூறினா 

ஓதினஃதப, பாதகமமகா 

பாதகம்மென, வோதல்சானறன, 

(இ-௭.) சொலலுமிடதது ௮பபாவஙகள உபபாதகமெனறும, மகாபாரத 

கமெனறும, (அதிபாதசமெனறும) பெயாபெறது வருனெறன stag (௯) 

பயில்செயறகையா, லுயிர்களுககெலாஞ் 

செயிாசெயபாதக, மயர்வின ரோங்குமே, 

(இ-ள் ) பரவககள, ஆனமாககள (தினுசோறும) பழகுன்ற தீமையி 

னால் வளாநது (இவாகளுககுபபலவித) துனபததை விளைவிசதச சோரவினறி 

மேலோககியிருககும, எது, (௧௦) 
ர் 

கருப்பவாசமுற், திருபபதாதியா 

வருபபுகுமபியு, ளிருபபுமேயின,



௨௩-வது தேவரா்சளுபதேசம்பெற்ற அத்தியாயம். ட௪கி 

(இள.) (மேற்செனனபாலங்கள) கருககுழியில வரித்சன் முசலிய் துய 

சககசையுண்டாகல, (பினனா யாதனாசரீரச்தைக கொதெ.து) ஈரசததில் நிலைச் 

இருகசசசெயவனவாம், எ-று, (#4) 

(ப-ம.) குஷ்ட்ட முதலிய மகாரோக௩களை யனுபவிததல், தாககந்த பூமி ' 
யில வ9ததல், முதலியவைகள் யாவும பாவபபலனாசலின் ஆதியெனறுகூ றிஞர், 

பரு*வர்ஈகரும், பொருவின் முத்தியும 

வெருவிலபுண ணியத, திருவின மேவுமே, 

(இ-எ) மேலும மேலும சுகசதை விளைவிகனெற புணணியமாூயெ சம்ப 

ததினால, இ£திசலோக முதலிய பசவிசளும, ஒபபிலலாத சொருபமுத்தியும் 

சிததிககும, எ-று, (௧௨) 

செறறகுமபிவீழ்ஈ, துற றதீய கமல் 

சொறறபாவததான, முறறவரவதே, 

(இ-ள) மேறசொலலிய ..ரவஙகளரலவ௩து சமபலிபபது யாதெனின, 

கோரகரகசளில வீழடது அளவுபடாத துயரஙகளை யனுபவிபபதேயாம, எ-று, 

அுக்கருபமாய, மிரசயாதனை 

தொககதெனபராற, றககபாவாககே, 

(இ-௭) மேலாயெ பாவஞசெயதவாகள பெருகதுயரமே வடிவமாகவு 

டைய யரதனாசரீரததை யெடுததுப பலவிதகிலேசககளையும அறுபபிபபசாக 

ளெனறு (பெரியேசா) கூறுவ, எ.று, (௧௪) 

விடயவாஞ்சைமிர, குடயமரக்தாக 

எள டையமேலவர், ஈடைபழிபபரே, 

(இ-ள்) (அநிததியமான) விடயவிருபபததை அதிகமசகவடைய (பரிச 

ளாகிய) மனிதாகள (சிவபிரானை) யடு ததிருகற பெரியோகளு£டைய ஈலலொ 

மூககததை கிகதைசெயவசாரகள, எ-று, (௧௫) 

சிறியபாதஈ, மறியவாஐறினோர் 
கெறியசணடத்தாற, செ.றிவா தூய்மையே. 

(இ-எ) சிறுபாவஙகளைப புததிபூவமாகச செயதவாகள விதிபபடி (கா 

௪) செயனெ.ற தணடனையினால அபபாவஙகளொழிநது பினனா பரிசுத௪7ச 

வாாரகள, சூறு, (௧௬) 

கொலைஞர்தமமுட, னிலைசெய்மான,5,௪ 

ருலையுமறறிவர்க், கலைமெய்ஞ்ஞான மே, 

(௭) கொலைதகொழில செயபவாகளுககும அவர்களுடன் ஈண்பு 

செயபவாகளுககும ஆயெ இவவிருதிமத,சவாகளுக்கும சததியஞாசாம உண் 

repro Ji, Tog, KAHANAROPADRYAYA ் (se) 
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௨௪3 arAg se Rute 
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எனதியானெனு, முனகர்தக்கத்தர 

லனகமேவுராூர், மனஈலததர்காள், 
(இ-ள) இததசுததியுள்ள சபையாசே தீநுகரணங்களை யானென்றும் (புவ 

ன போகங்களை) எனதெனறும (மதிகனெற) மூடாகள துயசமிகுதியால பரிசுத 
தசரகார்கள், ஊறு, (௧௮) 

பற்றுநீங்குரார், முமறுமின்சுகம் 
பெற்றுவாழ்வரோ, கறறமேலையீர், 

(இ-ள்,) பலநீதி நூலகளையுககறற பெரியோகளே உட்பமறு புறபபற 

Qader நீஙசாதவாகள பூரணமான சுககையடைகது வாழமாட்டசாகள் எ.று, 

விட௰வின்பெலா, ம்டையவுனனுவா 

ருடைவதோர்கலார், சடையமாக தரே, 

(இ-ள் ) (இகதிரியகரணககளாக) பற. றியனுபவிசனெம விஷயசுககக 

ளெலலசவற்றையும தாம அறுபவிககவேணுமெனறு எணணுபவாகள அ௮வவிஷ 

யம கெடுதியாறதனமையை யறியாதவாகளரதலின இழிவுவளமசஈதரே யாவா 

கள, க, (௨௰) 

உரவுஞானியைக், கரவுதீரக்கண் 
டிரவுசெய்துகாம, விரவுவோமடிமழ், 

(இ-ள்,) தவவலிமையுளள ஞானவானை கஈமதுகளககநதீருமாறு தரிரிதத 

(உததமகுணககளை) அவரிடத்தில யாரிதது காம இனபததில மூழகுவோ 

மரக, எ-று, (௨௧) 

ஞானமில்லவ, ரூனமேவபி 

மானநிட்டையின, மோனமுற நிடார், 

(இ-ள) சொருபஞான மிலலாசவா தேகாதிபோகஙகளை அ௮பிமானிதது 

சகொணடு (அலைவராகளேயன ரி) நிஷடைகூடி முததிரிலையைப பெறமாட் 

Ore, egy, (2.2) 

இனனுமெம்பிரான, மனனுமரமலர் 

துனனுசேவடி, யுனனுமாறிலா, 

(இ-ள்,) (உயரஈதமானிட தேசசசைபபெறற பினனராபயெ) இனனமும 

எம்தரணட்வராயுள்ள வெபெருமானுடைய மலாகள நிறைதுளள இருஙடிகளை 

சநெதனை செயயாதவாகளாக விருகனெருரகள, எ.று (௨௩) 

ஆன தேகமே, கானெனச்சொலி 
யீன்மேவுவார், ரூனவாழ்கசையார். 

(இ-௭.) அழிகதுவிடுினெற பிரபஞ்சவாழககையி லஐுஎளவாகள மாயாகா 

ரியமான தேகததையே கானெனறுசொலலிககொணெ இழிதொழிலையே 

விருமபிசசெயவராகள, (௨௪)



eng தேவர்களுபதேசம்பெற்ற அத்தியாயம். பாசா 
4 

அகமிலாதவர், தகவினுறதமை 
மிகவிழிபபரேற, சுகமளாவுவரா, 

(இ-௭) பாபமிலலாதவாகள பெருகதனமையினாலே தஙகளைத்தாககள் 

மிகவுமிழிவாகக கூ,றிககொண டிருடபாரகளானால (௮பபெரியோகளே) பச 

மசுகததிற கலாதிருபபா£கள, எ.று (உட) 

வேறு, 

பேசனமதறிதறகாயதோ, சாசின்மாாகதையொன்றுண்டு 

கேசமாதரபபேசுகேன; பாசமில்லீருணருமின, 

(இ.எ) பாசவிமோசனததை யடைதபெரியோசளே, சொலறுமிடச் 

இல, இபபோது கூ.றினவைசளை விளககக காடடததகக கு2மமமற மடமை 

yor கதையொனறிருககனறது நிறை;க௮னபோடு சொலலுனெறேன செ 

ரிவீாகளாக, எூறு (௨௬) 

பறறரொழிஈதவாபாதக5, தமமமேனமைச்சனகரு 

முறறுமுனனமுணாகததீ, தமமமோவவறிமினோ. 
(இ-௭) எலலாபப.றறுக்களையும விடட பெறிபோசரம பாத்சமுறறு 

மொழித மேனமையுளஎள சனகமகாராஜலும, பூவததில் இககதை முழுவ.தம 

௮.ிநதிருகனெராகள, உஙகள மனசசோரவு நீங்குமாறு அ.றிவிரகள, எூறு,() 

மிககசெல்வமிதிலைவாழ், தககசிலனிருத.து௪ 

CHEETA DMT, LSE LS DS ET AU, 

(Q-0 ) பிரபலசமபததையுடைய மிதிலைபபடடண தீதில வாழனெற சச 

ஈத€லனாயெ சனசராஜன, சமமா தனததிலிருபது விதிவழி விளககுஙகாவறஜ0ொ 

மிலை ஈடாததுவகாலததில பெருமபுகமுளள காரிபபஇிககுப போனான, எ.று, 

கரசிமேவியகாவல, ஞாில்கயகையடை5 தன 

னேசமார்தரககணடனன, மூசுபறபன முனிவரை, 

(இ-ள) காசதெதலததையடை (த அ௮சசனகவரசன குழமத்தை யொழித 

தருளனெற கஙகையைதசரிசிசது (ஸகாஈஞசெயது) ௮வவிடததில நின2திரு 

சனெ௰ பலபெரியோரகளையும பூரணமான yar Teno வணக சனன, எது () 

அனனமாதவருட்சிலா, பனனருஙகருமத அனர் 
ஈனனாசரல்சிலாஞானிய, செனனவரயதங்கிரு- தனா, 

(இ-௭.9 அபபெரியோகளுககுளளே, சிலா கருமகாணடத தினலழி கிற 

பவாகளும, சிலா நனமைநிறைநத ஞாூனகாணட த்தினவழி கிறபவாகளுமாக 

ஆராயாதறியசதகக உணாவோ அ௮ககிருநதாரகள, எறி, (௬௦0) 

௮₹தமரதவர்தாடொழாச், சதமன்னமமைபபொரு 

ளெதவரமறிவோமெனா, முஈிதரின்றுவினாவுவான்,



௨௱௪௪ காசிரகசியம்। 

(இ.ன்,) அவவிடததெழுஈதருளி யிருகக பெரியோசகள் இருவடிகளை 
வணகசெ சநதவின்பரில றத வேதரகசியபபொருளை (இவசகளிட்தது)எவவண 

ணமாக அ.றியலாமென்று யேோரசிதது ௮வாசள திருமுன்னேரினறு வினவைததொ 

ட்௩இனொன, எ-று, (௩௧) 

ஆனபகதமழிபப.த, தானமெனறுதவமெனறு 
மீனமில்லாமகமெனறு, ஞானமெனறுகவிலுவரா, 

(இள்.) (பெரியோகளே) உணடாயிருகனெற டாசவிமோசனஞு செ 

யவது ரிலாகானமெனறு சொலவாரகள சிலாதவமெனபராகள சிலாமகமெ 

னபராகள சிலாஞானமெனபசாகள, கூறு (௬௨) 

தீர்ததமாடுகதிறமென்று, மராத நிமேவவறைகுவா 
சேர்ததகாரணமீதெனறு, பூத்தியாபபுகல்வீரெனரான. 

(இ-ள) சிலா புணணியதீரததஙகளில் ஸராஈமபணணுஈ தனமையினால் 
பரசரகிவீாரததியெனறு கேடபவாகளுககு ௮சை௮திகரிககக கூறுவராகள (இப 

படி, பலகாரணஙகளைக கூறு லால மனதுககு ஐயமுணடானெறத ) பொரு 

ததமானகரரண மிதுவெனறு தேவரீரகடடளையிடவேணடமெனறனன எ-று, 

அ௮னனர்மாயைவிசிததிர, முனனமறற பின மூழடியே 
பனனருமனமபோனவா, ஜஹெனனருமியல்வாசெனருர், 

(இ-ள) பல்வித விரிததிரமுளளதும சிெகதிககததககதுமாகய மாயையெ 

னனுஞு சமுததிரததில யாவாகளும மூழகு ௮வரவாகள மனமபேோனபடி. ஒவ 

வொருதொழிலில பிரவேரிகினெராகளெனறு அவாகளகூறிஞாகள, று. () 

அ௮ஈதவேளையருமறைச், சஈதமாபொருடோகதவன் 
மேரதுமோரவதாதனா௱, குக,துமாறுவுதானரேர 

(இ-௭.) அஈதசமயததில அ௮ரியவேதஙகளிலுளள இரசியா ரததஙகளையு 

ண நதவரும, (பாவைககுமேறபட்டு) முதனமையாயுளள அ௮வதூதநிலையினிற 
பவருமாயெ ஒருபெரியவா இருவருளகூடடுதலால அவவிடசதுககு வகத 
னர, எ.று, (௬டு) 

௮ன்னஞானியடிதொழாப, பனனரும்பபபததியின 
மனனனபூசைவயககியே, யுனனவாமிஃ்தோதுவான 

(இ-ள௭) ஞானவானாகய அபபெரியவா பாதஙகளில மிதிலையாதிபன வண 
ஙெ சொலவதறகரிய பயபத்தியுடன விதிவிஎஙகப பூசைசெயது ஏி௩தஇ௧க௧ததக௪ 

இதைசசொலலத கொடகனொன ௭-௮, (௩௬) 

௮ய்யநீயெவனா-ஈத, மெய்யனாகிவிளங்கை 
பொய்யவாமுதறபோகூனை, செய்யரான திரு னை, 

(இ-எ) சுவாமிகளே தேவரீ£ எவவாருக நிததிறாாமகமே வடிவமாகவி 

எ௩குனெ.றீர, அசததியமாயுளள ஆசைமுதலிய (குழ்றககளை) யொழிததிருக 
செ ரீர. மேலா யெஞானசமபததை நிலையாயடைகதிருகன.றீ£ர ஈறு (mer) 

(ப-ம,) சாசதனசதுஷட்டய சமபததுள்ள மோக்ஷ£திகாரிசள, சொருப 
ஞானிகளை காட்சிமாததிரததால அறிக்துகொளவரராசலின ஆகாத மெயய 
னா விளஎநனை எனறு கூ.றிஞா. e



௨-வது தேவர்களுபதேசம்பெற்ற அததியாயம், உ௱௪டு 

ஏஙஒருக்வணெய்தினை, ,துல்கவான்மசொருபனீ 

பங்கமோவத்தெரி॥ தமை, யிங்கெனக்கருளென்றனன். 

(இ-ள்.) எககேயிருக்து இவவிட துக்கு எழுகதருளினீர், அஞ்ஞானம் 

விலபெபோமரறு உயரநத ஆன்மசொருபததை தேவரீருணாகத வணணம அடி, 

பேனுக்கு அருவிசசெயய வேண்டுமென பிராரததிததனன எற, (௬௮) 

௮சசன்வார்ததையகஞ்செவி, விரவயோவிளமபுவான் 

பசவுமனபடரிஈதுகே, ஞூவு?சருமோயோகொன; 

(இ-௭) (பிரராதிதத) ஜனசராஜன வாரதைையைக கேளவியுற்ற ௮வ 

தாசராகய சவயோட கடடளையிரெறா துததறகுரிய அனபனே எனவா 

கபயததை விருபபுடன கேடபாயாக மெயஞஞான வலிமையளள சிவயோயெ 

ன.று எனனை பறியககடவாய, எ-று, (௬௯) 

ஆன்றசத்தியரூபமே, கோனறவானமறஜறெனனிடை 
சரனறவிப்பிரசித?தா, னேனறவாறுறறிராததே, 

(இ.எ,) நகிலைபெறற சததியவடிவமான எனனிடததில உளஎதுபோல்ககா 

ட்டும ஆரோபிதபபிரபஞசம பொருகதுமாறு காணபபட்டு வருனெறறு, எ.று. 

கருவிகாரிய கானலன, பொருவரு௫ கருத்தாவலன் 

மருவலாமோர் வினோதததாம், பொருகவிச்சகம பார்க்சன்றேன, 

(இ-எ) பஞசபூதகாரியமாயெ சரீரமும ஞானேகதரிய கனமேகதிரிய ௮ 

தீககரணா திகளும கானனறு இவைகளையபிமாணிஈனெ.ற காததாவும, மானனறு. 

எனனிடததுணடாயெ தாவிளையாடடினலை உளளதபோலக காடடனெ.ற இபபி 

ரபஞ்சததைபபாரததிருகனெழேன, எ-று, (௪௪) 

அனபுகின்மல கெஞ்சுறிழ், நுனபமில்லையத துன்பாதா 

னின பமாவாது மெயதரில, வனபள ஐறிடைவைக குமே, 

(Qo) அ௮னபுளள ஜனகராஜனே மனம நினமலதனத் யடையுமானால 

தியரஙகள வாதணுசா, அததுனப௫களயாவும இனபமபோல வயது சததியபுததி 

யைசசெ கெகுமானால கொடிய மரசததினிடதது ௮வனை நிலைமாடமெ, cr-gy, 

கூறுமானநத ரூபமாம், பேறுகல்கும பிரமபபர்ன 

or Bie gp வாஞ்சையோன், வேறுகாமம விருமபுமோ, 

(இ-௪.) வேசஙகளாலெ) துவாக ற ஆககதவடிவதசை, விதிவழியே 

சி௩திகனெற அனபரகளுக்குக கொதெசருளும பரபபிரமத சினிடததுப பேஇ 

யாத இசசையை (கிரஈத£ம்) வைசதிருபபவன (அறபமாயெ) வேறு இசசையை 

சகொள்வானோ (கொளளான,) எ.த், (௪௯) 

அவரவிலர்ர் பரமானந்த தவாதரூபச்வெமலா 
ஓவரவுளரய் மற்றுமொன்றனை, யெவரறுகொளள விசையரே,



0.019 Fe கரசிரகூயம், 

(இ-௭) படடததியானையையடைய சனகைராஜனே அசையதறவர்கள 

பரமானஈதரனுபவததைப பேதியாதுகொணடிருககிற சிவரூபமாவசாகளேயல 

லாமல ௮னனிதான விஷயசுகஙகளை எவவாறு அனுபவிககததணிவாரகள,௭-று, 

மூற்றுமோதவஞாயினும, பறறுகாமஞ் சிறி௮றிற 

சுறறுவா தனை நீககுமோ, வறறுமாறின றி மல்குமே, 

(இ-௭) முழுவதுமறிஈத மெடஞஞான சமா.தியில கிறபவனாயினும உல 

காபேக்ை சிறிதிருககுமானால குழமதுளள கரணவாதனை யொழியுமோ குறை 

யாது மேவமேலோகூ வளரும எ-று, (௪௫) 

ஆனதால விடயததைவிட், டீனமினறியமாதியான 

மேனமைகூ£ செவபூசைசெய, தூனமாதி யொழிபபரே, 

(இ-ள) ஆனபடியினால விடயபபறழை விதெது உயரவுளள இயமா.இ 

அஷடரஙக யோகஙகளை சசெயது (மனோலயததைபபெறறு) மேனமைதககெ 

ஞானபூசைசெயது தேகாதஇபபிரபஞ்சவாசனையை யொ ழிததுவிருவாரசள எடறு: 

அஷடாஙகயோகம இயமம, ரியமம, ஆதனம, பிராணாயாமம, பிரததியா 

கரரம, தாரணை, தியானம, சமாதி எனபனவாம 

மெயயசானகத ரூபியாஞ், செய்யவேணியனபரனமன 

elude wad pb gil, வையவாஞ்சையை மாட்வொர்: 

(இ-௭) உணமைஞானததில விருப்பமவைத த பெரியோ£கள ஆகஈநதருப 

சாயும, வெதசடையையுடையராயுமுளள சிவபெருமானிடதது மனமழமுகதம 

படிகிறுததி பிரபஞ்சவாசையை நீகடிவிடுவாகள, cm, (௪௭) 

முனனாகானம் விடயததாற, பனனருகதுனபம் பட்டனன 

பினனா.நாூலுணா பெறறியா, னனனாமேலவர் சோககையால், 

(இ-ள௭) நான பூவததில (பஞ சகதிரியஙகளுககு இனபததைவிளைவிக 

கும) விஷயபபற றினால சொலலுதறகரிய துயபபாகேளை யடைகதேன, ௮,சன 

பினனா சாஸததிரவணாரசசியாலும சாதுசஙகசேவையாலும, எ-று, (௪௮) 

சிவபிரானருள் சோகதனன, றவறினஞானமுஞ் சராஈதன 

னிவறுபொய மெயிரணடுமோ, ரவமிமனமையடைஈதனன, 

(இ-௭) மகாதேவருடைய ஏருபையைபபெழதறேன பேதியாச சொருப 

ஞானததையடைஈதேன மறஇககுக காரணமாகிய பொயயையும மெயயையும 

பகுத்த றியச சசக தவரிலையைபபெறறேன, எ.று (௪௯) 

(ப௩ம,) இருவருள வலிமையுஎளோரககுத தவமும, நிததியாகிததியவஸதது 

விவேசமும, ஞானமுதலியவைகளும எளிதாகககடைககுமாதலின, ௮அருளைமுற 

கூமினா, 
சாஇமானநதபுததலை, யாதியாவு மடைககதனன 

சோதிபான்மனாதுனலுவித், தேடிலானாக மேய்ச்தனன,



௨௩வது தேவர்களுபதேசம்பெற்ற அத்தியாயம். உ௱௪௭ 

(இ.ள்.) சாதியாசாரஐகளைக கைவிட்டமையால, சமுசலமின் றி எல்லாவி 
ன்பஙகளையும் பெற்றேன, பிரகாசமே வடிவமா வெபெருமானிடதது மன 
மழுகதச்செயது குற்றமற்ற சொருபானஈதத்தை யடைககனன, எ-று, (60) 

வேறு 

இலைமலிவேலினு யினனமொனறு3கேள் 

கலைமுழுவதுமபுகழ் கயிலைமால்வரா 

மலைமகளொடுமிள மைஃதனோடுக 

தலைம்கனொருதின மணையிறறகடினான. 

(இ-௭) அசசவடியு£ள வேலேதிய சனகமகாராஜனே மறறொரு கதை 

யைககேடபாயாச பலநூலகளும எடுததுபபுகடி சறகுரிய பெருமையாயகத இரு 

சகைலாசமலையில பா£வதிசேவியாரோடும, முருசபபெருமாஜேமே, ஈமதிழை 

வராயெ சிவபெருமான ஒரு தினததில இரததின சிமமாதனததினமீது வற றிரு 

ஈது காட்சிகொதெதருளினா எ-று, (டுக) 

வானவர்வதட. வணங்மொனிட 

ரீனமிலொருபவத தெய்.துவார்கொலோ 

மானமினமுததியை மறரையாருயி 

ரானவைகினனடி. யடைவதுண டுசொல், 

(இ.௭) தேவர்கள வது (மகாதேவா) பாதகுசளில ௨ண௫9, மனிதா 

கள, குறறமறறமுததியை, பி.ற5,ச ஒரு பிறவியிறருனே மேனமையாகப பெறு 
வராகளோ அவாகள உடமபை விடபெ பிரிகக உயிரசா சேவரி£ திருவடியிந் 

கலபபதுண்டோ, எ.று, (டு௨) 

(ப-ம) உயரகத பதவிகளிலிரு௩து அனுபவிக்னெ.ற சுகசதுககும பதமுத 

இயெனறு பெயாரதலின மானமின மூததியெனறு கூறினா 

இலலைகொலெங்களூக சயம்புவாயென 

யல்லைவென றிடுகள த கணணல்கூறுவான் 

வலலைவென றிடுமுலை யதிதிமைஈதாகா 
டெரல்லைவெமபவத தயா துளையுமானிடா, 

(இ-ள) மனிதாகள தேவரீ£ திருவடியடைவதிலலையோ (சாதேசமுள௱) 
எங்களுகருத தருவரயமலர வேணடுமெனறு தேவாகள வேணடிககொளள கறு 

பபினால இருளை வெலலததகக கணடததையுடைய வெபெருமசன கட்டளையீடு 

ளனெறனர.சொககட்டானகாயை அவமதஇிகசனற்குஜஙகளையுடைய அ.திதிகுமாரர் 

களே (சேட்பீரகளசக) அ௮னாதியாயுளள கொடியபிறவிததயரமெனனுஞ saps 
திரததில முழுகுனெ.ற மானிடாகள, cragy, (௫௬) 

௮டைதருமெரீருபவத் தபேத்ஞானததாத 

* மடைதலீமுததியிற் சார்வ.நுணமையக்



உ௱௪௮ காெரரகூயம், 

சொடைகெழுஞானமுல் குறிசதபல்பவ 
மிடை தருமதததினால் விளைல அணமையே, 

(இ-௭,) (மனிதாகள) எத, ஒரு பிறவிமிறறானே அபேதமாயுளள செ 

ஞான ததைபபெயறு தடையிலலாச் சுககதையுணடுபணணு முததியை௫சோவ 
துண்மையாகும, பககுவானமாசசளுககுப போதிபபத றகுரிய அசசிவஞானமும 

பலபிறவியிலும மதிதது நிறைவாகசசெய்கெற செவ சரும்ககளாலே நேரி 
ணமையாகும, எடது, (டு ௪) 

அனனஞானததினை யடைதரரரொலாரம 
பனனருமூழியும பவததிலாமுவா 

செனனபலறுயிர்களு மிறாதசாலததே 

கனனாகெரணமுததியை ஈல்கலவேணடியே, 

(இள) .அசசிவஞானததைப பெருதவாகள யாவரும சொலலுதறசரிய 

௨ளீழிசாலகசோறும பிறவிக (கடலில) முழுகுவாசள இவவா றிருததலரல பல 

ஜீவாகளும தேகததை விரிஙகாலச்தில இனபவடி.வரயெ முத்தியையடையவே 

ணடமெனறு நரமாலோசிதது எடறு, (௫௫) 

இலஙசொளிஞானவீ டென்னுநாஈமிட் 
டலல்குமவொருதல் மமைததுளரமது 

குலகெழுமுனிவசர் கொறறமேவுறுங் 
கலஙகலிலகங்கைசூழ் கஇடஈதகாசியே. 

(இ-ள்) புகழ விளககுனெ.ற ஞானவீடெனறு பெயாவைததப பிரகாச 

மரயுளள ஒருதல ததை யுணபெணணியிருகளெறரோம, ௮து கூடடமாயுளள முனி 

வாகளை யுடையதும பாவலகளை விருபபோடு வெலலததகக தெளியுளள கஜ 

காதீரதத ததையுடையதும ஆயெ காடிததலமாகும எடறு, (௫௬) 

பி2ஙகுறுமததலம பிரமபூமியென 

றறங்ளெசொருபெய ரடைஈததா.பிடை 
நிறஙளொதரபபுகு கேயமிககவர் 
வறககெடவடைகுயர் மாட்சிஞானமே, 

(இ-ள்) ஞானபபிரகாசததை யுடைய அ௮ககரசிததலசதிற்குப பிரமபூமி 

யெனறு ஒருபெயருணடு, தருமம விளககுனெ.ற அததலததிறகு ௪ சதெதபரிபாகத 

தோடு சென்று அ௮னபு செயவாகளானால கொடிய குணஙகளாகய வெப்ப 

மொழிகது சொருபஞானததை யடைவாரகள, எ-று, (௫௭) 

(ப-ம,) சாசியெனறு சொல்பவருககும், சொலலகசேட்பவருககும, ar 

சிககுபபோக முயலபவருககும, முயனறவாது ௮௪தலதசை ௨டைகதவருககும, 

போவாருககுதவிசெயபவருககும ௮ நிவைப பிரகாசிபபித.துப பினனா பீரமஞா 
ன சதைத் தாதருஞவ சன நிசசொருபஞான த்தையுடைய வனமுததரனேசரைச் 

சதாகாலமும் தனனிடத,துக்கொணடிருபபது அககாசிததலமாதலின அப்பதி 

யைப் பிரமபூமியெனறு கூ றினா,



௨௩-வது தேவர்களுபதேசம்பெற்ற அத்தியாயம், உ௱௪௧ 

பிறதலத்தெண்ணரும் பிறவிவைகய 
வறமொருபவத்துற வவிழுத்தந்தரு 
மறவபசாதமின மாணபினோச்கெலா 
முறவொளிர்ஞானததை யொல்லைகல்குமே, 

(இ-ள்) அன்னியதலககளில் கணகலெலாச பிறவியெதெது வாசஞ் 

செயதலால வரும புணணியஙகளை, காரிசதலததில ஒரு பிறவியெடுத்து வத 

தால தடையககூமே பாவககளாட௫ய அபராத செயயாக் மாடசிமையுளள 

உத்தமாகள யாவருககும உளளேபிரசாசசதைததருனெ௰௦ மெயஞ்ஞானத்தை அத 

தலம விரைவாசககொசே சருளும, எ-று, (௫௮) 

புரியபசாதஞ்சால புகருமி க்கெலா 
மரியயாதனையின தநகததெய்.துமா 

ஒரியபரா தமென்றுமாதத செனனெனிழ் 
தெரிதர௩ரலவாககு-ர செப்புவாமசோ, 

(இ-ள௭,) செயனெற சிவாபராதீஙகளால அதிகரிததுககராறகததையடைகத 

ஜீவாகளெலலாம (காலவைரவருடைய தணடனையரல) அருமதியாததை யதுப 

விதது முடிவில மூததியடைவா£கள, அபராதமெனறுசொனனது யாசென 

ரல, பிரம, க்ஷ.ததிரிய, வைசிய, ரூததிரெனனும ஈரனரு வருணததீராகரும் 

விதித.துள்ளவைகளை (தேவாகளே) நீஙகள் நியுமாறுஉறுனெறோம எ.று, (டு௯) 

நிறைதருமயனமனை வரிததீனிதியில் 
கறையுடைக்கயவாகதக கையதேறறுண 

லழையனாசாரமற றயோக்கியஞ்செயன 

மதையவாபுரியபராதம வானாகாள், 

(இ-ள) பிராமணா செயனெற அபராதமாவன, செலவம நிறை தளள 

அ௮னனியாவீடுகளிலே குடியிருததல, மீதிய றிடா தவர்சளூம, களயகமுளளவரகளு 

மாய மூடாகளிடததுப பொருளவாகக யுணணுதல, வேதஙகளாலே இழி 

வென்று சொலல சதசக அனாசாரஙகளை ச செயதல அயுகதமானவைகளைச செய 

தல (முசலியவைசளெனறு) தேவாகளே (அ.றிவீரகளாக) ஊறு, (௬௦) 

கருநிலாவுயி! த தோகம்டரிரதிடன 
மரியகனமையிற கடனவாஙகமீளவுக 

தெரிதரககொடுததிடல் செயாமையின்னவை 
யரியமனனவரப சாதமாகுமால், 

(இ.௭,) உழ்பததியால விளக$ூயிருககுஞு €வாகளூசகுத துரோகஞ்செய 

தல தமது அதிகாரசமபகதைக காணபிததுக கடனவாஙகி, கொதெதவா மனக 

தெளியுமாறு பினனர் அகசகடனைக கொடாதிருதத? இவைபோனற தொழில 

சள ௮ருமையுளள அரசராநசெயயபபடம அடர தஙகளெனறு சேவர்களே 

அியக்கடவீரகள், எ-று, (௬௧) 
da



உ௱டு0 காசிரகியம், 

அ௮லைசடற்புவியிடத் தபத்தங்கூறுத 

னிலைகெடவகஞ்சுருக இடுதனீடிய 
தலைமையர் தமைப்பணி யாமைரரயகாதா 
மலைவறப்புரியப ராதமாகுமே, 

(இ.ள்) அலைகளையுடைய சடலாற சூழபபெறற பூமிபின்கண வைசியர் 

செயயும அபராதமாவன (இலாபததையுசதே9ிச்த) பொயவா£த்தை கூறுதல 

உலயெல் கெடுமாறு தானியககளைககுறையவிறறல குண ததாலுஐ கலவியாலுக 

தீவச்தாரதும தலயயாலுஞூ சாஈதத்சாலும உயராதவரகளை வண்நஙகாஇருசசல 

முதலியவைகளாம, எ-று, (௬௨) 

முன்னவாதமைவணங் காமைமொய்ததெழு 
மினனலசெய்மதுககுடி யிகழபுலாலுணல 

பனனரும்வஞ்சனை யாதிபணணுதல 
பினனவாதமமப சாதமபேசுஙகால், 

(இ-ள௭) சூததிராகள செயயும அபராதமாவன, தமககுமேறபட்ட மூன 

று ஜாதியாரையும வணஙகாதிருதசல, கினறைததுனபககளைோ அனமாககளுக 

குணடுபணணுிற மதுவைபபானம பணணுதல ௮றிவுடையோரால இகழத 

தகச மாமிசங்களை யுணடல செரலலுதறகரிய வஞானைசெயதன, முதலியவை 

Gort, sig, (௬௩) 

இததகுபாகக மெயசலின.றியே 
யுததமக்சாசியை யறறுமேவுவேராக் 
கததகுபோழதினே யபேதஞானஈதான 

ரை ததலகெலலியிம சலபப தணமையே. 
(இ-ள] இவவாரறாசததெரிவிதத பாதகஙகள தமமை யடையாதவாறு 

(மனைத சபோமராககதஇிறசெலுதஇ) உயாத கரசிசதலததையடைநது விரு 

பபோடு விபபவாகளுககு உளளஙகை கெலலிககணிபோல வூககினற அக்கா 

லததிறறானே பேதமறற சொருப ஞானங டூடைப்பது சததியமாகுமெனறு 

(தேவாகளே அ.றீவீரகள் ) எ-று (௬௪) 

இனையபல்வளம்பொலிஈ திலகுகாசியை 
நினையவுமருமபய னிரமபிமு.றறிடு 
மனையஈறகாசியை யடைதராரெலா£ 
துனையவெவவலிகொடு துனபநீங்குவரா, 

(இ-௭) இததனமையான ஞானவளபபம பலவும கிஹைகது விளககப 
பெறற காசிததலததை ந்னைததமாததிரதது பெரும பிரயோசனஈகள் குழவன 
வாகும, கலமுளள அகசாபப கயைச சேராதவாகள யாவரும, எனன புண 

ணியககளை விளாவாசகக்கொணடு துயரமா௫யெ (கடலைக) கடபபாரகள், எ-று, () 

பூமிவளம, செலவவளம, கலவிவளம, தரதசவளம, மூாததிவளம, தல 
வளமுதலிய வளபபஙகள கிறைநுளளது அத்திருதகலமாசலின,) பலவளம பொ 

லிாதிலகு சாயயெனற௧... மிளா.



௨௩-வது தேவர்களுபதேசம்பெற்ற அத்தியாயம். உ௱டக 

௮ன்னியதலங்களி னாற்றலால்வரு 
அனனியபற்பல் துரோகமியாவையகு 

மினனியகாசியை விரும்பிககாண்டலே 
மன்னியபெருங்கழு வாயெனஜோருமின, 

(இ-ள் ] அனனிய ஸததலஙகளிழ் செயத் நிறைவாயுள்ள பல பாதகறக 

ரூம மீஙகுதறகு நிலையாக மதிதது௪ செயயதசசக பெரிய பிராயசசிததம யா 

தெனறால, விளசசமுறற காசிசதலததை விருபபுடனபோயப் பராதசலொன்றே 
யாகும தேவாகளே யறிவீரகளாக எ.று, (ae) 

காசியையடைா துசெய கடு௩துரோகத$ற 
கேசிலாவொருகழு வாயுமிலலையாங 
காய்சினவனனையுக கருப்பதுககமே 
விசுவள்காசமற றதனையிட்டுமே. 

(இ-ள) காசிசசலதனத யடைாதபினபு செயனெற கொடிமபரவஙகளுக 

குக குறறமறற ஒரு பிராயசசிததமுங டையாது, பெருஙகருணயுளள தாயா 

ரம பிரசவவேசனைபபடுமபோது கோபஙகொணடு புசசரனிடததுபபரஈமூக 

ஞூ செயவள, அககருபபவேதனையொழிதது இனபதசைத தருவது காரிததலமா 

குமெனறு (தேவாகளே தெரிவீரகளாக ) எஃறு,, (ச்ஸ் 

நல்லசாதஇிரயகுரு சேவைகணணினோ 
சொல்லருஙகாசிககு௪ அசோகஞ்செபகலார் 
செலலறீரனனை குத துரோகஞசெயபவா 
புல்லருங் ரசிககும புதுககுவாரதே, 

(Q-.) மேலான வேதாமத சாஸததிரககளை வரதெதறிமது சமகுரு 

சேவைசெயச சாறுசகனா ம௫மைசடறுதறகரிய காசிதசலச.நுகரு மனச சொல 

லசாகள, கருணைமாரு ௪ சாயாருககுத பரோசம நினைச்துசசெயனெற (௮ 

பாதகரகள) அடைதறகரிய சாரிததல்ததிமகும நிமதையுணடாககுவார்கள, வறு, 

ஈலம்லிதரும்மே ஈம,தருபமாம் 
புலமலிகரவிஃ துணாகதபுஈதியேரா 
குலமலியதைவிடா குருடஷெடாக 
ணிலமலிதாவது நீசதுமாழ்குவரா, 

(இ-எ) ௩னமை திறைத தருமமே ஈமககு வடிவமாகும அ.றிவினசண 

அனுபவமாக இநத ரகடியஙகளைத தெரிகச புசதிமானகள, மேனமை நிறை௩த 

அததருமததை விடாது செயவ। கள, ஞானநேத இரமிவலாத ௮ஞரூானிகள உல 

6390 மேனமேல பிறபபடையதத்சகயராதலின தருமருசெயயாதொழிநது 

மயஙகுவராகள, எ-று, (௬௯) 

பூலோசாதிபததியம, இஈசரலோகாதிபத,தியம,பிரமலோகா இபத்தியம விஷ 

ணுலோகாதிபததியமுதலிய சுகககளுக்குத தருமஙகாரணமாசலின கலமலிதருடி 

மெனறு கூறினா,



உ௱ட௫௨ காரசரகசியம்; 

௮ரவிட்ற்கரியகம் உட த்தியானததா 

ஓளவிடயற்களென பனவொழிஈதிடும் 

களவுறுமவையறக கீடியபரவமும் 

வளாவதினரூயிட மின,றிமாயுமே, 

(இ-௭) அளவிடசகூடாத மமையுளஎள ஈமது திருவடியைச் தியானஞ் 

செயவா£களானால், பிரபஞசப பறறுககள யாவும அவசகளை விட்டு விலபெ 
போகும வஞ்சனைகடெமாயுளள விஷய வாசனை யொழிஈதால கொமேபாவங 

களவளருவதற$டழிலல[மலராசததையடையும(தேவாகளேய றிவீரகளாக )௪.௮. 

ஈமைினைப்பவரிட காமகனறிடேர 

மமைதருமறமத னால்வளாகதிடு 

நமைமறப்பவரிட நரம்புகு௩திடோ 

'மமைதருமறமத னாலவிருத்தியே, 
(இ-ள்.) .ஈமது இருவடியைச ச॥£த)ி5னெற அடியாகளை நாம விடபெ 

பிரியமாட்டோமாதலால அவாகள செயயுகதருமம காளுசகுகாள வளாஈதோங 

கும், கமமை மறப்பவரிடத.து காம வீற றிருககமாடடோமாதலின அவாகள 
செயயும பரவம ஈாளுககுகாள விருததியாகும, எ-று. (௭௧) 

(பம்) சிவனடிககு, அனபுசெயபவா செயயும பரவமும புணணியமாகுமர 

ஞல, புணணியம ஒனறு கோடியாமெனபது தேரனற, வளரகதிர மெனறும, 

சிவனடிககு ௮னபிலலாதவாகன செயயும புணணியமும பாவமாகுமானால பா 

வம மேறகூ றியவாறு வளருமெனபது தோன விருததியெனறுவ ௯. றினா 

மற்றுகந்தியானததான் மாயுமபாதாஞ 

சொறறபேரானகத சொருபமாநமைக 

கறறவாரதியானிபபா£ கதியைஈண்ணுவார் 

மறறவாவிடையவர் தனையின்மாயவரே, 

(இ-ள்,) தேவாகளே கேடபீரகளாக, ௩மமை தியரனஞ செயவசாகளானால் 

பரவஙகளொழிகதுபோமசெொலலபபடுகினற மேலான ஆக௩தவடிவமரவாரகள, 

ஆசலால, நமதிலககணததை வாசிகச றி௩கவாகள ஈம்மைததியானிபபா, பினனா 

முதிதியையடைவராகள, வாடிததறியாதவா உலகவாதனையிலகபபட மரணத 

தையடைவாாகள, எறு, (௭௨) 

கறையுறுபுணணிடைக் கலக்குமீயெனக 

குறைமகயாளாகள பவஞசககூடுவார 

நறைகமழமலாமது ஈண்ணுமீயென 
நிறைகுகாஈமம$ி. நினை துஈண்ணுவா, 

(இ.ன.) உதிராதோயச்ச செமபுணணிட்ததுச சேரும சயைபபோல 

அற்பபுததியுஎளவரகள உலசவாழசனகபிலகபபட்டு மடஐகுவராசள், வாசனை



உ௩-வது தேவர்சஞப்9த்சம்பெற்ற அத்தியாயம். போடு௩ 

பரிமளிகளெ.ற புட்பத்தினிடததுள்ள தேனையடைஈத ஈயைப்போல போ றிவினை 
யுடையவா ஈமது திருவடியைச்ம்இதத முததியினபபமபெறுவசரகள், உறு, (௭௩) 

மனனுவேதர்ஈதீகலவழி யுணாக்துமேற் 

அன்னுபலவிடயமக் தொலைத.துஈமமடி. 

பெனனுமோமரககல மியையபபற்றியே 

பன்னுவெமபவககடல கட்பபாபண்பினோ, 

(இ.ள்.) உததமகுணமுளளோர, நிலைபெற வேதாஈததூலகளை, வாசிதது 

முததிமாககதசையணாஈது அதனபினனா சிறைவாயுளள பலவிஷயஙகளையும 

ஒழிதது (அதனவாசனையையுஙகெடுதது) சமது திருவடியெனனெற ஒப்பற்ற 

கபபலைபபம .றிககொணடு கொடிய ஜனன சமுததிரததைக கடபபசாகள, எ.று, 

மருவுஈமமடித தியானததினவாயததிர 

இருவமாமுததியிற "றஈததொன ஙிலைப 

பருவரலொழிதரப படருமியாவரு 

மொருவருககாசியை யுறுதலவேணடுமால, 
(இ-௭,) (புணணியபலததால) இடைகெற ஈமத திருவடிததியானததாலு 

ணடாகும ஞானசமபததையடைய மோட்சசுகததுககு மேற்பட்ட சுசயகடை 

யாது பிறவித.நுனஅபம $ஙகவேணடுமெனறு ஈகனமராககததில நடகனெற எல 

லோரும விட்டு$ீஙகாம விருககபபெறற காசிததலவததை அவியம சேரவே 

«xr Qi, tg, (௭௫) 

என்றுவாடைருக சேன்கூறினா 

னனதுவானவாொலா மாடிப்பாடியே 

கனறுகாமபெறறன மெனறுகாயகத 

தொனறுவானகாசியை யுளளிவாழ௩தனா, 

(இ-ள) இபபடி யெனறு சுவாககலோக வாசிகளாயெ தேவாசளுசகுச் 

சவபெருமான திருவாயமலாகதனா, அபபோது தேவாகளயரவரும, ஆசதக 

சூததாடி. சோததிரஞ செ.பது, மாம உணமை யுபதேசத்தைப பெறறரோமெ 

னறு சிமதனா நாயகமாகிய பெருமை வாயகத கரரிசதலததைச சிஈநிததுப பர் 

மசுசமபெறறு வாழஈதாரகள, எ-று, (௭௬) 

கலியிடைமு கதியை சலக்கவேண்டினோ 

சொலிகெழுகாசியை புறறுவைசலே 

வலியுடைதகெனமன மதஇித்தியாவாககு 
மெலிவறவுனாததனா மேலைவானவர், 

(இ-ள) அ௮வ்வரறு சுகததையடைமத மேலேோராயெ தேவாகள, சலியுக 

ததில முததியையடைய விருமபினவாகள் (யாவரானாலும) (வேதகக௭) ஆச 

வாரிததுக கூறுதறகுரிய சாரிததலதசதை யடைஈது வாசஞ்செயதலே உறுதியா 

யுளள சாதனமெனறு மன$இல மதிதற எலலோருககுஞ சாசேசம நீங்கும்படி, 
போதிசதனர, எறி, (௭௭)



உ௱டு௪ சாசிரகூியம், 

சொழ்.றகோசென்றவ தூதனேதினன 

மறதவனவாயமொழி கேடடமனனவன 

பெறறனநுகதியெனப பிறஙகுகெஞ்சிஞன 

கொற்றமாகா$யுட் குமித.துவைனெை, 

(இ-௭) கான் சொலலிய இசசசையைத தெளிச்தறிவாயெனது, set 

கைக்கரையில வடச அவதநூதராயே பெரியவா சொனனவாரசதையை (அன 

போ) கேட்ட மிதிலையாதிபனாயெ சனகராஜன, கானமுததிபெறறேனெனறு 

விளககமுறறமனதுடன பாவஙகளை வெலலுனெற வலியுளள காசிசதலதஇன 

மமையைச சிஈதிததுககொணடு அததல்ததில வாசஞ்செயதனன. எ.று (௭௮) 

அதலிற காசியை யடையுமாக தய 

காதலிற கொளபவா கலபபுமுரகஈர 

. கோதலின.நுமன முருதபாயியா 

, சாதலிறபெருக்துயா தலைககொள்வாரொனறும, 

(இ-௭ ) ஆனபடியால கர9ததலததுககுபபே ரஈகவேணடுமேல ஏற சகதோ 

ஷததை ௮அனபோடு மனதிறகொளபவாகள (ஒருகசாலும) ௩ரகதசையடை 

யாாகள அததலததின மடமையை வாயினாறசொலலாமலும, மனதி ர௩தியா 

மலும இருகனெ௰ பாவிகள மரணகாலததிவணடானளெற துயாதசைப பாக 

லம அதிக துயரததை எசகாலமும மேறகொளளுவாகள, ஏறு, (cia) 

எனறுசெயகோலுடை யிறைவனகூறின 

னனறுவணரபையிடை யமைஈககசரனறவா 

நனறுளமக,௩தனா கைமிசத்துளி 

சொனறுமாறிதுவெனச சூதனோமினன, 

(இ-௭ ) இபபடியெனறு செஙகோறகடவுளாயெ இயமன ௮5கரலததில ஞா 

னவளமுளள சபை யிலிருகனெற பெரியோகளுககுச கூ றினான, ௮பபெரியோ 

க ேசடடு (ari sore Sem மஇமையைச சாதித்து) SOP Gat Or enedeas 

னவாடுசளாயெ சவுஈகராஇி முனிவாகளே உளளவாறாயெ Gog Lew ais 

ளென்று சூதமசாமுனிவா திருவரயமலாகதனா, எ-று, (40) 

இருப.த.துமூன்முவது தேவாகளுபதேசம்பெறற 

அததிபாயமுறறியது. 
ஆச அததியாயம ௨௩-௧௫ திருவிருதசம, (௮௭௩) 

இருசசிறமமபலம, 

 



a. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

6 ததி a 

இருபத்தினாலாவது சனா தனன் முத்தி 
௦ a ® யடைந்த அத்தியாயம்: 
கணை 1; 00 அவனை 

இருச சிறறமபலம, 

ஈனனலமபொலிதரு கைமிசததீவா 

முனனரு-சூதமா மூனிவற போறியே 

யினனமுகாசிமாக சசையிபமபெனப 

பனனருமமமுனி பகாதன மேயினான, 

(இ-ள) மேலான சுசாலுபவததால விளங்குகிற ரைமீசவன வாத 

ராய சவுாகராதிமுனிவாகள, நினைததறகரிய ம$'மையுளள சூதமசாமுனிவரை 

Ver ws பெருமைதஙகிய காசிததலமடிமையை இனனமு கட்டளையிடவே 

ண்டுமெனறு பிராஈததிகக சொலவதறகரிய அசசூதமுனிவா கூறததொடயெ 

COT, பாறு, (#) 

BOWS mal a B Bir, hy co ool Vary 

காமமேசிவன. க கலபபுமீகடய 

காமமேயவததையிற கலக, செய் ய 

க1மமேஈகரகெலாகு காணியாககு மே, 

(இ.எ,) பிறவியாயே விருஷாதழைபபதறகுக காமமே, யிரையாகும 

நாசி. ஷியமிலலாதகாமமே, வெபெருமான ரிருயடியிறசோவொடடாமல வில 

க௫ம, காமமே, லலா ததுயரஙகளிலு முழுகுமபடசெயவிசகும, காமமே, கர 

கபூமியைககாணியாக்ஷியாக ஆளுமபடி செயவிகமு 1) எஃறு, (௨) 

மனை வியாமக௩ளில வாஞ்சையுணமையே 

புனை தருகலமெலாம போ) கிததாழகத்திடி 

மனைவியாமககளில வா: )சையினமையே 

புனை தருபரகி பொருகதவுயககுமே, 

(இ-ள ) பெணடு பிஎளைகளமேல ஆசையுணடாபிருததலே மேலூய #4 

௩களையெலலாம நீச தாழாத மிலை.பிறசோககும, மனைவிமககளி௮ மேவ ஆசை 

பிலலாதிருததலே மிகவுமுயா£த மோடச பூமியி। சேருமபடி, செறு, 5.ழம வவறு, 

Vp degra gu பெருகு நுனபெலா 

,றமியிலலாதுற GUL: (Bi LI



உ௱ட௭ கீரசிரகசியம். 

மேறவியலொழிபப.து முணாசசிமேவிடுக 

துறவியலகெபெபதுஞ் சொனனவாஞசையே, 

(இ-௭) பிறவித துனபததிறகு விரையாயிருபபதும அஇகரிதத துசகாது 
பவஙகளெலலாவறறையும மறஈதுவிடாமல மேனமேல அ.இிகரிசகுமபடி. செய 

ag, சிகேகவாஞ்சையைககெசெதுவிடுவதும ௮. றிவை விசாலடப0 2. துனெ.ற 

துறவாசரிரமசதுககுப போகவொட்டாமற செயவதும மேறகூறிய ஆசையா 

கும, ௪.ு, (௪) 

(பம) ஆசைககடியானிலலோசத திலுககு மாசறற நலலடியான எனறும 

ஆமூனிசசையே. மேலுமேலும பிறபபளிககும வீததென;ும, ஆசையெனும 

பெருஙகாறநூடெனறும ஆனோ கூறியவறறானுமுணாக 

அசைசறறிருகஇடி. னஇனிமிததமவக 

தகோசைசாலவெகுளிய1மோருவகுகணணிடு 

ாசையரரஃதுற மயகசமுமமுறு 

மீசையாரடிககலப் பிரி,பகுமினனவே. 

(@-er ) காமஞசி நிதிருபபினும அககாமஙகாரணமாக அறிவடையோர 

விரிவாக எடுததுரைததறகுரிய கோபமும வாது கலுதிடமம களஙககமுளள கோ 

ப காரணமாக மயககமும வக; சேரும காமம, வெகுளி, மயககம இமமூன 

றுங கலநது பரதேவிபின றிருவடிசளை ௮ணுகவொட்டாமற பிரிததுவிமே ௭-௮, 

பெணணிட ததாசையுட சிறிதுபெற மிடின 
மணணிடத்தாசையும வநநுகூடிடு 

மெணணிடத்தல்துற விரியததககதோ 

கணணிடககொடியதாய SON Boyt one Ow 

(இ-௭) பெணணுசை றிதிருகதாலும அதனிமிததம மணணாசையும Wg 

சேரும. அ௮மமணணுசையிருககுமானால இரதிததாலுங கொடுமையைத் தருவ 

தாய பொனனாசை ஒருககாலும விட்டு 8வசாது, எ-று, (௬) 

(ப-ம) பெணணாசையுடையோ,௮ஈசபபெணணிருபப தறகு ஒரிடமும, 

சாபபதறகுத துணையும தேடவேணடும அவவிடமு௩ துணையும பொளனை 

யன றி ௮அமையாமையின கனகவாசை இரியததசககோவெனறு ௯. நிஞா, 

ஆசையிலலாரகளே யறவாமேலவ 

ராசையிலலாகளே யரு௩தவததன 

சாசையிலலாகளே யரூடகலபபின 

சாசையிலலாகளே யரியமுததாகள, 

(இ-௭) ஆசையை நீதகவாகளே தருமரூபிக ஆசையைககடி௩ததரக 

ளே ௮ரியதவததையுடையேோகள ஆசையைவிலகெவரேோ மேலானவாகள ஆ 

சையைபபோகனெவாகளே திருவருடபிரசாசதசை யுடையோகள ,தசையைக 

கடஈதவாகளே மேலாயெ முததிரிலையினிஐபவாகள, எது, (er)
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௨௪-வது சளாதனன் முத்திய 

ஆசையுட்ட்ம வாரல்கற்பட்டள | 

சாசையுட்பட்டவ சளற்றிற்பட்டங 
சாசையுட்பட்டவ சயர்விற்பட்டவ 

சாசையுட்பட்டவ சரங்கபபட்டவா, 

(Der) ஆசைக்குடன் பட்டவர்களே, எல்லாத் தயரங்சட்டும் உள்ளச 
gir ஆசையிற சட்பெபடடவரசள், எல்லா ஈரசலசளையு மறுபவிப்பர், one 

பிற சமபநதமுடையவர்சளே, மறதிககுகசாரணமாயெ 91 ere SHH முழு 

னோகள ஆசையில மேமபட்டவாகளே, பிறவியாகிய நாடகஈச்சாலையில் ஈட 
கஞ்செயபவாகள எறு (௮) 

வகையாசையு முருங்கமாற்கியே 
யாவகைவனடி பருசசித்தனப்ினமா 

தேவகைகொழுபவா செலவவெனதுபல 

பாவகைபாடுவோ பரமமுத்தரசே, 

(இ-௭,) (மண,பெண,பொன)எனனும மூனருசையும் ஒருமிககக்கெடுச் 
அப பிழைககுமராககததை யுதசேர) தத, சவபெருமான பாதங்களில அருச்சனை 

செயது,அன போடு சிவருபஙககளைவணஙகுபவரும சிவஞானச்செலவனே என 

பலபாவினககளைடபாடி (ஆரிபவரும) மேலாய முததியடைவார்கள, எது, (௬) 

பரவியகசையெலாம பாழபடுததுமே 

ஓரவியகாசியை யறறு கனமையே 

விரவியகநனைநீ£ விருப்பினாமொ 

தீரவியலபெறறவா சார்வர்முததியே, 

(இ-௭) ஞாகததைததருகனற சாிததலசதையடைர்து ஈனமைக கூட் 

டஙகளையுடைய கங்காதர சதததஇல விருபபுடன ஸுாரஈஞூசெயயவேணடு மென 

8௦ அனபை மேறகொணடவாகள முததியடைவார்சளாதலின Shes ஆசை 

களெலலாவற்றையும பாழாக விவொகள், எ-று. (௧0) 

அனா யெமபரஞ்சுட ரமருககரூயின் 

ஜெனாதொருபெருமபுலஞ் செதிஈ,சவேதியன 

சஞாதனனெனுமபெயர் தரிதசமேலவ 

னினாதவையாயின விரிசகுமெண்ணகச்தான், 

(இ-ள,) அளாதியேபுள எமது செவபரஞசோதியாரிய மகாதேவர் எழுத 

ருளியிருகனற காரித்தலததில், பேர றிவுளளவனும் சளுதனனெனனும பெயர் 

பெறறவனும் மேனமையுள்ளவனுமாயெ ஒருபிராமணன துனபஙகளாயுள்ள 

வைகளைப போக்சவேணடமென9ற கலஎரிதனையுளளவன, எற, (௪௪) 

சர்திவநதனைசெபந தவ்நதியானமு 

நநதியபலவுமுண் ஷசையினாறழவான் 

° 08



உ௱ட௫௮, காடிரகசியம்: 

முந்தியமாமறை முழுதுமோகதுளர 

னிஈகதியமவித, தவ ரிணககம்பெறநுளான, 

(இ-ள்) சாதஇிகொால்ததிறசெயயுக தேவவாதனையும, ஜெபமும, தவமும, இ 

யானமூம, இனனுமபலவாயளள சறகருமசகளையும உளள்னபோட செயபவன, 

முதினமையாயுளளதம பெருமைவாயாததுமாய வேசஙகள முழுவசையும Me 

தவன பஞசேகதிரிய நிசசெொசஞ்செயத பெரியோகளு£டைய கருணையைபபெற 

pucr, 7g (௧௨) 

கருதருமபெருமைசால் காசிமானமியம 

பொருவறககேட்பநு புரிமதபுநதயான 

வெருவறககஙயகைநீ£ விருமபியாடலே 

இருவருநகாளெனச சரதைசெயதுளான. 

(இ-௭) ் இகதிபபசறகரிய பெருமையிறிறக கா9ிததலமளெமகளைச 

சதாகாலமுகதேடக வேணடுமெனறு விருமபுனெற புததிய/ளவன பிறவிபபய 

மொழிய கஙகாதீாததததல விருபபேடு ஸகாகஞ்செயதலே Ha gir oreo so 
வஙூடைககுஙக காலமெனறு சிமதிததுளளவன, cma (sm) 

அன்னமாமறையவற கமைகதபுததிர 

சென்னவ5ததிததவ ரியமபின மூவாக 

டன்னமுஙகுணமில்ரா சத.றுமேராதரர 
தினனலேயாவாககு மியறறுதனமையா, 

(இ-௭,) அசசனாதனனெனனும பிராமணனுககு, மூனறு புததிராகளபிற 
ந் தராகள அவரகள ஈ.றிதும ஈறகுணமிலலாதவரகள, தகக ஆலோசிசதப 
(பாவத,திறகு ௮சசஙகொளளாமல) பிறருககுத அனபஞ்செயவதே விரதமாகக 
கொண்டவாகள, எ-று (௧௪) 

கரவுசெயதிதெலுங கட்குடி தலும் 
விரவுசூ. தாடலும விலைமடகதையர் 
புரவுமிறபுகுஈதவர் பயோதரத. துணை 
யுரவுறககலததலு மொழுககமரகஇனா, 

(இ-எ) (பிமாபொருளை வஞடூதத 5) திருடு தலும, ம்துபானஞ செயத 
லும, பாவசமபாநதமுளள சூதாடுதலும, விலைமாதாகளைத துஇதது அவா மனைக 
குளளே போயத தமது மாரபில அவரகளுடைய குஜகுமபஙகளமுஈ தமபடி 
கூசெலுமாயெ, இவைடோனற திய ஒழுககஙகளையே செயவசாகள, எ.று (௧௫) 

தரதையையடிததலுக தாயைவைதலு 
முர்தைமாம்மையுணா மு. தனமையேரா தமை 
நிகதைசெய்தடுதலு சகெறியெனககெரடு 
க$தைவீசுவாவெனக் களிததியங்குவா,



௨௪-வது சனாகனன் முததியடைந்த அத்தியாயம். உ௱டுக 

(இ-ள) பிதாவைததணடிததலும, தாயாரைவைசலும, ௮னாதியாயுளள 

பெருமைவாயகத வேதவகளையுணாஈச பெரியோரகளை நிநதததலும, இவைபேச 

௪௰ ஈடைகளையே 9யமமாககசெசணடு சடதேத நியை மு.ரிககனம (மத) யானை 

போலச செருக்கடைஈது ஈநடபபாரகள, ஊறு (௧௬) 

மூத்தீவனசினியென மொழியுகாமதகா 

னேத்தருஞ்சோிட மினிதுதோககவன 

பாததுணா। தரிவையா பாறபுகள விடும் 

வேததவையிடததிறுஞ் செனறுவிள்ளுமே, 

(இ...) மூதசகுமான சினியேவறு சொலலகதசசாமகாணமூளஎளவன 

அதிசசறகரிய ஜோதிடசாஸதிரககளை நுட்பமாக அறிஈதவன, ஜோதிடம பரா 

தீறுக்கொளளதசகக மாதாகள இனாரெனறறிஈது, அபபெணகஞககுச௪ சோதி 

டஞசொலபவன இரரஜசடை௩கும போயச சோதிடரூசொலவா$ர, orgy, (ser) 

இளமடமாதாகை யி2ரகைமோக்கியே 

வளழமுறபபலம்புகல வலலனாயவ 

ருளமபககுறவித apo த.துபபுல்லியே 

சளவுகைஃகொடுிபநி கலககவீடவொன். 

(இ-ப ) அழகுமயஉவனமும வரப (த மாதாகளிடசதிறகுபபோய அவா 

கள கைபிவுாள இரேசைகளைபபராதது மே -மேவுரு சவுகயெமுண டாபுமெ 

னறு பல, ரகளை விரிவரகச சொலறுவதில வலலவளு),அவாகா மனதை மயகரு 

wii Curis ௮வாகம்ாபபுணாமது அபாரண ங்களா யபகரிதறநுசபொணடு 

பெணப தளை யடையும று கொலதுவான. எ.று (2௮) 

கோனறுமநராடடிறை சுவா. ,/வெனபவன 
ரு ச் 

மான றயலாபெொருள வாஞ்சியாதவன 

கானமசோறெனசசகபய க1ணுயகரட்சிய 

னேனறசெங்கோனடா யிருகுகாளையில, 

(இள) உணடாயெ அமகாடடை அரசா சுஙாகுவெனனு ரநாமகர 

ணததையடைய அரசன், அயலார் பொருளை ॥ பேடியா தவன வர॥றிபணண 

சாசததை (வெறுபபாஃப) பராபபதுயோல பிரபாரரததைப பாககும சாடி 

யு வஏ நிலயான செஙமோலை விதிவயே நடத ரஙகாலத இல, எ-று, (௪௯) 

ஒநரவனறிருமனை யுவளகமபுகாப 
பாங£வனமனைவித னிரேகைபராததனன 

வீயகவணமுலை ததுணை மேவவெணணினா 

ஞறைகதுதெரிசசன னச்சுவாகுவே 

(இ-௭) உயாஈததும சிறதபபுவாயகததுமாயெ ௮சசிவாகுவரசன் ௮॥/ணம 

னைககுசசெனறு, படடததரசியாயெ மனைவி.பிருஃகும மாலிகையையடைகது,



உ௱௬௦0 காசிரகடூயம் 

அவளசையிலுளள இரேகைகளைபபசாததுப பூரிதத பயோதரஙகளைத தழுவ 

வேணமெனனு மெணணத்தை வெளிப்படுத்திய (குறிபபை) அசசுவா 

குவரசன தெரிமயதுசொணடனன, crag. (2.0) 

வெட்டியவெழுஞசினம் விராநதுபொஙகிட 

வெடடியகொடுமுர ணேவலாளராற 

கடடிவைதகடிதகனன கவலையாகளெ 

ஜஞொட்டியசனாகனற குரைததுப்போகூனான, 

(௫-௭) கொலலஈதகக கொடூஙகோபம மேனமேலவளா₹துபொ௩க 

மிகு பராககிரமமூளள பரிசனஙவசளைககொணடு, ளெொியெனும பிராமணன 

கவலையடையுமாறு கட்டிவைததடிதசவனாி இசசங3 இயை பிதாவாயெசறாதன 

mses சொலவியனுபபினான வ. (௩௧) 

 அனையனுமடைஈதரு காசிகூறின 

.னினை௮ருஞினககன னிவாகெமுதிடத 

துனையமறறவன (பக கோகதசசொலலுவான 

கனையொலிகருஙககழற காறசுவாகுவே 

(Q-or) (அதைககேளவியுநற) ரசசளாதனன அரசபரிடமவமது அசரவ 

திததனன ஒலிகபெொற பெருளைஙாயமக பீரசணடையவியசி பாதஙகளையு 

டைய சுவாகுவரசன நினைகதறச 'யசோபாசனிமேலோக வெளர வியைவோ 

அசசனறாகனன முகததைபபாா தக Fa LV Eo Mol பெறு (> .) 

துட்டனைப்பயஈதனை துறகதிடாயெனின 

மடடறவருகதுவ னுனையுமை*தனாற 

கெடடனைநீயெனா ேேடடவேதிய 

னிடடமி.குறுமொழி யியமபிபபோயினான 

(இ-௭) துஷடபபிளளையைபடை றற ம) அவனை ஐடடிவிடாஇருாதாவ, 

உமமையும பெரு/தணடூன செயவேன ௮ னை சசோததலால உமசகுஙகெடு 

திசமபவிசததெனறு சொலல! கேட்ட சனா தனன ௮வவரசன மனஙகளிமக த 

தீககவாகயெயகவை ௪ சொலலியாது விடடன ஏறு (௨௮) 

தன்னகஙகவலையிற சனாதனனபுகுஈ 

தினனபொல்லாஙகுவ௩ தநெயதிறதேயெனுப 

பனனருஙகவலையிற படி இருகதன 

னனனமெனனடை.மனை யருகுவககனள, 

(இ-ள) அசசனாதனன கவலையோடு தனவீட்டுககுளவரது இவவாரான 

கொடுமைஙவஈது சமபவிததசேயெனறு எணணி, சொலலுதறகரிய gure (aK 

லில) மூழயிருசானாக (அஈதசமயததில) அனனமபோனற மிருதுவான won 

யுளள மனைவி சமீபமாக வஈதனள உறு, (௨௪)



௨௪ வது சனாதனன முத்தியடைந்த அததியாயழ். CallId 

கவலைபெனலுந்தனை கரைதியென்றலு 

ம்வலமிககொருமக னரசனாலயஞ் 
சவலையிறபு கு௧ தளங் குமிதததனமைசொ 

அ௮வலைசெய்மன ததனா யுளைஈதுவாடினான 

(இ-௭) (அருகுவநதழனைவி காயகனைபபசாதது) நீரயாது கவலைய றிரு 

கனெறீ£ சொலவீரெனறு சகேடடபோது குணகசேடு ஈன மூசச்குமாரன இரர 

ஜ*ெகததிறகுபபோய அறியானம.பரல அரசமாகை விருபபிப படடபாகிக 

ளைசசொலலி சதாவருதுனெறமனததோடு மயககஙகொணடிளைச்தனன, ௦௩3௫ 

மநற.துகேடடவம மனைபியாயவ 

ளுறறதுகோகருரு துரிபமைஈகறகே 

பறறதுவைததுளம பரிஈதுமாழகனறைள 

சொதறதுபமுநெனத துணைவனசேோரகதன்ன, 

(இ-ள) சாயகன சொலவியவரா கதைக சேட்டமீனவியானவள, தா 

ரமாரன செயதபாவததையெணணாமலும, தனதுமாயகனுகளு வாத அ௨உமரனத 

தை மோககாமறும புததிரவாஞ்சையால wi aes y (பழுறாரஎள இவளு hh 

Besaurrgmsenus சொனனது wy A MpOwe P FEOSM or ae er 

TL Wee மூறு ( ௬) 

உளக [வனமைககரி yo godt Buyin 

விளங்கமைமனையி நம வெறுபபுவைததனன 

றுளஙரகுதலொழிவை ரூழகலுபமனன 

களங। மினமன இுடைக ரம! வேதிய 

(இள) மனதைக கவலைபபடிததுகி (ற புரநீபூல மீற வெரயபுவடது 

தனறி ஒளிசெடனெற ஆபரண வபாளையடரிஈத மறயாரிடத நம Congest temas 

தீ, சளஙகமிஉலாத ॥லலெணெணமுளள நழகுவாயாத சைட மெபனும பிரா 

மணன இவாகளோடு சோகுபடி நயாததை 01) சொள்ருநமாறு ஆமோத 

தனன எ-று (2) 

பொனமனைமுஈலிப பொரளியர்வபையு 

தனமனையெரமொசா தாயுகளேகொளப 

பனபனையி7ஈதுணும பணபுமேயினான 

செனமனைமிசையமா காசிசேரு. பான, 

(இ-ன) வீடு பொருளமுதலிய எலலாவறரையும தனமூஈயிடம புதஇ 

ga SER") கைககொளளுமபடிவிடடு மேகஙகள தவழபபெறத மாலிகைளையு 

டைய காசிபபதியிறசோ£து பலவீடுகளிலும பிசசையெட$ததுணடு காலஙக(நி 

ககலா மெனடிற உததமிமதனையை யடைகஈசனன, 4: (௨௮) 

சானறிடுபெருஙகுணச சாதுபேப பயன 

,அரனறிடுசோலென யாவுஙகணடனன



உ௱௬௨ . ar Ore Fw ip. 

மான் றிடுதகையற வழிக்கொண்டுறறன 

ஞான றிடுரொடி முடி லுருவிறகாசியே. 

(இ.எ,) சாவசரட்ரியாயுளள பரமா. ஈமாவைசஈகனற சாததனமை 

வாயாத சதைனனெ:மை பிராமணன பலலாபபொருளையும வாதியாசனம 

போறகணடு (வீடடைவிட$ி) மாளிகைமேற கட்டியகொடிசப மேகநுகளைய 

ளாவியிருககபபெறற காரிததலததிறகுத தடையின றிவழிககொணே ஈடமதடை 

ஈதனன எ-று, (௨௯) 

கணணியமறையவன கரட0)பலலைவந 

தணணியபொழுதுவக தாடி பபாடினா 

னெணணியவெணணியாங கெயதிறராலிகென 

புணணியமாமென்ப பொலிக ந.துளளுவான, 

(இ-ள) சிநிதிததுவயத சனாதனன காரியெலலையைசசோ(தபோ ற பெரு 

மழசசகொண்டு ஆமரதககூததாடிக காரமமமையைப பாரடி நான நினை சதவ 

ணணங கைக.டியது பூவதகிற செயதபுணணியமெனறு றிவுவிளவகி 

குதிதகன்ன எ.து, 
(௬௦) 

ரனறபு தி ரகளா லின்பமபெமறுளே 

னைறவி௦ துணைவியா வலலவவோவினே 

னேனறவி,காசியி னெலலைசோதனேன 

ஜறோனறவெறணெையெவா சொலலுஙகாலெனபான 

(இ-ள) பெறறபிளளைசளால இசசுதனைத யடைதேன, மாடரினமயுளஎள 

மனவியால குடுமபககவலை ரீ,£னேன பெருஈதனமையுளள இ- காசிததல 58 

னெலலையையடைஈசேன சொலறுமிடச எனககு யா௨. சமானமானவரக 

ளென்று செரமலிக்கொணெடனன. 1-2 (௪) 

மனைவீஈமமருகுற வந தகாலையு 

மனையமைஈதரினளர யமைகதகாலை.பும 

புனைகலமணிபல பொலிஈதகாலையு 

மினையவி.ஏபறி॥மலே னெனறுபேசுவான, 

(G-or) மனையாள (பூரவததில) எனடககததிரு£து, உபசரிதச கால BD 
லும, என புததிராகளுடன குதுகலமாகக கூடிககொணடிரு சகரலததிலும, பல 

இர சதினபரணஙகளை கான தரிததிறாகசசாஷததிலும, இவவணணமான சுகத 
தை அறிநதிருகமாடடேனெனறு தனனுளளே சொலவி,ஃகொளவசாயி 

ன்ன, எ்.று, (௧3) 

இருகயமினனன செப்பிவேதியன் 

பொருகதியகாசியுட் புககுவெவவினை



௨௪-வது சதைனன்முததியடைநதக அததியாயம். ௨௭௬௩. 

யரு௩யாங்கைநீ ராடிவெமபவம 

வ-நஈஇியவசிக தனன மனககுளி! ப்பவே 

(Qear ) திருததமூமற இவவாரன வாகதியஙகளைச F GO. GT BO GR LD 

பிராமணன சொலலிபபுணணிபப்பொருத்தமுள௱ காசெதலதஇடளளே போய 

பெருமபாவஙகளை யுணடுபி$4ு கஙகா&£. ததததில ஸமா செயது கொடுமபி 

றவி வருகதி ஒழிதுபேசமாறு அததலதில மன மூழசரியுடன வ$தத 

னன GT Dh (௬ in) 

௮னனமென்னடையுடை யனனபூரணி 

தனனமாசேயையுஞ சறுவராயக 

னனனலசசேவையு ஈயதுசெயகுவன 

பினனருமபன பாறை துதி துப்பேணவன, 

(இ.௭) அனனபபறவையபோப மிருதுவான ஈடையுரீர. ஏரனபூர 

ஸிசசாயாருடைய விருபபதரைததரு௩ தரிசனமும சாவலோக சாயாராயெ 

விசுவசாதருடைய பேரிவபததைததரு£ தரிசனமுயூ செயது அதர பினமா களிப 

போடு பலதோததிரஙகமந ௫ செயவாறாயின று (1 +) 

இனனனாயசசிலபக லிருக;)வாயிடை 

யனனபூரணியொடு மரனமூழாதன 

னெனனளரும்பு௪,தர வெணணுமினபமார் 
Lister Hy Bu» UB) gain ip or ost 

(Q-7) இவவாருன ॥வலொழுக ।சதாடு ஏாகாசிசசலகதில சிறார் 
வரக தமபோநு அனன பூணிததாயாரும விசவகாகரு॥ திருவுளள மழே தவிறால 

டமாவரும வது சேரவேணுமெனசற எணணததைக் கொடுபபதும நிஹைத 

இனப வடிவமான நம சொலவதற கரியநுமாகிய முர இிரிலையைபபெறறு வா 

[pe Ryle SOT eT எ-று (௩௫) 

இனியுரைததஇிடலெவ னிபமேவுசோ 
கனிமன தராசையை ஈழ நிரிறறலே 

ஈனியுடைசசிறபபெனச் சூதகமறவன 

பனியுடைததவாககெலாம பகாகதிடடானரோ 

(௫-௭) இனனுவ காடுததலததின மிமையை மொழிவதயாது up aa 

நிலையைபபெற வேணடிஞோ, மனதை co weGeuwerm wor, பெண, 

பொனனெனறு மூனரறுசைகளையு மொழிதந கிறபதே மேலாகச சரித சாத 

னமாகுமெனறு பெருடதவராகிய சூதமுனிவா ரளிரஈதமனமுளள சவுனசராதி 

மூனிவாகளுககு உபதே௫ததருளினா எ.று (௩௭௬) 

சனாதனன் முததியடைந்த வததியாய ரூறறிய.து, 
ஆக அததியாயம, ௨௪-௧௫ இருவிருததம, ௬௱௬ 

திருசஏற்றம் பலம



&. 

இருசரிறரறமபலம 

இருபத்தைந்தாவது இரணியகருப்பன் 

முதலோர் முத்திபெற்றவத் இயாயம், 
ப்பட கூடை 

இருச்சிறதம்பலம, 

மறைமுமுதுணாசூதன மனனியகைமிசத.து 

நிறைசவுஈகராதி ரிகழ1னிவசாபபாராக் 

கமைமிடறறியைமேய காசியினபுகழின னு 

மறைருவதுணடெனனா வராவததினறைூறபரன், 

(இ-௭) வேதஙகளெலவாவறறையும, ௮.றியத சூதமகாமுரிவர ரைமிசார 

ரிபதை நிலை பெறறு நிறைத சவனகாமுதீலிய விளசகமுறற முனிகணஙக 

பாபபாரதது சாரரணடததையுடைய வெபிரான வீறறிருகனெற காசிகசலத 

இன ம௫மை உஙகளுககுச சொலலவேணடியவை இனனுமுளளன வென்று ௮ன 

பிலை சொலலத்சொடவகினா ஊறு (4) 

உலகததின வாழவாரகள் காசிபினொருஙகுறறு 

மலா ஐறபாவஞசெய தமைவதையுணராரா 

லிலகு றறகரமபுரியுப கருமத திமடடைபூறே 

நிலவஉறதெனககூறி கெஞ்சகெககுருகுவரால, 

(இ.எ) பூமியில வாழனெறவரகளூகருள (ஏலா) கா€ததலதலத் விலகாத 

டை॥ிருமதம சிவபுணணியககளைச செயயாது ௮அளவிறஈச பாவககளைசசெய 

துவருரோமெலறு தெளியாதவாகள! 9, சாம விளககமாகசசெயயுஞ சறகாரி 

ய௩கஞக்கு விகனெயகள அடிக்கடி வஈநுசமபவிகசறதேயெனறு were son rere 

Sof ele (2) 

பாதகாகாசியிடைப படாகதுசெயபாதகமே 

மேக்குகலவினை 2௫ விககனெமாயவாது 

கோதகவுறுவிககு நுவலபசாதமிலார்க 

கேதமெனறுரைசெயவ திலைபிலையெஞ்ஞானறும, 

(இ-௭) பாவிகள காசிததலததிறகுப போய (புணணிபமெனறு எணணி 

ககொணடு) தா௩கா செயயுமபாவங்கள, மேலானசறசரரியஙகடகு விகனெமா 

வெது தனபததை யுணடாகரும,அததலததில அபராதஞசெயயாதவாகளுககுத 

து? பமெனறு செரலல சதககவைகள எககாலமும அடையாவாம, எ.ஃறு, (௫)



௨௫-வது இரணியகருபபனமுதவோர்முததபெறறவததியாயம், ௨௬டு 

மறைமுழு.துணாவாக ராயண்மாமுனிவ 

"ன ழறைபுகழப்பெருயகாசி யகனறுகங்கையைததாரண்டி:ப 

பொறைமலிவடதிகக போமபொழுதிககாரி 

யுறைபவாநிதியாசை யூறினவா கடை (1) ரம, 

(இ-ள) வேதஙகளை ஐதாதுணாஈத வேதவீயாசமமாமுநிவா, சாகுககளா 

வெடு சீ.துரைசகடபமே பெருமபுகமுள௱ கரடிததலததை யகனறு கஙகாநஇியைக 

சடமதுபோய,மலைகளை அதிகமாகவுடைய வடதிசையை மகோகபைபோகுஙகரலத 

தில இசகாரிதசலததில வசபபவாகள பொருளாசை சொளஞுவாரகளானால 

௮வாகளுக்கு இடையூறுணடாகக கடவதெ௮றனா. உஃற (௪) 

௮ரியணை மேலவைக யரசுசெயபவனெனிஷும 

பரிதருபொருளாசை பறறிடி௰ப வமொழியான 

தெரிதருபொரணமிக௪ சிவணினராளுமேலோச 

குரிபனவெனப்போகூ ௮ டிஞரிலுறை வரால் 

(இ.எ) ெமாசனததில மே லிருது உலசததையாமரனெ.ற அரசஞாகவி 

ருகதாலும மனககளிபபை உணடாசகுெ.ற பொருளினமீது ஆசைகொளளு 

வானானால பிறவியைககடககமாடடான உடையோனாபபிரசிசதப படுத.தனெற 

சமபததை அதிகமாகவுடைய உசதமாகஞம அபபொருள பெரியேசாகளு 

ககு உரியதெனறு தானஞசெயதுவிடமத தரிகதிராசளை யொகதுககாரிச, சல 

தீதில வாசஞ்செயவராகள, று (டூ) 

ிகழதருமொருமு 1, த திருமகள பொலிதே இ 

னிகழதருவிடையசக மெகங௱ மபெறமுறறு 

மகழதருபுனறகஙகைக கமுதகளவறனின றும 

புகழதருநீவேடபெ புரணடிர।2 துயோலும 

(இ.௭) எவவிடததம dears Geen Quip மோட சமெனறு % இரும 

கன பூரணகூூருபையுடன வசிககபபெறற காசிசதலதநில வபபவாகள, (௮.0 

வுடையேசா) நிடிதிபபதறகுரிய விஷயசுகவகளை எவஙாறுபெறமுடியும ௮வா 

சள விஷயதனத யணுபவிசகமு றசிபபராசராணலை ஆழமாயுளள கயகையில 

கழு கதளவு$ாததததல நினறுகொண 9 புகழபபெறும அசதீாதத பானத்தை 

விருமபிப புரணடியாரிததவரை யொபபாலா ofp (4) 

வளமலியவிமுத தீ மாககரிடையறறு 

முளமலிமலினீததாற பாதகமுஞறறிடுவோ 

களமலியாதனையே கைககெரடுகவலுறுவா 

தளமலிமனததுறற சசலமொழியாரால, 

(இ-எ) மு.ததிவளபபம நிறைநத பெருமைபொருஈதிய ௮விமுததமென 

னுங தாசிபபுதி.பில வககபபெறறும சகளஙசமரிறைத மனததால திவினைகளை ௪ 
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2௭௬ கரிரகடியம, 

செயபவாகள நிஹைய சவிஷமபோற றுனபஞசெடயயும வேதனை ககதிகாரிகளா? 

அயரப்பவெதமனறி மனததணகண உணடாூயெசஞ்சலமு.ம விடடு$ககமாட 

LUGO. எூறு, (sr) 

மாயையின்வல்லபமே வல்ல பம்விடமேனுக 
தூயகல்லமுதாகக தோறறுவிதஇிடுதலினாற 
பாயமறறதுநீககும பணபினரெஞ்ஞான.று 
மாயசறகுரூவருளா லாகககமடைஇறபார், 

(இ-ள) விஷததை யொபபதானாலும பரிசுததமும மனமையமுளளதே 

ஈரமிரதமபோற ஜோறறுவிககுங காரணததிறைலை மாழடையின சாமாததியமே 

(அளவுபடாத)சாமாததியமாகும பவிய அமமாயாவலலபதிதைக கட்ககுக குண 

(முடையவாகள, பரமாசாரியருடைய கருணையிறால எககாலமும அமாதததைப 

 பறுவாரகள எ.று (௮) 

காசியினவூிப்பவாசள கரு. த௰மபுரியாரோள 
மா'சறுரானமிலை வைராககியமுமிலை 

மூயசவபததிடுளைபப து மவாகடலலை 

வீசியவிவையாலோா விசேடமு மிலையாமால 

(இ-ள) காடிததலததில வாசஞ்செயபவாகள பெரியோரால சிமஇிககதத 

கு த தருமஙகளைச செயயாதிருபபாரகளே யானால களககமறற மெயஞ்ஞானம 

உணடாசாது வைராகூயமும ௦ரிடாது நிறைாதசிவபகதியும அவாகளகவெலை 

தாறு வாசஸததானததைவிட்டு வெலிபபட்டதீனால ஒரு வீசேடமுய டை 

யாத ஸூறு (௪) 

முழிமியெனறுரைசெபயு மொழியுமா நில்லையெனி௰ 
புத பபுணடாமவணணம புகுகுதிடுமபா தனையா 
லொததியலபாதகமபோ யாதததிலுறுகிறபரா 

சததியோபாகததான ரூனருளுபதேசம், 

(இ-௭) காசதெதலத்தில போகஙகளை யனுபவிததககொணடு முத்தியை 

பபெறவேணடுமெனனும வராததையுு சொலலாமல மதிறுஞ இயதியாமல 

காலஙசழிபடாரகளானால, முடிவில காலவைரவருடைய தணடனைககுடனபட்டு 

வேதனைகளையனுபவிதது பினா பராசதகியை வாமடாகக இலுடைய சிவபிரான 

செயதருளு முபதேசததைபபெற்வராகள எ-று (௧0) 

ஆசலிறசமுசாரத தழுக.துதலற்றிருபபா 

காதலிறபெறுறெபா£ கரிசகனரு த.ிஅயினை 

வீதலிறகொடிதாய யாதனைமிககேறறுப 
போதலிறபினபுறுவா பரவருபபெருமுத 2 

(இ-ள ) ஆனபடிபினால காரிததலத$ல சமுசாரபமதத தமுாதாதிருபபவா, 

குறறமறற மோடசவினபததை அளபோடுபெறுகா। ௧௭: (அசசமுசாரபாததளத



உடு-வத இரணியகருப்பனமுதலோர்முக நிபெறதவகதியாயம
, ௨௬௭ 

புடையேசாகள) மரணாவஸதையைபபராகலுங கெ டிதாயெ த எபஙகளை கா 

வரவா தரைடனையால மூனனேயனுபவித்து Hy su I ஆதித்ததகரிய 

மோடசசுகதசைப பெறுவாகள, ஒறு (௧௧) 

வே ரரி 

ty 

கூ 1 

(ips ॥யரோதாதனனின மொழீப
ெ Tul t ~Lprr ss 

ன௩இயத/த 'னமிககா னறசிவபத மிவாயஈதா 

னஈதியானிறததனமேசன சாசிதியடை। cur» wu 

புகதியுட்சலனநீததுப் பொலிபெரு 1, கனானான. 

(இ-ள) முதலாவதாயே உசோதாயுஈதரில பாவராயூ மெடுதது காக்கும் 

பெருமபுகழுரப டம அரிய சவமுரளஙலமை மேலானரிவபசுரியுளர வனுமாயே 

ep Tengu, TAG IVS இல அர தியான போலும் ருமேணி பாயா ந ௪சமேசா 

ச௩ிதியடைஈ வண ய மளககலேச, தை யொழித த விளக! pur ot மு.சதரிலை 

யைபபெறறனன ஈறு, 
(௧௨) 

அனனபாளையிடோர்லே,த னவிரபுழககா சிமேலிப் 

பனனருமகஙக। £ததிற பயினறுபி ஏபிறதோரபேயாய்தீ 

தனனமும்!/௬மபாகரரல தீணடமுமபெற்றுனெனமு 

Owen sr Deu. Sr Qiu UBS மினடையேடிறபபுமேவும 

(Qew) அககாலத இலோா பிராமணன விரஙரு லு ள் புகழை 5௫ 

சாரிபபதியைசசோடத் மட Qe iL.) கார அமஙயசரர சுப ப (பெ பினமாண 

மடைதநு பிரானா பேபவடிவமாகு ! ராலவயிரவருைய தஸ் டணையைபபெற 

இன்னா ஆதலால் ural yen bad quip பா தமிலலா மைய பிறபயாரும் += YF (2m) 

Bot ne 

சாறறுபெருமபுகழமேய தருமேசர்சநரிதியி௦ 

மேற்நுகலத தா! மருவுஞ் சியயோகமடமொனறு 

போறறுமிரணியகருபப னெளப்பவொனபு। தியின மி 

கரதறுதரு। அடையானா யமாகதன னமமடதக.இிறை பாய, 

(இஃ) (காசிததலததில) ர மலததரும பெருமபுகழையுடைய தரமே 

சா சாதீகதுசசமிபசநில நாசட்பதச் மாட செளியிம்கும உலலோசச் தங 

கபபெறற Quan ஈமடமொன்றமாடு அமமடத்தில ததிபெறற இரணியகருப 

பனெனறும பெடாபறறவலும பூதபிய அடஙகாச அகறகாரமுடையவ்னு 

மரகிய ஒருவன மடாதிபதியா யிரு தன, எதி (௧௪) 

௮னன வன பாறறரு!ரிதி யெறுமபெயரோனரபததன 
ர் * 

cre mengemhaCar cr DES கொழிஈதபடிமததான்
 

பினனமறபபுகுஈதளாயப பெருகட்புககொணடி.௬6ர 

னனனரொரு)ன ததவனை Card go8 Qi wer,



AT dir DY ar Ars & ut. 

(இ.ள) அவ்விரணியகருபபனிடதது சிவபததியுளளவனும செரலவதறக 

ரிய நறகுணமுளளவைம அசஙகாரமொழிஈதவனும தவகேடமுளளவரும த்ரூ 

மரிதி எனனும பெயருளளவணு மாயெ ஒருஙன மடாலயததிற பிரவேரிதத 

மடாதிபதியடன சிரேடதது ஒருமாளவனைபடசாதது இசைசசொலலததொடவங 

கென எறு (௧௫) 

ஆன றவிரணியகருபப வணணலேபாசுபதஞ 

சான றபெருவிரதமுடைத தலைவனேயிமமடதத.த 

தோன றவெதுபுரிஈகமாவாய சொலலு/மறறதுதோஈது 

கானபதமெனபபவஞச௩ களிப்பயானறுட்.பபேன, 

(இ-ள) நிறுபெறற இரணியகருபபனெனஞம பெயருளள பெரியோ 

ரே மாடசிமையுளள பாசுபத சமயவிரதசதை யடைடிககு௩ தலைவரே இமமடா 

லயததில எ௩தசசா கனததைப பயினறு வரிகொறரீர சொலவீராக அகையுணாக 

து உலகததை வாஈதியாசல மபோற பாசது உணமகழ ஈது யான yeh po 

பழகுகெடறன எ-று (5௬) 

எனறுபுகனறிடடதுகேட. டிலயகுகம்னியகருபப 

னனறுமொழிகுவன ஐரும நிதியேவேசாகதததாற 

றனறுபெரு5தவஞசெபததாம அ௮தியோகபபழககதகா 

னனறுபரிபூணனாட நகானிருகதேனெனறுரைததான 

(@-or ) swt இவவாறு சொலலியதைககேட்டு இரணியகருபபன 

கூறுனெறனன வேதாமத விசாரணையாறலும நிஹாச பெருதவததினாதும செ 

பஞ்செயதலிறலும யோகாபபியாச ததினாலும ஈ.ஈ மையுளள பரிபூரண சொரு 

பததை மான பெறறேனெனறு கூறினன எ.று ° (+6) 

ஓங்கு தமனியகருப்பா வுறுவாதராயணன முற 

முஙருதவானிவாசளு மடையாததருககுமராய 

நீஙகுதரு 1 நடையாரே நிறைய/டையரெஞஞான தம் 

பாஙகுறுமோநீயுரை5 1 படியெனமறறிவனபுகனரான 

(இ-எ, உயாவுளள இரணியகருபபனெனனும பெயருடையரே பெரு 

தவமுளள வேதவியாசா முதலாய மகாமுனிவாகளுமடையாத செருக்கை 

அடைகதிருகனெறீ£ற ௮க௨கார ரீஙனெவரே பெரியோராவாகள ரீரசொலவி 

யது எககாலததிலும மேனமை யாகுமோவென்று தருமகிதி கூறினை எது () 

தருமநிதிமொ திகேட்ட தருககுமிரணியகருப்பன 

பொருவிலப£பபிரமமயான புவனகாரணமுமயர 

னிருகிலம்பல்லுயிர்கழைய வெதசொழிலுமபுரிபவனியாள 

வெருவிலிஃ் துண்மையென மிககசருகடுபுனா க சுனனால்,



௨௫-௨௮ இரணியகருபபனமுதலோர்முததிபெறறவததியாயம, ௨௬௪ 

(இ-ள) தருமநரிதி சொலலிய வசாததையை ௮கஙகாரமுளள இரணிய 

கருபபன சேட் ஒபபறற பரபபிரமமும கானே, எலலாவுலகஙகளுககுங் சா 

சணகாததனு கானே, பூமியிலுளள பலஜீவாகஞம சழைத தோடடமபடி பஞ்ச 

கரு ததியம செயபவனும யானே, களிபபைத தருனற இவவராததை சததிய 

மெனற மிகச செருககடை£ a Morr, sm, (௪௯) 

தருககுமொழியுட்கொணடு தருமரிதியுரைசெயவா ன 
பெரு! குபலவிடயததும பெயரா.தசெலுநீயோ 

முருககுமவினைபபரமிகங ௭ மொழிஈதாலுகாரூ.றுமே 

திருககுவிடய ர துறவோன மிரவணஞசெயத துமவீணே. 

(இ-ள) (இரஎறியகருபபன) அகஙாரிததுச சொனனவராததையை தரும 

மிதிகேடடுக கூறுவான விரிநத பலவிஷய சுகத இயம ரீஙகாமறபோனெற ரர 

தானே இதீவினைகளைச கெடகனெற பாபபிரமம இவவாநு லேடிககையாகக 

கூ Dogo srto soussgew srw p Siw s GHD Ceag@oupsrap 

டையஙவன வேதாஈதசாவணஞ lo Fil ,தபலனையும இவஉா£சதை “al @y 5@Cw G 

HO UAuOu RIGGS So > Sorry saw Pup 

முூடையபெருகதருககனா லொனறுமிலாதவனாயை 
மிடைபலவேருகினைபபா£ த திவவாறுவிளமபுவரே 

தடையிலபராந / நியலையென ௪ சாறறுவனெனறான 

(இ-௭) கஇட்டுதரகரிய। மஏிமையு ரள காகிதத௨ரகையடைதறகுரிய Fue 

தைரீ£செயதிரூகும உமமை அடிமையாகவுடைய மஙசாரதத்னால. ஒருபல 

mw Yours rte மெருஙயெபலரும உமமைபபராசறு இவவாறு வாயி 

ைசொலலி சற்சஈரிய௫ூ செயமாதுகெட்டுவிடுவாகள தடையறறபிரமமாமாதத 

ன நீ அறுபவிக்க வில யென்று யரனகூறுவேன ஏறு (> 6) 

எனறலுப வெஞ்சினமூள விரணியகாபபனபுகலவா 

ஜனெனறுமபேதங்குறியா தழன றிடுபேநததாலே 

கனறலுறவோபல ரிவவாறேகரைஈ துழலவார் 

மனறவுயாபர பான மருவாரொககாலததும 
(இ-௭) இபபடியெ i fa தீரும௰ிதி சொன்னடோது இரணியசருபபளா 

பெருககோபககொணடு கூறுகரறனன உணடாயெ அபேத்ததைக கு.றிககா 

து உழலததகக பேதகோக்கததால வ௫௩ஆ௫னற பலலீவரகளூம இவவாரேபே 

தஞசொலலி அலைவா£சள நிலை .திறுமேலாகிய பாஞானததையெச்காலுமடை 
e 

Wir eer, எ-று (22) 

ச5திரனயானபரிகியானற மலவனியானமருத.துவனு 
னிஈஇிரனியானபிரமனியா னிணர்,ச,தழாயகெடுமாலியான 
மாதிரசொருபனெனு மாதேவதேவனுமியான 
மு5சசபபேராசளூகு வரமுகிழக்குமவலியாளனுமியான ,



௨௭௭0௦ காசிரகியம், 

(இ.௭) சாதிரஷமையானே, சூரியனுமயானே, அக€னியுமமானே, காற் 

துமயானே, இரதிரனுமயானே, பிரமனுமயானே, கொததககளையுடைய துப 

மாலைடணிஈத விஷணுவுமயானே மகதிரசொருபெனறு சொலலும மாதேவ 

ஹணுமயாேே ர சசவவலலமையுளள கடவுளுமயானே,முறபடமயோசிபட வர்களுக்கு 

வரங்கெ./டுககனற வலலவனும யானே எ.று (2%) 

பனனாளுமயோயெறறிப பரமபிரமகானுனேன 

சொனனானீயுணாவாயோ சுவாககமிலைரகமிலை 

பினனாள ஞூறுமையிலை பெருமையிலைபின னுமிலை 

மூனனாகும அிவுமிலை மொழியுமெனககெனறுணாதி 

(இ-எ) பலகாலமும ரானேபிரமமெனறு யோகாபபிடாசஞசெயது பா 

பபிரமகிலையை படை௩ேேசன அதைவாயிருற சொனளுல நீயரியககூடுமோ 

எனககு சுவாககமிலலை நரகழுமிலலை, பிறகாலததுவருளு சிறுமையுமீலலை பெ 

ரூமையுமிலலை பினனுமிலலை முனஜுமிலலை எனறுதருமகி௫யே அ.றிபககஈட 

வாய எறு, .' (௨௭) 

சுணடிடுவ 2தலாமாயா கறபிதமேயிதுரஈம்பக 

கொணர [8 வதாலெனககோர் குறையணடோகூறுதியால் 

விணடிடுவதுணராபநீ விழியெதரில்லாத௩.றி 

யணடிடுபேதஙகுறித2த யலை அுதிரிபயோவெளருன, 

(Q-0 ) காணததககவைகள யாவம மாயாகாரியமாய பொயபபோசங 

சராகும இபபோகஙகளை கிரமப அனுபவிததவினால சச9ிசாய,ச வடிவாயெ 

எனககு ௨ ருறையுணடாகுமோ நீ சொலவாயாக கான கூறுவதை நீயறியா 

திருகமனறனை என கணணெதி நிலலாது அபபாற போயவீடு பேதபரவனை 

செயது அலாது தஇிரியுமாறநு செல எனறனன, று (2௫) 

சொறறவிரணியாருபபன மொழிபேடநிததுணுகருறறு/ 

செ£றமகலபெருகருணததுத தருமகிதியெனுஞ்€லன 

மறறவனையடையானாய மாதேவறகனபியறறி 

யததபசஞானததா லுயாபெருமுத யையுறருன 

(இள) இவவாறு துணிஈற கூறிய இரணிய கருபபன வா சசையைக 

கேட்டு ஈடு 0ஙக கே. பமகனற சாம சகுணமுளள தருமநிதியெனனு5 sat ocr 

அவவிரணிய சருபபனைபபாராது சிவபிரானுச சனபுசெயது பரஞானசதை 

யடை(பூ உயாவும $பருமையுமுளள முததியைப பேறனன எஃறு (௨௬) 

௮னனவிரணியகருபப னகஙசாரமேனமேலு 

தனன வவணின தெழுகது தொலகாசிமறுகுதொறு 

மெனனருடிவஈதடிகொழபபோ யிவ்வாதேயுபதேசித 

துனனருமபல்பொருளீடடி. போவா தசெருககுறுவான



௨௫ வது இரணியகருப்பன நு தலோர்முததிபெறதவத.. யாயம, ௨௪௧ 

(இ-எ.) அததனமையான இரணியகருபபன அ௮கஙகார மேனமேலும 
வளர அமமடததினினழெழுகதுவமது பலழைமையான சகாரரிபபதியின விதிச 

டோறுஞ செனறு யாவரும வாதடி, வணக இவவாழே யுபதேசஞ்செயது 

ரிமைக பொருளகளைச சமபாதிக.து மாறாத செருககடைகதன ப, ௨ ௨ற (> 6) 

pits géRaCar (porter 6g Oeen al Raz 

னோரிடச.துகெடுமாலுக குரியவொெனசசெ௮ திடுவா 

ஜோரிடத.துககணபதியை யுபாசபபோனெனப்புகுவா 

னோரிடததுசசூரியனை யுபாசிப்போனெனபபுகுவான 

(இ-ள,) இரவியஞ சமபாதிககும பொருடடுச௪ வெவேடடத்ரிகதுககொண 

டோரிடததுககுப போவான திருமாலுககுரிய பாக தாகளைபபோல வேடம 

பூணடோரிடதநுககுப போவான கணபதியுபாசனை செயயவன.பாலோரிடத 

அககுச௪ செலவான சூரியோபாசனை செயபவன போலோரிடததுககுப போ 

வான elem (௨௩௮) 

ஒரிடத தவாமியென வுறறதறகுகதாச்செய்வா 

னோடதத,ததாகதிரிய னெனறுணருமபடியடைவா 

னோரிடததசசாத 7௩௪ ஞள்ளன வெலாமபு5ல்வா 

ஷஹேரிட ததுவயிரவம்பூண ப றறடைஈதோமனகஈதிரிபபான, 

(இ-ள.) வாமத௩திரியைபபோல ஒரிடதது£குசசெனறு அதறகுத தகுயத 

தொழிலகளைசசெயவான, ரெயாவலலவனெனறுமதிககுமபடி யோரிடததக 

குபபோவான, சாஸ் இரஙகள பலவறறிறும வலமைகாடடி யோரிடததுக 

குப போயபபேசுவான, வயிரவசமயகோகஉம பூணு ஓரிடததுச்குபபோய அவி 

டதீதுளளோ£ பனதைப பேபெபான ea (>a) 

இவவாறுவஞ்சனையி னெயவிடத goCur ap #6 

தொடவாதபொறகருபப னுறறபலபொருளீட்டிக 

செவவாயமையிலலானாயச௪ செறியுமுலோபமபுண் 0 

அவவா துகிலமாதிதொ£ச சோததுககளிபபு ரான 

(இ-௭) இவவிதமாகக கபடவேடககொணடு வவவிடத ம பேசயலைமபு 

விதிவழி ஈடவாத இரணிய கருபபன பலவடொருளேச சமபாதிசதுச சதரிய 

கெடடவனா9 உலோபகுணததை மேறகொணடு தகக ஆகாரததிலுசூ செலவு 

செயமா.து பூமிமுதலியவைகளை நிறைவாசச சோதநுப பொயடபொருளி,௰ களி 

தருமதனன எ-று, (௬0) 

ஆயவனமறரொருதினததே யாவிதகானுயீரமாய। தரு 

மேயவவன றனைப்பறறி வெஙகாலவயிஈவனா 

ரேயவொருமூனறுபததோ டிட்டவாயிரவாணடு 
மோயுவுறுபெருு)கணட மெரழியா றுமிகபபுரிநதே



௨௭௭௨ ar hr eRu ue 

(@.cr) அவவிரணிய கருபபன ஒர மாளிறகதசொழிகசனன அகசொடி 

யனைப பிடி.சது வயிரவக கடவு முபபதினாயிரக ெெசெயவவருட காலததளஉஞ 

சோகதுவிடததகக பெருகதணடனைகளை நீஙகாதுசெயது எ.று (௬௧) 

ஆறறுபிழைமுழுதொழிகத வதத.துவயிரவனா 

சாதறுமவிமுதசேசா ஈ/ருறுனனாசசா£விதது 

மாற்றரியதணடமெலாம வகுததனனயானபனனாளூ௩ 

தோறறமிகுமிவனபாவத தொடக்கினீி௩னனெனரூாா 
(இ-௭) இரணிய கருபபன செயத பாவமுழுவது மொழீஈச பினபு வயி 

ரவக கடவுள வேதஙசளெடுததுரைககும அவிமுூத்தேசா சாநிதியீரகொடுவஈது 

விட பேதிகசகபபடாத தணடஙகள யாவுஞ செயதேன பலசாலமும வஞ 

சனைத தோறழ மிகுடித இவன செய்த டாவ்த தொடாசசியினினறு நீகனென 

எனறனா ஸுறு (௬௨) 

எனறுரைததமொழிசெவியேற மெமபெருமானவிசுவேச 

னனறுமணிகனனிகையி லவனஷழ்கபபுரிவிம து 

ஈன.றபுரியாதுபல நவினறஇனாலடைகத துய 

ரின தெரி) தனைகொலலோ வென ஐருளியிதுகூ.றும், 

(இ-ள) எனறு வயிரவக கடவுள கூறிய வாசசயததை எமபெருமானா 

இய லிசுவகாதா திருசசெவியிலேறறு அபபொழுதே அவவிரணிய கருபபனை 

மணிசாணிசாதாதததஇல ஸமாஈஞசெயயுமபடி. செயவிதது Satoru urges 

நலல காறியயகளைச செயயாது பலபாவ௩சளைச செயததினாலை நீ உடைஈத துய 

ரபபாடடை இபபோது அனுபவமாகத தெரி, தனையோ எனறு திருவாய மல 

ஈது. இனதைச சொலலத தொடஙகளனா எ-று, (௩௩) 

மனனுபெருஙகாசிககா வசிபபவாகள்பொருளாசை 

முனனுகுடிகெடுபபதென மொழிகதா றறியகககார 

மெனனுமதுவுஙகடியா விஈகிரியமொழித கமரிற 
பனனுகமதினபமுத... பாலிபபேரமப 2 பாழுதே, 

(இ-ள) நிலைபெற மடூமைதஙகய காரிததலசதில வாசஞ்செயபவா, 

பொருளாசைகொணடால ஈமதுகுடி செடடுவீடுமெனறு சொலலியவாறாசையை 

யொழிதது அகஙகாரகதைக களைஈது இ£திரியவமீசெலலா.து நினறு ஈமககனபு 

செயவராகளாயின அபபொழுதேே பரமசகததையவாகளுககுப பாலிபபோ 

மெனற றிவாயாக ஊறு (௬௪) 

மினனலெனததோன லிமதை வெறுவாழக்கையுடபட்டுப 

பனனலமுமதிஈதாசாயப பதிக றபாவியர்க 

ஞூனனல்சொடிதெனததீய தண்டமுனபோலுறப்பெறறுப் 
பினவனமுடிஈமமருளாற பினபுகலபபராமுத்த,



உ௫-வத இசணியகருப்பன்முதலோமுத்இபெற்றவத்தியாயம், ௨௭௩ 

(இ-ன) மினனலைபபேசற சாணபபட்டு மறைனத பொய வாழசசைச 

குடனபட்டு பலவிசசுகஙகளையுமிழஈதவாகளாடி பாபததில மூழுகுனெறவாகள, 

சிகதிபபதறகரிய கொடியகணடககளை நீயடைய ததபோலடைகது பினனிமூடிச 

குஞ் சடையையுடைய கமது கருணையினாலே பினபு முததியடைவாரகள,எ-று, 

ஆதலினீபல துனபுமடைஈத புனிதம்படை சகாய 

காதலினெனனுபதேசக கரத தறக்கொள்ளெனப்புகனறு 

பா.தஈமிதருமரிதி பதிக தமரும்பெருமூததி 

யாதரததிறபுகசசெயதா ன ருளுறினமறறிஃதரிதேோ, 
(இ.எ) ஆதலினால நீ பல துனபஙகளையுமடைது பின பரிசுததததை 

யடைநதனை இப்போது கான செயயபபோச.ற உபதேசததை யனபோடு 

மனதிற நெதிததககொளவாயெனறு உபதேசிததுப புணணியவானாயெ தருமநிதி 

விருமமியடைஈச முததிகிலையில இரணிய கருபபனும அனபோரீடு சேருமபடி 

செயதருளினா இருவருளைபபெறரறா லிமமுதசிலைகிடைபபசராுமையனது, எ-று. 

இலலறததினிருஈதாலுக தறவற;ததினிருஈகாலுஞ் 
சொலலறததின வழிரினறு தெர.கம்றைமுடிபுணர்ந து 

ஈல்லறததசாவொனி னாபுபெரும்பஈதமெனு 

மல்லறசசெம்பரியினமே லறவிளஙடிக்கதியடைவரா. 

(இ-௭) இலலற நிலைபினினருலும, துறவறநிலையினினருலும அதனது 

க்கு விதிதச கருமவழிபீல நினறு வேதாநத மகாவரகடயாதததசை குருமுக 

மாகவ றிது, உசதமோததம தருமமசயெ சவகாருணியம பாரசவயிராகஏயமுசலி 

யவறறை அநுஷடடிபபாராயின தமமைபபற றிய பாதமாயே இருளசொழியத 

5௧௪ ஞானமாலயே சூரியோதயதசாற பிரகாசதெது முததியடைவராகள ௭.று,() 

மூனனுமுயனறரிதாக மொயததபலபொருளீட்டிக 
கொனனவலுமவறிசேபுதைக.தக கொடாதிருததோடததாற 
பின ஐுமருகரகுழபபா பெருமபொருளாலடைபயன ரன 
மனனுமல்தெனறுணசா மாககளுககெனனுனாப்பதுவே 

(௧-௭) இெதிததும முயறசிததும அரிதாசச டைககுமபொருளை மிசவஞ 

சமபாதிசது ௮அசசததோடு வீனாகப புதைதது௪ சமபாததிரததிற கொடாமற 

போயவிடட பாவததிறாலே கொடிய ௩ரகததில முழுகுவாரகள பெருமபொ 

ருளாலனடகத பிரயோசனம கிலைத,ச ஈரகமெனறு அறியாத மனிதாகளுககு 

எடுத்துக கூறுவசெனனையுளளது, எ-று, (௬௮) 

மருமலாநீரவளக்காசி மரஈகர்வூழ்வோரெனறு 
மருமறழையாதிகளுணாகத வகதணரரதியர்தமபா௰ 
பெருமையுறககொடுப்பதுவே பெருகதருமமவதஅள்ளு 

மிருமையுறுமதியையரர விமுங்குமாளினிதளித தல, 
° Bo



௨௭௭௪ காரிரகயெம். 

(இ-ள்) வாசனை தஙயெ மலர்களையுடைய கக்காதீரதத வளபப்முளள 

திம மூமையுள்ளதுமாயெ காசி சதலத,.$ல வாசஞசெயபவருககும, அரியவேத 

மாதிகலைகளையுணா௩த பிராமணா முதலியோரககும் பெருமையடையுமாறு 

சையிறுளள பொருளைச சொடுபபதுவே அரிய தருமமாகும அவவாறு செய 

டிஈ தருமததுளளும பெருமை வாயாத சாதனை இராகு ”தணதே ரேசண 

புணணியசாலததிலும எ.து (௩௯) 

அ௮ரவுபரிதியைததணடு மனனதஇன கொடுத உடலால் 
விரவுபலஞூறுமட௩ சுதிகமாயமிரகுபரு௨ 
கரவுசவிரமரணமு.று காலததிறகொடுததிடலாற 
பரவுபலனனஈதமடங கென,நறுரைக கும்பனமழை.பும 

(இ-௭.) கேதுககோள சூரியதேவரைத ணம சூரியரோகண புணணி 

யபகாலசதிலே நானஞசெயதால LMNs ௮திகபலைடாகும, வஞ்சனை 

யை ஒழிகனெற மரணகாலதகல சறபாததிரதானஞூசெயதால ஒனறுககு அன 

ஈத மடககு அதிகடலனெனறு வேசககூறும எ.று (சமி) 

மறையவராீயிருஈதாலு மறறரோராயி ந௩தாலு 
நிறையவுளததைஈதெழுதது Dap Bh Career coat movie gy 
பொழைமலியுககணமணியும பூணரடமைவா£பாறகொபெபி 
னறைதரீமுற றிடுங்கொல்லோ வவரளவேபயனளவும 

(இ-ள்) காரிதத௨ததில தானம வாக்குபவா பிராமண ரானாலும, மறமை 

வருணததா.ராயினும மனசைத தஇருவருளால நிழைவிககும பஞசாடசரததை 

உசசரிதது அறிவை விளககுஈ திருவெணணீறறைததரிதது பொறுமையை 
நிறைவிகரும உருத்திராக்டமாலைபூணடு இருபபவாகஞககுக கொடுததால, உண் 

டாகும பலன எதேதுனைகச முடியமோ அபபெரியோசசளின மூமையைப 

பேரற பயனும ௮ளவுபடா கதாகும எ-று, (௪௧) 

கன்றுதலிலவளம்பொலியுங் காரககாவாழவாரு 
ண னறுதெரிஈஇெெகரிய காசஞ்செயதமாவாபா 
லொனறுகொபெபோமெனமுன ரைததுப்பினகெரடாராயிற 

றுனறுகொரரகமெலாஈ துளைகஅடிவாசததியமே 

(இ-௭,) சலேசதமை மாறறுனெ.ற வளபபககள நீறைஈத கரரிததலததில 
வாசஞ்செயபவரகளுககுள உணமையுணாஈது இஈதீரிய சிகாகஞ்செயத பெரி 
யோகளுககு ஒருபொருளைக சொபேபதாக வாககுததததஞசெயத பினபு 
கொடாமற்போவாரானால நிறைகத மகாஈரகஙகளெலலாவற.றிலு முழுதெதுயர 
முறுவராகள இவவராததை சததியமாகும எ-று, (௫௨) 

இராதபர்தகங்கள் செய்தாலுங்கலிகாலத 
தோரா,தபெருக்கழுவாய கொடையனறியுணடுகொலோ 
வாராரதவின்பமெலாம் வருவிக்குஙகரரியினமற 
ரூசாசபெருமபலனு மமபதரனமுமபெரிதாய,



௨௫-வது இரணியகருப்பளமுதிலோர்முச தபெறதவததியர்யம், ௨௭எடு 

(இ.எ,) பிராயசசிச,சசதாலொழிசகபபடாச பெருமபசரவமகளைச செய 
தாதூம, இசகலியுகசதில ஆராயசத.றிதறசரிய பிராயசசிததமாவது கொதுததலல் 
orion வேழே யுண்டோ, (இலலை) கிடைத தறகரிய சுகயகலெலலசவறையு௪ 

கொடுக்கு காரிததலசதில 9 .நியசானமும பெரிதாக களாகது நிறழைநத மு.சஇ 

யினப சதைத தரும எ.று (௪௬) 

ஏணணித5தபெருமபொருளை யிடடியானிலம்புதைத.தக் 

கணணிறாத.தயரமெலாக காலனிய திடபபகவொ 

மணணிதாதபுகழ்பரபபி வானமுழுதுஙகைகசொள்ளாா 

பணணிற5தமொழியாாக்கே பதைத.தருசெசோருவார், 

(இ-ள) சணகூலெலாக 2௧5 இரவியஙகளைச சமபாதிசதப பூமியிற 

புதைததுவைததுச ச௩திபபதறகரிய துயரநஙசளெலலாவறறையும இயமன செயய 

உடனபிவராகள (தரும௩களைசசெயது) உலகமுழுலதும பரவி அபபாறபடத 

தகக புகழை விரிசதத தேவபுவனயகள யாவுஙசைககொண்டு சுகமலுபவிகச 

மாடடாரகள, கானத்தை அபபாறபதெழும மொழிகளையுடைய மடஙவாகளு 

௧சே மனம பைது வாவோசகன எ-று (௪௪) 

௮சாவணிசெஞ்சடைபபெருமா னடி மலாபோறறுர்பகலு 

மிசாவுமுயனறரிதாக வி ரமபொருணடிபபுதைபபா£ 

தராதலததிற்பெருமபுகமு௩ தழைதருவானத DULY 

விசாவவறமடரிதரா ரவறகுரைததலவிணபடுமே 

(இ-௭.,) சாபபாபாணரும சவத சடையையுடையவருமாகய இவபெரு 

மானுடைய திருவடிச தாமரையைத துதிகமமாட்டாரகர இரவும பசலுமுயற 

எசதுப பெருமயபொருளை அரிதாகத தேடிப புதைபபராகள உலகதஇில பெருங 

சோததியும இபோகவகள ரிறைத சுவாஃகாதிபுவனகுகளில வ௫ிததலையுஞ செய 

விசகும தருமஙகளைச செயயமாடடாரகள இவாகளூக்குத தீருமரசரியஙகளைப 

போதிததல, வீணாரும, எ.று (௪) 

மினனுகருமுகில்சாக,.த மே௰றவமுமபொழிலுடுத்து 

மனனுபெருமபு*,ழககாசி மாகாவாழொருமமையோன 

பனனுமருமறையாதிப் பறபல_நால்களுமுணாஈதோன 

DT Qo hs sas QUES GET MTL OD eS Cede Coy er 

(@-er ) மினனலைசசெயயுங கரியமேசககள கெருஙசெ மேலே சவழபி 

Qupp சோலைகளைச சூழக௫கொண0 நிலைபெழ்.றிருககும பெருமபுகழமைத 

மகததாயெ சாசிததலததில வாழனெற ஒறு பிராமணன, விரிவாகககூ௮ம அரி 

யவேதமாதி பலவாயுளள நூல்களை.பு௩ செரிகசவன, பறபலவரசிய அரியதவகச 

எரலுயாகதவன, பரிசுததமமைஈத குணமே வடிவாக நிற்பவன, எ.று, (௫௬)



0.01 Ol de ar&gae Rute 

அக் திகெடும்புகழ்மமையோற கரபயெபுத்திரரிருவர் 

சஈதமிகுகலியாண விராமனொருதனையன பேர் 

முநதவெழுதனபபிரியன் மொழிதருமமறையஞம 

மிக்தமகராதமக்கெல்லா மிருகூறுசெயதளித.த, 

(இ-எ) பெருமபுகமுளள அஈதப பிராமணனுக்கு இரணடு புததிராகள 

பிறாதாரகள அழகு மிகுரத ஒரு புதலவஞு ௧௫௧ கலியாணராமனெனறுபெயா 

மறறொருவனுககுத் தீனபபிரியனெனறுபெயா இகதப பு சதிராகளிருவருககுஈ 

தனது ஆஸதியை இரணடு பமகுசெயது கொடுத.து, எ.து, (௪௭) 

தந்தை துறவறஞ்சாாஈது தடகக௩கைபபுனலாடி. 

நிரதையறுஈடைபயினறு நிரமபுறவைஈதெழுததெணணி 

யகதையறுத.தயாநானத தமைஈதடலகாயானறன் 

மூரதையருடலைக்கொணடு முததியடைஈதினபுறரான . 

(இ-எ) பிதா துறவறததையடை ௩. பெருமைபொருகதிய கஙகாதாததத 

நில ஸநா௩ஞ்செயது குற்றமறற நலலொமுககசதிறபழஏ பஞ்சாட்சர ததைச 

சதாகாலமும உசசரித.து அகஙகாரததைக கெடுதது மேலாய ஞானததைப 

பெறறு விசுவராதருடைய முதனமையான திருவருசோ மேறகொணடு முததி 

யினபததைபபெறறனன எ-று (௪௮) 

ஒருமைஈதனறகதையென Cau i. Bure or Cor Alar G 

யருமஈததவ௩தான மாசாரமநுட்டி ததத 

தருமகதனவசமா5த தமபிரானருளபெறறுத 

இருமஈதியாதளிச குர தெய்வமாககரியடைஈதான, 

(இ-ள,) ஒரு குமான பிதாவைபபோலப புகழபெற ற ஈலலொழுககதத 

விருத, அரிய தேவாமாதமபோனற சவஙகளையும உதசமதானஙகளையும நீதி 

யாசரரஙகளையும விடாதுசெயது செவெதருமஙகளைத தன வசபபட ததி விசுவநாத 

ருடைய இருவருளைபபெறறுச சிவாயாத வாழவைத தடையின நிக கொடுககுக 

தெயவததனமையுளள முததிபெறறனன, எ.று, (௪௯) 

மதறொருவனணுத துணையும HWE Some edu eur 

பெதற£முயர்ததவனடிகள பேணானாயபபொருளனைதகும் 

பற்றமையநிலததிருவிப பாவியெனபபட்டிறஈது 

செறறமகல்ஈதியுதறான செபபியதனறுணைவன போல், 

(இ-௭) மற்றொரு குமாரன விளககமுறுஈ கருமம அணுவளவுஞு செ 

பயாமலும இடபககொடியையுடைய சிவபிசானதிருவடிகளை விருமபரமலும எல 

லாபபொருளையும பூமியிலமுஈதபபுைததப பாவியெனறு சொலலுமாறு 

மரணததையடைஈது களககமறறமுத்தியைத தீனதுசகோதரனடைஈசது போ 

CT DEOL FOE, ST“ Pe (௫௰)



௨௫-ல த இரணியகருபபனமுதீலோர்முத ?பெற்றவத் யொயம், ௨௭௭ 

கரசிககாதன்னிடத.துக் கலகதவுயி£ தமககருளும் 

வாசெதனையாரோயோ வகுதி.துரைககும்வனமையினா 

பேசியினியாவதெவன் பிறங்கு றுமபபதிசாரார் 

ரியெனப்பலரிகழுஞ் செய்கையராகுவெொன்றான, 

(இ-௭) சாிததலமானது சனனிடததில வாத ஆனமகோடிகளுக்கு அது 

க9ரசஞ Qeuys தனமையை ௮ரகிடடோரைாசசவலலவாகள யாவா இனிமே: 

துவதெனனை விளசகமுறற அததலததையடையாச்வாகள இழிவுமோகபெபல்ர௬ும 

இகழபபடுஞ செய்கையுடையவாகளெனறு சூதமுனிவா கூறினா எறு (௫௨) 

இரணியகருப்பன முதலோர் மூகதியடைநத வததியாய 

முற்றியது. 
ஆக அததியாயம உடு-ககு திருவிருததம (௬௬) 

இருசசிறறமபல,



6. 

இருபத்தாருவது விட்டுணுசரூமனுப 

தேசம்பேற்ற வத் தியாயம், 

  

இருசசிறறம்பலம், 

புணணிபபபுரிசரசானபோலும பாதசம்புரிம6தளா லு 

கணணினனமுததியெனறு ஈவினறனையஃதெவவாரு5 

தணணியகுணததாயிஈதச சங்கைதீ£ ததருடி.யெனறு 

கணணிய மனிவர்கேட்பா கழறுதலுறரானசூதன, 

(௮-௭) புணணியஞ செயதவனைபபோல பாதகஞ்செயதஉஞும முதஇ 

யடைஈதானெனறு சடடளையிடமா அதுஎவவாருகக்கூடும eros குணமுள்ள 

மகாமுனிவரோ இஈதசசா௩தேசததை ஒழிதசருளஎலீரெனறு பெருஈதனமையுளள 

சவு5சரர இமுநிவரா கேடகச சூதமுரிவா சொலலதீ தொடககனா «ag (௧) 

பாதகமபுரிரகானகால வயிரவாபரிவினா2று 

கோதகவனைததுமேறறு நுவலரும்புனிதனாக 

மேதகவுடையமூ£ததி விசசுவநாதன செயயும 

போதகவுபதேசததாற புகுகதனன்முத5மாதோ, 

(இ.௭) தீவினையைசசெயத பிராமணகுமாரன காலவயிரவக கடவுள 

அனபினாற செயத தணடனைகளெலலா வறறையு மனுபவிததுச சொலலுதம 

சரிய பரிசுதசசதை யடையனா மேனமையுஎள விசுவகாதா செயயஞாவனேபை 

தேசததைபபெறறு முச்சியடை-சனன எ.று (௨) 

பளசருககாசிவைபெ பாதகமடரிஈதாரெலலாம 

வளரருடசெல்வககரல வயிரவர் தணடஞ்செயய த 

தலாவாபினபுனிசராசத தரரகமலுவுஙகேட்டுக 

கிளசொளிழு தஈவீடு கெழுமிவீதறிருப்பரனறே 

(இ-ள்) கு.2றமற,2 காரிததலததில வாசஞசெயது தீவினையை? செய 

சவாசளியாவரும வளாளனே௰ ௮ர௬டசெலவத்தையுடைய காலவயீரவா செயயுக 

தணடனையால தளாசியுறறுப பினனா பரிசுததார விசுவராதருபதேசிததரு 

ons தாரகமகதிரதசைப பெறறு பேரொளியால விளங்கும முதநிவீடடில 

ரிலைபெற்றிருபபாசள, எறு, (௬)



௨௬-வதுவிட்ணொுசருமனுபகேசம்பெற்றவததியாயம்.௨௪௯ 

மனனியபுகழ்சால்கால வயிரவாதண்டஞசெய்யா 

தன்னியமில்லாமுத்தி யடைவதெவ்வாறெனபீ2ற 

பன்னியகு£வனபா த பக்கயமபணிஈ துபோய்றி 

கனனிய௰மத்.துகின.று சானமமைமூடிவுதோக,௫, 

(இள) நீலைபெறற புகழமைத கால்வயிரவா சணடனை செயயபபெ 

ரது அனனனியமாகய மோடசததைப் பெறுவது எவ்வசறெனறு முரியவாச 

ளே சேட்பீரகளாளால உபதேசிசத ஆசாரியன பாசதாமரைகளை வணகதத 

இதத மானருவேதமகளின முடிலையும ௮.ரரஈது கலலொழுககஙசளிறறவருது 

சினறு ஸூறு (௪) 

பசசளமுலையாள்பாகப பரமப ரனாயவெம்ஈள் 
விச்சுவயாதனபாத மேதசத3யானஞ்செய.து 

கச்சமிலறத துட்டமமா லியனறனகடைபபிடிதது 

நிச்சலுமொழுகுவாே லடைகுவாரேரேயூத௫ 

(இ-௭) பசுமையும இளமையுமுளள குஜஙகளையுடைய பரரவத0 / வியா 

ரை வரமபாசததுற சொணடிருககும எமது பரமயபொருளாயெ விசுவகாசா 

திருவடிகளைச சதாகாலமுகதியாநிதது ௮ள விலலாத சிவதருபஙகளுள சமமாறகூ 

மோனவற்றை உறுதியாகபபிடிததுத தனகதோறு£ தவருதனற ஷடிபபசரரயின 

(அசகாலவயிரவா தணடனையின றி) நேரேமுத தியடைவராகள எ-று (௫) 

பசாபொருளபகரிததல் ப.ரதாச கமனஞ்செயதல் 

வர மிகுபசமனிகதைவயககுதல கடுஞ்சொறகூறல் 

விரவுபொனனாதிவாக மீ ட்டுதவாமையினன 

தரமுளோர்வடுகபபுததே டணடிககபபடுவாமாதோ, 

(இ-எ) அனனியா பெொருளையபகரிசதல பிறாமனைவியரைககூடதல மே 

னமைமிகுஈத பரமசிவகிகதை செயதல, கடஞ்சொறகளைச சொலலுதல, பொ 

னமுதலியவைகளை வா௩9 மீட்டுமவருககுச, கொடாதிருததல இவவாருயுளள 

பா சகறகளைச செயபவரகள வயிரவசகடஉளாற மணடிககபபவோகள ௭-று() 

வெஞ்சினமபொருளாக்கொள்வோ விபெடாபபொரறாமையாளவேரா 
வஞசகஈட்டோபாலும வயசகுவோபிறரு ௨௬6 
கெஞ்சகெககுருகாரெகச ணின்மலபபெருமானராளே 
தஞ்சமென றடையாரினனோ தணடிச்சபபமிவரமாதோ, 

(இ-௭) கொகேகோபதீதையே பொருளாசக கொணடவாகளும, விட 
டூமீகசாப பெசருமையுடையோசசளும, கமபினவரிடதது வஞசசததைச செயப 

வரகளும அனனியாபகே துயரததைககணடு மனமிரககாதவாகளும, சினமலரா 

யெ எமதிசிவபெருமான நிருவடியே அடைககலமெனறு ப.றராதவாகளும, ௮9 

ப. இவாகளெலலாம வயிரவசசடவுளாற றணடிககபபவோகள, எறு, (௭)



© #510 Sc Age Aw ib. 

உயாஈதவாச்சிாமமபெற்று முரியதரமொருக்கமவபேண 

தயார.தமுன்விட்டயாவு மறுசரித்தவாகிக்சொண்டும் 

பெயர்க தம வேறெண்ணாசாடுப பிறரிழித்சிவொள செலகார் 

தயகதபவ௫ப்புத்தே டண்டிச்சபபடுவர்காளூம, 
(இ எ.) மேலாய ஆசசரமகிலையடைகதும அவவாசரரமததுககுரிய நல 

லொழுககஙகளை விருமபாது மறாதவரா முனனேவிட்ட போகஙகளியாவை 

yo அனுசரிததுப பறறிககொணடு மறகதும பாவமெனறழெணணாதவராட 

௮னனியா நிகதிககுமாறு ஈநடபபவர்கள, துயரமுறுமவணணம வயிரவககடவுளா 

றறணடிககப படுவார்கள, எ-று, (௮) 

மட்டலாக்தழெவன போல்வா னெகயெசருமனமை தீன 

விட்ிணுருமனெனபான மேகதகுதகதைபாலே 

படடபன்மறையுமோர்ஈதான பளகறுகுணததமிக்கா 

னட்டகனதியறறுமபெமமா னறுமலாபபதருட்கொளவான், 

(இள) வாசனைவீசனெற தாமரைமலருக்குரியவனாிய பிரமதேவனை 

யொதத எகூயெசருமனகுமாரன விஷணுசருமனெனனும பெயருடையோன 

மேலானதகதையினிடதத ப பதவிகளை சதரும பலவவேதககளையும அறிஈத்வன 

குற்ற்மறறகுணததில மேமபட்டவன ஈடனசசை உயிரகள கனமையடையுமாறு 

புரியும சபாராயகர.து கறறாமரைமலாபோனற திருவடிகளை wer Bahn Bus 

வன, எூறு (௯) 

இனனமுஙகறகவேண்டு மியலபினதெதுகாணென்று 

பனனருமவிணசெனமன ஐ5சைபாற பரிகதுகேட்க 

வனனவனவிததையொன்றுண டதுதெரிகதவனமறநெல்லா 

கன்னயததொடுதெளிஈகா னெனமனா கன ஞூலவலலார் 
(இ-௭.) மேலும சிதசறியவேணடிய தனமையுளளது எஈ.நூலெனறு, 

சொலவதறகரிய விஷணுசருமன தநதையாயெ எகயெசருமனைககேடக, அவன 
விததை யொனறிருகனெறது அதைததெரிமதவன எலலா.நூலகளிலு-ள நட 

பவகளையுக தெளிகதவனாவனென ௩லலநூலகளில வலலவாசள கூறுவாக 

ளென்று sa. ener, று (௧0) 

அ௮ரத்விதசையினெஞ்ஞானறு மகனறிடாதமர்வனீசன 
ச௩தம மறவனைறிஈகதை சாறறுவேராகரகிலவீழவசா 
மூகதமற துடமபைநிகதை Cores Qos ter wrens 

யெகதமூடருரிஈதிதத லியயநிடமாடடாெனனில். 

(இ-ன) அநத விசதைடைததால மகாதேவா அவனைவிடடு எசசால 

மும விலகாது விருமபியிருபபா, சாஈதச.மபத.துளள ௮மமஹர்நுபாவளை நி௩இ 

பயோ நரகததில முழுகுவாரகள சுகதுககததிதரு முனனிறகுகதேகதசை ௮ றி 
ஞா நிநதிபபராகள, ஆனமாவை எஈதமூட்ரும ரிகனத்செயயமாட்டாரகள,எ.று,



௨௬ - வது விட்மிணுசரும் னுபதேசம்பெறறவதயாயம், உ௱௮5 

தேதியானவற குகாளுக் தேக்க தமானமுண்டாக் 

தேகியேதுக்கமெல்லாஞ செறிகுவனிக்தைகூறி 

லாகியஞானியர்ககுக் துக்கமுண்டாமேன மூட 

சாகயெபலாககுஞ்சொலல வேண்டுமோவமிதிமை;த, 

(இ.எ) தேகத்தை பபிமானிததிருஈகுஞ சீவானமாவுகருச இனஈ௩தேரறும 
அததேகததி லபிமானமுணடாகும அசடிவனே umerku துயரஙகளாதும 
கெருசசபபடுவன ஒருவனிஈதிததால மேலோரா€யஞானவரனகளுககுக துயாளூ 
சமபவிககுமானால மூடராகய பலருககுஙலலேசமுணடாகுமென்று நான கூற 
வேண்டுமோ அவசியமுணடாகுமேனறு விணுசருமளுயெ ருமாரனே அறி 
வாடாக எூறு (௧௨) 

ஆதலினிரதை நுரகற கொடுபபக௰ கையமிலல் 

கோத்கமிகதைரெயதோ லுவனறதமபிதிர ;களோடும 

வி.தரு5ரகிலவிழவன முதலயுகமயிளே ந தரிககை 

|பூதச்ஙகுறுகவலலே புகுத0%.நுஃகமெலலாம, 

(இ-ன) ஆனபடிடால நிரதைடான து சாதே£மிலலாது நயரததைகொ 
டுககும அளணியாமனம வரு௩துமபடி. நிதிபபவன தனனறுடைய பிதாககளோ 

டும கொடிய ॥ரகததிடைமுழுகுவன ஈரேதாயுகததிறசெயத கதை, மலையுஞூ றி 

சென சொலதுமாறு எலலாததுபரவசளையும விரைவில உணடாககும, எற, 

அறையிசண(ுகத துகிகதை ர் காமொருபாகா தாக 

முறைதுவாபரததுிகதை முகிழகருமோமதியிறறுஈகப் 

கறைகெழுகலியினிகதை ராணுமெபபேோதகது£க 

மிறைதருகிரதையாரு மொழி )திடனமேனமையாமால 

(இ-௭,) சோலலததகக ஏரேதாயுகததல நிமதையானறு ஒருபடசமாபெ 
பதினை துமாளளவும துயரததையுணடாககும, மூனருவது அவாரபரயகததில 

நிரதையானது கரமாததத௱வு௩ நுயரசதை யுணடாககும GP Poeun ne Bes 

கலியுகததில ர்ஈதையான3ு சதாகாலததிலு£ TSO SUoor 13 510 (ஆதலால) 

அசசததைததருனெற நிடனதயை எலலோரும நீகசவிரதலே மே மையர 

கும, ௪.று, (௧௪) 

சுகமிலைததருமமிலலை துனனியதான மிலலை த 

திகழகருவிசதமிலலைத தீர ததயாததிரையுமிலலை 
யகரெகிழொழமுககமிலலை யர தலவாசமிலலை 

யிகழவிஞூலுணர்சசியில்லை நிந்தனையியறறுவராககே, 

(இ-ள.) நிசதனைசெயயு தொழிலிற்பழனெவாகளுக்குச சுககடையாற 

தீடுமமூம அவவாரேயாம பலவரசிய தாள௩/ளிலலை விரசகமுறற வீரச 

30)



2. 01 p40. காசிரகடியம், 

(pio அததனமையேயாம இாத்தயாததிரை மேரிடாது மனம உருகு ற ௩ல் 

லொழுசசமும அவவணணமேயாம, அரியதலவாசக ைச்கமாட்டாது ஈல 
லசாஸதிரவிசாரணையும மேரிடாத, எ-று, (௧௫) 

இம்பரினகுடனெனபா னிடடியோசநூறுசெய்யா 
வும்பருளிறைவனா9 யு.றுசுகறுகரும்போதி 

லமபாமாமுனிவாநிகதை யறைதலினமலைபபாடிபாகி 

மபலரிகழமீடடு மணமிசைவிழநதானமனனோ 

(இ) இவவுலகததில ரகுஷனெனலும அரசன நூறு ௮சுவமேதயாக 

ஞ செயது தேவேடதிரபதவிககுபபோய ஈானாவிதசுகஙகளையு மனுபவிசகுஙகர 

ogg ௮வ்விடததிலே மஹாமுநிவரை நிடதிதசபடியால மலைபபாமபாகி ௭௧ 

காலும புதிதாசவிளமகும பழிமொழிடைப பிழாசொலலுமாறு பூமியினமீத 

விழாதனன எற (௧௬) 

மறையினைநி)தித்தாலு மறைமுதிறபொருளாயுளள 
கறையிடறமிறைவனறனனைக கருததுறகிஈஇததாலு 

மிறையவனடியாதமமை நிரஇுததலகூடாதெனறு 

மறைதருகழுவுயபிதி மிரிகனைககலத்தின றே, 
(இள) (துநிபபதறகுரிய) வேதஙகளை நிரதிகதாலும வேச்ததுககு முதற 

பொருளாகிய காளசகணடததையடைய இவபெருமானைப புகதிபூவமாக நிதி 

ததாலும சவெனடியராகளை ஒருகசாலும நிநதைசெடயககூடாத, இககிரதனை 
ககுலகதகி௰௦ பிராயசசிசசஙனளெடயாது எ.று (௧௭) 

பதசாரம வேதீரிமதைககுஞு சவரிமைககும பிமாடசசிககமுளளதா சலின 

நிமதிததாலு மெனறும சிவனடியார கிமைககோரநூலிலும பிராடச9ிததம விதி 

ககவிலலையாகலின கழுவர யகலததின ழெனறுங கூ மினா 

பரிவனடியாரரிகதை பணனுமாபாவிதனனைக 

கரவறககோறலவேணடுக கஜாகதமறறதுமுதமுதேல 
விரவுபானவீசியேனுங கோதலேவிதியாமனன 
தரமுமுதறாதேலனனா விருககஷாதணஈதுசெலக, 

(இ-௭,) பரமசிவன றீருவடிகளைச சிெதிககும அடியராகளை நிடிதைசெ 

யயுஙகொடியபரவியைறி௦சிதத பாவமபபோதேபோகுமபடிகொலைசெயயவேண 

மெ. சொலலிய அநதபபிராயசரிததஞ்செயய முடியாதெனில, பிமருககுபபெ 

ருமபொருள கோடுததாவது கொலைசெயவிததலே வேதவிதியாகும அவவாறு 

ஞசெயவததிகுக கூடாதாயின அடபாதசனிருகசவூரைக சகடாதபபாறசெலலக 

&டவன, எ-று. (௪௮) 

வெளளியரிறுபூசி விளககுகண் மணிகளபூண்டு 
தள்ளியவினையார் கமமைச சரிததஇிடுமடியாகமமை 
யெளளியபாவீவா£ கை யேமறிடுசெவியிலூ? 
கொளளியவுருக் கறுக்கது கர அவனகலிம்தநுமொகதும,



௨௬ . வது விட்டுணுசீரும றுபதேசம்பெறறவ க ॥யாடம், ௨.௮௩ 

(இ-௭) வெணமையுசஎ விபூதியைததரிதது அருளைவிளககும் உருத்திரா 

டசமசலையணிகத சரியைகளை முழுதுமொழிதத ஞானிகளையும அகூரியை 

களை சசமுவிககொணடு உலஷகோபகாரமாசச சஞ்சரிசககுஞ் சவெனடியார்களை 
yo நிரதைசெயவெற கொடுமபாவிகளுடைய வராததையைககேட்ட செவி 

களுககுளளே இயமன கொடிய சூளெளஈயத்சை யுருகசெகவிழதரூப பினனர் 

தணடிபபன எ-று, (5௯) 

விரிததுவாசெயவதெனனை விதச்கள..ய ரானே 

ருரிகதறகக1லதேச விரோததகாலொழுககநீதது 

சரிபபினு ,ரசரிபபரனனா தஞ்செயனோஃகியா றர 

சிரிததலுகக டாதெனனிற செபபுவதிதனமேலுணடோ, 

(இ-௭,) விரிததக கூறவேணடிப தெனனையுள சிவனடியவரானோகா 

க் தரிய சொழிலைவிட?க சாலதேசவிரோசஙகளா லொழுகககசவ நிச 

சஞ்சரிததாலுஞ சஞசரிபபரகள அவாகளுணமைய/நியாது செயகையைபபாராத 

துச சறறும ௩கைககககடாசெறு பெர்யோகள கூ.றுவராஈகளானால இதறகு 

மேற சொலலசசகசதொனறுளதோ, எ-று, (௨0) 

இனனுமொனறுரைபபதுணடா லிரும்புகழ.காசிரமு.தா 

மனலுகலவாழமமையோரை மறவியினிகஇத்தாலுய 

கொளனுமவெச்கரசமெலலாய Goll SAaaps 5180 u 

ருனனுமறறனிதறிய தொனறுபினறுணாதஇிமைகத, 

(இ-ள) இனனமும அருமையாக சொலலததசமதொனறளளழு பெரு 

மபுகழுளள அமாதியாகிய சாசிததலததில நிலை பற்று வாசசூசெயபவாசளை 

மறதஇியிஞல கிரதைசெயபவாகள, அசசததைசதருய கொடியாரகங்களெலலாவற 

OD மூழகக டெப்பாகள 9: இககததகக இஃகொடுமையைபபுரா க€துங கொடி. 

சாயுளளது வேறொனறுமீலலையெனுு விஷணுசருமரயெ முமாரனே ௮.ரியக 

கட்வாய, எஃழு, (௨௧) 

மறை மதல சணமேய மாகதலந 3 காறுமேவு 

நிழைபுகழுடையாதமமை நீடுமி, ளை செயதாலுநு 

கறைதபுகாசிலாழவா தமைமிச)தை&மையலாகா 

BOD is OF DBT மளறயிடையமு த துமாறமுல, 

(இ-ள்) வேதஙகடகு மூலகாரணா௫யெ சவபிரான வீ.ம.மிருககும மனை 

யள தலககடோறும விருமபி வகெகும பெருமபுகமுளள அடியசாகளை BoB 
தாது நிகதிசசககடவா, குறறமறற காசிபபதியில வசிடபவா களை, 9௨இசதால 

எககாலததிலுய கொடிய ரச. ததிடை மூழககடபட ராசலால ஒருக்காது நிர்தை 

செயமலரசாது, எறி (௨௨)



Oo Dg காசிரகசியம். 

கறகைசூழ்காசிமேவிக கணபபொழுதஇருநதாசேனு 

மநகவர்தமன மயெஙக ளதிலகாயகனேயெனறு 

பங்கமில்வழிபாடாறறிப் பததியுமபயமுமேவி௪ 

இெகஜிலகுநிபபினிறபார் சிவகதிககணியசானா, 

(இ-எ) க௱காகதிகுழபபெத்ற காசிச்தலததையடைக2, கணகாலம் vA 

பாரானாலும gorse sag விசுவவாதரெனறே பாவனைசெயது HITE CHS 

குக குறமமற்ற வழிபா புரிமது பயபகஇவைதது ௮வாகள தீருவுளளக குறி 

பபினினறு பணிபுரிபவாகளே மேலாயெ மு.த.இகசதிகாரிகளாவராகள ௭-ற() 

தொலைவருஙகாசிமேவுஞ சூகரஙகழுகைஞாளி 

யலைதருகிருமிடே மாதியபலவுககணடா 

னிலைதருசிவபிரானசெய நிகரருடகுரியவென்றே 

மலைல்றவானுளோரும வணஙக௫ினமறறுரைபபதெனனே, 

(இ-௭.) ,அடஙகாம௫மையுளள கரசி ததலததில வாழும பனி, வேசரி, 

சுணஙகன, சஞரிககுமபுழு, கோறபுமுமுதலிய பலவறறையும பராததால நித 

Guo rw விசுவராதா பாலிககும guy தாரசமாதிரோபதேசததிறகு அதிகார 

முளள ஆனமாககளெ ஈறு மதிததுச சாதேகமினறிச சுவாசகலோகவாசகளும 

வணங்குவராகளானால நாம கூறுவதியாது, எ.று (௨௪) 

காசியைகினைககமுததி காசியெனறுரைககமுதஇ 

காசியைசகாணமுததி காசியைசகூழமுததி 

காசியிலவசிககமு த. காசியைககேடகமுததி 

காயினவபெபோதமமைக கணடுதாழகதிதெனமுத்தி 

(இ.௭.) காசததலததைச சிநதிததவாகளுககு முத்தியுணடாகும காத 

தலமெனறு சொனனவாகளுககு முததியுணடாகும காரிததலசதைத தரிதத 

வாகளுககு முத.தியுணடாகும காரி ததலததைப பிரதடசணஞசெயதவாசளஞுககு 

முததியுணடாகும், SETAE ENS விபபவாகளுககு முததியுணடாகும eras 

தலமெனறு கேடடவாகளுக்கு முததியுணடாகும, காசி ததலததில வசபபவா 

களைத தரிரிதது வணஙூனவாகளுககு முததியுணடாகும எலு, (௨௫) 

ஒளிகெழுகாசிலாழவா ருருத்தரசொருபரெனறே 

யளிகெழுமனகதுடகொளளா வனபுசெயதிடுதலவேண்டு 
வடி 

கலளிகெழுமனையவனபாற கதிததெழுபலர்யாரேனும 

வெளிகெழுமினபமுததி மேவுவாமெயயிதாமால, 

(இ-ள் ) விளககமபொருந்திய காசிததலததில வாழபவாகளை உருத்திர 

பபியமுடையேரகஃளெனபதாகவே அனபுபொருஈதிய மனதில wf sg 

அவாகளுகருப பணிபுரிதலவேணமே. விருமபுதறகுரிய அவவாருன ௮னபினால 

அதிகரிகனெ.றவாகள இவினையுடையோசாயினும பரமாகாச பிலையிலுதிச்கும 

ஆர சமயமாிய முததியைபபெறுவாகள 
இஃதுணமையாகும, எ.து, (௨௬) 

சாரு



௨௬ - வது விடடுணுசரு௦ னுபதேசம்பெற்தவததியாயம், உ௱௮டு 

வளமலிகாசிமேய வாழ்ககையர்மனைசேயாடி 

ய எமலிபல்லோச்மாட முறுமபிமானநித்தே 
களமலிபாபபொன்கொண்டு பாதுகாததிடுதலவேண்டுவ் 

குளமலிதியானமுறரோ சாவரககுணமிக்கோரே, 

(இ-ள்) ஞானவளபபம கிறைத கசாசிததலததில் விருமபி வாசஞூசெய் 

பவாகள, மனைவி புததிரா (௪௦,௦,௪தரர ஈணபினா) முதலாயினோரிடதத அபீமா 

னிபபதைவிடடு அபபோதபபோது எடைக்கு திரவியககளைச Fr Bes OHS 

குக கொதெதுத தருமததைக காததலவேணடூம அவவாறு காக்குங குணமுடை, 

யோ புருவமததியில தியானிகசததகக பரமாகாச நிலையடை த பெரியோர் 

களுக கொபபாவாகள, எ.று (௨௭) 

சஏகவெணகுழையானெலலா வுயிரகஞாகழுவியுயவான 

அுஙகமிதகருளி?-செயத சுரு யரகமபுசாண 

மஙகவையனைததுமோரசக்து மபபிரமாணமெனபார் 

ஏங்கலினரகமெலலாரு சென,றுசெனறளை ததேற்மம், 

(இ-ள) வெள்ளிய சஙகககுணடலங்களை யணிஈத சிவபிரான எலலாசு 

வோகளும விதியைதசழுவி மேனமையடையுமபொருட்டு மீகக டரிசுததததோடு 

திருவாயமலாஈத வேதாகமபுராண பகளெலலாவமறையும அ றிடதிருமதும அவை 

களை அபபிரமாணமெனறு கெரளபவாகள, குறைவற பெருஈரகஙகா முழு 

வதுஞ செனறு செனறு முழுகுதில ௪தஇயமாகும எ-று, (௩௮) 

மறைமுமு துணாஈதாரேனு மகம்பலபுிகதாரேறுங 

குறைவறுசானமெலலாஈ செரடுதத்தஙகாஈதாேனு 

நிறைபெரு5 சோத நமெலலா நிரமபுறத துளை காசே னுங 
கறையுறுமொருபொயகூறிற கடுமரகழுந துவாரே, 

(Q-or) வேதஙகள முழுவது முணாஈதவராயினும, அனேகயாசஙகள செய 

தவராயினும், மஹாதானமகளெலலாவறறையுங கொடுததுப பெரிய தருமஙக 

ளால உயாஈதவராயினும, மமைநியைாத எலலாசதாதசஙகளிலும விதி நிரம்ப 

ஸாாஞ செயபவராயினும, பெருககுறறசதைச சரும ஒரு பொயகூறவராகளா 

யின மேறகூறிய புணணியஙகளிழஈது கொடிய ஈரகததிலமுகதுவாரகள,எ.று () 

பொருளுலோபததினனும புரிதருவினேதத்தானு 

மருடபவுயிரையேரீம்பி வாழுதறபொருடடினாஸ 

மிருளுறுமொருபொயகூறி னெடுததிடுபவஙகடோறுச் 

தெருட்பவகதபறமிச செயிரமிகவிளையாகிற கும, 

(இ-௭,) பொருள செலவாகுமெனஜும உலோபததினாலாய த வீருமபத் 

தகும விளையாட்டினலைவது மயககசதையொழ்தது உபிரகளைப பாதுகாத்து 
*



உ௱௮௬ காசிரகசியம், 

வாழுரிமிததத இனாலாவது மயசசததைததருனெற ஒரு பொயகூறுவாளாயின அடு 

தீததெதுவரும் பிறவிசடோறும ஞானததுககு விசோதவகைகளாகச குழநது பல 
அதுன்பஙகளையும விளைவிதத நிறகும், எ.று, (௬௦) 

பொயமையேபாவமெல்லாம விளை தருபூமியாகும 

பொயமையேபிறவியெலலாம புகபபுரிவிததுமாகும் 

பொயமையேவ நுமையெலலாம போத்சபபுரிவதாகும 

பொயமையேகரகமெலலாம் புகுதரபபுகுததாகிறகும, 

(இ-ள) பொயகூறுசலே பாவஙகளெலலரவதழையும விளைவிகனெறபூ 

மியாகும பொயகூறுதலே பிறவி யெலலாவறறிலும புகசசெடெற வினலாயா 

கும பெரயகூறுதலே தரிததிரகசளெலலாவறமையும பொருஈதச செயவதாகும 

பொயகூறுதலே எலலாகரதககளிலும புகுமாறுபொருததுவிபபதாகும, எ-று () 

ஏனைகலலொழுகராறற விருபபினு மினமைசெயயு 

மூனமிலீனமுணமாடடு மருவருப்பொருககுசெயய 

மானமிககவசாஞசானரோ மருஙகுகானபுகலவசகெனவே 

பீனமாபொயமைகூற லெழமைகரும்பொலலாதாகும 

(இ-ள) பொயகூறுதல, மறறைய ஈலலொழுககஙகள பூரணமாகவிருப 

பினும அவைகளை யிலலாசனவாசச செயயும ௮ன நியும குறறமறற தாயாரும 

௮ருவருககுமாறு செயவிசகும, மிக்க பெருமையளோசராகய சாதுககளிடத 

தச கஉறுசலால வரு£துயர சதையான கூறவேணடியதியாது? இழிவு நிழைகச 

அபபொயகூறுதல எவவிடதது£ தனபமேயுணடாககும ஊறு (௫3) 

் பொயயுளானமற௩தோமெயமை புகலிலனுமபொயமையாகு 

முபயுமாழெனறுமிலலை யுறுதியெனபதுஞசாரா.நு 

கொயயுமாமலாபபூஞசோலை சூழகுவலயத்துகார 

நையுமாமெது செயதாலும பொயஈசயிலாமையவேணடும், 

(இ.எ) பொயசொலலுபவன, தனனை மறஈது தா மெயகூறுவானாபின 

௮.நவும் பொயயாகமுடியும அவன பிழைககுமவழி எசகரலுமிலலை, உததம 

கடை எபபோதஙடெடாது ப ரிததறகுரிய பெருமைதஙய மலாகளையுடையதும 
பொலிவுளளதுமாகய சோலைகள சூழப பெற்ற பூமியில வருத சததகக பாதகங 

களை நிரஈதரம எதுசெயதாலுஞசெ.பச, பொயயொனறுமே சொலலாதிருததல 

வேணடும், எ.று, (௩௬) 

தஇிருவளசயோததியாளுக திறலசிசசஈஇிரன்ருன 

மருவளாகாடுநீத்தும் வளநகாநீததுமறறை 

புருவளாமனை சேயாதி* செலவ௩களொருமகுநீத து 

கருவளாபொயமைகூறற சகசபுகறிகசானச னமம,



௨௭௬ ௨ வது விட்ணுசரும னுபதேசம்பெறறவத்தியரயம், உ௱௮௭ 

(இ-௭) இருமாது வளரபபெறற அயே ததியாபுரியை அரசாளும் வல் 
லமையுளள அரிசசகஇரமகாராஜன வாசனை வளாெற உயயானககளையுடைய 

CTL CLF FOS வளமுளள ஈ௩கரததைக துறாதும அழகுவாயாத மனைவி 

யையும, பு.ததிரனையும, மற்றுமுளள செலவஙகளையும ஒருமிக்கத துறஈதும பிற 

வியை வளாகளன.ற பொடயகூறலொன றிறகுப பயாது தனது சனமஙகழிதத 

விடடனா, எ.று, (௬௪) 

ஒரிடததினுககூடாத பொயமையையும்பர்வேந்தன் 

சேரிட சதிடைசசொறறாலு b திசைமுகனசெங்கண்மாயோ 

னாரிடதிிடைச சொறருலு மூழியுமழிதசாது 

பாரிடைபபொலியுஙகாசிப பதிவயிறசொலலொணாதே, 

(இள) ஐரிததலுஞ்சொலலககூடாகீ பொயயை தேயாககரசனாகெ இக 

திரனிடகதுச சொளனாலுனுசொலலககடவன பிரமனிடததானாலுஈதிருமாலிட த 

தானாமும இனனும யாரிடததாயினாஞ சொனனாலுமூ சொலலத்சடவன டாமி 

காலததும அழியாது பூமிபினகண விளஙகுங சாசிபபதியினிடர ச சொலயா 

இருகசககடவன உறு (௬௫) 

பொயமையெலவவிடைசசொறருலும் போகடடுங்கழுவாடிண்டு 

மெயமையேபொலியுஙகா*ப பதியிடைவிளமபுவாரே 

லமமையோடப்பனாக யகிலமுமபடைதது,காககுய 

கெ?மமைவெளவிடையானாலுப கூடுமோகழுவாயாறற 

(இ-௭) பொயயை யெவவிட்ததுசசொனனாலு மபபரவததை நீசகததகும 

பிராயசசிததமுணடு, சததியமே பிர காசிததுககொணடிருகனெற காசிததலததிம 

சொலலுவாரகளானால பலலாஉயிரகளஞாக்குந தாய தமதையாகவிநநது சகலபுவ 

னஙகளையு உ படைததுக காபபவரும வலிமையம வெணமையுமுடைய ரிஃஃப 

ததை வாசனமாகககொணடவருமாயெ சிவபிரானாும பிராயசசிததஞ ௦ சயயக 

கூடாது, எ-று, (in ar) 

கூற றுவனறணடமிலலைக கோளசெயுஈ தஐு,மிலலை 

மாறறருமசனிதீய வளிமழையராககள் செயயுஞ் 

சாறதருமவரு ததமிலலைத a ரிததிரஞசறறுமிலலை 

யேறறமாாமெயயேகூறிப பொயயீனையிரிகதுளராககே, 

(Q-ar ) Cos Cngwre$ #6, 8usMSOw08 wg) Qu rWeowin me gm 

டூமபடி செயபவாகளுககு இயமனாறசெயயு கணட யிலை, 5வகரகதோஷ 
dors பேதிபபதறசரிய இடியினால வருததமிலலை பெருங்காறருறறுனப 

மிலலை பெருமழையாலுபா யில்லை, சாபபஙகள நதர மிலலை, சீறா தரிததிர 

மிலலை, எ.று, (௬௪)



Oo. HHS காசிரகசியம் 

எடுதத்சனமத்துமேன்மை யெவவளவிருஈதபோதும 

கடுததவைமாறறலனழிக கழிநத்ச்ன்மதுஞ்செய்ய 

வடததபுண்ணியகக்ளெலலா மழிததிமெபொயமையெனனிற 

ஜொததமேறபிறபபினாற்று£ தொழிலினையுரப்பதெனனே, 

(இ-௭.) இபபோதெதேச பிறவிக்கு எவ்வளவு பெருமையிருதபோதி 

pio Garg su பெருமைகளை க செடுபபதம்னி முறபோன கத பிறவி 

யிலுஞ்செய்ச பெரும்புணணியககளெலலாவற்றையும் அழிததுவிடுவது பொய 

யெனறுசொனனால மேலேவரும பிற்வியிமசெயயும புணணியககளை இப் 

பொய கெடுககுமெனபதை கான கூறவேணடியதிலலை, ஊறு, (௬௮) 

(ப-ம்) நிகழகாலததிலே கூறுமபொய இறாதசால புணணியத்தையும 

நிகழகாலபுணணிய ததையும எதிகாலபுணணியததையுய கெடு தது ஈரகத்திலிரு 

ததுமெனபா£ உரைபபதெனனே எனறு கூறினா, 

வாதராயணனெனறோது மாமுளியாதிஐனிஐ 

போதமாதரவீரொனபான புசாணமகளருளிசசெயதா 

னாதரததனையமேலேோ னநுஜைபெறதுலகமுயயக 

BM gb GO) SONAL) I GOT Hl FON LTT 5S BDO TT. 

(இ-ள்) வேதவியாசரொனறு பெரியோராலெடுததுனாககபபடும மகரமு 

னிவா கேடபவாகளுககு ஞானமுண்டாகப, பதினெணபுரராணஙகளையும ஆதி 

காலததற ,நிருவாயமலாஈதனா மேலோராயெ ௮வவியா சமுகிவரநும்திபெற 

றுககொணடு உலகததா£ கடைததேறும வணண* தஙகள தஙகள பெயரால 

விருபபுடன உபபுராணஙகளைச செயதனா உறு, (௬௯) 

ப தினெண்புராணங்களாவன மச்சம், கூரமம், வரரகம, வாமனம, பிர 

மம், வைணவம, பாகவதம், சைவம, இலிஙகம, பெளஷிசம், நாரதீயம, காரு 

டம், பீரமகைவாததம, கரஈதம, மாரககணடேயம, ஆகூநேயம, பிரமாணடம, 

பதுமம என்பனவாம், இவநறுள் சைவம், காசம், இலிஙஈசம், கூரமம, வாம் 

னம, வராகம, பெளஷிகம, மசசம், மாரஈசககணடேயம, பிரமாணடம இவை 

பது தெபுராணமேயாம நார தீயம, பாகவதம, காரூட்ம, வைணவம 

இவை நானகும லிஷணுபுராணமேயாம பிரமம, பதுமம இவையிரணடும 

பீரமபுராணமே யாம பீரமகைவாததம சூரிய,ராணமாம, YsECouw 96 

இனிபுராணமாம அனறியும காதம், ஆகூநேயம, சைவம, கூரமம, மசசம, 

இலிஙகம இவை தாமதபுரரணமாம பிரமாணடம, பிரமகைவாததசகம, மரா 

கசணடேயம, வாமனம, பிரமம, பெஎஷிகம இவைரசசதபுராணமாம, பாக 
ச 

வத, பதுமம, வராகம, வைணம், காரூடம், கார தீயம இவைகள சாததுவிக 

புராணமாம, உபபுரர்ணம பதினெட்டாவன, உசனம, கபிலம, காளி, ச௩றகு 

மாரீயம, சாமபவம), வெ. தனமம, செளரம, தைாவாசம கதி, மாரசிககம, 

நாரதியம, பாரசரியம, பரர்ககவம, ஆகூரம, மாரீசம, மானவம, வரசிடடம, 

வரருணம் இவை அவவவா பெயராலவிள௩ரும,



௨௬-வது விட்டுணுசரும ஐுபதேசம்பெற்றவததியாயம், பாக 

இகெழதருமுபபுராணக் தொகைபுமீரொனபான்செபபிம 

புஈழ்தருமிபபுசாணம புகனற.துமெறறுககெளனி 

லிகழ்தருதனமைகீஙகி யாவருமியறறு தமை 
யகழ்தருவிதிவிலக்காயட தருங்ககியடை தற்கனறரோ 

(இ-ன] விளககமுறற உபபுராணத்சொசையும கூறுமிடததுபபதினெட் 

டேயாகும புகழபெறற விபபுராணககளைககூ றியத யா.த சிழிததமெனின்௮ றி 

யாமையைக கெததது யாவாகளஞம செயனெற நீமையைபபோககததகக விதி 

யையாசாயகது விலககையொழிதது அரியமுததியை யடைதறபொருட்டே 

யாம எறு, (௪௦) 

இருவகைரசாலொளபானென நிசைக்திடுபுசாணக்தமமூ 
ளொருவகையீசொனபானுள யாசானுமொனறமையோரவரா 

கருவகையனைததுநீக,தஃ காலஞார்பாசக தபபித” 

திருவகையெலலாமேவிச செழுஙகதி,கிறையராலார், 

(இ-௭) இருவகையாககக. றிய புராணம முப்பசதாறனுள ஒரு வகை 

யிறுளள பதினெணபுராணததுள யாசானுமேராப்ராணசனக அஅபோடறிய 

ததககவாகள எலலாபபிறவிகளையு மொழிதது இயமனாலவீசபபமேபாசதசதை 

Ese 9வஞானசசெலவததை யடைசறகே.துவாயெ, சாலோகாதிபத மூதசிகளை 

யடைஈது மேலாகிய மோடசபூமிககரசராவாகள, ஊறு (௪௧) 

ிருதத்குசிவபுசாண சிரவணவிசேடச தாலே 

யருதத்குபாவநீககும் புணணியமொருககுமேவு 

மருத்தகுபததிவாயககு மாதேவன ரளுணடாகுய 
கருதத்கு இமையெல்லாக கழனறுமேறக& யுணடரமால, 

(@-sr.) Apuypp சிவபுராணதசைக சகேடடலாூய விசேட்சாசனத 

தாலே கோபித்து வருததததகக பாவவகள விலபெபோம எலலாபபுணணியங 

களுயகசைகூமே, அரிய உணமைபபத த டைககும ஏிவபெருமான றிருவருள 

யிளககும பிறவியைததரததகக இமைசகளயாவும Soh மேலானமுதத சித்தி 

கும, எ௨று (௪௨) 

மறஹைளாகமமோர்சதாலும வணபுராணங்களோரா 

அதுறைவனேலவறருலாப,ம பயனவறகுதவாதாகு 

கிறைதருபுசாணமோரசது நிகழுமமறவையோசராத 

குறையுளனெனினுமேலாக தனமையிறகூடசசெய்யும், 

(இ-௭) வேதாகமஙகளைய நிகதிருதாலும ஞானவளஎததைத்தருமபுராண 

௩களையறிபாதிருபபானாயின அவவேதாகமககளை யறிடத தனாலடையும பிரயோ 

சனம அவலுக்கு கேரிடாதாகும இனபநிஹறைவைததருனெற புராணகசளைய பி 

ஈ.து விளசசமுறற அவவேதாகமஙகளை யறியாத குறைவையுடையவனாயினும 

இபபுசாண உணாசசியானது மேலாயெ மூசதிபிம்கூமேபடி. செயவிக்கும,௭-று, 

oF



2௭௯0 காடிரகசியம். 

புராணஉகளோராதராககுப் புகலரிலப,த்தியிலலை 

விராவுபலவிதிவிலககு மேதச ததெரி. தலிலலை 

யராவணிசடையெமமண்ண லாரருடகலப்புமிலலைத் 

தராதலமபுகமுஙகாசித தலதூனுமவாழ்ககையிலலை, 

(இ-௭] புராணககளை யறியாசவாகளுககுச சாதுககளாலேடுத.தளாக 

கும சிவபதிதியணடாசமாட்டாது பல உ பாயல்களாச்ச கூ மியவிதிகளும விலச 

குகளும செவவையாகச தெரியமாட்டாத, சாபபாபரணததை யணிகத சடா 

பாச ததை புடைய எமது வபெருமான றிருசகருணைடைசசமாட்டாது உலாத 

eri D று இககபபெறற காரிததலததிலும வாசஞ்செயயகேரிடாது எ.று () 

புண்ணியககாசிவாழககை பொருகதிய வறவோசெலலா 

தணணியிவபுசாண௰ஈ தகவுணர்சவரோவெனனி 

லெ, ணியவிசசனமததே புணர்தராொ9னினுமுனன 

மணணியபிறபபினாயகதா ரெனபதற்கையமினறே 

(இ-௭) பணணியவடிவமாகயெ காசிதகலவாழககையைபபெறம தரும 

வானகளெலலோரும மனதைககருளிசவிக்கும இவபுராணஙகளை மூறையாக 

உணாகதவாகளோ வெனறு கேடமீரசளாலை கெரபபதறகுரிய இபபி 2வியில 

செரியாதவாகளாயிருநதாலும முனனுளள பிறவிகளில ஆராயஈகிருபபராகளென 

சாத மாதொரு சாதேசமுமிலிலை. எற (ஈட) 
)ராணச।ஞணாந்தோரககல்லாற புணணியககாசிலா( வும 

பராவுநீரகக எகையாடடும பிமறையெடுததுகக.றும 

விராமலாகருபலிபாக விசசுவராதபபெமமா 

னராவொளிரசிலமபிறபாத சேவையமமையாவன றே, 

(இ-௭,) புராணக களை விதியாக ஆராய$தவாகளுககலலாமல மறறை 

பாகளுககுப பணணியவடிவான காசிதசலவாசமும துதிடெற௪ கககாதீாத 

தததில ஸகா௩மும அமாதியாயுளள வேதஙகளாலெதெதுரைககப OUD parm 

மலாகள நெருகயெ அளகபாரததைய/ைய அள௱னபூரணியாரை வாமபாகத 

இலுடையருமாசய 

லமபணி௰த பாதசேவையும மேரிடாவாம, எ.ஃறு (ee) 
விசுவகாதடபெருமாள சாப்பங்கள சூழாது ஒளிரபபெறற 

மந்தணமானவெலலாம வகுததுனககுரைத்சேனெனறு 

த௲தைதானுளிசசெயய விடடுணுசருமனருழா 

வெக்தைகினனருளாலியான்மற றெயத்ருமபேறுபெற றேன 

முர்தைவலவினையு்ததேன முத ரியுமுறறேனெனருன, 

(இ-௭.) இரசசியமான எலலாபபொருளகளையும உனககுவிரிததுகக.. ரி 

ளேனெளறு பிதாவாகிய எகூஉசருமன கட்ட்டாயிட (குமாரை) விஷ்ணு



௨௬-வது விட்டுணுசரும னுபதேசம்பெற்றவத்தியாயம், ites 

ster cor me cer pense ws தெவரீர்கருணையாஐ டைததறகரியஇரகசியப 

பேறறையானடைகதேன முறபி.றவியிறசெயத கொெினைகளைச் சடகசேன. 

முததிரிலையும பெறழேனெனதனன, எழி, (௪௭) 

தரைபுகழபெருமைவாயக்க சவுன5முனிவனாதி 

வரைவீல்பனருூனிவீரகாரி மானமியமனஈதமினனுச் 

இரைதவகலக்தாககுஞ் சேடனெனபவனலுகதோரகென 

னுரையளவாமோவெளபானெனனிலயாருரைபபாரொனறான், 

(இ-ள) உலக ததாராற புகழபபெறற பெருமைத்கூய சவுாசராதியான 

அளவிலலாச மூனிவாகளே கார,கதலமகமை யபிப்போது கூறியதனறி யின 

னுமராத முளளன அலைகளையுடைய கடலாற் சூழபபெறற 8 லகததைசசுமககும 

ஆதிசேடனெனபவனுமாராயகது எனமுலுரைகச அ௱வபடுமோவெனறு சொ 

லலுவாறானால யாவரொடுததககூற வலலவாகளெ௱று ee sapien கூறினா () 

சூதமாமுனிவவினன சொறறலுகதொமுதுபோர றிப 

போதமாமுனிவசெலலாம புகதியுணம௫ழ்சசிபூதது 

வேதமாமு தலவனெயகள விசசுவரா தனமேய 

காதலகூாகாசிமேன்மை கரிசறநினனாறசேட்டு, 

(இ-௭) சூதமகாமுரியா இவவாரறூகக கூ றியவளவில ரரரனமுளள சவாச 

ராதிமுநிவாகளெலலோரு.௦ வண ௩தத்துதிசது மனதிற சளிக.ராஈது Cases 

ளாற_பிரதிபா இசகப்படு௮ முதறகடவுளாகிட எமது விசுவ₹ரயகா விருமபியெழமுக 

தருளி யிருககபபெறற காசிததலமகிமையைத தேவரீராற குழமமறககேளவி 

iy OM எ-று, (+a) 

புணணியமபடைததோமேல1ம போதமமுறமோமுகதி 

நணணியவழியுஙகணடோ காடுமாககதமு,ற ழோ 

மெணணியவெணணியாங்கே யெயதஇினயகுறைவொளறிலலோச 

தணணியகுணததாயெனறு தாழாதனாதுஇத.துவாழநதரா, 

(இ-ன) காககள எலலாபணணியஙகளையும பெற்றோம மேலாயெ ஞா 

கததையுமடைகதோம முததிசாகனசதிலுளள மாசசககளையுக சணடோம, 

கு.நிககததகக ஆமாதாறுபவத்தை யடைமசோம நினைததவைசளை நினை சதவா 

Cp தேவராறபெறறுககசொணடேோம எஙகளுககு யாதொருகுறையுமிலலை சா 

நதகுணநிச்யேயெனறு சூதமசாமுரிவனாத துதிததுவணஙனெவாகள। செ சுவுகச 

(|ரஇமுநிவாகள காசிததலததில வாழகதிருகதாரகள, எஃறு (Bo) 

% 

வாழ்த்து. 

காபூத்தபொழிலுதெத காசிசகாவாழகநெடுஙகஙுகைவாழக 

TT Ly BS ICM 9. தணடபாணிவமீரவர்கொதறியினஷோலாழ்க 

கார்பூததவனனபூரணிய$ல சனுமவாழககயஈ.துமன்.று 

ணீர்பூதீதமுடி யனையா னடசவிலகுஞசிதபாதநீடுவாழக,



உ௱௯௨ Sch g & Bus te 

(இ.ள்) மேசஙசள் தவமுஞ சோலை சூழத் ஸ்ரீகாசிகசாமானது வாழக 

&டவது மீணட க௬கைகநி வாழககடவது, அழகு பொருகதிய துணடி.விகாயக 

ரம, தணட பாணியாஏெ குமாரசசடவுளும, வைரவமூ£ததியும், தூசகாதே 
வியும, இவரபோனற வேனைய தேவர்ககளும வாழசகடவா, அனபுருவமாயெ 

வனன பூரணிததாயும, ஸ்ரீவிசுவேசுவரமா ச இயும் வாழசசடவா, ஜலவடி.வம 

பொருந்திய க௩கை தவழுமு சடைமுடியையுடைய ௨5௪ விசுவகாசாது தாகத 

நடம்பயிலுக கு” சபாதமும நிலைபெற்று வாழககடவ.த, sD, (௫௧) 

ஈணடுக காரியை வாழகவெளற்து அழியாவாழககையை விருமபினோசகு 

அதுவே தாரக.மாய நிறறல கருதியெனக கரரிபிலிறஈதால முததியெனறு வே 

சீஞசொஉலுசையால, தலலையைகசாணலாலும், திருவாரூரிற பிறததலாலும, 

அருணையை நினைதசலாலு முணடாகு முததினய கோககச காரியிலிறகக கேரு 

முத. யுரிதமனழெனின, அஜ்தொனழே யுதமுததியாதலமையும திலலையைக 

கணடபோ உடனே தேகமவிடசகணடதிலலை, ஒருசரமேயன றரிப பலதரமொ 
ருவனவன வாணாணமுடிவுககு எ ததிலலையைககாணககூடம, ஒருதாயகணட 

போதே யவனமுததனாவனெனின, பினனாபபாவஸலமபவஙகளுகடெமுணடா 5 

லிழுககாம அவஙனமின றி, எலலாவிதபாவஙகளுதங்கி வாழவீடஞெெயதரு 

பபோனரை யாணடெணணிமுடியாதே ! அபபாவஙகளுக்குப பயனையவரடை 

யாரா சொல்லோ 1? அடைவாளெனின, முனறடவைகளிற றிலலையைககணட 

பயனயாத செயய ? பினனருணடாகு மெலலாபபாவநுகளைய முனசெயத தரிச 

னபல னொனறே தேயததுவிரமெனின, அபபோது பலசரமதரிரிபபதறகுப பல 

னெயதகடடையா எமயும ஒருதரம தரிரிசசதேபோதுமாககயாழபின னரிசைத 

வழியெலலாம பாவகளை யீடடலாமெனகையும, அபபாவஙகளெலலாம புண 

ணியமாமெனசையுமேயனரோ போதரும? இதை மேலோரகொளளாரரளக 

யாற நிலலையை வாணாணமுடிவி௰ காணபபெறுவாரே முத்த ர£தவமையும 

இபபடியேயன0ர பிறகக முததியாகியவாருரையும,நினைககமுததியாியவருணே 

யையுக கொளளாரிறபா பெரியோர 1? இனனவளமபவ௫்களிறகக முததியாெ 

காரியிலெணெண வீடஞசெயயாமையா லிஃ்தொனழே ஸெளசசிய (ps But gov 

தெளிகத0க இலலைததரிசனமுதலிய டைதத பினனரோரபாவமு மொருவ 

னெயதாதஉ ழியவ றறா௨வனடையு முததீயுசதமெனின, காலாதீததலவை பய 

ககு முததியை கோசக வபபோதே பயககுக கரசி முததியே யேறறம பெழம 

பிருகஜஜாபாலோபகிடம முதலியன காரசிபபதியொன.றினையே யெலலை பரி 

மாணமுதலியவறறுலெடுததுக கூறுகையானுமேலூணமை 8லையுத௨பெறும, 

பிறபஇிகளுககே;றம பகாவேணடிஷோ காசினயயும, பிறதாசதஙகளூககேற 
நம பகரவேணடிஷஞோ கஙகையையு முவமைகூறுசலானு மவவண ம வெளிப 

படும இணிகசஙகை, துணடி, தணடபாணி, வயிரவா, கொறறி, னன 

பூரணி, Coser முதலினோரை வாழசவெனறது இனஜோசச சாபபதியி 

லிடமபெறறவராதலினென௪, இவருள, கஐகை யசகாரியையடைஈச மாநமியம 

வாமனபுராணம,இராமாயண௮,பார சம பரசவசமுசலிய நூலகளாரறகணட 0௪,



Ryle efi eure லுபதேசம்பெற்றவத்தியாயம், OATS Be 
பூ 

பாசலதத்திற் சவன்சடையினின்றுமிழிகது காசியிற்பெருயெ EHS Ua gp 

பதியெனறுகூறியதணே டயெனின் விஷணுப சம எனறு ஆகாசததிக்கோபெ 

பசாகைபாலங்வரகாயததினின்றுக ஈவளாச் சடையிலது இறங்வெசகாரணமகரு 

தியபோது தோஷமாசாதென்௪, விஷணுவினுடைய பாசத்திலிருகதே கஙகையு 

ணடானபோது சிவனதரிததாரென்று கூறும் வசலககளுணடேயெனின, திரி 

இயஸகக்ச முதலிய லவிடங்களிலல்விபரீதப பொருளை மூடராயுஎள்போ கொ 

எவரேய்ன.றிப பஞ்சமஸ்காதத்தில கங்கோற்பததி, கத தாரணமுசலியவறறை 

பபாஹுனயமாயககூறு முணமையைசகணடறிஈச விவேகெள மயகுசகூரா 

ரொனக, விஷணுபாதததிலிருர்து சயகைபெருயெதுணடேயெனின, அவவிஷ 

ணுபாத்கஙகையைப பாஞசராததிரிகள மூனறுவிதமாக முரணிககூறுவா, திரி 

விசரெமனபாதததைப பிரமனறனது சமணடலுஜூததாலலமபியபே துமை 

சசிவனறரிததாரெனவும, இிரிவீசசரமன பாதததிலிருகதே கஙகைபிறகழ பிரவ 

ததபோது அதைசசிவன றரிததாரெனவும, இரிவிகரெமன றனதுபாதததை மே 

லே £டடியபோது, அவனதுசடடைவிரலூாததவாண
-சடாச ததையுடைதது 

பபேதித்தலாலஈதவழியாயக ககக யஈதலோசததினினறும பிரஸரிததபோத 

அதைசசிவனறரிததாரெனவும பிதறறுவசேயாம, இவறறுளொத விதததாலாவ 

து விஷணுபாதததில ககசாஸமபகத் முணடாயிரு ததலாலிதையே வெள றரித 

தாரெனபாசெனின, விஷ்ணுபாத்கலகைக்குட் பூபசனமவாமனகலபதநிலும, 

பர தனால பிரமஹலோக ததினினறுவ கொணவேரபபட்டச செவனால தரிசசப 

படட பாரஇிககுப பூபதனம வராசகலபதஇலுமெனறு வாமன முதலிய புரா 

ணககளிற படிசகபபட்டிருததலால விரோதமூணடாதலறிக இவ றின விரி 

வைச சிததாகதரத காகரம் (சிவபரரமயபபிரதரிசிரிமி௦) பரககககணடு செளிச, 

மேல, துணடி, தண்டபாணி முதலினோ காரியை யடைஈதமான மியநங 

சாசிமாஹாதமியததாலினிதுவிளஐ்கும இஙஙனகிறக, காரியையும, காசிவாசமூ 

ஈத இகளையும வாழததததொடஙகி பமமடடே நிறுதகாமல ஆராத£டேசனது குஞ 

தெபாதததையுக திலலை ஞாப ககதோனற வாழத்தியெ சனனையெனின, ஆகியோ 

ர.துபாசனாமூததியெனபது தோனறவறிசக அலலதூஉம, முசதிஸ தானமா 

பகாரியை வாழ தஇமுடிககுஙகாலிககாசியுதவு மு. ததியையே தமமைச சரிசித்த 

முதலிய றாலுதவுகதிலலைமுதலியவறமையு மோரோ வழியெசேதுகசாடட 

ேணடுமெனபதுசிதமபெறறமையாறு 2.நிச். இதனால,தியாகராஜப பெருமானை 

யும, அருணரிபபெருமானையும வாழததிஞொனபதுஞு சொலலாமேயமையும, 

முதவுககடையுகுசொனனமையா விடையிறபோமதனவுஞ சொலலபபட்டன 

வெளபதே ஸிதசமாகையால ,இனனும விரிசசிறபெருகும, 

லானுறைதியரகராசரையியகுககொவெதவளளலபோலு டி தே 

னுறைமாககயிலையமாபோதமிககுக கொடுவரதசெல்வன போறு, pr 

றைகாரியினினதமமாதணஞசெர் தமிழ் ததேயமவரககோணாத 

க றைசததுறைசையிற சுப் பிரமணியமுனிவாபிசானமெயசசோலா



௨௭௯௪ STAs SOU wD. 

(இ-௪) பூரவத்திறபுததிரபயேது வேண்டிலிபுனுலீகும் பூரிசதுததே 
வேதிரனிடததில வைச்சபபட்ட நியசகரரஜப்பெருமான் முதலிய சதசவிடம 

சரைபுு தேவலோ சதநிலிருர்திபபூமிபித்கொணர்க்தி திருவாரூர்முதலிய வுதத 

மக்ஷூததிரகசளிற் பிரநிப்டி.த்தறள் ஜெ முக (கந்த சக்ரேவர்சதிகயப்போல 

வும், தேனபொருகதிய கவ ther WH dbs ஸ்ரீசைல்யததில்(ரள 
ரலாகமத்தில், பாசவிமோசனபட்வந்தீல், jo aoe அறுஷ்டுப் 

புச்சந்தசாசு) நிலைபெற்று விஎல்பெரிவஞானபேந்மன்றும் ஸிததாச்ச சாத 

இரததை யீபபரசகணடததிறகொண்டுவகத ஸாழ்டித்சராருய மெயசண்டதே 

வருச்குபதேததருளிப 9வஞா சசசெல்லரரசய பாகுசோதி முனிகண் ப்போ 

ல3ம, சததிரிபாததீதுததமாஈயெ மானுககள்வரிக்கும் பெருமையையுடையகாசி 
Weta guess (காசியீஈது 1 6 2 ny tT Bt) காரரஹலயமெனனு 

ம ழிரபாஈதததை பி5சததமீழ்காடடி ற சொண்லேர்தருளிய மீன்சள் பொருந்திய 

நீரவளப்பததையுடைய இருவரவ துறையென்னு5 இவ்பக்ஷேததரதனிலை 

பெழ்றுவசிககும முகிலா பெருமரனாயே ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேடிகமூ ததியி 

ன அழியாத வெலலாசசிரபபுகளும வாழககடவன, எ.து, 

  

௨௬-வது விட்டுணுசரும லுபதேசம்பெற்ற 
வத்தியாயமுற்றிய.து. 

ஆக, அததியாயம ௨௬-௧௧ கூடிய சிருவிருதசம் ௬0௨, 

காரிரகசிய முற்றுபபெற்றது, 
திநச்சிற்றம்பலம், 

ஸ்ரீ ௨மசசிலாய சறகுருசவாமிகள இருவடிவாழக, 

 



  

  

  

    

  

  

  
  

  

பககம் வரி பிழை, திருததம் 
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